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หนังสือมอบฉันทะ 

PROXY 

(สาํหรับผู้ถือหนว่ยทรัสต์ทวัไป) 

(For general unitholders) 

แบบ ข. 

Form B. 

 

เขียนที     ………………………………………………. 

Written at 

 วนัที เดือน พ.ศ. ................. 

Date Month Year 

 

(1)  ข้าพเจ้า                                  สญัชาติ......................................................................................                

       I/ We                                        Nationality  

อยู่บ้านเลขท ี ถนน                     ตําบล/แขวง                                        . 

Reside at Road                                                           Tambol/ Khwaeng  

อําเภอ/เขต จงัหวดั                         รหสัไปรษณีย์                                         . 

Amphur/ Khet                                                   Province                                                      Postal Code 

 

(2) เป็นผู้ถือหน่วยทรัสตข์องทรัสต์เพอืการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์แบบตอ่อายไุด้เพือธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่า สตราทจิีก ฮอสพิทอลลิตี  

      being a unitholder of Strategic Hospitality Extendable Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust                                                                                                                                          

โดยถือหน่วยทรัสต์จํานวนทงัสนิรวม หนว่ย และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั                                  เสียง ดงันี  

holding the total amount of   unit, and having the right to vote equal to                         votes as follows: 

 

(3) ขอมอบฉนัทะให้ 

 Hereby appoint 

  

 (3.1)    อาย ุ ปี อยู่บ้านเลขที ......................  

         age  years, reside at 

ถนน ตําบล/แขวง  อําเภอ/เขต   

Road Tambol/ Khwaeng Amphur/ Khet  

จงัหวดั รหสัไปรษณีย์                          

Province Postal Code   

 

 หรือ กรรมการอิสระ  

 or Independent Director, namely  

 

               (3.2)               นายชนิตร ชาญชยัณรงค์                       อาย ุ                  55    ปี อยู่บ้านเลขท ี           150        . 

                                             Mr. Chanitr Charnchainarong                                                    age                   55                    years,  resides at       150         . 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

(Duty Stamp Baht 20) 
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ถนน                นางลินจี                  ตําบล/แขวง                    ทุง่มหาเมฆ                     อําเภอ/เขต                     สาทร                          . 

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

จงัหวดั            กรุงเทพมหานคร      รหสัไปรษณีย์                 10120       

Province        Bangkok    Postal Code                 10120           

    

คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามญัผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจําปี 2562 

ของทรัสตเ์พือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์แบบตอ่อายไุด้เพือธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่า  สตราทีจิก  ฮอสพิทอลลิต ี ในวนัท ี29 เมษายน พ.ศ. 2562  เวลา 10.00 น. 

ณ ห้องประชุมบอง วิวองท์ (Bon Vivant) โรงแรมตวนันา เลขที 80 ถนนสรุวงศ์ แขวงสพีระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือทีจะพงึเลือนไปในวนั เวลา และสถานที

อืนด้วย 

any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2019 Annual General Meeting of Trust Unitholders of Strategic 

Hospitality Extendable Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust on April 29, 2019 at 10:00 a.m. at Bon Vivant Room, The Tawana Bangkok, 

No. 80 Surawong Road, Si Phraya Subdistrict, Bang Rak District, Bangkok or any adjournment at any date, time and place thereof. 

(4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครังน ีดงันี  

       I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

 

(4.1)   วาระที 1  พจิารณาอนุมัตริายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครังที 1/2561 ของกองทรัสต์ SHREIT เมอืวันท ี 

                                   14 สิงหาคม 2561 

 Agenda No. 1 To consider and   approve   the   previous Minutes for Extraordinary General Meeting of the unitholders of  

SHREIT No. 1/2018 dated14 August 2018   

    (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเหน็สมควร 

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

   (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 

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

      เหน็ด้วย       ไมเ่หน็ด้วย      งดออกเสียง 

        Approve Disapprove Abstain 

 

 (4.2)   วาระที 2              รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของกองทรัสต์ SHREIT ประจาํปี 2561 

 Agenda No. 2       To acknowledge the performance report of SHREIT for 2018 

       (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเหน็สมควร 

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

   (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 

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

      เหน็ด้วย       ไมเ่หน็ด้วย      งดออกเสียง 

        Approve Disapprove Abstain 

 

(4.3)   วาระที 3  รับทราบงบแสดงฐานะทางการเงนิ (งบดุล) และงบกาํไรขาดทุนของกองทรัสต์ SHREIT สาํหรับรอบระยะเวลา

บญัชีสนิสุด ณ วันท ี31 ธันวาคม 2561 

 Agenda No. 3 To acknowledge the Statement of Financial Position (Balance Sheet) and Profit and Loss Statement of the 

SHREIT for the accounting period ended 31 December 2018 

       (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเหน็สมควร 

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

   (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 
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                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

      เหน็ด้วย       ไมเ่หน็ด้วย      งดออกเสียง 

        Approve Disapprove Abstain 

                    (4.4) วาระท ี4             รับทราบการงดจ่ายประโยชน์ตอบแทนประจาํปี 2561 

 Agenda No. 4 To acknowledge the postponement of distribution payment for 2018 to the next payment 

       (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเหน็สมควร 

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

   (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 

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

      เหน็ด้วย       ไมเ่หน็ด้วย      งดออกเสียง 

        Approve Disapprove Abstain 

 

                    (4.5) วาระท ี5             รับทราบการแต่งตังผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยและกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจาํปี  

                                                       2562 

 Agenda No. 5 To acknowledge the appointment of the Company’s and its Subsidiaries’ auditors and fix its audit fee for 2019 

            (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเหน็สมควร 

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

   (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 

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

      เหน็ด้วย       ไมเ่หน็ด้วย      งดออกเสียง 

        Approve Disapprove Abstain 

 

(4.6) วาระท ี6  พจิารณาเรืองอนืๆ (ถ้ามี) 

 Agenda No. 6 To consider other matters (if any) 

       (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเหน็สมควร 

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

   (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 

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

      เหน็ด้วย       ไมเ่หน็ด้วย      งดออกเสียง 

        Approve Disapprove Abstain 

 

(5) ในกรณีทีผู้ ถือหน่วยลงทุนมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตน ขอความกรุณาให้ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุเสียง

ลงคะแนนโดยเฉพาะเจาะจงวา่ เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย 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 รับมอบฉนัทะในวาระใดทีไม่เป็นไปตามทรีะบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะนีให้ถือวา่การลงคะแนนเสยีงนนัไม่ถกูต้องและไมใ่ช่เป็น

การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

 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. 
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(7)  ในกรณีทีข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไมช่ัดเจน หรือในกรณีทีทีประชมุมีการพจิารณาหรือลงมติ

ในเรืองใดนอกเหนือจากเรืองทีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีทีมีการแก้ไขเปลียนแปลงหรือเพมิเติมข้อเทจ็จริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทน

ข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเหน็สมควร 

 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. 

กิจการใดทีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทีผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่า

ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

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. 

 

 

 

                                                                                                           ลงชือ/Signed..............................................................ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 

(                                             ) 

 

 

ลงชือ/Signed..............................................................ผู้รับมอบฉนัทะ/Proxy 

(                                             ) 

 

หมายเหต ุ

1.   ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทีมอบฉันทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผู้เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหน่วยทรัสต์

ให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพอืแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

 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. 

 

 


