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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 

 

เป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เหมราช โดยถือหน่วยทรัสต์จ านวนทัง้สิน้รวม         หน่วย 
being a trust unitholder of Hemaraj Leasehold Real Estate Investment Trust holding the total amount of  trust 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 independence director of the REIT Manager, namely 

(2.1)   นายพรเทพ รัตนตรัยภพ  อาย ุ 45 ปี อยู่บ้านเลขท่ี      52 หมู่ท่ี 7 ซอยนาคนิวาส 21 แยก 2-3   
Mr. Phorntep Rattanataipop                                      age                         45                                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                          

 
 หรือพนกังานของทรัสตีคนใดคนหนึง่ ดงัต่อไปนี ้

or one of the following Trustee: 

(2.2)           นางทพิาพรรณ ภทัรวิกรม    อาย ุ 43 ปี อยู่บ้านเลขท่ี              19/27 ซอยทรงสะอาด   
 Mrs. Tipaphan Puttarawigorm  age                         43 years, reside at                         55/2 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 ุ 40 ปี อยู่บ้านเลขท่ี              521/398   
 Ms. Aon-anong Chaithong  age                         40 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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คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ครัง้ท่ี 1/2561 ในวันท่ี  
18 ธนัวาคม 2561 ตัง้แตเ่วลา 10.00 น. (เร่ิมลงทะเบียนเวลา 8.30 น.) เป็นต้นไป ณ ห้องเดอะแชมเบอ ชัน้ บี  โรงแรมเอส 31 สขุมุวิท กรุงเทพฯ  เลขท่ี 545 ซอยสขุมุวิท 
31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at  Extraordinary General Meeting of Trust Unitholders No. 1/2018 on 18 December 2018 from 10.00 hrs. onwards (registration starts at 
8.3 0hrs.) at The Chamber Room B floor, 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 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจ าปี 2561   

Agenda 1 To consider and certify the minutes of Annual General Meeting of the Trust Unitholders for the year 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 พิจารณาลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพิ่มเติมของกองทรัสต์ HREIT ครัง้ท่ี 2  

Agenda 2 To consider Additional Investment in Assets No. 2 
 

วาระท่ี 2.1 พจิารณาอนุมัตกิารลงทุนในทรัพย์สิน ประเภทสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  
Agenda 2.1 To consider and approve the investment in leasehold right of immovable properties and other relevant assets 

 (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 

  
 

วาระท่ี 2.2 พจิารณาอนุมัตกิารกู้ยืมเงนิทัง้หมดจ านวนรวมวงเงนิกู้ระยะยาวและวงเงนิกู้ระยะสัน้ จ านวนไม่เกิน 500,000,000 บาท 
และการให้หลักประกันท่ีเก่ียวข้องกับการกู้ยืมเงนิ (ทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพิ่มเตมิในครัง้ท่ี 2 นีแ้ละทรัพย์สินของกองทรัสต์ 
HREIT ท่ีมีอยู่เดมิ) เพื่อลงทุนในสิทธิการเช่าของอสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เพิ่มเตมิครัง้ท่ี 2  และ
เพื่อใช้เป็นเงนิทุนหมุนเวียนในกองทรัสต์ HREIT 

Agenda 2.2 To consider and approve the long-term credit facility and the short-term credit facility in the total loan amount of not exceeding Baht 500,000,000 and the provision of 
collateral related to the loans (the Additional Investment Assets No. 2 and the existing assets of HREIT) for the additional investment no. 2 in leasehold right of 
immovable properties and other relevant assets and for the working capital of HREIT 

 

 (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 

  

3) วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน (รวมถึงการกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ และ/หรือ การออกและเสนอขายหุ้นกู้) วงเงินไม่
เกิน 3,400,000,000บาท โดยอาจมีหรือไม่มีการให้หลักประกันท่ีเก่ียวข้องกับการกู้ยืมเงิน หรือการออกหุ้นกู้ดังกล่าว (ทรัพย์สินท่ี
จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้ท่ี 2 นีแ้ละทรัพย์สินของกองทรัสต์ HREIT ท่ีมีอยู่เดิม) เพื่อช าระเงินกู้ยืมทัง้หมดของกองทรัสต์ HREIT 
(Refinance)  
Agenda No. 3 To consider and approve the lending (including the lending from commercial bank and/or the issuance and offer for sale of debentures) in the amount of not 
exceeding Baht 3,400,000,000 with or without provision of collateral related to the loan or the debenture issuance (the Additional Investment Assets No. 2 and the existing assets 
of HREIT) for refinance of all HREIT’s debts 
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 (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 

  

4) วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT  
Agenda No. 4 To consider the amendments of HREIT’s Trust Deed  

 
วาระท่ี 4.1 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการใช้เงนิประกันการเช่าและการบริการและข้อก าหนดเก่ียวกับการกู้ยืม

เงนิ 
Agenda No. 4.1 To consider and approve the amendments regarding the use of security deposit for lease and service and the terms related to the loan 

 

 (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 

 

วาระท่ี 4.2 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการกู้ยืมเงนิและการให้หลักประกันการกู้ยืมเงนิเพื่อน าไปใช้ช าระหนีเ้งนิ
กู้ยืมฉบับเดมิ (Refinance) 

Agenda No. 4.2 To consider and approve the amendments regarding the loan and the collateral for refinance 

 

 (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 

 

วาระท่ี 4.3 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับการด าเนินงานจริง  ในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน
ระหว่างกาล (Interim Distribution) การมอบหมายงานของทรัสตี และ การรับรองรายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทรัสต์ 

Agenda No. 4.3 To consider and approve the amendments to be in line with actual proceeding regarding the payment of interim distribution, Trustee’s assignment of work and 
approval of Net Asset Value report of HREIT 

 

 (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 

 
5) วาระท่ี 5 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

Agenda 5 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 
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(4.) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ ถูกต้องและไม่ใช่

เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ 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.) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าแตง่ตัง้ให้บคุคลอ่ืนซึง่มิใช่ผู้จดัการกองทรัสต์ให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะของข้าพเจ้าแตไ่ม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนน

ในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมตใินเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือ
เพิ่มเตมิข้อเทจ็จริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

In case I/we have appointed a person, who is not the REIT Manager, 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. 

 
(6.) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าแต่งตัง้ให้ผู้ จัดการกองทรัสต์เป็นผู้ รับมอบฉันทะของข้าพเจ้า โดยให้มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ี

เหน็สมควร หรือกรณีท่ีข้าพเจ้าแต่งตัง้ให้ผู้จดัการกองทรัสต์ให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะแต่มิได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจน
นัน้ ให้ถือว่าข้าพเจ้าก าหนดให้ผู้จดัการกองทรัสต์ในฐานะผู้ รับมอบฉนัทะของข้าพเจ้า ใช้สทิธิออกเสียงเหน็ด้วยในมตดิงักลา่วในทกุวาระของการประชมุดังกลา่วข้างต้น  

In case that I/we appoint the REIT Manager as my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate or in case that I/we appoint the REIT Manager as my/our 
proxy but I/we do not specify my/our voting instruction in any agenda or such instruction is not clearly specified, it shall be deem that I/we instruct the REIT Manager to vote “Approve” in all agendas of the 
meeting. 

 
กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้ าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่า

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 in tention(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. หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. คือ 

Evidence to be attached with this Proxy Form A. are: 

(1) เอกสารของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ (ผู้มอบฉนัทะ) 
- บคุคลธรรมดา: ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือหนงัสือเดนิทางท่ียงัไม่หมดอาย ุพร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

Natural Person: Certified copy of Identification Card, Governmental Official Identification Card or passport of the trust unitholder. 

- นิตบิคุคล: ส าเนาหนงัสือรับรองนิตบิคุคลซึง่ออกโดยหน่วยงานราชการ (อายไุม่เกิน 6 เดือนนบัจากวนัท่ีออกหนงัสือ) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้
มีอ านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลนัน้ พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถ้ามี) และส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรือบัตรประจ าตวัข้าราชการ หรือ
หนงัสือเดนิทางท่ียงัไม่หมดอายขุองผู้ มีอ านาจลงนามผกูพนันิตบิคุคลนัน้ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 
Juristic Person: Copy of the Certification of the juristic person issued by governmental authority (issued no more than 6 month), certified by the authorized persons of the juristic persons with the 
seal affixed (if any) and certified copy of Identification Card, Governmental Official Identification Card or passport of the authorized person of such juristic person. 

- ส าหรับนิตบิุคคลตา่งประเทศ เอกสารใดท่ีมิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะต้องจดัท าค าแปลเป็นภาษาองักฤษแนบมาพร้อมกนัด้วย และให้ผู้ มีอ านาจลง
นามผกูพนันิตบิคุคลนัน้ลงนามรับรองความถกูต้องของค าแปล พร้อมประทบัตราส าคญัของนิตบิคุคล (ถ้ามี) 
For foreign juristic person, in case that the original documents are not in English, English translation certified by the authorized persons of such juristic person with the seal affixed (if any) shall be 
provided together with this proxy. 

(2) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือหนงัสือเดนิทางของผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 
 Certified copy of Identification Card, Governmental Official Identification Card or passport of the proxy. 
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2. ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหน่วยทรัสต์ ให้
ผู้ 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. 

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

เป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เหมราช โดยถือหน่วยทรัสต์จ านวนทัง้สิน้รวม         หน่วย 
being a trust unitholder of Hemaraj Leasehold Real Estate Investment Trust holding the total amount of   trust 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 ุ 45 ปี อยู่บ้านเลขท่ี      52 หมู่ท่ี 7 ซอยนาคนิวาส 21 แยก 2-3   
Mr. Phorntep Rattanataipop                                      age                         45                                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                          

 
 หรือพนกังานของทรัสตีคนใดคนหนึง่ ดงัต่อไปนี ้

or one of the following Trustee’s staff: 

(2.2)           นางทพิาพรรณ ภทัรวิกรม    อาย ุ 43 ปี อยู่บ้านเลขท่ี              55/2 ซอยลาดพร้าว 29   
 Mrs. Tipaphan Puttarawigorm  age                         43 years, reside at                         55/2 Soi Lad Prao 29 

ถนน           ลาดพร้าว  ต าบล/แขวง จนัทรเกษม อ าเภอ/เขต จตจุกัร  
Road                                     Lad Prao  Tambol/Khwaeng                    Chandrakasem   Amphur/Khet             Chatuchak 

จงัหวดั กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย์            10900    หรือ                      
Province                Bangkok     Postal Code                     10900 
 

(2.3)           นางสาวอรอนงค์ ชยัธง    อาย ุ 40 ปี อยู่บ้านเลขท่ี              521/398   
 Ms. Aon-anong Chaithong  age                         40 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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คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ครัง้ท่ี 1/2561 ในวันท่ี  
18 ธนัวาคม 2561 ตัง้แตเ่วลา 10.00 น. (เร่ิมลงทะเบียนเวลา 8.30 น.) เป็นต้นไป ณ ห้องเดอะแชมเบอ ชัน้ บี  โรงแรมเอส 31 สขุมุวิท กรุงเทพฯ  เลขท่ี 545 ซอยสขุมุวิท 
31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at  Extraordinary General Meeting of Trust Unitholders No. 1/2018 on 18 December 2018 from 10.00 hrs. onwards (registration starts at 
8.3 0hrs.) at The Chamber Room B floor, 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 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจ าปี 2561   

Agenda 1 To consider and certify the minutes of Annual General Meeting of the Trust Unitholders for the year 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 พิจารณาลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพิ่มเติมของกองทรัสต์ HREIT ครัง้ท่ี 2  

Agenda 2 To consider Additional Investment in Assets No. 2 
 

วาระท่ี 2.1 พจิารณาอนุมัตกิารลงทุนในทรัพย์สิน ประเภทสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  
Agenda 2.1 To consider and approve the investment in leasehold right of immovable properties and other relevant assets 

 (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 

  
 

วาระท่ี 2.2 พจิารณาอนุมัตกิารกู้ยืมเงนิทัง้หมดจ านวนรวมวงเงนิกู้ระยะยาวและวงเงนิกู้ระยะสัน้ จ านวนไม่เกิน 500,000,000 บาท 
และการให้หลักประกันท่ีเก่ียวข้องกับการกู้ยืมเงนิ (ทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพิ่มเตมิในครัง้ท่ี 2 นีแ้ละทรัพย์สินของกองทรัสต์ 
HREIT ท่ีมีอยู่เดมิ) เพื่อลงทุนในสิทธิการเช่าของอสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เพิ่มเตมิครัง้ท่ี 2  และ
เพื่อใช้เป็นเงนิทุนหมุนเวียนในกองทรัสต์ HREIT 

Agenda 2.2 To consider and approve the long-term credit facility and the short-term credit facility in the total loan amount of not exceeding Baht 500,000,000 and the provision of 
collateral related to the loans (the Additional Investment Assets No. 2 and the existing assets of HREIT) for the additional investment no. 2 in leasehold right of 
immovable properties and other relevant assets and for the working capital of HREIT 

 

 (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 

  

3) วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน (รวมถึงการกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ และ/หรือ การออกและเสนอขายหุ้นกู้) วงเงินไม่
เกิน 3,400,000,000บาท โดยอาจมีหรือไม่มีการให้หลักประกันท่ีเก่ียวข้องกับการกู้ยืมเงิน หรือการออกหุ้นกู้ดังกล่าว (ทรัพย์สินท่ี
จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้ท่ี 2 นีแ้ละทรัพย์สินของกองทรัสต์ HREIT ท่ีมีอยู่เดิม) เพื่อช าระเงินกู้ยืมทัง้หมดของกองทรัสต์ HREIT 
(Refinance)  
Agenda No. 3 To consider and approve the lending (including the lending from commercial bank and/or the issuance and offer for sale of debentures) in the amount of not 
exceeding Baht 3,400,000,000 with or without provision of collateral related to the loan or the debenture issuance (the Additional Investment Assets No. 2 and the existing assets 
of HREIT) for refinance of all HREIT’s debts 
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 (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 

  

4) วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT  
Agenda No. 4 To consider the amendments of HREIT’s Trust Deed  

 
วาระท่ี 4.1 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการใช้เงนิประกันการเช่าและการบริการและข้อก าหนดเก่ียวกับการกู้ยืม

เงนิ 
Agenda No. 4.1 To consider and approve the amendments regarding the use of security deposit for lease and service and the terms related to the loan 

 

 (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 

 

วาระท่ี 4.2 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการกู้ยืมเงนิและการให้หลักประกันการกู้ยืมเงนิเพื่อน าไปใช้ช าระหนีเ้งนิ
กู้ยืมฉบับเดมิ (Refinance) 

Agenda No. 4.2 To consider and approve the amendments regarding the loan and the collateral for refinance 

 

 (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 

 

วาระท่ี 4.3 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับการด าเนินงานจริง  ในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน
ระหว่างกาล (Interim Distribution) การมอบหมายงานของทรัสตี และ การรับรองรายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทรัสต์ 

Agenda No. 4.3 To consider and approve the amendments to be in line with actual proceeding regarding the payment of interim distribution, Trustee’s assignment of work and 
approval of Net Asset Value report of HREIT 

 

 (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 

 
5) วาระท่ี 5 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

Agenda 5 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 
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(4.) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกต้องและไม่ใช่

เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ 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.) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าแตง่ตัง้ให้บุคคลอ่ืนซึง่มิใช่ผู้จดัการกองทรัสต์ให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะของข้าพเจ้าแตไ่ม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนน

ในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมตใินเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือ
เพิ่มเตมิข้อเทจ็จริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

In case I/we have appointed a person, who is not the REIT Manager, 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. 

 
(6.) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าแต่งตัง้ให้ผู้ จัดการกองทรัสต์เป็นผู้ รับมอบฉันทะของข้าพเจ้า โดยให้มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ี

เหน็สมควร หรือกรณีท่ีข้าพเจ้าแตง่ตัง้ให้ผู้จดัการกองทรัสต์ให้เป็นผู้ รับมอบฉันทะแตม่ิได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจน
นัน้ ให้ถือว่าข้าพเจ้าก าหนดให้ผู้จดัการกองทรัสต์ในฐานะผู้ รับมอบฉนัทะของข้าพเจ้า ใช้สทิธิออกเสียงเหน็ด้วยในมตดิงักลา่วในทกุวาระของการประชมุดงักลา่วข้างต้น  

In case that I/we appoint the REIT Manager as my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate or in case that I/we appoint the REIT Manager as my/our 
proxy but I/we do not specify my/our voting instruction in any agenda or such instruction is not clearly specified, it shall be deem that I/we instruct the REIT Manager to vote “Approve” in all agendas of the 
meeting. 

 
กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุในหนงัสือมอบฉันทะ 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. หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. คือ 

Evidence to be attached with this Proxy Form B. are: 

(1) เอกสารของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ (ผู้มอบฉนัทะ) 
- บคุคลธรรมดา: ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือหนงัสือเดนิทางท่ียงัไม่หมดอาย ุพร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

Natural Person: Certified copy of Identification Card, Governmental Official Identification Card or passport of the trust unitholder. 

- นิตบิคุคล: ส าเนาหนงัสือรับรองนิตบิคุคลซึง่ออกโดยหน่วยงานราชการ (อายไุม่เกิน 6 เดือนนบัจากวนัท่ีออกหนงัสือ) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้
มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนัน้ พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถ้ามี)  และส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือ
หนงัสือเดนิทางท่ียงัไม่หมดอายขุองผู้ มีอ านาจลงนามผกูพนันิตบิคุคลนัน้ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 
Juristic Person: Copy of the Certification of the juristic person issued by governmental authority (issued no more than 6 month), certified by the authorized persons of the juristic persons with the 
seal affixed (if any) and certified copy of Identification Card, Governmental Official Identification Card or passport of the authorized person of such juristic person. 

- ส าหรับนิตบิุคคลต่างประเทศ เอกสารใดท่ีมิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะต้องจดัท าค าแปลเป็นภาษาองักฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้ มีอ านาจลง
นามผกูพนันิตบิคุคลนัน้ลงนามรับรองความถกูต้องของค าแปล พร้อมประทบัตราส าคญัของนิตบิคุคล (ถ้ามี) 
For foreign juristic person, in case that the original documents are not in English, English translation certified by the authorized persons of such juristic person with the seal affixed (if any) shall be 
provided together with this proxy. 

(2) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือหนงัสือเดนิทางของผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 
 Certified copy of Identification Card, Governmental Official Identification Card or passport of the proxy. 
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2. ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหน่วยทรัสต์ 
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. 

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