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ทรัสต์เพื*อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ เคทีบีเอสที มิกซ์ 
KTBST Mixed Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust 

สิ#งที#สง่มาด้วย 5 หน้า 1 

 

 
เอกสารและหลักฐานที#ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม  

วธีิการมอบฉันทะ การลงทะเบยีน และการออกเสียงลงคะแนน 
การประชุมสามัญผู้ถอืหน่วยทรัสต์ประจาํปี 2565 

ผ่านสื#ออเิล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 
ของทรัสต์เพื#อการลงทนุในอสังหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เคทบีเีอสท ีมกิซ์ 

ในวันอังคาร ที# 26 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. 
การลงทะเบียนผู้ เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ประจําปี 2565 ผา่นสื*ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) ของทรัสต์เพื*อการ
ลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ เคทีบีเอสที มิกซ์ เพื*อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์หรือผู้ รับมอบฉนัทะ (แล้วแตก่รณี) ที*จะเข้าร่วมประชมุ โปรดปฏิบตัดิงันี r 
 
1. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถอืหน่วยทรัสต์ หรือผู้แทนผู้ถอืหน่วยที#มีสทิธิเข้าร่วมประชุม 

บุคคลธรรมดา 
1. กรณีผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 

ให้แสดงเอกสารที*ส่วนราชการออกให้ที*ยังไม่หมดอายุฉบบัจริง เช่น บตัรประจําตวัประชาชน บตัรประจําตวั
ข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี* หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี*ยนชื*อหรือนามสกุล ให้ยื*นหลักฐาน
ประกอบด้วย  

 
2. กรณีมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 

2.1 หนงัสือมอบฉนัทะรายละเอียดปรากฏตามสิ*งที*สง่มาด้วย 7 (แบบใดแบบหนึ*ง) ซึ*งได้กรอกข้อความถกูต้อง
ครบถ้วนและลงลายมือชื*อผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 

2.2 สําเนาเอกสารที*ส่วนราชการออกให้ที*ยงัไม่หมดอายุของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ซึ*งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ได้ลงลายมือชื*อรับรองสาํเนาถกูต้อง 

2.3 สําเนาเอกสารที*ส่วนราชการออกให้ที*ยงัไม่หมดอายขุองผู้ รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกบัข้อ 1 และผู้ รับมอบ
ฉันทะได้ลงลายมือชื*อรับรองสําเนาถูกต้อง (เว้นแต่กรณีมอบอํานาจให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ไมต้่องจดัเตรียมเอกสารในข้อนี r)  

นิตบุิคคล 
1. กรณีกรรมการผู้ มีอํานาจกระทําการแทนนิตบิคุคลเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 

1.1  แสดงเอกสารที*สว่นราชการออกให้ของผู้แทนนิตบิคุคลเชน่เดียวกบักรณีบคุคลธรรมดาตาม ข้อ 1 
1.2  สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ซึ*งออกให้โดยกรมพฒันาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชย์ หรือส่วนราชการที*มีอํานาจของประเทศที*นิติบุคคลนั rนตั rงอยู่ (ไม่เกิน 3 เดือนก่อนวนั
ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์) ซึ*งลงลายมือชื*อรับรองสําเนาถูกต้อง โดยผู้ มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 
พร้อมประทบัตราสําคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงรายละเอียดให้เห็น ผู้ มีอํานาจลงลายมือ
ชื*อผกูพนัหรือกระทําการแทนนิตบิคุคล เงื*อนไขหรือข้อจํากดัอํานาจในการลงลายมือชื*อ  

 
2.  กรณีผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะ เข้าร่วมประชมุ 

2.1  ห นั ง สื อ ม อ บ ฉั น ท ะ ต า ม แ บ บ ที* ส่ ง ม า พ ร้ อ ม ห นั ง สื อ นั ด ป ร ะ ชุ ม ร า ย ล ะ เ อี ย ด ป ร า ก ฏ ต า ม 
สิ*งที*ส่งมาด้วย 7 (แบบใดแบบหนึ*ง) ซึ*งได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือชื*อของผู้ มีอํานาจ
ลงนามผกูพนันิติบุคคล ซึ*งเป็นผู้มอบฉันทะ พร้อมประทบัตราสําคญัของนิติบุคคล (ถ้ามี) และผู้ รับมอบ
ฉนัทะ 

2.2  สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ซึ*งออกให้โดยกรมพฒันาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ หรือส่วนราชการที*มีอํานาจของประเทศที*นิติบุคคลนั rนตั rงอยู่ (ไม่เกิน 3 เดือนก่อนวนั
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ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์) ซึ*งรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนันิติบคุคล พร้อมประทบัตรา
สําคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) และมีข้อความรายละเอียดให้เห็นว่าผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนันิติบคุคลซึ*งลง
นามในหนงัสอืมอบฉนัทะมีอํานาจกระทําการแทนนิตบิคุคลซึ*งเป็นผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ตามกฎหมาย  

2.3  สําเนาเอกสารที*ส่วนราชการออกให้ที*ยงัไม่หมดอายขุองผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนันิติบคุคล ซึ*งเป็นผู้มอบ
ฉนัทะ และลงลายมือชื*อรับรองสาํเนาถกูต้อง 

2.4 สําเนาเอกสารที*ส่วนราชการออกให้ที*ยงัไม่หมดอายขุองผู้ รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา 
ข้อ 1 และผู้ รับมอบฉนัทะได้ลงลายมือชื*อรับรองสําเนาถกูต้อง (เว้นแต่กรณีมอบอํานาจให้กรรมการอิสระ
ของบริษัทฯ ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ไมต้่องจดัเตรียมเอกสารในข้อนี r)  

 
3.  กรณีผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทีเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตั rงให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับ

ฝากและดแูลหนว่ยทรัสต์  
3.1  ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเชน่เดียวกบักรณีนิตบิคุคล ข้อ 1 หรือ 2  
3.2  ในกรณีที*ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที*เป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ

แทน ต้องสง่หลกัฐานดงัตอ่ไปนี rเพิ*มเตมิ 
1)  หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที*เป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็น

ผู้ดําเนินการลงนามมอบฉนัทะในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 
2)  หนังสือยืนยันว่าผู้ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน 

(Custodian)  
ทั rงนี rเอกสารที*มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาด้วย และให้ผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ หรือผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนั rนรับรองความถกูต้องของคําแปล พร้อมประทบัตราสําคญัของ
นิตบิคุคล (ถ้ามี) 

** โดยบริษัทฯ จะไม่ทําการขอเอกสารเพิ*มเติม หรือสร้างภาระให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เกินสมควร (เช่น ไม่มีการ
กําหนดให้ ต้องใช้บตัรประชาชนตวัจริงของผู้มอบอํานาจล) ** 

2. วธีิการมอบฉันทะ 
บริษัทฯ ได้จดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะที*จดัพิมพ์ จํานวน 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. รายละเอียดปรากฏ

ตามสิ*งที*สง่มาด้วย 7 ให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์แตล่ะราย จํานวน 3 แบบ ดงันี r  
แบบ ก. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทั*วไป 
แบบ ข. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะที*กําหนดการลงมตวิาระตา่ง ๆ จากผู้มอบฉนัทะ 
แบบ ค. เป็นแบบที*ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตั rงให้คสัโตเดียน (Custodian) 

ในประเทศไทยเป็น ผู้ รับฝากและดแูลหนว่ยทรัสต์ 
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที#ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ผ่านสื#ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัท

ได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดาํเนินการ ดงันี _ 
1.  เลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ*ง เพียงแบบเดียวเทา่นั rน ดงันี r 

1.1  ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทั*วไปจะเลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ*งเทา่นั rน 
1.2  ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที*ปรากฏชื*อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ ลงทุนตางประเทศและแต่งตั rงให้คัสโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหนว่ยทรัสต์ จะต้องใช้หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค.  
2.  มอบฉนัทะให้ (ก) บคุคลใดบคุคลหนึ*งตามความประสงค์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดยให้ระบชืุ*อพร้อมรายละเอียด

ของบคุคลที*ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ประสงค์จะมอบฉนัทะ หรือ (ข) เลือกมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดย
กาเครื*องหมายหน้าชื*อกรรมการอิสระ ตามที*บริษัทฯ ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ โดยเลือกเพียงทา่นเดียวให้เป็น
ผู้ รับมอบฉนัทะในการเข้าร่วมประชมุดงักลา่ว 

3.  ปิดอากรแสตมป์ จํานวน 20 บาท เพื*อให้ถกูต้องและมีผลผกูพนัตามกฎหมาย 
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4.  สง่หนงัสือมอบฉนัทะซึ*งกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว พร้อมด้วยเอกสารแนบหรือหลกัฐานตา่ง ๆ ข้างต้น ผ่าน
ชอ่งทางตอ่ไปนี r 
1)  ทางอีเมล (e-mail): info@ktbstreit.co.th หรือ 
2)  ทางไปรษณีย์ (ฉบบัจริง):  

“ฝ่ายนักลงทนุสัมพนัธ์และพฒันาธุรกจิ”  
บริษัท เคทบีเีอสท ีรีท แมเนจเมนท์ จาํกัด  
87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั _นที# 18 ออลซีซั#นส์เพลส ถนนวทิยุ  
แขวงลุมพนีิ เขตปทมุวัน กรุงเทพมหานคร 10330    
(เพื*อการประชมุสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ประจําปี 2565 (E-AGM)) 
 

ภายในเวลา 17.00 น. (ตามเวลาในประเทศไทย) ของวนัที* 22 เมษายน 2565 เพื*อให้เจ้าหน้าที*ของบริษัทฯ ได้มีเวลา
ตรวจสอบเอกสารและให้ทนัเวลาเริ*มประชมุ ทั rงนี rผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหน่วยทรัสต์โดยมอบฉนัทะ
ให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพื*อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ ถือหน่วยทรัสต์จะต้องมอบฉันทะเท่ากับจํานวน
หน่วยทรัสต์ที*ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉนัทะเพียงบางสว่น หรือน้อยกว่าจํานวนที*ตนถืออยู่ได้ เว้นแตเ่ป็นคสัโตเดียน 
(Custodian) ที*ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ซึ*งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั rงให้เป็นผู้ รับฝากและดแูลหน่วยทรัสต์ตามหนงัสือ
มอบฉนัทะแบบ ค. 
3. การเข้าร่วมประชุม 

บริษัทฯ จะเริ*มเปิดระบบการเข้าร่วมประชมุประชมุสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ประจําปี 2565 ก่อนเริ*มการประชมุ ตั rงแต่ 
09.00 น. เป็นต้นไป ในวันอังคาร ที* 26 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านสื*ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั rน โดย
ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชมุ สาํนกังานใหญ่ของบริษัทฯ 

 
4. การออกเสียงลงคะแนน 

ขั rนตอนการออกเสยีงลงคะแนน 
1. ประธานที*ประชมุขอให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวาระ 
2. ผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้ รับมอบฉนัทะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็น

ด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที*ผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้ รับมอบฉนัทะไม่ลงคะแนนสําหรับวาระใด ๆ ระบบจะนบั
คะแนนของทา่นเป็น “เหน็ด้วย” โดยอตัโนมตั ิ
 

5. เกณฑ์การนับคะแนนเสียง 
1. ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อ 1 หน่วยทรัสต์ที*ตนถือ โดยผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที*มีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนต้องไม่เป็นผู้ ที*มีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเรื*องที*พิจารณา ในกรณีทั*วไปให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้
ถือหนว่ยทรัสต์ที*มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน เว้นแตก่ฎหมายกําหนดเป็นอยา่งอื*น  

2. การนบัผลการลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ บริษัทฯ จะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในที*ประชมุเฉพาะที*
ออกเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แล้วนําไปหักออกจากจํานวนเสียงทั rงหมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที*มา
ประชมุและผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที*มอบฉนัทะที*ได้บนัทกึไว้ลว่งหน้า 

3. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง โดยในแต่ละวาระจะใช้
จํานวนหนว่ยทรัสต์ของผู้ เข้าประชมุ 

 


