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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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จึงเรียนมาเพือโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

(นายพรชลิต พลอยกระจา่ง) 

Deputy Managing Director 

Real Estate & Infrastructure Investment 


