หนังสือมอบฉันทะ
PROXY

เขียนที่

Written at

วันที่

เดือน

Date

Year

(1.) ข้าพเจ้า
อยู่บา้ นเลขที่

I/We

สัญชาติ

ถนน

Reside at

Tambol/Khwaeng

จังหวัด

Amphur/Khet

Nationality

ตําบล/แขวง

Road

อําเภอ/เขต

พ.ศ.

Month

รหัสไปรษณีย ์

Province

Postal Code

เป็ นผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช โดยถือหน่วยทรัสต์จาํ นวนทัง้ สิน้ รวม
being a trust unitholder of Hemaraj Leasehold Real Estate Investment Trust holding the total amount of

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง

and having the right to vote equal to

votes.

(2.) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

ถนน

อายุ

Tambol/Khwaeng

Province

Postal Code

จังหวัด


years, reside at

อําเภอ/เขต

Amphur/Khet

รหัสไปรษณีย ์

หรือกรรมการอิสระของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ คือ

or independence director of the REIT Manager, namely

(2.1) นายพรเทพ รัตนตรัยภพ
ถนน

โชคชัย 4

จังหวัด

กรุ งเทพมหานคร

Road

Province


ปี อยูบ่ า้ นเลขที่

age

ตําบล/แขวง

Road

หน่วย

units,

อายุ

Mr. Phorntep Rattanataipop

ตําบล/แขวง

ลาดพร้าว

รหัสไปรษณีย ์

10230
10230

Chok Chai4

Tambol/Khwaeng

Bangkok

Postal Code

48

age

ปี อยู่บา้ นเลขที่

48

9 ซอยโชคชัย 4 ซอย 71

years, reside at 9 Soi Chok Chai 4 Soi 71

อําเภอ/เขต

Lat Phrao

Amphur/Khet

ลาดพร้าว
Lat Phrao

หรือทรัสตีคนใดคนหนึ่ง ดังต่อไปนี ้
or one of the following Trustee:

(2.2)
ถนน

ลาดพร้าว

Road

จังหวัด

Province

Lad Prao

กรุ งเทพมหานคร
Bangkok

(2.3)
ถนน

Road

จังหวัด

Province

นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม

Mrs. Tipaphan Puttarawigorm

ตําบล/แขวง

Tambol/Khwaeng

รหัสไปรษณีย ์

Postal Code

อายุ
จันทรเกษม

รัชดาภิเษก

Ratchdapisek

กรุ งเทพมหานคร
Bangkok

ตําบล/แขวง

Tambol/Khwaeng

รหัสไปรษณีย ์

Postal Code

46

46

Chandrakasem

ลาดยาว

Ladyao

10900

age

อําเภอ/เขต
หรือ

10900

อายุ

ปี อยู่บา้ นเลขที่ 55/25 ซอยลาดพร้าว 29

years, reside at
Amphur/Khet

10900

นางสาวรัศมี พลสุขเจริญ

Mrs. Tipaphan Puttarawigorm

age

46
46

ปี อยู่บา้ นเลขที่
years, reside at

อําเภอ/เขต

Amphur/Khet

55/25 Soi Lad Prao 29

จตุจกั ร

Chatuchak

250/622

250/622

จตุจกั ร

Chatuchak

10900
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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
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คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ประจําปี 2565 ในวันที่ 22
เมษายน 2565 การประชุมจะจัดขึน้ ด้วยวิธีการใช้ส่อื อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตัง้ แต่เวลา 09.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 07.00 น.) ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย

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.) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:

1)

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2563

Agenda 1 To consider and certify the minutes of Extraordinary General Meeting No.1/2020 of the Trust Unitholders

(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

(a)

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

� (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b)

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

เห็นด้วย
Approve

2)

Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 2 รับทราบผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ HREIT ประจําปี 2564
Agenda 2 To acknowledge the performance of HREIT for the year 2021

หมายเหตุ:
Remark:

3)

ไม่เห็นด้วย

วาระที่ 2 เป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี ้

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

วาระที่ 3 รับทราบงบการเงินของกองทรัสต์ HREIT ประจําปี 2564
Agenda No. 3 To acknowledge the financial statement of HREIT for the year 2021

หมายเหตุ:
Remark:

4)

วาระที่ 3 เป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี ้

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

วาระที่ 4 รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ HREIT ประจําปี 2565
Agenda 4 To acknowledge the appointment of auditors of HREIT for the year 2022

หมายเหตุ:
Remark:

5)

วาระที่ 4 เป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี ้

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

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

(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a)

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

� (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

(4.) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถูกต้องและไม่ใช่
เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ื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.

(5.) ในกรณี ท่ีขา้ พเจ้าแต่งตัง้ ให้บุคคลอื่นเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะของข้าพเจ้าแต่ไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่
ชัดเจน หรือในกรณีท่ที ่ปี ระชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีท่มี ีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการ
ใด ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
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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.

กิ จการใดที่ผูร้ บั มอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณี ท่ีผูร้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมื อนว่า
ข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
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.

ลงชื่อ/Signed
(

ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
)

ลงชื่อ/Signed
(

ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
)

หมายเหตุ
1. ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่มี อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหน่วยทรัสต์ ให้
ผูร้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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

3.

ผูถ้ ื อหน่วยทรัสต์สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ คือ นายพรเทพ รัตนตรัยภพ เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะได้ โดยข้อมูลของกรรมการอิสระ
เป็ นไปตามที่ปรากฎท้ายหนังสือมอบอํานาจฉบับนี ้

Please affix duty stamp of Baht 20.

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

เขียนที่

Written at

วันที่

เดือน

Date

พ.ศ.

Month

Year

สัญชาติ

I/We

อยู่บา้ นเลขที่

ถนน

Road

อําเภอ/เขต

Tambol/Khwaeng

จังหวัด

Amphur/Khet

รหัสไปรษณีย ์

Province

Postal Code

ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหน่วย (Custodian) ให้กบั
as a Custodian for

ซึง่ เป็ นผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช โดยถือหน่วยทรัสต์จาํ นวนทัง้ สิน้ รวม
being a trust unitholder of Hemaraj Leasehold Real Estate Investment Trust holding the total amount of

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง

and having the right to vote equal to

votes.

(2) ขอมอบฉันทะให้

อายุ

Hereby appoint

ถนน

Tambol/Khwaeng

Province

Postal Code

จังหวัด

ปี อยูบ่ า้ นเลขที่

age

ตําบล/แขวง

Road



หน่วย

units,

years, reside at

อําเภอ/เขต

Amphur/Khet

รหัสไปรษณีย ์

หรือกรรมการอิสระของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ คือ

or independent director of the REIT Manager, namely

(2.1)

นายพรเทพ รัตนตรัยภพ

ถนน

โชคชัย 4

จังหวัด

กรุ งเทพมหานคร

Road

Province


Mr. Phorntep Rattanataipop

ตําบล/แขวง

Chok Chai4

Tambol/Khwaeng

Bangkok

Postal Code

รหัสไปรษณีย ์

อายุ

ลาดพร้าว
10230
10230

age

Lat Phrao

48

48

ปี อยู่บา้ นเลขที่

years, reside at

9 ซอยโชคชัย 4 ซอย 71

9 Soi Chok Chai 4 Soi 71

อําเภอ/เขต

ลาดพร้าว

Amphur/Khet

Lat Phrao

หรือทรัสตีคนใดคนหนึ่ง ดังต่อไปนี ้
or one of the following Trustee:

(2.2)
ถนน

Road

จังหวัด

Province

(2.3)
ถนน

Road

จังหวัด

Province

นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม

Mrs. Tipaphan Puttarawigorm

ลาดพร้าว
Lad Prao

กรุ งเทพมหานคร
Bangkok

อายุ
age

ตําบล/แขวง

Tambol/Khwaeng

รหัสไปรษณีย ์

Postal Code

นางสาวรัศมี พลสุขเจริญ

Miss Rassamee Ponsukcharoen

รัชดาภิเษก

Ratchdapisek

กรุ งเทพมหานคร
Bangkok

46

46

ปี อยู่บา้ นเลขที่
years, reside at

จันทรเกษม

Chandrakasem

10900
10900

อายุ
ตําบล/แขวง

Tambol/Khwaeng

รหัสไปรษณีย ์

Postal Code

age

ลาดยาว

Ladyao

10900

46

46

55/25 ซอยลาดพร้าว 29
55/25 Soi Lad Prao 29

อําเภอ/เขต

Amphur/Khet

จตุจกั ร

Chatuchak

หรือ

ปี อยู่บา้ นเลขที่
years, reside at

อําเภอ/เขต

Amphur/Khet

250/622

250/622

จตุจกั ร

Klongsamwa

10900
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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) Proxy (From B.)

Reside at

Nationality

ตําบล/แขวง

FOR FOREIGN UNITHOLDERS WHO HAVE CUSTODIANS IN THAILAND ONLY

(1.) ข้าพเจ้า
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คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ประจําปี 2565 ในวันที่ 22
เมษายน 2565 การประชุมจะจัดขึน้ ด้วยวิธีการใช้ส่อื อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตัง้ แต่เวลา 09.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 07.00 น.) เป็ นต้นไป ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย

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.

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

1)

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2563
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) Proxy (From B.)

Agenda 1 To consider and certify the minutes of Extraordinary General Meeting No.1/2020 of the Trust Unitholders

(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

(a)

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

� (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b)

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

เห็นด้วย
Approve

2)

Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 2 รับทราบผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ HREIT ประจําปี 2564
Agenda 2 To acknowledge the performance of HREIT for the year 2021

หมายเหตุ:
Remark:

3)

ไม่เห็นด้วย

วาระที่ 2 เป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี ้

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

วาระที่ 3 รับทราบงบการเงินของกองทรัสต์ HREIT ประจําปี 2564
Agenda No. 3 To acknowledge the financial statement of HREIT for the year 2021

หมายเหตุ:
Remark:

4)

วาระที่ 3 เป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี ้

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

วาระที่ 4 รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ HREIT ประจําปี 2565
Agenda 4 To acknowledge the appointment of auditors of HREIT for the year 2022

หมายเหตุ:
Remark:

5)

วาระที่ 4 เป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี ้

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

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 5 To consider the other matter (If any)

(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a)

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

� (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

(4.) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ใ้ ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถูกต้องและ
ไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ื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.

(5.) ในกรณีท่ีขา้ พเจ้าแต่งตัง้ ให้บคุ คลอื่นเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะของข้าพเจ้าแต่ไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่
ชัดเจน หรือในกรณี ท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนื อจากเรื่องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริง
ประการใด ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
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(3.) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5
Annex 5
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.

กิจการใดที่ผูร้ บั มอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณี ท่ีผรู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ

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.

ลงชื่อ/Signed
(

ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
)

หมายเหตุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. นี ้ ใช้เฉพาะกรณี ท่ีผูถ้ ื อหน่วยทรัสต์ท่ีปรากฎชื่ อในทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหน่วยทรัสต์ให้เท่านัน้
2.

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

หลักฐานที่ตอ้ งแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
Evidences to be attached with this Proxy Form are:

(1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าํ เนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of Attorney form trust unitholders authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on his/her behalf.

(2) หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รบั อนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3.

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

ผูถ้ ื อหน่วยทรัสต์ท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวน
หน่วยทรัสต์ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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.

กรุ ณาติดอากรแสตมป์ 20 บาท

5.

ผูถ้ ื อหน่วยทรัสต์สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ คือ นายพรเทพ รัตนตรัยภพ เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะได้ โดยข้อมูลของกรรมการ
อิสระเป็ นไปตามที่ปรากฎท้ายหนังสือมอบอํานาจฉบับนี ้

Please affix duty stamp of Baht 20.

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 (แบบ ข.) Proxy (From B.)

ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
)

FOR FOREIGN UNITHOLDERS WHO HAVE CUSTODIANS IN THAILAND ONLY

ลงชื่อ/Signed
(

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

