
 
 

 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 4 
 

 
หนังสือมอบฉันทะ 

PROXY 
(ส าหรบัผูถ้ือหน่วยทรสัตท์ั่วไป) 

(For general unitholders) 

แบบ ข. 
Form B. 

 

เขียนท่ี                                                                         
Written at 

 วนัท่ี เดือน พ.ศ.  
Date Month Year 

 
(1)  ขา้พเจา้            สญัชาติ  

       I/We     Nationality  
อยู่บา้นเลขท่ี ถนน                     ต าบล/แขวง  
Reside at Road                                                           Sub-district  
อ าเภอ/เขต จงัหวดั                                       รหสัไปรษณีย ์                             โทรศพัท ์  
District                                                   Province                                               Postal Code Tel 
 

(2) เป็นผูถ้ือหน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยบ์วัหลวงออฟฟิศ 
      being a unitholder of Bualuang Office Leasehold Real Estate Investment Trust 
โดยถือหน่วยทรสัตจ์ านวนทัง้สิน้รวม หน่วย และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                  เสียง ดงันี ้ 
holding the total amount of   units, and having the right to vote equal to                         votes as follows: 
 

(3) ขอมอบฉันทะให ้
 Hereby appoint 

  

                   (3.1)   อาย ุ ปี อยู่บา้นเลขท่ี  
    age  years, reside at 
ถนน ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต    
Road Sub-district  District  
จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์                          
Province Postal Code   
 

 หรือ ผูจ้ดัการกองทรสัต ์  
 or the REIT Manager, namely  
 

                   (3.2)                     นายพรชลิต พลอยกระจ่าง อาย ุ                53         ปี อยู่บา้นเลขท่ี                                  5/34                                   
                 Mr. Pornchalit Ploykrachang age                 53     years, resides at                                      5/34 
ถนน                               สวนพล ู                       ต าบล/แขวง                   ทุ่งมหาเมฆ                    อ าเภอ/เขต                   สาธร                                      . 
Road                             Suan Phlu                   Sub-district               Thungmahamek                 District                  Sathorn   
จงัหวดั                    กรุงเทพมหานคร                              รหสัไปรษณีย ์                  10120                            . 
Province                Bangkok Postal Code                  10120 
 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Duty Stamp Baht 20) 



 
 

 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามัญผูถ้ือหน่วยทรสัตป์ระจ า ปี 2565  
ในวนัท่ี 28 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านช่องทางการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 

any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Trust Unitholders Meeting of Bualuang 
Office Leasehold Real Estate Investment Trust, on April 28, 2022, at 10.00 a.m. via an Electronic Meeting (E-AGM) method or any adjournment at any date, 
time, and place thereof.  

(4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้  
       I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 
 

(4.1) วาระท่ี 1  พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพยบ์ัวหลวง ออฟฟิศ ประจ าปี 2564 

 Agenda No. 1 To consider and acknowledge the Minutes of the 2021 Annual General Meeting of Trust Unitholders of 
Bualuang Office Leasehold Real Estate Investment Trust 

 วาระนีเ้ป็นเพียงวาระแจง้เพื่อทราบ  
 Agenda for acknowledgement only. 

(4.2) วาระท่ี 2  พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 
 Agenda No. 2 To consider and acknowledge the operating results for the year 2021 

 วาระนีเ้ป็นเพียงวาระแจง้เพื่อทราบ 
 Agenda for acknowledgement only. 

(4.3) วาระท่ี 3  พิจารณารับทราบงบการเงินส าหรับปีสิน้สุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
 Agenda No. 3 To consider and acknowledge the financial statements for the year ended December 31,2021 

 วาระนีเ้ป็นเพียงวาระแจง้เพื่อทราบ 
 Agenda for acknowledgement only. 

(4.4) วาระท่ี 4  พิจารณารับทราบการจ่ายผลประโยชนต์อบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสตส์ าหรับปีสิน้สุด  
  วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
 Agenda No. 4 To consider and acknowledge the proceeds distribution to the trust unitholders for the fiscal year ended on 

December 31, 2021 

 วาระนีเ้ป็นเพียงวาระแจง้เพื่อทราบ 
 Agenda for acknowledgement only. 

(4.5) วาระท่ี 5  พิจารณารับทราบการแต่งต้ังผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี
 Agenda No. 5 To consider and acknowledge the appointment of the auditors and the determination of the auditors' 

remuneration 

 วาระนีเ้ป็นเพียงวาระแจง้เพื่อทราบ 
 Agenda for acknowledgement only. 

(4.6)   วาระท่ี 6  พิจารณารับทราบความคืบหน้าการเข้าลงทุนในทรัพยส์ินท่ีจะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังท่ี 1 
 Agenda No. 6 To consider and acknowledge the progression of the REIT's acquisition of the additional asset (No. 1) 

 วาระนีเ้ป็นเพียงวาระแจง้เพื่อทราบ 
 Agenda for acknowledgement only. 
 
 
 
 
 



 
 

 

(4.7)  วาระท่ี 7  วาระอ่ืน ๆ (หากมี) 
  Agenda No. 7 To consider other matters (if any) 

       (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
      เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
        Approve Disapprove Abstain 

 
(5)  การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนีใ้หถ้ือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็น

การลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหน่วยทรสัต ์
 Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and not my/our votes as a trust 
unitholder. 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้แต่งตัง้ใหบุ้คคลอื่นซึ่งมิใช่บุคคลในขอ้ (3.2) ใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉันทะของขา้พเจา้แต่ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนใน
วาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปลี่ ยนแปลงหรือ
เพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 In case I/we have appointed a person, who is not person of no. (3 .2 ), as my/our proxy, but have not specified my/our voting instruction in any 
agenda or such instruction is 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 to 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. 

(7) ในกรณีท่ีขา้พเจา้แต่งตัง้ใหบ้คุคลในขอ้ (3.2) เป็นผูร้บัมอบฉันทะของขา้พเจา้ โดยใหม้ีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
หรือกรณีท่ีขา้พเจา้แต่งตัง้ใหบุ้คคลในขอ้ (3.2) ใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉันทะแต่มิไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชัดเจนนัน้ ใหถ้ือว่า
ขา้พเจา้ก าหนดใหบ้คุคลในขอ้ (3.2) ในฐานะผูร้บัมอบฉันทะของขา้พเจา้ ใชส้ิทธิออกเสียง “งดออกเสียง” ในวาระของการประชมุดงักล่าวขา้งตน้  
 In case that I/we appoint the person of no. (3.2) as my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate or in 
case that I/we appoint the person of no. (3 .2 ) as my/our proxy but I/we do not specify my/our voting instruction in any agenda or such instruction is not 
clearly specified, it shall be deemed that I/we instruct the person of no. (3.2) to vote “Abstain” in such agendas of the meeting. 

กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีท่ีผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าขา้พเจา้
ไดก้ระท าเองทกุประการ 

Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) 
specified in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 

 

                                                                                                           ลงชื่อ/Signed..............................................................ผูม้อบฉันทะ/Grantor 

(                                             ) 
 

ลงชื่อ/Signed..............................................................ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 

(                                             ) 

หมายเหต ุ

1.   ผูถ้ือหน่วยทรสัตท่ี์มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหน่วยทรสัตใ์ห้
ผูร้บัมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

 The unitholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of units to several 
proxies for splitting votes. 

2.      กรุณาติดอากรแสตมป์ 20 บาท 
         Please affix duty stamp of 20 Baht. 


