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เอกสารและหลกัฐานทีผู้่เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม  
วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน 

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในสทิธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์เคทบีีเอสท ีมิกซ ์
คร้ังที ่1/2565 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) ในวันพุธที ่16 มนีาคม 2565 เวลา 10.00 น. 

การลงทะเบียนผูเ้ขา้รว่มประชมุวิสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต์ของทรสัตเ์พื่อการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เคทีบีเอส
ที มิกซ ์ครัง้ที่ 1/2565 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผูถื้อหน่วยทรสัตห์รือผูร้บัมอบ
ฉนัทะ (แลว้แต่กรณี) ท่ีจะเขา้รว่มประชมุ โปรดปฏิบตัิดงันี ้
 
1. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต ์หรือผู้แทนผู้ถือหน่วยทีมี่สิทธิเข้าร่วมประชุม 

บุคคลธรรมดา 

1. กรณีผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง 
ใหแ้สดงเอกสารที่ส่วนราชการออกใหท้ี่ยังไม่หมดอายุฉบับจริง เช่น บัตรประจาํตัวประชาชน บัตรประจาํตัว
ข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่  หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปล่ียนชื่อ หรือนามสกุล ให้ยื่นหลักฐาน
ประกอบดว้ย  

 
2. กรณีมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุ 

2.1 หนงัสือมอบฉนัทะรายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 8 (แบบใดแบบหน่ึง) ซึ่งไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้ง
ครบถว้นและลงลายมือชื่อผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 

2.2 สาํเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยงัไม่หมดอายุของผูถื้อหน่วยทรสัต ์ซึ่งเป็นผูม้อบฉันทะ และผูถื้อ
หน่วยทรสัตไ์ดล้งลายมือชื่อรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

2.3 สาํเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกใหท้ี่ยงัไม่หมดอายุของผูร้บัมอบฉันทะ เช่นเดียวกับขอ้ 1 และผูร้บัมอบ
ฉันทะไดล้งลายมือชื่อรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง (เวน้แต่กรณีมอบอาํนาจใหก้รรมการอิสระของบริษัทฯ ผูถื้อ
หน่วยทรสัตไ์ม่ตอ้งจดัเตรียมเอกสารในขอ้นี)้  

นิติบุคคล 

1. กรณีกรรมการผูม้ีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบคุคลเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง 
1.1  แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิติบคุคลเช่นเดียวกับกรณีบคุคลธรรมดาตาม ขอ้ 1 
1.2  สาํเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหน่วยทรสัต ์ซึ่งออกใหโ้ดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

กระทรวงพาณิชย ์หรือส่วนราชการที่มีอาํนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตัง้อยู่ (ไม่เกิน 3 เดือนก่อนวนั
ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์) ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสาํเนาถูกตอ้ง โดยผู้มีอาํนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 
พรอ้มประทบัตราสาํคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) และมีขอ้ความแสดงรายละเอียดใหเ้ห็น ผูม้ีอาํนาจลงลายมอื
ชื่อผกูพนัหรือกระทาํการแทนนิติบคุคล เงื่อนไขหรือขอ้จาํกดัอาํนาจในการลงลายมือชื่อ  
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2.  กรณีผูถื้อหน่วยทรสัตม์อบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะ เขา้รว่มประชมุ 
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 ร้อ 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 ฏ ต า ม 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 8 (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและลงลายมือชื่อของผูม้ีอาํนาจ
ลงนามผูกพนันิติบุคคล ซึ่งเป็นผูม้อบฉันทะ พรอ้มประทบัตราสาํคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) และผูร้บัมอบ
ฉนัทะ 

2.2  สาํเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหน่วยทรสัต ์ซึ่งออกใหโ้ดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
กระทรวงพาณิชย ์หรือส่วนราชการที่มีอาํนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตัง้อยู่ (ไม่เกิน 3 เดือนก่อนวนั
ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต)์ ซึ่งรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูม้ีอาํนาจลงนามผูกพนันิติบุคคล พรอ้มประทบัตรา
สาํคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) และมีขอ้ความรายละเอียดใหเ้ห็นว่าผูม้ีอาํนาจลงนามผูกพนันิติบุคคลซึ่งลง
นามในหนงัสือมอบฉนัทะมีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผูถื้อหน่วยทรสัตต์ามกฎหมาย  

2.3  สาํเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกใหท้ี่ยงัไม่หมดอายุของผูม้ีอาํนาจลงนามผูกพนันิติบุคคล ซึ่งเป็นผูม้อบ
ฉนัทะ และลงลายมือชื่อรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

2.4 สาํเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกใหท้ี่ยงัไม่หมดอายุของผูร้บัมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา 
ขอ้ 1 และผูร้บัมอบฉันทะไดล้งลายมือชื่อรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง (เวน้แต่กรณีมอบอาํนาจใหก้รรมการอิสระ
ของบรษิัทฯ ผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ม่ตอ้งจดัเตรียมเอกสารในขอ้นี)้  

 
3.  กรณีผูถื้อหน่วยทรสัตท์ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้ัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รบั

ฝากและดแูลหน่วยทรสัต ์ 
3.1  ใหเ้ตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบคุคล ขอ้ 1 หรือ 2  
3.2  ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่เป็นผูล้งทนุต่างประเทศมอบให ้Custodian เป็นผูล้งนามในหนงัสือมอบฉันทะ

แทน ตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปนีเ้พิม่เติม 
1)  หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่เป็นผูล้งทนุต่างประเทศใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็น

ผูด้าํเนินการลงนามมอบฉนัทะในหนงัสือมอบฉนัทะแทนผูถื้อหน่วยทรสัต ์
2)  หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดร้ับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน 

(Custodian)  
ทั้งนี ้เอกสารที่มิไดม้ีตน้ฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะตอ้งจัดทาํคาํแปลภาษาอังกฤษแนบมาด้วย และให้ผู้ถือ

หน่วยทรสัต ์หรือผูม้ีอาํนาจลงนามผูกพนันิติบุคคลนั้นรบัรองความถูกตอ้งของคาํแปล พรอ้มประทบัตราสาํคญัของ
นิติบคุคล (ถา้มี) 

** โดยบริษัทฯ จะไม่ทาํการขอเอกสารเพิ่มเติม หรือสรา้งภาระใหผู้้ถือหน่วยทรัสตเ์กินสมควร (เช่น ไม่มีการ
กาํหนดให ้ตอ้งใชบ้ตัรประชาชนตวัจรงิของผูม้อบอาํนาจล) ** 

2. วิธีการมอบฉันทะ 

บริษัทฯ ไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉันทะที่จดัพิมพ ์จาํนวน 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. รายละเอียดปรากฏ
ตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 8 ใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตแ์ต่ละราย จาํนวน 3 แบบ ดงันี ้ 

แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทั่วไป 
แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะที่กาํหนดการลงมติวาระต่าง ๆ จากผูม้อบฉนัทะ 
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แบบ ค. เป็นแบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) 
ในประเทศไทยเป็น ผูร้บัฝากและดแูลหน่วยทรสัต ์

ผู้ถือหน่วยทรัสตท์ี่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหน่วยทรัสตผ่์านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) ของบริษัท
ได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยด าเนินการ ดังนี ้

1.  เลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะขา้งตน้แบบใดแบบหน่ึง เพียงแบบเดียวเท่านัน้ ดงันี ้
1.1  ผูถื้อหน่วยทรสัตท์ั่วไปจะเลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะไดเ้ฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึงเท่านัน้ 
1.2  ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนตางประเทศและแต่งตั้ งให้คัสโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหน่วยทรสัต ์จะตอ้งใชห้นงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค.  
2.  มอบฉันทะให ้(ก) บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงคข์องผูถื้อหน่วยทรสัต ์โดยใหร้ะบุชื่อพรอ้มรายละเอียด

ของบุคคลที่ผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระสงคจ์ะมอบฉันทะ หรือ (ข) เลือกมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทฯ โดย
กาเครื่องหมายหนา้ชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บรษิัทฯ ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวใหเ้ป็น
ผูร้บัมอบฉนัทะในการเขา้รว่มประชมุดงักล่าว 

3.  ปิดอากรแสตมป์ จาํนวน 20 บาท เพื่อใหถ้กูตอ้งและมีผลผกูพนัตามกฎหมาย 
4.  ส่งหนงัสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถว้นแลว้ พรอ้มดว้ยเอกสารแนบหรือหลกัฐานต่าง ๆ ขา้งตน้ ผ่าน

ช่องทางต่อไปนี ้
1)  ทางอีเมล (e-mail): info@ktbstreit.co.th หรือ 

2)  ทางไปรษณีย ์(ฉบบัจรงิ):  
“ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธแ์ละพัฒนาธุรกิจ”  
บริษัท เคทบีีเอสท ีรีท แมเนจเมนท ์จ ากัด  
87/2 อาคารซีอารซี์ทาวเวอร ์ชั้นที ่18 ออลซีซ่ันสเ์พลส ถนนวิทยุ  
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330    
(เพื่อการประชมุวิสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ครัง้ที่ 1/2565 (E-EGM)) 

ภายในเวลา 17.00 น. (ตามเวลาในประเทศไทย) ของวนัที่  14 มีนาคม 2565 เพื่อใหเ้จา้หนา้ที่ของบริษัทฯ ไดม้ีเวลา
ตรวจสอบเอกสารและใหท้นัเวลาเริ่มประชมุ ทัง้นีผู้ถื้อหน่วยทรสัตไ์ม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหน่วยทรสัตโ์ดยมอบฉันทะ
ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหน่วยทรัสตจ์ะตอ้งมอบฉันทะเท่ากับจาํนวน
หน่วยทรสัตท์ี่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วน หรือนอ้ยกว่าจาํนวนที่ตนถืออยู่ได ้เวน้แต่เป็นคสัโตเดียน 
(Custodian) ที่ผูถื้อหน่วยทรสัตซ์ึ่งเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหเ้ป็นผูร้บัฝากและดูแลหน่วยทรสัตต์ามหนงัสือ
มอบฉนัทะแบบ ค. 

3. การเข้าร่วมประชุม 

บริษัทฯ จะเริ่มเปิดระบบการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรพัย ์เคทีบีเอสที มิกซ ์ครัง้ที่ 1/2565 ก่อนเริ่มการประชุม ตั้งแต่ 09.00 น. เป็นตน้ไป ในวันพุธที่ 16 มีนาคม 
2565 เวลา 10.00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์เท่านัน้ โดยถ่ายทอดสด ณ หอ้งประชมุ สาํนกังานใหญ่ของบรษิัทฯ 
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4. การออกเสียงลงคะแนน 

ขัน้ตอนการออกเสียงลงคะแนน 
1. ประธานท่ีประชมุขอใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตอ์อกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ 
2. ผูถื้อหน่วยทรสัตห์รือผูร้บัมอบฉันทะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได ้โดยลงคะแนน “เห็นดว้ย” หรือ “ไม่เห็น

ดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ผูถื้อหน่วยทรสัตห์รือผูร้บัมอบฉนัทะไม่ลงคะแนนสาํหรบัวาระใด ๆ ระบบจะนบั
คะแนนของท่านเป็น “เหน็ด้วย” โดยอตัโนมตัิ 

5. เกณฑก์ารนับคะแนนเสียง 

1. ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีคะแนนเสียง  1 เสียงต่อ 1 หน่วยทรัสต์ที่ตนถือ โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนตอ้งไม่เป็นผูท้ี่มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องที่พิจารณา ในกรณีทั่วไปใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผู้
ถือหน่วยทรสัตท์ี่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เวน้แต่กฎหมายกาํหนดเป็นอย่างอื่น  

2. การนบัผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บรษิัทฯ จะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยทรสัตใ์นท่ีประชมุเฉพาะที่
ออกเสียงไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง แลว้นาํไปหักออกจากจาํนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหน่วยทรัสตท์ี่มา
ประชมุและผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มอบฉนัทะที่ไดบ้นัทึกไวล่้วงหนา้ 

3. การแจง้ผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง โดยในแต่ละวาระจะใช้
จาํนวนหน่วยทรสัตข์องผูเ้ขา้ประชมุ 

 


