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 RMI011/2562 

3 กรกฎาคม 2562 

เร่ือง  ขอเชิญประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์สามญัประจ าปี 2562 

เรียน  ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์  

เอกสารแนบ  1. ส าเนารายงานการประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์สามญัประจ าปี 2561 
  2. รายงานประจ าปี – 31 มีนาคม 2562 (แบบ CD-ROM) 

3. ข้อมลูเก่ียวกบัประวตัิ ประสบการณ์ และการท างานของผู้สอบบญัชีของกองทรัสต์ฯ ประจ าปี 2562/2563 
4. ผงัแสดงต าแหนง่ที่ตัง้โครงการสร้างทางพิเศษเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มช่องทางการขึน้ทางดว่นขาเข้าเมือง 
5. ผงัแสดงเส้นทางก่อสร้างทางเช่ือมเข้าสูท่างดว่นอุดรรัถยา 
6. สญัญาก่อตัง้กองทรัสต์ฯ สว่นท่ีเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ และการลงมติ 
7. ข้อมลูกรรมการอิสระท่ีเป็นผู้แทนรับมอบฉนัทะในการประชมุผู้ถือหนว่ยทรัสต์สามญัประจ าปี 2562 
8. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. ข. และ ค. 
9. แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชมุ 
10. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องน ามาในวนัประชมุ) 

   

 ด้วยคณะกรรมการบริษัท อาร์ เอ็ม ไอ จ ากดั (“บริษัทฯ”) ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ อิมแพ็ค โกรท 
(“กองทรัสต์ฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามญัประจ าปี 2562 ในวนัที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ได
มอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอร่ัม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ถนนแจ้งวฒันะ ต าบลบ้านใหม ่อ าเออปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ  

 ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ใช้สทิธิในการเสนอวาระการประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์สามญัประจ าปี 2562 ลว่งหน้าใน
ระหวา่งวนัท่ี 18 กมุอาพนัธ์ 2562 ถึง 16 พฤษอาคม 2562 นัน้ ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหนว่ยทรัสต์รายใดเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชุม 
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงก าหนดวาระการประชุม ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลและรายละเอียดประกอบการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของ  
กองทรัสต์ฯ www.impactgrowthreit.com/IR เพื่อให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์พิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงันี ้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณาและรับทราบรายงานการประชุมผู้ถอืหน่วยทรัสต์สามัญประจ าปี 2561 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามญัประจ าปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อ
วนัท่ี 16กรกฎาคม 2561 และได้จดัสง่ส าเนารายงานการประชมุดงักลา่วให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย อายในเวลา
ที่กฎหมายก าหนดพร้อมทัง้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกองทรัสต์ฯ และได้แนบส าเนารายงานการประชุมฯ มาพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมในครัง้นี ้เพ่ือให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ร่วมกันพิจารณาและรับทราบรายงานการประชุมดงักล่าว โดยมี
รายละเอียดปรากฏตาม (เอกสารแนบ 1) 

ความเห็นผู้จดัการกองทรัสต์ฯ : รายงานการประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์สามญัประจ าปี 2561 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 16 
กรกฎาคม 2561 ได้มีการบนัทกึไว้อยา่งถกูต้องครบถ้วน จงึเหน็สมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์สามญัประจ าปี 
2562 พิจารณาและรับทราบ 

การลงมติ :  วาระนีไ้มต้่องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทราบ  
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ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาและรับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2561/2562  

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ กองทรัสต์ฯ จะต้องรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี
สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 ซึ่งแสดงผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ฯ ในรอบปีที่ผ่านมาดงัรายละเอียดปรากฏตาม
รายงานประจ าปี – 31 มีนาคม 2562 (เอกสารแนบ 2) ซึง่มีสาระส าคญัเก่ียวข้องกบัผลประกอบการโดยรวมสรุปได้ดงันี ้ 

 ผลประกอบการรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2561 – 31 มีนาคม 2562 

ผลการด าเนินงาน (ล้านบาท) 1 เมษายน 2561 – 
31 มีนาคม 2562 

1 เมษายน 2560 – 
31 มีนาคม 2561 

1. รายได้จากการลงทนุรวม  2,445.35 2,223.86 
1.1 รายได้จากการให้บริการพืน้ที่   2,433.72 2,215.88 
1.2 รายได้จากดอกเบีย้ 3.69 1.67 
1.3 รายได้อื่น  7.94 6.30 

2. รวมคา่ใช้จา่ย  1,165.59 1,030.51 
3. รายได้จากการลงทนุสทุธิ 1,279.76 1,193.35 
4. พืน้ท่ีฮอลล์ (ตารางเมตร) 122,165 122,165 
5. อตัราการใช้พืน้ท่ีเฉลีย่ 51% 50% 
6. อตัราคา่บริการพืน้ท่ีเฉลีย่ (บาท/ ตร.ม./วนั)  75 70 

 

ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์ฯ : รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2561/2562 ซึ่งปรากฏตามรายงานประจ าปี – 31 
มีนาคม 2562 ได้จดัท าขึน้อย่างถกูต้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามญัประจ าปี 2562 พิจารณา
และรับทราบ 

การลงมติ :  วาระนีไ้มต้่องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาและรับทราบงบแสดงฐานะทางการเงนิและงบก าไรขาดทุนส าหรับรอบปีสิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 
ของกองทรัสต์ฯ   

วัตถุประสงค์และเหตุผล : งบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุส าหรับรอบปีสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2562 ได้
ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยนางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5315 ผู้สอบบญัชีซึ่งสงักัด 
บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เมื่อวนัท่ี 27 พฤษอาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นวา่งบดงักลา่วได้
จดัเตรียมอย่างถกูต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป จึงได้อนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงินและ
งบก าไรขาดทนุดงักลา่ว และเห็นสมควรแจ้งตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์สามญัประจ าปี 2562 เพื่อพิจารณาและรับทราบ 
โดยรายละเอียดงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุปรากฏตามรายงานประจ าปี - 31 มีนาคม 2562 (เอกสาร
แนบ 2)  
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สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 ซึ่งแสดงผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ฯ ในรอบปีที่ผ่านมาดงัรายละเอียดปรากฏตาม
รายงานประจ าปี – 31 มีนาคม 2562 (เอกสารแนบ 2) ซึง่มีสาระส าคญัเก่ียวข้องกบัผลประกอบการโดยรวมสรุปได้ดงันี ้ 

 ผลประกอบการรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2561 – 31 มีนาคม 2562 

ผลการด าเนินงาน (ล้านบาท) 1 เมษายน 2561 – 
31 มีนาคม 2562 

1 เมษายน 2560 – 
31 มีนาคม 2561 

1. รายได้จากการลงทนุรวม  2,445.35 2,223.86 
1.1 รายได้จากการให้บริการพืน้ที่   2,433.72 2,215.88 
1.2 รายได้จากดอกเบีย้ 3.69 1.67 
1.3 รายได้อื่น  7.94 6.30 

2. รวมคา่ใช้จา่ย  1,165.59 1,030.51 
3. รายได้จากการลงทนุสทุธิ 1,279.76 1,193.35 
4. พืน้ท่ีฮอลล์ (ตารางเมตร) 122,165 122,165 
5. อตัราการใช้พืน้ท่ีเฉลีย่ 51% 50% 
6. อตัราคา่บริการพืน้ท่ีเฉลีย่ (บาท/ ตร.ม./วนั)  75 70 

 

ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์ฯ : รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2561/2562 ซึ่งปรากฏตามรายงานประจ าปี – 31 
มีนาคม 2562 ได้จดัท าขึน้อย่างถกูต้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามญัประจ าปี 2562 พิจารณา
และรับทราบ 

การลงมติ :  วาระนีไ้มต้่องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาและรับทราบงบแสดงฐานะทางการเงนิและงบก าไรขาดทุนส าหรับรอบปีสิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 
ของกองทรัสต์ฯ   

วัตถุประสงค์และเหตุผล : งบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุส าหรับรอบปีสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2562 ได้
ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยนางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5315 ผู้สอบบญัชีซึ่งสงักัด 
บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เมื่อวนัท่ี 27 พฤษอาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นวา่งบดงักลา่วได้
จดัเตรียมอย่างถกูต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป จึงได้อนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงินและ
งบก าไรขาดทนุดงักลา่ว และเห็นสมควรแจ้งตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์สามญัประจ าปี 2562 เพื่อพิจารณาและรับทราบ 
โดยรายละเอียดงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุปรากฏตามรายงานประจ าปี - 31 มีนาคม 2562 (เอกสาร
แนบ 2)  
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ทัง้นี ้ข้อมลูทางการเงินสามารถสรุปได้ดงันี ้ 

รายการ (ล้านบาท) 1 เมษายน 2561 – 
31 มีนาคม 2562 

1 เมษายน 2560 – 
31 มีนาคม 2561 

งบแสดงฐานะการเงิน    
     สนิทรัพย์รวม 20,737.81 20,618.10 
     หนีส้นิรวม 4,548.99 4,501.71 
     สนิทรัพย์สทุธิ 16,188.82 16,116.39 
     สนิทรัพย์สทุธิตอ่หนว่ย (บาท)  10.9199 10.8710 
งบก าไรขาดทนุ   
     รวมรายได้ 2,445.35 2,223.86 
     รวมคา่ใช้จ่าย 1,165.59 1,030.51 
     รายได้จากการลงทนุสทุธิ 1,279.76 1,193.35 
      รวมรายการก าไรท่ีเกิดขึน้และยงัไม่เกิดขึน้จากเงินลงทนุ 37.87 10.17 
     ก าไรสทุธิ  1,317.63 1,203.51 
     ก าไรตอ่หนว่ยทรัสต์ (บาท) 0.89 0.81 
งบกระแสเงินสด    

กระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 1,368.75 1,357.70 
กระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน (1,412.26) (1,279.47) 
เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิม่ขึน้ (ลดลง)สทุธิ (43.51) 78.22 
เงินสดและเงินฝากธนาคารต้นปี 284.25 206.03 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดปลายปี 240.74 284.25 

 

ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์ฯ : งบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนส าหรับรอบปีสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 
2562ของกองทรัสต์ฯ ได้จดัท าขึน้อยา่งถกูต้องและผา่นการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเป็นท่ีเรียบร้อย
แล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์สามญัประจ าปี 2562 พิจารณาและรับทราบ 

การลงมติ :  วาระนีไ้มต้่องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทราบ  

 
 

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาและรับทราบเร่ืองการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ประจ าปี 2561/2562 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามที่กองทรัสต์ฯ ได้มีนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในสญัญา
ก่อตัง้ทรัสต์ โดยก าหนดให้ผู้จดัการกองทรัสต์ฯ จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 90 ของก าไร
สทุธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบญัชี โดยจ่ายประโยชน์ตอบแทนไมเ่กินกวา่ปีละ 4 ครัง้  

ผลการด าเนินงานระหว่างวนัที่ 1 เมษายน 2561 – 31 มีนาคม 2562 กองทรัสต์ฯ มีก าไรสทุธิ เท่ากบั 1,317.63 ล้านบาท 
ผู้จดัการกองทรัสต์ฯ จึงประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทนประจ าปี 2561/2562 ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ในอตัรา 0.85 บาท ตอ่
หนว่ยทรัสต์ 1 หนว่ย จากผลการด าเนินงานระหวา่งวนัท่ี 1 เมษายน 2561  - 31 มีนาคม 2562  
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ทัง้นี ้รายละเอียดการจ่ายประโยชน์ตอบแทนสามารถสรุปได้ ดงันี ้

ผลการด าเนินงาน 
1 เมษายน – 
30 มิถนุายน 

2561 

1 กรกฎาคม – 
30 กนัยายน 

2561 

1 ตลุาคม –  
31 ธนัวาคม 

2561 

1 มกราคม – 
31 มีนาคม 

2562 
รวม 

ก าไรสทุธิ (ล้านบาท)  322.42 373.02 412.35 209.83 1,317.63 
จ านวนทรัสต์ท่ีจ าหนา่ยแล้ว 
(ล้านหนว่ย) 

1,482.50 1,482.50 1,482.50 1,482.50 1482.50 

อตัราประโยชน์ตอบแทน
จ่ายตอ่หนว่ย  

0.20 0.22 0.24 0.19 0.85 

อตัราสว่นการจา่ยประโยชน์
ตอบแทนตอ่ก าไรสทุธิที่
ปรับปรุงแล้ว  

93% 89% 87% 161% 99% 

วนัจ่ายประโยชน์ตอบแทน  6 กนัยายน 
2561 

12 ธนัวาคม 
2561 

 7 มีนาคม 
2562 

  27 มิถนุายน 
2562 

 

  

ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์ฯ : การจ่ายประโยชน์ตอบแทนประจ าปี 2561/2562 เป็นไปตามนโยบายการจ่ายประโยชน์
ตอบแทนที่ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์สามญัประจ าปี 2562 พิจารณา
และรับทราบ 

 การลงมติ :  วาระนีไ้มต้่องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทราบ 

 
 

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาและรับทราบการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  

 วัตถุประสงค์และเหตุผล : ผู้จดัการกองทรัสต์ฯ ได้พิจารณา และเสนอให้แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย 
จ ากดั (ช่ือเดิม: บริษัท ส านกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จ ากดั) เป็นผู้สอบบญัชีของกองทรัสต์ฯ ประจ าปี 2562/2563  โดยมี
คา่ตอบแทน 2,410,000 บาท โดยมีรายช่ือดงันี ้

1) นางสาวรัตนา จาละ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ 
2) นางสาวสมใจ คณุปสตุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4499 และ/หรือ 
3) นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 5315 

โดยก าหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่ข้างต้นเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของกองทรัสต์ฯ ได้ 
และในกรณีที่ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่ดงักลา่วไมส่ามารถปฏิบตัิงานได้ให้บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั จดัหาผู้สอบบญัชี
รับอนุญาตอื่นของบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด ท าหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรัสต์ฯ 
แทน 

ทัง้นี ้รายละเอียดประวตัิ ประสบการณ์ และการท างานของผู้สอบบญัชีปรากฏตาม (เอกสารแนบ 3) 

ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์ฯ : ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ได้ปฏิบตัิหน้าที่อยา่งเหมาะสม มีความรู้
และความเช่ียวชาญในการตรวจสอบกองทรัสต์ฯ และไมม่ีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสยีกบักองทรัสต์ฯ โดยมีความอิสระตอ่
การท าหน้าที่ จึงเห็นสมควรพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชีในรอบปี 
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ทัง้นี ้รายละเอียดการจ่ายประโยชน์ตอบแทนสามารถสรุปได้ ดงันี ้

ผลการด าเนินงาน 
1 เมษายน – 
30 มิถนุายน 

2561 

1 กรกฎาคม – 
30 กนัยายน 

2561 

1 ตลุาคม –  
31 ธนัวาคม 

2561 

1 มกราคม – 
31 มีนาคม 

2562 
รวม 

ก าไรสทุธิ (ล้านบาท)  322.42 373.02 412.35 209.83 1,317.63 
จ านวนทรัสต์ท่ีจ าหนา่ยแล้ว 
(ล้านหนว่ย) 

1,482.50 1,482.50 1,482.50 1,482.50 1482.50 

อตัราประโยชน์ตอบแทน
จ่ายตอ่หนว่ย  

0.20 0.22 0.24 0.19 0.85 

อตัราสว่นการจา่ยประโยชน์
ตอบแทนตอ่ก าไรสทุธิที่
ปรับปรุงแล้ว  

93% 89% 87% 161% 99% 

วนัจ่ายประโยชน์ตอบแทน  6 กนัยายน 
2561 

12 ธนัวาคม 
2561 

 7 มีนาคม 
2562 

  27 มิถนุายน 
2562 

 

  

ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์ฯ : การจ่ายประโยชน์ตอบแทนประจ าปี 2561/2562 เป็นไปตามนโยบายการจ่ายประโยชน์
ตอบแทนที่ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์สามญัประจ าปี 2562 พิจารณา
และรับทราบ 

 การลงมติ :  วาระนีไ้มต้่องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทราบ 

 
 

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาและรับทราบการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  

 วัตถุประสงค์และเหตุผล : ผู้จดัการกองทรัสต์ฯ ได้พิจารณา และเสนอให้แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย 
จ ากดั (ช่ือเดิม: บริษัท ส านกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จ ากดั) เป็นผู้สอบบญัชีของกองทรัสต์ฯ ประจ าปี 2562/2563  โดยมี
คา่ตอบแทน 2,410,000 บาท โดยมีรายช่ือดงันี ้

1) นางสาวรัตนา จาละ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ 
2) นางสาวสมใจ คณุปสตุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4499 และ/หรือ 
3) นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 5315 

โดยก าหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่ข้างต้นเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของกองทรัสต์ฯ ได้ 
และในกรณีที่ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่ดงักลา่วไมส่ามารถปฏิบตัิงานได้ให้บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั จดัหาผู้สอบบญัชี
รับอนุญาตอื่นของบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด ท าหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรัสต์ฯ 
แทน 

ทัง้นี ้รายละเอียดประวตัิ ประสบการณ์ และการท างานของผู้สอบบญัชีปรากฏตาม (เอกสารแนบ 3) 

ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์ฯ : ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ได้ปฏิบตัิหน้าที่อยา่งเหมาะสม มีความรู้
และความเช่ียวชาญในการตรวจสอบกองทรัสต์ฯ และไมม่ีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสยีกบักองทรัสต์ฯ โดยมีความอิสระตอ่
การท าหน้าที่ จึงเห็นสมควรพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชีในรอบปี 

 
 

4 
 

ทัง้นี ้รายละเอียดการจ่ายประโยชน์ตอบแทนสามารถสรุปได้ ดงันี ้

ผลการด าเนินงาน 
1 เมษายน – 
30 มิถนุายน 

2561 

1 กรกฎาคม – 
30 กนัยายน 

2561 

1 ตลุาคม –  
31 ธนัวาคม 

2561 

1 มกราคม – 
31 มีนาคม 

2562 
รวม 

ก าไรสทุธิ (ล้านบาท)  322.42 373.02 412.35 209.83 1,317.63 
จ านวนทรัสต์ท่ีจ าหนา่ยแล้ว 
(ล้านหนว่ย) 

1,482.50 1,482.50 1,482.50 1,482.50 1482.50 

อตัราประโยชน์ตอบแทน
จ่ายตอ่หนว่ย  

0.20 0.22 0.24 0.19 0.85 

อตัราสว่นการจา่ยประโยชน์
ตอบแทนตอ่ก าไรสทุธิที่
ปรับปรุงแล้ว  

93% 89% 87% 161% 99% 

วนัจ่ายประโยชน์ตอบแทน  6 กนัยายน 
2561 

12 ธนัวาคม 
2561 

 7 มีนาคม 
2562 

  27 มิถนุายน 
2562 

 

  

ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์ฯ : การจ่ายประโยชน์ตอบแทนประจ าปี 2561/2562 เป็นไปตามนโยบายการจ่ายประโยชน์
ตอบแทนที่ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์สามญัประจ าปี 2562 พิจารณา
และรับทราบ 

 การลงมติ :  วาระนีไ้มต้่องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทราบ 

 
 

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาและรับทราบการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  

 วัตถุประสงค์และเหตุผล : ผู้จดัการกองทรัสต์ฯ ได้พิจารณา และเสนอให้แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย 
จ ากดั (ช่ือเดิม: บริษัท ส านกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จ ากดั) เป็นผู้สอบบญัชีของกองทรัสต์ฯ ประจ าปี 2562/2563  โดยมี
คา่ตอบแทน 2,410,000 บาท โดยมีรายช่ือดงันี ้

1) นางสาวรัตนา จาละ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ 
2) นางสาวสมใจ คณุปสตุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4499 และ/หรือ 
3) นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 5315 

โดยก าหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่ข้างต้นเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของกองทรัสต์ฯ ได้ 
และในกรณีที่ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่ดงักลา่วไมส่ามารถปฏิบตัิงานได้ให้บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั จดัหาผู้สอบบญัชี
รับอนุญาตอื่นของบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด ท าหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรัสต์ฯ 
แทน 

ทัง้นี ้รายละเอียดประวตัิ ประสบการณ์ และการท างานของผู้สอบบญัชีปรากฏตาม (เอกสารแนบ 3) 

ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์ฯ : ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ได้ปฏิบตัิหน้าที่อยา่งเหมาะสม มีความรู้
และความเช่ียวชาญในการตรวจสอบกองทรัสต์ฯ และไมม่ีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสยีกบักองทรัสต์ฯ โดยมีความอิสระตอ่
การท าหน้าที่ จึงเห็นสมควรพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชีในรอบปี 
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ผลการด าเนินงาน 
1 เมษายน – 
30 มิถนุายน 

2561 

1 กรกฎาคม – 
30 กนัยายน 

2561 
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ก าไรสทุธิ (ล้านบาท)  322.42 373.02 412.35 209.83 1,317.63 
จ านวนทรัสต์ท่ีจ าหนา่ยแล้ว 
(ล้านหนว่ย) 

1,482.50 1,482.50 1,482.50 1,482.50 1482.50 

อตัราประโยชน์ตอบแทน
จ่ายตอ่หนว่ย  
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ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์ฯ : การจ่ายประโยชน์ตอบแทนประจ าปี 2561/2562 เป็นไปตามนโยบายการจ่ายประโยชน์
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และรับทราบ 

 การลงมติ :  วาระนีไ้มต้่องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทราบ 

 
 

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาและรับทราบการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  

 วัตถุประสงค์และเหตุผล : ผู้จดัการกองทรัสต์ฯ ได้พิจารณา และเสนอให้แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย 
จ ากดั (ช่ือเดิม: บริษัท ส านกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จ ากดั) เป็นผู้สอบบญัชีของกองทรัสต์ฯ ประจ าปี 2562/2563  โดยมี
คา่ตอบแทน 2,410,000 บาท โดยมีรายช่ือดงันี ้

1) นางสาวรัตนา จาละ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ 
2) นางสาวสมใจ คณุปสตุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4499 และ/หรือ 
3) นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 5315 

โดยก าหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่ข้างต้นเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของกองทรัสต์ฯ ได้ 
และในกรณีที่ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่ดงักลา่วไมส่ามารถปฏิบตัิงานได้ให้บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั จดัหาผู้สอบบญัชี
รับอนุญาตอื่นของบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด ท าหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรัสต์ฯ 
แทน 

ทัง้นี ้รายละเอียดประวตัิ ประสบการณ์ และการท างานของผู้สอบบญัชีปรากฏตาม (เอกสารแนบ 3) 

ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์ฯ : ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ได้ปฏิบตัิหน้าที่อยา่งเหมาะสม มีความรู้
และความเช่ียวชาญในการตรวจสอบกองทรัสต์ฯ และไมม่ีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสยีกบักองทรัสต์ฯ โดยมีความอิสระตอ่
การท าหน้าที่ จึงเห็นสมควรพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชีในรอบปี 
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โดยก าหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่ข้างต้นเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของกองทรัสต์ฯ ได้ 
และในกรณีที่ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่ดงักลา่วไมส่ามารถปฏิบตัิงานได้ให้บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั จดัหาผู้สอบบญัชี
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ทัง้นี ้รายละเอียดประวตัิ ประสบการณ์ และการท างานของผู้สอบบญัชีปรากฏตาม (เอกสารแนบ 3) 
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การท าหน้าที่ จึงเห็นสมควรพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชีในรอบปี 
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2561/2562 เป็นผู้สอบบญัชีในปี 2562/2563 ต่อไป โดยมีค่าตอบแทนเท่ากบั 2,410,000 บาท ซึ่งเท่ากบัปีที่ผ่านมา และ
ได้รวมค่าสอบทานรายงานประจ าปีให้แก่กองทรัสต์ฯ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามญัประจ าปี 
2562 พิจารณาและรับทราบ 

การลงมติ :  วาระนีไ้มต้่องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทราบ  
 

 

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระที่ 6.1 พิจารณาอนุมัติโครงการสร้างทางพิเศษเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มช่องทางการขึน้ทางด่วนขาเข้าเมือง 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ผู้จดัการกองทรัสต์ พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์พิจารณาอนมุตัิให้กองทรัสต์
เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ อิมแพ็คโกรท เข้าด าเนินโครงการสร้างทางพิเศษเพิ่มเติมจากพืน้ที่ของกองทรัสต์ เข้าสู่
ทางด่วนอดุรรัถยา ขาเข้าเมือง ผ่านระบบเก็บค่าผ่านทาง Easy Pass ซึ่งเป็นการด าเนินการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินและ
การลงทนุ โดยไมไ่ด้รับผลตอบแทน ทัง้นีท้รัพย์สนิท่ีจะด าเนินการจ าหนา่ยไปเป็นทรัพย์สนิประเอทที่ดินและงบประมาณใน
การลงทนุก่อสร้างทางเช่ือมขึน้ทางดว่นอดุรรัถยา รวมถึงงานระบบ ตู้  Easy Pass จ านวน 2 ตู้  และอปุกรณ์อื่นที่เก่ียวข้อง 
ซึ่งจะต้องโอนกรรมสิทธ์ิในโครงการท่ีก่อสร้างแล้วเสร็จให้แก่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดทรัพย์สนิท่ี
จะจ าหนา่ยไป และงบประมาณในการลงทนุ ดงัตอ่ไปนี ้

1. จ าหน่าย / โอน กรรมสิทธ์ิในท่ีดินบางส่วน ในโฉนดเลขท่ี 30994 เนือ้ท่ีกรรมสิทธ์ิประมาณ 150 ตารางวา (ตาม
เอกสารแนบ 4: ผงัแสดงต าแหน่งที่ดินของโครงการ) โดยมีมลูค่าตามรายงานการประเมินมลูค่าทรัพย์สิน ณ วนัท่ี 1 
เมษายน 2562, ตารางวา ละ 100,000 บาท รวมมลูคา่ท่ีดินท่ีโอนกรรมสทิธ์ิ 15,000,000 บาท 

2. งบประมาณในการลงทนุก่อสร้าง งานระบบ ตู้  Easy Pass และอปุกรณ์อื่น รวมถงึการจ้างบริษัทท่ีปรึกษาทาง
กฎหมาย เพื่อเป็นผู้ ร่วมเจรจา ในการท าข้อตกลงตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อรักษาผลประโยชน์สงูสดุให้แก่กองทรัสต์ รวม
มลูคา่ประมาณ 55,000,000 บาท (ไมร่วมอาษีมลูคา่เพิม่  คา่ธรรมเนียมการจดทะเบยีน และอาษีธุรกิจเฉพาะ 
ตลอดจนคา่ธรรมเนยีมและคา่ใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องที่กองทรัสต์จะเป็นผู้ รับผิดชอบ (ถ้าม)ี) 

3. โอนกรรมสิทธ์ิในการก่อสร้างเส้นทาง รวมถึงงานระบบและอปุกรณ์ของโครงการดงักล่าวให้แก่ การทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทย (เอกสารแนบ 5: ผงัแสดงเส้นทางการก่อสร้างทางเช่ือมเข้าสูท่างดว่นอดุรรัถยา) 

ทัง้นี ้ในการจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิของกองทรัสต์ โดยไมไ่ด้รับผลตอบแทน จะอยูอ่ายใต้เง่ือนไข ดงัตอ่ไปนี  ้

(1) ทรัสตีได้รับรองว่ากระบวนการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของกองทรัสต์ และการลงทุนในโครงการดงักล่าว เป็นไปตามสญัญา
ก่อตัง้ทรัสต์ รวมถึงกฎหมาย ประกาศ กฎเกณฑ์และระเบียบอื่นๆท่ีเก่ียวข้อง และ 

(2) ทรัสตีได้แนะน าให้กองทรัสต์ ควรได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ก่อนการด าเนินการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน โดยไม่
มีผลตอบแทน และการด าเนินการอื่นใดที่เก่ียวข้อง เพื่อลงทนุในโครงการสร้างทางพิเศษเพิ่มเติมจากพืน้ท่ีของกองทรัสต์ เข้าสู่
ทางดว่นอดุรรัถยา ขาเข้าเมือง ผา่นระบบเก็บคา่ผา่นทาง Easy Pass  

  ในการนี ้ผู้จดัการกองทรัสต์ จึงเสนอขอให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์อนมุตัิการจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิ โดยไมไ่ด้รับผลตอบแทนและ
การด าเนินการอื่นใดที่เก่ียวข้อง เพื่อลงทนุในโครงการสร้างทางพิเศษเพิ่มเติมจากพืน้ที่ของกองทรัสต์ เข้าสูท่างด่วนอดุรรัถยา 
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ทัง้นี ้รายละเอียดการจ่ายประโยชน์ตอบแทนสามารถสรุปได้ ดงันี ้

ผลการด าเนินงาน 
1 เมษายน – 
30 มิถนุายน 

2561 

1 กรกฎาคม – 
30 กนัยายน 

2561 

1 ตลุาคม –  
31 ธนัวาคม 

2561 

1 มกราคม – 
31 มีนาคม 

2562 
รวม 

ก าไรสทุธิ (ล้านบาท)  322.42 373.02 412.35 209.83 1,317.63 
จ านวนทรัสต์ทีจ่ าหนา่ยแล้ว 
(ล้านหนว่ย) 

1,482.50 1,482.50 1,482.50 1,482.50 1482.50 

อตัราประโยชน์ตอบแทน
จ่ายตอ่หนว่ย  

0.20 0.22 0.24 0.19 0.85 

อตัราสว่นการจา่ยประโยชน์
ตอบแทนตอ่ก าไรสทุธิที่
ปรับปรุงแล้ว  

93% 89% 87% 161% 99% 

วนัจ่ายประโยชน์ตอบแทน  6 กนัยายน 
2561 

12 ธนัวาคม 
2561 

 7 มีนาคม 
2562 

  27 มิถนุายน 
2562 

 

  

ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์ฯ : การจ่ายประโยชน์ตอบแทนประจ าปี 2561/2562 เป็นไปตามนโยบายการจ่ายประโยชน์
ตอบแทนที่ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์สามญัประจ าปี 2562 พิจารณา
และรับทราบ 

 การลงมติ :  วาระนีไ้มต้่องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทราบ 

 
 

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาและรับทราบการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  

 วัตถุประสงค์และเหตุผล : ผู้จดัการกองทรัสต์ฯ ได้พิจารณา และเสนอให้แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย 
จ ากดั (ช่ือเดิม: บริษัท ส านกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จ ากดั) เป็นผู้สอบบญัชีของกองทรัสต์ฯ ประจ าปี 2562/2563  โดยมี
คา่ตอบแทน 2,410,000 บาท โดยมีรายช่ือดงันี ้

1) นางสาวรัตนา จาละ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ 
2) นางสาวสมใจ คณุปสตุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4499 และ/หรือ 
3) นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 5315 

โดยก าหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่ข้างต้นเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของกองทรัสต์ฯ ได้ 
และในกรณีที่ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่ดงักลา่วไมส่ามารถปฏิบตัิงานได้ให้บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั จดัหาผู้สอบบญัชี
รับอนุญาตอื่นของบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด ท าหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรัสต์ฯ 
แทน 

ทัง้นี ้รายละเอียดประวตัิ ประสบการณ์ และการท างานของผู้สอบบญัชีปรากฏตาม (เอกสารแนบ 3) 

ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์ฯ : ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ได้ปฏิบตัิหน้าที่อยา่งเหมาะสม มีความรู้
และความเช่ียวชาญในการตรวจสอบกองทรัสต์ฯ และไมม่ีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสยีกบักองทรัสต์ฯ โดยมีความอิสระตอ่
การท าหน้าที่ จึงเห็นสมควรพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชีในรอบปี 
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2561/2562 เป็นผู้สอบบญัชีในปี 2562/2563 ต่อไป โดยมีค่าตอบแทนเท่ากบั 2,410,000 บาท ซึ่งเท่ากบัปีที่ผ่านมา และ
ได้รวมค่าสอบทานรายงานประจ าปีให้แก่กองทรัสต์ฯ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามญัประจ าปี 
2562 พิจารณาและรับทราบ 

การลงมติ :  วาระนีไ้มต้่องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทราบ  
 

 

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระที่ 6.1 พิจารณาอนุมัติโครงการสร้างทางพิเศษเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มช่องทางการขึน้ทางด่วนขาเข้าเมือง 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ผู้จดัการกองทรัสต์ พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์พิจารณาอนมุตัิให้กองทรัสต์
เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ อิมแพ็คโกรท เข้าด าเนินโครงการสร้างทางพิเศษเพิ่มเติมจากพืน้ที่ของกองทรัสต์ เข้าสู่
ทางด่วนอดุรรัถยา ขาเข้าเมือง ผ่านระบบเก็บค่าผ่านทาง Easy Pass ซึ่งเป็นการด าเนินการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินและ
การลงทนุ โดยไมไ่ด้รับผลตอบแทน ทัง้นีท้รัพย์สนิท่ีจะด าเนินการจ าหนา่ยไปเป็นทรัพย์สนิประเอทที่ดินและงบประมาณใน
การลงทนุก่อสร้างทางเช่ือมขึน้ทางดว่นอดุรรัถยา รวมถึงงานระบบ ตู้  Easy Pass จ านวน 2 ตู้  และอปุกรณ์อื่นที่เก่ียวข้อง 
ซึ่งจะต้องโอนกรรมสิทธ์ิในโครงการท่ีก่อสร้างแล้วเสร็จให้แก่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดทรัพย์สนิท่ี
จะจ าหนา่ยไป และงบประมาณในการลงทนุ ดงัตอ่ไปนี ้

1. จ าหน่าย / โอน กรรมสิทธ์ิในท่ีดินบางส่วน ในโฉนดเลขท่ี 30994 เนือ้ท่ีกรรมสิทธ์ิประมาณ 150 ตารางวา (ตาม
เอกสารแนบ 4: ผงัแสดงต าแหน่งที่ดินของโครงการ) โดยมีมลูค่าตามรายงานการประเมินมลูค่าทรัพย์สิน ณ วนัที่ 1 
เมษายน 2562, ตารางวา ละ 100,000 บาท รวมมลูคา่ท่ีดินท่ีโอนกรรมสทิธ์ิ 15,000,000 บาท 

2. งบประมาณในการลงทนุก่อสร้าง งานระบบ ตู้  Easy Pass และอปุกรณ์อื่น รวมถงึการจ้างบริษัทท่ีปรึกษาทาง
กฎหมาย เพื่อเป็นผู้ ร่วมเจรจา ในการท าข้อตกลงตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อรักษาผลประโยชน์สงูสดุให้แก่กองทรัสต์ รวม
มลูคา่ประมาณ 55,000,000 บาท (ไมร่วมอาษีมลูคา่เพิม่  คา่ธรรมเนียมการจดทะเบยีน และอาษีธุรกิจเฉพาะ 
ตลอดจนคา่ธรรมเนยีมและคา่ใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องที่กองทรัสต์จะเป็นผู้ รับผิดชอบ (ถ้าม)ี) 

3. โอนกรรมสิทธ์ิในการก่อสร้างเส้นทาง รวมถึงงานระบบและอปุกรณ์ของโครงการดงักล่าวให้แก่ การทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทย (เอกสารแนบ 5: ผงัแสดงเส้นทางการก่อสร้างทางเช่ือมเข้าสูท่างดว่นอดุรรัถยา) 

ทัง้นี ้ในการจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิของกองทรัสต์ โดยไมไ่ด้รับผลตอบแทน จะอยูอ่ายใต้เง่ือนไข ดงัตอ่ไปนี  ้

(1) ทรัสตีได้รับรองว่ากระบวนการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของกองทรัสต์ และการลงทุนในโครงการดงักล่าว เป็นไปตามสญัญา
ก่อตัง้ทรัสต์ รวมถึงกฎหมาย ประกาศ กฎเกณฑ์และระเบียบอื่นๆท่ีเก่ียวข้อง และ 

(2) ทรัสตีได้แนะน าให้กองทรัสต์ ควรได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ก่อนการด าเนินการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน โดยไม่
มีผลตอบแทน และการด าเนินการอื่นใดที่เก่ียวข้อง เพื่อลงทนุในโครงการสร้างทางพิเศษเพิ่มเติมจากพืน้ท่ีของกองทรัสต์ เข้าสู่
ทางดว่นอดุรรัถยา ขาเข้าเมือง ผา่นระบบเก็บคา่ผา่นทาง Easy Pass  

  ในการนี ้ผู้จดัการกองทรัสต์ จึงเสนอขอให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์อนมุตัิการจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิ โดยไมไ่ด้รับผลตอบแทนและ
การด าเนินการอื่นใดที่เก่ียวข้อง เพื่อลงทนุในโครงการสร้างทางพิเศษเพิ่มเติมจากพืน้ที่ของกองทรัสต์ เข้าสูท่างด่วนอดุรรัถยา 
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ขาเข้าเมือง ผ่านระบบเก็บค่าผ่านทาง Easy Pass โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ และอนมุตัิมอบอ านาจให้ผู้จดัการกองทรัสต์ 
และ/หรือ ทรัสตีเป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ก าหนดรูปแบบการจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิ รายละเอียดทรัพย์สนิ วิธีการประเมินราคาทรัพย์สนิ รวมถึงราคาที่เหมาะสมในการ
ลงทนุในโครงการสร้างทางพิเศษเพิ่มเตมิจากพืน้ท่ีของกองทรัสต์ เข้าสูท่างดว่นอดุรรัถยา ขาเข้าเมือง ผา่นระบบเก็บคา่ผา่นทาง 
Easy Pass ในครัง้นี ้ตามที่น าเสนอ 

(2) เจรจา จดัท า ลงนาม สง่มอบ และ/หรือ แก้ไขสญัญาหรือข้อผกูพนัที่แสดงถึงสิทธิที่  จะโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน การจดัซือ้จดัหา
อปุกรณ์ การจดัจ้างผู้ รับเหมาการก่อสร้างและงานระบบ รวมถึงการจดัจ้างผู้ เช่ียวชาญทางกฎหมาย เพื่อด าเนินการด้านสญัญา
กระท าการ สญัญาจ านอง เอกสารตา่งๆ และ/หรือสญัญาอื่นใดที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินการในครัง้นี ้เมื่อกองทรัสต์ได้รับอนมุตัิ
จากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ให้จ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สินและการลงทนุในโครงการ รวมทัง้ด าเนินการติดตอ่กบัส านกังาน ก.ล.ต. ตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ ประเทศไทย หนว่ยงานราชการหรือองค์กรของรัฐ หรือบคุคลใด ๆ เพื่อการดงักลา่ว เป็นต้น  

ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์: เนื่องจากศนูย์แสดงสนิค้าและการประชมุอิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึง่เป็นทรัพย์สนิหลกัของ
กองทรัสต์ และเป็นศนูย์ฯ ที่เป็นผู้น าในตลาดสถานที่จดังานแสดงสินค้าและการประชมุ โดยมีการจดังานที่เป็นงานขนาดใหญ่ 
ซึ่งมีผู้ เข้าชมงานเป็นจ านวนมาก และมีจ านวนรถที่เข้ามาใช้บริการในศนูย์ฯ มากกว่า 40,000 คนั ต่อวนั ทัง้นีใ้นช่วงเวลาที่มี
การจดังานท่ีมีผู้ เข้าชมงานเป็นจ านวนมากนัน้ เช่น งานแสดงสนิค้าขนาดใหญ การประชมุขนาดใหญ่ การจดัคอนเสร์ิต และการ
แสดงต่างๆ รวมถึงช่วงเวลาที่มีการจดังานเต็มพืน้ที่ ขณะที่ การจราจรโดยรอบศนูย์ฯ และการระบายรถออกจากลานจอดรถ
หลกัของศนูย์ฯ คือ Indoor Parking 1 และ Indoor Parking 2 จะติดขดัและท าให้ผู้ใช้รถใช้เวลาการเดนิทางเป็นเวลาทีน่านมาก 
ส่งผลให้เกิดความไม่พอใจของผู้ ใช้รถ และลกูค้าซึ่งเป็นผู้จัดงาน ผู้จัดการกองทรัสต์ ร่วมกับผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จึงได้
ท าการศึกษา วิเคราะห์ปัญหาและพิจารณาทางเลือกในการแก้ไขปัญหาในกรณีดงักล่าว ซึ่งโดยปัญหาหลกัเกิดจากปัจจัย
หลกัๆ ดงันี ้

(1) การเข้า – ออกจากพืน้ที่พร้อมๆกนัเป็นจ านวนมาก จากลานจอดรถทัง้ 2 ลานของศนูย์ฯ อนัเนื่องมาจากเวลาสิน้สดุของ
งานแสดงสนิค้า หรือคอนเสร์ิต เป็นจ านวนมากกวา่ 8,000 คนั ตอ่ ชัว่โมง และมีการใช้บริการทางดว่นเพื่อออกจากบริเวณ
ศนูย์ฯ ถึง 2,000 คนั ตอ่ ชัว่โมง 

(2) รถที่ออกจากลาน Indoor Parking 1 และ Indoor Parking 2 ที่จะใช้บริการทางดว่น ใช้เส้นทางร่วมบริเวณทางขึน้ทางดว่น 
ดา่นเมืองทองธานี  

(3) ช่องบริการทางดว่นขาเข้า มี 4 ช่องทาง โดยเป็นระบบ Easy Pass เพียง 1 ช่องทาง 
(4) เกิดการสะสมการจราจรบริเวณแยกสญัญานจราจร IMPACT Forum และท าให้เกิดแถวสะสมไปยงับริเวณพืน้ที่รอบด้าน

ของกองทรัสต์ 

ผู้จดัการกองทรัสต์จึงมอบให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ประสานงานเพื่อขอหารือกบั บริษัท ทางดว่นกรุงเทพเหนือ และ
การทางพิเศษแหง่ประเทศไทย จนได้ทางเลอืกที่ดีที่สดุในการแก้ไขปัญหาจราจร ดงันี ้

(1) ลดปริมาณรถที่ใช้บริการทางดว่น ไมใ่ห้ไปสะสมกนัท่ีดา่นเมืองทองธานี เพื่อทเุลาการสะสมของรถไมใ่ห้ตอ่เนื่องไปยงัพืน้ท่ี
อื่นๆ 
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(2) โดยให้รถที่ออกจากลาน Indoor Parking 1 ใต้อาคารชาเลนเจอร์ สามารถขึน้ทางดว่นได้ทนัทีจากในพืน้ที่กองทรัสต์ เมื่อ
ออกจากลานจอดรถ 

(3) เพื่อให้การระบายออกของรถมีความรวดเร็ว ให้ติดตัง้เป็นระบบ Easy Pass ทัง้ 2 ตู้  

ทัง้นีใ้นการด าเนินการดงักลา่ว กองทรัสต์จะต้องด าเนินการตามเง่ือนไข ดงันี  ้

(1) โอนกรรมสทิธ์ิท่ีดิน ให้แก่การทางพิเศษแหง่ประเทศไทยกอ่น ซึง่เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิการทางพิเศษแหง่ประเทศไทย 
พ.ศ.2550 หมวดที่ 3 เร่ือง การสร้าง การบ ารุงรักษา และการด าเนินงานทางพิเศษ 

(2) ลงทนุก่อสร้างทางเช่ือม เพื่อเข้าสูท่างดว่นอดุรรัถยา รวมถึงระบบ Easy Pass จ านวน 2 ตู้  
(3) โอนกรรมสทิธ์ิในเส้นทางและอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัทางพิเศษในโครงการนีห้ลงัจากแล้วเสร็จ ให้เป็นทรัพย์สนิของการทาง

พิเศษแหง่ประเทศไทย ซึง่เป็นไปตาม พระราชบญัญตัิ การทางพิเศษแหง่ประเทศไทย พ.ศ.2550 หมวดที่ 3 เร่ือง การสร้าง 
การบ ารุงรักษา และการด าเนินงานทางพิเศษ โดยการทางพิเศษแหง่ประเทศไทยจะเป็นผู้ รับผิดชอบในการบ ารุงรักษา และ
คา่ใช้จ่ายในการบริหารทางเช่ือมพิเศษนีด้้วยตนเอง หลงัจากที่ได้รับมอบทรัพย์สนิดงักลา่วแล้ว 

ประโยชน์ของกองทรัสต์ และผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

(1) ลดปัญหาการจราจรท่ีเป็นปัญหาหลกัของการบริหารพืน้ท่ีกองทรัสต์ในปัจจบุนั และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึน้ในอนาคต 

(2) เพิ่มปริมาณผู้ เข้าชมงานให้แก่ลกูค้าที่มาจดังาน เนื่องจากปัญหาจราจรลดลง 

(3) เพิ่มความสะดวกให้แก่ลกูค้าของกองทรัสต์ที่ใช้บริการทางด่วนเข้าเมือง เป็นการสร้างประสบการณ์ทางบวกให้ลกูค้า เพิ่มขึน้ 
(Customers Experience) 

(4) เป็นการพฒันาสิ่งอ านวยความสะดวกของ ศนูย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งเป็นทรัพย์สินหลกัของ
กองทรัสต์ เพื่อรักษา อาพลกัษณ์ และมาตรฐานการให้บริการของศนูย์แสดงสินค้า และการประชุม นานาชาติ อนัดบั 1 ของ
ประเทศ 

อยา่งไรก็ดี ผู้จดัการกองทรัสต์ได้พิจารณาถึงผลกระทบตอ่กองทรัสต์ด้วยเช่นกนั โดยมีประเด็นพิจารณาด้านตา่งๆ ดงันี ้
(1) การโอนกรรมสทิธ์ิท่ีดินให้แก่การทางพิเศษแหง่ประเทศไทย ท าให้เกิดการลดลงในทรัพย์สนิ ประมาณ 15,000,000 บาท  
(2) การก่อสร้างอาจมีผลกระทบบางสว่นในการใช้พืน้ที่ถนน แต่ไม่กระทบพืน้ท่ีการจดัหารายได้ โดยผู้จดัการกองทรัสต์ จะร่วมมือ

กบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในการจดัการบริหารการใช้พืน้ท่ีดงักลา่ว เพื่อให้เกิดผลกระทบตอ่ลกูค้าของกองทรัสต์ให้น้อยที่สดุ 

(3) เพื่ออ านวยการให้โครงการด าเนินการให้เสร็จสิน้สมบรูณ์อยา่งรวดเร็ว กองทรัสต์จะเป็นผู้ลงทนุในการก่อสร้างโครงการ และสง่
มอบโครงการให้แก่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ทัง้นีค้่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึน้อาจมีผลกระทบเล็กน้อยต่อมลูค่าเงินปันผล ที่
กองทรัสต์จะสามารถช าระให้แก่ผู้ ถือหนว่ยได้ อยา่งไรก็ดีผลกระทบจะขึน้อยูก่บัผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึน้จริงของกองทรัสต์  

โดยผู้จัดการกองทรัสต์ เห็นว่าธุรกรรมดงักล่าวเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง รวมถึงการ
จ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สนิของกองทรัสต์และการลงทนุในโครงการครัง้นี ้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุของกองทรัสต์ ตามเหตแุละ
ผลที่ได้กลา่วไว้ข้างต้น 

นอกจากนีท้รัพย์สินที่ดินที่จะจ าหน่ายไป มูลค่า 15,000,000 บาท งบประมาณลงทุนในการก่อสร้างและจัดซือ้
อปุกรณ์ รวมถึงคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการ รวม 55,000,000 บาท (ไม่รวมอาษีมลูคา่เพิ่ม  ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และ
อาษีธุรกิจเฉพาะ ตลอดจนคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องที่กองทรัสต์จะเป็นผู้ รับผิดชอบ (ถ้ามี)) นัน้ เป็นอตัราที่
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ขาเข้าเมือง ผ่านระบบเก็บค่าผ่านทาง Easy Pass โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ และอนมุตัิมอบอ านาจให้ผู้จดัการกองทรัสต์ 
และ/หรือ ทรัสตีเป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ก าหนดรูปแบบการจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิ รายละเอียดทรัพย์สนิ วิธีการประเมินราคาทรัพย์สนิ รวมถึงราคาที่เหมาะสมในการ
ลงทนุในโครงการสร้างทางพิเศษเพิ่มเตมิจากพืน้ท่ีของกองทรัสต์ เข้าสูท่างดว่นอดุรรัถยา ขาเข้าเมือง ผา่นระบบเก็บคา่ผา่นทาง 
Easy Pass ในครัง้นี ้ตามที่น าเสนอ 

(2) เจรจา จดัท า ลงนาม สง่มอบ และ/หรือ แก้ไขสญัญาหรือข้อผกูพนัที่แสดงถึงสิทธิที่  จะโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน การจดัซือ้จดัหา
อปุกรณ์ การจดัจ้างผู้ รับเหมาการก่อสร้างและงานระบบ รวมถึงการจดัจ้างผู้ เช่ียวชาญทางกฎหมาย เพื่อด าเนินการด้านสญัญา
กระท าการ สญัญาจ านอง เอกสารตา่งๆ และ/หรือสญัญาอื่นใดที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินการในครัง้นี ้เมื่อกองทรัสต์ได้รับอนมุตัิ
จากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ให้จ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สินและการลงทนุในโครงการ รวมทัง้ด าเนินการติดตอ่กบัส านกังาน ก.ล.ต. ตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ ประเทศไทย หนว่ยงานราชการหรือองค์กรของรัฐ หรือบคุคลใด ๆ เพื่อการดงักลา่ว เป็นต้น  

ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์: เนื่องจากศนูย์แสดงสนิค้าและการประชมุอิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึง่เป็นทรัพย์สนิหลกัของ
กองทรัสต์ และเป็นศนูย์ฯ ที่เป็นผู้น าในตลาดสถานที่จดังานแสดงสินค้าและการประชมุ โดยมีการจดังานที่เป็นงานขนาดใหญ่ 
ซึ่งมีผู้ เข้าชมงานเป็นจ านวนมาก และมีจ านวนรถที่เข้ามาใช้บริการในศนูย์ฯ มากกว่า 40,000 คนั ต่อวนั ทัง้นีใ้นช่วงเวลาที่มี
การจดังานท่ีมีผู้ เข้าชมงานเป็นจ านวนมากนัน้ เช่น งานแสดงสนิค้าขนาดใหญ การประชมุขนาดใหญ่ การจดัคอนเสร์ิต และการ
แสดงต่างๆ รวมถึงช่วงเวลาที่มีการจดังานเต็มพืน้ที่ ขณะที่ การจราจรโดยรอบศนูย์ฯ และการระบายรถออกจากลานจอดรถ
หลกัของศนูย์ฯ คือ Indoor Parking 1 และ Indoor Parking 2 จะติดขดัและท าให้ผู้ใช้รถใช้เวลาการเดนิทางเป็นเวลาทีน่านมาก 
ส่งผลให้เกิดความไม่พอใจของผู้ ใช้รถ และลกูค้าซึ่งเป็นผู้จัดงาน ผู้จัดการกองทรัสต์ ร่วมกับผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จึงได้
ท าการศึกษา วิเคราะห์ปัญหาและพิจารณาทางเลือกในการแก้ไขปัญหาในกรณีดงักล่าว ซึ่งโดยปัญหาหลกัเกิดจากปัจจัย
หลกัๆ ดงันี ้

(1) การเข้า – ออกจากพืน้ที่พร้อมๆกนัเป็นจ านวนมาก จากลานจอดรถทัง้ 2 ลานของศนูย์ฯ อนัเน่ืองมาจากเวลาสิน้สดุของ
งานแสดงสนิค้า หรือคอนเสร์ิต เป็นจ านวนมากกวา่ 8,000 คนั ตอ่ ชัว่โมง และมีการใช้บริการทางดว่นเพื่อออกจากบริเวณ
ศนูย์ฯ ถึง 2,000 คนั ตอ่ ชัว่โมง 

(2) รถที่ออกจากลาน Indoor Parking 1 และ Indoor Parking 2 ที่จะใช้บริการทางดว่น ใช้เส้นทางร่วมบริเวณทางขึน้ทางดว่น 
ดา่นเมืองทองธานี  

(3) ช่องบริการทางดว่นขาเข้า มี 4 ช่องทาง โดยเป็นระบบ Easy Pass เพียง 1 ช่องทาง 
(4) เกิดการสะสมการจราจรบริเวณแยกสญัญานจราจร IMPACT Forum และท าให้เกิดแถวสะสมไปยงับริเวณพืน้ที่รอบด้าน

ของกองทรัสต์ 

ผู้จดัการกองทรัสต์จึงมอบให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ประสานงานเพื่อขอหารือกบั บริษัท ทางดว่นกรุงเทพเหนือ และ
การทางพิเศษแหง่ประเทศไทย จนได้ทางเลอืกที่ดีที่สดุในการแก้ไขปัญหาจราจร ดงันี ้

(1) ลดปริมาณรถที่ใช้บริการทางดว่น ไมใ่ห้ไปสะสมกนัท่ีดา่นเมืองทองธานี เพื่อทเุลาการสะสมของรถไมใ่ห้ตอ่เนื่องไปยงัพืน้ท่ี
อื่นๆ 
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(2) โดยให้รถที่ออกจากลาน Indoor Parking 1 ใต้อาคารชาเลนเจอร์ สามารถขึน้ทางดว่นได้ทนัทีจากในพืน้ที่กองทรัสต์ เมื่อ
ออกจากลานจอดรถ 

(3) เพื่อให้การระบายออกของรถมีความรวดเร็ว ให้ติดตัง้เป็นระบบ Easy Pass ทัง้ 2 ตู้  

ทัง้นีใ้นการด าเนินการดงักลา่ว กองทรัสต์จะต้องด าเนินการตามเง่ือนไข ดงันี  ้

(1) โอนกรรมสทิธ์ิท่ีดิน ให้แก่การทางพิเศษแหง่ประเทศไทยกอ่น ซึง่เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิการทางพิเศษแหง่ประเทศไทย 
พ.ศ.2550 หมวดที่ 3 เร่ือง การสร้าง การบ ารุงรักษา และการด าเนินงานทางพิเศษ 

(2) ลงทนุก่อสร้างทางเช่ือม เพื่อเข้าสูท่างดว่นอดุรรัถยา รวมถึงระบบ Easy Pass จ านวน 2 ตู้  
(3) โอนกรรมสทิธ์ิในเส้นทางและอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัทางพิเศษในโครงการนีห้ลงัจากแล้วเสร็จ ให้เป็นทรัพย์สนิของการทาง

พิเศษแหง่ประเทศไทย ซึง่เป็นไปตาม พระราชบญัญตัิ การทางพิเศษแหง่ประเทศไทย พ.ศ.2550 หมวดที่ 3 เร่ือง การสร้าง 
การบ ารุงรักษา และการด าเนินงานทางพิเศษ โดยการทางพิเศษแหง่ประเทศไทยจะเป็นผู้ รับผิดชอบในการบ ารุงรักษา และ
คา่ใช้จ่ายในการบริหารทางเช่ือมพิเศษนีด้้วยตนเอง หลงัจากที่ได้รับมอบทรัพย์สนิดงักลา่วแล้ว 

ประโยชน์ของกองทรัสต์ และผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

(1) ลดปัญหาการจราจรท่ีเป็นปัญหาหลกัของการบริหารพืน้ท่ีกองทรัสต์ในปัจจบุนั และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึน้ในอนาคต 

(2) เพิ่มปริมาณผู้ เข้าชมงานให้แก่ลกูค้าที่มาจดังาน เนื่องจากปัญหาจราจรลดลง 

(3) เพิ่มความสะดวกให้แก่ลกูค้าของกองทรัสต์ที่ใช้บริการทางด่วนเข้าเมือง เป็นการสร้างประสบการณ์ทางบวกให้ลกูค้า เพิ่มขึน้ 
(Customers Experience) 

(4) เป็นการพฒันาสิ่งอ านวยความสะดวกของ ศนูย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งเป็นทรัพย์สินหลกัของ
กองทรัสต์ เพื่อรักษา อาพลกัษณ์ และมาตรฐานการให้บริการของศนูย์แสดงสินค้า และการประชุม นานาชาติ อนัดบั 1 ของ
ประเทศ 

อยา่งไรก็ดี ผู้จดัการกองทรัสต์ได้พิจารณาถึงผลกระทบตอ่กองทรัสต์ด้วยเช่นกนั โดยมีประเด็นพิจารณาด้านตา่งๆ ดงันี ้
(1) การโอนกรรมสทิธ์ิท่ีดินให้แก่การทางพิเศษแหง่ประเทศไทย ท าให้เกิดการลดลงในทรัพย์สนิ ประมาณ 15,000,000 บาท  
(2) การก่อสร้างอาจมีผลกระทบบางสว่นในการใช้พืน้ที่ถนน แต่ไม่กระทบพืน้ท่ีการจดัหารายได้ โดยผู้จดัการกองทรัสต์ จะร่วมมือ

กบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในการจดัการบริหารการใช้พืน้ท่ีดงักลา่ว เพื่อให้เกิดผลกระทบตอ่ลกูค้าของกองทรัสต์ให้น้อยที่สดุ 

(3) เพื่ออ านวยการให้โครงการด าเนินการให้เสร็จสิน้สมบรูณ์อยา่งรวดเร็ว กองทรัสต์จะเป็นผู้ลงทนุในการก่อสร้างโครงการ และสง่
มอบโครงการให้แก่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ทัง้นีค้่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึน้อาจมีผลกระทบเล็กน้อยต่อมลูค่าเงินปันผล ที่
กองทรัสต์จะสามารถช าระให้แก่ผู้ ถือหนว่ยได้ อยา่งไรก็ดีผลกระทบจะขึน้อยูก่บัผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึน้จริงของกองทรัสต์  

โดยผู้จัดการกองทรัสต์ เห็นว่าธุรกรรมดงักล่าวเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง รวมถึงการ
จ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สนิของกองทรัสต์และการลงทนุในโครงการครัง้นี ้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุของกองทรัสต์ ตามเหตแุละ
ผลที่ได้กลา่วไว้ข้างต้น 

นอกจากนีท้รัพย์สินท่ีดินท่ีจะจ าหน่ายไป มูลค่า 15,000,000 บาท งบประมาณลงทุนในการก่อสร้างและจดัซือ้
อปุกรณ์ รวมถึงคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการ รวม 55,000,000 บาท (ไม่รวมอาษีมลูคา่เพิ่ม  ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และ
อาษีธุรกิจเฉพาะ ตลอดจนคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องที่กองทรัสต์จะเป็นผู้ รับผิดชอบ (ถ้ามี)) นัน้ เป็นอตัราที่
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เหมาะสมเมื่อเทียบกบัประโยชน์ที่กองทรัสต์จะได้รับในระยะยาว และผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่จะได้รับจากอตัราการ
เติบโตของก าไรจากการด าเนินงานของกองทรัสต์ในอนาคต โดยผู้จดัการกองทรัสต์ ร่วมกบัทรัสตี และผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 
จะร่วมกนัเจรจากบัหนว่ยงาน องค์กร หรือบคุคลที่เก่ียวข้องกบัโครงการทัง้หมด เพื่อให้ได้มาเพื่อผลประโยชน์ที่สงูสดุ และเป็น
ธรรมของกองทรัสต์ 

ในการเข้าท าธุรกรรมในครัง้นี ้ผู้จดัการกองทรัสต์จะกระท าการโดยค านึงถึงประโยชน์สงูสดุของกองทรัสต์ และจาก
การพิจารณาในโครงการนี ้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย จะเป็นผู้ ได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินที่เก่ียวข้องกับโครงการโดย
ทางตรง ซึง่ไมไ่ด้เป็นผู้ที่เก่ียวโยงกนักบักองทรัสต์ และเมื่อพิจารณาในประโยชน์อื่นๆ ก็ไมไ่ด้มีบคุคลที่เก่ียวข้องหรือเก่ียวโยงกนั
กบักองทรัสต์บคุคลใดที่จะได้รับประโยชน์จากโครงการนี ้

เพื่อให้การด าเนินการดงักลา่วเป็นไปอย่างราบร่ืน ผู้จดัการกองทรัสต์พิจารณาให้ความเห็นว่า ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ควร
อนมุตัิการมอบอ านาจให้ผู้จดัการกองทรัสต์ และ/หรือ ทรัสตีมีอ านาจด าเนินการตามที่เสนอข้างต้น  

 ความเห็นของทรัสตี : ในการนี ้ทรัสตีจึงขอให้ความเห็นแก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ดงัตอ่ไปนี:้- 

1. โครงการสร้างทางพิเศษเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มช่องทางการขึน้ทางด่วนขาเข้าเมืองตามที่ผู้ จัดการกองทรัสต์เสนอ ถือว่าเป็นการ
จ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิหลกัเพียงบางสว่น ซึง่ผู้จดัการกองทรัสต์ได้ด าเนินการเป็นไปตามหลกัเกณฑ์การจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิ
หลกัที่ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ของกองทรัสต์และกฎหมายที่เก่ียวข้อง อยา่งไรก็ดี การลงทนุก่อสร้างโครงการจะเป็นการ
ลงทนุท่ีไมไ่ด้รับผลตอบแทนทางตรง 

2. โครงการสร้างทางพิเศษเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มช่องทางการขึน้ทางดว่นขาเข้าเมือง ตามที่ผู้จดัการกองทรัสต์เสนอนี ้อาจมีผลกระทบ
กบัมลูคา่ทรัพย์สนิในการประเมินด้วยวิธีต้นทนุ (Cost Approach) ประมาณ 15,000,000 บาท จากการท่ีขนาดที่ดินลดลง และ
ระหว่างการก่อสร้างอาจมีผลกระทบกับเส้นทางเดินรถที่อาจจ าเป็นต้องปิดกัน้เพื่อด าเนินการและความปลอดอัย อีกทัง้
ประโยชน์ตอบแทนที่ผู้ ถือหน่วยจะได้รับอาจลดลงจากที่ควรจะเป็น อันเนื่องมาจากกองทรัสต์มีค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
โครงการ อยา่งไรก็ดี โครงการสร้างทางพิเศษดงักลา่วนีอ้าจช่วยลดปัญหาการจราจรท่ีเป็นคอขวดบริเวณทางขึน้ทางดว่นขาเข้า
เมืองเดิม และช่วยเพ่ิมประสทิธิอาพในการหมนุเวียนของรถเข้า-ออกในลานจอดรถหลกัซึง่ได้แก ่Indoor Parking 1  

3. รายละเอียดของทรัพย์สนิท่ีจะจ าหนา่ยไปซึง่ได้แก่ ท่ีดินท่ีกองทรัสต์จะยกให้เป็นกรรมสทิธ์ิแก่การทางพิเศษแหง่ประเทศไทย ได้
ผ่านการประเมินมลูค่าอย่างเต็มรูปแบบโดยบริษัทประเมินมลูค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

4. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้ ได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินที่จะจ าหน่ายไปนี ้  ไม่ได้เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับ
กองทรัสต์หรือผู้จดัการกองทรัสต์ และเมื่อพิจารณาในประโยชน์อื่นๆ ก็ไมไ่ด้มีบคุคลที่เก่ียวข้องกบักองทรัสต์บคุคลใดที่จะได้รับ
ประโยชน์จากโครงการนีเ้ป็นพิเศษ  

อย่างไรก็ดี ทรัสตีขอให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาข้อมลูเพิ่มเติมจากความเห็นของผู้จดัการกองทรัสต์ในหนงัสือเชิญ
ประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในครัง้นี ้   และหากท่านผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีข้อ
ซักถามเก่ียวกับการด าเนินการหรือเร่ืองที่ขอมติในวาระใดที่ต้องการสอบถามทรัสตีในการประชุมสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์
ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ อิมแพ็คโกรทนี ้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์สามารถกระท าได้ก่อนการลงมติในวาระนัน้ ๆ 
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การลงมติ :  วาระนีจ้ะต้องได้รับมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
ตามสญัญาก่อตัง้กองทรัสต์ฯ เร่ืองการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ฯและการลงมติ เนื่องจากเป็นกรณีที่ทรัสตีให้ความเห็นว่าสมควร
เสนอเร่ืองให้ที่ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาเห็นชอบ (ตามเอกสารแนบ 6) โดยผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่ลงคะแนนเสียงในวาระนีต้้อง
ไมไ่ด้มีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในการเข้าท าธุรกรรมดงักลา่ว 

 บริษัทฯ ขอแจ้งว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติก าหนดรายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์
สามญัประจ าปี 2562 โดยวิธีก าหนดรายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัประจ าปี 2562 ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ใน
วนัที่ 25 มิถนุายน 2562 (Record Date) ในการนี ้จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 
อิมแพ็ค โกรท เข้าร่วมประชมุตามวนั เวลาและสถานท่ีดงักลา่ว  

 และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์สะดวกและรวดเร็ว บริษัทฯ ใคร่ขอให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์หรือผู้ รับมอบ
ฉนัทะ โปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียนตามเอกสารแนบ 10 และ/หรือ หนงัสอืมอบฉนัทะที่แนบมาพร้อมนีต้ิดอากรแสตมป์ พร้อมด้วย
เอกสารแสดงตนเพื่อการเข้าร่วมประชมุตามเอกสารแนบ 8 มาแสดงตอ่เจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนในวนัประชมุด้วย 

  และหากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ประสงค์จะมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์สามารถแตง่ตัง้ นายจิรขจร 
จตรุอทัร กรรมการอิสระ เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ โดยรายละเอียดประวตัิของกรรมการอิสระปรากฏตาม  เอกสารแนบ 7  ทัง้นี ้ขอความ
ร่วมมือจากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์โปรดสง่หนงัสอืมอบฉนัทะและเอกสารประกอบการมอบฉนัทะมายงับริษัทฯ อายในวนัท่ี 12 กรกฎาคม 
2562 โดยสง่มาที่ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ บริษัท อาร์ เอ็ม ไอ จ ากดั เลขที่ 47/569-576 ชัน้ท่ี 10 คอนโดมิเนียมอตุสาหกรรม นิวเจนีวา 
หมูท่ี่ 3 ถนนป๊อปปลูา่ 3 ต าบลบ้านใหม ่อ าเออปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120 

 

 จึงขอเรียนเชิญผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่วข้างต้น 

 

 

 

 

        ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

                      (พ.อ.พิชยั น าศิริกลุ)  

                        ประธานกรรมการ   

-8-
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เหมาะสมเมื่อเทียบกบัประโยชน์ที่กองทรัสต์จะได้รับในระยะยาว และผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่จะได้รับจากอตัราการ
เติบโตของก าไรจากการด าเนินงานของกองทรัสต์ในอนาคต โดยผู้จดัการกองทรัสต์ ร่วมกบัทรัสตี และผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 
จะร่วมกนัเจรจากบัหนว่ยงาน องค์กร หรือบคุคลที่เก่ียวข้องกบัโครงการทัง้หมด เพื่อให้ได้มาเพื่อผลประโยชน์ที่สงูสดุ และเป็น
ธรรมของกองทรัสต์ 

ในการเข้าท าธุรกรรมในครัง้นี ้ผู้จดัการกองทรัสต์จะกระท าการโดยค านึงถึงประโยชน์สงูสดุของกองทรัสต์ และจาก
การพิจารณาในโครงการนี ้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย จะเป็นผู้ ได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินที่เก่ียวข้องกับโครงการโดย
ทางตรง ซึง่ไมไ่ด้เป็นผู้ที่เก่ียวโยงกนักบักองทรัสต์ และเมื่อพิจารณาในประโยชน์อื่นๆ ก็ไมไ่ด้มีบคุคลที่เก่ียวข้องหรือเก่ียวโยงกนั
กบักองทรัสต์บคุคลใดที่จะได้รับประโยชน์จากโครงการนี ้

เพื่อให้การด าเนินการดงักลา่วเป็นไปอย่างราบร่ืน ผู้จดัการกองทรัสต์พิจารณาให้ความเห็นว่า ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ควร
อนมุตัิการมอบอ านาจให้ผู้จดัการกองทรัสต์ และ/หรือ ทรัสตีมีอ านาจด าเนินการตามที่เสนอข้างต้น  

 ความเห็นของทรัสตี : ในการนี ้ทรัสตีจึงขอให้ความเห็นแก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ดงัตอ่ไปนี:้- 

1. โครงการสร้างทางพิเศษเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มช่องทางการขึน้ทางด่วนขาเข้าเมืองตามที่ผู้ จัดการกองทรัสต์เสนอ ถือว่าเป็นการ
จ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิหลกัเพียงบางสว่น ซึง่ผู้จดัการกองทรัสต์ได้ด าเนินการเป็นไปตามหลกัเกณฑ์การจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิ
หลกัที่ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ของกองทรัสต์และกฎหมายที่เก่ียวข้อง อยา่งไรก็ดี การลงทนุก่อสร้างโครงการจะเป็นการ
ลงทนุท่ีไมไ่ด้รับผลตอบแทนทางตรง 

2. โครงการสร้างทางพิเศษเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มช่องทางการขึน้ทางดว่นขาเข้าเมือง ตามที่ผู้จดัการกองทรัสต์เสนอนี ้อาจมีผลกระทบ
กบัมลูคา่ทรัพย์สนิในการประเมินด้วยวิธีต้นทนุ (Cost Approach) ประมาณ 15,000,000 บาท จากการท่ีขนาดที่ดินลดลง และ
ระหว่างการก่อสร้างอาจมีผลกระทบกับเส้นทางเดินรถที่อาจจ าเป็นต้องปิดกัน้เพื่อด าเนินการและความปลอดอัย อีกทัง้
ประโยชน์ตอบแทนที่ผู้ ถือหน่วยจะได้รับอาจลดลงจากที่ควรจะเป็น อันเนื่องมาจากกองทรัสต์มีค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
โครงการ อยา่งไรก็ดี โครงการสร้างทางพิเศษดงักลา่วนีอ้าจช่วยลดปัญหาการจราจรท่ีเป็นคอขวดบริเวณทางขึน้ทางดว่นขาเข้า
เมืองเดิม และช่วยเพ่ิมประสทิธิอาพในการหมนุเวียนของรถเข้า-ออกในลานจอดรถหลกัซึง่ได้แก่ Indoor Parking 1  

3. รายละเอียดของทรัพย์สนิท่ีจะจ าหนา่ยไปซึง่ได้แก่ ท่ีดินท่ีกองทรัสต์จะยกให้เป็นกรรมสทิธ์ิแก่การทางพิเศษแหง่ประเทศไทย ได้
ผ่านการประเมินมลูค่าอย่างเต็มรูปแบบโดยบริษัทประเมินมลูค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

4. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้ ได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินที่จะจ าหน่ายไปนี ้  ไม่ได้เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับ
กองทรัสต์หรือผู้จดัการกองทรัสต์ และเมื่อพิจารณาในประโยชน์อื่นๆ ก็ไมไ่ด้มีบคุคลที่เก่ียวข้องกบักองทรัสต์บคุคลใดที่จะได้รับ
ประโยชน์จากโครงการนีเ้ป็นพิเศษ  

อย่างไรก็ดี ทรัสตีขอให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาข้อมลูเพิ่มเติมจากความเห็นของผู้จดัการกองทรัสต์ในหนงัสือเชิญ
ประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในครัง้นี ้   และหากท่านผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีข้อ
ซักถามเก่ียวกับการด าเนินการหรือเร่ืองที่ขอมติในวาระใดที่ต้องการสอบถามทรัสตีในการประชุมสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์
ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ อิมแพ็คโกรทนี ้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์สามารถกระท าได้ก่อนการลงมติในวาระนัน้ ๆ 
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การลงมติ :  วาระนีจ้ะต้องได้รับมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
ตามสญัญาก่อตัง้กองทรัสต์ฯ เร่ืองการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ฯและการลงมติ เนื่องจากเป็นกรณีที่ทรัสตีให้ความเห็นว่าสมควร
เสนอเร่ืองให้ท่ีประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาเห็นชอบ (ตามเอกสารแนบ 6) โดยผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่ลงคะแนนเสียงในวาระนีต้้อง
ไมไ่ด้มีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในการเข้าท าธุรกรรมดงักลา่ว 

 บริษัทฯ ขอแจ้งว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติก าหนดรายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์
สามญัประจ าปี 2562 โดยวิธีก าหนดรายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัประจ าปี 2562 ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ใน
วนัที่ 25 มิถนุายน 2562 (Record Date) ในการนี ้จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 
อิมแพ็ค โกรท เข้าร่วมประชมุตามวนั เวลาและสถานท่ีดงักลา่ว  

 และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์สะดวกและรวดเร็ว บริษัทฯ ใคร่ขอให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์หรือผู้ รับมอบ
ฉนัทะ โปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียนตามเอกสารแนบ 10 และ/หรือ หนงัสอืมอบฉนัทะที่แนบมาพร้อมนีต้ิดอากรแสตมป์ พร้อมด้วย
เอกสารแสดงตนเพื่อการเข้าร่วมประชมุตามเอกสารแนบ 8 มาแสดงตอ่เจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนในวนัประชมุด้วย 

  และหากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ประสงค์จะมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์สามารถแตง่ตัง้ นายจิรขจร 
จตรุอทัร กรรมการอิสระ เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ โดยรายละเอียดประวตัิของกรรมการอิสระปรากฏตาม  เอกสารแนบ 7  ทัง้นี ้ขอความ
ร่วมมือจากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์โปรดสง่หนงัสอืมอบฉนัทะและเอกสารประกอบการมอบฉนัทะมายงับริษัทฯ อายในวนัท่ี 12 กรกฎาคม 
2562 โดยสง่มาที่ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ บริษัท อาร์ เอ็ม ไอ จ ากดั เลขที่ 47/569-576 ชัน้ท่ี 10 คอนโดมิเนียมอตุสาหกรรม นิวเจนีวา 
หมูท่ี่ 3 ถนนป๊อปปลูา่ 3 ต าบลบ้านใหม ่อ าเออปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120 

 

 จึงขอเรียนเชิญผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่วข้างต้น 

 

 

 

 

        ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

                      (พ.อ.พิชยั น าศิริกลุ)  

                        ประธานกรรมการ   
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 เอกสารแนบ 3 

ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ อิมแพ็ค โกรท  
 
 

ประวัต ิและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ฯ ประจ าปี 2562/2563 

ชื่อ : นางสาวรัตนา จาละ  

 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3734 

อายุ :  54 ปี 

วุฒกิารศึกษา : บญัชีมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์     

ต าแหน่งของผู้สอบบัญชีในส านักงาน : หุ้นสว่น 

ประสบการณ์การตรวจสอบ:    - ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) 

 -      ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

 -      บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

 -      บริษัท ไทยรับประกนัภยัตอ่ จ ากดั (มหาชน) 

 - บริษัท หลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  

 - บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน)             

 เอกสารแนบ 3 

ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ อิมแพ็ค โกรท  
 
 

ประวัต ิและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ฯ ประจ าปี 2562/2563 

ชื่อ : นางสาวรัตนา จาละ  

 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3734 

อายุ :  54 ปี 

วุฒกิารศึกษา : บญัชีมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์     

ต าแหน่งของผู้สอบบัญชีในส านักงาน : หุ้นสว่น 

ประสบการณ์การตรวจสอบ:    - ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) 

 -      ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

 -      บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

 -      บริษัท ไทยรับประกนัภยัตอ่ จ ากดั (มหาชน) 

 - บริษัท หลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  

 - บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน)             
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 เอกสารแนบ 3 

ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ อิมแพ็ค โกรท  
 
 

ประวัต ิและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ฯ ประจ าปี 2562/2563 

ชื่อ : นางสาวรัตนา จาละ  

 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3734 

อายุ :  54 ปี 

วุฒกิารศึกษา : บญัชีมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์     

ต าแหน่งของผู้สอบบัญชีในส านักงาน : หุ้นสว่น 

ประสบการณ์การตรวจสอบ:    - ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) 

 -      ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

 -      บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

 -      บริษัท ไทยรับประกนัภยัตอ่ จ ากดั (มหาชน) 

 - บริษัท หลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  

 - บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน)             

 เอกสารแนบ 3 

ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ อิมแพ็ค โกรท  
 
 

ประวัต ิและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ฯ ประจ าปี 2562/2563 

ชื่อ : นางสาวรัตนา จาละ  

 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3734 

อายุ :  54 ปี 

วุฒกิารศึกษา : บญัชีมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์     

ต าแหน่งของผู้สอบบัญชีในส านักงาน : หุ้นสว่น 

ประสบการณ์การตรวจสอบ:    - ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) 

 -      ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

 -      บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

 -      บริษัท ไทยรับประกนัภยัตอ่ จ ากดั (มหาชน) 

 - บริษัท หลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  

 - บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน)             

เอกสารแนบ 3
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 เอกสารแนบ 3 

ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ อิมแพ็ค โกรท  
 
 

ประวัต ิและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ฯ ประจ าปี 2562/2563 

 

ชื่อ : นางสาวสมใจ  คณุปสตุ 

           ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4499  

อายุ : 49 ปี 

วุฒกิารศึกษา : บญัชีมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ต าแหน่งของผู้สอบบัญชีในส านักงาน :    หุ้นสว่น 

ประสบการณ์การตรวจสอบ :    - บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จ ากดั (มหาชน) 

- บริษัท ไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)   
- บริษัท ธนชาตประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
- บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
- บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั 
- บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
- ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 
- บริษัท เมืองไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
- บริษัท ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จ ากดั (มหาชน) 
- บริษัท นวกิจประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
- บริษัท สนิมัน่คงประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
- บริษัท เมืองไทย ลสิซิ่ง จ ากดั (มหาชน) 
- บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
- ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) 
- บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

  

 เอกสารแนบ 3 

ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ อิมแพ็ค โกรท  
 
 

ประวัต ิและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ฯ ประจ าปี 2562/2563 

 

ช่ือ :     นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง    
     ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 5315 

อาย ุ:     48 ปี 

วุฒกิารศึกษา :    บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์      

ต าแหน่งของผู้สอบบัญชีในส านักงาน : หุ้นสว่น 

ประสบการณ์การตรวจสอบ :  - บริษัท เดซิกนี ฟอร์ อีทีเอ คอนแทรคท์ จ ากดั 

- บริษัท เจ เอม็ ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ ากดั (มหาชน) 

- บริษัท สคิบ เซอร์วิส จ ากดั 

     - บริษัท ธนชาต เทรนน่ิง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั 

- บริษัท ธนชาต แมเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั 

     - บริษัท เนชัน่แนล ลซีซิง่ จ ากดั 

- บริษัท ทบัละม ุรีสอร์ท ดีเวลลอปเม้นท์ส จ ากดั 

- บริษัท ไม้ขาว รีสอร์ท ดีเวลลอปเม้นท์ส จ ากดั 

- บริษัท สตัหีบ ดีเวลลอปเม้นท์ส จ ากดั 

- บริษัท แมพ่ิมพ์ รีสอร์ท ดีเวลลอปเม้นท์ส จ ากดั 

 

 เอกสารแนบ 3 

ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ อิมแพ็ค โกรท  
 
 

ประวัต ิและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ฯ ประจ าปี 2562/2563 

ชื่อ : นางสาวรัตนา จาละ  

 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3734 

อายุ :  54 ปี 

วุฒกิารศึกษา : บญัชีมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์     

ต าแหน่งของผู้สอบบัญชีในส านักงาน : หุ้นสว่น 

ประสบการณ์การตรวจสอบ:    - ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) 

 -      ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

 -      บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

 -      บริษัท ไทยรับประกนัภยัตอ่ จ ากดั (มหาชน) 

 - บริษัท หลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  

 - บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน)             

 เอกสารแนบ 3 

ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ อิมแพ็ค โกรท  
 
 

ประวัต ิและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ฯ ประจ าปี 2562/2563 

ชื่อ : นางสาวรัตนา จาละ  

 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3734 

อายุ :  54 ปี 

วุฒกิารศึกษา : บญัชีมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์     

ต าแหน่งของผู้สอบบัญชีในส านักงาน : หุ้นสว่น 

ประสบการณ์การตรวจสอบ:    - ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) 

 -      ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

 -      บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

 -      บริษัท ไทยรับประกนัภยัตอ่ จ ากดั (มหาชน) 

 - บริษัท หลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  

 - บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน)             

เอกสารแนบ 3
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 เอกสารแนบ 3 

ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ อิมแพ็ค โกรท  
 
 

ประวัต ิและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ฯ ประจ าปี 2562/2563 

 

ชื่อ : นางสาวสมใจ  คณุปสตุ 

           ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4499  

อายุ : 49 ปี 

วุฒกิารศึกษา : บญัชีมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ต าแหน่งของผู้สอบบัญชีในส านักงาน :    หุ้นสว่น 

ประสบการณ์การตรวจสอบ :    - บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จ ากดั (มหาชน) 

- บริษัท ไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)   
- บริษัท ธนชาตประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
- บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
- บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั 
- บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
- ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 
- บริษัท เมืองไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
- บริษัท ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จ ากดั (มหาชน) 
- บริษัท นวกิจประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
- บริษัท สนิมัน่คงประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
- บริษัท เมืองไทย ลสิซิ่ง จ ากดั (มหาชน) 
- บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
- ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) 
- บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

  

 เอกสารแนบ 3 

ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ อิมแพ็ค โกรท  
 
 

ประวัต ิและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ฯ ประจ าปี 2562/2563 

 

ชื่อ :     นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง    
     ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 5315 

อาย ุ:     48 ปี 

วุฒกิารศึกษา :    บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์      

ต าแหน่งของผู้สอบบัญชีในส านักงาน : หุ้นสว่น 

ประสบการณ์การตรวจสอบ :  - บริษัท เดซิกนี ฟอร์ อีทีเอ คอนแทรคท์ จ ากดั 

- บริษัท เจ เอม็ ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ ากดั (มหาชน) 

- บริษัท สคิบ เซอร์วิส จ ากดั 

     - บริษัท ธนชาต เทรนน่ิง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั 

- บริษัท ธนชาต แมเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั 

     - บริษัท เนชัน่แนล ลซีซิง่ จ ากดั 

- บริษัท ทบัละม ุรีสอร์ท ดีเวลลอปเม้นท์ส จ ากดั 

- บริษัท ไม้ขาว รีสอร์ท ดีเวลลอปเม้นท์ส จ ากดั 

- บริษัท สตัหีบ ดีเวลลอปเม้นท์ส จ ากดั 

- บริษัท แมพ่ิมพ์ รีสอร์ท ดีเวลลอปเม้นท์ส จ ากดั 

 

 เอกสารแนบ 3 

ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ อิมแพ็ค โกรท  
 
 

ประวัต ิและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ฯ ประจ าปี 2562/2563 

ชื่อ : นางสาวรัตนา จาละ  

 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3734 

อายุ :  54 ปี 

วุฒกิารศึกษา : บญัชีมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์     

ต าแหน่งของผู้สอบบัญชีในส านักงาน : หุ้นสว่น 

ประสบการณ์การตรวจสอบ:    - ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) 

 -      ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

 -      บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

 -      บริษัท ไทยรับประกนัภยัตอ่ จ ากดั (มหาชน) 

 - บริษัท หลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  

 - บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน)             

 เอกสารแนบ 3 

ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ อิมแพ็ค โกรท  
 
 

ประวัต ิและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ฯ ประจ าปี 2562/2563 

ชื่อ : นางสาวรัตนา จาละ  

 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3734 

อายุ :  54 ปี 

วุฒกิารศึกษา : บญัชีมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์     

ต าแหน่งของผู้สอบบัญชีในส านักงาน : หุ้นสว่น 

ประสบการณ์การตรวจสอบ:    - ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) 

 -      ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

 -      บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

 -      บริษัท ไทยรับประกนัภยัตอ่ จ ากดั (มหาชน) 

 - บริษัท หลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  

 - บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน)             

เอกสารแนบ 3
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เอกสารแนบ 4: ผังแสดงต าแหน่งที่ดินของโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พืน้ท่ีกองทรัสต์ด้านหลงัอาคารชาเลนเจอร์ ท่ีจะท าการ
โอนกรรมสทิธ์ิให้แก่การทางพิเศษ โฉนดเลขท่ี 30994 
ขนาดประมาณ 150 ตารางวา 
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เอกสารแนบ 4: ผังแสดงต าแหน่งที่ดินของโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พืน้ท่ีกองทรัสต์ด้านหลงัอาคารชาเลนเจอร์ ท่ีจะท าการ
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ขนาดประมาณ 150 ตารางวา 
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เอกสารแนบ 5: ผังแสดงเส้นทางการก่อสร้างทางเชื่อมเข้าสู่ทางด่วนอุดรรัถยา 
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เอกสารแนบ 6 

ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ อิมแพ็ค โกรท 
 

      สัญญาก่อตัง้กองทรัสต์ฯ ส่วนที่เก่ียวกับการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ฯและการลงมต ิ  
 

1) การเรียกประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์  

การเรียกประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ให้ผู้จดัการกองทรัสต์จดัท าเป็นหนงัสือเชิญประชมุ ระบสุถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระ
การประชมุ และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอ
เพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของผู้จดัการกองทรัสต์ในเร่ืองดังกล่าว ซึ่งรวมถึง
ผลกระทบที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์อาจได้รับจากการลงมติในเร่ืองนัน้  และจดัสง่ให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทราบไมน้่อยกวา่เจ็ด (7) วนั
ก่อนวนัประชมุ ทัง้นี ้ให้ประกาศการนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์รายวนัแหง่ท้องถ่ินอยา่งน้อยหนึ่ง (1) ฉบบัไมน้่อยกวา่สาม 
(3) วนัก่อนวนัประชมุด้วย 

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชมุตามวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ในท้องที่อนัเป็นที่ตัง้ส านักงานของทรัสตี หรือของผู้จดัการกองทรัสต์
หรือจงัหวดัใกล้เคียง 

ในกรณีท่ีผู้ จดัการกองทรัสต์มิได้ด าเนินการเรียกประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ภายในระยะเวลาหนึ่ง (1)  เดือนนับแต่วนัที่
ได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และ/หรือทรัสตี  แล้วแตก่รณี ให้ทรัสตีด าเนินการเรียกประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ได้โดย
ให้ปฏิบตัิตามวิธีการเรียกประชมุที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่งโดยอนโุลม โดยทรัสตีมีสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เ กิดขึน้ 
(ถ้ามี) จากการจดัประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์แทนผู้จดัการกองทรัสต์ดงักลา่วได้ตามจริง 

2) องค์ประชุมและประธานในที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์  

การประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ต้องมีผู้ ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า  (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทัง้หมด และต้องมีหน่วยทรัสต์นับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1 ใน 3) ของจ านวน
หน่วยทรัสต์ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดจงึจะเป็นองค์ประชมุ  

ในกรณีที่ปรากฎวา่การประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ครัง้ใด เม่ือลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชัว่โมงจ านวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์
ซึ่งมาเข้าร่วมประชมุไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดเอาไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์นัน้ได้
เรียกนัดเพราะผู้ ถือหน่วยทรัสต์ร้องขอตามข้อ 15.3.2 (1) แห่งสญัญานี ้การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์นัน้มิใชเ่ป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหน่วยทรัสต์ร้องขอตามข้อ 15.3.2 (1) แหง่สญัญานี ้ให้นดัประชมุใหม ่
และให้ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยงัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่
บงัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

ทัง้นี ้ภายใต้บงัคบัแหง่พระราชบญัญัติทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลาดทนุ และประกาศที่เก่ียวข้อง ให้ทรัสตีแตง่ตัง้บคุคลหนึง่
เพื่อท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ อย่างไรก็ตาม หากการประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในวาระใดมีการ
พิจารณาเร่ืองที่ประธานในที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีส่วนได้เสีย ให้ประธานออกจากห้องประชุมในวาระนัน้ และให้
ผู้จดัการกองทรัสต์น าเสนอรายชื่อบคุคล เพื่อให้ที่ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ พิจารณาแตง่ตัง้ให้เป็นประธานในที่ประชมุผู้
ถือหน่วยทรัสต์ในวาระนัน้ ๆ 

หากการประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในวาระใดมีการพิจารณาเร่ืองที่ทรัสตีหรือผู้จดัการกองทรัสต์มีสว่นได้เสีย ให้ทรัสตีหรือ
ผู้จดัการกองทรัสต์และตวัแทนของทรัสตีหรือผู้จดัการกองทรัสต์ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดงักลา่ว (ในกรณีที่ทรัสตีหรือ
ผู้จดัการกองทรัสต์และตวัแทนของทรัสตีหรือผู้จดัการกองทรัสต์เป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์)  ในกรณีที่ทรัสตีมีส่วนได้เสียใน
วาระใด ให้ผู้จดัการกองทรัสต์น าเสนอรายชื่อบคุคลเพ่ือให้ที่ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาแตง่ตัง้ให้เป็นประธานในที่
ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในวาระนัน้ๆ  ในกรณีที่ทัง้ทรัสตีและผู้จัดการกองทรัสต์มีสว่นได้เสียในวาระใด ให้ที่ประชมุผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์พิจารณาแตง่ตัง้บคุคลใดบคุคลหนึ่งขึน้เป็นประธานในที่ประชมุ 

 

 

 

เอกสารแนบ 6 

ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ อิมแพ็ค โกรท 
 

      สัญญาก่อตัง้กองทรัสต์ฯ ส่วนที่เก่ียวกับการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ฯและการลงมต ิ  
 

1) การเรียกประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์  

การเรียกประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ให้ผู้จดัการกองทรัสต์จดัท าเป็นหนงัสือเชิญประชมุ ระบสุถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระ
การประชมุ และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองที่จะเสนอ
เพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของผู้จดัการกองทรัสต์ในเร่ืองดังกล่าว ซึ่งรวมถึง
ผลกระทบที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์อาจได้รับจากการลงมติในเร่ืองนัน้  และจดัสง่ให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทราบไมน้่อยกวา่เจ็ด (7) วนั
ก่อนวนัประชมุ ทัง้นี ้ให้ประกาศการนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์รายวนัแหง่ท้องถ่ินอยา่งน้อยหนึ่ง (1) ฉบบัไมน้่อยกวา่สาม 
(3) วนัก่อนวนัประชมุด้วย 

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชมุตามวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ในท้องที่อนัเป็นที่ตัง้ส านักงานของทรัสตี หรือของผู้จดัการกองทรัสต์
หรือจงัหวดัใกล้เคียง 

ในกรณีที่ผู้ จดัการกองทรัสต์มิได้ด าเนินการเรียกประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ภายในระยะเวลาหนึ่ง (1)  เดือนนับแต่วนัที่
ได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และ/หรือทรัสตี  แล้วแตก่รณี ให้ทรัสตีด าเนินการเรียกประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ได้โดย
ให้ปฏิบตัิตามวิธีการเรียกประชมุที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่งโดยอนโุลม โดยทรัสตีมีสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เ กิดขึน้ 
(ถ้ามี) จากการจดัประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์แทนผู้จดัการกองทรัสต์ดงักลา่วได้ตามจริง 

2) องค์ประชุมและประธานในที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์  

การประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ต้องมีผู้ ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า  (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทัง้หมด และต้องมีหน่วยทรัสต์นับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1 ใน 3) ของจ านวน
หน่วยทรัสต์ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดจงึจะเป็นองค์ประชมุ  

ในกรณีที่ปรากฎวา่การประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ครัง้ใด เม่ือลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชัว่โมงจ านวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์
ซึ่งมาเข้าร่วมประชมุไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดเอาไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์นัน้ได้
เรียกนัดเพราะผู้ ถือหน่วยทรัสต์ร้องขอตามข้อ 15.3.2 (1) แห่งสญัญานี ้การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์นัน้มิใชเ่ป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหน่วยทรัสต์ร้องขอตามข้อ 15.3.2 (1) แหง่สญัญานี ้ให้นดัประชมุใหม ่
และให้ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยงัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่
บงัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

ทัง้นี ้ภายใต้บงัคบัแหง่พระราชบญัญัติทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลาดทนุ และประกาศที่เก่ียวข้อง ให้ทรัสตีแตง่ตัง้บคุคลหนึง่
เพื่อท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ อย่างไรก็ตาม หากการประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในวาระใดมีการ
พิจารณาเร่ืองที่ประธานในที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีส่วนได้เสีย ให้ประธานออกจากห้องประชุมในวาระนัน้ และให้
ผู้จดัการกองทรัสต์น าเสนอรายชื่อบคุคล เพื่อให้ที่ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ พิจารณาแตง่ตัง้ให้เป็นประธานในที่ประชมุผู้
ถือหน่วยทรัสต์ในวาระนัน้ ๆ 

หากการประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในวาระใดมีการพิจารณาเร่ืองที่ทรัสตีหรือผู้จดัการกองทรัสต์มีสว่นได้เสีย ให้ทรัสตีหรือ
ผู้จดัการกองทรัสต์และตวัแทนของทรัสตีหรือผู้จดัการกองทรัสต์ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดงักลา่ว (ในกรณีที่ทรัสตีหรือ
ผู้จดัการกองทรัสต์และตวัแทนของทรัสตีหรือผู้จดัการกองทรัสต์เป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์)  ในกรณีที่ทรัสตีมีส่วนได้เสียใน
วาระใด ให้ผู้จดัการกองทรัสต์น าเสนอรายชื่อบคุคลเพ่ือให้ที่ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาแตง่ตัง้ให้เป็นประธานในที่
ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในวาระนัน้ๆ  ในกรณีที่ทัง้ทรัสตีและผู้จัดการกองทรัสต์มีสว่นได้เสียในวาระใด ให้ที่ประชมุผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์พิจารณาแตง่ตัง้บคุคลใดบคุคลหนึ่งขึน้เป็นประธานในที่ประชมุ 

 

 

 

เอกสารแนบ 6 

ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ อิมแพ็ค โกรท 
 

      สัญญาก่อตัง้กองทรัสต์ฯ ส่วนที่เก่ียวกับการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ฯและการลงมต ิ  
 

1) การเรียกประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์  

การเรียกประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ให้ผู้จดัการกองทรัสต์จดัท าเป็นหนงัสือเชิญประชมุ ระบสุถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระ
การประชมุ และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองที่จะเสนอ
เพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของผู้จดัการกองทรัสต์ในเร่ืองดังกล่าว ซึ่งรวมถึง
ผลกระทบที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์อาจได้รับจากการลงมติในเร่ืองนัน้  และจดัสง่ให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทราบไมน้่อยกวา่เจ็ด (7) วนั
ก่อนวนัประชมุ ทัง้นี ้ให้ประกาศการนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์รายวนัแหง่ท้องถ่ินอยา่งน้อยหนึ่ง (1) ฉบบัไมน้่อยกวา่สาม 
(3) วนัก่อนวนัประชมุด้วย 

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชมุตามวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ในท้องที่อนัเป็นที่ตัง้ส านักงานของทรัสตี หรือของผู้จดัการกองทรัสต์
หรือจงัหวดัใกล้เคียง 

ในกรณีท่ีผู้ จดัการกองทรัสต์มิได้ด าเนินการเรียกประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ภายในระยะเวลาหนึ่ง (1)  เดือนนับแต่วนัที่
ได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และ/หรือทรัสตี  แล้วแตก่รณี ให้ทรัสตีด าเนินการเรียกประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ได้โดย
ให้ปฏิบตัิตามวิธีการเรียกประชมุที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่งโดยอนโุลม โดยทรัสตีมีสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เ กิดขึน้ 
(ถ้ามี) จากการจดัประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์แทนผู้จดัการกองทรัสต์ดงักลา่วได้ตามจริง 

2) องค์ประชุมและประธานในที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์  

การประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ต้องมีผู้ ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า  (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทัง้หมด และต้องมีหน่วยทรัสต์นับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1 ใน 3) ของจ านวน
หน่วยทรัสต์ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดจงึจะเป็นองค์ประชมุ  

ในกรณีที่ปรากฎวา่การประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ครัง้ใด เม่ือลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชัว่โมงจ านวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์
ซึ่งมาเข้าร่วมประชมุไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดเอาไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์นัน้ได้
เรียกนัดเพราะผู้ ถือหน่วยทรัสต์ร้องขอตามข้อ 15.3.2 (1) แห่งสญัญานี ้การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์นัน้มิใชเ่ป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหน่วยทรัสต์ร้องขอตามข้อ 15.3.2 (1) แหง่สญัญานี ้ให้นดัประชมุใหม ่
และให้ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยงัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่
บงัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

ทัง้นี ้ภายใต้บงัคบัแหง่พระราชบญัญัติทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลาดทนุ และประกาศที่เก่ียวข้อง ให้ทรัสตีแตง่ตัง้บคุคลหนึง่
เพื่อท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ อย่างไรก็ตาม หากการประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในวาระใดมีการ
พิจารณาเร่ืองที่ประธานในที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีส่วนได้เสีย ให้ประธานออกจากห้องประชุมในวาระนัน้ และให้
ผู้จดัการกองทรัสต์น าเสนอรายชื่อบคุคล เพื่อให้ที่ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ พิจารณาแตง่ตัง้ให้เป็นประธานในที่ประชมุผู้
ถือหน่วยทรัสต์ในวาระนัน้ ๆ 

หากการประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในวาระใดมีการพิจารณาเร่ืองที่ทรัสตีหรือผู้จดัการกองทรัสต์มีสว่นได้เสีย ให้ทรัสตีหรือ
ผู้จดัการกองทรัสต์และตวัแทนของทรัสตีหรือผู้จดัการกองทรัสต์ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดงักลา่ว (ในกรณีที่ทรัสตีหรือ
ผู้จดัการกองทรัสต์และตวัแทนของทรัสตีหรือผู้จดัการกองทรัสต์เป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์)  ในกรณีที่ทรัสตีมีส่วนได้เสียใน
วาระใด ให้ผู้จดัการกองทรัสต์น าเสนอรายชื่อบคุคลเพ่ือให้ที่ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาแตง่ตัง้ให้เป็นประธานในที่
ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในวาระนัน้ๆ  ในกรณีที่ทัง้ทรัสตีและผู้จัดการกองทรัสต์มีสว่นได้เสียในวาระใด ให้ที่ประชมุผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์พิจารณาแตง่ตัง้บคุคลใดบคุคลหนึ่งขึน้เป็นประธานในที่ประชมุ 
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อนึ่ง ประธานในที่ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ให้มีอ านาจ หน้าที่ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ควบคมุดแูลการด าเนินการประชมุโดยทัว่ไปให้มีความเรียบร้อย 

(2) ก าหนดให้ใช้วิธีการอ่ืนใดในการด าเนินการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามที่ประธานในที่ประชมุจะพิจารณา
เห็นสมควร หรือจ าเป็นเพื่อให้การประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ตลอดจนกระบวนการในการพิจารณาและลงมติ
ในเร่ืองตา่ง ๆ เป็นระเบียบเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

(3) เพื่อให้การประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน และประกาศที่
เก่ียวข้องมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประธานในที่ประชุมอาจยุติการอภิปราย หรือการพิจารณาในที่
ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในเร่ืองใด ๆ ได้ 

ในกรณีที่คะแนนเสียงในการลงมติของที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์มีเสียงชีข้าด โดยการใช้อ านาจในการตดัสินชีข้าดของประธานในที่ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ใน
กรณีที่คะแนนเสียงในการลงมติเทา่กนันีใ้ห้เป็นที่สดุ 

3) วิธีการมอบฉันทะ 

ในการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ผู้ ถือหน่วยทรัสต์อาจมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการ
ประชมุได้ โดยในการส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ให้ผู้จดัการกองทรัสต์จดัส่งหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ หนงัสือมอบฉันทะนีใ้ห้เป็นไปตามแบบที่ทรัสตีก าหนด 

 หนังสือมอบฉันทะนีจ้ะต้องมอบให้แก่ประธานในที่ประชมุ หรือผู้ที่ประธานในที่ประชมุมอบหมาย ณ ที่ประชมุก่อนเร่ิม
การประชมุ 

4) วิธีการนับคะแนนเสียง  

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หน่วยทรัสต์ที่ตนถือ โดยผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนต้องไมเ่ป็นผู้ที่มีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองที่พิจารณา 

5) มติของผู้ถือหน่วยทรัสต์  

เว้นแตส่ญัญานีจ้ะก าหนดไว้เป็นอยา่งอ่ืน มติของที่ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้ 

I. ในกรณีทัว่ไปให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน *** 
II. ในกรณีดังต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3 ใน 4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1) การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สินหลกัที่มีมลูคา่ตัง้แตร้่อยละสามสิบ (30) ของมลูคา่ทรัพย์สิน
รวมของกองทรัสต์ 

(2) การเพิ่มทนุหรือการลดทนุช าระแล้วของกองทรัสต์ที่มิได้ระบุไว้เป็นการลว่งหน้าในสญัญาก่อตัง้ท
รัสต์ 

(3) การเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไปของกองทรัสต์ 

(4)  การท าธุรกรรมกับผู้ จดัการกองทรัสต์หรือบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับผู้จดัการกองทรัสต์ ซึ่งมีขนาด
รายการตัง้แตย่ี่สิบล้าน (20,000,000) บาท หรือเกินกวา่ร้อยละสาม (3) ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทรัสต์ แล้วแตม่ลูคา่ใดจะสงูกวา่ 

(5) การเปลี่ยนแปลงประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทนุให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
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(6) การเปลี่ยนแปลงทรัสตี หรือผู้จดัการกองทรัสต์ ทัง้นี ้ส าหรับการเปลี่ยนแปลงผู้จดัการกองทรัสต์
ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 18.5 

(7) การแก้ไขเพ่ิมเติมสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ในเร่ืองที่กระทบสิทธิของผู้ ถือหน่วยทรัสต์อยา่งมีนยัส าคญั 

(8) การเลิกกองทรัสต์ 

อนึ่ง มติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่จะเป็นผลให้กองทรัสต์หรือการจดัการกองทรัสต์มีลกัษณะที่ขัด
หรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศสร. 26/2555 หรือหลกัเกณฑ์อ่ืนตามพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์ หรือพระราชบญัญัติทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลาดทนุให้ถือวา่มตินัน้ไมมี่ผลบงัคบั 

 

 *** ในกรณีเร่ืองใดที่ทรัสตีเห็นวา่เป็นกรณีจ าเป็นหรือสมควรที่จะเสนอเร่ืองให้ที่ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาและมี
มติในเร่ืองนัน้ ให้ผู้จดัการกองทรัสต์จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์*** 
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      สัญญาก่อตัง้กองทรัสต์ฯ ส่วนที่เก่ียวกับการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ฯและการลงมต ิ  
 

1) การเรียกประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์  

การเรียกประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ให้ผู้จดัการกองทรัสต์จดัท าเป็นหนงัสือเชิญประชมุ ระบสุถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระ
การประชมุ และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองที่จะเสนอ
เพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของผู้จดัการกองทรัสต์ในเร่ืองดังกล่าว ซึ่งรวมถึง
ผลกระทบที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์อาจได้รับจากการลงมติในเร่ืองนัน้  และจดัสง่ให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทราบไมน้่อยกวา่เจ็ด (7) วนั
ก่อนวนัประชมุ ทัง้นี ้ให้ประกาศการนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์รายวนัแหง่ท้องถ่ินอยา่งน้อยหนึ่ง (1) ฉบบัไมน้่อยกวา่สาม 
(3) วนัก่อนวนัประชมุด้วย 

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชมุตามวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ในท้องที่อนัเป็นที่ตัง้ส านักงานของทรัสตี หรือของผู้จดัการกองทรัสต์
หรือจงัหวดัใกล้เคียง 

ในกรณีที่ผู้ จดัการกองทรัสต์มิได้ด าเนินการเรียกประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ภายในระยะเวลาหนึ่ง (1)  เดือนนับแต่วนัที่
ได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และ/หรือทรัสตี  แล้วแตก่รณี ให้ทรัสตีด าเนินการเรียกประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ได้โดย
ให้ปฏิบตัิตามวิธีการเรียกประชมุที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่งโดยอนโุลม โดยทรัสตีมีสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เ กิดขึน้ 
(ถ้ามี) จากการจดัประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์แทนผู้จดัการกองทรัสต์ดงักลา่วได้ตามจริง 

2) องค์ประชุมและประธานในที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์  

การประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ต้องมีผู้ ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า  (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทัง้หมด และต้องมีหน่วยทรัสต์นับรวมกันไม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม (1 ใน 3) ของจ านวน
หน่วยทรัสต์ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดจงึจะเป็นองค์ประชมุ  

ในกรณีที่ปรากฎวา่การประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ครัง้ใด เม่ือลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชัว่โมงจ านวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์
ซึ่งมาเข้าร่วมประชมุไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดเอาไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์นัน้ได้
เรียกนัดเพราะผู้ ถือหน่วยทรัสต์ร้องขอตามข้อ 15.3.2 (1) แห่งสญัญานี ้การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์นัน้มิใชเ่ป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหน่วยทรัสต์ร้องขอตามข้อ 15.3.2 (1) แหง่สญัญานี ้ให้นดัประชมุใหม ่
และให้ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยงัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่
บงัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

ทัง้นี ้ภายใต้บงัคบัแหง่พระราชบญัญัติทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลาดทนุ และประกาศที่เก่ียวข้อง ให้ทรัสตีแตง่ตัง้บคุคลหนึง่
เพื่อท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ อย่างไรก็ตาม หากการประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในวาระใดมีการ
พิจารณาเร่ืองที่ประธานในที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีส่วนได้เสีย ให้ประธานออกจากห้องประชุมในวาระนัน้ และให้
ผู้จดัการกองทรัสต์น าเสนอรายชื่อบคุคล เพื่อให้ที่ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ พิจารณาแตง่ตัง้ให้เป็นประธานในที่ประชมุผู้
ถือหน่วยทรัสต์ในวาระนัน้ ๆ 

หากการประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในวาระใดมีการพิจารณาเร่ืองที่ทรัสตีหรือผู้จดัการกองทรัสต์มีสว่นได้เสีย ให้ทรัสตีหรือ
ผู้จดัการกองทรัสต์และตวัแทนของทรัสตีหรือผู้จดัการกองทรัสต์ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดงักลา่ว (ในกรณีที่ทรัสตีหรือ
ผู้จดัการกองทรัสต์และตวัแทนของทรัสตีหรือผู้จดัการกองทรัสต์เป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์)  ในกรณีที่ทรัสตีมีส่วนได้เสียใน
วาระใด ให้ผู้จดัการกองทรัสต์น าเสนอรายชื่อบคุคลเพ่ือให้ที่ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาแตง่ตัง้ให้เป็นประธานในที่
ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในวาระนัน้ๆ  ในกรณีที่ทัง้ทรัสตีและผู้จัดการกองทรัสต์มีสว่นได้เสียในวาระใด ให้ที่ประชมุผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์พิจารณาแตง่ตัง้บคุคลใดบคุคลหนึ่งขึน้เป็นประธานในที่ประชมุ 

 

 

 

เอกสารแนบ 6 

ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ อิมแพ็ค โกรท 
 

      สัญญาก่อตัง้กองทรัสต์ฯ ส่วนที่เก่ียวกับการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ฯและการลงมต ิ  
 

1) การเรียกประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์  

การเรียกประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ให้ผู้จดัการกองทรัสต์จดัท าเป็นหนงัสือเชิญประชมุ ระบสุถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระ
การประชมุ และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองที่จะเสนอ
เพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของผู้จดัการกองทรัสต์ในเร่ืองดังกล่าว ซึ่งรวมถึง
ผลกระทบที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์อาจได้รับจากการลงมติในเร่ืองนัน้  และจดัสง่ให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทราบไมน้่อยกวา่เจ็ด (7) วนั
ก่อนวนัประชมุ ทัง้นี ้ให้ประกาศการนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์รายวนัแหง่ท้องถ่ินอยา่งน้อยหนึ่ง (1) ฉบบัไมน้่อยกวา่สาม 
(3) วนัก่อนวนัประชมุด้วย 

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชมุตามวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ในท้องที่อนัเป็นที่ตัง้ส านักงานของทรัสตี หรือของผู้จดัการกองทรัสต์
หรือจงัหวดัใกล้เคียง 

ในกรณีท่ีผู้ จดัการกองทรัสต์มิได้ด าเนินการเรียกประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ภายในระยะเวลาหนึ่ง (1)  เดือนนับแต่วนัที่
ได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และ/หรือทรัสตี  แล้วแตก่รณี ให้ทรัสตีด าเนินการเรียกประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ได้โดย
ให้ปฏิบตัิตามวิธีการเรียกประชมุที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่งโดยอนโุลม โดยทรัสตีมีสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เ กิดขึน้ 
(ถ้ามี) จากการจดัประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์แทนผู้จดัการกองทรัสต์ดงักลา่วได้ตามจริง 

2) องค์ประชุมและประธานในที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์  

การประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ต้องมีผู้ ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า  (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทัง้หมด และต้องมีหน่วยทรัสต์นับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1 ใน 3) ของจ านวน
หน่วยทรัสต์ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดจงึจะเป็นองค์ประชมุ  

ในกรณีที่ปรากฎวา่การประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ครัง้ใด เม่ือลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชัว่โมงจ านวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์
ซึ่งมาเข้าร่วมประชมุไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดเอาไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์นัน้ได้
เรียกนัดเพราะผู้ ถือหน่วยทรัสต์ร้องขอตามข้อ 15.3.2 (1) แห่งสญัญานี ้การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์นัน้มิใชเ่ป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหน่วยทรัสต์ร้องขอตามข้อ 15.3.2 (1) แหง่สญัญานี ้ให้นดัประชมุใหม ่
และให้ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยงัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่
บงัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

ทัง้นี ้ภายใต้บงัคบัแหง่พระราชบญัญัติทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลาดทนุ และประกาศที่เก่ียวข้อง ให้ทรัสตีแตง่ตัง้บคุคลหนึง่
เพื่อท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ อย่างไรก็ตาม หากการประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในวาระใดมีการ
พิจารณาเร่ืองที่ประธานในที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีส่วนได้เสีย ให้ประธานออกจากห้องประชุมในวาระนัน้ และให้
ผู้จดัการกองทรัสต์น าเสนอรายชื่อบคุคล เพื่อให้ที่ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ พิจารณาแตง่ตัง้ให้เป็นประธานในที่ประชมุผู้
ถือหน่วยทรัสต์ในวาระนัน้ ๆ 

หากการประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในวาระใดมีการพิจารณาเร่ืองที่ทรัสตีหรือผู้จดัการกองทรัสต์มีสว่นได้เสีย ให้ทรัสตีหรือ
ผู้จดัการกองทรัสต์และตวัแทนของทรัสตีหรือผู้จดัการกองทรัสต์ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดงักลา่ว (ในกรณีที่ทรัสตีหรือ
ผู้จดัการกองทรัสต์และตวัแทนของทรัสตีหรือผู้จดัการกองทรัสต์เป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์)  ในกรณีที่ทรัสตีมีส่วนได้เสียใน
วาระใด ให้ผู้จดัการกองทรัสต์น าเสนอรายชื่อบคุคลเพ่ือให้ที่ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาแตง่ตัง้ให้เป็นประธานในที่
ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในวาระนัน้ๆ  ในกรณีที่ทัง้ทรัสตีและผู้จัดการกองทรัสต์มีสว่นได้เสียในวาระใด ให้ที่ประชมุผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์พิจารณาแตง่ตัง้บคุคลใดบคุคลหนึ่งขึน้เป็นประธานในที่ประชมุ 

 

 

 

เอกสารแนบ 6 

ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ อิมแพ็ค โกรท 
 

      สัญญาก่อตัง้กองทรัสต์ฯ ส่วนที่เก่ียวกับการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ฯและการลงมต ิ  
 

1) การเรียกประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์  

การเรียกประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ให้ผู้จดัการกองทรัสต์จดัท าเป็นหนงัสือเชิญประชมุ ระบสุถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระ
การประชมุ และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองที่จะเสนอ
เพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของผู้จดัการกองทรัสต์ในเร่ืองดังกล่าว ซึ่งรวมถึง
ผลกระทบที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์อาจได้รับจากการลงมติในเร่ืองนัน้  และจดัสง่ให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทราบไมน้่อยกวา่เจ็ด (7) วนั
ก่อนวนัประชมุ ทัง้นี ้ให้ประกาศการนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์รายวนัแหง่ท้องถ่ินอยา่งน้อยหนึ่ง (1) ฉบบัไมน้่อยกวา่สาม 
(3) วนัก่อนวนัประชมุด้วย 

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชมุตามวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ในท้องที่อนัเป็นที่ตัง้ส านักงานของทรัสตี หรือของผู้จดัการกองทรัสต์
หรือจงัหวดัใกล้เคียง 

ในกรณีที่ผู้ จดัการกองทรัสต์มิได้ด าเนินการเรียกประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ภายในระยะเวลาหนึ่ง (1)  เดือนนับแต่วนัที่
ได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และ/หรือทรัสตี  แล้วแตก่รณี ให้ทรัสตีด าเนินการเรียกประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ได้โดย
ให้ปฏิบตัิตามวิธีการเรียกประชมุที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่งโดยอนโุลม โดยทรัสตีมีสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เ กิดขึน้ 
(ถ้ามี) จากการจดัประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์แทนผู้จดัการกองทรัสต์ดงักลา่วได้ตามจริง 

2) องค์ประชุมและประธานในที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์  

การประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ต้องมีผู้ ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า  (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทัง้หมด และต้องมีหน่วยทรัสต์นับรวมกันไม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม (1 ใน 3) ของจ านวน
หน่วยทรัสต์ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดจงึจะเป็นองค์ประชมุ  

ในกรณีที่ปรากฎวา่การประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ครัง้ใด เม่ือลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชัว่โมงจ านวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์
ซึ่งมาเข้าร่วมประชมุไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดเอาไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์นัน้ได้
เรียกนัดเพราะผู้ ถือหน่วยทรัสต์ร้องขอตามข้อ 15.3.2 (1) แห่งสญัญานี ้การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์นัน้มิใชเ่ป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหน่วยทรัสต์ร้องขอตามข้อ 15.3.2 (1) แหง่สญัญานี ้ให้นดัประชมุใหม ่
และให้ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยงัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่
บงัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

ทัง้นี ้ภายใต้บงัคบัแหง่พระราชบญัญัติทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลาดทนุ และประกาศที่เก่ียวข้อง ให้ทรัสตีแตง่ตัง้บคุคลหนึง่
เพื่อท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ อย่างไรก็ตาม หากการประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในวาระใดมีการ
พิจารณาเร่ืองที่ประธานในที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีส่วนได้เสีย ให้ประธานออกจากห้องประชุมในวาระนัน้ และให้
ผู้จดัการกองทรัสต์น าเสนอรายชื่อบคุคล เพื่อให้ที่ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ พิจารณาแตง่ตัง้ให้เป็นประธานในที่ประชมุผู้
ถือหน่วยทรัสต์ในวาระนัน้ ๆ 

หากการประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในวาระใดมีการพิจารณาเร่ืองที่ทรัสตีหรือผู้จดัการกองทรัสต์มีสว่นได้เสีย ให้ทรัสตีหรือ
ผู้จดัการกองทรัสต์และตวัแทนของทรัสตีหรือผู้จดัการกองทรัสต์ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดงักลา่ว (ในกรณีที่ทรัสตีหรือ
ผู้จดัการกองทรัสต์และตวัแทนของทรัสตีหรือผู้จดัการกองทรัสต์เป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์)  ในกรณีที่ทรัสตีมีส่วนได้เสียใน
วาระใด ให้ผู้จดัการกองทรัสต์น าเสนอรายชื่อบคุคลเพ่ือให้ที่ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาแตง่ตัง้ให้เป็นประธานในที่
ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในวาระนัน้ๆ  ในกรณีที่ทัง้ทรัสตีและผู้จัดการกองทรัสต์มีสว่นได้เสียในวาระใด ให้ที่ประชมุผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์พิจารณาแตง่ตัง้บคุคลใดบคุคลหนึ่งขึน้เป็นประธานในที่ประชมุ 
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อนึ่ง ประธานในที่ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ให้มีอ านาจ หน้าที่ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ควบคมุดแูลการด าเนินการประชมุโดยทัว่ไปให้มีความเรียบร้อย 

(2) ก าหนดให้ใช้วิธีการอ่ืนใดในการด าเนินการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามที่ประธานในที่ประชมุจะพิจารณา
เห็นสมควร หรือจ าเป็นเพื่อให้การประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ตลอดจนกระบวนการในการพิจารณาและลงมติ
ในเร่ืองตา่ง ๆ เป็นระเบียบเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

(3) เพื่อให้การประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน และประกาศที่
เก่ียวข้องมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประธานในที่ประชุมอาจยุติการอภิปราย หรือการพิจารณาในที่
ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในเร่ืองใด ๆ ได้ 

ในกรณีท่ีคะแนนเสียงในการลงมติของที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์มีเสียงชีข้าด โดยการใช้อ านาจในการตดัสินชีข้าดของประธานในที่ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ใน
กรณีที่คะแนนเสียงในการลงมติเทา่กนันีใ้ห้เป็นที่สดุ 

3) วิธีการมอบฉันทะ 

ในการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ผู้ ถือหน่วยทรัสต์อาจมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการ
ประชมุได้ โดยในการส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ให้ผู้จดัการกองทรัสต์จดัส่งหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ หนงัสือมอบฉันทะนีใ้ห้เป็นไปตามแบบที่ทรัสตีก าหนด 

 หนังสือมอบฉันทะนีจ้ะต้องมอบให้แก่ประธานในที่ประชมุ หรือผู้ที่ประธานในที่ประชมุมอบหมาย ณ ที่ประชมุก่อนเร่ิม
การประชมุ 

4) วิธีการนับคะแนนเสียง  

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หน่วยทรัสต์ที่ตนถือ โดยผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนต้องไมเ่ป็นผู้ที่มีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองที่พิจารณา 

5) มติของผู้ถือหน่วยทรัสต์  

เว้นแตส่ญัญานีจ้ะก าหนดไว้เป็นอยา่งอ่ืน มติของที่ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้ 

I. ในกรณีทัว่ไปให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน *** 
II. ในกรณีดังต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3 ใน 4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1) การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สินหลกัที่มีมลูคา่ตัง้แตร้่อยละสามสิบ (30) ของมลูคา่ทรัพย์สิน
รวมของกองทรัสต์ 

(2) การเพิ่มทนุหรือการลดทนุช าระแล้วของกองทรัสต์ที่มิได้ระบุไว้เป็นการลว่งหน้าในสญัญาก่อตัง้ท
รัสต์ 

(3) การเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไปของกองทรัสต์ 

(4)  การท าธุรกรรมกับผู้ จดัการกองทรัสต์หรือบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับผู้จดัการกองทรัสต์ ซึ่งมีขนาด
รายการตัง้แตย่ี่สิบล้าน (20,000,000) บาท หรือเกินกวา่ร้อยละสาม (3) ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทรัสต์ แล้วแตม่ลูคา่ใดจะสงูกวา่ 

(5) การเปลี่ยนแปลงประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทนุให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

 

เอกสารแนบ 6 

ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ อิมแพ็ค โกรท 
 

 

(6) การเปลี่ยนแปลงทรัสตี หรือผู้จดัการกองทรัสต์ ทัง้นี ้ส าหรับการเปลี่ยนแปลงผู้จดัการกองทรัสต์
ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 18.5 

(7) การแก้ไขเพ่ิมเติมสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ในเร่ืองที่กระทบสิทธิของผู้ ถือหน่วยทรัสต์อยา่งมีนยัส าคญั 

(8) การเลิกกองทรัสต์ 

อนึ่ง มติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่จะเป็นผลให้กองทรัสต์หรือการจดัการกองทรัสต์มีลกัษณะที่ขัด
หรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศสร. 26/2555 หรือหลกัเกณฑ์อ่ืนตามพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์ หรือพระราชบญัญัติทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลาดทนุให้ถือวา่มตินัน้ไมมี่ผลบงัคบั 

 

 *** ในกรณีเร่ืองใดที่ทรัสตีเห็นวา่เป็นกรณีจ าเป็นหรือสมควรที่จะเสนอเร่ืองให้ที่ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาและมี
มติในเร่ืองนัน้ ให้ผู้จดัการกองทรัสต์จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์*** 
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(6) การเปลี่ยนแปลงทรัสตี หรือผู้จดัการกองทรัสต์ ทัง้นี ้ส าหรับการเปลี่ยนแปลงผู้จดัการกองทรัสต์
ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 18.5 

(7) การแก้ไขเพ่ิมเติมสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ในเร่ืองที่กระทบสิทธิของผู้ ถือหน่วยทรัสต์อยา่งมีนยัส าคญั 

(8) การเลิกกองทรัสต์ 

อนึ่ง มติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่จะเป็นผลให้กองทรัสต์หรือการจดัการกองทรัสต์มีลกัษณะที่ขัด
หรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศสร. 26/2555 หรือหลกัเกณฑ์อ่ืนตามพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์ หรือพระราชบญัญัติทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลาดทนุให้ถือวา่มตินัน้ไมมี่ผลบงัคบั 

 

 *** ในกรณีเร่ืองใดที่ทรัสตีเห็นวา่เป็นกรณีจ าเป็นหรือสมควรที่จะเสนอเร่ืองให้ที่ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาและมี
มติในเร่ืองนัน้ ให้ผู้จดัการกองทรัสต์จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์*** 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 7 

ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ อิมแพ็ค โกรท  
 

    ข้อมูลกรรมการอสิระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ 
 
นาย จิรขจร จตุรภทัร 

อาย ุ       43 ปี 

ต าแหน่งในบริษัท     กรรมการอิสระ 

การศึกษา  

 ปริญญาโท     สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แหง่จฬุาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลยั   

 ปริญญาตรี     ศิลปศาสตร์บณัฑิตธุรกิจศกึษา วชิาเอกบญัชีและ
การเงิน                           
                                                 มหาวิทยาลยัเวสมินเตอร์ ลอนดอน สหราชอาณาจกัร 

การด ารงต าแหน่งกรรมการปัจจุบันในบริษัทอื่น 

 ไมมี่ 
ประสบการณ์ 

 กลุม่บริษัทอาคเนย์ จ ากดั (ในเครือ ทีซีซี กรุ๊ป)   ผูจ้ดัการการลงทนุในตราสารทนุต่างประเทศ 
 กลุม่บริษัทอาคเนย์ จ ากดั (ในเครือ ทีซีซี กรุ๊ป)   ผูช่้วยผูอ้ านวยการฝ่ายส านกังานคณะ

กรรมการบริหาร 
 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)    นายหนา้ตราสารอนพุนัธ์อาวโุส 
 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)    นกัวิเคราะห์, Corporate Finance,กลุ่มวาณิชธนกิจ 
 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)    ผูช่้วยเจ้าหนา้ทีก่ารตลาด กลุ่มวาณิชธนกิจ 
 บริษัทหลกัทรัพย์ฟิลลปิ (ประเทศไทย)    เจ้าหนา้ทีพ่ฒันาธุรกิจ  
 Acorn Marketing & Research Consultants Co.,Ltd. Thailand   นกัวิจยั 
 องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบนัการเงิน   Asset Realization Officer 

 

สัดส่วนการถอืหุ้น  0% 

คุณสมบัตต้ิองห้าม  1. ไมม่ีประวตักิารกระท าผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 

2. ไมม่ีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ  

ที่อยู่    270/40  รอยลัปาร์ควิว รามค าแหง 65 กรุงเทพ ฯ 10310  
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(6) การเปลี่ยนแปลงทรัสตี หรือผู้จดัการกองทรัสต์ ทัง้นี ้ส าหรับการเปลี่ยนแปลงผู้จดัการกองทรัสต์
ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 18.5 

(7) การแก้ไขเพ่ิมเติมสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ในเร่ืองที่กระทบสิทธิของผู้ ถือหน่วยทรัสต์อยา่งมีนยัส าคญั 

(8) การเลิกกองทรัสต์ 

อนึ่ง มติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่จะเป็นผลให้กองทรัสต์หรือการจดัการกองทรัสต์มีลกัษณะที่ขัด
หรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศสร. 26/2555 หรือหลกัเกณฑ์อ่ืนตามพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์ หรือพระราชบญัญัติทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลาดทนุให้ถือวา่มตินัน้ไมมี่ผลบงัคบั 

 

 *** ในกรณีเร่ืองใดที่ทรัสตีเห็นวา่เป็นกรณีจ าเป็นหรือสมควรที่จะเสนอเร่ืองให้ที่ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาและมี
มติในเร่ืองนัน้ ให้ผู้จดัการกองทรัสต์จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์*** 
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เอกสารแนบ 6 

ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ อิมแพ็ค โกรท 
 

 

(6) การเปลี่ยนแปลงทรัสตี หรือผู้จดัการกองทรัสต์ ทัง้นี ้ส าหรับการเปลี่ยนแปลงผู้จดัการกองทรัสต์
ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 18.5 

(7) การแก้ไขเพ่ิมเติมสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ในเร่ืองที่กระทบสิทธิของผู้ ถือหน่วยทรัสต์อยา่งมีนยัส าคญั 

(8) การเลิกกองทรัสต์ 

อนึ่ง มติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่จะเป็นผลให้กองทรัสต์หรือการจดัการกองทรัสต์มีลกัษณะที่ขัด
หรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศสร. 26/2555 หรือหลกัเกณฑ์อ่ืนตามพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์ หรือพระราชบญัญัติทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลาดทนุให้ถือวา่มตินัน้ไมมี่ผลบงัคบั 

 

 *** ในกรณีเร่ืองใดที่ทรัสตีเห็นวา่เป็นกรณีจ าเป็นหรือสมควรที่จะเสนอเร่ืองให้ที่ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาและมี
มติในเร่ืองนัน้ ให้ผู้จดัการกองทรัสต์จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์*** 
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ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ อิมแพ็ค โกรท  
 

    ข้อมูลกรรมการอสิระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ 
 
นาย จิรขจร จตุรภทัร 

อาย ุ       43 ปี 

ต าแหน่งในบริษัท     กรรมการอิสระ 

การศึกษา  

 ปริญญาโท     สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แหง่จฬุาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลยั   

 ปริญญาตรี     ศิลปศาสตร์บณัฑิตธุรกิจศกึษา วชิาเอกบญัชีและ
การเงิน                           
                                                 มหาวิทยาลยัเวสมินเตอร์ ลอนดอน สหราชอาณาจกัร 

การด ารงต าแหน่งกรรมการปัจจุบันในบริษัทอื่น 

 ไมม่ี 
ประสบการณ์ 

 กลุม่บริษัทอาคเนย์ จ ากดั (ในเครือ ทีซีซี กรุ๊ป)   ผูจ้ดัการการลงทนุในตราสารทนุต่างประเทศ 
 กลุม่บริษัทอาคเนย์ จ ากดั (ในเครือ ทีซีซี กรุ๊ป)   ผูช่้วยผูอ้ านวยการฝ่ายส านกังานคณะ

กรรมการบริหาร 
 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)    นายหนา้ตราสารอนพุนัธ์อาวโุส 
 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)    นกัวิเคราะห์, Corporate Finance,กลุ่มวาณิชธนกิจ 
 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)    ผูช่้วยเจ้าหนา้ทีก่ารตลาด กลุ่มวาณิชธนกิจ 
 บริษัทหลกัทรัพย์ฟิลลปิ (ประเทศไทย)    เจ้าหนา้ทีพ่ฒันาธุรกิจ  
 Acorn Marketing & Research Consultants Co.,Ltd. Thailand   นกัวิจยั 
 องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบนัการเงิน   Asset Realization Officer 

 

สัดส่วนการถอืหุ้น  0% 

คุณสมบัตต้ิองห้าม  1. ไมม่ีประวตักิารกระท าผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 

2. ไมม่ีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ  

ที่อยู่    270/40  รอยลัปาร์ควิว รามค าแหง 65 กรุงเทพ ฯ 10310  
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ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ อิมแพ็ค โกรท 
 

 

(6) การเปลี่ยนแปลงทรัสตี หรือผู้จดัการกองทรัสต์ ทัง้นี ้ส าหรับการเปลี่ยนแปลงผู้จดัการกองทรัสต์
ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 18.5 

(7) การแก้ไขเพ่ิมเติมสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ในเร่ืองที่กระทบสิทธิของผู้ ถือหน่วยทรัสต์อยา่งมีนยัส าคญั 

(8) การเลิกกองทรัสต์ 

อนึ่ง มติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่จะเป็นผลให้กองทรัสต์หรือการจดัการกองทรัสต์มีลกัษณะที่ขัด
หรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศสร. 26/2555 หรือหลกัเกณฑ์อ่ืนตามพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์ หรือพระราชบญัญัติทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลาดทนุให้ถือวา่มตินัน้ไมมี่ผลบงัคบั 

 

 *** ในกรณีเร่ืองใดที่ทรัสตีเห็นวา่เป็นกรณีจ าเป็นหรือสมควรที่จะเสนอเร่ืองให้ที่ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาและมี
มติในเร่ืองนัน้ ให้ผู้จดัการกองทรัสต์จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์*** 
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ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ อิมแพ็ค โกรท  
 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)  

Proxy (Form A.) 

         เขยีนที_่___________________________________________ 
         Written at 

วนัที_่______เดอืน___________________พ.ศ.____________ 
Date       Month                             Year 

(1) ขา้พเจา้_________________________________________________________________________________________________________________________ 
     I/We 
     อยู่บา้นเลขที_่____________________________________________________________________________________สญัชาต_ิ__________________________ 
     Residing at                       Nationality 
     อ าเภอ/เขต__________________________________________จงัหวดั_______________________________________รหสัไปรษณยี_์_____________________ 
     Aumphur/Khet      Province                                Postal Code 
 

(2) เป็นผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์ อมิแพค็ โกรท (“กองทรสัตฯ์”)  
     Being a unitholder of IMPACT Growth Real Estate Investment Trust (IMPACT) 
     โดยถอืหน่วยลงทนุจ านวนทัง้สิน้รวม___________________________________________หน่วย และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั_______________________เสยีง 
     holding the total number of  trust units,                                    and having the right to vote equal to                                     votes. 
 

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้ 
      Hereby appoint  
1. ชื่อ___________________________________________________________________อาย_ุ____________ปี อยู่บา้นเลขที_่____________________________ 
        Name                     age               years, residing at 
        ถนน______________________________________________________ต าบล/แขวง_______________________________อ าเภอ/เขต____________________ 
        Road                     Tambol/Khwaeng                        Aumphur/Khet 
        จงัหวดั_____________________________________________________รหสัไปรษณยี_์____________________________ 
        Province         postal code                    
 

2. ชื่อ___________________________________________________________________อาย_ุ____________ปี อยู่บา้นเลขที_่____________________________ 
        Name                     age               years, residing at 
        ถนน______________________________________________________ต าบล/แขวง_______________________________อ าเภอ/เขต____________________ 
        Road                     Tambol/Khwaeng                        Aumphur/Khet 
        จงัหวดั_____________________________________________________รหสัไปรษณยี_์____________________________                                                          
        Province         postal code   
 

คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถ้อืหน่วยทรสัต์ ประ จ าปี 2562 ในวนั
พฤหสับดทีี ่18 กรกฎาคม 2562 เวลา  10.00 น. ณ หอ้งแกรนด ์ไดมอนด ์บอลรมู, อาคารอมิแพค็ ฟอรัม่ อมิแพค็เมอืงทองธานี หรอืทีพ่งึจะเลื่อนไปในวนัเวลา และสถานทีอ่ื่น
ดว้ย 

As my sole proxy to attend and vote on my/our behalf of the Annual General Meeting of Trust unitholders 2019 on Thursday 18th, July 2019, at 10.00hrs. 
at Grand Diamond Ballroom, IMPACT Forum, IMPACT Muang Thong Thani or any adjournment at any date, time and place thereof. 
 

กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะ ใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ได้
กระท าเองทกุประการ 

Any acts performed by the proxy in this meeting except in case the proxy has not voting as I/we specified in the proxy shall be deemed to be the actions 
performed by myself/ourselves.  

ลงนาม/ Signed_____________________________________________ ผูม้อบฉนัทะ/ Grantor 
(__________________________________) 

ลงนาม/ Signed_____________________________________________ ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
(__________________________________) 

หมายเหต:ุ ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถแบ่งแยกจ านวนหน่วยลงทนุให้
ผูร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงไดN้ote: The unitholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and 
may not split the number of unit to many proxies for splitting votes

ติดอากรแสตมป์ 
20 บาท       

Stamp Duty 20 
Baht 
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ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ อิมแพ็ค โกรท  
 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)  

Proxy (Form B.) 

เลขทะเบยีนผูถ้อืหน่วยทรสัต ์       เขยีนที_่___________________________________________ 
Unitholder’s Registration No.       Written at 

วนัที_่______เดอืน___________________พ.ศ.____________ 
Date       Month                             Year 

(1) ขา้พเจา้_________________________________________________________________________________________________________________________ 
     I/We 
     อยู่บา้นเลขที_่____________________________________________________________________________________สญัชาต_ิ__________________________ 
     Residing at                       Nationality 
     อ าเภอ/เขต__________________________________________จงัหวดั_______________________________________รหสัไปรษณยี_์_____________________ 
     Aumphur/Khet      Province                                Postal Code 
 

(2) เป็นผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์ อมิแพค็ โกรท (“กองทรสัตฯ์”) 
     Being a unit holder of IMPACT Growth Real Estate Investment Trust (IMPACT) 
     โดยถอืหน่วยลงทนุจ านวนทัง้สิน้รวม___________________________________________หน่วย และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั_______________________เสยีง 
     Holding the total number of investment units,                      and having the right to vote equal to                   votes. 
 

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้ 
      Hereby appoint  
1. ชื่อ___________________________________________________________________อาย_ุ____________ปี อยู่บา้นเลขที_่____________________________ 
        Name                     age               years, residing at 
        ถนน______________________________________________________ต าบล/แขวง_______________________________อ าเภอ/เขต____________________ 
        Road                     Tambol/Khwaeng                        Aumphur/Khet 
        จงัหวดั_____________________________________________________รหสัไปรษณยี_์____________________________หรอืทรสัด ี
        Province         postal code                       or Trustee, namely 
 

2. ชื่อ___________________________________________________________________อาย_ุ____________ปี อยู่บา้นเลขที_่____________________________ 
        Name                     age               years, residing at 
        ถนน______________________________________________________ต าบล/แขวง_______________________________อ าเภอ/เขต____________________ 
        Road                     Tambol/Khwaeng                        Aumphur/Khet 
        จงัหวดั_____________________________________________________รหสัไปรษณยี_์____________________________                                                          
        Province         postal code   

คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าในการประชุมสามญัผูถ้อืหน่วยทรสัต์ ประจ าปี 2562 ในวนั
พฤหสับดทีี ่18 กรกฎาคม 2562 เวลา  10.00 น. ณ หอ้งแกรนด ์ไดมอนด ์บอลรมู อาคาร อมิแพค็ฟอรัม่ อมิแพค็ เมอืงทองธานี หรอืทีพ่งึจะเลื่อนไปในวนัเวลา และสถานทีอ่ื่น
ดว้ย 

As my sole proxy to attend and vote on my/our behalf of the Annual General Meeting of Trust unitholders 2019 on Thursday 18th July 2019, 10.00 hrs. 
at the Grand Diamond Ballroom, IMPACT Forum, IMPACT Muang Thong Thani or any adjournment at any date, time and place thereof. 
 

กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะ ใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ได้
กระท าเองทกุประการ 

Any acts performed by the proxy in this meeting except in case the proxy has not voting as I/we specified in the proxy shall be deemed to be the actions 
performed by myself/ourselves.  

 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในครัง้นี้ ดงันี้ 
    I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf at this meeting as follows: 
 

 วาระท่ี 1: พิจารณาและรบัทราบรายงานการประชุมผูถ้ือหน่วยทรสัต์สามญัประจ าปี 2561  
 Agenda Item 1: To consider and acknowledge the Minutes of 2018 Annual General Meeting of Trust unitholders  
  
 

 วาระท่ี 2: พิจารณาและรบัทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2561/2562 
 Agenda Item 2: To consider and acknowledge the 2018/2019 operational performance  

 

ติดอากรแสตมป์ 
20 บาท     

Stamp Duty 20 
Baht 
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ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ อิมแพ็ค โกรท  
 

 
วาระท่ี 3: พิจารณาและรบัทราบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนส าหรบัรอบปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 ของกองทรสัตฯ์   
Agenda Item 3: To consider and acknowledge the Statement of Financial Position as well as Profit and Loss Statements for the 
fiscal year ended 31st March 2019 of the Trust 

  

วาระท่ี 4:  พิจารณาและรบัทราบเร่ืองการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ประจ าปี 2561/2562 
 Agenda Item 4: To consider and acknowledge the 2018/2019 Distribution   
 

วาระท่ี 5:  พิจารณาและรบัทราบการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 
 Agenda Item 5: To consider and acknowledge the appointment of Auditor and determination of remuneration 
  

 หมายเหตุ  วาระที ่1-5 ขา้งตน้เป็นวาระเพือ่พจิารณาและรบัทราบ ไมต่อ้งมกีารลงมต ิ
 Remark  Agenda Item 1-5 are for acknowledgement thus shall not be determined by votes. 
 

วาระท่ี 6:  พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 Agenda Item 6 Other matters (if any)  
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
      (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
      (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 
 

 เหน็ดว้ย  ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
                                Favor       Against      Abstain 
 

(5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่ม่เป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะนี้ ใหถ้อืว่าการลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่ถูกต้องแ ละไม่ใช่เป็นการ
ลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหน่วยลงทุน 
The votes in each agenda by the proxy did not be in the line with that specified in this proxy shall not be deemed to be the votes performed by 
myself/ourselves in the position of unit holders.   
 

(6) ในกรณทีีข่า้พเจา้ไมไ่ดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรอืระบุไวไ้มช่ดัเจนหรอืในกรณีทีท่ีป่ระชุมมกีารพจิารณาหรอืลงมตใินเรื่อง
ใดนอกเหนือจากเรือ่งทีร่ะบุไวข้า้งต้น รวมถงึกรณีทีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธพิจิารณาและลงมตแิทน
ขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
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 my/our behalf as he/she may deemed appropriate in all respects. 
 

กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะ ใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเอง
ทกุประการ 

Any acts performed by the proxy in this meeting except in case the proxy has not voting as I/we specified in the proxy shall be deemed to be the actions performed 
by myself/ourselves   
 

ลงนาม/ Signed_____________________________________________ ผูม้อบฉนัทะ/ Grantor 

(__________________________________) 

ลงนาม/ Signed_____________________________________________ ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

(__________________________________) 

หมายเหต:ุ  
ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถแบ่งแยกจ านวนหน่วยลงทนุใหผู้ร้บัมอบ
ฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้                                                                                                                                                                              
Remarks:  
The unitholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of units to many proxies for 
splitting votes
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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) 

ใช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รบัฝากและดแูลหน่วยลงทุน 

Proxy Form C 

Only foreign unit holders as registered in the registration book who have custodian in Thailand 

เลขทะเบยีนผูถ้อืหน่วยทรสัต ์       เขยีนที_่___________________________________________ 
UnitHolder’s Registration No.       Written at 

วนัที_่______เดอืน___________________พ.ศ.____________ 
Date       Month                             Year 

(1) ขา้พเจา้_________________________________________________________________________________________________________________________ 
     I/We 
     อยู่บา้นเลขที_่____________________________________________________________________________________สญัชาต_ิ__________________________ 
     Residing at                       Nationality 
     อ าเภอ/เขต__________________________________________จงัหวดั_______________________________________รหสัไปรษณยี_์_____________________ 
     Aumphur/Khet      Province                                Postal Code 
 

(2) เป็นผูถ้อืหน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยอ์มิแพค็โกรท (IMPACT)  
     Being a unitholder of IMPACT Growth Real Estate Investment Trust (IMPACT) 
     โดยถอืหน่วยลงทนุจ านวนทัง้สิน้รวม___________________________________________หน่วย และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั_______________________เสยีง 
     Holding the total number of investment units,                      and having the right to vote equal to                   votes. 
 

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้ 
      Hereby appoint  
1. ชื่อ___________________________________________________________________อาย_ุ____________ปี อยู่บา้นเลขที_่____________________________ 
        Name                     age               years, residing at 
        ถนน______________________________________________________ต าบล/แขวง_______________________________อ าเภอ/เขต____________________ 
        Road                     Tambol/Khwaeng                        Aumphur/Khet 
        จงัหวดั_____________________________________________________รหสัไปรษณยี_์____________________________หรอืทรสัต ี
        Province         postal code                        or the trustee, namely 
 

2. ชื่อ___________________________________________________________________อาย_ุ____________ปี อยู่บา้นเลขที_่____________________________ 
        Name                     age               years, residing at 
        ถนน______________________________________________________ต าบล/แขวง_______________________________อ าเภอ/เขต____________________ 
        Road                     Tambol/Khwaeng                        Aumphur/Khet 
        จงัหวดั_____________________________________________________รหสัไปรษณยี_์____________________________                                                          
        Province         postal code   

คนหน่ึงคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถ้อืหน่วยทรสัต์ ประจ าปี 2562 ในวนั 
พฤหสับดทีี ่18 กรกฎาคม 2562 เวลา  10.00 น. ณ หอ้ง แกรนด ์ไดมอนด ์บอลรมู อาคารอมิแพค็ ฟอรัม่ อมิแพค็ เมอืงทองธานี หรอืทีพ่งึจะเลื่อนไปในวนัเวลา และสถานทีอ่ื่น
ดว้ย  

As my sole proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Trust Unitholders 2019 on Thursday 18th   July 2019, at 10.00 
hrs.  at Grand Diamond Ballroom, IMPACT Forum, IMPACT Muang Thong Thani, or any adjournment at any date, time and place thereof. 
 

กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะ ใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ได้
กระท าเองทกุประการ 

Any acts performed by the proxy in this meeting except in case the proxy has not voting as I/we specified in the proxy shall be deemed to be the actions 
performed by myself/ourselves.  

 
 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในครัง้นี้ ดงันี้ 
    I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

 

 วาระท่ี 1   พิจารณาและรบัทราบรายงานการประชมุผูถ้ือหน่วยทรสัตส์ามญัประจ าปี 2561 
 Agenda Item 1: To consider and acknowledge the Minutes of 2018 Annual General Meeting of Unitholders 

 

ติดอากรแสตมป์ 
20 บาท                   

Stamp Duty  20 
Baht 
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วาระท่ี 2: พิจารณาและรบัทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2561/2562 
 Agenda Item 2: To consider and acknowledge the 2018/2019 operational performance 

 

วาระท่ี 3: พิจารณาและรบัทราบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนส าหรบัรอบปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 ของกองทรสัตฯ์   
Agenda Item 3: To consider and acknowledge the Statement of Financial Position as well as Profit and Loss Statements for the 
fiscal year ended 31st March 2019 of the Trust 

 

วาระท่ี 4: พิจารณาและรบัทราบเร่ืองการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ประจ าปี 2561/2562 
 Agenda Item 4: To consider and acknowledge the 2018/2019 distribution   

 

วาระท่ี 5:  พิจารณาและรบัทราบการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 
 Agenda Item 5: To consider and acknowledge the appointment of auditor and determination of remuneration 

  

หมายเหตุ  วาระที ่1-5 ขา้งตน้เป็นวาระเพือ่พจิารณาและรบัทราบ ไมต่อ้งมกีารลงมต ิ
Remark  Agenda Item 1-5 are for acknowledgement thus shall not be determined by votes. 

 

วาระท่ี 6  พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 Agenda Item 6: Other matters (if any)  
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
      (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
      (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 
 

 เหน็ดว้ย...............เสยีง  ไมเ่หน็ดว้ย...............เสยีง  งดออกเสยีง...............เสยีง  
     Favor                Vote(s)      Against      Vote(s)     Abstain                 Vote(s) 
 

(5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่มเ่ป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะนี้ ใหถ้อืว่าการลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถู่กตอ้งและไมใ่ช่เป็นการ
ลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหน่วยลงทุน 
The votes in each agenda by the proxy did not be in the line with that specified in this proxy shall not be deemed to be the votes performed by 
myself/ourselves in the position of unit holders.   

 

(6) ในกรณทีีข่า้พเจา้ไมไ่ดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรอืระบุไวไ้มช่ดัเจนหรอืในกรณทีีท่ีป่ระชุมมกีารพจิารณาหรอืลงมตใินเรือ่ง
ใดนอกเหนือจากเรือ่งทีร่ะบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณทีีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธพิจิารณาและลงมตแิทน
ขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
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 my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
 
กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แตก่รณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะ ใหถ้อืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเอง
ทกุประการ 

Any acts performed by the proxy in this meeting except in case the proxy has not voting as I/we specified in the proxy shall be deemed to be the actions 
performed by myself/ourselves.   
 

ลงนาม/ Signed_____________________________________________ ผูม้อบฉนัทะ/ Grantor 

(__________________________________) 

ลงนาม/ Signed_____________________________________________ ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

(__________________________________) 
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หมายเหต/ุRemarks:  

1. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค นี้ ใชเ้ฉพาะกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยทรสัตท์ีป่รากฏชื่อในทะเบยีนเป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ใหเ้ทา่นัน้ 
This Proxy Form is only used for the foreign unitholders who has appointed Thai custodian to be his/her/its trustee 

2. หลกัฐานทีต่อ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คอื 
Evidences showing with Proxy Form are 
(1) หนงัสอืมอบอ านาจจากผูถ้อืหน่วยทรสัตใ์หค้สัโตเดยีน (Custodian) เป็นผูด้ าเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 

Letter of Attorney from unitholder that grant custodian to sign the proxy form 
(2) หนงัสอืยนืยนัว่าผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธรุกจิ คสัโตเดยีน (Custodian)  

Confirmation letter that authorized person is granted to operate the custodian business.  
3. ผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีม่อบฉนัทะจะตอ้งใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถแบ่งแยกจ านวนหน่วยลงทนุใหผู้ร้บัมอบ

ฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนได ้
The Unitholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of unit to many 
proxies for splitting votes. 
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วธิกีารลงทะเบยีน การเขา้ประชุม และการมอบฉนัทะ 
ในการประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์อมิแพค็โกรท สามญัประจ าปี 2562 

วนัพฤหสับดทีี ่18 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. 

_______________________________________________________________________________________ 

1. การลงทะเบียน  

ผูถ้อืหน่วยทรสัตห์รอืผูร้บัมอบฉนัทะสามารถลงทะเบยีนและยืน่เอกสาร หรอืหลกัฐานเพือ่การตรวจสอบ ณ สถานทีป่ระชุมก่อนเวลาไดต้ัง้แต่
เวลา 8.00 น.  ของวนัที ่18 กรกฎาคม 2562 

2. เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้ือหน่วยทรสัต ์หรือผูแ้ทนผูถ้ือหน่วยท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุ  

 1) บุคคลธรรมดา  

 กรณผีูถ้อืหน่วยทีม่สีญัชาตไิทย  

  (ก) บตัรประจ าตวัของผูถ้อืหน่วยทรสัต์ (บตัรประชาชน หรอืบตัรขา้ราชการ หรอืบตัรพนกังานรฐัวสิาหกจิ) 

(ข) ในกรณมีอบฉนัทะ บตัรประจ าตวัของผูม้อบอ านาจ และบตัรประจ าตวัหรอืหนงัสอืเดนิทาง (กรณี  
เป็นชาวต่างชาต)ิ ของผูร้บัมอบอ านาจ 

 กรณผีูถ้อืหน่วยชาวต่างประเทศ  

  (ก) หนงัสอืเดนิทางของผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

  (ข) ในกรณมีอบฉนัทะ หนงัสอืเดนิทางของผูม้อบอ านาจ และบตัรประจ าตวัหรอืหนงัสอืเดนิทาง (กรณเีป็น  
  ชาวต่างชาต)ิ ของผูร้บัมอบอ านาจ 

 2) นิตบิุคคล  

 กรณนีิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย  
(ก) หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล ออกใหไ้มเ่กนิ 180 วนั โดยกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย ์
(ข) บตัรประจ าตวัหรอืหนงัสอืเดนิทาง (กรณเีป็นชาวต่างชาต)ิ ของกรรมการผูม้อี านาจทีไ่ดล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะ 
พรอ้มบตัรประจ าตวัหรอืหนงัสอืเดนิทาง (กรณเีป็นชาวต่างชาต)ิ ของผูร้บัมอบฉนัทะ  

 กรณนีิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในต่างประเทศ  
(ก) หนงัสอืรบัรองบรษิทั  
(ข) บตัรประจ าตวัหรอืหนงัสอืเดนิทาง (กรณเีป็นชาวต่างชาต)ิ ของกรรมการทีม่อี านาจทีไ่ดล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะ 
พรอ้มบตัรประจ าตวัหรอืหนงัสอืเดนิทาง (กรณเีป็นชาวต่างชาต)ิ ของผูร้บัมอบฉนัทะ  
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ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ อิมแพ็ค โกรท  
 

วธิกีารลงทะเบยีน การเขา้ประชุม และการมอบฉนัทะ 
ในการประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์อมิแพค็โกรท สามญัประจ าปี 2562 

วนัพฤหสับดทีี ่18 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. 

_______________________________________________________________________________________ 

1. การลงทะเบียน  

ผูถ้อืหน่วยทรสัตห์รอืผูร้บัมอบฉนัทะสามารถลงทะเบยีนและยืน่เอกสาร หรอืหลกัฐานเพือ่การตรวจสอบ ณ สถานทีป่ระชุมก่อนเวลาไดต้ัง้แต่
เวลา 8.00 น.  ของวนัที ่18 กรกฎาคม 2562 

2. เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้ือหน่วยทรสัต ์หรือผูแ้ทนผูถ้ือหน่วยท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุ  

 1) บุคคลธรรมดา  

 กรณผีูถ้อืหน่วยทีม่สีญัชาตไิทย  

  (ก) บตัรประจ าตวัของผูถ้อืหน่วยทรสัต์ (บตัรประชาชน หรอืบตัรขา้ราชการ หรอืบตัรพนกังานรฐัวสิาหกจิ) 

(ข) ในกรณมีอบฉนัทะ บตัรประจ าตวัของผูม้อบอ านาจ และบตัรประจ าตวัหรอืหนงัสอืเดนิทาง (กรณี  
เป็นชาวต่างชาต)ิ ของผูร้บัมอบอ านาจ 

 กรณผีูถ้อืหน่วยชาวต่างประเทศ  

  (ก) หนงัสอืเดนิทางของผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

  (ข) ในกรณมีอบฉนัทะ หนงัสอืเดนิทางของผูม้อบอ านาจ และบตัรประจ าตวัหรอืหนงัสอืเดนิทาง (กรณเีป็น  
  ชาวต่างชาต)ิ ของผูร้บัมอบอ านาจ 

 2) นิตบิุคคล  

 กรณนีิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย  
(ก) หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล ออกใหไ้มเ่กนิ 180 วนั โดยกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย ์
(ข) บตัรประจ าตวัหรอืหนงัสอืเดนิทาง (กรณเีป็นชาวต่างชาต)ิ ของกรรมการผูม้อี านาจทีไ่ดล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะ 
พรอ้มบตัรประจ าตวัหรอืหนงัสอืเดนิทาง (กรณเีป็นชาวต่างชาต)ิ ของผูร้บัมอบฉนัทะ  

 กรณนีิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในต่างประเทศ  
(ก) หนงัสอืรบัรองบรษิทั  
(ข) บตัรประจ าตวัหรอืหนงัสอืเดนิทาง (กรณเีป็นชาวต่างชาต)ิ ของกรรมการทีม่อี านาจทีไ่ดล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะ 
พรอ้มบตัรประจ าตวัหรอืหนงัสอืเดนิทาง (กรณเีป็นชาวต่างชาต)ิ ของผูร้บัมอบฉนัทะ  
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