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ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์อิมแพ็ค โกรท (“ทรัสต์”) 

รายงานการประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์สามญัประจ าปี 2563 

__________________________________________________________________ 

 

วนั เวลา และสถานท่ีประชมุ 

ประชุมเมื่อวนัอังคาร ที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น . ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค 

ฟอร่ัม อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

 

นางสาวรมย์รัมภา เร่ิมรู้ ซึ่งท าหน้าที่พิธีกรในที่ประชุม (“พิธีกร”) แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัท อาร์ เอ็ม ไอ จ ากดั 

(“บริษัท”) ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ได้ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์

สามญัประจ าปี 2563 ในวนัที่ 19 มิถนุายน 2563 (Record Date) เพื่อให้สิทธิผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในการเข้าร่วมประชุมสามญั

ประจ าปี 2563 ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดยมีผู้ ถือหน่วยทรัสต์จ านวนทัง้สิน้ 6,959 ราย รวมจ านวนหน่วยทรัสต์ทัง้หมดที่

ออกจ าหน่ายแล้วของกองทรัสต์ฯ 1,482,500,000 หน่วย ทัง้นี ้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ใช้สิทธิในการเสนอ

วาระการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามญัประจ าปี 2563 ล่วงหน้าในระหว่างวนัที่ 21 กุมภาพนัธ์ ถึง 30 เมษายน 2563 นัน้ 

ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายใดเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม คณะกรรมการบริษัทจึงก าหนดวาระการ

ประชุม  ซึ่ งบ ริ ษัทได้ เผยแพร่ ข้อมูลและรายละเอียดประกอบการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของกองท รัสต์ฯ 

www.impactgrowthreit.com/IR ลว่งหน้าก่อนวนัประชุม ตัง้แต่วนัที่ 29 มิถนุายน 2563 และได้สง่ออกหนงัสือเชิญประชุม

ให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ตัง้แตว่นัท่ี 30 มิถนุายน 2563 หรือ 21 วนัลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ 

จากนัน้ พิธีกรได้แถลงตอ่ที่ประชมุวา่ มีผู้ ถือหน่วยทรัสต์เข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉนัทะทัง้หมด 351 รายถือ

หนว่ยทรัสต์ได้รวมกนัเทา่กบั 1,134,247,085 หนว่ย คิดเป็นร้อยละ 76.5091 ของจ านวนหนว่ยทรัสต์ที่จ าหนา่ยแล้วทัง้หมด

ของกองทรัสต์ฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามสัญญาก่อตัง้ทรัสต์  ซึ่งก าหนดให้การประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์จะต้องมีผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์รวมกนัทัง้หมด ไมน้่อยกวา่ 25 ราย และต้องมีหนว่ยทรัสต์นบัรวมกนัไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหนว่ยทรัสต์

ที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 

หลงัจากนัน้ พิธีกรได้แนะน าคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัท ผู้แทนจากผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ บริษัท 

อิมแพ็ค เอ็กซิบิชัน่ แมเนจเม้นท์ จ ากดั ผู้แทนจากทรัสตี บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กสิกรไทย จ ากดั ผู้แทนจากผู้สอบ

บญัชี บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั และที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ส านกักฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จ ากดั ดงันี ้

 

กรรมการของบริษัท อาร์ เอ็ม ไอ จ ากดั ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ที่เข้าร่วมประชมุ  

1. พ.อ.พิชยั น าศิริกลุ    ประธานกรรมการ 

2. นายนภทัร อสัสกลุ   กรรมการ   

3. นายจิรขจร จตรุภทัร   กรรมการอิสระ 
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ผู้บริหารของบริษัท อาร์ เอ็ม ไอ จ ากดั ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ที่เข้าร่วมประชมุ 

1. นางสาววนัเพ็ญ มุง่เพียรสกลุ   กรรมการผู้จดัการ 

2. นางวาริน ราชกิจ   ผู้อ านวยการฝ่ายก ากบัตรวจสอบบริหารและจดัการความเสีย่ง 

3. นายจิรเดช สมประสงค์   ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาดและพฒันาธุรกิจ 

4. นางสาวนิศาชล อยัยวงศ์   ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีการเงิน 

5. นายประสงค์ ผดงุเกียรติวฒันา  ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายก ากบัตรวจสอบบริหารและจดัการความเสีย่ง 

6. นายศภุาวชั กิจวิมลตระกลู  ผู้จดัการฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

 

ผู้แทนจากผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชัน่ แมเนจเม้นท์ จ ากดั 

1. นายซุยพาง กาญจนพาสน์   กรรมการผู้จดัการ  

2. นางสาวกลุวดี จินตวร   ผู้อ านวยการบริหาร 

3. นางอจัฉราวรรณ ศภุางคะรัตน์  ผู้อ านวยการฝ่ายขาย 

4. นางสาวจินตนา พงษ์ภกัดี   ผู้อ านวยการฝ่ายสือ่สารองค์กร 

 

ผู้แทนจากทรัสตี บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กสกิรไทย จ ากดั  

1. นายวิทวสั อจัฉริยวนิช   รองกรรมการผู้จดัการ สายงานจดัการธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์  

2. นางสาวศศนนัท์ สริวิชญ์    ผู้บริหารฝ่ายจดัการธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ # 1 

3. นางสาวรุ่งนภา มลูหา    ผู้จดัการฝ่ายจดัการธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ # 1 

4. นายพิตตินนัท์ รมณีย์กชกร   ผู้บริหารงานฝ่ายจดัการธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ # 1 

 

ผู้สอบบญัชี จากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั  

1. นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง   หุ้นสว่น 

 

ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ส านกักฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จ ากดั 

1. นางกลุกนิษฐ ค าศิริวชัรา    หุ้นสว่นท่ีปรึกษา 

2. นางสาวพรพิไล โกศลประภา  ทนายความ 

 

 จากนัน้ พ.อ. พิชยั น าศิริกุล ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) ได้กลา่วเปิด

การประชุม และมอบหมายให้พิธีกรท าหน้าที่ด าเนินการประชมุพร้อมชีแ้จงระเบียบการประชมุ วิธีการลงคะแนนเสียง และ

การนบัคะแนนเสยีงให้ทา่นผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทราบสรุปได้ดงันี ้
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การชีแ้จงผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ก่อนเร่ิมประชมุ  

ในการประชุมครัง้นีม้ีเพียงวาระเพื่อทราบ ไม่มีวาระเพื่อขออนุมตัิ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง ทัง้นี ้เพื่อเป็น

ข้อมลู บริษัทจะแจ้งการลงคะแนนเสยีงและวิธีการนบัมติเป็นหลกัการดงันี ้

1. การออกเสียงลงคะแนน ตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ ผู้ ถือหน่วยทรัสต์จะมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อ 1 หน่วยทรัสต์ที่

ตนถือ โดยผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนต้องไม่เป็นผู้ที่มีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองที่พิจารณา  และการลง

มติในเร่ืองใดๆ บริษัทจะไม่นบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ หรือกลุม่บคุคลเดียวกนักบัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสว่นได้เสยี

เป็นพิเศษในเร่ืองที่ขอมติ  

2. ในการลงมติแตล่ะวาระ ท่านประธานจะสอบถามที่ประชมุวา่มีผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่านใดที่ไมเ่ห็นด้วยหรืองดออก

เสียงหรือไม่ โดยผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้กาเคร่ืองหมายกากบาท ในช่องที่ประสงค์พร้อมกบัลง

ลายมือช่ือบนบตัรลงคะแนนและยกมือขึน้เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบตัรเพื่อน าไปนบัคะแนน สว่นทา่นท่ีไมค่ดัค้านหรือไมง่ดออก

เสยีง จะถือวา่ทา่นอนมุตัิตามวาระท่ีเสนอและไมต้่องลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน  

  ส าหรับผู้ รับมอบฉนัทะที่ผู้มอบฉนัทะได้ระบกุารออกเสยีงลงคะแนนไว้แล้ววา่เห็นชอบหรือคดัค้าน หรืองดออกเสยีง

ในใบมอบฉันทะในวาระใดๆ ผู้ รับมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน บริษัทจะนบัคะแนนจากใบมอบฉันทะ

ดังกล่าว แต่ในกรณีที่ผู้ มอบฉันทะไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาในใบมอบฉันทะ ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียง

ลงคะแนนในแตล่ะวาระเหมือนกบัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มาประชมุด้วยตนเอง 

3. ในการนบัคะแนนเสียงจะใช้วิธีหกัคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบตัรเสีย ออกจากจ านวนเสียง

ทัง้หมดที่เข้าประชุม ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่ไม่คดัค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ได้ส่งบตัรลงคะแนน จะถือว่าอนุมตัิตามวาระที่

เสนอ โดยพิธีกรจะประกาศคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระหลงัจากที่ได้มีการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระเสร็จสิน้แล้ว 

4. ในการประชมุครัง้นีม้ีวาระเพื่อทราบทัง้หมด 5 วาระ และไมม่ีวาระเพื่อขออนมุตัิ 

5. ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้มอบฉันทะมีข้อซักถามหรือต้องการแสดงความเห็นเก่ียวกับวาระใดๆ ท่าน

สามารถสอบถาม ในวาระนัน้ๆ ได้ แตห่ากมีค าถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นในเร่ืองอื่น ขอให้ทา่นสอบถามหรือแสดง

ความคิดเห็น ในวาระสดุท้ายของการประชมุ 

6. ภายใต้สถานการณ์การระบาดของเชือ้ไวรัส COVID-19 บริษัทขอความกรุณาให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้มอบ

ฉันทะเขียนข้อซกัถามบนกระดาษและน าใส่กล่องรับค าถามแทนการสอบถามทางไมโครโฟน  โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะ

จดัเตรียมกระดาษและดินสอให้ในวนัประชมุ ซึง่บริษัทจะสรุปค าถามและค าตอบไว้ในรายงานการประชมุ 
 
เร่ิมการประชุม  
ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณาและรับทราบรายงานการประชุมผู้ถอืหน่วยทรัสต์สามัญประจ าปี 2562  

พิธีกรแจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จดัท ารายงานการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามญัประจ าปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อ

วนัท่ี 18 กรกฎาคม 2562 และได้จดัสง่ส าเนารายงานการประชมุดงักลา่วให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ภายในเวลาที่

กฎหมายก าหนดพร้อมทัง้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกองทรัสต์ฯ และได้ส่งส าเนารายงานการประชุมฉบับดงักล่าวให้กับ 
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ผู้ ถือหน่วยทรัสต์พร้อมกับหนงัสือเชิญประชุมในครัง้นี เ้พื่อให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ร่วมกันพิจารณาและรับทราบรายงานการ

ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์สามญัประจ าปี 2562  

 

พิธีกรได้สอบถามที่ประชมุวา่มีข้อคิดเห็นและ/หรือข้อซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้หรือไม ่

--ไมม่ีผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เสนอข้อคิดเห็นและซกัถามเพิ่มเติม-- 

มติ ไมม่ีการลงมติเนื่องจากเป็นรายงานเพื่อทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาและรับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2562/2563 

นางสาววนัเพ็ญ มุ่งเพียรสกลุ กรรมการผู้จดัการ บริษัท อาร์ เอ็ม ไอ จ ากดั ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์รายงานผล

การด าเนินงานประจ าปี 2562/2563 ดงันี ้ 

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. รวมคา่ใช้จา่ย  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 

โดยผลการด าเนินงานที่ลดลง ไม่ว่าจะเป็นการลดลงของรายได้จากการให้บริการพืน้ที่ รายได้จากการลงทนุสทุธิ 

และอตัราการใช้พืน้ที่เฉลี่ย มีผลจากจากการยกเลิกและเลื่อนการจดังานเนื่องจากการระบาดของเชือ้ไวรัส COVID-19 และ

ค าสัง่ปิดศนูย์แสดงสนิค้าและการประชมุตัง้แตว่นัท่ี 22 มีนาคม 2563 

 

พิธีกรได้สอบถามที่ประชมุวา่มีข้อคิดเห็นและ/หรือข้อซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้หรือไม ่

--ไมม่ีผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เสนอข้อคิดเห็นและซกัถามเพิ่มเติม-- 

มติ ไมม่ีการลงมติเนื่องจากเป็นรายงานเพื่อทราบ  
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ระเบียบวาระที่  3 พิจารณาและรับทราบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนส าหรับรอบปีสิน้สุดวันที่  
31 มีนาคม 2563 ของกองทรัสต์ฯ  

นางสาววนัเพ็ญ มุ่งเพียรสกลุ กรรมการผู้จดัการ บริษัท อาร์ เอ็ม ไอ จ ากดั ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์รายงานงบ

แสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุส าหรับรอบปีสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2563 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดย

นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315 ผู้ สอบบัญชีซึ่งสงักัด บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถกูต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป จึงได้อนมุตัิงบ

แสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนดงักล่าวเมื่อวนัที่ 21 พฤษภาคม 2563 และเห็นสมควรแจ้งต่อที่ประชุมผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์สามญัประจ าปี 2563 เพื่อรับทราบ โดยรายละเอียดงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุปรากฏตาม

รายงานประจ าปี - 31 มีนาคม 2563 ทัง้นี ้ข้อมลูทางการเงินสามารถสรุปได้ดงันี ้ 

รายการ (ล้านบาท) 
1 เมษายน 2562 – 
31 มีนาคม 2563 

1 เมษายน 2561 – 
31 มีนาคม 2562 

งบดลุ    
 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 าไรขาดทนุ   
 รวมรายได้ 2,294.76 2,445.35 
 รวมคา่ใช้จ่าย 1,073.72 1,165.59 
 รายได้จากการลงทนุสทุธิ 1,221.04 1,279.76 
 รวมรายการก าไรท่ีเกิดขึน้และยงัไมเ่กิดขึน้จากเงินลงทนุ 16.78 37.87 
 ก าไรสทุธิ  1,237.82 1,317.63 
 ก าไรตอ่หนว่ยทรัสต์ (บาท) 0.83 0.89 
งบกระแสเงินสด    

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 

 

พิธีกรได้สอบถามที่ประชมุวา่มีข้อคิดเห็นและ/หรือข้อซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้หรือไม ่

--ไมม่ีผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เสนอข้อคิดเห็นและซกัถามเพิ่มเติม— 
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มติ ไมม่ีการลงมติเนื่องจากเป็นรายงานเพื่อทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาและรับทราบเร่ืองการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ประจ าปี 2562/2563 

นางสาววนัเพ็ญ มุ่งเพียรสกุล กรรมการผู้จดัการ บริษัท อาร์ เอ็ม ไอ จ ากดั ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์รายงานวา่

กองทรัสต์ฯ ได้มีนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ โดยก าหนดให้ผู้จดัการ

กองทรัสต์จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 90 ของก าไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบญัชี โดย

จ่ายไมเ่กินกวา่ปีละ 4 ครัง้นัน้ 

ผลการด าเนินงานระหว่างวนัที่ 1 เมษายน 2562 – 31 มีนาคม 2563 กองทรัสต์ฯ มีก าไรสทุธิ 1,237.82 ล้านบาท 

ผู้จัดการกองทรัสต์จึงประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทนประจ าปี 2562/2563 ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในอตัรา 0.75 บาท ต่อ

หน่วยทรัสต์ 1 หน่วย จากผลการด าเนินงานระหว่างวนัที่ 1 เมษายน 2562 – 31 มีนาคม 2563 ทัง้นี ้รายละเอียดการจ่าย

ประโยชน์ตอบแทนสามารถสรุปได้ ดงันี ้

ผลการด าเนินงาน 
1 เมษายน – 
30 มิถนุายน 

2562 

 1 กรกฎาคม – 
30 กนัยายน 

2562 

1 ตลุาคม –  
31 ธนัวาคม 

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 

 

 

พิธีกรได้สอบถามที่ประชมุวา่มีข้อคิดเห็นและ/หรือข้อซกัถามเก่ียวกบัเร่ืองอื่นๆ หรือไม ่

--ไมม่ีผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เสนอข้อคิดเห็นและซกัถามเพิ่มเติม-- 

มติ ไมม่ีการลงมติเนื่องจากเป็นรายงานเพื่อทราบ  

 
ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาและรับทราบการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

นางสาววนัเพ็ญ มุ่งเพียรสกุล กรรมการผู้จดัการ บริษัท อาร์ เอ็ม ไอ จ ากดั ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์รายงานวา่

ผู้ จัดการกองทรัสต์ได้พิจารณาและเสนอให้แต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของ

กองทรัสต์ฯ ประจ าปี 2563/2564 โดยมีรายช่ือดงันี ้

1) นางสาวรัตนา จาละ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3734 และ/ หรือ 

2) นางสาวสมใจ คณุปสตุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4499 และ/ หรือ 
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3) นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 5315 

โดยก าหนดให้ผู้ สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ

กองทรัสต์ฯ ได้ และในกรณีที่ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งดงักล่าวไม่สามารถปฏิบตัิงานได้ให้บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอื่นของบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ท าหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของ

กองทรัสต์ฯแทน  

 บริษัทเห็นว่าผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด ได้ปฏิบตัิหน้าที่อย่างเหมาะสม มีความรู้และความ

เช่ียวชาญในการตรวจสอบกองทรัสต์ฯ และไม่มีความสมัพันธ์หรือส่วนได้เสียกบักองทรัสต์ฯ โดยมีความอิสระต่อการท า

หน้าที่ จึงเห็นสมควรพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีในรอบปี 2562/2563 

เป็นผู้สอบบญัชีในปี 2563/2564 ต่อไป โดยมีค่าตอบแทนเท่ากบั 2,410,000 บาท ซึ่งเท่ากบัปีที่ผ่านมา และได้รวมค่าสอบ

ทานรายงานประจ าปีให้แก่กองทรัสต์ฯ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์สามญัประจ าปี 2563 พิจารณาและ

รับทราบ 

  

พิธีกรได้สอบถามที่ประชมุวา่มีข้อคิดเห็นและ/หรือข้อซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้หรือไม ่

--ไมม่ีผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เสนอข้อคิดเห็นและซกัถามเพิ่มเติม-- 

มติ ไมม่ีการลงมติเนื่องจากเป็นรายงานเพื่อทราบ  

 
ระเบียบวาระที่ 6 วาระอื่นๆ  

พิธีกรได้สอบถามที่ประชมุวา่มีข้อคิดเห็นและ/หรือข้อซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้หรือไม ่

--ไมม่ีผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เสนอข้อคิดเห็นและซกัถามเพิ่มเติม— 

 

พิธีกรเรียนเชิญตวัแทนผู้จัดการกองทรัสต์นางสาววนัเพ็ญ มุ่งเพียรสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ เอ็ม ไอ 

จ ากดั เป็นผู้ให้ข้อมลู “ทิศทางของกองทรัสต์ฯ ส าหรับปี 2563/2564” สรุปได้ดงันี ้

นางสาววนัเพ็ญ มุ่งเพียรสกุล รายงานความคืบหน้าของโครงการสร้างทางพิเศษเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มช่องทางขึน้ทาง

ด่วนขาเข้าเมือง ซึ่งได้รับอนมุตัิจากการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามญัประจ าปี 2562 ว่า ทางผู้จดัการกองทรัสต์ได้ประชุม

กบัการทางพิเศษแหง่ประเทศไทย และเนื่องจากทางด่วนเส้นนีอ้ยู่ภายใต้สญัญาสมัปทานของบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ 

จ ากดั (NECL) ดงันัน้ การท าข้อตกลงต่างๆ จึงต้องท าผ่าน NECL และผู้จดัการกองทรัสต์ได้แต่งตัง้ที่ปรึกษากฎหมายเพื่อ

ตรวจสอบข้อสญัญาต่างๆ ให้ถกูต้องตามกฎหมายและเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของกองทรัสต์ฯ แต่การระบาดของเชือ้ไวรัส 

COVID-19 ท าให้ต้องชะลอโครงการออกไป ขณะนีอ้ยู่ในขัน้ตอนการด าเนินงานเร่ืองตดัแบ่งที่ดินเพื่อส่งมอบให้การทาง

พิเศษฯ ผ่าน NECL หลงัจากนัน้ จึงจะจดัจ้างผู้ รับเหมาท าแบบก่อสร้างต่อไป และคาดว่าจะสามารถเร่ิมการก่อสร้างได้ใน

เดือนเมษายน 2564 และการก่อสร้างจะใช้เวลาประมาณ 1 ปี 
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และนางสาววันเพ็ญ มุ่งเพียรสกุล รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยายว่า 

ในขณะนีโ้ครงการรถไฟฟ้าสายสชีมพสูว่นตอ่ขยายได้ผา่นการพิจารณาจากอยัการสงูสดุแล้ว ท าให้สามารถน าเร่ืองเสนอเข้า

ที่ประชมุคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อขออนมุตัิตอ่ไป โดยคาดการณ์วา่โครงการจะถกูน าเข้า ครม. ในเดือนสงิหาคม 2563 และ

หลงัจากที่ ครม. มีมติอนมุตัิแล้ว จึงจะสามารถด าเนินการก่อสร้างได้ ซึง่จะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 18 – 24 เดือน เมื่อสว่น

ต่อขยายถูกสร้างแล้ว เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ฯ และเป็นประโยชน์กับลูกค้าที่มาใช้บริการ ทาง

กองทรัสต์ฯ จะพิจารณาการสร้างทางเช่ือมจากสถานีเข้ามาสู่อาคาร อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ อีกครัง้ อย่างไรก็ดี การก่อสร้าง

ทางเช่ือมจากสถานีเข้ามาสู่อาคารนัน้ ต้องขออนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ก่อน ซึ่งทางผู้จดัการกองทรัสต์จะต้อง

จดัท ารายละเอียดโครงการพร้อมทัง้ข้อดีและข้อเสยี เพื่อน าเสนอให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์พิจารณาตอ่ไป 

จากนัน้ นางสาววนัเพ็ญ มุ่งเพียรสกลุ ได้ให้ข้อมลูเร่ืองทิศทางของกองทรัสต์ฯ ในปี 2563/2564 ว่าการระบาดของ

เชือ้ไวรัสโควิด – 19 มีผลกระทบตอ่ธุรกิจสว่นมาก และกองทรัสต์ฯ ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการระบาดของเชือ้ไวรัสโควดิ 

– 19 ตัง้แต่ไตรมาส 4 ปี 2562/2563 การพบผู้ติดเชือ้รายแรกในประเทศไทยและขา่วการระบาดของเชือ้ไวรัสในตา่งประเทศ 

ท าให้ผู้จดังานติดตอ่เพื่อขอเลือ่นหรือยกเลกิการจดังาน ทางผู้จดัการกองทรัสต์และผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้ติดตามข้อมลู

อย่างใกล้ชิดและจัดท ามาตรการเพื่อความปลอดภยัในการจดังาน เพื่อให้ผู้จัดงานมีความมัน่ใจ เช่น วดัอุณหภูมิเพื่อคดั

กรองผู้ เข้าชมงานในสถานที่ เพิ่มความถ่ีในการท าความสะอาดพืน้ท่ี จดัเตรียมเจลแอลกอฮอล์ ให้ผู้ เข้าชมงานสวมหน้ากาก

อนามยัและการเว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภยัของผู้ เข้าชมงาน เป็นต้น ซึ่งการจัดงานในเดือนกุมภาพนัธ์และมีนาคม 

2563 มีงานที่ผู้ เข้าร่วมเป็นชาวต่างชาติและงานสอบเข้าของโรงเรียนมีผู้ เข้าสอบประมาณ 12,000 คน ทางผู้ จัดการ

กองทรัสต์และผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ มีการประสานงานและได้รับการสนบัสนนุจากสาธารณสขุจงัหวดั กรมควมคมุโรค 

และหนว่ยราชการตา่งๆ ท าให้การจดังานผา่นไปได้ด้วยดี 

ในเวลาต่อมาประเทศไทยพบผู้ติดเชือ้เป็นจ านวนมากจากการไปเที่ยวสถานบนัเทิงและสนามมวย ท าให้เกิดการ

ระบาดของโรคเป็นวงกว้าง ทางรัฐบาลจึงมคี าสัง่ปิดสถานท่ีให้บริการท่ีมีความเสีย่งตอ่การระบาดของเชือ้ไวรัสโควิด – 19 ซึง่

รวมถึงศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี (“ศูนย์ฯ”) ตัง้แต่วนัที่ 22 มีนาคม 2563 ซึ่งมีผลกระทบต่อ

รายได้ตัง้แตไ่ตรมาส 4 ปี 2562/2563 ถึงไตรมาส 1 ปี 2563/2564 ท าให้ผู้จดังานบางสว่นต้องเลื่อนการจดังานไปจดัในไตร

มาส 2 หรือ 3 ปี 2563/2564 และบางสว่นยกเลิกการจดังานไป ในระหว่างที่มีค าสัง่ปิดศนูย์ฯ นัน้ ทางผู้จดัการกองทรัสต์ได้

เตรียมความพร้อมและตรวจสอบดแูลความเรียบร้อยของอาคาร ปรับปรุงระบบปรับอากาศ จดัเตรียมอปุกรณ์และเคร่ืองมือ

ท าความสะอาด รวมถึงเคร่ืองฉายแสงยวูฆีา่เชือ้แบบเคลือ่นท่ี Germ Saber UVC Sterilizer ผลงานวิจยัร่วมของ สวทช. และ 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เพื่อใช้ฆา่เชือ้ในศนูย์ฯ รวมถึงศกึษาและปรับปรุงมาตรการตา่งๆ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

เพื่อรองรับการจดังานในรูปแบบชีวิตวิถีใหม ่(New Normal)  

ในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ทางศูนย์ฯ ได้รับการผ่อนปรนให้เปิดให้บริการอีกครัง้ในรูปแบบชีวิตวิถี ใหม่ (New 

Normal) ซึง่ระยะเวลาที่มีค าสัง่ปิดสถานท่ีตัง้แต ่22 มีนาคม ถึง 31 พฤษภาคม 2563 รวมทัง้สิน้ 71 วนั และการกลบัมาเปิด

ให้บริการอีกครัง้ ทางศนูย์ฯ จะต้องจดัท ามาตรการตา่งๆ เสนอให้ทางหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องอนมุตัิและต้องผา่นการตรวจสอบ

การด าเนินการตามมาตรการก่อนจึงจะเปิดให้บริการได้ ทางศนูย์ฯ ได้จดัท ามาตรการท่ีเรียกวา่ “IMPACT We care” ซึง่ผา่น
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การอนมุตัิและตรวจสอบ พร้อมทัง้ได้รับค าชมจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง และได้รับประกาศนียบตัรมาตรฐานความปลอดภยั

ด้านสขุอนามยั (SHA) จากการทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศไทยอีกด้วย  

ในช่วงปลายเดือนมิถนุายน 2563 เร่ิมมีการเข้ามาจดังานบ้าง เช่น งานประชมุและงานสอบ สว่นการจดังานแสดง

สินค้าอย่างเต็มรูปแบบเร่ิมในเดือนกรกฎาคม 2563 โดยผลกระทบจากการปิดให้บริการศนูย์ฯชั่วคราว ผู้จดัการกองทรัสต์

คาดการณ์ว่ารายได้ของกองทรัสต์ฯ ในปี 2563/2564 จะลดลงจากปีที่ผ่านมาประมาณร้อยละ 15 – 20 ส่วนต้นทุนการ

ให้บริการ คาดวา่จะสงูขึน้เลก็น้อยเนื่องจากต้องปฏิบตัิตามมาตรการใหม ่ท าให้ประมาณการอตัราก าไรขัน้ต้นอยูท่ี่ระดบัร้อย

ละ 86 – 87 (จากปีที่ผา่นมาร้อยละ 89) โดยในปีนีผู้้จดัการกองทรัสต์และผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะมุง่เน้นใน 4 เร่ือง ได้แก่ 

1. การดแูลต้นทนุและค่าใช้จ่าย เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 2. ท างานร่วมกบัผู้จดังานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เข้าใจมาตรการ

ต่างๆ ที่ต้องน ามาใช้กบัการจดังานแต่ละประเภท ให้เกิดความปลอดภยัสงูสดุแก่ผู้จดังานและผู้ เข้าร่วมงาน 3. เพิ่มรูปแบบ

การจัดงานเพื่อเป็นทางเลือกให้กบัลกูค้า โดยน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วย 4. สร้างความเช่ือมัน่กบัผู้จดังาน โดยใช้มาตรการ 

“IMPACT We care” ซึง่เป็นมาตรการท่ีผา่นการตรวจสอบและมีความปลอดภยัสงู 

 

พิธีกรเรียนเชิญตวัแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ นางสาวอจัฉราวรรณ ศภุางคะรัตน์ ผู้อ านวยการฝ่ายขาย บริษัท  

อิมแพ็ค เอ็กซิบิชัน่ แมเนจเม้นท์ จ ากดั เป็นผู้ให้ข้อมลู “กลยทุธ์ในการหาลกูค้าในแบบ New Normal” สรุปได้ดงันี ้

นางสาวอจัฉราวรรณ ศุภางคะรัตน์ ได้รายงานว่า จากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโควิด – 19 ท าให้มีค าสัง่ปิด

ให้บริการศนูย์ฯ ชัว่คราว ตัง้แต่วนัท่ี 22 มีนาคม ถึง 31 พฤษภาคม 2563 ในช่วงเวลานัน้ ทางผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ยงัคง

ติดต่อและรักษาความสมัพนัธ์กับลกูค้า พร้อมทัง้ให้ข้อมูลสถานการณ์ที่เกิดขึน้เป็นระยะ นอกจากนี  ้ยงัได้มอบหน้ากาก

อนามยั N95 ให้ผู้ ว่าราชการจงัหวดันนทบรีุเพื่อส่งต่อให้กบับคุลากรทางการแพทย์ในจงัหวดั อีกทัง้มอบอาหารกล่องและ

อาหารวา่งเพื่อให้ก าลงัใจบคุลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตัิงานของกรมควบคมุโรคและโรงพยาบาลพระนัง่เกล้า 

ในส่วนของพืน้ที่ ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภครอบศูนย์ฯ เพื่อเตรียมพร้อมในการ

ให้บริการกับลกูค้า ในส่วนของพนกังาน ทางผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้มอบหน้ากากผ้า  และ Face Shield ให้พนกังาน 

รวมถึงมอบอาหารกลอ่งให้พนกังานที่ต้องกกัตวัอีกด้วย นอกจากนีย้งัได้จดัท ามาตรการความปลอดภยัในที่ท างาน ทัง้เร่ือง

การรักษาความสะอาดและการรักษาระยะหา่ง และมีการเตรียมพร้อมในการเปิดให้บริการ โดยท าความสะอาดรถสาธารณะ 

ลิฟท์ บนัไดเลื่อน และอปุกรณ์ตา่งๆ รวมถึงการฆา่เชือ้ในห้องจดัประชมุและแสดงสินค้า ทัง้ก่อนและหลงัการจดังาน โดยใช้

เคร่ืองฉายแสงยวูีฆ่าเชือ้แบบเคลื่อนท่ีซึง่ได้มาตรฐานจาก สวทช. และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เพื่อสร้างความมัน่ใจให้กับ

ลกูค้า และเตรียมความพร้อมก่อนเปิดให้บริการ รวมถึงอบรมมาตรการใหม่ให้กบัพนกังานอีกด้วย หลงัจากการผ่อนปรน

ระยะที่ 3 จาก ศบค. ทางศนูย์ฯ ได้รับอนญุาตให้เปิดให้บริการอีกครัง้ โดยผู้ว่าราชการและสาธารณสขุจงัหวดันนทบรีุได้เข้า

มาตรวจสอบความพร้อมในการเปิดให้บริการ ในวนัท่ี 5 มิถนุายน 2563 โดยได้รับค าชมจากทัง้ 2 หนว่ยงาน 

นางสาวอจัฉราวรรณ ศภุางคะรัตน์ รายงานเพิ่มเติมให้ที่ประชมุทราบถึงกลยทุธ์ในการขายวา่ สถานท่ีของศนูย์ฯ ที่

มีขนาดใหญ่สามารถตอบโจทย์ของงานท่ีต้องมีระยะหา่งได้เป็นอยา่งดี เช่น การสอบอยัการ ซึง่มีผู้ เข้าสอบประมาณ 10,000 

คน การประชมุของพรรคการเมือง เป็นต้น อยา่งไรก็ตาม จากมาตรการลดความหนาแนน่ของผู้ เข้าร่วมประชมุ ท าให้ความจุ
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ในห้องประชุมลดลง ทางผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้ลงทนุในระบบการจดัประชมุแบบ  Hybrid ท าให้สามารถเพิ่มผู้ เข้าร่วม

ประชุมทางออนไลน์ได้ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลกูค้า และภายในสถานที่ของอิมแพ็ค เมืองทองธานี มีโรงแรม

ให้บริการ 2 แห่ง มีห้องพักมากกว่า 1,000 ห้อง ให้บริการกับผู้ เข้าชมงานเพื่อการลดความเสี่ยงด้านการเดินทาง โดย

มาตรการท่ีกลา่วไปข้างต้นท าให้ลกูค้ามัน่ใจและยงัคงกลบัมาใช้บริการอีก เช่น งานบางกอก อินเตอร์เนชัน่แนล มอเตอร์โชว์ 

ที่เลื่อนมาจากเดือนมีนาคม งาน OTOP ในเดือนสิงหาคม งาน THAIFEX ในเดือนกนัยายน และงานสปัดาห์วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ในเดือนพฤศจิกายน เป็นต้น ทางผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะรักษามาตรฐานตอ่ไปเพื่อให้ลกูค้ามัน่ใจในการ

ให้บริการของเรา 

 

พิธีกรสอบถามที่ประชมุวา่มีข้อคิดเห็นและ/หรือข้อซกัถามเก่ียวกบัเร่ืองอื่นๆ หรือไม ่ 

ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ได้ให้ข้อคิดเห็นและซกัถามเพิ่มเติม สรุปได้ดงันี ้  

1. พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บ ารุงพฤกษ์: 
ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 
 

- ขอให้ทบทวนและชะลอเร่ืองการสร้างทางพิเศษเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มช่องทางขึน้
ทางดว่นขาเข้าเมือง เนื่องจากการสร้างทางพิเศษนัน้ ไมไ่ด้สร้างรายได้ให้แก่
กองทรัสต์ฯ และขอให้ตรวจสอบสญัญาเพื่อให้กองทรัสต์ฯ มีสว่นแบง่รายได้
จากโครงการนี ้

- ขอให้ที่ปรึกษากฎหมายตรวจสอบข้อกฎหมายและสัญญาต่างๆอย่าง
รอบคอบ เพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ฯ และผู้ ถือหนว่ยทรัสต์  

- ขอให้ชีแ้จงรายละเอียดของโครงการ สถานะปัจจบุันของโครงการ ค่าใช้จ่าย
ตา่งๆ รวมถึงมลูคา่ที่ดินท่ีต้องยกให้การทางพิเศษฯ ด้วย 

นางสาววนัเพ็ญ มุง่เพียรสกลุ: 
กรรมการผู้จดัการ  
บริษัท อาร์ เอ็ม ไอ จ ากดั 
ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ 

- ขอบคุณส าหรับข้อเสนอแนะ โดยโครงการนีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อลดปัญหา
การจราจร และเพิ่มปริมาณผู้ เข้าชมงานให้แก่ลกูค้าที่มาจดังาน 

- สถานะปัจจุบนัของโครงการในขณะนี ้อยู่ในขัน้ตอนการด าเนินงานเร่ืองตดั
แบ่งที่ดินเพื่อมอบให้การทางพิเศษฯ ผ่าน NECL หลงัจากนัน้จึงจะจดัจ้าง
ผู้ รับเหมาท าแบบก่อสร้างตอ่ไป และคาดวา่จะสามารถเร่ิมการก่อสร้างได้ใน
เดือนเมษายน 2564 และการก่อสร้างจะใช้เวลาประมาณ 1 ปี 

- งบประมาณลงทนุในการก่อสร้างและจดัซือ้อปุกรณ์ รวมถึงคา่ใช้จ่ายในการ
ด าเนินการ รวม 55 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจด
ทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ ตลอดจนคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เก่ียวข้องที่กองทรัสต์ฯ จะเป็นผู้ รับผิดชอบ (ถ้ามี)) 

- มูลค่าที่ดินที่ต้องยกให้การทางพิเศษฯ อยู่ที่ 15 ล้านบาท (คิดจากมูลค่า
ทรัพย์สนิท่ีลดลง โดยการประเมินด้วยวิธีต้นทนุ หรือ Cost Approach) 

2. นางสาวศิริพร ขตัตพงษ์ 
ผู้ ถือหนว่ยรับมอบฉนัทะ  
ภายใต้สมาคมผู้ ถือหุ้นไทย 

- ทางกองทรัสต์ฯ มีวิธีจัดการหนีท้ี่ค้างช าระมากกว่า 12 เดือนอย่างไร เพื่อ
ไมใ่ห้เกิดการตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 
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นางสาววนัเพ็ญ มุง่เพียรสกลุ: 
กรรมการผู้จดัการ  
บริษัท อาร์ เอ็ม ไอ จ ากดั 
ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ 

- โดยปกติแล้วทางกองทรัสต์ฯ จะไมม่ีหนีท้ี่ค้างช าระเกิน 12 เดือน ในกรณีที่มี
การค้างช าระเกิน 12 เดือน ตามหลกัการบญัชีจะมีการตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะ
สญูไว้ อย่างไรก็ตาม หนีท้ี่ค้างช าระเกิด 12 เดือนมีสดัส่วนที่น้อยมากเมื่อ
เทียบกบัลกูหนีจ้ากการให้บริการทัง้หมด 
 

3. พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บ ารุงพฤกษ์: 
ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 
 

- เสนอให้กองทรัสต์ฯ วางแผนหารายได้ประจ าเพิ่มเติม โดยเฉพาะโครงการท่ี
ยงัไมเ่กิดขึน้ เช่น เจรจาท าสญัญาแบง่ปันผลประโยชน์รายได้จากคา่ขึน้ – ลง 
ทางด่วนกบัการทางพิเศษฯ พร้อมทัง้วางแผนเตรียมพร้อมส าหรับคา่ใช้จ่าย
ที่จะเกิดขึน้เนื่องจากมาตรการต่างๆเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส 
โควิด – 19  

นางสาววนัเพ็ญ มุง่เพียรสกลุ: 
กรรมการผู้จดัการ  
บริษัท อาร์ เอ็ม ไอ จ ากดั 
ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ 

- ขอบคณุส าหรับข้อเสนอแนะ 

4. วา่ท่ีร้อยตรี วิสทุธ์ิ เหลีย่มรังส:ี 
ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 
 

- ศนูย์ประชมุแหง่ชาติสริิกิติ์ก าลงัก่อสร้างจะเสร็จในปี 2565 ใช่หรือไม ่
- ถ้าศนูย์ประชมุแหง่ชาติสริิกิติ์สร้างเสร็จมีผลกระทบอะไรกบักองทรัสต์ฯ บ้าง 
- โครงการสมาร์ทซิตีแ้ถวบางนาที่จะเกิดขึน้ในอนาคตข้างหน้า ทางกอง 

ทรัสต์ฯ มีการเตรียมความพร้อมอยา่งไรบ้าง 
นางสาววนัเพ็ญ มุง่เพียรสกลุ: 
กรรมการผู้จดัการ  
บริษัท อาร์ เอ็ม ไอ จ ากดั 
ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ 

- ทางผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้ติดตามข้อมูลอยู่ตลอด และพยายามรักษา
ลกูค้าที่มาจดังานกบัเรา และเมื่อทางศนูย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด าเนินการ
ก่อสร้างเสร็จสิน้แล้ว ลูกค้าอาจจะไปจัดงานกับทางศูนย์ประชุมแห่งชาติ 
สิริกิติ์เพิ่มเติมอีกงานหนึ่ง ซึ่งเป็นการเพิ่มธุรกิจของลกูค้า โดยกองทรัสต์ฯ 
เองก็ไมไ่ด้สญูเสยีลกูค้าไป 

นายซยุพาง กาญจนพาสน์ 
กรรมการผู้จดัการ  
บริษัท อิมแพ็ค เอก็ซิบิชัน่  
แมเนจเม้นท์ จ ากดั 
ในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

- เมื่อศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริ กิติ์ เปิดด าเนินการ ลูกค้าที่จัดงานกับทาง
กองทรัสต์ฯ อาจจะเพิ่มการจัดงานที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริ กิติ์ เพื่อเพิ่ม
ความถ่ีของงานนัน้ๆ มากกวา่ที่จะจดังานเพียงแหง่เดียว เนื่องจากผู้ที่เข้ามา
ชมงานเป็นคนละกลุม่ และขนาดพืน้ท่ีของการจดังานเองก็เป็นปัจจยัที่ท าให้
ลกูค้าต้องการเข้ามาจดังานในพืน้ท่ีของกองทรัสต์ฯ ตอ่ไป 

 
5. นายไตรพิชิต วฒันวิจิตร: 
ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

- ผลการด าเนินงานไตรมาส 1 ปี 2563/2564 จะขาดทนุหรือไม ่
- การก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสชีมพสูว่นตอ่ขยายจะเสร็จทนัตามแผนงานหรือไม่ 
- ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโควิด – 19 ค่าเช่าพืน้ที่จดังานมี

การปรับตวัอยา่งไร 
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นางสาววนัเพ็ญ มุง่เพียรสกลุ: 
กรรมการผู้จดัการ 
บริษัท อาร์ เอ็ม ไอ จ ากดั 
ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ 

- ในไตรมาส 1 ปี 2563/2564 มีค าสั่งปิดให้บริการศูนย์ฯ ชั่วคราวเกือบทัง้ 
ไตรมาส ซึง่ทางผู้จดัการกองทรัสต์คาดการณ์วา่ผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 
2563/2564 นา่จะขาดทนุ 

- โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยายได้ผ่านการพิจารณาจากอยัการ
สงูสดุแล้ว ท าให้สามารถน าเร่ืองเสนอเข้าที่ประชมุคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อ
ขออนุมัติต่อไป โดยคาดการณ์ว่าโครงการจะถูกน าเข้า ครม. ในเดือน
สิงหาคม 2563 และหลังจากที่  ครม. มีมติอนุมัติแล้ว จึงจะสามารถ
ด าเนินการก่อสร้างได้ ซึ่งจะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 18 – 24 เดือน เมื่อ
ส่วนต่อขยายถกูสร้างแล้ว เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ฯ 
และเป็นประโยชน์กบัลกูค้าที่มาใช้บริการ ทางกองทรัสต์ฯ จะพิจารณาการ
สร้างทางเช่ือมจากสถานีเข้ามาสูอ่าคาร อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ อีกครัง้ อยา่งไร
ก็ดี การก่อสร้างทางเช่ือมจากสถานีเข้ามาสู่อาคารนัน้ ต้องขอนุมตัิจากที่
ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ก่อน ซึ่งทางผู้ จัดการกองทรัสต์จะต้องจัดท า
รายละเอียดโครงการพร้อมทัง้ข้อดีและข้อเสีย เพื่อน าเสนอให้ผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์พิจารณาตอ่ไป 

- ปกติทางกองทรัสต์ฯ มีการปรับขึน้ราคาค่าเช่าพืน้ที่ประมาณ 2-3 ปีต่อครัง้ 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโควิด – 19 มีการปรับลดค่าเช่า
ของผู้ เช่าบางรายลงบ้างแล้วแต่กรณี แต่ในส่วนของค่าเช่าพืน้ที่จัดแสดง
สนิค้ายงัไมม่ีการปรับลด 

6. นายเสกสรรค์ วชิาชาญชยั:  
ผู้ รับมอบฉนัทะจาก 
นางพชัราภรณ์ วิชาชาญชยั 

- การก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยายที่จะเข้ามาในพืน้ที่ของ
กองทรัสต์ฯ ทางกองทรัสต์ฯ จะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายหรือไม่ 

- กองทรัสต์ฯ จะสามารถหารายได้ช่องทางอื่นใดได้บ้าง ท่ีนอกเหนือจากการ
ให้เช่าพืน้ท่ีจดังาน 

นางสาววนัเพ็ญ มุง่เพียรสกลุ: 
กรรมการผู้จดัการ 
บริษัท อาร์ เอ็ม ไอ จ ากดั 
ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ 

- กองทรัสต์ฯ ไม่ใช่ผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด าเนินการก่อสร้างรถไฟฟ้า
สายสีชมพูส่วนต่อขยายและสถานี แต่อาจจะมีค่าใช้จ่ายในภายหลงั ถ้า 
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์อนุมัติการก่อสร้างทางเช่ือมจากสถานีเข้ามาสู่อาคาร  
อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ 

นายซยุพาง กาญจนพาสน์ 
กรรมการผู้จดัการ  
บริษัท อิมแพ็ค เอก็ซิบิชัน่  
แมเนจเม้นท์ จ ากดั 
ในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

- ทางผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มองหาช่องทางอื่นๆ ที่จะสามารถท าได้โดยไม่
ขดักบัสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ ซึง่ระบวุา่กองทรัสต์ฯ จะสามารถหารายได้โดยการ
ให้เช่า/ให้ใช้พืน้ท่ีเทา่นัน้ 

7. นางสาวสพุตัรา สทิธิชยั: 
ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์  

- ขอข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบั Hybrid Meeting 
- งานสมนุไพรแหง่ชาติ จะมีการจดังานเมื่อไร 
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นายซยุพาง กาญจนพาสน์ 
กรรมการผู้จดัการ  
บริษัท อิมแพ็ค เอก็ซิบิชัน่  
แมเนจเม้นท์ จ ากดั 
ในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

- Hybrid Meeting คือการจดัประชมุในห้องประชมุ โดยมีการถ่ายทอดสดทาง
ออนไลน์ ท าให้ผู้ เข้าร่วมประชุมที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตวัเองได้ เข้า
ร่วมประชุมทางออนไลน์ได้ และสามารถสื่อสารกบัทางห้องประชุมได้ทนัที 
ซึง่มีการจดัประชมุแบบ Hybrid ไปแล้ว และได้ผลตอบรับท่ีดี 

- การจัดประชุมแบบ Hybrid Meeting ท าให้มีกลุ่มเป้าหมายลกูค้าเพิ่มเติม 
เช่น หนว่ยงานรัฐบาล 

- ส่วนงานคอนเสิร์ตที่จัดได้ค่อนข้างยากในสถานการณ์ปัจจุบันนัน้ การมี
ช่องทางการประชุมแบบ Hybrid ท าให้การจดัคอนเสิร์ตตามมาตรการใหม่
ได้อยา่งง่ายขึน้ ทางผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ได้หารือกบัผู้จดังานและศิลปิน 
เพื่อให้จดังานแสดงคอนเสิร์ตในพืน้ที่ของกองทรัสต์ฯ ซึ่งมีผู้ เข้าชมบางสว่น
ในพืน้ท่ีจริง และอีกจ านวนหนึง่เข้าชมจากช่องทางออนไลน์ 

นางสาวอจัฉราวรรณ ศภุางคะรัตน์ 
ผู้อ านวยการฝ่ายขาย บริษัท  
อิมแพ็ค เอ็กซิบิชัน่ แมเนจเม้นท์ 
จ ากดั 
ในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

- งานสมนุไพรแหง่ชาติจะจดัขึน้ประมาณต้นเดือนกนัยายน 

8. Mr. Basant Kumar Dugar 
ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

- ขอให้ก าลงัใจผู้บริหารทกุทา่น  
- ราคาหลกัทรัพย์ IMPACT สะท้อนถึงผลการด าเนินงานที่ดีและได้รับการ

ยอมรับจากนกัลงทนุ อีกทัง้ยงัเป็นกองทรัสต์ฯ ท่ีมีกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สนิโดย
สมบรูณ์ซึง่ถือวา่ดีมาก 

- ถ้าสามารถท าให้ก าไรจากการประเมินมลูค่าทรัพย์สินใหม่บนัทึกไว้ในงบดลุ
ได้ จะสามารถท าให้กองทรัสต์ฯ มีมูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้นและราคาต่อ
มลูคา่ทางบญัชี เพิ่มสงูขึน้ได้ 

- การที่มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานมากกว่าการเพิ่มขึน้ของ
สนิทรัพย์สทุธิจากการด าเนินงานเป็นการจดัการด้านการบริหารการเงินท่ีดี 

- อ้างอิงจาก SET Smart มีรายละเอียดคา่ธรรมเนียมการจดัการใน 3 ปีที่ผา่น
มา แตท่ าไมปีนีถ้ึงไมม่ี 

- ทางกองทรัสต์ฯ มีการหาประโยชน์จากเงินสดอยา่งไร  
นางสาววนัเพ็ญ มุง่เพียรสกลุ: 
กรรมการผู้จดัการ 
บริษัท อาร์ เอ็ม ไอ จ ากดั 
ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ 

- ขอบคณุส าหรับค าแนะน า 
- คา่ธรรมเนียมการจดัการท่ีหายไปใน SET Smart เนื่องจากคา่ธรรมเนียมการ

จดัการรวมอยูก่บัคา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 
- ทางกองทรัสต์ฯ มีการบริหารเงินสดให้เกิดประโยชน์ โดยลงทนุผ่านกองทนุ

ตลาดเงินและตราสารหนี ้ท่ีมีระดบัความเสีย่งต ่า 
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9. นายสเุทพ ชชัวาลย์พนัธ์ 
ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

- การที่มีคู่แข่งมากขึน้ ทัง้ศูนย์ประชุมและห้างสรรพสินค้าต่างๆ ทางกอง 
ทรัสต์ฯ มีแผนการติดตามและดงึดดูให้ลกูค้ามาใช้บริการอยา่งไร 

- กระแสเงินสดของกองทรัสต์ฯ เป็นอย่างไรบ้าง ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชือ้ไวรัสโควิด – 19  

- กองทรัสต์ฯ มีโครงการในอนาคตอะไรบ้าง ที่จะสามารถต่อยอดและสร้าง
ผลตอบแทนให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

นางสาววนัเพ็ญ มุง่เพียรสกลุ: 
กรรมการผู้จดัการ 
บริษัท อาร์ เอ็ม ไอ จ ากดั 
ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ 

- ทางผู้จดัการกองทรัสต์และผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ จะรักษามาตรฐานการ
ให้บริการ ซึ่งเป็นจุดแข็งของกองทรัสต์ฯ และจดัหาบริการอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อ
ดงึดดูลกูค้าให้มาจดังานกับทางกองทรัสต์ฯ ตอ่ไป 

- กองทรัสต์ฯ บริหารกระแสเงินสดในช่วงที่มีการปิดศูนย์ฯ ชั่วคราว โดยลด
ค่าใช้จ่ายให้เหลือเฉพาะค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นเทา่นัน้ รวมถึงเจรจากบัคูค้่าและ
เจ้าหนีเ้พื่อชะลอการจ่ายเงินออกไป ท าให้กองทรัสต์ฯ ยงัคงมีกระแสเงินสด
ที่ดี 

- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโควิด – 19 กองทรัสต์ฯ จะ
ยงัไมล่งทนุในสนิทรัพย์ใหม ่ 

10. นางนรุจี ลวีิวิธนนท์ 
ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

- ในไตรมาส 1 ปี 2563/2564 กองทรัสต์ฯ จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้หรือไม่ 

นางสาววนัเพ็ญ มุง่เพียรสกลุ: 
กรรมการผู้จดัการ 
บริษัท อาร์ เอ็ม ไอ จ ากดั 
ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ 

- ตามที่เรียนให้ทราบวา่ มีค าสัง่ปิดให้บริการศนูย์ฯ ชัว่คราวตัง้แตไ่ตรมาส 4 ปี 
2562/2563 ถึงไตรมาส 1 ปี 2563/2564 ท าให้กองทรัสต์ฯ ไมม่ีรายได้ ดงันัน้ 
ถ้าไตรมาส 1 ปี 2563/2564 กองทรัสต์ฯ ไมม่ีก าไร กองทรัสต์ฯ จะไมส่ามารถ
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ได้ แต่ถ้ากองทรัสต์ฯ มีก าไร กองทรัสต์ฯ 
จะจ่ายเงินปันผลจากก าไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้วให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

11. นางหทัถาภรณ์ ฟุ้ งสาคร 
ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

- ข้อเสนอแนะในการหารายได้เพิ่มเพื่อสร้างมลูค่าให้กบัพืน้ที่ว่างรอบบริเวณ
สถานท่ีของ IMPACT 

- ให้เอกชนเช่าพืน้ที่จัดฉายภาพยนตร์แบบ Drive-in ในช่วงฤดูร้อนและฤดู
หนาว เพื่อเพิ่มรายได้ 

- ให้เช่าพืน้ที่เพื่อเกษตรกร ให้เป็นแหล่งขายผลิตภณัฑ์ ทางการเกษตรตาม
ฤดกูาล โดยจดับรรยากาศให้เหมือนงานพืน้บ้านตา่งจงัหวดั 

- ขอชมเชย รถบริการรับสง่ที่หน้าทางเข้าที่จดังานหรือกิจกรรมใหญ่ๆ ทกุครัง้ 
เป็นการบริการที่ตรงกับความประสงค์ของลกูค้า ขอให้มีการบริการเช่นนี ้
ตลอดไป 
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นางสาววนัเพ็ญ มุง่เพียรสกลุ: 
กรรมการผู้จดัการ 
บริษัท อาร์ เอ็ม ไอ จ ากดั 
ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ 

- ขอบคณุส าหรับข้อเสนอแนะและค าชม เราจะรักษามาตรฐานการให้บริการ
ที่ดีแบบนีต้อ่ไป 

 

  

ประธาน ฯ กลา่วขอบคณุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มาเข้าร่วมประชมุ และกลา่วปิดการประชมุเมื่อเวลา 12.00 น.  

 

 

 
(พ.อ. พิชยั น าศิริกลุ) 

ประธานกรรมการ 

บริษัท อาร์ เอ็ม ไอ จ ากดั 


