
 เอกสารแนบ 6 
  

ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ อิมแพ็ค โกรท IMPACT Growth Real Estate Investment Trust 
 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)  

Proxy (Form A.) 

         เขยีนที_่___________________________________________ 
         Written at 

วนัที_่______เดอืน___________________พ.ศ.____________ 
Date       Month                             Year 

(1) ขา้พเจา้_________________________________________________________________________________________________________________________ 
     I/We 
     อยู่บา้นเลขที_่____________________________________________________________________________________สญัชาต_ิ__________________________ 
     Residing at                       Nationality 
     อ าเภอ/เขต__________________________________________จงัหวดั_______________________________________รหสัไปรษณยี_์_____________________ 
     Aumphur/Khet      Province                                Postal Code 
 

(2) เป็นผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์ อมิแพค็ โกรท (“กองทรสัตฯ์”)  
     Being a unitholder of IMPACT Growth Real Estate Investment Trust (IMPACT) 
     โดยถอืหน่วยลงทนุจ านวนทัง้สิน้รวม___________________________________________หน่วย และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั_______________________เสยีง 
     holding the total number of  trust units,                                    and having the right to vote equal to                                     votes. 
 

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้ 
      Hereby appoint  
1. ชื่อ___________________________________________________________________อาย_ุ____________ปี อยู่บา้นเลขที_่____________________________ 
        Name                     age               years, residing at 
        ถนน______________________________________________________ต าบล/แขวง_______________________________อ าเภอ/เขต____________________ 
        Road                     Tambol/Khwaeng                        Aumphur/Khet 
        จงัหวดั_____________________________________________________รหสัไปรษณยี_์____________________________ 
        Province         postal code                    
 

2. ชื่อ___________________________________________________________________อาย_ุ____________ปี อยู่บา้นเลขที_่____________________________ 
        Name                     age               years, residing at 
        ถนน______________________________________________________ต าบล/แขวง_______________________________อ าเภอ/เขต____________________ 
        Road                     Tambol/Khwaeng                        Aumphur/Khet 
        จงัหวดั_____________________________________________________รหสัไปรษณยี_์____________________________                                                          
        Province         postal code   
 

คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถ้อืหน่วยทรสัต์ ประ จ าปี 2563 ในวนั
องัคารที ่21 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งแกรนด ์ไดมอนด ์บอลรมู, อาคารอมิแพค็ ฟอรัม่ อมิแพค็เมอืงทองธานี หรอืทีพ่งึจะเลื่อนไปในวนัเวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

As my sole proxy to attend and vote on my/our behalf of the Annual General Meeting of Trust unitholders 2020 on Tuesday 21st, July 2020, at 10.00 
hrs. at Grand Diamond Ballroom, IMPACT Forum, IMPACT Muang Thong Thani or any adjournment at any date, time and place thereof. 
 

กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะ ใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ได้
กระท าเองทกุประการ 

Any acts performed by the proxy in this meeting except in case the proxy has not voting as I/we specified in the proxy shall be deemed to be the actions 
performed by myself/ourselves.  

ลงนาม/ Signed_____________________________________________ ผูม้อบฉนัทะ/ Grantor 
(__________________________________) 

ลงนาม/ Signed_____________________________________________ ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
(__________________________________) 
 

หมายเหต:ุ ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถแบ่งแยกจ านวนหน่วยลงทนุให้
ผูร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้
Note: The unitholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of unit to many proxies 
for splitting votes

ติดอากรแสตมป์ 

20 บาท       

Stamp Duty 20 

Baht 



 เอกสารแนบ 6 
  

ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ อิมแพ็ค โกรท IMPACT Growth Real Estate Investment Trust 
 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)  

Proxy (Form B.) 

เลขทะเบยีนผูถ้อืหน่วยทรสัต ์       เขยีนที_่___________________________________________ 
Unitholder’s Registration No.       Written at 

วนัที_่______เดอืน___________________พ.ศ.____________ 
Date       Month                             Year 

(1) ขา้พเจา้_________________________________________________________________________________________________________________________ 
     I/We 
     อยู่บา้นเลขที_่____________________________________________________________________________________สญัชาต_ิ__________________________ 
     Residing at                       Nationality 
     อ าเภอ/เขต__________________________________________จงัหวดั_______________________________________รหสัไปรษณยี_์_____________________ 
     Aumphur/Khet      Province                                Postal Code 
 

(2) เป็นผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์ อมิแพค็ โกรท (“กองทรสัตฯ์”) 
     Being a unit holder of IMPACT Growth Real Estate Investment Trust (IMPACT) 
     โดยถอืหน่วยลงทนุจ านวนทัง้สิน้รวม___________________________________________หน่วย และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั_______________________เสยีง 
     Holding the total number of investment units,                      and having the right to vote equal to                   votes. 
 

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้ 
      Hereby appoint  
1. ชื่อ___________________________________________________________________อาย_ุ____________ปี อยู่บา้นเลขที_่____________________________ 
        Name                     age               years, residing at 
        ถนน______________________________________________________ต าบล/แขวง_______________________________อ าเภอ/เขต____________________ 
        Road                     Tambol/Khwaeng                        Aumphur/Khet 
        จงัหวดั_____________________________________________________รหสัไปรษณยี_์____________________________หรอืทรสัต ี
        Province         postal code                       or Trustee, namely 
 

2. ชื่อ___________________________________________________________________อาย_ุ____________ปี อยู่บา้นเลขที_่____________________________ 
        Name                     age               years, residing at 
        ถนน______________________________________________________ต าบล/แขวง_______________________________อ าเภอ/เขต____________________ 
        Road                     Tambol/Khwaeng                        Aumphur/Khet 
        จงัหวดั_____________________________________________________รหสัไปรษณยี_์____________________________                                                          
        Province         postal code   

คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถ้อืหน่วยทรสัต์ ประจ าปี 2563 ในวนั
องัคารที ่21 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งแกรนด ์ไดมอนด ์บอลรมู อาคาร อมิแพค็ฟอรัม่ อมิแพค็ เมอืงทองธานี หรอืทีพ่งึจะเลื่อนไปในวนัเวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

As my sole proxy to attend and vote on my/our behalf of the Annual General Meeting of Trust unitholders 2020 on Tuesday 21st, July 2020, 10.00 hrs. 
at the Grand Diamond Ballroom, IMPACT Forum, IMPACT Muang Thong Thani or any adjournment at any date, time and place thereof. 
 

กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะ ใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ได้
กระท าเองทกุประการ 

Any acts performed by the proxy in this meeting except in case the proxy has not voting as I/we specified in the proxy shall be deemed to be the actions 
performed by myself/ourselves.  

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

 วาระท่ี 1: พิจารณาและรบัทราบรายงานการประชุมผูถ้ือหน่วยทรสัต์สามญัประจ าปี 2562  
 Agenda Item 1: To consider and acknowledge the Minutes of 2019 Annual General Meeting of Trust unitholders  
  
 

 วาระท่ี 2: พิจารณาและรบัทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2562/2563 
 Agenda Item 2: To consider and acknowledge the 2019/2020 operational performance  

 

 

ติดอากรแสตมป์ 

20 บาท     

Stamp Duty 20 

Baht 



 เอกสารแนบ 6 
  

ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ อิมแพ็ค โกรท IMPACT Growth Real Estate Investment Trust 
 

วาระท่ี 3: พิจารณาและรบัทราบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนส าหรบัรอบปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ของกองทรสัตฯ์   
Agenda Item 3: To consider and acknowledge the Statement of Financial Position as well as Profit and Loss Statements for the 
fiscal year ended 31st March 2020 of the Trust 

  

วาระท่ี 4:  พิจารณาและรบัทราบเร่ืองการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ประจ าปี 2562/2563 
 Agenda Item 4: To consider and acknowledge the 2019/2020 Distribution  
 

วาระท่ี 5:  พิจารณาและรบัทราบการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 
 Agenda Item 5: To consider and acknowledge the appointment of Auditor and determination of auditor’s remuneration 
  

 หมายเหตุ  วาระที ่1-5 ขา้งตน้เป็นวาระเพือ่พจิารณาและรบัทราบ ไมต่อ้งมกีารลงมต ิ
 Remark  Agenda Item 1-5 are for acknowledgement thus shall not be determined by votes. 
 

วาระท่ี 6:  พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 Agenda Item 6 Other matters (if any)  
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
      (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
      (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 
 

 เหน็ดว้ย  ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
                                Favor       Against      Abstain 
 

(5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่ม่เป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะนี้ ใหถ้อืว่าการลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่ถูกต้องแ ละไม่ใช่เป็นการ
ลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหน่วยลงทุน 
The votes in each agenda by the proxy did not be in the line with that specified in this proxy shall not be deemed to be the votes performed by 
myself/ourselves in the position of unit holders.   
 

(6) ในกรณทีีข่า้พเจา้ไมไ่ดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรอืระบุไวไ้มช่ดัเจนหรอืในกรณีทีท่ีป่ระชุมมกีารพจิารณาหรอืลงมตใินเรื่อง
ใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ะบุไวข้า้งต้น รวมถงึกรณีทีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธพิจิารณาและลงมตแิทน
ขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or 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 deemed appropriate in all respects. 
 

กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะ ใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเอง
ทกุประการ 

Any acts performed by the proxy in this meeting except in case the proxy has not voting as I/we specified in the proxy shall be deemed to be the actions performed 
by myself/ourselves   
 

ลงนาม/ Signed_____________________________________________ ผูม้อบฉนัทะ/ Grantor 

(__________________________________) 

ลงนาม/ Signed_____________________________________________ ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

(__________________________________) 

หมายเหต:ุ  
ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถแบ่งแยกจ านวนหน่วยลงทนุใหผู้ร้บัมอบ
ฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้                                                                                                                                                                              
Remarks:  
The 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 many proxies for 
splitting votes



 เอกสารแนบ 6 
  

ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ อิมแพ็ค โกรท IMPACT Growth Real Estate Investment Trust 
 

 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) 

ใช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รบัฝากและดแูลหน่วยลงทุน 

Proxy Form C 

Only foreign unit holders as registered in the registration book who have custodian in Thailand 

เลขทะเบยีนผูถ้อืหน่วยทรสัต ์       เขยีนที_่___________________________________________ 
UnitHolder’s Registration No.       Written at 

วนัที_่______เดอืน___________________พ.ศ.____________ 
Date       Month                             Year 

(1) ขา้พเจา้_________________________________________________________________________________________________________________________ 
     I/We 
     อยู่บา้นเลขที_่____________________________________________________________________________________สญัชาต_ิ__________________________ 
     Residing at                       Nationality 
     อ าเภอ/เขต__________________________________________จงัหวดั_______________________________________รหสัไปรษณยี_์_____________________ 
     Aumphur/Khet      Province                                Postal Code 
 

(2) เป็นผูถ้อืหน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยอ์มิแพค็โกรท (IMPACT)  
     Being a unitholder of IMPACT Growth Real Estate Investment Trust (IMPACT) 
     โดยถอืหน่วยลงทนุจ านวนทัง้สิน้รวม___________________________________________หน่วย และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั_______________________เสยีง 
     Holding the total number of investment units,                      and having the right to vote equal to                   votes. 
 

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้ 
      Hereby appoint  
1. ชื่อ___________________________________________________________________อาย_ุ____________ปี อยู่บา้นเลขที_่____________________________ 
        Name                     age               years, residing at 
        ถนน______________________________________________________ต าบล/แขวง_______________________________อ าเภอ/เขต____________________ 
        Road                     Tambol/Khwaeng                        Aumphur/Khet 
        จงัหวดั_____________________________________________________รหสัไปรษณยี_์____________________________หรอืทรสัต ี
        Province         postal code                        or the trustee, namely 
 

2. ชื่อ___________________________________________________________________อาย_ุ____________ปี อยู่บา้นเลขที_่____________________________ 
        Name                     age               years, residing at 
        ถนน______________________________________________________ต าบล/แขวง_______________________________อ าเภอ/เขต____________________ 
        Road                     Tambol/Khwaeng                        Aumphur/Khet 
        จงัหวดั_____________________________________________________รหสัไปรษณยี_์____________________________                                                          
        Province         postal code   

คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถ้อืหน่วยทรสัต์ ประ จ าปี 2563 ในวนั 
องัคารที ่21 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ หอ้ง แกรนด ์ไดมอนด ์บอลรมู อาคารอมิแพค็ ฟอรัม่ อมิแพค็ เมอืงทองธานี หรอืทีพ่งึจะเลื่อนไปในวนัเวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย  

As my sole proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Trust Unitholders 2020 on Tuesday 21st, July 2020, at 10.00 
hrs. at Grand Diamond Ballroom, IMPACT Forum, IMPACT Muang Thong Thani, or any adjournment at any date, time and place thereof. 
 

กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะ ใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ได้
กระท าเองทกุประการ 

Any acts performed by the proxy in this meeting except in case the proxy has not voting as I/we specified in the proxy shall be deemed to be the actions 
performed by myself/ourselves.  

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

 

 วาระท่ี 1   พิจารณาและรบัทราบรายงานการประชมุผูถ้ือหน่วยทรสัตส์ามญัประจ าปี 2562 

ติดอากรแสตมป์ 

20 บาท                   

Stamp Duty  20 

Baht 



 เอกสารแนบ 6 
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 Agenda Item 1: To consider and acknowledge the Minutes of 2019 Annual General Meeting of Unitholders 
 

วาระท่ี 2: พิจารณาและรบัทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2562/2563 
 Agenda Item 2: To consider and acknowledge the 2019/2020 operational performance 

 

วาระท่ี 3: พิจารณาและรบัทราบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนส าหรบัรอบปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ของกองทรสัตฯ์   
Agenda Item 3: To consider and acknowledge the Statement of Financial Position as well as Profit and Loss Statements for the 
fiscal year ended 31st March 2020 of the Trust 

 

วาระท่ี 4: พิจารณาและรบัทราบเร่ืองการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ประจ าปี 2562/2563 
 Agenda Item 4: To consider and acknowledge the 2019/2020 distribution   

 

วาระท่ี 5:  พิจารณาและรบัทราบการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 
 Agenda Item 5: To consider and acknowledge the appointment of auditor and determination of remuneration 

  

หมายเหตุ  วาระที ่1-5 ขา้งตน้เป็นวาระเพือ่พจิารณาและรบัทราบ ไมต่อ้งมกีารลงมต ิ
Remark  Agenda Item 1-5 are for acknowledgement thus shall not be determined by votes. 

 

วาระท่ี 6  พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 Agenda Item 6: Other matters (if any)  
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
      (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
      (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 
 

 เหน็ดว้ย...............เสยีง  ไมเ่หน็ดว้ย...............เสยีง  งดออกเสยีง...............เสยีง  
     Favor                Vote(s)      Against      Vote(s)     Abstain                 Vote(s) 
 

(5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่มเ่ป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะนี้ ใหถ้อืว่าการลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถู่กตอ้งและไมใ่ช่เป็นการ
ลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหน่วยลงทุน 
The votes in each agenda by the proxy did not be in the line with that specified in this proxy shall not be deemed to be the votes performed by 
myself/ourselves in the position of unit holders.   

 

(6) ในกรณทีีข่า้พเจา้ไมไ่ดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรอืระบุไวไ้มช่ดัเจนหรอืในกรณทีีท่ีป่ระชุมมีการพจิารณาหรอืลงมตใินเรือ่ง
ใดนอกเหนือจากเรือ่งทีร่ะบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณทีีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธพิจิารณาและลงมตแิทน
ขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or 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. 
 

กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แตก่รณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะ ใหถ้อืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเอง
ทกุประการ 

Any acts performed by the proxy in this meeting except in case the proxy has not voting as I/we specified in the proxy shall be deemed to be the actions 
performed by myself/ourselves.   

ลงนาม/ Signed_____________________________________________ ผูม้อบฉนัทะ/ Grantor 

(__________________________________) 

ลงนาม/ Signed_____________________________________________ ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

(__________________________________) 

หมายเหต/ุRemarks:  
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1. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค นี้ ใชเ้ฉพาะกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยทรสัตท์ีป่รากฏชื่อในทะเบยีนเป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ใหเ้ทา่นัน้ 
This Proxy Form is only used for the foreign unitholders who has appointed Thai custodian to be his/her/its trustee 

2. หลกัฐานทีต่อ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คอื 
Evidences showing with Proxy Form are 
(1) หนงัสอืมอบอ านาจจากผูถ้อืหน่วยทรสัตใ์หค้สัโตเดยีน (Custodian) เป็นผูด้ าเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 

Letter of Attorney from unitholder that grant custodian to sign the proxy form 
(2) หนงัสอืยนืยนัว่าผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธรุกจิ คสัโตเดยีน (Custodian)  

Confirmation letter that authorized person is granted to operate the custodian business.  
3. ผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีม่อบฉนัทะจะตอ้งใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถแบ่งแยกจ านวนหน่วยลงทนุใหผู้ร้บัมอบ

ฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนได ้
The Unitholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of unit to many 
proxies for splitting votes. 
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วธิกีารลงทะเบยีน การเขา้ประชุม และการมอบฉนัทะ 
ในการประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์อมิแพค็ โกรท สามญัประจ าปี 2563 

วนัองัคารที ่21 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. 

Procedure for Registration, Attendance and Appointment of Proxy  

For the 2020 Annual General of IMPACT Growth Real Estate Investment Trust Unitholders’ Meeting 

Tuesday, 21 July 2020 at 10.00 hrs. 

_______________________________________________________________________________________ 

1. การลงทะเบียน  
    Registration 

ผูถ้อืหน่วยทรสัตห์รอืผูร้บัมอบฉนัทะสามารถลงทะเบยีนและยืน่เอกสาร หรอืหลกัฐานเพือ่การตรวจสอบ ณ สถานทีป่ระชุมก่อนเวลาไดต้ัง้แต่
เวลา 9.00 น. ของวนัที ่21 กรกฎาคม 2563 

Trust unitholders or proxies may register, and submit documents or evidence for inspection at the meeting venue beforehand from 
9.00 hrs. of 21 July 2020. 

2. เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้ือหน่วยทรสัต ์หรือผูแ้ทนผูถ้ือหน่วยท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุ  
    Documents or evidence identifying as trust unitholders or the unitholders’ representatives entitled to attend the meeting 

 1) บุคคลธรรมดา  
     Natural Person 

 กรณผีูถ้อืหน่วยทีม่สีญัชาตไิทย  
In case the unitholder is of Thai nationality, 
(ก) บตัรประจ าตวัของผูถ้อืหน่วยทรสัต์ (บตัรประชาชน หรอืบตัรขา้ราชการ หรอืบตัรพนกังานรฐัวสิาหกจิ) 
(a) identification card of the trust unitholder (national identification card, civil servant card or state enterprise 
employee card) 
(ข) ในกรณมีอบฉนัทะ ส าเนาบตัรประจ าตวัของผูม้อบอ านาจ และส าเนาบตัรประจ าตวัหรอืหนงัสอืเดนิทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างชาต)ิ ของผูร้บัมอบอ านาจ 
(b) in case of proxy – identification card of the grantor, and identification card or passport (in case of a 
foreigner) of the grantee 

 กรณผีูถ้อืหน่วยชาวต่างประเทศ  
In case the unitholder is a foreigner, 
(ก) หนงัสอืเดนิทางของผูถ้อืหน่วยทรสัต ์
(a) passport of the unitholder 

  (ข) ในกรณมีอบฉนัทะ ส าเนาหนงัสอืเดนิทางของผูม้อบอ านาจ และส าเนาบตัรประจ าตวัหรอืหนงัสอืเดนิทาง (กรณเีป็น
ชาวต่างชาต)ิ ของผูร้บัมอบอ านาจ 
(b) in case of proxy – identification card of the grantor, and identification card or passport (in case of a 
foreigner) of the grantee 

 2) นิตบิุคคล  
    Juristic Person 

 กรณนีิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย 
In case of a juristic person registered in Thailand,  
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(ก) หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล ออกใหไ้มเ่กนิ 180 วนั โดยกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย์ พรอ้มทัง้บตัรประจ าตวั
หรอืหนงัสอืเดนิทาง (กรณเีป็นชาวต่างชาต)ิ ของกรรมการผูม้อี านาจ 
(a) certification document issued no longer than 180 days by the Department of Business Development, Ministry 
of Commerce together with the identification card or the passport (in case of a foreigner) of the authorized 
director(s) 
(ข) ในกรณมีอบฉนัทะ ส าเนาบตัรประจ าตวัหรอืหนงัสอืเดนิทาง (กรณเีป็นชาวต่างชาต)ิ ของกรรมการผูม้อี านาจทีไ่ดล้ง

นามในหนงัสอืมอบฉนัทะ พรอ้มส าเนาบตัรประจ าตวัหรอืหนงัสอืเดนิทาง (กรณเีป็นชาวต่างชาต)ิ ของผูร้บัมอบฉนัทะ  

(b) in case of proxy – identification card or passport (in case of a foreigner) of the authorized director(s) who 

signed in the proxy form together with the identification card or passport (in case of a foreigner) of the grantee 

 กรณนีิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในต่างประเทศ 
In case of a juristic person registered abroad,   
(ก) หนงัสอืรบัรองบรษิทั พรอ้มทัง้บตัรประจ าตวัหรอืหนงัสอืเดนิทาง (กรณเีป็นชาวต่างชาต)ิ ของกรรมการผูม้อี านาจ 
(a) certification document together with the identification card or the passport (in case of a foreigner) of the 
authorized director(s) 
(ข) ในกรณมีอบฉนัทะ ส าเนาบตัรประจ าตวัหรอืหนงัสอืเดนิทาง (กรณเีป็นชาวต่างชาต)ิ ของกรรมการทีม่อี านาจทีไ่ดล้ง
นามในหนงัสอืมอบฉนัทะ พรอ้มส าเนาบตัรประจ าตวัหรอืหนงัสอืเดนิทาง (กรณเีป็นชาวต่างชาต)ิ ของผูร้บัมอบฉนัทะ 
(b) in case of proxy – identification card or passport (in case of a foreigner) of the authorized director(s) who 
signed in the proxy form together with the identification card or passport (in case of a foreigner) of the grantee  

 

ในกรณีของส าเนาเอกสารจะต้องมีการรบัรองส าเนาถกูต้อง และหากเป็นเอกสารท่ีจดัท าขึน้ในต่างประเทศ ควรมีการรบัรองลายมือ
ช่ือโดยโนตารีพบับลิค 
Copies of the documents must be certified true and correct copy, and if the documents are executed outside Thailand, they 
should be certified the notary public. 

 


