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Enclosure 3 
 

หนังสือมอบฉันทะ 
PROXY 

)สาํหรับผูถื้อหน่วยทรัสตท์ัว่ไป(  
(For general Unitholders) 

แบบ ก. 
Form A. 

 
เขียนท่ี                    
Written at 

วนัท่ี เดือน พ.ศ.  
Date Month Year 

 

(1) ขา้พเจา้                                สัญชาติ   
       I/We                                      Nationality   

อยูบ่า้นเลขท่ี ถนน          ตาํบลแขวง/  
Reside at Road                                                            Tambol/Khwaeng  
อาํเภอเขต/ จงัหวดั             รหสัไปรษณีย ์ โทรศพัท ์                  
Amphur/Khet                                         Province                                                                     Postal Code                                         Tel 
 

(2) เป็นผูถื้อหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์บบต่ออายไุดเ้พื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่า 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) ขอมอบฉนัทะให ้  
       Hereby appoint 
  

(3.1) อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี                                                   
       age    years, reside at 

ถนน   ตาํบลแขวง/  อาํเภอเขต/   
Road  Tambol/Khwaeng   Amphur/Khet  
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์                          
Province  Postal Code   

 

 หรือ กรรมการอิสระ  
 or Independent Director, namely  

 
                          (3.) นายชนิตร ชาญชยัณรงค ์                           อาย ุ 54   ปี         อยูบ่า้นเลขท่ี      10                           
                          Mr. Chanitr Charnchainarong                 age     years,    resides at           10                          
ถนน            นางล้ินจ่ี                  ตาํบล/แขวง     ทุ่งมหาเมฆ                     อาํเภอ/เขต     สาทร            
Road  Nang Linchee        Tambol/Khwaeng Thung Mahamek    Amphur/Khet Sathorn         
จงัหวดั         กรุงเทพมหานคร      รหสัไปรษณีย ์         2       
Province      Bangkok            Postal Code            1010                     
   

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรัสต ์ประจาํปี 61 ในวนัท่ี  
30 เมษายน พ.ศ. 61 เวลา 10.00 น. ณ  หอ้งประชุมบอง 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 0 บาท) 
(Duty Stamp Baht 0) 
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()  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
       I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

 

(.1)   วาระที่ 1  พจิารณาและรับทราบผลการดาํเนินงานของกองทรัสต์ SHREIT สําหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวนัที่ 3 ธันวาคม 2560 
 Agenda No. 1 To consider and acknowledge the operating results of the SHREIT for the accounting period ending on 

31 December 2017 

 หมายเหตุ: วาระท่ี 1 เป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระน้ี 
 Remark: Agenda No. 1 is for acknowledgement. Therefore, no voting is required.   
 

(.)   วาระที่   พจิารณาและรับทราบงบแสดงฐานะการเงนิ (Balance Sheet) และงบกาํไรขาดทุนของกองทรัสต์ SHREIT สําหรับ
รอบปีบัญชีส้ินสุดวนัที่ 3 ธันวาคม 2560  

 Agenda No. 2 To consider and acknowledge the Statement of Financial Position (Balance Sheet) and the Profit and Loss 
Statement of the SHREIT for the accounting period ending 31 December 2017 

 หมายเหตุ: วาระท่ี  เป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระน้ี 
 Remark:  Agenda No. 2 is for acknowledgement. Therefore, no voting is required. 

 

(.3)   วาระที่   พจิารณาและรับทราบการแต่งตั้งผู้จสอบบัญชีของกองทรัสต์ SHREIT และบริษัทในเครือ (Subsidiary Companies) 
และกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสําหรับปี 256 

Agenda No. 3 To consider and acknowledge the appointment of the auditor of SHREIT and its subsidiary 
companies and the determination of the remuneration of auditors for the year 2018 

 หมายเหตุ: วาระท่ี 3 เป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระน้ี 
 Remark:  Agenda No. 3 is for acknowledgement. Therefore, no voting is required. 

 

(.)   วาระที่ 4  พจิารณาและอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ของกองทรัสต์ SHREIT ภายในวงเงินไม่เกิน 00 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (United 
States Dollars) หรือสกุลเงินอ่ืนที่ เทียบเท่า ทั้ งนี้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือ กฎระเบียบอ่ืนๆ ที่เกีย่วข้องและมีผลใช้บังคบั 

 Agenda No. 4 To consider and approve the issuance and offering of debentures by SHREIT in an amount of not 
exceeding USD 100 million or equivalent in any foreign currency in accordance with the valid laws, rules, 
regulations and notifications of the Securities and Exchange Commission and/or relevant regulations 

        (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

   (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
       Approve        Disapprove                 Abstain 

 

(.)   วาระที่   พิจารณาและอนุมัติการศึกษาและสอบทานธุรกิจเบื้องต้นของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ SHREIT มีโอกาสจะเข้าลงทุน และ
ดาํเนินการอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพยีงการเดินทางและเข้าเยีย่มชม และอนุมัติราคาและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ตาม
ความสมควรและเหมาะสมแก่การดาํเนินการ 

Agenda No. 5 To consider and approve the conduct of initial due diligence of potential assets that SHREIT might 
invest  and related activities including but not limited to travel and site visit of such assets, cost and 
expenses of which shall be reasonable and appropriate 

        (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
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()  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
       I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

 

(.1)   วาระที่ 1  พจิารณาและรับทราบผลการดาํเนินงานของกองทรัสต์ SHREIT สําหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวนัที่ 3 ธันวาคม 2560 
 Agenda No. 1 To consider and acknowledge the operating results of the SHREIT for the accounting period ending on 

31 December 2017 

 หมายเหตุ: วาระท่ี 1 เป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระน้ี 
 Remark: Agenda No. 1 is for acknowledgement. Therefore, no voting is required.   
 

(.)   วาระที่   พจิารณาและรับทราบงบแสดงฐานะการเงนิ (Balance Sheet) และงบกาํไรขาดทุนของกองทรัสต์ SHREIT สําหรับ
รอบปีบัญชีส้ินสุดวนัที่ 3 ธันวาคม 2560  

 Agenda No. 2 To consider and acknowledge the Statement of Financial Position (Balance Sheet) and the Profit and Loss 
Statement of the SHREIT for the accounting period ending 31 December 2017 

 หมายเหตุ: วาระท่ี  เป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระน้ี 
 Remark:  Agenda No. 2 is for acknowledgement. Therefore, no voting is required. 

 

(.3)   วาระที่   พจิารณาและรับทราบการแต่งตั้งผู้จสอบบัญชีของกองทรัสต์ SHREIT และบริษัทในเครือ (Subsidiary Companies) 
และกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสําหรับปี 256 

Agenda No. 3 To consider and acknowledge the appointment of the auditor of SHREIT and its subsidiary 
companies and the determination of the remuneration of auditors for the year 2018 

 หมายเหตุ: วาระท่ี 3 เป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระน้ี 
 Remark:  Agenda No. 3 is for acknowledgement. Therefore, no voting is required. 

 

(.)   วาระที่ 4  พจิารณาและอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ของกองทรัสต์ SHREIT ภายในวงเงินไม่เกิน 00 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (United 
States Dollars) หรือสกุลเงินอ่ืนที่ เทียบเท่า ทั้ งนี้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือ กฎระเบียบอ่ืนๆ ที่เกีย่วข้องและมีผลใช้บังคบั 

 Agenda No. 4 To consider and approve the issuance and offering of debentures by SHREIT in an amount of not 
exceeding USD 100 million or equivalent in any foreign currency in accordance with the valid laws, rules, 
regulations and notifications of the Securities and Exchange Commission and/or relevant regulations 

        (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

   (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
       Approve        Disapprove                 Abstain 

 

(.)   วาระที่   พิจารณาและอนุมัติการศึกษาและสอบทานธุรกิจเบื้องต้นของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ SHREIT มีโอกาสจะเข้าลงทุน และ
ดาํเนินการอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพยีงการเดินทางและเข้าเยีย่มชม และอนุมัติราคาและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ตาม
ความสมควรและเหมาะสมแก่การดาํเนินการ 

Agenda No. 5 To consider and approve the conduct of initial due diligence of potential assets that SHREIT might 
invest  and related activities including but not limited to travel and site visit of such assets, cost and 
expenses of which shall be reasonable and appropriate 

        (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
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   (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
       Approve        Disapprove                 Abstain 

(.6)   วาระที่   พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
 Agenda No. 6 To consider other matters (if any)  

        (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

   (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
       Approve        Disapprove                 Abstain 

 

()  ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตน ขอความกรุณาให้ผูถื้อหน่วยลงทุนระบุเสียง
ลงคะแนนโดยเฉพาะเจาะจงวา่ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย 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.     

 

()  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ีใหถื้อวา่การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและ
ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหน่วยทรัสต ์

   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)  ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือ
ลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเ พิ่มเติมขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและ

ลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                              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. 

 
กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือ

เสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
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. 
 

 

                                                                                                                                           ลงช่ือ/Signed ..............................................................ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

( ) 

 
 
 

                                                                                                   ลงช่ือ/Signed.............................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

( ) 

หมายเหตุ 

1.  ผูถื้อหน่วยทรัสต์ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวน
หน่วยทรัสตใ์หผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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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Enclosure 3 
 

 
หนังสือมอบฉันทะ 

PROXY 
(สาํหรับผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์ปรากฏในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให ้Custodian ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหน่วยทรัสต)์ 

(For foreign unitholders who have custodians in Thailand only) 
  แบบ ข. 

Form B. 
 

เขียนท่ี                                            
Written at 

วนัท่ี เดือน พ.ศ.  
Date Month Year 

 
(1)  ขา้พเจา้                                สัญชาติ   
       I/We                                       Nationality   

อยูบ่า้นเลขท่ี           ถนน                    ตาํบลแขวง/  
Reside at               Road                                                            Tambol/Khwaeng  
อาํเภอเขต/           จงัหวดั                        รหสัไปรษณีย ์                   
Amphur/Khet                                                  Province                                                         Postal Code 
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหน่วยทรัสต ์(Custodian) ใหก้บั      
as a Custodian for  
 
ซ่ึงเป็นผูถื้อหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์บบต่ออายไุดเ้พื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่า 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: 

 
() ขอมอบฉนัทะให ้  

       Hereby appoint 
  

(.1) อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี                                                                        
    

       age  years, reside at 
ถนน   ตาํบลแขวง/  อาํเภอเขต/   
Road  Tambol/Khwaeng   Amphur/Khet  
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์                         
Province  Postal Code   
 

 หรือ กรรมการอิสระ  
 or Independent Director, namely  

 
                 (2.2) นายชนิตร ชาญชยัณรงค ์                           อาย ุ 54   ปี            อยูบ่า้นเลขท่ี      10                           
                          Mr. Chanitr Charnchainarong                  age     years,    resides at           10                          
ถนน            นางล้ินจ่ี                  ตาํบล/แขวง     ทุ่งมหาเมฆ                     อาํเภอ/เขต     สาทร            
Road  Nang Linchee        Tambol/Khwaeng Thung Mahamek    Amphur/Khet Sathorn         
จงัหวดั         กรุงเทพมหานคร      รหสัไปรษณีย ์         2       
Province      Bangkok    Postal Code            1010              
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรัสต ์ประจาํปี 61 ในวนัท่ี  
30 เมษายน พ.ศ. 61 เวลา 10.00 น. ณ  หอ้งประชุมบอง 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 0 บาท) 
(Duty Stamp Baht 0) 


