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. 

ท ีASRM 22-025 

  วันที 25 มนีาคม 2565 

 

เรือง ขอเชิญประชุมสามัญประจําปี 2565 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์

และสิทธิการเช่าอมตะซมัมิทโกรท 

เรียน ท่านผูถื้อหน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พือการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอมตะซมัมิทโกรท 

 

สิงทส่ีงมาดว้ย  

1. สรุปขอ้มลูผลการดาํเนินงานของกองทรสัตป์ระจาํปี 2563 ทไีดเ้ผยแพรบ่นเว็บไซตแ์ทนการจดัประชมุสามญัผูถ้ือ

หน่วยทรสัตป์ระจาํปี 2564 

2. รายงานผลการดาํเนินงานของกองทรสัตป์ระจาํปี 2564 (สาํหรบัรอบระยะเวลาตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2564 ถึง 

วันที 31 ธันวาคม 2564) 

3. ขอ้มลูประวตัิและประสบการณก์ารทาํงานของผูส้อบบัญชีกองทรสัตป์ระจาํปี 2565 

4. ขอ้ปฏิบัติสาํหรบัการเข้าร่วมประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตผ่์านสืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) และการมอบ

ฉันทะ 

5. แบบฟอรม์ลงทะเบียนสาํหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตผ่์านสืออิเล็กทรอนิกส(์E-Meeting) 

6. รายชอืกรรมการอสิระ ซงึผูถ้ือหน่วยทรสัตส์ามารถมอบฉนัทะใหร้ว่มประชมุ 

7. หนงัสือมอบฉันทะ 

8. แบบฟอรม์ส่งคาํถามล่วงหนา้สาํหรบัการประชมุสามญัผูถ้ือหน่วยทรสัตผ่์านสืออเิล็กทรอนิกส(์E-Meeting) 

ด้วยทีประชุมคณะกรรมการ บริษัท อมตะ ซัมมิท รีทส์ แมเนจเม้นท์ จํากัด (“ผู้จัดการกองทรัสต์” )  

ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัตข์องทรสัตเ์พือการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท (“กองทรสัต”์ ) 

ครงัที 2/2565 เมือวันที 23 มีนาคม 2565 มีมติใหจ้ัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรสัตข์องกองทรสัตป์ระจาํปี 2565 ในวนั

องัคารท ี26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชมุผ่านสืออเิล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) เพือพิจารณาเรอืงตา่งๆ 

ตามระเบียบวาระการประชมุ ดงัต่อไปนี  
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วาระที 1     พิจารณาและรบัทราบผลการดาํเนินงานของกองทรสัต์ ประจาํปี 2563 ทีไดเ้ผยแพรบ่นเว็บไซตเ์มือวนัที 9 

เมษายน 2564 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล    : ผูจ้ัดการกองทรัสตไ์ดจ้ัดทาํสรุปผลการดาํเนินงานของกองทรัสตป์ระจาํปี 

2563 และไดเ้ผยแพรบ่นหนา้เว็บไซตข์องกองทรสัตเ์มอืวนัที 9 เมษายน 2564 พรอ้มทงัไดส่้งสาํเนาเอกสาร

ดงักล่าวใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายในเวลาทีกาํหนด ทงัน ีไดแ้นบสาํเนาเอกสารดงักล่าว มา

พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุในครงัน ีโดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิงทส่ีงมาดว้ย 1 

ความเห็นของผู ้จัดการกองทรัสต์  : ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นสมควรนําเสนอต่อทีประชุมสามัญผู้ถือ

หน่วยทรสัตเ์พอืพิจารณาและรบัทราบสรุปผลการดาํเนินงานของกองทรสัตป์ระจาํปี 2563  

การลงมติ   :  วาระนีไม่ตอ้งลงมติ เนืองจากเป็นการรายงานใหผู้ถ้ือหน่วยทรสัตท์ราบ 

 

วาระที 2 พิจารณาและรบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานของกองทรสัต์ประจาํปี 2564 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพือให้เป็นไปตามสัญญาก่อตังทรัสต์ กองทรัสต์จะต้องรายงานผลการ

ดํา เนินงานประจําปี  ทังนีผู้จัดการกองทรัสต์ได้ส รุปผลการดําเนินงานในรอบปีทีผ่านมาสินสุด 

วันที 31 ธันวาคม 2564 ดงัรายละเอียดตามทปีรากฏในรายงานประจาํปี 2564  (สิงทีส่งมาดว้ย 2)  ซึงมี

สาระสาํคญัเกียวขอ้งกบัผลประกอบการโดยรวมสรุปไดด้งันี 

ขอ้มลูสาํคญั ณ สินปี 2564 

ทนุจดทะเบียน 3,421.43 ลา้นบาท 

จาํนวนหน่วยทรสัต ์ 357,890,000 หน่วย 

มลูค่าทตีราไว ้ 9.56 บาท 

สินทรพัยร์วม 4,888.64 ลา้นบาท 

หนสีินรวม 1,332.23 ลา้นบาท 

สินทรพัยส์ทุธิ 3,556.41 ลา้นบาท 

รายไดร้วม 344.25 ลา้นบาท 

อตัราส่วนเงินกูยื้มต่อสินทรพัยร์วม 25% 

มลูค่าสินทรพัยส์ทุธิต่อหน่วย 9.9371 บาท 

อตัราการเช่าพนืทเีฉลีย 83% 

อายุคงเหลือของสญัญาเช่า (คิดเป็นอตัราส่วนของพืนททีมีีผูเ้ชา่ทงัหมด) 

(หน่วย: รอ้ยละ)     

 

 

  

 

 

 

 
ทมีา: บรษิัท อมตะ ซมัมิท เรดดี บิลท ์จาํกดั ขอ้มลู ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564  

ปีทคีรบกาํหนด

อายสุญัญาเช่า 

นิคมอตุสาหกรรม 

อมตะซิต ีชลบรุี 

นิคมอตุสาหกรรม 

อมตะซิตี ระยอง 

รวม 

2565 31.00 39.28 31.41 

2566 24.21 37.26 24.85 

2567 35.48 23.46 34.89 

2568 9.31   - 8.85 
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รายละเอียดข้อมูลของผูเ้ช่าทรพัยส์ินสาํหรบัรอบบัญชีตังแต่ 1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564 แยก

ตามสญัชาติและประเภทอตุสาหกรรม แสดงดงัแผนภาพ    

  

 

 

 

 

 

 

 

ความเห็นของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ : ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ห็นสมควรนาํเสนอต่อทีประชมุผูถ้ือหน่วยทรสัตเ์พือ

พิจารณาและรบัทราบผลการดาํเนินงานของกองทรสัตท์ผ่ีานมาในรอบปี 2564 

การลงมติ   :  วาระนีไม่ตอ้งลงมติ เนืองจากเป็นการรายงานใหผู้ถ้ือหน่วยทรสัตท์ราบ 

 

วาระที 3 พิจารณาและรบัทราบงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาํหรบัปีสนิสดุวนัที 31 ธันวาคม 

2564 

วัตถุประสงคแ์ละเหตผุล :  ผูจ้ัดการกองทรสัตไ์ดจ้ดัทาํงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็

ของกองทรัสต์ สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 ซึงได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี 

รับอนุญาตจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด  โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติ 

งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดังกล่าวแล้วเมือวันที 11 กุมภาพันธ์ 2565 และ

เห็นสมควรแจ้งต่อทีประชุมสามญัผูถ้ือหน่วยทรัสตเ์พือรบัทราบ ทงันีรายละเอียดงบแสดงฐานะการเงิน

และงบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ปรากฏตามรายงานประจาํปี 2564 (สิงทส่ีงมาดว้ย 2)  

งบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็สาํหรบัรอบระยะเวลาระหว่างวนัที 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 

  

                      ผลการดาํเนินงาน  

                     (หน่วย:ลา้นบาท) 
2564 2563 

เปลยีนแปลง  

(รอ้ยละ) 

รายไดค้่าเชา่ 340.50 360.24 (5.48) 

รายไดด้อกเบีย 0.24 0.93 (74.41) 

รายไดอื้น 3.52 2.59 36.06 

รวมรายได ้ 344.25 363.76 (5.36) 

รวมค่าใชจ้่าย 99.90 93.18 7.22 

รายไดส้ทุธิจากการลงทนุ 244.35 270.54 (9.69) 

กระบวนการผลติ

34%

ชนิสว่นยานยนต์

25%

ชนิสว่นเครืองจกัร

12%

อปุโภคบริโภค

15%

บริการ

5%

โลจิสติกสแ์ละอืนๆ

9%

สดัสว่นผูเ้ชา่แยกตามประเภทธุรกิจ

ญีปุ่ น

53%

เอเซีย

20%

อเมรกิา

12% ยโุรป

11%
ไทยและอนืๆ

4%

สดัสว่นผูเ้ช่าแยกตามสญัชาติ
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ผลการดาํเนินงาน  

                (หน่วย:ลา้นบาท) 
2564 2563 

เปลยีนแปลง  

(รอ้ยละ) 

รายการกาํไรสทุธิทีเกดิขึนจากเงนิลงทนุใน

หลกัทรพัย ์
0.46 0.65 (29.19) 

รายการขาดทนุจากการเปลียนแปลงในมลูคา่

ยตุิธรรมของเงินลงทนุ 
(58.53) (66.69) 12.24 

การเพิมขึนในสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงาน 186.28 204.53 8.93 

 

งบแสดงฐานะการเงนิของกองทรสัต ์ณ 31 ธนัวาคม 2564 

 

ความเห็นของผูจ้ดัการกองทรสัต ์:  ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ห็นสมควรนาํเสนอต่อทีประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตเ์พือ

พิจารณาและรับทราบงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบระยะเวลา 

ตังแต่วันที  1 มกราคม 2564 ถึงวันที  31 ธันวาคม 2564 ซึงได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญช ี

รบัอนญุาตแลว้  

การลงมติ   :  วาระนีไม่ตอ้งลงมติ เนืองจากเป็นการรายงานใหผู้ถ้ือหน่วยทรสัตท์ราบ 

วาระที 4 พิจารณาและรบัทราบเรืองการจ่ายประโยชนต์อบแทนสาํหรบัปี 2564  และการลดทนุชาํระแลว้ ครงัที 4 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล   : กองทรัสตม์ีนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามเกณฑท์ีกาํหนดไวใ้น

สัญญาก่อตงัทรสัต ์โดยกาํหนดใหผู้จ้ดัการกองทรสัตจ่์ายประโยชนต์อบแทนแก่ผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ม่นอ้ย

กว่ารอ้ยละ 90 ของกาํไรสทุธิทีปรบัปรุงแลว้ของรอบปีบัญชี โดยจ่ายประโยชนต์อบแทนไม่เกินกว่าปีละ 4 

ครงัต่อรอบปีบัญชีนนั 

ผลการดาํเนินงานรอบระยะเวลาตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2564 ถึงวนัที 31 ธันวาคม 2564 กองทรสัตม์ีกาํไร

สุทธิจากการดาํเนินงาน 244.35 ลา้นบาท ผูจ้ัดการกองทรสัตไ์ดท้าํการจ่ายประโยชนต์อบแทนสาํหรบัปี 

2564 ดงัน ี

  

รายการ 

(หนว่ย:ลา้นบาท) 
2564 2563 

เปลยีนแปลง 

(รอ้ยละ) 

สินทรพัยร์วม 4,888.64 4,934.95 (0.94) 

หนสิีนรวม 1,332.23 1,337.55 (0.40) 

สินทรพัยส์ทุธิ 3,556.41 3,597.39 (1.14) 

      ทนุทีไดร้บัจากผูถื้อหน่วยทรสัต ์ 3,421.43 3,478.69 (1.65) 

      กาํไรสะสม 134.98 118.70 13.72 
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ครงัท ี ผลการดาํเนินงาน จ่ายประโยชน์

ตอบแทน  

(บาท: หนว่ย) 

วนัจ่ายประโยชนต์อบ

แทนแก่ผูถ้ือหนว่ยทรสัต ์

1 1 มกราคม 2564 – 31 มนีาคม 2564 0.160 15 มิถนุายน 2564 

2 1 เมษายน 2564 – 30 มิถนุายน 2564 0.160 14 กันยายน 2564 

3 1 กรกฏาคม 2564 – 30 กนัยายน 2564 0.155 14 ธันวาคม 2564 

4 1 ตลุาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 - - 

รวมเงินจ่ายประโยชนต์อบแทนต่อหน่วย 0.475  

ตารางการจ่ายประโยชนต์อบแทนยอ้นหลงัตงัแต่ก่อตงักองทรสัต ์มีดงันี 

 

เมือวันที 11 กุมภาพนัธ ์2565  ทีประชุมคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดมี้มติอนุมตัิการลดทุนจด

ทะเบียนชาํระแลว้ครงัท ี4 โดยลดมลูค่าของหน่วยทรสัตใ์นอตัรา 0.155 บาทต่อหน่วยทรสัต ์คิดเป็นจาํนวน

เงิน 55.47 ลา้นบาท คงเหลือทนุชาํระแลว้ 3,365.96 ลา้นบาท และมีมลูค่าทตีราไวข้องหน่วยทรสัตค์งเหลือ

ในอตัรา 9.405 บาทต่อหน่วยทรสัต ์ ซึงจะจ่ายเงินคืนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตใ์นวนัที 21 มีนาคม 2565 

ทงันีการจ่ายคืนมูลค่าหน่วยทรสัตจ์ากการลดทุนดงักล่าวเพือเป็นการลดสภาพคล่องส่วนเกินจากรายการ

ขาดทนุสทุธิทียงัไม่เกิดขึนจรงิจากการประเมินมลูค่าเงินลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสิทธิการเช่า  

ตารางสรุปการลดทนุชาํระแลว้ ตงัแต่ก่อตงักองทรสัต ์มีดงัน ี

การลดทนุชาํระแลว้ ลดมลูคา่ของหน่วยทรสัต์ 

 (บาท: หน่วย) 

จาํนวนเงิน 

(บาท) 

วนัทีจ่ายเงินลดทนุ 

ครงัที 1 0.170 60,841,300 28 มีนาคม 2560 

ครงัที 2 0.110 39,367,900 28 มีนาคม 2562 

ครงัที 3 0.160 57,262,400 22 มีนาคม 2564 

ครงัที 4 0.155 55,472,950 21 มีนาคม 2565 

รวมทงัสิน 0.595 212,944,550  

รอบผลการดาํเนินงาน

สาํหรบัปี 

2564 2563 2562 2561 2560 2559 2558 รวม 

จ่ายประโยชนต์อบแทน 

(บาท:หน่วย) 
0.475 0.515 0.745 0.645 0.745 0.665 0.420 4.210 

อตัราการจ่ายประโยชน์

ตอบแทนต่อกาํไรสทุธิที

ปรบัปรุงแลว้ (รอ้ยละ) 

91.26 94.11 93.80 95.23 91.16 93.51 94.12  
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ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์  :  การจ่ายประโยชน์ตอบแทนประจําปี 2564 และการลดมูลค่า

หน่วยทรสัต ์ เป็นไปตามนโยบายทีกาํหนดไวใ้นสัญญาก่อตงัทรสัต ์ จึงเห็นสมควรนาํเสนอต่อทีประชุม

สามญัผูถ้ือหน่วยทรสัตเ์พอืพิจารณาและรบัทราบ 
 

การลงมติ   :  วาระนีไม่ตอ้งลงมติ เนอืงจากเป็นการรายงานใหผู้ถ้ือหน่วยทรสัตท์ราบ 

วาระที 5 พิจารณาและรบัทราบการแต่งตงัผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี 2565 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล : ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดพ้ิจารณาแต่งตงัผูส้อบบญัชขีองกองทรสัตป์ระจาํปี 2565 

โดยเสนอผู้สอบบัญชีทีได้รับการแต่งตังเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด โดยมี

ค่าตอบแทนการสอบบัญชีของกองทรัสตป์ระจําปี 2565 คือ 695,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่าย)  โดยมี

รายชือดงันี  

 นางสาวสพุรรณี ตรยิานนัทกลุ ผูส้อบบญัชีรบัใบอนญุาตทะเบียนเลขที 4498 และ/หรือ 

 นางสาววธู ขยนัการนาวี ผูส้อบบญัชีรบัใบอนญุาตทะเบียนเลขที 5423 และ/หรอื 

 นางสาวอิศราภรณ ์วิสทุธิญาณ ผูส้อบบญัชีรบัใบอนญุาตทะเบียนเลขที 7480 

โดยใหบุ้คคลดังกล่าวข้างตน้คนใดคนหนึงเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ

กองทรสัต ์และในกรณีทีบุคคลดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฎิบตัิงานไดใ้ห้บริษัทสาํนักงาน อีวาย จาํกัด 

จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอืนของบริษัท สาํนักงานอีวาย จาํกัด ทาํหน้าทีแทนได้ ทังนีรายละเอียด

ประวตัิและประสบการณก์ารทาํงานของผูส้อบบัญชีปรากฏตาม สิงทส่ีงมาดว้ย 3 

 

ความเห็นของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ :  ผูส้อบบญัชีจากบริษัท สาํนักงาน อีวาย จาํกัด ไดป้ฏิบตัิหนา้ทีอย่าง

เหมาะสม มีความรูแ้ละความเชียวชาญในการตรวจสอบกองทรสัต ์ไม่มีความสมัพนัธห์รือส่วนไดเ้สียกับ

กองทรสัต ์จึงเห็นควรพิจารณาแต่งตงับรษิัท สาํนกังาน อีวาย จาํกดัเป็นผูส้อบบัญชีในรอบปี  2565 ต่อไป 

โดยมีค่าตอบแทนเท่ากับ 695,000 บาทเพิมขึนจากปีทีผ่านมา 10,000 บาท (ค่าตอบแทนปี 2564 เท่ากับ 

685,000 บาท) และนาํเสนอต่อทีประชุมสามญัผูถ้ือหน่วยทรสัตเ์พอืพิจารณาและรบัทราบ 

การลงมติ   :  วาระนีไม่ตอ้งลงมติ เนอืงจากเป็นการรายงานใหผู้ถ้ือหน่วยทรสัตท์ราบ 

วาระที 6 เรอืงอืนๆ (ถา้มี) 

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหน่วยทรสัตโ์ปรดเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจาํปี 2565 

ผ่านสืออเิล็กทรอนิกส ์(E-Meeting)  ในวนัอังคารท ี26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 โดยกาํหนดรายชือผูถื้อ

หน่วยทรัสต์ทีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจําปี 2565 ในวันที 1 มีนาคม 2565 

(Record Date) ผูถ้ือหน่วยทรสัตส์ามารถศึกษาขอ้ปฎิบตัิการเขา้รว่มประชมุผ่านสืออเิล็กทรอนิกส ์ 

 (E-Meeting) และการมอบฉันทะ  ดงัรายละเอยีดปรากฎตามสิงทส่ีงมาดว้ย 4    
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หากผูถื้อหน่วยทรสัตท์่านใดทีมีคาํถาม สามารถส่งคาํถามล่วงหนา้มายังผูจ้ดัการกองทรสัต ์โดยใชแ้บบฟอรม์

ตามสิงทีส่งมาดว้ย 8 และโปรดส่งกลบัเอกสารทงัหมดทีเกียวขอ้งมายงัผูจ้ดัการกองทรสัต ์ภายในวนัที 19 เมษายน 2565 

จกัขอบพระคณุยิง  

สาํหรบัผูถื้อหน่วยทรสัตท์่านใดประสงคจ์ะดูรายงานประจาํปี สามารถดาวนโ์หลดไดจ้ากเว็บไซตข์องกองทรสัต ์

ที www.amatareit.com หรือแสกนผ่าน QR Code ทีแนบมาพรอ้มนี อย่างไรก็ตาม หากผูถื้อหน่วยทรสัตท์่านใดประสงค์

จะขอรับรายงานประจาํปี 2564 แบบรูปเล่ม ท่านสามารถติดต่อขอรับได้ทีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และสนับสนุนการ

ปฎิบตัิงาน บรษิัท อมตะ ซมัมิท รีทส ์แมเนจเมน้ท ์จาํกดั เลขที 2126 อาคารกรมดิษฐ์ ชนั 5 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบาง

กะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร 081-915-0007 หรือ 02-792-0089 หรือ อีเมล: ir@amatareit.com 

 

 

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

   บรษิัท อมตะ ซมัมิท รีทส ์แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 

 

(นางสาวกานติมา เจรญิไชยประเสรฐิ) 

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์

 

    

    



  


