
หลักเกณฑก์ารให้สิทธิผู้ถอืหน่วยลงทนุเสนอเรืองเพอืบรรจุเป็นวาระการประชุม 

สาํหรับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจาํปี 2564 

 

วัตถุประสงค ์ 

บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กสิกรไทย จาํกดั (“บรษัิทจดัการ”) ในฐานะบรษัิทจดัการกองทนุรวมโครงสรา้ง

พนืฐานโรงไฟฟา้อมตะ บี.กรมิ เพาเวอร ์(ABPIF) มีความประสงคท์ีจะสง่เสรมิการกาํกบัดแูลกิจการทีดีและแสดงใหเ้ห็นถึงการ

ปฏบิตัิตอ่ผูถื้อหนว่ยลงทนุทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั จงึเห็นควรเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหนว่ยลงทนุเสนอเรืองเพอื บรรจเุป็นวาระการ

ประชมุสามญัผูถื้อหนว่ยลงทนุ โดยบรษัิทจดัการจะพจิารณาการใหส้ิทธิผูถื้อหนว่ยเสนอวาระการประชมุ ลว่งหนา้ ตามเกณฑที์

กาํหนด  

 

หลักเกณฑ ์ 

1. คณุสมบตัิของผูถ้ือหนว่ยลงทนุทมีีสทิธิในการเสนอวาระการประชมุลว่งหนา้  

เป็นผูถ้ือหนว่ยลงทนุทีมีสดัสว่นการถือหนว่ยขนัตาํไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 2 ของหนว่ยทีออกจาํหนา่ยและชาํระแลว้ โดย 

อาจเป็นผูถื้อหนว่ยรายเดียวหรอืหลายรายรวมกนัไดแ้ละถือหนว่ยลงทนุตอ่เนืองไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือนจนถึงวนัทีเสนอเรอืง  

2. ขนัตอนการเสนอวาระการประชมุสามญัผูถ้ือหน่วยลงทนุ  

ผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถเสนอเรอืงเพอืบรรจเุป็นวาระการประชมุลว่งหนา้ โดยกรอก “แบบเสนอวาระการประชมุ 

ลว่งหนา้สาํหรบัการประชมุสามญัผูถ้ือหนว่ยลงทนุ ประจาํปี 2564” ตามเอกสารแนบทา้ยของหลกัเกณฑน์ี รวมทงัหลกัฐานท ี

เกียวขอ้งอยา่งครบถว้นและสมบรูณ ์ตอ่บรษัิทจดัการ ภายในวันท ี27 พฤศจิกายน 2563 ตามทอียูด่งัน ี

 

ฝ่ายจัดการธุรกิจอสังหาริมทรพัย#์2 (เสนอวาระการประชุมฯ)  

บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุ กสกิรไทย จาํกัด  

400/22 อาคารธนาคารกสกิรไทย ชัน 6และ 12  

ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  

 

ในกรณีทีผูถื้อหน่วยหลายรายรวมกนัเสนอเรืองเพือบรรจุเป็นวาระการประชุมสาํหรบัการประชุมสามญัผูถื้อหน่วย 

ลงทุน ประจาํปี 2564 ใหผู้ถ้ือหน่วยทุกรายกรอก “แบบเสนอวาระการประชุมล่วงหนา้สาํหรบัการประชุมสามญัผูถื้อหน่วย

ลงทนุ ประจาํปี 2564” พรอ้มลงชือไวเ้ป็นหลกัฐาน แลว้รวบรวมสง่เป็นชุดเอกสาร โดยกรอกชือตวัแทนทีผูถื้อหน่วยมอบหมาย

ใหเ้ป็นผูร้บัการติดตอ่แทน 1 ชือ และใหถ้ือวา่การติดตอ่กบัผูไ้ดร้บัมอบหมายเป็นการติดตอ่กบัผูถ้ือหน่วยทกุรายทีลงลายมือชือ

ไว ้ 

3. เพือใหก้ารดาํเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะไม่บรรจุเรอืงดงัต่อไปนี เป็นวาระ

การประชมุสามญัผูถื้อหนว่ยลงทนุ ประจาํปี 2564 



3.1 กรณีทีผูถื้อหน่วยใหข้อ้มลูไมค่รบถว้นหรือไม่ถกูตอ้ง และ/หรือ เสนอเรืองไม่ทนัภายในระยะเวลาทีกาํหนด และ/ 

หรอืบรษิัทจดัการ ไมส่ามารถติดตอ่ผูถื้อหน่วยทีเสนอวาระเพอืขอขอ้มลูเพิมเติมได ้ 

3.2 เรอืงทีขดักบักฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎระเบยีบตา่งๆ ของหนว่ยงานราชการ หรอืหนว่ยงานทีกาํกบัดแูล 

หรอืไม่เป็นไปตามโครงการจดัการกองทนุ  

3.3 เรอืงทีเป็นไปเพอืผลประโยชนข์องบคุคลหรอืกลุม่บคุคลใด และไมเ่ป็นประโยชนต์่อกองทนุรวมอยา่งชดัเจน 

3.4 เรอืงทีเป็นอาํนาจการบรหิารจดัการของคณะอนกุรรมการธุรกิจอสงัหารมิทรพัยแ์ละโครงสรา้งพืนฐาน ทงัน ีจะไม่

จาํกดัการนาํเสนอขอ้แนะนาํทีเป็นประโยชนต์่อกองทนุรวม และ/หรอื ผูถ้ือหนว่ยลงทนุโดยรวม  

3.5 เรอืงทีกองทนุรวมไดด้าํเนินการแลว้  

3.6 เรอืงทีอยูน่อกเหนือจากทีบรษัิทจดัการจะดาํเนินการได ้ 

3.7 เรอืงทีเสนอโดยผูถื้อหนว่ยลงทนุทีมีคณุสมบตัิไม่ครบถว้นตามหลกัเกณฑที์กาํหนด  

3.8 เรอืงทีคณะอนกุรรมการธุรกจิอสงัหารมิทรพัยแ์ละโครงสรา้งพืนฐาน พิจารณาแลว้เห็น วา่ไมม่ีความจาํเป็น หรอื

สมควรทีจะเป็นวาระการประชมุ  

4. ขนัตอนการพจิารณา มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี 

4.1 ผูจ้ดัการกองทนุจะรวบรวม และพิจารณาเฉพาะคาํขอทกีรอกขอ้ความครบถว้น มีเอกสารประกอบพิจารณา 

เพยีงพอ และเป็นไปตามหลกัเกณฑที์กาํหนด เขา้ทีประชมุคณะอนกุรรมการธุรกิจอสงัหารมิทรพัยแ์ละโครงสรา้งพืนฐาน  

4.2 คณะอนกุรรมการธุรกิจอสงัหารมิทรพัยแ์ละโครงสรา้งพืนฐาน จะเป็นผูพ้ิจารณาความ เหมาะสมของระเบียบ

วาระการประชมุสามญัผูถ้ือหนว่ยลงทุน ประจาํปี 2564  

4.3 เรอืงทีผ่านความเห็นชอบจากคณะอนกุรรมการธุรกิจอสงัหารมิทรพัยแ์ละโครงสรา้งพืนฐาน จะบรรจเุป็นวาระการ

ประชมุในหนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุ ประจาํปี 2564  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าสาํหรับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจาํปี 2564 

 

ส่วนที 1 ข้อมูลผู้ถอืหน่วยลงทุน  

ชือ-สกลุ (นาย, นาง, นางสาว, บรษัิท, อนืๆ)...................................................................................................................... 

เป็นผูถ้ือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม.................................................................................................................................. 

จาํนวนหนว่ยลงทนุทีถือครอง ..............................................................หนว่ย ณ วนัที........................................................ 

ทอียูปั่จจบุนั / ทีติดตอ่ได ้: ................................................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

โทรศพัท(์บา้น/มือถือ)...................................................................E-mail……………………………………………........…..  

 

ส่วนที 2 วาระทตีอ้งการนําเสนอ  

กรุณาระบวุาระการประชุม วตัถปุระสงคข์องวาระ ความเป็นมาและเหตผุลประกอบการนาํเสนอวาระ 

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................  

และมีเอกสารประกอบเพิมเตมิทีไดล้งนามรบัรองความถกูตอ้งไวแ้ลว้ทกุหนา้ จาํนวน......................................................แผ่น 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความในเอกสารนี หลกัฐานการถือหนว่ยลงทนุ และเอกสารเพิมเตมิ ถกูตอ้งทกุประการและเพือเป็น 

หลกัฐาน ขา้พเจา้จงึไดล้งลายมือชือไวด้งันี  

ลงชือ........................................................................ผูถ้ือหนว่ยลงทนุ  

  (                                                                         ) 



ส่วนที 3 เอกสารหลักฐานของผู้ถอืหน่วยลงทุนทีต้องแนบมาพร้อมกับแบบเสนอวาระการประชุม  

1. หลกัฐานการถือหนว่ยลงทนุทมีีอายไุมเ่กิน 6 เดือน ก่อนวนัทเีสนอเรอืง ไดแ้ก่  

หนงัสือรบัรองจากบรษัิทหลกัทรพัยห์รอื หลกัฐานอืนจากศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ (ประเทศไทย) หรอืตลาดหลกัทรพัย ์

แหง่ประเทศไทย หรอื ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ หรอืสาํเนาใบหนว่ยลงทนุทีลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง โดยผูม้ีอาํนาจลงนามรบัรอง 

 2. หลกัฐานแสดงตน ไดแ้ก่  

2.1 กรณีผูถ้ือหนว่ยเป็นบคุคลธรรมดา ตอ้งแนบสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรอื หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น 

ชาวตา่งชาต)ิ ทไีมห่มดอายพุรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง  

2.2 กรณีผูถื้อหนว่ยเป็นนติิบคุคล ตอ้งแนบสาํเนาหนงัสือรบัรองนิติบคุคลทีมีอายไุมเ่กิน 6 เดือนก่อนวนัทีเสนอเรอืง 

และสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรอืหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งชาติ) ทไีมห่มดอาย ุของกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม 

ตามหนงัสอืรบัรอง ทีไดล้งชือในแบบขอเสนอวาระการประชมุนี พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้งและประทบัตราสาํคญับรษัิท 

(ถา้มี)  

2.3 กรณีผูถ้ือหนว่ย หรอื กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามของนิติบคุคล มีการแกไ้ขคาํนาํหนา้ชือ ชือ-สกลุ จะตอ้งแนบ

สาํเนา หลกัฐานราชการในการเปลยีนแปลงดงักลา่ว พรอ้มทงัรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง  

ส่วนที 4 คาํรบัรอง  

ขา้พเจา้ (นาย, นาง, นางสาว, บรษิัท, อนืๆ) ...............................................................................................ผูถ้ือหนว่ยลงทนุ 

ของกองทนุรวม(โปรดระบชืุอกองทนุรวม)........................................................................................................................... 

ขอมอบหมายใหน้าย/นาง/นางสาว...................................................................................เป็นผูไ้ดร้บัมอบหมายจากขา้พเจา้ 

ในการติดตอ่กบับรษัิทจดัการ และ/หรอื กองทนุรวมตามเงือนไขการเสนอเรอืงเพอืบรรจวุาระการประชมุรายละเอียดตามแบบ 

เสนอวาระการประชมุลว่งหนา้สาํหรบัการประชมุสามญัผูถ้ือหนว่ยลงทนุ ประจาํปี 2564 น ี 

 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้มลูและเอกสารหลกัฐานทีไดแ้นบมาพรอ้มกนันีเป็นความจรงิ ถกูตอ้งครบถว้นทกุประการ และยินยอม 

ใหบ้รษัิทจดัการ และ/หรอื กองทนุรวม เปิดเผยขอ้มลูหรอืเอกสารหลกัฐานดงักล่าวบางสว่นหรอืทงัหมดได ้

 

 ลงชือ........................................................................ผูถื้อหนว่ยลงทนุ 

       (                                                                           )  

วนัท.ี.....................................................................  

 

หมายเหต ุ 

1. ผูถื้อหน่วยลงทนุ สามารถนาํสง่แบบเสนอวาระการประชมุลว่งหนา้สาํหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหนว่ยลงทนุ ประจาํปี 2564 รวมทงัหลกัฐานท ี

เกียวขอ้งอยา่งครบถว้นและสมบรูณ ์ถงึบรษัิทจดัการ ภายในวันท ี27 พฤศจิกายน 2563  

2. ในกรณีทีผูถื้อหน่วยหลายรายรวมกนัเสนอวาระ ผูถื้อหน่วยทกุรายตอ้งลงชือไวเ้ป็นหลกัฐาน และรวบรวมเอกสารเป็นชดุเดียวกนัเพือนาํสง่ถึง 

บรษิัทจดัการ  

3. กองทนุรวมขอสงวนสิทธิทีจะไมพิ่จารณาเรอืงทีไมเ่ขา้ตามหลกัเกณฑก์าํหนด 


