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ข้อปฏิบตัิเกี่ยวกับวิธกีารลงทะเบียน การเข้าร่วมประชุม และการมอบฉันทะ  
ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM)  

ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ร ับมอบฉันทะที่มีความประสงคจ์ะเข้าร่วมประชุม  โปรดส่งเอกสารแจ้งความประสงค์
เขา้รว่มประชุม E-AGM และเอกสารยนืยนัตวัตนตามรายละเอียดดา้นล่างมายงับริษัทจดัการภายในวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2565 
เมื่อบรษิัทจดัการไดต้รวจสอบรายชื่อผูถื้อหน่วยลงทนุเรียบรอ้ยแลว้ว่าท่านมีสิทธิเขา้รว่มประชมุ E-AGM ผูใ้หบ้รกิารจดัประชุม 
E-AGM ซึ่งคือ บริษัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด (“OJ”) จะส่งลิงกส์ าหรบัการเขา้ร่วมประชุม และคู่มือการเขา้ใชง้าน 
ไปยงัอีเมลที่ท่านไดส่้งมาแจง้บรษิัทจดัการ โดยจะส่งลิงกเ์ขา้รว่มประชมุ ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 2 วนัก่อนวนัประชมุ 

1. การแจ้งความประสงคเ์ข้าร่วมประชุม E-AGM 

1.1 โปรดกรอกเอกสารแจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชมุ E-AGM (สิ่งทีส่่งมาด้วย 3) โดยขอใหท้่านระบอุีเมล (E-mail) 
และหมายเลขโทรศพัทม์ือถือของท่านใหช้ดัเจน ส าหรบัรบัลิงกเ์ขา้รว่มประชมุเฉพาะบคุคลทางอีเมล 

1.2 แนบหลกัฐานแสดงตวัตน เพื่อยืนยนัสิทธิเขา้รว่มประชมุ E-AGM ดงันี ้ 

(ก) ส าหรบัผูถื้อหน่วยลงทนุที่เป็นบคุคลธรรมดา 

• กรณีผูถื้อหน่วยลงทนุประสงคเ์ขา้รว่มประชมุ E-AGM ดว้ยตนเอง 

o ส าเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกใหท้ี่ยงัไม่หมดอาย ุและลงลายมือชื่อรบัรอง
ส าเนาถูกตอ้ง เช่น ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ ส าเนาบัตรประจ าตัว
ขา้ราชการ  หรือ ส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)  กรณีมีการ
เปล่ียนแปลงชื่อ-สกลุ ขอใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนแนบหลกัฐานประกอบ และลงลายมือชื่อ
รบัรองส าเนาถกูตอ้งดว้ย 

• กรณีผูถื้อหน่วยลงทนุมอบฉนัทะใหผู้อ้ืน่เขา้รว่มประชมุ E-AGM แทน  

o หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ที่แนบมาพรอ้มหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) 
โดยกรอกข้อความให้ถูกตอ้งครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู ้มอบฉันทะและ
ผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มติดอากรแสตมป์ 20 บาท  

o ส าเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อ
รบัรองส าเนาถกูตอ้งของผูม้อบฉันทะ เช่น ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนาบตัร
ประจ าตวัขา้ราชการ หรือ ส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 

o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูร้บัมอบฉนัทะที่ยงัไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อ
รบัรองส าเนาถูกตอ้งของผูร้บัมอบฉันทะ เช่น ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนา
บตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือ ส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 
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ข้อปฏิบตัิเกี่ยวกับวิธกีารลงทะเบียน การเข้าร่วมประชุม และการมอบฉันทะ  
ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM)  

ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ร ับมอบฉันทะที่มีความประสงคจ์ะเข้าร่วมประชุม  โปรดส่งเอกสารแจ้งความประสงค์
เขา้รว่มประชุม E-AGM และเอกสารยนืยนัตวัตนตามรายละเอียดดา้นล่างมายงับริษัทจดัการภายในวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2565 
เมื่อบรษิัทจดัการไดต้รวจสอบรายชื่อผูถื้อหน่วยลงทนุเรียบรอ้ยแลว้ว่าท่านมีสิทธิเขา้รว่มประชมุ E-AGM ผูใ้หบ้รกิารจดัประชุม 
E-AGM ซึ่งคือ บริษัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด (“OJ”) จะส่งลิงกส์ าหรบัการเขา้ร่วมประชุม และคู่มือการเขา้ใชง้าน 
ไปยงัอีเมลที่ท่านไดส่้งมาแจง้บรษิัทจดัการ โดยจะส่งลิงกเ์ขา้รว่มประชมุ ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 2 วนัก่อนวนัประชมุ 

1. การแจ้งความประสงคเ์ข้าร่วมประชุม E-AGM 

1.1 โปรดกรอกเอกสารแจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชมุ E-AGM (สิ่งทีส่่งมาด้วย 3) โดยขอใหท้่านระบอุีเมล (E-mail) 
และหมายเลขโทรศพัทม์ือถือของท่านใหช้ดัเจน ส าหรบัรบัลิงกเ์ขา้รว่มประชมุเฉพาะบคุคลทางอีเมล 

1.2 แนบหลกัฐานแสดงตวัตน เพื่อยืนยนัสิทธิเขา้รว่มประชมุ E-AGM ดงันี ้ 

(ก) ส าหรบัผูถื้อหน่วยลงทนุที่เป็นบคุคลธรรมดา 

• กรณีผูถื้อหน่วยลงทนุประสงคเ์ขา้รว่มประชมุ E-AGM ดว้ยตนเอง 

o ส าเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกใหท้ี่ยงัไม่หมดอาย ุและลงลายมือชื่อรบัรอง
ส าเนาถูกตอ้ง เช่น ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ ส าเนาบัตรประจ าตัว
ขา้ราชการ  หรือ ส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)  กรณีมีการ
เปล่ียนแปลงชื่อ-สกลุ ขอใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนแนบหลกัฐานประกอบ และลงลายมือชื่อ
รบัรองส าเนาถกูตอ้งดว้ย 

• กรณีผูถื้อหน่วยลงทนุมอบฉนัทะใหผู้อ้ืน่เขา้รว่มประชมุ E-AGM แทน  

o หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ที่แนบมาพรอ้มหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) 
โดยกรอกข้อความให้ถูกตอ้งครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู ้มอบฉันทะและ
ผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มติดอากรแสตมป์ 20 บาท  

o ส าเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อ
รบัรองส าเนาถกูตอ้งของผูม้อบฉันทะ เช่น ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนาบตัร
ประจ าตวัขา้ราชการ หรือ ส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 

o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูร้บัมอบฉนัทะที่ยงัไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อ
รบัรองส าเนาถูกตอ้งของผูร้บัมอบฉันทะ เช่น ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนา
บตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือ ส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 
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(ข) ส าหรบัผูถื้อหน่วยลงทนุที่เป็นนิติบคุคล 

• กรณีผูม้ีอ  านาจลงนามแทนนติิบคุคลประสงคเ์ขา้รว่มประชมุ E-AGM ดว้ยตนเอง 

o กรณีนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

▪ ส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถ้ือหน่วยลงทุน 
ออกใหไ้ม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผูถ้ือหน่วยลงทุน ซึ ่งรบัรอง
ส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคลที่มีอ  านาจลงนามแทนนิติบุคคล 
พรอ้มประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถา้มี)  

▪ ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่ยงัไม่หมดอาย ุ
และลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง เช่น ส าเนาบัตรประชาชน หรือ 
ส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือ ส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างประเทศ) 

o กรณีนิติบคุคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

▪ ส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหน่วยลงทุน 
ออกใหไ้ม่เกิน 1 ปี ก่อนวนัประชุม ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอ  านาจ
ของประเทศที่นิติบุคคลนัน้จดทะเบียนจดัตัง้ หรือส าเนาเอกสารอื่นใด
ที่มีผลตามกฎหมายเช่นเดียวกัน ซึ่งรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจ
ลงนามแทนนิติบคุคล พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 

▪ ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่ยงัไม่หมดอาย ุ
และลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง เช่น ส าเนาหนงัสือเดินทาง หรือ 
ส าเนาใบส าคัญประจ าตัวคนต่างดา้ว 

• กรณีผูถื้อหน่วยลงทนุที่เป็นนิติบคุคลมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้รว่มประชมุ E-AGM แทน 

o กรณีนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

▪ หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. ที่แนบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุ (สิ่งทีส่่ง
มาด้วย 4) กรอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น และลงลายมือชื่อผูม้อบฉนัทะ 
และผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 บาท  

▪ ส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหน่วยลงทุน 
ออกใหไ้ม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผูถ้ือหน่วยลงทุน ซึ ่งรบัรอง
ส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอ  านาจลงนามแทน
นิติบคุคล พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี)  
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(ข) ส าหรบัผูถื้อหน่วยลงทนุที่เป็นนิติบคุคล 

• กรณีผูม้ีอ  านาจลงนามแทนนิติบคุคลประสงคเ์ขา้รว่มประชมุ E-AGM ดว้ยตนเอง 

o กรณีนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

▪ ส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถ้ือหน่วยลงทุน 
ออกใหไ้ม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผูถ้ือหน่วยลงทุน ซึ ่งรบัรอง
ส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคลที่มีอ  านาจลงนามแทนนิติบุคคล 
พรอ้มประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถา้มี)  

▪ ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่ยงัไม่หมดอาย ุ
และลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง เช่น ส าเนาบัตรประชาชน หรือ 
ส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือ ส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างประเทศ) 

o กรณีนิติบคุคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

▪ ส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหน่วยลงทุน 
ออกใหไ้ม่เกิน 1 ปี ก่อนวนัประชุม ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอ  านาจ
ของประเทศที่นิติบุคคลนัน้จดทะเบียนจดัตัง้ หรือส าเนาเอกสารอื่นใด
ที่มีผลตามกฎหมายเช่นเดียวกัน ซึ่งรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจ
ลงนามแทนนิติบคุคล พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 

▪ ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่ยงัไม่หมดอาย ุ
และลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง เช่น ส าเนาหนงัสือเดินทาง หรือ 
ส าเนาใบส าคัญประจ าตัวคนต่างดา้ว 

• กรณีผูถื้อหน่วยลงทนุที่เป็นนิติบคุคลมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้รว่มประชมุ E-AGM แทน 

o กรณีนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

▪ หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. ที่แนบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุ (สิ่งทีส่่ง
มาด้วย 4) กรอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น และลงลายมือชื่อผูม้อบฉนัทะ 
และผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 บาท  

▪ ส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหน่วยลงทุน 
ออกใหไ้ม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผูถ้ือหน่วยลงทุน ซึ ่งรบัรอง
ส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอ  านาจลงนามแทน
นิติบคุคล พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี)  
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(ข) ส าหรบัผูถื้อหน่วยลงทนุที่เป็นนิติบคุคล 

• กรณีผูม้ีอ  านาจลงนามแทนนติิบคุคลประสงคเ์ขา้รว่มประชมุ E-AGM ดว้ยตนเอง 

o กรณีนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

▪ ส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถ้ือหน่วยลงทุน 
ออกใหไ้ม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผูถ้ือหน่วยลงทุน ซึ ่งรบัรอง
ส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคลที่มีอ  านาจลงนามแทนนิติบุคคล 
พรอ้มประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถา้มี)  

▪ ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่ยงัไม่หมดอาย ุ
และลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง เช่น ส าเนาบัตรประชาชน หรือ 
ส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือ ส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างประเทศ) 

o กรณีนิติบคุคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

▪ ส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหน่วยลงทุน 
ออกใหไ้ม่เกิน 1 ปี ก่อนวนัประชุม ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอ  านาจ
ของประเทศที่นิติบุคคลนัน้จดทะเบียนจดัตัง้ หรือส าเนาเอกสารอื่นใด
ที่มีผลตามกฎหมายเช่นเดียวกัน ซึ่งรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจ
ลงนามแทนนิติบคุคล พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 

▪ ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่ยงัไม่หมดอาย ุ
และลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง เช่น ส าเนาหนงัสือเดินทาง หรือ 
ส าเนาใบส าคัญประจ าตัวคนต่างดา้ว 

• กรณีผูถื้อหน่วยลงทนุที่เป็นนิติบคุคลมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้รว่มประชมุ E-AGM แทน 

o กรณีนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

▪ หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. ที่แนบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุ (สิ่งทีส่่ง
มาด้วย 4) กรอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น และลงลายมือชื่อผูม้อบฉนัทะ 
และผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 บาท  

▪ ส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหน่วยลงทุน 
ออกใหไ้ม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผูถ้ือหน่วยลงทุน ซึ ่งรบัรอง
ส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอ  านาจลงนามแทน
นิติบคุคล พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี)  
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▪ ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่ยงัไม่หมดอาย ุ
และลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง เช่น ส าเนาบัตรประชาชน หรือ 
ส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือ ส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างประเทศ) 

▪ ส าเนาเอกสารแสดงตัวตนของผูร้บัมอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ และ
ลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งของผูร้บัมอบฉันทะ เช่น ส าเนา
บตัรประชาชน หรือ ส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือ ส าเนา
หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 

o กรณีนิติบคุคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

▪ หนงัสือมอบฉันทะ แบบ ก. ที่แนบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชุม สิ่งที่ส่ง
มาด้วย 4 กรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และลงลายมือชื่อผูม้อบฉนัทะ 
และผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 บาท  

▪ ส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหน่วยลงทุน 
ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุม ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มี
อ  านาจของประเทศที่นิติบคุคลนัน้จดทะเบียนจดัตัง้ หรือส าเนาเอกสาร
อื่นใดที่มีผลตามกฎหมายเช่นเดียวกัน ซึ่งไดล้งลายมือชื่อรบัรองส าเนา
ถูกตอ้งโดยผู้มีอ  านาจลงนามแทนนิติบุคคล พรอ้มประทับตราส าคัญ
ของนิติบคุคล (ถา้มี) 

▪ ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูแ้ทนนิตบิุคคล (กรรมการ) ที่ยงัไม่หมดอาย ุ
และลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกตอ้ง เช่น ส าเนาหนังสือเดินทาง 
หรือ ส าเนาใบส าคัญประจ าตัวคนต่างดา้ว 

▪ ส าเนาเอกสารแสดงตัวตนของผูร้บัมอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ และ
ลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งของผูร้บัมอบฉันทะ เช่น ส าเนาบตัร
ประชาชน หรือ ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือ  ส าเนาหนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 

ทั้งนี ้กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ไดก้ล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ 
ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งจดัท าค าแปลฉบบัภาษาองักฤษ ซึ่งไดล้งลายมือชื่อรบัรองค าแปลโดยผูถื้อหน่วยลงทุน
หรือผูม้ีอ  านาจลงนามแทนนิติบคุคลนัน้ (ในกรณีเป็นนิติบคุคล) และแนบเอกสารค าแปลดงักล่าวมาพรอ้ม
กนัดว้ย 
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ข้อปฏิบตัิเกี่ยวกับวิธกีารลงทะเบียน การเข้าร่วมประชุม และการมอบฉันทะ  
ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM)  

ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ร ับมอบฉันทะที่มีความประสงคจ์ะเข้าร่วมประชุม  โปรดส่งเอกสารแจ้งความประสงค์
เขา้รว่มประชุม E-AGM และเอกสารยนืยนัตวัตนตามรายละเอียดดา้นล่างมายงับริษัทจดัการภายในวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2565 
เมื่อบรษิัทจดัการไดต้รวจสอบรายชื่อผูถื้อหน่วยลงทนุเรียบรอ้ยแลว้ว่าท่านมีสิทธิเขา้รว่มประชมุ E-AGM ผูใ้หบ้รกิารจดัประชุม 
E-AGM ซึ่งคือ บริษัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด (“OJ”) จะส่งลิงกส์ าหรบัการเขา้ร่วมประชุม และคู่มือการเขา้ใชง้าน 
ไปยงัอีเมลที่ท่านไดส่้งมาแจง้บรษิัทจดัการ โดยจะส่งลิงกเ์ขา้รว่มประชมุ ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 2 วนัก่อนวนัประชมุ 

1. การแจ้งความประสงคเ์ข้าร่วมประชุม E-AGM 

1.1 โปรดกรอกเอกสารแจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชมุ E-AGM (สิ่งทีส่่งมาด้วย 3) โดยขอใหท้่านระบอุีเมล (E-mail) 
และหมายเลขโทรศพัทม์ือถือของท่านใหช้ดัเจน ส าหรบัรบัลิงกเ์ขา้รว่มประชมุเฉพาะบคุคลทางอีเมล 

1.2 แนบหลกัฐานแสดงตวัตน เพื่อยืนยนัสิทธิเขา้รว่มประชมุ E-AGM ดงันี ้ 

(ก) ส าหรบัผูถื้อหน่วยลงทนุที่เป็นบคุคลธรรมดา 

• กรณีผูถื้อหน่วยลงทนุประสงคเ์ขา้รว่มประชมุ E-AGM ดว้ยตนเอง 

o ส าเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกใหท้ี่ยงัไม่หมดอาย ุและลงลายมือชื่อรบัรอง
ส าเนาถูกตอ้ง เช่น ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ ส าเนาบัตรประจ าตัว
ขา้ราชการ  หรือ ส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)  กรณีมีการ
เปล่ียนแปลงชื่อ-สกลุ ขอใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนแนบหลกัฐานประกอบ และลงลายมือชื่อ
รบัรองส าเนาถกูตอ้งดว้ย 

• กรณีผูถื้อหน่วยลงทนุมอบฉนัทะใหผู้อ้ืน่เขา้รว่มประชมุ E-AGM แทน  

o หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ที่แนบมาพรอ้มหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) 
โดยกรอกข้อความให้ถูกตอ้งครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู ้มอบฉันทะและ
ผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มติดอากรแสตมป์ 20 บาท  

o ส าเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อ
รบัรองส าเนาถกูตอ้งของผูม้อบฉันทะ เช่น ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนาบตัร
ประจ าตวัขา้ราชการ หรือ ส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 

o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูร้บัมอบฉนัทะที่ยงัไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อ
รบัรองส าเนาถูกตอ้งของผูร้บัมอบฉันทะ เช่น ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนา
บตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือ ส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 
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(ข) ส าหรบัผูถื้อหน่วยลงทนุที่เป็นนิติบคุคล 

• กรณีผูม้ีอ  านาจลงนามแทนนติิบคุคลประสงคเ์ขา้รว่มประชมุ E-AGM ดว้ยตนเอง 

o กรณีนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

▪ ส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถ้ือหน่วยลงทุน 
ออกใหไ้ม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผูถ้ือหน่วยลงทุน ซึ ่งรบัรอง
ส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคลที่มีอ  านาจลงนามแทนนิติบุคคล 
พรอ้มประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถา้มี)  

▪ ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่ยงัไม่หมดอาย ุ
และลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง เช่น ส าเนาบัตรประชาชน หรือ 
ส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือ ส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างประเทศ) 

o กรณีนิติบคุคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

▪ ส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหน่วยลงทุน 
ออกใหไ้ม่เกิน 1 ปี ก่อนวนัประชุม ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอ  านาจ
ของประเทศที่นิติบุคคลนัน้จดทะเบียนจดัตัง้ หรือส าเนาเอกสารอื่นใด
ที่มีผลตามกฎหมายเช่นเดียวกัน ซึ่งรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจ
ลงนามแทนนิติบคุคล พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 

▪ ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่ยงัไม่หมดอาย ุ
และลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง เช่น ส าเนาหนงัสือเดินทาง หรือ 
ส าเนาใบส าคัญประจ าตัวคนต่างดา้ว 

• กรณีผูถื้อหน่วยลงทนุที่เป็นนิติบคุคลมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้รว่มประชมุ E-AGM แทน 

o กรณีนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

▪ หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. ที่แนบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุ (สิ่งทีส่่ง
มาด้วย 4) กรอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น และลงลายมือชื่อผูม้อบฉนัทะ 
และผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 บาท  

▪ ส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหน่วยลงทุน 
ออกใหไ้ม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผูถ้ือหน่วยลงทุน ซึ ่งรบัรอง
ส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอ  านาจลงนามแทน
นิติบคุคล พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี)  
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หมายเหต:ุ 

(1) กรณีผู ้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงคจ์ะมอบฉันทะให้ผู ้จัดการกองทุนของบริษัทจัดการ
เขา้รว่มประชมุ E-AGM แทน 

ส าหรบัผูถื้อหน่วยลงทุนที่ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุม E-AGM ดว้ยตนเอง หรือไม่สามารถมอบฉันทะ
ใหผู้ร้บัมอบฉันทะท่านอื่นเขา้ร่วมประชุมได ้หากผูถื้อหน่วยลงทุนประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้ับ
ผูจ้ัดการกองทุน กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) (โดยระบุผูร้บัมอบ
ฉนัทะเป็นผูจ้ดัการกองทนุตามที่บรษิัทจดัการไดก้ าหนดไว ้(สิ่งทีส่่งมาด้วย 5) พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท) และเอกสารประกอบ ใหบ้รษิัทจดัการ 

(2) กรณีผูถื้อหน่วยลงทุนที่เป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็นผูร้บัฝากและดแูลหน่วยลงทนุ  
• หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. (สิ่งทีส่่งมาด้วย 4) โดยกรอกขอ้ความใหถู้กตอ้งครบถว้น และ

ลงลายมือชื่อผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มติดอากรแสตมป์ 20 บาท  
• ส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคสัโตเดียน (Custodian) อายุไม่เกิน 6 เดือน 

ก่อนวนัประชุม ซึ่งไดล้งลายมือชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนามแทนนิติบุคคล
ของคสัโตเดียน (Custodian) หรือผูร้บัมอบอ านาจ พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 
และหนงัสือมอบอ านาจ (ในกรณีที่ผูล้งลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้งเป็นผูร้บัมอบอ านาจ) 

• หนังสือมอบอ านาจจากผูถื้อหน่วยลงทุนใหค้ัสโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการ
ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

• หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ  แทนผู้ถือหน่วยลงทุน ได้รับอนุญาต
ประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

• ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง 
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รบัมอบฉันทะ ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรบัรอง
ส าเนาถกูตอ้ง 

1.3 จัดส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม  E-AGM ตาม ข้อ 1.1 และหลักฐานแสดงตัวตน 
พรอ้มเอกสารประกอบต่างๆ ตามข้อ 1.2 มายังบริษัทจัดการ ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 
ตามช่องทางดงันี ้ 

(ก) ทางอีเมล (E-mail): btsgif_agm@bblam.co.th  

• ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุน าส่งเอกสารขา้งตน้ทางอีเมล จะถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนรบัรองว่า
เอกสารดงักล่าวและขอ้มลูที่ระบุในเอกสารดงักล่าวที่น าส่ง เป็นขอ้มลูและเอกสารที่ถกูตอ้ง 
และผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นผูล้งลายมือชื่อในเอกสารดังกล่าว โดยผูถื้อหน่วยลงทุนตกลง
ให้ถือว่าเอกสารท่ีน าส่งทางอีเมลดังกล่าวมีผลผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการ
สามารถใชอ้า้งอิงได ้ไม่ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะไดน้ าส่งตน้ฉบบัของเอกสารดังกล่าวใหก้ับ
บรษิัทจดัการหรือไม่ก็ตาม 

• วนัท่ีส่งถึงยงับรษิัทจดัการจะถือตามวนัท่ีอีเมลเขา้สู่ระบบของบรษิัทจดัการ หรือ 
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(ข) ส าหรบัผูถื้อหน่วยลงทนุที่เป็นนิติบคุคล 

• กรณีผูม้ีอ  านาจลงนามแทนนติิบคุคลประสงคเ์ขา้รว่มประชมุ E-AGM ดว้ยตนเอง 

o กรณีนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

▪ ส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถ้ือหน่วยลงทุน 
ออกใหไ้ม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผูถ้ือหน่วยลงทุน ซึ ่งรบัรอง
ส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคลที่มีอ  านาจลงนามแทนนิติบุคคล 
พรอ้มประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถา้มี)  

▪ ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่ยงัไม่หมดอาย ุ
และลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง เช่น ส าเนาบัตรประชาชน หรือ 
ส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือ ส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างประเทศ) 

o กรณีนิติบคุคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

▪ ส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหน่วยลงทุน 
ออกใหไ้ม่เกิน 1 ปี ก่อนวนัประชุม ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอ  านาจ
ของประเทศที่นิติบุคคลนัน้จดทะเบียนจดัตัง้ หรือส าเนาเอกสารอื่นใด
ที่มีผลตามกฎหมายเช่นเดียวกัน ซึ่งรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจ
ลงนามแทนนิติบคุคล พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 

▪ ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่ยงัไม่หมดอาย ุ
และลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง เช่น ส าเนาหนงัสือเดินทาง หรือ 
ส าเนาใบส าคัญประจ าตัวคนต่างดา้ว 

• กรณีผูถื้อหน่วยลงทนุที่เป็นนิติบคุคลมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้รว่มประชมุ E-AGM แทน 

o กรณีนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

▪ หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. ที่แนบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุ (สิ่งทีส่่ง
มาด้วย 4) กรอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น และลงลายมือชื่อผูม้อบฉนัทะ 
และผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 บาท  

▪ ส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหน่วยลงทุน 
ออกใหไ้ม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผูถ้ือหน่วยลงทุน ซึ ่งรบัรอง
ส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอ  านาจลงนามแทน
นิติบคุคล พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี)  
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หมายเหต:ุ 

(1) กรณีผู ้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงคจ์ะมอบฉันทะให้ผู ้จัดการกองทุนของบริษัทจัดการ
เขา้รว่มประชมุ E-AGM แทน 

ส าหรบัผูถื้อหน่วยลงทุนที่ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุม E-AGM ดว้ยตนเอง หรือไม่สามารถมอบฉันทะ
ใหผู้ร้บัมอบฉันทะท่านอื่นเขา้ร่วมประชุมได ้หากผูถื้อหน่วยลงทุนประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้ับ
ผูจ้ัดการกองทุน กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) (โดยระบุผูร้บัมอบ
ฉนัทะเป็นผูจ้ดัการกองทนุตามที่บรษิัทจดัการไดก้ าหนดไว ้(สิ่งทีส่่งมาด้วย 5) พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท) และเอกสารประกอบ ใหบ้รษิัทจดัการ 

(2) กรณีผูถื้อหน่วยลงทุนที่เป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็นผูร้บัฝากและดแูลหน่วยลงทนุ  
• หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. (สิ่งทีส่่งมาด้วย 4) โดยกรอกขอ้ความใหถู้กตอ้งครบถว้น และ

ลงลายมือชื่อผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มติดอากรแสตมป์ 20 บาท  
• ส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคสัโตเดียน (Custodian) อายุไม่เกิน 6 เดือน 

ก่อนวนัประชุม ซึ่งไดล้งลายมือชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนามแทนนิติบุคคล
ของคสัโตเดียน (Custodian) หรือผูร้บัมอบอ านาจ พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 
และหนงัสือมอบอ านาจ (ในกรณีที่ผูล้งลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้งเป็นผูร้บัมอบอ านาจ) 

• หนังสือมอบอ านาจจากผูถื้อหน่วยลงทุนใหค้ัสโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการ
ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

• หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ  แทนผู้ถือหน่วยลงทุน ได้รับอนุญาต
ประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

• ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง 
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รบัมอบฉันทะ ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรบัรอง
ส าเนาถกูตอ้ง 

1.3 จัดส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม  E-AGM ตาม ข้อ 1.1 และหลักฐานแสดงตัวตน 
พรอ้มเอกสารประกอบต่างๆ ตามข้อ 1.2 มายังบริษัทจัดการ ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 
ตามช่องทางดงันี ้ 

(ก) ทางอีเมล (E-mail): btsgif_agm@bblam.co.th  

• ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุน าส่งเอกสารขา้งตน้ทางอีเมล จะถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนรบัรองว่า
เอกสารดงักล่าวและขอ้มลูที่ระบุในเอกสารดงักล่าวที่น าส่ง เป็นขอ้มลูและเอกสารที่ถกูตอ้ง 
และผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นผูล้งลายมือชื่อในเอกสารดังกล่าว โดยผูถื้อหน่วยลงทุนตกลง
ให้ถือว่าเอกสารท่ีน าส่งทางอีเมลดังกล่าวมีผลผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการ
สามารถใชอ้า้งอิงได ้ไม่ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะไดน้ าส่งตน้ฉบบัของเอกสารดังกล่าวใหก้ับ
บรษิัทจดัการหรือไม่ก็ตาม 

• วนัท่ีส่งถึงยงับรษิัทจดัการจะถือตามวนัท่ีอีเมลเขา้สู่ระบบของบรษิัทจดัการ หรือ 
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(ข) ทางไปรษณีย:์   
• กรุณาจ่าหนา้ตามรายละเอียดดงันี ้

 บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด  
(กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทเีอสโกรท)  
เลขที ่175 อาคารสาธรซิตีท้าวเวอร ์ชั้น 7 ชั้น 21 และชั้น 26 ถนนสาทรใต้  
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120   

• วนัท่ีส่งถึงยงับรษิัทจดัการจะถือตามวนัท่ีบรษิัทจดัการไดร้บัจดหมาย 
 

2. วิธีการเข้าร่วมประชุม E-AGM 

2.1 เมื่อเอกสารของผูถื้อหน่วยลงทนุ หรือ ผูร้บัมอบฉนัทะที่แจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชุม ไดร้บัการตรวจสอบ
เพื่อยืนยันสิทธิการเขา้ร่วมประชุมครบถว้นถูกตอ้งแลว้ ท่านจะไดร้บัอีเมลจากทาง OJ ซึ่งจะมีลิงก์
ส าหรบัการเขา้ร่วมประชุมเฉพาะบุคคล และคู่มือการเขา้ใชง้านระบบ ก่อนวันประชุมอย่างนอ้ย 2 วัน 
โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใชง้านระบบดังกล่าวโดยละเอียด กรณีที่ท่านยังไม่ไดร้บัอีเมลดังกล่าวภายใน
วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ใหต้ิดต่อบริษัทจัดการโดยทันที 

2.2 การเขา้ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์สามารถใชไ้ดก้ับคอมพิวเตอร ์/ โนต้บุ๊ก (Notebook) / แทบ็เล็ต 
(Tablet) / และโทรศพัทม์ือถือ ผ่านเว็บเบราวเ์ซอร ์(Web Browser): Chrome ดว้ยอินเทอรเ์น็ตความเรว็ 4G 
หรืออินเทอรเ์น็ตบา้นพืน้ฐาน 

หมายเหต:ุ กรณีเขา้รว่มประชมุผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศพัทม์ือถือ จะตอ้งติดตัง้โปรแกรม Zoom Cloud Meeting 
ก่อนเขา้รว่มประชมุ ซึ่งสามารถดาวนโ์หลด (Download) ไดด้งันี ้

ระบบไอโอเอส (iOS) ระบบแอนดรอยด ์(Android) 

  

https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-
meetings/id546505307 

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoo
m.videomeetings 
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ข้อปฏิบตัิเกี่ยวกับวิธกีารลงทะเบียน การเข้าร่วมประชุม และการมอบฉันทะ  
ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM)  

ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ร ับมอบฉันทะที่มีความประสงคจ์ะเข้าร่วมประชุม  โปรดส่งเอกสารแจ้งความประสงค์
เขา้รว่มประชุม E-AGM และเอกสารยนืยนัตวัตนตามรายละเอียดดา้นล่างมายงับริษัทจดัการภายในวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2565 
เมื่อบรษิัทจดัการไดต้รวจสอบรายชื่อผูถื้อหน่วยลงทนุเรียบรอ้ยแลว้ว่าท่านมีสิทธิเขา้รว่มประชมุ E-AGM ผูใ้หบ้รกิารจดัประชุม 
E-AGM ซึ่งคือ บริษัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด (“OJ”) จะส่งลิงกส์ าหรบัการเขา้ร่วมประชุม และคู่มือการเขา้ใชง้าน 
ไปยงัอีเมลที่ท่านไดส่้งมาแจง้บรษิัทจดัการ โดยจะส่งลิงกเ์ขา้รว่มประชมุ ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 2 วนัก่อนวนัประชมุ 

1. การแจ้งความประสงคเ์ข้าร่วมประชุม E-AGM 

1.1 โปรดกรอกเอกสารแจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชมุ E-AGM (สิ่งทีส่่งมาด้วย 3) โดยขอใหท้่านระบอุีเมล (E-mail) 
และหมายเลขโทรศพัทม์ือถือของท่านใหช้ดัเจน ส าหรบัรบัลิงกเ์ขา้รว่มประชมุเฉพาะบคุคลทางอีเมล 

1.2 แนบหลกัฐานแสดงตวัตน เพื่อยืนยนัสิทธิเขา้รว่มประชมุ E-AGM ดงันี ้ 

(ก) ส าหรบัผูถื้อหน่วยลงทนุที่เป็นบคุคลธรรมดา 

• กรณีผูถื้อหน่วยลงทนุประสงคเ์ขา้รว่มประชมุ E-AGM ดว้ยตนเอง 

o ส าเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกใหท้ี่ยงัไม่หมดอาย ุและลงลายมือชื่อรบัรอง
ส าเนาถูกตอ้ง เช่น ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ ส าเนาบัตรประจ าตัว
ขา้ราชการ  หรือ ส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)  กรณีมีการ
เปล่ียนแปลงชื่อ-สกลุ ขอใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนแนบหลกัฐานประกอบ และลงลายมือชื่อ
รบัรองส าเนาถกูตอ้งดว้ย 

• กรณีผูถื้อหน่วยลงทนุมอบฉนัทะใหผู้อ้ืน่เขา้รว่มประชมุ E-AGM แทน  

o หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ที่แนบมาพรอ้มหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) 
โดยกรอกข้อความให้ถูกตอ้งครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู ้มอบฉันทะและ
ผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มติดอากรแสตมป์ 20 บาท  

o ส าเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อ
รบัรองส าเนาถกูตอ้งของผูม้อบฉันทะ เช่น ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนาบตัร
ประจ าตวัขา้ราชการ หรือ ส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 

o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูร้บัมอบฉนัทะที่ยงัไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อ
รบัรองส าเนาถูกตอ้งของผูร้บัมอบฉันทะ เช่น ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนา
บตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือ ส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 
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(ข) ส าหรบัผูถื้อหน่วยลงทนุที่เป็นนิติบคุคล 

• กรณีผูม้ีอ  านาจลงนามแทนนติิบคุคลประสงคเ์ขา้รว่มประชมุ E-AGM ดว้ยตนเอง 

o กรณีนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

▪ ส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถ้ือหน่วยลงทุน 
ออกใหไ้ม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผูถ้ือหน่วยลงทุน ซึ ่งรบัรอง
ส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคลที่มีอ  านาจลงนามแทนนิติบุคคล 
พรอ้มประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถา้มี)  

▪ ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่ยงัไม่หมดอาย ุ
และลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง เช่น ส าเนาบัตรประชาชน หรือ 
ส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือ ส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างประเทศ) 

o กรณีนิติบคุคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

▪ ส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหน่วยลงทุน 
ออกใหไ้ม่เกิน 1 ปี ก่อนวนัประชุม ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอ  านาจ
ของประเทศที่นิติบุคคลนัน้จดทะเบียนจดัตัง้ หรือส าเนาเอกสารอื่นใด
ที่มีผลตามกฎหมายเช่นเดียวกัน ซึ่งรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจ
ลงนามแทนนิติบคุคล พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 

▪ ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่ยงัไม่หมดอาย ุ
และลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง เช่น ส าเนาหนงัสือเดินทาง หรือ 
ส าเนาใบส าคัญประจ าตัวคนต่างดา้ว 

• กรณีผูถื้อหน่วยลงทนุที่เป็นนิติบคุคลมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้รว่มประชมุ E-AGM แทน 

o กรณีนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

▪ หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. ที่แนบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุ (สิ่งทีส่่ง
มาด้วย 4) กรอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น และลงลายมือชื่อผูม้อบฉนัทะ 
และผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 บาท  

▪ ส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหน่วยลงทุน 
ออกใหไ้ม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผูถ้ือหน่วยลงทุน ซึ ่งรบัรอง
ส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอ  านาจลงนามแทน
นิติบคุคล พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี)  



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน
ประจำ�ปี 256522
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2.3 ระบบจะเปิดใหเ้ขา้ร่วมประชุมล่วงหนา้ 2 ชั่วโมง ก่อนถึงเวลาประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดจะเริ่ม
เมื่อถึงเวลาประชมุเท่านัน้ 

2.4 การเขา้สู่ระบบ ผูเ้ขา้ร่วมประชมุจะตอ้งใชข้อ้มลูเลขทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุน และเลขที่บตัรประชาชน
ของผูถื้อหน่วยลงทนุ  

2.5 กรณีที่ผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีเหตุขดัข้องหรือติดปัญหาในการใชง้านระบบการประชุม E-AGM ท่านสามารถ
ติดต่อบรษิัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั ตามเบอรโ์ทรศพัทท์ี่ระบุไวใ้นอีเมลที่จดัส่งคู่มือการใชง้านระบบ
ไปใหท้่าน 

*** การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทเีอสโกรท (BTSGIF) 
ประจ าปี 2565 นี ้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) เท่าน้ัน โดยจะไม่มีการจัดเตรียมสถานทีห่รือ
ห้องประชุมส าหรับรับรองผู้ถือหน่วยลงทนุเพือ่การประชุมในคร้ังนีแ้ต่อย่างใด*** 
 

3. การส่งค าแนะน า หรือค าถามทีเ่กี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของกองทุน หรือเกี่ยวข้องกับ
วาระใด ๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-AGM  

กรณีท่านผูถื้อหน่วยลงทนุมีความประสงคจ์ะสง่ค าแนะน าหรือค าถามต่าง ๆ สามารถกระท าได ้2 วิธี ดงัต่อไปนี ้

3.1 ส่งค าแนะน าหรือค าถามล่วงหนา้ใหบ้รษิัทจดัการก่อนวนัประชมุ ผ่านช่องทางดงัต่อไปนี ้

• ทางอีเมล (E-mail): btsgif_agm@bblam.co.th  

• โทรศพัท:์ 0-2674-6400 ต่อ 461, 469, 423 (ในวันและเวลาท าการ) 

• ทางไปรษณีย:์ กรุณาจ่าหนา้ตามรายละเอียดดงันี ้

  บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด  

(กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทเีอสโกรท)  

เลขที ่175 อาคารสาธรซิตีท้าวเวอร ์ชั้น 7 ชั้น 21 และชั้น 26 ถนนสาทรใต้  

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

3.2 ส่งค าแนะน าหรือค าถามระหว่างการประชุม ส าหรบัผู้ที่เขา้ร่วมประชุม E-AGM โดยผู้เข้าร่วมประชุม
จะตอ้งระบชุื่อและนามสกุล พรอ้มแจง้ว่าเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนเขา้ร่วมประชุมเอง หรือเป็นผูร้ับมอบฉนัทะ 
ก่อนที่จะมีการส่งค าแนะน าหรือค าถามทกุครัง้ ในการนี ้บรษิัทจดัการเปิดช่องทางในการส่งค าแนะน าและ
ค าถามระหว่างประชมุ ดงันี ้

• ช่องทางการสนทนาระบบพิมพข์อ้ความ (Chat)  

• ช่องทางการสนทนาระบบเสียง ซึ่งผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะกดปุ่ มยกมือ และเปิดไมคโ์ครโฟนที่อุปกรณ์
ของตนเอง หลงัจากที่เจา้หนา้ที่ควบคุมระบบส่งค าเชิญใหท้่านสนทนาได ้และกรุณาปิดไมค์โครโฟน
หลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครัง้ (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดจ้ากคู่มือการเขา้ร่วมประชุมที่ถูก
จดัส่งไปยงัอีเมลของผูเ้ขา้รว่มประชมุ) 
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(ข) ส าหรบัผูถื้อหน่วยลงทนุที่เป็นนิติบคุคล 

• กรณีผูม้ีอ  านาจลงนามแทนนติิบคุคลประสงคเ์ขา้รว่มประชมุ E-AGM ดว้ยตนเอง 

o กรณีนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

▪ ส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถ้ือหน่วยลงทุน 
ออกใหไ้ม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผูถ้ือหน่วยลงทุน ซึ ่งรบัรอง
ส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคลที่มีอ  านาจลงนามแทนนิติบุคคล 
พรอ้มประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถา้มี)  

▪ ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่ยงัไม่หมดอาย ุ
และลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง เช่น ส าเนาบัตรประชาชน หรือ 
ส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือ ส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างประเทศ) 

o กรณีนิติบคุคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

▪ ส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหน่วยลงทุน 
ออกใหไ้ม่เกิน 1 ปี ก่อนวนัประชุม ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอ  านาจ
ของประเทศที่นิติบุคคลนัน้จดทะเบียนจดัตัง้ หรือส าเนาเอกสารอื่นใด
ที่มีผลตามกฎหมายเช่นเดียวกัน ซึ่งรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจ
ลงนามแทนนิติบคุคล พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 

▪ ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่ยงัไม่หมดอาย ุ
และลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง เช่น ส าเนาหนงัสือเดินทาง หรือ 
ส าเนาใบส าคัญประจ าตัวคนต่างดา้ว 

• กรณีผูถื้อหน่วยลงทนุที่เป็นนิติบคุคลมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้รว่มประชมุ E-AGM แทน 

o กรณีนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

▪ หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. ที่แนบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุ (สิ่งทีส่่ง
มาด้วย 4) กรอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น และลงลายมือชื่อผูม้อบฉนัทะ 
และผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 บาท  

▪ ส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหน่วยลงทุน 
ออกใหไ้ม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผูถ้ือหน่วยลงทุน ซึ ่งรบัรอง
ส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอ  านาจลงนามแทน
นิติบคุคล พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี)  



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน
ประจำ�ปี 2565 23
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2.3 ระบบจะเปิดใหเ้ขา้ร่วมประชุมล่วงหนา้ 2 ชั่วโมง ก่อนถึงเวลาประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดจะเริ่ม
เมื่อถึงเวลาประชมุเท่านัน้ 

2.4 การเขา้สู่ระบบ ผูเ้ขา้ร่วมประชมุจะตอ้งใชข้อ้มลูเลขทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุน และเลขที่บตัรประชาชน
ของผูถื้อหน่วยลงทนุ  

2.5 กรณีที่ผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีเหตุขดัขอ้งหรือติดปัญหาในการใชง้านระบบการประชุม E-AGM ท่านสามารถ
ติดต่อบรษิัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั ตามเบอรโ์ทรศพัทท์ี่ระบุไวใ้นอีเมลที่จดัส่งคู่มือการใชง้านระบบ
ไปใหท้่าน 

*** การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทเีอสโกรท (BTSGIF) 
ประจ าปี 2565 นี ้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) เท่าน้ัน โดยจะไม่มีการจัดเตรียมสถานทีห่รือ
ห้องประชุมส าหรับรับรองผู้ถือหน่วยลงทนุเพือ่การประชุมในคร้ังนีแ้ต่อย่างใด*** 
 

3. การส่งค าแนะน า หรือค าถามทีเ่กี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของกองทุน หรือเกี่ยวข้องกับ
วาระใด ๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-AGM  

กรณีท่านผูถื้อหน่วยลงทนุมีความประสงคจ์ะสง่ค าแนะน าหรือค าถามต่าง ๆ สามารถกระท าได ้2 วิธี ดงัต่อไปนี ้

3.1 ส่งค าแนะน าหรือค าถามล่วงหนา้ใหบ้รษิัทจดัการก่อนวนัประชมุ ผ่านช่องทางดงัต่อไปนี ้

• ทางอีเมล (E-mail): btsgif_agm@bblam.co.th  

• โทรศพัท:์ 0-2674-6400 ต่อ 461, 469, 423 (ในวันและเวลาท าการ) 

• ทางไปรษณีย:์ กรุณาจา่หนา้ตามรายละเอียดดงันี ้

  บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด  

(กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทเีอสโกรท)  

เลขที ่175 อาคารสาธรซิตีท้าวเวอร ์ชั้น 7 ชั้น 21 และชั้น 26 ถนนสาทรใต้  

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

3.2 ส่งค าแนะน าหรือค าถามระหว่างการประชุม ส าหรบัผู้ท่ีเขา้ร่วมประชุม E-AGM โดยผู้เข้าร่วมประชุม
จะตอ้งระบชุื่อและนามสกุล พรอ้มแจง้ว่าเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนเขา้ร่วมประชุมเอง หรือเป็นผูร้ับมอบฉนัทะ 
ก่อนที่จะมีการส่งค าแนะน าหรือค าถามทกุครัง้ ในการนี ้บรษิัทจดัการเปิดช่องทางในการส่งค าแนะน าและ
ค าถามระหว่างประชมุ ดงันี ้

• ช่องทางการสนทนาระบบพิมพข์อ้ความ (Chat)  

• ช่องทางการสนทนาระบบเสียง ซึ่งผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะกดปุ่ มยกมือ และเปิดไมคโ์ครโฟนท่ีอุปกรณ์
ของตนเอง หลงัจากที่เจา้หนา้ที่ควบคุมระบบส่งค าเชิญใหท้่านสนทนาได ้และกรุณาปิดไมค์โครโฟน
หลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครัง้ (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดจ้ากคู่มือการเขา้ร่วมประชุมที่ถูก
จดัส่งไปยงัอีเมลของผูเ้ขา้รว่มประชมุ) 
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ทัง้นี ้หากผู้ถือหน่วยลงทุนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที ่ดังนี ้

(1) เรื่องการส่งเอกสารยืนยนัตวัตนเพื่อเขา้รว่มประชมุ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบรษิัทจดัการเพื่อสอบถาม
ขอ้มลูเพิ่มเติมได ้ผ่านช่องทางอีเมล และโทรศพัท ์ตามรายละเอียดในข้อ 3.1 

(2) เรื่องขัน้ตอนการเขา้รว่มประชมุ กรณีที่ยืนยนัตวัตนอย่างถกูตอ้งและครบถว้นแลว้ ท่านสามารถติดต่อ OJ 
เพื่อสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติมได้ ตามเบอรโ์ทรศพัทท์ี่ระบุไวใ้นอีเมลที่จดัส่งคู่มือการใชง้านระบบ E-AGM 
ไปใหท้่าน 
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ข้อปฏิบตัิเกี่ยวกับวิธกีารลงทะเบียน การเข้าร่วมประชุม และการมอบฉันทะ  
ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM)  

ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ร ับมอบฉันทะที่มีความประสงคจ์ะเข้าร่วมประชุม  โปรดส่งเอกสารแจ้งความประสงค์
เขา้รว่มประชุม E-AGM และเอกสารยนืยนัตวัตนตามรายละเอียดดา้นล่างมายงับริษัทจดัการภายในวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2565 
เมื่อบรษิัทจดัการไดต้รวจสอบรายชื่อผูถื้อหน่วยลงทนุเรียบรอ้ยแลว้ว่าท่านมีสิทธิเขา้รว่มประชมุ E-AGM ผูใ้หบ้รกิารจดัประชุม 
E-AGM ซึ่งคือ บริษัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด (“OJ”) จะส่งลิงกส์ าหรบัการเขา้ร่วมประชุม และคู่มือการเขา้ใชง้าน 
ไปยงัอีเมลที่ท่านไดส่้งมาแจง้บรษิัทจดัการ โดยจะส่งลิงกเ์ขา้รว่มประชมุ ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 2 วนัก่อนวนัประชมุ 

1. การแจ้งความประสงคเ์ข้าร่วมประชุม E-AGM 

1.1 โปรดกรอกเอกสารแจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชมุ E-AGM (สิ่งทีส่่งมาด้วย 3) โดยขอใหท้่านระบอุีเมล (E-mail) 
และหมายเลขโทรศพัทม์ือถือของท่านใหช้ดัเจน ส าหรบัรบัลิงกเ์ขา้รว่มประชมุเฉพาะบคุคลทางอีเมล 

1.2 แนบหลกัฐานแสดงตวัตน เพื่อยืนยนัสิทธิเขา้รว่มประชมุ E-AGM ดงันี ้ 

(ก) ส าหรบัผูถื้อหน่วยลงทนุที่เป็นบคุคลธรรมดา 

• กรณีผูถื้อหน่วยลงทนุประสงคเ์ขา้รว่มประชมุ E-AGM ดว้ยตนเอง 

o ส าเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกใหท้ี่ยงัไม่หมดอาย ุและลงลายมือชื่อรบัรอง
ส าเนาถูกตอ้ง เช่น ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ ส าเนาบัตรประจ าตัว
ขา้ราชการ  หรือ ส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)  กรณีมีการ
เปล่ียนแปลงชื่อ-สกลุ ขอใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนแนบหลกัฐานประกอบ และลงลายมือชื่อ
รบัรองส าเนาถกูตอ้งดว้ย 

• กรณีผูถื้อหน่วยลงทนุมอบฉนัทะใหผู้อ้ืน่เขา้รว่มประชมุ E-AGM แทน  

o หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ที่แนบมาพรอ้มหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) 
โดยกรอกข้อความให้ถูกตอ้งครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู ้มอบฉันทะและ
ผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มติดอากรแสตมป์ 20 บาท  

o ส าเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อ
รบัรองส าเนาถกูตอ้งของผูม้อบฉันทะ เช่น ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนาบตัร
ประจ าตวัขา้ราชการ หรือ ส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 

o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูร้บัมอบฉนัทะที่ยงัไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อ
รบัรองส าเนาถูกตอ้งของผูร้บัมอบฉันทะ เช่น ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนา
บตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือ ส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 
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(ข) ส าหรบัผูถื้อหน่วยลงทนุที่เป็นนิติบคุคล 

• กรณีผูม้ีอ  านาจลงนามแทนนติิบคุคลประสงคเ์ขา้รว่มประชมุ E-AGM ดว้ยตนเอง 

o กรณีนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

▪ ส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถ้ือหน่วยลงทุน 
ออกใหไ้ม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผูถ้ือหน่วยลงทุน ซึ ่งรบัรอง
ส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคลที่มีอ  านาจลงนามแทนนิติบุคคล 
พรอ้มประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถา้มี)  

▪ ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่ยงัไม่หมดอาย ุ
และลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง เช่น ส าเนาบัตรประชาชน หรือ 
ส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือ ส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างประเทศ) 

o กรณีนิติบคุคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

▪ ส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหน่วยลงทุน 
ออกใหไ้ม่เกิน 1 ปี ก่อนวนัประชุม ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอ  านาจ
ของประเทศที่นิติบุคคลนัน้จดทะเบียนจดัตัง้ หรือส าเนาเอกสารอื่นใด
ที่มีผลตามกฎหมายเช่นเดียวกัน ซึ่งรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจ
ลงนามแทนนิติบคุคล พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 

▪ ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่ยงัไม่หมดอาย ุ
และลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง เช่น ส าเนาหนงัสือเดินทาง หรือ 
ส าเนาใบส าคัญประจ าตัวคนต่างดา้ว 

• กรณีผูถื้อหน่วยลงทนุที่เป็นนิติบคุคลมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้รว่มประชมุ E-AGM แทน 

o กรณีนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

▪ หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. ที่แนบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุ (สิ่งทีส่่ง
มาด้วย 4) กรอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น และลงลายมือชื่อผูม้อบฉนัทะ 
และผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 บาท  

▪ ส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหน่วยลงทุน 
ออกใหไ้ม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผูถ้ือหน่วยลงทุน ซึ ่งรบัรอง
ส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอ  านาจลงนามแทน
นิติบคุคล พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี)  


