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ข้อปฏิบตัิส ำหรับกำรเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหน่วยทรัสตผ่์ำนสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting)  

และกำรมอบฉันทะ 
______________________________________________________________________________________________  
 
1. กรณีผู้ถือหน่วยทรัสตม์ีควำมประสงคเ์ข้ำร่วมกำรประชุมสำมัญผู้ถือหน่วยทรัสตผ่์ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

(E-Meeting) ด้วยตนเอง 

ผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีความประสงคจ์ะเขา้รว่มการประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจ าปี 2565 โปรดกรอกแบบฟอรม์
การลงทะเบียนเพื่อเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจ าปี 2565 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ตามส่ิงที่ส่งมา
ด้วย 5 โดยขอให้ท่านผู้ถือหน่วยทรัสต์ระบุอีเมล และ หมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน ส าหรับใช้ในการ
ลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ และแนบส าเนาเอกสารแสดงตวัตนเพื่อยืนยนัสิทธิเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจ าปี 
2565 ผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 
  
เอกสำรแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหน่วยทรัสตป์ระจ ำปี 2565 ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
(E-Meeting) 

กรณีผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ป็นบคุคลธรรมดา  

แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างชาติ) ที่ยงัไม่หมดอายขุองผูถื้อหน่วยทรสัต ์ และหากมีการเปล่ียนชื่อ – นามสกลุ ใหแ้นบหลกัฐานประกอบดว้ย 
  
กรณีผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ป็นนิติบคุคล  
- กรณีผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ป็นนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ใหแ้นบเอกสาร ดงัต่อไปนีเ้พื่อลงทะเบียน  
 ก) ส าเนาหนังสือรบัรองนิติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ (อายุไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ออกหนังสือ)  
พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง โดยผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 
 ข) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างชาติ) ที่ยงัไม่หมดอายขุองผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
 
- กรณีผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ป็นนิติบคุคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ใหแ้นบเอกสาร ดงัต่อไปนีเ้พื่อลงทะเบียน 
 ก) ส าเนาหนงัสือรบัรองการเป็นนิติบคุคล ซึ่งออกโดยหน่วยราชการท่ีมีอ  านาจของประเทศที่นิติบคุคลนัน้ตัง้อยู่   
พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี)  
 ข) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่  หรือหนังสือเดินทาง(กรณีเป็น
ชาวต่างชาติ) ที่ยงัไม่หมดอายขุองผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง   
  
 ส าหรบันิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ เอกสารใดที่มิได้มีตน้ฉบับเป็นภาษาองักฤษ จะตอ้งจัดท าค าแปล
เป็นภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มกนัดว้ย และใหผู้ม้ีอ  านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ลงนามรบัรองความถกูตอ้งของค าแปล 
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2. กรณีผู้ถือหน่วยทรัสตมี์ควำมประสงคจ์ะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหน่วยทรัสตป์ระจ ำปี 

2565 ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting)  

 ส าหรบัผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจ าปี 2565 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์
(E-Meeting) ดว้ยตนเองได ้ผูถื้อหน่วยทรสัตส์ามารถมอบฉันทะใหก้บักรรมการอิสระของบริษัทฯ (โปรดดูรายละเอียดตาม 
ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 6) หรือบคุคลอื่นเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได ้โดยบรษิัทฯไดจ้ดัใหม้ีหนงัสือมอบฉนัทะ 2 
แบบ คือ หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. และหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. (โปรดดรูายละเอียดตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 7) พรอ้มทัง้กรอก
แบบฟอรม์ลงทะเบียนส าหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหน่วยผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 5) โดยขอใหผู้้
ถือหน่วยทรสัตร์ะบุอีเมล ์และหมายเลขโทรศัพทม์ือถือของท่านใหช้ดัเจน ส าหรบัใชใ้นการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม และ
แนบส าเนาเอกสารแสดงตวัตนเพื่อยืนยนัสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจ าปี 2565 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์
(E-Meeting) ผูถื้อหน่วยทรสัตร์ายใดที่ประสงคจ์ะมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่นเป็นตวัแทนของตนเพื่อเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง ตอ้งเป็นการมอบฉันทะใหก้ับบุคคลธรรมดารายใดรายหนึ่งเท่านัน้ และบริษัทฯ จะถือว่าการใชสิ้ทธิของตวัแทนผู้
ถือหน่วยทรสัตใ์นครัง้นี ้เป็นการใชสิ้ทธิออกเสียงตามจ านวนสิทธิทัง้หมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มอบฉนัทะ แลว้แต่กรณี 
 
เอกสำรทีต่้องใช้ประกอบกำรมอบฉันทะ  

(1) กรณีผูถื้อหน่วยทรสัต ์(ผูม้อบฉนัทะ) เป็นบคุคลธรรมดา ผูร้บัมอบฉนัทะ ใหแ้นบเอกสารดงัต่อไปนีเ้พื่อลงทะเบียน 
 - หนงัสือมอบฉนัทะซึ่งลงนามโดยผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ละผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มติดอากรแสตมป์ 20 บาท 
 - ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีผูม้อบฉนัทะ
เป็นชาวต่างประเทศ) ของผูม้อบฉนัทะ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 
 - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตวัขา้ราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผูร้บัมอบ
ฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูร้บัมอบฉนัทะ 
  
(2) กรณีผูถื้อหน่วยทรสัต ์(ผูม้อบฉนัทะ) เป็นนิติบคุคล ผูร้บัมอบฉนัทะ ใหแ้นบเอกสารดงัต่อไปนีเ้พื่อลงทะเบียน 
 - หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอ  านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหน่วยทรสัตต์ามหนังสือรบัรอง 
นิติบคุคลฉบบัล่าสดุที่ออกโดยหน่วยงานราชการ (อายไุม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีออกหนงัสือ) พรอ้มประทบัตราส าคญัของ
นิติบคุคล (ถา้มี) พรอ้มติดอากรแสตมป์ 20 บาท  
 - กรณีผูม้อบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ใหส่้งมอบส าเนาหนงัสือรบัรองนิติบคุคลฉบบัล่าสดุ
ที่ออกโดยหน่วยงานราชการ (อายุไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัที่ออกหนังสือ) ซึ่งรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผู้มีอ  านาจลงนาม
ผกูพนันิติบคุคลนัน้ พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี)  
 - กรณีผูม้อบฉันทะเป็นนิติบุคคลในต่างประเทศ  ใหส่้งมอบส าเนาหนังสือรบัรองการเป็นนิติบุคคล  ซึ่งออกโดย
หน่วยราชการท่ีมีอ านาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตัง้อยู่ซึ่งรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลนั้น 
พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 
 -ส าหรบันิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มิไดม้ีตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัท าค าแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบมาพรอ้มกนัดว้ย และใหผู้ม้ีอ  านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ลงนามรบัรองความถกูตอ้งของค าแปล 
  - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตวัขา้ราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผูร้บัมอบ
ฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูร้บัมอบฉนัทะ 
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ขอใหท้่านผูถื้อหน่วยทรสัตส่์งแบบฟอรม์การลงทะเบียนส าหรบัการประชุมสามัญผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจ าปี 2565 

ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) (ตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 5 ) และเอกสารแสดงตวัตนดงักล่าวขา้งตน้ใหบ้ริษัทฯ  ภายในวนัที่ 

19 เมษายน 2565  ผ่านช่องทาง ดงันี ้ 

▪ อีเมล : ir@amatareit.com หรือ  

▪ ช่องทางไปรษณีย:์ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และสนับสนุนปฏิบัติงาน บริษัท อมตะ ซัมมิท รีทส ์แมเนจเมน้ท ์จ ากัด เลขที่ 

2126 อาคารกรมดิษฐ์ ชัน้ 5 ถนนเพชรบรุีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310  

เมื่อบริษัทฯ ไดร้บัเอกสารแบบฟอรม์ลงทะเบียนส าหรบัการประชุมสามัญผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจ าปี 2565 ผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) และ เอกสารแสดงตวัตนตามที่ไดก้ล่าวไวข้า้งตน้แลว้ บรษิัทฯ จะด าเนินการตรวจสอบเอกสาร

เพื่อยืนยันสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามัญผูถื้อหน่วยประจ าปี 2565 โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิเรียบรอ้ยแลว้ บริษัท โอเจ 

อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด จะจดัส่งชื่อผูใ้ช ้(Username) และรหัสผูใ้ช ้(Password) พรอ้ม WebLink ในการเขา้สู่ระบบการ

ประชุมสามัญผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจ าปี 2565 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ไปใหท้่านทางอีเมล ที่ท่านไดก้รอกใน

แบบฟอรม์การลงทะเบียน (ตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 5 ) ทั้งนี ้ขอให้ท่านผู้ถือหน่วยทรสัต /์ผู้รับมอบฉันทะ เก็บรักษาชื่อผู้ใช ้

(Username) และรหสัผูใ้ช ้(Password) ไวเ้ป็นความลบั ไม่เปิดเผยแก่ผูอ้ื่น และ ในกรณีที่ชื่อผูใ้ช ้(Username) และรหสัผูใ้ช้

(Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ ได้รับภายในวันที่  21 เมษายน 2565 กรุณา  ติดต่อบริษัทฯ ทางอี เมล: 

ir@amatareit.com หรือ โทร. 081-915-0007 หรือ 02-792-0089  

 

ขอใหท้่านผูถื้อหน่วยทรสัตโ์ปรดศึกษาขอ้ปฏิบัติส าหรบัการเขา้ร่วมประชุมสามัญผูถื้อหน่วยทรสัต์ประจ าปี 2565 

ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ตามรายละเอียดขา้งตน้โดยละเอียด ทัง้นีร้ะบบจะเปิดใหท้่านผูถื้อหน่วยทรสัต/์ผูร้บัมอบ

ฉันทะ ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมล่วงหนา้ 1 ชั่วโมงก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การประชุมจะเริ่มในเวลา 14.00 น. 

เท่านัน้ 

 

 กรณีพบปัญหำในกำรใช้งำนในระบบกำรประชุมสำมัญผู้ถือหน่วยทรัสตป์ระจ ำปี 2565 ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ 

(E-Meeting)  

กรณีที่ท่านผูถื้อหน่วยทรสัต/์ผูร้บัมอบฉันทะ ประสบปัญหาทางดา้นเทคนิคในการใชร้ะบบการประชุมสามัญผูถื้อ

หน่วยทรสัตป์ระจ าปี 2565 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) หรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ บริษัท โอเจ อินเตอร์

เนชั่นแนล จ ากดั ซึ่งเป็นผูใ้หบ้รกิารระบบการประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตผ่์านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) โดยบรษิัทฯ 

จะระบุช่องทางการติดต่อ บริษัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด ไว้ในอีเมล์ที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช ้

(Password) ใหท้่านผูถื้อหน่วยทรสัต/์ผูร้บัมอบฉนัทะแลว้ 
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ขัน้ตอนการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหน่วยผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 
 

 
ผูถื้อหน่วย 

ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอมตะซมัมิทโกรท 

เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง มอบฉนัทะ 

มอบฉนัทะใหผู้อ้ื่น มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ 

แบบฟอรม์ลงทะเบียนส าหรบัการประชมุ 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) และ 

เอกสารหลกัฐานยืนยนัตวัตน 

ส่งเอกสารตอบกลบัมายงับริษัทฯ 
ทางอีเมล หรือ ไปรษณียต์ามท่ี 

บริษัทฯ ไดแ้จง้ไวภ้ายใน วนั

องัคารท่ี 19 เมษายน 2565 

แบบฟอรม์ลงทะเบียนส าหรบัการประชมุ 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) และ 

เอกสารหลกัฐานยืนยนัตวัตน 

บริษัท ฯ ตรวจสอบขอ้มลูเพ่ือยืนยนั
ตวัตน 

บริษัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด (OJ International Co., Ltd) ท าการจดัส่ง Username & 
Password พรอ้มคู่มือการใชง้านระบบ 

 ไปยงัอีเมลท่ีไดแ้จง้ไวก้บับริษัทฯ 

เปิดระบบการประชมุ E-Meeting เพื่อลงทะเบียนในวนัองัคารที่ 26 เมษายน 265 เวลา 13.00 น. 

ผูถื้อหน่วย/ผูร้บัมอบฉนัทะเขา้สู่ระบบ 
E-Meeting ดว้ย Username และ Password 

เผยแพรม่ติหลงัจบการประชมุบนเว็บไซตข์อง
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและบริษัทฯ 

เริ่มประชมุเวลา 14.00 น. 

หมายเหต:ุ สามารถเขา้ประชมุผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์         
( E-Meeting) ผ่านทางเว็บเบราวเ์ซอรข์อง
คอมพิวเตอร,์ แท็บเล็ต หรือ สมารท์โฟน โดยบริษัทฯ 
ขอแนะนา ใหท่้านใชเ้บราวเ์ซอร ์Google Chrome, 
Microsoft Edge หรือ Safari เวอรช์นัล่าสดุเพื่อ
ป้องกนัการเกิด ปัญหาในการใชง้าน โปรดทราบว่า 
เบราวเซอร ์รุน่เกา่บางรุน่อาจไม่รองรบัการใชง้าน
ส าหรบัการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์


