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ข้อปฏิบัติเกียวกับวิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะ 

สาํหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทนุ ครังท ี1/2565  

ของกองทุนรวมโครงสร้างพืนฐานบรอดแบนดอ์ินเทอรเ์น็ต จัสมิน (JASIF) 

วันท ี18 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 13.00 น. 

ณ. หอ้งวิภาวดีบอลรูม ชัน L โรงแรมเซ็นทารา แกรนด ์เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว 

เลขท ี1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

____________________________________________ 

 

1.  การลงทะเบียน 

- ผูถื้อหน่วยลงทุนหรือผูร้บัมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยืนเอกสารหรือหลกัฐานเพือการตรวจสอบ 

ณ สถานทีประชุมก่อนเวลาได้ ตังแต่เวลา 12.00 น. ของวันที 18 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เพือ

ความสะดวกในการลงทะเบียน โปรดนาํแบบฟอรม์ลงทะเบียนมาแสดงต่อเจา้หนา้ทีลงทะเบียนใน

วนัประชมุดว้ย 

 

2.  การเข้าประชุมด้วยตนเอง 

 ( )  กรณีบุคคลธรรมดา 

- ใหแ้สดงบัตรประจาํตัวประชาชน หรือบัตรประจาํตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง

(ในกรณีผู ้ถือหน่วยลงทุนเป็นชาวต่างประเทศ) ทียังไม่หมดอายุของผู้ถือหน่วยลงทุน (หรือ

แนวทางอืนใดตามทีบรษิัทจดัการกาํหนด) 

 ( )  กรณีนิติบุคคล  

- กรณีเป็นนิติบุคคลทีจดทะเบียนในประเทศไทย ใหแ้นบสาํเนาหนงัสือรบัรองนิติบคุคล อายุไม่เกิน 

6 เดือน ซึงรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูม้ีอาํนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนัน พรอ้มประทับตรา

สาํคัญของนิติบุคคล (ถา้มี) 

- กรณีนิติบุคคลทีจดทะเบียนในต่างประเทศ ใหแ้นบสาํเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึง

ออกโดยหน่วยราชการทีมีอาํนาจของประเทศทีนิติบุคคลนันตังอยู่ไม่เกิน 1 ปีและให้ผู้มี

อาํนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนันลงนามรับรองความถูกต ้อง พร้อมประทับตราสาํคัญ

ของนิติบุคคล (ถ้ามี) 

- ส ํา ห ร ับ น ิต ิบ ุค ค ล ที จ ด ท ะ เบ ีย น ใ น ต ่า ง ป ร ะ เท ศ  เอ ก ส า ร ใ ด ที ม ิได ้ม ีต ้น ฉ บ ับ เป็น

ภาษาอังกฤษ จะตอ้งจัดทาํคาํแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพรอ้มกันด้วย และใหผู้้มีอาํนาจลง

นามผูกพันนิติบุคคลนนัลงนามรบัรองความถูกตอ้งของคาํแปล พรอ้มประทับตราสาํคัญของนิติ

บคุคล (ถา้มี) 
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- ผูม้ีอาํนาจลงนามผูกพนันิติบุคคลตามหนงัสือรบัรองนิติบุคคลตอ้งแสดงบตัรประจาํตัวประชาชน 

หรือบัตรประจาํตวัขา้ราชการฉบับจริง หรือหนงัสือเดินทางฉบบัจริง (กรณีผูม้ีอาํนาจลงนามเป็น

ชาวต่างประเทศ) ทียงัไมห่มดอาย ุหรือ แนวทางอืนใดทบีรษัิทจดัการกาํหนด เพือลงทะเบียน 

3.  การมอบฉันทะ 

- ผู ้ถือหน่วยลงทุนทีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ ้ร ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่วม

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะทีปรากฏตามเอกสารแนบ 8 ของ

หนังสือเชิญประชุม 

- เพือความสะดวก ในกรณีทีผูถื้อหน่วยลงทุนมอบอาํนาจใหแ้ก่ตัวแทนของบริษัทจัดการ โปรดส่ง

หนังสือมอบฉันทะและเอกสารหรือหลกัฐานมายังบริษัทจัดการตามช่องทางดังนี ภายในวันที 16 

ตุลาคม 2565โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชือให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีดลบข้อความที

สาํคญั ผูม้อบฉนัทะตอ้งลงนามกาํกบัไวทุ้กแห่ง และหนงัสือมอบฉนัทะตอ้งติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

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

• ในกรณีทีผูถื้อหน่วยลงทุนนาํส่งเอกสารขา้งตน้ทางอีเมล (E-mail)  ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนส่ง

หนงัสือมอบฉันทะและเอกสารหรือหลกัฐานฉบับจริงมายังบริษัทจดัการตามทีอยู่ทีระบุ

ไวใ้นขอ้ (ข) ดา้นล่างนีดว้ย  ทงันี บริษัทจดัการจะถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนรบัรองว่าเอกสาร

ดังกล่าวและข้อมูลทีระบุในเอกสารดังกล่าวทีนาํส่งทางอีเมล (E-mail)   เป็นข้อมูลและ

เอกสารทีถูกต้อง และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นผู้ลงลายมือชือในเอกสารดังกล่าว และเป็น

ขอ้มูลและเอกสารทีมีผลผูกพนัผูถื้อหน่วยลงทนุ ซงึบริษัทจดัการสามารถใชอ้า้งอิงได ้ไมว่่า

ผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดน้าํส่งตน้ฉบบัของเอกสารดังกล่าวใหก้ับบริษัทจดัการทางไปรษณีย์

หรือไม่ก็ตาม  

• วนัทีสง่ถึงยงับรษัิทจดัการจะถือตามวนัทีอีเมล (E-mail) เขา้สูร่ะบบของบรษิัทจดัการ   

(ข) ช่องทางไปรษณีย:์  นําส่งถึง บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุนรวม บัวหลวง จาํกัด เลขที  

อาคารสาธรซิตีทาวเวอร ์ชัน  ชัน  และชัน  ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร    

• วนัทสีง่ถึงยงับรษัิทจดัการจะถือตามวนัทีบรษิัทจดัการไดร้บัจดหมาย 

เอกสารทต้ีองใช้ประกอบการมอบฉันทะ 

(1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ผูร้บัมอบฉนัทะจะตอ้งจดัสง่เอกสารดงัต่อไปนี 

- หนงัสือมอบฉนัทะซงึลงนามโดยผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มติดอากรแสตมป์ 20 บาท 
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- สาํเนาบัตรประจาํต ัวประชาชน หรือสาํเนาบัตรประจาํตัวข ้าราชการ หรือสาํเนาหน ังสือ

เดินทาง (ในกรณีผูม้อบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ทียงัไม่หมดอายุของผูม้อบฉันทะ พรอ้มลง

นามรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 

- สาํเนาบัตรประจาํต ัวประชาชน หรือสาํเนาบัตรประจาํตัวข ้าราชการ หรือสาํเนาหน ังสือ

เดินทาง (ในกรณีผูร้บัมอบฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) ทียงัไมห่มดอายขุองผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้ม

ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูร้บัมอบฉนัทะ 

(2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ผูร้บัมอบฉนัทะจะตอ้งจดัสง่เอกสารดงัต่อไปนี 

- หนังสือมอบฉันทะซึงลงนามโดยผูม้ีอาํนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรบัรองนิติบุคคล 

พรอ้มประทับตราสาํคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) พรอ้มติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

- กรณีผูม้อบฉันทะเป็นนิติบุคคลทีจดทะเบียนในประเทศไทย ใหผู้ร้บัมอบฉันทะแนบสาํเนาหนังสือ

รบัรองนิติบุคคล (อายไุม่เกิน 6 เดือน นบัจากวนัทีออกหนงัสือ) ซงึรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูม้ีอาํนาจ

ลงนามผูกพันนิติบุคคลนนั พรอ้มประทับตราสาํคัญของนิติบุคคล (ถา้มี) รวมทังใหแ้นบสาํเนา

บตัรประจาํตวัประชาชน หรือสาํเนาบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือสาํเนาหนงัสือเดินทาง (ในกรณี

ทีผูมี้อาํนาจลงนามนิติบุคคลนนัเป็นชาวต่างชาติ) ทียงัไม่หมดอายขุองผูมี้อาํนาจลงนามผูกพนันิติ

บคุคลนนั พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูมี้อาํนาจลงนามดังกล่าว 

- กรณีผูม้อบฉันทะเป็นนิติบุคคลทีจดทะเบียนในต่างประเทศ ใหแ้นบสาํเนาหนังสือรับรองนิติ

บุคคลทีออกโดยหน่วยงานราชการทีมีอาํนาจของประเทศทีนิติบุคคลนันตงัอยู่อายุไม่เกิน 1 ปี

ซึงรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผู้มีอาํนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนัน พรอ้มประทับตราสาํคัญของ

นิติบุคคล (ถ้ามี) รวมทังใหแ้นบสาํเนาหนังสือเดินทางทียังไม่หมดอายุของผู้มีอาํนาจลงนาม

ผูกพันนิติบุคคลนัน พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อาํนาจลงนามดังกล่าว 

- สาํหรบันิติบคุคลทีจดทะเบียนในต่างประเทศ เอกสารใดทีมิไดม้ีตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะตอ้ง

จดัทาํคาํแปลเป็นภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มกันดว้ย และใหผู้ม้ีอาํนาจลงนามผกูพนันิติบุคคลนนัลง

นามรบัรองความถูกตอ้งของคาํแปล พรอ้มประทบัตราสาํคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) 

- ผู ้ร ับมอบฉันทะตอ้งแสดงสาํเนาบัตรประชาชน หรือสาํเนาบัตรประจาํตัวข้าราชการ หรือ

สาํเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีทีผู้ร ับมอบฉันทะเป็นชาวต่างชาติ) ทีย ังไม่หมดอายุ (หรือ

แนวทางอืนใดตามทีบริษัทจัดการกาํหนด) เพือลงทะเบียน 

 

4.  การดาํเนินวาระการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน 

- ในวันทีมีการจัดประชุมผู ้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจ ัดการจะเปิดระบบการลงทะเบียนและ

หน้าจอแสดงจาํนวนผู้เข้าร่วมประชุมผู ้ถือหน่วยลงทุนตามจุดทีกาํหนดไวเ้พือแสดงจาํนวนผู้

ถือหน่วยลงทุนหรือผู้รับมอบฉันทะตลอดระยะเวลาทีมีการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน 
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- บริษัทจัดการกําหนดเวลาเปิดการประชุมผู ้ถือหน่วยลงทุนในเวลา 13.00 น.โดยเมือถึง

กาํหนดเวลาการเปิดวาระการประชุมจะตอ้งมีผู้ถือหน่วยลงทุนและผู ้รับมอบฉันทะจากผู้ถือ

หน่วยลงทุน (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น ้อยกว่ากึงหนึงของจาํนวนผู ้ถือ

หน่วยลงทุนทงัหมดและต้องมีหน่วยลงทุนนับรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วย

ลงทุนทังหมดทีจาํหน่ายได ้จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 

 ในกรณีทีการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนครงัใด เมือล่วงเวลานัดไปแลว้หนึงชัวโมงมีจาํนวนผู้ถือ

หน่วยลงทุนซึงมาประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุม บริษัทจดัการสามารถนัดประชุมใหม่ โดยในการ

ประชมุครงัหลงันีไม่บงัคบัว่าตอ้งนบัองคป์ระชมุ 

- ในการนับจาํนวนเสียงหรือการลงคะแนนในวาระทีมีการลงมติ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถออก

เสียงคะแนนไดต้ามจาํนวนหน่วยลงทุนทีมี หรือตามจาํนวนหน่วยลงทุนทีไดร้ับมอบฉันทะมา

โดยถือว่า 1 หน่วยเท่ากับ 1 เสียงสาํหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ครังที 1/2565 

ของกองทุนรวมโครงสรา้งพืนฐานบรอดแบนดอ์ินเทอรเ์น็ต จัสมิน (JASIF) โดยทีการอนุมัติ

ดาํเนินการในแต่ละวาระทีนาํเสนอ จะต้องไดร้ับคะแนนเสียงเห็นดว้ยจากผู้ถือหน่วยลงทุนทีมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนนตามเกณฑท์ีกฎหมายกาํหนด (โปรดพิจารณารายละเอียดในแต่ละ

วาระ) 

 

 คําเตือน  : ผู ้ถ ือหน่วยลงทุนห รือผู ้ร ับมอบฉ ันทะ กรุณ านําแบบฟอรม์การลงทะเบียน 

(เอกสารแนบ 6 ของหนังสือเชิญประชุม) มาเพือประกอบการลงทะเบียนสาํหรับเข้าประชุม

ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือนาํมาพรอ้มกับหนังสือมอบฉันทะดว้ย (ในกรณีทีมีการมอบฉันทะ) 

 - บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเอกสาร ตามกฎระเบียบ แนวปฏิบัติของบริษัท

จัดการ และ/หรือกฎหมายทีเกียวข้อง 


