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วิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะ 
ในการประชุมวสิามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ครั&งที' 1/2562  

ของกองทุนรวมโครงสร้างพื &นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) 
วันที' 23 สิงหาคม 2562 เวลา 9.30 น. 

ณ. ห้องแกรนด์บอลรูม ชั &นล็อบบี & (L) โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ  
เลขที' 494 ถนนราชดาํริ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

____________________________________________ 
 

1.  การลงทะเบียน 

- ผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื!นเอกสารหรือหลกัฐานเพื!อการตรวจสอบ 
ณ สถานที!ประชุมก่อนเวลาได้ ตั +งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที!  23 สิงหาคม 2562 เพื!อความ
สะดวกในการลงทะเบียน โปรดนําแบบฟอร์มลงทะเบียนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที!ลงทะเบียนในวนั
ประชมุด้วย 

 
2.  การเข้าประชุมด้วยตนเอง 

 (1)  กรณีบคุคลธรรมดา 

- ให้แสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง
(ในกรณีผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นชาวต่างประเทศ) ที!ย ังไม่หมดอายุของผู้ ถือหน่วยลงทุน (หรือ
แนวทางอื!นใดตามที!บริษัทจดัการกําหนด) 

 (2)  กรณีนิติบคุคล  

- กรณีเป็นนิติบคุคลที!จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสําเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล อายุไม่เกิน 
6 เดือน ซึ!งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั +น พร้อมประทับตรา
สําคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) 

- กรณีนิติบุคคลที!จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสําเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ!ง
ออกโดยหน่วยราชการที! มีอํานาจของประเทศที!นิติบุคคลนั +นตั +งอยู่ไม่เกิน 1 ปีและให้ผู้ มี
อํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั +นลงนามรับรองความถูกต้อง พร้อมประทับตราสําคัญ
ของนิติบุคคล (ถ้ามี) 

- สํา ห ร ับ น ิต ิบ ุค คล ที !จ ดท ะ เ บ ีย น ใ นต ่า ง ป ร ะ เ ท ศ  เ อ กส า ร ใ ด ที !ม ิไ ด้ ม ีต้ น ฉบ ับ เ ป็ น
ภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทําคําแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้ มีอํานาจลง
นามผูกพันนิติบุคคลนั +นลงนามรับรองความถูกต้องของคําแปล พร้อมประทบัตราสําคญัของนิติ
บคุคล (ถ้ามี) 



  เอกสารแนบ 11 

เอกสารแนบ 11 หน้า 2 

- ผู้ มีอํานาจลงนามผูกพนันิติบุคคลตามหนงัสือรับรองนิติบุคคลต้องแสดงบตัรประจําตวัประชาชน 
หรือบัตรประจําตวัข้าราชการฉบับจริง หรือหนงัสือเดินทางฉบบัจริง (กรณีผู้ มีอํานาจลงนามเป็น
ชาวตา่งประเทศ) ที!ยงัไมห่มดอาย ุหรือ แนวทางอื!นใดที!บริษัทจดัการกําหนด เพื!อลงทะเบียน 

3.  การมอบฉันทะ 

- ผู้ ถือหน่วยลงทุนที!มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที!ปรากฏตามเอกสารแนบ 12 
ของหนังสือเชิญประชุม 

- เพื!อความสะดวก ในกรณีที!ผู้ ถือหน่วยลงทุนมอบอํานาจให้แก่ตวัแทนของบริษัทจัดการ โปรดส่ง
หนงัสือมอบฉนัทะและเอกสารหรือหลกัฐานมายงับริษัทจดัการ ก่อนวนัประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 
วนัทําการ โดยกรอกข้อมลูและลงลายมือชื!อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีดลบข้อความที!สําคญั 
ผู้มอบฉนัทะต้องลงนามกํากบัไว้ทกุแห่ง และหนงัสือมอบฉนัทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

 
เอกสารที'ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ 

(1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนี + 

- หนงัสือมอบฉนัทะซึ!งลงนามโดยผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําต ัวข้าราชการ หรือสําเนาหนังสือ
เดินทาง (ในกรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ที!ยังไม่หมดอายขุองผู้มอบฉันทะ พร้อมลง
นามรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้มอบฉนัทะ 

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําต ัวข้าราชการ หรือสําเนาหนังสือ
เดินทาง (ในกรณีผู้ รับมอบฉนัทะเป็นชาวตา่งประเทศ) ที!ยงัไมห่มดอายขุองผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อม
ลงนามรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้ รับมอบฉนัทะ 

(2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิตบุิคคล ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนี + 

- หนังสือมอบฉันทะซึ!งลงนามโดยผู้ มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคล 
พร้อมประทบัตราสําคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที!จดทะเบียนในประเทศไทย ให้ผู้ รับมอบฉันทะแนบสําเนาหนังสือ
รับรองนิติบคุคล (อายไุมเ่กิน 6 เดือน นบัจากวนัที!ออกหนงัสอื) ซึ!งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้ มีอํานาจ
ลงนามผูกพันนิติบุคคลนั +น พร้อมประทับตราสําคญัของนิติบุคคล (ถ้ามี) รวมทั +งให้แนบสําเนา
บตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือสําเนาหนงัสือเดินทาง (ในกรณี
ที!ผู้ มีอํานาจลงนามนิติบคุคลนั +นเป็นชาวตา่งชาติ) ที!ยงัไมห่มดอายขุองผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนันิติ
บคุคลนั +น พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนามดงักลา่ว 
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- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที!จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสําเนาหนังสือรับรองนิติ
บุคคลที!ออกโดยหน่วยงานราชการที!มีอํานาจของประเทศที!นิติบุคคลนั +นตั +งอยู่อายุไม่เกิน 1 ปี
ซึ!งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั +น พร้อมประทับตราสําคญัของ
นิติบุคคล (ถ้ามี) รวมทั +งให้แนบสําเนาหนังสือเดินทางที!ยังไม่หมดอายุของผู้มีอํานาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคลนั +น พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนามดงักล่าว 

- สําหรับนิติบคุคลที!จดทะเบียนในตา่งประเทศ เอกสารใดที!มิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะต้อง
จดัทําคําแปลเป็นภาษาองักฤษแนบมาพร้อมกนัด้วย และให้ผู้ มีอํานาจลงนามผูกพนันิติบุคคลนั +นลง
นามรับรองความถูกต้องของคําแปล พร้อมประทบัตราสําคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) 

- ผู้ รับมอบฉันทะต้องแสดงสําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือ
สําเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีที!ผู้ รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างชาติ) ที!ย ังไม่หมดอายุ (หรือ
แนวทางอื!นใดตามที!บริษัทจัดการกําหนด) เพื!อลงทะเบียน 

 

4.  การดาํเนินวาระการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน 

- ในว ันที!มีการจัดประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเปิดระบบการลงทะเบียนและ
หน้าจอแสดงจํานวนผู้ เข้าร่วมประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนตามจุดที!กําหนดไว้เพื!อแสดงจํานวนผู้
ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ รับมอบฉันทะตลอดระยะเวลาที!มีการจัดประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุน 

- บริษัทจ ัดการกําหนดเวลาเปิดการประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนในเวลา 9.30 น.โดยเมื !อถึง
กําหนดเวลาการเปิดวาระการประชุมจะต้องมีผู้ ถือหน่วยลงทุนและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือ
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ!งหนึ!งของจํานวนผู้ ถือ
หน่วยลงทุนทั +งหมดและต้องมีหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนทั +งหมดที!จําหน่ายได้ จึงจะครบเป็นองค์ประชุม 

 ในกรณีที!การประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนครั +งใด เมื!อล่วงเวลานัดไปแล้วหนึ!งชั!วโมงมีจํานวนผู้ ถือ
หน่วยลงทนุซึ!งมาประชมุไม่ครบเป็นองค์ประชุม บริษัทจดัการสามารถนดัประชุมใหม่ โดยในการ
ประชมุครั +งหลงันี +ไมบ่งัคบัวา่ต้องนบัองค์ประชมุ 

- ในการนับจํานวนเสียงหรือการลงคะแนนในวาระที!มีการลงมติ ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถออก
เสียงคะแนนได้ตามจํานวนหน่วยลงทุนที!มี หรือตามจํานวนหน่วยลงทุนที!ได้รับมอบฉันทะมา
โดยถือว่า 1 หน่วยเท่ากับ 1 เสียงสําหรับการประชุมวิสามัญผู้ ถือหน่วยลงทุน ครั +งที! 1/2562 
ของกองทุนรวมโครงสร้างพื +นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) โดยที!การอนุมัติ
ดําเนินการในแต่ละวาระที!นําเสนอ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นด้วยจากผู้ ถือหน่วยลงทุนที!มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนตามเกณฑ์ที!กฎหมายกําหนด (โปรดพิจารณารายละเอียดในแต่ละ
วาระ) 
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 คําเตือน : ผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ รับมอบฉันทะ กรุณานําแบบฟอร์มการลงทะเบียน 
(เอกสารแนบ 1 ของหนังสือเชิญประชุม) มาเพื!อประกอบการลงทะเบียนสําหรับเข้าประชุม
ผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือนํามาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะด้วย (ในกรณีที!มีการมอบฉันทะ) 

 - บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิSในการพิจารณาเอกสาร ตามกฎระเบียบ แนวปฏิบัติของบริษัท
จัดการ และ/หรือกฎหมายที!เกี!ยวข้อง 


