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หนังสือมอบฉันทะ 
PROXY 

 
เขียนที                      
Written at 

วนัที เดือน พ.ศ.  
Date Month Year 

 
(1)  ขา้พเจา้                                สญัชาติ   
       I/We                                         Nationality   

อยูบ่า้นเลขที           ถนน                    ตาํบล/แขวง  
Reside at               Road                                                                   Tambol/Khwaeng  
อาํเภอ/เขต           จงัหวดั                        รหสัไปรษณีย ์                               
Amphur/Khet                                                      Province                                                              Postal Code 

 
( )  เป็นผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั (DIF) โดยถือหน่วยลงทุนจาํนวนทงัสินรวม         หน่วย              
      being a unitholder of Digital Telecommunications Infrastructure Fund (DIF) holding the total amount of                   units,                              

และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                                 เสียง  
and having the right to vote equal to                                                         votes.  

  
 ( )  ขอมอบฉนัทะให้   อายุ  ปี อยูบ่า้นเลขที    

  Hereby appoint      age   years, reside at  
ถนน   ตาํบล/แขวง  อาํเภอ/เขต   
Road                  Tambol/Khwaeng    Amphur/Khet   
จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์                                     
Province         Postal Code                   

 
หรือผูจ้ดัการกองทุนรวม  
or the Fund Manager, namely 
(3.1)                 นายสมิทธ์ พนมยงค ์  อายุ  45  ปี อยูบ่า้นเลขที              39 ซอยสุขุมวิท 39 (พร้อมพงษ)์   

 Mr. Smith Banomyong                            age                 45                        years, reside at          39 Soi Sukhumvit 39 (Prompong) 
ถนน            -  ตาํบล/แขวง คลองตนัเหนือ      อาํเภอ/เขต วฒันา  
Road                         -  Tambol/Khwaeng      Klongton Nua   Amphur/Khet  Wattana 

จงัหวดั กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์           10110                          
Province        Bangkok     Postal Code          10110 
 

(3.2)        นางสาวพิจิตตรา ไตรรัตนธาดา อายุ  36  ปี อยูบ่า้นเลขที       548/7 ซอยนนทรี 28   
 Ms. Pijittra  Trirattanathada age                     36         years, reside at             548/7 Soi Nonsi 28  
ถนน               -  ตาํบล/แขวง   ช่องนนทรี        อาํเภอ/เขต               ยานนาวา  
Road                      -                  Tambol/Khwaeng Chongnontri   Amphur/Khet  Yannawa 
จงัหวดั กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์                10120                         
Province         Bangkok    Postal Code             10120 
 
คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของข้าพเจ้าเพือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าในการประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน ครังที 1/2560 ในวนัที 23 
พฤศจิกายน 2560  ตงัแต่เวลา .  น. (เริมลงทะเบียน เวลา .  น.) ณ ห้องบางกอกคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ เอ  ชนั  โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 
เลขที /  ถนนพระราม  เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ  หรือทีจะพึงเลือนไปในวนั เวลา และสถานทีอืนดว้ย 
Any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of unitholders No.1/2017 on 23 November 2017 at 9.00 A.M. 
(registration starts at 8.00 A.M.) at Bangkok Convention Centre Hall A1, 22nd floor, Centara Grand at CentralWorld, 999/99 Rama 1 Road, 
Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand or any adjournment at any date, time and place thereof.  

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

(1) วาระที  1 เรือง พิจารณาอนุมัติการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืนฐานเพิมเติมครังที  และ ทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง                             
พนืฐานเพมิเตมิครังท ี    
Agenda No. 1 Re: To consider and approve the investment in the Additional Telecom Infrastructure Assets No. 2 and 
the Additional Telecom Infrastructure Assets No. 3 
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(1.1)       วาระที 1.1 พจิารณาอนุมัติการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพนืฐานเพมิเตมิครังที  และ ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพนืฐาน
เพมิเตมิครังท ี  

Agenda No. 1.1 To consider and approve the investment in the Additional Telecom Infrastructure Assets No. 2 
and the Additional Telecom Infrastructure Assets No. 3 

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

     (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 �    เห็นดว้ย �    ไม่เห็นดว้ย �    งดออกเสียง 
       Approve        Disapprove                 Abstain 

 
(1.2)       วาระที 1.2 พิจารณาอนุมัติการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพนืฐานเพิมเติมครังที   และ ทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพนืฐานเพมิเตมิครังที  

Agenda No. 1.2 To consider and approve the entry into the agreements in relation to the benefits seeking from 
the Additional Telecom Infrastructure Assets No. 2 and the Additional Telecom Infrastructure Assets No. 3 

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

     (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 �    เห็นดว้ย �    ไม่เห็นดว้ย �    งดออกเสียง 
       Approve        Disapprove                 Abstain 

(1.3)       วาระที 1.3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิมเติมสัญญาเกียวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืนฐานประเภทโทรคมนาคมทีกองทุนฯ 
ลงทุนอยู่ในปัจจุบัน 

Agenda No. 1.3 To consider and approve the amendments to the agreements in relation to the existing 
telecommunications infrastructure assets currently invested by the Fund 

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

     (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 �    เห็นดว้ย �    ไม่เห็นดว้ย �    งดออกเสียง 
       Approve        Disapprove                 Abstain 

 
(1.4)       วาระที 1.4 พิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการเช่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพนืฐานประเภทโทรคมนาคมทีกองทุนฯ ลงทุนอยู่ 
ภายหลงัจากการลงทุนในทรัพย์สินกจิการโครงสร้างพนืฐานเพมิเตมิครังท ี  เสร็จสมบูรณ์ 

Agenda No. 1.4 To consider and approve the extension of current lease term for the telecommunications 
infrastructure assets invested by the Fund following the completion of the investment in the Additional Telecom 
Infrastructure Assets No. 3 

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

     (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 �    เห็นดว้ย �    ไม่เห็นดว้ย �    งดออกเสียง 
       Approve        Disapprove                 Abstain 

 
(1.5)       วาระที 1.5 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิมเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนฯ เพือเพิมเติมข้อมูลเกียวกับทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพนืฐานเพิมเติมครังที  และทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพนืฐานเพิมเติมครังที  และการแก้ไขเพิมเติมสัญญาเกียวกับทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพนืฐานประเภทโทรคมนาคมทีกองทุนฯ ลงทุนอยู่ในปัจจุบันรวมทังปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ ในรายละเอียดโครงการจัดการ
กองทุนฯ ให้เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทสํีานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กาํหนด 

Agenda No. 1.5 To consider and approve the amendments to the fund scheme as to update information in 
relation to the Additional Telecom Infrastructure Assets No. 2 and the Additional Telecom Infrastructure Assets No. 3 
as well as the amendments to the agreements in relation to the existing telecommunications infrastructure assets 
currently invested by the Fund, including updating information in the fund scheme to be up-to-date, complete and in 
accordance with the rules prescribed by the Office of the SEC. 
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   �       (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

     (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 �    เห็นดว้ย �    ไม่เห็นดว้ย �    งดออกเสียง 
                                 Approve        Disapprove                 Abstain 
 

(1.6)       วาระท ี1.6 พจิารณาอนุมตักิารเพมิทุนของกองทุนฯ สําหรับการลงทุนในทรัพย์สินกจิการโครงสร้างพนืฐานเพมิเตมิครังท ี  
Agenda No. 1.6 To consider and approve the capital raising in relation to the investment in the Additional 

Telecom Infrastructure Assets No. 3 
 
(1.6.1)   วาระท ี1.6.1 พจิารณาอนุมัตกิารเพมิทุนของกองทุนฯ 

     Agenda No. 1.6.1 To consider and approve the capital increase of the Fund 
  

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

     (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 �    เห็นดว้ย �    ไม่เห็นดว้ย �    งดออกเสียง 
                                 Approve        Disapprove                 Abstain 

 
(1.6.2)   วาระท ี1.6.2 พจิารณาอนุมัตกิารออกและจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ 

     Agenda No. 1.6.2 To consider and approve the issuance and offering of new investment units 
  

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

     (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 �    เห็นดว้ย �    ไม่เห็นดว้ย �    งดออกเสียง 
                                 Approve        Disapprove                 Abstain 

(2) วาระที 2 เรือง พจิารณาอนุมัติการจัดสรรหน่วยลงทุนทีออกและจัดสรรใหม่ตามวาระ . .  ข้างต้น ให้แก่ทรูตามการเสนอขายให้แก่บุคคล
ในวงจํากัด (Private Placement) 
Agenda No. 2 Re: As part of the issuance and offering of new investment units in Agenda 1.6.2 above, to consider and 
approve the allocation of new investment units to TRUE under the private placement 
 
�      (ก)     ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

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

                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 
 �    เห็นดว้ย �    ไม่เห็นดว้ย  �    งดออกเสียง 

     Approve                Disapprove   Abstain 
 

(3) วาระที 3 เรือง พจิารณาเรืองอนื ๆ (ถ้าม)ี 
 Agenda No. 3 Re: Other matters, if any. 

 
�      (ก)     ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
      (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

 �    เห็นดว้ย �    ไม่เห็นดว้ย  �    งดออกเสียง 
     Approve                Disapprove   Abstain 

  
(5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดทีไม่เป็นไปตามทีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนีให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนันไม่ถูกตอ้งและ

ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหน่วยลงทุน 
 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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(6) ในกรณีทีขา้พเจ้าแต่งตังให้บุคคลอืนซึงมิใช่ผูจ้ ัดการกองทุนรวมให้เป็นผูรั้บมอบฉันทะของข้าพเจ้าแต่ไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียง
ลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีทีทีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรืองใดนอกเหนือจากเรืองทีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีทีมีการแกไ้ข
เปลียนแปลงหรือเพิมเติมขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

In case I/we have appointed a person, who is not the Fund Manager, 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. 

 
( ) ในกรณีทีขา้พเจา้แต่งตงัให้ผูจ้ดัการกองทุนรวมเป็นผูรั้บมอบฉันทะของขา้พเจ้า โดยให้มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ได้ทุกประการตามที

เห็นสมควร หรือกรณีทีขา้พเจา้แต่งตงัใหผู้จ้ดัการกองทุนรวมใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะแต่มิไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่
ชดัเจนนนั ให้ถือว่าขา้พเจา้กาํหนดให้ผูจ้ ัดการกองทุนรวมในฐานะผูรั้บมอบฉันทะของขา้พเจา้ ใชสิ้ทธิออกเสียงเห็นดว้ยในมติดงักล่าวในทุกวาระของการประชุม
ดงักล่าวขา้งตน้  

In case that I/we appoint the Fund Manager 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 Fund Manager 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 Fund Manager to vote “Approve” in all agendas of the meeting. 

 
กิจการใดทีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีทีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามทีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนว่า

ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
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. 
 
 

 
ลงชือ/Signed ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

 ( ) 
 
 
 

ลงชือ/Signed ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
 ( ) 

 
 

หมายเหตุ 
.  ผูถื้อหน่วยลงทุนทีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหน่วยลงทุน
ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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.  กรุณาติดอากรแสตมป์ 20 บาท 
     Please affix duty stamp of Baht 20. 

 


