
 
 
 

   
 

หลกัเกณฑก์ารให้สิทธิผูถื้อหน่วยทรสัต์เสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ 

ประจ าปี 2565 

วตัถปุระสงค ์

 ทรสัต์เพื่อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหาริมทรพัย์ภริชัออฟฟิศ (“กองทรสัต์”) มคีวามประสงคท์ี่จะส่งเสรมิ 

การกํากับดูแลกิจการที่ดีและแสดงให้ เห็นถึงการปฏิบัติ ต่ อผู้ถือห น่วยทรัสต์ทุกรายอย่างเท่ าเทียมกัน 

 ดงันัน้ บรษิัท ภิรชั รที แมเนจเม้นท์ จํากดั (“บรษิัท”) ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต์ จงึเหน็ควรเปิดโอกาสให้ 

ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์มสี่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหน่วยทรสัต์ประจําปี 2565 ล่วงหน้า 

ซึ่งผู้ถือหน่วยทรสัต์เห็นว่าสําคญัและมปีระโยชน์ โดยบรษิัทจะพิจารณาการให้สทิธผิู้ถือหน่วยทรสัต์เสนอวาระการ

ประชุมสามญัผูถ้อืหน่วยทรสัตต์ามเกณฑแ์ละวธิกีารทีบ่รษิทักาํหนด ดงันี้ 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการ 

 1. ช่วงระยะเวลาการใช้สิทธิ 

 ตัง้แต่วนัที ่1 ธนัวาคม 2564 จนถงึวนัที ่7 มกราคม 2565 

 2. คณุสมบติัของผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์มีสิทธิในการเสนอวาระการประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต์

ประจ าปี 2565 

 (1) เป็นผูถ้ือหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์โดยอาจเป็นผู้ถอืหน่วยทรสัต์รายเดยีวหรอืหลายรายรวมกนัได้ และ  

 (2) มสีดัส่วนการถอืหน่วยทรสัต์ข ัน้ตํ่าไม่น้อยกว่า รอ้ยละ 5 ของจํานวนหน่วยทรสัต์ทีอ่อกจําหน่ายแลว้ และ

ถอืหน่วยทรสัตต่์อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 3 เดอืนจนถงึวนัทีเ่สนอวาระการประชุม 

 3. วิธีการเสนอวาระการประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ 

 (1) ผู้ถือหน่วยทรสัต์ที่มคีุณสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 1. และข้อ 2 สามารถเสนอวาระการประชุม โดยกรอก 

“แบบเสนอวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหน่วยทรสัต์ประจําปี 2565” ตามเอกสารส่วนทา้ยของหลกัเกณฑน์ี้หรอือาจแจง้

เรื่องอย่างไม่เป็นทางการ ทาง E-mail address: boffice.brrm@bhirajburi.co.th ส่งถงึแผนกนักลงทุนสมัพนัธ์ ก่อนส่ง

ตน้ฉบบั “แบบเสนอวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหน่วยทรสัตป์ระจาํปี 2565” ต่อบรษิทัภายหลงัได ้ 

 ทัง้นี้ผู้ถือหน่วยทรสัต์ต้องส่งต้นฉบบั “แบบเสนอวาระการประชุมสามญัผู้ถือหน่วยทรสัต์ประจําปี 2565” 

พรอ้มลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐาน รวมทัง้หลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้งอย่างครบถ้วนและสมบรูณ์ สง่ถงึบริษทัภายในวนัที ่7 มกราคม 

2565 ตามทีอ่ยู่ดงันี้  

 

 

 

กรุณาสง่  บรษิทั ภริชั รที แมเนจเมน้ท ์จาํกดั  

(แผนกนกัลงทุนสมัพนัธ)์ 

เลขที ่591 ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองตนัเหนือ  

เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110  

(เสนอวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ประจาํปี 2565) 
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(2) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยทรสัต์หลายรายรวมกนัเสนอวาระ ใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต์ทุกรายกรอก “แบบเสนอวาระ

การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรสัต์ประจําปี 2565” และลงชื่อไว้เป็นหลกัฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดโดยกรอกชื่อ

ตวัแทนทีผู่ถ้อืหน่วยทรสัตม์อบหมายใหเ้ป็นผูร้บัการตดิต่อแทน 1 ชื่อ และใหถ้อืว่าการตดิต่อกบัผูไ้ดร้บัมอบหมายเป็น

การตดิต่อกบัผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ุกรายทีล่งลายมอืชื่อไว ้

แผนกนกัลงทุนสมัพนัธจ์ะรวบรวมวาระทีเ่สนอมาใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาโดยมหีลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

1) ในกรณีทีข่อ้มลูทีผู่ถ้อืหน่วยทรสัตใ์ห้นัน้ไม่ครบถว้นหรอืไม่ถูกต้อง แผนกนกัลงทุนสมัพนัธ์

จะส่งหนังสอืแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทรสัต์ทราบว่าวาระดงักล่าวจะไม่ได้รบัการพจิารณาโดย

คณะกรรมการบรษิทัภายในวนัที ่27 มกราคม 2565 

2) กรณีผู้ถือหน่วยทรสัต์มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ แผนกนักลงทุนสมัพันธ์

จะแจง้ผูถ้อืหน่วยทรสัตภ์ายใน 27 มกราคม 2565 เพื่อใหท้ราบว่าเรื่องดงักล่าวจะไม่ไดร้บั

การพจิารณาโดยคณะกรรมการบรษิทั 

 คณะกรรมการบรษิัทพจิารณาความจําเป็นและเหมาะสมของวาระที่เสนอเพิม่เตมิในวาระการประชุมสามญั 

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจําปี  2565 ภายใต้หลักเกณฑ์ในข้อ 4 ในกรณีที่วาระที่เสนอมาผ่านความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบรษิัทจะได้บรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสอืเชิญประชุมสามญัผู้ถือหน่วยทรสัต์ประจําปี 2565 

สาํหรบัวาระทีเ่สนอนัน้ไม่ผ่านความเหน็ชอบของคณะกรรมการบรษิทั บรษิทัจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต์ทราบหลงัการ

ประชุมคณะกรรมการบรษิทัภายในวนัทาํการถดัไป พรอ้มชีแ้จง้เหตุผลผ่านช่องทาง website ของกองทรสัตแ์ละแจง้อกี

ครัง้ในวนัประชุมสามญัผูถ้อืหน่วยทรสัตป์ระจาํปี 2565 

 4. เพื่อใหก้ารดาํเนินการประชมุเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ บรษิทัขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่บรรจุเรือ่งดงัต่อไปนี้ 

เป็นวาระการประชมุ  

1) วาระที่ขดัต่อกฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบยีบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ 

หรอืหน่วยงานกาํกบัดแูลบรษิทัและกองทรสัต์ หรอืไม่เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ 

2) วาระทีเ่ป็นไปเพื่อประโยชน์ของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ  

3) วาระทีเ่ป็นอาํนาจการบรหิารจดัการของบรษิทั เวน้แต่เป็นกรณีทีก่่อใหเ้กดิความเดอืดรอ้น

เสยีหาย อย่างมนียัสาํคญัต่อผูถ้อืหน่วยทรสัตโ์ดยรวม  

4) วาระทีผู่จ้ดัการกองทรสัต ์ไดด้าํเนินการแลว้  

5) วาระทีอ่ยู่นอกเหนืออาํนาจทีบ่รษิทัจะดาํเนินการได ้ 

6) วาระทีผู่้ถอืหน่วยทรสัต์ให้ขอ้มูลไม่ครบถ้วน หรอืเอกสารไม่ครบถ้วน หรอืเสนอมาไม่ทนั

ภายในระยะเวลาทีก่าํหนด หรอืบรษิทัไม่สามารถตดิต่อเพื่อขอขอ้มลูเพิม่เตมิได ้  

7) วาระทีเ่สนอโดยผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีม่คีุณสมบตัไิม่ครบถว้นตามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนด  

8) วาระทีค่ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาเหน็แลว้ว่าไม่มคีวามจาํเป็น หรอืสมควรทีจ่ะเป็นวาระ

การประชุม 



                                                                                                                                                     หน้า 1 ของจาํนวน 2 หน้า 

แบบเสนอวาระประชุมการประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจ าปี 2565 

ส่วนท่ี 1 ข้อมลูผูถื้อหน่วยทรสัต ์ 

ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/บรษิทั/อื่นๆ) :  .............................................................................................................. 

โดย (ผูม้อีาํนาจของนติบิุคคล) .................................................................................................................................. 

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

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

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

อาํเภอ / เขต..............................................................จงัหวดั.....................................................................................

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

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

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

ทีอ่ยู่ในต่างประเทศ (กรณีบุคคลทีม่ไิดม้สีญัชาตไิทยใหร้ะบุทีอ่ยูท่ี่ตดิต่อไดใ้นต่างประเทศ) 

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

จาํนวนหน่วยทรสัตท์ีถ่อืครอง................................................ณ วนัที.่........................................................................  

ส่วนท่ี 2 วาระท่ีต้องการเสนอ  

กรุณาระบุวาระประชมุ เหตุผลสนบัสนุน และวตัถุประสงคข์องวาระประชุมทีเ่สนอ  

เรื่องทีเ่สนอ: ........................................................................................................................................................... 

วตัถุประสงค:์   [  ] เพื่อทราบ   [  ] เพื่อพจิารณาและอนุมตั ิ

และมขีอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการพจิารณา (เช่น ขอ้เทจ็จรงิ หรอืเหตุผล เป็นตน้)....................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
ซึง่มเีอกสารประกอบเพิม่เตมิทีไ่ดล้งชื่อรบัรองความถูกตอ้งไวแ้ลว้ทุกหน้า จาํนวน................................................แผ่น 
  ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความในเอกสารน้ี หลกัฐานการถอืหน่วยทรสัต ์และเอกสารเพิม่เตมิ ถูกตอ้งครบถว้น
ทุกประการและเพื่อเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จงึไดล้งลายมอืชื่อไวด้งันี้ 

       ลงชื่อ............................................ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

            (                                    ) 



 
 
 

  หน้า 2 ของจาํนวน 2 หน้า 
 

ส่วนท่ี 3 เอกสารหลกัฐานของผูถื้อหน่วยท่ีต้องแนบพรอ้มกบัแบบเสนอวาระการประชมุ  

 หลกัฐานการถอืหน่วยทรสัตท์ีอ่อกไม่เกนิ 6 เดอืน ก่อนวนัทีเ่สนอเรื่อง ไดแ้ก่  

 [  ] หนังสอืรบัรองจากบรษิัทหลกัทรพัย ์หรอื หลกัฐานอื่นจากบรษิัทศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) 

หรอื ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอื ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ หรอืสาํเนาใบทรสัตท์ีล่งนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง โดยผู้

มอีาํนาจลงนามรบัรอง  

 หลกัฐานแสดงตน ไดแ้ก่  

 [  ] กรณีผู้ถอืหน่วยทรสัต์เป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรอื หนังสอืเดนิทาง 

(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ทีไ่ม่หมดอายุ พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง  

 [  ] กรณีผู้ถือหน่วยทรสัต์เป็นนิติบุคคล ต้องแนบสําเนาหนังสอืรบัรองนิติบุคคลที่ออกไม่เกนิ 6 เดอืนก่อน

วนัทีเ่สนอเรื่องและสาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรอืหนงัสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ทีไ่ม่หมดอายุ ของ

กรรมการผูม้อีํานาจลงนามตามหนังสอืรบัรอง ทีไ่ดล้งชื่อในแบบขอเสนอวาระการประชุมนี้ พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนา

ถูกตอ้งและประทบัตราสาํคญับรษิทั (ถา้ม)ี  

 [  ] กรณีผู้ถือหน่วยทรสัต์ / กรรมการผู้มีอํานาจลงนามของนิติบุคคล มีการแก้ไขคํานําหน้าชื่อ ชื่อ-สกุล 

จะตอ้งแนบสาํเนาหลกัฐานราชการในการเปลีย่นแปลงดงักล่าว พรอ้มทัง้รบัรองสาํเนาถูกตอ้ง  

ส่วนท่ี 4 ค ารบัรอง  

 ข้าพ เจ้ าขอม อบห ม าย ให้  น าย /น าง /น างสาว  ________________________________________  

เป็นผู้ได้รบัมอบหมาย จากข้าพเจ้าในการติดต่อกับผู้จดัการกองทรสัต์ ตามเงื่อนไขการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระ 

การประชุม สว่นที ่2   

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้มลูและเอกสารหลกัฐานทีแ่นบเพิ่มเตมิ ถูกตอ้งครบถว้น และยนิยอมใหบ้รษิทัเปิดเผย 

ขอ้มลูหรอืเอกสารหลกัฐานดงักล่าวได ้    

      ลงชื่อ __________________________ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

             (             )  

      วนัที ่____________________________ 

หมายเหต ุ 

1. ผูถ้อืหน่วยทรสัตส์ามารถสง่แบบเสนอวาระการประชมุผูถ้อืหน่วยทรสัตผ์า่นอเีมลข์องผูจ้ดัการกองทรสัต ์boffice.brrm@bhiraj.co.th ล่วงหน้า และส่ง

ตน้ฉบบัถงึผูจ้ดัการกองทรสัตภ์ายในวนัที ่7 มกราคม 2565 

2. ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยทรสัตห์ลายรายรวมกนัเสนอวาระ ผูถ้อืหน่วยทรสัตท์กุรายตอ้งลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐานทกุราย และรวบรวมเป็นชดุเดยีวกนั  

3. ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะไมพ่จิารณาวาระทีม่ขีอ้มลูไมถู่กตอ้ง ครบถว้น ผูถ้อืหน่วยทรสัตไ์มส่ามารถตดิต่อได ้และมคีณุสมบตัไิมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์

4. ขอความรว่มมอืผูถ้อืหน่วยระบุเลขหน้าในเอกสารทัง้หมดจกัขอบคณุยิง่ 

 

mailto:boffice.brrm@bhiraj.co.th

