ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็ค โกรท (“ทรัสต์”)
รายงานการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์สามัญประจาปี 2563
__________________________________________________________________
วัน เวลา และสถานที่ประชุม
ประชุมเมื่อวันอังคาร ที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น . ณ ห้ องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรู ม อาคารอิมแพ็ค
ฟอรั่ม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
นางสาวรมย์รัมภา เริ่ มรู้ ซึ่งทาหน้ าที่พิธีกรในที่ประชุม (“พิธีกร”) แจ้ งต่อที่ประชุมว่า บริ ษัท อาร์ เอ็ม ไอ จากัด
(“บริ ษัท”) ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ ได้ กาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิ เข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
สามัญประจาปี 2563 ในวันที่ 19 มิถนุ ายน 2563 (Record Date) เพื่อให้ สิทธิผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ ในการเข้ าร่ วมประชุมสามัญ
ประจาปี 2563 ของผู้ถือหน่วยทรั สต์ โดยมีผ้ ูถือหน่วยทรั สต์ จานวนทัง้ สิ ้น 6,959 ราย รวมจานวนหน่วยทรั สต์ ทงั ้ หมดที่
ออกจาหน่ายแล้ วของกองทรัสต์ฯ 1,482,500,000 หน่วย ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหน่ว ยทรัสต์ ใช้ สิทธิในการเสนอ
วาระการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์สามัญประจาปี 2563 ล่วงหน้ าในระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ถึง 30 เมษายน 2563 นัน้
ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์รายใดเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม คณะกรรมการบริ ษัทจึงกาหนดวาระการ
ประชุ ม ซึ่ ง บริ ษั ท ได้ เผยแพร่ ข้ อมู ล และรายละเอี ย ดประกอบการประชุ ม ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ข องกองทรั สต์ ฯ
www.impactgrowthreit.com/IR ล่วงหน้ าก่อนวันประชุม ตังแต่
้ วนั ที่ 29 มิถนุ ายน 2563 และได้ สง่ ออกหนังสือเชิญประชุม
ให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ ตังแต่
้ วนั ที่ 30 มิถนุ ายน 2563 หรื อ 21 วันล่วงหน้ าก่อนวันประชุม
จากนัน้ พิธีกรได้ แถลงต่อที่ประชุมว่า มีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เข้ าประชุมด้ วยตนเองและมอบฉันทะทังหมด
้
351 รายถือ
หน่วยทรัสต์ได้ รวมกันเท่ากับ 1,134,247,085 หน่วย คิดเป็ นร้ อยละ 76.5091 ของจานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายแล้ วทังหมด
้
ของกองทรั สต์ ฯ ครบเป็ นองค์ ป ระชุมตามสัญญาก่ อ ตัง้ ทรั สต์ ซึ่ง ก าหนดให้ ก ารประชุมผู้ถื อ หน่ว ยทรั สต์ จ ะต้ อ งมีผ้ ูถือ
หน่วยทรัสต์รวมกันทังหมด
้
ไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้ องมีหน่วยทรัสต์นบั รวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยทรัสต์
ที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
หลังจากนัน้ พิธีกรได้ แนะนาคณะกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หารของบริ ษัท ผู้แทนจากผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ บริ ษัท
อิมแพ็ค เอ็กซิบิชนั่ แมเนจเม้ นท์ จากัด ผู้แทนจากทรัสตี บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จากัด ผู้แทนจากผู้สอบ
บัญชี บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด และที่ปรึกษากฎหมายจากบริ ษัท สานักกฎหมายสากล สยามพรี เมียร์ จากัด ดังนี ้
กรรมการของบริ ษัท อาร์ เอ็ม ไอ จากัด ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ที่เข้ าร่วมประชุม
1. พ.อ.พิชยั นาศิริกลุ
ประธานกรรมการ
2. นายนภัทร อัสสกุล
กรรมการ
3. นายจิรขจร จตุรภัทร
กรรมการอิสระ
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ผู้บริ หารของบริ ษัท อาร์ เอ็ม ไอ จากัด ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ที่เข้ าร่วมประชุม
1. นางสาววันเพ็ญ มุง่ เพียรสกุล
กรรมการผู้จดั การ
2. นางวาริ น ราชกิจ
ผู้อานวยการฝ่ ายกากับตรวจสอบบริ หารและจัดการความเสีย่ ง
3. นายจิรเดช สมประสงค์
ผู้อานวยการฝ่ ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
4. นางสาวนิศาชล อัยยวงศ์
ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีการเงิน
5. นายประสงค์ ผดุงเกียรติวฒ
ั นา
ผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายกากับตรวจสอบบริ หารและจัดการความเสีย่ ง
6. นายศุภาวัช กิจวิมลตระกูล
ผู้จดั การฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
ผู้แทนจากผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ บริ ษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชนั่ แมเนจเม้ นท์ จากัด
1. นายซุยพาง กาญจนพาสน์
กรรมการผู้จดั การ
2. นางสาวกุลวดี จินตวร
ผู้อานวยการบริ หาร
3. นางอัจฉราวรรณ ศุภางคะรัตน์
ผู้อานวยการฝ่ ายขาย
4. นางสาวจินตนา พงษ์ ภกั ดี
ผู้อานวยการฝ่ ายสือ่ สารองค์กร
ผู้แทนจากทรัสตี บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จากัด
1. นายวิทวัส อัจฉริ ยวนิช
รองกรรมการผู้จดั การ สายงานจัดการธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
2. นางสาวศศนันท์ สิรวิชญ์
ผู้บริ หารฝ่ ายจัดการธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ # 1
3. นางสาวรุ่งนภา มูลหา
ผู้จดั การฝ่ ายจัดการธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ # 1
4. นายพิตตินนั ท์ รมณีย์กชกร
ผู้บริ หารงานฝ่ ายจัดการธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ # 1
ผู้สอบบัญชี จากบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด
1. นางสาววรรณวิไล เพชรสร้ าง

หุ้นส่วน

ที่ปรึกษากฎหมาย บริ ษัท สานักกฎหมายสากล สยามพรี เมียร์ จากัด
1. นางกุลกนิษฐ คาศิริวชั รา
หุ้นส่วนที่ปรึกษา
2. นางสาวพรพิไล โกศลประภา
ทนายความ
จากนัน้ พ.อ. พิชยั นาศิริกุล ประธานกรรมการบริ ษัท ซึ่งทาหน้ าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) ได้ กล่าวเปิ ด
การประชุม และมอบหมายให้ พิธีกรทาหน้ าที่ดาเนินการประชุม พร้ อมชี ้แจงระเบียบการประชุม วิธีการลงคะแนนเสียง และ
การนับคะแนนเสียงให้ ทา่ นผู้ถือหน่วยทรัสต์ทราบสรุปได้ ดงั นี ้

-2-

การชี ้แจงผู้ถือหน่วยทรัสต์ก่อนเริ่ มประชุม
ในการประชุมครัง้ นี ้มี เพียงวาระเพื่อทราบ ไม่มี วาระเพื่อขออนุมตั ิ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ น
ข้ อมูล บริ ษัทจะแจ้ งการลงคะแนนเสียงและวิธีการนับมติเป็ นหลักการดังนี ้
1. การออกเสียงลงคะแนน ตามสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ ผู้ถือหน่วยทรัสต์จะมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อ 1 หน่วยทรัสต์ที่
ตนถือ โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนต้ องไม่เป็ นผู้ที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องที่พิจารณา และการลง
มติในเรื่ องใดๆ บริ ษัทจะไม่นบั คะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันกับผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสว่ นได้ เสีย
เป็ นพิเศษในเรื่ องที่ขอมติ
2. ในการลงมติแต่ละวาระ ท่านประธานจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ท่านใดที่ไม่เห็นด้ วยหรื องดออก
เสียงหรื อไม่ โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง ให้ กาเครื่ องหมายกากบาท ในช่องที่ประสงค์พร้ อมกับลง
ลายมือชื่อบนบัตรลงคะแนนและยกมือขึ ้นเพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่เก็บบัตรเพื่อนาไปนับคะแนน ส่วนท่านที่ไม่คดั ค้ านหรื อไม่งดออก
เสียง จะถือว่าท่านอนุมตั ิตามวาระที่เสนอและไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน
สาหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผ้ มู อบฉันทะได้ ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้ แล้ วว่าเห็นชอบหรื อคัดค้ าน หรื องดออกเสียง
ในใบมอบฉันทะในวาระใดๆ ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน บริ ษัทจะนับคะแนนจากใบมอบฉันทะ
ดัง กล่า ว แต่ใ นกรณี ที่ ผ้ ูมอบฉันทะไม่ได้ ร ะบุการออกเสีย งลงคะแนนมาในใบมอบฉันทะ ให้ ผ้ ูรั บ มอบฉัน ทะออกเสียง
ลงคะแนนในแต่ละวาระเหมือนกับผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมด้ วยตนเอง
3. ในการนับคะแนนเสียงจะใช้ วิธีหกั คะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ออกจากจานวนเสียง
ทังหมดที
้
่เข้ าประชุม ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ที่ไม่คดั ค้ านหรื องดออกเสียงหรื อไม่ได้ ส่งบัตรลงคะแนน จะถือว่า อนุมตั ิตามวาระที่
เสนอ โดยพิธีกรจะประกาศคะแนนเสียงในแต่ละวาระหลังจากที่ได้ มีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระเสร็ จสิ ้นแล้ ว
4. ในการประชุมครัง้ นี ้มีวาระเพื่อทราบทังหมด
้
5 วาระ และไม่มีวาระเพื่อขออนุมตั ิ
5. ในกรณี ที่ผ้ ูถือหน่ว ยทรั สต์ หรื อผู้มอบฉันทะมีข้อซักถามหรื อต้ องการแสดงความเห็นเกี่ยวกับวาระใดๆ ท่าน
สามารถสอบถาม ในวาระนันๆ
้ ได้ แต่หากมีคาถามหรื อต้ องการแสดงความคิดเห็นในเรื่ องอื่น ขอให้ ทา่ นสอบถามหรื อแสดง
ความคิดเห็น ในวาระสุดท้ ายของการประชุม
6. ภายใต้ สถานการณ์ การระบาดของเชือ้ ไวรั ส COVID-19 บริ ษัทขอความกรุ ณาให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์หรื อผู้มอบ
ฉันทะเขียนข้ อซักถามบนกระดาษและนาใส่กล่องรับคาถามแทนการสอบถามทางไมโครโฟน โดยเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทจะ
จัดเตรี ยมกระดาษและดินสอให้ ในวันประชุม ซึง่ บริ ษัทจะสรุปคาถามและคาตอบไว้ ในรายงานการประชุม
เริ่มการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณาและรับทราบรายงานการประชุมผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ สามัญประจาปี 2562
พิธีกรแจ้ งต่อที่ประชุมว่าบริ ษัทได้ จดั ทารายงานการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์สามัญประจาปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 และได้ จดั ส่งสาเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเวลาที่
กฎหมายกาหนดพร้ อมทัง้ เผยแพร่ ทางเว็บไซต์ของกองทรั สต์ ฯ และได้ ส่ง สาเนารายงานการประชุม ฉบับดังกล่าวให้ กับ
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ผู้ถือหน่วยทรัสต์ พร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี เ้ พื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรั สต์ ร่วมกันพิจารณาและรั บทราบรายงานการ
ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์สามัญประจาปี 2562
พิธีกรได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นและ/หรื อข้ อซักถามเกี่ยวกับวาระนี ้ หรื อไม่
--ไม่มีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เสนอข้ อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม-มติ ไม่มีการลงมติเนื่องจากเป็ นรายงานเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาและรับทราบผลการดาเนินงานประจาปี 2562/2563
นางสาววันเพ็ญ มุ่งเพียรสกุล กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท อาร์ เอ็ม ไอ จากัด ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์รายงานผล
การดาเนินงานประจาปี 2562/2563 ดังนี ้
1 เมษายน 2562 –
1 เมษายน 2561 –
31 มีนาคม 2563
31 มีนาคม 2562
1. รายได้ จากการลงทุนรวม
2,294.76
2,445.35
1.1 รายได้ จากการให้ บริ การพื ้นที่
2,283.08
2,433.72
1.2 รายได้ จากดอกเบี ้ย
4.74
3.69
1.3 รายได้ อื่น
6.94
7.94
2. รวมค่าใช้ จา่ ย
1,073.72
1,165.59
3. รายได้ จากการลงทุนสุทธิ
1,221.04
1,279.76
4. พื ้นที่ฮอลล์ (ตารางเมตร)
122,165.00
122,165.00
5. อัตราการใช้ พื ้นทีเ่ ฉลีย่
46%
51%
6. อัตราค่าบริ การพื ้นทีเ่ ฉลีย่ (บาท/ ตร.ม./วัน)
77
75
โดยผลการดาเนินงานที่ลดลง ไม่ว่าจะเป็ นการลดลงของรายได้ จากการให้ บริ การพื ้นที่ รายได้ จากการลงทุนสุทธิ
และอัตราการใช้ พื ้นที่เฉลี่ย มีผลจากจากการยกเลิกและเลื่อนการจัดงานเนื่องจากการระบาดของเชื ้อไวรัส COVID-19 และ
คาสัง่ ปิ ดศูนย์แสดงสินค้ าและการประชุมตังแต่
้ วนั ที่ 22 มีนาคม 2563
ผลการดาเนินงาน (ล้ านบาท)

พิธีกรได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นและ/หรื อข้ อซักถามเกี่ยวกับวาระนี ้ หรื อไม่
--ไม่มีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เสนอข้ อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม-มติ ไม่มีการลงมติเนื่องจากเป็ นรายงานเพื่อทราบ
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ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาและรั บทราบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนสาหรั บรอบปี สิน้ สุดวันที่
31 มีนาคม 2563 ของกองทรัสต์ ฯ
นางสาววันเพ็ญ มุ่งเพียรสกุล กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท อาร์ เอ็ม ไอ จากัด ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์รายงานงบ
แสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนสาหรับรอบปี สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ได้ ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดย
นางสาววรรณวิไล เพชรสร้ าง ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 5315 ผู้สอบบัญชี ซึ่งสังกัด บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด
คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าถูกต้ องครบถ้ วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป จึงได้ อนุมตั ิงบ
แสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนดังกล่าวเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 และเห็นสมควรแจ้ งต่อที่ประชุมผู้ถือ
หน่วยทรัสต์สามัญประจาปี 2563 เพื่อรับทราบ โดยรายละเอียดงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนปรากฏตาม
รายงานประจาปี - 31 มีนาคม 2563 ทังนี
้ ้ ข้ อมูลทางการเงินสามารถสรุปได้ ดงั นี ้
รายการ (ล้ านบาท)

1 เมษายน 2562 –
31 มีนาคม 2563

งบดุล
สินทรัพย์รวม
หนี ้สินรวม
สินทรัพย์สทุ ธิ
สินทรัพย์สทุ ธิตอ่ หน่วย (บาท)
งบกาไรขาดทุน
รวมรายได้
รวมค่าใช้ จ่าย
รายได้ จากการลงทุนสุทธิ
รวมรายการกาไรที่เกิดขึ ้นและยังไม่เกิดขึ ้นจากเงินลงทุน
กาไรสุทธิ
กาไรต่อหน่วยทรัสต์ (บาท)
งบกระแสเงินสด
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิม่ ขึ ้น (ลดลง)สุทธิ
เงินสดและเงินฝากธนาคารต้ นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

1 เมษายน 2561 –
31 มีนาคม 2562

20,408.62
4,301.25
16,107.37
10.8650

20,737.81
4,548.99
16,188.82
10.9199

2,294.76
1,073.72
1,221.04
16.78
1,237.82
0.83

2,445.35
1,165.59
1,279.76
37.87
1,317.63
0.89

1,924.58
(1,479.53)
445.05
240.74
685.79

1,368.75
(1,412.26)
(43.51)
284.25
240.74

พิธีกรได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นและ/หรื อข้ อซักถามเกี่ยวกับวาระนี ้ หรื อไม่
--ไม่มีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เสนอข้ อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม—
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มติ ไม่มีการลงมติเนื่องจากเป็ นรายงานเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาและรับทราบเรื่องการจ่ ายประโยชน์ ตอบแทน ประจาปี 2562/2563
นางสาววันเพ็ญ มุ่งเพียรสกุล กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท อาร์ เอ็ม ไอ จากัด ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์รายงานว่า
กองทรัสต์ฯ ได้ มีนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ โดยกาหนดให้ ผ้ จู ดั การ
กองทรัสต์จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 ของกาไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ วของรอบปี บัญชี โดย
จ่ายไม่เกินกว่าปี ละ 4 ครัง้ นัน้
ผลการดาเนินงานระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562 – 31 มีนาคม 2563 กองทรัสต์ฯ มีกาไรสุทธิ 1,237.82 ล้ านบาท
ผู้จัดการกองทรัสต์ จึงประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทนประจาปี 2562/2563 ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ในอัตรา 0.75 บาท ต่อ
หน่วยทรัสต์ 1 หน่วย จากผลการดาเนินงานระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562 – 31 มีนาคม 2563 ทังนี
้ ้ รายละเอียดการจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนสามารถสรุปได้ ดังนี ้
1 เมษายน – 1 กรกฎาคม – 1 ตุลาคม –
ผลการดาเนินงาน
30 มิถนุ ายน 30 กันยายน 31 ธันวาคม
2562
2562
2562
กาไรสุทธิ (ล้ านบาท)
288.85
299.89
544.51
จานวนทรัสต์ทจี่ าหน่ายแล้ ว (ล้ านหน่วย) 1,482.50
1,482.50
1,482.50
อัตราประโยชน์ตอบแทนจ่ายต่อหน่วย
0.20
0.20
0.30
อัตราส่วนการจ่ายประโยชน์ตอบแทน
103.90%
100.52%
81.97%
ต่อกาไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ ว
วันจ่ายประโยชน์ตอบแทน
6 กันยายน 13 ธันวาคม 12 มีนาคม
2562
2562
2563

1 มกราคม –
31 มีนาคม
2563
104.57
1,482.50
0.05
71.08%

รวม
1,237.82
1,482.50
0.75
90.60%

19 มิถนุ ายน
2563

พิธีกรได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นและ/หรื อข้ อซักถามเกี่ยวกับเรื่ องอื่นๆ หรื อไม่
--ไม่มีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เสนอข้ อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม-มติ ไม่มีการลงมติเนื่องจากเป็ นรายงานเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาและรับทราบการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
นางสาววันเพ็ญ มุ่งเพียรสกุล กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท อาร์ เอ็ม ไอ จากัด ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์รายงานว่า
ผู้จัดการกองทรั สต์ ได้ พิจารณาและเสนอให้ แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี จากบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชี ของ
กองทรัสต์ฯ ประจาปี 2563/2564 โดยมีรายชื่อดังนี ้
1) นางสาวรัตนา จาละ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/ หรื อ
2) นางสาวสมใจ คุณปสุต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499 และ/ หรื อ
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3) นางสาววรรณวิไล เพชรสร้ าง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5315
โดยกาหนดให้ ผ้ ูสอบบัญชี คนใดคนหนึ่งข้ างต้ นเป็ นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิ นของ
กองทรัสต์ฯ ได้ และในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้ บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด
จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด ทาหน้ าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
กองทรัสต์ฯแทน
บริ ษัทเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างเหมาะสม มีความรู้ และความ
เชี่ยวชาญในการตรวจสอบกองทรัสต์ฯ และไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้ เสียกับ กองทรัสต์ฯ โดยมีความอิสระต่อการทา
หน้ าที่ จึงเห็นสมควรพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจาก บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด ซึง่ เป็ นผู้สอบบัญชีในรอบปี 2562/2563
เป็ นผู้สอบบัญชีในปี 2563/2564 ต่อไป โดยมีค่าตอบแทนเท่ากับ 2,410,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี ที่ผ่านมา และได้ รวมค่าสอบ
ทานรายงานประจาปี ให้ แก่กองทรัสต์ฯ และเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์สามัญประจาปี 2563 พิจารณาและ
รับทราบ
พิธีกรได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นและ/หรื อข้ อซักถามเกี่ยวกับวาระนี ้ หรื อไม่
--ไม่มีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เสนอข้ อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม-มติ ไม่มีการลงมติเนื่องจากเป็ นรายงานเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 วาระอื่นๆ
พิธีกรได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นและ/หรื อข้ อซักถามเกี่ยวกับวาระนี ้ หรื อไม่
--ไม่มีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เสนอข้ อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม—
พิธีกรเรี ยนเชิญตัวแทนผู้จัดการกองทรัสต์ นางสาววันเพ็ญ มุ่งเพียรสกุล กรรมการผู้จัดการ บริ ษัท อาร์ เอ็ม ไอ
จากัด เป็ นผู้ให้ ข้อมูล “ทิศทางของกองทรัสต์ฯ สาหรับปี 2563/2564” สรุปได้ ดงั นี ้
นางสาววันเพ็ญ มุ่งเพียรสกุล รายงานความคืบหน้ าของโครงการสร้ างทางพิเศษเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มช่องทางขึ ้นทาง
ด่วนขาเข้ าเมือง ซึ่งได้ รับอนุมตั ิจากการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์สามัญประจาปี 2562 ว่า ทางผู้จดั การกองทรัสต์ ได้ ประชุม
กับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย และเนื่องจากทางด่วนเส้ นนี ้อยู่ภายใต้ สญ
ั ญาสัมปทานของบริ ษัท ทางด่วนกรุ งเทพเหนือ
จากัด (NECL) ดังนัน้ การทาข้ อตกลงต่างๆ จึงต้ องทาผ่าน NECL และผู้จดั การกองทรัสต์ ได้ แต่งตังที
้ ่ปรึ กษากฎหมายเพื่อ
ตรวจสอบข้ อสัญญาต่างๆ ให้ ถกู ต้ องตามกฎหมายและเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทรัสต์ฯ แต่การระบาดของเชื ้อไวรัส
COVID-19 ทาให้ ต้องชะลอโครงการออกไป ขณะนี ้อยู่ในขันตอนการด
้
าเนินงานเรื่ องตัดแบ่งที่ดินเพื่อ ส่งมอบให้ การทาง
พิเศษฯ ผ่าน NECL หลังจากนัน้ จึงจะจัดจ้ างผู้รับเหมาทาแบบก่อสร้ างต่อไป และคาดว่าจะสามารถเริ่ มการก่อสร้ างได้ ใน
เดือนเมษายน 2564 และการก่อสร้ างจะใช้ เวลาประมาณ 1 ปี
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และนางสาววันเพ็ญ มุ่งเพียรสกุล รายงานให้ ที่ประชุมทราบถึงโครงการรถไฟฟ้ าสายสีชมพูส่วนต่อขยายว่า
ในขณะนี ้โครงการรถไฟฟ้ าสายสีชมพูสว่ นต่อขยายได้ ผา่ นการพิจารณาจากอัยการสูงสุดแล้ ว ทาให้ สามารถนาเรื่ องเสนอเข้ า
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อขออนุมตั ิตอ่ ไป โดยคาดการณ์วา่ โครงการจะถูกนาเข้ า ครม. ในเดือนสิงหาคม 2563 และ
หลังจากที่ ครม. มีมติอนุมตั ิแล้ ว จึงจะสามารถดาเนินการก่อสร้ างได้ ซึง่ จะใช้ เวลาก่อสร้ างประมาณ 18 – 24 เดือน เมื่อส่วน
ต่อขยายถูกสร้ างแล้ ว เพื่อเป็ นการเพิ่มมูลค่าทรั พย์ สินของกองทรั สต์ ฯ และเป็ นประโยชน์ กับลูกค้ าที่มาใช้ บริ การ ทาง
กองทรัสต์ฯ จะพิจารณาการสร้ างทางเชื่อมจากสถานีเข้ ามาสู่อาคาร อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ อีกครัง้ อย่างไรก็ดี การก่อสร้ าง
ทางเชื่อมจากสถานีเข้ ามาสู่อาคารนัน้ ต้ องขออนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ก่อน ซึ่งทางผู้จดั การกองทรัสต์ จะต้ อง
จัดทารายละเอียดโครงการพร้ อมทังข้
้ อดีและข้ อเสีย เพื่อนาเสนอให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์พิจารณาต่อไป
จากนัน้ นางสาววันเพ็ญ มุ่งเพียรสกุล ได้ ให้ ข้อมูลเรื่ องทิศทางของกองทรัสต์ฯ ในปี 2563/2564 ว่าการระบาดของ
เชื ้อไวรัสโควิด – 19 มีผลกระทบต่อธุรกิจส่วนมาก และกองทรัสต์ฯ ได้ รับผลกระทบโดยตรงจากการระบาดของเชื ้อไวรัสโควิด
– 19 ตังแต่
้ ไตรมาส 4 ปี 2562/2563 การพบผู้ติดเชื ้อรายแรกในประเทศไทยและข่าวการระบาดของเชื ้อไวรัสในต่างประเทศ
ทาให้ ผ้ จู ดั งานติดต่อเพื่อขอเลือ่ นหรื อยกเลิกการจัดงาน ทางผู้จดั การกองทรัสต์และผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ได้ ติดตามข้ อมูล
อย่างใกล้ ชิดและจัดทามาตรการเพื่อความปลอดภัยในการจัดงาน เพื่อให้ ผ้ จู ัดงานมีความมัน่ ใจ เช่น วัดอุณหภูมิเพื่อคัด
กรองผู้เข้ าชมงานในสถานที่ เพิ่มความถี่ในการทาความสะอาดพื ้นที่ จัดเตรี ยมเจลแอลกอฮอล์ ให้ ผ้ เู ข้ าชมงานสวมหน้ ากาก
อนามัยและการเว้ นระยะห่างเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้ าชมงาน เป็ นต้ น ซึ่งการจัดงานในเดือนกุมภาพันธ์ และมีนาคม
2563 มี ง านที่ ผ้ ูเ ข้ า ร่ ว มเป็ นชาวต่ า งชาติ แ ละงานสอบเข้ า ของโรงเรี ย นมีผ้ ูเ ข้ า สอบประมาณ 12,000 คน ทางผู้จัด การ
กองทรัสต์และผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ มีการประสานงานและได้ รับการสนับสนุนจากสาธารณสุขจังหวัด กรมควมคุมโรค
และหน่วยราชการต่างๆ ทาให้ การจัดงานผ่านไปได้ ด้วยดี
ในเวลาต่อมาประเทศไทยพบผู้ติดเชื ้อเป็ นจานวนมากจากการไปเที่ยวสถานบันเทิงและสนามมวย ทาให้ เกิดการ
ระบาดของโรคเป็ นวงกว้ าง ทางรัฐบาลจึงมีคาสัง่ ปิ ดสถานที่ให้ บริ การที่มีความเสีย่ งต่อการระบาดของเชื ้อไวรัสโควิด – 19 ซึง่
รวมถึงศูนย์แสดงสินค้ าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี (“ศูนย์ ฯ”) ตังแต่
้ วนั ที่ 22 มีนาคม 2563 ซึ่งมีผลกระทบต่อ
รายได้ ตงแต่
ั ้ ไตรมาส 4 ปี 2562/2563 ถึงไตรมาส 1 ปี 2563/2564 ทาให้ ผ้ จู ดั งานบางส่วนต้ องเลื่อนการจัดงานไปจัดในไตร
มาส 2 หรื อ 3 ปี 2563/2564 และบางส่วนยกเลิกการจัดงานไป ในระหว่างที่มีคาสัง่ ปิ ดศูนย์ฯ นัน้ ทางผู้จดั การกองทรัสต์ได้
เตรี ยมความพร้ อมและตรวจสอบดูแลความเรี ยบร้ อยของอาคาร ปรับปรุ งระบบปรับอากาศ จัดเตรี ยมอุปกรณ์และเครื่ องมือ
ทาความสะอาด รวมถึงเครื่ องฉายแสงยูวฆี า่ เชื ้อแบบเคลือ่ นที่ Germ Saber UVC Sterilizer ผลงานวิจยั ร่วมของ สวทช. และ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อใช้ ฆา่ เชื ้อในศูนย์ฯ รวมถึงศึกษาและปรับปรุงมาตรการต่างๆ ให้ เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด
เพื่อรองรับการจัดงานในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)
ในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ทางศูนย์ ฯ ได้ รับการผ่อนปรนให้ เ ปิ ดให้ บริ การอีกครั ง้ ในรู ปแบบชี วิตวิถี ใหม่ (New
Normal) ซึง่ ระยะเวลาที่มีคาสัง่ ปิ ดสถานที่ตงแต่
ั ้ 22 มีนาคม ถึง 31 พฤษภาคม 2563 รวมทังสิ
้ ้น 71 วัน และการกลับมาเปิ ด
ให้ บริ การอีกครัง้ ทางศูนย์ฯ จะต้ องจัดทามาตรการต่างๆ เสนอให้ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องอนุมตั ิและต้ องผ่านการตรวจสอบ
การดาเนินการตามมาตรการก่อนจึงจะเปิ ดให้ บริ การได้ ทางศูนย์ฯ ได้ จดั ทามาตรการที่เรี ยกว่า “IMPACT We care” ซึง่ ผ่าน
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การอนุมตั ิและตรวจสอบ พร้ อมทังได้
้ รับคาชมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และได้ รับประกาศนียบัตรมาตรฐานความปลอดภัย
ด้ านสุขอนามัย (SHA) จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอีกด้ วย
ในช่วงปลายเดือนมิถนุ ายน 2563 เริ่ มมีการเข้ ามาจัดงานบ้ าง เช่น งานประชุมและงานสอบ ส่วนการจัดงานแสดง
สินค้ าอย่างเต็มรู ปแบบเริ่ มในเดือนกรกฎาคม 2563 โดยผลกระทบจากการปิ ดให้ บริ การศูนย์ฯชั่วคราว ผู้จดั การกองทรัสต์
คาดการณ์ ว่ารายได้ ของกองทรั สต์ ฯ ในปี 2563/2564 จะลดลงจากปี ที่ผ่านมาประมาณร้ อยละ 15 – 20 ส่วนต้ นทุนการ
ให้ บริ การ คาดว่าจะสูงขึ ้นเล็กน้ อยเนื่องจากต้ องปฏิบตั ิตามมาตรการใหม่ ทาให้ ประมาณการอัตรากาไรขันต้
้ นอยูท่ ี่ระดับร้ อย
ละ 86 – 87 (จากปี ที่ผา่ นมาร้ อยละ 89) โดยในปี นี ้ผู้จดั การกองทรัสต์และผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะมุง่ เน้ นใน 4 เรื่ อง ได้ แก่
1. การดูแลต้ นทุนและค่าใช้ จ่าย เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุด 2. ทางานร่ วมกับผู้จดั งานอย่างใกล้ ชิด เพื่อให้ เข้ าใจมาตรการ
ต่างๆ ที่ต้องนามาใช้ กบั การจัดงานแต่ละประเภท ให้ เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ผ้ จู ดั งานและผู้เข้ าร่ วมงาน 3. เพิ่มรู ปแบบ
การจัดงานเพื่อเป็ นทางเลือกให้ กบั ลูกค้ า โดยนาเทคโนโลยีเข้ ามาช่วย 4. สร้ างความเชื่อมัน่ กับผู้จดั งาน โดยใช้ มาตรการ
“IMPACT We care” ซึง่ เป็ นมาตรการที่ผา่ นการตรวจสอบและมีความปลอดภัยสูง
พิธีกรเรี ยนเชิญตัวแทนผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ นางสาวอัจฉราวรรณ ศุภางคะรัตน์ ผู้อานวยการฝ่ ายขาย บริ ษัท
อิมแพ็ค เอ็กซิบิชนั่ แมเนจเม้ นท์ จากัด เป็ นผู้ให้ ข้อมูล “กลยุทธ์ในการหาลูกค้ าในแบบ New Normal” สรุปได้ ดงั นี ้
นางสาวอัจฉราวรรณ ศุภางคะรัตน์ ได้ รายงานว่า จากการแพร่ ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด – 19 ทาให้ มีคาสัง่ ปิ ด
ให้ บริ การศูนย์ฯ ชัว่ คราว ตังแต่
้ วนั ที่ 22 มีนาคม ถึง 31 พฤษภาคม 2563 ในช่วงเวลานัน้ ทางผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ยงั คง
ติดต่อและรักษาความสัมพันธ์ กับลูกค้ า พร้ อมทังให้
้ ข้อมูลสถานการณ์ ที่เกิดขึ ้นเป็ นระยะ นอกจากนี ้ ยังได้ มอบหน้ ากาก
อนามัย N95 ให้ ผ้ วู ่าราชการจังหวัดนนทบุรีเพื่อส่งต่อให้ กบั บุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัด อีกทังมอบอาหารกล่
้
องและ
อาหารว่างเพื่อให้ กาลังใจบุคลากรทางการแพทย์และเจ้ าหน้ าที่ผ้ ปู ฏิบตั ิงานของกรมควบคุมโรคและโรงพยาบาลพระนัง่ เกล้ า
ในส่วนของพืน้ ที่ ผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ ได้ ปรั บปรุ งระบบสาธารณูปโภครอบศูนย์ ฯ เพื่อเตรี ยมพร้ อมในการ
ให้ บริ การกับลูกค้ า ในส่วนของพนักงาน ทางผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ได้ มอบหน้ ากากผ้ า และ Face Shield ให้ พนักงาน
รวมถึงมอบอาหารกล่องให้ พนักงานที่ต้องกักตัวอีกด้ วย นอกจากนี ้ยังได้ จดั ทามาตรการความปลอดภัยในที่ทางาน ทังเรื
้ ่ อง
การรักษาความสะอาดและการรักษาระยะห่าง และมีการเตรี ยมพร้ อมในการเปิ ดให้ บริ การ โดยทาความสะอาดรถสาธารณะ
ลิฟท์ บันไดเลื่อน และอุปกรณ์ตา่ งๆ รวมถึงการฆ่าเชื ้อในห้ องจัดประชุมและแสดงสินค้ า ทังก่
้ อนและหลังการจัดงาน โดยใช้
เครื่ องฉายแสงยูวีฆ่าเชื ้อแบบเคลื่อนที่ ซงึ่ ได้ มาตรฐานจาก สวทช. และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสร้ างความมัน่ ใจให้ กั บ
ลูกค้ า และเตรี ยมความพร้ อมก่อนเปิ ดให้ บริ การ รวมถึงอบรมมาตรการใหม่ให้ กบั พนักงานอีกด้ วย หลังจากการผ่อนปรน
ระยะที่ 3 จาก ศบค. ทางศูนย์ฯ ได้ รับอนุญาตให้ เปิ ดให้ บริ การอีกครัง้ โดยผู้ว่าราชการและสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีได้ เข้ า
มาตรวจสอบความพร้ อมในการเปิ ดให้ บริ การ ในวันที่ 5 มิถนุ ายน 2563 โดยได้ รับคาชมจากทัง้ 2 หน่วยงาน
นางสาวอัจฉราวรรณ ศุภางคะรัตน์ รายงานเพิ่มเติมให้ ที่ประชุมทราบถึงกลยุทธ์ในการขายว่า สถานที่ของศูนย์ฯ ที่
มีขนาดใหญ่สามารถตอบโจทย์ของงานที่ต้องมีระยะห่างได้ เป็ นอย่างดี เช่น การสอบอัยการ ซึง่ มีผ้ เู ข้ าสอบประมาณ 10,000
คน การประชุมของพรรคการเมือง เป็ นต้ น อย่างไรก็ตาม จากมาตรการลดความหนาแน่นของผู้เข้ าร่วมประชุม ทาให้ ความจุ
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ในห้ องประชุมลดลง ทางผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ได้ ลงทุนในระบบการจัดประชุมแบบ Hybrid ทาให้ สามารถเพิ่มผู้เข้ าร่วม
ประชุมทางออนไลน์ได้ ซึ่งได้ รับการตอบรับเป็ นอย่างดีจากลูกค้ า และภายในสถานที่ของอิมแพ็ค เมืองทองธานี มีโรงแรม
ให้ บริ การ 2 แห่ง มีห้องพักมากกว่า 1,000 ห้ อง ให้ บริ การกับผู้เข้ าชมงานเพื่อการลดความเสี่ยงด้ านการเดินทาง โดย
มาตรการที่กล่าวไปข้ างต้ นทาให้ ลกู ค้ ามัน่ ใจและยังคงกลับมาใช้ บริ การอีก เช่น งานบางกอก อินเตอร์ เนชัน่ แนล มอเตอร์ โชว์
ที่เลื่อนมาจากเดือนมีนาคม งาน OTOP ในเดือนสิงหาคม งาน THAIFEX ในเดือนกันยายน และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ในเดือนพฤศจิกายน เป็ นต้ น ทางผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะรักษามาตรฐานต่อไปเพื่อให้ ลกู ค้ ามัน่ ใจในการ
ให้ บริ การของเรา
พิธีกรสอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นและ/หรื อข้ อซักถามเกี่ยวกับเรื่ องอื่นๆ หรื อไม่
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้ ให้ ข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุปได้ ดงั นี ้
1. พ.ต.อ. เสริ มเกียรติ บารุงพฤกษ์ :
ผู้ถือหน่วยทรัสต์

-

นางสาววันเพ็ญ มุง่ เพียรสกุล:
กรรมการผู้จดั การ
บริ ษัท อาร์ เอ็ม ไอ จากัด
ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์

-

-

2. นางสาวศิริพร ขัตตพงษ์
ผู้ถือหน่วยรับมอบฉันทะ
ภายใต้ สมาคมผู้ถือหุ้นไทย

-

ขอให้ ทบทวนและชะลอเรื่ องการสร้ างทางพิเศษเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มช่องทางขึ ้น
ทางด่วนขาเข้ าเมือง เนื่องจากการสร้ างทางพิเศษนัน้ ไม่ได้ สร้ างรายได้ ให้ แก่
กองทรัสต์ฯ และขอให้ ตรวจสอบสัญญาเพื่อให้ กองทรัสต์ฯ มีสว่ นแบ่งรายได้
จากโครงการนี ้
ขอให้ ที่ ป รึ ก ษากฎหมายตรวจสอบข้ อ กฎหมายและสัญ ญาต่า งๆอย่า ง
รอบคอบ เพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ฯ และผู้ถือหน่วยทรัสต์
ขอให้ ชี ้แจงรายละเอียดของโครงการ สถานะปั จจุบันของโครงการ ค่าใช้ จ่าย
ต่างๆ รวมถึงมูลค่าที่ดินที่ต้องยกให้ การทางพิเศษฯ ด้ วย
ขอบคุณสาหรับข้ อเสนอแนะ โดยโครงการนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อลดปั ญหา
การจราจร และเพิ่มปริ มาณผู้เข้ าชมงานให้ แก่ลกู ค้ าที่มาจัดงาน
สถานะปั จจุบนั ของโครงการในขณะนี ้ อยู่ในขันตอนการด
้
าเนินงานเรื่ องตัด
แบ่งที่ดินเพื่อมอบให้ การทางพิเศษฯ ผ่าน NECL หลังจากนันจึ
้ งจะจัดจ้ าง
ผู้รับเหมาทาแบบก่อสร้ างต่อไป และคาดว่าจะสามารถเริ่ มการก่อสร้ างได้ ใน
เดือนเมษายน 2564 และการก่อสร้ างจะใช้ เวลาประมาณ 1 ปี
งบประมาณลงทุนในการก่อสร้ างและจัดซื ้ออุปกรณ์ รวมถึงค่าใช้ จ่ายในการ
ดาเนินการ รวม 55 ล้ านบาท (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจด
ทะเบียน และภาษี ธุรกิจเฉพาะ ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้ องที่กองทรัสต์ฯ จะเป็ นผู้รับผิดชอบ (ถ้ ามี))
มูลค่าที่ดินที่ต้องยกให้ การทางพิเศษฯ อยู่ที่ 15 ล้ านบาท (คิดจากมูลค่า
ทรัพย์สนิ ที่ลดลง โดยการประเมินด้ วยวิธีต้นทุน หรื อ Cost Approach)
ทางกองทรัสต์ฯ มีวิธีจัดการหนี ้ที่ค้างชาระมากกว่า 12 เดือนอย่างไร เพื่อ
ไม่ให้ เกิดการตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
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นางสาววันเพ็ญ มุง่ เพียรสกุล:
กรรมการผู้จดั การ
บริ ษัท อาร์ เอ็ม ไอ จากัด
ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์

-

โดยปกติแล้ วทางกองทรัสต์ฯ จะไม่มีหนี ้ที่ค้างชาระเกิน 12 เดือน ในกรณีที่มี
การค้ างชาระเกิน 12 เดือน ตามหลักการบัญชีจะมีการตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะ
สูญไว้ อย่างไรก็ตาม หนี ้ที่ค้างชาระเกิด 12 เดือนมีสดั ส่วนที่น้อยมากเมื่อ
เทียบกับลูกหนี ้จากการให้ บริ การทังหมด
้

3. พ.ต.อ. เสริ มเกียรติ บารุงพฤกษ์ :
ผู้ถือหน่วยทรัสต์

-

นางสาววันเพ็ญ มุง่ เพียรสกุล:
กรรมการผู้จดั การ
บริ ษัท อาร์ เอ็ม ไอ จากัด
ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์
4. ว่าที่ร้อยตรี วิสทุ ธิ์ เหลีย่ มรังสี:
ผู้ถือหน่วยทรัสต์

-

เสนอให้ กองทรัสต์ฯ วางแผนหารายได้ ประจาเพิ่มเติม โดยเฉพาะโครงการที่
ยังไม่เกิดขึ ้น เช่น เจรจาทาสัญญาแบ่งปั นผลประโยชน์ รายได้ จากค่าขึ ้น – ลง
ทางด่วนกับการทางพิเศษฯ พร้ อมทังวางแผนเตรี
้
ยมพร้ อมสาหรับค่าใช้ จ่าย
ที่จะเกิ ดขึน้ เนื่องจากมาตรการต่างๆเพื่อลดการแพร่ ระบาดของเชื อ้ ไวรัส
โควิด – 19
ขอบคุณสาหรับข้ อเสนอแนะ

นางสาววันเพ็ญ มุง่ เพียรสกุล:
กรรมการผู้จดั การ
บริ ษัท อาร์ เอ็ม ไอ จากัด
ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์

-

นายซุยพาง กาญจนพาสน์
กรรมการผู้จดั การ
บริ ษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชนั่
แมเนจเม้ นท์ จากัด
ในฐานะผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์

-

5. นายไตรพิชิต วัฒนวิจิตร:
ผู้ถือหน่วยทรัสต์

-

-

ศูนย์ประชุมแห่งชาติสริ ิ กิติ์กาลังก่อสร้ างจะเสร็ จในปี 2565 ใช่หรื อไม่
ถ้ าศูนย์ประชุมแห่งชาติสริ ิ กิติ์สร้ างเสร็ จมีผลกระทบอะไรกับกองทรัสต์ฯ บ้ าง
โครงการสมาร์ ท ซิ ตี แ้ ถวบางนาที่ จ ะเกิ ด ขึน้ ในอนาคตข้ า งหน้ า ทางกอง
ทรัสต์ฯ มีการเตรี ยมความพร้ อมอย่างไรบ้ าง
ทางผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ได้ ติดตามข้ อมูลอยู่ตลอด และพยายามรักษา
ลูกค้ าที่มาจัดงานกับเรา และเมื่อทางศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ดาเนินการ
ก่อสร้ างเสร็ จสิ ้นแล้ ว ลูกค้ าอาจจะไปจัดงานกับทางศูนย์ ประชุมแห่งชาติ
สิริกิต์ิเพิ่มเติมอีกงานหนึ่ง ซึ่งเป็ นการเพิ่มธุรกิจของลูกค้ า โดยกองทรัสต์ฯ
เองก็ไม่ได้ สญ
ู เสียลูกค้ าไป
เมื่ อ ศู น ย์ ป ระชุ ม แห่ ง ชาติ สิ ริ กิ ติ์ เ ปิ ดด าเนิ น การ ลูก ค้ าที่ จัด งานกับ ทาง
กองทรั สต์ ฯ อาจจะเพิ่มการจัดงานที่ศูนย์ ประชุมแห่งชาติสิริ กิติ์ เพื่อเพิ่ม
ความถี่ของงานนันๆ
้ มากกว่าที่จะจัดงานเพียงแห่งเดียว เนื่องจากผู้ที่เข้ ามา
ชมงานเป็ นคนละกลุม่ และขนาดพื ้นที่ของการจัดงานเองก็เป็ นปั จจัยที่ทาให้
ลูกค้ าต้ องการเข้ ามาจัดงานในพื ้นที่ของกองทรัสต์ฯ ต่อไป
ผลการดาเนินงานไตรมาส 1 ปี 2563/2564 จะขาดทุนหรื อไม่
การก่อสร้ างรถไฟฟ้ าสายสีชมพูสว่ นต่อขยายจะเสร็ จทันตามแผนงานหรื อไม่
ในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื ้อไวรัสโควิด – 19 ค่าเช่าพื ้นที่จดั งานมี
การปรับตัวอย่างไร
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นางสาววันเพ็ญ มุง่ เพียรสกุล:
กรรมการผู้จดั การ
บริ ษัท อาร์ เอ็ม ไอ จากัด
ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์

-

-

-

6. นายเสกสรรค์ วิชาชาญชัย:
ผู้รับมอบฉันทะจาก
นางพัชราภรณ์ วิชาชาญชัย

-

นางสาววันเพ็ญ มุง่ เพียรสกุล:
กรรมการผู้จดั การ
บริ ษัท อาร์ เอ็ม ไอ จากัด
ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์
นายซุยพาง กาญจนพาสน์
กรรมการผู้จดั การ
บริ ษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชนั่
แมเนจเม้ นท์ จากัด
ในฐานะผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
7. นางสาวสุพตั รา สิทธิชยั :
ผู้ถือหน่วยทรัสต์

-

-

-

-

ในไตรมาส 1 ปี 2563/2564 มี คาสั่งปิ ดให้ บ ริ การศูน ย์ ฯ ชั่ว คราวเกื อบทัง้
ไตรมาส ซึง่ ทางผู้จดั การกองทรัสต์คาดการณ์วา่ ผลประกอบการไตรมาส 1 ปี
2563/2564 น่าจะขาดทุน
โครงการรถไฟฟ้ าสายสีชมพูส่วนต่อขยายได้ ผ่านการพิจารณาจากอัยการ
สูงสุดแล้ ว ทาให้ สามารถนาเรื่ องเสนอเข้ าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อ
ขออนุมัติ ต่ อ ไป โดยคาดการณ์ ว่ า โครงการจะถูก น าเข้ า ครม. ในเดื อ น
สิ ง หาคม 2563 และหลัง จากที่ ครม. มี ม ติ อ นุ มั ติ แ ล้ ว จึ ง จะสามารถ
ดาเนินการก่อสร้ างได้ ซึ่งจะใช้ เวลาก่อสร้ างประมาณ 18 – 24 เดือน เมื่อ
ส่วนต่อขยายถูกสร้ างแล้ ว เพื่อเป็ นการเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ฯ
และเป็ นประโยชน์กบั ลูกค้ าที่มาใช้ บริ การ ทางกองทรัสต์ฯ จะพิจารณาการ
สร้ างทางเชื่อมจากสถานีเข้ ามาสูอ่ าคาร อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ อีกครัง้ อย่างไร
ก็ดี การก่อสร้ างทางเชื่อมจากสถานีเข้ ามาสู่อาคารนัน้ ต้ องขอนุมตั ิจากที่
ประชุ ม ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ก่ อ น ซึ่ ง ทางผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ จ ะต้ อ งจัด ท า
รายละเอี ย ดโครงการพร้ อมทั ง้ ข้ อดี แ ละข้ อเสี ย เพื่ อ น าเสนอให้ ผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์พิจารณาต่อไป
ปกติทางกองทรัสต์ฯ มีการปรับขึ ้นราคาค่าเช่าพื ้นที่ประมาณ 2-3 ปี ต่อครัง้
ในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื ้อไวรัสโควิด – 19 มีการปรับลดค่าเช่า
ของผู้เช่าบางรายลงบ้ างแล้ วแต่กรณี แต่ในส่วนของค่าเช่าพืน้ ที่จัดแสดง
สินค้ ายังไม่มีการปรับลด
การก่ อ สร้ างรถไฟฟ้ าสายสี ช มพู ส่ ว นต่ อ ขยายที่ จ ะเข้ า มาในพื น้ ที่ ข อง
กองทรัสต์ฯ ทางกองทรัสต์ฯ จะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายหรื อไม่
กองทรัสต์ฯ จะสามารถหารายได้ ช่องทางอื่นใดได้ บ้าง ที่นอกเหนือจากการ
ให้ เช่าพื ้นที่จดั งาน
กองทรัสต์ฯ ไม่ใช่ผ้ รู ับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการดาเนินการก่อสร้ างรถไฟฟ้ า
สายสีชมพูส่วนต่อขยายและสถานี แต่อาจจะมีค่าใช้ จ่ายในภายหลัง ถ้ า
ผู้ถื อ หน่ว ยทรั สต์ อ นุมัติ ก ารก่ อ สร้ างทางเชื่ อ มจากสถานี เ ข้ า มาสู่อ าคาร
อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์
ทางผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์มองหาช่องทางอื่นๆ ที่จะสามารถทาได้ โดยไม่
ขัดกับสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ ซึง่ ระบุวา่ กองทรัสต์ฯ จะสามารถหารายได้ โดยการ
ให้ เช่า/ให้ ใช้ พื ้นที่เท่านัน้

ขอข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Hybrid Meeting
งานสมุนไพรแห่งชาติ จะมีการจัดงานเมื่อไร
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นายซุยพาง กาญจนพาสน์
กรรมการผู้จดั การ
บริ ษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชนั่
แมเนจเม้ นท์ จากัด
ในฐานะผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์

-

-

นางสาวอัจฉราวรรณ ศุภางคะรัตน์
ผู้อานวยการฝ่ ายขาย บริษัท
อิมแพ็ค เอ็กซิบิชนั่ แมเนจเม้ นท์
จากัด
ในฐานะผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
8. Mr. Basant Kumar Dugar
ผู้ถือหน่วยทรัสต์

-

-

-

-

นางสาววันเพ็ญ มุง่ เพียรสกุล:
กรรมการผู้จดั การ
บริ ษัท อาร์ เอ็ม ไอ จากัด
ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์

-

Hybrid Meeting คือการจัดประชุมในห้ องประชุม โดยมีการถ่ายทอดสดทาง
ออนไลน์ ทาให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมที่ไม่สามารถเข้ าประชุมด้ วยตัวเองได้ เข้ า
ร่ วมประชุมทางออนไลน์ได้ และสามารถสื่อสารกับทางห้ องประชุมได้ ทนั ที
ซึง่ มีการจัดประชุมแบบ Hybrid ไปแล้ ว และได้ ผลตอบรับที่ดี
การจัดประชุมแบบ Hybrid Meeting ทาให้ มีกลุ่มเป้าหมายลูกค้ าเพิ่มเติม
เช่น หน่วยงานรัฐบาล
ส่ว นงานคอนเสิร์ตที่ จัดได้ ค่อ นข้ างยากในสถานการณ์ ปั จจุบั น นัน้ การมี
ช่องทางการประชุมแบบ Hybrid ทาให้ การจัดคอนเสิร์ตตามมาตรการใหม่
ได้ อย่างง่ายขึ ้น ทางผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ได้ หารื อกับผู้จดั งานและศิลปิ น
เพื่อให้ จดั งานแสดงคอนเสิร์ตในพื ้นที่ของกองทรัสต์ฯ ซึ่งมีผ้ เู ข้ าชมบางส่วน
ในพื ้นที่จริ ง และอีกจานวนหนึง่ เข้ าชมจากช่องทางออนไลน์
งานสมุนไพรแห่งชาติจะจัดขึ ้นประมาณต้ นเดือนกันยายน

ขอให้ กาลังใจผู้บริ หารทุกท่าน
ราคาหลักทรั พย์ IMPACT สะท้ อนถึงผลการดาเนินงานที่ดีและได้ รั บ การ
ยอมรับจากนักลงทุน อีกทังยั
้ งเป็ นกองทรัสต์ฯ ที่มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สนิ โดย
สมบูรณ์ซงึ่ ถือว่าดีมาก
ถ้ าสามารถทาให้ กาไรจากการประเมินมูลค่าทรัพย์สินใหม่บนั ทึกไว้ ในงบดุล
ได้ จะสามารถทาให้ กองทรั สต์ ฯ มีมูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้นและราคาต่อ
มูลค่าทางบัญชี เพิ่มสูงขึ ้นได้
การที่ มี ก ระแสเงิ น สดจากกิ จ กรรมด าเนิ น งานมากกว่ า การเพิ่ ม ขึ น้ ของ
สินทรัพย์สทุ ธิจากการดาเนินงานเป็ นการจัดการด้ านการบริ หารการเงินที่ดี
อ้ างอิงจาก SET Smart มีรายละเอียดค่าธรรมเนียมการจัดการใน 3 ปี ที่ผา่ น
มา แต่ทาไมปี นี ้ถึงไม่มี
ทางกองทรัสต์ฯ มีการหาประโยชน์จากเงินสดอย่างไร
ขอบคุณสาหรับคาแนะนา
ค่าธรรมเนียมการจัดการที่หายไปใน SET Smart เนื่องจากค่าธรรมเนียมการ
จัดการรวมอยูก่ บั ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์
ทางกองทรัสต์ฯ มีการบริ หารเงินสดให้ เกิดประโยชน์ โดยลงทุนผ่านกองทุน
ตลาดเงินและตราสารหนี ้ ที่มีระดับความเสีย่ งต่า
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การที่ มี คู่แข่งมากขึน้ ทัง้ ศูน ย์ ป ระชุม และห้ า งสรรพสิน ค้ าต่างๆ ทางกอง
ทรัสต์ฯ มีแผนการติดตามและดึงดูดให้ ลกู ค้ ามาใช้ บริ การอย่างไร
กระแสเงิ น สดของกองทรั สต์ ฯ เป็ นอย่า งไรบ้ า ง ในสถานการณ์ ก ารแพร่
ระบาดของเชื ้อไวรัสโควิด – 19
กองทรัสต์ฯ มีโครงการในอนาคตอะไรบ้ าง ที่จะสามารถต่อยอดและสร้ าง
ผลตอบแทนให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
ทางผู้จดั การกองทรัสต์ และผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ จะรักษามาตรฐานการ
ให้ บริ การ ซึ่งเป็ นจุดแข็งของกองทรัสต์ฯ และจัดหาบริ การอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อ
ดึงดูดลูกค้ าให้ มาจัดงานกับทางกองทรัสต์ฯ ต่อไป
กองทรัสต์ฯ บริ หารกระแสเงินสดในช่วงที่มีการปิ ดศูนย์ฯ ชั่วคราว โดยลด
ค่าใช้ จ่ายให้ เหลือเฉพาะค่าใช้ จ่ายที่จาเป็ นเท่านัน้ รวมถึงเจรจากับคูค่ ้ าและ
เจ้ าหนี ้เพื่อชะลอการจ่ายเงินออกไป ทาให้ กองทรัสต์ฯ ยังคงมีกระแสเงินสด
ที่ดี
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื ้อไวรัสโควิด – 19 กองทรัสต์ฯ จะ
ยังไม่ลงทุนในสินทรัพย์ใหม่
ในไตรมาส 1 ปี 2563/2564 กองทรัสต์ฯ จะสามารถจ่ายเงินปั นผลได้ หรื อไม่
ตามที่เรี ยนให้ ทราบว่า มีคาสัง่ ปิ ดให้ บริ การศูนย์ฯ ชัว่ คราวตังแต่
้ ไตรมาส 4 ปี
2562/2563 ถึงไตรมาส 1 ปี 2563/2564 ทาให้ กองทรัสต์ฯ ไม่มีรายได้ ดังนัน้
ถ้ าไตรมาส 1 ปี 2563/2564 กองทรัสต์ฯ ไม่มีกาไร กองทรัสต์ฯ จะไม่สามารถ
จ่ายเงินปั นผลให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ได้ แต่ถ้า กองทรัสต์ฯ มีกาไร กองทรัสต์ฯ
จะจ่ายเงินปั นผลจากกาไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ วให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
ข้ อเสนอแนะในการหารายได้ เพิ่มเพื่อสร้ างมูลค่าให้ กบั พื ้นที่ว่างรอบบริ เวณ
สถานที่ของ IMPACT
ให้ เอกชนเช่าพืน้ ที่จัดฉายภาพยนตร์ แบบ Drive-in ในช่วงฤดูร้อนและฤดู
หนาว เพื่อเพิ่มรายได้
ให้ เช่าพื ้นที่เพื่อเกษตรกร ให้ เป็ นแหล่งขายผลิตภัณฑ์ ทางการเกษตรตาม
ฤดูกาล โดยจัดบรรยากาศให้ เหมือนงานพื ้นบ้ านต่างจังหวัด
ขอชมเชย รถบริ การรับส่งที่หน้ าทางเข้ าที่จดั งานหรื อกิจกรรมใหญ่ๆ ทุกครัง้
เป็ นการบริ การที่ตรงกับความประสงค์ของลูกค้ า ขอให้ มีการบริ การเช่นนี ้
ตลอดไป
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ขอบคุณสาหรับข้ อเสนอแนะและคาชม เราจะรักษามาตรฐานการให้ บริ การ
ที่ดีแบบนี ้ต่อไป

ประธาน ฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มาเข้ าร่วมประชุม และกล่าวปิ ดการประชุมเมื่อเวลา 12.00 น.

(พ.อ. พิชยั นาศิริกลุ )
ประธานกรรมการ
บริ ษัท อาร์ เอ็ม ไอ จากัด
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