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หนังสือมอบฉันทะ 
PROXY 

เขียนท่ี 

Written at 

วนัท่ี เดือน พ.ศ. 

Date Month Year 

(1.) ขา้พเจา้    สญัชาต ิ

I/We   Nationality 

อยู่บา้นเลขท่ี   ถนน      ตาํบล/แขวง 

Reside at     Road   Tambol/Khwaeng 

อาํเภอ/เขต  จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์

Amphur/Khet      Province        Postal Code 

เป็นผูถื้อหน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์หมราช โดยถือหน่วยทรสัตจ์าํนวนทัง้สิน้รวม    หน่วย 

being a trust unitholder of Hemaraj Leasehold Real Estate Investment Trust holding the total amount of           units,            

และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั    เสียง  

and having the right to vote equal to votes. 

(2.) ขอมอบฉนัทะให ้ อาย ุ ปี  อยูบ่า้นเลขท่ี 

Hereby appoint    age  years, reside at 

ถนน  ตาํบล/แขวง อาํเภอ/เขต 

Road     Tambol/Khwaeng Amphur/Khet  

จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์ 

Province       Postal Code      

 หรือกรรมการอิสระของผูจ้ดัการกองทรสัต ์คือ

or independence director of the REIT Manager, namely 

(2.1)   นายพรเทพ รตันตรยัภพ อาย ุ 48 ปี อยู่บา้นเลขท่ี      9 ซอยโชคชยั 4 ซอย 71 

    Mr. Phorntep Rattanataipop                age        48      years, reside at     9 Soi Chok Chai 4 Soi 71 

ถนน โชคชยั 4  ตาํบล/แขวง ลาดพรา้ว    อาํเภอ/เขต ลาดพรา้ว 

Road         Chok Chai4 Tambol/Khwaeng           Lat Phrao Amphur/Khet      Lat Phrao 

จงัหวดั กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์      10230 

Province                Bangkok   Postal Code                         10230 

 หรือทรสัตีคนใดคนหนึ่ง ดงัตอ่ไปนี ้

or one of the following Trustee: 

(2.2) นางทพิาพรรณ ภทัรวิกรม  อาย ุ 46 ปี อยู่บา้นเลขท่ี     55/25 ซอยลาดพรา้ว 29 

Mrs. Tipaphan Puttarawigorm     age          46 years, reside at       55/25 Soi Lad Prao 29 

ถนน     ลาดพรา้ว  ตาํบล/แขวง จนัทรเกษม อาํเภอ/เขต จตจุกัร 

Road       Lad Prao Tambol/Khwaeng           Chandrakasem Amphur/Khet      Chatuchak 

จงัหวดั กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์    10900   หรือ   

Province                Bangkok   Postal Code                    10900 

(2.3) นางสาวรศัมี พลสขุเจรญิ อาย ุ 46 ปี อยู่บา้นเลขท่ี        250/622 

Mrs. Tipaphan Puttarawigorm    age          46 years, reside at      250/622 

ถนน   รชัดาภิเษก  ตาํบล/แขวง ลาดยาว อาํเภอ/เขต จตจุกัร 

Road       Ratchdapisek Tambol/Khwaeng       Ladyao Amphur/Khet      Chatuchak 

จงัหวดั กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์    10900 

Province                Bangkok   Postal Code                    10900 
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คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ประจาํปี 2565  ในวนัท่ี 22 

เมษายน 2565 การประชมุจะจดัขึน้ดว้ยวธีิการใชส่ื้ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ตัง้แตเ่วลา 09.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 07.00 น.) ตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ประชมุผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at Annual General Meeting of Trust Unitholders 2022 on 22 April 2022 from 09.00 a.m.(registration starts at 07.00 

a.m.) The meeting will be conducted through electronic media, in accordance with the laws concerning meetings through electronic media, or any adjournment at any date, time and place

thereof. 

(3.) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

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

1) วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต ์คร้ังที่ 1/2563
Agenda 1 To consider and certify the minutes of Extraordinary General Meeting No.1/2020 of the Trust Unitholders

� (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร

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

� (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

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

� เหน็ดว้ย   � ไม่เหน็ดว้ย � งดออกเสียง 

Approve    Disapprove Abstain 

2) วาระที่ 2 รับทราบผลการดาํเนินงานของกองทรัสต ์HREIT ประจาํปี 2564
Agenda 2 To acknowledge the performance of HREIT for the year 2021 

หมายเหต:ุ       วาระท่ี 2 เป็นวาระแจง้เพ่ือทราบ จงึไม่มีการลงมตใินวาระนี ้

Remark:      Agenda No.2 is for acknowledgement. Therefore, no voting is required. 

3) วาระที่ 3 รับทราบงบการเงินของกองทรัสต ์HREIT ประจาํปี 2564
Agenda No. 3 To acknowledge the financial statement of HREIT for the year 2021 

หมายเหต:ุ       วาระท่ี 3 เป็นวาระแจง้เพ่ือทราบ จงึไม่มีการลงมตใินวาระนี ้

Remark:              Agenda No.3 is for acknowledgement. Therefore, no voting is required. 

4) วาระที่ 4 รับทราบการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีของกองทรัสต ์HREIT ประจาํปี 2565
Agenda 4 To acknowledge the appointment of auditors of HREIT for the year 2022 

หมายเหต:ุ       วาระท่ี 4 เป็นวาระแจง้เพ่ือทราบ จงึไม่มีการลงมตใินวาระนี ้

Remark:               Agenda No.4 is for acknowledgement. Therefore, no voting is required. 

5) วาระที่ 5 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)
Agenda 5 To consider the other matter (If any) 

�      (ก)     ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

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

�     (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

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

� เหน็ดว้ย   � ไม่เหน็ดว้ย � งดออกเสียง 

Approve    Disapprove Abstain 

(4.) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนีใ้หถื้อว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่

เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหน่วยทรสัต ์

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.) ในกรณีท่ีขา้พเจา้แต่งตัง้ใหบุ้คคลอ่ืนเป็นผูร้บัมอบฉันทะของขา้พเจา้แตไ่ม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบไุวไ้ม่

ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเตมิขอ้เทจ็จรงิประการ

ใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
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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. 

กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ใหถื้อเสมือนว่า

ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ 

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 ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

 ( ) 

ลงช่ือ/Signed ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

 ( ) 

หมายเหต ุ

1. ผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหน่วยทรสัต ์ให้

ผูร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

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. กรุณาตดิอากรแสตมป์ 20 บาท 

 Please affix duty stamp of Baht 20.

3. ผูถื้อหน่วยทรสัตส์ามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ คือ นายพรเทพ รตันตรยัภพ เป็นผูร้บัมอบฉันทะได ้โดยขอ้มูลของกรรมการอิสระ

เป็นไปตามท่ีปรากฎทา้ยหนงัสือมอบอาํนาจฉบบันี ้

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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หนังสือมอบฉันทะ 
PROXY 

เขียนท่ี 

Written at 

วนัท่ี เดือน พ.ศ. 

Date Month Year 

(1.) ขา้พเจา้    สญัชาต ิ

I/We  Nationality 

อยู่บา้นเลขท่ี   ถนน      ตาํบล/แขวง 

Reside at     Road   Tambol/Khwaeng 

อาํเภอ/เขต  จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์           

Amphur/Khet      Province        Postal Code 

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหน่วย (Custodian) ใหก้บั 

as a Custodian for  

ซึง่เป็นผูถื้อหน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์หมราช โดยถือหน่วยทรสัตจ์าํนวนทัง้สิน้รวม   หน่วย 

being a trust unitholder of Hemaraj Leasehold Real Estate Investment Trust holding the total amount of           units,            

และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั    เสียง  

and having the right to vote equal to votes. 

(2) ขอมอบฉนัทะให ้ อาย ุ ปี  อยูบ่า้นเลขท่ี 

Hereby appoint    age  years, reside at 

ถนน  ตาํบล/แขวง อาํเภอ/เขต 

Road     Tambol/Khwaeng Amphur/Khet  

จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์ 

Province       Postal Code      

   หรือกรรมการอิสระของผูจ้ดัการกองทรสัต ์คือ

or independent director of the REIT Manager, namely 

(2.1)  นายพรเทพ รตันตรยัภพ อาย ุ 48 ปี อยู่บา้นเลขท่ี      9 ซอยโชคชยั 4 ซอย 71 

    Mr. Phorntep Rattanataipop          age        48      years, reside at       9 Soi Chok Chai 4 Soi 71 

ถนน โชคชยั 4  ตาํบล/แขวง ลาดพรา้ว    อาํเภอ/เขต ลาดพรา้ว 

Road         Chok Chai4 Tambol/Khwaeng           Lat Phrao Amphur/Khet      Lat Phrao 

จงัหวดั กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์        10230   

Province                Bangkok   Postal Code            10230             

 หรือทรสัตีคนใดคนหนึ่ง ดงัตอ่ไปนี ้

or one of the following Trustee: 

(2.2)        นางทพิาพรรณ ภทัรวิกรม  อาย ุ 46 ปี อยู่บา้นเลขท่ี        55/25 ซอยลาดพรา้ว 29 

Mrs. Tipaphan Puttarawigorm          age          46 years, reside at       55/25 Soi Lad Prao 29 

ถนน  ลาดพรา้ว  ตาํบล/แขวง จนัทรเกษม อาํเภอ/เขต จตจุกัร 

Road        Lad Prao Tambol/Khwaeng           Chandrakasem Amphur/Khet      Chatuchak 

จงัหวดั กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์    10900   หรือ   

Province                Bangkok   Postal Code                    10900 

(2.3)   นางสาวรศัมี พลสขุเจรญิ   อาย ุ 46 ปี อยู่บา้นเลขท่ี        250/622 

Miss Rassamee Ponsukcharoen  age          46 years, reside at          250/622 

ถนน   รชัดาภิเษก  ตาํบล/แขวง ลาดยาว อาํเภอ/เขต จตจุกัร 

Road         Ratchdapisek Tambol/Khwaeng           Ladyao Amphur/Khet      Klongsamwa 

จงัหวดั กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์    10900 

Province                Bangkok   Postal Code                    10900 
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คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ประจาํปี 2565 ในวนัท่ี 22 

เมษายน 2565 การประชมุจะจดัขึน้ดว้ยวธีิการใชส่ื้ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ตัง้แตเ่วลา 09.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 07.00 น.) เป็นตน้ไป ตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการประชมุผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at Annual General Meeting of Trust Unitholders 2022 on 22 April 2022 from 09.00 a.m. (registration starts at 7.00 

a.m.) The meeting will be conducted through electronic media in accordance with the laws concerning meetings through electronic media, or any adjournment at any date, time and place

thereof. 

(3.) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

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

1) วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต ์คร้ังที่ 1/2563
Agenda 1 To consider and certify the minutes of Extraordinary General Meeting No.1/2020 of the Trust Unitholders

� (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร

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

� (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

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

� เหน็ดว้ย   � ไม่เหน็ดว้ย � งดออกเสียง 

Approve    Disapprove Abstain 

2) วาระที่ 2 รับทราบผลการดาํเนินงานของกองทรัสต ์HREIT ประจาํปี 2564
Agenda 2 To acknowledge the performance of HREIT for the year 2021 

หมายเหต:ุ       วาระท่ี 2 เป็นวาระแจง้เพ่ือทราบ จงึไม่มีการลงมตใินวาระนี ้

Remark:      Agenda No.2 is for acknowledgement. Therefore, no voting is required. 

3) วาระที่ 3 รับทราบงบการเงินของกองทรัสต ์HREIT ประจาํปี 2564
Agenda No. 3 To acknowledge the financial statement of HREIT for the year 2021 

หมายเหต:ุ       วาระท่ี 3 เป็นวาระแจง้เพ่ือทราบ จงึไม่มีการลงมตใินวาระนี ้

Remark:              Agenda No.3 is for acknowledgement. Therefore, no voting is required. 

4) วาระที่ 4 รับทราบการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีของกองทรัสต ์HREIT ประจาํปี 2565
Agenda 4 To acknowledge the appointment of auditors of HREIT for the year 2022 

หมายเหต:ุ       วาระท่ี 4 เป็นวาระแจง้เพ่ือทราบ จงึไม่มีการลงมตใินวาระนี ้

Remark:               Agenda No.4 is for acknowledgement. Therefore, no voting is required. 

5) วาระที่ 5 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)
Agenda 5 To consider the other matter (If any) 

�      (ก)     ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร

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

�     (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

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

� เหน็ดว้ย   � ไม่เหน็ดว้ย � งดออกเสียง 

Approve    Disapprove Abstain 

(4.) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนีใ้หถื้อว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกตอ้งและ

ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหน่วยทรสัต ์

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.) ในกรณีท่ีขา้พเจา้แตง่ตัง้ใหบ้คุคลอ่ืนเป็นผูร้บัมอบฉนัทะของขา้พเจา้แตไ่ม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบไุวไ้ม่

ชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริง

ประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
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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.

กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉันทะ ใหถื้อเสมือนว่า

ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ 

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 ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

 ( ) 

ลงช่ือ/Signed ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

 ( ) 

หมายเหต ุ

1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. นี ้ใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์ปรากฎช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหน่วยทรสัตใ์หเ้ทา่นัน้

Only foreign trust unitholders whose name appears in the registration book who have a Custodian in Thailand can use the Proxy Form B. 

2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 

Evidences to be attached with this Proxy Form are: 

(1) หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหน่วยทรสัตใ์หค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

Power of Attorney form trust unitholders authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on his/her behalf. 

(2) หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian)

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

3. ผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวน

หน่วยทรสัต ์ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

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. ผูถื้อหน่วยทรสัตส์ามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของผูจ้ดัการกองทรสัต ์คือ นายพรเทพ รตันตรยัภพ เป็นผูร้บัมอบฉันทะได ้โดยขอ้มูลของกรรมการ

อิสระเป็นไปตามท่ีปรากฎทา้ยหนงัสือมอบอาํนาจฉบบันี ้

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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Annex 5 

Information of Independent Director for Giving Proxy of Trust Unitholders 

Name Mr. Phorntep Rattanataipop 

Position Independent Director 

WHA Industrial REIT Management Co., Ltd. 

Age 48 Years old  

Address 9 Soi Chok Chai 4 Soi 71, Chok Chai4, Lat phrao Sub-District, Lat phrao District, Bangkok, 10230 

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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