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หนังสือมอบฉันทะ 

PROXY 

 เขียนท่ี   
 Written at 

 วนัท่ี  เดือน  พ.ศ   
 Date Month   Year 
  
(1) ขา้พเจา้  .สัญชาต ิ   

I / We Nationality 
อยูบ่า้นเลขท่ี  ถนน  ต าบล/แขวง  
Reside at Road Tambon/Khwaeng 
อ าเภอ/เขต  จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์   
Amphur/Khet  Province  Postal Code 
 

(2) เป็นผูถื้อหน่วยทรัสตข์องทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท โดยถือหน่วยทรัสต์จ 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) ขอมอบฉนัทะให้ 
 

 (1)      อาย ุ 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 ธีระธนาวฒัน์  อาย ุ      48    ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 495/176     
   Mr. Ratachai Teratanavat age        48   years, resides at 495/176    
ถนน พระรามที่ 3   ต าบล/แขวง  บางโคล่   อ าเภอ/เขต          บางคอแหลม  
Road  Rama 3   Tambol/Khwaeng Bang Khlo   Amphoe/Khet       Bang Kho Laem  
จงัหวดั       กรุงเทพมหานคร    รหสัไปรษณีย ์ 10120    
Province           Bangkok    Postal Code                     10120     
 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผูถ้ือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท คร้ังท่ี 1/2565 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ในวนัท่ี 17 มิถุนายน 2565 โดยจะเร่ิมด าเนินการประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ในเวลา 13.30 น. ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
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. 1/2022 on 17 June 2022. The meeting will be conducted through electronic media and will commence at 13.30 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) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ีดงัน้ี  
I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting follows: 

 
(1) วาระท่ี 1 เร่ือง พิจารณาอนุมตัิการลงทุนเพิ่มเติมในสิทธิการเช่า และสิทธิการเช่าช่วงของอสังหาริมทรัพยแ์ละทรัพยสิ์นอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง

ของทรัพยสิ์นท่ีจะลงทุนเพิ่มเติม 

 Agenda Item No. 1  Re: To consider and approve the additional investment in leasehold and sub-leasehold rights of 
immovable properties and other related assets of the Additional Investment Assets 

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



 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 

 

(2) วาระท่ี 2 เร่ือง พิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ WHART คร้ังท่ี 7 โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ใหม่จ านวนไม่เกิน 

245,000,000 หน่วย เพื่อลงทุนในสิทธิการเช่า และสิทธิการเช่าช่วงของอสังหาริมทรัพย ์และทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเพิ่มเติมจากทรัพยสิ์น

ของกองทรัสต ์WHART ท่ีมีอยูเ่ดิม และวิธีการก าหนดราคาหน่วยทรัสตท่ี์ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนคร้ังท่ี 7 

Agenda Item No. 2 Re: To consider and approve the seventh capital increase of WHART through the issuance and offer for 
sale of not exceeding 245,000,000 additional trust units for the investment in 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 seventh capital increase. 

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

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 

(3) วาระท่ี 3 เร่ือง พิจารณาอนุมัติวิธีการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคล 

เดียวกนัของ WHA 

Agenda Item No. 3  Re: To consider and approve the offering for sale parts of trust units to WHA and/or WHA’s associated 

persons. 

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

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

 
(4) วาระท่ี 4 เร่ือง พิจารณาอนุมตัิวิธีการเสนอขายและวิธีการจดัสรรหน่วยทรัสตท่ี์ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนคร้ังท่ี 7 และ

การน าหน่วยทรัสตใ์หม่จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 Agenda Item No. 4  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 
seventh capital increase. 

4.1 แบบที่ 1: วิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ท่ีออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนคร้ังท่ี 7 และการน า
หน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีท่ีมีการเสนอขาย
หน่วยทรัสตบ์างส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกนัของ WHA  

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

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

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

4.2 แบบที่ 2: วิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ท่ีออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนคร้ังท่ี 7 และการน า
หน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในกรณีท่ีไม่มีการเสนอขาย
หน่วยทรัสตบ์างส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกนัของ WHA  



 

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

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

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 
(5) วาระท่ี 5 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการกู้ยืม เงิน ไม่ เกิน 3,445,000,000 บาท เพื่อลงทุนในสิทธิการเช่า และสิทธิการเช่าช่วงของ

อสังหาริมทรัพย ์และทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเพิ่มเติมจากทรัพยสิ์นของกองทรัสต์ WHART ท่ีมีอยู่เดิม และอาจให้หลกัประกนัการกู้ยืม

เงินดงักล่าว 

Agenda Item No.5  Re: To consider and approve the obtaining of loan for the amount of not exceeding Baht 3,445,000,000 
for the investment in leasehold and sub-leasehold rights of immovable properties and other related assets, in addition to the 
assets currently held by WHART, where collateral may be provided for such loan. 

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

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

 
(6) วาระท่ี 6 เร่ือง พิจารณาอนุมตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งกองทรัสต ์WHART เพื่อเพิ่มเติมนโยบายการลงทุนและประเภททรัพยสิ์น

หลกัท่ีกองทรัสตจ์ะลงทุน 

Agenda Item No. 6  Re: To consider and approve the amendments of WHART’s Trust Deed to add investment policy and 
type of main assets which WHART will invest 

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

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

(7) วาระท่ี 7 เร่ือง พิจารณาอนุมตัิเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู ้

Agenda Item No. 7 Re: To consider and approve the issuance and offering of debentures. 

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

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 

(8) วาระท่ี 8 เร่ือง พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 

 Agenda Item No. 8 Re: Other matters (if any). 

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

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 



 

 
(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้ง

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) ในกรณีท่ีขา้พเจา้แต่งตั้งให้บุคคลอื่นเป็นผูรั้บมอบฉันทะของขา้พเจา้แต่ไม่ไดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือ
ระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติม
ขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

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
ว่าขา้พเจา้ไดก้ระท 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.  ผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 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. ผูถื้อหน่วยทรัสต์สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของผูจ้ดัการกองทรัสต์ คือ นายรัฐชยั ธีระธนาวฒัน์ เป็นผูรั้บมอบฉันทะได้โดยขอ้มูลของกรรมการอิสระ 
เป็นไปตามที่ปรากฏทา้ยหนงัสือมอบอ 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. 


