
เอกสารแนบ/Enclosure 7 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)   
Proxy (Form B.) 

 
 
 

ติดอากรแสตมป์ 
20 บาท 

Stamp Duty  
20 Baht

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

(1) ข้าพเจ้า __________________________________________________________________________________________ 
I/We 
อยูบ้่านเลขที่                                                                                                 สญัชาติ  
Residing at                                                                                   Nationality                                                                                                                                                                                      
อ าเภอ/เขต                                                จงัหวดั             _________         รหสัไปรษณีย์_________         _________         _________         ______      
Aumphur/Khet                                 Province                             Postal Code 

(2) เป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (GVREIT)  
Being a unitholder of Golden Ventures Leasehold Real Estate Investment Trust (GVREIT) 
โดยถือหน่วยลงทนุจ านวนทัง้สิน้รวม___________________________หน่วย และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั_______________________ เสียง 
Holding the total number of trust units,                                   and having the right to vote equal to                                       votes. 

(3) ขอมอบฉันทะให้ 
Hereby appoint 

      1. ชื่อ________________________________________________อาย_ุ______________ปี อยูบ้่านเลขที่____________________________ 
Name                                                                            age                      years, residing at 
ถนน__________________________________________ต าบล/แขวง_____________________อ าเภอ/เขต_________________________ 
Road                                                                    Tambol/Khwaeng                              Aumphur/Khet 
จงัหวดั________________________________________รหสัไปรษณีย์____________________________ 
Province                                                                Postal code 

      2. ชื่อ___________นายฉัตรพี ตนัติเฉลิม_________อาย_ุ______54______ปี อยูบ้่านเลขที่_____2 ซอยศรีสงวน _________________________ 
Name     Mr. Chatrapee Tantixalerm               age                      years, residing at      No. 2, Soi Sri Sa-Nguan 
ถนน_________ลาดพร้าว____________ต าบล/แขวง_________สามเสนนอก ________อ าเภอ/เขต__________เขตห้วยขวาง______________ 
Road            Ladprao                Tambol/Khwaeng            Samsen-Nok           Aumphur/Khet             Huay Kwang                 
จงัหวดั_______________ กรุงเทพมหานคร__________________รหสัไปรษณีย์_____________10310_______________ 
Province                             Bangkok                                   Postal code                         10310 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ประจ าปี 2561 
ในวนัองัคารที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชมุวิคเตอร์คลบั ชัน้ 8 อาคารสาทร สแควร์ หรือที่พงึจะเลื่อนไปในวนัเวลา และสถานที่อื่นด้วย 

As my sole proxy to attend and vote on my/our behalf of the 2018 Annual General Meeting of Unitholders on Tuesday 16 th, January 
2018, at 10.00 a.m. at Victor Club, 8th Floor, Sathorn Square Office Tower or any adjournment at any date, time and place thereof. 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีทีผู่้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนวา่
ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

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. 

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

วาระที่ 1: พิจารณาและรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจ าปี 2560 
Agenda Item 1: To consider and acknowledge the minutes of the 2017 Annual General Meeting of Unitholders 
วาระที่ 2: พิจารณาและรับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 
Agenda Item 2: To consider and acknowledge the operating results for the year 2017 
วาระที่ 3: พิจารณาและรับทราบงบแสดงฐานะทางการเงนิและงบก าไรขาดทุนส าหรับรอบปีสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2560 
Agenda Item 3: To consider and acknowledge the Statements of Financial Position (Balance Sheet) and the Profit and Loss Statement for 
the year ending 30 September 2017 
วาระที่ 4: พิจารณาและรับทราบการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ส าหรับรอบปีสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2560 
Agenda Item 4: To consider and acknowledge the dividend payment to the unitholders for the year ending 30 September 2017 

เลขทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
Unitholder’s Registration No. 



วาระที่ 5: พิจารณาและรับทราบการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
Agenda Item 5: To consider and acknowledge the appointment of auditors and the determination of the remuneration of auditors 

หมายเหต:ุ วาระที่ 1 - 5 ข้างต้นเป็นวาระเพ่ือรับทราบ ไมต้่องมีการลงมติ 
Note: Agenda Item 1 – 5 above are for acknowledgement; therefore, no voting is required. 

วาระที่ 6: พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงนิไม่เกิน 2,000 ล้านบาทโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อช าระคืนเงนิกู้ 
Agenda Item 6: To consider and approve the issuance and offer for sale of debentures in the value of not exceeding THB 2 billion with 
the main purpose of repaying loans 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
(ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
Favor  Against  Abstain 

วาระที่ 7: พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
Agenda Item 7: Other matters (if any) 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
(ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 

เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
Favor  Against  Abstain 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้องแ ละไม่ใช่เป็นการ
ลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
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 deemed as the 
vote performed by myself/ourselves as unitholder. 
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใด
นอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า
ได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or such intention 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. 
กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบไุว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้
กระท าเองทกุประการ 
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                                                        ผู้ รับมอบฉันทะ/ Proxy 

(                                       ) 
 
หมายเหต:ุ ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน
หน่วยทรัสต์ให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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 votes.


