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

เขียนที่
Written at

วันที่

เดือน

พ.ศ.

Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า

สัญชาติ

I/We

nationality

อยู่บ้านเลขที่

ถนน

Reside at

Road

Tambol/Khwaeng

อาเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

Province

Postal Code

Amphur/Khet

เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

ตาบล/แขวง

.

Contact Telephone Number

(2) เป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ (B-WORK) ("กองทรัสต์")
being a trust unitholder of Bualuang Office Leasehold Real Estate Investment Trust (B-WORK) ("Trust")

โดยถือหน่วยทรัสต์จานวนทั้งสิ้นรวม
holding the total amount of

หน่วย และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง

units, and having the right to vote equal to

votes.

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

 ชื่อ

อายุ

Name

ปี

age

ถนน

อยู่บ้านเลขที่

years, reside at

ตาบล/แขวง

Road

อาเภอ/เขต

Tambol/Khwaeng

จังหวัด

Amphur/Khet

รหัสไปรษณีย์

Province

Postal Code

หรือ
or

 ผู้จัดการกองทรัสต์
the REIT Manager, namely

นายพรชลิต พลอยกระจ่าง

อายุ 51 ปี อยู่บ้านเลขที่ 79/30

Mr. Pornchalit Ploykrachang age 51 years, reside at

ตาบล/แขวง

79/30

ถนน/ซอย

รามคาแหง 118

Road/Soi

Ramkhamhaeng 118 Tambol/Khwaeng Saphan Sung

สะพานสูง

อาเภอ/เขต

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์

10240

Province

Bangkok

Postal Code

10240

สะพานสูง

Amphur/Khet Saphan Sung

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจาปี 2562 ในวันพุธที่
24 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Platinum Hall ชั้น 3 โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2019 Annual General Meeting of Trust Unitholders on Wednesday,
April 24, 2019, 10:00 a.m. at Platinum Hall, 3 rd Floor, Grand Mercure Bangkok Fortune Hotel, 1 Ratchadapisek Road, Din Daeng Subdistrict, Din
Daeng District, Bangkok 10400 or any adjournment at any date, time and place thereof.

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

(1) วาระที่ 1
Agenda No. 1

รับทราบผลการดาเนินงานของกองทรัสต์ ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
To acknowledge the operating results for the period from February 6, 2018 to December 31, 2018
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(2) วาระที่ 2

รับทราบงบการเงินของกองทรัสต์ สาหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

Agenda No. 2

(3) วาระที่ 3

To acknowledge the financial statements for the period from February 6, 2018 to December 31, 2018

รับทราบการจ่ายประโยชน์ตอบแทน สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2561

Agenda No. 3

(4) วาระที่ 4

To acknowledge of dividend distribution for the fiscal year ending December 31, 2018

รับทราบการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีของกองทรัสต์ และค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ประจาปี 2562

Agenda No. 4

To acknowledge of 2019 auditor appointment and determination of remuneration

หมายเหตุ: วาระที่ 1 -4 ข้างต้นเป็นวาระเพื่อรับทราบ ไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน
Note: Agenda Items 1-4 above are for acknowledgement; therefore, no voting is required.

(5) วาระที่ 5

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 5

Other matters (if any)

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a)

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b)

To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:

 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องแล ะ
ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหน่วยทรัสต์
Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and shall not be deemed as
the vote performed by myself/ourselves as a trust unitholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือ
ลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและ
ลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
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
(

ผู้มอบฉันทะ/Grantor
)

ลงชื่อ/Signed
(

ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
)

หมายเหตุ
1. ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่ง แยกจานวนหน่วยลงทุน
ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The trust unitholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of
investment units to several proxies for splitting votes.

2. กรุณาติดอากรแสตมป์ 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทาหนังสือมอบฉันทะ
Please affix stamp duty of Baht 20, strike it through and specify the date of the proxy.

3. ผู้ถือหน่วยทรัสต์สามารถมอบฉันทะให้ผู้จัดการกองทรัสต์ คือ นายพรชลิต พลอยกระจ่าง เป็นผู้รับมอบฉันทะได้ โดยข้อมูลของผู้จัดการกองทรัสต์ เป็นไปตาม สิ่งที่
ส่งมาด้วย 6
The trust unitholder may appoint the REIT Manager, Mr. Pornchalit Ploykrachang, to be the proxy. Information of the REIT Manager is provided
in the Attachment 6.
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