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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

Proxy (Form B.)      
 
 

 เขียนที่  
 Written at 
 วนัท่ี                 เดอืน                                      พ.ศ.  
 Date          Month      Year 
 
(1)   ขา้พเจา้                                                                                                       สญัชาต ิ                                         อาย ุ                                     ปี 
            I/We                                 Nationality                                      age                               years 
 อยูบ่า้นเลขท่ี                       ถนน                                                                                        ต าบล/แขวง                         
 Residing at                        Road                                                                                      Sub-district       
 อ าเภอ/เขต                                                        จงัหวดั                                                          รหสัไปรษณีย ์  
  District                                                            Province                                                       Postal Code                               

(2) เป็นผูถื้อหุน้หนว่ยของทรสัตเ์พื่อการลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยภ์ิรชัออฟฟิศ (BOFFICE) 
Being a unit holder of Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust (BOFFICE)  
โดยถือหน่วยลงทุนจ านวนทัง้สิน้รวม                                   หน่วย และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                                           เสยีง   

             Holding the total number of trust units,    units and having the right to vote equal to           votes  

 (3)  ขอมอบฉนัทะให ้  
 Hereby appoint      
 
  1.  ชื่อ                                                                                                                                        อาย ุ                       ปี   

 Name                                     age                             years 
 อยูบ่า้นเลขท่ี                      ถนน                                                                           ต าบล/แขวง             
 Residing at                       Road                                                                         Sub-district       
 อ าเภอ/เขต                                                   จงัหวดั                                                             รหสัไปรษณีย ์                          หรอื 
 District                                                         Province                                                         Postal Code                            or 
   

  2.  ชื่อ                                                   นางทพิยภ์าพร   เกิดผล                                                          อาย ุ   73                  ปี   
 Name                                              Mrs. Thippaporn Gertphol                                                    age               73         years 
 อยูบ่า้นเลขท่ี    867/63       ถนน                                    -                                        ต าบล/แขวง                  บางจาก  
 Residing at     867/63      Road                                   -                                        Sub-district                 Bang Chak 
 อ าเภอ/เขต                   พระโขนง                   จงัหวดั             กรุงเทพมหานคร                     รหสัไปรษณีย ์        10260                    
 District                    Phra Khanong             Province          Bangkok                                Postal Code         10260                    
 

คนหนึง่คนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหนว่ยทรสัต์
ประจ าปี 2565 ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์ในวนัศกุรท์ี่ 22 เมษายน 2565 เวลา10.00 น. หรอืที่พงึจะเลื่อนไปในวนั เวลาอ่ืนดว้ย  

As my/our sole proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Trust Unitholders by electronic 
meeting on Friday, 22 April 2022, at 10.00 a.m. or any adjournment at any date and time thereof.  

กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีท่ีผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามที่ขา้พเจา้ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะ 
ใหถ้ือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

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) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเขา้รว่มประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดังนี ้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to attend and  vote on my/our behalf the meeting as follows:  
 
  
วาระที่ 1  รับทราบหนังสือรายงานข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสตป์ระจ าปี 2564 
Agenda No. 1 To acknowledge Information report in lieu of holding the Annual General Meeting for the year 2021 
วาระที่ 2   รับทราบผลการด าเนินงานของกองทรัสต ์ประจ าปี 2564 
Agenda No. 2 To acknowledge the operating result of BOFFICE for the year 2021 
วาระที ่3  รับทราบงบการเงนิของกองทรัสตส์ าหรับรอบปีบัญชี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
Agenda No. 3 To acknowledge the Financial Statement of BOFFICE for the fiscal year ended 31 December 2021 
วาระที่ 4  รับทราบการจ่ายเงนิจ่ายใหแ้ก่ผู้ถือหน่วยทรัสต ์ส าหรับรอบปีบัญชี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
Agenda No. 4 To acknowledge the distribution payment to Trust Unitholders for the fiscal year ended 31 December 2021 

ติดอากรแสตมป์ 
20 บาท 

Stamp Duty 20 
Baht 
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วาระที่ 5  รับทราบการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 
Agenda No. 5 To acknowledge the appointment of auditors and the determination of the remuneration of auditors for the year 2022 

หมายเหต:ุ วาระที่ 1 - 5 ขา้งตน้เป็นวาระเพื่อรบัทราบ ไม่ตอ้งมกีารออกเสยีงลงคะแนน  
Note: Agenda Item 1 – 5 above are for acknowledgement; therefore, no voting is required. 

วาระที ่6 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
Agenda No. 6 To consider Other matters (if any) 

  (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 
                                      To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
                                     To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 

  เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
  Approve  Against   Disapprove    

 
(5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสอืมอบฉันทะนี ้ ใหถ้ือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้งและไม่ใช่

เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหนว่ยทรสัต ์  
  Voting of the proxy in any agenda 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) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรอืระบไุวไ้ม่ชดัเจน หรอืในกรณีท่ีที่ประชมุมกีารพิจารณาหรือลง

มติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิ
พจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
In the case where I/we have not specified my/our voting intention in any agenda, or where 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. 
 
กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แตก่รณีท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสยีงตามที่ขา้พเจา้ระบใุนหนงัสอืมอบฉนัทะใหถื้อเสมอืน 

ว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
Any acts performed by the Proxy in the 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. 
 
 
 

 
   ลงนาม/Signed                          ผูม้อบฉันทะ/Grantor 

                (      ) 
 
 

   ลงนาม/Signed                                 ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
              (         ) 
 
หมายเหตุ/Remarks 
 
ผู้ถือหน่วยทรสัตท่ี์มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะใหผู้้รบัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน
หน่วยทรสัตใ์หผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้
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. 


