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หนังสือมอบฉันทะ
PROXY

เขียนที่
Written at

วันที่

เดือน

พ.ศ.

Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า

สัญชาติ

I/We

Nationality

อยู่บา้ นเลขที่

ถนน

Reside at

Road

อาเภอ/เขต

จังหวัด

Amphur/Khet

Province

ตาบล/แขวง
Tambol/Khwaeng

รหัสไปรษณีย์
Postal Code

ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหน่วย (Custodian) ให้กบั
as a Custodian for

(2) เป็ นผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดบั บลิวเอชเอ อินดัสเตรียล โดยถือหน่วยทรัสต์จานวนทัง้ สิน้ รวม
หน่วย
being a trust unitholder of WHA Industrial Leasehold Real Estate Investment Trust holding the total amount of

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

trust units,

เสียง

and having the right to vote equal to

votes.

(3) ขอมอบฉันทะให้

อายุ

ปี อยู่บา้ นเลขที่

Hereby appoint

age

years, reside at

ถนน

ตาบล/แขวง

อาเภอ/เขต

Road

Tambol/Khwaeng

Amphur/Khet

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

หรือ

Province

Postal Code

or

กรรมการอิสระของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ คือ
independent director of the REIT Manager, namely

(3.1)

นายพรเทพ รัตนตรัยภพ
Mr. Phorntep Rattanataipop

ถนน
Road

จังหวัด
Province

อายุ

age

โชคชัย 4

ตาบล/แขวง

ลาดพร้าว

Chok Chai4

Tambol/Khwaeng

กรุงเทพมหานคร
Bangkok

Postal Code

49

ปี อยู่บา้ นเลขที่

49

9 ซอยโชคชัย 4 ซอย 71

years, reside at

9 Soi Chok Chai 4 Soi 71

อาเภอ/เขต

ลาดพร้าว

Lat Phrao

Amphur/Khet

Lat Phrao

รหัสไปรษณีย์

10230 หรือ

10230

or

พนักงานของทรัสตีคนใดคนหนึ่ง ดังต่อไปนี้
one of the following Trustee’s staff:

นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม

Mrs. Tipaphan Puttarawigorm

ถนน

ลาดพร้าว

Road

Lad Prao

Province

ตาบล/แขวง

ถนน

รัชดาภิเษก

Road

จังหวัด
Province

ตาบล/แขวง

อาเภอ/เขต

อายุ
47

10900
47

Amphur/Khet

Chatuchak

หรือ

ปี อยู่บา้ นเลขที่

years, reside at

ลาดยาว
รหัสไปรษณีย์

Postal Code

จตุจกั ร

or

Tambol/Khwaeng

กรุงเทพมหานคร

55/25 ซอยลาดพร้าว 29
55/25 Soi Lad Prao 29

Chandrakasem

10900

age

Ratchdapisek
Bangkok

จันทรเกษม

นางสาวรัศมี พลสุขเจริญ

Miss Rassamee Ponsukcharoen

ปี อยู่บา้ นเลขที่

years, reside at

รหัสไปรษณีย์
Postal Code

(3.3)

46

Tambol/Khwaeng

กรุงเทพมหานคร
Bangkok

46

อาเภอ/เขต
Ladyao

250/622
250/622

จตุจกั ร
Amphur/Khet

Chatuchak

10900

10900

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ ครัง้ ที่ 1/2565 ในวันที่
28 มิถุนายน 2565 ตัง้ แต่เวลา 10.00 น. (เริม่ ลงทะเบียนเวลา 8.00 น.) โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
เอกสารแนบ 12 หน้า 1 ของจานวน 4 หน้า
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จังหวัด

อายุ

age
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ตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือทีจ่ ะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ ่นื ด้วย
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the extraordinary general meeting of trust unit holders No.1/2022 on 28 June 2022 from 10.00 hrs. onwards (registration starts at 8.00
hrs.). The meeting will conduct via electronic means (E-EGM), in accordance with the laws concerning meetings through electronic media, or any adjournment at any date, time and place thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง้ นี้ ดังนี้
I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf at this meeting as follows:



มอบฉันทะตามจานวนหน่วยทรัสต์ทงั ้ หมดทีถ่ อื และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้
To grant the total amount of units holding and having the right to vote



มอบฉันทะบางส่วน คือ
To grant the partial units as follows:



หน่วยทรัสต์

หน่วย และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้
units, and having the right to vote equal to

เสียง

votes.Number of trust unit and having the right to vote votes

(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี้ ดังนี้
I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:

1)

วาระที่ 1 เรื่อง พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่ วยทรัสต์ประจาปี 2565
Agenda 1 Re: To consider and adopt the Minutes of Annual General Meeting 2022 of the Trust Unitholders.



(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a)



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

(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b)

To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 เห็นด้วย
Approve

2)

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 2 เรื่อง พิ จารณาอนุมตั ิ การลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่ มเติ มครัง้ ที่ 4 ของกองทรัสต์
Agenda 2 Re: To consider and approve the investment in the Additional Investment Assets No.4 of REIT.



(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a)



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

(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b)

To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:

 เห็นด้วย
Approve

3)

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 3 เรื่อง พิ จารณาอนุมตั ิ การเพิ่ มทุนของกองทรัสต์ครัง้ ที่สามโดยการออกและเสนอขายหน่ วยทรัสต์ใหม่
Agenda 3 Re: To consider and approve the third capital increase of REIT by the issuance and offering for sale of the newly issued Trust Units.



(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a)



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

(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:

 เห็นด้วย
Approve

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 4 เรื่อ ง พิ จารณาอนุมตั ิ วิธีการเสนอขายหน่ วยทรัสต์บางส่วนเป็ นการเฉพาะเจาะจงให้ แก่ WHAID และ/หรือ กลุ่มบุคคล
เดียวกันของ WHAID
Agenda 4 Re: To consider and approve the offering of parts of Trust Units specifically to WHAID and/or WHAID's Connected Persons.



(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a)



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

(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b)

To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:

 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย (คัดค้าน)  งดออกเสียง
Disapprove (Object)

Abstain
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 ไม่เห็นด้วย
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วาระที่ 5 เรื่อง พิ จารณาอนุมตั ิ วิธีการเสนอขายและวิ ธีการจัดสรรหน่ วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่ มเติ มในการเพิ่ มทุนครัง้ ที่สาม
และการนาหน่ วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Agenda 5 Re: To consider and approve the offering for sale and allocation method for additional Trust Units to be issued and offered for sale in the third capital increase
and the listing of the newly issued Trust Units on the Stock Exchange of Thailand.

แบบที่ 1: วิ ธีการเสนอขายและวิ ธีการจัดสรรหน่ วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่ มเติ มในการเพิ่ มทุนครัง้ ที่สาม และการนา
หน่ วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ในกรณี ที่ มีการเสนอขาย
หน่ วยทรัสต์บางส่วนเป็ นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHAID และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHAID

5.1.

Option 1: The offering for sale and allocation method for additional Trust Units to be issued and offered for sale in the third capital increase and the listing of the
newly issued Trust Units on the Stock Exchange of Thailand in the case of the offering for sale of parts of Trust Units specifically to WHAID and/or WHAID’s
Connected Persons.



(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a)



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

(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b)

To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:

 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย (คัดค้าน)  งดออกเสียง

Approve

Disapprove (Object)

Abstain

แบบที่ 2: วิ ธีการเสนอขายและวิ ธีการจัดสรรหน่ วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่ มเติ มในการเพิ่ มทุนครัง้ ที่สาม และการนา
หน่ วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณี ที่ ไม่มีการเสนอขาย
หน่ วยทรัสต์บางส่วนเป็ นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHAID และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHAID

5.2.

Option 2: The offering for sale and allocation method for additional Trust Units to be issued and offered for sale in the third capital increase and the listing of the
newly issued Trust Units on the Stock Exchange of Thailand in case there is no offering for sale of parts of Trust Units specifically to WHAID and/or WHAID’s
Connected Persons.



(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a)



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

(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b)

To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:

 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

Approve

6)

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 6 เรื่อง พิ จารณาอนุมตั ิ การกู้ยืมเงิ นและการให้หลักประกันการกู้ยืมเงิ นเพื่อลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่ มเติ ม
Agenda 6 Re: To consider and approve the loans and the provision of collateral for such loans for the investment in the Additional Investment Assets.



(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a)



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

(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b)

To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:

 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

7)

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 7 เรื่อง พิ จารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
Agenda 7 Re: Other matters (if any).

(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a)



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

(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b)

To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:

 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

(6) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถอื ว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถูกต้องและ
ไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
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 unitholder.
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(7) ในกรณีท่ขี ้าพเจ้าแต่งตัง้ ให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่ผู้จดั การกองทรัสต์ ให้เป็ นผู้รบั มอบฉันทะของข้าพเจ้า แต่ไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียง
ลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดั เจน หรือในกรณีท่ที ่ปี ระชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีท่มี กี ารแก้ ไข
เปลีย่ นแปลงหรือเพิม่ เติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
In case I/we have appointed a person, who is not the REIT Manager, 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 is any amendment or addition to 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.

(8) ในกรณีท่ขี า้ พเจ้าแต่งตัง้ ให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะของข้าพเจ้า โดยให้มสี ทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประก ารตามที่
เห็นสมควร หรือกรณีท่ขี า้ พเจ้าแต่งตัง้ ให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์ให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ แต่มไิ ด้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่
ชัดเจนนัน้ ให้ถอื ว่าข้าพเจ้ากาหนดให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์ในฐานะผูร้ บั มอบฉันทะของข้าพเจ้าใช้สทิ ธิออกเสียงเห็นด้วยในมติดงั กล่าวในทุกวาระของการประชุมดังกล่าว
ข้างต้น
In case that I/we appoint the REIT Manager as my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate or in case that I/we appoint the REIT Manager as
my/our proxy but I/we do not specify my/our voting instruction in any agenda or such instruction is not clearly specified, it shall be deem that I/we instruct the REIT Manager to vote “Approve” in all agendas of the
meeting.

กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ผี รู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ ถือเสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the 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
)

ลงชื่อ/Signed
(

ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
)

หมายเหตุ
1. หลักฐานทีต่ อ้ งแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. คือ
Evidence to be attached with this Proxy Form B. are:

(1) เอกสารของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ (ผูม้ อบฉันทะ)
- บุคคลธรรมดา: สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทางทีย่ งั ไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
Natural Person: Certified copy of Identification Card, Governmental Official Identification Card or passport of the trust unitholder.

- นิตบิ ุคคล: สาเนาหนังสือรับรองนิตบิ ุคคลซึง่ ออกโดยหน่ วยงานราชการ (อายุไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันที่ออกหนังสือ) พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
โดยผูม้ อี านาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคลนัน้ พร้อมประทับตราสาคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี) และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ
หรือหนังสือเดินทางทีย่ งั ไม่หมดอายุของผูม้ อี านาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคลนัน้ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
- สาหรับนิตบิ ุคคลต่างประเทศ เอกสารใดทีม่ ไิ ด้มตี น้ ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทาคาแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบมาพร้ อมกันด้วย และให้ผมู้ อี านาจลง
นามผูกพันนิตบิ ุคคลนัน้ ลงนามรับรองความถูกต้องของคาแปล พร้อมประทับตราสาคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี)
(2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทางของผูร้ บั มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
Certified copy of Identification Card, Governmental Official Identification Card or passport of the proxy.

2.

ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทม่ี อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหน่วยทรัสต์
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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.

3.

กรุณาติดอากรแสตมป์ 20 บาท

4.

ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ คือ นายพรเทพ รัตนตรัยภพ เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะได้ โดยข้อมูลของกรรมการอิสระ
เป็ นไปตามทีป่ รากฎตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 13

Please affix duty stamp of Baht 20.

The trust unitholder may appoint the independent director of the REIT Manager, who is Mr. Phorntep Rattanataipop, to be proxy. Information of the independent director is as shown in Attachment 13.

เอกสารแนบ 12 หน้า 4 ของจานวน 4 หน้า
Attachment 13 Page 4 out of 4 pages

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) Proxy (From B.)

For foreign juristic person, in case that the original documents are not in English, English translation certified by the authorized persons of such juristic person with the seal affixed (if any) shall be
provided together with this proxy.

FOR FOREIGN UNITHOLDERS WHO HAVE CUSTODIANS IN THAILAND ONLY

Juristic Person: Copy of the Certification of the juristic person issued by governmental authority (issued no more than 6 month), certified by the authorized persons of the juristic persons with the
seal affixed (if any) and certified copy of Identification Card, Governmental Official Identification Card or passport of the authorized person of such juristic person.

