
หลักเกณฑก์ารใหสิ้ทธิผู้ถอืหน่วยเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหน่วยทรัสต ์ประจ าปี 2564 

วัตถุประสงค ์ 

บริษัท ชาญอิสสระ รีท แมเนจเมนท ์จ ากดั (“บริษัท”) ในฐานะผูจ้ดัการกองทรัสตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรพัย์

โรงแรมศรีพันวา (“กองทรัสต์”) มีนโยบายที่จะส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการที่ดี และแสดงให้เห็นถึงการปฎิบัติต่อผู้ถือ

หน่วยทรสัตท์ุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามแนวทางของส านกังาน ก.ล.ต. ในการนี ้จึงเห็นควรเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหน่วยทรสัต์

เสนอวาระการประชุมที่ผู้ถือหน่วยทรัสตเ์ห็นว่ามีความส าคัญและมีประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยทรัสตโ์ดยรวม โดยบริษัทจะ

พิจารณาใหส้ิทธิผูถื้อหน่วยทรสัตเ์สนอวาระการประชมุตามเกณฑท์ี่บรษิัทก าหนด 

หลักเกณฑ ์

 1. เป็นผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์

 2. เพื่อใหก้ารประชมุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรษิัท ขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจเุรื่องดงัตอ่ไปนีเ้ป็นวาระประชมุ 

1) เรื่องที่ขดัต่อกฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎระเบียบตา่ง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานก ากบั

ดแูลบรษิัท และกองทรสัต ์หรือไม่เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์

2) เรื่องที่เป็นไปเพื่อประโยชนข์องบคุคลหรอืกลุ่มบคุคลใดโดยเฉพาะ 

3) เรื่องที่เป็นอ านาจการบรหิารจดัการของบรษิัท เวน้แต ่เป็น กรณีที่ก่อใหเ้กิดความเดือดรอ้น เสียหาย อย่างมี

นยัส าคญัตอ่ผูถื้อหน่วยทรสัตโ์ดยรวม 

4) เรื่องที่ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดด้  าเนินการเรียบรอ้ยแลว้ 

5) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออ านาจบรษิัท จะด าเนินการได ้

6) เรื่องที่ผูถื้อหน่วยทรสัตใ์หข้อ้มลูไม่ครบถว้น และ/หรือ เอกสารในการพิจารณาไม่ครบถว้น และ/หรอื เสนอ

เรื่องมาไม่ทนัในก าหนดระยะเวลา และ/หรอื บรษิัทไม่สามารถติดต่อผูถื้อหน่วยที่เสนอวาระเพื่อขอขอ้มลู

เพิ่มเติมได ้

7) เรื่องที่เสนอโดยผูถื้อหน่วยที่มีคณุสมบตัิไม่ครบถว้นตามหลกัเกณฑท์ี่ก  าหนด 

8) เรื่องที่คณะกรรมการบรษิัท พิจารณาเห็นวา่ไม่มีความจ าเป็นตอ้งบรรจเุป็นวาระการประชมุ 

3. ขัน้ตอนการเสนอวาระ ในการประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์

 ผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีคณุสมบตัิครบถว้น สามารถเสนอวาระการประชมุ โดยกรอก “แบบเสนอวาระการประชมุสามญั

ผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจ าปี 2564” (“แบบเสนอวาระ”) ตามเอกสารส่วนทา้ยของหลักเกณฑก์ารใชส้ิทธินี ้หรืออาจแจง้ทาง

โทรสารหมายเลข 02-308 2033 หรือทางจดหมายอีเล็คโทรนิค (E-Mail) : sumana@cireit.com ก่อนส่งตน้ฉบบัแบบเสนอ

วาระต่อบริษัท ทัง้นีผู้ถื้อหน่วยตอ้งน าส่งเอกสารตน้ฉบบัแบบเสนอวาระ พรอ้มลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน รวมทัง้หลกัฐาน

ประกอบที่เก่ียวขอ้งอย่างครบถว้นและสมบรูณ ์ถึงบรษิัท ภายในวนัที่ 21 กมุภาพนัธ ์2564 ตามที่อยู่ดงัตอ่ไปนี ้
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หมายเหต ุ: ค่าใชจ้่ายในการน าสง่เอกสาร และค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งทัง้หมดเป็นของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีความประสงคจ์ะเสนอเรื่องวาระการประชมุ 

 

ฝ่ายพฒันาธุรกิจและนกัลงทนุสมัพนัธจ์ะรวบรวมใหค้ณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทขอสงวนสิทธิใหค้ณะกรรมการ

บริษัท เป็นผูพ้ิจารณาความเหมาะสมและเป็นผูชี้ข้าด ส าหรบัการบรรจุระเบียบวาระ ในการประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์

ประจ าปี 2564 ตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรุณาสง่มาที่ 

บรษิัท ชาญอิสสระ รีท แมเนจเมนท ์จ ากดั 

เลขที่ 2922/198 ชัน้ 10 อาคารชาญอิสสระ ทาวเวอร ์2           

ถนนเพชรบรุีตดัใหม่ เขตหว้ยขวาง แขวงบางกะปิ กรุงเทพฯ 10310 

(เสนอวาระการประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจ าปี 2564) 



Charn Issara REIT Management Co., Ltd. 
2922/198 10thFl., Charn Issara Tower II, New Petchburi Road, 

Bangkapi, Huay Kwang, Bangkok 10310, Thailand. 
Tel: +66 (0) 2308 2022 Fax: +66 (0) 2308 2023 

 
แบบเสนอวาระการประชุมสามัญของผู้ถอืหน่วยทรัสตป์ระจ าปี 2564 

ส่วนที ่1 ข้อมูลผู้ถอืหน่วยทรัสต ์

ช่ือ – สกลุ ____________________________________________________________ 

ที่อยู่ปัจจบุนั / ที่ติดต่อได ้: เลขที่ _________________  หมู่บา้น / อาคาร____________________ 

หมู่ที่ ________________________________  ตรอก / ซอย _______________________ 

ถนน ________________________________    ต าบล / แขวง ______________________ 

อ าเภอ / เขต ____________________________    จงัหวดั _________________________ 

รหสัไปรษณีย ์___________________________   โทรศพัท ์________________________ 

โทรสาร ______________________________      E-Mail ________________________ 

จ านวนหน่วยทรสัต ์SRIPANWA ที่ถือครอง __________________  หน่วย ณ วนัที่  _____________ 

ส่วนที ่2 วาระทีต่้องการน าเสนอ 

กรุณาระบวุาระการประชมุ , วตัถปุระสงคข์องวาระ ความเป็นมาและเหตผุลประกอบการน าเสนอวาระ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

และมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ไดล้งนามรบัรองความถกูตอ้งไวแ้ลว้ทกุหนา้อีก จ านวน _______ แผ่น 

 

 

 

 

____________________________ 
ขอรบัรองความถกูตอ้งครบถว้น 



ส่วนที ่3 เอกสารหลักฐานของผู้ถอืหน่วยทรัสตท์ีใ่ช้ประกอบแบบขอเสนอเรื่องวาระ 

1. หลกัฐานการถือครองหน่วยทรสัต ์ไดแ้ก่ 

➢ หนงัสือรบัรองจากบรษิัทหลกัทรพัย ์หรือ หลกัฐานอื่นจากบรษิัทศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั หรือ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั หรือ ผูร้บัฝากทรพัยส์ิน หรอื ส าเนาใบที่รบัรองความถกูตอ้งของส าเนาโดยผู้

มีอ  านาจรบัรองส าเนา 

2. หลกัฐานการแสดงตน ไดแ้ก่ 

➢ กรณีผูถื้อหน่วยเป็นบคุคลธรรมดา ตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืหนงัสือเดินทางที่ไม่หมดอาย ุ(กรณี

เป็นชาวตา่งชาติ) พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

➢ กรณีผูถื้อหน่วยเป็นนิติบคุคล ตอ้งแนบส าเนาหนงัสือรบัรองนิติบคุคล และส าเนาบตัรประชาชน หรือ หนงัสือเดินทาง

ที่ไม่หมดอาย ุ(กรณีเป็นชาวตา่งชาติ) ของกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามตามหนงัสือรบัรอง ที่ไดล้งช่ือในแบบขอเสนอ

วาระการประชมุนีพ้รอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้งและประทบัตราส าคญัของบรษิัท (ถา้มี) 

➢ กรณีผูถื้อหน่วย / กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามของนิติบคุคล มีการแกไ้ขค าน าหนา้ช่ือ ช่ือสกลุ จะตอ้งแนบส าเนา

หลกัฐานทางราชการในการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว พรอ้มทัง้รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

ส่วนที ่4 ค ารับรอง 

 ขา้พเจา้ผูถื้อหน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยโ์รงแรมศรีพันวา ขอมอบหมายให ้(นาย/นาง/

นางสาว) __________________________ เป็นผูไ้ดร้บัมอบหมายจากขา้พเจา้ในการติดตอ่กบับรษิัท และ/หรือ 

กองทรสัต ์ตามเง่ือนไขการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุม รายละเอียดตามแบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือ

หน่วยทรสัตป์ระจ าปี 2564 นี ้

 ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้มูลและเอกสารหลกัฐานที่ไดแ้นบมาพรอ้มกันนี ้เป็นความจริง ถูกต้องครบถว้นทุกประการ 

และยินยอมใหบ้รษิัท และ/หรอื กองทรสัต ์เปิดเผยขอ้มลูหรือเอกสารหลกัฐานดงักล่าวบางส่วนหรอืทัง้หมดได ้ 

                ลงช่ือ ........................................................................ ผูถื้อหน่วยทรสัต ์

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

วนัที่ ............./.................../.............. 

 

หมายเหต ุ

ผูถื้อหน่วยทรสัตส์ามารถน าสง่แบบเสนอวาระการประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ ผ่านช่องทาง E-mail ของบรษัิทไดท้ี่ sumana@cireit.com 

หรอื โทรสาร หมายเลข 02-308 2033 และน าสง่ตน้ฉบบัใหก้บับรษัิทภายในวนัที่ 21 กมุภาพนัธ ์2564 บรษัิทขอสงวนสิทธิที่จะไม่พิจารณาเรื่องที่ไม่

เขา้ตามหลกัเกณฑท์ี่บรษัิทก าหนด 
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