หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหน่วยทรัสต์เสนอวาระสาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์
ข้อ 1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ของการมีบรรษัทภิบาลที่ดี และแสดงให้เห็นถึงการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ทุก
รายอย่างเท่าเทียมกันนัน้ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท (“กองทรัสต์”) จึงเปิ ดโอกาส
ให้ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์สามารถเสนอวาระประชุมสาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ประจาปี 2564 ทั้งนีค้ ณะกรรมการ
ของบริษั ท อมตะ ซัม มิ ท รี ท ส์ แมเนจเม้น ท์ จ ากัด (“บริษั ท ”) ในฐานะผู้จัด การกองทรัสต์ จะพิ จ ารณาการให้สิท ธิ ผู้ถือ
หน่วยทรัสต์เสนอวาระการประชุมล่วงหน้า โดยใช้ขนั้ ตอนและวิธีปฏิบตั ิท่ีชดั เจนและโปร่งใส
ข้อ 2. คุณสมบัตขิ องผู้ถือหน่วยทรัสต์ทมี่ ีสิทธิในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์
ต้องเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสตข์องกองทรัส ต์ต่อเนื่องไม่ น้อยกว่า 6 เดือนจนถึงวันที่เสนอเรื่ อง และมีสัดส่วนการถื อ
หน่วยทรัสต์ขนั้ ต่าไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 2 ของหน่วยทรัสต์ท่ีออกจาหน่ายและชาระแล้ว โดยอาจเป็ นผูถ้ ือหน่วยทรัสต์รายเดียว
หรือหลายรายรวมกันได้
ข้อ 3. ขัน้ ตอนการเสนอวาระประชุม
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่มี ีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 จะต้องส่งแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือ
หน่วยทรัสต์ประจาปี พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้บริษัทภายในเวลาที่กาหนด
ข้อ 4. การส่งเอกสาร
ผูถ้ ือหน่วยส่งแบบรายการและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เลขานุการคณะกรรมการ ตามที่อยู่ดงั นี ้
ถึง เลขานุการคณะกรรมการ
บริษัท อมตะ ซัมมิท รีทส์ แมเนจเม้นท์ จากัด
เลขที่ 2126 ชัน้ 5 อาคารกรมดิษฐ์ ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
(เสนอวาระประชุมและคาถามล่วงหน้าการประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ประจา ปี 2564)
หมายเหตุ : ค่าใช้จา่ ยในการนาส่งเอกสาร และค่าใช้จา่ ยที่เกี่ยวข้องทัง้ หมดเป็ นของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ทีมีความประสงค์จะเสนอ
วาระการประชุม

ข้อ 5. ขัน้ ตอนการพิจารณา
เลขานุการคณะกรรมการจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการสอบทานความครบถ้วนของคุณสมบัติและเอกสารของผูถ้ ือหน่วย
แล้วนาเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป ซึ่งข้อวินิจฉัยของคณะกรรมการต่อข้อเสนอของผูถ้ ือหน่วยถือเป็ นสิน้ สุด โดย
เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะได้รบั การบรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ประจาปี พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ สาหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะ
ถูกแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยทราบ พร้อมระบุเหตุผลในการปฏิเสธ
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาของเลขานุการคณะกรรมการและคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้
I.

II.
III.

ในกรณีผถู้ ือหน่วยทรัสต์ให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถกู ต้อง เลขานุการคณะกรรมการจะส่งหนังสือแจ้งแก่ผู้
ถือหน่วยทรัสต์ ว่าเรื่องดังกล่าวจะไม่ได้รบั การพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัท ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์
2564
กรณีผูถ้ ือหน่วยทรัสต์มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน เลขานุการคณะกรรมการจะแจ้งผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ เพื่อให้
ทราบว่าเรื่องดังกล่าวจะไม่ได้รบั การพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
คณะกรรมการจะเป็ น ผู้พิ จ ารณาความเหมาะสมของระเบี ย บวาระการประชุ ม สามัญ ประจ าปี ผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ ซึ่ งจะต้องไม่เข้าข่ายเรื่ องที่อยู่นอกเหนืออานาจที่ บริษัทจะดาเนินการได้เรื่องที่ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการจะได้บรรจุเป็ นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ ือ
หน่ ว ยทรัสต์ พร้อ มทั้ ง ข้อ คิ ด เห็ น ของคณะกรรมการบริษั ท ฯ สาหรับ เรื่ อ งที่ ไม่ ผ่า นความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ผูจ้ ัดการกองทรัสต์จะแจ้งให้ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ทราบหลังการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ภายในวันทาการถัดไป

เรื่องทีจ่ ะไม่บรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุม ได้แก่
1. เรื่องที่กาหนดในวรรคสองของมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2551 โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
- เป็ นเรื่องที่เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผูถ้ ือหน่วยมิได้แสดง
ถึงเหตุอนั ควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- เป็ นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออานาจที่บริษัทจะดาเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
- เป็ นเรื่องที่ผถู้ ือหน่วยได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหน่วยเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมา
และเรื่องดังกล่าวได้รบั มติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจานวนสิทธิ ออกเสี ยง

ทัง้ หมดของบริษัท เว้นแต่ขอ้ เท็จจริงในการนาเสนอครัง้ ใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยั สาคัญจาก
ข้อเท็จจริงในขณะที่นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหน่วยในครัง้ ก่อน
2.
3.
4.
5.

- กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
เรือ่ งที่ขดั ต่อกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงาน กากับดูแล
บริษัทและกองทรัสต์ หรือไม่เป็ นไปตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์
เรือ่ งที่เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
เรื่องที่เป็ นอานาจการบริหารจัดการของบริษัทฯ เว้นแต่เป็ นกรณีท่ี ก่อให้เกิดความเดื อดร้อนเสียหายอย่างมี
นัยสาคัญต่อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์โดยรวม
เรือ่ งที่ผจู้ ดั การกองทรัสต์ได้ดาเนินการแล้ว

หมายเหตุ ในกรณีท่ีผถู้ ือหน่วยทรัสต์หลายรายรวมกันเสนอวาระ ให้ผถู้ ือหน่วยทรัสต์ทกุ รายกรอก “แบบเสนอวาระการประชุม
สามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ประจาปี 2564” และลงชื่อไว้เป็ นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็ นชุดโดยกรอกชื่อตัวแทนที่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์
มอบหมายให้เป็ นผูร้ บั การติดต่อแทน 1 ชื่อ และให้ถือว่าการติดต่อกับผูไ้ ด้รบั มอบหมายเป็ นการติดต่อกับผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ทกุ
รายที่ลงลายมือชื่อไว้
ข้อ 6. ระยะเวลาในการยื่นเรื่อง
ตัง้ แต่วนั นี ้ ถึง วันที่ 31 มกราคม 2564

