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เอกสารและหลักฐานทีผ่ ้เู ข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เคทีบีเอสที มิกซ์
ครั้งที่ 1/2565
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ในวันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น.
การลงทะเบียนผูเ้ ข้าร่วมประชุมวิสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เคทีบีเอส
ที มิกซ์ ครัง้ ที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์หรือผูร้ บั มอบ
ฉันทะ (แล้วแต่กรณี) ที่จะเข้าร่วมประชุม โปรดปฏิบตั ิดงั นี ้
1. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรือผู้แทนผู้ถือหน่วยทีม่ ีสิทธิเข้าร่วมประชุม
บุคคลธรรมดา
1. กรณีผถู้ ือหน่วยทรัสต์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ท่ียังไม่หมดอายุ ฉบับจริง เช่น บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัว
ข้า ราชการ ใบอนุ ญ าตขับ ขี่ หรื อ หนัง สื อ เดิ น ทาง และหากมี ก ารเปลี่ ย นชื่ อ หรื อ นามสกุ ล ให้ย่ื น หลัก ฐาน
ประกอบด้วย
2. กรณีมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
2.1 หนังสือมอบฉันทะรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง
ครบถ้วนและลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ
2.2 สําเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ท่ียงั ไม่หมดอายุของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ซึ่งเป็ นผูม้ อบฉันทะ และผูถ้ ือ
หน่วยทรัสต์ได้ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง
2.3 สําเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ท่ียงั ไม่หมดอายุของผูร้ บั มอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1 และผูร้ บั มอบ
ฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง (เว้นแต่กรณีมอบอํานาจให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ผูถ้ ือ
หน่วยทรัสต์ไม่ตอ้ งจัดเตรียมเอกสารในข้อนี)้
นิติบุคคล
1. กรณีกรรมการผูม้ ีอาํ นาจกระทําการแทนนิติบคุ คลเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
1.1 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผูแ้ ทนนิติบคุ คลเช่นเดียวกับกรณีบคุ คลธรรมดาตาม ข้อ 1
1.2 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถ้ ือ หน่วยทรัสต์ ซึ่งออกให้โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ หรือส่วนราชการที่มีอาํ นาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตัง้ อยู่ (ไม่เกิน 3 เดือนก่อนวัน
ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์) ซึ่งลงลายมือชื่ อรับรองสํา เนาถูกต้อง โดยผู้มีอาํ นาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
พร้อมประทับตราสําคัญของนิติบคุ คล (ถ้ามี) และมีขอ้ ความแสดงรายละเอียดให้เห็น ผูม้ ีอาํ นาจลงลายมือ
ชื่อผูกพันหรือกระทําการแทนนิติบคุ คล เงื่อนไขหรือข้อจํากัดอํานาจในการลงลายมือชื่อ
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2. กรณีผถู้ ือหน่วยทรัสต์มอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม
2.1 ห นั ง สื อ ม อ บ ฉั น ท ะ ต า ม แ บ บ ที่ ส่ ง ม า พ ร้ อ ม ห นั ง สื อ นั ด ป ร ะ ชุ ม ร า ย ล ะ เ อี ย ด ป ร า ก ฏต า ม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่ อของผูม้ ีอาํ นาจ
ลงนามผูกพันนิติบุคคล ซึ่งเป็ นผูม้ อบฉันทะ พร้อมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และผูร้ บั มอบ
ฉันทะ
2.2 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถ้ ือ หน่วยทรัสต์ ซึ่งออกให้โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ หรือส่วนราชการที่มีอาํ นาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตัง้ อยู่ (ไม่เกิน 3 เดือนก่อนวัน
ประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์) ซึ่งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมประทับตรา
สําคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และมีขอ้ ความรายละเอียดให้เห็นว่าผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันนิติบุคคลซึ่งลง
นามในหนังสือมอบฉันทะมีอาํ นาจกระทําการแทนนิติบคุ คลซึ่งเป็ นผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ตามกฎหมาย
2.3 สําเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ท่ียงั ไม่หมดอายุของผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ซึ่งเป็ นผูม้ อบ
ฉันทะ และลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง
2.4 สําเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ท่ียงั ไม่หมดอายุของผูร้ บั มอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา
ข้อ 1 และผูร้ บั มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่ อรับรองสําเนาถูกต้อง (เว้นแต่กรณีมอบอํานาจให้กรรมการอิสระ
ของบริษัทฯ ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ไม่ตอ้ งจัดเตรียมเอกสารในข้อนี)้
3. กรณีผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ทีเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รบั
ฝากและดูแลหน่วยทรัสต์
3.1 ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบคุ คล ข้อ 1 หรือ 2
3.2 ในกรณีท่ีผถู้ ือหน่วยทรัสต์ท่เี ป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็ นผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะ
แทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนีเ้ พิม่ เติม
1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่ีเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ น
ผูด้ าํ เนินการลงนามมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะแทนผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
2) หนังสือยืนยันว่ าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน
(Custodian)
ทั้ง นี ้เ อกสารที่ มิได้มี ตน้ ฉบับเป็ น ภาษาอังกฤษจะต้อ งจัด ทํา คําแปลภาษาอังกฤษแนบมาด้วย และให้ผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ หรือผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคําแปล พร้อมประทับตราสําคัญของ
นิติบคุ คล (ถ้ามี)
** โดยบริษัทฯ จะไม่ทาํ การขอเอกสารเพิ่มเติม หรือสร้างภาระให้ผู้ถื อหน่วยทรัสต์เกินสมควร (เช่น ไม่มีการ
กําหนดให้ ต้องใช้บตั รประชาชนตัวจริงของผูม้ อบอํานาจล) **
2. วิธีการมอบฉันทะ
บริษัทฯ ได้จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะที่ จดั พิมพ์ จํานวน 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ให้ผถู้ ือหน่วยทรัสต์แต่ละราย จํานวน 3 แบบ ดังนี ้
แบบ ก. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป
แบบ ข. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กาํ หนดการลงมติวาระต่าง ๆ จากผูม้ อบฉันทะ
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แบบ ค. เป็ นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผถู้ ือหน่วยทรัสต์เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็ น ผูร้ บั ฝากและดูแลหน่วยทรัสต์
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ของบริษัท
ได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดาเนินการ ดังนี้
1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่ง เพียงแบบเดียวเท่านัน้ ดังนี ้
1.1 ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่วั ไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านัน้
1.2 ผู้ถื อ หน่ ว ยทรัส ต์ท่ี ป รากฏชื่ อ ตามสมุด ทะเบี ย นเป็ น ผู้ล งทุ น ตางประเทศและแต่ ง ตั้ ง ให้คัส โตเดี ย น
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหน่วยทรัสต์ จะต้องใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
2. มอบฉันทะให้ (ก) บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ โดยให้ระบุช่ือพร้อมรายละเอียด
ของบุคคลที่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์ประสงค์จะมอบฉันทะ หรือ (ข) เลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดย
กาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทฯ ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็ น
ผูร้ บั มอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
3. ปิ ดอากรแสตมป์ จํานวน 20 บาท เพื่อให้ถกู ต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
4. ส่งหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว พร้อมด้วยเอกสารแนบหรือหลักฐานต่าง ๆ ข้างต้น ผ่าน
ช่องทางต่อไปนี ้
1) ทางอีเมล (e-mail): info@ktbstreit.co.th หรือ
2) ทางไปรษณีย ์ (ฉบับจริง):
“ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์และพัฒนาธุรกิจ”
บริษัท เคทีบีเอสที รีท แมเนจเมนท์ จากัด
87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้นที่ 18 ออลซีซ่นั ส์เพลส ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330
(เพื่อการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ครัง้ ที่ 1/2565 (E-EGM))
ภายในเวลา 17.00 น. (ตามเวลาในประเทศไทย) ของวันที่ 14 มีนาคม 2565 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้มีเวลา
ตรวจสอบเอกสารและให้ทนั เวลาเริ่มประชุม ทัง้ นีผ้ ถู้ ือหน่วยทรัสต์ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหน่วยทรัสต์โดยมอบฉันทะ
ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่ อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือ หน่วยทรัสต์จะต้องมอบฉันทะเท่ากับจํานวน
หน่วยทรัสต์ท่ีตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วน หรือน้อยกว่าจํานวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็ นคัสโตเดียน
(Custodian) ที่ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ซ่ึงเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหน่วยทรัสต์ตามหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ค.
3. การเข้าร่วมประชุม
บริษั ท ฯ จะเริ่ ม เปิ ด ระบบการเข้า ร่ว มประชุม วิ สามัญ ผู้ถื อ หน่ ว ยทรัสต์ข องทรัสต์เ พื่ อ การลงทุน ในสิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริมทรัพย์ เคทีบีเอสที มิกซ์ ครัง้ ที่ 1/2565 ก่อนเริ่มการประชุม ตั้งแต่ 09.00 น. เป็ นต้นไป ในวันพุธที่ 16 มีนาคม
2565 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เท่านัน้ โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม สํานักงานใหญ่ของบริษัทฯ

สิ่งที่สง่ มาด้วย 6 หน้า 3

สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 6

4. การออกเสียงลงคะแนน
ขัน้ ตอนการออกเสียงลงคะแนน
1. ประธานที่ประชุมขอให้ผถู้ ือหน่วยทรัสต์ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
2. ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์หรือผูร้ บั มอบฉันทะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็น
ด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีท่ผี ถู้ ือหน่วยทรัสต์หรือผูร้ บั มอบฉันทะไม่ลงคะแนนสําหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับ
คะแนนของท่านเป็ น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ
5. เกณฑ์การนับคะแนนเสียง
1. ผู้ถื อ หน่ ว ยทรัส ต์มี ค ะแนนเสี ย ง 1 เสี ย งต่ อ 1 หน่ ว ยทรัส ต์ท่ี ต นถื อ โดยผู้ถื อ หน่ ว ยทรัส ต์ท่ี มี สิท ธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนนต้องไม่เป็ นผูท้ ่มี ีส่วนได้เสียเป็ นพิเศษในเรื่องที่พิจารณา ในกรณีท่วั ไปให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้
ถือหน่วยทรัสต์ท่มี าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่กฎหมายกําหนดเป็ นอย่างอื่น
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ในที่ประชุมเฉพาะที่
ออกเสียงไม่ เห็นด้วย และงดออกเสียง แล้วนําไปหักออกจากจํา นวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ หน่วยทรัสต์ท่ีมา
ประชุมและผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่มี อบฉันทะที่ได้บนั ทึกไว้ล่วงหน้า
3. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง โดยในแต่ ละวาระจะใช้
จํานวนหน่วยทรัสต์ของผูเ้ ข้าประชุม
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