
 
 

สิ#งที#สง่มาด้วย /1 
 

 
หนังสือมอบฉันทะ 

PROXY 
(สาํหรับผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทั6วไป) 

(For general unitholders) 

แบบ ข. 
Form B. 

 

เขียนที'                                                                         
Written at 

 วนัที' เดือน พ.ศ.  
Date Month Year 

 
(1)  ข้าพเจ้า            สญัชาติ  

       I/We     Nationality  
อยูบ้่านเลขที' ถนน                     ตําบล/แขวง  
Reside at Road                                                           Sub-district  
อําเภอ/เขต จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์   
District                                                   Province                                                      Postal Code 
 

(2) เป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื'อการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ อลัไล 
      being a unitholder of ALLY Leasehold Real Estate Investment Trust 

โดยถือหน่วยทรัสต์จํานวนทั xงสิ xนรวม หน่วย และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                                  เสียง ดงันี x  
holding the total amount of   unit, and having the right to vote equal to                         votes as follows: 
 

(3) ขอมอบฉนัทะให้ 
 Hereby appoint 

  

 (3.1)   อาย ุ ปี อยูบ้่านเลขที'  
    age  years, reside at 
ถนน ตําบล/แขวง  อําเภอ/เขต    
Road Sub-district  District  
จงัหวดั รหสัไปรษณีย์                          
Province Postal Code   
 

 หรือ กรรมการอิสระ  
 or Independent Director, namely  
 

 (3.2)                     นายธีระ ภูต่ระกลู อายปีุ              ��               อยูบ้่านเลขที'                                        ��                                   
    age  years, reside at 
ถนน                               เพชรบรีุตดัใหม ่                        ตําบล/แขวง                   บางกะปิ                    อําเภอ/เขต                   ห้วยขวาง                                      . 
Road Sub-district  District  
จงัหวดั                    กรุงเทพมหานคร                              รหสัไปรษณีย์                   �����                            . 
Province Postal Code   

 
คนหนึ'งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื'อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ประจําปี 2564  

ทางอิเล็กทรอนิกส์ในวนัที' 27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. โดยการถ่ายทอดสดจากห้องสรุศกัดิ� โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร เลขที' ��/� ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา 
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร �����หรือที'จะพงึเลื'อนไปในวนั เวลา และสถานที'อื'นด้วย 

any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2021 Annual General Trust Unitholders Meeting of ALLY Leasehold 
Real Estate Investment Trust, by electronic method, on April 27, 2021 at 10.00 a.m. broadcasting from at Surasak Ballroom, Eastin Grand Hotel Sathorn 
Bangkok, 33/1 South Sathorn Road, Yan Nawa Subdistrict, Yan Nawa District, Bangkok 10120 or any adjournment at any date, time and place thereof.  

(4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั xงนี x ดงันี x  

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Duty Stamp Baht 20) 



 
       I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 
 

(4.1) วาระที- 1  พจิารณารับทราบรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครัIงที- J/LMNO 
 Agenda No. 1 To acknowledge the minutes of Extraordinary General Meeting of Trust Unitholders No. 1/2021 

 
 วาระนี xเป็นเพียงวาระแจ้งเพื'อทราบ 
 Agenda for acknowledgement only. 
 

(4.2)  วาระที- 2  พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานประจาํปี LMNq 
 Agenda No. 2 To acknowledge the ALLY's 2020 performance 
 

�       (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที'เห็นสมควร 
 (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
�   (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี x 
 (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  �    เห็นด้วย  �    ไมเ่ห็นด้วย �    งดออกเสียง 
        Approve Disapprove Abstain 
  
 วาระนี xเป็นเพียงวาระแจ้งเพื'อทราบ 
 Agenda for acknowledgement only. 

 
 

(4.3) วาระที- 3  พจิารณารับทราบงบการเงนิสาํหรับรอบปีบัญชีสิ Iนสุดวันที- qJ ธันวาคม LMNq 
 Agenda No. 3 To acknowledge the ALLY’s financial statements for the year ended 31 December 2020 

�       (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที'เห็นสมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
�   (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี x 
                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  �    เห็นด้วย  �    ไมเ่ห็นด้วย �    งดออกเสียง 
        Approve Disapprove Abstain 

 
 วาระนี xเป็นเพียงวาระแจ้งเพื'อทราบ 
 Agenda for acknowledgement only. 

 
(4.4) วาระที- 4  พิจารณารับทราบการจัดสรรผลประโยชน์ตอบแทนให้ผู้ถือหน่วย ครัIงที- J ประจําปี LMNO และการลดทุนชําระ

แล้วของกองทรัสต์ 
 Agenda No. 4 To acknowledge the ALLY's second dividend/proceeds distribution for the year 2021, and capital reduction 

�       (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที'เห็นสมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
�   (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี x 
                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  �    เห็นด้วย  �    ไมเ่ห็นด้วย �    งดออกเสียง 
        Approve Disapprove Abstain 

 
 วาระนี xเป็นเพียงวาระแจ้งเพื'อทราบ 
 Agenda for acknowledgement only. 

 
  

(4.5) วาระที- 5  พจิารณารับทราบการแต่งตั Iงบริษัท เคพเีอม็จี ภมิูไชย สอบบัญชี จาํกัด เป็นผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทน
ของผู้สอบบัญชีประจาํปี LMNO ในวงเงนิไม่เกนิ L ล้านบาท 

 Agenda No. 5 To acknowledge the appointment of auditors, KPMG Phoomchai Audit Ltd., and determination of audit fee for 
the year 2021 which shall not exceed Baht 2 million 

�       (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที'เห็นสมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
�   (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี x 



 
                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  �    เห็นด้วย  �    ไมเ่ห็นด้วย �    งดออกเสียง 
        Approve Disapprove Abstain 

 
 วาระนี xเป็นเพียงวาระแจ้งเพื'อทราบ 
 Agenda for acknowledgement only. 

 
(4.6) วาระที- 6  พจิารณารับทราบการเข้าลงทุนในทรัพย์สินที-กองทรัสต์จะเข้าลงทุนเพิ-มเตมิสาํหรับโครงการกาดฝรั- ง วิลเลจ ซึ-ง

มิใช่การเข้าทาํรายการที-เกี-ยวโยงกันระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลที-เกี-ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ โดยใช้แหล่ง
เงนิทุนจากวงเงนิกู้เดมิ เพื-อลงทุนในทรัพย์สินที-จะลงทุนเพิ-ม ชาํระค่าใช้จ่ายที-เกี-ยวข้อง และ/หรือเพื-อการอื-นใด
ของกองทรัสต์ และการให้หลักประกันที-เกี-ยวข้องกับการกู้ยืมเงนิดังกล่าว 

 Agenda No. 6 To acknowledge ALLY's acquisition of additional assets, Kad Farang Village Project, which is not a connected 
transaction between ALLY and the person related to the REIT Manager, using existing loan for assets 
acquisition, payment of relevant costs and expenses, and other matters of the REIT, and using ALLY's relevant 
assets as collateral for the loan 

�       (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที'เห็นสมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
�   (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี x 
                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  �    เห็นด้วย  �    ไมเ่ห็นด้วย �    งดออกเสียง 
        Approve Disapprove Abstain 
 
 วาระนี xเป็นเพียงวาระแจ้งเพื'อทราบ 
 Agenda for acknowledgement only. 
 

(4.7) วาระที- 7  พิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในทรัพย์สินที-กองทรัสต์จะเข้าลงทุนเพิ-มเติมสําหรับโครงการเดอะคริสตัล 
ชัยพฤกษ์ และการเข้าทาํรายการที-เกี-ยวโยงกันระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลที-เกี-ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ 
โดยใช้แหล่งเงินทุนจากวงเงินกู้เดิม เพื-อลงทุนในทรัพย์สินที-จะลงทุนเพิ-มเติม ชําระค่าใช้จ่ายที-เกี-ยวข้อง และ/
หรือเพื-อการอื-นใดของกองทรัสต์ และการให้หลักประกันที-เกี-ยวข้องกับการกู้ยืมเงนิดังกล่าว 

 Agenda No. 7 To approve ALLY's acquisition of additional assets, The Crystal Chaiyapruek Project, which is a connected 
transaction between ALLY and the person related to the REIT Manager, using existing loan for assets 
acquisition, payment of relevant costs and expenses, and other matters of the REIT, and using ALLY's assets 
as collateral for the loan 

�       (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที'เห็นสมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
�   (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี x 
                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  �    เห็นด้วย  �    ไมเ่ห็นด้วย �    งดออกเสียง 
        Approve Disapprove Abstain 
 
 

(4.8) วาระที- 8.1  พิจารณารับทราบการแก้ไขเพิ-มเติมสัญญาก่อตั Iงทรัสต์เพื-อให้สอดคล้องกับการลงทุนในทรัพย์สินที-จะลงทุน
เพิ-มเตมิของกองทรัสต์ตามวาระที- N 

 Agenda No. 8.1 To acknowledge the amendment to the Trust Deed to be in line with ALLY's acquisition of additional assets as 
approved in agenda items 6  

�       (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที'เห็นสมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
�   (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี x 
                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  �    เห็นด้วย  �    ไมเ่ห็นด้วย �    งดออกเสียง 
        Approve Disapprove Abstain 
 
 วาระนี xเป็นเพียงวาระแจ้งเพื'อทราบ 
 Agenda for acknowledgement only. 
 



 
(4.8) วาระที- 8.2  พิจารณารับทราบการแก้ไขเพิ-มเติมสัญญาก่อตั Iงทรัสต์เพื-อให้สอดคล้องกับการลงทุนในทรัพย์สินที-จะลงทุน

เพิ-มเตมิของกองทรัสต์ตามวาระที- � 
 Agenda No. 8.1 To acknowledge the amendment to the Trust Deed to be in line with ALLY's acquisition of additional assets as 

approved in agenda items 7 
�       (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที'เห็นสมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
�   (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี x 
                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  �    เห็นด้วย  �    ไมเ่ห็นด้วย �    งดออกเสียง 
        Approve Disapprove Abstain 

 
(4.9) วาระที- 9 พจิารณาเรื-องอื-นๆ (ถ้ามี) 

 Agenda No. 9 To consider other matters (if any) 

�       (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที'เห็นสมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
�   (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี x 
                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  �    เห็นด้วย  �    ไมเ่ห็นด้วย �    งดออกเสียง 
        Approve Disapprove Abstain 

 
(5) ในกรณีที'ผู้ ถือหน่วยลงทนุมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนตน ขอความกรุณาให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุระบเุสียงลงคะแนน

โดยเฉพาะเจาะจงวา่ เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออก 
 In case a unitholder authorizes the Independent Director to attend and vote on your behalf, please specify your vote whether the unitholder 
desires for approval, disapproval or abstention. 

(6) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที'ไม่เป็นไปตามที'ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี xให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั xนไม่ถกูต้องและไม่ใช่เป็น
การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

 Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and shall not be my/our voting 
as a unitholder. 

(7)  ในกรณีที'ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณีที'ที'ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติใน
เรื'องใดนอกเหนือจากเรื'องที'ระบไุว้ข้างต้น รวมถงึกรณีที'มีการแก้ไขเปลี'ยนแปลงหรือเพิ'มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า
ได้ทกุประการตามที'เห็นสมควร 

 In case I/we have not specified my/our voting intention(s) in any agenda or my/our voting intention(s) is not clearly specified or in case the 
meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, 
the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

 

กิจการใดที'ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีที'ผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามที'ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้า
ได้กระทําเองทกุประการ 

Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) specified 
in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 

 

                                                                                                           ลงชื'อ/Signed..............................................................ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 

(                                             ) 
 

ลงชื'อ/Signed..............................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

(                                             ) 

หมายเหต ุ

1.   ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที'มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบง่แยกจํานวนหน่วยทรัสต์ให้
ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื'อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

 The unitholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of units to several 
proxies for splitting votes. 

 
 


