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ที่ RMI 007/2560  

 19 มิถนุายน 2560 

เร่ือง  ขอเชิญประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามญัประจ าปี 2560 

เรียน  ผู้ ถือหน่วยทรัสต์  

เอกสารแนบ  1. ส าเนารายงานการประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามญัประจ าปี 2559 
  2. รายงานประจ าปี – 31 มีนาคม 2560 (แบบ CD-ROM) 

3. ข้อมลูเก่ียวกบัประวติั ประสบการณ์ และการท างานของผู้สอบบญัชีของกองทรัสต์ฯ ประจ าปี 2560/2561 
4. ข้อบงัคบัของกองทรัสต์ฯ ส่วนที่เก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และการลงมติ 
5. ข้อมลูกรรมการอิสระท่ีเป็นผู้แทนรับมอบฉันทะในการประชมุผู้ถือหนว่ยทรัสต์สามญัประจ าปี 2560 
6. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. ข. และ ค. 
7. แผนที่แสดงสถานที่ประชมุ 
8. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องน ามาในวนัประชมุ) 

   

 ด้วยคณะกรรมการบริษัท อาร์ เอ็ม ไอ จ ากัด (“บริษัทฯ”) ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ อิมแพ็ค โกรท 
(“กองทรัสต์ฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามัญประจ าปี 2560 ในวนัที่  17 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น.  ณ ห้องแกรนด์ได
มอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพค็ ฟอร่ัม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ถ.แจ้งวฒันะ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ  

 ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ใช้สิทธิในการเสนอวาระการประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามัญประจ าปี 2560 ล่วงหน้าใน
ระหว่างวันท่ี 11 มีนาคม ถึง 11 พฤษภาคม 2560  นัน้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายใดเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุม 
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงก าหนดวาระการประชุม ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลและรายละเอียดประกอบการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของ  
กองทรัสต์ฯ www.impactgrowthreit.com/IR ล่วงหน้าก่อนวันประชมุ ตัง้แต่วนัท่ี 19 มิถุนายน 2560 เพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระ
การประชมุดงันี ้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณาและรับทราบรายงานการประชุมผู้ถอืหน่วยทรัสต์สามัญประจ าปี 2559  

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ ได้จดัท ารายงานการประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามญัประจ าปี 2559 ซึง่ประชมุเม่ือวนัที่ 21
กรกฎาคม 2559 และได้จดัส่งส าเนารายงานการประชมุดงักล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเวลาที่กฎหมาย
ก าหนดพร้อมทัง้เผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ของกองทรัสต์ฯ และได้แนบส าเนารายงานการประชมุฯ มาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุใน
ครัง้นี ้เพ่ือให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ร่วมกันพิจารณาและรับทราบรายงานการประชมุดงักล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
แนบ 1 

ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์ฯ : รายงานการประชมุผู้ถือหนว่ยทรัสต์สามญัประจ าปี 2559 ซึง่ประชมุเม่ือวนัที่ 21 กรกฎาคม 
2559 ได้มีการบนัทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน จงึเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามญัประจ าปี 2560 พิจารณา
และรับทราบ 

การลงมติ :  วาระนีไ้ม่ต้องลงมติ เน่ืองจากเป็นการรายงานให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทราบ  
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ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาและรับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี  2559/2560  

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ กองทรัสต์ฯ จะต้องรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี
สิน้สุด ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2560 ซึ่งแสดงผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ฯ ในรอบปีที่ผ่านมาดงัรายละเอียดปรากฏตาม
รายงานประจ าปี – 31 มีนาคม 2560 (เอกสารแนบ 2) ซึง่มีสาระส าคญัเก่ียวข้องกบัผลประกอบการโดยรวมสรุปได้ดงันี ้ 

 ผลประกอบการรอบระยะเวลาระหว่างวันที่  1 เมษายน 2559 – 31 มีนาคม 2560 

ผลการด าเนินงาน (ล้านบาท) 
1 เมษายน  2559 – 
31 มีนาคม 2560 

1 เมษายน  2558 – 
31 มีนาคม 2559 

1. รายได้จากการลงทนุรวม  1,911.78 2,126.02 
1.1 รายได้จากการให้บริการพืน้ที่   1,902.50 2,114.40 
1.2 รายได้จากดอกเบีย้ 1.23 0.97 
1.3 รายได้อ่ืน  8.06 10.65 
2. รวมคา่ใช้จา่ย  919.59 956.95 
3. รายได้จากการลงทนุสทุธิ 992.19 1,169.07 
4. จ านวนงาน 850 875 
5. พืน้ท่ีฮอลล์  (ตร.ม) 122,165 122,165 
6. อตัราการเชา่พืน้ท่ีเฉล่ีย 46% 54% 

 

ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์ฯ : รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2559/2560 ปรากฏตามรายงานประจ าปี – 31 มีนาคม 
2560 จดัท าขึน้อย่างถูกต้อง จงึเหน็สมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์สามญัประจ าปี 2560 พิจารณาและรับทราบ 

การลงมติ :  วาระนีไ้ม่ต้องลงมติ เน่ืองจากเป็นการรายงานให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาและรับทราบงบแสดงฐานะทางการเงนิและงบก าไรขาดทุนส าหรับรอบปีสิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 ของ
กองทรัสต์ฯ   

วัตถุประสงค์และเหตุผล : งบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุส าหรับรอบปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 ได้ผ่าน
การตรวจสอบและรับรองโดยนางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3734 ผู้สอบบญัชีซึง่สงักัด บริษัท ส านกังาน อี
วาย จ ากัด คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป จึงได้
อนมุัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุดงักล่าวเม่ือวนัที่ 25 พฤษภาคม 2560 และเห็นสมควรแจ้งต่อที่ประชมุผู้
ถือหน่วยทรัสต์สามัญประจ าปี 2560 เพื่อรับทราบ โดยรายละเอียดงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนปรากฏตาม
รายงานประจ าปี- 31 มีนาคม 2560 (เอกสารแนบ 2)  

ทัง้นี ้ข้อมลูทางการเงินสามารถสรุปได้ดงันี ้ 

รายการ (ล้านบาท) 
1 เมษายน  2559 – 
31 มีนาคม 2560 

1 เมษายน  2558 – 
31 มีนาคม 2559 

งบแสดงฐานะการเงิน    
     สินทรัพย์รวม 20,471.96 20,517.74 
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รายการ (ล้านบาท) 
1 เมษายน  2559 – 
31 มีนาคม 2560 

1 เมษายน  2558 – 
31 มีนาคม 2559 

     หนีสิ้นรวม 4,447.31 4,409.64 
     สินทรัพย์สทุธิ 16,024.66 16,108.10 
     สินทรัพย์สทุธิตอ่หน่วย (บาท)  10.8092 10.8655 
งบก าไรขาดทนุ   
     รวมรายได้ 1,911.78 2,126.02 
     รวมค่าใช้จ่าย 919.59 956.95 
     รายได้จากการลงทนุสทุธิ 992.19 1,169.07 
       รวมรายการก าไรที่เกิดขึน้และยงัไมเ่กิดขึน้จากเงินลงทนุ 6.47 23.32 
     ก าไรสทุธิ  998.66 1,192.39 
     ก าไรตอ่หนว่ยทรัสต์ (บาท) 0.67 0.80 
งบกระแสเงินสด    

กระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 1,205.47 1,304.56 
กระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน (1,254.08) (1,254.79) 
เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มขึน้ (ลดลง)
สทุธิ 

(48.60) 49.77 

เงินสดและเงินฝากธนาคารต้นปี 254.63 204.87 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดปลายปี 206.03 254.63 

ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์ฯ : งบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุส าหรับรอบปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2560
ของกองทรัสต์ฯ ได้จดัท าขึน้อย่างถูกต้องและผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จึง
เหน็สมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์สามญัประจ าปี 2560 พิจารณาและรับทราบ 

การลงมติ :  วาระนีไ้ม่ต้องลงมติ เน่ืองจากเป็นการรายงานให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทราบ  

 
 

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาและรับทราบเร่ืองการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ประจ าปี 2559/2560 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามที่กองทรัสต์ฯ ได้มีนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในสัญญา
ก่อตัง้ทรัสต์ โดยก าหนดให้ผู้จดัการกองทรัสต์ฯ จา่ยประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 90 ของก าไรสทุธิ
ที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบญัชี โดยจา่ยประโยชน์ตอบแทนไม่เกินกวา่ปีละ 4 ครัง้  

ผลการด าเนินงานระหวา่งวนัที่ 1 เมษายน 2559 – 31 มีนาคม 2560 กองทรัสต์ฯ มีก าไรสทุธิ เทา่กบั 998.66 ล้านบาท ผู้จดัการ
กองทรัสต์ฯ จงึประกาศจา่ยประโยชน์ตอบแทนประจ าปี 2559/2560 ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ในอตัรา 0.66 บาทตอ่หน่วยทรัสต์ 1 
หน่วย จากผลการด าเนินงานระหว่างวนัที่ 1 เมษายน 2559  - 31 มีนาคม 2560 ทัง้นี ้รายละเอียดการจ่ายประโยชน์ตอบแทน
สามารถสรุปได้ ดงันี ้
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ผลการด าเนินงาน 
1 เมษายน – 
30  มิถนุายน 

2559 

1กรกฎาคม – 
30 กนัยายน 

2559 

1 ตลุาคม –  
31 ธนัวาคม 

2559 

1 มกราคม – 
31 มีนาคม 

2560 
รวม 

ก าไรสทุธิ (ล้านบาท)  253.14 301.09 256.67 187.76 998.66 
จ านวนทรัสต์ที่จ าหนา่ยแล้ว 
(ล้านหนว่ย) 

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

อตัราประโยชน์ตอบแทน
จา่ยต่อหนว่ย  

0.17 0.17 0.17 0.15 0.66 

อตัราส่วนการจา่ยประโยชน์
ตอบแทนตอ่ก าไรสทุธิท่ี
ปรับปรุงแล้ว  

101% 85% 99% 121% 99% 

วนัจ่ายประโยชน์ตอบแทน  9 กนัยายน 
2559 

9 ธนัวาคม 
2559 

 10 มีนาคม 
2560 

 22 มิถนุายน 
2560 

 

  

ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์ฯ : การจา่ยประโยชน์ตอบแทนประจ าปี 2559/2560 เป็นไปตามนโยบายการจา่ยประโยชน์ตอบ
แทนที่ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามัญประจ าปี 2560 พิจารณาและ
รับทราบ 

 การลงมติ :  วาระนีไ้ม่ต้องลงมติ เน่ืองจากเป็นการรายงานให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทราบ 

 
 

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาและรับทราบการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  

 วัตถุประสงค์และเหตุผล : ผู้จดัการกองทรัสต์ฯ ได้พิจารณา และเสนอให้แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย 
จ ากัด (ช่ือเดิม: บริษัท ส านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ ากัด) เป็นผู้ สอบบญัชีของกองทรัสต์ฯ ประจ าปี 2560/2561  โดยมี
คา่ตอบแทน 2,500,000 บาท และคา่สอบทานรายงานประจ าปีของกองทรัสต์ฯ เทา่กบั 90,000 บาท โดยมีรายช่ือดงันี ้

1) นางสาวรัตนา จาละ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3734 และ/ หรือ 
2) นางสาวสมใจ คณุปสตุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4499 และ/ หรือ 
3) นางสาวรัชดา ยงสวสัด์ิวาณิชย์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4951 

โดยก าหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่ข้างต้นเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงินของกองทรัสต์ฯ ได้ และ
ในกรณีที่ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานได้ให้บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด จดัหาผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตอ่ืนของบริษัท ส านกังาน อวีาย จ ากดั จ ากดัท าหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงินของกองทรัสต์ฯ แทน 

ทัง้นี ้รายละเอียดประวติั ประสบการณ์ และการท างานของผู้สอบบญัชีปรากฏตามเอกสารแนบ 3 

ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์ฯ : ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ได้ปฏิบตัิหน้าท่ีอย่างเหมาะสม มีความรู้และ
ความเช่ียวชาญในการตรวจสอบกองทรัสต์ฯ และไม่มีความสมัพนัธ์หรือส่วนได้เสียกับกองทรัสต์ฯ โดยมีความอิสระต่อการท า
หน้าที่ จงึเหน็สมควรพิจารณาแตง่ตัง้ บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีในรอบปี 2559/2560 เป็นผู้สอบบญัชีใน
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ปี 2560/2561 ตอ่ไป โดยมีคา่ตอบแทนเทา่กบั 2,500,000 บาท เทา่กบัปีที่ผ่านมา และเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามญั
ประจ าปี 2560 พิจารณาและรับทราบ 

การลงมติ :  วาระนีไ้ม่ต้องลงมติ เน่ืองจากเป็นการรายงานให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทราบ  
 

 

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 บริษัทฯ ขอแจ้งว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติก าหนดรายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามญัประจ าปี 
2560 และมีสิทธิรับประโยชน์ตอบแทนในวนัท่ี 8 มิถุนายน 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหน่วยทรัสต์ในวนัท่ี 9 มิถนุายน 2560ในการนี ้จงึขอเรียนเชิญ
ทา่นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ อิมแพค็ โกรท เข้าร่วมประชมุตามวนัเวลาและสถานท่ีดงักลา่ว  

 และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์สะดวกและรวดเร็ว บริษัทฯ ใคร่ขอให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์หรือผู้ รับมอบฉันทะ โปรดน า
แบบฟอร์มลงทะเบียน ตามเอกสารแนบ 8และ/หรือ หนังสือมอบฉันทะท่ีแนบมาพร้อมนีติ้ดอากรแสตมป์ พร้อมด้วยเอกสารแสดงตนเพื่อการเข้า
ร่วมประชมุ ตามเอกสารแนบ 6 มาแสดงตอ่เจ้าหน้าท่ีเพ่ือลงทะเบียนในวนัประชมุด้วย 

 และหากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯสามารถแต่งตัง้ นายจิรขจร จตรุภทัร กรรมการอิสระ เป็น
ผู้ รับมอบฉันทะ โดยรายละเอียดประวติัของกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารแนบ 5  ทัง้นีข้อความร่วมมือจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์โปรดส่งหนงัสือ
มอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายงับริษัทฯ ภายในวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2560 โดยสง่มาที่ ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ บริษัท อาร์ เอม็ 
ไอ จ ากดั 47/569-576  ชัน้ท่ี 10 คอนโดมิเนียมอตุสาหกรรม นิวเจนีวา หมู่ที่ 3  ถนนป๊อปปลูา่ 3 ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 
11120  

 

 จงึขอเรียนเชิญผู้ ถือหน่วยทรัสต์เข้าร่วมประชมุตามวนัเวลาและสถานท่ีดงักลา่วข้างต้น 

 

 

        ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

                      (พ.อ.พิชยั น าศิริกลุ)  

                        ประธานกรรมการ   


	00. ปก invitation AGM1 TH
	20170619-impact-agm2017-invitation-th

