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หนังสือมอบฉันทะ 
PROXY 

 

เขียนที�                                           
Written at 

วนัที� เดือน พ.ศ.  
Date Month Year 

 

(1)  ขา้พเจา้                                สัญชาต ิ  
       I/We                                         nationality   

อยูบ่า้นเลขที�           ถนน                    ตาํบล/แขวง  
Reside at               Road                                                                   Tambol/Khwaeng  

อาํเภอ/เขต           จงัหวดั                        รหสัไปรษณีย ์            
Amphur/Khet                                               Province                                                              Postal Code 

 

(2)  เป็นผูถื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื6นฐานเพื�ออนาคตประเทศไทย (TFFIF) (“กองทุนรวม”) โดยถือหน่วยลงทุนจาํนวนทั6งสิ6นรวม         หน่วย                                        
                          being a unitholder of Thailand Fund (TFFIF) (the “Fund”), holding the total amount of units,                  

และหากจะตอ้งมีการออกเสียงลงคะแนนสามารถออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                                                    เสียง 
and having the right to vote equal to                                                                   rights (if any). 

  
 (3)  ขอมอบฉนัทะให้   อาย ุ  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 

                                                                       อาย ุ                      ปี อยูบ่า้นเลขที�            
                                                       age                 years, reside at             

ถนน       ตาํบล/แขวง  อาํเภอ/เขต  

Road                   Tambol/Khwaeng    Amphur/Khet   

จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์                                     
Province            Postal Code               

เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื�อเขา้ประชุมและรับทราบแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ประจาํปี 2562 ในวนัที� 27 มกราคม 2563 เวลา ...14.00... น. ณ  

ห้องภิรัชฮอลล ์2-3 ชั6น 2 ศูนยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทค ถ.เทพรัตน์ แขวงบางนาใต ้เขตบางนา    กรุงเทพมหานคร 10260 หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 

ทั6งนี6  หากตอ้งมีการออกเสียงลงคะแนน ขา้พเจา้มอบหมายให้บุคคลดงักล่าวออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ไดด้ว้ย 
to be my/our proxy to attend and acknowledge matters of the meeting of 2019 Annual General Meeting of TFFIF Unitholders on  27 January 2020 at  

02.00  p.m. at  Bhiraj Convention Centre 2-3 on 2nd Floor, Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC), 88 Debaratna road, Bangna 

Tai Sub-district, Bangna District, Bangkok 10260 or any adjournment at any date, time and place thereof. In case there is voting in any agenda, I/we 

also permit my/our proxy to vote on my/our behalf. 

 

(4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมในการประชุมครั6 งนี6  ดงันี6 
       I/We hereby authorize the proxy to attend the meeting for acknowledgement as follows: 

(1)   วาระที� 1  รับทราบการจัดการกองทุนรวมในเรื�องที�สําคัญ และแนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต 
Agenda Item 1  To acknowledge significant matters of the Fund’s management and future outlook 

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี6  / No casting of votes in this agenda) 
 

(2)  วาระที� 2  รับทราบผลการดําเนินงานประจําปี สําหรับรอบปีบัญชีสิ0นสุดวันที� 30 กันยายน 2562 
Agenda Item 2  To acknowledge the operating performance for the fiscal year ended September 30, 2019 

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี6  / No casting of  votes in this agenda) 
 

(3)  วาระที� 3   รับทราบงบการเงินประจําปี สําหรับรอบปีบัญชีสิ0นสุดวันที� 30 กันยายน 2562 
Agenda Item 3   To acknowledge the financial statements for the fiscal year ended September 30, 2019 

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี6  / No casting of votes in this agenda) 
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(4) วาระที� 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลและเงินคืนทุนในรอบปีบัญชีสิ0นสุดวันที� 30 กันยายน 2562 
Agenda Item 4   To acknowledge the Fund’s dividend payment and capital return for the fiscal year ended September 30,  

 2019 

     

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี6  / No casting of votes in this agenda) 

(5) วาระที� 5 รับทราบการแต่งตั0งผู้สอบบัญชีของกองทุนรวมและกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจํารอบปีบัญชีช่วง 1 ตุลาคม 2562 

  ถึง 30 กันยายน 2563 
 Agenda Item 5   To acknowledge the appointment of auditors and fixing their remuneration for fiscal period starting  

  from 1 October 2019 to 30 September 2020  
 (ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี6  / No casting of votes in this agenda) 
 

(6) วาระที� 6  เรื�องอื�น ๆ (ถ้าม)ี 
Agenda Item 6  Other matters (if any)     

 

 
 

กิจการใดที�ผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม ตามที�ขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
Any business carried out by the proxy at the said meeting, according to specified in the Proxy Form, shall be deemed as having been 

carried out by myself/ourselves in all respects. 

 

 

 
ลงชื�อ/Signed ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

 ( ) 
 
 

ลงชื�อ/Signed ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
 ( ) 

 
 

หมายเหต ุ
1.  ผูถื้อหน่วยลงทุนที�มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ถา้มี) ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหน่วย
ลงทุนให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
The unitholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting (if any) 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. 


