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หนังสือมอบฉันทะ 
PROXY 

 
เขียนท่ี                                                  
Written at 

วันท่ี เดือน พ.ศ.  
Date Month Year 

 
(1) ข้าพเจ้า                              สัญชาติ   
        I/We                                           Nationality   

อยู่บ้านเลขท่ี           ถนน                    ต าบล/แขวง  
Reside at               Road                                                                    Tambol/Khwaeng  
อ าเภอ/เขต           จังหวัด                        รหัสไปรษณยี ์                               
Amphur/Khet                                                       Province                                                              
 Postal Code 

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ      
as a Custodian for  

ซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF)โดยถือหน่วยลงทุนจ านวนทั้งสิน้รวม      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   อายุ  ปี อยู่บ้านเลขท่ี                                                               

   Hereby appoint      age   years, reside at  
ถนน   ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต   
Road                  Tambol/Khwaeng    Amphur/Khet   
จังหวัด   รหัสไปรษณยี์                                      
Province         Postal Code                   

 
หรือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จ ากัด ในฐานะบรษิัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม 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 อยู่บ้านเลขท่ี              70   

  Mr. Narongsak Plodmechai                   age            50   years, Reside at                   70 
ถนน            ราษฎรบ์ูรณะ 18  ต าบล/แขวง บางปะกอก      อ าเภอ/เขต ราษฎร์บรูณะ  
Road                                      Rat Burana 18 Tambol/Khwaeng                   Bang Pakok   Amphur/Khet            Rat Burana 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณยี์            10140                       หรือ                       
Province                Bangkok    Postal Code                         10140         or 

  (2.2) นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม  อายุ  43  ปี อยู่บ้านเลขท่ี              19/27 ซอยทรงสะอาด   
  Mrs. Tipaphan Puttarawigorm                   age   43  years, Reside at           19/27 Soi Song-sa-ard 
ถนน            -  ต าบล/แขวง จอมพล      อ าเภอ/เขต จตุจักร  
Road                                      - Tambol/Khwaeng                    Jompol   Amphur/Khet            Jatujak 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณยี์            10900                          
Province                Bangkok    Postal Code                         10900 
 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพือ่เขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2562 ในวันท่ี 21 
มิถุนายน 2562 ต้ังแต่เวลา 9.30 น.  (เริ่มลงทะเบียน 8.30 น.) ณ ห้อง แกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมแชงกรีล่า เลขท่ี 89 ซอยวัดสวนพลู เขตบางรัก กรุงเทพฯ หรือท่ีจะ
พึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
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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. วำระท่ี 1 พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมรำยละเอียดโครงกำรจัดกำรกองทุนฯ เพื่อสะท้อนกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงกำรให้เช่ำ
เสำโทรคมนำคมของ AWC ท่ีกองทุนฯ ได้ลงทุนในสิทธิในกำรรับประโยชน์จำกรำยได้สุทธิท่ีเกิดจำกกำรท่ี 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 

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

     (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจ้า ดังน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

     เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง 
     Approve             Disapprove   Abstain 

 
2. วำระท่ี 2 พิจำรณำอนุมัติกำรลงทุนในทรัพย์สินกิจกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเพิ่มเติมคร้ังท่ี 4 

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

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

     (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจ้า ดังน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

     เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง 
     Approve             Disapprove   Abstain 

 
วำระท่ี 2.2  พิจำรณำอนุมัติกำรเข้ำท ำสัญญำเกี่ยวกับกำรจัดหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สินกิจกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเพิ่มเติม
คร้ังท่ี 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)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
              (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

     (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจ้า ดังน้ี 
                (b)  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 พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขเพิ ่มเติมรำยละเอียดโครงกำรจัดกำรกองทุนฯ เพื ่อเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สิน
กิจกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเพิ่มเติมคร้ังท่ี 4 และกำรจัดหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สินกิจกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเพิ่มเติมคร้ังท่ี 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)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
                (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 ดังน้ี 
                 (b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

     เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง 
     Approve             Disapprove   Abstain 

 
วำระท่ี 2.4 พิจำรณำอนุมัติกำรเพิ่มทุนของกองทุนฯ ส ำหรับกำรลงทุนในทรัพย์สินกิจกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเพิ่มเติมคร้ังท่ี 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 

 วำระท่ี 2.4.1 พิจำรณำอนุมัติกำรเพิ่มทุนของกองทุนฯเร่ือง  
      Agenda No.2.4.1  Re:  To consider and approve the capital increase of the Fund 
  

       (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
                (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 ดังน้ี 
                 (b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

     เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง 
     Approve             Disapprove   Abstain 
 

วำระท่ี 2.4.2  พจิำรณำอนุมัติกำรออกและจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ 
Agenda No.2.4.2  Re:  To consider and approve the issuance and offering of new investment units  

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

     (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจ้า ดังน้ี 
         (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 
     เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
     Approve                  Disapprove           Abstain 

 
3. วำระท่ี 3 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ำมี) 
 Agenda No. 3  Re: Other matters (if any). 

    

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

     (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจ้า ดังน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

     เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง 
     Approve             Disapprove   Abstain 

(4) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถูกต้องและ
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. 



ส ำหรับผู้ถือหน่วยต่ำงประเทศท่ีใช้บริกำรคัสโตเดียนในประเทศไทย เอกสำรแนบ 12 
FOR FOREIGN UNITHOLDERS WHO HAVE CUSTODIANS IN THAILAND ONLY Attachment 12 

แบบ ข  Form  B 

เอกสารแนบ 12 หน้า 4 ของจ านวน 4 หน้า 
Attachment 12 Page 4 out of 4 pages 

 
(5) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าแต่งตั้งให้บุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่บุคลากรของ บลจ. ไทยพาณิชย์ จ ากัด ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของข้าพเจ้าแต่ไม่ได้ระบุความประสงค์ใน

การออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมี
การแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 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) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าแต่งตั้งให้บุคลากรของ บลจ. ไทยพาณิชย์ จ ากัด เป็นผู้รับมอบฉันทะของข้าพเจ้า โดยให้มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้

ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร หรือกรณีท่ีข้าพเจ้าแต่งต้ังให้บุคลากรของ บลจ. ไทยพาณิชย์ จ ากัดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแต่มิได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียง
ลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนน้ัน ให้ถือว่าข้าพเจ้าก าหนดให้บุคลากรของ บลจ. ไทยพาณิชย์ จ ากัดในฐานะผู้รับมอบฉันทะของข้าพเจ้า 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. 

กิจการใดท่ีผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 

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. น้ี ใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็นผู้รับฝากและดูแลหน่วยลงทุนให้เท่าน้ัน 
Only foreign unitholders whose name appears in the registration book who have a Custodian in Thailand can use the Proxy Form B. 
2. หลักฐานท่ีต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. คือ 
     Evidence to be attached with this Proxy Form B. are: 
     (1) หนังสือมอบอ านาจจากผูถ้ือหน่วยลงทุนให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
           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.  ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหน่วยลงทุน
ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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.  กรณุาติดอากรแสตมป์ 20 บาท 
Please affix duty stamp of Baht 20. 


