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ใบแจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต ์

 

1. รายชื่อบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ   

ผูถื้อหน่วยทรสัตซ์ึ่งเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบับรษิัทฯ (ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีสิทธิในการเขา้ประชมุวิสามญั

ผูถื้อหน่วยทรสัตค์รัง้ที่ 1/2565 (Record Date) ในวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2565) โดยเป็นบคุคลที่มีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในวาระท่ี 1 วาระท่ี 3 และวาระท่ี 4.1 ไดแ้ก่  

ชื่อ จ านวนหน่วยทรัสตท์ีถื่ออยู่  ร้อยละ 

บรษิัท ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 459,837,085.00 15.00 
น.ส. จรีพร   จารุกรสกลุ 15,635,433.00 0.51 
น.ส. ชชัชมนต ์อนนัตประยรู 3,877,741.00 0.13 
น.ส. นลินรตัน ์แซ่อึง้ 1,000,000.00 0.03 
น.ส. จารุวรรณ จารุกรสกลุ 798,261.00 0.03 
นาย อนวุฒัน ์จารุกรสกลุ  555,000.00  0.02 
นาย ธนภทัร อนนัตประยรู 550,001.00 0.02 
นาง มาลี จารุกรสกลุ 550,000.00 0.02 
นาง  เฉลา แซจ่ิว 395,514.00 0.01 
นางสาวปารชิาต  จิรฐัติกาลสกลุ        259,000.00 0.01 
นาย ปจงวิช พงษศ์ิวาภยั 238,000.00 0.01 
นางสาววสนัตบ์ษุบา  จิรฐัติกาลสกลุ   200,000.00 0.01 
นายชนกนัต ์ จิรฐัตกิาลสกลุ              150,098.00 0.00 
น.ส. นลิน อนนัตประยรู 141,092.00 0.00 
น.ส. ปณิชา พงษ์ศวิาภยั 118,000.00  0.00 
นางสาว วรรณกานต ์จารุกรสกลุ 100,000.00 0.00 
นางสมใจ  ศิรเิพิม่พลู 100,000.00 0.00 
นายประชา กิตติคณุธนสาร 100,000.00 0.00 
นางอญัชลี ชวนิชย ์ 55,905.00 0.00 
นาย ชยัวฒัน ์มั่นคงด ี 47,000.00 0.00 
นายกฤตชย อศัวฉตัรโรจน ์ 10,000.00 0.00 
น.ส. ณวลัรณีิ สวุินิจวงษ ์ 6,000.00 0.00 

รวม 484,724,130.00  15.81 
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2. รายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสตท์ีม่ีส่วนได้เสียในวาระที ่2 วาระที ่4.2 วาระที ่6 และวาระที ่7 

ไม่มีผูถื้อหน่วยทรสัตร์ายใดเป็นบคุคลที่มีส่วนไดเ้สียที่ไมม่ีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ี 2 วาระท่ี 4.2 วาระท่ี 6 และวาระท่ี 7 

 
3. รายชือ่บุคคลทีเ่กี่ยวโยงกันกับทรัสต ี 

ผูถื้อหน่วยทรสัตซ์ึ่งเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับทรสัตี (ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหน่วยทรัสตท์ี่มีสิทธิในการเขา้ประชมุวิสามญั 

ผูถื้อหน่วยทรสัตค์รัง้ที่ 1/2565 (Record Date) ในวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2565) โดยเป็นบคุคลที่มีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในวาระที่ 5 ไดแ้ก่ 

ชื่อ จ านวนหน่วยทรัสตท์ีถื่ออยู่  ร้อยละ 

บรษิัท เมืองไทยประกนัชวีิต จ ากดั (มหาชน) 112,076,041.00 3.66 
ธนาคาร กสกิรไทย จ ากดั(มหาชน) 32,347,683.00 1.06 
นาง นิศานาถ อูว่ฒุิพงษ ์  40,000.00  0.00 
น.ส. นนัทวรี อจัฉรยิวนิช  1,000.00  0.00 

รวม 144,464,724.00 4.71 

 

4. รายชือ่ผู้ถือหน่วยทรัสต ์10 รายแรก 

รายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัต ์10 รายแรก (ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีสิทธิในการเขา้ประชุมวิสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต์

ครัง้ที่ 1/2565 (Record Date) ในวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2565) ไดแ้ก่ 

ชื่อ  จ านวนหน่วยทรัสตท์ีถื่ออยู่  ร้อยละ 

บรษิัท ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน)  459,837,085.00 15.00 
ส านกังานประกนัสงัคม  458,041,644.00 14.94 
กองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ  136,958,288.00 4.47 
บรษิัท กรุงไทย-แอกซา่ ประกนัชวีิต จ ากดั ( มหาชน)  116,255,166.00 3.79 
บรษิัท เมืองไทยประกนัชวีิต จ ากดั (มหาชน)  112,076,041.00 3.66 
กองทนุเปิด ทเีอ็มบี อีสทส์ปรงิ พรอ็พเพอรต์ี ้แอนด ์อินฟราสตรคั
เจอร ์อินคมั พลสั เฟล็กซเิบิล้ 

 109,871,204.00 3.58 

บรษิัท อาคเนย ์ประกนัชวีิต จ ากดั (มหาชน)  102,239,182.00 3.34 
ธนาคารออมสิน  86,777,983.00 2.83 
บรษิัท กรุงเทพประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน)  85,024,500.00 2.77 
PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND  76,050,627.00 2.48 

รวม  1,743,131,720.00 56.86 



- 3 - 

 

5. สัญชาติผู้ถือหน่วยทรัสตเ์ดิมที่ไม่ใช่สัญชาติไทยที่บริษัทฯ จะน ามาพิจารณาว่าจะท าให้กองทรัสตมี์หน้าที่ตาม

กฎหมายต่างประเทศ ตามวาระที ่4 

สัญชาติผู้ถือหน่วยทรสัต์เดิมที่ไม่ใช่สัญชาติไทยที่บริษัทฯ จะน ามาพิจารณาว่าจะท าให้กองทรสัตม์ีหน้าที่ตามกฎหมาย

ต่างประเทศ ตามวาระที่ 4 (ณ วันก าหนดรายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีสิทธิในการเขา้ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรสัตค์รัง้ที่ 

1/2565 (Record Date) ในวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2565) มีรายชื่อเบือ้งตน้ ดงันี ้

1) สญัชาติออสเตรเลีย 2) สญัชาติบรติิช 

3) สญัชาติแคนาดา 4) สญัชาติจีน 

5) สญัชาติเยอรมนั 6) สญัชาติองักฤษ 

7) สญัชาติฝรั่งเศส 8) สญัชาติฮ่องกง 

9) สญัชาติอินเดีย 10) สญัชาติอิสราเอล 

11) สญัชาติญ่ีปุ่ น 12) สญัชาติเกาหลีใต ้

13) สญัชาติลกัเซมเบิรก์ 14) สญัชาติสิงคโปร ์

15) สญัชาติสวีเดน 16) สญัชาติสวิตเซอรแ์ลนด ์

17) สญัชาติไตห้วนั  

 ทัง้นี ้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิประกาศเปล่ียนแปลง และ/หรือ เพิม่เติมรายชื่อสญัชาติดงักล่าว ท่ีอาจมีผูถื้อหน่วยทรสัต์

สญัชาติอื่นเพิ่มเติมจากการก าหนดรายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัตค์รัง้ล่าสดุ 


