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หนังสือมอบฉันทะ 

PROXY 

 เขียนที ่   
 Written at 

 วันที่  เดือน  พ.ศ   
 Date Month   Year 
  
(1) ข้าพเจ้า  .สัญชาติ   

I / We Nationality 
อยู่บ้านเลขที ่ ถนน  ต าบล/แขวง  
Reside at Road Tambon/Khwaeng 
อ าเภอ/เขต  จังหวัด  รหัสไปรษณีย ์    
Amphur/Khet  Province  Postal Code 
 

(2) เป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท โดยถือหน่วยทรัสต์จ านวนทั้งส้ิน
รวม หน่วย 
being a trust unitholder of WHA Premium Growth Real Estate Investment Trust holding the total amount of………….units. 

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ   เสียง 
and having the right to vote equal to     votes 
 

(3) ขอมอบฉันทะให้ 
 
 (1)      อายุ ปี อยู่บ้านเลขที ่     

       age           years, resides at    
ถนน    ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต    
Road     Tambol/Khwaeng    Amphoe/Khet  
จังหวัด     รหัสไปรษณีย์    หรือ 
Province     Postal Code     , or 

 (2)  นายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์   อายุ       41    ปี อยู่บ้านเลขที ่98 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 10 
       age           years, resides at    
ถนน สาทรเหนือ   ต าบล/แขวง  สีลม   อ าเภอ/เขต          บางรัก  
Road     Tambol/Khwaeng    Amphoe/Khet  
จังหวัด กรุงเทพฯ    รหัสไปรษณีย์ 10500    
Province     Postal Code      

 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 
อาคาร SJ Infinite One Business Complex เลขที่ 349 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงชุมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น
ด้วย 
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary Trust Unitholders' Meeting No. 1/2015 on 13 July 2015 at 
2.00 p.m. at 8th Floor, SJ Infinite One Business Complex, 349 Vibhavadi-Rangsit Road, Chompol Subdistrict, Chatuchak District, Bangkok, with the 
following agenda or at any adjournment thereof on any date, time and place. 

 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งน้ีดังน้ี  
I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting follows: 

 
(1) วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

 Agenda Item No. 1  Re: To consider and certify the minutes of the previous meeting 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.  
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 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังน้ี  
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows: 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 

 

(2) วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าของอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่นที่เก่ียวข้องของ
โครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหารพิจิตร ก.ม. 4 โครงการ WHA Mega Logistics Center วังน้อย 61 และโครงการ WHA 
Mega Logistics Center สระบุรี 

 Agenda Item No. 2  Re: To consider and approve the investment in the freehold and leasehold rights of immovable 
properties and other related assets of WHA Mega Logistics Center Chonlaharnpichit Km. 4, WHA Mega Logistics Center 
Wangnoi 61, and WHA Mega Logistics Center Saraburi 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.  
 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังน้ี  
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows: 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 

 

(3)  วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนของกองทรัสต์ WHART โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ใหม่จ านวนประมาณไม่เกิน 
368,000,000 หน่วยเพ่ือลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าของอสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินอื่นที่เก่ียวข้องเพ่ิมเติมจาก
ทรัพย์สินของกองทรัสต์ WHART ที่มีอยู่เดิม และวิธีการก าหนดราคาหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพ่ิมเติมในครั้งน้ี 

Agenda Item No. 3 Re: To consider and approve the capital increase of WHART through the issuance and offer for sale of 
approximately not exceeding 368,000,000 new trust units for the investment in freehold and leasehold rights of immovable 
properties and other related assets in addition to the assets currently held by WHART, and the method for determining the 
price of the trust units to be issued and offered for sale at this time 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows: 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

(4) วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติวิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพ่ิมเติมและการน าหน่วยทรัสต์ใหม่
จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 Agenda Item No. 4  Re: To consider and approve the offering and allocation method for the additional trust units to be 
issued and offered for sale and the listing of the trust units as listed securities on the Stock Exchange of Thailand 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี  
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows: 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
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(5) วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงินจ านวนประมาณไม่เกิน 1,400,000,000 บาท และการให้หลักประกันที่เก่ียวข้องกับการกู้ยืม
เงิน เพ่ือลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าของอสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินอื่นที่เก่ียวข้อง เพ่ิมเติมจากทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ WHART ที่มีอยู่เดิม 

Agenda Item No. 5 Re: To consider and approve the entering into the loan agreement of up to approximately Baht 
1,400,000,000 and the provision of collateral related to the loan for the investment in freehold and leasehold rights of 
immovable properties and other related assets, in addition to the assets currently held by WHART 

 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี  
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows: 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

(6) วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกันของกองทรัสต์ WHART ที่เก่ียวเน่ืองกับการด าเนินการตามวาระที่ 2 - 
วาระที่ 5 ดังต่อไปน้ี 

 การเข้าท าสัญญาที่เก่ียวข้องกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าของอสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินอื่นที่เก่ียวข้อง 
เพ่ิมเติมจากทรัพย์สินของกองทรัสต์ WHART ที่มีอยู่เดิม ระหว่างกองทรัสต์ WHART กับ WHA 

 การเข้าท าสัญญาแต่งต้ังผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ส าหรับทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพ่ิมเติมระหว่างกองทรัสต์ 
WHART กับ WHA 

 การเข้าท าสัญญากู้ยืมเงิน สัญญาหลักประกัน และสัญญาอ่ืนที่เก่ียวข้องกับการกู้ยืมเงินระหว่างกองทรัสต์ WHART กับ บุคคลที่
เก่ียวโยงกันกับทรัสตี 

 การเข้าท าสัญญาแต่งต้ังผู้จัดการการจัดจ าหน่าย และ/หรือผู้จัดจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ที่จะออกใหม่ระหว่างกองทรัสต์ WHART 
กับ บุคคลที่เก่ียวโยงกันกับทรัสตี 

 รายการอื่นๆ (ถ้ามี) 

 Agenda Item No. 6  Re: To consider and approve the entering into of transactions related to Agneda Items 2-5 above, as 
follows: 

 the execution of an agreement between WHART and WHA related to the investment in freehold and leasehold right 
of immovable properties and other related assets, in addition to the assets currently held by WHART; 

 the execution of an agreement between WHART and WHA to appoint a property manager for the assets to be 
invested in by WHART; 

 the execution of a loan agreement, a security agreement and other agreements related to the loan between WHART 
and a party related to the trustee; 

 the execution of an agreement between WHART and parties related to the trustee to appoint a lead underwriter 
and/or underwriter for the newly issued trust units; and 

 other matter (if any). 
 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี  
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows: 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 
(7) วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

 Agenda Item No. 7 Re: Other business (if any) 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.  
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 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี  
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows: 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงน้ันไม่
ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and not my/our votes as a 
trust unitholder. 

  
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าแต่งต้ังให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะของข้าพเจ้าแต่ไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้

หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปล่ียนแปลง
หรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

In case I/we have appointed a person as my/our proxy, but have not specified my/our voting instruction in any agenda or such 
instruction is not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case 
there in any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all 
respects. 
  
  
 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 

Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that proxy does not vote according to my/our intention(s) specified in 
the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.  
 
 
 ลงชื่อ/Signed  ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
   ( ) 
 
 
 ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
  ( ) 
 
หมายเหตุ 

1.  ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน
หน่วยทรัสต์ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
The trust unitholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of trust units to 
several proxies for splitting votes. 

2.  กรุณาติดอากรแสตมป์ 20 บาท 
Please affix duty stamp of Baht 20.  
 

3. ผู้ถือหน่วยทรัสต์สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของผู้จัดการกองทรัสต์ คือ นายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์ เป็นผู้รับมอบฉันทะได้โดยข้อมูลของกรรมการอิสระ 
เป็นไปตามที่ปรากฏท้ายหนังสือมอบอ านาจฉบับน้ี 
The trust unitholder may appoint the independent director of the REIT Manager, who is Mr. Rattachai Teerathanawat, to be the proxy. Information of the 
independent director is as enclosed herewith. 

 
 


