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เอกสารและหลักฐานที่ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมต้ องแสดงก่อนเข้ าร่ วมประชุม
วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหน่ วยทรัสต์
ประจาปี 2565 ผ่ านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น.
__________________________
1.

การลงทะเบียน

ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์ประจาปี 2565 ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสั ง หาริ มทรั พ ย์แ ละสิ ท ธิ ก ารเช่ า ไทยแลนด์ ไพร์ ม พร็ อ พเพอร์ ต้ ี เพื่ อ ความสะดวกในการลงทะเบี ย น
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์หรื อผูร้ ับมอบฉันทะ (แล้วแต่กรณี ) ที่จะเข้าร่ วมประชุม โปรดปฏิบตั ิดงั นี้
2. การเข้ าประชุมผ่ านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยตนเอง
โปรดกรอกแบบฟอร์ มลงทะเบี ยนสาหรั บการประชุ มผ่านสื่ ออิ เล็กทรอนิ กส์ (E-AGM) ตามที่ ปรากฏใน
เอกสารแนบ 9 โดยขอให้ท่านระบุอีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชดั เจนสาหรับใช้ในการ
ลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม และแนบสาเนาหลักฐานแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิ ทธิ การเข้าร่ วมประชุม E-AGM ดังนี้
2.1 กรณีบุคคลธรรมดา
- ให้ แ สดงเอกสารที่ ห น่ ว ยงานราชการออกให้ ฉ บับ จริ ง ที่ ย งั ไม่ ห มดอายุข องผู ้ถื อหน่ ว ยทรั ส ต์ เช่ น
บัตรประชาชน บัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อหนังสื อเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ -นามสกุล
ให้ยนื่ หลักฐานประกอบด้วย
2.2 กรณีนิติบุคคล
- กรณี นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้มอบและแสดงเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ แก่เจ้า หน้า ที่
เพื่อลงทะเบียนก่อนเริ่ มประชุม
ก. ส าเนาหนังสื อรั บรองนิ ติ บุ คคลที่ ออกโดยหน่ วยงานราชการไม่ เกิ น 6 เดื อน นับถึ งวันประชุ ม
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง โดยผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อม
ประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
ข. สาเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อหนังสื อเดิ นทางที่ ย งั ไม่หมดอายุข อง
ผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันนิ ติบุคคลนั้น พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง หากมีการเปลี่ยนแปลง
ชื่อ-นามสกุลให้ยนื่ หลักฐานประกอบด้วย
- กรณี นิติบุคคลในต่างประเทศ ให้มอบและแสดงเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
ก. สาเนาหนังสื อรับรองการเป็ นนิติบุคคลซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอานาจของประเทศที่นิติบุคคล
นั้น ตั้ง อยู่ ไ ม่ เ กิ น 1 ปี นับถึ งวัน ประชุ ม ผู ้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ พร้ อมลงนามรั บ รองส าเนาถู ก ต้ อ ง
โดยผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
ข. สาเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อหนังสื อเดิ นทางที่ ยงั ไม่ หมดอายุข อง
ผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันนิ ติบุคคลนั้น พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง หากมีการเปลี่ยนแปลง
ชื่อ-นามสกุลให้ยนื่ หลักฐานประกอบด้วย
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ค. ในกรณี ที่ เ อกสารใดที่ มิไ ด้มี ต้น ฉบับเป็ นภาษาอัง กฤษ จะต้องจัด ทาค าแปลเป็ นภาษาอัง กฤษ
แนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผมู ้ ีอานาจลงนามผูกพันนิ ติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้องของ
คาแปล พร้อมประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
2.3 การดาเนินการก่อนเข้ าร่ วมประชุมผ่ านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยตนเอง
- ขอให้ท่านส่ งแบบฟอร์มลงทะเบียนสาหรับการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์และหลักฐานแสดงตัวตน
ดังกล่าวข้างต้นให้แก่ผจู ้ ดั การกองทรัสต์ ภายในวันพุธที่ 20 เมษายน 2565 ผ่านช่องทาง ดังนี้
(1) ช่องทาง E-mail: info@sccpreit.com และ
(2) ช่องทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน:
บริษัท เอสซีซีพี รีทส์ จากัด
388 อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้อง 1701-2 ถนนสุ ขมุ วิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
(เพื่อการประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ประจาปี 2565)
- เมื่อผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้รับเอกสารตามข้อ 2.1 หรื อ 2.2 จากผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะ
ด าเนิ นการตรวจสอบเอกสารเพื่ อยืนยันสิ ทธิ เ ข้า ร่ วมประชุ ม โดยเมื่ อผ่า นการตรวจสอบสิ ทธิ แ ล้ว
ผูจ้ ัดการกองทรั สต์จะจัดส่ งชื่ อผูใ้ ช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) พร้ อมเว็บ ลิ งค์ (Weblink)
ในการเข้ า สู่ ระบบการประชุ ม E-AGM ทั้ ง นี้ ขอความกรุ ณาให้ ผู้ ถื อ หน่ วยทรั สต์ งดให้
ชื่ อ ผู้ ใ ช้ (Username) และรหั ส ผ่ า น (Password) ของท่ า นแก่ ผ้ ู อื่ น กรณี ที่ ชื่ อ ผู้ ใ ช้ (Username) และ
รหั สผ่ าน (Password) ของท่ านสู ญ หาย หรื อ ยั งไม่ ได้ รั บภายในวั นที่ 23 เมษายน 2565 กรุ ณ าติ ดต่ อ
ผู้จัดการกองทรัสต์ โดยทันที
- การเข้า ร่ ว มประชุ ม และการลงคะแนนผ่ า นทางสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ส ามารถใช้ไ ด้กับ คอมพิ วเตอร์ /
โน๊ ต บุ๊ ค (Notebook) / แท็ บ เล็ ต (Tablet) และโทรศัท พ์ มื อ ถื อ ผ่ า น Web Browser : Google Chrome
ด้วยอินเตอร์เน็ตความเร็ ว 4G หรื ออินเตอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน (Wi-Fi)
หมายเหตุ : กรณี เ ข้า ร่ วมประชุ มผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพ ท์มือถื อ จะต้ อ งติดตั้งโปรแกรม
Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้ าร่ วมประชุม ซึ่งสามารถ download ได้ดงั นี้
ระบบ iOS

https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloudmeetings/id546505307

ระบบ Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.
zoom.videomeetings
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3.

- ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะจัดส่ งรายละเอียด ได้แก่ ชื่อผูใ้ ช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไปให้กบั
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ พร้อมจัดส่ งไฟล์คู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM แก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ดว้ ย
ขอให้ท่านศึกษาวิธีการใช้งาน โดยละเอียดจากข้อมูลที่ผจู ้ ดั การกองทรัสต์หรื อผูใ้ ห้บริ การระบบควบคุม
การประชุ มนาส่ งให้แก่ ท่าน ทั้งนี้ ระบบจะเปิ ดให้ท่านลงทะเบี ยนเข้าร่ วมประชุ มล่วงหน้า 60 นาที
ก่อนเริ่ มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดจะเริ่ มในเวลา 09.30 น. เป็ นต้นไปเท่านั้น
- ในกรณี ที่มีวาระที่จะต้องลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM ผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์สามารถลงคะแนน
ในวาระดังกล่ า ว โดยลงคะแนน “เห็ นด้วย” หรื อ “ไม่ เ ห็ นด้วย” หรื อ “งดออกเสี ย ง” กรณี ที่ท่ า น
ไม่ลงคะแนนสาหรับวาระนั้นๆ ระบบจะนับคะแนนเป็ น “งดออกเสี ยง” โดยอัตโนมัติ
- กรณี ที่ผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์ประสบปั ญหาทางด้านเทคนิ คในการใช้ระบบการประชุ ม E-AGM ก่อนหรื อ
ระหว่า งการประชุ ม กรุ ณ าติ ด ต่ อ บริ ษทั โอ เจ อิ นเตอร์ เนชั่นแนล จากัด ซึ่ งเป็ นผูใ้ ห้บริ การระบบ
การประชุ ม E-AGM ของกองทรั ส ต์ โดยผูจ้ ัด การกองทรั ส ต์ จะระบุช่ องทางการติ ด ต่อไว้ในอี เ มล์
(E-mail) ที่ได้ส่งชื่อผูใ้ ช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ให้ท่าน
การมอบฉันทะเพื่อเข้ าประชุมผ่ านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
ผูจ้ ัดการกองทรั สต์ได้แนบหนังสื อมอบฉันทะในการประชุ มผูถ้ ื อหน่ วย โดยผู้ถือหน่ วยจะต้ อ งเลื อ กใช้
หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่ านั้น รายละเอียดดังเอกสารแนบ 7 หนังสื อมอบฉันทะ
จานวน 3 แบบ ได้แก่
(1) แบบ ก. เป็ นแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบทัว่ ไป ซึ่งเป็ นแบบที่ง่ายไม่ซบั ซ้อน
(2) แบบ ข. เป็ นแบบหนังสื อมอบฉันทะที่กาหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
(3) แบบ ค. เป็ นแบบที่ใช้เฉพาะกรณี ผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดี ยน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหน่วยทรัสต์
ทั้งนี้ ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ทวั่ ไปจะเลือกใช้หนังสื อมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรื อ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ ง
เท่ า นั้น ส่ ว นผู ้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ที่ ป รากฏชื่ อ ตามสมุ ด ทะเบี ย นเป็ นผู ้ล งทุ น ต่ า งประเทศและแต่ ง ตั้ง ให้
คัสโตเดี ยน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ั บฝากและดู แลหน่ วยทรั สต์จะต้องใช้หนังสื อมอบฉันทะ
แบบ ค.
3.1 กรณีผ้ ถู ือหน่ วยทรัสต์ เป็ นบุคคลธรรมดาหรื อเป็ นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
- เลือกใช้หนังสื อมอบฉันทะแบบ ก. หรื อ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
- ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ (ผูม้ อบฉันทะ) รายใดที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็ นตัวแทนของตนเพื่อเข้า
ร่ วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงต้องเป็ นการมอบฉันทะให้กบั บุคคลธรรมดาหรื อนิ ติบุคคลรายใดราย
หนึ่งเท่านั้น และบริ ษทั ฯ จะถือว่าการใช้สิทธิออกเสี ยงของตัวแทนผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ในครั้งนี้ เป็ นการใช้
สิ ทธิออกเสี ยงตามจานวนหน่วยทรัสต์ท้ งั หมดของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่มอบฉันทะแล้วแต่กรณี
- ในกรณี ที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของผูจ้ ดั การกองทรัสต์เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะให้มีสิทธิ พิจารณา
และลงมติ แทนได้ทุ กประการตามที่ เ ห็ นสมควร หรื อกรณี ที่แต่งตั้งให้กรรมการอิ ส ระของผูจ้ ัด การ
กองทรัสต์เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ แต่มิได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อ
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3.2
-

-

ระบุไว้ไม่ชดั เจนนั้น ให้ถือว่าผูม้ อบฉันทะกาหนดให้กรรมการอิสระของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ในฐานะ
ผูร้ ับมอบฉันทะใช้สิทธิออกเสี ยง งดออกเสี ยง ในมติดงั กล่าวในทุกวาระของการประชุม
กรณีผ้ ูถือหน่ วยทรัสต์ เป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็ นผู้รับฝากและดูแลหน่ วยทรัสต์
ใช้หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. เท่านั้น
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ (ผูม้ อบฉันทะ) รายใดที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็ นตัวแทนของตนเพื่อเข้า
ร่ วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงต้องเป็ นการมอบฉันทะให้กบั บุคคลธรรมดาหรื อนิ ติบุคคลรายใดราย
หนึ่งเท่านั้น และบริ ษทั ฯ จะถือว่าการใช้สิทธิออกเสี ยงของตัวแทนผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ในครั้งนี้ เป็ นการใช้
สิ ทธิออกเสี ยงตามจานวนหน่วยทรัสต์ท้ งั หมดของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่มอบฉันทะแล้วแต่กรณี
ในกรณี ที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของผูจ้ ดั การกองทรัสต์เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะให้มีสิทธิ พิจารณา
และลงมติ แทนได้ทุ กประการตามที่ เ ห็ นสมควร หรื อกรณี ที่แต่งตั้งให้กรรมการอิ ส ระของผูจ้ ัด การ
กองทรัสต์เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ แต่มิได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อ
ระบุไว้ไม่ชดั เจนนั้น ให้ถือว่าผูม้ อบฉันทะกาหนดให้กรรมการอิสระของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ในฐานะ
ผูร้ ับมอบฉันทะใช้สิทธิออกเสี ยง งดออกเสี ยง ในมติดงั กล่าวในทุกวาระของการประชุม

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวก โปรดส่ งหนังสื อมอบฉันทะและเอกสารหรื อหลักฐานมายังบริ ษทั เอสซีซีพี รี ทส์ จากัด
เลขที่ 388 ชั้น 17 ห้อง 1701-2 อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ถนนสุ ขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร
10110 ภายในวันพุ ธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565 โดยกรอกข้อมู ลและลงลายมื อชื่ อให้ครบถ้ วน หากมี การแก้ไข
หรื อขีดลบข้อความที่สาคัญ ผูม้ อบฉันทะต้องลงนามกากับไว้ทุกแห่ ง และหนังสื อมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์
20 บาท

เอกสารแนบ 5

เอกสารที่ต้องใช้ ประกอบการมอบฉันทะ
(1) กรณี ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์เป็ นบุคคลธรรมดา ผูร้ ับมอบฉันทะจะต้องจัดส่ งเอกสารดังต่อไปนี้
- หนังสื อมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผูถ้ ือหน่วยทรัสต์และผูร้ ับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อสาเนาหนังสื อเดินทางที่ยงั ไม่
หมดอายุของผูม้ อบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ อบฉันทะ
- บัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อหนังสื อเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ (ในกรณี
ผูม้ อบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) ฉบับจริ งพร้ อมลงนามรั บรองสาเนาถูกต้องโดยผูร้ ั บมอบฉั นทะ
เพื่อใช้ในการลงทะเบียน
(2) กรณี ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์เป็ นนิติบุคคล ผูร้ ับมอบฉันทะจะต้องจัดส่ งเอกสารดังต่อไปนี้
- หนังสื อมอบฉันทะซึ่ งลงนามโดยผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันนิ ติบุคคลผูเ้ ป็ นผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ตามหนังสื อ
รั บ รองนิ ติ บุ ค คลฉบับ ล่ า สุ ด ที่ อ อกโดยหน่ ว ยงานราชการอายุ ไ ม่ เ กิ น 6 เดื อนนั บถึ ง วัน ประชุ ม
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- กรณี ผมู ้ อบฉันทะเป็ นนิ ติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสาเนาหนังสื อรับรองนิ ติบุคคลฉบับ
ล่าสุ ดที่ออกโดยหน่วยงานราชการอายุไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันประชุมผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์ ซึ่ งรับรองสาเนา
ถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- กรณี ผูม้ อบฉันทะเป็ นนิ ติ บุคคลในต่างประเทศ ให้ ส่ งมอบส าเนาหนังสื อรั บรองการเป็ นนิ ติบุคคล
ซึ่ งออกโดยหน่ วยราชการที่ มีอานาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่อายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันประชุม
ผู ้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ และให้ ผู ้มี อ านาจลงนามผู ก พั น นิ ติ บุ ค คลนั้ นลงนามรั บ รองความถู ก ต้ อ ง
พร้อมประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- สาหรั บนิ ติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่ มิได้มีต้นฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทาคาแปลเป็ น
ภาษาอังกฤษแนบมาพร้ อมกันด้วย และให้ผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันนิ ติบุคคลนั้นลงนามรั บรองความ
ถูกต้องของคาแปล พร้อมประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี ผมู ้ ีอานาจลงนาม
ผูกพันนิ ติบุคคลเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันนิ ติบุคคล พร้อมลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลดังกล่าว
- ผูร้ ับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อหนังสื อเดินทาง
(ในกรณี ผรู ้ ับมอบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) ฉบับจริ งที่ยงั ไม่หมดอายุ เพื่อใช้ในการลงทะเบียน

