สิง� ที�ส่งมาด้ วย 4 แบบ ก.
สิง� ที�ส่งมาด้ วย 4 แบบ ก.
Enclosure 4 Form A.
Enclosure 4 Form A.

หนังสื อมอบฉันทะ
หนังสื อมอบฉันทะ
PROXY
PROXY
วันที�
วันที�
Date
Date
(1)
(1) ข้ข้าาพเจ้
พเจ้าา
II // We
We
อยู
อยูบบ่่ าา้้ นเลขที
นเลขที��
Reside
Reside atat
อํอําาเภอ/เขต
เภอ/เขต
Amphur/Khet
Amphur/Khet

เขียนที�
เขียนที�
Written at
Written at
เดือน
เดือน
Month
Month

พ.ศ
พ.ศ
Year
Year

.สั
.สัญ
ญชาติ
ชาติ
Nationality
Nationality

ถนน
ถนน
Road
Road
จัจังงหวั
หวัดด
Province
Province

ตํตําาบล/แขวง
บล/แขวง
Tambon/Khwaeng
Tambon/Khwaeng
รหั
รหัสสไปรษณี
ไปรษณี ยย ์์
Postal
Postal Code
Code

(2)
(2) เป็
เป็ นนผูผูถถ้้ ืืออหน่
หน่ววยทรั
ยทรัสสต์ต์ขของทรั
องทรัสสต์ต์เเพืพื�อ�อการลงทุ
การลงทุนนในอสั
ในอสังงหาริ
หาริ มมทรั
ทรัพพย์ย์แและสิ
ละสิ ททธิธิ กการเช่
ารเช่าาดัดับบบลิ
บลิววเอชเอ
เอชเอ พรี
พรี เเมีมี��ยยมม โกรท
โกรท โดยถื
โดยถืออหน่
หน่ววยทรั
ยทรัสสต์ต์จจาาํํ นวนทั
นวนทั�� งงสิสิ��นนรวม
รวม
หน่
ว
ย
หน่วย
being
being aa trust
trust unitholder
unitholder of
of WHA
WHA Premium
Premium Growth
Growth Real
Real Estate
Estate Investment
Investment Trust
Trust holding
holding the
the total
total amount
amount of………….units.
of………….units.
และออกเสี
เสี
และออกเสี ยยงลงคะแนนได้
งลงคะแนนได้เเท่ท่าากักับบ
เสี ยยงง
and
votes
and having
having the
the right
right to
to vote
vote equal
equal to
to
votes
(3)
(3)

ขอมอบฉั
ขอมอบฉันนทะให้
ทะให้

ปีปี อยู
อยูบบ่่ าา้้ นเลขที
นเลขที��
years,
years, resides
resides atat
ถนน
ตํ
า
บล/แขวง
อํ
า
เภอ/เขต
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
Road
Tambol/Khwaeng
Amphoe/Khet
Road
Tambol/Khwaeng
Amphoe/Khet
จัจังงหวั
ด
รหั
ส
ไปรษณี
ย
์
หรื
หวัด
รหัสไปรษณี ย ์
หรื ออ
Province
Postal
,, or
Province
Postal Code
Code
or
่

(2)
นายรั
ฐ
ชั
ย
ธี
ร
ะธนาวั
ฒ
น์
อายุ
��
ปี
อยู
บ
า
้
นเลขที
�
87/2
อาคารซี
อ
าร์
ซ
ี
ท
าวเวอร์
ชั
น
ที
�
9,
�
 (2) นายรัฐชัย ธี ระธนาวัฒน์
อายุ �� ปี อยูบ่ า้ นเลขที� 87/2 อาคารซี อาร์ซีทาวเวอร์ ชั�นที� 9, 18,
18, 39
39 และ
และ 52
52 ออลซี
ออลซีซซนนั�ั� ส์ส์เเพลส
พลส
age
years,
resides
at
age
years, resides at
ถนน
วิวิททยุยุ
ตํตําาบล/แขวง
ลุลุมมพิพินนีี
อํอําาเภอ/เขต
ปทุ
ถนน
บล/แขวง
เภอ/เขต
ปทุมมวัวันน
Road
Tambol/Khwaeng
Amphoe/Khet
Road
Tambol/Khwaeng
Amphoe/Khet
จังหวัด กรุ งเทพฯ
รหัสไปรษณี ย ์
10330
Province
Postal Code

“ฉี
“ฉีกกเอกสารตามรอยปรุ
เอกสารตามรอยปรุ””


 (1)
(1)

อายุ
อายุ
age
age

คนหนึ� งคนใดเพี ยงคนเดี ยวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื� อ เข้าประชุ มและออกเสี ย งลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อ หน่ วยทรั ส ต์ข องทรั ส ต์เพื� อการลงทุ น ใน
อสังหาริ มทรั พย์และสิ ทธิ การเช่ าดับบลิ วเอชเอ พรี เมี� ยม โกรท (“กองทรั สต์ WHART”) ประจําปี ���� ในวันที� �� เมษายน ���� เวลา ��.�� น. ณ ห้องแกรนด์ฟอร์ จูน ชั�น 3
โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุ งเทพฯ ฟอร์จูน เลขที� � ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10400 หรื อที�จะพึงเลื�อนไปในวัน เวลา และสถานที�อื�นด้วย
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary Trust Unitholders’ Meeting of WHA Premium Growth Freehold and Leasehold
Real Estate Investment Trust (“WHART”) for the year 2019 on 18 April 2019 at 10.00 hrs. at the Grand Fortune Room, 3rd Floor, The Grand Mercure Bangkok Fortune Hotel,
1 Ratchadaphisek Road, Dindaeng, Bangkok 10400, with the following agendas or at any adjournment thereof on any date, time and place.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั�งนี�ดงั นี�
I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting follows:
(1) วาระที� �

เรื� อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมครั�งที�ผา่ นมา

Agenda 1 To adopt the minutes of the previous meeting
� (ก)
(a)
� (ข)
(b)

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี�
To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows:
� เห็นด้วย
� ไม่เห็นด้วย
� งดออกเสี ยง
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Approve
Disapprove
Abstain
(2) วาระที� 2 รายงานผลการดําเนินการงานของกองทรัสต์ WHART ในรอบปี ����
Agenda 2 To report the performance of WHART Trust for the year 2018
(3) วาระที� 3 รายงานงบการเงินประจํารอบปี บัญชีของกองทรัสต์ WHART ประจําปี ����
Agenda 3 To report the financial statement of WHART Trust for the year 2018
(4) วาระที� 4 รายงานการแต่ งตั�งผู้สอบบัญชี กองทรัสต์ WHART ประจําปี 2562
Agenda 4 To report the appointment of auditor for the year 2019
หมายเหตุ: วาระที� 2 – 4 ข้างต้นเป็ นวาระเพื�อทราบ ไม่ตอ้ งมีการออกเสี ยงลงคะแนน
Note: Agenda Item 2 – 4 above are for acknowledgement; therefore, no voting is required.
(5) วาระที� � พิจารณาเรื� องอื�นๆ (ถ้ ามี)
Agenda 5 Other (if any)
� (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
� (ข) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี�
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows:
� เห็นด้วย
� ไม่เห็นด้วย
� งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที�ไม่เป็ นไปตามที�ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี�ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยงนั�นไม่ถูกต้อง
และไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
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.

“ฉี กเอกสารตามรอยปรุ ”

(6) ในกรณี ที�ขา้ พเจ้าแต่งตั�งให้บุคคลอื�นเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะของข้าพเจ้าแต่ไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อ
ระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อในกรณี ที�ที�ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื� องใดนอกเหนือจากเรื� องที�ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ที�มีการแก้ไขเปลี�ยนแปลงหรื อเพิ�มเติม
ข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร
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.
กิจการใดที�ผูร้ ับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณี ที�ผูร้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามข้าพเจ้าระบุในหนังสื อมอบฉันทะ ให้ถือเสมือน
ว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
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.

ลงชื�อ/Signed
(

ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
)

(

ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
)

ลงชื�อ/Signed
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สิง� ที�ส่งมาด้ วย 4 แบบ ก.
Enclosure 4 Form A.

หนังสื อมอบฉันทะ
หมายเหตุ

PROXY

1. ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที�มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี
ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหน่วยทรัสต์ให้
เขียนทียงลงคะแนน
�
ผูร้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
Written at
The trust unitholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and
วันvote
ที� at the meeting
เดือน and may not split the number
พ.ศof trust units to several
Date
Month
Year
proxies for splitting votes.
2. กรุ ณาติดอากรแสตมป์
(1) ข้าพเจ้า�� บาท
.สัญชาติ
Please affix dutyI /stamp
We of Baht 20.
Nationality
อยูบ่ า้ นเลขที�
ถนน
ตําบล/แขวง
3. ผูถ้ ือหน่
สระของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ คือ นายรัฐTambon/Khwaeng
ชัย ธี ระธนาวัฒน์ เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะได้โดยข้อมูลของกรรมการอิสระ
Reside
at วยทรัสต์สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิ
Road
อําเภอ/เขต
จั
ง
หวั
ด
รหั
สไปรษณี ย ์
เป็ นไปตามที�ปรากฏท้ายหนังสื อมอบอํานาจฉบับนี�
Amphur/Khet
Province
Postal
Code Teratanavat, to be the proxy. Information of the independent
The trust unitholder may appoint the independent director of the REIT Manager, who is Mr. Ratachai
director is as enclosed herewith.
(2) เป็ นผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมี�ยม โกรท โดยถือหน่วยทรัสต์จาํ นวนทั�งสิ�นรวม
หน่วย
being a trust unitholder of WHA Premium Growth Real Estate Investment Trust holding the total amount of………….units.
และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสี ยง
and having the right to vote equal to
votes
(3)

ขอมอบฉันทะให้

ปี อยูบ่ า้ นเลขที�
years, resides at
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
Road
Tambol/Khwaeng
Amphoe/Khet
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
หรื อ
Province
Postal Code
, or
 (2) นายรัฐชัย ธี ระธนาวัฒน์
อายุ �� ปี อยูบ่ า้ นเลขที� 87/2 อาคารซี อาร์ซีทาวเวอร์ ชั�นที� 9, 18, 39 และ 52 ออลซีซนั� ส์เพลส
age
years, resides at
ถนน
วิทยุ
ตําบล/แขวง
ลุมพินี
อําเภอ/เขต
ปทุมวัน
Road
Tambol/Khwaeng
Amphoe/Khet
จังหวัด กรุ งเทพฯ
รหัสไปรษณี ย ์
10330
Province
Postal Code

“ฉี กเอกสารตามรอยปรุ
” ”
“ฉี กเอกสารตามรอยปรุ

 (1)

อายุ
age

คนหนึ� งคนใดเพี ยงคนเดี ยวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื� อ เข้าประชุ มและออกเสี ย งลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อ หน่ วยทรั ส ต์ข องทรั ส ต์เพื� อการลงทุ น ใน
อสังหาริ มทรั พย์และสิ ทธิ การเช่ าดับบลิ วเอชเอ พรี เมี� ยม โกรท (“กองทรั สต์ WHART”) ประจําปี ���� ในวันที� �� เมษายน ���� เวลา ��.�� น. ณ ห้องแกรนด์ฟอร์ จูน ชั�น 3
โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุ งเทพฯ ฟอร์จูน เลขที� � ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10400 หรื อที�จะพึงเลื�อนไปในวัน เวลา และสถานที�อื�นด้วย
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary Trust Unitholders’ Meeting of WHA Premium Growth Freehold and Leasehold
Real Estate Investment Trust (“WHART”) for the year 2019 on 18 April 2019 at 10.00 hrs. at the Grand Fortune Room, 3rd Floor, The Grand Mercure Bangkok Fortune Hotel,
1 Ratchadaphisek Road, Dindaeng, Bangkok 10400, with the following agendas or at any adjournment thereof on any date, time and place.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั�งนี�ดงั นี�
I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting follows:
(1) วาระที� �

เรื� อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมครั�งที�ผา่ นมา

Agenda 1 To adopt the minutes of the previous meeting
� (ก)
(a)
� (ข)
(b)

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี�
To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows:
� เห็นด้วย
� ไม่เห็นด้วย
� งดออกเสี ยง
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สิง� ที�ส่งมาด้ วย 4 แบบ ก.
FOR FOREIGN UNITHOLDERS WHO HAVE CUSTODIANS IN THAILAND ONLY
Enclosure 4 Form A.
สิง� ที�ส่งมาด้ วย 4 แบบ ข.

หนังสื อมอบฉันทะ
หนังสืPROXY
อมอบฉันทะ

Enclosure 4 Form B.

PROXY

“ฉี ก“ฉี
เอกสารตามรอยปรุ
กเอกสารตามรอยปรุ
” ”

เขียนที�
Written
เขียนที� at
วันที�
เดือWritten
น
พ.ศ
at
Date
Month
Year
วันที�
เดือน
พ.ศ
Date
Month
Year
(1) ข้าพเจ้า
.สัญชาติ
We า
Nationality
(1) ข้I /าพเจ้
.สั
ญชาติ
อยูบ่ า้ นเลขที�
ถนน
ตํ
า
บล/แขวง
I / We
Nationality
Reside
at �
Road
Tambon/Khwaeng
อยู
บ่ า้ นเลขที
ถนน
ตําบล/แขวง
อํReside
าเภอ/เขต
จั
ง
หวั
ด
รหัสไปรษณี ย ์
at
Road
Tambon/Khwaeng
Amphur/Khet
Province
Postal
Code ย ์
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณี
Amphur/Khet
Province
Postal Code
(2) เป็ นผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมี�ยม โกรท โดยถือหน่วยทรัสต์จาํ นวนทั�งสิ�นรวม
หน่วย
ในฐานะผูป้ ระกอบธุ รกิจเป็ นผูร้ ับฝาก (Custodian) ให้กบั
being
a
trust
unitholder
of
WHA
Premium
Growth
Real Estate Investment Trust holding the total amount of………….units.
as a Custodian for
และออกเสี ยงลงคะแนนได้
กับวยทรัสต์ของทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสังหาริ
เสี ยมง ทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมี�ยม โกรท โดยถือหน่วยทรัสต์จาํ นวนทั�งสิ�น
(2) ซึ�งเป็ นผูเถ้ ท่ือาหน่
and having the rightรวม
to vote equal to
votes
หน่วย
being a trust unitholder of WHA Premium Growth Real Estate Investment Trust holding the total amount of………….units.
(3) ขอมอบฉัเท่นาทะให้
และออกเสี ยงลงคะแนนได้
กับ
เสี ยง
and having the right to vote equal to
votes
 (1)
อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที�
age
years, resides at
(3) ขอมอบฉันทะให้
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
 (1)
อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที
�
Road
Tambol/Khwaeng
Amphoe/Khet
age
years, resides at
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
หรื อ
ถนน
ตํ
า
บล/แขวง
อํ
า
เภอ/เขต
Province
Postal Code
, or
Road
Amphoe/Khet
 (2) นายรัฐชัย ธี ระธนาวัฒTambol/Khwaeng
น์
อายุ �� ปี อยูบ่ า้ นเลขที� 87/2 อาคารซี อาร์ซีทาวเวอร์
ชั�นที� 9, 18, 39 และ 52 ออลซีซนั� ส์เพลส
จังหวัด
รหัสไปรษณีyears,
ย ์ resides at
หรื อ
age
Province
Postal
Code
ถนน
วิทยุ
ตําบล/แขวง
ลุมพินี
อําเภอ/เขต
ปทุมวัน, or
 (2) นายรัฐชัย ธี ระธนาวัฒน์
อายุ �� ปี อยูบ่ า้ นเลขที� 87/2 อาคารซี อาร์ซีทาวเวอร์ ชั�นที� 9, 18, 39 และ 52 ออลซีซนั� ส์เพลส
Road
Tambol/Khwaeng
Amphoe/Khet
age
years, resides at
จังหวัด กรุ งเทพฯ
รหัสไปรษณี ย ์
10330
ถนน
วิทยุ
ตําบล/แขวง
ลุมพินี
อําเภอ/เขต
ปทุมวัน
Province
Postal Code
Road
Tambol/Khwaeng
Amphoe/Khet
จัคนหนึ
งหวัด� งคนใดเพี
กรุ งยเทพฯ
รหัสไปรษณียงลงคะแนนแทนข้
ย์
10330าพเจ้าในการประชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อ หน่ วยทรั ส ต์ข องทรั ส ต์เพื� อการลงทุ นใน
งคนเดี ยวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื� อ เข้าประชุ มและออกเสี
Province
PostalสCode
อสั
งหาริ มทรั พย์และสิ ทธิ การเช่ าดับบลิ วเอชเอ พรี เมี� ยม โกรท (“กองทรั
ต์ WHART”) ประจําปี ���� ในวันที� �� เมษายน ���� เวลา ��.�� น. ณ ห้องแกรนด์ฟอร์ จูน ชั�น 3

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุ งเทพฯ ฟอร์จูน เลขที� � ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10400 หรื อที�จะพึงเลื�อนไปในวัน เวลา และสถานที�อื�นด้วย
คนหนึ
ยวเป็ นผู
แ้ ทนของข้
เพื� อ เข้
และออกเสี
าในการประชุ
ม สามั
ญ ผูถ้ ื อPremium
หน่ วยทรั สGrowth
ต์ข องทรั
ส ต์เพื� อand
การลงทุ
น ใน
any
one� งคนใดเพี
of them toยงคนเดี
be my/our
proxy
to attendาพเจ้
and าvote
onาประชุ
my/ourมbehalf
at theย งลงคะแนนแทนข้
Extraordinary Trustาพเจ้
Unitholders’
Meeting
of WHA
Freehold
Leasehold
อสังหาริ
มทรัInvestment
พย์และสิ ทTrust
ธิ การเช่
าดับบลิ วเอชเอ
เมี� ย2019
ม โกรท
(“กองทรั
สต์ WHART”)
���� Fortune
ในวันที� Room,
�� เมษายน
���� The
เวลาGrand
��.��Mercure
น. ณ ห้อBangkok
งแกรนด์Fortune
ฟอร์ จูนHotel,
ชั�น 3
Real
Estate
(“WHART”)
for theพรีyear
on 18
April 2019
at 10.00 hrs.ประจํ
at theาปีGrand
3rd Floor,
เคียวDindaeng,
กรุ งเทพฯBangkok
ฟอร์จูน เลขที
เษก ดินagendas
แดง กรุ งorเทพมหานคร
10400 หรืthereof
อที�จะพึonงเลืany�อนไปในวั
และสถานที�อื�นด้วย
1โรงแรมแกรนด์
Ratchadaphisekเมอร์
Road,
10400,� � ถนนรั
with theชดาภิ
following
at any adjournment
date, timeน เวลา
and place.
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary Trust Unitholders’ Meeting of WHA Premium Growth Freehold and Leasehold
Real Estate Investment Trust (“WHART”) for the year 2019 on 18 April 2019 at 10.00 hrs. at the Grand Fortune Room, 3rd Floor, The Grand Mercure Bangkok Fortune Hotel,
1 Ratchadaphisek
Dindaeng,
Bangkok
with theนทะออกเสี
following agendas
or at any adjournment
thereof on มany
(4) Road,
ข้าพเจ้
าขอมอบฉั
นทะให้10400,
ผูร้ ับมอบฉั
ยงลงคะแนนแทนข้
าพเจ้าในการประชุ
ครัdate,
ั นี� and place.
� งนี�ดงtime

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

(4) (1)
ข้าพเจ้วาระที
าขอมอบฉั
ับมอบฉับนรองรายงานการประชุ
ทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้
พเจ้าในการประชุมครั�งนี�ดงั นี�
� � นทะให้
เรื� อง พิผจูร้ ารณารั
มครั�งที�ผา่ านมา
I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting follows:
Agenda 1 To adopt the minutes of the previous meeting
(1) วาระที� � เรื� อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมครั�งที�ผา่ นมา
� (ก)1 Toให้adopt
ผรู ้ ับมอบฉั
นทะมีสิof
ทธิthe
พิจารณาและลงมติ
แทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร
Agenda
the minutes
previous meeting
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
� (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี�
� (ก)
รู ้ ับมอบฉั
นทะมี
สิทtoธิ พvote
ิจารณาและลงมติ
แทนข้
าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร
(b) ให้
To ผgrant
my/our
proxy
at my/our desire
follows:
(a) To
grant
my/our
proxy
to
consider
and
vote
on
my/our
as he/sheยงmay deem appropriate in all respects.
� เห็นด้วย
� ไม่เห็นด้วย
�behalfงดออกเสี
� (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี�
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(b)

To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows:
� เห็นด้วย
� ไม่เห็นด้วย
� งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
(2) วาระที� 2 รายงานผลการดําเนินการงานของกองทรัสต์ WHART ในรอบปี ����
Agenda 2 To report the performance of WHART Trust for the year 2018
(3) วาระที� 3 รายงานงบการเงินประจํารอบปี บัญชีของกองทรัสต์ WHART ประจําปี ����
Agenda 3 To report the financial statement of WHART Trust for the year 2018
(4) วาระที� 4 รายงานการแต่ งตั�งผู้สอบบัญชี กองทรัสต์ WHART ประจําปี 2562
Agenda 4 To report the appointment of auditor for the year 2019
หมายเหตุ: วาระที� 2 – 4 ข้างต้นเป็ นวาระเพื�อทราบ ไม่ตอ้ งมีการออกเสี ยงลงคะแนน
Note: Agenda Item 2 – 4 above are for acknowledgement; therefore, no voting is required.
(5) วาระที� � พิจารณาเรื� องอื�นๆ (ถ้ ามี)
Agenda 5 Other (if any)
� (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
� (ข) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี�
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows:
� เห็นด้วย
� ไม่เห็นด้วย
� งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที�ไม่เป็ นไปตามที�ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี�ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยงนั�นไม่ถูกต้อง
และไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
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.

“ฉี กเอกสารตามรอยปรุ ”

(6) ในกรณี ที�ขา้ พเจ้าแต่งตั�งให้บุคคลอื�นเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะของข้าพเจ้าแต่ไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อ
ระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อในกรณี ที�ที�ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื� องใดนอกเหนือจากเรื� องที�ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ที�มีการแก้ไขเปลี�ยนแปลงหรื อเพิ�มเติม
ข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร
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.

กิจการใดที�ผูร้ ับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณี ที�ผูร้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามข้าพเจ้าระบุในหนังสื อมอบฉันทะ ให้ถือเสมือน
ว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
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.

ลงชื�อ/Signed
(

ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
)

(

ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
)

ลงชื�อ/Signed
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สิง� ที�ส่งมาด้ วย 4 แบบ ก.
Enclosure 4 Form A.

หนังสื อมอบฉันทะ

หมายเหตุ

PROXY
1. หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. นี� ใช้เฉพาะกรณี ที�ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที�ปรากฏชื�อในทะเบี
ยนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั�งให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหน่วยทรัสต์ให้เท่านั�น
เขียนที�
Only foreign trust unitholders whose name appears in the registration book who have a Custodian in Thailand can
use the
Written
at Proxy Form B.
วันที�
เดือน
พ.ศ
2. หลักฐานที�ตอ้ งแนบพร้อมกับหนังสื อมอบฉันทะ คือ
Date
Month
Year
Evidences to be attached with this Proxy Form are:
(1) งสื อข้มอบอํ
าพเจ้าานาจจากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าํ เนิ นการลงนามในหนั.สั
(1) หนั
งสืญอชาติ
มอบฉันทะแทน
I / We
Nationality
of Attorney from trust unitholdersถนน
authorizing a Custodian to sign the ProxyตํForm
on his/her behalf.
อยูบ่ า้ นเลขทีPower
�
าบล/แขวง
คัสโตเดียน (Custodian)
Reside(2)at หนังสื อยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉั
Roadนทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุ รกิจTambon/Khwaeng
อําเภอ/เขต Letter of certification to certify that a person
จังหวัexecuting
ด
รหั
in the Proxy Form has obtainedสaไปรษณี
permit toย ์ act as a Custodian.
Amphur/Khet
Province
Postal Code
3. ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที�มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหน่วยทรัสต์ให้
(2) เป็ นผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมี�ยม โกรท โดยถือหน่วยทรัสต์จาํ นวนทั�งสิ�นรวม
ผูร้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้ หน่วย
The trust unitholder
the proxy
one proxy
to attend
and voteTrust
at theholding
meetingtheandtotal
mayamount
not split
the number of trust units to several
beingappointing
a trust unitholder
of must
WHAauthorize
Premiumonly
Growth
Real Estate
Investment
of………….units.
proxies ยforงลงคะแนนได้
splitting votes.
และออกเสี
เท่ากับ
เสี ยง
and
having
the
right
to
vote
equal
to
votes
4. กรุ ณาติดอากรแสตมป์ �� บาท

“ฉี“ฉีกเอกสารตามรอยปรุ
กเอกสารตามรอยปรุ” ”

Please affix duty stamp of Baht 20.
(3) ขอมอบฉันทะให้

5. ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ส
ามารถมอบฉั
นทะให้กรรมการอิสระของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ คือ นายรั
เป็ นผูร�้ ับมอบฉันทะได้โดยข้อมูลของกรรมการอิสระ
(1)
อายุฐชัย ธี ระธนาวั
ปี อยูฒบ่ าน์้ นเลขที
เป็ นไปตามที�ปรากฏท้ายหนังสื อมอบอํานาจฉบับนี�
age
years, resides at
The trust unitholder may appoint the independent director of the REIT Manager, who is Mr. Ratachai Teratanavat, to be the proxy. Information of the independent
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
director is as enclosed herewith.
Road
Tambol/Khwaeng
Amphoe/Khet
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
หรื อ
Province
Postal Code
, or
 (2) นายรัฐชัย ธี ระธนาวัฒน์
อายุ �� ปี อยูบ่ า้ นเลขที� 87/2 อาคารซี อาร์ซีทาวเวอร์ ชั�นที� 9, 18, 39 และ 52 ออลซีซนั� ส์เพลส
age
years, resides at
ถนน
วิทยุ
ตําบล/แขวง
ลุมพินี
อําเภอ/เขต
ปทุมวัน
Road
Tambol/Khwaeng
Amphoe/Khet
จังหวัด กรุ งเทพฯ
รหัสไปรษณี ย ์
10330
Province
Postal Code
คนหนึ� งคนใดเพี ยงคนเดี ยวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื� อ เข้าประชุ มและออกเสี ย งลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อ หน่ วยทรั ส ต์ข องทรั ส ต์เพื� อการลงทุ น ใน
อสังหาริ มทรั พย์และสิ ทธิ การเช่ าดับบลิ วเอชเอ พรี เมี� ยม โกรท (“กองทรั สต์ WHART”) ประจําปี ���� ในวันที� �� เมษายน ���� เวลา ��.�� น. ณ ห้องแกรนด์ฟอร์ จูน ชั�น 3
โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุ งเทพฯ ฟอร์จูน เลขที� � ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10400 หรื อที�จะพึงเลื�อนไปในวัน เวลา และสถานที�อื�นด้วย
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary Trust Unitholders’ Meeting of WHA Premium Growth Freehold and Leasehold
Real Estate Investment Trust (“WHART”) for the year 2019 on 18 April 2019 at 10.00 hrs. at the Grand Fortune Room, 3rd Floor, The Grand Mercure Bangkok Fortune Hotel,
1 Ratchadaphisek Road, Dindaeng, Bangkok 10400, with the following agendas or at any adjournment thereof on any date, time and place.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั�งนี�ดงั นี�
I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting follows:
(1) วาระที� �

เรื� อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมครั�งที�ผา่ นมา

Agenda 1 To adopt the minutes of the previous meeting
� (ก)
(a)
� (ข)
(b)

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี�
To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows:
� เห็นด้วย
� ไม่เห็นด้วย
� งดออกเสี ยง

39

ข้ อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
Information of Independent Director for Giving Proxy of Trust Unit Holders
ชื�อ
Name
ตําแหน่ง
Position
อายุ
Age
ที�อยู่
Address
วุฒิการศึกษา
Education

นายรัฐชัย ธี ระธนาวัฒน์
Mr.Ratachai Teratanavat
กรรมการอิสระ
บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ เรี ยล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จํากัด
Independent Director
WHA Real Estate Management Company Limited
�� ปี
45 years old
87/2 อาคารซี อาร์ซีทาวเวอร์ ชั�นที� 9, 18, 39 และ 52 ออลซี ซนั� ส์เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุ งเทพ 10330
87/2 CRC Tower Building Floor 9, 18, 39, 52 All Seasons Place
Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัย California State ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา
Master of Business Administration in Finance, California State University, United States of
America.
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