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1. ผูถ้ือหน่วยทรสัตที์;ประสงคจ์ะเข้าร่วมประชมุ โปรดดาํเนินการตามข้อปฏิบติัสาํหรบัการเข้าประชมุ  

2. เปิดให้เข้าสู่ระบบการประชมุในวนัที; 26 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น.  

3. การประชมุในครั RงนีRจะเป็นการประชมุผา่นสื;ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) เพียงอย่างเดียว โดยไม่มี
สถานที;ประชมุรองรบัเพื;อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเชืRอไวรสั COVID-19  
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 วนัท่ี 5 เมษายน 2565 

เร่ือง  ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ประจ าปี 2565 ผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 
ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ เคทีบเีอสที มิกซ ์

เรียน  ท่านผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ เคทีบีเอสที มิกซ์  

สิ่งที่ส่งมาด้วย  

1. ส าเนารายงานประชุมวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ เคทีบีเอสที มิกซ์ ครัง้ที่ 1/2565 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ณ วนัท่ี 16 มีนาคม 2565  

2. รายงานประจ าปีส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 (แบบ QR-CODE) 
3. ข้อมลูเก่ียวกบัประวตัิ ประสบการณ์ และการท างานของผู้สอบบญัชีของกองทรัสต์  

ประจ ารอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
4. ข้อปฏิบตัิส าหรับการเข้าประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  
5. เอกสารและหลกัฐานที่ผู้ เข้าร่วมประชมุต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชมุ วิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน  

และการออกเสียงลงคะแนน 
6. แบบฟอร์มใบตอบรับเข้าร่วมประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 
7. หนงัสือมอบฉนัทะ 
8. ข้อมลูของกรรมการอิสระของบริษัท เคทีบีเอสที รีท แมเนจเมนท์ จ ากดั ประกอบการมอบฉนัทะ 

ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
 
 ด้วยคณะกรรมการบริษัท เคทีบีเอสที รีท แมเนจเมนท์ จ ากัด (“ผู้จัดการกองทรัสต์”) ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เคทีบีเอสที มิกซ์ (“กองทรัสต์”) ได้มีมติให้เรียก
ประชมุสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ประจ าปี 2565 ในวันอังคาร ที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุม

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงแบบเดียวเท่านัน้ ตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง โดยควบคุมการประชุมที่ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 52 เลขที่ 87/2 
อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ออลซีซัน่ส์เพลส ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
  
 ทัง้นีต้ามที่กองทรัสต์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ใช้สิทธิในการเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญั 
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ประจ าปี  2565 เ ป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่  14  มกราคม  2565 ถึ ง  14 กุมภาพันธ์  2565 นัน้  
ไม่มีผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายใดเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ดังนัน้ผู้จัดการกองทรัสต์จึงก าหนดวาระการประชุม  
ซึ่ ง ไ ด้ เผยแพร่ ข้อมูลและรายละเอียดในวาระต่าง  ๆ  ประกอบการประชุม  ผ่านทาง เว็บไซต์ของกองทรัสต์   
https://www.ktbstmr.com ล่วงหน้าก่อนวนัประชมุ เพื่อพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัต่อไปนี ้
  

https://www.ktbstmr.com/
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วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครัง้ที่ 1/2565 
 

วตัถุประสงค์และเหตุผล : การประชุมวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ครัง้ที่ 1/2565 ของกองทรัสต์ เมื่อวนัที่ 16 
มีนาคม 2565 โดยผู้จดัการกองทรัสต์ได้จดัท ารายงานการประชุมแล้วเสร็จและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์
ของกองทรัสต์ https://www.ktbstmr.com ตัง้แต่วันที่ 29 มีนาคม 2565 ซึ่งไม่มีผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายใด
เสนอขอแก้ไขรายงานการประชมุ 
 
ความเห็นผู้ จัดการกองทรัสต์ : ผู้ จัดการกองทรัสต์พิจารณาแล้วเห็นว่า การบันทึกรายงานการประชุม
วิสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ครัง้ที่ 1/2565 มีความถูกต้อง ครบถ้วน และมีความชัดเจน จึงเห็นควรเสนอ 
ที่ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์รับรองรายงานการประชมุดงักล่าว 
 
การลงมติ : วาระนีต้้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ซึ่งเข้าร่วมประชุม  
และออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 2  รับทราบผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ ประจ าปี 2564 
 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ ผู้ จัดการกองทรัสต์ได้สรุปผลการ
ด าเนินงานของกองทรัสต์และเหตุการณ์ส าคัญในรอบปี 2564 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่ง
รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปีส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบ QR 
CODE (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2) ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจ าปีในแบบรูปเล่ม 
สามารถแจ้งความประสงค์ มายงั ฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ์และพฒันาธุรกิจ และส่งมาที่ผู้จดัการกองทรัสต์
ผ่านช่องทางอีเมล (email) info@ktbstreit.co.th ซึ่งผู้จดัการกองทรัสต์จะด าเนินการจดัส่งเอกสารให้ท่าน
ต่อไป ซึง่มีสาระส าคญัเก่ียวข้องกบัผลประกอบการโดยรวมสรุปได้ดงันี ้

ผลการด าเนินงานรอบระยะเวลาระหว่างวนัที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 

ผลการด าเนินงาน (หน่วย: บาท) 2 พฤศจิกายน 2564 ถึง 31 ธนัวาคม 2564 

1.  รวมรายได้  45,296,661.57 

      1.1  รายได้คา่เชา่และบริการ  39,764,114.01 

      1.2 รายได้ชดเชยตามสญัญาตกลงกระท าการ 5,397,208.78 

      1.3      รายได้ดอกเบีย้ 131,838.43 

      1.4  รายได้อื่น  3,500.35 

2.  รวมคา่ใช้จา่ย  13,124,745.59 

3.  ก าไรจากการลงทนุสทุธิ  32,171,915.98 

4.  การเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สทุธิจากการด าเนินงาน  32,171,915.98 
*หมายเหต:ุ กองทรัสต์จดัตัง้ข้ึน เม่ือวนัที ่2 พฤศจิกายน 2564 

https://www.ktbstmr.com/
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ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์ : รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 ปรากฏตามรายงานประจ าปี
ส าหรับรอบปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 จัดท าขึน้อย่างถูกต้อง และเป็นไปตามข้อก าหนดในสญัญา
ก่อตัง้ทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ เคทีบีเอสที มิกซ์
ลงวันที่  2 พฤศจิกายน  2564 (“สัญญาก่อตั ้งทรัสต์ ”)  จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญ 
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ประจ าปี 2565 พิจารณารับทราบ 
 
การลงมติ : วาระนีไ้ม่ต้องลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์รับทราบ 
 

วาระที่ 3   รับทราบงบการเงนิส าหรับรอบปีบัญชี สิน้สุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2564 
 

วตัถุประสงค์และเหตุผล : งบการเงินส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้จดัท าตามแนว
ปฏิบัติทางบัญชีส าหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวม
โครงสร้างพืน้ฐานและทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพืน้ฐาน ที่สมาคมบริษัทจดัการลงทุนก าหนดโดย
ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  และได้ผ่านการ
ตรวจสอบและรับรองโดยนายเกียรติศกัดิ์ วานิชย์หานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9922 สังกัดจาก 
บริษัท เอส พี ออดิท จ ากัด แล้ว โดยรายละเอียดงบการเงินปรากฏตามรายงานประจ าปีส าหรับรอบปี
บัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบ QR CODE (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2) ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มี
ความประสงค์จะขอรับรายงานประจ าปีในแบบรูปเล่ม สามารถแจ้งความประสงค์ มายัง ฝ่ายนักลงทุน
สมัพนัธ์และพฒันาธุรกิจ และส่งมาที่ผู้จดัการกองทรัสต์ ผ่านช่องทางอีเมล (email) info@ktbstreit.co.th 
ซึง่ผู้จดัการกองทรัสต์จะด าเนินการจดัส่งเอกสารให้ท่านต่อไป  
 
ความเห็นผู้จดัการกองทรัสต์ : งบการเงินส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ของกองทรัสต์
ได้จัดท าขึน้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และผ่านการ
ตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม
สามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์ประจ าปี 2565 พิจารณารับทราบ ทัง้นี ้ข้อมูลทางการเงินที่แสดงในงบการเงิน
ดงักล่าว สามารถสรุปได้ดงันี ้
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งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

รายการ (หน่วย : บาท) 2 พฤศจิกายน 2564 ถึง 31 ธนัวาคม 2564 
สินทรัพย์รวม 3,621,477,019.13 

เงินลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ตามมลูคา่ยตุธิรรม 3,458,616,097.67 

เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ตามมลูคา่ยตุิธรรม 124,066,000.00 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 27,424,114.30 

ลกูหนี ้จากการให้เชา่และบริการ 5,213,278.68 

ลกูหนี ้จากดอกเบีย้ 36,565.10 

ค่าใช้จา่ยจ่ายลว่งหน้า 723,248.03 

สินทรัพย์อื่น 5,397,715.35 
หนีส้นิรวม 574,305,103.15 

ค่าใช้จา่ยค้างจ่าย 9,960,998.67 

ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า 5,612,114.02 

เงินมดัจ ารับจากผู้ เชา่ 80,911,490.65 

หนีสิ้นตามสญัญาเชา่ 451,627,014.81 

หนีสิ้นอื่น 26,193,485.00 
สินทรัพย์สุทธ ิ 3,047,171,915.98 
สินทรัพย์สุทธต่ิอหน่วย 10.1067 

 
งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ 

รายการ (หน่วย : บาท) 2 พฤศจิกายน 2564 ถึง 31 ธนัวาคม 2564 
รวมรายได้ 45,296,661.57 

รวมคา่ใช้จา่ย 13,124,745.59 
ก าไรจากการลงทนุสุทธ ิ 32,171,915.98 
การเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน 32,171,915.98 

 
งบกระแสเงนิสด 

รายการ (หน่วย : บาท) 2 พฤศจิกายน 2564 ถึง 31 ธนัวาคม 2564 
การเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน 32,171,915.98 

กระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกจิกรรมด าเนินงาน (2,987,575,885.70) 
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 3,015,000,000.00 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้สทุธิ 27,424,114.30 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด - 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 27,424,114.30 
 

การลงมติ : วาระนีไ้ม่ต้องลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์รับทราบ 
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วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่    
31 ธันวาคม 2564 

 
วตัถุประสงค์และเหตุผล : เนื่องจากกองทรัสต์มีนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของก าไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบญัชี โดยจะจ่ายประโยชน์ตอบแทนไม่
เกิน 4 (ส่ี) ครัง้ต่อรอบปีบัญชี ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ ทัง้นี ้ผลการ
ด าเนินงานระหว่างวนัที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 กองทรัสต์มีก าไรจากการลงทุน
สทุธิ เท่ากบั 32.172 ล้านบาท ผู้จดัการกองทรัสต์จึงประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์
จากผลการด าเนินงานระหว่างวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2564 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ในอตัรา 0.1039 บาท
ต่อหน่วยทรัสต์ รวมเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนท่ีจ่ายทัง้สิน้ 31.326 ล้านบาท โดยสามารถสรุปรายละเอียด
ได้ดงันี ้
ตารางแสดงรายละเอียดการจ่ายประโยชน์ตอบแทน 
 
วันที่กรรมการมีมต ิ 23 กมุภาพนัธ์ 2565 
วันจ่ายเงนิประโยชน์ตอบแทน 22 มีนาคม 2565 
เงนิประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วย (บาท) 0.1039 
เงนิประโยชน์ตอบแทน (ล้านบาท) 31.326 
รอบผลประกอบการ 2 พฤศจกิายน 2564 ถงึ 31 ธันวาคม 2564 

 
ความเห็นผู้จดัการกองทรัสต์ :  การจ่ายประโยชน์ตอบแทนส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
เป็นไปตามนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนที่ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่
ประชมุสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ประจ าปี 2565 พิจารณารับทราบ 

 
การลงมติ : วาระนีไ้ม่ต้องลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์รับทราบ 
 

วาระที่ 5 รับทราบการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี
 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล : ผู้จดัการกองทรัสต์ได้พิจารณาและแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี รวมถึงก าหนดค่าตอบแทน
ของผู้สอบบญัชีจากบริษัท เอส พี ออดิท จ ากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชีของกองทรัสต์ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ 
31 ธันวาคม 2564 เป็นผู้สอบบญัชีของกองทรัสต์ ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 โดย
มีรายชื่อผู้สอบบญัชีดงัต่อไปนี ้มีรายชื่อดงันี ้
นางสาวซซูาน เอีย่มวณิชชา  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4306 หรือ 
นายสชุาติ พานิชย์เจริญ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4475 หรือ 
นางสาวชื่นตา ชมเมิน  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 7570 หรือ 
นางสาววนัดี เอี่ยมวณิชชา  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 8210 หรือ 
นายเกียรตศิกัดิ์ วานิชย์หานนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 9922 



6 

โดยให้ผู้สอบบญัชีดังกล่าวข้างต้นคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของกองทรัสต์ได้ และในกรณีที่บคุคลดงักล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิงานได้ ให้บริษัท เอส พี ออดิท จ ากดั 
จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอื่นของบริษัท เอส พี ออดิท จ ากดั ท าหน้าที่แทนได้ 
 
ค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2565 เป็นจ านวน 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) ไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ทัง้นี ้
ผู้สอบบญัชีดงักล่าวข้างต้น ไม่ได้เป็นบคุคลเก่ียวโยงกบักองทรัสต์  
 
ความเห็นผู้จดัการกองทรัสต์ :  ผู้จดัการกองทรัสต์เห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์
รับทราบการอนุมัติแต่งตัง้บริษัท เอส พี ออดิท จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ ส าหรับรอบปีบัญชี
สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยผู้สอบบญัชีดงักล่าวเป็นบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม มีความรู้และ
ความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรัสต์ และไม่มีความสมัพนัธ์
หรือส่วนได้เสียกับกองทรัสต์ ผู้จัดการกองทรัสต์ ผู้ ถือหน่วยรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องในลักษณะที่จะมี
ผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าที่อย่างเป็นอิสระ  

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี (Audit Fee) 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี ปีบัญชี 2565 ปีบัญชี 2564* เปลี่ยนแปลง 
รายไตรมาส (3 ไตรมาส) 360,000 - - 

รายสิน้ปีบญัช ี 240,000 240,000 0.00% 
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี 600,000 240,000 150.00% 

*หมายเหต:ุ กองทรัสต์จดัตัง้ข้ึน เม่ือวนัที ่2 พฤศจิกายน 2564 

 
การลงมติ : วาระนีไ้ม่ต้องลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์รับทราบ 

 
วาระที่ 6 เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

 
 ในการนี ้จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหน่วยทรัสต์เข้าร่วมประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์  
ตามวันเวลาดังกล่าว ส าหรับท่านผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองได้  
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของผู้ จัดการกอง ทรัสต์ เ ข้าร่วมประชุมและออกเสียงลง 
คะแนนแทนตามความประสงค์ของท่าน โดยท่านสามารถมอบฉันทะให้ คุณยิ่งยง นิลเสนา  ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ และเป็น
บุคคลที่ไม่ได้มีส่วนได้เสียพิเศษ(รายละเอียดประวตัิของกรรมการอิสระท่านดงักล่าวปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 8) หรือหาก
ท่านผู้ ถือหน่วยทรัสต์ประสงค์จะมอบฉันทะให้บคุคลอื่นเข้าร่วมประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์แทน ขอให้ท่านศึกษาและโปรด
ปฏิบตัิตามค าชีแ้จงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉนัทะ การออกเสียงลงคะแนน(ถ้ามี) และการนบัผลการลงคะแนนเสียง(ถ้ามี) 
ตามรายละเอียดที่ปรากฎใน ส่ิงที่ ส่งมาด้วย 5 และขัน้ตอนในการใช้งานระบบประชุมผ่านส่ืออิ เ ล็กทรอนิก ส์ 
 




