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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 

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ใหก้บั 
as a Custodian for 

ซึ� ง เ ป็นผู ้ ถื อหน่วยลง ทุนของกอง ทุนรวมโครงสร้ างพืM นฐานบรอดแบนด์ อิน เทอ ร์ เ น็ต  จัส มิน   ( JAS IF )  
b ei n g  a  u n i t h o ld er  o f  Ja smi n e  Br oad b an d  In t e rn e t  In f ra s t r u c t u re  Fu n d  ( J AS IF)   

โดยถือหน่วยลงทุนจาํนวนทัMงสิMนรวม หน่วย และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง 

holding the total amount of units,  and having the right to vote equal to   ……………………………….. votes 

(2)  ขอมอบฉนัทะให ้ 
    Hereby appoint  

� อายุ ปี       อยูบ่า้นเลขที�
Age years,    Reside at 

ถนน  ตาํบล/แขวง อาํเภอ/เขต 
Road  Tambol/Khwaeng Amphur/Khet  

จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์
Province   Postal Code  

�     หรือ   ผูจ้ดัการกองทุนรวม
or the fund manager, namely  

นางนพวรรณ  แสวงกิจ   อายุ    53    ปี         อยูบ่า้นเลขที�     175   อาคารสาธรซิตีMทาวเวอร์  ชัMน 7  ชัMน 21 และ ชัMน 26  
Mrs. Noppawan Swaengkij     Age     53   years, Reside at     175  Sathorn City Tower, 7th, 21st and 26th Floor, 

ถนน           สาทรใต ้        ตาํบล/แขวง             ทุ่งมหาเมฆ            อาํเภอ/เขต   สาทร 
Road     South Sathorn     Tambol/Khwaeng   Thungmahamek  Amphur/Khet  Sathorn 

จงัหวดั   กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์   10120 
Province    Bangkok   Postal Code    10120 

คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื�อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหน่วยลงทุน ครัM งที� 1/2562 ในวนัที� 25 
เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งฟอร์จูน  บอลรูม ชัMน 3 โรงแรมแกรนด ์เมอร์เคียว  ฟอร์จูน  เลขที� 1 อาคารฟอร์จูนทาวน์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย  
Any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the annual meeting of unitholders No. 1/2019 on 25 April 2019 at 10 a.m. 

at Fortune Ballroom 3rd Floor Grand Mercure Fortune Hotel, 1 Fortune Town Building, Ratchadapisek Road, Dindaeng, Bangkok 10400 or any 

adjournment at any date, time and place thereof.  

(3)  จาํนวนคะแนนเสียงที�ขา้พเจา้มอบใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการเขา้ร่วมประชุมในครัM งนีM  มีดงันีM
 The number of votes which I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting are as follows: 

�  คะแนนเสียงทัMงหมดที�ขา้พเจา้มีสิทธิออกเสียง 
The total number of votes which I/We am/are entitled to cast 

�  ขา้พเจา้มอบใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้จาํนวน    เสียง  
I/We authorize the proxy to cast  votes on my/our behalf.
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(4)   ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัM งนีM  ดงันีM
 I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

(1)   วาระที� 1  รับทราบข้อมลูเกี�ยวกบักองทุนรวม 

Agenda No. 1  To acknowledge the Fund information  

(2) วาระที� 2  รับทราบฐานะทางการเงนิ และ ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวม สําหรับปี 2561  
Agenda No. 2  To acknowledge the Financial Statements and the Operating Performance of the Fund for the year 

2018 

(3) วาระที� 3 รับทราบ เรื�องการจ่ายเงนิปันผล  สําหรับปี 2561 

Agenda No. 3  To acknowledge the payment of dividends for the year 2018

(4) วาระที� 4  รับทราบการแต่งตั0งผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี สําหรับปี 2562 
Agenda No. 4  To acknowledge the appointment of auditors and the audit fees for the year 2019 

(5) วาระที� 5  พจิารณาเรื�องอื�น ๆ (ถ้าม)ี 
Agenda No. 5  Other matters (if any) 

�      (ก)     ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�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 ดงันีM
(b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

�    เห็นดว้ย �    ไมเ่ห็นดว้ย �    งดออกเสียง 
 Approve   Disapprove  Abstain 

(5)   การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนีM ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนัMนไม่ถูกตอ้งและ
ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหน่วยลงทุน 

  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�ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีที�ที�ประชุมมีการพิจารณาหรือ
ลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที�มีการแกไ้ขเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและ
ลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

 In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or 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. 

กิจการใดที�ผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แตก่รณีที�ผูรั้บมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามที�ขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่
ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

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 
 ( ) 
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หมายเหตุ 
1.  หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. นีM  ใชเ้ฉพาะกรณีที�ผูถื้อหน่วยลงทุนที�ปรากฏชื�อในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัMงให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศ
ไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหน่วยลงทุนใหเ้ท่านัMน 
Only foreign unitholders whose name appears in the registration book who have a Custodian in Thailand can use the Proxy Form B. 

2. หลกัฐานที�ตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
Evidence to be attached with this Proxy Form are: 

(1) หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหน่วยลงทุนใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
  Power of Attorney from the unitholders authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on his/her behalf. 

(2) หนงัสือยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 
 Letter of certification to certify that a person executing in the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian. 

3. ผูถื้อหน่วยลงทุนที�มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหน่วยลงทุน
ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคน เพื�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.

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


