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สิ#งที#สง่มาด้วย / 
 
 

หนังสือมอบฉันทะ 
PROXY 

(สําหรับผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทั6วไป) 
(For general unitholders) 

  แบบ ก. 
 Form  A. 

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 โทรศพัท์   
District                                                                 Province                                   Postal Code Tel 

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

โดยถือหนว่ยทรัสต์จํานวนทั 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   

 o(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  
 

  o (3.2)                                   นายธีระ ภูต่ระกลู          อาย ุ            É8               ปี อยูบ้่านเลขที'              ÖÜ                 
                       Mr. Teera Phutrakul age         58 years,  resides at   26 

ถนน                                เพชรบรีุตดัใหม ่              ตําบล/แขวง                     บางกะปิ                         อําเภอ/เขต                       ห้วยขวาง                                          . 
Road New Petchburi Sub-district          Bangkapi  District              Huay Kwang                
จงัหวดั                    กรุงเทพมหานคร                      รหสัไปรษณีย์                   åçéåç                            . 
Province       Bangkok Postal Code                   10310       
 หรือ กรรมการอิสระ 
 or Independent Director, namely 
 
 o (3.3)                                   นายวรภคั ธนัยาวงษ์          อาย ุ            É8               ปี อยูบ้่านเลขที'              ê                 
  Mr.Vorapak Tanyawong age         58 years,  resides at   7 
ถนน                                พหลโยธิน               ตําบล/แขวง                     พญาไท                        อําเภอ/เขต                       พญาไท                                          . 
Road Phahon Yothin Sub-district         Phaya Thai   District                   Phaya Thai           
จงัหวดั                    กรุงเทพมหานคร                      รหสัไปรษณีย์                   åçìçç                            . 
Province          Bangkok Postal Code             10400       

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Duty Stamp Baht 20) 
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 คนหนึ'งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื'อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ประจําปี 2565 
ผ่านสื'ออิเล็กทรอนิกส์ ในวนัที' 20 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. โดยการถ่ายทอดสดจากสํานกังานใหญ่ของบริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จํากัด ชั xน é อาคาร E ซีดีซี 
คริสตลั ดีไซน์ เซน็เตอร์ เลขที' óóó ถนนประดิษฐ์มนธูรรม แขวงคลองจั'น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร åçÖìç 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 2022 Annual General Trust Unitholders Meeting of ALLY Leasehold 
Real Estate Investment Trust, by electronic method, on April 20, 2022 at 10.00 a.m. broadcasting from Head Office of K.E. REIT Management Company 
Limited, 3rd Floor, Building E, CDC Crystal Design Center, No. 888 Praditmanutham Road, Klong Chan Sub-district, Bangkapi District, Bangkok, 10240 or 
any adjournment at any date, time and place thereof.  

(4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั xงนี x ดงันี x  
       I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 
 

(4.1) วาระที- 1  รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจาํปี 2564 
 Agenda No. 1 To acknowledge the minutes of 2021 Annual General Meeting of Trust Unitholders 

 วาระนี xเป็นเพียงวาระแจ้งเพื'อทราบ 
 Agenda for acknowledgement only. 
 

(4.2)  วาระที- 2  รับทราบสรุปประเดน็สําคัญในลักษณะคาํถามและคาํตอบจากการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์เสนอวาระและ
คาํถามล่วงหน้าสาํหรับการประชุมสามัญประจาํปี 2564 

 Agenda No. 2 To acknowledge the summary of significant questions, answers and agenda from inquiries in advance of trust 
unitholders for the 2022 annual general meeting 

 วาระนี xเป็นเพียงวาระแจ้งเพื'อทราบ 
 Agenda for acknowledgement only. 

 
(4.3) วาระที- 3  รับทราบผลการดาํเนินงานประจาํปี 2564 
 Agenda No. 3 To acknowledge the ALLY's 2021 performance 

 วาระนี xเป็นเพียงวาระแจ้งเพื'อทราบ 
 Agenda for acknowledgement only. 

 
(4.4) วาระที- 4  รับทราบงบการเงนิสาํหรับรอบปีบัญชีสิ vนสุดวันที- wx ธันวาคม 2564 
 Agenda No. 4 To acknowledge the ALLY’s financial statements for the year ended 31 December 2021 

 วาระนี xเป็นเพียงวาระแจ้งเพื'อทราบ 
 Agenda for acknowledgement only. 

  
(4.5) วาระที- 5  รับทราบการจัดสรรผลประโยชน์ตอบแทนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ สาํหรับปี 2564 
 Agenda No. 5 To acknowledge the ALLY's distribution of return for the year 2021 
  วาระนี xเป็นเพียงวาระแจ้งเพื'อทราบ 

 Agenda for acknowledgement only. 
 

(4.6) วาระที- 6  รับทราบการแต่งตั vงบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็นผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบญัชีประจาํปี 2565 จาํนวน 2,100,ÅÅÅ บาท 

 Agenda No. 6 To acknowledge the appointment of auditors, KPMG Phoomchai Audit Ltd., and determination of audit fee for 
the year 2022 is Baht 2,100,000 

 วาระนี xเป็นเพียงวาระแจ้งเพื'อทราบ 
 Agenda for acknowledgement only. 
 

(4.7) วาระที- 7  รับทราบการแก้ไขเพิ-มเตมิสัญญาก่อตั vงทรัสต์ 
 Agenda No. 7 To acknowledge the amendment of the trust deed 

 วาระนี xเป็นเพียงวาระแจ้งเพื'อทราบ 
 Agenda for acknowledgement only. 

 
(4.8) วาระที- á พจิารณาเรื-องอื-นๆ (ถ้ามี) 

 Agenda No.8 To consider other matters (if any) 
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(5) ในกรณีที'ผู้ ถือหน่วยลงทนุมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนตน ขอความกรุณาให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุระบเุสียงลงคะแนน
โดยเฉพาะเจาะจงวา่ เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง 
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'ไมเ่ป็นไปตามที'ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี xให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนั xนไมถ่กูต้องและไมใ่ชเ่ป็นการ
ลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

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'ข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีที'ที'ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติใน
เรื'องใดนอกเหนือจากเรื'องที'ระบไุว้ข้างต้น รวมถงึกรณีที'มีการแก้ไขเปลี'ยนแปลงหรือเพิ'มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลง
มติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที'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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


