
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถอืหน่วยเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหน่วย ประจ าปี 2560 

วัตถุประสงค์ 

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ ( “กองทรัสต์ฯ”) มีความประสงค์ที่จะส่งเสริม 
การก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและแสดงให้เห็นถึงการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั  

ดงันัน้ บริษัท ยนูิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จ ากดั (“บริษัทฯ”) ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ จึงเห็นควรเปิดโอกาสให้ 
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เสนอวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ซึ่งผู้ ถือหน่วยทรัสต์เห็นว่าส าคญัและมีประโยชน์ โดยบริษัทฯ  
จะพิจารณาการให้สทิธิผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เสนอวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก าหนด  

หลักเกณฑ์  

1. คณุสมบตัิของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มีสทิธิในการเสนอวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 
เป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ฯ และมีสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ขัน้ต ่าไม่น้อยกว่า  2% ของ

หน่วยทรัสต์ที่ออกจ าหน่ายและช าระแล้ว โดยอาจเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายเดียวหรือหลายรายรวมกนัได้ และถือหน่วยทรัสต์ 
ตอ่เนื่องมาไมน้่อยกวา่ 6 เดือนจนถึงวนัท่ีเสนอเร่ือง 

 

2. ขัน้ตอนการเสนอวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหนว่ย 
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. สามารถเสนอวาระการประชุม โดยกรอก  

“แบบเสนอวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ประจ าปี 2560” ตามเอกสารสว่นท้ายของหลกัเกณฑ์นี ้หรืออาจแจ้งเร่ือง
อยา่งไมเ่ป็นทางการ ทางโทรสารหมายเลข 02-643-7625 หรือ E-mail address : ir-uvrm@univentures.co.th ก่อนสง่ต้นฉบบั 
“แบบเสนอวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ประจ าปี 2560” ตอ่บริษัทฯ ภายหลงัได้  

ทัง้นีผู้้ ถือหน่วยทรัสต์ต้องส่งต้นฉบบั “แบบเสนอวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ประจ าปี 2560” 
พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลักฐาน รวมทัง้หลักฐานที่ เ ก่ียวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่   
11 พฤศจิกายน 2559 ตามที่อยู ่ดงันี ้

 
กรุณาส่ง  
บริษัท ยนิูเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จ ากัด  
เลขที่ 57 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชัน้ 22  
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
(เสนอวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ประจ าปี 2560)  
 
 
 
 



ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์หลายรายรวมกนัเสนอวาระ ให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทกุรายกรอก “แบบเสนอวาระการ
ประชุมสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์ประจ าปี 2560” และลงช่ือไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดโดยกรอกช่ือตัวแทนที่ 
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มอบหมายให้เป็นผู้ รับการติดต่อแทน 1 ช่ือ และให้ถือว่าการติดต่อกับผู้ ได้รับมอบหมายเป็นการติดต่อกบั 
ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทกุรายที่ลงลายมือช่ือไว้ 

ฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ์และสนับสนุนการปฏิบตัิงานจะรวบรวมให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาโดยมี
หลกัเกณฑ์ดงันี ้ 

I. ในกรณีผู้ ถือหน่วยทรัสต์ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และ
สนบัสนนุการปฏิบตัิงานจะสง่หนงัสือแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์วา่เร่ืองดงักลา่วจะไมไ่ด้รับการ
พิจารณาภายโดย คณะกรรมการบริษัทฯ ในวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2559  

II. กรณีผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน  ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และสนับสนุนการ
ปฏิบตัิงานจะแจ้งผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ภายใน 18 พฤศจิกายน 2559 เพื่อให้ทราบวา่เร่ืองดงักลา่ว
จะไมไ่ด้รับการพิจาณาโดยคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการจะเป็นผู้ พิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมสามัญประจ า ปี 
ผู้ ถือ หน่วยทรัสต์ ซึ่งจะต้องไม่เข้าข่ายเร่ืองที่อยู่นอกเหนืออ านาจที่บริษัทฯ จะด าเนินการได้  เร่ืองที่ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจะได้บรรจุเป็นวาระการประชุมในหนงัสือเชิญประชุมสามญัประจ าปีผู้ ถือหน่วยทรัสต์ พร้อมทัง้ข้อคิดเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ส าหรับเร่ืองที่ไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้ จัดการกองทรัสต์จะแจ้งให้  
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทราบหลงัการประชุมคณะกรรมการบริษัท ภายในวนัท าการถดัไป พร้อมชีแ้จงเหตผุลผ่านช่องทาง website 
ของกองทรัสต์ และแจ้งอีกครัง้ในวนัประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

 

3. เพื่อให้การด าเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเร่ืองดงัต่อไปนีเ้ป็นวาระ
การประชมุ  

(1) เร่ืองที่ขดัต่อกฎหมาย ประกาศ ข้อบงัคบั กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงาน
ก ากบัดแูลบริษัทและกองทรัสต์ หรือไมเ่ป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์  

(2) เร่ืองที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใดโดยเฉพาะ  
(3) เร่ืองที่เป็นอ านาจการบริหารจัดการของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหาย

อยา่งมีนยัส าคญัตอ่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์โดยรวม 
(4) เร่ืองที่ผู้จดัการกองทรัสต์ ได้ด าเนินการแล้ว 
(5) เร่ืองที่อยูน่อกเหนืออ านาจที่บริษัทฯ จะด าเนินการได้  
(6) เร่ืองที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือเอกสารไม่ครบถ้วน หรือเสนอมาไม่ทันภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด หรือไมส่ามารถติดตอ่ได้  
(7) เร่ืองที่เสนอโดยผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มีคณุสมบตัิไมค่รบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด  
(8) เร่ืองที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นแล้ววา่ไมม่ีความจ าเป็นท่ีต้องบรรจเุป็นวาระ 
 



แบบเสนอวาระการประชุมสามัญของผู้ถอืหน่วยทรัสต์ ประจ าปี 2560 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

ข้าพเจ้า (นาย,นาง,นางสาว,บริษัท,อื่นๆ / นามสกลุ) : __________________________________________________________
ที่อยูปั่จจบุนั / ที่ติดตอ่ได้ : เลขที่________________ หมูบ้่าน / อาคาร _____________________________________________ 
หมูท่ี่ ______________________________________ ตรอก / ซอย ________________________________________________ 
ถนน ______________________________________ ต าบล / แขวง _______________________________________________ 
อ าเภอ / เขต ________________________________ จงัหวดั ____________________________________________________ 
รหสัไปรษณีย์________________________________ ประเทศ ___________________________________________________ 
โทรศพัท์____________________________________ โทรสาร ___________________________________________________ 
E-mail _______________________________________________________________________________________________ 
ที่อยูใ่นตา่งประเทศ: (กรณีบคุคลที่มิได้มีสญัชาติไทยให้ระบทุี่อยูท่ี่ติดตอ่ได้ในตา่งประเทศ) 
______________________________________________________________________________________________________
จ านวนหนว่ยที่ถือครอง ______________________________ ณ วนัท่ี_____________________________________________  

 

ส่วนที่ 2 วาระที่ต้องการน าเสนอ 

กรุณาระบวุาระการประชมุ เหตผุลสนบัสนนุ และวตัถปุระสงค์ของวาระการประชมุ 

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
มีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงช่ือรับรองความถกูต้องไว้แล้วทกุหน้า จ านวน____________________ แผน่ 



ส่วนที่ 3 เอกสารหลักฐานของผู้ถอืหน่วยที่ต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอเร่ือง 

 หลกัฐานการถือหนว่ย ได้แก่  

[  ] หนงัสอืรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือ หลกัฐานอื่นจากบริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั หรือ 
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือ ผู้ รับฝากทรัพย์สนิ หรือส าเนาใบหุ้นท่ีลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง  

 หลกัฐานแสดงตน ได้แก่  

[  ] กรณีผู้ ถือหน่วยเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือหนงัสือเดินทางที่ไม่หมดอายุ   
(กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง  

[  ] กรณีผู้ ถือหน่วยเป็นนิติบุคคล ต้องแนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
หรือหนังสือเดินทางที่ไม่หมดอายุ (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามที่ได้ลงช่ือใน  
แบบขอเสนอนี ้พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง  

[  ] กรณีผู้ ถือหน่วยมีการแก้ไขค าน าหน้าช่ือ ช่ือสกุล จะต้องแนบส าเนาหลกัฐานการเปลี่ยนแปลงดงักลา่ว พร้อมทัง้
รับรองส าเนาถกูต้อง  

ส่วนที่ 4 ค ารับรอง 

ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้ นาย/นาง/นางสาว ________________________________________ เป็นผู้ได้รับมอบหมาย
จาก ข้าพเจ้าในการติดตอ่กบับริษัทฯ ตามเง่ือนไขการเสนอเร่ืองเพื่อบรรจวุาระการประชมุ สว่นท่ี 2 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลกัฐานที่แนบเพิ่มเติม ถูกต้องครบถ้วน และยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผย  
ข้อมลูหรือเอกสารหลกัฐานดงักลา่วได้ 

 

ลงช่ือ ____________________________ผู้ ถือหนว่ย  

(                                                                          )  

วนัท่ี ______________________________________ 

 

 

หมายเหตุ  
1. ผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามารถส่งแบบเสนอวาระการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ผ่านอีเมล์ของผู้ จัดการกองทรัสต์ ir-uvrm@univentures.co.th หรือ 
โทรสาร หมายเลข 02- 643-7625 และสง่ต้นฉบบัถึงผู้จดัการกองทรัสต์ภายในวนัที่ 11 พฤศจิกายน 2559  
2. ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์หลายรายรวมกนัเสนอวาระ ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทกุรายต้องลงช่ือไว้เป็นหลกัฐานทกุราย และรวบรวมเป็นชดุเดียวกัน  
3. ผู้ จัดการกองทรัสต์จะไม่พิจารณาวาระที่มีข้อมูลไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่สามารถติดต่อได้ และมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม  
ข้อก าหนด 


