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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)   
PROXY (Form B.) 

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 ์                                        . 
Amphur/ Khet                                                   Province                                                      Postal Code 
 

(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 OPT)* 

อีเมล*์   
Email* 
 

 หรือ กรรมการอิสระ  
 or Independent Director, namely  
 

               (3.2) ชื่อ               นายกฤษณ ์ พนัธร์ตันมาลา                    อาย ุ                  53           ปี       อยู่บา้นเลขท่ี           222/58    หมู่ท่ี 5                   . 
                              Name            Mr.Krit Phanratanamala                        age                   53           years,  resides at   222/58           Moo 5                     . 
ถนน                    -                  ต าบล/แขวง                   บางรกันอ้ย                     อ าเภอ/เขต                     เมืองนนทบรุี                     . 
Road                  -       Tambol/Khwaeng         Bang Rak Noi    Amphur/Khet               Mueang Nonthaburi         .                   
จงัหวดั            นนทบรุี                                            รหสัไปรษณีย ์                11000       
Province        Nonthaburi    Postal Code                 11000       
       

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพือ่เขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถ้ือหน่วยทรสัตป์ระจ าปี 2565 ผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส ์ในวนัศกุรท์ี่ 29 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลาอื่นดว้ย 

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. 

 

หมายเหตุ  1. กรณีมอบฉันทะใหผู้อ้ื่น กรุณากรอกขอ้มลูทัง้หมด โดยเฉพาะท่ีระบุ (*) ใหถู้กตอ้ง ครบถว้น มิเช่นนัน้ บริษัทฯ จะไม่สามารถจัดส่ง ชื่อผูใ้ช ้(Username) 
รหสัผูใ้ช ้(Password) และ OTP ใหแ้ก่ท่าน เพื่อใชใ้นการล็อกอิน (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 
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 2. กรณีมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระ และมีการลงคะแนนเสียงล่วงหนา้ ผูถ้ือหุน้จะไม่ไดร้บัรหัสผ่าน เพราะถือว่ามีการมอบฉันทะใหก้รรมการอิสร ะและ
บริษัทฯ มีการลงคะแนนล่วงหนา้ในระบบเรียบรอ้ยแลว้ 
  Appointing a Proxy to Independent Director and vote in advance, shareholder will not receive the password, as the proxy are appointed to 
independent director and your vote was already casted.  
 

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

(4.1)   วาระท่ี 1     พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต ์คร้ังท่ี 2/2563 ของกองทรัสต ์SHREIT เม่ือวันท่ี  
2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  

Agenda Item 1 To consider and acknowledge the previous Minutes for Extraordinary General Meeting of the Trust Unitholders 
of SHREIT No.2/2020 dated 2 November 2020      

หมายเหต:ุ  วาระท่ี 1 เป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จงึไม่มกีารลงมติในวาระนี ้
Remark: Agenda Item 1 is for acknowledgement. Therefore, no voting is required. 
                

(4.2)  วาระท่ี 2  พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของกองทรัสต ์SHREIT ประจ าปี 2564 
Agenda Item 2 To consider and acknowledge the performance report of SHREIT for 2021 
หมายเหต:ุ  วาระท่ี 2 เป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จงึไม่มกีารลงมติในวาระนี ้
Remark: Agenda Item 2 is for acknowledgement. Therefore, no voting is required. 

 

(4.3)  วาระท่ี 3 พิจารณารับทราบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนของกองทรัสต ์SHREIT 
Agenda Item 3 To consider and acknowledge the Statement of Financial Position and Profit and Loss Statement of SHREIT 

for the accounting period ended 31 December 2021 
หมายเหต:ุ  วาระท่ี 3 เป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จงึไม่มกีารลงมติในวาระนี ้
Remark: Agenda Item 3 is for acknowledgement. Therefore, no voting is required. 
 

                    (4.4) วาระท่ี 4 พิจารณารับทราบการงดจ่ายประโยชนต์อบแทนส าหรับผลการด าเนินงานระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2564  
                          ถึง 31 ธันวาคม 2564 
Agenda Item 4      To consider and acknowledge no distribution payment for the operating result of 1 October 2021 to 31 

December 2021 
หมายเหต:ุ  วาระท่ี 4 เป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จงึไม่มกีารลงมติในวาระนี ้
Remark: Agenda Item 4 is for acknowledgement. Therefore, no voting is required. 
 

                    (4.5) วาระท่ี 5  พิจารณารับทราบการแต่งต้ังผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของกองทรัสต ์SHREIT  
ประจ าปี 2565 

Agenda Item 5      To consider and acknowledge the appointment of auditors and fix its audit fee of SHREIT for 2022 
หมายเหต:ุ  วาระท่ี 5 เป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จงึไม่มกีารลงมติในวาระนี ้
Remark: Agenda Item 5 is for acknowledgement. Therefore, no voting is required. 
 

                    (4.6) วาระท่ี 6 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
Agenda Item 6     To consider other matters (if any)  
 หมายเหต:ุ  วาระท่ี 6 เป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จงึไม่มกีารลงมติในวาระนี ้
Remark: Agenda Item 6 is for acknowledgement. Therefore, no voting is required. 
        

       (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

   (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
      เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
        Approve Disapprove Abstain 
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(5) ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตน ขอความกรุณาให้ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุเสียง
ลงคะแนนโดยเฉพาะเจาะจงว่า เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย 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) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนีใ้หถ้ือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้งและไม่ใช่เป็น
การลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหน่วยทรสัต ์

 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)  ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบไุวไ้ม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติ
ในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทน
ขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 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. 

 

กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ ถือเสมือนว่า
ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

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. 

 

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

(                                             ) 

 

 

ลงชื่อ/Signed..............................................................ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 

(                                             ) 

หมายเหต ุ

1.   ผูถ้ือหน่วยทรสัตท่ี์มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหน่วยทรสัต์
ใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

 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. 

 


