
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์
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ถ่ายทอดสดจาก สํานักงานใหญ่ บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จํากัด 
ชั้น 3 อาคาร E ซีดีซี คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์

Broadcasting from Head Office of K.E. REIT Management Company 
Building E, CDC Crystal Design Center

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล
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ที# KERM2022020 
วนัที# 5 เมษายน 2565 

 
เรื$อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจาํปี 2565  

ของทรัสต์เพื$อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล  
 

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยทรัสต์ 
 ทรัสต์เพื$อการลงทนุในสทิธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล 
 
สิ#งที#สง่มาด้วย 

1. รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ประจําปี 2564  
2. รายงานประจําปี 2564 ในรูปแบบ QR Code 
3. วิธีการลงทะเบียน การเข้าประชมุ และการมอบฉนัทะ 
4. หนงัสอืมอบฉนัทะ 
5. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชมุผา่นสื#ออิเลก็ทรอนิกส์ 
6. ข้อมลูกรรมการอิสระของผู้จดัการกองทรัสต์ เพื#อประกอบการมอบฉนัทะของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 
7. แบบขอรับรายงานประจําปี 2564 ในแบบรูปเลม่ 

  
ด้วยที#ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จํากัด (“ผู้จัดการกองทรัสต์”) ในฐานะผู้ จัดการ

กองทรัสต์ของทรัสต์เพื#อการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ อลัไล (“กองทรัสต์” หรือ “ALLY”) ครั gงที# 1/2565 เมื#อ
วนัที# 11 มีนาคม 2564 ได้มีมติเห็นสมควรให้กําหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ประจําปี 2565 ใน
วนัที# 20 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. โดยให้จดัประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ผ่านสื#ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) 
ตามหลกัเกณฑ์ที#กําหนดในกฎหมายที#เกี#ยวข้องกบัการประชมุ จากสํานกังานใหญ่ของบริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จํากดั 
ชั gน 3 อาคาร E ซีดีซี  คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ เลขที#  888 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั#น เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 10240 จึงขอเรียนเชิญผู้ ถือหน่วยทรัสต์เข้าร่วมการประชุมผ่านสื#ออิเล็กทรอนิกส์ตามวันและเวลา
ดงักลา่ว เพื#อพิจารณาเรื#องตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี g 

 
วาระที$ 1  รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหน่วยทรัสต์ ประจาํปี 2564 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล : ผู้จดัการกองทรัสต์ดําเนินการจดัทํารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
ประจําปี 2564 ซึ#งประชุมเมื#อวันที# 27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. โดยการถ่ายทอดสดจากห้อง
คริสตลั แกรนด์บอลรูม 3 ซีดีซี คริสตลั ดีไซน์ เซ็นเตอร์ อาคาร อี ชั gน 2 เลขที# 888 ถนนประดิษฐ์มนู
ธรรม แขวงคลองจั#น เขตบางกะปิกรุงเทพมหานคร โดยรายละเอียดปรากฏตามสิ#งที#สง่มาด้วย 1 

ความเห็นของผู้ จัดการกองทรัสต์ : ผู้ จดัการกองทรัสต์เห็นสมควรเสนอต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์รับทราบ
รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ประจําปี 2564 

เงื#อนไขการลงมติ : วาระนี gเป็นเพียงวาระแจ้งเพื#อทราบ จงึไมมี่การลงมตใินวาระนี g 
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วาระที$ 2 รับทราบสรุปประเด็นสําคัญในลักษณะคําถามและคําตอบจากการเปิดโอกาสให้ผู้ถือ
หน่วยทรัสต์เสนอวาระและคาํถามล่วงหน้าสาํหรับการประชุมสามัญประจาํปี 2565 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามที#ผู้ จัดการกองทรัสต์ได้ให้สิทธิyผู้ ถือหน่วยทรัสต์เสนอวาระและคําถาม
ล่วงหน้าสําหรับการประชุมสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื#อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ อลัไล ประจําปี 2565 เมื#อวนัที# 14 มกราคม 2565 ถงึวนัที# z{ กมุภาพนัธ์ 2565 นั gน ไม่
มีผู้ ถือหนว่ยทรัสต์รายใดเสนอวาระและคําถามลว่งหน้าสําหรับการประชมุดงักลา่ว  

ความเห็นของผู้จดัการกองทรัสต์ : ผู้จดัการกองทรัสต์เหน็สมควรเสนอตอ่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์รับทราบสรุป
ประเด็นสําคญัในลกัษณะคําถามและคําตอบจากการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เสนอวาระและ
คําถามลว่งหน้าสาํหรับการประชมุสามญัประจําปี 2565 

เงื#อนไขการลงมติ : วาระนี gเป็นเพียงวาระแจ้งเพื#อทราบ จงึไมมี่การลงมตใินวาระนี g 

 
วาระที$ 3  รับทราบผลการดาํเนินงานประจาํปี 2564  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ผู้ จดัการกองทรัสต์ดําเนินการเปิดเผยข้อมลูเกี#ยวกับผลการดําเนินงานของ
กองทรัสต์ต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดยดําเนินการสรุปผลการดําเนินงานสําหรับปีสิ gนสดุวนัที# }z ธันวาคม 
~�ÄÅ (สําหรับรอบผลการดําเนินงานตั gงแตว่นัที# z มกราคม ~�ÄÅ ถึงวนัที# }z ธนัวาคม ~�ÄÅ) ซึ#งได้รับ
การตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบญัชีเป็นที#เรียบร้อยแล้วตามที#ปรากฎในสว่น “งบ
การเงิน” ในรายงานประจําปี ~�ÄÅ ตามสิ#งที#สง่มาด้วย ~ ทั gงนี g หากผู้ ถือหน่วยมีความประสงต์จะขอรับ
รายงานประจําปีในแบบรูปเลม่ สามารถกรอกขอรับรายงานประจําปี 2564 ในแบบรูปเลม่ รายละเอียด
ตามสิ#งที#มาด้วย Ç และสง่มาที#ผู้จดัการกองทรัสต์ โดยผู้จดัการกองทรัสต์จะดําเนินการจดัสง่เอกสารให้
ทา่นตอ่ไป โดยสรุปรายละเอียดที#สาํคญัได้ดงัตอ่ไปนี g 

 สาํหรับปีสิ ,นสุดวันที2 31 ธันวาคม  % 
เปลี2ยนแปลง (หน่วย : บาท) 2563 2564 

รวมรายได้จากการลงทนุ 1,132,523,755 1,127,881,109 -0.4% 
รวมคา่ใช้จา่ย 698,097,482 743,581,049 6.5% 
กาํไรจากการลงทนุสุทธิ 434,426,273 384,300,060 -11.5% 
รวมรายการขาดทนุสทุธิจากเงินลงทนุ (385,664,958) (30,186,176) -92.2% 
การเพิ2มขึ ,นในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 48,761,315 354,113,884 626.2% 

 

ความเห็นของผู้จดัการกองทรัสต์ : ผู้จดัการกองทรัสต์เห็นสมควรเสนอให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์รับทราบผล
การดําเนินงานประจําปี 2564 ตามที#ปรากฏในรายงานประจําปี ~�ÄÅ ซึ#งจดัทําขึ gนอย่างถกูต้อง และ
เป็นไปตามข้อกําหนดในสญัญาก่อตั gงทรัสต์ กฎระเบียบ และกฎหมายที#เกี#ยวข้อง 

เงื#อนไขการลงมติ : วาระนี gเป็นเพียงวาระแจ้งเพื#อทราบ จงึไมมี่การลงมตใินวาระนี g 
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วาระที$ 4  รับทราบงบการเงนิสาํหรับรอบปีบญัชีสิ Yนสุดวันที$ 31 ธันวาคม 2564 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื#อให้เป็นไปตามสญัญาก่อตั gงทรัสต์ กฎระเบียบ และกฎหมายที#เกี#ยวข้อง 
ผู้จดัการกองทรัสต์ได้จดัทํางบการเงินสําหรับปีสิ gนสดุวนัที# }z ธนัวาคม 2564 (รอบประกอบการวนัที# 1 
มกราคม 2564 ถึงวันที# 31 ธันวาคม 2564) ซึ#งได้รับการตรวจสอบจากผู้ ตรวจสอบและรับรองจาก
ผู้สอบบญัชีเป็นที#เรียบร้อยแล้ว ตามที#ปรากฎในสว่น “งบการเงิน” ในรายงานประจําปี 2564 ตามสิ#งที#
ส่งมาด้วย 2 ทั gงนี g หากผู้ ถือหน่วยมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจําปีในแบบรูปเล่ม สามารถ
กรอกข้อมลูเพื#อขอรับรายงานประจําปี 2564 ในแบบรูปเลม่ รายละเอียดตามสิ#งที#มาด้วย 7 และสง่มา
ที#ผู้จดัการกองทรัสต์ โดยผู้จดัการกองทรัสต์จะดําเนินการจดัสง่เอกสารให้ทา่นตอ่ไป 

 สาํหรับปีสิ ,นสุดวันที2 31 ธันวาคม % 
เปลี2ยนแปลง (หน่วย : บาท) 2563 2564 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ    

รวมสนิทรัพย์ 12,250,874,137 13,094,494,977 6.9% 
รวมหนี Oสนิ 3,873,224,960 4,701,008,616 21.4% 
สนิทรัพย์สทุธิ 8,377,649,177 8,393,486,361 0.2% 
สนิทรัพย์สทุธิตอ่หนว่ย 9.5843 9.6024 0.2% 
    
งบกาํไรขาดทนุ    
รวมรายได้ 1,132,523,755 1,127,881,109 -0.4% 
รวมคา่ใช้จา่ย 698,097,482 743,581,049 6.5% 
กําไรจากการลงทนุสทุธิ 434,426,273 384,300,060 -11.5% 
    
งบกระแสเงนิสด    

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 197,609,131.00 (185,695,383) 194.0% 
เงินสดสทุธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน (420,609,306.00) 214,242,218 -150.9% 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด (ลดลง) เพิWมขึ Oนสทุธิ (223,000,175.00) 28,546,835 -112.8% 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัสิ Oนปี/งวด 515,349,112.00 543,895,947 5.5% 

 
ความเห็นของผู้จดัการกองทรัสต์ : ผู้จดัการกองทรัสต์เห็นสมควรให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์พิจารณารับทราบ
งบการเงินสําหรับรอบปีบญัชีสิ gนสดุวนัที# }z ธนัวาคม ~�ÄÅ ซึ#งได้จดัทําขึ gนอย่างถกูต้อง ครบถ้วน และ
เพียงพอตามหลกัการบญัชีที#รับรองโดยทั#วไป รวมทั gงผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตเป็นที#เรียบร้อยแล้ว โดยสรุปข้อมลูทางการเงินที#สาํคญัได้ดงันี g 

เงื#อนไขการลงมติ : วาระนี gเป็นเพียงวาระแจ้งเพื#อทราบ จงึไมมี่การลงมตใินวาระนี g 

 
วาระที$ 5 รับทราบการจดัสรรผลประโยชน์ตอบแทนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ สาํหรับปี 2564 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เนื#องจากกองทรัสต์มีนโยบายการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของกําไรสทุธิที#ปรับปรุงแล้วของแต่ละรอบปีบญัชี โดยจะ
จ่ายไม่น้อยกวา่ปีละ 2 (สอง) ครั gง และจะจ่ายภายใน Ñ{(เก้าสิบ) วนันบัแตว่นัสิ gนรอบปีบญัชี หรือรอบ
ระยะเวลาการบญัชีที#มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนนั gน แล้วแตก่รณี ซึ#งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที#กําหนด
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ไว้ในสญัญาก่อตั gงทรัสต์ ทั gงนี g ผู้จดัการกองทรัสต์ได้ดําเนินการประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทน สําหรับ
รอบปี 2564 รวมเป็นจํานวน 0.3720 บาทตอ่หนว่ย ดงันี g  

รอบผลประกอบการ จาํนวนเงนิจ่าย 
(บาทต่อหน่วย) 

รูปแบบ 
การจ่าย วันที2จ่าย 

[ มกราคม 2564 - 31 มีนาคม 2564 0.1500 เงินปันผล 11 มิถนุายน 2564 
[ เมษายน 2564 - 30 มิถนุายน 2564 0.0920 เงินปันผล [_ กนัยายน 2564 

1 กรกฎาคม 2564 – 30 กนัยายน 2564(1) - - - 
[ ตลุาคม 2564 - 31 ธนัวาคม 2564(2) 0.1300 เงินปันผล b[ มีนาคม 2565 

หมายเหต ุ(%) เนืWองจากประโยชน์ตอบระหวา่งรอบปีบญัชีมีมลูคา่ตํWากวา่ g.[ggg บาทตอ่หนว่ย ดงันั Oน ผู้จดัการกองทรัสต์
ขอสงวนสิทธิทีWจะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทน สําหรับรอบระยะบญัชีดงักล่าว และจะยกให้ไปจ่ายประโยชน์
ตอบแทนพร้อมกันในงวดถัดไปตามวิธีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนทีWกําหนดไว้ ซึWงเป็นไปตามแบบแสดง
รายการข้อมลูและหนงัสือชี Oชวน กฎหมายและหลกัเกณฑ์ทีWกําหนดไว้ในประกาศทีWเกีWยวข้อง 

 (&)สําหรับผลการดําเนินงานระหวา่งวนัทีW 1 ตลุาคม 2564 ถงึวนัทีW 31 ธนัวาคม 2564 และกําไรสะสม 
 

ความเห็นของผู้ จัดการกองทรัสต์ : ผู้ จัดการกองทรัสต์เห็นสมควรให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์รับทราบการ
จดัสรรผลประโยชน์ตอบแทนให้ผู้ ถือหนว่ย สําหรับรอบปี 2564 ซึ#งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที#กําหนดไว้ใน
สญัญาก่อตั gงทรัสต์ 

เงื#อนไขการลงมติ : วาระนี gเป็นเพียงวาระแจ้งเพื#อทราบ จงึไมมี่การลงมตใินวาระนี g 

 
วาระที$ 6 รับทราบการแต่งตั Yงบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จาํกัด เป็นผู้สอบบัญชี และกําหนด

ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจาํปี 2565 จาํนวน 2,100,000 บาท 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล : ผู้ จดัการกองทรัสต์ได้แต่งตั gงผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบ
บญัชีประจําปี 2565 โดยมีรายละเอียดดงันี g 

1) คณุสจิุตรา มะเสนา  ผู้สอบบญัชีเลขที# 8645 
2) คณุนารีวรรณ  ชยับรรทดั          ผู้สอบบญัชีเลขที# 9219 
3) คณุมญัชภุา  สงิห์สขุสวสัดิy       ผู้สอบบญัชีเลขที# 6112 

ในนามบริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั คนใดคนหนึ#งเป็นผู้สอบบญัชี และแสดงความเหน็ตอ่
งบการเงินของกองทรัสต์ประจําปี 2565 และในกรณีที#ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตคนใดคนหนึ#งดงักลา่วไม่
สามารถปฏิบตัิหน้าที#ได้ให้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากัด จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนุญาต
ทา่นอื#นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั ทําหน้าที#ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นตอ่
งบการเงินของกองทรัสต์แทนผู้ สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น โดยกําหนดค่าตอบแทนเป็นจํานวนเงิน 
2,100,000 บาท ซึ#งเป็นอตัราเดียวกบัปี 2564 สําหรับทรัพย์สินภายใต้การบริหารจดัการของกองทรัสต์
จํานวน 13 โครงการ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื#น ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเดินทาง และอื#น ๆ) สําหรับกรณีที#
กองทรัสต์เข้าลงทนุเพิ#มเตมิสาํเร็จครบถ้วน คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีจะเพิ#มขึ gนตามจํานวนประเภท และ
อตัราคา่สอบบญัชีของทรัพย์สนินั gน ๆ  

ความเห็นของผู้ จัดการกองทรัสต์ : ผู้ จัดการกองทรัสต์เห็นสมควรให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์รับทราบการ
แต่งตั gงบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากัด เป็นผู้สอบบญัชี เนื#องจากเป็นผู้สอบบญัชีที#ได้รับ
ความเห็นชอบและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังาน ก.ล.ต. โดยได้ปฏิบตัิหน้าที#อย่างเหมาะสม มี
ความรู้และความเชี#ยวชาญในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรัสต์และไม่มี
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับกองทรัสต์ส่งผลให้มีความเป็นอิสระต่อการทําหน้าที# และเห็นว่า
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คา่ใช้จ่ายในการสอบบญัชีดงักลา่วเป็นไปตามอตัราตลาดที#ผู้สอบบญัชีใช้ในการดําเนินการสอบบญัชี
ให้กับบุคคลทั#วไปรายอื#น ๆ โดยกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจําปี 2565 เป็นจํานวนเงิน 
2,100,000 บาท ซึ#งเป็นอตัราเดียวกบัปี 2564 สําหรับทรัพย์สินภายใต้การบริหารจดัการของกองทรัสต์
จํานวน 13 โครงการ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื#น ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเดินทางและอื#น ๆ) สําหรับกรณีที#
กองทรัสต์เข้าลงทนุเพิ#มเตมิสาํเร็จครบถ้วน คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีจะเพิ#มขึ gนตามจํานวนประเภท และ
อตัราคา่สอบบญัชีของทรัพย์สนินั gน ๆ  

เงื#อนไขการลงมติ : วาระนี gเป็นเพียงวาระแจ้งเพื#อทราบ จงึไมมี่การลงมตใินวาระนี g 

 
วาระที$ 7 รับทราบการแก้ไขเพิ$มเตมิสัญญาก่อตั Yงทรัสต์ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามที#มีการเปลี#ยนแปลงแก้ไขเพิ#มเติมกฎหมายหลกัทรัพย์และกฎหมายที#
เกี#ยวข้องกบัสญัญาก่อตั gงทรัสต์ ทรัสตีจงึได้ดําเนินการให้มีการแก้ไขเพิ#มเติมสญัญาก่อตั gงทรัสต์ เพื#อให้
เป็นไปตามข้อกําหนดในประกาศที#เกี#ยวข้องภายในโอกาสแรกที#ทําได้ โดยอาศยัอํานาจตามมาตรา 20 
และมาตรา 21 ของกฎหมายหลกัทรัพย์  

และ ตามที#กองทรัสต์ได้มีการเข้าลงทนุเพิ#มเติมในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์โครงการเดอะไพร์ม หวั
ลําโพง โดยใช้แหล่งเงินทนุจากการกู้ ยืมเงินในวงเงินกู้ ยืมระยะยาวเดิม เมื#อวนัที# z กุมภาพนัธ์ ~�Ä� 
เป็นที#เรียบร้อยแล้ว ในการนี g ผู้จดัการกองทรัสต์และทรัสตีมีความประสงค์จะแก้ไขสญัญาก่อตั gงทรัสต์ 
เพื#อให้สอดคล้องกบัทรัพย์สินที#กองทรัสต์ได้ลงทนุเพิ#มเติมดงักล่าว และเป็นไปตามที#ได้รับมติอนมุตัิ
จากประชมุคณะกรรมการบริษัท บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จํากดั ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ ครั gงที# 
�/~�ÄÅ เมื#อ วนัที# zÑ ตลุาคม ~�ÄÅ นั gน โดยการแก้ไขเพิ#มเตมิสญัญาก่อตั gงทรัสต์ดงักลา่วเป็นการแก้ไข
เพิ#มเติมสัญญาก่อตั gงทรัสต์เพื#อให้สอดคล้องกับการลงทุนเพิ#มเติมสําหรับโครงการเดอะไพร์ม หัว
ลําโพง เพื#อให้เป็นไปตามนโยบายการลงทนุประเภททรัพย์สินหลกั และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ประกาศ ข้อบงัคบัที#เกี#ยวข้อง  

ทั gงนี g การแก้ไขเพิ#มเตมิสญัญาก่อตั gงทรัสต์ข้างต้น ไมไ่ด้กระทบสทิธิทําให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เสยีประโยชน์ 

ความเห็นของผู้จดัการกองทรัสต์ : ผู้จดัการกองทรัสต์เห็นสมควรให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์รับทราบการแก้ไข
เพิ#มเตมิสญัญาก่อตั gงทรัสต์ 

เงื#อนไขการลงมติ : วาระนี gเป็นเพียงวาระแจ้งเพื#อทราบ จงึไมมี่การลงมตใินวาระนี g 

 
วาระที$ 8  เรื$องอื$น ๆ (ถ้ามี) 

ในการนี g จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ เข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และวิธีการตามที#ระบุ
ใน หนงัสอืเชิญประชมุนี gโดยพร้อมเพรียงกนั 

 
ในการประชุมสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ประจําปี 2565 จะต้องมีผู้ ถือหน่วยทรัสต์และผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ (ถ้ามี) มาประชมุไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ#งหนึ#งของจํานวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทั gงหมด และต้องมี
หนว่ยทรัสต์รวมกนัไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหนว่ยทรัสต์ที#จําหนา่ยได้แล้วทั gงหมด จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 
 

หากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองผ่านสื#ออิเล็กทรอนิกส์ได้และมีความประสงค์
จะแต่งตั gงบคุคลอื#นเข้าร่วมประชมุครั gงนี gกรุณากรอกข้อความและลงลายมือชื#อในหนงัสือมอบฉันทะที#แนบมากบัหนงัสือ
เชิญประชมุครั gงนี g และปิดอากรแสตมป์จํานวน 20 บาท ให้ถกูต้องเรียบร้อย โดยผู้ ถือหน่วยทรัสต์ สามารถมอบฉนัทะให้
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กรรมการอิสระของผู้ จัดการกองทรัสต์เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั gงนี gก็ได้ โดยจัดส่ง
รายละเอียดและหนงัสือมอบฉนัทะมาที#ผู้จดัการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื#อการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ อลัไล ณ 
ซีดีซี  คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ อาคาร อี ชั gน 3 เลขที#  888 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั#น เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 10240 
 

สําหรับผู้ ถือหน่วยทรัสต์และผู้ รับมอบฉันทะที#จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื#ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องนําส่งเอกสาร
หลกัฐาน เพื#อแสดงตนในการเข้าร่วมประชมุตามรายละเอียดและวิธีการตามสิ#งที#ส่งมาด้วย 3 และ 4 (วิธีการลงทะเบียน 
การเข้าประชมุ และ การมอบฉนัทะ) สิ#งที#สง่มาด้วย 5 (แบบตอบรับเข้าร่วมประชมุผ่านสื#ออิเลก็ทรอนิกส์) ที#ได้จดัสง่ให้แก่
ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ พร้อมหนงัสือเชิญประชมุครั gงนี gแล้ว และสง่มอบให้แก่ผู้จดัการกองทรัสต์ภายในวนัที# 17 เมษายน 2565 

 
หากท่านมีข้อสงสยัหรือคําถามเกี#ยวกับการมอบฉันทะ สามารถสอบถามได้ที#นักลงทุนสมัพนัธ์โทร. 0-2101-

5161 ในวนัและเวลาทําการ 
 

จงึเรียนมาเพื#อทราบ 

 

 ขอแสดงความนบัถือ 
ทรัสต์เพื#อการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ อลัไล 

 
-กวินทร์ เอี-ยมสกลุรตัน์- 

 
(นายกวินทร์ เอี#ยมสกลุรัตน์) 

กรรมการผู้จดัการ 
บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จํากดั ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ 
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สิ%งที%สง่มาด้วย 0 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหน่วยทรัสต์ ประจาํปี 2564 

ทรัสต์เพืEอการลงทนุในสทิธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล (ALLY) 
ณ วันทีE 27 เมษายน 2564 

        

การประชุมสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ประจําปี 2564 ของทรัสต์เพื%อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์อัลไล 
(“กองทรัสต์” หรือ “กองทรัสต์ ALLY”) จดัการประชมุผา่นสื%ออิเลก็ทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสดจากสํานกังานใหญ่ของบริษัท เค.อี.
รีท แมเนจเมนท์ จํากดั ณ ซีดีซี คริสตลั ดีไซน์ เซ็นเตอร์ อาคาร อี ชั \น 3 เลขที% 888 ถนนประดิษฐ์มนธูรรม แขวงคลองจั%น เขตบาง
กะปิ กรุงเทพมหานคร 10240  

เริ%มประชมุเวลา 10.00 น. โดยเลขานกุารที%ประชมุกล่าวแนะนําคณะกรรมการการบริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จํากดั 
(“KERM” หรือ “ผู้จัดการกองทรัสต์”) ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ ผู้บริหารของบริษัท ผู้แทนทรัสตี และที%ปรึกษากฎหมายของ
กองทรัสต์ที%มาร่วมประชมุในวนันี \ โดยได้แนะนําเป็นรายบคุคลดงันี \ 

1. คณุธีระ ภูต่ระกลู ประธานกรรมการและกรรมการอิสระของ KERM 
2. คณุกวินทร์ เอี%ยมสกลุรัตน์ กรรมการและกรรมการผู้จดัการของ KERM 
3. คณุทิพาวรรณ ภทัรวิกรม Executive Director กลุม่การลงทนุอสงัหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื \นฐาน 

บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จํากดั ในฐานะทรัสต ี
4. คณุดวงกมล อํ%าแก้ว ที%ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แมค็เคนซี% จํากดั 
5. คณุกรองกาญจน์ นพวรรณ ที%ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัท เบเคอร์ ทิลลี%คอร์ปอเรท แอ็ดไวเซอรี%  

เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จํากดั 
เลขานกุารที%ประชมุเชิญให้คณุธีระ ภูต่ระกลู ประธานที%ประชมุ (“ประธานฯ”) กลา่วเปิดการประชมุ 
ประธานฯ แจ้งตอ่ที%ประชมุวา่ในการประชมุครั \งนี \ มีผู้ ถือหน่วยทรัสต์เข้าร่วมประชมุด้วยตนเองจํานวน 6 ราย นบัจํานวน

หน่วยทรัสต์ได้ 329,400 หน่วย และมีผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที%เข้าร่วมการประชุมโดยการมอบฉันทะจํานวน 107 ราย นับจํานวน
หน่วยทรัสต์ได้ 585,303,626 หน่วย รวมมีผู้ ถือหน่วยทรัสต์เข้าร่วมประชุมทั \งหมด 113 ราย นับจํานวนหน่วยทรัสต์ได้ 
585,633,026 หนว่ย จากจํานวนหนว่ยทรัสต์ทั \งหมด 874,100,000 หนว่ย คิดเป็นร้อยละ 66.9984 ครบเป็นองค์ประชมุ 

เลขานกุารชี \แจงตอ่ที%ประชมุเกี%ยวกบัสทิธิและวิธีในการออกเสยีงลงคะแนน ดงันี \ 
สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน 

1. ในการลงคะแนน ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหน่วยทรัสต์ที%ตนถืออยู่ โดย 1 หน่วยทรัสต์ 
เทา่กบัสทิธิออกเสียงลงคะแนน 1 เสียง (1 หนว่ย = 1 เสียง) 

2. ผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามารถลงคะแนนเสียงทั \งหมดที%มีอยู่เพื%อออกความเห็นว่า เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองด
ออกเสียง อยา่งใดอยา่งหนึ%งเทา่นั \น ไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหน่วยทรัสต์เพื%อแยกการลงคะแนนเสียงได้ เว้นแต ่ผู้ รับมอบฉนัทะ
จากผู้ลงทนุชาวตา่งประเทศและแตง่ตั \งคสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหน่วยทรัสต์ของผู้ลงทนุชาว
ตา่งประเทศ จงึจะแบง่แยกจํานวนหนว่ยทรัสต์ในการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระได้  
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วธีิการออกเสียงลงคะแนน 
1. การออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระจะกระทําโดยเปิดเผยด้วยวิธีแจ้งความจํานงค์ผา่นระบบออนไลน์ โดยจะ

ถือวา่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์หรือผู้ รับมอบฉนัทะทีGนิGงเฉย แสดงมตเิหน็ด้วยเตม็จํานวนเสยีง 
2. กรณีทีGพบว่าการลงคะแนนเสียงใดใช้สิทธิเกินเสียงทีGมี ให้ถือว่าการลงมตินั [นไม่ถกูต้องและไม่เป็นการลงมติ

ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์หรือผู้ รับมอบฉนัทะ 
3. การนับคะแนนเสียงของมติในแต่ละวาระจะนับเฉพาะคะแนนเสียงทีGไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบตัรเสีย 

จากนั [นจะนํามาหกัจากคะแนนเสยีงทั [งหมดของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทีGเข้าร่วมประชมุ ได้ผลลพัธ์เทา่ใดถือเป็นคะแนนเสยีงทีGเหน็ด้วย 
ในกรณีทีGผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้ รับมอบฉนัทะทีGต้องการแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อสงสยัสอบถามต่อทีGประชมุ ให้พิมพ์

ข้อความผา่นชอ่งทางของระบบหรือกดเครืGองหมายยกมือ เจ้าหน้าทีGจะเปิดไมค์เพืGอให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์หรือผู้ รับมอบฉนัทะได้แสดง
ความคิดเห็นและขอความกรุณาให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้ รับมอบฉนัทะแจ้งชืGอ-นามสกลุ เพืGอประโยชน์ในการบนัทกึรายงานการ
ประชมุ ทั [งนี [ ขอให้เสนอเนื [อหาอย่างกระชบัและตรงประเด็นกบัวาระการประชมุ เพืGอให้การประชมุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
หากผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้ รับมอบฉันทะประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือมีคําถามในเรืGองอืGน ขอให้เสนอในวาระสดุท้าย และ
หากผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้ รับมอบฉนัทะใดมีความประสงค์จะออกจากการประชมุก่อนสิ [นสดุการประชมุ สามารถลงคะแนนเสียง
ลว่งหน้าได้ผา่นทางหน้าจอ 

เลขานกุารทีGประชมุขอให้ประธานฯ เริGมการประชมุ 
ประธานฯ เริGมประชมุตามระเบียบวาระการประชมุดงันี [ 
วาระทีE 1 พจิารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหน่วยทรัสต์ครั]งทีE 1/2564 

ประธานฯ กลา่วต่อทีGประชมุว่ากองทรัสต์ ALLY ได้มีการจดัการประชมุวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ครั [งทีG 1/2564 เมืGอวนัทีG 
1 กมุภาพนัธ์ 2564 

คุณกวินทร์ เอีEยมสกุลรัตน์ ตวัแทนของผู้จดัการกองทรัสต์ กลา่วตอ่ทีGประชมุวา่ผู้จดัการกองทรัสต์ได้ดําเนินการจดัทํา
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ครั [งทีG 1/2564 โดยได้จัดส่งรายงานการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ดังกล่าวให้ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์พร้อมหนงัสือเชิญประชมุตามสิEงทีEส่งมาด้วย 1 ผู้จดัการกองทรัสต์จงึเห็นสมควรให้แจ้งตอ่ทีGประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
เพืGอรับทราบรายงานการประชมุวสิามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ครั [งทีG 1/2564 

ประธานฯ กลา่วตอ่ทีGประชมุวา่เนืGองจากวาระนี [เป็นวาระแจ้งเพืGอทราบ จงึไมมี่การลงคะแนนเสยีง 
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ถามคําถาม  
เนืGองจากไมมี่ผู้ใดมีคําถาม ประธานฯ จงึนําทีGประชมุเข้าสูว่าระตอ่ไป 
วาระทีE 2 พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานประจาํปี 2563 

ประธานฯ ขอให้คณุกวินทร์ เอีGยมสกลุรัตน์ชี [แจงตอ่ทีGประชมุ 
คุณกวินทร์ เอีEยมสกุลรัตน์ ตวัแทนของผู้จดัการกองทรัสต์ กล่าวต่อทีGประชุมว่าผลการดําเนินงานของปี 2563 ของ

กองทรัสต์ได้รับการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบญัชีเป็นทีGเรียบร้อยแล้ว ตามทีGแสดงในสว่นรายงานประจําปี งบการเงิน 2563 
หรือสิEงทีEส่งมาด้วย 2 ทีGสง่ให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์พร้อมหนงัสอืเชิญประชมุ โดยสรุปรายละเอียดทีGสาํคญัได้ ดงัตอ่ไปนี [ 

ผลการดาํเนินงาน (หน่วย : บาท) ณ  วันทีE 31 ธันวาคม 2563 
รวมรายได้จากการลงทนุ   1,132,523,755.00 
รวมคา่ใช้จา่ย 698,097,482.00 
กาํไรจากการลงทนุสุทธิ 434,426,273.00 
รวมรายการขาดทนุสทุธิจากเงินลงทนุ (385,664,958.00) 
การเพิEมขึ ]นในสนิทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 48,761,315.00 
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ผู้จดัการกองทรัสต์เห็นสมควรให้ทีGประชุมสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานประจําปี 2563 
ตามทีGปรากฏในรายงานประจําปี 2563 ซึGงจดัทําขึ [นอยา่งถกูต้องและเป็นไปตามข้อกําหนดในสญัญาก่อตั [งทรัสต์ กฎระเบียบ และ
กฎหมายทีGเกีGยวข้อง 

ประธานฯ กลา่วตอ่ทีGประชมุวา่เนืGองจากวาระนี [เป็นวาระแจ้งเพืGอทราบ จงึไมมี่การลงคะแนนเสยีง 
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ถามคําถาม  
เนืGองจากไมมี่ผู้ใดมีคําถาม ประธานฯ จงึนําทีGประชมุเข้าสูว่าระตอ่ไป 
วาระทีE 3 พจิารณารับทราบงบการเงนิสาํหรับรอบปี บญัชีสิ ]นสุดวันทีE 31 ธันวาคม 2563 
ประธานฯ ขอให้คณุกวินทร์ เอีGยมสกลุรัตน์ชี [แจงตอ่ทีGประชมุ 
คุณกวินทร์ เอีEยมสกุลรัตน์ ตวัแทนของผู้จดัการกองทรัสต์ กล่าวต่อทีGประชมุว่างบการเงินสําหรับรอบปีบญัชีสิ [นสดุ

วนัทีG 31 ธนัวาคม 2563 ของกองทรัสต์มีรายละเอียดทีGสาํคญัดงัตอ่ไปนี [ 
รายการ (หน่วย : บาท) ณ  วันทีE 31 ธันวาคม 2563 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ  
รวมสนิทรัพย์ 12,250,874,137.00 
รวมหนี [สนิ 3.873,224,959.69 
สนิทรัพย์สทุธิ 8,377,649,177.31 
สนิทรัพย์สทุธิตอ่หนว่ย 9.5843 
งบกาํไรขาดทุน  
รวมรายได้ 1,132,523,755.00 
รวมคา่ใช้จา่ย 698,097,482.00 
กําไรจากการลงทนุสทุธิ 434,426,273.00 
งบกระแสเงนิสด  
เงินสดสทิธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจการดําเนินงาน 197,609,131.00 
เงินสดสทิธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน (420,609,306.00) 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด (ลดลง) เพิGมขึ [นสทุธิ (223,000,175.00) 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัสิ [นปี/งวด 515,349,112.00 
 
ผู้จดัการกองทรัสต์เห็นสมควรให้ทีGประชมุพิจารณารับทราบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทนุ ณ วนัทีG 31 

ธนัวาคม 2563 ซึGงได้จดัทําขึ [นอย่างถกูต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลกัการบญัชีทีGรับรองโดยทัGวไป รวมทั [งผ่านการตรวจสอบ
และรับรองจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเป็นทีGเรียบร้อยแล้ว 

ประธานฯ กลา่วตอ่ทีGประชมุวา่เนืGองจากวาระนี [เป็นวาระแจ้งเพืGอทราบ จงึไมมี่การลงคะแนนเสยีง 
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ถามคําถาม  
เนืGองจากไมมี่ผู้ใดมีคําถาม ประธานฯ จงึนําทีGประชมุเข้าสูว่าระตอ่ไป 
วาระทีE 4   พิจารณารับทราบการจัดสรรผลประโยชน์ตอบแทนให้ผู้ถือหน่วย ครั]งทีE  1 ประจําปี 2564 

และการลดทนุชาํระแล้วของกองทรัสต์ 

ประธานฯ ขอให้คณุกวินทร์ เอีGยมสกลุรัตน์ชี [แจงตอ่ทีGประชมุ 
คุณกวนิทร์ เอีEยมสกุลรัตน์ ตวัแทนของผู้จดัการกองทรัสต์ กลา่วตอ่ทีGประชมุวา่ผู้จดัการกองทรัสต์ได้ดําเนินการจดัสรร

ผลประโยชน์ตอบแทนให้ผู้ ถือหน่วย ครั [งทีG 1 ประจําปี 2564 สําหรับรอบผลประกอบการในไตรมาส 4 ระหว่างวนัทีG 1 ตุลาคม 
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2563 - 31 ธนัวาคม 2563 และการลดทนุชําระแล้วเมืGอวนัทีG 19 มีนาคม 2564 รวมเป็นเงินจํานวน 126,744,500 บาท หรือ 0.1450 
บาท ต่อหน่วย โดยแบ่งเป็นเงินปันผล 48,075,500 บาท หรือ 0.0550 บาท ต่อหน่วย และเงินคืนทุน 78,669,000 บาท หรือ 
0.0900 บาท ตอ่หนว่ย ทําให้ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว ณ วนัทีG 31 ธนัวาคม 2563 เป็นเงิน 8,644,499,360 บาท  

ทั [งนี [ กองทรัสต์มีนโยบายการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกําไรสทุธิทีG
ปรับปรุงแล้วของแตล่ะรอบปีบญัชีโดยจะจา่ยไมน้่อยกวา่ปีละ 2 ครั [ง สําหรับการจา่ยประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์จาก
ผลการดําเนินงานสําหรับปี 2563 จากผลการดําเนินงานกําไรสะสม และเงินลดทนุรวมเป็นเงิน 0.4350 บาท ต่อหน่วย สามารถ
สรุปรายละเอียดได้ดงันี [ 

ครั]งทีE รอบผลประกอบการ วันจ่ายเงนิประโยชน์ตอบแทน บาทต่อหน่วย 
1 1 ม.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2563 11 มิถนุายน 2563 0.1600 (1) 
2 1 เม.ย. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 - -(2) 
3 1 ก.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2563 9 ธนัวาคม 2563 0.1300 (1) 
4 1 ต.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 10 มีนาคม 2564 0.1450 (3) 

รวม 0.4350 
หมายเหตุ (1)  จ่ายประโยชน์ตอบแทนเป็นเงินลดทนุ 

(2)  งดจ่ายประโยชน์ตอบแทนเนื:องจากกองทรสัต์มีขาดทนุสะสมซึ:งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบ
แทนกองทรสัต์ 

(3)  สําหรบัรอบผลประกอบการไตรมาส 4/2563 จํานวน 0.0550 บาทต่อหน่วย และเงินลดทนุจํานวน 0.0900 บาทต่อหน่วย 
ผู้ จัดการกองทรัสต์เห็นสมควรให้ทีGประชุมพิจารณารับทราบการจัดสรรผลประโยชน์ตอบแทนให้ผู้ ถือหน่วย ครั [งทีG 1 

ประจําปี 2564 และการลดทุนชําระแล้วของกองทรัสต์ เนืGองจากการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวมีความถูกต้องและ
เหมาะสม เป็นไปตามนโยบายการจา่ยประโยชน์ตอบแทนทีGปรากฎอยูใ่นหนงัสือชี [ชวนเสนอขายหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ 

ประธานฯ กลา่วตอ่ทีGประชมุวา่เนืGองจากวาระนี [เป็นวาระแจ้งเพืGอทราบ จงึไมมี่การลงคะแนนเสยีง 
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ถามคําถาม  
เนืGองจากไมมี่ผู้ใดมีคําถาม ประธานฯ จงึนําทีGประชมุเข้าสูว่าระตอ่ไป 
วาระทีE 5   พจิารณารับทราบการแต่งตั ]งบริษัท เคพีเอม็จ ีภมูิไชย สอบบัญชีจาํกัด เป็นผู้สอบบัญชีและ

กาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญั ชีประจาํปี 2564 ในวงเงนิไม่เกนิ 2 ล้านบาท 

ประธานฯ ขอให้คณุกวินทร์ เอีGยมสกลุรัตน์ชี [แจงตอ่ทีGประชมุ 
คุณกวินทร์ เอีEยมสกุลรัตน์ ตวัแทนของผู้ จดัการกองทรัสต์ แจ้งต่อทีGประชุมว่าผู้ จัดการกองทรัสต์ได้ทําการแต่งตั [ง

ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจําปี 2564 โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี [ 
1)  คณุสจิุตรา  มะเสนา   ผู้สอบบญัชีเลขทีG 8645 
2)  คณุนารีวรรณ  ชยับรรทดั  ผู้สอบบญัชีเลขทีG 9219 
3)  คณุมญัชภุา  สงิห์สขุสวสัดิÑ  ผู้สอบบญัชีเลขทีG 6112 
ทั [งนี [ ให้คนใดคนหนึGงเป็นผู้ สอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรัสต์ประจําปี 2564 ในนามบริษัท  

เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั และในกรณีทีGผู้สอบบญัชีรับอนญุาตคนใดคนหนึGงดงักลา่วไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าทีGได้ให้บริษัท 
เคพีเอ็มจีภมูิไชย สอบบญัชีจํากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตท่านอืGนของบริษัท เคพีเอ็มจีภูมิไชย สอบบญัชี จํากดั ทําหน้าทีG
ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเหน็ตอ่งบการเงินของกองทรัสต์แทนผู้สอบบญัชีดงักลา่วข้างต้น  

ผู้จดัการกองทรัสต์เห็นว่าผู้สอบญัชีข้างต้นเป็นผู้สอบบญัชีทีGได้รับความเห็นชอบและมีคณุสมบตัิเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ของสํานกังาน ก.ล.ต. และได้ปฏิบตัิหน้าทีGอย่างเหมาะสม มีความรู้ และความเชีGยวชาญในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินของกองทรัสต์และไมมี่ความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสียกบักองทรัสต์สง่ผลให้มีความเป็นอิสระตอ่การทําหน้าทีG โดยกําหนด
ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจําปี 2564 เป็นจํานวนเงิน 1,700,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอืGน ๆ) สําหรับกรณีทีGกองทรัสต์เข้า
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ลงทนุเพิGมเตมิสาํเร็จครบถ้วน คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีจะเพิGมขึ [นตามจํานวนประเภทและอตัราคา่สอบบญัชีของทรัพย์สนินั [น ๆ 
ผู้จดัการกองทรัสต์เหน็สมควรให้ทีGประชมุสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์พิจารณารับทราบการแตง่ตั [งบริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย 

สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชี และกําหนดคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจําปี 2564 เป็นจํานวนเงินไมเ่กิน 2,000,000 บาท  
ประธานฯ กลา่วตอ่ทีGประชมุวา่เนืGองจากวาระนี [เป็นวาระแจ้งเพืGอทราบ จงึไมมี่การลงคะแนนเสยีง 
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ถามคําถาม  
เนืGองจากไมมี่ผู้ใดมีคําถาม ประธานฯ จงึนําทีGประชมุเข้าสูว่าระตอ่ไป 
วาระทีE 6  พิจารณารับทราบการเข้าลงทุนในทรัพย์สินทีEกองทรัสต์จะเข้าลงทุนเพิEมเติมสําหรับ

โครงการกาดฝรัE ง วิลเลจ ซึEงมิใช่การเข้าทาํรายการทีEเกีEยวโยงกันระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลทีEเกีEยวโยงกันกับผู้จัดการ
กองทรัสต์โดยใช้แหล่งเงินทุนจากวงเงินกู้ เดิม เพืEอลงทุนในทรัพย์สินทีEจะลงทุนเพิEม ชําระค่าใช้จ่ายทีEเกีEยวข้อง และ/
หรือเพืEอการอืEนใดของกองทรัสต์ และการให้หลักประกันทีEเกีEยวข้องกับการกู้ยืมเงนิดงักล่าว 

ประธานฯ ขอให้คณุกวินทร์ เอีGยมสกลุรัตน์ชี [แจงตอ่ทีGประชมุ 
คุณกวินทร์ เอีEยมสกุลรัตน์ ตัวแทนของผู้ จัดการกองทรัสต์ กล่าวต่อทีGประชุมว่าตามทีGกองทรัสต์ได้รับมติอนุมัติ

เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทของทรัสตีเพืGอให้ลงทนุในทรัพย์สินทีGจะลงทนุเพิGมเติม กู้ ยืมเงิน และดําเนินการอืGนใดทีGเกีGยวข้อง
เพืGอลงทนุในโครงการกาดฝรัGง วิลเลจ เมืGอวนัทีG 2 เมษายน 2564 ทีGผา่นมา โดยมีวตัถปุระสงค์เพืGอเพิGมจํานวนแหลง่ทีGมาของรายได้ 
สร้างผลตอบแทน และเพิGมการเติบโตอยา่งตอ่เนืGองของกองทรัสต์เพืGอประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ซึGงการลงทนุเพิGมเติมดงักลา่ว
เป็นรายการได้มาซึGงทรัพย์สินของกองทรัสต์ทีGมีมลูค่าไม่ถึงร้อยละ 10 ของมลูค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ และมิใช่การเข้าทํา
ธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลทีGเกีGยวโยงกันกับผู้ จัดการกองทรัสต์ กรณีดังกล่าวจึงไม่ได้มีการนําเสนอต่อทีGประชุม 
ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เพืGอพิจารณาอนมุตัแิตอ่ยา่งใด  

คุณกวินทร์ ได้ให้รายละเอียดเกีGยวกับโครงการกาดฝรัGง วิลเลจ ต่อทีGประชุมเพิGมเติมว่าโครงการกาดฝรัGง วิลเลจ เป็น
โครงการ ประเภทคอมมนิูตี [มอลล์ในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยเจ้าของโครงการเดิม คือ บริษัท หมืGนแสนพร็อพเพอร์ตี [ จํากัด ซึGงจะ
กลบัมาเป็นผู้บริหารโครงการร่วมกบับริษัท เคอี พร็อพเพอร์ตี [ แมเนจเมนท์ จํากดั ตอ่ไป การลงทนุในโครงการกาดฝรัGง วิลเลจ เป็น
การลงทุนในสิทธิการเช่า สิทธิการเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์ สิทธิการเช่างานระบบ และกรรมสิทธิÑในอุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ และ
สงัหาริมทรัพย์ ระยะเวลาการลงทนุ 30 ปี นบัตั [งแต่วนัทีGกองทรัสต์เข้าลงทนุ โดยแหล่งเงินทนุจะมาจากการกู้ ยืมเงินจากธนาคาร
กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) จากวงเงินกู้ เดิมคือประมาณ 1,261 ล้านบาท โดยมีหลกัประกนั คือ การจดทะเบียนสญัญาหลกัประกนั
ทางธรุกิจในสทิธิการเชา่ โครงการสมัมากรเพลส รามคําแหง และโครงการกาดฝรัGง วลิเลจ  

โครงการกาดฝรัE ง วลิเลจ 
ประเภทโครงการ ประเภทคอมมนิูตี [มอลล์ 
ทีEตั ]ง หมู่ทีG  13 ถนนเชียงใหม่ -ฮอด ตําบลบ้านแหวน อําเภอหางดง จังหวัด

เชียงใหม ่
เจ้าของทรัพย์สนิ บริษัท หมืGนแสนพร็อพเพอร์ตี [ จํากดั 
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ บริษัท หมืGนแสนพร็อพเพอร์ตี [ จํากดั และ 

บริษัท เคอี พร็อพเพอร์ตี [ แมเนจเมนท์ จํากดั 
พื ]นทีEให้เช่า ประมาณ 7,005 ตารางเมตร 
ลักษณะการลงทุน 1. สทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ 

2. สทิธิการเชา่งานระบบ 
3. กรรมสทิธิÑในอปุกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ และสงัหาริมทรัพย์ 

วันเข้าลงทนุ คาดการณ์ภายในเดือนมิถนุายน 2564 
ระยะเวลาการลงทนุ 30 ปี นบัตั [งแตว่นัทีGกองทรัสต์เข้าลงทนุ 
มูลค่าการลงทุน ไมเ่กิน 390,000,000 บาท )สามร้อยเก้าสบิล้านบาท(  
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โครงการกาดฝรัE ง วลิเลจ 
ขนาดรายการเมืEอเทยีบกับมูลค่า
ทรัพย์สินรวม(1) 

ร้อยละ 3.18 

แหล่งเงนิทนุ การกู้ ยืมเงินจากธนาคารกรุงเทพ จํากัด )มหาชน( จํานวน  390 ล้านบาท 
จากวงเงินไมเ่กิน 1,261 ล้านบาท )วงเงินกู้ เดมิ(  โดยมีหลกัประกนั ดงันี [ 
1. การจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจในสิทธิการเช่า 1) 

โครงการศูนย์การค้า สัมมากรเพลส รามคําแหง และ 2) โครงการ
ศนูย์การค้า กาดฝรัGง วิลเลจ 

2. จดทะเบียนสญัญาหลกัประกนัทางธุรกิจในสิทธิเรียกร้องในลกูหนี [แห่ง
สทิธิของโครงการทั [งหมดข้างต้น 

3. การประกันภัยความเสีGยงภัยทุกประเภทในทรัพย์สิน )Property All 
Risks Insurance) และการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก )Business 
Interruption Insurance) ในอาคารโครงการทั [งหมดข้างต้น โดยระบุ
ผู้ รับผลประโยชน์ร่วมคือผู้ให้กู้ ยืมและผู้กู้ ยืม 

(1) มูลค่าทรพัย์สินรวม ณ วนัที7 31 ธนัวาคม 2563 เท่ากบั 12,250,874,137.24 บาท 

มลูคา่การลงทนุทั [งหมดอยูที่Gประมาณ 390 ล้านบาท ซึGงเป็นราคาทีGตํGากวา่ราคาประเมินจากผู้ประเมินอิสระ 2 ราย ได้แก่ 
บริษัท เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี จํากัด และบริษัท โจนส์แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย) จํากัด โดยการคาดการณ์อัตรา
ผลตอบแทน (Internal Rate of Return - IRR) ของโครงการนี [อยูที่G ประมาณร้อยละ 9.3 โดยอตัราผลตอบแทนในปีแรก (First Year 
Yield) อยูที่Gประมาณร้อยละ 7.7 

โครงการกาดฝรัGง วิลเลจ ตั [งอยู่ในทําเลทีGมีศกัยภาพทีGดี ห่างจากตวัเมืองจังหวดัเชียงใหม่ประมาณ 15 นาที บริเวณ
อําเภอหางดง อยู่ในบริเวณโครงการหมู่บ้านจดัสรรทีGมีราคาสงู ศนูย์รวมสถาบนัการศกึษากว่า 19 แห่ง และแหลง่ชมุชนทีGมีกําลงั
ซื [อ มีกลุ่มลกูค้าคนไทยและชาวต่างชาติทีGอาศยัอยู่บริเวณนั [น นอกจากนี [โครงการยงัตั [งอยู่บนเส้นทางการท่องเทีGยวของจงัหวดั
เชียงใหม่ ซึGงจะมีกลุ่มผู้ ใช้บริการทีGเป็นนักท่องเทีGยวเพิGมเติม พื [นทีGเช่ารวมของโครงการอยู่ทีGประมาณ 7,005 ตารางเมตร โดย
สดัส่วนผู้ เช่าพื [นทีGแบ่งออกเป็น ซุปเปอร์มาร์เก็ต คือ ริมปิงซุปเปอร์มาร์เก็ต อยู่ทีGร้อยละ 16 หมวดร้านอาหาร และเครืGองดืGม อยู่ทีG
ร้อยละ 49 ได้แก่ แมคโดนลัด์ เคเอฟซี สตาร์บคัส์ พิซซา่ฮทั ดนักิ [นโดนทั เป็นต้น หมวดสขุภาพและความงาม และหมวดไลฟ์สไตล์ 
อยูที่Gร้อยละ 14 หมวดการศกึษา ร้อยละ 5 และหมวดสถาบนัการเงินร้อยละ 2 นอกจากนี [โครงการจะมีการจดักิจกรรมตลาดนดัทกุ
อาทิตย์ ซึGงถือเป็นหนึGงในไฮไลท์ของจงัหวดัเชียงใหม่ ปัจจบุนัโครงการกาดฝรัGง วิลเลจ มีอตัราการเช่า (Occupancy Rate) อยู่ทีG
ร้อยละ 88 มีอตัราค่าเช่าพื [นทีGเฉลีGย (Average Rental Rate - ARR) อยู่ทีG 385 บาทต่อตารางเมตร มีอตัราต่อสญัญาค่อนข้างสงู
คือร้อยละ 88 แม้วา่จะเผชิญกบัสถานการณ์โควิดในปีทีGผา่นมา โครงการมีอายเุชา่เฉลีGยทีGคงเหลอือยูท่ั [งโครงการอยูที่G 6 ปี ซึGงถือวา่
มีความแข็งแกร่งและมัGนคงในระยะยาว 

นอกจากนี [ การลงทุนในโครงการกาดฝรัGง วิลเลจ ยงัได้รับการรับประกันผลการดําเนินงานจากผู้บริหารโครงการเป็น
ระยะเวลา 5 ปี โดยมีการรับรองกําไรจากการดําเนินงานข้างต้น (Gross Operating Profit) จากบริษัท หมืGนแสนพร็อพเพอร์ตี [ 
จํากดั เพืGอให้ผา่นพ้นสถานการณ์โควิดได้อยา่งราบรืGน 

ทั [งนี [ การลงทนุในโครงการกาดฝรัGง วิลเลจของกองทรัสต์จะอยูภ่ายใต้เงืGอนไข ดงัตอ่ไปนี [ 
(1) ไม่มีประเด็นคงค้างจากการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย หรือหากมีประเด็นกฎหมายใด ๆ (ซึGงจะต้องไม่ใช่

ประเด็นอนัจะทําให้ทรัพย์สินทีGกองทรัสต์ประสงค์จะเข้าลงทนุมีลกัษณะไม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎ และประกาศทีGเกีGยวข้อง) ทีG
ยงัคงค้างหรือไม่สามารถดําเนินการแก้ไขได้ผู้จดัการกองทรัสต์จะเปิดเผยความเสีGยงดงักล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูการ
เสนอขายหนว่ยทรัสต์ และดําเนินการตามกฎเกณฑ์ทีGเกีGยวข้อง 

(2) ณ วนัทีGกองทรัสต์เข้าลงทนุ ทรัพย์สนิทีGจะลงทนุเพิGมเติมได้รับการปลดจํานอง และได้รับการยกเลกิหลกัประกนั
อืGนใดบนทรัพย์สนิทีGจะลงทนุเพิGมเติมดงักลา่ว (ถ้ามี) 
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หากกองทรัสต์เข้าลงทนุในทรัพย์สนิเพิGมเติมเป็นทีGเรียบร้อยแล้ว ผู้จดัการกองทรัสต์และทรัสตีจะดําเนินการแก้ไขเพิGมเติม
สญัญาก่อตั [งทรัสต์ โดยแก้ไขเพิมเติGมและ/หรือปรับปรุงข้อมลูและรายละเอียดต่าง ๆ ทีGเกีGยวข้องกบัทรัพย์สินทีGจะลงทนุเพิGมเติม
เป็นรายละเอียดบญัชีทรัพย์สินพิGมเติมในสญัญาก่อตั [งทรัสต์ การแก้ไขเพิGมเติมสญัญาก่อตั [งทรัสต์ดงักล่าวเป็นกรณีการได้มาซึGง
ทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ ซึGงเป็นไปตามนโยบายการลงทุน ประเภททรัพย์สิน หลกัเกณฑ์และกระบวนการในการได้มาซึGง
ทรัพย์สนิหลกัตามทีGกําหนดในสญัญาก่อตั [งทรัสต์ และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบัทีGเกีGยวข้อง และไมเ่ป็นการ
กระทบสิทธิของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ซึGงจะทําให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เสียประโยชน์แต่อย่างใด ดังนั [น การแก้ไขเปลีGยนแปลงเพิGมเติม
รายละเอียดทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ในสญัญาก่อตั [งทรัสต์จึงไม่ต้องดําเนินการขอมติจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ แต่จะต้องได้รับ
ความเหน็ชอบจากทรัสตีเพืGอให้เป็นไปตามสญัญาก่อตั [งทรัสต์ของกองทรัสต์  

ผู้จดักองทรัสต์มีความเห็นสมควรให้ทีGประชมุ พิจารณารับทราบเกีGยวกบัการเข้าลงทนุเพิGมเติมสําหรับโครงการกาดฝรัGง 
วิลเลจ ซึGงมิใช่การเข้าทํารายการทีGเกีGยวโยงกนัระหวา่งกองทรัสต์กบับคุคลทีGเกีGยวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ โดยใช้แหลง่เงินทนุ
จากวงเงินกู้ เดิม เพืGอลงทนุในทรัพย์สินทีGจะลงทนุเพิGม ชําระคา่ใช้จ่ายทีGเกียวข้อง และ/หรือเพืGอการอืGนใดของกองทรัสต์ และการให้
หลกัประกนัทีGเกีGยวข้องกบัการกู้ ยืมเงินดงักลา่ว ซึGงเป็นรายการการได้มาซึGงทรัพย์สนิวา่มีความเหมาะสมในการเข้าลงทนุ  

คณุกวินทร์ขอให้ทรัสตีให้ความเหน็เกีGยวกบัวาระดงักลา่ว 
คุณทิพาวรรณ ภัทรวิกรม ตวัแทนจากทรัสตีได้กล่าวต่อทีGประชมุว่า การเข้าลงทนุในโครงการกาดฝรัGง วิลเลจ ตามทีG

ผู้จดัการกองทรัสต์นําเสนอเพืGอให้พิจารณารับทราบการลงทนุเพิGมเติมข้างต้น มีลกัษณะการลงทนุทีGเป็นไปตามนโยบายการลงทนุ
และประเภททรัพย์สินทีGกําหนดไว้ในสญัญาก่อตั [งทรัสต์และได้ผ่านการประเมินมูลค่าอย่างเต็มรูปแบบ โดยผู้ประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินทีGได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. จํานวน 2 รายแล้ว ทั [งนี [ การได้มาซึGงทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์มีมลูค่า 
ร้อยละ 3.18 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ (ข้อมูล ณ วนัทีG 31 ธันวาคม 2563) โดยผู้ จัดการกองทรัสต์ได้ดําเนินการ
พิจารณาอนมุตัิตามทีGกําหนดไว้ในสญัญาก่อตั [งทรัสต์และกฎหมายทีGเกายวข้อง รวมถึงมีการตรวจสอบข้อมลูทางการเงินและทาง
กฎหมายทีGเกีGยวข้องกบัทรัพย์สนิทีGกองทรัสต์จะเข้าลงทนุ เพืGอใช้ประกอบการตดัสนิใจในการลงทนุเรียบร้อยแล้ว 

ประธานฯ กลา่วตอ่ทีGประชมุวา่เนืGองจากวาระนี [เป็นวาระแจ้งเพืGอทราบ จงึไมมี่การลงคะแนนเสยีง 
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ถามคําถาม 
เนืGองจากไมมี่ผู้ใดมีคําถาม ประธานฯ จงึนําทีGประชมุเข้าสูว่าระตอ่ไป 
วาระทีE 7   พิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในทรัพย์สินทีEกองทรัสต์จะเข้าลงทุนเพิEมเติมสําหรับโครงการ

เดอะคริสตัล ชัยพฤกษ์และการเข้าทํารายการทีE เกีEยวโยงกันระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลทีE เกีEยวโยงกันกับผู้จัดการ
กองทรัสต์โดยใช้แหล่งเงินทุนจากวงเงินกู้ เดิม เพืEอลงทุนในทรัพย์สินทีEจะลงทุนเพิEมเติม ชําระค่าใช้จ่ายทีEเกีEยวข้อง 
และ/หรือเพืEอการอืEนใดของกองทรัสต์ และการให้หลักประกันทีEเกีEยวข้องกับการกู้ยืมเงนิดงักล่าว 

ประธานฯ ขอให้คณุกวินทร์ เอีGยมสกลุรัตน์ชี [แจงตอ่ทีGประชมุ 
คุณกวินทร์ เอีEยมสกุลรัตน์ ตวัแทนของผู้จดัการกองทรัสต์ อธิบายข้อมลูของโครงการเดอะคริสตลั ชยัพฤกษ์ ให้ทีG

ประชุมพิจารณารับทราบ โดยโครงการเดอะคริสตลั ชัยพฤกษ์ เป็นโครงการประเภทคอมมนิูตี [ มอลล์ ตั [งอยู่บนถนนชัยพฤกษ์ 
จังหวัดนนทบุรี ซึGงเจ้าของทรัพย์สินคนปัจจุบัน คือ บริษัท เดอะคริสตัล รีเทล จํากัด ซึGงเป็นบุคคลทีGเกีGยวโยงกันกับผู้ จัดการ
กองทรัสต์ โดยการลงทนุครั [งนี [จะเป็นการลงทนุในสิทธิการเช่าช่วงทีGดิน สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ สิทธิการเช่างานระบบ และ
กรรมสิทธิÑในอปุกรณ์เฟอร์นิเจอร์และสงัหาริมทรัพย์ โดยมีระยะเวลาการลงทนุประมาณ 21 ปี ซึGงจะสิ [นสดุในวนัทีG 30 มิถนุายน 
2585 แหลง่ทีGมาของเงินทนุจะมาจากการกู้ ยืมเงินจากธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) จากวงเงินกู้ เดิมคือประมาณ 1,261 ล้าน
บาท โดยมีหลกัประกนั คือ การจดทะเบียนสญัญาหลกัประกนัทางธรุกิจในสทิธิการเช่าโครงการเพลนินารีGมอลล์วชัรพล มลูคา่การ
ลงทุนไม่เกิน 280,000,000 บาท ซึGงจะตํGากว่าราคาประเมินเฉลีGยร้อยละ 4.75 ซึGงเป็นราคาประเมินจากผู้ประเมินอิสระ 2 ราย 
ได้แก่ บริษัท เคแทค แอพเพรซลั แอนด์เซอร์วิส จํากดั และบริษัท โจนส์แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย) จํากดั  

การลงทนุในโครงการเดอะคริสตลั ชยัพฤกษ์ คาดว่าจะให้ผลตอบแทน (Internal Rate of Return - IRR) ของโครงการนี [
อยู่ทีGประมาณร้อยละ 9 และอตัราผลตอบแทนในปีแรก (First Year Yield) อยู่ทีGประมาณร้อยละ 7.7 ทีGตั [งของโครงการอยู่บนถนน
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ชยัพฤกษ์ ซึGงถือเป็นทําเลทีGมีศกัยภาพ มีโครงการบ้านอยูอ่าศยัทีGมีราคาเกิดใหมห่ลายโครงการ ซึGงเป็นโครงการทีGพฒันาโดยบริษัท
พัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ชั [นนําในตลาด พื [นทีGเช่าสุทธิของโครงการ คือ 9,020 ตารางเมตร โดยสดัส่วนผู้ เช่าพื [นทีGแบ่งออกเป็น 
ซุปเปอร์มาร์เก็ต คือ Tops Supermarket ร้อยละ 20 หมวดร้านอาหารและเครืGองดืGม อยู่ทีGร้อยละ 21 หมวดการศึกษา ร้อยละ 5 
หมวดสินค้าไลฟ์สไตล์ ร้อยละ 11 หมวดฟิตเนส ร้อยละ 9 โดยมีผู้ เช่าหลกัคือ The Fitness Society หมวดสขุภาพและความงาม
ร้อยละ 7 ปัจจุบนัโครงการเดอะคริสตลั ชยัพฤกษ์ มีอตัราการเช่า (Occupancy Rate) อยู่ทีGร้อยละ 85 มีอตัราค่าเช่าพื [นทีGเฉลีGย 
(Average Rental Rate - ARR) อยูที่G 415 บาทตอ่ตารางเมตร มีอตัราการตอ่สญัญาเช่าคอ่นข้างสงูคือร้อยละ 100 แม้วา่จะเผชิญ
กบัสถานการณ์โควิดในปีทีGผ่านมา โครงการมีอายเุช่าเฉลีGยทีGคงเหลืออยู่ทั [งโครงการอยู่ทีG 2.38 ปี ซึGงถือว่ามีความแข็งแกร่งและ
มัGนคงในระยะยาว 

นอกจากนี [ผู้บริหารโครงการยงัรับประกนัผลการดําเนินงานเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยมีการรับรองกําไรจากการดําเนินงาน
ข้างต้น (Gross Operating Profit)  

 โครงการเดอะคริสตลั ชัยพฤกษ์ 
ประเภทโครงการ ประเภทคอมมนิูตี [มอลล์ 
เจ้าของทรัพย์สนิ บริษัท เดอะคริสตลั รีเทล จํากดั 
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ บริษัท เคอี พร็อพเพอร์ตี [ แมเนจเมนท์ จํากดั 
ทีEตั ]ง เลขทีG 99/9 หมู่ทีG 5 ถนนชัยพฤกษ์ ตําบลคลองพระอุดม อําเภอปากเกร็ด 

จงัหวดันนทบรีุ 
พื ]นทีEให้เช่า ประมาณ 9,020 ตารางเมตร 
ลักษณะการลงทุน 1. สทิธิการเชา่ชว่งทีGดนิ สทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ 

2. สทิธิการเชา่งานระบบ 
3. กรรมสทิธิÑในอปุกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ และสงัหาริมทรัพย์ 

วันเข้าลงทนุ คาดการณ์ภายในเดือนมิถนุายน 2564 
ระยะเวลาการลงทนุ ประมาณ 21 ปี นบัตั [งแตว่นัทีGกองทรัสต์เข้าลงทนุ 
มูลค่าการลงทุน ไมเ่กิน 280,000,000 บาท )สองร้อยแปดสบิล้านบาท(  
ขนาดรายการเมืEอเทยีบกับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธ(ิ1) 

ร้อยละ 3.34 

แหล่งเงนิทนุ มาจากการกู้ ยืมเงินจากธนาคารกรุงเทพ จํากดั )มหาชน( จํานวน 280 ล้าน
บาท จากวงเงินไมเ่กิน 1,261 ล้านบาท )วงเงินกู้ เดมิ( โดยมีหลกัประกนัดงันี [  
1. การจดทะ เบี ยนสัญญาหลักประกันทางธุ ร กิจ ในสิท ธิการ เช่ า  

1) โครงการศูนย์การค้า อมอรินีG รามอินทรา 2) โครงการศูนย์การค้า 
เพลินนารีG  มอลล์ วัชรพล 3) โครงการศูนย์การค้า สมัมากรเพลส ราช
พฤกษ์ และ 4) โครงการศนูย์การค้า สมัมากรเพลส รังสติ  

2. จดทะเบียนสญัญาหลกัประกันทางธุรกิจในสิทธิเรียกร้องในลกูหนี [แห่ง
สทิธิของโครงการทั [งหมดข้างต้น 

3. การประกนัภยัความเสีGยงภยัทกุประเภทในทรัพย์สนิ )Property All Risks 
Insurance) และการประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั )Business Interruption 
Insurance) ในอาคารโครงการทั [งหมดข้างต้น โดยระบผุู้ รับผลประโยชน์
ร่วมคือผู้ให้กู้ ยืมและผู้กู้ ยืม 

 (1) มูลค่าทรพัย์สินสทุธิ ณ วนัที7 31 ธนัวาคม 2563 เท่ากบั 8,377,649,177.09 บาท 

ทั [งนี [ การลงทนุในโครงการเดอะคริสตลั ชยัพฤกษ์ ของกองทรัสต์จะอยูภ่ายใต้เงืGอนไขดงัตอ่ไปนี [ 
(1) ไม่มีประเด็นคงค้างจากการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย หรือหากมีประเด็นกฎหมายใด ๆ (ซึGงจะต้องไม่ใช่

ประเด็นอนัจะทําให้ทรัพย์สินทีGกองทรัสต์ประสงค์จะเข้าลงทนุมีลกัษณะไม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎ และประกาศทีGเกีGยวข้อง) ทีG
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ยงัคงค้างหรือไม่สามารถดําเนินการแก้ไขได้ผู้จดัการกองทรัสต์จะเปิดเผยความเสีGยงดงักล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูการ
เสนอขายหนว่ยทรัสต์ และดําเนินการตามกฎเกณฑ์ทีGเกีGยวข้อง 

(2) ณ วนัทีGกองทรัสต์เข้าลงทนุ ทรัพย์สนิทีGจะลงทนุเพิGมเติมได้รับการปลดจํานอง และได้รับการยกเลกิหลกัประกนั
อืGนใดบนทรัพย์สนิทีGจะลงทนุเพิGมเตมิดงักลา่ว (ถ้ามี) 

(3) กองทรัสต์ได้รับอนุมัติจากทีGประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ให้ลงทุนในทรัพย์สินทีGจะลงทุนเพิGมเติม กู้ ยืมเงินและ
ดําเนินการอืGนใดทีGเกีGยวข้องเพืGอลงทนุในทรัพย์สนิทีGจะลงทนุเพิGมเติมดงักลา่ว 

ในการนี [เหน็ควรให้มีการมอบอํานาจให้ทรัสตีและ/หรือผู้จดัการกองทรัสต์เป็นผู้ มีอํานาจในการดําเนินการดงัตอ่ไปนี [ 
(1) กําหนดรายละเอียดทรัพย์สินทีGจะลงทุนเพิGมเติมและ/หรือดําเนินการใด ๆ อนัจําเป็นหรือเกีGยวเนืGองกับการ

ลงทนุในทรัพย์สินทีGจะลงทนุเพิGมเติม โดยให้สอดคล้องกบัมติอนมุตัิของทีGประชมุสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ประจําปี 
2564 ตามรายละเอียดทีGได้เสนอตอ่ทีGประชมุและ/หรือเป็นไปตามคําสัGงหรือคําแนะนําของสํานกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หนว่ยราชการหรือองค์กรของรัฐ หรือบคุคลใด ๆ เพืGอการดงักลา่ว เป็นต้น 

(2) เจรจา จดัทํา ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือแก้ไขเพิGมเติมสญัญา ข้อผกูพนั ข้อตกลง เอกสารประกอบ และ/หรือ
เอกสารต่าง ๆ ทีGเกีGยวข้องกับการลงทุนในทรัพย์สินทีGจะลงทุนเพิGมเติม รวมทั [งดําเนินการติดต่อกับสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หนว่ยราชการหรือองค์กรของรัฐหรือบคุคลใด ๆ เพืGอการดงักลา่ว เป็นต้น 

(3) ดําเนินการอืGนใดอนัจําเป็นหรือเกีGยวเนืGองกับการดงักล่าวข้างต้นทุกประการเพืGอให้การดําเนินการดงักล่าว
ประสบผลสําเร็จ รวมถึงการแต่งตั [งและ/หรือถอดถอนผู้ รับมอบอํานาจช่วงในการดําเนินการดงักล่าวตาม (1) และ (2) ข้างต้น 
เพืGอให้การดําเนินการดงักลา่วประสบผลสาํเร็จ 

(4) ใช้ดุลพินิจในการทีGจะเข้าลงทุนหรือไม่เข้าลงทุนในทรัพย์สินไม่ว่าทั [งหมดหรือบางส่วน และ/หรือพิจารณา
กําหนด แก้ไข หรือเปลีGยนแปลงรูปแบบการเข้าลงทนุ วิธีการ หรือเงืGอนไขต่าง ๆ ในการเข้าลงทนุหรือสญัญาเข้าลงทนุทีGเกีGยวข้อง 
เนืGองจากเงืGอนไขหรือผลจากการเจรจาต่อรองกบัเจ้าของทรัพย์สินและ/หรือผู้ มีสิทธิเหนือทรัพย์สินทีGกองทรัสต์จะเข้าลงทนุ หรือ
เนืGองด้วยผลจากการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายแสดงให้เห็นว่าการเข้าลงทนุของกองทรัสต์ในทรัพย์สินดงักล่าวไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน์โดยรวมแก่กองทรัสต์และ/หรือผู้ ถือหนว่ยทรัสต์หรืออาจก่อภาระผกูพนัให้แก่กองทรัสต์เกินสมควร ทั [งนี [เพืGอประโยชน์ของ
กองทรัสต์และผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เป็นสาํคญั 

หากกองทรัสต์ได้รับมติอนุมตัิจากทีGประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ให้เข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิGมเติม ผู้ จดัการกองทรัสต์และ 
ทรัสตีจะดําเนินการแก้ไขเพิGมเติมสญัญาก่อตงัทรัสต์ โดยแก้ไขเพิGมเติมและ/หรือปรับปรุงข้อมลูและรายละเอียดตา่ง ๆ ทีGเกีGยวข้อง
กบัทรัพย์สนิทีGจะลงทนุเพิGมเติมเป็นรายละเอียดบญัชีทรัพย์สนิเพิGมเติมในสญัญาก่อตั [งทรัสต์ การแก้ไขเพิGมเติมสญัญาก่อตั [งทรัสต์
ดงักล่าวเป็นกรณีการได้มาซึGงทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ ซึGงเป็นไปตาม นโยบายการลงทนุ ประเภททรัพย์สิน หลกัเกณฑ์และ
กระบวนการในการได้มาซึGงทรัพย์สินหลักตามทีGกําหนดในสัญญาก่อตั [งทรัสต์ และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ 
ข้อบงัคบัทีGเกีGยวข้อง และไม่เป็นการกระทบสิทธิของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ซึGงจะทําให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เสียประโยชน์แต่อย่างใด ดงันั [น 
การแก้ไขเปลีGยนแปลง เพิGมเติม รายละเอียดทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์ในสญัญาก่อตั [งทรัสต์จงึไมต้่องดําเนินการขอมติจากผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ แตจ่ะต้องได้รับความเหน็ชอบจากทรัสตีเพืGอให้เป็นไปตามสญัญาก่อตั [งทรัสต์ของกองทรัสต์ 

ผู้ จดักองทรัสต์มีความเห็นว่าการเข้าลงทุนเพิGมเติมในโครงการเดอะคริสตลั ชัยพฤกษ์ นี [เป็นไปเพืGอเป็นประโยชน์ต่อ
กองทรัสต์และเป็นการขยายการลงทนุสร้างความเติบโต เพิGมเติมแหล่งทีGมารายได้แก่กองทรัสต์ อีกทั [งโครงการยงัมีทําเลทีGตั [งทีGดี 
และมีศกัยภาพในเชิงพาณิชย์ในระยะยาว อนัเป็นผลดีทีGจะทําให้รายได้ของกองทรัสต์ในระยะยาวเติบโตได้ดี และยงัเป็นการ
กระจายความเสีGยงในการจดัหาประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ ผู้จดัการกองทรัสต์จงึเห็นสมควรทีGประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์พิจารณา
อนมุตัิการเข้าลงทนุในทรัพย์สินทีGกองทรัสต์จะเข้าลงทนุเพิGมเติมสําหรับโครงการเดอะคริสตลั ชยัพฤกษ์และการเข้าทํารายการทีG
เกีGยวโยงกันระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลทีGเกีGยวโยงกันกับผู้ จัดการกองทรัสต์โดยใช้แหล่งเงินทุนจากวงเงินกู้ เดิม เพืGอลงทุนใน
ทรัพย์สนิทีGจะลงทนุเพิGมเตมิ ชําระคา่ใช้ จา่ยทีGเกีGยวข้อง และ/หรือเพืGอการอืGนใดของกองทรัสต์และการให้หลกัประกนัทีGเกีGยวข้องกบั
การกู้ ยืมเงิน ตามทีGได้มีการนําเสนออยา่งไรก็ดีการเข้าลงทนุในครั [งนี [เข้าขา่ยเป็นการเข้าทํารายการทีGเกีGยวโยงกนัระหวา่งกองทรัสต์
กบับคุคลทีGเกีGยวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ ซึGงผู้จดัการกองทรัสต์จะคํานึงถึงผลประโยชน์ของกองทรัสต์ และผู้ ถือหน่วยทรัสต์
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เป็นสําคญั โดยผู้จดัการกองทรัสต์ได้ดําเนินการแตง่ตั [งทีGปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้แก่ บริษัท เบเคอร์ ทิลลีG (ประเทศไทย) จํากดั 
เข้าทําหน้าทีGเป็นทีGปรึกษาเพืGอดําเนินการศกึษาในประเด็นตา่ง ๆ และให้ความเห็นเกีGยวกบัการเข้าลงทนุในทรัพย์สินดงักลา่ว เพืGอ
ประกอบการพิจารณา การลงมติทีGเกีGยวข้องของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ทั [งนี [รายละเอียดเกีGยวกบัรายงานและความเห็นของทีGปรึกษา
ทางการเงินอิสระปรากฏตามสิEงทีEส่งมาด้วย 7 

คณุกวินทร์ขอให้ทีGปรึกษาทางการเงินอิสระให้ความเหน็เกีGยวกบัวาระดงักลา่ว 
คุณกรองกาญจน์ นพวรรณ ตวัแทนจากทีGปรึกษาทางการเงินอิสระกลา่วตอ่ทีGประชมุวา่ ในฐานะทีGปรึกษาทางการเงิน

อิสระ บริษัทได้มีการวิเคราะห์เกีGยวกับข้อดี ข้อด้อย ความเสีGยง ความสมเหตุสมผลเกีGยวกับการเข้าทํารายการในครั [งนี [ โดย
ลกัษณะทัGวไปของรายการ คือ บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จํากดั ฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ของกองทรัสต์  ALLY มีความประสงค์
ทีGจะลงทนุในทรัพย์สินทีGจะลงทนุเพิGมเติมโครงการเดอะ คริสตลั ชยัพฤกษ์ โดยเป็นการเช่าช่วงทีGดินจากบริษัท เดอะคริสตลั รีเทล 
จํากดั และเชา่พื [นทีGทั [งหมดในอาคาร โดยการทํารายการดงักลา่วเป็นการทํารายการกบับคุคลทีGเกีGยวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ 

ทีGปรึกษาทางการเงินอิสระได้มีการพิจารณาความเหมาะสมของราคาในการเข้าทํารายการ โดยการประเมินราคาโดยทีG
ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้วิธีมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสดอิสระจากการลงทนุ รายละเอียดดงันี [ 

 รายละเอียด มูลค่า (ล้านบาท) 
(1) มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดจากการลงทนุในทรัพย์สนิทีGจะลงทนุ

เพิGมเตมิ (Present Value) 
311.45 

(2) คา่ใช้จา่ยในการได้มาซึGงทรัพย์สนิทีGจะลงทนุเพิGมเตมิ (Set Up Cost)/1 1.96 
(3) = (1) - (2) มลูคา่ยตุธิรรมสทุธิของทรัพย์สนิทีGจะลงทนุเพิGมเตมิ 309.49 

(4) มลูคา่เงินลงทนุในทรัพย์สนิทีGจะลงทนุเพิGมเตมิ 280.00 
(5) = (3) - (4) มลูคา่ยตุธิรรมสทุธิของทรัพย์สนิทีGจะลงทนุเพิGมเตมิสงูกวา่มลูคา่เงิน

ลงทนุในทรัพย์สนิทีGจะลงทนุเพิGมเตมิ (NPV) 
29.49 

หมายเหตุ /1   ประมาณการค่าใชจ่้ายในการไดม้าซึ:งทรพัย์สินที:จะลงทนุเพิ:มเติม ประกอบไปดว้ย ค่าที:ปรึกษา ค่าธรรมเนียมการ
จดัหาเงินกูยื้ม และค่าใชจ่้ายอื:น ๆ ที:เกี:ยวขอ้ง เป็นตน้ 

มลูคา่ยตุธิรรมสทุธิของทรัพย์สนิทีGจะลงทนุเพิGมเตมิสงูกวา่มลูคา่เงินลงทนุในทรัพย์สนิทีGจะลงทนุเพิGมเตมิประมาณ 29.49 
ล้านบาท ทีGปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าราคาในการเข้าทํารายการมูลค่ารวมไม่เกิน 280.00 ล้านบาท (ไม่รวม
ภาษีมลูคา่เพิGม ตลอดจนคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยอืGน ๆ ทีGเกีGยวข้อง) ของกองทรัสต์มีความเหมาะสม 

นอกจากนี [ทีGปรึกษาทางการเงินอิสระได้มีการพิจารณาความสมเหตสุมผลของการเข้าทํารายการ ดงัตอ่ไปนี [ 
ข้อดขีองการได้มาซึEงสินทรัพย์ 

(1)  ทรัพย์สินทีGจะลงทนุเพิGมเติมมีคณุภาพ โดยโครงการเดอะ คริสตลั ชยัพฤกษ์ ตั [งอยู่บริเวณย่านทีGอยู่อาศยัทีGมี
การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และมีประชากรอาศยัอยู่อย่างหนาแน่นบริเวณถนนชยัพฤกษ์ ดงันั [นการลงทนุเพิGมเติมในครั [งนี [ จึง
เป็นการขยายฐานทรัพย์สนิและฐานลกูค้าไปยงัย่านทีGอยูอ่าศยัในเขตปริมณฑล นอกจากนี [ อตัราการเชา่พื [นทีG ณ วนัทีG 31 ธนัวาคม 
2563 ประมาณร้อยละ 84.24 ซึGงมีการเตบิโตอยา่งตอ่เนืGองในชว่ง 4 ปีทีGผา่นมา 

(2) ทรัพย์สินทีGผู้ เช่าพื [นทีGรายย่อยทีGมีศกัยภาพและมีความหลากหลาย ผู้ เช่าพื [นทีGหลกัของโครงการเดอะ คริสตลั 
ชัยพฤกษ์ มีความหลากหลายทั [งทางด้านตัวผู้ เช่าทีGเป็นเจ้าของแบรนด์ทีGมีชืGอเสียง และประเภทธุรกิจทีGประกอบการมีความ
คล้ายคลงึกบัทรัพย์สนิปัจจบุนัของกองทรัสต์ ALLY และมีอตัราการตอ่สญัญาเชา่อยา่งตอ่เนืGอง 

(3) เพิGมความสามารถในการสร้างรายได้และกระแสเงินสดให้แก่กองทรัสต์ ALLY ภายในระยะเวลาอันสั [น 
นอกจากนี [ ยงัช่วยเพิGมความต่อเนืGองของกระแสเงินสด เนืGองจากโครงการเดอะ คริสตลั ชยัพฤกษ์ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมี 
ผู้ เชา่อยูแ่ล้ว (ณ 31 ธนัวาคม 2563 มีอตัราการเชา่พื [นทีGประมาณร้อยละ 84.24) 
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ข้อดขีองการทาํรายการกับบุคคลทีEเกีEยวโยงกันกับผู้จดัการกองทรัสต์ 

(1)  บุคคลทีGเกีGยวโยงกันมีประสบการณ์ในด้านการบริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย์ KE Property จะเป็นผู้บริหาร
จดัการทรัพย์สิน ซึGงเป็นผู้ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจดัการ จึงทําให้การบริหารงาน
เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ 

(2) การบริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย์ในกองทรัสต์ ALLY เป็นไปในทิศทางเดียวกนั การบริหารงานแบบรวมศนูย์
ภายใต้การบริหารงานของ KERM จะทําให้การบริหารงานเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและเกิดประโยชน์จากการประหยดัตอ่ขนาด 
อีกทั [งยงัเป็นการเพิGมความสามารถในการแข่งขนัทีGสงูขั [น ซึGงส่งผลให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน
เพิGมขึ [น 

(3) สปอนเซอร์เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทีGเกีGยวข้องกบัการได้มาซึGงสินทรัพย์ การได้มาซึGงสินทรัพย์ในครั [งนี [ สปอนเซอร์
จะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในการจดทะเบียนสทิธิการเช่า คา่ประเมินทรัพย์สนิ คา่ทีGปรึกษากฎหมาย คา่ธรรมเนียมการโอน และ
คา่ธรรมเนียมอืGน ๆ ทีGเกีGยวข้อง ซึGงมีจํานวนประมาณ 1.96 ล้านบาท 

(4) ลดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในตวัทรัพย์สิน เนืGองจากโครงการเดอะ คริสตลั ชยัพฤกษ์ มีทีGตั [งอยู่บริเวณ
ใกล้เคียงกบัทรัพย์สินปัจจบุนัของกองทรัสต์ ALLY (ศนูย์การค้าสมัมากร เพลส ราชพฤกษ์) ดงันั [น การเข้าทํารายการกบับคุคลทีG
เกีGยวโยงจะชว่ยลดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ได้ 

ข้อด้อยของการได้มาซึEงสินทรัพย์ 
อตัราส่วนหนี [สินทีGมีภาระดอกเบี [ยต่อมลูค่าสินทรัพย์รวมและภาระดอกเบี [ยจ่ายทีGเพิGมขึ [น การลงทุนในทรัพย์สินทีGจะ

ลงทนุเพิGมเติมของกองทรัสต์ ALLY จะใช้วงเงินกู้ ระยะยาวทีGเหลือจากการลงทนุในทรัพย์สินครั [งแรกสง่ผลให้มีความเสีGยงจากการ
กู้ ยืมเงินและมีภาระดอกเบี [ยต้องจ่ายเพิGมขึ [น อย่างไรก็ตาม ภาระดงักลา่วไม่กระทบกบัฐานะการเงินของกองทรัสต์ ALLY อย่างมี
นยัสาํคญั 

ข้อด้อยของการทาํรายการกับบุคคลทีEเกีEยวโยงกันกับผู้จดัการกองทรัสต์ 

อาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ของราคาซื [อขาย ข้อกําหนด และเงืGอนไขต่าง ๆ อาจทําให้เกิดข้อสงสยัในการเข้า
ทํารายการ ซึGงจะส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ทีGกองทรัสต์ควรจะได้รับ อย่างไรก็ตาม การเข้าทํารายการดงักล่าวจะต้องผ่าน
การศกึษาข้อมลูและสอบทานโดยบริษัทและคณะกรรมการลงทนุเป็นอยา่งดี นอกจากนี [ เงืGอนไขในการเข้าทํารายการจะเป็นไปใน
แนวทางเดียวกนักบับคุคลภายนอก รวมถงึมีทรัสตีกํากบัดแูลเพืGอประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

ความเสียงของการทาํรายการ 
(1) ความเสีEยงทีEเกดิจากการสัญญา 

(ก)  ความเสีGยงจากการผิดสัญญาโดยเจ้าของทรัพย์สิน อาจมีความเป็นไปได้ว่าคู่สัญญาอาจไม่ชดเชย
คา่เสยีหาย 

(ข)  ความเสีGยงจากการไม่สามารถปฏิบตัิตามเงืGอนไขบงัคบัก่อน ทําให้การเข้าลงทนุเป็นไปอย่างล่าช้ากว่า
แผนการทีGคาดไว้ อาจจะทําให้ไม่สามารถจดทะเบียนสิทธิการเช่าได้ ซึGงส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้
ของกองทรัสต์ ALLY และผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

(ค)  ความเสีGยงจากการทีGผู้ เช่ารายยอ่ยไมชํ่าระคา่เช่าพื [นทีG หากผู้ เช่ารายยอ่ยมีปัญหาทางการเงินซึGงจะสง่ผล
กระทบตอ่ความสามารถในการชําระคา่เชา่ หรือยอมยกเลกิสญัญาเชา่ก่อนกําหนด 

(ง)  ความเสีGยงจากการทีGกองทรัสต์ ALLY ไม่สามารถชําระหนี [เงินกู้ ยืม หากผลการดําเนินงานไม่เป็นไป
ตามทีGคาดการณ์ไว้ อาจสง่ผลให้กองทรัสต์ ALLY ไมส่ามารถชําระเงินกู้ ได้ตามระยะเวลาทีGกําหนด 

(จ)  ความเสีGยงจากของการผิดสญัญาเชา่หลกัทีGอาจสง่ผลกระทบตอ่สญัญาเชา่ชว่ง 
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(2) ความเสีEยงจากปัจจยัภายนอกต่าง ๆ ทีEอาจส่งผลต่อการดาํเนินงานของทรัพย์สินทีEกองทรัสต์ ALLY จะ
ลงทนุเพิEมเตมิ 

(ก)  ความเสีGยงจากความผนัผวนทางเศรษฐกิจ 
(ข)  ความเสีGยงจากการแข่งขนัทีGสงูขึ [น ผลกระทบจากสภาวะตลาดของอสงัหาริมทรัพย์ และการเพิGมขึ [น

ของจํานวนผู้ประกอบการ 
(ค)  ความเสีGยงจากการถูกเวนคืนทีGดิน ค่าทดแทนการเวนคืนตามสูตรทีGกําหนดไว้ในสญัญาตกลงเข้า

กระทําการ อาจไมค่รอบคลมุมลูคา่การลงทนุของทรัสต์ 
(ง)  ความเสีGยงจากภยัธรรมชาติ อบุตัิภยั และการก่อวินาศกรรม อยา่งไรก็ตาม กองทรัสต์ ALLY ได้มีการ

จดัทําประกนัความเสีGยงภยัทีGครอบคลมุความเสีGยงแล้ว 

อย่างไรก็ตามผู้จดัการกองทรัสต์ได้ตระหนกัถึงความเสีGยงต่าง ๆ ทีGได้กล่าวมาข้างต้นนั [น และได้มีการวางแผนทีGจะลด
ความเสีGยงตา่ง ๆ ไว้เรียบร้อยแล้ว 

สรุปความเหน็ของทีGปรึกษาทางการเงินอิสระ 
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ALLY ควรอนุมัติการเข้าทํารายการเกีGยวกบัการได้มาซึGงทรัพย์สินของกองทรัสต์ และการทํารายการทีG

เกีGยวโยงกนัของกองทรัสต์กบับคุคลทีGเกีGยวข้อง 

คุณทพิาวรรณ ภัทรวิกรม ตวัแทนจากทรัสตีได้กลา่วต่อทีGประชมุว่า การเข้าลงทนุในโครงการเดอะคริสตลั ชยัพฤกษ์ 
ตามทีGผู้ จัดการกองทรัสต์นําเสนอให้พิจารณาอนุมัติเข้าลงทุนเพิGมเติมข้างต้น มีลกัษณะทีGเป็นไปตามนโยบายการลงทุนและ
ประเภททรัยพ์สนิทีGกําหนดไว้ในสญัญาก่อตั [งทรัสต์ และได้ผา่นการประเมินมลูคา่อยา่งเตม็รูปแบบ โดยผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิทีG
ได้รับความเห็นชองจากสํานักงาน ก.ล.ต. จํานวน 2 ราย มีการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินและทางกฎหมายทีGเกีGยวข้องกับ
ทรัพย์สินทีGกองทรัสต์จะเข้าลงทุน เพืGอประกอบการตัดสินใจในการลงทุน ทั [งนี [ การเข้าลงทุนดังกล่าวเป็นธุรกรรมการเข้าทํา
รายการกบับคุคลทีGเกีGยวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ โดยมีมลูค่าของขนาดรายการเงินกว่าร้อยละ 3.00 ของมลูค่าสินทรัพย์สทุธิ
ของกองทรัสต์ และมีการแต่งตั [งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ซึGงการดําเนินการดงักลา่วตามทีGกําหนดไว้ในสญัญาก่อตั [งทรัสต์จะต้อง
ได้รับอนมุตัิจากทีGประชมุผู้ ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั [งหมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์
ทีGมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

นอกจากนั [น ในการขอมติผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในครั [งนี [ ผู้ จัดการกองทรัสต์ได้จัดให้มีรายงานความเห็นทีGปรึกษาอิสระ
เกีGยวกบัรายการได้มาซึGงทรัพย์สินของทรัสต์และการทําธุรกรรมการเข้าทํารายการกบับคุคลทีGเกีGยวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ 
โดยทีGปรึกษาทางการเงินอิสระได้แสดงความเหน็ประกอบไว้แล้ว ตามทีGปรากฏอยูใ่นสิEงทีEส่งมาด้วย 7 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ถามคําถามแตไ่มมี่ผู้ใดมีคําถาม 
ประธานฯ กลา่วตอ่ทีGประชมุว่า เนืGองจากการเข้าทําธุรกรรมในครั [งนี [มีมลูค่าประมาณ 280 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 

3.34 ของมลูค่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ซึGงเกินกว่าร้อยละ 3 ของมลูค่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ และเป็นการเข้าข่ายการเข้าทํา
รายการกบับคุคลทีGเกีGยวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ การดําเนินการดงักลา่วตามทีGกําหนดไว้ในสญัญาก่อตั [งทรัสต์จงึจะต้องได้รับ
อนมุตัิจากทีGประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั [งหมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทีGมาประชมุ
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยการนับคะแนนเสียงของผู้ ทีGมีสิทธิออกเสียงทั [งหมดจะไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ทีGมีสว่นได้สว่นเสยีเป็นพิเศษในเรืGองทีGมีการขอมติ 

รายชืGอผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทีGไม่มีสิทธิออกเสียง ณ วนัทีG 26 มีนาคม 2564 ตามทีGสง่ให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทราบในหนงัสือเชิญ
ประชมุ ได้แก่ 

ลาํดบั ชืEอ จาํนวนหน่วยทรัสต์ ร้อยละ 
1 บริษัท เบญจกิจพฒันา จํากดั 156,672,500 17.92 
2 บริษัท เกียรติสหมิตร จํากดั 39,000,000 4.46 
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ลาํดบั ชืEอ จาํนวนหน่วยทรัสต์ ร้อยละ 
3 นายกวีพนัธ์ เอีGยมสกลุรัตน์ 2,227,900 0.25 
4 นางศภุานวิต เอีGยมสกลุรัตน์ 305,000 0.03 
5 นายกวินทร์ เอีGยมสกลุรัตน์ 138,700 0.02 

 รวม 198,344,100 22.68 

ประธานฯ ให้เวลาผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 1 นาทีในการลงคะแนนเสยีง 
ประธานฯ แจ้งวา่ครบเวลา 1 นาทีทีGกําหนด และขอปิดการลงคะแนนเสยีง 
มตทิีEประชุม:  ทีGประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 325,739,683 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 84.1069 มีมติไม่

เหน็ชอบ 61,552,743 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 15.8931 โดยไมมี่คะแนนเสยีงดออกเสียงหรือบตัรเสีย  
ดงันั [น ทีGประชมุจงึมีมตอินมุตั ิ
1. ให้กองทรัสต์เข้าลงทนุในทรัพย์สนิทีGกองทรัสต์จะเข้าลงทนุเพิGมเติมสําหรับโครงการเดอะคริสตลั ชยัพฤกษ์ และ

การเข้าทํารายการทีGเกีGยวโยงกนัระหว่างกองทรัสต์กบับคุคลทีGเกีGยวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ โดยใช้แหลง่เงินทนุจากการกู้ ยืม
เงินในวงเงินกู้ ยืมระยะยาวในวงเงินไมเ่กิน 1,261 ล้านบาท รวมถงึการให้หลกัประกนัทีGเกีGยวข้องกบัการกู้ ยืมเงินดงักลา่ว เพืGอลงทนุ
ในทรัพย์สนิทีGจะลงทนุเพิGมเติม ชําระคา่ใช้จา่ยทีGเกีGยวข้อง และ/หรือเพืGอการอืGนใดของกองทรัสต์ โดยการเข้าลงทนุในโครงการเดอะ
คริสตลั ชยัพฤกษ์ ของกองทรัสต์ จะอยูภ่ายใต้เงืGอนไขดงัตอ่ไปนี [ 

(1) ไม่มีประเด็นคงค้างจากการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย หรือหากมีประเด็นกฎหมายใด ๆ (ซึGง
จะต้องไม่ใช่ประเด็นอนัจะทําให้ทรัพย์สินทีGกองทรัสต์ประสงค์จะเข้าลงทนุมีลกัษณะไม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎ และประกาศทีG
เกีGยวข้อง) ทีGยงัคงค้างหรือไมส่ามารถดําเนินการแก้ไขได้ ผู้จดัการกองทรัสต์จะเปิดเผยความเสีGยงดงักลา่วไว้ในแบบแสดงรายการ
ข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (เฉพาะในกรณีทีGกองทรัสต์ดําเนินการเพิGมทนุโดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิGมเติม) 
และดําเนินการตามกฎเกณฑ์ทีGเกีGยวข้อง 

(2) ณ วนัทีGกองทรัสต์เข้าลงทนุ ทรัพย์สินทีGจะลงทนุเพิGมเติมได้รับการปลดจํานอง และได้รับการยกเลิก
หลกัประกนัอืGนใดบนทรัพย์สนิทีGจะลงทนุเพิGมเตมิดงักลา่ว (ถ้ามี) 

(3) กองทรัสต์ได้รับอนมุตัิจากทีGประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ให้ลงทนุในทรัพย์สินทีGจะลงทนุเพิGมเติม กู้ ยืมเงิน
และดําเนินการอืGนใดทีGเกีGยวข้องเพืGอลงทนุในทรัพย์สนิทีGจะลงทนุเพิGมเตมิดงักลา่ว 

2. ทีGประชุมมีมติเห็นสมควรมอบอํานาจให้ทรัสตีและ/หรือผู้จดัการกองทรัสต์ เป็นผู้ มีอํานาจในการดําเนินการ
ดงัตอ่ไปนี [ 

(1) กําหนดรายละเอียดทรัพย์สินทีGจะลงทนุเพิGมเติมและ/หรือดําเนินการใด ๆ อนัจําเป็นหรือเกีGยวเนืGอง
กับการลงทุนในทรัพย์สินทีGจะลงทุนเพิGมเติม โดยให้สอดคล้องกับมติอนุมตัิของทีGประชุมสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 
ประจําปี 2564 ตามรายละเอียดทีGได้เสนอต่อทีGประชุม และ/หรือเป็นไปตามคําสัGงหรือคําแนะนําของสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หนว่ยราชการหรือองค์กรของรัฐ หรือบคุคลใด ๆ เพืGอการดงักลา่ว เป็นต้น 

(2) เจรจา จดัทํา ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือแก้ไขเพิGมเติมสญัญา ข้อผูกพนั ข้อตกลง เอกสารประกอบ 
และ/หรือเอกสารต่าง ๆ ทีGเกีGยวข้องกับการลงทุนในทรัพย์สินทีGจะลงทุนเพิGมเติม รวมทั [งดําเนินการติดต่อกับสํานักงาน ก.ล.ต. 
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หนว่ยราชการหรือองค์กรของรัฐ หรือบคุคลใด ๆ เพืGอการดงักลา่ว เป็นต้น 

(3) ดําเนินการอืGนใดอนัจําเป็นหรือเกีGยวเนืGองกับการดงักล่าวข้างต้นทุกประการเพืGอให้การดําเนินการ
ดงักล่าวประสบผลสําเร็จ รวมถึงการแต่งตั [งและ/หรือถอดถอนผู้ รับมอบอํานาจช่วงในการดําเนินการดงักล่าวตาม (1) และ (2) 
ข้างต้น เพืGอให้การดําเนินการดงักลา่วประสบผลสาํเร็จ 

(4) ใช้ดุลพินิจในการทีGจะเข้าลงทุนหรือไม่เข้าลงทุนในทรัพย์สินไม่ว่าทั [งหมดหรือบางส่วน และ/หรือ
พิจารณากําหนด แก้ไข หรือเปลีGยนแปลงรูปแบบการเข้าลงทนุ วิธีการ หรือเงืGอนไขต่าง ๆ ในการเข้าลงทนุหรือสญัญาเข้าลงทนุทีG
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เกีGยวข้อง เนืGองจากเงืGอนไขหรือผลจากการเจรจาต่อรองกบัเจ้าของทรัพย์สินและ/หรือผู้ มีสิทธิเหนือทรัพย์สินทีGกองทรัสต์จะเข้า
ลงทนุ หรือเนืGองด้วยผลจากการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายแสดงให้เห็นวา่การเข้าลงทนุของกองทรัสต์ในทรัพย์สินดงักลา่วไม่
ก่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมแก่กองทรัสต์และ/หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ หรืออาจก่อภาระผกูพนัให้แก่กองทรัสต์เกินสมควร ทั [งนี [ เพืGอ
ประโยชน์ของกองทรัสต์และผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เป็นสําคญั 

ประธานฯ นําเสนอวาระถดัไปให้ทีGประชมุพิจารณา 
วาระทีE 8   พิจารณารับทราบการแก้ไขเพิEมเติมสัญญาก่อตั ]งทรัสต์เพืEอให้สอดคล้องกับการลงทุนใน

ทรัพย์สินทีEจะลงทุนเพิEมเตมิของกองทรัสต์ตามวาระทีE 6 และวาระทีE 7 
วาระทีE 8.1 พิจารณารับทราบการแก้ไขเพิEมเติมสัญญาก่อตั ]งทรัสต์เพืEอให้สอดคล้องกับการลงทุนใน

ทรัพย์สินทีEจะลงทนุเพิEมเตมิของกองทรัสต์ตามวาระทีE 6 

ประธานฯ ขอให้คณุกวินทร์ เอีGยมสกลุรัตน์ชี [แจงตอ่ทีGประชมุ 

คุณกวนิทร์ เอีEยมสกุลรัตน์ ตวัแทนของผู้จดัการกองทรัสต์ แจ้งตอ่ทีGประชมุวา่สบืเนืGองจากวาระทีG 6 ผู้จดัการกองทรัสต์
เห็นสมควรให้ทีGประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์พิจารณารับทราบการแก้ไขเพิGมเติมสญัญาก่อตั [งทรัสต์เพืGอให้สอดคล้องกบัการลงทนุใน
โครงการกาดฝรัGง วิลเลจ โดยแก้ไขเพิGมเติมและ/หรือปรับปรุงข้อมลูและรายละเอียดต่าง ๆ ทีGเกีGยวข้องกับทรัพย์สินทีGจะลงทุน
เพิGมเติมเป็นรายละเอียดทรัพย์สินทีGกองจะลงทุนเพิGมเติมครั [งทีG 2 เพืGอให้เป็นไปตามสญัญาก่อตั [งทรัสต์ โดยการแก้ไขเพิGมเติม
ดงักล่าวไม่ได้กระทบสิทธิทําให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เสียประโยชน์คู่สญัญา ผู้จดัการกองทรัสต์เห็นสมควรให้ทีGประชุมรับทราบการ
แก้ไขเพิGมเติมสญัญาก่อตั [งทรัสต์ เพืGอให้สอดคล้องกบัการเข้าลงทนุในทรัพย์สินทีGจะลงทนุเพิGมเติมของกองทรัสต์ เพืGอให้การลงทนุ
เป็นไปตามสญัญาก่อตั [งทรัสต์ ผู้จดัการกองทรัสต์ขอความเหน็ชอบจากทรัสตี  

คุณทิพาวรรณ ภัทรวิกรม ตัวแทนจากทรัสตีได้กล่าวต่อทีGประชุมว่า การแก้ไขเพิGมเติมสัญญาก่อตั [งทรัสต์ของ
กองทรัสต์ดงักลา่วเป็นการแก้ไขเพืGอให้สอดคล้องกบัการดําเนินงานจริง โดยการแก้ไขเพิGมเติมสญัญาก่อตั [งทรัสต์ไม่ได้เป็นการขดั
ต่อสญัญาก่อตั [งทรัสต์และกฎหมายทีGเกีGยวข้อง อีกทั [งยงัเพิGมความชดัเจนในส่วนของรายละเอียดทรัพย์สินทีGกองทรัสต์เข้าลงทนุ
เพิGมเตมิ 

ประธานฯ กลา่วตอ่ทีGประชมุวา่เนืGองจากวาระนี [เป็นวาระแจ้งเพืGอทราบ จงึไมมี่การลงคะแนนเสยีง 
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ถามคําถาม 
เนืGองจากไมมี่ผู้ใดมีคําถาม ประธานฯ จงึนําทีGประชมุเข้าสูว่าระตอ่ไป 
วาระทีE 8.2 พิจารณารับทราบการแก้ไขเพิEมเติมสัญญาก่อตั ]งทรัสต์เพืEอให้สอดคล้องกับการลงทุนใน

ทรัพย์สินทีEจะลงทนุเพิEมเตมิของกองทรัสต์ตามวาระทีE 7 

คุณกวนิทร์ เอีEยมสกุลรัตน์ ตวัแทนของผู้จดัการกองทรัสต์ แจ้งตอ่ทีGประชมุวา่สบืเนืGองจากวาระทีG 7 ผู้จดัการกองทรัสต์
เห็นสมควรให้ทีGประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์พิจารณารับทราบการแก้ไขเพิGมเติมสญัญาก่อตั [งทรัสต์เพืGอให้สอดคล้องกบัการลงทนุใน
โครงการเดะคริสตลั ชยัพฤกษ์ โดยแก้ไขเพิGมเติมและ/หรือปรับปรุงข้อมลูและรายละเอียดตา่ง ๆ ทีGเกีGยวข้องกบัทรัพย์สนิทีGจะลงทนุ
เพิGมเติมเป็นรายละเอียดทรัพย์สินทีGกองจะลงทุนเพิGมเติมครั [งทีG 2 เพืGอให้เป็นไปตามสญัญาก่อตั [งทรัสต์ โดยการแก้ไขเพิGมเติม
ดงักล่าวไม่ได้กระทบสิทธิทําให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เสียประโยชน์คู่สญัญา ผู้จดัการกองทรัสต์เห็นสมควรให้ทีGประชุมรับทราบการ
แก้ไขเพิGมเติมสญัญาก่อตั [งทรัสต์ เพืGอให้สอดคล้องกบัการเข้าลงทนุในทรัพย์สินทีGจะลงทนุเพิGมเติมของกองทรัสต์ เพืGอให้การลงทนุ
เป็นไปตามสญัญาก่อตั [งทรัสต์ ผู้จดัการกองทรัสต์ขอความเหน็ชอบจากทรัสตี  

คุณทพิาวรรณ ภทัรวกิรม ตวัแทนจากทรัสตีได้กลา่วตอ่ทีGประชมุวา่ในวาระทีG 8.2 นี [ 
การแก้ไขเพิGมเติมสญัญาก่อตั [งทรัสต์ของกองทรัสต์ดงักล่าว เป็นการแก้ไขเพืGอให้สอดคล้องกบัการดําเนินงานจริง โดย

การแก้ไขเพิGมเติมสญัญาก่อตั [งทรัสต์ไม่ได้เป็นการขดัตอ่สญัญาก่อตั [งทรัสต์และกฎหมายทีGเกีGยวข้อง อีกทั [งยงัเพิGมความชดัเจนใน
สว่นของรายละเอียดทรัพย์สนิทีGกองทรัสต์เข้าลงทนุเพิGมเตมิ 

ประธานฯ กลา่วตอ่ทีGประชมุวา่เนืGองจากวาระนี [เป็นวาระแจ้งเพืGอทราบ จงึไมมี่การลงคะแนนเสยีง 
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ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ถามคําถาม 
เนืGองจากไมมี่ผู้ใดมีคําถาม ประธานฯ จงึนําทีGประชมุเข้าสูว่าระตอ่ไป 
วาระทีE 9   เรืEองอืEน ๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ถามคําถาม 

ประธานฯ อา่นคําถามจากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มีดงันี [ 
คาํถามทีE 1  สอบถามเกีGยวกบันโยบายการชว่ยเหลอืผู้ เชา่รายยอ่ยในชว่งสถานการณ์ COVID-19 
คุณกวินทร์ เอีEยมสกุลรัตน์ รายงานตอ่ทีGประชมุวา่กองทรัสต์ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ เช่าทั [งในเรืGองคา่เช่าและเรืGองอืGน ๆ 

เช่น การตลาด การออกสืGอ การโปรโมทเรืGองเดลิเวอรีG จากการประเมินในอนาคต 1-2 เดือนข้างหน้า คา่เฉลีGยของสว่นลดทีGจะให้ผู้
เช่าของทรัพย์สินทั [งหมดของกองทรัสต์จะอยู่ประมาณร้อยละ 20-30 ซึGงน้อยลงกว่าปีทีGแล้ว เนืGองจากโครงการของกองทรัสต์เน้น
กลุ่มผู้บริโภคในชมุชนใกล้เคียง ซึGงในความเป็นจริงแล้วยงัมีผู้มาใช้บริการโครงการต่าง ๆ ของกองทรัสต์พอสมควร กองทรัสต์มี
ความตั [งใจทีGจะชว่ยเหลอืผู้ เชา่โดยคํานงึถงึความเหมาะสมของแตล่ะร้านค้าด้วย  

คาํถามทีE 2  สอบถามความคืบหน้าเกีGยวกบัการลงทนุในโครงการ Mixed Use ทีGเยาวราช 
คุณกวินทร์ เอีEยมสกุลรัตน์ รายงานต่อทีGประชุมว่าขณะนี [โครงการ Mixed Use ทีGเยาวราชอยู่ในขั [นตอนการจัดทํา

รายงานตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย และโครงสร้างทีGเหมาะสมในการเข้าลงทนุตอ่ไป โดยคาดวา่จะลงทนุได้สําเร็จในไตรมาสทีG 
2 ของปีนี [ 

คาํถามทีE 3 ขอทราบแผนการดําเนินงานกองทรัสต์ในปีนี [และเปา้หมายในการให้สว่นลดชว่งสิ [นปี 
คุณกวินทร์ เอีEยมสกุลรัตน์ รายงานต่อทีGประชุมว่า ผลการดําเนินงานในปีนี [จะดีขึ [นกว่าทีGแล้ว โดยอัตราการเช่า 

(Occupancy Rate) และค่าเช่าทีGเพิGมขึ [นเนืGองจากเศรษฐกิจทีGฟื[นตวั กองทรัสต์จะพิจารณาปัจจยัดงักล่าวในการนําเสนอส่วนลด
ให้แก่ผู้ เชา่ 

คาํถามทีE 4  ผู้จดัการกองทรัสต์จะมีการลงทนุในพื [นทีGเชา่ประเภทออฟฟิศหรือไม ่และจะเกิดขึ [นในชว่งเวลาใด 
คุณกวินทร์ เอีEยมสกุลรัตน์ รายงานต่อทีGประชมุว่าผู้จดัการกองทรัสต์กําลงัศกึษาความเป็นไปได้ในการลงทนุในพื [นทีG

สํานกังานออฟฟิศ ซึGงขณะนี [โครงการ Mixed Use ทีGหวัลําโพง (เยาวราช) มีพื [นทีGสว่นสํานกังานออฟฟิศด้วยแตไ่มใ่ชพื่ [นทีGสว่นใหญ่ 
(ขนาดประมาณ 2,000 ตารางเมตร) 

คาํถามทีE 5  กองทรัสต์สามารถลงทนุเพิGมเตมิได้อีกเทา่ไร โดยไมเ่พิGมทนุ 
คุณกวินทร์ เอีE ยมสกุลรัตน์ รายงานต่อทีGประชุมว่าสําหรับโครงการกาดฝรัGง วิลเลจ และโครงการเดอะคริสตัล 

ชยัพฤกษ์ นั [นมีขนาดการลงทนุรวมกนัประมาณ 600 ล้านบาท และโครงการทีGหวัลําโพง (เยาวราช) มีมลูค่าประมาณ 180 ล้าน
บาท กองทรัสต์จงึมีแหลง่เงินทนุคงเหลอืสทุธิทีGประมาณ 300 ล้านบาท สาํหรับใช้ในการลงทนุเพิGมเตมิในอนาคต 

เนืGองจากไม่มีคําถามใด ๆ เพิGมเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทีGมาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการ
ประชมุ เวลา 10.57 น. 

 
*************************************** 



22

 
 

 
 

 
สิ$งที$สง่มาด้วย 2 

วนัที$ 5 เมษายน 2565 
 
เรื$อง รายงานประจาํปี 2564 

ทรัสต์เพื$อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล 
 
เรียน ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 
 

บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จํากดั (“ผู้จัดการกองทรัสต์”) ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื$อการลงทนุ
ในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ อลัไล (“กองทรัสต์”) ขอแจ้งให้ทราบวา่รายงานประจําปี 2564 ได้ดําเนินการเผยแพร่ไว้บน
เว็บไซต์ของกองทรัสต์ (www.allyreit.com) ตั bงแต่วนัที$ 20 เมษายน 2565 เป็นต้นไป โดยผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามารถดาวน์
โหลดข้อมลูเพิ$มเตมิได้ที$ 

 

 

 

จงึเรียนมาเพื$อทราบ 

 

 
 

 ขอแสดงความนบัถือ 
ทรัสต์เพื$อการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ อลัไล 
 

-กวินทร์ เอี-ยมสกลุรตัน์- 
 

(นายกวินทร์ เอี$ยมสกลุรัตน์) 
กรรมการผู้จดัการ 

บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จํากดั ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ 
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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 
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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
ผู้สอบบัญชีประจาํปี 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. 
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สิ$งที$สง่มาด้วย / 

 
 

หนังสือมอบฉันทะ 
PROXY 

(สําหรับผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที7ปรากฏในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตั Dงให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหนว่ยทรัสต์) 
(For foreign unitholders who have custodians in Thailand only) 

แบบ ข. 
Form B. 

 
เขียนที7                                                                         
Written at 

 วนัที7 เดือน พ.ศ.  
Date Month Year 

 
(1)  ข้าพเจ้า            สญัชาติ  

       I/We     Nationality  
อยูบ้่านเลขที7 ถนน                     ตําบล/แขวง  
Reside at Road                                                           Sub-district  
อําเภอ/เขต จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์   
District                                                   Province                                                      Postal Code 
 

 
(v) ในฐานะผู้ประกอบธรุกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหน่วยทรัสต์ (Custodian) ให้กบั  

as a Custodian for  
เป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื7อการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ อลัไล 
being a unitholder of ALLY Leasehold Real Estate Investment Trust 
โดยถือหนว่ยทรัสต์จํานวนทั Dงสิ Dนรวม     หน่วย และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                                เสียง ดงันี D  
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 อยูบ้่านเลขที7       
     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 ุ            à8               ปี อยูบ้่านเลขที7              vä                 
                       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                   êëíêë                            . 
Province       Bangkok Postal Code                   10310       
         
  

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Duty Stamp Baht 20) 
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 หรือ กรรมการอิสระ 
 or Independent Director, namely 
 
 o (3.3)                                   นายวรภคั ธนัยาวงษ์          อาย ุ            à8               ปี อยูบ้่านเลขที7              î                 
  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                   êëóëë                            . 
Province    Bangkok      Bangkok Postal Code             10400  
 

คนหนึ7งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื7อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ประจําปี 2565 
ผ่านสื7ออิเล็กทรอนิกส์ ในวนัที7 20 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. โดยการถ่ายทอดสดจากสํานกังานใหญ่ของบริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จํากดั ชั Dน í อาคาร E ซีดีซี 
คริสตลั ดีไซน์ เซน็เตอร์ เลขที7 õõõ ถนนประดิษฐ์มนธูรรม แขวงคลองจั7น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร êëvóë หรือที7จะพงึเลื7อนไปในวนั เวลา และสถานที7อื7นด้วย 

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 Dงนี D ดงันี D  
       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 Dเป็นเพียงวาระแจ้งเพื7อทราบ 
 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 Dเป็นเพียงวาระแจ้งเพื7อทราบ 
 Agenda for acknowledgement only. 

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

 วาระนี Dเป็นเพียงวาระแจ้งเพื7อทราบ 
 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 Dเป็นเพียงวาระแจ้งเพื7อทราบ 
 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 Dเป็นเพียงวาระแจ้งเพื7อทราบ 

 Agenda for acknowledgement only. 
 

(4.6) วาระที- 6  รับทราบการแต่งตั vงบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็นผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบัญชีประจาํปี ÅÇÉÇ จาํนวน Å,xÑÑ,ÑÑÑ 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 Dเป็นเพียงวาระแจ้งเพื7อทราบ 
 Agenda for acknowledgement only. 
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(4.7) วาระที- 7  รับทราบการแก้ไขเพิ-มเตมิสัญญาก่อตั vงทรัสต์ 
 Agenda No. 7 To acknowledge the amendment of the trust deed 

 วาระนี Dเป็นเพียงวาระแจ้งเพื7อทราบ 
 Agenda for acknowledgement only. 

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

 Agenda No.8 To consider other matters (if any) 
 

(5) ในกรณีที7ผู้ 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 รับมอบฉนัทะในวาระใดที7ไมเ่ป็นไปตามที7ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี Dให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนั Dนไมถ่กูต้องและไมใ่ชเ่ป็นการ
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)  ในกรณีที7ข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีที7ที7ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติใน
เรื7องใดนอกเหนือจากเรื7องที7ระบไุว้ข้างต้น รวมถงึกรณีที7มีการแก้ไขเปลี7ยนแปลงหรือเพิ7มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลง
มติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที7เห็นสมควร 
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. 

 

กิจการใดที7ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีที7ผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามที7ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ 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. 
 
 
 
                                                                                                              ลงชื7อ/Signed..............................................................ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 
 ( ) 
 
 
 ลงชื7อ/Signed.............................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
 ( ) 
 
หมายเหต ุ
1.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. นี D ใช้เฉพาะกรณีที7ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที7ปรากฏชื7อในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตั Dงให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย

เป็นผู้ รับฝากและดแูลหน่วยทรัสต์ให้เท่านั Dน 
 Only foreign unitholders whose names appear in the registration book and have appointed a Custodian in Thailand can use the Proxy Form B. 
2.  หลกัฐานที7ต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
     Evidence to be attached with this Proxy Form are: 

(1) หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ ดําเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
    Power of Attorney from the unitholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on behalf of the unitholder. 
(2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธรุกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 
 Letter of certification to certify that a person executing the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian. 

3.  ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที7มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบง่แยกจํานวนหน่วยทรัสต์ให้
ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคน เพื7อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

 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 vote. 
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สิ#งที#สง่มาด้วย 5 
 

ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื6ออเิลก็ทรอนิกส์ 
ทรัสต์เพื6อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล 

Acceptance for the invitation of online meeting  
of ALLY LEASEHOLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 

 
(1) ข้าพเจ้า 

I/We 
 
อยู่บ้านเลขที8 
Address 
 

สัญชาต ิ
Nationality 

(2) เป็นผู้ถือหน่วยของทรัสต์เพื8อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล 
Being a shareholder of ALLY LEASEHOLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 
โดยถือหน่วยจาํนวนทั oงสิ oนรวม 
Holding the total amount of 

หน่วย 
Shares 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื7ออเิล็กทรอนิกส์ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ ปรากฏตามสิ=งที=สง่มา
ด้วย A และปิดอากรแสตมป์จํานวน 20 บาท พร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะเอกสารหรือหลกัฐานเพื=อแสดงตน และเอกสารประกอบในการเข้าร่วม
ประชมุโดยสง่ให้แก่เจ้าหน้าที=ลงทะเบียนในวนัที=กําหนด และในกรณีที=ท่านประสงค์จะมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้ เข้าร่วมประชมุ โปรด
กรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะที=สง่มาด้วย A โดยสามารถสง่หนงัสือมอบฉนัทะพร้อมเอกสารประกอบ เพื=อแสดงตนมายงั
ผู้จดัการกองทรัสต์ ภายในวันที7 17 เมษายน 2565 

 
ประสงค์จะเข้าร่วมประชมุ และลงคะแนนผา่นสื8ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-meeting) สําหรับการประชมุสามญัประจําปี 2565  

วนัพธุที8 ST เมษายน SWXW เวลา YT.TT น. – 12.00 น. โดยต้องการเข้าร่วมประชมุ 
 □ เข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 
 □ มอบฉนัทะให้ (นาย/นาง/นางสาว)          
 หมายเลขบตัรประชาชน       ได้เข้าร่วมประชมุดงักลา่วข้างต้น 
 
 (3) ข้อมลูในการจดัสง่วิธีเข้าร่วมประชมุ  

อีเมล 
Email 

(โปรดระบ)ุ 

เบอร์โทร 
Phone Number 

(โปรดระบ ุ

 
(4) จดัสง่เอกสารเพื8อยืนยนัตวัตนตามสิ8งที8สง่มาด้วย วิธีการเข้าร่วมประชมุภายในวนัที8 17 เมษายน 2565 
(5) เมื8อทา่นได้รับการยืนยนัตวัตนแล้วผู้จดัการกองทรัสต์ จะจดัสง่วิธีการเข้าร่วมประชมุไปยงัอีเมลที8ทา่นได้ระบไุว้ข้างต้น  
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สิ#งที#สง่มาด้วย / 
 

ข้อมูลของกรรมการอสิระของ 
บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จาํกัด 

ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 
 

ท่านทีG 1 

 
ท่านทีG 2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชืGอ : นายธีระ ภูต่ระกลู 
ตาํแหน่งปัจจุบนั : กรรมการอิสระ 
อายุ : 58 ปี 
วุฒกิารศกึษา : - M.A. Economics in Finance & Investment Exeter University, UK 

- B.Sc. Economics, Bradford University, UK 
ประสบการณ์การทาํงาน  
(5 ปี ย้อนหลัง) 
 
 

: - กรรมการอิสระ บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จํากดั 
- กรรมการอิสระ ธนาคาร ซมูิโตโม มิตซยุ ทรัสต์ (ไทย) จํากดั (มหาชน) 
- ผู้ก่อตั fง JT Financial Planners 

ชืGอ : นายวรภคั ธนัยาวงษ์ 
ตาํแหน่งปัจจุบนั : กรรมการอิสระ 
อายุ : 58 ปี 
วุฒกิารศกึษา : - BS. Management Science & Computer System - Oklahoma State 

University, Stillwater 
- MBA Finance - University of Missouri, Kansas City 

ประสบการณ์การทาํงาน  
(5 ปี ย้อนหลัง) 
 
 
 

: - กรรมการอิสระ บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จํากดั 
- กรรมการผู้จดัการใหญ่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
- ทีxปรึกษาอาวโุส บริษัทแมคคนิเซย์ แอนด์ คอมพานี 
- กรรมการ บมจ.ฟินนัซา่ 
- อนกุรรมการยทุธศาสตร์ สํานกังานพฒันารัฐบาลดิจิตลั 
- กรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์ฟินนัเซีย ไซรัส จํากดั (มหาชน) 
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สิ#งที#สง่มาด้วย 7 
 

แบบขอรับรายงานประจาํปี 2564 ในแบบรูปเล่ม 
ทรัสต์เพืAอการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล 

 
 
เรียน ผู้จดัการกองทรัสต์  

ทรัสต์เพืAอการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล 
 
 ขอแจ้งความประสงค์ขอรับรายงานประจําปี 2564 ในแบบรูปเล่ม โดยมีรายละเอียดชื#อและที#อยู่ในการขอรับ
เอกสาร ดงันี I 
 
 
ชืAอและทีAอยู่ของผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 
 
ชืAอ             
 
ทีAอยู่              
 
             
 
             
 
             
 
             
 

        
 
 
หรือ ชอ่งทางตดิตอ่อื#น ๆ เพื#อขอรับรายงานประจําปี 2564 ในแบบรูปเลม่ ดงันี I 
 
อีเมล  ir.allyreit@ally-global.com  
 
เวบ็ไซต์  www.allyreit.com  
 
โทรศพัท์  0-2101-5999 หรือ 0-2101-5161 
 
 
 



ผูจัดการกองทรัสต   |  บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 888 ถนนประดิษฐมนูญธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 โทรศัพท 0-2101-5999

www.allyreit.com
เลขที่ 888 ถนนประดิษฐมนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240

ทรัสตี  |  บริษัทหลักทรัพย จัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด
ไทยพาณิชย ปารค พลาซา อาคาร 1 ชั้น 7-8 เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท 0-2949-1500  โทรสาร 0-2949-1501  |  www.scbam.com

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดทุกวันทําการ
บริษัท เค.อี. รีท แมเนจเมนท จํากัด

ฝายนักลงทุนสัมพันธ 
Ir.allyreit@ally-global.com หรือ +662 101 5161

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล
ALLY LEASEHOLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST


