ที 461/2564
เรือง

วันที 19 มีนาคม 2564

การจัด ส่ งรายงานข้อ มูล ให้ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น รับ ทราบแทนการจั ด ประชุม สามั ญ ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ของ
กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) ประจําปี 2564 (เพิมวัน Record Date)

เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยทีสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ได้ส่งผลกระทบต่อการจัด
ประชุมทีมีการรวมตัวกันของบุคคลจํานวนมาก ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทน/จ. 10/2564
เรือง การผ่อนผันการดําเนินการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐาน และ ทรัสต์เพือการลงทุนใน
อสังหาริม ทรัพย์ ในปี พ.ศ. 2564 เนื องจากสถานการณ์ก ารระบาดของโรคติ ด เชื อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิท 19) ลงวัน ที
21 มกราคม 2564 ซึงมีผลบังคับใช้ตังแต่วันที 29 มกราคม 2564 เป็ นต้นไป (“ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที

ทน/จ. 10/2564”) ระบุว่าในกรณีการประชุมสามัญประจําปี ทีจัดขึนในปี พ.ศ. 2564 ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมใดเป็ น การประชุมเพื อรายงานให้ผู้ถื อ หน่ว ยลงทุน รับ ทราบเท่ านัน โดยไม่ มี ก ารขอมติ จ ากผู้ถื อหน่ วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจดําเนินการด้วยวิธีการอืนแทนการจัดประชุมสามัญประจําปี เพือรายงานให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนรับทราบ
ข้อมูลตามทีประกาศข้างต้นกําหนดนัน
เพือความปลอดภัยของผูถ้ ือหน่วยลงทุน ประกอบกับวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
โครงสร้างพืนฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) (“กองทุนรวม”) ในครังนี มีเพียงวาระรายงานเพือให้ผูถ้ ือ
หน่วยลงทุน รับ ทราบ โดยไม่มีก ารขอมติจากผูถ้ ื อหน่วยลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
(“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวม ได้พิจารณาแล้วจึงเห็นสมควรให้มีการจัดส่งรายงานข้อมูลให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนรับทราบในเรืองทีเกียวข้องแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจําปี 2564 ของกองทุนรวม
ตามทีประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทน/จ. 10/2564 ดังกล่าวข้างต้นกําหนด (“รายงานข้อมูล”)
ในการนี บริษัทจัดการขอแจ้งเรืองทีจะรายงานให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนรับทราบในรายงานดังกล่าว ดังต่อไปนี
เรืองที 1
เรืองที 2
เรืองที 3
เรืองที 4

รับทราบการจัดการกองทุนรวมในเรืองทีสําคัญ และแนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต
รับทราบฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ประจําปี 2563
รับทราบการจ่ายเงินปั นผล ประจําปี 2563
รับทราบการแต่งตังผูส้ อบบัญชี และค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ประจําปี 2564

โดยบริษัท จัดการขอเรียนเพิมเติมว่า ตามทีบริษัทจัดการได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
เสนอเรืองเพือบรรจุเป็ นวาระการประชุมล่วงหน้าสําหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมประจําปี
2564 ในระหว่างวัน ที 24 ธัน วาคม 2563 ถึงวัน ที 31 มกราคม 2564 เพือให้เป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์การกํากับ ดูแ ล
กิจการทีดีในการดูแลสิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนนัน บริษัทจัดการขอแจ้งให้ทราบว่า ไม่มผี ถู้ ือหน่วยลงทุนเสนอเรืองเพือ
บรรจุเป็ นวาระการประชุมล่วงหน้าสําหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมประจําปี 2564 แต่อย่างใด
ทังนี เพือเป็ นการกําหนดสิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอแจ้งวันกําหนดรายชือผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพือ
กําหนดสิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทีจะได้รบั การจัดส่งรายงานข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยลงทุนประจําปี
2564 ของกองทุนรวม (Record Date) ในวันที 5 เมษายน 2564 โดยบริษัท จัดการคาดว่าจะสามารถจัดส่งรายงาน
ข้อมูลและเอกสารประกอบทีเกียวข้อง ซึงรวมถึงรายงานประจําปี 2563 ของกองทุนรวม (ในรู ปแบบ QR Code) ให้แก่
ผูถ้ ือหน่วยลงทุน โดยจะจัดส่งผ่านช่องทางไปรษณียต์ อบรับ รวมทังเผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของกองทุนรวม www.jas-if.com ในวันที 23 เมษายน 2564 นี
นอกจากนี เพือเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทีได้รบั รายงานข้อมูลและเอกสารประกอบทีเกียวข้อง ซึงรวมถึง
รายงานประจําปี 2563 ของกองทุนรวมสามารถสอบถามข้อมูลเพิมเติมเกียวกับเรืองดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งช่อง
ทางการสื อสารเพื อให้ผู้ถื อ หน่ วยลงทุ น สามารถสอบถามข้อ มูล เพิ มเติม หรือ ข้อสงสัย จากบริษั ท จัด การ รวมถึ ง
ระยะเวลาในการสอบถามดังกล่าวให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนรับทราบพร้อมกับการจัดส่งรายงานข้อมูลและเอกสารประกอบที
เกียวข้อง ซึงรวมถึงรายงานประจําปี 2563 ของกองทุนรวมต่อไป
จึงเรียนมาเพือโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
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