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หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถอืหน่วยทรัสต์เสนอวาระการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

วัตถุประสงค์ 

 ทรัสต์เพื่อการลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (“CPNREIT”) มีนโยบายสง่เสริมการก ากบั

ดูแลกิจการที่ดี และแสดงให้เห็นถึงการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทุกรายอย่างเท่าเทียมกนัตามแนวทางของส านกังาน 

ก.ล.ต. 

 ในการนี ้บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จ ากดั (“บริษัทฯ”) ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ จึงเห็นควรเปิดโอกาสให้ผู้

ถือหน่วยทรัสต์เสนอวาระการประชุมที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เห็นว่ามีความส าคญัและมีประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม 

โดยมีการก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการเสนอ และขัน้ตอนการพิจารณาด าเนินการดงันี ้

หลักเกณฑ์ 

1. คณุสมบตัิของผู้ถือหนว่ยทรัสต์ทีม่ีสทิธิในการเสนอวาระ ในการประชมุสามญัผู้ถือหนว่ยทรัสต์ 

เป็นผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ฯ และมีสดัสว่นการถือหนว่ยทรัสต์ขัน้ต ่าไมน้่อยกวา่ร้อยละ 2 ของหนว่ยทรัสต์

ที่ออกจ าหนา่ยและช าระแล้ว โดยอาจเป็นผู้ ถือหนว่ยทรัสต์รายเดียวหรือหลายรายรวมกนัได้ และถือหนว่ยทรัสต์ตอ่เนื่องไม่

น้อยกวา่ 6 เดือนจนถึงวนัท่ีเสนอวาระ 

2. เพื่อให้การด าเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเร่ืองดงัต่อไปนีเ้ป็น

วาระการประชมุ 

1) เร่ืองที่ขดัต่อกฎหมาย ประกาศ ข้อบงัคบั กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงาน

ก ากบัดแูลบริษัทฯ และกองทรัสต์ฯ หรือไมเ่ป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ 

2) เร่ืองที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใดโดยเฉพาะ 

3) เร่ืองที่เป็นอ านาจการบริหารจดัการของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหาย

อยา่งมีนยัส าคญัตอ่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์โดยรวม 

4) เร่ืองที่ผู้จดัการกองทรัสต์ ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

5) เร่ืองที่อยูน่อกเหนืออ านาจที่บริษัทฯ จะด าเนินการได้ 

6) เร่ืองที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน และ/หรือ เอกสารในการพิจารณาไม่ครบถ้วน และ/หรือ 

เสนอเร่ืองมาไม่ทนัภายในก าหนดระยะเวลา และ/หรือ บริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อผู้ ถือหน่วยที่เสนอ

วาระเพื่อขอข้อมลูเพิ่มเติมได้ 

7) เร่ืองที่เสนอโดยผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มีคณุสมบตัิไมค่รบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนด 

8) เร่ืองที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นวา่ไมม่ีความจ าเป็นต้องบรรจเุป็นวาระ 
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3. ขัน้ตอนการเสนอวาระ ในการประชมุสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 1. สามารถเสนอวาระการประชมุ โดยกรอก “แบบเสนอวาระการ

ประชมุสามญัผู้ถือหนว่ยทรัสต์ ประจ าปี 2562” ตามเอกสารสว่นท้ายของหลกัเกณฑ์การให้สทิธินี ้ หรืออาจแจ้งเร่ืองอยา่ง

ไมเ่ป็นทางการทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-mail) : ir_cpnreit@cpn.co.th ก่อนสง่ต้นฉบบั “แบบเสนอวาระการประชมุ

สามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ประจ าปี 2562” ตอ่บริษัทฯ ในภายหลงั 

ทัง้นีผู้้ ถือหน่วยทรัสต์ต้องน าส่งเอกสารต้นฉบบั “แบบเสนอวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ประจ าปี 

2562” พร้อมลงลายมือช่ือไว้เป็นหลกัฐาน รวมทัง้หลกัฐานประกอบที่เก่ียวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ถึงบริษัทฯ 

ภายในวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2562 ตามที่อยูด่งันี ้

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: ค่าใชจ่้ายในการน าส่งเอกสาร และค่าใชจ่้ายทีเ่ก่ียวข้องทัง้หมดเป็นของผูถื้อหน่วยทรัสต์ทีมี่ความประสงค์จะ

เสนอวาระการประชมุ 
 

ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์หลายรายรวมกันเสนอวาระ ให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทุกรายกรอก “แบบเสนอวาระการ

ประชุมสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ประจ าปี 2562” และลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน แล้วรวบรวมสง่เป็นชุดโดยกรอกช่ือตวัแทนท่ีผู้

ถือหน่วยทรัสต์มอบหมายให้เป็นผู้ รับการติดต่อแทนหนึ่งท่าน ทัง้นี ้บริษัทฯ จะถือว่าการติดต่อกบัผู้ ได้รับมอบหมายเป็น

การติดตอ่กบัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทกุรายที่ลงลายมือช่ือไว้ในแบบฟอร์มข้างต้น 

ฝ่ายพฒันาธุรกิจและนกัลงทนุสมัพนัธ์จะรวบรวมให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาโดยมีหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

i. ในกรณีผู้ ถือหน่วยทรัสต์ให้ข้อมลูไม่ครบถ้วน หรือไม่ถกูต้อง ฝ่ายพฒันาธุรกิจและนกัลงทนุสมัพนัธ์จะ

สง่หนงัสือ และ/หรือ ติดต่อแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทราบว่า เร่ืองดงักลา่วจะไม่ได้รับการพิจารณาโดย

คณะกรรมการบริษัทฯ ภายในวนัที่ 26 กมุภาพนัธ์ 2562 

ii. กรณีผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีคณุสมบตัิไม่ครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ในข้อ 1 ฝ่ายพฒันาธุรกิจและนกัลงทนุ

สมัพนัธ์จะสง่หนงัสือ และ/หรือ ติดต่อแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยทราบวา่ เร่ืองดงักลา่วจะไมไ่ด้รับการพิจารณา

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ภายในวนัที่ 26 กมุภาพนัธ์ 2562 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมและเป็นผู้ ชีข้าด ส าหรับการ

บรรจรุะเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ประจ าปี 2562 ตามหลกัเกณฑ์ในข้อ 2. 

กรุณาส่ง 

บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จ ากดั 
ชัน้ 31 ดิ ออฟฟิสเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 
999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวนั  
เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

(เสนอวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ประจ าปี 2562 ) 



 
 

 

แบบเสนอวาระการประชุมสามัญของผู้ถอืหน่วยทรัสต์ ประจ าปี 2562 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

ช่ือ-สกลุ (นาย, นาง, นางสาว, บริษัท, อื่นๆ ) :          

ที่อยูปั่จจบุนั / ที่ติดตอ่ได้ : เลขที่     หมูบ้่าน / อาคาร       

หมูท่ี่        ตรอก / ซอย       

ถนน        ต าบล / แขวง       

อ าเภอ / เขต        จงัหวดั        

รหสัไปรษณีย์       ประเทศ        

โทรศพัท์        โทรสาร       

E-mail              

จ านวนหนว่ยทรัสต์ CPNREIT ทีถื่อครอง     หนว่ย ณ วนัท่ี      

 

ส่วนที่ 2 วาระที่ต้องการน าเสนอ 

กรุณาระบวุาระการประชมุ, วตัถปุระสงค์ของวาระ ความเป็นมาและเหตผุลประกอบการน าเสนอวาระ  
             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

และมีเอกสารประกอบเพิ่มเตมิที่ได้ลงนามรับรองความถกูต้องไว้แล้วทกุหน้าอีก จ านวน    แผน่   
 

 

 
 

............................................................. 
ขอรับรองข้อความข้างต้นถกูต้องครบถ้วน 



 
 

 

ส่วนที่ 3 เอกสารหลกัฐานของผู้ถอืหน่วยที่ใช้ประกอบแบบขอเสนอเร่ือง 

1. หลกัฐานการถือครองหนว่ยทรัสต์ ได้แก่ 

[  ] หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือ หลกัฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 

จ ากดั หรือ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน หรือ ส าเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรอง

ส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจรับรองส าเนา 

2. หลกัฐานแสดงตน ได้แก ่

[  ] กรณีผู้ ถือหน่วยเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือหนงัสือเดินทางที่ไม่

หมดอาย ุ(กรณีเป็นชาวตา่งชาติ) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

[  ] กรณีผู้ ถือหนว่ยเป็นนิติบคุคล ต้องแนบส าเนาหนงัสอืรับรองนิติบคุคลและส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

หรือหนงัสือเดินทางที่ไม่หมดอาย ุ(กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามตามหนงัสือ

รับรอง ที่ได้ลงช่ือในแบบขอเสนอวาระการประชุมนี ้พร้อมรับรองส าเนาถกูต้องและประทบัตราส าคญั

บริษัท 

[  ] กรณีผู้ ถือหนว่ย / กรรมการผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคล มีการแก้ไขค าน าหน้าช่ือ ช่ือสกลุ จะต้องแนบ

ส าเนาหลกัฐานราชการในการเปลีย่นแปลงดงักลา่ว พร้อมทัง้รับรองส าเนาถกูต้อง 

ส่วนที่ 4 ค ารับรอง 

 ข้าพเจ้าผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของ ทรัสต์เพื่อการลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (“CPNREIT”)      

ขอมอบหมายให้ นาย/นาง/นางสาว       เป็นผู้ ได้รับมอบหมายจากข้าพเจ้าในการ

ติดต่อกบับริษัทฯ และ/หรือ กองทรัสต์ฯ ตามเง่ือนไขการเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุวาระการประชุมรายละเอียดตามแบบเสนอ

วาระการประชมุสามญัของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ประจ าปี 2562 นี ้

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลกัฐานที่ได้แนบมาพร้อมกันนี ้ เป็นความจริง ถูกต้องครบถ้วนทุก

ประการ และยินยอมให้บริษัทฯ และ/หรือ กองทรัสต์ฯ เปิดเผยข้อมลูหรือเอกสารหลกัฐานดงักลา่วบางสว่นหรือทัง้หมดได้ 

 

 

 ลงช่ือ .............................................................. ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

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

 วนัท่ี ....................................... 
หมายเหตุ 

1. ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ สามารถน าสง่แบบเสนอวาระการประชมุสามญัของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ประจ าปี 2562 ผ่านช่องทาง E-mail ของผู้จดัการกองทรัสต์ 
ได้ตามท่ีอยู่ ir_cpnreit@cpn.co.th และน าสง่ต้นฉบบัเอกสารถึงผู้จดัการกองทรัสต์ภายในวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2562 

2. ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยทรัสต์หลายรายรวมกันเสนอวาระ ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทกุรายต้องลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน และรวบรวมเอกสารเป็นชดุเดียวกันเพ่ือ
น าสง่ถึงผู้จดัการกองทรัสต์ 

3. ผู้จดัการกองทรัสต์ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่พิจารณาเร่ืองท่ีไม่เข้าตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ ก าหนด 
 


