เอกสารแนบ 5 ข้อปฏิ บตั ิ สาหรับการเข้าร่วมประชุม E-AGM และการมอบฉันทะ
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภริ ชั ออฟฟิ ศ
Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust (BOFFICE)
ข้อปฏิ บตั ิ สาหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์ผา่ นสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์ (E-AGM)
และการมอบฉันทะ
ผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์หรือผูร้ บั มอบฉันทะทีม่ คี วามประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมสามัญผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์ประจาปี
2565 ของกองทรัสต์ BOFFICE ผ่ า นสื่อ อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ (“E-AGM”) โปรดด าเนิ น การตามรายละเอีย ดที่ป รากฏใน
เอกสารนี้
การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์ (E-AGM)
ผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์ท่ปี ระสงค์จะเข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) จะต้องแจ้งความประสงค์ท่จี ะ
เข้าร่วมประชุม โดยสามารถแจ้งได้ดว้ ยวิธสี ง่ ข้อมูล ดังนี้ (1) ทาง อีเมล (E-mail) หรือ ไปรษณี ยล์ งทะเบียน หรือ (2)
ทางเว็บ ไซต์ หรือ QR Code โดยมีรายละเอีย ดวิธีก ารแจ้ง ความประสงค์เข้าร่ ว มประชุ ม ผ่ า นสื่อ อิเล็ก ทรอนิ ก ส์
ดังต่อไปนี้
1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิ ธีส่งข้อมูลทางอีเมล (E-mail) หรือ ไปรษณี ยล์ งทะเบียน
โปรดกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนสาหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามที่ปรากฏใน
เอกสารแนบ 8 โดยขอให้ท่ านผู้ถือหน่ วยทรัสต์ระบุอีเมล (e-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ ให้ชดั เจนสาหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และแนบสาเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยัน
สิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM ดังนี้
1.1. กรณี ผถู้ ือหน่ วยทรัสต์เป็ นบุคคลธรรมดา
1.1.1. กรณีผถู้ อื หน่วยทรัสต์มคี วามประสงค์เข้าร่วมประชุม E-AGM ด้วยตนเอง
 สาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ท่ีย ังไม่ ห มดอายุ เช่ น สาเนาบัต รประจ าตัว ประชาชน หรือ
สาเนาหนังสือเดินทาง หรือ สาเนาเอกสารอื่นซึง่ ออกโดยหน่วยงานราชการ และลงลายมือชื่อรับรอง
สาเนาถูกต้องของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
1.1.2. กรณีผู้ถือหน่ วยทรัสต์มอบฉันทะให้ผอู้ ่นื หรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุม E-AGM แทน
ตนเอง สาหรับผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทไ่ี ม่สามารถเข้าร่วมประชุม E-AGM ด้วยตนเอง
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะ จานวน 3 แบบ ตามเอกสารแนบ 7 ดังนี้
 แบบ ก. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทัวไป
่
 แบบ ข. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทีก่ าหนดการลงมติวาระต่าง ๆ จากผูม้ อบฉันทะ
 แบบ ค. เป็ น แบบที่ใช้เฉพาะกรณี ผู้ถือหน่ วยทรัสต์เป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตัง้
ให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหน่วยทรัสต์
 หนังสือมอบฉันทะที่ปรากฏตามเอกสารแนบ 7 ที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้
มอบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ และ
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ สาเนาหนังสือเดินทาง ทีย่ งั ไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรอง
สาเนาถูกต้องของผูม้ อบฉันทะ และ
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 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ สาเนาหนังสือเดินทาง ทีย่ งั ไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรอง
สาเนาถูกต้องของผูร้ บั มอบฉันทะ และ
 ปิ ดอากรแสตมป์ จานวน 20 บาท พร้อมทัง้ ขีดฆ่าลงวันทีท่ ท่ี าหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
 กรณีท่บี ุคคลที่มิได้มีสญ
ั ชาติไทย หากเอกสารหรือหลักฐานข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไท ย
หรือ ภาษาอังกฤษ จะต้องแสดงเอกสารคาแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึง่ ลงนามรับรองคาแปลโดยผูถ้ อื
หน่วยทรัสต์
1.2. กรณี ผถู้ ือหน่ วยทรัสต์เป็ นนิ ติบุคคล
1.2.1. กรณีผมู้ อี านาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคลมีความประสงค์เข้าร่วมประชุม E-AGM ด้วยตนเอง
 กรณีผถู้ อื หน่ วยทรัสต์เป็ นนิตบิ ุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสาเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนเป็ นนิตบิ ุคคล อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุม E-AGM ของผูข้ องนิตบิ ุคคลดังกล่าว ซึ่ง
ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ อี านาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคลนัน้ พร้อมประทับตราสาคัญ
ของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี) หรือ กรณีผถู้ ือหน่ วยทรัสต์เป็ นนิตบิ ุคคลในต่างประเทศให้แนบสาเนาหนังสือ
รับรองการเป็ นนิตบิ ุคคล อายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุม E-AGM ของนิตบิ ุคคลดังกล่าวซึง่ ออกโดย
หน่ วยราชการทีม่ อี านาจของประเทศทีน่ ิตบิ ุคคลนัน้ ตัง้ อยู่ และให้ผมู้ อี านาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคล
นัน้ ลงนามรับรองความถูกต้อง พร้อมประทับตราสาคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี) และ
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง ทีย่ งั ไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสาเนา
ถูกต้องของผูม้ อี านาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคลนัน้ และ
 หนั ง สือ มอบอ านาจ (ถ้ า มี ) ที่ ล งลายมื อ ชื่ อ ของผู้ มีอ านาจลงนามผู ก พั น นิ ติ บุ ค คลนั น้ พร้อ ม
ประทับตราสาคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี) และ
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง ทีย่ งั ไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสาเนา
ถูกต้องของผูร้ บั มอบอานาจ (ถ้ามีการมอบอานาจ) และ
 กรณี ที่เป็ นนิ ติ บุคคลจดทะเบี ยนต่ างชาติ หากเอกสารหรือหลักฐานข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับ
ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ จะต้องแสดงเอกสารคาแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึง่ ลงนามรับรองคา
แปลโดยผูม้ อี านาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคลนัน้ พร้อมประทับตราสาคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี)
1.2.2. กรณีผมู้ อี านาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคลมอบฉันทะให้ผอู้ ่นื หรือกรรมการอิสระของบริษทั เข้าร่วมประชุม
E-AGM แทนตนเอง
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะ จานวน 3 แบบ ตามเอกสารแนบ 7 ดังนี้
 แบบ ก. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทัวไป
่
 แบบ ข. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทีก่ าหนดการลงมติวาระต่าง ๆ จากผูม้ อบฉันทะ
 แบบ ค. เป็ น แบบที่ใช้เฉพาะกรณี ผู้ถือหน่ วยทรัสต์เป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตัง้
ให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหน่วยทรัสต์
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 หนังสือมอบฉันทะตามทีป่ รากฏตามเอกสารแนบ 7 ทีก่ รอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของ
ผูม้ อี านาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคลนัน้ พร้อมประทับตราสาคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี) ของผูม้ อบฉันทะ
และลงลายมือชื่อของผูร้ บั มอบฉันทะ และ
 กรณี ผู้มอบฉันทะเป็ นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสาเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนเป็ นนิตบิ ุคคล อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุม E-AGM ของผูม้ อบฉันทะ ซึง่ ลงลายมือชื่อ
รับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ อี านาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคลนัน้ พร้อมประทับตราสาคัญของนิตบิ ุคคล
(ถ้ามี) หรือ กรณีผมู้ อบฉันทะเป็ นนิตบิ ุคคลในต่างประเทศ ให้แนบสาเนาหนังสือรับรองการเป็ นนิติ
บุ คคล อายุ ไม่ เกิน 1 ปี ก่ อนวัน ประชุม E-AGM ของผู้ม อบฉัน ทะ ซึ่งออกโดยหน่ วยราชการที่มี
อานาจของประเทศที่นิตบิ ุคคลนัน้ ตัง้ อยู่ และให้ผมู้ อี านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั ้นลงนามรับรอง
ความถูกต้อง พร้อมประทับตราสาคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี) และ
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง ทีย่ งั ไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสาเนา
ถูกต้องของผูม้ อี านาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคลนัน้ (ผูม้ อบฉันทะ) และ
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง ทีย่ งั ไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสาเนา
ถูกต้องของผูร้ บั มอบฉันทะ และ
 ปิ ดอากรแสตมป์ จานวน 20 บาท พร้อมทัง้ ขีดฆ่าลงวันทีท่ ท่ี าหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
 กรณี ที่เป็ นนิ ติ บุคคลจดทะเบี ยนต่ างชาติ หากเอกสารหรือหลักฐานข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับ
ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ จะต้องแสดงเอกสารคาแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึง่ ลงนามรับรองคา
แปลโดยผูม้ อี านาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคลนัน้ พร้อมประทับตราสาคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี)
1.3. ช่องทางสาหรับส่งเอกสารสาหรับการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม E-AGM ทางอีเมล (e-mail) หรือ
ไปรษณี ยล์ งทะเบียน
ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์หรือผูร้ บั มอบฉันทะทีม่ คี วามประสงค์จะเข้าร่วมการประชุม E-AGM โปรดส่งเอกสารตามที่
ระบุไว้ขา้ งต้นมาถึงผูจ้ ดั การกองทรัสต์ภายในวันที่ 18 เมษายน 2565 จนกว่าการประชุมจะเริม่ ตามช่องทาง
ดังนี้
 อีเมล (E-mail): Boffice.BRRM@bhirajburi.co.th หรือ
 ไปรษณียล์ งทะเบียน:
กรุณาส่ง บริษทั ภิรชั รีท แมนเนจเม้นท์ จากัด (แผนกนักลงทุนสัมพันธ์)
เลขที่ 591 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
(เพื่อการประชุมสามัญผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ ประจาปี 2565)
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2. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม E-AGM ด้วยวิ ธีส่งข้อมูลทางเว็บไซต์หรือ QR Code
2.1. ส่งแบบคาร้องแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม E-AGM ผ่านทางเว็บไซต์โดยเข้าไปที่
เข้าไปทีL่ ink
https://boffice.foqus.vc/registration/

Scan QR Code

โดยระบบจะเปิ ดให้ดาเนินการ ตัง้ แต่วนั ที่ 7 – 19 เมษายน 2565
2.2. เมื่อเข้าสูร่ ะบบแล้ว ให้ผถู้ อื หน่วยทรัสต์หรือผูร้ บั มอบฉันทะ กรอกข้อมูลตามทีร่ ะบบแสดง (โดยข้อมูลทีก่ รอก
ในระบบต้องตรงกันกับข้อมูล ณ วัน Record Date จากบริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด)
เช่น
 ชื่อ – นามสกุล หรือ ชื่อนิตบิ ุคคล (กรณีผถู้ อื หน่วยทรัสต์เป็ นนิตบิ ุคคล)
 เลขประจ าตัว ประชาชน หรือ เลขที่ห นั ง สือ เดิน ทาง หรือ เลขประจ าตัว นิ ติ บุ ค คล (กรณี ผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์เป็ นนิตบิ ุคคล)
 เลขทะเบียนผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
 หมายเลขโทรศัพท์มอื ถือ (ของผูท้ จ่ี ะเข้าร่วมประชุม)
 อีเมลที่ใช้สาหรับ การรับ WebLink ในการเข้า สู่ก ารประชุ ม E-AGM ชื่อ ผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่าน (Password) สาหรับการเข้าร่วมประชุม E-AGM
 แนบเอกสารเพิม่ เติม ตามกรณี ดังนี้
กรณี เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
ตามทีก่ าหนดในข้อ 1.1
และเอกสารฉบับจริง ให้สง่ ทางไปรษณีย์

กรณี มอบฉันทะให้บุคคลอื่น / นิ ติบุคคล ที่ไม่ใช่
กรรมการอิ สระของบริษทั ฯ
ตามทีก่ าหนดในข้อ 1.2
และเอกสารฉบับจริง ให้สง่ ทางไปรษณีย์

2.3. เมื่อกรอกข้อมูลในข้อ 2.2. ครบถ้วนแล้ว บริษัทฯ จะดาเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วม
ประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว ผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะจะได้รบั อีเมลแจ้งรายละเอียด ดังนี้
 ชื่อผูใ้ ช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password)
 WebLink ในการเข้าสูร่ ะบบการประชุม E-AGM
 คู่มอื การใช้งานระบบ
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ในกรณีที่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์หรือผูร้ บั มอบฉันทะไม่ได้รบั การอนุมตั ิ ท่านจะได้รบั อีเมลแจ้งสาเหตุ และสามารถยื่น
เอกสารเพิ่มเติมหรือนาส่งเอกสารที่ได้รบั การแก้ไขเพิ่มเติมได้
2.4. ทัง้ นี้ ขอให้ผถู้ อื ทรัสต์หรือผูร้ บั มอบฉันทะ เก็บรักษาชื่อผูใ้ ช้ (Username) และรหัสผูใ้ ช้ (Password) ไว้เป็ น
ความลับ ไม่เปิ ดเผยแก่ผอู้ ่นื และในกรณีทช่ี ่อื ผูใ้ ช้ (Username) และรหัสผูใ้ ช้ (Password) ของท่านสูญหาย
หรือยังไม่ได้รบั ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 กรุณาติดต่อ 02-261-0170 ในระหว่างวันที่ 8-20 เมษายน
2565 เวลา 8.00-17.00 น. (เฉพาะวันทาการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
2.5. ขอให้ท่านศึกษาคู่มอื วิธกี ารใช้งานระบบการประชุม E-AGM ทีบ่ ริษทั ฯ ได้ส่งให้ท่านทางอีเมล (e-mail) โดย
ละเอียด ทัง้ นี้ ระบบจะเปิ ดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 1 ชัวโมง
่ ก่อนเริม่ การประชุม อย่างไรก็
ตามการถ่ายทอดสดการประชุมจะเริม่ ในเวลา 10.00 น. เท่านัน้
2.6. สาหรับวิธกี ารลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM ผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะสามารถลงคะแนนในแต่ละ
วาระได้ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ
ไม่ลงคะแนนสาหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็ น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ
2.7. กรณีท่ที ่านประสบปั ญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อนการประชุม หรือระหว่าง
การประชุม กรุณาติดต่อ Quidlab ซึง่ เป็ นผูใ้ ห้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ จะ
ระบุช่องทางการติดต่อ Quidlab ไว้ในอีเมลทีไ่ ด้ส่งชื่อผูใ้ ช้ (Username) และรหัสผูใ้ ช้ (Password) ให้ท่านผู้
ถือหน่วยทรัสต์
3. ช่องทางสาหรับผู้ถือหน่ วยทรัสต์ในการส่งคาแนะนาหรือคาถามที่ เกี่ยวข้องกับวาระใด ๆ ซึ่งพิ จารณาใน
การประชุม E-AGM สามารถส่งตามวิ ธีการ ดังนี้
 ในระหว่างการประชุม E-AGM ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทเ่ี ข้าร่วมประชุมสามารถส่งคาแนะนาหรือคาถามได้ผ่าน
ระบบการประชุม E-AGM
 ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์สามารถส่งคาแนะนาหรือคาถามล่วงหน้าให้บริษทั ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 ผ่าน
ช่องทาง ดังนี้
 อีเมล (E-mail): Boffice.BRRM@bhirajburi.co.th หรือ
 ไปรษณียล์ งทะเบียน:
กรุณาส่ง บริษทั ภิรชั รีท แมนเนจเม้นท์ จากัด (แผนกนักลงทุนสัมพันธ์)
เลขที่ 591 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
(เพื่อการประชุมสามัญผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ ประจาปี 2565)
*** การประชุม E-AGM นี้ จะเป็ นการประชุมผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์เท่านัน้ และจะไม่มีการจัดสถานที่
การประชุม ขอความร่วมมือผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ไม่เดิ นทางมาที่บริษทั ***
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