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บริษัท ดุสติธานีพร็อพเพอร์ตีส์้ รีท จ ากัด 

เร่ือง หลกัเกณฑ์การให้สิทธิผู้ ถือหน่วยเสนอวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหน่วย และส่งค าถามล่วงหน้าเก่ียวกบัวาระการประชมุ
ผู้ ถือหน่วยของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดสิุตธานี (“DREIT”) 

บริษัทดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี ส์้ รีท จ ากัด (“บริษัทฯ”) ในฐานะผู้ จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่ อการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี (“กองทรัสต์ DREIT”) ให้ความส าคญัต่อสิทธิของผู้ ถือหน่วยและส่งเสริมการปฎิบตัิ
ต่อผู้ ถือหน่วยทกุรายอย่างเท่าเทียมกนั เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหน่วยเสนอ
วาระการประชมุสามญัผู้ ถือหน่วย และส่งค าถามล่วงหน้าเก่ียวกบัวาระการประชมุผู้ ถือหน่วย 

ในการนีบ้ริษัทได้ก าหนดหลกัเกณฑ์การให้สิทธิผู้ ถือหน่วยในการเสนอวาระการประชมุผู้ ถือหน่วย และการส่งค าถาม 
ล่วงหน้าเก่ียวกบัวาระการประชมุผู้ ถือหน่วย ดงันี ้

1. คณุสมบตัิของผู้ ถือหน่วย 

ผู้ ถือหน่วยที่จะเสนอวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหน่วย ต้องมีคณุสมบตัิครบทกุข้อ ดงันี ้
1.1 เป็นผู้ ถือหน่วยของกองทรัสต์ DREIT โดยอาจเป็นผู้ ถือหน่วยรายเดียวหรือหลายรายรวมกนัก็ได้ 
1.2 เป็นผู้ ถือหน่วยของกองทรัสต์ DREIT ที่มีสัดส่วนการถือหน่วยหรือถือหน่วยรวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของจ านวน

หน่วยที่ออกจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของกองทรัสต์ DREIT 
1.3 เป็นผู้ ถือหน่วยของกองทรัสต์ DREIT ในสัดส่วนตามข้อ 1.2 ต่อเนื่องกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันที่ถือ

หน่วยจนถึงวนัท่ีเสนอวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหน่วย 
1.4 ต้องมีหลกัฐานการถือหน่วยและการแสดงตวัตนถกูต้องครบถ้วน 

2. การด าเนินการของผู้ ถือหน่วย 

2.1 กรณีเสนอวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหน่วย 
2.1.1 ผู้ ถือหน่วยที่มีคุณสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 1. ต้องกรอก “แบบเสนอวาระการประชุมผู้ ถือหน่วย” (“แบบ AGM”) 

โดย 
- แบบ AGM จ านวน 1 ฉบบั ต่อการเสนอวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหน่วย 1 วาระ 
- กรณีมีผู้ ถือหน่วยหลายรายรวมกนัเสนอวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหน่วย ให้ผู้ ถือหน่วย 1 ราย กรอกข้อมลูและ
ลงลายมือชื่อในแบบ AGM ส่วนผู้ ถือหน่วยที่เหลือทกุรายกรอกข้อมลูของตนและลายมือชื่อในใบต่อ 

2.1.2 แนบเอกสารหลกัฐานพร้อม แบบ AGM ซึง่ประกอบด้วย 
- หลกัฐานการถือหน่วย เช่น หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐานจากบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นต้น 

- เอกสารแสดงตนของผู้ ถือหน่วย 
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กรณีผู้ ถือหน่วยเป็นบคุคลธรรมดา 
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง หรือใบต่างด้าว
ทีย่งัไม่หมดอายขุองผู้ ถือหน่วย พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง กรณีมีการเปล่ียนค าน าหน้า ชื่อ สกลุ ให้ยื่น
หลกัฐานประกอบ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องไว้ทกุหน้า 
กรณีผู้ ถือหน่วยเป็นนิติบคุคล 
- ส าเนาหนงัสือรับรองของนิติบคุคลอายไุม่เกิน 3 เดือน ซึง่รับรองความถกูต้องโดยบคุคลผู้มีอ านาจลายมือชื่อ
ของนิติบคุคลนัน้ และ 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือใบขบัขี่  หรือหนงัสือเดินทาง หรือใบต่าง
ด้าวที่ยงัไม่หมดอายุของผู้ ถือหน่วย พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องกรณีมีการเปล่ียนค าน าหน้า ชื่อ สกุล 
ให้ยื่นหลักฐานประกอบ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องไว้ทุกหน้า ทัง้นี ้คณะกรรมการ และ/หรือ 
คณะท างานขอสงวนสิทธิที่จะติดต่อไปยงัผู้ ถือหน่วยเพื่อขอข้อมลูเพิ่มเติม 

2.2 กรณีส่งค าถามล่วงหน้าเก่ียวกบัวาระการประชมุผู้ ถือหน่วย 
ผู้ ถือหน่วยที่ประสงค์จะส่งค าถามล่วงหน้าเก่ียวกบัวาระการประชมุผู้ ถือหน่วย สามารถส่งค าถามล่วงหน้าได้ และ
ต้องระบขุ้อมลูดงันี ้
(1) ชื่อ ทีอ่ยู่ เบอร์โทรศพัท์ และอีเมลที่ติดต่อได้ 
(2) จ านวนหน่วย 
(3) ข้อมลูหรือข้อเท็จจริงใดที่เก่ียวข้อง 
(4) ข้อมลูประกอบการพิจารณาอี่นท่ีจ าเป็น 
ทัง้นี ้บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาค าถาม และ/หรือ ข้อมลูที่ผู้ ถือหน่วยส่งมาได้ตามความเหมาะสม 

3. ช่องทางการติดต่อและก าหนดระยะเวลา 

ผู้ ถือหน่วยสามารถเสนอวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหน่วย และส่งค าถามล่วงหน้าเก่ียวกบัวาระการประชุมผู้ ถือหน่วย โดย
น าส่งเอกสารทีถ่กูต้องครบถ้วนได้ระหว่างวนัท่ี 6 ถึง 31 มกราคม 2564 มาทีอ่ีเมล IR@dtcreit.com หรือที่ 
ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
บริษัท ดสิุตธานี พร็อพเพอร์ตีส์้ รีท จ ากดั 
319 อาคารจตัรัุสจามจรีุ ชัน้ 29 ถนน พญาไท แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 

4. การด าเนินการเมื่อบริษัทได้รับเร่ืองจากผู้ ถือหน่วย 

4.1 กรณีผู้ ถือหน่วยเสนอวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหน่วย 
(1) คณะท างานจะพิจารณากลั่นกรองเบือ้งต้น หากเห็นว่าเหมาะสมจะเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาภายในเดือน

กมุภาพนัธ์ 
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(2) หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหน่วย บริษัทจะก าหนดวาระใน
หนงัสือเชิญประชมุ และระบวุ่าเป็นเร่ืองที่เสนอโดยผู้ ถือหน่วย 

(3) หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สมควรบรรจเุป็นวาระการประชมุ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยทราบในการ
ประชมุผู้ ถือหน่วย พร้อมเหตผุลในการปฎิเสธการบรรจเุร่ืองดงักล่าว 

5. การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท 

5.1 เร่ืองที่จะไม่บรรจเุป็นวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหน่วย 
(1) เร่ืองที่เสนอโดยผู้ ถือหน่วยที่ไม่มีคณุสมบตัิตามที่ระบใุนข้อ 1. 
(2) เร่ืองที่ขดัต่อกฎหมาย ประกาศ ข้อบงัคบั กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานท่ีก ากบัดูแล

บริษัทหรือไม่เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั มติที่ประชมุผู้ ถือหน่วย หรือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท 
(3) เร่ืองที่เป็นไปเพือ่ผลประโยชน์ของบคุคลหรือกลุ่มใดโดยเฉพาะ 
(4) เร่ืองที่บริษัทได้ด าเนินการแล้ว 
(5) เร่ืองที่อยู่นอกเหนืออ านาจการด าเนินการของบริษัท 
(6) เร่ืองที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของกองทรัสต์ DREIT และ/หรือเร่ืองอื่นใดที่คณะกรรมการพิจารณาแล้ว

เห็นว่าไม่มีความจ าเป็นทีจ่ะต้องบรรจเุป็นวาระ โดยคณะกรรมการ และ/หรือ คณะท างานจะมีเหตผุลทีส่มควรและ
สามารถอธิบายให้ผู้ ถือหน่วยหน่วยเข้าใจได้ 

(7) เร่ืองที่ผู้ ถือหน่วยให้ข้อมลูไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่ตรงกบัความเป็นจริง หรือมีข้อความคลมุเคลือหรือไม่
สามารถติดต่อกบัผู้ ถือหน่วยได้ 

ทัง้นีเ้ร่ืองทีจ่ะบรรจเุป็นวาระการประชมุจะต้องผ่านมติทีป่ระชมุของคณะกรรมการบริษัท 


