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Enclosure 7 

 
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) 

ใช้เฉพาะกรณีที.ผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั Dงให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหน่วยทรัสต์ 

Proxy (Form C.) 

Only foreign unitholders whose names appear in the registration book and who have a custodian in Thailand 

 

เขียนที#_______________________________ 

Written at 

วนัที#        _    เดือน                                พ.ศ. ____________ 

Date       Month                Year 
(1) ข้าพเจ้า_______________________________สญัชาต_ิ______________อาย_ุ______________ปี    อยูบ้่านเลขที#_________________________ 

I/We                                                     Nationality                    age                      years, residing at 

ถนน_______________________ตําบล/แขวง_____________________อําเภอ/เขต_____________________จงัหวดั______________________ 

Road                                     Sub-district                                     District                                               Province 

รหสัไปรษณีย์_______________ 

Postal code 

(2) ในฐานะผู้ประกอบธรุกิจเป็นคสัโตเดียน (Custodian) ให้กบั _______________________________________________________________________ 

Being a custodian of                                                                                     

ซึ#งเป็นผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของทรัสต์เพื#อการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ เคทีบีเอสที มิกซ์ (KTBSTMR) 

Being a trust unitholder of KTBST Mixed Leasehold Real Estate Investment Trust (KTBSTMR) 

โดยถือหนว่ยทรัสต์จํานวนทั qงสิ qนรวม___________________________หนว่ย และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั_______________________ เสียง 

Holding the total number of trust units,                                    units and having the right to vote equal to                              votes. 

(3) ขอมอบฉนัทะให้ 

Hereby appoint 

      t. ชื#อ________________________________________________อาย_ุ______________ปี อยูบ้่านเลขที#________________ 

Name                                                                            age                      years, residing at 

ถนน____________________________________ตําบล/แขวง_____________________อําเภอ/เขต___________________ 

Road                                                                    Sub-district                                        District 

จงัหวดั________________________________________รหสัไปรษณีย์____________________________ 

         Province                                                                Postal code 

     หรือ กรรมการอิสระของผู้จดัการกองทรัสต์ คือ 

or independence director of the REIT Manager, namely 

2. ชื#อ_______นายยิ#งยง นิลเสนา___________________อาย_ุ______62______ปี อยูบ้่านเลขที#_____4_______ 

Name       Mr.Yingyong Nilasena                           age         62            years, residing at    4 

ถนน______อํานวยสงคราม_______________ตําบล/แขวง__ นครไชยศรี________อําเภอ/เขต____ดสุติ____ 

Road        Aumnuai Songkhram                Sub-district  Nakhon Chai Si       ,District      Dusit 

จงัหวดั_____กรุงเทพมหานคร_______________________รหสัไปรษณีย์_______10300__________________ 

  Province     Bangkok                                                Postal code      10300  

คนหนึ#งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื#อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ประจําปี 2565 

ผา่นสื#ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) ในวนัที# 26 เมษายน 2565 เวลา 10:00 น. หรือที#พงึจะเลื#อนไปในวนัเวลาอื#นด้วย 

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#ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีที#ผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามที#ข้าพเจ้าระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่

ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

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. 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในครั qงนี q ดงันี q 

I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

 

 

ตดิอากรแสตมป์ 

20 บาท 

Stamp Duty 

20 Baht 

เลขทะเบียนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

Trust Unitholder’s Registration No. 
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วาระทีV 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถอืหน่วยทรัสต์ครัiงทีV 1/2565 

Agenda Item 1: To consider and adopt the Extraordinary General Meeting of Trust Unitholders no.1/2022 
วาระทีV 2 รับทราบผลการดาํเนินงานของกองทรัสต์ประจาํปี 2564  

Agenda Item 2: To acknowledge the REIT's operating results for the year 2021 
วาระทีV 3 รับทราบงบการเงนิสาํหรับรอบปีบญัชีสิ iนสุดวันทีV 31 ธันวาคม 2564 

Agenda Item 3: To acknowledge the financial statements for the year ended December 31, 2021 
วาระทีV 4 รับทราบเรืVองการจ่ายประโยชน์ตอบแทนสาํหรับรอบปีบญัชีสิ iนสุด วันทีV 31 ธันวาคม 2564 
Agenda Item 4: To acknowledge the distributed payment to the trust unitholders for the fiscal year ending December 31, 2021 

วาระทีV 5 รับทราบการแต่งตั iงผู้สอบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี 2565 

Agenda Item 5: To acknowledge the appointment of auditors and the determination of the remuneration of auditors for the year 2022 

วาระทีV 6 เรืVองอืVน ๆ (ถ้ามี) 

Agenda Item 6:  Other Matters (if any) 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที#เหน็สมควร 

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี q 
(b)  To grant my/our proxy to vote according to my/our desire as follows: 

เหน็ด้วย  ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสยีง 

Approve  Disapprove Abstain 

 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที#ไม่เป็นไปตามที#ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี q ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั qนไม่ถกูต้องและไม่ถือเป็นการ 

ลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

In the event that voting by proxy in any agenda found difference from what specified in this Proxy Form shall be deemed that such voting be 

untrue and not my/our vote as an unitholder. 

 

(6)  ในกรณีที#ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณีที#ที#ประชมุมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื#องใด

นอกเหนือจากเรื#องที#ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที#มีการแก้ไขเปลี#ยนแปลงหรือเพิ#มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบ ฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทน

ข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที#เหน็สมควร  

         In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or such intention is not clearly specified or in case the meeting 
considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any 
fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.  

 
กิจการใดที#ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแต่กรณีที#ผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที#ข้าพเจ้าระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้

กระทําเองทกุประการ 

Any acts performed by the Proxy in the meeting, except in t h e  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                                                        ผู้มอบฉนัทะ/ Grantor 

(                                       ) 

 

ลงนาม/ Signed                                                        ผู้ รับมอบฉนัทะ/ Proxy 

(                                       ) 

หมายเหต:ุ  

Note: 
1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นี N ใช้เฉพาะกรณีทีTผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทีTปรากฏชืTอในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตั Nงให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูล

หน่วยทรัสต์ให้เทา่นั Nน  
The Proxy Form C is only used for foreign trust unitholders as regis tered in the regis t rat ion book who have appointed a custodian in Thai land for  
the purpose of  the custody of  t rust  uni ts .  

2. หลกัฐานทีTต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
Evidence to be enclose wi th this Proxy Form are: 
(1) หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ ดําเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

A Power of Attorney from the trust unitholder authorizing the custodian to sign the Proxy Form on his/her behalf. 
(2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

A letter of certification to certify that the person executing this Proxy Form have a permission to act as a Custodian. 
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3. กรุณาติดอากรแสตมป์ 20 บาท  

Please affix the stamp duty of Baht 20.  
4. ผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของผู้ จัดการกองทรัสต์ คือ นายยิTงยง นิลเสนาเป็นผู้ รับมอบฉันทะได้ โดยข้อมูลของกรรมการอิสระเป็นไปตาม 

สิTงทีTสง่มาด้วย 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 8.


