
 

 

 

หลกัเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหน่วยทรัสต์เสนอวาระและค าถามล่วงหน้า 
ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจ าปี 2564 

 
วัตถุประสงค์ 

 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ต้ี (“กองทรัสตฯ์”)  
มีความประสงค์ท่ีจะส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและแสดงให้เห็นถึงการปฏิบติัต่อผูถื้อหน่วยทรัสต์ทุกราย
อยา่งเท่าเทียมกนั  
 ดังนั้ น บริษัท เอสซีซีพี  รีทส์ จ ากัด (“บริษัทฯ”) ในฐานะผู ้จัดการกองทรัสต์ จึงเห็นควรให้มีการ                     
เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหน่วยทรัสตเ์สนอวาระประชุมและส่งค าถามล่วงหน้าส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรัสต์
ประจ าปี  2564 ท่ีผู ้ถือหน่วยทรัสต์เห็นว่าส าคัญและมีประโยชน์ โดยบริษัทฯ จะพิจารณาการให้ สิทธิ                           
ผูถื้อหน่วยทรัสตเ์สนอวาระการประชุมและส่งค าถามล่วงหนา้ตามเกณฑท่ี์บริษทัฯ ก าหนด 

หลักเกณฑ์ 

1. คุณสมบติัของผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์มีสิทธิในการเสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรัสต์ 
เป็นผู ้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ฯ และมีสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ขั้นต ่าไม่น้อยกว่า                

ร้อยละ 2 ของหน่วยทรัสตท่ี์ออกจ าหน่ายและช าระแลว้ โดยอาจเป็นผูถื้อหน่วยทรัสตร์ายเดียวหรือหลาย
รายรวมกนัได ้และถือหน่วยทรัสตต์่อเน่ืองไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือนจนถึงวนัท่ีเสนอเร่ือง 

2. ขั้นตอนการเสนอวาระประชุมและค าถามล่วงหนา้ 
ผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์มีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 1 สามารถเสนอวาระประชุมและค าถามล่วงหน้า

โดยกรอก “แบบเสนอวาระประชุมและค าถามล่วงหน้ าการประชุมสามัญผู ้ถือหน่วยท รัสต์                     
ประจ าปี 2564” ตามเอกสารแนบทา้ยของหลกัเกณฑ์น้ีหรืออาจแจง้เร่ืองอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสาร
หมายเลข 0-2258-4519 หรือ Email Address: tprime_rm@sccpreit.com ก่อนส่งตน้ฉบบั “แบบเสนอวาระ
ประชุมและค าถามล่วงหนา้การประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรัสตป์ระจ าปี 2564” ต่อบริษทัฯ ภายหลงัได ้

ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วยทรัสต์ตอ้งส่งตน้ฉบบั “แบบเสนอวาระประชุมและค าถามล่วงหน้าการประชุม
สามัญผูถื้อหน่วยทรัสต์ประจ าปี 2564” พร้อมลงช่ือไวเ้ป็นหลักฐาน รวมทั้งหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งอย่าง
ครบถว้นและสมบูรณ์ โดยส่งมายงับริษทัฯ ภายในวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2564 ตามท่ีอยูด่า้นล่างน้ี  

กรุณาส่ง 
บริษทั เอสซีซีพี รีทส์ จ ากดั 
เลขท่ี 388 หอ้ง 1701-2 ชั้น 17 อาคารเอก็เชน ทาวเวอร์ 
ถนนสุขมุวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
(เสนอวาระประชุมและค าถามล่วงหนา้การประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรัสตป์ระจ าปี 2564) 



 

 

 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยทรัสต์หลายรายรวมกันเสนอวาระประชุมและค าถามล่วงหน้าการประชุมสามัญ                          
ผูถื้อหน่วยทรัสตป์ระจ าปี 2564 ให้ผูถื้อหน่วยทรัสตท์ุกรายกรอก “แบบเสนอวาระประชุมและค าถามล่วงหน้าการ
ประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรัสตป์ระจ าปี 2564” และลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานแลว้รวบรวมส่งเป็นชุดเอกสารโดยกรอก
ช่ือตัวแทนท่ีผู ้ถือหน่วยทรัสต์มอบหมายให้เป็นผูรั้บการติดต่อแทน 1 ช่ือ และให้ถือว่าการติดต่อกับผู ้ได้รับ
มอบหมายเป็นการติดต่อกบั ผูถื้อหน่วยทรัสตท์ุกรายท่ีลงลายมือช่ือไว ้

ฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์จะรวบรวมใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาโดยมีหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
1. กรณีท่ีผูถื้อหน่วยทรัสตใ์ห้ขอ้มูลไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้ง ฝ่ายนักลงทุนสัมพนัธ์จะส่งหนงัสือแจง้

ใหผู้ถื้อหน่วยทรัสตท์ราบวา่เร่ืองดงักล่าวจะไม่ไดรั้บการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษทัฯ  
2. กรณี ท่ีผู ้ถือหน่วยทรัสต์มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์จะส่งหนังสือ แจ้ง                             

ผูถื้อหน่วยทรัสต์หลงัการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ภายในวนัท าการถดัไปเพื่อให้ทราบว่าเร่ือง
ดงักล่าวจะไม่ไดรั้บการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษทัฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู ้พิ จารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมสามัญ                           
ผูถื้อหน่วยทรัสตป์ระจ าปี 2564 ซ่ึงจะตอ้งไม่เขา้ข่ายเร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออ านาจของบริษทัฯ จะด าเนินการได ้เร่ืองท่ี
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะไดบ้รรจุเป็นวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรัสต์ประจ าปี 2564 
พร้อมทั้งขอ้คิดเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ ส าหรับเร่ืองท่ีไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ 
ผูจ้ดัการกองทรัสตจ์ะแจง้ให้ผูถื้อหน่วยทรัสตท์ราบหลงัการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ภายในวนัท าการถดัไป 
พร้อมช้ีแจงเหตุผลผา่นช่องทางบนเวบ็ไซตข์องกองทรัสตฯ์ ท่ี www.TPrimeReit.com และแจง้อีกคร้ังในวนัประชุม
ผูถื้อหน่วยทรัสตป์ระจ าปี 2564 

3. เพ่ือให้การด าเนินการประชุมเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่บรรจุเร่ืองดงัต่อไปน้ีเป็น
วาระการประชุม 
1. เร่ืองท่ีขดัต่อกฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงาน

ก ากบัดูแลบริษทัและกองทรัสตห์รือไม่เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต ์
2. เร่ืองท่ีเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ 
3. เร่ืองท่ีเป็นอ านาจการบริหารจดัการของบริษทัฯ เวน้แต่เป็นกรณีท่ีก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหาย

อยา่งมีนยัส าคญัต่อผูถื้อหน่วยทรัสตโ์ดยรวม 
4. เร่ืองท่ีผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ดด้ าเนินการแลว้ 
5. เร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออ านาจท่ีบริษทัฯ จะด าเนินการได ้
6. เร่ืองท่ีผูถื้อหน่วยทรัสต์ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือเอกสารไม่ครบถ้วนหรือเสนอมาไม่ทันภายใน

ระยะเวลาท่ีก าหนดหรือไม่สามารถติดต่อได ้
7. เร่ืองท่ีเสนอโดยผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์มีคุณสมบติัไม่ครบถว้นตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 
8. เร่ืองท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาแลว้เห็นวา่ไม่มีความจ าเป็นท่ีตอ้งบรรจุเป็นวาระ 

http://www.tprimereit.com/


 

 

 

แบบเสนอวาระประชุมและค าถามล่วงหน้าการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจ าปี 2564 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ถือหน่วยทรัสต์ 
ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/บริษทั/อ่ืนๆ) (ช่ือ-นามสกุล):............................................................................................ 
ท่ีอยูปั่จจุบนั/ท่ีติดต่อได:้ เลขท่ี..................................อาคาร......................................................................................... 
หอ้ง...........................................................................ชั้น.............................................................................................. 
ซอย...........................................................................ถนน........................................................................................... 
ต าบล/แขวง...............................................................อ าเภอ/เขต.................................................................................. 
จงัหวดั.......................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................................................ 
ประเทศ......................................................................Email Address........................................................................... 
โทรศพัท.์...................................................................โทรสาร...................................................................................... 
ท่ีอยูใ่นต่างประเทศ (กรณีบุคคลท่ีมิไดมี้สัญชาติไทยใหร้ะบุท่ีอยูท่ี่ติดต่อไดใ้นต่างประเทศ) 
...................................................................................................................................................................................... 
จ านวนหน่วยท่ีถือครอง................................................ณ วนัท่ี.................................................................................... 
 
ส่วนที่ 2 วาระที่ต้องการเสนอ 
กรุณาระบุวาระประชุม เหตุผลสนบัสนุน และวตัถุประสงคข์องวาระประชุมท่ีเสนอ 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
มีเอกสารประกอบเพิ่มเติมท่ีไดล้งช่ือรับรองความถูกตอ้งไวแ้ลว้ทุกหนา้ จ านวน................................................แผน่ 



 

 

 

ส่วนที่ 3 เอกสารหลักฐานของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ต้องแนบมาพร้อมกับแบบเสนอวาระประชุม 

• หลกัฐานการถือหน่วยทรัสต ์ไดแ้ก่ 
[  ] หนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพยห์รือหลกัฐานอ่ืนจากศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) หรือ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือผูรั้บฝากทรัพยห์รือส าเนาใบหุน้ท่ีลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

• หลกัฐานแสดงตวัตน ไดแ้ก่ 
[  ] กรณีผูถื้อหน่วยทรัสตเ์ป็นบุคคลธรรมดา ตอ้งแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนงัสือเดินทางท่ียงัไม่
หมดอาย ุ(กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
[  ] กรณีผูถื้อหน่วยทรัสตเ์ป็นนิติบุคคล ตอ้งแนบส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคลและส าเนาบตัรประชาชน
หรือหนงัสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอาย ุ(กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผูมี้อ านาจลงนามท่ีไดล้งช่ือใน
แบบขอเสนอน้ี พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
[  ] กรณีผูถื้อหน่วยทรัสตมี์การแกไ้ขค าน าหนา้ช่ือ-ช่ือสกุล จะตอ้งแนบส าเนาหลกัฐานการเปล่ียนแปลง
ดงักล่าว พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
 

ส่วนที่ 4 ค ารับรอง 
 ขา้พเจา้ขอมอบอ านาจให ้นาย/นาง/นางสาว..............................................................................................
เป็นผูไ้ดรั้บมอบหมายจากขา้พเจา้ในการติดต่อกบับริษทัฯ ตามเง่ือนไขการเสนอวาระประชุมเพื่อบรรจุในวาระการ
ประชุมส่วนท่ี 2 
 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้มูลและเอกสารหลกัฐานท่ีแนบเพิ่มเติม ถูกตอ้งครบถว้น และยนิยอมใหบ้ริษทัฯ
เปิดเผยขอ้มูลหรือเอกสารหลกัฐานดงักล่าวได ้
 
 

ลงช่ือ........................................................................................ผูถื้อหน่วยทรัสต์ 
            (                                                                                  ) 

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

1. ผูถ้ือหน่วยทรัสตส์ามารถส่งแบบเสนอวาระประชุมและค าถามล่วงหนา้การประชุมสามญัผูถ้ือหน่วยทรัสตป์ระจ าปี 2564 ผา่น email 
ของผูจ้ดัการกองทรัสต์ไดท่ี้ tprime_rm@sccpreit.com หรือโทรสารหมายเลข 0-2258-4519 และส่งตน้ฉบบัถึงผูจ้ดัการกองทรัสต์
ภายในวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2564 

2. ในกรณีท่ีผูถ้ือหน่วยทรัสตห์ลายรายรวมกนัเสนอวาระประชุม ผูถ้ือหน่วยทรัสตท์ุกรายตอ้งลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานทุกรายและรวบรวม
เป็นชุดเดียวกนั 

3. ผูจ้ดัการกองทรัสตจ์ะไม่พิจารณาวาระท่ีมีขอ้มูลไม่ถูกตอ้ง ครบถว้น ผูถ้ือหน่วยทรัสตไ์ม่สามารถติดต่อได ้และมีคณุสมบติัไม่เป็นไป
ตามขอ้ก าหนด 

mailto:tprime_rm@sccpreit.com

