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ข้อปฏิบตั ิสำหรับกำรเข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์หรือผูร้ บั มอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมวิสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
สิ ท ธิ ก ารเช่ า อสั งหาริ ม ทรัพ ย์ เคที บี เ อสที มิ ก ซ์ ครั้ง ที่ 1/2565 ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-EGM) (“ประชุ ม ผ่ ำ นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)”) สามารถแจ้งความประสงค์ โดยนาส่งเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม ผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ผ่านระบบนาส่งเอกสาร (Pre-Registration) เพื่อระบุตวั ตน และนาส่งเอกสารฉบับจริงมายัง
บริษัท เคทีบีเอสที รีท แมเนจเมนท์ จากัด (“บริษัทฯ”) ทัง้ นี ้ การนาส่งเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ผ่านระบบนาส่งเอกสาร (Pre-Registration) ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์หรืผรู้ บั มอบฉันทะสามารถ
ดาเนินการโดย
•

เข้าไปที่ https://ktbstmr.foqus.vc/registration/ หรือ

•

สแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบ

โดยระบบจะเปิ ดให้ดาเนินการ ตัง้ แต่วนั ที่ 8-15 มีนาคม 2565
ทัง้ นี ้ รายละเอียดวิธีการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ดังนี ้
1. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้ผูถ้ ือ หน่วยทรัสต์หรือผูร้ บั มอบฉันทะ กรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดง (โดยข้อมูลที่
กรอกในระบบต้องตรงกันกับข้อมูล ณ วัน กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) จาก
บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด) เช่น
• เลขทะเบียนผูถ้ ือหลักทรัพย์
• เลขบัตรประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนนิติบคุ คล
• อีเมลที่ใช้สาหรับการรับ Web Link ในการเข้าสู่การประชุม E-EGM ชื่อผูใ้ ช้ (Username) และ รหัสผ่าน
(Password) สาหรับการเข้าร่วมประชุม E-EGM
• หมายเลขโทรศัพท์
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พร้อมแนบเอกสารเพิ่มเติม ตามกรณี ดังนี ้
กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอืน่ / นิติบคุ คล ทีไ่ ม่ใช่
กรรมกำรอิสระของบริษทั ฯ
รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6
รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6
และน าส่ ง เอกสารฉบับ จริ ง มายัง บริ ษั ท ฯ ทาง และนาส่งเอกสารฉบับจริงมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย ์
ไปรษณีย ์
กรณีเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง

2. เมื่ อ บริษั ท ฯ ได้รับ เอกสารตามข้อ 1 จากผู้ถื อ หน่ ว ยทรัสต์ห รื อ ผู้รับ มอบฉัน ทะ บริษั ท ฯ จะด าเนิ น การ
ตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว ผูถ้ ือ
หน่วยทรัสต์หรือผูร้ บั มอบฉันทะจะได้รบั อีเมล (e-mail) แจ้งรายละเอียด ดังนี ้
• ชื่อผูใ้ ช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password)
• Web Link ในการเข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
• คู่มือการใช้งานระบบ
ในกรณีท่ี ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์หรือผูร้ บั มอบฉันทะไม่ได้รบั การอนุมตั ิ ท่านจะได้รบั อีเมล (e-mail) แจ้งสาเหตุ
การไม่อนุมตั ิ และสามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติมหรือนาส่งเอกสารที่ได้รบั การแก้ไขเพิ่มเติมได้
3. ทั้งนี ้ ขอให้ผู้ถือ หน่วยทรัสต์หรือผู้รับมอบฉันทะ เก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไว้เป็ น
ความลับ ไม่เปิ ดเผยแก่ผอู้ ื่น และในกรณีท่ีช่ือผูใ้ ช้ (Username) และรหัสผูใ้ ช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยัง
ไม่ได้รบั ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2565 กรุณาติดต่อบริษัทฯ โดยทันที
4. ขอให้ท่านศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ที่บริษัทฯ ได้ส่งให้ท่านทางอีเมล
(e-mail) โดยละเอียด ทัง้ นี ้ ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) จะเปิ ดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ล่วงหน้า 1 ชั่วโมงก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่มในเวลา 10.00 น. เท่านัน้
5. สาหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์หรือผูร้ บั มอบฉันทะ
สามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีท่ีผูถ้ ื อ
หน่วยทรัสต์หรือผูร้ ับมอบฉันทะไม่ลงคะแนนสาหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็ น “เห็นด้วย” โดย
อัตโนมัติ
6. กรณีท่ที ่านประสบปั ญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ก่อนการประชุม
หรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ บริษัท ควิดแลบ จากัด (“Quidlab”) ซึ่งเป็ นผูใ้ ห้บริการระบบการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะระบุช่องทางการติดต่อ Quidlab ไว้ในอีเมล (e-mail) ที่ได้ส่งชื่อ
ผูใ้ ช้ (Username) และรหัสผูใ้ ช้ (Password) ให้ผถู้ ือหน่วยทรัสต์หรือผูร้ บั มอบฉันทะ
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