ที่ ธห.อ. 630504
วันที่ 29 พฤษภาคม 2563
เรื่ อง

การเผยแพร่สรุปประเด็นคาถามและคาตอบสาหรับผู้ถือหน่วยลงทุน เกี่ยวกับการรายงานเรื่ องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ให้ ผ้ ูถื อ หน่ว ยลงทุน รั บ ทราบแทนการจัดประชุม สามัญ ผู้ถือ หน่วยลงทุน ของกองทุน รวมโครงสร้ างพื น้ ฐาน
โรงไฟฟ้ าอมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์ (ABPIF) ประจาปี 2563

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จากัด (“บริ ษัทจัดการ”) ในฐานะบริ ษัทกองทุนรวมโครงสร้ าง
พื ้นฐานโรงไฟฟ้ าอมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์ (ABPIF) (“กองทุนรวม”) ได้ ดาเนินการจัดส่งรายงานเรื่ องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องให้ ผ้ ู
ถือหน่วยลงทุนรับทราบแทนการจัดประชุมสามัญประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 และได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม ได้ ตงแต่
ั ้ วันที่ 24 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 นัน้
บริ ษัทจัดการ ขอแจ้ งให้ ทราบว่า ได้ รวบรวมรายการคาถามและจัดทาสรุ ปประเด็นสาคัญในลักษณะคาถาม
และค าตอบ ตามท้ ายนี ้ พร้ อมทั ง้ ได้ เผยแพร่ ค าถามและค าตอบดั ง กล่ า วผ่ า นเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท จั ด การที่
https://abpif.thailisted.company/th/document/unitholders-meeting โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลได้
ตังแต่
้ วนั ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เป็ นต้ นไป
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

นางสาวสุนิดา มีชกู ลุ
ผู้มีอานาจรายงานสารสนเทศ
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เรื่อง

สรุปประเด็นคาถามและคาตอบสาหรับผู้ถือหน่วยลงทุนเกี่ยวกับการรายงานเรื่ องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐาน
โรงไฟฟ้ าอมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์ (ABPIF) ประจาปี 2563

ตามที่บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จากัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริ ษัทจัดการกองทุน
รวมโครงสร้ างพื ้นฐานโรงไฟฟ้ าอมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์ (ABPIF) (“กองทุนรวม”)ได้ ดาเนินการจัดส่งรายงานเรื่ องต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้ องให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนรับทราบแทนการจัดประชุมสามัญประจาปี 2563 รวมถึงได้ เผยแพร่ ข้อมูลดังกล่าวลงบน
เว็บไซต์บริ ษัทจัดการ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 และได้ ดาเนินการให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม
มายังบริ ษัทจัดการได้ ตงแต่
ั ้ วันที่ 24 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 นัน้
ในการนี ้ บริ ษัทจัดการได้ รวบรวมคาถามจากผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดทาสรุปประเด็นสาคัญในลักษณะ
คาถามและคาตอบ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
คาถามที่ 1

การแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม

คาตอบ

ตามข้ อที่ 25.1.32 ของโครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้ รับอนุมตั ิและข้ อผูกพันที่บริ ษัทจัดการได้ ทาไว้ กบั

ผู้ถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการมีหน้ าที่แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของกองทุนรวม โดยพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของกองทุนรวม
จากผู้สอบบัญชีที่ได้ รับความเห็นชอบ มีคณ
ุ สมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ที่ สช. 39/2553 โดยบริ ษัทจัดการได้ พิจารณาคุณสมบัติ และความสามารถของผู้สอบบัญชี จากหลักเกณฑ์ คุณวุฒิ
คุณ ภาพของผู้สอบบัญ ชี ประสิท ธิ ภาพในการท างาน ความเป็ นอิ สระของผู้สอบบัญ ชี ที่ ไม่มี ส่ว นได้ ส่ ว นเสีย หรื อ มี
ผลประโยชน์ขดั กันในการทาหน้ าที่สอบบัญชีของกองทุนรวม สาหรับการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของกองทุนรวมปี 2563 มี
รายชื่อผู้สอบบัญชีดงั นี ้
บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด
1.

นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล

2.
3.

นายไพบูล ตันกูล
นายบุญเรื อง เลิศวิเศษวิทย์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3445 ซึง่ เป็ นผู้ลงลายมือชื่อ
ในงบการเงินของกองทุนรวมในรอบปี บัญชี 2561, 2562
และ/หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 4298 และ/หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 6552

โดยก าหนดให้ ผ้ ูส อบบัญ ชี ค นใดคนหนึ่ ง ข้ า งต้ น เป็ นผู้ท าการตรวจสอบและ แสดงความเห็ น ต่อ
งบการเงิ น ของกองทุน รวมได้ และในกรณี ที่ ผ้ ูส อบบัญ ชี ค นใดคนหนึ่ ง ดัง กล่า วไม่ ส ามารถปฏิ บัติ ง านได้ ใ ห้ บ ริ ษั ท
ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตบุคคลอื่นของบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส
เอบีเอเอส จากัด ทาหน้ าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทุนรวมแทน ทังนี
้ ้ รายละเอียดการแต่งตัง้
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ผู้สอบบัญชีนี ้ ได้ เผยแพร่ ในเรื่ องที่ 3 ของรายงานเรื่ องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนรับทราบแทนการจัดประชุม
สามัญประจาปี 2563

ขอแสดงความนับถือ

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนกสิกรไทย จากัด
กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานโรงไฟฟ้ าอมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์

