หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหน่วยทรัสต์เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ
การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจาปี 2562
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย

วัตถุประสงค์
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย (“กองทรัสต์”) ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้
ถือหน่วยทรัสต์ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเมนท์ จากัด (“บริษัท”) ในฐานะผู้จัดการ
กองทรัสต์จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือ หน่วยทรัสต์ เสนอระเบียบวาระการประชุม เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญ ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ประจาปี เพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม โดยกาหนดให้มีขั้นตอนและวิธีการพิจารณาที่ชัดเจนและ
โปร่งใส ซึ่งจะช่วยกลั่นกรองระเบียบวาระที่เป็นประโยชน์ต่อกองทรัสต์อย่างแท้จริง ดังมีหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหน่วยเสนอ
ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจาปีของกองทรัสต์ล่วงหน้า ดังนี ้
นิยาม
กองทรัสต์
หมายถึง ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย
บริษทั
หมายถึง บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเมนท์ จากัด และ ผู้จัดการกองทรัสต์
คณะกรรมการบริษัท
หมายถึง คณะกรรมการบริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเมนท์ จากัด
ระเบียบวาระการประชุม หมายถึง ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจาปี ของทรัสต์เพื่อการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิการเสนอวาระการประชุม
1. คุณสมบัติของผู้ถือหน่วยทรัสต์
1.1. เป็ น ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ข องกองทรั ส ต์ โดยมี สั ด ส่ ว นการถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ขั้ น ต่ าไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 5 ของ
หน่วยทรัสต์ที่ออกจาหน่ายและชาระแล้ว (คิดเป็นจานวนหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่า 4,100,000 หน่วยทรัสต์) โดย
อาจเป็นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้
1.2 ถือหน่วยทรัสต์ในสัดส่วนที่กาหนดในข้อ 1.1 ในวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม
1.3 ถือหน่วยทรัสต์ในสัดส่วนที่กาหนดในข้อ 1.1 ในวันที่ปิดสมุดทะเบียนเพื่อกาหนดสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ในปีนั้น
อนึ่ง หากบริษัทตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ในวันที่ปิดสมุดทะเบียนเพื่อกาหนดสิทธิในการประชุมสามั ญผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ในปีนั้น แล้วไม่พบชื่อเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ที่ถือหน่วยทรัสต์ครบถ้วนตามที่กาหนดในข้อ 1.3 แต่
วาระการประชุมที่เสนอ ได้ถูกบรรจุในวาระเบียบวาระการประชุมแล้วนั้น กองทรัสต์ขอสงวนสิทธิไม่พิจารณาวาระการ
ประชุมที่เสนอโดยผู้ถือหน่วยท่านนั้นให้ที่ประชุมพิจารณา

2. การเสนอวาระการประชุม
2.1 ขั้นตอนการเสนอวาระการประชุม
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ต้องกรอกข้อมูลในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ พ ร้อมลงชื่อไว้เ ป็ นหลักฐาน ในกรณีที่มีผู้ถือหน่ว ยทรัส ต์ หลายรายรวมกั น เพื่อให้คุณสมบั ติ
ครบถ้วนตามข้อ 1 ผู้ถือหน่วยทรัส ต์ ทุกรายต้องกรอกข้อมูล ให้ ครบถ้ ว นพร้อมลงชื่ อไว้ เป็ นหลักฐาน และ
รวบรวมหลักฐานการถือครอง และส่งให้ผู้จัดการกองทรัสต์พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กาหนด พร้อม
เอกสารหลักฐานดังนี้
(ก) หลั ก ฐานการถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ต ามหลั กเกณฑ์ใ นข้ อ 1.1 และ 1.2 ได้ แ ก่ หนั ง สื อ รั บ รองการถือ
หน่วยทรัส ต์ จ ากบริษัทหลักทรัพ ย์ (Broker) หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพ ย์ (ประเทศไทย)
จากัด หรือ สาเนาใบทรัสต์ที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) หลักฐานแสดงตนของผู้ถือหน่วยทรัสต์
กรณีบุคคลธรรมดา
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หรือใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือ หน่วยทรัสต์ พร้อมทั้งลง
นามรับรองสาเนาถูกต้อง
กรณีนิติบุคคล
- ส าเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มี
อานาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคล พร้อมประทับตราสาคัญของบริษัท (ถ้ามี)
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หรือใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอานาจลงนามลงลายมือชื่อ
ดังกล่าว พร้อมทั้งลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
(ค) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท
2.2 เรื่องที่ไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงาน หรือไม่
เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์
(2) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด และไม่เป็นประโยชน์ต่อกองทรัสต์อย่างชัดเจน
(3) เรื่องที่เป็นอานาจการบริหารจัดการของผู้จัดการกองทรัสต์ และการกากับดูแลของทรัสตี ทั้งนี้จะต้องไม่
จากัดการนาเสนอข้อแนะนาที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์
(4) เรื่องที่ผู้จัดการกองทรัสต์ได้ดาเนินการแล้ว
(5) เรื่องที่อยู่นอกเหนือจากที่ผู้จัดการกองทรัสต์จะดาเนินการได้
(6) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1
(7) เรื่องที่เสนอมีขอ้ มูลไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้อง
(8) เรื่องทีผ่ ู้จัดการกองทรัสต์ พิจารณาแล้ว เห็นว่าไม่มีความจาเป็นหรือสมควรที่จะเป็นวาระการประชุม

2.3 การส่งเอกสาร
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ต้องจัดส่งแบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์
ประจาปีและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ผู้จัดการกองทรัสต์ตามที่อยู่ ดังนี้
ฝ่ายสนับสนุนการปฏิบตั ิงาน
บริษทั เอสเอสที รีท แมเนทเมนท์ จากัด
2044/25-27 ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
หรือแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการที่ Email Address ของผู้จัดการกองทรัสต์ info@sstrm.co.th ก่อนส่ง
ต้นฉบับของแบบรายการพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ฝ่ายสนับสนุนการปฏิบัติงาน
หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณอรนุช คงกัน โทร. 02-318-5514-5 ต่อ 115
ระยะเวลาในการยื่นเรื่อง
ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ทั้งนี้ บริษัทจะถือวันที่ตามตราประทับไปรษณีย์
บนหน้าซองเป็นสาคัญ
2.4 ขั้นตอนการพิจารณามีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) ผู้จัดการกองทรัสต์จะรวบรวมหัวข้อวาระการประชุมตามที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เสนอ และนาเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท และขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเฉพาะคาขอที่กรอกข้อความครบถ้วนถูกต้อง มี
เอกสารประกอบการพิจารณาเพียงพอและนาส่งอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ข้างต้นนี้ และเป็นเรื่องที่
ผู้จัดการกองทรัส ต์เห็นว่าเป็นประโยชน์ ต่อกองทรัส ต์และผู้ถือ หน่ วยทรัส ต์โ ดยรวม และเป็นไปตาม
กฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
(2) คณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้พจิ ารณาและเห็นชอบระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์
ประจาปี ซึ่งจะต้องไม่เป็นไปตามข้อ 2.2
(3) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะได้บรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุม
สามัญประจาปีของผู้ถือหน่วยทรัสต์ พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

