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ข้อปฏิบัติส ำหรับกำรเข้ำร่วมประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM)  

ดว้ยผูจ้ัดการกองทรสัต ์CPNREIT ไดจ้ัดประชุมสามัญผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจ าปี 2565 โดยวิธีประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) เพียงช่องทางเดียวในวนัท่ี 21 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยไดว้่าจา้งบรษิัท ดิจิทลั แอคเซส 
แพลตฟอรม์ จ ากัด (DAP) กลุ่มบริษัทของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม DAP  
e-Shareholder Meeting ในการจัดการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ภายใตพ้ระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส ์ดว้ยระบบควบคมุการประชุมที่ผ่านการประเมินความสอดคลอ้งดว้ยตนเองตามมาตรฐานการรกัษาความ
มั่งคงปลอดภัยดา้นสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม พ.ศ. 2563 ที่ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
จดัท าขึน้ภายใตป้ระกาศกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม 

ผูถื้อหน่วยทรสัตส์ามารถศกึษาคูมื่อกำรใช้งำนระบบกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
(ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 8) หรือ https://www.cpnreit.com/th/download/unitholders-meeting หรือ 
สแกน QR Code นี ้  

การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting 

• ระบบจะเริ่มเปิดใหล้งทะเบียนไดต้ัง้แต่วนัท่ี 4 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. เป็นตน้ไป จนถึงเวลาปิดประชมุใน
วนัท่ี 21 เมษายน 2565 ทัง้นี ้ขอให้ผู้ถือหน่วยทรัสตล์งทะเบียนล่วงหน้ำภำยในวันที ่20 เมษำยน 2565 เพื่อ
ควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเข้ำร่วมประชุม 

• ในการลงทะเบียน สามารถใช้คอมพิวเตอร ์/ โน๊ตบุ๊ค (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพทม์ือถือ 
Smartphone ที่มีกลอ้งถ่ายรูป ผ่าน Web Browser ไดแ้ก่ Google Chrome (แนะน า), Internet Explorer หรือ 
Safari และใช้ไดท้ั้งระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android ดว้ยอินเทอรเ์น็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอรเ์น็ตบา้น
พืน้ฐาน 

ขั้นตอนการลงทะเบียน 

1. ลงทะเบียนผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting (e-Registration)  
1.1) เ ข้า  https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=CPNREIT หรื อสแกน  QR 

Code นีเ้พื่อเขา้สู่ระบบ หรือ 
1.2) ดาวนโ์หลดโปรแกรม WebEx Meeting Application 

2. กรอกขอ้มูลเพื่อยืนยันตัวบุคคลตามที่ระบบแสดง พรอ้มอัพโหลดหลักฐานแสดงสิทธิเขา้ร่วมประชุม (รายละเอียด
ปรากฏตาม “หลกัฐานแสดงสทิธิเขา้ร่วมประชมุผูถ้ือหน่วยทรสัต”์ ในหนา้ 3-4) โดยมีรายละเอียดดงันี ้
2.1) เลือกรูปแบบการลงทะเบียน 

1) เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง 
2) มอบฉนัทะ 

2.2) ระบปุระเภทผูถื้อหน่วยทรสัต ์
1) บคุคลธรรมดาไทย 
2) บคุคลต่างประเทศ / บคุคลที่ไม่มีบตัรประชาชน 
3) นิติบคุคล 

2.3) กรอกขอ้มลูผูถื้อหน่วยทรสัต ์โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดงันี ้
 

https://www.cpnreit.com/th/download/unitholders-meeting
https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=byk65u0A94Q8gR4ax4Q5uOasu4FZ4PPF3nOCbftraGiDbcrVhLzOaQ%3d%3d
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1. กรณีเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง 
บุคคลธรรมดำ / บุคคลต่ำงประเทศ / บุคคลทีไ่ม่มีบัตรประชำชน นิติบุคคล 

1) ชื่อ - นามสกลุ 
2) เลขที่บตัรประจ าตวัประชาชน / หมายเลขหลงับตัร หรือ เลขที่หนงัสือเดินทาง 

/ ใบต่างดา้ว / บตัรขา้ราชการ 
3) วนั เดือน ปี เกิด (พ.ศ.) 
4) อีเมล (ส าหรบั Username ในการเขา้สู่ระบบการประชมุ) 
5) รหสัผ่าน (Password) 
6) หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ 

1) ชื่อนิติบุคคล (ชื่อองค์กร) 
2) เลขจดทะเบียนนิติบคุคล  
3) ขอ้มูลผูแ้ทนนิติบุคคล (เลขที่บตัรประจ าตวัประชาขน / หมายเลขหลงับตัร / 

วนั เดือน ปี เกิด 
4) อีเมล (ส าหรบั Username ในการเขา้สู่ระบบการประชมุ) 
5) รหสัผ่าน (Password) 
6) หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ 

การตั้งรหัสผ่านควรมีความยาว 8-15 ตัวอักษร ประกอบด้วย 1) ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ 2) ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก 3) ตัวเลข 
7) ผู้ถือหน่วยทรัสต์ให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยท าเครื่องหมาย  กดปุ่ ม “ด าเนินการถัดไป”  
8) กรอกรหัส OTP ที่ได้รับทางโทรศัพท์มือถือ แล้วให้กดปุ่ ม “ด าเนินการถัดไป”  
9) ถ่ายภาพตนเอง 1 รูป (บุคคลธรรมดา เพิ่มถ่ายรูปบัตรประจ าตัวประชาชน 1 รูป และรูปตนเองคู่กับบัตรประชาขน 1 รูป) และแนบเอกสารหลกัฐาน

แสดงสทิธิเขา้ร่วมประชมุผูถ้ือหน่วยทรสัต ์ 
10) ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้อง ให้กดปุ่ ม “ยืนยัน”  
ผู้ถือหน่วยทรัสต์โปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน) ให้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ เพื่อใช้เข้าร่วมประชุม  

 

2. กรณีมอบฉันทะ 
มอบฉันทะให้บุคคลอ่ืน มอบฉันทะให้ทรัสตี 

กรอกขอ้มลูส่วนบคุคลของผูม้อบฉนัทะ 
1) ชื่อ - นามสกลุ 
2) เลขที่บตัรประจ าตวัประชาชน / หมายเลขหลงับตัร / เลขที่หนงัสือเดินทาง 
3) วนั เดือน ปี เกิด (พ.ศ.) 
4) อีเมล (ส าหรบั Username ในการเขา้สู่ระบบการประชมุ) 
5) รหสัผ่าน (Password) 
6) หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ 
7) ผู้ถือหน่วยทรัสต์ให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

จากผู้จัดประชุม โดยท าเครื่องหมาย  กดปุ่ ม “ด าเนินการถัดไป”  
8) กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP) 
กรอกขอ้มลูส่วนบคุคลของผูร้บัมอบฉนัทะ 
9) ชื่อ – นามสกลุ / อาย ุ
10) เลขที่บตัรประจ าตวัประชาชน / หมายเลขหลงับตัร และ ที่อยู่ 
11) อีเมล (ส าหรบั Username ในการเขา้สู่ระบบการประชมุ) 
12) หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ 
13) อพัโหลดใบมอบฉนัทะ พรอ้มเอกสารหลกัฐานแสดงสทิธิเขา้ร่วมประชุมผูถ้ือ

หน่วยทรสัต ์
14) กดปุ่ ม “ด าเนินการถัดไป” 
15) ตรวจสอบขอ้มูลการลงทะเบียนและการถือครองหลกัทรพัย ์หากตรวจสอบ

แลว้ขอ้มลูถกูตอ้ง ใหก้ดปุ่ ม “ยืนยนั” 
ระบบจะส่งอีเมลพร้อมรหัสผ่าน (Initial Password) ไปยังอีเมลของผู้รับมอบ
ฉันทะ  เม่ือผูร้บัมอบฉันทะเขา้สู่ระบบจะตอ้งท าการเปลี่ยนรหัสผ่าน และเขา้สู่
ระบบการประชมุอีกครัง้ 

กรอกขอ้มลูส่วนบคุคลของผูม้อบฉนัทะ 
1) ชื่อ – นามสกลุ 
2) เลขที่บตัรประจ าตวัประชาชน / หมายเลขหลงับตัร 
3) วนั เดือน ปี เกิด (พ.ศ.) 
4) อีเมล (ส าหรบั Username ในการเขา้สู่ระบบการประชมุ) 
5) หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ 
6) ผู้ถือหน่วยทรัสต์ให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

จากผู้จัดประชุม โดยท าเครื่องหมาย  กดปุ่ ม “ด าเนินการถัดไป”  
7) กรอกรหสัผ่านแบบครัง้เดียว (OTP) 
8) ระบเุลือกทรสัตีเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 
9) ลงคะแนนเสียงล่วงหนา้ 
10) อพัโหลดใบมอบฉนัทะ พรอ้มเอกสารหลกัฐานแสดงสทิธิเขา้ร่วมประชมุผู ้

ถือหน่วยทรสัต ์
11) กดปุ่ ม “ด าเนินการถัดไป” 
12) ตรวจสอบขอ้มลูการลงทะเบียนและการถือครองหลกัทรพัย ์หากตรวจสอบ

แลว้ขอ้มลูถกูตอ้ง ใหก้ดปุ่ ม “ยืนยนั” 
 
ระบบจะส่งอีเมลแจ้งผลการลงทะเบียนมอบฉันทะไปยังอีเมลของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ เพื่อยืนยันการลงทะเบียนมอบฉันทะเรียบรอ้ยแล้ว ทั้งนี ้ผู้ถือ
หน่วยทรัสตจ์ะไม่ได้รับรหัสผ่าน เพราะถือว่ามีการมอบฉันทะให้ทรสัตีและ
ลงคะแนนล่วงหนา้ในระบบเรียบรอ้ยแลว้ 
 

 



 ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 4 
 

หนา้ 3/5 
 

หลักฐำนแสดงสทิธิเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต ์
**ส ำคัญ** 

ขอให้ผู้ถือหน่วยทรัสตอ์ัพโหลดเอกสำรดังมีรำยกำรที่ก ำหนดตำมตำรำงนี้เข้ำสู่ระบบ โดยพิจำรณำด ำเนินกำรเป็นรำย
กรณี ตำมแต่ประเภทของผู้ถือหน่วยทรัสต ์หรือส่งเอกสำรมำยังผู้จัดกำรกองทรัสต ์

บุคคลธรรมดำ นิติบคุคล 
1. กรณีผู้ถือหน่วยทรัสต์เข้าประชุมด้วยตนเองให้แสดง
ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกใหซ้ึ่งปรากฏรูปถ่ายของ
ผู้ถือหน่วยทรัสตแ์ละยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตัว
ประชาชน ใบอนญุาตขบัรถ หรือหนงัสือเดินทาง พรอ้มลง
นามรับรองส าเนาถูกต้อง และหากมีการ เปล่ียนชื่อ-
นามสกลุใหแ้สดงหลกัฐานประกอบดว้ย 

1. กรณีผูแ้ทนของนิติบคุคลเขา้ประชมุดว้ยตนเองใหแ้สดง 
(ก)   เอกสารที่ ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนของนิติบุคคล 

เช่นเดียวกับกรณีผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่เป็นบุคคลธรรมดา พรอ้ม
ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  

(ข)   ส าเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลซึ่งลงนามรับรองส าเนา
ถูกตอ้งโดยผูแ้ทนของนิติบุคคล พรอ้มทั้งประทับตราส าคัญ 
(ถา้มี) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคลซึ่งเป็น
ผูเ้ขา้รว่มประชมุมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผูถื้อ
หน่วยทรสัต ์

2. กรณีผู้ถือหน่วยทรัสตม์อบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้า
ประชมุใหแ้สดง 
(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอ้มหนงัสือ

เชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกตอ้งครบถ้วน
และลงลายมือชื่อผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ  

(ข) ส าเนาเอกสารที่ ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือ
หน่วยทรสัตโ์ดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1 ขา้งตน้ และ
ผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ดล้งนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

(ค) ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบ
ฉันทะโดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1 ขา้งตน้ และผูร้บั
มอบฉนัทะไดล้งชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

2. กรณีนิติบคุคลมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชมุใหแ้สดง 
(ก)  หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญ

ประชมุ ซึ่งไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้นและลงลายมือชื่อ
ผูม้อบฉันทะและผูร้บัมอบฉันทะ พรอ้มทัง้ประทบัตราส าคัญ 
(ถา้มี) 

(ข) ส าเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลซึ่งลงนามรับรองส าเนา
ถูกตอ้งโดยผูแ้ทนของนิติบุคคล พรอ้มทั้งประทับตราส าคัญ 
(ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนของนิติบุคคลมี
อ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผูถื้อหน่วยทรสัต ์

(ค) ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนของนิติบุคคล 
เช่นเดียวกบักรณีผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่เป็นบคุคลธรรมดา พรอ้ม
ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

(ง)  ส าเนาเอกสารที่ ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ 
เช่นเดียวกับกรณีผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่เป็นบุคคลธรรมดา พรอ้ม
ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

บุคคลธรรมดำซ่ึงมิได้มีสัญชำติไทย หรือ นิติบุคคลจัดตั้งขึน้ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ 
ใหแ้สดงเอกสารตามที่ก าหนดขา้งตน้ แลว้แต่กรณี ทัง้นี ้ภายใตบ้งัคบัดงันี ้ 
(ก) หนงัสือรบัรองการเป็นนิติบคุคลนัน้อาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบคุคลนัน้ตัง้อยู่หรือโดยเจา้หนา้ที่

ของนิติบคุคลนัน้ก็ได ้ทัง้นี ้จะตอ้งมีรายละเอียดเก่ียวกบั ชื่อนิติบคุคล ผูม้ีอ  านาจลงลายมือชื่อผกูพนันิติบคุคลและเงื่อนไขหรือ
ขอ้จ ากดัอ านาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

(ข) เอกสารที่มิไดม้ีตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มกันดว้ยและใหผู้แ้ทนของนิติบุคคล
นัน้รบัรองความถกูตอ้งของค าแปล พรอ้มทัง้ประทบัตราส าคญั (ถา้มี) 
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ผู้ถือหน่วยทรัสตท์ี่เป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝำกและดูแล
หลักทรัพยแ์ละได้แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะตำมหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ส่งเอกสำรมำยังผู้จัดกำรกองทรัสตภ์ำยในวันที่  
20 เมษำยน 2565 
(ก)   หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ซึ่งไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้นและลงลายมือชื่อผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 
(ข) หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะไดร้บัอนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 
(ค) ส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคสัโตเดียน (Custodian) ซึ่งรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนของนิติบุคคล

พรอ้มทัง้ประทบัตราส าคญั (ถา้มี) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนของนิติบคุคลซึ่งเป็นผูล้งนามในฐานะผูม้อบฉนัทะนัน้ 
มีอ  านาจกระท าการแทนคสัโตเดียน (Custodian)   

(ง) ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนของนิติบคุคล เช่นเดียวกบักรณีผู้ถือหน่วยทรสัตท์ี่เป็นบุคคลธรรมดา พรอ้มลง
นามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

(จ) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหน่วยทรสัตใ์หค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูร้บัฝากและดแูลหลกัทรพัย ์
(ฉ) ส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหน่วยทรัสตซ์ึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผู้แทนของนิติบุคคล 

พรอ้มทัง้ประทบัตราส าคญั (ถา้มี) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนของนิติบุคคลซึ่งเป็นผูล้งนามในหนงัสือมอบอ านาจมี
อ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผูถื้อหน่วยทรสัต ์

(ช) ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนของนิติบคุคล เช่นเดียวกบักรณีผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่เป็นบุคคลธรรมดา พรอ้มลง
นามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

 

ผูถื้อหน่วยทรสัต ์หรือผูร้บัมอบฉันทะสามารถส่งเอกสารดังกล่าวขา้งตน้ ใหก้ับผูจ้ัดการกองทรสัต ์ภายในวันที่ 20 
เมษายน 2565 เพื่อใหผู้จ้ดัการกองทรสัตต์รวจสอบตวัตนของผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ละรบัสิทธิเขา้ร่วมประชุมผ่านระบบ ได ้2 
ช่องทางดงันี ้ 

• อีเมล ir_cpnreit@centralpattana.co.th หรือ 

• ส่งไปรษณียม์าที่ บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท ์จ ากัด ชั้น 31 อาคารส านักงานเซ็นทรัลเวิลด ์เลขที่ 999/9    

ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 

โปรดระบอุีเมลและหมายเลขโทรศพัทข์องผูถื้อหน่วยทรสัต ์หรือผูร้บัมอบฉนัทะ เพื่อใหผู้จ้ดัการกองทรสัตแ์จง้รหสัผูใ้ช ้

(Username) และรหสัผ่าน (Password) เพื่อใชส้ าหรบัเขา้สู่ระบบการประชุมกลบัไปทางอีเมลที่ไดแ้จง้ไว้ กรณีที่ยงัไม่ได้

รับอีเมลดังกล่าวภายในวันที่  20 เมษายน 2565 ให้ติดต่อผู้จัดการกองทรัสต์โดยทันทีที่  ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์                  

โทร. 0-2667-5555 ต่อ 1660 

กำรเข้ำร่วมประชุมผ่ำนสือ่อิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

1. ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ได้ตั้งแต่ เวลา 13.00 น. ได้ที่   
https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=CPNREIT หรือ สแกน QR Code นี ้

2. กรอกชื่อผูใ้ชง้าน (Username) ไดแ้ก่ อีเมลที่ไดล้งทะเบียนไว ้และรหสัผ่าน (Password) 
3. คน้หารายการประชุม โดยสามารถคน้หาจาก ชื่อบริษัท / ประเภทการประชุม เป็นตน้ 
4. กดเลือกรายการประชุมที่ตอ้งการเขา้ร่วม โดยกดที่ชื่อรายการประชุม  
5. เขา้ร่วมประชุมโดยการกดปุ่ ม “เขา้ร่วมประชุม”  

mailto:ir_cpnreit@centralpattana.co.th
https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=byk65u0A94Q8gR4ax4Q5uOasu4FZ4PPF3nOCbftraGiDbcrVhLzOaQ%3d%3d
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6. ผูถ้ือหน่วยทรสัตย์อมรบัขอ้ตกลงและเงื่อนไขการเขา้ประชุมผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยท า

เครื่องหมาย  กดปุ่ ม “เขา้ร่วมประชุม” 

7. ยืนยันรายชื่อและจ านวนเสียงที่ประชุม 

8. กรอกรหัสผ่านแบบครัง้เดียว (OTP)  

9. ผูจ้ดัการกองทรสัต ์ไม่มีกำรจัดกำรประชุมแบบเข้ำน่ังฟังในห้องประชุมในวันที ่21 เมษำยน 2565 จึงขอความกรุณา
ผูถื้อหน่วยทรสัตย์ื่นความจ านงเขา้ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสด์ว้ยตนเอง หรือพิจารณามอบฉันทะให้ทรสัตี 
หรือบคุคลอื่นท่ีท่านมอบหมายใหเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงมติแทนท่าน 

10. หากผู้ถือหน่วยทรัสตม์ีข้อสงสัยเก่ียวกับการประชุมสามารถติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ไดท้ี่โทรศัพท์หมายเลข  

0-2667-5555 ต่อ 1660 

กำรส่งค ำแนะน ำหรือค ำถำมทีเ่กี่ยวข้องกับวำระกำรประชุม E-AGM 

ผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีความประสงคจ์ะส่งค าแนะน าหรือค าถามต่าง ๆ สามารถกระท าได ้2 วิธี ดงัต่อไปนี ้
1. ส่งค าแนะน าหรือค าถามล่วงหน้าใหผู้จ้ดัการกองทรสัต ์ไดท้ี่อีเมล ir_cpnreit@centralpattana.co.th  
2. ส่งค าแนะน าหรือค าถามระหว่างการประชุม ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยใช้ฟังก์ชั่นส่ง

ค าถาม และเมื่อถึงคิวการถามค าถาม ขอให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ระบุชื่อและนามสกุล พรอ้มแจ้งว่าเป็นผู้ถือ
หน่วยทรสัตเ์ขา้รว่มประชมุเอง หรือเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ   

กำรด ำเนินกำรเพื่อให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล 

 ในการจัดประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตผ่์านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ผูจ้ัดการกองทรสัตจ์ะเก็บรวบรวม ใช ้
และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของผูถื้อหน่วยทรสัตเ์พื่อเป็นการปฏิบตัิหนา้ที่ตามที่กฎหมายก าหนดและเพื่อประโยชนใ์น
การให้บริการแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในการเข้าประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ซึ่งผู้ถือหน่วยทรัสตจ์ะไดร้ับความคุม้ครองตาม
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)  ตามที่ปรากฏในส่ิงที่ ส่งมาด้วย 9 หรือบนเว็บไซต์ 
https://www.cpnreit.com/th/management/reit-manager/privacy-policy  
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