
หลักเกณฑการใหสิทธิผูถือหนวยทรัสตเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเปนวาระ 

การประชุมสามัญผูถือหนวยทรัสตประจําป 2563 

ของทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยทรัพยศรีไทย 

 

 

วัตถุประสงค 

ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยทรัพยศรีไทย (“กองทรัสต”) ตระหนักถึงสิทธิและความเทาเทียมกันของ 

ผูถือหนวยทรัสตตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเมนท จํากัด (“บริษัท”) ในฐานะผูจัดการ

กองทรัสตจึงเปดโอกาสใหผูถือหนวยทรัสตเสนอระเบียบวาระการประชุมเปนการลวงหนากอนการประชุมสามัญ            

ผูถือหนวยทรัสตประจําป เพื่อบรรจุเปนระเบียบวาระการประชุม โดยกําหนดใหมีข้ันตอนและวิธีการพิจารณาที่ชัดเจนและ

โปรงใส ซึ่งจะชวยกลั่นกรองระเบียบวาระที่เปนประโยชนตอกองทรัสตอยางแทจริง ดังมีหลักเกณฑการใหผูถือหนวยทรัสต

เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหนวยทรัสตประจําปของกองทรัสตลวงหนา ดังนี้ 

นิยาม 

กองทรัสต หมายถึง ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยทรัพยศรีไทย 

บริษัท หมายถึง บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเมนท จํากัด หรือ ผูจัดการกองทรัสต 

คณะกรรมการบริษัท หมายถึง คณะกรรมการบริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเมนท จํากัด 

ระเบียบวาระการประชุม หมายถึง ระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหนวยทรัสตประจาํป ของทรัสตเพื่อการ

ลงทุนในอสังหาริมทรัพยทรัพยศรีไทย 

 

หลักเกณฑและวิธปีฏิบัติการเสนอวาระการประชุม 

1. คุณสมบัติของผูถือหนวยทรัสต 

1.1. เปนผูถือหนวยทรัสตของกองทรัสต โดยมีสัดสวนการถือหนวยทรัสต ข้ันต่ําไมนอยกวารอยละ 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 ข้ันตอนการเสนอวาระการประชุม 

ผูถือหนวยทรัสตที่มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 1 ตองกรอกขอมูลในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม        

ผูถือหนวยทรัสต พรอมลงชื่อไวเปนหลักฐาน  ในกรณีที่มีผูถือหนวยทรัสตหลายรายรวมกัน เพื่อใหคุณสมบัติ

ครบถวนตามขอ 1 ผูถือหนวยทรัสต ทุกรายตองกรอกขอมูลใหครบถวนพรอมลงชื่อไวเปนหลักฐาน และ

รวบรวมหลักฐานการถือครอง และสงใหผูจัดการกองทรัสตพรอมเอกสารที่เก่ียวของภายในเวลาที่กําหนด พรอม

เอกสารหลักฐานดังนี ้

(ก) หลักฐานการถือหนวยทรัสตตามหลักเกณฑในขอ 1.1 และ 1.2 ไดแก หนังสือรับรองการถือ

หนวยทรัสตจากบริษัทหลักทรัพย (Broker) หรือ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) 

จํากัด หรือ สําเนาใบทรัสตที่ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

(ข) หลักฐานแสดงตนของผูถือหนวยทรัสต 

กรณีบุคคลธรรมดา 

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง 

(กรณีเปนชาวตางประเทศ) หรือใบตางดาวที่ยังไมหมดอายุของผูถือหนวยทรัสต พรอมทั้ง      

ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง  

กรณีนิติบุคคล 

- สําเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไมเกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกตองโดยบุคคลผูมี

อํานาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคล พรอมประทับตราสําคัญของบริษัท (ถามี) 

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง 

(กรณีเปนชาวตางประเทศ) หรือใบตางดาวที่ยังไมหมดอายุของผูมีอํานาจลงนามลงลายมือชื่อ

ดังกลาว พรอมทั้งลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

(ค) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเปนประโยชนตอการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท 

2.2 เร่ืองที่ไมบรรจุเปนระเบียบวาระการประชุมมีรายละเอียดดังตอไปนี ้ 

(1) เร่ืองที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ขอบังคับ กฎระเบียบตางๆ ของหนวยงานราชการ หรือหนวยงาน หรือไม

เปนไปตามสัญญากอตั้งทรัสต  

(2) เร่ืองที่เปนไปเพื่อผลประโยชนของบุคคลหรือกลุมบุคคลใด และไมเปนประโยชนตอกองทรัสตอยางชัดเจน 



(3) เร่ืองที่เปนอํานาจการบริหารจัดการของผูจัดการกองทรัสต และการกํากับดูแลของทรัสต ีทั้งนี้จะตองไม

จํากัดการนําเสนอขอแนะนาํที่เปนประโยชนตอผูถือหนวยทรัสต  

(4) เร่ืองที่ผูจัดการกองทรัสตไดดําเนินการแลว  

(5) เร่ืองที่อยูนอกเหนือจากที่ผูจัดการกองทรัสตจะดําเนินการได  

(6) เร่ืองที่เสนอโดยผูถือหนวยทรัสตที่มีคุณสมบัตไิมครบถวนตามขอ 1  

(7) เร่ืองที่เสนอมีขอมูลไมครบถวนและไมถูกตอง  

(8) เร่ืองที่ผูจัดการกองทรัสตพิจารณาแลวเห็นวาไมมีความจาํเปนหรือสมควรที่จะเปนวาระการประชุม  

2.3 การสงเอกสาร 

ผูถือหนวยทรัสตที่มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 1 ตองจัดสงแบบเสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหนวยทรัสต

ประจําปและเอกสารที่เก่ียวของใหผูจัดการกองทรัสตตามที่อยู ดังนี ้

ฝายสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเมนท จํากัด  

2044/25-27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป  

เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

 

หรือแจงเร่ืองอยางไมเปนทางการที่ Email Address ของผูจัดการกองทรัสต info@sstrm.co.th กอนสง

ตนฉบับของแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหนวยทรัสตประจาํปพรอมเอกสารทีเ่ก่ียวของใหฝายสนับสนุน

การปฏิบัติงาน 

หากทานมีขอสงสยัประการใด สามารถติดตอสอบถามไดที่ คุณอรนุช คงกัน  โทร. 02-318-5514-5 ตอ 115 

ระยะเวลาในการยื่นเร่ือง 

ตั้งแตวันที่ 10 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ 2563 ทั้งนี้ บริษัทจะถือวันที่ตามตราประทับไปรษณีย

บนหนาซองเปนสําคัญ 

2.4 ข้ันตอนการพิจารณามีรายละเอียดดังตอไปนี ้ 

(1) ผูจัดการกองทรัสตจะรวบรวมหัวขอวาระการประชุมตามที่ผูถือหนวยทรัสตเสนอ และนําเขาที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท และขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเฉพาะคําขอที่กรอกขอความครบถวนถูกตอง มี

เอกสารประกอบการพิจารณาเพียงพอและนําสงอยางถูกตองตามหลักเกณฑขางตนนี้ และเปนเร่ืองที่

ผูจัดการกองทรัสตเห็นวาเปนประโยชนตอกองทรัสตและผูถือหนวยทรัสตโดยรวม และเปนไปตาม

กฎหมายและระเบียบตางๆ ที่เก่ียวของ 
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(2) คณะกรรมการบริษัท จะเปนผูพจิารณาและเห็นชอบระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหนวยทรัสต

ประจําป ซึ่งจะตองไมเปนไปตามขอ 2.2 

(3) เร่ืองที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะไดบรรจุเปนวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุม

สามัญประจําปของผูถือหนวยทรัสต พรอมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

 



แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมผูถือหนวยทรัสต 

สําหรับการประชุมสามัญผูถือหนวยทรัสตประจําป 2563 

 

 

สวนท่ี 1 ขอมูลผูถือหนวยทรัสต  

ช่ือ………......………………………............นามสกุล....................…………………………..…… เปนผูถือหนวยทรสัตของทรัสตเพ่ือการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย ทรัพยศรไีทย ในวันเสนอวาระการประชุม ครั้งน้ี รวมจํานวน .........................หนวยทรัสต  

อยูบานเลขท่ี…...................หมูบาน/อาคาร...................................................หมูท่ี...............ตรอกซอย................................................. 

ถนน ...................................... ตําบล/แขวง ..................................... อําเภอ/เขต ...................................... จังหวัด............................. 

รหัสไปรษณีย ........................... ประเทศ ..................................... หมายเลขโทรศัพท ........................................................................ 

โทรศัพทมือถือ ..................................................................... อีเมล (ถามี) ..........................................................................................  

สวนท่ี 2 วาระท่ีตองการนําเสนอ  

มีความประสงคขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถือหนวยทรัสตประจาํป 2563 ดังน้ี 

1. ระเบียบวาระท่ี 1 ......................................................................................................................................................................... 

เหตุผลท่ีเสนอ .............................................................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................................................................  

รายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) ........................................................................................................................................................... 

 

2. ระเบียบวาระท่ี 2 .......................................................................................................................................................................... 

เหตุผลท่ีเสนอ ............................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................  

รายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) ........................................................................................................................................................... 

 

ขาพเจาขอรับรองวาขอความในเอกสารน้ี หลักฐานการถือหนวยทรสัต และเอกสารเพ่ิมเติมถูกตองทุกประการ และเพ่ือเปน

หลักฐาน ขาพเจาจึงไดลงช่ือไวเปนสําคัญ ดังน้ี  

 

.................................................. ผูถือหนวยทรัสต 

(..................................................) 

วันท่ี ................................................. 

หมายเหตุ 

1. ผูถือหนวยทรัสตตองแนบหลักฐานการถือหนวยทรัสต 

2. ผูถือหนวยทรัสตสามารถสงแบบฟอรมน้ีอยางไมเปนทางการ ทางโทรสารหมายเลข 02-318-5516 หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ี 

info@sstrm.co.th กอนสงตนฉบับของแบบฟอรมน้ี 
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3. ตนฉบับของแบบฟอรมน้ีจะตองสงถึงบริษัท อยางชาภายในวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2563  เพ่ือใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตาม

หลักเกณฑของบริษัทและเสนอท่ีประชุมสามัญผูถือหนวยทรัสตประจําป 2563 

4. กรณีท่ีมีผูถือหนวยทรัสตหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม ผูถือหนวยทรัสตทุกรายตองกรอกแบบฟอรมและลงช่ือไวเปน

หลักฐานทุกรายแลวรวบรวมเปนชุดเดียวกันตามหลักเกณฑคุณสมบัติของผูถือหนวยทรัสตขอ 1 

5. กรณีท่ีผูถือหนวยทรัสตมีการแกไขคํานําหนาชื่อ ชื่อสกุลจะตองแนบหลักฐานการเปล่ียนแปลงดังกลาวพรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 

6. บริษัทจะตัดสิทธิผูถือหนวยทรัสตท่ีใหขอมูลไมครบถวน หรือไมถูกตอง หรือไมสามารถติดตอได หรือมีคุณสมบัติไมครบถวน 

 




