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ข้ อปฏิบัติสำหรับกำรเข้ ำร่ วมประชุมผู้ถือหน่ วยลงทุนผ่ ำนสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
บริ ษทั จัดการขอแจ้งข้อปฏิบตั ิสาหรับการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุนผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังนี้
ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุน หรื อผูร้ ับมอบฉันทะที่ ประสงค์เข้าร่ วมประชุ ม E-AGM สามารถแจ้งความประสงค์โดยนาส่ ง
เอกสารแสดงตั ว ตนเพื่ อ ยื น ยัน สิ ทธิ เ ข้ า ร่ วมประชุ ม E-AGM ผ่ า นระบบน าส่ งเอกสาร (Pre-Registration)
เพื่อระบุตวั ตน โดย
1.

เข้าไปที่ https://kbspif.foqus.vc/registration/ หรื อ

2.

สแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ ระบบ

โดยระบบจะเปิ ดให้ดาเนินการตั้งแต่ วันที่ 12 เมษำยน 2565 เวลำ 8.00 น. ถึง วันที่ 27 เมษำยน 2565 เวลำ 17.00 น.
ขั้นตอนกำรลงทะเบียน
1. เมื่อเข้าสู่ ระบบแล้ว ให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนหรื อผูร้ ับมอบฉันทะ กรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดง (โดยข้อมูลที่กรอก
ในระบบต้องตรงกันกับข้อมูล ณ วัน Record Date จากบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด) เช่น
• เลขทะเบียนผูถ้ ือหลักทรัพย์
• เลขบัตรประชาชน / เลขหนังสื อเดินทาง / เลขทะเบียนนิติบุคคล
• อี เมลที่ ใช้ส าหรั บ การรั บ WebLink ในการเข้า สู่ ก ารประชุ ม E-AGM ชื่ อ ผู ้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่าน (Password) สาหรับการเข้าร่ วมประชุม E-AGM
• หมายเลขโทรศัพท์
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• นอกจากนี้ กรุ ณาอัพโหลดเอกสารเพิม่ เติม ตามกรณี ดังนี้
กรณีเข้ ำร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
ตาม สิ่ งที่ส่งมาด้วย 6

กรณีมอบฉันทะให้ บุคคลอื่น / นิติบุคคล
ที่ไม่ ใช่ บุคคลของบริษัทจัดกำร
ตาม สิ่ งที่ส่งมาด้วย 6
และเอกสารฉบับจริ ง ให้ส่งทางไปรษณี ย ์

2. เมื่อบริ ษทั จัดการได้รับเอกสารตามข้อ 1 จากผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรื อผูร้ ับมอบฉันทะ บริ ษทั จัดการจะดาเนิ นการ
ตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิ ทธิ เข้าร่ วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิ ทธิ แล้ว ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนหรื อ
ผูร้ ับมอบฉันทะจะได้รับอีเมลแจ้งรายละเอียด ดังนี้
• ชื่อผูใ้ ช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password)
• WebLink ในการเข้าสู่ ระบบการประชุม E-AGM
• คู่มือการใช้งานระบบ
ในกรณี ที่ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรื อผูร้ ับมอบฉันทะไม่ได้รับการอนุมตั ิ ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งสาเหตุ และสามารถ
ยืน่ เอกสารเพิ่มเติมหรื อนาส่ งเอกสารที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมได้
3. ทั้งนี้ ขอให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนหรื อผูร้ ับมอบฉันทะ เก็บรักษาชื่อผูใ้ ช้ (Username) และรหัสผูใ้ ช้ (Password) ไว้
เป็ นความลับ ไม่เปิ ดเผยแก่ผอู ้ ื่น และในกรณี ที่ชื่อผูใ้ ช้ (Username) และรหัสผูใ้ ช้ (Password) ของท่านสู ญหาย
หรื อยังไม่ได้รับภายในวันที่ 27 เมษายน 2565 กรุ ณาติดต่อบริ ษทั จัดการ โดยทันที
4. ขอให้ท่านศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ที่บริ ษทั จัดการหรื อผูใ้ ห้บริ การระบบได้ส่งให้
ท่านทางอีเมล (e-mail) โดยละเอี ยด ทั้งนี้ ระบบจะเปิ ดให้ท่านลงทะเบี ยนเข้าร่ วมประชุมล่วงหน้า 1 ชัว่ โมง
(13.00 น.) ก่อนเริ่ มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่ มในเวลา 14.00 น. เท่านั้น
5. สาหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM ผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรื อผูร้ ับมอบฉันทะสามารถลงคะแนน
ในแต่ละวาระได้ โดยลงคะแนน “เห็ นด้วย” หรื อ “ไม่เห็ นด้วย” หรื อ “งดออกเสี ยง” กรณี ที่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
หรื อ ผูร้ ั บ มอบฉั น ทะไม่ ลงคะแนนส าหรั บ วาระใด ๆ ระบบจะนับ คะแนนของท่ า นเป็ น “เห็ น ด้ว ย” โดย
อัตโนมัติ
6. กรณี ที่ท่านประสบปั ญหาทางด้านเทคนิ คในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อนการประชุม หรื อระหว่าง
การประชุม กรุ ณาติดต่อ Quidlab ซึ่ งเป็ นผูใ้ ห้บริ การระบบการประชุม E-AGM ของบริ ษทั จัดการ โดยบริ ษทั
จัดการจะระบุช่องทางการติดต่อ Quidlab ไว้ในอีเมลที่ได้ส่งชื่อผูใ้ ช้ (Username) และรหัสผูใ้ ช้ (Password) ให้
ท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุน

