
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































สิ่งทีส่ง่มาดว้ย 12 
   
 
 
 
 
 
 

(1) ขา้พเจา้                    สญัชาติ       ……….. 
        

อยูบ่า้นเลขท่ี          
          

 
 
 
 

(2) เป็นผูถื้อหนว่ยทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธิการเช่าดบับลวิเอชเอ พรเีมี่ยม โกรท 

โดยถือหนว่ยทรสัตจ์ านวนทัง้สิน้รวม       หนว่ย 

หมายเหตุ:  โปรดด าเนินการจัดส่งใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส ์(E-EGM) ฉบับนี ้ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบ
ส าเนาหลักฐานยืนยันตัวตนตามข้อปฏิบัติส าหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) และการมอบฉันทะ รายละเอยีดตามสิ่ง
ทีส่่งมาด้วย 11 ให้แก่ผู้จัดการกองทรัสต ์ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ผ่านช่องทางต่อไปนี ้หรือแจ้งความประสงคเ์ข้าร่วมประชุม E-EGM 
ด้วยวธีิส่งข้อมูลผ่านทางเวบ็ไซต ์หรือ QR Code เพือ่ใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมประชุม E-EGM 

 ทางอเีมล :  whart@wha-rem.co.th หรือ 

 ทางไปรษณีย:์  บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท ์จ ากัด 
777 อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร ์ช้ัน 22 ห้องเลขที ่2206 
หมู่ 13 ถนนเทพรัตน กม.7 ต าบลบางแก้ว อ าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

                            d           y 

                         ประสงคจ์ะเขา้รว่มประชมุ และลงคะแนนผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-EGM) ส าหรบัการประชมุวิสามญั 
ผูถื้อหนว่ยทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธิการเช่าดบับลวิเอชเอ พรเีมี่ยม โกรท ครัง้ที่ 1/2564 
ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-EGM) โดยตอ้งการเขา้รว่มประชมุดว้ยวธีิการ 
 f 
                                                                                    เขา้รว่มประชมุดว้ยตวัเอง 
      
                                                มอบฉนัทะให ้(นาย/ นาง/ นางสาว)………………………………….......................... 
พ 
                                                หมายเลขบตัรประชาชน…………….……………....เขา้รว่มประชมุดงักลา่วขา้งตน้แทน 
f 
                      (3)  ขอ้มลูในการจดัสง่วิธีการเขา้รว่มประชมุ 
          g 
                                         อีเมล………………………………………………………………………....…(โปรดระบ)ุ 
      พ 
                                         เบอรโ์ทรศพัท…์…………………………………………………………………….(โปรดระบ)ุ 
g 

                      (4)  จดัสง่เอกสารเพื่อยืนยนัตวัตนตามขอ้ปฏิบตัิส  าหรบัการเขา้รว่มประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-EGM) 
และการมอบฉนัทะ สิง่ที่สง่มาดว้ย 11 ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 
 

                      (5)  เมื่อทา่นไดร้บัการยืนยนัตวัตนแลว้ บรษัิท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั จะจดัสง่ลงิคก์ารเขา้รว่ม
ประชมุและวิธีการเขา้รว่มประชมุไปยงัอีเมลที่ทา่นไดร้ะบ ุ
 

(6)  ในวนัประชมุผูถื้อหนว่ยทรสัตจ์ะตอ้งเตรยีมเลขบญัชีผูถื้อหนว่ยทรสัต ์และเลขบตัรประชาชนไว ้ส าหรบั
การเขา้สูร่ะบบการรว่มประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์

……………………………………………………... 

……………………………………………………… 
……………………………………………………… 

ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-EGM) 
ส าหรบัการประชมุวิสามญัผูถื้อหนว่ยทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธิการเช่า 

ดบับลวิเอชเอ พรเีมีย่ม โกรท ครัง้ที่ 1/2564 
 
 

……………………………………………………... 



 

สิ่งที่ส่งมาดว้ย 13 แบบ ก. 

Enclosure 13 Form A. 
 

 

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) เป็นผูถื้อหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท โดยถือหน่วยทรัสตจ์ านวนทั้งส้ินรวม
 หน่วย 
being a trust unitholder of WHA Premium Growth Real Estate Investment Trust holding the total amount of………….units. 

และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสียง 
and having the right to vote equal to     votes 
 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้
 

 (1)      อายุ 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 ธีระธนาวฒัน ์  อายุ       47    ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 98 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 10 
   Mr. Ratachai Teratanavat age        47   years, resides at 98 Sathorn Square Office Tower, 10th Floor    
ถนน สาทรเหนือ   ต าบล/แขวง  สีลม   อ าเภอ/เขต          บางรัก  
Road  Sathorn Nua  Tambol/Khwaeng Silom   Amphoe/Khet       Bangrak  
จงัหวดั       กรุงเทพมหานคร    รหสัไปรษณีย ์ 10500    
Province           Bangkok     Postal Code                     10500     
 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวิสามัญผูถื้อหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท คร้ังท่ี 1/2564 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ในวนัท่ี 14 มิถุนายน 2564 โดยจะเร่ิมด าเนินการประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ในเวลา 14.00 น. ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Trust Unitholders of WHA Premium Growth Freehold and 
Leasehold Real Estate Investment Trust No. 1/2021 on 14 June 2021. The meeting will be conducted through electronic media and will commence at 14.00 hrs. in accordance 
with the rule prescribed in regulations concerning on meeting through electronic media, 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) วาระที ่1 เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีผา่นมา 

 Agenda Item No. 1  Re: To consider and certify the minutes of the previous meeting 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows: 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 

 



 

 

(2) วาระที ่2 เร่ือง พิจารณาอนุมติัการลงทุนเพิ่มเติมในอสังหาริมทรัพย ์สิทธิการเช่า และสิทธิการเช่าช่วงของอสังหาริมทรัพยแ์ละ

ทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งของทรัพยสิ์นท่ีจะลงทุนเพิ่มเติม 

 Agenda Item No. 2  Re: To consider and approve the additional investment in immovable properties, leasehold and sub-
leasehold rights of immovable properties and other related assets of the Additional Investment Assets 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows: 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 

 
(3) วาระที ่3 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ WHART คร้ังท่ี 6 โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ใหม่จ านวน

ประมาณไม่เกิน 400,600,000 หน่วย เพื่อลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์สิทธิการเช่า และสิทธิการเช่าช่วงของอสังหาริมทรัพย ์และทรัพยสิ์น

อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเพิ่มเติมจากทรัพยสิ์นของกองทรัสต ์WHART ท่ีมีอยูเ่ดิม และวิธีการก าหนดราคาหน่วยทรัสตท่ี์ออกและเสนอขายเพิ่มเติม

ในการเพิ่มทุนคร้ังท่ี 6 

Agenda Item No. 3 Re: To consider and approve the sixth capital increase of WHART through the issuance and offer for 
sale of approximately not exceeding 400,600,000 additional trust units for the investment in immovable properties, leasehold 
and sub-leasehold rights of immovable properties and other related assets in addition to the assets currently held by WHART, 
and the method for determining the price of the trust units to be issued and offered for sale of the sixth capital increase. 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows: 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 

(4) วาระที ่4 เร่ือง พิจารณาอนุมัติวิธีการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคล 

เดียวกนัของ WHA 

Agenda Item No. 4  Re: To consider and approve the offering for sale parts of trust units to WHA and/or WHA’s associated 

persons. 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows: 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย (คดัคา้น)  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove (Object) Abstain 

 
(5) วาระที ่5 เร่ือง พิจารณาอนุมติัวิธีการเสนอขายและวิธีการจดัสรรหน่วยทรัสตท่ี์ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนคร้ังท่ี 6 และ

การน าหน่วยทรัสตใ์หม่จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 Agenda Item No. 5  Re: To consider and approve the offering and allocation method for the additional trust units to be 
issued and offered for sale and the listing of the trust units as listed securities on the Stock Exchange of Thailand for the sixth 
capital increase. 



 

 

5.1 แบบที่ 1: วิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ท่ีออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนคร้ังท่ี 6 และการน า
หน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีท่ีมีการเสนอขาย
หน่วยทรัสตบ์างส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่ WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกนัของ WHA  

 Option 1: The offer for sale and allocation method for the additional trust units in the sixth capital increase and the listing of 
the trust units as listed securities on the Stock Exchange of Thailand in case there is the offering for sale parts of trust units to 
WHA and/or WHA’s associated persons. 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows: 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย (คดัคา้น)  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove  (Object) Abstain 

5.2 แบบที่ 2: วิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ท่ีออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนคร้ังท่ี 6 และการน า
หน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในกรณีท่ีไม่มีการเสนอขาย
หน่วยทรัสตบ์างส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่ WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกนัของ WHA  

 Option 2: The offer for sale and allocation method for the additional trust units in the sixth capital increase and the listing of 
the trust units as listed securities on the Stock Exchange of Thailand in case there is no offering for sale parts of trust units to 
WHA and/or WHA’s associated persons. 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows: 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 
(6) วาระที ่6 เร่ือง พิจารณาอนุมติัการกูย้ืมเงิน ไม่เกิน 5,764,000,000 บาท เพื่อลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์สิทธิการเช่า และสิทธิการเช่าช่วง

ของอสังหาริมทรัพย ์และทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเพิ่มเติมจากทรัพยสิ์นของกองทรัสต ์WHART ท่ีมีอยู่เดิม และอาจให้หลกัประกนัการ

กูย้ืมเงินดงักล่าว 

Agenda Item No. 6  Re: To consider and approve the obtaining of loan with amount of not exceeding Baht 5,764,000,000 for 
the investment in immovable properties, leasehold and sub-leasehold rights of immovable properties and other related assets, 
in addition to the assets currently held by WHART, and may provide collaterals to the said loan. 

 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows: 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย (คดัคา้น)  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove (Object) Abstain 

 
(7) วาระที ่7 เร่ือง พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญาก่อตั้งกองทรัสต ์WHART รวมถึงการเขา้ท า และ/หรือ การแกไ้ขเพิ่มเติมสัญญา

ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของกองทรัสต ์WHART และการจดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย ์เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการ

ลงทุนในทรัพยสิ์นท่ีจะลงทุนเพิ่มเติม 

Agenda Item No. 7  Re: To consider and approve the amendments of WHART’s Trust Deed, including the entry and/or the 
amendments to other agreements relating to the operation of WHART and procurement of benefits from the immovable 
properties in order to be line with the investment in the Additional Investment Assets. 

 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows: 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 



 

 

(8) วาระที ่8 เร่ือง พิจารณาอนุมติัเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้

Agenda Item No. 8 Re: To consider and approve the issuance and offering of debentures. 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows: 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 

(9) วาระที ่9 เร่ือง พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 

 Agenda Item No. 9 Re: Other matters (if any). 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows: 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 
(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้ง

และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหน่วยทรัสต ์
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) ในกรณีท่ีขา้พเจา้แต่งตั้งให้บุคคลอ่ืนเป็นผูรั้บมอบฉันทะของขา้พเจา้แต่ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือ
ระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติม
ขอ้เทจ็จริงประการใด 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 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 เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือน
วา่ขา้พเจา้ไดก้ระท 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.  ผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหน่วยทรัสตใ์ห้
ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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. ผูถื้อหน่วยทรัสตส์ามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของผูจ้ดัการกองทรัสต์ คือ นายรัฐชยั ธีระธนาวฒัน์ เป็นผูรั้บมอบฉันทะได้โดยขอ้มูลของกรรมการอิสระ 
เป็นไปตามท่ีปรากฏทา้ยหนงัสือมอบอ านาจฉบบัน้ี 
The trust unitholder may appoint the independent director of the REIT Manager, who is Mr. Ratachai Teratanavat, to be the proxy. Information of the independent 
director is as enclosed herewith. 



 
FOR FOREIGN UNITHOLDERS WHO HAVE CUSTODIANS IN THAILAND ONLY 

สิ่งที่ส่งมาดว้ย 13 แบบ ข. 

Enclosure 13 Form B. 
 

 

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 

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝาก (Custodian) ใหก้บั  
as a Custodian for 

(2) ซ่ึงเป็นผูถื้อหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท โดยถือหน่วยทรัสตจ์ านวนทั้งส้ิน
รวม หน่วย 
being a trust unitholder of WHA Premium Growth Real Estate Investment Trust holding the total amount of………….units. 

และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสียง 
and having the right to vote equal to     votes 
 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้
 

 (1)      อายุ 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 ธีระธนาวฒัน ์  อายุ       47    ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 98 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 10 
         Mr. Ratachai Teratanavat  age        47    years, resides at 98 Sathorn Square Office Tower, 10th Floor  
ถนน สาทรเหนือ   ต าบล/แขวง  สีลม   อ าเภอ/เขต          บางรัก  
Road  Sathorn Nua  Tambol/Khwaeng           Silom   Amphoe/Khet       Bangrak  
จงัหวดั                    กรุงเทพมหานคร    รหสัไปรษณีย ์ 10500    
Province                     Bangkok     Postal Code  10500    
 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวิสามัญผูถื้อหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท คร้ังท่ี 1/2564 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ในวนัท่ี 14 มิถุนายน 2564 โดยจะเร่ิมด าเนินการประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ในเวลา 14.00 น. ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Trust Unitholders of WHA Premium Growth Freehold and 
Leasehold Real Estate Investment Trust No. 1/2021 on 14 June 2021. The meeting will be conducted through electronic media and will commence at 14.00 hrs. in accordance 
with the rule prescribed in regulations concerning on meeting through electronic media, 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) วาระที ่1 เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีผา่นมา 

 Agenda Item No. 1  Re: To consider and certify the minutes of the previous meeting 

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



 

 

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

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 

 

(2) วาระที ่2 เร่ือง พิจารณาอนุมติัการลงทุนเพิ่มเติมในอสังหาริมทรัพย ์สิทธิการเช่า และสิทธิการเช่าช่วงของอสังหาริมทรัพยแ์ละ

ทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งของทรัพยสิ์นท่ีจะลงทุนเพิ่มเติม 

 Agenda Item No. 2  Re: To consider and approve the additional investment in immovable properties, leasehold and sub-
leasehold rights of immovable properties and other related assets of the Additional Investment Assets 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows: 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 

 
(3) วาระที ่3 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ WHART คร้ังท่ี 6 โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ใหม่จ านวน

ประมาณไม่เกิน 400,600,000 หน่วย เพื่อลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์สิทธิการเช่า และสิทธิการเช่าช่วงของอสังหาริมทรัพย ์และทรัพยสิ์น

อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเพิ่มเติมจากทรัพยสิ์นของกองทรัสต ์WHART ท่ีมีอยูเ่ดิม และวิธีการก าหนดราคาหน่วยทรัสตท่ี์ออกและเสนอขายเพิ่มเติม

ในการเพิ่มทุนคร้ังท่ี 6 

Agenda Item No. 3 Re: To consider and approve the sixth capital increase of WHART through the issuance and offer for 
sale of approximately not exceeding 400,600,000 additional trust units for the investment in immovable properties, leasehold 
and sub-leasehold rights of immovable properties and other related assets in addition to the assets currently held by WHART, 
and the method for determining the price of the trust units to be issued and offered for sale of the sixth capital increase. 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows: 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 

(4) วาระที ่4 เร่ือง พิจารณาอนุมัติวิธีการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคล 

เดียวกนัของ WHA 

Agenda Item No. 4  Re: To consider and approve the offering for sale parts of trust units to WHA and/or WHA’s associated 

persons. 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows: 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย (คดัคา้น)  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove (Object) Abstain 

 
(5) วาระที ่5 เร่ือง พิจารณาอนุมติัวิธีการเสนอขายและวิธีการจดัสรรหน่วยทรัสตท่ี์ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนคร้ังท่ี 6 และ

การน าหน่วยทรัสตใ์หม่จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 Agenda Item No. 5  Re: To consider and approve the offering and allocation method for the additional trust units to be 
issued and offered for sale and the listing of the trust units as listed securities on the Stock Exchange of Thailand for the sixth 
capital increase. 



 

 

5.1 แบบที่ 1: วิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ท่ีออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนคร้ังท่ี 6 และการน า
หน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีท่ีมีการเสนอขาย
หน่วยทรัสตบ์างส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่ WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกนัของ WHA  

 Option 1: The offer for sale and allocation method for the additional trust units in the sixth capital increase and the listing of 
the trust units as listed securities on the Stock Exchange of Thailand in case there is the offering for sale parts of trust units to 
WHA and/or WHA’s associated persons. 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows: 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย (คดัคา้น)  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove (Object) Abstain 

5.2 แบบที่ 2: วิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ท่ีออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนคร้ังท่ี 6 และการน า
หน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในกรณีท่ีไม่มีการเสนอขาย
หน่วยทรัสตบ์างส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่ WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกนัของ WHA  

 Option 2: The offer for sale and allocation method for the additional trust units in the sixth capital increase and the listing of 
the trust units as listed securities on the Stock Exchange of Thailand in case there is no offering for sale parts of trust units to 
WHA and/or WHA’s associated persons. 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows: 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 
(6) วาระที ่6 เร่ือง พิจารณาอนุมติัการกูย้ืมเงิน ไม่เกิน 5,764,000,000 บาท เพื่อลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์สิทธิการเช่า และสิทธิการเช่าช่วง

ของอสังหาริมทรัพย ์และทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเพิ่มเติมจากทรัพยสิ์นของกองทรัสต ์WHART ท่ีมีอยู่เดิม และอาจให้หลกัประกนัการ

กูย้ืมเงินดงักล่าว 

Agenda Item No. 6  Re: To consider and approve the obtaining of loan with amount of not exceeding Baht 5,764,000,000 for 
the investment in immovable properties, leasehold and sub-leasehold rights of immovable properties and other related assets, 
in addition to the assets currently held by WHART, and may provide collaterals to the said loan. 

 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows: 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย (คดัคา้น)  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove (Object) Abstain 

 
(7) วาระที ่7 เร่ือง พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญาก่อตั้งกองทรัสต ์WHART รวมถึงการเขา้ท า และ/หรือ การแกไ้ขเพิ่มเติมสัญญา

ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของกองทรัสต ์WHART และการจดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย ์เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการ

ลงทุนในทรัพยสิ์นท่ีจะลงทุนเพิ่มเติม 

Agenda Item No. 7  Re: To consider and approve the amendments of WHART’s Trust Deed, including the entry and/or the 
amendments to other agreements relating to the operation of WHART and procurement of benefits from the immovable 
properties in order to be line with the investment in the Additional Investment Assets. 

 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows: 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 



 

 

(8) วาระที ่8 เร่ือง พิจารณาอนุมติัเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้

Agenda Item No. 8 Re: To consider and approve the issuance and offering of debentures. 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows: 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 

(9) วาระที ่9 เร่ือง พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 

 Agenda Item No. 9 Re: Other matters (if any). 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows: 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 
(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ีใหถื้อวา่การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้ง

และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหน่วยทรัสต ์
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) ในกรณีท่ีขา้พเจา้แต่งตั้งให้บุคคลอ่ืนเป็นผูรั้บมอบฉันทะของขา้พเจา้แต่ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือ
ระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติม
ขอ้เทจ็จริงประการใด 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 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 เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือน
วา่ขา้พเจา้ไดก้ระท 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. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. น้ี ใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์ปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็น
ผูรั้บฝากและดูแลหน่วยทรัสตใ์หเ้ท่านั้น 

    Only foreign trust unitholders whose name appears in the registration book who have a Custodian in Thailand can use the Proxy Form B.   
2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ Evidences to be attached with this Proxy Form are: 

(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหน่วยทรัสตใ์หค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
Power of Attorney from trust unitholders authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on his/her behalf. 

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

3. ผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหน่วยทรัสตใ์ห้
ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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.  กรุณาติดอากรแสตมป์ 20 บาท Please affix duty stamp of Baht 20.  
5. ผูถื้อหน่วยทรัสตส์ามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของผูจ้ดัการกองทรัสต์ คือ นายรัฐชยั ธีระธนาวฒัน์ เป็นผูรั้บมอบฉันทะไดโ้ดยขอ้มูลของกรรมการอิสระ 

เป็นไปตามท่ีปรากฏทา้ยหนงัสือมอบอ านาจฉบบัน้ี 
The trust unitholder may appoint the independent director of the REIT Manager, who is Mr. Ratachai Teratanavat, to be the proxy. Information of the independent 
director is as enclosed herewith. 
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ข้อมูลของกรรมการอิสระของบริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเมน้ท ์จ ากดั  

ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถอืหน่วยทรัสต ์

ช่ือ นายรฐัชยั ธีระธนาวฒัน ์

ต าแหนง่ กรรมการอิสระ 

อาย ุ 47 ปี 

ที่อยู ่ 98 อาคารสาทรสแควร ์ออฟฟิศ ทาวเวอร ์ชัน้ 10 ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 

วฒุิการศกึษา ประกาศนียบตัรหลกัสตูร TLCA Executive Development Program 

บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการเงิน  

วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิศวกรรมอตุสาหการ 
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ใบแจ้งรายชื่อผู้ถอืหน่วยทรัสต ์

 

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ   

ผูถื้อหนว่ยทรสัตซ์ึง่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบับรษัิทฯ (ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหนว่ยทรสัตท์ี่มีสทิธิในการเขา้ประชมุวิสามญัผูถื้อ

หน่วยทรสัต์ครัง้ที่  1/2564 (Record Date) ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564) โดยเป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในวาระท่ี 2 วาระท่ี 4 วาระท่ี 5.1 และวาระท่ี 7 ไดแ้ก่  

ชื่อ จ านวนหน่วยทรัสตท์ี่ถอือยู ่ ร้อยละ 

บรษัิท ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 416,577,262 15.00 
น.ส. จรพีร   จารุกรสกลุ 15,635,433 0.56 
น.ส. ชชัชมนต ์อนนัตประยรู 3,877,741 0.14 
น.ส. นลนิรตัน ์แซอ่ึง้ 1,000,000 0.04 
น.ส. จารุวรรณ จารุกรสกลุ 749,909 0.03 
นาง  เฉลา แซจิ่ว 353,738 0.01 
นาย ธนภทัร อนนัตประยรู 204,601 0.01 
น.ส. นลนิ อนนัตประยรู 141,092 0.01 
นาย อนวุฒัน ์จารุกรสกลุ 155,000 0.01 
นาง สมใจ ศิรเิพิม่พลู 100,000 0.00 
นาย ไกรลกัขณ ์ อศัวฉตัรโรจน ์ 65,000 0.00 
นาง อญัชล ีชวนิชย ์ 50,000 0.00 
นาง  ตุม้ทอง   ไชยสนิท 28,834 0.00 
นาย ชยัวฒัน ์มั่นคงดี 25,000 0.00 
น.ส.  ปิยวรรณ   เลาก่อสกลุ 19,594 0.00 
น.ส. ณวลัรณีิ สวุินิจวงษ ์ 6,000 0.00 
นาย  ชนกนัต ์  จิรฐัติกาลสกลุ 98 0.00 

รวม 438,989,302 15.81 

 

2. รายชื่อผู้ถอืหน่วยทรัสตท์ี่มีส่วนได้เสียในวาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 5.2 และวาระที่ 8 

ไมม่ีผูถื้อหนว่ยทรสัตร์ายใดเป็นบคุคลที่มีสว่นไดเ้สยีที่ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระท่ี 1 วาระท่ี 3 วาระท่ี 5.2 และวาระท่ี 8 
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3. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี  

ผูถื้อหน่วยทรสัตซ์ึ่งเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับทรสัตี (ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีสิทธิในการเขา้ประชุมวิสามัญ 

ผูถื้อหน่วยทรสัตค์รัง้ที่ 1/2564 (Record Date) ในวนัที่ 25 พฤษภาคม 2564) โดยเป็นบุคคลที่มีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในวาระที่ 6 ไดแ้ก่ 

ชื่อ จ านวนหน่วยทรัสตท์ี่ถอือยู ่ ร้อยละ 

บรษัิท เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 97,910,941 3.53 
ธนาคาร กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 32,520,300 1.17 

รวม 130,431,241 4.70 

 

4. รายชื่อผู้ถอืหน่วยทรัสต ์10 รายแรก 

รายช่ือผูถื้อหนว่ยทรสัต ์10 รายแรก (ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหนว่ยทรสัตท์ี่มีสิทธิในการเขา้ประชมุวิสามญัผูถื้อหนว่ยทรสัตค์รัง้ที่  

1/2564 (Record Date) ในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2564) ไดแ้ก่ 

ชื่อ จ านวนหน่วยทรัสตท์ี่ถอือยู ่ ร้อยละ 

ส านกังานประกนัสงัคม 435,988,421 15.70 
บรษัิท ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 416,577,262 15.00 
กองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 136,958,288 4.93 
บรษัิท กรุงไทย-แอกซา่ ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 107,922,166 3.89 
กองทนุเปิด ทเีอ็มบี อีสทส์ปรงิ พรอ็พเพอรต์ี ้แอนด ์อินฟราสตรคั
เจอร ์อินคมั พลสั เฟลก็ซเิบิล้ 

98,265,991 3.54 

บรษัิท เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 93,277,207 3.36 
กองทนุเปิด เค Property Infra Flexible 79,302,914 2.86 
บรษัิท อาคเนย ์ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 69,715,671 2.51 
บรษัิท กรุงเทพประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 62,934,086 2.27 
บรษัิท อลอินัซ ์อยธุยา ประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 60,151,397 2.17 
ผูถื้อหนว่ยทรสัตร์ายอื่นๆ 1,215,903,660 43.77 

รวม 2,776,997,063 100.00 
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