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เอกสารส าหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 

บุคคลธรรมดา 

1. กรณีผูถื้อหน่วยลงทุนเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง ให้แสดงส าเนารูปถ่าย เอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ท่ียงัไม่
หมดอายุเท่านั้น เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัขา้ราชการ ใบอนุญาตขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง 
และหากมีการเปล่ียน ช่ือ-นามสกุล ใหย้ืน่หลกัฐานประกอบ พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

2. กรณีมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม 

2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบใดแบบหน่ึง) ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความ
ถูกตอ้งครบถว้นและลงลายมือช่ือผูม้อบฉันทะและผูรั้บมอบฉันทะ 

2.2 ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผูถื้อหน่วยลงทุน ตามขอ้ 1 และผูถื้อหน่วยลงทุนไดล้งลายมือช่ือ
รับรองส าเนาถูกตอ้ง 

2.3 ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผูรั้บมอบฉันทะ ตามขอ้ 1 และผูรั้บมอบฉันทะไดล้งลายมือช่ือ
รับรองส าเนาถูกตอ้ง 

นิติบุคคล 

1. กรณีผูแ้ทนของผูถื้อหน่วยลงทุน (กรรมการ) เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 

1.1  แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิติบุคคลเช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดา ขอ้ 1 

1.2  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหน่วยลงทุนอายุไม่เกิน 3 เดือนซ่ึงลงลายมือช่ือ
รับรองส าเนาถูกตอ้ง โดยผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีขอ้ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึง
เป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหน่วยลงทุน 

2.  กรณีผูถื้อหน่วยลงทุนมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม 

2.1  หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหน่ึง) ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความ
ถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือของผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซ่ึงเป็นผูม้อบฉันทะ และผูรั้บมอบ
ฉนัทะ 

2.2  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหน่วยลงทุนอายุไม่เกิน 3 เดือนซ่ึงรับรองส าเนา
ถูกต้องโดยผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีขอ้ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึ งลงนามใน
หนงัสือมอบฉนัทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหน่วยลงทุน 

2.3  ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซ่ึงเป็นผูม้อบฉนัทะและลงลายมือช่ือ
รับรองส าเนาถูกตอ้ง 



  ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 

2.4  ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผูรั้บมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ขอ้ 1 และ ผูรั้บ
มอบฉนัทะไดล้งลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

3.  กรณีผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บ
ฝากและดูแลหน่วยลงทุน 

3.1  ใหเ้ตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบุคคล ขอ้ 1 หรือ 2  

3.2  ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผูล้งนามในหนังสือมอบ
ฉนัทะแทน ตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีเพิ่มเติม 

1)  หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศให ้Custodian เป็นผูด้  าเนินการลง
นามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 

2)  หนงัสือยนืยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนไดรั้บอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian ทั้งน้ี 
เอกสารท่ีมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาดว้ย และให้ผูถื้อ
หน่วยลงทุน หรือผูแ้ทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกตอ้งของค าแปล 

** โดยบริษทัจดัการจะไม่ท าการขอเอกสารเพิ่มเติม หรือสร้างภาระให้ผูถื้อหน่วยลงทุนเกินสมควร (เช่น ไม่มีการ
ก าหนดให้ ต้องใช้บัตรประชาชนตัวจริงของผู ้มอบอ านาจ, ก าหนดในส่ิงท่ีนอกเหนือไปจากเอกสารหรือ
หนงัสือเวียนของทางการท่ีเก่ียวขอ้ง) ** 

วิธีการมอบฉันทะ 

บริษทัจดัการไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนแต่ละราย ดงัน้ี  

แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะส าหรับผูถื้อหน่วยลงทุนทัว่ไป 

แบบ ข. เป็นแบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศ
ไทยเป็น ผูรั้บฝากและดูแลหน่วยลงทุน  
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ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E - AGM) ได้ด้วยตนเอง 
สามารถมอบฉันทะได้โดยด าเนินการ ดังนี ้

1.  เลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะขา้งตน้แบบใดแบบหน่ึง เพียงแบบเดียวเท่านั้น ดงัน้ี 

 1.1  ผูถื้อหน่วยลงทุนทัว่ไปจะเลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะไดเ้ฉพาะ แบบ ก. เท่านั้น 

 1.2  ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีปรากฏช่ือตามสมุดทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้ งให้ Custodian ใน
ประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหน่วยลงทุน จะเลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะไดเ้ฉพาะ แบบ ข. เท่านั้น 

2.  มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงคข์องผูถื้อหน่วยลงทุน หรือเลือกมอบฉันทะให้บุคคลของ
บริษทัจดัการ คุณไพรัช มิคะเสน (รายละเอียดปรากฏตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วย 8) โดยให้ระบุช่ือพร้อมรายละเอียด
ของบุคคลท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนประสงคจ์ะมอบฉันทะ หรือกาเคร่ืองหมายหน้าช่ือบุคคลของบริษทัจดัการ ตามท่ี
ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะในการเขา้ร่วมประชุมดงักล่าว 

3.  ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พร้อมขีดฆ่าและระบุวนัท่ี เพื่อใหถู้กตอ้งและมีผลผกูพนัตามกฎหมาย 

4.  อพัโหลดหนังสือมอบฉันทะซ่ึงกรอกรายละเอียดครบถ้วน และปิดอากรแสตมป์แล้ว พร้อมด้วยเอกสาร
หลักฐานข้างต้น เข้าระบบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ซ่ึงบริษัทจัดการจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้ งแต่วันท่ี  
12 เมษายน 2565 เวลา 8.00 น. จนถึงวนัท่ี 25 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น. เพื่อให้เจา้หน้าท่ีของบริษทัจดัการ
ไดมี้เวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทนัเวลาเร่ิมประชุม ทั้งน้ีผูถื้อหน่วยลงทุนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหน่วย
ลงทุนโดยมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได ้และผูถื้อหน่วยลงทุน
จะตอ้งมอบฉันทะเท่ากบัจ านวนหน่วยลงทุนท่ีตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วน น้อยกว่า
จ านวนท่ีตนถืออยู่ได ้เวน้แต่เป็น Custodian ท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็น
ผูรั้บฝากและดูแลหน่วยลงทุนตามหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. 

 นอกจากนี้ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงและเอกสารประกอบมายังบริษัทจัดการ ตามรายละเอียด
ด้านล่างนี ้ภายในวันที่ 30 เมษายน 2565 

 ฝ่ายธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน และทรัสต ์
 บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
 1 อาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถ.สาทรใต ้
 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงทพฯ 10120 
 

การเข้าร่วมประชุม 

บริษทัจดัการจะเร่ิมเปิดระบบการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหน่วยลงทุน ประจ าปี 2565 ก่อนเร่ิมการประชุม ตั้งแต่ 
13.00 น. ในวันพุธท่ี 27 เมษายน 2565 เป็นต้นไป ทั้ งน้ี  การประชุมจะเร่ิมถ่ายทอดสด เวลา 14.00 น. โดย
ถ่ายทอดสดผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น  


