หลักเกณฑ์การให้สิทธิ ผถ้ ู ือหน่ วยทรัสต์เสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์
ประจาปี 2565
วัตถุประสงค์
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภริ ชั ออฟฟิ ศ (“กองทรัสต์”) มีความประสงค์ท่จี ะส่งเสริม
การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง การปฏิ บ ั ติ ต่ อ ผู้ ถื อ หน่ วยทรั ส ต์ ทุ ก รายอย่ า งเท่ า เที ย มกั น
ดังนัน้ บริษัท ภิรชั รีท แมเนจเม้นท์ จํากัด (“บริษัท”) ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ จึงเห็นควรเปิ ดโอกาสให้
ผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ของกองทรัสต์มสี ่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ ประจําปี 2565 ล่วงหน้า
ซึ่งผู้ถือหน่ วยทรัสต์เห็นว่ าสําคัญและมีประโยชน์ โดยบริษั ทจะพิจารณาการให้สทิ ธิผู้ถือหน่ วยทรัสต์เสนอวาระการ
ประชุมสามัญผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ตามเกณฑ์และวิธกี ารทีบ่ ริษทั กําหนด ดังนี้
หลักเกณฑ์และวิ ธีการ
1. ช่วงระยะเวลาการใช้สิทธิ
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2564 จนถึงวันที่ 7 มกราคม 2565
2. คุณสมบัติของผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์ที่มีสิทธิ ในการเสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์
ประจาปี 2565
(1) เป็ นผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์ของกองทรัสต์โดยอาจเป็ นผู้ถอื หน่ วยทรัสต์รายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้ และ
(2) มีสดั ส่วนการถือหน่ วยทรัสต์ขนั ้ ตํ่าไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ทอ่ี อกจําหน่ ายแล้ว และ
ถือหน่วยทรัสต์ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 3 เดือนจนถึงวันทีเ่ สนอวาระการประชุม
3. วิ ธีการเสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์
(1) ผู้ถือหน่ วยทรัสต์ท่มี คี ุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. และข้อ 2 สามารถเสนอวาระการประชุม โดยกรอก
“แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ประจําปี 2565” ตามเอกสารส่วนท้ายของหลักเกณฑ์น้ีหรืออาจแจ้ง
เรื่องอย่างไม่เป็ นทางการ ทาง E-mail address: boffice.brrm@bhirajburi.co.th ส่งถึงแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ ก่อนส่ง
ต้นฉบับ “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ประจําปี 2565” ต่อบริษทั ภายหลังได้
ทัง้ นี้ผู้ถือหน่ วยทรัสต์ต้องส่งต้นฉบับ “แบบเสนอวาระการประชุ มสามัญ ผู้ถือหน่ วยทรัสต์ป ระจําปี 2565”
พร้อมลงชื่อไว้เป็ นหลักฐาน รวมทัง้ หลักฐานทีเ่ กีย่ วข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ส่งถึงบริษทั ภายในวันที่ 7 มกราคม
2565 ตามทีอ่ ยู่ดงั นี้
กรุณาส่ง บริษทั ภิรชั รีท แมเนจเม้นท์ จํากัด
(แผนกนักลงทุนสัมพันธ์)
เลขที่ 591 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
(เสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ ประจําปี 2565)

(2) ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่ วยทรัสต์หลายรายรวมกันเสนอวาระ ให้ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์ทุกรายกรอก “แบบเสนอวาระ
การประชุม สามัญ ผู้ถือหน่ วยทรัสต์ประจําปี 2565” และลงชื่อไว้เป็ นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็ นชุ ดโดยกรอกชื่อ
ตัวแทนทีผ่ ถู้ อื หน่ วยทรัสต์มอบหมายให้เป็ นผูร้ บั การติดต่อแทน 1 ชื่อ และให้ถอื ว่าการติดต่อกับผูไ้ ด้รบั มอบหมายเป็ น
การติดต่อกับผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทุกรายทีล่ งลายมือชื่อไว้
แผนกนักลงทุนสัมพันธ์จะรวบรวมวาระทีเ่ สนอมาให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาโดยมีหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
1) ในกรณีทข่ี อ้ มูลทีผ่ ถู้ อื หน่วยทรัสต์ให้นนั ้ ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง แผนกนักลงทุนสัมพันธ์
จะส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหน่ วยทรัสต์ทราบว่าวาระดังกล่าวจะไม่ได้ร บั การพิจารณาโดย
คณะกรรมการบริษทั ภายในวันที่ 27 มกราคม 2565
2) กรณี ผู้ถือหน่ วยทรัสต์มีคุณ สมบัติไม่ ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ แผนกนักลงทุน สัมพัน ธ์
จะแจ้งผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ภายใน 27 มกราคม 2565 เพื่อให้ทราบว่าเรื่องดังกล่าวจะไม่ได้รบั
การพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความจําเป็ นและเหมาะสมของวาระที่เสนอเพิม่ เติม ในวาระการประชุมสามัญ
ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรัส ต์ ป ระจํ า ปี 2565 ภายใต้ ห ลัก เกณฑ์ ใ นข้ อ 4 ในกรณี ท่ี ว าระที่ เ สนอมาผ่ า นความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการบริษัท จะได้บรรจุเป็ น วาระการประชุ มในหนังสือเชิญ ประชุม สามัญ ผู้ถือหน่ วยทรัสต์ป ระจําปี 2565
สําหรับวาระทีเ่ สนอนัน้ ไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษทั บริษทั จะแจ้งให้ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์ทราบหลังการ
ประชุมคณะกรรมการบริษทั ภายในวันทําการถัดไป พร้อมชีแ้ จ้งเหตุผลผ่านช่องทาง website ของกองทรัสต์และแจ้งอีก
ครัง้ ในวันประชุมสามัญผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ประจําปี 2565
4. เพื่อให้การดําเนินการประชุมเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษทั ขอสงวนสิทธิทจ่ี ะไม่บรรจุเรือ่ งดังต่อไปนี้
เป็ นวาระการประชุม
1) วาระที่ขดั ต่อกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่ วยงานราชการ
หรือหน่วยงานกํากับดูแลบริษทั และกองทรัสต์ หรือไม่เป็ นไปตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์
2) วาระทีเ่ ป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
3) วาระทีเ่ ป็ นอํานาจการบริหารจัดการของบริษทั เว้นแต่เป็ นกรณีทก่ี ่อให้เกิดความเดือดร้อน
เสียหาย อย่างมีนยั สําคัญต่อผูถ้ อื หน่วยทรัสต์โดยรวม
4) วาระทีผ่ จู้ ดั การกองทรัสต์ ได้ดาํ เนินการแล้ว
5) วาระทีอ่ ยู่นอกเหนืออํานาจทีบ่ ริษทั จะดําเนินการได้
6) วาระทีผ่ ู้ถอื หน่ วยทรัสต์ให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วน หรือเอกสารไม่ครบถ้วน หรือเสนอมาไม่ทนั
ภายในระยะเวลาทีก่ าํ หนด หรือบริษทั ไม่สามารถติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิม่ เติมได้
7) วาระทีเ่ สนอโดยผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทม่ี คี ุณสมบัตไิ ม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ทก่ี าํ หนด
8) วาระทีค่ ณะกรรมการบริษทั พิจารณาเห็นแล้วว่าไม่มคี วามจําเป็ น หรือสมควรทีจ่ ะเป็ นวาระ
การประชุม

แบบเสนอวาระประชุมการประชุมสามัญผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์ประจาปี 2565
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษทั /อื่นๆ) : ..............................................................................................................
โดย (ผูม้ อี าํ นาจของนิตบิ ุคคล) ..................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่ปัจจุบนั /ทีต่ ดิ ต่อได้: เลขที.่ .................................หมู่บา้ น / อาคาร.........................................................................
หมู่ท.่ี ........................................................................ตรอก / ซอย..............................................................................
ถนน........................................................................ ตําบล / แขวง...........................................................................
อําเภอ / เขต..............................................................จังหวัด.....................................................................................
รหัสไปรษณีย.์ ............................................................ประเทศ....................................................................................
โทรศัพท์.....................................................................โทรสาร...................................................................................
Email Address..........................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่ในต่างประเทศ (กรณีบุคคลทีม่ ไิ ด้มสี ญ
ั ชาติไทยให้ระบุทอ่ี ยูท่ ่ตี ดิ ต่อได้ในต่างประเทศ)
.................................................................................................................................................................................
จํานวนหน่วยทรัสต์ทถ่ี อื ครอง................................................ณ วันที.่ ........................................................................
ส่วนที่ 2 วาระที่ต้องการเสนอ
กรุณาระบุวาระประชุม เหตุผลสนับสนุน และวัตถุประสงค์ของวาระประชุมทีเ่ สนอ
เรื่องทีเ่ สนอ: ...........................................................................................................................................................
วัตถุประสงค์: [ ] เพื่อทราบ [ ] เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
และมีขอ้ มูลทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณา (เช่น ข้อเท็จจริง หรือเหตุผล เป็ นต้น).......................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
ซึง่ มีเอกสารประกอบเพิม่ เติมทีไ่ ด้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จํานวน................................................แผ่น
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในเอกสารนี้ หลักฐานการถือหน่วยทรัสต์ และเอกสารเพิม่ เติม ถูกต้องครบถ้วน
ทุกประการและเพื่อเป็ นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้ดงั นี้
ลงชื่อ............................................ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
(
)

หน้า 1 ของจํานวน 2 หน้า

ส่วนที่ 3 เอกสารหลักฐานของผูถ้ ือหน่ วยที่ต้องแนบพร้อมกับแบบเสนอวาระการประชุม
 หลักฐานการถือหน่วยทรัสต์ทอ่ี อกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันทีเ่ สนอเรื่อง ได้แก่
[ ] หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ หรือสําเนาใบทรัสต์ทล่ี งนามรับรองสําเนาถูกต้อง โดยผู้
มีอาํ นาจลงนามรับรอง
 หลักฐานแสดงตน ได้แก่
[ ] กรณีผู้ถอื หน่ วยทรัสต์เป็ นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง
(กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ทีไ่ ม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
[ ] กรณีผู้ถือหน่ วยทรัสต์เป็ นนิติบุคคล ต้องแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อน
วันทีเ่ สนอเรื่องและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ทีไ่ ม่หมดอายุ ของ
กรรมการผูม้ อี ํานาจลงนามตามหนังสือรับรอง ทีไ่ ด้ลงชื่อในแบบขอเสนอวาระการประชุมนี้ พร้อมลงนามรับรองสําเนา
ถูกต้องและประทับตราสําคัญบริษทั (ถ้ามี)
[ ] กรณี ผู้ถือหน่ วยทรัสต์ / กรรมการผู้มีอํานาจลงนามของนิ ติบุ คคล มีก ารแก้ไขคํานํ าหน้ าชื่อ ชื่ อ-สกุ ล
จะต้องแนบสําเนาหลักฐานราชการในการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว พร้อมทัง้ รับรองสําเนาถูกต้อง
ส่วนที่ 4 คารับรอง
ข้ า พ เจ้ า ข อม อบ ห ม าย ให้ น าย/น าง/น างสาว ________________________________________
เป็ นผู้ได้รบั มอบหมาย จากข้าพเจ้าในการติดต่ อกับ ผู้จดั การกองทรัสต์ ตามเงื่อนไขการเสนอเรื่องเพื่อ บรรจุวาระ
การประชุม ส่วนที่ 2
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานทีแ่ นบเพิ่มเติม ถูกต้องครบถ้วน และยินยอมให้บริษทั เปิ ดเผย
ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้
ลงชื่อ __________________________ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
(
)
วันที่ ____________________________
หมายเหตุ
1. ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์สามารถส่งแบบเสนอวาระการประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ผา่ นอีเมล์ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ boffice.brrm@bhiraj.co.th ล่วงหน้า และส่ง
ต้นฉบับถึงผูจ้ ดั การกองทรัสต์ภายในวันที่ 7 มกราคม 2565
2. ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่วยทรัสต์หลายรายรวมกันเสนอวาระ ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทกุ รายต้องลงชื่อไว้เป็ นหลักฐานทุกราย และรวบรวมเป็ นชุดเดียวกัน
3. ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะไม่พจิ ารณาวาระทีม่ ขี อ้ มูลไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ไม่สามารถติดต่อได้ และมีคณ
ุ สมบัตไิ ม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
4. ขอความร่วมมือผูถ้ อื หน่วยระบุเลขหน้าในเอกสารทัง้ หมดจักขอบคุณยิง่

หน้า 2 ของจํานวน 2 หน้า

