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ข้อปฏิบตัิสาํหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสตผ่์านสืออิเลก็ทรอนกิส ์(E-Meeting)  

และการมอบฉันทะ 

______________________________________________________________________________________________  

 

1. กรณีผู้ถือหน่วยทรัสตม์ีความประสงคเ์ข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสตผ์่านสอือิเล็กทรอนิกส ์

(E-Meeting) ด้วยตนเอง 

ผูถ้ือหน่วยทรสัตท์มีีความประสงคจ์ะเขา้รว่มการประชมุสามญัผูถ้ือหน่วยทรสัตป์ระจาํปี 2566 โปรดกรอกแบบฟอรม์

การลงทะเบียนเพือเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจาํปี 2566 ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ตามสิงทส่ีงมา

ด้วย 5 โดยขอให้ท่านผู้ถือหน่วยทรัสต์ระบุอีเมล และ หมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน สําหรับใช้ในการ

ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชมุ และแนบสาํเนาเอกสารแสดงตวัตนเพือยืนยนัสิทธิเขา้รว่มประชุมสามญัผูถ้ือหน่วยทรสัตป์ระจาํปี 

2566 ผ่านสืออเิล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

  

เอกสารแสดงตัวตนเพือยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสตป์ระจําปี 2566 ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์

(E-Meeting) 

กรณีผูถ้ือหน่วยทรสัตเ์ป็นบคุคลธรรมดา  

แนบสาํเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือใบขับขี หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น

ชาวต่างชาต)ิ ทยีงัไม่หมดอายแุละลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้งของผูถื้อหน่วยทรสัต ์ และหากมีการเปลียนชือ – นามสกลุ ให้

แนบหลกัฐานประกอบดว้ย 

  

กรณีผูถ้ือหน่วยทรสัตเ์ป็นนิติบุคคล  

- กรณีผูถ้ือหน่วยทรสัตเ์ป็นนติบิุคคลทจีดทะเบียนในประเทศไทย ใหแ้นบเอกสาร ดงัต่อไปนีเพือลงทะเบียน  

 ก) สาํเนาหนงัสือรบัรองนิติบุคคล ซงึออกโดยหน่วยงานราชการ (อายุไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัทีออกหนงัสือ)  พรอ้ม

ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง โดยผูม้ีอาํนาจลงนามผูกพนันิติบุคคลนนั พรอ้มประทบัตราสาํคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 

 ข) สาํเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือใบขับขี หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น

ชาวต่างชาติ) ทยีงัไม่หมดอายขุองผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

 

- กรณีผูถ้ือหน่วยทรสัตเ์ป็นนติบิุคคลทจีดทะเบียนในต่างประเทศ ใหแ้นบเอกสาร ดงัต่อไปนีเพือลงทะเบียน 

 ก) สาํเนาหนงัสือรบัรองการเป็นนิติบคุคล ซึงออกโดยหน่วยราชการทีมีอาํนาจของประเทศทีนิติบคุคลนนัตงัอยู ่

พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอาํนาจลงนามผูกพนันิติบุคคลนนั พรอ้มประทบัตราสาํคญัของนิติบคุคล (ถา้มี)  

 ข) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือใบขับขี หรือหนังสือเดินทาง(กรณีเป็น

ชาวต่างชาติ) ทยีงัไม่หมดอายขุองผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง   

  

 สาํหรบันิติบคุคลทีจดทะเบียนในต่างประเทศ เอกสารใดทีมิไดม้ีตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัทาํคาํแปลเป็น

ภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มกนัดว้ย และใหผู้มี้อาํนาจลงนามผูกพนันิติบุคคลนนัลงนามรบัรองความถกูตอ้งของคาํแปล 
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หมายเหตุ: เนอืงจากบริษัทฯ จะตอ้งปฏิบตัิตามบทบญัญตัแิห่ง พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จึงขอความ

กรุณาให ้ผูถ้ือหน่วยทรสัต์ ผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะขีดฆ่า ปกปิด หรือกระทาํการใด ๆ ทีไม่แสดงใหเ้ห็นถึงขอ้มูล

ศาสนา และหมู่โลหิต ทปีรากฏในสาํเนาเอกสารแสดงตวัตน ทงัน ีบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการขีดฆ่า ปกปิด หรือกระทาํการ

ขา้งตน้ในกรณีท ีผูถ้ือหน่วยทรสัต ์ผูม้อบฉนัทะ หรือผูร้บัมอบฉนัทะไม่ไดม้ีการขีดฆ่า ปกปิด หรือกระทาํการนนัมาแต่แรก 

 

ขอใหท้่านผูถ้ือหน่วยทรสัตส่์งแบบฟอรม์การลงทะเบียนสาํหรบัการประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจาํปี 2566 ผ่านสือ

อิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) (ตามสิงทีส่งมาดว้ย 5 ) และเอกสารแสดงตัวตนดังกล่าวขา้งตน้ให้บริษัทฯ ภายในวันที 18 

เมษายน 2566  ผ่านช่องทาง ดงัน ี 

▪ อีเมล : ir@amatareit.com หรือ  

▪ ช่องทางไปรษณีย:์ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และสนับสนุนปฏิบัติงาน บริษัท อมตะ ซัมมิท รีทส ์แมเนจเมน้ท ์จาํกัด เลขท ี

2126 อาคารกรมดิษฐ์ ชนั 5 ถนนเพชรบรีุตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

 

การเข้าร่วมประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

1. เมอืผูถื้อหน่วยทรสัตห์รือผูร้บัมอบฉันทะทีแจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชมุและไดร้บัการตรวจสอบครบถว้นแลว้ ท่าน

จะไดร้บัอีเมลจากทางผูใ้หบ้รกิารจดัประชมุฯ ตามทที่านไดก้รอกในแบบฟอรม์การลงทะเบียน (ตามสิงทีส่งมาดว้ย 5 )  ซงึจะ

จดัส่งชือผูใ้ช ้(Username) และรหสัผูใ้ช ้(Password) พรอ้ม WebLink ในการเขา้สู่ระบบการประชุม และคู่มือการเขา้ใชง้าน

ระบบ โปรดศึกษาขอ้ปฏิบัติสาํหรบัการเขา้ร่วมประชุมสามัญผูถ้ือหน่วยทรสัตป์ระจาํปี 2566 ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์(E-

Meeting) ตามรายละเอียดขา้งตน้โดยละเอียด  

ทังนี ขอให้ท่านผู้ถือหน่วยทรสัต/์ผู้รบัมอบฉันทะ เก็บรกัษาชือผู้ใช ้(Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไว้เป็น

ความลบั ไม่เปิดเผยแก่ผูอ้ืน และ ในกรณีทีชือผูใ้ช ้(Username) และรหสัผูใ้ช(้Password) ของท่านสญูหาย หรือยงัไม่ไดร้บั

ภายในวนัท ี24 เมษายน 2566  

กรุณา ติดต่อบรษิัทฯ ทางอีเมล: ir@amatareit.com หรือ โทร. 081-915-0007 หรือ 02-792-0089 

2. ท่านจะตอ้งเตรียมขอ้มลูเหล่านี เพือใชใ้นการเขา้สู่ระบบ 

- กรณีผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง: เลขเลขทะเบียนผูถื้อหน่วยทรสัต ์และเลขบัตรประจาํตวัประชาชน

ของผูถ้ือหน่วยทรสัต ์

- กรณีผูร้บัมอบฉันทะ: เลขบตัรประจาํตวัประชาชนและเบอรโ์ทรศพัทม์ือถือของผูร้บัมอบฉันทะ 

3. การเขา้รว่มประชมุและการลงคะแนนผ่านทางสืออิเล็กทรอนิกส ์สามารถใชไ้ดก้บัคอมพิวเตอร ์/ โน๊ตบุ๊ค (Notebook) / 

แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพทมื์อถือผ่าน Web Browser Chrome ดว้ยอินเตอรเ์น็ตความเร็ว 4G หรืออินเตอรเ์น็ตบา้น

พืนฐาน  
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ห มายเหตุ  : ก รณี เข้า ร่วม ป ระ ชุม ผ่ าน ท างแ ท็บ เล็ ต  (Tablet) แ ละ โท รศัพ ท์มื อถื อ  จะต้องติ ด ตั งโป รแกรม                              

Zoom Cloud Meeting ก่อนเขา้รว่มประชมุ ซงึสามารถ 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.z

oom.videomeetings 

 

4. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริมการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดจะเริมในเวลา 

14.00 น. เท่านนั  

5. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ และเลขทีบัตรประชาชนของผู้ถือ

หน่วยทรสัต ์
 

กรณีพบปัญหาในการใช้งานในระบบการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสตป์ระจาํปี 2566 ผ่านสอือิเล็กทรอนิกส ์ 

(E-Meeting)  

กรณีทีท่านผูถื้อหน่วยทรสัต/์ผูร้บัมอบฉันทะ ประสบปัญหาทางดา้นเทคนิคในการใชร้ะบบการประชุมสามัญผูถื้อ

หน่วยทรสัตป์ระจาํปี 2566 ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) หรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ บริษัท โอเจ อินเตอร์

เนชนัแนล จาํกดั ซงึเป็นผูใ้หบ้รกิารระบบการประชมุสามญัผูถ้ือหน่วยทรสัตผ่์านสืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) โดยบรษิัทฯ 

จะระบุช่องทางการติดต่อ บริษัท โอเจ อินเตอรเ์นชันแนล จาํกัด ไว้ในอีเมลทีได้ส่งชือผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช ้

(Password) ใหท้่านผูถื้อหน่วยทรสัต/์ผูร้บัมอบฉันทะแลว้ 

2. กรณีผู้ถือหน่วยทรัสตม์ีความประสงคจ์ะมอบฉันทะให้ผูอ้นืเขา้ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสตป์ระจาํปี 

2566 ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting)  

 สาํหรบัผูถื้อหน่วยทรสัตท์ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมสามัญผูถ้ือหน่วยทรสัตป์ระจาํปี 2566 ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์ 

(E-Meeting) ดว้ยตนเองได ้ผูถ้ือหน่วยทรสัตส์ามารถมอบฉันทะใหก้บักรรมการอิสระของบริษัทฯ (โปรดดูรายละเอียดตาม 

สิงทีส่งมาดว้ย 6) หรือบุคคลอืนเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได ้โดยบริษัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีหนงัสือมอบฉนัทะ 

2 แบบ คือ หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (โปรดดูรายละเอียดตามสิงทีส่งมาดว้ย 7) พรอ้มทัง

กรอกแบบฟอรม์ลงทะเบียนสาํหรบัการประชมุสามญัผูถ้ือหน่วยผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) (สิงทสี่งมาดว้ย 5) โดย

ขอใหผู้ถ้ือหน่วยทรสัตร์ะบุอีเมล และหมายเลขโทรศพัทม์ือถือของท่านใหช้ดัเจน สาํหรบัใชใ้นการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 

และแนบสําเนาเอกสารแสดงตัวตนเพือยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจําปี 2566 ผ่านสือ

อิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ผู้ถือหน่วยทรสัตร์ายใดทีประสงคจ์ะมอบฉันทะให้บุคคลอืนเป็นตัวแทนของตนเพือเขา้ร่วม

ประชมุและมีสิทธิออกเสียง ตอ้งเป็นการมอบฉันทะใหก้ับบุคคลธรรมดารายใดรายหนึงเทา่นนั และบรษัิทฯ จะถือว่าการใช้

สิทธิของตวัแทนผูถื้อหน่วยทรสัตใ์นครงัน ีเป็นการใชสิ้ทธิออกเสียงตามจาํนวนสิทธิทงัหมดของผูถ้ือหน่วยทรสัตที์มอบฉนัทะ 

แลว้แต่กรณี 
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เอกสารทตี้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ  

(1) กรณีผูถื้อหน่วยทรสัต ์(ผูม้อบฉันทะ) เป็นบุคคลธรรมดา ผูร้บัมอบฉนัทะ ใหแ้นบเอกสารดงัต่อไปนีเพอืลงทะเบียน 

 - หนงัสือมอบฉันทะซงึลงนามโดยผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ละผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

 - สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือใบขบัขี หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีผูม้อบฉนัทะ

เป็นชาวต่างประเทศ) ของผูม้อบฉันทะ พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูม้อบฉันทะ 

 - สาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชน หรือบัตรประจาํตวัขา้ราชการ หรือใบขับขี หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผูร้บัมอบ

ฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบฉันทะ พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูร้บัมอบฉันทะ 

  

(2) กรณีผูถื้อหน่วยทรสัต ์(ผูม้อบฉันทะ) เป็นนิติบคุคล ผูร้บัมอบฉันทะ ใหแ้นบเอกสารดงัต่อไปนเีพือลงทะเบียน 

 - หนังสือมอบฉันทะซึงลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลทีเป็นผู้ถือหน่วยทรสัต์ตามหนังสือรบัรอง 

นิติบคุคลฉบบัล่าสดุทอีอกโดยหน่วยงานราชการ (อายไุม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัทีออกหนงัสือ) พรอ้มประทบัตราสาํคญัของ

นิติบคุคล (ถา้มี) พรอ้มติดอากรแสตมป์ 20 บาท  

 - กรณีผูม้อบฉันทะเป็นนิติบุคคลทีจดทะเบียนในประเทศไทย ใหส้่งมอบสาํเนาหนงัสือรบัรองนิติบุคคลฉบับล่าสดุ

ทีออกโดยหน่วยงานราชการ (อายุไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัทีออกหนังสือ) ซึงรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูม้ีอาํนาจลงนาม

ผูกพนันิติบุคคลนนั พรอ้มประทบัตราสาํคญัของนิติบุคคล (ถา้มี)  

 - กรณีผูม้อบฉันทะเป็นนิติบุคคลในต่างประเทศ  ใหส้่งมอบสาํเนาหนังสือรบัรองการเป็นนิติบุคคล  ซึงออกโดย

หน่วยราชการทีมีอาํนาจของประเทศทีนิติบุคคลนนัตังอยู่ซึงรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูม้ีอาํนาจลงนามผูกพนันิติบุคคลนัน 

พรอ้มประทบัตราสาํคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 

 -สาํหรบันิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดทีมิไดม้ีตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัทาํคาํแปลเป็นภาษาอังกฤษ

แนบมาพรอ้มกนัดว้ย และใหผู้ม้ีอาํนาจลงนามผูกพนันติิบคุคลนนัลงนามรบัรองความถกูตอ้งของคาํแปล 

  - สาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชน หรือบัตรประจาํตวัขา้ราชการ หรือใบขับขี หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผูร้บัมอบ

ฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบฉันทะ พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูร้บัมอบฉันทะ 

หมายเหตุ: เนอืงจากบริษัทฯ จะตอ้งปฏิบตัิตามบทบญัญตัแิห่ง พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จึงขอความ

กรุณาให ้ผูถ้ือหน่วยทรสัต์ ผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉันทะขีดฆ่า ปกปิด หรือกระทาํการใด ๆ ทีไม่แสดงใหเ้ห็นถึงขอ้มูล

ศาสนา และหมู่โลหิต ทปีรากฏในสาํเนาเอกสารแสดงตวัตน ทงัน ีบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการขีดฆ่า ปกปิด หรือกระทาํการ

ขา้งตน้ในกรณีท ีผูถ้ือหน่วยทรสัต ์ผูม้อบฉนัทะ หรือผูร้บัมอบฉนัทะไม่ไดม้ีการขีดฆ่า ปกปิด หรือกระทาํการนนัมาแต่แรก 

 


