หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหน่วยลงทุนเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระ
การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจําปี 2564
ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค
วัตถุประสงค์
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จากัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมสิทธิการ
เช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค (“กองทุน”) มีความประสงค์ท่จี ะส่งเสริมการกากับดูแลกิจการที่ดี และแสดงให้เห็นถึงการปฏิบตั ิ
ต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนอย่างเท่าเทียมกัน จึงเห็นควรให้มกี ารเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนของกองทุน ได้มีส่วนร่วมในการเสนอ
วาระการประชุมล่วงหน้าสาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนประจาปี 2564 ในเรื่องที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนเห็นว่าสาคัญ
และมีประโยชน์ต่อกองทุน โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาการให้สิทธิผถู้ ือหน่วยลงทุนของกองทุน เสนอวาระการประชุมตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด ดังนี ้
หลักเกณฑ์และวิธกี ารเสนอวาระการประชุม
1. คุณสมบัติของผู้ถือหน่วยลงทุนทีม่ ีสิทธิในการเสนอวาระการประชุมสามัญประจําปี
(1) เป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุน โดยอาจเป็ นผูถ้ ือหน่วยรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ และ
(2) มีสดั ส่วนการถือหน่วยลงทุนขัน้ ต่าไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 1 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายทัง้ หมดของกองทุน (การ
ถือหน่วยลงทุนของกองทุนในสัดส่วนดังกล่าว จะต้องต่อเนื่องไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน จนถึงวันที่เสนอวาระการประชุม
และวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน เพื่อการประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนประจาปี 2564)
2. การเสนอวาระการประชุม
2.1 เงื่อนไขและขัน้ ตอนการพิจารณา
(1) ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นตามข้ อ 1 สามารถเสนอวาระการประชุ ม ล่ ว งหน้ า โดย
กรอก “แบบฟอร์ม เสนอวาระการประชุม สามัญ ผู ้ถ ื อ หน่ว ยลงทุน ของกองทุน ประจ าปี 2564” ตาม
เอกสารแนบท้ า ยของหลั ก เกณ ฑ์ นี ้ หรื อ อาจแจ้ ง เรื่ อ งอย่ า งไม่ เป็ นทางการทาง Email Address:
Futurepf.AGM@bblam.co.th ก่อนส่งต้นฉบับ “แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน ของ
กองทุน ประจาปี 2564” ต่ อ บริษั ท จัด การภายหลัง ได้
ทั้ง นี ้ ผู ้ถื อ หน่ ว ยลงทุน ต้อ งส่ ง ต้น ฉบับ “แบบฟอร์ม เสนอวาระการประชุม สามัญ ผู ้ถื อ หน่ว ยลงทุน ของ
กองทุนประจาปี 2564” พร้อมลงชื่อไว้เป็ นหลักฐาน รวมทัง้ หลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ โดย
ส่งมายังบริษัท จัด การภายในวัน ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 12.00 น. ทางไปรษณี ย ์ล งทะเบี ย น ตามที่อยู่
ดังนี ้
กรุ ณานําส่ง
ฝ่ าย Real Estate and Infrastructure Investment (เสนอวาระการประชุมฯ)
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จากัด
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตีท้ าวเวอร์ ชัน้ 21 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการนาส่งเอกสาร และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทัง้ หมดเป็ นของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีความ
ประสงค์จะเสนอวาระการประชุม

(2) ในกรณี ท่ีผูถ้ ือหน่วยหลายรายรวมกันเสนอวาระประชุมล่วงหน้า ให้ผูถ้ ือหน่วยทุ กรายกรอก “แบบฟอร์ม
เสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนประจาปี 2564” พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐาน
และรวบรวมส่งเป็ นชุดเอกสารโดยกรอกชื่อตัวแทนที่ผูถ้ ือหน่วยมอบหมายให้เป็ นผูร้ บั การติดต่อแทน 1
ชื่อ และให้ถือว่าการติดต่อกับผูไ้ ด้รบั มอบหมายเป็ นการติดต่อกับผูถ้ ือหน่วยทุกรายที่ลงลายมือชื่อไว้
2.2 เรื่องที่ไม่บรรจุเป็ นวาระการประชุมมีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้
(1) เรื่องที่ขดั กับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กากับ
ดูแลผูจ้ ดั การกองทุนและกองทุน หรือไม่เป็ นไปตามหนังสือชีช้ วน
(2) เรื่องที่เป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มกลุ่มบุคคลใด และไม่เป็ นประโยชน์ต่อกองทุนอย่างชัดเจน
(3) เรื่องที่เป็ นอานาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
และกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐาน ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะไม่จากัดการนาเสนอข้อแนะนาที่เป็ นประโยชน์ต่อผู้
ถือหน่วยลงทุน
(4) เรื่องที่กองทุนได้ดาเนินการแล้ว
(5) เรื่องที่อยู่นอกเหนือจากที่บริษัทจัดการจะดาเนินการได้
(6) เรื่องที่เสนอโดยผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ท่กี าหนดในข้อ 1
(7) เรื่องที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วน และ/หรือเอกสารไม่ครบถ้วน และ/หรือเสนอมาไม่ทนั ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด และ/หรือบริษัทจัดการไม่สามารถติดต่อผูถ้ ือหน่วยที่เสนอวาระเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้
(8) เรื่องที่คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐาน
พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความจาเป็ น หรือสมควรที่จะเป็ นวาระการประชุม
2.3 ขัน้ ตอนการพิจารณามีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้
(1) ผู้จัดการกองทุนจะรวบรวมหัวข้อวาระการประชุม ตามที่ ผู้ถือ หน่ วยลงทุนเสนอมาและนาเข้าที่ ประชุม
คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐาน ทัง้ นี ้
ผูจ้ ดั การกองทุน ขอสงวนสิ ทธิ ท่ี จ ะพิ จารณาเฉพาะคาขอที่ กรอกข้อ ความครบถ้วน มี เอกสารประกอบ
พิจารณาเพียงพอ และได้ส่งอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และเป็ นเรื่องที่ผจู้ ดั การกองทุนเห็นว่าเป็ นประโยชน์
ต่อกองทุนและผูถ้ ือหน่วยลงทุน และเป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
(2) คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานจะ
เป็ นผูพ้ ิจารณาและเห็นชอบระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยลงทุนประจาปี ซึ่งจะต้องไม่เป็ นเรื่องที่
กาหนดในข้อ 2.2
(3) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุน
รวมโครงสร้างพืน้ ฐานจะได้บรรจุเป็ นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญประจาปี ของผูถ้ ือหน่วย
ลงทุ น และเรื่ อ งที่ ไ ม่ ผ่ า นความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาการลงทุ น ของกองทุ น รวม
อสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐาน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผูถ้ ือหน่วยทราบในการประชุม
สามัญผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรือช่องทางการเผยแพร่อื่นที่เหมาะสมต่อไป

