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ATTACHMENT 4 
 

หนังสือมอบฉันทะ 
PROXY 

(ส ำหรับผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทัว่ไป) 
(For general trust unitholders) 

แบบ ก. 
Form A. 

เขียนที่   
วนัที ่ เดือน พ.ศ.  
Date Month Year 

 
(1)  ข้ำพเจ้ำ                                สญัชำติ   
       I/We                              Nationality  

อยูบ้่ำนเลขที ่ ถนน          ต ำบล/แขวง  
Reside at Road                                                      Tambol/Khwaeng  
อ ำเภอ/เขต จงัหวดั             รหสัไปรษณีย์ โทรศพัท์  
Amphur/Khet                                   Province                                                Postal Code                           Tel 
 

(2)  เป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือกำรลงทนุในอสงัหำริมทรัพย์และสิทธิกำรเชำ่อสงัหำริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท  
      being a trust unitholder of AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust 

โดยถือหน่วยทรัสต์จ ำนวนทัง้สิน้รวม หน่วย และออกเสียงลงคะแนนได้เทำ่กบั                        เสียง ดงันี ้ 
holding the total amount of                        units, and having the right to vote equal to votes as follows: 
   

(3)  ขอมอบฉันทะให้  
       Hereby appoint 
  

(3.1) อำย ุ    ปี อยูบ้่ำนเลขที่                                          
                age      years, reside at 

ถนน   ต ำบล/แขวง  อ ำเภอ/เขต  
Road  Tambol/Khwaeng   Amphur/Khet  
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์                          
Province  Postal Code   

 
 หรือ กรรมกำรอิสระ  
 or Independent Director, namely  

 
                 (3.2)         นำยธนะชยั สนัติชยักลู                             อำย ุ      64       ปี  อยูบ้่ำนเลขที่        46 ซอยพฒันำกำร 65 แยก 1   
                                 Mr. Thanachai Santichaikul                    age       64     years, resides at       46 Soi Pattanakarn 65 Yaek 1   
ถนน                      - ต ำบล/แขวง                         ประเวศ      อ ำเภอ/เขต              ประเวศ  
Road              -     Tambol/Khwaeng              Pravet        Amphur/Khet Pravet   
จงัหวดั              กรุงเทพมหำนคร       รหสัไปรษณีย์                10250  
Province           Bangkok              Postal Code                10250     

(ปิดอำกรแสตมป์ 20 บำท) 
(Duty Stamp Baht 20) 
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หรือ 
or 

 
                  (3.3)     เรืออำกำศโท ศภุกร จนัทศำศวตั                   อำย ุ  51          ปี  อยูบ้่ำนเลขที่            64 ซอยนภำศพัท์ แยก 1     
                              Flg. Off. Supakorn Chantasasawat            age   51        years, resides at       64 Soi Napha Sap Yaek 1   
ถนน                      - ต ำบล/แขวง                         คลองตนั      อ ำเภอ/เขต              คลองเตย  
Road           -   Tambol/Khwaeng             Klongton                              Amphur/Khet          Klong Toei  
จงัหวดั              กรุงเทพมหำนคร       รหสัไปรษณีย์                10110  
Province          Bangkok            Postal Code                      10110     
   
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนของข้ำพเจ้ำเพื่อเข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมสำมัญผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ประจ ำปี 2562 ของทรัสต์เพื่อกำรลงทนุในอสงัหำริมทรัพย์และสิทธิกำรเช่ำอสงัหำริมทรัพย์  เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท ใน
วนัที่ 29 เมษำยน 2562 เวลำ 14.00 น. ณ ห้องบษุบำ ชัน้ 1 โรงแรม แมนดำริน เลขที่ 662 ถนนพระรำมสี่ แขวงมหำพฤฒำรำม เขตบำงรัก 
กรุงเทพมหำนคร 10500 หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลำ และสถำนที่อื่นด้วย 
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2019 Annual General Meeting of Trust Unitholders of AIM 
Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust on 29 April 2019, at 14.00 hrs., at the Budsaba room, 1st Floor, 
Mandarin Hotel, No. 622, Rama 4 Road, Mahapruttaram Subdistrict, Bang Rak District, Bangkok 10500 or any adjournment at any date, 
time and place thereof. 

(4)  ข้ำพเจ้ำขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้
       I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

 
(4.1)   วาระที่ 1  พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครัง้ที่ 1/2561 
 Agenda 1  To acknowledge the minutes of the Extraordinary General Meeting of Trust Unitholders 

No.1/2018 
 หมำยเหต:ุ วำระที่ 1 เป็นวำระแจ้งเพื่อทรำบ จงึไมมี่กำรลงมติในวำระนี ้
 Remark: Agenda 1 is for acknowledgement. Therefore, no voting is required.   
 
(4.2)   วาระที่ 2  พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ AIMIRT ประจ าปี 2561 
 Agenda 2  To acknowledge the operating results of the AIMIRT for the fiscal year 2018  

หมำยเหต:ุ วำระที่ 2 เป็นวำระแจ้งเพื่อทรำบ จงึไมมี่กำรลงมติในวำระนี ้
 Remark: Agenda 2 is for acknowledgement. Therefore, no voting is required.   

 
(4.3)   วาระที่ 3  พิจารณารับทราบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2561 
Agenda 3 To acknowledge the Financial Statement for the period ended December 31st, 2018 
หมำยเหต:ุ วำระที่ 3 เป็นวำระแจ้งเพื่อทรำบ จงึไมมี่กำรลงมติในวำระนี ้
Remark: Agenda 3 is for acknowledgement. Therefore, no voting is required. 
 

(4.4) วาระที่ 4  พิจารณาและรับทราบการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2562  
Agenda 4  To acknowledge the appointment of the auditor and their remunerations for the fiscal 

year 2019 
หมำยเหต:ุ วำระที่ 4 เป็นวำระแจ้งเพื่อทรำบ จงึไมมี่กำรลงมติในวำระนี ้
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Remark: Agenda 4 is for acknowledgement. Therefore, no voting is required. 

(4.5) วาระที่ 5  เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
Agenda 5 Other matters (if any) 

      (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate 

in all respects. 
   (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
     เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 

       Approve        Disapprove                 Abstain 

(5)  ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทรัสต์มอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระเข้ำประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนตน ขอควำมกรุณำให้ผู้
ถือหน่วยทรัสต์ระบเุสียงลงคะแนนโดยเฉพำะเจำะจงวำ่ เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง 

  In case a trust unitholder authorizes the Independent Director to attend and vote on your behalf, please specify 
your vote whether the trust unitholder desires for approval, disapproval or abstention.     

(6)  กำรลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวำระใดที่ไม่เป็นไปตำมที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือว่ำกำรลงคะแนน
เสียงนัน้ไมถ่กูต้องและไมใ่ชเ่ป็นกำรลงคะแนนเสียงของข้ำพเจ้ำในฐำนะผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

   Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and 
shall not be my/our voting as a trust unitholder. 

(7)  ในกรณีที่ข้ำพเจ้ำไม่ได้ระบุควำมประสงค์ในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่
ประชมุมีกำรพิจำรณำหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจำกเร่ืองที่ระบไุว้ข้ำงต้น รวมถึงกรณีที่มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริง
ประกำรใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
                        In case I/we have not specified my/our voting intention(s) in any agenda or my/our voting intention(s) 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 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. 

กิจกำรใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท ำไปในกำรประชมุ เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตำมที่ข้ำพเจ้ำระบุในหนังสือ
มอบฉันทะ ให้ถือเสมือนวำ่ข้ำพเจ้ำได้กระท ำเองทกุประกำร 

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. 

 
ลงช่ือ/Signed ..............................................................ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 

( ) 
 

   ลงช่ือ/Signed.............................................................ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
( ) 

หมำยเหต ุ
1. ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็นผู้ เข้ำประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สำมำรถ
แบง่แยกจ ำนวนหน่วยทรัสต์ให้ผู้ รับมอบฉันทะหลำยคนเพ่ือแยกกำรลงคะแนนเสียงได้ 
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 units to several proxies for splitting votes.  
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หนังสือมอบฉันทะ 
PROXY 

(ส ำหรับผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่ปรำกฏในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตำ่งประเทศและแตง่ตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝำกและดแูลหน่วยทรัสต์) 
(For foreign trust unitholders who have custodian in Thailand only) 

แบบ ข. 
Form B. 

เขียนที่   
วนัที่ เดือน            พ.ศ.  
Date Month Year 

 
(1)  ข้ำพเจ้ำ                                สญัชำติ   
       I/We                              Nationality  

อยูบ้่ำนเลขที ่ ถนน          ต ำบล/แขวง  
Reside at Road                                                            Tambol/Khwaeng  
อ ำเภอ/เขต จงัหวดั             รหสัไปรษณีย์  
Amphur/Khet                                    Province                                                         Postal Code                                          
ในฐำนะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝำกและดแูลหน่วยทรัสต์ (Custodian) ให้กบั   
as a Custodian for 
 
ซึง่เป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือกำรลงทนุในอสงัหำริมทรัพย์และสิทธิกำรเชำ่อสงัหำริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท 
being a trust unitholder of AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust 
โดยถือหน่วยทรัสต์จ ำนวนทัง้สิน้รวม หน่วย และออกเสียงลงคะแนนได้เทำ่กบั                               เสียง ดงันี ้ 
holding the total amount of            units, and having the right to vote equal to               votes as follows: 
 

 (2) ขอมอบฉันทะให้  
       Hereby appoint 

(2.1) อำย ุ   ปี อยูบ้่ำนเลขที่                                                   
      age          years, reside at  

ถนน   ต ำบล/แขวง  อ ำเภอ/เขต   
Road  Tambol/Khwaeng   Amphur/Khet  
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์                          
Province  Postal Code   

 หรือ กรรมกำรอิสระ  
 or Independent Director, namely  

 
                 (2.2)         นำยธนะชยั สนัติชยักลู                           อำย ุ      64       ปี  อยูบ้่ำนเลขที่           46 ซอยพฒันำกำร 65 แยก 1   
                                  Mr. Thanachai Santichaikul                 age       64     years,  resides at       46 Soi Pattanakarn 65 Yaek 1   
ถนน                      - ต ำบล/แขวง                   ประเวศ      อ ำเภอ/เขต              ประเวศ  
Road              -      Tambol/Khwaeng          Pravet            Amphur/Khet           Pravet   
จงัหวดั              กรุงเทพมหำนคร       รหสัไปรษณีย์                10250  
Province           Bangkok            Postal Code                     10250     

(ปิดอำกรแสตมป์ 20 บำท) 
(Duty Stamp Baht 20) 
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หรือ 
or 

 
                  (2.3)     เรืออำกำศโท ศภุกร จนัทศำศวตั               อำย ุ  51          ปี  อยูบ้่ำนเลขที่            64 ซอยนภำศพัท์ แยก 1      
                              Flg. Off. Supakorn Chantasasawat        age   51        years,   resides at       64 Soi Napha Sap Yaek 1   
ถนน                      - ต ำบล/แขวง                         คลองตนั      อ ำเภอ/เขต                    คลองเตย             
Road              -      Tambol/Khwaeng               Klongton              Amphur/Khet                 Klong Toei   
จงัหวดั              กรุงเทพมหำนคร       รหสัไปรษณีย์                10110  
Province          Bangkok            Postal Code                   10110    
 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนของข้ำพเจ้ำเพื่อเข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมสำมัญผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ประจ ำปี 2562 ของทรัสต์เพื่อกำรลงทนุในอสงัหำริมทรัพย์และสิทธิกำรเช่ำอสงัหำริมทรัพย์  เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท ใน
วนัที่ 29 เมษำยน 2562 เวลำ 14.00 น. ณ ห้องบษุบำ ชัน้ 1 โรงแรม แมนดำริน เลขที่ 662 ถนนพระรำมสี่ แขวงมหำพฤฒำรำม เขตบำงรัก 
กรุงเทพมหำนคร 10500 หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลำ และสถำนที่อื่นด้วย 
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2019 Annual General Meeting of Trust Unitholders of AIM 
Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust on 29 April 2019, at 14.00 hrs., at the Budsaba room, 1st Floor, 
Mandarin Hotel, No. 622, Rama 4 Road, Mahapruttaram Subdistrict, Bang Rak District, Bangkok 10500 or any adjournment at any date, 
time and place thereof. 

 
(3)  ข้ำพเจ้ำขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้ำร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
       I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf at this meeting as follows: 
  มอบฉันทะตำมจ ำนวนหนว่ยทรัสต์ทัง้หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
 To grant the total amount of unit trust holding and having the right to vote 
  มอบฉันทะบำงสว่น คือ                            
 To grant the partial units as follows:                                                              

  หน่วยทรัสต์            หน่วย และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้                                       เสี ย ง
          Unit trust                     units, and having the right to vote equal to                               votes, 

 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทัง้หมด                         เสียง 
 Total amount of voting rights                                                       votes. 

 
                    (4)  ข้ำพเจ้ำขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้

       I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 
 
(4.1)   วาระที่ 1  พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครัง้ที่ 1/2561 
 Agenda 1  To acknowledge the minutes of the Extraordinary General Meeting of Trust Unitholders 

No.1/2018 
 หมำยเหต:ุ วำระที่ 1 เป็นวำระแจ้งเพื่อทรำบ จงึไมมี่กำรลงมติในวำระนี ้
 Remark: Agenda 1 is for acknowledgement. Therefore, no voting is required.   
 
(4.2)   วาระที่ 2  พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ AIMIRT ประจ าปี 2561 
 Agenda 2  To acknowledge the operating results of the AIMIRT for the fiscal year 2018  

หมำยเหต:ุ วำระที่ 2 เป็นวำระแจ้งเพื่อทรำบ จงึไมมี่กำรลงมติในวำระนี ้
 Remark: Agenda 2 is for acknowledgement. Therefore, no voting is required.   
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(4.3)   วาระที่ 3  พิจารณารับทราบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2561 
Agenda 3 To acknowledge the Financial Statement for the period ended December 31st, 2018 
หมำยเหต:ุ วำระที่ 3 เป็นวำระแจ้งเพื่อทรำบ จงึไมมี่กำรลงมติในวำระนี ้
Remark: Agenda 3 is for acknowledgement. Therefore, no voting is required. 
 

(4.4) วาระที่ 4  พิจารณาและรับทราบการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าคอบแทนประจ าปี 2562  
Agenda 4  To acknowledge the appointment of the auditor and their remunerations for the fiscal 

year 2019 
หมำยเหต:ุ วำระที่ 4 เป็นวำระแจ้งเพื่อทรำบ จงึไมมี่กำรลงมติในวำระนี ้
Remark: Agenda 4 is for acknowledgement. Therefore, no voting is required. 

 
(4.5) วาระที่ 5  เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

Agenda 5 Other matters (if any) 
      (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate 

in all respects. 
   (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
     เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 

       Approve        Disapprove                 Abstain 
 

(5) ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระเข้ำประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนตน ขอควำมกรุณำให้ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ระบเุสียงลงคะแนนโดยเฉพำะเจำะจงวำ่ เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง 

 In case a trust unitholder authorizes the Independent Director to attend and vote on your behalf, please specify 
your vote whether the trust unitholder desires for approval, disapproval or abstention.      

(6)  กำรลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวำระใดที่ไม่เป็นไปตำมที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือว่ำกำรลงคะแนน
เสียงนัน้ไมถ่กูต้องและไมใ่ชเ่ป็นกำรลงคะแนนเสียงของข้ำพเจ้ำในฐำนะผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

   Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and 
shall not be my/our voting as a trust unitholder. 
 (7) ในกรณีที่ข้ำพเจ้ำไม่ได้ระบุควำมประสงค์ในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่
ประชุมมีกำรพิจำรณำหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจำกเร่ืองที่ระบุไว้ข้ำงต้น รวมถึงกรณีรวมถึงกรณีที่มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือ
เพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประกำรใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
                       In case I/we have not specified my/our voting intention(s) in any agenda or my/our voting intention(s) 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 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. 

 
กิจกำรใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท ำไปในกำรประชมุ เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตำมที่ข้ำพเจ้ำระบุในหนังสือ

มอบฉันทะ ให้ถือเสมือนวำ่ข้ำพเจ้ำได้กระท ำเองทกุประกำร 
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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. 
 
 
                                                                                    ลงช่ือ/Signed..............................................................ผู้มอบฉันทะ/Grantor 

( ) 
 
 
                                                     ลงช่ือ/Signed.............................................................ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 

( ) 
 
หมำยเหต ุ
1.  หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. นี ้ใช้เฉพำะกรณีที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่ปรำกฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตำ่งประเทศและแตง่ตัง้ให้ Custodian 
ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝำกและดแูลหน่วยทรัสต์ให้เทำ่นัน้ 
Only foreign trust unitholders whose names appear in the registration book and have appointed a Custodian in Thailand 
can use the Proxy Form B. 

2. หลกัฐำนที่ต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉันทะ คือ 
     Evidence to be attached with this Proxy Form are: 
      (1) หนงัสือมอบอ ำนำจจำกผู้ ถือหน่วยทรัสต์ให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด ำเนินกำรลงนำมในหนงัสือมอบฉันทะแทน 

Power of Attorney from the trust unitholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on behalf of the trust 
unitholder. 

(2) หนงัสือยืนยนัวำ่ผู้ลงนำมในหนงัสือมอบฉันทะแทนได้รับอนญุำตประกอบธุรกิจ Custodian 
   Letter of certification to certify that a person executing the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian. 
3.  ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็นผู้ เข้ำประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สำมำรถ
แบง่แยกจ ำนวนหน่วยทรัสต์ให้ผู้ รับมอบฉันทะหลำยคน เพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได้ 

 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 units to several proxies for splitting votes. 
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