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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  

                                                                                         (..........................................................) 


