หลักเกณฑ์ การให้ สิทธิผ้ ถู อื หน่ วยเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ ประจาปี 2562
วัตถุประสงค์
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ อาคารสานักงาน จีแลนด์ (“กองทรัสต์ฯ”) มีนโยบายที่จะ
ส่งเสริ มการกากับดูแลกิจการที่ดี และแสดงให้ เห็นถึงการปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทกุ รายอย่างเท่าเทียมกันตามแนวทาง
ของสานักงาน ก.ล.ต.
ในการนี ้ บริ ษัท จีแลนด์ รี ท แมเนจเม้ นท์ จากัด (“บริ ษัทฯ”) ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ จึงเห็นควรเปิ ดโอกาสให้
ผู้ถือหน่วยทรัสต์เสนอวาระการประชุมที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เห็นว่ามีความสาคัญและมีประโยชน์ ต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม
โดยบริ ษัทฯ จะพิจารณาการให้ สทิ ธิผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เสนอวาระการประชุมตามเกณฑ์ที่บริ ษัทฯ กาหนด
หลักเกณฑ์
1.

คุณสมบัติของผู้ถือหน่วยทรัสต์ทมี่ ีสทิ ธิในการเสนอวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์
เป็ น ผู้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ข องกองทรั ส ต์ ฯ และมี สัด ส่ว นการถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ขัน้ ต่ า ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อยละ 2 ของ

หน่ว ยทรั สต์ ที่อ อกจ าหน่ายและชาระแล้ ว โดยอาจเป็ นผู้ถือ หน่ว ยทรั สต์ รายเดี ยวหรื อ หลายรายรวมกัน ได้ และถื อ
หน่วยทรัสต์ตอ่ เนื่องมาไม่น้อยกว่า 6 เดือนจนถึงวันที่เสนอวาระ
2.

เพื่อให้ การดาเนินการประชุมเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเรื่ องดังต่อไปนี ้เป็ น
วาระการประชุม
1)

เรื่ องที่ขดั ต่อกฎหมาย ประกาศ ข้ อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรื อหน่วยงาน
กากับดูแลบริ ษัทฯ และกองทรัสต์ฯ หรื อไม่เป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
้ สต์

2)

เรื่ องที่เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบุคคลหรื อกลุม่ บุคคลใดโดยเฉพาะ

3)

เรื่ องที่เป็ นอานาจการบริ หารจัดการของบริ ษัทฯ เว้ นแต่เป็ นกรณีที่ก่อให้ เกิดความเดือดร้ อนเสียหาย
อย่างมีนยั สาคัญต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม

4)

เรื่ องที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ ได้ ดาเนินการเรี ยบร้ อยแล้ ว

5)

เรื่ องที่อยูน่ อกเหนืออานาจที่บริษัทฯ จะดาเนินการได้

6)

เรื่ องที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ให้ ข้อมูลไม่ครบถ้ วน และ/หรื อ เอกสารในการพิจารณาไม่ครบถ้ วน และ/หรื อ
เสนอเรื่ องมาไม่ทนั ภายในกาหนดระยะเวลา และ/หรื อ บริ ษัทฯ ไม่สามารถติดต่อผู้ถือหน่วยที่เสนอ
วาระเพื่อขอข้ อมูลเพิ่มเติมได้

3.

7)

เรื่ องที่เสนอโดยผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนด

8)

เรื่ องที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ พิจารณาเห็นว่าไม่มีความจาเป็ นต้ องบรรจุเป็ นวาระประชุม

ขันตอนการเสนอวาระ
้
ในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 1. สามารถเสนอวาระการประชุม โดยกรอก “แบบเสนอวาระการ
ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจาปี 2562” ตามเอกสารส่วนท้ ายของหลักเกณฑ์การให้ สทิ ธินี ้ หรื ออาจแจ้ งเรื่ องอย่าง
ไม่เป็ นทางการ ทางโทรสารหมายเลข 02-168-1046 หรื อ ทางจดหมายอิเล็คโทรนิค (E-mail) : ir@glandreit.com ก่อนส่ง
ต้ นฉบับ “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจาปี 2562” ต่อบริ ษัทฯ ในภายหลัง
ทังนี
้ ้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ต้องนาส่งเอกสารต้ นฉบับ “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจาปี
2562” พร้ อมลงลายมือชื่อไว้ เป็ นหลักฐาน รวมทังหลั
้ กฐานประกอบที่เกี่ยวข้ องอย่างครบถ้ วนและสมบูรณ์ ถึงบริ ษัทฯ
ภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ตามที่อยูด่ งั นี ้
กรุ ณาส่ ง
บริษัท จีแลนด์ รีท แมเนจเม้ นท์ จากัด
เลขที่ 33/4 ชัน้ 14A ถนนพระราม 9 แขวงห้ วยขวาง
เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพมหานคร 10310
(เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจาปี 2562)
หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการนาส่งเอกสาร และค่าใช้จ่ายทีเ่ กี ่ยวข้องทัง้ หมดเป็ นของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ทีม่ ี ความประสงค์จะ
เสนอเรื ่องวาระการประชุม

ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์หลายรายรวมกันเสนอวาระ ให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ทุกรายกรอก “แบบเสนอวาระการ
ประชุมสามัญผู้ถือหน่วย ประจาปี 2562” และลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐาน แล้ วรวบรวมส่งเป็ นชุดโดยกรอกชื่อตัวแทนที่ผ้ ถู ือ
หน่วยทรัสต์มอบหมายให้ เป็ นผู้รับการติดต่อ แทน 1 ท่าน ทังนี
้ บ้ ริ ษัทฯ จะถือว่าการติดต่อกับผู้ได้ รับมอบหมายเป็ นการ
ติดต่อกับผู้ถือหน่วยทรัสต์ทกุ รายที่ลงลายมือชื่อไว้ ในแบบฟอร์ มข้ างต้ น
ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจและนักลงทุนสัมพันธ์จะรวบรวมให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ พิจารณาโดยมีหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
i.

ในกรณีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ให้ ข้อมูลไม่ครบถ้ วน หรื อไม่ถกู ต้ อง ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจและนักลงทุนสัมพันธ์ จะ
ส่งหนังสือ และ/หรื อ ติดต่อแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ทราบว่า เรื่ องดังกล่าวจะไม่ได้ รับการพิจารณาโดย
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

ii.

กรณีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์มีคุณสมบัติไม่ครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ในข้ อ 1 ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจและนักลงทุน
สัมพันธ์จะส่งหนังสือ และ/หรื อ ติดต่อแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยทราบว่า เรื่ องดังกล่าวจะไม่ได้ รับการพิจารณา
โดยคณะกรรมการบริ ษัทฯ ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ เป็ นผู้พิจารณาความเหมาะสมและเป็ นผู้ชี ้ขาด สาหรับการ
บรรจุระเบียบวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจาปี 2562 ตามหลักเกณฑ์ในข้ อ 2.

แบบเสนอวาระการประชุมสามัญของผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ ประจาปี 2562
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลผู้ถอื หน่ วยทรัสต์
ชื่อ-สกุล (นาย, นาง, นางสาว, บริ ษัท, อื่นๆ ) :
ที่อยูป่ ั จจุบนั / ที่ติดต่อได้ : เลขที่

หมูบ่ ้ าน / อาคาร

หมูท่ ี่

ตรอก / ซอย

ถนน

ตาบล / แขวง

อาเภอ / เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

ประเทศ

โทรศัพท์

โทรสาร

E-mail

จานวนหน่วยทรัสต์ GLANDRT ที่ถือครอง

หน่วย ณ วันที่

ส่ วนที่ 2 วาระที่ต้องการนาเสนอ
กรุณาระบุวาระการประชุม, วัตถุประสงค์ของวาระ ความเป็ นมาและเหตุผลประกอบการนาเสนอวาระ

และมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ ลงนามรับรองความถูกต้ องไว้ แล้ วทุกหน้ าอีก จานวน

แผ่น

............................................................
ขอรับรองข้ อความข้ างต้ นถูกต้ องครบถ้ วน

ส่ วนที่ 3 เอกสารหลักฐานของผู้ถอื หน่ วยที่ใช้ ประกอบแบบขอเสนอเรื่อง
1.

หลักฐานการถือครองหน่วยทรัสต์ ได้ แก่
[]

หนังสือรับรองจากบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อ หลักฐานอื่นจากบริ ษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จากัด หรื อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อ ผู้รับฝากทรัพย์สนิ หรื อ สาเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจรับรองสาเนา

2.

หลักฐานแสดงตน ได้ แก่
[]

กรณีผ้ ถู ือหน่วยเป็ นบุคคลธรรมดา ต้ องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อหนังสือเดินทางที่ไม่
หมดอายุ (กรณีเป็ นชาวต่างชาติ) พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง

[]

กรณีผ้ ถู ือหน่วยเป็ นนิติบคุ คล ต้ องแนบสาเนาหนังสือรับรองนิติบคุ คลและสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
หรื อหนังสือเดินทางที่ไม่หมดอายุ (กรณีเป็ นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอานาจลงนามตามหนังสือ
รับรอง ที่ได้ ลงชื่อในแบบขอเสนอวาระการประชุมนี ้ พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ องและประทับตราสาคัญ
บริ ษัท

[]

กรณีผ้ ถู ือหน่วย / กรรมการผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคล มีการแก้ ไขคานาหน้ าชื่อ ชื่อสกุล จะต้ องแนบ
สาเนาหลักฐานราชการในการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว พร้ อมทังรั้ บรองสาเนาถูกต้ อง

ส่ วนที่ 4 คารับรอง
ข้ าพเจ้ าผู้ถือหน่วยทรัสต์ของ ทรั สต์ เพื่อการลงทุนในสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรั พย์ อาคารสานักงาน จี แลนด์
ขอมอบหมายให้ นาย/นาง/นางสาว

เป็ นผู้ได้ รับมอบหมายจากข้ าพเจ้ าในการ

ติดต่อกับบริ ษัทฯ และ/หรื อ กองทรัสต์ฯ ตามเงื่อนไขการเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุวาระการประชุม รายละเอียดตามแบบเสนอ
วาระการประชุมสามัญของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจาปี 2562 นี ้
ข้ าพเจ้ าขอรั บรองว่าข้ อมูลและเอกสารหลักฐานที่ได้ แนบมาพร้ อมกันนี ้ เป็ นความจริ ง ถูกต้ องครบถ้ วนทุก
ประการ และยินยอมให้ บริ ษัทฯ และ/หรื อ กองทรัสต์ฯ เปิ ดเผยข้ อมูลหรื อเอกสารหลักฐานดังกล่าวบางส่วนหรื อทังหมดได้
้

ลงชื่อ .............................................................. ผู้ถือหน่วยทรัสต์
( .............................................................. )
วันที่ .......................................
หมายเหตุ
1. ผู้ถือหน่วยทรัสต์ สามารถนาส่งแบบเสนอวาระการประชุมสามัญของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจาปี 2562 ผ่านช่องทาง E-mail
ของผู้จดั การกองทรัสต์ ได้ ตามที่อยู่ ir@glandreit.com หรื อ โทรสารหมายเลข 02-168-1046 และนาส่งต้ นฉบับเอกสารถึง
ผู้จดั การกองทรัสต์ภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
2. ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์หลายรายรวมกันเสนอวาระ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทกุ รายต้ องลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐาน และรวบรวม
เอกสารเป็ นชุดเดียวกันเพื่อนาส่งถึงผู้จดั การกองทรัสต์
3. ผู้จดั การกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาเรื่ องที่ไม่เข้ าตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษัทฯ กาหนด

