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ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ
BUALUANG OFFICE LEASEHOLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST

Notification of Meeting
แบบแจ้งการประชุม

เร่ือง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหน่วย
Schedule of Annual General Meeting of Unitholders

 12 เมษายน 2564

Meeting Date   :    Tuesday, April 27, 2021 at 13:30 hrs.
วันที่ประชุม    :   วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 13:30 น.

สถานที่ประชุม   :   ณ ห้องคราวน์ บอลรูม โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินี พาร์ค และประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
Meeting Venue :   at Crowne Ballroom, Crowne Plaza Bangkok Lumpini Park, and via electronic meeting (E-AGM)

ของ      ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ
of            BUALUANG OFFICE LEASEHOLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST

which the identification (ID) number
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน........................................................ได้มาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวข้างต้น

attend the above mentioned meeting.

ลงชื่อ............................................................ผู้เข้าประชุม
Sign Meeting Attendee

ข้าพเจ้า..........................................................................................เป็น[  ]ผู้ถือหลักทรัพย์ [  ]หรือผู้รับมอบฉันทะ
I/We am/are shareholder or proxy of a shareholder

( ........................................................... )

เพ่ือความสะดวกในการลงทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์หรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดนำเอกสารชุดนี้มาด้วย บริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับลงทะเบียน
กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามเง่ือนไข
ท่านสามารถค้นหารายละเอียดระเบียบวาระการประชุม พร้อมความเห็นกรรมการในเร่ืองดังกล่าว รวมทั้งส่ิงที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมรายละเอียดและเอกสารประกอบการประชุมอ่ืนๆ ผ่าน QR
Code หรือ URL https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=B-WORK&date=210427 หรือ ติดต่อขอรับเอกสารประกอบการประชุมได้ที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
เว็บไซต์: www.bworkreit.com/ / โทร 02-674-6488 ต่อ - / email : bworkreit@bblam.co.th
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ SET Contact Center เว็บไซต์ : www.set.or.th/contactcenter / โทร 02 009 9999
For registration convenience, shareholders or proxy holders who will attend the meeting, please bring along this set of documents for your registration. The
Company reserves the rights not to register if the supporting document or evidence is incomplete, or incorrect, or unqualified.
The details of Meeting document is available online by scanning QR Code on this form or at URL https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=B-
WORK&date=210427
You can also contact the issuer for the annual report
Website : www.bworkreit.com/ /Tel. +66 2-674-6488 Ext. - / email : bworkreit@bblam.co.th
For further information please contact SET Contact Center Website : www.set.or.th/contactcenter /Tel. +662 009 9999
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