สิ่งที่ส่งมำด้ วย 2
หลักเกณฑ์ การส่ งคาถามและสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม
ที่เกี่ยวข้ องกับกองทรัสต์ AIMCG และเอกสารข้ อมูลของกองทรัสต์ ประจาปี 2563
1. คุณสมบัติของผู้ถือหน่ วยทรั สต์ ท่ีมีสิทธิส่งคาถามและสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้ องกับ
กองทรัสต์ AIMCG และเอกสารข้ อมูลของกองทรัสต์ ประจาปี 2563
- เป็ น ผู้ถื อ หน่ ว ยทรั สต์ ข องกองทรั สต์ AIMCG ที่ มี สิท ธิ ใ นกำรได้ รั บ ข้ อ มูลของกองทรั สต์ AIMCG
ประจำปี 2563 สำหรับผู้ถือหน่วยทรัสต์ ตำมรำยชื่อที่ได้ จำกกำรกำหนดรำยชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิในกำรเข้ ำร่ วม
ประชุมสำมัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2563 ในวันที่ 3 เมษำยน 2563 (Record Date)
2. เนือ้ หาของคาถามและการสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม
- ต้ องเกี่ยวข้ องกับข้ อมูลที่ระบุไว้ ในเอกสำรข้ อมูลของกองทรัสต์ AIMCG ประจำปี 2563 สำหรับผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ ซึง่ มีหวั ข้ อหลัก ดังนี ้
(1) รับทรำบผลกำรดำเนินงำนของกองทรัสต์ AIMCG ประจำปี 2562
(2) รับทรำบงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินและงบกำไรขำดทุน ของกองทรัสต์ AIMCG สำหรับปี 2562
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
(3) รับทรำบกำรแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ AIMCG
ประจำปี 2563
- เป็ นข้ อมูลอื่นที่มีควำมสำคัญเกี่ยวกับกองทรัสต์ AIMCG
3. ขัน้ ตอนการพิจารณา
- ผู้ถื อ หน่ ว ยทรั สต์ ที่ มี คุณ สมบัติ ต ำมข้ อ 1. สำมำรถน ำส่ ง ค ำถำมและสอบถำมข้ อ มูลเพิ่ ม เติ มที่
เกี่ ยวข้ องกับกองทรั สต์ AIMCG และเอกสำรข้ อมูลของกองทรัสต์ ประจำปี 2563 โดยใช้ “แบบการส่ งคาถามและ
สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม” ตำมเอกสำรแนบท้ ำยนี ้ โดยส่งทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) มำที่ ir@aimrm.co.th
- ผู้ถือหน่วยทรัสต์ต้องระบุชื่อ นำมสกุล สัญชำติ เลขบัตรประชำชน หรื อเลขหนังสือเดินทำง หรื อเลข
ทะเบียนนิติบคุ คล (แล้ วแต่กรณี) ที่อยู่ เบอร์ โทรศัพท์ อีเมล (ถ้ ำมี) พร้ อมทังจ
้ ำนวนหน่วยทรัสต์ที่ถือในกองทรัสต์ AIMCG
- ผู้ถื อ หน่ ว ยทรั สต์ ต้ อ งจัด ส่ งค ำถำมและสอบถำมข้ อ มูลเพิ่ ม เติ มดังกล่ ำ วมำยังบริ ษัท ฯ ผ่ ำ นทำง
จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) มำที่ ir@aimrm.co.th ระหว่ างวันที่ 10 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563
(นับเป็ นระยะเวลำ 21 วันนับแต่วนั ที่บริษัทฯ ได้ ดำเนินกำรจัดส่งข้ อมูลของกองทรัสต์ AIMCG ประจำปี 2563 ให้ แก่ผ้ ถู ือ
หน่วยทรัสต์)
- ผู้จัดกำรกองทรัสต์จะพิจำรณำกลั่นกรองคำถำมในเบื ้องต้ น และผู้จัดกำรกองทรัสต์จะดำเนินกำร
จัดทำสรุปประเด็นสำคัญในลักษณะคำถำมและคำตอบเพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ทรำบและเผยแพร่ผ่ำนระบบสำรสนเทศ
ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภำยใน 14 วัน นับแต่วนั ที่บริ ษัทฯ ปิ ดรับข้ อซักถำมนัน้ ทังนี
้ ้ ในกรณีที่เป็ นคำถำม
และกำรสอบถำมข้ อมูลเพิ่มเติมที่ไม่เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ในข้ อ 2. หรื อเป็ นคำถำมและกำรสอบถำมข้ อมูลเพิ่มเติมที่
ไม่ได้ ส่งมำยังบริ ษัทฯ ภำยในวันที่กำหนดตำมข้ อ 3. ข้ ำงต้ น บริ ษัทฯ จะถือว่ำผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่ได้ ใช้ สิทธิในกำรส่ง
คำถำมและสอบถำมข้ อมูลเพิ่มเติม
หน้ ำที่ 8 ของทังหมด
้
9 หน้ ำ

