สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

แบบ ก
Form A.

หนังสื อมอบฉันทะ
PROXY

เขียนที่
Written at

วันที่

เดือน

พ.ศ.

Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า

สัญชาติ

I/We

nationality

อยูบ่ า้ นเลขที่

ถนน

Reside at

Road

ตาบล/แขวง
Tambol/Khwaeng

อาเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณี ย ์

Amphur/Khet

Province

Postal Code

(2) เป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า กลุ่มน้ าตาลครบุรี (KBSPIF) (“กองทุนรวม”)
being a unitholder of Khonburi Sugar Power Plant Infrastructure Fund (KBSPIF) (the “Fund”),
โดยถือหน่วยลงทุนจานวนทั้งสิ้ นรวม
หน่วย
holding the total amount of

units,

และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสี ยง

and having the right to vote equal to

votes.

(3) ขอมอบฉันทะให้

อายุ

ปี อยูบ่ า้ นเลขที่

Hereby appoint

age

years, reside at

ถนน

ตาบล/แขวง

อาเภอ/เขต

Road

Tambol/Khwaeng

Amphur/Khet

จังหวัด

รหัสไปรษณี ย ์

Province

Postal Code

หรื อบุคคลของบริ ษทั จัดการ
or the personnel of the Management Company, namely

อายุ

ปี อยูบ่ า้ นเลขที่

age

years, reside at

ถนน

ตาบล/แขวง

อาเภอ/เขต

Road

Tambol/Khwaeng

Amphur/Khet

จังหวัด

รหัสไปรษณี ย ์

Province

Postal Code

คนหนึ่ งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม สามัญผูถ้ ือหน่วยลงทุน ประจาปี
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

2565 ผ่านสื่ อ

to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Unitholders through electronic media (E-AGM) on
April 29, 2022 at 2 p.m. or any adjournment at any date, time and place thereof.

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

(1) วาระที่ 1

รับทราบสรุปประเด็นสาคัญในลักษณะคาถามและคาตอบจากการสอบถามข้ อมูลเพิม่ เติมของผู้ถือหน่ วยลงทุนที่เกี่ยวข้ อง
กับรายงานข้ อมูล แทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวม ประจาปี 2564

Agenda Item 1 To acknowledge the summary of questions and answers following additional inquiries from the
unitholders related to the Report of the Fund in lieu of convening the 2021 Annual General Meeting of
Unitholders

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)
(2) วาระที่ 2

รับทราบการจัดการกองทุนรวมในเรื่ องที่สาคัญ และแนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต

Agenda Item 2 To acknowledge the Fund’s significant management and future direction in management

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

(3) วาระที่ 3

รับทราบผลการดาเนินงานของกองทุนรวม ประจาปี 2564

Agenda Item 3 To acknowledge the Fund’s performance for the year 2021

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)
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แบบ ก
(4) วาระที่ 4

รับทราบงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีกาไรขาดทุนสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

Form A.

Agenda Item 4 To acknowledge the statement of financial position (balance sheet) and the profit and loss statement for
the year ended December 31, 2021

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)
(5) วาระที่ 5

รับทราบการจ่ ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2564

Agenda Item 5 To acknowledge the dividend payment for the year 2021

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)
(6) วาระที่ 6

รับทราบการแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2562

Agenda Item 6 To acknowledge the appointment of the auditor and the determination of audit fee for the year 2022

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)
(7) วาระที่ 7

เรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

Agenda Item 7 Other matters (if any)




(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(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 ดังนี้
(b)

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

 เห็นด้วย

Approve

 ไม่เห็นด้วย

Disapprove

 งดออกเสี ยง
Abstain

(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนัง สื อมอบฉันทะนี้ ใ ห้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยงนั้นไม่ถูกต้อง
และไม่ใช่เป็ 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 v otes
as a unitholder.

(6) ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อในกรณี ที่ ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อ
ลงมติในเรื่ องใดนอกเหนื อจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและ
ลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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.

กิ จ การใดที่ ผู ้รั บมอบฉั นทะได้ก ระท าไปในการประชุ ม เว้น แต่ ก รณี ที่ ผู ้รั บมอบฉั น ทะไม่ อ อกเสี ย งตามที่ ข ้า พเจ้า ระบุ ใ นหนั ง สื อ มอบฉันทะ
ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
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.

ลงชื่อ/Signed
(

ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
)

ลงชื่อ/Signed
(

ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
)

หมายเหตุ
1. ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหน่วยลงทุน
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี 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 duty stamp of Baht 20
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FOR FOREIGN UNITHOLDERS WHO HAVE CUSTODIANS IN THAILAND ONLY

สาหรับเฉพาะกรณี ที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศ
และแต่งตั้งให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหน่วยลงทุนให้เท่านั้น

แบบ ข.
Form B.

หนังสื อมอบฉันทะ
PROXY

เขียนที่
Written at

วันที่

เดือน

พ.ศ.

Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า

สัญชาติ

I/We

nationality

อยูบ่ า้ นเลขที่

ถนน

Reside at

Road

ตาบล/แขวง
Tambol/Khwaeng

อาเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณี ย ์

Amphur/Khet

Province

Postal Code

ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กบั
as a Custodian for

ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า กลุ่มน้ าตาลครบุรี (KBSPIF) (“กองทุนรวม”)
being a unitholder of Khonburi Sugar Power Plant Infrastructure Fund (KBSPIF) (the “Fund”),

โดยถือหน่วยลงทุนจานวนทั้งสิ้ นรวม

หน่วย

holding the total amount of

units,

และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสี ยง

and having the right to vote equal to

votes.

(2) ขอมอบฉันทะให้

อายุ

ปี อยูบ่ า้ นเลขที่

Hereby appoint

age

years, reside at

ถนน

ตาบล/แขวง

อาเภอ/เขต

Road

Tambol/Khwaeng

Amphur/Khet

จังหวัด

รหัสไปรษณี ย ์

Province

Postal Code

หรื อบุคคลของบริ ษทั จัดการ
or the personnel of the Management Company, namely

อายุ

ปี อยูบ่ า้ นเลขที่

age

years, reside at

ถนน

ตาบล/แขวง

Road

Tambol/Khwaeng

จังหวัด

อาเภอ/เขต
Amphur/Khet

รหัสไปรษณี ย ์

Province

Postal Code

คนหนึ่ งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยลงทุน ประจาปี
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

2565 ผ่านสื่ อ

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 through electronic media
(E-AGM) on April 29, 2022 at 2 p.m. or any adjournment at any date, time and place thereof.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf at this meeting as follows:




มอบฉันทะตามจานวนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้
To grant the total amount of units holding and having the right to vote

มอบฉันทะบางส่ วน คือ
To grant the partial units as follows:

 หน่วยลงทุน

หน่วย และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้
units, and having the right to vote equal to

เสี ยง
votes.

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7
FOR FOREIGN UNITHOLDERS WHO HAVE CUSTODIANS IN THAILAND ONLY

สาหรับเฉพาะกรณี ที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศ
และแต่งตั้งให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหน่วยลงทุนให้เท่านั้น

แบบ ข.
Form B.

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

(1) วาระที่ 1

รับทราบสรุปประเด็นสาคัญในลักษณะคาถามและคาตอบจากการสอบถามข้ อมูลเพิม่ เติมของผู้ถือหน่ วยลงทุนที่เกี่ยวข้ อง
กับรายงานข้ อมูล แทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวม ประจาปี 2564

Agenda Item 1 To acknowledge the summary of questions and answers following additional inquiries from the
unitholders related to the Report of the Fund in lieu of convening the 2021 Annual General Meeting of
Unitholders

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)
(2) วาระที่ 2

รับทราบการจัดการกองทุนรวมในเรื่ องที่สาคัญ และแนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต

Agenda Item 2 To acknowledge the Fund’s significant management and future direction in management

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)
(3) วาระที่ 3

รับทราบผลการดาเนินงานของกองทุนรวม ประจาปี 2564

Agenda Item 3 To acknowledge the Fund’s performance for the year 2021

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)
(4) วาระที่ 4

รับทราบงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีกาไรขาดทุนสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

Agenda Item 4 To acknowledge the statement of financial position (balance sheet) and the profit and loss statement for
the year ended December 31, 2021

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)
(5) วาระที่ 5

รับทราบการจ่ ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2564

Agenda Item 5 To acknowledge the dividend payment for the year 2021

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)
(6) วาระที่ 6

รับทราบการแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2562

Agenda Item 6 To acknowledge the appointment of the auditor and the determination of audit fee for the year 2022

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)
(7) วาระที่ 7

เรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

Agenda Item 7 Other matters (if any)




(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(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 ดังนี้
(b)

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

 เห็นด้วย

Approve

เสี ยง  ไม่เห็นด้วย

เสี ยง  งดออกเสี ยง

เสี ยง

votes

votes

votes

Disapprove

Abstain

(5) การลงคะแนนเสี ยงของผู ร้ ั บมอบฉันทะในวาระใดที่ ไม่เป็ นไปตามที่ ระบุ ไ ว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ ใ ห้ถือว่า การลงคะแนนเสี ยงนั้นไม่ถูกต้อง
และไม่ถือเป็ นการลงคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and not the vote of
a unitholder.

(6) ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจนหรื อในกรณี ที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติ
ในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทน
ข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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.

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7
FOR FOREIGN UNITHOLDERS WHO HAVE CUSTODIANS IN THAILAND ONLY

สาหรับเฉพาะกรณี ที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศ
และแต่งตั้งให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหน่วยลงทุนให้เท่านั้น

แบบ ข.
Form B.

กิจการใดที่ผูร้ ับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณี ที่ผูร้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสื อมอบฉันทะ ให้ ถือเสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our in tention(s)
specified in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed
(

ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
)

ลงชื่อ/Signed
(

ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
)

หมายเหตุ
1. หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. นี้ ใช้เฉพาะกรณี ที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหน่วยลงทุนให้เท่านั้น
Only foreign unitholders whose name appears in the registration book who have a Custodian in Thailand can use the Proxy Form B.

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

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

(2) หนังสื อยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ 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 ือหน่วยลงทุนที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหน่วยลงทุน
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสี 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 duty stamp of Baht 20.

