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วิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะ 
ในการประชุมวสิามัญผู้ถือหนว่ยลงทนุ ครั้งที่ 1/2562 

ของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ดิจทิัล (DIF) 
ในวนัศุกร์ 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 สถานท่ีประชุมก่อนเวลาได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 21 มิถุนายน 2562 

 
2. การเข้าประชุมด้วยตนเอง 
              กรณีบุคคลธรรมดา 

- ให้แสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทางฉบับจริง ท่ียังไม่ 
  หมดอายุของผู้ถือหน่วยกองทุนรวม (หรือแนวทางอื่นใดตามที่บริษัทจัดการก าหนด) 
         กรณนีิติบุคคล 

- กรณีเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล อายุไม่เกิน 6 เดือน  
ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) 
- กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบส าเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลซึ่งออกโดย
หน่วยงานราชการท่ีมีอ านาจของประเทศที่นิติบุคคลนัน้ตั้งอยู่ไม่เกิน 1 ปี และให้ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น
ลงนามรับรองความถูกต้อง พร้อมประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) 
- ส าหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ เอกสารใดที่มิได้มีต้นฉบับบเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดท า
 ค าแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความ
ถูกต้องของค าแปล พร้อมประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) 
- ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคล ต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตร
ประจ าตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทางฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุ (หรือแนวทางอื่นใดที่บริษัทจัดการก าหนด) เพื่อ
ลงทะเบียน  
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 11 

XI-2 
 

 
3. การมอบฉันทะ 

- ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ 
- เพื่อความสะดวก ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมอบอ านาจให้แก่ตัวแทนของบริษัทจัดการ โปรดส่งหนังสือ
มอบฉันทะและเอกสารหรือหลักฐานมายังบริษัทจัดการ ก่อนวันประชุม ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันท าการ โดย กรอก
ข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีดลบข้อความที่ส าคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามก ากับไว้ทุก
แห่ง พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท 
 
 

เอกสารที่ตอ้งใช้ประกอบการมอบฉันทะ 
3.1  กรณีผู้มอบฉันทะเปน็บุคคลธรรมดา ผู้มอบฉันทะจะต้องจดัส่งเอกสารดังต่อไปนี้ 
 -     หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท 
 -  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวขา้ราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง ท่ียังไม่

หมดอายุของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผู้มอบฉันทะ 
 -     ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวขา้ราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง ท่ียังไม่

หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ 
 
3.2  กรณีผู้มอบฉันทะเปน็นติิบคุคล ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ 

-  หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อม
ประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท 
-  กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออก
โดยกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อม
ประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) รวมทั้งให้แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัว
ข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามดังกล่าว 
-  กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลทีจ่ดทะเบยีนในตา่งประเทศ ให้แนบส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคลที่ออก
โดยหน่วยงานราชการท่ีมีอ านาจของประเทศที่นติิบุคคลนั้นตัง้อยู่อายุไม่เกิน 1 ปี ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มี
อ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนัน้ พร้อมประทับตราส าคัญของนติิบุคคล (ถา้ม)ี รวมทัง้ให้แนบส าเนาบัตรประจ าตวั
ประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวขา้ราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง ท่ียังไม่หมดอายุของผู้มอี านาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามดงักล่าว 
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- ส าหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ เอกสารใดที่มิได้มีต้นฉบับบเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดท า
 ค าแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความ
ถูกต้องของค าแปล พร้อมประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) 
 -  ผู้รับมอบต้องแสดงส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือ
เดินทาง ท่ียังไม่หมดอายุ (หรือแนวทางอื่นใดตามที่บริษัทจัดการก าหนด) เพื่อลงทะเบียน 
 

4. การด าเนินวาระการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน 
 - ในวันที่มีการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเปิดระบบการลงทะเบียนและหน้าจอแสดงจ านวน

ผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนตามจุดที่ก าหนดไว้เพื่อแสดงจ านวนผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้รับมอบ    
อ านาจฯ ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดประชุมผู้ถือหน่วย 

 -  บริษัทจัดการก าหนดเวลาเปิดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนในเวลา 9.30 น. โดยเมื่อถึงก าหนดเวลาการเปิด
วาระการประชุมจะต้องมีผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอืหน่วยลงทุน (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อย
กว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย
กว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนท้ังหมดที่จ าหน่ายได้ จึงจะครบเป็นองค์ประชุม 
ในกรณีท่ีการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วหน่ึงชั่วโมงมีจ านวนผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่ง
มาประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม บริษัทจัดการสามารถนัดประชุมใหม่ โดยในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่
บังคับว่าต้องนับองค์ประชุม 

 -  ในการนับจ านวนเสียงหรือการลงคะแนนในวาระที่มีการลงมติ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถออกเสียงคะแนน
ได้ตามจ านวนหน่วยลงทุนที่มี หรือตามจ านวนหน่วยลงทุนที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยถือว่า 1 หน่วยเท่ากับ 
1 เสียงส าหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2562 ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF) โดยทีก่ารอนุมัติด าเนินการในแตล่ะวาระท่ีน าเสนอ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเหน็
ด้วยจากผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด (โปรดพิจารณา
รายละเอียดในแต่ละวาระ)   

 

ค าเตือน: ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้รับมอบฉันทะ กรุณาน าแบบฟอร์มการลงทะเบียนมาเพื่อประกอบการลงทะเบียน
ส าหรับเข้าประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน หรือน ามาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะด้วย (ในกรณีท่ีมีการมอบฉันทะ) 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเอกสาร ตามกฎระเบียบ แนวปฏิบัติของบริษั ท และ/หรือ                              
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 


