จท. 11- 650076
4 เมษายน 2565
เรื่อง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่ วยลงทุน ประจาปี 2565
กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ัล (DIF)

เรี ยน

ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั (DIF)

เอกสารแนบ

1. รายงานสรุปผลการดาเนินงานของกองทุนรวมประจาปี 2563 (QR Code)
2. รายงานประจาปี 2564 (QR Code)
3. เอกสารและหลักฐานที่ผ้ เู ข้ าร่วมประชุมต้ องแสดงเพื่อลงทะเบียนก่อนเข้ าร่วมประชุม และวิธีการ
มอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจาปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
4. หนังสือมอบฉันทะ
5. แบบฟอร์ มการลงทะเบียนสาหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
6. ประวัติผ้ รู ับมอบฉันทะจาก บลจ. ไทยพาณิชย์ จากัด ที่เสนอชือ่ ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมอบฉันทะ

ด้ วยบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริ ษัทจัดการของกองทุนรวม
โครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (“กองทุนรวม”) ได้ มีประกาศแจ้ งต่อตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่
11 กุ ม ภาพั น ธ์ 2565 เรื่ อ งการจัด ประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ประจ าปี 2565 ในวัน จัน ทร์ ที่ 25 เมษายน 2565
เวลา 9.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็ก ทรอนิกส์ (Electronic Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านัน้ ตามพระราช
กาหนดว่าด้ วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (และที่แก้ ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้ อง จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเข้ าร่ วมประชุมตามวัน และเวลาดังกล่า ว เพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตาม
ระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1. รับทราบสรุ ปรายงานผลการดาเนินงานของกองทุนรวมประจาปี 2563
เนื่ อ งจากสถานการณ์ ระบาดของโรคติ ด เชื อ้ ไวรั สโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบกั บ แนวทางตาม
ประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทน/จ. 10/2564 เรื่ องการผ่อนผันการดาเนินการของกองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐาน และทรั สต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ ในปี พ.ศ. 2564
บริษัทจัดการจึงใช้ วิธีการรายงานผลการดาเนินงานของกองทุนรวมประจาปี 2563 แทนการจัดประชุมสามัญ
ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบแทน
ดังที่ได้ กล่าวมาข้ างต้ น บริ ษัทจัดการ ขอเสนอต่อที่ประชุมให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนรับทราบสรุปรายงานผลการ
ดาเนิ นงานของกองทุ นรวมประจาปี 2563 กองทุน รวมโครงสร้ างพื น้ ฐานโทรคมนาคม ดิจิ ทัล (DIF) ตาม
รายละเอียดที่ปรากฏใน เอกสารแนบ 1
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วาระที่ 2 รับทราบผลการดาเนินงานประจาปี 2564 ของกองทุนรวม
ขอเสนอต่อที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั
(DIF) ประจาปี 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
บริ ษั ท จั ด การ ได้ สรุ ป ผลการด าเนิ น งานของกองทุ น รวม และรายละเอี ย ดที่ ส าคั ญ ที่ เ กิ ด ขึ น้ ตั ง้ แต่
วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งปรากฏในรายงานประจาปี 2564 ตามรายละเอียดที่
ปรากฏในเอกสารแนบ 2 และเห็นสมควรที่จะแถลงผลการดาเนินงานของกองทุนรวมต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หน่วยลงทุน ประจาปี 2565 เพื่อรับทราบ ซึง่ มีสาระสาคัญเกี่ยวข้ องกับผลประกอบการโดยรวมสรุปได้ ดงั นี ้
ความเห็นบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการเห็นว่า ผลการดาเนินงานของกองทุนรวมตามงบการเงิน สาหรับปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564 มีความถูกต้ อง เหมาะสม และเป็ นไปตามข้ อกาหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยสามารถสรุป
สาระสาคัญได้ ดงั นี ้
ผลการดาเนินงาน
1. รายได้ จากการลงทุนรวม
1.1 รายได้ จากเงินลงทุนในสัญญาโอนขาย
ทรัพย์สินและสิทธิรายได้
1.2 รายได้ ค่าเช่า
1.3 รายได้ ดอกเบี ้ยและรายได้ อื่น ๆ
2. รวมค่าใช้ จา่ ย
2.1 ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
2.2 ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน
2.3 ต้ นทุนทางการเงิน
2.4 ภาษีเงินได้
2.5 ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ
3. รายได้ จากการลงทุนสุทธิ

วันที่ 1 มกราคม 31 ธันวาคม 2564 (บาท)
14,741,704,191
3,096,082,819

วันที่ 1 มกราคม 31 ธันวาคม 2563 (บาท)
14,706,490,389
3,096,082,819

11,630,080,023
15,541,349
2,072,316,817
222,085,238
86,891,141
1,718,991,761
1,352,724
42,995,953

11,593,350,358
17,057,212
2,300,603,384
217,089,395
83,818,685
1,956,555,110
1,609,164
41,531,030

12,669,387,374

12,405,887,005

2.33/3.90/2
ร้ อยละ 77.7

2.33/3.90/2
ร้ อยละ 77.6

4. อัตราการเช่าใช้ เสาโทรคมนาคมโดยผู้เช่าหลัก/1
5. อัตราการเช่าใช้ สาย FOC โดยผู้เช่าหลัก/1
หมายเหตุ : /1 เฉพาะสินทรัพย์ที่สามารถให้ เช่าแก่ผ้ เู ช่ารายอื่นได้
/2 อัตราส่วนการเช่าใช้ ต่อจานวนพื ้นที่รองรับ (พื ้นที่ (slots) ต่อเสา)
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วาระที่ 3 รับทราบงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564
ขอเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาและรับทราบงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญ ชีกาไรขาดทุนประจาปี
สิ น้ สุด ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2564 ของกองทุ น รวมโครงสร้ างพื น้ ฐานโทรคมนาคม ดิ จิ ทั ล (DIF) โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้
กองทุนรวมได้ จดั ทาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี สิ ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564 ซึง่ ได้ ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด
เสร็จสิ ้นเป็ นทีเ่ รี ยบร้ อยแล้ ว และเห็นสมควรที่จะรายงานต่อผู้ถือหน่วยลงทุนเพือ่ รับทราบ
ความเห็นบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการเห็นว่า งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2564 ของกองทุนรวม มีความถูกต้ องและเหมาะสม โดยสามารถสรุปสาระสาคัญได้ ดังนี ้
ฐานะการเงิน
1. สินทรัพย์รวม
2. หนี ้สินรวม
2.1 เงินกู้ยืมระยะยาว
2.2 หนี ้สินรวมอื่น ๆ
3. สินทรัพย์สทุ ธิ
4. สินทรัพย์สทุ ธิต่อหน่วย
ผลการดาเนินงาน
5. รายได้ รวม
6. ค่าใช้ จ่ายรวม
7. รายได้ จากการลงทุนสุทธิ
8. รวมรายการกาไรสุทธิจากเงินลงทุน
8.1 รายการกาไรสุทธิจากเงินลงทุน
8.2 รายการกาไรสุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากเงินลงทุน
8.3 รายการกาไรสุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากสัญญา
แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี ้ย
9. การเพิ่มขึ ้นในสินทรัพย์สทุ ธิจากการดาเนินงาน

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (บาท) วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (บาท)
223,885,832,825
222,984,479,561
47,669,695,971
48,557,360,905
27,267,368,819
27,585,889,762
20,402,327,152
20,971,471,143
176,216,136,854
174,427,118,656
16.5746
16.4064
วันที่ 1 มกราคม วันที่ 1 มกราคม 31 ธันวาคม 2564 (บาท)
31 ธันวาคม 2563 (บาท)
14,741,704,191
14,706,490,389
2,072,316,817
2,300,603,384
12,669,387,374
12,405,887,005
218,657,440
1,018,143,617
5,662,600
175,556,781
967,758,362
43,100,659
44,722,655
12,888,044,814

13,424,030,622
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วาระที่ 4 รับทราบเรื่องการจ่ ายเงินปั นผลประจาปี 2564
ขอเสนอต่ อ ที่ ป ระชุม พิ จารณารั บ ทราบการจ่ า ยเงิน ปั น ผลประจ าปี 2564 กองทุน รวมโครงสร้ างพื น้ ฐาน
โทรคมนาคม ดิจิทลั (DIF) โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
ตามที่กองทุนรวมได้ มีนโยบายในการจ่ายเงินปั นผล ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดย
กาหนดให้ บริ ษัทจัดการ จ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 ของกาไรสุทธิที่ปรับปรุง
แล้ วของรอบปี บัญ ชี โดยจ่ายไม่น้อยกว่าปี ละ 2 ครัง้ ทัง้ นี ้ โดยในรอบปี บัญชี 2564 (ตัง้ แต่วันที่ 1 มกราคม
2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564) กองทุนรวมมีรายได้ รวมทัง้ สิ ้น 14,741.70 ล้ านบาท และมีค่าใช้ จ่ายทังสิ
้ ้น
2,072.32 ล้ านบาท ท าให้ กองทุน รวมมีรายได้ จากการลงทุนสุทธิ 12,669.39 ล้ านบาท และเมื่ อพิ จ ารณา
ร่ วมกับ รายการก าไรสุท ธิ จ ากเงิน ลงทุ น จ านวน 218.66 ล้ า นบาท ดังนัน้ กองทุ น รวมจึ งมี ก ารเพิ่ ม ขึ น้ ใน
สินทรัพย์สทุ ธิจากการดาเนินงานสาหรับปี 2564 จานวน 12,888.04 ล้ านบาท และจากผลประกอบการในปี
2564 กองทุนรวมจ่ายปั นผลจานวน 1.0440 บาทต่อหน่วย ทัง้ นี ้ สามารถสรุ ปรายละเอีย ดการจ่ายเงินปั น
ผลได้ ดังนี ้
ผลการดาเนินงาน
วันที่ 1 มกราคม วันที่ 1 มกราคม 31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
1. อัตราเงินปั นผล ประจาปี (บาท/หน่วย)
1.1 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม
0.2610 บาท/หน่วย
0.2610 บาท/หน่วย
1.2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 30 มิถนุ ายน
0.2610 บาท/หน่วย
0.2610 บาท/หน่วย
1.3 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน
0.2610 บาท/หน่วย
0.2610 บาท/หน่วย
1.4 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม
0.2610 บาท/หน่วย
0.2610 บาท/หน่วย
2. รวมเป็ นการจ่ายเงินปั นผล ทังสิ
้ ้น
3. จานวนหน่วยที่จาหน่ายแล้ วทังหมด
้
(หน่วย)
4. รวมเป็ นเงินปั นผลทังสิ
้ ้นประมาณ (บาท)
5. กาไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ ว (บาท)
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผลเทียบกับกาไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ ว

1.0440 บาท/หน่วย
10,631,653,745 หน่วย
11,099,446,510 บาท
11,445,922,723 บาท
ร้ อยละ 97.0

1.0440 บาท/หน่วย
10,631,653,745 หน่วย
11,099,446,510 บาท
11,401,388,575 บาท
ร้ อยละ 97.4

สาหรับการคานวณกาไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ วสาหรับผลการดาเนินงานตั ้งแต่ปี 2565 เป็ นต้ นไป กองทุนรวมมีนโยบายหักเงิน
สารองเงินเพื่อการชาระหนี ้เงินกู้ยืมเพิ่มเติมจากหลักเกณฑ์ เดิม ก่อนคานวณกาไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ วสาหรับการจ่ายเงิน
ปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุน/1 ทัง้ นี ้ ในปี 2565 กองทุนรวมมีการสารองเงินเพื่อจ่ายชาระหนีก้ ้ ูยืมดังกล่าว จานวน 155
ล้ านบาท ทังนี
้ ้ กองทุนรวมได้ ระบุนโยบายดังกล่าวในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี และรายงานประจาปี ไว้ ด้วยแล้ ว
หมายเหตุ /1 ข้ อ 100 ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 38/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตังและจั
้
ดการกองทุน
รวมโครงสร้ างพื ้นฐาน (ฉบับประมวล)

ความเห็นบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการเห็นว่า การจ่ายเงินปั นผล ประจาปี 2564 (จากผลการดาเนินงานของกองทุนรวมระหว่างวันที่
1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564) มีความถูกต้ องเหมาะสม และเป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ใน
โครงการจัดการกองทุนรวม และเห็นสมควรที่จะรายงานต่อผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อรับทราบ
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วาระที่ 5 รับทราบการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและการกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2565
ขอเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาและรับทราบการแต่งตั ้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนประจาปี 2565
รายละเอียด ดังนี ้
บริษัทจัดการ ได้ พิจารณาและเสนอให้ แต่งตั ้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส
จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของกองทุนรวมประจาปี 2565 โดยมีค่าตอบแทน 1,975,000 บาท ดังมีรายชื่อดังนี ้
1. นายพิสิฐ ทางธนกุล
2. นางสาวนันทิกา ลิ ้มวิริยะเลิศ
3. นางสาวธิตินนั ท์ แว่นแก้ ว

(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095) และ/หรื อ
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7358) และ/หรื อ
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9432)

ตารางเปรี ยบเทียบอัตราค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด
ประจาปี 2565
1,975,000 บาท

ประจาปี 2564
1,900,000 บาท

เปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ ้น 75,000 บาท (ร้ อยละ 4)

หมายเหตุ : ไม่รวมค่าใช้จ่าย out of pocket expenses (ถ้ามี)

ความเห็นบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่อย่าง
เหมาะสมและไม่มีความสัมพันธ์หรื อส่วนได้ เสียกับกองทุนรวม โดยมีความเป็ นอิสระต่อการทาหน้ าที่ และ
อัต ราค่ า ธรรมเนี ย มที่ เพิ่ ม ขึ น้ อยู่ ใ นอัต ราตลาด จึ ง เห็ น สมควรพิ จ ารณาแต่ ง ตัง้ ผู้ ส อบบั ญ ชี จ ากบริ ษั ท
ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี ้
1. นายพิสิฐ ทางธนกุล
2. นางสาวนันทิกา ลิ ้มวิริยะเลิศ
3. นางสาวธิตินนั ท์ แว่นแก้ ว

(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095) และ/หรื อ
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7358) และ/หรื อ
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9432)

เป็ นผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม ประจาปี 2565 และเห็นสมควรให้ กาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี
2565 เป็ นจานวน 1,975,000 บาท ในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีดงั กล่าวข้ างต้ นไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ บริ ษัท
ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด จัดหาผู้สอบบัญ ชีรับอนุญ าตท่านอื่นของสานักงานทาหน้ าที่
ตรวจสอบบัญ ชี แ ละแสดงความเห็ น ต่ อ งบการเงิน ของกองทุน รวมแทนผู้สอบบัญ ชี ดังกล่ าวข้ า งต้ น และ
เห็นสมควรที่จะแถลงต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจาปี 2565 เพื่อรับทราบ
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วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
ไม่มี
บริษัทจัดการ จึงขอเรี ยนเชิญผู้ถือหน่วยลงทุนโปรดเข้ าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าวข้ างต้ น ในรูปแบบการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านัน้ โดยไม่มีการจัดเตรี ยมสถานที่สาหรับรองรับ
ผู้ถื อ หน่ วยลงทุ น แต่ อ ย่ า งใด และกรุ ณ าศึก ษาวิ ธีก ารลงทะเบี ย น และการมอบฉัน ทะ ตามรายละเอี ย ดที่ ป รากฏใน
เอกสารแนบ 3 และแบบฟอร์ มการลงทะเบียนสาหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ ตามรายละเอียดที่ปรากฏใน
เอกสารแนบ 5
หากท่านไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมได้ ด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตั ้งบุคคลอืน่ เข้ าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนในการประชุมครัง้ นี ้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามที่ได้ แนบมาในเอกสาร
แนบ 4 ทังนี
้ ้ ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถมอบฉันทะให้ ผ้ แู ทนจากบริษัทจัดการเป็ นผู้รับมอบฉันทะ โดยรายละเอียดของ
ผู้รับมอบอานาจจากบริษัทจัดการปรากฏตาม เอกสารแนบ 6
ทังนี
้ ้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็ วในการลงทะเบียนเพื่อเข้ าร่ วมประชุม บริ ษัทจัดการ ใคร่ ขอความร่ วมมือ
ท่านผู้ถือหน่วยหรื อผู้รับมอบฉันทะโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ (เอกสารแนบ 4) พร้ อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท และ
แบบฟอร์ มการลงทะเบียนสาหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เอกสารแนบ 5) มายังที่อยู่ดงั นี ้
กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF)
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด
ชัน้ 7-8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ ค พลาซ่า
เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
(สาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจาปี 2565)
ทั ง้ นี ้ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น สามารถแจ้ งน าส่ ง เอกสารให้ แก่ บ ริ ษั ท จั ด การได้ ก่ อ นในช่ อ งทางอี เมล (email)
DIF_AGM.scbam@scb.co.th ก่อนนาส่งต้ นฉบับต่อบริษัทจัดการด้ วยจดหมายลงทะเบียน ภายในวันที่ 15 เมษายน 2565
ขอแสดงความนับถือ
กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั
โดย บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด

(นายณรงค์ศกั ดิ์ ปลอดมีชยั )
ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
Remark: Unitholders can download this document in English version via the website of the management
company at https://www.scbam.com/medias/fund-doc/Invitation-letter/DIF_Invitation_letter_EN.pdf
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เอกสารแนบ 1
สรุ ปรายงานผลการดาเนินงาน ประจาปี 2563
ของกองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ัล (DIF)
สรุ ปรายงานผลการดาเนินงาน ประจาปี 2563
บริ ษัทจัดการ ขอนาส่ง สรุ ปรายงานผลการดาเนินงานของกองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF)
ประจาปี 2563 ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนรับทราบ โดยท่านผู้ถือหน่วยสามารถดาวน์ โหลดสรุ ปรายงานผลการดาเนินงาน
ประจาปี 2563 ได้ จาก QR Code ดังรูปด้ านล่ างนี ้

เอกสารแนบ 2
รายงานประจาปี 2564
ของกองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ัล (DIF)

รายงานประจาปี 2564
บริ ษัทจัดการขอนาส่งรายงานผลการดาเนินงานของกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั (DIF) ประจาปี
2564 ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนรับทราบ โดยท่านผู้ถือหน่วยสามารถดาวน์ โหลดรายงานประจาปี 2564 ได้ จาก QR Code
ดังรูปด้ านล่ างนี ้

เอกสารแนบ 3
เอกสารและหลักฐานที่ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมต้ องแสดงเพื่อลงทะเบียนก่ อนเข้ าร่ วมประชุม วิธกี ารมอบฉันทะ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหน่ วยลงทุน ประจาปี 2565 ผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting: E-AGM)
ของกองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ัล (DIF)
ในวันจันทร์ ท่ี 25 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น.
การลงทะเบียนผู้เข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจาปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐาน
โทรคมนาคม ดิจิทลั (DIF) เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อ ผู้รับมอบฉันทะ (แล้ วแต่กรณี) ที่จะเข้ า
ร่วมประชุม โปรดปฏิบตั ิดงั นี ้
1. กรณีผ้ ถู ือหน่ วยกองทุนรวมมีความประสงค์ เข้ าร่ วมการประชุม E-AGM
โปรดกรอกแบบฟอร์ มลงทะเบียนสาหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามที่ปรากฏใน เอกสารแนบ 5
โดยขอให้ ท่านระบุอเี มล (e-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ ชดั เจนสาหรับ ใช้ ในการลงทะเบียนเข้ าร่วม
ประชุม และแนบสาเนาหลักฐานแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิการเข้ าร่วม ประชุม E-AGM ดังนี ้
1.1
บุคคลธรรมดา
(1) สาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ที่ยงั ไม่หมดอายุ เช่น สาเนาบัตรประชาชน สาเนาหนังสือเดินทาง
สาเนาบัตรประจาตัวข้ าราชการ เป็ นต้ น และลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ องของผู้ถือหน่วยลงทุน
1.2
นิติบคุ คล
(1) สาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ที่ยงั ไม่หมดอายุของผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คลเช่นเดียวกับ
กรณีบคุ คลธรรมดา
(2) ส า เ นา หนั ง สื อ รั บรอ ง ก า รจ ด ทะ เ บี ย นนิ ติ บุ ค ค ลข อ ง ผู้ ถื อ หน่ ว ย ลง ทุ น ซึ่ ง อ อ ก ใ ห้ โด ย
กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ หรื อส่วนราชการที่มีอานาจของประเทศที่นิติบคุ คลนัน้ ตั ้งอยู่
และออกมาไม่ เ กิ น 6 เดื อ น ก่ อ นวั น ประชุ ม ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ซึ่ ง รั บ รองส าเนาถู ก ต้ องโดย
ผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้ อมประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ ามี) โดยมีรายละเอียด
ชื่อนิติบุคคล ผู้มีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันหรื อกระทาการแทนนิติบุคคล เงื่อนไขหรื อข้ อจากัดอานาจ
ในการลงลายมือชื่อ และที่ตั ้งสานักงานใหญ่
2. การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
2.1
ขอให้ ท่านส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสาหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และหลักฐานแสดงตัวตน
ดังกล่าวข้ างต้ นให้ แก่กองทุนรวม ภายในวันที่ 15 เมษายน 2565 ผ่านช่องทาง ดังนี ้
(1) ช่องทาง e-mail: DIF_AGM.scbam@scb.co.th และ
(2) ช่องทางไปรษณีย์ลงทะเบียน:

กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ัล (DIF)
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด
ชัน้ 7-8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ ค พลาซ่า
เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
(สาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจาปี 2565)
2.2

2.3

เมื่อกองทุนรวมได้ รับเอกสารตามข้ อ 1.1 หรื อ 1.2 จากผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนรวมจะดาเนินการตรวจสอบ
เอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้ าร่ วมประชุม โดยเมื่อผ่า นการตรวจสอบสิทธิ แล้ ว กองทุนรวมจะจัดส่งชื่อผู้ใช้
(Username) และรหั ส ผ่ า น (Password) พร้ อมเว็ บ ลิ ง้ ก์ (Weblink) ในการเข้ าสู่ ร ะบบการประชุ ม
E-AGM ทังนี
้ ข้ อความกรุณาให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน งดให้ ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของ
ท่ า นแก่ ผ้ ูอื่ น กรณี ที่ ชื่ อ ผู้ใ ช้ (Username) และรหัสผ่ า น (Password) ของท่ า นสูญ หาย หรื อ ยัง ไม่ ได้ รับ
ภายในวันที่ 21 เมษายน 2565 กรุณาติดต่อกองทุนรวมโดยทันที
การเข้ าร่ วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ ได้ กับคอมพิวเตอร์ / โน๊ ตบุ๊ค
(Notebook) / แท็ บ เล็ ต ( Tablet) และโทรศั ท พ์ มื อ ถื อ ผ่ า น Web Browser : Google Chrome ด้ วย
อินเตอร์ เน็ตความเร็ว 4G หรื ออินเตอร์ เน็ตบ้ านพื ้นฐาน (Wi-Fi)
หมายเหตุ : กรณีเข้ าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้ องติดตังโปรแกรม
้
Zoom Cloud Meeting
ก่อนเข้ าร่วมประชุม

2.4

2.5

2.6

3.

กองทุนรวมจะจัดส่งรายละเอียด ได้ แก่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไปให้ กับผู้ถือหน่วย
ลงทุน พร้ อมจัดส่งไฟล์คู่มือวิธีการใช้ ง านระบบการประชุม E-AGM แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนด้ วย ขอให้ ท่าน
ศึกษาวิธีการใช้ งาน โดยละเอียดจากข้ อมูลที่กองทุนรวมหรื อผู้ให้ บริ การระบบควบคุมการประชุมนาส่ง
ให้ แก่ท่าน ทังนี
้ ้ระบบจะเปิ ดให้ ท่านลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุมล่วงหน้ า 60 นาทีก่อนเริ่มการประชุม อย่างไร
ก็ตาม การถ่ายทอดสดจะเริ่มในเวลา 09.30 น. เป็ นต้ นไป
ในกรณีที่มีวาระที่จะต้ องลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถลงคะแนนในวาระ
ดังกล่าว โดยลงคะแนน “เห็นด้ วย” หรื อ “ไม่เห็นด้ วย” หรื อ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสาหรับ
วาระนันๆ
้ ระบบจะนับคะแนนเป็ น “งดออกเสียง” โดยอัตโนมัติ
กรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนประสบปั ญหาทางด้ านเทคนิคในการใช้ ระบบการประชุม E-AGM ก่อน หรื อระหว่าง
การประชุม กรุ ณ าติ ด ต่อ บริ ษัท โอ เจ อิ น เตอร์ เนชั่น แนล จ ากัด ซึ่ง เป็ นผู้ใ ห้ บริ ก ารระบบการประชุม
E-AGM ของกองทุนรวมในครัง้ นี ้ โดยกองทุนรวมจะระบุช่องทางการติดต่อไว้ ใน อีเมล (e-mail) ที่ได้ ส่งชื่อ
ผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ให้ ท่าน

กรณีผ้ ถู ือหน่ วยลงทุนมีความประสงค์ มอบฉันทะเพื่อเข้ าร่ วมการประชุม E-AGM
กองทุนรวมได้ จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะ จานวน 2 แบบ ตามเอกสารแนบ 4 ดังนี ้
แบบ ก. สาหรับบุคคลธรรมดาหรื อนิติบคุ คลที่ไม่ใช่คสั โตเดียน
แบบ ข. สาหรับบุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคลเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั ้งคัสโตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหน่วยลงทุนกองทุนรวมเท่านัน้

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหน่วยกองทุนรวม ประจาปี 2565 ได้ ด้วยตนเอง สามารถมอบ
ฉันทะได้ โดยดาเนินการดังนี ้
3.1
เลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะข้ างต้ นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านัน้ ดังนี ้
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็ นบุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคลที่ไม่ใช่คสั โตเดียน จะเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะได้
เฉพาะ แบบ ก.
(2) ผู้ถื อ หน่ วยลงทุนที่ ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็ นผู้ลงทุน ต่างประเทศและแต่งตั ง้ ให้ คัสโตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหน่วยลงทุนจะต้ องใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
3.2
มอบฉันทะให้ บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อเลือกมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบ
ฉันทะจาก บลจ. ไทยพาณิชย์ จากัด ที่เสนอในฐานะบริ ษัทจัดการกองทุนรวม (ข้ อมูลผู้รับมอบฉันทะจาก
บลจ. ไทยพาณิชย์ จากัด ในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยกองทุนรวมประจาปี 2565 สามารถศึกษาได้ ใน
เอกสารแนบ 6) โดยในกรณีที่เลือกมอบฉันทะให้ ผู้รับมอบฉันทะจาก บลจ. ไทยพาณิชย์ จากัด ให้ ระบุชื่อ
พร้ อมรายละเอียดของ บุคคลที่ผ้ ถู ือหน่วยกองทุนรวมประสงค์จะมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้ เป็ น
ผู้รับมอบฉันทะ ในการเข้ าร่วมประชุมดังกล่าว และออกเสียงลงคะแนน (ถ้ ามี)
3.3
ปิ ดอากรแสตมป์จานวน 20 บาท พร้ อมทังขี
้ ดฆ่าลงวันที่ที่ทาหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหน่วยกองทุนรวมโดยมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลาย
คนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องมอบฉันทะเท่ากับจานวนหน่วยลงทุนที่ตนถืออยู่
โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงส่วนน้ อยกว่าจานวนหน่วยลงทุนที่ตนถืออยู่ได้ เว้ นแต่เป็ นคัสโตเดียน (Custodian)
ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนซึ่งเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้ เป็ นผู้รับฝากและดูแลหน่วยลงทุนตามหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ข.
ทังนี
้ ้ ขอให้ ท่านกรอกข้ อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ และส่งหนังสือมอบฉันทะและสาเนา
เอกสารประกอบการมอบฉันทะให้ แก่กองทุนรวมภายในวันที่ 15 เมษายน 2565 ผ่านช่องทาง ดังนี ้
(1) ช่องทาง e-mail: DIF_AGM.scbam@scb.co.th และ
(2) ช่องทางไปรษณีย์ลงทะเบียน:
กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF)
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด
ชัน้ 7-8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ ค พลาซ่า
เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
(สาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจาปี 2565)

4. เอกสารประกอบการมอบฉันทะ
4.1
บุคคลธรรมดา
(1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้ อมหนังสือ เชิญประชุม (แบบ ก.) ซึ่งได้ กรอกข้ อความถูกต้ อง
ครบถ้ วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
(2) สาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ที่ยงั ไม่หมดอายุของผู้ถือหน่วยลงทุนซึง่ เป็ นผู้มอบฉันทะ ตามข้ อ (1)
ข้ างต้ น และผู้ถือหน่วยลงทุนซึง่ เป็ นผู้มอบฉันทะ ได้ ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง
(3) สาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ที่ยงั ไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ เช่นสาเนาบัตรประชาชน สาเนา
หนังสือเดินทาง สาเนาบัตรประจาตัวข้ าราชการ เป็ นต้ น และลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ องของผู้ถือ
หน่วยลงทุน
4.2
นิติบุคคล
(1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้ อมหนังสือ เชิญประชุม (แบบ ก.) ซึ่งได้ กรอกข้ อความถูกต้ อง
ครบถ้ วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ซึ่งเป็ นผู้มอบฉันทะ พร้ อมประทับตรา
สาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) และผู้รับมอบฉันทะ
2) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของผู้ถือหน่วยลงทุนซึง่ ออกให้ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
กระทรวงพาณิชย์ หรื อส่วนราชการที่มีอานาจของประเทศที่นิติบุคคลนัน้ ตั ้งอยู่ และออกให้ ไม่เกิน 6เดือน
ก่ อ นวัน ประชุม ผู้ถื อ หน่ วยลงทุน ซึ่ง รั บ รองสาเนาถูกต้ อ งโดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน นิ ติบุค คล พร้ อม
ประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ ามี) โดยมีรายละเอียด ชื่ อนิติบุคคล ผู้มีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติ
บุคคล เงื่อนไขหรื อข้ อจากัดอานาจในการลงลายมือชื่อ และที่ตั ้งสานักงานใหญ่ และมีข้อความแสดงให้ เห็น
ว่าผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบ ฉันทะมีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคลซึ่ง
เป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนตามกฎหมาย
(3) สาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ที่ยงั ไม่หมดอายุของผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คล ซึง่ เป็ นผู้มอบ
ฉันทะ ตามข้ อ (1) ข้ างต้ น และลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง
(4) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบคุ คลธรรมดา ข้ อ(1).
4.3

กรณีผ้ ูถือหน่ วยลงทุนเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตั ง้ ให้ คัสโตเดียน (Custodian) ใน ประเทศ
ไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหน่ วยลงทุน และมอบให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ลงนามมอบ
ฉันทะในหนังสือมอบฉันทะแทน (แบบ ข.)
(1) สาเนาเอกสารของผู้ถือหน่วยลงทุนเช่นเดียวกับกรณีข้อ 4.1 ข้ างต้ น (ในกรณีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเป็ นบุคคล
ธรรมดา) หรื อข้ อ 4.2 ข้ างต้ น (ในกรณีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเป็ นนิติบุคคล) โดยใช้ หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่
แนบมาพร้ อมหนังสือเชิญประชุม (แบบ ข.)
(2) นอกจากนี ้ จะต้ องส่งหลักฐานดังต่อไปนี ้ เพิ่มเติม
(2.1) หนั ง สื อ มอบอ านาจจากผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ที่ เ ป็ นผู้ ลงทุ น ต่ า งประเทศให้ คั ส โตเดี ย น
(Custodian) เป็ นผู้ดาเนินการลงนามมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะแทนผู้ถือหน่วยลงทุน

(2.2) หนัง สื อ ยื น ยัน ว่ า ผู้ล งนามในหนัง สื อ มอบฉั น ทะแทนผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุน ได้ รั บ อนุญ าตให้
ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
ทังนี
้ ้เอกสารที่มิได้ มีต้นฉบับเป็ นภาษาอังกฤษจะต้ องจัดทาคาแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้ อมด้ วย และให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คลนันรั
้ บรองความถูกต้ องของคาแปล พร้ อมประทับตรา
สาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี)
5. ช่ องทางสาหรั บผู้ถือหน่ วยลงทุนในการส่ งคาแนะนาหรื อคาถามที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจอุตสาหกรรม ผลการ
ดาเนินงานของกองทุนรวม หรือเกี่ยวข้ องกับวาระใด ๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-AGM มีดังนี ้
5.1
ในระหว่างการประชุม E-AGM ผู้ถื อ หน่ วยลงทุน ที่เข้ าร่ วมประชุม สามารถส่งค าแนะน าหรื อคาถามได้
ผ่าน ระบบการประชุมE-AGM
5.2
ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น สามารถส่ ง ค าแนะน าหรื อ ค าถามล่ ว งหน้ า ให้ กองทุ น รวมก่ อ นวั น ประชุ ม ภายใน
วันที่ 15 เมษายน 2565 ผ่านช่องทางต่อไปนี ้
(1) ช่องทาง e-mail: DIF_AGM.scbam@scb.co.th และ
(2) ช่องทางไปรษณีย์ลงทะเบียน:
กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF)
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด
ชัน้ 7-8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ ค พลาซ่า
เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
(สาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจาปี 2565)

เอกสำรแนบ 4
Attachment 4

สำหรับบุคคลธรรมดำหรื อนิติบคุ คลที่ไม่ใช่คสั โตเดียน
FOR NATURAL PERSON OR JURISTIC PERSON WHO DOES NOT HAVE CUSTODIANS IN THAILAND

แบบ ก
Form A

หนังสือมอบฉันทะ
PROXY

เขียนที่
Written at

วันที่

เดือน

พ.ศ.

Date

Month

Year

(1) ข้ ำพเจ้ ำ

สัญชำติ

I/We

Nationality

อยู่บ้ำนเลขที่

ถนน

ตำบล/แขวง

Reside at

Road

Tambol/Khwaeng

อำเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

Amphur/Khet

Province

Postal Code

เป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้ ำงพื ้นฐำนโทรคมนำคม ดิจิทลั (DIF) โดยถือหน่วยลงทุนจำนวนทังสิ
้ ้นรวม
being a unitholder of Digital Telecommunications Infrastructure Fund (DIF) holding the total amount of

และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ำกับ

หน่วย

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

หรื อบริษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน ไทยพำณิชย์ จำกัด ในฐำนะบริษัทจัดกำรของกองทุนรวมโครงสร้ ำงพื ้นฐำนโทรคมนำคม ดิจิทลั (DIF) โดย
or SCB Asset Management Co., Ltd., the management company of Digital Telecommunications Infrastructure Fund (DIF), namely

(2.1)

นำยณรงค์ศกั ดิ์ ปลอดมีชยั

อำยุ

53

ปี อยู่บ้ำนเลขที่

Mr. Narongsak Plodmechai

age

53

years, Reside at

70
70

ถนน

รำษฎร์บรู ณะ 18

ตำบล/แขวง

บำงปะกอก

อำเภอ/เขต

รำษฎร์ บรู ณะ

Road

Rat Burana 18

Tambol/Khwaeng

Bang Pakok

Amphur/Khet

Rat Burana

จังหวัด

กรุงเทพมหำนคร

รหัสไปรษณีย์

10140

หรื อ

Province

Bangkok

Postal Code

10140

or

(2.2)

นำงทิพำพรรณ ภัทรวิกรม

อำยุ

46

ปี อยู่บ้ำนเลขที่

Mrs. Tipaphan Puttarawigorm

age

46

years, Reside at

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

ถนน

-

ตำบล/แขวง

จอมพล

อำเภอ/เขต

จตุจกั ร

Road

-

Tambol/Khwaeng

Jompol

Amphur/Khet

Jatujak

จังหวัด

กรุงเทพมหำนคร

รหัสไปรษณีย์

10900

หรื อ

Province

Bangkok

Postal Code

10900

or

(2.3)

นำยเภรี อิชยพฤกษ์

อำยุ

42

Mr. Paeree Ichayapreug

age

42

ปี อยู่บ้ำนเลขที่
years, reside at

689/1459
689/1459

ถนน

ประชำชื่น

ตำบล/แขวง

บำงซื่อ

อำเภอ/เขต

บำงซื่อ

Road

Prachachuen

Tambol/Khwaeng

Bangsue

Amphur/Khet

Bangsue

จังหวัด

กรุงเทพมหำนคร

รหัสไปรษณีย์

10800

Province

Bangkok

Postal Code

10800

สำหรับบุคคลธรรมดำหรื อนิติบคุ คลที่ไม่ใช่คสั โตเดียน
FOR NATURAL PERSON OR JURISTIC PERSON WHO DOES NOT HAVE CUSTODIANS IN THAILAND
แบบ ก
Form A
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ ำพเจ้ ำเพื่อเข้ ำ ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ ำพเจ้ ำในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2565 ในวันที่
25 เมษำยน 2565 ตังแต่
้ เวลำ 09.30 น. เป็ นต้ นไป ในรูปแบบกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่ำนัน้ ตำมพระรำชกำหนด
ว่ำด้ วยกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (และที่แก้ ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนกฎหมำยและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลำ และ
สถำนที่อื่นด้ วย
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 2022 on 25 April 2022 from 9.30 a.m. onwards via an electronic meeting
only in accordance with the Royal Decree on Electronic Meetings B.E. 2563 (as amended) and other related rules and regulations. The Management Company would like to invite the unitholders to attend
the meeting as per the aforementioned date and time or any adjournment at any date, time and place thereof.

(3) ข้ ำพเจ้ ำขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ ำพเจ้ ำในกำรประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:

1.

วาระที่ 1 รับทราบสรุ ปรายงานผลการดาเนินงานของกองทุนรวมประจาปี 2563
Agenda No. 1 Re: To acknowledge the Minutes of the Fund’s performance for the year 2020

2.

วาระที่ 2 รับทราบผลการดาเนินงานประจาปี 2564 ของกองทุนรวม
Agenda No. 2 Re: To acknowledge the Fund’s 2021 operating performance

3.

วาระที่ 3 รั บทราบงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีกาไรขาดทุนของกองทุนรวม ประจาปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564
Agenda No. 3 Re: To acknowledge the Fund’s balance sheet and the profit and loss statements for the year ended 31 December 2021

4.

วาระที่ 4 รับทราบเรื่องการจ่ ายเงินปั นผลประจาปี 2564
Agenda No. 4 Re: To acknowledge the dividend payment for the year 2021

5.

วาระที่ 5 รั บทราบการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและการกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2565
Agenda No. 5 Re: To acknowledge the appointment of auditors and determination of audit fee for the year 2022

6.

วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
Agenda No. 6 Re: Other matters (if any)



(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมที่เห็นสมควร
(a)



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

(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
(b)

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

 เห็นด้ วย
Approve

 ไม่เห็นด้ วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

(4) กำรลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวำระใดที่ไม่เป็ นไปตำมที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ ห้ ถือว่ำกำรลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถูกต้ องและ
ไม่ใช่เป็ นกำรลงคะแนนเสียงของข้ ำพเจ้ ำในฐำนะผู้ถือหน่วยลงทุน
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) ในกรณีที่ข้ำพเจ้ ำแต่งตังให้
้ บคุ คลอื่นซึง่ มิใช่บคุ ลำกรของ บลจ. ไทยพำณิชย์ จำกัด ให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะของข้ ำพเจ้ ำแต่ไม่ได้ ระบุควำมประสงค์ใน
กำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจน หรื อในกรณีที่ที่ประชุมมีกำรพิจำรณำหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจำกเรื่ องที่ระบุไว้ ข้ำงต้ น รวมถึงกรณีที่มี
กำรแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริงประกำรใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมที่เห็นสมควร
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) ในกรณีที่ข้ำพเจ้ ำแต่งตังให้
้ บคุ ลำกรของ บลจ. ไทยพำณิชย์ จำกัด เป็ นผู้รับมอบฉันทะของข้ ำพเจ้ ำ โดยให้ มีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้
ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร หรื อกรณี ที่ข้ำพเจ้ ำแต่งตังให้
้ บุคลำกรของ บลจ. ไทยพำณิชย์ จำกัดให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะแต่มิได้ ระบุควำมประสงค์ในกำรออกเสียง
ลงคะแนนในวำระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชัดเจนนัน้ ให้ ถือว่ำข้ ำพเจ้ ำกำหนดให้ บุคลำกรของ บลจ. ไทยพำณิ ชย์ จำกัดในฐำนะผู้รับมอบฉันทะของข้ ำพเจ้ ำ ใช้ สิทธิออก
เสียงเห็นด้ วยในมติดงั กล่ำวในทุกวำระของกำรประชุมดังกล่ำวข้ ำงต้ น
เอกสำรแนบ 4 หน้ ำ 2 ของจำนวน 3 หน้ ำ
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สำหรับบุคคลธรรมดำหรื อนิติบคุ คลที่ไม่ใช่คสั โตเดียน
FOR NATURAL PERSON OR JURISTIC PERSON WHO DOES NOT HAVE CUSTODIANS IN THAILAND
แบบ ก
Form A
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.

กิจกำรใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทำไปในกำรประชุ ม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตำมที่ข้ำพเจ้ ำระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ ถือเสมือนว่ำ
ข้ ำพเจ้ ำได้ กระทำเองทุกประกำร
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.

ลงชื่อ/Signed
(

ผู้มอบฉันทะ/Grantor
)

ลงชื่อ/Signed
(

ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
)

หมำยเหตุ
1. ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็ นผู้เข้ ำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สำมำรถแบ่งแยกจำนวนหน่วยลงทุน
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได้
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 4 หน้ ำ 3 ของจำนวน 3 หน้ ำ
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เอกสารแนบ 4
Attachment 4

FOR FOREIGN UNITHOLDERS WHO HAVE CUSTODIANS IN THAILAND ONLY

แบบ ข
Form B

หนังสือมอบฉันทะ
PROXY

เขียนที่
Written at

วันที่

เดือน

พ.ศ.

Date

Month

Year

(1) ข้ าพเจ้ า

สัญชาติ

I/We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่

ถนน

ตาบล/แขวง

Reside at

Road

Tambol/Khwaeng

อาเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

Amphur/Khet

Province

Postal Code

เป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั (DIF) โดยถือหน่วยลงทุนจานวนทังสิ
้ ้นรวม
being a unitholder of Digital Telecommunications Infrastructure Fund (DIF) holding the total amount of

และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

หน่วย

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

หรื อบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนไทยพาณิชย์ จากัด ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั (DIF) โดย
or SCB Asset Management Co., Ltd., the management company of Digital Telecommunications Infrastructure Fund (DIF), namely

(2.1)

นายณรงค์ศกั ดิ์ ปลอดมีชยั

อายุ

53

ปี อยู่บ้านเลขที่

Mr. Narongsak Plodmechai

age

53

years, Reside at

70
70

ถนน

ราษฎร์บรู ณะ 18

ตาบล/แขวง

บางปะกอก

อาเภอ/เขต

ราษฎร์ บรู ณะ

Road

Rat Burana 18

Tambol/Khwaeng

Bang Pakok

Amphur/Khet

Rat Burana

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์

10140

หรื อ

Province

Bangkok

Postal Code

10140

or

(2.2)

นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม

อายุ

46

Mrs. Tipaphan Puttarawigorm

age

46

ปี อยู่บ้านเลขที่
years, Reside at

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

ถนน

-

ตาบล/แขวง

จอมพล

อาเภอ/เขต

จตุจกั ร

Road

-

Tambol/Khwaeng

Jompol

Amphur/Khet

Jatujak

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์

10900

หรื อ

Province

Bangkok

Postal Code

10900

or

(2.3)

นายเภรี อิชยพฤกษ์

อายุ

42

Mr. Paeree Ichayapreug

age

42

ปี อยู่บ้านเลขที่
years, reside at

689/1459
689/1459

ถนน

ประชาชื่น

ตาบล/แขวง

บางซื่อ

อาเภอ/เขต

บางซื่อ

Road

Prachachuen

Tambol/Khwaeng

Bangsue

Amphur/Khet

Bangsue

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์

10800

Province

Bangkok

Postal Code

10800

FOR FOREIGN UNITHOLDERS WHO HAVE CUSTODIANS IN THAILAND ONLY
แบบ ข
Form B
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจาปี 2565 ในวันที่
25 เมษายน 2565 ตังแต่
้ เวลา 09.30 น. เป็ นต้ นไป ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านัน้ ตามพระราชกาหนด
ว่าด้ วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (และที่แก้ ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้ วย
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 2022 on 25 April 2022 from 9.30 a.m. onwards via an electronic meeting
only in accordance with the Royal Decree on Electronic Meetings B.E. 2563 (as amended) and other related rules and regulations. The Management Company would like to invite the unitholders to attend
the meeting as per the aforementioned date and time or any adjournment at any date, time and place thereof.

(3) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:

1.

วาระที่ 1 รับทราบสรุ ปรายงานผลการดาเนินงานของกองทุนรวมประจาปี 2563
Agenda No. 1 Re: To acknowledge the Minutes of the Fund’s performance for the year 2020

2.

วาระที่ 2 รับทราบผลการดาเนินงานประจาปี 2564 ของกองทุนรวม
Agenda No. 2 Re: To acknowledge the Fund’s 2021 operating performance

3.

วาระที่ 3 รั บทราบงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีกาไรขาดทุนของกองทุนรวม ประจาปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564
Agenda No. 3 Re: To acknowledge the Fund’s balance sheet and the profit and loss statements for the year ended 31 December 2021

4.

วาระที่ 4 รับทราบเรื่องการจ่ ายเงินปั นผลประจาปี 2564
Agenda No. 4 Re: To acknowledge the dividend payment for the year 2021

5.

วาระที่ 5 รั บทราบการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและการกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2565
Agenda No. 5 Re: To acknowledge the appointment of auditors and determination of audit fee for the year 2022

6.

วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
Agenda No. 6 Re: Other matters (if any)



(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a)



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

(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b)

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

 เห็นด้ วย
Approve

 ไม่เห็นด้ วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

(4) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ ห้ ถือว่ากา รลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถูกต้ องและ
ไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน
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) ในกรณีที่ข้าพเจ้ าแต่งตังให้
้ บคุ คลอื่นซึง่ มิใช่บคุ ลากรของ บลจ. ไทยพาณิชย์ จากัด ให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะของข้ าพเจ้ าแต่ไม่ได้ ระบุความประสงค์ใน
การออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจน หรื อในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มี
การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริงประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
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) ในกรณีที่ข้าพเจ้ าแต่งตังให้
้ บคุ ลากรของ บลจ. ไทยพาณิชย์ จากัด เป็ นผู้รับมอบฉันทะของข้ าพเจ้ า โดยให้ มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้
ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรื อกรณี ที่ข้าพเจ้ าแต่งตังให้
้ บุคลากรของ บลจ. ไทยพาณิชย์ จากัดให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะแต่มิได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียง
ลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชัดเจนนัน้ ให้ ถือว่าข้ าพเจ้ ากาหนดให้ บุคลากรของ บลจ. ไทยพาณิชย์ จากัดในฐานะผู้รับมอบฉันทะของข้ าพเจ้ า ใช้ สิทธิออก
เสียงเห็นด้ วยในมติดงั กล่าวในทุกวาระของการประชุมดังกล่าวข้ างต้ น
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.

เอกสารแนบ 4 หน้ า 2 ของจานวน 3 หน้ า
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FOR FOREIGN UNITHOLDERS WHO HAVE CUSTODIANS IN THAILAND ONLY
แบบ ข
Form B
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ ถือเสมือนว่า
ข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
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.

ลงชื่อ/Signed
(

ผู้มอบฉันทะ/Grantor
)

ลงชื่อ/Signed
(

ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
)

หมายเหตุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. นี ้ ใช้ เฉพาะกรณี ที่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศ
ไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหน่วยลงทุนให้ เท่านัน้
Only foreign unitholders whose name appears in the registration book who have a Custodian in Thailand can use the Proxy Form B.

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

(1) หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of Attorney from the unitholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on his/her behalf.

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

3. ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหน่วยลงทุน
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคน 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.

เอกสารแนบ 4 หน้ า 3 ของจานวน 3 หน้ า
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เอกสารแนบ 5
แบบฟอร์ มการลงทะเบียนสาหรับประชุมสามัญผู้ถือหน่ วยลงทุน ประจาปี 2565
ของกองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ัล (DIF)
ในรูปแบบการประชุมผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting)
วันที่__________________________
ข้ าพเจ้ า_________________________________________________________________________สัญชาติ_______________
อยู่บ้านเลขที่________________________ถนน________________________ตาบล/แขวง_____________________________
อาเภอ/เขต_________________________จังหวัด_______________________________รหัสไปรษณีย์___________________
อีเมล์ (e-mail)___________________________________________________________โทรศัพท์_______________________
เป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั (DIF) โดยถือหน่วยลงทุน
จานวนทังสิ
้ ้น รวม__________________________________หน่วย
ข้ าพเจ้ าขอยืนยัน เข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ถ้ ามี) ในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยกองทุนรวม ประจาปี 2565
ในวันจันทร์ ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) กรุณาส่ง Weblink สาหรับเข้ าร่วมประชุมผ่าน
สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-AGM) ชื่ อ ผู้ ใช้ (Username) และรหั ส ผู้ ใช้ (Password) มายั ง อี เ มล (e-mail) ของข้ าพเจ้ า ดั ง นี ้
อีเมล (e-mail):_____________________________________

ลงชื่อ _________________________ผู้ถือหน่วยลงทุน
(
)

หมายเหตุสาคัญ: โปรดดาเนินการจัดส่งแบบฟอร์ มลงทะเบียนสาหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ฉบับนี ้ ที่กรอกข้ อมูลเรี ยบร้ อย
แล้ ว พร้ อมแนบสาเนาเอกสารยืนยันตัวตน และ/หรือเอกสารประกอบต่าง ๆ (ตามรายละเอียดใน เอกสารแนบ 3) เพื่อใช้ ในการตรวจสอบสิทธิในการ
เข้ าร่วมประชุม E-AGM ให้ แก่ผ้ จู ดั การกองทุนรวมภายในวันที่ 15 เมษายน 2565 ผ่านช่องทางดังต่อไปนี ้
(1) ช่องทาง e-mail: DIF_AGM.scbam@scb.co.th และ
(2) ช่องทางไปรษณีย์ลงทะเบียน:
กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั (DIF)
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด
ชัน้ 7-8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ ค พลาซ่า
เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
(สาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจาปี 2565)

เอกสารแนบ 6
ประวัติผ้ รู ับมอบฉันทะจาก บลจ. ไทยพาณิชย์ จากัด ที่เสนอชื่อให้ ผ้ ถู ือหน่ วยลงทุนมอบฉันทะ
ชื่อ-นามสุกล
ตาแหน่ง
อายุ
สัญชาติ
ที่อยู่
วุฒิการศึกษา
หลักสูตรอื่น ๆ

นายณรงค์ศกั ดิ์ ปลอดมีชยั
ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร บลจ.ไทยพาณิชย์ จากัด
53 ปี
ไทย
70 ซอยราษฎร์ บรู ณะ 18 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์ บรู ณะ 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 - ปั จจุบนั ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร, บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด
- ม.ค. 2561 - ก.ค. 2561 กรรมการผู้จดั การ และประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารการลงทุน ผู้บริหารสายการ
ลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด
- ก.ย. 2558 - ธ.ค. 2560 กรรมการผู้จดั การ และประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด
- ก.ค. 2558 - ส.ค. 2558 รองกรรมการผู้อานวยการ และประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารการลงทุน ผู้บริหาร
-

การมี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ใน
วาระที่พิจารณาในครัง้ นี ้

-

กลุ่มจัดการลงทุนตราสารทุน บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด
มี.ค. 2554 - มิ.ย. 2558 รองกรรมการผู้อานวยการ และประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารการลงทุน ผู้บริหาร
กลุ่มการลงทุนต่างประเทศและกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทย
พาณิชย์ จากัด
2551 - 2553 รองประธานฝ่ ายการลงทุน บริษัท อเมริกนั อินเตอร์ แนชชัน่ แนล แอสชัวรันส์ จากัด
2548 - 2551 ผู้อานวยการอาวุโส กองทุนบาเหน็จบานาญข้ าราชการ (กบข.)
2542 - 2548 หัวหน้ าผู้จดั การกองทุน ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
2538 - 2542 ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวมไทยพาณิชย์ จากัด
2537 - 2538 นักค้ าหลักทรัพย์ต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์วอล์เบิร์กพรีเมียร์
2536 - 2537 นักวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์ธนสยาม
ไม่มี

ประวัติผ้ รู ับมอบฉันทะจาก บลจ. ไทยพาณิชย์ จากัด ที่เสนอชื่อให้ ผ้ ถู ือหน่ วยลงทุนมอบฉันทะ
ชื่อ-นามสุกล

นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม

ตาแหน่ง

Executive Director ผู้บริหารกลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้ างพื ้นฐาน บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด

อายุ

46 ปี

สัญชาติ

ไทย

ที่อยู่

19/27 ซอยทรงสะอาด แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ การเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง

หลักสูตรอื่น ๆ

- Property Fund Manager License
- Securities Investment Consultant License

ประวัติการทางาน

- ม.ค. 2563 - ปั จจุบนั Executive Director ผู้บริหารกลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้ างพื ้นฐาน
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด
- ก.ค. 2559 - ธ.ค. 2562 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริ หารกลุ่มการลงทุนอสังหาริ มทรัพย์และโครงสร้ าง
พื ้นฐาน บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด
- ม.ค. 2558 - มิ.ย. 2559 ผู้อานวยการอาวุโส ผู้บ ริ ห ารกลุ่มการลงทุน อสังหาริ มทรั พย์และโครงสร้ าง
พื ้นฐาน บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด
- ก.ค. 2556 - ธ.ค. 2557 ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ ายการลงทุนอสังหาริ มทรัพย์และโครงสร้ างพืน้ ฐาน กลุ่ม
การลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้ างพื ้นฐาน บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด
- ม.ค. 2553 - มิ . ย. 2556 ผู้อ านวยการ กลุ่ม กองทุน อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละโครงสร้ างพื น้ ฐาน บริ ษั ท
หลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด
- ก.พ. 2550 - ธ.ค. 2552 รองผู้อ านวยการ ฝ่ ายการลงทุน อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ กลุ่ม การลงทุน บริ ษั ท
หลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด
- 2546 - 2549 ผู้ช่วยผู้อานวยการ ฝ่ ายพัฒนาโครงการ บริษัทแนเชอรัล พาร์ ค จากัด (มหาชน)
- 2542 - 2546 ผู้ดแู ลการลงทุน ฝ่ ายบริหารเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

การมี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ใน - ไม่มี
วาระที่พิจารณาในครัง้ นี ้

ประวัติผ้ รู ับมอบฉันทะจาก บลจ. ไทยพาณิชย์ จากัด ที่เสนอชื่อให้ ผ้ ถู ือหน่ วยลงทุนมอบฉันทะ
ชื่อ-นามสุกล

นายเภรี อิชยพฤกษ์

ตาแหน่ง

Director ผู้บริหารฝ่ ายจัดการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้ างพื ้นฐาน บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน
ไทยพาณิชย์ จากัด

อายุ

42 ปี

สัญชาติ

ไทย

ที่อยู่

689/1459 ถนนประชาชื่น แขวงบางซือ่ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต(การเงิน) มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี นิตศิ าสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรอื่น ๆ

- Property Fund Manager License

ประวัติการทางาน

- มี.ค. 2564 - ปั จจุบนั Director ผู้บริ หารฝ่ ายจัดการลงทุนอสังหาริ มทรัพย์และโครงสร้ างพืน้ ฐาน บริษัท
หลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด
- ก.ย. 2562 - ก.พ. 2564 Managing Director บริษัท บี แอนด์ จี รีท แมเนจเม้ นท์ จากัด
- เม.ย. 2561 - ส.ค. 2562 Managing Director บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรี ยล รี ท แมนเนจเมนท์
-

จากัด
ก.ค. 2560 - มี.ค. 2561 Head of Compliance and Risk Management บริ ษัท ภิรัช รี ท แมนเนจเมนท์
จากัด
ธ.ค. 2557 - ก.พ. 2560 AVP, กลุ่มกองทุน อสังหาริ มทรั พย์และโครงสร้ างพืน้ ฐาน บริ ษัท หลักทรัพย์
จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด
ส.ค. 2556 - พ.ย. 2557 เจ้ าหน้ าที่กากับและควบคุม ธนาคารไทยพาณิชย์จากัด
มิ.ย. 2555 - ก.ค. 2556 Compliance Manager บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด

การมี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ใน - ไม่มี
วาระที่พิจารณาในครัง้ นี ้

