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หนังสือมอบฉันทะ
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

(2) เป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนของ กองทุนรวมโครงสร้างพื5นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ต จัสมิน (JASIF) โดยถือหน่วยลงทุน
Being a Unitholder of Jasmine Broadband Internet Infrastructure Fund (JASIF) holding

จํา นวนทั5 งสิ5 นรวม ....................................................................หน่วย และ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ...................................................................เสี ยง
the total amount of …..........................................................units, and having the right to vote equal to …...............................................votes
(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint



อายุ

ปี

อยูบ่ า้ นเลขที

Age

years,

Resides at

ถนน

ตําบล/แขวง

อําเภอ/เขต

Road

Tambol/Khwaeng

Amphur/Khet

จังหวัด

รหัสไปรษณี ย ์

หรื อ

Province

Postal Code

or

หรื อ บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนบัวหลวง จํากัด ในฐานะบริ ษทั จัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื5นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ต จัสมิน(JASIF) โดย
or BBL Asset Management Co.Ltd.,the Management Company of Jasmine Broadband Internet Infrastructure Fund (JASIF), namely
นางนพวรรณ แสวงกิจ

อายุ

53

ปี

Mrs.Noppawan Swaengkij

Age

53

years,

อยูบ่ า้ นเลขที 175 อาคารสาธรซิต5 ีทาวเวอร์ ชั5น 7 ชั5น 21 และ ชั5น 26
Reside at

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

อําเภอ/เขต
Amphur/Khet

สาทร

จังหวัด

Sathorn

Province

กรุ งเทพมหานคร
Bangkok

ถนน
Road

สาทรใต้
South Sathorn

ตําบล/แขวง

ทุง่ มหาเมฆ

Tambol/Khwaeng Thungmahamek

รหัสไปรษณี ย ์

10120

Postal Code

10120

เป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพือเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหน่วยลงทุน ครั5งที 1/2562 ในวันที 23 สิ งหาคม 2562 เวลา 9.30 น.(เริ ม
ลงทะเบียน 8.30 น.) ห้องแกรนด์บอลรู ม ชั5นล็อบบี5 (L) โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุ งเทพฯ เลขที 494 ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330
หรื อทีจะพึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด้วย
to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2019 Extraordinary General meeting of unitholders on 23 August 2019 at 9.30 a.m. onwards
(registration starts at 8.30 a.m.) at Grand Ballroom, Lobby (L) Floor, Grand Hyatt Erawan Bangkok Hotel, No. 494, Rajdamri Road, Lumpini, Pratumwan,
Bangkok 10330 or any adjournment at any date, time and place thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั5งนี5 ดังนี5
I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:

(1) วาระที 1 พิจารณาอนุมตั กิ ารลงทุนในทรัพย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน$ ฐานเพิม เติมครั$งที 1 และ ธุรกรรมอืน ๆทีเ กีย วข้ อง
Agenda No. 1 To consider and approve the investment in additional infrastructure assets no. 1 and other related transactions
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วาระที 1.1 พิจารณาอนุมตั กิ ารลงทุนในทรัพย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน$ ฐานประเภทเส้ นใยแก้ วนําแสง (Optical Fiber Cables) เพิม เติม
และการเข้ าทําสั ญญาทีเ กีย วกับการซื$อขายทรัพย์ สินดังกล่ าว
Agenda No. 1.1 To consider and approve the investment in additional infrastructure assets which are Optical Fiber Cables
and the entry into agreements in relation to the sale of such assets

(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 ดังนี5
(b)

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

Approve

Disapprove

งดออกเสี ยง
Abstain

วาระที 1.2 พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดหาผลประโยชน์ จากทรัพย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน$ ฐานประเภทเส้ นใยแก้ วนําแสง (Optical Fiber Cables) เพิม เติม
Agenda No. 1.2 To consider and approve the seeking of benefits from the infrastructure assets, which are Optical Fiber Cables

(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 ดังนี5
(b)

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

Approve

Disapprove

งดออกเสี ยง
Abstain

วาระที 1.3 พิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ ไขเพิม เติมสั ญญาทีเ กีย วข้ องกับทรัพย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน$ ฐานทีก องทุนลงทุนอยู่ในปัจจุบัน
Agenda No. 1.3 To consider and approve amendments to agreements relating to the Fund’s existing infrastructure assets
currently invested by the Fund

(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 ดังนี5
(b)

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

Approve

Disapprove

งดออกเสี ยง
Abstain

วาระที 1.4 พิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ ไขเพิม เติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน เพือ เพิม เติมข้ อมูลเกีย วกับทรัพย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน$ ฐานประเภท
เส้ นใยแก้ วนําแสง (Optical Fiber Cables) เพิม เติม และการเข้ าทําและแก้ ไขเพิม เติมสั ญญาทีเ กีย วข้ องกับทรัพย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน$ ฐานทีกองทุน
ลงทุนอยู่ในปั จจุบัน รวมทั$งปรับปรุ งข้ อมูลต่ าง ๆ ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนให้ เป็ นปั จจุบัน ครบถ้ วน และเป็ นไปตามเกณฑ์ ทีสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ กาํ หนด
Agenda No. 1.4 To consider and approve amendments to details of the Fund’s scheme in order to update information about
the infrastructure assets which are Optical Fibre Cables,and the amendments to agreements relating to the Fund’s current
infrastructure assets currently invested by the Fund, and update any information contained the Fund’s scheme to comply with
applicable rules and regulations of the Office of the Securities and Exchange Commission

(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 ดังนี5
(b)

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

Approve

Disapprove

งดออกเสี ยง
Abstain



12  2   4 
Attachment 12 Page 2 of 4



 

 12  
Attachment 12 Form A

   

For natural person or juristic person who does not have custodians in Thailand

วาระที 1.5 พิจารณาอนุมตั กิ ารเพิม ทุนของกองทุนเพือ นําเงินมาลงทุนในทรัพย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน$ ฐานประเภทเส้ นใยแก้ วนําแสง (Optical Fiber
Cables) เพิม เติม
Agenda No. 1.5 To consider and approve the increase of registered capital of the Fund for the purpose of investing in
additional infrastructure assets which are Optical Fiber Cables

(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 ดังนี5
(b)

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

Approve

Disapprove

งดออกเสี ยง
Abstain

วาระที 1.6 พิจารณาอนุมตั กิ ารเสนอขายและจัดสรรหน่ วยลงทุนทีอ อกใหม่
Agenda No. 1.6 To consider and approve the offering and allotment of newly issued units

(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 ดังนี5
(b)

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

Approve

Disapprove

งดออกเสี ยง
Abstain

วาระที 1.7 พิจารณาอนุมตั ธิ ุรกรรมการกู้ยมื เงินเพือ นําเงินมาลงทุนในทรัพย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน$ ฐานประเภทเส้ นใยแก้ วนําแสง
(Optical Fiber Cables) เพิม เติม และการก่ อหลักประกันทีเ กีย วข้ อง
Agenda No. 1.7 To consider and approve the borrowing transaction for the purpose of making additional investment in the
infrastructure assets (which are Optical Fiber Cables) and the creation of relevant security interest

(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 ดังนี5
(b)

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

Approve

Disapprove

งดออกเสี ยง
Abstain

(2) วาระที 2 พิจารณาเรืองอืน ๆ (ถ้ ามี)
Agenda No. 2 To consider other business (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 ดังนี5
(b)

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

Approve

Disapprove

งดออกเสี ยง
Abstain
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(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดทีไม่เป็ นไปตามทีระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี5 ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยงนั5นไม่ถูกต้องและไม่ใช่
เป็ 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 พเจ้าแต่งตั5งให้บุคคลอืนซึงมิใช่บุคลากรของ บลจ.บัวหลวง จํากัด ให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะของข้าพเจ้าแต่ไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยง
ลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อระบุ ไว้ไม่ชัด เจน หรื อในกรณี ทีทีประชุ มมี การพิจารณาหรื อลงมติ ในเรื องใดนอกเหนื อจากเรื องที ระบุ ไว้ขา้ งต้น รวมถึ งกรณี ทีมีการแก้ไ ข
เปลียนแปลงหรื อเพิม เติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
In case I/we have appointed a person, who is not the staff of BBLAM Asset Management , as my/our proxy, but have not specified my/our
voting intention in any agenda or such instruction is 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.

(7) ในกรณี ทีขา้ พเจ้าแต่งตั5งให้บุคลากรของ บลจ.บัวหลวง จํากัด ให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะของข้าพเจ้า โดยให้มีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ
ตามทีเห็นสมควร หรื อกรณี ทีขา้ พเจ้าแต่งตั5งให้บุคลากรของ บลจ.บัวหลวง จํากัดให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะแต่มิได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อ
ระบุไว้ไม่ชดั เจนนั5น ให้ถือว่าข้าพเจ้ากําหนดให้บุคลากรของ บลจ.บัวหลวง จํากัดในฐานะผูร้ ับมอบฉันทะของข้าพเจ้า ใช้สิทธิ ออกเสี ยงเห็นด้วยในมติดงั กล่าวในทุกวาระของ
การประชุมดังกล่าวข้างต้น
In case that I/we appoint the staff of BBL Asset Management as my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem
appropriate or in cast that I/we appoint the staff of BBL Asset Management as my/our proxy but I/we do not specify my/our voting instruction in any agenda
or such instruction is not clearly specified, it shall be deem that I/we instruct the staff of BBL Asset management to vote “Approve” in all agendas of the
meeting

กิจการใดทีผรู ้ ับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณี ทีผรู ้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามทีขา้ พเจ้าระบุในหนังสื อมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้า
ได้กระทําเองทุกประการ
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
)

หมายเหตุ
1. ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหน่วยลงทุนให้ผรู ้ ับ
มอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสี 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.

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

3. กรุ ณาแนบเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามทีระบุไว้ในเอกสารแนบ 11 (วิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะ) ของหนังสื อเชิญประชุมมาพร้อมกับ
หนังสื อมอบฉันทะนี5ดว้ ย
Please submit required supporting documents as specified in Attachment 11 (Procedures on registration, meeting attendance and granting of proxy) to the
Notice of this Meeting together with this Proxy Form.
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