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ข้อปฏิบตัิส ำหรับกำรเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหน่วยทรัสตผ่์ำนสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 

เนื่องดว้ยในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ในวนัศุกรท์ี่ 29 เมษายน 2565 เป็นการจดัประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์

(E-AGM) ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting เพียงช่องทางเดียว โดยไม่มีการจดัสถานที่ประชุมหรือการลงทะเบียนที่

หนา้งานแต่อย่างใด บรษิัทฯ ขอแจง้แนวทางปฏิบตัิในการเขา้รว่มประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ดงันี ้

1. ผู้ถือหน่วยทรัสตท์ีป่ระสงคเ์ข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง 
กำรลงทะเบียน  

1.1. ผูถื้อหน่วยทรสัตโ์ปรดลงทะเบยีนดว้ยตนเองผ่าน 

https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=nbPXxMMSupMZeW8ZlaTlfgL5AkwS%2fev8H6bY

SmeYK%2fp6sgdIWi4thA%3d%3d หรือ สแกน QR code 

ระบบจะเปิดใหด้  าเนินการลงทะเบียน ตัง้แตว่นัท่ี  13 เมษายน 2565 เวลา 9:00 น. จนถึง 29 เมษายน เวลา 10:00 น. 

1.2. ผูถื้อหน่วยทรสัตล์งทะเบียนเพื่อการยืนยันตัวบุคคล โปรดแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน ใบอนุญาตขับรถ บัตร

ประจ าตัวขา้ราชการ หรือหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ หากมีการเปล่ียนชื่อ -นามสกุลใหแ้สดงหลักฐานดว้ย 

พรอ้มอพัโหลดหลกัฐานแสดงสิทธิเขา้รว่มประชมุตามเอกสารลงทะเบียนเรียบรอ้ยแลว้ 

1.3. ผูจ้ดัการกองทรสัตต์รวจสอบตวัตนของผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ละเอกสารประกอบ 

กรณีข้อมูลและเอกสารที่ได้รับถูกต้องครบถ้วน  ผู้จัดการกองทรัสต์จะอนุมัติค  าร้องดังกล่าวและผู้ถือ

หน่วยทรัสตจ์ะไดร้ับอีเมลเ์พื่อแจ้งผลการลงทะเบียน หากไม่พบอีเมลโ์ปรดตรวจสอบ Junk Email หรือติดต่อ

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์ 

กรณีขอ้มลูหรือเอกสารที่ไดร้บัไม่ถกูตอ้งหรือไม่สมบูรณ ์ ระบบจะปฏิเสธค ารอ้งของผูถื้อหน่วยทรสัต ์โดยผูถื้อ

หน่วยทรัสต์จะได้รับอีเมล์ที่ ได้ลงทะเบียนระบบ  DAP e-Shareholder Meeting แจ้งถึงสาเหตุและสามารถ

ด าเนินการยื่นลงทะเบียนเพิ่มเติมได ้

**ผู้ถือหน่วยทรัสตโ์ปรดรักษำ Username (รหัสผู้ใช้ และ Password (รหัสผ่ำน)  
ให้เป็นควำมลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทรำบ** 

2. ผู้ถือหน่วยทรัสตมี์ควำมประสงคม์อบฉันทะเพื่อเข้ำร่วมกำรประชุม  

ผู้จัดการกองทรัสตไ์ดจ้ัดส่งหนังสือมอบฉันทะ ตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 5 ผู้ถือหน่วยทรัสตท์ีไม่สามารถเข้าร่วม

ประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจ าปี 2565 ไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยด าเนินการดงันี ้

https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=nbPXxMMSupMZeW8ZlaTlfgL5AkwS%2fev8H6bYSmeYK%2fp6sgdIWi4thA%3d%3d%20หรือ
https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=nbPXxMMSupMZeW8ZlaTlfgL5AkwS%2fev8H6bYSmeYK%2fp6sgdIWi4thA%3d%3d%20หรือ
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2.1. เลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหน่ึงเพียงแบบเดียวเท่ำน้ัน ดงันี ้

(1) ผูถื้อหน่วยทรสัตท์ั่วไปจะเลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะไดเ้ฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึงเท่านัน้ 

(2) ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหน่วยทรสัตจ์ะตอ้งใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 

2.2. มอบฉันทะใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงคข์องผูถื้อหน่วยทรสัต ์หรือเลือกมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระ

ของบริษัท สตราทีจิก พร็อพเพอรต์ี ้อินเวสทเ์ตอรส์ จ ากัด ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต ์(ขอ้มลูกรรมการอิสระที่เป็น

ผูแ้ทนรบัมอบฉนัทะในการประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจ าปี 2565 สามารถศกึษาไดใ้น ตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 6 

โดยในกรณีที่เลือกมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษิัท สตราทีจิก พรอ็พเพอรต์ี ้อินเวสทเ์ตอรส์ จ ากดั ใหร้ะบชุื่อ

พรอ้มรายละเอียดของบุคคลที่ผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระสงคจ์ะมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวใหเ้ป็นผูร้บัมอบ

ฉนัทะในการเขา้รว่มประชมุดงักล่าว 

2.3. ปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท พรอ้มทัง้ขีดฆ่าลงวนัท่ีที่ท  าหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าว   

ทัง้นี ้ผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหน่วยทรสัตโ์ดยมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคน เพื่อแบ่งแยกการ

ลงคะแนนเสียงได ้และผูถื้อหน่วยทรสัตจ์ะตอ้งมอบฉันทะเท่ากับจ านวนหน่วยทรสัตท์ี่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบ

ฉนัทะเพียงส่วนนอ้ยกว่าจ านวนหน่วยทรสัตท์ี่ตนถืออยู่ได ้เวน้แต่เป็นคสัโตเดียน (Custodian) ที่ผูถื้อหน่วยทรสัตซ์ึ่งเป็นผู้

ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูร้บัฝากและดแูลหน่วยทรสัตต์ามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 

เอกสำรประกอบกำรมอบฉันทะ 

 บุคคลธรรมดำ 

1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอ้มหนังสือเชิญประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซึ่งไดก้รอกขอ้ความ

ถกูตอ้งครบถว้นและลงลายมือชื่อผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 

2) ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหน่วยทรัสต ์ซึ่งเป็น ผู้มอบฉันทะ ตามขอ้ 1) 

ขา้งตน้ และใหผู้ถื้อหน่วยทรสัต ์ซึ่งเป็นผูม้อบฉนัทะ ไดล้งชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

3) ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกใหท้ี่ยังไม่หมดอายุของ ผู้รับมอบฉันทะ เช่น ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนา

หนงัสือเดินทาง ส าเนาประจ าตวัขา้ราชการ เป็นตน้ และลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้งของผูร้บัมอบฉนัทะ 

นิติบุคคล  

1) หนังสือมอบฉันทะตามแนบที่แนบมาพรอ้มหนังสือเชิญประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซึ่งไดก้รอกขอ้ความ

ถูกตอ้งครบถว้นและลงลายมือชื่อของผูม้ีอ  านาจลงนามผูกพนันิติบุคคล ซึ่งเป็นผูม้อบฉันทะ พรอ้มประทบัตรา

ส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) และผูร้บัมอบอ านาจ 

2) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหน่วยทรัสตซ์ึ่งออกให้โดยกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชย ์หรือส่วนราชการที่มีอ  านาจของประเทศที่นิติบุคคลนัน้ตัง้อยู่ และออกใหไ้ม่เกิน 6 เดือนก่อน
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วนัประชมุผูถื้อหน่วยซึ่งรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนันิติบคุคล พรอ้มประทบัตราส าคญัของ

นิติบุคคล (ถา้มี) โดยมีรายละเอียด ชื่อนิติบุคคล ผูม้ีอ  านาจลงลายมือชื่อผูกพนันิติบุคคลเงื่อนไขหรือขอ้จ ากดั

อ านาจในการลงลายมือชื่อ และที่ตัง้ส านกังานใหญ่ และมีข้อความแสดงใหเ้ห็นว่าผูม้ีอ  านาจลงนามผูกพนันิติ

บคุคลซึ่งลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผูถื้อหน่วยทรสัตต์ามกฎหมาย 

3) ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกใหท้ี่ยงัไม่หมดอายขุองผูม้ีอ  านาจลงนามผูกพนันิติบุคคล ซึ่งเป็นผูม้อบฉันทะ

ตามขอ้ 1) ขา้งตน้ และลงชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

4) ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกใหท้ี่ยงัไม่หมดอายขุองผูร้บัมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรดาขอ้ 3 

กรณีผู้ถือหน่วยทรัสตเ์ป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็น
ผู้รับฝำกและดูแลหน่วยทรัสต ์และมอบให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ลงนำมมอบฉันทะในหนังสือ
มอบฉันทะแทน 

1) ส าเนาเอกสารของผู้ถือหน่วยทรัสตเ์ช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหน่วยทรัสตเ์ป็นบุคคลธรรดา หรือ ในกรณีผู้ถือ

หน่วยทรสัตเ์ป็นนิติบคุคล 

2) นอกจากนี ้จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปนีเ้พิ่มเติม 

2.1) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็น

ผูด้  าเนินการลงนามมอบฉนัทะในหนงัสือมอบฉนัทะแทนผูถื้อหน่วยทรสัต ์

2.2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนผู้ถือหน่วยทรัสตไ์ด้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ  

คสัโตเดียน (Custodian) 

ทัง้นี ้เอกสารที่มิไดม้ีตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจ าท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มดว้ย และใหผู้ถื้อ

หน่วยทรสัตห์รือผูม้ีอ  านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลนัน้รบัรองความถกูตอ้งของค าแปล พรอ้มประทบัตราส าคญั

ของนิติบคุคล (ถา้มี) 

กำรลงทะเบียน 
ผู้ถือหน่วยทรัสตเ์ลือกใชห้นังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข.  

1) ลงทะเบียน ผ่าน 

https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=nbPXxMMSupMZeW8ZlaTlfgL5AkwS%2fev8H6

bYSmeYK%2fp6sgdIWi4thA%3d%3d หรือ QR code  

ระบบจะเปิดใหด้  าเนินการลงทะเบียน ตัง้แตว่นัท่ี  13 เมษายน 2565 เวลา 9:00 น. จนถึง 29 เมษายน เวลา 10:00 น. 

https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=nbPXxMMSupMZeW8ZlaTlfgL5AkwS%2fev8H6bYSmeYK%2fp6sgdIWi4thA%3d%3d%20หรือ
https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=nbPXxMMSupMZeW8ZlaTlfgL5AkwS%2fev8H6bYSmeYK%2fp6sgdIWi4thA%3d%3d%20หรือ
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2) เมื่อผูถื้อหน่วยทรสัตล์งทะเบยีนพรอ้มอพัโหลดเอกสารประกอบการมอบฉนัทะ 

3) จัดส่งต้นฉบับจริงหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ ข พรอ้มเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายัง ผู้จัดการ

กองทรสัต ์ทางไปรษณียล์งทะเบียนตามที่อยู่ดงันี ้

บรษิัท สตราทีจิก พรอ็พเพอรต์ี ้อินเวสทเ์ตอรส์ จ ากดั 

ที่อยู่ : เลขที่ 990 อาคารอบัดลุราฮิม เพลส หอ้ง 1107  

ชัน้ท่ี 11 ถนนพระรามที่ 4 แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 

(เพื่อการมอบฉนัทะในการประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ประจ าปี 2565) 

 โดยเอกสำรฉบับจริงจะต้องมำถึงบริษัทฯ ภำยในเวลำท ำกำรของวันที่ 27 เมษำยน 2564 เนื่องจาก

ผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีความจ าเป็นตอ้งใชเ้วลาตรวจสอบความถกูตอ้งของเอกสาร เพื่อใหก้ารประชุมผูถื้อหุน้ผ่าน

ส่ืออิเล็กทรอนิกสเ์ป็นไปอย่างถูกตอ้ง ผู้จัดการกองทรัสต์ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับลงทะเบียนเพ่ือเขา้ประชุม หาก

เอกสารฉบับจริงส่งมาถึงบริษัทฯ ภายหลังก าหนดเวลาที่ระบุข้างตน้ หรือกรณีที่เอกสาร หรือหลักฐานไม่

ครบถว้น หรือไม่ถกูตอ้งหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข 

4) เอกสารที่จดัส่งมาถกูตอ้งครบถว้น ระบบจะส่งอีเมลพ์รอ้มรหสัผ่าน (Initial Password) ไปยงัอีเมลข์องผูร้บัมอบ

ฉนัทะ เมื่อผูร้บัมอบฉนัทะเขา้สู่ระบบจะตอ้งท าการเปล่ียนรหสัผ่านและเขา้สู่ระบบการประชมุอีกครัง้  

5) กรณีมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระ ระบบจะส่งอีเมลแ์จง้ผลการลงทะเบียนมอบฉันทะไปยังอีเมลข์องผูถื้อหุน้  

เพื่อยืนยนัการลงทะเบียนมอบฉนัทะเรียบรอ้ยแลว้ ทัง้นีผู้ถื้อหุน้จะไม่ไดร้บัรหสัผ่าน เพระถือว่ามีการมอบฉนัทะ

ใหก้รรมการอิสระและลงคะแนนล่วงหนา้ในระบบเรียบรอ้ยแลว้     
ผู้ถือหน่วยทรัสตเ์ลือกใชห้นังสือมอบฉันทะแบบ ค. หรือ กรณีผู้ถือหน่วยไม่สำมำรถลงทะเบียนได ้

ขอให้ผู้ถือหน่วยทรัสตจ์ัดส่งหนังสือมอบฉันทะและส าเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะให้แก่ผู้จัดการ

กองทรสัต ์เพื่อด าเนินการลงทะเบียนมายงัทางไปรษณียล์งทะเบียนตามที่อยู่ดงันี ้

บรษิัท สตราทีจิก พรอ็พเพอรต์ี ้อินเวสทเ์ตอรส์ จ ากดั 

ที่อยู่ : เลขที่ 990 อาคารอบัดลุราฮิม เพลส หอ้ง 1107  

ชัน้ท่ี 11 ถนนพระรามที่ 4 แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 

(เพื่อการมอบฉนัทะในการประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ประจ าปี 2565) 

โดยเอกสำรฉบับจริงจะต้องมำถึงผู้จัดกำรกองทรัสตภ์ำยในเวลำท ำกำรของวันที ่27 เมษำยน 2564 เนื่องจากผูจ้ดัการ

กองทรสัตม์ีความจ าเป็นตอ้งใชเ้วลาตรวจสอบความถกูตอ้งของเอกสาร เพื่อใหก้ารประชมุผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสเ์ป็นไป

อย่างถูกตอ้ง ผูจ้ดัการกองทรสัตข์อสงวนสิทธ์ิไม่รบัลงทะเบียนเพ่ือเขา้ประชมุ หากเอกสารฉบบัจริงส่งมาถึงบริษัทฯ ภายหลงั

ก าหนดเวลาที่ระบขุา้งตน้ หรือกรณีที่เอกสาร หรือหลกัฐานไม่ครบถว้น หรือไม่ถกูตอ้งหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข 
 



ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 4 
 

 ห น้ า  5  ข อ ง  5  

3. สามารถศกึษาขอ้ตกลงและเงื่อนไขการเขา้ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตผ่์านระบบ DAP e-shareholder Meeting รวมถึง

ศึกษาขั้นตอนและวิ ธีการใช้งานระบบ e-Registration ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม  e-Question และ e-Voting ได้ที่  

https://www.sh-reit.com/th/document/shareholder-meeting 

               คู่มือระบบ DAP-eShareholder Meeting               Video Presentation การใชร้ะบบ DAP-eShareholer Meeting  
 

4. การเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์จะจัดขึน้ในวันที่ศุกรท์ี่   

29 เมษายน 2565 เวลา 10:00 น. ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถล็อกอิน (Log-in) เข้าสู่ระบบ DAP  

e-Shareholder Meeting ได้ตั้ ง แต่ เ วลา  9:00 น.  ที่  https://portal.esevice.set.or.th หรือ  สแกน  

QR Code  

5. ช่องทางส าหรบัผูถื้อหน่วยทรสัตใ์นการส่งค าถามที่เก่ียวขอ้งตามแต่วาระการประชมุมีดงันี ้

1. ในระหว่างการประชมุ E-AGM ผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่เขา้รว่มประชมุสามารถส่งค าถามไดผ่้านระบบการประชมุ  

2. ผูถื้อหน่วยทรสัตส์ามารถส่งค าถามล่วงหนา้ให้ผูจ้ัดการกองทรัสต ์ก่อนวันประชุม ภายในวันที่ 27 เมษายน 

2565 ผ่านทาง e-mail : jirawan.s@sp-investors.com 
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