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ที่ ASRM 21-032 

  วนัท่ี 1 เมษายน 2564 

 

เรื่อง รายงานขอ้มลูและผลการด าเนินงานของทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอมตะ 

 ซมัมิทโกรท (AMATAR) 

 

เรียน ท่านผูถื้อหน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอมตะซมัมิทโกรท 
 
ส่ิงที่ส่งมาดว้ย  

1. ข้อมูลผลการด าเนินงานของกองทรัสตป์ระจ าปี 2562 ที่ไดเ้ผยแพร่บนเว็บไซต์แทนการจัดประชุมสามัญผูถื้อ
หน่วยทรสัตป์ระจ าปี 2563 

2. งบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุประจ าปี 2563 
3. ขอ้มลูประวตัิและประสบการณก์ารท างานของผูส้อบบญัชีกองทรสัตป์ระจ าปี 2564 

 
ตามที่บรษิัท อมตะ ซมัมิท รีทส ์แมเนจเมน้ท ์จ ากัด (“บริษัท”) ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทนุ

ในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอมตะซมัมิทโกรท (“กองทรสัต”์) ไดม้ีการเผยแพรข่่าวเรื่องการด าเนินการเก่ียวกบัการจดั
ประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจ าปี 2564 ตามหนงัสือที่ ASRM 21-012 เมื่อวนัที่ 15 กุมภาพนัธ ์2564 ว่าดว้ยที่ประชมุ
คณะกรรมการมีมติเห็นสมควรใหด้  าเนินการตามแนวทางประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลักทรพัยท์ี่ สร. 7/2564 เรื่องการด าเนินการจัดประชุมสามัญประจ าปีและการผ่อนผันขอ้ก าหนดในสัญญาก่อตัง้ทรสัต ์
ของทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์ในปี พ.ศ. 2564  เนื่องจากสถานการณก์ารระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ยงั
ไม่คล่ีคลาย และอาจเกิดการแพรร่ะบาดไดง้่ายหากมีการรวมตวักนัของบคุคลจ านวนมาก อีกทัง้การประชมุสามญัประจ าปีผู้
ถือหน่วยลงทนุ ที่จะจดัขึน้ในปี 2564 นัน้ มีเพียงวาระรายงานเพื่อใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุรบัทราบ ดงันัน้ เพื่อลดความเส่ียงและ
เพื่อความปลอดภัยของผู้ถือหน่วยทรัสตแ์ละผู้เก่ียวข้องกับการจัดการประชุมสามัญประจ าปี 2564 ในการนี ้ผู้จัดการ
กองทรสัตข์อน าส่งรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 ใหผู้ถื้อหน่วยรบัทราบแทนการจัดประชุมสามัญผูถื้อหน่วย
ลงทนุประจ าปี 2564 โดยมีวาระเพื่อพิจารณารบัทราบดงัต่อไปนี ้

 

วาระที่ 1  พิจารณาและรับทราบข้อมูลผลการด าเนินงานของกองทรัสตป์ระจ าปี 2562 ที่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์

ของกองทรัสตเ์ม่ือวันที ่13 เมษายน 2563 

ผู้จัดการกองทรสัตไ์ดจ้ัดท าข้อมูลผลการด าเนินงานของกองทรสัตป์ระจ าปี 2562 ที่ไดเ้ผยแพร่บนเว็บไซตข์อง

กองทรสัตเ์มื่อวนัที่ 13 เมษายน 2563 แทนการจดัประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจ าปี 2563 และไดส้รุปประเด็นส าคญั
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ในลกัษณะค าถามและค าตอบจากการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหน่วยสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติมเก่ียวกับขอ้มลูผลการด าเนินงานของ

กองทรสัตป์ระจ าปี 2562 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 1 

 

วาระที่ 2  พิจารณาและรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของกองทรัสตป์ระจ าปี 2563 การจัดการกองทรัสตใ์น

เร่ืองส าคัญ และแนวทางการจัดการในอนาคต 

ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดส้รุปผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ส าหรบัผลประกอบการรอบระยะเวลาระหว่างวนัท่ี 1 

มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีสาระส าคญัโดยรวมสรุปไดด้งันี ้

ข้อมูลส าคัญ ณ สิน้ปี 2563 
ทนุจดทะเบียน 3,478.69 ลา้นบาท 
จ านวนหน่วยทรสัต ์ 357,890,000 หน่วย 
มลูค่าที่ตราไว ้ 9.72 บาท 
สินทรพัยร์วม 4,934.95 ลา้นบาท 
หนีสิ้นรวม 1,337.55 ลา้นบาท 
สินทรพัยส์ทุธิ 3,597.39 ลา้นบาท 
รายไดร้วม 363.76 ลา้นบาท 
อตัราส่วนเงินกูย้ืมต่อสินทรพัยร์วม 24% 
มลูค่าสินทรพัยส์ทุธิต่อหน่วย 10.0516 บาท 
อตัราการเช่าพืน้ท่ีเฉล่ีย 86% 

 
กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนในที่ดินและอาคารโรงงาน ประกอบดว้ยอาคารโรงงาน จ านวน 88 อาคาร รวมเป็นพืน้ท่ีปล่อย

เช่า 160,586.52 ตารางเมตร ตัง้อยู่บนท่ีดินซึ่งมีเอกสารสิทธ์ิ มีเนือ้ที่ทัง้หมดจ านวน 224 ไร ่1 งาน 82.1 ตารางวา ไดแ้ก่ 

อสังหาริมทรัพย ์ ทีต่ั้งทรัพยส์นิ 
เนือ้ทีด่นิ 

(ไร่) 
พืน้ทีใ่ช้สอย
(ตารางเมตร) 

มูลค่าทรัพยส์นิที่
ประเมิน ณ วันที ่31 

ธันวาคม 2563 

มูลค่าทีก่องที่
กองทรัสตเ์ข้า

ลงทนุ 

1. กรรมสิทธ์ิสมบรูณ ์ 

จ านวน 25 อาคาร 
นิคมอตุสาหกรรม
อมตะซติี ้ชลบรุี 

61-2-85 

 

48,408.00 

 

1,866.00 ลา้นบาท 
 

1,619.38 ลา้นบาท 

 

2. สิทธิการเชา่ 30 ปี  

จ านวน 60 อาคาร 

 

153-3-49 

 

105,516.02 2,594.20 ลา้นบาท 2,992.61 ลา้นบาท 

3.สิทธิการเช่า 30 ปี  

จ านวน 3 อาคาร 

นิคมอตุสาหกรรม
อมตะซติี ้ระยอง 

8-3-48.1 6,662.50 163.80 ลา้นบาท 180.97 ลา้นบาท  

รวม 224-1-82.1 160,586.52 4,624.00 ลา้นบาท   4,792.96 ลา้นบาท 
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กองทรสัตเ์ป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิหรือผูม้ีสิทธิการเช่าในท่ีดิน อาคารและระบบสาธารณปูโภค กองทรสัตม์ีนโยบายที่
ด  าเนินการจดัหาผลประโยชนจ์ากทรพัยสิ์นที่เขา้ลงทุน โดยน าพืน้ที่ของทรพัยสิ์นดงักล่าวออกใหเ้ช่าแก่ผูเ้ช่า ทัง้นี ้ผูจ้ดัการ
กองทรสัตไ์ดว้่าจา้งบริษัท อมตะ ซมัมิท เรดดี ้บิลท ์จ ากัด ซึ่งเป็นผูม้ีความเชี่ยวชาญและประสบการณใ์นการบริหารจดัการ
ทรพัยสิ์นของกองทรสัตเ์ป็นอย่างดี ใหท้ าหนา้ที่เป็นผูบ้ริหารอสงัหารมิทรพัย ์ด าเนินการติดต่อและหาลกูคา้และผูท้ี่สนใจจะ
ใชบ้ริการ และ/หรือ เช่าพืน้ที่ของทรพัยสิ์นที่กองทรสัตเ์ขา้ลงทุน เจรจาในขอ้สญัญากบัผูท้ี่สนใจเช่าพืน้ที่ อีกทัง้ท าการตลาด 
ส่งเสริมการขายต่างๆ โดยก าหนดให้กองทรสัตเ์ป็นผูท้  าสัญญาเช่าโดยตรงกับผูเ้ช่าพืน้ที่/โรงงาน สัญญาเช่าดงักล่าวส่วน
ใหญ่จะมีความเป็นมาตรฐานโดยมีหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขของสญัญาคลา้ยคลงึกนัส าหรบัผูเ้ช่าทกุราย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2563 อายคุงเหลือของสญัญาเช่าในทรพัยสิ์นหลกัที่กองทรสัตล์งทนุ ปรากฏดงัตารางดา้นล่างดงันี ้

 

อายุคงเหลือของสัญญาเช่า (คิดเป็นอตัราส่วนของพืน้ทีท่ีมี่ผู้เช่าทัง้หมด) 

(หน่วย: รอ้ยละ)     
 
 
 
  

 
 
 
 

 
ที่มา: บริษัท อมตะ ซมัมิท เรดดี ้บิลท ์จ ากดั ขอ้มลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 

          

ลักษณะของผู้เช่าที่เช่าอาคารโรงงานของกองทรัสต์ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ชลบุรีและนิคม

อุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ระยอง ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนกัลงทุนต่างชาติที่เขา้มาด าเนินธุรกิจในประเทศไทย โดยในปี 2563 เมื่อ

จ าแนกประเภทผูเ้ช่าตามกลุ่มสญัชาติ จะพบว่ากลุ่มผูเ้ช่าที่เป็นอนัดบัตน้ก็ยงัคงเป็นผูเ้ช่าบรษิัทสญัชาติญ่ีปุ่ น ถึงรอ้ยละ 56  

ตามดว้ยผูเ้ช่าสญัชาตเิอเชียรอ้ยละ 20 สญัชาติอเมรกิารอ้ยละ 14 สญัชาติยโุรปรอ้ยละ 8 ในขณะท่ีเป็นสญัชาติไทยและอืน่ๆ 

ประมาณรอ้ยละ 2 โดยในช่วงปีหลงัๆ จะพบว่าสดัส่วนของผูเ้ช่าในกลุ่มสญัชาติเอเชียเพิ่มขึน้จากปีก่อนหนา้ ซึ่งในกลุ่มนีจ้ะ

เป็นผูเ้ช่าสญัชาติจีน ที่เขา้มาลงทนุในประเทศไทยเพิ่มมากขึน้ ส่งผลใหภ้าพรวมกลุ่มผูเ้ช่าของกองทรสัตจ์ะมีการกระจายตวั

จากหลากหลายแห่ง มิใช่กลุ่มลกูคา้จากประเทศญ่ีปุ่ นเพียงแห่งเดียวเหมือนเช่นในอดีตที่ผ่านมา 

เมื่อจ าแนกผูเ้ช่าของกองทรสัตต์ามประเภทธุรกิจ พบว่ามีการกระจายตวัจากหลากหลายประเภทอตุสาหกรรม เชน่ 

อุตสาหกรรมทางดา้นกระบวนการผลิตต่างๆ ไดแ้ก่ การบรรจุภัณฑ ์การฉีดขึน้รูปพลาสติก เป็นตน้ อุตสาหกรรมชิน้ส่วน

อะไหล่ยานยนต ์อุตสาหกรรมชิน้ส่วนเครื่องจกัร อุตสาหกรรมกลุ่มเครื่องอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรมทางดา้นการบริการ

ปีที่ครบก าหนดอายุ
สญัญาเชา่ 

นิคมอตุสาหกรรม 

อมตะซติี ้ชลบรุี 
นิคมอตุสาหกรรม 

อมตะซติี ้ระยอง 
รวม 

2564 40.46 0.00 38.95 
2565 33.78 51.32 34.44 
2566 23.86 48.68 24.78 
2567 1.00 0.00 0.96 
2568 0.90 0.00 0.87 
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และโลจิสติกส ์ ทัง้นี ้รายละเอียดขอ้มลูของผูเ้ช่าทรพัยสิ์นส าหรบัรอบบญัชีตัง้แต่ 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563 แยก

ตามสญัชาติและประเภทอตุสาหกรรม แสดงดงัแผนภาพ    

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: บริษัท อมตะ ซมัมิท เรดดี ้บิลท ์จ ากดั ขอ้มลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 

 

นอกจากนี ้กองทรสัตม์ีอตัราการเช่าพืน้ที่อาคารโรงงานเฉล่ียตลอดปี 2563 อยู่ที่รอ้ยละ 86 ลดลงจากปีก่อนหนา้

ซึ่งมีอัตราการเช่าพืน้ที่เฉล่ียตลอดปีอยู่ที่รอ้ยละ 90 ทั้งนีอ้ัตราค่าเช่าพืน้ที่เฉล่ียตลอดปี 2563 อยู่ที่ 217.50 บาทต่อตาราง

เมตร ลดลงจากปีก่อนหนา้ซึ่งมีอตัราค่าเช่าพืน้ท่ีอยู่ที่ 219.00 บาทต่อตารางเมตร เนื่องจากกองทรสัตไ์ดม้ีการใหส่้วนลดค่า

เช่าเพื่อช่วยเหลือผูเ้ช่าบางรายที่ไดร้บัผลกระทบจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้โควิด-19 

 

การจัดการกองทุนรวมในเร่ืองส าคัญและแนวทางการจัดการในอนาคต 
 

1) การจัดการกองทุนรวมในเร่ืองทีส่ าคัญ 
ในปี 2563 ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอมตะซมัมิทโกรทไดด้  าเนินโครงการและกิจกรรมที่ส  าคญั
ต่างๆ ดงันี ้

1.1 การกู้ยืม -ไม่มีการเปล่ียนแปลง- 
 
1.2 การลดทุน -ไม่มีการเปล่ียนแปลง- 
 
1.3 การจ่ายปันผล ในปี 2563 กองทรสัตม์ีการจ่ายประโยชนต์อบแทนรวมทัง้สิน้ 3 ครัง้ คิดเป็น 0.515 บาท

ต่อหน่วย คิดเป็นรอ้ยละ 94.11 ของก าไรสทุธิที่ปรบัปรุงแลว้ ซึ่งเป็นไปตามขอ้ก าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ท
รสัต ์โดยก าหนดใหผู้จ้ดัการกองทรสัตจ์่ายประโยชนต์อบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรสัตไ์ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 90 
ของก าไรสทุธิที่ปรบัปรุงแลว้ของรอบปีบญัชี โดยจ่ายประโยชนต์อบแทนไม่เกินกว่าปีละ 4 ครัง้ต่อรอบปี
บญัชี 
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1.4 งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคาร ภายในปีนี ้กองทรสัตไ์ดม้ีการด าเนินการว่าจา้งผูเ้ชี่ยวชาญในการ
ซ่อมแซมและบ ารุงที่เก่ียวขอ้งใหแ้ก่อาคารของกองทรสัตต์ามแผนการซ่อมแซมประจ าปี เพื่อใหท้รพัยสิ์น
ของกองทรสัตม์ีสภาพตามมาตรฐานท่ีพรอ้มใชง้านและพรอ้มจดัหาประโยชนอ์ยู่เสมอ  

 
2)  แนวทางการจัดการในอนาคต 

• การลงทุนในทรัพยใ์หม่  
กองทรสัตม์ีแผนในการลงทุนในทรพัยเ์พิ่มเติมในอนาคต เพื่อสรา้งโอกาสในด าเนินงานที่ เติบโตอย่าง

มั่นคงและสรา้งผลตอบแทนที่ดีและสม ่าเสมอไดใ้นระยะยาวใหก้ับผูถื้อหน่วย โดยกองทรสัตไ์ดสิ้ทธิที่จะพิจารณา
ลงทนุในทรพัยสิ์นท่ี sponsor พฒันาแลว้เสรจ็และประสงคท์ี่จะจ าหน่าย จ่าย โอน หรือใหเ้ช่าก่อนบคุคลอื่น (Right 
of First Refusal) ซึ่งขณะนีอ้ยู่ระหว่างขัน้ตอนท่ีผูใ้หก้ารสนบัสนนุการจดัตัง้กองทรสัต ์หรือ Sponsor ของกองทรสัต์
นัน้ก าลงัเตรียมอสงัหาริมทรพัยท์ี่มีศกัยภาพเพื่อเสนอใหแ้ก่กองทรสัต ์ซึ่งอสงัหาริมทรพัยท์ี่ กองทรสัตจ์ะลงทุนนัน้
ตอ้งมีขนาดที่เหมาะสมและมีอตัราการปล่อยเช่าที่ดีเป็นไปตามนโยบายการลงทุนที่กองทรสัตก์ าหนดไว ้และหาก
ตอ้งมีการซือ้ทรพัยใ์หม่เขา้กอง กองทรสัตอ์าจจะพิจารณาเครื่องมือทางการเงิน อื่นๆเพิ่มเติม เช่น การกูย้ืมเงิน 
ออกหุน้กู ้หรืออ่ืนๆ เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งส าหรบัเงินลงทนุดว้ย 

• การหาผู้เช่าเพิ่ม  
ในปี 2564 บริษัทมีแผนจะด าเนินการตลาดเชิงรุกมากขึน้ โดยจะเพิ่มช่องทางการประชาสมัพนัธใ์หแ้ก่ผู้

เช่าปัจจุบันของกองทรสัตไ์ดท้ราบหากมีโรงงานว่าง นอกจากนีบ้ริษัทจะเร่งหาลูกคา้ใหม่ผ่านการสรา้งเครือข่าย
และกิจกรรมต่างๆ ทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศที่จดัโดยหน่วยงานภาครฐั สถานฑูต ส านกังานการคา้ ฯลฯ 
เพื่อน าเสนอบริการธุรกิจการใหเ้ช่าโรงงานส าเร็จรูปใหเ้ป็นที่รูจ้กั รวมทัง้บริษัทจะพฒันาส่ือส่ิงพิมพต์่างๆ และเพิ่ม
ช่องทางการเผยแพร่ขอ้มูลให้ทันสมัย เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจในผลิตภัณฑข์อง
กองทรสัตส์ามารถเขา้ถึงขอ้มลูไดง้่าย 

 
วาระที ่3 พิจารณาและรับทราบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 

2563 

ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดจ้ดัท างบแสดงสถานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนของกองทรสัต ์ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 
ธันวาคม 2563 ซึ่งไดผ่้านการตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด โดยคณะกรรมการ
บริษัทฯ ไดพ้ิจารณาอนุมตัิงบแสดงสถานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนดงักล่าวแลว้เมื่อวนัที่ 15 กุมภาพนัธ ์2564 และ
เห็นสมควรรายงานใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตเ์พื่อรบัทราบ ทัง้นีร้ายละเอียดงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุประจ าปี 
2563 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 2  
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งบก าไรขาดทุนส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที ่1 มกราคม 2563 ถึงวันที ่31 ธันวาคม 2563    

1. รายได้จากการลงทุน        
                                                                                                                                                                           
 
 
 

 

ในปี 2563 กองทรสัตม์ีรายไดจ้ากการลงทุนรวมทั้งสิน้ 363.76 ลา้นบาท ปรบัลดลง 30.90 ลา้นบาทหรือคิดเป็น
รอ้ยละ 7.83 จากปี 2562 โดยปัจจยัหลกัเกิดจาก   

• รายไดค้่าเช่าที่ลดลง จ านวน 20.99 ลา้นบาท จากผลกระทบจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั 
โคโรนา-19 (COVID-19) ที่ส่งผลใหม้ีอาคารว่างเพิ่มขึน้จากปีก่อน เนื่องจากนกัลงทนุรายใหม่ไม่สามารถมาดู
โรงงานได ้โดยกองทรสัตม์ีอตัราการเช่าพืน้ที่อาคารโรงงานเฉล่ียตลอดปี 2563 อยู่ที่รอ้ยละ 86 ลดลงจากปี
ก่อนหนา้ซึ่งมีอตัราการเช่าพืน้ที่เฉล่ียตลอดปีอยู่ที่รอ้ยละ 90 อีกทัง้กองทรสัตไ์ดม้ีการใหส่้วนลดค่าเช่ากับผู้
เช่าบางรายเพื่อช่วยเหลือผูเ้ชา่ที่ไดร้บัผลกระทบจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา-19 ดว้ย 

• รายไดอ้ื่นที่ลดลง 9.73 ลา้นบาท รายการนีเ้ป็นรายไดท้ี่เกิดจากริบเงินประกันการเช่ากรณีที่ผูเ้ช่าออกก่อน
ครบก าหนดสญัญา ซึ่งในปีที่ผ่านมานัน้การปรบัปรุงในรายการดงักล่าวนีล้ดลงจากปีก่อนหนา้ 

 

2. ค่าใช้จ่ายของกองทรัสต ์        
ค่าใช้จ่าย 

(หน่วย:บาท) 
2563 2562 เปลี่ยนแปลง 

(ร้อยละ) 
ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัต ์ 16,219,051 13,754,256 17.92 
ค่าธรรมเนียมทรสัตีและผูเ้ก็บรกัษาทรพัยสิ์น 14,994,421 14,942,653 0.35 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 1,278,491 1,605,038 (20.35) 
ค่าธรรมเนียมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ 18,616,189 14,594,258 27.56 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 1,275,803 1,573,986 (18.94) 
ค่าใชจ้่ายรอการตดับญัชีตดัจ่าย 3,079,751 6,771,852 (54.52) 
ค่าใชจ้่ายอื่น 8,690,646 20,120,933 (56.81) 
ตน้ทนุทางการเงิน 29,026,849 29,998,242 (3.24) 
รวมค่าใชจ้่าย 93,181,201 103,361,218 (9.85) 

 

รายได้จากการลงทนุ 
(หน่วย: บาท) 

2563  2562  เปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ) 

รายไดค้่าเช่า 360,235,894 381,220,980 (5.50) 
รายไดจ้ากผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ 0 259,138 (100.00) 
รายไดด้อกเบีย้ 933,775 854,509 9.28 
รายไดอ้ื่น 2,585,568 12,317,190 (79.01) 
รวมรายไดจ้ากการลงทนุ 363,755,237 394,651,817 (7.83) 
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หากจ าแนกค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์จะแบ่งได้เป็น 3 หมวดหลักคือ ค่าใช้จ่ายดอกเบี ้ยจากการกู้ยืมเงิน 
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการบริหารจัดการกองทรัสต์และทรัพยสิ์นของกองทรัสต ์และค่าปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษา
ทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์  

ในปี 2563 กองทรสัตม์ีค่าใชจ้่ายรวมเท่ากับ 93.18 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนหนา้เป็นจ านวน 10.18 ลา้นบาท 
หรือคิดเป็นรอ้ยละ 9.85 โดยเกิดจาก 

•  การลดลงของค่าใชจ้่ายอื่น ซึ่งเป็นค่าใชจ้่ายที่เก่ียวกับการซ่อมแซมอาคารโรงงานของกองทรัสตท์ี่ลดลง 
11.43 ลา้นบาทหรือคิดเป็นรอ้ยละ 56.81 ทัง้นีเ้พราะการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา-19 ท าใหก้องทรสัต์
มีผูเ้ช่าใหม่นอ้ย ดงันัน้ค่าซ่อมแซมในการปรบัปรุงส าหรบัลกูคา้ใหม่ลดลงกว่าปีก่อน อีกทัง้ฝ่ายจดัการไดม้ี
การควบคุมค่าใชจ้่ายใหส้อดคลอ้งกับรายไดแ้ละสถานการณ ์ดังนั้นในปีนีก้องทรสัตจ์ึงมีเพียงค่าใชจ้่ายใน
การซ่อมแซม บ ารุงรกัษาทรพัยสิ์นส าหรบังานทั่วไป  

• ค่าใชจ้่ายรอตัดบัญชีจ านวน 3.08 ลา้นบาท ปรบัลดลง 3.69 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 54.52 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกนัปี 2562 เนื่องจากเป็นค่าใชจ้่ายในการจดัตัง้กองทรสัตท์ี่ทยอยตดัจ่ายเป็นระยะเวลา 5 ปี ซึ่ง
ครบก าหนดในไตรมาส 2 ปี 2563 

• ส่วนค่าธรรมเนียมผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยใ์นปี 2563 ปรบัเพิ่มขึน้ 4.02 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 27.56 เมื่อ
เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปี 2562 ซึ่งการปรับขึน้ของค่าธรรมเนียมนี ้เป็นตามสัญญาว่าจ้างผู้บริหาร
อสงัหารมิทรพัย ์

 
3. ก าไรจากการลงทุนสุทธิ                                    

รายการ 
(หน่วย:บาท) 

2563 2562 เปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ) 

รายไดร้วมจากการลงทนุ 363,755,237 394,651,817 (7.83) 
ค่าใชจ้่ายรวม 93,181,201 103,361,218 (9.85) 
ก าไรจากการลงทนุสทุธิ 270,574,036 291,290,599 (7.11) 
รายการก าไรสทุธิที่เกิดขึน้จากเงินลงทนุในหลกัทรพัย ์ 652,489 0 100.00 
รายการก าไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลงในมลูค่า
ยตุิธรรมของเงินลงทนุ 

 
(66,694,660) 

 
18,287,356 

 
(464.70) 

การเพิ่มขึน้ในสนิทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน 204,531,865 309,577,955 (33.93) 
 
ในปี 2563 กองทรสัตม์ีก าไรจากการลงทุนสทุธิ จ านวน 270.57 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนหนา้เป็นจ านวน  20.72 

ลา้นบาทหรือคิดเป็นรอ้ยละ 7.11 และมีการเพิ่มขึน้ในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงานจ านวน 204.53 ลา้นบาท ลดลงจาก
ปีก่อนหนา้เป็นจ านวน 105.05 ลา้นบาทหรือคิดเป็นรอ้ยละ 33.93  

ทัง้นีก้องทรสัตม์ีรายการขาดทุนสทุธิที่ยงัไม่เกิดขึน้จากเงินลงทุนจ านวน 66.69 ลา้นบาท โดยเกิดจากการประเมิน
มลูค่าอสงัหารมิทรพัยท์ี่จดัท าโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ ตามวิธีพิจารณาจากรายได ้ 
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ฐานะทางการเงนิของกองทรัสต ์

1. สินทรัพย ์

 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 กองทรสัตม์ีมลูค่าสินทรพัยร์วมเป็นจ านวนทัง้สิน้ 4,934.95 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน

หนา้เป็นจ านวน 45.91 ลา้นบาทหรือคิดเป็นรอ้ยละ 0.92 โดยมีรายการส าคญัดงันี ้

• เงินลงทุนในหลกัทรพัยต์ามมลูค่ายุติธรรม จ านวน 245.31 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 40.63 ลา้นบาทหรือคิด
เป็นรอ้ยละ 19.85 เป็นเงินลงทนุในกองทนุรวมตราสารหนี ้ 

• เงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าตามมลูค่ายุติธรรม จ านวน  4,624.00 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 
67.00 ลา้นบาทหรือคิดเป็นรอ้ยละ 1.43 เมื่อเทียบกบัมลูค่าเงินลงทนุในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าตาม
มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เนื่องจากการประเมินมลูค่าอสงัหาริมทรพัยจ์ากผูป้ระเมินราคา
ทรพัยสิ์นอิสระ ดว้ยวิธีพิจารณาจากรายได ้(Income Approach)   

• ลกูหนีจ้ากรายไดค้่าเช่าคา้งรบั ดอกเบีย้คา้งรบัและลกูหนีอ้ื่น จ านวน 12.50 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 8.51 
ลา้นบาทหรือคิดเป็นรอ้ยละ 213.12 จากการรับรูร้ายการตามมาตรฐานการบัญชี เนื่องจากกองทรัสตม์ี
มาตรการช่วยเหลือผูเ้ช่าโดยการใหส่้วนลดแก่ผูเ้ช่าบางราย ซึ่งกองทรสัตม์ียอดคา้งช าระจากผูเ้ช่าจริงเพียง 
0.50 ลา้นบาท และจากรายไดค้า้งรบับนัทึกตามวิธีเสน้ตรง 12.00 ลา้นบาท 

• ค่าใชจ้่ายรอตดับญัชี ซึ่งค่าใชจ้่ายในการจดัตัง้กองทรสัตท์ี่ทยอยตดัจ่ายเป็นระยะเวลา 5 ปีนัน้ ลดลงจ านวน 
3.08 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 100.00 เนื่องจากกองทรสัตไ์ดท้ยอยตดัจ่ายค่าใชจ้่ายส่วนนีค้รบแลว้ในไตรมาส 2 
ปี 2563 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ 
(หน่วย:บาท) 

2563 2562 เปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ) 

เงินลงทนุในหลกัทรพัยต์ามมลูค่ายตุิธรรม 245,305,340 204,678,446 19.85 
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตามมูลค่า
ยตุิธรรม 

4,624,000,000 4,691,000,000 (1.43) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 52,573,410 77,476,316 (32.14) 
ลกูหนีจ้ากรายไดค้่าเชา่คา้งรบั ดอกเบีย้คา้งรบัและลกูหนีอ้ืน่ 12,498,871 3,991,776 213.12 
ค่าใชจ้่ายรอการตดับญัชี 0 3,079,751 (100.00) 
สินทรพัยอ์ื่น 568,188 628,785 (9.64) 
รวมสินทรพัย ์ 4,934,945,809 4,980,855,074 (0.92) 
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2. หนีส้ิน        
 
    
  
 
 
 
 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กองทรสัตม์ีหนีสิ้นรวมจ านวน 1,337.55 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 5.29 ลา้นบาทหรือคิด
เป็นรอ้ยละ 0.39 เมื่อเทียบกบั ณ 31 ธันวาคม 2562 โดยหนีสิ้นของกองทรสัตป์ระกอบดว้ย 3 ส่วนหลกัๆดงันี ้

• เงินกูย้ืมระยะยาว จ านวน 1,200.00 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 89.72 ของหนีสิ้นรวม   

• เจา้หนีก้ารคา้และค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย จ านวน 12.66 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 3.78 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 
22.99 เนื่องจากค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายลดลงจากค่าซ่อมแซม บ ารุงรกัษาทรพัยสิ์นกองทรสัต์ 

• ค่าเช่ารบัล่วงหนา้ จ านวน 0.74 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 1.83 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 71.29 เนื่องจาก 
มีผูเ้ช่าจ่ายค่าเช่าล่วงหนา้ลดลง  
 

3. สินทรัพยสุ์ทธิ         

 

 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 กองทรสัตม์ีมลูค่าสินทรพัยส์ทุธิจ านวน 3,597.39 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 40.62 ลา้น
บาทหรือคิดเป็นรอ้ยละ 1.12 เมื่อเทียบกับ ณ 31 ธันวาคม 2562 กองทรัสต์มีทุนจดทะเบียนและทุนที่ได้รับจากผู้ถือ
หน่วยทรสัตจ์ านวน 3,478.69  ลา้นบาท, มีก าไรสะสมจ านวน 118.70 ลา้นบาท และมีมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิต่อหน่วย ณ วนัท่ี 
31 ธันวาคม 2563 เท่ากบั  10.0516 บาท (มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิต่อหน่วย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เท่ากบั 10.1651 บาท) 
 
วาระที ่4  พิจารณาและรับทราบเร่ืองการจ่ายประโยชนต์อบแทนส าหรับปี 2563   

กองทรัสตม์ีนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต ์โดยก าหนดให้

ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์่ายประโยชนต์อบแทนแก่ผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 90 ของก าไรสทุธิที่ปรบัปรุงแลว้ของรอบปี

บญัชี โดยจ่ายประโยชนต์อบแทนไม่เกินกว่าปีละ 4 ครัง้ต่อรอบปีบญัชีนัน้ 

รายการ 
(หน่วย:บาท) 

2563 2562 เปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ) 

เจา้หนีแ้ละค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 12,658,475 16,437,979 (22.99) 
เงินมดัจ าค่าเช่า 124,157,670 123,833,923 0.26 
ค่าเช่ารบัล่วงหนา้ 737,400 2,568,167 (71.29) 
เงินกูย้ืมระยะยาว 1,200,000,000 1,200,000,000 0.00 
รวมหนีสิ้น 1,337,553,545 1,342,840,069 (0.39) 

รายการ 
(หน่วย:บาท) 

2563 2562 เปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ) 

สินทรัพยสุ์ทธิ    
ทนุท่ีไดร้บัจากผูถื้อหน่วยทรสัต ์ 3,478,690,800 3,478,690,800 0.00 
ก าไรสะสม 118,701,464 159,324,205 (25.50) 
สินทรพัยส์ทุธิ 3,597,392,264 3,638,015,005 (1.12) 
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จากผลการด าเนินงานรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กองทรสัตม์ีก าไรสทุธิ

จากการด าเนินงาน 204.53 ลา้นบาท ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดท้ าการจ่ายประโยชนต์อบแทนส าหรบัปี 2563 ดงันี ้

คร้ังที ่ ผลการด าเนินงาน อัตราประโยชนต์อบ
แทน (บาท: หน่วย) 

วันจ่ายประโยชน์ตอบ
แทนแก่ผู้ถือหน่วย 

1 1 มกราคม 2563 – 31 มีนาคม 2563 0.175 12 มิถนุายน 2563 

2 1 เมษายน 2563 – 30 มิถนุายน 2563 0.170 11 กนัยายน 2563 

3 1 กรกฏาคม 2563 – 30 กนัยายน 2563 0.170 18 ธันวาคม 2563 

4 1 ตลุาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 - - 

รวมเงนิจ่ายประโยชนต์อบแทนต่อหน่วย 0.515  

อัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนต่อก าไรสุทธิที่

ปรับปรุงแล้ว (ร้อยละ) 
94.11 

 

ตารางการจ่ายประโยชนต์อบแทนยอ้นหลงัตัง้แต่ก่อตัง้กองทรสัต ์มีดงันี ้

ตารางสรุปการลดทนุช าระแลว้ ตัง้แต่ก่อตัง้กองทรสัต ์มีดงันี ้

การลดทุนช าระแล้ว ลดมูลค่าของหน่วยทรัสต ์      
(บาท:หน่วย) 

วันทีจ่่ายเงนิลดทุน 

ครัง้ที่ 1 0.17 28 มีนาคม 2560 

ครัง้ที่ 2 0.11 28 มีนาคม 2562 

ครัง้ที่ 3 0.16 22 มีนาคม 2564 

รวมทัง้สิน้ 0.44  

การจ่ายประโยชนต์อบแทนประจ าปี 2563 เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ จึงเห็นสมควร
รายงานใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตเ์พื่อพิจารณารบัทราบ 

 

 

 

รอบผลการด าเนินงานส าหรับปี 2563 2562 2561 2560 2559 2558 รวม 

จ่ายประโยชนต์อบแทนต่อหน่วย  

(บาท:หน่วย) 

0.515 0.745 0.645 0.745 0.665 0.420 3.735 

อตัราการจ่ายประโยชนต์อบแทนต่อ 
ก าไรสทุธิที่ปรบัปรุงแลว้ (รอ้ยละ) 

94.11 93.80 95.23 91.16 93.51 94.12  





 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 1 

ขอ้มลูผลการด าเนินงานของกองทรสัตป์ระจ าปี 2562 ที่ไดเ้ผยแพรบ่น
เว็บไซตแ์ทนการจดัประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจ าปี 2563 

 

  



 

 

 

ที ่ASRM 20-033 

  วนัที ่13 เมษายน 2563 
 

เรื่อง รายงานขอ้มลูและผลการด าเนินงานของทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอมตะ 

 ซมัมทิโกรท (AMATAR) 
 

เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอมตะซมัมทิโกรท 
 

สิง่ทีส่่งมาดว้ย  

1. รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหน่วยทรสัตป์ระจ าปี 2562 
2. รายงานฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานของกองทรสัตป์ระจ าปี 2562  
3. ขอ้มลูประวตัแิละประสบการณ์การท างานของผูส้อบบญัชกีองทรสัต์ประจ าปี 2563 

 
ตามที่บรษิทั อมตะ ซมัมทิ รทีส์ แมเนจเม้นท์ จ ากดั (“บรษิัท”) ในฐานะผู้จดัการกองทรสัต์ของทรสัต์เพื่อการ

ลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอมตะซมัมทิโกรท (“กองทรสัต”์) ไดม้กีารเผยแพร่ขา่วเรื่องการก าหนดวนัประชมุ
สามญัผู้ถือหน่วยทรสัต์ประจ าปี 2563 ตามหนังสอืที่ ASRM 20-011 เมื่อวนัที่ 13 กุมภาพนัธ์ 2563 โดยก าหนดจะจดั
ประชุมสามญัผูถ้อืหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์ประจ าปี 2563 ในวนัที ่27 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งปารชิาต 
โรงแรมโกลเดน้ ทวิลปิ ซอฟเฟอรนิ กรุงเทพ นัน้  

 

แต่ทัง้นี้ตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ที่ สร. 27/2563 เรื่อง
การด าเนินการเกี่ยวกับการจดัประชุมสามญัประจ าปีที่จดัขึ้นในปี พ.ศ. 2563 ของผู้ถือหน่วยทรสัต์เพื่อการลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัย์ อนัเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 หรอืโรคโควดิ-19 (Coronavirus 
Disease 2019 (COVID-19)) ลงวนัที ่20 มนีาคม พ.ศ.2563 โดยขอ้ 3 ระบุว่า “ในกรณีทีก่ารประชุมสามญัประจ าปีทีจ่ดั
ขึน้ในปี พ.ศ. 2563 ของผูถ้อืหน่วยทรสัตข์องกองทรสัตใ์ดเป็นการประชุมเพื่อรายงานใหผู้ถ้อืหน่วยทราบเท่านัน้ โดยไม่มี
การขอมตจิากผูถ้อืหน่วยทรสัต์ ผูจ้ดัการกองทรสัต์อาจด าเนินการดว้ยวธิอีื่นแทนการจดัประชุมประจ าปีตามขอ้ 2 เพื่อ
รายงานใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัตท์ราบ” 

 
บรษิทัจงึขอเรยีนแจง้ว่าเมื่อวนัที ่2 เมษายน 2563 ทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทัไดม้มีตอินุมตัใิหย้กเลกิการ

จดัประชมุสามญัผูถ้อืหน่วยทรสัตป์ระจ าปี 2563 เพื่อใหส้อดคลอ้งตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี ่ สร. 27/2563 เน่ืองจากวาระการประชุมของกองทรสัตม์เีพยีงวาระพจิารณารบัทราบ

ทัง้หมด แต่อย่างไรกต็ามบรษิทัจงึขอจดัส่งรายงานขอ้มลูต่างๆ ในวาระการประชุมของกองทรสัตเ์พื่อใหผู้ถ้อืหน่วยทราบ 

ดงัต่อไปนี ้

 

วาระท่ี 1  พิจารณาและรบัทราบรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหน่วยทรสัต์ประจ าปี 2562 

ผู้จดัการกองทรสัต์ได้จดัท ารายงานการประชุมสามญัผู้ถือหน่วยทรสัต์ประจ าปี  2562 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 26 

เมษายน 2562 และได้ส่งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวใหต้ลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่ก าหนด

arissara
Typewriter
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 



2 

 

พรอ้มทัง้ไดเ้ผยแพร่ผ่านทางเวบ็ไซตข์องกองทรสัต ์ ทัง้นี้ ไดแ้นบส าเนารายงานการประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตด์งักล่าว โดย

มรีายละเอยีดปรากฏตาม สิง่ทีส่่งมาดว้ย 1 

วาระท่ี 2  พิจารณาและรบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของกองทรสัต์ประจ าปี 2562 

เพื่อให้เป็นไปตามสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ กองทรัสต์จะต้องรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ทัง้นี้ผู้จ ัดการ

กองทรสัต์ได้สรุปผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ซึ่งมีสาระส าคญัเกี่ยวข้องกบัผล

ประกอบการโดยรวมสรุปไดด้งันี้ 

ข้อมูลส าคญั ณ ส้ินปี 2562  
ทุนจดทะเบยีน 3,478.69 ลา้นบาท 
จ านวนหน่วยทรสัต ์  357,890,000 หน่วย 
มลูค่าทีต่ราไว ้ 9.72 บาท 
สนิทรพัยร์วม 4,980.85 ลา้นบาท 
หนี้สนิรวม 1,342.84 ลา้นบาท 
สนิทรพัยสุ์ทธ ิ 3,638.01 ลา้นบาท 
รายไดร้วม 394.65 ลา้นบาท 
อตัราส่วนเงนิกูย้มืต่อสนิทรพัยร์วม 24% 
มลูค่าสนิทรพัยสุ์ทธติ่อหน่วย 10.1651 บาท 
อตัราการเช่าพืน้ทีเ่ฉลีย่ 90% 

 
กองทรสัต์เขา้ลงทุนในทีด่นิและอาคารโรงงานของบรษิทั อมตะ ซมัมทิ เรดดี้ บลิท์ จ ากดั ประกอบดว้ยอาคาร

โรงงาน จ านวน 88 อาคาร รวมเป็นพืน้ทีป่ล่อยเช่าประมาณ 160,586.52 ตารางเมตร ตัง้อยู่บนทีด่นิซึ่งมเีอกสารสทิธิ ์มี
เน้ือทีท่ ัง้หมดจ านวน 224 ไร่ 1 งาน 82.1 ตารางวา ไดแ้ก ่

อสงัหาริมทรพัย ์ ท่ีตัง้ทรพัยสิ์น เน้ือท่ีดิน 
พื้นท่ีใช้สอย
(ตารางเมตร) 

มูลค่าทรพัยสิ์นท่ี
ประเมิน ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2562 

มูลค่าท่ีกองท่ี
กองทรสัต์เข้า

ลงทุน 

1. กรรมสทิธิส์มบูรณ์  

จ านวน 25 อาคาร นิคม
อุตสาหกรรม
อมตะซติี ้ชลบุร ี

61-2-85 ไร ่

 

48,408 

 
1,781.00 ลา้นบาท 

 
1,619.38 ลา้นบาท 

 

2. สทิธกิารเช่า 30 ปี  

จ านวน 60 อาคาร 

 

153-3-49 ไร ่

 

105,516.02  2,737.17 ลา้นบาท 2,992.61 ลา้นบาท 

3.สทิธกิารเช่า 30 ปี  

จ านวน 3 อาคาร 

นิคม
อุตสาหกรรม

อมตะซติี ้ระยอง 
8-3-48.1 ไร ่ 6,662.50  172.83 ลา้นบาท 180.97 ลา้นบาท  

รวม 224-1-82.1 ไร ่ 160,586.52 4,691.00 ลา้นบาท   4,792.95 ลา้นบาท 

 
กองทรสัต์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิห์รือผู้มีสิทธิการเช่าในที่ดิน อาคารและระบบสาธารณูปโภค กองทรสัต์มี

นโยบายทีจ่ะด าเนินการจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิทีเ่ขา้ลงทุน โดยน าพืน้ทีข่องทรพัยส์นิดงักล่าวออกใหเ้ช่าแก่ผูเ้ช่า 
ทัง้นี้ ผูจ้ดัการกองทรสัต์ไดว้่าจา้งบรษิทัอมตะ ซมัมทิ เรดดี้ บลิท์ จ ากดั ซึ่งเป็นผูม้คีวามเชีย่วชาญและประสบการณ์ใน
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การบรหิารจดัการทรพัยส์นิของกองทรสัตเ์ป็นอย่างด ีใหท้ าหน้าทีเ่ป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ ด าเนินการตดิต่อและหา
ลูกคา้และผูท้ีส่นใจจะใชบ้รกิาร และ/หรอื เช่าพืน้ทีข่องทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์เขา้ลงทุน เจรจาในขอ้สญัญากบัผูท้ีส่นใจเช่า
พืน้ที ่อกีทัง้ท าการตลาด ส่งเสรมิการขายต่างๆ  กองทรสัตไ์ดท้ าสญัญาเช่ากบัผูเ้ช่าพืน้ที/่โรงงานโดยตรง สญัญาดงักล่าว
ส่วนใหญ่จะมคีวามเป็นมาตรฐานโดยมหีลกัเกณฑ์และเงื่อนไขของสญัญาคล้ายคลงึกนัส าหรบัผู้เช่าทุกราย  โดยอายุ
คงเหลอืของสญัญาเช่าในทรพัยส์นิหลกัทีล่งทุนของกองทรสัต ์ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ปรากฏดงัตารางดา้นล่างดงันี้ 

อายุคงเหลือของสญัญาเช่า (คิดเป็นอตัราส่วนของพื้นท่ีท่ีมีผู้เช่าทัง้หมด) 

ปีท่ีครบก าหนด
อายสุญัญาเช่า 

นิคมอตุสาหกรรมอมตะซิต้ี 
ชลบุรี 

นิคมอตุสาหกรรมอมตะซิต้ี 
ระยอง 

รวม 

(พ.ศ.)  (อาคาร)  (ร้อยละ) (อาคาร)  (ร้อยละ)   (อาคาร) (ร้อยละ) 
2563 24 25.04 1 37.39 25 25.42 
2564 26 40.45 0 0 26 39.23 
2565 24 33.61 1 62.61 25 34.49 
2566 1 0.90 0 0 1 0.86 
รวม 75 100.00 2 100.00 77 100.00 

ทีม่า: บรษิทั อมตะ ซมัมทิ เรดดี ้บลิท ์จ ากดั ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562        หมายเหตุ  อตัรารอ้ยละ คดิเป็นอตัราสว่นของพืน้ทีท่ีม่ผีูเ้ช่าทัง้หมด 

ลกัษณะของผูเ้ช่าในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี ้ชลบุรแีละนิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี ้ระยอง ส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม
นักลงทุนต่างชาตทิีเ่ขา้มาด าเนินธุรกจิในประเทศไทย ซึ่งกลุ่มผูเ้ช่าทีเ่ป็นอนัดบัต้นกย็งัคงเป็นผูเ้ช่าบรษิทัสญัชาติญี่ปุ่ น 
ถงึรอ้ยละ 59 สญัชาตเิอเซยีรอ้ยละ 16 สญัชาตอิเมรกิารอ้ยละ 15 สญัชาตยิุโรปรอ้ยละ 8 ในขณะทีเ่ป็นสญัชาตไิทยและ
อื่นๆ ประมาณรอ้ยละ 2 จะพบว่าสดัส่วนของผูเ้ช่าในกลุ่มสญัชาตเิอเซยีจะเพิม่ขึน้จากปีก่อนๆ ซึ่งในกลุ่มนี้จะเป็นผูเ้ช่า
สญัชาตจินี ทีเ่ขา้มาลงทุนในประเทศไทยเพิม่มากขึน้ ส่งผลใหภ้าพรวมกลุ่มผูเ้ช่าของกองทรสัต์จะมกีารกระจายตวัจาก
หลากหลายแห่ง  

หากจ าแนกผูเ้ช่าของกองทรสัตต์ามประเภทธุรกจิ พบว่ามกีารกระจายตวัจากหลากหลายประเภทอุตสาหกรรม 
เช่น อุตสาหกรรมทางด้านกระบวนการผลติต่างๆ ได้แก่การบรรจุภณัฑ์ การฉีดขึ้นรูปพลาสติก เป็นต้น อุตสาหกรรม
ชิน้ส่วนอะไหล่ยานยนต ์อุตสาหกรรมชิน้ส่วนเครื่องจกัร อุตสาหกรรมกลุ่มเครื่องอุปโภคบรโิภค อุตสาหกรรมทางดา้นการ
บรกิาร โลจสิตกิส ์ ทัง้นี้ รายละเอยีดขอ้มลูของผูเ้ช่าทรพัยส์นิส าหรบัรอบบญัชตีัง้แต่ 1 มกราคม 2562-31 ธนัวาคม 2562 
แยกตามสญัชาตแิละประเภทอุตสาหกรรมไดด้งันี้    
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นอกจากนี้ กองทรสัต์มอีตัราการเช่าพืน้ทีอ่าคารโรงงานเฉลี่ยตลอดปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 90  ลดลงจากปีก่อน

หน้าซึ่งมอีตัราการเช่าพืน้ทีเ่ฉลี่ยตลอดปีอยู่ทีร่้อยละ 92   ทัง้นี้อตัราค่าเช่าพืน้ทีเ่ฉลี่ยตลอดปี 2562 อยู่ที่ 219 บาทต่อ

ตารางเมตร เพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้าซึง่มอีตัราค่าเช่าพืน้ทีอ่ยู่ที ่218 บาทต่อตารางเมตร    

การจดัการกองทุนรวมในเร่ืองส าคญัและแนวทางการจดัการในอนาคต 
 

1) การจดัการกองทุนรวมในเร่ืองท่ีส าคญั 
ในปี 2562 ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอมตะซมัมทิโกรทไดด้ าเนินโครงการและกจิกรรมที่
ส าคญัต่างๆ ดงันี้ 

1.1 การกู้ยืม เมื่อวนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2562 กองทรสัต์ได้ท าการรไีฟแนนซ์เงนิกู้ยมืเงินระยะยาวจาก
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคารกรุงศรอียุธยา จ ากดั (มหาชน) และธนาคารไอซบีซี ี(ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
เป็นจ านวนเงนิ 1,200 ล้านบาท กบัธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) นอกจากนี้ยงัมวีงเงนิสนิเชื่อหมุนเวยีน จ านวน 60 
ล้านบาท รวมวงเงนิกู้ยมืทัง้หมดเป็นจ านวน 1,260 ล้านบาท ดว้ยอตัราดอกเบีย้ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อกองทรสัต์มากขึน้ ท า
ใหด้อกเบีย้จ่ายลดลง 

1.2 การลดทุน กองทรสัตไ์ดป้ระกาศลดทุนจดทะเบยีนช าระแล้วครัง้ที ่2 โดยลดมูลค่าของหน่วยทรสัตใ์น
อตัรา 0.11 บาทต่อหน่วยทรสัต์ คดิเป็นจ านวนเงนิ 39.37 ล้านบาท คงเหลอืทุนช าระแล้ว  3,478.69 ล้านบาท และมี
มลูค่าทีต่ราไวข้องหน่วยทรสัต์คงเหลอืในอตัรา 9.72 บาทต่อหน่วยทรสัต ์ และไดจ้่ายเงนิคนืทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ใน
วนัที ่28 มนีาคม 2562 ทัง้นี้การจ่ายคนืมลูค่าหน่วยทรสัตจ์ากการลดทุนดงักล่าวเพื่อเป็นการลดสภาพคล่องส่วนเกนิจาก
รายการขาดทุนสุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากการประเมนิมลูค่าเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่า 

1.3 การจ่ายปันผล ในปี 2562 กองทรสัตม์กีารจา่ยประโยชน์ตอบแทนรวมทัง้สิน้ 4 ครัง้ คดิเป็น 0.745 
บาทต่อหน่วย คดิเป็นรอ้ยละ 93.80 ของก าไรสุทธทิีป่รบัปรงุแลว้ ซึง่เป็นไปตามขอ้ก าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์โดย
ก าหนดใหผู้จ้ดัการกองทรสัตจ์่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตไ์ม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 ของก าไรสุทธทิีป่รบัปรุง
แลว้ของรอบปีบญัช ีโดยจ่ายประโยชน์ตอบแทนไม่เกนิกว่าปีละ 4 ครัง้ต่อรอบปีบญัช ี

1.4 งานซ่อมแซมและปรบัปรงุอาคาร ภายในปีนี้ กองทรสัตไ์ดม้กีารด าเนินการว่าจา้งผูเ้ชีย่วชาญในการ
ซ่อมแซมและบ ารุงทีเ่กีย่วขอ้งใหแ้ก่อาคารของกองทรสัตต์ามแผนการซ่อมแซมประจ าปี เพื่อใหท้รพัยส์นิของกองทรสัตม์ี
สภาพตามมาตรฐานทีพ่รอ้มใชง้านและพรอ้มจดัหาประโยชน์อยูเ่สมอ  
 

2)  แนวทางการจดัการในอนาคต 
 

• การลงทุนในทรพัยใ์หม่  
กองทรสัตม์แีผนในการลงทุนในทรพัยเ์พิม่เตมิในอนาคต เพื่อสรา้งโอกาสในด าเนินงานทีเ่ตบิโตอย่างมัน่คงและ

สรา้งผลตอบแทนทีด่แีละสม ่าเสมอไดใ้นระยะยาวใหก้บัผูถ้อืหน่วย โดยกองทรสัตไ์ดส้ทิธทิีจ่ะพจิารณาลงทุนในทรพัยส์นิที ่
sponsor พฒันาแลว้เสรจ็และประสงคท์ีจ่ะจ าหน่าย จ่าย โอน หรอืใหเ้ช่าก่อนบุคคลอื่น (Right of First Refusal) ซึง่ขณะนี้
อยู่ระหว่างขัน้ตอนทีผู่ใ้หก้ารสนับสนุนการจดัตัง้กองทรสัต ์หรอื Sponsor ของกองทรสัตน์ัน้ก าลงัเตรยีมอสงัหารมิทรพัยท์ี่
มศีกัยภาพเพื่อเสนอใหแ้ก่กองทรสัต์ ซึ่งอสงัหารมิทรพัย์ทีก่องทรสัต์จะลงทุนนัน้ต้องมขีนาดทีเ่หมาะสมและมอีตัราการ
ปล่อยเช่าที่ดเีป็นไปตามนโยบายการลงทุนที่กองทรสัต์ก าหนดไว ้และหากต้องมกีารซื้อทรพัย์ใหม่เขา้กอง กองทรสัต์
อาจจะพจิารณาเครื่องมอืทางการเงนิ อื่นๆเพิม่เติม เช่น การกู้ยมืเงนิ ออกหุ้นกู้ หรอือื่นๆ เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
ส าหรบัเงนิลงทุนดว้ย 

• การหาผู้เช่าเพ่ิม  
ในปี 2563 บรษิัทมแีผนจะด าเนินการตลาดเชงิรุกมากขึ้น โดยจะเพิม่ช่องทางการประชาสมัพนัธ์ให้แก่ผู้เช่า

ปัจจุบนัของกองทรสัตไ์ดท้ราบหากมโีรงงานว่าง นอกจากนี้บรษิทัจะเร่งหาลูกคา้ใหม่ผ่านการสรา้งเครอืขา่ยและกจิกรรม
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ต่างๆ ทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศทีจ่ดัโดยหน่วยงานภาครฐั สถานฑตู ส านักงานการคา้ ฯลฯ เพื่อน าเสนอบรกิาร
ธรุกจิการใหเ้ช่าโรงงานส าเรจ็รปูใหเ้ป็นทีรู่จ้กั รวมทัง้บรษิทัจะพฒันาสื่อสิง่พมิพต์่างๆ และเพิม่ช่องทางการเผยแพร่ขอ้มลู
ใหท้นัสมยั เหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ เพื่อใหผู้ท้ีม่คีวามสนใจในผลติภณัฑข์องกองทรสัตส์ามารถเขา้ถงึขอ้มลูไดง้า่ย 

 
วาระท่ี 3 พิจารณาและรบัทราบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2562 

ผูจ้ดัการกองทรสัต์ไดจ้ดัท างบแสดงสถานะทางการเงนิและงบก าไรขาดทุนของกองทรสัต์ ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่

31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท  ส านักงาน อีวาย จ ากัด โดย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมตัิงบแสดงสถานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนดงักล่าวแล้วเมื่อวันที่ 13 

กุมภาพนัธ ์2563 และเหน็สมควรรายงานใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัตเ์พื่อรบัทราบ ทัง้นี้รายละเอยีดงบแสดงฐานะทางการเงนิและ

งบก าไรขาดทุนปรากฏตามรายงานประจ าปี 2562 (สิง่ทีส่่งมาดว้ย 2)   

งบก ำไรขำดทุนส ำหรับรอบระยะเวลำตั้งแต่วันท่ี 1 มกรำคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2562     

1. รายไดจ้ากการลงทุน 

 รายได้จากการลงทุน 
(หน่วย:บาท) 

2562 2561 เปล่ียนแปลง 
(ร้อยละ) 

รายไดค้่าเช่า 381,220,980 367,982,082 3.6 
รายไดจ้ากผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ 259,138 17,934,834 (98.6) 
รายไดด้อกเบีย้ 854,509 623,887 37.0 
รายไดอ้ื่น 12,317,190 1,328,092 827.4 
รวมรายได้จากการลงทุน 394,651,817 387,868,895 1.8 

 
ในปี 2562 กองทรสัตม์รีายไดจ้ากการลงทุนรวมทัง้สิน้ 394.65 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้าเป็นจ านวน 6.8 

ล้านบาท คดิเป็นรอ้ยละ 1.8 โดยเกดิจากรายไดค้่าเช่าทีเ่พิม่ขึน้จ านวน 13.24 ล้านบาท รายไดด้อกเบี้ยทีเ่พิม่ขึน้จ านวน 
0.23 ล้านบาทและการเพิม่ขึน้จากรายไดอ้ื่นซึ่งเป็นรายไดจ้ากเงนิประกนัการเช่ากรณีผูเ้ช่าออกก่อนครบก าหนดสญัญา 
และเบีย้ปรบักรณีผูเ้ช่าช าระล่าชา้ จ านวน 10.99 ลา้นบาท  ส าหรบัรายไดจ้ากผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยท์ีล่ดลงเป็นจ านวน 
17.68 ล้านบาทหรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 98.6   เนื่องจากรายได้ที่ต้องได้รับจากการประกันการเช่าจากผู้บริหาร
อสงัหารมิทรพัยใ์นช่วงปีแรกนับจากวนัก่อตัง้กองทรสัตเ์ริม่ทยอยหมดลงในช่วงตน้ปี 2562    

2. ค่าใช้จ่ายของกองทรสัต์ 

ค่าใช้จ่าย 
(หน่วย:บาท) 

2562 2561 เปล่ียนแปลง 
(ร้อยละ) 

ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัต ์ 13,754,256 11,665,780 17.9 
ค่าธรรมเนียมทรสัตแีละผูเ้กบ็รกัษาทรพัยส์นิ 14,942,653 14,988,842 (0.3) 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน 1,605,038 1,582,801 1.4 
ค่าธรรมเนียมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ 14,594,258 10,453,043 39.6 
ค่าธรรมเนียมวชิาชพี 1,573,986 2,100,896 (25.1) 
ค่าใชจ้่ายรอการตดับญัชตีดัจ่าย 6,771,852 6,771,852 - 
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ดอกเบีย้จ่าย 29,998,242 45,934,038 (34.7) 
ค่าใชจ้่ายอื่น 20,120,933 13,721,664 46.6 

รวมค่าใช้จ่าย 103,361,218 107,218,916 (3.6) 
 
ค่าใชจ้่ายของกองทรสัตจ์ะแบ่งไดเ้ป็น 3 หมวดหลกัคอื ค่าใชจ้า่ยดอกเบีย้จากการกูย้มืเงนิ ค่าธรรมเนียมต่างๆ 

ในการบรหิารจดัการกองทรสัตแ์ละทรพัยส์นิของกองทรสัต ์และค่าปรบัปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรกัษาทรพัยส์นิของกองทรสัต ์  
ในปี 2562 กองทรสัตม์คี่าใชจ้่ายรวมจ านวน 103.36 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าเป็นจ านวน 3.86 ลา้นบาท

หรอืลดลงคดิเป็นรอ้ยละ 3.6 ซึง่ค่าใชจ้่ายส่วนใหญ่เกดิจากค่าใชจ้่ายดอกเบีย้จากการกูย้มืเงนิระยะยาวจ านวน 30 ลา้น
บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 29.0 ของค่าใชจ้่ายรวม และลดลงจากปีก่อนหน้าคดิเป็นรอ้ยละ 34.7 (ซึง่เกดิจากการทีก่องทรสัต์
ได ้ refinance วงเงนิกูย้มืระยะยาวกบัทางผูใ้หกู้ร้ายใหม่) ค่าธรรมเนียมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ านวน 14.6  ลา้นบาท
เพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้า 4.1 ลา้นบาทคดิเป็นรอ้ยละ 39.6 ซึง่ค่าธรรมเนียมดงักล่าวนัน้เป็นไปตามสญัญาว่าจา้งผูบ้รหิาร
อสงัหารมิทรพัย ์ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ านวน 13.8 ลา้นบาทเพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้า 2.0 ลา้นบาทคดิเป็นรอ้ย
ละ 17.9 ค่าธรรมเนียมทรสัตแีละผูเ้กบ็รกัษาทรพัยส์นิจ านวน 14.9  ลา้นบาท ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนจ านวน 1.6 ลา้น
บาท ค่าธรรมเนียมวชิาชพีจ านวน 1.6 ลา้นบาท ส าหรบัค่าใชจ้า่ยรอตดับญัชจี านวน 6.8 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 6.6 
ของค่าใชจ้่ายรวมเป็นค่าใชจ้่ายในการจดัตัง้กองทรสัตท์ีท่ยอยตดัจ่ายเป็นระยะเวลา 5 ปี  ในส่วนค่าใชจ้่ายอื่นจ านวน 20.1 
ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้า 6.4 ลา้นบาทคดิเป็นรอ้ยละ 46.6  เกดิจากค่าใชจ้่ายในการปรบัปรุงอาคารโรงงาน 1 หลงั
ทีต่ัง้อยูใ่นเขตปลอดอากร นิคมอมตะซติี ้ ระยอง ซึง่หลงัจากปรบัปรุงเรยีบรอ้ย มลูีกคา้เซน็สญัญาเช่าอาคารหลงัดงักล่าว
เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

 
3. รายได้จากการลงทุนสุทธิ 

รายการ    (หน่วย:บาท) 2562 2561 เปล่ียนแปลง 
(ร้อยละ) 

รายไดร้วมจากการลงทุน 394,651,817 387,868,895 1.8 
ค่าใชจ้่ายรวม 103,361,218 107,218,916 (3.6) 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธ ิ 291,290,599 280,649,979 3.8 
รายการก าไรสุทธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ - 787,350 (100.0) 
รายการก าไร (ขาดทุน) สุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุน 18,287,356 (39,508,910) 146.3 
การเพ่ิมขึ้นในสินทรพัยส์ุทธิจากการด าเนินงาน 309,577,955 241,928,419 28.0 

 
ในปี 2562 กองทรสัต์มรีายได้จากการลงทุนสุทธจิ านวน 291.3 ล้านบาท เพิม่ขึ้นจากปีก่อนหน้าเป็นจ านวน  

10.6 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 3.8 และการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงานจ านวน 309.6  ล้านบาท 
เพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้าเป็นจ านวน 67.6 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 28.0 

ทัง้นี้กองทรสัต์มรีายการก าไรสุทธทิีย่งัไม่เกิดขึน้จากเงนิลงทุน จ านวน 18.3 ล้านบาท โดยมาจากการเพิม่ขึ้น
ของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตามมูลค่ายุติธรรมจ านวน 14.8 ล้านบาทจากการประเมินมูลค่า
อสงัหารมิทรพัย์ทีจ่ดัท าโดยผูป้ระเมนิราคาอิสระดว้ยตามวธิพีจิารณาจากรายได ้และมรีายการก าไรสุทธทิีย่งัไม่เกิดขึ้น
จากเงนิลงทุนในหลกัทรพัย ์จ านวน 3.5 ลา้นบาท 
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ฐานะทางการเงินของกองทรสัต์ 

1. สินทรพัย ์

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 กองทรสัตม์มีลูค่าสนิทรพัยร์วมเป็นจ านวนทัง้สิน้ 4,980.9 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน
หน้าเป็นจ านวน 23.4 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 0.5 โดยมรีายการส าคญัดงันี้ 

• เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าตามมลูค่ายุตธิรรม จ านวน 4,691 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จ านวน 14.8 
ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 0.3 เมื่อเทยีบกบัมลูค่าเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าตามมลูค่า
ยุตธิรรม ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2561 เน่ืองมาจากการประเมนิมลูค่าอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัท าโดยผูป้ระเมนิราคา
ทรพัยส์นิอสิระดว้ยวธิพีจิารณาจากรายได ้(Income Approach)   

• เงนิลงทุนในหลกัทรพัยต์ามมูลค่ายุตธิรรม จ านวน 204.7 ลา้นบาท บาท เพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้าเป็นจ านวน 3.5 
ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 1.7 เป็นเงนิลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ 

• เงนิฝากธนาคาร จ านวน 77.5 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้าเป็นจ านวน 8.8 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 
12.8 

• ค่าใชจ้่ายรอการตดับญัชคีงเหลอืจ านวน 3.1 ลา้นบาท เป็นคา่ใชจ้่ายในการจดัตัง้กองทรสัตท์ีท่ยอยตดัจ่ายเป็น
ระยะเวลา 5 ปี  

2. หน้ีสิน 
ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2562 กองทรสัตม์หีนี้สนิรวมเป็นจ านวนทัง้สิน้ 1,342.8 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าเป็น

จ านวน 14.2 ลา้นบาทหรอืลดลงคดิเป็นรอ้ยละ 1.0 โดยหลกัประกอบดว้ยเงนิกูย้มืระยะยาว 1,200 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ย
ละ 89 ของหนี้สนิรวม  เงนิมดัจ าค่าเช่าจ านวน 123.8 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 9.2 ของหนี้สนิรวม และเจา้หนี้และค่าใชจ้่าย
คา้งจ่ายจ านวน 16.4 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 1.2 ของหนี้สนิรวม 

 
3. สินทรพัยส์ุทธิ 
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 กองทรสัตม์มีลูค่าสนิทรพัยสุ์ทธจิ านวน 3,638.0 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จ านวน 37.6 ลา้นบาท

หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 1.0 จาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 กองทรสัตม์ทีุนจดทะเบยีนและทุนทีไ่ดร้บัจากผูถ้อืหน่วยทรสัต์
จ านวน 3,478.7  ลา้นบาท และมกี าไรสะสมจ านวน 159.3 ลา้นบาท  กองทรสัตม์มีลูค่าทรพัยส์นิสุทธติ่อหน่วย ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2562 เท่ากบั  10.1651 บาท 

 
วาระท่ี 4  พิจารณาและรบัทราบเร่ืองการจ่ายประโยชน์ตอบแทนส าหรบัปี 2562   

กองทรสัต์มนีโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ โดยก าหนดให้

ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตไ์ม่น้อยกวา่รอ้ยละ 90 ของก าไรสุทธทิีป่รบัปรุงแลว้ของรอบ

ปีบญัช ีโดยจ่ายประโยชน์ตอบแทนไม่เกนิกว่าปีละ 4 ครัง้ต่อรอบปีบญัชนีัน้ 

ผลการด าเนินงานรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2562 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 กองทรสัต์มกี าไรสุทธิ

จากการด าเนินงาน 309.58 ลา้นบาท ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดท้ าการจ่ายประโยชน์ตอบแทนส าหรบัปี 2562 ดงันี้ 

ครัง้ท่ี ผลการด าเนินงาน อตัราประโยชน์ตอบ

แทน (บาท: หน่วย) 

วนัจ่ายประโยชน์ตอบ

แทนแก่ผู้ถือหน่วย 

1 1 มกราคม 2562 – 31 มนีาคม 2562 0.200 10 มถิุนายน 2562 
2 1 เมษายน 2562 – 30 มถิุนายน 2562 0.190 9 กนัยายน 2562 

arissara
Typewriter
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 



8 

 

3 1 กรกฏาคม 2562 – 30 กนัยายน 2562 0.185 13 ธนัวาคม 2562 
4 1 ตุลาคม 2562 – 31 ธนัวาคม 2562 0.170 20 มนีาคม 2563 

รวมเงินจ่ายประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วย 0.745  

อัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนต่อก าไรสุทธิท่ี
ปรบัปรงุแล้ว (ร้อยละ) 

 93.80 
 

 

ตารางการจ่ายประโยชน์ตอบแทนยอ้นหลงัตัง้แต่ก่อตัง้กองทรสัต ์มดีงันี้ 

 

ตารางสรุปการลดทุนช าระแลว้ ตัง้แต่ก่อตัง้กองทรสัต ์มดีงันี้ 

การลดทุนช าระแลว้ ลดมูลค่าของหน่วยทรสัต์       
(บาท:หน่วย) 

วนัท่ีจ่ายเงินลดทุน 

ครัง้ที ่1 0.17 28 มนีาคม 2560 

ครัง้ที ่2 0.11 28 มนีาคม 2562 

รวมทัง้สิน้ 0.28  

การจ่ายประโยชน์ตอบแทนประจ าปี 2562 เป็นไปตามนโยบายทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ จงึเหน็สมควร
รายงานใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัตเ์พื่อพจิารณารบัทราบ 

 

วาระท่ี 5  พิจารณาและรบัทราบการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2563 

ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดพ้จิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชขีองกองทรสัตป์ระจ าปี 2563 โดยเสนอผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัการ
แต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชจีากบรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั โดยมคี่าตอบแทนการสอบบญัชขีองกองทรสัต์ประจ าปี  2563 
คอื 685,000 บาท (ไม่รวมค่าใชจ้่าย)  โดยมรีายชื่อดงันี้  

▪ นางสาวสุพรรณี ตรยิานันทกุล ผูส้อบบญัชรีบัใบอนุญาตทะเบยีนเลขที ่4498 และ/หรอื 

▪ นางสาววธู ขยนัการนาว ีผูส้อบบญัชรีบัใบอนุญาตทะเบยีนเลขที ่5423 และ/หรอื 

▪ นางสาวอศิราภรณ์ วสุิทธญิาณ ผูส้อบบญัชรีบัใบอนุญาตทะเบยีนเลขที ่7480 

โดยให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
กองทรสัต ์และในกรณีทีบุ่คคลดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฎบิตังิานไดใ้หบ้รษิทัส านักงาน อวีาย จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาตอื่นของบรษิทั ส านักงานอวีาย จ ากดั ท าหน้าทีแ่ทนได ้ทัง้นี้รายละเอยีดประวตัแิละประสบการณ์การท างาน
ของผูส้อบบญัชปีรากฏตาม สิง่ทีส่่งมาดว้ย 3 

 

รอบผลการด าเนินงานส าหรบัปี 2562 2561 2560 2559 2558 รวม 

จา่ยประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วย (บาท:หน่วย) 0.745 0.645 0.745 0.665 0.420 3.220 

อตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนต่อ 
ก าไรสุทธทิีป่รบัปรงุแลว้ (รอ้ยละ) 

93.80 95.23 91.16 93.51 94.12  

arissara
Typewriter
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ผู้จดัการกองทรสัต์เห็นว่า ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ได้ปฏิบตัิหน้าที่อย่างเหมาะสม มี
ความรู้และความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบกองทรัสต์ ไม่มีความสมัพนัธ์หรือส่วนได้เสียกับกองทรัสต์ จึงเห็นควร
พจิารณาแต่งตัง้บรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดัเป็นผูส้อบบญัชใีนรอบปี  2563 ต่อไป โดยมคี่าตอบแทนเท่ากบั 685,000 
บาทเท่ากบัปีทีผ่่านมา  

  
ทัง้นี้ หากผู้ถือหน่วยทรสัต์ท่านใดมีข้อสงสยัหรือมีค าถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่ อีเมลล์ 

ir@amatareit.com ภายในวนัที ่8 พฤษภาคม 2563 และทางบรษิทัจะด าเนินการเผยแพร่สรุปประเดน็ส าคญัในลกัษณะ
ค าถามและค าตอบผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของกองทรัสต์ 
www.amatareit.com ภายในวนัที ่22 พฤษภาคม 2563 
 
 อนึ่ง ทางผูถ้อืหน่วยทรสัต ์สามารถดาวน์โหลดรายงานประจ าปี 2562 ไดจ้ากเวบ็ไซตข์องกองทรสัต์ หรอืแสกน
ผ่าน QR Code 

 
  
 ส าหรบัผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ท่านใดประสงคจ์ะขอรบัรายงานประจ าปี 2562 แบบรปูเล่ม ท่านสามารถตดิต่อขอรบัได้
ที่ฝ่ายนักลงทุนสมัพนัธ์และสนับสนุนการปฎิบตังิาน บรษิัท อมตะ ซมัมทิ รทีส์ แมเนจเม้นท์ จ ากดั  เลขที่ 2126 ถนน
เพชรบุ รีตัดใหม่  แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง  กรุ ง เทพมหานคร 10310  โทรศัพท์  02-792-0089  Email: 
ir@amatareit.com 
     

  ขอแสดงความนับถอื 

 

 
                 (นางสาวกานตมิา เจรญิไชยประเสรฐิ) 

             ผูจ้ดัการกองทรสัต ์

arissara
Typewriter
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เอกสารแนบ 2 

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุประจ าปี 2563 
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รายงานงบแสดงฐานะทางการเงนิและงบก าไรขาดทุนของกองทรัสตป์ระจ าปี 2563 

(ส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที ่1 มกราคม 2563 ถึง วันที ่31 ธันวาคม 2563) 
 

1. งบแสดงฐานะทางการเงนิ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

 
 

 

 

(หน่วย: บาท)

รายการ 2563 ร้อยละ 2562 ร้อยละ

สินทรัพย์

เงินลงทนุในหลักทรพัยต์ามมลูค่ายตุิธรรม
   (ราคาทนุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 245,000,000 บาท) 245,305,340        4.97 204,678,446        4.11
   (ราคาทนุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 จ านวน 200,000,000 บาท)

เงินลงทนุในอสังหารมิทรพัยแ์ละสิทธิการเชา่ตามมลูค่ายตุิธรรม

   (ราคาทนุ: จ านวน 4,792,951,897 บาท) 4,624,000,000 93.70 4,691,000,000 94.18

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 52,573,410 1.07 77,476,316 1.56

ลูกหนีจ้ากดอกเบีย้คา้งรบั 124,533 0.00 19,319 0.00

ลูกหนีร้ายไดค้่าเชา่คา้งรบั 12,233,718 0.25 3,548,004 0.07

ลูกหนีอ่ื้น 140,620 0.00 424,453 0.01

ค่าใชจ้า่ยรอการตดับญัชี 0 0.00 3,079,751 0.06

สินทรพัยอ่ื์น 568,188 0.01 628,785 0.01

รวมสินทรัพย์ 4,934,945,809     100.00 4,980,855,074     100.00

หนีสิ้น

เจา้หนีแ้ละค่าใชจ้า่ยคา้งจา่ย 12,658,475 0.26 16,437,979 0.33

เงินมดัจ าค่าเชา่ 124,157,670 2.51 123,833,923 2.49

ค่าเชา่รบัล่วงหนา้ 737,400 0.01 2,568,167 0.05

เงินกูย้มืระยะยาว 1,200,000,000 24.32 1,200,000,000 24.09

รวมหนีสิ้น 1,337,553,545     27.10 1,342,840,069     26.96

สินทรัพยสุ์ทธิ: 

ทนุทีไ่ดร้บัจากผูถื้อหน่วยทรสัต์

   หน่วยทรสัต ์357,890,000 หน่วย มลูค่าหน่วยละ 9.72 บาท 3,478,690,800     70.49 3,478,690,800     69.84

       (31 ธันวาคม 2561 : มลูค่าหน่วยละ 9.83 บาท)

ก าไรสะสม 118,701,464        2.41 159,324,205        3.20

สินทรัพยสุ์ทธิ 3,597,392,264     72.90 3,638,015,005     73.04

หนีสิ้นและสินทรัพยสุ์ทธิ 4,934,945,809     100.00 4,980,855,074     100.00

สินทรพัยส์ุทธิต่อหน่วย (บาท) 10.0516 10.1651
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2. งบก าไรขาดทุนส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที ่1 มกราคม 2563 ถึงวันที ่31 ธันวาคม 2563 

 
 

3. งบกระแสเงนิสดส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที ่1 มกราคม 2563 ถึงวันที ่31 ธันวาคม 2563 

 

(หน่วย: บาท)

รายการ 2563 ร้อยละ 2562 ร้อยละ

รายได้จากการลงทุน

รายไดค้่าเชา่ 360,235,894       99.03 381,220,980       96.60

รายไดจ้ากผูบ้รหิารอสังหารมิทรพัย์ 0 0.00 259,138              0.06

รายไดด้อกเบีย้ 933,775              0.26 854,509              0.22

รายไดอ่ื้น 2,585,568           0.71 12,317,190         3.12

รวมรายได้ 363,755,237       100.00 394,651,817       100.00

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัตฯ์ 16,219,051         4.46 13,754,256         3.48

ค่าธรรมเนียมทรสัตีและผูเ้ก็บรกัษาทรพัยส์ิน 14,994,421         4.12 14,942,653         3.79

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน 1,278,491           0.35 1,605,038           0.41

ค่าธรรมเนียมผูบ้รหิารอสังหารมิทรพัย์ 18,616,189         5.12 14,594,258         3.70

ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 1,275,803           0.35 1,573,986           0.40

ค่าใชจ้า่ยรอการตดับญัชีตดัจา่ย 3,079,751           0.85 6,771,852           1.71

ค่าใชจ้า่ยอ่ืน 8,690,646           2.39 20,120,933         5.10

ตน้ทนุทางการเงิน 29,026,849         7.98 29,998,242         7.60

รวมค่าใช้จ่าย 93,181,201         25.62     103,361,218       26.19     

ก าไรจากการลงทุนสุทธิ 270,574,036       74.38     291,290,599       73.81     

รายการก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงนิลงทุน

รายการก าไรสุทธิทีเ่กิดขึน้จากเงินลงทนุในหลักทรพัย์ 652,489              0.18 0 0.00

รายการก าไร (ขาดทนุ) จากการเปลี่ยนแปลงในมลูค่ายตุิธรรมของเงินลงทนุ (66,694,660)        (18.34) 18,287,356         4.63

รวมรายการก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงนิลงทุน (66,042,171)        (18.16)    18,287,356         4.63       

การเพิ่มขึน้ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน 204,531,865       56.22     309,577,955       78.44     

(หนว่ย: บาท)
รายการ 2563 2562

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 249,311,426    310,623,654    
เงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (274,214,332)   (301,813,766)   
เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ (24,902,906)     8,809,888         
เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วนัตน้ปี 77,476,316       68,666,428       
เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วนัปลายปี 52,573,410       77,476,316       
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ขอ้มลูประวตัิและประสบการณก์ารท างานของผูส้อบบญัชีกองทรสัต ์
ประจ าปี 2564 
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ประวัติและประสบการณก์ารท างานของผู้สอบบัญชีของกองทรัสตฯ์ 

 

 
ชื่อ :  นางสาวสพุรรณี ตรยิานนัทกลุ 

          ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขท่ี 4498 

วฒิุการศึกษา :  บญัชีมหาบณัฑิต จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  

ต าแหน่งของผูส้อบบญัชี : หุน้ส่วน 

ประสบการณก์ารตรวจสอบ : 
➢ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร ์ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 
➢ บริษัท อิงเกรส อินดสัเตรียล (ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) 

  
ชื่อ :  นางสาววธ ูขยนัการนาว ี
          ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขท่ี 5423 

วุฒิการศึกษา :  บญัชีมหาบณัฑิต จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ต าแหน่งของผู้สอบบัญช ี: หุน้ส่วน 

ประสบการณก์ารตรวจสอบ : 
➢ บริษัท ณศุาศิร ิจ ากดั (มหาชน)  
➢ บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี ้จ ากดั (มหาชน)  
➢ บริษัท วินเนอรก์รุ๊ป เอ็นเตอรไ์พรซ ์จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 
ชื่อ :  นางสาวอิศราภรณ ์วิสทุธิญาณ 
          ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขท่ี 7480 

วุฒิการศึกษา :  บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาบญัชี มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

ต าแหน่งของผู้สอบบัญชี : หุน้ส่วน 

ประสบการณก์ารตรวจสอบ : 
➢ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  
➢ บริษัท ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน)  
➢ บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

 


