เอกสารแนบ/Enclosure 7
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
ใช้ เฉพาะกรณีท่ผี ้ ถู ือหน่ วยทรัสต์ เป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตัง้ ให้ คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหน่ วยทรัสต์

Proxy (Form C.)
Only foreign unitholders whose names appear in the registration book and who have a custodian in Thailand

เลขทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์
Unitholder’s Registration No.

ติดอากรแสตมป์
20 บาท
Stamp Duty
20 Baht

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

(1) ข้ าพเจ้ า_______________________________สัญชาติ_______________อายุ_______________ปี อยู่บ้านเลขที่__________________________
I/We
Nationality
age
years, residing at
ถนน__________________________________________ตาบล/แขวง_____________________อาเภอ/เขต______________________________
Road
Sub-district
District
จังหวัด________________________________________รหัสไปรษณีย์____________________________
Province
Postal code
(2) ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็ นคัสโตเดียน) Custodian) ให้ กบั _______________________________________________________________________
Being a custodian of
ซึง่ เป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้ นเวนเจอร์ (GVREIT)
who is a unitholder of Golden Ventures Leasehold Real Estate Investment Trust (GVREIT)
โดยถือหน่วยทรัสต์จานวนทังสิ
้ ้นรวม___________________________หน่วย และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ_______________________ เสียง
Holding the total number of trust units,
units, and having the right to vote equal to
votes.
(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
1. ชื่อ________________________________________________อายุ_______________ปี อยู่บ้านเลขที่_____________________
Name
age
years, residing at
ถนน__________________________________________ตาบล/แขวง_____________________อาเภอ/เขต__________________
Road
Sub-district
District
จังหวัด________________________________________รหัสไปรษณีย์____________________________
Province
Postal code
2. ชื่อ___________นายฉัตรพี ตันติเฉลิม_________อายุ______58_______ปี อยู่บ้านเลขที่_____2 ซอยศรีสงวน __________________
Name Mr. Chatrapee Tantixalerm
age
58
years, residing at No. 2, Soi Sri Sa-Nguan
ถนน_________ลาดพร้ าว____________ตาบล/แขวง_________สามเสนนอก ________อาเภอ/เขต__________เขตห้ วยขวาง_______
Road
Ladprao
Sub-district
Samsen-Nok
District
Huay Kwang
จังหวัด_______________ กรุงเทพมหานคร__________________รหัสไปรษณีย์_____________10310_______________
Province
Postal code
10310
Bangkok
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจาปี
2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันจันทร์ ที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 10:00 น. หรือที่พึงจะเลื่อนไปในวันเวลาอื่นด้ วย
As my/our sole proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Unitholders by electronic
meeting on Monday, 24 January 2022, at 10.00 a.m. or any adjournment at any date, and time thereof.
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ ถือเสมือน
ว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
Any acts performed by the proxy in this meeting except in the case where 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) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง้ นี ้ ดังนี ้
I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf at this meeting as follows:
วาระที่ 1: พิจารณารั บทราบรายงานสรุ ปประเด็นสาคัญจากการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหน่ วยทรั สต์ สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้ อง
กับ รายงานผลการด าเนิ นงานของทรั ส ต์ เ พื่อ การลงทุ นในสิ ทธิ การเช่ า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ โ กลเด้ นเวนเจอร์ (GVREIT)
ประจาปี 2563 สิน้ สุด วันที่ 30 กันยายน 2563 แทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่ วยทรัสต์ ประจาปี 2564
Agenda Item 1: To consider and acknowledge the Summary Report of Key Points from Allowing Unitholders to Ask Additional
Information Related to the 2020 Performance Report of Golden Ventures Leasehold Real Estate Investment Trust
(GVREIT) ended 30 September 2020 in place of holding the 2021 Annual General Meeting of Unitholders
วาระที่ 2: พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานประจาปี 2564
Agenda Item 2: To consider and acknowledge the operating results for the year 2021
วาระที่ 3: พิจารณารับทราบงบการเงินสาหรับรอบปี บัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2564
Agenda Item 3: To consider and acknowledge the Financial Statements for the year ending 30 September 2021
วาระที่ 4: พิจารณารับทราบการจ่ ายประโยชน์ ตอบแทนแก่ ผ้ ถู ือหน่ วยทรัสต์ สาหรับรอบปี บัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2564
Agenda Item 4: To consider and acknowledge the distribution of dividends to the unitholders for the fiscal year ending 30
September 2021
วาระที่ 5: พิจารณารับทราบการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
Agenda Item 5: To consider and acknowledge the appointment of auditors and the determination of the remuneration of
auditors
หมายเหตุ: วาระที่ 1 - 5 ข้ างต้ นเป็ นวาระเพื่อรับทราบ ไม่ต้องมีการลงมติ
Note: Agenda Items 1 – 5 above are for acknowledgement; therefore, no voting is required.
วาระที่ 6: พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
Agenda Item 6: Other matters (if any)
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To entitle my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all
respects.
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) To entitle my/our proxy to vote according to my/our desire as follows:
เห็นด้ วย ____________เสียง
ไม่เห็นด้ วย _____________เสียง
งดออกเสียง _____________เสียง
In Favor
Against
Abstain
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถูกต้ องและไม่ใช่
เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหน่วยทรัสต์
Voting of the proxy in any agenda item that is not as specified in this Proxy Form shall be considered invalid and shall not be deemed
a vote cast by myself/ourselves as unitholder.
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนวาระใดไว้ หรือระบุไว้ ไม่ชดั เจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติใน
เรื่องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่ มเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและ
ลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
In the case where I/we have not specified my/our voting intention in any agenda item, or such intention is not clearly specified, or in
the case where the meeting considers or passes resolutions on any matters other than those specified above, including in the case
where there is any amendment or addition of any facts, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she
may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ ถือเสมือนว่า
ข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
Any acts performed by the proxy in this meeting except in the case w h e r e 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
(
ลงนาม/ Signed
(

ผู้มอบฉันทะ/ Grantor
)
ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
)

หมายเหตุ:
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ ใช้ เฉพาะกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้ คสั โตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหน่วยทรัสต์ให้ เท่านัน้
This Proxy Form is only used for foreign unitholders whose names appear in the registration book and who have
appointed a custodian for the purpose of the custody of trust units in Thailand.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
Evidence to be attached to this Proxy Form is:
(1) หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ให้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
A Power of Attorney from the unitholder authorizing the custodian to sign the Proxy Form on his/her behalf.
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
A letter of certification to certify that the person executing this Proxy Form has obtained approval to engage in a
custodian business.
3. ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจานวนหน่วยทรัสต์ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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 units to many proxies to split his/her votes.

