
 
 
 

 
 

หลกัเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหน่วยเสนอวาระการประชุมสามญัผู้ถือหน่วยทรสัต์ ประจ าปี 2563 

วตัถปุระสงค ์

 ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ (“กองทรสัตฯ์”) มคีวามประสงคท์ีจ่ะส่งเสรมิ 

การกํากบัดแูลกจิการทีด่แีละแสดงใหเ้หน็ถงึการปฏบิตัติ่อผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ุกรายอย่างเทา่เทยีมกนั 

 ดงันัน้ บรษิทั ภริชั รที แมเนจเมน้ท ์จาํกดั (“บรษิทัฯ”) ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต ์จงึเหน็ควรเปิดโอกาสใหผู้้

ถอืหน่วยทรสัตข์องกองทรสัตฯ์ มส่ีวนร่วมในการเสนอวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหน่วยทรสัต์ประจาํปี 2563 ล่วงหน้า 

ซึง่ผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์หน็ว่าสาํคญัและมปีระโยชน์ โดยบรษิทัฯ จะพจิารณาการใหส้ทิธผิูถ้อืหน่วยทรสัตเ์สนอวาระการ

ประชุมสามญัผูถ้อืหน่วยทรสัตต์ามเกณฑ์และวธิกีารทีบ่รษิทัฯ กาํหนด ดงันี้ 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการ 

 1. คณุสมบติัของผู้ถือหน่วยทรสัต์ท่ีมีสิทธิในการเสนอวาระการประชมุสามญัผู้ถือหน่วยทรสัต์

ประจ าปี 2563 

  (1) เป็นผูถ้อืหน่วยทรสัตข์องกองทรสัตฯ์ โดยอาจเป็นผูถ้อืหน่วยทรสัตร์ายเดยีวหรอืหลายรายรวมกนัได้ และ  

 (2) มสีดัส่วนการถอืหน่วยทรสัตข์ ัน้ตํ่าไม่น้อยกว่า รอ้ยละ 2 ของจาํนวนหน่วยทรสัตท์ีอ่อกจาํหน่ายแลว้ และ

ถอืหน่วยทรสัตต์่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 6 เดอืนจนถงึวนัทีเ่สนอวาระการประชุม 

 2. วิธีการเสนอวาระการประชมุสามญัผู้ถือหน่วยทรสัต์  

  (1) ผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นตามขอ้ 1. สามารถเสนอวาระการประชมุ โดยกรอก “แบบเสนอ

วาระการประชมุสามญัผูถ้อืหน่วยทรสัตป์ระจาํปี 2563” ตามเอกสารส่วนทา้ยของหลกัเกณฑน์ี้หรอือาจแจง้เรื่อง อย่าง

ไม่เป็นทางการ ทาง E-mail address: boffice.brrm@bhirajburi.co.th ส่งถงึแผนกนักลงทุนสมัพนัธ ์ก่อนส่งตน้ฉบบั 

“แบบเสนอวาระการประชมุสามญัผูถ้อืหน่วยทรสัต์ประจาํปี 2563” ต่อบรษิทัฯ ภายหลงัได ้ 

  ทัง้นี้ผูถ้อืหน่วยทรสัตต์อ้งส่งตน้ฉบบั “แบบเสนอวาระการประชมุสามญัผูถ้อืหน่วยทรสัตป์ระจาํปี 2563” 

พรอ้มลงชื่อไว ้เป็นหลกัฐาน รวมทัง้หลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้งอย่างครบถว้นและสมบูรณ์ ส่งถงึบรษิทัฯ ภายในวนัที ่5 

มนีาคม 2563 ตามทีอ่ยู่ดงันี้  

 

 

 

 

 

(2) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยทรสัตห์ลายรายรวมกนัเสนอวาระ ใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัตท์ุกรายกรอก “แบบเสนอวาระ

การประชุมสามญัผูถ้อืหน่วยทรสัตป์ระจาํปี 2563” และลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐาน แลว้รวบรวมส่งเป็นชุดโดยกรอกชื่อ

กรุณาส่ง  บรษิทั ภริชั รที แมเนจเมน้ท ์จาํกดั  

(แผนกนักลงทุนสมัพนัธ)์ 

เลขที ่591 ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองตนัเหนือ  

เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110  

(เสนอวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ประจาํปี 2563) 
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ตวัแทนที ่ผูถ้อืหน่วยทรสัตม์อบหมายใหเ้ป็นผูร้บัการตดิต่อแทน 1 ชื่อ และใหถ้อืว่าการตดิต่อกบัผูไ้ดร้บัมอบหมายเป็น

การตดิต่อกบัผูถ้อืหน่วยทรสัตท์กุรายทีล่งลายมอืชื่อไว ้

แผนกนักลงทุนสมัพนัธจ์ะรวบรวมวาระทีเ่สนอมาใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณาโดยมหีลกัเกณฑ์

ดงัต่อไปนี้ 

1) ในกรณีทีข่อ้มลูทีผู่ถ้อืหน่วยทรสัตใ์หน้ัน้ไม่ครบถว้นหรอืไม่ถูกตอ้ง หรอืผูห้น่วยทรสัตม์ี

คุณสมบตัไิม่ครบถว้น แผนกนักลงทุนสมัพนัธจ์ะส่งหนงัสอืแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัตท์ราบ

ว่าวาระดงักล่าวจะไม่ไดร้บัการพจิารณาโดยคณะกรรมการบรษิทัฯ ภายในวนัที ่13 

มนีาคม 2563 

          2)  คณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณาความจาํเป็นและเหมาะสมของวาระทีเ่สนอเพิม่เตมิในวาระ

การประชุมสามญัผู้ถือหน่วยทรสัต์ประจําปี 2563 ภายใต้หลักเกณฑ์ในข้อ 3  ในกรณีที่วาระที่เสนอมาผ่านความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการบรษิัทฯ จะได้บรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรสัต์

ประจําปี 2563 สําหรบัวาระที่เสนอทนัน้ไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือ

หน่วยทรสัต์ทราบหลงัการประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ ภายในวนัทําการถัดไป พร้อมชี้แจ้งเหตุผลผ่านช่องทาง 

website ของกองทรสัตฯ์ และแจง้อกีครัง้และรายงานในวนัประชุมสามญัผูถ้อืหน่วยทรสัตป์ระจาํปี 2563 

 3. เพื่อใหก้ารดาํเนินการประชมุเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่บรรจุเรื่องดงัต่อไปนี้ 

เป็นวาระการประชมุ  

1) วาระทีข่ดัต่อกฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบยีบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ 

หรอืหน่วยงานกํากบัดแูลบรษิทัและกองทรสัต์ฯ หรอืไม่เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ 

2) วาระทีเ่ป็นไปเพื่อประโยชน์ของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ  

3) วาระทีเ่ป็นอํานาจการบรหิารจดัการของบรษิทัฯ เวน้แต่เป็นกรณีทีก่่อใหเ้กดิความ

เดอืดรอ้นเสยีหาย อย่างมนียัสาํคญัต่อผูถ้อืหน่วยทรสัตโ์ดยรวม  

4) วาระทีผู่จ้ดัการกองทรสัต ์ไดด้าํเนินการแลว้  

5) วาระทีอ่ยู่นอกเหนืออํานาจทีบ่รษิทัฯ จะดาํเนินการได ้ 

6) วาระทีผู่ถ้อืหน่วยทรสัตใ์หข้อ้มลูไม่ครบถว้น หรอืเอกสารไม่ครบถว้น หรอืเสนอมาไม่ทนั

ภายในระยะเวลาทีก่ําหนด หรอืบรษิทัฯ ไม่สามารถตดิต่อเพื่อขอขอ้มลูเพิม่เตมิได ้  

7) วาระทีเ่สนอโดยผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีม่คีุณสมบตัไิม่ครบถว้นตามหลกัเกณฑท์ีก่ําหนด  

8) วาระทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณาเหน็แลว้ว่าไมม่คีวามจาํเป็น หรอืสมควรทีจ่ะเป็น

วาระการประชมุ 



 
 
 

 
 

แบบเสนอวาระประชุมและค าถามลว่งหน้าการประชุมสามญัผู้ถือหน่วยทรสัต์ประจ าปี 2563 

ส่วนท่ี1 ข้อมูลผู้ถือหน่วยทรสัต์  

ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/บรษิทั/อื่นๆ) (ชื่อ-นามสกุล):  ......................................................................................... 

ทีอ่ยู่ปัจจุบนั/ทีต่ดิต่อได:้ เลขที.่.................................หมู่บา้น / อาคาร......................................................................... 

หมู่ที.่........................................................................ตรอก / ซอย.............................................................................. 

ถนน........................................................................ ตําบล / แขวง...........................................................................

อําเภอ / เขต..............................................................จงัหวดั.....................................................................................

รหสัไปรษณีย.์............................................................ประเทศ....................................................................................

โทรศพัท.์....................................................................โทรสาร................................................................................... 

Email Address.......................................................................................................................................................... 

ทีอ่ยู่ในต่างประเทศ (กรณีบุคคลทีม่ไิดม้สีญัชาตไิทยใหร้ะบุทีอ่ยูท่ี่ตดิต่อไดใ้นต่างประเทศ

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

จาํนวนหน่วยทีถ่อืครอง................................................ณ วนัที.่..................................................................................  

 

ส่วนท่ี 2 วาระท่ีต้องการเสนอ  

กรุณาระบุวาระประชมุ เหตุผลสนับสนุน และวตัถุประสงคข์องวาระประชุมทีเ่สนอ  

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

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

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

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

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

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

มเีอกสารประกอบเพิม่เตมิทีไ่ดล้งชื่อรบัรองความถูกตอ้งไวแ้ลว้ทกุหน้าจาํนวน......................................................แผ่น

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความในเอกสารน้ี หลกัฐานการถอืหน่วยลงทุน และเอกสารเพิม่เตมิ ถูกตอ้งทุกประการและเพื่อ

เป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จงึไดล้งลายมอืชื่อไวด้งันี้ 

 

       ลงชื่อ............................................ผูถ้อืหน่วยลงทุน 

            (                                    ) 

 



 
 
 

 
 

ส่วนท่ี 3 เอกสารหลกัฐานของผู้ถือหน่วยท่ีต้องแนบพร้อมกบัแบบเสนอวาระการประชมุ  

• หลกัฐานการถอืหน่วยลงทุนทีม่อีายุไม่เกนิ 6 เดอืน ก่อนวนัทีเ่สนอเรื่อง ไดแ้ก่  

 [  ] หนังสอืรบัรองจากบรษิทัหลกัทรพัย ์หรอื หลกัฐานอื่นจากบรษิทัศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) 

หรอื ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอื ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ หรอืสาํเนาใบหุน้ทีล่งนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง โดยผูม้ี

อํานาจลงนามรบัรอง  

• หลกัฐานแสดงตน ไดแ้ก่  

 [  ] กรณีผูถ้อืหน่วยเป็นบคุคลธรรมดา ตอ้งแนบสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรอื หนงัสอืเดนิทาง (กรณี

เป็นชาวต่างประเทศ) ทีไ่มห่มดอายุ พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง  

 [  ] กรณีผูถ้อืหน่วยเป็นนิตบิุคคล ตอ้งแนบสาํเนาหนังสอืรบัรองนิตบิุคคลทีม่อีายุไม่เกนิ 6 เดอืนก่อนวนัที่

เสนอเรื่องและสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ทีไ่มห่มดอาย ุของ

กรรมการผูม้อีํานาจลงนามตามหนังสอืรบัรอง ทีไ่ดล้งชื่อในแบบขอเสนอวาระการประชมุนี้ พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนา

ถูกตอ้งและประทบัตราสาํคญับรษิทั (ถา้ม)ี  

 [ ] กรณีผูถ้อืหน่วย / กรรมการผูม้อีํานาจลงนามของนติบิุคคล มกีารแกไ้ขคาํนําหน้าชื่อ ชื่อ-สกุล จะตอ้งแนบ

สาํเนาหลกัฐานราชการในการเปลีย่นแปลงดงักล่าว พรอ้มทัง้รบัรองสาํเนาถูกตอ้ง  

ส่วนที ่4 คาํรบัรอง  

 ขา้พเจา้ขอมอบหมายให ้นาย/นาง/นางสาว ________________________________________ เป็นผู้

ไดร้บัมอบหมาย จากขา้พเจา้ในการตดิต่อกบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์ตามเงือ่นไขการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุม 

ส่วนที ่2   

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้มลูและเอกสารหลกัฐานทีแ่นบเพิม่เตมิ ถูกตอ้งครบถว้น และยนิยอมใหบ้รษิทัฯ 

เปิดเผย ขอ้มลูหรอืเอกสารหลกัฐานดงักล่าวได ้ 

       

       ลงชื่อ __________________________ผูถ้อืหน่วย 

       (      )  

       วนัที ่_______________________________  

หมายเหต ุ 

1. ผูถ้อืหน่วยทรสัตส์ามารถสง่แบบเสนอวาระการประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ผ่านอเีมลข์องผูจ้ดัการกองทรสัต์ boffice.brrm@bhiraj.co.th และส่งตน้ฉบบั

ถงึผูจ้ดัการกองทรสัต์ภายในวนัที่ 5 มนีาคม 2563  

2. ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยทรสัต์หลายรายรวมกนัเสนอวาระ ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทุกรายตอ้งลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐานทุกราย และรวบรวมเป็นชุดเดยีวกนั  

3. ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะไมพ่จิารณาวาระที่มขีอ้มลูไม่ถูกตอ้ง ครบถว้น ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ไม่สามารถตดิต่อได ้และมคีณุสมบตัไิม่เป็นไปตาม ขอ้กําหนด 

 


