
                         เอกสารแนบ 5 ข้อปฏิบติัส าหรบัการเข้ารว่มประชุม E-AGM และการมอบฉันทะ  

                                                               ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ 

Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust (BOFFICE) 

เอกสารแนบ 5 
 

ข้อปฏิบติัส าหรบัการเข้ารว่มประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตผ์า่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM)  

และการมอบฉันทะ 

 ผูถ้อืหน่วยทรสัต์หรอืผูร้บัมอบฉันทะทีม่คีวามประสงคจ์ะเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถ้ือหน่วยทรสัต์ประจ าปี 

2565 ของกองทรัสต์ BOFFICE ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“E-AGM”) โปรดด าเนินการตามรายละเอียดที่ปรากฏใน

เอกสารน้ี  

การแจ้งความประสงคเ์ข้ารว่มประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 

 ผูถ้ือหน่วยทรสัต์ที่ประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) จะต้องแจง้ความประสงคท์ี่จะ

เขา้ร่วมประชุม โดยสามารถแจง้ไดด้ว้ยวธิสีง่ขอ้มลู ดงันี้ (1) ทาง อีเมล (E-mail) หรอื ไปรษณียล์งทะเบียน หรอื (2) 

ทางเว็บไซต์ หรือ QR Code โดยมีรายละเอียดวิธีการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

ดงัต่อไปนี้ 

1. แจ้งความประสงคเ์ข้ารว่มประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทางอีเมล (E-mail) หรอื ไปรษณียล์งทะเบียน 

 โปรดกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนส าหรบัการประชุมผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ตามที่ปรากฏใน

เอกสารแนบ 8 โดยขอให้ท่านผู้ถือหน่วยทรสัต์ระบุอีเมล (e-mail) และหมายเลขโทรศพัท์มือถือของท่านผู้ถือ

หน่วยทรสัต์ ใหช้ดัเจนส าหรบัใชใ้นการลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุม และแนบส าเนาหลกัฐานแสดงตวัตน เพื่อยนืยนั

สทิธเิขา้ร่วมประชุม E-AGM ดงันี้ 

1.1. กรณีผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ป็นบุคคลธรรมดา 

1.1.1. กรณีผูถ้อืหน่วยทรสัตม์คีวามประสงคเ์ขา้ร่วมประชุม E-AGM ดว้ยตนเอง 

 ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ 

ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง หรอื ส าเนาเอกสารอื่นซึง่ออกโดยหน่วยงานราชการ และลงลายมอืชื่อรบัรอง

ส าเนาถูกตอ้งของผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

1.1.2. กรณีผู้ถือหน่วยทรสัต์มอบฉันทะให้ผูอ้ื่น หรอืกรรมการอสิระของบรษิัทเขา้ร่วมประชุม E-AGM แทน

ตนเอง ส าหรบัผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมประชุม E-AGM ดว้ยตนเอง 

ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดจ้ดัสง่หนงัสอืมอบฉนัทะ จ านวน 3 แบบ ตามเอกสารแนบ 7 ดงันี้ 

 แบบ ก. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทัว่ไป 

 แบบ ข. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทีก่ าหนดการลงมตวิาระต่าง ๆ จากผูม้อบฉนัทะ 

 แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหน่วยทรสัต์เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้

ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหน่วยทรสัต์ 

 หนังสอืมอบฉันทะที่ปรากฏตามเอกสารแนบ 7 ที่กรอกขอ้ความครบถ้วน และลงลายมอืชื่อของผู้

มอบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ และ 

 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอื ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง ทีย่งัไม่หมดอายุและลงลายมอืชื่อรบัรอง

ส าเนาถูกตอ้งของผูม้อบฉนัทะ และ 
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 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอื ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง ทีย่งัไม่หมดอายุและลงลายมอืชื่อรบัรอง

ส าเนาถูกตอ้งของผูร้บัมอบฉนัทะ และ 

 ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พรอ้มทัง้ขดีฆา่ลงวนัทีท่ีท่ าหนงัสอืมอบฉนัทะดงักล่าว 

 กรณีที่บุคคลที่มิได้มีสญัชาติไทย หากเอกสารหรอืหลกัฐานขา้งต้น ไม่ใช่เอกสารฉบบัภาษาไทย 

หรอื ภาษาองักฤษ จะต้องแสดงเอกสารค าแปลฉบบัภาษาองักฤษ ซึง่ลงนามรบัรองค าแปลโดยผูถ้อื

หน่วยทรสัต ์

 

1.2. กรณีผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ป็นนิติบุคคล 

1.2.1. กรณีผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิุคคลมคีวามประสงคเ์ขา้ร่วมประชุม E-AGM ดว้ยตนเอง 

 กรณีผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ป็นนิตบิุคคลที่จดทะเบยีนในประเทศไทย ใหแ้นบส าเนาหนงัสอืรบัรองการจด

ทะเบยีนเป็นนิตบิุคคล อายุไม่เกนิ 6 เดอืนก่อนวนัประชุม E-AGM ของผูข้องนิตบิุคคลดงักล่าว ซึ่ง

ลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อี านาจลงนามผูกพนันิตบิุคคลนัน้ พรอ้มประทบัตราส าคญั

ของนิตบิุคคล (ถ้าม)ี หรอื กรณีผูถ้ือหน่วยทรสัต์เป็นนิตบิุคคลในต่างประเทศให้แนบส าเนาหนังสอื

รบัรองการเป็นนิตบิุคคล อายุไม่เกนิ 1 ปีก่อนวนัประชุม E-AGM ของนิตบิุคคลดงักล่าวซึง่ออกโดย

หน่วยราชการทีม่อี านาจของประเทศทีน่ิตบิุคคลนัน้ตัง้อยู่ และใหผู้ม้อี านาจลงนามผูกพนันิตบิุคคล

นัน้ลงนามรบัรองความถูกตอ้ง พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิตบิุคคล (ถา้ม)ี และ 

 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอื หนังสอืเดนิทาง ทีย่งัไม่หมดอายุและลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนา

ถูกตอ้งของผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิุคคลนัน้ และ 

 หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) ที่ลงลายมือชื่อของผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนัน้ พร้อม

ประทบัตราส าคญัของนิตบิุคคล (ถา้ม)ี และ 

 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอื หนังสอืเดนิทาง ทีย่งัไม่หมดอายุและลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนา

ถูกตอ้งของผูร้บัมอบอ านาจ (ถา้มกีารมอบอ านาจ) และ 

 กรณีท่ีเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนต่างชาติหากเอกสารหรอืหลกัฐานขา้งต้น ไม่ใช่เอกสารฉบบั

ภาษาไทย หรอื ภาษาองักฤษ จะต้องแสดงเอกสารค าแปลฉบบัภาษาองักฤษ ซึง่ลงนามรบัรองค า

แปลโดยผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิุคคลนัน้ พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิตบิุคคล (ถา้ม)ี 

1.2.2. กรณีผูม้อี านาจลงนามผูกพนันิตบิุคคลมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่น หรอืกรรมการอสิระของบรษิทัเขา้ร่วมประชุม 

E-AGM แทนตนเอง 

ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดจ้ดัสง่หนงัสอืมอบฉนัทะ จ านวน 3 แบบ ตามเอกสารแนบ 7 ดงันี้ 

 แบบ ก. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทัว่ไป 

 แบบ ข. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทีก่ าหนดการลงมตวิาระต่าง ๆ จากผูม้อบฉนัทะ 

 แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหน่วยทรสัต์เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้

ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหน่วยทรสัต์ 
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กรุณาสง่  บรษิทั ภริชั รที แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั (แผนกนกัลงทุนสมัพนัธ)์ 

เลขที ่591 ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองตนัเหนือ  

เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110  

(เพื่อการประชุมสามญัผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ประจ าปี 2565) 

 

 หนังสอืมอบฉนัทะตามทีป่รากฏตามเอกสารแนบ 7 ทีก่รอกขอ้ความครบถว้น และลงลายมอืชื่อของ

ผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิุคคลนัน้ พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิตบิุคคล (ถ้าม)ี ของผูม้อบฉันทะ 

และลงลายมอืชื่อของผูร้บัมอบฉนัทะ และ 

 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบส าเนาหนังสอืรบัรองการจด

ทะเบยีนเป็นนิตบิุคคล อายุไม่เกนิ 6 เดอืนก่อนวนัประชุม E-AGM ของผูม้อบฉนัทะ ซึง่ลงลายมอืชื่อ

รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อี านาจลงนามผูกพนันิตบิุคคลนัน้ พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิตบิุคคล 

(ถ้าม)ี หรอื กรณีผูม้อบฉันทะเป็นนิตบิุคคลในต่างประเทศ ใหแ้นบส าเนาหนังสอืรบัรองการเป็นนิติ

บุคคล อายุไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุม E-AGM ของผู้มอบฉันทะ ซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มี

อ านาจของประเทศที่นิตบิุคคลนัน้ตัง้อยู่ และให้ผูม้อี านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลนั ้นลงนามรบัรอง

ความถูกตอ้ง พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิตบิุคคล (ถา้ม)ี และ 

 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอื หนังสอืเดนิทาง ทีย่งัไม่หมดอายุและลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนา

ถูกตอ้งของผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิุคคลนัน้ (ผูม้อบฉนัทะ) และ 

 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอื หนังสอืเดนิทาง ทีย่งัไม่หมดอายุและลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนา

ถูกตอ้งของผูร้บัมอบฉนัทะ และ 

 ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พรอ้มทัง้ขดีฆา่ลงวนัทีท่ีท่ าหนงัสอืมอบฉนัทะดงักล่าว 

 กรณีท่ีเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนต่างชาติหากเอกสารหรอืหลกัฐานขา้งต้น ไม่ใช่เอกสารฉบบั

ภาษาไทย หรอื ภาษาองักฤษ จะต้องแสดงเอกสารค าแปลฉบบัภาษาองักฤษ ซึง่ลงนามรบัรองค า

แปลโดยผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิุคคลนัน้ พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิตบิุคคล (ถา้ม)ี 

 

1.3. ช่องทางส าหรบัส่งเอกสารส าหรบัการลงทะเบียนเพื่อเข้ารว่มประชุม E-AGM ทางอีเมล (e-mail) หรือ

ไปรษณียล์งทะเบียน 

ผูถ้อืหน่วยทรสัต์หรอืผูร้บัมอบฉันทะทีม่คีวามประสงคจ์ะเขา้ร่วมการประชุม E-AGM โปรดส่งเอกสารตามที่

ระบุไวข้า้งตน้มาถงึผูจ้ดัการกองทรสัตภ์ายในวนัที่ 18 เมษายน 2565 จนกว่าการประชุมจะเริม่ ตามช่องทาง

ดงันี้ 

 อเีมล (E-mail): Boffice.BRRM@bhirajburi.co.th หรอื 

 ไปรษณียล์งทะเบยีน: 

  

 

 



                         เอกสารแนบ 5 ข้อปฏิบติัส าหรบัการเข้ารว่มประชุม E-AGM และการมอบฉันทะ  

                                                               ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ 

Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust (BOFFICE) 

เอกสารแนบ 5 
 

2. แจ้งความประสงคเ์ข้ารว่มประชุม E-AGM ด้วยวิธีส่งข้อมูลทางเวบ็ไซตห์รอื QR Code 

2.1. สง่แบบค ารอ้งแจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชุม E-AGM ผ่านทางเวบ็ไซตโ์ดยเขา้ไปที ่

เขา้ไปทีL่ink Scan QR Code 
https://boffice.foqus.vc/registration/ 

 
 โดยระบบจะเปิดใหด้ าเนินการ ตัง้แต่วนัที ่7 – 19 เมษายน 2565 

2.2. เมื่อเขา้สูร่ะบบแลว้ ใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต์หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ กรอกขอ้มลูตามทีร่ะบบแสดง (โดยขอ้มลูทีก่รอก

ในระบบต้องตรงกนักบัขอ้มลู ณ วนั Record Date จากบรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั) 

เช่น 

 ชื่อ – นามสกุล หรอื ชื่อนิตบิุคคล (กรณีผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ป็นนิตบิุคคล) 

 เลขประจ าตัวประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทาง หรือ เลขประจ าตัวนิติบุคคล (กรณีผู้ถือ

หน่วยทรสัตเ์ป็นนิตบิุคคล) 

 เลขทะเบยีนผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

 หมายเลขโทรศพัทม์อืถอื (ของผูท้ีจ่ะเขา้ร่วมประชุม) 

 อีเมลที่ใช้ส าหรับการรับ WebLink ในการเข้าสู่การประชุม E-AGM ชื่อผู้ใช้ (Username) และ 

รหสัผ่าน (Password) ส าหรบัการเขา้ร่วมประชุม E-AGM 

 แนบเอกสารเพิม่เตมิ ตามกรณี ดงันี้ 

กรณีเข้ารว่มประชุมด้วยตนเอง 
กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืน / นิติบุคคล ท่ีไม่ใช่

กรรมการอิสระของบริษทัฯ  
ตามทีก่ าหนดในขอ้ 1.1 
และเอกสารฉบบัจรงิ ใหส้ง่ทางไปรษณีย ์

ตามทีก่ าหนดในขอ้ 1.2 
และเอกสารฉบบัจรงิ ใหส้ง่ทางไปรษณีย ์

 

2.3. เมื่อกรอกข้อมูลในขอ้ 2.2. ครบถ้วนแล้ว บรษิัทฯ จะด าเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยนัสทิธเิข้าร่วม

ประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสทิธแิลว้ ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะจะไดร้บัอเีมลแจง้รายละเอยีด ดงันี้ 

 ชื่อผูใ้ช ้(Username) และ รหสัผ่าน (Password) 

 WebLink ในการเขา้สูร่ะบบการประชุม E-AGM  

 คู่มอืการใชง้านระบบ 



                         เอกสารแนบ 5 ข้อปฏิบติัส าหรบัการเข้ารว่มประชุม E-AGM และการมอบฉันทะ  

                                                               ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ 
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กรุณาสง่  บรษิทั ภริชั รที แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั (แผนกนกัลงทุนสมัพนัธ)์ 

เลขที ่591 ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองตนัเหนือ  

เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110  

(เพื่อการประชุมสามญัผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ประจ าปี 2565) 

 

ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยทรสัตห์รอืผูร้บัมอบฉนัทะไมไ่ดร้บัการอนมุตัิ ทา่นจะไดร้บัอีเมลแจง้สาเหต ุและสามารถยื่น

เอกสารเพิ่มเติมหรอืน าสง่เอกสารที่ไดร้บัการแกไ้ขเพิ่มเติมได ้

2.4. ทัง้นี้ ขอให้ผูถ้อืทรสัต์หรอืผูร้บัมอบฉันทะ เกบ็รกัษาชื่อผูใ้ช ้(Username) และรหสัผูใ้ช ้(Password) ไวเ้ป็น

ความลบั ไม่เปิดเผยแก่ผูอ้ื่น และในกรณีทีช่ื่อผูใ้ช ้(Username) และรหสัผูใ้ช ้(Password) ของท่านสญูหาย 

หรอืยงัไม่ได้รบัภายในวนัที่ 20 เมษายน 2565 กรุณาติดต่อ 02-261-0170 ในระหว่างวนัที่ 8-20 เมษายน 

2565 เวลา 8.00-17.00 น. (เฉพาะวนัท าการ ไม่รวมวนัหยุดราชการและวนัหยุดนกัขตัฤกษ์)  

2.5. ขอใหท้่านศกึษาคู่มอืวธิกีารใชง้านระบบการประชุม E-AGM ทีบ่รษิทัฯ ไดส้่งใหท้่านทางอเีมล (e-mail) โดย

ละเอยีด ทัง้นี้ ระบบจะเปิดใหท้่านลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชมุล่วงหน้า 1 ชัว่โมง ก่อนเริม่การประชุม อย่างไรก็

ตามการถ่ายทอดสดการประชุมจะเริม่ในเวลา 10.00 น. เท่านัน้ 

2.6. ส าหรบัวธิกีารลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะสามารถลงคะแนนในแต่ละ

วาระได ้โดยลงคะแนน “เหน็ดว้ย” หรอื “ไม่เหน็ดว้ย” หรอื “งดออกเสยีง” กรณีทีผู่ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะ

ไม่ลงคะแนนส าหรบัวาระใด ๆ ระบบจะนบัคะแนนของท่านเป็น “เหน็ดว้ย” โดยอตัโนมตั ิ

2.7. กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อนการประชุม หรอืระหว่าง

การประชุม กรุณาตดิต่อ Quidlab ซึง่เป็นผูใ้หบ้รกิารระบบการประชุม E-AGM ของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ จะ

ระบุช่องทางการตดิต่อ Quidlab ไวใ้นอเีมลทีไ่ดส้่งชื่อผูใ้ช ้(Username) และรหสัผูใ้ช ้(Password) ใหท้่านผู้

ถอืหน่วยทรสัต ์

 

3. ช่องทางส าหรบัผู้ถือหน่วยทรสัตใ์นการส่งค าแนะน าหรือค าถามท่ีเก่ียวข้องกบัวาระใด ๆ ซ่ึงพิจารณาใน

การประชุม E-AGM สามารถส่งตามวิธีการ ดงัน้ี 

 ในระหว่างการประชุม E-AGM ผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีเ่ขา้ร่วมประชุมสามารถสง่ค าแนะน าหรอืค าถามไดผ้่าน

ระบบการประชุม E-AGM 

 ผูถ้อืหน่วยทรสัต์สามารถส่งค าแนะน าหรอืค าถามล่วงหน้าใหบ้รษิทั ภายในวนัที ่20 เมษายน 2565 ผ่าน

ช่องทาง ดงันี้ 

 อเีมล (E-mail): Boffice.BRRM@bhirajburi.co.th หรอื 

 ไปรษณียล์งทะเบยีน: 

*** การประชมุ E-AGM น้ีจะเป็นการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกสเ์ท่านัน้ และจะไม่มีการจดัสถานท่ี 

การประชมุ ขอความรว่มมือผูถ้อืหน่วยทรสัตไ์ม่เดินทางมาท่ีบริษทั*** 


