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หลักเกณฑก์ารให้สิทธ ิผู้ถ ือหน่วยทร ัสตเ์สนอวาระการประชุมผู้ถ ือหน่วยทรัสต ์

วัตถุประสงค ์

 ทรัสตเ์พื�อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (“CPNREIT” หรือ “กอ งท รัสต ์ฯ ”) มี

นโยบายส่งเสรมิการกาํกับดูแลกิจการที�ดี และแสดงใหเ้ห็นถึงการปฏิบตัิต่อผูถ้ือหน่วยทรสัตท์ุกรายอย่างเท่าเทียมกันตาม

แนวทางของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

 ในการนี4 บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท ์จาํกดั (“บร ิษัทฯ”) ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต ์จึงเห็นควรเปิดโอกาสให้

ผูถ้ือหน่วยทรสัตเ์สนอวาระการประชมุที�ผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ห็นว่ามีความสาํคญัและมีประโยชนต์่อผูถื้อหน่วยทรสัตโ์ดยรวม 

โดยมีการกาํหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการเสนอ และขั4นตอนการพิจารณาดาํเนินการดงันี4 

หลักเกณฑ ์

1. คณุสมบตัิของผูถื้อหน่วยทรสัตที์�มีสิทธิในการเสนอวาระการประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต ์

เป็นผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัตฯ์ และมีสดัส่วนการถือหน่วยทรสัตข์ั4นตํ�าไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 2 ของหน่วยทรสัต์

ที�ออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ โดยอาจเป็นผูถื้อหน่วยทรสัตร์ายเดียวหรือหลายรายรวมกนั และถือหน่วยทรสัตต์่อเนื�องไม่

นอ้ยกว่า 6 เดือนจนถึงวนัที�เสนอวาระ 

2. เพื�อใหก้ารดาํเนินการประชมุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิที�จะไม่บรรจเุรื�องดงัต่อไปนี4เป็น

วาระการประชมุผูถ้ือหน่วยทรสัต ์

1) เรื�องที�ขัดต่อกฎหมาย ประกาศ ขอ้บังคับ กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที�

กาํกบัดแูลบรษัิทฯ และกองทรสัตฯ์ หรือไม่เป็นไปตามสญัญาก่อตั4งทรสัต ์

2) เรื�องที�เป็นไปเพื�อประโยชนข์องบคุคลหรือกลุ่มบคุคลใดโดยเฉพาะ  

3) เรื�องที�เป็นอาํนาจการบริหารจดัการของบริษัทฯ เวน้แต่เป็นกรณีที�ก่อใหเ้กิดความเดือดรอ้นเสียหาย

อย่างมีนยัสาํคญัต่อผูถ้ือหน่วยทรสัตโ์ดยรวม 

4) เรื�องที�ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดด้าํเนินการเรียบรอ้ยแลว้ 

5) เรื�องที�อยู่นอกเหนืออาํนาจที�ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะดาํเนินการได ้

6) เรื�องที�ผูถ้ือหน่วยทรสัตใ์หข้อ้มูลไม่ครบถว้น และ/หรือ เอกสารในการพิจารณาไม่ครบถว้น และ/หรือ 

เสนอเรื�องมาไม่ทันภายในกาํหนดระยะเวลา และ/หรือ บริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อผูถื้อหน่วยทรสัตที์�

เสนอวาระการประชมุเพื�อขอขอ้มลูเพิ�มเติมได ้

7) เรื�องที�เสนอโดยผูถื้อหน่วยทรสัตที์�มีคณุสมบตัิไม่ครบถว้นตามหลกัเกณฑที์�ระบใุนขอ้ 1 ขา้งตน้ 

8) เรื�องที�คณะกรรมการบรษัิทพิจารณาเห็นว่าไม่มคีวามจาํเป็นตอ้งบรรจเุป็นวาระ 
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3. ขั4นตอนการเสนอวาระการประชมุสามญัผูถ้ือหน่วยทรสัต ์

ผูถื้อหน่วยทรสัตที์�มีคณุสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 1. ตอ้งจดัทาํและนาํส่ง “แบบเสนอวาระการประชมุสามญัผูถื้อ

หน่วยทรสัต ์ประจาํปี 2564” ตามเอกสารสว่นทา้ยของหลกัเกณฑก์ารใหสิ้ทธินี4 หรือสามารถเสนอวาระการประชมุอย่างไม่

เป็นทางการมาที� E-mail: ir_cpnreit@centralpattana.co.th ก่อนส่งตน้ฉบบั “แบบเสนอวาระการประชมุสามญัผูถื้อ

หน่วยทรสัต ์ประจาํปี 2564” ต่อบรษัิทฯ ในภายหลงั 

ทั4งนี 4 ผูถื้อหน่วยทรสัตต์อ้งนาํส่งเอกสารตน้ฉบบั “แบบเสนอวาระการประชุมสามญัผูถ้ือหน่วยทรสัต ์ประจาํปี 

2564” พรอ้มลงลายมือชื�อไวเ้ป็นหลักฐาน รวมทั4งหลักฐานประกอบที�เกี�ยวขอ้งอย่างครบถว้นและสมบูรณ ์ถึงบริษัทฯ 

ภายในวนัที� 15 มกราคม 2564 ตามที�อยู่ดงันี4 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการนําส่งเอกสาร และค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องทั งหมดเป็นของผูถื้อหน่วยทรัสต์ที�มีความประสงค์จะ

เสนอวาระการประชุม 

ในกรณีที�ผูถื้อหน่วยทรสัตห์ลายรายรวมกันเสนอวาระ ใหผู้ถ้ือหน่วยทรสัตทุ์กรายกรอก “แบบเสนอวาระการ

ประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ประจาํปี 2564” และลงชื�อไวเ้ป็นหลกัฐานและรวบรวมส่งเป็นชุด โดยกรอกชื�อตวัแทนที�ผู้

ถือหน่วยทรสัตม์อบหมายใหเ้ป็นผูร้บัการติดต่อแทนหนึ�งท่าน ทั4งนี 4 บริษัทฯ จะถือว่าการติดต่อกับผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ดร้บั

มอบหมายเป็นการติดต่อกบัผูถื้อหน่วยทรสัตท์กุรายที�ลงลายมือชื�อไวใ้นแบบฟอรม์ขา้งตน้ 

ฝ่ายพฒันาธุรกิจจะรวบรวมขอ้มลูใหค้ณะกรรมการบริษัทพจิารณาโดยมีหลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี4 

i. ในกรณีผูถื้อหน่วยทรสัตใ์หข้อ้มลูไม่ครบถว้น หรือไม่ถูกตอ้ง ฝ่ายพฒันาธุรกิจจะส่งหนงัสือ และ/หรือ 

ติดต่อแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตท์ราบว่า เรื�องดงักล่าวจะไม่ไดร้บัการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัท 

ภายในวนัที� 31 มกราคม 2564 

ii. กรณีผูถื้อหน่วยทรสัตม์ีคุณสมบตัิไม่ครบถว้นตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 1. ฝ่ายพฒันาธุรกิจจะส่งหนังสือ 

และ/หรือ ติดต่อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทราบว่า เรื�องดังกล่าวจะไม่ได้รับการพิจารณาโดย

คณะกรรมการบรษิัท ภายในวนัที� 31 มกราคม 2564 

กรุณาส่ง 

บร ิษัท ซ ีพ ีเอ ็น รที แมเนจเมนท ์จาํกัด 
ช ั7น 31 อาคาร ดิ ออฟฟิสเศส แอท เซน็ทร ัลเวิลด ์
999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปท ุมวนั  
เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

(เสนอวาระการประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ประจาํปี 2564 ) 
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ทั4งนี 4 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใหค้ณะกรรมการบริษัทเป็นผูพิ้จารณาความเหมาะสมและเป็นผูช้ี 4ขาด สาํหรบัการ

บรรจรุะเบียบวาระการประชมุสามญัผูถ้ือหน่วยทรสัต ์ประจาํปี 2564 ตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 2. 



 

 

 

แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต ์ประจาํปี 2564 

 

ส่วนท ีE 1 ข ้อมูลผู้ถ ือหน่วยทรัสต  ์

ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/อื�นๆ)       เป็นผูถื้อหน่วยทรสัต์

ของทรสัตเ์พื�อการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหารมิทรพัย ์CPN รีเทล โกรท (“CPNREIT”) จาํนวน         หน่วย 

ที�อยู่ปัจจบุนัที�ตดิต่อได:้ เลขที�     หมู่บา้น/อาคาร       

หมู่ที�        ตรอก/ซอย       

ถนน        ตาํบล/แขวง       

อาํเภอ/เขต        จงัหวดั        

รหสัไปรษณีย ์      ประเทศ        

โทรศพัท ์       โทรสาร       

E-mail              
 

ส่วนท ีE 2 วาระการประชุมผู้ถ ือหน่วยทร ัสตท์ ีEต ้องการน ําเสนอ 

เรื�องที�เสนอ                                                                                  

วตัถปุระสงค ์ � เพื�อรบัทราบ � เพื�อพิจารณา � เพื�ออนุมตั ิ

เอกสารประกอบ � ม ี  � ไม่ม ี

รายละเอียด 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

และมีเอกสารประกอบเพิ�มเตมิที�ไดล้งนามรบัรองความถกูตอ้งไวแ้ลว้ทกุหนา้อีก จาํนวน    แผ่น   
 

 

  
ขอรบัรองขอ้ความขา้งตน้ถกูตอ้งครบถว้น 

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



 

 

 

ส่วนท ีE 3 เอกสารหลักฐานของผู้ถ ือหน่วยท ีEใช ้ประกอบแบบเสนอวาระการประชุม 

1. หลกัฐานการถือครองหน่วยทรสัต ์ไดแ้ก ่

[  ] หนังสือรบัรองจากบริษัทหลักทรพัย ์หรือ หลักฐานอื�นจากบริษัทศูนยร์บัฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) 

จาํกัด หรือ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือ ผูร้บัฝากทรพัยสิ์น หรือ สาํเนาใบหุน้ที�ลงนามรบัรอง

สาํเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอาํนาจรบัรองสาํเนา 

2. หลกัฐานแสดงตน ไดแ้ก ่

[  ] กรณีผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ป็นบุคคลธรรมดา ตอ้งแนบสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือหนงัสือเดินทางที�

ไม่หมดอาย ุ(กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

[  ] กรณีผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ป็นนิติบุคคล ตอ้งแนบสาํเนาหนังสือรบัรองนิติบุคคลและสาํเนาบัตรประจาํตวั

ประชาชน หรือหนงัสือเดินทางที�ไม่หมดอายุ (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามตาม

หนงัสือรบัรอง ที�ไดล้งชื�อในแบบขอเสนอวาระการประชุมนี4 พรอ้มรบัรองสาํเนาถูกตอ้งและประทบัตรา

สาํคญับรษิัท 

[  ] กรณีผูถื้อหน่วยทรสัต/์กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามของนิติบคุคล มีการแกไ้ขคาํนาํหนา้ชื�อ ชื�อสกลุ จะตอ้ง

แนบสาํเนาหลกัฐานราชการในการเปลี�ยนแปลงดงักล่าว พรอ้มทั4งรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

ส่วนท ีE 4 คาํร ับรอง 

 ขา้พเจา้ผูถื้อหน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พื�อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์CPN รีเทล โกรท (“CPNREIT”)      

ขอมอบหมายให ้นาย/นาง/นางสาว       เป็นผูถ้ือหน่วยไดร้บัมอบหมายจากขา้พเจา้

ในการติดต่อกบับริษัทฯ และ/หรือ กองทรสัตฯ์ ตามเงื�อนไขการเสนอเรื�องเพื�อบรรจวุาระการประชมุรายละเอียดตามแบบ

เสนอวาระการประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ประจาํปี 2564 นี4 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานที�ได้แนบมาพรอ้มกันนี4 เป็นความจริง ถูกตอ้งครบถ้วนทุก

ประการ และยินยอมใหบ้รษิัทฯ และ/หรือ กองทรสัตฯ์ เปิดเผยขอ้มลูหรือเอกสารหลกัฐานดงักล่าวบางส่วนหรือทั4งหมดได ้

 

 ลงชื�อ .............................................................. ผูถื้อหน่วยทรสัต ์

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

 วนัที� ......................................................... 
 

หมายเหตุ 

1. ผูถ้ือหน่วยทรสัตส์ามารถเสนอวาระการประชมุอย่างไม่เป็นทางการไดที้� ir_cpnreit@centralpattana.co.th โดยตอ้งนาํส่งตน้ฉบบั “แบบเสนอวาระการ
ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต ์ประจาํปี 2564” และเอกสารประกอบการพิจารณาที�ครบถ้วนและถูกตอ้งมายังผูจ้ัดการกองทรสัตภ์ายในวันที� 15 
มกราคม 2564 

2. ในกรณีที�ผูถ้ือหน่วยทรสัตห์ลายรายรวมกนัเสนอวาระ ผูถ้ือหน่วยทรสัตทุ์กรายตอ้งลงชื�อไวเ้ป็นหลกัฐาน และรวบรวมเอกสารเป็นชดุเดียวกนัเพื�อนาํส่ง
มายงัผูจ้ดัการกองทรสัต ์

3. ผูจ้ดัการกองทรสัตข์อสงวนสิทธิfที�จะไม่พิจารณาเรื�องที�ไม่เขา้ตามหลกัเกณฑที์�บริษัทฯ กาํหนด 


