
หลักเกณฑก์ารให้สิทธิผู้ถือหน่วยเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วย ประจ าปี 2564 

วัตถุประสงค ์

ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรพัยโ์กลเดน้เวนเจอร ์( “กองทรสัตฯ์”) มีความประสงคท์ี่จะส่งเสริม 
การก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและแสดงใหเ้ห็นถึงการปฏิบตัิต่อผูถื้อหน่วยทรสัตท์กุรายอย่างเท่าเทียมกนั  

ดงันัน้ บริษัท ยูนิเวนเจอร ์รีท แมเนจเมน้ท ์จ ากัด (“บริษัทฯ”) ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต ์จึงเห็นควรเปิดโอกาสให้ 
ผูถื้อหน่วยทรสัตเ์สนอวาระการประชุมสามัญผูถื้อหน่วยทรสัต ์ซึ่งผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ห็นว่าส าคญัและมีประโยชน ์โดยบริษัทฯ  
จะพิจารณาการใหสิ้ทธิผูถื้อหน่วยทรสัตเ์สนอวาระการประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตต์ามเกณฑท์ี่บรษิัทฯ ก าหนด  

หลักเกณฑ ์ 

1. คณุสมบตัิของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีสิทธิในการเสนอวาระการประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต  ์
เป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ฯ และมีสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ขั้นต ่าไม่น้อยกว่า  2% ของ

หน่วยทรสัตท์ี่ออกจ าหน่ายและช าระแลว้ โดยอาจเป็นผูถื้อหน่วยทรสัตร์ายเดียวหรือหลายรายรวมกันได ้และถือหน่วยทรสัต ์
ต่อเนื่องมาไม่นอ้ยกว่า 6 เดือนจนถึงวนัท่ีเสนอเรื่อง 

 

2. ขัน้ตอนการเสนอวาระการประชมุสามญัผูถื้อหน่วย 
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. สามารถเสนอวาระการประชุม โดยกรอก  

“แบบเสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจ าปี 2564” ตามเอกสารส่วนทา้ยของหลกัเกณฑน์ี ้หรืออาจแจง้เรื่อง
อย่างไม่เป็นทางการ ทางโทรสารหมายเลข 02-643-7625 หรือ E-mail address : ir-uvrm@univentures.co.th ก่อนส่งตน้ฉบบั 
“แบบเสนอวาระการประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจ าปี 2564” ต่อบรษิัทฯ ภายหลงัได ้ 

ทั้งนีผู้ถื้อหน่วยทรสัตต์อ้งส่งตน้ฉบับ “แบบเสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจ าปี 2564” 
พร้อมลงชื่ อไว้เ ป็นหลักฐาน รวมทั้งหลักฐานที่ เ ก่ียวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่   
2 พฤศจิกายน 2563 ตามที่อยู่ ดงันี ้

 
กรุณาส่ง  
บริษัท ยูนิเวนเจอร ์รีท แมเนจเม้นท ์จ ากัด  
เลขที ่57 ปารค์เวนเชอร ์อีโคเพล็กซ ์ชั้น 22  
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
(เสนอวาระการประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ประจ าปี 2564)  
 
 
 
 



ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยทรสัตห์ลายรายรวมกนัเสนอวาระ ใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตท์กุรายกรอก “แบบเสนอวาระการ
ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสตป์ระจ าปี 2564” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดโดยกรอกชื่อตัวแทนที่  
ผูถื้อหน่วยทรสัตม์อบหมายใหเ้ป็นผูร้บัการติดต่อแทน 1 ชื่อ และใหถื้อว่าการติดต่อกับผูไ้ดร้บัมอบหมายเป็นการติดต่อกับ 
ผูถื้อหน่วยทรสัตท์กุรายที่ลงลายมือชื่อไว ้

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และสนับสนุนการปฏิบัติงานจะรวบรวมให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาโดยมี
หลกัเกณฑด์งันี ้ 

I. ในกรณีผู้ถือหน่วยทรัสตใ์ห้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และ
สนบัสนุนการปฏิบตัิงานจะส่งหนงัสือแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตว์่าเรื่องดงักล่าวจะไม่ไดร้บัการ
พิจารณาโดยคณะกรรมการบรษิัทฯ ในวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2563 

II. กรณีผู้ถือหน่วยทรัสต์มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน  ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และสนับสนุนการ
ปฏิบตัิงานจะแจง้ผูถื้อหน่วยทรสัตภ์ายใน 20 พฤศจิกายน 2563 เพื่อใหท้ราบว่าเรื่องดงักล่าว
จะไม่ไดร้บัการพิจารณาโดยคณะกรรมการบรษิัทฯ 

คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมสามัญประจ า ปี 
ผูถื้อ หน่วยทรสัต ์ซึ่งจะตอ้งไม่เขา้ข่ายเรื่องที่อยู่นอกเหนืออ านาจที่บริษัทฯ จะด าเนินการได้ เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจะไดบ้รรจุเป็นวาระการประชุมในหนงัสือเชิญประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหน่วยทรสัต ์พรอ้มทัง้ขอ้คิดเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ส าหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้จัดการกองทรัสต์จะแจ้งให้ 
ผูถื้อหน่วยทรสัตท์ราบหลงัการประชุมคณะกรรมการบริษัท ภายในวนัท าการถัดไป พรอ้มชีแ้จงเหตุผลผ่านช่องทาง website 
ของกองทรสัต ์และแจง้อีกครัง้ในวนัประชมุสามญัประจ าปีผูถื้อหน่วยทรสัต ์

 

3. เพื่อใหก้ารด าเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเรื่องดงัต่อไปนีเ้ป็นวาระ
การประชมุ  

(1) เรื่องที่ขดัต่อกฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงาน
ก ากบัดแูลบรษิัทและกองทรสัต ์หรือไม่เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ 

(2) เรื่องที่เป็นไปเพื่อประโยชนข์องบคุคลหรือกลุ่มบคุคลใดโดยเฉพาะ  
(3) เรื่องที่เป็นอ านาจการบริหารจัดการของบริษัทฯ เวน้แต่เป็นกรณีที่ก่อใหเ้กิดความเดือดรอ้นเสียหาย

อย่างมีนยัส าคญัต่อผูถื้อหน่วยทรสัตโ์ดยรวม 
(4) เรื่องที่ผูจ้ดัการกองทรสัต ์ไดด้  าเนินการแลว้ 
(5) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออ านาจที่บรษิัทฯ จะด าเนินการได ้ 
(6) เรื่องที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือเอกสารไม่ครบถ้วน หรือเสนอมาไม่ทันภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด หรือไม่สามารถติดต่อได ้ 
(7) เรื่องที่เสนอโดยผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีคณุสมบตัิไม่ครบถว้นตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนด  
(8) เรื่องที่คณะกรรมการบรษิัทฯ พิจารณาเห็นแลว้ว่าไม่มีความจ าเป็นท่ีตอ้งบรรจเุป็นวาระ 
 



แบบเสนอวาระการประชุมสามัญของผู้ถือหน่วยทรัสต ์ประจ าปี 2564 

 

ส่วนที ่1 ข้อมูลผู้ถือหน่วยทรัสต ์

ขา้พเจา้ (นาย,นาง,นางสาว,บรษิทั,อื่นๆ / นามสกลุ) : __________________________________________________________
ที่อยู่ปัจจบุนั / ที่ติดต่อได ้: เลขที่________________ หมู่บา้น / อาคาร _____________________________________________ 
หมู่ที่ ______________________________________ ตรอก / ซอย ________________________________________________ 
ถนน ______________________________________ ต าบล / แขวง _______________________________________________ 
อ าเภอ / เขต ________________________________ จงัหวดั ____________________________________________________ 
รหสัไปรษณีย_์_______________________________ ประเทศ ___________________________________________________ 
โทรศพัท_์___________________________________ โทรสาร ___________________________________________________ 
E-mail _______________________________________________________________________________________________ 
ที่อยู่ในตา่งประเทศ: (กรณีบคุคลที่มิไดม้ีสญัชาติไทยใหร้ะบทุี่อยู่ที่ติดต่อไดใ้นต่างประเทศ) 
______________________________________________________________________________________________________
จ านวนหน่วยที่ถือครอง ______________________________ ณ วนัท่ี_____________________________________________  

 

ส่วนที ่2 วาระทีต่้องการน าเสนอ 

กรุณาระบวุาระการประชมุ เหตผุลสนบัสนนุ และวตัถปุระสงคข์องวาระการประชมุ 

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
มีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ไดล้งชื่อรบัรองความถกูตอ้งไวแ้ลว้ทกุหนา้ จ านวน____________________ แผ่น 



ส่วนที ่3 เอกสารหลักฐานของผู้ถือหน่วยทีต่้องแนบพร้อมแบบขอเสนอเร่ือง 

• หลกัฐานการถือหน่วย ไดแ้ก่  

[  ] หนงัสือรบัรองจากบรษิัทหลกัทรพัย ์หรือ หลกัฐานอื่นจากบรษิัทศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั หรือ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือ ผูร้บัฝากทรพัยสิ์น หรือส าเนาใบหุน้ท่ีลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  

• หลกัฐานแสดงตน ไดแ้ก่  

[  ] กรณีผูถื้อหน่วยเป็นบุคคลธรรมดา ตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือหนังสือเดินทางที่ไม่หมดอายุ   
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  

[  ] กรณีผู้ถือหน่วยเป็นนิติบุคคล ต้องแนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
หรือหนังสือเดินทางที่ไม่หมดอายุ (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ  านาจลงนามที่ไดล้งชื่อใน  
แบบขอเสนอนี ้พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  

[  ] กรณีผูถื้อหน่วยมีการแกไ้ขค าน าหนา้ชื่อ ชื่อสกุล จะตอ้งแนบส าเนาหลกัฐานการเปล่ียนแปลงดงักล่าว พรอ้มทัง้
รบัรองส าเนาถกูตอ้ง  

ส่วนที ่4 ค ารับรอง 

ขา้พเจา้ขอมอบหมายให ้นาย/นาง/นางสาว ________________________________________ เป็นผูไ้ดร้บัมอบหมาย
จาก ขา้พเจา้ในการติดต่อกบับรษิัทฯ ตามเงื่อนไขการเสนอเรื่องเพื่อบรรจวุาระการประชมุ ส่วนท่ี 2 

ข้าพเจา้ขอรับรองว่าขอ้มูลและเอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติม ถูกตอ้งครบถว้น และยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผย  
ขอ้มลูหรือเอกสารหลกัฐานดงักล่าวได ้

 

ลงชื่อ ____________________________ผูถื้อหน่วย  

(                                                                          )  

วนัท่ี ______________________________________ 

 

 

หมายเหตุ  
1. ผูถ้ือหน่วยทรสัตส์ามารถส่งแบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหน่วยทรสัตผ์่านอีเมล์ของผู้จัดการกองทรสัต ์ ir-uvrm@univentures.co.th หรือ 
โทรสาร หมายเลข 02- 643-7625 และส่งตน้ฉบบัถึงผูจ้ดัการกองทรสัตภ์ายในวนัที่ 2 พฤศจิกายน 2563  
2. ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยทรสัตห์ลายรายรวมกนัเสนอวาระ ผูถ้ือหน่วยทรสัตท์กุรายตอ้งลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานทกุราย และรวบรวมเป็นชดุเดียวกัน  
3. ผู้จัดการกองทรัสต์จะไม่พิจารณาวาระที่มีขอ้มูลไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ผู้ถือหน่วยทรัสตไ์ม่สามารถติดต่อได ้และมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตา ม 
ขอ้ก าหนด 


