
หนังสือเชิญประชุมผูถือหนวยลงทุน

ครั้งที่ 1 / 2556

วันศุกรที่ 16 สิงหาคม 2556 เวลา 14.00 - 16.00 น.

ณ หองประชุม Conference ชั้น 3 ศูนยการคาฟวเจอรพารค รังสิต

ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปตย อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

โปรดนำแบบฟอรมลงทะเบียนผูถือหนวยลงทุนมาแสดงตอพนักงานลงทะเบียนในวันประชุม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด

175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร ชั้น 7 ชั้น 21 และชั้น 26

ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
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PROXY 

 

                       
Written at 

   
Date Month Year 

 

                                

I/We                                         Nationality  
                                
Reside at Road                                                                   Tambol/Khwaeng  

                                                    
Amphur/Khet                                              Province                                                              Postal Code 

 

                                                      
being a unitholder of Future Park Leasehold Property Fund  (FUTUREPF) holding the total amount of                                                           units,                                               

                                                 
and having the right to vote equal to                                                         votes.  

 

   
   Hereby appoint     

                                                       
       age  years,   reside at  

      

Road                 Tambol/Khwaeng   Amphur/Khet   

                 
Province         Postal Code                   

  

or the fund manager, namely  

      
    Mr. Sudhipongse Phuaphanprasert                age                          years, reside at                                                       .
   .
  
    
Province                          Bangkok  Postal Code






Any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of unitholders No. 1/2013 on  16 August 2013 at 2.00 p.m. at 

3rd Floor (Office Area), Future Park Rangsit Shopping Center, Phaholyothin Road, Tambon Prachathipat, Amphor Thanyaburi, Pathumthani 

Province  or any adjournment at any date, time and place thereof. 
 

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

� 
To grant the total amount of units holding and having the right to vote 

� 
To grant the partial units of                                                      votes    

 

 
       I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

  

Agenda 1  To acknowledge the reason for and necessity of the building expansion plan of Rangsit Plaza Co., Ltd. and other 

issuesrelated to the Fund 
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� 
             (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

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

 �  
Acknowledged 

         
 

  



 Agenda 2   To consider and approve the Fund to proceed in accordance with the conditions specified under the Agreement to 

Deliver the Area for Expansion of the Project Building and Compensate the Revenue for Rangsit Plaza to proceed 

the expansion of the Project Building under the conditions of the aforementioned agreement including authorizing 

the Management Company to negotiate, prepare, enter into, and perform any actions related to the aforesaid 

agreement 

 �
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

�    
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

 � �  � 
      Approve                  Disapprove     Abstain 

 

  


 Agenda 3   To consider and amend the details of the Investment Project of Future Park Leasehold Property Fund (FUTUREPF) 

in connection with the Rangsit Plaza Co., Ltd.’s building expansion  that may be related to the Fund 

 �
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

�    
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

 � �  � 
      Approve                  Disapprove     Abstain 


    

Agenda  4   Other businesses (if any) 

     

�  
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

�    
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

� �  � 
      Approve                   Disapprove          Abstain 

 

 

 

Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and not my/our votes as a 

unitholder. 
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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. 

 

 

  
 

Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) specified 

in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 

 

 


Signed Grantor

 



Signed Proxy
 


 





The unitholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of investment 

units to several proxies for splitting votes. 


     Please affix stamp duty of Baht 20 







For foreign unitholders who have custodians in Thailand only   
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PROXY 

 

                       
Written at 

   
Date Month Year 

 

                               
 I/We                                         nationality   

                                
 Reside at               Road                                                                   Tambol/Khwaeng  

                                                    
 Amphur/Khet                                                Province                                                              Postal Code 

(Custodian)     
 as a Custodian for  

                                                                         
 being a unitholder of Future Park Leasehold Property Fund  (FUTUREPF) holding the total amount of                                                        units,                               

                                                                                                      
 and having the right to vote equal to                                                        votes.  

 

  
 Hereby appoint     

                                                      
    age  years,   reside at  

       

Road                 Tambol/Khwaeng    Amphur/Khet   

                 
Province                                                Postal Code                   

  

or the fund manager, namely  

      
    Mr. Sudhipongse Phuaphanprasert                age                          years, reside at                                                       .
   .
  
    
Province                 Bangkok               Postal Code





Any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of unitholders No. 1/2013 on 16 August  2013 at 2.00 

p.m. at 3rd Floor, Future Park Rangsit Shopping Center, Office Area, Phaholyothin Road, Tambon Prachathipat, Amphor Thanyaburi, 

Pathumthani Province  or any adjournment at any date, time and place thereof. 

 

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

� 
 To grant the total amount of units holding and having the right to vote 

�  
To grant the partial units of                                              votes             
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  I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

  

Agenda 1  To acknowledge the reason for and necessity of the building expansion plan of Rangsit Plaza Co., Ltd. and other 

issuesrelated to the Fund 

� 
             (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

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

 �  
Acknowledged 

         
 

  



 Agenda 2   To consider and approve the Fund to proceed in accordance with the conditions specified under the Agreement to 

Deliver the Area for Expansion of the Project Building and Compensate the Revenue for Rangsit Plaza to proceed the 

expansion of the Project Building under the conditions of the aforementioned agreement including authorizing the 

Management Company to negotiate, prepare, enter into, and perform any actions related to the aforesaid agreement 

 �
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

�    
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

 � �  � 
      Approve                  Disapprove     Abstain 

 

  


 Agenda 3   To consider and amend the details of the Investment Project of Future Park Leasehold Property Fund (FUTUREPF) 

in connection with the Rangsit Plaza Co., Ltd.’s building expansion  that may be related to the Fund 

 �
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

�    
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

 � �  � 
      Approve                  Disapprove     Abstain 


    

Agenda  4   Other businesses (if any) 

     

�  
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

�    
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

� �  � 
      Approve                   Disapprove          Abstain 

 

 

 

   

   Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and not the vote of a unitholder. 
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2Attachment          Form B 



 




      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. 

 
 


 
     Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) specified in 

the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 



 
 


 

 




Only foreign unitholders whose name appears in the registration book who have a Custodian in Thailand can use the Proxy Form B. 


  Evidence to be attached with this Proxy Form are: 

 
      Power of Attorney from the unitholders authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on his/her behalf. 


 Letter of certification to certify that a person executing in the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian. 



The unitholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of investment 

units to several proxies for splitting votes.

     Please affix stamp duty of Baht 20. 
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ประชุมผู้ถือหน่วย
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2556 เวลา 14.00 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 3 ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต 
ถนนพหลโยธิน ตำาบลประชาธิปัตย์ อำาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี



หนังสือเชิญประชุมผูถือหนวยลงทุน

ครั้งที่ 1 / 2556

วันศุกรที่ 16 สิงหาคม 2556 เวลา 14.00 - 16.00 น.

ณ หองประชุม Conference ชั้น 3 ศูนยการคาฟวเจอรพารค รังสิต

ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปตย อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

โปรดนำแบบฟอรมลงทะเบียนผูถือหนวยลงทุนมาแสดงตอพนักงานลงทะเบียนในวันประชุม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด
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