ที่

จท.11- 620086
วันที่ 20 มีนาคม 2562

เรื่อง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยกองทุนรวม ประจาปี 2562
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF)

เรียน

ท่านผู้ถือหน่วยกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF)

เอกสารแนบ

1. รายงานประจาปี 2561 (CD-ROM)
2. วิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะ
3. หนังสือมอบฉันทะ
4. ประวัติผู้รับมอบฉันทะจาก บลจ. ไทยพาณิชย์ จากัด
5. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จากัด (“บริษัทฯ”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุน รวม
โครงสร้า งพื้น ฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF) (“กองทุนรวม”) กาหนดให้มีการประชุมสามัญ ผู้ถือหน่วยกองทุ นรวมฯ
ประจาปี 2562 ในวันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 9.30 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 8.30 น.) ณ ห้องประชุม วิภาวดี บอลรูม
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ที่อยู่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เพื่อ
พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1. รับทราบการเปลี่ยนแปลงและเรื่องที่สาคัญ ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
(DIF)
บริษั ทจัด การขอเสนอต่อที่ ป ระชุม พิ จารณารับทราบผลการลงทุ นเพิ่ มเติม ครั้งที่ 3 กองทุ นรวมโครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF) ตามมติผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งได้ดาเนินการ
แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ในราคารวม 55,236,208,450.60 บาท โดยใช้เงินทุนที่ได้รับจากการ
เพิ่มทุนผ่านการเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ของกองทุนรวม และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน โดยบริษัทจัดการฯ
ได้สรุปรายละเอียดการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 3 ดังนี้
(ก) กรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมจานวน 2,589 เสาและโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive
อื่นที่เกี่ยวข้องสาหรับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยกองทุนซื้อจากบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอม
มิวนิเคชั่น จากัด
(ข) กรรมสิทธิ์ใน เคเบิลใยแก้ว (“FOC”) ซึ่งในปัจจุบันใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตพื้นที่
ต่างจังหวัด ระยะทางประมาณ 8,017 กิโลเมตร (หรือ เท่ากั บ 252,006 คอร์กิโลเมตร) โดยกองทุนซื้อจาก
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จากัด

(ค) กรรมสิทธิ์ใน FOC หลัก ซึ่งในปัจจุบันใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะทางประมาณ 546 กิโลเมตร (หรือเท่ากับ 117,871 คอร์กิโลเมตร) โดย
กองทุนซื้อจากบริษัท ทรู มูฟ จากัด
(ง) กรรมสิทธิ์ใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบ
รอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด ระยะทางประมาณ 5,933 กิโลเมตร (หรือเท่ากับ 220,428 คอร์
กิโลเมตร) โดยกองทุนซื้อจากบริษัท ทรู มูฟ จากัด และ
(จ) สิทธิการเช่าระยะยาว ประมาณ 30 ปี ใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจ
ให้บริการอิน เทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะทาง
ประมาณ 12,872 กิโลเมตร (หรือเท่ากับ 619,986 คอร์กิโลเมตร) โดยกองทุนเช่าจากบริษัท ทรู อินเตอร์เน็ต
คอร์ปอเรชั่น จากัด รวมทั้งสิทธิในการซื้อ (call option) FOC ซึ่งใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ดังกล่าว เมื่อ
ครบกาหนดอายุการเช่าระยะยาว โดยมีราคาใช้สิทธิ (Exercise Price) เพื่อซื้อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าว
เท่ากับ 1,300 ล้านบาท
ภายหลังการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 3 แล้วเสร็จ กองทุนรวมมีกรรมสิทธิ์ สิทธิการเช่า และ สิทธิในการรับรายได้
สุทธิในทรัพย์สินประเภทต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้
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ตารางสรุปทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของกองทุน ภายหลัง การได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3
รูปแบบการ
ลงทุน

ทรัพย์สิน /
ผู้โอน

สิทธิในการรับรายได้
สุทธิ + สิทธิซื้อก่อน
(ทรัพย์สินภายใต้ HSPA)
AWC

เสา
โทรคมนาคม

4,847

BFKT

เสา

ใยแก้วนาแสง
(FOC) และ
อุปกรณ์ระบบ
สื่อสัญญาณ

1,485

เสา

กรรมสิทธิ์

TRUE

6,000

เสา

ลิ้งค์
และ FOC
47,250 กม.
(680,400
คอร์
กิโลเมตร)

ปีที่สิ้นสุด
ระยะเวลาใน
การเช่ากลับ

TUC

True Move

AWC

TICC

รวม

รวม

15,271 เสา

350 + 2,589

เสา
FOC 5,112 1,113 กม.
กม.
(62,594 คอร์
(122,974 กิโลเมตร) +
FOC 8,017
คอร์
กิโลเมตร) กิโลเมตร
(252,006
คอร์
กิโลเมตร)

9,169

ระบบบรอด
แบนด์ในเขต
พื้นที่ต่างจังหวัด

ปีที่กองทุนมี
สิทธิในการซื้อ
ทรัพย์สิน (Call
Option)

TICC

สัญญาเช่าระยะยาว +
สิทธิซื้อก่อน

542 กม.
FOC 7,981
(117,147
กม.
คอร์
(303,453
กิโลเมตร) +
คอร์
FOC 6,479 กิโลเมตร)
กิโลเมตร
(338,299
คอร์
กิโลเมตร)

670 กม.
9,169 ลิงค์ และ
(80,014 คอร์ FOC 90,036 กม.
กิโลเมตร) + (2,576,873 คอร์
FOC 12,872
กิโลเมตร)
กิโลเมตร
(619,986
คอร์
กิโลเมตร)

1.2 ล้าน
พอร์ต
ครอบคลุม
FOC 6,114
กม.
(198,085
คอร์
กิโลเมตร)

1.2 ล้านพอร์ต
ครอบคลุม FOC
6,114 กม.
(198,085 คอร์
กิโลเมตร)

2568

2578

2591

2576
+ 10 ปี(1)

2576
+ 10 ปี(1)

(ภายหลังสิ้นสุดระยะเวลา
ในการซื้อรายได้)

2576

2576

2576

2564
(Active)
2576
(Passive)

2576 (เสา)
2576
+ 10 ปี(1)
(FOC)

2576
+ 10 ปี(1)

ในปี 2575 หากกลุ่มทรูได้รับการต่อใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่จาเป็นสาหรับการให้บริการบรอดแบนด์ กลุ่มทรู
จะต้องต่ออายุการเช่าออกไป เป็นระยะเวลา (ก) อีก 10 ปี นับจากวันครบอายุสัญญาเช่าระยะแรก หรือ (ข) ระยะเวลาที่เหลืออยู่ของใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่บริษัทในกลุ่มทรูที่ให้บริการบรอดแบนด์ถืออยู่ แล้วแต่เวลาใดจะสั้นกว่า ทั้งนี้ เมื่อเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังนี้
(ก) รายได้รวมทั้งปี ของกลุ่ม ทรูจากการให้ บริก ารบรอดแบนด์เกินกว่าระดับ ที่ กาหนด หรือ (ข) ส่วนแบ่งตลาดโดยรวมของกลุ่ม ทรูในการ
ให้บริการบรอดแบนด์ มากกว่าร้อยละ 33
(1)
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วาระที่ 2. รับทราบผลการดาเนินงานประจาปี 2561 ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
(DIF)
ขอเสนอต่อที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดาเนินของกองทุนรวมประจาปี 2561 ของกองทุนรวมโครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
บริษัทจัดการฯ ได้สรุปผลการดาเนินงานของกองทุนรวม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2561 ซึ่งปรากฏในรายงานประจาปี 2561 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1 และเห็นสมควรที่จะ
แถลงผลการดาเนินงานของกองทุนรวมต่อทีป่ ระชุมสามัญผู้ถือหน่วยกองทุนรวม ประจาปี 2562 เพื่อรับทราบ
ซึ่งมีสาระสาคัญเกี่ยวข้องกับผลประกอบการโดยรวมสรุปได้ดังนี้
ความเห็นบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการฯเห็นว่า ผลการดาเนินงานของกองทุนรวมตามงบการเงินรวม (Consolidated) สาหรับปีสิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีความถูกต้อง เหมาะสม และเป็นไปตามข้อกาหนดในสัญญาลงทุนของกองทุน
รวม โดยสามารถสรุปสาระสาคัญได้ดังนี้

1.

2.

3.
4.
5.

ผลการดาเนินงาน
รายได้จากการลงทุนรวม (บาท)
1.1 รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาโอนขาย
ทรัพย์สินและสิทธิรายได้
1.2 รายได้ค่าเช่า
1.3 รายได้ดอกเบี้ยและรายได้อื่นๆ
รวมค่าใช้จา่ ย (บาท)
2.1 ค่าธรรมเนียมต่างๆ
2.2 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
2.3 ต้นทุนทางการเงิน
2.4 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รายได้จากการลงทุนสุทธิ (บาท)
อัตราการเช่าใช้เสาโทรคมนาคมโดยผู้เช่าหลัก*
อัตราการเช่าใช้สาย FOC โดยผู้เช่าหลัก*
* เฉพาะสินทรัพย์ที่สามารถให้เช่าแก่ผู้เช่ารายอื่นได้
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วันที่ 1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561
10,490,562,157 บาท
3,120,216,168 บาท
7,319,018,303 บาท
51,327,686 บาท
2,023,201,489 บาท
191,589,874 บาท
399,701,464 บาท
1,415,068,234 บาท
16,841,917 บาท
8,467,360,668 บาท
ร้อยละ 60.2
ร้อยละ 76.8

วาระที่ 3. รับทราบงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีกาไรขาดทุนประจาปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
ขอเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาและรับทราบงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF) โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
กองทุนรวมได้จัดทาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีกาไรขาดทุนประจาปีสิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด
เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเห็นสมควรที่จะแถลงต่อที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหน่วยกองทุนรวม ประจาปี
2561 เพื่อรับทราบ
ความเห็นบริษัทจัดการฯ
บริษั ทจั ด การฯเห็ น ว่า งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุ ล) และบั ญ ชี ก าไรขาดทุ น ประจ าปี สิ้น สุ ด ณ วัน ที่ 31
ธันวาคม 2561 ของกองทุนรวม มีความถูกต้องและเหมาะสม โดยสามารถสรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
ผลการดาเนินงาน
1. สินทรัพย์รวม (บาท)
2. หนี้สินรวม (บาท)
2.1 เงินกู้ยืมระยะยาว
3. สินทรัพย์สทุ ธิ (บาท)
4. สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
ผลการดาเนินงาน
5. รายได้รวม (บาท)
6. ค่าใช้จ่ายรวม (บาท)
7. รายได้จากการลงทุนสุทธิ
8. รวมรายการกาไรสุทธิจากเงินลงทุน
8.1 รายการกาไรสุทธิจากเงินลงทุน
8.2 รายการกาไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
8.2 รายการกาไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญา
แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
9. การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดาเนินงาน
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วันที่ 31 ธันวาคม 2561
182,273,327,940 บาท
36,203,738,856 บาท
27,803,788,468 บาท
146,069,589,084 บาท
15.1556 บาท
วันที่ 1 มกราคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561
10,490,562,157 บาท
2,023,201,489 บาท
8,467,360,668 บาท
1,387,185,539 บาท
9,987,830 บาท
1,241,626,298 บาท
135,571,411 บาท
9,854,546,207 บาท

วาระที่ 4. รับทราบเรื่องการจ่ายเงินปันผล ประจาปี 2561
ขอเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณารับ ทราบการจ่ ายเงิน ปั น ผลประจาปี 2561 กองทุ น รวมโครงสร้า งพื้ น ฐาน
โทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ตามที่กองทุนรวมได้มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดย
กาหนดให้บริษัทจัดการฯจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหน่วยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกาไรสุทธิที่ปรับปรุ งแล้ว
ของรอบปีบัญชี โดยจ่ายไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ กองทุนรวมก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556 โดยใน
รอบปีบัญชี 2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561) กองทุนรวมมีรายได้รวมทั้งสิ้น
10,490.56 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 2,023.20 ล้านบาท ทาให้กองทุนรวมมีรายได้จากการลงทุนสุทธิ
8,467.36 ล้านบาท และเมื่ อพิ จารณาร่วมกั บรายการกาไรสุ ทธิจากเงินลงทุ นจานวน 1,387.19 ล้ านบาท
ดังนั้น กองทุนรวมจึงมีการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดาเนินงานสาหรับปี 2561 จานวน 9,854.55 ล้าน
บาท และจากผลประกอบการในปี 2561 กองทุนรวมจ่ายปั นผลจานวน 1.0155 บาทต่อหน่วย ทั้งนี้ สรุป
รายละเอียดการจ่ายปันผลมีดังนี้
ผลการดาเนินงาน
1. อัตราเงินปันผล ประจาปี 2561 (บาท/หน่วย)
1.1 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 – 30 เมษายน 2561
1.2 ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2561
1.3 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 – 30 กันยายน 2561
1.4 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561
2. รวมเป็นการจ่ายเงินปันผล ทัง้ สิ้น (บาท/หน่วย)
3. จานวนหน่วยที่จาหน่ายแล้วทัง้ หมด (หน่วย)
4. รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นประมาณ (บาท)
5. กาไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว (บาท)
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกาไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว

วันที่ 1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561
0.3375 บาท/หน่วย
0.1580 บาท/หน่วย
0.2600 บาท/หน่วย
0.2600 บาท/หน่วย
1.0155 บาท
9,637,943,054 หน่วย
8,494,725,391 บาท
8,176,582,597 บาท
ร้อยละ 103.9

ความเห็นบริษัทจัดการฯ
บริษัทจัดการฯเห็นว่า การจ่ายเงินปันผล ประจาปี 2561 (จากผลการดาเนินงานของกองทุนรวมระหว่างวันที่ 1
มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และก าไรสะสม) มี ความถูกต้ องเหมาะสม และเป็น ไปตามที่
กาหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม และเห็นสมควรที่จะแถลงต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยกองทุนรวม
ประจาปี 2562 เพื่อรับทราบ
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วาระที่ 5. รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2562
ขอเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาและรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนประจาปี 2562
รายละเอียด ดังนี้
บริษัทจัดการได้พิจารณาและเสนอให้ แต่งตั้งผู้สอบบัญ ชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส
จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนรวมประจาปี 2562 โดยมีค่าตอบแทน 1,680,000 บาท ดังมีรายชื่อดังนี้
1. นายบุญเลิศ กมลชนกกุล
2. นายไพบูล ตันกูล
3. นายพิสิฐ ทางธนกุล

(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5339) และ/หรือ
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298) และ/หรือ
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095)

ตารางเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
อัตราค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด
ประจาปี 2562
ประจาปี 2561
เปลี่ยนแปลง
1,680,000 บาท
1,600,000 บาท
เพิ่มขึ้น 80,000 บาท (ร้อยละ 5)
ความเห็นบริษัทจัดการฯ
บริษัทจัดการฯเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัดได้ปฏิบัติหน้าที่อย่าง
เหมาะสมและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ เสียกับกองทุนรวม โดยมีความเป็นอิสระต่อการทาหน้าที่ และ
อัตราค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้นอยู่ในอัตราตลาด จึงเห็นสมควรพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอ
เตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายบุญเลิศ กมลชนกกุล
2. นายไพบูล ตันกูล
3. นายพิสิฐ ทางธนกุล

(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5339) และ/หรือ
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298) และ/หรือ
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095)

เป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม ประจาปี 2562 และเห็นสมควรให้กาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี
2562 เป็นจานวน 1,680,000 บาท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ บริษัท
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่น ของสานักงานทาหน้าที่
ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทุนรวมแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น
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วาระที่ 6. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหน่วยกองทุนรวมโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และกรุณา
ศึกษาวิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 2 หาก
ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามที่ได้แนบมาใน
เอกสารแนบ 3
ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม บริษัทจัดการฯใคร่ขอความร่วมมือท่านผู้
ถือหน่วยกองทุนรวมโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ (พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท) มายังที่อยู่ดังนี้
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด
ชั้น 7-8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า
เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
(กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล)
ภายในวันที่ 1 เมษายน 2562 หรือนามาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนก่อนเริ่มประชุมด้วย

ขอแสดงความนับถือ
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด

(นายณรงค์ศกั ดิ์ ปลอดมีชัย)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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เอกสารแนบ 2

วิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจาปี 2562
ของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ัล (DIF)
ในวันพฤหัสบดี ที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 9.30 น.
ณ ห้องประชุม วิภาวดี บอลลูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร
1.

การลงทะเบียน
ผู้ถือหน่วยกองทุนรวมหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการ
-

2.

ตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อนเวลาได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่4 เมษายน 2562

การเข้าประชุมด้วยตนเอง
กรณีบุคคลธรรมดา
ให้แสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรือ บัตรประจาตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทางฉบับจริง ที่ยังไม่
หมดอายุของผู้ถือหน่วยกองทุนรวม
กรณีนิติบุคคล
กรณีเป็นนิติบุคคลทีจดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล อายุไม่เกิน 6 เดือน
ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสาเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลซึ่งออกโดย
หน่วยงานราชการที่มีอานาจของประเทศที่นิติบุคคลนัน้ ตั้งอยู่ไม่เกิน 1 ปี และให้ผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น
ลงนามรับรองความถูกต้อง พร้อมประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
สาหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ เอกสารใดที่มิได้มีต้นฉบับบเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทา
คาแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความ
ถูกต้องของคาแปล พร้อมประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
ผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคล ต้องแสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตร
ประจาตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทางฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุ เพื่อลงทะเบียน

3.

การมอบฉันทะ
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
-

เพื่อความสะดวกโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหรือหลักฐานมายังบริษัทจัดการ ก่อนวันประชุม

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันทาการ โดย กรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีดลบข้อความที่

เอกสารแนบ 2

สาคัญผู้มอบฉันทะต้องลงนามกากับไว้ทุกแห่ง พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท

เอกสารที่ตอ้ งใช้ประกอบการมอบฉันทะ
1.
กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้
หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือสาเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่
หมดอายุของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือสาเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่
หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ
2.

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบคุ คล ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้
หนังสือมอบฉันทะซึ่ งลงนามโดยผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อม
ประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออก
โดยกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้ น พร้อม
ประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) รวมทั้งให้แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัว
ข้าราชการ หรือสาเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนามดังกล่าว
กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลทีจ่ ดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลทีอ่ อก
โดยหน่วยงานราชการที่มีอานาจของประเทศที่นติ ิบุคคลนั้นตัง้ อยู่อายุไม่เกิน 1 ปี ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มี
อานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนัน้ พร้อมประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) รวมทัง้ ให้แนบสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือสาเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุของผูม้ อี านาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนามดังกล่าว
สาหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ เอกสารใดที่มิได้มีต้นฉบับบเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัด ทา
คาแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความ
ถูกต้องของคาแปล พร้อมประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
ผู้รับมอบต้องแสดงสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือสาเนาหนังสือ
เดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ เพื่อลงทะเบียน

คาเตือน: ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้รับมอบฉันทะ กรุณานาแบบฟอร์มการลงทะเบียนมาเพื่อประกอบการลงทะเบียน
สาหรับเข้าประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน หรือนามาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะด้วย (ในกรณีที่มีการมอบฉันทะ)

สำหรับบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลที่ไม่ใช่คัสโตเดียน
FOR NATURAL PERSON OR JURISTIC PERSON WHO DOES NOT HAVE CUSTODIANS IN THAILAND

เอกสารแนบ 3
Attachment 3
แบบ ก
Form A.

หนังสือมอบฉันทะ
PROXY

เขียนที่
Written at

วันที่

เดือน

พ.ศ.

Date

Month

Year

(1) ข้ำพเจ้ำ

สัญชำติ

I/We

Nationality

อยู่บ้ำนเลขที่

ถนน

ตำบล/แขวง

Reside at

Road

Tambol/Khwaeng

อำเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

Amphur/Khet

Province

Postal Code

เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคม ดิจิทัล (DIF) โดยถือหน่วยลงทุนจำนวนทั้งสิ้นรวม
unitholder of Digital Telecommunications Infrastructure Fund (DIF) holding the total amount of

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ

หน่วย being a

units,

เสียง

and having the right to vote equal to

votes.

(2) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

อำยุ

ปี อยู่บ้ำนเลขที่

age

years, reside at

ถนน

ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต

Road

Tambol/Khwaeng

Amphur/Khet

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

Province

Postal Code

หรือบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนไทยพำณิชย์ จำกัด ในฐำนะบริษัทจัดกำรของกองทุนรวมโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคม ดิจิทัล (DIF) โดย
or SCB Asset Management Co., Ltd., the Management Company of Digital Telecommunications Infrastructure Fund (DIF), namely

(2.1)
ถนน
Road

นำยณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย

อำยุ

50

ปี อยู่บ้ำนเลขที่

Mr. Narongsak Plodmechai

age

50

years, Reside at

รำษฎร์บูรณะ 18

ตำบล/แขวง

Rat Burana 18

Tambol/Khwaeng

บำงปะกอก
Bang Pakok

อำเภอ/เขต

รำษฎร์บรู ณะ

Amphur/Khet

Rat Burana

จังหวัด

กรุงเทพมหำนคร

รหัสไปรษณีย์

10140

หรือ

Province

Bangkok

Postal Code

10140

or

(2.2)

70
70

นำงทิพำพรรณ ภัทรวิกรม

อำยุ

43

ปี อยู่บ้ำนเลขที่

Mrs. Tipaphan Puttarawigorm

age

43

years, Reside at

19/27 ซอยทรงสะอำด
19/27 Soi Song-sa-ard

ถนน

-

ตำบล/แขวง

จอมพล

อำเภอ/เขต

จตุจักร

Road

-

Tambol/Khwaeng

Jompol

Amphur/Khet

Jatujak

จังหวัด

กรุงเทพมหำนคร

รหัสไปรษณีย์

10900

Province

Bangkok

Postal Code

10900

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้ำพเจ้ำเพื่อเข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2562 ในวันที่ 4
เมษำยน 2562 ตั้งแต่เวลำ 9.30 น. (เริ่มลงทะเบียน 8.30 น.) ณ ห้องวิภำวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทำรำแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลำซ่ำ ลำดพร้ำว ถนนพหลโยธิน แขวง
จตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลำ และสถำนที่อื่นด้วย
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Unitholders for the year 2019 on 4 April 2019 from 9.30 a.m. onwards (registration starts at 8.30
a.m.) at Vibhavadee Ballroom, Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok hotel, Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok or any adjournment at any date, time and place thereof.

(3) ข้ำพเจ้ำขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:

เอกสำรแนบ 3 หน้ำ 1 ของจำนวน 3 หน้ำ
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สำหรับบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลที่ไม่ใช่คัสโตเดียน
FOR NATURAL PERSON OR JURISTIC PERSON WHO DOES NOT HAVE CUSTODIANS IN THAILAND

1.

เอกสารแนบ 3
Attachment 3
แบบ ก
Form A.
วาระที่ 1 รับทราบการเปลี่ยนแปลงและเรื่องที่สาคัญของกองทุนรวมโครงสร้างพื้น ฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล ในปี 2561
Agenda No. 1 Re: To acknowledge the significant changes and matters of Digital Telecommunications Infrastructure Fund for the year 2018.

2.

วาระที่ 2 รับทราบผลการดาเนินงานประจาปี 2561 ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิ ทัล
Agenda No. 2 Re: To acknowledge the Digital Telecommunications Infrastructure Fund’s 2018 operating performance.

3.

วาระที่ 3 รับทราบงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีกาไรขาดทุน ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
ประจาปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
Agenda No. 3 Re: To acknowledge the Digital Telecommunications Infrastructure Fund’s balance sheet and the profit and loss statements for the year ended 31st December
2018.

4.

วาระที่ 4 รับทราบเรื่องการจ่ายเงินปันผลประจาปี 2561
Agenda No. 3 Re: To acknowledge the dividend payment for the year 2018.

5.

วาระที่ 5 รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2562
Agenda No. 5 Re: To acknowledge the appointment of auditors and the determination of audit fee for 2019.

6.

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
Agenda No. 6 Re: Other matters (if any).



(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(a)

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
(b)

To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:

 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

(4) กำรลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวำระใดที่ไม่เป็นไปตำมที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่ำกำรลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องแล ะ
ไม่ใช่เป็นกำรลงคะแนนเสียงของข้ำพเจ้ำในฐำนะผู้ถือหน่วยลงทุน
Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and not my/our votes as a unitholder.

(5) ในกรณีที่ข้ำพเจ้ำแต่งตั้งให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่บุคลำกรของ บลจ. ไทยพำณิชย์ จำกัด ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของข้ำพเจ้ำแต่ไม่ได้ระบุควำมประสงค์ใน
กำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีกำรพิจำรณำหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจำกเรื่องที่ระบุไว้ข้ำงต้น รวมถึง กรณีที่มี
กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประกำรใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็ นสมควร
In case I/we have appointed a person, who is not the staff of SCB Asset Management , as my/our proxy, but have not specified my/our voting instruction in any agenda or such
instruction is not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition to any fact,
the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(6) ในกรณีที่ข้ำพเจ้ำแต่งตั้งให้บุคลำกรของ บลจ. ไทยพำณิชย์ จำกัด เป็นผู้รับมอบฉันทะของข้ำพเจ้ำ โดยให้มีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้
ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร หรือกรณีที่ข้ำพเจ้ำแต่งตั้งให้ บุคลำกรของ บลจ. ไทยพำณิชย์ จำกัดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแต่มิได้ระบุควำมประสงค์ในกำรออกเสียง
ลงคะแนนในวำระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนนั้น ให้ถือว่ำข้ำพเจ้ำกำหนดให้บุคลำกรของ บลจ. ไทยพำณิชย์ จำกัดในฐำนะผู้รับมอบฉันทะของข้ำพเจ้ำ ใช้สิทธิออก
เสียงเห็นด้วยในมติดังกล่ำวในทุกวำระของกำรประชุมดังกล่ำวข้ำงต้น
In case that I/we appoint the staff of SCB Asset Management as my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate or in case that I/we appoint the
staff of SCB Asset Management as my/our proxy but I/we do not specify my/our voting instruction in any agenda or such instruction is not clearly specified, it shall be deem that I/we instruct the staff of SCB
Asset Management to vote “Approve” in all agendas of the meeting.

กิจกำรใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในกำรประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตำมที่ข้ำพเจ้ำระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ ถือเสมือนว่ำ
ข้ำพเจ้ำได้กระทำเองทุกประกำร
Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) specified in the Proxy Form, shall be deemed as
having been carried out by myself/ourselves in all respects.

เอกสำรแนบ 3 หน้ำ 2 ของจำนวน 3 หน้ำ
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สำหรับบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลที่ไม่ใช่คัสโตเดียน
FOR NATURAL PERSON OR JURISTIC PERSON WHO DOES NOT HAVE CUSTODIANS IN THAILAND

เอกสารแนบ 3
Attachment 3
แบบ ก
Form A.

ลงชื่อ/Signed
(

ผู้มอบฉันทะ/Grantor
)

ลงชื่อ/Signed
(

ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
)

หมำยเหตุ
1. ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็นผู้เข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สำมำรถแบ่งแยกจำนวนหน่วยลงทุน
ให้ผู้รับมอบฉันทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได้
The unitholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of investment units to several proxies for splitting votes.

2. กรุณำติดอำกรแสตมป์ 20 บำท
Please affix duty stamp of Baht 20.

เอกสำรแนบ 3 หน้ำ 3 ของจำนวน 3 หน้ำ
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FOR FOREIGN UNITHOLDERS WHO HAVE CUSTODIANS IN THAILAND ONLY

เอกสารแนบ 3
Attachment 3
แบบ ข
Form B.

หนังสือมอบฉันทะ
PROXY

เขียนที่
Written at

วันที่

เดือน

พ.ศ.

Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า

สัญชาติ

I/We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่

ถนน

ตาบล/แขวง

Reside at

Road

Tambol/Khwaeng

อาเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

Amphur/Khet

Province

Postal Code

เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF) โดยถือหน่วยลงทุนจานวนทั้งสิ้นรวม
unitholder of Digital Telecommunications Infrastructure Fund (DIF) holding the total amount of

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

หน่วย being a

units,

เสียง

and having the right to vote equal to

votes.

(2) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

อายุ

ปี อยู่บ้านเลขที่

age

years, reside at

ถนน

ตาบล/แขวง

อาเภอ/เขต

Road

Tambol/Khwaeng

Amphur/Khet

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

Province

Postal Code

หรือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จากัด ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF) โดย
or SCB Asset Management Co., Ltd., the Management Company of Digital Telecommunications Infrastructure Fund (DIF), namely

(2.1)

นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย
Mr. Narongsak Plodmechai

อายุ

50

ปี อยู่บ้านเลขที่

age

50

years, Reside at

70
70

ถนน

ราษฎร์บูรณะ 18

ตาบล/แขวง

บางปะกอก

อาเภอ/เขต

ราษฎร์บรู ณะ

Road

Rat Burana 18

Tambol/Khwaeng

Bang Pakok

Amphur/Khet

Rat Burana

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์

10140

Province

Bangkok

Postal Code

10140

(2.2)

หรือ
or

นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม

อายุ

43

ปี อยู่บ้านเลขที่

19/27 ซอยทรงสะอาด

Mrs. Tipaphan Puttarawigorm

age

43

years, Reside at

19/27 Soi Song-sa-ard

ถนน

-

ตาบล/แขวง

จอมพล

อาเภอ/เขต

จตุจักร

Road

-

Tambol/Khwaeng

Jompol

Amphur/Khet

Jatujak

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์

10900

Province

Bangkok

Postal Code

10900

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจาปี 2562 ในวันที่ 4
เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 9.30 น. (เริ่มลงทะเบียน 8.30 น.) ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว ถนนพหลโยธิน แขวง
จตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Unitholders for the year 2019 on 4 April 2019 from 9.30 a.m. onwards (registration starts at 8.30
a.m.) at Vibhavadee Ballroom Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok hotel, Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok or any adjournment at any date, time and place thereof.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:
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เอกสารแนบ 3
Attachment 3
แบบ ข
Form B.
วาระที่ 1 รับทราบการเปลี่ยนแปลงและเรื่องที่สาคัญของกองทุนรวมโครงสร้างพื้น ฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล ในปี 2561
Agenda No. 1 Re: To acknowledge the significant changes and matters of Digital Telecommunications Infrastructure Fund for the year 2018.

2.

วาระที่ 2 รับทราบผลการดาเนินงานประจาปี 2561 ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิ ทัล
Agenda No. 2 Re: To acknowledge the Digital Telecommunications Infrastructure Fund’s 2018 operating performance.

3.

วาระที่ 3 รับทราบงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีกาไรขาดทุน ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
ประจาปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
Agenda No. 3 Re: To acknowledge the Digital Telecommunications Infrastructure Fund’s balance sheet and the profit and loss statements for the year ended 31st December
2018.

4.

วาระที่ 4 รับทราบเรื่องการจ่ายเงินปันผลประจาปี 2561
Agenda No. 3 Re: To acknowledge the dividend payment for the year 2018.

5.

วาระที่ 5 รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2562
Agenda No. 5 Re: To acknowledge the appointment of auditors and the determination of audit fee for 2019.

6.

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
Agenda No. 6 Re: Other matters (if any).



(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a)

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b)

To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:

 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

(4) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องแล ะ
ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน
Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and not my/our votes as a unitholder.

(5) ในกรณีที่ข้าพเจ้าแต่งตั้งให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่บุคลากรของ บลจ. ไทยพาณิชย์ จากัด ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของข้าพเจ้าแต่ไม่ได้ระบุความประสงค์ใน
การออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึง กรณีที่มี
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็ นสมควร
In case I/we have appointed a person, who is not the staff of SCB Asset Management , as my/our proxy, but have not specified my/our voting instruction in any agenda or such
instruction is not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition to any fact,
the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าแต่งตั้งให้บุคลากรของ บลจ. ไทยพาณิชย์ จากัด เป็นผู้รับมอบฉันทะของข้าพเจ้า โดยให้มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้
ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือกรณีที่ข้าพเจ้าแต่งตั้งให้ บุคลากรของ บลจ. ไทยพาณิชย์ จากัดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแต่มิได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียง
ลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนนั้น ให้ถือว่าข้าพเจ้ากาหนดให้บุคลากรของ บลจ. ไทยพาณิชย์ จากัดในฐานะผู้รับมอบฉันทะของข้าพเจ้า ใช้สิทธิออก
เสียงเห็นด้วยในมติดังกล่าวในทุกวาระของการประชุมดังกล่าวข้างต้น
In case that I/we appoint the staff of SCB Asset Management as my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate or in case that I/we appoint the
staff of SCB Asset Management as my/our proxy but I/we do not specify my/our voting instruction in any agenda or such instruction is not clearly specified, it shall be deem that I/we instruct the staff of SCB
Asset Management to vote “Approve” in all agendas of the meeting.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ ถือเสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) specified in the Proxy Form, shall be deemed as
having been carried out by myself/ourselves in all respects.
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ลงชื่อ/Signed
(

ผู้มอบฉันทะ/Grantor
)

ลงชื่อ/Signed
(

ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
)

หมายเหตุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศ
ไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหน่วยลงทุนให้เท่านั้น
Only foreign unitholders whose name appears in the registration book who have a Custodian in Thailand can use the Proxy Form B.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. คือ
Evidence to be attached with this Proxy Form B. are:

(1) หนังสือมอบอานาจจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of Attorney from the unitholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on his/her behalf.

(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Letter of certification to certify that a person executing in the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian.

3. ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหน่วยลงทุน
ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The unitholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of investment units to several proxies for splitting votes.

4. กรุณาติดอากรแสตมป์ 20 บาท
Please affix duty stamp of Baht 20.
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เอกสารแนบ 4

ประวัติผู้รับมอบฉันทะจาก บลจ. ไทยพาณิชย์ จากัด ที่เสนอชื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมอบฉันทะ
ชื่อ-นามสุกล
ตาแหน่ง
อายุ
สัญชาติ
ที่อยู่
วุฒิการศึกษา

หลักสูตรอื่น ๆ

นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บลจ.ไทยพาณิชย์ จากัด
50 ปี
ไทย
70 ซอยราษฎร์บูรณะ 18 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
- Master of Economics, Western Michigan University, U.S.A.
- ปริญญาตรี สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- Fund Manager License
- Fundamental Investment Analyst on Securities License
- Investment Planner License
- Infrastructure Fund Manager License

ประวัติการทางาน

- ส.ค. 2561 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ไทยพาณิชย์ จากัด
- ม.ค. 2561 - ก.ค. 2561 กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารการลงทุน
ผู้บริหารสายการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด
- ก.ย. 2558 - ธ.ค. 2560 กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารการลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด
- ก.ค. 2558 - ส.ค. 2558 รองกรรมการผู้อานวยการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
การลงทุน ผู้บริหารกลุ่มจัดการลงทุนตราสารทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ไทยพาณิชย์ จากัด
- มี.ค. 2554 - มิ.ย. 2558 รองกรรมการผู้อานวยการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
การลงทุน ผู้บริหารกลุ่มการลงทุนต่างประเทศและกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์การ
ลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด
- 2551 - 2553 รองประธานฝ่ายการลงทุน บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนล
แอสชัวรันส์ จากัด
- 2548 - 2551 ผู้อานวยการอาวุโส กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.)
- 2542 - 2548 หัวหน้าผู้จัดการกองทุน ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
- 2538 - 2542 ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมไทย
พาณิชย์ จากัด
- 2537 - 2538 นักค้าหลักทรัพย์ต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์วอล์เบิร์กพรีเมียร์
- 2536 - 2537 นักวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์ธนสยาม

การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้

- ไม่มี

เอกสารแนบ 4

ประวัตผิ ู้รับมอบฉันทะจาก บลจ. ไทยพาณิชย์ จากัด ที่เสนอชื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมอบฉันทะ
ชื่อ-นามสุกล
ตาแหน่ง
อายุ
สัญชาติ
ที่อยู่
วุฒิการศึกษา

นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บลจ.ไทยพาณิชย์ จากัด
43 ปี
ไทย
19/27 ซอยทรงสะอาด แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง

หลักสูตรอื่น ๆ

- Property Fund Manager License
- Securities Investment Consultant License

ประวัติการทางาน

- ก.ค. 2559 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่มการลงทุน
อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย
พาณิชย์ จากัด
- ม.ค. 2558 - มิ.ย. 2559 ผู้อานวยการอาวุโส ผู้บริหารกลุ่มการลงทุน
อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย
-

-

พาณิชย์ จากัด
ก.ค. 2556 - ธ.ค. 2557 ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ายการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และ
โครงสร้างพื้นฐาน กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด
ม.ค. 2553 - มิ.ย. 2556 ผู้อานวยการ กลุ่มกองทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้าง
พื้นฐาน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด
ก.พ. 2550 - ธ.ค. 2552 รองผู้อานวยการ ฝ่ายการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มการ
ลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด
2546 - 2549 ผู้ช่วยผู้อานวยการ ฝ่ายพัฒนาโครงการ บริษัทแนเชอรัล พาร์ค
จากัด (มหาชน)

- 2542 - 2546 ผู้ดูแลการลงทุน ฝ่ายบริหารเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด
(มหาชน)
การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้

- ไม่มี

เอกสารแนบ 5

แผนที่งานประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจาปี 2562
ของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ัล (DIF)
ในวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

การเดินทาง
โดยรถไฟใต้ดิน MRT : ณ สถานีพหลโยธิน
โดยรถไฟฟ้า BTS : ณ สถานีหมอชิต ใช้ทางออกที่3 ใช้บริการรถไฟใต้ดิน MRT ไปลงที่สถานีพหลโยธิน เพื่อเดินทางไปยังเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว
โดยรถประจาทางสายธรรมดา: สาย8, 28, 38, 39, 44, 52, 63, 90, 92, 96, 108,145
รถโดยสารประจาทางปรับอากาศ: สาย ปอ. 29, ปอ. 38, ปอ. 39, ปอ. 44, ปอ. 63, ปอ. 92, ปอ. 134, ปอ. 145, ปอ. 502, ปอ. 503, ปอ. 509, ปอ. 510, ปอ.
512, ปอ.513, ปอ. 517, ปอ. 518, ปอ. 545
ไมโครบัส: ปอ. 3, ปอ. 24, ปอ. 26, ปอ. 27, ปอ. 29, ปอ. 34, ปอ. 59, ปอ. 104, ปอ. 107, ปอ. 112, ปอ. 129, ปอ. 134, ปอ. 136

