สิ#งที#ส่งมาด้ วย 6 ใบตอบรั บเข้ าร่ วมประชุมผ่ านสื#ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ทรัสต์เพื*อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ เคทีบีเอสที มิกซ์
KTBST Mixed Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust
แบบฟอร์ มลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุมผ่ านสื#ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
การประชุมสามัญผู้ถอื หน่ วยทรั สต์ ประจําปี 2565
ของ
ทรั สต์ เพื#อการลงทุนในอสังหาริมทรั พย์ และสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรั พย์ เคทีบเี อสที มิกซ์ (KTBSTMR)
เขียนที*................................................................
วันที*............เดือน............................พ.ศ.................
ข้ าพเจ้ า.....................................................................................สัญชาติ...........................อยูบ่ ้ านเลขที*..........................
ถนน................................................ตําบล/แขวง................................................อําเภอ/เขต...........................................
จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์..................................โทรศัพท์มือถือ.....................................................
อีเมล......................................
เลขทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์......................................................................................เป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื*อการ
ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ เคทีบีเอสที มิกซ์ โดยถือหน่วยจํานวนทังสิ
p pนรวม.....................................................หน่วย
ข้ าพเจ้ าขอยืนยันว่าจะเข้ าร่ วมประชุมและลงมติในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจําปี 2565 ของทรัสต์
เพื*อการลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ และสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรั พย์ เคทีบีเอสที มิกซ์ ซึ*งจะจัดขึนp ในรู ปแบบการประชุมผ่านสื*อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันอังคาร ที* 26 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. โดย
* เข้ า ร่ ว มประชุม ด้ ว ยตนเอง และขอให้ บ ริ ษั ท ส่ ง ชื* อ ผู้ใ ช้ (Username) รหัส ผู้ใ ช้ (Password) พร้ อมเว็ บ ลิ ง ค์ (Web Link)
เพื*อเข้ าร่วมประชุม มาที*อีเมล (e-mail).............................................................................................
* มอบฉันทะให้ นาย/นาง/นางสาว…………………………………………………………………………………………….....
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน……………………………………………………..เข้ าร่ วมประชุมแทน และขอให้ บริ ษัทส่ง
ชื* อ ผู้ ใช้ (Username) รหั ส ผู้ ใช้ (Password) พร้ อมเว็ บ ลิ ง ค์ (Web Link) เพื* อ เข้ าร่ ว มประชุ ม มาให้ ผู้ รั บ มอบฉั น ทะ
ที*อีเมล (e-mail).............................................................................................................................................................
โทรศัพท์มือถือ................................................................................................................................................................
ลงชื*อ.................................................................ผู้ถือหน่วยทรัสต์
(..................................................................................)

ลงชื*อ.........................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(...............................................................................)

สิง* ที*สง่ มาด้ วย 6 หน้ า 1

สิ#งที#ส่งมาด้ วย 6 ใบตอบรั บเข้ าร่ วมประชุมผ่ านสื#ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ทรัสต์เพื*อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ เคทีบีเอสที มิกซ์
KTBST Mixed Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust
หมายเหตุ:
กรุณาส่ง “แบบฟอร์ มลงทะเบียนสําหรับการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ผา่ นสืDออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)” ทีDกรอกข้ อมูลครบถ้ วน พร้ อมแนบเอกสาร
ยืนยันตัวตนตามทีDกําหนดใน “ข้ อปฏิบตั ิสําหรับการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ผ่านสืDออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ” มาให้
บริ ษัทภายใน วันที. 22 เมษายน 2565 ผ่านช่องทางต่อไปนี Y
• ช่ องทางอีเมล (e-mail) : info@ktbstreit.co.th หรื อ
• ช่ องทางไปรษณีย์ (ฉบับจริ ง) :
บริษัท เคทีบเี อสที รี ท แมเนจเมนท์ จํากัด
87/2 อาคารซีอาร์ ซีทาวเวอร์ ชันS ที. 18 ออลซีซ. ันส์ เพลส ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330
(เพืDอการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครังY ทีD1/2565 (E-AGM))
ในกรณีทีDยงั ไม่ได้ รับ Username และ Password ภายในวันทีD 25 เมษายน 2565 กรุณาติดต่อบริ ษัทฯทาง อีเมล์: info@ktbstreit.co.th
หรื อ โทร. 02-351-1800 ต่อ 3

สิง* ที*สง่ มาด้ วย 6 หน้ า 2

