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ที� ASRM 23-030 

  วนัที� 23 มีนาคม 2566 

 

เรื�อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจําปี  2566 ของทรัสต์เพื� อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์

และสิทธิการเช่าอมตะซมัมิทโกรท 

เรียน ท่านผูถื้อหน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พื�อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอมตะซมัมิทโกรท 

 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย  

1. สาํเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ประจาํปี 2565 

2. รายงานผลการดาํเนินงานของกองทรสัตป์ระจาํปี 2565 (สาํหรบัรอบระยะเวลาตั�งแต่วนัที� 1 มกราคม 2565 ถึง 

วนัที� 31 ธันวาคม 2565) 

3. ขอ้มลูประวตัิและประสบการณก์ารทาํงานของผูส้อบบญัชีกองทรสัตป์ระจาํปี 2566 

4. ขอ้ปฏิบัติสาํหรบัการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตผ์่านสื�ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) และการมอบ

ฉนัทะ 

5. แบบฟอรม์ลงทะเบียนสาํหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตผ์่านสื�ออิเล็กทรอนิกส(์E-Meeting) 

6. ขอ้มลูกรรมการอิสระของบรษิัท อมตะ ซมัมิท รีทส ์แมเนจเมน้ท ์จาํกัด ที�เป็นผูแ้ทนรบัมอบฉันทะในการประชมุ

สามญัผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจาํปี 2566 

7. หนงัสือมอบฉนัทะ 

8. แบบฟอรม์ส่งคาํถามล่วงหนา้สาํหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตผ์่านสื�ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

9. แบบแสดงรายงานประจาํปี 2565 ในรูปแบบ QR Code และแบบขอรบัรายงานประจาํปี 2565 ในรูปแบบหนงัสือ 

10. แนวปฏิบตัิในการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคล สาํหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจาํปี 2566 

ด้วยที�ประชุมคณะกรรมการ บริษัท อมตะ ซัมมิท รีทส์ แมเนจเม้นท์ จํากัด (“ผู้จัดการกองทรัสต์” )  

ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัตข์องทรสัตเ์พื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอมตะซมัมิทโกรท (“กองทรสัต”์ ) 

ครั�งที� 1/2566 เมื�อวนัที� 13 กุมภาพนัธ ์2566 มีมติใหจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจาํปี 2566 ในวนัองัคารที� 25 

เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) เพื�อพิจารณาเรื�องต่างๆ ตาม

ระเบียบวาระการประชมุ ดงัต่อไปนี �  
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วาระที� 1     พิจารณาและรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสตป์ระจาํปี 2565 

วัตถุประสงค์และเหตุผล    : ผู้จัดการกองทรัสตไ์ดจ้ัดทาํรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์

ประจาํปี 2565 ซึ�งประชุมเมื�อวันที� 26 เมษายน 2565 ไดเ้ปิดเผยรายงานการประชุมดังกล่าวใหต้ลาด

หลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ภายในเวลาที�กฎหมายกาํหนดพรอ้มทั�งเผยแพร่ทางเว็บไซตข์องกองทรสัต ์

ทั�งนี � ไดแ้นบสาํเนารายงานการประชุมดังกล่าว มาพรอ้มกับหนังสือเชิญประชุมในครั�งนี � เพื�อให้ผู้ถือ

หน่วยทรสัตพ์ิจารณารบัทราบรายงานการประชมุดงักล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ�งที�ส่งมาดว้ย 1 

ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต ์  : ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นสมควรนําเสนอต่อที�ประชุมสามัญผู้ถือ

หน่วยทรสัตเ์พื�อพิจารณาและรบัทราบ รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจาํปี 2565 

การลงมติ   :  วาระนี �ไม่ตอ้งลงมติ เนื�องจากเป็นการรายงานใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตท์ราบ 

 

วาระที� 2 พิจารณาและรับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของกองทรัสตป์ระจาํปี 2565 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื�อให้เป็นไปตามสัญญาก่อตั�งทรัสต์ กองทรัสต์จะต้องรายงานผลการ

ดาํเนินงานประจาํปี สิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2565 ซึ�งแสดงผลการดาํเนินงานของกองทรสัตใ์นรอบปีที�

ผ่านมาดงัรายละเอียดปรากฏในรายงานประจาํปีสิ �นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2565 ทั�งนี �ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ด้

สรุปผลการดําเนินงานในรอบปีที�ผ่านมา ดังรายละเอียดตามที�ปรากฏใน (สิ�งที�ส่งมาด้วย 2) ซึ�งมี

สาระสาํคญัเกี�ยวขอ้งกบัผลประกอบการโดยรวมสรุปไดด้งันี � 

ข้อมูลสาํคัญ ณ สิ�นปี 2565 

ทนุจดทะเบียน 3,365.96 ลา้นบาท 

จาํนวนหน่วยทรสัต ์ 357,890,000 หน่วย 

มลูค่าที�ตราไว ้ 9.405 บาท 

สินทรพัยร์วม 4,767.81 ลา้นบาท 

หนี�สินรวม 1,235.18 ลา้นบาท 

สินทรพัยส์ทุธิ 3,532.62 ลา้นบาท 

รายไดร้วม 353.74 ลา้นบาท 

อตัราส่วนเงินกูย้ืมต่อสินทรพัยร์วม 23% 

มลูค่าสินทรพัยส์ทุธิต่อหน่วย 9.8707 บาท 

อตัราการเช่าพื �นที�เฉลี�ย 85% 

อายคุงเหลือของสญัญาเช่า (คิดเป็นอตัราส่วนของพื �นที�ที�มีผูเ้ชา่ทั�งหมด) 

(หน่วย: รอ้ยละ)     

  

ที�มา: บรษิัท อมตะ ซมัมิท เรดดี� บิลท ์จาํกดั ขอ้มลู ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2565  

ปีที�ครบกาํหนด

อายสุญัญาเช่า 

นิคมอตุสาหกรรม 

อมตะซิตี � ชลบรุี 

นิคมอตุสาหกรรม 

อมตะซิตี � ระยอง 

รวม 

2566 31.35 37.26 31.63 

2567 35.53 23.46 34.95 

2568 33.12 39.28 33.42 
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รายละเอียดขอ้มลูของผูเ้ช่าทรพัยส์ินสาํหรบัรอบบัญชีตั�งแต่ 1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565 แยก

ตามสญัชาติและประเภทอตุสาหกรรม แสดงดงัแผนภาพ    

  

 

 

 

 

 

 

 

ความเห็นของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ : ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ห็นสมควรนาํเสนอต่อที�ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตเ์พื�อ

พิจารณาและรบัทราบผลการดาํเนินงานของกองทรสัตท์ี�ผ่านมาในรอบปี 2565 

การลงมติ   :  วาระนี �ไม่ตอ้งลงมติ เนื�องจากเป็นการรายงานใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตท์ราบ 

 

วาระที� 3 พิจารณาและรับทราบงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 
31 ธันวาคม 2565 

วตัถุประสงคแ์ละเหตผุล :  ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดจ้ดัทาํงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็

ของกองทรัสต์ สําหรับปีสิ �นสุดวันที�  31 ธันวาคม 2565 ซึ�งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี 

รับอนุญาตจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติ 

งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดังกล่าวแล้วเมื�อวันที�  13 กุมภาพันธ์ 2566 และ

เห็นสมควรแจง้ต่อที�ประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตเ์พื�อรบัทราบ ทั�งนี �รายละเอียดงบแสดงฐานะการเงิน

และงบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ปรากฏตามรายงานประจาํปี 2565 (สิ�งที�ส่งมาดว้ย 2)  

งบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็สาํหรบัรอบระยะเวลาระหว่างวนัที� 1 มกราคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565 

  

                      ผลการดาํเนินงาน  
                     (หน่วย:ล้านบาท) 

2565 2564 
เปลี�ยนแปลง  

(ร้อยละ) 

รายไดค้่าเช่า 352.37 340.50   3.49 

รายไดด้อกเบี �ย     0.02     0.24 (90.22) 

รายไดอ้ื�น     1.35     3.51 (61.68) 

รวมรายได ้ 353.74 344.25   2.75 

รวมค่าใชจ้่าย 100.70    99.90    0.79 

รายไดส้ทุธิจากการลงทนุ 253.04 244.35    3.56 

กระบวนการผลติ

26%

ชิ �นสว่นยานยนต์

28%

ชิ�นสว่นเครื�องจกัร

12%
อปุโภคบริโภค

19%

บริการ  6%

โลจิสติกสแ์ละอื�นๆ

9%

สัดส่วนผู้เช่าแยกตามประเภทธุรกิจ

ญี�ปุ่ น
58%

เอเซยี
17%

อเมริกา
9% ยุโรป

13%

ไทยและอื�นๆ

4%

สัดส่วนผู้เช่าแยกตามสัญชาติ
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ผลการดาํเนินงาน  

                  (หน่วย:ล้านบาท) 
2565 2564 

เปลี�ยนแปลง  

(ร้อยละ) 

รายการกาํไรสทุธิที�เกดิขึ �นจากเงนิลงทนุใน

หลกัทรพัย ์
0.97 0.46 110.16 

รายการขาดทนุจากการเปลี�ยนแปลงในมลูคา่

ยตุิธรรมของเงินลงทนุ 
(52.33) (58.53) (10.59) 

การเพิ�มขึ �นในสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงาน 201.68 186.28   8.27 

 
งบแสดงฐานะการเงนิของกองทรสัต ์ณ 31 ธนัวาคม 2565 

 

ความเห็นของผูจ้ดัการกองทรสัต ์:  ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ห็นสมควรนาํเสนอต่อที�ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตเ์พื�อ

พิจารณาและรับทราบงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบระยะเวลา 

ตั�งแต่วันที�  1 มกราคม 2565 ถึงวันที�  31 ธันวาคม 2565 ซึ�งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญช ี

รบัอนญุาตแลว้  

การลงมติ   :  วาระนี �ไม่ตอ้งลงมติ เนื�องจากเป็นการรายงานใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตท์ราบ 

วาระที� 4 พิจารณาและรับทราบเรื�องการจ่ายประโยชนต์อบแทนสําหรับปี 2565 และการลดทุนชําระแล้ว 
ครั�งที� 5 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล   : เนื�องจากกองทรสัตม์ีนโยบายการจ่ายประโยชนต์อบแทนของกองทรสัตต์าม

หลักเกณฑท์ี�กาํหนดไวใ้นสัญญาก่อตั�งทรสัต ์โดยกาํหนดใหผู้จ้ัดการกองทรสัตจ์่ายประโยชนต์อบแทน

ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 ของกําไรสุทธิที�ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี โดยจ่าย

ประโยชนต์อบแทนไม่เกินกว่าปีละ 4 ครั�งต่อรอบปีบญัชีนั�น 

ผลการดาํเนินงานรอบระยะเวลาตั�งแต่วนัที� 1 มกราคม 2565 ถึงวนัที� 31 ธันวาคม 2565 กองทรสัตม์ีกาํไร

สุทธิจากการดาํเนินงาน 253.04 ลา้นบาท ผูจ้ัดการกองทรสัตไ์ดท้าํการจ่ายประโยชนต์อบแทนสาํหรบัปี 

2565 ดงันี � 

  

รายการ 
(หน่วย:ล้านบาท) 

2565 2564 
เปลี�ยนแปลง 

(ร้อยละ) 

สินทรพัยร์วม 4,767.81 4,888.64 (2.47) 

หนี �สินรวม 1,235.18 1,332.23 (7.28) 

สินทรพัยส์ทุธิ 3,532.62 3,556.41 (0.67) 

      ทนุที�ไดร้บัจากผูถื้อหน่วยทรสัต ์ 3,365.96 3,421.43 (1.62) 

      กาํไรสะสม 166.67 134.98 23.47 
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ครั�งที� ผลการดาํเนินงาน จ่ายประโยชน์

ตอบแทน  

(บาท: หน่วย) 

วันจ่ายประโยชนต์อบ

แทนแก่ผู้ถือ

หน่วยทรัสต ์

1 1 มกราคม 2565 – 31 มีนาคม 2565 0.155 13 มิถนุายน 2565 

2 1 เมษายน 2565 – 30 มิถนุายน 2565 0.160 14 กนัยายน 2565 

3 1 กรกฏาคม 2565 – 30 กนัยายน 2565 0.160 14 ธันวาคม 2565 

4 1 ตลุาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565 0.033 20 มีนาคม 2566 

รวมเงนิจ่ายประโยชนต์อบแทนต่อหน่วย 0.508  

ตารางการจ่ายประโยชนต์อบแทนยอ้นหลงัตั�งแต่ก่อตั�งกองทรสัต ์มีดงันี � 

 

เมื�อวนัที� 13 กุมภาพนัธ ์2566  ที�ประชุมคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดม้ีมติอนุมตัิการลดทุนจด

ทะเบียนชาํระแลว้ครั�งที� 5 โดยลดมลูค่าของหน่วยทรสัตใ์นอตัรา 0.120 บาทต่อหน่วยทรสัต ์คิดเป็นจาํนวน

เงิน 42.95 ลา้นบาท คงเหลือทนุชาํระแลว้ 3,323.01 ลา้นบาท และมมีลูค่าที�ตราไวข้องหน่วยทรสัตค์งเหลอื

ในอตัรา 9.285 บาทต่อหน่วยทรสัต ์ ซึ�งจะจ่ายเงินคืนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตใ์นวนัที� 20 มีนาคม 2566 

ทั�งนี �การจ่ายคืนมลูค่าหน่วยทรสัตจ์ากการลดทุนดงักล่าวเพื�อเป็นการลดสภาพคล่องส่วนเกินจากรายการ

ขาดทนุสทุธิที�ยงัไม่เกิดขึ �นจรงิจากการประเมินมลูค่าเงินลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสิทธิการเช่า  

ตารางสรุปการลดทนุชาํระแลว้ ตั�งแต่ก่อตั�งกองทรสัต ์มีดงันี � 

การลดทุนชาํระแล้ว ลดมูลค่าของหน่วยทรัสต ์

 (บาท: หน่วย) 
จาํนวนเงิน 

(บาท) 

วันที�จ่ายเงินลดทุน 

ครั�งที� 1 0.170 60,841,300 28 มีนาคม 2560 

ครั�งที� 2 0.110 39,367,900 28 มีนาคม 2562 

ครั�งที� 3 0.160 57,262,400 22 มีนาคม 2564 

ครั�งที� 4 0.155 55,472,950 21 มีนาคม 2565 

ครั�งที� 5 0.120 42,946,800 20 มีนาคม 2566 

รวมทั�งสิ�น 0.715    255,891,350  

รอบผลการ

ดาํเนินงานสาํหรับปี 

2565 2564 2563 2562 2561 2560 2559 2558 รวม 

จ่ายประโยชนต์อบแทน 

(บาท:หน่วย) 
0.508 0.475 0.515 0.745 0.645 0.745 0.665 0.420 4.718 

อตัราการจ่ายประโยชน์

ตอบแทนต่อกาํไรสทุธิที�

ปรบัปรุงแลว้ (รอ้ยละ) 

90.15 91.26 94.11 93.80 95.23 91.16 93.51 94.12  
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ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์  :  การจ่ายประโยชน์ตอบแทนประจําปี 2565 และการลดมูลค่า

หน่วยทรสัต ์ เป็นไปตามนโยบายที�กาํหนดไวใ้นสัญญาก่อตั�งทรสัต ์ จึงเห็นสมควรนาํเสนอต่อที�ประชุม

สามญัผูถื้อหน่วยทรสัตเ์พื�อพิจารณาและรบัทราบ 
 

การลงมติ   :  วาระนี �ไม่ตอ้งลงมติ เนื�องจากเป็นการรายงานใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตท์ราบ 

วาระที� 5 พิจารณาและรับทราบการแต่งตั�งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี 2566 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล : ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดพ้ิจารณาและแต่งตั�งผูส้อบบญัชีจากบรษิัท สาํนกังาน  

อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของกองทรสัตป์ระจาํปี 2566 โดยมีรายละเอียดดงันี � 

- การแต่งตั�งผูส้อบบญัชีมีรายชื�อ ดงันี � 

รายชื�อผูส้อบบญัช ี ผูส้อบบญัชีรบั

อนญุาตเลขที� 

ระยะเวลาที�ทาํหนา้ที�เป็น

ผูส้อบบญัชีของบรษิัท 

1. นางสาวศิรริตัน ์ศรีเจรญิทรพัย ์และ/หรือ 5419 - ปี 

2. นางสาววธู ขยนัการนาว ีและ/หรือ 5423 - ปี 

3. นางสาวอิศราภรณ ์วิสทุธิญาณ 7480 - ปี 

 

โดยกาํหนดใหผู้้สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ�งข้างตน้เป็นผู้ทาํการตรวจสอบและแสดง

ความเห็นต่องบการเงินของกองทรสัต ์และในกรณีที�ผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฎิบตัิงานไดใ้ห้

บรษิัท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตอื�นของบรษิัท สาํนกังานอีวาย จาํกดั ทาํหนา้ที�

แทนได ้ทั�งนี � หากนางสาวศิริรตัน ์ศรีเจริญทรพัย ์ไดร้บัแต่งตั�งใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของกองทรสัต ์จะถือว่า

เป็นปีที� 1 ในการเป็นผูส้อบบญัชีของกองทรสัต ์(ผูส้อบบญัชีเดิมนางสาวสพุรรณี ตริยานนัทกุล ครบวาระ 

7 ปี ตามหลกัเกณฑข์องสาํนกังาน ก.ล.ต. กาํหนด) ทั�งนี �รายละเอียดประวตัิและประสบการณก์ารทาํงาน

ของผูส้อบบญัชีทั�ง 3 ท่านดงักล่าวขอ้งตน้ปรากฏตาม สิ�งที�ส่งมาดว้ย 3 

- การกาํหนดจาํนวนเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์สาํหรับปี 2566 เป็นจาํนวนเงิน

710,000 บาท (ไม่รวมค่าใชจ้่ายอื�น ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเดินทางและอื�น ๆ) 

 ค่าตอบแทนประจาํปี 2566 เปรียบเทียบกบัปี 2565 มีรายละเอียดดงันี � 

 (หน่วย: บาท) 

รายการ ปี 2566 ปี 2565 
เปลี�ยนแปลง 

จาํนวนเงิน รอ้ยละ 

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี  710,000 695,000 15,000 2 

ค่าบรกิารอื�นๆ  - - - - 
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ความเห็นของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ :  ผูส้อบบญัชีจากบริษัท สาํนกังาน อีวาย จาํกัด ไดป้ฏิบตัิหนา้ที�อย่าง

เหมาะสม มีความรูแ้ละความเชี�ยวชาญในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรสัต ์

และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนไดเ้สียกับกองทรัสต ์ผู้จัดการกองทรัสต ์ผู้ถือหน่วยรายใหญ่ หรือผู้ที�

เกี�ยวขอ้งในลกัษณะที�จะมีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหนา้ที�อย่างเป็นอิสระ และเห็นว่าค่าใชจ้่ายในการสอบ

บญัชีเป็นไปตามอตัราตลาดที�ผูส้อบบญัชีใชใ้นการดาํเนินการสอบบญัชีใหก้บับคุคลทั�วไปรายอื�นๆ จึงเห็น

ควรพิจารณาแต่งตั�งบริษัท สาํนักงาน อีวาย จาํกัดเป็นผูส้อบบัญชีในปี 2566 ต่อไป โดยมีค่าตอบแทน

เท่ากับ 710,000 บาท (เพิ�มขึ �นจากปีก่อน) และนาํเสนอต่อที�ประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตเ์พื�อพิจารณา

และรบัทราบ 

การลงมติ   :  วาระนี �ไม่ตอ้งลงมติ เนื�องจากเป็นการรายงานใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตท์ราบ 

วาระที� 6 เรื�องอื�นๆ (ถ้ามี) 

ในการนี � จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตโ์ปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผูถื้อ

หน่วยทรสัตป์ระจาํปี 2566 ผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ในวันอังคารที� 25 เมษายน 2566 เวลา 

14.00 น. โดยกาํหนดรายชื�อผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี�มีสิทธิเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจาํปี 2566 

ในวนัที� 28 กุมภาพนัธ ์2566 (Record Date) ผูถื้อหน่วยทรสัตส์ามารถศึกษาขอ้ปฎิบตัิการเขา้รว่มประชมุ

ผา่นสื�ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) และการมอบฉนัทะ  ดงัรายละเอียดปรากฎตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 4   

อนึ�งหากท่านผูถื้อหน่วยทรสัตท์่านใดไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเองและประสงคจ์ะ

แต่งตั�งตวัแทนเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชมุครั�งนี � โปรดกรอกรายละเอียดและ

ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะที�แนบมาตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 7 อนัไดแ้ก่ หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก หรือแบบ ข 

(แบบ ข ใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั�งให ้Custodian ในประเทศไทย

เป็นผูร้บัฝากและดูแลหน่วยทรสัต)์ โดยใหเ้ลือกใชแ้บบใดแบบหนึ�งตามที�ระบุไวเ้ท่านั�น พรอ้มทั�งติดอากร

แสตมป์  และหากท่านผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้ับกรรมการอิสระของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

คือนายอภินนัท ์ณ ระนอง หรือนายสรวล สนิทวงศ ์ณ อยธุยา ตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 6 (เลือกมาเพียง 1 ท่าน) 

โปรดระบชุื�อลงในหนงัสือมอบฉนัทะที�แนบมาตามสิ�งที�สง่มาดว้ย 7  หากผูถื้อหน่วยทรสัตท์่านใดที�มคีาํถาม 

สามารถส่งคาํถามล่วงหน้ามายังผูจ้ัดการกองทรสัต ์โดยใช้แบบฟอรม์ตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 8 และโปรด

ส่งกลบัเอกสารทั�งหมดที�เกี�ยวขอ้งมายงัผูจ้ดัการกองทรสัต ์ภายในวนัที� 18 เมษายน 2566 จกัขอบพระคุณ

ยิ�ง  

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

   บรษิัท อมตะ ซมัมิท รีทส ์แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 

 

(นางสาวกานตมิา เจรญิไชยประเสรฐิ) 

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์

 


