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ที่ ASRM 21-032
วันที่ 1 เมษายน 2564

เรื่อง

รายงานข้อมูลและผลการดาเนินงานของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะ
ซัมมิทโกรท (AMATAR)

เรียน

ท่านผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ข้อมูลผลการดาเนินงานของกองทรัสต์ประจาปี 2562 ที่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์แทนการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือ
หน่วยทรัสต์ประจาปี 2563
2. งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนประจาปี 2563
3. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทางานของผูส้ อบบัญชีกองทรัสต์ประจาปี 2564
ตามที่บริษัท อมตะ ซัมมิท รีทส์ แมเนจเม้นท์ จากัด (“บริษัท”) ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท (“กองทรัสต์”) ได้มีการเผยแพร่ข่าวเรื่องการดาเนินการเกี่ยวกับการจัด
ประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ประจาปี 2564 ตามหนังสือที่ ASRM 21-012 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ว่าด้วยที่ประชุม
คณะกรรมการมีมติเห็นสมควรให้ดาเนินการตามแนวทางประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ท่ี สร. 7/2564 เรื่องการดาเนินการจัดประชุมสามัญประจาปี และการผ่อนผันข้อกาหนดในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ในปี พ.ศ. 2564 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ยัง
ไม่คลี่คลาย และอาจเกิดการแพร่ระบาดได้ง่ายหากมีการรวมตัวกันของบุคคลจานวนมาก อีกทัง้ การประชุมสามัญประจาปี ผู้
ถือหน่วยลงทุน ที่จะจัดขึน้ ในปี 2564 นัน้ มีเพียงวาระรายงานเพื่อให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนรับทราบ ดังนัน้ เพื่อ ลดความเสี่ยงและ
เพื่อความปลอดภัยของผู้ถือหน่วยทรัสต์และผู้เกี่ ยวข้องกับการจัดการประชุมสามัญประจาปี 2564 ในการนี ้ ผู้จัดการ
กองทรัสต์ขอนาส่งรายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2563 ให้ผูถ้ ือหน่วยรับทราบแทนการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนประจาปี 2564 โดยมีวาระเพื่อพิจารณารับทราบดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 พิจารณาและรับทราบข้อมูลผลการดาเนินงานของกองทรัสต์ประจาปี 2562 ที่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของกองทรัสต์
เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563
ผู้จัดการกองทรัสต์ได้จัดทาข้อมูลผลการดาเนินงานของกองทรัสต์ประจาปี 2562 ที่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
กองทรัสต์เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 แทนการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ประจาปี 2563 และได้สรุปประเด็นสาคัญ
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ในลักษณะคาถามและคาตอบจากการเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหน่วยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลผลการดาเนินงานของ
กองทรัสต์ประจาปี 2562 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้วย 1
วาระที่ 2 พิจารณาและรับทราบรายงานผลการดาเนินงานของกองทรัสต์ประจาปี 2563 การจัดการกองทรัสต์ในเรือ่ งสาคัญ
และแนวทางการจัดการในอนาคต
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้สรุปผลการดาเนินงานในรอบปี ท่ผี ่านมา สาหรับผลประกอบการรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 1
มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีสาระสาคัญโดยรวมสรุปได้ดงั นี ้
ข้อมูลสาคัญ ณ สิน้ ปี 2563
ทุนจดทะเบียน
จานวนหน่วยทรัสต์
มูลค่าที่ตราไว้
สินทรัพย์รวม
หนีส้ ินรวม
สินทรัพย์สทุ ธิ
รายได้รวม
อัตราส่วนเงินกูย้ ืมต่อสินทรัพย์รวม
มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิต่อหน่วย
อัตราการเช่าพืน้ ที่เฉลี่ย

3,478.69 ล้านบาท
357,890,000 หน่วย
9.72 บาท
4,934.95 ล้านบาท
1,337.55 ล้านบาท
3,597.39 ล้านบาท
363.76 ล้านบาท
24%
10.0516 บาท
86%

กองทรัสต์เข้าลงทุนในที่ดินและอาคารโรงงาน ประกอบด้วยอาคารโรงงาน จานวน 88 อาคาร รวมเป็ นพืน้ ที่ปล่อย
เช่า 160,586.52 ตารางเมตร ตัง้ อยู่บนที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิ์ มีเนือ้ ที่ทงั้ หมดจานวน 224 ไร่ 1 งาน 82.1 ตารางวา ได้แก่
อสังหาริมทรัพย์

ที่ตงั้ ทรัพย์สนิ

1. กรรมสิทธิ์สมบูรณ์
จานวน 25 อาคาร
2. สิทธิการเช่า 30 ปี

นิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิตี ้ ชลบุรี

จานวน 60 อาคาร
3.สิทธิการเช่า 30 ปี
จานวน 3 อาคาร
รวม

นิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิตี ้ ระยอง

เนือ้ ที่ดิน

พืน้ ที่ใช้สอย
(ตารางเมตร)

(ไร่)

มูลค่าทรัพย์สนิ ที่
ประเมิน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563

มูลค่าที่กองที่
กองทรัสต์เข้าลงทุน

61-2-85

48,408.00

1,866.00 ล้านบาท 1,619.38 ล้านบาท

153-3-49

105,516.02

2,594.20 ล้านบาท 2,992.61 ล้านบาท

8-3-48.1

6,662.50

224-1-82.1

160,586.52
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163.80 ล้านบาท

180.97 ล้านบาท

4,624.00 ล้านบาท 4,792.96 ล้านบาท
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กองทรัสต์เป็ นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผูม้ ีสิทธิการเช่าในที่ดิน อาคารและระบบสาธารณูปโภค กองทรัสต์มีนโยบายที่
ดาเนินการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่เข้าลงทุน โดยนาพืน้ ที่ของทรัพย์สินดังกล่าวออกให้เช่าแก่ผเู้ ช่า ทัง้ นี ้ ผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์ได้ว่าจ้างบริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี ้ บิลท์ จากัด ซึ่งเป็ นผูม้ ีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินของกองทรัสต์เป็ นอย่างดี ให้ทาหน้าที่เป็ นผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ ดาเนินการติดต่อและหาลูกค้าและผูท้ ่ีสนใจจะ
ใช้บริการ และ/หรือ เช่าพืน้ ที่ของทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุ น เจรจาในข้อสัญญากับผูท้ ่ีสนใจเช่าพืน้ ที่ อีกทัง้ ทาการตลาด
ส่งเสริมการขายต่างๆ โดยกาหนดให้กองทรัสต์เป็ นผูท้ าสัญญาเช่าโดยตรงกับผูเ้ ช่าพืน้ ที่/โรงงาน สัญญาเช่าดังกล่าวส่วน
ใหญ่จะมีความเป็ นมาตรฐานโดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสัญญาคล้ายคลึงกันสาหรับผูเ้ ช่าทุกราย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563 อายุคงเหลือของสัญญาเช่าในทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์ลงทุน ปรากฏดังตารางด้านล่างดังนี ้
อายุคงเหลือของสัญญาเช่า (คิดเป็ นอัตราส่วนของพืน้ ที่ที่มีผเู้ ช่าทัง้ หมด)
(หน่วย: ร้อยละ)
ปี ท่คี รบกาหนดอายุ
สัญญาเช่า
2564
2565
2566
2567
2568

นิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิตี ้ ชลบุรี
40.46
33.78
23.86
1.00
0.90

นิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิตี ้ ระยอง
0.00
51.32
48.68
0.00
0.00

รวม
38.95
34.44
24.78
0.96
0.87

ที่มา: บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี ้ บิลท์ จากัด ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ลัก ษณะของผู้เ ช่ า ที่ เ ช่ า อาคารโรงงานของกองทรัสต์ซ่ึง ตั้ง อยู่ใ นนิ ค มอุต สาหกรรมอมตะซิ ตี ้ ชลบุรี แ ละนิ คม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ ระยอง ส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มนักลงทุนต่างชาติท่ีเข้ามาดาเนินธุรกิจในประเทศไทย โดยในปี 2563 เมื่อ
จาแนกประเภทผูเ้ ช่าตามกลุ่มสัญชาติ จะพบว่า กลุ่มผูเ้ ช่าที่เป็ นอันดับต้นก็ยงั คงเป็ นผูเ้ ช่าบริษัทสัญชาติญ่ีปนุ่ ถึงร้อยละ 56
ตามด้วยผูเ้ ช่าสัญชาติเอเชียร้อยละ 20 สัญชาติอเมริการ้อยละ 14 สัญชาติยโุ รปร้อยละ 8 ในขณะที่เป็ นสัญชาติไทยและอืน่ ๆ
ประมาณร้อยละ 2 โดยในช่วงปี หลังๆ จะพบว่าสัดส่วนของผูเ้ ช่าในกลุ่มสัญชาติเอเชียเพิ่มขึน้ จากปี ก่อนหน้า ซึ่งในกลุ่มนีจ้ ะ
เป็ นผูเ้ ช่าสัญชาติจีน ที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มมากขึน้ ส่งผลให้ภาพรวมกลุ่มผูเ้ ช่าของกองทรัสต์จะมีการกระจายตัว
จากหลากหลายแห่ง มิใช่กลุ่มลูกค้าจากประเทศญี่ปนุ่ เพียงแห่งเดียวเหมือนเช่นในอดีตที่ผ่านมา
เมื่อจาแนกผูเ้ ช่าของกองทรัสต์ตามประเภทธุรกิจ พบว่ามีการกระจายตัวจากหลากหลายประเภทอุตสาหกรรม เช่น
อุตสาหกรรมทางด้านกระบวนการผลิตต่างๆ ได้แก่ การบรรจุภัณฑ์ การฉีดขึน้ รู ปพลาสติก เป็ นต้น อุตสาหกรรมชิน้ ส่วน
อะไหล่ยานยนต์ อุตสาหกรรมชิน้ ส่วนเครื่องจักร อุตสาหกรรมกลุ่มเครื่องอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรมทางด้านการบริการ
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และโลจิสติกส์ ทัง้ นี ้ รายละเอียดข้อมูลของผูเ้ ช่าทรัพย์สินสาหรับรอบบัญชีตงั้ แต่ 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563 แยก
ตามสัญชาติและประเภทอุตสาหกรรม แสดงดังแผนภาพ

ที่มา: บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี ้ บิลท์ จากัด ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

นอกจากนี ้ กองทรัสต์มีอตั ราการเช่าพืน้ ที่อาคารโรงงานเฉลี่ยตลอดปี 2563 อยู่ท่ีรอ้ ยละ 86 ลดลงจากปี ก่อนหน้า
ซึ่งมีอัตราการเช่าพืน้ ที่เฉลี่ยตลอดปี อยู่ท่ีรอ้ ยละ 90 ทั้งนีอ้ ัตราค่าเช่าพืน้ ที่เฉลี่ยตลอดปี 2563 อยู่ท่ี 217.50 บาทต่อตาราง
เมตร ลดลงจากปี ก่อนหน้าซึ่งมีอตั ราค่าเช่าพืน้ ที่อยู่ท่ี 219.00 บาทต่อตารางเมตร เนื่องจากกองทรัสต์ได้มีการให้ส่วนลดค่า
เช่าเพื่อช่วยเหลือผูเ้ ช่าบางรายที่ได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ โควิด-19

การจัดการกองทุนรวมในเรื่องสาคัญและแนวทางการจัดการในอนาคต
1) การจัดการกองทุนรวมในเรื่องที่สาคัญ
ในปี 2563 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรทได้ดาเนินโครงการและกิจกรรมที่สาคัญ
ต่างๆ ดังนี ้
1.1
การกูย้ ืม -ไม่มีการเปลี่ยนแปลง1.2

การลดทุน -ไม่มีการเปลี่ยนแปลง-

1.3

การจ่ายปั นผล ในปี 2563 กองทรัสต์มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนรวมทัง้ สิน้ 3 ครัง้ คิดเป็ น 0.515 บาท
ต่อหน่วย คิดเป็ นร้อยละ 94.11 ของกาไรสุทธิท่ปี รับปรุงแล้ว ซึ่งเป็ นไปตามข้อกาหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ ท
รัสต์ โดยกาหนดให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90
ของกาไรสุทธิท่ีปรับปรุงแล้วของรอบปี บญ
ั ชี โดยจ่ายประโยชน์ตอบแทนไม่เกินกว่าปี ละ 4 ครัง้ ต่อรอบปี
บัญชี
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1.4

งานซ่อมแซมและปรับปรุ งอาคาร ภายในปี นี ้ กองทรัสต์ได้มีการดาเนินการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญในการ
ซ่อมแซมและบารุงที่เกี่ยวข้องให้แก่อาคารของกองทรัสต์ตามแผนการซ่อมแซมประจาปี เพื่อให้ทรัพย์สิน
ของกองทรัสต์มีสภาพตามมาตรฐานที่พร้อมใช้งานและพร้อมจัดหาประโยชน์อยู่เสมอ

2) แนวทางการจัดการในอนาคต
• การลงทุนในทรัพย์ใหม่
กองทรัสต์มีแผนในการลงทุนในทรัพย์เพิ่มเติมในอนาคต เพื่อสร้างโอกาสในดาเนินงานที่เติบโตอย่าง
มั่นคงและสร้างผลตอบแทนที่ดีและสม่าเสมอได้ในระยะยาวให้กับผูถ้ ือหน่วย โดยกองทรัสต์ได้สิทธิท่ีจะพิจารณา
ลงทุนในทรัพย์สินที่ sponsor พัฒนาแล้วเสร็จและประสงค์ท่จี ะจาหน่าย จ่าย โอน หรือให้เช่าก่อนบุคคลอื่น (Right
of First Refusal) ซึ่งขณะนีอ้ ยู่ระหว่างขัน้ ตอนที่ผใู้ ห้การสนับสนุนการจัดตัง้ กองทรัสต์ หรือ Sponsor ของกองทรัสต์
นัน้ กาลังเตรียมอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีศกั ยภาพเพื่อเสนอให้แก่กองทรัสต์ ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ท่ีกองทรัสต์จะลงทุนนั้ น
ต้องมีขนาดที่เหมาะสมและมีอตั ราการปล่อยเช่าที่ดีเป็ นไปตามนโยบายการลงทุนที่กองทรัสต์กาหนดไว้ และหาก
ต้องมีการซือ้ ทรัพย์ใหม่เข้ากอง กองทรัสต์อาจจะพิจารณาเครื่องมือทางการเงิน อื่นๆเพิ่มเติม เช่น การกูย้ ืมเงิน
ออกหุน้ กู้ หรืออื่นๆ เพื่อเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งสาหรับเงินลงทุนด้วย
• การหาผูเ้ ช่าเพิ่ม
ในปี 2564 บริษัทมีแผนจะดาเนินการตลาดเชิงรุกมากขึน้ โดยจะเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้
เช่าปั จจุบันของกองทรัสต์ได้ทราบหากมีโรงงานว่าง นอกจากนีบ้ ริษัทจะเร่งหาลูกค้าใหม่ผ่านการสร้างเครือข่าย
และกิจกรรมต่างๆ ทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศที่จดั โดยหน่วยงานภาครัฐ สถานฑูต สานักงานการค้า ฯลฯ
เพื่อนาเสนอบริการธุรกิจการให้เช่าโรงงานสาเร็จรูปให้เป็ นที่รูจ้ กั รวมทัง้ บริษัทจะพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ และเพิ่ม
ช่องทางการเผยแพร่ขอ้ มูลให้ทันสมัย เหมาะสมและมีประสิทธิ ภาพ เพื่อให้ผู้ท่ีมีความสนใจในผลิตภัณฑ์ของ
กองทรัสต์สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
วาระที่ 3 พิจารณาและรับทราบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนสาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้จดั ทางบแสดงสถานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนของกองทรัสต์ สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตจากบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด โดยคณะกรรมการ
บริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงสถานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 และ
เห็นสมควรรายงานให้ผถู้ ือหน่วยทรัสต์เพื่อรับทราบ ทัง้ นีร้ ายละเอียดงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนประจาปี
2563 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้วย 2
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งบกาไรขาดทุนสาหรับรอบระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
1. รายได้จากการลงทุน
รายได้จากการลงทุน
(หน่วย: บาท)
รายได้ค่าเช่า
รายได้จากผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
รายได้ดอกเบีย้
รายได้อื่น
รวมรายได้จากการลงทุน

2563
360,235,894
0
933,775
2,585,568
363,755,237

2562
381,220,980
259,138
854,509
12,317,190
394,651,817

เปลีย่ นแปลง
(ร้อยละ)
(5.50)
(100.00)
9.28
(79.01)
(7.83)

ในปี 2563 กองทรัสต์มีรายได้จากการลงทุนรวมทั้งสิน้ 363.76 ล้านบาท ปรับลดลง 30.90 ล้านบาทหรือคิดเป็ น
ร้อยละ 7.83 จากปี 2562 โดยปั จจัยหลักเกิดจาก
• รายได้ค่าเช่าที่ลดลง จานวน 20.99 ล้านบาท จากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส
โคโรนา-19 (COVID-19) ที่ส่งผลให้มีอาคารว่างเพิ่มขึน้ จากปี ก่อน เนื่องจากนักลงทุนรายใหม่ไม่สามารถมาดู
โรงงานได้ โดยกองทรัสต์มีอตั ราการเช่าพืน้ ที่อาคารโรงงานเฉลี่ยตลอดปี 2563 อยู่ท่ีรอ้ ยละ 86 ลดลงจากปี
ก่อนหน้าซึ่งมีอตั ราการเช่าพืน้ ที่เฉลี่ยตลอดปี อยู่ท่ีรอ้ ยละ 90 อีกทัง้ กองทรัสต์ได้มีการให้ส่วนลดค่าเช่ากับผู้
เช่าบางรายเพื่อช่วยเหลือผูเ้ ช่าที่ได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา-19 ด้วย
• รายได้อื่นที่ลดลง 9.73 ล้านบาท รายการนีเ้ ป็ นรายได้ท่ีเกิดจากริบเงินประกันการเช่ากรณีท่ีผูเ้ ช่าออกก่อน
ครบกาหนดสัญญา ซึ่งในปี ท่ผี ่านมานัน้ การปรับปรุงในรายการดังกล่าวนีล้ ดลงจากปี ก่อนหน้า
2. ค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์
ค่าใช้จา่ ย
(หน่วย:บาท)
ค่าธรรมเนียมผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ค่าธรรมเนียมทรัสตีและผูเ้ ก็บรักษาทรัพย์สิน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตดั จ่าย
ค่าใช้จ่ายอื่น
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย

2563
16,219,051
14,994,421
1,278,491
18,616,189
1,275,803
3,079,751
8,690,646
29,026,849
93,181,201
13

2562
13,754,256
14,942,653
1,605,038
14,594,258
1,573,986
6,771,852
20,120,933
29,998,242
103,361,218

เปลีย่ นแปลง
(ร้อยละ)
17.92
0.35
(20.35)
27.56
(18.94)
(54.52)
(56.81)
(3.24)
(9.85)
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หากจ าแนกค่ า ใช้จ่ า ยของกองทรัส ต์จ ะแบ่ ง ได้เ ป็ น 3 หมวดหลั ก คื อ ค่ า ใช้จ่ า ยดอกเบี ้ย จากการกู้ยื ม เงิ น
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการบริหารจัดการกองทรัสต์และทรัพย์สินของกองทรัสต์ และค่าปรับปรุ ง ซ่อมแซม บารุ งรักษา
ทรัพย์สินของกองทรัสต์
ในปี 2563 กองทรัสต์มีค่าใช้จ่ายรวมเท่ ากับ 93.18 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อนหน้าเป็ นจานวน 10.18 ล้านบาท
หรือคิดเป็ นร้อยละ 9.85 โดยเกิดจาก
• การลดลงของค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งเป็ นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการซ่อมแซมอาคารโรงงานของกองทรัสต์ท่ีลดลง
11.43 ล้านบาทหรือคิดเป็ นร้อยละ 56.81 ทัง้ นีเ้ พราะการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา-19 ทาให้กองทรัสต์
มีผเู้ ช่าใหม่นอ้ ย ดังนัน้ ค่าซ่อมแซมในการปรับปรุงสาหรับลูกค้าใหม่ลดลงกว่าปี ก่อน อีกทัง้ ฝ่ ายจัดการได้มี
การควบคุมค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับรายได้และสถานการณ์ ดังนั้นในปี นีก้ องทรัสต์จึงมีเพียงค่าใช้จ่ายใน
การซ่อมแซม บารุงรักษาทรัพย์สินสาหรับงานทั่วไป
• ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีจานวน 3.08 ล้านบาท ปรับลดลง 3.69 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 54.52 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันปี 2562 เนื่องจากเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดตัง้ กองทรัสต์ท่ที ยอยตัดจ่ายเป็ นระยะเวลา 5 ปี ซึ่ง
ครบกาหนดในไตรมาส 2 ปี 2563
• ส่วนค่าธรรมเนียมผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ในปี 2563 ปรับเพิ่มขึน้ 4.02 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 27.56 เมื่อ
เที ย บกั บ ช่ ว งเวลาเดี ย วกัน ปี 2562 ซึ่ ง การปรับ ขึ น้ ของค่ า ธรรมเนี ย มนี ้เ ป็ น ตามสัญ ญาว่ า จ้า งผู้บ ริห าร
อสังหาริมทรัพย์
3. กาไรจากการลงทุนสุทธิ
รายการ
(หน่วย:บาท)
รายได้รวมจากการลงทุน
ค่าใช้จ่ายรวม
กาไรจากการลงทุนสุทธิ
รายการกาไรสุทธิท่เี กิดขึน้ จากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
รายการกาไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุน
การเพิ่มขึน้ ในสินทรัพย์สทุ ธิจากการดาเนินงาน

2563

2562

363,755,237
93,181,201
270,574,036
652,489

394,651,817
103,361,218
291,290,599
0

เปลีย่ นแปลง
(ร้อยละ)
(7.83)
(9.85)
(7.11)
100.00

(66,694,660)
204,531,865

18,287,356
309,577,955

(464.70)
(33.93)

ในปี 2563 กองทรัสต์มีกาไรจากการลงทุนสุทธิ จานวน 270.57 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อนหน้าเป็ นจานวน 20.72
ล้านบาทหรือคิดเป็ นร้อยละ 7.11 และมีการเพิ่มขึน้ ในสินทรัพย์สทุ ธิจากการดาเนินงานจานวน 204.53 ล้านบาท ลดลงจาก
ปี ก่อนหน้าเป็ นจานวน 105.05 ล้านบาทหรือคิดเป็ นร้อยละ 33.93
ทัง้ นีก้ องทรัสต์มีรายการขาดทุนสุทธิท่ียงั ไม่เกิด ขึน้ จากเงินลงทุนจานวน 66.69 ล้านบาท โดยเกิดจากการประเมิน
มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ท่จี ดั ทาโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ ตามวิธีพิจารณาจากรายได้
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ฐานะทางการเงินของกองทรัสต์
1. สินทรัพย์
รายการ
2563
2562
(หน่วย:บาท)
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม
245,305,340 204,678,446
เงิ น ลงทุน ในอสัง หาริม ทรัพ ย์แ ละสิ ท ธิ ก ารเช่ า ตามมูลค่ า 4,624,000,000 4,691,000,000
ยุติธรรม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
52,573,410
77,476,316
ลูกหนีจ้ ากรายได้ค่าเช่าค้างรับ ดอกเบีย้ ค้างรับและลูกหนีอ้ นื่
12,498,871
3,991,776
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
0
3,079,751
สินทรัพย์อื่น
568,188
628,785
รวมสินทรัพย์
4,934,945,809 4,980,855,074

เปลีย่ นแปลง
(ร้อยละ)
19.85
(1.43)
(32.14)
213.12
(100.00)
(9.64)
(0.92)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กองทรัสต์มีมลู ค่าสินทรัพย์รวมเป็ นจานวนทัง้ สิน้ 4,934.95 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน
หน้าเป็ นจานวน 45.91 ล้านบาทหรือคิดเป็ นร้อยละ 0.92 โดยมีรายการสาคัญดังนี ้
• เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม จานวน 245.31 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จานวน 40.63 ล้านบาทหรือคิด
เป็ นร้อยละ 19.85 เป็ นเงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี ้
• เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตามมูลค่ายุติธรรม จานวน 4,624.00 ล้านบาท ลดลงจานวน
67.00 ล้านบาทหรือคิดเป็ นร้อยละ 1.43 เมื่อเทียบกับมูลค่าเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตาม
มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เนื่องจากการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์จากผูป้ ระเมินราคา
ทรัพย์สินอิสระ ด้วยวิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach)
• ลูกหนีจ้ ากรายได้ค่าเช่าค้างรับ ดอกเบีย้ ค้างรับและลูกหนีอ้ ื่น จานวน 12.50 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จานวน 8.51
ล้านบาทหรือคิดเป็ นร้อยละ 213.12 จากการรับรู ร้ ายการตามมาตรฐานการบัญชี เนื่องจากกองทรัสต์มี
มาตรการช่วยเหลือผูเ้ ช่าโดยการให้ส่วนลดแก่ผเู้ ช่าบางราย ซึ่งกองทรัสต์มียอดค้างชาระจากผูเ้ ช่าจริงเพียง
0.50 ล้านบาท และจากรายได้คา้ งรับบันทึกตามวิธีเส้นตรง 12.00 ล้านบาท
• ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี ซึ่งค่าใช้จ่ายในการจัดตัง้ กองทรัสต์ท่ีทยอยตัดจ่ายเป็ นระยะเวลา 5 ปี นนั้ ลดลงจานวน
3.08 ล้านบาท หรือร้อยละ 100.00 เนื่องจากกองทรัสต์ได้ทยอยตัดจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนนีค้ รบแล้วในไตรมาส 2
ปี 2563
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2. หนีส้ ิน
รายการ
(หน่วย:บาท)
เจ้าหนีแ้ ละค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินมัดจาค่าเช่า
ค่าเช่ารับล่วงหน้า
เงินกูย้ ืมระยะยาว
รวมหนีส้ ิน

2563
12,658,475
124,157,670
737,400
1,200,000,000
1,337,553,545

2562
16,437,979
123,833,923
2,568,167
1,200,000,000
1,342,840,069

เปลีย่ นแปลง
(ร้อยละ)
(22.99)
0.26
(71.29)
0.00
(0.39)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กองทรัสต์มีหนีส้ ินรวมจานวน 1,337.55 ล้านบาท ลดลงจานวน 5.29 ล้านบาทหรือคิด
เป็ นร้อยละ 0.39 เมื่อเทียบกับ ณ 31 ธันวาคม 2562 โดยหนีส้ ินของกองทรัสต์ประกอบด้วย 3 ส่วนหลักๆดังนี ้
• เงินกูย้ ืมระยะยาว จานวน 1,200.00 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 89.72 ของหนีส้ ินรวม
• เจ้าหนีก้ ารค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย จานวน 12.66 ล้านบาท ลดลงจานวน 3.78 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ
22.99 เนื่องจากค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลงจากค่าซ่อมแซม บารุงรักษาทรัพย์สินกองทรัสต์
• ค่าเช่ารับล่วงหน้า จานวน 0.74 ล้านบาท ลดลงจานวน 1.83 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 71.29 เนื่องจาก
มีผเู้ ช่าจ่ายค่าเช่าล่วงหน้าลดลง
3. สินทรัพย์สทุ ธิ
รายการ
(หน่วย:บาท)

2563

สินทรัพย์สทุ ธิ
ทุนที่ได้รบั จากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
กาไรสะสม
สินทรัพย์สทุ ธิ

3,478,690,800
118,701,464
3,597,392,264

2562

3,478,690,800
159,324,205
3,638,015,005

เปลีย่ นแปลง
(ร้อยละ)
0.00
(25.50)
(1.12)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กองทรัสต์มีมลู ค่าสินทรัพย์สทุ ธิจานวน 3,597.39 ล้านบาท ลดลงจานวน 40.62 ล้าน
บาทหรื อ คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 1.12 เมื่ อ เที ย บกับ ณ 31 ธั น วาคม 2562 กองทรัสต์มี ทุน จดทะเบี ย นและทุน ที่ ได้รับ จากผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์จานวน 3,478.69 ล้านบาท, มีกาไรสะสมจานวน 118.70 ล้านบาท และมีมลู ค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 10.0516 บาท (มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 10.1651 บาท)
วาระที่ 4 พิจารณาและรับทราบเรื่องการจ่ายประโยชน์ตอบแทนสาหรับปี 2563
กองทรัสต์มีนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามเกณฑ์ท่ีกาหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ โดยกาหนดให้
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 ของกาไรสุทธิท่ีปรับปรุงแล้วของรอบปี
บัญชี โดยจ่ายประโยชน์ตอบแทนไม่เกินกว่าปี ละ 4 ครัง้ ต่อรอบปี บญ
ั ชีนนั้
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จากผลการดาเนินงานรอบระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 กองทรัสต์มีกาไรสุทธิ
จากการดาเนินงาน 204.53 ล้านบาท ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้ทาการจ่ายประโยชน์ตอบแทนสาหรับปี 2563 ดังนี ้
ครัง้ ที่

ผลการดาเนินงาน

อั ต ราประโยชน์ต อบ วั น จ่ า ยประโยชน์ ต อบ
แทน (บาท: หน่วย)
แทนแก่ผถู้ ือหน่วย

1

1 มกราคม 2563 – 31 มีนาคม 2563

0.175

12 มิถนุ ายน 2563

2

1 เมษายน 2563 – 30 มิถนุ ายน 2563

0.170

11 กันยายน 2563

3

1 กรกฏาคม 2563 – 30 กันยายน 2563

0.170

18 ธันวาคม 2563

4

1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563

-

-

รวมเงินจ่ายประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วย

0.515

อัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนต่อกาไรสุทธิ ที่ปรับปรุ ง
แล้ว (ร้อยละ)

94.11

ตารางการจ่ายประโยชน์ตอบแทนย้อนหลังตัง้ แต่ก่อตัง้ กองทรัสต์ มีดงั นี ้
รอบผลการดาเนินงานสาหรับปี
จ่ายประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วย

2563

2562

2561

2560

2559

2558

รวม

0.515

0.745

0.645

0.745

0.665

0.420 3.735

94.11

93.80

95.23

91.16

93.51

94.12

(บาท:หน่วย)
อัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนต่อ
กาไรสุทธิท่ปี รับปรุงแล้ว (ร้อยละ)

ตารางสรุปการลดทุนชาระแล้ว ตัง้ แต่ก่อตัง้ กองทรัสต์ มีดงั นี ้
การลดทุนชาระแล้ว
ครัง้ ที่ 1

ลดมูลค่าของหน่วยทรัสต์
หน่วย)
0.17

(บาท:

วันที่จ่ายเงินลดทุน
28 มีนาคม 2560

ครัง้ ที่ 2

0.11

28 มีนาคม 2562

ครัง้ ที่ 3

0.16

22 มีนาคม 2564

รวมทัง้ สิน้

0.44

การจ่ายประโยชน์ตอบแทนประจาปี 2563 เป็ นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ จึงเห็นสมควร
รายงานให้ผถู้ ือหน่วยทรัสต์เพื่อพิจารณารับทราบ
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วาระที่ 5 พิจารณาและรับทราบการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนประจาปี 2564
ผูจ้ ัดการกองทรัสต์ได้พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของกองทรัสต์ประจาปี 2564 โดยเสนอผูส้ อบบัญชีท่ีได้รบั การ
แต่งตัง้ เป็ นผูส้ อบบัญชีจากบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด โดยมีค่าตอบแทนการสอบบัญชีของกองทรัสต์ประจาปี 2564 คือ
685,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่าย) โดยมีรายชื่อดังนี ้
▪ นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล ผูส้ อบบัญชีรบั ใบอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 และ/หรือ
▪ นางสาววธู ขยันการนาวี ผูส้ อบบัญชีรบั ใบอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423 และ/หรือ
▪ นางสาวอิศราภรณ์ วิสทุ ธิญาณ ผูส้ อบบัญชีรบั ใบอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7480
โดยให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นคนใดคนหนึ่งเป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรัสต์
และในกรณีท่ีบุคคลดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฎิบตั ิงานได้ให้บริษัทสานักงาน อีวาย จากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
อื่นของบริษัท สานักงานอีวาย จากัด ทาหน้าที่แทนได้ ทั้งนีร้ ายละเอียดประวัติและประสบการณ์การทางานของผูส้ อบบัญชี
ปรากฏตาม (สิ่งที่สง่ มาด้วย 3)
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์เห็นว่า ผูส้ อบบัญชีจากบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด ได้ปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเหมาะสม มีความรูแ้ ละ
ความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบกองทรัสต์ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับกองทรัสต์ จึงเห็นควรพิจารณาแต่งตัง้ บริษัท
สานักงาน อีวาย จากัดเป็ นผูส้ อบบัญชีในรอบปี 2564 ต่อไป โดยมีค่าตอบแทนเท่ากับ 685,000 บาทเท่ากับปี ท่ผี ่านมา
ทั้ง นี ้ หากผู้ถื อ หน่ ว ยทรัสต์ท่ า นใดมี ข้อ สงสัย หรื อ มี ค าถามเพิ่ ม เติ ม สามารถติ ด ต่ อ สอบถามมาได้ท่ี อี เ มลล์
ir@amatareit.com ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 และทางบริษัทจะดาเนินการเผยแพร่สรุ ปประเด็นสาคัญในลักษณะ
ค าถามและค าตอบผ่ า นระบบสารสนเทศของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยและเว็ บ ไซต์ ข องกองทรั ส ต์
www.amatareit.com ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564
สาหรับผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ท่านใดประสงค์จะดูรายงานประจาปี สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของกองทรัสต์
หรือแสกนผ่าน QR Code ที่ให้มานี ้ หรือท่านใดประสงค์จะขอรับรายงานประจาปี 2563 แบบรู ปเล่ม ท่านสามารถติดต่อ
ขอรับได้ท่ฝี ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์และสนับสนุนการปฎิบตั ิงาน บริษัท อมตะ ซัมมิท รีทส์ แมเนจเม้นท์ จากัด เลขที่ 2126 ถนน
เพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร 02-792-0089 หรือ Email: ir@amatareit.com
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวกานติมา เจริญไชยประเสริฐ)
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
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เอกสารแนบ สิ่งที่สง่ มาด้วย 1
ข้อมูลผลการดาเนินงานของกองทรัสต์ประจาปี 2562 ที่ได้เผยแพร่บน
เว็บไซต์แทนการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ประจาปี 2563

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ที่ ASRM 20-033
วันที่ 13 เมษายน 2563
เรื่อง

รายงานข้อมูลและผลการดาเนินงานของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะ
ซัมมิทโกรท (AMATAR)

เรียน

ท่านผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ประจาปี 2562
2. รายงานฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของกองทรัสต์ประจาปี 2562
3. ข้อมูลประวัตแิ ละประสบการณ์การทางานของผูส้ อบบัญชีกองทรัสต์ประจาปี 2563
ตามที่บริษทั อมตะ ซัมมิท รีทส์ แมเนจเม้นท์ จากัด (“บริษัท”) ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท (“กองทรัสต์”) ได้มกี ารเผยแพร่ขา่ วเรื่องการกาหนดวันประชุม
สามัญผู้ถือหน่ วยทรัสต์ประจาปี 2563 ตามหนังสือที่ ASRM 20-011 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 โดยกาหนดจะจัด
ประชุมสามัญผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ของกองทรัสต์ประจาปี 2563 ในวันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปาริชาต
โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ นัน้
แต่ทงั ้ นี้ตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สร. 27/2563 เรื่อง
การดาเนินการเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญประจาปี ท่จี ดั ขึ้นในปี พ.ศ. 2563 ของผู้ถือหน่ วยทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ อันเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus
Disease 2019 (COVID-19)) ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2563 โดยข้อ 3 ระบุว่า “ในกรณีทก่ี ารประชุมสามัญประจาปี ทจ่ี ดั
ขึน้ ในปี พ.ศ. 2563 ของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ใดเป็ นการประชุมเพื่อรายงานให้ผถู้ อื หน่วยทราบเท่านัน้ โดยไม่มี
การขอมติจากผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์อาจดาเนินการด้วยวิธอี ่นื แทนการจัดประชุมประจาปี ตามข้อ 2 เพื่อ
รายงานให้ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ทราบ”
บริษทั จึงขอเรียนแจ้งว่าเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการของบริษทั ได้มมี ติอนุ มตั ใิ ห้ยกเลิก
การจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์ประจาปี 2563 เพื่อให้สอดคล้องตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ี สร. 27/2563 เนื่องจากวาระการประชุมของกองทรัสต์มเี พียงวาระพิจารณารับทราบ
ทัง้ หมด แต่อย่างไรก็ตามบริษทั จึงขอจัดส่งรายงานข้อมูลต่างๆ ในวาระการประชุมของกองทรัสต์เพื่อให้ผถู้ อื หน่วยทราบ
ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิ จารณาและรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่ วยทรัสต์ประจาปี 2562
ผู้จดั การกองทรัสต์ได้จดั ทารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่ วยทรัสต์ประจาปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26
เมษายน 2562 และได้ส่งสาเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กาหนด
พร้อมทัง้ ได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของกองทรัสต์ ทัง้ นี้ ได้แนบสาเนารายงานการประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ดงั กล่าว โดย
มีรายละเอียดปรากฏตาม สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 1
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วาระที่ 2 พิ จารณาและรับทราบรายงานผลการดาเนิ นงานของกองทรัสต์ประจาปี 2562
เพื่อ ให้เ ป็ น ไปตามสัญ ญาก่ อ ตัง้ ทรัสต์ กองทรัสต์จ ะต้อ งรายงานผลการดาเนิ น งานประจ าปี ทัง้ นี้ ผู้จ ัด การ
กองทรัสต์ได้สรุปผลการดาเนินงานในรอบปี ท่ผี ่านมาสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งมีสาระสาคัญเกี่ยวข้องกับผล
ประกอบการโดยรวมสรุปได้ดงั นี้
ข้อมูลสาคัญ ณ สิ้ นปี 2562
ทุนจดทะเบียน
จานวนหน่วยทรัสต์
มูลค่าทีต่ ราไว้
สินทรัพย์รวม
หนี้สนิ รวม
สินทรัพย์สุทธิ
รายได้รวม
อัตราส่วนเงินกูย้ มื ต่อสินทรัพย์รวม
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
อัตราการเช่าพืน้ ทีเ่ ฉลีย่

3,478.69 ล้านบาท
357,890,000 หน่วย
9.72 บาท
4,980.85 ล้านบาท
1,342.84 ล้านบาท
3,638.01 ล้านบาท
394.65 ล้านบาท
24%
10.1651 บาท
90%

กองทรัสต์เข้าลงทุนในทีด่ นิ และอาคารโรงงานของบริษทั อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท์ จากัด ประกอบด้วยอาคาร
โรงงาน จานวน 88 อาคาร รวมเป็ นพืน้ ทีป่ ล่อยเช่าประมาณ 160,586.52 ตารางเมตร ตัง้ อยู่บนทีด่ นิ ซึ่งมีเอกสารสิทธิ ์ มี
เนื้อทีท่ งั ้ หมดจานวน 224 ไร่ 1 งาน 82.1 ตารางวา ได้แก่
อสังหาริมทรัพย์
1. กรรมสิทธิสมบู
์ รณ์
จานวน 25 อาคาร
2. สิทธิการเช่า 30 ปี
จานวน 60 อาคาร
3.สิทธิการเช่า 30 ปี
จานวน 3 อาคาร
รวม

ที่ตงั ้ ทรัพย์สิน

นิคม
อุตสาหกรรม
อมตะซิต้ี ชลบุรี
นิคม
อุตสาหกรรม
อมตะซิต้ี ระยอง

เนื้ อที่ดิน

พื้นที่ใช้สอย
(ตารางเมตร)

มูลค่าทรัพย์สินที่
ประเมิ น ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562

มูลค่าที่กองที่
กองทรัสต์เข้า
ลงทุน

61-2-85 ไร่

48,408.00

1,781.00 ล้านบาท

1,619.38 ล้านบาท

153-3-49 ไร่

105,516.02

2,737.17 ล้านบาท

2,992.61 ล้านบาท

8-3-48.1 ไร่

6,662.50

172.83 ล้านบาท

180.97 ล้านบาท

224-1-82.1 ไร่

160,586.52

4,691.00 ล้านบาท

4,792.95 ล้านบาท

กองทรัสต์เป็ นเจ้าของกรรมสิทธิห์ รือ ผู้มีสิทธิการเช่ าในที่ดิน อาคารและระบบสาธารณู ปโภค กองทรัสต์มี
นโยบายทีจ่ ะดาเนินการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ทีเ่ ข้าลงทุน โดยนาพืน้ ทีข่ องทรัพย์สนิ ดังกล่าวออกให้เช่าแก่ผเู้ ช่า
ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้ว่าจ้างบริษทั อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท์ จากัด ซึ่งเป็ นผูม้ คี วามเชีย่ วชาญและประสบการณ์ใน
การบริหารจัดการทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์เป็ นอย่างดี ให้ทาหน้าทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ ดาเนินการติดต่อและหา
ลูกค้าและผูท้ ส่ี นใจจะใช้บริการ และ/หรือ เช่าพืน้ ทีข่ องทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์เข้าลงทุน เจรจาในข้อสัญญากับผูท้ ส่ี นใจเช่า
พืน้ ที่ อีกทัง้ ทาการตลาด ส่งเสริมการขายต่างๆ กองทรัสต์ได้ทาสัญญาเช่ากับผูเ้ ช่าพืน้ ที/่ โรงงานโดยตรง สัญญาดังกล่าว
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ส่วนใหญ่จะมีความเป็ นมาตรฐานโดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสัญญาคล้ายคลึงกันสาหรับผู้เช่าทุกราย โดยอายุ
คงเหลือของสัญญาเช่าในทรัพย์สนิ หลักทีล่ งทุนของกองทรัสต์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ปรากฏดังตารางด้านล่างดังนี้
อายุคงเหลือของสัญญาเช่า (คิ ดเป็ นอัตราส่วนของพื้นที่ที่มีผ้เู ช่าทัง้ หมด)
ปี ที่ครบกาหนด
อายุสญ
ั ญาเช่า
(พ.ศ.)
2563
2564
2565
2566
รวม

นิ คมอุตสาหกรรมอมตะซิ ตี้
ชลบุรี
(อาคาร)
24
26
24
1
75

(ร้อยละ)
25.04
40.45
33.61
0.90
100.00

นิ คมอุตสาหกรรมอมตะซิ ตี้
ระยอง
(อาคาร)
1
0
1
0
2

ทีม่ า: บริษทั อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท์ จากัด ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(ร้อยละ)
37.39
0
62.61
0
100.00

รวม
(อาคาร)
25
26
25
1
77

(ร้อยละ)
25.42
39.23
34.49
0.86
100.00

หมายเหตุ อัตราร้อยละ คิดเป็ นอัตราส่วนของพืน้ ทีท่ ม่ี ผี เู้ ช่าทัง้ หมด

ลักษณะของผูเ้ ช่าในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี ชลบุรแี ละนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี ระยอง ส่วนใหญ่เป็ นกลุ่ม
นักลงทุนต่างชาติทเ่ี ข้ามาดาเนินธุรกิจในประเทศไทย ซึ่งกลุ่มผูเ้ ช่าทีเ่ ป็ นอันดับต้นก็ยงั คงเป็ นผูเ้ ช่าบริษทั สัญชาติญ่ปี ่ ุน
ถึงร้อยละ 59 สัญชาติเอเซียร้อยละ 16 สัญชาติอเมริการ้อยละ 15 สัญชาติยุโรปร้อยละ 8 ในขณะทีเ่ ป็ นสัญชาติไทยและ
อื่นๆ ประมาณร้อยละ 2 จะพบว่าสัดส่วนของผูเ้ ช่าในกลุ่มสัญชาติเอเซียจะเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนๆ ซึ่งในกลุ่มนี้จะเป็ นผูเ้ ช่า
สัญชาติจนี ทีเ่ ข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพิม่ มากขึน้ ส่งผลให้ภาพรวมกลุ่มผู้ เช่าของกองทรัสต์จะมีการกระจายตัวจาก
หลากหลายแห่ง
หากจาแนกผูเ้ ช่าของกองทรัสต์ตามประเภทธุรกิจ พบว่ามีการกระจายตัวจากหลากหลายประเภทอุตสาหกรรม
เช่น อุตสาหกรรมทางด้านกระบวนการผลิตต่างๆ ได้แก่การบรรจุภณ
ั ฑ์ การฉีดขึ้นรูปพลาสติก เป็ นต้น อุตสาหกรรม
ชิน้ ส่วนอะไหล่ยานยนต์ อุตสาหกรรมชิน้ ส่วนเครื่องจักร อุตสาหกรรมกลุ่มเครื่องอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรมทางด้านการ
บริการ โลจิสติกส์ ทัง้ นี้ รายละเอียดข้อมูลของผูเ้ ช่าทรัพย์สนิ สาหรับรอบบัญชีตงั ้ แต่ 1 มกราคม 2562-31 ธันวาคม 2562
แยกตามสัญชาติและประเภทอุตสาหกรรมได้ดงั นี้

นอกจากนี้ กองทรัสต์มอี ตั ราการเช่าพืน้ ทีอ่ าคารโรงงานเฉลี่ยตลอดปี 2562 อยู่ท่รี ้อยละ 90 ลดลงจากปี ก่อน
หน้าซึ่งมีอตั ราการเช่าพืน้ ทีเ่ ฉลี่ยตลอดปี อยู่ทร่ี ้อยละ 92 ทัง้ นี้อตั ราค่าเช่าพืน้ ทีเ่ ฉลี่ยตลอดปี 2562 อยู่ท่ี 219 บาทต่อ
ตารางเมตร เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้าซึง่ มีอตั ราค่าเช่าพืน้ ทีอ่ ยู่ท่ี 218 บาทต่อตารางเมตร
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การจัดการกองทุนรวมในเรื่องสาคัญและแนวทางการจัดการในอนาคต
1) การจัดการกองทุนรวมในเรื่องที่สาคัญ
ในปี 2562 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิ ทโกรทได้ดาเนินโครงการและกิจกรรมที่
สาคัญต่างๆ ดังนี้
1.1
การกู้ยืม เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 กองทรัสต์ได้ทาการรีไฟแนนซ์เงินกู้ยมื เงินระยะยาวจาก
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) และธนาคารไอซีบซี ี (ไทย) จากัด (มหาชน)
เป็ นจานวนเงิน 1,200 ล้านบาท กับธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) นอกจากนี้ยงั มีวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน จานวน 60
ล้านบาท รวมวงเงินกู้ยมื ทัง้ หมดเป็ นจานวน 1,260 ล้านบาท ด้วยอัตราดอกเบีย้ ทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อกองทรัสต์มากขึน้ ทา
ให้ดอกเบีย้ จ่ายลดลง
1.2
การลดทุน กองทรัสต์ได้ประกาศลดทุนจดทะเบียนชาระแล้วครัง้ ที่ 2 โดยลดมูลค่าของหน่ วยทรัสต์ใน
อัตรา 0.11 บาทต่อหน่ วยทรัสต์ คิดเป็ นจานวนเงิน 39.37 ล้านบาท คงเหลือทุนชาระแล้ว 3,478.69 ล้านบาท และมี
มูลค่าทีต่ ราไว้ของหน่วยทรัสต์คงเหลือในอัตรา 9.72 บาทต่อหน่วยทรัสต์ และได้จ่ายเงินคืนทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ใน
วันที่ 28 มีนาคม 2562 ทัง้ นี้การจ่ายคืนมูลค่าหน่ วยทรัสต์จากการลดทุนดังกล่าวเพื่อเป็ นการลดสภาพคล่องส่วนเกินจาก
รายการขาดทุนสุทธิทย่ี งั ไม่เกิดขึน้ จากการประเมินมูลค่าเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
1.3
การจ่ายปันผล ในปี 2562 กองทรัสต์มกี ารจ่ายประโยชน์ตอบแทนรวมทัง้ สิ้น 4 ครัง้ คิดเป็ น 0.745
บาทต่อหน่ วย คิดเป็ นร้อยละ 93.80 ของกาไรสุทธิทป่ี รับปรุงแล้ว ซึ่งเป็ นไปตามข้อกาหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ โดย
กาหนดให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกาไรสุทธิทป่ี รับปรุง
แล้วของรอบปี บญ
ั ชี โดยจ่ายประโยชน์ตอบแทนไม่เกินกว่าปี ละ 4 ครัง้ ต่อรอบปี บญ
ั ชี
1.4
งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคาร ภายในปี น้ี กองทรัสต์ได้มกี ารดาเนินการว่าจ้างผูเ้ ชีย่ วชาญในการ
ซ่อมแซมและบารุงทีเ่ กีย่ วข้องให้แก่อาคารของกองทรัสต์ตามแผนการซ่อมแซมประจาปี เพื่อให้ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์มี
สภาพตามมาตรฐานทีพ่ ร้อมใช้งานและพร้อมจัดหาประโยชน์อยู่เสมอ
2) แนวทางการจัดการในอนาคต
• การลงทุนในทรัพย์ใหม่
กองทรัสต์มแี ผนในการลงทุนในทรัพย์เพิม่ เติมในอนาคต เพื่อสร้างโอกาสในดาเนินงานทีเ่ ติบโตอย่างมั ่นคงและ
สร้างผลตอบแทนทีด่ แี ละสม่าเสมอได้ในระยะยาวให้กบั ผูถ้ อื หน่วย โดยกองทรัสต์ได้สทิ ธิทจ่ี ะพิจารณาลงทุนในทรัพย์สนิ ที่
sponsor พัฒนาแล้วเสร็จและประสงค์ทจ่ี ะจาหน่าย จ่าย โอน หรือให้เช่าก่อนบุคคลอื่น (Right of First Refusal) ซึง่ ขณะนี้
อยู่ระหว่างขัน้ ตอนทีผ่ ใู้ ห้การสนับสนุนการจัดตัง้ กองทรัสต์ หรือ Sponsor ของกองทรัสต์นนั ้ กาลังเตรียมอสังหาริมทรัพย์ท่ี
มีศกั ยภาพเพื่อเสนอให้แก่กองทรัสต์ ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์จะลงทุนนั ้นต้องมีขนาดทีเ่ หมาะสมและมีอตั ราการ
ปล่อยเช่าที่ดเี ป็ นไปตามนโยบายการลงทุนที่กองทรัสต์กาหนดไว้ และหากต้องมีการซื้อทรัพย์ใหม่เข้ากอง กองทรัสต์
อาจจะพิจารณาเครื่องมือทางการเงิน อื่นๆเพิม่ เติม เช่น การกู้ยมื เงิน ออกหุ้นกู้ หรืออื่นๆ เพื่อเป็ นอีกทางเลือกหนึ่ง
สาหรับเงินลงทุนด้วย
• การหาผู้เช่าเพิ่ ม
ในปี 2563 บริษัทมีแผนจะดาเนินการตลาดเชิงรุกมากขึ้น โดยจะเพิม่ ช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้เช่า
ปั จจุบนั ของกองทรัสต์ได้ทราบหากมีโรงงานว่าง นอกจากนี้บริษทั จะเร่งหาลูกค้าใหม่ผ่านการสร้างเครือข่ายและกิจกรรม
ต่างๆ ทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศทีจ่ ดั โดยหน่ วยงานภาครัฐ สถานฑูต สานักงานการค้า ฯลฯ เพื่อนาเสนอบริการ
ธุรกิจการให้เช่าโรงงานสาเร็จรูปให้เป็ นทีร่ จู้ กั รวมทัง้ บริษทั จะพัฒนาสื่อสิง่ พิมพ์ต่างๆ และเพิม่ ช่องทางการเผยแพร่ขอ้ มูล
ให้ทนั สมัย เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผทู้ ม่ี คี วามสนใจในผลิตภัณฑ์ของกองทรัสต์สามารถเข้าถึงข้อมูลได้งา่ ย
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วาระที่ 3 พิ จารณาและรับทราบงบแสดงฐานะทางการเงิ นและงบกาไรขาดทุนสาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้จดั ทางบแสดงสถานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนของกองทรัสต์ สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่
31 ธัน วาคม 2562 ซึ่ ง ได้ ผ่ า นการตรวจสอบโดยผู้ ส อบบัญ ชีร ับ อนุ ญ าตจากบริษัท ส านั ก งาน อี ว าย จ ากัด โดย
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุ มตั ิงบแสดงสถานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุน ดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 13
กุมภาพันธ์ 2563 และเห็นสมควรรายงานให้ผถู้ อื หน่วยทรัสต์เพื่อรับทราบ ทัง้ นี้รายละเอียดงบแสดงฐานะทางการเงินและ
งบกาไรขาดทุนปรากฏตามรายงานประจาปี 2562 (สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 2)
งบกำไรขำดทุนสำหรับรอบระยะเวลำตั้งแต่ วันที่ 1 มกรำคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2562
1. รายได้จากการลงทุน
รายได้จากการลงทุน
(หน่ วย:บาท)
รายได้ค่าเช่า
รายได้จากผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
รายได้ดอกเบีย้
รายได้อ่นื
รวมรายได้จากการลงทุน

2562

2561

381,220,980
259,138
854,509
12,317,190
394,651,817

367,982,082
17,934,834
623,887
1,328,092
387,868,895

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)
3.6
(98.6)
37.0
827.4
1.8

ในปี 2562 กองทรัสต์มรี ายได้จากการลงทุนรวมทัง้ สิน้ 394.65 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้าเป็ นจานวน 6.8
ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 1.8 โดยเกิดจากรายได้ค่าเช่าทีเ่ พิม่ ขึน้ จานวน 13.24 ล้านบาท รายได้ดอกเบี้ยทีเ่ พิม่ ขึน้ จานวน
0.23 ล้านบาทและการเพิม่ ขึน้ จากรายได้อ่นื ซึ่งเป็ นรายได้จากเงินประกันการเช่ากรณีผเู้ ช่าออกก่อนครบกาหนดสัญญา
และเบีย้ ปรับกรณีผเู้ ช่าชาระล่าช้า จานวน 10.99 ล้านบาท สาหรับรายได้จากผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ทล่ี ดลงเป็ นจานวน
17.68 ล้ า นบาทหรือ คิด เป็ น ลดลงร้อ ยละ 98.6 เนื่ อ งจากรายได้ท่ีต้อ งได้ร ับ จากการประกัน การเช่ า จากผู้บ ริห าร
อสังหาริมทรัพย์ในช่วงปี แรกนับจากวันก่อตัง้ กองทรัสต์เริม่ ทยอยหมดลงในช่วงต้นปี 2562
2. ค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์
ค่าใช้จ่าย
(หน่ วย:บาท)
ค่าธรรมเนียมผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ค่าธรรมเนียมทรัสตีและผูเ้ ก็บรักษาทรัพย์สนิ
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตดั จ่าย
ดอกเบีย้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่าย

2562

2561

13,754,256
14,942,653
1,605,038
14,594,258
1,573,986
6,771,852
29,998,242
20,120,933
103,361,218

11,665,780
14,988,842
1,582,801
10,453,043
2,100,896
6,771,852
45,934,038
13,721,664
107,218,916
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เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)
17.9
(0.3)
1.4
39.6
(25.1)
(34.7)
46.6
(3.6)
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ค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์จะแบ่งได้เป็ น 3 หมวดหลักคือ ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากการกู้ยมื เงิน ค่าธรรมเนียมต่างๆ
ในการบริหารจัดการกองทรัสต์และทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ และค่าปรับปรุง ซ่อมแซม บารุงรักษาทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์
ในปี 2562 กองทรัสต์มคี ่าใช้จ่ายรวมจานวน 103.36 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อนหน้าเป็ นจานวน 3.86 ล้านบาท
หรือลดลงคิดเป็ นร้อยละ 3.6 ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากการกู้ยมื เงินระยะยาวจานวน 30 ล้าน
บาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 29.0 ของค่าใช้จ่ายรวม และลดลงจากปี ก่อนหน้าคิดเป็ นร้อยละ 34.7 (ซึง่ เกิดจากการทีก่ องทรัสต์
ได้ refinance วงเงินกู้ยมื ระยะยาวกับทางผูใ้ ห้กู้รายใหม่) ค่าธรรมเนียมผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์จานวน 14.6 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้า 4.1 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 39.6 ซึ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวนัน้ เป็ นไปตามสัญญาว่ าจ้างผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ ค่าธรรมเนียมผูจ้ ดั การกองทรัสต์จานวน 13.8 ล้านบาทเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้า 2.0 ล้านบาทคิดเป็ นร้อย
ละ 17.9 ค่าธรรมเนียมทรัสตีและผูเ้ ก็บรักษาทรัพย์สนิ จานวน 14.9 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนจานวน 1.6 ล้าน
บาท ค่าธรรมเนียมวิชาชีพจานวน 1.6 ล้านบาท สาหรับค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีจานวน 6.8 ล้านบาทหรือคิดเป็ นร้อยละ 6.6
ของค่าใช้จ่ายรวมเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดตัง้ กองทรัสต์ท่ที ยอยตัดจ่ายเป็ นระยะเวลา 5 ปี ในส่วนค่าใช้จ่ายอื่นจานวน
20.1 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้า 6.4 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 46.6 เกิดจากค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารโรงงาน
1 หลังทีต่ งั ้ อยู่ในเขตปลอดอากร นิคมอมตะซิต้ี ระยอง ซึ่งหลังจากปรับปรุงเรียบร้อย มีลูกค้าเซ็นสัญญาเช่าอาคารหลัง
ดังกล่าวเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
3. รายได้จากการลงทุนสุทธิ
รายการ (หน่ วย:บาท)

2562

รายได้รวมจากการลงทุน
ค่าใช้จ่ายรวม
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
รายการกาไรสุทธิทเ่ี กิดขึน้ จากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
รายการกาไร (ขาดทุน) สุทธิทย่ี งั ไม่เกิดขึน้ จากเงินลงทุน
การเพิ่ มขึ้นในสิ นทรัพย์สุทธิ จากการดาเนิ นงาน

394,651,817
103,361,218
291,290,599
18,287,356
309,577,955

2561
387,868,895
107,218,916
280,649,979
787,350
(39,508,910)
241,928,419

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)
1.8
(3.6)
3.8
(100.0)
146.3
28.0

ในปี 2562 กองทรัสต์มรี ายได้จากการลงทุนสุทธิจานวน 291.3 ล้านบาท เพิม่ ขึ้นจากปี ก่อนหน้าเป็ นจานวน
10.6 ล้านบาทหรือคิดเป็ น ร้อยละ 3.8 และการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจ ากการดาเนิ นงานจานวน 309.6 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้าเป็ นจานวน 67.6 ล้านบาทหรือคิดเป็ นร้อยละ 28.0
ทัง้ นี้กองทรัสต์มรี ายการกาไรสุทธิทย่ี งั ไม่เกิดขึน้ จากเงินลงทุน จานวน 18.3 ล้านบาท โดยมาจากการเพิม่ ขึ้น
ของเงิน ลงทุ น ในอสังหาริม ทรัพ ย์และสิท ธิก ารเช่า ตามมูลค่ า ยุติธ รรมจานวน 14.8 ล้า นบาทจากการประเมิน มูลค่า
อสังหาริมทรัพย์ทจ่ี ดั ทาโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระด้วยตามวิธพี ิ จารณาจากรายได้ และมีรายการกาไรสุทธิทย่ี งั ไม่เกิดขึ้น
จากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ จานวน 3.5 ล้านบาท
ฐานะทางการเงิ นของกองทรัสต์
1. สิ นทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กองทรัสต์มมี ูลค่าสินทรัพย์รวมเป็ นจานวนทัง้ สิน้ 4,980.9 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน
หน้าเป็ นจานวน 23.4 ล้านบาทหรือคิดเป็ นร้อยละ 0.5 โดยมีรายการสาคัญดังนี้
• เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตามมูลค่ายุตธิ รรม จานวน 4,691 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จานวน 14.8
ล้านบาทหรือคิดเป็ นร้อยละ 0.3 เมื่อเทียบกับมูลค่าเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตามมูลค่า
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ยุตธิ รรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เนื่องมาจากการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ทจ่ี ดั ทาโดยผูป้ ระเมินราคา
ทรัพย์สนิ อิสระด้วยวิธพี จิ ารณาจากรายได้ (Income Approach)
• เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุตธิ รรม จานวน 204.7 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้าเป็ นจานวน 3.5 ล้าน
บาทหรือคิดเป็ นร้อยละ 1.7 เป็ นเงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้
• เงินฝากธนาคาร จานวน 77.5 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้าเป็ นจานวน 8.8 ล้านบาทหรือคิดเป็ นร้อยละ
12.8
• ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีคงเหลือจานวน 3.1 ล้านบาท เป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดตัง้ กองทรัสต์ทท่ี ยอยตัดจ่ายเป็ น
ระยะเวลา 5 ปี
2. หนี้ สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กองทรัสต์มหี นี้สนิ รวมเป็ นจานวนทัง้ สิ้น 1,342.8 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อนหน้าเป็ น
จานวน 14.2 ล้านบาทหรือลดลงคิดเป็ นร้อยละ 1.0 โดยหลักประกอบด้วยเงินกูย้ มื ระยะยาว 1,200 ล้านบาท คิดเป็ นร้อย
ละ 89 ของหนี้สินรวม เงินมัดจาค่าเช่าจานวน 123.8 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 9.2 ของหนี้สินรวม และเจ้าหนี้และ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจานวน 16.4 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 1.2 ของหนี้สนิ รวม
3. สิ นทรัพย์สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กองทรัสต์มมี ูลค่าสินทรัพย์สุทธิจานวน 3,638.0 ล้านบาท เพิม่ ขึ้นจานวน 37.6 ล้าน
บาทหรือ คิด เป็ น ร้อ ยละ 1.0 จาก ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 กองทรัส ต์ มีทุ น จดทะเบีย นและทุ น ที่ไ ด้ร ับ จากผู้ถือ
หน่ วยทรัสต์จานวน 3,478.7 ล้านบาท และมีกาไรสะสมจานวน 159.3 ล้านบาท กองทรัสต์มมี ูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิต่อ
หน่วย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 10.1651 บาท
วาระที่ 4 พิ จารณาและรับทราบเรื่องการจ่ายประโยชน์ ตอบแทนสาหรับปี 2562
กองทรัสต์มนี โยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามเกณฑ์ท่กี าหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ โดยกาหนดให้
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกาไรสุทธิทป่ี รับปรุงแล้วของรอบ
ปี บญ
ั ชี โดยจ่ายประโยชน์ตอบแทนไม่เกินกว่าปี ละ 4 ครัง้ ต่อรอบปี บญ
ั ชีนนั ้
ผลการดาเนินงานรอบระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 กองทรัสต์มกี าไรสุทธิ
จากการดาเนินงาน 309.58 ล้านบาท ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้ทาการจ่ายประโยชน์ตอบแทนสาหรับปี 2562 ดังนี้
ครัง้ ที่

ผลการดาเนิ นงาน

1
1 มกราคม 2562 – 31 มีนาคม 2562
2
1 เมษายน 2562 – 30 มิถุนายน 2562
3
1 กรกฏาคม 2562 – 30 กันยายน 2562
4
1 ตุลาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562
รวมเงิ นจ่ายประโยชน์ ตอบแทนบาทต่อหน่ วย
อั ต ราจ่ า ยประโยชน์ ตอบแทนต่ อก าไรสุ ท ธิ ที่
ปรับปรุงแล้ว (ร้อยละ)

25

จ่ายประโยชน์ ตอบ
แทน (บาท: หน่ วย)
0.200
0.190
0.185
0.170
0.745
93.80

วันจ่ายประโยชน์ ตอบ
แทนแก่ผ้ถู ือหน่ วย
10 มิถุนายน 2562
9 กันยายน 2562
13 ธันวาคม 2562
20 มีนาคม 2563

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ตารางการจ่ายประโยชน์ตอบแทนย้อนหลังตัง้ แต่ก่อตัง้ กองทรัสต์ มีดงั นี้
รอบผลการดาเนิ นงานสาหรับปี

2562

2561

2560

2559

2558

รวม

จ่ายประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วย (บาท:หน่วย)

0.745

0.645

0.745

0.665

0.420

3.220

อัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนต่อ
กาไรสุทธิทป่ี รับปรุงแล้ว (ร้อยละ)

93.80

95.23

91.16

93.51

94.12

ตารางสรุปการลดทุนชาระแล้ว ตัง้ แต่ก่อตัง้ กองทรัสต์ มีดงั นี้
วันที่จ่ายเงิ นลดทุน

ครัง้ ที่ 1

ลดมูลค่าของหน่ วยทรัสต์
(บาท:หน่ วย)
0.17

ครัง้ ที่ 2

0.11

28 มีนาคม 2562

รวมทัง้ สิน้

0.28

การลดทุนชาระแล้ว

28 มีนาคม 2560

การจ่ายประโยชน์ตอบแทนประจาปี 2562 เป็ นไปตามนโยบายทีก่ าหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ จึงเห็นสมควร
รายงานให้ผถู้ อื หน่วยทรัสต์เพื่อพิจารณารับทราบ
วาระที่ 5 พิ จารณาและรับทราบการแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนประจาปี 2563
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้พจิ ารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของกองทรัสต์ประจาปี 2563 โดยเสนอผูส้ อบบัญชีทไ่ี ด้รบั การ
แต่งตัง้ เป็ นผูส้ อบบัญชีจากบริษทั สานักงาน อีวาย จากัด โดยมีค่าตอบแทนการสอบบัญชีของกองทรัสต์ประจาปี 2563
คือ 685,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่าย) โดยมีรายชื่อดังนี้
▪ นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล ผูส้ อบบัญชีรบั ใบอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 และ/หรือ
▪ นางสาววธู ขยันการนาวี ผูส้ อบบัญชีรบั ใบอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423 และ/หรือ
▪ นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผูส้ อบบัญชีรบั ใบอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7480
โดยให้บุ ค คลดัง กล่ า วข้า งต้น คนใดคนหนึ่ ง เป็ น ผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็น ต่ อ งบการเงิน ของ
กองทรัสต์ และในกรณีทบ่ี ุคคลดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฎิบตั งิ านได้ให้บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด จัดหาผูส้ อบบัญชี
รับอนุ ญาตอื่นของบริษทั สานักงานอีวาย จากัด ทาหน้าทีแ่ ทนได้ ทัง้ นี้รายละเอียดประวัตแิ ละประสบการณ์การทางาน
ของผูส้ อบบัญชีปรากฏตาม สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 3
ผู้จดั การกองทรัสต์เห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด ได้ปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างเหมาะสม มี
ความรู้และความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบกองทรัสต์ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ กองทรัสต์ จึงเห็นควร
พิจารณาแต่งตัง้ บริษทั สานักงาน อีวาย จากัดเป็ นผูส้ อบบัญชีในรอบปี 2563 ต่อไป โดยมีค่าตอบแทนเท่ากับ 685,000
บาทเท่ากับปี ทผ่ี ่านมา
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ทัง้ นี้ หากผู้ถือ หน่ ว ยทรัสต์ท่ า นใดมีข้อ สงสัย หรือ มีค าถามเพิ่มเติม สามารถติด ต่ อ สอบถามมาได้ท่ี อีเ มล
ir@amatareit.com ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 และทางบริษทั จะดาเนินการเผยแพร่สรุปประเด็นสาคัญในลักษณะ
ค าถามและค าตอบผ่ า นระบบสารสนเทศของตลาดหลัก ทรัพ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย และเว็ บ ไซต์ ข องกองทรั ส ต์
www.amatareit.com ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
อนึ่ง ทางผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ สามารถดาวน์โหลดรายงานประจาปี 2562 ได้จากเว็บไซต์ของกองทรัสต์ หรือแสกน
ผ่าน QR Code

สาหรับผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ ท่านใดประสงค์จะขอรับรายงานประจาปี 2562 แบบรูปเล่ม ท่านสามารถติดต่อขอรับได้
ทีฝ่ ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์และสนับสนุ นการปฎิบตั งิ าน บริษทั อมตะ ซัมมิท รีทส์ แมเนจเม้นท์ จากัด เลขที่ 2126 อาคาร
กรมดิษฐ์ ชัน้ 5 ถนนเพชรบุรตี ัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 02-792-0089
อีเมล: ir@amatareit.com
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวกานติมา เจริญไชยประเสริฐ)
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
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รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนประจาปี 2563
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รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนของกองทรัสต์ประจาปี 2563
(สาหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
1. งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย: บาท)
รายการ

2563

ร้อยละ

2562

ร้อยละ

สินทรัพย์
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม
(ราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จานวน 245,000,000 บาท)

245,305,340

4.97

204,678,446

4.11

4,624,000,000

93.70

4,691,000,000

94.18

52,573,410

1.07

77,476,316

1.56

ลูกหนีจ้ ากดอกเบีย้ ค้างรับ

124,533

0.00

19,319

0.00

ลูกหนีร้ ายได้ค่าเช่าค้างรับ

12,233,718

0.25

3,548,004

0.07

140,620

0.00

424,453

0.01

0

0.00

3,079,751

0.06

568,188

0.01

628,785

0.01

4,934,945,809

100.00

4,980,855,074

100.00

12,658,475

0.26

16,437,979

0.33

124,157,670

2.51

123,833,923

2.49

ค่าเช่ารับล่วงหน้า

737,400

0.01

2,568,167

0.05

เงินกูย้ มื ระยะยาว
รวมหนีส้ นิ

1,200,000,000

24.32

1,200,000,000

24.09

1,337,553,545

27.10

1,342,840,069

26.96

3,478,690,800

70.49

3,478,690,800

69.84

118,701,464

2.41

159,324,205

3.20

3,597,392,264

72.90

3,638,015,005

73.04

4,934,945,809

100.00

4,980,855,074

100.00

(ราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 จานวน 200,000,000 บาท)

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิ การเช่าตามมูลค่ายุติธรรม
(ราคาทุน: จานวน 4,792,951,897 บาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ลูกหนีอ้ นื่
ค่าใช้จา่ ยรอการตัดบัญชี
สินทรัพย์อนื่
รวมสินทรัพย์
หนีส้ นิ
เจ้าหนีแ้ ละค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย
เงินมัดจาค่าเช่า

สินทรัพย์สุทธิ:
ทุนทีไ่ ด้รบั จากผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
หน่วยทรัสต์ 357,890,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 9.72 บาท
(31 ธันวาคม 2561 : มูลค่าหน่วยละ 9.83 บาท)
กาไรสะสม
สินทรัพย์สุทธิ
หนีส้ นิ และสินทรัพย์สุทธิ
สินทรัพย์สุทธิ ต่อหน่วย (บาท)

10.0516

28
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2. งบกาไรขาดทุนสาหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย: บาท)
รายการ

2563

ร้อยละ

2562

ร้อยละ

รายได้จากการลงทุน
รายได้ค่าเช่า

360,235,894

99.03

381,220,980

96.60

0

0.00

259,138

0.06

933,775

0.26

854,509

0.22

2,585,568

0.71

12,317,190

3.12

363,755,237

100.00

394,651,817

100.00

ค่าธรรมเนียมผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฯ

16,219,051

4.46

13,754,256

3.48

ค่าธรรมเนียมทรัสตีและผูเ้ ก็บรักษาทรัพย์สิน

14,994,421

4.12

14,942,653

3.79

1,278,491

0.35

1,605,038

0.41

18,616,189

5.12

14,594,258

3.70

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ

1,275,803

0.35

1,573,986

0.40

ค่าใช้จา่ ยรอการตัดบัญชีตดั จ่าย

3,079,751

0.85

6,771,852

1.71

ค่าใช้จา่ ยอืน่

8,690,646

2.39

20,120,933

5.10

ต้นทุนทางการเงิน

29,026,849

7.98

29,998,242

7.60

รวมค่าใช้จ่าย

93,181,201

25.62

103,361,218

26.19

270,574,036

74.38

291,290,599

73.81

652,489

0.18

0

0.00

รายการกาไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน

(66,694,660)

(18.34)

18,287,356

4.63

รวมรายการกาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
การเพิ่มขึน้ ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาเนินงาน

(66,042,171)

(18.16)

18,287,356

4.63

204,531,865

56.22

309,577,955

78.44

รายได้จากผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
รายได้ดอกเบีย้
รายได้อนื่
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์

กาไรจากการลงทุนสุทธิ
รายการกาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
รายการกาไรสุทธิ ทเี่ กิดขึน้ จากเงินลงทุนในหลักทรัพย์

3. งบกระแสเงินสดสาหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ
เงิ นสดสุทธิ จากกิ จกรรมดาเนินงาน
เงิ นสดสุทธิ ใช้ไปในกิ จกรรมจัดหาเงิ น
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด ณ วันต้นปี
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด ณ วันปลายปี
29

(หน่วย: บาท)
2563
2562
249,311,426 310,623,654
(274,214,332) (301,813,766)
(24,902,906)
8,809,888
77,476,316
68,666,428
52,573,410
77,476,316

เอกสารแนบ สิ่งที่สง่ มาด้วย 1
ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทางานของผูส้ อบบัญชีกองทรัสต์
ประจาปี 2564
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ประวัติและประสบการณ์การทางานของผูส้ อบบัญชีของกองทรัสต์ฯ
ชื่อ : นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4498
วุฒิการศึกษา : บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตาแหน่งของผูส้ อบบัญชี : หุน้ ส่วน
ประสบการณ์การตรวจสอบ :
➢ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
➢ บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน)

ชื่อ : นางสาววธู ขยันการนาวี
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5423
วุฒิการศึกษา : บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตาแหน่งของผูส้ อบบัญชี : หุน้ ส่วน
ประสบการณ์การตรวจสอบ :
➢ บริษัท ณุศาศิริ จากัด (มหาชน)
➢ บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี ้ จากัด (มหาชน)
➢ บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จากัด (มหาชน)

ชื่อ : นางสาวอิศราภรณ์ วิสทุ ธิญาณ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 7480
วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ตาแหน่งของผูส้ อบบัญชี : หุน้ ส่วน
ประสบการณ์การตรวจสอบ :
➢ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จากัด (มหาชน)
➢ บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
➢ บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
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