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เอกสารและหลักฐานที#ผ้ ูเข้ าร่ วมประชุมต้ องแสดงก่ อนเข้ าร่ วมประชุม
วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน
การประชุมสามัญผู้ถอื หน่ วยทรั สต์ ประจําปี 2565
ผ่ านสื#ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ของทรั สต์ เพื#อการลงทุนในอสังหาริมทรั พย์ และสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรั พย์ เคทีบเี อสที มิกซ์
ในวันอังคาร ที# 26 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.
การลงทะเบียนผู้เข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจําปี 2565 ผ่านสื*ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของทรัสต์เพื*อการ
ลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ และสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรั พย์ เคทีบีเอสที มิกซ์ เพื*อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือ
หน่วยทรัสต์หรื อผู้รับมอบฉันทะ (แล้ วแต่กรณี) ที*จะเข้ าร่วมประชุม โปรดปฏิบตั ดิ งั นี r
1. เอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถอื หน่ วยทรั สต์ หรื อผู้แทนผู้ถอื หน่ วยที#มีสทิ ธิเข้ าร่ วมประชุม
บุคคลธรรมดา
1. กรณีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง
ให้ แสดงเอกสารที*ส่วนราชการออกให้ ที*ยังไม่หมดอายุฉบับจริ ง เช่น บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัว
ข้ า ราชการ ใบอนุญ าตขับ ขี* หรื อ หนัง สื อ เดิ น ทาง และหากมี ก ารเปลี* ย นชื* อ หรื อ นามสกุล ให้ ยื* น หลัก ฐาน
ประกอบด้ วย
2. กรณีมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุม
2.1 หนังสือมอบฉันทะรายละเอียดปรากฏตามสิง* ที*สง่ มาด้ วย 7 (แบบใดแบบหนึง* ) ซึง* ได้ กรอกข้ อความถูกต้ อง
ครบถ้ วนและลงลายมือชื*อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
2.2 สําเนาเอกสารที*ส่วนราชการออกให้ ที*ยงั ไม่หมดอายุของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ซึ*งเป็ นผู้มอบฉันทะ และผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ได้ ลงลายมือชื*อรับรองสําเนาถูกต้ อง
2.3 สําเนาเอกสารที*ส่วนราชการออกให้ ที*ยงั ไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้ อ 1 และผู้รับมอบ
ฉันทะได้ ลงลายมือชื*อรับรองสําเนาถูกต้ อง (เว้ นแต่กรณีมอบอํานาจให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทฯ ผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ไม่ต้องจัดเตรี ยมเอกสารในข้ อนี r)
นิตบิ ุคคล
1. กรณีกรรมการผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิตบิ คุ คลเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง
1.1 แสดงเอกสารที*สว่ นราชการออกให้ ของผู้แทนนิตบิ คุ คลเช่นเดียวกับกรณีบคุ คลธรรมดาตาม ข้ อ 1
1.2 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ซึง* ออกให้ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
กระทรวงพาณิชย์ หรื อส่วนราชการที*มีอํานาจของประเทศที*นิติบุคคลนันr ตังอยู
r ่ (ไม่เกิน 3 เดือนก่อนวัน
ประชุมผู้ถือหน่วยทรั สต์ ) ซึ*งลงลายมือชื* อรั บรองสําเนาถูกต้ อง โดยผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
พร้ อมประทับตราสําคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) และมีข้อความแสดงรายละเอียดให้ เห็น ผู้มีอํานาจลงลายมือ
ชื*อผูกพันหรื อกระทําการแทนนิตบิ คุ คล เงื*อนไขหรื อข้ อจํากัดอํานาจในการลงลายมือชื*อ
2. กรณีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์มอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะ เข้ าร่วมประชุม
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*ส่งมาด้ วย 7 (แบบใดแบบหนึ*ง) ซึง* ได้ กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วนและลงลายมือชื*อของผู้มีอํานาจ
ลงนามผูกพันนิติบุคคล ซึ*งเป็ นผู้มอบฉันทะ พร้ อมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ ามี) และผู้รับมอบ
ฉันทะ
2.2 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ซึง* ออกให้ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
กระทรวงพาณิชย์ หรื อส่วนราชการที*มีอํานาจของประเทศที*นิติบุคคลนันr ตังอยู
r ่ (ไม่เกิน 3 เดือนก่อนวัน
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ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์) ซึง* รับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คล พร้ อมประทับตรา
สําคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) และมีข้อความรายละเอียดให้ เห็นว่าผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คลซึ*งลง
นามในหนังสือมอบฉันทะมีอํานาจกระทําการแทนนิตบิ คุ คลซึง* เป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามกฎหมาย
2.3 สําเนาเอกสารที*ส่วนราชการออกให้ ที*ยงั ไม่หมดอายุของผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คล ซึ*งเป็ นผู้มอบ
ฉันทะ และลงลายมือชื*อรับรองสําเนาถูกต้ อง
2.4 สําเนาเอกสารที*ส่วนราชการออกให้ ที*ยงั ไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบคุ คลธรรมดา
ข้ อ 1 และผู้รับมอบฉันทะได้ ลงลายมือชื*อรับรองสําเนาถูกต้ อง (เว้ นแต่กรณีมอบอํานาจให้ กรรมการอิสระ
ของบริ ษัทฯ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่ต้องจัดเตรี ยมเอกสารในข้ อนี r)
3. กรณีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ทีเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
r คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับ
ฝากและดูแลหน่วยทรัสต์
3.1 ให้ เตรี ยมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิตบิ คุ คล ข้ อ 1 หรื อ 2
3.2 ในกรณีที*ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ที*เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็ นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
แทน ต้ องส่งหลักฐานดังต่อไปนี rเพิ*มเติม
1) หนังสือมอบอํานาจจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ที*เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ น
ผู้ดําเนินการลงนามมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะแทนผู้ถือหน่วยทรัสต์
2) หนังสือยื นยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญ าตให้ ประกอบธุรกิ จคัสโตเดียน
(Custodian)
ทังr นี เr อกสารที* มิ ไ ด้ มี ต้ น ฉบับ เป็ น ภาษาอัง กฤษจะต้ อ งจัด ทํ า คํ า แปลภาษาอัง กฤษแนบมาด้ ว ย และให้ ผ้ ูถื อ
หน่วยทรัสต์ หรื อผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คลนันรั
r บรองความถูกต้ องของคําแปล พร้ อมประทับตราสําคัญของ
นิตบิ คุ คล (ถ้ ามี)
** โดยบริ ษัทฯ จะไม่ทําการขอเอกสารเพิ*มเติม หรื อสร้ างภาระให้ ผ้ ูถือหน่วยทรั สต์ เกินสมควร (เช่น ไม่มีการ
กําหนดให้ ต้ องใช้ บตั รประชาชนตัวจริ งของผู้มอบอํานาจล) **
2. วิธีการมอบฉันทะ
บริ ษัทฯ ได้ จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะที*จดั พิมพ์ จํานวน 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. รายละเอียดปรากฏ
ตามสิง* ที*สง่ มาด้ วย 7 ให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์แต่ละราย จํานวน 3 แบบ ดังนี r
แบบ ก. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทัว* ไป
แบบ ข. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะที*กําหนดการลงมติวาระต่าง ๆ จากผู้มอบฉันทะ
แบบ ค. เป็ นแบบที*ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
r คสั โตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็ น ผู้รับฝากและดูแลหน่วยทรัสต์
ผู้ถือหน่ วยทรั สต์ ท# ีไม่ สามารถเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหน่ วยทรั สต์ ผ่านสื#ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริ ษัท
ได้ ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้ โดยดําเนินการ ดังนี _
1. เลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะข้ างต้ นแบบใดแบบหนึง* เพียงแบบเดียวเท่านันr ดังนี r
1.1 ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทวั* ไปจะเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะได้ เฉพาะ แบบ ก. หรื อ แบบ ข. แบบใดแบบหนึง* เท่านันr
1.2 ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ที* ป รากฏชื* อ ตามสมุด ทะเบี ย นเป็ น ผู้ ล งทุ น ตางประเทศและแต่ ง ตังr ให้ คัส โตเดี ย น
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหน่วยทรัสต์ จะต้ องใช้ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
2. มอบฉันทะให้ (ก) บุคคลใดบุคคลหนึ*งตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยให้ ระบุชื*อพร้ อมรายละเอียด
ของบุคคลที*ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ประสงค์จะมอบฉันทะ หรื อ (ข) เลือกมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทฯ โดย
กาเครื* องหมายหน้ าชื*อกรรมการอิสระ ตามที*บริ ษัทฯ ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้ เป็ น
ผู้รับมอบฉันทะในการเข้ าร่วมประชุมดังกล่าว
3. ปิ ดอากรแสตมป์ จํานวน 20 บาท เพื*อให้ ถกู ต้ องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
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4. ส่งหนังสือมอบฉันทะซึง* กรอกรายละเอียดครบถ้ วนแล้ ว พร้ อมด้ วยเอกสารแนบหรื อหลักฐานต่าง ๆ ข้ างต้ น ผ่าน
ช่องทางต่อไปนี r
1) ทางอีเมล (e-mail): info@ktbstreit.co.th หรื อ
2) ทางไปรษณีย์ (ฉบับจริ ง):
“ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ และพัฒนาธุรกิจ”
บริษัท เคทีบเี อสที รี ท แมเนจเมนท์ จํากัด
87/2 อาคารซีอาร์ ซีทาวเวอร์ ชัน_ ที# 18 ออลซีซ# ันส์ เพลส ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330
(เพื*อการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจําปี 2565 (E-AGM))
ภายในเวลา 17.00 น. (ตามเวลาในประเทศไทย) ของวันที* 22 เมษายน 2565 เพื*อให้ เจ้ าหน้ าที*ของบริ ษัทฯ ได้ มีเวลา
ตรวจสอบเอกสารและให้ ทนั เวลาเริ* มประชุม ทังนี
r rผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหน่วยทรัสต์โดยมอบฉันทะ
ให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะหลายคนเพื*อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหน่วยทรั สต์ จะต้ องมอบฉันทะเท่ากับจํานวน
หน่วยทรัสต์ที*ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วน หรื อน้ อยกว่าจํานวนที*ตนถืออยู่ได้ เว้ นแต่เป็ นคัสโตเดียน
(Custodian) ที*ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์ซึ*งเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
r เป็ นผู้รับฝากและดูแลหน่วยทรัสต์ตามหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ค.
3. การเข้ าร่ วมประชุม
บริ ษัทฯ จะเริ* มเปิ ดระบบการเข้ าร่ วมประชุมประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจําปี 2565 ก่อนเริ* มการประชุม ตังแต่
r
09.00 น. เป็ น ต้ น ไป ในวัน อัง คาร ที* 26 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ผ่า นสื*อ อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ (E-AGM) เท่า นันr โดย
ถ่ายทอดสด ณ ห้ องประชุม สํานักงานใหญ่ของบริ ษัทฯ
4. การออกเสียงลงคะแนน
ขันตอนการออกเสี
r
ยงลงคะแนน
1. ประธานที*ประชุมขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
2. ผู้ถือหน่วยทรัสต์หรื อผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยลงคะแนน “เห็นด้ วย” หรื อ “ไม่เห็น
ด้ วย” หรื อ “งดออกเสียง” กรณีที*ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์หรื อผู้รับมอบฉันทะไม่ลงคะแนนสําหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับ
คะแนนของท่านเป็ น “เห็นด้ วย” โดยอัตโนมัติ
5. เกณฑ์ การนับคะแนนเสียง
1. ผู้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ มี ค ะแนนเสี ย ง 1 เสี ย งต่ อ 1 หน่ ว ยทรั ส ต์ ที* ต นถื อ โดยผู้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ที* มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนนต้ องไม่เป็ นผู้ที*มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื* องที*พิจารณา ในกรณีทวั* ไปให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้
ถือหน่วยทรัสต์ที*มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน เว้ นแต่กฎหมายกําหนดเป็ นอย่างอื*น
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริ ษัทฯ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยทรัสต์ในที*ประชุมเฉพาะที*
ออกเสียงไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง แล้ วนํ าไปหักออกจากจํ านวนเสียงทังr หมดของผู้ถือหน่วยทรั สต์ ที*มา
ประชุมและผู้ถือหน่วยทรัสต์ที*มอบฉันทะที*ได้ บนั ทึกไว้ ลว่ งหน้ า
3. การแจ้ งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย งดออกเสียง โดยในแต่ละวาระจะใช้
จํานวนหน่วยทรัสต์ของผู้เข้ าประชุม

สิง# ที#สง่ มาด้ วย 5 หน้ า 3

