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สาํหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทปีรากฏชือในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง

ให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหน่วยลงทุน 

For foreign unitholders who have custodians in Thailand only 

หนังสือมอบฉันทะ 
PROXY 

 

เขียนที                                            

Written at 

วนัที เดือน  พ.ศ.  

Date Month B.E. 
 

(1)  ขา้พเจา้                                สญัชาติ   

     I/We                                      Nationality   

อยู่บา้นเลขท ี           ถนน                    ตาํบล/แขวง  

residing at No.              Road                                                                       Sub-district  

อาํเภอ/เขต           จงัหวดั                        รหสัไปรษณีย ์                               

District                                                  Province                                                                            Postal Code 

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหน่วยลงทนุ (Custodian) ใหก้บั              

as a custodian for 

 ซงึเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทนุรวมโครงสรา้งพืนฐานบรอดแบนดอิ์นเทอรเ์น็ต จสัมนิ (JASIF) โดยถือหน่วยลงทนุรวมทงัสิน         หน่วย                                            

being a unitholder of Jasmine Broadband Internet Infrastructure Fund (JASIF) holding the total amount of             units,                                                                          

และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                                 เสียง  

and having the right to vote equal to             votes.  
  

(2)  ขอมอบฉันทะให ้ 

 hereby appoint     

            อาย ุ      ปี       อยูบ่า้นเลขท ี                                         

    Age              years,       residing at No.  

ถนน   ตาํบล/แขวง  อาํเภอ/เขต  

Road                 Sub-district    District   

จงัหวดั   รหัสไปรษณีย ์                                     

Province                          Postal Code                   

        หรือ 
or 

    ผู้จัดการกองทุน ของบรษัิทจัดการกองทนุรวม บัวหลวง จาํกดั ได้แก่   

or the Fund Manager of BBL Asset Management Co., Ltd., namely  

           นางนพวรรณ แสวงกิจ     อาย ุ 56     ปี       อยูบ่า้นเลขที 175 อาคารสาธรซิตี ชนั 7 ชนั 21 และชนั 26                

           Mrs. Noppawan Swaengkij            Age                         56 years,    residing at         175 Sathorn City Tower 7th, 21st and 26th Floor 

ถนน            สาทรใต ้     ตาํบล/แขวง       ทุ่งมหาเมฆ                       อาํเภอ/เขต       สาทร   

Road          South Sathorn        Sub-district           Thung Maha Mek                     District              Sathorn 

จงัหวดั         กรุงเทพมหานคร   รหัสไปรษณีย ์  10120                           

Province               Bangkok                                                   Postal Code        10120  

   

คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของขา้พเจา้เพือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ือหน่วยลงทุนของ 

กองทุนรวมโครงสรา้งพืนฐานบรอดแบนดอิ์นเทอรเ์น็ต จัสมิน (JASIF) ประจาํปี 2565 ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ในวันที 26 เมษายน 2565 

เวลา 9.30 น. หรือทีจะพึงเลือนไปในวนั เวลา และสถานทีอืนดว้ย   

any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Unitholders via electronic media (E-AGM) on 26 

April 2022 at 9.30 a.m. or any adjournment at any date, time and place thereof.  
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(3)  จาํนวนคะแนนเสียงทีขา้พเจา้มอบใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการเขา้รว่มประชมุในครงัน ีมีดงันี 

  The number of votes which I/we hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting are as follows: 

  คะแนนเสียงทงัหมดทีขา้พเจา้มีสิทธิออกเสียง 

 The total number of votes which I/we am/are entitled to cast 

  ขา้พเจา้มอบใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้จาํนวน                                                                        เสียง  

I/We authorize the proxy to cast                                                                                                                                                                 votes on my/our behalf.    

 

(4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครงันี ดงันี 

 I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

 

(1)   วาระที 1  รบัทราบการจัดการกองทุนรวมในเรืองทสีาํคัญ 

      Agenda No. 1  To acknowledge the Fund’s significant management 

(2)   วาระที 2  รับทราบฐานะการเงิน และผลการดาํเนินงานของกองทุนรวม สาํหรับปี 2564  

      Agenda No. 2  To acknowledge the statement of financial position and the operating performance of the Fund for the year 2021 

(3) วาระท ี3    รับทราบการจ่ายเงินปันผล สาํหรับปี 2564 

Agenda No. 3   To acknowledge the payment of dividends for the year 2021 

(4) วาระที 4  รับทราบการแต่งตังผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม และคา่ใช้จ่ายในการสอบบัญชี สําหรับปี 2565 
Agenda No. 4   To acknowledge the appointment of auditors of the Fund and the audit fees for the year 2022 

(5) วาระท ี5  พิจารณาเรอืงอืนๆ (ถ้ามี)  
Agenda No. 5  Other matters (if any)     

     (ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 

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

      (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

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

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 

        Approve                      Disapprove       Abstain 

 

 

(5)  การลงคะแนนเสียงของผู้รบัมอบฉันทะในวาระใดทีไม่เป็นไปตามทีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนี ใหถ้ือว่าการลงคะแนนเสียงนันไม่ถูกตอ้งและ   

ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหน่วยลงทุน 

 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)  ในกรณีทีข้าพเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชัดเจน หรือในกรณีทีทีประชุมมีการพิจารณาหรือ

ลงมติในเรืองใดนอกเหนือจากเรืองทีระบุไวข้้างตน้ รวมถึงกรณีทีมีการแกไ้ขเปลียนแปลงหรือเพิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมี

สิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

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. 
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กิจการใดทีผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีทีผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉันทะ ใหถ้ือเสมือนว่า

ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

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 ผูม้อบฉันทะ/Grantor 

 ( ) 

 

 

ลงชือ/Signed ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 

 ( ) 

 

หมายเหต ุ

1.   หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ใชเ้ฉพาะกรณีทผีู้ถือหน่วยลงทนุทปีรากฏชือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตงัใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศ      

ไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหน่วยลงทนุให ้เท่านนั 

This Proxy (Form C.) is only used for foreign unitholders whose names appear in the registration and who have appointed a custodian in Thailand for the purpose of the custody 

of investment units. 

2.   ผูถ้ือหน่วยลงทุนทีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหน่วยลงทุน

ใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

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. 

3.   กรุณาติดอากรแสตมป์ 20 บาท 
      Please affix stamp duty of 20 Baht. 

4.   กรุณาแนบเอกสารประกอบตามรายการในเอกสารแนบท้าย 2 ของหนงัสือเชิญประชมุนี 
 Please attach any supporting documents as per the list in Attachment 2 of this Invitation Letter. 


