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ทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยอิมแพ็ค โกรท 

รายงานการประชุมสามัญผูถือหนวยทรัสตประจําป 2558 

__________________________________________________________________ 

วัน เวลา และสถานท่ีประชุม 

ประชุมเมื่อวันศุกรที่ 17 กรกฏาคม 2558 เวลา 10.10 น . ณ หองรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ชาเลนจอร อิม
แพ็ค เมืองทองธานี 

กรรมการ บริษัท อาร เอ็ม ไอ จํากัด ในฐานะผูจัดการกองทรัสตที่เขารวมประชุม  

1. พ.อ.พิชัย นําศิริกุล       ประธานกรรมการ 

2. นายนภัทร อัสสกุล   กรรมการ   

3. นายจิรขจร จตุรภัทร       กรรมการอิสระ  

ผูบริหารบริษัท อาร เอ็ม ไอ จํากัด ในฐานะผูจัดการกองทรัสต ที่เขารวมประชุม 

1. นางสาววันเพ็ญ มุงเพียรสกุล     กรรมการผูจัดการ 

2. นางสาวนฤมล จิระมงคล ผูอํานวยการอาวุโสฝายพัฒนาธุรกิจ 

3. นางวาริน ราชกิจ ผูอํานวยการฝายบริหารความเส่ียง 

4. นางสาวพัชรินทร เลิศสาโรช ผูอํานวยการฝายสนับสนุนการปฏิบัติงาน  

5. นายจิระเดช  สมประสงค ผูอํานวยการฝายพัฒนาธุรกิจ 

6. นางอัญญาณี เคอรริค ผูจัดการฝายดูแลผลประโยชนของกองทรัสตและผูถอืหนวยทรัสต

ผูแทนจากผูบริหารอสังหาริมทรัพย บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเมนท จํากัด 

1. นายซุยพาง กาญจนพาสน  กรรมการผูจัดการ   

2 .นางสาวกุลวดี จินตวร ผูอํานวยการบริหาร  

เอกสารแนบ 1
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ผูแทนจากทรัสตี บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย จํากัด  
1. นางศศนันท   สิรวิชญ    ผูบริหารฝาย  

ผูสอบบัญชี จากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด  

1. นางสาวรัตนา จาลา                หุนสวน 

2. นางสาวสิริกร เพลินพิศศิริ         หุนสวน 

ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท สยาม พรีเมียร จํากัด  

1.  นางกุลกนิษฐ คําศิริวัชรา    หุนสวนท่ีปรึกษา 

2. นางอารยา สัลเลขวิทย   ทนายความอาวุโส 

 

 คุณอารยา สัลเลขวิทย เลขานุการที่ประชุมชี้แจงวา บริษัท อาร เอ็ม ไอ จํากัด ในฐานะผูจัดการกองทรัสตไดทําการ
ปดสมุดทะเบียนหุน ในวันท่ี 5 มิถุนายน 2558 เพ่ือใหสิทธิในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหนวยทรัสต ประจําป 2558 และมีผู
ถือหนวยทรัสตจํานวนท้ังสิ้น 7,257 ราย รวมจํานวนหนวยทรัสตทั้งหมดท่ีออกจําหนายแลวของกองทรัสต  1,482,500,000 

หนวย ทั้งนี้มีผูถือหนวยทรัสตเขาประชุมดวยตนเอง และมอบฉันทะท้ังหมด 370 ราย ถือหนวยทรัสตไดรวมกันเทากับ 
949,456,759 หนวย   คิดเปนรอยละ 64. 0443% ของจํานวนหนวยทรัสตที่จําหนายแลวท้ังหมดของกองทรัสต ครบเปนองค
ประชุมตามสัญญากอตั้งทรัสต ซึ่งกําหนดใหการประชุมผูถือหนวยทรัสตจะตองมีผูถือหนวยทรัสตรวมกันท้ังหมด ไมนอยกวา 25 

ราย และตองมีหนวยทรัสตนับรวมกันไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยทรัสตที่จําหนายไดแลวท้ังหมด 

 หลังจากน้ัน เลขานุการท่ีประชุมไดแนะนําคณะกรรมการบริษัทฯ  ผูบริหารของบริษัทฯ ผูแทนจากผูบริหาร
อสังหาริมทรัพย  บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเมนท จํากัด ผูแทนจากทรัสตี บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย 
จํากัด ผูแทนจากผูตรวจบัญชี บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด และที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สยามพรีเมียร จํากัด  

 ประธานกรรมการบริษัท ฯ พ.อ. พิชัย นําศิริกุล ไดกลาวเปดการประชุม และมอบหมาย ให เลขานุการท่ีประชุม      
คุณอารยา สัลเลขวิทย ทําหนาท่ีดําเนินการประชุม พรอมชี้แจงระเบียบการประชุม วิธีการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนน
เสียงใหทานผูถือหนวยทรัสตทราบดังนี ้
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การช้ีแจงผูถือหนวยทรัสตกอนเริ่มประชุม  
1. การออกเสียงลงคะแนน ตามสัญญากอตั้งทรัสต ผูถือหนวยทรัสตจะมีคะแนนเสียง 1 เสียงตอ 1 หนวยทรัสตที่ตน

ถือ โดยผูถือหนวยทรัสตที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตองไมเปนผูที่มีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องที่พิจารณา และการลงมติใน
เร่ืองใดๆ ทรัสตจะไมนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยทรัสต หรือกลุมบุคคลเดียวกันกับผูถือหนวยทรัสตที่มีสวนไดเสียในเรื่องที่
ขอมติ 

2. ในการลงมติแตละวาระ ทานประธานจะสอบถามท่ีประชุมวามีผูถือหนวยทรัสตทานใดท่ีไมเห็นดวยหรืองดออก
เสียงหรือไม โดยผูถือหนวยทรัสตที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง ใหกาเคร่ืองหมายกากบาท ในชองที่ประสงคพรอมกับ            
ลงลายมือชื่อบนบัตรลงคะแนนและยกมือขึ้นเพ่ือใหเจาหนาท่ีเก็บบัตรเพื่อนําไปนับคะแนน สวนทานท่ีไมคัดคานหรือไมงดออก
เสียง จะถือวาผูถือหนวยทรัสตอนุมัติตามวาระท่ีเสนอและไมตองลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน  

 สําหรับผูรับมอบฉันทะที่ผูมอบฉันทะไดระบุการออกเสียงลงคะแนนไวแลววาเห็นชอบหรือคัดคาน หรืองดออกเสียง
ในใบมอบฉันทะในวาระใด ๆ ไมตองลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ทรัสตจะนับคะแนนจากใบมอบฉันทะดังกลาว แตในกรณีที่   
ผูมอบฉันทะไมไดระบุการออกเสียงลงคะแนนมาในใบมอบฉันทะ ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ
เหมือนกับผูถือหนวยท่ีมาประชุมดวยตนเอง 

3. ในการนับคะแนนเสียงจะใชวิธีหักคะแนนเสียงท่ีไมเห็นดวยและงดออกเสียง ออกจากจํานวนเสียงท้ังหมดที่เขา
ประชุม ผูถือหนวยทรัสตที่ไมยกมือคัดคานหรืองดออกเสียงหรือไมไดสงบัตรลงคะแนน จะถือวาอนุมัติตามวาระท่ีเสนอ โดย
ทานประธานจะประกาศคะแนนเสียงในแตละวาระหลังจากที่ไดมีการลงคะแนนเสียงในแตละวาระเสร็จส้ินแลว 

4. ในการประชุมครั้งนี้มีเพียงวาระเพ่ือทราบ ไมมีวาระเพ่ือขออนุมัติ จึงไมตองมีการลงคะแนนเสียง 

5. ในกรณีที่ผูถือหนวยทรัสตหรือผูมอบฉันทะมีขอซักถาม หรือตองการแสดงความเห็นเก่ียวกับวาระใดๆ สามารถ
สอบถาม ในวาระนั้นๆ ได แตหากมีคําถามและแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่น ขอใหสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระ
สุดทายของการประชุม โดยขอใหใชไมโครโฟนท่ีทางบริษัทฯไดจัดไวพรอมทั้งแจงชื่อและนามสกุลและระบุวาเปนผูถือ
หนวยทรัสตมาประชุมดวยตนเองหรือผูรับมอบฉันทะ เพ่ือประโยชนในการบันทึกการประชุม และขอใหสอบถามและแสดง
ความคิดเห็นอยางกระชับ เพ่ือเปดโอกาสใหผูถือหนวยทรัสตรายอ่ืนไดใชสิทธิ  



10

 
 

 

เร่ิมการประชุม  

วาระที่ 1     พิจารณาและรับทราบผลการดําเนินงานประจําป 2557/2558  

 คุณวันเพ็ญ มุงเพียรสกุล เปนผูใหขอมูลผลการดําเนินงานของกองทรัสต โดยสรุปภาพรวมทรัพยสินของกองทรัสต ซึ่ง
ประกอบดวย กรรมสิทธิ์ที่ดิน อาคาร รวมถึงระบบสาธารณูปโภคพรอมทั้งสวนควบและอุปกรณของอสังหาริมทรัพยโครงการ
ศูนยการแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ใน 4 อาคาร ไดแก อาคารศูนยจัดการแสดงอิมแพ็คอารีนา ศูนย
แสดงสินคาและนิทรรศการนานาชาติรวมถึงสถานท่ีสําหรับจัดงานในรม ศูนยการประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม และ อาคารอิมแพ็คชา
เลนเจอร โดย ทั้ง สี่ อาคาร อยูบนโฉนด จํานวน 5 โฉนด รวมพื้นท่ี 192 ไร 2 งาน 88.6 ตารางวา มีพื้นท่ีใชสอย 165,606 

ตารางเมตร ทั้งสีอ่าคารไดรับราคาประเมินลาสุดจากบริษัท โจนส แลง ลาซาลล จํากัด เทากับ 19,603 ลานบาท  

 อัตราการใชพื้นที่เฉล่ียท้ังสี่อาคารเทากับ 54.6%  และมีโครงสรางรายได ดังนี้   1) รายไดจากการใหเชา/ใหใชพื้นที่
คิดเปน 84% ของรายไดการใหบริการพื้นที่  2) รายไดคาตอบแทนการใหใชพื้นท่ีจัดเล้ียงและใหใชพื้นที่โฆษณา คิดเปน 8%   
ของรายไดการใหบริการพื้นที่ 3) คาเชา/ใหใชพื้นที่ระยะยาว คิดเปน 6% จากรายไดการใหบริการพื้นที ่และ 4) รายไดบริการท่ี
จอดรถ คิดเปน 2% จากรายไดการใหบริการพ้ืนที่ 

 ผลการดําเนินงานของกองทรัสต นับตั้งแต 22 กันยายน 2557 (วันจัดต้ังกองทรัสต) - 31 มีนาคม 2558 มีรายไดจาก
การลงทุน ทั้งหมดเทากับ 1,114. 26 ลานบาท โดยมาจาก 1) รายไดจากการใหบริการพ้ืนท่ี 1,109. 73 ลานบาท  2) รายไดอื่น 
เทากับ 2.867 ลานบาท 3) รองลงมาคือรายไดจากดอกเบ้ีย เทากับ  1.661 ลานบาท  ทั้งน้ีกองทรัสตมีคาใชจายรวมอยูที่  
486.396 ลานบาท สงผลให กองทรัสต มีรายไดจากการลงทุนสุทธิ เทากับ  627.86 ลานบาท โดยกองทรัสตมีรายการกําไรที่ยัง
ไมเกิดขึ้นจากราคาประเมินทรัพยสิน ทั้ง 4 อาคารที่มีมูลคาสูงขึ้น  1.843 ลานบาท และ เงินลงทุนในหลักทรัพย เม่ีอทํารายการ 
Mark to Market มีมูลคาเพ่ิมขึ้น 2.071 บาท รวมเปนการเพ่ิมขึ้น ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน เทากับ 631.78 ลานบาท  

เลขานุการท่ีประชุมไดสอบถามที่ประชุมวามีขอคิดเห็น / ขอซักถามเก่ียวกับผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบระยะเวลา
ดังกลาวหรือไม  
ผูถือหุนไดใหขอคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุปไดดังนี้   
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1. พ.ต.อ.สมเกียรติ บํารุงพฤกษ : 
ผูถือหนวยทรัสต  

 แจงวาหองประชุมแสงสวางไมพอ ในการอาน รายงานประจําป ซึ่งพิมพ
ตัวหนังสือเล็กไป 

 จํานวนรายงานประจําปไมเพียงพอ 
 

2. คุณจิณพักตร พรพิบูลย : 
ผูถือหนวยทรัสต  

 อัตราการใชพื้นที่ ของอาคารอิมแพ็คฟอร่ัม ประมาณ 15% ซึ่งนอยเม่ือเทียบ
กับอาคารอื่น ทางกองทรัสตจะมีมีนโยบายในการใชงานอยางไรบาง มีวิธีใด
ถึงจะเพิ่มอัตราการใชพื้นท่ีใหมากขึ้น 

 

คุณวันเพ็ญ มุงเพียรสกุล  
กรรมการผูจัดการ บริษัท อาร เอ็ม ไอ จํากัด 

ในฐานะผูจัดการกองทรัสต 

 อาคารอิมแพ็คฟอร่ัมมีพื้นที่สวนใหญเปนหองจัดเล้ียงและหองประชุม ซึ่งคิด
เปนรายไดคาตอบแทนการใหใชพื้นที่จัดเล้ียง ซึ่งรายไดที่เกิดเปนรายไดของ
กองทรัสต แตไมไดใชคํานวณอัตราการใชพื้นที่ 
 

คุณซุยพาง กาญจนพาสน  
กรรมการผูจัดการ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น  
แมเนจเมนท จํากัด  
ในฐานะผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

 อิมแพ็คฟอร่ัมเปนอาคารท่ีไดรับการปรับปรุงมาไดไมนาน ดังนั้นจึงตองใช
เวลาใหลูกคาวางแผนการจัดงานมาที่อาคารอิมแพ็ค ฟอร่ัม อีกท้ังกองทรัสต
มีพื้นท่ีจํานวนมาก  ทําใหลูกคาสวนใหญเลือกใชพื้นท่ี ชาแลนเจอร เปน
อันดับแรก  อาคาร อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เปนอันดับสอง ในขณะที่อาคาร อิม
แพ็ค ฟอร่ัมเปนทางเลือกสุดทาย แตก็ไดมีการแจงทางฝายขายใหทํา Sales 

promotion กระตุนใหลูกคาใชพื้นที่มากข้ึน แตดวยขนาดพ้ืนที่ และ ชื่อเสียง
ทําให อาคารอิมแพ็ค ฟอร่ัม เองยังดอยกวาตึกอ่ืนๆ ซึ่งทาง ผูบริหาร
อสังหาริมทรัพยเองจะพยายามทําใหอัตราการใชอาคารดีกวาน้ี 

 
3. คุณวีระ ไชยมโนวงศ : 
ผูถือหนวยทรัสต

 ทําไมการประชุมประจําปในครั้งน้ีจึงมีเพียงวาระเพ่ือทราบ  

 
คุณกุลกนิษฐ คําศิริวัชรา 

ที่ปรึกษากฏหมาย  
บริษัท สยามพรีเมียร จํากัด  

 กฏมายท่ีเก่ียวของในเรื่องจัดต้ังกองทรัสตนั้น ไมมีขอกําหนดใหมีการประชุม
เพ่ืออนุมัติงบการเงิน หรือผลการดําเนินงานอยางไรก็ตามเพ่ือเปนไปในแนว 
ทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี และ แนวปฏิบัติของกองทรัสตกองอ่ืนๆ 
กองทรัสตจึงมีการชี้แจงและใหผูถือหนวยรับทราบและสอบถามได  
ทั้งนีต้ามขอกฎมายนั้นกองทรัสตมีการดูแลอยางใกลชิด จากสํานักงาน 
ก.ล.ต. กฏหมายจึงไมไดใหระบุใหผูถือหนวยทรัสตอนุมัติงบการเงิน และผล
การดําเนินงานเหมือนการประชุมผูถือหุนสามัญของ บริษัท จํากัด (มหาชน)  
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4. คุณจํานงค มัชฌเศรษฐ  : 
ผูถือหนวยทรัสต 

 จากสภาวะเศรษฐกิจประเทศไทยท่ีชะลอตัวมีผลกระทบอยางไรตอรายได
ของกองทรัสต และทางกองทรัสตมีการวางนโยบายอยางไรสามารถรักษา
หรือในการกระตุนใหมีการเติบโตมากกวาน้ี 

 
คุณซุยพาง กาญจนพาสน  
กรรมการผูจัดการ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น 
แมเนจเมนท จํากัด  
ในฐานะผูบริหารอสังหาริมทรัพย   

 การชะลอตัวทางเศรษฐกิจ อาจมีผลทําใหผูจัดการ ประเภท Consumer 

Show ผูคาระดับกลาง และเล็ก ตองลดขนาดพ้ืนท่ีเชาใหเล็กลง แตงาน
เหลาน้ีคิดเปนเพียงไมเกิน 2-3 % ของงานท่ีจัดท้ังหมด ซึ่งขณะนี้ ทาง
ผูบริหารอสังหาริมทรัพยไดมีการดูแลอยางใกลชิด ขณะที่งาน Consumer 

Show ซึ่งเปนงานใหญและจัดประจําทุกปกับทางกองทรัสต เชน งานบาน
และสวน  งาน  Money Expo ยังมีการจัดเชนเดิม  

 งานในกลุมภาครัฐบาลนั้น นโยบายยังไมมีการขยายการจัดงานเพ่ิม หรือ
เพ่ิมการจัดงานใหมๆ  แตงานเกาของรัฐบาลที่มีงบใหจัดทุกปจะไมมี
ผลกระทบ และลาสุดมีงานใหมจากรัฐบาลที่จะจัดเพ่ือสนับสนุนเพ่ือกลุมผู
คาขาย 

 ในขณะท่ีกลุมลูกคาตางประเทศทางผูบริหารอสังหาริมทรัพยจะมุงเจาะ
ตลาดในเอเชีย และประเทศจีน ตอนนี้เร่ิมมีจํานวนงานเพ่ิมขึ้นจากประเทศ
จีน  

 พรอมกันนั้น ก็มีจํานวนงานจัดประชุมและงานแตงงานท่ีเพิ่มขึ้นทุกป 
ทําใหคาดวาผลการดําเนินงานในปนี้จะตรงกับเปาท่ีตั้งไว  
 

5. คุณธารา ชลปราณี : 
ผูถือหนวยทรัสต 

1) ขอเสนอใหนําส่ิงท่ี สไลด ไปบรรจุไวในรายงานประจําป 
2)  การใชคําในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ที่ใชคําวาการปนสวนทุนใหแกผูถือ
หนวยทรัสต ทําไมไมใชคําวาเงินปนผล ซึ่งมีขอแตกตางอยางไร   

 
คุณวันเพ็ญ มุงเพียรสกุล  
กรรมการผูจัดการ  
ในฐานะผูจัดการกองทรัสต 

 1) ขอมูลในสไลด เปนการสรุปจาก รายงานประจําปเพ่ือใหเห็นเปนภาพรวม 
แตรายละเอียดท้ังหมดอยูในรายงานประจําปแลว  

 2) การจายประโยชนตอบแทนทัง้สองครั้งมาจากกําไรจากการดําเนินงาน
ทั้งหมด  
 

คุณสิริกร เพลินพิศศิริ        
ผูแทนจาก บริษัทผูสอบบัญชี  

 ชี้แจงวาเปนคําท่ีกําหนดโดยก.ล.ต. ในเร่ืองของการจายประโยชนตอบแทน 

วาปนสวนทุนซ่ึงประกอบดวยการจายประโยชนตอบแทน ไมใชเปนการลดทุนซ่ึง
ทาง กองอสังหาริมทรัพยจะใชคําวาการลดทุน  
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วาระที่ 2     พิจารณาและรับทราบงบแสดงฐานะทางการเงิน  และบัญชีกําไรขาดทนุ   

คุณวันเพ็ญ มุงเพียรสกุล กรรมการผูจัดการ ในฐานะผูจัดการกองทรัสต รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชี
กําไรขาดทุนของกองทรัสต รอบระยะเวลา 22 กันยายน 2557 - 31 มีนาคม 2558 ดังน้ี  

 สินทรัพยรวมของกองทรัสต เทากับ  20,404.29 ลานบาท  
 หนี้สินรวมเทากับ 4,398.988 ลานบาท โดยแบงเปน หนี้สินระยะยาว 3,900 ลานบาท ซึ่งมาจากการกูเงินจาก

สถาบันการเงินหน่ึงแหง และบริษัทประกันชีวิตอีก 2 แหง โดยมีอัตราดอกเบ้ีย ไมเกิน MLR -1.5%  โดยขณะนี้ตนทุน
ทางการเงินอยูในอัตราไมเกิน 5%  

 สงผลใหกองทรัสต มีสินทรัพยสุทธิ เทากับ 16,005.30 ลานบาท และมีสินทรัพยสุทธิตอหนวย เทากับ 10.7961 บาท  
มีรายไดรวม 1,114. 26 ลานบาท และกําไรสุทธิเทากับ 631.78 ลานบาท 

เลขานุการท่ีประชุมไดสอบถามที่ประชุมวามีขอคิดเห็น / ขอซักถามเก่ียวกับงบแสดงฐานะทางการเงิน และ บัญชีกําไรขาดทุน
ของกองทรัสตในรอบระยะเวลาดังกลาวหรือไม  
ผูถือหุนไดใหขอคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุปไดดังนี้  

1. พ.ต.อ.สมเกียรติ บํารุงพฤกษ :  
ผูถือหนวยทรัสต 

 มีขอเสนอแนะวา เอกสารการประชุมถึงผูถือหนวยทรัสต
ชา และมีความเปนหวงในเรื่องการมีคูแขงใหม 
 

2. คุณศักด์ิชัย สกุลศรีมนตรี : 
ไดรับมอบอํานาจจากผูถือหนวยทรัสต คุณสมชาย จิติมา 

1) รายไดทั้ง 4 สวน สวนใดท่ีทํากําไรใหกับกองทรัสตมาก
ที่สุด  
2) อาคารอิมแพ็คอารีนาดูราง ไมคอยมีงาน  และจัด
ค อ น เสิ ร ต เพี ย ง  1 -2  ค รั้ ง /เ ดื อ น  ท า ง ผู บ ริ ห า ร
อสังหาริมทรัพย ควรจะมีการบริหารจัดการเพ่ือเพิ่มอัตรา
การใชพื้นที่บางหรือไม  
3) ถาไมมีการใหลงมติ ขอเสนอวาการประชุมสามัญผูถือ
หนวยคร้ังตอไปไมควรพิมพกระดาษออกมาเพื่อแจงวาระ 
 

คุณวันเพ็ญ มุงเพียรสกุล  
กรรมการผูจัดการ บ. อาร เอ็ม ไอ จํากัด  
ในฐานะผูจัดการกองทรัสต  

 1) รายไดใหบริการจัดแสดงสินคา เปนสวนท่ีทํากําไรให
กองทรัสตมากท่ีสุด 
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คุณซุยพาง กาญจนพาสน  
กรรมการผูจัดการ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเมนท 
จํากัด  
ในฐานะผูบริหารอสังหาริมทรัพย   

 2) อาคารอารีนามีการจัดงานทุกอาทิตย สวนใหญจะเปน
ในวันหยุด มีงานประชุมของบริษัทตางๆ พรอมกันนั้นมี
การจัดคอนเสิรตเกือบทุกอาทิตย   ซึ่งงานประชุมของ
บริษัทตางๆจะไมไดมีการโฆษณาทางโทรทัศนใหทราบ
เหมือนงานคอนเสิรต  
 

3. คุณวนิดา ตันติสุนทร : 
ผูถือหนวยทรัสต  

- คาใชจายดังตอไปน้ี มีความแตกตางกันอยางไร เพราะเปน
ยอดเงินที่รวมแลวประมาณเกือบ 25% ของรายจายท้ังหมด  
1) คาธรรมเนียมผูจัดการกองทรัสต 
2)คาธรรมเนียมทรัสตี 
3)คาธรรมเนียมนายทะเบียน 

4) คาธรรมเนียมผูบริหารอสังหาริมทรัพย  
 

คุณวันเพ็ญ มุงเพียรสกุล  
กรรมการผูจัดการ บ. อาร เอ็ม ไอ จํากัด  
ในฐานะผูจัดการกองทรัสต 
 
 
  

 
1) คาธรรมเนียมผูจัดการกองทรัสต  เปนคาธรรมเนียมที่จาย
ใหกับผูจัดการกองทรัสตในการบริหารจัดการกอง โดยคิดใน
อัตรารอยละตอ ทรัพยสินรวม 

3)คาธรรมเนียมนายทะเบียน  จายตลาดหลักทรัพยและ 
บ.ศูนยรับฝากหลักทรัพย 
4) คาธรรมเนียมผูบริหารอสังหาริมทรัพย จายใหกับบริษัท 
อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเมนท จํากัด ในฐานะผูบริหาร
อสังหาริมทรัพย ใหกองทรัสต 

 

 

วาระที่ 3     พิจารณาและรับทราบเรื่องการจายประโยชนตอบแทน ประจําป 2557/2558   

 คุณวันเพ็ญ มุงเพียรสกุล กรรมการผูจัดการ บริษัท อาร เอ็ม ไอ จํากัด ในฐานะผูจัดการกองทรัสต รายงานการจาย
ประโยชนตอบแทนประจําป 2557/2558 ดังนี้   

 กองทรัสตไดดําเนินการจายประโยชนตอบแทนจํานวน 2 ครั้ง โดยคร้ังแรก จายจากงวดผลประกอบการ 22 กันยายน 
2557 - 31 ธันวาคม 2557 ในอัตรา 0.23 บาท ตอ หนวย ซึ่งไดจายไปในวันที่ 13 มีนาคม 2558  และ ครั้งท่ีสอง กองทรัสตจาย
ประโยชนตอบแทน จากผลประกอบการรอบ 1 มกราคม 2558 - 31 มีนาคม 2558  ใน อัตรา 0.19 บาทตอหนวย โดยจายใน
วันที่ 19 มิถุนายน 2558  
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รวมเปนการจายประโยชนตอบแทนทั้งสิ้น 0.42 บาท หรือคิดเปนอัตราสวน การจายประโยชนตอบแทนเทากับ 96% 

ซึ่งตามนโยบายการจายประโยชนตอบแทนของกองทรัสต มีการจายประโยชนตอบแทนไมต่ํากวา 90% ของกําไรสุทธิ 

เลขานุการท่ีประชุมไดสอบถามที่ประชุมวามีขอคิดเห็น / ขอซักถามเก่ียวกับการจายประโยชนตอบแทน ประจําป 2557/2558  

ของกองทรัสตในรอบระยะเวลาดังกลาวหรือไม  
ผูถือหุนไดใหขอคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุปไดดังนี้  

1. พ.ต.อ.สมเกียรติ บํารุงพฤกษ : 
ผูถือหนวยทรัสต 

 มีขอคิดเห็นวา คาใชจายท้ังหมด ของกองทรัสตไดระบุไว
ในหนังสือชี้ชวนแลว พรอมกับระบุอัตราเงินปนผลไว
หนังสือชี้ชวนเรียบรอยแลว และมีขอกําหนดใหสถาบัน
การเงินท่ีก.ล.ต.กําหนดเงื่อนไขไวเทาน้ัน จึงจะเปน ทรัสตี
เพ่ือมาดูแลผลประโยชนผูถือหนวยทรัสต จึงเช่ือใจในการ
ใหมาดูแลบริหารจัดการ  

 มีขอเสนอแนะใหนํา กายกรรมจีนและรัสเซียเขามาเพ่ิม
อัตราการใชพื้นที่ของอาคาร อิมแพ็คอารีนา  
 

2. คุณวีระ ไชยมโนวงศ :  
ผูถือหนวยทรัสต 

ทําไมอัตราการจายปนผล ที่ไมเทากันใน ไตรมาส 3และ 
ไต รม าส  4 แ สด งว า แ น ว โน ม ราย ได ลั ก ษณ ะ ท่ี
เปล่ียนแปลงไปมา ถือเปนภาวะปกติของกองทรัสต
หรือไม ที่กําไรจะเปล่ียนแปลงไปตามไตรมาส 

 

คุณวันเพ็ญ มุงเพียรสกุล  
กรรมการผูจัดการ บ. อาร เอ็ม ไอ จํากัด  
ในฐานะผูจัดการกองทรัสต 

ผลประโยชนตอบแทนที่จายใน ไตรมาส 3 สูงกวา ไตร
มาส 4 เปนการรวมสวนผลการดําเนินงานของ ไตรมาส 2 

ณ สิ้น กันยายน 2557 ดวย เน่ืองจากองทรัสตจัดต้ังใน
เดือนกันยายน 2558 และเร่ิมมีรายไดท่ีเกิดข้ึนในเดือน
กันยายนเทาน้ัน  ทําใหไมสามารถจายปนผลไดเพราะ
อัตราประโยชนตอบแทนตอหนวย มีอัตราตํ่ากวา 0.10 

บาท จึงไดนํามาจายรวมกันในการจายปนผลไตรมาสท่ี 3 
คือ รอบ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2557 แตทั้งหมดเมื่อ
รวมกันแลวการจายประโยชนตอบแทนเปนไปตาม
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เง่ือนไขในสัญญากอตั้งทรัสตไดระบุวาจายไมต่ํากวา 
90% ของกําไรสุทธิ 

 ทั้ งนี้ ในแตละไตรมาส  รายไดมีความแตกตางเพียง
เล็กนอย 

 

 

 

วาระที่ 4     พิจารณาและรับทราบทิศทางแผนการดําเนินงานป 2558/2559 

คุณซุยพาง กาญจนพาสน กรรมการผูจัดการ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ในฐานะผูจัดการกองทรัสตใหขอมูลเก่ียวกับ
ทิศทางแผนการดําเนินงานป 2558/2559 ดังนี้ 

ธุรกิจของกองทรัสตนั้นมีอิงตามฤดูกาลเล็กนอย เพราะจะเห็นไดวาการจัดงานใหญจะอยูในชวงปลายปและตนป  
ดังนั้นการดูผลประกอบการของกองทรัสตควรดูผลประกอบการท้ังป จึงจะเห็นการดําเนินการในภาพรวมไดชัดเจนมากกวา ซึ่ง
ที่ผานมาทางผูบริหารอสังหาริมทรัพยก็พิสูจนไดวา แมจะมีปญหาการเมือง หรือปญหาน้ําทวม ผูบริหารก็สามารถขับเคล่ือน
ธุรกิจไปไดอยางสม่ําเสมอ  

รายไดของกองทรัสต  

ปญหาท่ีอาจมีในสมัยกอน ก็คือเร่ืองที่จอดรถ ตอนน้ีก็ลดปญหาไปไดจากการท่ีมีมีโรงแรมโนโวเทล อิมแพ็ค ซึ่งมีท่ี
จอดรถที่สามารถรองรับรถไดประมาณหมื่นคัน และในอนาคตทางบริษัทอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเมนท จํากัด มีแผนการ
สรางโรงแรม IBIS เปนโรงแรมระดับ 3 ดาวจํานวน 600 หอง เพ่ือรองรับลูกคาท่ีเขามารวมงาน รวมทั้งลาสุดเอง บ.อิมแพ็ค เอ็ก
ซิบิชั่น แมเนจเมนท จํากัด ไดเขาซ้ือโรงแรม อิสทีนเพ่ือปรับปรุงเปนโรงแรม พูลแมน ระดับ 5 ดาวเพิ่มอีก 200 กวาหอง โดยคาด
วาภายในสองป จะมีโรงแรมจํานวน 1,200 หอง อยูรายลอมโครงการอิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งจะสงผลใหมีประชุม
ตางประเทศเขามาในกองทรัสตมากข้ึน พรอมกันนั้น ก็ตอบสนองความตองการโรงแรมครบทุกระดับที่จอดรถในรมก็มีการสราง
เพ่ิมตามความตองการที่มีมากข้ึน ซึ่งสิ่งเหลาน้ีอยูในแผนของกองทรัสตวาเม่ือสินทรัพยมีความพรอมก็จะสามารถขายเขา
กองทรัสตเพ่ือทําใหกองทรัสตมีขนาดกองท่ีใหญขึ้น รวมท้ัง ลาสุดกองทรัสตมีหองประชุมเพิ่มที่ อาคารอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น 1-4 

สามารถมีรายไดเพ่ิมใหกับกองทรัสต เพราะจากการดูขอมูลพบวางาน Exhibition มีความตองการหองประชุมและสัมมนา 
พรอมกับการแสดงสินคา ซึ่งแตกอนหองประชุมที่มีอยูคอนขางเล็ก ทาง บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเมนท จํากัด ไดทํา
การสรางเพ่ิมใหกับกองทรัสต เพ่ือใหงานที่ไปจัด ใน อาคารอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น 1-4  จะสงผลใหยกระดับอัตราคาใชพื้นท่ีเฉล่ีย
ของอาคารอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ใหสูงขึ้นได  
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ดังนั้นกองทรัสตจะมีการเติบโตจาก 2 ทางคือ 1) คาเชาเฉล่ียท่ีสูงขึ้น ซึ่งเฉลี่ยจะประมาณ 5-8% ตอป และ 2) มี
ลูกคามาจัดงานเพิ่มขึ้นหรือขยายงานใหใหญขึ้น ทําใหอัตราการใหใชพื้นที่ก็สูงขึ้นดวย  

คาใชจายของกองทรัสต  

ในขณะเดียวกันผูบริหารอสังหาริมทรัพยก็มีความพยายามควบคุมคาใชจาย โดยมีการศึกษาเก่ียวกับการประหยัด
พลังงานเชน การติดตั้งแผงโซลารเซล และระบบแอรเพ่ือลดการใชไฟ โดยถาสามารถดูแลรายจายโดยการลดการใชพลังงานได 
ก็จะสงผลให กําไรของกองทรัสตดีขึ้น และสามารถปนผลใหผูถือหนวยทรัสตไดดีขึ้นดวย 

ทั้งนีเ้ศรษฐกิจในปนี้คอนขางทาทาย ผูบริหารอสังหาริมทรัพยพยายามทําทุกอยางใหดีที่สุดเพ่ือไมใหผูถือหนวยทรัสต
ผิดหวังกับการบริหารของผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

 

เลขานุการท่ีประชุมไดสอบถามที่ประชุมวามีขอคิดเห็น / ขอซักถามเก่ียวกับทิศทางแผนการดําเนินงานป 2558/2559 หรือไม  
ผูถือหุนไดใหขอคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุปไดดังนี้   
1.วิยะดา คงเสรี : 
ไดรับมอบอํานาจจากผูถือหนวยทรัสต คุณดลิน คงเสรี 

 สัดสวนลูกคาตางชาติคิดเปนสัดสวนเทาใดและอนาคต
การเปด AEC กองทรัสตตั้งเปาจะใหมีตางชาติกี่ %  

 

คุณวันเพ็ญ มุงเพียรสกุล  
กรรมการผูจัดการ บ. อาร เอ็ม ไอ จํากัด  
ในฐานะผูจัดการกองทรัสต 

 ลูกคาตางประเทศมีสัดสวนประมาณ 17% ที่เหลือจะเปน
เอกชนในประเทศ และกลุมรัฐบาล โดยเอกชนในประเทศ
ถือเปนสัดสวนท่ีสูงท่ีสุด  
 

2.คุณวีระ ไชยมโนวงศ : 
ผูถือหนวยทรัสต 

1) อยากใหมีการพูดถึง  แนวทางการดําเนินธุรกิจของ
กองทรัสต เฉพาะในรอบปปญชี 2558/2559  

2) ขอแสดงขอมูลอัตราการใชพื้นที่ใน 5 ปที่ผานมาวามีการ
เปลี่ยนแปลงในอัตราการใชพื้นที่ตอปอยางไร และมีแนวโนม
ในอนาคตอยางไร 
3) สอบถามเกี่ยวกับการลงทุน วาเปนการลงทุนโดยใคร และ
ถาเปนกองทรัสตลงทุนจะมีเงินลงทุนมาจากแหลงใด 

 

คุณซุยพาง กาญจนพาสน   โรงแรมและลานจอดรถ นั้นเปนการพัฒนาโครงการลงทุน
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กรรมการผูจัดการ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเมนท 
จํากัด  
ในฐานะผูบริหารอสังหาริมทรัพย   

ในกลุม บมจ. บางกอกแลนด โดยกองทรัสตจะเขาไปซื้อ
โครงการเหลาน้ันหลังจากที่โครงการมีรายไดเขามาอยาง
สม่ําเสมอแลว ดังน้ันขนาดของกองทรัสตจะใหญขึ้น และ
คาดวาการจายประโยชนตอบแทนจะสูงขึ้น  

  ในปนี้ยังไมมีแผนการที่จะขายทรัพยสินเขาไปท่ี
กองทรัสตเพ่ิมเติมเนื่องจากตองพิจารณาราคาท่ียุติธรรม 
เหมาะสมใหกับทั้งผูซื้อและผูขาย

 

3. คุณเฉลิมเกียรติ ไกรหาญ : 
ผูถือหนวยทรัสต 
  

 สําหรับวงเงินกูระยะยาว วามีแผนการชําระหน้ีอยางไร 
จะเห็นวา ถาย่ิงยืดระยะเวลาการจายชําระเงินตน จะยิ่ง
ทําใหตนทุนดอกเบี้ยสูงขึ้น 

 
คุณวันเพ็ญ มุงเพียรสกุล  
กรรมการผูจัดการ บ. อาร เอ็ม ไอ จํากัด  
ในฐานะผูจัดการกองทรัสต 
 

 เปาหมายของกองทรัสตตองการที่จะจายผลตอบแทนผู
ถือหนวยใหไดมากที่สุด โดยเม่ือครบกําหนดเงินกูจะใช
วิธีการ refinance โดยดูอัตราดอกเบ้ียในตลาด ณ 
ชวงเวลาน้ันประกอบ ทั้งน้ีกองทรัสตสามารถออกหุนกูได 
ก็จะเปนอีกหน่ึงทางเลือกในเคร่ืองมือทางการเงิน โดยใน
การเลือกใชเคร่ืองมือทางการเงินใด ผูจัดการกองทรัสต
จะคํานึงถึงสัดสวนในการชําระหน้ีและดอกเบ้ียท่ีจะทําให
ผูถือหนวยไดรับผลตอบแทนท่ีดีที่สุด 

 
4.พ.ต.อ.สมเกียรติ บํารุงพฤกษ :  
 ผูถือหนวยทรัสต 

 เสนอแนะและอธิบายใหผูถือหนวยท่ัวไปเขาใจวา การทํา
งบการเงินของกองทรัสตนั้นมีขั้นตอนการตรวจสอบ โดย
ผูสอบบัญ ชีและท รัสตี  ซึ่ งมีห ลักใน วิชาชีพ ในการ
ตรวจสอบตามหนาท่ี และมีการเปดเผยขอมูลอยางพียง
พอพรอมทั้งมองวาเศรษฐกิจของประเทศจะดีขึ้น และอิม
แพ็คโกรทรีทจะเปนที่รูจักของนักลงทุนตางประเทศ
เพ่ิมขึ้น 
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วาระที่ 5      พิจารณาและรับทราบการแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี   

คุณวันเพ็ญ มุงเพียรสกุล กรรมการผูจัดการ บริษัท อาร เอ็ม ไอ จํากัด ในฐานะผูจัดการกองทรัสต ใหขอมูลดังนี้  
ผูจัดการกองทรัสตเห็นควรสมควรแตงตั้งใหผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ดังมีรายช่ือตอไปน้ี ซึ่งเปนผูสอบ
บัญชีของกองทรัสตในรอบระยะเวลา กันยายน 2557 - มีนาคม 2558 ที่ผานมาเปนผูสอบบัญชีของกองทรัสต สําหรับรอบ
ระยะเวลา เมษายน 2558 - มีนาคม 2559  

1. นางสาวรัตนา จาละ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3734  และ/หรือ 

2. นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4951 และ/หรือ 

3. นางสาวสมใจ คุณปสุต ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4499 

โดยใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอํานาจในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นตองบการเงินของกองทรัสต และใน
กรณีที่ผูสอบบัญชีตามรายนามขางตนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดใหบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูมีอํานาจแตงต้ังผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูปฏิบัติหนาท่ีแทนได โดยกําหนดคาสอบบัญชีตามรอบ
ระยะเวลาดังกลาว รวมทั้งสิ้นเปนเงิน 2,500,000 บาท 

เลขานุการท่ีประชุมไดสอบถามที่ประชุมวามีขอคิดเห็น / ขอซักถามเก่ียวกับแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนของ
ผูสอบบัญชี  หรือไม  
ผูถือหนวยทรัสตไดใหขอคิดเห็นและซักถามเพ่ิมเติม สรุปไดดังน้ี     

1. พ.ต.อ.สมเกียรติ บํารุงพฤกษ : 
ผูถือหนวยทรัสต 

 กฎหมายกองทรัสตไมกําหนดใหผูถือหนวยอนุมัติคาสอบ
บัญชี แตควรจะตองยึดตามกฏหมายแมคือ พ.ร.บ.มหาชน 
ที่ตองแสดงรายละเอียดในการขออนุมัติไวดวย   
ทั้ งนี้สําหรับการประชุมครั้งตอไป  ควรจะเสนอขอมูล
เปรียบเทียบกับผูสอบบัญชีรายอ่ืนใหผูถือหนวยทราบถึง
ความสมเหตุสมผลของราคาดวย 

 

คุณกุลกนิษฐ คําศิริวัชรา 

ที่ปรึกษากฏหมาย  
บริษัท สยามพรีเมียร จํากัด 

 ขอชี้แจงวา พ.ร.บ.มหาชน ไมไดใชกับกองทรัสต เน่ืองจาก
กองทรัสตไมมีสถานะเปนนิติบุคคล และผูจัดการกองทรัสต
ก็เปนบริษัทจํากัด กรณีที่ พ.ร.บ.การจัดต้ังทรัสตกําหนดไว 
จากการตีความและไดสอบถามไปท่ี ก.ล.ต. พบวา ผูสอบ
บัญชีที่ทางกองทรัสตสามารถวาจางไดตองไดรับการรับรอง
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และอนุมัติจาก ก.ล.ต. ซึ่ง บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด มี
ชื่อเสียงระดับ 1 ใน 5 ของโลก จึงม่ันใจไดวาจะดําเนิน
หนาที่ไดตามหลักวิชาชีพไดถูกตอง 

 โดยหัวขอที่จะขออนุมัติจากผูถือหนวยทรัสตมีอะไรบางน้ัน 
อยูในสัญญากอตั้งทรัสต ซึ่งสัญญากอตั้งทรัสต ตองไดรับ
การอนุมัติจาก ก.ล.ต.กอนท่ีจะจัดต้ังกองทรัสต ซึ่งในกรณีนี้
สัญญากอตั้งทรัสตไมไดระบุวาตองใหการแตงต้ังผูสอบ
บัญชีตองไดรับอนุมัติจากผูถือหนวยทรัสต เพียงแตใหเลือก
จากบริษัทและรายช่ือที่ ได รับอนุมัติจากก .ล .ต . ทั้ งนี้
กองทรัสตอื่นก็เปนการแจงเพ่ือทราบเชนกัน  
 

2. คุณศักด์ิชัย สกุลศรีมนตรี :  
ไดรับมอบอํานาจจากผูถือหนวยทรัสต คุณสมชาย จิติมา 

 คาผูสอบบัญชี 2.5 ลานบาทมาจากการคํานวณอยางไร 
และปถัดไปจะคิดอัตราขึ้นอีกก่ี %  

 

คุณวันเพ็ญ มุงเพียรสกุล  
กรรมการผูจัดการ บ. อาร เอ็ม ไอ จํากัด  
ในฐานะผูจัดการกองทรัสต 
  

  ในสวนของคาสอบบัญชีจะประกอบดวยการสอบทาน
งบการเงินรายไตรมาส และตรวจสองงบกองทรัสตประจําป 
ทั้งน้ีผูจัดการกองทรัสตไดมีการสอบถามจากผูสอบบัญชีใน
กลุม Big 4 และไดรับขอมูล  มาวาราคาอยู ในระดับที่
ใกลเคียงกัน   และในขณะเดียวกันทางทรัสตีก็ใหความ
เห็นชอบแลว 

 

3. คุณศักด์ิชัย สกุลศรีมนตรี : 
ไดรับมอบอํานาจจากผูถือหนวยทรัสต คุณสมชาย จิติมา 

 วิธีการวัดมูลคายุติธรรมคิดอยางไร  
 และถารายไดลดลงจะสงผลตอราคายุติธรรมหรือไม 
 ถามีการขาดทุนสามารถนํากําไรสะสมมาจายปนผลได
หรือไม  

 คาใชจายการจัดประชุมผูถือหนวยทรัสต เก็บตามความเปน
จริง ดังนั้นจึงขอใหมีการเล้ียงอาหารกลางวันในการประชุม
ผูถอืหนวยทรัสตในปหนาดวย 

 
คุณวันเพ็ญ มุงเพียรสกุล  
กรรมการผูจัดการ บ. อาร เอ็ม ไอ จํากัด  
ในฐานะผูจัดการกองทรัสต 
  

 การวัดมูลคายุติธรรมคิดจาก การประเมินราคาทรัพยสินที่
กองทรัสตลงทุน โดยดูจากความสามารถในการสรางรายได
ของทรัพยสิน และใชวิธีคิดลดกระแสเงินสด เปนมูลคาของ
ทรัพยสิน 
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คุณสิริกร เพลินพิศศิริ        
ผูแทนจาก บริษัทผูสอบบัญชี 

 เน่ืองจากกองทรัสตมีมาตรฐานเฉพาะทางบัญชี  สินทรัพย
ของกองทรัสตจะตองวัดดวยมูลคายุติธรรม ถาสินทรัพย
หลักของกองทรัสต มีมูลคายุติธรรมลดลง สวนตางจะเปน
ขาดทุน บันทึกอยูในงบกําไรขาดทุน  
 

คุณวันเพ็ญ มุงเพียรสกุล  
กรรมการผูจัดการ บ. อาร เอ็ม ไอ จํากัด  
ในฐานะผูจัดการกองทรัสต 

 

 สามารถนํากําไรสะสมมาจายประโยชนตอบแทนได ตอนน้ี
กําไรสะสมท่ีเห็นในงบ ที่ยังไมไดจายปนผลในงวดวันที่   
19 มิ.ย. 2558 จึงเห็นเปนกําไรสะสมคางอยูในงบการเงิน   
ณ สิ้นเดือน มีนาคม 2558 

 ผูจัดการกองทรัสตจะรับเร่ืองการจัดขาวกลางวันในการ
ประชุมผูถือหนวยในปถัดไป  
 

4.นายธารา ชลปราณี 
ผูถือหนวยทรัสต 

 

 การประชุมเพื่อรับทราบผลการดําเนินงาน ไมจําเปนตอง
จัดการประชุมผูถือหนวยทรัสตขอแนะนําใหแคสงจดหมาย
แจงเพ่ือรับทราบไดหรือไม 

 และใหมี เวปไซท  ของกองทรัสต  แจงใหทราบรายงาน
ประจําปดวย 

 พื้นที่ของกองทรัสต จํานวน 122,165 ตารางเมตรที่แสดงใน 
สไลดการประชุม กับพื้นที่ของกองทรัสต  137 ,000 ตาราง
เมตรท่ีอยูใน รายงานประจําป มีขอแตกตางกันอยางไร เปน
สวนตางของพ้ืนที่ อยูในกรรมสิทธิ์ของ บริษัทบางกอกแลนด 
จํากัด (มหาชน) หรือไม  
 

คุณวันเพ็ญ มุงเพียรสกุล  
กรรมการผูจัดการ บ. อาร เอ็ม ไอ จํากัด  
ในฐานะผูจัดการกองทรัสต 

 

 สําหรับตัวเลข 122,165 ตารางเมตร เปนพื้นที่ของพ้ืนที่จัด
แสดงงาน ซึ่งไมรวมหองประชุม แตพื้นที่ใชสอยจริงๆ 
ทั้งหมดมีมากกวา 165, 605 ตารางเมตร สําหรับ พื้นที่ 
137,000 ตารางเมตร เปนการรวมพื้นที่ล็อบบี้ดานนอก ซึ่ง
เราไมนํามาบวกรวมในการคิดอัตราการใหเชาพ้ืนท่ี  

 สําหรับขอมูลฝายนักลงทุนสัมพันธแจงชื่อ เวปไซท ใหผูถือ
หนวยทรัสตทราบ  

 สําหรับขอมูลยังไมครบถวนในสวนใดเราจะปรับปรุงใหผูถือ
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หนวยทรัสตเขาใจธุรกิจของกองทรัสตเพ่ิมมากข้ึน  
 

5.คุณวีระ ไชยมโนวงศ :  
ผูถือหนวยทรัสต 

1) การเประเมินมูลคาของกองทรัสต  มีการประเมินสวน
เพ่ิมขึ้นถือเปนรายไดใชหรือไม แตไมใชตัวเงินสดใชหรือไม  
การคํานวณจายเงินปนผล จะนําสวน  Unrealized gain มา
จายไดหรือไม  
 

คุณวันเพ็ญ มุงเพียรสกุล  
กรรมการผูจัดการ  
ในฐานะผูจัดการกองทรัสต 
 

 การคํานวณเพ่ือจายประโยชนตอบแทนตองเปนการคํานวณ
และจายตามเงินสดท่ีมีอยูจริง  

6. คุณวีระ ไชยมโนวงศ : 
ผูถือหนวยทรัสต 

 ขอมุมมองกองทรัสต ในดานโอกาสและอุปสรรค ในอนาคต 
ใหผูถือหนวยทรัสตใหเห็นภาพวาทําไมผูถือหนวยทรัสตจึง
ควรถือกองทรัสตนี้ตอไป  

คุณซุยพาง กาญจนพาสน  
กรรมการผูจัดการ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น  
แมเนจเมนท จํากัด  
ในฐานะผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

 ในการเปด AEC  ถาสงผลใหการสงออกไปยังประเทศใน
กลุมเพ่ือนบานดีขึ้น จะทําใหงานท่ีเก่ียวกับสงออกของ 
กองทรัสต เชน งานของกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ 
ที่มีอยู ณ ปจจุบัน 7- 8 งานตอป ถา AEC สงผลดีตามที่ทุก
คนคาดหวัง งานสงออกจะสามารถจัดใหใหญขึ้นได พรอม
กันน้ัน  เราจะเห็นเพ่ือนบานมาออกงานแสดงสินคา ที่ 
IMPACT มากข้ึน  พรอมกับงานปจจุบันที่จัดอยูก็จะใหญขึ้น 
ทั้งน้ีสําหรับขนาดพื้นที่การจัดงาน อิมแพ็คโกรท รีท มีพื้นท่ี
ใหญที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต  งานท่ีใหญสุดของ 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต ก็จําเปนตองจัดงานท่ี อิมแพ็คโกรท 
รีท ไปดวย ดังน้ัน จํานวนงานและขนาดพ้ืนท่ีการจัดงานของ
กองทรัสตก็จะโตข้ึนไดโดยอัตโนมัติ  

 สําหรับคูแขง กองทรัสตไมกังวล เพราะแมคูแขงจะมีการ
ขยายพ้ืนท่ีการจัดงานอีก 50% ก็ยังถือวาเล็กกวาพ้ืนที่ของ
กองทรัสต  ทั้งนี้ลักษณะธรรมชาติของลูกคาพบวา การยาย
พื้นท่ีการจัดงานแตละคร้ังจะมีคาใชจายโฆษณาที่สูง ดังนั้น
การยายงานแตละคร้ังควรจะยายเพราะตองการขยายงาน
ใหใหญขึ้น มากกวายายเพราะตองการพ้ืนท่ีเล็กลง ซึ่งจะ
สงผลตอรายไดและกําไรของลูกคาเอง ดังนั้นถาผูบริหาร
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อสังหาริมทรัพยสามารถดูแลลูกคาอยางดี ตอบโจทยสิ่งที่
ลูกคาตองการ ลูกคาจะไมมีความจําเปน ที่ตองยายสถานท่ี
การจัดงานไปท่ีอื่น พรอมกันนั้นสําหรับลูกคา กลุมรัฐบาล 
KPI คือ การมีคนดูเขามาดูเปนจํานวนมาก ซึ่ง กองทรัสต
เองก็สามารถตอบโจทยตรงนี้ได ถาดูแลลูกคาอยางดี เขา
ใจความตองการลูกคา ก็จะทําใหลูกคาไมหนีจากกองทรัสต
ไปไหน  

 ทั้งนี้ลาสุด กองทรัสตมีการขยายพ้ืนที่ หนาอาคาร อิมแพ็ค 
เอ็กซิบิชั่น ทําใหลูกคาสามารถขยายพ้ืนที่การจัดงานให
ใหญมากขึ้น ที่สามารถทํารายไดเพ่ิมขึ้นใหกับกองทรัสต  

 นอกจากการไดเปรียบเร่ืองขนาดพ้ืนท่ีแลว จุดเดนของ
กองทรัสตก็คือ สถานท่ีตั้งท่ีติดทางดวน มีโรงแรมอยูใน
ระยะทางท่ีสามารถเดินทางไดสะดวก  ทําใหกองทรัสตมีสิ่ง
ที่เหนือกวาคูแขง กองทรัสตมั่นใจวาอยูในตําแหนงท่ีดี และ
ตั้งใจจะรักษาความสามารถในการแขงขันเหลาน้ีไว 

 สําหรับอนาคต ทาง บมจ.บางกอกแลนดตองการใหจะ
ขยายพื้นที่การจัดงานใหใหญกวานี ้ ตองการใหเมืองทอง
ธานีเปนเมือง เปนสถานท่ีที่ใหนักทองเที่ยวเขามาพักและจัด
งาน และอยูในเมืองทองธานีนานขึ้น ซึ่งในอนาคตสินทรัพย
เหลาน้ีมีผลประกอบการตามเปาหมายก็จะขายเขา
กองทรัสตได 

 
7. พ.ต.อ.สมเกียรติ บํารุงพฤกษ : 
ผูถือหนวยทรัสต 

1.มีขอเสนอแนะวา ตามหลักของการกํากับกิจการที่ดี ควรเลือก
ผูสอบบัญชีที่ไมมีผลกระทบ หรือมีสวนไดเสีย และตองแจง
หลักเกณฑการกําหนดคาตอบแทนไวดวย เปนขอมูลเพ่ิมเติม
สําหรับผูถือหนวยทรัสต ดังน้ันถาผูจัดการกองทรัสต จะเลือกใช
บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด จึงควรแจงมาดวยวาไดมีการ
เปรียบเทียบกันแลวกับผูสอบบัญชีรายอื่นแลว 

2. เร่ืองการกําหนดการประชุมเปล่ียนเปนประชุมชวงบายดีกวา
พรอมกับมีการจัดเล้ียงอาหารเท่ียง 
3. ผูถือหนวยทรัสตที่เปนชาวตางประเทศ  ไดตั้งเปาอยากใหมี
สัดสวนเปนเทาใด  
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คุณวันเพ็ญ มุงเพียรสกุล  
กรรมการผูจัดการ บ. อาร เอ็ม ไอ จํากัด  
ในฐานะผูจัดการกองทรัสต 
 

 สําหรับการคัดเลือกผูสอบบัญชี ผูจัดการกองทรัสตไดหา
ขอมูลจากใหบริการรายอื่นๆ ซึ่งไดมีการสอบถามไปแลว
และพบวาอัตราราคาอยูในระดับใกลเคียงกัน อีกท้ังการ
ทํางานของผูจัดการกองท รัสตมีทรัสตีดู แล  ผู จัดการ
กองทรัสตไมอาจตัดสินใจเลือกเองได ตองสงขอมูลทุกอยาง
ใหทางทรัสตี  และใหทรัสตีรับทราบและอนุมัติ พรอมกันน้ัน
บริษั ท  สํานักงาน  อีวาย จํากัด  ก็ ไมมี ส วนได เสีย กับ
กองทรัสต 

 ขอแนะนําตางๆเก่ียวกับการจัดงานในครั้งนี้ ทางผูจัดการ
กองทรัสตจะนําไปพิจารณาและปรับปรุง ในการประชุมครั้ง
ตอไป   

 เลขานุการท่ีประชุม ไดแจงตอที่ประชุมวา ที่ประชุมไดรับทราบการประชุมทุกวาระตามท่ีบริษัทฯ ไดแจงไปใน
หนังสือเชิญประชุมเรียบรอยแลว และวาระตอไปจะเปดโอกาสใหผูถือหนวยทรัสตซักถามและเสนอแนะในประเด็นอื่นๆ 

 

วาระท่ี 6 วาระอื่น  

เลขานุการท่ีประชุมไดสอบถามที่ประชุมวามีขอคิดเห็น / ขอซักถามเก่ียวกับเร่ืองอื่นๆหรือไม  
ผูถือหนวยทรัสตไดใหขอคิดเห็นและซักถามเพ่ิมเติม สรุปไดดังน้ี  

1. คุณวีระ ไชยมโนวงศ : 
ผูถือหนวยทรัสต 

 มีขอกฏหมายบังคับหรือไมวาตองจัดการประชุมผูถือ
หนวยทรัสตทุกป   

 ในการประชุมผูถือหนวยทรัสตในครั้งตอไปแนะนําใหรวม
เปนวาระเพ่ือทราบ ไมควรแยกวาระออกมา  

คุณกุลกนิษฐ คําศิริวัชรา 
ที่ปรึกษากฏหมาย  
บริษัท สยามพรีเมียร จํากัด 

 

 

  

 ตามกฎหมายไดระบุวา กองทรัสตจะตองมีการประชุม
ประจําปของผูถือหนวยทรัสตทุกป แตเพ่ือพิจารณาเรื่อง
ผลการดําเนินงานเทาน้ัน แตกองทรัสตไดเพ่ิมวาระมาอีก
หลายขอเพ่ือความโปรงใส และในสัญญากอตั้งทรัสตก็มี
การระบุชัดเจนเชนกัน วาตองมีการจัดประชุมสามัญ
ประจําปดวยเชนกัน  

 สําหรับการประชุม EGM ก็มีไดตามท่ีระบุไวในสญัญา
กอตั้งทรัสต ซึ่งทุกกองทรัสตมีหมดกําหนดไว โดย
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ตัวอยางสําหรับการจัดประชุม EGM เพ่ือขอมติจากผูถือ
หนวยไดแก การขอลดทุน เพ่ิมทุน การซ้ือทรัพยสิน การ
ทําธุรกรรมรายการระหวางกัน เปนตน ซึ่งตองมาขอมติ
จากท่ีประชุมผูถือหนวยทรัสต หรือประเด็นท่ีทางทรัสตี
เห็นวาจําเปนตองขออนุมัติจากผูถือหนวยทรัสต ก็
สามารถกําหนดวาระและเชิญผูถือหนวยทรัสตอนุมัติได
เชนกัน 

2. คุณศักด์ิชัย สกุลศรีมนตรี :  

ไดรับมอบอํานาจจากผูถือหนวยทรัสต คุณสมชาย จิติมา 

 การเพ่ิมขนาดของกองทรัสต สามารถเพ่ิมไดอยางไรบาง 
และจําเปนตองเปนสินทรัพยของ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิ
บิชั่น แมเนจเมนท จํากัด  เทาน้ันหรือไม เปนสินทรัพย
ของเจาของอ่ืนได ไหม  และตองขออนุมัติจากผูถือ
หนวยทรัสตดวยหรือไม  

คุณวันเพ็ญ มุงเพียรสกุล  
กรรมการผูจัดการ บ. อาร เอ็ม ไอ จํากัด  
ในฐานะผูจัดการกองทรัสต 

 การเพ่ิมสินทรัพยของกองทรัสต ไมไดระบุไวในสัญญา
กอตั้งทรัสตวาจําเปนตองเพิ่มเฉพาะในทรัพยสินของ
บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเมนท เทาน้ัน แตใหดูวา
ทรัพยสินเหลาน้ันสามารถเอื้อประโยชนใหกองทรัสตได
ประโยชนและมีไดรายไดเพ่ิมขึ้น พรอมสนับสนุนการ
ดําเนินงานของกองทรัสตใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งทาง
ผูจัดการกองทรัสตสามารถคัดเลือกการลงทุนใน 
สินทรัพยอื่นๆ นอกจากของ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น 
แมเนจเมนทดวยได  

  ทั้งนี้การลงทุนเพิ่มจะตองมีการขออนุมัติจากผูถือ
หนวยทรัสต  

คุณกุลกนิษฐ คําศิริวัชรา 
ที่ปรึกษากฏหมาย  
บริษัท สยามพรีเมียร จํากัด 

 การขออนุมัติจะตองมีการลงมติ โดย การซ้ือทรัพยสิน
หลักท่ีมีมูลคามากกวารอยละ สามสิบของมูลคา
ทรัพยสินรวมของกองทรัสต จะตองไดรับอนุมัติจากผูถือ
หนวยทรัสต   

3. คุณศักด์ิชัย สกุลศรีมนตรี :  

ไดรับมอบอํานาจจากผูถือหนวยทรัสต คุณสมชาย จิติมา 
 กองอสังหาริมทรัพย จะกลายมาเปนเปนกองทรัสต ได
หรือไม 

คุณกุลกนิษฐ คําศิริวัชรา 
ที่ปรึกษากฏหมาย  
บริษัท สยามพรีเมียร จํากัด 

 เขาใจวาไมสามารถทําได ถาตองการเอาสินทรัพยรวมกนั 
กองอสังหาริมทรัพยตองเลิกกองเสียกอน  



26

 
 

4. คุณศักด์ิชัย สกุลศรีมนตรี : 
ไดรับมอบอํานาจจากผูถือหนวยทรัสต คุณสมชาย จิติมา 

 ทําไมงานไทยเท่ียวไทย ยายไปจัดท่ีบริษัทคูแขง ซึ่งปกติ
จัดท่ีอิมแพ็ค เมืองทองธาน ี 

คุณซุยพาง กาญจนพาสน  
กรรมการผูจัดการ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น  
แมเนจเมนท จํากัด  
ในฐานะผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

 เปนงานท่ีผูจัดงานคนละบริษัทกับจัดท่ี อิมแพ็ค เมือง
ทองธานี 

 

ประธาน ฯ กลาวขอบคุณผูถือหนวยทรัสตที่มาเขารวมประชุม และกลาวปดการประชุมเมื่อเวลา 12.00 น.  
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          ประธานกรรมการ  
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