หลักเกณฑ์การให้สิทธิ ผถ้ ู ือหน่ วยทรัสต์เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระ
การประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์
1. วัตถุประสงค์
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ อิมแพ็ค โกรท มีความมุ่งมันที
่ จ่ ะดารงไว้ซง่ึ การเป็ นกองทรัสต์ฯทีม่ กี าร
กากับดูแลกิจการทีด่ ี (Good Corporate Governance) โดยการปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
และเพื่อให้ขนั ้ ตอนและวิธกี ารพิจารณามีความโปร่งใส บริษทั อาร์ เอ็ม ไอ จากัด ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์จงึ ได้
กาหนดหลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมสามัญประจาปี ของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ล่วงหน้าขึน้
2. คุณสมบัติของผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ที่สามารถเสนอวาระการประชุมในการประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์
2.1 เป็ นผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ฯ
2.2 มีสดั ส่วนการถือหน่ วยทรัสต์ขนั ้ ต่ าไม่น้อยกว่า 2% ของหน่ วยทรัสต์ท่อี อกจาหน่ ายและชาระแล้ว โดยอาจ
เป็ นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้
2.3 ถือหน่วยทรัสต์ในสัดส่วนข้อ 2.2 ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 6 เดือน จนถึงวันเสนอเรื่อง
3. การเสนอวาระการประชุม
3.1 เรื่องทีไ่ ม่บรรจุเป็ นวาระการประชุมมีดงั ต่อไปนี้
1) เรื่องทีข่ ดั กับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎระเบียบต่างๆของหน่ วยงานราชการ หรือหน่ วยงานที่
กากับดูแลบริษทั และกองทรัสต์ฯ หรือไม่เป็ นไปตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์
2) เรื่องที่เป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด และไม่เป็ นประโยชน์ต่อกองทรัสต์ ฯ
อย่างชัดเจน
3) เรื่อ งที่เ ป็ น อ านาจการบริห ารจัด การของคณะกรรมการบริษัท ฯ ทัง้ นี้ จ ะไม่ จ ากัด การน าเสนอ
ข้อแนะนา ทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
4) เรื่องที่ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ได้ดาเนินการแล้ว
5) เรื่องทีอ่ ยู่นอกเหนือจากที่ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ จะดาเนินการได้
6) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหน่ วยทรัสต์มคี ุณสมบัติไม่ครบถ้วนตาม ข้อ 2 หรือเสนอไม่ทนั ระยะเวลาที่
กาหนด
7) เรื่องทีเ่ สนอมีขอ้ มูลไม่ครบถ้วน หรือถูกต้อง
8) เรื่องทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มคี วามจาเป็ นต้องบรรจุเป็ นวาระ
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3.2 เงื่อนไขและขัน้ ตอนการพิจารณา
1) ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทม่ี คี ุณสมบัตคิ รบถ้วนตามข้อ 2 ต้องจัดส่งแบบเสนอวาระการประชุมสามัญประจาปี
ของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ ต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ หมายเลขแฟกซ์ 02-833-5588 หรือ อีเมลของผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์ท่ี enquiry@rmicompany.co.th หรือเว็บไซต์ของกองทรัสต์ฯ ที่
http://investor-th.impactgrowthreit.com/agenda.html
ทัง้ นี้ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์ตอ้ งส่งต้นฉบับของแบบฟอร์มพร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐาน พร้อมหลักฐาน
ในการถือครองหน่ วยทรัสต์ อาทิ หนังสือรับรองจากบริษทั หลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษทั ศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ให้ถงึ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ภายในวันที่ 29 เมษายน 2565 โดยผู้
ถือหน่วยทรัสต์สามารถจัดส่งแบบฟอร์มเอกสารต้นฉบับมาที่
ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
บริษทั อาร์ เอ็ม ไอ จากัด
47/569-576 ชัน้ ที่ 10 คอนโดมิเนียมอุตสาหกรรม นิวเจนีวา หมูท่ ่ี 3
ถนนป๊ อปปูล่า 3 ตาบลบ้านใหม่ อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
(เสนอวาระการประชุมสามัญประจาปี ผถู้ อื หน่วยทรัสต์)
2) ในกรณีทม่ี ผี ถู้ อื หน่ วยทรัสต์หลายรายรวมกัน เพื่อให้คุณสมบัตคิ รบถ้วนตามข้อ 2 ผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์
ทุกรายต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็ นหลักฐาน และรวบรวมหลักฐานการถือ ครอง
หน่วยทรัสต์ มายังผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ภายในวันที่ 29 เมษายน 2565
3) ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ จะรวบรวมให้คณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณา โดยมีหลักเกณฑ์ดงั นี้
I. ในกรณีผถู้ อื หน่วยทรัสต์ ให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
จะส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหน่ วยทรัสต์ว่าเรื่องดังกล่าวจะไม่ได้รบั การพิจารณาโดย
คณะกรรมการบริษทั ฯ ภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565
II. กรณีผถู้ อื หน่ วยทรัสต์มคี ุณสมบัตไิ ม่ครบถ้วนตามข้อ 2 ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์จะแจ้ง
ผู้ถือหน่ วยทรัสต์ ภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เพื่อให้ทราบว่าเรื่องดังกล่าวจะ
ไม่ได้รบั การพิจาณาโดยคณะกรรมการบริษทั ฯ
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4) คณะกรรมการจะเป็ นผู้พจิ ารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ ซึง่ จะต้องไม่เข้าข่ายข้อ 3.1
5) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะได้บรรจุเป็ นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุม
สามัญประจาปี ผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ พร้อมทัง้ ข้อคิดเห็น ของคณะกรรมการบริษทั ฯ สาหรับเรื่องที่ไม่ผ่าน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษทั ฯ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะแจ้งให้ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์ทราบหลังการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฯ ภายในวันทาการถัดไป พร้อมชี้แจงเหตุผลผ่านช่องทางเว็บไซต์ ของ
กองทรัสต์ฯ และแจ้งอีกครัง้ ในวันประชุมสามัญประจาปี ผถู้ อื หน่วยทรัสต์
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