
 

 

 

 

 

หนังสอืเชิญประชุมสามญัผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจาํปี 2562 

 

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภรัิชออฟฟิศ 

 Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust  

(BOFFICE)  

วันพุธที� 24 เมษายน 2562 เวลา 10:00 น. 

(เริ�มลงทะเบียน เวลา 9:00 น.) 

ณ ห้องประชมุ 222-223 ชั �น 2  

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 

88 ถนนเทพรัตน (กม.1) แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 



1 

 

ที� BRRM-E-62-014 

วนัที� 29 มีนาคม 2562 

เรื�อง เชิญประชุมสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ประจําปี 2562 ของทรัสต์เพื�อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัช

ออฟฟิศ 

เรียน ทา่นผู้ ถือหนว่ยของทรัสต์เพื�อการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ 

เอกสารแนบ 1.  รายงานประจําปี 2561 (แบบ CD-ROM) 

  2.  ข้อมลูเกี�ยวกบัประวตัิ ประสบการณ์ และการทํางานของผู้สอบบญัชีของกองทรัสต์ฯ ประจําปี 2562 

3.  สญัญาก่อตั �งทรัสต์ของทรัสต์เพื�อการลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ ลงวนัที�  

15 มกราคม 2561 สว่นที�เกี�ยวกบัการประชุมผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ และการลงมติ 

  4.  ข้อมลูกรรมการอิสระที�เป็นผู้แทนรับมอบฉนัทะในการประชมุสามญัผู้ถือหนว่ยทรัสต์ประจําปี 2562 

  5.  หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. ข. และ ค. 

6.  เอกสาร หลกัฐาน วิธีการลงทะเบียน และการมอบฉนัทะ 

  7.  แผนที�แสดงสถานที�ประชมุ 

  8.  แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนํามาในวนัประชุม) 

 เนื�องด้วยที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ภิรัช รีท แมนเนจเม้นท์ จํากัด (“บริษัทฯ”) ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ 

ของทรัสต์เพื�อการลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ (“กองทรัสต์ฯ”) เมื�อวนัที� 20 กมุภาพนัธ์ 2562 ได้มีมติเรียก

ประชมุสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ประจําปี 2562 ของกองทรัสต์ฯ ในวนัที� 24 เมษายน 2562 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุม 222-

223 ชั �น 2 ศนูย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที� 88 ถนนเทพรัตน (กม.1) แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

10260 เพื�อพิจารณาเรื�องต่าง ๆ ตามวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี � 

วาระที� 1  พิจารณารับทราบผลการดาํเนินงานของกองทรัสต์ ประจาํปี 2561 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล 

 เพื�อให้เป็นไปตามสญัญาก่อตั �งทรัสต์ กองทรัสต์ฯ จะต้องรายงานผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ฯ ประจําปี 2561 

สิ �นสดุ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 ซึ�งการแสดงผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ฯ ในรอบปีที�ผ่านมาดงัรายละเอียดปรากฏใน

รายงานประจําปี 2561 (แบบ CD-ROM) (เอกสารแนบ 1) โดยมีสาระสําคญัเกี�ยวกบัผลประกอบการโดยสรุปดงันี � 
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 งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561 

 กองทรัสต์ฯ มีสินทรัพย์รวมจํานวน 6,893.44 ล้านบาท สว่นใหญ่ประกอบด้วยเงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ตาม

มูลค่ายตุิธรรมจํานวน 6,418.20 ล้านบาท หนี �สินรวมจํานวน 1,919.64 ล้านบาท โดยมีสินทรัพย์สทุธิจํานวน 4,973.80 ล้าน

บาท 

 งบกําไรขาดทุนสาํหรับรอบระยะเวลาตั �งแต่วันที� 15 มกราคม 2561 ถงึวันที� 31 ธันวาคม 2561 

 กองทรัสต์ฯ มีรายได้รวมจํานวน 570.82 ล้านบาท สว่นคา่ใช้จ่ายรวมจํานวน 252.10 ล้านบาท ดงันั �นกองทรัสต์ฯ มี

รายได้จากการลงทนุสทุธิจํานวน 318.72 ล้านบาท ภายหลงัหกัรายการขาดทนุสทุธิที�ยงัไม่เกิดขึ �นจากการวดัมลูค่าเงินลงทุน

จํานวน 251.19 ล้านบาท กองทรัสต์ฯ มีรายการเพิ�มขึ �นในสินทรัพย์สทุธิจากการดําเนินงานจํานวน 67.53 ล้านบาท 

 ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์ 

 การรายงานผลการดําเนินงานประจําปี 2561 ตามที�ปรากฏในรายงานประจําปี 2561 จดัทําขึ �นอย่างถูกต้อง จึง

เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชมุสามญัผู้ถือหนว่ยทรัสต์ประจําปี 2562 พจิารณารับทราบ 

 การลงมติ 

วาระนี �ไมต้่องลงคะแนนเสียง เนื�องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหนว่ยทรัสต์รับทราบ 

วาระที� 2  พิจารณารับทราบงบการเงนิของกองทรัสต์สาํหรับรอบปีบัญชีสิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2561 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 

งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนสําหรับรอบปีบัญชีสิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2561 ได้ผ่านการ

ตรวจสอบและรับรองโดยนางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบญัชีอนญุาตเลขที� 4579 ผู้สอบบญัชีซึ�งสงักดั บริษัท สํานกังาน 

อีวาย จํากดั และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถกูต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไป 

จึงได้อนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนดงักล่าวเมื�อวนัที� 20 กุมภาพนัธ์ 2562 และเห็นสมควรแจ้งต่อที�

ประชุมสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ประจําปี 2562 เพื�อรับทราบ โดยรายละเอียดงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุน

ปรากฏในรายงานประจําปี 2561 ตามเอกสารแนบ 1  
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ทั �งนี � ข้อมลูทางการเงินสามารถสรุปได้ดงัตาราง 

 งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561 

รายการ 
จาํนวน 

(ล้านบาท) 

เงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ตามมลูคา่ยตุิธรรม 6,418.20 

เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ตามมลูคา่ยตุิธรรม 316.08 

สินทรัพย์อื�น 159.16 

รวมสินทรัพย์ 6,893.44 

เงินกู้ยืมระยะยาว 1,695.15 

หนี �สินอื�น 224.49 

รวมหนี �สิน 1,919.64 

สินทรัพย์สุทธิ 4,973.80 

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 9.6520 

  

 งบกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาตั �งแต่วันที� 15 มกราคม 2561 ถงึวันที� 31 ธันวาคม 2561 

รายการ 
จาํนวน 

(ล้านบาท) 

รวมรายได้ 570.82 

รวมคา่ใช้จ่าย 252.10 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 318.72 

รายการขาดทนุสทุธิที�ยงัไมเ่กิดขึ �นจากเงินลงทนุ (251.19) 

การเพิ�มขึ �นในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 67.53 

 

ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์ 

งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทนุสําหรับรอบปีบญัชีสิ �นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2561 ของกองทรัสต์ฯ ได้

จดัทําขึ �นอยา่งถกูต้องและผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเป็นที�เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที�

ประชมุสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ประจําปี 2562 พจิารณารับทราบ 

การลงมติ 

วาระนี �ไมต้่องลงคะแนนเสียง เนื�องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหนว่ยทรัสต์รับทราบ 
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ประชมุสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ประจําปี 2562 พจิารณารับทราบ 

การลงมติ 

วาระนี �ไมต้่องลงคะแนนเสียง เนื�องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหนว่ยทรัสต์รับทราบ 

4 

 

วาระที� 3 พิจารณารับทราบการจ่ายเงนิจ่ายให้แก่ผู้ถอืหน่วยทรัสต์สาํหรับรอบปีบัญชีสิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2561 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 กองทรัสต์ฯ มีจํานวนหน่วยทั �งสิ �น 515,310,000 หน่วยทรัสต์ โดยมีทนุจดทะเบียนและ

ชําระแล้วรวม 4,974,029,775 บาท ตามสญัญาก่อตั �งทรัสต์ของกองทรัสต์ฯ มีนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือ

หน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกําไรสุทธิที�ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี โดยจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ไม่เกิน 4 ครั �งต่อรอบปีบญัชี ทั �งนี � ผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ฯ ตั �งแต่วนัที� 15 มกราคม 2561 ถึงวนัที� 31 

ธันวาคม 2561 มีกําไรสทุธิที�ปรับปรุงแล้วจํานวน 73.50 ล้านบาท ทั �งนี � ผู้จดัการกองทรัสต์ดําเนินการประกาศจ่ายประโยชน์

ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหนว่ยทรัสต์จํานวน 67.76 ล้านบาท หรือ 0.1315 บาทตอ่หนว่ยทรัสต์ คิดเป็นอตัราร้อยละ 92.20 

นอกจากนี � ทางกองทรัต์ฯ มีการประกาศลดทนุชําระแล้วของกองทรัสต์รวมจํานวน 264.56 ล้านบาท หรือ 0.5134 

บาทตอ่หนว่ยทรัสต์ โดยเป็นการจ่ายเงินลดทนุจากการที�กองทรัสต์มีรายการขาดทนุที�ยงัไม่เกิดขึ �นจากการวดัมลูค่าเงินลงทนุ 

การตดัจําหนา่ยคา่ใช้จ่ายรอการตดับญัชี และการลดทนุจากการตดัจําหนา่ยคา่ธรรมเนียมสญัญาเงินกู้  

ดงันั �น ในปี 2561 กองทรัสต์ฯ ได้จ่ายเงินจ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์รวมจํานวน 332.32 ล้าน บาท หรือ 0.6449 

บาทตอ่หนว่ยทรัสต์ โดยข้อมลูการจ่ายเงินจ่ายให้แกผู่้ ถือหนว่ยทรัสต์สรุปได้ดงัตาราง 

 

วันที�กรรมการมีมต ิ วันจ่ายเงนิ ประเภท 
จาํนวนเงนิ 

(บาทต่อ

หน่วยทรัสต์) 

จาํนวนเงนิ 
(บาท) 

รอบผลประกอบการ 

9 กมุภาพนัธ์ 2561 7 มิถนุายน 2561 ประโยชน์

ตอบแทน 

0.1315 67,763,265 15 มกราคม – 31 มีนาคม 2561 

 

3 สิงหาคม 2561 3 กนัยายน 2561 ลดทนุ 0.1817 93,631,827 1 เมษายน – 30 มิถนุายน 2561 

9 พฤศจิกายน 2561 7 ธนัวาคม 2561 ลดทนุ 0.1658 85,438,898 1 กรกฎาคม – 30 กนัยายน 2561 

20 กมุภาพนัธ์ 2562 27 มีนาคม 2562 ลดทนุ 0.1659 85,489,929 1 ตลุาคม – 31 ธนัวาคม 2561 

 

ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์ 

การจ่ายเงินจ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์สําหรับรอบบญัชีสิ �นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2561 เป็นไปตามนโยบายการจ่าย

ประโยชน์ตอบแทนและลดทุนที�กําหนดไว้ในสญัญาก่อตั �งทรัสต์ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์

ประจําปี 2562 พจิารณารับทราบ 

การลงมติ 

วาระนี �ไมต้่องลงคะแนนเสียง เนื�องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหนว่ยทรัสต์รับทราบ 
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วาระที� 4 พิจารณารับทราบการแต่งตั �งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 

บริษัทฯ ได้พิจารณาและอนุมัติให้แต่งตั �งผู้ สอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของ

กองทรัสต์ฯ ประจําปี 2562 โดยมีรายชื�อของผู้สอบบญัชีดงันี � 

1. นายศภุชยั ปัญญาวฒัโน   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3930 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือ 

     ชื�อในงบการเงินของกองทรัสต์) และ/ หรือ 

2. นางสาววราพร ประภาศิริกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4579 (เป็นผู้ลงลายมือชื�อในงบ 

     การเงินของกองทรัสต์ในระยะเวลา 1 ปีที�ผ่านมา) และ/ หรือ 

3. นางสาวพณิผกา อคัรนพุงศ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 5767 (ไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือ 

     ชื�อในงบการเงินของกองทรัสต์) 

โดยกําหนดให้ผู้ สอบบัญชีคนใดคนหนึ�งข้างต้นเป็นผู้ ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ

กองทรัสต์ฯ ได้ และในกรณีที�ผู้สอบคนใดคนหนึ�งดงักล่าวไม่สามารถปฏิบตัิงานได้ ให้บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากัด จัดหา

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื�นของบริษัท เพื�อทําหน้าที�ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรัสต์ฯ แทน ทั �งนี � 

รายละเอยีดประวตัิ ประสบการณ์ และการทํางานของผู้สอบบญัชีปรากฏตามเอกสารแนบ 2  โดยผู้สอบบญัชีทั �ง 3 ท่านไม่ได้

เป็นผู้ ถือหน่วยของกองทรัสต์ฯ ไม่มีความสมัพนัธ์กับกองทรัสต์ฯ ไม่มีส่วนได้เสียกับกองทรัสต์ฯ และไม่ได้ให้บริการเป็นที�

ปรึกษาแก่กองทรัสต์ฯ แตอ่ยา่งใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรัสต์ฯ และ

ผู้สอบบญัชีของบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีให้แก่กองทรัสต์ฯ ตั �งแต่ปี 2561 เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยผู้สอบ

บญัชีที�ลงนามในงบการเงินของกองทรัสต์ฯ คือ นางสาววราพร ประภาศิริกุล สว่นค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของปี 2562 จํานวน 

1,000,000 บาท ซึ�งมีข้อมลูจํานวนเงินคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีดงัตาราง 

                             หนว่ย: บาท 

กองทรัสต์ 
ปี 2561 

(จ่ายจริง) 

ปี 2562 

(ปีที�เสนอ) 

ทรัสต์เพื�อการลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ 1,000,000 1,000,000 

 

ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์ 

ผู้สอบบญัชีจากบริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั ได้ปฏิบตัิหน้าที�อยา่งเหมาะสม มีความรู้และความเชี�ยวชาญในการ

ตรวจสอบกองทรัสต์ฯ และไม่มีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสียกบักองทรัสต์ฯ โดยมีความอิสระตอ่การปฏิบตัิหน้าที� จึงเห็นสมควร

พิจารณาแต่งตั �ง บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็นผู้ สอบบญัชีของกองทรัสต์สําหรับปี 2562 โดยมีค่าตอบแทนเท่ากับ 

1,000,000 บาท ซึ�งเทา่กบัปีที�ผ่านมา และเสนอให้ที�ประชุมสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ประจําปี 2562 พิจารณารับทราบ 

การลงมติ 

วาระนี �ไมต้่องลงคะแนนเสียง เนื�องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหนว่ยทรัสต์รับทราบ 
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วาระที� 4 พิจารณารับทราบการแต่งตั �งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 

บริษัทฯ ได้พิจารณาและอนุมัติให้แต่งตั �งผู้ สอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของ

กองทรัสต์ฯ ประจําปี 2562 โดยมีรายชื�อของผู้สอบบญัชีดงันี � 

1. นายศภุชยั ปัญญาวฒัโน   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3930 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือ 

     ชื�อในงบการเงินของกองทรัสต์) และ/ หรือ 

2. นางสาววราพร ประภาศิริกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4579 (เป็นผู้ลงลายมือชื�อในงบ 

     การเงินของกองทรัสต์ในระยะเวลา 1 ปีที�ผ่านมา) และ/ หรือ 

3. นางสาวพณิผกา อคัรนพุงศ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 5767 (ไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือ 

     ชื�อในงบการเงินของกองทรัสต์) 

โดยกําหนดให้ผู้ สอบบัญชีคนใดคนหนึ�งข้างต้นเป็นผู้ ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ

กองทรัสต์ฯ ได้ และในกรณีที�ผู้สอบคนใดคนหนึ�งดงักล่าวไม่สามารถปฏิบตัิงานได้ ให้บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากัด จัดหา

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื�นของบริษัท เพื�อทําหน้าที�ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรัสต์ฯ แทน ทั �งนี � 

รายละเอยีดประวตัิ ประสบการณ์ และการทํางานของผู้สอบบญัชีปรากฏตามเอกสารแนบ 2  โดยผู้สอบบญัชีทั �ง 3 ท่านไม่ได้

เป็นผู้ ถือหน่วยของกองทรัสต์ฯ ไม่มีความสมัพนัธ์กับกองทรัสต์ฯ ไม่มีส่วนได้เสียกับกองทรัสต์ฯ และไม่ได้ให้บริการเป็นที�

ปรึกษาแก่กองทรัสต์ฯ แตอ่ยา่งใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรัสต์ฯ และ

ผู้สอบบญัชีของบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีให้แก่กองทรัสต์ฯ ตั �งแต่ปี 2561 เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยผู้สอบ

บญัชีที�ลงนามในงบการเงินของกองทรัสต์ฯ คือ นางสาววราพร ประภาศิริกุล สว่นค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของปี 2562 จํานวน 

1,000,000 บาท ซึ�งมีข้อมลูจํานวนเงินคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีดงัตาราง 

                             หนว่ย: บาท 

กองทรัสต์ 
ปี 2561 

(จ่ายจริง) 

ปี 2562 

(ปีที�เสนอ) 

ทรัสต์เพื�อการลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ 1,000,000 1,000,000 

 

ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์ 

ผู้สอบบญัชีจากบริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั ได้ปฏิบตัิหน้าที�อยา่งเหมาะสม มีความรู้และความเชี�ยวชาญในการ

ตรวจสอบกองทรัสต์ฯ และไม่มีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสียกบักองทรัสต์ฯ โดยมีความอิสระตอ่การปฏิบตัิหน้าที� จึงเห็นสมควร

พิจารณาแต่งตั �ง บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็นผู้ สอบบญัชีของกองทรัสต์สําหรับปี 2562 โดยมีค่าตอบแทนเท่ากับ 

1,000,000 บาท ซึ�งเทา่กบัปีที�ผ่านมา และเสนอให้ที�ประชุมสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ประจําปี 2562 พิจารณารับทราบ 

การลงมติ 

วาระนี �ไมต้่องลงคะแนนเสียง เนื�องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหนว่ยทรัสต์รับทราบ 
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วาระที� 5  พิจารณาเรื�องอื�น ๆ 

(ถ้ามี) 

ทั �งนี � ทางบริษัทฯ ขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหน่วยทรัสต์ เข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ประจําปี 2562 ในวนัที� 

24 เมษายน 2562 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุม 222-223 ชั �น 2 ศนูย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค โดยกําหนดรายชื�อผู้

ถือหนว่ยทรัสต์ที�มีสทิธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจําปี 2562 ในวนัที� 6 มีนาคม 2562 

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามารถศึกษาคําชี �แจงวิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะ เพื�อให้การ

ลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์สะดวกและรวดเร็ว บริษัทฯ ใคร่ขอให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้ รับมอบฉันทะ โปรดนํา

แบบฟอร์มลงทะเบียนตามเอกสารแนบ 8 และ/ หรือ หนงัสือมอบฉนัทะที�แนบมาพร้อมนี �ติดอากรแสตมป์ พร้อมด้วยเอกสาร

แสดงตนเพื�อเข้าร่วมประชุมตามเอกสารแนบ 5 มาแสดงต่อเจ้าหน้าที�เพื�อลงทะเบียนในวันประชุมด้วย และหากผู้ ถือหน่วย

ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถแต่งตั �ง นางทิพย์ภาพร เกิดผล กรรมการอิสระ เป็นผู้ รับมอบ

ฉนัทะ โดยรายละเอียดประวตัิของกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ทั �งนี �ขอความร่วมมือจากผู้ถือหน่วยทรัสต์โปรดสง่

หนงัสือมอบฉนัทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายงับริษัทฯ ภายในวนัที� 19 เมษายน 2562 โดยส่งมาที� แผนกนกั

ลงทนุสมัพนัธ์ บริษัท ภิรัช รีท แมนเนจเม้นท์ จํากดั ที�อยู่ 591 ถนนสขุุมวิท แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

10110 โทรศพัท์ 02-261-0170 โทรสาร 02-261-0170 

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหนว่ยทรัสต์เข้าร่วมประชมุตามวนัเวลาและสถานที� ดงักลา่วข้างต้น 

ขอแสดงความนบัถือ

 (นายอรรถกร เนตร์เนรมิตรดี) 

    กรรมการผู้จดัการ 

 บริษัท ภิรัช รีท แมนเนจเม้นท์ จํากดั


