ทรัสต์เพื*อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เคทีบเี อสที มิกซ์

KTBST Mixed Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust

ประชุมสามัญผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์ประจําปี 2565
วันที@ 26 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.
จัดประชุมผ่านสื@ออิเล็กทรอนิกส์
(E-AGM)

หมายเหตุ:
1. ผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์ที;ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม โปรดดําเนิ นการตามข้อปฏิ บตั ิ สาํ หรับการเข้าประชุม
2. เปิ ดให้เข้าสู่ระบบการประชุมในวันที; 26 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น.
3. การประชุมในครังR นีR จะเป็ นการประชุมผ่านสื;ออิ เล็กทรอนิ กส์ (E-AGM) เพียงอย่างเดียว โดยไม่มี
สถานที;ประชุมรองรับเพื;อป้ องกันการแพร่ระบาดของโรคติ ดเชืRอไวรัส COVID-19

วันที่ 5 เมษายน 2565
เรื่ อง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจาปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เคทีบเี อสที มิกซ์

เรี ยน

ท่านผู้ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เคทีบีเอสที มิกซ์

สิ่งที่ส่งมาด้ วย
1. สาเนารายงานประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ เคทีบีเอสที มิกซ์ ครัง้ ที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565
2. รายงานประจาปี สาหรับรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (แบบ QR-CODE)
3. ข้ อมูลเกี่ยวกับประวัติ ประสบการณ์ และการทางานของผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์
ประจารอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
4. ข้ อปฏิบตั ิสาหรับการเข้ าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
5. เอกสารและหลักฐานที่ผ้ เู ข้ าร่วมประชุมต้ องแสดงก่อนเข้ าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน
และการออกเสียงลงคะแนน
6. แบบฟอร์ มใบตอบรับเข้ าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
7. หนังสือมอบฉันทะ
8. ข้ อมูลของกรรมการอิสระของบริษัท เคทีบีเอสที รี ท แมเนจเมนท์ จากัด ประกอบการมอบฉันทะ
ของผู้ถือหน่วยทรัสต์
ด้ วยคณะกรรมการบริ ษัท เคทีบีเอสที รี ท แมเนจเมนท์ จากัด (“ผู้จัดการกองทรั สต์ ”) ในฐานะผู้จัดการกองทรั สต์
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ เคทีบีเอสที มิกซ์ (“กองทรั สต์ ”) ได้ มีมติให้ เรี ยก
ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจาปี 2565 ในวันอังคาร ที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรู ปแบบการประชุม
ผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงแบบเดียวเท่ านัน้ ตามพระราชกาหนดว่าด้ วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้ อง โดยควบคุมการประชุมที่ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 52 เลขที่ 87/2
อาคารซีอาร์ ซีทาวเวอร์ ออลซีซนั่ ส์เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ทังนี
้ ้ตามที่กองทรัสต์ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ใช้ สิทธิในการเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุ มสามัญ
ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ป ระจ าปี 2565 เป็ นการล่ ว งหน้ าระหว่ า งวั น ที่ 14 มกราคม 2565 ถึ ง 14 กุ ม ภาพั น ธ์ 2565 นั น้
ไม่มีผ้ ูถือหน่วยทรัสต์รายใดเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม ดังนัน้ ผู้จัดการกองทรัสต์จึงกาหนดวาระการประชุม
ซึ่ ง ได้ เผยแพร่ ข้ อมู ล และรายละเอี ย ดในวาระต่ า ง ๆ ประกอบการประชุ ม ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ข องกองทรั ส ต์
https://www.ktbstmr.com ล่วงหน้ าก่อนวันประชุม เพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
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วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่ วยทรัสต์ ครัง้ ที่ 1/2565
วัตถุประสงค์และเหตุผล : การประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครัง้ ที่ 1/2565 ของกองทรัสต์ เมื่อวันที่ 16
มีนาคม 2565 โดยผู้จดั การกองทรัสต์ได้ จดั ทารายงานการประชุมแล้ วเสร็ จและเผยแพร่ ผ่านทางเว็บไซต์
ของกองทรัสต์ https://www.ktbstmr.com ตั ้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2565 ซึ่งไม่มีผ้ ูถือหน่วยทรัสต์รายใด
เสนอขอแก้ ไขรายงานการประชุม
ความเห็นผู้จัดการกองทรั สต์ : ผู้จัดการกองทรั สต์พิจารณาแล้ วเห็นว่า การบันทึกรายงานการประชุม
วิสามัญผู้ถือหน่วยทรั สต์ ครั ง้ ที่ 1/2565 มีความถูกต้ อง ครบถ้ วน และมีความชัดเจน จึงเห็นควรเสนอ
ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
การลงมติ : วาระนีต้ ้ องผ่านการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยทรัสต์ซึ่งเข้ าร่ วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

รับทราบผลการดาเนินงานของกองทรัสต์ ประจาปี 2564
วัต ถุป ระสงค์ แ ละเหตุผล : เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามสัญ ญาก่ อ ตัง้ ทรั สต์ ผู้จัด การกองทรั สต์ ได้ สรุ ป ผลการ
ด าเนิ น งานของกองทรั สต์แ ละเหตุการณ์ สาคัญ ในรอบปี 2564 สิ น้ สุด ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2564 ซึ่ง
รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจาปี สาหรับรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบ QR
CODE (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2) ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจาปี ในแบบรู ปเล่ม
สามารถแจ้ งความประสงค์ มายัง ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์และพัฒนาธุรกิจ และส่งมาที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์
ผ่านช่องทางอีเมล (email) info@ktbstreit.co.th ซึ่งผู้จดั การกองทรัสต์จะดาเนินการจัดส่งเอกสารให้ ท่าน
ต่อไป ซึง่ มีสาระสาคัญเกี่ยวข้ องกับผลประกอบการโดยรวมสรุปได้ ดงั นี ้
ผลการดาเนินงานรอบระยะเวลาระหว่ างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ผลการดาเนินงาน (หน่ วย: บาท)

2 พฤศจิกายน 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564
45,296,661.57

1. รวมรายได้
1.1

รายได้ คา่ เช่าและบริการ

1.2

รายได้ ชดเชยตามสัญญาตกลงกระทาการ

1.3

รายได้ ดอกเบี ้ย

1.4

รายได้ อื่น

39,764,114.01
5,397,208.78

131,838.43
3,500.35

2. รวมค่าใช้ จา่ ย

13,124,745.59

3. กาไรจากการลงทุนสุทธิ

32,171,915.98

4. การเพิม่ ขึ ้นในสินทรัพย์สทุ ธิจากการดาเนินงาน

32,171,915.98

*หมายเหตุ: กองทรัสต์จดั ตัง้ ขึ้น เมื่อวันที่ 2 พฤศจิ กายน 2564
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ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์ : รายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2564 ปรากฏตามรายงานประจาปี
สาหรับรอบปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จัดทาขึ ้นอย่างถูกต้ อง และเป็ นไปตามข้ อกาหนดในสัญญา
ก่อตั ้งทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ เคทีบีเอสที มิกซ์
ลงวั น ที่ 2 พฤศจิ ก ายน 2564 (“สั ญ ญาก่ อตั ้ง ทรั สต์ ”) จึ ง เห็ น สมควรเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม สามั ญ
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจาปี 2565 พิจารณารับทราบ
การลงมติ : วาระนี ้ไม่ต้องลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็ นการรายงานให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์รับทราบ
วาระที่ 3

รับทราบงบการเงินสาหรับรอบปี บัญชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล : งบการเงินสาหรับรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้ จดั ทาตามแนว
ปฏิบัติทางบัญชีสาหรับกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ กองทุนรวม
โครงสร้ างพื ้นฐานและทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้ างพื ้นฐาน ที่สมาคมบริ ษัทจัดการลงทุนกาหนดโดย
ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และได้ ผ่านการ
ตรวจสอบและรับรองโดยนายเกียรติศกั ดิ์ วานิชย์หานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9922 สังกัดจาก
บริ ษัท เอส พี ออดิท จากัด แล้ ว โดยรายละเอียดงบการเงินปรากฏตามรายงานประจาปี สาหรับรอบปี
บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในรู ปแบบ QR CODE (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2) ทัง้ นี ้ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มี
ความประสงค์จะขอรับรายงานประจาปี ในแบบรู ปเล่ม สามารถแจ้ งความประสงค์ มายัง ฝ่ ายนักลงทุน
สัมพันธ์และพัฒนาธุรกิจ และส่งมาที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ ผ่านช่องทางอีเมล (email) info@ktbstreit.co.th
ซึง่ ผู้จดั การกองทรัสต์จะดาเนินการจัดส่งเอกสารให้ ท่านต่อไป
ความเห็นผู้จดั การกองทรัสต์ : งบการเงินสาหรับรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของกองทรัสต์
ได้ จัด ท าขึ น้ อย่ างถูก ต้ อ ง ครบถ้ ว น และเพี ย งพอตามหลัก การบัญ ชี ที่ รั บรองโดยทั่วไป และผ่ า นการ
ตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว และเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจาปี 2565 พิจารณารับทราบ ทัง้ นี ้ ข้ อมูลทางการเงินที่แสดงในงบการเงิน
ดังกล่าว สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
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งบแสดงฐานะทางการเงิน
รายการ (หน่ วย : บาท)
สินทรัพย์ รวม
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุตธิ รรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี ้ จากการให้ เช่าและบริการ
ลูกหนี ้ จากดอกเบี ้ย
ค่าใช้ จา่ ยจ่ายล่วงหน้ า
สินทรัพย์อื่น
หนีส้ นิ รวม
ค่าใช้ จา่ ยค้ างจ่าย
ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้ า
เงินมัดจารับจากผู้เช่า
หนี ้สินตามสัญญาเช่า
หนี ้สินอื่น
สินทรัพย์ สุทธิ
สินทรัพย์ สุทธิต่อหน่ วย

2 พฤศจิกายน 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564
3,621,477,019.13
3,458,616,097.67
124,066,000.00
27,424,114.30
5,213,278.68
36,565.10
723,248.03
5,397,715.35
574,305,103.15
9,960,998.67
5,612,114.02
80,911,490.65
451,627,014.81
26,193,485.00
3,047,171,915.98
10.1067

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายการ (หน่ วย : บาท)
2 พฤศจิกายน 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564
รวมรายได้
45,296,661.57
รวมค่าใช้ จา่ ย
13,124,745.59
กาไรจากการลงทุนสุทธิ
32,171,915.98
การเพิ่มขึน้ ในสินทรัพย์ สุทธิจากการดาเนินงาน
32,171,915.98
งบกระแสเงินสด
รายการ (หน่ วย : บาท)
การเพิ่มขึน้ ในสินทรัพย์ สุทธิจากการดาเนินงาน
กระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้นสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้ นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายงวด

2 พฤศจิกายน 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564
32,171,915.98
(2,987,575,885.70)
3,015,000,000.00
27,424,114.30
27,424,114.30

การลงมติ : วาระนี ้ไม่ต้องลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็ นการรายงานให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์รับทราบ
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วาระที่ 4

รั บ ทราบการจ่ า ยประโยชน์ ตอบแทนแก่ ผ้ ู ถื อ หน่ วยทรั ส ต์ ส าหรั บ รอบปี บั ญ ชี สิ น้ สุ ด วั น ที่
31 ธันวาคม 2564
วัตถุประสงค์และเหตุผล : เนื่องจากกองทรัสต์มีนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ 90 (เก้ าสิบ) ของกาไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ วของรอบปี บญ
ั ชี โดยจะจ่ายประโยชน์ตอบแทนไม่
เกิน 4 (สี่) ครั ง้ ต่อรอบปี บัญชี ซึ่งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ ทัง้ นี ้ ผลการ
ดาเนินงานระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 กองทรัสต์มีกาไรจากการลงทุน
สุทธิ เท่ากับ 32.172 ล้ านบาท ผู้จดั การกองทรัสต์จึงประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
จากผลการดาเนินงานระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในอัตรา 0.1039 บาท
ต่อหน่วยทรัสต์ รวมเป็ นเงินประโยชน์ตอบแทนที่จ่ายทังสิ
้ ้น 31.326 ล้ านบาท โดยสามารถสรุปรายละเอียด
ได้ ดงั นี ้
ตารางแสดงรายละเอียดการจ่ ายประโยชน์ ตอบแทน
วันที่กรรมการมีมติ
วันจ่ ายเงินประโยชน์ ตอบแทน
เงินประโยชน์ ตอบแทนต่ อหน่ วย (บาท)
เงินประโยชน์ ตอบแทน (ล้ านบาท)
รอบผลประกอบการ

23 กุมภาพันธ์ 2565
22 มีนาคม 2565
0.1039
31.326
2 พฤศจิกายน 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

ความเห็นผู้จดั การกองทรัสต์ : การจ่ายประโยชน์ตอบแทนสาหรับรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนที่กาหนดไว้ ในสัญญาก่อตั ้งทรัสต์ จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่
ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจาปี 2565 พิจารณารับทราบ
การลงมติ : วาระนี ้ไม่ต้องลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็ นการรายงานให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์รับทราบ
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รับทราบการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
วัตถุประสงค์และเหตุผล : ผู้จดั การกองทรัสต์ได้ พิจารณาและแต่งตั ้งผู้สอบบัญชี รวมถึงกาหนดค่าตอบแทน
ของผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท เอส พี ออดิท จากัด ซึ่งเป็ นผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์สาหรับรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุด
31 ธันวาคม 2564 เป็ นผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ สาหรับรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดย
มีรายชื่อผู้สอบบัญชีดงั ต่อไปนี ้ มีรายชื่อดังนี ้
นางสาวซูซาน เอีย่ มวณิชชา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4306
หรื อ
นายสุชาติ พานิชย์เจริญ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4475
หรื อ
นางสาวชื่นตา ชมเมิน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7570
หรื อ
นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8210
หรื อ
นายเกียรติศกั ดิ์ วานิชย์หานนท์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9922
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โดยให้ ผ้ ูสอบบัญชีดังกล่าวข้ างต้ นคนใดคนหนึ่งเป็ นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของกองทรัสต์ได้ และในกรณีที่บคุ คลดังกล่าวข้ างต้ นไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้ บริษัท เอส พี ออดิท จากัด
จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เอส พี ออดิท จากัด ทาหน้ าที่แทนได้
ค่าสอบบัญชี ประจาปี 2565 เป็ นจานวน 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้ วน) ไม่รวมค่าใช้ จ่ายเบ็ดเตล็ด ทังนี
้ ้
ผู้สอบบัญชีดงั กล่าวข้ างต้ น ไม่ได้ เป็ นบุคคลเกี่ยวโยงกับกองทรัสต์
ความเห็นผู้จดั การกองทรัสต์ : ผู้จดั การกองทรัสต์เห็นสมควรนาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์
รับทราบการอนุมัติแต่งตั ้งบริ ษัท เอส พี ออดิท จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ สาหรับรอบปี บัญชี
สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยผู้สอบบัญชีดงั กล่าวเป็ นบริ ษัทที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และได้ ปฏิบัติหน้ าที่อย่างเหมาะสม มีความรู้ และ
ความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรัสต์ และไม่มีความสัมพันธ์
หรื อส่วนได้ เสียกับกองทรัสต์ ผู้จัดการกองทรัสต์ ผู้ถือหน่วยรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ย วข้ องในลักษณะที่จะมี
ผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างเป็ นอิสระ
ตารางเปรียบเทียบค่ าสอบบัญชี (Audit Fee)
ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
รายไตรมาส (3 ไตรมาส)
รายสิ ้นปี บญ
ั ชี
รวมค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ปี บัญชี 2565
360,000
240,000
600,000

ปี บัญชี 2564*
240,000
240,000

เปลี่ยนแปลง
0.00%
150.00%

*หมายเหตุ: กองทรัสต์จดั ตัง้ ขึ้น เมื่อวันที่ 2 พฤศจิ กายน 2564

การลงมติ : วาระนี ้ไม่ต้องลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็ นการรายงานให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์รับทราบ
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เรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

ในการนี ้ จึ ง ขอเรี ย นเชิ ญ ท่ า นผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ในรู ป แบบการประชุ ม ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ตามวัน เวลาดัง กล่ า ว ส าหรั บ ท่ า นผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ที่ ไ ม่ ส ามารถเข้ า ร่ ว มประชุ ม ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ด้ ว ยตนเองได้
ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ส ามารถมอบฉั น ทะให้ กรรมการอิ ส ระของผู้ จั ด การกอง ทรั ส ต์ เ ข้ าร่ ว มประชุ ม และออกเสี ย งลง
คะแนนแทนตามความประสงค์ของท่าน โดยท่านสามารถมอบฉันทะให้ คุณยิ่งยง นิลเสนา ซึ่งเป็ นกรรมการอิสระ และเป็ น
บุคคลที่ไม่ได้ มีส่วนได้ เสียพิเศษ(รายละเอียดประวัติของกรรมการอิสระท่านดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 8) หรื อหาก
ท่านผู้ถือหน่วยทรัสต์ประสงค์จะมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นเข้ าร่ วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทน ขอให้ ท่านศึกษาและโปรด
ปฏิบตั ิตามคาชี ้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน(ถ้ ามี) และการนับผลการลงคะแนนเสียง(ถ้ ามี)
ตามรายละเอี ย ดที่ ป รากฎในสิ่ ง ที่ ส่ ง มาด้ วย 5 และขั น้ ตอนในการใช้ งานระบบประชุ ม ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
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