
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสตป์ระจาํปี 2565  

ผ่านสื�ออเิล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

ทรัสตเ์พื�อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท 

วัน เวลา และสถานที�ประชุม 

วนัองัคารที� 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชมุผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

เริ�มประชุม เวลา 14.00 น. 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการและผูบ้รหิาร บริษัท อมตะ ซมัมิท รีทส ์แมเนจเมน้ท ์จาํกดั ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต ์

1. นายอภินนัท ์ณ ระนอง    ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 

2. นายสรวล สนิทวงศ ์ณ อยุธยา   กรรมการอิสระ 

3. นางสาวกานติมา เจรญิไชยประเสรฐิ    กรรมการผูจ้ดัการ   

4. นางสาวติลดา แซ่เตื �อง   ผูอ้าํนวยการฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธแ์ละสนบัสนนุการปฏิบติังาน 

 

คณะกรรมการและผูบ้รหิาร บรษัิท อมตะ ซมัมิท เรดดี � บิลท ์จาํกดั ในฐานะผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์

1. นายวิบลูย ์กรมดิษฐ์     กรรมการ 

2. นางสาวจนัจิรา แยม้ยิ �ม   กรรมการผูจ้ดัการ 

 

ผูบ้รหิาร บรษิัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกดั ในฐานะทรสัตี 

1. นางสาวศศนนัท ์สิรวิชญ์   ผูบ้รหิารฝ่ายจดัการธุรกิจอสงัหารมิทรพัย ์#1  

 

ผูส้อบบญัชี บรษัิท สาํนกังาน อี วาย จาํกดั 

1. นางสาวสพุรรณี ตรยิานนัทกลุ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 

2. นางสาวฐิติพร ลมเมฆ   ผูจ้ดัการ 
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นางสาวติลดา แซ่เตื�อง  ผูด้าํเนินการประชุมไดแ้นะนาํคณะกรรมการและผูบ้ริหารบริษัท อมตะ ซัมมิท รีทส ์

แมเนจเม้นท ์จาํกัด (บริษัทฯ) ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต ์ ผู้แทนจากบริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี � บิลท ์จาํกัด ซึ�งเป็น

ผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์ ผูแ้ทนจากบริษัท หลกัทรัพยจ์ัดการกองทุนกสิกรไทย จาํกัด ซึ�งเป็นทรสัตีของกองทรสัต ์และ

ผูส้อบบญัชีจากบรษิัท สาํนกังาน อี วาย จาํกดั 

ผูด้าํเนินการประชุมไดชี้ �แจงต่อที�ประชุมว่า ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั �งที� 1/2565 เมื�อวนัที� 11 กุมภาพนัธ์ 

2565 ไดก้าํหนดรายชื�อผูถื้อหน่วยทรสัตที์�มีสิทธิเขา้รว่มประชมุสามัญผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจาํปี 2565  ในวนัที� 1 มีนาคม 

2565  ซึ�งตามทะเบียนปรากฏรายชื�อผูถื้อหน่วยทรสัตมี์สิทธิเขา้ร่วมประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจาํปี 2565 จาํนวน

ทั�งสิ�น 1,247 ราย รวมจํานวนหน่วยทรัสต์ที�จาํหน่ายแล้วทั�งหมดของกองทรัสต์ 357,890,000 หน่วย  ทั�งนี� มีผู้ถือ

หน่วยทรสัตเ์ขา้ร่วมการประชุมดว้ยตนเอง จาํนวน 4 ราย และผูม้อบฉันทะจาํนวน 55 ราย รวมจาํนวนผูถื้อหน่วยทรัสต์ 

59 ราย รวมเป็นจาํนวนทั�งสิ �น 251,140,600 หน่วย คิดเป็นรอ้ยละ 70.1726 ของจาํนวนหน่วยทรัสต์ที�จาํหน่ายแลว้

ทั�งหมดของกองทรสัต ์ถือว่าครบองคป์ระชุมตามสญัญาก่อตั�งทรสัต ์ซึ�งกาํหนดใหก้ารประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตจ์ะตอ้งมีผู้

ถือหน่วยทรสัตเ์ขา้ร่วมประชมุรวมกนัทั�งหมด ไม่นอ้ยกว่า 25 ราย และจะตอ้งมีหน่วยทรสัตน์บัรวมกนัไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 

ของจาํนวนหน่วยทรสัตที์�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมด  

ผูด้าํเนินการประชมุไดเ้รียนเชิญนายอภินนัท ์ณ ระนอง ประธานกรรมการบรษัิทฯ กลา่วตอ้นรบัผูถื้อหน่วยทรสัต์

และเปิดการประชุม และแจง้ใหท้ี�ประชุมทราบว่า ตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ�งประชุมเมื�อวันที� 23 มีนาคม 2565 

เนื�องดว้ยความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื �อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ที�จาํนวนผู้ติดเชื�อ

รายวันเพิ�มสงูขึ �น บริษัทฯ มีความตระหนกัและความห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภยัของผูถื้อหน่วยทรสัต ์และผูท้ี �มี

ส่วนร่วมในการประชุม ดังนั�นบริษัทฯ จึงเห็นสมควรว่าใหมี้การจดัประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจาํปี 2565 ผ่านสื�อ

อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เท่านั�น เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที�กําหนดในกฎหมายที�เกี�ยวข้องกับการประชุมผ่านสื�อ

อิเล็กทรอนิกส ์และขอมอบหมายใหผู้ด้าํเนินการประชมุทาํหนา้ที�ดาํเนินการประชมุ  

ผูด้าํเนินการประชุมไดแ้จง้ต่อที�ประชุมทราบว่า เพื�อเป็นการส่งเสริมการกาํกับดแูลกิจการที�ดีและเป็นการปฏิบตัิ

ต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ท ุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจ ําปี 2565 ผ่านสื�อ

อิเล็กทรอนิกสใ์นครั�งนี � บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตเ์สนอวาระการประชุมสาํหรบัการประชุมสามัญผู้ถือ

หน่วยทรัสต์ประจําปี 2565 โดยผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของกองทรัสต์ ระหว่างวันที� 1 

พฤศจิกายน 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 แต่ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหน่วยทรสัตท์่านใดเสนอวาระการประชุมเขา้มา อีกทั�ง

บริษัทฯ ไดด้าํเนินการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสตป์ระจาํปี 2565 พรอ้มเอกสารประกอบการ

ประชมุทางเว็บไซตข์องกองทรสัตร์วมถึงแจง้ข่าวเผยแพรเ่อกสารดงักล่าวบนเว็บไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ตั�งแต่วันที� 25 มีนาคม 2565  และไดจ้ัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผูถื้อหน่วยทรสัตท์ุกท่านทางไปรษณียต์ั�งแต่วันที� 1 
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เมษายน 2565  พร ้อมทั�งประกาศลงหนังสือพิมพ์ข่าวผู้ถือหุน้ในวันที� 9 เมษายน 2565 เพื�อให้ทางผู้ถือหน่วยทรัสต์

สามารถพิจารณาขอ้มลูในการประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจาํปี 2565 ไดล้ว่งหนา้ก่อนวนัประชมุ 

 

ผูด้าํเนินการประชุมอธิบายระเบียบการประชมุใหที้�ประชมุทราบ ดงันี � 

ท เนื�องจากในการประชมุครั�งนี � ทุกวาระเป็นวาระแจง้เพื�อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน 

ท บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหน่วยทรสัตส์่งคาํถามหรือคาํแนะนาํมาก่อนการประชุมและรวบรวมมา

ตอบทา้ยวาระการประชุมที�เกี�ยวขอ้ง 

ท บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้่านผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ละผูร้บัมอบฉันทะ สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นใน

ประเด็นที�เกี�ยวข้องในแต่ละวาระ โดยในการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอใหผู้้ถือหน่วยทรัสตแ์จ้งชื�อและ

นามสกุล พรอ้มทั�งระบุว่าเป็นผูถื้อหน่วยทรสัตม์าประชุมดว้ยตนเองหรือผูร้บัมอบฉันทะ เพื�อประโยชนใ์นการบันทึก

รายงานการประชมุ โดยผ่านช่องทางดงันี � 

o ช่องทางการสนทนาระบบพิมพข์อ้ความ (CHAT) ในหนา้ต่าง E-Meeting (Zoom) ในการสง่คาํถาม 

โดยเลือกสง่ไปที� AMATAR Q&A  

o ช่องทางการสนทนาระบบเสียง ซึ�งผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะกดปุ่ มยกมือ หลงัจากที�เจ้าหน้าที�ควบคุม

ระบบคาํเชิญใหส้นทนาได ้ใหเ้ปิดไมโครโฟนที�อปุกรณข์องตนเอง และกรุณาปิดไมโครโฟนหลงัจาก

ที�สนทนาเสรจ็ทกุครั�ง  

ในกรณีที�ผูถื้อหน่วยทรสัตห์รือผูร้บัมอบฉันทะมีคาํถามหรือความเห็นที�นอกเหนือจากวาระที�กาํลงัพิจารณาอยู่ 

ขอใหส้อบถามหรือใหค้วามเห็นในช่วงทา้ยของการประชุม และขอใหแ้สดงความเห็นหรือสอบถามอย่างกระชบั เพื�อเปิด

โอกาสใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตร์ายอื�นไดใ้ชสิ้ทธิ  

ต่อจากนั�น ผู้ดาํเนินการประชุมเรียนเชิญกรรมการผูจ้ัดการนาํเสนอรายงานตามระเบียบวาระการประชุมใหท้ี�

ประชมุทราบ ดงันี � 

วาระที� 1  พิจารณาและรับทราบผลการดาํเนินงานของกองทรัสตป์ระจาํปี 2563 ที�ได้เผยแพร่บนเว็บไซตเ์มื�อ

วันที� 9 เมษายน 2564 

คุณกานติมา เจริญไชยประเสริฐ ได้แจ้งต่อที�ประชุมว่า บริษัทฯ ไดจ้ัดทาํสรุปขอ้มูลผลการดาํเนินงานของ

กองทรสัตส์ิ �นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2563 และไดเ้ผยแพรบ่นหนา้เว็บไซตข์องกองทรสัตเ์มื�อวนัที� 9 เมษายน 2564 แทนการ

จดัประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจาํปี 2564 ทั�งนี �ไดจ้ดัสง่สาํเนาใหก้บัทางตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และไดจ้ดัสง่ไป

พรอ้มหนังสือเชิญประชุมในครั�งนี � โดยมีรายละเอียดสาํเนารายงานดังกล่าวปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 1 เพื�อใหผู้้ถือ

หน่วยทรสัตร์ว่มกนัพิจารณาและรบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานดงักล่าว  
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ผูด้าํเนินการประชมุแจง้ใหท้ี�ประชมุทราบว่าวาระที� 1 เป็นวาระแจง้เพื�อทราบจึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง และได้

เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหน่วยที�เขา้ร่วมประชมุไดส้ง่คาํถามและขอ้คิดเห็นเกี�ยวกบัวาระที� 1  

 ไม่มผีูถื้อหน่วยทรสัตท์่านใดแสดงความคิดเห็นและซกัถามเพิ�มเติม  

มติ   :  วาระนี �ไม่ตอ้งลงมติ ที�ประชมุรบัทราบผลการดาํเนินงานของกองทรสัตส์าํหรบัปี 2563 

 

วาระที� 2  พิจารณาและรับทราบผลการดาํเนินงานของกองทรัสต ์ประจาํปี 2564 

คุณกานติมา เจริญไชยประเสริฐ ได้รายงานต่อที�ประชุมว่า ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 กองทรัสต์มีทุนจด

ทะเบียนอยู่ที� 3,421.43 ลา้นบาท มีจาํนวนหน่วยทรสัตที์�จาํหน่ายแลว้ทั�งหมด ณ วันสิ�นงวด เป็นจาํนวน 357,890,000 

หน่วย ภาพรวมของผลการดาํเนินงานในปี 2564 กองทรสัตม์สิีนทรพัยร์วมทั�งสิ �น 4,888.64 ลา้นบาท หนี�สินรวม �,�32.23 

ลา้นบาท สินทรพัยส์ทุธิ 3,556.41 ลา้นบาท รายไดร้วม 344.25 ลา้นบาท มีอตัราส่วนเงินกูยื้มต่อสินทรพัยร์วม อยู่ที�รอ้ย

ละ 25 และมมีลูค่าสินทรพัยส์ทุธิต่อหน่วย เท่ากบั 9.9371 บาท 

สาํหรบัทรพัยส์ินที�กองทรสัตเ์ขา้ไปลงทุนประกอบดว้ยอาคารโรงงานจาํนวนรวมทั�งสิ�น 88 อาคาร พื �นที�เช่ารวม

จาํนวน 160,586.52 ตารางเมตร แบ่งเป็น 2 สว่น คือ 

1. สิทธิการเช่าที�ดินและอาคารโรงงานเป็นระยะเวลา 30 ปี มีโรงงานทั�งหมด 63 อาคาร พื �นที�เช่า 112,178.52 

ตารางเมตร คิดเป็นรอ้ยละ 70 ของจาํนวนพื �นที�เช่ารวม 

2. กรรมสิทธิ�ในที�ดินและอาคารโรงงานซึ�งมีโรงงานจาํนวน 25 อาคาร พื�นที�เช่าจาํนวน 48,408 ตารางเมตร คิด

เป็นรอ้ยละ 30 ของจาํนวนพิ �นที�เช่ารวม 

ทั�งนี � สถานที�ตั �งของทรัพยสิ์นตั�งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี � ชลบุรี จาํนวน 85 อาคาร และอยู่ในนิคม

อุตสาหกรรมอมตะซิตี � ระยอง จาํนวน 3 อาคาร สว่นอัตราการเช่าพื �นที�เฉลี�ย ณ สิ �นปีอยู่ที�รอ้ยละ 83 

หากพิจารณารายไดโ้ดยแยกสดัส่วนตามสญัชาตินั�น โดยหลักเป็นสญัชาติญี�ปุ่ นรอ้ยละ 53 รองลงมาเป็น

สญัชาติเอเชยีรอ้ยละ 20 อเมรกิารอ้ยละ 12 ยโุรปรอ้ยละ 11  ไทยและอื�น ๆ อยู่ที�รอ้ยละ 4 แต่ทั�งนี�เมื�อพิจารณารายไดโ้ดย

แยกสดัส่วนตามประเภทของอตุสาหกรรม ปรากฏว่าเป็นธุรกิจกระบวนการผลิตต่างๆ รอ้ยละ 34 ชิ �นส่วนยานยนตค์ิดเป็น

รอ้ยละ 25 ชิ �นสว่นเครื�องจกัรคิดเป็นรอ้ยละ 12 เครื�องอุปโภคบริโภคคิดเป็นรอ้ยละ 15 โลจิสติกสแ์ละอื�นๆ คิดเป็นรอ้ยละ 

9  บริการคิดเป็นรอ้ยละ 5  ซึ�งแสดงใหเ้ห็นว่ากลุ่มธุรกิจที�เขา้มาลงทุนนั�นมกีารกระจายตวัและมีความหลากหลาย ซึ�งจะ

ส่งผลดีต่อกองทรสัตใ์นการจดัหาลูกคา้ โดยจาํแนกสดัส่วนรายไดข้องผูเ้ช่าของกองทรสัต ์10 อนัดบัแรกตามขนาดของ

พื�นที�เช่าคือ ผูเ้ช่าที�เช่าอาคารพื �นที�มากกว่า 5,000 ตารางเมตร ผู้เช่าที�เช่าพื�นที�ระหว่าง 4,001-5,000 ตารางเมตร และ 
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ระหว่าง 3,000-4,000 ตารางเมตร คิดเป็นรอ้ยละ 44, 11 และ 45 ตามลาํดบั ในส่วนอัตราการต่อสญัญาเช่าของผู้เช่าที�

ครบกาํหนดสญัญา ในปี 2564 อยู่ที�รอ้ยละ 74 

สาํหรบัอายุคงเหลือของสญัญาเช่า ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564 คิดเป็นอัตราส่วนของพื �นที�ที�มีผูเ้ช่าทั�งหมด มี

ดงันี � อายขุองสญัญาเช่าที�จะครบกาํหนดในปี 2565, 2566, 2567 และ 2568 คิดเป็นรอ้ยละ 31, 25, 35 และ 9 ตามลาํดบั  

ผูด้าํเนินการประชมุไดแ้จง้ใหท้ี�ประชมุทราบว่าวาระที� 2 เป็นวาระแจง้เพื�อทราบจึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง และ

ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหน่วยที�เขา้ร่วมประชมุไดส้ง่คาํถามและแสดงความคิดเห็นเกี�ยวกบัวาระนี �  

ไม่มีผูถื้อหน่วยทรสัตที์�เขา้ร่วมประชมุสง่คาํถามหรือแสดงความคิดเห็น  

มติ   :  วาระนี �ไม่ตอ้งลงมติ ที�ประชมุรบัทราบผลการดาํเนินงานของกองทรสัต ์สาํหรบัรอบปีบญัชีสิ �นสดุ วนัที� 31 ธันวาคม 

2564  

วาระที� 3 พิจารณาและรับทราบงบแสดงสถานะทางการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 

31 ธันวาคม 2564 

คณุกานติมา เจริญไชยประเสรฐิ ไดร้ายงานงบแสดงสถานะทางการเงนิและงบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ สาํหรบัปี

สิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564 ซึ�งไดผ่้านการตรวจสอบและรับรองงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสังกัดบริษัท 

สาํนักงาน อีวาย จาํกัด โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิ้จารณาอนุมัติงบแสดงสถานะทางการเงินและงบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จดังกล่าวแลว้เมื�อวนัที� 11 กุมภาพนัธ ์2565 และเห็นสมควรแจง้ต่อที�ประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตเ์พื�อรบัทราบ 

ทั�งนี�รายละเอียดงบแสดงสถานะทางการเงินและงบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็มีดงัต่อไปนี � 

งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 

รายการ (หน่วย:ล้านบาท) 2564 2563 
เปลี�ยนแปลง 

(ร้อยละ) 

สินทรัพยร์วม 4,888.64 4,934.95 (0.94) 

หนี�สินรวม 1,332.23 1,337.55 (0.40) 

สินทรัพยสุ์ทธิ 3,556.41 3,597.39 (1.14) 

ทุนที�ได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต ์ 3,421.43 3,478.69 (1.65) 

กาํไรสะสม 134.98 118.70 13.72 

สาํหรบัสินทรพัยร์วม ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564 นั�นอยู่ที� 4,888.64 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 0.94 จากปี 2563 

ซึ�งมีสินทรพัยร์วมอยู่ที� 4,934.95 ลา้นบาท สาํหรบัหนี �สินรวมอยู่ที� 1,332.23 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 0.4 จากปี 2563 ซึ�ง
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อยู่ที� 1,337.55 ลา้นบาท ซึ�งในจาํนวนนี�จะเป็นเงินกูยื้มระยะยาวจาํนวน 1,200 ลา้นบาท ในปี 2564 กองทรสัตม์ีสินทรพัย์

สทุธิจาํนวน 3,556.41 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 1.14 จากปี 2563 ที�มีสินทรพัยส์ทุธิเท่ากบั 3,597.39 ลา้นบาท กองทรสัตม์ี

กาํไรสะสม ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 อยู่ที� 134.98 ลา้นบาท เพิ�มขึ �นรอ้ยละ 13.72 จากปี 2563 ซึ�งอยู่ที� 118.70 ลา้น

บาท 

 

 งบกาํไรขาดทุน สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564 

  รายการ (หน่วย: ล้านบาท) 2564 2563 
เปลี�ยนแปลง 

(รอ้ยละ) 

   รายได้รวม 344.25 363.76 (5.36) 

   ค่าใช้จ่ายรวม 99.90 93.18 7.22 

   รายได้สุทธจิากการลงทุน 244.35 270.54 (9.69) 

   รายการกาํไรสุทธิที�เกิดขึ�นจากเงนิลงทุนในหลักทรัพย ์ 0.46 0.65 (29.19) 

   รายการขาดทุนจากการเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ของเงนิลงทุน 

(58.53) (66.69) 12.24 

   การเพิ�มขึ�นในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 186.28 204.53 (8.93) 
 

สาํหรับผลประกอบการสาํหรับระยะเวลาตั�งแต่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที� 31 ธันวาคม 2564 กองทรัสต์มี

รายไดร้วมทั�งสิ �น 344.25 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 5.36 จากปี 2563  ซึ�งมีรายไดร้วมอยู่ที� 363.76 ลา้นบาท  กองทรสัตม์ี

ค่าใชจ้่ายรวมจาํนวน 99.90 ลา้นบาท เพิ�มขึ �นรอ้ยละ 7.22 จากปี 2563 ซึ�งมีค่าใชจ่้ายรวมอยู่ที� 93.18 ลา้นบาท ทาํให้

กองทรสัตมี์รายไดส้ทุธิจากการลงทุนในปี 2564 เท่ากับ 244.35 ลา้นบาท ในขณะที�ปี 2563 กองทรสัตม์ีรายไดส้ทุธิจาก

การลงทนุ เท่ากบั 270.54 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 9.69 เมื�อรวมรายการกาํไรสทุธิที�เกิดขึ �นจากเงินลงทนุจาํนวน �.46 ลา้น

บาทและรายการขาดทุนจากการเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน จาํนวน 58.53 ล้านบาท แล้วทําให้

กองทรสัตมี์การเพิ�มขึ �นในสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงาน เป็นจาํนวนเงิน 186.28 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 8.93 จากปี 

2563  ซึ�งมีการเพิ�มขึ �นในสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงาน เป็นจาํนวนเงิน 204.53 ลา้นบาท 

ผูด้าํเนินการประชุมไดแ้จง้ว่าตามที�กองทรสัตไ์ดเ้ปิดโอกาสใหท้่านผูถื้อหน่วยทรสัตส์่งคาํถามเขา้มาล่วงหนา้

ก่อนการประชุมไดน้ั�น มีท่านผูถื้อหน่วยทรสัตค์ือ นายสมบัติ กุลสถิตพร ผูม้อบฉันทะ ไดส้อบถามว่ารายไดค้่าเช่าในปี 

2565 และปีถดัๆ ไป จะเริ�มมีแนวโนม้กลบัไปใกลเ้คียงกบัช่วงปี 2560-2562 หรือก่อนวิกฤติโควิด-19 ไดห้รือไม่ อย่างไร 

คุณกานติมา เจริญไชยประเสริฐ ไดชี้ �แจงว่า รายไดค้่าเช่าในปี 2563-2564 นั�น ไดร้บัผลกระทบโดยตรงจาก

สถานการณก์ารระบาดของไวรสัโควิด-19 เนื�องจากผูเ้ช่าสว่นใหญ่เป็น SME ดาํเนินธุรกิจในรูปสายการผลิต พอเกิดวิกฤต

มีการล๊อคดาวน ์มีการปิดประเทศกัน ทาํใหก้ารส่งออกชะงักงัน การบริโภคในประเทศก็ลดลง ผู้เช่าก็เดือดรอ้น ทาง
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ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ตอ้งเข้าไปเจรจากับผู้เช่าเพื�อรับทราบปัญหา และไดร้่วมกันกับผู้จัดการกองทรัสต์เพื�อออก

มาตรการ การใหค้วามช่วยเหลือและประคับประคองใหผู้เ้ช่าผ่านพน้วิกฤตินี�ไปดว้ยกัน ซึ�งการช่วยเหลือดงักล่าวส่งผล

กระทบกับกองทรสัตท์ั�งในรูปอตัราค่าเช่าและรายได ้แต่เนื�องจากสถานการณปั์จจุบนัแมก้ารระบาดจะยังคงหนกัอยู่ แต่

ในสว่นของภาคธุรกิจยงัสามารถดาํเนินการต่อไปได ้จึงส่งผลใหภ้าพรวมเป็นไปในทางที�ดีขึ �น และไดข้อใหค้ณุจนัจิรา แยม้

ยิ �ม กรรมการผูจ้ดัการ บรษิัท อมตะ ซมัมิท เรดดี � บิลท ์จาํกดั ในฐานะผูบ้ริหารอสงัหารมิทรพัย ์ใหข้อ้คิดเห็นเพิ�มเติม 

คณุจนัจิรา ขอเรียนชี�แจงว่ามีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันกับคณุกานติมา ว่าภาพรวมมีแนวโนม้เป็นไปใน

ทิศทางที�ดีขึ �น เนื�องจากสถานการณก์ารระบาดของไวรสัโควิด-19 เป็นปัจจัยหลกั ที�ทาํใหก้องทรสัตแ์ละผูเ้ช่าประสบ

ปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจและในปีที�ผ่านมามาตรการปิดประเทศก็มีผลต่อการลงทุนเพราะว่าเป็นการชะลอนกัลงทุนราย

ใหม่ที�เขา้มาลงทุนเพิ�มและในการหาผูเ้ช่าในปีที�ผ่านๆ มาก็ทาํไดไ้ม่ง่ายนกั ประกอบกับมาตราการปิดประเทศมีผลกับผู้

เช่าปัจจุบนัเนื�องจากว่าผูเ้ช่าสว่นใหญ่เป็น SME ดาํเนินธุรกิจในรูปสายการผลิต เมื�อเจอสถานการณก์ารระบาดของไวรสั

โควิด-19 ยาวนานต่อเนื�องกว่า 2 ปีที�อยู่มาไดจ้นถึงทุกวันนี �ก็ตอ้งช่วยกันประคบัประคองกันมา และช่วยเหลือผูเ้ช่าโดย

การใหส้่วนลดหรือขยายระยะเวลาการชาํระ ซึ�งในปลายปีที�ผ่านมาเริ�มมีผูเ้ช่ารายใหม่เขา้มา เนื�องจากการเปิดประเทศ 

โดยภาพรวมเป็นไปทางที�ดีขึ �น 

ผูด้าํเนินการประชมุไดแ้จง้ใหท้ี�ประชมุทราบว่าวาระที� 3 เป็นวาระแจง้เพื�อทราบจึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง และ

ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหน่วยที�เขา้ร่วมประชมุไดส้ง่คาํถามและแสดงความคิดเห็นเกี�ยวกบัวาระนี �เพิ�มเติม 

ไม่มีผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี�เขา้ร่วมประชมุสง่คาํถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม  

มติ   :  วาระนี �ไม่ตอ้งลงมติ ที�ประชมุรบัทราบงบการเงินของกองทรสัต ์สาํหรบัรอบปีบญัชีสิ �นสดุ วันที� 31 ธันวาคม 2564 

ที�ผ่านการตรวจสอบและรบัรองจากผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต บรษิัท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

วาระที� 4  พิจารณาและรับทราบเรื�องการจ่ายประโยชนต์อบแทนสาํหรับปี 2564 และการลดทุนชาํระแล้วครั�งที� 

4 

คณุกานติมา เจริญไชยประเสริฐ รายงานการจ่ายประโยชนต์อบแทนต่อที�ประชุมว่า กองทรสัตม์ีนโยบายการ

จ่ายประโยชนต์อบแทนตามเกณฑท์ี�กาํหนดไวใ้นสญัญาก่อตั�งทรสัต ์โดยกาํหนดใหผู้จ้ดัการกองทรสัตจ์่ายประโยชนต์อบ

แทนแก่ผูถ้ือหน่วยทรสัตไ์ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 90 ของกาํไรสทุธิที�ปรบัปรุงแลว้ของรอบปีบญัชี โดยจ่ายประโยชนต์อบแทนไม่

เกินกว่าปีละ 4 ครั�งต่อรอบปีบญัชีนั�น 

สาํหรบัผลการดาํเนินงานรอบระยะเวลาตั�งแต่วันที� 1 มกราคม 2564 ถึงวนัที� 31 ธันวาคม 2564 กองทรสัตมี์

กาํไรสุทธิจากการดาํเนินงานรวมทั�งสิ �น 244.35 ลา้นบาท ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดท้าํการจ่ายประโยชนต์อบแทนสาํหรบัปี 

2564 จาํนวน 3 ครั �ง และจ่ายลดทนุครั�งที� 4 โดยมีรายละเอียดดงันี � 
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การจ่ายประโยชนต์อบแทนครั�งที� 1 สาํหรบัผลการดาํเนินงานรอบระยะเวลาระหว่าง 1 มกราคม 2564 ถึง 31 

มีนาคม 2564 ไดมี้การจ่ายประโยชนต์อบแทนในอตัรา 0.160 บาทต่อหน่วยทรสัต ์จ่ายเมื�อวนัที� 15 มิถนุายน 2564  

การจ่ายประโยชนต์อบแทนครั�งที� 2 สาํหรบัผลการดาํเนินงานรอบระยะเวลาระหว่าง 1 เมษายน 2564 ถึง 30 

มิถนุายน 2564 ไดม้ีการจ่ายประโยชนต์อบแทนในอตัรา 0.160  บาทต่อหน่วยทรสัต ์จ่ายเมื�อวนัที� 14 กนัยายน 2564  

การจ่ายประโยชนต์อบแทนครั�งที� 3 สาํหรบัผลการดาํเนินงานรอบระยะเวลาระหว่าง 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 

30 กนัยายน 2564 ไดม้ีการจ่ายประโยชนต์อบแทนในอตัรา 0.155 บาทต่อหน่วยทรสัต ์จ่ายเมื�อวนัที� 14  ธันวาคม 2564  

แตส่าํหรบัผลการดาํเนินงานรอบระยะเวลาระหว่าง 1 ตลุาคม 2564  ถึง 31 ธันวาคม 2564 กองทรสัตง์ดจ่าย

ประโยชนต์อบแทน เนื�องจากเมื�อปลายปีกองทรสัตไ์ดจ้ัดใหมี้การประเมินมลูค่าทรพัยส์ินประจาํปีของกองทรสัต ์และเกิด

รายการขาดทุนจากการประเมินมูลค่ายุติธรรมจาํนวน 58.53 ล้านบาท ดังนั �นที�ประชุมคณะกรรมการของผู้จัดการ

กองทรสัต ์ครั�งที� 1/2565  เมื�อวนัที� 11 กุมภาพนัธ ์2565  จึงไดมี้มติอนุมตัิการลดทนุจดทะเบียนชาํระแลว้ครั�งที� 4 โดยลด

มูลค่าของหน่วยทรัสต์ในอัตรา 0.155 บาทต่อหน่วยทรัสต์ คิดเป็นจาํนวนเงิน 55.47 ลา้นบาท คงเหลือทุนชาํระแล้ว  

3,365.96 ลา้นบาท และมีมลูค่าที�ตราไวข้องหน่วยทรสัตค์งเหลือในอตัรา 9.405 บาทต่อหน่วยทรสัต ์ ซึ�งไดจ่้ายเงินคืนทนุ

ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตใ์นวนัที� 21 มีนาคม 2565 ทั�งนี�การจ่ายคืนมูลค่าหน่วยทรสัตจ์ากการลดทนุดงักล่าวเพื�อเป็นการลด

สภาพคล่องส่วนเกินจากรายการขาดทุนสทุธิที�ยงัไม่เกิดขึ �นจากการประเมินมูลค่าเงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิ

การเช่า  

ทั�งนี�รวมจ่ายประโยชนต์อบแทนสาํหรบัผลการดาํเนินงานของปี 2564 จาํนวน 0.475 บาทต่อหน่วย และการ

จ่ายลดทุนจาํนวน 0.155 บาทต่อหน่วยทรสัต ์รวมจ่ายออกจาํนวน 0.630 บาทต่อหน่วย หรือคิดเป็นอตัราผลตอบแทนต่อ

มลูค่าหุน้ที�ตราไวเ้ท่ากับรอ้ยละ 6.7  

โดยภาพรวมตั�งแต่จัดตั�ง กองทรสัตไ์ดมี้การจ่ายประโยชนต์อบแทนทั�งสิ �น 4.210 บาทต่อหน่วย และจ่ายคืน

เงินลดทนุจาํนวน 0.595 บาทต่อหน่วย รวมจ่ายทั�งสิ �น 4.805 บาทต่อหน่วยทรสัต ์ 

ผูด้าํเนินการประชมุไดแ้จง้ใหท้ี�ประชมุทราบว่าวาระที� 4 เป็นวาระแจง้เพื�อทราบจึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง และ

ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหน่วยที�เขา้ร่วมประชมุไดส้ง่คาํถามและแสดงความคิดเห็นเกี�ยวกบัวาระนี � 

ไม่มีผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี�เขา้ร่วมประชมุสง่คาํถามหรือแสดงความคิดเห็น  

มติ  :  วาระนี �ไม่ตอ้งลงมติ ที�ประชมุรบัทราบการจ่ายประโยชนต์อบแทนสาํหรบัปี 2564 และการลดทนุชาํระแลว้ครั�งที� 4 
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วาระที� 5 พิจารณาและรับทราบการแต่งตั�งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี 2565 

คณุกานติมา เจริญไชยประเสริฐ ไดช้ี �แจงต่อที�ประชุมว่า ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ห็นสมควรใหแ้ต่งตั�งผูส้อบบญัชี 

จากบรษัิท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีในรอบบญัชีปี 2565 ใหแ้ก่กองทรสัตต์่อไป โดยมีรายชื�อดงัต่อไปนี � 

1. นางสาวสพุรรณี ตรยิานนัทกลุ  ผูส้อบบญัชีรบัใบอนญุาตทะเบียนเลขที� 4498 และ/หรือ 

2. นางสาววธู ขยนัการนาวี  ผูส้อบบญัชีรบัใบอนญุาตทะเบียนเลขที� 5423 และ/หรือ 

3. นางสาวอิศราภรณ ์วิสทุธิญาณ    ผูส้อบบญัชีรบัใบอนญุาตทะเบียนเลขที� 7480 

โดยกาํหนดใหผู้ส้อบบัญชีท่านใดท่านหนึ�งขา้งตน้ เป็นผู้ทาํการตรวจสอบและลงนามแสดงความเห็นต่องบ

การเงินของกองทรสัตฯ์ โดยมีค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 695,000 บาท ซึ�งเป็นอัตราที�เพิ�มขึ �นจากปีก่อนหนา้จาํนวน 10,000 

บาท คิดเป็นอตัราเพิ�มขึ �นรอ้ยละ 1.5 (ค่าตอบแทนปี 2564 เท่ากบั 685,000 บาท) ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ห็นว่าจาํนวนเงินค่า

สอบบญัชีดงักลา่วมีความเหมาะสม อีกทั �งยงัไดเ้ปรียบเทียบแลว้ว่าเป็นอตัราที�ต ํ�ากว่าราคาตลาด 

สาํหรบัผูส้อบบัญชีจาก บริษัท สาํนักงาน อีวาย จาํกัด เป็นผูต้รวจสอบและลงความเห็นในงบการเงินของ

กองทรสัตม์าตั�งแต่ตน้ ทาํใหมี้ความเขา้ใจในการประกอบการของกองทรสัต์เป็นอย่างดี อีกทั�งผูส้อบบัญชีดังกล่าวได้

ปฎิบติัหนา้ที�อย่างเหมาะสม และยงัเป็นผูมี้ความรู ้ความเชี�ยวชาญ อีกทั�งไม่มคีวามสมัพนัธห์รือส่วนไดเ้สียกับกองทรสัตฯ์  

และมีใบอนุญาตทะเบียนเลขที�ผูส้อบบญัชีโดยถูกตอ้งตามกฎหมาย ฉนั�นจึงเห็นสมควรพิจารณาแต่งตั�งใหผู้ส้อบบญัชี

จาก บริษัท สาํนกังาน  อีวาย จาํกัด เป็นผูส้อบบญัชีในปี 2565 ของกองทรสัตต์่อไป จึงเสนอใหท้ี�ประชมุผูถ้ือหน่วยทรสัต์

สามญัประจาํปี 2565 พิจารณาและรบัทราบ 

ผูด้าํเนินการประชมุไดแ้จง้ใหท้ี�ประชมุทราบว่าวาระที� 5 เป็นวาระแจง้เพื�อทราบจึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง และ

ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหน่วยที�เขา้ร่วมประชมุไดส้ง่คาํถามและแสดงความคิดเห็นเกี�ยวกบัวาระนี � 

ไม่มีผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี�เขา้ร่วมประชมุสง่คาํถามหรือแสดงความคิดเห็น  

มติ   :  วาระนี �ไม่ตอ้งลงมติ ที�ประชมุรบัทราบการแต่งตั�งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี 2565 

 

วาระที� 6 พิจารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้ามี) 

เนื�องจากไม่มีผูถื้อหน่วยเสนอเรื�องอื�นๆ ใหพ้ิจารณา  

ผูด้าํเนินการประชุมชี �แจงว่าตามที�ทางกองทรสัตไ์ดเ้ปิดโอกาสใหท้่านผูถื้อหน่วยทรสัต ์สามารถสง่ขอ้ซักถามเขา้

มาลว่งหนา้ก่อนการประชมุนั�น  ปรากฎว่าไดมี้ผูถื้อหน่วยทรสัตคื์อ    
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คณุนายอดิศร ติระรตันช์ยัเลิศ ไดส้อบถามถึงสาเหตุราคาหุน้ของหน่วยทรสัตใ์นช่วง 2-3 ปีที�ผ่านมา ราคาลงมา

ตลอดจากประมาณ 12 บาท เหลือไม่ถึง 8 บาทในปัจจุบัน และอยากทราบว่าสถานการณข์องบริษัทประกันอาคเนย ์

ประกนัภยั ว่ามีผลกระทบอย่างไรกบักองทรสัต ์

คุณกานติมา เจริญไชยประเสริฐ ได้ชี �แจงว่า หากในเรื�องการจัดทําประกันภัยอาคารของกองทรัสต์นั�น 

กองทรสัตไ์ม่ไดม้ีการจัดทาํประกันภยัไวก้ับทางบริษัท อาคเนยป์ระกันภัย จาํกัด (มหาชน) และสาํหรบับริษัทอาคเนยท์ี�

เป็นผูถื้อหน่วยทรสัตที์�อยู่ใน 10 อนัดบัแรก คือ บริษัท อาคเนย ์ประกันชีวิต จาํกัด (มหาชน) ไม่ใช่อาคเนยป์ระกนัภยั แต่

อย่างไรก็ตาม ทางผูจ้ดัการกองทรสัตเ์องก็ไดมี้การติดตามสถานการณด์งักล่าวและไดติ้ดต่อเขา้ไปพดูคยุกบัทีมฝ่ายลงทุน

ของทางอาคเนยป์ระกันชีวิต 

คุณกานติมาไดเ้พิ�มเติมว่า ในมุมมองภาพรวม เป็นไปไดว่้านกัลงทนุบางรายมีการเปลี�ยน sector การถือครอง 

จากในช่วงก่อนเกิดสถานการณก์ารระบาดโควิด-19 sector กอง REIT เป็นที�น่าสนใจของนกัลงทนุ เนื�องจากเป็นการถือ

ครองเพื�อรบัปันผลต่อเนื�อง แต่จากการระบาดสง่ผลใหธุ้รกิจ ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม ออฟฟิศ หา้งสรรพสินคา้ โรงงานใหเ้ช่า

ลว้นไดร้บัผลกระทบในแง่รายได ้และการจ่ายประโยชนต์อบแทน จึงอาจทาํใหมี้การยา้ยไปถือสินทรพัยป์ระเภทอื�นแทน 

เพื�อรอดูสถานการก่์อน เมื�อกองรีทสฟื์�นตัว จึงค่อยกลับมาซื �อใหม่  แต่หากมองในมุมของกองทรัสตเ์อง ตามที�ทาง

กองทรสัตไ์ดมี้การช่วยเหลือผูเ้ช่าเพื�อประคบัประคองใหผ้่านพน้วิกฤต ซึ�งส่งผลกระทบทั�งในรูปอัตราการเช่าและรายได ้

และยงักระทบต่อเนื�องมาถึงราคาประเมินมลูค่าทรพัยส์ินในปี 2563 และ 2564 ที�เกิดการขาดทุนจากการประเมิน เหล่านี �

ลว้นส่งผลใหผู้ถื้อหน่วยเกิดความกงัวล ซึ�งอาจนบัเป็นอีกสาเหตทุี�ประกอบกนั แตก็่มีผูถื้อหน่วยบางรายก็โทรเขา้มาพูดคยุ 

สอบถาม และยงัใหค้าํแนะนาํใหช่้วยเหลือผูเ้ช่า อย่างนอ้ยยงัไดบ้า้ง ดีกว่าไม่มีเลย พรอ้มทั�งกล่าวว่าราคาตอนนี�น่าสนใจ

มาก จะซื�อเพิ�มเติมมาเฉลี�ยตน้ทนุเดิม ในระหว่างที�รอใหส้ถานการณด์ีขึ �น  

มีคาํถามเพิ�มเติมจากผูเ้ขา้รว่มประชมุ 

ธนาคารออมสิน ผูร้บัมอบฉันทะ ไดม้ขีอ้ซกัถามถึงแผนการเพิ�มทรพัยส์ิน ในปี 2565  

คุณกานติมา เจริญไชยประเสริฐ ได้เรียนชี�แจงว่า ในปี 2565 นี �ยังไม่มีแผนการเพิ�มทรพัย ์แต่กองทรสัตม์ีการ

พิจารณาอยู่ตลอด ขอดูสถานการณ ์เนื�องจากว่าทางเจ้าของทรัพยส์ินเสนอราคาที�สูง และในขณะที�ทางกองทรสัตก์็

ตอ้งการทรพัยส์ินในราคาที�ถูก จึงทาํใหก้ารเจรจายังไม่ประสบความสาํเร็จ แต่อย่างไรก็ตามทางกองทรสัตก์็จะพยายาม 

เพื�อใหก้องทรสัตไ์ดป้ระโยชนส์งูที�สดุ 

ผูด้าํเนินการประชุมไดส้อบถามที�ประชมุว่ามีขอ้คิดเห็น หรือขอ้ซกัถามอื�นใดอีกหรือไม่  
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เมื�อไม่มีผูถ้ือหน่วยทรสัตที์�เขา้รว่มประชุมท่านใดใหข้อ้คิดเห็นหรือซกัถามเพิ�มเติม ผูด้าํเนินการประชุมขอเรียน

เชิญใหป้ระธานในที�ประชมุกลา่วปิดประชมุ 

  ประธานในที�ประชมุ กล่าวขอบคณุผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี�เขา้ร่วมประชมุ และปิดประชมุเมื�อเวลา 15.00 น. 

 

       

     ลงชื่อ               ประธานกรรมการบริษัท 

            (นายอภินันท� ณ ระนอง) 
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