สิง# ทีส# ง่ มาด้วย 7
Enclosure 7

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
Proxy (Form A.)

ติดอากรแสตมป์
20 บาท
Stamp Duty
20 Baht

เขียนที(_______________________________
Written at
วันที( _ เดือน
พ.ศ. ____________
Date Month
Year
(1) ข้ าพเจ้ า_______________________________สัญชาติ_______________อายุ_______________ปี อยูบ่ ้ านเลขที(_________________________
I/We
Nationality
age
years, residing at
ถนน_______________________ตําบล/แขวง_____________________อําเภอ/เขต_____________________จังหวัด______________________
Province
Road
Sub-district
District
รหัสไปรษณีย์_______________
Postal code
(O) เป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื(อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ เคทีบีเอสที มิกซ์ (KTBSTMR)
Being a trust unitholder of KTBST Mixed Leasehold Real Estate Investment Trust (KTBSTMR)
โดยถือหน่วยทรัสต์จํานวนทังสิ
_ _นรวม___________________________หน่วย และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ_______________________ เสียง
Holding the total number of trust units,
units and having the right to vote equal to
votes.
เลขทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์
Trust Unitholder’s Registration No.

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
1. ชื(อ________________________________________________อายุ_______________ปี อยูบ่ ้ านเลขที(________________
Name
age
years, residing at
ถนน____________________________________ตําบล/แขวง_____________________อําเภอ/เขต___________________
Road
Sub-district
District
จังหวัด________________________________________รหัสไปรษณีย์____________________________
Province
Postal code
หรื อ กรรมการอิสระของผู้จดั การกองทรัสต์ คือ
or independence director of the REIT Manager, namely
2. ชื(อ_______นายยิ(งยง นิลเสนา___________________อายุ_______62______ปี อยูบ่ ้ านเลขที(_____4_______
Name
Mr.Yingyong Nilasena
age
62
years, residing at 4
ถนน______อํานวยสงคราม_______________ตําบล/แขวง__ นครไชยศรี ________อําเภอ/เขต____ดุสติ ____
Road
Aumnuai Songkhram
Sub-district Nakhon Chai Si
,District Dusit
จังหวัด_____กรุงเทพมหานคร_______________________รหัสไปรษณีย์_______10300__________________
Province Bangkok
Postal code 10300
คนหนึ(งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื(อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจําปี 2565
ผ่านสือ( อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันที( 26 เมษายน 2565 เวลา 10:00 น. หรื อที(พงึ จะเลือ( นไปในวันเวลาอื(นด้ วย
One of this as my/our sole proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of the Trust Unitholders by
electronic meeting on 26 April 2022, at 10:00 a.m. or such other date, and time as the meeting may be adjourned.
กิจการใดที(ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทําไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที(ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที(ข้าพเจ้ าระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ ถือเสมือนว่า
ข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ
Any acts performed by the Proxy at the meeting, except in the case where the Proxy has not voted as I/we specified in this Proxy
Form, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.
ลงนาม/ Signed
ผู้มอบฉันทะ/ Grantor
(
ลงนาม/ Signed
(

)
ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
)
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หมายเหตุ:
Note:
1. ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีMมอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหน่วยทรัสต์ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลาย
คนเพืMอแยกการลงคะแนนเสียงได้
The Trust Unitholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of trust units to many
proxies to split his/her votes.
2. กรุณาติดอากรแสตมป์ 20 บาท
Please affix the stamp duty of Baht 20.
3. ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ส ามารถมอบฉั น ทะให้ กรรมการอิ ส ระของผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ คื อ นายยิM ง ยง นิ ล เสนา เป็ นผู้ รั บ มอบฉั น ทะได้ โดยข้ อมู ล ของกรรมการอิ ส ระเป็ นไปตาม
สิงM ทีMสง่ มาด้ วย 8
The trust unitholder may appoint the Independent Director of REIT Manager, namely Mr.Yingyong Nilasena, to be the Proxy, the Information of the Independent Director
is as the enclosure.

