วันที่ 3 สิงหาคม 2564
เรียน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่ กทร.สอส 095/2564 เรื่อง แจ้งยกเลิกสถานที่ในการจัดประชุม และเปลี่ยนรูปแบบการประชุมวิสามัญผู้ถือ
หน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2564 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เอ็มเอฟซี ป่าตอง เฮอริ เทจ (M-PAT) เป็นการประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน) (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี ป่าตอง เฮอริเทจ (MFC Patong Heritage Property Fund : M-PAT) ได้มีจดหมายเลขที่ กทร.
สอส. 87/2564 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2564 แจ้งกาหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็ม
เอฟซี ป่าตอง เฮอริเทจ ครั้งที่ 1/2564 ในวันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ที่ทาการบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน) ห้องประชุม 2006-2007 ชั้น 20 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวง
คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ตามความทราบแล้วนั้น
เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 ที่ได้กลับมาแพร่ระบาดเป็นระลอกใหม่ ซึ่งพบผู้ติดเชื้อจานวน
มากและมีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว และเพื่อให้เป็นไปตามข้อ 8 ของข้อกาหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราช
กาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28) ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ซึ่งกาหนดห้ามมิให้จัด
กิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มกันของบุคคลที่มีจานวนรวมกันมากกว่า 5 คน โดยให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดการอบรม
สัมมนา หรือการประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักนั้น บริษัทจัดการจึงเห็นสมควรให้ยกเลิกสถานที่ในการประชุม
และเปลี่ยนรูปแบบการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2564 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เอ็มเอฟซี ป่าตอง เฮอริ
เทจ เป็นรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามพระราชกาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น โดยไม่มีการจัดการประชุมที่ ห้องประชุม ณ ที่ทาการบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)
ทั้งนี้ รายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับการประชุม วัน เวลา วาระการประชุม และวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน
(Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2564 ให้คงเดิม โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เปิดเผย
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยแล้ว โดยบริษัทจัดการและเริ่ม
ดาเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในเวลา 10.00 น.
ในกรณี ที่ ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ต้ อ งการเข้ าร่ ว มประชุ มผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ กทรอนิ ก ส์ (E-EGM) ขอให้ ท่ า นกรอกข้ อ มู ลใน
แบบฟอร์มลงทะเบียนสาหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และสแกนหรือถ่ายรูปมายังบริษัทจัดการ
ที่อีเมล mpategm64@mfcfund.com ภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 พร้อมศึกษาระเบียบและวิธีการในการเข้าร่วมประชุม
วิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ที่ส่งมาพร้อมนี้ด้วย เมื่อบริษัทจัดการได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้น
ตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือ หน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2564 ถูกต้องครบถ้วน
แล้ว บริษัทจัดการจะส่งลิงก์สาหรับเข้าร่วมประชุม และคู่มือการใช้งานในระบบไปยัง Email ที่ได้ส่งมาแจ้งบริษัทจัดการ
สาหรับใช้ในโปรแกรมการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยระบบของบริษัท โอเจอินเตอร์
เนชั่นแนล จากัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่สอดคล้องตามข้อกาหนดของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ดังกล่าว สามารถ
มอบฉันทะให้ตัวแทนบริษัทจัดการที่ได้กาหนดและแจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนเข้ าร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนแทนได้
ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนมีคาถาม สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี
จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 026492189
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวณัฐรี พนัสสุทรากร)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

แบบฟอร์มลงทะเบียนสําหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
Registration form for attending the E-EGM through Electronics Meeting Platform
เขียนที่....................................................
Written at

วันที่ ..........................เดือน.............................พ.ศ.................
Date Month Year
1) ข้าพเจ้า....................................................................หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง.........................
I/We,
Identification Card/Passport number

สัญชาติ.......................................อยู่บ้านเลขที่...................ถนน........................................ตาบล/แขวง.........................
Nationality

Residing at No. Road

Subdistrict

อาเภอ/เขต...............................................จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์..........................................
District

Province

Postal Code

อีเมล์.......................................................โทรศัพท์มือถือ..............................................................................................
E-mail

Mobile Phone

เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เอ็มเอฟซี ป่าตอง เฮอริเทจ (M-PAT)
Being a unitholder of MFC Patong Heritage Property Fund (M-PAT)

โดยถือหน่วยลงทุนรวมทัง้ สิ้น ........................................................................................ หน่วย
Holding the total amount of

units

มีประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สาหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2564
I would like to participate the Electronic Extraordinary General Meeting of Unitholders No.1/2021

1.

เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองผ่านสือ่ อิเลกทรอนิกส์ และขอให้บริษัทจัดการส่งเว็บลิงค์ (Web Link) เพื่อเข้าร่วม
ประชุมมาที่ Email:
Self-Attending via E-meeting and request the Management Company to send the web link for attending the E-meeting
to email:

2.

มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว)
เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น
และขอให้บริษัทจัดการส่งเว็บลิงค์ (Web Link) เพื่อเข้าร่วมประชุมมาที่ Email:
Proxy to
attend the meeting
and request the Management Company to send the web link for attending the E-meeting to email:

2) โปรดจัดส่งเอกสารแบบฟอร์มการลงทะเบียนฉบับนี้พร้อมเอกสารเพื่อยืนยันตัวตนตามเอกสารแนบ 1 วิธีการเข้าร่วมประชุม
โดยสแกนหรือถ่ายรูปมายังบริษทั จัดการที่อีเมลล์ภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ผ่านไปรษณียอ์ ิเล็คทรอนิกส์
mpategm64@mfcfund.com
Please submit Registration form together with the required document per an attachment 1 by 6 August 2021 by email to
mpategm64@mfcfund.com

3) เมื่อได้รับการยืนยันตัวตนบริษัทจัดการจะจัดส่งลิงค์การเข้าร่วมประชุมและวิธกี ารเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลล์ที่ท่านได้ระบุ
ข้างต้น
Once you have verified, the company will send the Link to join the meeting via the email specified above.

4) ในวันประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะต้องเตรียม เลขบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และเลขบัตรประชาชนไว้ สาหรับการเข้าร่วมประชุม
Please prepare your Account Number and your Identification Card Number for log in the meeting.

ลงชื่อ....................................................ผู้ถือหน่วยลงทุน
Signed……………….....………..........……….Unitholder

เอกสารแนบ 1
ระเบียบและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน) (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี ป่าตอง เฮอริเทจ (MFC Patong Heritage Property Fund : M-PAT) ขอแจ้งให้ทราบถึงแนวปฏิบตั ิ
ตนในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ดังนี้
1. กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่ตัวแทนบริษัทจัดการ
ผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
1.1. การยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือผู้รับมอบฉันทะ
ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องส่งแบบลงทะเบียน และสาเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้ถือ
หน่วยลงทุนและผู้รับมอบฉันทะ (ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการมอบฉันทะ) เพื่อยืนยันตัวตนมายังบริษัทจัดการโดย
สแกนหรือถ่ายรูปส่งมายังบริษัทที่อีเมล mpategm64@mfcfund.com ภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2564
1.2. การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 ภายหลังจากที่ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้รับมอบฉันทะได้ยืนยันตัวตนตามข้อ 1.1 และบริษัทจัดการได้ตรวจสอบ
รายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อมูลสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิ
เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2564 และผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้รับมอบฉันทะได้ยืนยันตัวตน
แจ้งกลับมายังบริษัทจัดการภายในวันที่กาหนดแล้ว ลิ้งค์เข้าร่วมประชุมเฉพาะบุคคล รวมถึงคู่มือการเข้าใช้งาน
ในระบบจะถูกจัดส่งไปยังอีเมลที่ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้รับมอบฉันทะได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัทจัดการเพื่อใช้ใน
การเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ผ่านทางระบบของ
บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่
1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้รับมอบฉันทะ 1 ราย ต่อ 1 อีเมลล์ เท่านั้น
 ขอให้ท่านศึกษาคู่มอื การเข้าใช้งานในระบบการประชุม E-EGM ที่ได้ส่งให้แก่ท่านโดยละเอียด ทั้งนี้ ระบบจะเปิด
ให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ล่วงหน้า 1 ชั่วโมง ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดการ
ประชุมจะเริ่มในเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
 สาหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-EGM ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนใน
แต่ละวาระได้ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้รับมอบ
ฉันทะไม่ลงคะแนนสาหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ
 กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-EGM ก่อนการประชุม หรือระหว่างการ
ประชุม กรุณาติดต่อ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการ
ใช้งานระบบไปให้ท่าน
 ทั้งนี้ การใช้โปรแกรมลงทะเบียนและนับคะแนนของบริษัท จัดการสามารถใช้ได้กับ คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค แท็ป
เล็ต หรือโทรศัพท์มือถือ ผ่าน Web Browser: Chrome อินเตอร์เน็ตความเร็ว 4G หรือ อินเตอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน
โดยระบบรองรับการเข้าร่วมประชุมทั้งแบบ E-Meeting และ E-Voting ตามวิธีการทั้งแบบมาด้วยตนเองและการ
มอบฉันทะ

