
 ที่ RMI 017/2563 

วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 
 
เร่ือง ขอเชิญประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์สามญัประจ าปี 2563 

เรียน ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์  
เอกสารแนบ  1. ส าเนารายงานการประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์สามญัประจ าปี 2562 

2. รายงานประจ าปี – 31 มีนาคม 2563 (QR Code) 
3. ข้อมลูเก่ียวกบัประวตัิ ประสบการณ์ และการท างานของผู้สอบบญัชีของกองทรัสต์ฯ ประจ าปี 

2563/2564 
4. สญัญาก่อตัง้กองทรัสต์ฯ สว่นที่เก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ และการลงมติ 
5. ข้อมลูกรรมการอิสระท่ีเป็นผู้แทนรับมอบฉนัทะในการประชมุผู้ถือหนว่ยทรัสต์สามญัประจ าปี 2563 
6. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. ข. และ ค. และวิธีการลงทะเบียน การเข้าประชมุและการมอบฉนัทะ 
7. แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชมุ 
8. มาตรการและข้อปฏิบตัิเก่ียวกบัการประชมุสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 
อิมแพ็ค โกรท ประจ าปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
 ด้วยคณะกรรมการบริษัท อาร์ เอ็ม ไอ จ ากัด (“บริษัทฯ”) ในฐานะผู้ จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน

อสงัหาริมทรัพย์ อิมแพ็ค โกรท (“กองทรัสต์ฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์สามญัประจ าปี 2563 ในวนัองัคาร

ที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอร่ัม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ถนน

แจ้งวฒันะ ต าบลบ้านใหม ่อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ  

 ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ใช้สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามัญ

ประจ าปี 2563 ล่วงหน้าในระหว่างวนัที่ 21 กุมภาพนัธ์ 2563 ถึง 30 เมษายน 2563 นัน้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหน่วยทรัสต์

รายใดเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ จึงก าหนดวาระการประชุม ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่

ข้อมลูและรายละเอียดประกอบการประชมุผ่านทางเว็บไซต์ของกองทรัสต์ฯ www.impactgrowthreit.com/IR เพื่อให้ผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์พิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงันี ้

 

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณาและรับทราบรายงานการประชุมผู้ถอืหน่วยทรัสต์สามัญประจ าปี 2562 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามญัประจ าปี 
2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่  18 กรกฎาคม 2562 และได้จัดส่งส าเนารายงานการประชุม
ดงักล่าวให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเวลาที่กฎหมายก าหนดพร้อมทัง้เผยแพร่ทาง
เว็บไซต์ของกองทรัสต์ฯ และได้แนบส าเนารายงานการประชมุฯ มาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้



นี ้เพื่อให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ร่วมกนัพิจารณาและรับทราบรายงานการประชมุดงักลา่ว โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามส าเนารายงานการประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์สามญัประจ าปี 2562 (เอกสารแนบ 1) 

ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์ฯ : รายงานการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามัญประจ าปี 2562 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวนัพฤหสับดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 ได้มีการบนัทึกไว้อย่างถกูต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควร
เสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์สามญัประจ าปี 2563 พิจารณาและรับทราบ 

การลงมติ :  วาระนีไ้มต้่องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาและรับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2562/2563  

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ กองทรัสต์ฯ จะต้องรายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ซึง่แสดงผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ฯ ในรอบ
ปีที่ผ่านมาดังรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปี – 31 มีนาคม 2563 (เอกสารแนบ 2) ซึ่งมี
สาระส าคญัเก่ียวข้องกบัผลประกอบการโดยรวมสรุปได้ดงันี ้ 

 ผลประกอบการรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562 – 31 มีนาคม 2563 

ผลการด าเนินงาน (ล้านบาท) 
1 เมษายน 2562 – 
31 มีนาคม 2563 

1 เมษายน 2561 – 
31 มีนาคม 2562 

1. รายได้จากการลงทนุรวม 2,294.76 2,445.35 
1.1 รายได้จากการให้บริการพืน้ที่ 2,283.08 2,433.72 
1.2 รายได้จากดอกเบีย้ 4.74 3.69 
1.3 รายได้อื่น 6.94 7.94 

2. คา่ใช้จา่ยรวม 1,073.72 1,165.59 
3. รายได้จากการลงทนุสทุธิ 1,221.04 1,279.76 
4. พืน้ท่ีฮอลล์ (ตารางเมตร) 122,165.00 122,165.00 
5. อตัราการใช้พืน้ท่ีเฉลีย่ 46% 51% 
6. อตัราคา่บริการพืน้ท่ีเฉลีย่ (บาท/ ตร.ม./วนั)  77 75 
 

ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์ฯ : รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2562/2563 ซึ่งปรากฏตาม
รายงานประจ าปี – 31 มีนาคม 2563 ได้จัดท าขึน้อย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์สามญัประจ าปี 2563 พิจารณาและรับทราบ 

การลงมติ :  วาระนีไ้มต้่องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทราบ 

 

 



ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาและรับทราบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนส าหรับรอบปีสิน้สุดวันที่ 
31 มีนาคม 2563 ของกองทรัสต์ฯ   

วัตถุประสงค์และเหตุผล : งบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุส าหรับรอบปีสิน้สดุวนัท่ี 31 
มีนาคม 2563 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยนางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้ สอบบัญชีรับ
อนญุาตเลขที่ 5315 ผู้สอบบญัชีซึง่สงักดั บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เมื่อวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2563 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบดังกล่าวได้จัดเตรียมอย่างถูกต้องครบถ้วนและ
เพียงพอตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป จึงได้อนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุน
ดงักล่าว และเห็นสมควรแจ้งต่อที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามัญประจ าปี 2563 เพื่อพิจารณาและ
รับทราบ โดยรายละเอียดงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุปรากฏตามรายงานประจ าปี - 
31 มีนาคม 2563 (เอกสารแนบ 2) ทัง้นี ้ข้อมลูทางการเงินสามารถสรุปได้ดงันี ้

รายการ (ล้านบาท) 
1 เมษายน 2562 – 
31 มีนาคม 2563 

1 เมษายน 2561 – 
31 มีนาคม 2562 

งบดุล 

สนิทรัพย์รวม 20,408.62 20,737.81 

หนีส้นิรวม 4,301.25 4,548.99 

สนิทรัพย์สทุธิ 16,107.37 16,188.82 

สนิทรัพย์สทุธิตอ่หนว่ย (บาท) 10.8650 10.9199 

งบก าไรขาดทุน 

รวมรายได้ 2,294.76 2,445.35 

รวมคา่ใช้จา่ย 1,073.72 1,165.59 

รายได้จากการลงทนุสทุธิ 1,221.04 1,279.76 

รวมรายการก าไรท่ีเกิดขึน้และยงัไมเ่กิดขึน้จาก
เงินลงทนุ 

16.78 37.87 

ก าไรสทุธิ 1,237.82 1,317.63 

ก าไรตอ่หนว่ยทรัสต์ (บาท) 0.83 0.89 

งบกระแสเงนิสด 

กระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 1,924.58 1,368.75 

กระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน (1,479.53) (1,412.26) 

เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิม่ขึน้ (ลดลง)
สทุธิ 

445.05 (43.51) 

เงินสดและเงินฝากธนาคารต้นปี 240.74 284.25 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดปลายปี 685.79 240.74 



ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์ฯ : งบดุลและงบก าไรขาดทุนส าหรับรอบปีสิน้สุดวนัที่ 31 มีนาคม 
2563 ของกองทรัสต์ฯ ได้จัดท าขึน้อย่างถูกต้องและผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบญัชีรับ
อนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามัญประจ าปี 2563 
พิจารณาและรับทราบ 

การลงมติ :  วาระนีไ้มต้่องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทราบ  

 
 

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาและรับทราบเร่ืองการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ประจ าปี 2562/2563 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามที่กองทรัสต์ฯ ได้มีนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ โดยก าหนดให้ผู้จัดการกองทรัสต์ฯ จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 90 ของก าไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบญัชี โดยจ่ายประโยชน์ตอบ
แทนไมเ่กินกวา่ปีละ 4 ครัง้  

ผลการด าเนินงานประจ าปี 2562/2563 กองทรัสต์ฯ มีก าไรสทุธิ เท่ากบั 1,237.82 ล้านบาท ผู้จดัการ
กองทรัสต์ฯ จึงประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทนประจ าปี 2562/2563 ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในอตัรา 
0.75 บาท ตอ่หน่วยทรัสต์ 1 หนว่ย จากผลการด าเนินงานระหวา่งวนัที่ 1 เมษายน 2562 – 31 มีนาคม 
2563 

ทัง้นี ้รายละเอียดการจ่ายประโยชน์ตอบแทนสามารถสรุปได้ ดงันี ้

ผลการด าเนินงาน 

1 เมษายน – 

30 มิถุนายน 

2562 

1 กรกฎาคม – 

30 กันยายน 

2562 

1 ตุลาคม –  

31 ธันวาคม 

2562 

1 มกราคม – 

31 มีนาคม 

2563 

รวม 

ก าไรสทุธิ (ล้านบาท)  288.85 299.89 544.51 104.57 1,237.82 

จ านวนทรัสต์ทีจ่ าหนา่ยแล้ว (ล้านหนว่ย) 1,482.50 1,482.50 1,482.50 1,482.50 1,482.50 

อตัราประโยชน์ตอบแทนจ่ายตอ่หนว่ย  0.20 0.20 0.30 0.05 0.75 

อตัราสว่นการจา่ยประโยชน์ตอบแทน

ตอ่ก าไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้ว  

103.90% 100.52% 81.97% 71.08% 90.60% 

วนัจ่ายประโยชน์ตอบแทน  6 กนัยายน 

2562 

13 ธนัวาคม 

2562 

12 มีนาคม 

2563 

19 มิถนุายน 

2563 

 

  

ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์ฯ : การจ่ายประโยชน์ตอบแทนประจ าปี 2562/2563 เป็นไปตาม
นโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนที่ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม 
ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์สามญัประจ าปี 2563 พิจารณาและรับทราบ 

 การลงมติ :  วาระนีไ้มต้่องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทราบ 



ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาและรับทราบการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  

 วัตถุประสงค์และเหตุผล : ผู้จัดการกองทรัสต์ฯ ได้พิจารณา และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์สามญัประจ าปี 2562 รับทราบการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด 
เป็นผู้สอบบญัชีของกองทรัสต์ฯ ประจ าปี 2563/2564 โดยมีคา่ตอบแทน 2,410,000 บาท โดยมีรายช่ือ
ดงันี ้

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

โดยก าหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่ข้างต้นเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงิน
ของกองทรัสต์ฯ ได้ และในกรณีที่ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งดงักลา่วไม่สามารถปฏิบตัิงานได้ให้บริษัท 
ส านกังาน อีวาย จ ากัด จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด ท าหน้าที่
ตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของกองทรัสต์ฯ แทน 

ทัง้นี ้รายละเอียดประวตัิ ประสบการณ์ และการท างานของผู้สอบบญัชีปรากฏตามที่แนบมาพร้อมนี ้
(เอกสารแนบ 3) 

ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์ฯ : ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ได้ปฏิบตัิหน้าที่อยา่ง
เหมาะสม มีความรู้และความเช่ียวชาญในการตรวจสอบกองทรัสต์ฯ และไม่มีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้
เสียกบักองทรัสต์ฯ โดยมีความอิสระต่อการท าหน้าที่ จึงเห็นสมควรพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจาก 
บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ สอบบัญ ชีในรอบปี 2562/2563 เป็นผู้ สอบบัญชีในปี 
2563/2564 ต่อไป โดยมีค่าตอบแทนเท่ากบั 2,410,000 บาท ซึ่งเท่ากบัปีที่ผ่านมา และได้รวมค่าสอบ
ทานรายงานประจ าปีให้แก่กองทรัสต์ฯ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามัญ
ประจ าปี 2563 พิจารณาและรับทราบ 

การลงมติ :  วาระนีไ้มต้่องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทราบ  
 

 

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

  

บริษัทฯ ขอแจ้งว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติก าหนดรายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม  

ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์สามญัประจ าปี 2563 โดยวิธีก าหนดรายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสทิธิเข้าร่วมประชุมสามญัประจ าปี 2563 

ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ในวนัท่ี 19 มิถนุายน 2563 (Record Date) 

โดยขอให้ศึกษาค าชีแ้จงวิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุมและการมอบฉันทะ ดงัมีรายละเอียด ปรากฏตาม

เอกสารแนบ 6 หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตัง้ตวัแทนเข้าร่วมประชุมและออก

เสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครัง้นี  ้โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ปรากฏตาม  



เอกสารแนบ 6 โดยผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คือ นายจิรขจร จตุรภทัร เข้าร่วม

ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนในการประชมุครัง้นีก็้ได้ รายละเอียดข้อมลูของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะ

ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ทัง้นี ้ขอความร่วมมือจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์โปรดสง่หนงัสอืมอบฉนัทะและ

เอกสารประกอบการมอบฉนัทะมายงับริษัทฯ ภายในวนัที่ 10 กรกฎาคม 2563 โดยสง่มาที่ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ บริษัท 

อาร์ เอ็ม ไอ จ ากัด เลขที่ 47/569-576 ชัน้ที่ 10 คอนโดมิเนียมอุตสาหกรรม นิวเจนีวา หมู่ที่ 3 ถนนป๊อปปูล่า 3 ต าบล 

บ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์สะดวกและ

รวดเร็ว ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและประสงค์ที่จะส่งตวัแทนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ใคร่ขอ

ความร่วมมือท่านผู้ ถือหน่วยทรัสต์โปรดให้ตวัแทนของท่านน าเอกสารหลกัฐานตามที่ระบุในเอกสารแนบ 6 มาแสดงต่อ

เจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนในวนัประชมุด้วย  

และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการแพร่ระบาด

อย่างรุนแรงจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการก าหนดมาตรการ และข้อปฏิบัติที่ เก่ียวข้องกับการประชุมเพื่อให้ 

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ปฏิบตัิตามอยา่งเคร่งครัด โดยมาตรการและข้อปฏิบตัิดงักลา่วได้ก าหนดขึน้เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไป

ตามมาตรการที่รัฐบาลก าหนด รวมทัง้ขอให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทุกท่านกรอกแบบคดักรองโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019  

(COVID-19) และน าส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนเข้าประชุม โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุในเอกสารแนบ 8 ทัง้นี ้

การปฏิบตัิตามมาตรการและข้อปฏิบตัิดงักลา่ว อาจก่อให้เกิดความลา่ช้าและความไม่สะดวกตอ่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทกุทา่น 

บริษัทฯ ต้องขออภยัในความไมส่ะดวกมา ณ โอกาสนี ้

  

 

จึงขอเรียนเชิญผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่วข้างต้น 

 

ขอแสดงความนบัถือ  

 

(พ.อ.พิชยั น าศิริกลุ) 
ประธานกรรมการ 


