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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 
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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 


