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หหนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ก.)  

Proxy (Form A.) 

         เขยีนท_ี___________________________________________ 

         Written at 

วนัท_ี______เดอืน___________________พ.ศ.____________ 

Date       Month                             Year 

( ) ขา้พเจา้_________________________________________________________________________________________________________________________ 

     I/We 

     อยู่บา้นเลขท_ี____________________________________________________________________________________สญัชาต_ิ__________________________ 

     Residing at                       Nationality 

     อาํเภอ/เขต__________________________________________จงัหวดั_______________________________________รหสัไปรษณยี_์_____________________ 

     Aumphur/Khet      Province                                Postal Code 

 

(2) เป็นผูถ้อืหน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พอืการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยอ์มิแพค็โกรท (IMPACT)  

     Being a unit holder of IMPACT Growth Real Estate Investment Trust (IMPACT) 

     โดยถอืหน่วยลงทนุจาํนวนทงัสนิรวม___________________________________________หน่วย และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั_______________________เสยีง 
     holding the total number of  trust units,                      and having the right to vote equal to                   votes. 

 

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้ 
      Hereby appoint  

1. ชอื___________________________________________________________________อาย_ุ____________ปี อยู่บา้นเลขท_ี____________________________ 

        Name                     age               years, residing at 

        ถนน______________________________________________________ตําบล/แขวง_______________________________อาํเภอ/เขต____________________ 

        Road                     Tambol/Khwaeng                        Aumphur/Khet 

        จงัหวดั_____________________________________________________รหสัไปรษณยี_์____________________________ 

        Province         postal code                    

 

1. ชอื___________________________________________________________________อาย_ุ____________ปี อยู่บา้นเลขท_ี____________________________ 

        Name                     age               years, residing at 

        ถนน______________________________________________________ตําบล/แขวง_______________________________อาํเภอ/เขต____________________ 

        Road                     Tambol/Khwaeng                        Aumphur/Khet 

        จงัหวดั_____________________________________________________รหสัไปรษณยี_์____________________________                                                          

        Province         postal code   

 

คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของขา้พเจา้เพอืเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าในการประชุมสามญัผู้ถือหน่วยทรสัต์ ประจําปี 2559 ในวนั
พฤหสับด ีท ี21 กรกฎาคม 2559 เวลา  10.00 น. ณ หอ้งแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม, อาคารอมิแพค็ ฟอรมั อมิแพค็เมอืงทองธานี หรอืทพีงึจะเลอืนไปในวนัเวลา และสถานทอีนื
ดว้ย 

As my sole proxy to attend and vote on my/our behalf  of the Annual General Meeting of Unit holders 2016 on Thursday 21
st
 , July 2016, at 10.00 hrs. at 

Grand Diamond Ballroom, IMPACT Forum, IMPACT Muang Thong Thani or any adjournment at any date, time and place thereof. 

 

กจิการใดทผีูร้บัมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทผีูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามทขีา้พเจา้ระบุไว้ในหนังสอืมอบฉันทะ ใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจ้าได้
กระทาํเองทกุประการ 

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 

(__________________________________) 

หมายเหตุ: ผูถ้อืหน่วยลงทนุทมีอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถแบ่งแยกจาํนวนหน่วยลงทนุใหผู้ร้บั
มอบฉนัทะหลายคนเพอืแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
Note: The shareholder 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

ติดอากรแสตมป 
20บาท       

Stamp Duty 20 
Baht 
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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)  

Proxy (Form B.) 

เลขทะเบียนผูถือหนวยทรสัต       เขียนท่ี____________________________________________ 

Unit Holder’s Registration No.       Written at 

วันท่ี_______เดือน___________________พ.ศ.____________ 

Date       Month                             Year 

(1) ขาพเจา_________________________________________________________________________________________________________________________ 

     I/We 

     อยูบานเลขท่ี_____________________________________________________________________________________สัญชาต_ิ__________________________ 

     Residing at                       Nationality 

     อําเภอ/เขต__________________________________________จังหวัด_______________________________________รหัสไปรษณยี______________________ 

     Aumphur/Khet      Province                                Postal Code 
 

(2) เปนผูถือหนวยทรสัตของทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรพัยอิมแพค็โกรท (IMPACT)  

     Being a unit holder of IMPACT Growth Real Estate Investment Trust (IMPACT) 

     โดยถือหนวยลงทุนจาํนวนท้ังสิ้นรวม___________________________________________หนวย และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ_______________________เสยีง 
     holding the total number of investment units,                      and having the right to vote equal to                   votes. 
 

(3)  ขอมอบฉันทะให  
      Hereby appoint  

1. ชื่อ___________________________________________________________________อาย_ุ____________ป อยูบานเลขท่ี_____________________________ 

        Name                     age               years, residing at 

        ถนน______________________________________________________ตําบล/แขวง_______________________________อําเภอ/เขต____________________ 

        Road                     Tambol/Khwaeng                        Aumphur/Khet 

        จังหวัด_____________________________________________________รหัสไปรษณยี_____________________________หรือทรัสด ี
        Province         postal code                       or Trustee, namely 
 

1. ชื่อ___________________________________________________________________อาย_ุ____________ป อยูบานเลขท่ี_____________________________ 

        Name                     age               years, residing at 

        ถนน______________________________________________________ตําบล/แขวง_______________________________อําเภอ/เขต____________________ 

        Road                     Tambol/Khwaeng                        Aumphur/Khet 

        จังหวัด_____________________________________________________รหัสไปรษณยี_____________________________                                                          

        Province         postal code   

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหนวยทรัสต ประจําป 2559 ในวัน 

พฤหัสบดีท่ี 21 กรกฎาคม 2559 เวลา  10.00 น. ณ หองแกรนด ไดมอนด บอลรูม อาคาร อิมแพ็คฟอรั่ม อิมแพ็ค เมืองทองธานี หรือท่ีพึงจะเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อ่ืน
ดวย 

As my sole proxy to attend and vote on my/our behalf of the Annual General Meeting of Unit holders 2016 on Thursday 21st July 2016, 10.00 hrs. at 

the Grand Diamond Ballroom, IMPACT Forum, IMPACT Muang Thong Thani or any adjournment at any date, time and place thereof. 
 

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีท่ีผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามท่ีขาพเจาระบุไวในหนังสือมอบฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาได
กระทําเองทุกประการ 

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

 วาระที่ 1: พิจารณาและรับทราบรายงานการประชุมผูถือหนวยทรัสตสามัญประจําป 2558  

 Agenda Item 1: To consider and acknowledge the Minutes of 2015 Annual General Meeting of Unit Holders  
  

วาระที่ 2: แจงเพื่อทราบเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงที่เก่ียวของกับการดําเนินงานของกองทรัสต 
 Agenda Item 2: Notification of the REIT’s operation matter  
 

 วาระที่ 3:พิจารณาและรับทราบผลการดําเนินงานประจําป 2558/2559 

 Agenda Item 3: To consider and acknowledge the 2015/2016 operational performance  

ติดอากรแสตมป 
20 บาท     

Stamp Duty 20 
Baht 
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วาระที่ 4 พิจารณาและรับทราบงบแสดงฐานะทางการเงิน  และบัญชีกําไรขาดทุน 

 Agenda Item 4: To consider and acknowledge the 2015/2016 Financial statements and Auditor’s report  
  

วาระที่ 5:  พิจารณาและรับทราบเรื่องการจายประโยชนตอบแทน ประจําป 2558/2559 

 Agenda Item 5: To consider and acknowledge the 2015/2016 Distribution   
 

วาระที่ 6:  พิจารณาและรับทราบการแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบของผูสอบบัญชี 
 Agenda Item 6: To consider and acknowledge the appointment of Auditor and determination of remuneration 
  

 หมายเหตุ  วาระที่ 1-6 ขางตนเปนวาระเพื่อพิจารณาและรับทราบ ไมตองมีการลงมติ 
 

วาระที่ 7:  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี) 
 Agenda Item 7 Other matters (if any)  

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
      (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

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

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
                                Favor       Against      Abstain 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและไมใชเปนการ
ลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหนวยลงทุน 

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) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่อง
ใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทน
ขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
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 my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
 

กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีท่ีผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุไวในหนังสือมอบฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเอง
ทุกประการ 

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_____________________________________________ ผูมอบฉันทะ/ Grantor 

(__________________________________) 

ลงนาม/ Signed_____________________________________________ ผูรับมอบฉนัทะ/Proxy 

(__________________________________) 

หมายเหตุ:  
ผูถือหนวยลงทุนท่ีมอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพยีงรายเดียวเปนผูเขาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจาํนวนหนวยลงทุนใหผูรับมอบ
ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได                                                                                                                                                                              
Remarks:  
The unit holder 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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หหนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ค.) 

ใชเ้ฉพาะกรณีทผีูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตงัใหค้สัโตเดยีนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหน่วยลงทนุ 

Proxy Form C 

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

เลขทะเบยีนผูถ้อืหน่วยทรสัต ์       เขยีนท_ี___________________________________________ 

Unit Holder’s Registration No.       Written at 

วนัท_ี______เดอืน___________________พ.ศ.____________ 

Date       Month                             Year 

( ) ขา้พเจา้_________________________________________________________________________________________________________________________ 

     I/We 

     อยู่บา้นเลขท_ี____________________________________________________________________________________สญัชาต_ิ__________________________ 

     Residing at                       Nationality 

     อาํเภอ/เขต__________________________________________จงัหวดั_______________________________________รหสัไปรษณยี_์_____________________ 

     Aumphur/Khet      Province                                Postal Code 

 

(2) เป็นผูถ้อืหน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พอืการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยอ์มิแพค็โกรท (IMPACT)  

     Being a unit holder of IMPACT Growth Real Estate Investment Trust (IMPACT) 

     โดยถอืหน่วยลงทนุจาํนวนทงัสนิรวม___________________________________________หน่วย และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั_______________________เสยีง 
     holding the total number of investment units,                      and having the right to vote equal to                   votes. 

 

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้ 
      Hereby appoint  

1. ชอื___________________________________________________________________อาย_ุ____________ปี อยู่บา้นเลขท_ี____________________________ 

        Name                     age               years, residing at 

        ถนน______________________________________________________ตําบล/แขวง_______________________________อาํเภอ/เขต____________________ 

        Road                     Tambol/Khwaeng                        Aumphur/Khet 

        จงัหวดั_____________________________________________________รหสัไปรษณยี_์____________________________หรอืทรสัต ี
        Province         postal code                        or the trustee,  namely 

 

1. ชอื___________________________________________________________________อาย_ุ____________ปี อยู่บา้นเลขท_ี____________________________ 

        Name                     age               years, residing at 

        ถนน______________________________________________________ตําบล/แขวง_______________________________อาํเภอ/เขต____________________ 

        Road                     Tambol/Khwaeng                        Aumphur/Khet 

        จงัหวดั_____________________________________________________รหสัไปรษณยี_์____________________________                                                          

        Province         postal code   

คนหนึงคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพอืเขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถ้อืหน่วยทรสัต์ ประจาํปี 2559 ในวนั 

พฤหสับดี ท ี21 กรกฎาคม 2559 เวลา  10.00 น. ณ ห้อง แกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอมิแพ็ค ฟอรมั อมิแพ็ค  เมอืงทองธานี หรอืทพีึงจะเลอืนไปในวนัเวลา และ
สถานทอีนืดว้ย  

As my sole proxy to attend and vote on my/our behalf at  the Annual General Meeting of Unit holders 2016 on Thursday 21
st
 July 2016, at 10.00 

hrs.  at Grand Diamond Ballroom, IMPACT Forum, IMPACT Muang Thong Thani, or any adjournment at any date, time and place thereof. 

 

กจิการใดทผีูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีทผีูร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามทขีา้พเจา้ระบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะ ใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ได้
กระทาํเองทกุประการ 

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

 

 วาระท ี1  พจิารณาและรบัทราบรายงานการประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์สามญัประจาํปี 2558 

 Agenda Item 1: To consider and acknowledge the Minutes of 2015 Annual General Meeting of Unit Holders 

ติดอากรแสตมป 
20 บาท             

Stamp Duty  20 
Baht 
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ววาระท ี2 แจง้เพอืทราบเกยีวกบัการเปลยีนแปลงทเีกยีวขอ้งกบัการดาํเนินงานของกองทรสัต์ 

 Agenda Item 2: Notification of the REIT’s operation matter 
 

วาระท ี3 พจิารณาและรบัทราบผลการดําเนินงานประจาํปี 2558/2559 

 Agenda Item 3: To consider and acknowledge the 2015/2016 operational performance 
 

วาระท ี4 พจิารณาและรบัทราบงบแสดงฐานะทางการเงนิ  และบญัชกีาํไรขาดทุน 

 Agenda Item 4: To consider and acknowledge the 2015/2016 Financial statements and Auditor’s report 
 

วาระท ี5 พจิารณาและรบัทราบเรอืงการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ประจาํปี 2558/2559 

 Agenda Item 5: To consider and acknowledge the 2015/2016 Distribution   
 

วาระท ี6  พจิารณาและรบัทราบการแต่งตงัผูส้อบบญัชแีละกาํหนดค่าตอบของผูส้อบบญัช ี

 Agenda Item 6: To consider and acknowledge the appointment of Auditor and determination of remuneration 
  

หมายเหตุ  วาระที่ 1-6 ขางตนเปนวาระเพื่อพิจารณาและรับทราบ ไมตองมีการลงมติ 
 

วาระท ี7  พจิารณาเรอืงอนื ๆ (ถา้ม)ี 
 Agenda Item 7: Other matters (if any)  

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร 
      (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะอกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
      (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) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทไีมเ่ป็นไปตามทรีะบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะน ีใหถ้อืว่าการลงคะแนนเสยีงนนัไมถู่กตอ้งและไมใ่ช่เป็นการ
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) ในกรณทีขีา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรอืระบุไวไ้มช่ดัเจนหรอืในกรณทีทีปีระชุมมกีารพจิารณาหรอืลงมตใินเรอืง
ใดนอกเหนือจากเรอืงทรีะบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณทีมีกีารแกไ้ขเปลยีนแปลงหรอืเพมิเตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทน
ขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร 
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 my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

 

กจิการใดทผีูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชมุ เวน้แตก่รณีทผีูร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามทขีา้พเจา้ระบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะ ใหถ้อืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเอง
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 

(__________________________________) 
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วาระท ี แจง้เพอืทราบเกยีวกบัการเปลยีนแปลงทเีกยีวขอ้งกบัการดาํเนินงานของกองทรสัต์

วาระท ี พจิารณาและรบัทราบผลการดําเนินงานประจาํปี 

วาระท ี พจิารณาและรบัทราบงบแสดงฐานะทางการเงนิ  และบญัชกีาํไรขาดทุน

วาระท ี พจิารณาและรบัทราบเรอืงการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ประจาํปี 

วาระท ี พจิารณาและรบัทราบการแต่งตงัผูส้อบบญัชแีละกาํหนดค่าตอบของผูส้อบบญัชี

วาระท ี พจิารณาเรอืงอนื ๆ (ถา้ม)ี 

 
หมายเหตุ/Remarks:  

1. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค น ีใชเ้ฉพาะกรณีทผีูถ้อืหน่วยทรสัตท์ปีรากฏชอืในทะเบยีนเป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแต่งตงัใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ใหเ้ทา่นนั 

This Proxy Form is only used for the foreign unitholders who has appointed Thai custodian to be his/her/its trustee 

2. หลกัฐานทตีอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คอื 

Evidences showing with Proxy Form are 

(1) หนงัสอืมอบอาํนาจจากผูถ้อืหน่วยทรสัตใ์หค้สัโตเดยีน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 

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. ผูถ้อืหน่วยทรสัตท์มีอบฉนัทะจะตอ้งใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะ
หลายคนเพอืแยกการลงคะแนนได ้

The Unit holder 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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วิธีการลงทะเบียน การเขาประชุม และการมอบฉันทะ 

ในการประชุมผูถือหนวยทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย อิมแพ็คโกรท สามัญประจําป 2559  

วันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น.
_______________________________________________________________________________________ 

1. การลงทะเบียน  

ผูถือหนวยทรัสตหรอืผูรับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมกอนเวลาไดตั้งแต
เวลา 8.00 น.  ของวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 

2. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหนวยทรัสต หรือผูแทนผูถือหนวยที่มีสิทธิเขารวมประชุม  

 1) บุคคลธรรมดา  

 กรณีผูถือหนวยที่มีสัญชาติไทย  

  (ก) บัตรประจําตวัของผูถือหนวยทรัสต (บัตรประชาชน หรือบตัรขาราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ) 

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ บัตรประจําตวัของผูมอบอํานาจ และบัตรประจําตวัหรือหรือหนังสือเดินทาง (กรณี  
เปนชาวตางชาติ) ของผูรับมอบอํานาจ 

 กรณีผูถือหนวยชาวตางประเทศ  

  (ก) หนังสือเดินทางของผูถือหนวยทรสัต 

  (ข) ในกรณีมอบฉันทะ หนังสือเดินทางของผูมอบอํานาจ และบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปน  
 ชาวตางชาติ) ของผูรับมอบอํานาจ 

 2) นิติบุคคล  

 กรณีนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย  
(ก) หนังสือรับรองนติิบุคคล ออกใหไมเกิน 180 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
(ข) บัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางชาติ) ของกรรมการผูมีอํานาจที่ไดลงนามในหนังสือมอบฉันทะ 
พรอมบัตรประจําตวัหรอืหนังสอืเดินทาง (กรณีเปนชาวตางชาติ) ของผูรับมอบฉันทะ  

 กรณีนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในตางประเทศ  
(ก) หนังสือรับรองบรษิัท  
(ข) บัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางชาติ) ของกรรมการที่มีอํานาจที่ไดลงนามในหนังสือมอบฉันทะ 
พรอมบัตรประจําตวัหรอืหนังสอืเดินทาง (กรณีเปนชาวตางชาติ) ของผูรับมอบฉันทะ  

 

ในกรณีของสําเนาเอกสารจะตองมีการรับรองสําเนาถูกตอง และหากเปนเอกสารที่จัดทําข้ึนในตางประเทศ ควรมีการรับรองลายมือ
ชื่อโดยโนตารีพับบลิค 
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