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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) เป็นผูถื้อหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรี
เม่ียม โกรท โดยถือหน่วยทรัสตจ์ านวนทั้งส้ินรวม    หน่วย และออกเสียงลงคะแนน
ไดเ้ท่ากบั  เสียง 

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) ขอมอบฉนัทะให ้
 (1)      อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี     

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

 (2)  นายรัฐชยั ธีระธนาวฒัน์  อาย ุ      43    ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 98 อาคารสาทร  
สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 10          
       age  years, resides at    
ถนน สาทรเหนือ  ต าบล/แขวง  สีลม  อ าเภอ/เขต บางรัก  
Road     Tambol/Khwaeng    Amphoe/Khet  
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จงัหวดั กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์ 10500    
Province    Postal Code     

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเม่ียม 
โกรท (“กองทรัสต ์WHART”) ประจ าปี 2560 ในวนัท่ี 5 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งแพลทินัม่ ฮอลล ์ชั้น 3 
โรงแรมแกรนด ์เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน เลขท่ี 1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานครหรือท่ีจะพึงเล่ือน
ไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
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  2017 on 5 April  
2017 at 10.00 a.m. at Platinum Hall 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) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ีดงัน้ี 
I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting follows: 
 
(1) วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ผ่านมา 

  Agenda 1 To adopt the minutes of the previous meeting 
 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows: 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  Approve  Disapprove Abstain 

 
(2) วาระที่ 2 รายงานผลการด าเนินการงานของกองทรัสต์ WHARTในรอบปี 2559 

Agenda 2 To report the performance of WHART Trust for the year 2016 
 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 To grant my/our proxy to vote at my/our as follows: 

  รับทราบ   ไม่รับทราบ  งดออกเสียง 
 Acknowledge  Not Acknowledge Abstain 
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(3) วาระที่ 3 รายงานงบการเงนิประจ ารอบปีบัญชีของกองทรัสต์ WHART ประจ าปี 2559 

Agenda 3 To report the financial statement of WHART Trust for the year 2016 
 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 To grant my/our proxy to vote at my/our as follows: 

  รับทราบ   ไม่รับทราบ  งดออกเสียง 
 Acknowledge  Not Acknowledge Abstain 
 
(4) วาระที่ 4 รายงานการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี กองทรัสต์ WHART ประจ าปี 2560 

Agenda 4 To report the appointment of auditor for the year 2017 
 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 To grant my/our proxy to vote at my/our as follows: 

  รับทราบ   ไม่รับทราบ  งดออกเสียง 
 Acknowledge  Not Acknowledge Abstain 
 
(5) วาระที่ 5 พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้าม)ี 

Agenda 5 Other (if any) 
 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows: 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  Approve  Disapprove Abstain 

 
(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบ

ฉนัทะน้ีใหถื้อวา่การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อ
หน่วยทรัสต ์

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) ในกรณีท่ีขา้พเจา้แต่งตั้งใหบุ้คคลอ่ืนเป็นผูรั้บมอบฉนัทะของขา้พเจา้แต่ไม่ไดร้ะบุความประสงค์

ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติใน
เร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด 
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 
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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 เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียง

ตามขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท 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. ผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหน่วยทรัสตใ์หผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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. ผูถื้อหน่วยทรัสตส์ามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของผูจ้ดัการกองทรัสต ์คือ นายรัฐชยั ธีระธนาวฒัน ์
เป็นผูรั้บมอบฉนัทะไดโ้ดยขอ้มลูของกรรมการอิสระ 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. 
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ข้อมูลของกรรมการอสิระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
 

 
ช่ือ นายรัฐชยั ธีระธนาวฒัน์ 
ต าแหน่ง กรรมการอิสระ  

บริษทั ดบับลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 
อาย ุ 43 ปี 
ท่ีอยู ่ ชั้น10 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  

98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
วฒิุการศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลยั California State ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 
 




