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เอกสารแนบ 9 

ข้อปฏิบตัิส าหรับการเข้าร่วมประชุมวสิามัญผู้ถือหน่วยทรัสตผ่์านสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-EGM) และการมอบฉันทะ 
 

 ผูถื้อหน่วยทรสัตห์รือผูร้บัมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเขา้ร่วมการประชุมวิสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ครัง้ที่ 1/2565 
ของกองทรสัต ์DREIT ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(“E-EGM”) โปรดด าเนินการตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารนี ้
 
การแจ้งความประสงคเ์ข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์

ผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่ประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชมุ E-EGM จะตอ้งแจง้ความประสงคท์ี่จะเขา้รว่มประชมุ โดยสามารถแจง้
ไดด้ว้ยวิธีส่งขอ้มลู ดงันี ้(1) ทาง อีเมล (E-mail) หรือ ไปรษณียล์งทะเบียน หรือ (2) ทางเว็บไซต ์หรือ QR Code โดยมี
รายละเอียดวิธีการแจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ดงัต่อไปนี ้
 

1. แจ้งความประสงคเ์ข้าร่วมประชุม ด้วยวธิีส่งข้อมูลทางอีเมล (E-mail) หรือไปรษณียล์งทะเบียน 

โปรดกรอกแบบฟอรม์ใบตอบรบัเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตผ่์านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) ตามที่ปรากฏ
ในเอกสารแนบ 10 และแนบส าเนาหลกัฐานแสดงตวัตน เพื่อยืนยนัสิทธิเขา้รว่มประชมุ E-EGM ดงันี ้

1.1. กรณีผู้ถือหน่วยทรัสตเ์ป็นบุคคลธรรมดา 

(1) กรณีผูถื้อหน่วยทรสัตม์คีวามประสงคเ์ขา้รว่มประชมุ E-EGM ดว้ยตนเอง 

• ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ ส าเนาหนงัสือเดินทาง หรือ ส าเนาเอกสารอื่นซึ่งออกโดย
หน่วยงานราชการ ที่ยงัไม่หมดอายแุละลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้งของผูถื้อหน่วยทรสัต ์

(2) กรณีผูถื้อหน่วยทรสัตม์อบฉันทะให้ผูอ้ื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทเขา้ร่วมประชุม E-EGM แทน
ตนเองผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่ไม่สามารถเขา้รว่มประชมุ E-EGM ดว้ยตนเอง  

ผูถื้อหน่วยทรสัตส์ามารถมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัท คือ นางสาวณัฐรินทร ์
ตาลทอง กรรมการอิสระ อายุ 53 ปี หรือ นายวีรพันธ ์พูลเกษ กรรมการอิสระ อายุ 61 ปี รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบ 12 เขา้รว่มประชมุและออกเสียงแทนได ้ 

• หนงัสือมอบฉันทะที่ปรากฏตามเอกสารแนบ 11 ที่กรอกขอ้ความครบถว้น และลงลายมือชื่อ
ของผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ และ  

• ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ ส าเนาหนงัสือเดินทาง ที่ยงัไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อ
รบัรองส าเนาถกูตอ้งของผูม้อบฉนัทะ และ  

• ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ ส าเนาหนงัสือเดินทาง ที่ยงัไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อ
รบัรองส าเนาถกูตอ้งของผูร้บัมอบฉนัทะ และ 

• กรณีที่บุคคลที่มิได้มีสัญชาติไทย หากเอกสารหรือหลักฐานข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับ
ภาษาไทย หรือ ภาษาองักฤษ จะตอ้งแสดงเอกสารค าแปลฉบบัภาษาองักฤษ ซึ่งลงนามรบัรอง
ค าแปลโดยผูถื้อหน่วยทรสัต ์
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1.2. กรณีผู้ถือหน่วยทรัสตเ์ป็นนิตบิุคคล 

(1) กรณีผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนันิตบิคุคลมีความประสงคเ์ขา้รว่มประชมุ E-EGM ดว้ยตนเอง 

• หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) ที่ลงลายมือชื่อของผู้มีอ  านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น  พรอ้ม
ประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) และ 

• กรณีผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ใหแ้นบส าเนาหนังสือรบัรอง
การจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุม E-EGM ของผูข้องนิติบุคคล
ดงักล่าว ซึ่งลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลนั้น พรอ้ม
ประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) หรือ กรณีผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ป็นนิติบุคคลในต่างประเทศ 
ใหแ้นบส าเนาหนงัสือรบัรองการเป็นนิติบุคคล อายุไม่เกิน 1 ปีก่อนวนัประชุม E-EGM ของนิติ
บุคคลดงักล่าว ซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอ  านาจของประเทศที่นิติบุคคลนัน้ตัง้อยู่ และใหผู้ม้ี
อ  านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลนัน้ลงนามรบัรองความถูกตอ้ง พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิติ
บคุคล (ถา้มี) และ 

• ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ หนงัสือเดินทาง ที่ยงัไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรบัรอง
ส าเนาถกูตอ้งของผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ และ  

• ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ หนงัสือเดินทาง ที่ยงัไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรบัรอง
ส าเนาถกูตอ้งของผูร้บัมอบอ านาจ (ถา้มีการมอบอ านาจ) และ 

• กรณีที่เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนต่างชาติ หากเอกสารหรือหลักฐานขา้งตน้ ไม่ใช่เอกสาร
ฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ จะตอ้งแสดงเอกสารค าแปลฉบบัภาษาองักฤษ ซึ่งลงนาม
รบัรองค าแปลโดยผูม้ีอ  านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลนัน้ พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล 
(ถา้มี) 

(2) กรณีผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนันิตบิคุคลมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่น หรือกรรมการอิสระของบรษิัทเขา้รว่มประชมุ 
E-EGM แทนตนเอง 

ผูม้ีอ  านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลที่ไม่สามารถเขา้ร่วมประชมุ E-EGM ดว้ยตนเอง สามารถมอบฉันทะ
ใหบุ้คคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัท คือ นางสาวณัฐรินทร ์ตาลทอง กรรมการอิสระ อายุ 53 ปี 
หรือ นายวีรพนัธ ์พูลเกษ กรรมการอิสระ อายุ 61 ปี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 12 เขา้รว่ม
ประชมุและออกเสียงแทนได ้ 

• หนงัสือมอบฉนัทะตามที่ปรากฏตามเอกสารแนบ 11 ที่กรอกขอ้ความครบถว้น และลงลายมือ
ชื่อของผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) ของผู้
มอบฉนัทะ และลงลายมือชื่อของผูร้บัมอบฉนัทะ และ  

• กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ใหแ้นบส าเนาหนงัสือรบัรองการจด
ทะเบียนเป็นนิติบคุคล อายไุม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัประชมุ E-EGM ของผูม้อบฉนัทะ ซึ่งลงลายมอื
ชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลนัน้ พรอ้มประทบัตราส าคญัของ
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นิติบุคคล (ถ้ามี) หรือ กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลในต่างประเทศ ให้แนบส าเนาหนังสือ
รบัรองการเป็นนิติบุคคล อายุไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุม E-EGM ของผูม้อบฉันทะ ซึ่งออกโดย
หน่วยราชการที่มีอ  านาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตัง้อยู่ และใหผู้ม้ีอ  านาจลงนามผูกพันนิติ
บคุคลนัน้ลงนามรบัรองความถกูตอ้ง พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) และ  

• ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ หนงัสือเดินทาง ที่ยงัไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรบัรอง
ส าเนาถกูตอ้งของผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ (ผูม้อบฉนัทะ) และ  

• ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ หนงัสือเดินทาง ที่ยงัไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรบัรอง
ส าเนาถกูตอ้งของผูร้บัมอบฉนัทะ และ 

• กรณีที่เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนต่างชาติ หากเอกสารหรือหลักฐานขา้งตน้ ไม่ใช่เอกสาร
ฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ จะตอ้งแสดงเอกสารค าแปลฉบบัภาษาองักฤษ ซึ่งลงนาม
รบัรองค าแปลโดยผูม้ีอ  านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลนัน้ พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล 
(ถา้มี) 

 

1.3. ช่องทางส าหรับส่งเอกสารส าหรับการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม E-EGM ทางอีเมล (E-mail) หรือ 
ไปรษณียล์งทะเบียน 

 
ผูถื้อหน่วยทรสัตห์รือผูร้บัมอบฉนัทะที่มีความประสงคจ์ะเขา้รว่มการประชมุ E-EGM โปรดส่งเอกสารตามที่ระบุ
ไวข้า้งตน้มาถึงผูจ้ดัการกองทรสัตภ์ายในวันที ่8 ธันวาคม 2565 ตามช่องทาง ดงันี ้ 

• อีเมล (E-mail): ir@dtcreit.com หรือ  

• ไปรษณียล์งทะเบียน: “ผู้จัดการกองทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิ
การเช่าดุสิตธานี” เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 29 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330 

 

2. แจ้งความประสงคเ์ข้าร่วมประชุม E-EGM ด้วยวิธีส่งข้อมูลทางเว็บไซต ์หรือ QR Code 

2.1. ส่งแบบค ารอ้งแจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชมุ E-EGM ผ่านทางเว็บไซต ์โดยเขา้ไปท่ี 

เขา้ไปท่ี Link Scan QR Code 

https://app.inventech.co.th/DREIT105323R  

 

 
 

mailto:ir@dtcreit.com
https://app.inventech.co.th/DREIT105323R
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2.2. กรอกขอ้มลูของผูถื้อหน่วยทรสัตต์ามที่ระบบแสดง เช่น 

• ชื่อ – นามสกลุ หรือ ชื่อนิติบคุคล (กรณีผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ป็นนิติบคุคล) 

• เลขประจ าตวัประชาชน หรือ เลขที่หนงัสือเดินทาง หรือ เลขประจ าตวันิติบุคคล (กรณีผูถื้อหน่วยทรสัต์
เป็นนิติบคุคล) 

• เลขทะเบียนผูถื้อหน่วยทรสัต ์

• จ านวนหนว่ยทรสัต ์

• เบอรโ์ทรศพัทม์ือถือ (ของผูท้ี่จะเขา้รว่มประชมุ) 

• อีเมล (E-mail) เพื่อรบัชื่อผูใ้ช ้(Username) รหสัผูใ้ช ้(Password) และ WebLink ในการเขา้สู่ระบบการ
ประชมุ E-EGM พรอ้มจดัส่งไฟลค์ู่มือวิธีการใชง้านระบบการประชมุ E-EGM 

• แนบส าเนาหลกัฐานแสดงตวัตน ตามที่ก าหนดในขอ้ 1.1. หรือ ขอ้ 1.2. (แลว้แตก่รณี) 

 

2.3. เมื่อกรอกขอ้มลูในขอ้ 2.2. ครบถว้นแลว้ ใหเ้ลือกที่ “ขา้พเจา้ไดอ้่านและตกลงปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดการเขา้ร่วม
ประชุม ข้อก าหนดการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Inventech Connect” โดยกดในช่องส่ีเหล่ียมเพื่อยอมรับ
เงื่อนไขการใชบ้รกิาร 
 

2.4. ใหเ้ลือก “ส่งแบบค ารอ้ง” 
 

2.5. หลงัจากขัน้ตอน 2.4 เจา้หนา้ที่จะด าเนินการตรวจสอบขอ้มลูแบบค ารอ้งและความครบถว้นของส าเนาหลกัฐาน
แสดงตวัตน 

 
หมายเหต:ุ  

(ก) ระบบลงทะเบียนยื่นแบบค ารอ้งแจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมผ่านทางเว็บไซตจ์ะเปิดด าเนินการ
ตั้งแต่วันที่  7 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป และสิน้สุดการลงทะเบียนในวันที่  14 
ธันวาคม 2565 เมื่อมีการปิดการประชุม (ทัง้นีจ้ะมีเจา้ที่ใหบ้ริการ (Inventech Call Center) (เบอรโ์ทร 
02-931-9139) ตัง้แต่วนัท่ี 7 ธันวาคม 2565 เป็นตน้ไป) 

(ข) กรณีผูถื้อหน่วยที่ประสงคม์อบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษิัท: 

ภายหลังการส่งแบบค ารอ้งแจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมผ่านทางเว็บไซตต์ามขอ้ 2. กรุณาจดัส่ง
หนังสือมอบฉันทะตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 11 พรอ้มเอกสารประกอบตามที่ก าหนดในขอ้ 1.1. 
หรือ ขอ้ 1.2. (แลว้แต่กรณี) มายงับรษิัท ตามที่อยู่ดงันี ้

o ไปรษณียล์งทะเบียน: “ผู้จัดการกองทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
และสิทธิการเช่าดุสิตธานี” เลขที่ 319 อาคารจตัุรสัจามจุรี ชั้น 29 ถนนพญาไท แขวงปทุมวนั 
เขตปทมุวนักรุงเทพมหานคร 10330 

 



 

เอกสารแนบ 9 หนา้ 5 

โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแลว้ บริษัทจะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผู้ใช้ (Password) และ WebLink ใน

การเข้าสู่ระบบการประชุม E-EGM พร้อมจัดส่งไฟล์คู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-EGM ไปยัง อีเมล  

(E-mail) ที่ท่านระบุไว้แบบฟอรม์ใบตอบรับเข้าร่วมการประชุม E-EGM (เอกสารแนบ 10) หรือ ที่ท่านระบุไว้ในค า

ร้องแจ้งความประสงคเ์ข้าร่วมประชุมผ่านทางเว็บไซตใ์นข้อ 2.2 (แล้วแต่กรณี) 

 
ทัง้นี ้กรณีที่ชื่อผูใ้ช ้(Username) และรหสัผูใ้ช ้(Password) สญูหาย ยงัไม่ไดร้บั หรือหากท่านมีขอ้สงสยัประการใด

เก่ียวกบัการใชง้านระบบการประชมุ E-EGM กรุณาติดต่อ 02-931-9139 ในระหว่างวนัท่ี 7-14 ธันวาคม 2565 เวลา 8.30 น. – 
17.30 น. (เฉพาะวันท าการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ) ทั้งนี ้ขอความกรุณางดให้ Username และ 
Password ของท่านแก่ผูอ้ื่น 
 
การเข้าร่วมประชุม E-EGM 
 

ระบบจะเปิดใหท้่านเขา้รว่มประชมุ E-EGM ในวนัท่ี 14 ธันวาคม 2565 เวลา 8.00 น. ซึ่งเป็นการเปิดระบบล่วงหนา้ 2 
ชั่วโมงก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดจะเริ่มในเวลา  10.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท ดุสิตธานี  
พรอ็พเพอรต์ีส้ ์รีท จ ากดั เท่านัน้ 
 
วิธีการลงเสียงลงคะแนนระหวา่งการประชุม E-EGM 
 

วิธีการลงคะแนนระหว่างการประชมุ E-EGM ในแต่ละวาระสามารถลงคะแนน “เห็นดว้ย” หรือ “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งด
ออกเสียง” กรณีที่ไม่ลงคะแนนส าหรบัวาระใด ๆ ระบบจะนบัคะแนนเป็น “เห็นดว้ย” โดยอตัโนมตัิ  
 

การส่งค าแนะน าหรือค าถามเพิ่มเติม 

ส าหรบัการส่งค าแนะน าหรือค าถามเพิ่มเติมที่เก่ียวขอ้งกับวาระใด ๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชมุ E-EGM สามารถ
ส่งตามวิธีการ ดงันี ้

• ในระหว่างการประชมุ E-EGM ผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่เขา้ร่วมประชมุสามารถส่งค าแนะน าหรือค าถามไดผ่้านระบบ
การประชมุ E-EGM  

• ผู้ถือหน่วยทรัสตส์ามารถส่งค าแนะน าหรือค าถามล่วงหน้าให้บริษัท ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ผ่าน
ช่องทาง ดงันี ้
o อีเมล (E-mail): ir@dtcreit.com หรือ  
o ไปรษณียล์งทะเบียน: “ผู้จัดการกองทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิ

การเช่าดุสิตธานี” เลขที่  319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 29 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330 

 

*** การประชุม E-EGM นีจ้ะเป็นการประชุมผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกสเ์ท่าน้ัน และจะไม่มีการจัดสถานที ่
การประชุม ขอความร่วมมือผู้ถือหน่วยทรัสตไ์ม่เดินทางมาทีบ่ริษทั*** 

mailto:IR@dtcreit.com

