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หนังสือมอบฉันทะ 
PROXY 

 
เขียนท่ี                                                  
Written at 

วนัท่ี เดือน พ.ศ.  
Date Month Year 

 

(1.) ข้าพเจ้า                                สญัชาต ิ  
        I/We                                           Nationality   

อยู่บ้านเลขท่ี           ถนน                    ต าบล/แขวง  
Reside at               Road                                                                    Tambol/Khwaeng  

อ าเภอ/เขต           จงัหวดั                        รหสัไปรษณีย์                               
Amphur/Khet                                                       Province                                                               Postal Code 

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหน่วย (Custodian) ให้กบั      
as a Custodian for    

ซึง่เป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เหมราช โดยถือหน่วยทรัสต์จ านวนทัง้สิน้รวม         หน่วย 
being a trust unitholder of Hemaraj Leasehold Real Estate Investment Trust holding the total amount of           units,                                                                           

และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                                                 เสียง  
and having the right to vote equal to                                               votes.  

  
(2) ขอมอบฉนัทะให้   อาย ุ  ปี  อยู่บ้านเลขท่ี   

Hereby appoint      age   years, reside at  

ถนน   ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต   

Road                  Tambol/Khwaeng    Amphur/Khet   

จงัหวดั   รหสัไปรษณีย์                                      
Province           Postal Code                   

 

   หรือกรรมการอิสระของผู้จดัการกองทรัสต์ คือ  
 or independent director of the REIT Manager, namely 

(2.1)   นายพรเทพ รัตนตรัยภพ  อาย ุ 46 ปี อยู่บ้านเลขท่ี      52 หมู่ท่ี 7 ซอยนาคนิวาส 21 แยก 2-3   
                                        Mr. Phorntep Rattanataipop                                    age        46      years, reside at                         52 Moo 7 Soi Nak Niwat 21 separate 2-3 

ถนน นาคนิวาส  ต าบล/แขวง ลาดพร้าว      อ าเภอ/เขต ลาดพร้าว  
Road                     Nak Niwat  Tambol/Khwaeng                    Lat Phrao   Amphur/Khet             Lat Phrao 

จงัหวดั กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย์                                        
Province                Bangkok     Postal Code                          
 

 หรือทรัสตีคนใดคนหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้
or one of the following Trustee: 

(2.2)           นางทพิาพรรณ ภทัรวิกรม    อาย ุ 44 ปี อยู่บ้านเลขท่ี              19/27 ซอยทรงสะอาด   
                                              Mrs. Tipaphan Puttarawigorm                  age          44 years, reside at                         19/27 Soi Song Saard 

ถนน           -  ต าบล/แขวง จอมพล อ าเภอ/เขต จตจุกัร  
Road                                     Lad Prao Tambol/Khwaeng                    Chomphon   Amphur/Khet             Chatuchak 

จงัหวดั กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย์            10900    หรือ                      
Province                Bangkok     Postal Code                     10900 
 

(2.3)           นางสาวอรอนงค์ ชยัธง    อาย ุ 41 ปี อยู่บ้านเลขท่ี              521/398   
                          Ms. Aon-anong Chaithong                 age          41 years, reside at                         521/398 

ถนน           หทยัราษฎร์  ต าบล/แขวง สามวาตะวนัตก อ าเภอ/เขต คลองสามวา  
Road                                     Hathairat Tambol/Khwaeng                    Samwatawantok   Amphur/Khet             Klongsamwa 

จงัหวดั กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย์            10510                          
Province                Bangkok     Postal Code                     10510 
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คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ประจ าปี 2562 ในวนัท่ี  
23 เมษายน 2562 ตัง้แตเ่วลา 10.00 น. (เร่ิมลงทะเบียนเวลา 9.00 น.) เป็นต้นไป ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมเอส 31 สขุมุวิท กรุงเทพฯ  เลขท่ี 545 ซอยสขุมุวิท 31 แขวง
คลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at Annual General Meeting of Trust Unitholders 2019 on 23 April 2019 from 10.00 hrs. onwards (registration 
starts at 9.00 hrs.) at Ballroom 1, S31 Sukhumvit Hotel Bangkok located at 545 Sukhumvit 31 Rd, Klongtoey-Nua Sub District, Wattana District, Bangkok, Thailand or any adjournment at 
any date, time and place thereof. 

 
(3.) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

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

 
1) วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครัง้ท่ี 1/2561   

Agenda 1 To consider and certify the minutes of Extraordinary General Meeting of the Trust Unitholders No.1/2018 
  

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง 
Approve    Disapprove   Abstain 

 
2) วาระท่ี 2 รับทราบผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ HREIT ประจ าปี 2561  

Agenda 2 To acknowledge the operating results of HREIT for the year 2018 

หมายเหต:ุ       วาระท่ี 2 เป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ จงึไม่มีการลงมตใินวาระนี ้
Remark:               Agenda No.2 is for acknowledgement. Therefore, no voting is required.  

 
3) วาระท่ี 3 รับทราบงบการเงินของกองทรัสต์ HREIT ประจ าปี 2561 

Agenda No. 3 To acknowledge the financial statement of HREIT for the year 2018 

หมายเหต:ุ       วาระท่ี 3 เป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ จงึไม่มีการลงมตใินวาระนี ้
 Remark:              Agenda No.3 is for acknowledgement. Therefore, no voting is required. 
   

4) วาระท่ี 4 รับทราบการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ HREIT ประจ าปี 2562 
Agenda 4 To acknowledge the appointment of auditors of HREIT for the year 2019 

หมายเหต:ุ       วาระท่ี 4 เป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ จงึไม่มีการลงมตใินวาระนี ้
 Remark:               Agenda No.4 is for acknowledgement. Therefore, no voting is required. 

 
5) วาระท่ี 5 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

Agenda 5 To consider the other matter (If any) 
 

      (ก)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

     (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้
 (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง 
Approve    Disapprove   Abstain 

 
 

(4.) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกต้องแล ะ
ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

    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. 
 

(5.) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าแตง่ตัง้ให้บคุคลอ่ืนเป็นผู้ รับมอบฉนัทะของข้าพเจ้าแตไ่ม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่
ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยน แปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริง
ประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
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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 is any amendment or addition to 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. 

 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ ถือเสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the 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 ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 
 ( ) 

 
 

ลงช่ือ/Signed ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
 ( ) 

 
 

 
หมายเหต ุ

1. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. นี ้ใช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีปรากฎช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน  (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหน่วยทรัสต์ให้เทา่นัน้ 
Only foreign trust unitholders whose name appears in the registration book who have a Custodian in Thailand can use the Proxy Form B. 

2. หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
Evidences to be attached with this Proxy Form are: 

(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
Power of Attorney form trust unitholders authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on his/her behalf. 

(2) หนงัสือยืนยนัว่าผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 
  Letter of certification to certify that a person executing in the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian. 

3. ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน
หน่วยทรัสต์ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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. 

4. กรุณาตดิอากรแสตมป์ 20 บาท 
Please affix duty stamp of Baht 20. 

5. ผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของผู้จดัการกองทรัสต์ คือ นายพรเทพ รัตนตรัยภพ เป็นผู้ รับมอบฉันทะได้ โดยข้อมลูของกรรมการ
อิสระเป็นไปตามท่ีปรากฎท้ายหนงัสือมอบอ านาจฉบบันี ้
The trust unitholder may appoint the independent director of the REIT Manager, who is Mr. Phorntep Rattanataipop, to be proxy. Information of the independent director is 
as enclosed herewith. 
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Information of Independent Director for Giving Proxy of Trust Unitholders 

 

Name  Mr. Phorntep Rattanataipop 

Position  Independent Director 

  Hemaraj REIT Management Company Limited 

Age  46 Years old 

Address 52 Moo7 Soi NakNiwat21 separate 2-3, NakNiwat Road, Lat phrao Sub-District, Lat phrao District, 

Bangkok  

Education Ph.D. in Accounting at Newcastle University 

  Master of Business Administration – Accounting at Thammasat University 

Bachelor of Business Administration – Accounting (Second Class Honors) at Chulalongkorn 

University 

Bachelor of Business Administration – Finance and Banking at Ramkhamhaeng University 

Bachelor of Political Science – Political Science (Second Class Honors) at Ramkhamhaeng 

University 
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