
                       หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหน่วยเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจ าปี 2563 

วัตถุประสงค์ 

               บริษัท ชาญอิสสระ รีท แมเนจเมนท์ จ ากดั (“บริษัทฯ”) ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์

โรงแรมศรีพันวา (“กองทรัสต์”) มีนโยบายที่จะส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการที่ดี และแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ทกุรายอย่างเท่าเทียมกนัตามแนวทางของส านกังาน ก.ล.ต. จึงเห็นควรเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เสนอวาระ

การประชมุที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เห็นว่ามีความส าคญัและมีประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม โดยบริษัทฯ จะพิจารณาการให้

สิทธิผู้ ถือหน่วยทรัสต์เสนอวาระการประชมุตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก าหนด 

หลกัเกณฑ์ 

       1.     เป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 

       2.     เพื่อให้การประชมุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจเุร่ืองดงัตอ่ไปนีเ้ป็นวาระการประชมุ 
 

               1)    เร่ืองที่ขดัต่อกฎหมาย ประกาศ ข้อบงัคบั กฎและระเบียบตา่งๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานก ากบัดแูล  

                      บริษัท และกองทรัสต์ฯ หรือไม่เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ 
 

               2)    เร่ืองที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใดโดยเฉพาะ 
 

               3)    เร่ืองที่เป็น อ านาจ การบริหาร จดัการของบริษัทฯ เว้น แต ่เป็น  กรณี ที่ก่อให้เกิด ความเดือดร้อน เสียหาย อย่าง  

                      มีนยัส าคญั ตอ่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม                          
 

               4)    เร่ืองที่ผู้จดัการกองทรัสต์ ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
 

               5)    เร่ืองที่อยู่นอกเหนืออ านาจที่บริษัท จะด าเนินการได้ 
 

               6)    เร่ืองที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ให้ข้อมลูไม่ครบถ้วน และ/หรือ เอกสารในการพิจารณาไม่ครบถ้วน และ/หรือ เสนอเร่ือง 

                      มาไม่ทันภายในก าหนดระยะเวลา และ/หรือ บริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อผู้ ถือหน่วยที่เสนอวาระเพื่อขอข้อมูล                                                           

เพิ่มเติมได้        เพิ่มเติมได้ 
 

               7)     เร่ืองที่เสนอโดยผู้ ถือหน่วยที่มีคณุสมบตัิไม่ครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด        

               8)     เร่ืองที่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นวา่ไม่มีความจ าเป็นต้องบรรจเุป็นวาระการประชมุ 

       3.     ขัน้ตอนการเสนอวาระ ในการประชมุสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

               ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีคุณสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 1. สามารถเสนอวาระการประชุม โดยกรอก “แบบเสนอวาระการ

ประชุมสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ประจ าปี 2563” ตามเอกสารส่วนท้ายของหลกัเกณฑ์การให้สิทธินี ้หรืออาจแจ้งเร่ืองอย่างไม่

เป็นทางการ ทางโทรสารหมายเลข  02-308-2033 หรือทางจดหมายอิเล็คโทรนิค (E-mail) : sumana@cireit.com  ก่อนส่ง

ต้นฉบบัแบบเสนอวาระตอ่บริษัท  ทัง้นีผู้้ ถือหน่วยต้องน าส่งเอกสารต้นฉบบัแบบเสนอสาระ พร้อมลงลายมือช่ือไว้เป็นหลกัฐาน  

รวมทัง้หลกัฐานประกอบที่เก่ียวข้องอย่างครบถ้วนและสมบรูณ์ ถึงบริษัทฯ ภายในวนัที่   23 กมุภาพนัธ์ 2563 ตามที่อยู่ดงันี ้
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  หมายเหต ุ: คา่ใช้จ่ายในการน าสง่เอกสาร และคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้องทัง้หมดเป็นของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีความประสงค์จะเสนอเร่ืองวาระการประชมุ 
 
 

               ฝ่ายพฒันาธุรกิจและนกัลงทนุสมัพนัธ์จะรวบรวมให้คณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทขอสงวนสิทธิให้คณะกรรมการ

บริษัท เป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมและเป็นผู้ ชีข้าด ส าหรับการบรรจุระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์

ประจ าปี 2563  ตามหลกัเกณฑ์ในข้อ 2. 

 
                      

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

กรุณาส่งมาที่  

           บริษัท  ชาญอิสสระ รีท แมเนจเมนท์ จ ากัด 
 

           เลขที่ 2922/198 ชัน้ 10 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2  
           ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง แขวงบางกะปิ      
           กทม.10310  
              (เสนอวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ประจ าปี 2563) 
 

 

 



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 2033 

                                   แบบเสนอวาระการประชุมสามัญของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจ าปี 2563 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ถือหน่วยทรัสต์ 
 

ช่ือ - สกลุ 
 

ที่อยู่ปัจจบุนั / ที่ติดต่อได้: เลขที่                                                       หมู่บ้าน / อาคาร    

หมู่ที่                                                                                              ตรอก / ซอย 

ถนน                        ต าบล / แขวง 

อ าเภอ / เขต                           จงัหวดั 

รหสัไปรษณีย์                                                                                 ประเทศ  

โทรศพัท์                                                                                           โทรสาร 

E-mail 

จ านวนหน่วยทรัสต์ SRIPANWA ที่ถือครอง                                                            หน่วย ณ วนัที่   

ส่วนที่ 2 วาระที่ต้องการน าเสนอ 

กรุณาระบวุาระการประชมุ, วตัถปุระสงค์ของวาระ ความเป็นมาและเหตผุลประกอบการน าเสนอวาระ 
 

 

 

 

 

 

 

และมีเอกสารประกอบเพิ่มเตมิที่ได้ลงนามรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้าอีก จ านวน                              แผ่น 

 

 

 

 

 .................................................. 
     ขอรับรองข้อความถกูต้องครบถ้วน 



ส่วนที่ 3 เอกสารหลักฐานของผู้ถือหน่วยที่ใช้ประกอบแบบขอเสนอเร่ือง 

1.   หลกัฐานการถือครองหน่วยทรัสต์ ได้แก่   

        [ ]    หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือ หลกัฐานอื่นจากบริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั หรือ     ตลาด  

                                                                                                    หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากดั หรือ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน หรือ ส าเนา ใบหุ้นที่ลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยมีผู้มีอ านาจ  

                  รับรองส าเนา 
 

2.   หลกัฐานแสดงตน ได้แก่   

        [ ]    กรณีผู้ ถือหน่วยเป็นบคุคลธรรมดา ต้องแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือหนงัสือเดินทางที่ไม่หมดอาย ุ(กรณีเป็น 

                       ชาวตา่งชาติ) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

        [ ]        กรณี ผู้ ถือ หน่วย เป็น นิต ิบคุคล ต้องแนบ ส าเนา หนงัสือ รับรอง นิติบคุคล และ ส าเนา บตัร ประจ าตวั ประชาชน หรือ  

               หนงัสือเดินทางที่ไมห่มดอาย ุ(กรณีเป็นชาวตา่งชาติ) ของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามตามหนงัสือรับรองที่ได้ลงช่ือในแบบ  

               ขอเสนอวาระการประชมุนี ้พร้อมรับรองส าเนาถกูต้องและประทบัตราส าคญับริษัท 

        [ ]      กรณีผู้ ถือหน่วย / กรรมการผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคล มีการแก้ไขค าน าหน้าช่ือ ช่ือสกลุ จะต้องแนบส าเนาหลกัฐานทาง                                        

               ราชการ ในการเปลี่ยนแปลงดงักลา่ว พร้อมทัง้รับรองส าเนาถกูต้อง 
 

 ส่วนที่ 4 ค ารับรอง 
 

                   ข้าพเจ้าผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา ขอมอบหมายให้  (นาย/นาง/                                   

นางสาว) _____________________________________________ เป็นผู้ ได้รับมอบหมายจากข้าพเจ้าในการติดต่อกบับริษัท และ / หรือ 

กองทรัสต์ ตามเง่ือนไขการเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุวาระการประชุม รายละเอียดตามแบบเสนอวาระการประชุมสามญัของผู้ ถือหน่วยทรัสต์                  

ประจ าปี  2563  นี ้
 

                 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่ได้แนบมาพร้อมกันนี ้เป็นความจริง ถู กต้องครบถ้วนทุกประการ                                                 

และยินยอมให้บริษัทฯ และ / หรือ กองทรัสต์ เปิดเผยข้อมลูหรือเอกสารหลกัฐานดงักลา่วบางสว่นหรือทัง้หมดได้ 

 

                                               ลงช่ือ ......................................................  ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

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

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

 
 

หมายเหตุ 

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามารถน าส่งแบบเสนอวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ผ่านช่องทาง E-mail ของบริษัทได้ที่ sumana@cireit.com หรือ 
โทรสารหมายเลข 02-308-2033 และน าส่งต้นฉบับเอกสารถึงผู้ จัดการกองทรัสต์ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่
พิจารณาเร่ืองที่ไม่เข้าตามหลกัเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก าหนด 
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