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หลักเกณฑก์ารให้สิทธิผู้ถือหน่วยทรัสตเ์สนอวาระการประชุมสามัญประจาํปีผู้ถือหน่วยทรัสต ์

วัตถุประสงค ์

 ทรสัตเ์พือการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN รีเทล โกรท (“CPNREIT”) มีนโยบายส่งเสริมการกาํกับ

ดูแลกิจการทีดี และแสดงใหเ้ห็นถึงการปฏิบัติต่อผูถื้อหน่วยทรสัตท์ุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามแนวทางของสาํนักงาน 

ก.ล.ต. 

 ในการนี บรษิัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท ์จาํกดั (“ผูจ้ดัการกองทรสัต”์) ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต ์จึงเห็นควรเปิด

โอกาสใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตเ์สนอวาระการประชมุทีผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ห็นว่ามีความสาํคญัและมีประโยชนต่์อผูถื้อหน่วยทรสัต์

โดยรวม โดยมีการกาํหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการเสนอ และขนัตอนการพิจารณาดาํเนินการดงันี 

หลกัเกณฑ ์

1. คณุสมบตัิของผูถื้อหน่วยทรสัตท์มีีสิทธิในการเสนอวาระ ในการประชมุสามญัผูถ้ือหน่วยทรสัต ์

เป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ฯ และมีสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ขันต ําไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของ

หน่วยทรัสต์ทีออกจําหน่ายและชําระแล้ว โดยอาจเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์รายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้ และถือ

หน่วยทรสัตต์่อเนืองไม่นอ้ยกว่า  เดือนจนถึงวนัทเีสนอวาระ 

2. เพือให้การดาํเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้จัดการกองทรสัต์ขอสงวนสิทธิทีจะไม่บรรจุเรือง

ดงัต่อไปนีเป็นวาระการประชมุ 

1) เรืองทีขดัต่อกฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงาน

กาํกบัดแูลบรษิัท และกองทรสัตฯ์ หรือไม่เป็นไปตามสญัญาก่อตงัทรสัต ์

2) เรืองทเีป็นไปเพอืประโยชนข์องบคุคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ 

3) เรืองทีเป็นอาํนาจการบริหารจดัการของผูจ้ดัการกองทรสัต ์เวน้แต่เป็นกรณีทกี่อใหเ้กิดความเดือดรอ้น

เสียหายอยา่งมีนยัสาํคญัต่อผูถื้อหน่วยทรสัตโ์ดยรวม 

4) เรืองทผีูจ้ดัการกองทรสัต ์ไดด้าํเนินการเรียบรอ้ยแลว้ 

5) เรืองทอียู่นอกเหนืออาํนาจทีผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะดาํเนินการได ้

6) เรืองทีผูถ้ือหน่วยทรสัตใ์หข้อ้มูลไม่ครบถว้น และ/หรือ เอกสารในการพิจารณาไม่ครบถว้น และ/หรือ 

เสนอเรืองมาไม่ทนัภายในกาํหนดระยะเวลา และ/หรือ ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ม่สามารถติดต่อผูถ้ือหน่วย

ทเีสนอวาระเพือขอขอ้มลูเพมิเติมได ้

7) เรืองทเีสนอโดยผูถ้ือหนว่ยทรสัตท์ีมีคณุสมบตัิไม่ครบถว้นตามหลกัเกณฑท์กีาํหนด 

8) เรืองทคีณะกรรมการบรษิัท พิจารณาเห็นว่าไม่มคีวามจาํเป็นตอ้งบรรจเุป็นวาระ 
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3. ขนัตอนการเสนอวาระ ในการประชมุสามญัผูถ้ือหน่วยทรสัต ์

ผูถื้อหน่วยทรสัตท์มีีคณุสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 1. สามารถเสนอวาระการประชมุ โดยกรอก “แบบเสนอวาระการ

ประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ ประจาํปี 2565” ตามเอกสารส่วนทา้ยของหลกัเกณฑก์ารใหสิ้ทธินี หรืออาจแจง้เรืองอย่าง

ไม่เป็นทางการทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์(E-mail) : ir_cpnreit@centralpattana.co.th ก่อนส่งตน้ฉบบั “แบบเสนอวาระ

การประชมุสามญัผูถื้อหนว่ยทรสัต ์ประจาํปี 2565” ต่อผูจ้ดัการกองทรสัต ์ในภายหลงั 

ทงันี ผูถ้ือหน่วยทรัสตต์้องนาํส่งเอกสารตน้ฉบับ “แบบเสนอวาระการประชุมสามญัผู้ถือหน่วยทรสัต ์ประจาํปี 

2565” พรอ้มลงลายมือชือไวเ้ป็นหลักฐาน รวมทังหลักฐานประกอบทีเกียวขอ้งอย่างครบถว้นและสมบูรณ์ ถึงผูจ้ัดการ

กองทรสัตภ์ายในวนัที 15 กมุภาพนัธ ์2565 ตามทีอยู่ดงัน ี

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: ค่าใชจ่้ายในการนาํส่งเอกสาร และค่าใชจ่้ายทเีกียวขอ้งทงัหมดเป็นของผูถ้ือหน่วยทรสัตท์มีีความประสงคจ์ะ

เสนอวาระการประชมุ 

 

ในกรณีทีผูถื้อหน่วยทรสัตห์ลายรายรวมกันเสนอวาระ ใหผู้ถื้อหน่วยทรสัต์ทุกรายกรอก “แบบเสนอวาระการ

ประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ประจาํปี 2565” และลงชือไวเ้ป็นหลกัฐาน แลว้รวบรวมส่งเป็นชุดโดยกรอกชือตวัแทนทีผู้

ถือหน่วยทรสัตม์อบหมายให้เป็นผู้รับการติดต่อแทนหนึงท่าน ทังนี ผู้จัดการกองทรสัต์จะถือว่าการติดต่อกับผู้ไดร้ับ

มอบหมายเป็นการติดต่อกบัผูถ้ือหน่วยทรสัตท์กุรายทีลงลายมือชอืไวใ้นแบบฟอรม์ขา้งตน้ 

ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะรวบรวมใหค้ณะกรรมการบรษิัท พิจารณาโดยมีหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี 

i. ในกรณีผูถื้อหน่วยทรสัตใ์หข้อ้มลูไม่ครบถว้น หรือไม่ถกูตอ้ง ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะส่งหนงัสือ และ/หรือ 

ติดต่อแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยทรสัตท์ราบว่า เรืองดงักล่าวจะไม่ไดร้บัการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัท 

ภายในวนัท ี28 กมุภาพนัธ ์2565 

ii. กรณีผูถ้ือหน่วยทรสัตม์ีคุณสมบตัิไม่ครบถว้นตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 1. ผูจ้ดัการจะส่งหนงัสือ และ/หรือ 

ติดต่อแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยทราบว่า เรืองดงักล่าวจะไม่ไดร้บัการพิจารณาโดยคณะกรรมการบรษิทั ภายใน

วันท ี28 กมุภาพนัธ ์2565 

ทงันี ผู้จัดการกองทรสัตข์อสงวนสิทธิใหค้ณะกรรมการบริษัทเป็นผูพิ้จารณาความเหมาะสมและเป็นผู้ชีขาด 

สาํหรบัการบรรจรุะเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ประจาํปี 2565 ตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 2. 

กรุณาสง่ 

บริษัท ซีพีเอ็น รที แมเนจเมนท ์จาํกดั 

ชนั 31 ดิ ออฟฟิสเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด ์

999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวนั  

เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

(เสนอวาระการประชมุสามญัผูถ้ือหน่วยทรสัต ์ประจาํปี 2565 ) 



 
 

 

แบบเสนอวาระการประชุมสามัญของผู้ถือหน่วยทรัสต ์ประจาํปี 2565 

 

ส่วนท ี  ข้อมลูผู้ถือหน่วยทรัสต ์

ชือ-สกลุ (นาย, นาง, นางสาว, บรษิัท, อนืๆ ) :          

ทอียู่ปัจจบุนั / ทีติดต่อได ้: เลขที     หมู่บา้น / อาคาร       

หมู่ที        ตรอก / ซอย       

ถนน        ตาํบล / แขวง       

อาํเภอ / เขต        จงัหวดั        

รหสัไปรษณีย ์      ประเทศ        

โทรศพัท ์       โทรสาร       

E-mail              

จาํนวนหนว่ยทรสัต ์CPNREIT ทถืีอครอง     หน่วย ณ วนัที      

 

ส่วนท ี  วาระทตี้องการนําเสนอ 

กรุณาระบวุาระการประชมุ, วตัถปุระสงคข์องวาระ ความเป็นมาและเหตผุลประกอบการนาํเสนอวาระ  

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

และมีเอกสารประกอบเพิมเติมทไีดล้งนามรบัรองความถกูตอ้งไวแ้ลว้ทกุหนา้อีก จาํนวน    แผ่น   

 

 

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

ขอรบัรองขอ้ความขา้งตน้ถกูตอ้งครบถว้น 



 
 

 

ส่วนท ี  เอกสารหลกัฐานของผู้ถือหนว่ยทีใชป้ระกอบแบบขอเสนอเรือง 

1. หลกัฐานการถือครองหน่วยทรสัต ์ไดแ้ก ่

[  ] หนังสือรบัรองจากบริษัทหลักทรัพย ์หรือ หลกัฐานอืนจากบริษัทศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) 

จาํกัด หรือ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือ ผู้รบัฝากทรพัยส์ิน หรือ สาํเนาใบหุน้ทีลงนามรบัรอง

สาํเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอาํนาจรบัรองสาํเนา 

2. หลกัฐานแสดงตน ไดแ้ก ่

[  ] กรณีผู้ถือหน่วยเป็นบุคคลธรรมดา ตอ้งแนบสาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางทีไม่

หมดอาย ุ(กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

[  ] กรณีผูถ้ือหน่วยเป็นนิติบคุคล ตอ้งแนบสาํเนาหนงัสือรบัรองนิติบุคคลและสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 

หรือหนงัสือเดินทางทีไม่หมดอายุ (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามตามหนังสือ

รบัรอง ทีไดล้งชือในแบบขอเสนอวาระการประชุมนี พรอ้มรบัรองสาํเนาถูกตอ้งและประทับตราสาํคัญ

บรษิัท 

[  ] กรณีผูถ้ือหน่วย / กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามของนิติบุคคล มีการแกไ้ขคาํนาํหนา้ชือ ชือสกลุ จะตอ้งแนบ

สาํเนาหลกัฐานราชการในการเปลียนแปลงดงักล่าว พรอ้มทงัรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

[  ] แบบฟอรม์การรบัทราบและยอมรบันโยบายขอ้มลูส่วนบคุคล ทีลงนามแลว้  

ส่วนท ี  คาํรับรอง 

 ขา้พเจา้ผูถ้ือหน่วยทรสัตข์อง ทรสัตเ์พือการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN รีเทล โกรท (“CPNREIT”)      

ขอมอบหมายให ้นาย/นาง/นางสาว       เป็นผู้ไดร้ับมอบหมายจากข้าพเจ้าในการ

ติดต่อกับผูจ้ดัการกองทรสัต ์และ/หรือ กองทรสัตฯ์ ตามเงือนไขการเสนอเรืองเพือบรรจุวาระการประชุมรายละเอียดตาม

แบบเสนอวาระการประชมุสามญัของผูถื้อหน่วยทรสัต ์ประจาํปี 2565 น ี

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานทีได้แนบมาพรอ้มกันนี เป็นความจริง ถูกตอ้งครบถ้วนทุก

ประการ และยินยอมใหผู้จ้ดัการกองทรสัต ์และ/หรือ กองทรสัตฯ์ เปิดเผยขอ้มลูหรือเอกสารหลกัฐานดงักล่าวบางส่วนหรือ

ทงัหมดได ้

 ลงชือ .............................................................. ผูถื้อหน่วยทรสัต ์

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

                                                                                                 วนัที ......................................................................... 

หมายเหต ุ

1. ผูถื้อหน่วยทรสัต ์สามารถนาํส่งแบบเสนอวาระการประชมุสามญัของผูถ้ือหน่วยทรสัต ์ประจาํปี 2565 ผ่านช่องทาง E-mail ของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

ไดต้ามทีอยู่ ir_cpnreit@centralpattana.co.th และนาํส่งตน้ฉบบัเอกสารถึงผูจ้ดัการกองทรสัตภ์ายในวนัที 15 กมุภาพนัธ ์2565 

2. ในกรณีทีผูถ้ือหน่วยทรสัตห์ลายรายรวมกนัเสนอวาระ ผูถ้ือหน่วยทรสัตท์ุกรายตอ้งลงชือไวเ้ป็นหลกัฐาน และรวบรวมเอกสารเป็นชดุเดียวกนัเพือ

นาํส่งถึงผูจ้ดัการกองทรสัต ์

3. ผูจั้ดการกองทรสัตข์อสงวนสิทธิทีจะไม่พิจารณาเรืองทไีม่เขา้ตามหลกัเกณฑที์ผูจ้ดัการกองทรสัตก์าํหนด  


