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1. การลงทะเบียน 

ผู ้ถือหน่วยลงทุนหรือผู ้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื�นเอกสาร หรือหลักฐานแสดงตน  

ห้องภิรัชฮอลล์ 2-3   ศูนยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา  (Bhiraj Convention Centre)  เลขที� 88 ถนนเทพรัตน์ 

(ถนนบางนาตราด) (กม.1)  แขวงบางนาใต ้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 ตามแผนที�สถานที�จดัประชุมที�แนบมาใน

สิ�งที�ส่งมาด้วย 9 ในวนัที� 27 มกราคม  2563  ตัHงแต่เวลา 12.30 น. เป็นตน้ไป  

2. กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง  

2.1 กรณีผูถื้อหน่วยลงทุนที�เป็นบุคคลธรรมดา  

1) ให้แสดงเอกสารที�ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐไดอ้อกให้ (ฉบบัจริง) พร้อมทัHงแนบสําเนาของ

เอกสารดงักล่าว ซึ� งปรากฏรูปถ่ายของผูถื้อหน่วยลงทุนและยงัไม่หมดอาย ุเช่น บตัรประจาํตวัประชาชน 

บตัรประจาํตวัขา้ราชการ ใบอนุญาตขบัขี�รถยนต์ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)  

เป็นตน้ และหากมีการเปลี�ยนชื�อหรือนามสกุล ใหย้ื�นหลกัฐานประกอบดว้ย  

2.2 กรณีผูถื้อหน่วยลงทุนที�เป็นนิติบุคคล 

(1) กรณีผูถื้อหน่วยลงทุนที�เป็นนิติบุคคลที�จดทะเบียนในประเทศไทย  

• ให้แสดงสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (ฉบบัล่าสุดไม่เกิน 1 เดือน) ซึ� งรับรองสําเนา

ถูกตอ้งโดยผูมี้อาํนาจลงนามผูกพนันิติบุคคลนัHน พร้อมประทบัตราสําคญัของนิติบุคคล 

(ถา้มี) 

• ผูมี้อาํนาจลงนามผูกพนันิติบุคคลตามหนงัสือรับรองนิติบุคคล ตอ้งแสดงเอกสารที�ส่วน

ราชการหรือหน่วยงานของรัฐได้ออกให้ (ฉบบัจริง) พร้อมทัHงแนบสําเนาของเอกสาร

ดงักล่าว ซึ� งปรากฏรูปถ่ายของผูมี้อาํนาจลงนามผูกพนันิติบุคคลและยงัไม่หมดอายุ เช่น 

สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน บตัรประจาํตวัขา้ราชการ ใบอนุญาตขบัขี�รถยนต์ หรือ

หนังสือเดินทาง(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)  เป็นต้น และหากมีการเปลี�ยนชื�อหรือ

นามสกุล ใหย้ื�นหลกัฐานประกอบดว้ย  

เอกสารหลักฐานที�ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 

วิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะ 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทนุของกองทุนรวมโครงสร้างพื0นฐานเพื�ออนาคตประเทศไทย (TFFIF) ประจําปี 2562 

ในวันที� 27 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. (เริ�มลงทะเบียนเวลา 12.30 น.) 



สิ�งที�ส่งมาด้วย 6 
 

 

(2) กรณีผูถื้อหน่วยลงทุนที�เป็นนิติบุคคลที�จดทะเบียนในต่างประเทศ  

• ให้แสดงสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (ฉบับล่าสุดไม่เกิน 1 เดือน) ซึ� งออกโดย

หน่วยงานราชการที�มีอาํนาจของประเทศที�นิติบุคคลนัHนจดทะเบียนจดัตัHง ทัHงนีH  จะตอ้งมี

รายละเอียดเกี�ยวกบัชื�อนิติบุคคล ผูมี้อาํนาจลงลายมือชื�อผูกพนันิติบุคคล และเงื�อนไข

หรือข้อจาํกัดอาํนาจในการลงลายมือชื�อ รวมทัH งที�ตัH งของสํานักงานใหญ่ โดยให้ผูมี้

อาํนาจลงนามผูกพนันิติบุคคลนัHนรับรองสําเนาถูกต้อง พร้อมประทบัตราสําคญัของ 

นิติบุคคล (ถา้มี)   

• ผู ้มีอ ํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ต้องแสดง

หนงัสือเดินทาง (ฉบบัจริง) ที�ยงัไม่หมดอาย ุพร้อมทัHงแนบสาํเนาของเอกสารดงักล่าว 

• ในกรณีเอกสารที� มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ ให้จัดทําคําแปลภาษาอังกฤษ 

มาพร้อมกนัดว้ย และใหผู้มี้อาํนาจลงนามผกูพนันิติบุคคลนัHนลงนามรับรองความถูกตอ้ง

ของคาํแปล พร้อมประทบัตราสาํคญัของนิติบุคคล (ถา้มี)   

• กรณีที�เอกสารใดเป็นเอกสารที�ได้จัดทาํในต่างประเทศ เอกสารดังกล่าวจะต้องไดรั้บ 

การรับรองลายมือชื�อโดยเจ้าหน้าที�  notary public ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุม 

ผูถื้อหน่วยลงทุน 

3. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 

ผูถื้อหน่วยลงทุนที�มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบที�ใช้เฉพาะกรณีที�ผูถื้อหน่วยลงทุน 

ที�ปรากฏชื�อในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัHงให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝาก 

และดูแลหน่วยลงทุนใหเ้ท่านัHน) ที�แนบมาในสิ�งที�ส่งมาด้วย 8 

3.1 กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นบุคคลธรรมดา ใหแ้สดงเอกสารดงัต่อไปนีH  

(1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที�แนบมากับหนังสือเชิญประชุมซึ� งได้กรอกข้อความถูกต้อง

ครบถ้วน และลงลายมือชื�อของผู ้มอบฉันทะและผู ้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 

ใหค้รบถว้น 

(2) สําเนาเอกสารที�ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐไดอ้อกให้ ซึ� งปรากฏรูปถ่ายของผูถื้อหน่วย

ลงทุน (ผูม้อบฉันทะ) และยงัไม่หมดอายุ เช่น สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชน สําเนาบัตร

ประจาํตัวข้าราชการ สําเนาใบอนุญาตขับขี�รถยนต์ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น 
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ชาวต่างประเทศ) เป็นตน้ พร้อมลงลายมือชื�อรับรองสําเนาถูกตอ้งโดยผูม้อบฉันทะ และหาก 

ผูม้อบฉันทะมีการเปลี�ยนชื�อหรือนามสกุล ใหย้ื�นหลกัฐานประกอบดว้ย   

(3) เอกสารที�ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐได้ออกให้ (ฉบบัจริง) พร้อมทัHงแนบสําเนาของ

เอกสารดงักล่าว ซึ� งปรากฏรูปถ่ายของผูรั้บมอบฉันทะ และยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจาํตวั

ประชาชน บตัรประจาํตวัขา้ราชการ ใบอนุญาตขบัขี�รถยนต ์หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ต่างประเทศ) เป็นตน้   

3.2 กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนิติบุคคล ใหแ้สดงเอกสารดงัต่อไปนีH  

(1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที�แนบมากับหนังสือเชิญประชุมซึ� งได้กรอกข้อความถูกต้อง

ครบถว้น และลงลายมือชื�อของผูมี้อาํนาจลงนามผูกพนันิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคล 

พร้อมประทบัตราสําคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) และลงลายมือชื�อของผูรั้บมอบฉันทะ พร้อมปิด

อากรแสตมป์ใหค้รบถว้น 

(2) กรณีผูม้อบฉันทะเป็นนิติบุคคลที�จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสําเนาหนังสือรับรอง 

นิติบุคคล (ฉบับล่าสุดไม่เกิน 1 เดือน) ซึ� งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูมี้อาํนาจลงนามผูกพนั 

นิติบุคคลนัHน พร้อมประทบัตราสาํคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) 

(3) กรณีผูม้อบฉันทะเป็นนิติบุคคลที�จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสําเนาหนังสือรับรอง 

นิติบุคคล (ฉบบัล่าสุดไม่เกิน 1 เดือน) ซึ� งมีออกโดยหน่วยงานราชการที�มีอาํนาจของประเทศที�

นิติบุคคลนัH นจดทะเบียนจัดตัH งทัH งนีH  จะต้องมีรายละเอียดเกี�ยวกับชื�อนิติบุคคล ผู ้มีอ ํานาจ 

ลงลายมือชื�อผูกพนันิติบุคคล และเงื�อนไขหรือขอ้จาํกดัอาํนาจในการลงลายมือชื�อ รวมทัHงที�ตัHง

ของสํานักงานใหญ่ โดยให้ผู ้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนัH นรับรองสําเนาถูกต้อง  

พร้อมประทบัตราสาํคญัของนิติบุคคล (ถา้มี)   

(4)  สําเนาเอกสารที�ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐไดอ้อกให้ ซึ� งปรากฏรูปถ่ายของผูมี้อาํนาจ 

ลงนามผูกพนันิติบุคคลซึ� งเป็นผูล้งนามในหนังสือมอบฉันทะและยงัไม่หมดอายุ เช่น สําเนา 

บตัรประจาํตวัประชาชน สําเนาบตัรประจาํตวัขา้ราชการ สําเนาใบอนุญาตขบัขี�รถยนต์ หรือ

สําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) เป็นต้น พร้อมลงลายมือชื�อรับรองสําเนา

ถูกตอ้งโดยผูมี้อาํนาจลงนามดงักล่าว  

(5) เอกสารที�ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐได้ออกให้ (ฉบบัจริง) พร้อมทัHงแนบสําเนาของ

เอกสารดงักล่าว ซึ� งปรากฏรูปถ่ายของผูรั้บมอบฉันทะ และยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจาํตวั
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ประชาชน บตัรประจาํตวัขา้ราชการ ใบอนุญาตขบัขี�รถยนต์ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น 

ชาวต่างประเทศ) เป็นตน้  

(6) ในกรณีเอกสารที�มิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ ให้จดัทาํคาํแปลภาษาองักฤษมาพร้อมกนัดว้ย 

และให้ผู ้มีอ ํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนัH นลงนามรับรองความถูกต้องของคําแปล  

พร้อมประทบัตราสาํคญัของนิติบุคคล (ถา้มี)   

(7) กรณีที�เอกสารใดเป็นเอกสารที�ไดจ้ดัทาํในต่างประเทศ เอกสารดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บการรับรอง

ลายมือชื�อโดยเจา้หนา้ที� notary public ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน 

 


