หลักเกณฑการใหสิทธิผูถือหนวยทรัสตเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระ
การประชุมสามัญผูถือหนวยทรัสตประจําป 2563
ของทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยทรัพยศรีไทย

วัตถุประสงค
ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยทรัพยศรีไทย (“กองทรัสต”) ตระหนักถึงสิทธิและความเทาเทียมกันของ
ผูถือหนวยทรัสตตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเมนท จํากัด (“บริษัท”) ในฐานะผูจัดการ
กองทรั ส ต จึ ง เป ด โอกาสให ผู ถื อหน ว ยทรั ส ต เสนอระเบี ย บวาระการประชุ ม เป น การล ว งหน า ก อนการประชุ ม สามั ญ
ผูถือหนวยทรัสตประจําป เพื่อบรรจุเปนระเบียบวาระการประชุม โดยกําหนดใหมีขั้นตอนและวิธีการพิจารณาที่ชัดเจนและ
โปรงใส ซึ่งจะชวยกลั่นกรองระเบียบวาระที่เปนประโยชนตอกองทรัสตอยางแทจริง ดังมีหลักเกณฑการใหผูถือหนวยทรัสต
เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหนวยทรัสตประจําปของกองทรัสตลวงหนา ดังนี้
นิยาม
กองทรัสต
หมายถึง ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยทรัพยศรีไทย
บริษัท
หมายถึง บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเมนท จํากัด หรือ ผูจัดการกองทรัสต
คณะกรรมการบริษัท
หมายถึง คณะกรรมการบริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเมนท จํากัด
ระเบียบวาระการประชุม หมายถึง ระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหนวยทรัสตประจําป ของทรัสตเพื่อการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพยทรัพยศรีไทย
หลักเกณฑและวิธปี ฏิบัติการเสนอวาระการประชุม
1. คุณสมบัติของผูถือหนวยทรัสต
1.1. เป น ผู ถื อ หน ว ยทรั ส ต ข องกองทรั ส ต โดยมี สั ด ส ว นการถื อ หน ว ยทรั ส ต ขั้ น ต่ํ า ไม น อ ยกว า ร อ ยละ 5 ของ
หนวยทรัสตที่ออกจําหนายและชําระแลว (คิดเปนจํานวนหนวยทรัสตไมนอยกวา 7,812,500 หนวยทรัสต) โดย
อาจเปนรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได
1.2 ถือหนวยทรัสตในสัดสวนที่กําหนดในขอ 1.1 ในวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม
1.3 ถือหนวยทรัสตในสัดสวนที่กําหนดในขอ 1.1 ในวันที่ปดสมุดทะเบียนเพื่อกําหนดสิทธิในการประชุมสามัญ
ผูถือหนวยทรัสตในปนั้น
อนึ่ง หากบริษัทตรวจสอบรายชื่อผูถือหนวยทรัสตในวันที่ปดสมุดทะเบียนเพื่อกําหนดสิทธิในการประชุมสามัญ
ผูถือหนวยทรัสตในปนั้น แลวไมพบชื่อเปนผูถือหนวยทรัสตของกองทรัสตที่ถือหนวยทรัสตครบถวนตามที่กําหนดในขอ
1.3 แตวาระการประชุมที่เสนอ ไดถูกบรรจุในวาระเบียบวาระการประชุมแลวนั้น กองทรัสตขอสงวนสิทธิไมพิจารณาวาระ
การประชุมที่เสนอโดยผูถือหนวยทรัสตทานนั้นใหที่ประชุมพิจารณา

2. การเสนอวาระการประชุม
2.1 ขั้นตอนการเสนอวาระการประชุม
ผูถือหน วยทรั สต ที่มีคุ ณสมบั ติค รบถวนตามข อ 1 ตองกรอกขอมูล ในแบบเสนอระเบี ยบวาระการประชุ ม
ผูถือหนวยทรัสต พรอมลงชื่อไวเปนหลักฐาน ในกรณีที่มีผูถือหนวยทรัสตหลายรายรวมกัน เพื่อใหคุณสมบัติ
ครบถว นตามข อ 1 ผูถื อหน ว ยทรั ส ต ทุก รายต องกรอกข อมู ลให ครบถ วนพร อมลงชื่อไวเป น หลั กฐาน และ
รวบรวมหลักฐานการถือครอง และสงใหผูจัดการกองทรัสตพรอมเอกสารที่เกี่ยวของภายในเวลาที่กําหนด พรอม
เอกสารหลักฐานดังนี้
(ก) หลั ก ฐานการถื อหน ว ยทรั ส ต ต ามหลั ก เกณฑ ใ นข อ 1.1 และ 1.2 ได แ ก หนั ง สื อ รั บ รองการถื อ
หนวยทรัสต จากบริษัท หลักทรัพย (Broker) หรือ บริ ษัท ศูนยรั บฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย)
จํากัด หรือ สําเนาใบทรัสตที่ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) หลักฐานแสดงตนของผูถือหนวยทรัสต
กรณีบุคคลธรรมดา
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
(กรณีเปนชาวต างประเทศ) หรื อใบตางดาวที่ ยังไมหมดอายุ ของผูถือหนวยทรัสต พรอมทั้ ง
ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
กรณีนิติบุคคล
- สําเนาหนัง สือรับรองของนิติบุคคลอายุไมเกิ น 3 เดือน ซึ่ งรับรองความถูกตองโดยบุคคลผู มี
อํานาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคล พรอมประทับตราสําคัญของบริษัท (ถามี)
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
(กรณีเปนชาวตางประเทศ) หรือใบตางดาวที่ยังไมหมดอายุของผูมีอํานาจลงนามลงลายมือชื่อ
ดังกลาว พรอมทั้งลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
(ค) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเปนประโยชนตอการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท
2.2 เรื่องที่ไมบรรจุเปนระเบียบวาระการประชุมมีรายละเอียดดังตอไปนี้
(1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ขอบังคับ กฎระเบียบตางๆ ของหนวยงานราชการ หรือหนวยงาน หรือไม
เปนไปตามสัญญากอตั้งทรัสต
(2) เรื่องที่เปนไปเพื่อผลประโยชนของบุคคลหรือกลุมบุคคลใด และไมเปนประโยชนตอกองทรัสตอยางชัดเจน

(3) เรื่องที่เปนอํานาจการบริหารจัดการของผูจัดการกองทรัสต และการกํากับดูแลของทรัสตี ทั้งนี้จะตองไม
จํากัดการนําเสนอขอแนะนําที่เปนประโยชนตอผูถือหนวยทรัสต
(4) เรื่องที่ผูจัดการกองทรัสตไดดําเนินการแลว
(5) เรื่องที่อยูนอกเหนือจากที่ผูจัดการกองทรัสตจะดําเนินการได
(6) เรื่องที่เสนอโดยผูถือหนวยทรัสตที่มีคุณสมบัตไิ มครบถวนตามขอ 1
(7) เรื่องที่เสนอมีขอมูลไมครบถวนและไมถูกตอง
(8) เรื่องที่ผูจัดการกองทรัสตพิจารณาแลวเห็นวาไมมีความจําเปนหรือสมควรที่จะเปนวาระการประชุม
2.3 การสงเอกสาร
ผูถือหนวยทรัสตที่มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 1 ตองจัดสงแบบเสนอวาระการประชุมสามัญผูถ ือหนวยทรัสต
ประจําปและเอกสารที่เกี่ยวของใหผูจัดการกองทรัสตตามที่อยู ดังนี้
ฝายสนับสนุนการปฏิบัติงาน
บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเมนท จํากัด
2044/25-27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
หรือแจงเรื่องอยางไมเปนทางการที่ Email Address ของผูจัดการกองทรัสต info@sstrm.co.th กอนสง
ตนฉบับของแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหนวยทรัสตประจําปพรอมเอกสารทีเ่ กี่ยวของใหฝายสนับสนุน
การปฏิบัติงาน
หากทานมีขอสงสัยประการใด สามารถติดตอสอบถามไดที่ คุณอรนุช คงกัน โทร. 02-318-5514-5 ตอ 115
ระยะเวลาในการยื่นเรื่อง
ตั้งแตวันที่ 10 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ 2563 ทั้งนี้ บริษัทจะถือวันที่ตามตราประทับไปรษณีย
บนหนาซองเปนสําคัญ
2.4 ขั้นตอนการพิจารณามีรายละเอียดดังตอไปนี้
(1) ผูจัดการกองทรัสตจะรวบรวมหัวขอวาระการประชุมตามที่ผูถือหนวยทรัสตเสนอ และนําเขาที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท และขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเฉพาะคําขอที่กรอกขอความครบถวนถูกตอง มี
เอกสารประกอบการพิจารณาเพียงพอและนําสงอยางถูกตองตามหลักเกณฑขางตนนี้ และเปนเรื่องที่
ผูจั ดการกองทรัส ตเห็น ว าเปน ประโยชนต อกองทรัส ตแ ละผูถือหนว ยทรัส ต โดยรวม และเป นไปตาม
กฎหมายและระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ

(2) คณะกรรมการบริษัท จะเปนผูพจิ ารณาและเห็นชอบระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหนวยทรัสต
ประจําป ซึ่งจะตองไมเปนไปตามขอ 2.2
(3) เรื่องที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะไดบรรจุเปนวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุม
สามัญประจําปของผูถือหนวยทรัสต พรอมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมผูถือหนวยทรัสต
สําหรับการประชุมสามัญผูถือหนวยทรัสตประจําป 2563
สวนที่ 1 ขอมูลผูถือหนวยทรัสต
ชื่อ………......………………………............นามสกุล....................…………………………..…… เปนผูถือหนวยทรัสตของทรัสตเพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ทรัพยศรีไทย ในวันเสนอวาระการประชุม ครั้งนี้ รวมจํานวน .........................หนวยทรัสต
อยูบานเลขที…่ ...................หมูบาน/อาคาร...................................................หมูท.ี่ ..............ตรอกซอย.................................................
ถนน ...................................... ตําบล/แขวง ..................................... อําเภอ/เขต ...................................... จังหวัด.............................
รหัสไปรษณีย ........................... ประเทศ ..................................... หมายเลขโทรศัพท ........................................................................
โทรศัพทมือถือ ..................................................................... อีเมล (ถามี) ..........................................................................................
สวนที่ 2 วาระที่ตองการนําเสนอ
มีความประสงคขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหนวยทรัสตประจําป 2563 ดังนี้
1. ระเบียบวาระที่ 1 .........................................................................................................................................................................
เหตุผลที่เสนอ ..............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
รายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) ...........................................................................................................................................................
2. ระเบียบวาระที่ 2 ..........................................................................................................................................................................
เหตุผลที่เสนอ ...............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
รายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) ...........................................................................................................................................................
ขาพเจาขอรับรองวาขอความในเอกสารนี้ หลักฐานการถือหนวยทรัสต และเอกสารเพิ่มเติมถูกตองทุกประการ และเพื่อเปน
หลักฐาน ขาพเจาจึงไดลงชื่อไวเปนสําคัญ ดังนี้
.................................................. ผูถือหนวยทรัสต
(..................................................)
วันที่ .................................................
หมายเหตุ
1. ผูถือหนวยทรัสตตองแนบหลักฐานการถือหนวยทรัสต
2. ผูถือหนวยทรัสตสามารถสงแบบฟอรมนี้อยางไมเปนทางการ ทางโทรสารหมายเลข 02-318-5516 หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่
info@sstrm.co.th กอนสงตนฉบับของแบบฟอรมนี้

3. ตนฉบับของแบบฟอรมนี้จะตองสงถึงบริษัท อยางชาภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ 2563 เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตาม
หลักเกณฑของบริษัทและเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหนวยทรัสตประจําป 2563
4. กรณีที่มีผูถือหนวยทรัสตหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม ผูถือหนวยทรัสตทุกรายตองกรอกแบบฟอรมและลงชื่อไวเปน
หลักฐานทุกรายแลวรวบรวมเปนชุดเดียวกันตามหลักเกณฑคุณสมบัติของผูถือหนวยทรัสตขอ 1
5. กรณีที่ผูถือหนวยทรัสตมีการแกไขคํานําหนาชื่อ ชื่อสกุลจะตองแนบหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกลาวพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
6. บริษัทจะตัดสิทธิผูถือหนวยทรัสตที่ใหขอมูลไมครบถวน หรือไมถูกตอง หรือไมสามารถติดตอได หรือมีคุณสมบัติไมครบถวน

