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หนังสือมอบฉันทะ 
PROXY 

(ส าหรบัผูถ้ือหน่วยทรสัตท์ั่วไป) 
(For general unitholders) 

  แบบ ก. 
 Form  A. 

 
เขียนท่ี      
Written at 

วนัท่ี                 เดือน                       พ.ศ.   
Date                Mont                                                     Year 

 
 (1)  ขา้พเจา้      สญัชาติ  
        I/ We                        Nationality  

อยู่บา้นเลขท่ี            ถนน ต าบล/แขวง  
Reside at                Road                                                   Tambol/ Khwaeng  
อ าเภอ/เขต            จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์ โทรศพัท ์   
Amphur/ Khet                                                        Province                                   Postal Code Tel 

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

โดยถือหน่วยทรสัตจ์ านวนทัง้สิน้รวม หน่วย และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                                   เสยีง ดงันี ้ 
holding the total amount of                             unit, and having the right to vote equal to                                 votes as follows: 

 

(3) ขอมอบฉันทะให ้        
 Hereby appoint 
  

 (3.1) อาย ุ ปี   อยู่บา้นเลขท่ี ...................................                                              
              age                     years, reside at 

ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต  
Road  Tambol/ Khwaeng Amphur/ Khet  
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์                          
Province  Postal Code  

 

 หรือ กรรมการอิสระ  
 or Independent Director, namely  

 
  (3.2)    นายชนิตร ชาญชยัณรงค ์                            อาย ุ        56   ปี อยู่บา้นเลขท่ี          150        

   Mr. Chanitr Charnchainarong                  age         56  years, resides at    150      
ถนน                  นางลิน้จี่                  ต าบล/แขวง                     ทุ่งมหาเมฆ            อ าเภอ/เขต                           สาทร            
Road  Nang Linchee       Tambol/Khwaeng          Thung Mahamek  Amphur/Khet                      Sathorn        
จงัหวดั              กรุงเทพมหานคร      รหสัไปรษณีย ์                 10120       
Province          Bangkok    Postal Code                  10120              

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Duty Stamp Baht 20) 
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  คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม วิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์  

ครัง้ท่ี 2/2563 ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์บบต่ออายุไดเ้พื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่า สตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี ้  ในวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2563 
เวลา 10.00 น. ณ  หอ้งนครินทร ์ ชัน้  11 โรงแรมนิรนัดร ์ แกรนด ์เลขท่ี 1 ซอยอุดมสุข 17 (สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส อุดมสุข) ถ. สุขุมวิท 103 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา 
กรุงเทพฯ 10260 หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 

 any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Trust Unitholders  
No. 2/2020 of Strategic Hospitality Extendable Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust on 2 November 2020  at  10:00 a.m. at Nakarin Room,  
11th Floor, Niran  Grand  Hotel, 1 Soi  Udomsuk 17 (Udom Suk BTS Station), Sukhumvit  103  Road, Bang  Na Neau, Bangna, Bangkok  10260 or any 
adjournment at any date, time and place thereof. 

 

 
 

 
                                                                                 ลงชื่อ/Signed..............................................................ผูม้อบฉันทะ/Grantor 

 ( ) 
 
 
 

                                                                           ลงชื่อ/Signed.............................................................ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 
 ( ) 
 
หมายเหต ุ

1.   ผูถ้ือหน่วยทรสัตท่ี์มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหน่วยทรสัต์ให้
ผูร้บัมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

 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. 

 

 


