เอกสารแนบ/Enclosure 7
ติดอากรแสตมป์
20 บาท
Stamp Duty 20
Baht

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
Proxy (Form B.)
เขียนที่
Written at
วันที่
Date
(1)

(2)

(3)

ข้าพเจ้า
I/We
อยูบ่ า้ นเลขที่
Residing at
อาเภอ/เขต
District

สัญชาติ
Nationality

ถนน
Road

จังหวัด
Province

เดือน
Month

ตาบล/แขวง
Sub-district
รหัสไปรษณีย์
Postal Code

พ.ศ.
Year
อายุ
age

เป็ นผูถ้ ือหุน้ หน่วยของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรชั ออฟฟิ ศ (BOFFICE)
Being a unit holder of Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust (BOFFICE)
โดยถือหน่วยลงทุนจานวนทัง้ สิน้ รวม
หน่วย และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
Holding the total number of trust units,
units and having the right to vote equal to

ปี
years

เสียง
votes

ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
 1. ชื่อ
Name
อยูบ่ า้ นเลขที่
Residing at
อาเภอ/เขต
District

ถนน
Road

อายุ
age

จังหวัด
Province

 2. ชื่อ
นางทิพย์ภาพร เกิดผล
Name
Mrs. Thippaporn Gertphol
อยูบ่ า้ นเลขที่ 867/63 ถนน
Residing at 867/63 Road
อาเภอ/เขต
พระโขนง
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
District
Phra Khanong
Province
Bangkok

ตาบล/แขวง
Sub-district
รหัสไปรษณีย์
Postal Code

ปี
years
หรือ
or

อายุ
age

73
ปี
73
years
ตาบล/แขวง
บางจาก
Sub-district
Bang Chak
รหัสไปรษณีย ์
10260
Postal Code
10260

คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
ประจาปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันศุกร์ท่ี 22 เมษายน 2565 เวลา10.00 น. หรือที่พงึ จะเลื่อนไปในวัน เวลาอื่นด้วย
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.
กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผรู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้ พเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
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)

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to attend and vote on my/our behalf the meeting as follows:
วาระที่ 1
Agenda No. 1
วาระที่ 2
Agenda No. 2
วาระที่ 3
Agenda No. 3
วาระที่ 4
Agenda No. 4

รับทราบหนังสือรายงานข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจาปี 2564
To acknowledge Information report in lieu of holding the Annual General Meeting for the year 2021
รับทราบผลการดาเนินงานของกองทรัสต์ ประจาปี 2564
To acknowledge the operating result of BOFFICE for the year 2021
รับทราบงบการเงินของกองทรัสต์สาหรับรอบปี บัญชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
To acknowledge the Financial Statement of BOFFICE for the fiscal year ended 31 December 2021
รับทราบการจ่ายเงินจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ สาหรับรอบปี บัญชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
To acknowledge the distribution payment to Trust Unitholders for the fiscal year ended 31 December 2021
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วาระที่ 5
Agenda No. 5

รับทราบการแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจาปี 2565
To acknowledge the appointment of auditors and the determination of the remuneration of auditors for the year 2022

หมายเหตุ: วาระที่ 1 - 5 ข้างต้นเป็ นวาระเพื่อรับทราบ ไม่ตอ้ งมีการออกเสียงลงคะแนน
Note: Agenda Item 1 – 5 above are for acknowledgement; therefore, no voting is required.
วาระที่ 6
พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
Agenda No. 6
To consider Other matters (if any)
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี ้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย
Against

 งดออกเสียง
Disapprove

(5)

การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถกู ต้องและไม่ใช่
เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
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)

ในกรณีท่ีขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือ ระบุไว้ไม่ชดั เจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลง
มติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีท่มี ีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
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.

กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ผี รู้ บั มอบฉันทะไม่ ออกเสียงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือน
ว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
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
(

ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
)

ลงนาม/Signed
(

ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
)

หมายเหตุ/Remarks
ผู้ถือ หน่ว ยทรัสต์ท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รบั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวน
หน่วยทรัสต์ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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.

