สิ่งที่ส่งมาด้ วย 8 แบบ ก.
Attachment 8 Form A.
(ปิ ดอำกรแสตมป์ 20 บำท)
(Duty Stamp Baht 20)

หนังสื อมอบฉันทะ
PROXY

(สำหรับผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ทวั่ ไป)
(For general trust unitholders)
แบบ ก.
Form A.

วันที่

เขียนที่
เดือน

พ.ศ.

Date

Month

Year

(1) ข้ำพเจ้ำ
อยูบ่ ำ้ นเลขที่

สัญชำติ

I/We

Nationality

ถนน

Reside at

ตำบล/แขวง

Road

อำเภอ/เขต
Amphur/Khet

Tambol/Khwaeng

จังหวัด

รหัสไปรษณี ย ์

Province

Postal Code

โทรศัพท์
Tel

(2) เป็ นผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์และสิ ทธิ กำรเช่ำอสังหำริ มทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรี ยล โกรท
being a trust unitholder of AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust

โดยถือหน่วยทรัสต์จำนวนทั้งสิ้นรวม

หน่วย และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ำกับ

holding the total amount of

เสี ยง ดังนี้

units, and having the right to vote equal to

votes as follows:

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

(3.1)

อำยุ

ปี อยูบ่ ำ้ นเลขที่

age

years, reside at

ถนน

ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต

Road

Tambol/Khwaeng

Amphur/Khet

จังหวัด

รหัสไปรษณี ย ์

Province

Postal Code

หรื อ กรรมกำรอิสระ
or Independent Director, namely

(3.2)

นำยธนะชัย สันติชยั กูล

อำยุ

Mr. Thanachai Santichaikul

ถนน

-

ตำบล/แขวง

Road

-

Tambol/Khwaeng

จังหวัด
Province

กรุ งเทพมหำนคร
Bangkok

ปี อยูบ่ ำ้ นเลขที่

64

age

64

ประเวศ
Pravet

รหัสไปรษณี ย ์

10250

Postal Code

10250

46 ซอยพัฒนำกำร 65 แยก 1

years, resides at

46 Soi Pattanakarn 65 Yaek 1

อำเภอ/เขต

ประเวศ

Amphur/Khet

Pravet

หรื อ
or

(3.3) เรื ออำกำศโท ศุภกร จันทศำศวัต

อำยุ 51

Flg. Off. Supakorn Chantasasawat

ถนน

-

ตำบล/แขวง

คลองตัน

Road

-

Tambol/Khwaeng

Klongton

จังหวัด
Province

กรุ งเทพมหำนคร
Bangkok

ปี อยูบ่ ำ้ นเลขที่

age 51

รหัสไปรษณี ย ์

10110

Postal Code

10110

64 ซอยนภำศัพท์ แยก 1

years, resides at

อำเภอ/เขต
Amphur/Khet

64 Soi Napha Sap Yaek 1

คลองเตย
Klong Toei

คนหนึ่ งคนใดเพียงคนเดี ยวเป็ นผูแ้ ทนของข้ำพเจ้ำเพื่อเข้ำประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุ ม วิสำมัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ของทรัสต์เพื่อกำร
ลงทุ น ในอสั ง หำริ ม ทรั พ ย์แ ละสิ ท ธิ ก ำรเช่ ำ อสั ง หำริ ม ทรั พ ย์ เอไอเอ็ ม อิ น ดั ส เทรี ย ล โกรท ครั้ งที่ 1/2561 ในวัน ที่ 29 พฤศจิ ก ำยน 2561 เวลำ 14.00 น.

ณ ห้องบุษบำ ชั้น 1 โรงแรมแมนดำริ น โฮเต็ล เลขที่ 662 ถนนพระรำมสี่ แขวงมหำพฤฒำรำม เขตบำงรัก กรุ งเทพมหำนคร 10500 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลำ
และสถำนที่อื่นด้วย
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) ข้ำพเจ้ำขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:

(4.1) วาระที่ 1

พิจารณารับทราบรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหน่ วยทรัสต์ ประจาปี 2561

Agenda No. 1

To acknowledge the minutes of the 2018 Annual General Meeting of Trust Unitholders

หมำยเหตุ:

วำระที่ 1 เป็ นวำระแจ้งเพื่อทรำบ จึงไม่มีกำรลงมติในวำระนี้

Remark:

Agenda No. 1 is for acknowledgement. Therefore, no voting is required.

(4.2) วาระที่ 2

พิจารณาอนุมตั กิ ารลงทุนในทรัพย์ สินทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติม

Agenda No. 2



(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(a)



To consider and approve the investment in the Additional Investment Assets

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

(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
(b)

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

 เห็นด้วย
Approve

(4.3) วาระที่ 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

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

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

 เห็นด้วย
Approve

(4.4) วาระที่ 4

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสี ยง

Disapprove

Abstain

พิจารณาอนุ มัติวิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่ วยทรั สต์ ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุน ครั้งที่ 1
และการนาหน่ วยทรัสต์ ใหม่ จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย

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) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(a)



Abstain

(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
(b)



Disapprove

(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(a)



 งดออกเสี ยง

พิจารณาอนุ มัติการเพิ่มทุนของกองทรัส ต์ AIMIRT ครั้ งที่ 1 โดยการออกและเสนอขายหน่ วยทรัส ต์ ใหม่ จานวน
ประมาณไม่ เกิน 430,000,000 หน่ วย เพื่อลงทุนในทรัพย์ สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม โครงการ SCC โครงการ TIP 8 และ
โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี และวิธีการกาหนดราคาหน่ วยทรัสต์ ที่ออกและเสนอขายเพิม่ เติมในการเพิม่ ทุน
ครั้งที่ 1

Agenda No. 3



 ไม่เห็นด้วย

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

(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
(b)

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

 เห็นด้วย
Approve

(4.5) วาระที่ 5

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสี ยง
Abstain

พิจารณาอนุมตั กิ ารกู้ยมื เงินเพือ่ ลงทุนในทรัพย์ สินทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติม

Agenda No. 5

To consider and approve the entering into the loans for the investment in the Additional
Investment Assets

วาระที่ 5.1

พิจารณาอนุมัติการกู้ยมื เงินในวงเงินกู้ระยะยาวจานวนรวมไม่ เกิน 1,190 ล้ านบาท เพือ่ ลงทุนในทรัพย์ สินที่จะลงทุน
เพิม่ เติมโครงการ SCC โครงการ TIP 8 และโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี

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) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(a)



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

(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
(b)

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

 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสี ยง

Disapprove

Abstain

วาระที่ 5.2

พิจารณาอนุ มัติการกู้ยืมเงินในวงเงินกู้ระยะยาวจานวนรวมไม่ เกิน 110 ล้ านบาท เพือ่ ลงทุนในทรัพย์ สินที่จะลงทุน
เพิม่ เติมโครงการเจดับเบิล้ ยูดี แปซิฟิค (ส่ วนขยายเพิม่ เติม)

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) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(a)



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

(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
(b)

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

 เห็นด้วย
Approve

(4.6) วาระที่ 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

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

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

 เห็นด้วย
Approve

(4.7) วาระที่ 7

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสี ยง
Abstain

พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงินในวงเงินสิ นเชื่ อหมุนเวียน (ตัว๋ สั ญญาใช้ เงิน) จานวนรวมไม่ เกิน 50 ล้ านบาท และวงเงิน
สิ นเชื่ อค้าประกัน (Bank Guarantee) จานวนรวมไม่ เกิน 10 ล้ านบาท เพื่อใช้ เป็ นเงินทุ นหมุนเวียนของกองทรัส ต์
AIMIRT ในการบริ ห ารและการด าเนิ นงานของกองทรั ส ต์ AIMIRT การซ่ อ มบ ารุ งและปรั บ ปรุ งทรั พ ย์ สิ น ของ
กองทรัสต์ AIMIRT รวมทั้งเพือ่ ใช้ คา้ ประกันการใช้ สาธารณูปโภคของทรัพย์ สินของกองทรัสต์ 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) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(a)



Abstain

(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
(b)



Disapprove

(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(a)



 งดออกเสี ยง

พิจารณาอนุ มัติการแก้ ไขเพิ่มเติมสั ญญาก่ อตั้งกองทรั สต์ AIMIRT รวมถึงการเข้ าทา และ/หรื อ การแก้ ไขเพิ่มเติม
สั ญญาต่ างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของกองทรัสต์ AIMIRT และการจัดหาผลประโยชน์ จากอสั งหาริมทรัพย์
เพือ่ ให้ สอดคล้ องกับการลงทุนในทรัพย์ สินทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติม

Agenda No. 6



 ไม่เห็นด้วย

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

(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้

(b)

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

 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

Approve

(4.8) วาระที่ 8

Abstain

Other matters (if any)

(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(a)



Disapprove

พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)

Agenda No. 8



 งดออกเสี ยง

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

(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
(b)

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

 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสี ยง
Abstain

(5) ในกรณี ที่ผถู ้ ือหน่วยลงทรัสต์มอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระเข้ำประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนแทนตน ขอควำมกรุ ณำให้ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ระบุ
เสี ยงลงคะแนนโดยเฉพำะเจำะจงว่ำ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง
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) กำรลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวำระใดที่ไม่เป็ นไปตำมที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ให้ถือว่ำกำรลงคะแนนเสี ยงนั้นไม่ถูกต้องและ
ไม่ใช่เป็ นกำรลงคะแนนเสี ยงของข้ำพเจ้ำในฐำนะผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
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) ในกรณี ที่ขำ้ พเจ้ำไม่ได้ระบุควำมประสงค์ในกำรออกเสี ยงลงคะแนนในวำระใดไว้หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อในกรณี ที่ที่ประชุมมีกำรพิจำรณำหรื อ
ลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจำกเรื่ องที่ระบุไว้ขำ้ งต้น รวมถึงกรณี ที่มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประกำรใด ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจำรณำและ
ลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
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.

กิจกำรใดที่ ผูร้ ั บมอบฉันทะได้กระทำไปในกำรประชุ ม เว้นแต่กรณี ที่ผูร้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตำมที่ ขำ้ พเจ้ำระบุ ในหนังสื อมอบฉันทะ ให้ ถือ
เสมือนว่ำข้ำพเจ้ำได้กระทำเองทุกประกำร
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 ับมอบฉันทะ/Proxy
(
)
หมำยเหตุ
1. ผูถ้ ื อหน่ วยทรั สต์ที่ม อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ ั บมอบฉันทะเพี ยงรำยเดี ยวเป็ นผูเ้ ข้ำประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่ สำมำรถแบ่ งแยกจำนวน
หน่วยทรัสต์ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสี 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
units to several proxies for splitting votes.

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 8 แบบ ข.
Attachment 8 Form B.
(ปิ ดอำกรแสตมป์ 20 บำท)
(Duty Stamp Baht 20)

หนังสื อมอบฉันทะ
PROXY

(สำหรับผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่ปรำกฏในทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝำกและดูแลหน่วยทรัสต์)

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

วันที่

เขียนที่
เดือน

พ.ศ.

Date

Month

Year

(1) ข้ำพเจ้ำ

สัญชำติ

I/We

อยูบ่ ำ้ นเลขที่

Nationality

ถนน

Reside at

ตำบล/แขวง

Road

อำเภอ/เขต
Amphur/Khet

Tambol/Khwaeng

จังหวัด

รหัสไปรษณี ย ์

Province

Postal Code

ในฐำนะผูป้ ระกอบธุ รกิจเป็ นผูร้ ับฝำกและดูแลหน่วยทรัสต์ (Custodian) ให้กบั
as a Custodian for

ซึง่ เป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรี ยล โกรท
being a trust unitholder of AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust

โดยถือหน่วยทรัสต์จำนวนทั้งสิ้นรวม

หน่วย และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ำกับ

holding the total amount of

เสี ยง ดังนี้

units, and having the right to vote equal to

votes as follows:

(2) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

(2.1)

อำยุ

ปี อยูบ่ ำ้ นเลขที่

age

years, reside at

ถนน

ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต

Road

Tambol/Khwaeng

Amphur/Khet

จังหวัด

รหัสไปรษณี ย ์

Province

Postal Code

หรื อ กรรมกำรอิสระ
or Independent Director, namely

(2.2)

นำยธนะชัย สันติชยั กูล

อำยุ

Mr. Thanachai Santichaikul

ถนน

-

ตำบล/แขวง

Road

-

Tambol/Khwaeng

จังหวัด
Province

กรุ งเทพมหำนคร
Bangkok

ปี อยูบ่ ำ้ นเลขที่

64

age

64

ประเวศ
Pravet

รหัสไปรษณี ย ์

10250

Postal Code

10250

46 ซอยพัฒนำกำร 65 แยก 1

years, resides at

46 Soi Pattanakarn 65 Yaek 1

อำเภอ/เขต

ประเวศ

Amphur/Khet

Pravet

หรื อ
or

(2.3) เรื ออำกำศโท ศุภกร จันทศำศวัต

อำยุ 51

Flg. Off. Supakorn Chantasasawat

ถนน

-

ตำบล/แขวง

คลองตัน

Road

-

Tambol/Khwaeng

Klongton

จังหวัด
Province

กรุ งเทพมหำนคร
Bangkok

ปี อยูบ่ ำ้ นเลขที่

age 51

รหัสไปรษณี ย ์

10110

Postal Code

10110

64 ซอยนภำศัพท์ แยก 1

years, resides at

อำเภอ/เขต
Amphur/Khet

64 Soi Napha Sap Yaek 1

คลองเตย
Klong Toei

คนหนึ่ งคนใดเพียงคนเดี ยวเป็ นผูแ้ ทนของข้ำพเจ้ำเพื่อเข้ำประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุ มวิสำมัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ของทรัสต์เพื่อกำร
ลงทุ น ในอสั ง หำริ ม ทรั พ ย์แ ละสิ ท ธิ ก ำรเช่ ำ อสั ง หำริ ม ทรั พ ย์ เอไอเอ็ ม อิ น ดั ส เทรี ย ล โกรท ครั้ งที่ 1/2561 ในวัน ที่ 29 พฤศจิ ก ำยน 2561 เวลำ 14.00 น.

ณ ห้องบุษบำ ชั้น 1 โรงแรมแมนดำริ น โฮเต็ล เลขที่ 662 ถนนพระรำมสี่ แขวงมหำพฤฒำรำม เขตบำงรัก กรุ งเทพมหำนคร 10500 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลำ
และสถำนที่อื่นด้วย
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) ข้ำพเจ้ำขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเข้ำร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf at this meeting as follows:



มอบฉันทะตำมจำนวนหน่วยทรัสต์ท้ งั หมดที่ถือและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนได้
To grant the total amount of unit trust holding and having the right to vote



มอบฉันทะบำงส่วน คือ
To grant the partial units as follows:



หน่วยทรัสต์

หน่วย และมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนได้

Unit trust

เสี ยง

units, and having the right to vote equal to

votes,

รวมสิ ทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนได้ท้ งั หมด

เสี ยง

Total amount of voting rights

votes.

(4) ข้ำพเจ้ำขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:

(4.1) วาระที่ 1

พิจารณารับทราบรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหน่ วยทรัสต์ ประจาปี 2561

Agenda No. 1

To acknowledge the minutes of the 2018 Annual General Meeting of Trust Unitholders

หมำยเหตุ:

วำระที่ 1 เป็ นวำระแจ้งเพื่อทรำบ จึงไม่มีกำรลงมติในวำระนี้

Remark:

Agenda No. 1 is for acknowledgement. Therefore, no voting is required.

(4.2) วาระที่ 2

พิจารณาอนุมตั กิ ารลงทุนในทรัพย์ สินทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติม

Agenda No. 2



(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(a)



To consider and approve the investment in the Additional Investment Assets

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

(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
(b)

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

 เห็นด้วย
Approve

(4.3) วาระที่ 3

Disapprove

Abstain

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) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(a)



 งดออกเสี ยง

พิจารณาอนุ มัติการเพิ่มทุนของกองทรัส ต์ AIMIRT ครั้ งที่ 1 โดยการออกและเสนอขายหน่ วยทรัส ต์ ใหม่ จานวน
ประมาณไม่ เกิน 430,000,000 หน่ วย เพื่อลงทุนในทรัพย์ สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม โครงการ SCC โครงการ TIP 8 และ
โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี และวิธีการกาหนดราคาหน่ วยทรัสต์ ที่ออกและเสนอขายเพิม่ เติมในการเพิม่ ทุน
ครั้งที่ 1

Agenda No. 3



 ไม่เห็นด้วย

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

(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
(b)

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

 เห็นด้วย
Approve

(4.4) วาระที่ 4

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสี ยง
Abstain

พิจารณาอนุ มัติวิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่ วยทรั สต์ ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุน ครั้งที่ 1
และการนาหน่ วยทรัสต์ ใหม่ จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย

Agenda No. 4



(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(a)



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

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

(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
(b)

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

 เห็นด้วย
Approve

(4.5) วาระที่ 5

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสี ยง

Disapprove

Abstain

พิจารณาอนุมตั กิ ารกู้ยมื เงินเพือ่ ลงทุนในทรัพย์ สินทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติม

Agenda No. 5

To consider and approve the entering into the loans for the investment in the Additional
Investment Assets

วาระที่ 5.1

พิจารณาอนุมตั กิ ารกู้ยมื เงินในวงเงินกู้ระยะยาวจานวนรวมไม่ เกิน 1,190 ล้ านบาท เพือ่ ลงทุนในทรัพย์ สินทีจ่ ะลงทุน
เพิม่ เติมโครงการ SCC โครงการ TIP 8 และโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี

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) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(a)



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

(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
(b)

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

 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสี ยง

Disapprove

Abstain

วาระที่ 5.2

พิจารณาอนุมตั กิ ารกู้ยมื เงินในวงเงินกู้ระยะยาวจานวนรวมไม่ เกิน 110 ล้ านบาท เพือ่ ลงทุนในทรัพย์ สินทีจ่ ะลงทุน
เพิม่ เติมโครงการเจดับเบิล้ ยูดี แปซิฟิค (ส่ วนขยายเพิม่ เติม)

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) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(a)



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

(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
(b)

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

 เห็นด้วย
Approve

(4.6) วาระที่ 6

Abstain

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) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(a)



 งดออกเสี ยง

Disapprove

พิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ ไขเพิม่ เติมสั ญญาก่ อตั้งกองทรัสต์ AIMIRT รวมถึงการเข้ าทา และ/หรือ การแก้ ไขเพิม่ เติม
สั ญญาต่ างๆ ทีเ่ กีย่ วข้ องกับการดาเนินงานของกองทรัสต์ AIMIRT และการจัดหาผลประโยชน์ จากอสั งหาริมทรัพย์
เพือ่ ให้ สอดคล้ องกับการลงทุนในทรัพย์ สินทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติม

Agenda No. 6



 ไม่เห็นด้วย

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

(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
(b)

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

 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสี ยง
Abstain

(4.7) วาระที่ 7

พิจารณาอนุมตั กิ ารกู้ยมื เงินในวงเงินสิ นเชื่อหมุนเวียน (ตัว๋ สั ญญาใช้ เงิน) จานวนรวมไม่ เกิน 50 ล้ านบาท และวงเงิน
สิ นเชื่อคา้ ประกัน (Bank Guarantee) จานวนรวมไม่ เกิน 10 ล้ านบาท เพือ่ ใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของกองทรัสต์
AIMIRT ในการบริหารและการดาเนินงานของกองทรัสต์ AIMIRT การซ่ อมบารุงและปรับปรุงทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ AIMIRT รวมทั้งเพือ่ ใช้ คา้ ประกันการใช้ สาธารณูปโภคของทรัพย์ สินของกองทรัสต์ AIMIRT
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(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(a)



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

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

(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
(b)

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

 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

Approve

(4.8) วาระที่ 8

Abstain

Other matters (if any)

(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(a)



Disapprove

พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
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 งดออกเสี ยง

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

(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
(b)

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

 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสี ยง
Abstain

(5) ในกรณี ที่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์มอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระเข้ำประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนตน ขอควำมกรุ ณำให้ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ระบุเสี ยง
ลงคะแนนโดยเฉพำะเจำะจงว่ำ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง
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) กำรลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวำระใดที่ไม่เป็ นไปตำมที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ให้ถือว่ำกำรลงคะแนนเสี ยงนั้นไม่ถูกต้องและ
ไม่ใช่เป็ นกำรลงคะแนนเสี ยงของข้ำพเจ้ำในฐำนะผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
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) ในกรณี ที่ขำ้ พเจ้ำไม่ได้ระบุควำมประสงค์ในกำรออกเสี ยงลงคะแนนในวำระใดไว้หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อในกรณี ที่ที่ประชุมมีกำรพิจำรณำหรื อ
ลงมติในเรื่ องใดนอกเหนื อจำกเรื่ องที่ระบุไว้ขำ้ งต้น รวมถึงกรณี รวมถึงกรณี ที่มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประกำรใด ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
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.

กิจกำรใดที่ ผูร้ ั บมอบฉันทะได้กระทำไปในกำรประชุ ม เว้นแต่กรณี ที่ผูร้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตำมที่ ขำ้ พเจ้ำระบุ ในหนังสื อมอบฉันทะ ให้ ถือ
เสมือนว่ำข้ำพเจ้ำได้กระทำเองทุกประกำร
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 ับมอบฉันทะ/Proxy
(
)
หมำยเหตุ
1. หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. นี้ ใช้เฉพำะกรณี ที่ผูถ้ ื อหน่ วยทรั สต์ที่ปรำกฏชื่ อในทะเบี ยนเป็ นผูล้ งทุ นต่ ำงประเทศและแต่ งตั้งให้คสั โตเดี ยน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝำกและดูแลหน่วยทรัสต์ให้เท่ำนั้น
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. หลักฐำนที่ตอ้ งแนบพร้อมกับหนังสื อมอบฉันทะ คือ
Evidence to be attached with this Proxy Form are:

(1) หนังสื อมอบอำนำจจำกผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ ำเนินกำรลงนำมในหนังสื อมอบฉันทะแทน
Power of Attorney from the trust unitholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on behalf of the trust unitholder.

(2) หนังสื อยืนยันว่ำผูล้ งนำมในหนังสื อมอบฉันทะแทนได้รับอนุญำตประกอบธุ รกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
Letter of certification to certify that a person executing the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian.

3. ผูถ้ ื อหน่ วยทรั สต์ที่ม อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ ั บมอบฉันทะเพี ยงรำยเดี ยวเป็ นผูเ้ ข้ำประชุ ม และออกเสี ยงลงคะแนน ไม่ สำมำรถแบ่ งแยกจำนวน
หน่วยทรัสต์ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลำยคน เพื่อแยกกำรลงคะแนนเสี 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
units to several proxies for splitting votes.

