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 ตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ที่ สร. 7/2564 เรื่อง การ
ด าเนินการจัดประชุมสามัญประจ าปี และการผ่อนผันข้อก าหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัยใ์นปี พ.ศ. 2564 เนื่องจากสถานการณก์ารระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด 2019) ขอ้ 2 ใน
กรณีที่วาระการประชมุประจ าปีที่จดัขึน้ในปี พ.ศ. 2564 ของผูถื้อหนว่ยทรสัตข์องกองทรสัตใ์ดเป็นการประชมุเพื่อรายงาน
ใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตท์ราบเทา่นัน้ โดยไม่มีการขอมติจากผูถื้อหนว่ยทรสัต ์ผูจ้ดัการกองทรสัตอ์าจด าเนินการดว้ยวิธีการอื่น
แทนการจดัประชมุสามญัประจ าปี 2564 เพื่อรายงานใหผู้ถื้อหนว่ยทรสัตท์ราบ  

 บรษัิท อาร ์เอ็ม ไอ จ ากดั (“บรษัิทฯ”) ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต ์ของทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยอ์ิม
แพ็ค โกรท (“กองทรสัตฯ์”) ขอเรยีนใหท้ราบวา่ ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ครัง้ที่ 2/2564 ณ วนัท่ี 20 พฤษภาคม 2564 
ไดม้ีมติอนมุตัิการจดัสง่รายงานใหผู้ถื้อหนว่ยทรสัตร์บัทราบแทนการจดัประชมุสามญัผูถื้อหนว่ยทรสัต ์ประจ าปี 2564 โดย 
ไมม่ีการขอมติจากผูถื้อหนว่ยทรสัต ์มีเพียงวาระเพื่อทราบ 

 ดว้ยเหตนุีบ้รษัิทฯ จึงขอแจง้ขอ้มลูตา่งๆ เก่ียวกบักองทรสัตฯ์ ประจ าปี 2563/2564 ใหผู้ถื้อหนว่ยทรสัตท์ราบ ดงันี ้

วาระที ่1. รับทราบรายงานการประชุมผู้ถอืหน่วยทรัสตส์ามัญประจ าปี 2563 

บริษัทฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์สามัญประจ าปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 21 
กรกฎาคม 2563 และไดจ้ัดส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ภายในเวลาที่
กฎหมายก าหนดพรอ้มทัง้เผยแพรท่างเว็บไซตข์องกองทรสัตฯ์ เพื่อใหผู้ถื้อหนว่ยทรสัตร์บัทราบรายงานการประชมุดงักลา่ว  

วาระที ่2. รับทราบการจัดการกองทรัสตฯ์ ในเร่ืองที่ส าคัญ และแนวทางการจัดการกองทรัสตฯ์ ในอนาคต 

บริษัทฯ ขอแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตร์บัทราบการจดัการกองทรสัตฯ์ ในเรื่องที่ส  าคญั ส าหรบัปี 2563/2564 และ
แนวทางการจดัการกองทรสัตฯ์ ในอนาคต โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

2.1 การจดัการกองทรสัตฯ์ ในเรือ่งที่ส  าคญั ส าหรบัปี 2563/2564 
2.1.1 การแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโควิด-19 ทีส่ง่ผลตอ่การจดัหาประโยชนใ์นทรพัยส์นิของกองทรสัตฯ์ 



 

 

 ตามที่ไดเ้กิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโควิด-19 ครัง้แรกในประเทศไทยในเดือนมกราคม 2563 
และจังหวดันนทบุรีมีค  าสั่งให้ปิดสถานที่ซึ่งรวมถึงศูนยแ์สดงสินคา้และการประชุมเป็นการชั่วคราวตัง้แต่วนัที่ 22 
มีนาคม 2563 – 31 พฤษภาคม 2563 ซึ่งในเวลาต่อมาไดม้ีมาตรการผ่อนปรนเป็นระยะและอนุญาตใหเ้ปิดบริการ
ศนูยแ์สดงสนิคา้และการประชมุไดเ้มื่อวนัท่ี 1 มิถนุายน 2563 เป็นตน้ไป  

 ศูนยแ์สดงสินคา้และการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี กลบัมาเปิดใหบ้ริการจัดงานไดภ้ายใตม้าตรการ
ป้องกนัที่ภาครฐัก าหนดอยา่งเครง่ครดั อย่างไรก็ดีการจดังานภายใตม้าตรการเวน้ระยะห่างคอ่นขา้งมาก ท าใหผู้จ้ดั
งานบางรายมีการเลือ่นการจดังานออกไปก่อน อีกทัง้การเดินทางระหวา่งประเทศยงัไมส่ามารถท าไดเ้ป็นปกติ สง่ผล
ใหก้ารจดังานนานาชาติ หรอืงานที่มีผูเ้ขา้รว่มทีเ่ป็นชาวตา่งชาติตอ้งมีการยกเลกิ เลือ่น หรอืปรบัลดขนาดของงานลง 
และในสว่นของงานคอนเสริต์ยงัคงไมไ่ดร้บัอนญุาตใหจ้ดัจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2563  

 ต่อมาไดเ้กิดการระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชือ้ไวรัสโควิด -19 ในหลายจังหวัด ในช่วงปลายเดือน
ธันวาคม 2563 จงัหวดันนทบรุีจึงไดม้ีค  าสั่งหา้มจดักิจกรรมที่มีผูเ้ขา้รว่มเป็นจ านวนมาก อนัจะท าใหม้ีโอกาสสมัผสั
และติดต่อกันไดโ้ดยง่าย ส่งผลใหลู้กคา้ของกองทรสัตฯ์ ไม่สามารถเขา้มาใช้บริการพืน้ที่จัดงานได ้ตัง้แต่เดือน
มกราคม ถึง ปลายเดือนกมุภาพนัธ ์2564 โดยหลงัจากนัน้จงัหวดันนทบรุีมีการผอ่นปรนการจดักิจกรรม การประชมุ 
การสมัมนา การจดัเลีย้ง ที่มีผูเ้ขา้รว่มนอ้ยกวา่ 300 คน จะตอ้งแจง้ใหส้  านกังานสาธารณสขุจงัหวดัรบัทราบ และใน
กรณีที่มีผูเ้ขา้รว่มมากกวา่ 300 คน ตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัดว้ยทกุครัง้  

 ภายใตส้ถานการณด์งักลา่ว บริษัท อาร ์เอ็ม ไอ จ ากดั ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดต้ิดตามและประเมิน
สถานการณ์ดงักล่าวอย่างใกลชิ้ด พรอ้มทัง้รายงานเหตุการณ์ส าคญัรวมถึงผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชือ้ไวรสัโควิด-19 ใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตท์ราบเป็นระยะ โดยเผยแพรผ่่านเว็บไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์หง่
ประเทศไทยและเว็บไซตข์องกองทรสัตฯ์ ซึง่สามารถสรุปไดด้งันี ้

วนัท่ีเผยแพร ่ รายละเอียด 
24 มีนาคม 2563 แจ้งปิดใหบ้ริการชั่วคราวของศูนยแ์สดงสินคา้และการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี 

ภายใตก้ารบริหารของทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยอ์ิมแพ็ค โกรท  ตัง้แต่วนัที่ 
22 มีนาคม – 12 เมษายน 2563 ตามค าสั่งของจังหวดันนทบุรี ยกเวน้ ธนาคารกรุงศรี
อยธุยา จ ากดั (มหาชน) และรา้นอาหารฮ่องกงฟิชเชอรแ์มน (เฉพาะการสั่งกลบับา้น หรอื
บรกิารเดลเิวอรีเ่ทา่นัน้) 

31 มีนาคม 2563 แจ้งขยายเวลาการปิดใหบ้ริการชั่วคราวของศูนยแ์สดงสินคา้และการประชุมอิมแพ็ค 
เมืองทองธานี จากเดิมตัง้แต่วนัท่ี 22 มีนาคม – 12 เมษายน 2563 เป็น 1 – 30 เมษายน 
2563 ตามค าสั่งของจงัหวดันนทบรุี ยกเวน้ ธนาคารกรุงศรอียธุยา จ ากดั (มหาชน) 

30 เมษายน 2563 แจ้งขยายเวลาการปิดใหบ้ริการชั่วคราวของศูนยแ์สดงสินคา้และการประชุมอิมแพ็ค 
เมืองทองธานี ตัง้แต่วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศของรฐับาล ยกเวน้ 
ธนาคารกรุงศรอียธุยา จ ากดั (มหาชน) 

1 มิถนุายน 2563 แจ้งเปิดศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายใต้การบริหาร
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็ค โกรท ตามประกาศของจังหวัด



 

 

นนทบุรี ตัง้แต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นตน้ไป และด าเนินการตามมาตรการ เพื่อ
ปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโควิด-19 อยา่งเครง่ครดั 

 

2.1.2 การจัดหาประโยชนใ์นทรพัยส์ินของกองทรสัตฯ์ ภายใต้สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสั 
โควิด-19 

  ตามที่จงัหวดันนทบรุีมีค  าสั่งปิดใหบ้ริการชั่วคราวของศนูยแ์สดงสินคา้และการประชุมอิมแพ็ค เมืองทอง
ธานี ตัง้แต่วนัที่ 22 มีนาคม ถึง 31 พฤษภาคม 2563 ส่งผลกระทบในวงกวา้ง ท าใหผู้เ้ช่าพืน้ที่ของกองทรสัตฯ์ ไม่
สามารถเขา้พืน้ที่และเปิดใหบ้ริการไดต้ามปกติ โดยกองทรสัตฯ์ ไดม้ีมาตรการช่วยเหลือผูเ้ช่าเพื่อลดผลกระทบเป็น
กรณีเรง่ด่วน อาทิ การใหส้ว่นลดและการยกเวน้การเก็บคา่บริการแก่ผูเ้ช่าระยะยาว รวมถึงการคืนเงินมดัจ าใหแ้ก่ผู้
จองใชบ้รกิารพืน้ท่ีที่ไมส่ามารถจดังานในช่วงระยะเวลาดงักลา่วได ้โดยไมม่ีคา่ปรบั 

 ภายหลงัจงัหวดันนทบรุีไดผ้่อนปรนค าสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ให ้สามารถเปิดด าเนินการเป็นปกติ
ได ้ตัง้แต่วนัที่ 1 มิถนุายน 2563 เป็นตน้ไป กองทรสัตฯ์ จึงไดเ้ปิดใหบ้ริการศนูยแ์สดงสินคา้และการประชุมอิมแพ็ค 
เมืองทองธานี และด าเนินการตามมาตรการตา่งๆที่ทางหนว่ยงานรฐัก าหนด เพื่อปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั
โควิด-19 อยา่งเครง่ครดั 

 ในระหวา่งการปิดใหบ้รกิารชั่วคราวนัน้ ผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยไ์ดด้  าเนินมาตรการ
ควบคุมรายจ่ายอย่างรดักุม เตรียมความพรอ้มของพืน้ที่และบริการ ปรบัปรุงระบบปรบัอากาศ จัดเตรียมอุปกรณ์
และเครื่องมือท าความสะอาด เครื่องฉายแสงยวูีฆา่เชือ้แบบเคลือ่นที่ Germ Saber UVC Sterilizer เพื่อใชฆ้า่เชือ้ใน
พืน้ที่ และจัดท าคู่มือสรา้งความเข้าใจร่วมกับลูกคา้ผู้จัดงานถึงแนวทางด าเนินการใหบ้ริการในวิถีใหม่ (New 
Normal) ท าใหก้องทรสัตฯ์ สามารถกลบัมาจดังานไดอ้ีกครัง้ภายใตก้ารใหบ้รกิารในวิถีใหม ่ในเดือนกรกฎาคม 2563 
โดยมีงานขนาดใหญ่ คือ งานบางกอก อินเตอรเ์นชั่นแนล มอเตอรโ์ชว ์ครัง้ที่ 41 ซึง่มีผูเ้ขา้รว่มงานมากกวา่ 1 ลา้นคน 
และในเดือนพฤศจิกายน กองทรสัตฯ์ สามารถจัดคอนเสิรต์ไดอ้ีกครัง้ นอกจากนีผู้บ้ริหารอสงัหาริมทรพัยย์งัเสริม
เทคโนโลยี Hybrid Meeting เพื่อรองรบังานประชุมและสมัมนาในรูปแบบ New Normal และกองทรสัตฯ์ ยงัไดร้บั
เลือกใหเ้ป็นสถานที่จัดการแข่งขนั BWF Badminton World Tour Finals ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการแข่งขนัแบบวิถี
ใหม่ ภายใตก้ารบริหารและควบคมุโดยทีมแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ ในเดือน มกราคม 2564 อีกดว้ย รายละเอียดเป็นไป
ตามที่ปรากฎในรายงานประจ าปี – 31 มีนาคม 2564 

2.2 แนวทางการจดัการกองทรสัตฯ์ ในอนาคต 
2.2.1 การใหค้วามสนบัสนนุภาครฐั 

เนื่องดว้ยสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรค COVID-19 ยงัคงรุนแรงอยา่งต่อเนื่อง ซึ่งสง่ผลกระทบตอ่การ
ด าเนินธุรกิจของกองทรสัตฯ์ ในดา้นการใหบ้ริการสถานที่จดัแสดงสินคา้ นิทรรศการ การประชุม และจัดกิจกรรม
ต่างๆ ตอ้งหยดุชะงกัตามที่ภาครฐัไดข้อความรว่มมืองดการรวมกลุม่และงานเลีย้งสงัสรรคต์่างๆ เพื่อยบัยัง้การแพร่
ระบาดของโรค COVID-19 ลกูคา้ไม่สามารถเขา้มาใชบ้ริการพืน้ที่ในการจัดงานได ้ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์และ
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์จึงตระหนกัถึงสถานการณ์ดงักลา่ว และตอ้งการสนบัสนนุภาครฐั และช่วยเหลือประชาชนผูต้ิด
เชือ้ที่ตอ้งเขา้รบัการรกัษาอยา่งเรง่ดว่น จึงไดส้นบัสนนุพืน้ท่ีของกองทรสัตฯ์ ไดแ้ก่ อาคารอิมแพ็ค ชาเลนเจอร ์ใหท้าง



 

 

กระทรวงสาธารณสุขจัดตัง้โรงพยาบาลบุษราคัม เพื่อเป็นสถานที่ในการดูแลผู้ป่วยติดเชือ้ไวรัสโควิด-19 เป็น
ระยะเวลา 2 เดือน ตัง้แตเ่ดือนพฤษภาคม – มิถนุายน 2564 โดยสามารถรองรบัผูป่้วยไดม้ากถึง 5,200 เตียง  

ทางกองทรสัตฯ์ ยินดีสนบัสนนุพืน้ท่ีโดยไมค่ิดคา่เช่า ส  าหรบัคา่ใชจ้่ายตา่งๆ จะไดร้บัการสนบัสนนุโดยภาครฐั 
กองทรสัตฯ์ หวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่จะเป็นสว่นหนึง่ในการสรา้งประโยชนต์่อสงัคม ประเทศชาติ และรว่มสนบัสนนุความ
ปลอดภยัดา้นสาธารณสขุของประชาชนเป็นส าคญั และขอร่วมส่งก าลงัใจใหบุ้คลากรทางการแพทย ์หน่วยงาน
ผูด้แูลควบคมุโรค และคนไทยทกุคน ผา่นพน้สถานการณน์ีไ้ปไดด้ว้ยกนัในเร็ววนั 

2.2.2 แนวทางการจดัการกองทรสัตฯ์ ในอนาคต 

ผูจ้ัดการกองทรสัตแ์ละผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย์ จะบริหารจัดการใหเ้ป็นไปตามแนวทางที่ก าหนดไว ้โดย
มุง่เนน้ท่ีจะสรา้งผลประโยชนต์อบแทนแก่กองทรสัตฯ์ และค านงึถึงผลประโยชนข์องผูถื้อหนว่ยทรสัตเ์ป็นส าคญั ในปี 
2564/2565 กองทรสัตฯ์ ยังคงไดร้บัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควิด-19 ผูจ้ัดการกองทรสัตแ์ละ
ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์ไดม้ีมาตรการเพื่อจดัการและบริหารทรพัยส์ินของกองทรสัตฯ์ เช่น การเจรจาลดคา่ใชจ้่าย
ประจ าของกองทรสัตฯ์ ใหเ้หลอืเทา่ที่จ าเป็น เพื่อรกัษากระแสเงินสด และเพิ่มความสามารถในการแขง่ขนัในตลาด มี
การเตรียมความพรอ้มของพืน้ที่ใหบ้ริการอย่างสม ่าเสมอ พรอ้มทัง้รกัษาความสมัพันธ์กับลูกคา้ โดยใหข้อ้มูล
สถานการณท์ี่เกิดขึน้เป็นระยะ และเพิ่มรูปแบบการจดังาน โดยใชเ้ทคโนโลยีใหม่ๆ  เพื่อเป็นทางเลอืกใหก้บัลกูคา้  

 

วาระที ่3. รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2563/2564  

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

 ผลการด าเนินงานรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564 

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

1 เมษายน 2562 – 
31 มีนาคม 2563 

เปลีย่นแปลง 
(รอ้ยละ) 

1. รายไดจ้ากการลงทนุรวม 1,102.56 2,294.76 (51.95) 
1.1 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารพืน้ที่ 1,087.11 2,283.08 (52.38) 
1.2 รายไดจ้ากดอกเบีย้ 0.71 4.74  (84.92) 
1.3 รายไดอ้ื่น 14.74 6.94  112.48  

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

 

 



 

 

วาระที ่4. รับทราบงบการเงนิส าหรับรอบปีสิน้สุดวนัที่ 31 มีนาคม 2564 ของกองทรัสตฯ์   

งบการเงินส าหรบัรอบปีสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2564 ไดผ้่านการตรวจสอบและรบัรองโดยนางสาววรรณวิไล 
เพชรสรา้ง ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 5315 ผูส้อบบญัชีซึง่สงักดั บรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เมื่อวนัท่ี 20 พฤษภาคม 
2564 คณะกรรมการบรษัิทฯ ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่งบการเงินดงักลา่วไดจ้ดัเตรยีมอยา่งถกูตอ้งครบถว้นและเพียงพอตาม
หลกัการบญัชีที่รบัรองทั่วไป จึงไดอ้นุมตัิงบการเงินดงักล่าว และเห็นสมควรแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตเ์พื่อรบัทราบ โดยมี
รายละเอียดงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และ งบกระแสเงินสดปรากฏตามรายงานประจ าปี - 31 
มีนาคม 2564 ทัง้นี ้ขอ้มลูทางการเงินสามารถสรุปไดด้งันี ้

รายการ (ล้านบาท) 
1 เมษายน 2563 – 
31 มีนาคม 2564 

1 เมษายน 2562 – 
31 มีนาคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

สนิทรพัยร์วม 20,272.16 20,408.62 

หนีส้นิรวม 4,266.57 4,301.25 

สนิทรพัยส์ทุธิ 16,005.59 16,107.37 

สนิทรพัยส์ทุธิตอ่หนว่ย (บาท) 10.7963 10.8650 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

รวมรายได ้ 1,102.56 2,294.76 

รวมคา่ใชจ้า่ย 662.28 1,073.72 

ก าไรจากการลงทนุสทุธิ 440.28 1,221.04 

รวมรายการก าไรท่ีเกิดขึน้และยงัไมเ่กิดขึน้จากเงินลงทนุ 6.42 16.78 

การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน 446.70 1,237.82 

การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน ตอ่หนว่ยทรสัต ์
(บาท) 

0.30 0.83 

งบกระแสเงนิสด 

กระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 249.79 1,924.58 

กระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน (671.96) (1,479.53) 

เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิม่ขึน้ (ลดลง)สทุธิ (422.17) 445.05 

เงินสดและเงินฝากธนาคารตน้ปี 685.79 240.74 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดปลายปี 263.62 685.79 

วาระที ่5. รับทราบเร่ืองการจ่ายประโยชนต์อบแทน ประจ าปี 2563/2564 

 ตามที่กองทรสัตฯ์ ไดม้ีนโยบายการจ่ายประโยชนต์อบแทนตามเกณฑท์ี่ก าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ โดย
ก าหนดใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์จ่ายประโยชนต์อบแทนแก่ผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 90 ของก าไรสทุธิที่ปรบัปรุง
แลว้ของรอบปีบญัชี โดยจ่ายประโยชนต์อบแทนไมเ่กินกวา่ปีละ 4 ครัง้  



 

 

 ผลการด าเนินงานประจ าปี 2563/2564 กองทรสัตฯ์ มีก าไรสทุธิการเพิ่มขึน้ในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน 
เท่ากับ 446.70 ล้านบาท ผู้จัดการกองทรัสต์จึงประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทนประจ าปี  2563/2564 ให้แก่ผู้ถือ
หน่วยทรสัตใ์นอตัรา 0.32 บาท ต่อ 1 หน่วยทรสัต ์จากผลการด าเนินงานระหว่างวนัที่ 1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 
2564 โดยสรุปได ้ดงันี ้

ผลการด าเนินงาน 
1 เมษายน – 
30 มิถุนายน 

2563 

1 กรกฎาคม – 
30 กันยายน 

2563 

1 ตุลาคม –  
31 ธันวาคม 

2563 

1 มกราคม – 
31 มีนาคม 

2564 
รวม 

การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ทุธิจากการ
ด าเนินงาน (ลา้นบาท)  

(73.33) 185.53 301.21 33.29 446.70 

จ านวนทรสัตท์ีจ่  าหนา่ยแลว้ (ลา้นหนว่ย) 1,482.50 1,482.50 1,482.50 1,482.50 1,482.50 

อตัราประโยชนต์อบแทนจ่ายตอ่หนว่ย  - 0.12 0.20 - 0.32 
อตัราสว่นการจา่ยประโยชนต์อบแทน
ตอ่ก าไรสทุธิที่ปรบัปรุงแลว้ (รอ้ยละ) 

- 97.23 99.11 - 109.79 

วนัจ่ายประโยชนต์อบแทน  - 14 ธนัวาคม 
2563 

12 มีนาคม 
2564 

-  

  

วาระที ่6. รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2564/2565 

ผูจ้ัดการกองทรสัตไ์ดพ้ิจารณาและเห็นสมควรเสนอใหผู้ถื้อหน่วยทรสัต  ์รบัทราบการแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีจาก
บรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของกองทรสัตฯ์ ประจ าปี 2564/2565 โดยมีรายช่ือดงันี ้

1) นางสาวรตันา จาละ   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรอื 
2) นางสาวสมใจ คณุปสตุ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 4499 และ/หรอื 
3) นางสาววรรณวิไล เพชรสรา้ง  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 5315 

โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่งขา้งตน้เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
กองทรสัตฯ์ ได ้และในกรณีที่ผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่งดงักลา่วไม่สามารถปฏิบตัิงานไดใ้หบ้ริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตอื่นของบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ท าหนา้ที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของกองทรสัตฯ์ แทน  

บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด มีความอิสระต่อการท าหนา้ที่ ไม่มีความสมัพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกับกองทรสัตฯ์ 
ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่ว และมีความอิสระตอ่การท าหนา้ที่  

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



 

 

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

 

เนื่องจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยได้เพิ่มทางเลือกใหก้องทรสัตฯ์ สามารถจดัท ารายงานประจ าปี ใน
รูปแบบของ QR Code ได ้ดงันัน้ บรษัิทฯ จึงไดจ้ดัท ารายงานประจ าปี – 31 มีนาคม 2564 ในรูปแบบ QR Code เพื่อจดัสง่
ใหแ้ก่ผูถื้อหนว่ยทรสัต ์อยา่งไรก็ดี หากผูถื้อหนว่ยทรสัตท์า่นใดประสงคจ์ะขอรบัรายงานประจ าปี – 31 มีนาคม 2564 แบบ
รูปเลม่ ท่านสามารถติดต่อขอรบัไดท้ี่ คณุศภุาวชั กิจวิมลตระกลู บริษัท อาร ์เอ็ม ไอ จ ากดั เลขที่ 47/569-576 หมู่ที่ 3 ชัน้ 
10 คอนโดมิเนียมอุตสาหกรรม นิวเจนีวา ถนนป๊อปปูล่า 3 ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120 หมายเลข
โทรศพัท ์02-833-5589 โทรสาร 02-833-5588 อีเมล supawatk@rmicompany.co.th 

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ส่งค าถามหรือสอบถามข้อสงสัยเก่ียวกับข้อมูลได้ต้ังแต ่
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) ในเมนสูอบถามขอ้มลู (ติดต่อนกัลงทนุสมัพนัธ)์ หรือสามารถสง่ 
e-mail มาที่ enquiry@rmicompany.co.th และขอรบกวนท่านผู้ถือหน่วยทรัสต์ระบุช่ือและนามสกุลของท่านผู้ถือ
หน่วยทรสัตเ์พื่อประกอบขอ้สอบถาม ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะด าเนินการสรุปประเด็นส าคญัในลกัษณะค าถามและค าตอบ และ
เผยแพรผ่า่นระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ภายในวนัท่ี 3 สงิหาคม 2564 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่ตอบค าถามหรือขอ้สงสยั ในกรณีบริษัทฯ ไม่ไดร้บัขอ้มลูของผูถื้อหน่วยทรสัตห์รือ
ขอ้มลูของผูถื้อหน่วยทรสัตค์ลาดเคลื่อนหรือไม่ถกูต้อง หรือในกรณีที่เป็นขอ้มูลความลบัที่ไม่อาจเปิดเผยไดห้รือข้อมูลที่
กระทบสทิธิของบคุคลอื่น 
  

จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

  
ขอแสดงความนบัถือ  

 

(พ.อ.พิชยั น าศิรกิลุ) 
ประธานกรรมการ 

 


