สิ่งที่แนบมาด้วย 5
ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล
Acceptance for the invitation of the 2022 Annual General Meeting of Prospect Logistics and Industrial
Leasehold Real Estate Investment Trust will be held by way of electronic means (E-AGM) form
วันที่......................เดือน......................พ.ศ.......................
Date
Month
Year
(1) ข้าพเจ้า.....................................................หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง...........................................
I/We,
Identification Card/Passport number
สัญชาติ........................บ้านเลขที่..................ถนน...........................................ตาบล/แขวง..............................
Nationality
Residing at No.
Road
Sub district
อาเภอ/เขต..............................................จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย.์ ...........................
District
Province
Postal Code
(2) เป็ นผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ของ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล
Being a shareholder of Prospect Logistics and Industrial Leasehold Real Estate Investment Trust
โดยถือหน่วยทรัสต์รวมทัง้ สิน้ ............................................................................หน่วยmiyl9N
Holding the total amount of
Units trust
ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์สาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ประจาปี 2565
I would like to participate the E-AGM for the 2022 Annual General Meeting
f

 เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง

Self-Attending
 มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว) ....................................................ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น
Proxy to
attend the meeting.
(3) ข้อมูลในการจัดส่งวิธีการเข้าร่วมประชุม
Please send the Link to join the meeting by below email
g

อีเมล............................................................................................................................... (โปรดระบุ)
E-Mail
Please fil in the blank.
พ

หมายเลขโทรศัทพ์มือถือ...................................................................................................(โปรดระบุ)
Mobile Number
Please fil in the blank.
(4) จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน ตามสิง่ ที่แนบมาด้วย 4 ข้อปฏิบตั ิสาหรับการเข้าร่วมประชุม E-AGM และการมอบ
ฉันทะภายในวันที่ 12 เมษายน 2565
Please submit the required document per an attachment 4 by April 12, 2022.
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(5) เมื่อได้รบั การยืนยันตัวตน บริษัทฯ จะจัดส่งลิงค์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ทา่ นได้ระบุ
Once you have verified, the company will send the Link to join the meeting via email
(6) ในวันประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์จะต้องเตรียม เลขบัญชีผถู้ ือหุน้ และเลขบัตรประชาชนไว้ สาหรับการเข้าร่วมประชุม
Please prepare your Account Number and your Identification Card Number for log in the meeting.

ลงชื่อ/Signed.........................................................ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์/ Trust Unitholder
(..........................................................)

หมายเหตุ :
โปรดดาเนินการจัดส่ง ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ฉบับนี ้ ที่กรอกรายละเอียด
เรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบสาเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมประชุม E-AGM
ให้แก่บริษัท ภายในวันที่ 12 เมษายน 2565 ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึง่ ดังต่อไปนี ้
 ช่องทาง Email: info@prospectrm.com
 ช่องทางไปรษณียล์ งทะเบียน ถึงผู้จัดการกองทรัสต์:
บริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเมนท์ จากัด เลขที่ 345 อาคาร 345 สุรวงศ์ ชัน้ 5 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุรวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Remark:
Kindly send this acceptance for the invitation of online meeting form which is completely filled and
attached identification document for verification of the right to attend the E-AGM to the Company within
April 12, 2022 via the following channels:
 Email address: info@prospectrm.com
 Registered postal service to the REIT Manager address;
Prospect REIT Management Co., Ltd. No. 345, Building 345 Surawong, 5th Floor,
Surawong Road, Surawong, Bang Rak, Bangkok 10500
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