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หนังสื อมอบฉันทะ
PROXY
เขียนที่
Written at
วันที่
Date
(1) ข้าพเจ้า
I / We
อยูบ่ า้ นเลขที่
Reside at
อาเภอ/เขต
Amphur/Khet

ถนน
Road
จังหวัด
Province

เดือน
Month

พ.ศ.
Year

.สัญชาติ
Nationality
ตาบล/แขวง
Tambon/Khwaeng
รหัสไปรษณี ย ์
Postal Code

(2) เป็ นผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าดับบลิวเอชเอ พรี
เมี่ยม โกรท โดยถือหน่วยทรัสต์จานวนทั้งสิ้ นรวม
หน่วย และออกเสี ยงลงคะแนน
ได้เท่ากับ
เสี ยง
being a trust unitholder of WHA Premium Growth Real Estate Investment Trust holding the total
amount of
units and having the right to vote equal to
votes
(3) ขอมอบฉันทะให้
 (1)
ถนน
Road
จังหวัด
Province

ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
years, resides at
อาเภอ/เขต
Amphoe/Khet
หรื อ
, or

อายุ

44 ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ 98 อาคารสาทร

age
สี ลม

years, resides at
อาเภอ/เขต
บางรัก
Amphoe/Khet

ตาบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
รหัสไปรษณี ย ์
Postal Code

 (2)
นายรัฐชัย ธี ระธนาวัฒน์
สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ ชั้น 10
ถนน
Road

อายุ
age

สาทรเหนือ

ตาบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
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จังหวัด กรุ งเทพมหานคร
Province

รหัสไปรษณี ย ์
Postal Code

10500

คนหนึ่ งคนใดเพี ยงคนเดี ยวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่ อเข้าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมี่ยม
โกรท (“กองทรัสต์ WHART”) ประจาปี 2561 ในวันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฟอร์จูน ชั้น 3
โรงแรมแกรนด์ เมอร์ เคียว กรุ งเทพฯ ฟอร์ จูน เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุ งเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลื่อน
ไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual Meeting of Trust Unit
Holders of WHA Premium Growth Real Estate Investment Trust (“WHART”) for the year 2018 on 23 April
2018 at 10.00 a.m. at the Grand Fortune Room, 3rd Floor, The Grand Mercure Bangkok Fortune Hotel, 1
Ratchadaphisek Road, Dindaeng, Bangkok , with the following agenda or at any adjournment thereof on any
date, time and place.
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดงั นี้
I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting follows:
(1) วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
Agenda 1 To adopt the minutes of the previous meeting
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย  งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate it all respects.

(2) วาระที่ 2 รายงานผลการดาเนินการงานของกองทรัสต์ WHART ในรอบปี 2560
Agenda 2 To report the performance of WHART Trust for the year 2017
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย  งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate it all respects.
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(3) วาระที่ 3 รายงานงบการเงินประจารอบปี บัญชีของกองทรัสต์ WHART ประจาปี 2560
Agenda 3 To report the financial statement of WHART Trust for the year 2017
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย  งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate it all respects.

(4) วาระที่ 4 รายงานการแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี กองทรัสต์ WHART ประจาปี 2561
Agenda 4 To report the appointment of auditor for the year 2018
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย  งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate it all respects.

(5) วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
Agenda 5 Other (if any)
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย  งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate it all respects.

(5)
การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบ
ฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือ
หน่วยทรัสต์
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)
ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าแต่งตั้งให้บุคคลอื่นเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะของข้าพเจ้าแต่ไม่ได้ระบุความประสงค์
ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อในกรณี ที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติใน
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เรื่ องใดนอกเหนื อจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใด
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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.
กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณี ที่ผรู ้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยง
ตามข้าพเจ้าระบุในหนังสื อมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
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

ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
(

)

ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy

ลงชื่อ/Signed
(

)

หมายเหตุ
1. ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหน่วยทรัสต์ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
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. กรุ ณาติดอากรแสตมป์ 20 บาท
Please affix duty stamp of Baht 20.
3. ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ คือ นายรัฐชัย ธี ระธนาวัฒน์
เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะได้โดยข้อมูลของกรรมการอิสระ เป็ นไปตามที่ปรากฏท้ายหนังสื อมอบฉันทะฉบับนี้
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.
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ข้ อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ชื่อ
ตาแหน่ง
อายุ
ที่อยู่
วุฒิการศึกษา

นายรัฐชัย ธี ระธนาวัฒน์
กรรมการอิสระ
บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ เรี ยล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จากัด
44 ปี
ชั้น10 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์
98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 10500
ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัย California State ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา
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