
 
 
 

 
 

หลกัเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหน่วยเสนอวาระการประชุมสามญัผู้ถือหน่วยทรสัต์ ประจาํปี 2564 

วตัถปุระสงค ์

 ทรสัต์เพอืการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ภริชัออฟฟิศ (“กองทรสัต์”) มคีวามประสงค์ทจีะส่งเสรมิ 

การกํ ากับดูแลกิจการทีดีและแสดงให้ เห็นถึ งการปฏิบัติต่ อผู้ถือห น่วยทรัสต์ทุกรายอย่ างเท่ าเทียมกัน 

 ดงันัน บรษิัท ภิรชั รที แมเนจเม้นท์ จํากัด (“บริษัท”) ในฐานะผู้จดัการกองทรสัต์ จงึเห็นควรเปิดโอกาสให ้

ผูถ้ือหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต์มส่ีวนร่วมในการเสนอวาระการประชุมสามญัผู้ถอืหน่วยทรสัต์ประจําปี 2564 ล่วงหน้า 

ซึงผู้ถือหน่วยทรสัต์เห็นว่าสําคญัและมปีระโยชน์ โดยบรษิัทจะพิจารณาการให้สทิธผิู้ถือหน่วยทรสัต์เสนอวาระการ

ประชุมสามญัผูถ้อืหน่วยทรสัตต์ามเกณฑ์และวธิกีารทบีรษิทักําหนด ดงันี 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการ 

 1. คณุสมบติัของผู้ถือหน่วยทรสัต์ทีมีสิทธิในการเสนอวาระการประชมุสามญัผู้ถือหน่วยทรสัต์

ประจาํปี 2564 

 (1) เป็นผูถ้ือหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์โดยอาจเป็นผู้ถอืหน่วยทรสัต์รายเดยีวหรอืหลายรายรวมกนัได ้และ  

 (2) มสีดัส่วนการถอืหน่วยทรสัต์ขนัตําไม่น้อยกว่า รอ้ยละ 2 ของจํานวนหน่วยทรสัต์ทอีอกจําหน่ายแล้ว และ

ถอืหน่วยทรสัต์ต่อเนืองมาไม่น้อยกว่า 3 เดอืนจนถงึวนัทเีสนอวาระการประชุม 

 2. วิธีการเสนอวาระการประชมุสามญัผู้ถือหน่วยทรสัต์  

 (1) ผู้ถอืหน่วยทรสัต์ทมีีคุณสมบตัิครบถ้วนตามขอ้ 1. สามารถเสนอวาระการประชุม โดยกรอก “แบบเสนอ

วาระการประชุมสามญัผูถ้อืหน่วยทรสัตป์ระจาํปี 2564” ตามเอกสารส่วนทา้ยของหลกัเกณฑ์นีหรอือาจแจง้เรอืงอย่างไม่

เป็นทางการ ทาง E-mail address: boffice.brrm@bhirajburi.co.th ส่งถงึแผนกนักลงทุนสมัพนัธ์ ก่อนส่งตน้ฉบบั “แบบ

เสนอวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหน่วยทรสัตป์ระจาํปี 2564” ต่อบรษิทัภายหลงัได้  

 ทงันีผู้ถือหน่วยทรสัต์ต้องส่งต้นฉบบั “แบบเสนอวาระการประชุมสามญัผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจําปี 2564” 

พรอ้มลงชอืไวเ้ป็นหลกัฐาน รวมทงัหลกัฐานทเีกยีวขอ้งอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ส่งถงึบรษิทัภายในวนัท ี4 มกราคม 

2564 ตามทอียู่ดงัน ี 

 

 

 

 

 

กรุณาส่ง  บรษิทั ภริชั รที แมเนจเมน้ท ์จาํกดั  

(แผนกนักลงทุนสมัพนัธ)์ 

เลขท ี591 ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองตนัเหนือ  

เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110  

(เสนอวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ประจาํปี 2564) 

 



 
 
 

 
 

(2) ในกรณีทผีูถ้ือหน่วยทรสัต์หลายรายรวมกนัเสนอวาระ ใหผู้ถ้ือหน่วยทรสัต์ทุกรายกรอก “แบบเสนอวาระ

การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรสัต์ประจําปี 2564” และลงชอืไว้เป็นหลกัฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดโดยกรอกชือ

ตวัแทนทผีูถ้ือหน่วยทรสัต์มอบหมายใหเ้ป็นผูร้บัการตดิต่อแทน 1 ชอื และใหถ้อืว่าการตดิต่อกบัผูไ้ด้รบัมอบหมายเป็น

การตดิต่อกบัผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ุกรายทลีงลายมอืชอืไว ้

แผนกนักลงทุนสมัพนัธจ์ะรวบรวมวาระทเีสนอมาใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาโดยมหีลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี 

1) ในกรณีทขีอ้มลูทผีูถ้อืหน่วยทรสัตใ์หนั้นไม่ครบถว้นหรอืไม่ถูกต้อง แผนกนักลงทุนสมัพนัธ์

จะส่งหนังสอืแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทรสัต์ทราบว่าวาระดงักล่าวจะไม่ได้รบัการพจิารณาโดย

คณะกรรมการบรษิทัภายในวนัท ี22 มกราคม 2564 

2) กรณีผู้ถือหน่วยทรสัต์มคีุณสมบตัิไม่ครบถ้วน แผนกนักลงทุนสมัพนัธ์และสนับสนุนการ

ปฏบิตังิานจะแจง้ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ภายใน 22 มกราคม 2564 เพอืใหท้ราบว่าเรอืงดงักล่าว

จะไม่ไดร้บัการพจิารณาโดยคณะกรรมการบรษิทั 

 คณะกรรมการบรษิัทพจิารณาความจําเป็นและเหมาะสมของวาระทเีสนอเพมิเตมิในวาระการประชุมสามญั 

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจําปี 2564 ภายใต้หลักเกณฑ์ในข้อ 3 ในกรณีทีวาระทีเสนอมาผ่านความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบรษิัทจะได้บรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามญัผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจําปี 2564 

สาํหรบัวาระทเีสนอนันไม่ผ่านความเหน็ชอบของคณะกรรมการบรษิทั บรษิทัจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต์ทราบหลงัการ

ประชุมคณะกรรมการบรษิทัภายในวนัทาํการถดัไป พรอ้มชแีจง้เหตุผลผ่านช่องทาง website ของกองทรสัต์และแจง้อกี

ครงัในวนัประชุมสามญัผูถ้อืหน่วยทรสัต์ประจาํปี 2564 

 3. เพอืใหก้ารดาํเนินการประชุมเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ บรษิทัขอสงวนสทิธทิจีะไม่บรรจุเรอืงดงัต่อไปนี 

เป็นวาระการประชุม  

1) วาระทขีดัต่อกฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบยีบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ 

หรอืหน่วยงานกํากบัดแูลบรษิทัและกองทรสัต ์หรอืไม่เป็นไปตามสญัญาก่อตงัทรสัต ์ 

2) วาระทเีป็นไปเพอืประโยชน์ของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ  

3) วาระทเีป็นอํานาจการบรหิารจดัการของบรษิทั เวน้แต่เป็นกรณีทกี่อใหเ้กดิความเดอืดรอ้น

เสยีหาย อย่างมนัียสาํคญัต่อผูถ้อืหน่วยทรสัตโ์ดยรวม  

4) วาระทผีูจ้ดัการกองทรสัต ์ไดด้าํเนินการแล้ว  

5) วาระทอียู่นอกเหนืออํานาจทบีรษิทัจะดาํเนินการได ้ 

6) วาระทผีู้ถอืหน่วยทรสัต์ให้ขอ้มูลไม่ครบถ้วน หรอืเอกสารไม่ครบถ้วน หรอืเสนอมาไม่ทนั

ภายในระยะเวลาทกีําหนด หรอืบรษิทัไม่สามารถตดิต่อเพอืขอขอ้มลูเพมิเตมิได ้  

7) วาระทเีสนอโดยผูถ้อืหน่วยทรสัตท์มีคีุณสมบตัไิม่ครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ทกีําหนด  

8) วาระทคีณะกรรมการบรษิทัพจิารณาเหน็แลว้ว่าไม่มคีวามจาํเป็น หรอืสมควรทจีะเป็นวาระ

การประชุม 

 



 
 
 

 
 

แบบเสนอวาระประชุมการประชุมสามญัผู้ถือหน่วยทรสัต์ประจาํปี 2564 

ส่วนที1 ข้อมูลผู้ถือหน่วยทรสัต์  

ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/บรษิทั/อนืๆ) (ชอื-นามสกุล):  ......................................................................................... 

ทอียู่ปัจจุบนั/ทตีดิต่อได:้ เลขท.ี.................................หมู่บ้าน / อาคาร......................................................................... 

หมู่ท.ี........................................................................ตรอก / ซอย.............................................................................. 

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

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

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

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

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

ทอียู่ในต่างประเทศ (กรณีบุคคลทมีไิดม้สีญัชาตไิทยใหร้ะบุทอียูท่ตีดิต่อไดใ้นต่างประเทศ) 

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

จาํนวนหน่วยทถีอืครอง................................................ณ วนัท.ี..................................................................................  

ส่วนที 2 วาระทีต้องการเสนอ  

กรุณาระบุวาระประชมุ เหตุผลสนับสนุน และวตัถุประสงคข์องวาระประชุมทเีสนอ  

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

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

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

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

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

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

มเีอกสารประกอบเพมิเตมิทไีดล้งชอืรบัรองความถูกตอ้งไวแ้ลว้ทกุหน้าจาํนวน......................................................แผ่น

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความในเอกสารนี หลกัฐานการถอืหน่วยทรสัต ์และเอกสารเพมิเตมิ ถูกตอ้งทุกประการและเพอื

เป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จงึไดล้งลายมอืชอืไวด้งันี 

 

       ลงชอื............................................ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

            (                                    ) 

 

 



 
 
 

 
 

ส่วนที 3 เอกสารหลกัฐานของผู้ถือหน่วยทีต้องแนบพร้อมกบัแบบเสนอวาระการประชมุ  

 หลกัฐานการถอืหน่วยทรสัตท์อีอกไม่เกนิ 6 เดอืน ก่อนวนัทเีสนอเรอืง ไดแ้ก ่ 

 [  ] หนังสอืรบัรองจากบรษิัทหลกัทรพัย์ หรอื หลกัฐานอนืจากบรษิัทศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) 

หรอื ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอื ผูร้บัฝากทรพัย์สนิ หรอืสําเนาใบหุน้ทลีงนามรบัรองสําเนาถูกตอ้ง โดยผูม้ี

อํานาจลงนามรบัรอง  

 หลกัฐานแสดงตน ไดแ้ก่  

 [  ] กรณีผู้ถือหน่วยเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรอื หนังสอืเดนิทาง (กรณี

เป็นชาวต่างประเทศ) ทไีม่หมดอายุ พรอ้มลงนามรบัรองสําเนาถูกตอ้ง  

 [  ] กรณีผูถ้อืหน่วยเป็นนิตบุิคคล ตอ้งแนบสําเนาหนังสอืรบัรองนิตบุิคคลทอีอกไม่เกนิ 6 เดอืนก่อนวนัทเีสนอ

เรอืงและสาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ทไีม่หมดอายุ ของกรรมการผู้

มอํีานาจลงนามตามหนังสอืรบัรอง ทไีดล้งชอืในแบบขอเสนอวาระการประชุมนี พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกต้องและ

ประทบัตราสาํคญับรษิทั (ถา้ม)ี  

 [ ] กรณีผูถ้ือหน่วย / กรรมการผูม้อีํานาจลงนามของนิตบุิคคล มกีารแกไ้ขคํานําหน้าชอื ชอื-สกุล จะตอ้งแนบ

สาํเนาหลกัฐานราชการในการเปลยีนแปลงดงักล่าว พรอ้มทงัรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง  

ส่วนที 4 คาํรบัรอง  

 ข้าพ เจ้ าขอมอบ ห ม าย ให้  น าย /น าง /น างสาว  ________________________________________  

เป็นผู้ได้รบัมอบหมาย จากข้าพเจ้าในการติดต่อกับผู้จ ัดการกองทรสัต์ ตามเงอืนไขการเสนอเรอืงเพือบรรจุวาระ 

การประชุม ส่วนท ี2   

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้มลูและเอกสารหลกัฐานทแีนบเพมิเตมิ ถูกตอ้งครบถว้น และยนิยอมใหบ้รษิทัเปิดเผย 

ขอ้มลูหรอืเอกสารหลกัฐานดงักล่าวได ้    

      ลงชอื __________________________ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

             (             )  

      วนัท ี____________________________ 

หมายเหตุ  

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

ถงึผูจ้ดัการกองทรสัต์ภายในวนัท ี22 มกราคม 2564  

2. ในกรณีทผีูถ้อืหน่วยทรสัต์หลายรายรวมกนัเสนอวาระ ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทกุรายตอ้งลงชอืไวเ้ป็นหลกัฐานทุกราย และรวบรวมเป็นชุดเดยีวกนั  

3. ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะไมพ่จิารณาวาระทมีขีอ้มูลไม่ถูกตอ้ง ครบถว้น ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ไม่สามารถตดิต่อได้ และมคีณุสมบตัไิม่เป็นไปตาม ขอ้กําหนด 

 


