
ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 6 
Attachment 6 

 

หนังสือมอบฉันทะ 
PROXY 

(ส าหรบัผูถ้ือหน่วยทรสัตท์ั่วไป) 
(For general trust unitholders) 

แบบ ก. 
Form A. 

เขียนที่   
วนัที ่ เดือน พ.ศ.  
Date Month Year 

(1)  ขา้พเจา้                                สญัชาติ   
       I/We                              Nationality  

อยู่บา้นเลขที ่ ถนน          ต าบล/แขวง  
Reside at Road                                                          Tambol/Khwaeng  
อ าเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์ โทรศพัท ์  
Amphur/Khet                                     Province                                                   Postal Code                       Tel 

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

โดยถือหน่วยทรสัตจ์ านวนทัง้สิน้รวม หน่วย และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                         เสียง ดงันี ้ 
holding the total amount of           units, and having the right to vote equal to                                   votes as follows: 

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้  
       Hereby appoint 

(3.1) อาย ุ    ปี อยู่บา้นเลขที่                                          
                age      years, reside at 

ถนน   ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต  
Road  Tambol/Khwaeng   Amphur/Khet  
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์                         
Province  Postal Code   

 หรือ กรรมการอิสระ  
 or Independent Director, namely  

 (3.2)         นายธนะชยั สนัติชยักลู                             อาย ุ      66       ปี  อยู่บา้นเลขที่        46 ซอยพฒันาการ 65 แยก 1   
                                 Mr. Thanachai Santichaikul                    age       66     years, resides at       46 Soi Pattanakarn 65 Yaek 1   
ถนน                      - ต าบล/แขวง                         ประเวศ      อ าเภอ/เขต              ประเวศ  
Road              -     Tambol/Khwaeng              Pravet        Amphur/Khet Pravet   
จงัหวดั              กรุงเทพมหานคร       รหสัไปรษณีย ์               10250  
Province           Bangkok              Postal Code                10250     

หรือ 
or 

(3.3)     เรืออากาศโท ศภุกร จนัทศาศวตั                   อาย ุ  53          ปี  อยู่บา้นเลขที่            64 ซอยนภาศพัท ์แยก 1     
                                  Flg. Off. Supakorn Chantasasawat            age   53        years, resides at       64 Soi Napha Sap Yaek 1   
 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Duty Stamp Baht 20) 



 

 

ถนน                      - ต าบล/แขวง                         คลองตนั      อ าเภอ/เขต              คลองเตย  
Road           -   Tambol/Khwaeng             Klongton                              Amphur/Khet          Klong Toei  
จงัหวดั              กรุงเทพมหานคร       รหสัไปรษณีย ์               10110  
Province          Bangkok            Postal Code                  10110     

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวิสามญัผูถ้ือหน่วยทรสัต์
ของทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท ครัง้ที่ 1/2564 ในวนัที่ 23 กมุภาพนัธ ์
2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแมนดาริน เอ ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน โฮเต็ล เลขที่ 662 ถนนพระรามสี่ แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรกั 
กรุงเทพมหานคร 10500  หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 
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 AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust No.1/2021 on 23 February 2021, at 14.00 hrs., at 
the Mandarin A Room, 1st floor, Mandarin Hotel Bangkok, No. 662 Rama IV Road, Maha Phruettharam Sub-District, Bangrak 
District, Bangkok 10500 or any adjournment at any date, time and place thereof. 

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

(4.1) วาระที ่1  พิจารณาอนุมัติการลงทุนในทรัพยสิ์นทีจ่ะลงทุนเพิ่มเติม  
 Agenda No. 1 To consider and approve the investment in the Additional Investment Assets 

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

deem appropriate in all respects. 

   (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

(4.2) วาระที ่2  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ AIMIRT คร้ังที่ 2 โดยการออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ใหม่จ านวนประมาณไม่เกิน 235,000,000 หน่วย เพื่อลงทุนในทรัพย์สินที่จะ
ลงทุนเพิ่มเติม และวิธีการก าหนดราคาหน่วยทรัสตท์ี่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่ม
ทุนคร้ังที ่2 

 Agenda No. 2 To consider and approve the second capital increase of AIMIRT through the issuance and 
offer for sale of approximately not exceeding 235,000,000 newly issued trust units for the 
investment in the Additional Investment Assets and the method for determining the price of 
the trust units to be issued and offered for sale of the second capital increase 

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

deem appropriate in all respects. 

   (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 



 

 

(4.3) วาระที ่3  พิจารณาอนุมัติวิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสตท์ี่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม
ในการเพิ่มทุนคร้ังที ่2 และการน าหน่วยทรัสตใ์หม่จดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 Agenda No. 3 To consider and approve the offering and allocation method for the additional trust units to 
be issued and offered for sale for the second capital increase and the listing of the trust 
units as listed securities on the Stock Exchange of Thailand  

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

deem appropriate in all respects. 

   (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

(4.4) วาระที ่4  พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงินเพิ่มเติมในวงเงินกู้ระยะยาวจ านวนรวมไม่เกิน 600,000,000 
บาท เพื่อลงทุนในทรัพยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมและค่าใช้จ่ายอ่ืนใดที่เก่ียวข้อง และการให้
หลักประกันทีเ่ก่ียวข้องกับการกู้ยืมเงินดังกล่าว 

 Agenda No. 4 To consider and approve the obtaining of additional long term loan in the total amount of 
not exceeding Baht 600,000,000 for the investment in the Additional Investment Assets and 
other relevant expenses, and the provision of collateral in relation to the said loan 

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

deem appropriate in all respects. 

   (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

(4.5) วาระที ่5  พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 Agenda No. 5 Other matters (if any) 

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

deem appropriate in all respects. 

   (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

 (5)  ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทรัสตม์อบฉันทะใหก้รรมการอิสระเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตน ขอความกรุณาใหผู้ถ้ือ
หน่วยทรสัตร์ะบเุสียงลงคะแนนโดยเฉพาะเจาะจงว่า เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย 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)  การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนีใ้หถ้ือว่าการลงคะแนนเสียง
นัน้ไม่ถกูตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหน่วยทรสัต ์

   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)  ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมี
การพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด 
ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
                        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. 

กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ ขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบ
ฉนัทะ ใหถ้ือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

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   ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
( ) 

 
 

   ลงช่ือ/Signed     ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
( ) 

หมายเหต ุ
1. ผูถ้ือหน่วยทรัสตท์ี่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจ านวนหน่วยทรสัตใ์หผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได  ้
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หนังสือมอบฉันทะ 
PROXY 

(ส าหรบัผูถ้ือหน่วยทรสัตท์ี่ปรากฏในทะเบียนเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian)  
ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหน่วยทรสัต)์ 

(For foreign trust unitholders who have custodian in Thailand only) 
แบบ ข. 
Form B. 

เขียนที่   
วนัที ่ เดือน พ.ศ.  
Date Month Year 

(1)  ขา้พเจา้                                สญัชาติ   
       I/We                              Nationality  

อยู่บา้นเลขที ่ ถนน          ต าบล/แขวง  
Reside at Road                                                          Tambol/Khwaeng  
อ าเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์ โทรศพัท ์  
Amphur/Khet                                     Province                                                   Postal Code                       Tel 

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

โดยถือหน่วยทรสัตจ์ านวนทัง้สิน้รวม หน่วย และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                         เสียง ดงันี ้ 
holding the total amount of           units, and having the right to vote equal to                                   votes as follows: 

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้  
       Hereby appoint 

(3.1) อาย ุ    ปี อยู่บา้นเลขที่                                          
                age      years, reside at 

ถนน   ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต  
Road  Tambol/Khwaeng   Amphur/Khet  
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์                         
Province  Postal Code   

 หรือ กรรมการอิสระ  
 or Independent Director, namely  

 (3.2)         นายธนะชยั สนัติชยักลู                             อาย ุ      66       ปี  อยู่บา้นเลขที่        46 ซอยพฒันาการ 65 แยก 1   
                                 Mr. Thanachai Santichaikul                    age       66     years, resides at       46 Soi Pattanakarn 65 Yaek 1   
ถนน                      - ต าบล/แขวง                         ประเวศ      อ าเภอ/เขต              ประเวศ  
Road              -     Tambol/Khwaeng              Pravet        Amphur/Khet Pravet   
จงัหวดั              กรุงเทพมหานคร       รหสัไปรษณีย ์               10250  
Province           Bangkok              Postal Code                10250     

หรือ 
or 

(3.3)     เรืออากาศโท ศภุกร จนัทศาศวตั                   อาย ุ  53          ปี  อยู่บา้นเลขที่            64 ซอยนภาศพัท ์แยก 1     
                                  Flg. Off. Supakorn Chantasasawat            age   53        years, resides at       64 Soi Napha Sap Yaek 1   

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Duty Stamp Baht 20) 



 

 

ถนน                      - ต าบล/แขวง                         คลองตนั      อ าเภอ/เขต              คลองเตย  
Road           -   Tambol/Khwaeng             Klongton                              Amphur/Khet          Klong Toei  
จงัหวดั              กรุงเทพมหานคร       รหสัไปรษณีย ์               10110  
Province          Bangkok            Postal Code                  10110     

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวิสามญัผูถ้ือหน่วยทรสัต์
ของทรสัตเ์พ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท ครัง้ที่ 1/2564 ในวนัที่ 23 กมุภาพนัธ ์
2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแมนดาริน เอ ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน โฮเต็ล เลขที่ 662 ถนนพระรามสี่ แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรกั 
กรุงเทพมหานคร 10500  หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 
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 AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust No.1/2021 on 23 February 2021, at 14.00 hrs., at 
the Mandarin A Room, 1st floor, Mandarin Hotel Bangkok, No. 662 Rama IV Road, Maha Phruettharam Sub-District, Bangrak 
District, Bangkok 10500 or any adjournment at any date, time and place thereof. 

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

(4.1) วาระที ่1  พิจารณาอนุมัติการลงทุนในทรัพยสิ์นทีจ่ะลงทุนเพิ่มเติม  
 Agenda No. 1 To consider and approve the investment in the Additional Investment Assets 

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

deem appropriate in all respects. 

   (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

(4.2) วาระที ่2  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ AIMIRT คร้ังที่ 2 โดยการออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ใหม่จ านวนประมาณไม่เกิน 235,000,000 หน่วย เพื่อลงทุนในทรัพย์สินที่จะ
ลงทุนเพิ่มเติม และวิธีการก าหนดราคาหน่วยทรัสตท์ี่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่ม
ทุนคร้ังที ่2 

 Agenda No. 2 To consider and approve the second capital increase of AIMIRT through the issuance and 
offer for sale of approximately not exceeding 235,000,000 newly issued trust units for the 
investment in the Additional Investment Assets and the method for determining the price of 
the trust units to be issued and offered for sale of the second capital increase 

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

deem appropriate in all respects. 

   (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 



 

 

(4.3) วาระที ่3  พิจารณาอนุมัติวิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสตท์ี่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม
ในการเพิ่มทุนคร้ังที ่2 และการน าหน่วยทรัสตใ์หม่จดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 Agenda No. 3 To consider and approve the offering and allocation method for the additional trust units to 
be issued and offered for sale for the second capital increase and the listing of the trust 
units as listed securities on the Stock Exchange of Thailand  

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

deem appropriate in all respects. 

   (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

(4.4) วาระที ่4  พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงินเพิ่มเติมในวงเงินกู้ระยะยาวจ านวนรวมไม่เกิน 600,000,000 
บาท เพื่อลงทุนในทรัพยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมและค่าใช้จ่ายอ่ืนใดที่เก่ียวข้อง และการให้
หลักประกันทีเ่ก่ียวข้องกับการกู้ยืมเงินดังกล่าว 

 Agenda No. 4 To consider and approve the obtaining of additional long term loan in the total amount of 
not exceeding Baht 600,000,000 for the investment in the Additional Investment Assets and 
other relevant expenses, and the provision of collateral in relation to the said loan 

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

deem appropriate in all respects. 

   (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

(4.5) วาระที ่5  พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 Agenda No. 5 Other matters (if any) 

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

deem appropriate in all respects. 

   (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

 (5)  ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทรัสตม์อบฉันทะใหก้รรมการอิสระเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตน ขอความกรุณาใหผู้ถ้ือ
หน่วยทรสัตร์ะบเุสียงลงคะแนนโดยเฉพาะเจาะจงว่า เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย 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)  การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนีใ้หถ้ือว่าการลงคะแนนเสียง
นัน้ไม่ถกูตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหน่วยทรสัต ์

   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)  ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมี
การพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด 
ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
                        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. 

กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบ
ฉนัทะ ใหถ้ือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

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   ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
( ) 

 
 

   ลงช่ือ/Signed     ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
( ) 

หมายเหต ุ
1.  หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. นี ้ใชเ้ฉพาะกรณีที่ผูถ้ือหน่วยทรสัตท์ี่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหน่วยทรสัตใ์หเ้ท่านัน้ 
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. หลกัฐานที่ตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
     Evidence to be attached with this Proxy Form are: 
      (1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถ้ือหน่วยทรสัตใ์หค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

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

   Letter of certification to certify that a person executing the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian. 
3.  ผูถ้ือหน่วยทรสัตท์ี่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ

แบ่งแยกจ านวนหน่วยทรสัตใ์หผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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. 


