
  

                                                  สิ่งที่แนบมาดว้ย 4  

ข้อปฏิบตัิส าหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหน่วยทรัสต ์

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) และการมอบฉันทะ 

1) กรณีผู้ถอืหน่วยทรัสตมี์ความประสงคเ์ข้าร่วมการประชุม E-AGM  

1.1 โปรดกรอกรายละเอียดในใบตอบรบัเขา้รว่มประชมุผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ตามที่ปรากฏในสิ่งที่
แนบมาด้วย 5 โดยขอให้ท่านระบุอีเมล (e-mail) และหมายเลขโทรศัพทม์ือถอืของท่าน ให้ชัดเจน

ส าหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และแนบส าเนาหลกัฐานแสดงตวัตน เพื่อยืนยนัสิทธิเขา้
รว่มประชมุ E-AGM ดงันี ้ 

- ผู้ถือหน่วยทรัสตท์ี่เป็นบุคคลธรรมดา – โปรดแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ ส าเนา
หนงัสือเดินทาง หรือ ส าเนาเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ ที่ยงัไม่หมดอายแุละลงลายมือ
ช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้งของผูถื้อหนว่ยทรสัต ์ 

- ผู้ถือหน่วยทรัสตท์ี่เป็นนิติบุคคล – โปรดแนบหนงัสือมอบอ านาจหรือหนงัสือมอบฉนัทะที่ลงนาม
แลว้ พรอ้มเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ระบใุนหวัขอ้ “เอกสารประกอบการมอบฉนัทะ”  

ขอใหท้า่นสง่แบบฟอรม์ลงทะเบียนส าหรบัการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกสแ์ละหลกัฐานแสดงตวัตน
ดงักลา่วขา้งตน้ใหบ้รษัิทฯ ภายในวันที่ 12 เมษายน 2565 ผา่นช่องทาง ดงันี ้ 

 ช่องทาง e-mail: info@prospectrm.com หรอื  

 ช่องทางไปรษณียล์งทะเบียน:  
บรษัิท พรอสเพค รที แมเนจเมนท ์จ ากดั  
เลขที่ 345 อาคาร 345 สรุวงศ ์ชัน้ 5 
ถนนสรุวงศ ์แขวงสรุวงศ ์เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 

1.2 เมื่อบรษัิทฯ ไดร้บัเอกสารตามขอ้ 1.1 จากทา่น บรษัิทฯ จะด าเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยนัสทิธิเขา้
รว่มประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแลว้ บริษัทฯ จะสง่ Link ส าหรบัการเขา้รว่มประชุมและคู่มือ
การเขา้ใชง้านในการเขา้สูร่ะบบการประชมุ E-AGM ขอใหท้า่นโปรดศกึษาคูม่ือวิธีการใชง้านทัง้นี ้ขอความ
กรุณาใหท้่านผูถื้อหน่วยทรสัตง์ดให้ Link การประชุมแก่ผูอ้ื่น ทัง้นีร้ะบบจะเปิดใหท้่านเขา้ร่วมประชุม
ลว่งหนา้ 60 นาที ก่อนเริม่การประชมุ อยา่งไรก็ตาม การถ่ายทอดสดจะเริม่ในเวลา 14:00 น. เทา่นัน้ 

2) กรณีผู้ถอืหน่วยทรัสตมี์ความประสงคจ์ะมอบฉันทะเพือ่เข้าร่วมประชุม E-AGM 

ส าหรบัผูถื้อหนว่ยทรสัตท์ี่ไม่สามารถเขา้รว่มประชุม E-AGM ดว้ยตนเองได ้ผูถื้อหนว่ยทรสัตส์ามารถมอบ
ฉนัทะใหบ้คุคลอื่น หรอืกรรมการอิสระของบรษัิทฯ เขา้รว่มประชมุและออกเสยีงแทน คือ 

 

 

 

หนา้ 1/4 

 



  

นางสาวผกาวลี เจียรสวัสดิว์ฒันา กรรมการอิสระ อายุ 58 ปี 

ที่อยู ่บรษัิท พรอสเพค รที แมเนจเมนท ์จ ากดั  
เลขที่ 345 อาคาร 345 สรุวงศ ์ชัน้ 5  
ถนนสรุวงศ ์แขวงสรุวงศ ์เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 

กรรมการอิสระของบรษัิทฯ ไมม่ีสว่นไดเ้สยีพิเศษใด ๆ ในทกุวาระการประชมุ ทัง้นี ้โปรดกรอกขอ้ความและ
ลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉันทะที่ปรากฏตาม สิ่งที่แนบมาดว้ย 7 และส่งหนงัสือมอบฉนัทะและส าเนาเอกสาร
ประกอบการมอบฉนัทะ (ตามที่ระบดุา้นลา่งนี)้ ใหบ้รษัิทฯ ภายในวันที่ 12 เมษายน 2565 ผา่นช่องทางดงันี ้

 ช่องทาง e-mail: info@prospectrm.com หรอื  

 ช่องทางไปรษณียล์งทะเบียน:  
บรษัิท พรอสเพค รที แมเนจเมนท ์จ ากดั  
เลขที่ 345 อาคาร 345 สรุวงศ ์ชัน้ 5 
ถนนสรุวงศ ์แขวงสรุวงศ ์เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 

3) เอกสารประกอบการมอบฉันทะ  

3.1 กรณีบุคคลธรรมดา 

- หนงัสอืมอบฉนัทะที่กรอกขอ้ความครบถว้น ลงลายมือช่ือของผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ และ  

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ ส าเนาหนงัสือเดินทาง ที่ยงัไม่หมดอายุ ลงลายมือช่ือรบัรอง
ส าเนาถกูตอ้ง ของผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ  

3.2 กรณีนิติบุคคล  

- หนงัสือมอบฉนัทะที่กรอกขอ้ความครบถว้น ลงลายมือช่ือของผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ 
พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) ของผูม้อบฉนัทะ และลงลายมือช่ือของผูร้บัมอบฉนัทะ 
และ  

- กรณีผูม้อบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย  ใหแ้นบส าเนาหนังสือรบัรองการจด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคล อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตข์องผูม้อบฉันทะ  ซึ่งลง
ลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ พรอ้มประทบัตราส าคญัของ
นิติบคุคล (ถา้มี) หรอื กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนิติบคุคลในต่างประเทศ ใหแ้นบส าเนาหนงัสอืรบัรองการ
เป็นนิติบุคคล อายุไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตข์องผูม้อบฉันทะ  ซึ่งออกโดยหน่วย
ราชการที่มีอ  านาจของประเทศที่นิติบคุคลนัน้ตัง้อยู่ และใหผู้ม้ีอ  านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ลง
นามรบัรองความถกูตอ้ง พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) และ  

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ หนงัสือเดินทาง ที่ยงัไมห่มดอายแุละลงลายมือช่ือรบัรองส าเนา
ถกูตอ้งของผูม้ีอานาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ (ผูม้อบฉนัทะ) และผูร้บัมอบฉนัทะ  
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3.3 ส าหรับบุคคลที่มิได้มีสัญชาติไทย หรือ นิติบุคคลจดทะเบียนต่างชาติ  

กรณีที่เอกสารหรือหลกัฐานที่ไดก้ลา่วขา้งตน้ ไม่ใช่เอกสารฉบบัภาษาไทย หรือ ภาษาองักฤษ ผูถื้อ
หน่วยทรสัตจ์ะตอ้งแสดงเอกสารค าแปลฉบบัภาษาองักฤษ ซึ่งลงนามรบัรองค าแปลโดยผูถื้อหน่วยทรสัต ์หรอื
โดยผูม้ีอานาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) (ในกรณีเป็นนิติบคุคล) 

4) การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

4.1 เมื่อผูถื้อหน่วยทรสัต์หรือผูร้บัมอบฉันทะที่แจ้งความประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมและได้รบัการตรวจสอบ

ครบถว้นแลว้ ท่านจะไดร้บั E-Mail จากทางผูใ้หบ้ริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link ส าหรบัการเขา้ร่วม

ประชุม และคู่มือการเขา้ใชง้านระบบ ก่อนวนัประชุม 2 วนั โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใชง้านระบการประชมุ 

E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยงัไมไ่ดร้บั E-Mail ดงักลา่วภายในวันที่ 18 เมษายน 2565 ใหต้ิดตอ่บรษัิทฯ 

โดยทนัที 

4.2 การเขา้รว่มประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส ์สามารถใชไ้ดก้บัคอมพิวเตอร์ / โน๊ตบุ๊ค 

(Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัทพ์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเตอรเ์น็ต

ความเรว็ 4G หรอือินเตอรเ์น็ตบา้นพืน้ฐาน  

หมายเหต ุ: กรณีเขา้รว่มประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศพัทม์ือถือ จะตอ้งติดตัง้โปรแกรม Zoom 

Cloud Meeting ก่อนเขา้รว่มประชมุ ซึง่สามารถ 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 
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4.3 ระบบจะเปิดใหเ้ขา้รว่มประชมุลว่งหนา้ 60 นาที ก่อนเริ่มการประชมุ อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริม่

เมื่อถึงเวลาประชมุเทา่นัน้  

4.4 การเขา้สูร่ะบบผูเ้ขา้รว่มประชมุจะตอ้งใชข้อ้มลูเลขทะเบียนผูถื้อหน่วยทรสัต ์และเลขที่บตัรประชาชนของ

ผูถื้อหนว่ยทรสัต ์

4.5 การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นดว้ย ไม่

เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ กรณีที่ไม่ไดล้งคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่า

ทา่นลงคะแนนเสยีงเป็นเห็นดว้ยโดยทนัที (ใชว้ิธีการนบัคะแนนโดยการเทคะแนนเสยีงไปทางเห็นดว้ย) 

4.6 กรณีที่ผูเ้ขา้รว่มประชุมมีเหตขุดัขอ้งหรือติดปัญหาในการใชง้านระบบ  E-AGM ท่านสามารถติดตอ่บรษัิท 

โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด ตามเบอรโ์ทรศพัทท์ี่ระบุไวใ้น E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใชง้านระบบไปให้

ทา่น 

*** การประชุม E-AGM นี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสเ์ท่าน้ัน และจะไม่มีการจัดสถานที่การ
ประชุมในรูปแบบเดิม ขอความร่วมมือผู้ถอืหน่วยทรัสตไ์ม่เดินทางมาที่บริษัทฯ *** 

5) การส่งค าแนะน าหรือค าถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของ PROSPECT REIT 
หรือเกี่ยวข้องกับวาระใดๆ ซ่ึงจะพิจารณาในการประชุม E-AGM  

 กรณีท่านผูถื้อหน่วยทรสัต์มีความประสงคจ์ะส่งค าแนะน าหรือค าถามต่าง ๆ สามารถกระท าได ้2 วิธี 
ดงัตอ่ไปนี ้

5.1 สง่ค าแนะน าหรอืค าถามล่วงหน้าใหบ้รษัิทฯ ก่อนวนัประชมุ ผา่นช่องทางดงัตอ่ไปนี ้

- ช่องทาง e-mail: info@prospectrm.com หรอื  

- ช่องทางไปรษณียล์งทะเบียน:  
บรษัิท พรอสเพค รที แมเนจเมนท ์จ ากดั  
เลขที่ 345 อาคาร 345 สรุวงศ ์ชัน้ 5 
ถนนสรุวงศ ์แขวงสรุวงศ ์เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 

5.2 สง่ค าแนะน าหรอืค าถามระหว่างการประชุม ส าหรบัผูท้ี่เขา้รว่มประชมุ E-AGM โดยผูเ้ขา้รว่มประชมุ

จะตอ้งระบช่ืุอและนามสกลุ พรอ้มแจง้วา่เป็นผูถื้อหนว่ยทรสัตเ์ขา้รว่มประชมุเอง หรอืเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 

ก่อนที่จะมกีารสง่ค าแนะน าหรอืค าถามทกุครัง้ บรษัิทฯ เปิดช่องทางในการสง่ค าแนะน าและค าถาม

ระหวา่งประชมุ ดงันี ้

- ช่องทางการสนทนาระบบพิมพข์อ้ความ (Chat)  

- ช่องทางการสนทนาระบบเสียง ซึ่งผูเ้ขา้รว่มประชุมจะกดปุ่ มยกมือ และเปิดไมคโ์ครโฟนที่อุปกรณ์

ของตนเอง หลงัจากที่เจา้หนา้ที่ควบคมุระบบสง่ค าเชิญใหท้า่นสนทนาได ้และกรุณาปิดไมคโ์ครโฟน

หลงัจากที่สนทนาเสร็จทกุครัง้ (สามารถดรูายละเอียดเพิ่มเติมไดจ้ากคู่มือการเขา้รว่มประชุมที่ถูก

จดัสง่ไปยงัอีเมลข์องผูเ้ขา้รว่มประชมุ) 
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