18 April 2019
Subject

Invitation to the 2019 Annual General Meeting of Unitholders

To

Unitholders of Buriram Sugar Group Power Plant Infrastructure Fund (BRRGIF)

Attachment

1. 2018 Annual Report
2. Registration Form
3. Procedure for registration, attendance of the Meeting and proxy granting
4. Proxy Form
5. Information of Fund Manager from BBLAM as Proxy to attend the meeting
6. Map of venue of the Meeting

As BBL Asset Management Company Limited (the "Management Company"), the Management Company of Buriram
Sugar Group Power Plant Infrastructure Fund (BRRGIF) (the "Fund") determined to convene the 2019 Annual
General Meeting of Unitholders on Friday 26 April 2019, at 10.00 hours, at Platinum Hall, 3rd floor, Grand Mercure
Fortune Hotel, 1 Fortune Town Building, Ratchadapisek Road, Dindaeng Sub-District, Dindaeng District, Bangkok
10400, and would like to propose unitholders to consider matters according to the following agendas:
Agenda 1

To acknowledge the Fund information

Facts and Rationale
In order to report the information regarding the Fund since its establishment until present to unitholders because this
is the first annual general meeting since the Fund was established, which is pursuant to the Notification of the
Capital Market Supervisory Board No. TorNor. 1/2554 Re: Rules, Conditions and Procedures for Establishment and
Management of Infrastructure Funds (as amended) which stipulated that the Management Company shall convene
the annual general meeting within 4 months from the end of the fiscal year.
Opinion of the Management Company
The Management Company considered it appropriate to report to the 2019 Annual General Meeting of Unitholders
to acknowledge the Fund Information.
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Agenda 2

To acknowledge the Operating Performance and the Financial Statements of the Fund for the year 2018

Facts and Rationale
The Management Company prepared the Operating Performance for the fiscal period from 1 January 2018 to 31
December 2018. The Fund=s Financial Statements as of 31 December 2018 were conducted in accordance with the
accounting standard and audited by the certified public accountants from PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd., the
details of which appear in the 2018 Annual Report, Attachment 1, which delivered to the unitholders with this
invitation letter.
Opinion of the Management Company
The Management Company considered it appropriate to report to the Meeting that the Fund's Operating
Performance according to the 2018 Annual Report and the Fund's Financial Statements and Income Statement as of
31 December 2018 are accurate, appropriate and in accordance with the provisions in the Fund's Prospectus. In
this regard, the Fund's Operating Performance according to the 2018 Annual Report can be summarized as follows:

Statement
Balance Sheet
Total assets
Total liabilities
Net assets
Net asset value per unit (Baht)
Income Statement
Total income
Total expenses
Net investment income
Increase in net assets resulting from
operations
Cash Flow Statement
Net cash from operating activities
Net cash from financing activities
Net increase in cash at bank
Cash at bank at the beginning of period
Cash at bank at the end of period

Year 2018
(Unit: million Baht)
3,654.64
2.82
3,651.82
10.4337
264.17
27.29
236.88
217.41
274.63
(274.96)
(0.33)
7.85
7.52
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To acknowledge the payment of dividends for the year 2018

Facts and Rationale
For the period from 1 January to 31 December 2018, the net assets resulting from operations had been increased
during the year, equivalent to Baht 217.41 million, and the Fund had distributed interim dividends to the unitholders,
equivalent to Baht 274.96 million, or equivalent to Baht 0.7856 per unit.
Opinion of the Management Company
The Management Company opined that it is accurate and appropriate, and the information on dividend rates, which
were paid at each operating period since the initial operation date can be summarized as follows:
No.

Performance Period

Payment Date

1

1 August - 31 December 2017

0.29000

26 March 2018

2

1 January - 30 June 2018

0.34000

7 September 2018

3

1 July - 30 September 2018

0.15560

26 December 2018

4

1 October - 31 December 2018

0.13143

22 March 2019

Total
Agenda 4

Dividend Rate
(Baht/Unit)

0.91703

To acknowledge the appointment of auditors and the audit fees for the year 2019

Facts and Rationale
The Management Company appointed auditors from PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd. as the auditors of the
Fund for the 2019 Financial Statement, with the remuneration at the amount of Baht 1,500,000 namely:
1. Ms. Sukhumaporn Wong-ariyaporn,
Certified Public Accountant Registration No. 4843; and
2. Ms. Prasit Yuengsrikul,
Certified Public Accountant Registration No. 4174; and
3. Mr. Sa-nga Chokenitisawat,
Certified Public Accountant Registration No. 11251.
Opinion of the Management Company
The Management Company opined that the auditors from PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd. had carried out its
duties appropriately and independently, and none of them has any relationship or vested interest with the Fund.
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Therefore, it was deemed appropriate to consider appointing the auditors PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd.,
namely:
1. Ms. Sukhumaporn Wong-ariyaporn,
Certified Public Accountant Registration No. 4843; and
2. Ms. Prasit Yuengsrikul,
Certified Public Accountant Registration No. 4174; and
3. Mr. Sa-nga Chokenitisawat,
Certified Public Accountant Registration No. 11251.
to be the auditors of the Fund for the year 2019, and deemed it appropriate to determine the remuneration
for the auditors for the year 2019, in the amount of Baht 1,500,000. In case such auditors cannot perform the work,
PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd. shall provide other certified public accountants of PricewaterhouseCoopers
ABAS Ltd. to perform audits and provide the opinion on the financial statements. Therefore, it was deemed
appropriate to announce to the 2019 Annual General Meeting of Unitholders for acknowledgement.
In this regard, the Management Company prepared the summary of the comparison of the auditors'
remuneration between 2017, 2018 and 2019.
Year 2017
Year 2018
Year 2019
Baht 1,000,000

Agenda 5

Baht 1,500,000

Baht 1,500,000

Other matters (if any)

The unitholders are hereby invited to attend the Meeting on the date and at time and place stated in this
invitation letter. The Management Company will open for the unitholders to register from 9.00 hours. The unitholders
who cannot attend the Meeting and wish to appoint a proxy to attend and cast the vote at the Meeting on their
behalf, please complete and duly execute in Registration Form as appeared in Attachment 2 and any of the Proxy
Forms enclosed with this invitation letter, as appeared in Attachment 4 (with stamp duty of Baht 20 affixed). You are
kindly requested to submit the completed proxy beforehand to
BBL Asset Management Company Limited
175 Sathorn City Tower, 7th, 21st and 26th Floor,
South Sathorn Road, Thungmahamek Sub-District,
Sathorn District, Bangkok 10120
by 25 April 2019 at 15.00 hours, or present to the Management Company or the person assigned by the
Management Company at meeting venue before the commencement of the Meeting.
The unitholders and the proxies, who will attend the Meeting, shall present the identity documents to attend
the Meeting following to the details specified in Attachment 3, which was delivered to all unitholders with this
invitation letter, and submit such documents to the Management Company or the person assigned by the
Management Company.
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In order to protect your rights, please study the Procedure for registration, attendance of the Meeting and
proxy granting, appeared in Attachment 3, which was delivered to all unitholders with this invitation letter. Should
you have any questions regarding proxy granting, please ask BBL Asset Management Company Limited, telephone
number: 0-2674-6554, during the office hours.

Yours faithfully,

(Mr. Pornchalit Ploykrachang)
Deputy Managing Director
Real Estate & Infrastructure Investment
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Attachment 3 Page 1
-TranslationProcedures for Registration, Attendance of the Meeting and Empowerment of Proxy
For Unitholders Meeting of Buriram Sugar Group Power Plant Infrastructure Fund
26 April 2019, at 10.00 Hrs.
-----------------------------1. Registration
Unitholders or proxies can register and submit necessary documents for examination and confirmation of
their participation at the Meeting venue from 09.00 Hrs. of 26 April 2019.
2. Participation in Person
(a) As a natural person:
Present an original ID card or a Government ID card, or a valid and original passport of the
unitholders.
(b) As a juristic person:
The juristic person registered in Thailand shall submit a copy of the affidavit, certified true
and correct copy by authorized signatories and affixed with the company seal (if any).
The juristic person registered in a foreign country shall submit the affidavit as a juristic
person issued by a relevant authority in a particular country where the juristic person is
located. In case those documents are expressed in other languages, a foreign juristic
person shall prepare and enclose English translation of such documents, certified true and
correct by authorized person(s) of a juristic person.
The authorized persons of a juristic person as provided in the affidavit shall present an
original ID card or Government ID card, or valid and original passport (for foreign authorized
persons) for registration.
3. Empowerment of Proxy
- Each unitholder shall empower only one proxy to participate and cast vote on his/her behalf in the
Meeting, using the Proxy Form A (for general investors), or Proxy Form B (for investors, whose names
are shown in the unitholders3 register book as foreign investors, having appointed custodians in
Thailand to supervise their investment units), as attached.
- For convenience, please send the Proxy Form and document or evidence to the Management
Company at least 1 business day in advance, by filling the information completely and signing the
Form. Should there be any significant correction or deletion, unitholders so empowering the proxy shall
sign his/her name at every corrected/deleted spot. The Proxy Form shall be attached with Baht 20 of
stamp duty.
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4. Required Documents for Proxy Empowerment
(1) As a natural person, the unitholders so empowering the proxy shall submit the following documents:
- The Proxy Form signed by the Grantor;
- A copy of an ID card or a Government ID card, or a copy of valid passport (for foreigners so
empowering the proxies) of an empowering party, certified true and correct copy by such
empowering party; and
- A copy of an ID card or a Government ID card, or a copy of valid passport (in case of foreign
proxies) of the proxy, certified true and correct copy by the proxy.
(2) As a juristic person, the unitholders so empowering the proxy shall submit the following documents:
- The Proxy Form signed by authorized person(s) of a juristic person according to the affidavit,
and affixed with the company seal (if any);
- A copy of an ID card or a Government ID card, or a copy of valid passport (for foreigners so
empowering the proxies) of the authorized person(s) who signed the Proxy Form, certified true
and correct copy by such authorized person(s);
- The empowering party, being a juristic person registered in Thailand, shall submit a copy of the
affidavit, certified true and correct copy by authorized signatories and affixed with the company
seal (if any);
- The empowering party, being a juristic person registered in a foreign country, shall submit the
affidavit as a juristic person issued by a relevant authority in a particular country where the
juristic person is located;
- A foreign juristic person whose necessary documents are expressed in other languages shall
prepare and enclose English translation of such documents, certified true and correct by
authorized person(s) of a juristic person; and
- A copy of an ID card and/or a Government ID card, or a copy of valid passport (in case of
foreign proxies) of the proxy, certified true and correct copy by the proxy.

สิ งทีส่งมาด้วย 4 แบบ ก
Attachment 4 Form A.

หนังสื อมอบฉันทะ
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 นผู ้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ของ กองทุ น รวมโครงสร้ างพืF น ฐ านโรงไฟฟ้ ากลุ่ ม นํFา ตาลบุ รี รั ม ย์ (BRRGIF) โดยถื อ หน่ ว ยลงทุ น
being a unitholder of Buriram Sugar Group Power Plant Infrastructure Fund (BRRGIF) holding
จํา นวนทัF งสิF 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

Age

years,

อยูบ่ า้ นเลขที
Reside at

ถนน

ตําบล/แขวง

อําเภอ/เขต

Road

Tambol/Khwaeng

Amphur/Khet

จังหวัด

รหัสไปรษณี ย ์

Province

Postal Code

หรือ ผูจ้ ดั การกองทุนรวม
or the fund manager, namely

อยูบ่ า้ นเลขที 175 อาคารสาธรซิตF ีทาวเวอร์ ชัFน 7 ชัFน 21 และ ชัFน 26

นางสาวเบญจมาฑฐ์ จรู ญวงศ์นิรมล

อายุ 43 ปี

Ms. Benchamartse Jroonwongniramal

Age 43 years, Reside at

ถนน
Road

สาทรใต้

ตําบล/แขวง

South Sathorn

จังหวัด
Province

ทุง่ มหาเมฆ

Tambol/Khwaeng Thungmahamek

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

อําเภอ/เขต
Amphur/Khet

กรุ งเทพมหานคร

รหัสไปรษณี ย ์

10120

Bangkok

Postal Code

10120

สาทร
Sathorn

คนหนึ งคนใดเพียงคนเดี ยวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพือเข้าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุ มสามัญผูถ้ ือหน่วยลงทุน ครัF งที 1/2562 ในวันที
26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแพลตทินมั ฮอลล์ ชัFน 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์ เคียว ฟอร์ จูน เลขที 1 อาคารฟอร์ จูนทาวน์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดิ นแดง เขตดิ นแดง
กรุ งเทพมหานคร 10400 หรื อทีจะพึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด้วย
Any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the annual meeting of unitholders No. 1/2019 on 26 April 2019 at 10 a.m.
at Platinum Hall, 3rd Floor Grand Mercure Fortune Hotel, 1 Fortune Town Building, Ratchadapisek Road, Dindaeng, Bangkok 10400 or any
adjournment at any date, time and place thereof.

(4) จํานวนคะแนนเสี ยงทีขา้ พเจ้ามอบให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการเข้าร่ วมประชุมในครัFงนีF มีดงั นีF
The number of votes which I/ We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting are as follows:

คะแนนเสี ยงทัFงหมดทีขา้ พเจ้ามีสิทธิ ออกเสี ยง
The total number of votes which I/We am/are entitled to cast

ข้าพเจ้ามอบให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าจํานวน

เสี ยง

I/We authorize the proxy to cast

votes on my/our behalf.

หน้า 1 ของจํานวน 3 หน้า
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สิ งทีส่งมาด้วย 4 แบบ ก
Attachment 4 Form A.
(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัFงนีF ดังนีF
I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:

(1) วาระที 1

รับทราบข้ อมูลเกีย วกับกองทุนรวม

Agenda No. 1

(2) วาระที 2

To acknowledge the Fund information

รับทราบผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของกองทุน สํ าหรับปี 2561

Agenda No. 2

(3) วาระที 3

To acknowledge the Operating Performance and the Financial Statements of the Fund for the year 2018

รับทราบ เรืองการจ่ ายเงินปันผล สํ าหรับปี 2561

Agenda No. 3

(4) วาระที 4

To acknowledge the payment of dividends for the year 2018

รับทราบการแต่ งตั0งผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม และค่ าใช้ จ่ายในการสอบบัญชี สํ าหรับปี 2562

Agenda No. 4

(5) วาระที 5

To acknowledge the appointment of auditors and the audit fees for the year 2019

พิจารณาเรืองอืน ๆ (ถ้ ามี)

Agenda No. 5

Other matters (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.

e (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนีF
(b)

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

Approve

Disapprove

งดออกเสี ยง
Abstain

(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดทีไม่เป็ นไปตามทีระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนีF ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยงนัFนไม่ถูกต้องและ
ไม่ใช่เป็ 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 พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อในกรณี ทีทีประชุ มมีการพิจารณาหรื อ
ลงมติในเรื องใดนอกเหนื อจากเรื องทีระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ทีมีการแก้ไขเปลียนแปลงหรื อเพิมเติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและ
ลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
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.

กิจการใดทีผรู ้ ับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณี ทีผรู ้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามทีขา้ พเจ้าระบุในหนังสื อมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
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
)

หน้า 2 ของจํานวน 3 หน้า
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หมายเหตุ
1. ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดี ยวเป็ นผูเ้ ข้าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหน่วยลงทุน
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสี 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 ณาแนบสําเนาบัตรประชาชน (กรณี บุคคลธรรมดา) หรื อ สําเนาหนังสื อรับรองบริ ษทั พร้อมทัFงสําเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน หรื อ หนังสื อเดิ นทางของ
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม (กรณี นิติบุคคล) โดยรับรองสําเนาถูกต้องหรื อเอกสารต่าง ๆ ทีเกียวข้อง เช่น เอกสารการแจ้งเปลียนชือหรื อนามสกุล เป็ นต้น
Please attach a copy of the certified true copy of ID card (for an individual) or certified true copy of the affidavit of a company together with
a certified true copy of ID card and house register book or passport of an authorized director (for a juristic person) or any other related documents
such as the change of name or surname.

หน้า 3 ของจํานวน 3 หน้า
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สิ งทีส่งมาด้วย 4 แบบ ข.
Attachment 4 Form B.

For foreign unitholders who have custodians in Thailand only

หนังสื อมอบฉันทะ
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

ในฐานะผูป้ ระกอบธุ รกิจเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ น้ (Custodian) ให้กบั
as a Custodian for

ซึ งเป็ นผู ้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ นของกองทุ นรวม โครงสร้ า งพืM นฐานโรงไฟฟ้ ากลุ่ ม นํMา ตาลบุ รี รั ม ย์ (BRRGIF)
being a unithold er of Buri ra m Sugar Group Power Plant Infrastructure Fund (BRR GIF)

โดยถือหน่วยลงทุนจํานวนทัMงสิMนรวม

หน่วย และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ

holding the total amount of

เสี ยง

units, and having the right to vote equal to ……………………………….. votes

(2) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

อายุ

ปี

Age

years,

อยูบ่ า้ นเลขที
Reside at

ถนน

ตําบล/แขวง

อําเภอ/เขต

Road

Tambol/Khwaeng

Amphur/Khet

จังหวัด

รหัสไปรษณี ย ์

Province

Postal Code

หรือ ผูจ้ ดั การกองทุนรวม
or the fund manager, namely

อยูบ่ า้ นเลขที 175 อาคารสาธรซิตM ีทาวเวอร์ ชัMน 7 ชัMน 21 และ ชัMน 26

นางสาวเบญจมาฑฐ์ จรู ญวงศ์นิรมล

อายุ 43 ปี

Ms. Benchamartse Jroonwongniramal

Age 43 years, Reside at

ถนน
Road

สาทรใต้

ตําบล/แขวง

South Sathorn

จังหวัด
Province

ทุง่ มหาเมฆ

Tambol/Khwaeng Thungmahamek

กรุ งเทพมหานคร
Bangkok

รหัสไปรษณี ย ์
Postal Code

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

อําเภอ/เขต
Amphur/Khet

สาทร
Sathorn

10120
10120

คนหนึ งคนใดเพียงคนเดี ยวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพือเข้าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุ มสามัญผูถ้ ือหน่วยลงทุน ครัM งที 1/2562 ในวันที
26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ห้องแพลตินมั ฮอลล์ ชัMน 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน เลขที 1 อาคารฟอร์จูนทาวน์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดิ นแดง เขตดิ นแดง
กรุ งเทพมหานคร 10400 หรื อทีจะพึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด้วย
Any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the annual meeting of unitholders No. 1/2019 on 26 April 2019 at 10 a.m.
at Platinum Hall 3rd Floor Grand Mercure Fortune Hotel, 1 Fortune Town Building, Ratchadapisek Road, Dindaeng, Bangkok 10400 or any
adjournment at any date, time and place thereof.

(3) จํานวนคะแนนเสี ยงทีขา้ พเจ้ามอบให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการเข้าร่ วมประชุมในครัMงนีM มีดงั นีM
The number of votes which I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting are as follows:

คะแนนเสี ยงทัMงหมดทีขา้ พเจ้ามีสิทธิ ออกเสี ยง
The total number of votes which I/We am/are entitled to cast

ข้าพเจ้ามอบให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าจํานวน

เสี ยง

I/We authorize the proxy to cast

votes on my/our behalf.
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For foreign unitholders who have custodians in Thailand only
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัMงนีM ดังนีM
I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:

(1) วาระที 1

รับทราบข้ อมูลเกีย วกับกองทุนรวม

Agenda No. 1

(2) วาระที 2

To acknowledge the Fund information

รับทราบผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของกองทุน สํ าหรับปี 2561

Agenda No. 2

(3) วาระที 3

To acknowledge the Operating Performance and the Financial Statements of the Fund for the year 2018

รับทราบ เรืองการจ่ ายเงินปันผล สํ าหรับปี 2561

Agenda No. 3

(4) วาระที 4

To acknowledge the payment of dividends for the year 2018

รับทราบการแต่ งตั0งผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม และค่ าใช้ จ่ายในการสอบบัญชี สํ าหรับปี 2562

Agenda No. 4

(5) วาระที 5

To acknowledge the appointment of auditors and the audit fees for the year 2019

พิจารณาเรืองอืน ๆ (ถ้ ามี)

Agenda No. 5

Other matters (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 ดังนีM
(b)

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

Approve

Disapprove

งดออกเสี ยง
Abstain

(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดทีไม่เป็ นไปตามทีระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนีM ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยงนัMนไม่ถูกต้องและ
ไม่ใช่เป็ 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 พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อในกรณี ทีทีประชุ มมีการพิจารณาหรื อ
ลงมติในเรื องใดนอกเหนื อจากเรื องทีระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ทีมีการแก้ไขเปลียนแปลงหรื อเพิมเติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและ
ลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
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.

กิจการใดทีผรู ้ ับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณี ทีผรู ้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามทีขา้ พเจ้าระบุในหนังสื อมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
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
)
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หมายเหตุ
1. หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. นีM ใช้เฉพาะกรณี ทีผถู ้ ือหน่วยลงทุนทีปรากฏชื อในทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัMงให้คสั โตเดี ยน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหน่วยลงทุนให้เท่านัMน
Only foreign unitholders whose name appears in the registration book who have a Custodian in Thailand can use the Proxy Form B.

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

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

(2) หนังสื อยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุ รกิจ 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 ือหน่วยลงทุนทีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดี ยวเป็ นผูเ้ ข้าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหน่วยลงทุน
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคน เพือแยกการลงคะแนนเสี 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 stamp duty of Baht 20.
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Attachment 5
Information of Fund Manager from BBL Asset Management Co., Ltd. as Proxy to attend the Meeting
Name
Position

Age
Nationality
Address
Education Background

Certificates
Work Experience

The conflict of Interest related to the meeting
agenda

Ms. Benchamartse Jroonwongniramal
Vice President,
Real Estate & Infrastructure Investment
BBL Asset Management Co., Ltd.
43 Years
Thai
175 Sathorn City Tower, 7th,21st and 26th Floor,
South Sathorn Road, Sathorn, Bangkok 10120
- Master of Business Administration, Chulalongkorn
University.
- Bachelor of Engineering, Civil Engineering, King
Mongkut University of Technology Thonburi.
- CISA level 2
- CFPTM Certificated
- 2017- Present Vice President,
Real Estate and Infrastructure Investment
BBL Asset Management Co., Ltd.
- 2013-2017 Assistant Vice President,
Property Fund Department
UOB Asset Management Co., Ltd.
No conflict of interest

Attachment 6

Map of the meeting venue
Platinum Hall 3rd Floor, Grand Mercure Fortune Hotel

Address:

1, Ratchadaphisek Road, Dindaeng,Bangkok 10400
Tel:

0-2641-1500

How to go:
MRT : Phra Ram 9 Station Exit No.1
BTS : 1. Victory Monument Station and continue to the Bus or the Air conditioned Van
(Mean Buri -Victory Monument)
2. Asoke Station and continue to the MRT to Phra Ram 9 Station Exit No.1
Air conditioned Bus : POR OAR.36, 73, 73Kor, 98, 137, 168, 171, 172, 185, 204, 206, 514, 517,
528, 529

