
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 แบบ ก. 
Attachment 8 Form A.  

 

หนังสือมอบฉันทะ 
PROXY 

(ส ำหรับผูถื้อหน่วยทรัสตท์ัว่ไป) 
(For general trust unitholders) 

แบบ ก. 
Form A. 

เขียนท่ี   

วนัท่ี เดือน พ.ศ.  
Date Month Year 

 

(1)  ขำ้พเจำ้                                สญัชำติ   
       I/We                                      Nationality   

อยูบ่ำ้นเลขท่ี ถนน          ต ำบล/แขวง  
Reside at Road                                                            Tambol/Khwaeng  

อ ำเภอ/เขต จงัหวดั             รหสัไปรษณีย ์ โทรศพัท ์  
Amphur/Khet                                         Province                                                                     Postal Code                                         Tel 

 

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

โดยถือหน่วยทรัสตจ์ ำนวนทั้งส้ินรวม หน่วย และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั                                 เสียง ดงัน้ี  
holding the total amount of                            units, and having the right to vote equal to                                votes as follows: 

   

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้  
       Hereby appoint 

  
(3.1) อำยุ ปี อยูบ่ำ้นเลขท่ี                                                   

       age    years, reside at 

ถนน   ต ำบล/แขวง  อ ำเภอ/เขต   

Road  Tambol/Khwaeng   Amphur/Khet  

จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์                          
Province  Postal Code   

 

 หรือ กรรมกำรอิสระ  
 or Independent Director, namely  

 

                 (3.2)         นำยธนะชยั สนัติชยักูล                                    อำยุ       64       ปี  อยูบ่ำ้นเลขท่ี           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       รหสัไปรษณีย ์               10250  
Province           Bangkok            Postal Code                     10250     
 

หรือ 
or 

 

                  (3.3)     เรืออำกำศโท ศุภกร จนัทศำศวตั                           อำยุ   51          ปี  อยูบ่ำ้นเลขท่ี            64 ซอยนภำศพัท ์แยก 1         
                                   Flg. Off. Supakorn Chantasasawat                                     age   51        years,   resides at       64 Soi Napa Sap Yaek 1   

ถนน                      - ต ำบล/แขวง                         คลองตนั      อ ำเภอ/เขต              คลองเตย  
Road           -               Tambol/Khwaeng     Klongton                          Amphur/Khet                 Klong Toei   

จงัหวดั              กรุงเทพมหำนคร       รหสัไปรษณีย ์               10110  
Province          Bangkok            Postal Code                      10110     
   

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขำ้พเจำ้เพื่อเขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุมวิสำมญัผูถื้อหน่วยทรัสต ์ของทรัสตเ์พื่อกำร
ลงทุนในอสังหำริมทรัพย์และสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท คร้ังท่ี 1/2561 ในวันท่ี 29 พฤศจิกำยน 2561 เวลำ 14.00 น.  

(ปิดอำกรแสตมป์ 20 บำท) 
(Duty Stamp Baht 20) 



 

ณ ห้องบุษบำ ชั้น 1 โรงแรมแมนดำริน โฮเตล็ เลขท่ี 662 ถนนพระรำมส่ี แขวงมหำพฤฒำรำม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลำ 
และสถำนท่ีอ่ืนดว้ย 
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. 1/2018 on 29 November 2018, at 14.00 hrs., at the Bussaba room,  
1st Floor, Mandarin Hotel, No. 622 Rama 4 Road, Mahapruttaram Subdistrict, Bang Rak District, Bangkok 10500 or any adjourment at any date, 

time and place thereof. 

 

(4)  ขำ้พเจำ้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

       I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

 

(4.1)   วาระที ่1  พจิารณารับทราบรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจ าปี 2561 
 Agenda No. 1 To acknowledge the minutes of the 2018 Annual General Meeting of Trust Unitholders 

 หมำยเหตุ: วำระท่ี 1 เป็นวำระแจง้เพื่อทรำบ จึงไม่มีกำรลงมติในวำระน้ี 
 Remark: Agenda No. 1 is for acknowledgement. Therefore, no voting is required.   

 

(4.2)   วาระที ่2  พจิารณาอนุมตักิารลงทุนในทรัพย์สินทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ 
 Agenda No. 2  To consider and approve the investment in the Additional Investment Assets 

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

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

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
Approve Disapprove                 Abstain 

 

(4.3)   วาระที ่3  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ AIMIRT คร้ังที่ 1 โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ใหม่ จ านวน
ประมาณไม่เกิน 430,000,000 หน่วย เพ่ือลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม โครงการ SCC โครงการ TIP 8 และ
โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี และวิธีการก าหนดราคาหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิม่เติมในการเพิม่ทุน
คร้ังที ่1 

Agenda No. 3 To consider and approve the first capital increase of AIMIRT through the issuance and offer for 

sale of approximately not exceeding 430,000,000 new trust units for the investment in the 

Additional Investment Assets in SCC Project, TIP 8 Project and Bangkadi Industrial Park Project, 

and the method for determining the price of the trust units to be issued and offered for sale of the 

first capital increase 

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

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

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
Approve Disapprove                 Abstain 

 

 (4.4) วาระที ่4  พจิารณาอนุมัติวิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุน คร้ังที่ 1 
และการน าหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

Agenda No. 4  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 
first capital increase 

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

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

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
       Approve        Disapprove                 Abstain 

 

(4.5) วาระที ่5  พจิารณาอนุมตักิารกู้ยืมเงนิเพ่ือลงทุนในทรัพย์สินทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ 



 

Agenda No. 5 To consider and approve the entering into the loans for the investment in the Additional 

Investment Assets   
 

วาระที ่5.1 พจิารณาอนุมัติการกู้ ยืมเงนิในวงเงินกู้ระยะยาวจ านวนรวมไม่เกิน 1,190 ล้านบาท เพ่ือลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุน
เพิม่เตมิโครงการ SCC โครงการ TIP 8 และโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะด ี

Agenda No. 5.1 To consider and approve the entering into the long-term loan in the total amount of not exceeding Baht 1,190 
Million for the investment in the Additional Investment Assets in SCC Project, TIP 8 Project and Bangkadi 
Industrial Park Project 

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

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

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
       Approve        Disapprove                 Abstain 

 

วาระที ่5.2 พจิารณาอนุมัติการกู้ ยืมเงินในวงเงินกู้ระยะยาวจ านวนรวมไม่เกิน 110 ล้านบาท เพ่ือลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุน
เพิม่เตมิโครงการเจดบัเบิล้ยูด ีแปซิฟิค (ส่วนขยายเพิม่เตมิ) 

Agenda No. 5.2 To consider and approve the entering into the long-term loan in the total amount of not exceeding Baht 110 
Million for the investment in the Additional Investment Assets in JWD Pacific Project (Expansion Area) 

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

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

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
       Approve        Disapprove                 Abstain 

 

 (4.6) วาระที ่6  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งกองทรัสต์ AIMIRT รวมถึงการเข้าท า และ/หรือ การแก้ไขเพิ่มเติม
สัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกองทรัสต์ AIMIRT และการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ 
เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลงทุนในทรัพย์สินทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ 

Agenda No. 6 To consider and approve the amendments of the Trust Deed of AIMIRT, including the entry 

and/or the amendments to other agreements relating to the operation of AIMIRT and seek for 

benefits from the immovable properties in order to be line with the investment in the Additional 

Investment Assets   
        (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

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

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

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
       Approve        Disapprove                 Abstain 

 

(4.7) วาระที ่7  พจิารณาอนุมัติการกู้ ยืมเงนิในวงเงนิสินเช่ือหมุนเวียน (ตัว๋สัญญาใช้เงนิ) จ านวนรวมไม่เกิน 50 ล้านบาท และวงเงิน
สินเช่ือค ้าประกัน (Bank Guarantee) จ านวนรวมไม่เกิน 10 ล้านบาท เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกองทรัสต์ 
AIMIRT ในการบริหารและการด าเนินงานของกองทรัสต์ AIMIRT การซ่อมบ ารุงและปรับปรุงทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ AIMIRT รวมทั้งเพ่ือใช้ค า้ประกนัการใช้สาธารณูปโภคของทรัพย์สินของกองทรัสต์ AIMIRT 

Agenda No. 7 To consider and approve the entering into the short-term revolving credit facility (Promissory 

Note) of AIMIRT in the total amount of not exceeding Baht 50 Million and the bank guarantee 

facility (Bank Guarantee) of AIMIRT in the total amount of not exceeding Baht 10 Million to be 

used as the working capital of AIMIRT for the management and operations of AIMIRT, 

maintenance and improvement of AIMIRT’s assets, and for the guarantee for the use of utilities of 

AIMIRT’s assets 
        (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

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

   (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 



 

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

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
       Approve        Disapprove                 Abstain 

 

(4.8) วาระที ่8  พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 
Agenda No. 8 Other matters (if any) 

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

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

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
       Approve        Disapprove                 Abstain 

 

(5)  ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทรัสตม์อบฉันทะให้กรรมกำรอิสระเขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตน ขอควำมกรุณำให้ผูถื้อหน่วยทรัสตร์ะบุ
เสียงลงคะแนนโดยเฉพำะเจำะจงวำ่ 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)  กำรลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวำระใดท่ีไม่เป็นไปตำมท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่ำกำรลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและ
ไม่ใช่เป็นกำรลงคะแนนเสียงของขำ้พเจำ้ในฐำนะผูถื้อหน่วยทรัสต ์

   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)  ในกรณีท่ีขำ้พเจำ้ไม่ไดร้ะบุควำมประสงคใ์นกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไวห้รือระบุไวไ้มช่ดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีกำรพิจำรณำหรือ
ลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจำกเร่ืองท่ีระบุไวข้ำ้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีกำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เทจ็จริงประกำรใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและ
ลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
                              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. 

 

กิจกำรใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระท ำไปในกำรประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตำมท่ีขำ้พเจ้ำระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือ
เสมือนวำ่ขำ้พเจำ้ไดก้ระท ำเองทุกประกำร 

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.............................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
( ) 

 

หมำยเหตุ 

1.  ผูถื้อหน่วยทรัสต์ท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็นผูเ้ข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวน
หน่วยทรัสตใ์หผู้รั้บมอบฉนัทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได ้
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. 
 



 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 แบบ ข. 
Attachment 8 Form B. 

 

หนังสือมอบฉันทะ 
PROXY 

(ส ำหรับผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์ปรำกฏในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝำกและดูแลหน่วยทรัสต)์ 

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

Form B. 

เขียนท่ี   

วนัท่ี เดือน พ.ศ.  
Date Month Year 

 

(1)  ขำ้พเจำ้                                สญัชำติ   
       I/We                                      Nationality   

อยูบ่ำ้นเลขท่ี ถนน          ต ำบล/แขวง  
Reside at Road                                                            Tambol/Khwaeng  

อ ำเภอ/เขต จงัหวดั             รหสัไปรษณีย ์  
Amphur/Khet                                         Province                                                                     Postal Code                                          

ในฐำนะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝำกและดูแลหน่วยทรัสต ์(Custodian) ใหก้บั   
as a Custodian for 

 

ซึง่เป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท 

being a trust unitholder of AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust 

โดยถือหน่วยทรัสตจ์ ำนวนทั้งส้ินรวม หน่วย และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั                               เสียง ดงัน้ี  
holding the total amount of                           units, and having the right to vote equal to    votes as follows: 
 

 (2) ขอมอบฉนัทะให ้  
       Hereby appoint 

(2.1) อำยุ ปี อยูบ่ำ้นเลขท่ี                                                   
       age    years, reside at 

ถนน   ต ำบล/แขวง  อ ำเภอ/เขต   

Road  Tambol/Khwaeng   Amphur/Khet  

จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์                          
Province  Postal Code   

 

 หรือ กรรมกำรอิสระ  
 or Independent Director, namely  

 

                 (2.2)         นำยธนะชยั สนัติชยักูล                                    อำยุ       64       ปี  อยูบ่ำ้นเลขท่ี           46 ซอยพฒันำกำร 65 แยก 1   
                                      Mr. Thanachai Santichaikul                                       age       64     years,   resides at       46 Soi Pattanakarn 65 Lane 1        

ถนน                      - ต ำบล/แขวง                         ประเวศ      อ ำเภอ/เขต              ประเวศ  
Road           -               Tambol/Khwaeng    Praveth                Amphur/Khet Praveth   

จงัหวดั              กรุงเทพมหำนคร       รหสัไปรษณีย ์               10250  
Province           Bangkok            Postal Code                     10250     
 

หรือ 
or 

 

                  (2.3)     เรืออำกำศโท ศุภกร จนัทศำศวตั                           อำยุ   51          ปี  อยูบ่ำ้นเลขท่ี            64 ซอยนภำศพัท ์แยก 1         
                                   Mr. 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       รหสัไปรษณีย ์               10110  
Province          Bangkok            Postal Code                      10110    
 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขำ้พเจำ้เพื่อเขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุมวิสำมญัผูถื้อหน่วยทรัสต ์ของทรัสตเ์พื่อกำร
ลงทุนในอสังหำริมทรัพย์และสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท คร้ังท่ี 1/2561 ในวันท่ี 29 พฤศจิกำยน 2561 เวลำ 14.00 น.  

(ปิดอำกรแสตมป์ 20 บำท) 
(Duty Stamp Baht 20) 



 

ณ ห้องบุษบำ ชั้น 1 โรงแรมแมนดำริน โฮเตล็ เลขท่ี 662 ถนนพระรำมส่ี แขวงมหำพฤฒำรำม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลำ 
และสถำนท่ีอ่ืนดว้ย 
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. 1/2018 on 29 November 2018, at 14.00 hrs., at the Bussaba room,  
1st Floor, Mandarin Hotel, No. 622 Rama 4 Road, Mahapruttaram Subdistrict, Bang Rak District, Bangkok 10500 or any adjourment at any date, 

time and place thereof. 

 

(3)  ขำ้พเจำ้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 

       I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

  มอบฉนัทะตำมจ ำนวนหน่วยทรัสตท์ั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
 To grant the total amount of unit trust holding and having the right to vote 

  มอบฉนัทะบำงส่วน คือ                            
 To grant the partial units as follows:                                                              

  หน่วยทรัสต ์           หน่วย และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้                                            เสียง
            Unit trust  units, and having the right to vote equal to                                votes, 

 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด                         เสียง 
 Total amount of voting rights                                                          votes. 

 

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

 

(4.1)   วาระที ่1  พจิารณารับทราบรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจ าปี 2561 
 Agenda No. 1 To acknowledge the minutes of the 2018 Annual General Meeting of Trust Unitholders 

 หมำยเหตุ: วำระท่ี 1 เป็นวำระแจง้เพื่อทรำบ จึงไม่มีกำรลงมติในวำระน้ี 
 Remark: Agenda No. 1 is for acknowledgement. Therefore, no voting is required.   

 

(4.2)   วาระที ่2  พจิารณาอนุมตักิารลงทุนในทรัพย์สินทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ 
 Agenda No. 2  To consider and approve the investment in the Additional Investment Assets 

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

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

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
Approve Disapprove                 Abstain 

 

(4.3)   วาระที ่3  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ AIMIRT คร้ังที่ 1 โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ใหม่ จ านวน
ประมาณไม่เกิน 430,000,000 หน่วย เพ่ือลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม โครงการ SCC โครงการ TIP 8 และ
โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี และวิธีการก าหนดราคาหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิม่เติมในการเพิม่ทุน
คร้ังที ่1 

Agenda No. 3 To consider and approve the first capital increase of AIMIRT through the issuance and offer for 

sale of approximately not exceeding 430,000,000 new trust units for the investment in the 

Additional Investment Assets in SCC Project, TIP 8 Project and Bangkadi Industrial Park Project, 

and the method for determining the price of the trust units to be issued and offered for sale of the 

first capital increase 

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

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

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
Approve Disapprove                 Abstain 

 

 (4.4) วาระที ่4  พจิารณาอนุมัติวิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุน คร้ังที่ 1 
และการน าหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 



 

Agenda No. 4 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 
first capital increase 

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

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

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
       Approve        Disapprove                 Abstain 

 

(4.5) วาระที ่5  พจิารณาอนุมตักิารกู้ยืมเงนิเพ่ือลงทุนในทรัพย์สินทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ 
Agenda No. 5 To consider and approve the entering into the loans for the investment in the Additional 

Investment Assets   
 

วาระที ่5.1 พจิารณาอนุมตักิารกู้ยืมเงนิในวงเงนิกู้ระยะยาวจ านวนรวมไม่เกนิ 1,190 ล้านบาท เพ่ือลงทุนในทรัพย์สินทีจ่ะลงทุน
เพิม่เตมิโครงการ SCC โครงการ TIP 8 และโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะด ี

Agenda No. 5.1 To consider and approve the entering into the long-term loan in the total amount of not exceeding Baht 1,190 
Million for the investment in the Additional Investment Assets in SCC Project, TIP 8 Project and Bangkadi 
Industrial Park Project 

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

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

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
       Approve        Disapprove                 Abstain 

 

วาระที ่5.2 พจิารณาอนุมตักิารกู้ยืมเงนิในวงเงนิกู้ระยะยาวจ านวนรวมไม่เกนิ 110 ล้านบาท เพ่ือลงทุนในทรัพย์สินทีจ่ะลงทุน
เพิม่เตมิโครงการเจดบัเบิล้ยูด ีแปซิฟิค (ส่วนขยายเพิม่เตมิ) 

Agenda No. 5.2 To consider and approve the entering into the long-term loan in the total amount of not exceeding Baht 110 
Million for the investment in the Additional Investment Assets in JWD Pacific Project (Expansion Area) 

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

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

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
       Approve        Disapprove                 Abstain 

 

 (4.6) วาระที ่6  พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขเพิม่เตมิสัญญาก่อตั้งกองทรัสต์ AIMIRT รวมถึงการเข้าท า และ/หรือ การแก้ไขเพิม่เตมิ
สัญญาต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการด าเนินงานของกองทรัสต์ AIMIRT และการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ 
เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลงทุนในทรัพย์สินทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ 

Agenda No. 6 To consider and approve the amendments of the Trust Deed of AIMIRT, including the entry 

and/or the amendments to other agreements relating to the operation of AIMIRT and seek for 

benefits from the immovable properties in order to be line with the investment in the Additional 

Investment Assets   
        (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

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

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

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
       Approve        Disapprove                 Abstain 

 



 

(4.7) วาระที ่7  พจิารณาอนุมตักิารกู้ยืมเงนิในวงเงนิสินเช่ือหมุนเวยีน (ตัว๋สัญญาใช้เงนิ) จ านวนรวมไม่เกนิ 50 ล้านบาท และวงเงนิ
สินเช่ือค า้ประกนั (Bank Guarantee) จ านวนรวมไม่เกนิ 10 ล้านบาท เพ่ือใช้เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนของกองทรัสต์ 
AIMIRT ในการบริหารและการด าเนินงานของกองทรัสต์ AIMIRT การซ่อมบ ารุงและปรับปรุงทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ AIMIRT รวมทั้งเพ่ือใช้ค า้ประกนัการใช้สาธารณูปโภคของทรัพย์สินของกองทรัสต์ AIMIRT 

Agenda No. 7 To consider and approve the entering into the short-term revolving credit facility (Promissory 

Note) of AIMIRT in the total amount of not exceeding Baht 50 Million and the bank guarantee 

facility (Bank Guarantee) of AIMIRT in the total amount of not exceeding Baht 10 Million to be 

used as the working capital of AIMIRT for the management and operations of AIMIRT, 

maintenance and improvement of AIMIRT’s assets, and for the guarantee for the use of utilities of 

AIMIRT’s assets 
        (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

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

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

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
       Approve        Disapprove                 Abstain 

 

(4.8) วาระที ่8  พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 
Agenda No. 8 Other matters (if any) 

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

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

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
       Approve        Disapprove                 Abstain 

 

(5) ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยทรัสตม์อบฉันทะให้กรรมกำรอิสระเขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตน ขอควำมกรุณำให้ผูถื้อหน่วยทรัสตร์ะบุเสียง
ลงคะแนนโดยเฉพำะเจำะจงวำ่ 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)  กำรลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวำระใดท่ีไม่เป็นไปตำมท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่ำกำรลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและ
ไม่ใช่เป็นกำรลงคะแนนเสียงของขำ้พเจำ้ในฐำนะผูถื้อหน่วยทรัสต ์

   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) ในกรณีท่ีขำ้พเจำ้ไม่ไดร้ะบุควำมประสงคใ์นกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีกำรพิจำรณำหรือ
ลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจำกเร่ืองท่ีระบุไวข้ำ้งตน้ รวมถึงกรณีรวมถึงกรณีท่ีมีกำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เทจ็จริงประกำรใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิ
พิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

                             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. 



 

 

กิจกำรใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระท ำไปในกำรประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตำมท่ีขำ้พเจ้ำระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือ
เสมือนวำ่ขำ้พเจำ้ไดก้ระท ำเองทุกประกำร 

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.............................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
( ) 

 

หมำยเหตุ 

1.  หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. น้ี ใช้เฉพำะกรณีท่ีผูถื้อหน่วยทรัสต์ท่ีปรำกฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็นผูรั้บฝำกและดูแลหน่วยทรัสตใ์หเ้ท่ำนั้น 
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. หลกัฐำนท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
     Evidence to be attached with this Proxy Form are: 

      (1) หนงัสือมอบอ ำนำจจำกผูถื้อหน่วยทรัสตใ์หค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  ำเนินกำรลงนำมในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
      Power of Attorney from the trust unitholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on behalf of the trust unitholder. 

(2) หนงัสือยืนยนัวำ่ผูล้งนำมในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญำตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 
   Letter of certification to certify that a person executing the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian. 

3.  ผูถื้อหน่วยทรัสต์ท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็นผูเ้ข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวน
หน่วยทรัสตใ์หผู้รั้บมอบฉนัทะหลำยคน เพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได ้

 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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