
หลักเกณฑ์การให้สิทธ ิผู้ถ ือหน่วยเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วย ประจาํปี 2563 

วัตถุประสงค์ 

ทรัสต์เพื
อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (“กองทรัสต์ฯ”) มีความประสงค์ที
จะส่งเสริม 
การกํากบัดแูลกิจการที
ดีและแสดงให้เห็นถึงการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทกุรายอย่างเท่าเทียมกนั  

ดงันั 2น บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จํากัด (“บริษัทฯ”) ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ จึงเห็นควรเปิดโอกาสให้ 
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ซึ
งผู้ ถือหน่วยทรัสต์เห็นว่าสําคญัและมีประโยชน์ โดยบริษัทฯ  
จะพิจารณาการให้สิทธิผู้ ถือหน่วยทรัสต์เสนอวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามเกณฑ์ที
บริษัทฯ กําหนด  

หลักเกณฑ์  

1. คณุสมบตัิของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที
มีสิทธิในการเสนอวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
เป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ฯ และมีสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ขั 2นตํ
าไม่น้อยกว่า 2% ของ

หน่วยทรัสต์ที
ออกจําหน่ายและชําระแล้ว โดยอาจเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้ และถือหน่วยทรัสต์ 
ต่อเนื
องมาไม่น้อยกว่า 6 เดือนจนถึงวนัที
เสนอเรื
อง 

 

2. ขั 2นตอนการเสนอวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหน่วย 
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ที
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. สามารถเสนอวาระการประชุม โดยกรอก  

“แบบเสนอวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ประจําปี 2563” ตามเอกสารส่วนท้ายของหลกัเกณฑ์นี 2 หรืออาจแจ้งเรื
อง
อย่างไม่เป็นทางการ ทางโทรสารหมายเลข 02-643-7625 หรือ E-mail address : ir-uvrm@univentures.co.th ก่อนส่งต้นฉบบั 
“แบบเสนอวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ประจําปี 2563” ต่อบริษัทฯ ภายหลงัได้  

ทั 2งนี 2ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ต้องส่งต้นฉบับ “แบบเสนอวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ประจําปี 2563” 
พร้อมลงชื
อไ ว้ เป็นหลักฐาน รวมทั 2งหลักฐานที
 เ กี
 ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที
   
5 พฤศจิกายน 2562 ตามที
อยู่ ดงันี 2 

 
กรุณาส่ง  
บริษัท ยูน ิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จาํกัด  
เลขท ี0 57 ปาร์คเวนเชอร์ อ ีโคเพล็กซ์ ช ั 6น 22  
ถนนวิทยุ แขวงลุมพ ิน ี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
(เสนอวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ประจําปี 2563)  
 
 
 
 



ในกรณีที
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์หลายรายรวมกนัเสนอวาระ ให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทกุรายกรอก “แบบเสนอวาระการ
ประชุมสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์ประจําปี 2563” และลงชื
อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดโดยกรอกชื
อตัวแทนที
 
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มอบหมายให้เป็นผู้ รับการติดต่อแทน 1 ชื
อ และให้ถือว่าการติดต่อกับผู้ ได้รับมอบหมายเป็นการติดต่อกับ 
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทกุรายที
ลงลายมือชื
อไว้ 

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และสนับสนุนการปฏิบัติงานจะรวบรวมให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาโดยมี
หลกัเกณฑ์ดงันี 2  

I. ในกรณีผู้ ถือหน่วยทรัสต์ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และ
สนบัสนุนการปฏิบตัิงานจะส่งหนงัสือแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ว่าเรื
องดงักล่าวจะไม่ได้รับการ
พิจารณาภายโดย คณะกรรมการบริษัทฯ ในวนัที
 27 พฤศจิกายน 2562 

II. กรณีผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และสนับสนุนการ
ปฏิบตัิงานจะแจ้งผู้ ถือหน่วยทรัสต์ภายใน 27 พฤศจิกายน 2562 เพื
อให้ทราบว่าเรื
องดงักล่าว
จะไม่ได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการจะเป็นผู้ พิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมสามัญประจําปี 
ผู้ ถือ หน่วยทรัสต์ ซึ
งจะต้องไม่เข้าข่ายเรื
องที
อยู่นอกเหนืออํานาจที
บริษัทฯ จะดําเนินการได้ เรื
องที
ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจะได้บรรจุเป็นวาระการประชุมในหนงัสือเชิญประชุมสามญัประจําปีผู้ ถือหน่วยทรัสต์ พร้อมทั 2งข้อคิดเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทฯ สําหรับเรื
 องที
ไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้ จัดการกองทรัสต์จะแจ้งให้ 
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทราบหลงัการประชุมคณะกรรมการบริษัท ภายในวนัทําการถัดไป พร้อมชี 2แจงเหตุผลผ่านช่องทาง website 
ของกองทรัสต์ และแจ้งอีกครั 2งในวนัประชมุสามญัประจําปีผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

 

3. เพื
อให้การดําเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที
จะไม่บรรจุเรื
องดงัต่อไปนี 2เป็นวาระ
การประชมุ  

(1) เรื
องที
ขดัต่อกฎหมาย ประกาศ ข้อบงัคบั กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงาน
กํากบัดแูลบริษัทและกองทรัสต์ หรือไม่เป็นไปตามสญัญาก่อตั 2งทรัสต์  

(2) เรื
องที
เป็นไปเพื
อประโยชน์ของบคุคลหรือกลุ่มบคุคลใดโดยเฉพาะ  
(3) เรื
องที
เป็นอํานาจการบริหารจัดการของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นกรณีที
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหาย

อย่างมีนยัสําคญัต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม 
(4) เรื
องที
ผู้จดัการกองทรัสต์ ได้ดําเนินการแล้ว 
(5) เรื
องที
อยู่นอกเหนืออํานาจที
บริษัทฯ จะดําเนินการได้  
(6) เรื
 องที
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือเอกสารไม่ครบถ้วน หรือเสนอมาไม่ทันภายใน

ระยะเวลาที
กําหนด หรือไม่สามารถติดต่อได้  
(7) เรื
องที
เสนอโดยผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที
มีคณุสมบตัิไม่ครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ที
กําหนด  
(8) เรื
องที
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นแล้วว่าไม่มีความจําเป็นที
ต้องบรรจเุป็นวาระ 
 



แบบเสนอวาระการประชุมสามัญของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจาํปี 2563 

 

ส่วนท ี0 1 ข้อมูลผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

ข้าพเจ้า (นาย,นาง,นางสาว,บริษทั,อื
นๆ / นามสกลุ) : __________________________________________________________
ที
อยู่ปัจจบุนั / ที
ติดต่อได้ : เลขที
________________ หมู่บ้าน / อาคาร _____________________________________________ 
หมู่ที
 ______________________________________ ตรอก / ซอย ________________________________________________ 
ถนน ______________________________________ ตําบล / แขวง _______________________________________________ 
อําเภอ / เขต ________________________________ จงัหวดั ____________________________________________________ 
รหสัไปรษณีย์________________________________ ประเทศ ___________________________________________________ 
โทรศพัท์____________________________________ โทรสาร ___________________________________________________ 
E-mail _______________________________________________________________________________________________ 
ที
อยู่ในตา่งประเทศ: (กรณีบคุคลที
มิได้มีสญัชาติไทยให้ระบทีุ
อยู่ที
ติดต่อได้ในต่างประเทศ) 
______________________________________________________________________________________________________
จํานวนหน่วยที
ถือครอง ______________________________ ณ วนัที
_____________________________________________  

 

ส่วนท ี0 2 วาระท ี0ต้องการน ําเสนอ 

กรุณาระบวุาระการประชมุ เหตผุลสนบัสนนุ และวตัถปุระสงค์ของวาระการประชมุ 

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
มีเอกสารประกอบเพิ
มเติมที
ได้ลงชื
อรับรองความถกูต้องไว้แล้วทกุหน้า จํานวน____________________ แผ่น 



ส่วนท ี0 3 เอกสารหลักฐานของผู้ถือหน่วยที0ต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอเรื0อง 

 หลกัฐานการถือหน่วย ได้แก่  

[  ] หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือ หลกัฐานอื
นจากบริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั หรือ 
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน หรือสําเนาใบหุ้นที
ลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง  

 หลกัฐานแสดงตน ได้แก่  

[  ] กรณีผู้ ถือหน่วยเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือหนังสือเดินทางที
ไม่หมดอายุ  
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง  

[  ] กรณีผู้ ถือหน่วยเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
หรือหนังสือเดินทางที
ไม่หมดอายุ (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอํานาจลงนามที
ได้ลงชื
อใน 
แบบขอเสนอนี 2 พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง  

[  ] กรณีผู้ ถือหน่วยมีการแก้ไขคํานําหน้าชื
อ ชื
อสกุล จะต้องแนบสําเนาหลกัฐานการเปลี
ยนแปลงดงักล่าว พร้อมทั 2ง
รับรองสําเนาถกูต้อง  

ส่วนท ี0 4 คํารับรอง 

ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้ นาย/นาง/นางสาว ________________________________________ เป็นผู้ได้รับมอบหมาย
จาก ข้าพเจ้าในการติดต่อกบับริษัทฯ ตามเงื
อนไขการเสนอเรื
องเพื
อบรรจวุาระการประชมุ ส่วนที
 2 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานที
แนบเพิ
มเติม ถูกต้องครบถ้วน และยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผย 
ข้อมลูหรือเอกสารหลกัฐานดงักล่าวได้ 

 

ลงชื
อ ____________________________ผู้ ถือหน่วย  

(                                                                          )  

วนัที
 ______________________________________ 

 

 

หมายเหตุ  
1. ผู้ถือหน่วยทรัสต์สามารถส่งแบบเสนอวาระการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ผ่านอีเมล์ของผู้ จัดการกองทรัสต์ ir-uvrm@univentures.co.th หรือ 
โทรสาร หมายเลข 02- 643-7625 และส่งต้นฉบบัถึงผู้จดัการกองทรัสต์ภายในวนัที
 5 พฤศจิกายน 2562  
2. ในกรณีที
ผู้ถือหน่วยทรัสต์หลายรายรวมกนัเสนอวาระ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทกุรายต้องลงชื
อไว้เป็นหลกัฐานทกุราย และรวบรวมเป็นชดุเดียวกนั  
3. ผู้ จัดการกองทรัสต์จะไม่พิจารณาวาระที
มีข้อมูลไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่สามารถติดต่อได้ และมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม 
ข้อกําหนด 


