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เอกสารสาหรับการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหน่ วยลงทุนผ่ านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
บุคคลธรรมดา
1. กรณี ผถู ้ ือหน่วยลงทุนเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงสาเนารู ปถ่าย เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยงั ไม่
หมดอายุเท่านั้น เช่น บัตรประจาตัวประชาชน บัตรประจาตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หรื อหนังสื อเดินทาง
และหากมีการเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล ให้ยนื่ หลักฐานประกอบ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
2. กรณี มอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุม
2.1 หนังสื อมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสื อเชิ ญประชุม (แบบใดแบบหนึ่ ง) ซึ่ งได้กรอกข้อความ
ถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบฉันทะ
2.2 สาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน ตามข้อ 1 และผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้ลงลายมือชื่ อ
รับรองสาเนาถูกต้อง
2.3 สาเนาเอกสารที่ ส่วนราชการออกให้ของผูร้ ับมอบฉันทะ ตามข้อ 1 และผูร้ ับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่ อ
รับรองสาเนาถูกต้อง
นิติบุคคล
1. กรณี ผแู ้ ทนของผูถ้ ือหน่วยลงทุน (กรรมการ) เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง
1.1 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผูแ้ ทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณี บุคคลธรรมดา ข้อ 1
1.2 สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิ ติบุคคลของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนอายุไม่เกิน 3 เดื อนซึ่ งลงลายมือชื่ อ
รับรองสาเนาถูกต้อง โดยผูแ้ ทนนิ ติบุคคล (กรรมการ) และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่ าผูแ้ ทนนิ ติบุคคลซึ่ ง
เป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประชุมมีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุน
2. กรณี ผถู ้ ือหน่วยลงทุนมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุม
2.1 หนังสื อมอบฉันทะตามแบบที่ ส่งมาพร้ อมหนังสื อนัดประชุ ม (แบบใดแบบหนึ่ ง) ซึ่ งได้กรอกข้อความ
ถูกต้องครบถ้วนและลงลายมื อชื่ อของผูแ้ ทนนิ ติบุคคล (กรรมการ) ซึ่ งเป็ นผูม้ อบฉันทะ และผูร้ ับมอบ
ฉันทะ
2.2 สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิ ติบุคคลของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนอายุไม่เกิน 3 เดือนซึ่ งรับรองสาเนา
ถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิ ติ บุค คล (กรรมการ) และมี ขอ้ ความแสดงให้เห็ นว่าผูแ้ ทนนิ ติบุค คลซึ่ งลงนามใน
หนังสื อมอบฉันทะมีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุน
2.3 สาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผูแ้ ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่ งเป็ นผูม้ อบฉันทะและลงลายมือชื่ อ
รับรองสาเนาถูกต้อง
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2.4 สาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผูร้ ับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณี บุคคลธรรมดา ข้อ 1 และ ผูร้ ับ
มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
3. กรณี ผถู ้ ือหน่วยลงทุนที่เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับ
ฝากและดูแลหน่วยลงทุน
3.1 ให้เตรี ยมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณี นิติบุคคล ข้อ 1 หรื อ 2
3.2 ในกรณี ที่ ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุน ที่ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็ นผูล้ งนามในหนังสื อมอบ
ฉันทะแทน ต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิม่ เติม
1) หนังสื อมอบอานาจจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็ นผูด้ าเนิ นการลง
นามในหนังสื อมอบฉันทะแทน
2) หนังสื อยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะแทนได้รับอนุ ญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian ทั้งนี้
เอกสารที่มิได้มีตน้ ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทาคาแปลภาษาอังกฤษแนบมาด้วย และให้ ผูถ้ ือ
หน่วยลงทุน หรื อผูแ้ ทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคาแปล
** โดยบริ ษทั จัดการจะไม่ทาการขอเอกสารเพิ่มเติม หรื อสร้างภาระให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนเกินสมควร (เช่น ไม่มีการ
ก าหนดให้ ต้อ งใช้ บัต รประชาชนตัว จริ งของผู ้ม อบอ านาจ, ก าหนดในสิ่ ง ที่ น อกเหนื อ ไปจากเอกสารหรื อ
หนังสื อเวียนของทางการที่เกี่ยวข้อง) **
วิธีการมอบฉันทะ
บริ ษทั จัดการได้จดั ส่ งหนังสื อมอบฉันทะให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนแต่ละราย ดังนี้
แบบ ก. เป็ นแบบหนังสื อมอบฉันทะสาหรับผูถ้ ือหน่วยลงทุนทัว่ ไป
แบบ ข. เป็ นแบบที่ ใช้เฉพาะกรณี ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศ
ไทยเป็ น ผูร้ ับฝากและดูแลหน่วยลงทุน
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ผู้ถือหน่ วยลงทุนที่ไม่ สามารถเข้ าร่ วมประชุ มผู้ถือหน่ วยลงทุนผ่ านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E - AGM) ได้ ด้วยตนเอง
สามารถมอบฉันทะได้ โดยดาเนินการ ดังนี้
1. เลือกใช้หนังสื อมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่ ง เพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้
1.1 ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทัว่ ไปจะเลือกใช้หนังสื อมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. เท่านั้น
1.2 ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ น ที่ ป รากฏชื่ อตามสมุ ด ทะเบี ยนเป็ นผูล้ งทุ น ต่ างประเทศและแต่ งตั้งให้ Custodian ใน
ประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหน่วยลงทุน จะเลือกใช้หนังสื อมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ข. เท่านั้น
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ งตามความประสงค์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรื อเลือกมอบฉันทะให้บุคคลของ
บริ ษทั จัดการ คุณไพรัช มิคะเสน (รายละเอียดปรากฏตาม สิ่ งที่ส่งมาด้ วย 8) โดยให้ระบุชื่ อพร้อมรายละเอียด
ของบุคคลที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนประสงค์จะมอบฉันทะ หรื อกาเครื่ องหมายหน้าชื่อบุคคลของบริ ษทั จัดการ ตามที่
ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะในการเข้าร่ วมประชุมดังกล่าว
3. ปิ ดอากรแสตมป์ จานวน 20 บาท พร้อมขีดฆ่าและระบุวนั ที่ เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
4. อัพ โหลดหนังสื อ มอบฉันทะซึ่ งกรอกรายละเอี ยดครบถ้วน และปิ ดอากรแสตมป์ แล้ว พร้ อมด้วยเอกสาร
หลัก ฐานข้างต้น เข้าระบบลงทะเบี ย นเข้า ร่ วมประชุ ม ซึ่ งบริ ษัท จัด การจะเปิ ดให้ ล งทะเบี ย นตั้งแต่ ว ัน ที่
12 เมษายน 2565 เวลา 8.00 น. จนถึงวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั จัดการ
ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทนั เวลาเริ่ มประชุม ทั้งนี้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหน่วย
ลงทุนโดยมอบฉันทะให้ผูร้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสี ยงได้ และผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
จะต้องมอบฉันทะเท่ากับจานวนหน่วยลงทุนที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่ วน น้อยกว่า
จานวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็ น Custodian ที่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนซึ่ งเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็ น
ผูร้ ับฝากและดูแลหน่วยลงทุนตามหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข.
นอกจากนี้ กรุ ณ าส่ งหนั งสื อมอบฉั นทะฉบับ จริ งและเอกสารประกอบมายังบริ ษัทจัดการ ตามรายละเอียด
ด้ านล่างนี้ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2565
ฝ่ ายธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน และทรัสต์
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งไทย จากัด (มหาชน)
1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถ.สาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งทพฯ 10120
การเข้ าร่ วมประชุม
บริ ษทั จัดการจะเริ่ มเปิ ดระบบการเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยลงทุน ประจาปี 2565 ก่อนเริ่ มการประชุม ตั้งแต่
13.00 น. ในวัน ศุ ก ร์ ที่ 29 เมษายน 2565 เป็ นต้น ไป ทั้งนี้ การประชุ ม จะเริ่ ม ถ่ า ยทอดสด เวลา 14.00 น. โดย
ถ่ายทอดสดผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น
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