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วิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะ 
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต ์คร้ังที ่1/2563 ของ 

ทรัสตเ์พื่อการลงทนุในอสังหาริมทรัพยแ์บบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่า สตราทจิีก  
ฮอสพทิอลลิตี ้(“กองทรัสต ์SHREIT”) วนัที ่25 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น.  

ณ  ห้องประชุมคริสตัล บอลลมู  (Crystal Ballroom)   ชัน้ 2 (Lobby) โรงแรมฮอลิเดยอ์นินส์ีลม กรุงเทพ  
เลขที ่ 981 ถนนสีลม แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

1. การลงทะเบียน 

ผูถื้อหน่วยทรสัตห์รือผูร้บัมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลกัฐาน (ตามขอ้ 2 หรือขอ้ 3) ใหแ้ก่
ผูจ้ัดการกองทรัสตห์รือเจา้หนา้ท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ณ สถานท่ีประชุม ก่อนเวลาประชุมไดต้ั้ง้แต่เวลา 9.00 น. 
ของวนัท่ี 25 มิถนุายน 2563 

2. การเข้าประชุมดว้ยตนเอง 

กรณีบคุคลธรรมดา 

ใหแ้สดงบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวขา้ราชการหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือ
หน่วยทรสัตแ์ก่เจา้หนา้ที่เพื่อลงทะเบียนก่อนเริ่มประชมุ 

กรณีนิติบคุคล 

กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยใหม้อบเอกสารหลกัฐานดงัต่อไปนีแ้ก่เจา้หนา้ที่เพื่อลงทะเบียนก่อน
เริ่มประชมุ 

ก) ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการพร้อมลงนามรับรองส า เนาถูกต้องโดย 
ผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 

ข) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวข้าราชการหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของ  
ผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

กรณีนิติบคุคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ใหม้อบเอกสารหลกัฐาน ดงัต่อไปนี ้

ก) ส าเนาหนงัสือรบัรองการเป็นนิติบคุคล ซึ่งออกโดยหน่วยราชการท่ีมีอ  านาจของประเทศที่นิติบคุคลนัน้ตัง้อยู่ 
พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พรอ้มประทับตราส าคญัของ 
นิติบคุคล (ถา้มี) 

ข) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวข้าราชการหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของ  
ผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

ส าหรบันิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ เอกสารใดที่มิไดม้ีตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัท าค าแปล
เป็นภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มกนัดว้ย และใหผู้ม้ีอ  านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ ลงนามรบัรองความถกูตอ้ง
ของค าแปล 
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3. การมอบฉันทะ 

ผูถื้อหน่วยทรสัตร์ายใดที่ประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่นเป็นตวัแทนของตนเพื่อเขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออก
เสียงตอ้งเป็นการมอบฉันทะใหก้ับบุคคลธรรมดารายใดรายหนึ่งเท่านัน้ และผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะถือว่าการใช้
สิทธิออกเสียงของตวัแทนผูถื้อหน่วยทรสัตใ์นครัง้นีเ้ป็นการใชสิ้ทธิออกเสียงตามจ านวนหน่วยทรสัตท์ั้ง้หมดของ 
ผู้ถือหน่วยทรัสตท์ี่มอบฉันทะ หรือเป็นการใช้สิทธิออกเสียงตามจ านวนสิทธิทั้งหมดของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ 
มอบฉนัทะแลว้แต่กรณี 

4. เอกสารทีต่อ้งใช้ประกอบการมอบฉันทะ 

1) กรณีผูถื้อหน่วยทรสัต ์(ผูม้อบฉนัทะ) เป็นบคุคลธรรมดา ผูม้อบฉนัทะจะตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปนี ้

– หนงัสือมอบฉนัทะซึ่งลงนามโดยผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ละผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

– ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณี  
ผูม้อบฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูม้อบฉนัทะ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 

– ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวขา้ราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณี   
ผูร้บัมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบฉันทะ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผู้รบั
มอบฉนัทะ 

2) กรณีผูถื้อหน่วยทรสัต ์(ผูม้อบฉนัทะ) เป็นนิติบคุคล ผูม้อบฉนัทะจะตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปนี ้

– หนงัสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผูม้ีอ  านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลตามหนงัสือรบัรองนิติบุคคลพรอ้ม
ประทับตราส าคญัของนิติบุคคลฉบบัล่าสุดที่ออกโดยหน่วยงานราชการ (อายุไม่เกิน 3 เดือนนบัจาก
วนัท่ีออกหนงัสือ) พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) พรอ้มติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

– กรณีผูม้อบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ใหส่้งมอบส าเนาหนงัสือรบัรองนิติบุคคล
ฉบบัล่าสดุที่ออกโดยหน่วยงานราชการ (อายุไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัที่ออกหนงัสือ) ซึ่งรบัรองส าเนา
ถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 

– กรณีผูม้อบฉันทะเป็นนิติบุคคลในต่างประเทศ ใหส่้งมอบส าเนาหนังสือรบัรองนิติบุคคล ซึ่งออกโดย
หน่วยราชการท่ีมีอ  านาจของประเทศที่นิติบคุคลนัน้ตัง้อยู ่ซึ่งรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนาม
ผกูพนันิติบคุคลนัน้ พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 

– ส าหรบันิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มิไดม้ีตน้ฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะตอ้งจัดท าค าแปลเป็น
ภาษาอังกฤษแนบมาพรอ้มกันดว้ยและใหผู้ม้ีอ  านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรบัรองความ
ถกูตอ้งของค าแปล 

– ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบ
ฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูร้บัมอบฉนัทะ 


