หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
Proxy (Form A.)

เลขทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์
Unitholder’s Registration No.

ติดอากรแสตมป์
20บาท
Stamp Duty
20 Baht

เขียนที่_______________________________
Written at
วันที่ _ เดือน
พ.ศ. ____________
Date Month
Year

(1) ข้ าพเจ้ า __________________________________________________________________________________________
I/We
อยูบ่ ้ านเลขที่
สัญชาติ
Residing at
Nationality
อาเภอ/เขต
จังหวัด
_________
รหัสไปรษณีย์_________
_________
_________
______
Aumphur/Khet
Province
Postal Code
(2) เป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้ นเวนเจอร์ (GVREIT)
Being a unitholder of Golden Ventures Leasehold Real Estate Investment Trust (GVREIT)
โดยถือหน่วยลงทุนจานวนทังสิ
้ ้นรวม___________________________หน่วย และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ_______________________ เสียง
Holding the total number of trust units,
and having the right to vote equal to
votes.
(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
1. ชื่อ________________________________________________อายุ_______________ปี อยูบ่ ้ านเลขที_่ ___________________________
Name
age
years, residing at
ถนน__________________________________________ตาบล/แขวง_____________________อาเภอ/เขต_________________________
Road
Tambol/Khwaeng
Aumphur/Khet
จังหวัด________________________________________รหัสไปรษณีย์____________________________
Province
Postal code
2. ชื่อ________________________________________________อายุ_______________ปี อยูบ่ ้ านเลขที_่ ___________________________
Name
age
years, residing at
ถนน__________________________________________ตาบล/แขวง_____________________อาเภอ/เขต_________________________
Road
Tambol/Khwaeng
Aumphur/Khet
จังหวัด________________________________________รหัสไปรษณีย์____________________________
Province
Postal code
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจาปี 2560
ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 10:00 น. ณ ห้ องประชุมวิคเตอร์ คลับ ชัน้ 8 อาคารสาทร สแควร์ หรือที่พงึ จะเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้ วย
As my sole proxy to attend and vote on my/our behalf of the 2017 Annual General Meeting of Unitholders on Wednesday
th
25 , January 2017, at 10.00 a.m. at Victor Club, 8th Floor, Sathorn Square Office Tower or any adjournment at any date, time and place thereof.
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีทผี่ ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ ถือเสมือนว่า
ข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
Any acts performed by the proxy in this meeting except in case the proxy has not voted as I/we specified in the Proxy Form shall
be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.
ลงนาม/ Signed
ผู้มอบฉันทะ/ Grantor
(
ลงนาม/ Signed
(

)
ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
)

หมายเหตุ: ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวน
หน่วยทรัสต์ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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
trust unit to many proxies for splitting vote.

