รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจําปี 2565
ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท
วัน เวลา และสถานทีประชุม
วันอังคารที 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
เริมประชุม เวลา 14.00 น.
ผู้เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการและผูบ้ ริหาร บริษัท อมตะ ซัมมิท รีทส์ แมเนจเม้นท์ จํากัด ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์
1. นายอภินนั ท์ ณ ระนอง

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

2. นายสรวล สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

กรรมการอิสระ

3. นางสาวกานติมา เจริญไชยประเสริฐ

กรรมการผูจ้ ดั การ

4. นางสาวติลดา แซ่เตือง

ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์และสนับสนุนการปฏิบตั ิงาน

คณะกรรมการและผูบ้ ริหาร บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี บิลท์ จํากัด ในฐานะผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
1. นายวิบลู ย์ กรมดิษฐ์

กรรมการ

2. นางสาวจันจิรา แย้มยิม

กรรมการผูจ้ ดั การ

ผูบ้ ริหาร บริษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จํากัด ในฐานะทรัสตี
1. นางสาวศศนันท์ สิรวิชญ์

ผูบ้ ริหารฝ่ ายจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ #1

ผูส้ อบบัญชี บริษัท สํานักงาน อี วาย จํากัด
1. นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต

2. นางสาวฐิติพร ลมเมฆ

ผูจ้ ดั การ

นางสาวติล ดา แซ่เตื อง ผูด้ าํ เนินการประชุมได้แนะนําคณะกรรมการและผูบ้ ริหารบริษัท อมตะ ซัมมิท รีท ส์
แมเนจเม้น ท์ จํากัด (บริษัทฯ) ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ ผู้แ ทนจากบริษั ท อมตะ ซัมมิท เรดดี บิล ท์ จํากัด ซึงเป็ น
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ผูแ้ ทนจากบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จํากัด ซึงเป็ นทรัสตีของกองทรัสต์ และ
ผูส้ อบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อี วาย จํากัด
ผูด้ าํ เนินการประชุมได้ชีแจงต่อทีประชุมว่า ตามมติคณะกรรมการบริษัทครังที 1/2565 เมือวันที 11 กุมภาพันธ์
2565 ได้กาํ หนดรายชือผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ทีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ประจําปี 2565 ในวันที 1 มีนาคม
2565 ซึงตามทะเบียนปรากฏรายชือผูถ้ ือหน่วยทรัสต์มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ประจําปี 2565 จํานวน
ทังสิ น 1,247 ราย รวมจํา นวนหน่ ว ยทรัส ต์ที จํา หน่า ยแล้ว ทั งหมดของกองทรัส ต์ 357,890,000 หน่ ว ย ทังนี มีผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์เข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง จํานวน 4 ราย และผูม้ อบฉันทะจํานวน 55 ราย รวมจํานวนผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
59 ราย รวมเป็ น จํานวนทังสิน 251,140,600 หน่ วย คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 70.1726 ของจํา นวนหน่ว ยทรัสต์ทีจําหน่า ยแล้ว
ทังหมดของกองทรัสต์ ถือว่าครบองค์ประชุมตามสัญญาก่อตังทรัสต์ ซึงกําหนดให้การประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์จะต้องมีผู้
ถือหน่วยทรัสต์เข้าร่วมประชุมรวมกันทังหมด ไม่นอ้ ยกว่า 25 ราย และจะต้องมีหน่วยทรัสต์นบั รวมกันไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3
ของจํานวนหน่วยทรัสต์ทีจําหน่ายได้แล้วทังหมด
ผูด้ าํ เนินการประชุมได้เรียนเชิญนายอภินนั ท์ ณ ระนอง ประธานกรรมการบริษัทฯ กล่าวต้อนรับผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
และเปิ ดการประชุม และแจ้งให้ทีประชุมทราบว่า ตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ซึงประชุมเมือวันที 23 มีน าคม 2565
เนืองด้วยความไม่แน่น อนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทีจํานวนผู้ติดเชือ
รายวันเพิมสูงขึน บริษัทฯ มีความตระหนักและความห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ และผูท้ ีมี
ส่วนร่วมในการประชุม ดังนันบริษัทฯ จึงเห็นสมควรว่าให้มีการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ประจําปี 2565 ผ่านสือ
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-Meeting) เท่า นัน เป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์ทีกํา หนดในกฎหมายที เกี ยวข้องกั บ การประชุม ผ่ า นสื อ
อิเล็กทรอนิกส์ และขอมอบหมายให้ผดู้ าํ เนินการประชุมทําหน้าทีดําเนินการประชุม
ผูด้ าํ เนินการประชุมได้แจ้งต่อทีประชุมทราบว่า เพือเป็ นการส่งเสริมการกํากับดูแลกิจการทีดีและเป็ นการปฏิบตั ิ
ต่ อ ผู้ถื อ หน่ ว ยทรัส ต์ทุ ก รายอย่ า งเท่ า เที ย มกั น ก่ อ นการประชุม สามั ญ ผู้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ป ระจํา ปี 2565 ผ่ า นสื อ
อิเล็กทรอนิกส์ในครังนี บริษัทฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เสนอวาระการประชุมสําหรับการประชุมสามัญผู้ถื อ
หน่ ว ยทรัส ต์ป ระจํา ปี 2565 โดยผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ข องตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ละเว็ บ ไซต์ข องกองทรัส ต์ ระหว่ า งวัน ที 1
พฤศจิกายน 2564 ถึง 31 ธัน วาคม 2564 แต่ปรากฏว่าไม่มีผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่านใดเสนอวาระการประชุมเข้ามา อีกทัง
บริษัท ฯ ได้ด าํ เนิ น การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจําปี 2565 พร้อมเอกสารประกอบการ
ประชุมทางเว็บไซต์ของกองทรัสต์รวมถึงแจ้งข่าวเผยแพร่เอกสารดังกล่าวบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตังแต่วันที 25 มีนาคม 2565 และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ทุกท่านทางไปรษณียต์ งแต่
ั วันที 1

เมษายน 2565 พร้อมทังประกาศลงหนัง สือพิ มพ์ข่าวผู้ถือ หุน้ ในวัน ที 9 เมษายน 2565 เพื อให้ท างผู้ถื อหน่ วยทรัส ต์
สามารถพิจารณาข้อมูลในการประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ประจําปี 2565 ได้ลว่ งหน้าก่อนวันประชุม
ผูด้ าํ เนินการประชุมอธิบายระเบียบการประชุมให้ทีประชุมทราบ ดังนี



เนืองจากในการประชุมครังนี ทุกวาระเป็ นวาระแจ้งเพือทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน
บริษัทฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหน่วยทรัสต์ส่งคําถามหรือคําแนะนํามาก่อนการประชุมและรวบรวมมา
ตอบท้ายวาระการประชุมทีเกียวข้อง


บริษัทฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ท่านผูถ้ ือหน่วยทรัสต์และผูร้ บั มอบฉันทะ สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นใน
ประเด็นทีเกี ยวข้องในแต่ ละวาระ โดยในการสอบถามหรือแสดงความคิ ดเห็น ขอให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์แจ้งชือและ
นามสกุล พร้อมทังระบุว่าเป็ นผูถ้ ือหน่วยทรัสต์มาประชุมด้วยตนเองหรือผูร้ บั มอบฉันทะ เพือประโยชน์ในการบันทึก
รายงานการประชุม โดยผ่านช่องทางดังนี
o ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ขอ้ ความ (CHAT) ในหน้าต่าง E-Meeting (Zoom) ในการส่งคําถาม
โดยเลือกส่งไปที AMATAR Q&A
o ช่องทางการสนทนาระบบเสียง ซึงผูเ้ ข้าร่วมประชุมจะกดปุ่ มยกมือ หลังจากทีเจ้าหน้าทีควบคุม
ระบบคําเชิญให้สนทนาได้ ให้เปิ ดไมโครโฟนทีอุปกรณ์ของตนเอง และกรุณาปิ ดไมโครโฟนหลังจาก
ทีสนทนาเสร็จทุกครัง
ในกรณีทีผูถ้ ือหน่วยทรัสต์หรือผูร้ บั มอบฉันทะมีคาํ ถามหรือความเห็นทีนอกเหนือจากวาระทีกําลังพิจารณาอยู่
ขอให้สอบถามหรือให้ความเห็นในช่วงท้ายของการประชุม และขอให้แสดงความเห็นหรือสอบถามอย่างกระชับ เพือเปิ ด
โอกาสให้ผถู้ ือหน่วยทรัสต์รายอืนได้ใช้สิทธิ
ต่อจากนัน ผู้ดาํ เนินการประชุมเรียนเชิญกรรมการผูจ้ ัดการนําเสนอรายงานตามระเบียบวาระการประชุมให้ที
ประชุมทราบ ดังนี
วาระที 1 พิจารณาและรับทราบผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ประจําปี 2563 ทีได้เผยแพร่บนเว็บไซต์เมื อ
วันที 9 เมษายน 2564
คุณ กานติม า เจริญไชยประเสริฐ ได้แจ้งต่อทีประชุมว่า บริษัท ฯ ได้จัดทํา สรุ ปข้อมูลผลการดําเนิน งานของ
กองทรัสต์สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 และได้เผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ของกองทรัสต์เมือวันที 9 เมษายน 2564 แทนการ
จัดประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ประจําปี 2564 ทังนีได้จดั ส่งสําเนาให้กบั ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้จดั ส่งไป
พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครังนี โดยมีรายละเอีย ดสําเนารายงานดังกล่าวปรากฏตามสิงทีส่งมาด้วย 1 เพือให้ผู้ถือ
หน่วยทรัสต์รว่ มกันพิจารณาและรับทราบรายงานผลการดําเนินงานดังกล่าว

ผูด้ าํ เนินการประชุมแจ้งให้ทประชุ
ี
มทราบว่าวาระที 1 เป็ นวาระแจ้งเพือทราบจึงไม่ตอ้ งลงคะแนนเสียง และได้
เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหน่วยทีเข้าร่วมประชุมได้สง่ คําถามและข้อคิดเห็นเกียวกับวาระที 1
ไม่มผี ถู้ ือหน่วยทรัสต์ท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามเพิมเติม
มติ : วาระนีไม่ตอ้ งลงมติ ทีประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของกองทรัสต์สาํ หรับปี 2563
วาระที 2 พิจารณาและรับทราบผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ ประจําปี 2564
คุณ กานติม า เจริญไชยประเสริฐ ได้รายงานต่อทีประชุมว่า ณ วันที 31 ธัน วาคม 2564 กองทรัสต์มี ทุนจด
ทะเบียนอยู่ที 3,421.43 ล้านบาท มีจาํ นวนหน่วยทรัสต์ทีจําหน่ายแล้วทังหมด ณ วันสินงวด เป็ นจํานวน 357,890,000
หน่วย ภาพรวมของผลการดําเนินงานในปี 2564 กองทรัสต์มีสินทรัพย์รวมทังสิน 4,888.64 ล้านบาท หนีสินรวม , 32.23
ล้านบาท สินทรัพย์สทุ ธิ 3,556.41 ล้านบาท รายได้รวม 344.25 ล้านบาท มีอตั ราส่วนเงินกูย้ ืมต่อสินทรัพย์รวม อยู่ทีร้อย
ละ 25 และมีมลู ค่าสินทรัพย์สทุ ธิต่อหน่วย เท่ากับ 9.9371 บาท
สําหรับทรัพย์สินทีกองทรัสต์เข้าไปลงทุนประกอบด้วยอาคารโรงงานจํานวนรวมทังสิน 88 อาคาร พืนทีเช่ารวม
จํานวน 160,586.52 ตารางเมตร แบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ
1. สิทธิการเช่าทีดินและอาคารโรงงานเป็ นระยะเวลา 30 ปี มีโรงงานทังหมด 63 อาคาร พืนทีเช่า 112,178.52
ตารางเมตร คิดเป็ นร้อยละ 70 ของจํานวนพืนทีเช่ารวม
2. กรรมสิทธิในทีดินและอาคารโรงงานซึงมีโรงงานจํานวน 25 อาคาร พืนทีเช่าจํานวน 48,408 ตารางเมตร คิด
เป็ นร้อยละ 30 ของจํานวนพินทีเช่ารวม
ทังนี สถานทีตังของทรัพย์สินตังอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ชลบุรี จํานวน 85 อาคาร และอยู่ในนิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี ระยอง จํานวน 3 อาคาร ส่วนอัตราการเช่าพืนทีเฉลีย ณ สินปี อยู่ทีร้อยละ 83
หากพิจารณารายได้โดยแยกสัด ส่วนตามสัญชาตินัน โดยหลักเป็ น สัญ ชาติ ญีปุ่ นร้อ ยละ 53 รองลงมาเป็ น
สัญชาติเอเชียร้อยละ 20 อเมริการ้อยละ 12 ยุโรปร้อยละ 11 ไทยและอืน ๆ อยู่ทีร้อยละ 4 แต่ทงนี
ั เมือพิจารณารายได้โดย
แยกสัดส่วนตามประเภทของอุตสาหกรรม ปรากฏว่าเป็ นธุรกิจกระบวนการผลิตต่างๆ ร้อยละ 34 ชินส่วนยานยนต์คิดเป็ น
ร้อยละ 25 ชินส่วนเครืองจักรคิดเป็ นร้อยละ 12 เครืองอุปโภคบริโภคคิดเป็ นร้อยละ 15 โลจิสติกส์และอืนๆ คิดเป็ นร้อยละ
9 บริการคิดเป็ นร้อยละ 5 ซึงแสดงให้เห็นว่ากลุ่มธุรกิจทีเข้ามาลงทุนนันมีการกระจายตัวและมีความหลากหลาย ซึงจะ
ส่งผลดีต่อกองทรัสต์ในการจัดหาลูกค้า โดยจําแนกสัดส่วนรายได้ของผูเ้ ช่าของกองทรัสต์ 10 อันดับแรกตามขนาดของ
พืนทีเช่าคือ ผูเ้ ช่าทีเช่าอาคารพืนทีมากกว่า 5,000 ตารางเมตร ผู้เช่าทีเช่าพืนทีระหว่าง 4,001-5,000 ตารางเมตร และ

ระหว่าง 3,000-4,000 ตารางเมตร คิดเป็ นร้อยละ 44, 11 และ 45 ตามลําดับ ในส่วนอัตราการต่อสัญญาเช่าของผู้เช่าที
ครบกําหนดสัญญา ในปี 2564 อยู่ทีร้อยละ 74
สําหรับอายุคงเหลือของสัญญาเช่า ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 คิดเป็ นอัตราส่วนของพืนทีทีมีผเู้ ช่าทังหมด มี
ดังนี อายุของสัญญาเช่าทีจะครบกําหนดในปี 2565, 2566, 2567 และ 2568 คิดเป็ นร้อยละ 31, 25, 35 และ 9 ตามลําดับ
ผูด้ าํ เนินการประชุมได้แจ้งให้ทประชุ
ี
มทราบว่าวาระที 2 เป็ นวาระแจ้งเพือทราบจึงไม่ตอ้ งลงคะแนนเสียง และ
ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหน่วยทีเข้าร่วมประชุมได้สง่ คําถามและแสดงความคิดเห็นเกียวกับวาระนี
ไม่มผี ถู้ ือหน่วยทรัสต์ทีเข้าร่วมประชุมส่งคําถามหรือแสดงความคิดเห็น
มติ : วาระนีไม่ตอ้ งลงมติ ทีประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ สําหรับรอบปี บญ
ั ชีสินสุด วันที 31 ธันวาคม
2564
วาระที 3 พิจารณาและรับทราบงบแสดงสถานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปี สินสุดวันที
31 ธันวาคม 2564
คุณกานติมา เจริญไชยประเสริฐ ได้รายงานงบแสดงสถานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปี
สินสุดวัน ที 31 ธัน วาคม 2564 ซึงได้ผ่ านการตรวจสอบและรับรองงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญ าตสังกัดบริษัท
สํานักงาน อีวาย จํากัด โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติงบแสดงสถานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จดังกล่าวแล้วเมือวันที 11 กุมภาพันธ์ 2565 และเห็นสมควรแจ้งต่อทีประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เพือรับทราบ
ทังนีรายละเอียดงบแสดงสถานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จมีดงั ต่อไปนี
งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2564
รายการ (หน่วย:ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม
หนีสินรวม
สินทรัพย์สุทธิ
ทุนทีได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์
กําไรสะสม

2564

2563

4,888.64
1,332.23
3,556.41
3,421.43
134.98

4,934.95
1,337.55
3,597.39
3,478.69
118.70

เปลียนแปลง
(ร้อยละ)
(0.94)
(0.40)
(1.14)
(1.65)
13.72

สําหรับสินทรัพย์รวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 นันอยู่ที 4,888.64 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.94 จากปี 2563
ซึงมีสินทรัพย์รวมอยู่ที 4,934.95 ล้านบาท สําหรับหนีสินรวมอยู่ที 1,332.23 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.4 จากปี 2563 ซึง

อยู่ที 1,337.55 ล้านบาท ซึงในจํานวนนีจะเป็ นเงินกูย้ ืมระยะยาวจํานวน 1,200 ล้านบาท ในปี 2564 กองทรัสต์มีสินทรัพย์
สุทธิจาํ นวน 3,556.41 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.14 จากปี 2563 ทีมีสินทรัพย์สทุ ธิเท่ากับ 3,597.39 ล้านบาท กองทรัสต์มี
กําไรสะสม ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 อยู่ที 134.98 ล้านบาท เพิมขึนร้อยละ 13.72 จากปี 2563 ซึงอยู่ที 118.70 ล้าน
บาท
งบกําไรขาดทุน สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564
รายการ (หน่วย: ล้านบาท)

2564

2563

รายได้รวม
ค่าใช้จ่ายรวม
รายได้สุทธิจากการลงทุน
รายการกําไรสุทธิทเกิ
ี ดขึนจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
รายการขาดทุนจากการเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ของเงินลงทุน
การเพิมขึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน

344.25
99.90
244.35
0.46

363.76
93.18
270.54
0.65

เปลียนแปลง
(ร้อยละ)
(5.36)
7.22
(9.69)
(29.19)

(58.53)

(66.69)

12.24

186.28

204.53

(8.93)

สําหรับผลประกอบการสําหรับระยะเวลาตังแต่ 1 มกราคม 2564 ถึ งวัน ที 31 ธั น วาคม 2564 กองทรัสต์มี
รายได้รวมทังสิน 344.25 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.36 จากปี 2563 ซึงมีรายได้รวมอยู่ที 363.76 ล้านบาท กองทรัสต์มี
ค่าใช้จ่ายรวมจํานวน 99.90 ล้านบาท เพิมขึนร้อยละ 7.22 จากปี 2563 ซึงมีค่าใช้จ่ายรวมอยู่ที 93.18 ล้านบาท ทําให้
กองทรัสต์มีรายได้สทุ ธิจากการลงทุนในปี 2564 เท่ากับ 244.35 ล้านบาท ในขณะทีปี 2563 กองทรัสต์มีรายได้สทุ ธิจาก
การลงทุน เท่ากับ 270.54 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.69 เมือรวมรายการกําไรสุทธิทเกิ
ี ดขึนจากเงินลงทุนจํานวน .46 ล้าน
บาทและรายการขาดทุน จากการเปลี ยนแปลงในมูลค่ ายุ ติธ รรมของเงิ น ลงทุ น จํา นวน 58.53 ล้า นบาท แล้ว ทําให้
กองทรัสต์มีการเพิมขึนในสินทรัพย์สทุ ธิจากการดําเนินงาน เป็ นจํานวนเงิน 186.28 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.93 จากปี
2563 ซึงมีการเพิมขึนในสินทรัพย์สทุ ธิจากการดําเนินงาน เป็ นจํานวนเงิน 204.53 ล้านบาท
ผูด้ าํ เนินการประชุมได้แจ้งว่าตามทีกองทรัสต์ได้เปิ ดโอกาสให้ท่านผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ส่งคําถามเข้ามาล่วงหน้า
ก่อนการประชุมได้นัน มีท่านผูถ้ ือหน่วยทรัสต์คือ นายสมบัติ กุลสถิตพร ผูม้ อบฉันทะ ได้สอบถามว่ารายได้ค่าเช่าในปี
2565 และปี ถดั ๆ ไป จะเริมมีแนวโน้มกลับไปใกล้เคียงกับช่วงปี 2560-2562 หรือก่อนวิกฤติโควิด-19 ได้หรือไม่ อย่างไร
คุณกานติมา เจริญไชยประเสริฐ ได้ชีแจงว่า รายได้ค่าเช่าในปี 2563-2564 นัน ได้รบั ผลกระทบโดยตรงจาก
สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 เนืองจากผูเ้ ช่าส่วนใหญ่เป็ น SME ดําเนินธุรกิจในรูปสายการผลิต พอเกิดวิกฤต
มีการล๊อคดาวน์ มีการปิ ดประเทศกัน ทําให้ก ารส่งออกชะงัก งัน การบริโภคในประเทศก็ลดลง ผู้เช่าก็เดือดร้อน ทาง

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพ ย์ตอ้ งเข้าไปเจรจากับ ผู้เช่าเพือรับ ทราบปั ญหา และได้ร่วมกันกับ ผู้จัดการกองทรัส ต์เพือออก
มาตรการ การให้ความช่วยเหลือและประคับประคองให้ผเู้ ช่าผ่านพ้นวิกฤตินีไปด้วยกัน ซึงการช่วยเหลือดังกล่าวส่งผล
กระทบกับกองทรัสต์ทงในรู
ั ปอัตราค่าเช่าและรายได้ แต่เนืองจากสถานการณ์ปัจจุบนั แม้การระบาดจะยังคงหนักอยู่ แต่
ในส่วนของภาคธุรกิจยังสามารถดําเนินการต่อไปได้ จึงส่งผลให้ภาพรวมเป็ นไปในทางทีดีขึน และได้ขอให้คณ
ุ จันจิรา แย้ม
ยิม กรรมการผูจ้ ดั การ บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี บิลท์ จํากัด ในฐานะผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ ให้ขอ้ คิดเห็นเพิมเติม
คุณจันจิรา ขอเรียนชีแจงว่ามีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันกับคุณกานติมา ว่าภาพรวมมีแนวโน้มเป็ นไปใน
ทิ ศทางทีดีขึน เนืองจากสถานการณ์ก ารระบาดของไวรัสโควิด -19 เป็ น ปั จจัยหลัก ทีทําให้กองทรัสต์และผูเ้ ช่าประสบ
ปั ญหาทางด้านเศรษฐกิจและในปี ทีผ่านมามาตรการปิ ดประเทศก็มีผลต่อการลงทุนเพราะว่าเป็ นการชะลอนักลงทุนราย
ใหม่ทีเข้ามาลงทุนเพิมและในการหาผูเ้ ช่าในปี ทีผ่านๆ มาก็ทาํ ได้ไม่ง่ายนัก ประกอบกับมาตราการปิ ดประเทศมีผลกับผู้
เช่าปั จจุบนั เนืองจากว่าผูเ้ ช่าส่วนใหญ่เป็ น SME ดําเนินธุรกิจในรูปสายการผลิต เมือเจอสถานการณ์การระบาดของไวรัส
โควิด-19 ยาวนานต่อเนืองกว่า 2 ปี ทีอยู่มาได้จนถึงทุกวันนีก็ตอ้ งช่วยกันประคับประคองกันมา และช่วยเหลือผูเ้ ช่าโดย
การให้ส่วนลดหรือขยายระยะเวลาการชําระ ซึงในปลายปี ทีผ่านมาเริมมีผูเ้ ช่ารายใหม่เข้ามา เนืองจากการเปิ ดประเทศ
โดยภาพรวมเป็ นไปทางทีดีขึน
ผูด้ าํ เนินการประชุมได้แจ้งให้ทประชุ
ี
มทราบว่าวาระที 3 เป็ นวาระแจ้งเพือทราบจึงไม่ตอ้ งลงคะแนนเสียง และ
ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหน่วยทีเข้าร่วมประชุมได้สง่ คําถามและแสดงความคิดเห็นเกียวกับวาระนีเพิมเติม
ไม่มีผถู้ ือหน่วยทรัสต์ทีเข้าร่วมประชุมส่งคําถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิมเติม
มติ : วาระนีไม่ตอ้ งลงมติ ทีประชุมรับทราบงบการเงินของกองทรัสต์ สําหรับรอบปี บญ
ั ชีสินสุด วันที 31 ธันวาคม 2564
ทีผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
วาระที 4 พิจารณาและรับทราบเรืองการจ่ายประโยชน์ตอบแทนสําหรับปี 2564 และการลดทุนชําระแล้วครังที
4
คุณกานติมา เจริญไชยประเสริฐ รายงานการจ่ายประโยชน์ตอบแทนต่อทีประชุมว่า กองทรัสต์มีนโยบายการ
จ่ายประโยชน์ตอบแทนตามเกณฑ์ทีกําหนดไว้ในสัญญาก่อตังทรัสต์ โดยกําหนดให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์จ่ายประโยชน์ตอบ
แทนแก่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 ของกําไรสุทธิทีปรับปรุงแล้วของรอบปี บญ
ั ชี โดยจ่ายประโยชน์ตอบแทนไม่
เกินกว่าปี ละ 4 ครังต่อรอบปี บญ
ั ชีนนั
สําหรับผลการดําเนินงานรอบระยะเวลาตังแต่วันที 1 มกราคม 2564 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2564 กองทรัสต์มี
กําไรสุทธิจากการดําเนินงานรวมทังสิน 244.35 ล้านบาท ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้ทาํ การจ่ายประโยชน์ตอบแทนสําหรับปี
2564 จํานวน 3 ครัง และจ่ายลดทุนครังที 4 โดยมีรายละเอียดดังนี

การจ่ายประโยชน์ตอบแทนครังที 1 สําหรับผลการดําเนินงานรอบระยะเวลาระหว่าง 1 มกราคม 2564 ถึง 31
มีนาคม 2564 ได้มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนในอัตรา 0.160 บาทต่อหน่วยทรัสต์ จ่ายเมือวันที 15 มิถนุ ายน 2564
การจ่ายประโยชน์ตอบแทนครังที 2 สําหรับผลการดําเนินงานรอบระยะเวลาระหว่าง 1 เมษายน 2564 ถึง 30
มิถนุ ายน 2564 ได้มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนในอัตรา 0.160 บาทต่อหน่วยทรัสต์ จ่ายเมือวันที 14 กันยายน 2564
การจ่ายประโยชน์ตอบแทนครังที 3 สําหรับผลการดําเนินงานรอบระยะเวลาระหว่าง 1 กรกฎาคม 2564 ถึง
30 กันยายน 2564 ได้มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนในอัตรา 0.155 บาทต่อหน่วยทรัสต์ จ่ายเมือวันที 14 ธันวาคม 2564
แต่สาํ หรับผลการดําเนินงานรอบระยะเวลาระหว่าง 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 กองทรัสต์งดจ่าย
ประโยชน์ตอบแทน เนืองจากเมือปลายปี กองทรัสต์ได้จัดให้มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินประจําปี ของกองทรัสต์ และเกิด
รายการขาดทุ น จากการประเมิน มูล ค่ายุติธ รรมจํานวน 58.53 ล้า นบาท ดัง นันที ประชุม คณะกรรมการของผู้จัด การ
กองทรัสต์ ครังที 1/2565 เมือวันที 11 กุมภาพันธ์ 2565 จึงได้มีมติอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนชําระแล้วครังที 4 โดยลด
มูลค่าของหน่ วยทรัสต์ในอัตรา 0.155 บาทต่อหน่ว ยทรัสต์ คิด เป็ นจํานวนเงิน 55.47 ล้านบาท คงเหลือทุน ชําระแล้ว
3,365.96 ล้านบาท และมีมลู ค่าทีตราไว้ของหน่วยทรัสต์คงเหลือในอัตรา 9.405 บาทต่อหน่วยทรัสต์ ซึงได้จ่ายเงินคืนทุน
ให้แก่ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ในวันที 21 มีนาคม 2565 ทังนีการจ่ายคืนมูลค่าหน่วยทรัสต์จากการลดทุนดังกล่าวเพือเป็ นการลด
สภาพคล่องส่วนเกินจากรายการขาดทุนสุทธิทียังไม่เกิดขึนจากการประเมินมูลค่าเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิ
การเช่า
ทังนีรวมจ่ายประโยชน์ตอบแทนสําหรับผลการดําเนินงานของปี 2564 จํานวน 0.475 บาทต่อหน่วย และการ
จ่ายลดทุนจํานวน 0.155 บาทต่อหน่วยทรัสต์ รวมจ่ายออกจํานวน 0.630 บาทต่อหน่วย หรือคิดเป็ นอัตราผลตอบแทนต่อ
มูลค่าหุน้ ทีตราไว้เท่ากับร้อยละ 6.7
โดยภาพรวมตังแต่จัดตัง กองทรัสต์ได้มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนทังสิน 4.210 บาทต่อหน่วย และจ่ายคืน
เงินลดทุนจํานวน 0.595 บาทต่อหน่วย รวมจ่ายทังสิน 4.805 บาทต่อหน่วยทรัสต์
ผูด้ าํ เนินการประชุมได้แจ้งให้ทประชุ
ี
มทราบว่าวาระที 4 เป็ นวาระแจ้งเพือทราบจึงไม่ตอ้ งลงคะแนนเสียง และ
ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหน่วยทีเข้าร่วมประชุมได้สง่ คําถามและแสดงความคิดเห็นเกียวกับวาระนี
ไม่มีผถู้ ือหน่วยทรัสต์ทีเข้าร่วมประชุมส่งคําถามหรือแสดงความคิดเห็น
มติ : วาระนีไม่ตอ้ งลงมติ ทีประชุมรับทราบการจ่ายประโยชน์ตอบแทนสําหรับปี 2564 และการลดทุนชําระแล้วครังที 4

วาระที 5 พิจารณาและรับทราบการแต่งตังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนประจําปี 2565
คุณกานติมา เจริญไชยประเสริฐ ได้ชีแจงต่อทีประชุมว่า ผูจ้ ดั การกองทรัสต์เห็นสมควรให้แต่งตังผูส้ อบบัญชี
จากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีในรอบบัญชีปี 2565 ให้แก่กองทรัสต์ต่อไป โดยมีรายชือดังต่อไปนี
1. นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล ผูส้ อบบัญชีรบั ใบอนุญาตทะเบียนเลขที 4498 และ/หรือ
2. นางสาววธู ขยันการนาวี

ผูส้ อบบัญชีรบั ใบอนุญาตทะเบียนเลขที 5423 และ/หรือ

3. นางสาวอิศราภรณ์ วิสทุ ธิญาณ ผูส้ อบบัญชีรบั ใบอนุญาตทะเบียนเลขที 7480
โดยกําหนดให้ผสู้ อบบัญชีท่านใดท่านหนึงข้างต้น เป็ นผู้ทาํ การตรวจสอบและลงนามแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของกองทรัสต์ฯ โดยมีค่าสอบบัญชีเป็ นเงิน 695,000 บาท ซึงเป็ นอัตราทีเพิมขึนจากปี ก่อนหน้าจํานวน 10,000
บาท คิดเป็ นอัตราเพิมขึนร้อยละ 1.5 (ค่าตอบแทนปี 2564 เท่ากับ 685,000 บาท) ผูจ้ ดั การกองทรัสต์เห็นว่าจํานวนเงินค่า
สอบบัญชีดงั กล่าวมีความเหมาะสม อีกทังยังได้เปรียบเทียบแล้วว่าเป็ นอัตราทีตํากว่าราคาตลาด
สําหรับผูส้ อบบัญชีจาก บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูต้ รวจสอบและลงความเห็นในงบการเงิน ของ
กองทรัสต์มาตังแต่ตน้ ทําให้มีความเข้าใจในการประกอบการของกองทรัสต์เป็ นอย่างดี อีกทังผูส้ อบบัญชีดังกล่าวได้
ปฎิบตั ิหน้าทีอย่างเหมาะสม และยังเป็ นผูม้ ีความรู ้ ความเชียวชาญ อีกทังไม่มคี วามสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับกองทรัสต์ฯ
และมีใบอนุญาตทะเบียนเลขทีผูส้ อบบัญชีโดยถูกต้องตามกฎหมาย ฉนันจึงเห็น สมควรพิจารณาแต่งตังให้ผสู้ อบบัญชี
จาก บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีในปี 2565 ของกองทรัสต์ต่อไป จึงเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
สามัญประจําปี 2565 พิจารณาและรับทราบ
ผูด้ าํ เนินการประชุมได้แจ้งให้ทประชุ
ี
มทราบว่าวาระที 5 เป็ นวาระแจ้งเพือทราบจึงไม่ตอ้ งลงคะแนนเสียง และ
ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหน่วยทีเข้าร่วมประชุมได้สง่ คําถามและแสดงความคิดเห็นเกียวกับวาระนี
ไม่มีผถู้ ือหน่วยทรัสต์ทีเข้าร่วมประชุมส่งคําถามหรือแสดงความคิดเห็น
มติ : วาระนีไม่ตอ้ งลงมติ ทีประชุมรับทราบการแต่งตังผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนประจําปี 2565

วาระที 6 พิจารณาเรืองอืนๆ (ถ้ามี)
เนืองจากไม่มีผถู้ ือหน่วยเสนอเรืองอืนๆ ให้พิจารณา
ผูด้ าํ เนินการประชุมชีแจงว่าตามทีทางกองทรัสต์ได้เปิ ดโอกาสให้ท่านผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ สามารถส่งข้อซักถามเข้า
มาล่วงหน้าก่อนการประชุมนัน ปรากฎว่าได้มีผถู ้ ือหน่วยทรัสต์คือ

คุณนายอดิศร ติระรัตน์ชยั เลิศ ได้สอบถามถึงสาเหตุราคาหุน้ ของหน่วยทรัสต์ในช่วง 2-3 ปี ทผ่ี านมา ราคาลงมา
ตลอดจากประมาณ 12 บาท เหลือไม่ถึง 8 บาทในปั จจุบัน และอยากทราบว่าสถานการณ์ของบริษัทประกันอาคเนย์
ประกันภัย ว่ามีผลกระทบอย่างไรกับกองทรัสต์
คุณ กานติ ม า เจริ ญ ไชยประเสริฐ ได้ชี แจงว่ า หากในเรื องการจัดทํา ประกั น ภัย อาคารของกองทรัส ต์นัน
กองทรัสต์ไม่ได้มีการจัดทําประกัน ภัยไว้กับทางบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จํากัด (มหาชน) และสําหรับบริษัทอาคเนย์ที
เป็ นผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ทีอยู่ใน 10 อันดับแรก คือ บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ไม่ใช่อาคเนย์ประกันภัย แต่
อย่างไรก็ตาม ทางผูจ้ ดั การกองทรัสต์เองก็ได้มีการติดตามสถานการณ์ดงั กล่าวและได้ติดต่อเข้าไปพูดคุยกับทีมฝ่ ายลงทุน
ของทางอาคเนย์ประกันชีวิต
คุณกานติมาได้เพิมเติมว่า ในมุมมองภาพรวม เป็ นไปได้ว่านักลงทุนบางรายมีการเปลียน sector การถือครอง
จากในช่วงก่อนเกิดสถานการณ์การระบาดโควิด-19 sector กอง REIT เป็ นทีน่าสนใจของนักลงทุน เนืองจากเป็ นการถือ
ครองเพือรับปั นผลต่อเนือง แต่จากการระบาดส่งผลให้ธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็ นโรงแรม ออฟฟิ ศ ห้างสรรพสินค้า โรงงานให้เช่า
ล้วนได้รบั ผลกระทบในแง่รายได้ และการจ่ายประโยชน์ตอบแทน จึงอาจทําให้มีการย้ายไปถือสินทรัพย์ประเภทอืนแทน
เพื อรอดูส ถานการ์ก่ อ น เมื อกองรีท ส์ฟื นตัว จึง ค่ อยกลับ มาซือใหม่ แต่ ห ากมองในมุมของกองทรัส ต์เ อง ตามทีทาง
กองทรัสต์ได้มีการช่วยเหลือผูเ้ ช่าเพือประคับประคองให้ผ่านพ้นวิกฤต ซึงส่งผลกระทบทังในรูปอัตราการเช่าและรายได้
และยังกระทบต่อเนืองมาถึงราคาประเมินมูลค่าทรัพย์สินในปี 2563 และ 2564 ทีเกิดการขาดทุนจากการประเมิน เหล่านี
ล้วนส่งผลให้ผถู้ ือหน่วยเกิดความกังวล ซึงอาจนับเป็ นอีกสาเหตุทีประกอบกัน แต่ก็มีผถู้ ือหน่วยบางรายก็โทรเข้ามาพูดคุย
สอบถาม และยังให้คาํ แนะนําให้ช่วยเหลือผูเ้ ช่า อย่างน้อยยังได้บา้ ง ดีกว่าไม่มีเลย พร้อมทังกล่าวว่าราคาตอนนีน่าสนใจ
มาก จะซือเพิมเติมมาเฉลียต้นทุนเดิม ในระหว่างทีรอให้สถานการณ์ดีขึน
มีคาํ ถามเพิมเติมจากผูเ้ ข้าร่วมประชุม
ธนาคารออมสิน ผูร้ บั มอบฉันทะ ได้มขี อ้ ซักถามถึงแผนการเพิมทรัพย์สิน ในปี 2565
คุณกานติมา เจริญไชยประเสริฐ ได้เรียนชีแจงว่า ในปี 2565 นียังไม่มีแผนการเพิมทรัพย์ แต่กองทรัสต์มีการ
พิจารณาอยู่ตลอด ขอดูสถานการณ์ เนืองจากว่าทางเจ้าของทรัพย์สินเสนอราคาทีสูง และในขณะทีทางกองทรัสต์ก็
ต้องการทรัพย์สินในราคาทีถูก จึงทําให้การเจรจายังไม่ประสบความสําเร็จ แต่อย่างไรก็ตามทางกองทรัสต์ก็จะพยายาม
เพือให้กองทรัสต์ได้ประโยชน์สงู ทีสุด
ผูด้ าํ เนินการประชุมได้สอบถามทีประชุมว่ามีขอ้ คิดเห็น หรือข้อซักถามอืนใดอีกหรือไม่

เมือไม่มีผถู้ ือหน่วยทรัสต์ทีเข้าร่วมประชุมท่านใดให้ขอ้ คิดเห็นหรือซักถามเพิมเติม ผูด้ าํ เนินการประชุมขอเรียน
เชิญให้ประธานในทีประชุมกล่าวปิ ดประชุม
ประธานในทีประชุม กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ทีเข้าร่วมประชุม และปิ ดประชุมเมือเวลา 15.00 น.
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