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หนังสือมอบฉันทะ 

PROXY 

 เขียนท่ี   
 Written at 

 วนัท่ี  เดือน  พ.ศ   
 Date Month   Year 
  
(1) ขา้พเจา้  .สญัชาติ   

I / We Nationality 
อยูบ่า้นเลขท่ี  ถนน  ต าบล/แขวง  
Reside at Road Tambon/Khwaeng 
อ าเภอ/เขต  จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์  
  
Amphur/Khet  Province  Postal Code 
 

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

และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสียง 
and having the right to vote equal to     votes 
 

(3) ขอมอบฉันทะให้ 
 

 (1)      อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี     
       age           years, resides at    

ถนน    ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต    
Road     Tambol/Khwaeng    Amphoe/Khet  
จงัหวดั     รหัสไปรษณีย ์    หรือ 
Province     Postal Code     , or 

 (2)  นายรัฐชยั ธีระธนาวฒัน์   อาย ุ      42    ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 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  

จงัหวดั กรุงเทพฯ    รหัสไปรษณีย ์ 10500    
Province     Postal Code      
 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหน่วยทรัสตข์องทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท คร้ังท่ี 1/2559 ในวนัท่ี 2 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร SJ 
Infinite One Business Complex เลขท่ี 349 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary Trust Unitholders' Meeting No. 1/2016 on 2 June 2016 at 
1.30 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) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ีดงัน้ี  
I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting follows: 

 
(1) วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีผา่นมา 

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

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

  Approve Disapprove Abstain 
 

(2) วาระที ่2 พิจารณาอนุมติัการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์และสิทธิการเช่าของอสังหาริมทรัพยแ์ละทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งของ

โครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหารพิจิตร กม. 5 และโครงการ WHA Mega Logistics Center ลาดกระบงั 

 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. 5 and WHA Mega Logistics 
Center Ladkrabang. 

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

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย (คดัคา้น)  งดออกเสียง 
  Approve Disapprove (Object) Abstain 

 

(3) วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ WHART คร้ังท่ี 2 โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ใหม่จ านวน

ประมาณไม่เกิน 316,290,000 หน่วย เพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าของอสังหาริมทรัพย์ และทรัพยสิ์นอ่ืนท่ี

เก่ียวขอ้งเพิ่มเติมจากทรัพยสิ์นของกองทรัสต ์WHART ท่ีมีอยูเ่ดิม และวิธีการก าหนดราคาหน่วยทรัสตท่ี์ออกและเสนอขายเพิ่มเติม

ในการเพิ่มทุนคร้ังท่ี 2 

Agenda Item No. 3 Re: To consider and approve the second capital increase of WHART through the issuance and offer for 
sale of approximately not exceeding 316,290,000 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 of the second capital increase. 

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

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย (คดัคา้น)  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove (Object) Abstain 
 

(4) วาระที ่4 พิจารณาอนุมติัวิธีการเสนอขายและวิธีการจดัสรรหน่วยทรัสตท่ี์ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนคร้ังท่ี 2 และ

การน าหน่วยทรัสตใ์หม่จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 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 of the 
second capital increase. 

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

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 



 

(5) วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการการกู้ยืม เงินทั้ งหมดจ านวนรวมวงเงินกู้ระยะยาวและวงเงินกู้ระยะสั้ น ประมาณไม่เกิน 

1,350,000,000 บาท และการให้หลักประกันท่ีเก่ียวข้องกับการกู้ยืมเงินเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าของ

อสังหาริมทรัพย ์และทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เพิ่มเติมจากทรัพยสิ์นของกองทรัสต์ WHART ท่ีมีอยู่เดิม และเพื่อใช้เป็นเงินทุน

หมุนเวียนในกองทรัสต ์WHART 

Agenda Item No. 5 Re: To consider and approve the entering into long term and short term loan agreements of up to total 
loan amount of approximately Baht 1,350,000,000 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, and for working capital of WHART. 

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

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย (คดัคา้น)  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove (Object) Abstain 

(6) วาระที ่6 พิจารณาอนุมติัการเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของกองทรัสต ์WHART ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการด าเนินการตาม 2. – 5. ไดแ้ก่ 

- การเขา้ท าสญัญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์และสิทธิการเช่าช่วงของอสงัหาริมทรัพย ์และทรัพยสิ์น

อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เพิ่มเติมจากทรัพยสิ์นของกองทรัสต ์WHART ท่ีมีอยูเ่ดิม ระหวา่งกองทรัสต ์WHART กบั WHA 

- การเขา้ท าสญัญาแต่งตั้งผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพย ์ส าหรับทรัพยสิ์นท่ีกองทรัสต ์WHART จะลงทุนเพิ่มเติมระหวา่ง

กองทรัสต ์WHART กบั WHA 

- การเขา้ท าสญัญากูย้ืมเงิน สญัญาหลกัประกนั และสญัญาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกูย้ืมเงินระหวา่งกองทรัสต ์WHART กบั 

บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัทรัสตี (ถา้มี) 

- การเขา้ท าสญัญาแต่งตั้งผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย และ/หรือผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรัสตท่ี์จะออกใหม่ระหวา่งกองทรัสต ์

WHART กบั บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัทรัสตี 

- รายการอ่ืนๆ (หากมี) 

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

- the execution of an agreement between WHART and WHA related to the freehold and sub-leasehold 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 (if any); 

- 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); and 
 

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

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย (คดัคา้น)  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove (Object) Abstain 

 



 

(7) วาระที ่7 พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งกองทรัสต ์WHART รวมถึงการเขา้ท า และ/หรือ การแกไ้ขเพิ่มเติมสัญญา

ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของกองทรัสต ์WHART และการจดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย ์เพื่อให้สอดคลอ้งกบั

การลงทุนในทรัพยสิ์นท่ีจะลงทุนเพิ่มเติม 

Agenda Item No. 7 Re: To consider and approve the amendments of the WHART’s Trust Deed, including the entry 

and/or the amendments to other agreements relating to the operation of WHART and seek for benefits from the real 

properties in order to be line with the investment in the Additional Investment Assets. 

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

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 

 

(8) วาระที ่8 พิจารณาแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญาก่อตั้งทรัสตข์อ้ 5.2.3 

Agenda Item No. 8 Re: To consider and approve the amendment the amendment to the Trust Deed, Clause 5.2.3 so 

that WHART Trust may decrease its capital in the case of excess liquidity from the refund value added tax or other cases. 

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

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 

(9) วาระที ่9 พิจารณาอนุมติัขอ้เสนอแกไ้ขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์และสัญญาตกลงกระท าการ เพื่อให้นโยบายการลงทุนและ

ทรัพยสิ์นหลกัท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเป็นไปตามเจตนารมณ์ในการก่อตั้ งทรัสต์ และการได้รับจัดสรรจองซ้ือหน่วยทรัสต์ของ

กองทรัสตเ์หมราชท่ีจะจดัตั้งข้ึน 

Agenda Item No. 9 Re: To consider and approve the amendment to the Trust Deed and the Undertaking Agreement in 

order for the investment policy and main assets to be invested by WHART Trust to be in accordance with the original 

intention of setting up WHART Trust and Allocation for Subscription of Trust Units of Hemaraj Trust to be Established. 

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

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย (คดัคา้น)  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove (Object) Abstain 

 

  



 

(10) พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ 

 Agenda Item No. 10 Re: Other matters 

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

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ีใหถื้อวา่การลงคะแนนเสียงนั้นไม่
ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหน่วยทรัสต ์

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) ในกรณีท่ีขา้พเจา้แต่งตั้งให้บุคคลอ่ืนเป็นผูรั้บมอบฉันทะของขา้พเจา้แต่ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้

หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลง
หรือเพิ่มเติมขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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. 
  
  
 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อ
เสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท 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. 
 
 
 ลงช่ือ/Signed  ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
   ( ) 
 
 
 ลงช่ือ/Signed ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
  ( ) 
 
หมายเหตุ 

1.  ผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบ่งแยกจ านวน
หน่วยทรัสตใ์หผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสียงได ้
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. ผูถื้อหน่วยทรัสตส์ามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของผูจ้ดัการกองทรัสต ์คือ นายรัฐชยั ธีระธนาวฒัน ์เป็นผูรั้บมอบฉนัทะไดโ้ดยขอ้มูลของกรรมการอิสระ 
เป็นไปตามท่ีปรากฏทา้ยหนงัสือมอบอ านาจฉบบัน้ี 
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. 




