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สิ#งที#สง่มาด้วย / 
 

วธีิการลงทะเบยีน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะ 
ในการประชุมสามัญผู้ถอืหน่วยทรัสต์ประจาํปี 2565 

ทรัสต์เพืLอการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล (ผ่านสืLออเิล็กทรอนิกส์) 
วันทีL 20 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. 

โดยถ่ายทอดสด สาํนักงานใหญ่ของบริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จาํกัด 
ชั Yน 3 อาคาร E ซีดซีี คริสตลั ดไีซน์ เซน็เตอร์ 

เลขทีL 888 ถนนประดษิฐ์มนูธรรม แขวงคลองจัLน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

         
  

1. การลงทะเบยีน 
 
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดมีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ประจําปี 
256K ผู้ ถือหน่วยทรัสต์และผู้ รับมอบฉนัทะ (ในกรณีที#มีการมอบฉนัทะ) ให้แจ้งความประสงค์ พร้อมเอกสารยืนยนั
ตัวตน ถึงผู้ จัดการกองทรัสต์ ภายในวันที# 17 เมษายน 2565 ที# อีเมล ir.allyreit@ally-global.com เมื#อผู้ จัดการ
กองทรัสต์ ได้ตรวจสอบรายชื#อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามข้อมลูปิดสมดุทะเบียนรายชื#อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที#มีสิทธิเข้าร่วม
ประชุมสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ประจําปี 2565 ที#กําหนดไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้จดัการกองทรัสต์จะส่งชื#อผู้ ใช้ 
(username) และรหสัผา่น (Password) และ คูมื่อการใช้งานในระบบไปยงั Email ที#ได้สง่มาแจ้งผู้จดัการกองทรัสต์ 
สาํหรับใช้ในโปรแกรมการประชมุวิสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ผา่นสื#ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-Meeting) ตอ่ไป  

 
2. การเข้าประชุมด้วยตนเองผ่านสืLออิเล็กทรอนิกส์ ให้จัดส่งเอกสารดังต่อไปนี Y พร้อมใบตอบรับเข้าร่วม

ประชุมผ่านสืLออเิล็กทรอนิกส์ (สิLงทีLส่งมาด้วย 5) 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 

- กรณีเป็นนิติบุคคลทีLจดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสําเนาหนงัสือรับรองนิติบคุคล อายไุม่
เกิน s เดือน ซึ#งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนามผูกพนันิติบุคคลนั uน พร้อมประทบัตรา
สําคญัของนิตบิคุคล (ถ้ามี) 

- กรณีเป็นนิตบุิคคลในต่างประเทศ ให้แนบสําเนาหนงัสือรับรองการเป็นนิติบคุคล อายไุมเ่กิน v ปี 
ซึ#งออกโดยหน่วยงานราชการที#มีอํานาจของประเทศที#นิติบคุคลนั uนตั uงอยู่ และให้ผู้ มีอํานาจลงนาม
ผกูพนันิตบิคุคลนั uนลงนามรับรองความถกูต้อง พร้อมประทบัตราสาํคญัของนิตบิคุคล (ถ้ามี) 

- เอกสารใดที#มิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะต้องจดัทําคําแปลเป็นภาษาองักฤษแนบมาพร้อมกนั
ด้วย และให้ผู้ มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั uนลงนามรับรองความถูกต้องของคําแปล พร้อม
ประทบัตราสําคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) 

- ผู้ มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคลต้องแนบสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน หรือ บตัรประจําตวัข้าราชการ หรือ หนงัสือเดินทาง ที#ยงัไมห่มดอาย ุพร้อมลงนามรับรอง
ความถูกต้อง เพื#อขอรับชื#อผู้ ใช้ (username) และรหัสผ่าน (Password) และ คู่มือการใช้งานใน
ระบบ 
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3. การมอบฉันทะ 

 
- ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที#มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออก

เสยีงลงคะแนน ตามแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ ซึ#งกําหนดไว้ 2 แบบ สรุปได้ดงันี u 
1) แบบ ก. เป็นหนงัสอืมอบฉนัทะแบบทั#วไป 
2) แบบ ข. เป็นแบบที#ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหน่วยทรัสต์เป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั uงคัสโตเดียน 

(Custodian) 
 

- เพื#อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ผู้จดัการกองทรัสต์ใคร่ขอความร่วมมือจากทา่นผู้ ถือหน่วยทรัสต์
ในการจดัส่งหนงัสือมอบฉันทะถึงผู้จดัการกองทรัสต์ภายในวนัที# 17 เมษายน 2565 โดยจดัส่งถึง “บริษัท 
เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จํากัด ผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพืL อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ อัลไล” ซีดีซี คริสตลั ดีไซน์ เซ็นเตอร์ อาคาร อี ชั uน / เลขที# 888 ถนนประดิษฐ์มนธูรรม 
แขวงคลองจั#น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
 

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

 
เอกสารทีLต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ 

 
(c) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ผู้มอบฉนัทะจะต้องจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนี u 
- หนงัสอืมอบฉนัทะซึ#งลงนามโดยผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 
- สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสาํเนาบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือสาํเนาหนงัสอืเดนิทาง ที#ยงัไม่

หมดอายขุองผู้มอบฉนัทะ พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูต้องโดยผู้มอบฉนัทะ  
- สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสาํเนาบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือสาํเนาหนงัสอืเดนิทาง ที#ยงัไม่

หมดอายขุองผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูต้องโดยผู้ รับมอบฉนัทะ  
 

(d) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิตบุิคคล ผู้มอบฉนัทะจะต้องจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนี u 
 

- หนงัสือมอบฉนัทะซึ#งลงนามโดยผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนันิติบคุคลตามหนงัสือรับรองนิติบคุคล พร้อม
ประทบัตราสําคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี)    

- สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือ สําเนาบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือ สําเนาหนงัสือเดินทาง ที#ยงั
ไม่หมดอายุของผู้ มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ#งเป็นผู้ ลงนามใน
หนงัสอืมอบฉนัทะ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนามดงักลา่ว 

- กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นนิตบิคุคลที#จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสาํเนาหนงัสอืรับรองนิตบิคุคล อายไุม่
เกิน s เดือนซึ#งรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนั uน พร้อมประทบัตราสําคญั
ของนิตบิคุคล (ถ้ามี) 

- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบคุคลในต่างประเทศ ให้แนบสําเนาหนงัสือรับรองการเป็นนิติบคุคล อายไุม่
เกิน v ปี ซึ#งออกโดยหนว่ยราชการที#มีอํานาจของประเทศที#นิติบคุคลนั uนตั uงอยู ่และให้ผู้ มีอํานาจลงนาม
ผกูพนันิตบิคุคลนั uนลงนามรับรองความถกูต้อง พร้อมประทบัตราสาํคญัของนิตบิคุคล (ถ้ามี) 

- เอกสารใดที#มิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะต้องจดัทําคําแปลเป็นภาษาองักฤษแนบมาพร้อมกนัด้วย 
และให้ผู้ มีอํานาจลงนามผูกพนันิติบุคคลนั uนลงนามรับรองความถูกต้องของคําแปล พร้อมประทบัตรา
สาํคญัของนิตบิคุคล (ถ้ามี) 
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- สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือสําเนาหนงัสือเดินทาง ที#ยงัไม่
หมดอายขุองผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้ รับมอบฉนัทะ 

 
4. การยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรือผู้รับมอบฉันทะ (ถึงผู้จัดการกองทรัสต์ภายในวันทีL  17 

เมษายน 2565) 
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ หรือผู้ รับมอบฉันทะ ต้องส่งแบบแจ้งการประชมุ เอกสารประกอบการประชมุ และสําเนาบตัร
ประชาชนของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และผู้ รับมอบฉันทะ (ในกรณีที#มีการมอบฉันทะ) ในหนงัสือเชิญประชุม พร้อม
อีเมลและเบอร์โทรศพัท์ตดิตอ่ (ที#สามารถตดิตอ่กลบัได้) เพื#อยืนยนัตวัตนได้ 2 ชอ่งทาง ดงันี u 
 

1) อีเมล : ir.allyreit@ally-global.com 
2) สง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที# “บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จํากดั ผู้จดัการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื#อ

การลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ อลัไล” ซีดีซี คริสตลั ดีไซน์ เซ็นเตอร์ อาคาร อี ชั uน 3 เลขที# 
888 ถนนประดษิฐ์มนธูรรม แขวงคลองจั#น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

 
5. การเข้าร่วมประชุมผ่านสืLออเิลก็ทรอนิกส์ (Electronic Meeting) 

 
- เมื#อผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ หรือผู้ รับมอบฉนัทะ ได้แจ้งความประสงค์ และยืนยนัตวัตนแจ้งกลบัมายงัผู้จดัการ

กองทรัสต์ภายในวนัที#กําหนดแล้ว ผู้ จัดการกองทรัสต์จะจัดส่งชื#อผู้ ใช้ (USERNAME) และรหสัผ่าน 
(PASSWORD) และคูมื่อการเข้าใช้งานในระบบไปยงัอีเมล์ที#ได้สง่มาแจ้งยงัผู้จดัการกองทรัสต์ สําหรับ
ใช้ในโปรแกรมการประชุมสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ผ่านสื#ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) โดย
ระบบของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั#นแนล จํากดั (ภายในวนัที# 19 เมษายน 2565) 

- การใช้โปรแกรมลงทะเบียน และนบัคะแนนของผู้จดัการกองทรัสต์ สามารถใช้ได้กับ คอมพิวเตอร์ / 
โน๊ตบุ๊ค / แท็ปเล็ต / โทรศัพท์มือถือ ผ่าน Web Browser : Internet Explorer, Chrome อินเตอร์เน็ต
ความเร็ว 4G หรือ Internet บ้านพื uนฐานโดยระบบรองรับการเข้าร่วมประชมุทั uงแบบ E-Meeting และ 
E-Voting ตามวิธีการทั uงแบบเข้าประชมุด้วยตนเอง และการมอบฉนัทะตามสิLงทีLส่งมาด้วย 3 

 
6. การอาํนวยความสะดวกในช่องทางอืLน 

 
ผู้ จัดการกองทรัสต์จะมีการบันทึกภาพและเสียงตลอดวาระการประชุม แล้วจะนําขึ uนเว็ปไซต์ของกองทรัสต์ที# 
www.allyreit.com ภายหลงัการประชมุเสร็จสิ uน 
 

7. การดาํเนินการประชุม 
การประชมุจะพิจารณาตามวาระในหนงัสือเชิญประชมุเรียงตามลําดบัโดยประธานที#ประชมุ หรือกรรมการ หรือ
ผู้บริหารที#เกี#ยวข้องจะนําเสนอข้อมลูแตล่ะวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ซกัถาม โดยผู้ ถือหนว่ยทรัสต์
หรือผู้ รับมอบฉนัทะสามารถซกัถาม ตามหลกัเกณฑ์ในการลงมตดิงัตอ่ไปนี u 
 

- ในกรณีที#ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์หรือผู้ รับมอบฉนัทะมีข้อสงสยัสอบถามในการประชมุ ขอให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์
หรือผู้ รับมอบฉนัทะกรุณาแจ้งชื#อและนามสกลุ เพื#อใช้เป็นข้อมลูในการจดัทํารายงานการประชมุผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ตอ่ไป 

 
 


