
 

เอกสารแนบ 7 

ข้อปฎบิัติส ำหรับกำรเข้ำประชุมผู้ถอืหน่วยผ่ำนสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM)  
ทรัสตเ์พื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพยอ์ิมแพ็ค โกรท 

 

กรณีผู้ถอืหน่วยตอ้งกำรเข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์ 

1. โปรดกรอกแบบฟอรม์ลงทะเบียนเขา้รว่มประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส  ์(เอกสารแนบ 8) โดยขอใหท้่านระบุ อีเมล ์
(E-mail) และหมำยเลขโทรศัพทม์ือถอืของท่ำน ให้ชัดเจนส ำหรับใช้ในกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม  

2. แนบส าเนาหลกัฐานแสดงตวัตน เพื่อยืนยนัสทิธิเขา้รว่มประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์ดงันี ้
2.1 ผู้ถอืหน่วยที่เป็นบุคคลธรรมดำ 

 กรณีผูถื้อหนว่ยประสงคเ์ข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์ 
o ส าเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกใหท้ี่ยงัไม่หมดอาย ุเช่นบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัร

ประจ าตวัราชการ หรอืใบอนญุาตขบัขี่ หรอืหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) กรณีมีการ
เปลีย่นแปลงช่ือ-สกลุ ขอใหผู้ถื้อหนว่ยแนบหลกัฐานประกอบดว้ย 

 กรณีผูถื้อหนว่ยมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้ำร่วมประชุมแทน ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์

o หนงัสอืมอบฉนัทะ ตามเอกสารแนบ 6 กรอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น และลงลายมือผูม้อบฉนัทะ
และผูร้บัมอบฉนัทะ และติดอากรครบถว้นแลว้ 

o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6) 
2.2 ผู้ถอืหน่วยที่เป็นนิติบุคคล 

 กรณีนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

o ส าเนาหนังสือรบัรองนิติบุคคล ออกใหไ้ม่เกิน 180 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวง
พาณิชย ์พรอ้มทัง้บตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผูม้ี
อ  านาจ 

o ในกรณีมอบฉนัทะ หนงัสือมอบฉนัทะ ตามเอกสารแนบ 6 กรอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น และลง
ลายมือผูม้อบฉันทะและผูร้บัมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้  พรอ้มส าเนาบัตร
ประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผูม้ีอ  านาจที่ไดล้งนามใน
หนงัสือมอบฉนัทะ พรอ้มส าเนาบตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของ
ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 กรณีนิติบคุคลที่จดทะเบียนในตา่งประเทศ 

o ส าเนาหนงัสือรบัรองบริษัท พรอ้มทัง้บตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) 
ของกรรมการผูม้ีอ  านาจ 

o ในกรณีมอบฉนัทะ หนงัสือมอบฉนัทะ ตามเอกสารแนบ 6 กรอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น และลง
ลายมือผูม้อบฉันทะและผูร้บัมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้  พรอ้มส าเนาบตัร
ประจ าตวัหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการที่มีอ  านาจที่ไดล้งนามใน



 

หนงัสือมอบฉนัทะ พรอ้มส าเนาบตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของ
ผูร้บัมอบฉนัทะ 

กรณีที่เอกสารหรือหลกัฐานที่ไดก้ล่าวขา้งตน้ ไม่ใช่เอกสารฉบบัภาษาไทย หรือ ภาษาองักฤษ ผูถื้อหน่วยจะตอ้งแสดง
เอกสารค าแปลฉบบัภาษาองักฤษ ซึ่งลงนามรบัรองค าแปล โดยผูถื้อหน่วย หรือ โดยผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ 
(ในกรณีเป็นนิติบคุคล)  

3. ส่งเอกสารแจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(ขอ้1) และหลกัฐานแสดงตวัตน พรอ้มเอกสาร
ประกอบตา่งๆ (ขอ้2) โดยจดัสง่มาใหบ้รษัิท ภำยในวันอังคำรที่ 19 กรกฎำคม 2565 

 ทางอีเมล: enquiry@rmicompany.co.th หรอื SupawatK@rmicompany.co.th 

 ทางไปรษณีย :์ ฝ่ายนักลงทุนสมัพันธ์ บริษัท อาร ์เอ็ม ไอ จ ากัด เลขที่ 47/569-576 ชั้นที่ 10 คอนโดมิเนียม
อตุสาหกรรม นิวเจนีวา หมูท่ี่ 3 ถนนป๊อปปลูา่ 3 ต าบลบา้นใหม ่อ าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุ ี11120 

 

กรณีผู้ถอืหน่วยมีควำมประสงคจ์ะมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระ  

หากผูถื้อหนว่ยทรสัตไ์มส่ะดวกเขา้รว่มประชมุไดด้ว้ยตนเอง ทา่นสามารถมอบฉนัทะใหก้บักรรมการอิสระของบริษัทฯ 
คือ นายจิรขจร จตุรภัทร เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครัง้นี ้ โดยส่งหนังสือมอบฉันทะ 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6) และเอกสารประกอบการมอบฉนัทะ ใหบ้รษัิท ภำยในวันอังคำรที่ 19 กรกฎำคม 2565 

ผา่นช่องทางตอ่ไปนี ้

 ทางอีเมล: enquiry@rmicompany.co.th หรอื SupawatK@rmicompany.co.th  

 ทางไปรษณีย์: ฝ่ายนักลงทุนสมัพันธ์ บริษัท อาร ์เอ็ม ไอ จ ากัด เลขที่ 47/569-576 ชั้นที่ 10 คอนโดมิเนียม
อตุสาหกรรม นิวเจนีวา หมูท่ี่ 3 ถนนป๊อปปลูา่ 3 ต าบลบา้นใหม ่อ าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุ ี11120 

หมายเหต:ุ กรณีทีผู่ถื้อหนว่ยระบกุารลงคะแนนเสยีงแตล่ะวาระ กรรมการอิสระจะท าการลงคะแนนเสยีงตามที่ทา่นไดร้ะบุ
มาในหนงัสือมอบฉนัทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผูถื้อหน่วยมีสิทธิออกเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองด
ออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางสว่นได ้(เวน้แต่เป็นการลงคะแนน
เสยีงของ Custodian) 

 

กรณีผู้ถือหน่วยที่เป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝำกและ
ดูแลหุ้น  

กรุณาน าสง่ขอ้มลูตอ่ไปนี ้ 

1. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. (ที่แนบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุ) กรอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น ลงลายมือช่ือผู้
มอบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 



 

2. หนงัสอืรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของ คสัโตเดียน (Custodian) และลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดย
ผูม้ีอ  านาจลงนามแทนนิติบคุคลของ คสัโตเดียน (Custodian) หรอืผูร้บัมอบอ านาจ พรอ้มประทบัตราส าคญัของ
นิติบคุคล (ถา้มี) 

3. หนงัสอืมอบอ านาจจากผูถื้อหนว่ยใหค้สัโตเดยีน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 
4. หนงัสอืยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 
5. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ตา่งประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
6. จดัสง่ขอ้มลู ผา่นช่องทางตอ่ไปนี ้

 ทางอีเมล: enquiry@rmicompany.co.th หรอื SupawatK@rmicompany.co.th  

 ทางไปรษณีย์: ฝ่ายนักลงทุนสมัพันธ์ บริษัท อาร ์เอ็ม ไอ จ ากัด เลขที่ 47/569-576 ชั้นที่ 10 คอนโดมิเนียม
อตุสาหกรรม นิวเจนีวา หมูท่ี่ 3 ถนนป๊อปปลูา่ 3 ต าบลบา้นใหม ่อ าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุ ี11120 

 

โดยส ำเนำเอกสำรจะต้องมีกำรรับรองส ำเนำถูกต้อง และหำกเป็นเอกสำรที่จัดท ำขึน้ในต่ำงประเทศ ควรมีกำร
รับรองลำยมือชื่อโดยโนตำรีพับบลิค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กำรเข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

1. เมื่อผูถื้อหน่วยหรือผูร้บัมอบฉันทะที่แจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมและไดร้บัการตรวจสอบครบถว้นแลว้ ผู้
ใหบ้ริการจดัประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์จะส่ง Link ส าหรบัการเขา้ร่วมประชุมและคู่มือการเขา้ใชง้านไปยงั
อีเมลท์ี่ท่านไดร้ะบไุว ้ลว่งหนา้ 2 วนัก่อนวนัประชุม โปรดศึกษำคู่มือวิธีกำรใช้งำนระบกำรประชุมผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกสโ์ดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับอีเมลดังกล่ำวภำยในวันที่ 22 กรกฎำคม 2565 กรุณำ
ติดต่อบริษัทฯ โดยทันที 

2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส ์สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์  / โน๊ตบุ๊ค 
(Notebook) / แท็บเลต็ (Tablet) และโทรศทัพม์ือถือผา่น Web Browser: Chrome ดว้ยอินเตอรเ์น็ตความเรว็ 4G 
หรอือินเตอรเ์น็ตบา้นพืน้ฐาน  

หมายเหต ุ: กรณีเขา้รว่มประชมุผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศพัทม์ือถือ จะตอ้งติดตัง้โปรแกรม Zoom Cloud 
Meeting ก่อนเขา้รว่มประชมุ ซึง่สามารถ 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.
zoom.videomeetings 

 
3. ระบบจะเปิดใหเ้ขา้รว่มประชมุลว่งหนา้ 60 นาที ก่อนเริม่การประชมุ อยา่งไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริม่เมื่อถงึ

เวลาประชมุเทา่นัน้  
4. การเขา้สูร่ะบบผูเ้ขา้รว่มประชมุจะตอ้งใชข้อ้มลูเลขทะเบียนผูถื้อหนว่ย และเลขที่บตัรประชาชนของผูถื้อหนว่ย 
5. การลงคะแนนผา่นระบบ E-Voting ทา่นจะสามารถลงคะแนนแตล่ะวาระ โดยการลงคะแนนเห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

หรอืงดออกเสยีง อยา่งใดอยา่งหนึง่เทา่นัน้ กรณีที่ไมไ่ดล้งคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือวา่ทา่นลงคะแนนเสยีง
เป็นเห็นดว้ยโดยทนัที (ใชว้ิธีการนบัคะแนนโดยการเทคะแนนเสยีงไปทางเห็นดว้ย) 

6. กรณีที่ผูเ้ขา้รว่มประชุมมีเหตขุดัขอ้งหรือติดปัญหาในการใชง้านระบบ  E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ 
อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั ตามเบอรโ์ทรศพัทท์ี่ระบไุวใ้นอีเมลที่จดัสง่คูม่ือการใชง้านระบบไปใหท้า่น 

 

 

 

 

 

https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings


 

ช่องทำงผู้ถือหน่วยส ำหรับกำรส่งค ำแนะน ำหรือค ำถำมเกี่ยวข้องกับกองทรัสตฯ์ หรือวำระใดๆ สำมำรถกระท ำ
ได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี ้

1. สง่ค าแนะน าหรอืค าถามล่วงหน้ำใหบ้รษัิทก่อนวนัประชมุ ผา่นช่องทางดงัตอ่ไปนี ้

 อีเมล: enquiry@rmicompany.co.th หรอื SupawatK@rmicompany.co.th 

 ทางไปรษณีย์: ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท อาร์ เอ็ม ไอ จ ากัด เลขที่  47/569-576 ชั้นที่  10 
คอนโดมิเนียมอตุสาหกรรม นิวเจนีวา หมูท่ี่ 3 ถนนป๊อปปลูา่ 3 ต าบลบา้นใหม ่อ าเภอปากเกรด็ จงัหวดั
นนทบรุ ี11120 

2. สง่ค าแนะน าหรอืค าถามระหวา่งการประชมุ ส าหรบัผูท้ี่เขา้รว่มประชมุ E-AGM โดยผูเ้ขา้รว่มประชมุจะตอ้งระบุ
ช่ือและนามสกุล พรอ้มแจ้งว่าเป็นผูถื้อหน่วยเขา้ร่วมประชุมเอง หรือเป็นผูร้บัมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่ง
ค าแนะน าหรอืค าถามทกุครัง้ บรษัิทเปิดช่องทางในการสง่ค าแนะน าและค าถามระหวา่งประชมุ ดงันี  ้

 ช่องทางการสนทนาระบบพิมพข์อ้ความ (Chat)  

 ช่องทางการสนทนาระบบเสียง ซึ่งผูเ้ขา้รว่มประชุมจะกดปุ่ มยกมือ และเปิดไมคโ์ครโฟนที่อปุกรณข์อง
ตนเอง หลงัจากที่เจ้าหนา้ที่ควบคุมระบบส่งค าเชิญใหท้่านสนทนาได ้และกรุณาปิดไมคโ์ครโฟน
หลงัจากที่สนทนาเสรจ็ทกุครัง้ (สามารถดรูายละเอียดเพิ่มเตมิไดจ้ากคูม่ือการเขา้รว่มประชมุที่ถกูจดัสง่
ไปยงัอีเมลข์องผูเ้ขา้รว่มประชมุ) 

 

ทั้งนี้ หำกผู้ถอืหน่วยมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกำรประชุมสำมำรถติดต่อเจ้ำหน้ำที่ ดังนี้ 

1. เรือ่งการสง่เอกสำรยนืยนัตัวตนเพื่อเขา้รว่มประชมุผูถื้อหนว่ยผา่นสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์ติดตอ่ฝ่ำยนักลงทุน
สัมพันธเ์พื่อสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติมได ้ตามช่องทางการติดตอ่ของบรษัิทฯ ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

2. เรือ่งขั้นตอนกำรเข้ำร่วมประชุมและกำรลงคะแนนเสียงผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์กรณีที่ยืนยนัตวัตนอยา่ง
ถูกตอ้งและครบถว้นแลว้ ติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด ตามเบอรโ์ทรศพัทท์ี่ระบไุวใ้น
อีเมลที่จดัสง่คูม่ือการใชง้านระบบไปใหท้า่น 

 


