เกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญประจาปี ที่จดั ขึ้นในปี พ.ศ. 2564 ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และ
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเนื่ องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรื อโรคโควิด 19
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ลงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564 เนื่องจากวาระการประชุมสาหรับการประชุม
สามัญผูถ้ ื อหน่ วยลงทุนของกองทุนรวม ประจาปี 2564 มี เพียงวาระรายงานเพื่อให้ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุนรั บทราบ และ
เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับรายงานข้อมูลและเอกสารประกอบนั้น
บริ ษัทจัด การได้ร วบรวมค าถามและจัด ทาสรุ ปประเด็ นสาคัญในลักษณะคาถามและค าตอบจากการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่เกี่ยวข้องกับรายงานข้อมูล แทนการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
ของกองทุนรวม ประจาปี 2564 และเผยแพร่ ให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนและนักลงทุนรับทราบผ่านระบบสารสนเทศของตลาด
หลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการ (www.ktam.co.th) และของกองทุนรวม (www.kbspif.com)
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้ วย 1
ความเห็นของบริษัทจัดการ
บริ ษทั จัดการเห็นควรเสนอให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนรับทราบสรุ ปประเด็นสาคัญในลักษณะคาถามและคาตอบ
จากการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่เกี่ยวข้องกับรายงานข้อมูล แทนการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวม ประจาปี 2564
การลงมติ
เนื่องจากเป็ นเรื่ องเพื่อพิจารณารับทราบ จึงไม่มีการลงมติ
เรื่ องที่ 2

รับทราบการจัดการกองทุนรวมในเรื่ องที่สาคัญ และแนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต

บริ ษทั จัดการได้พิจารณาเห็นสมควรแจ้งให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนรับทราบเกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวมใน
เรื่ องที่ สาคัญ และแนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคตโดยมี รายละเอี ยดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้ วย 2 ซึ่ งสรุ ป
สาระสาคัญได้ดงั นี้
2.1 การจัดการกองทุนรวมในเรื่ องที่สาคัญที่เกิดขึน้ ในปี 2564
ในรอบปี บัญชี 2564 กองทุนรวมมีเงินรับตามสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ ประมาณ 275.14 ลบ. ซึ่ ง
มาจากการที่ KPP สามารถด าเนิ นการผลิ ตและจาหน่ า ยไฟฟ้ า ได้ตามเงื่ อ นไขของสั ญญาโอน
ผลประโยชน์ฯ และข้อกาหนดเกี่ยวกับผลประกอบกิจการไฟฟ้าขั้นต่า
2.2 แนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต
กากอ้อยเป็ นเชื้ อเพลิ งหลักในการผลิ ตไฟฟ้ าของ KPP ซึ่ งผันแปรตามปริ มาณผลผลิ ตอ้อยและ
น้ าตาลในแต่ละปี อย่างไรก็ดี โรงไฟฟ้ าของ KPP มีการจัดการด้านแหล่งเชื้ อเพลิงให้เพียงพอต่อ
2

การผลิตไฟฟ้าในส่ วนที่กองทุนรวมเข้าลงทุน เนื่ องจาก KPP ได้ทาสัญญาจัดจาหน่ายเชื้อเพลิง กับ
KBS โดยมีระยะเวลาของสัญญาสอดคล้องกับระยะเวลาของสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ ซึ่ งมีการ
กาหนดปริ มาณกากอ้อ ยขั้นต่ า ที่ KBS จะจัด หาและจาหน่ า ย รวมถึ งเชื้ อเพลิ งอื่ น ๆ ที่ ส ามารถ
ทดแทนกากอ้อย (เชื้อเพลิงชีวมวลประเภทอื่น เช่น ไม้สับ และ ใบอ้อย) ซึ่งเป็ นไปตามใบอนุญาตที่
เกี่ยวข้องให้แก่ KPP
ความเห็นของบริษัทจัดการ
บริ ษทั จัดการเห็ น ควรเสนอให้ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุน รั บทราบการจัด การกองทุนรวมในเรื่ องที่ สาคัญ และ
แนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต โดยมี รายละเอี ยดตามที่ เสนอข้างต้น เพื่อให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกาหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม
การลงมติ
เนื่องจากเป็ นเรื่ องเพื่อพิจารณารับทราบ จึงไม่มีการลงมติ
เรื่ องที่ 3

รับทราบผลการดาเนินงานของกองทุนรวมประจาปี 2564

บริ ษทั จัดการได้สรุ ปผลการดาเนิ นงานของกองทุนรวมที่เกิดขึ้นในรอบปี 2564 โดยมีรายละเอียดปรากฏ
ตามส่ วนที่ 4 ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน (สิ่ งที่ส่งมาด้ วย 3) โดยมีรายละเอียดที่สาคัญดังนี้
ผลการดาเนินงาน (หน่ วย:บาท)
รายได้จากการลงทุน
ค่าใช้จ่าย
รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ
กาไร (ขาดทุน) สุ ทธิจากเงินลงทุน
การเพิ่มขึ้นในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดาเนินงาน

สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
212,289,822
15,224,558
197,065,264
64,037,265
261,102,529

นอกจากนี้ งบแสดงฐานะทางการเงินสิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้ อบ
บัญชีรับอนุญาตจาก บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด เรี ยบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรแถลงให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนรับทราบ ดังนี้
ผลการดาเนินงาน (หน่ วย:บาท)
รวมสิ นทรัพย์
รวมหนี้สิน
สิ นทรัพย์สุทธิ

สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
3,074,975,717
2,136,311
3,072,839,406
3

ผลการดาเนินงาน (หน่ วย:บาท)
สิ นทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
จานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
10.9744
280,000,000

ความเห็นของบริษัทจัดการ
รายงานผลการด าเนิ น งานของกองทุ น รวมประจ าปี 2564 จัด ท าขึ้ น อย่ า งถู ก ต้อ งครบถ้ว นแล้ว จึ ง
เห็นสมควรเสนอให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนรับทราบรายงานผลการดาเนิ นงานของกองทุนรวมดังกล่าว เพื่อให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ และข้อกาหนดในโครงการจัดการ
กองทุนรวม
การลงมติ
เนื่องจากเป็ นเรื่ องเพื่อพิจารณารับทราบ จึงไม่มีการลงมติ
เรื่ องที่ 4

รับทราบงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีกาไรขาดทุนสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริ ษทั จัดการแจ้งให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนทราบว่า งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีกาไรขาดทุนของ
กองทุนรวมสิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตจาก
บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้ วย 3
ความเห็นของบริษัทจัดการ
งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีกาไรขาดทุนของกองทุนรวมสิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรั บรองโดยผูส้ อบบัญชี รั บอนุ ญาตแล้ว จึ งเห็ นสมควรเสนอให้ ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุน
รับทราบงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีกาไรขาดทุนของกองทุนรวมดังกล่าว เพื่อให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกาหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม
การลงมติ
เนื่องจากเป็ นเรื่ องเพื่อพิจารณารับทราบ จึงไม่มีการลงมติ
เรื่ องที่ 5

รับทราบการจ่ ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2564

กองทุนรวมมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนตามข้อกาหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม
โดยกาหนดให้บริ ษทั จัดการจ่ายเงินปั นผลแก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกาไรสุ ทธิ ที่ปรับปรุ งแล้วของ
รอบปี บัญชี โดยจ่ายเงินปันผลอย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ ผลการดาเนินงานของกองทุนรวมระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง
4

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กองทุนรวมมีกาไรสุ ทธิ ที่ปรับปรุ งแล้ว จานวน 260,104,348 บาท บริ ษทั จัดการจึงประกาศจ่ายเงิน
ปันผลให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนสาหรับปี 2564 จานวน 4 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
ครั้งที่

ผลการดาเนินงาน

1
1 ม.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2564
2
1 เม.ย. 2564 - 30 มิ.ย. 2564
3
1 ก.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2564
4
1 ต.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564
รวมเงินจ่ายปันผลต่อหน่วย
อัตราการจ่ายเงินปั นผลเทียบกับกาไรสุ ทธิที่ปรับปรุ งแล้ว

อัตราการจ่ ายเงินปันผล
(บาท:หน่ วย)
0.3960
0.2260
0.2020
0.2030
1.0270
110.56%

กาหนดจ่ ายเงินปันผลแก่
ผู้ถือหน่ วยลงทุน
16 มิ.ย. 64
15 ก.ย. 64
17 ธ.ค. 64
21 มี.ค. 65
-

ข้ อมูลการจ่ ายประโยชน์ ตอบแทนของกองทุนรวมย้ อนหลัง 5 ปี และยอดสะสม
ต่ อหน่ วย (บาท)
เงินปันผล
เงินลดทุน
รวม

2560
-

2561
-

2562
-

2563
0.4990
0.0000
0.4990

2564
1.0270
0.0000
1.0270

ตั้งแต่ จัดตั้ง
1.5260
0.0000
1.5260

ความเห็นของบริษัทจัดการ
การจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2564 เป็ นไปตามข้อกาหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม จึงเห็นสมควร
เสนอให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนรับทราบการจ่ายเงินปั นผล โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น
การลงมติ
เนื่องจากเป็ นเรื่ องเพื่อพิจารณารับทราบ จึงไม่มีการลงมติ
เรื่ องที่ 6

รับทราบการแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจาปี 2565

บริ ษทั จัดการได้พิจารณาและเสนอให้แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี จาก บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบ
บัญชี ของกองทุนรวม ประจาปี 2565 เพื่อทาหน้าที่ในการตรวจสอบและให้ความเห็ นต่อ งบการเงิ นของกองทุนรวม
เนื่ องจากมีประสบการณ์และความเชี่ ยวชาญในการสอบบัญชี มีมาตรฐานการทางานที่ดี และมีความรู ้ความเข้าใจใน
ธุรกิจ ตลอดจนปฏิบตั ิหน้าที่ได้เป็ นอย่างดีตลอดมา โดยมีรายชื่อผูส้ อบบัญชีดงั นี้

5

1.
2.
3.

นางสาวสุ ชาดา ตันติโอฬาร ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
นางสาวรสพร เดชอาคม
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

7138
4521
5659

โดยกาหนดให้ผูส้ อบบัญชี คนใดคนหนึ่ งข้างต้นเป็ นผูต้ รวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิ นของ
กองทุนรวมได้ และในกรณี ที่ผูส้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่ งไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้ บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด
จัดหาผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของ บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด เพื่อทาหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติ
และประสบการณ์ทางานของผูส้ อบบัญชีของกองทุนรวม ประจาปี 2565 ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้ วย 4
ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการได้พิจารณากาหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีประจาปี 2565 จานวน 1,000,000 บาท
ไม่รวมค่าบริ การอื่น ๆ (Out of Pocket Expenses) ตามรายละเอียดดังนี้
หน่วย: บาท
ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ปี 2564

ปี 2565

ส่ วนต่ าง

ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจาปี (Audit fee)

1,000,000

1,000,000

-ไม่มี-

หมายเหตุ:

ค่าสอบบัญชีขา้ งต้นยังไม่รวมค่าบริ การอื่น ๆ (Out of Pocket Expenses)

ความเห็นของบริษัทจัดการ
ผูส้ อบบัญชี จากบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด ได้ปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเหมาะสม มีความรู ้ความเชี่ยวชาญใน
การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรื อส่ วน
ได้เสี ยกับกองทุนรวม ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหน่วยลงทุนรายใหญ่ หรื อผู ้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยมีความอิสระต่อการ
ทาหน้าที่ จึงเห็นสมควรพิจารณาแต่งตั้งบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของกองทุนรวมในประจาปี 2565
ต่อไป โดยมีค่าตอบแทนเท่ากับ 1,000,000 บาท (ไม่รวมค่าบริ การอื่น ๆ) และนาเสนอให้ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุนรั บทราบ
เพื่อให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกาหนดใน
โครงการจัดการกองทุนรวม
การลงมติ
เนื่องจากเป็ นเรื่ องเพื่อพิจารณาทราบ จึงไม่มีการลงมติ
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ข้ อมูลสาหรับผู้ถือหน่ วยลงทุน
(1)

บริ ษ ัทจัดการกาหนดวันที่ 5 เมษายน 2565 เป็ นวันกาหนดรายชื่ อผูถ้ ื อหน่ วย (Record Date) ที่ มีสิ ทธิ เข้าร่ วม
ประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยลงทุน ประจาปี 2565

(2)

บริ ษทั จัดการได้เผยแพร่ หนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยลงทุนประจาปี 2565 พร้อมเอกสารประกอบการ
ประชุม ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการ (http://www.ktam.co.th) และของกองทุนรวม
(www.kbspif.com)

(3)

สาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหน่ วยลงทุนประจาปี 2565 บริ ษทั จัดการจะใช้การลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม
และการดาเนิ นการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-AGM) เพียงรู ปแบบเดียวเท่านั้น โดยไม่มีการจัดเตรี ยม
สถานที่/ห้องประชุมสาหรับการประชุมแต่อย่างใด

(4)

ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง หรื อมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นเข้าร่ วมการประชุมสามัญผูถ้ ื อ
หน่วยลงทุนประจาปี 2565 ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-AGM) โปรดลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์เข้าร่ วม
ประชุ ม ไม่ ว่า จะเป็ นเข้า ประชุ มด้วยตนเอง หรื อ ด้วยการมอบฉันทะ โดยบริ ษัทจัด การ จะเปิ ดระบบให้
ลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม ตั้งแต่วนั ที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 8.00 น. จนถึงวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 17.00
น. โปรดศึ ก ษารายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ใน ข้ อ ปฏิ บั ติ ส าหรั บการเข้ าร่ วมประชุ มผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ นผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉั นทะ สิ่ งที่ส่งมาด้ วย 5 ทั้งนี้ ในการลงทะเบี ยนเข้าร่ วมประชุ ม ผูถ้ ื อ
หน่วยลงทุนต้องอัพโหลดเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตน (กรณี เป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุน) หรื อหนังสื อมอบฉันทะ
และเอกสารประกอบการมอบฉันทะ (กรณี มอบฉันทะ) ตามที่กาหนดไว้ใน เอกสารสาหรับการเข้ าร่ วมประชุ มผู้
ถื อหุ้นผ่ านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สิ่ งที่ส่งมาด้ วย 6 เพื่อใช้ในการตรวจสอบสิ ทธิ ในการเข้าร่ วมประชุม
E-AGM ให้แก่บริ ษทั จัดการ
อย่างไรก็ดี เพื่อความสะดวกและเพื่อให้การจัดประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-AGM) เป็ นไปโดยเรี ยบร้อย
บริ ษ ัทจัด การขอสงวนสิ ทธิ ให้ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุน รวมถึ งผูร้ ั บมอบฉันทะ ที่ ลงทะเบี ย นภายในระยะเวลาที่
ก าหนด เข้า ร่ ว มประชุ ม สามัญ ผู ้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ประจ าปี 2565 และบริ ษัท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ ไ ม่ รั บ
ลงทะเบียนกรณี ที่เอกสารหรื อหลักฐานไม่ครบถ้วนหรื อไม่ถูกต้องหรื อไม่เป็ นไปตามเงื่อนไข
เมื่อบริ ษทั จัดการได้รับเอกสารตามที่กาหนดครบถ้วนแล้ว บริ ษทั จัดการจะดาเนิ นการตรวจสอบเอกสารเพื่อ
ยืนยันสิ ทธิเข้าร่ วมประชุม และเมื่อผ่านการตรวจสอบสิ ทธิแล้ว บริ ษทั จัดการจะมอบหมายให้ บริษัท ควิดแลบ
จากัด (Quidlab) (ซึ่ งเป็ นผูใ้ ห้บริ การระบบการประชุ ม E-AGM ของบริ ษทั จัดการ ที่ ได้รับการรั บรองจาก
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์) เป็ นผูจ้ ดั ส่ งชื่อผูใ้ ช้ (Username) และรหัสผูใ้ ช้ (Password) พร้อม
WebLink ในการเข้า สู่ ร ะบบการประชุ ม E-AGM ให้ แ ก่ ท่ า นตามข้อ มู ล ที่ ท่า นได้แจ้ง ต่ อบริ ษัท จัด การใน
ระหว่างลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม
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(5)

หากผูถ้ ื อหน่ วยลงทุนไม่สามารถเข้าร่ วมประชุ มผูถ้ ื อหน่ วยลงทุนผ่านสื่ ออิ เล็กทรอนิ กส์ (E-AGM) ได้ด้วย
ตนเอง โปรดมอบฉันทะให้ผูอ้ ื่นเข้าประชุมและออกเสี ยงแทนตน โดยใช้หนังสื อมอบฉันทะแบบ ก. ส่ วนผู ้
ถือหน่วยลงทุนต่างชาติ ซึ่ งแต่งตั้งให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหน่วยลงทุน โปรดใช้
หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. รายละเอียดหนังสื อมอบฉันทะปรากฏตาม สิ่ งที่ส่งมาด้ ว ย 7 นอกจากนี้ ผูถ้ ือ
หน่ วยลงทุนสามารถมอบฉันทะให้ บุคคลของบริษัทจัดการ คุณไพรัช มิคะเสน รายละเอียดปรากฏตาม สิ่ งที่ส่ง
มาด้ วย 8 เข้าประชุมและออกเสี ยงแทนตนได้ ผูร้ ับมอบฉันทะจะลงมติในแต่ละวาระตามที่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
กาหนดไว้ในหนังสื อมอบฉันทะ

(6)

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่ วมการประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยลงทุนประจาปี 2565 เป็ นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ ว
และเรี ยบร้อย ระบบจะเปิ ดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่ มการประชุม อย่างไรก็ตาม
การถ่ายทอดสดการประชุ มจะเริ่ มในเวลา 14.00 น. เท่านั้น และขอให้ท่านผูถ้ ื อหน่ วยลงทุน โปรดศึกษา คู่มือ
วิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ที่ Quidlab จะได้ส่งให้ท่านทางอีเมล (e-mail) โดยละเอียด
หากท่ านมีข้อสงสั ยหรื อประสบปั ญหาทางด้ านเทคนิคในการใช้ งานระบบการประชุ ม E-AGM ก่อนการประชุ ม
หรื อระหว่างการประชุม กรุณาติดต่ อ บริษัท ควิดแลบ จากัด (Quidlab) ผ่านช่องทางดังนี้
โทรศัพท์
02-013-4322 หรื อ 080-008-7616
อีเมล
info@quidlab.com
หรื อช่องทางการติดต่ออื่นที่ Quidlab จะระบุไว้ในอีเมลที่ได้ส่งให้แก่ท่าน

จึงขอเรี ยนเชิญท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุนเข้าร่ วมการประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยลงทุนประจาปี 2565 ในรู ปแบบการ
ประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-AGM) ตามวัน เวลา และวิธีการตามที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้น โดยจะเป็ นการประชุมผ่านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และจะไม่มีการจัดเตรี ยมสถานที่/ห้องประชุมสาหรับการประชุม แต่อย่างใด
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางชวินดา หาญรัตนกูล)
กรรมการผูจ้ ดั การ

หากท่านมีขอ้ สงสัย หรื อต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุ ณาติดต่อไปยังส่ วนงานบริ การลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-2686-6100 กด 9
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