สิ่งที่ส่งมาด้วย 13 แบบ ก.
Enclosure 13 Form A.

หนังสื อมอบฉันทะ
PROXY

วันที่
Date
(1) ข้าพเจ้า
I / We
อยูบ่ า้ นเลขที่
Reside at
อาเภอ/เขต
Amphur/Khet

เขียนที่
Written at
เดือน
Month

พ.ศ
Year

.สัญชาติ
Nationality

ถนน
Road
จังหวัด
Province

ตาบล/แขวง
Tambon/Khwaeng
รหัสไปรษณี ย ์
Postal Code

(2) เป็ นผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมี่ยม โกรท โดยถือหน่วยทรัสต์จานวนทั้งสิ้นรวม
หน่วย
being a trust unitholder of WHA Premium Growth Real Estate Investment Trust holding the total amount of………….units.
และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสี ยง
and having the right to vote equal to
votes
(3)

ขอมอบฉันทะให้
 (1)

ถนน
Road
จังหวัด
Province
 (2)
ถนน
สาทรเหนือ
Road
Sathorn Nua
จังหวัด
กรุ งเทพมหานคร
Province
Bangkok

ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
years, resides at
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
Tambol/Khwaeng
Amphoe/Khet
รหัสไปรษณี ย ์
หรื อ
Postal Code
, or
นายรัฐชัย ธี ระธนาวัฒน์
อายุ 47 ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ 98 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ ชั้น 10
Mr. Ratachai Teratanavat
age 47 years, resides at 98 Sathorn Square Office Tower, 10th Floor
ตาบล/แขวง
สี ลม
อาเภอ/เขต
บางรัก
Tambol/Khwaeng
Silom
Amphoe/Khet Bangrak
รหัสไปรษณี ย ์
10500
Postal Code
10500
อายุ
age

คนหนึ่ งคนใดเพี ยงคนเดี ยวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่ อเข้าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุ มวิสามัญ ผูถ้ ื อหน่ วยทรั สต์ของทรั ส ต์เพื่ อ การลงทุ น ใน
อสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่ าดับบลิ วเอชเอ พรี เมี่ ยม โกรท ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-EGM) ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 โดยจะเริ่ มดาเนิ นการประชุ มผ่านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ในเวลา 14.00 น. ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
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) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดงั นี้
I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting follows:
(1) วาระที่ 1

เรื่ อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผา่ นมา

Agenda Item No. 1
 (ก)
(a)
 (ข)
(b)

Re: To consider and certify the minutes of the previous meeting

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

(2) วาระที่ 2

เรื่ อง พิ จ ารณาอนุ มตั ิ การลงทุ น เพิ่ ม เติ ม ในอสังหาริ ม ทรั พ ย์ สิ ทธิ การเช่ า และสิ ทธิ การเช่ าช่ ว งของอสัง หาริ ม ทรั พ ย์แ ละ

ทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้องของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม
Agenda Item No. 2 Re: To consider and approve the additional investment in immovable properties, leasehold and subleasehold rights of immovable properties and other related assets of the Additional Investment Assets
 (ก)
(a)

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

 (ข)
(b)

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

(3) วาระที่ 3

เรื่ อง พิ จ ารณาอนุ ม ัติ การเพิ่ ม ทุ นของกองทรั สต์ WHART ครั้ งที่ 6 โดยการออกและเสนอขายหน่ วยทรั สต์ใ หม่ จ านวน

ประมาณไม่เกิน 400,600,000 หน่วย เพื่อลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ สิ ทธิ การเช่า และสิ ทธิ การเช่าช่วงของอสังหาริ มทรัพย์ และทรัพย์สิน
อื่นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากทรัพย์สินของกองทรัสต์ WHART ที่มีอยูเ่ ดิม และวิธีการกาหนดราคาหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม
ในการเพิ่มทุนครั้งที่ 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)
(a)
 (ข)
(b)

(4) วาระที่ 4

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
เรื่ อ ง พิ จ ารณาอนุ ม ัติ วิ ธี ก ารเสนอขายหน่ ว ยทรั ส ต์บ างส่ ว นเป็ นการเฉพาะเจาะจงให้ แ ก่ WHA และ/หรื อ กลุ่ ม บุ ค คล

เดียวกันของ 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)
(a)
 (ข)
(b)

(5) วาระที่ 5

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย (คัดค้าน)  งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove (Object)
Abstain
เรื่ อง พิจารณาอนุ มตั ิวิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครั้งที่ 6 และ

การนาหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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: วิ ธี การเสนอขายและวิธี การจัด สรรหน่ ว ยทรั สต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่ ม เติ ม ในการเพิ่ ม ทุ น ครั้ ง ที่ 6 และการน า
หน่ ว ยทรั ส ต์ใ หม่ จ ดทะเบี ย นเป็ นหลัก ทรั พ ย์จ ดทะเบี ย นในตลาดหลักทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย ในกรณี ที่ มี การเสนอขาย
หน่วยทรัสต์บางส่วนเป็ นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/หรื อ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ 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)
(a)
 (ข)
(b)

5.2

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย (คัดค้าน)  งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove (Object)
Abstain

แบบที่ 2: วิ ธี การเสนอขายและวิธี การจัด สรรหน่ ว ยทรั สต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่ ม เติ ม ในการเพิ่ ม ทุ น ครั้ ง ที่ 6 และการน า
หน่ ว ยทรั สต์ใหม่ จดทะเบี ย นเป็ นหลักทรั พ ย์จ ดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทย ในกรณี ที่ไม่ มี การเสนอขาย
หน่วยทรัสต์บางส่วนเป็ นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/หรื อ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ 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)
(a)
 (ข)
(b)

(6) วาระที่ 6

ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
เรื่ อง พิจารณาอนุมตั ิการกูย้ ืมเงิน ไม่เกิน 5,764,000,000 บาท เพื่อลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ สิ ทธิ การเช่า และสิ ทธิ การเช่าช่วง

ของอสังหาริ มทรัพย์ และทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากทรัพย์สินของกองทรัสต์ WHART ที่มีอยู่เดิ ม และอาจให้หลักประกันการ
กูย้ ืมเงินดังกล่าว
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)
(a)
 (ข)
(b)

(7) วาระที่ 7

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย (คัดค้าน)  งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove (Object)
Abstain
เรื่ อง พิจารณาอนุ มตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งกองทรัสต์ WHART รวมถึงการเข้าทา และ/หรื อ การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา

ต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้องกับการดาเนิ นงานของกองทรัสต์ WHART และการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม
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)
(a)
 (ข)
(b)

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

(8) วาระที่ 8

เรื่ อง พิจารณาอนุมตั ิเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ น้ กู ้

Agenda Item No. 8
 (ก)
(a)
 (ข)
(b)

Re: To consider and approve the issuance and offering of debentures.

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

(9) วาระที่ 9 เรื่ อง พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ามี)
Agenda Item No. 9 Re: Other matters (if any).
 (ก)
(a)
 (ข)
(b)

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยงนั้นไม่ถูกต้อง
และไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
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) ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าแต่งตั้งให้บุคคลอื่นเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะของข้าพเจ้าแต่ไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อ
ระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อในกรณี ที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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.
กิจการใดที่ผูร้ ับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณี ที่ผรู ้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามข้าพเจ้าระบุในหนังสื อมอบฉันทะ ให้ถือเสมือน
ว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
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.

ลงชื่อ/Signed
(

ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
)

(

ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
)

ลงชื่อ/Signed

หมายเหตุ
1. ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหน่วยทรัสต์ให้
ผูร้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
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. กรุ ณาติดอากรแสตมป์ 20 บาท
Please affix duty stamp of Baht 20.

3. ผูถ้ ื อหน่วยทรัสต์สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิ สระของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ คื อ นายรัฐชัย ธี ระธนาวัฒน์ เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะได้โดยข้อมูลของกรรมการอิสระ
เป็ นไปตามที่ปรากฏท้ายหนังสื อมอบอานาจฉบับนี้
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
สิ่งที่ส่งมาด้วย 13 แบบ ข.
Enclosure 13 Form B.

หนังสื อมอบฉันทะ
PROXY

วันที่
Date
(1) ข้าพเจ้า
I / We
อยูบ่ า้ นเลขที่
Reside at
อาเภอ/เขต
Amphur/Khet

เขียนที่
Written at
เดือน
Month

พ.ศ
Year

.สัญชาติ
Nationality

ถนน
Road
จังหวัด
Province

ตาบล/แขวง
Tambon/Khwaeng
รหัสไปรษณี ย ์
Postal Code

ในฐานะผูป้ ระกอบธุ รกิจเป็ นผูร้ ับฝาก (Custodian) ให้กบั
as a Custodian for
(2) ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมี่ยม โกรท โดยถือหน่วยทรัสต์จานวนทั้งสิ้น
รวม
หน่วย
being a trust unitholder of WHA Premium Growth Real Estate Investment Trust holding the total amount of………….units.
และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสี ยง
and having the right to vote equal to
votes
(3)

ขอมอบฉันทะให้

ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
years, resides at
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
Road
Tambol/Khwaeng
Amphoe/Khet
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
หรื อ
Province
Postal Code
, or
 (2) นายรัฐชัย ธี ระธนาวัฒน์
อายุ 47 ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ 98 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ ชั้น 10
Mr. Ratachai Teratanavat
age 47 years, resides at 98 Sathorn Square Office Tower, 10th Floor
ถนน
สาทรเหนือ
ตาบล/แขวง
สี ลม
อาเภอ/เขต
บางรัก
Road
Sathorn Nua
Tambol/Khwaeng
Silom
Amphoe/Khet Bangrak
จังหวัด
กรุ งเทพมหานคร
รหัสไปรษณี ย ์
10500
Province
Bangkok
Postal Code
10500
 (1)

อายุ
age

คนหนึ่ งคนใดเพี ยงคนเดี ยวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่ อเข้าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุ มวิสามัญ ผูถ้ ื อหน่ วยทรั สต์ของทรั ส ต์เพื่ อ การลงทุ น ใน
อสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่ าดับบลิ วเอชเอ พรี เมี่ ยม โกรท ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-EGM) ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 โดยจะเริ่ มดาเนิ นการประชุ มผ่านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ในเวลา 14.00 น. ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
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) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดงั นี้
I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting follows:
(1) วาระที่ 1

เรื่ อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผา่ นมา

Agenda Item No. 1
 (ก)
(a)

Re: To consider and certify the minutes of the previous meeting

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

 (ข)
(b)

(2) วาระที่ 2

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
เรื่ อง พิ จ ารณาอนุ มตั ิ การลงทุ น เพิ่ ม เติ ม ในอสังหาริ ม ทรั พ ย์ สิ ทธิ การเช่ า และสิ ทธิ การเช่ าช่ ว งของอสัง หาริ ม ทรั พ ย์แ ละ

ทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้องของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม
Agenda Item No. 2 Re: To consider and approve the additional investment in immovable properties, leasehold and subleasehold rights of immovable properties and other related assets of the Additional Investment Assets
 (ก)
(a)

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

 (ข)
(b)

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

(3) วาระที่ 3

เรื่ อง พิ จ ารณาอนุ ม ัติ การเพิ่ ม ทุ นของกองทรั สต์ WHART ครั้ งที่ 6 โดยการออกและเสนอขายหน่ วยทรั สต์ใ หม่ จ านวน

ประมาณไม่เกิน 400,600,000 หน่วย เพื่อลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ สิ ทธิ การเช่า และสิ ทธิ การเช่าช่วงของอสังหาริ มทรัพย์ และทรัพย์สิน
อื่นที่เกี่ยวข้องเพิม่ เติมจากทรัพย์สินของกองทรัสต์ WHART ที่มีอยูเ่ ดิม และวิธีการกาหนดราคาหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม
ในการเพิ่มทุนครั้งที่ 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)
(a)
 (ข)
(b)

(4) วาระที่ 4

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
เรื่ อ ง พิ จ ารณาอนุ ม ัติ วิ ธี ก ารเสนอขายหน่ ว ยทรั ส ต์บ างส่ ว นเป็ นการเฉพาะเจาะจงให้ แ ก่ WHA และ/หรื อ กลุ่ ม บุ ค คล

เดียวกันของ 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)
(a)
 (ข)
(b)

(5) วาระที่ 5

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย (คัดค้าน)  งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove (Object)
Abstain
เรื่ อง พิจารณาอนุ มตั ิวิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครั้งที่ 6 และ

การนาหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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: วิ ธี การเสนอขายและวิธี การจัด สรรหน่ ว ยทรั สต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่ ม เติ ม ในการเพิ่ ม ทุ น ครั้ ง ที่ 6 และการน า
หน่ ว ยทรั ส ต์ใ หม่ จ ดทะเบี ย นเป็ นหลัก ทรั พ ย์จ ดทะเบี ย นในตลาดหลักทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย ในกรณี ที่ มี การเสนอขาย
หน่วยทรัสต์บางส่วนเป็ นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/หรื อ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ 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)
(a)
 (ข)
(b)

5.2

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย (คัดค้าน)  งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove (Object)
Abstain

แบบที่ 2: วิ ธี การเสนอขายและวิธี การจัด สรรหน่ ว ยทรั สต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่ ม เติ ม ในการเพิ่ ม ทุ น ครั้ ง ที่ 6 และการน า
หน่ ว ยทรั สต์ใหม่ จดทะเบี ย นเป็ นหลักทรั พ ย์จ ดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทย ในกรณี ที่ไม่ มี การเสนอขาย
หน่วยทรัสต์บางส่วนเป็ นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/หรื อ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ 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)
(a)
 (ข)
(b)

(6) วาระที่ 6

ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
เรื่ อง พิจารณาอนุมตั ิการกูย้ ืมเงิน ไม่เกิน 5,764,000,000 บาท เพื่อลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ สิ ทธิ การเช่า และสิ ทธิ การเช่าช่วง

ของอสังหาริ มทรัพย์ และทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากทรัพย์สินของกองทรัสต์ WHART ที่มีอยู่เดิ ม และอาจให้หลักประกันการ
กูย้ ืมเงินดังกล่าว
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)
(a)
 (ข)
(b)

(7) วาระที่ 7

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย (คัดค้าน)  งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove (Object)
Abstain
เรื่ อง พิจารณาอนุ มตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งกองทรัสต์ WHART รวมถึงการเข้าทา และ/หรื อ การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา

ต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้องกับการดาเนิ นงานของกองทรัสต์ WHART และการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม
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)
(a)
 (ข)
(b)

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

(8) วาระที่ 8

เรื่ อง พิจารณาอนุมตั ิเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ น้ กู ้

Agenda Item No. 8
 (ก)
(a)
 (ข)
(b)

(9) วาระที่ 9

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
เรื่ อง พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda Item No. 9
 (ก)
(a)
 (ข)
(b)

Re: To consider and approve the issuance and offering of debentures.

Re: Other matters (if any).

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยงนั้นไม่ถูกต้อง
และไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
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) ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าแต่งตั้งให้บุคคลอื่นเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะของข้าพเจ้าแต่ไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อ
ระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อในกรณี ที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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.
กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณี ที่ผรู ้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามข้าพเจ้าระบุในหนังสื อมอบฉันทะ ให้ถือเสมือน
ว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
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.
ลงชื่อ/Signed
(

ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
)

(

ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
)

ลงชื่อ/Signed

หมายเหตุ
1. หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. นี้ ใช้เฉพาะกรณี ที่ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่ปรากฏชื่ อในทะเบี ยนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดี ยน (Custodian) ในประเทศไทย เป็ น
ผูร้ ับฝากและดูแลหน่วยทรัสต์ให้เท่านั้น
Only foreign trust unitholders whose name appears in the registration book who have a Custodian in Thailand can use the Proxy Form B.
2. หลักฐานที่ตอ้ งแนบพร้อมกับหนังสื อมอบฉันทะ คือ Evidences to be attached with this Proxy Form are:
(1) หนังสื อมอบอานาจจากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสื อมอบฉันทะแทน
Power of Attorney from trust unitholders authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on his/her behalf.
(2) หนังสื อยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุ รกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
Letter of certification to certify that a person executing in the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian.
3. ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดี ยวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหน่วยทรัสต์ให้
ผูร้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
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. กรุ ณาติดอากรแสตมป์ 20 บาท Please affix duty stamp of Baht 20.
5. ผูถ้ ื อหน่วยทรัสต์สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิ สระของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ คื อ นายรัฐชัย ธี ระธนาวัฒ น์ เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะได้โดยข้อมูลของกรรมการอิสระ
เป็ นไปตามที่ปรากฏท้ายหนังสื อมอบอานาจฉบับนี้
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.

