ที่ กอ. 092/2563
วันที่ 26 มิถนุ ายน 2563
เรื่ อง

การนาส่งและเผยแพร่ข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจาปี 2563 ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
ไทยอินดัสเตรี ยล 1 (TIF1)

เรี ยน

กรรมการผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนอสังหาริ มทรั พย์และทรั สต์ ครั ง้ ที่ 8/2563 ของบริ ษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน
วรรณ จากัด (“บริ ษัทจัดการ”) ในฐานะบริ ษัทจัดการของกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ ไทยอินดัสเตรี ยล 1 (“กองทุนรวม”)
ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 26 มิถนุ ายน 2563 ได้ มีมติที่ประชุมดังต่อไปนี ้
1. การน าส่ งและเผยแพร่ ข้ อมู ล แทนการจั ด ประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หน่ วยลงทุ น ประจ าปี 2563 โดยมี
รายละเอียดการเผยแพร่ ข้อมูลการประชุมและวาระการประชุมเพื่อรายงานให้ ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนทราบ
ดังต่ อไปนี ้
เนื่ อ งจาก ตามประกาศคณะกรรมการก ากั บ ตลาดทุ น ที่ ทน.23/2563 เรื่ อ ง การด าเนิ น การเกี่ ย วกับ การ
จัด ประชุ ม สามัญ ประจ าปี ที่ จัด ขึ น้ ในปี พ.ศ.2563 ของผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละ
กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐาน เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 หรื อ โรคโควิด 19
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))ได้ กาหนดให้ ในกรณีที่การประชุมสามัญประจาปี ที่จดั ขึ ้นในปี พ.ศ. 2563
ของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ใดเป็ นการประชุมเพื่อรายงานให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบเท่านัน้
โดยไม่ มี ก ารขอมติ จ ากผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน บริ ษั ท จัด การอาจด าเนิ น การด้ วยวิธี ก ารอื่ น แทนการจัด ประชุม สามัญ
ผู้ถือหน่วยลงทุนประจาปี เพื่อรายงานให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบและจัดให้ มีช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
สามารถสอบถามเพิ่ ม เติ ม จากบริ ษั ท จั ด การได้ และในกรณี ที่ ผ้ ู ถื อ หน่ ว ยลงทุ น มี ก ารสอบถามข้ อมู ล ใดๆ
ให้ บริ ษัทจัดการจัดทาสรุ ปประเด็นสาคัญในลักษณะคาถามและคาตอบเพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบ และให้ เผยแพร่
ข้ อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้ วย
บริ ษัทจัดการขอเรี ยนว่า การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจาปี 2563 ของกองทุนรวม มีวาระการประชุม
เพื่อรายงานให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบทังหมด
้
จึงขอนาส่งข้ อมูลแทนการจัดประชุมสามัญประจาปี 2563 ซึ่งมีวาระ
การประชุม ดังนี ้
วาระที่ 1 : รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจาปี 2562
วาระที่ 2 : รับทราบผลการดาเนินงานประจาปี 2562
วาระที่ 3 : รับทราบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนสาหรับปี 2562
วาระที่ 4 : รับทราบเรื่ องการจ่ายเงินปั นผลสาหรับปี 2562
วาระที่ 5 : พิจารณารับทราบการแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสาหรับปี 2563
วาระที่ 6 : เรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)

2. กาหนดรายชื่อผู้ถือหน่ วยลงทุนที่มีสทิ ธิเข้ าร่ วมประชุมสามัญประจาปี 2563
เพื่อความปลอดภัยของผู้ถือหน่วยลงทุนและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) บริษัทจัดการ
จะจัดส่งข้ อมูลแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจาปี 2563 ให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทราบ
ตามที่ได้ กาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
3. การส่ งคาถามเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมหรือเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
หากผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น มี ค าถามหรื อ ข้ อ ซัก ถาม สามารถส่ ง แบบเสนอค าถามส าหรั บ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ให้ แ ก่
บริษัทจัดการ โดยทางอีเมลของฝ่ ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้ างพื ้นฐาน propertyfund@one-asset.com
ภายในวัน ที่ 10 สิ ง หาคม 2563 (โดยแบบเสนอค าถามส าหรั บ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น จะแนบส่ ง ให้ ผ้ ู ถื อ หน่ ว ยลงทุ น
ไปพร้ อมกับหนังสือเผยแพร่ข้อมูลแทนการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนประจาปี 2563) ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะรวบรวมและ
เผยแพร่ประเด็นคาถาม-คาตอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
-อลงกรณ์

ประธานราษฎร์ นิกร-

(นายอลงกรณ์ ประธานราษฎร์ นกิ ร)
รองกรรมการผู้จดั การ
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน วรรณ จากัด

