-สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 6(ปิ ดอำกรแสตมป์ 20 บำท)
(Duty Stamp Baht 20)

หนังสือมอบฉันทะ
PROXY
(สำหรับผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่วั ไป)
(For general unitholders)

แบบ ก.
Form A.
เขียนที่
Written at
วันที่
Date

เดือน
Mont

(1) ข้ำพเจ้ำ
I/ We
อยู่บำ้ นเลขที่
Reside at
อำเภอ/เขต
Amphur/ Khet

พ.ศ.
Year
สัญชำติ
Nationality

ถนน
Road
จังหวัด
Province

ตำบล/แขวง
Tambol/ Khwaeng
รหัสไปรษณีย ์
Postal Code

โทรศัพท์
Tel

(2) เป็ นผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์แบบต่ออำยุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิกำรเช่ำ สตรำทีจิก ฮอสพิทอลลิตี ้
being a unitholder of Strategic Hospitality Extendable Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust
โดยถือหน่วยทรัสต์จำนวนทัง้ สิน้ รวม
หน่วย และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ
เสียง ดังนี ้
holding the total amount of
unit, and having the right to vote equal to
votes as follows:
(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
(3.1)
ถนน
Road
จังหวัด
Province

อำยุ
ปี อยู่บำ้ นเลขที่ ...................................
age
years, reside at
อำเภอ/เขต
Amphur/ Khet

ตำบล/แขวง
Tambol/ Khwaeng
รหัสไปรษณีย ์
Postal Code
หรือ กรรมกำรอิสระ
or Independent Director, namely

ถนน
Road
จังหวัด
Province

(3.2) นำยชนิตร ชำญชัยณรงค์
Mr. Chanitr Charnchainarong
นำงลิน้ จี่
ตำบล/แขวง
Nang Linchee
Tambol/Khwaeng
กรุงเทพมหำนคร
รหัสไปรษณีย ์
Bangkok
Postal Code

อำยุ
age
ทุ่งมหำเมฆ
Thung Mahamek
10120
10120
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56
ปี อยู่บำ้ นเลขที่
150
56
years, resides at 150
อำเภอ/เขต
สำทร
Amphur/Khet
Sathorn

-สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 6-

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้ำพเจ้ำเพื่อเข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมสำมัญผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
ประจำปี
2563 ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์แบบต่ออำยุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิกำรเช่ำ สตรำทีจิก ฮอสพิทอลลิตี ้ ในวันที่ 27 เมษำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 10.00 น.
ณ สำนักงำนใหญ่ของบริษัทฯ ห้องประชุมสเปซส์ (SPACES) เลขที่ 1 อำคำรเอ็มไพร์ทำวเวอร์ ชัน้ เอ็ม (M) ถนนสำทรใต้ แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลำ และสถำนที่อื่นด้วย
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2020 Annual General Meeting of Trust Unitholders of Strategic
Hospitality Extendable Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust on April 27, 2020 at 10:00 a.m. at the Company’s Head Office, SPACES’
Meeting Room, M Floor, No. 1 Empire Tower, South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120 or any adjournment at any date, time and place
thereof.

ลงชื่อ/Signed..............................................................ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
(
)

ลงชื่อ/Signed.............................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
(
)
หมำยเหตุ
1.

ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็ นผูเ้ ข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สำมำรถแบ่งแยกจำนวนหน่วยทรัสต์ให้
ผูร้ บั มอบฉันทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได้
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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