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ที่ RMI017/2561  

 29 มิถนุายน 2561 

เร่ือง  ขอเชิญประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์สามญัประจ าปี 2561 

เรียน  ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์  

เอกสารแนบ  1. ส าเนารายงานการประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์สามญัประจ าปี 2560 
  2. รายงานประจ าปี – 31 มีนาคม 2561 (แบบ CD-ROM) 

3. ข้อมลูเก่ียวกบัประวตัิ ประสบการณ์ และการท างานของผู้สอบบญัชีของกองทรัสต์ฯ ประจ าปี 2561/2562 
4. ข้อบงัคบัของกองทรัสต์ฯ สว่นท่ีเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ และการลงมติ 
5. ข้อมลูกรรมการอิสระท่ีเป็นผู้แทนรับมอบฉนัทะในการประชมุผู้ถือหนว่ยทรัสต์สามญัประจ าปี 2561 
6. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. ข. และ ค. 
7. แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชมุ 
8. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องน ามาในวนัประชมุ) 

   

 ด้วยคณะกรรมการบริษัท อาร์ เอ็ม ไอ จ ากัด (“บริษัทฯ”) ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ อิมแพ็ค โกรท 
(“กองทรัสต์ฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์สามญัประจ าปี 2561 ในวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ 
บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอร่ัม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ถนนแจ้งวฒันะ ต าบลบ้านใหม ่อ าเออปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ  

 ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ใช้สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามญัประจ าปี 2561 ล่วงหน้าใน
ระหว่างวันที่  20 มีนาคม ถึง 18 พฤษอาคม 2561 นัน้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายใดเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม 
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงก าหนดวาระการประชุม ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลและรายละเอียดประกอบการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของ  
กองทรัสต์ฯ www.impactgrowthreit.com/IR ลว่งหน้าก่อนวนัประชุม ตัง้แต่วนัที่ 21 มิถนุายน 2561 เพื่อให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาเร่ืองต่างๆ 
ตามระเบียบวาระการประชมุดงันี ้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณาและรับทราบรายงานการประชุมผู้ถอืหน่วยทรัสต์สามัญประจ าปี 2560 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ ได้จดัท ารายงานการประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามญัประจ าปี 2560 ซึ่งประชมุเมื่อวนัท่ี 17
กรกฎาคม 2560 และได้จดัสง่ส าเนารายงานการประชุมดงักลา่วให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย อายในเวลาที่กฎหมาย
ก าหนดพร้อมทัง้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกองทรัสต์ฯ และได้แนบส าเนารายงานการประชมุฯ มาพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุใน
ครัง้นี ้เพื่อให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ร่วมกนัพิจารณาและรับทราบรายงานการประชุมดงักลา่ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
แนบ 1 

ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์ฯ : รายงานการประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์สามญัประจ าปี 2560 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 17 กรกฎาคม 
2560 ได้มีการบนัทกึไว้อยา่งถกูต้องครบถ้วน จงึเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์สามญัประจ าปี 2561 พิจารณา
และรับทราบ 

การลงมติ :  วาระนีไ้มต้่องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทราบ  
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ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาและรับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2560/2561  

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ กองทรัสต์ฯ จะต้องรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี
สิน้สุด ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561 ซึ่งแสดงผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ฯ ในรอบปีที่ผ่านมาดังรายละเอียดปรากฏตาม
รายงานประจ าปี – 31 มีนาคม 2561 (เอกสารแนบ 2) ซึง่มีสาระส าคญัเก่ียวข้องกบัผลประกอบการโดยรวมสรุปได้ดงันี ้ 

 ผลประกอบการรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2560 – 31 มีนาคม 2561 

ผลการด าเนินงาน (ล้านบาท) 
1 เมษายน 2560 – 
31 มีนาคม 2561 

1 เมษายน 2559 – 
31 มีนาคม 2560 

1. รายได้จากการลงทนุรวม  2,223.86 1,911.78 
1.1 รายได้จากการให้บริการพืน้ที่   2,215.88 1,902.50 
1.2 รายได้จากดอกเบีย้ 1.67 1.23 
1.3 รายได้อื่น  6.30 8.06 

2. รวมคา่ใช้จา่ย  1,030.51 919.59 
3. รายได้จากการลงทนุสทุธิ 1,193.36 992.19 
4. พืน้ท่ีฮอลล์ (ตารางเมตร) 122,165 122,165 
5. อตัราการใช้พืน้ท่ีเฉลีย่ 50% 46% 
6. อตัราคา่บริการพืน้ท่ีเฉลีย่ (บาท/ ตร.ม./วนั)  70 64 

 

ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์ฯ : รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2560/2561 ปรากฏตามรายงานประจ าปี – 31 มีนาคม 
2561 จดัท าขึน้อยา่งถกูต้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์สามญัประจ าปี 2561 พิจารณาและรับทราบ 

การลงมติ :  วาระนีไ้มต้่องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาและรับทราบงบแสดงฐานะทางการเงนิและงบก าไรขาดทุนส าหรับรอบปีสิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 ของ
กองทรัสต์ฯ   

วัตถุประสงค์และเหตุผล : งบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุส าหรับรอบปีสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2561 ได้ผา่น
การตรวจสอบและรับรองโดยนางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3734 ผู้สอบบญัชีซึง่สงักดั บริษัท ส านกังาน อี
วาย จ ากดั เมื่อวนัที่ 24 พฤษอาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบดงักลา่วได้จดัเตรียมอย่างถกูต้อง
ครบถ้วนและเพียงพอตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป จึงได้อนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุดงักลา่ว และ
เห็นสมควรแจ้งต่อที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามญัประจ าปี 2561 เพื่อพิจารณาและรับทราบ โดยรายละเอียดงบแสดงฐานะ
ทางการเงินและงบก าไรขาดทนุปรากฏตามรายงานประจ าปี - 31 มีนาคม 2561 (เอกสารแนบ 2)  

ทัง้นี ้ข้อมลูทางการเงินสามารถสรุปได้ดงันี ้ 

 



 
 

3 
 

รายการ (ล้านบาท) 
1 เมษายน 2560 – 
31 มีนาคม 2561 

1 เมษายน 2559 – 
31 มีนาคม 2560 

งบแสดงฐานะการเงิน    
     สนิทรัพย์รวม 20,618.10 20,471.96 
     หนีส้นิรวม 4,501.71 4,447.31 
     สนิทรัพย์สทุธิ 16,116.39 16,024.66 
     สนิทรัพย์สทุธิตอ่หนว่ย (บาท)  10.8710 10.8092 
งบก าไรขาดทนุ   
     รวมรายได้ 2,223.86 1,911.78 
     รวมคา่ใช้จ่าย 1,030.51 919.59 
     รายได้จากการลงทนุสทุธิ 1,193.35 992.19 
      รวมรายการก าไรท่ีเกิดขึน้และยงัไม่เกิดขึน้จากเงินลงทนุ 10.17 6.47 
     ก าไรสทุธิ  1,203.51 998.66 
     ก าไรตอ่หนว่ยทรัสต์ (บาท) 0.81 0.67 
งบกระแสเงินสด    

กระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 1,357.70 1,205.47 
กระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน (1,279.47) (1,254.08) 
เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิม่ขึน้ (ลดลง)สทุธิ 78.22 (48.60) 
เงินสดและเงินฝากธนาคารต้นปี 206.03 254.63 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดปลายปี 284.25 206.03 

ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์ฯ : งบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุส าหรับรอบปีสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2561
ของกองทรัสต์ฯ ได้จดัท าขึน้อย่างถกูต้องและผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึง
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์สามญัประจ าปี 2561 พิจารณาและรับทราบ 

การลงมติ :  วาระนีไ้มต้่องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทราบ  

 
 

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาและรับทราบเร่ืองการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ประจ าปี 2560/2561 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามที่กองทรัสต์ฯ ได้มีนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในสญัญา
ก่อตัง้ทรัสต์ โดยก าหนดให้ผู้จดัการกองทรัสต์ฯ จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 90 ของก าไรสทุธิ
ที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบญัชี โดยจ่ายประโยชน์ตอบแทนไมเ่กินกวา่ปีละ 4 ครัง้  

ผลการด าเนินงานระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2560 – 31 มีนาคม 2561 กองทรัสต์ฯ มีก าไรสุทธิ เท่ากับ 1,203.51 ล้านบาท 
ผู้จดัการกองทรัสต์ฯ จึงประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทนประจ าปี 2560/2561 ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในอตัรา 0.78 บาท ต่อ
หน่วยทรัสต์ 1 หน่วย จากผลการด าเนินงานระหว่างวนัที่ 1 เมษายน 2560  - 31 มีนาคม 2561 ทัง้นี ้รายละเอียดการจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนสามารถสรุปได้ ดงันี ้
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ผลการด าเนินงาน 
1 เมษายน – 
30 มิถนุายน 

2560 

1 กรกฎาคม – 
30 กนัยายน 

2560 

1 ตลุาคม –  
31 ธนัวาคม 

2560 

1 มกราคม – 
31 มีนาคม 

2561 
รวม 

ก าไรสทุธิ (ล้านบาท)  316.59 328.20 342.55 216.17 1,203.51 
จ านวนทรัสต์ทีจ่ าหนา่ยแล้ว 
(ล้านหนว่ย) 

1,482.50 1,482.50 1,482.50 1,482.50 1482.50 

อตัราประโยชน์ตอบแทน
จ่ายตอ่หนว่ย  

0.19 0.20 0.21 0.18 0.78 

อตัราสว่นการจา่ยประโยชน์
ตอบแทนตอ่ก าไรสทุธิที่
ปรับปรุงแล้ว  

90% 92% 91% 127% 97% 

วนัจ่ายประโยชน์ตอบแทน  7 กนัยายน 
2560 

8 ธนัวาคม 
2560 

 8 มีนาคม 
2561 

  21 มิถนุายน 
2561 

 

  

ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์ฯ : การจ่ายประโยชน์ตอบแทนประจ าปี 2560/2561 เป็นไปตามนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบ
แทนที่ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามญัประจ าปี 2561 พิจารณาและ
รับทราบ 

 การลงมติ :  วาระนีไ้มต้่องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทราบ 

 
 

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาและรับทราบการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  

 วัตถุประสงค์และเหตุผล : ผู้จัดการกองทรัสต์ฯ ได้พิจารณา และเสนอให้แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย 
จ ากัด (ช่ือเดิม: บริษัท ส านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ ากัด) เป็นผู้ สอบบัญชีของกองทรัสต์ฯ ประจ าปี 2561/2562  โดยมี
คา่ตอบแทน 2,410,000 บาท โดยมีรายช่ือดงันี ้

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

โดยก าหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่ข้างต้นเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของกองทรัสต์ฯ ได้ และ
ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดงักล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับ
อนญุาตอื่นของบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด ท าหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของกองทรัสต์ฯ แทน 

ทัง้นี ้รายละเอียดประวตัิ ประสบการณ์ และการท างานของผู้สอบบญัชีปรากฏตามเอกสารแนบ 3 

ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์ฯ : ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ได้ปฏิบตัิหน้าที่อยา่งเหมาะสม มีความรู้และ
ความเช่ียวชาญในการตรวจสอบกองทรัสต์ฯ และไมม่ีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสียกบักองทรัสต์ฯ โดยมีความอิสระต่อการท า
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หน้าที่ จึงเห็นสมควรพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชีในรอบปี 2560/2561 
เป็นผู้สอบบญัชีในปี 2561/2562 ต่อไป โดยมีค่าตอบแทนเท่ากบั 2,410,000 บาท ซึ่งน้อยกว่าปีที่ผ่านมา และได้รวมค่าสอบ
ทานรายงานประจ าปีให้แก่กองทรัสต์ฯ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามญัประจ าปี 2561 พิจารณาและ
รับทราบ 

การลงมติ :  วาระนีไ้มต้่องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทราบ  
 

 

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 บริษัทฯ ขอแจ้งวา่ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติก าหนดรายช่ือผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มีสทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามญัประจ าปี 
2561 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหนว่ยทรัสต์ในวนัที่ 22 มิถนุายน 2561 ในการนี ้จึงขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการ
ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ อิมแพ็ค โกรท เข้าร่วมประชมุตามวนั เวลาและสถานท่ีดงักลา่ว  

 และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์สะดวกและรวดเร็ว บริษัทฯ ใคร่ขอให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์หรือผู้ รับมอบฉนัทะ โปรดน า
แบบฟอร์มลงทะเบียนตามเอกสารแนบ 8 และ/หรือ หนงัสือมอบฉนัทะที่แนบมาพร้อมนีต้ิดอากรแสตมป์ พร้อมด้วยเอกสารแสดงตนเพื่อการเข้า
ร่วมประชมุตามเอกสารแนบ 6 มาแสดงตอ่เจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนในวนัประชมุด้วย 

 และหากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามารถแต่งตัง้ นายจิรขจร จตุรอทัร 
กรรมการอิสระ เป็นผู้ รับมอบฉันทะ โดยรายละเอียดประวตัิของกรรมการอิสระปรากฏตาม เอกสารแนบ 5  ทัง้นี ้ขอความร่วมมือจากผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังบริษัทฯ อายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 โดยส่งมาที่            
ฝ่ายนกัลงทุนสมัพันธ์ บริษัท อาร์ เอ็ม ไอ จ ากัด เลขที่ 47/569-576 ชัน้ที่ 10 คอนโดมิเนียมอุตสาหกรรม นิวเจนีวา หมู่ที่ 3 ถนนป๊อปปูล่า 3 
ต าบลบ้านใหม ่อ าเออปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120 

 

 จึงขอเรียนเชิญผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่วข้างต้น 

 

 

        ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

                      (พ.อ.พิชยั น าศิริกลุ)  

                        ประธานกรรมการ   


