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หนังสื อมอบฉันทะ
PROXY

เขียนที
Written at

วันที

เดือน

พ.ศ.

Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า

สัญชาติ

I/We

Nationality

อยูบ่ า้ นเลขที

ถนน

Reside at

Road

Tambol/Khwaeng

อําเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณี ย ์

Amphur/Khet

Province

Postal Code

ตําบล/แขวง

เบอร์โทรศัพท์ทีสามารถติดต่อได้....................................................
Contact Telephone Number

ในฐานะผูป้ ระกอบธุ รกิจเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ น้ (Custodian) ให้กบั
as a Custodian for

ซึ งเป็ นผู ้ ถื อหน่ ว ยลงทุ นของกองทุ นรวมโค รงสร้ า งพืM นฐานบรอดแ บนด์ อิ น เทอร์ เน็ ต จั ส มิ น (JASIF)
b e i n g a u n i t h o l d e r o f J a s m i n e B r o a d b a n d In t e r n e t I n f r a s t r u c t u r e F u n d ( J A S I F )

โดยถือหน่วยลงทุนจํานวนทัMงสิMนรวม

หน่วย และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ

holding the total amount of

เสี ยง

units, and having the right to vote equal to ……………………………….. votes

(2) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

อายุ

ปี

Age

years,

อยูบ่ า้ นเลขที
Reside at

ถนน

ตําบล/แขวง

อําเภอ/เขต

Road

Tambol/Khwaeng

Amphur/Khet

จังหวัด

รหัสไปรษณี ย ์

Province

Postal Code

หรือ ผูจ้ ดั การกองทุนรวม
or the fund manager, namely

นางนพวรรณ แสวงกิจ

อายุ 53 ปี

Mrs. Noppawan Swaengkij

Age

ถนน
Road

สาทรใต้

ตําบล/แขวง

South Sathorn

จังหวัด
Province

อยูบ่ า้ นเลขที 175 อาคารสาธรซิตM ีทาวเวอร์ ชัMน 7 ชัMน 21 และ ชัMน 26

53 years, Reside at

175 Sathorn City Tower, 7th, 21st and 26th Floor,

ทุง่ มหาเมฆ

Tambol/Khwaeng Thungmahamek

กรุ งเทพมหานคร
Bangkok

อําเภอ/เขต
Amphur/Khet

รหัสไปรษณี ย ์

10120

Postal Code

10120

สาทร
Sathorn

คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพือเข้าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุ มสามัญผูถ้ ือหน่วยลงทุน ครัMงที 1/2562 ในวันที 25
เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องฟอร์จูน บอลรู ม ชัMน 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน เลขที 1 อาคารฟอร์ จูนทาวน์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดิ นแดง เขตดิ นแดง
กรุ งเทพมหานคร 10400 หรื อทีจะพึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด้วย
Any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the annual meeting of unitholders No. 1/2019 on 25 April 2019 at 10 a.m.
at Fortune Ballroom 3rd Floor Grand Mercure Fortune Hotel, 1 Fortune Town Building, Ratchadapisek Road, Dindaeng, Bangkok 10400 or any
adjournment at any date, time and place thereof.

(3) จํานวนคะแนนเสี ยงทีขา้ พเจ้ามอบให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการเข้าร่ วมประชุมในครัMงนีM มีดงั นีM
The number of votes which I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting are as follows:

คะแนนเสี ยงทัMงหมดทีขา้ พเจ้ามีสิทธิ ออกเสี ยง
The total number of votes which I/We am/are entitled to cast

ข้าพเจ้ามอบให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าจํานวน

เสี ยง

I/We authorize the proxy to cast

votes on my/our behalf.
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัMงนีM ดังนีM
I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:

(1) วาระที 1

รับทราบข้ อมูลเกีย วกับกองทุนรวม

Agenda No. 1

(2) วาระที 2

To acknowledge the Fund information

รับทราบฐานะทางการเงิน และ ผลการดําเนินงานของกองทุนรวม สํ าหรับปี 2561

Agenda No. 2

To acknowledge the Financial Statements and the Operating Performance of the Fund for the year
2018

รับทราบ เรืองการจ่ ายเงินปันผล สํ าหรับปี 2561

(3) วาระที 3
Agenda No. 3

(4) วาระที 4

To acknowledge the payment of dividends for the year 2018

รับทราบการแต่ งตั0งผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม และค่ าใช้ จ่ายในการสอบบัญชี สํ าหรับปี 2562

Agenda No. 4

(5) วาระที 5

To acknowledge the appointment of auditors and the audit fees for the year 2019

พิจารณาเรืองอืน ๆ (ถ้ ามี)

Agenda No. 5

Other matters (if any)

(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(a)

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

^ (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนีM
(b)

To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

Approve

Disapprove

งดออกเสี ยง
Abstain

(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดทีไม่เป็ นไปตามทีระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนีM ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยงนัMนไม่ถูกต้องและ
ไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหน่วยลงทุน
Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and not my/our votes as a
unitholder.

(6) ในกรณี ทีขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อในกรณี ทีทีประชุ มมีการพิจารณาหรื อ
ลงมติในเรื องใดนอกเหนื อจากเรื องทีระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ทีมีการแก้ไขเปลียนแปลงหรื อเพิมเติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและ
ลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or
passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall
have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดทีผรู ้ ับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณี ทีผรู ้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามทีขา้ พเจ้าระบุในหนังสื อมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s)
specified in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชือ/Signed
(

ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
)

ลงชือ/Signed
(

ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
)
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หมายเหตุ
1. หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. นีM ใช้เฉพาะกรณี ทีผถู ้ ือหน่วยลงทุนทีปรากฏชื อในทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัMงให้คสั โตเดี ยน (Custodian) ในประเทศ
ไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหน่วยลงทุนให้เท่านัMน
Only foreign unitholders whose name appears in the registration book who have a Custodian in Thailand can use the Proxy Form B.

2. หลักฐานทีตอ้ งแนบพร้อมกับหนังสื อมอบฉันทะ คือ
Evidence to be attached with this Proxy Form are:

(1) หนังสื อมอบอํานาจจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าํ เนินการลงนามในหนังสื อมอบฉันทะแทน
Power of Attorney from the unitholders authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on his/her behalf.

(2) หนังสื อยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุ รกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
Letter of certification to certify that a person executing in the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian.

3. ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดี ยวเป็ นผูเ้ ข้าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหน่วยลงทุน
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคน เพือแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
The unitholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of investment
units to several proxies for splitting votes.

4. กรุ ณาติดอากรแสตมป์ 20 บาท
Please affix stamp duty of Baht 20.
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