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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       46    ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 98 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 10 
   Mr. Ratachai Teratanavat age        46   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     
 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของข้าพเจ้าเพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวิสามัญผูถื้อหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท คร้ังท่ี 1/2563 ในวนัท่ี 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา13.00 น. ณ ชั้น 8 อาคาร เอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอม
เพล็กซ์ 349 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary Trust Unitholders’ Meeting of WHA Premium Growth Freehold and Leasehold 
Real Estate Investment Trust No. 1/2020 on 10 June 2020 at 13.00 hrs. at 8th Floor, SJ Infinite One Business Complex Building, 349 Phaholyothin Road, Chom Phon Sub-
district, Chatuchak District, Bangkok 10900, with the following agendas 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 
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(2) วาระที ่2 เร่ือง พิจารณาอนุมติัการลงทุนเพิ่มเติมในอสังหาริมทรัพย ์สิทธิการเช่า และสิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพยแ์ละทรัพยสิ์น

อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งของทรัพยสิ์นท่ีจะลงทุนเพิ่มเติม 

 Agenda Item No. 2  Re: To consider and approve the investment in the freehold, 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 (คดัคา้น)  งดออกเสียง 
  Approve Disapprove (Object) Abstain 

 

(3) วาระที ่3 เร่ือง พิจารณาอนุมติัการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ WHART คร้ังท่ี 5 โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ใหม่จ านวน

ประมาณไม่เกิน 255,200,000 หน่วย เพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์สิทธิการเช่า และสิทธิการเช่าช่วงของอสังหาริมทรัพย ์และทรัพยสิ์น

อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเพิ่มเติมจากทรัพยสิ์นของกองทรัสต ์WHART ท่ีมีอยูเ่ดิม และวิธีการก าหนดราคาหน่วยทรัสตท่ี์ออกและเสนอขายเพิ่มเติม

ในการเพิ่มทุนคร้ังท่ี 5 

Agenda Item No. 3 Re: To consider and approve the fifth capital increase of WHART through the issuance and offer for 
sale of approximately not exceeding 255,200,000 new trust units for the investment in freehold, 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 fifth 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 (คดัคา้น)  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove (Object) 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 5 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 fifth 
capital increase. 
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5.1 แบบที่ 1: วิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ท่ีออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนคร้ังท่ี 5 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 fifth 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  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

5.2 แบบที่ 2: วิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ท่ีออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนคร้ังท่ี 5 และการน า
หน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีท่ีไม่มีการเสนอขาย
หน่วยทรัสตบ์างส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่ WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกนัของ WHA  

 Option 2: The offer for sale and allocation method for the additional trust units in the fifth 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 พิจารณาอนุมติัการกูย้ืมเงินไม่เกิน 3,390,000,000 บาท เพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์สิทธิการเช่า และสิทธิการเช่าช่วง

ของอสงัหาริมทรัพย ์และทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเพิ่มเติมจากทรัพยสิ์นของกองทรัสต ์WHART ท่ีมีอยู่เดิม และอาจให้หลกัประกนัการ

กูย้มืเงินดงักล่าว 

Agenda Item No. 6  Re: To consider and approve the entering into loan agreements of up to total loan amount not exceeding 
Baht 3,390,000,000 for the investment in freehold, 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 พิจารณาอนุมติัการกูย้ืมเงินประมาณไม่เกิน 180,000,000 บาท เพื่อช าระคืนเงินกูเ้ดิมของกองทรัสต ์WHART และอาจ

ใหห้ลกัประกนัการกูย้ืมเงินดงักล่าว 

Agenda Item No. 7  Re: To consider and approve the entering into loan agreements of up to total loan amount of 
approximately not exceeding Baht 180,000,000 for repayment of the existing loan of 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 
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(8) วาระที ่8 เร่ือง พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญาก่อตั้งกองทรัสต ์WHART รวมถึงการเขา้ท า และ/หรือ การแกไ้ขเพิ่มเติมสัญญา
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของกองทรัสต ์ WHART และการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย ์เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการ
ลงทุนในทรัพยสิ์นท่ีจะลงทุนเพิ่มเติม 

Agenda Item No. 8 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 seek for 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 

 

(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) ในกรณีท่ีขา้พเจา้แต่งตั้งใหบุ้คคลอ่ืนเป็นผูรั้บมอบฉันทะของขา้พเจา้แต่ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือ

ระบุไวไ้มช่ดัเจน 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 ้
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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. ผูถื้อหน่วยทรัสตส์ามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของผูจ้ดัการกองทรัสต ์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 

สิง่ที่ส่งมาด้วย 12 แบบ ข. 

(Attachment 12) Form B. 
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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       46    ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 98 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 10 
         Mr. Ratachai Teratanavat  age        46    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                    กรุงเทพ,มหานคร    รหสัไปรษณีย ์ 10500    
Province                     Bangkok     Postal Code  10500    
 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของข้าพเจ้าเพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวิสามัญผูถื้อหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท คร้ังท่ี 1/2563 ในวนัท่ี 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. ณ ชั้น 8 อาคาร เอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอม
เพล็กซ์ 349 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary Trust Unitholders’ Meeting of WHA Premium Growth Freehold and Leasehold 
Real Estate Investment Trust No. 1/2020 on 10 June 2020 at 13.00 hrs. at 8th Floor, SJ Infinite One Business Complex Building, 349 Phaholyothin Road, Chom Phon Sub-
district, Chatuchak District, Bangkok 10900, with the following agendas 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 
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 (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 และสิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพยแ์ละทรัพยสิ์น
อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งของทรัพยสิ์นท่ีจะลงทุนเพิ่มเติม 

 Agenda Item No. 2  Re: To consider and approve the investment in the freehold, 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 (คดัคา้น)  งดออกเสียง 
  Approve Disapprove (Object) Abstain 

 

(3) วาระที ่3 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ WHART คร้ังท่ี 5 โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ใหม่จ านวน
ประมาณไม่เกิน 255,200,000 หน่วย เพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์สิทธิการเช่า และสิทธิการเช่าช่วงของอสังหาริมทรัพย ์และทรัพยสิ์น
อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเพิ่มเติมจากทรัพยสิ์นของกองทรัสต ์WHART ท่ีมีอยู่เดิม และวิธีการก าหนดราคาหน่วยทรัสตท่ี์ออกและเสนอขายเพิ่มเติม
ในการเพิ่มทุนคร้ังท่ี 5 

Agenda Item No. 3  Re: To consider and approve the fifth capital increase of WHART through the issuance and offer for 
sale of approximately not exceeding 255,200,000 new trust units for the investment in freehold, 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 fifth 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 (คดัคา้น)  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove (Object) 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 5 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 fifth 
capital increase. 
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5.1 แบบที่ 1: วิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ท่ีออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนคร้ังท่ี 5 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 fifth 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  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 
5.2 แบบที่ 2: วิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ท่ีออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนคร้ังท่ี 5 และการน า

หน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีท่ีไม่มีการเสนอขาย
หน่วยทรัสตบ์างส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่ WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกนัของ WHA  

 Option 2: The offer for sale and allocation method for the additional trust units in the fifth 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 พิจารณาอนุมติัการกูย้ืมเงินไม่เกิน 3,390,000,000 บาท เพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์สิทธิการเช่า และสิทธิการเช่าช่วง
ของอสังหาริมทรัพย ์และทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเพิ่มเติมจากทรัพยสิ์นของกองทรัสต ์WHART ท่ีมีอยู่เดิม และอาจให้หลกัประกนัการ
กูย้มืเงินดงักล่าว 

Agenda Item No. 6  Re: To consider and approve the entering into loan agreements of up to total loan amount not exceeding 
Baht 3,390,000,000 for the investment in freehold, 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 พิจารณาอนุมติัการกูย้ืมเงินประมาณไม่เกิน 180,000,000 บาท เพื่อช าระคืนเงินกูเ้ดิมของกองทรัสต ์WHART และอาจ

ใหห้ลกัประกนัการกูย้ืมเงินดงักล่าว 

Agenda Item No. 7  Re: To consider and approve the entering into loan agreements of up to total loan amount of 
approximately not exceeding Baht 180,000,000 for repayment of the existing loan of 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: 
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 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย (คดัคา้น)  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove (Object) Abstain 

(8) วาระที ่8 เร่ือง พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญาก่อตั้งกองทรัสต ์WHART รวมถึงการเขา้ท า และ/หรือ การแกไ้ขเพิ่มเติมสัญญา
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของกองทรัสต ์ WHART และการจดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย ์เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการ
ลงทุนในทรัพยสิ์นท่ีจะลงทุนเพิ่มเติม 
 

Agenda Item No. 8 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 seek for 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 

 

(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) ในกรณีท่ีขา้พเจา้แต่งตั้งใหบุ้คคลอ่ืนเป็นผูรั้บมอบฉันทะของขา้พเจา้แต่ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือ
ระบุไวไ้มช่ดัเจน 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 
  ( ) 
 



 

“ฉี
กเอ

กส
าร
ตา
มร

อย
ปรุ
” 

หมายเหตุ 

1. หนงัสือมอบฉันทะแบบ 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. 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. 

4.  กรุณาติดอากรแสตมป์ 20 บาท Please affix duty stamp of Baht 20.  
5. ผูถื้อหน่วยทรัสตส์ามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของผูจ้ดัการกองทรัสต ์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. 


