
 

                                                  สิ่งที่แนบมาด้วย 5  

     ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหน่วยทรัสตผ่์านสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 

ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์พรอสเพค โลจิสติกสแ์ละอินดัสเทรียล 

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)  

 

วนัท่ี......................เดือน......................พ.ศ....................... 
                                                                                Date                    Month                    Year 

(1) ขา้พเจา้.....................................................หมายเลขบตัรประชาชน/หนงัสอืเดินทาง........................................... 
I/We,                                                            Identification Card/Passport number 
สญัชาติ........................บา้นเลขท่ี..................ถนน...........................................ต าบล/แขวง.............................. 
Nationality                  Residing at No.         Road                                         Sub district 
อ าเภอ/เขต..............................................จงัหวดั.............................................รหสัไปรษณีย.์........................... 
District                                                    Province                                        Postal Code 

(2) เป็นผูถื้อหนว่ยทรสัตข์อง ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์พรอสเพค โลจิสติกสแ์ละอินดสัเทรยีล 
Being a shareholder of Prospect Logistics and Industrial Leasehold Real Estate Investment Trust 

โดยถือหนว่ยทรสัตร์วมทัง้สิน้ ............................................................................หนว่ยทรสัต ์
Holding the total amount of                                                                           Units trust  

ประสงคจ์ะรว่มประชมุและลงคะแนนผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกสส์  าหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหนว่ยทรสัต ์ประจ าปี 2565 
I would like to participate the E-AGM for the 2022 Annual General Meeting 
 f 
  เขา้รว่มประชมุดว้ยตวัเอง 
      Self-Attending 
  มอบฉนัทะให ้(นาย/นาง/นางสาว) ....................................................ไดเ้ขา้รว่มประชมุดงักลา่วขา้งตน้ 
               Proxy to                                                                                         attend the meeting. 

 (3)  ขอ้มลูในการจดัสง่วิธีการเขา้รว่มประชมุ 
        Please send the Link to join the meeting by below email 

          g 
             อีเมล............................................................................................................................... (โปรดระบ)ุ 
             E-Mail                                   Please fil in the blank. 
      พ 
            หมายเลขโทรศทัพม์ือถือ...................................................................................................(โปรดระบ)ุ 
   Mobile Number                                     Please fil in the blank. 

(4)  จดัสง่เอกสารเพื่อยืนยนัตวัตน ตามสิง่ที่แนบมาดว้ย 4 ขอ้ปฏิบตัิส  าหรบัการเขา้รว่มประชมุ E-AGM และการมอบ
ฉนัทะภายในวนัท่ี 12 เมษายน 2565  
Please submit the required document per an attachment 4 by April 12, 2022.  
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(5) เมื่อไดร้บัการยืนยนัตวัตน บรษัิทฯ จะจดัสง่ลงิคก์ารเขา้รว่มประชมุและวธีิการเขา้รว่มประชมุไปยงัอีเมลท่ีทา่นไดร้ะบ ุ              
Once you have verified, the company will send the Link to join the meeting via email                  

(6) ในวนัประชมุผูถื้อหนว่ยทรสัตจ์ะตอ้งเตรยีม เลขบญัชีผูถื้อหุน้ และเลขบตัรประชาชนไว ้ส าหรบัการเขา้รว่มประชมุ 
Please prepare your Account Number and your Identification Card Number for log in the meeting.  

 
 

    ลงช่ือ/Signed.........................................................ผูถื้อหนว่ยทรสัต/์ Trust Unitholder 

(..........................................................) 

 

 
หมายเหตุ :  

โปรดด าเนินการจัดส่ง ใบตอบรบัเขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ (E-AGM) ฉบับนี ้ที่กรอกรายละเอียด

เรียบรอ้ยแลว้ พรอ้มแนบส าเนาหลกัฐานแสดงตวัตน เพื่อใชใ้นการตรวจสอบสิทธิในการเขา้รว่มประชุม E-AGM 

ใหแ้ก่บรษัิทฯ ภายในวนัท่ี 12 เมษายน 2565 ผา่นช่องทางใดช่องทางหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

 ช่องทาง Email: info@prospectrm.com  

 ช่องทางไปรษณียล์งทะเบียน ถงึผู้จัดการกองทรัสต:์  

บรษัิท พรอสเพค รที แมเนจเมนท ์จ ากดั เลขที่ 345 อาคาร 345 สรุวงศ ์ชัน้ 5 ถนนสรุวงศ ์แขวงสรุวงศ ์

เขตบางรกั 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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