หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหน่วยลงทุนเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระ
การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจําปี 2565
ของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทเี อสโกรท
วัตถุประสงค์
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จากัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวม
โครงสร้างพืน้ ฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (“กองทุน”) มีความประสงค์ท่จี ะส่งเสริมการกากับดูแลกิจการที่ดี
และแสดงให้เห็นถึงการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนอย่างเท่าเทียมกัน จึงเห็นควรให้มีการเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหน่วยลงทุน
ของกองทุน ได้มีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าสาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนประจาปี 2565
ในเรื่องที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนเห็นว่าสาคัญและมีประโยชน์ต่อกองทุน โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาการให้สิทธิผถู้ ือหน่วยลงทุน
ของกองทุน เสนอวาระการประชุมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด ดังนี ้
หลักเกณฑ์และวิธกี ารเสนอวาระการประชุม
1. คุณสมบัติของผู้ถือหน่วยลงทุนทีม่ ีสิทธิในการเสนอวาระการประชุมสามัญประจําปี
(1) เป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุน โดยอาจเป็ นผูถ้ ือหน่วยรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ และ
(2) มีสัด ส่วนการถื อ หน่วยลงทุนขั้น ต่า ไม่น ้อ ยกว่า ร้อ ยละ 0.5 ของจานวนหน่ว ยลงทุน ที่ จาหน่ายทั้ง หมด
ของกองทุน (การถือหน่วยลงทุนของกองทุนในสัดส่วนดังกล่าว จะต้องต่อเนื่องไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน จนถึง
วันที่เสนอวาระการประชุมและวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน เพื่อการประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ของกองทุนประจาปี 2565)
2. การเสนอวาระการประชุม
2.1 เงื่อนไขและขัน้ ตอนการพิจารณา
(1) ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ที่ คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นตามข้ อ 1 สามารถเสนอวาระการประชุ ม ล่ ว งหน้ า
โดยกรอก “แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมสามัญ ผู้ถือ หน่วยลงทุนของกองทุนประจาปี 2565”
ตามเอกสารแนบท้ายของหลักเกณฑ์นี ้ หรืออาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็ นทางการทาง Email Address:
btsgif_agm@bblam.co.th ก่อนส่งต้นฉบับ “แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถื อหน่ วยลงทุน
ของกองทุน ประจาปี 2565” ต่ อ บริษั ท จัด การภายหลัง ได้
ทั้ง นี ้ ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน ต้อ งส่ ง ต้น ฉบับ “แบบฟอร์ม เสนอวาระการประชุมสามัญ ผู้ถื อหน่วยลงทุน
ของกองทุนประจาปี 2565” พร้อมลงชื่อไว้เป็ นหลักฐาน รวมทัง้ หลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน
และสมบูรณ์ โดยส่งมายังบริษัทจัด การภายในวัน ที่ 22 เมษายน 2565 ทางไปรษณีย ล์ งทะเบีย น
ตามที่อยู่ดงั นี ้
ฝ่ าย Real Estate and Infrastructure Investment (เสนอวาระการประชุมฯ)
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จากัด
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตีท้ าวเวอร์ ชัน้ 21 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

(2) ในกรณี ที่ ผู ้ถื อ หน่ ว ยหลายรายรวมกัน เสนอวาระประชุม ล่ ว งหน้า ให้ผู ้ถื อ หน่ ว ยทุก รายกรอก
“แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนประจาปี 2565” พร้อมลงลายมือชื่อ
ไว้เ ป็ น หลัก ฐาน และรวบรวมส่ ง เป็ น ชุ ด เอกสารโดยกรอกชื่ อ ตัว แทนที่ ผู ้ถื อ หน่ ว ยมอบหมาย
ให้เป็ น ผู้ร ับการติด ต่อ แทน 1 ชื่อ และให้ถื อว่าการติด ต่อ กับผู้ได้ร ับมอบหมายเป็ นการติดต่อ กับ
ผู้ถือหน่วยทุกรายที่ลงลายมือชื่อไว้
2.2 เรื่องที่ไม่บรรจุเป็ นวาระการประชุมมีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้
(1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงาน
ที่กากับดูแลผูจ้ ดั การกองทุนและกองทุน หรือไม่เป็ นไปตามหนังสือชีช้ วน
(2) เรื่องที่เป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มกลุ่มบุคคลใด และไม่เป็ นประโยชน์ต่อกองทุนอย่างชัดเจน
(3) เรื่องที่เป็ นอานาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
และกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐาน ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะไม่จากัดการนาเสนอข้อแนะนาที่เป็ นประโยชน์
ต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(4) เรื่องที่กองทุนได้ดาเนินการแล้ว
(5) เรื่องที่อยู่นอกเหนือจากที่บริษัทจัดการจะดาเนินการได้
(6) เรื่องที่เสนอโดยผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ท่กี าหนดในข้อ 1
(7) เรื่องที่ผู้ถือหน่วยลงทุนให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วน และ/หรือเอกสารไม่ครบถ้วน และ/หรือเสนอมาไม่ทัน
ภายในระยะเวลาที่ กาหนด และ/หรื อ บริษั ท จัด การไม่ ส ามารถติ ด ต่ อ ผู ้ถื อ หน่ ว ยที่ เ สนอวาระ
เพื่ อ ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้
(8) เรื่องที่คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐาน
พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความจาเป็ น หรือสมควรที่จะเป็ นวาระการประชุม
2.3 ขัน้ ตอนการพิจารณามีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้
(1) ผูจ้ ดั การกองทุนจะรวบรวมหัวข้อวาระการประชุมตามที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนเสนอมาและนาเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐาน
ทัง้ นี ้ ผูจ้ ดั การกองทุน ขอสงวนสิทธิ ท่ีจะพิจารณาเฉพาะคาขอที่ กรอกข้อความครบถ้วน มีเอกสาร
ประกอบพิจารณาเพียงพอ และได้ส่งอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และเป็ นเรื่องที่ผจู้ ดั การกองทุนเห็นว่า
เป็ นประโยชน์ต่อกองทุนและผูถ้ ือหน่วยลงทุน และเป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
(2) คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐาน
จะเป็ นผูพ้ ิจารณาและเห็นชอบระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยลงทุนประจาปี ซึ่งจะต้อง
ไม่เป็ นเรื่องที่กาหนดในข้อ 2.2
(3) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ
กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานจะได้บ รรจุเ ป็ น วาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญประจาปี
ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน

(4) กรณี ท่ีผู้ถือ หน่วยให้ข้อมูลไม่ ครบถ้วน ไม่ถูก ต้อง หรือมีคุณ สมบัติ ไม่ครบถ้วน บริษั ทจัดการจะส่ ง
หนังสือแจ้งให้ผูถ้ ือหน่วยทราบว่าเรื่องดังกล่าวจะไม่ได้รบั การพิจารณาโดยคณะกรรมการที่ปรึกษา
การลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐาน
(5) กรณีท่คี ณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐาน
พิจารณาแล้วเห็นว่าเรื่องที่เสนอไม่มีความจาเป็ น หรือสมควรที่จะเป็ นวาระการประชุม บริษัทจัดการ
จะแจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนหลังการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
และกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐาน ภายในวันทาการถัดไป เพื่อให้ทราบว่า เรื่องดังกล่าวจะไม่ได้รบั
การพิจารณา

