
หลักเกณฑ์การให้สิทธ์ิผู้ถอืหน่วยลงทุนเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม 
ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถอืหน่วยลงทุน ประจ าปี 2563 

 
วตัถปุระสงค์ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กสกิรไทย จ ากดั (“บริษัทจดัการ”) ในฐานะบริษัทจดัการกองทนุรวมโครงสร้าง 
พืน้ฐานโรงไฟฟา้อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ABPIF)  มีความประสงค์ที่จะสง่เสริมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและแสดงให้เห็นถึงการ
ปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั จึงเห็นควรเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นวาระการ
ประชมุสามญัผู้ถือหนว่ยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะพจิารณาการให้สทิธิผู้ ถือหนว่ยเสนอวาระการประชมุลว่งหน้า ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด  
 
หลกัเกณฑ์ 
1. คณุสมบตัิของผู้ถือหนว่ยลงทนุที่มีสทิธิในการเสนอวาระการประชมุลว่งหน้า 

เป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุทีม่ีสดัสว่นการถือหนว่ยขัน้ต ่าไมน้่อยกวา่ร้อยละ 2 ของหนว่ยที่ออกจ าหนา่ยและช าระแล้ว โดย
อาจเป็นผู้ ถือหนว่ยรายเดียวหรือหลายรายรวมกนัได้และถือหนว่ยลงทนุตอ่เนื่องไมน้่อยกวา่ 6 เดือนจนถึงวนัท่ีเสนอเร่ือง 

 
2. ขัน้ตอนการเสนอวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุลว่งหน้า โดยกรอก “แบบเสนอวาระการประชมุ
ลว่งหน้าส าหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ประจ าปี 2563” ตามเอกสารแนบท้ายของหลกัเกณฑ์นี ้ รวมทัง้หลกัฐานท่ี
เก่ียวข้องอยา่งครบถ้วนและสมบรูณ์ ตอ่บริษัทจดัการ ภายในวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2562 ตามที่อยูด่งันี ้ 

 
ฝ่ายจดัการกองทนุอสงัหาริมทรัพย์และโครงสร้างพืน้ฐาน (เสนอวาระการประชมุฯ) 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กสกิรไทย จ ากดั 
400/22 อาคารธนาคารกสกิรไทย ชัน้ 6 และ 12 
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
 
ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยหลายรายรวมกนัเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุส าหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหนว่ย

ลงทนุ ประจ าปี 2563 ให้ผู้ ถือหนว่ยทกุรายกรอก “แบบเสนอวาระการประชมุลว่งหน้าส าหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
ประจ าปี 2563 ” พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน แล้วรวบรวมสง่เป็นชดุเอกสาร โดยกรอกช่ือตวัแทนที่ผู้ ถือหนว่ยมอบหมายให้เป็น 
ผู้ รับการติดตอ่แทน 1 ช่ือ และให้ถือวา่การตดิตอ่กบัผู้ได้รับมอบหมายเป็นการติดตอ่กบัผู้ ถือหนว่ยทกุรายที่ลงลายมือช่ือไว้ 
 
 
 
 



3. เพื่อให้การด าเนินการประชมุเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ บริษัทจดัการ  ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมบ่รรจเุร่ืองดงัตอ่ไปนี ้ 
เป็นวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ประจ าปี 2563   

1. กรณีที่ผู้ ถือหนว่ยให้ข้อมลูไมค่รบถ้วนหรือไมถ่กูต้อง และ/หรือ เสนอเร่ืองไมท่นัภายในระยะเวลาทีก่ าหนด และ/
หรือบริษัทจดัการ ไมส่ามารถตดิตอ่ผู้ ถือหนว่ยทีเ่สนอวาระเพื่อขอข้อมลูเพิ่มเติมได้  

2. เร่ืองที่ขดักบักฎหมาย ประกาศ ข้อบงัคบั กฎระเบยีบตา่งๆ ของหนว่ยงานราชการ หรือหนว่ยงานท่ีก ากบัดแูล 
หรือไมเ่ป็นไปตามโครงการจดัการกองทนุ  

3. เร่ืองที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใด และไมเ่ป็นประโยชน์ตอ่กองทนุรวมอยา่งชดัเจน  
4. เร่ืองที่เป็นอ านาจการบริหารจดัการของคณะอนกุรรมการพิจารณาการลงทนุกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และ

โครงสร้างพืน้ฐาน ทัง้นี ้จะไมจ่ ากดัการน าเสนอข้อแนะน าที่เป็นประโยชน์ตอ่ตอ่กองทนุรวม และ/หรือ ผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุโดยรวม  

5. เร่ืองที่กองทนุรวมได้ด าเนินการแล้ว  
6. เร่ืองที่อยูน่อกเหนือจากที่บริษัทจดัการ จะด าเนินการได้  
7. เร่ืองที่เสนอโดยผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่มีคณุสมบตัิไมค่รบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนด 
8. เร่ืองที่คณะอนกุรรมการพิจารณาการลงทนุกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และโครงสร้างพืน้ฐาน พิจารณาแล้วเห็น

วา่ไมม่คีวามจ าเป็น หรือสมควรที่จะเป็นวาระการประชมุ 
4. ขัน้ตอนการพิจารณา มีรายละเอยีดดงัตอ่ไปนี ้ 

1. ผู้จดัการกองทนุจะรวบรวม และพจิารณาเฉพาะค าขอทีก่รอกข้อความครบถ้วน มีเอกสารประกอบพิจารณา
เพียงพอ และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด เข้าที่ประชมุคณะอนกุรรมการพิจารณาการลงทนุกองทนุรวม
อสงัหาริมทรัพย์และโครงสร้างพืน้ฐาน 

2. คณะอนกุรรมการพิจารณาการลงทนุกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และโครงสร้างพืน้ฐาน จะเป็นผู้พิจารณาความ
เหมาะสมของระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ถือหนว่ยลงทุน ประจ าปี 2563  

3. เร่ืองที่ผา่นความเห็นชอบจากคณะอนกุรรมการพิจารณาการลงทนุกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และโครงสร้าง
พืน้ฐาน จะบรรจเุป็นวาระการประชมุในหนงัสอืเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ประจ าปี 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจ าปี 2563 
 
สว่นท่ี 1 ข้อมลูผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
ช่ือ-สกลุ (นาย, นาง, นางสาว, บริษัท,  อื่นๆ)...................................................................................................................... 
เป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม..................................................................................................................................
จ านวนหนว่ยลงทนุท่ีถือครอง ..............................................................หนว่ย ณ วนัท่ี........................................................ 
ที่อยูปั่จจบุนั / ที่ติดตอ่ได้ : ................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
โทรศพัท์(บ้าน/มือถือ)...........................................................................E-mail……………………………………………….. 
 
สว่นท่ี 2 วาระท่ีต้องการน าเสนอ 
กรุณาระบวุาระการประชมุ วตัถปุระสงค์ของวาระ ความเป็นมาและเหตผุลประกอบการน าเสนอวาระ 
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
และมีเอกสารประกอบเพิ่มเตมิที่ได้ลงนามรับรองความถกูต้องไว้แล้วทกุหน้า จ านวน......................................................แผน่  
ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อความในเอกสารนี ้หลกัฐานการถือหนว่ยลงทนุ และเอกสารเพิ่มเติม ถกูต้องทกุประการและเพื่อเป็น
หลกัฐาน ข้าพเจ้าจงึได้ลงลายมือช่ือไว้ดงันี ้

     ลงช่ือ........................................................................ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
      (           ) 



สว่นท่ี 3 เอกสารหลกัฐานของผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีต้องแนบมาพร้อมกบัแบบเสนอวาระการประชมุ  
1. หลกัฐานการถือหนว่ยลงทนุท่ีมีอายไุมเ่กิน 6 เดือน ก่อนวนัท่ีเสนอเร่ือง ได้แก ่

หนงัสอืรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือ หลกัฐานอื่นจากศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) หรือตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย หรือ ผู้ รับฝากทรัพย์สนิ หรือส าเนาใบหนว่ยลงทนุท่ีลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง โดยผู้มีอ านาจลงนามรับรอง  
2. หลกัฐานแสดงตน ได้แก่  

(1) กรณีผู้ ถือหนว่ยเป็นบคุคลธรรมดา ต้องแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ หนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวตา่งชาต)ิ ที่ไมห่มดอาย ุพร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง  

(2) กรณีผู้ ถือหนว่ยเป็นนิติบคุคล ต้องแนบส าเนาหนงัสอืรับรองนิติบคุคลที่มีอายไุมเ่กิน 6 เดือนก่อนวนัท่ีเสนอเร่ือง 
และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งชาติ) ที่ไมห่มดอาย ุ ของกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม
ตามหนงัสอืรับรอง ที่ได้ลงช่ือในแบบขอเสนอวาระการประชมุนี ้พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องและประทบัตราส าคญับริษัท 
(ถ้ามี)  

(3) กรณีผู้ ถือหนว่ย / กรรมการผู้มีอ านาจลงนามของนติิบคุคล มกีารแก้ไขค าน าหน้าช่ือ ช่ือ-สกลุ จะต้องแนบส าเนา
หลกัฐานราชการในการเปลีย่นแปลงดงักลา่ว พร้อมทัง้รับรองส าเนาถกูต้อง  
 
สว่นท่ี 4 ค ารับรอง 
ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว, บริษัท, อื่นๆ) ...............................................................................................ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
ของกองทนุรวม(โปรดระบช่ืุอกองทนุรวม)........................................................................................................................... 
ขอมอบหมายให้นาย/นาง/นางสาว...................................................................................เป็นผู้ ได้รับมอบหมายจากข้าพเจ้า 
ในการติดตอ่กบับริษัทจดัการ และ/หรือ กองทนุรวมตามเง่ือนไขการเสนอเร่ืองเพื่อบรรจวุาระการประชมุรายละเอียดตามแบบ
เสนอวาระการประชมุลว่งหน้าส าหรับการประชมุสามญัผู้ถือหนว่ยลงทนุ ประจ าปี 2563 นี ้
ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อมลูและเอกสารหลกัฐานท่ีได้แนบมาพร้อมกนันีเ้ป็นความจริง ถกูต้องครบถ้วนทกุประการ และยินยอม
ให้บริษัทจดัการ และ/หรือ กองทนุรวม เปิดเผยข้อมลูหรือเอกสารหลกัฐานดงักลา่วบางสว่นหรือทัง้หมดได้ 
 

ลงช่ือ........................................................................ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
      (           ) 
      วนัท่ี...................................................................... 
 

หมายเหต ุ
1. ผู้ ถือหน่วยลงทนุ สามารถน าสง่แบบเสนอวาระการประชมุลว่งหน้าส าหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ประจ าปี 2563 รวมทัง้หลกัฐานที่
เก่ียวข้องอยา่งครบถ้วนและสมบรูณ์ ถงึบริษัทจดัการ ภายในวนัที่ 29 พฤศจิกายน 2562 
2. ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยหลายรายรวมกนัเสนอวาระ ผู้ ถือหน่วยทกุรายต้องลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน และรวบรวมเอกสารเป็นชดุเดียวกนัเพ่ือน าส่งถึง
บริษัทจดัการ 
3. กองทนุรวมขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมพ่ิจารณาเร่ืองที่ไมเ่ข้าตามหลกัเกณฑ์ก าหนด 


