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ที่ RMI 023/2564 

วนัท่ี 28 มิถนุายน 2564 
 
เร่ือง การจดัสง่รายงานให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์รับทราบในเร่ืองทีเ่ก่ียวข้องแทนการจดัประชมุสามัญผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

ประจ าปี 2564 

เรียน ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์  
สิง่ที่สง่มาด้วย  1. รายงานประจ าปี – 31 มีนาคม 2564 (QR Code) 
  2. ประวตัิผู้สอบบญัชีประจ าปี 2564/2565 
 
 ตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สร. 7/2564 เร่ือง การ
ด าเนินการจัดประชุมสามัญประจ าปี และการผ่อนผันข้อก าหนดในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์ในปี พ.ศ. 2564 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 2019) ข้อ 2 ใน
กรณีที่วาระการประชมุประจ าปีที่จดัขึน้ในปี พ.ศ. 2564 ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ใดเป็นการประชมุเพื่อรายงาน
ให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทราบเทา่นัน้ โดยไม่มีการขอมติจากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ผู้จดัการกองทรัสต์อาจด าเนินการด้วยวิธีการอื่น
แทนการจดัประชมุสามญัประจ าปี 2564 เพื่อรายงานให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทราบ  

 บริษัท อาร์ เอ็ม ไอ จ ากดั (“บริษัทฯ”) ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์อิม
แพ็ค โกรท (“กองทรัสต์ฯ”) ขอเรียนให้ทราบวา่ ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 2/2564 ณ วนัท่ี 20 พฤษภาคม 2564 
ได้มีมติอนมุตัิการจดัสง่รายงานให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์รับทราบแทนการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ประจ าปี 2564 โดย 
ไมม่ีการขอมติจากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ มีเพียงวาระเพื่อทราบ 
  

ด้วยเหตนุีบ้ริษัทฯ จึงขอแจ้งข้อมลูตา่งๆ เก่ียวกบักองทรัสต์ฯ ประจ าปี 2563/2564 ให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทราบ ดงันี ้
 
วาระที่ 1. รับทราบรายงานการประชุมผู้ถอืหน่วยทรัสต์สามัญประจ าปี 2563 

บริษัทฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามัญประจ าปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 21 
กรกฎาคม 2563 และได้จัดส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเวลาที่
กฎหมายก าหนดพร้อมทัง้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกองทรัสต์ฯ เพื่อให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์รับทราบรายงานการประชมุดงักลา่ว  

 
วาระที่ 2. รับทราบการจัดการกองทรัสต์ฯ ในเร่ืองที่ส าคัญ และแนวทางการจัดการกองทรัสต์ฯ ในอนาคต 

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์รับทราบการจดัการกองทรัสต์ฯ ในเร่ืองที่ส าคญั ส าหรับปี 2563/2564 และ
แนวทางการจดัการกองทรัสต์ฯ ในอนาคต โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
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2.1 การจดัการกองทรัสต์ฯ ในเร่ืองที่ส าคญั ส าหรับปี 2563/2564 
2.1.1 การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโควิด-19 ทีส่ง่ผลตอ่การจดัหาประโยชน์ในทรัพย์สนิของกองทรัสต์ฯ 

 ตามที่ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโควิด-19 ครัง้แรกในประเทศไทยในเดือนมกราคม 2563 
และจังหวดันนทบุรีมีค าสัง่ให้ปิดสถานที่ซึ่งรวมถึงศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมเป็นการชั่วคราวตัง้แต่วนัที่ 22 
มีนาคม 2563 – 31 พฤษภาคม 2563 ซึ่งในเวลาต่อมาได้มีมาตรการผ่อนปรนเป็นระยะและอนุญาตให้เปิดบริการ
ศนูย์แสดงสนิค้าและการประชมุได้เมื่อวนัท่ี 1 มิถนุายน 2563 เป็นต้นไป  

 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี กลบัมาเปิดให้บริการจัดงานได้ภายใต้มาตรการ
ป้องกนัที่ภาครัฐก าหนดอยา่งเคร่งครัด อย่างไรก็ดีการจดังานภายใต้มาตรการเว้นระยะห่างคอ่นข้างมาก ท าให้ผู้จดั
งานบางรายมีการเลือ่นการจดังานออกไปก่อน อีกทัง้การเดินทางระหวา่งประเทศยงัไมส่ามารถท าได้เป็นปกติ สง่ผล
ให้การจดังานนานาชาติ หรืองานที่มีผู้ เข้าร่วมทีเ่ป็นชาวตา่งชาติต้องมีการยกเลกิ เลือ่น หรือปรับลดขนาดของงานลง 
และในสว่นของงานคอนเสร์ิตยงัคงไมไ่ด้รับอนญุาตให้จดัจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2563  

 ต่อมาได้เกิดการระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชือ้ไวรัสโควิด -19 ในหลายจังหวัด ในช่วงปลายเดือน
ธันวาคม 2563 จงัหวดันนทบรีุจึงได้มีค าสัง่ห้ามจดักิจกรรมที่มีผู้ เข้าร่วมเป็นจ านวนมาก อนัจะท าให้มีโอกาสสมัผสั
และติดต่อกันได้โดยง่าย ส่งผลให้ลูกค้าของกองทรัสต์ฯ ไม่สามารถเข้ามาใช้บริการพืน้ที่จัดงานได้ ตัง้แต่เดือน
มกราคม ถึง ปลายเดือนกมุภาพนัธ์ 2564 โดยหลงัจากนัน้จงัหวดันนทบรีุมีการผอ่นปรนการจดักิจกรรม การประชมุ 
การสมัมนา การจดัเลีย้ง ที่มีผู้ เข้าร่วมน้อยกวา่ 300 คน จะต้องแจ้งให้ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัรับทราบ และใน
กรณีที่มีผู้ เข้าร่วมมากกวา่ 300 คน ต้องได้รับการอนมุตัิจากส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัด้วยทกุครัง้  

 ภายใต้สถานการณ์ดงักลา่ว บริษัท อาร์ เอ็ม ไอ จ ากดั ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ได้ติดตามและประเมิน
สถานการณ์ดงักล่าวอย่างใกล้ชิด พร้อมทัง้รายงานเหตุการณ์ส าคญัรวมถึงผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชือ้ไวรัสโควิด-19 ให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทราบเป็นระยะ โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทยและเว็บไซต์ของกองทรัสต์ฯ ซึง่สามารถสรุปได้ดงันี ้

วนัท่ีเผยแพร่ รายละเอียด 
24 มีนาคม 2563 แจ้งปิดให้บริการชั่วคราวของศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี 

ภายใต้การบริหารของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์อิมแพ็ค โกรท  ตัง้แต่วนัที่ 
22 มีนาคม – 12 เมษายน 2563 ตามค าสัง่ของจังหวดันนทบุรี ยกเว้น ธนาคารกรุงศรี
อยธุยา จ ากดั (มหาชน) และร้านอาหารฮ่องกงฟิชเชอร์แมน (เฉพาะการสัง่กลบับ้าน หรือ
บริการเดลเิวอร่ีเทา่นัน้) 

31 มีนาคม 2563 แจ้งขยายเวลาการปิดให้บริการชั่วคราวของศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค 
เมืองทองธานี จากเดิมตัง้แต่วนัท่ี 22 มีนาคม – 12 เมษายน 2563 เป็น 1 – 30 เมษายน 
2563 ตามค าสัง่ของจงัหวดันนทบรีุ ยกเว้น ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 

 

30 เมษายน 2563 แจ้งขยายเวลาการปิดให้บริการชั่วคราวของศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค 
เมืองทองธานี ตัง้แต่วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศของรัฐบาล ยกเว้น 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 

1 มิถนุายน 2563 แจ้งเปิดศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายใต้การบริหาร
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็ค โกรท ตามประกาศของจังหวัด
นนทบุรี ตัง้แต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป และด าเนินการตามมาตรการ เพื่อ
ป้องกนัการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโควิด-19 อยา่งเคร่งครัด 

 

2.1.2 การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของกองทรัสต์ฯ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัส 
โควิด-19 

  ตามที่จงัหวดันนทบรีุมีค าสัง่ปิดให้บริการชัว่คราวของศนูย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทอง
ธานี ตัง้แต่วนัที่ 22 มีนาคม ถึง 31 พฤษภาคม 2563 ส่งผลกระทบในวงกว้าง ท าให้ผู้ เช่าพืน้ที่ของกองทรัสต์ฯ ไม่
สามารถเข้าพืน้ที่และเปิดให้บริการได้ตามปกติ โดยกองทรัสต์ฯ ได้มีมาตรการช่วยเหลือผู้ เช่าเพื่อลดผลกระทบเป็น
กรณีเร่งด่วน อาทิ การให้สว่นลดและการยกเว้นการเก็บคา่บริการแก่ผู้ เช่าระยะยาว รวมถึงการคืนเงินมดัจ าให้แก่ผู้
จองใช้บริการพืน้ท่ีที่ไมส่ามารถจดังานในช่วงระยะเวลาดงักลา่วได้ โดยไมม่ีคา่ปรับ 

 ภายหลงัจงัหวดันนทบรีุได้ผ่อนปรนค าสัง่ปิดสถานที่เป็นการชัว่คราว ให้ สามารถเปิดด าเนินการเป็นปกติ
ได้ ตัง้แต่วนัที่ 1 มิถนุายน 2563 เป็นต้นไป กองทรัสต์ฯ จึงได้เปิดให้บริการศนูย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค 
เมืองทองธานี และด าเนินการตามมาตรการตา่งๆที่ทางหนว่ยงานรัฐก าหนด เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส
โควิด-19 อยา่งเคร่งครัด 

 ในระหวา่งการปิดให้บริการชัว่คราวนัน้ ผู้จดัการกองทรัสต์และผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้ด าเนินมาตรการ
ควบคุมรายจ่ายอย่างรัดกุม เตรียมความพร้อมของพืน้ที่และบริการ ปรับปรุงระบบปรับอากาศ จัดเตรียมอปุกรณ์
และเคร่ืองมือท าความสะอาด เคร่ืองฉายแสงยวูีฆ่าเชือ้แบบเคลื่อนท่ี Germ Saber UVC Sterilizer เพื่อใช้ฆา่เชือ้ใน
พืน้ที่ และจัดท าคู่มือสร้างความเข้าใจร่วมกับลูกค้าผู้ จัดงานถึงแนวทางด าเนินการให้บริการในวิถีใหม่ (New 
Normal) ท าให้กองทรัสต์ฯ สามารถกลบัมาจดังานได้อีกครัง้ภายใต้การให้บริการในวิถีใหม ่ในเดือนกรกฎาคม 2563 
โดยมีงานขนาดใหญ่ คือ งานบางกอก อินเตอร์เนชัน่แนล มอเตอร์โชว์ ครัง้ที่ 41 ซึง่มีผู้ เข้าร่วมงานมากกวา่ 1 ล้านคน 
และในเดือนพฤศจิกายน กองทรัสต์ฯ สามารถจัดคอนเสิร์ตได้อีกครัง้ นอกจากนีผู้้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ยงัเสริม
เทคโนโลยี Hybrid Meeting เพื่อรองรับงานประชุมและสมัมนาในรูปแบบ New Normal และกองทรัสต์ฯ ยงัได้รับ
เลือกให้เป็นสถานที่จดัการแข่งขนั BWF Badminton World Tour Finals ซึ่งเป็นรูปแบบการจดัการแข่งขนัแบบวิถี
ใหม่ ภายใต้การบริหารและควบคมุโดยทีมแพทย์ผู้ เช่ียวชาญ ในเดือน มกราคม 2564 อีกด้วย รายละเอียดเป็นไป
ตามที่ปรากฎในรายงานประจ าปี – 31 มีนาคม 2564 
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2.1 การจดัการกองทรัสต์ฯ ในเร่ืองที่ส าคญั ส าหรับปี 2563/2564 
2.1.1 การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโควิด-19 ทีส่ง่ผลตอ่การจดัหาประโยชน์ในทรัพย์สนิของกองทรัสต์ฯ 

 ตามท่ีได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโควิด-19 ครัง้แรกในประเทศไทยในเดือนมกราคม 2563 
และจังหวดันนทบุรีมีค าสัง่ให้ปิดสถานที่ซึ่งรวมถึงศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมเป็นการชั่วคราวตัง้แต่วนัที่ 22 
มีนาคม 2563 – 31 พฤษภาคม 2563 ซึ่งในเวลาต่อมาได้มีมาตรการผ่อนปรนเป็นระยะและอนุญาตให้เปิดบริการ
ศนูย์แสดงสนิค้าและการประชมุได้เมื่อวนัท่ี 1 มิถนุายน 2563 เป็นต้นไป  

 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี กลบัมาเปิดให้บริการจัดงานได้ภายใต้มาตรการ
ป้องกนัที่ภาครัฐก าหนดอยา่งเคร่งครัด อย่างไรก็ดีการจดังานภายใต้มาตรการเว้นระยะห่างคอ่นข้างมาก ท าให้ผู้จดั
งานบางรายมีการเลือ่นการจดังานออกไปก่อน อีกทัง้การเดินทางระหวา่งประเทศยงัไมส่ามารถท าได้เป็นปกติ สง่ผล
ให้การจดังานนานาชาติ หรืองานที่มีผู้ เข้าร่วมทีเ่ป็นชาวตา่งชาติต้องมีการยกเลกิ เลือ่น หรือปรับลดขนาดของงานลง 
และในสว่นของงานคอนเสร์ิตยงัคงไมไ่ด้รับอนญุาตให้จดัจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2563  

 ต่อมาได้เกิดการระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชือ้ไวรัสโควิด -19 ในหลายจังหวัด ในช่วงปลายเดือน
ธันวาคม 2563 จงัหวดันนทบรีุจึงได้มีค าสัง่ห้ามจดักิจกรรมที่มีผู้ เข้าร่วมเป็นจ านวนมาก อนัจะท าให้มีโอกาสสมัผสั
และติดต่อกันได้โดยง่าย ส่งผลให้ลูกค้าของกองทรัสต์ฯ ไม่สามารถเข้ามาใช้บริการพืน้ที่จัดงานได้ ตัง้แต่เดือน
มกราคม ถึง ปลายเดือนกมุภาพนัธ์ 2564 โดยหลงัจากนัน้จงัหวดันนทบรีุมีการผอ่นปรนการจดักิจกรรม การประชมุ 
การสมัมนา การจดัเลีย้ง ท่ีมีผู้ เข้าร่วมน้อยกวา่ 300 คน จะต้องแจ้งให้ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัรับทราบ และใน
กรณีที่มีผู้ เข้าร่วมมากกวา่ 300 คน ต้องได้รับการอนมุตัิจากส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัด้วยทกุครัง้  

 ภายใต้สถานการณ์ดงักลา่ว บริษัท อาร์ เอ็ม ไอ จ ากดั ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ได้ติดตามและประเมิน
สถานการณ์ดงักล่าวอย่างใกล้ชิด พร้อมทัง้รายงานเหตุการณ์ส าคญัรวมถึงผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชือ้ไวรัสโควิด-19 ให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทราบเป็นระยะ โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทยและเว็บไซต์ของกองทรัสต์ฯ ซึง่สามารถสรุปได้ดงันี ้

วนัท่ีเผยแพร่ รายละเอียด 
24 มีนาคม 2563 แจ้งปิดให้บริการชั่วคราวของศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี 

ภายใต้การบริหารของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์อิมแพ็ค โกรท  ตัง้แต่วนัที่ 
22 มีนาคม – 12 เมษายน 2563 ตามค าสัง่ของจังหวดันนทบุรี ยกเว้น ธนาคารกรุงศรี
อยธุยา จ ากดั (มหาชน) และร้านอาหารฮ่องกงฟิชเชอร์แมน (เฉพาะการสัง่กลบับ้าน หรือ
บริการเดลเิวอร่ีเทา่นัน้) 

31 มีนาคม 2563 แจ้งขยายเวลาการปิดให้บริการชั่วคราวของศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค 
เมืองทองธานี จากเดิมตัง้แต่วนัท่ี 22 มีนาคม – 12 เมษายน 2563 เป็น 1 – 30 เมษายน 
2563 ตามค าสัง่ของจงัหวดันนทบรีุ ยกเว้น ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 

 

30 เมษายน 2563 แจ้งขยายเวลาการปิดให้บริการชั่วคราวของศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค 
เมืองทองธานี ตัง้แต่วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศของรัฐบาล ยกเว้น 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 

1 มิถนุายน 2563 แจ้งเปิดศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายใต้การบริหาร
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็ค โกรท ตามประกาศของจังหวัด
นนทบุรี ตัง้แต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป และด าเนินการตามมาตรการ เพ่ือ
ป้องกนัการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโควิด-19 อยา่งเคร่งครัด 

 

2.1.2 การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของกองทรัสต์ฯ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัส 
โควิด-19 

  ตามที่จงัหวดันนทบรีุมีค าสัง่ปิดให้บริการชัว่คราวของศนูย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทอง
ธานี ตัง้แต่วนัที่ 22 มีนาคม ถึง 31 พฤษภาคม 2563 ส่งผลกระทบในวงกว้าง ท าให้ผู้ เช่าพืน้ที่ของกองทรัสต์ฯ ไม่
สามารถเข้าพืน้ที่และเปิดให้บริการได้ตามปกติ โดยกองทรัสต์ฯ ได้มีมาตรการช่วยเหลือผู้ เช่าเพื่อลดผลกระทบเป็น
กรณีเร่งด่วน อาทิ การให้สว่นลดและการยกเว้นการเก็บคา่บริการแก่ผู้ เช่าระยะยาว รวมถึงการคืนเงินมดัจ าให้แก่ผู้
จองใช้บริการพืน้ท่ีที่ไมส่ามารถจดังานในช่วงระยะเวลาดงักลา่วได้ โดยไมม่ีคา่ปรับ 

 ภายหลงัจงัหวดันนทบรีุได้ผ่อนปรนค าสัง่ปิดสถานที่เป็นการชัว่คราว ให้ สามารถเปิดด าเนินการเป็นปกติ
ได้ ตัง้แต่วนัที่ 1 มิถนุายน 2563 เป็นต้นไป กองทรัสต์ฯ จึงได้เปิดให้บริการศนูย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค 
เมืองทองธานี และด าเนินการตามมาตรการตา่งๆที่ทางหนว่ยงานรัฐก าหนด เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส
โควิด-19 อยา่งเคร่งครัด 

 ในระหวา่งการปิดให้บริการชัว่คราวนัน้ ผู้จดัการกองทรัสต์และผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้ด าเนินมาตรการ
ควบคุมรายจ่ายอย่างรัดกุม เตรียมความพร้อมของพืน้ท่ีและบริการ ปรับปรุงระบบปรับอากาศ จัดเตรียมอปุกรณ์
และเคร่ืองมือท าความสะอาด เคร่ืองฉายแสงยวูีฆ่าเชือ้แบบเคลื่อนท่ี Germ Saber UVC Sterilizer เพื่อใช้ฆา่เชือ้ใน
พืน้ท่ี และจัดท าคู่มือสร้างความเข้าใจร่วมกับลูกค้าผู้ จัดงานถึงแนวทางด าเนินการให้บริการในวิถีใหม่ (New 
Normal) ท าให้กองทรัสต์ฯ สามารถกลบัมาจดังานได้อีกครัง้ภายใต้การให้บริการในวิถีใหม ่ในเดือนกรกฎาคม 2563 
โดยมีงานขนาดใหญ่ คือ งานบางกอก อินเตอร์เนชัน่แนล มอเตอร์โชว์ ครัง้ที่ 41 ซึง่มีผู้ เข้าร่วมงานมากกวา่ 1 ล้านคน 
และในเดือนพฤศจิกายน กองทรัสต์ฯ สามารถจัดคอนเสิร์ตได้อีกครัง้ นอกจากนีผู้้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ยงัเสริม
เทคโนโลยี Hybrid Meeting เพื่อรองรับงานประชุมและสมัมนาในรูปแบบ New Normal และกองทรัสต์ฯ ยงัได้รับ
เลือกให้เป็นสถานที่จดัการแข่งขนั BWF Badminton World Tour Finals ซึ่งเป็นรูปแบบการจดัการแข่งขนัแบบวิถี
ใหม่ ภายใต้การบริหารและควบคมุโดยทีมแพทย์ผู้ เช่ียวชาญ ในเดือน มกราคม 2564 อีกด้วย รายละเอียดเป็นไป
ตามที่ปรากฎในรายงานประจ าปี – 31 มีนาคม 2564 
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2.2 แนวทางการจดัการกองทรัสต์ฯ ในอนาคต 
2.2.1 การให้ความสนบัสนนุภาครัฐ 

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ยงัคงรุนแรงอยา่งต่อเนื่อง ซึ่งสง่ผลกระทบตอ่การ
ด าเนินธุรกิจของกองทรัสต์ฯ ในด้านการให้บริการสถานที่จดัแสดงสินค้า นิทรรศการ การประชุม และจัดกิจกรรม
ต่างๆ ต้องหยดุชะงกัตามที่ภาครัฐได้ขอความร่วมมืองดการรวมกลุม่และงานเลีย้งสงัสรรค์ต่างๆ เพื่อยบัยัง้การแพร่
ระบาดของโรค COVID-19 ลกูค้าไม่สามารถเข้ามาใช้บริการพืน้ที่ในการจัดงานได้ ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และ
ผู้จดัการกองทรัสต์ จึงตระหนกัถึงสถานการณ์ดงักลา่ว และต้องการสนบัสนนุภาครัฐ และช่วยเหลือประชาชนผู้ติด
เชือ้ที่ต้องเข้ารับการรักษาอยา่งเร่งดว่น จึงได้สนบัสนนุพืน้ท่ีของกองทรัสต์ฯ ได้แก่ อาคารอิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ ให้ทาง
กระทรวงสาธารณสุขจัดตัง้โรงพยาบาลบุษราคัม เพื่อเป็นสถานที่ในการดูแลผู้ ป่วยติดเชือ้ไวรัสโควิด-19 เป็น
ระยะเวลา 2 เดือน ตัง้แตเ่ดือนพฤษภาคม – มิถนุายน 2564 โดยสามารถรองรับผู้ ป่วยได้มากถึง 5,200 เตียง  

ทางกองทรัสต์ฯ ยินดีสนบัสนนุพืน้ท่ีโดยไมค่ิดคา่เช่า ส าหรับคา่ใช้จ่ายตา่งๆ จะได้รับการสนบัสนนุโดยภาครัฐ 
กองทรัสต์ฯ หวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่จะเป็นสว่นหนึง่ในการสร้างประโยชน์ต่อสงัคม ประเทศชาติ และร่วมสนบัสนนุความ
ปลอดภยัด้านสาธารณสขุของประชาชนเป็นส าคญั และขอร่วมส่งก าลงัใจให้บุคลากรทางการแพทย์  หน่วยงาน
ผู้ดแูลควบคมุโรค และคนไทยทกุคน ผา่นพ้นสถานการณ์นีไ้ปได้ด้วยกนัในเร็ววนั 

2.2.2 แนวทางการจดัการกองทรัสต์ฯ ในอนาคต 

ผู้จัดการกองทรัสต์และผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ จะบริหารจัดการให้เป็นไปตามแนวทางที่ก าหนดไว้ โดย
มุง่เน้นท่ีจะสร้างผลประโยชน์ตอบแทนแก่กองทรัสต์ฯ และค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เป็นส าคญั ในปี 
2564/2565 กองทรัสต์ฯ ยังคงได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโควิด -19 ผู้ จัดการกองทรัสต์และ
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ได้มีมาตรการเพื่อจดัการและบริหารทรัพย์สินของกองทรัสต์ฯ เช่น การเจรจาลดคา่ใช้จ่าย
ประจ าของกองทรัสต์ฯ ให้เหลอืเทา่ที่จ าเป็น เพื่อรักษากระแสเงินสด และเพิ่มความสามารถในการแขง่ขนัในตลาด มี
การเตรียมความพร้อมของพืน้ท่ีให้บริการอย่างสม ่าเสมอ พร้อมทัง้รักษาความสมัพันธ์กับลูกค้า โดยให้ข้อมูล
สถานการณ์ที่เกิดขึน้เป็นระยะ และเพิ่มรูปแบบการจดังาน โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ  เพื่อเป็นทางเลอืกให้กบัลกูค้า  

 

วาระที่ 3. รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2563/2564  

บริษัทฯ ขอรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ดังรายละเอียดปรากฏตาม
รายงานประจ าปี – 31 มีนาคม 2564 โดยมีสาระส าคญัสรุปได้ดงันี ้ 

 ผลการด าเนินงานรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564 

ผลการด าเนินงาน (ล้านบาท) 
1 เมษายน 2563 – 
31 มีนาคม 2564 

1 เมษายน 2562 – 
31 มีนาคม 2563 

เปลีย่นแปลง 
(ร้อยละ) 

1. รายได้จากการลงทนุรวม 1,102.56 2,294.76 (51.95) 
1.1 รายได้จากการให้บริการพืน้ที่ 1,087.11 2,283.08 (52.38) 
1.2 รายได้จากดอกเบีย้ 0.71 4.74  (84.92) 
1.3 รายได้อื่น 14.74 6.94  112.48  

 

ผลการด าเนินงาน (ล้านบาท) 1 เมษายน 2563 – 
31 มีนาคม 2564 

1 เมษายน 2562 – 
31 มีนาคม 2563 

เปลีย่นแปลง 
(ร้อยละ) 

2. คา่ใช้จา่ยรวม 662.28 1,073.72  (38.32) 
3. ก าไรจากการลงทนุสทุธิ 440.28 1,221.04  (63.94) 
4. พืน้ท่ีฮอลล์ (ตารางเมตร) 122,165.00 122,165.00 - 
5. อตัราการใช้พืน้ท่ีเฉลีย่ 27.03% 45.97% (41.30) 
6. อตัราคา่บริการพืน้ท่ีเฉลีย่ (บาท/ ตร.ม./วนั)  66.71 77.25 (13.64) 

 

วาระที่ 4. รับทราบงบการเงนิส าหรับรอบปีสิน้สุดวนัที่ 31 มีนาคม 2564 ของกองทรัสต์ฯ   

งบการเงินส าหรับรอบปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยนางสาววรรณวิไล 
เพชรสร้าง ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5315 ผู้สอบบญัชีซึง่สงักดั บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เมื่อวนัท่ี 20 พฤษภาคม 
2564 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นวา่งบการเงินดงักลา่วได้จดัเตรียมอยา่งถกูต้องครบถ้วนและเพียงพอตาม
หลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป จึงได้อนุมตัิงบการเงินดงักล่าว และเห็นสมควรแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื่อรับทราบ โดยมี
รายละเอียดงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และ งบกระแสเงินสดปรากฏตามรายงานประจ าปี - 31 
มีนาคม 2564 ทัง้นี ้ข้อมลูทางการเงินสามารถสรุปได้ดงันี ้

รายการ (ล้านบาท) 1 เมษายน 2563 – 
31 มีนาคม 2564 

1 เมษายน 2562 – 
31 มีนาคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

สนิทรัพย์รวม 20,272.16 20,408.62 
หนีส้นิรวม 4,266.57 4,301.25 
สนิทรัพย์สทุธิ 16,005.59 16,107.37 
สนิทรัพย์สทุธิตอ่หนว่ย (บาท) 10.7963 10.8650 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

รวมรายได้ 1,102.56 2,294.76 
รวมคา่ใช้จา่ย 662.28 1,073.72 
ก าไรจากการลงทนุสทุธิ 440.28 1,221.04 
รวมรายการก าไรท่ีเกิดขึน้และยงัไมเ่กิดขึน้จากเงินลงทนุ 6.42 16.78 
การเพิม่ขึน้ในสนิทรัพย์สทุธิจากการด าเนินงาน 446.70 1,237.82 
การเพิม่ขึน้ในสนิทรัพย์สทุธิจากการด าเนินงาน ตอ่หนว่ยทรัสต์ 
(บาท) 0.30 0.83 

งบกระแสเงนิสด 

กระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 249.79 1,924.58 
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2.2 แนวทางการจดัการกองทรัสต์ฯ ในอนาคต 
2.2.1 การให้ความสนบัสนนุภาครัฐ 

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ยงัคงรุนแรงอยา่งต่อเนื่อง ซึ่งสง่ผลกระทบตอ่การ
ด าเนินธุรกิจของกองทรัสต์ฯ ในด้านการให้บริการสถานที่จดัแสดงสินค้า นิทรรศการ การประชุม และจัดกิจกรรม
ต่างๆ ต้องหยดุชะงกัตามที่ภาครัฐได้ขอความร่วมมืองดการรวมกลุม่และงานเลีย้งสงัสรรค์ต่างๆ เพื่อยบัยัง้การแพร่
ระบาดของโรค COVID-19 ลกูค้าไม่สามารถเข้ามาใช้บริการพืน้ที่ในการจัดงานได้ ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และ
ผู้จดัการกองทรัสต์ จึงตระหนกัถึงสถานการณ์ดงักลา่ว และต้องการสนบัสนนุภาครัฐ และช่วยเหลือประชาชนผู้ติด
เชือ้ที่ต้องเข้ารับการรักษาอยา่งเร่งดว่น จึงได้สนบัสนนุพืน้ท่ีของกองทรัสต์ฯ ได้แก่ อาคารอิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ ให้ทาง
กระทรวงสาธารณสุขจัดตัง้โรงพยาบาลบุษราคัม เพื่อเป็นสถานที่ในการดูแลผู้ ป่วยติดเชือ้ไวรัสโควิด-19 เป็น
ระยะเวลา 2 เดือน ตัง้แตเ่ดือนพฤษภาคม – มิถนุายน 2564 โดยสามารถรองรับผู้ ป่วยได้มากถึง 5,200 เตียง  

ทางกองทรัสต์ฯ ยินดีสนบัสนนุพืน้ท่ีโดยไมค่ิดคา่เช่า ส าหรับคา่ใช้จ่ายตา่งๆ จะได้รับการสนบัสนนุโดยภาครัฐ 
กองทรัสต์ฯ หวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่จะเป็นสว่นหนึง่ในการสร้างประโยชน์ต่อสงัคม ประเทศชาติ และร่วมสนบัสนนุความ
ปลอดภยัด้านสาธารณสขุของประชาชนเป็นส าคญั และขอร่วมส่งก าลงัใจให้บุคลากรทางการแพทย์  หน่วยงาน
ผู้ดแูลควบคมุโรค และคนไทยทกุคน ผา่นพ้นสถานการณ์นีไ้ปได้ด้วยกนัในเร็ววนั 

2.2.2 แนวทางการจดัการกองทรัสต์ฯ ในอนาคต 

ผู้จัดการกองทรัสต์และผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ จะบริหารจัดการให้เป็นไปตามแนวทางท่ีก าหนดไว้ โดย
มุง่เน้นท่ีจะสร้างผลประโยชน์ตอบแทนแก่กองทรัสต์ฯ และค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เป็นส าคญั ในปี 
2564/2565 กองทรัสต์ฯ ยังคงได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโควิด -19 ผู้ จัดการกองทรัสต์และ
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ได้มีมาตรการเพื่อจดัการและบริหารทรัพย์สินของกองทรัสต์ฯ เช่น การเจรจาลดคา่ใช้จ่าย
ประจ าของกองทรัสต์ฯ ให้เหลอืเทา่ที่จ าเป็น เพื่อรักษากระแสเงินสด และเพิ่มความสามารถในการแขง่ขนัในตลาด มี
การเตรียมความพร้อมของพืน้ที่ให้บริการอย่างสม ่าเสมอ พร้อมทัง้รักษาความสมัพันธ์กับลูกค้า โดยให้ข้อมูล
สถานการณ์ที่เกิดขึน้เป็นระยะ และเพิ่มรูปแบบการจดังาน โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ  เพื่อเป็นทางเลอืกให้กบัลกูค้า  

 

วาระที่ 3. รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2563/2564  

บริษัทฯ ขอรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ดังรายละเอียดปรากฏตาม
รายงานประจ าปี – 31 มีนาคม 2564 โดยมีสาระส าคญัสรุปได้ดงันี ้ 

 ผลการด าเนินงานรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564 

ผลการด าเนินงาน (ล้านบาท) 1 เมษายน 2563 – 
31 มีนาคม 2564 

1 เมษายน 2562 – 
31 มีนาคม 2563 

เปลีย่นแปลง 
(ร้อยละ) 

1. รายได้จากการลงทนุรวม 1,102.56 2,294.76 (51.95) 
1.1 รายได้จากการให้บริการพืน้ที่ 1,087.11 2,283.08 (52.38) 
1.2 รายได้จากดอกเบีย้ 0.71 4.74  (84.92) 
1.3 รายได้อื่น 14.74 6.94  112.48  

 

ผลการด าเนินงาน (ล้านบาท) 1 เมษายน 2563 – 
31 มีนาคม 2564 

1 เมษายน 2562 – 
31 มีนาคม 2563 

เปลีย่นแปลง 
(ร้อยละ) 

2. คา่ใช้จา่ยรวม 662.28 1,073.72  (38.32) 
3. ก าไรจากการลงทนุสทุธิ 440.28 1,221.04  (63.94) 
4. พืน้ท่ีฮอลล์ (ตารางเมตร) 122,165.00 122,165.00 - 
5. อตัราการใช้พืน้ท่ีเฉลีย่ 27.03% 45.97% (41.30) 
6. อตัราคา่บริการพืน้ท่ีเฉลีย่ (บาท/ ตร.ม./วนั)  66.71 77.25 (13.64) 

 

วาระที่ 4. รับทราบงบการเงนิส าหรับรอบปีสิน้สุดวนัที่ 31 มีนาคม 2564 ของกองทรัสต์ฯ   

งบการเงินส าหรับรอบปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยนางสาววรรณวิไล 
เพชรสร้าง ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5315 ผู้สอบบญัชีซึง่สงักดั บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เมื่อวนัท่ี 20 พฤษภาคม 
2564 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นวา่งบการเงินดงักลา่วได้จดัเตรียมอยา่งถกูต้องครบถ้วนและเพียงพอตาม
หลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป จึงได้อนุมตัิงบการเงินดงักล่าว และเห็นสมควรแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื่อรับทราบ โดยมี
รายละเอียดงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และ งบกระแสเงินสดปรากฏตามรายงานประจ าปี - 31 
มีนาคม 2564 ทัง้นี ้ข้อมลูทางการเงินสามารถสรุปได้ดงันี ้

รายการ (ล้านบาท) 
1 เมษายน 2563 – 
31 มีนาคม 2564 

1 เมษายน 2562 – 
31 มีนาคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

สนิทรัพย์รวม 20,272.16 20,408.62 
หนีส้นิรวม 4,266.57 4,301.25 
สนิทรัพย์สทุธิ 16,005.59 16,107.37 
สนิทรัพย์สทุธิตอ่หนว่ย (บาท) 10.7963 10.8650 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

รวมรายได้ 1,102.56 2,294.76 
รวมคา่ใช้จา่ย 662.28 1,073.72 
ก าไรจากการลงทนุสทุธิ 440.28 1,221.04 
รวมรายการก าไรท่ีเกิดขึน้และยงัไมเ่กิดขึน้จากเงินลงทนุ 6.42 16.78 
การเพิม่ขึน้ในสนิทรัพย์สทุธิจากการด าเนินงาน 446.70 1,237.82 
การเพิม่ขึน้ในสนิทรัพย์สทุธิจากการด าเนินงาน ตอ่หนว่ยทรัสต์ 
(บาท) 0.30 0.83 

งบกระแสเงนิสด 

กระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 249.79 1,924.58 
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รายการ (ล้านบาท) 1 เมษายน 2563 – 
31 มีนาคม 2564 

1 เมษายน 2562 – 
31 มีนาคม 2563 

กระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน (671.96) (1,479.53) 
เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิม่ขึน้ (ลดลง)สทุธิ (422.17) 445.05 
เงินสดและเงินฝากธนาคารต้นปี 685.79 240.74 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดปลายปี 263.62 685.79 

 

วาระที่ 5. รับทราบเร่ืองการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ประจ าปี 2563/2564 

 ตามที่กองทรัสต์ฯ ได้มีนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์  โดย
ก าหนดให้ผู้จดัการกองทรัสต์จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 90 ของก าไรสทุธิที่ปรับปรุง
แล้วของรอบปีบญัชี โดยจ่ายประโยชน์ตอบแทนไมเ่กินกวา่ปีละ 4 ครัง้  

 ผลการด าเนินงานประจ าปี 2563/2564 กองทรัสต์ฯ มีก าไรสทุธิการเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สทุธิจากการด าเนินงาน 
เท่ากับ 446.70 ล้านบาท ผู้ จัดการกองทรัสต์จึงประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทนประจ าปี  2563/2564 ให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ในอตัรา 0.32 บาท ต่อ 1 หน่วยทรัสต์ จากผลการด าเนินงานระหว่างวนัที่ 1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 
2564 โดยสรุปได้ ดงันี ้

ผลการด าเนินงาน 
1 เมษายน – 
30 มิถุนายน 

2563 

1 กรกฎาคม – 
30 กันยายน 

2563 

1 ตุลาคม –  
31 ธันวาคม 

2563 

1 มกราคม – 
31 มีนาคม 

2564 
รวม 

การเพิม่ขึน้ในสนิทรัพย์สทุธิจากการ
ด าเนินงาน (ล้านบาท)  

(73.33) 185.53 301.21 33.29 446.70 

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

อตัราประโยชน์ตอบแทนจ่ายตอ่หนว่ย  - 0.12 0.20 - 0.32 
อตัราสว่นการจา่ยประโยชน์ตอบแทน
ตอ่ก าไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้ว (ร้อยละ) 

- 97.23 99.11 - 109.79 

วนัจ่ายประโยชน์ตอบแทน  - 14 ธนัวาคม 
2563 

12 มีนาคม 
2564 

-  

  

 

 

 

 

 

วาระที่ 6. รับทราบการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2564/2565 

ผู้จัดการกองทรัสต์ได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ รับทราบการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีจาก
บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของกองทรัสต์ฯ ประจ าปี 2564/2565 โดยมีรายช่ือดงันี ้

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

โดยก าหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
กองทรัสต์ฯ ได้ และในกรณีที่ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งดงักลา่วไม่สามารถปฏิบตัิงานได้ให้บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอื่นของบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ท าหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของกองทรัสต์ฯ แทน  

บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด มีความอิสระต่อการท าหน้าที่ ไม่มีความสมัพนัธ์หรือส่วนได้เสียกับกองทรัสต์ฯ 
ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว และมีความอิสระตอ่การท าหน้าที่  

บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ได้รับการแต่งตัง้เป็นผู้สอบบญัชีของกองทรัสต์มาแล้วเป็นระยะเวลา 7 ปี (ตัง้แต่
รอบระยะเวลาบญัชีปี 2557/2558 – ปัจจุบนั) โดยก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2564/2565 ส าหรับการสอบบญัชีเป็น
จ านวนเงิน 2,300,000 บาท และไมม่ีคา่ตอบแทนอื่น ซึง่คา่ตอบแทนประจ าปี 2563/2564 เปรียบเทียบกบัปี 2564/2565 มี
รายละเอียดดงันี ้

คา่ตอบแทน ปี 2563/2564 ปี 2564/2565 เปลีย่นแปลง 
คา่สอบบญัชี 2,410,000 2,300,000 (4.56%) 

 
เนื่องจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เพิ่มทางเลือกให้กองทรัสต์ฯ สามารถจดัท ารายงานประจ าปี ใน

รูปแบบของ QR Code ได้ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงได้จดัท ารายงานประจ าปี – 31 มีนาคม 2564 ในรูปแบบ QR Code เพื่อจดัสง่
ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ อยา่งไรก็ดี หากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทา่นใดประสงค์จะขอรับรายงานประจ าปี – 31 มีนาคม 2564 แบบ
รูปเลม่ ท่านสามารถติดต่อขอรับได้ที่ คณุศภุาวชั กิจวิมลตระกลู บริษัท อาร์ เอ็ม ไอ จ ากดั เลขที่ 47/569-576 หมู่ที่ 3 ชัน้ 
10 คอนโดมิเนียมอุตสาหกรรม นิวเจนีวา ถนนป๊อปปูล่า 3 ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120 หมายเลข
โทรศพัท์ 02-833-5589 โทรสาร 02-833-5588 อีเมล supawatk@rmicompany.co.th 

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ส่งค าถามหรือสอบถามข้อสงสัยเก่ียวกับข้อมูลได้ตั้งแต ่
วั น ที่  28 มิ ถุ น า ย น  ถึ ง  วั น ที่  20 ก ร ก ฎ า ค ม  2564 โ ด ย ส่ ง ค า ถ า ม ม า ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง ก อ ง ท รั ส ต์ ฯ 
(http://investor.impactgrowthreit.com/home.html#1) ในเมนสูอบถามข้อมลู (ติดต่อนกัลงทนุสมัพนัธ์) หรือสามารถสง่ 
e-mail มาที่ enquiry@rmicompany.co.th และขอรบกวนท่านผู้ ถือหน่วยทรัสต์ระบุช่ือและนามสกุลของท่านผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์เพื่อประกอบข้อสอบถาม ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะด าเนินการสรุปประเด็นส าคญัในลกัษณะค าถามและค าตอบ และ
เผยแพร่ผา่นระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ภายในวนัท่ี 3 สงิหาคม 2564 
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รายการ (ล้านบาท) 1 เมษายน 2563 – 
31 มีนาคม 2564 

1 เมษายน 2562 – 
31 มีนาคม 2563 

กระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน (671.96) (1,479.53) 
เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิม่ขึน้ (ลดลง)สทุธิ (422.17) 445.05 
เงินสดและเงินฝากธนาคารต้นปี 685.79 240.74 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดปลายปี 263.62 685.79 

 

วาระที่ 5. รับทราบเร่ืองการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ประจ าปี 2563/2564 

 ตามที่กองทรัสต์ฯ ได้มีนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์  โดย
ก าหนดให้ผู้จดัการกองทรัสต์จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 90 ของก าไรสทุธิท่ีปรับปรุง
แล้วของรอบปีบญัชี โดยจ่ายประโยชน์ตอบแทนไมเ่กินกวา่ปีละ 4 ครัง้  

 ผลการด าเนินงานประจ าปี 2563/2564 กองทรัสต์ฯ มีก าไรสทุธิการเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สทุธิจากการด าเนินงาน 
เท่ากับ 446.70 ล้านบาท ผู้ จัดการกองทรัสต์จึงประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทนประจ าปี  2563/2564 ให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ในอตัรา 0.32 บาท ต่อ 1 หน่วยทรัสต์ จากผลการด าเนินงานระหว่างวนัที่ 1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 
2564 โดยสรุปได้ ดงันี ้

ผลการด าเนินงาน 
1 เมษายน – 
30 มิถุนายน 

2563 

1 กรกฎาคม – 
30 กันยายน 

2563 

1 ตุลาคม –  
31 ธันวาคม 

2563 

1 มกราคม – 
31 มีนาคม 

2564 
รวม 

การเพิม่ขึน้ในสนิทรัพย์สทุธิจากการ
ด าเนินงาน (ล้านบาท)  

(73.33) 185.53 301.21 33.29 446.70 

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

อตัราประโยชน์ตอบแทนจ่ายตอ่หนว่ย  - 0.12 0.20 - 0.32 
อตัราสว่นการจา่ยประโยชน์ตอบแทน
ตอ่ก าไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้ว (ร้อยละ) 

- 97.23 99.11 - 109.79 

วนัจ่ายประโยชน์ตอบแทน  - 14 ธนัวาคม 
2563 

12 มีนาคม 
2564 

-  

  

 

 

 

 

 

วาระที่ 6. รับทราบการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2564/2565 

ผู้จัดการกองทรัสต์ได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ รับทราบการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีจาก
บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของกองทรัสต์ฯ ประจ าปี 2564/2565 โดยมีรายช่ือดงันี ้

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

โดยก าหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
กองทรัสต์ฯ ได้ และในกรณีที่ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งดงักลา่วไม่สามารถปฏิบตัิงานได้ให้บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอื่นของบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ท าหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของกองทรัสต์ฯ แทน  

บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด มีความอิสระต่อการท าหน้าที่ ไม่มีความสมัพนัธ์หรือส่วนได้เสียกับกองทรัสต์ฯ 
ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว และมีความอิสระตอ่การท าหน้าที่  

บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ได้รับการแต่งตัง้เป็นผู้สอบบญัชีของกองทรัสต์มาแล้วเป็นระยะเวลา 7 ปี (ตัง้แต่
รอบระยะเวลาบญัชีปี 2557/2558 – ปัจจุบนั) โดยก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2564/2565 ส าหรับการสอบบญัชีเป็น
จ านวนเงิน 2,300,000 บาท และไมม่ีคา่ตอบแทนอื่น ซึง่คา่ตอบแทนประจ าปี 2563/2564 เปรียบเทียบกบัปี 2564/2565 มี
รายละเอียดดงันี ้

คา่ตอบแทน ปี 2563/2564 ปี 2564/2565 เปลีย่นแปลง 
คา่สอบบญัชี 2,410,000 2,300,000 (4.56%) 

 
เนื่องจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เพิ่มทางเลือกให้กองทรัสต์ฯ สามารถจดัท ารายงานประจ าปี ใน

รูปแบบของ QR Code ได้ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงได้จดัท ารายงานประจ าปี – 31 มีนาคม 2564 ในรูปแบบ QR Code เพื่อจดัสง่
ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ อยา่งไรก็ดี หากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทา่นใดประสงค์จะขอรับรายงานประจ าปี – 31 มีนาคม 2564 แบบ
รูปเลม่ ท่านสามารถติดต่อขอรับได้ที่ คณุศภุาวชั กิจวิมลตระกลู บริษัท อาร์ เอ็ม ไอ จ ากดั เลขที่ 47/569-576 หมู่ที่ 3 ชัน้ 
10 คอนโดมิเนียมอุตสาหกรรม นิวเจนีวา ถนนป๊อปปูล่า 3 ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120 หมายเลข
โทรศพัท์ 02-833-5589 โทรสาร 02-833-5588 อีเมล supawatk@rmicompany.co.th 

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ส่งค าถามหรือสอบถามข้อสงสัยเก่ียวกับข้อมูลได้ตั้งแต ่
วั น ที่  28 มิ ถุ น า ย น  ถึ ง  วั น ที่  20 ก ร ก ฎ า ค ม  2564 โ ด ย ส่ ง ค า ถ า ม ม า ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง ก อ ง ท รั ส ต์ ฯ 
(http://investor.impactgrowthreit.com/home.html#1) ในเมนสูอบถามข้อมลู (ติดต่อนกัลงทนุสมัพนัธ์) หรือสามารถสง่ 
e-mail มาที่ enquiry@rmicompany.co.th และขอรบกวนท่านผู้ ถือหน่วยทรัสต์ระบุช่ือและนามสกุลของท่านผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์เพื่อประกอบข้อสอบถาม ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะด าเนินการสรุปประเด็นส าคญัในลกัษณะค าถามและค าตอบ และ
เผยแพร่ผา่นระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ภายในวนัท่ี 3 สงิหาคม 2564 
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 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่ตอบค าถามหรือข้อสงสยั ในกรณีบริษัทฯ ไม่ได้รับข้อมลูของผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือ
ข้อมลูของผู้ ถือหน่วยทรัสต์คลาดเคลื่อนหรือไม่ถกูต้อง หรือในกรณีที่เป็นข้อมูลความลบัที่ไม่อาจเปิดเผยได้หรือข้อมูลที่
กระทบสทิธิของบคุคลอื่น 
  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

  
ขอแสดงความนบัถือ  

 

(พ.อ.พิชยั น าศิริกลุ) 
ประธานกรรมการ 

  

 

เอกสารแนบ 1 

 

รายงานประจ าปี – 31 มีนาคม 2564 
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 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่ตอบค าถามหรือข้อสงสยั ในกรณีบริษัทฯ ไม่ได้รับข้อมลูของผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือ
ข้อมลูของผู้ ถือหน่วยทรัสต์คลาดเคลื่อนหรือไม่ถกูต้อง หรือในกรณีที่เป็นข้อมูลความลบัที่ไม่อาจเปิดเผยได้หรือข้อมูลที่
กระทบสทิธิของบคุคลอื่น 
  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

  
ขอแสดงความนบัถือ  

 

(พ.อ.พิชยั น าศิริกลุ) 
ประธานกรรมการ 

  

 

เอกสารแนบ 1 

 

รายงานประจ าปี – 31 มีนาคม 2564 
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เอกสารแนบ 2 

 

ประวัติและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชขีองกองทรัสต์ฯ ประจ าปี 2564/2565 

 

ชื่อ: นางสาวรัตนา จาละ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3734 

อาย:ุ 56 ปี 
วุฒกิารศึกษา: บญัชีมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ต าแหน่งของผู้สอบบัญชีในส านักงาน: หุ้นสว่น 
ประสบการณ์การตรวจสอบ: ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) 

ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)  
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท ไทยรับประกนัภยัตอ่ จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท หลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน) 

 

  

 

เอกสารแนบ 2 

 

ประวัติและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชขีองกองทรัสต์ฯ ประจ าปี 2564/2565 

 

ชื่อ: นางสาวสมใจ  คณุปสตุ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4499 

  

อายุ: 50 ปี 
  

วุฒกิารศึกษา: บญัชีมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
  

ต าแหน่งของผู้สอบบัญชีใน
ส านักงาน: 

หุ้นสว่น 

  

ประสบการณ์การตรวจสอบ: บริษัท ราชธานี ลสิซิ่ง จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท ไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)   
บริษัท ธนชาตประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั 
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท เมืองไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท นวกิจประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท สนิมัน่คงประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท เมืองไทย ลสิซิ่ง จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท หลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 2 

 

ประวัติและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชขีองกองทรัสต์ฯ ประจ าปี 2564/2565 

 

ชื่อ: นางสาวรัตนา จาละ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3734 

อาย:ุ 56 ปี 
วุฒกิารศึกษา: บญัชีมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ต าแหน่งของผู้สอบบัญชีในส านักงาน: หุ้นสว่น 
ประสบการณ์การตรวจสอบ: ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) 

ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)  
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท ไทยรับประกนัภยัตอ่ จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท หลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน) 

 

  

 

เอกสารแนบ 2 

 

ประวัติและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชขีองกองทรัสต์ฯ ประจ าปี 2564/2565 

 

ช่ือ: นางสาวสมใจ  คณุปสตุ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4499 

  

อายุ: 50 ปี 
  

วุฒกิารศึกษา: บญัชีมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
  

ต าแหน่งของผู้สอบบัญชีใน
ส านักงาน: 

หุ้นสว่น 

  

ประสบการณ์การตรวจสอบ: บริษัท ราชธานี ลสิซิ่ง จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท ไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)   
บริษัท ธนชาตประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั 
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท เมืองไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท นวกิจประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท สนิมัน่คงประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท เมืองไทย ลสิซิ่ง จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท หลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 2 

 

ประวัติและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชขีองกองทรัสต์ฯ ประจ าปี 2564/2565 

 

ช่ือ: นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5315 

  

อายุ: 49 ปี 
  

วุฒกิารศึกษา: บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
  

ต าแหน่งของผู้สอบบัญชีใน
ส านักงาน: 

หุ้นสว่น 

  

ประสบการณ์การตรวจสอบ: บริษัท เดซิกนี ฟอร์ อีทีเอ คอนแทรคท์ จ ากดั 
บริษัท เจ เอม็ ที เนท็เวอร์ค เซอร์วิสเซส็ จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท สคิบ เซอร์วิส จ ากดั 
บริษัท ธนชาต เทรนน่ิง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั 
บริษัท ธนชาต แมเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั 
บริษัท เนชัน่แนล ลีซซิ่ง จ ากดั 
บริษัท ทบัละม ุรีสอร์ท ดีเวลลอปเม้นท์ส จ ากดั 
บริษัท ไม้ขาว รีสอร์ท ดีเวลลอปเม้นท์ส จ ากดั 
บริษัท สตัหีบ ดีเวลลอปเม้นท์ส จ ากดั 
บริษัท แมพิ่มพ์ รีสอร์ท ดีเวลลอปเม้นท์ส จ ากดั 

  

 


