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วิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะ 
ในการประชุมวิสามญัผู้ถือหน่วยทรสัต์ของทรสัตเ์พ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์

และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์พรอสเพค โลจิสติกสแ์ละอินดสัเทรียล (PROSPECT)  
ครัง้ท่ี 1/2565 

วนัท่ี 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสรุศกัด์ิ 2 - 3 ชัน้ 11 โรงแรมอีสติน แกรนด ์
สาทร เลขท่ี 33/1 ถนนสาทรใต้ ยานนาวา สาทร กรงุเทพมหานคร 10120 และ/หรือบริเวณท่ีทางบริษทั

ฯ จะได้จดัเตรียมไว้ 

1) การลงทะเบียน 
ผูถ้อืหน่วยทรสัตห์รอืผูร้บัมอบฉนัทะสามารถลงทะเบยีนและยืน่เอกสารหรอืหลกัฐาน (ตามขอ้ 2 หรอืขอ้ 3) 
ใหแ้กผู่จ้ดัการกองทรสัตเ์พือ่การตรวจสอบ ณ สถานทีป่ระชมุ กอ่นเวลาประชมุไดต้ัง้แต่เวลา 13.00 น. 
ของวนัที ่15 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  

2) กรณีผู้ถือหน่วยทรสัตมี์ความประสงคเ์ข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง 

โปรดกรอกรายละเอยีดในแบบฟอรม์ลงทะเบยีน ตามทีแ่นบมาในสิง่ทีส่่งมาดว้ย 9 นี้ โดยขอใหท้่านแนบ
ส าเนาหลกัฐานแสดงตวัตน เพือ่ยนืยนัสทิธเิขา้รว่มประชมุ ดงันี้  

2.1 ผู้ถือหน่วยทรสัตท่ี์เป็นบคุคลธรรมดา  

- โปรดแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอื ส าเนาหนังสอืเดนิทาง หรอื ส าเนาเอกสารอื่นซึง่
ออกโดยหน่วยงานราชการ ที่ยงัไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถูกต้องของผู้ถือ
หน่วยทรสัต์ โดยใหใ้ชอุ้ปกรณ์ลบขอ้ความหรอืปกปิดขอ้ความทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มูลศาสนา และ/
หรอื หมูโ่ลหติ (ถา้ม)ี ในเอกสารดงักล่าวดว้ย 

2.2 ผู้ถือหน่วยทรสัตท่ี์เป็นนิติบคุคล 

- ส าเนาหนงัสอืรบัรองนิตบิุคคลซึง่ออกโดยหน่วยงานราชการ (อายไุมเ่กนิ 6 เดอืนนบัจากวนัทีอ่อก
หนังสือ) พร้อมลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลนัน้ พร้อม
ประทบัตราส าคญัของนิตบิุคคล (ถา้ม)ี 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรอืบตัรประจ าตวัขา้ราชการหรอืหนังสอืเดนิทางทีย่งัไม่หมดอายุ
ของผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิุคคลนัน้ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง โดยใหใ้ชอุ้ปกรณ์ลบ
ขอ้ความหรอืปกปิดขอ้ความที่เกี่ยวขอ้งกบัขอ้มูลศาสนา และ/หรอื หมู่โลหติ (ถ้าม)ี ในเอกสาร
ดงักล่าวดว้ย   

- ส าหรบันิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในต่างประเทศ เอกสารใดทีม่ไิดม้ตีน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะตอ้ง
จดัท าค าแปลเป็นภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มกนัดว้ย และใหผู้ม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิุคคลนัน้
ลงนามรบัรองความถกูตอ้งของค าแปล  
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3) กรณีผู้ถือหน่วยทรสัตมี์ความประสงคจ์ะมอบฉันทะเพ่ือเข้าร่วมประชุม 

ผูถ้อืหน่วยทรสัต์รายใดทีป่ระสงค์จะมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่นเป็นตวัแทนของตนเพื่อเขา้ร่วมประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีงตอ้งเป็นการมอบฉันทะใหก้บับุคคลธรรมดารายใดรายหนึ่งเท่านัน้ และบรษิทัฯ จะถอืว่าการ
ใชส้ทิธอิอกเสยีงของตวัแทนผูถ้อืหน่วยทรสัต์ในครัง้นี้ เป็นการใชส้ทิธอิอกเสยีงตามจ านวนหน่วยทรสัต์
ทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทีม่อบฉันทะ หรอืเป็นการใชส้ทิธอิอกเสยีงตามจ านวนสทิธทิัง้หมดของผูถ้ือ
หน่วยทรสัตท์ีม่อบฉนัทะ แลว้แต่กรณี 

ส าหรบัผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้ผูถ้อืหน่วยทรสัต์สามารถมอบฉันทะให้
บุคคลอืน่ หรอืกรรมการอสิระของบรษิทัฯ เขา้รว่มประชมุและออกเสยีงแทน คอื 

นางสาวผกาวลี เจียรสวสัด์ิวฒันา กรรมการอิสระ อาย ุ58 ปี 

ทีอ่ยู ่บรษิทั พรอสเพค รที แมเนจเมนท ์จ ากดั  

เลขที ่345 อาคาร 345 สรุวงศ ์ชัน้ 5  

ถนนสรุวงศ ์แขวงสรุวงศ ์เขตบางรกั กรงุเทพมหานคร 10500 

กรรมการอสิระของบรษิทัฯ ไม่มสี่วนได้เสยีพเิศษใด ๆ ในทุกวาระการประชุม ทัง้นี้ โปรดกรอกขอ้ความ
และลงลายมอืชือ่ในหนังสอืมอบฉนัทะทีป่รากฏตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 10 และส่งหนงัสอืมอบฉันทะและส าเนา
เอกสารประกอบการมอบฉันทะ (ตามที่ระบุด้านล่างนี้ ) ให้บริษัทฯ ภายในวันที่  11 กรกฎาคม 2565 
ชอ่งทางดงันี้ 

 ชอ่งทาง e-mail: info@prospectrm.com หรอื  

 ชอ่งทางไปรษณียล์งทะเบยีน:  

บริษทั พรอสเพค รีท แมเนจเมนท์ จ ากดั  

เลขที ่345 อาคาร 345 สรุวงศ ์ชัน้ 5  

ถนนสรุวงศ ์แขวงสรุวงศ ์เขตบางรกั กรงุเทพมหานคร 10500 

เอกสารท่ีต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ  

โปรดจดัเตรยีมเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามทีร่ะบุแนบทา้ยหนังสอืมอบฉันทะแบบ ก หรอื แบบ ข 
แลว้แต่กรณี 

3.1 กรณีผู้ถือหน่วยทรสัต ์(ผู้มอบฉันทะ) เป็นบคุคลธรรมดา 

- หนังสอืมอบฉันทะที่กรอกขอ้ความครบถ้วน ลงลายมอืชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รบัมอบฉันทะ 
พรอ้มตดิอากรแสตมป์ 20 บาท และ  

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอื ส าเนาหนังสอืเดนิทาง ทีย่งัไม่หมดอายุ ลงลายมอืชื่อรบัรอง
ส าเนาถูกต้อง ของผู้มอบฉันทะและผู้รบัมอบฉันทะ โดยให้ใช้อุปกรณ์ลบข้อความหรอืปกปิด
ขอ้ความทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลูศาสนา และ/หรอื หมูโ่ลหติ (ถา้ม)ี ในเอกสารดงักล่าวดว้ย   
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3.2 กรณีผู้ถือหน่วยทรสัต ์(ผู้มอบฉันทะ) เป็นนิติบคุคล 

- หนังสอืมอบฉันทะทีก่รอกขอ้ความครบถ้วน ลงลายมอืชื่อของผูม้อี านาจลงนามผูกพนันิตบิุคคล
นัน้ พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิตบิุคคล (ถา้ม)ี ของผูม้อบฉันทะ และลงลายมอืชื่อของผูร้บัมอบ
ฉนัทะ พรอ้มตดิอากรแสตมป์ 20 บาท และ  

- กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย ใหแ้นบส าเนาหนงัสอืรบัรองนิตบิุคคล 
อายไุมเ่กนิ 6 เดอืนกอ่นวนัประชมุผูถ้อืหน่วยทรสัตข์องผูม้อบฉนัทะ ซึง่ลงลายมอืชือ่รบัรองส าเนา
ถูกต้องโดยผู้มอี านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลนัน้  พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถ้าม)ี 
หรอื กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนิตบิุคคลในต่างประเทศ ใหแ้นบส าเนาหนงัสอืรบัรองนิตบิุคคล อายุไม่
เกนิ 1 ปีกอ่นวนัประชมุผูถ้อืหน่วยทรสัตข์องผูม้อบฉนัทะ ซึง่ออกโดยหน่วยราชการทีม่อี านาจของ
ประเทศที่นิติบุคคลนัน้ตัง้อยู่ และให้ผู้มอี านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลนัน้ลงนามรบัรองความ
ถกูตอ้ง พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิตบิุคคล (ถา้ม)ี และ  

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอื หนังสอืเดินทาง ที่ยงัไม่หมดอายุและลงลายมอืชื่อรบัรอง
ส าเนาถกูตอ้งของผูม้อีานาจลงนามผกูพนันิตบิุคคลนัน้ (ผูม้อบฉนัทะ) และผูร้บัมอบฉนัทะ โดยให้
ใชอุ้ปกรณ์ลบขอ้ความหรอืปกปิดขอ้ความทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลูศาสนา และ/หรอื หมู่โลหติ (ถา้ม)ี 
ในเอกสารดงักล่าวดว้ย  

3.3 ส าหรบับคุคลท่ีมิได้มีสญัชาติไทย หรือ นิติบคุคลจดทะเบียนต่างชาติ  

กรณีทีเ่อกสารหรอืหลกัฐานทีไ่ด้กล่าวขา้งต้น ไม่ใช่เอกสารฉบบัภาษาไทย หรอื ภาษาองักฤษ ผูถ้อื
หน่วยทรัสต์จะต้องแสดงเอกสารค าแปลฉบับภาษาอังกฤษ  ซึ่งลงนามรับรองค าแปลโดยผู้ถือ
หน่วยทรสัต์ หรอืโดยผูม้อีานาจลงนามผกูพนันิตบิุคคลนัน้ พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิตบิุคคล (ถา้
ม)ี (ในกรณีเป็นนิตบิุคคล) 

 


