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หนังสือมอบฉันทะ 
PROXY 

 

เขียนที�                        
Written at 

วนัที� เดือน พ.ศ.  
Date Month Year 

 

(1)  ขา้พเจา้                                สญัชาติ   
       I/We                                         Nationality   

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

อาํเภอ/เขต           จงัหวดั                        รหสัไปรษณีย ์                               
Amphur/Khet                                                      Province                                                              Postal Code 

เบอร์โทรศพัทที์�สามารถติดตอ่ได.้................................................... 
Contact Telephone Number 
 

(2) เป็นผูถื้อหน่วยลงทุนของ กองทุนรวมโครงสร้างพื5นฐานบรอดแบนดอิ์นเทอร์เน็ต จสัมิน (JASIF) โดยถือหน่วยลงทุน  
Being a Unitholder of Jasmine Broadband Internet Infrastructure Fund (JASIF) holding 

จาํนวนทั5 ง สิ5 นรวม ....................................................................หน่วย  และ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั...................................................................เสียง 
the total amount of  …..........................................................units,  and having the right to vote equal to …...............................................votes 

 

(3)   ขอมอบฉนัทะให ้ 
  Hereby appoint     

           อาย ุ      ปี       อยูบ่า้นเลขที�                                         
    Age   years,    Resides at  

ถนน   ตาํบล/แขวง  อาํเภอ/เขต  

Road                 Tambol/Khwaeng    Amphur/Khet   

จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์                     หรือ                    
Province                                               Postal Code                                                                                    or    

�  หรือ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนบวัหลวง จาํกดั ในฐานะบริษทัจดัการของกองทุนรวมโครงสร้างพื5นฐานบรอดแบนดอิ์นเทอร์เน็ต จสัมิน(JASIF) โดย 

                                         or BBL Asset Management Co.Ltd.,the Management Company of Jasmine Broadband Internet Infrastructure Fund (JASIF), namely  

                                  นางนพวรรณ แสวงกิจ  อาย ุ   53   ปี        
                                   Mrs.Noppawan Swaengkij Age         53       years,      

  

อยูบ่า้นเลขที�     175   อาคารสาธรซิตี5ทาวเวอร์ ชั5น 7  ชั5น 21 และ ชั5น 26         ถนน             สาทรใต ้         ตาํบล/แขวง              ทุ่งมหาเมฆ                                                    
Reside at       175  Sathorn City Tower, 7th, 21st and 26th Floor,          Road     South Sathorn     Tambol/Khwaeng   Thungmahamek                  

อาํเภอ/เขต                 สาทร                 จงัหวดั              กรุงเทพมหานคร   รหสัไปรษณีย ์           10120                          
Amphur/Khet    Sathorn             Province              Bangkok                          Postal Code          10120 

 
เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื�อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหน่วยลงทุน ครั5 งที� 1/2562  ในวนัที� 23 สิงหาคม 2562 เวลา 9.30 น.(เริ�ม
ลงทะเบียน 8.30 น.) หอ้งแกรนดบ์อลรูม ชั5นลอ็บบี5  (L) โรงแรมแกรนด ์ไฮแอท เอราวณั กรุงเทพฯ เลขที� 494 ถนนราชดาํริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย  
to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2019 Extraordinary General meeting of unitholders on 23 August 2019 at 9.30 a.m. onwards 

(registration starts at 8.30 a.m.) at Grand Ballroom, Lobby (L) Floor, Grand Hyatt Erawan Bangkok Hotel, No. 494, Rajdamri Road, Lumpini, Pratumwan, 

Bangkok 10330 or any adjournment at any date, time and place thereof.  
 

(4)   ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั5 งนี5  ดงันี5 
       I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

 

(1) วาระที� 1 พจิารณาอนุมตักิารลงทุนในทรัพย์สินกจิการโครงสร้างพื$นฐานเพิ�มเตมิครั$งที� 1 และ ธุรกรรมอื�นๆที�เกี�ยวข้อง 

Agenda No. 1 To consider and approve the investment in additional infrastructure assets no. 1 and other related transactions
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 วาระที� 1.1 พจิารณาอนุมตักิารลงทุนในทรัพย์สินกจิการโครงสร้างพื$นฐานประเภทเส้นใยแก้วนําแสง (Optical Fiber Cables) เพิ�มเตมิ  

          และการเข้าทาํสัญญาที�เกี�ยวกบัการซื$อขายทรัพย์สินดงักล่าว 
 Agenda No. 1.1 To consider and approve the investment in additional infrastructure assets which are Optical Fiber Cables  

 and the entry into agreements in relation to the sale of such assets  

 

� (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
 (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

  (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี5 
 (b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

 �     เห็นดว้ย �    ไมเ่ห็นดว้ย  �   งดออกเสียง 
        Approve                  Disapprove    Abstain 

 วาระที� 1.2 พจิารณาอนุมตักิารจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกจิการโครงสร้างพื$นฐานประเภทเส้นใยแก้วนําแสง (Optical Fiber Cables) เพิ�มเตมิ 
 Agenda No. 1.2 To consider and approve the seeking of benefits from the infrastructure assets, which are Optical Fiber Cables 

 

 

� (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
 (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

  (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี5 
 (b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

 �     เห็นดว้ย �    ไมเ่ห็นดว้ย  �   งดออกเสียง 
        Approve                  Disapprove    Abstain 

 

 วาระที� 1.3 พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขเพิ�มเตมิสัญญาที�เกี�ยวข้องกบัทรัพย์สินกจิการโครงสร้างพื$นฐานที�กองทุนลงทุนอยู่ในปัจจุบัน 
 Agenda No. 1.3 To consider and approve amendments to agreements relating to the Fund’s existing infrastructure assets 

currently invested by the Fund 

 

� (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
 (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

  (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี5 
 (b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

 �     เห็นดว้ย �    ไมเ่ห็นดว้ย  �   งดออกเสียง 
        Approve                  Disapprove    Abstain 

 
 วาระที� 1.4 พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขเพิ�มเตมิรายละเอยีดโครงการจัดการกองทนุ เพื�อเพิ�มเตมิข้อมลูเกี�ยวกบัทรัพย์สินกจิการโครงสร้างพื$นฐานประเภท

 เส้นใยแก้วนําแสง (Optical Fiber Cables) เพิ�มเตมิ และการเข้าทาํและแก้ไขเพิ�มเตมิสัญญาที�เกี�ยวข้องกบัทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื$นฐานที�กองทุน

 ลงทุนอยู่ในปัจจุบัน รวมทั$งปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนให้เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน และเป็นไปตามเกณฑ์ที�สํานักงาน

 คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กาํหนด 
 Agenda No. 1.4 To consider and approve amendments to details of the Fund’s scheme in order to update information about 

the infrastructure assets which are Optical Fibre Cables,and the amendments to agreements relating to the Fund’s current 

infrastructure assets currently invested by the Fund, and update any information contained the Fund’s scheme to comply with 

applicable rules and regulations of the Office of the Securities and Exchange Commission 

 

� (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
 (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

  (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี5 
 (b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

 �     เห็นดว้ย �    ไมเ่ห็นดว้ย  �   งดออกเสียง 
        Approve                  Disapprove    Abstain 
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 วาระที� 1.5 พจิารณาอนุมตักิารเพิ�มทุนของกองทุนเพื�อนําเงนิมาลงทุนในทรัพย์สินกจิการโครงสร้างพื$นฐานประเภทเส้นใยแก้วนําแสง (Optical Fiber 

Cables) เพิ�มเตมิ 
 Agenda No. 1.5 To consider and approve the increase of registered capital of the Fund for the purpose of investing in 

additional infrastructure assets which are Optical Fiber Cables 

 

� (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
 (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

  (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี5 
 (b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

 �     เห็นดว้ย �    ไมเ่ห็นดว้ย  �   งดออกเสียง 
        Approve                  Disapprove    Abstain 

 
 วาระที� 1.6 พจิารณาอนุมตักิารเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนที�ออกใหม่ 

 Agenda No. 1.6 To consider and approve the offering and allotment of newly issued units 

 

� (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
 (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

  (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี5 
 (b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

 �     เห็นดว้ย �    ไมเ่ห็นดว้ย  �   งดออกเสียง 
        Approve                  Disapprove    Abstain 

 
 วาระที� 1.7 พจิารณาอนุมตัธุิรกรรมการกู้ยมืเงนิเพื�อนําเงนิมาลงทุนในทรัพย์สินกจิการโครงสร้างพื$นฐานประเภทเส้นใยแก้วนําแสง  

 (Optical Fiber Cables) เพิ�มเตมิ และการก่อหลกัประกนัที�เกี�ยวข้อง 
 Agenda No. 1.7 To consider and approve the borrowing transaction for the purpose of making additional investment in the 

infrastructure assets (which are Optical Fiber Cables) and the creation of relevant security interest   

 

� (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
 (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

  (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี5 
 (b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

 �     เห็นดว้ย �    ไมเ่ห็นดว้ย  �   งดออกเสียง 
        Approve                  Disapprove    Abstain 

 

 
(2) วาระที� 2 พจิารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้าม)ี 
 Agenda No. 2 To consider other business (if any) 

 

� (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
 (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

  (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี5 
 (b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

 �     เห็นดว้ย �    ไมเ่ห็นดว้ย  �   งดออกเสียง 
        Approve                  Disapprove    Abstain 
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(5)   การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนี5 ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนั5นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่
เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหน่วยลงทุน 

   Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and not my/our votes as a 

unitholder. 

 

(6)  ในกรณีที�ขา้พเจา้แตง่ตั5งใหบุ้คคลอื�นซึ�งมิใช่บุคลากรของ บลจ.บวัหลวง จาํกดั ใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะของขา้พเจา้แต่ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียง
ลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชัดเจน หรือในกรณีที�ที�ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื� องใดนอกเหนือจากเรื� องที�ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที�มีการแกไ้ข
เปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติมขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
                             In case I/we have appointed a person, who is not the staff of BBLAM Asset Management , as my/our proxy, but have not specified my/our 

voting intention in any agenda or such instruction is not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than 

those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf 

as he/she may deem appropriate in all respects. 

 

(7)  ในกรณีที�ขา้พเจา้แตง่ตั5งใหบุ้คลากรของ บลจ.บวัหลวง จาํกดั ใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะของขา้พเจา้ โดยให้มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการ
ตามที�เห็นสมควร หรือกรณีที�ขา้พเจา้แตง่ตั5งใหบุ้คลากรของ บลจ.บวัหลวง จาํกดัใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะแตมิ่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือ
ระบุไวไ้มช่ดัเจนนั5น ใหถื้อวา่ขา้พเจา้กาํหนดใหบุ้คลากรของ บลจ.บวัหลวง จาํกดัในฐานะผูรั้บมอบฉนัทะของขา้พเจา้ ใชสิ้ทธิออกเสียงเห็นดว้ยในมติดงักล่าวในทุกวาระของ
การประชุมดงักล่าวขา้งตน้ 
                             In case that I/we appoint the staff of BBL Asset Management as my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem 

appropriate or in cast that I/we appoint the staff of BBL Asset Management as my/our proxy but I/we do not specify my/our voting instruction in any agenda 

or such instruction is not clearly specified, it shall be deem that I/we instruct the staff of BBL Asset management to vote “Approve” in all agendas of the 

meeting 
 

กิจการใดที�ผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แตก่รณีที�ผูรั้บมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามที�ขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้
ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) 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 
 ( ) 

 
หมายเหตุ 
1. ผูถื้อหน่วยลงทุนที�มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบ่งแยกจาํนวนหน่วยลงทุนใหผู้รั้บ

มอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
The unitholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of investment units to 

several proxies for splitting votes. 

2.  กรุณาติดอากรแสตมป์ 20 บาท 
    Please affix stamp duty of Baht 20. 

3. กรุณาแนบเอกสารประกอบการมอบฉนัทะตามที�ระบุไวใ้นเอกสารแนบ 11 (วิธีการลงทะเบียน การเขา้ประชุม และการมอบฉนัทะ) ของหนงัสือเชิญประชุมมาพร้อมกบั
หนงัสือมอบฉนัทะนี5ดว้ย 
Please submit required supporting documents as specified in Attachment 11 (Procedures on registration, meeting attendance and granting of proxy) to the 

Notice of this Meeting together with this Proxy Form. 


