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วิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะ
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2562
ของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ัล (DIF)
ในวันศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 9.30 น.
ณ ห้อง แกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมแชงกรีล่า เลขที่ 89 ซอยวัดสวนพลู เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
1.

การลงทะเบียน
ผู้ถือหน่วยกองทุนรวมหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการ
ตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อนเวลาได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 21 มิถุนายน 2562

2.

การเข้าประชุมด้วยตนเอง
กรณีบุคคลธรรมดา
ให้แสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรือ บัตรประจาตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทางฉบับจริง ที่ยังไม่
หมดอายุของผู้ถือหน่วยกองทุนรวม (หรือแนวทางอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกาหนด)
กรณีนิติบุคคล
กรณีเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 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 หนังสือเดินทางฉบับจริงที่ ยังไม่หมดอายุ (หรือแนวทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด) เพื่อ
ลงทะเบียน
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3.

การมอบฉันทะ
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
เพื่อความสะดวก ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมอบอานาจให้แก่ ตัวแทนของบริษัทจัดการ โปรดส่งหนังสือ
มอบฉันทะและเอกสารหรือหลักฐานมายังบริษัทจัดการ ก่อนวันประชุม ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันทาการ โดย กรอก
ข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีดลบข้อความที่สาคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกากับไว้ทุก
แห่ง พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท

เอกสารที่ตอ้ งใช้ประกอบการมอบฉันทะ
3.1
กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้
หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือสาเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่
หมดอายุของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือสาเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่
หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ
3.2

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบคุ คล ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้
หนังสือมอบฉันทะซึ่ งลงนามโดยผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อม
ประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออก
โดยกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้ น พร้อม
ประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) รวมทั้งให้แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัว
ข้าราชการ หรือสาเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนามดังกล่าว
กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลทีจ่ ดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออก
โดยหน่วยงานราชการที่มีอานาจของประเทศที่นติ ิบุคคลนั้นตัง้ อยู่อายุไม่เกิน 1 ปี ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มี
อานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนัน้ พร้อมประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) รวมทัง้ ให้แนบสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือสาเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุของผูม้ อี านาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนามดังกล่าว
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สาหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ เอกสารใดที่มิได้มีต้นฉบับบเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทา
คาแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความ
ถูกต้องของคาแปล พร้อมประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
ผู้รับมอบต้องแสดงสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือสาเนาหนังสือ
เดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ (หรือแนวทางอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกาหนด) เพื่อลงทะเบียน
4.

การดาเนินวาระการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน
ในวันที่มีการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเปิดระบบการลงทะเบียนและหน้าจอแสดงจานวน
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุมผู้ ถือ หน่วยลงทุน ตามจุดที่ กาหนดไว้เพื่ อแสดงจานวนผู้ ถือ หน่ วยลงทุ น หรื อ ผู้รับมอบ
อานาจฯ ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดประชุมผู้ถือหน่วย
บริษัทจัดการกาหนดเวลาเปิดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนในเวลา 9.30 น. โดยเมื่อถึงกาหนดเวลาการเปิด
วาระการประชุมจะต้องมีผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอื หน่วยลงทุน (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อย
กว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย
กว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่จาหน่ายได้ จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วหนึ่งชั่วโมงมีจานวนผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่ง
มาประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม บริษัทจัดการสามารถนัดประชุมใหม่ โดยในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่
บังคับว่าต้องนับองค์ประชุม
ในการนับจานวนเสียงหรือการลงคะแนนในวาระที่มีการลงมติ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถออกเสียงคะแนน
ได้ตามจานวนหน่วยลงทุนที่มี หรือตามจานวนหน่วยลงทุนที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยถือว่า 1 หน่วยเท่ากับ
1 เสี ย งสาหรั บ การประชุ มวิ สามั ญ ผู้ ถือ หน่ วยลงทุ น ครั้ ง ที่ 1/2562 ของกองทุ น รวมโครงสร้ า งพื้ นฐาน
โทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF) โดยทีก่ ารอนุมัติดาเนินการในแต่ละวาระที่นาเสนอ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็น
ด้ ว ยจากผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ที่ มี สิท ธิ อ อกเสี ย งลงคะแนนตามเกณฑ์ ที่ ก ฎหมายก าหนด (โปรดพิ จ ารณา
รายละเอียดในแต่ละวาระ)
คาเตือน: ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้รับมอบฉันทะ กรุณานาแบบฟอร์มการลงทะเบียนมาเพื่อประกอบการลงทะเบียน
สาหรับเข้าประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน หรือนามาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะด้วย (ในกรณีที่มีการมอบฉันทะ)
•
บริ ษั ท จั ด การขอสงวนสิ ท ธิ์ใ นการพิ จารณาเอกสาร ตามกฎระเบี ย บ แนวปฏิ บั ติ ข องบริ ษั ท และ/หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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หนังสือมอบฉันทะ
PROXY

วันที่
Date
(1) ข้ำพเจ้ำ
I/We
อยู่บ้ำนเลขที่
Reside at
อำเภอ/เขต
Amphur/Khet

เขียนที่
Written at
เดือน
Month

พ.ศ.
Year
สัญชำติ
Nationality

ถนน
Road
จังหวัด

ตำบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
รหัสไปรษณีย์
Province

Postal Code
เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคม ดิจิทัล (DIF) โดยถือหน่วยลงทุนจำนวนทั้งสิ้นรวม
a unitholder of Digital Telecommunications Infrastructure Fund (DIF) holding the total amount of
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ
เสียง
and having the right to vote equal to
votes.
(2) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
ถนน
Road
จังหวัด
Province

อำยุ
age
ตำบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
รหัสไปรษณีย์
Postal Code

หน่วย being
units,

ปี อยู่บ้ำนเลขที่
years, reside at
อำเภอ/เขต
Amphur/Khet

หรือบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนไทยพำณิชย์ จำกัด ในฐำนะบริษัทจัดกำรของกองทุนรวมโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคม ดิจิทัล (DIF) โดย
or SCB Asset Management Co., Ltd., the Management Company of Digital Telecommunications Infrastructure Fund (DIF), namely
(2.1)
นำยณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย
อำยุ 50
ปี อยู่บ้ำนเลขที่
70
Mr. Narongsak Plodmechai
age
50 years, Reside at
70
ถนน
รำษฎร์บูรณะ 18
ตำบล/แขวง
บำงปะกอก
อำเภอ/เขต
รำษฎร์บรู ณะ
Road
Rat Burana 18 Tambol/Khwaeng
Bang Pakok
Amphur/Khet
Rat Burana
จังหวัด
กรุงเทพมหำนคร
รหัสไปรษณีย์
10140
หรือ
Province
Bangkok
Postal Code
10140
or
(2.2)
นำงทิพำพรรณ ภัทรวิกรม
อำยุ 43
ปี อยู่บ้ำนเลขที่
19/27 ซอยทรงสะอำด
Mrs. Tipaphan Puttarawigorm
age
43 years, Reside at
19/27 Soi Song-saard
ถนน
ตำบล/แขวง
จอมพล
อำเภอ/เขต
จตุจักร
Road
Tambol/Khwaeng
Jompol
Amphur/Khet
Jatujak
จังหวัด
กรุงเทพมหำนคร
รหัสไปรษณีย์
10900
Province
Bangkok
Postal Code
10900
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คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้ำพเจ้ำเพือ่ เข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 21
มิถุนำยน 2562 ตั้งแต่เวลำ 9.30 น. (เริ่มลงทะเบียน 8.30 น.) ณ ห้อง แกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมแชงกรีล่ำ เลขที่ 89 ซอยวัดสวนพลู เขตบำงรัก กรุงเทพฯ หรือที่จะ
พึงเลื่อนไปในวัน เวลำ และสถำนที่อื่นด้วย
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Unitholders No. 1/2019 on 21 June
2019 from 9.30 a.m. onwards (registration starts at 8.30 a.m.) at Grand Ballroom, Shangri-La Hotel No. 89 Soi Wat Suanplu Bang rak District,
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:

1.

วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนฯ เพื่อสะท้อนการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการให้เช่า
เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่กองทุ นฯ ได้ลงทุนในสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สุทธิที่เกิด จากการที่ AWC ให้เช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC แก่ BFKT
Agenda No. 1 Re: To consider and approve the amendments to the fund scheme to reflect the change in the rental structure
of the telecommunications towers of AWC which the fund has invested in the right to receive benefit from net revenue derived
from the lease of telecommunications towers owned by AWC to BFKT


2.

(ก)
(a)
(ข)
(b)

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4
Agenda 2 Investment in the Additional Telecom Infrastructure Assets No. 4
วาระที่ 2.1 พิจารณาอนุมัติการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4
Agenda No. 2 Re: To consider and approve investment in the Additional Infrastructure Assets No. 4


(ก)
(a)
(ข)
(b)

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 2.2 พิจารณาอนุมัติการเข้าทาสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติม
ครั้งที่ 4
Agenda No. 2.2 Re: To consider and approve the entry into the agreement in relation to the seeking of benefits from the
Additional Telecom Infrastructure Assets No. 4


(ก)
(a)
(ข)
(b)

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
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วาระที่ 2.3 พิจ ารณาอนุมัติก ารแก้ไขเพิ ่มเติมรายละเอีย ดโครงการจัด การกองทุนฯ เพื ่อเพิ่มเติมข้อมูล เกี่ย วกับ ทรัพ ย์ส ิน
กิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 และการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4
Agenda No. 2.3 Re: To consider and approve the amendments to the fund scheme as to update information in relation to the
Additional Telecom Infrastructure Assets No. 4 and the benefit seeking from the Additional Telecom Infrastructure Assets No.
4


(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
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 2.4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนของกองทุนฯ สาหรับการลงทุนในทรัพ ย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4
Agenda No. 2.4 Re: To consider and approve the capital raising in relation to the investment in the Additional Telecom
Infrastructure Assets No. 4
วาระที่ 2.4.1 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนของกองทุนฯ
Agenda No.2.4.1 Re: To consider and approve the capital increase of the Fund


(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
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 2.4.2 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่
Agenda No.2.4.2 Re: To consider and approve the issuance and offering of new investment units
(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
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
3.

วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
Agenda No. 3 Re: Other matters (if any).


(ก)
(a)
(ข)
(b)

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
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(4) กำรลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวำระใดที่ไม่ เป็นไปตำมที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่ำกำรลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและ
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 รวมถึงกรณีที่มี
กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประกำรใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
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 จำกัด ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแต่มิได้ระบุควำมประสงค์ในกำรออกเสียง
ลงคะแนนในวำระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนนั้น ให้ถือว่ำข้ำพเจ้ำกำหนดให้บุคลำกรของ บลจ. ไทยพำณิชย์ จำกัด ในฐำนะผู้รับมอบฉันทะของข้ำพเจ้ำ 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.

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.
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หนังสือมอบฉันทะ
PROXY

วันที่
Date
(1) ข้าพเจ้า
I/We
อยู่บ้านเลขที่
Reside at
อาเภอ/เขต
Amphur/Khet

เขียนที่
Written at
เดือน
Month

พ.ศ.
Year
สัญชาติ
Nationality

ถนน
Road
จังหวัด

ตาบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
รหัสไปรษณีย์
Province

Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ
as a Custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF)โดยถือหน่วยลงทุนจานวนทั้งสิน้ รวม

หน่วย

being a unitholder of Digital Telecommunications Infrastructure Fund (DIF) holding the total amount of

units,

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง

and having the right to vote equal to

votes.

(2) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
ถนน
Road
จังหวัด
Province

อายุ
age
ตาบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
รหัสไปรษณีย์
Postal Code

ปี อยู่บ้านเลขที่
years, reside at
อาเภอ/เขต
Amphur/Khet

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
อายุ 50
ปี อยู่บ้านเลขที่
70
Mr. Narongsak Plodmechai
age
50 years, Reside at
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
หรือ
Province
Bangkok
Postal Code
10140
or
(2.2)
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
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพือ่ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 21
มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 9.30 น. (เริ่มลงทะเบียน 8.30 น.) ณ ห้อง แกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมแชงกรีล่า เลขที่ 89 ซอยวัดสวนพลู เขตบางรัก กรุงเทพฯ หรือที่จะ
พึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
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any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Unitholders No 1/2019 on 21 June
2019 from 9.30 a.m. onwards (registration starts at 8.30 a.m.) at Grand Ballroom, Shangri-La Hotel No. 89 Soi Wat Suanplu Bang rak District,
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:
1.

วำระที่ 1 พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมรำยละเอียดโครงกำรจัดกำรกองทุนฯ เพื่อสะท้อนกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงกำรให้เช่ำ
เสำโทรคมนำคมของ AWC ที่กองทุ นฯ ได้ลงทุนในสิทธิในกำรรับประโยชน์จำกรำยได้ สุทธิที่เกิด จำกกำรที่ AWC ให้เช่ำเสำ
โทรคมนำคมของ AWC แก่ BFKT
Agenda No. 1 Re: To consider and approve the amendments to the fund scheme to reflect the change in the rental structure
of the telecommunications towers of AWC which the fund has invested in the right to receive benefit from net revenue derived
from the lease of telecommunications towers owned by AWC to BFKT


2.

(ก)
(a)
(ข)
(b)

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วำระที่ 2 พิจำรณำอนุมัติกำรลงทุนในทรัพย์สินกิจกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเพิ่มเติมครั้งที่ 4
Agenda 2 Investment in the Additional Telecom Infrastructure Assets No. 4
วำระที่ 2.1 พิจำรณำอนุมัติกำรลงทุนในทรัพย์สินกิจกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเพิ่มเติมครั้งที่ 4
Agenda No. 2 Re: To consider and approve investment in the Additional Infrastructure Assets No. 4


(ก)
(a)
(ข)
(b)

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วำระที่ 2.2 พิจำรณำอนุมัติกำรเข้ำทำสัญญำเกี่ยวกับกำรจัดหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สินกิจกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเพิ่มเติม
ครั้งที่ 4
Agenda No. 2.2 Re: To consider and approve the entry into the agreement in relation to the seeking of benefits from the
Additional Telecom Infrastructure Assets No. 4


(ก)
(a)
(ข)
(b)

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
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วำระที่ 2.3 พิจ ำรณำอนุมัติก ำรแก้ไขเพิ ่มเติมรำยละเอีย ดโครงกำรจัด กำรกองทุนฯ เพื ่อเพิ่มเติมข้อมูล เกี่ย วกับ ทรัพ ย์ส ิน
กิจกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเพิ่มเติมครั้งที่ 4 และกำรจัดหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สินกิจกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเพิ่มเติมครั้งที่ 4
Agenda No. 2.3 Re: To consider and approve the amendments to the fund scheme as to update information in relation to the
Additional Telecom Infrastructure Assets No. 4 and the benefit seeking from the Additional Telecom Infrastructure Assets No.
4


(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
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วำระที่ 2.4 พิจำรณำอนุมัติกำรเพิ่มทุนของกองทุนฯ สำหรับกำรลงทุนในทรัพย์สินกิจกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเพิ่มเติมครั้งที่ 4
Agenda No. 2.4 Re: To consider and approve the capital raising in relation to the investment in the Additional Telecom
Infrastructure Assets No. 4
วำระที่ 2.4.1 พิจำรณำอนุมัติกำรเพิ่มทุนของกองทุนฯเรื่อง
Agenda No.2.4.1 Re: To consider and approve the capital increase of the Fund


(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
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วำระที่ 2.4.2 พิจำรณำอนุมัติกำรออกและจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่
Agenda No.2.4.2 Re: To consider and approve the issuance and offering of new investment units
(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
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
3.

วำระที่ 3 เรื่องอื่นๆ (ถ้ำมี)
Agenda No. 3 Re: Other matters (if any).


(ก)
(a)
(ข)
(b)

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
(4) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและ
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.
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(5) ในกรณีที่ข้าพเจ้าแต่งตั้งให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่บุคลากรของ บลจ. ไทยพาณิชย์ จากัด ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของข้าพเจ้าแต่ไม่ได้ระบุความประสงค์ใน
การออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มี
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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 จากัด ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแต่มิได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียง
ลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนนั้น ให้ถือว่าข้าพเจ้ากาหนดให้บุคลากรของ บลจ. ไทยพาณิชย์ จากัด ในฐานะผู้รับมอบฉันทะของข้าพเจ้า 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.

ลงชื่อ/Signed
(

ผู้มอบฉันทะ/Grantor
)

ลงชื่อ/Signed
(

ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
)

หมายเหตุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็นผู้รับฝากและดูแลหน่วยลงทุนให้เท่านั้น
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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