
 

ที่ RMI 024/2565 

วนัท่ี 4 กรกฎาคม 2565 
 
เรือ่ง ขอเชิญประชมุผูถื้อหนว่ยทรสัตส์ามญัประจ าปี 2565 

เรยีน ผูถื้อหนว่ยทรสัต ์ 
เอกสารแนบ  1. ส  าเนารายงานแทนการจดัประชมุสามญัผูถื้อหนว่ยทรสัต ์ประจ าปี 2564 

2. รายงานประจ าปี – 31 มีนาคม 2565 (QR Code) 
3. ขอ้มลูเก่ียวกบัประวตัิ ประสบการณ ์และการท างานของผูส้อบบญัชีของกองทรสัตฯ์ ประจ าปี 

2565/2566 
4. สญัญาก่อตัง้กองทรสัตฯ์ สว่นที่เก่ียวกบัการประชมุผูถื้อหนว่ยทรสัต ์และการลงมติ 
5. ขอ้มลูกรรมการอิสระท่ีเป็นผูแ้ทนรบัมอบฉนัทะ 
6. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. ข. และ ค. และวิธีการลงทะเบียน การเขา้ประชมุและการมอบฉนัทะ 
7. ขอ้ปฏิบตัิส  าหรบัการเขา้รว่มประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM)  
8. แบบฟอรม์ลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์ 
9. แบบแจง้การประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล 

 
 ดว้ยคณะกรรมการบรษัิท อาร ์เอ็ม ไอ จ ากดั (“บริษัทฯ”) ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต ์ของทรสัตเ์พื่อการลงทนุใน
อสงัหารมิทรพัย ์อิมแพ็ค โกรท (“กองทรัสตฯ์”) ไดม้ีมติใหเ้รยีกประชมุผูถื้อหนว่ยทรสัตส์ามญัประจ าปี 2565 ในวนัองัคาร
ที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ (E-AGM) ตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง
กบัการจดัประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์เพื่อพิจารณาเรือ่งตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้ 
 ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตใ์ช้สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต์สามัญ
ประจ าปี 2565 ลว่งหนา้ในระหวา่งวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ ์2565 ถึง 29 เมษายน 2565 นัน้ ปรากฏวา่ไมม่ีผูถื้อหนว่ยทรสัตร์าย
ใดเสนอเรือ่งเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุ คณะกรรมการบรษัิทฯ จึงก าหนดวาระการประชมุ ซึง่บรษัิทฯ ไดเ้ผยแพรข่อ้มลู
และรายละเอียดประกอบการประชมุผา่นทางเว็บไซตข์องกองทรสัตฯ์ www.impactgrowthreit.com/IR  
 

ระเบียบวาระที ่1 พิจารณาและรับทราบรายงานแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถอืหน่วยทรัสตป์ระจ าปี 2564 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล: ตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์ที่ สร. 7/2564 เรือ่ง การด าเนินการจดัประชมุสามญัประจ าปี และการผอ่นผนัขอ้ก าหนดใน
สญัญาก่อตัง้ทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรพัยใ์นปี พ.ศ. 2564 เนื่องจากสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด 2019) ขอ้ 2 ในกรณีที่วาระการประชุมประจ าปีที่
จัดขึน้ในปี พ.ศ. 2564 ของผู้ถือหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตใ์ดเป็นการประชุมเพื่อรายงานให้ผูถื้อ
หน่วยทรสัตท์ราบเท่านัน้ โดยไม่มีการขอมติจากผูถื้อหน่วยทรสัต ์ผูจ้ัดการกองทรสัตอ์าจด าเนินการ
ดว้ยวิธีการอื่นแทนการจดัประชมุสามญัประจ าปี 2564 เพื่อรายงานใหผู้ถื้อหนว่ยทรสัตท์ราบ ซึง่บรษัิท



 

ฯ ได้จัดส่งรายงานแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจ าปี 2564 เมื่อวันจันทรท์ี่ 28 
มิถนุายน 2564 และไดจ้ดัสง่ส าเนารายงานแทนการจดัประชมุดงักลา่วใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศ
ไทย ภายในเวลาที่กฎหมายก าหนดพรอ้มทัง้เผยแพร่ทางเว็บไซตข์องกองทรสัตฯ์ และไดแ้นบส าเนา
รายงานแทนการจดัประชุมฯ มาพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชุมในครัง้นี ้เพื่อใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตร์ว่มกัน
พิจารณาและรบัทราบรายงานการประชุมดงักลา่ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานแทน
การจดัประชมุผูถื้อหนว่ยทรสัตส์ามญัประจ าปี 2564 (เอกสารแนบ 1) 

ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต:์ รายงานแทนการจัดประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตส์ามญัประจ าปี 2564 
เมื่อวนัจันทรท์ี่ 28 มิถุนายน 2564 ไดม้ีการบนัทึกไวอ้ย่างถูกตอ้งครบถว้น จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่
ประชมุผูถื้อหนว่ยทรสัตส์ามญัประจ าปี 2565 พิจารณาและรบัทราบ 

การลงมติ:  วาระนีไ้มต่อ้งลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานใหผู้ถื้อหนว่ยทรสัตร์บัทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาและรับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2564/2565  

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล: เพื่อใหเ้ป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์กองทรสัตฯ์ จะตอ้งรายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 ซึง่แสดงผลการด าเนินงานของกองทรสัตฯ์ ในรอบ
ปีที่ผ่านมาดังรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปี – 31 มีนาคม 2565 (เอกสารแนบ 2) ซึ่งมี
สาระส าคญัเก่ียวขอ้งกบัผลประกอบการโดยรวมสรุปไดด้งันี ้ 

 ผลประกอบการรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม 2565 

ผลการด าเนินงาน (ล้านบาท) 
1 เมษายน 2564 – 
31 มีนาคม 2565 

1 เมษายน 2563 – 
31 มีนาคม 2564 

เปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ) 

1. รายไดจ้ากการลงทนุรวม 659.10 1,102.56 (40.22) 
1.1 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารพืน้ที่ 656.52 1,087.11 (39.61) 
1.2 รายไดจ้ากดอกเบีย้ 0.44 0.71  (39.13) 
1.3 รายไดอ้ื่น 2.137 14.74 (85.50) 

2. คา่ใชจ้า่ยรวม 500.33 662.28  (24.45) 
3. ก าไรจากการลงทนุสทุธิ 158.77 440.28  (63.94) 
4. พืน้ท่ีฮอลล ์(ตารางเมตร) 122,165.00 122,165.00 - 
5. อตัราการใชพ้ืน้ท่ีเฉลีย่ (รอ้ยละ) 33.38 27.03 23.49 
6. อตัราคา่บรกิารพืน้ท่ีเฉลีย่ (บาท/ ตร.ม./วนั)  32.06 66.71 (51.94) 

 

ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต :์ รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2564/2565 ซึ่งปรากฏตาม
รายงานประจ าปี – 31 มีนาคม 2565 ไดจ้ัดท าขึน้อย่างถูกตอ้ง จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อ
หนว่ยทรสัตส์ามญัประจ าปี 2565 พิจารณาและรบัทราบ 

การลงมต:ิ  วาระนีไ้มต่อ้งลงมต ิเนื่องจากเป็นการรายงานใหผู้ถื้อหนว่ยทรสัตร์บัทราบ 



 

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาและรับทราบงบแสดงฐานะทางการเงนิและงบก าไรขาดทุนส าหรับรอบปีสิน้สุดวันที่ 
31 มีนาคม 2565 ของกองทรัสตฯ์   

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล: งบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุส าหรบัรอบปีสิน้สดุวนัที่ 31 
มีนาคม 2565 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยนางสาววรรณวิไล เพชรสรา้ง ผู้สอบบัญชีรบั
อนญุาตเลขที่ 5315 ผูส้อบบญัชีซึง่สงักดั บรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เมื่อวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2565 
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่างบการเงินดงักล่าวไดจ้ัดเตรียมอย่างถูกตอ้งครบถว้น
และเพียงพอตามหลกัการบัญชีที่รบัรองทั่วไป จึงไดอ้นุมัติ งบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไร
ขาดทนุดงักลา่ว และเห็นสมควรแจง้ต่อที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตส์ามญัประจ าปี 2565 เพื่อพิจารณา
และรบัทราบ โดยรายละเอียดงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนปรากฏตามรายงาน
ประจ าปี - 31 มีนาคม 2565 (เอกสารแนบ 2) ทัง้นี ้ขอ้มลูทางการเงินสามารถสรุปไดด้งันี ้

รายการ (ล้านบาท) 
1 เมษายน 2564 – 
31 มีนาคม 2565 

1 เมษายน 2563 – 
31 มีนาคม 2564 

งบดุล 

สนิทรพัยร์วม 20,371.85 20,272.16 

หนีส้นิรวม 4,279.45 4,266.57 

สนิทรพัยส์ทุธิ 16,092.40 16,005.59 

สนิทรพัยส์ทุธิตอ่หนว่ย (บาท) 10.8549 10.7963 

งบก าไรขาดทุน 

รวมรายได ้ 659.10 1,102.56 

รวมคา่ใชจ้า่ย 500.33 662.28 

รายไดจ้ากการลงทนุสทุธิ 158.77 440.28 

รวมรายการก าไรท่ีเกิดขึน้และยงัไมเ่กิดขึน้จากเงินลงทนุ 2.16 6.42 

ก าไรสทุธิ 160.93 446.70 

ก าไรตอ่หนว่ยทรสัต ์(บาท) 0.11 0.30 

งบกระแสเงนิสด 

กระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 222.32 249.39 

กระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน (195.20) (671.96) 

เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิม่ขึน้ (ลดลง)สทุธิ 27.13 (422.57) 

เงินสดและเงินฝากธนาคารตน้ปี 263.22 685.79 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดปลายปี 290.35 263.22 

ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต:์ งบดลุและงบก าไรขาดทนุส าหรบัรอบปีสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2565 
ของกองทรสัตฯ์ ไดจ้ดัท าขึน้อย่างถกูตอ้งและผ่านการตรวจสอบและรบัรองจากผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต



 

เป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตส์ามญัประจ าปี 2565 พิจารณา
และรบัทราบ 

การลงมต:ิ  วาระนีไ้มต่อ้งลงมต ิเนื่องจากเป็นการรายงานใหผู้ถื้อหนว่ยทรสัตร์บัทราบ  

 
 

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาและรับทราบเร่ืองการจ่ายประโยชนต์อบแทน ประจ าปี 2564/2565 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล: ตามที่กองทรสัตฯ์ ไดม้ีนโยบายการจ่ายประโยชนต์อบแทนตามเกณฑท์ี่
ก าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์โดยก าหนดใหผู้จ้ัดการกองทรสัต ์จ่ายประโยชนต์อบแทนแก่ผูถื้อ
หนว่ยทรสัตไ์มน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 90 ของก าไรสทุธิที่ปรบัปรุงแลว้ของรอบปีบญัชี โดยจ่ายประโยชนต์อบ
แทนไมเ่กินกวา่ปีละ 4 ครัง้  

ผลการด าเนินงานประจ าปี 2564/2565 กองทรสัตฯ์ มีก าไรสุทธิ เท่ากับ 160.93 ลา้นบาท ผูจ้ัดการ
กองทรสัต ์จึงประกาศจ่ายประโยชนต์อบแทนประจ าปี 2564/2565 ใหแ้ก่ผูถื้อหนว่ยทรสัตใ์นอตัรา 0.10 
บาท ตอ่หนว่ยทรสัต ์1 หนว่ย จากผลการด าเนินงานระหวา่งวนัท่ี 1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม 2565 
และก าไรสะสม 

ทัง้นี ้รายละเอียดการจ่ายประโยชนต์อบแทนสามารถสรุปได ้ดงันี ้

ผลการด าเนินงาน 

1 เมษายน – 

30 มิถุนายน 

2564 

1 กรกฎาคม – 

30 กันยายน 

2564 

1 ตุลาคม –  

31 ธันวาคม 

2564 

1 มกราคม – 

31 มีนาคม 

2565 

รวม 

การเพิม่ขึน้ (ลดลง) ในสนิทรพัยส์ทุธิ

จากการด าเนินงาน (ลา้นบาท) 

(36.38) (0.12) 145.47 51.96 160.93 

จ านวนทรสัตท์ีจ่  าหนา่ยแลว้ (ลา้นหนว่ย) 1,482.50 1,482.50 1,482.50 1,482.50 1,482.50 

อตัราประโยชนต์อบแทนจ่ายตอ่หนว่ย 

(บาท) 

0.00 0.00 0.05 0.05 0.10 

อตัราสว่นการจา่ยประโยชนต์อบแทน

ตอ่ก าไรสทุธิที่ปรบัปรุงแลว้ (รอ้ยละ) 

- - 51.89 151.39 98.62 

วนัจ่ายประโยชนต์อบแทน  - - 11 มีนาคม 

2565 

17 มิถนุายน 

2565 

 

  

ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต:์ การจ่ายประโยชนต์อบแทนประจ าปี 2564/2565 เป็นไปตามนโยบาย
การจ่ายประโยชน์ตอบแทนที่ก าหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม  
ผูถื้อหนว่ยทรสัตส์ามญัประจ าปี 2565 พิจารณาและรบัทราบ 

 การลงมติ:  วาระนีไ้มต่อ้งลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานใหผู้ถื้อหนว่ยทรสัตร์บัทราบ 



 

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาและรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  

 วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล: ผูจ้ัดการกองทรสัต ์ไดพ้ิจารณา และเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อ
หน่วยทรสัตส์ามญัประจ าปี 2565 รบัทราบการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
เป็นผูส้อบบญัชีของกองทรสัตฯ์ ประจ าปี 2565/2566 โดยมีค่าตอบแทน 2,410,000 บาท โดยมีรายช่ือ
ดงันี ้

1. นางสาวรตันา จาละ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 3734 (เคยเป็นผูล้งลายมอืช่ือ
ในงบการเงินของกองทรสัตฯ์ ประจ าปี 2557/2558* – 2560/2561 
เป็นเวลา 4 ปี) และ/หรอื 
*รอบปีบญัชี 2557/2558 เริ่มตัง้แต ่22 กนัยายน 2557 – 31 มีนาคม 2558 

2. นางสาวสมใจ คณุปสตุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 4499 (ไมเ่คยเป็นผูล้งลายมือ
ช่ือในงบการเงินของกองทรสัตฯ์) และ/หรอื 

3. นางสาววรรณวิไล เพชรสรา้ง ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 5315 (เป็นผูล้งลายมือช่ือใน
งบการเงินของกองทรัสต์ฯ ประจ าปี 2561/2562 – 2564/2565 
เป็นเวลา 4 ปี) 

โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึง่ขา้งตน้เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงิน
ของกองทรสัตฯ์ ได ้และในกรณีที่ผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่งดงักลา่วไม่สามารถปฏิบตัิงานไดใ้หบ้ริษัท 
ส านกังาน อีวาย จ ากัด จัดหาผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตอื่นของบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด ท าหนา้ที่
ตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของกองทรสัตฯ์ แทน 
บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด มีความอิสระต่อการท าหนา้ที่ ไม่มีความสมัพันธ์หรือส่วนไดเ้สียกับ
กองทรสัตฯ์ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่ว และมีความอิสระตอ่การท า
หนา้ที่  
โดยก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2565/2566 ส าหรบัการสอบบญัชีเป็นจ านวนเงิน 2,410,000 บาท 
และไม่มีค่าตอบแทนอื่น ซึ่งค่าตอบแทนประจ าปี 2564/2565 เปรียบเทียบกับปี 2565/2566 มี
รายละเอียดดงันี ้

ค่าตอบแทน ปี 2564/2565 ปี 2565/2566 เปลี่ยนแปลง 
คา่สอบบญัชี 2,300,000 2,410,000 รอ้ยละ 4.78 

ทัง้นี ้รายละเอียดประวตัิ ประสบการณ ์และการท างานของผูส้อบบญัชีปรากฏตามที่แนบมาพรอ้มนี ้
(เอกสารแนบ 3) 

ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต:์ ผูส้อบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ไดป้ฏิบตัิหนา้ที่อย่าง
เหมาะสม มีความรูแ้ละความเช่ียวชาญในการตรวจสอบกองทรสัตฯ์ และไมม่ีความสมัพนัธห์รอืสว่นได้
เสียกับกองทรสัตฯ์ โดยมีความอิสระต่อการท าหนา้ที่ จึงเห็นสมควรพิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจาก 
บรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ซึง่เป็นผูส้อบบญัชีในรอบปี 2564/2565 เป็นผูส้อบบญัชีในปี 2565/2566 
ต่อไป โดยมีค่าตอบแทนเท่ากบั 2,410,000 บาท ซึ่งสงูกว่าปีที่ผ่านมารอ้ยละ 4.78 และไดร้วมค่าสอบ



 

ทานรายงานประจ าปีให้แก่กองทรัสตฯ์ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสตส์ามัญ
ประจ าปี 2565 พิจารณาและรบัทราบ 

การลงมติ:  วาระนีไ้มต่อ้งลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานใหผู้ถื้อหนว่ยทรสัตร์บัทราบ  
 

 

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถา้มี) 

  

บริษัทฯ ขอแจ้งว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติก าหนดรายช่ือผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม  
ผูถื้อหนว่ยทรสัตส์ามญัประจ าปี 2565 โดยวิธีก าหนดรายช่ือผูถื้อหนว่ยทรสัตท์ี่มีสิทธิเขา้รว่มประชมุสามญัประจ าปี 2565 
ของผูถื้อหนว่ยทรสัต ์ในวนัท่ี 9 มิถนุายน 2565 (Record Date) 

บริษัทฯ ขอเรียนเชิญผู้ถือหน่วยทรสัตเ์ขา้ร่วมประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตส์ามัญประจ าปี 2565 ในรูปแบบการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ตามวนัและเวลาที่ระบขุา้งตน้ บริษัทฯ จะใชว้ิธีการลงทะเบียนเขา้รว่มประชุม วิธีการออก
เสยีงลงคะแนน และการนบัคะแนนเสยีงผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์เพียงช่องทางเดียวเทา่นัน้ 

ส าหรบัผูถื้อหน่วยทรสัตห์รือผูร้บัมอบฉันทะที่มีความประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตส์ามญัประจ าปี 
2565 โปรดศึกษาขั้นตอนลงทะเบียนและวิธีการเข้าร่วมประชุมจากข้อปฏิบัติส  าหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส ์(เอกสารแนบ 7)  

ทัง้นี ้หากผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ม่สะดวกเขา้รว่มประชุมไดด้ว้ยตนเอง ท่านสามารถมอบฉนัทะใหก้บักรรมการอิสระ
ของบริษัทฯ คือ นายจิรขจร จตรุภทัร เขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครัง้นี  ้โดยสง่หนงัสือมอบ
ฉันทะ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6) และเอกสารประกอบการมอบฉันทะ มายงับริษัทฯ ภายในวนัที่ 19 กรกฎาคม 
2565 โดยสง่มาที่ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์บรษัิท อาร ์เอ็ม ไอ จ ากดั เลขที่ 47/569-576 ชัน้ท่ี 10 คอนโดมิเนียมอตุสาหกรรม 
นิวเจนีวา หมูท่ี่ 3 ถนนป๊อปปลูา่ 3 ต าบลบา้นใหม ่อ าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุ ี11120 โดยขอ้มลูกรรมการอิสระที่เป็น
ผูแ้ทนรบัมอบฉนัทะ มีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 5 

 

  

จึงขอเรยีนเชิญผูถื้อหนว่ยทรสัตเ์ขา้รว่มประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่วขา้งตน้ 

 

ขอแสดงความนบัถือ  

 

(พ.อ.พิชยั น าศิรกิลุ) 
ประธานกรรมการ 


