หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือ
หน่วยทรัสต์ประจําปี

AMATAR
ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท

วันอังคารที 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.
ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

.
ที ASRM 22-025
วันที 25 มีนาคม 2565

เรือง

ขอเชิ ญ ประชุม สามัญ ประจํา ปี 2565 ของผู้ถื อ หน่ ว ยทรัส ต์ข องทรัส ต์เ พื อการลงทุ น ในอสั ง หาริ ม ทรัพ ย์
และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท

เรียน

ท่านผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท

สิงทีส่งมาด้วย
1. สรุปข้อมูลผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ประจําปี 2563 ทีได้เผยแพร่บนเว็บไซต์แทนการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือ
หน่วยทรัสต์ประจําปี 2564
2. รายงานผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ประจําปี 2564 (สําหรับรอบระยะเวลาตังแต่วนั ที 1 มกราคม 2564 ถึง
วันที 31 ธันวาคม 2564)
3. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทํางานของผูส้ อบบัญชีกองทรัสต์ประจําปี 2565
4. ข้อปฏิบัติสาํ หรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และการมอบ
ฉันทะ
5. แบบฟอร์มลงทะเบียนสําหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์(E-Meeting)
6. รายชือกรรมการอิสระ ซึงผูถ้ ือหน่วยทรัสต์สามารถมอบฉันทะให้รว่ มประชุม
7. หนังสือมอบฉันทะ
8. แบบฟอร์มส่งคําถามล่วงหน้าสําหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์(E-Meeting)
ด้ว ยที ประชุ ม คณะกรรมการ บริ ษั ท อมตะ ซัม มิ ท รี ท ส์ แมเนจเม้น ท์ จํา กั ด (“ผู้จั ด การกองทรัส ต์” )
ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท (“กองทรัสต์” )
ครังที 2/2565 เมือวันที 23 มีนาคม 2565 มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ประจําปี 2565 ในวัน
อังคารที 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยเป็ นการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพือพิจารณาเรืองต่างๆ
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี

1

วาระที 1

พิจารณาและรับทราบผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ ประจําปี 2563 ทีได้เผยแพร่บนเว็ บไซต์เมื อวันที 9
เมษายน 2564
วัตถุประสงค์และเหตุผล : ผูจ้ ัดการกองทรัสต์ได้จัดทํา สรุ ปผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ประจํา ปี
2563 และได้เผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ของกองทรัสต์เมือวันที 9 เมษายน 2564 พร้อมทังได้ส่งสําเนาเอกสาร
ดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาทีกําหนด ทังนี ได้แนบสําเนาเอกสารดังกล่าว มา
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครังนี โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิงทีส่งมาด้วย 1
ความเห็ น ของผู้จัด การกองทรัส ต์ : ผู้จัด การกองทรัสต์เ ห็ น สมควรนํา เสนอต่ อ ที ประชุม สามั ญ ผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์เพือพิจารณาและรับทราบสรุปผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ประจําปี 2563
การลงมติ : วาระนีไม่ตอ้ งลงมติ เนืองจากเป็ นการรายงานให้ผถู้ ือหน่วยทรัสต์ทราบ

วาระที 2

พิจารณาและรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ ประจําปี 2564
วัต ถุป ระสงค์แ ละเหตุผ ล : เพื อให้เ ป็ น ไปตามสัญ ญาก่อ ตังทรัส ต์ กองทรัส ต์จ ะต้อ งรายงานผลการ
ดํา เนิ น งานประจํา ปี ทั งนี ผู้จั ด การกองทรั ส ต์ไ ด้ส รุ ป ผลการดํา เนิ น งานในรอบปี ที ผ่ า นมาสิ นสุ ด
วันที 31 ธันวาคม 2564 ดังรายละเอียดตามทีปรากฏในรายงานประจําปี 2564 (สิงทีส่งมาด้วย 2) ซึงมี
สาระสําคัญเกียวข้องกับผลประกอบการโดยรวมสรุปได้ดงั นี
ข้อมูลสําคัญ ณ สิ นปี 2564
ทุนจดทะเบียน
จํานวนหน่วยทรัสต์
มูลค่าทีตราไว้
สินทรัพย์รวม
หนีสินรวม
สินทรัพย์สทุ ธิ
รายได้รวม
อัตราส่วนเงินกูย้ ืมต่อสินทรัพย์รวม
มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิต่อหน่วย
อัตราการเช่าพืนทีเฉลีย

3,421.43 ล้านบาท
357,890,000 หน่วย
9.56 บาท
4,888.64 ล้านบาท
1,332.23 ล้านบาท
3,556.41 ล้านบาท
344.25 ล้านบาท
25%
9.9371 บาท
83%

อายุคงเหลือของสัญญาเช่า (คิดเป็ นอัตราส่วนของพืนทีทีมีผเู้ ช่าทังหมด)
(หน่วย: ร้อยละ)
ปี ทครบกํ
ี
าหนด
อายุสญ
ั ญาเช่า

นิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิตี ชลบุรี

นิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิตี ระยอง

รวม

2565
2566
2567
2568

31.00
24.21
35.48
9.31

39.28
37.26
23.46
-

31.41
24.85
34.89
8.85

ทีมา: บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี บิลท์ จํากัด ข้อมูล ณ วันที 31 ธันวาคม 2564

2

รายละเอียดข้อมูลของผูเ้ ช่าทรัพย์สินสําหรับรอบบัญชีตังแต่ 1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564 แยก
ตามสัญชาติและประเภทอุตสาหกรรม แสดงดังแผนภาพ
สัดส่วนผูเ้ ช่าแยกตามประเภทธุรกิจ

สัดส่วนผูเ้ ช่าแยกตามสัญชาติ
เอเซีย
20%

อเมริกา
12% ยุโรป
11%

ชินส่วนยานยนต์
25%

อุปโภคบริโภค
15%

ไทยและอืนๆ

4%

ญีปุ่ น
53%

ชินส่วนเครืองจักร
12%

บริการ
5%
โลจิสติกส์และอืนๆ
9%

กระบวนการผลิต
34%

ความเห็นของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ : ผูจ้ ดั การกองทรัสต์เห็นสมควรนําเสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เพือ
พิจารณาและรับทราบผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ทผ่ี านมาในรอบปี 2564
การลงมติ : วาระนีไม่ตอ้ งลงมติ เนืองจากเป็ นการรายงานให้ผถู้ ือหน่วยทรัสต์ทราบ

วาระที 3

พิจารณาและรับทราบงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปี สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม
2564
วัตถุประสงค์และเหตุผล : ผูจ้ ัดการกองทรัสต์ได้จดั ทํางบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ของกองทรัส ต์ สํา หรับ ปี สิ นสุ ด วัน ที 31 ธั น วาคม 2564 ซึ งได้ผ่ า นการตรวจสอบโดยผู้ ส อบบั ญ ชี
รับ อนุ ญ าตจากบริ ษั ท สํา นัก งาน อี ว าย จํา กั ด โดยคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ได้ พิ จ ารณาอนุ มั ติ
งบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุน เบ็ ด เสร็จ ดังกล่ า วแล้ว เมื อวัน ที 11 กุม ภาพัน ธ์ 2565 และ
เห็นสมควรแจ้งต่อทีประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เพือรับทราบ ทังนีรายละเอียดงบแสดงฐานะการเงิน
และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จปรากฏตามรายงานประจําปี 2564 (สิงทีส่งมาด้วย 2)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับรอบระยะเวลาระหว่างวันที 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564
ผลการดําเนินงาน

2564

(หน่วย:ล้านบาท)
รายได้ค่าเช่า

2563

เปลียนแปลง
(ร้อยละ)

340.50

360.24

(5.48)

รายได้ดอกเบีย

0.24

0.93

(74.41)

รายได้อืน

3.52

2.59

36.06

รวมรายได้

344.25

363.76

(5.36)

99.90

93.18

7.22

244.35

270.54

(9.69)

รวมค่าใช้จ่าย
รายได้สทุ ธิจากการลงทุน
3

ผลการดําเนินงาน
(หน่วย:ล้านบาท)
รายการกําไรสุทธิทีเกิดขึนจากเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์
รายการขาดทุนจากการเปลียนแปลงในมูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุน
การเพิมขึนในสินทรัพย์สทุ ธิจากการดําเนินงาน

เปลียนแปลง

2564

2563

0.46

0.65

(29.19)

(58.53)

(66.69)

12.24

186.28

204.53

8.93

(ร้อยละ)

งบแสดงฐานะการเงินของกองทรัสต์ ณ 31 ธันวาคม 2564
รายการ
(หน่วย:ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม
หนีสินรวม

4,888.64
1,332.23

4,934.95
1,337.55

เปลียนแปลง
(ร้อยละ)
(0.94)
(0.40)

สินทรัพย์สทุ ธิ
ทุนทีได้รบั จากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
กําไรสะสม

3,556.41
3,421.43
134.98

3,597.39
3,478.69
118.70

(1.14)
(1.65)
13.72

2564

2563

ความเห็นของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ : ผูจ้ ดั การกองทรัสต์เห็นสมควรนําเสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เพือ
พิ จ ารณาและรับ ทราบงบแสดงฐานะการเงิน และงบกํา ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ สํา หรับ รอบระยะเวลา
ตั งแต่ วั น ที 1 มกราคม 2564 ถึ ง วัน ที 31 ธั น วาคม 2564 ซึ งได้ผ่ า นการตรวจสอบโดยผู้ ส อบบั ญ ชี
รับอนุญาตแล้ว
การลงมติ : วาระนีไม่ตอ้ งลงมติ เนืองจากเป็ นการรายงานให้ผถู้ ือหน่วยทรัสต์ทราบ
วาระที 4

พิจารณาและรับทราบเรืองการจ่ายประโยชน์ตอบแทนสําหรับปี 2564 และการลดทุนชําระแล้ว ครังที 4
วัต ถุประสงค์แ ละเหตุผล : กองทรัสต์มีนโยบายการจ่า ยประโยชน์ตอบแทนตามเกณฑ์ทีกําหนดไว้ใน
สัญญาก่อตังทรัสต์ โดยกําหนดให้ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผูถ้ ื อหน่วยทรัสต์ไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 90 ของกําไรสุทธิทีปรับปรุ งแล้วของรอบปี บัญชี โดยจ่ายประโยชน์ตอบแทนไม่เกินกว่าปี ละ 4
ครังต่อรอบปี บัญชีนนั
ผลการดําเนินงานรอบระยะเวลาตังแต่วนั ที 1 มกราคม 2564 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2564 กองทรัสต์มีกาํ ไร
สุทธิ จากการดําเนินงาน 244.35 ล้านบาท ผูจ้ ัดการกองทรัสต์ได้ทาํ การจ่ายประโยชน์ตอบแทนสําหรับปี
2564 ดังนี

4

ครังที

ผลการดําเนินงาน

จ่ายประโยชน์
ตอบแทน
(บาท: หน่วย)

วันจ่ายประโยชน์ตอบ
แทนแก่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์

1

1 มกราคม 2564 – 31 มีนาคม 2564

0.160

15 มิถนุ ายน 2564

2

1 เมษายน 2564 – 30 มิถนุ ายน 2564

0.160

14 กันยายน 2564

3

1 กรกฏาคม 2564 – 30 กันยายน 2564

0.155

14 ธันวาคม 2564

4

1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564

-

-

รวมเงินจ่ายประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วย

0.475

ตารางการจ่ายประโยชน์ตอบแทนย้อนหลังตังแต่ก่อตังกองทรัสต์ มีดงั นี
รอบผลการดําเนินงาน

2564

2563

0.475

91.26

2562

2561

2560

2559

2558

รวม

0.515 0.745

0.645

0.745

0.665 0.420 4.210

94.11 93.80

95.23

91.16

93.51 94.12

สําหรับปี
จ่ายประโยชน์ตอบแทน
(บาท:หน่วย)
อัตราการจ่ายประโยชน์
ตอบแทนต่อกําไรสุทธิที
ปรับปรุงแล้ว (ร้อยละ)
เมือวันที 11 กุมภาพันธ์ 2565 ทีประชุมคณะกรรมการของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้มีมติอนุมตั ิการลดทุนจด
ทะเบียนชําระแล้วครังที 4 โดยลดมูลค่าของหน่วยทรัสต์ในอัตรา 0.155 บาทต่อหน่วยทรัสต์ คิดเป็ นจํานวน
เงิน 55.47 ล้านบาท คงเหลือทุนชําระแล้ว 3,365.96 ล้านบาท และมีมลู ค่าทีตราไว้ของหน่วยทรัสต์คงเหลือ
ในอัตรา 9.405 บาทต่อหน่วยทรัสต์ ซึงจะจ่ายเงินคืนทุนให้แก่ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ในวันที 21 มีนาคม 2565
ทังนีการจ่ายคืนมูลค่าหน่วยทรัสต์จากการลดทุนดังกล่าวเพือเป็ นการลดสภาพคล่องส่วนเกินจากรายการ
ขาดทุนสุทธิทียังไม่เกิดขึนจริงจากการประเมินมูลค่าเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
ตารางสรุปการลดทุนชําระแล้ว ตังแต่ก่อตังกองทรัสต์ มีดงั นี
การลดทุนชําระแล้ว

ลดมูลค่าของหน่วยทรัสต์
(บาท: หน่วย)

จํานวนเงิน

ครังที 1

0.170

60,841,300

28 มีนาคม 2560

ครังที 2

0.110

39,367,900

28 มีนาคม 2562

ครังที 3

0.160

57,262,400

22 มีนาคม 2564

ครังที 4

0.155

55,472,950

21 มีนาคม 2565

รวมทังสิน

0.595

212,944,550
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วันทีจ่ายเงินลดทุน

(บาท)

ความเห็ น ของผู้จัด การกองทรัส ต์ : การจ่ า ยประโยชน์ต อบแทนประจํา ปี 2564 และการลดมูล ค่ า
หน่วยทรัสต์ เป็ นไปตามนโยบายทีกําหนดไว้ในสัญญาก่อตังทรัสต์ จึงเห็นสมควรนําเสนอต่อทีประชุม
สามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เพือพิจารณาและรับทราบ
การลงมติ : วาระนีไม่ตอ้ งลงมติ เนืองจากเป็ นการรายงานให้ผถู้ ือหน่วยทรัสต์ทราบ
วาระที 5

พิจารณาและรับทราบการแต่งตังผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนประจําปี 2565
วัตถุประสงค์และเหตุผล : ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้พิจารณาแต่งตังผูส้ อบบัญชีของกองทรัสต์ประจําปี 2565
โดยเสนอผู้ส อบบัญ ชี ที ได้รับ การแต่ ง ตังเป็ น ผู้ส อบบัญ ชี จ ากบริ ษั ท สํา นั ก งาน อี ว าย จํา กั ด โดยมี
ค่ าตอบแทนการสอบบัญ ชีของกองทรัสต์ประจําปี 2565 คื อ 695,000 บาท (ไม่รวมค่ า ใช้จ่า ย) โดยมี
รายชือดังนี
 นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล ผูส้ อบบัญชีรบั ใบอนุญาตทะเบียนเลขที 4498 และ/หรือ
 นางสาววธู ขยันการนาวี ผูส้ อบบัญชีรบั ใบอนุญาตทะเบียนเลขที 5423 และ/หรือ
 นางสาวอิศราภรณ์ วิสทุ ธิญาณ ผูส้ อบบัญชีรบั ใบอนุญาตทะเบียนเลขที 7480
โดยให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นคนใดคนหนึงเป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
กองทรัสต์ และในกรณีทีบุคคลดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฎิบตั ิงานได้ให้บริษัทสํานักงาน อีวาย จํากัด
จัด หาผู้สอบบัญชีรับ อนุญ าตอืนของบริษัท สํา นัก งานอีว าย จํากัด ทําหน้าทีแทนได้ ทังนีรายละเอียด
ประวัติและประสบการณ์การทํางานของผูส้ อบบัญชีปรากฏตาม สิงทีส่งมาด้วย 3
ความเห็นของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ : ผูส้ อบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ได้ปฏิบตั ิหน้าทีอย่าง
เหมาะสม มีความรู แ้ ละความเชียวชาญในการตรวจสอบกองทรัสต์ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ
กองทรัสต์ จึงเห็นควรพิจารณาแต่งตังบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัดเป็ นผูส้ อบบัญชีในรอบปี 2565 ต่อไป
โดยมีค่าตอบแทนเท่ากับ 695,000 บาทเพิมขึนจากปี ทีผ่านมา 10,000 บาท (ค่าตอบแทนปี 2564 เท่ากับ
685,000 บาท) และนําเสนอต่อทีประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เพือพิจารณาและรับทราบ
การลงมติ : วาระนีไม่ตอ้ งลงมติ เนืองจากเป็ นการรายงานให้ผถู้ ือหน่วยทรัสต์ทราบ

วาระที 6

เรืองอืนๆ (ถ้ามี)
จึงขอเรียนเชิญท่านผูถ้ ือหน่วยทรัสต์โปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ประจําปี 2565
ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ในวันอังคารที 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 โดยกําหนดรายชือผูถ้ ือ
หน่ ว ยทรัสต์ที มีสิ ท ธิ เข้า ร่ว มประชุม สามัญ ผู้ถื อ หน่ว ยทรัส ต์ป ระจํา ปี 2565 ในวัน ที 1 มี น าคม 2565
(Record Date) ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์สามารถศึกษาข้อปฎิบตั ิการเข้าร่วมประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์
(E-Meeting) และการมอบฉันทะ ดังรายละเอียดปรากฎตามสิงทีส่งมาด้วย 4
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หากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่านใดทีมีคาํ ถาม สามารถส่งคําถามล่วงหน้ามายังผูจ้ ดั การกองทรัสต์ โดยใช้แบบฟอร์ม
ตามสิงทีส่งมาด้วย 8 และโปรดส่งกลับเอกสารทังหมดทีเกียวข้องมายังผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ภายในวันที 19 เมษายน 2565
จักขอบพระคุณยิง
สําหรับผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่านใดประสงค์จะดูรายงานประจําปี สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของกองทรัสต์
ที www.amatareit.com หรือแสกนผ่าน QR Code ทีแนบมาพร้อมนี อย่างไรก็ตาม หากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่านใดประสงค์
จะขอรับ รายงานประจํา ปี 2564 แบบรู ป เล่ ม ท่า นสามารถติ ด ต่อ ขอรับได้ที ฝ่ ายนัก ลงทุน สัม พัน ธ์แ ละสนับ สนุนการ
ปฎิบตั ิงาน บริษัท อมตะ ซัมมิท รีทส์ แมเนจเม้นท์ จํากัด เลขที 2126 อาคารกรมดิษฐ์ ชัน 5 ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบาง
กะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร 081-915-0007 หรือ 02-792-0089 หรือ อีเมล: ir@amatareit.com

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท อมตะ ซัมมิท รีทส์ แมเนจเม้นท์ จํากัด

(นางสาวกานติมา เจริญไชยประเสริฐ)
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
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