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วธีิการลงทะเบยีน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะ 
ในการประชุมสามัญผู้ถอืหน่วยทรัสต์ประจาํปี 2564 ของ 

ของทรัสต์เพืMอการลงทนุในสทิธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล (ผ่านสืMออเิล็กทรอนิกส์) 

วันทีM 27 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. 
โดยถ่ายทอดสด ห้องสุรศักดิZ โรงแรมอีสตนิ แกรนด์ สาทร  

เลขทีM 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 

__________________________ 
 

1.  การลงทะเบยีน 
 
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดมีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ประจําปี 
2564 ผู้ ถือหน่วยทรัสต์และผู้ รับมอบฉนัทะ (ในกรณีที#มีการมอบฉนัทะ) ให้แจ้งความประสงค์ พร้อมเอกสารยืนยนั
ตัวตน ถึงผู้ จัดการกองทรัสต์ ภายในวันที#  23 เมษายน 2564 ที#  Email addresses ir@kegroup.co.th และ 
nattapan.v@kegroup.co.th เมื#อผู้ จัดการกองทรัสต์ ได้ตรวจสอบรายชื#อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามข้อมูลปิดสมุด
ทะเบียนรายชื#อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที#มีสิทธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ประจําปี 2564 ที#กําหนดไว้ถกูต้อง
ครบถ้วนแล้ว ผู้จดัการกองทรัสต์จะสง่ชื#อผู้ใช้ (username) และรหสัผา่น (Password) และ คูมื่อการใช้งานในระบบ
ไปยงั Email ที#ได้สง่มาแจ้งผู้จดัการกองทรัสต์ สิMงทีMแนบมาด้วย 14 สําหรับใช้ในโปรแกรมการประชมุสามญัผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ผา่นสื#ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) ตอ่ไป  

 
2.  การเข้าประชุมด้วยตนเองผ่านสืMออเิลกทรอนิกส์ ให้จดัส่งเอกสารดงัต่อไปนี ̂พร้อมใบตอบรับเข้าร่วม

ประชุมผ่านสืMออเิลก็ทรอนิกส์ (สิMงทีMส่งมาด้วย 13 และ 14) แก่ผู้จดัการกองทรัสต์ 
 

(1) กรณีบุคคลธรรมดา 
- ให้แนบสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือ บตัรประจําตวัข้าราชการ หรือ หนงัสือเดินทาง ที#ยงัไม่

หมดอายขุองผู้ ถือหน่วยทรัสต์ พร้อมลงนามรับรองความถกูต้อง เพื#อขอรับชื#อผู้ ใช้ (username) และ
รหสัผา่น (Password) และ คูมื่อการใช้งานในระบบ  

 
(2) กรณีนิตบุิคคล 

- กรณีเป็นนิติบุคคลทีMจดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสําเนาหนงัสือรับรองนิติบคุคล อายไุม่
เกิน x เดือน ซึ#งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนามผูกพนันิติบุคคลนั zน พร้อมประทบัตรา
สาํคญัของนิตบิคุคล (ถ้ามี) 

- กรณีเป็นนิตบุิคคลในต่างประเทศ ให้แนบสําเนาหนงัสือรับรองการเป็นนิติบคุคล อายไุมเ่กิน { ปี 
ซึ#งออกโดยหน่วยงานราชการที#มีอํานาจของประเทศที#นิติบคุคลนั zนตั zงอยู่ และให้ผู้ มีอํานาจลงนาม
ผกูพนันิตบิคุคลนั zนลงนามรับรองความถกูต้อง พร้อมประทบัตราสาํคญัของนิตบิคุคล (ถ้ามี) 

- เอกสารใดที#มิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะต้องจดัทําคําแปลเป็นภาษาองักฤษแนบมาพร้อมกนั
ด้วย และให้ผู้ มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั zนลงนามรับรองความถูกต้องของคําแปล พร้อม
ประทบัตราสาํคญัของนิตบิคุคล (ถ้ามี) 

- ผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนันิตบิคุคลตามหนงัสอืรับรองนิตบิคุคลต้องแนบสําเนาบตัรประจําตวั
ประชาชน หรือ บตัรประจําตวัข้าราชการ หรือ หนงัสอืเดนิทาง ที#ยงัไมห่มดอาย ุพร้อมลงนามรับรอง
ความถกูต้อง เพื#อขอรับชื#อผู้ใช้ (username) และรหสัผา่น (Password) และ คูมื่อการใช้งานในระบบ 

 



 

3.  การมอบฉันทะ 
- ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที#มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออก

เสียงลงคะแนน ตามแบบหนงัสือมอบฉนัทะ ซึ#งกําหนดไว้ ~ แบบ สรุปได้ดงันี z.- 
(1) แบบ ก. เป็นหนงัสอืมอบฉนัทะแบบทั#วไป 
(2) แบบ ข. เป็นหนงัสอืมอบฉนัทะที#กําหนดรายการตา่ง ๆ ที#จะมอบฉนัทะโดยละเอียด และชดัเจน 
(3) แบบ ค. เป็นแบบที#ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหน่วยทรัสต์เป็นผู้ลงทนุต่างประเทศ และแต่งตั zงคสัโตเดียน 

(Custodian) 
- เพื#อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนผู้จดัการกองทรัสต์ใคร่ขอความร่วมมือจากท่านผู้ ถือหน่วยทรัสต์

ในการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะถึงผู้ จัดการกองทรัสต์ภายในวันที# 23 มกราคม ��x� โดยจัดส่งถึง “บริษัท เค.อี.รีท 
แมเนจเมนท์ จํากัด  ผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพืMอการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล” ซีดีซี 
คริสตลั ดีไซน์ เซ็นเตอร์ อาคาร อี ชั zน ~ เลขที# ��� ถนนประดิษฐ์มนธูรรม แขวงคลองจั#น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
10240 

- หนงัสือมอบฉนัทะต้องกรอกข้อมลูและลงลายมือชื#อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีดลบข้อความที#สาํคญั  
ผู้มอบฉนัทะต้องลงนามกํากบัไว้ทกุแหง่ พร้อมตดิอากรแสตมป์ �� บาท 

 
เอกสารทีMต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ 

)1(  กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ผู้มอบฉนัทะจะต้องจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนี z 
- หนงัสอืมอบฉนัทะซึ#งลงนามโดยผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 
- สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง ที#ยงัไม่

หมดอายขุองผู้มอบฉนัทะ พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูต้องโดยผู้มอบฉนัทะ  
- สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง ที#ยงัไม่

หมดอายขุองผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูต้องโดยผู้ รับมอบฉนัทะ  
 

)2(  กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิตบุิคคล ผู้มอบฉนัทะจะต้องจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนี z 
- หนังสือมอบฉันทะซึ#งลงนามโดยผู้ มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อม

ประทบัตราสาํคญัของนิตบิคุคล (ถ้ามี) 
- สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือ สําเนาบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือ สําเนาหนงัสือเดินทาง ที#ยงัไม่

หมดอายขุองผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนันิติบคุคลตามหนงัสือรับรองนิติบคุคล ซึ#งเป็นผู้ลงนามในหนงัสือมอบ
ฉนัทะ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนามดงักลา่ว 

- กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นนิติบคุคลที#จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสําเนาหนงัสือรับรองนิติบคุคล อายไุม่เกิน 
x เดือนซึ#งรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนามผูกพนันิติบุคคลนั zน พร้อมประทบัตราสําคญัของนิติ
บคุคล (ถ้ามี) 

- กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นนิติบคุคลในตา่งประเทศ ให้แนบสําเนาหนงัสือรับรองการเป็นนิติบคุคล อายไุม่เกิน { 
ปี ซึ#งออกโดยหน่วยราชการที#มีอํานาจของประเทศที#นิติบคุคลนั zนตั zงอยู่ และให้ผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนันิติ
บคุคลนั zนลงนามรับรองความถกูต้อง พร้อมประทบัตราสําคญัของนิตบิคุคล (ถ้ามี) 

- เอกสารใดที#มิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะต้องจดัทําคําแปลเป็นภาษาองักฤษแนบมาพร้อมกนัด้วย และ
ให้ผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนั zนลงนามรับรองความถกูต้องของคําแปล พร้อมประทบัตราสําคญัของ
นิตบิคุคล (ถ้ามี) 

-        สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง ที#ยังไม่
หมดอายขุองผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้ รับมอบฉนัทะ 

 
 



 

4.  การยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรือผู้รับมอบฉันทะ (ถึงผู้จัดการกองทรัสต์ภายในวันทีM  23 
เมษายน 2564) 

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ หรือผู้ รับมอบฉันทะ ต้องส่งแบบแจ้งการประชุม เอกสารประกอบการประชุม และสําเนาบตัร
ประชาชนของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และผู้ รับมอบฉันทะ (ในกรณีที#มีการมอบฉันทะ) ในหนังสือเชิญประชุม พร้อม 
Email Address และเบอร์โทรศพัท์ตดิตอ่ (ที#สามารถตดิตอ่กลบัได้) เพื#อยืนยนัตวัตนได้ 2 ชอ่งทาง ดงันี z 
(1) อีเมลล์ (Email Address) : ir@kegroup.co.th และ nattapan.v@kegroup.co.th 
(2) สง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที#  
“บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จํากัด ผู้ จดัการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื#อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 
อลัไล” ซีดีซี คริสตลั ดีไซน์ เซ็นเตอร์ อาคาร อี ชั zน 3 เลขที# 888 ถนนประดิษฐ์มนธูรรม แขวงคลองจั#น เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 10240 
 

5. การเข้าร่วมประชุมผ่านสืMออเิลก็ทรอนิกส์ (E-AGM Meeting) 
- เมื#อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ หรือผู้ รับมอบฉันทะ ได้แจ้งความประสงค์ และยืนยนัตวัตน ตามสิMงทีM ส่งมาด้วย 13 

และ 14 แจ้งกลับมายังผู้ จัดการกองทรัสต์ภายในวันที#กําหนดแล้ว ผู้ จัดการกองทรัสต์จะจัดส่งชื#อผู้ ใช้ 
(USERNAME) และรหสัผ่าน (PASSWORD) และคู่มือการเข้าใช้งานในระบบไปยงัอีเมล์ที#ได้ส่งมาแจ้งยงั
ผู้ จัดการกองทรัสต์ สําหรับใช้ในโปรแกรมการประชุมสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์ผ่านสื#ออิเล็กทรอนิกส์ (E-
AGM) โดยระบบของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั#นแนล จํากดั (ภายในวนัที# 23 เมษายน 2564) 

- การใช้โปรแกรมลงทะเบียน และนบัคะแนนของผู้จดัการกองทรัสต์ สามารถใช้ได้กบั คอมพิวเตอร์ / โน๊ตบุ๊ค 
/ แท็ปเล็ต / โทรศพัท์มือถือ ผ่าน Web Browser : Internet Explorer, Chrome อินเตอร์เน็ตความเร็ว 4G 
หรือ Internet บ้านพื zนฐานโดยระบบรองรับการเข้าร่วมประชุมทั zงแบบ E-Meeting และ E-Voting ตาม
วธีิการทั zงแบบเข้าประชมุด้วยตนเอง และการมอบฉนัทะตามสิMงทีMส่งมาด้วย 11 

 
6. การส่งคาํถามล่วงหน้า 

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามารถส่งคําถามล่วงหน้าที#เกี#ยวข้องตามวาระ ถึงผู้จดัการกองทรัสต์ภายในวนัที# 23 เมษายน 
2564 โดยแนบพร้อมการแจ้งความประสงค์เพื#อเข้าร่วมประชุมผ่านสื#ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM Meeting) โดย
ผู้จดัการกองทรัสต์จะรวบรวมคําถามที#เกี#ยวข้องในแต่ละวาระเพื#อตอบคําถามของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในการประชมุ 
ทั zงนี zผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือ ผู้ รับมอบฉนัทะที#เข้าร่วมประชมุในวนัประชมุยงัคงสามารถสอบถามในที#ประชมุได้ตาม
วาระที#ประชมุ 
 
ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที#ประสงค์จะสง่คําถามลว่งหน้าสามารถกระทําได้ ดงันี z 
(1) สง่มาพร้อมกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ 
(2) สง่ทาง E-mail: ir@kegroup.co.th และ nattapan.v@kegroup.co.th 

 
7. การอาํนวยความสะดวกในช่องทางอืMน 

ผู้ จัดการกองทรัสต์จะมีการบันทึกภาพและเสียงตลอดวาระการประชุม แล้วจะนําขึ zนเว็ปไซต์ของกองทรัสต์ที# 
www.allyreit.com ภายหลงัการประชมุเสร็จสิ zน 

 
8. การดาํเนินการประชุมและการลงมต ิ

 การประชุมจะพิจารณาตามวาระในหนงัสือเชิญประชุมเรียงตามลําดบัโดยประธานที#ประชุม หรือกรรมการ หรือ
ผู้ บริหารที#เกี#ยวข้องจะนําเสนอข้อมูลแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ซักถามแล้วจึงลงมติ และ
รายงานมติเมื#อทราบผลการนบัคะแนนในแตล่ะวาระ โดยผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้ รับมอบฉนัทะสามารถซกัถามและ
ลงมต ิตามหลกัเกณฑ์ในการลงมตดิงัตอ่ไปนี z 



 

-        ในกรณีที#ผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้ รับมอบฉนัทะมีข้อสงสยัสอบถามในการประชมุ ขอให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือ
ผู้ รับมอบฉันทะกรุณาแจ้งชื#อและนามสกุล เพื#อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทํารายงานการประชุมผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ตอ่ไป 

- การออกเสียงลงคะแนนแตล่ะวาระจะกระทําโดยเปิดเผยด้วยวิธีแจ้งความจํานงผา่นระบบออนไลน์ โดยให้ผู้
ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้ รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงผ่านระบบออนไลน์เมื#อประธานที#ประชุมสอบถาม
ความเห็น โดยให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ หรือผู้ รับมอบฉันทะมีความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ#ง ผ่านการ
ลงคะแนนเสียงในระบบออนไลน์ เมื#อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เพื#อให้เจ้าหน้าที#ของผู้จดัการกองทรัสต์
ประมวลผลและตรวจนบัคะแนน 

- การลงมติของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์หรือผู้ รับมอบฉนัทะจะออกเสยีงในแตล่ะวาระเฉพาะเหน็ด้วย หรือไมเ่หน็ด้วย 
หรืองดออกเสียงได้เพียงทางใดทางหนึ#งเท่านั zน จะแบง่แยกจํานวนหน่วยทรัสต์เพื#อแยกการลงคะแนนเสียง
ไม่ได้ เว้นแตผู่้ รับมอบฉนัทะจากคสัโตเดียนผู้ รับฝากและดแูลหน่วยทรัสต์ของผู้ลงทนุชาวตา่งประเทศจงึจะ
แบง่แยกจํานวนหนว่ยทรัสต์ในการลงคะแนนเสียงได้ กรณีที#พบวา่การลงคะแนนเสียงใดใช้สทิธิเกินเสียงที#มี 
ให้ถือวา่การลงมตนิั zนไมถ่กูต้อง และไมเ่ป็นการลงมตขิองผู้ ถือหนว่ยทรัสต์หรือผู้ รับมอบฉนัทะ 

- ผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้ รับมอบฉันทะที#เห็นด้วยจะกระทําการลงคะแนนโดยเปิดเผยด้วยวิธีแจ้งความจํานง
ผ่านระบบออนไลน์ โดยจะถือว่าผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้ รับมอบฉนัทะที#นิ#งเฉย แสดงมติเห็นด้วยเต็มจํานวน
เสียง เฉพาะผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้ รับมอบฉนัทะที#ประสงค์จะลงมติไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้แจ้ง
ความจํานงผา่นระบบออนไลน์วา่ไมเ่หน็ด้วย หรืองดออกเสียง 

- การนบัคะแนนเสียงของมติแต่ละวาระจะนบัเฉพาะคะแนนเสียงที#ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง จากนั zนจงึจะ
นํามาหกัจากคะแนนเสียงทั zงหมดที#เข้าร่วมประชมุ ได้ผลลพัธ์เท่าใดถือเป็นคะแนนเสียงที#เห็นด้วย และการ
นบัคะแนนในครั zงนี zมีที#ปรึกษากฎหมายของกองทรัสต์เป็นพยานในการนบัคะแนน 


