
 

 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 

 

วิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะ 

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต ์คร้ังที ่1/2564 ของ 

ทรัสตเ์พื่อการลงทนุในสิทธกิารเช่าอสังหาริมทรัพยบ์ัวหลวง เค.อี.รีเทล (ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส)์ 

วันที ่1 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. 

โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องคริสตลั แกรนด ์บอลรูม 3 ซีดีซี คริสตัล ดีไซน ์เซน็เตอร ์อาคาร อี ชั้น 2  

เลขที ่888 ถนนประดิษฐม์นูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

__________________________ 

 

1.  การลงทะเบียน 

 

ผูถื้อหน่วยทรสัตห์รือผูร้บัมอบฉันทะท่านใดมีความประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ครัง้ท่ี 1/2564 แลว้นัน้ 

ผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ละผูร้บัมอบฉนัทะ (ในกรณีท่ีมีการมอบฉันทะ) ใหแ้จง้ความประสงค ์พรอ้มเอกสารยืนยนัตวัตน ถึงผูจ้ดัการ

กองทรสัต ์ภายในวนัท่ี 26 มกราคม 2564 ท่ี Email addresses bkerreit@bblam.co.th และ nattapan.v@kegroup.co.th เมื่อ

ผูจ้ัดการกองทรสัต ์ไดต้รวจสอบรายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัตต์ามขอ้มูลปิดสมดุทะเบียนรายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์มีสิทธิเขา้ร่วม

ประชุมวิสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ครัง้ท่ี 1/2564 ท่ีกาํหนดไวถู้กตอ้งครบถว้นแลว้ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะส่งชื่อผูใ้ช ้(username) 

และรหสัผ่าน (Password) และ คู่มือการใชง้านในระบบไปยงั Email ท่ีไดส่้งมาแจง้ผูจ้ดัการกองทรสัต ์สาํหรบัใชใ้นโปรแกรม

การประชมุวิสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตผ่์านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) ต่อไป  

 

2.  การเข้าประชุมดว้ยตนเองผ่านสื่ออิเลกทรอนิกส ์ให้จดัส่งเอกสารดงัต่อไปนี ้พร้อมใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่าน

สื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(สิ่งทีส่่งมาด้วย 6) แก่ผู้จัดการกองทรัสต ์

 

(1) กรณีบุคคลธรรมดา 

- ใหแ้นบสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือ บตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือ หนงัสือเดินทาง ท่ียงัไม่หมดอายขุอง

ผูถื้อหน่วยทรสัต ์พรอ้มลงนามรบัรองความถูกตอ้ง เพ่ือขอรบัชื่อผูใ้ช ้(username) และรหัสผ่าน (Password) 

และ คู่มือการใชง้านในระบบ  

 

(2) กรณีนิติบุคคล 

- กรณีเป็นนิติบุคคลทีจ่ดทะเบียนในประเทศไทย ใหแ้นบสาํเนาหนงัสือรบัรองนิติบคุคล อายุไม่เกิน 6 เดือน 

ซึ่งรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ พรอ้มประทบัตราสาํคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 

- กรณีเป็นนิติบุคคลในต่างประเทศ ใหแ้นบสาํเนาหนงัสือรบัรองการเป็นนิติบคุคล อายไุม่เกิน 1 ปี ซึ่งออกโดย

หน่วยงานราชการท่ีมีอาํนาจของประเทศท่ีนิติบุคคลนั้นตัง้อยู่ และใหผู้ม้ีอาํนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลง

นามรบัรองความถกูตอ้ง พรอ้มประทบัตราสาํคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 

- เอกสารใดท่ีมิไดม้ีตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัทาํคาํแปลเป็นภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มกนัดว้ย และให้

ผูม้ีอาํนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกตอ้งของคาํแปล พรอ้มประทับตราสาํคัญของ 

นิติบคุคล (ถา้มี) 

mailto:bkerreit@bblam.co.th
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- ผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนันิติบคุคลตามหนงัสือรบัรองนิติบคุคลตอ้งแนบสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือ บตัร

ประจาํตวัขา้ราชการ หรือ หนงัสือเดินทาง ท่ียงัไม่หมดอาย ุ พรอ้มลงนามรบัรองความถกูตอ้ง เพ่ือขอรบัชื่อผูใ้ช ้

(username) และรหสัผ่าน (Password) และ คูม่ือการใชง้านในระบบ 

 

3.  การมอบฉันทะ 

- ผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ตามแบบหนงัสือมอบฉนัทะ ซึ่งกาํหนดไว ้3 แบบ สรุปไดด้งันี.้- 

(1) แบบ ก. เป็นหนงัสือมอบฉนัทะแบบทั่วไป 

(2) แบบ ข. เป็นหนงัสือมอบฉนัทะท่ีกาํหนดรายการต่าง ๆ ท่ีจะมอบฉนัทะโดยละเอียด และชดัเจน 

(3) แบบ ค. เป็นแบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ป็นผูล้งทนุต่างประเทศ และแต่งตัง้คสัโตเดียน (Custodian) 

- เพ่ือความสะดวกรวดเรว็ในการลงทะเบียน ผูจ้ดัการกองทรสัตใ์ครข่อความรว่มมือจากท่านผูถื้อหน่วยทรสัตใ์นการจดัส่ง

หนงัสือมอบฉันทะถึงผูจ้ดัการกองทรสัตภ์ายในวนัท่ี 26 มกราคม 2564 โดยจดัส่งถึง “บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท ์

จาํกัด  ผู้จัดการกองทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยบ์ัวหลวง เค.อี.รีเทล” ซดีซีี 

ครสิตลั ดีไซน ์เซ็นเตอร ์อาคาร อี ชัน้ 3 เลขท่ี 888 ถนนประดิษฐ์มนธูรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

10240 

- หนังสือมอบฉันทะต้องกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีดลบข้อความท่ีสําคัญ  

ผูม้อบฉนัทะตอ้งลงนามกาํกบัไวท้กุแห่ง พรอ้มติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

 

เอกสารทีต่้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ 

)1(  กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ผูม้อบฉนัทะจะตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปนี ้

- หนงัสือมอบฉนัทะซึ่งลงนามโดยผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 

- สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือสาํเนาบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือสาํเนาหนงัสือเดินทาง ท่ียงัไม่หมดอายุของ 

ผูม้อบฉนัทะ พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ  

- สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือสาํเนาบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือสาํเนาหนงัสือเดินทาง ท่ียงัไม่หมดอายุของ

ผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูร้บัมอบฉนัทะ  

 

)2(  กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ผูม้อบฉนัทะจะตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปนี ้

- หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอาํนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคล พรอ้มประทับตรา

สาํคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 

- สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือ สาํเนาบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือ สาํเนาหนงัสือเดินทาง ท่ียงัไม่หมดอายขุอง 

ผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนันิติบคุคลตามหนงัสือรบัรองนิติบคุคล ซึ่งเป็นผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะ พรอ้มลงนามรบัรอง

สาํเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอาํนาจลงนามดงักล่าว 

- กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย ใหแ้นบสาํเนาหนงัสือรบัรองนิติบคุคล อายุไม่เกิน 6 เดือนซึ่ง

รบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ พรอ้มประทบัตราสาํคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 

- กรณีผูม้อบฉันทะเป็นนิติบุคคลในต่างประเทศ ใหแ้นบสาํเนาหนงัสือรบัรองการเป็นนิติบุคคล อายุไม่เกิน 1 ปี ซึ่งออก

โดยหน่วยราชการท่ีมีอาํนาจของประเทศท่ีนิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ และใหผู้้มีอาํนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนาม

รบัรองความถกูตอ้ง พรอ้มประทบัตราสาํคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 



 

 
 - เอกสารใดท่ีมิไดม้ีตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัทาํคาํแปลเป็นภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มกนัดว้ย และใหผู้ม้ีอาํนาจ

ลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ลงนามรบัรองความถกูตอ้งของคาํแปล พรอ้มประทบัตราสาํคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 

-        สาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชน หรือสาํเนาบัตรประจาํตัวข้าราชการ หรือสาํเนาหนังสือเดินทาง ท่ียังไม่หมดอายุของ 

ผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูร้บัมอบฉนัทะ 

 

4.  การยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วยทรัสต ์หรือผู้รับมอบฉันทะ (ถึงผู้จัดการกองทรัสตภ์ายในวันที ่26 มกราคม 2564) 

ผูถื้อหน่วยทรสัต ์หรือผูร้บัมอบฉันทะ ตอ้งส่งแบบแจง้การประชุม เอกสารประกอบการประชุม และสาํเนาบตัรประชาชนของ 

ผูถื้อหน่วยทรสัต ์และผูร้บัมอบฉันทะ (ในกรณีท่ีมีการมอบฉันทะ) ในหนังสือเชิญประชุม พรอ้ม Email Address และเบอร์

โทรศพัทต์ิดต่อ (ท่ีสามารถติดต่อกลบัได)้ เพ่ือยืนยนัตวัตนได ้2 ช่องทาง ดงันี ้

(1) อีเมลล ์(Email Address) : bkerreit@bblam.co.th และ nattapan.v@kegroup.co.th 

(2) ส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนมาท่ี  

“บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท ์จาํกัด ผูจ้ดัการกองทรสัตข์องทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยบ์วัหลวง เค.อี. 

รีเทล” ซีดีซี คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ อาคาร อี ชั้น 3 เลขท่ี 888 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 

กรุงเทพมหานคร 10240 

 

5. การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM Meeting) 

- เมื่อผู้ถือหน่วยทรัสต ์หรือผู้รับมอบฉันทะ ไดแ้จ้งความประสงค ์และยืนยันตัวตนแจง้กลับมายังผู้จัดการกองทรสัต์

ภายในวนัท่ีกาํหนดแลว้ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะจดัส่งชื่อผูใ้ช ้(USERNAME) และรหสัผ่าน (PASSWORD) และคู่มือการ

เข้าใช้งานในระบบไปยังอีเมลท่ี์ไดส่้งมาแจ้งยังผู้จัดการกองทรัสต ์สาํหรับใช้ในโปรแกรมการประชุมวิสามัญผู้ถือ

หน่วยทรัสตผ่์านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) โดยระบบของบริษัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกัด (ภายในวันท่ี 28 

มกราคม 2564) 

- การใชโ้ปรแกรมลงทะเบียน และนบัคะแนนของผูจ้ดัการกองทรสัต ์สามารถใชไ้ดก้บั คอมพิวเตอร ์/ โน๊ตบุ๊ค / แท็ปเล็ต / 

โทรศพัทม์ือถือ ผ่าน Web Browser : Internet Explorer, Chrome อินเตอรเ์น็ตความเรว็ 4G หรือ Internet บา้นพืน้ฐาน

โดยระบบรองรบัการเขา้ร่วมประชุมทัง้แบบ E-Meeting และ E-Voting ตามวิธีการทัง้แบบเขา้ประชุมดว้ยตนเอง และ

การมอบฉนัทะตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 3 

 

6. การส่งคาํถามล่วงหน้า 

ผูถื้อหน่วยทรสัตส์ามารถส่งคาํถามล่วงหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งตามวาระ ถึงผูจ้ดัการกองทรสัตภ์ายในวนัท่ี 26 มกราคม 2564 โดยแนบ

พรอ้มการแจง้ความประสงคเ์พ่ือเขา้ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM Meeting) โดยผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะรวบรวม

คาํถามท่ีเก่ียวขอ้งในแตล่ะวาระเพ่ือตอบคาํถามของผูถื้อหน่วยทรสัตใ์นการประชมุ ทัง้นีผู้ถื้อหน่วยทรสัตห์รือ ผูร้บัมอบฉนัทะท่ี

เขา้รว่มประชมุในวนัประชมุยงัคงสามารถสอบถามในท่ีประชมุไดต้ามวาระท่ีประชมุ 

 

ผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์ประสงคจ์ะส่งคาํถามล่วงหนา้สามารถกระทาํได ้ดงันี ้

(1) ส่งมาพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉนัทะ 

(2) ส่งทาง E-mail: bkerreit@bblam.co.th และ nattapan.v@kegroup.co.th 
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7. การอาํนวยความสะดวกในช่องทางอื่น 

ผู้จัดการกองทรัสต์จะมีการบันทึกภาพและเสียงตลอดวาระการประชุม แล้วจะนําขึ ้นเว็ปไซต์ของกองทรัสต์ท่ี  

http://www.bkerreit.com/en ภายหลงัการประชมุเสรจ็สิน้ 

 

8. การดาํเนินการประชุมและการลงมติ 

 การประชุมจะพิจารณาตามวาระในหนังสือเชิญประชุมเรียงตามลาํดับโดยประธานท่ีประชุม หรือกรรมการ หรือผูบ้ริหารท่ี

เก่ียวขอ้งจะนาํเสนอขอ้มลูแต่ละวาระและเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตซ์กัถามแลว้จึงลงมติ และรายงานมติเมื่อทราบผลการนบั

คะแนนในแต่ละวาระ โดยผูถื้อหน่วยทรสัตห์รือผูร้บัมอบฉนัทะสามารถซกัถามและลงมต ิตามหลกัเกณฑใ์นการลงมตดิงัต่อไปนี ้

-        ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยทรสัตห์รือผูร้บัมอบฉันทะมีขอ้สงสัยสอบถามในการประชุม ขอใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตห์รือผูร้บัมอบ

ฉนัทะกรุณาแจง้ชื่อและนามสกลุ เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มลูในการจดัทาํรายงานการประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตต์่อไป 

- การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทาํโดยเปิดเผยดว้ยวิธีแจ้งความจาํนงผ่านระบบออนไลน์ โดยให้ผู้ถือ

หน่วยทรสัตห์รือผูร้บัมอบฉันทะลงคะแนนเสียงผ่านระบบออนไลนเ์มื่อประธานท่ีประชมุสอบถามความเห็น โดยใหผู้ถื้อ

หน่วยทรสัต ์หรือผูร้บัมอบฉันทะมีความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหน่ึง ผ่านการลงคะแนนเสียงในระบบออนไลน ์เมื่อ

ลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีของผูจ้ดัการกองทรสัตป์ระมวลผลและตรวจนบัคะแนน 

- การลงมติของผูถื้อหน่วยทรสัตห์รือผูร้บัมอบฉันทะจะออกเสียงในแต่ละวาระเฉพาะเห็นดว้ย หรือไม่เห็นดว้ย หรืองด

ออกเสียงไดเ้พียงทางใดทางหน่ึงเท่านัน้ จะแบ่งแยกจาํนวนหน่วยทรสัตเ์พ่ือแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได ้เวน้แต่ผูร้บั

มอบฉันทะจากคสัโตเดียนผูร้บัฝากและดแูลหน่วยทรสัตข์องผูล้งทุนชาวต่างประเทศจึงจะแบ่งแยกจาํนวนหน่วยทรสัต์

ในการลงคะแนนเสียงได ้กรณีท่ีพบว่าการลงคะแนนเสียงใดใชสิ้ทธิเกินเสียงท่ีม ีใหถื้อว่าการลงมตินัน้ไมถ่กูตอ้ง และไม่

เป็นการลงมติของผูถื้อหน่วยทรสัตห์รือผูร้บัมอบฉนัทะ 

- ผูถื้อหน่วยทรสัตห์รือผูร้บัมอบฉันทะท่ีเห็นดว้ยจะกระทาํการลงคะแนนโดยเปิดเผยดว้ยวิธีแจง้ความจาํนงผ่านระบบ

ออนไลน์ โดยจะถือว่าผู้ถือหน่วยทรัสตห์รือผู้รับมอบฉันทะท่ีน่ิงเฉย แสดงมติเห็นดว้ยเต็มจาํนวนเสียง เฉพาะผู้ถือ

หน่วยทรัสตห์รือผู้รับมอบฉันทะท่ีประสงคจ์ะลงมติไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ขอใหแ้จง้ความจาํนงผ่านระบบ

ออนไลนว์่าไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 

- การนบัคะแนนเสียงของมติแต่ละวาระจะนบัเฉพาะคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง จากนัน้จึงจะนาํมาหกั

จากคะแนนเสียงทัง้หมดท่ีเขา้รว่มประชมุ ไดผ้ลลพัธเ์ท่าใดถือเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย และการนบัคะแนนในครัง้นีม้ี

ท่ีปรกึษากฎหมายของกองทรสัตเ์ป็นพยานในการนบัคะแนน 
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