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หนังสือมอบฉันทะ 
PROXY 

(ส าหรับผู้ถือหน่วยทรัสต์ทัว่ไป) 
(For general unitholders) 

  แบบ ก. 
 Form  A. 

เขียนท่ี  
Written at 

วนัท่ี                 เดือน                             พ.ศ.   
Date                Month Year 

 
 (1)  ข้าพเจ้า     สญัชาติ   
        I/We    Nationality  

อยู่บ้านเลขท่ี            ถนน ต าบล/แขวง  
Reside at                Road                                                   Sub-district  
อ าเภอ/เขต            จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์ โทรศพัท์   
District                                                                 Province                                   Postal Code Tel 

 
(2) เป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย์บวัหลวงออฟฟิศ 
      being a unitholder of Bualuang Office Leasehold Real Estate Investment Trust 

โดยถือหน่วยทรัสต์จ านวนทัง้สิน้รวม หน่วย และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั                                                   เสยีง ดงันี ้ 
holding the total amount of                             units, and having the right to vote equal to                                 votes as follows: 

 

(3) ขอมอบฉันทะให้        
 Hereby appoint 
  

 (3.1) อาย ุ ปี อยู่บ้านเลขท่ี   
        age  years, reside at 

ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต  
Road  Sub-district District 
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์                          
Province  Postal Code  

 

 หรือ ผู้จดัการกองทรัสต์  
 or the REIT Manager, namely  
 

  (3.2)                                   นายพรชลิต พลอยกระจ่าง           อาย ุ            52               ปี อยู่บ้านเลขท่ี           5/34                
                                              Mr. Pornchalit Ploykrachang          age              52               years, reside at        5/34      
ถนน                                สวนพล ู              ต าบล/แขวง                     ทุ่งมหาเมฆ                         อ าเภอ/เขต                       สาธร                                          . 
Road                             Suan Phlu           Sub-district                 Thungmahamek                      District                       Sathorn          
จงัหวดั                    กรุงเทพมหานคร                      รหสัไปรษณีย์                   10120                            . 
Province                   Bangkok                              Postal Code          10120 
       

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Duty Stamp Baht 20) 



 
 

 

        
 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจ า ปี 2564  

ในวนัท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น.ณ ห้องคราวน์ บอลรูม โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพ ลมุพินี พาร์ค หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2021 Annual General Trust Unitholders Meeting of Bualuang 

Office Leasehold Real Estate Investment Trust, on April 27, 2021 at 01.30 p.m. at Crowne Ballroom, Crowne Plaza Bangkok Lumpini Park Hotel or any 
adjournment at any date, time and place thereof.  

 

 
 

                                                                                 ลงชื่อ/Signed..............................................................ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
 ( ) 

 
 

                                                                           ลงชื่อ/Signed.............................................................ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
 ( ) 
 
หมายเหต ุ

1.   ผู้ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหน่วยทรัสต์ให้
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

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. 

 
  


