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(หนงัสอืเชิญประชมุฉบบัเตม็) 

วนัที 1 เมษายน 2565 

เรือง  ขอเชิญประชมุสามญัผูถ้ือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมโครงสรา้งพนืฐานบรอดแบนดอ์ินเทอรเ์น็ต จสัมิน (JASIF) 

ประจาํปี 2565 

เรียน  ท่านผูถื้อหน่วยลงทนุ  

 กองทนุรวมโครงสรา้งพนืฐานบรอดแบนดอิ์นเทอรเ์น็ต จสัมิน (JASIF)  

เอกสารแนบ  1.   รายงานประจาํปี 2564 (ในรูปแบบ QR-Code) 

2.   ขอ้ปฏิบตัิเกียวกับวิธีการลงทะเบียน การเขา้ร่วมประชุม และการมอบฉันทะ สาํหรบัการประชุม

สามญัผูถ้ือหน่วยลงทุนผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

3.   แบบฟอรม์ลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหน่วยลงทุนผ่านสืออเิล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

4.   หนงัสือมอบฉันทะ (แบบ ข. และแบบ ค.) 

5.  ประวัติผู้จัดการกองทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด ซึงได้รับ

มอบหมายใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉันทะ 

 

ดว้ยบริษัทหลกัทรพัยจ์ัดการกองทุนรวม บัวหลวง จาํกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจดัการของกองทุน

รวมโครงสรา้งพืนฐานบรอดแบนดอิ์นเทอรเ์น็ต จสัมิน (JASIF) (“กองทุนรวม”) ไดก้าํหนดใหม้ีการจดัประชุมสามญัผูถื้อหน่วย

ลงทุนของกองทนุรวม ประจาํปี 2565 ในวนัองัคารท ี26 เมษายน 2565 เวลา 9.30 น. ผ่านสืออเิล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ตามพระ

ราชกาํหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎระเบียบอืนทีเกียวขอ้ง โดยในการประชุมดังกล่าว

จะตอ้งมีผูถ้ือหน่วยลงทุนทมีาประชุมดว้ยตนเองและผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหน่วยลงทนุ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 คน

หรือไม่นอ้ยกว่ากงึหนึงของจาํนวนผูถ้ือหน่วยลงทุนทงัหมด และตอ้งมีหน่วยลงทุนนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวน

หน่วยลงทนุทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดของกองทนุรวม จึงจะเป็นองคป์ระชุม   

บริษัทจัดการจึงขอเรียนเชิญผูถื้อหน่วยลงทุนเขา้ประชุมตามรายละเอียดขา้งตน้ เพือรบัทราบเรืองต่างๆ ตาม

ระเบียบวาระการประชมุดงัต่อไปนี 

วาระท ี1 รับทราบการจัดการกองทุนรวมในเรืองทสีาํคัญ 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 

บริษัทจัดการไดพิ้จารณาและเห็นสมควรแจง้เรืองดังต่อไปนีให้ทีประชุมสามัญประจาํปีผู ้ถือหน่วยลงทุนของ

กองทนุรวมรบัทราบโดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี 
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1.1  การเปลียนแปลงและพฒันาการทีสาํคญั 

วันท ี การเปลียนแปลงและพัฒนาการทีสาํคัญ 

10 กมุภาพนัธ ์2558 
กองทุนรวมเข้าลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนําแสงจํานวน 980,500 คอรก์ิโลเมตรจากบริษัท            

ทรปิเปิลที บรอดแบนด ์จาํกดั (มหาชน) (“TTTBB”) ดว้ยเงินลงทนุจาํนวน 55,000 ลา้นบาท  

19 พฤศจิกายน 2562 
กองทุนรวมเข้าลงทุนเพิมเติมในทรัพยสิ์นเสน้ใยแก้วนาํแสงจาํนวน 700,000 คอรก์ิโลเมตรจาก 

TTTBB ดว้ยเงินลงทนุจาํนวน 38,000 ลา้นบาท  

 

1.2  แนวทางการจดัการกองทุนรวมในอนาคต 

(ก)  การรกัษาความสมัพนัธท์ีดีกบั TTTBB และกลุ่มบรษิัทจสัมิน ซงึเป็นผูเ้ช่าหลกัของกองทนุรวม  

(ข)      การบริหารเงินทุนและความเสียงอย่างมีประสิทธิภาพ เพือทําให้กองทุนรวมมีการ

เจริญเติบโตในระยะยาว และสามารถจดัสรรผลตอบแทนใหก้ับผูถื้อหน่วยลงทุนไดเ้หมาะสม

และต่อเนือง 

ความเห็นของบรษิัทจดัการ 

บรษิัทจดัการเห็นสมควรเสนอใหท้ีประชุมผูถ้ือหน่วยลงทุนรบัทราบรายละเอียดเกียวกับการจดัการกองทุนรวม

ในเรืองทีสาํคัญ และแนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคตเพือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนท ี                

ทน. 38/2562 เรือง หลักเกณฑ ์เงือนไข และวิธีการจัดตงัและจัดการกองทุนรวมโครงสรา้งพืนฐาน (รวมถึงทีไดแ้กไ้ขเพิมเติม) 

(“ประกาศที ทน. 38/2562”) ซงึกาํหนดใหบ้รษิัทจดัการตอ้งรายงานเรืองดงักล่าวใหท้ีประชมุสามญัประจาํปีผูถื้อหน่วยลงทุน

รบัทราบ 

ความเห็นของผูด้แูลผลประโยชน ์

ผูดู้แลผลประโยชนเ์ห็นสมควรนาํเสนอใหท้ีประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนรบัทราบรายละเอียดเกียวกับการจัดการ

กองทุนรวมในเรืองทีสาํคัญ และแนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต เพือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสาํนักงาน

คณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ซึงกาํหนดใหต้อ้งรายงานเรืองการจดัการกองทุน

รวมในเรืองทสีาํคญั และแนวทางการจดัการกองทุนรวมในอนาคตดงักล่าวใหท้ปีระชมุสามญัประจาํปีผูถ้ือหน่วยลงทุนรบัทราบ 

การลงมติ 

เนอืงจากวาระนีเป็นวาระแจง้เพือทราบ จึงไมม่ีการลงมติในวาระนี 
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วาระท ี2 รับทราบฐานะการเงนิ และผลการดาํเนินงานของกองทุนรวม สาํหรับปี 2564 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 

บริษัทจัดการไดส้รุปฐานะการเงิน สินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 และผลการดาํเนินงานของกองทุนรวม 

สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีระหว่างวันที 1 มกราคม 2564 ถึงวนัที 31 ธันวาคม 2564 โดยไดจ้ดัทาํงบแสดงฐานะทางการเงิน

และงบกาํไรขาดทุน ตามมาตรฐานการบญัชีและผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต กล่าวคือ 

บริษัท สาํนักงาน อีวาย จาํกัด เรียบรอ้ยแล้ว รายละเอียดเป็นไปตามทีปรากฏในเอกสารแนบ 1 รายงานประจาํปี 2564              

(ในรูปแบบ QR Code) ทงันี สามารถสรุปสาระสาํคญัได ้ดงัต่อไปนี  

 

รายการ 
ปี 2564 ปี 2563 

(หน่วย: ล้านบาท) (หน่วย: ล้านบาท) 

งบดุล      

 รวมสินทรพัย ์  104,396.76                  104,752.50  

 รวมหนีสิน  15,380.33                     16,165.58  

 สินทรพัยส์ทุธิ  89,016.43                     88,586.92  

 สินทรพัยส์ทุธิต่อหน่วย (บาท)  11.1270                        11.0733  

งบกําไรขาดทนุ 
 

  

 รวมรายได ้  10,161.57                     10,171.57  

 รวมค่าใชจ่้าย  1,431.59                       1,571.35  

 กาํไรจากการลงทนุสทุธิ  8,729.98                       8,600.22  

การเพิมขึนในสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงาน  8,029.51                       9,100.69  

งบกระแสเงินสด 
 

  

 เงินสดสทุธิจากกจิกรรมดาํเนินงาน  8,606.19                    12,043.54  

 เงินสดสทุธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน  (9,177.86)                 (11,388.95) 

 เงินฝากธนาคารเพิมขึน (ลดลง) สทุธิ  (571.67)                         654.59  

 เงินฝากธนาคาร ณ วนัตน้งวด  774.11                          119.52  

 เงินฝากธนาคาร ณ วนัปลายงวด  202.44                          774.11  

 

ความเห็นของบรษิัทจดัการ 

บรษิัทจดัการเห็นสมควรนาํเสนอใหท้ีประชมุผูถ้ือหน่วยลงทนุรบัทราบฐานะการเงิน สินสดุ ณ วนัที 31 ธันวาคม 

2564 และผลการดาํเนินงานของกองทุนรวม สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีระหว่างวนัที 1 มกราคม 2564 ถึงวันที 31 ธันวาคม 
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2564 เพือให้เป็นไปตามประกาศที ทน. 38/2562 ซึงกําหนดให้บริษัทจัดการต้องรายงานเรืองดังกล่าวให้ทีประชุมสามัญ

ประจาํปีผูถื้อหน่วยลงทนุรบัทราบ 

ความเห็นของผูด้แูลผลประโยชน ์

ผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นสมควรนาํเสนอใหท้ีประชมุผูถ้ือหน่วยลงทุนรบัทราบฐานะการเงิน และผลการดาํเนินงาน

ของกองทนุรวม สินสดุ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2564 เพือใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑข์องสาํนกังาน ก.ล.ต. ซงึกาํหนดใหต้อ้งรายงาน

ฐานะการเงิน และผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมในรอบปีบญัชีทีผ่านมาใหท้ปีระชมุสามญัประจาํปีผูถื้อหน่วยลงทนุรบัทราบ 

การลงมติ 

เนอืงจากวาระนีเป็นวาระแจง้เพือทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระน ี

วาระท ี3  รับทราบการจ่ายเงนิปันผล สําหรับปี 2564 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 

กองทุนรวมมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่นอ้ยกว่าปีละ 2 ครงั ในกรณีทีกองทุนรวมมีกาํไร

สะสมเพียงพอ โดยมีรายละเอียดทีสรุปไดด้งัน ี 

1.  การจ่ายเงนิปันผลใดๆ จะจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ เมือรวมแลว้ในแต่ละรอบบัญชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 

90 ของกาํไรสทุธิทีปรบัปรุงแลว้ ภายใน 90 วนั นบัแต่วนัสินรอบปีบัญชี หรือวนัสินรอบระยะเวลาบญัชี

ทมีีการจ่ายเงินปันผลนนั แลว้แต่กรณี ทงันภีายใตก้ฎหมายหลกัทรพัย ์

2.  ในกรณีทีกองทุนรวมมีกาํไรสะสม บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วงลงทุนจากกาํไร

สะสมได ้

3.  ในกรณีทีกองทุนรวมยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทจดัการจะไม่จ่ายเงินปันผล ไม่ว่าจะเป็นการจ่าย

จากกาํไรสทุธิทีปรบัปรุงแลว้ตาม 1. และ/หรือ จากกาํไรสะสมตาม 2. ขา้งตน้ 

สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีตงัแต่วนัท ี1 มกราคม 2564 ถึงวนัที 31 ธันวาคม 2564 กองทนุรวมมีการเพมิขึนของ

สินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงานในระหว่างปีเท่ากบั 8,029.51 ลา้นบาท และกองทุนรวมมีการแบ่งปันกาํไรใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน

ในระหว่างปี เท่ากับ 7,600.00 ลา้นบาท หรือ เท่ากับ 0.95 บาทต่อหน่วย หรือคิดเป็นรอ้ยละ 94.65 เมือเทียบกับกาํไรสุทธิที

ปรบัปรุงแลว้ตามแนวปฏิบตัิใหม่จากสาํนกังาน ก.ล.ต. ของรอบปีบญัชี 2564 ซึงการจ่ายเงินปันผลในอตัราดงักล่าวนนัมีความ

สอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวม รายละเอียดเป็นไปตามทีปรากฏในเอกสารแนบ 1 รายงานประจาํปี 

2564 (ในรูปแบบ QR Code)   

ทงันี สาระสาํคัญของขอ้มูลอตัราเงินปันผลทีจ่ายในแต่ละงวดผลการดาํเนินงานนบัแต่เริมดาํเนินการสามารถ

สรุปไดด้งันี 
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ครังท ี งวดผลการดาํเนินงาน 
อัตราเงนิปันผล

(บาท/หน่วย) 

1-4 10 กมุภาพนัธ ์ - 31 ธันวาคม 2558 0.74 

5-8 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2559 0.90 

9-12 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2560 0.91 

13-16 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2561 0.90 

17-20 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562 0.90 

21-24 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563 0.99 

25-28 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564 0.95 

รวม 6.29 

 

ความเห็นของบรษิัทจดัการ 

บริษัทจดัการเห็นสมควรนาํเสนอใหท้ีประชุมผูถ้ือหน่วยลงทุนรบัทราบการจ่ายเงินปันผลแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน

ของกองทุนรวม สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีระหว่างวนัที 1 มกราคม 2564 ถึงวนัที 31 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียด

เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลทีปรากฏในโครงการจัดการกองทุนรวม เพือใหเ้ป็นไปตามประกาศที ทน. 38/2562              

ซงึกาํหนดใหบ้รษิัทจดัการตอ้งรายงานเรืองดงักล่าวใหท้ปีระชมุสามญัประจาํปีผูถ้ือหน่วยลงทุนรบัทราบ 

ความเห็นของผูดู้แลผลประโยชน ์

ผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นสมควรนาํเสนอใหท้ีประชมุผูถื้อหน่วยลงทนุรบัทราบรายละเอียดเกียวกับการจ่ายเงินปัน

ผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนสาํหรบัปี 2564 โดยมีรายละเอียดเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลทีปรากฏในโครงการจัดการ

กองทุนรวม เพือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสาํนักงาน ก.ล.ต. ซึงกําหนดให้ตอ้งรายงานเรืองดังกล่าวให้ทีประชุมสามัญ

ประจาํปีผูถื้อหน่วยลงทนุรบัทราบ 

การลงมติ 

เนอืงจากวาระนีเป็นวาระแจง้เพือทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี 
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วาระท ี4  รับทราบการแต่งตังผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี สาํหรับปี 2565 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 

บรษิัทจดัการไดท้าํการแต่งตงัผูส้อบบญัชขีองกองทนุรวมและกาํหนดค่าใชจ่้ายในการสอบบญัชี สาํหรบัปี 2565 

โดยมีรายละเอยีดดงัต่อไปนี 

4.1 การแต่งตงัผูส้อบบญัชี 

บรษิัทจดัการไดพ้ิจารณาและเห็นสมควรเสนอใหท้ปีระชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหน่วยลงทนุรบัทราบการ

แต่งตงัให ้บรษิัท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตของกองทนุรวม สาํหรบัปี 2565 โดยบรษิัท สาํนกังาน อีวาย 

จาํกัด เป็นผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตทีสาํนกังาน ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบตามหลกัเกณฑข์องสาํนกังาน ก.ล.ต. และบริษัทจดัการ

ไดพ้ิจารณาคุณสมบัติและความสามารถของผูส้อบบญัชีจากหลักเกณฑค์ุณวุฒิ คุณภาพของผูส้อบบัญชี ประสิทธิภาพการ

ทาํงาน และความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชีทีไม่มีส่วนไดส่้วนเสียหรือมีผลประโยชนข์ดักันในการทาํหนา้ทีสอบบญัชีของกองทุน

รวม โดยรายชือผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตมีดงัต่อไปนี 

1.  นายวชัรนิทร ์ ภัสรพ งษ์ สกุ ล 

  

ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที 6660 

(เป็นผูส้อบบญัชีใหก้ับกองทุนรวมเป็นระยะเวลา 

2 ปี ตงัแต่ปี 2563) 

 

2.  นายศภุชยั ปัญญาวฒัโน ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที 3930 

 

3.  นายณฐัวฒิุ สนัติเพ็ชร ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที 5730 

 

ในกรณีทีผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีได้ บริษัท สาํนักงาน อีวาย จํากัด           

จะจดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตท่านอืนของบริษัท ทาํหนา้ทีตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทุนรวม

แทนผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตดงักล่าวขา้งตน้ 

4.2 ค่าใชจ้่ายในการสอบบญัชี 

บริษัทจัดการไดพ้ิจารณาเห็นสมควรเสนอใหท้ีประชุมสามัญประจาํปีผู้ถือหน่วยลงทุนรบัทราบการ

กาํหนดค่าใชจ้่ายในการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีของกองทนุรวม ประจาํปี 2565 ซงึมีรายละเอียดดงันี 

 ปี 2564 

(บาท)  

ปี 2565 

(บาท) 
% การเปลียนแปลง 

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ี 1,640,000.00 1,640,000.00 - 

ค่าบรกิารอนื 3,681.00 (ยงัไมม่ีการเบิก) - 
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ความเห็นของบรษิัทจดัการ 

บริษัทจดัการเห็นสมควรนาํเสนอใหท้ีประชุมผูถ้ือหน่วยลงทุนรบัทราบการแต่งตงัผูส้อบบญัชี และค่าใชจ้่ายใน

การสอบบญัชี สาํหรบัปี 2565 โดยบริษัทจัดการเห็นว่า ผูส้อบบญัชีจากบริษัท สาํนักงาน อีวาย จาํกัด ไดป้ฏิบตัิหนา้ทีอย่าง

เหมาะสมและไม่มีความสมัพนัธห์รือส่วนไดเ้สียกบักองทนุรวม 

ความเห็นของผูดู้แลผลประโยชน ์

ผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นว่า ผูส้อบบญัชีจากบรษิัท สาํนกังาน อวีาย จาํกดั ตามทีบรษิัทจดัการไดเ้สนอขา้งตน้ เป็น

ผูส้อบบัญชีทีไดร้บัความเห็นชอบและเป็นไปตามหลักเกณฑข์องสาํนักงาน ก.ล.ต. โดยไดป้ฏิบัติหนา้ทีอย่างเหมาะสม ไม่มี

ความสมัพนัธห์รือส่วนไดเ้สียกบักองทนุรวม มีความเป็นอสิระต่อการทาํหนา้ที  

การลงมติ 

เนอืงจากวาระนีเป็นวาระแจง้เพือทราบ จึงไมม่ีการลงมติในวาระนี 

วาระท ี5  พิจารณาเรืองอืนๆ (ถ้าม)ี 

บริษัทจดัการจึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเขา้ร่วมประชุมตามวัน เวลา ตามทีระบุใน

หนงัสือเชิญประชุมนโีดยพรอ้มเพรียงกนั  

ทงันี บริษัทจดัการขอเรียนว่า เพือความปลอดภัยของผูถื้อหน่วยลงทุนจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรค

ติดเชือไวรัสโคโรนาหรือโรคโควิด 19 (COVID-19) บริษัทจัดการจึงเห็นควรให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของ

กองทุนรวม ประจาํปี 2565 ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านนั ตามพระราชกาํหนดว่าดว้ยการประชุม

ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎระเบียบอืนทีเกียวขอ้ง โดยจะไม่มีการจัดเตรียมสถานทีหรือหอ้งประชุมสาํหรบั

รบัรองผูถ้ือหน่วยลงทนุเพือการประชมุสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุในครงันีแต่อย่างใด และการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม การมอบ

ฉันทะ การออกเสียงลงคะแนนหรือการนบัคะแนนเสียง (ถา้มี) จะดาํเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกสท์ังหมด ในการนี บริษัท

จดัการจึงขอใหท้่านผูถื้อหน่วยลงทนุทปีระสงคจ์ะเขา้รว่มประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกสโ์ปรดปฏิบตัิตามขอ้ปฏิบัติเกียวกบัวิธีการ

ลงทะเบียน การเขา้รว่มประชุม และการมอบฉันทะ สาํหรบัการประชุมสามญัผูถ้ือหน่วยลงทุนผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

ตามรายละเอยีดทีปรากฏในเอกสารแนบ 2  

หากท่านผู ้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามัญ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมผ่านสือ

อิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ในครงันี ขอใหท้่านผูถ้ือหน่วยลงทุนกรอกขอ้ความและลงลายมือชือในแบบฟอรม์ลงทะเบียนเขา้ร่วม

ประชมุสามญัผูถ้ือหน่วยลงทุนผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3 พรอ้มจดัเตรียมสาํเนา

หลกัฐานแสดงตวัตน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 และหากผูถื้อหน่วยลงทุนท่านใดไม่สามารถเขา้รว่มประชุมผ่าน

สืออิเล็กทรอนิกสไ์ดด้ว้ยตนเอง และมีความประสงคจ์ะมอบฉันทะใหบ้คุคลอืนเขา้รว่มประชุมในการประชุมครงันี กรุณากรอก

ขอ้ความและลงลายมือชือในหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข. หรือ แบบ ค.) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ  (พรอ้มปิด
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อากรแสตมป์ จาํนวน 20 บาท) พรอ้มจัดเตรียมสาํเนาหลกัฐานแสดงตวัตน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ซึงท่านผู้

ถือหน่วยลงทุนสามารถมอบฉันทะใหผู้จ้ดัการกองทุนของบรษัิทจัดการเขา้รว่มประชุมแทนได ้โดยประวตัิผูจ้ดัการกองทุนของ

บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จาํกดั ซงึไดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉันทะมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร

แนบ 5 

ทงันี เพือใหก้ารลงทะเบียนเขา้รว่มประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนผ่านสืออิเล็กทรอนิกสเ์ป็นไปโดยสะดวกและรวดเร็ว 

บริษัทจดัการใคร่ขอใหท้่านผูถื้อหน่วยลงทุนหรือผูร้บัมอบฉันทะโปรดส่งแบบฟอรม์การลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมสามัญผูถ้ือ

หน่วยลงทนุผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ตามเอกสารแนบ 3 และหนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ข. หรือ แบบ ค.) ตามเอกสาร

แนบ 4 ดงักล่าว มายงับริษัทจดัการ ภายในวนัที 22 เมษายน 2565 โดยจดัส่งทางอเีมล Jasif_agm@bblam.co.th หรือส่งทาง

ไปรษณียล์งทะเบียนมายงัทอียูข่องบรษิัทจดัการ ดงัน ี 

   บริษทัหลักทรัพยจ์ัดการกองทุนรวม บัวหลวง จาํกัด  

   เลขที 175 อาคารสาธรซิตีทาวเวอร ์ชนั 7  ชนั 21 และชนั 26  

   ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  

   กรุงเทพมหานคร 10120  

(เพอืการประชมุสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุของ 

กองทนุรวมโครงสรา้งพนืฐานบรอดแบนดอ์ินเทอรเ์น็ต จสัมิน (JASIF) ประจาํปี 2565) 

อนึง เมอืบรษิัทจดัการไดต้รวจสอบรายชอืผูถ้ือหน่วยลงทนุ ณ วนักาํหนดรายชือผูถื้อหน่วยลงทนุทีมีสิทธิในการ

เขา้ประชมุสามญัผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทนุรวม ประจาํปี 2565 (Record Date) ในวนัที 14 มีนาคม 2565 และความถกูตอ้ง

ของเอกสารต่างๆ ของผูถื้อหน่วยลงทุนหรือผู้รบัมอบฉันทะทีประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมแลว้ บริษัท โอเจ อินเตอร ์เนชนัแนล 

จาํกดั (ซงึเป็นผูใ้หบ้รกิารระบบควบคมุการประชุมทีไดม้ีการประเมินความสอดคลอ้งของระบบควบคุมการประชุมกบัมาตรฐาน

การรกัษาความมนัคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม พ.ศ. 2563 (กรณีประเมินความสอดคลอ้งดว้ย

ตนเอง) จากสาํนกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์(ETDA)) จะจดัส่ง (1.) ชือผูใ้ช ้(Username) และรหสัผูใ้ช ้(Password) 

(2.) ลิงค ์(Link) สาํหรบัการเขา้ร่วมประชมุ และ (3.) ขนัตอนการใชง้านระบบการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ใหแ้ก่

ผูถื้อหน่วยลงทนุผ่านทางอีเมลทีผูถื้อหน่วยลงทุนไดแ้จง้ไวใ้นแบบฟอรม์การลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหน่วยลงทุน

ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

ทงัน ีเพือรกัษาสิทธิประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุน กรุณาศกึษาขอ้ปฏิบตัิเกียวกบัวิธีการลงทะเบียน การเขา้รว่ม

ประชุม และการมอบฉันทะ สาํหรบัการประชุมสามัญผูถ้ือหน่วยลงทุนผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามรายละเอียดที

ปรากฏในเอกสารแนบ 2 หากท่านผูถื้อหน่วยลงทนุมีขอ้สงสยั หรือคาํถามเกียวกับการประชุมสามญัผูถ้ือหน่วยลงทุนผ่านสือ      

อิเล็กทรอกนิกส ์(E-AGM) หรือการมอบฉันทะ สามารถสอบถามได้ที บริษัทหลักทรพัยจ์ัดการกองทุนรวม บัวหลวง จาํกัด  

โทร 02-674-6554 หรือ 02-674-6552 ในวนัและเวลาทาํการ 
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รายงานประจาํปี 2564 

2021 Annual Report 

 

 
เรียนท่านผูถ้ือหน่วยลงทุน 

  

ท่ านสามารถดาวน์ โหลดรายงานประจําปี  2564 ของกองทุนรวม ได ท้ี เว็บไซต์ของ 

กองทุนรวม https://investor-th.jas-if.com/ar.html หรือ โดยการสแกนรหัสคิวอาร ์(QR-

Code) ตามทปีรากฏนี 

 

 

                                                                                                                             

             รายงานประจาํปี 2564 

 

 

 

 

 

Dear Unitholders 

You can download 2021 Annual Report of the Fund from the Fund’s website   

https://investor.jas-if.com/ar.html or by scanning the QR-Code provided herein.  
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ข้อปฏิบัติเกยีวกับวิธกีารลงทะเบียน การเข้าร่วมประชุม และการมอบฉันทะ 

สาํหรับการเขา้ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทนุผ่านสืออเิล็กทรอนกิส ์(E-AGM) 

ผู้ถือหน่วยลงทุนทีประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสรา้งพืนฐานบรอดแบนด์

อินเทอรเ์น็ต จสัมิน (JASIF) ประจาํปี 2565 โปรดแจง้ความประสงคโ์ดยการส่งแบบฟอรม์ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมสามัญผูถื้อ

หน่วยลงทุนผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3 พรอ้มหลกัฐานแสดงตวัตนตามทีระบุไวใ้น

เอกสารฉบบันี กลบัมายงับรษิัทจดัการภายในวันท ี22 เมษายน 2565 โดยเมอืบรษิัทจดัการไดต้รวจสอบรายชือผูถื้อหน่วยลงทุน 

ณ วันกาํหนดรายชือผู้ถือหน่วยลงทุนทีมีสิทธิในการเขา้ประชุมสามญัผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ประจาํปี 2565 (Record 

Date) ในวนัที 14 มีนาคม 2565 และความถกูตอ้งของเอกสารต่างๆ ของผูถื้อหน่วยลงทุนหรือผูร้บัมอบฉันทะทีประสงคจ์ะเขา้รว่ม

ประชุมแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ บริษัท โอเจ อินเตอรเ์นชันแนล จํากัด จะจัดส่ง (1.) ชือผู้ใช้ 

(Username) และรหสัผูใ้ช ้(Password) (2.) ลิงก ์(Link) สาํหรบัการเขา้ร่วมประชุม และ (3.) ขนัตอนการใชง้านระบบการประชมุ

ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ไปยงัอีเมล (E-mail) ทีผูถ้ือหน่วยลงทุนแจง้ไวใ้นแบบฟอรม์ลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อ

หน่วยลงทุนผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ขา้งตน้ (โดยจะนาํส่งล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 2 วนัก่อนวนัประชุม) 

1. การแจ้งความประสงคเ์ข้าร่วมประชุมผ่านสืออิเลก็ทรอนกิส ์(E-AGM) 

1.1. โปรดแจ้งความประสงคโ์ดยการกรอกแบบฟอรม์ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านสือ

อิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 3 โดยขอให้ท่านระบุอีเมล (E-mail) และ

หมายเลขโทรศพัทมื์อถือของท่านสาํหรบัใชใ้นการลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ ใหช้ดัเจน  

1.2. แนบหลกัฐานแสดงตวัตน เพือยืนยันสิทธิเขา้รว่มประชุมผ่านสืออเิล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ดงัน ี 

(ก) สาํหรบัผูถ้ือหน่วยลงทุนทีเป็นบคุคลธรรมดา 

 กรณีผูถ้ือหน่วยลงทนุประสงคเ์ขา้รว่มประชุมผ่านสืออเิล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ดว้ยตนเอง 

o สาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชน สาํเนาบัตรประจาํตัวราชการ หรือสาํเนาหนังสือ

เดินทาง ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทียังไม่หมดอายุและลงลายมือชือรับรองสาํเนา

ถูกตอ้งโดยผู้ถือหน่วยลงทุน ทังนี กรณีทีมีการเปลียนแปลงชือ-สกุล ขอให้ผูถ้ือ

หน่วยลงทนุแนบหลกัฐานประกอบดว้ย 

 กรณีผูถ้ือหน่วยลงทนุมอบฉันทะใหผู้อื้นเขา้รว่มประชมุผ่านสืออเิล็กทรอนิกส ์(E-AGM) แทน  

o หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4 โดยกรอก

ข้อความให้ถูกตอ้งครบถ้วน และลงลายมือชือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 

พรอ้มติดอากรแสตมป์ 20 บาทใหค้รบถว้น 
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o สาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชน สาํเนาบัตรประจาํตัวราชการ หรือสาํเนาหนังสือ

เดินทาง ของผูม้อบฉันทะ ทียงัไม่หมดอายุและลงลายมือชือรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง

โดยผูม้อบฉันทะ 

o สาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชน สาํเนาบัตรประจาํตัวราชการ หรือสาํเนาหนังสือ

เดินทาง ของผู ้รับมอบฉันทะ ทียังไม่หมดอายุและลงลายมือชือรับรองสาํเนา

ถูกตอ้งโดยผูร้บัมอบฉันทะ 

(ข) สาํหรบัผูถ้ือหน่วยลงทนุทีเป็นนิติบคุคล 

 กรณีผูม้ีอาํนาจลงนามแทนนิติบุคคลประสงคเ์ขา้รว่มประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

ดว้ยตนเอง 

o กรณีนิติบคุคลทีจดทะเบียนในประเทศไทย 

 สาํเนาหนงัสือรบัรองนิติบุคคล อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัประชุม ซึงได้

ลงลายมอืชือรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอาํนาจลงนามแทนนิติบคุคลนัน 

พรอ้มประทบัตราสาํคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) หรือตน้ฉบบัหนงัสือรบัรอง

นิติบคุคล อายไุม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัประชมุ 

 สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน สาํเนาบัตรประจาํตวัราชการ หรือสาํเนา

หนังสือเดินทาง ของผูม้ีอาํนาจลงนามแทนนิติบุคคลนนั ทียงัไม่หมดอายุ

และลงลายมอืชอืรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยบคุคลดงักล่าว 

o กรณีนิติบคุคลทีจดทะเบียนในต่างประเทศ 

 สาํเนาหนังสือรบัรองนิติบุคคล อายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุม ซึงออก

โดยหน่วยงานราชการทีมีอาํนาจของประเทศทีนิติบุคคลนนัจดทะเบียน

จดัตงั หรือสาํเนาเอกสารอืนใดทีมีผลตามกฎหมายเช่นเดียวกัน ซึงไดล้ง

ลายมือชือรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูม้ีอาํนาจลงนามแทนนิติบุคคลนนั 

พรอ้มประทบัตราสาํคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) 

 สาํเนาหนงัสือเดินทาง หรือสาํเนาใบสาํคญัประจาํตวัคนต่างดา้ว ของผูม้ี

อาํนาจลงนามแทนนิติบคุคลนนั ทยีงัไม่หมดอายแุละลงลายมือชอืรบัรอง

สาํเนาถกูตอ้งโดยบุคคลดงักล่าว 
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 กรณีผูถ้ือหน่วยลงทนุทีเป็นนิติบคุคลมอบฉันทะใหผู้อื้นเขา้รว่มประชุมผ่านสืออเิล็กทรอนิกส ์

(E-AGM) แทน 

o กรณีนิติบคุคลทีจดทะเบียนในประเทศไทย 

 หนังสือมอบฉนัทะ แบบ ข. รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4 โดย

กรอกขอ้ความใหถ้กูตอ้งครบถว้น และลงลายมือชือโดยผูมี้อาํนาจลงนาม

แทนนิติบุคคลตามสาํเนาหนงัสือรบัรองนิติบุคคลทีมีอายุไม่เกิน 6 เดือน 

ก่อนวันประชุม พรอ้มประทับตราสาํคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และลง

ลายมือชอืโดยผูร้บัมอบฉันทะ พรอ้มติดอากรแสตมป์ 20 บาทใหค้รบถว้น 

 สาํเนาหนงัสือรบัรองนิติบุคคล อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัประชุม ซึงได้

ลงลายมือชือรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูม้ีอาํนาจลงนามแทนนิติบุคคล 

พรอ้มประทบัตราสาํคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) หรือตน้ฉบบัหนงัสือรบัรอง

นิติบคุคล อายไุม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัประชุม 

 สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน สาํเนาบัตรประจาํตวัราชการ หรือสาํเนา

หนังสือเดินทาง ของผู้มีอาํนาจลงนามแทนนิติบุคคล ทียังไม่หมดอายุ

และลงลายมอืชอืรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยบคุคลดงักล่าว 

 สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน สาํเนาบัตรประจาํตวัราชการ หรือสาํเนา

หนังสือเดินทาง ของผู้รบัมอบฉันทะ ทียังไม่หมดอายุและลงลายมือชือ

รบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูร้บัมอบฉันทะ 

o กรณีนิติบคุคลทีจดทะเบียนในต่างประเทศ 

 หนังสือมอบฉนัทะ แบบ ข. รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4 โดย

กรอกขอ้ความใหถ้กูตอ้งครบถว้น และลงลายมือชือโดยผูม้ีอาํนาจลงนาม

แทนนิติบคุคลตามสาํเนาหนงัสือรบัรองนิติบคุคลทีมีอายไุม่เกิน 1 ปี ก่อน

วันประชุม ซึงออกโดยหน่วยงานราชการทีมีอาํนาจของประเทศทีนิติ

บุคคลนนัจดทะเบียนจดัตงั หรือสาํเนาเอกสารอนืใดทมีีผลตามกฎหมาย

เช่นเดียวกนั พรอ้มประทบัตราสาํคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) และลงลายมือ

ชือโดยผูร้บัมอบฉันทะ พรอ้มติดอากรแสตมป์ 20 บาทใหค้รบถว้น 

 สาํเนาหนังสือรบัรองนิติบุคคล อายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุม ซึงออก

โดยหน่วยงานราชการทีมีอาํนาจของประเทศทีนิติบุคคลนนัจดทะเบียน

จดัตงั หรือสาํเนาเอกสารอืนใดทีมีผลตามกฎหมายเช่นเดียวกัน ซึงไดล้ง
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ลายมือชือรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูม้ีอาํนาจลงนามแทนนิติบุคคลนนั 

พรอ้มประทบัตราสาํคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) 

 สาํเนาหนงัสือเดินทาง หรือสาํเนาใบสาํคญัประจาํตวัคนต่างดา้ว ของผูม้ี

อาํนาจลงนามแทนนิติบคุคลนนั ทยีงัไม่หมดอายแุละลงลายมือชือรบัรอง

สาํเนาถกูตอ้งโดยบุคคลดงักล่าว 

 สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน สาํเนาบัตรประจาํตวัราชการ หรือสาํเนา

หนังสือเดินทาง ของผู้รบัมอบฉันทะ ทียังไม่หมดอายุและลงลายมือชือ

รบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูร้บัมอบฉันทะ 

ทงันี กรณีทีเอกสารหรือหลักฐานทีไดก้ล่าวขา้งตน้ ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผูถ้ือหน่วย

ลงทุน จะตอ้งจัดทาํคาํแปลฉบับภาษาองักฤษ ซึงไดล้งลายมือชือรบัรองคาํแปลโดยผูถ้ือหน่วยลงทุนหรือผูม้ี

อาํนาจลงนามแทนนิติบคุคลนนั และแนบเอกสารคาํแปลดงักล่าวมาพรอ้มกนัดว้ย 

หมายเหต:ุ 

(1) กรณีผู ้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงคจ์ะมอบฉันทะให้ผู้จัดการกองทุนของบริษัทจัดการเข้าร่วม

ประชมุผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) แทน 

สาํหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์ (E-AGM) ดว้ยตนเอง 

หรือไม่สามารถมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะท่านอืนเขา้ร่วมประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

ได ้หากผู้ถือหน่วยลงทุนประสงคจ์ะมอบฉันทะให้กับผู้จัดการกองทุนของบริษัทจัดการ กรุณาส่ง

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4 โดยระบุผู ้รับมอบฉันทะเป็น

ผูจ้ดัการกองทนุ (กล่าวคือ นางนพวรรณ แสวงกิจ โดยมีรายละเอยีดประวตัิปรากฏตามเอกสารแนบ 

5) และลงลายมือชือผู้มอบฉันทะ ติดอากรแสตมป์ 20 บาทให้ครบถ้วน พรอ้มเอกสารประกอบที

เกียวขอ้งตามขอ้ 1.2. ขา้งตน้ และนาํส่งมายังบริษัทจัดการ ภายในวันท ี22 เมษายน 2565 ตาม

ช่องทางทีกาํหนดในขอ้ 1.3. 

(2) กรณีผูถ้ือหน่วยลงทุนทีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตงัคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย

เป็นผูร้บัฝากและดแูลหลกัทรพัย ์ 

กรุณานาํส่งเอกสารต่อไปนี ภายในวันท ี22 เมษายน 2565 ตามช่องทางทีกาํหนดในขอ้ 1.3. 

 หนงัสือมอบฉันทะ แบบ ค. รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4 โดยกรอกข้อความให้

ถูกตอ้งครบถว้น และลงลายมือชือผูม้อบฉันทะและผูร้ับมอบฉันทะ พรอ้มติดอากรแสตมป์ 

20 บาทใหค้รบถว้น 
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 สาํเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวัน

ประชุม ซึงไดล้งลายมือชือรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูม้ีอาํนาจลงนามแทนนิติบุคคลของคสั

โตเดียน (Custodian) หรือผูร้บัมอบอาํนาจ พรอ้มประทับตราสาํคัญของนิติบุคคล (ถา้มี) 

และหนงัสือมอบอาํนาจ (ในกรณีทีผูล้งลายมือชือรบัรองสาํเนาถูกตอ้งเป็นผูร้บัมอบอาํนาจ) 

หรือตน้ฉบบัหนงัสือรบัรองนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) อายไุม่เกิน 6 เดือน ก่อน

วนัประชมุ 

 หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหน่วยลงทุนใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนาม

ในหนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. แทน 

 หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ค. แทนผูถ้ือหน่วยลงทุน ไดร้บัอนญุาต

ประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

 สาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชน หรือสาํเนาบัตรประจาํตัวข้าราชการ หรือสาํเนาหนังสือ

เดินทางของผู้รับมอบฉันทะ ทียังไม่หมดอายุและลงลายมือชือรับรองสาํเนาถูกต้องโดย

บคุคลดงักล่าว 

1.3. จดัส่งแบบฟอรม์ลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุผ่านสืออเิล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ตามขอ้ 1.1. 

และหลกัฐานแสดงตวัตนพรอ้มเอกสารประกอบต่างๆ ตามขอ้ 1.2. มายงับรษิัทจดัการตามชอ่งทางดงัน ีภายใน

วันท ี22 เมษายน 2565 

(ก) ช่องทางอีเมล (E-mail): JASIF_AGM@BBLAM.CO.TH 

 ในกรณีทีผูถ้ือหน่วยลงทุนนาํส่งเอกสารขา้งตน้ทางอีเมล (E-mail) จะถือว่าผูถื้อหน่วยลงทนุ

รบัรองว่าเอกสารดงักล่าวและขอ้มลูทีระบุในเอกสารดงักล่าวทีนาํส่ง เป็นขอ้มลูและเอกสาร

ทีถูกตอ้ง และผูถ้ือหน่วยลงทุนเป็นผูล้งลายมือชือในเอกสารดงักล่าว โดยผูถื้อหน่วยลงทุน

ตกลงใหถื้อว่าเอกสารทีนาํส่งทางอีเมล (E-mail) เป็นขอ้มูลและเอกสารทีมีผลผูกพันผู้ถือ

หน่วยลงทุน ซงึบริษัทจดัการสามารถใชอ้า้งอิงได ้ไม่ว่าผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดน้าํส่งตน้ฉบบั

ของเอกสารดงักล่าวใหก้ับบรษิัทจดัการหรือไม่ก็ตาม 

 วนัทีส่งถึงยงับรษิัทจดัการจะถือตามวนัทีอีเมล (E-mail) เขา้สู่ระบบของบรษัิทจดัการ   

(ข) ช่องทางไปรษณีย :์  นาํส่งถึง บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด เลขที 175 

อาคารสาธรซิตีทาวเวอร ์ ชัน 7 ชัน 21 และชัน 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร 10120   

 วนัทีส่งถึงยงับรษิัทจดัการจะถือตามวนัทีบรษิัทจดัการไดร้บัจดหมาย 



 
 

 เอกสารแนบ 2 

6 

 

2. วิธีการเข้าร่วมประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

2.1. เมือบริษัทจดัการไดร้บัเอกสารตามขอ้ 1. จากผูถื้อหน่วยลงทุน และไดต้รวจสอบเอกสารเพือยืนยนัสิทธิการเขา้

ร่วมประชุมครบถว้นถูกตอ้งแลว้ ก่อนวันประชุมล่วงหน้า 2 วัน ผูถ้ือหน่วยลงทุนจะไดร้บัอีเมล (E-mail) จาก

บรษิัท โอเจ อนิเตอรเ์นชนัแนล จาํกดั ซงึเป็นผูใ้หบ้รกิารจดัประชมุ ทีระบ ุ(1.) ชือผูใ้ช ้(Username) และรหสัผูใ้ช ้

(Password) (2.) ลิงก ์(Link) สาํหรบัการเขา้ร่วมประชุม และ (3.) ขนัตอนการใชง้านระบบการประชุมผ่านสือ

อิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) โดยขอความกรุณาใหท้่านผูถื้อหน่วยลงทุนงดใหช้ือผูใ้ช ้(Username) และรหัสผูใ้ช ้

(Password) ของท่านแก่ผู้อืน และขอใหท้่านผู้ถือหน่วยลงทุนโปรดศึกษาขันตอนการใชง้านระบบการประชุม

ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์ (E-AGM) โดยละเอียด ทงันี กรณีทีผูถ้ือหน่วยลงทุนยงัไม่ไดร้บัอีเมล (E-mail) ดงักล่าว

ภายในวนัท ี24 เมษายน 2565 โปรดติดต่อบรษิัท โอเจ อนิเตอรเ์นชนัแนล จาํกดัหรือบรษิัทจดัการโดยทนัที 

2.2. การเขา้รว่มประชมุและการลงคะแนนผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์สามารถใชไ้ดก้บัคอมพิวเตอร ์โนต้บุ๊ก (Notebook) 

แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศพัทม์ือถือ ผ่านเว็บเบราวเ์ซอร ์(Web Browser): Chrome ดว้ยอนิเทอรเ์น็ตความเรว็ 

4G หรืออนิเทอรเ์น็ตบา้นพืนฐาน 

หมายเหตุ: กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพทม์ือถือ จะตอ้งติดตังโปรแกรม Zoom Cloud 

Meeting ก่อนเขา้รว่มประชมุ ซงึสามารถดาวนโ์หลด (Download) จากคิวอารโ์คด้ (QR-Code) ดา้นล่างนี 

ระบบไอโอเอส (iOS) ระบบแอนดรอยด ์(Android) 

  

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

meetings/id546505307 

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.

zoom.videomeetings 
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2.3. ระบบจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริมการประชุม อย่างไรก็ตาม การ

ถ่ายทอดสดจะเรมิเมอืถึงเวลาประชมุคือ เวลา 9.30 น. เท่านนั 

2.4. การเขา้สู่ระบบ ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งใชข้อ้มลูเลขทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุ และเลขทีบัตรประชาชนของผูถื้อ

หน่วยลงทนุ ในกรณีทีมีการลงคะแนนเสียง การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละ

วาระ โดยการลงคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึงเท่านนั กรณีทีไม่ไดล้งคะแนน

ในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นดว้ยโดยทนัที (ใชว้ิธีการนบัคะแนนโดยการเทคะแนน

เสียงไปทางเห็นดว้ย) 

2.5. กรณีทีผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์            

(E-AGM) ท่านสามารถติดต่อบรษิัท โอเจ อินเตอรเ์นชนัแนล จาํกดั ตามเบอรโ์ทรศพัทท์ีระบไุวใ้นอีเมล (E-mail) 

ทจีดัส่งใหท้่านผูถื้อหน่วยลงทนุตามขอ้ 2.1. 

*** การประชุมสามัญผู้ถือหนว่ยลงทนุของกองทุนรวมโครงสร้างพืนฐานบรอดแบนดอ์นิเทอรเ์น็ต จัสมิน (JASIF) 

ประจาํปี 2565 (E-AGM) นี จะเป็นการประชุมผ่านสอือเิล็กทรอนิกสเ์ท่านนั โดยจะไม่มกีารจัดเตรียมสถานทีหรอื

ห้องประชุมสาํหรับรับรองผู้ถือหน่วยลงทนุเพือการประชุมในครังนีแต่อย่างใด*** 

3. ช่องทางสาํหรับผู้ถือหนว่ยลงทุนในการสง่คาํแนะนําหรอืคาํถามทเีกียวข้องกับวาระใดๆ ซึงจะพิจารณาในการ

ประชุมผ่านสอือิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM)  

กรณีท่านผูถื้อหน่วยลงทนุมีความประสงคจ์ะส่งคาํแนะนาํหรือคาํถามต่างๆ สามารถกระทาํได ้2 วธีิ ดงัต่อไปน ี

3.1. ส่งคาํแนะนาํหรือคาํถามล่วงหนา้ใหบ้รษิัทจดัการก่อนวนัประชมุ ผ่านช่องทางดังต่อไปนี 

 ช่องทางอีเมล (E-mail): JASIF_AGM@BBLAM.CO.TH  

 โทรศพัท:์ 0-2674-6400 ต่อ 554,552 

 ช่องทางไปรษณีย:์ นาํส่งถึง บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด เลขที 175 

อาคารสาธรซิตีทาวเวอร ์ ชัน 7 ชัน 21 และชัน 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร 10120 

3.2. ส่งค ําแนะนําหรือคําถามระหว่างการประชุม สําหรับผู้ทีเข้าร่วมประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)                  

โดยผูเ้ขา้ร่วมประชมุจะตอ้งระบชืุอและนามสกุล พรอ้มแจง้ว่าเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนเขา้ร่วมประชุมเอง หรือเป็น

ผูร้บัมอบฉันทะ ก่อนทีจะมีการส่งคาํแนะนาํหรือคาํถามทุกครงั ในการนี บริษัทจัดการเปิดช่องทางในการส่ง

คาํแนะนาํและคาํถามระหว่างประชุม ดงันี 

 ช่องทางการสนทนาระบบพิมพข์อ้ความ (Chat)  
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 ช่องทางการสนทนาระบบเสียง ซึงผูเ้ขา้รว่มประชมุจะตอ้งกดปุ่ มยกมือ และเปิดไมคโ์ครโฟนทีอุปกรณ์

ของตนเอง หลงัจากทีเจา้หนา้ทีควบคุมระบบส่งคาํเชิญใหท้่านสนทนาได ้และกรุณาปิดไมคโ์ครโฟน

หลังจากทีสนทนาเสร็จทุกครงั (สามารถดูรายละเอียดเพิมเติมไดจ้ากขันตอนการใช้งานระบบการ

ประชมุผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ทจีะถูกจดัส่งไปยงัอีเมล (E-mail) ของผูเ้ขา้ร่วมประชมุ) 

ทงัน ีหากผูถื้อหน่วยลงทนุมีขอ้สงสยัเกียวกบัการประชมุสามารถติดต่อเจา้หนา้ที ดงัน ี

(1) กรณีเกียวกับการส่งหลักฐานยืนยนัตัวตนเพือเขา้ร่วมประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) สามารถติดต่อ

บรษิัทจดัการเพือสอบถามขอ้มลูเพมิเติมได ้ตามช่องทางการติดต่อบรษิัทจดัการในขอ้ 3.1. 

(2) กรณีเกียวกับการเขา้ร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Voting) กรณีทียืนยนัตวัตน

อย่างถูกตอ้งและครบถว้นแลว้ โปรดติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอรเ์นชนัแนล จาํกัด ตามเบอรโ์ทรศพัทท์ีระบไุวใ้น 

อีเมล (E-mail) ทไีดจ้ดัส่งขนัตอนการใชง้านระบบการประชมุผ่านสืออเิล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ไปใหท้่าน 
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(1) ขา้พเจา้.............................................................หมายเลขบตัรประชาชน/หนงัสือเดินทาง................................................. 

I/We,                                                                 Identification Card/Passport No. 

สญัชาติ........................บา้นเลขที........................ถนน.............................................ตาํบล/แขวง..................................... 

Nationality                   Residing at No.              Road                                           Sub-district 

อาํเภอ/เขต..................................................จงัหวดั................................................รหสัไปรษณีย .์.................................... 

District                                                       Province                                             Postal Code  

(2) เป็นผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมโครงสรา้งพืนฐานบรอดแบนดอ์ินเทอรเ์น็ต จสัมิน (JASIF) 

being a unitholder of Jasmine Broadband Internet Infrastructure Fund (JASIF) 

โดยถือหน่วยลงทนุรวมทงัสิน ........................................................................................ หน่วย 

holding the total amount of                                                                                         units 

ประสงคจ์ะเขา้รว่มประชมุผ่านสืออิเล็กทรอนิกสส์าํหรบัการประชมุสามญัผูถ้ือหน่วยลงทุน ประจาํปี 2565 โดยการ  

wish to attend the 2022 Annual General Meeting of Unitholders via electronic media by 

                                        เขา้รว่มประชุมดว้ยตวัเอง 

                     attending the meeting myself/ ourselves 

                       มอบฉันทะให ้(นาย/นาง/นางสาว)………………………………….................. ไดเ้ขา้รว่มประชมุดงักล่าวขา้งตน้ 

                     appointing (Mr./Mrs./Miss)                                                        to be my/our proxy to attend the meeting. 

(3) สําหรับข้อมูล (1.) ชือผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) (2.) ลิงก์ (Link) สําหรับการเข้าร่วมประชุม และ                    

(3.) ขนัตอนการใชง้านระบบการประชมุผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) (“ข้อมูลสําหรับการเข้าร่วมประชุม”) ขา้พเจา้

ประสงคใ์หน้าํส่งทีอีเมลดงัต่อไปนี (กรณีมอบฉนัทะ โปรดระบอุเีมลทผูีร้บัมอบฉนัทะสามารถเขา้ใชง้านได)้ 

I/We wish to receive the information regarding (1.) the username and the password (2.) the link for attending the 

meeting and (3.) the guidelines on using the meeting via electronic media system (E-AGM) (“the Information for 

Attending the Meeting”)  by the e-mail below ( In case of appointing a proxy, please specify the e-mail which 

the proxy has access to) 

                     อีเมล………………………………………………………………………....… 

E-mail         

(4) หมายเลขโทรศพัทส์าํหรบัการตดิต่อ ……………………………… 

A phone number for communication 

(5) ขา้พเจา้จะจดัส่งเอกสารตามรายการและขนัตอนในเอกสารแนบ 2 ของหนงัสือเชิญประชมุนี ภายในวนัที 22 เมษายน 2565 

I/We will deliver the documents according to the list and the process specified in Attachment 2 of this Invitation 

Letter by April 22nd 2022.  

แบบฟอรม์ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหนว่ยลงทนุผ่านสอือิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 
Registration Form for Attending the Annual General Meeting of Unitholders via Electronic Media (E-AGM) 
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(6) ขา้พเจา้รบัทราบว่า ในกรณีขา้พเจา้มอบฉันทะ หนงัสือมอบฉันทะตามทีปรากฏในเอกสารแนบ 4 ของหนงัสือเชิญประชุม

นี จะตอ้งกรอกขอ้มูล ลงลายมือชือให้ครบถ้วน และติดอากรแสตมป์จาํนวน  บาท พรอ้มนําส่งเอกสารประกอบให้

ครบถว้นตามทีระบุในเอกสารแนบ 2 ของหนงัสือเชิญประชมุนี 

I/We acknowledge that in case of appointing a proxy, the proxy form as provided in Attachment 4 of this Invitation 

Letter must be filled out, duly signed and affixed with a stamp duty of 20 Baht, along with submitting complete 

supporting documents as specified in Attachment 2 of this Invitation Letter. 

(7) ในกรณีทีขา้พเจา้ประสงคจ์ะนาํส่งเอกสารเพือยืนยนัตวัตนตามรายการและขันตอนในเอกสารแนบ 2 ของหนังสือเชิญ

ประชุมนี ใหแ้ก่บริษัทจัดการทางอีเมล ขา้พเจา้รบัรองว่าขอ้มลูทีระบุในเอกสารรวมถึงเอกสารใดๆ ทีขา้พเจา้นาํส่งใหก้ับ

บริษัทจดัการเป็นขอ้มลูทีถูกตอ้งและขา้พเจา้เป็นผูล้งลายมือชือในเอกสารดงักล่าว และตกลงใหถื้อว่าเอกสารทีนาํส่งทาง

อีเมลเป็นเอกสารทีมีผลผูกพนัขา้พเจา้และบริษัทจัดการสามารถใชอ้า้งอิงได ้ไม่ว่าขา้พเจา้จะไดน้าํส่งตน้ฉบบัของเอกสาร

ใหก้บับรษิัทจดัการหรือไม่ก็ตาม  

If I/we wish to submit documents for verification of identity according to the list and the process specified in 

Attachment 2 of this Invitation Letter to the Management Company by e-mail, I/we certify that the information 

specified in the documents, including any documents submitted to the Management Company, are correct and 

I/we have signed such documents and agreed that I/we are bound by the documents submitted by e-mail, and 

the Management Company shall use such information for reference whether the original documents have been 

submitted by me/us to the Management Company or not. 

(8) ขา้พเจา้รบัทราบว่า เมือบริษัทจัดการตรวจสอบเอกสารและขอ้มลูเรียบรอ้ยแลว้ ขอ้มลูสาํหรบัการเขา้ร่วมประชมุจะถกูส่ง

จาก E-agm@ojconsultinggroup.com ชอืผูส่้ง: E-Meeting Service ไปยงัอีเมลทีขา้พเจา้ระบไุวใ้นขอ้ (3)    

I/We acknowledge that after the Management Company has already reviewed the documents and the 

information, the Information for Attending the Meeting will be sent from E-agm@ojconsultinggroup.com by the 

sender name: E-Meeting Service, to the e-mail that I/we have specified in Clause (3).  

(9) ขา้พเจา้รบัทราบว่า ในวันประชุม ขา้พเจา้หรือผู้รบัมอบฉันทะ (แลว้แต่กรณี) จะตอ้งเตรียมขอ้มูล (ก) เลขทะเบียนผูถื้อ

หน่วยลงทุน และ (ข) หมายเลขบัตรประชาชนของผูถ้ือหน่วยลงทุน ไวส้าํหรบัการตรวจสอบและยืนยนัการเขา้ร่วมประชุม

ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์

I/We acknowledge that on the meeting date, I/we or the proxy (as the case may be) shall prepare (a) the 

registration number of the unitholder and (b) ID card number of the unitholder for the purpose of verification and 

confirmation of attending the meeting via electronic media. 

 

ลงชือ/Signed.........................................................ผูถื้อหน่วยลงทุน/Unitholder  

                                                                                         (..........................................................) 
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สาํหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทวัไป 

For general unitholders  

หนังสือมอบฉันทะ 
PROXY 

 

เขียนที                                            

Written at 

วนัที เดือน  พ.ศ.  

Date Month B.E. 
 

(1)  ขา้พเจา้                                สญัชาติ   

     I/We                                      Nationality   

อยู่บา้นเลขท ี           ถนน                    ตาํบล/แขวง  

residing at No.              Road                                                                       Sub-district  

อาํเภอ/เขต           จงัหวดั                        รหสัไปรษณีย ์                               

District                                                  Province                                                                            Postal Code 

หมายเลขโทรศพัทที์สามารถติดต่อได ้       

Contact Phone Number 
 

(2) เป็นผูถ้ือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมโครงสรา้งพืนฐานบรอดแบนดอิ์นเทอรเ์น็ต จสัมิน (JASIF) โดยถือหน่วยลงทุนรวมทงัสิน         หน่วย                                            

being a unitholder of Jasmine Broadband Internet Infrastructure Fund (JASIF) holding the total amount of             units,                                                                          

และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                                 เสียง  

and having the right to vote equal to             votes.  
  

(3)  ขอมอบฉันทะให ้ 

 hereby appoint     

            อาย ุ      ปี       อยูบ่า้นเลขท ี                                         

    Age              years,       residing at No.  

ถนน   ตาํบล/แขวง  อาํเภอ/เขต  

Road                 Sub-district    District   

จงัหวดั   รหัสไปรษณีย ์                                     

Province                          Postal Code                   

        หรือ 
or 

    ผู้จัดการกองทุน ของบรษัิทจัดการกองทนุรวม บัวหลวง จาํกดั ได้แก่   

or the Fund Manager of BBL Asset Management Co., Ltd., namely  

           นางนพวรรณ แสวงกิจ     อาย ุ 56     ปี       อยูบ่า้นเลขที 175 อาคารสาธรซิตี ชนั 7 ชนั 21 และชนั 26                

           Mrs. Noppawan Swaengkij            Age                         56 years,    residing at         175 Sathorn City Tower 7th, 21st and 26th Floor 

ถนน            สาทรใต ้     ตาํบล/แขวง       ทุ่งมหาเมฆ                       อาํเภอ/เขต       สาทร   

Road          South Sathorn        Sub-district           Thung Maha Mek                     District              Sathorn 

จงัหวดั         กรุงเทพมหานคร   รหัสไปรษณีย ์  10120                           

Province               Bangkok                                                   Postal Code        10120  

   

คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของขา้พเจา้เพือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ือหน่วยลงทุนของ 

กองทุนรวมโครงสรา้งพืนฐานบรอดแบนดอิ์นเทอรเ์น็ต จัสมิน (JASIF) ประจาํปี 2565 ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ในวันที 26 เมษายน 2565 

เวลา 9.30 น. หรือทีจะพึงเลือนไปในวนั เวลา และสถานทีอนืดว้ย   

any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Unitholders via electronic media (E-AGM) on 26 

April 2022 at 9.30 a.m. or any adjournment at any date, time and place thereof.  
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สาํหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทวัไป 

For general unitholders  

 

(4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครงันี ดงันี 

 I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

 

(1)   วาระที 1  รับทราบการจัดการกองทุนรวมในเรืองทสีาํคัญ 

      Agenda No. 1  To acknowledge the Fund’s significant management 

(2)   วาระที 2  รับทราบฐานะการเงิน และผลการดาํเนินงานของกองทุนรวม สาํหรับปี 2564  

      Agenda No. 2  To acknowledge the statement of financial position and the operating performance of the Fund for the year 2021 

(3) วาระท ี3    รับทราบการจ่ายเงินปันผล สาํหรับปี 2564 

Agenda No. 3   To acknowledge the payment of dividends for the year 2021 

(4) วาระที 4  รับทราบการแต่งตังผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม และคา่ใช้จ่ายในการสอบบัญชี สาํหรับปี 2565 
Agenda No. 4   To acknowledge the appointment of auditors of the Fund and the audit fees for the year 2022 

(5) วาระท ี5  พิจารณาเรอืงอืนๆ (ถ้ามี)  
Agenda No. 5  Other matters (if any)     

     (ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 

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

      (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน ี

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

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 

        Approve                      Disapprove       Abstain 

 

 

(5)  การลงคะแนนเสียงของผู้รบัมอบฉันทะในวาระใดทีไม่เป็นไปตามทีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนี ใหถ้ือว่าการลงคะแนนเสียงนันไม่ถูกตอ้งและ   

ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหน่วยลงทุน 

 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)  ในกรณีทีข้าพเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชัดเจน หรือในกรณีทีทีประชุมมีการพิจารณาหรือ

ลงมติในเรืองใดนอกเหนือจากเรืองทีระบุไวข้้างตน้ รวมถึงกรณีทีมีการแกไ้ขเปลียนแปลงหรือเพิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูร้บัมอบฉันทะมี

สิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

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. 

 

กิจการใดทีผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีทีผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉันทะ ใหถ้อืเสมือนว่า

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. 

 

 

 

ลงชือ/Signed ผูม้อบฉันทะ/Grantor 

 ( ) 

 

 

ลงชือ/Signed ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 

 ( ) 
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สาํหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทวัไป 

For general unitholders  

 

หมายเหต ุ

1.   ผูถ้ือหน่วยลงทุนทมีอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหน่วยลงทุน

ใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

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 20 Baht. 

3.   กรุณาแนบเอกสารประกอบตามรายการในเอกสารแนบท้าย 2 ของหนงัสือเชิญประชมุนี 
 Please attach any supporting documents as per the list in Attachment 2 of this Invitation Letter.  
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สาํหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทปีรากฏชือในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง

ให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหน่วยลงทุน 

For foreign unitholders who have custodians in Thailand only 

หนังสือมอบฉันทะ 
PROXY 

 

เขียนที                                            

Written at 

วนัที เดือน  พ.ศ.  

Date Month B.E. 
 

(1)  ขา้พเจา้                                สญัชาติ   

     I/We                                      Nationality   

อยู่บา้นเลขท ี           ถนน                    ตาํบล/แขวง  

residing at No.              Road                                                                       Sub-district  

อาํเภอ/เขต           จงัหวดั                        รหสัไปรษณีย ์                               

District                                                  Province                                                                            Postal Code 

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหน่วยลงทนุ (Custodian) ใหก้บั              

as a custodian for 

 ซงึเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทนุรวมโครงสรา้งพืนฐานบรอดแบนดอิ์นเทอรเ์น็ต จสัมนิ (JASIF) โดยถือหน่วยลงทนุรวมทงัสิน         หน่วย                                            

being a unitholder of Jasmine Broadband Internet Infrastructure Fund (JASIF) holding the total amount of             units,                                                                          

และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                                 เสียง  

and having the right to vote equal to             votes.  
  

(2)  ขอมอบฉันทะให ้ 

 hereby appoint     

            อาย ุ      ปี       อยูบ่า้นเลขท ี                                         

    Age              years,       residing at No.  

ถนน   ตาํบล/แขวง  อาํเภอ/เขต  

Road                 Sub-district    District   

จงัหวดั   รหัสไปรษณีย ์                                     

Province                          Postal Code                   

        หรือ 
or 

    ผู้จัดการกองทุน ของบรษัิทจัดการกองทนุรวม บัวหลวง จาํกดั ได้แก่   

or the Fund Manager of BBL Asset Management Co., Ltd., namely  

           นางนพวรรณ แสวงกิจ     อาย ุ 56     ปี       อยูบ่า้นเลขที 175 อาคารสาธรซิตี ชนั 7 ชนั 21 และชนั 26                

           Mrs. Noppawan Swaengkij            Age                         56 years,    residing at         175 Sathorn City Tower 7th, 21st and 26th Floor 

ถนน            สาทรใต ้     ตาํบล/แขวง       ทุ่งมหาเมฆ                       อาํเภอ/เขต       สาทร   

Road          South Sathorn        Sub-district           Thung Maha Mek                     District              Sathorn 

จงัหวดั         กรุงเทพมหานคร   รหัสไปรษณีย ์  10120                           

Province               Bangkok                                                   Postal Code        10120  

   

คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของขา้พเจา้เพือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ือหน่วยลงทุนของ 

กองทุนรวมโครงสรา้งพืนฐานบรอดแบนดอิ์นเทอรเ์น็ต จัสมิน (JASIF) ประจาํปี 2565 ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ในวันที 26 เมษายน 2565 

เวลา 9.30 น. หรือทีจะพึงเลือนไปในวนั เวลา และสถานทีอืนดว้ย   

any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Unitholders via electronic media (E-AGM) on 26 

April 2022 at 9.30 a.m. or any adjournment at any date, time and place thereof.  
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(3)  จาํนวนคะแนนเสียงทีขา้พเจา้มอบใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการเขา้รว่มประชมุในครงัน ีมีดงันี 

  The number of votes which I/we hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting are as follows: 

  คะแนนเสียงทงัหมดทีขา้พเจา้มีสิทธิออกเสียง 

 The total number of votes which I/we am/are entitled to cast 

  ขา้พเจา้มอบใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้จาํนวน                                                                        เสียง  

I/We authorize the proxy to cast                                                                                                                                                                 votes on my/our behalf.    

 

(4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครงันี ดงันี 

 I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

 

(1)   วาระที 1  รบัทราบการจัดการกองทุนรวมในเรืองทสีาํคัญ 

      Agenda No. 1  To acknowledge the Fund’s significant management 

(2)   วาระที 2  รับทราบฐานะการเงิน และผลการดาํเนินงานของกองทุนรวม สาํหรับปี 2564  

      Agenda No. 2  To acknowledge the statement of financial position and the operating performance of the Fund for the year 2021 

(3) วาระท ี3    รับทราบการจ่ายเงินปันผล สาํหรับปี 2564 

Agenda No. 3   To acknowledge the payment of dividends for the year 2021 

(4) วาระที 4  รับทราบการแต่งตังผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม และคา่ใช้จ่ายในการสอบบัญชี สําหรับปี 2565 
Agenda No. 4   To acknowledge the appointment of auditors of the Fund and the audit fees for the year 2022 

(5) วาระท ี5  พิจารณาเรอืงอืนๆ (ถ้ามี)  
Agenda No. 5  Other matters (if any)     

     (ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 

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

      (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

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

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 

        Approve                      Disapprove       Abstain 

 

 

(5)  การลงคะแนนเสียงของผู้รบัมอบฉันทะในวาระใดทีไม่เป็นไปตามทีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนี ใหถ้ือว่าการลงคะแนนเสียงนันไม่ถูกตอ้งและ   

ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหน่วยลงทุน 

 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)  ในกรณีทีข้าพเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชัดเจน หรือในกรณีทีทีประชุมมีการพิจารณาหรือ

ลงมติในเรืองใดนอกเหนือจากเรืองทีระบุไวข้้างตน้ รวมถึงกรณีทีมีการแกไ้ขเปลียนแปลงหรือเพิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมี

สิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

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. 
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กิจการใดทีผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีทีผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉันทะ ใหถ้ือเสมือนว่า

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. 

 

 

 

ลงชือ/Signed ผูม้อบฉันทะ/Grantor 

 ( ) 

 

 

ลงชือ/Signed ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 

 ( ) 

 

หมายเหต ุ

1.   หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ใชเ้ฉพาะกรณีทผีู้ถือหน่วยลงทนุทปีรากฏชือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตงัใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศ      

ไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหน่วยลงทนุให ้เท่านนั 

This Proxy (Form C.) is only used for foreign unitholders whose names appear in the registration and who have appointed a custodian in Thailand for the purpose of the custody 

of investment units. 

2.   ผูถ้ือหน่วยลงทุนทีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหน่วยลงทุน

ใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

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. 

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

4.   กรุณาแนบเอกสารประกอบตามรายการในเอกสารแนบท้าย 2 ของหนงัสือเชิญประชมุนี 
 Please attach any supporting documents as per the list in Attachment 2 of this Invitation Letter. 
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ประวัติผู้จัดการกองทนุของบริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุรวม บัวหลวง จาํกัด  

ซึงได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

ชอื-นามสกุล นางนพวรรณ แสวงกจิ 

ตาํแหน่ง 
ผูอ้าํนวยการฝ่าย Real Estate & Infrastructure Investment 

บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จาํกัด 

อาย ุ 56  ปี 
สัญชาต ิ ไทย 

ทอียู่ 
เลขที 175 อาคารสาธรซิตี ชนั 7 ชัน 21 และชัน 26 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ  

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

วุฒิการศึกษา 
- ปรญิญาโท คณะเศรษฐศาสตร,์ University of the Philippines 

- ปรญิญาตรี คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

หลกัสูตรอืนๆ 
- Fund Manager License 

- CISA level 2 

ประวัติการทาํงาน 

- 2557- ปัจจบุนั        ผูอ้าํนวยการ 

Real Estate and Infrastructure Investment 

บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จาํกดั 

- 2554-2557            ผูช่้วยผูอ้าํนวยการ  

ฝ่ายพฒันาธุรกิจ    

บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จาํกดั 

การมีส่วนได้สว่นเสีย 

ในวาระทพีิจารณาในครังนี 

ไม่มี 

  

 


