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ที่ RMI021/2559  

29 มิถุนายน 2559 

เร่ือง  ขอเชิญประชุมผูถือหนวยทรัสตสามัญประจําป 2559  

เรียน  ผูถือหนวยทรัสต  

เอกสารแนบ  1. สําเนารายงานการประชุมผูถือหนวยทรัสตสามัญประจําป 2558  

  2. รายงานประจําป – 31 มีนาคม 2559 (แบบ CD-ROM) 

3. ขอมูลเก่ียวกับประวัต ิประสบการณ และการทํางานของผูสอบบัญชีของกองทรัสตฯ ประจําป 2559/2560 

4. ขอบังคับของกองทรัสตฯ สวนท่ีเก่ียวกับการประชุมผูถือหนวยทรัสต และการลงมต ิ

5. ขอมูลกรรมการอิสระที่เปนผูแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผูถือหนวยทรัสตสามัญประจําป 2559  

6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค. 
7. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม 

8. แบบฟอรมลงทะเบียน (ตองนํามาในวันประชุม) 
   

 ดวยคณะกรรมการบริษัท อาร เอ็ม ไอ จํากัด (“บริษัทฯ”) ในฐานะผูจัดการกองทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย อิมแพ็ค โกรท 
(“กองทรัสตฯ”) ไดมีมติใหเรียกประชุมผูถือหนวยทรัสตสามัญประจําป 2559 ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น.  ณ หองแกรนด           
ไดมอนด บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอร่ัม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ถ.แจงวัฒนะ ต.บานใหม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  

 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหนวยทรัสตใชสิทธิในการเสนอวาระการประชุมผูถือหนวยทรัสตสามัญประจําป 2559 ลวงหนาใน
ระหวางวันท่ี 11 มีนาคม ถึง 11 พฤษภาคม 2559  นั้น ปรากฏวาไมมีผูถือหนวยทรัสตรายใดเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุม 
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงกําหนดวาระการประชุม ซึ่งบริษัทฯ ไดเผยแพรขอมูลและรายละเอียดประกอบการประชุมผานทางเว็บไซตของ   

กองทรัสตฯ www.impactgrowthreit.com/IR ลวงหนากอนวันประชุม ตั้งแตวันที่ 21 มิถุนายน 2559 เพ่ือพิจารณาเร่ืองตางๆ ตามระเบียบวาระ
การประชุมดังน้ี 

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณาและรับทราบรายงานการประชุมผูถือหนวยทรสัตสามัญประจําป 2558  

วัตถุประสงคและเหตุผล : บริษัทฯ ไดจัดทํารายงานการประชุมผูถือหนวยทรัสตสามัญประจําป 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 17 

กรกฎาคม 2558 และไดจัดสงสําเนารายงานการประชุมดังกลาวใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ภายในเวลาท่ีกฎหมาย
กําหนดพรอมทั้งเผยแพรทางเว็บไซตของกองทรัสตฯ และไดแนบสําเนารายงานการประชุมฯ มาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมใน
คร้ังนี้ เพ่ือใหผูถือหนวยทรัสตรวมกันพิจารณาและรับทราบรายงานการประชุมดังกลาว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
แนบ 1 

ความเห็นผูจัดการกองทรัสตฯ : รายงานการประชุมผูถือหนวยทรัสตสามัญประจําป 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 
2558 ไดมีการบันทึกไวอยางถูกตองครบถวน จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหนวยทรัสตสามัญประจําป 2559 พิจารณา
และรับทราบ 

การลงมติ :  วาระน้ีไมตองลงมติ เน่ืองจากเปนการรายงานใหผูถือหนวยทรัสตทราบ  
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ระเบียบวาระที่ 2 แจงเพ่ือทราบเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกี่ยวของกับการดําเนนิงานของกองทรัสตฯ 

วัตถุประสงคและเหตุผล :  เพ่ือเปนการแจงใหผูถือหนวยทรัสตฯ ไดทราบถึงการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญท่ีเก่ียวของกับการ
ดําเนินงานของกองทรัสตฯ ดังนี้  

1) แจงการเพ่ิมหองประชุม/ หองเอนกประสงคใหม และพ้ืนที่เชาสุทธิของกองทรัสตฯ 

เน่ืองดวยผูบริหารอสังหาริมทรัพยไดลงทุนปรับปรุงพื้นท่ีรับรองในศูนยการแสดงสินคาและนิทรรศการนานาชาติรวมถึงสถานท่ี
จัดงานในรมเปนหองประชุมเพ่ิมจํานวน 7 หอง สงผลใหพื้นที่สินทรัพยและพ้ืนที่ใหเชาสุทธิของกองทรัสตฯ เพ่ิมขึ้น โดยมี
รายละเอียดปรากฏตามดานลาง  

 ณ 31 มีนาคม 2558 ณ 31 มีนาคม 2559 

พื้นที่ (Gross Floor Area)  484,829 489,761 

พื้นที่ใหเชาสุทธิ (Net Leasable area)  165,606  167,162 

 

2) แจงการสรางสะพานเช่ือมอาคารของกองทรัสตฯ และอาคาร 4 ชั้น 

เน่ืองจากลูกคารายใหญของกองทรัสตฯ อาทิ งานบางกอกมอเตอรโชว และ Thaifex- World of Food Asia ตองการขยายพ้ืนท่ี
งานไปยังอาคารศูนยการแสดงสินคานานาชาติ (IEC) ฮอลล 1-4 และตองการใหกองทรัสตฯ เช่ือมตออาคารอิมแพ็ค ชาเลน
เจอร  ฮอลล  1 และ ศูนยการแสดงสินค าและนิทรรศการนานาชา ติรวมถึ งสถานที่ จั ดงานในรม ( IEC) ฮอลล   
1 เขาดวยกัน เพ่ือใหผูชมงานไมรูสึกวาเปนงานที่ตัดขาดออกจากกัน  
 

ดังนั้น กองทรัสตฯ ไดอนุญาตใหบริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเมนท จํากัด ทําการเชื่อมตอสะพาน และอาคารพาณิชย 4 

ชั้น ซึ่งเปนสินทรัพยของบริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเมนท จํากัดเขากับสินทรัพยของกองทรัสตฯ เพ่ือเชื่อมอาคารอิมแพ็ค 
ชาเลนเจอร ฮอลล 1 อาคารอิมแพ็ค อารีนา และอาคารศูนยการแสดงสินคานานาชาติ (IEC) ฮอลล 1 เพ่ือใหมีการขยายพื้นท่ี
จัดงานและผูเดินชมงานมีความรูสึกตอเน่ืองและสะดวกสบายเพ่ิมมากขึ้น  
 

3) แจงการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขเกี่ยวกับการประกันภัยทรัพยสินของกองทรัสตฯ 

ผูจัดการกองทรัสตฯ ไดทําการเปล่ียนแปลงหลักการในการคํานวณทุนประกันภัย สําหรับกรมธรรม ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก 
โดยเพ่ิมทุนประกันภัยจากเดิม 600 ลานบาทเปน 1,200 ลานบาท และเพิ่มระยะเวลาแหงการชดใช ตามรายละเอียดดังนี้ 
 

I. เดิมตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน กองทรัสตฯ กําหนดมูลคาทุนประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักโดยใชวิธีเทียบเคียงกับ
ประมาณการกําไรกอนหักตนทุนทางการเงิน ภาษี และคาเส่ือมราคา (EBITDA) ของทรัพยสินของกองทรัสตฯ สําหรับ
การดําเนินธุรกิจเปนระยะเวลาประมาณ 6 เดือน 

II. เน่ืองจากการคํานวณ โดยใช EBITDA นั้นเปนการกําหนดคาของทุนที่ต่ํากวาความเปนจริงเม่ือเทียบกับวิธีคํานวณทุน
ประกันภัยโดยวิธีกําไรข้ันตน (กําไรข้ันตน  = คาใชจายคงท่ี + กําไรสุทธิ)   ซึ่งเปนสมมติฐานในการกําหนดทุน
ประกันภัยในเบื้องตนเพ่ือใหผูเอาประกันภัยสามารถไดรับการชดเชยจนกลับคืนสูสภาพเดิมใกลเคียงกับความเปนจริง
กอนการเกิดเหตุ และ 

III. เน่ืองจากทรัพยสินของกองทรัสตฯ มีการปรับปรุงพื้นที่ใหบริการรวมถึงมีการเพ่ิมหองประชุม อันอาจสงผลตอ
ระยะเวลาท่ีจะใชในการปรับปรุงซอมแซมทรัพยสินที่เสียหายใหกลับคืนสูสภาพท่ีกองทรัสต ฯ สามารถใชจัดหา
ผลประโยชนได ดังนั้น ผูจัดการกองทรัสตฯ จึงเพ่ิมระยะเวลาการปรับปรุงซอมแซมทรัพยสินขึ้นจากเดิมที่ระบุใน
หนังสือชี้ชวนจาก 6 เดือนเปน 1 ป 
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4) แจงการเพ่ิมเง่ือนไขในสัญญากูยืมเงินของกองทรัสตฯ 

ผูจัดการกองทรัสตฯ ไดมีการพิจารณาและเจรจาตอรองกับธนาคารพาณิชย เพ่ือขอแกไขสัญญาเงินกู ในเรื่องการปรับลดอัตรา
ดอกเบ้ียเงินกูจากเดิมรอยละ MLR-1.5 เปน MLR-2.5 ตลอดอายุสัญญา โดยมีเง่ือนไขเพิ่มเติมวา หากกองทรัสตฯ ชําระเงินตน
กอนครบกําหนดจะตองเสียคาธรรมเนียมในอัตรารอยละ 2 ของเงินที่ชําระ  

 

ทั้งนี้ ผูจัดการกองทรัสตฯ เล็งเห็นวาการปรับลดอัตราดอกเบ้ียเงินกูดังกลาวจะสงผลดีตอกองทรัสตฯ โดยสามารถลดคาใชจาย
ดอกเบ้ียไดในอัตรารอยละ 1 ตอป คิดเปนเงินจํานวน 20 ลานบาทตอป และเน่ืองจาก อัตราดอกเบ้ีย ณ ปจจุบันอยูในระดับต่ํา 
จึงไมเห็นความจําเปนที่กองทรัสตฯ จะตองชําระคืนเงินตนกอนครบกําหนด 

  

ความเห็นผูจัดการกองทรัสตฯ : การเปลี่ยนแปลงที่เก่ียวของกับการดําเนินงานของกองทรัสตฯ มีความเหมาะสมและเปนไป
เพ่ือประโยชนของกองทรัสตฯ และผูถือหนวยทรัสต จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหนวยทรัสตสามัญประจําป 2559 

รับทราบ 

การลงมติ :  วาระน้ีไมตองลงมติ เน่ืองจากเปนการรายงานใหผูถือหนวยทรัสตทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาและรับทราบผลการดําเนินงานประจําป  2558/2559  

วัตถุประสงคและเหตุผล : เพ่ือใหเปนไปตามสัญญากอตั้งทรัสต กองทรัสตฯ จะตองรายงานผลการดําเนินงานประจําป
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ซึ่งแสดงผลการการดําเนินงานของกองทรัสตฯ ในรอบปที่ผานมาดังรายละเอียดปรากฏตาม
รายงานประจําป – 31 มีนาคม 2559 (เอกสารแนบ 2) ซึ่งมีสาระสําคัญเก่ียวของกับผลประกอบการโดยรวมสรุปไดดังน้ี  

 ผลประกอบการรอบระยะเวลาระหวางวันที่  1 เมษายน 2558 – 31 มีนาคม 2559 

ผลการดําเนินงาน 
1 เมษายน  2558 – 

31 มีนาคม 2559 

22 กันยายน 2557 – 

31 มีนาคม 2558 

1. รายไดจากการลงทุนรวม  (ลานบาท) 2,126.02 1,114.26 

1.1 รายไดจากการใหบริการพ้ืนที่  (ลานบาท) 2,114.40 1,109.73 

1.2 รายไดจากดอกเบี้ย  (ลานบาท) 0.97 1.66 

1.3 รายไดอื่น  (ลานบาท) 10.65 2.87 

2. รวมคาใชจาย  (ลานบาท) 956.94 486.40 

3. รายไดจากการลงทุนสุทธิ  (ลานบาท) 1,169.07 627.86 

4. จํานวนงาน 875 460 

5. พื้นทีฮอลล  (ตร.ม) 122,165 122,165 

6. อัตราการเชาพ้ืนที่เฉล่ีย 54.3% 54.6% 

7. อัตราคาเชาเฉล่ีย (บาท/ตร.ม./วัน)  62 63 
 

ความเห็นผูจัดการกองทรัสตฯ : รายงานผลการดําเนินงานประจําป 2558/2559 ปรากฏตามรายงานประจําป – 31 มีนาคม 
2559 จัดทําข้ึนอยางถูกตอง จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหนวยทรัสตสามัญประจําป 2559 พิจารณาและรับทราบ 
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การลงมติ :  วาระน้ีไมตองลงมติ เน่ืองจากเปนการรายงานใหผูถือหนวยทรัสตทราบ  

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาและรับทราบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนสําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 ของ
กองทรัสตฯ   

วัตถุประสงคและเหตุผล : งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนสําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 ไดผาน
การตรวจสอบและรับรองโดยนางสาวรัตนา จาละ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 ผูสอบบัญชีซึ่งสังกัด บริษัท สํานักงาน อี
วาย จํากัด คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวาถูกตองครบถวนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  จึงได
อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนดังกลาวเม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม 2559 และเห็นสมควรแจงตอที่ประชุมผู
ถือหนวยทรัสตสามัญประจําป 2559 เพ่ือรับทราบ โดยรายละเอียดงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนปรากฏตาม
รายงานประจําป- 31 มีนาคม 2559 (เอกสารแนบ 2)  

ทั้งนี ้ขอมูลทางการเงินสามารถสรุปไดดังนี้  

รายการ  
                                                     (ลานบาท) 

1 เมษายน  2558 – 

31 มีนาคม 2559 

22 กันยายน 2557 – 

31 มีนาคม 2558 

งบแสดงฐานะการเงิน    

     สินทรัพยรวม 20,517.74 20,404.30 

     หนี้สินรวม 4,409.64 4,398.99 

     สินทรัพยสุทธิ 16,108.10 16,005.31 

     สินทรัพยสุทธิตอหนวย  10.8655 10.7961 

งบกําไรขาดทุน   

     รวมรายได 2,126.02 1,114.26 

     รวมคาใชจาย 956.94 486.40 

     กําไรสุทธิ 1,192.39 631.78 

     กําไรตอหนวยทรัสต  (บาท) 0.80 0.43 

งบกระแสเงินสด    

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,304.56 (18,990.45) 

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน (1,254.80) (19,195.32) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น 
(ลดลง)สุทธิ 

49.77 204.87 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป 204.87 0 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป 254.64 204.87 

ความเห็นผูจัดการกองทรัสตฯ : งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนสําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 

ของกองทรัสตฯ ไดจัดทําข้ึนอยางถูกตองและผานการตรวจสอบและรับรองจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตเปนที่เรียบรอยแลว จึง
เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหนวยทรัสตสามัญประจําป 2559 พิจารณาและรับทราบ 

การลงมติ :  วาระน้ีไมตองลงมติ เน่ืองจากเปนการรายงานใหผูถือหนวยทรัสตทราบ  
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ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาและรับทราบเรื่องการจายประโยชนตอบแทน ประจําป 2558/2559  

วัตถุประสงคและเหตุผล : ตามที่กองทรัสตฯ ไดมีนโยบายการจายประโยชนตอบแทนตามเกณฑที่กําหนดไวในสัญญา
กอตั้งทรัสต โดยกําหนดใหผูจัดการกองทรัสตฯ จายประโยชนตอบแทนแกผูถือหนวยทรัสตไมนอยกวารอยละ 90 ของกําไรสุทธิ
ที่ปรับปรุงแลวของรอบปบัญชี โดยจายไมนอยกวาปละ 4 ครั้ง  

ผลการดําเนินงานระหวางวันท่ี 1 เมษายน 2558 – 31 มีนาคม 2559 กองทรัสตฯ มีกําไรสุทธิ เทากับ 1,192 ลานบาท ผูจัดการ
กองทรัสตฯ จึงดําเนินการจายประโยชนตอบแทนประจําป  2558/2559 ใหแกผูถือหนวยทรัสตในอัตรา 0.765 บาทตอ
หนวยทรัสต 1 หนวย จากผลการดําเนินงานระหวางวันที่ 1 เมษายน 2558  - 31 มีนาคม 2559 ทั้งนี้ รายละเอียดการจาย
ประโยชนตอบแทนสามารถสรุปได ดังนี ้

ผลการดําเนินงาน 

1 เมษายน – 

30  มิถุนายน 
2558 

1กรกฎาคม – 

30 กันยายน 
2558 

1 ตุลาคม –  

31 ธันวาคม 
2558 

1 มกราคม – 

31 มีนาคม 
2559 

รวม 

กําไรสุทธิ (ลานบาท)  266.10 267.29 328.26 330.74  1,192.39 

จํานวนทรัสตที่จําหนายแลว 
(ลานหนวย) 

1482.50 1482.50 1482.50 1482.50 1482.50 

อัตราประโยชนตอบแทน
จายตอหนวย  

0.175 0.18 0.190 0.220 0.765  

สัดสวนการจายประโยชน
ตอบแทนตอกําไรสุทธิที่
ปรับปรุงแลว  

95% 97% 86% 100.3% 94.5%  

วันจายประโยชนตอบแทน  10 กันยายน 
2558 

14 ธันวาคม 
2558 

11 มีนาคม 
2559 

24 มิถุนายน 
2559 

 

  

ความเห็นผูจัดการกองทรัสตฯ : การจายประโยชนตอบแทนประจําป 2558/2559 เปนไปตามนโยบายการจายประโยชนตอบ
แทนที่กําหนดไวในสัญญากอตั้งทรัสต จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหนวยทรัสตสามัญประจําป 2559 พิจารณาและ
รับทราบ 

 การลงมติ :  วาระน้ีไมตองลงมติ เน่ืองจากเปนการรายงานใหผูถือหนวยทรัสตทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาและรับทราบการแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี  

 วัตถุประสงคและเหตุผล : ผูจัดการกองทรัสตฯ ไดพิจารณา และเสนอใหแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย 
จํากัด (ชื่อเดิม: บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด) เปนผูสอบบัญชีของกองทรัสตฯ ประจําป 2559/2560  โดยมี
คาตอบแทน  2,500,000 บาท  โดยมีรายช่ือดังนี ้

1) นางสาวรัตนา จาละ   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/ หรือ 

2) นางสาวสมใจ คุณปสุต  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499 และ/ หรือ 
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3) นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4951 

โดยกําหนดใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งขางตนเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของกองทรัสตฯ ได และ
ในกรณีที่ผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกลาวไมสามารถปฏิบัติงานไดใหบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด จัดหาผูสอบบัญชี รับ
อนุญาตอื่นของบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด จํากัดทําหนาท่ีตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของกองทรัสตฯ แทน 

ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติ ประสบการณ และการทํางานของผูสอบบัญชีปรากฏตามเอกสารแนบ 3 

ความเห็นผูจัดการกองทรัสตฯ : ผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ไดปฏิบัติหนาท่ีอยางเหมาะสม มีความรูและ
ความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบกองทรัสตฯ และไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับกองทรัสตฯ โดยมีความอิสระตอการทํา
หนาที่ จึงเห็นสมควรพิจารณาแตงตั้ง บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีในรอบป 2558/2559 เปนผูสอบบัญชีใน
ป 2559/2560 ตอไป โดยมีคาตอบแทนเทากับ 2,500,000 บาท เทากับปที่ผานมา และเสนอใหที่ประชุมผูถือหนวยทรัสตสามัญ
ประจําป 2559 พิจารณาและรับทราบ 

การลงมติ :  วาระน้ีไมตองลงมติ เน่ืองจากเปนการรายงานใหผูถือหนวยทรัสตทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 

 บริษัทฯ ขอแจงวา คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติกําหนดรายช่ือผูถือหนวยทรัสตที่มีสิทธิเขารวมประชุมผูถือหนวยทรัสตสามัญประจําป 
2559 และมีสิทธิรับประโยชนตอบแทนในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 และใหรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหนวยทรัสตในวันที่ 10 มิถุนายน 2559  

 ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหนวยทรัสตของทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย อิมแพ็ค โกรท เขารวมประชุมตามวันเวลาและ
สถานท่ีดังกลาว และเพ่ือใหการลงทะเบียนเขาประชุมผูถือหนวยทรัสตสะดวกและรวดเร็ว บริษัทฯ ใครขอใหผูถือหนวยทรัสตหรือผูรับมอบฉันทะ 
โปรดนําแบบฟอรมลงทะเบียน ตามเอกสารแนบ 8และ/หรือ หนังสือมอบฉันทะท่ีแนบมาพรอมนี้ติดอากรแสตมป พรอมดวยเอกสารแสดงตนเพ่ือ
การเขารวมประชุม ตามเอกสารแนบ 6 มาแสดงตอเจาหนาท่ีเพ่ือลงทะเบียนในวันประชุมดวย และหากผูถือหนวยทรัสตประสงคจะมอบฉันทะให
กรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถแตงตั้งนายจิรขจร จตุรภัทร กรรมการอิสระ เปนผูรับมอบฉันทะ โดยรายละเอียดประวัติของกรรมการอิสระ
ปรากฏตามเอกสารแนบ 5  

 จึงขอเรียนเชิญผูถือหนวยทรัสตเขารวมประชุมตามวันเวลาและสถานท่ีดังกลาวขางตน 

        ขอแสดงความนับถือ 

 

 

                      (พ.อ.พิชัย นําศิริกุล)  

                        ประธานกรรมการ   


