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ของกองทุนรวม ประจ าปี 2564 ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทน./จ. 10/2564 เร่ือง การด าเนินการ
เก่ียวกบัการจดัประชุมสามญัประจ าปีท่ีจดัขึ้นในปี พ.ศ. 2564 ของผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละ
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเน่ืองจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ลงวนัท่ี 21 มกราคม พ.ศ. 2564 เน่ืองจากวาระการประชุมส าหรับการประชุม
สามญัผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ประจ าปี 2564 มีเพียงวาระรายงานเพื่อให้ผูถื้อหน่วยลงทุนรับทราบ และ  
เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายงานขอ้มูลและเอกสารประกอบนั้น 

บริษัทจัดการได้รวบรวมค าถามและจัดท าสรุปประเด็นส าคัญในลักษณะค าถามและค าตอบจากการ
สอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายงานขอ้มูล แทนการจดัประชุมสามญัผูถื้อหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวม ประจ าปี 2564 และเผยแพร่ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนและนกัลงทุนรับทราบผา่นระบบสารสนเทศของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษทัจัดการ (www.ktam.co.th) และของกองทุนรวม (www.egatif.com)  
เม่ือวนัท่ี 14 มิถุนายน 2564 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 

ความเห็นของบริษัทจัดการ 

บริษทัจดัการเห็นควรเสนอใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนรับทราบสรุปประเด็นส าคญัในลกัษณะค าถามและค าตอบ
จากการสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายงานขอ้มูล แทนการจดัประชุมสามญัผูถื้อหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวม ประจ าปี 2564 

การลงมติ 

เน่ืองจากเป็นเร่ืองเพื่อพิจารณารับทราบ จึงไม่มีการลงมติ 

เร่ืองที่ 2 รับทราบการจัดการกองทุนรวมในเร่ืองที่ส าคัญ และแนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต 

  บริษทัจดัการไดพ้ิจารณาเห็นสมควรแจง้ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนรับทราบเก่ียวกบัการจดัการกองทุนรวมใน
เร่ืองท่ีส าคญั และแนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคตโดยมีรายละเอียดปรากฏตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 ซ่ึงสรุป
สาระส าคญัไดด้งัน้ี  

2.1 การจัดการกองทุนรวมในเร่ืองที่ส าคัญที่เกิดขึน้ในปี 2564 

 ผลการด าเนินงานในปี 2564 โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดท่ี 1 สามารถรักษาความพร้อมจ่าย (CAH) 
ได ้7,973.5 ชัว่โมง หรือคิดเป็น 98.29% ของจ านวนชัว่โมงความพร้อมจ่ายท่ีก าหนดไวต้ามสัญญา 
ท่ี 8,112 ชัว่โมง โดยมีรายละเอียดการบ ารุงรักษา เพื่อให้โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดท่ี 1 อยู่ใน
สภาพพร้อมในการจดัหาผลประโยชน์ ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 
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2.2 แนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต 

 เพื่อให้โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดท่ี 1 อยู่ในสภาพท่ีพร้อมในการจดัหาประโยชน์ โรงไฟฟ้าพระ
นครเหนือ มีแผนจะบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าในปี 2565 โดยมีรายละเอียดตาม ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 

ความเห็นของบริษัทจัดการ 

  บริษทัจัดการเห็นควรเสนอให้ผูถื้อหน่วยลงทุนรับทราบการจัดการกองทุนรวมในเร่ืองท่ีส าคญั และ
แนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอขา้งต้น เพื่อให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้ก าหนดในโครงการจดัการกองทุนรวม  

การลงมติ 

เน่ืองจากเป็นเร่ืองเพื่อพิจารณารับทราบ จึงไม่มีการลงมติ 

เร่ืองที่ 3  รับทราบผลการด าเนินงานของกองทุนรวมประจ าปี 2564  

  บริษทัจดัการไดส้รุปผลการด าเนินงานของกองทุนรวมท่ีเกิดขึ้นในรอบปี 2564 โดยมีรายละเอียดปรากฏ
ตามส่วนท่ี 4 ของ รายงานประจ าปี 2564 (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 3) โดยมีรายละเอียดท่ีส าคญัดงัน้ี 
 

ผลการด าเนินงาน (หน่วย:บาท) ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
รายไดจ้ากการลงทุน 969,546,653 
ค่าใชจ่้าย 26,272,590 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 943,274,063 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน (1,066,535,237) 
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน (123,261,174) 

  นอกจากน้ี งบแสดงฐานะทางการเงินส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ไดผ้่านการตรวจสอบโดยผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตจาก บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เรียบร้อยแลว้ จึงเห็นสมควรแถลงใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนรับทราบ ดงัน้ี 

ผลการด าเนินงาน (หน่วย:บาท) ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
รวมสินทรัพย ์ 20,242,162,995 
รวมหน้ีสิน 1,971,732 
สินทรัพยสุ์ทธิ 20,240,191,263 
สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 9.7052 
จ านวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 2,085,500,000 
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ความเห็นของบริษัทจัดการ 

  รายงานผลการด าเนินงานของกองทุนรวมประจ าปี 2564 จัดท าขึ้ นอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึง
เห็นสมควรเสนอให้ผูถื้อหน่วยลงทุนรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของกองทุนรวมดงักล่าว เพื่อให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และขอ้ก าหนดในโครงการจัดการ
กองทุนรวม 

การลงมติ 

เน่ืองจากเป็นเร่ืองเพื่อพิจารณารับทราบ จึงไม่มีการลงมติ 

เร่ืองที่ 4  รับทราบงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีก าไรขาดทุนส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

บริษทัจดัการแจง้ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบว่า งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบญัชีก าไรขาดทุนของ 
กองทุนรวมส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ไดผ้่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจาก 
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 3 

ความเห็นของบริษัทจัดการ 

งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบญัชีก าไรขาดทุนของกองทุนรวมส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผูส้อบบัญชีรับอนุญาตแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ผูถื้อหน่วยลงทุน 
รับทราบงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบญัชีก าไรขาดทุนของกองทุนรวมดงักล่าว เพื่อให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้ก าหนดในโครงการจดัการกองทุนรวม 

การลงมติ 

เน่ืองจากเป็นเร่ืองเพื่อพิจารณารับทราบ จึงไม่มีการลงมติ 

เร่ืองที่ 5  รับทราบการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2564 

กองทุนรวมมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามขอ้ก าหนดในโครงการจดัการกองทุนรวม
โดยก าหนดให้บริษทัจดัการจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลว้ของ
รอบปีบญัชี โดยจ่ายเงินปันผลอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง ทั้งน้ี บริษทัจดัการจึงประกาศจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน
ส าหรับปี 2564 จ านวน 4 คร้ัง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  
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คร้ังที่ ผลการด าเนินงาน อัตราการจ่ายเงินปันผล 
(บาท:หน่วย) 

ก าหนดจ่ายเงินปันผลแก่
ผู้ถือหน่วยลงทุน 

1 1 ม.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2564 0.1800 16 มิ.ย. 2564 
2 1 เม.ย. 2564 - 30 มิ.ย. 2564 0.1590 15 ก.ย. 2564 
3 1 ก.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2564 0.0800 17 ธ.ค. 2564 
4 1 ต.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 0.1171 21 มี.ค. 2565 

รวมเงินจ่ายปันผลต่อหน่วย 0.5361  

ข้อมูลการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทุนรวมย้อนหลัง 5 ปีและยอดสะสม 

ต่อหน่วย (บาท) 2560 2561 2562 2563 2564 ตั้งแต่จัดตั้ง 
เงินปันผล 0.7900 0.7900 0.7800 0.8464 0.5361 4.4875 
เงินลดทุน - - - - 0.2440 0.5260 
รวม 0.7900 0.7900 0.7800 0.8464 0.7801 5.0135 

ความเห็นของบริษัทจัดการ 

  การจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 เป็นไปตามขอ้ก าหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม จึงเห็นสมควร
เสนอใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนรับทราบการจ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอขา้งตน้ 

การลงมติ 

เน่ืองจากเป็นเร่ืองเพื่อพิจารณารับทราบ จึงไม่มีการลงมติ 

เร่ืองที่ 6  รับทราบการแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2565 

บริษทัจดัการไดพ้ิจารณาและเสนอให้แต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก บริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบ

บญัชีของกองทุนรวม ประจ าปี 2565 เพื่อท าหน้าท่ีในการตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของกองทุนรวม 

เน่ืองจากมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี มีมาตรฐานการท างานท่ีดี และมีความรู้ความเขา้ใจใน

ธุรกิจ ตลอดจนปฏิบติัหนา้ท่ีไดเ้ป็นอยา่งดีตลอดมา โดยมีรายช่ือผูส้อบบญัชีดงัน้ี 

1. นางสาวพิมพใ์จ มานิตขจรกิจ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี   4521 

2. นางสาวรสพร เดชอาคม  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี   5659 

3. นางสาวสุชาดา ตนัติโอฬาร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี   7138 
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โดยก าหนดให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงขา้งตน้เป็นผูต้รวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ

กองทุนรวมได ้ และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงไม่สามารถปฏิบติังานได ้ ให้  บริษทั  ส านกังาน อีวาย  จ ากดั  

จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตรายอ่ืนของ  บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั  เพื่อท าหน้าท่ีแทนได ้ ทั้งน้ี  รายละเอียดประวติั

และประสบการณ์ท างานของผูส้อบบญัชีของกองทุนรวม  ประจ าปี 2565 ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย  4 

ทั้งน้ี บริษทัจดัการไดพ้ิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 จ านวน 1,100,000 บาท 
ไม่รวมค่าบริการอ่ืน ๆ (Out of Pocket Expenses) ตามรายละเอียดดงัน้ี 
                                                                                                                                       หน่วย: บาท 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ปี 2564 ปี 2565 ส่วนต่าง 

ค่าสอบบญัชีงบการเงินประจ าปี (Audit fee) 1,100,000 1,100,000 -ไม่มี- 

หมายเหตุ:  ค่าสอบบญัชีขา้งตน้ยงัไม่รวมค่าบริการอ่ืน ๆ (Out of Pocket Expenses) 

ความเห็นของบริษัทจัดการ 

  ผูส้อบบญัชี จากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ไดป้ฏิบติัหน้าท่ีอย่างเหมาะสม มีความรู้ความเช่ียวชาญใน
การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์และไม่มีความสัมพนัธ์ และ/หรือส่วน
ไดเ้สียกบักองทุนรวม ผูบ้ริหาร ผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว โดยมีความอิสระต่อการ
ท าหนา้ท่ี จึงเห็นสมควรพิจารณาแต่งตั้งบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของกองทุนรวมในประจ าปี 2565 
ต่อไป โดยมีค่าตอบแทนเท่ากบั 1,100,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการอ่ืน ๆ) และน าเสนอให้ผูถื้อหน่วยลงทุนรับทราบ 
เพื่อให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้ก าหนดใน
โครงการจดัการกองทุนรวม 

การลงมติ 

เน่ืองจากเป็นเร่ืองเพื่อพิจารณาทราบ จึงไม่มีการลงมติ  

ข้อมูลส าหรับผู้ถือหน่วยลงทุน 

(1) บริษทัจดัการก าหนดวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหน่วยลงทุน (book closing date) ในวนัท่ี 7 เมษายน 2565  
เพื่อก าหนดสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหน่วยลงทุน ประจ าปี 2565 

(2) บริษทัจดัการไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหน่วยลงทุนประจ าปี 2565 พร้อมเอกสารประกอบการ
ประชุม ซ่ึงสามารถดาวน์โหลดไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ (http://www.ktam.co.th) และของกองทุนรวม 
(www.egatif.com) 
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(3) ส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหน่วยลงทุนประจ าปี 2565 บริษทัจดัการจะใช้การลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 
และการด าเนินการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยไม่มีการจดัเตรียม
สถานท่ี/หอ้งประชุมส าหรับการประชุมแต่อยา่งใด  

(4) ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีประสงค์จะเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อ
หน่วยลงทุนประจ าปี 2565 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โปรดลงทะเบียนเพื่อแจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วม
ประชุม ไม่ว่าจะเป็นเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือ ด้วยการมอบฉันทะ โดยบริษัทจัดการจะเปิดระบบให้
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ตั้ งแต่วนัท่ี 12 เมษายน 2565 เวลา 8.00 น. จนถึงวนัท่ี  25 เมษายน 2565 เวลา  
17.00 น. โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมใน ข้อปฏิบัติส าหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ ส่ิงที่ส่งมาด้วย 5 ทั้งน้ี ในการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม ผูถื้อ
หน่วยลงทุนตอ้งอพัโหลดเอกสารหลกัฐานยืนยนัตวัตน (กรณีเป็นผูถื้อหน่วยลงทุน) หรือหนงัสือมอบฉันทะ 
และเอกสารประกอบการมอบฉนัทะ (กรณีมอบฉนัทะ) ตามท่ีก าหนดไวใ้น เอกสารส าหรับการเข้าร่วมประชุมผู้
ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ส่ิงที่ส่งมาด้วย 6 เพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเขา้ร่วมประชุม  
E-AGM ใหแ้ก่บริษทัจดัการ  

อย่างไรก็ดี เพื่อความสะดวกและเพื่อให้การจดัประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เป็นไปโดยเรียบร้อย 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิให้ผูถื้อหน่วยลงทุน รวมถึงผูรั้บมอบฉันทะ ท่ีลงทะเบียนภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนด เข้าร่วมประชุมสามัญผู ้ถือหน่วยลงทุน ประจ าปี 2565 และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่รับ
ลงทะเบียนกรณีท่ีเอกสารหรือหลกัฐานไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้งหรือไม่เป็นไปตามเง่ือนไข 

เม่ือบริษทัจดัการไดรั้บเอกสารตามท่ีก าหนดครบถว้นแลว้ บริษทัจดัการจะด าเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อ
ยนืยนัสิทธิเขา้ร่วมประชุม และเม่ือผา่นการตรวจสอบสิทธิแลว้ บริษทัจดัการจะมอบหมายให ้บริษัท ควิดแลบ 
จ ากัด (Quidlab) (ซ่ึงเป็นผูใ้ห้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษทัจัดการ ท่ีได้รับการรับรองจาก
ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์) เป็นผูจ้ดัส่งช่ือผูใ้ช ้(Username) และรหสัผูใ้ช ้(Password) พร้อม 
WebLink ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM ให้แก่ท่านตามข้อมูลท่ีท่านได้แจ้งต่อบริษัทจัดการใน
ระหวา่งลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 

(5) หากผูถื้อหน่วยลงทุนไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ได้ด้วย
ตนเอง โปรดมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นเขา้ประชุมและออกเสียงแทนตน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก .  ส่วนผู ้
ถือหน่วยลงทุนต่างชาติ ซ่ึงแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผูร้ับฝากและดูแลหน่วยลงทุน โปรดใช้
หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. รายละเอียดหนังสือมอบฉันทะปรากฏตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วย 7 นอกจากน้ี ผูถ้ือ
หน่วยลงทุนสามารถมอบฉันทะให้บุคคลของบริษัทจัดการ คุณไพรัช มิคะเสน รายละเอียดปรากฏตาม ส่ิงที่ส่ง
มาด้วย 8  เขา้ประชุมและออกเสียงแทนตนได ้ผูรั้บมอบฉันทะจะลงมติในแต่ละวาระตามท่ีผูถื้อหน่วยลงทุน
ก าหนดไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะ 
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(6) เพื่อให้การลงทะเบียนเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหน่วยลงทุนประจ าปี 2565 เป็นไปดว้ยความสะดวกรวดเร็ว
และเรียบร้อย ระบบจะเปิดใหท้่านลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมล่วงหนา้ 60 นาที ก่อนเร่ิมการประชุม  อยา่งไรก็ตาม 
การถ่ายทอดสดการประชุมจะเร่ิมในเวลา 14.00 น. เท่านั้น  และขอให้ท่านผูถื้อหน่วยลงทุน โปรดศึกษา คู่มือ
วิธีการใชง้านระบบการประชุม E-AGM ท่ี Quidlab จะไดส่้งใหท้่านทางอีเมล (e-mail) โดยละเอียด 

หากท่านมีข้อสงสัยหรือประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ก่อนการประชุม
หรือระหวา่งการประชุม กรุณาติดต่อ บริษัท ควิดแลบ จ ากัด (Quidlab) ผา่นช่องทางดงัน้ี  
 โทรศพัท ์ 02-013-4322 หรือ  080-008-7616 
 อีเมล  info@quidlab.com   
  หรือช่องทางการติดต่ออ่ืนท่ี Quidlab จะระบุไวใ้นอีเมลท่ีไดส่้งให้แก่ท่าน   

 จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหน่วยลงทุนเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหน่วยลงทุนประจ าปี 2565 ในรูปแบบการ
ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวนั เวลา และวิธีการตามท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้ โดยจะเป็นการประชุมผ่านส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์เท่านั้น และจะไม่มีการจดัเตรียมสถานท่ี/หอ้งประชุมส าหรับการประชุม แต่อยา่งใด 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

         ขอแสดงความนบัถือ 

 
 
     

  (นางชวินดา หาญรัตนกูล) 
กรรมการผูจ้ดัการ 

 

 

 

หากท่านมีขอ้สงสัย หรือตอ้งการสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
กรุณาติดต่อไปยงัส่วนงานบริการลูกคา้สัมพนัธ์ โทรศพัท ์0-2686-6100 กด 9      




