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วิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะ 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสตป์ระจ าปี 2565 ของ 
ทรัสตเ์พื่อการลงทนุในสิทธกิารเช่าอสังหาริมทรัพยบ์ัวหลวง ออฟฟิศ (B-WORK) 

ผ่านช่องทางการประชุมผ่านสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 

วันที ่28 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. 

__________________________ 

1.  การลงทะเบียน 

ผูถื้อหน่วยทรสัตห์รือผูร้บัมอบฉันทะ (ในกรณีที่มีการมอบฉันทะ) ที่มีความประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสใ์ห้
แจง้ความประสงค ์พรอ้มเอกสารยืนยนัตวัตน ถึงผูจ้ดัการกองทรสัต ์ภายในวันที ่22 เมษายน 2565 ตามรายละเอียดขัน้ตอน
ที่ไดร้ะบุใน ขอ้ 2. และ ขอ้ 3. เมื่อผูจ้ดัการกองทรสัต ์ไดต้รวจสอบรายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัตต์ามขอ้มลูปิดสมดุทะเบียนรายชื่อผู้
ถือหน่วยทรัสตท์ี่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจ าปี 2565 และเอกสารที่เก่ียวข้องที่ก าหนดไว้ถูกต้อง
ครบถว้นแลว้ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะส่งชื่อลิงค ์(Link) เขา้ร่วมประชุม และคู่มือการเขา้ใชง้านในระบบ ไปยงั Email ที่ไดร้ะบุไว้
ในใบตอบรบัเขา้ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ส าหรบัการเขา้ประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตผ่์านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ต่อไป 

2.  การเข้าประชุมดว้ยตนเองผ่านสื่ออิเลกทรอนิกส ์ให้จัดส่งเอกสารดงัต่อไปนี ้พร้อมใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่าน
สื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(สิ่งทีส่่งมาด้วย 6) แก่ผู้จัดการกองทรัสต ์

(1) กรณีบุคคลธรรมดา 

- ใหแ้นบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ บตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือ หนงัสือเดินทาง ที่ยงัไม่หมดอายขุอง
ผูถื้อหน่วยทรสัต ์พรอ้มลงนามรบัรองความถูกตอ้ง เพื่อขอรบัชื่อผูใ้ช ้(Username) และรหัสผ่าน (Password) 
และ คู่มือการใชง้านในระบบ 

(2) กรณีนิติบุคคล 

กรณีเป็นนิติบุคคลทีจ่ดทะเบียนในประเทศไทย  

- ใหแ้นบส าเนาหนงัสือรบัรองนิติบุคคล อายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนามผูกพนั
นิติบคุคลนัน้ พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 

- ผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลตามหนงัสือรบัรองนิติบคุคลตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ บตัร
ประจ าตวัขา้ราชการ หรือ หนงัสือเดินทาง ที่ยงัไม่หมดอาย ุพรอ้มลงนามรบัรองความถูกตอ้ง เพื่อขอรบัชื่อผูใ้ช ้
(Username) และรหสัผ่าน (Password) และ คู่มือการใชง้านในระบบ 

กรณีเป็นนิติบุคคลในต่างประเทศ  

- ใหแ้นบส าเนาหนังสือรบัรองการเป็นนิติบุคคล อายุไม่เกิน 1 ปี ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอ  านาจของ
ประเทศที่นิติบุคคลนั้นตัง้อยู่ และใหผู้ม้ีอ  านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรบัรองความถูกตอ้ง พรอ้ม
ประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 
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- เอกสารใดที่มิไดม้ีตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัท าค าแปลเป็นภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มกนัดว้ย และให้
ผูม้ีอ  านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรบัรองความถูกตอ้งของค าแปล พรอ้มประทับตราส าคัญของนิติ
บคุคล (ถา้มี) 

- ผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลตามหนงัสือรบัรองนิติบคุคลตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ บตัร
ประจ าตวัขา้ราชการ หรือ หนงัสือเดินทาง ที่ยงัไม่หมดอาย ุพรอ้มลงนามรบัรองความถูกตอ้ง เพื่อขอรบัชื่อผูใ้ช ้
(Username) และรหสัผ่าน (Password) และ คู่มือการใชง้านในระบบ 

3.  การมอบฉันทะให้เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ให้จัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ พร้อมใบตอบรับเข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(สิ่งทีส่่งมาด้วย 6) แก่ผู้จัดการกองทรัสต ์

- ผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
ตามแบบหนงัสือมอบฉนัทะ ซึ่งก าหนดไว ้3 แบบ ตามที่ปรากฎใน สิ่งทีส่่งมาด้วย 4 ซึ่งสรุปไดด้งันี ้

(1) แบบ ก. เป็นหนงัสือมอบฉนัทะแบบทั่วไป 
(2) แบบ ข. เป็นหนงัสือมอบฉนัทะที่ก าหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉนัทะโดยละเอียด และชดัเจน 
(3) แบบ ค. เป็นแบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ป็นผูล้งทนุต่างประเทศ และแต่งตัง้คสัโตเดียน (Custodian) 

- หนังสือมอบฉันทะตอ้งกรอกขอ้มูลและลงลายมือชื่อใหค้รบถว้น หากมีการแกไ้ข หรือขีดลบขอ้ความที่ส าคญั  ผูม้อบ
ฉนัทะตอ้งลงนามก ากบัไวท้กุแห่ง พรอ้มติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

เอกสารทีต่้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ 

)1(  กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ผูม้อบฉนัทะจะตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปนี ้

- หนงัสือมอบฉนัทะซึ่งลงนามโดยผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ที่ยงัไม่หมดอายุของ  
ผูม้อบฉนัทะ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ  

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ที่ยงัไม่หมดอายุของ
ผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูร้บัมอบฉนัทะ 

)2(  กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ผูม้อบฉนัทะจะตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปนี ้

- หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอ  านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคล พรอ้มประทับตรา
ส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ ส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือ ส าเนาหนงัสือเดินทาง ที่ยงัไม่หมดอายขุองผู้
มีอ  านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลตามหนงัสือรบัรองนิติบคุคล ซึ่งเป็นผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะ  พรอ้มลงนามรบัรอง
ส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนามดงักล่าว 

- กรณีผูม้อบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ใหแ้นบส าเนาหนงัสือรบัรองนิติบุคคล อายุไม่เกิน 6 เดือนซึ่ง
รบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 
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- กรณีผูม้อบฉันทะเป็นนิติบุคคลในต่างประเทศ ใหแ้นบส าเนาหนงัสือรบัรองการเป็นนิติบุคคล อายุไม่เกิน 1 ปี ซึ่งออก
โดยหน่วยราชการที่มีอ  านาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ และใหผู้้มีอ  านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนาม
รบัรองความถกูตอ้ง พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 

 - เอกสารใดที่มิไดม้ีตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัท าค าแปลเป็นภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มกนัดว้ย และใหผู้ม้ีอ  านาจ
ลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ลงนามรบัรองความถกูตอ้งของค าแปล พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 

-        ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ที่ยงัไม่หมดอายุของผูร้บั
มอบฉนัทะ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูร้บัมอบฉนัทะ 

4.  การยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วยทรัสต ์หรือผู้รับมอบฉันทะ  

ผูถื้อหน่วยทรสัต ์หรือผูร้บัมอบฉันทะ ตอ้งส่งแบบแจง้การประชมุ ใบตอบรบัเขา้รว่มประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์หนงัสือมอบ
ฉันทะ (ในกรณีที่มีการมอบฉันทะ) และส าเนาบตัรประชาชนของผูถื้อหน่วยทรสัต ์และผูร้บัมอบฉันทะ (ในกรณีที่มีการมอบ
ฉันทะ) ในหนังสือเชิญประชุม พรอ้ม Email Address และเบอรโ์ทรศัพทต์ิดต่อ (ที่สามารถติดต่อกลับได)้ เพื่อยืนยันตัวตน 
มายงัผูจ้ดัการกองทรสัต ์ภายใน วันที ่22 เมษายน 2565 ตามรายละเอียด ดงันี ้

กรณีการเขา้ประชมุดว้ยตนเองผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ 

- ส่งเอกสารยืนยนัตวัตนที่ Email address : bworkreit@bblam.co.th   

กรณีการมอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์

- ส่งเอกสารยืนยนัตวัตนทางไปรษณียล์งทะเบียนตามที่อยู่ที่แสดงดา้นล่าง 

 

 

 

 

5. การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM Meeting) 

- เมื่อผู้ถือหน่วยทรัสต ์หรือผู้รับมอบฉันทะ ไดแ้จ้งความประสงค ์และยืนยันตัวตนแจง้กลับมายังผู้จัดการกองทรสัต์
ภายในวนัที่ก าหนดแลว้ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะจดัส่ง ลิงค ์(Link) เข้าร่วมประชุม และคู่มือการเข้าใช้งานในระบบ 
ไปยังอีเมลท์ี่ไดส่้งมาแจ้งยังผู้จัดการกองทรัสต์ ส าหรับใช้ในโปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) โดยระบบของบรษิัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั ภายในวันที ่25 เมษายน 2565 

- การใชโ้ปรแกรมลงทะเบียน เขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตผ่์านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) และนบัคะแนนของ
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์สามารถใชไ้ดก้บัคอมพิวเตอร ์/ โน๊ตบุ๊ค / แท็ปเล็ต / โทรศพัทม์ือถือ ผ่าน Web Browser : Internet 
Explorer, Chrome อินเตอรเ์น็ตความเร็ว 4G หรือ Internet บา้นพืน้ฐาน โดยระบบรองรบัการเขา้ร่วมประชุมทัง้แบบ  
E-Meeting และ E-Voting ตามวิธีการทัง้แบบเขา้ประชมุดว้ยตนเอง และการมอบฉนัทะ 

 

กรุณาสง่ 
บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวมบวัหลวง จ ากดั (ฝ่ายงาน Real Estate Investment Trust (REIT))  
เลขที่ 175 อาคาร สาธรซิตีท้าวเวอร ์ชัน้ 7 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
(เพื่อการประชมุสามญัผูถื้อหนว่ยทรสัต ์ประจ าปี 2565) 

mailto:bworkreit@bblam.co.th
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หมายเหตุ : กรณีเขา้ร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศพัทม์ือถือ จะตอ้งติดตัง้โปรแกรม Zoom Cloud Meeting 
ก่อนเขา้รว่มประชมุ ซึ่งสามารถ download ไดด้งันี ้

ระบบ iOS ระบบ Android 

  
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-
meetings/id546505307 

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.
zoom.videomeetings 

6. การด าเนินการประชุมและการลงมติ 

การประชุมจะพิจารณาตามวาระในหนังสือเชิญประชุมเรียงตามล าดับโดยประธานที่ ประชุม หรือกรรมการ หรือผูบ้ริหารที่
เก่ียวขอ้งจะน าเสนอขอ้มลูแต่ละวาระและเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตซ์กัถามแลว้จึงลงมติ และรายงานมติเมื่อทราบผลการ
นับคะแนนในแต่ละวาระ โดยผูถื้อหน่วยทรสัตห์รือผูร้บัมอบฉันทะสามารถซักถามและลงมติ ตามหลักเกณฑใ์นการลงมติ
ดงัต่อไปนี ้

-  ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยทรสัตห์รือผูร้บัมอบฉันทะมีขอ้สงสัยสอบถามในการประชุม ขอให้ผูถื้อหน่วยทรสัตห์รือผูร้บัมอบ
ฉนัทะกรุณาแจง้ชื่อและนามสกลุ เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูในการจดัท ารายงานการประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตต์่อไป 

- การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ (ถา้มี) จะกระท าโดยเปิดเผยดว้ยวิธีแจง้ความจ านงผ่านระบบออนไลน์ โดยให ้
ผูถื้อหน่วยทรสัตห์รือผูร้บัมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงผ่านระบบออนไลนเ์มื่อประธานที่ประชมุสอบถามความเห็น โดยให้
ผูถื้อหน่วยทรสัต ์หรือผูร้บัมอบฉนัทะมีความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหน่ึง ผ่านการลงคะแนนเสียงในระบบออนไลน ์เมื่อ
ลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ เพื่อใหเ้จา้หนา้ที่ของผูจ้ดัการกองทรสัตป์ระมวลผลและตรวจนบัคะแนน 

- การลงมติของผู้ถือหน่วยทรัสตห์รือผู้รับมอบฉันทะจะออกเสียงในแต่ละวาระเฉพาะเห็นดว้ย หรือไม่เห็นดว้ย หรือ 
งดออกเสียงไดเ้พียงทางใดทางหน่ึงเท่านัน้ จะแบ่งแยกจ านวนหน่วยทรสัตเ์พื่อแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได ้เวน้แต่ผูร้บั
มอบฉันทะจากคสัโตเดียนผูร้บัฝากและดแูลหน่วยทรสัตข์องผูล้งทุนชาวต่างประเทศจึงจะแบ่งแยกจ านวนหน่วยทรสัต์
ในการลงคะแนนเสียงได ้กรณีที่พบว่าการลงคะแนนเสียงใดใชสิ้ทธิเกินเสียงที่มี ใหถื้อว่าการลงมตินัน้ไม่ถกูตอ้ง และไม่
เป็นการลงมติของผูถื้อหน่วยทรสัตห์รือผูร้บัมอบฉนัทะ 

- ผูถื้อหน่วยทรสัตห์รือผูร้บัมอบฉันทะที่เห็นดว้ยจะกระท าการลงคะแนนโดยเปิดเผย ดว้ยวิธีแจง้ความจ านงผ่านระบบ
ออนไลน์ โดยจะถือว่าผู้ถือหน่วยทรัสตห์รือผู้รับมอบฉันทะที่นิ่งเฉย แสดงมติเห็นดว้ยเต็มจ านวนเสียง เฉพาะผู้ถือ
หน่วยทรัสตห์รือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงคจ์ะลงมติไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ขอให้แจ้งความจ านงผ่านระบบ
ออนไลนว์่าไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 

- การนบัคะแนนเสียงของมติแต่ละวาระจะนบัเฉพาะคะแนนเสียงที่ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง จากนัน้จึงจะน ามาหกั
จากคะแนนเสียงทัง้หมดที่เขา้รว่มประชมุ ไดผ้ลลพัธเ์ท่าใดถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นดว้ย  

https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings

