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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) 
PROXY (Form A) 

ส าหรบัผูถ้ือหน่วยทรสัตท์ั่วไป / For general unitholders 
 

เขียนท่ี      
Written at 

วนัท่ี                 เดือน                       พ.ศ.   
Date                Month                                                     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                                                       เสียง ดงันี ้ 
holding the total amount of                                                     unit, and having the right to vote equal to                                      votes as follows: 
 

(3) ขอมอบฉันทะให ้        
 Hereby appoint 
 (3.1) ชื่อ อาย ุ ปี   อยู่บา้นเลขท่ี ...................................                                              
             Name age                     years, reside at 

ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต  
Road  Tambol/ Khwaeng Amphur/ Khet  
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์  เบอรโ์ทรศพัทม์ือถือ (ส าหรบั OTP)* ……………………..                      
Province  Postal Code                                                                   Mobile phone (for OTP)* 
อีเมล*์…………………………………………………………………….. 
Email* 

 (3.2) ชื่อ อาย ุ ปี   อยู่บา้นเลขท่ี ...................................                                              
             Name age                     years, reside at 

ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต  
Road  Tambol/ Khwaeng Amphur/ Khet  
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์  เบอรโ์ทรศพัทม์ือถือ (ส าหรบั OTP)* ……………………..                        
Province  Postal Code                                                                  Mobile phone (for OTP)* 
อีเมล*์…………………………………………………………………….. 
Email* 
 

  คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามัญผูถ้ือหน่วยทรัสต์ประจ าปี 
2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ในวนัศกุรท่ี์ 29 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลาอ่ืนดว้ย 

 any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Unitholders by electronic 
meeting on Friday, 29 April 2022 at 10:00 a.m., or any adjournment at any date and time thereof. 
 
 
 

                                                                                 ลงชื่อ/Signed..............................................................ผูม้อบฉันทะ/Grantor 
 ( ) 
 

 

                                                                           ลงชื่อ/Signed.............................................................ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 
 ( ) 
หมายเหตุ  1. ผู้ถือหน่วยทรัสตท่ี์มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน
หน่วยทรสัตใ์หผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

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 vote    

2. กรณีมอบฉันทะใหผู้อ้ื่น กรุณากรอกขอ้มลูทัง้หมด โดยเฉพาะท่ีระบ ุ(*) ใหถ้กูตอ้ง ครบถว้น มิเช่นนัน้ บริษัทฯ จะไม่สามารถจดัส่ง ชื่อผูใ้ช ้(Username)  
รหสัผูใ้ช ้(Password) และ OTP ใหแ้ก่ท่านเพื่อใชใ้นการล็อกอิน (log-in) เขา้สู่ระบบการประชมุผูถ้ือหุน้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสไ์ด ้  

Appointing a Proxy to another person, please correctly and completely fill in the form, especially those specified with (*). Otherwise the Company 
shall not be able to send you the Username & Password and OTP used for log-in to the e-service for shareholder meeting.                                                                                                                                                                                                    

ติดอากรแสตมป์ 
20 บาท 

Duty Stamp 
Baht 20 


