
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหน่วยทรัสต์เสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเปน็วาระ 
การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจ าปี 2562 

ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย 
 
 

วัตถุประสงค ์
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย (“กองทรัสต์”) ตระหนักถึงสิทธแิละความเท่าเทียมกันของผู้

ถือหน่วยทรัสต์ตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเมนท์ จ ากัด (“บริษัท”) ในฐานะผู้จัดการ
กองทรัสต์จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์เสนอระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ประจ าปี เพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม โดยก าหนดให้มีข้ันตอนและวิธีการพิจารณาท่ีชัดเจนและ
โปร่งใส ซึ่งจะช่วยกลั่นกรองระเบียบวาระที่เป็นประโยชน์ต่อกองทรัสต์อย่างแท้จริง ดงัมีหลกัเกณฑ์การให้ผู้ถือหน่วยเสนอ
ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจ าปีของกองทรัสต์ล่วงหน้า ดงันี ้
นิยาม 

กองทรัสต ์ หมายถึง ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย 
บริษทั หมายถึง บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเมนท์ จ ากัด และ ผู้จัดการกองทรัสต์ 
คณะกรรมการบริษัท หมายถึง คณะกรรมการบริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเมนท์ จ ากัด 
ระเบียบวาระการประชุม หมายถึง ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจ าปี ของทรัสต์เพื่อการ

ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย 
 
หลักเกณฑ์และวิธีปฏบิตัิการเสนอวาระการประชุม 

1. คณุสมบตัิของผู้ถือหน่วยทรัสต ์

1.1. เป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ โดยมีสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ข้ันต่ า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
หน่วยทรัสต์ท่ีออกจ าหน่ายและช าระแล้ว (คิดเป็นจ านวนหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่า 4,100,000 หน่วยทรัสต์) โดย
อาจเป็นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ 

1.2 ถือหน่วยทรัสต์ในสัดส่วนท่ีก าหนดในข้อ 1.1 ในวันท่ีเสนอระเบียบวาระการประชุม 

1.3 ถือหน่วยทรัสต์ในสัดส่วนท่ีก าหนดในข้อ 1.1 ในวันท่ีปิดสมุดทะเบียนเพื่อก าหนดสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ในปีน้ัน  

อน่ึง หากบริษัทตรวจสอบรายช่ือผู้ถือหน่วยทรัสต์ในวันท่ีปิดสมุดทะเบียนเพื่อก าหนดสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ในปีน้ัน แล้วไม่พบช่ือเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ท่ีถือหน่วยทรัสต์ครบถ้วนตามท่ีก าหนดในข้อ 1.3 แต่
วาระการประชุมท่ีเสนอ ได้ถูกบรรจุในวาระเบียบวาระการประชุมแล้วน้ัน กองทรัสต์ขอสงวนสิทธิไม่พิจารณาวาระการ
ประชุมท่ีเสนอโดยผู้ถือหน่วยท่านน้ันให้ท่ีประชุมพิจารณา 
 
 
 
 



2. การเสนอวาระการประชุม 

2.1 ข้ันตอนการเสนอวาระการประชุม 

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ต้องกรอกข้อมูลในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือ
หน่วยทรัสต์พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลักฐาน  ในกรณีท่ีมีผู้ถือหน่วยทรัสต์หลายรายรวมกัน เพื่อให้คุณสมบัติ
ครบถ้วนตามข้อ 1 ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ทุกรายต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมลงช่ือไว้เป็นหลักฐาน  และ
รวบรวมหลักฐานการถือครอง และส่งใหผู้้จัดการกองทรัสต์พร้อมเอกสารท่ีเกี่ยวข้องภายในเวลาท่ีก าหนด พร้อม
เอกสารหลักฐานดังน้ี 

(ก) หลักฐานการถือหน่วยทรัสต์ตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1.1 และ 1.2 ได้แก่ หนังสือรับรองการถือ
หน่วยทรัสต์จากบริษัทหลักทรัพย์ (Broker) หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด หรือ ส าเนาใบทรัสต์ท่ีลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

(ข) หลักฐานแสดงตนของผู้ถือหน่วยทรัสต์ 
กรณีบุคคลธรรมดา 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง 

(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หรือใบต่างด้าวท่ียังไม่หมดอายุของผู้ถือหน่วยทรัสต์ พร้อมท้ังลง
นามรับรองส าเนาถูกต้อง  

กรณีนิติบุคคล 
- ส าเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มี

อ านาจลงลายมือช่ือของนิติบุคคล พร้อมประทับตราส าคัญของบริษัท (ถ้ามี) 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง 

(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หรือใบต่างด้าวท่ียังไม่หมดอายุของผู้มีอ านาจลงนามลงลายมือช่ือ
ดังกล่าว พร้อมท้ังลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

(ค) เอกสารประกอบเพิ่มเติมท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท 

2.2 เร่ืองท่ีไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี  

(1) เร่ืองท่ีขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงาน หรือไม่
เป็นไปตามสัญญาก่อต้ังทรัสต์  

(2) เร่ืองท่ีเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด และไม่เป็นประโยชน์ต่อกองทรัสต์อย่างชัดเจน 
(3) เร่ืองท่ีเป็นอ านาจการบริหารจัดการของผู้จัดการกองทรัสต์ และการก ากับดูแลของทรัสตี ท้ังน้ีจะต้องไม่

จ ากัดการน าเสนอข้อแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์  
(4) เร่ืองท่ีผู้จัดการกองทรัสต์ได้ด าเนินการแล้ว  
(5) เร่ืองท่ีอยู่นอกเหนือจากที่ผู้จัดการกองทรัสต์จะด าเนินการได้  
(6) เร่ืองท่ีเสนอโดยผู้ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1  
(7) เร่ืองท่ีเสนอมีข้อมูลไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้อง  
(8) เร่ืองท่ีผู้จัดการกองทรัสต์ พิจารณาแล้ว เห็นว่าไม่มีความจ าเป็นหรือสมควรท่ีจะเป็นวาระการประชุม  



2.3 การส่งเอกสาร 

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ต้องจัดส่งแบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์
ประจ าปีและเอกสารท่ีเกี่ยวข้องให้ผู้จัดการกองทรัสต์ตามท่ีอยู่ ดังน้ี 

ฝ่ายสนบัสนุนการปฏิบตัิงาน 
บริษทั เอสเอสที รีท แมเนทเมนท์ จ ากดั  
2044/25-27 ถนนเพชรบรุีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ  
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

 

หรือแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการท่ี Email Address ของผู้จัดการกองทรัสต์ info@sstrm.co.th ก่อนส่ง
ต้นฉบับของแบบรายการพร้อมเอกสารท่ีเกี่ยวข้องให้ฝ่ายสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ท่ี คุณอรนุช คงกัน  โทร. 02-318-5514-5 ต่อ 115 

ระยะเวลาในการย่ืนเร่ือง 
ต้ังแต่วันท่ี 25 มกราคม 2562 ถึงวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2562 ท้ังน้ี บริษัทจะถือวันท่ีตามตราประทับไปรษณีย์

บนหน้าซองเป็นส าคัญ 

2.4 ข้ันตอนการพิจารณามีรายละเอียดดังต่อไปน้ี  
(1) ผู้จัดการกองทรัสต์จะรวบรวมหัวข้อวาระการประชุมตามท่ีผู้ถือหน่วยทรัสต์เสนอ  และน าเข้าท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัท และขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาเฉพาะค าขอท่ีกรอกข้อความครบถ้วนถูกต้อง มี
เอกสารประกอบการพิจารณาเพียงพอและน าส่งอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ข้างต้นน้ี และเป็นเรื่องท่ี
ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทรัสต์และผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม และเป็นไปตาม
กฎหมายและระเบียบต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

(2) คณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้พจิารณาและเห็นชอบระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์
ประจ าปี ซึ่งจะต้องไม่เป็นไปตามข้อ 2.2 

(3) เร่ืองท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะได้บรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุม
สามัญประจ าปีของผู้ถือหน่วยทรัสต์ พร้อมท้ังความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

mailto:info@sstrm.co.th

