
 

หลกัเกณฑ์การให้สิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจ าปี 2566 ล่วงหน้า 
ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 

เพ่ืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้สามารถบรรลุวตัถุประสงค์ของการมีบรรษทัภิบาลท่ีดี และเพ่ือให้สิทธิความเท่าเทียมกันแก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์  
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยเ์พ่ืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี จึงได้
เปิดโอกาสให้ผูถื้อหน่วยทรัสตเ์สนอเพ่ิมวาระการประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรัสต ์ประจ าปี 2566 ล่วงหน้า  ทั้งน้ี คณะกรรมการ
ของ บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จ ากัด ในฐานะผูจ้ ัดการกองทรัสต์  
มีเจตนารมณ์ท่ีจะแสดงความโปร่งใสของฝ่ายบริหาร และเสริมสร้างให้เกิดความเช่ือมัน่แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต ์ นกัลงทุน และผูมี้
ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 
 
2. ค านิยาม 

FTREIT  หมายถึง ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์
เพ่ืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี 

FIRM  หมายถึง บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี อินดสัเทรียล รีท แมนเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
(ผูจ้ดัการกองทรัสต ์FTREIT) 

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ หมายถึง ผูถื้อหน่วยทรัสต ์FTREIT 
คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการบริษทัของ FIRM 
เลขานุการบริษัท หมายถึง เลขานุการบริษทัของ FIRM 

 
3. คุณสมบัตขิองผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

3.1 ถือหน่วยทรัสต์ FTREIT ไม่น้อยกว่า 100,000 หน่วย ต่อเน่ืองมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน โดยอาจเป็นผูถื้อหน่วยทรัสต ์
รายเดียว หรือหลายรายรวมกนัได ้

3.2 ถือหน่วยทรัสต ์FTREIT ตามขอ้ 3.1 ในวนัท่ีเสนอวาระการประชุม  
 
4. การเสนอวาระการประชุม 

4.1 เร่ืองท่ีจะไม่ผา่นการพจิารณาอนุมติั 
ก. เร่ืองท่ีขดักบักฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นของราชการ หรือหน่วยงานท่ีก ากบัดูแล FTREIT 

หรือไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั หรือมติท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต์  และอยู่นอกเหนืออ านาจท่ี FIRM 
หรือทรัสตี จะด าเนินการได ้

ข. เร่ืองท่ีเป็นไปเพื่อผลประโยชนข์องบุคคลใดบคุคลหน่ึง หรือบคุคลกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 



 

ค. เร่ืองท่ีเก่ียวกับอ านาจการบริหารจดัการของคณะกรรมการ เวน้แต่เป็นกรณีท่ีก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมี
นยัส าคญัต่อผูถื้อหน่วยทรัสตโ์ดยรวม  

ง. เร่ืองท่ีไดมี้การพิจารณาในรอบ 3 ปีท่ีผ่านมา  และไดรั้บมติสนบัสนุนดว้ยเสียงท่ีน้อยกว่า ร้อยละ 10 ของจ านวน
หน่วยทรัสตท่ี์มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยท่ีขอ้เทจ็จริงในเร่ืองนั้นยงัไม่ไดถู้กเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญั  

จ. เร่ืองท่ีผูถื้อหน่วยทรัสตใ์หข้อ้มูลไม่ครบถว้น หรือไม่ถูกตอ้ง  
ฉ. เร่ืองท่ีไดด้ าเนินการแลว้  
ช. เร่ืองท่ีเสนอโดยผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์มีคุณสมบติัไม่ครบถว้นตามท่ีก าหนด  

4.2 ขั้นตอนการพิจารณา  
ก. ผูถื้อหน่วยทรัสตต์อ้งจดัเตรียมเอกสาร ซ่ึงประกอบดว้ย  

(1) แบบเสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรัสตป์ระจ าปี 2566 
(2) เอกสารประกอบของผูถื้อหน่วยทรัสต ์ 
 

ส่งเอกสารมาท่ี : ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธกิารเช่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ืออุตสาหกรรม 
 เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้

ผ่ายนักลงทุนสัมพนัธ์ 
944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 22-23 
ถนนพระราม 4  แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
(เสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรัสต ์ประจ าปี 2566) 

     
ผูถื้อหน่วยทรัสตส์ามารถเสนอวาระอยา่งไม่เป็นทางการโดยส่งเอกสารขา้งตน้มาท่ี 
- ฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ ์ Email: ftreit.ir@frasersproperty.com  หรือ 
- เลขานุการบริษทั Email: ftreit.comsec@frasersproperty.com 
และส่งต้นฉบับของแบบเสนอวาระให้กับฝ่ายนักลงทุนสัมพนัธ์ในภายหลัง (ก่อนวันประชุมสามัญผูถื้อ
หน่วยทรัสต ์ประจ าปี 2566) ทั้งน้ี การรับเร่ืองพิจารณาจะส้ินสุดในวันท่ี 30 กันยายน 2565 

ข. กรณีตอ้งการเสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ผูถื้อหน่วยทรัสตต์อ้งจดัท าแบบเสนอวาระตามจ านวนวาระ 
ท่ีตอ้งการเสนอ ส่วนหลกัฐานการถือหน่วยทรัสต์ และเอกสารประกอบอื่นให้จดัส่ง 1 ชุด ต่อการส่งเร่ืองในแต่
ละคร้ัง  

ค. เลขานุการบริษทัจะเป็นผูพิ้จารณาวาระท่ีเสนอเขา้มาในเบ้ืองตน้  ส าหรับวาระท่ีผา่นการพิจารณาจะถูกเสนอต่อ 
ท่ีประชุมคณะกรรมการในเดือนพฤศจิกายน 2565 

ง. คณะกรรมการจะเป็นผูพ้ิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมท่ีผูถื้อหน่วยทรัสต์เสนอ ซ่ึงจะตอ้งไม่มี
ลกัษณะเขา้ข่ายตามขอ้ 4.1 (ก) – (ช) เวน้แต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอยา่งอื่น 

จ. เร่ืองท่ีผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะถูกบรรจุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรัสตป์ระจ าปี 
2566  ส าหรับเร่ืองท่ีไม่ผา่นความเห็นชอบจะแจง้ให้ผูถื้อหน่วยทรัสต์ทราบ พร้อมกบัช้ีแจงเหตุผลในวนัประชุม 
ผูถื้อหน่วยทรัสต ์
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mailto:ftreit.ir@frasersproperty.com
mailto:ftreit.comsec@frasersproperty.com


 

แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจ าปี 2566  
 

(1)  ขา้พเจา้ นาย /นาง /นางสาว                                                                                                             เป็นผูถื้อหน่วยทรัสต ์

ของทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี  (FTREIT)  

จ านวน                                                         หน่วย   อยูบ่า้นเลขท่ี                                 ถนน                                                                 . 

ต าบล/แขวง                                                  อ  าเภอ/เขต                                                 จงัหวดั                                                             .

โทรศพัท ์                                              โทรศพัทมื์อถือ                                                  E-mail                                                            . 

(2)  ขา้พเจา้มีความประสงคท่ี์จะเสนอวาระการประชุม เร่ือง                                                                                                 . 

                                                                                                                                                                                                                . 

(3)  มีขอ้เสนอ และขอ้มูลท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาดงัน้ี                                                                                         . 

                                                                                                                                                                                                                . 

                                                                                                                                                                                                                . 

                                                                                                                                                                                                                . 

โดยมีเอกสารประกอบเพ่ิมเติม พร้อมกบัไดล้งช่ือรับรองความถกูตอ้งไวแ้ลว้ทุกหนา้ จ านวน                              แผน่ 

ขา้พเจา้ขอรับรองว่าขอ้ความในแบบเสนอวาระการประชุมฉบบัน้ี  หลกัฐานการถือหน่วยทรัสต ์และเอกสารประกอบการ

พิจารณาทั้งหมด ถกูตอ้ง และเป็นจริงทุกประการ  

 

ลงช่ือ                                                                            ผูถื้อหน่วยทรัสต ์

(                                                                             ) 

วนัท่ี                                                                                 . 

____________________________________________________________________________________________________ 
หมายเหต ุ 
1. ผูถ้ือหน่วยทรัสตต์อ้งแนบหลกัฐานดงัต่อไปน้ี  

1.1 หลกัฐานการถือหน่วยทรัสต ์FTREIT ไดแ้ก่ หนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์หรือหลกัฐานอ่ืนจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   
1.2 ส าเนาบตัรประชาชน หรือในกรณีท่ีผูถ้ือหน่วยทรัสตเ์ป็นนิติบุคคลจะตอ้งแนบส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล และส าเนาบตัรประชาชน 

(ส าเนาหนงัสือเดินทาง ในกรณีท่ีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม พร้อมกบัรับรองส าเนาถูกตอ้ง  
2. กรณีท่ีตอ้งการเสนอมากกว่า 1 วาระ ตอ้งจดัท าแบบเสนอวาระการประชุม ตามจ านวนวาระท่ีตอ้งการเสนอ 
3. กรณีผูถ้ือหน่วยทรัสตม์ีการแกไ้ขค้  าน าหนา้ช่ือ หรือ ช่ือ-สกลุ จะตอ้งแนบส าเนาหลกัฐานการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
4. FIRM จะไม่พิจารณาวาระท่ีผูถ้ือหน่วยทรัสตใ์ห้ขอ้มูลไม่ถูกตอ้ง ครบถว้น รวมถึงกรณีผูถ้ือหน่วยทรัสตข์าดคุณสมบติัตามท่ีก าหนด 
5. ผูถ้ือหน่วยทรัสตส์ามารถส่งเอกสารทั้งหมดอยา่งไม่เป็นทางการทาง Email Address ถึงฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ท่ี ftreit.ir@frasersproperty.com  

หรือเลขานุการบริษทัท่ี ftreit.comsec@frasersproperty.com และตอ้งส่งตน้ฉบบัของหลกัฐานทั้งหมดให้ถึงฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ภายในวนัท่ี 30 
กนัยายน 2565 
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