หลักเกณฑ์การให้สิทธิ ผ้ถู ือหน่ วยเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่ วยทรัสต์ ประจําปี 2564
วัตถุประสงค์
ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภริ ชั ออฟฟิ ศ (“กองทรัสต์”) มีความประสงค์ทจะส่
ี งเสริม
การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที ดี แ ละแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง การปฏิ บ ั ติ ต่ อ ผู้ ถื อ ห น่ วยทรั ส ต์ ทุ ก รายอย่ า งเท่ าเที ย มกั น
ดังนัน บริษัท ภิรชั รีท แมเนจเม้นท์ จํากัด (“บริ ษัท”) ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ จึงเห็นควรเปิ ดโอกาสให้
ผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์ของกองทรัสต์มสี ่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถอื หน่วยทรัสต์ประจําปี 2564 ล่วงหน้ า
ซึงผู้ถือหน่ วยทรัสต์เห็นว่าสําคัญและมีประโยชน์ โดยบริษัท จะพิจารณาการให้สทิ ธิผู้ถือหน่ ว ยทรัสต์เสนอวาระการ
ประชุมสามัญผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ตามเกณฑ์และวิธกี ารทีบริษทั กําหนด ดังนี
หลักเกณฑ์และวิ ธีการ
1. คุณสมบัติของผู้ถือหน่ วยทรัสต์ทีมีสิทธิ ในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่ วยทรัสต์
ประจําปี 2564
(1) เป็ นผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์ของกองทรัสต์โดยอาจเป็ นผู้ถอื หน่ วยทรัสต์รายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้ และ
(2) มีสดั ส่วนการถือหน่วยทรัสต์ขนตํ
ั าไม่น้อยกว่า ร้อยละ 2 ของจํานวนหน่ วยทรัสต์ทออกจํ
ี
าหน่ ายแล้ว และ
ถือหน่ วยทรัสต์ต่อเนืองมาไม่น้อยกว่า 3 เดือนจนถึงวันทีเสนอวาระการประชุม
2. วิ ธีการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่ วยทรัสต์
(1) ผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ทมีี คุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. สามารถเสนอวาระการประชุม โดยกรอก “แบบเสนอ
วาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ประจําปี 2564” ตามเอกสารส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นีหรืออาจแจ้งเรืองอย่างไม่
เป็ นทางการ ทาง E-mail address: boffice.brrm@bhirajburi.co.th ส่งถึงแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ ก่อนส่งต้นฉบับ “แบบ
เสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ประจําปี 2564” ต่อบริษทั ภายหลังได้
ทังนีผู้ถือหน่ วยทรัสต์ต้องส่งต้นฉบับ “แบบเสนอวาระการประชุ มสามัญ ผู้ถือหน่ วยทรัสต์ประจําปี 2564”
พร้อมลงชือไว้เป็ นหลักฐาน รวมทังหลักฐานทีเกียวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ส่งถึงบริษทั ภายในวันที 4 มกราคม
2564 ตามทีอยู่ดงั นี
กรุณาส่ง บริษทั ภิรชั รีท แมเนจเม้นท์ จํากัด
(แผนกนักลงทุนสัมพันธ์)
เลขที 591 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
(เสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ ประจําปี 2564)

(2) ในกรณีทผูี ถ้ ือหน่ วยทรัสต์หลายรายรวมกันเสนอวาระ ให้ผถู้ ือหน่ วยทรัสต์ทุกรายกรอก “แบบเสนอวาระ
การประชุ ม สามัญผู้ถือหน่ ว ยทรัสต์ประจําปี 2564” และลงชือไว้เป็ นหลัก ฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็ นชุด โดยกรอกชือ
ตัวแทนทีผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์มอบหมายให้เป็ นผูร้ บั การติดต่อแทน 1 ชือ และให้ถอื ว่าการติดต่อกับผูไ้ ด้รบั มอบหมายเป็ น
การติดต่อกับผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทุกรายทีลงลายมือชือไว้
แผนกนักลงทุนสัมพันธ์จะรวบรวมวาระทีเสนอมาให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาโดยมีหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี
1) ในกรณีทข้ี อมูลทีผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ให้นนไม่
ั ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง แผนกนักลงทุนสัมพันธ์
จะส่งหนั งสือแจ้งให้ผู้ถือหน่ วยทรัสต์ท ราบว่าวาระดังกล่าวจะไม่ได้รบั การพิจารณาโดย
คณะกรรมการบริษทั ภายในวันที 22 มกราคม 2564
2) กรณีผู้ถือหน่ วยทรัสต์มคี ุณสมบัติไม่ครบถ้วน แผนกนั กลงทุนสัมพันธ์และสนับสนุ นการ
ปฏิบตั งิ านจะแจ้งผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ภายใน 22 มกราคม 2564 เพือให้ทราบว่าเรืองดังกล่าว
จะไม่ได้รบั การพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความจําเป็ นและเหมาะสมของวาระทีเสนอเพิมเติมในวาระการประชุมสามัญ
ผู้ถือ หน่ ว ยทรัส ต์ ป ระจํ า ปี 2564 ภายใต้ห ลัก เกณฑ์ ใ นข้ อ 3 ในกรณี ท ี วาระที เสนอมาผ่ า นความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการบริษัท จะได้บรรจุเป็ นวาระการประชุ ม ในหนัง สือเชิญ ประชุ ม สามัญ ผู้ถือหน่ ว ยทรัสต์ป ระจํา ปี 2564
สําหรับวาระทีเสนอนันไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษทั บริษทั จะแจ้งให้ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์ทราบหลังการ
ประชุมคณะกรรมการบริษทั ภายในวันทําการถัดไป พร้อมชีแจ้งเหตุผลผ่านช่องทาง website ของกองทรัสต์และแจ้งอีก
ครังในวันประชุมสามัญผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ประจําปี 2564
3. เพือให้การดําเนินการประชุมเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษทั ขอสงวนสิทธิทจะไม่
ี บรรจุเรืองดังต่อไปนี
เป็ นวาระการประชุม
1) วาระทีขัดต่อกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบีย บต่างๆ ของหน่ วยงานราชการ
หรือหน่วยงานกํากับดูแลบริษทั และกองทรัสต์ หรือไม่เป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรัสต์
2) วาระทีเป็ นไปเพือประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
3) วาระทีเป็ นอํานาจการบริหารจัดการของบริษทั เว้นแต่เป็ นกรณีทก่ี อให้เกิดความเดือดร้อน
เสียหาย อย่างมีนัยสําคัญต่อผูถ้ อื หน่วยทรัสต์โดยรวม
4) วาระทีผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ได้ดาํ เนินการแล้ว
5) วาระทีอยู่นอกเหนืออํานาจทีบริษทั จะดําเนินการได้
6) วาระทีผู้ถอื หน่วยทรัสต์ให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วน หรือเอกสารไม่ครบถ้วน หรือเสนอมาไม่ทนั
ภายในระยะเวลาทีกําหนด หรือบริษทั ไม่สามารถติดต่อเพือขอข้อมูลเพิมเติมได้
7) วาระทีเสนอโดยผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทมีี คุณสมบัตไิ ม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ทกํี าหนด
8) วาระทีคณะกรรมการบริษทั พิจารณาเห็นแล้วว่าไม่มคี วามจําเป็ น หรือสมควรทีจะเป็ นวาระ
การประชุม

แบบเสนอวาระประชุมการประชุมสามัญผู้ถือหน่ วยทรัสต์ประจําปี 2564
ส่วนที1 ข้อมูลผู้ถือหน่ วยทรัสต์
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษทั /อืนๆ) (ชือ-นามสกุล): .........................................................................................
ทีอยู่ปัจจุบนั /ทีติดต่อได้: เลขที..................................หมู่บ้าน / อาคาร.........................................................................
หมู่ท.........................................................................ตรอก
ี
/ ซอย..............................................................................
ถนน........................................................................ ตําบล / แขวง...........................................................................
อําเภอ / เขต..............................................................จังหวัด.....................................................................................
รหัสไปรษณีย.์ ............................................................ประเทศ....................................................................................
โทรศัพท์.....................................................................โทรสาร...................................................................................
Email Address..........................................................................................................................................................
ทีอยู่ในต่างประเทศ (กรณีบุคคลทีมิได้มสี ญ
ั ชาติไทยให้ระบุทอยู
ี ท่ ติี ดต่อได้ในต่างประเทศ)
.................................................................................................................................................................................
จํานวนหน่วยทีถือครอง................................................ณ วันที...................................................................................
ส่วนที 2 วาระทีต้องการเสนอ
กรุณาระบุวาระประชุม เหตุผลสนับสนุน และวัตถุประสงค์ของวาระประชุมทีเสนอ
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. .................
มีเอกสารประกอบเพิมเติมทีได้ลงชือรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้าจํานวน......................................................แผ่น
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในเอกสารนี หลักฐานการถือหน่วยทรัสต์ และเอกสารเพิมเติม ถูกต้องทุกประการและเพือ
เป็ นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชือไว้ดงั นี

ลงชือ............................................ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
(
)

ส่วนที 3 เอกสารหลักฐานของผู้ถือหน่ วยทีต้องแนบพร้อมกับแบบเสนอวาระการประชุม
 หลักฐานการถือหน่วยทรัสต์ทออกไม่
ี
เกิน 6 เดือน ก่อนวันทีเสนอเรือง ได้แก่
[ ] หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอืนจากบริษัทศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ หรือสําเนาใบหุน้ ทีลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง โดยผูม้ ี
อํานาจลงนามรับรอง
 หลักฐานแสดงตน ได้แก่
[ ] กรณีผู้ถือหน่ วยเป็ นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณี
เป็ นชาวต่างประเทศ) ทีไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
[ ] กรณีผถู้ อื หน่วยเป็ นนิตบิ ุคคล ต้องแนบสําเนาหนังสือรับรองนิตบิ ุคคลทีออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันทีเสนอ
เรืองและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ทีไม่หมดอายุ ของกรรมการผู้
มีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรอง ทีได้ลงชือในแบบขอเสนอวาระการประชุมนี พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องและ
ประทับตราสําคัญบริษทั (ถ้ามี)
[ ] กรณีผถู้ ือหน่ วย / กรรมการผูม้ อี ํานาจลงนามของนิตบิ ุคคล มีการแก้ไขคํานําหน้าชือ ชือ-สกุล จะต้องแนบ
สําเนาหลักฐานราชการในการเปลียนแปลงดังกล่าว พร้อมทังรับรองสําเนาถูกต้อง
ส่วนที 4 คํารับรอง
ข้ า พ เจ้ า ข อ ม อบ ห ม าย ให้ น าย /น าง/น างส าว ________________________________________
เป็ นผู้ได้รบั มอบหมาย จากข้า พเจ้า ในการติดต่อกับผู้จ ัดการกองทรัสต์ ตามเงือนไขการเสนอเรืองเพือบรรจุว าระ
การประชุม ส่วนที 2
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานทีแนบเพิมเติม ถูกต้องครบถ้วน และยินยอมให้บริษทั เปิ ดเผย
ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้
ลงชือ __________________________ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
(
)
วันที ____________________________
หมายเหตุ
1. ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์สามารถส่งแบบเสนอวาระการประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ผ่านอีเมล์ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ boffice.brrm@bhiraj.co.th และส่งต้นฉบับ
ถึงผูจ้ ดั การกองทรัสต์ภายในวันที 22 มกราคม 2564
2. ในกรณีทผูี ถ้ อื หน่วยทรัสต์หลายรายรวมกันเสนอวาระ ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทกุ รายต้องลงชือไว้เป็ นหลักฐานทุกราย และรวบรวมเป็ นชุดเดียวกัน
3. ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะไม่พจิ ารณาวาระทีมีขอ้ มูลไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ไม่สามารถติดต่อได้ และมีคณ
ุ สมบัตไิ ม่เป็ นไปตาม ข้อกําหนด

