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วิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะ 

ในการประชุมสามัญผู้ถอืหน่วยทรัสต์ ประจาํปี 2561  ของ 

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่า สตราทีจกิ ฮอสพทิอลลติี ้

วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. 

ห้องประชุมบอง ววิองท์ (Bon Vivant) โรงแรมตวันนา เลขที่ 80 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก 

กรุงเทพมหานคร 

__________________________ 

 

1.  การลงทะเบียน 

 

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้ รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลกัฐานเพ่ือการตรวจสอบ ณ สถานท่ี

ประชมุก่อนเวลาได้ตัง้แตเ่วลา 9.00 น. ของวนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2561 

 

2.  การเข้าประชุมด้วยตนเอง 

 

(1) กรณีบุคคลธรรมดา 

- ให้แสดงบตัรประจําตวัประชาชน หรือ บตัรประจําตวัข้าราชการ หรือ หนงัสือเดินทางฉบบัจริง ท่ียงัไม่

หมดอายขุองผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

 

(2) กรณีนิติบุคคล 

- กรณีเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสาํเนาหนงัสอืรับรองนิติบคุคล อายไุมเ่กิน 6 

เดือน ซึ่งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนัน้ พร้อมประทับตราสําคญัของ 

นิติบคุคล (ถ้ามี) 

- กรณีเป็นนิติบุคคลในต่างประเทศ ให้แนบสําเนาหนงัสอืรับรองการเป็นนิติบคุคล อายไุม่เกิน 1 ปี ซึ่ง

ออกโดยหน่วยราชการท่ีมีอํานาจของประเทศท่ีนิติบุคคลนัน้ตัง้อยู่ และให้ผู้มีอํานาจลงนามผูกพนันิติ

บคุคลนัน้ลงนามรับรองความถกูต้อง พร้อมประทบัตราสาํคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) 

- เอกสารใดท่ีมิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะต้องจดัทําคําแปลเป็นภาษาองักฤษแนบมาพร้อมกนัด้วย 

และให้ผู้มีอํานาจลงนามผูกพนันิติบุคคลนัน้ลงนามรับรองความถูกต้องของคําแปล พร้อมประทบัตรา

สาํคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) 

- ผู้มีอํานาจลงนามผกูพนันิติบคุคลตามหนงัสือรับรองนิติบคุคล ต้องแสดงบตัรประจําตวัประชาชน หรือ

บตัรประจําตวัข้าราชการ หรือ หนงัสอืเดินทางฉบบัจริงท่ียงัไมห่มดอาย ุเพ่ือลงทะเบียน 

 

3.  การมอบฉันทะ 

- ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (สําหรับผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทัว่ไป) หรือ หนังสือมอบฉันทะ
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แบบ ข. (สําหรับผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีปรากฏในทะเบียนเป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian ใน

ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหนว่ยทรัสต์) ท่ีแนบมาพร้อมนี ้

- เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ผู้จดัการกองทรัสต์ใคร่ขอความร่วมมือจากท่านผู้ ถือหน่วยทรัสต์ใน

การจดัสง่หนงัสือมอบฉนัทะก่อนวนัประชมุลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 1 วนัทําการ โดยจดัสง่ถึง “ผู้จัดการกองทรัสต์

ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่า สตราที

จิก ฮอสพิทอลลิตี” เลขท่ี 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชัน้ท่ี 24 ห้อง 2401 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขต

สาทร กรุงเทพมหานคร 

- หนงัสือมอบฉันทะต้องกรอกข้อมูลและลงลายมือช่ือให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีดลบข้อความท่ีสําคัญ     

ผู้มอบฉนัทะต้องลงนามกํากบัไว้ทกุแหง่ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

 

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ 

 

(1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ผู้มอบฉนัทะจะต้องจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนี ้

- หนงัสอืมอบฉนัทะซึง่ลงนามโดยผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 

- สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือสําเนาหนงัสือเดินทาง ท่ียงัไม่หมดอายุ

ของผู้มอบฉนัทะ พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูต้องโดยผู้มอบฉนัทะ  

- สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือสําเนาหนงัสือเดินทาง ท่ียงัไม่หมดอายุ

ของผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูต้องโดยผู้ รับมอบฉนัทะ  

 

(2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ผู้มอบฉนัทะจะต้องจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนี ้

- หนงัสือมอบฉนัทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนามผกูพนันิติบคุคลตามหนงัสือรับรองนิติบคุคล พร้อมประทบัตรา

สาํคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) 

- สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือ สาํเนาบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือ สาํเนาหนงัสือเดินทาง ท่ียงัไม่หมดอายุ

ของผู้มีอํานาจลงนามผกูพนันิติบคุคลตามหนงัสือรับรองนิติบคุคล ซึ่งเป็นผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ พร้อมลง

นามรับรองสาํเนาถกูต้องโดยผู้มีอํานาจลงนามดงักลา่ว 

- กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นนิติบคุคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสาํเนาหนงัสอืรับรองนิติบคุคล อายไุม่เกิน 6 เดือน

ซึง่รับรองสาํเนาถกูต้องโดยผู้มีอํานาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ พร้อมประทบัตราสาํคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) 

- กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นนิติบคุคลในต่างประเทศ ให้แนบสําเนาหนงัสือรับรองการเป็นนิติบคุคล อายไุม่เกิน 1 ปี ซึ่ง

ออกโดยหนว่ยราชการท่ีมีอํานาจของประเทศท่ีนิติบคุคลนัน้ตัง้อยู่ และให้ผู้มีอํานาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ลง

นามรับรองความถกูต้อง พร้อมประทบัตราสาํคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) 

- เอกสารใดท่ีมิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะต้องจดัทําคําแปลเป็นภาษาองักฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มี

อํานาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ลงนามรับรองความถกูต้องของคําแปล พร้อมประทบัตราสาํคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) 

-        สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือสําเนาหนงัสือเดินทาง ท่ียงัไม่หมดอายขุอง

ผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูต้องโดยผู้ รับมอบฉนัทะ 
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หนังสือมอบฉันทะ
PROXY 

(สาํหรับผูถื้อหน่วยทรัสตท์ัว่ไป) 

(For general Unitholders) 

แบบ ก.
Form A.

 

เขียนท่ี                                                  
Written at

วนัท่ี เดือน พ.ศ.  
Date Month Year

 

(1)  ขา้พเจา้                                สญัชาติ  
      I/We                                     Nationality

อยูบ่า้นเลขท่ี ถนน ตาํบล/แขวง  
Reside at Road                                                            Tambol/Khwaeng
อาํเภอ/เขต จงัหวดั        รหสัไปรษณีย ์ โทรศพัท ์                                      
Amphur/Khet                                         Province                                                                     Postal Code                                         Tel
 

(2)  เป็นผูถื้อหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์บบต่ออายุไดเ้พื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่า สตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี
     being a unitholder of Strategic Hospitality Extendable Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust                                                                                                                                                    

โดยถือหน่วยทรัสตจ์าํนวนทั้งส้ินรวม หน่วย และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                 เสียง ดงัน้ี  
holding the total amount of                           unit, and having the right to vote equal to                              votes as follows:
  

(3)  ขอมอบฉนัทะให้  
      Hereby appoint

 

(3.1) อายุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี                                    
      age   years, reside at

ถนน   ตาํบล/แขวง  อาํเภอ/เขต
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 

จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์                          
Province Postal Code 

 

หรือ กรรมการอิสระ
or Independent Director, namely

 

                 (3.2)      นายชนิตร ชาญชยัณรงค ์                           อายุ  54   ปี           อยูบ่า้นเลขท่ี      150                           

                          Mr. Chanitr Charnchainarong                 age  54   years,    resides at           150            

ถนน            นางล้ินจ่ี                  ตาํบล/แขวง     ทุ่งมหาเมฆ                     อาํเภอ/เขต     สาทร            

Road  Nang Linchee        Tambol/Khwaeng Thung Mahamek    Amphur/Khet Sathorn         

จงัหวดั         กรุงเทพมหานคร      รหสัไปรษณีย ์         10120       

Province      Bangkok            Postal Code            10120         
 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรัสต ์ประจาํปี 2561 ในวนัท่ี  

30 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. ณ  ห้องประชุมบอง วิวองท ์(Bon Vivant) โรงแรมตวนันา เลขท่ี 80 ถนนสุรวงศ ์แขวงส่ีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะ

พึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2018 Annual General Meeting of Unitholders of Strategic Hospitality 
Extendable Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust on April 30, 2018 at 10.00 a.m. at Bon Vivant Room, the Tawana Bangkok, No. 80 
Surawong Road, Si Phraya, Bang Rak District, Bangkok or any adjournment at any date, time and place thereof.

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

(Duty Stamp Baht 20) 
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