
 

 

Enclosure 10 
 
 

 
หนังสือมอบฉันทะ 

PROXY 
(สําหรับผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทัว่ไป) 

(For general unitholders) 

  แบบ ก. 
 Form  A. 

 
เขียนท่ี        
Written at 

วนัท่ี                 เดือน                       พ.ศ.   
Date Month Year 

 
 (1)  ข้าพเจ้า      สญัชาติ   
        I/We                   Nationality  

อยู่บ้านเลขท่ี            ถนน ตําบล/แขวง   
Reside at                Road                                                   Tambol/Khwaeng  
อําเภอ/เขต            จงัหวดั รหสัไปรษณีย์ โทรศพัท์                      
Amphur/Khet                                       Province                                   Postal Code Tel 

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

โดยถือหน่วยทรัสต์จํานวนทัง้สิน้รวม หน่วย และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                                                   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 อยู่บ้านเลขท่ี      
       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 อยู่บ้านเลขท่ี          150        
     Mr. Chanitr Charnchainarong                  age         55  years,  resides at    150      

ถนน                  นางลิน้จ่ี                  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              

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Duty Stamp Baht 20) 



 

 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ครัง้ท่ี 1/2561  
ในวันท่ี  14  สิงหาคม  พ .ศ . 2561 เวลา 10.00 น . ณ  ห้องประชุมบอง วิวองท์  (Bon Vivant) โรงแรมตวันนา เลขท่ี  80 ถนน  สุรวงศ์  แขวงส่ีพระยา เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Trust Unitholders Meeting No. 1/2018 of 
Strategic Hospitality Extendable Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust on August 14, 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. 

 

 
 

                                                                                 ลงช่ือ/Signed..............................................................ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 
 ( ) 

 
 

                                                                           ลงช่ือ/Signed.............................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
 ( ) 
 
หมายเหต ุ

1.   ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหน่วยทรัสต์ให้
ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

 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. 

 



 

 

Enclosure 10 
 

 
หนังสือมอบฉันทะ 

PROXY 
(สําหรับผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทัว่ไป) 

(For general unitholders) 

แบบ ข. 
Form B. 

 
เขียนท่ี        
Written at 

 วนัท่ี เดือน พ.ศ.  
Date Month Year 

 
(1)  ข้าพเจ้า                                  สญัชาติ   

       I/We                                        Nationality  
อยู่บ้านเลขท่ี ถนน                     ตําบล/แขวง   
Reside at Road                                                           Tambol/Khwaeng  
อําเภอ/เขต จงัหวดั                         รหสัไปรษณีย์                             
Amphur/Khet                                                   Province                                                      Postal Code 
 

(2) เป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์แบบตอ่อายไุด้เพ่ือธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่า สตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี ้ 
      being a unitholder of Strategic Hospitality Extendable Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust                                                                           
โดยถือหน่วยทรัสต์จํานวนทัง้สิน้รวม หน่วย และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                                  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 อยู่บ้านเลขท่ี      
         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  
 
 
 
 
 
 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Duty Stamp Baht 20) 



 

 

 
 
                
 (3.2)               นายชนิตร ชาญชยัณรงค์                       อาย ุ                   55    ปี อยู่บ้านเลขท่ี                150                          
                Mr. Chanitr Charnchainarong                  age                    55    years, resides at           150    
ถนน                นางลิน้จ่ี                  ตําบล/แขวง                    ทุ่งมหาเมฆ                     อําเภอ/เขต                     สาทร             
Road              Nang Linchee       Tambol/Khwaeng         Thung Mahamek    Amphur/Khet                Sathorn         
จงัหวดั            กรุงเทพมหานคร      รหสัไปรษณีย์                 10120       
Province        Bangkok    Postal Code                 10120              
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ครัง้ท่ี 1/2561 ในวนัท่ี 14 
สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบอง วิวองท์ (Bon Vivant) โรงแรมตวนันา เลขท่ี 80 ถนน สรุวงศ์ แขวงส่ีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะ
พงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Trust Unitholders' Meeting No. 1/2018 of Strategic 
Hospitality Extendable Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust on August 14, 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. 

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

(4.1) วาระที่ 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจาํปี 2561 
 Agenda No. 1 To consider and approve the minutes of the ordinary general meeting of 2018 

�    (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
        (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 รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
       (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  �    เหน็ด้วย  �    ไมเ่ห็นด้วย �    งดออกเสียง 
        Approve Disapprove Abstain 
 

(4.2)  วาระที่ 2  พิจารณาอนุมัติการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าของอสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินอ่ืนที่เก่ียวข้อง
ของโครงการโรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur และโครงการโรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach 
Resort (รวมเรียกว่า "ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม") และการดําเนินการตามเงื่อนไขที่เก่ียวข้องกับการลงทุนใน
ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเตมิ 

 Agenda No. 2 To consider and approve investing in real properties and leasehold rights in real properties and other relevant 
assets of Hilton Garden Inn Kuala Lumpur Hotel and Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort Hotel (collectively 
referred to as the "Additional Investment Assets"), and proceeding with the conditions related to the 
investment in the Additional Investment Assets 

�       (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (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 รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  �    เหน็ด้วย  �    ไมเ่ห็นด้วย �    งดออกเสียง 
        Approve Disapprove Abstain 
 

 (4.3) วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนของ SHREIT โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ใหม่จํานวนประมาณไม่เกิน 
415,000,000 หน่วย เพื่อลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม และวิธีการกําหนดราคาหน่วยทรัสต์ที่ออกและ
เสนอขายเพิ่มเตมิ 

 
 



 

 

 
 
 Agenda No. 3 To consider and approve the capital increase of SHREIT by issuing and offering additional unit trusts of not 

more than 415,000,000 units in order to make additional investments in the Additional Investment Assets, and 
the methods for determining the price of those trust units 

�       (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
                (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 รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  �    เหน็ด้วย  �    ไมเ่ห็นด้วย �    งดออกเสียง 
        Approve Disapprove Abstain 

 
(4.4) วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติวิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมและการนํา

หน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 Agenda No. 4 To consider and approve methods for offering and allocating the additional trust units, and registering the 

additional trust units as listed securities with the Stock Exchange of Thailand 
�       (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
                (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 รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  �    เหน็ด้วย  �    ไมเ่ห็นด้วย �    งดออกเสียง 
        Approve Disapprove Abstain 

 
(4.5) วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงินจํานวนประมาณ 62.50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 2,083.88 ล้านบาท) จาก

ธนาคารพาณิชย์ในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ แห่งหน่ึงหรือหลายแห่ง และอาจรวมถึงสถาบันการเงนิอ่ืนใด 
ซึ่งเงินกู้อาจเป็นสกุลเงินไทย (บาท) และ/หรือสกุลเงินต่างประเทศ และการให้หลักประกันที่เก่ียวข้องกับการ
กู้ยืมเงิน เพื่อลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ทัง้นี ้จํานวนเงินกู้อาจปรับเปล่ียนได้ โดยไม่เกินอัตราส่วน
ตามที่ กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่  ทจ. 49/2555 เร่ือง การออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน
ของเจ้าหนีเ้งนิกู้ตามสัญญากู้ยืมเงนิของกองทรัสต์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

 Agenda No. 5 To consider and approve the borrowing of not exceeding USD 62.50 million (approximately Baht 2,083.88 
million) from a local and/or foreign commercial bank or banks, which may include other financial institution, 
and the loans may be given in Thai Baht (Baht) and/or other foreign currencies, and providing securities 
relating to the loans in order to invest in the Additional Investment Assets. The size of the loans is subject to 
change, provided that the debt to equity ratio does not exceed the limit prescribed in the Notification of the 
Capital Market Supervisory Board No. Tor.Jor. 49/2555 Re: Issuing and Offering REIT Units (as amended), 
and conditions for the loans pursuant to SHREIT's current loan agreements 

�       (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
                (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 รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  �    เหน็ด้วย  �    ไมเ่ห็นด้วย �    งดออกเสียง 
        Approve Disapprove Abstain 

 
(4.6) วาระที่ 6  พจิารณาอนุมัติการเข้าทาํธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์ หรือบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับผู้จัดการ

กองทรัสต์ ที่เก่ียวเน่ืองกับการดาํเนินการตามวาระที่ 2 ถงึวาระที่ 5 
 Agenda No. 6 To consider and approve entering into the related party transactions between the REIT and the REIT Manager 

or related persons of the REIT Manager, pursuant to agenda items 2 to 5 
 



 

 

 
 
 
 
(4.6.1) วาระที่ 6.1  พจิารณาอนุมัตกิารเข้าทาํสัญญาเช่า (Master Lease Agreement) สาํหรับทรัพย์สินที่จะลงทุน 
 Agenda No. 6.1 To consider and approve entering into a master lease agreement in relation to the Additional Investment 

Assets 
�       (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
                (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 รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  �    เหน็ด้วย  �    ไมเ่ห็นด้วย �    งดออกเสียง 
        Approve Disapprove Abstain 

 
(4.6.2) วาระที่ 6.2  พจิารณาอนุมัติการเข้าทาํธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์ หรือบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับผู้จัดการ

กองทรัสต์อ่ืนๆ ของกองทรัสต์ SHREIT 
 Agenda No. 6.2 To consider and approve the entering into other related party transactions between the REIT and the REIT 

Manager or related persons of the REIT Manager of SHREIT 
หมายเหต:ุ เน่ืองจากไม่มีการนําเสนอรายละเอียดสําหรับวาระท่ี 6.2  จงึไมมี่การลงมติในวาระนี ้
Remark: As there is no information to propose for the Agenda No. 6.2, no voting is required.   

 
(4.7)  วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตัง้ทรัสต์เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุน

เพิ่มเตมิ 
 Agenda No. 7 To consider and approve amending the provisions in the Trust Deed to be consistent with the investment in 

the Additional Investment Assets  
�       (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
                (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 รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  �    เหน็ด้วย  �    ไมเ่ห็นด้วย �    งดออกเสียง 
        Approve Disapprove Abstain 

 
(4.8) วาระที่ 8  พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 Agenda No. 8 To consider other matters (if any) 
�       (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
                (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 รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  �    เหน็ด้วย  �    ไมเ่ห็นด้วย �    งดออกเสียง 
        Approve Disapprove Abstain 

 
(5) ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนตน ขอความกรุณาให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุระบุเสียงลงคะแนน

โดยเฉพาะเจาะจงวา่ เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย 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 รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็น
การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

 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)  ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติใน
เร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเทจ็จริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า
ได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 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. 

 
กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ 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. 

 

 

                                                                                                           ลงช่ือ/Signed..............................................................ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 

(                                             ) 

 

 

ลงช่ือ/Signed..............................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

(                                             ) 

 

หมายเหต ุ

1.   ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหน่วยทรัสต์ให้
ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

 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. 

 



 
 

 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 10 
 

 
หนังสือมอบฉันทะ 

PROXY 
(สําหรับผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีปรากฏในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหน่วยทรัสต์) 

(For foreign unitholders who have custodians in Thailand only) 

แบบ ค. 
Form C. 

 
เขียนท่ี    
Written at 

 วนัท่ี เดือน พ.ศ.  
Date Month Year 

 
(1)  ข้าพเจ้า                                  สญัชาติ   

       I/We                                        Nationality  
อยู่บ้านเลขท่ี ถนน                     ตําบล/แขวง   
Reside at Road                                                           Tambol/Khwaeng  
อําเภอ/เขต จงัหวดั                         รหสัไปรษณีย์                             
Amphur/Khet                                                   Province                                                      Postal Code 

 
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหน่วยทรัสต์ (Custodian) ให้กบั    
as a Custodian for  
 
ซึง่เป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์แบบตอ่อายไุด้เพ่ือธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่า สตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี ้                                                                     
being a unitholder of Strategic Hospitality Extendable Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust                                                                                                    
โดยถือหน่วยทรัสต์จํานวนทัง้สิน้รวม     หน่วย และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                                เสียง ดงันี ้ 
holding the total amount of                              unit, and having the right to vote equal to      votes as follows: 
 

(2) ขอมอบฉนัทะให้  
       Hereby appoint 

 
 (2.1)    อาย ุ ปี อยู่บ้านเลขท่ี      
         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  
 
 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Duty Stamp Baht 20) 



 
 

 

               (2.2)               นายชนิตร ชาญชยัณรงค์                       อาย ุ                   55    ปี อยู่บ้านเลขท่ี                150                          
                Mr. Chanitr Charnchainarong                  age                    55    years,  resides at           150         
ถนน                  นางลิน้จ่ี                  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              
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ครัง้ท่ี 1/2561 ในวนัท่ี 14  
สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบอง วิวองท์ (Bon Vivant) โรงแรมตวนันา เลขท่ี 80 ถนน สรุวงศ์ แขวงส่ีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะ
พงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Trust Unitholders' Meeting No. 1/2018 of Strategic 
Hospitality Extendable Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust on August 14, 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. 

(3)  ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
        I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

�  มอบฉนัทะตามจํานวนหน่วยทรัสต์ทัง้หมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
 To grant the total amount of unit trust holding and having the right to vote 
�  มอบฉนัทะบางส่วน คือ                            
 To grant the partial units as follows:                                                              
 หน่วยทรัสต์       หน่วย และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้                                        เสียง 
 Unit trust units, and having the right to vote equal to                              votes, 
 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทัง้หมด                           เสียง 
 Total amount of voting rights                                                           votes. 

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

 (4.1) วาระที่ 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจาํปี 2561 
  Agenda No. 1 To consider and approve the minutes of the ordinary general meeting of 2018 

�       (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (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 รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  �    เหน็ด้วย  �    ไมเ่ห็นด้วย �    งดออกเสียง 
        Approve Disapprove Abstain 
 

 (4.2) วาระที่ 2  พิจารณาอนุมัติการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าของอสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินอ่ืนที่เก่ียวข้อง
ของโครงการโรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur และโครงการโรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach 
Resort (รวมเรียกว่า "ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม") และการดําเนินการตามเงื่อนไขที่เก่ียวข้องกับการลงทุนใน
ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเตมิ 

 Agenda No. 2 To consider and approve investing in real properties and leasehold rights in real properties and other relevant 
assets of Hilton Garden Inn Kuala Lumpur Hotel and Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort Hotel (collectively 
referred to as the "Additional Investment Assets"), and proceeding with the conditions related to the 
investment in the Additional Investment Assets 

�       (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
                (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 รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  �    เหน็ด้วย  �    ไมเ่ห็นด้วย �    งดออกเสียง 
        Approve Disapprove Abstain 
 

 (4.3)  วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนของ SHREIT โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ใหม่จํานวนประมาณไม่เกิน 
415,000,000 หน่วย เพื่อลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม และวิธีการกําหนดราคาหน่วยทรัสต์ที่ออกและ
เสนอขายเพิ่มเตมิ 

 Agenda No. 3 To consider and approve the capital increase of SHREIT by issuing and offering additional unit trusts of not 
more than 415,000,000 units in order to make additional investments in the Additional Investment Assets, and 
the methods for determining the price of those trust units 

�       (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
                (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 รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  �    เหน็ด้วย  �    ไมเ่ห็นด้วย �    งดออกเสียง 
        Approve Disapprove Abstain 
 

(4.4)  วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติวิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมและการนํา
หน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

  Agenda No. 4 To consider and approve methods for offering and allocating the additional trust units, and registering the 
additional trust units as listed securities with the Stock Exchange of Thailand 

�       (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
                (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 รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  �    เหน็ด้วย  �    ไมเ่ห็นด้วย �    งดออกเสียง 
        Approve Disapprove Abstain 

 
(4.5)  วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงินจํานวนประมาณ 62.50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 2,081.08 ล้านบาท) จาก

ธนาคารพาณิชย์ในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ แห่งหน่ึงหรือหลายแห่ง และอาจรวมถึงสถาบันการเงนิอ่ืนใด 
ซึ่งเงินกู้อาจเป็นสกุลเงินไทย (บาท) และ/หรือสกุลเงินต่างประเทศ และการให้หลักประกันที่เก่ียวข้องกับการ
กู้ยืมเงิน เพื่อลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ทัง้นี ้จํานวนเงินกู้อาจปรับเปล่ียนได้ โดยไม่เกินอัตราส่วน
ตามที่ กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่  ทจ. 49/2555 เร่ือง การออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน
ของเจ้าหนีเ้งนิกู้ตามสัญญากู้ยืมเงนิของกองทรัสต์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

  Agenda No. 5 To consider and approve the borrowing of not exceeding USD 62.50 million (approximately Baht 2,081.08 
million) from a local and/or foreign commercial bank or banks, which may include other financial institution, 
and the loans may be given in Thai Baht (Baht) and/or other foreign currencies, and providing securities 
relating to the loans in order to invest in the Additional Investment Assets. The size of the loans is subject to 
change, provided that the debt to equity ratio does not exceed the limit prescribed in the Notification of the 
Capital Market Supervisory Board No. Tor.Jor. 49/2555 Re: Issuing and Offering REIT Units (as amended), 
and conditions for the loans pursuant to SHREIT's current loan agreements 

 
 
 
 
 



 
 

 

�       (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
                (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 รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  �    เหน็ด้วย  �    ไมเ่ห็นด้วย �    งดออกเสียง 
        Approve Disapprove Abstain 

 
(4.6)  วาระที่ 6  พจิารณาอนุมัติการเข้าทาํธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์ หรือบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับผู้จัดการ

กองทรัสต์ ที่เก่ียวเน่ืองกับการดาํเนินการตามวาระที่ 2 ถงึวาระที่ 5 
  Agenda No. 6 To consider and approve entering into the related party transactions between the REIT and the REIT Manager 

or related persons of the REIT Manager, pursuant to agenda items 2 to 5 
 

(4.6.1) วาระที่ 6.1  พจิารณาอนุมัตกิารเข้าทาํสัญญาเช่า (Master Lease Agreement) สาํหรับทรัพย์สินที่จะลงทุน 
  Agenda No. 6.1 To consider and approve entering into a master lease agreement in relation to the Additional Investment 

Assets 
�       (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (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 รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
              (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  �    เหน็ด้วย  �    ไมเ่ห็นด้วย �    งดออกเสียง 
        Approve Disapprove Abstain 

 
(4.6.2) วาระที่ 6.2  พจิารณาอนุมัติการเข้าทาํธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์ หรือบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับผู้จัดการ

กองทรัสต์อ่ืนๆ ของกองทรัสต์ SHREIT 
  Agenda No. 6.2 To consider and approve the entering into other related party transactions between the REIT and the REIT 

Manager or related persons of the REIT Manager of SHREIT 
หมายเหต:ุ เน่ืองจากไม่มีการนําเสนอรายละเอียดสําหรับวาระท่ี 6.2  จงึไมมี่การลงมติในวาระนี ้
Remark: As there is no information to propose for the Agenda No. 6.2, no voting is required.   

 
(4.7) วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตัง้ทรัสต์เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุน

เพิ่มเตมิ 
  Agenda No. 7 To consider and approve amending the provisions in the Trust Deed to be consistent with the investment in 

the Additional Investment Assets  
�       (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (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 รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
              (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  �    เหน็ด้วย  �    ไมเ่ห็นด้วย �    งดออกเสียง 
        Approve Disapprove Abstain 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

(4.8) วาระที่ 8  พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
  Agenda No. 8 To consider other matters (if any) 

�       (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (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 รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
              (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  �    เหน็ด้วย  �    ไมเ่ห็นด้วย �    งดออกเสียง 
        Approve Disapprove Abstain 

 
(5) ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนตน ขอความกรุณาให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุระบุเสียงลงคะแนน

โดยเฉพาะเจาะจงวา่ เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย 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 รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็น

การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
    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) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติใน

เร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเทจ็จริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า
ได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

       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. 
 
 กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ 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. 
 
 
                                                                                                              ลงช่ือ/Signed..............................................................ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 
 ( ) 
 
 
 ลงช่ือ/Signed.............................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
 ( ) 
 
หมายเหต ุ
1.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นี ้ใช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย

เป็นผู้ รับฝากและดแูลหน่วยทรัสต์ให้เท่านัน้ 
 Only foreign unitholders whose names appear in the registration book and have appointed a Custodian in Thailand can use the Proxy Form C. 
 
 
 



 
 

 

2.  หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
     Evidence to be attached with this Proxy Form are: 

(1) หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ ดําเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
    Power of Attorney from the unitholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on behalf of the unitholder. 
(2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจ 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 ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหน่วยทรัสต์ให้
ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคน เพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

 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. 

 




