เอกสารแนบ 5

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

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 ย วเป็ นผู้แ 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.

(4)

ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครั ง� นี � ดังนี �
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to attend and vote on my/our behalf the meeting as follows:
วาระที� 1
Agenda No. 1
วาระที� 2
Agenda No. 2
วาระที� 3
Agenda No. 3
วาระที� 4

พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของกองทรั สต์ ประจําปี 2561
To acknowledge the operating result of BOFFICE for the year 2018
พิจารณารับทราบงบการเงินของกองทรัสต์ สาํ หรับรอบปี บัญชีสิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม 2561
To acknowledge the Financial Statement of BOFFICE for the fiscal year ending 31 December 2018
พิจารณารับทราบการจ่ ายเงินจ่ ายให้ แก่ ผ้ ถู อื หน่ วยทรัสต์ สําหรับรอบปี บัญชี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม 2561
To acknowledge the distribution payment to the unitholders for the fiscal year ending 31 December 2018
พิจารณารับทราบการแต่ งตัง� ผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
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Agenda No. 4

To acknowledge the appointment of auditors and the determination of the remuneration of auditors

หมายเหตุ: วาระที� 1 - 4 ข้ างต้ นเป็ นวาระเพื�อรับทราบ ไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน
Note: Agenda Item 1 – 4 above are for acknowledgement; therefore, no voting is required.
วาระที� 5
พิจารณาเรื�องอื�น ๆ (ถ้ ามี)
To consider other matters (if any)
Agenda No. 5
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที�เห็นสมควร
To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี �
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้ วย
Approve

 ไม่เห็นด้ วย



งดออกเสียง
Disapprove

(5)

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที�ไม่เป็ นไปตามที�ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี � ให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนันไม่
� ถกู ต้ องและ
ไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน
In the event that voting by proxy in any Agenda found difference from what specified in this proxy shall be deemed that such
voting be untrue and not my/our voting as an unit holders.

(6)

ในกรณีที�ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจน หรื อในกรณีที�ท�ีประชุมมีการพิจารณาหรื อ
ลงมติในเรื� องใดนอกเหนือจากเรื� องที�ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที�มีการแก้ ไขเปลีย� นแปลงหรือเพิ�มเติมข้ อเท็จจริงประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะ
มีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที�เห็นสมควร
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.

กิจการใดที�ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทําไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที�ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที�ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือน
ว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ
For any act(s) performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me in all respects except
for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form.

ลงนาม/Signed
(

ผู้มอบฉันทะ/Grantor
)

ลงนาม/Signed
(

ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
)

หมายเหตุ/Remarks
ผู้ถือหน่วยลงทุนที�มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับ
มอบฉันทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The unit holder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to
many proxies for splitting votes.

16

