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ข้อปฏิบัติสำหรับกำรเข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ด้วยผูจ้ ัดการกองทรัสต์ CPNREIT ได้จัดประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ประจาปี 2565 โดยวิธีประชุม ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงช่องทางเดียวในวันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยได้ว่าจ้างบริษัท ดิจิทลั แอคเซส
แพลตฟอร์ม จ ากัด (DAP) กลุ่ม บริษัท ของตลาดหลักทรัพย์แ ห่ งประเทศไทย เป็ น ผู้ใ ห้บ ริก ารระบบการประชุม DAP
e-Shareholder Meeting ในการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระราชกาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบควบคุมการประชุมที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเองตามมาตรฐานการรักษาความ
มั่งคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม พ.ศ. 2563 ที่สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
จัดทาขึน้ ภายใต้ประกาศกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์สามารถศึกษาคูม่ ือกำรใช้งำนระบบกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) หรือ https://www.cpnreit.com/th/download/unitholders-meeting หรือ
สแกน QR Code นี ้
การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting
• ระบบจะเริ่มเปิ ดให้ลงทะเบียนได้ตงั้ แต่วนั ที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. เป็ นต้นไป จนถึงเวลาปิ ดประชุมใน
วันที่ 21 เมษายน 2565 ทัง้ นี ้ ขอให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ลงทะเบียนล่วงหน้ำภำยในวันที่ 20 เมษำยน 2565 เพื่อ
ควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเข้ำร่วมประชุม
• ในการลงทะเบี ยน สามารถใช้ค อมพิ ว เตอร์ / โน๊ ต บุ๊ค (Notebook) / แท็ บ เล็ ต (Tablet) และโทรศัพ ท์มื อถื อ
Smartphone ที่มีกล้องถ่ายรู ป ผ่าน Web Browser ได้แก่ Google Chrome (แนะนา), Internet Explorer หรือ
Safari และใช้ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้าน
พืน้ ฐาน

ขั้นตอนการลงทะเบียน
1. ลงทะเบียนผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting (e-Registration)
1.1) เข้ า https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=CPNREIT หรื อ สแกน QR
Code นีเ้ พื่อเข้าสู่ระบบ หรือ
1.2) ดาวน์โหลดโปรแกรม WebEx Meeting Application
2. กรอกข้อมูลเพื่อยืนยันตัวบุคคลตามที่ระบบแสดง พร้อมอัพโหลดหลักฐานแสดงสิทธิ เข้าร่วมประชุม (รายละเอียด
ปรากฏตาม “หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์” ในหน้า 3-4) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
2.1) เลือกรูปแบบการลงทะเบียน
1) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
2) มอบฉันทะ
2.2) ระบุประเภทผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
1) บุคคลธรรมดาไทย
2) บุคคลต่างประเทศ / บุคคลที่ไม่มีบตั รประชาชน
3) นิติบคุ คล
2.3) กรอกข้อมูลผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ โดยแบ่งออกเป็ น 2 กรณี ดังนี ้
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1. กรณีเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง
บุคคลธรรมดำ / บุคคลต่ำงประเทศ / บุคคลทีไ่ ม่มีบัตรประชำชน
นิติบุคคล
1) ชื่อ - นามสกุล
1) ชื่อนิ ติ บุค คล (ชื่อองค์กร)
2) เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร หรือ เลขที่หนังสือเดินทาง 2) เลขจดทะเบียนนิติบคุ คล
/ ใบต่างด้าว / บัตรข้าราชการ
3) ข้อมูลผูแ้ ทนนิติบุคคล (เลขที่บตั รประจาตัวประชาขน / หมายเลขหลังบัตร /
3) วัน เดือน ปี เกิด (พ.ศ.)
วัน เดือน ปี เกิด
4) อีเมล (สาหรับ Username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)
4) อีเมล (สาหรับ Username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)
5) รหัสผ่าน (Password)
5) รหัสผ่าน (Password)
6) หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
6) หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
การตั้งรหัส ผ่า นควรมีค วามยาว 8-15 ตัว อักษร ประกอบด้ว ย 1) ตัว อักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใ หญ่ 2) ตัว อักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก 3) ตัว เลข
7) ผู้ถือ หน่ว ยทรัส ต์ใ ห้ค วามยิน ยอมรับ เอกสารในรู ป แบบอิ เล็กทรอนิกส์จากผู้จัด ประชุม โดยทาเครื่องหมาย  กดปุ่ม “ดาเนิ น การถัด ไป”
8) กรอกรหัส OTP ที่ได้รับ ทางโทรศัพท์มือถือ แล้ว ให้กดปุ่ม “ดาเนิ น การถัด ไป”
9) ถ่า ยภาพตนเอง 1 รู ป (บุค คลธรรมดา เพิ่ม ถ่า ยรู ป บัต รประจาตัว ประชาชน 1 รู ป และรู ป ตนเองคู่กับ บัต รประชาขน 1 รู ป ) และแนบเอกสารหลักฐาน
แสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
10) ตรวจสอบข้อมูล การลงทะเบีย นและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้ว ข้อมูล ถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืน ยัน ”
ผู้ถือหน่ว ยทรัส ต์โปรดรักษา Username (รหัส ผู้ใ ช้) และ Password (รหัส ผ่า น) ให้เป็ น ความลับ ไม่ค วรเปิ ด เผยให้ผู้อื่น รับ ทราบ เพื่อ ใช้เข้า ร่ว มประชุม
2. กรณีมอบฉันทะ
มอบฉันทะให้บุคคลอื่น
มอบฉันทะให้ทรัสตี
กรอกข้อมูลส่วนบุคคลของผูม้ อบฉันทะ
กรอกข้อมูลส่วนบุคคลของผูม้ อบฉันทะ
1) ชื่อ - นามสกุล
1) ชื่อ – นามสกุล
2) เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร / เลขที่หนังสือเดินทาง
2) เลขทีบ่ ตั รประจาตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร
3) วัน เดือน ปี เกิด (พ.ศ.)
3) วัน เดือน ปี เกิด (พ.ศ.)
4) อีเมล (สาหรับ Username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)
4) อีเมล (สาหรับ Username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)
5) รหัสผ่าน (Password)
5) หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
6) หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
6) ผู้ถือ หน่ ว ยทรัส ต์ใ ห้ค วามยิน ยอมรับ เอกสารในรู ป แบบอิ เล็ กทรอนิ ก ส์
7) ผู้ถือ หน่ว ยทรัส ต์ใ ห้ค วามยิน ยอมรับ เอกสารในรู ป แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
จากผู้จัด ประชุม โดยทาเครื่องหมาย  กดปุ่ม “ดาเนิ น การถัด ไป”
จากผู้จัด ประชุม โดยทาเครื่องหมาย  กดปุ่ม “ดาเนิ น การถัด ไป”
7) กรอกรหัสผ่านแบบครัง้ เดียว (OTP)
8) กรอกรหัส ผ่า นแบบครั้งเดี ยว (OTP)
8) ระบุเลือกทรัสตีเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ
กรอกข้อมูลส่วนบุคคลของผูร้ บั มอบฉันทะ
9) ลงคะแนนเสียงล่วงหน้า
9) ชื่อ – นามสกุล / อายุ
10) อัพโหลดใบมอบฉันทะ พร้อมเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู ้
10) เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร และ ที่อยู่
ถือหน่วยทรัสต์
11) กดปุ่ม “ดาเนิ น การถัด ไป”
11) อีเมล (สาหรับ Username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)
12) ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบ
12) หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
แล้วข้อมูลถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”
13) อัพโหลดใบมอบฉันทะ พร้อมเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือ
หน่วยทรัสต์
14) กดปุ่ ม “ดาเนินการถัด ไป”
ระบบจะส่ ง อี เ มลแจ้ง ผลการลงทะเบี ย นมอบฉั น ทะไปยัง อี เ มลของผู้ถื อ
15) ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบ หน่ ว ยทรัส ต์ เพื่อยืน ยัน การลงทะเบียนมอบฉัน ทะเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี ้ ผู้ถือ
แล้วข้อมูลถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”
หน่ ว ยทรัส ต์จะไม่ได้รับรหัส ผ่าน เพราะถือว่ า มีการมอบฉัน ทะให้ ทรัสตีและ
ระบบจะส่ ง อี เ มลพร้อ มรหัส ผ่า น (Initial Password) ไปยัง อี เ มลของผู้รับ มอบ ลงคะแนนล่วงหน้าในระบบเรียบร้อยแล้ว
ฉันทะ เมื่อผูร้ บั มอบฉันทะเข้าสู่ระบบจะต้องทาการเปลี่ยนรหัสผ่าน และเข้าสู่
ระบบการประชุมอีกครัง้
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หลักฐำนแสดงสิทธิเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
**สำคัญ**
ขอให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์อัพโหลดเอกสำรดังมีรำยกำรที่กำหนดตำมตำรำงนี้เข้ำสู่ระบบ โดยพิจำรณำดำเนินกำรเป็ นรำย
กรณี ตำมแต่ประเภทของผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรือส่งเอกสำรมำยังผู้จัดกำรกองทรัสต์
บุคคลธรรมดำ
นิติบคุ คล
1. กรณี ผู้ถื อ หน่ ว ยทรัส ต์เ ข้า ประชุ ม ด้ว ยตนเองให้ แ สดง 1. กรณีผแู้ ทนของนิติบคุ คลเข้าประชุมด้วยตนเองให้แสดง
สาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซ่งึ ปรากฏรูปถ่ายของ (ก) เอกสารที่ ส่ ว นราชการออกให้ ข องผู้ แ ทนของนิ ติ บุ ค คล
ผู้ถือ หน่วยทรัสต์และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจาตัว
เช่นเดียวกับกรณีผถู้ ือหน่วยทรัสต์ท่ีเป็ นบุคคลธรรมดา พร้อม
ประชาชน ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง พร้อมลง
ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
นามรับ รองส าเนาถู ก ต้อ ง และหากมี ก ารเปลี่ ย นชื่ อ - (ข) สาเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลซึ่ง ลงนามรับรองสาเนา
นามสกุลให้แสดงหลักฐานประกอบด้วย
ถูกต้องโดยผูแ้ ทนของนิติบุคคล พร้อมทั้งประทับตราสาคัญ
(ถ้ามี) และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนนิติบุคคลซึ่งเป็ น
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมมีอานาจกระทาการแทนนิติบคุ คลซึ่งเป็ นผูถ้ ือ
หน่วยทรัสต์
2. กรณี ผู้ถือ หน่วยทรัสต์มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉัน ทะเข้า 2. กรณีนิติบคุ คลมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าประชุมให้แสดง
ประชุมให้แสดง
(ก) หนั ง สื อ มอบฉั น ทะตามแบบที่ แ นบมาพร้อ มหนั ง สื อ เชิ ญ
(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือ
ประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อ
เชิ ญ ประชุม ซึ่ง ได้ก รอกข้อ ความถูก ต้อ งครบถ้วน
ผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ พร้อมทัง้ ประทับตราสาคัญ
และลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ
(ถ้ามี)
(ข) ส าเนาเอกสารที่ ส่ ว นราชการออกให้ ข องผู้ ถื อ
(ข) สาเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลซึ่ง ลงนามรับรองสาเนา
หน่วยทรัสต์โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1 ข้างต้น และ
ถูกต้องโดยผูแ้ ทนของนิติบุคคล พร้อมทั้งประทับตราสาคัญ
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ได้ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
(ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนของนิติบุคคลมี
(ค) สาเนาเอกสารที่ส่ว นราชการออกให้ของผู้รับ มอบ
อานาจกระทาการแทนนิติบคุ คลซึ่งเป็ นผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
ฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1 ข้างต้น และผูร้ บั
(ค) สาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผูแ้ ทนของนิติบุคคล
มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
เช่นเดียวกับกรณีผถู้ ือหน่วยทรัสต์ท่ีเป็ นบุคคลธรรมดา พร้อม
ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
(ง) ส าเนาเอกสารที่ ส่ ว นราชการออกให้ข องผู้รับ มอบฉั น ทะ
เช่นเดียวกับกรณีผถู้ ือหน่วยทรัสต์ท่ีเป็ นบุคคลธรรมดา พร้อม
ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
บุคคลธรรมดำซึ่งมิได้มีสัญชำติไทย หรือ นิติบุคคลจัดตั้งขึน้ ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ
ให้แสดงเอกสารตามที่กาหนดข้างต้น แล้วแต่กรณี ทัง้ นี ้ ภายใต้บงั คับดังนี ้
(ก) หนังสือรับรองการเป็ นนิติบคุ คลนัน้ อาจจะเป็ นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบคุ คลนัน้ ตัง้ อยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่
ของนิติบคุ คลนัน้ ก็ได้ ทัง้ นี ้ จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อนิติบคุ คล ผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อ ผูกพันนิติบคุ คลและเงื่อนไขหรือ
ข้อจากัดอานาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตงั้ สานักงานใหญ่
(ข) เอกสารที่มิได้มีตน้ ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทาคาแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วยและให้ผแู้ ทนของนิติบุคคล
นัน้ รับรองความถูกต้องของคาแปล พร้อมทัง้ ประทับตราสาคัญ (ถ้ามี)
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ผู้ถือหน่วยทรัสต์ท่เี ป็ นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝำกและดูแล
หลักทรัพย์และได้แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะตำมหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ส่งเอกสำรมำยังผู้จัดกำรกองทรัสต์ภำยในวันที่
20 เมษำยน 2565
(ก) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ
(ข) หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะได้รบั อนุญาตให้ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
(ค) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูแ้ ทนของนิติบุคคล
พร้อมทัง้ ประทับตราสาคัญ (ถ้ามี) และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนของนิติบคุ คลซึ่งเป็ นผูล้ งนามในฐานะผูม้ อบฉันทะนัน้
มีอานาจกระทาการแทนคัสโตเดียน (Custodian)
(ง) สาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผูแ้ ทนของนิติบคุ คล เช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหน่วยทรัสต์ท่เี ป็ นบุคคลธรรมดา พร้อมลง
นามรับรองสาเนาถูกต้อง
(จ) หนังสือมอบอานาจจากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหลักทรัพย์
(ฉ) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถ้ ือ หน่วยทรัสต์ซ่ึงลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้แทนของนิติบุคคล
พร้อมทัง้ ประทับตราสาคัญ (ถ้ามี) และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนของนิติบุคคลซึ่งเป็ นผูล้ งนามในหนังสือมอบอานาจมี
อานาจกระทาการแทนนิติบคุ คลซึ่งเป็ นผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
(ช) สาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผูแ้ ทนของนิติบคุ คล เช่นเดียวกับกรณีผถู้ ือหน่วยทรัสต์ท่เี ป็ นบุคคลธรรมดา พร้อมลง
นามรับรองสาเนาถูกต้อง
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ หรือผูร้ บั มอบฉันทะสามารถส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้น ให้กับผูจ้ ัดการกองทรัสต์ ภายในวันที่ 20
เมษายน 2565 เพื่อให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์ตรวจสอบตัวตนของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์และรับสิทธิเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ ได้ 2
ช่องทางดังนี ้
• อีเมล ir_cpnreit@centralpattana.co.th หรือ
• ส่งไปรษณี ยม์ าที่ บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จากัด ชั้น 31 อาคารสานักงานเซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/9
ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โปรดระบุอีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ เพื่อให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์แจ้งรหัสผูใ้ ช้
(Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้สาหรับเข้าสู่ระบบการประชุมกลับไปทางอีเมลที่ได้แจ้งไว้ กรณีท่ียงั ไม่ได้
รับ อี เ มลดั ง กล่ า วภายในวัน ที่ 20 เมษายน 2565 ให้ติ ด ต่ อ ผู้จั ด การกองทรัส ต์ โ ดยทั น ที ท่ี ฝ่ ายนั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์
โทร. 0-2667-5555 ต่อ 1660
กำรเข้ำร่วมประชุมผ่ำนสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
1. ผู้เ ข้า ร่ ว มประชุ ม เข้า สู่ ร ะบบ DAP e-Shareholder Meeting ได้ตั้ง แต่ เ วลา 13.00 น. ได้ท่ี
https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=CPNREIT หรือ สแกน QR Code นี ้
2. กรอกชื่อผูใ้ ช้งาน (Username) ได้แก่ อีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ และรหัสผ่าน (Password)
3. ค้นหารายการประชุม โดยสามารถค้นหาจาก ชื่อบริษัท / ประเภทการประชุม เป็ นต้น
4. กดเลือกรายการประชุมที่ตอ้ งการเข้าร่วม โดยกดที่ช่ือรายการประชุม
5. เข้าร่วมประชุมโดยการกดปุ่ ม “เข้าร่วมประชุม”
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6. ผูถ้ ือ หน่ว ยทรัสต์ย อมรับข้อ ตกลงและเงื่อ นไขการเข้าประชุม ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยทา
เครื่องหมาย  กดปุ่ ม “เข้าร่วมประชุม ”
7. ยืนยันรายชื่อและจานวนเสียงที่ประชุม
8. กรอกรหัสผ่านแบบครัง้ เดียว (OTP)
9. ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ไม่มีกำรจัดกำรประชุมแบบเข้ำนั่งฟั งในห้องประชุมในวันที่ 21 เมษำยน 2565 จึงขอความกรุณา
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ย่ืนความจานงเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดว้ ยตนเอง หรือพิจารณามอบฉันทะให้ ทรัสตี
หรือบุคคลอื่นที่ท่านมอบหมายให้เข้าประชุมและออกเสียงลงมติแทนท่าน
10. หากผู้ถือหน่วยทรัสต์มีข้อสงสัยเกี่ ยวกับการประชุมสามารถติดต่อ ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ ได้ท่ีโทรศัพท์หมายเลข
0-2667-5555 ต่อ 1660
กำรส่งคำแนะนำหรือคำถำมทีเ่ กี่ยวข้องกับวำระกำรประชุม E-AGM
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่มี ีความประสงค์จะส่งคาแนะนาหรือคาถามต่าง ๆ สามารถกระทาได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี ้
1. ส่งคาแนะนาหรือคาถามล่วงหน้าให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์ ได้ท่ีอีเมล ir_cpnreit@centralpattana.co.th
2. ส่ ง ค าแนะน าหรื อค าถามระหว่ า งการประชุ ม ผ่ า นระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยใช้ฟั งก์ช่ ันส่ง
ค าถาม และเมื่ อ ถึ ง คิ ว การถามคาถาม ขอให้ผู้ถื อ หน่ วยทรัสต์ร ะบุช่ื อ และนามสกุล พร้อ มแจ้ง ว่ า เป็ น ผู้ถือ
หน่วยทรัสต์เข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ
กำรดำเนินกำรเพื่อให้เป็ นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ในการจัดประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ผูจ้ ัดการกองทรัสต์จะเก็บรวบรวม ใช้
และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผูถ้ ือ หน่วยทรัสต์เพื่อเป็ นการปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดและเพื่อประโยชน์ใน
การให้บริการแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในการเข้าประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ซึ่งผู้ถือ หน่วยทรัสต์จะได้รับความคุม้ ครองตาม
นโยบายการคุ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล ( Privacy Policy) ตามที่ ป รากฏในสิ่ ง ที่ ส่ ง มาด้ ว ย 9 หรื อ บนเว็ บ ไซต์
https://www.cpnreit.com/th/management/reit-manager/privacy-policy
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