Enclosure 5

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

ติดอากรแสตมป์
20 บาท
Stamp Duty 20
Baht

เขียนที� ______________________________________________
Written at
วันที� ___ ___ เดือน ___________________ พ.ศ. _________
Date
Month
Year
(1)

ข้ าพเจ้ า __________________________________________________________________________________________ สัญชาติ _____________
I/We
Nationality
ที�อยู่ _____________________________________________________________________________________________________________
Address
_______________________________________________________________________________________________________________

(2)

เป็ นผู้ถือหุ้นหน่วยของทรัสต์เพื�อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ภิรัชออฟฟิ ศ (BOFFICE)
Being a unit holder of Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust (BOFFICE)
โดยถือหน่วยลงทุนจํานวนทั �งสิ �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. ชื�อ ______________________________________________________________________________อายุ __________________ ปี
Name
age
years
อยูบ่ ้ านเลขที� _________ ถนน ____________________________________________________ตําบล/แขวง _________________
Residing at
Road
Tambol/Khwaeng
อําเภอ/เขต_____________________________ จังหวัด______________________________รหัสไปรษณีย์____________________
Amphur/Khet
Province
Postal Code
 2. ชื�อ ______________________________________________________________________________อายุ __________________ ปี
Name
age
years
อยูบ่ ้ านเลขที� _________ ถนน ____________________________________________________ตําบล/แขวง _________________
Residing at
Road
Tambol/Khwaeng
อําเภอ/เขต_____________________________ จังหวัด______________________________รหัสไปรษณีย์____________________
Amphur/Khet
Province
Postal Code
คนหนึ� งคนใดเพี ยงคนเดี ยวเป็ น ผู้แ ทนของข้ าพเจ้ า เพื� อ เข้ า ประชุม และออกเสี ย งลงคะแนนแทนข้ า พเจ้ า ในการประชุ ม สามัญ ผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ประจําปี 2562 ในวันที� 24 เมษายน 2562 เวลา10:00 น. ณ ห้ องปะชุม 222-223 ชัน� 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค หรื อที�จะ
พึงเลือ� นไปในวัน เวลา และสถานที�อน�ื ด้ วย
One of this as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the Annual General Meeting of Trust
Unitholders on 24 April 2019 at 10:00 a.m. at 222-223 Meeting Room, 2nd Floor, Bangkok International Trade & Exhibition Centre
(BITEC) or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.
กิจการใดที�ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทําไปในการประชุมนั �นให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ
Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.
ลงนาม/Signed
(

ผู้มอบฉันทะ/Grantor
)

ลงนาม/Signed
(

ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
)

หมายเหตุ/Remarks
ผู้ถือหน่วยลงทุนที�มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับ
มอบฉันทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The unitholders 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 for splitting votes.
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