บริษัท ดุสติ ธานีพร็อพเพอร์ ตสี ้ ์ รีท จากัด
เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ สิทธิผ้ ถู ือหน่วยเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วย และส่งคาถามล่วงหน้ าเกี่ ยวกับวาระการประชุม
ผู้ถือหน่วยของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี (“DREIT”)
บริ ษั ท ดุ สิ ต ธานี พร็ อ พเพอร์ ตี ส้ ์ รี ท จ ากั ด (“บริ ษั ท ฯ”) ในฐานะผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ ข องทรั ส ต์ เ พื่ อ การลงทุ น ใน
อสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี (“กองทรัสต์ DREIT”) ให้ ความสาคัญต่อสิทธิของผู้ถือหน่ว ยและส่งเสริ มการปฎิบตั ิ
ต่อผู้ถือหน่วยทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหน่วยเสนอ
วาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วย และส่งคาถามล่วงหน้ าเกี่ ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหน่วย
ในการนี ้บริษัทได้ กาหนดหลักเกณฑ์การให้ สิทธิผ้ ถู ือหน่วยในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหน่วย และการส่งคาถาม
ล่วงหน้ าเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหน่วย ดังนี ้
1. คุณสมบัติของผู้ถือหน่วย
ผู้ถือหน่วยที่จะเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วย ต้ องมีคณ
ุ สมบัติครบทุกข้ อ ดังนี ้
1.1 เป็ นผู้ถือหน่วยของกองทรัสต์ DREIT โดยอาจเป็ นผู้ถือหน่วยรายเดียวหรื อหลายรายรวมกันก็ได้
1.2 เป็ นผู้ถือหน่วยของกองทรัสต์ DREIT ที่มีสัดส่วนการถือหน่วยหรื อถือหน่วยรวมกัน ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 1 ของจานวน
หน่วยที่ออกจาหน่ายแล้ วทังหมดของกองทรั
้
สต์ DREIT
1.3 เป็ นผู้ถือหน่วยของกองทรัสต์ DREIT ในสัดส่วนตามข้ อ 1.2 ต่อเนื่องกันเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันที่ถือ
หน่วยจนถึงวันที่เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วย
1.4 ต้ องมีหลักฐานการถือหน่วยและการแสดงตัวตนถูกต้ องครบถ้ วน
2. การดาเนินการของผู้ถือหน่วย
2.1 กรณีเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วย
2.1.1 ผู้ถือหน่วยที่มีคุณสมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 1. ต้ องกรอก “แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหน่วย” (“แบบ AGM”)
โดย
- แบบ AGM จานวน 1 ฉบับ ต่อการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วย 1 วาระ
- กรณีมีผ้ ถู ือหน่วยหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วย ให้ ผ้ ถู ือหน่วย 1 ราย กรอกข้ อมูลและ
ลงลายมือชื่อในแบบ AGM ส่วนผู้ถือหน่วยที่เหลือทุกรายกรอกข้ อมูลของตนและลายมือชื่อในใบต่อ
2.1.2 แนบเอกสารหลักฐานพร้ อม แบบ AGM ซึง่ ประกอบด้ วย
- หลักฐานการถือหน่วย เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรื อหลักฐานจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด เป็ นต้ น
- เอกสารแสดงตนของผู้ถือหน่วย
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กรณีผ้ ถู ือหน่วยเป็ นบุคคลธรรมดา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้ าราชการ หรื อใบขับขี่ หรื อหนังสือเดินทาง หรื อใบต่างด้ าว
ทีย่ งั ไม่หมดอายุของผู้ถือหน่วย พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง กรณีมีการเปลี่ยนคานาหน้ า ชื่อ สกุล ให้ ยื่น
หลักฐานประกอบ พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องไว้ ทกุ หน้ า
กรณีผ้ ถู ือหน่วยเป็ นนิติบคุ คล
- สาเนาหนังสือรับรองของนิติบคุ คลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึง่ รับรองความถูกต้ องโดยบุคคลผู้มีอานาจลายมือชื่อ
ของนิติบคุ คลนัน้ และ
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้ าราชการ หรื อใบขับขี่ หรื อหนังสือเดินทาง หรื อใบต่าง
ด้ าวที่ยงั ไม่หมดอายุของผู้ถือหน่วย พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องกรณีมีการเปลี่ ยนคานาหน้ า ชื่อ สกุล
ให้ ยื่ น หลัก ฐานประกอบ พร้ อมลงนามรั บ รองสาเนาถูก ต้ อ งไว้ ทุก หน้ า ทัง้ นี ้ คณะกรรมการ และ/หรื อ
คณะทางานขอสงวนสิทธิที่จะติดต่อไปยังผู้ถือหน่วยเพื่อขอข้ อมูลเพิ่มเติม
2.2 กรณีส่งคาถามล่วงหน้ าเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหน่วย
ผู้ถือหน่วยที่ประสงค์จะส่งคาถามล่วงหน้ าเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหน่วย สามารถส่งคาถามล่วงหน้ าได้ และ
ต้ องระบุข้อมูลดังนี ้
(1) ชื่อ ทีอ่ ยู่ เบอร์ โทรศัพท์ และอีเมลที่ติดต่อได้
(2) จานวนหน่วย
(3) ข้ อมูลหรื อข้ อเท็จจริงใดที่เกี่ยวข้ อง
(4) ข้ อมูลประกอบการพิจารณาอี่นทีจ่ าเป็ น
ทังนี
้ ้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาคาถาม และ/หรื อ ข้ อมูลที่ผ้ ถู ือหน่วยส่งมาได้ ตามความเหมาะสม
3. ช่องทางการติดต่อและกาหนดระยะเวลา
ผู้ถือหน่วยสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วย และส่งคาถามล่วงหน้ าเกี่ ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหน่วย โดย
นาส่งเอกสารทีถ่ กู ต้ องครบถ้ วนได้ ระหว่างวันที่ 6 ถึง 31 มกราคม 2564 มาทีอ่ ีเมล IR@dtcreit.com หรื อที่
ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ ตี ้ส์ รี ท จากัด
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4. การดาเนินการเมื่อบริษัทได้ รับเรื่ องจากผู้ถือหน่วย
4.1 กรณีผ้ ถู ือหน่วยเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วย
(1) คณะทางานจะพิจารณากลั่นกรองเบื ้องต้ น หากเห็นว่าเหมาะสมจะเสนอให้ คณะกรรมการพิจารณาภายในเดือน
กุมภาพันธ์
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(2) หากคณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นควรบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วย บริ ษัทจะกาหนดวาระใน
หนังสือเชิญประชุม และระบุว่าเป็ นเรื่ องที่เสนอโดยผู้ถือหน่วย
(3) หากคณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นว่าไม่สมควรบรรจุเป็ นวาระการประชุม บริษัทจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยทราบในการ
ประชุมผู้ถือหน่วย พร้ อมเหตุผลในการปฎิเสธการบรรจุเรื่ องดังกล่าว
5. การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท
5.1 เรื่ องที่จะไม่บรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วย
(1) เรื่ องที่เสนอโดยผู้ถือหน่วยที่ไม่มีคณ
ุ สมบัติตามที่ระบุในข้ อ 1.
(2) เรื่ องที่ขดั ต่อกฎหมาย ประกาศ ข้ อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรื อหน่วยงานที่ กากับดูแล
บริษัทหรื อไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหน่วย หรื อการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
(3) เรื่ องที่เป็ นไปเพือ่ ผลประโยชน์ของบุคคลหรื อกลุ่มใดโดยเฉพาะ
(4) เรื่ องที่บริษัทได้ ดาเนินการแล้ ว
(5) เรื่ องที่อยู่นอกเหนืออานาจการดาเนินการของบริษัท
(6) เรื่ องที่ไม่เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของกองทรัสต์ DREIT และ/หรื อเรื่ องอื่นใดที่คณะกรรมการพิจารณาแล้ ว
เห็นว่าไม่มีความจาเป็ นทีจ่ ะต้ องบรรจุเป็ นวาระ โดยคณะกรรมการ และ/หรื อ คณะทางานจะมีเหตุผลทีส่ มควรและ
สามารถอธิบายให้ ผ้ ถู ือหน่วยหน่วยเข้ าใจได้
(7) เรื่ องที่ผ้ ถู ือหน่วยให้ ข้อมูลไม่ครบถ้ วน หรื อไม่ถูกต้ อง หรื อไม่ตรงกับความเป็ นจริ ง หรื อมีข้อความคลุมเคลือหรื อไม่
สามารถติดต่อกับผู้ถือหน่วยได้
ทังนี
้ ้เรื่ องทีจ่ ะบรรจุเป็ นวาระการประชุมจะต้ องผ่านมติทปี่ ระชุมของคณะกรรมการบริษัท
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