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สาํหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทวัไป 

For general unitholders  

หนังสือมอบฉันทะ 
PROXY 

 

เขียนที   

Written at 

วนัที เดือน  พ.ศ.  

Date Month B.E. 
 

(1) ขา้พเจา้                      สญัชาต ิ   

I/We                        Nationality   

อยู่บา้นเลขท ี           ถนน                    ตาํบล/แขวง  

residing at No.              Road                                                                       Sub-district  

อาํเภอ/เขต           จงัหวดั                   รหสัไปรษณีย ์             

District                                                  Province                                                                        Postal Code 

หมายเลขโทรศพัทที์สามารถติดต่อได ้       

Contact Phone Number 
 

(2) เป็นผูถ้ือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมโครงสรา้งพนืฐานบรอดแบนดอิ์นเทอรเ์น็ต จสัมิน (JASIF) โดยถือหน่วยลงทุนรวมทงัสิน         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.  
  

(3) ขอมอบฉันทะให ้ 

hereby appoint 

            อาย ุ      ปี  อยู่บา้นเลขที                                        

    Age              years,  residing at No.  

ถนน   ตาํบล/แขวง  อาํเภอ/เขต  

Road                   Sub-district    District   

จงัหวดั   รหัสไปรษณีย ์                                     

Province                          Postal Code                   

หรือ 
or 

    รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกจิอสังหารมิทรพัยแ์ละโครงสร้างพืนฐาน บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุนรวม บัวหลวง จาํกัด   

Deputy Managing Director of Real Estate and Infrastructure Investment Business Group, BBL Asset Management Co., Ltd., namely 

           นายพรชลิต พลอยกระจ่าง        อาย ุ 53     ปี  อยู่บา้นเลขที              5/34 ซอย สวนพลู  

           Mr. Pornchalit Ploykrachang                                  Age          53        years,   residing at                   5/34 Soi Suan Phlu 

ถนน              ตาํบล/แขวง                   ทุ่งมหาเมฆ                       อาํเภอ/เขต                 สาทร   

Road                                                        Sub-district                       Thung Maha Mek                           District                        Sathorn 

จงัหวดั         กรุงเทพมหานคร   รหัสไปรษณีย ์            10120    

Province                      Bangkok                                     Postal Code                   10120  

   

คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของข้าพเจ้าเพือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของ 

กองทุนรวมโครงสรา้งพืนฐานบรอดแบนดอิ์นเทอรเ์น็ต จัสมิน (JASIF) ครงัที 1/2565 (EGM) ในวันอังคารที 18 ตุลาคม  เวลา 13.00 น. (เริม

ลงทะเบียน 12.00 น.) ห้องวิภาวดีบอลลูม ชันL โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซาลาดพรา้ว เลขที 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร 10900 หรือทีจะพึงเลือนไปในวนั เวลา และสถานทีอนืดว้ย   

any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Unitholders No. 1/2022 (EGM) on Tuesday 18 

October 2022 at 1.00 p.m. (registration starts at 12.00 P.M.) at Vipavadee Ballroom, L floor, Centara Grand Central Ladprao Hotel, 

No. 1695 Phahonyothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900 or any adjournment at any date, time and place thereof.  
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(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครงันี ดงันี 

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

 

 (1) วาระที 1 พิจารณาอนุมัติให้ JAS ดําเนินการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม และการขายหุ้นสามัญใน TTTBB ให้แก่ AWN 

และ/หรอืบุคคลที AWN กาํหนด พิจารณาอนมุตัิผ่อนผัน และ/หรือ แก้ไขรายละเอียดบางประการในสญัญาจัดหา

ผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพืนฐาน ยกเลิกสัญญาบางฉบับทีเกียวข้อง การเพิมค่าเช่าล่วงหน้าท ี

TTTBB ตกลงชําระให้กองทุนรวม และแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมตามทีจําเป็นเพือให้กองทุนรวม

ดําเนินการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในวาระนีได้ ซึงรวมถึงการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมเพือให้

กองทุนรวมสามารถคืนเงินลงทุนในจาํนวนไม่เกินค่าเช่าล่วงหน้าที TTTBB ตกลงชาํระให้กองทุนรวม  
Agenda No. 1 To consider and approve: (i) JAS’s sale of its investment units in the Fund and its ordinary shares in TTTBB to AWN and/or any person 

designated by AWN, (ii) the waiver of and/or amendment to certain provisions of the Benefits Seeking Agreements, (iii) the termination 

of the relevant agreements, (iv) the increase in advance rental payment payable by TTTBB to the Fund, and (v) the  amendment to the 

Fund’s scheme to the extent necessary to comply with the resolution of unitholders on the related matters, including any amendment to 

the Fund’s scheme which assures the Fund’s recovery of investments in an amount not exceeding the advance rental payment payable 

by TTTBB to the Fund  

ทีประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนจะพิจารณาลงมติในวาระที 1.2 ถึง 1.3 ก็ต่อเมือทีประชุมผูถ้ือหน่วยลงทุนมีมติอนุมัติในวาระที 1.1 เท่านนั โดยผลการพิจารณาของทีประชุมผู้ถือ

หน่วยลงทนุในวาระที 1.2 ถึง 1.3 จะไม่ถือเป็นเงือนไขซงึกนัและกนัและไม่ถือเป็นเงอืนไขของวาระที 1.1 

The unitholders’ meeting will consider and vote on Agenda 1.2 and 1.3 only after Agenda 1.1 is approved.  The result of Agenda 1.2 and 1.3 are not 

conditional upon each other and not conditional on the result of Agenda 1.1.   

วาระที 1.1  พิจารณาอนุมัติให้ JAS ดําเนินการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม และการขายหุ้นสามัญใน TTTBB ให้แก่ AWN 

และ/หรือบุคคลที AWN กําหนด ตลอดจนผ่อนผัน และ/หรือแก้ไข รายละเอียดบางประการทีเกียวข้องกับการ

เปลยีนตัวผู้สนับสนุนจาก JAS เป็น AWN และ/หรือบุคคลท ีAWN กําหนด รวมถึงการแก้ไขข้อห้ามในการแข่งขัน

กับกองทุนรวมและเรืองอืน ๆ ภายใต้สัญญาข้อตกลงดําเนินการ และแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมตามที

จาํเป็นเพือใหส้อดคล้องกับมติของทีประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน 
Agenda No. 1.1 To consider and approve: (i) JAS’s sale of its investment units in the Fund and its ordinary shares in TTTBB to AWN and/or any person 

designated by AWN, (ii) the waiver of and/or amendment to certain provisions relating to the replacement of JAS with AWN and/or any 

person designated by AWN as the sponsor, (iii) the amendment to the non-competition provision and other matters under the 

Undertaking Agreement, and (iv) the amendment to the Fund’s scheme to the extent necessary to reflect the unitholders’ resolution  

 (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 ดงัน ี

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

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

   Approve          Disapprove  Abstain 

วาระที 1.2  พิจารณาอนุมัติผ่อนผัน และ/หรือ แก้ไขรายละเอียดบางประการทีเกียวข้องกับการเช่าและค่าเช่าเส้นใยแก้วนํา

แสง (OFCs) และยกเลิกสัญญาประกันรายได้ค่าเช่า และสัญญาให้บริการจัดหาผู้เช่าทรัพยสิ์น และการเพิมค่า

เช่าล่วงหน้าที TTTBB ตกลงชําระให้กองทุนรวม และแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมตามทีจําเป็นเพือให้

สอดคล้องกบัมติของทีประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ซึงรวมถึงการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมเพือให้กองทนุรวม

สามารถคืนเงินลงทุนในจาํนวนไม่เกินค่าเช่าลว่งหน้าที TTTBB ตกลงชาํระให้กองทนุรวม 
Agenda No. 1.2 To consider and approve (i) the waiver of and/or amendment to certain provisions relating to the lease and rental payment of optical 

fibre cables, (ii) the termination of the Rental Assurance Agreement and the Marketing Services Agreement, (iii) the increase in 

advance rental payment payable by TTTBB to the Fund, and (iv) the amendment to the Fund’s scheme to the extent necessary to 

reflect the unitholders’ resolution, including any amendment to the Fund’s scheme which ensures the Fund’s recovery of investments in 

an amount not exceeding the advance rental payment payable by TTTBB to the Fund  

 (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 
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วาระที 1.3  พิจารณาอนุมัติผ่อนผัน และ/หรือแก้ไข รายละเอียดบางประการทีเกียวข้องกับสัญญาข้อตกลงดําเนินการ และ

ยกเลิกสัญญาบัญชีธนาคาร และแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมตามทีจําเป็นเพือให้สอดคล้องกับมติของที

ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน 
Agenda No. 1.3 To consider and approve: (i) the waiver of and/or amendment to certain provisions relating to the Undertaking Agreement, (ii) the 

termination of the Escrow Account Agreement, and (iii) the amendment to the Fund’s scheme to the extent necessary to reflect the 

unitholders’ resolution  

 (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 

(2) วาระท ี2  พิจารณาเรืองอนืๆ (ถ้ามี) 
Agenda No. 2  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 ให้ผูร้บัมอบฉันทะมี

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. 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. 

2. กรุณาติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

Please affix stamp duty of 20 Baht. 

3. กรุณาแนบเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามทีระบุไวใ้นเอกสารแนบ  (ขอ้ปฏิบตัิเกยีวกบัวิธีการลงทะเบียน การเขา้รว่มประชมุ และการมอบฉันทะ สาํหรบั

การประชมุวิสามญัผูถ้ือหน่วยลงทนุ (EGM)) ของหนงัสือเชิญประชมุมาพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉันทะนีดว้ย 

Please submit required supporting documents as specified in Attachment 5 (Procedures on registration, meeting attendance and granting of proxy for the extraordinary general 

meeting of unitholders (EGM)) to the Notice of this Meeting together with this Proxy Form. 

 


