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เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 

วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ 
ประจ าปี 2566 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. 

__________________________ 
 

1.  การลงทะเบียน 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรัสตป์ระจ าปี 2566 ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิ
การเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ต้ี เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนผูถื้อหน่วยทรัสต์หรือผูรั้บมอบฉันทะ 
(แลว้แต่กรณี) ท่ีจะเขา้ร่วมประชุม โปรดปฏิบติัดงัน้ี 
2.  การเข้าประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง 
 โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามท่ีปรากฏใน
เอกสารแนบ 9 โดยขอใหท้่านระบุอีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศพัทมื์อถือของท่านใหช้ดัเจนส าหรับใชใ้นการ
ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม และแนบส าเนาหลกัฐานแสดงตวัตนเพื่อยนืยนัสิทธิการเขา้ร่วมประชุม E-AGM ดงัน้ี 

2.1 กรณีบุคคลธรรมดา 
- ให้แสดงเอกสารท่ีหน่วยงานราชการออกให้ฉบับจริงท่ียงัไม่หมดอายุของผู ้ถือหน่วยทรัสต์ เช่น               

บตัรประชาชน บตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือหนงัสือเดินทาง และหากมีการเปล่ียนแปลงช่ือ-นามสกุล      
ใหย้ืน่หลกัฐานประกอบดว้ย 

2.2 กรณีนิติบุคคล 
- กรณีนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย ให้มอบและแสดงเอกสารหลกัฐานดงัต่อไปน้ีแก่เจา้หน้าท่ี         

เพื่อลงทะเบียนก่อนเร่ิมประชุม  
ก. ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลท่ีออกโดยหน่วยงานราชการไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันประชุม                        

ผูถื้อหน่วยทรัสต ์พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง โดยผูมี้อ านาจลงนามผกูพนันิติบุคคลนั้น พร้อม
ประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) 

ข. ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือหนังสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอายุของ                
ผูมี้อ านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลนั้น พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง หากมีการเปล่ียนแปลง      
ช่ือ-นามสกุลใหย้ืน่หลกัฐานประกอบดว้ย 

- กรณีนิติบุคคลในต่างประเทศ ใหม้อบและแสดงเอกสารหลกัฐานดงัต่อไปน้ี 

ก. ส าเนาหนงัสือรับรองการเป็นนิติบุคคลซ่ึงออกโดยหน่วยราชการท่ีมีอ านาจของประเทศท่ีนิติบุคคล
นั้ นตั้ งอยู่ไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันประชุมผู ้ถือหน่วยทรัสต์ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง                        
โดยผูมี้อ านาจลงนามผกูพนันิติบุคคลนั้น พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) 
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ข. ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือหนังสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอายุของ                  

ผูมี้อ านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลนั้น พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง หากมีการเปล่ียนแปลง      
ช่ือ-นามสกุลใหย้ืน่หลกัฐานประกอบดว้ย 
 

ค. ในกรณีท่ีเอกสารใดท่ีมิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดท าค าแปลเป็นภาษาอังกฤษ         

แนบมาพร้อมกนัดว้ย และให้ผูมี้อ านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกตอ้งของ     
ค าแปล พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) 

2.3 การด าเนินการก่อนเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง 
- ขอให้ท่านส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการประชุมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์และหลกัฐานแสดงตวัตน

ดงักล่าวขา้งตน้ใหแ้ก่ผูจ้ดัการกองทรัสต ์ภายในวนัพุธท่ี 19 เมษายน 2566 ผา่นช่องทาง ดงัน้ี 
 (1) ช่องทาง E-mail: info@sccpreit.com และ 
 (2)  ช่องทางไปรษณียล์งทะเบียน: 

บริษัท เอสซีซีพ ีรีทส์ จ ากัด  
388 อาคารเอก็เชน ทาวเวอร์ ชั้น 39 หอ้ง 3903 ถนนสุขมุวิท  
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
(เพื่อการประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรัสต ์ประจ าปี 2566)  

- เม่ือผูจ้ดัการกองทรัสต์ไดรั้บเอกสารตามขอ้ 2.1 หรือ 2.2 จากผูถื้อหน่วยทรัสต์ ผูจ้ดัการกองทรัสต์จะ            
ด าเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยนัสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยเม่ือผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว 
ผูจ้ัดการกองทรัสต์จะจัดส่งช่ือผูใ้ช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) พร้อมเว็บลิงค์ (Weblink)                  
ในการ เข้า สู่ ร ะบบการประ ชุม  E-AGM ทั้ ง น้ี  ข อ ค ว า ม ก รุ ณ า ใ ห้ ผู้ ถื อ ห น่ ว ย ท รั ส ต์ ง ด ใ ห้                                     
ช่ือผู้ ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของท่านแก่ผู้ อื่น กรณีที่ ช่ือ ผู้ ใช้ (Username) และ
รหัสผ่าน (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 24 เมษายน 2566 กรุณาติดต่อ
ผู้จัดการกองทรัสต์โดยทันที  

-  การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์/                
โน๊ตบุ๊ค (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัทพ์มือถือผ่าน Web Browser : Google Chrome                 
ดว้ยอินเตอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเตอร์เน็ตบา้นพื้นฐาน (Wi-Fi)  

หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือจะต้องติดตั้งโปรแกรม               
Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซ่ึงสามารถ download ไดด้งัน้ี 
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- ผูจ้ดัการกองทรัสตจ์ะจดัส่งรายละเอียด ไดแ้ก่ ช่ือผูใ้ช ้(Username) และรหัสผ่าน (Password) ไปให้กบั 
ผูถื้อหน่วยทรัสต ์พร้อมจดัส่งไฟลค์ู่มือวิธีการใชง้านระบบการประชุม E-AGM แก่ผูถื้อหน่วยทรัสตด์ว้ย 
ขอใหท้่านศึกษาวิธีการใชง้าน โดยละเอียดจากขอ้มูลท่ีผูจ้ดัการกองทรัสตห์รือผูใ้ห้บริการระบบควบคุม
การประชุมน าส่งให้แก่ท่าน ทั้งน้ี ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที             
ก่อนเร่ิมการประชุม อยา่งไรก็ตาม การถ่ายทอดสดจะเร่ิมในเวลา 09.30 น. เป็นตน้ไปเท่านั้น  

- ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะตอ้งลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM ผูถื้อหน่วยทรัสต์สามารถลงคะแนน     
ในวาระดังกล่าว โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีท่ีท่าน                      
ไม่ลงคะแนนสาหรับวาระนั้นๆ ระบบจะนบัคะแนนเป็น “งดออกเสียง” โดยอตัโนมติั  

- กรณีท่ีผูถื้อหน่วยทรัสต์ประสบปัญหาทางดา้นเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อนหรือ
ระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อบริษทั โอ เจ อินเตอร์ เนชั่นแนล จากัด ซ่ึงเป็นผูใ้ห้บริการระบบ                  
การประชุม E-AGM ของกองทรัสต์ โดยผูจ้ัดการกองทรัสต์ จะระบุช่องทางการติดต่อไวใ้นอีเมล์                  
(E-mail) ท่ีไดส่้งช่ือผูใ้ช ้(Username) และรหสัผา่น (Password) ใหท้่าน 

3.  การมอบฉันทะเพ่ือเข้าประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

ผูจ้ัดการกองทรัสต์ได้แนบหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผูถื้อหน่วย โดยผู้ถือหน่วยจะต้องเลือกใช้
หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหน่ึงเพียงแบบเดียวเท่าน้ัน รายละเอียดดงัเอกสารแนบ 7 หนงัสือมอบฉันทะ
จ านวน 3 แบบ ไดแ้ก่ 
(1) แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบทัว่ไป ซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น  
(2) แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีก าหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั 
(3) แบบ ค. เป็นแบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผูถื้อหน่วยทรัสต์เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหน่วยทรัสต ์
 

 

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 
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ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วยทรัสตท์ัว่ไปจะเลือกใชห้นงัสือมอบฉันทะไดเ้ฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง
เท่านั้ น ส่วนผู ้ถือหน่วยทรัสต์ท่ีปรากฏช่ือตามสมุดทะเบียนเป็นผู ้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้ งให้                       
คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหน่วยทรัสต์จะตอ้งใช้หนังสือมอบฉันทะ 
แบบ ค. 
3.1 กรณีผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย  
- เลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึงเท่านั้น 
- ผูถื้อหน่วยทรัสต ์(ผูม้อบฉนัทะ) รายใดท่ีประสงคจ์ะมอบฉันทะใหบุ้คคลอ่ืนเป็นตวัแทนของตนเพื่อเขา้

ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงตอ้งเป็นการมอบฉันทะให้กบับุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลรายใดราย
หน่ึงเท่านั้น และบริษทัฯ จะถือวา่การใชสิ้ทธิออกเสียงของตวัแทนผูถื้อหน่วยทรัสตใ์นคร้ังน้ี เป็นการใช้
สิทธิออกเสียงตามจ านวนหน่วยทรัสตท์ั้งหมดของผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์มอบฉนัทะแลว้แต่กรณี 

- ในกรณีท่ีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของผูจ้ดัการกองทรัสต์เป็นผูรั้บมอบฉันทะให้มีสิทธิพิจารณา
และลงมติแทนได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร หรือกรณีท่ีแต่งตั้ งให้กรรมการอิสระของผูจ้ัดการ
กองทรัสตเ์ป็นผูรั้บมอบฉันทะ แต่มิไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือ
ระบุไวไ้ม่ชดัเจนนั้น ให้ถือว่าผูม้อบฉันทะก าหนดให้กรรมการอิสระของผูจ้ดัการกองทรัสตใ์นฐานะ
ผูรั้บมอบฉนัทะใชสิ้ทธิออกเสียง งดออกเสียง ในมติดงักล่าวในทุกวาระของการประชุม 

3.2 กรณีผู้ ถือหน่วยทรัสต์เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็นผู้รับฝากและดูแลหน่วยทรัสต์ 

- ใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. เท่านั้น   
- ผูถื้อหน่วยทรัสต ์(ผูม้อบฉนัทะ) รายใดท่ีประสงคจ์ะมอบฉันทะใหบุ้คคลอ่ืนเป็นตวัแทนของตนเพื่อเขา้

ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงตอ้งเป็นการมอบฉันทะให้กบับุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลรายใดราย
หน่ึงเท่านั้น และบริษทัฯ จะถือวา่การใชสิ้ทธิออกเสียงของตวัแทนผูถื้อหน่วยทรัสตใ์นคร้ังน้ี เป็นการใช้
สิทธิออกเสียงตามจ านวนหน่วยทรัสตท์ั้งหมดของผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์มอบฉนัทะแลว้แต่กรณี 

- ในกรณีท่ีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของผูจ้ดัการกองทรัสต์เป็นผูรั้บมอบฉันทะให้มีสิทธิพิจารณา
และลงมติแทนได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร หรือกรณีท่ีแต่งตั้ งให้กรรมการอิสระของผูจ้ัดการ
กองทรัสตเ์ป็นผูรั้บมอบฉันทะ แต่มิไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือ
ระบุไวไ้ม่ชดัเจนนั้น ให้ถือว่าผูม้อบฉันทะก าหนดให้กรรมการอิสระของผูจ้ดัการกองทรัสตใ์นฐานะ
ผูรั้บมอบฉนัทะใชสิ้ทธิออกเสียง งดออกเสียง ในมติดงักล่าวในทุกวาระของการประชุม 

ทั้งน้ี เพื่อความสะดวก โปรดส่งหนงัสือมอบฉันทะและเอกสารหรือหลกัฐานมายงับริษทั เอสซีซีพี รีทส์ จ ากดั   
เลขท่ี 388 ชั้น 39 หอ้ง 3903 อาคารเอก็เชน ทาวเวอร์ ถนนสุขมุวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
ภายในวนัพุธท่ี 19 เมษายน พ.ศ. 2566 โดยกรอกขอ้มูลและลงลายมือช่ือให้ครบถว้น หากมีการแกไ้ข หรือขีดลบ
ขอ้ความท่ีส าคญั ผูม้อบฉนัทะตอ้งลงนามก ากบัไวทุ้กแห่ง และหนงัสือมอบฉนัทะตอ้งติดอากรแสตมป์ 20 บาท 
 



  เอกสารแนบ 5 

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ 
(1) กรณีผูถื้อหน่วยทรัสตเ์ป็นบุคคลธรรมดา ผูรั้บมอบฉนัทะจะตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปน้ี 

- หนงัสือมอบฉนัทะซ่ึงลงนามโดยผูถื้อหน่วยทรัสตแ์ละผูรั้บมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท 
-  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาหนงัสือเดินทางท่ียงัไม่

หมดอายขุองผูม้อบฉนัทะ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 
- บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือหนงัสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอายุ  (ในกรณี               

ผูม้อบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ฉบบัจริงพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผูรั้บมอบฉันทะ                    
เพื่อใชใ้นการลงทะเบียน 

(2) กรณีผูถื้อหน่วยทรัสตเ์ป็นนิติบุคคล ผูรั้บมอบฉนัทะจะตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปน้ี 
- หนงัสือมอบฉันทะซ่ึงลงนามโดยผูมี้อ านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลผูเ้ป็นผูถื้อหน่วยทรัสต์ตามหนังสือ

รับรองนิติบุคคลฉบับล่าสุดท่ีออกโดยหน่วยงานราชการอายุไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันประชุม                                    
ผูถื้อหน่วยทรัสต ์ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

- กรณีผูม้อบฉันทะเป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคลฉบบั
ล่าสุดท่ีออกโดยหน่วยงานราชการอายุไม่เกิน 6 เดือนนบัถึงวนัประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต ์ซ่ึงรับรองส าเนา
ถูกตอ้งโดยผูมี้อ านาจลงนามผกูพนันิติบุคคลนั้น พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) 

- กรณีผูม้อบฉันทะเป็นนิติบุคคลในต่างประเทศ ให้ ส่งมอบส าเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล                    
ซ่ึงออกโดยหน่วยราชการท่ีมีอ านาจของประเทศท่ีนิติบุคคลนั้นตั้งอยู่อายุไม่เกิน 1 ปีนบัถึงวนัประชุม                
ผู ้ถือหน่วยทรัสต์  และให้ผู ้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติ บุคคลนั้ นลงนามรับรองความถูกต้อง                                  
พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) 

- ส าหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดท่ีมิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะต้องจัดท าค าแปลเป็น
ภาษาองักฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผูมี้อ านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความ
ถูกตอ้งของค าแปล พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีผูมี้อ านาจลงนาม
ผูกพนันิติบุคคลเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูมี้อ านาจลงนามผูกพนันิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองส าเนา
ถูกตอ้งโดยผูมี้อ านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลดงักล่าว 

- ผูรั้บมอบฉันทะตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือหนงัสือเดินทาง 
(ในกรณีผูรั้บมอบฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) ฉบบัจริงท่ียงัไม่หมดอาย ุเพื่อใชใ้นการลงทะเบียน 
 

 




