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ที่ RMI021/2559  

29 มิถนุายน 2559 

เร่ือง  ขอเชิญประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์สามญัประจ าปี 2559  

เรียน  ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์  

เอกสารแนบ  1. ส าเนารายงานการประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์สามญัประจ าปี 2558  
  2. รายงานประจ าปี – 31 มีนาคม 2559 (แบบ CD-ROM) 

3. ข้อมลูเก่ียวกบัประวตัิ ประสบการณ์ และการท างานของผู้สอบบญัชีของกองทรัสต์ฯ ประจ าปี 2559/2560 
4. ข้อบงัคบัของกองทรัสต์ฯ สว่นท่ีเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ และการลงมติ 
5. ข้อมลูกรรมการอิสระท่ีเป็นผู้แทนรับมอบฉนัทะในการประชมุผู้ถือหนว่ยทรัสต์สามญัประจ าปี 2559  
6. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. ข. และ ค. 
7. แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชมุ 
8. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องน ามาในวนัประชมุ) 

   

 ด้วยคณะกรรมการบริษัท อาร์ เอ็ม ไอ จ ากัด (“บริษัทฯ”) ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ อิมแพ็ค โกรท 
(“กองทรัสต์ฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามญัประจ าปี 2559 ในวนัที่ 21 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น.  ณ ห้องแกรนด์ได
มอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอร่ัม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ถ.แจ้งวฒันะ ต.บ้านใหม ่อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ  

 ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ใช้สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามญัประจ าปี 2559 ลว่งหน้าใน
ระหว่างวันที่ 11 มีนาคม ถึง 11 พฤษภาคม 2559  นัน้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายใดเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม 
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงก าหนดวาระการประชมุ ซึง่บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมลูและรายละเอียดประกอบการประชมุผา่นทางเว็บไซต์ของกองทรัสต์
ฯ www.impactgrowthreit.com/IR ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ ตัง้แตว่นัที่ 21 มิถนุายน 2559 เพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
ดงันี ้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณาและรับทราบรายงานการประชุมผู้ถอืหน่วยทรัสต์สามัญประจ าปี 2558  

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ ได้จดัท ารายงานการประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์สามญัประจ าปี 2558 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที่ 17 
กรกฎาคม 2558 และได้จดัสง่ส าเนารายงานการประชุมดงักลา่วให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเวลาที่กฎหมาย
ก าหนดพร้อมทัง้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกองทรัสต์ฯ และได้แนบส าเนารายงานการประชมุฯ มาพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุใน
ครัง้นี ้เพื่อให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ร่วมกนัพิจารณาและรับทราบรายงานการประชุมดงักลา่ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
แนบ 1 

ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์ฯ : รายงานการประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์สามญัประจ าปี 2558 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 17 กรกฎาคม 
2558 ได้มีการบนัทกึไว้อยา่งถกูต้องครบถ้วน จงึเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์สามญัประจ าปี 2559 พิจารณา
และรับทราบ 

การลงมติ :  วาระนีไ้มต้่องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทราบ  
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ระเบียบวาระที่ 2 แจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกบัการด าเนินงานของกองทรัสต์ฯ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล :  เพือ่เป็นการแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ฯ ได้ทราบถึงการเปลีย่นแปลงที่ส าคญัที่เก่ียวข้องกบัการ
ด าเนินงานของกองทรัสต์ฯ ดงันี ้ 

1) แจ้งการเพิม่ห้องประชมุ/ ห้องเอนกประสงค์ใหม ่และพืน้ท่ีเชา่สทุธิของกองทรัสต์ฯ 
เนื่องด้วยผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้ลงทนุปรับปรุงพืน้ท่ีรับรองในศนูย์การแสดงสนิค้าและนิทรรศการนานาชาติรวมถึงสถานที่
จดังานในร่มเป็นห้องประชุมเพิ่มจ านวน 7 ห้อง ส่งผลให้พืน้ที่สินทรัพย์และพืน้ที่ให้เช่าสทุธิของกองทรัสต์ฯ เพิ่มขึน้ โดยมี
รายละเอียดปรากฏตามด้านลา่ง  

 ณ 31 มีนาคม 2558 ณ 31 มีนาคม 2559 

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

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

2) แจ้งการสร้างสะพานเช่ือมอาคารของกองทรัสต์ฯ และอาคาร 4 ชัน้ 
เนื่องจากลกูค้ารายใหญ่ของกองทรัสต์ฯ อาทิ งานบางกอกมอเตอร์โชว์ และ Thaifex- World of Food Asia ต้องการขยายพืน้ท่ี
งานไปยงัอาคารศนูย์การแสดงสินค้านานาชาติ (IEC) ฮอลล์ 1-4 และต้องการให้กองทรัสต์ฯ เช่ือมต่ออาคารอิมแพ็ค ชาเลน
เจอร์ ฮอลล์ 1 และศูนย์การแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติรวมถึงสถานที่จัดงานในร่ม ( IEC) ฮอลล์  
1 เข้าด้วยกนั เพื่อให้ผู้ชมงานไมรู้่สกึวา่เป็นงานท่ีตดัขาดออกจากกนั  
 

ดงันัน้ กองทรัสต์ฯ ได้อนญุาตให้บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชัน่ แมเนจเม้นท์ จ ากดั ท าการเช่ือมต่อสะพาน และอาคารพาณิชย์ 4 
ชัน้ ซึง่เป็นสนิทรัพย์ของบริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชัน่ แมเนจเม้นท์ จ ากดัเข้ากบัสนิทรัพย์ของกองทรัสต์ฯ เพื่อเช่ือมอาคารอิมแพ็ค 
ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1 อาคารอิมแพ็ค อารีนา และอาคารศนูย์การแสดงสินค้านานาชาติ (IEC) ฮอลล์ 1 เพื่อให้มีการขยายพืน้ที่
จดังานและผู้ เดินชมงานมีความรู้สกึตอ่เนื่องและสะดวกสบายเพิ่มมากขึน้  
 

3) แจ้งการเปลีย่นแปลงเง่ือนไขเก่ียวกบัการประกนัภยัทรัพย์สนิของกองทรัสต์ฯ 
ผู้จดัการกองทรัสต์ฯ ได้ท าการเปลีย่นแปลงหลกัการในการค านวณทนุประกนัภยั ส าหรับกรมธรรม์ ประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั 
โดยเพิ่มทนุประกนัภยัจากเดิม 600 ล้านบาทเป็น 1,570 ล้านบาท และเพิ่มระยะเวลาแหง่การชดใช้ ตามรายละเอียดดงันี ้
 

I. เดิมตามที่ระบุในหนังสือชีช้วน กองทรัสต์ฯ ก าหนดมูลค่าทุนประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักโดยใช้วิธีเทียบเคียงกับ
ประมาณการก าไรก่อนหกัต้นทนุทางการเงิน ภาษี และคา่เสือ่มราคา (EBITDA) ของทรัพย์สนิของกองทรัสต์ฯ ส าหรับ
การด าเนินธุรกิจเป็นระยะเวลาประมาณ 6 เดือน 

II. เนื่องจากการค านวณ โดยใช้ EBITDA นัน้เป็นการก าหนดคา่ของทนุท่ีต ่ากวา่ความเป็นจริงเมื่อเทียบกบัวิธีค านวณทุน
ประกันภัยโดยวิธีก าไรขัน้ต้น (ก าไรขัน้ต้น  = ค่าใช้จ่ายคงที่ + ก าไรสุทธิ)   ซึ่งเป็นสมมติฐานในการก าหนดทุน
ประกนัภยัในเบือ้งต้นเพื่อให้ผู้ เอาประกนัภยัสามารถได้รับการชดเชยจนกลบัคืนสูส่ภาพเดิมใกล้เคียงกบัความเป็นจริง
ก่อนการเกิดเหต ุและ 

III. เนื่องจากทรัพย์สินของกองทรัสต์ฯ มีการปรับปรุงพืน้ที่ให้บริการรวมถึงมีการเพิ่มห้องประชุม อันอาจส่งผลต่อ
ระยะเวลาที่จะใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายให้กลบัคืนสู่สภาพที่กองทรัสต์ ฯ สามารถใช้จัดหา
ผลประโยชน์ได้ ดงันัน้ ผู้จัดการกองทรัสต์ฯ จึงเพิ่มระยะเวลาการปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินขึน้จากเดิมที่ระบุใน
หนงัสอืชีช้วนจาก 6 เดือนเป็น 1 ปี 
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4) แจ้งการเพิ่มเง่ือนไขในสญัญากู้ยืมเงินของกองทรัสต์ฯ 
ผู้จดัการกองทรัสต์ฯ ได้มีการพิจารณาและเจรจาตอ่รองกบัธนาคารพาณิชย์ เพื่อขอแก้ไขสญัญาเงินกู้  ในเร่ืองการปรับ
ลดอัตราดอกเบีย้เงินกู้ จากเดิมร้อยละ MLR-1.5 เป็น MLR-2.5 ตลอดอายุสญัญา โดยมีเง่ือนไขเพิ่มเติมว่า หาก
กองทรัสต์ฯ ช าระเงินต้นก่อนครบก าหนดจะต้องเสยีคา่ธรรมเนียมในอตัราร้อยละ 2 ของเงินท่ีช าระ  
 
ทัง้นี ้ผู้จดัการกองทรัสต์ฯ เลง็เห็นวา่การปรับลดอตัราดอกเบีย้เงินกู้ดงักลา่วจะสง่ผลดีต่อกองทรัสต์ฯ โดยสามารถลด
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ได้ในอตัราร้อยละ 1 ต่อปี คิดเป็นเงินจ านวน 20 ล้านบาทต่อปี และเนื่องจาก อตัราดอกเบีย้ ณ 
ปัจจบุนัอยูใ่นระดบัต ่า จึงไมเ่ห็นความจ าเป็นท่ีกองทรัสต์ฯ จะต้องช าระคืนเงินต้นก่อนครบก าหนด 
  

ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์ฯ : การเปลีย่นแปลงที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของกองทรัสต์ฯ มีความเหมาะสมและเป็นไป
เพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ฯ และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามญัประจ าปี 2559 
รับทราบ 

การลงมติ :  วาระนีไ้มต้่องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาและรับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี  2558/2559  

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ กองทรัสต์ฯ จะต้องรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี
สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 ซึง่แสดงผลการการด าเนินงานของกองทรัสต์ฯ ในรอบปีที่ผ่านมาดงัรายละเอียดปรากฏตาม
รายงานประจ าปี – 31 มีนาคม 2559 (เอกสารแนบ 2) ซึง่มีสาระส าคญัเก่ียวข้องกบัผลประกอบการโดยรวมสรุปได้ดงันี ้ 

 ผลประกอบการรอบระยะเวลาระหว่างวันที่   1 เมษายน 2558 – 31 มีนาคม 2559 

ผลการด าเนินงาน (ล้านบาท) 
1 เมษายน  2558 – 
31 มีนาคม 2559 

22 กนัยายน 2557 – 
31 มีนาคม 2558 

1. รายได้จากการลงทนุรวม  2,126.02 1,114.26 
1.1 รายได้จากการให้บริการพืน้ที่   2,114.40 1,109.73 
1.2 รายได้จากดอกเบีย้ 0.97 1.66 
1.3 รายได้อื่น  10.65 2.87 
2. รวมคา่ใช้จา่ย  956.94 486.40 
3. รายได้จากการลงทนุสทุธิ 1,169.07 627.86 
4. จ านวนงาน 875 460 
5. พืน้ทีฮอลล์  (ตร.ม) 122,165 122,165 
6. อตัราการเชา่พืน้ท่ีเฉลีย่ 54.3% 54.6% 
7. อตัราคา่เช่าเฉลีย่ (บาท/ตร.ม./วนั)  62 63 

 

ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์ฯ : รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2558/2559 ปรากฏตามรายงานประจ าปี – 31 มีนาคม 
2559 จดัท าขึน้อยา่งถกูต้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์สามญัประจ าปี 2559 พิจารณาและรับทราบ 

การลงมติ :  วาระนีไ้มต้่องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทราบ  
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ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาและรับทราบงบแสดงฐานะทางการเงนิและงบก าไรขาดทุนส าหรับรอบปีสิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 ของ
กองทรัสต์ฯ   

วัตถุประสงค์และเหตุผล : งบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุส าหรับรอบปีสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2559 ได้ผ่าน
การตรวจสอบและรับรองโดยนางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3734 ผู้สอบบญัชีซึ่งสงักดั บริษัท ส านกังาน อี
วาย จ ากดั คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นวา่ถกูต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป จึงได้
อนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุดงักลา่วเมื่อวนัที่ 26 พฤษภาคม 2559 และเห็นสมควรแจ้งต่อที่ประชุมผู้
ถือหนว่ยทรัสต์สามญัประจ าปี 2559 เพื่อรับทราบ โดยรายละเอียดงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุปรากฏตาม
รายงานประจ าปี- 31 มีนาคม 2559 (เอกสารแนบ 2)  

ทัง้นี ้ข้อมลูทางการเงินสามารถสรุปได้ดงันี ้ 

รายการ (ล้านบาท) 
1 เมษายน  2558 – 
31 มีนาคม 2559 

22 กนัยายน 2557 – 
31 มีนาคม 2558 

งบแสดงฐานะการเงิน    
     สนิทรัพย์รวม 20,517.74 20,404.30 
     หนีส้นิรวม 4,409.64 4,398.99 
     สนิทรัพย์สทุธิ 16,108.10 16,005.31 
     สนิทรัพย์สทุธิตอ่หนว่ย (บาท)  10.8655 10.7961 
งบก าไรขาดทนุ   
     รวมรายได้ 2,126.02 1,114.26 
     รวมคา่ใช้จ่าย 956.94 486.40 
     ก าไรสทุธิ 1,192.39 631.78 
     ก าไรตอ่หนว่ยทรัสต์ (บาท) 0.80 0.43 
งบกระแสเงินสด    

กระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 1,304.56 (18,990.45) 
กระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน (1,254.80) 19,195.32 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้ 
(ลดลง)สทุธิ 

49.77 204.87 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดต้นปี 204.87 0 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดปลายปี 254.64 204.87 

ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์ฯ : งบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุส าหรับรอบปีสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2559 
ของกองทรัสต์ฯ ได้จดัท าขึน้อย่างถกูต้องและผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึง
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์สามญัประจ าปี 2559 พิจารณาและรับทราบ 

การลงมติ :  วาระนีไ้มต้่องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทราบ  
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ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาและรับทราบเร่ืองการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ประจ าปี 2558/2559  

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามที่กองทรัสต์ฯ ได้มีนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในสญัญา
ก่อตัง้ทรัสต์ โดยก าหนดให้ผู้จดัการกองทรัสต์ฯ จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 90 ของก าไรสทุธิ
ที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบญัชี โดยจ่ายไมเ่กินกวา่ปีละ 4 ครัง้  

ผลการด าเนินงานระหวา่งวนัท่ี 1 เมษายน 2558 – 31 มีนาคม 2559 กองทรัสต์ฯ มีก าไรสทุธิ เท่ากบั 1,192 ล้านบาท ผู้จดัการ
กองทรัสต์ฯ จึงด าเนินการจ่ายประโยชน์ตอบแทนประจ าปี 2558/2559 ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในอัตรา 0.765 บาทต่อ
หน่วยทรัสต์ 1 หน่วย จากผลการด าเนินงานระหว่างวนัที่ 1 เมษายน 2558  - 31 มีนาคม 2559 ทัง้นี ้รายละเอียดการจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนสามารถสรุปได้ ดงันี ้

ผลการด าเนินงาน 
1 เมษายน – 
30  มิถนุายน 

2558 

1กรกฎาคม – 
30 กนัยายน 

2558 

1 ตลุาคม –  
31 ธนัวาคม 

2558 

1 มกราคม – 
31 มีนาคม 

2559 
รวม 

ก าไรสทุธิ (ล้านบาท)  266.10 267.29 328.26 330.74  1,192.39 
จ านวนทรัสต์ทีจ่ าหนา่ยแล้ว 
(ล้านหนว่ย) 

1482.50 1482.50 1482.50 1482.50 1482.50 

อตัราประโยชน์ตอบแทน
จ่ายตอ่หนว่ย  

0.175 0.18 0.190 0.220 0.765  

สดัสว่นการจา่ยประโยชน์
ตอบแทนตอ่ก าไรสทุธิที่
ปรับปรุงแล้ว  

95% 97% 86% 100.3% 94.5%  

วนัจ่ายประโยชน์ตอบแทน  10 กนัยายน 
2558 

14 ธนัวาคม 
2558 

11 มีนาคม 
2559 

24 มิถนุายน 
2559 

 

  

ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์ฯ : การจ่ายประโยชน์ตอบแทนประจ าปี 2558/2559 เป็นไปตามนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบ
แทนที่ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามญัประจ าปี 2559 พิจารณาและ
รับทราบ 

 การลงมติ :  วาระนีไ้มต้่องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาและรับทราบการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  

 วัตถุประสงค์และเหตุผล : ผู้จัดการกองทรัสต์ฯ ได้พิจารณา และเสนอให้แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย 
จ ากัด (ช่ือเดิม: บริษัท ส านกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จ ากัด) เป็นผู้สอบบญัชีของกองทรัสต์ฯ ประจ าปี 2559/2560  โดยมี
คา่ตอบแทน  2,500,000 บาท  โดยมีรายช่ือดงันี ้

1) นางสาวรัตนา จาละ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3734 และ/ หรือ 
2) นางสาวสมใจ คณุปสตุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4499 และ/ หรือ 
3) นางสาวรัชดา ยงสวสัดิ์วาณิชย์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4951 
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โดยก าหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่ข้างต้นเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของกองทรัสต์ฯ ได้ และ
ใ น ก ร ณี ที่ ผู้ ส อ บ บั ญ ชี ค น ใ ด ค น ห นึ่ ง ดั ง ก ล่ า ว ไ ม่ ส า ม า ร ถ ป ฏิ บั ติ ง า น ไ ด้ ใ ห้ บ ริ ษั ท  ส า นั ก ง า น  
อีวาย จ ากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอื่นของบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั จ ากดัท าหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็น
ตอ่งบการเงินของกองทรัสต์ฯ แทน 

ทัง้นี ้รายละเอียดประวตัิ ประสบการณ์ และการท างานของผู้สอบบญัชีปรากฏตามเอกสารแนบ 3 

ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์ฯ : ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ได้ปฏิบตัิหน้าที่อยา่งเหมาะสม มีความรู้และ
ความเช่ียวชาญในการตรวจสอบกองทรัสต์ฯ และไม่มีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสียกบักองทรัสต์ฯ โดยมีความอิสระต่อการท า
หน้าที่ จึงเห็นสมควรพิจารณาแต่งตัง้ บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชีในรอบปี 2558/2559 เป็นผู้สอบบญัชี
ในปี 2559/2560 ต่อไป โดยมีค่าตอบแทนเท่ากบั 2,500,000 บาท เท่ากบัปีที่ผ่านมา และเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์
สามญัประจ าปี 2559 พิจารณาและรับทราบ 

การลงมติ :  วาระนีไ้มต้่องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 บริษัทฯ ขอแจ้งวา่ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติก าหนดรายช่ือผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามญัประจ าปี 
2559 และมีสิทธิรับประโยชน์ตอบแทนในวนัที่ 9 มิถนุายน 2559 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหนว่ยทรัสต์ในวนัท่ี 10 มิถนุายน 2559  

 ในการนี ้จึงขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ อิมแพ็ค โกรท เข้าร่วมประชุมตามวนัเวลาและ
สถานท่ีดงักลา่ว และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์สะดวกและรวดเร็ว บริษัทฯ ใคร่ขอให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้ รับมอบฉนัทะ 
โปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียน ตามเอกสารแนบ 8และ/หรือ หนงัสอืมอบฉนัทะที่แนบมาพร้อมนีต้ิดอากรแสตมป์ พร้อมด้วยเอกสารแสดงตนเพื่อ
การเข้าร่วมประชมุ ตามเอกสารแนบ 6 มาแสดงตอ่เจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนในวนัประชมุด้วย และหากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ประสงค์จะมอบฉนัทะให้
กรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถแต่งตัง้นายจิรขจร จตรุภทัร กรรมการอิสระ เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ โดยรายละเอียดประวตัิของกรรมการอิสระ
ปรากฏตามเอกสารแนบ 5  

 จึงขอเรียนเชิญผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เข้าร่วมประชมุตามวนัเวลาและสถานท่ีดงักลา่วข้างต้น 

        ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

                      (พ.อ.พิชยั น าศิริกลุ)  

                        ประธานกรรมการ   


