ที่ ASRM 20-033
วันที่ 13 เมษายน 2563
เรื่อง

รายงานข้อมูลและผลการดาเนินงานของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะ
ซัมมิทโกรท (AMATAR)

เรียน

ท่านผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ประจาปี 2562
2. รายงานฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของกองทรัสต์ประจาปี 2562
3. ข้อมูลประวัตแิ ละประสบการณ์การทางานของผูส้ อบบัญชีกองทรัสต์ประจาปี 2563
ตามที่บริษทั อมตะ ซัมมิท รีทส์ แมเนจเม้นท์ จากัด (“บริษัท”) ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท (“กองทรัสต์”) ได้มกี ารเผยแพร่ขา่ วเรื่องการกาหนดวันประชุม
สามัญผู้ถือหน่ วยทรัสต์ประจาปี 2563 ตามหนังสือที่ ASRM 20-011 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 โดยกาหนดจะจัด
ประชุมสามัญผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ของกองทรัสต์ประจาปี 2563 ในวันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปาริชาต
โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ นัน้
แต่ทงั ้ นี้ตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สร. 27/2563 เรื่อง
การดาเนินการเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญประจาปี ท่จี ดั ขึ้นในปี พ.ศ. 2563 ของผู้ถือหน่ วยทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ อันเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus
Disease 2019 (COVID-19)) ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2563 โดยข้อ 3 ระบุว่า “ในกรณีทก่ี ารประชุมสามัญประจาปี ทจ่ี ดั
ขึน้ ในปี พ.ศ. 2563 ของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ใดเป็ นการประชุมเพื่อรายงานให้ผถู้ อื หน่วยทราบเท่านัน้ โดยไม่มี
การขอมติจากผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์อาจดาเนินการด้วยวิธอี ่นื แทนการจัดประชุมประจาปี ตามข้อ 2 เพื่อ
รายงานให้ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ทราบ”
บริษทั จึงขอเรียนแจ้งว่าเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการของบริษทั ได้มมี ติอนุมตั ใิ ห้ยกเลิกการ
จัดประชุมสามัญผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ประจาปี 2563 เพื่อให้สอดคล้องตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ี สร. 27/2563 เนื่องจากวาระการประชุมของกองทรัสต์มเี พียงวาระพิจารณารับทราบ
ทัง้ หมด แต่อย่างไรก็ตามบริษทั จึงขอจัดส่งรายงานข้อมูลต่างๆ ในวาระการประชุมของกองทรัสต์เพื่อให้ผถู้ อื หน่วยทราบ
ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิ จารณาและรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่ วยทรัสต์ประจาปี 2562
ผู้จดั การกองทรัสต์ได้จดั ทารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่ วยทรัสต์ประจาปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26
เมษายน 2562 และได้ส่งสาเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กาหนด

พร้อมทัง้ ได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของกองทรัสต์ ทัง้ นี้ ได้แนบสาเนารายงานการประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ดงั กล่าว โดย
มีรายละเอียดปรากฏตาม สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 1
วาระที่ 2 พิ จารณาและรับทราบรายงานผลการดาเนิ นงานของกองทรัสต์ประจาปี 2562
เพื่อ ให้เ ป็ น ไปตามสัญ ญาก่ อ ตัง้ ทรัสต์ กองทรัสต์จ ะต้อ งรายงานผลการดาเนิ น งานประจ าปี ทัง้ นี้ ผู้จ ัด การ
กองทรัสต์ได้สรุปผลการดาเนินงานในรอบปี ท่ผี ่านมาสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งมีสาระสาคัญเกี่ยวข้องกับผล
ประกอบการโดยรวมสรุปได้ดงั นี้
ข้อมูลสาคัญ ณ สิ้ นปี 2562
ทุนจดทะเบียน
จานวนหน่วยทรัสต์
มูลค่าทีต่ ราไว้
สินทรัพย์รวม
หนี้สนิ รวม
สินทรัพย์สุทธิ
รายได้รวม
อัตราส่วนเงินกูย้ มื ต่อสินทรัพย์รวม
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
อัตราการเช่าพืน้ ทีเ่ ฉลีย่

3,478.69 ล้านบาท
357,890,000 หน่วย
9.72 บาท
4,980.85 ล้านบาท
1,342.84 ล้านบาท
3,638.01 ล้านบาท
394.65 ล้านบาท
24%
10.1651 บาท
90%

กองทรัสต์เข้าลงทุนในทีด่ นิ และอาคารโรงงานของบริษทั อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท์ จากัด ประกอบด้วยอาคาร
โรงงาน จานวน 88 อาคาร รวมเป็ นพืน้ ทีป่ ล่อยเช่าประมาณ 160,586.52 ตารางเมตร ตัง้ อยู่บนทีด่ นิ ซึ่งมีเอกสารสิทธิ ์ มี
เนื้อทีท่ งั ้ หมดจานวน 224 ไร่ 1 งาน 82.1 ตารางวา ได้แก่
อสังหาริมทรัพย์
1. กรรมสิทธิสมบู
์ รณ์
จานวน 25 อาคาร
2. สิทธิการเช่า 30 ปี
จานวน 60 อาคาร
3.สิทธิการเช่า 30 ปี
จานวน 3 อาคาร
รวม

ที่ตงั ้ ทรัพย์สิน

นิคม
อุตสาหกรรม
อมตะซิต้ี ชลบุรี
นิคม
อุตสาหกรรม
อมตะซิต้ี ระยอง

เนื้ อที่ดิน

พื้นที่ใช้สอย
(ตารางเมตร)

มูลค่าทรัพย์สินที่
ประเมิ น ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562

มูลค่าที่กองที่
กองทรัสต์เข้า
ลงทุน

61-2-85 ไร่

48,408

1,781.00 ล้านบาท

1,619.38 ล้านบาท

153-3-49 ไร่

105,516.02

2,737.17 ล้านบาท

2,992.61 ล้านบาท

8-3-48.1 ไร่

6,662.50

172.83 ล้านบาท

180.97 ล้านบาท

224-1-82.1 ไร่

160,586.52

4,691.00 ล้านบาท

4,792.95 ล้านบาท

กองทรัสต์เป็ นเจ้าของกรรมสิทธิห์ รือ ผู้มีสิทธิการเช่ าในที่ดิน อาคารและระบบสาธารณู ปโภค กองทรัสต์มี
นโยบายทีจ่ ะดาเนินการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ทีเ่ ข้าลงทุน โดยนาพืน้ ทีข่ องทรัพย์สนิ ดังกล่าวออกให้เช่าแก่ผเู้ ช่า
ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้ว่าจ้างบริษทั อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท์ จากัด ซึ่งเป็ นผูม้ คี วามเชีย่ วชาญและประสบการณ์ใน
2

การบริหารจัดการทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์เป็ นอย่างดี ให้ทาหน้าทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ ดาเนินการติดต่อและหา
ลูกค้าและผูท้ ส่ี นใจจะใช้บริการ และ/หรือ เช่าพืน้ ทีข่ องทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์เข้าลงทุน เจรจาในข้อสัญญากับผูท้ ส่ี นใจเช่า
พืน้ ที่ อีกทัง้ ทาการตลาด ส่งเสริมการขายต่างๆ กองทรัสต์ได้ทาสัญญาเช่ากับผูเ้ ช่าพืน้ ที/่ โรงงานโดยตรง สัญญาดังกล่าว
ส่วนใหญ่จะมีความเป็ นมาตรฐานโดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสัญญาคล้ายคลึงกันสาหรับผู้เช่าทุกราย โดยอายุ
คงเหลือของสัญญาเช่าในทรัพย์สนิ หลักทีล่ งทุนของกองทรัสต์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ปรากฏดังตารางด้านล่างดังนี้
อายุคงเหลือของสัญญาเช่า (คิ ดเป็ นอัตราส่วนของพื้นที่ที่มีผ้เู ช่าทัง้ หมด)
ปี ที่ครบกาหนด
อายุสญ
ั ญาเช่า
(พ.ศ.)
2563
2564
2565
2566
รวม

นิ คมอุตสาหกรรมอมตะซิ ตี้
ชลบุรี
(อาคาร)
24
26
24
1
75

(ร้อยละ)
25.04
40.45
33.61
0.90
100.00

นิ คมอุตสาหกรรมอมตะซิ ตี้
ระยอง
(อาคาร)
1
0
1
0
2

ทีม่ า: บริษทั อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท์ จากัด ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(ร้อยละ)
37.39
0
62.61
0
100.00

รวม
(อาคาร)
25
26
25
1
77

(ร้อยละ)
25.42
39.23
34.49
0.86
100.00

หมายเหตุ อัตราร้อยละ คิดเป็ นอัตราส่วนของพืน้ ทีท่ ม่ี ผี เู้ ช่าทัง้ หมด

ลักษณะของผูเ้ ช่าในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี ชลบุรแี ละนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี ระยอง ส่วนใหญ่เป็ นกลุ่ม
นักลงทุนต่างชาติทเ่ี ข้ามาดาเนินธุรกิจในประเทศไทย ซึ่งกลุ่มผูเ้ ช่าทีเ่ ป็ นอันดับต้นก็ยงั คงเป็ นผูเ้ ช่าบริษทั สัญชาติ ญ่ปี ่ ุน
ถึงร้อยละ 59 สัญชาติเอเซียร้อยละ 16 สัญชาติอเมริการ้อยละ 15 สัญชาติยุโรปร้อยละ 8 ในขณะทีเ่ ป็ นสัญชาติไทยและ
อื่นๆ ประมาณร้อยละ 2 จะพบว่าสัดส่วนของผูเ้ ช่าในกลุ่มสัญชาติเอเซียจะเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนๆ ซึ่งในกลุ่มนี้จะเป็ นผูเ้ ช่า
สัญชาติจนี ทีเ่ ข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพิม่ มากขึน้ ส่งผลให้ภาพรวมกลุ่มผูเ้ ช่าของกองทรัสต์จะมีการกระจายตัวจาก
หลากหลายแห่ง
หากจาแนกผูเ้ ช่าของกองทรัสต์ตามประเภทธุรกิจ พบว่ามีการกระจายตัวจากหลากหลายประเภทอุตสาหกรรม
เช่น อุตสาหกรรมทางด้านกระบวนการผลิตต่างๆ ได้แก่การบรรจุภณ
ั ฑ์ การฉีดขึ้นรูป พลาสติก เป็ นต้น อุตสาหกรรม
ชิน้ ส่วนอะไหล่ยานยนต์ อุตสาหกรรมชิน้ ส่วนเครื่องจักร อุตสาหกรรมกลุ่มเครื่องอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรมทางด้านการ
บริการ โลจิสติกส์ ทัง้ นี้ รายละเอียดข้อมูลของผูเ้ ช่าทรัพย์สนิ สาหรับรอบบัญชีตงั ้ แต่ 1 มกราคม 2562-31 ธันวาคม 2562
แยกตามสัญชาติและประเภทอุตสาหกรรมได้ดงั นี้
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นอกจากนี้ กองทรัสต์มอี ตั ราการเช่าพืน้ ทีอ่ าคารโรงงานเฉลี่ยตลอดปี 2562 อยู่ท่รี ้อยละ 90 ลดลงจากปี ก่อน
หน้าซึ่งมีอตั ราการเช่าพืน้ ทีเ่ ฉลี่ยตลอดปี อยู่ทร่ี ้อยละ 92 ทัง้ นี้อตั ราค่าเช่าพืน้ ทีเ่ ฉลี่ยตลอดปี 2562 อยู่ท่ี 219 บาทต่อ
ตารางเมตร เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้าซึง่ มีอตั ราค่าเช่าพืน้ ทีอ่ ยู่ท่ี 218 บาทต่อตารางเมตร
การจัดการกองทุนรวมในเรื่องสาคัญและแนวทางการจัดการในอนาคต
1) การจัดการกองทุนรวมในเรื่องที่สาคัญ
ในปี 2562 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรทได้ดาเนินโครงการและกิจกรรมที่
สาคัญต่างๆ ดังนี้
1.1
การกู้ยืม เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 กองทรัสต์ได้ทาการรีไฟแนนซ์เงินกู้ยมื เงินระยะยาวจาก
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) และธนาคารไอซีบซี ี (ไทย) จากัด (มหาชน)
เป็ นจานวนเงิน 1,200 ล้านบาท กับธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) นอกจากนี้ยงั มีวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน จานวน 60
ล้านบาท รวมวงเงินกู้ยมื ทัง้ หมดเป็ นจานวน 1,260 ล้านบาท ด้วยอัตราดอกเบีย้ ทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อกองทรัสต์มากขึน้ ทา
ให้ดอกเบีย้ จ่ายลดลง
1.2
การลดทุน กองทรัสต์ได้ประกาศลดทุนจดทะเบียนชาระแล้วครัง้ ที่ 2 โดยลดมูลค่าของหน่ วยทรัสต์ใน
อัตรา 0.11 บาทต่อหน่ วยทรัสต์ คิดเป็ นจานวนเงิน 39.37 ล้านบาท คงเหลือทุนชาระแล้ว 3,478.69 ล้านบาท และมี
มูลค่าทีต่ ราไว้ของหน่วยทรัสต์คงเหลือในอัตรา 9.72 บาทต่อหน่วยทรัสต์ และได้จ่ายเงินคืนทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ใน
วันที่ 28 มีนาคม 2562 ทัง้ นี้การจ่ายคืนมูลค่าหน่ วยทรัสต์จากการลดทุนดังกล่าวเพื่อ เป็ นการลดสภาพคล่องส่วนเกินจาก
รายการขาดทุนสุทธิทย่ี งั ไม่เกิดขึน้ จากการประเมินมูลค่าเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
1.3
การจ่ายปันผล ในปี 2562 กองทรัสต์มกี ารจ่ายประโยชน์ตอบแทนรวมทัง้ สิน้ 4 ครัง้ คิดเป็ น 0.745
บาทต่อหน่วย คิดเป็ นร้อยละ 93.80 ของกาไรสุทธิทป่ี รับปรุงแล้ว ซึง่ เป็ นไปตามข้อกาหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ โดย
กาหนดให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกาไรสุทธิทป่ี รับปรุง
แล้วของรอบปี บญ
ั ชี โดยจ่ายประโยชน์ตอบแทนไม่เกินกว่าปี ละ 4 ครัง้ ต่อรอบปี บญ
ั ชี
1.4
งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคาร ภายในปี น้ี กองทรัสต์ได้มกี ารดาเนินการว่าจ้างผูเ้ ชีย่ วชาญในการ
ซ่อมแซมและบารุงทีเ่ กีย่ วข้องให้แก่อาคารของกองทรัสต์ตามแผนการซ่อมแซมประจาปี เพื่อให้ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์มี
สภาพตามมาตรฐานทีพ่ ร้อมใช้งานและพร้อมจัดหาประโยชน์อยูเ่ สมอ
2) แนวทางการจัดการในอนาคต
• การลงทุนในทรัพย์ใหม่
กองทรัสต์มแี ผนในการลงทุนในทรัพย์เพิม่ เติมในอนาคต เพื่อสร้างโอกาสในดาเนินงานทีเ่ ติบโตอย่างมั ่นคงและ
สร้างผลตอบแทนทีด่ แี ละสม่าเสมอได้ในระยะยาวให้กบั ผูถ้ อื หน่วย โดยกองทรัสต์ได้สทิ ธิทจ่ี ะพิจารณาลงทุนในทรัพย์สนิ ที่
sponsor พัฒนาแล้วเสร็จและประสงค์ทจ่ี ะจาหน่าย จ่าย โอน หรือให้เช่าก่อนบุคคลอื่น (Right of First Refusal) ซึง่ ขณะนี้
อยู่ระหว่างขัน้ ตอนทีผ่ ใู้ ห้การสนับสนุนการจัดตัง้ กองทรัสต์ หรือ Sponsor ของกองทรัสต์นนั ้ กาลังเตรียมอสังหาริมทรัพย์ท่ี
มีศกั ยภาพเพื่อเสนอให้แก่กองทรัสต์ ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์จะลงทุนนัน้ ต้องมีขนาดทีเ่ หมาะสมและมีอตั ราการ
ปล่อยเช่าที่ดเี ป็ นไปตามนโยบายการลงทุนที่กองทรัสต์กาหนดไว้ และหากต้องมีการซื้อทรัพย์ใหม่เข้ากอง กองทรัสต์
อาจจะพิจารณาเครื่องมือทางการเงิน อื่นๆเพิม่ เติม เช่น การกู้ยมื เงิน ออกหุ้นกู้ หรืออื่นๆ เพื่อเป็ นอีกทางเลือกหนึ่ง
สาหรับเงินลงทุนด้วย
• การหาผู้เช่าเพิ่ ม
ในปี 2563 บริษัทมีแผนจะดาเนินการตลาดเชิงรุกมากขึ้น โดยจะเพิม่ ช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้เช่า
ปั จจุบนั ของกองทรัสต์ได้ทราบหากมีโรงงานว่าง นอกจากนี้บริษทั จะเร่งหาลูกค้าใหม่ผ่านการสร้างเครือข่ายและกิจกรรม
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ต่างๆ ทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศทีจ่ ดั โดยหน่ วยงานภาครัฐ สถานฑูต สานักงานการค้า ฯลฯ เพื่อนาเสนอบริการ
ธุรกิจการให้เช่าโรงงานสาเร็จรูปให้เป็ นทีร่ จู้ กั รวมทัง้ บริษทั จะพัฒนาสื่อสิง่ พิมพ์ต่างๆ และเพิม่ ช่องทางการเผยแพร่ขอ้ มูล
ให้ทนั สมัย เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผทู้ ม่ี คี วามสนใจในผลิตภัณฑ์ของกองทรัสต์สามารถเข้าถึงข้อมูลได้งา่ ย
วาระที่ 3 พิ จารณาและรับทราบงบแสดงฐานะทางการเงิ นและงบกาไรขาดทุนสาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้จดั ทางบแสดงสถานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนของกองทรัสต์ สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่
31 ธัน วาคม 2562 ซึ่ ง ได้ ผ่ า นการตรวจสอบโดยผู้ ส อบบัญ ชีร ับ อนุ ญ าตจากบริษัท ส านั ก งาน อี ว าย จ ากัด โดย
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุ มตั ิงบแสดงสถานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุน ดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 13
กุมภาพันธ์ 2563 และเห็นสมควรรายงานให้ผถู้ อื หน่วยทรัสต์เพื่อรับทราบ ทัง้ นี้รายละเอียดงบแสดงฐานะทางการเงินและ
งบกาไรขาดทุนปรากฏตามรายงานประจาปี 2562 (สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 2)
งบกำไรขำดทุนสำหรับรอบระยะเวลำตั้งแต่ วันที่ 1 มกรำคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2562
1. รายได้จากการลงทุน
รายได้จากการลงทุน
(หน่ วย:บาท)
รายได้ค่าเช่า
รายได้จากผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
รายได้ดอกเบีย้
รายได้อ่นื
รวมรายได้จากการลงทุน

2562

2561

381,220,980
259,138
854,509
12,317,190
394,651,817

367,982,082
17,934,834
623,887
1,328,092
387,868,895

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)
3.6
(98.6)
37.0
827.4
1.8

ในปี 2562 กองทรัสต์มรี ายได้จากการลงทุนรวมทัง้ สิน้ 394.65 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้าเป็ นจานวน 6.8
ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 1.8 โดยเกิดจากรายได้ค่าเช่าทีเ่ พิม่ ขึน้ จานวน 13.24 ล้านบาท รายได้ดอกเบี้ยทีเ่ พิม่ ขึน้ จานวน
0.23 ล้านบาทและการเพิม่ ขึน้ จากรายได้อ่นื ซึ่งเป็ นรายได้จากเงินประกันการเช่ากรณีผเู้ ช่าออกก่อนครบกาหนดสัญญา
และเบีย้ ปรับกรณีผเู้ ช่าชาระล่าช้า จานวน 10.99 ล้านบาท สาหรับรายได้จากผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ทล่ี ดลงเป็ นจานวน
17.68 ล้ า นบาทหรือ คิด เป็ น ลดลงร้อ ยละ 98.6 เนื่ อ งจากรายได้ท่ีต้อ งได้ร ับ จากการประกัน การเช่ า จากผู้บ ริห าร
อสังหาริมทรัพย์ในช่วงปี แรกนับจากวันก่อตัง้ กองทรัสต์เริม่ ทยอยหมดลงในช่วงต้นปี 2562
2. ค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์
ค่าใช้จ่าย
(หน่ วย:บาท)
ค่าธรรมเนียมผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ค่าธรรมเนียมทรัสตีและผูเ้ ก็บรักษาทรัพย์สนิ
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตดั จ่าย

2562
13,754,256
14,942,653
1,605,038
14,594,258
1,573,986
6,771,852

2561
11,665,780
14,988,842
1,582,801
10,453,043
2,100,896
6,771,852

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)
17.9
(0.3)
1.4
39.6
(25.1)
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ดอกเบีย้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่าย

29,998,242
20,120,933
103,361,218

45,934,038
13,721,664
107,218,916

(34.7)
46.6
(3.6)

ค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์จะแบ่งได้เป็ น 3 หมวดหลักคือ ค่าใช้จา่ ยดอกเบีย้ จากการกูย้ มื เงิน ค่าธรรมเนียมต่างๆ
ในการบริหารจัดการกองทรัสต์และทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ และค่าปรับปรุง ซ่อมแซม บารุงรักษาทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์
ในปี 2562 กองทรัสต์มคี ่าใช้จ่ายรวมจานวน 103.36 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อนหน้าเป็ นจานวน 3.86 ล้านบาท
หรือลดลงคิดเป็ นร้อยละ 3.6 ซึง่ ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ จากการกูย้ มื เงินระยะยาวจานวน 30 ล้าน
บาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 29.0 ของค่าใช้จ่ายรวม และลดลงจากปี ก่อนหน้าคิดเป็ นร้อยละ 34.7 (ซึง่ เกิดจากการทีก่ องทรัสต์
ได้ refinance วงเงินกูย้ มื ระยะยาวกับทางผูใ้ ห้กรู้ ายใหม่) ค่าธรรมเนียมผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์จานวน 14.6 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้า 4.1 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 39.6 ซึง่ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวนัน้ เป็ นไปตามสัญญาว่าจ้างผูบ้ ริหาร
อสังหาริมทรัพย์ ค่าธรรมเนียมผูจ้ ดั การกองทรัสต์จานวน 13.8 ล้านบาทเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้า 2.0 ล้านบาทคิดเป็ นร้อย
ละ 17.9 ค่าธรรมเนียมทรัสตีและผูเ้ ก็บรักษาทรัพย์สนิ จานวน 14.9 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนจานวน 1.6 ล้าน
บาท ค่าธรรมเนียมวิชาชีพจานวน 1.6 ล้านบาท สาหรับค่าใช้จา่ ยรอตัดบัญชีจานวน 6.8 ล้านบาทหรือคิดเป็ นร้อยละ 6.6
ของค่าใช้จ่ายรวมเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดตัง้ กองทรัสต์ทท่ี ยอยตัดจ่ายเป็ นระยะเวลา 5 ปี ในส่วนค่าใช้จ่ายอื่นจานวน 20.1
ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้า 6.4 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 46.6 เกิดจากค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารโรงงาน 1 หลัง
ทีต่ งั ้ อยูใ่ นเขตปลอดอากร นิคมอมตะซิต้ี ระยอง ซึง่ หลังจากปรับปรุงเรียบร้อย มีลูกค้าเซ็นสัญญาเช่าอาคารหลังดังกล่าว
เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
3. รายได้จากการลงทุนสุทธิ
รายการ (หน่ วย:บาท)
รายได้รวมจากการลงทุน
ค่าใช้จ่ายรวม
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
รายการกาไรสุทธิทเ่ี กิดขึน้ จากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
รายการกาไร (ขาดทุน) สุทธิทย่ี งั ไม่เกิดขึน้ จากเงินลงทุน
การเพิ่ มขึ้นในสิ นทรัพย์สุทธิ จากการดาเนิ นงาน

2562
394,651,817
103,361,218
291,290,599
18,287,356
309,577,955

2561
387,868,895
107,218,916
280,649,979
787,350
(39,508,910)
241,928,419

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)
1.8
(3.6)
3.8
(100.0)
146.3
28.0

ในปี 2562 กองทรัสต์มรี ายได้จากการลงทุนสุทธิจานวน 291.3 ล้านบาท เพิม่ ขึ้นจากปี ก่อนหน้าเป็ นจานวน
10.6 ล้านบาทหรือคิดเป็ น ร้อยละ 3.8 และการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจ ากการดาเนิ นงานจานวน 309.6 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้าเป็ นจานวน 67.6 ล้านบาทหรือคิดเป็ นร้อยละ 28.0
ทัง้ นี้กองทรัสต์มรี ายการกาไรสุทธิทย่ี งั ไม่เกิดขึน้ จากเงินลงทุน จานวน 18.3 ล้านบาท โดยมาจากการเพิม่ ขึ้น
ของเงิน ลงทุ น ในอสังหาริม ทรัพ ย์และสิท ธิก ารเช่า ตามมูลค่ า ยุติธ รรมจานวน 14.8 ล้า นบาทจากการประเมิน มูลค่า
อสังหาริมทรัพย์ทจ่ี ดั ทาโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระด้วยตามวิธพี จิ ารณาจากรายได้ และมีรายการกาไรสุทธิทย่ี งั ไม่เกิดขึ้น
จากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ จานวน 3.5 ล้านบาท

6

ฐานะทางการเงิ นของกองทรัสต์
1. สิ นทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กองทรัสต์มมี ลู ค่าสินทรัพย์รวมเป็ นจานวนทัง้ สิน้ 4,980.9 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน
หน้าเป็ นจานวน 23.4 ล้านบาทหรือคิดเป็ นร้อยละ 0.5 โดยมีรายการสาคัญดังนี้
• เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตามมูลค่ายุตธิ รรม จานวน 4,691 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จานวน 14.8
ล้านบาทหรือคิดเป็ นร้อยละ 0.3 เมื่อเทียบกับมูลค่าเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตามมูลค่า
ยุตธิ รรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เนื่องมาจากการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ทจ่ี ดั ทาโดยผูป้ ระเมินราคา
ทรัพย์สนิ อิสระด้วยวิธพี จิ ารณาจากรายได้ (Income Approach)
• เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุตธิ รรม จานวน 204.7 ล้านบาท บาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้าเป็ นจานวน 3.5
ล้านบาทหรือคิดเป็ นร้อยละ 1.7 เป็ นเงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้
• เงินฝากธนาคาร จานวน 77.5 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้าเป็ นจานวน 8.8 ล้านบาทหรือคิดเป็ นร้อยละ
12.8
• ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีคงเหลือจานวน 3.1 ล้านบาท เป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดตัง้ กองทรัสต์ทท่ี ยอยตัดจ่ายเป็ น
ระยะเวลา 5 ปี
2. หนี้ สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กองทรัสต์มหี นี้สนิ รวมเป็ นจานวนทัง้ สิน้ 1,342.8 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อนหน้าเป็ น
จานวน 14.2 ล้านบาทหรือลดลงคิดเป็ นร้อยละ 1.0 โดยหลักประกอบด้วยเงินกูย้ มื ระยะยาว 1,200 ล้านบาท คิดเป็ นร้อย
ละ 89 ของหนี้สนิ รวม เงินมัดจาค่าเช่าจานวน 123.8 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 9.2 ของหนี้สนิ รวม และเจ้าหนี้และค่าใช้จ่าย
ค้างจ่ายจานวน 16.4 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 1.2 ของหนี้สนิ รวม
3. สิ นทรัพย์สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กองทรัสต์มมี ลู ค่าสินทรัพย์สุทธิจานวน 3,638.0 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จานวน 37.6 ล้านบาท
หรือคิดเป็ นร้อยละ 1.0 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กองทรัสต์มที ุนจดทะเบียนและทุนทีไ่ ด้รบั จากผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
จานวน 3,478.7 ล้านบาท และมีกาไรสะสมจานวน 159.3 ล้านบาท กองทรัสต์มมี ลู ค่าทรัพย์สนิ สุทธิต่อหน่วย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 เท่ากับ 10.1651 บาท
วาระที่ 4 พิ จารณาและรับทราบเรื่องการจ่ายประโยชน์ ตอบแทนสาหรับปี 2562
กองทรัสต์มนี โยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามเกณฑ์ท่กี าหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ โดยกาหนดให้
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกาไรสุทธิทป่ี รับปรุงแล้วของรอบ
ปี บญ
ั ชี โดยจ่ายประโยชน์ตอบแทนไม่เกินกว่าปี ละ 4 ครัง้ ต่อรอบปี บญ
ั ชีนนั ้
ผลการดาเนินงานรอบระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 กองทรัสต์มกี าไรสุทธิ
จากการดาเนินงาน 309.58 ล้านบาท ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้ทาการจ่ายประโยชน์ตอบแทนสาหรับปี 2562 ดังนี้
ครัง้ ที่
1
2

ผลการดาเนิ นงาน
1 มกราคม 2562 – 31 มีนาคม 2562
1 เมษายน 2562 – 30 มิถุนายน 2562

อัตราประโยชน์ ตอบ
แทน (บาท: หน่ วย)
0.200
0.190

วันจ่ายประโยชน์ ตอบ
แทนแก่ผ้ถู ือหน่ วย
10 มิถุนายน 2562
9 กันยายน 2562
7

3
1 กรกฏาคม 2562 – 30 กันยายน 2562
4
1 ตุลาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562
รวมเงิ นจ่ายประโยชน์ ตอบแทนต่อหน่ วย
อัต ราการจ่ า ยประโยชน์ ต อบแทนต่ อ ก าไรสุ ท ธิ ที่
ปรับปรุงแล้ว (ร้อยละ)

0.185
0.170
0.745

13 ธันวาคม 2562
20 มีนาคม 2563

93.80

ตารางการจ่ายประโยชน์ตอบแทนย้อนหลังตัง้ แต่ก่อตัง้ กองทรัสต์ มีดงั นี้
รอบผลการดาเนิ นงานสาหรับปี

2562

2561

2560

2559

2558

รวม

จ่ายประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วย (บาท:หน่วย)

0.745

0.645

0.745

0.665

0.420

3.220

อัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนต่อ
กาไรสุทธิทป่ี รับปรุงแล้ว (ร้อยละ)

93.80

95.23

91.16

93.51

94.12

ตารางสรุปการลดทุนชาระแล้ว ตัง้ แต่ก่อตัง้ กองทรัสต์ มีดงั นี้
วันที่จ่ายเงิ นลดทุน

ครัง้ ที่ 1

ลดมูลค่าของหน่ วยทรัสต์
(บาท:หน่ วย)
0.17

ครัง้ ที่ 2

0.11

28 มีนาคม 2562

รวมทัง้ สิน้

0.28

การลดทุนชาระแล้ว

28 มีนาคม 2560

การจ่ายประโยชน์ตอบแทนประจาปี 2562 เป็ นไปตามนโยบายทีก่ าหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ จึงเห็นสมควร
รายงานให้ผถู้ อื หน่วยทรัสต์เพื่อพิจารณารับทราบ
วาระที่ 5 พิ จารณาและรับทราบการแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนประจาปี 2563
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้พจิ ารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของกองทรัสต์ประจาปี 2563 โดยเสนอผูส้ อบบัญชีทไ่ี ด้รบั การ
แต่งตัง้ เป็ นผูส้ อบบัญชีจากบริษทั สานักงาน อีวาย จากัด โดยมีค่าตอบแทนการสอบบัญชีของกองทรัสต์ประจาปี 2563
คือ 685,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่าย) โดยมีรายชื่อดังนี้
▪ นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล ผูส้ อบบัญชีรบั ใบอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 และ/หรือ
▪ นางสาววธู ขยันการนาวี ผูส้ อบบัญชีรบั ใบอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423 และ/หรือ
▪ นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผูส้ อบบัญชีรบั ใบอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7480
โดยให้บุ ค คลดัง กล่ า วข้า งต้น คนใดคนหนึ่ ง เป็ น ผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็น ต่ อ งบการเงิน ของ
กองทรัสต์ และในกรณีทบ่ี ุคคลดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฎิบตั งิ านได้ให้บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด จัดหาผูส้ อบบัญชี
รับอนุ ญาตอื่นของบริษทั สานักงานอีวาย จากัด ทาหน้าทีแ่ ทนได้ ทัง้ นี้รายละเอียดประวัตแิ ละประสบการณ์การทางาน
ของผูส้ อบบัญชีปรากฏตาม สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 3
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ผู้จดั การกองทรัสต์เห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด ได้ปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างเหมาะสม มี
ความรู้และความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบกองทรัสต์ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ กองทรัสต์ จึงเห็นควร
พิจารณาแต่งตัง้ บริษทั สานักงาน อีวาย จากัดเป็ นผูส้ อบบัญชีในรอบปี 2563 ต่อไป โดยมีค่าตอบแทนเท่ากับ 685,000
บาทเท่ากับปี ทผ่ี ่านมา
ทัง้ นี้ หากผู้ถือหน่ วยทรัสต์ท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีคาถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามมาได้ท่ี อีเมลล์
ir@amatareit.com ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 และทางบริษทั จะดาเนินการเผยแพร่สรุปประเด็นสาคัญในลักษณะ
ค าถามและค าตอบผ่ า นระบบสารสนเทศของตลาดหลัก ทรัพ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย และเว็ บ ไซต์ ข องกองทรั ส ต์
www.amatareit.com ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
อนึ่ง ทางผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ สามารถดาวน์โหลดรายงานประจาปี 2562 ได้จากเว็บไซต์ของกองทรัสต์ หรือแสกน
ผ่าน QR Code

สาหรับผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ ท่านใดประสงค์จะขอรับรายงานประจาปี 2562 แบบรูปเล่ม ท่านสามารถติดต่อขอรับได้
ที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และสนับสนุ นการปฎิบตั งิ าน บริษัท อมตะ ซัมมิท รีทส์ แมเนจเม้นท์ จากัด เลขที่ 2126 ถนน
เพชรบุ รี ตั ด ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้ ว ยขวาง กรุ ง เทพมหานคร 10310 โทรศั พ ท์ 02-792-0089 Email:
ir@amatareit.com
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวกานติมา เจริญไชยประเสริฐ)
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจาปี 2562

วัน เวลา และสถานที่ประชุม
ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบุหงา โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน
ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ผู้เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการและผู้บริหาร บริษัท อมตะ ซัมมิท รีทส์ แมเนจเม้นท์ จากัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์
1. นายอภินันท์ ณ ระนอง

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

2. นายสรวล สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

กรรมการอิสระ

3. นางสาวกานติมา เจริญไชยประเสริฐ

กรรมการผู้จัดการ

4. นางสาวนฤภัทร ตันสกุล

ผู้อานวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และสนับสนุนการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการและผู้บริหาร บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท์ จากัด ในฐานะผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
1. นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ

กรรมการ

2. นางสาวสุภัทรา วงศ์รัตนะ

ผู้บริหารฝ่ายบริการสานักงาน

ผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จากัด ในฐานะทรัสตี
1. นางสาวศศนันท์ สิรวิชญ์

ผู้บริหารฝ่ายทรัสตีของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ผู้สอบบัญชี บริษัท สานักงาน อี วาย จากัด
1. นายณัฐคุณ รักษาโรจสิน

ผู้จัดการสังกัดแผนกตรวจสอบบัญชี

2. นางสาวฐิติพร ลมเมฆ

ผู้จัดการ

นายอาคีระ กิจธนโสภา ผู้ดาเนินการประชุมได้แนะนาคณะกรรมการและผู้บริหารบริษัท อมตะ ซัมมิท รีทส์ แมเนจเม้นท์
จ ากัด (บริษั ท ฯ) ในฐานะผู้ จั ด การกองทรัส ต์ ผู้ แทนจากบริษั ท อมตะ ซั ม มิ ท เรดดี้ บิ ล ท์ จ ากัด ซึ่ ง เป็ น ผู้ บ ริหาร
อสังหาริมทรัพย์ ผู้แทนจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จากัด ซึ่งเป็นทรัสตีของกองทรัสต์ และผู้สอบบัญชี
จากบริษัท สานักงาน อี วาย จากัด
ผู้ดาเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ได้
กาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจาปี 2562 ในวันที่ 5 มีนาคม 2562
ซึ่งตามทะเบียนปรากฏรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจาปี 2562 จานวนทั้งสิ้น
1,026 ราย รวมจานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายแล้ว ทั้งหมดของกองทรัสต์ 357,890,000 หน่วย ทั้งนี้ มีผู้ถือหน่วยทรัสต์
เข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง จานวน 12 ราย และผู้มอบฉันทะจานวน 42 ราย รวมจานวนผู้ถือหน่วยทรัสต์ 54 ราย รวม
เป็ น จ านวนทั้ งสิ้น 247,661,300 หน่ ว ย คิด เป็ น ร้อยละ 69.2004 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ ที่จาหน่ายแล้วทั้ งหมดของ
กองทรัสต์ ถือว่าครบองค์ประชุมตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ ซึ่งกาหนดให้การประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์จะต้องมีผู้ถือหน่วยทรัสต์
เข้าร่วมประชุมรวมกันทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 25 ราย และจะต้องมีหน่วยทรัสต์นับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวน
หน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ต่อจากนั้น นายอภินันท์ ณ ระนอง ประธานกรรมการบริษัทฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหน่วยทรัสต์และเปิดการประชุม และ
มอบหมายให้ผู้ดาเนินการประชุมทาหน้าที่ดาเนินการประชุม
ผู้ดาเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้ดาเนินการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์
ประจาปี 2562 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมทางเว็บไซต์ของกองทรัสต์ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2562 และได้จัดส่ง
หนั ง สื อเชิ ญ ประชุ ม ไปยั ง ผู้ ถือหน่ ว ยทรัส ต์ ทุ กท่ า นทางไปรษณี ย์ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 4 เมษายน 2562 พร้อมทั้ ง ประกาศลง
หนังสือพิมพ์ข่าวผู้ถือหุ้นในวันที่ 9 เมษายน 2562 เพื่อให้ทางผู้ถือหน่วยทรัสต์สามารถพิจารณาข้อมูลในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจาปี 2562 ได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม
ผู้ดาเนินการประชุมได้ชี้แจงรายละเอียดในการประชุมให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
• เนื่องจากในการประชุมครั้งนี้ ทุกวาระเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน
• ผู้ดาเนินการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องในแต่ละ
วาระ โดยในการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ใช้ไมโครโฟนที่บริษัทฯ ได้จัดไว้พร้อมทั้งแจ้งชื่อ
และนามสกุล พร้อมทั้งระบุว่าเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อประโยชน์ในการ
บันทึกรายงานการประชุม
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้รับมอบฉันทะมีคาถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กาลังพิจารณาอยู่ ขอให้
สอบถามหรือให้ความเห็นในช่วงท้ายของการประชุม และขอให้แสดงความเห็นหรือสอบถามอย่างกระชับ เพื่อเปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์รายอื่นได้ใช้สิทธิ

ต่อจากนั้น ผู้ดาเนินการประชุมเข้าสู่การประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจาปี 2561
คุณกานติมา เจริญไชยประเสริฐ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทาจดหมายแจ้งมติการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
ประจาปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งได้เผยแพร่บนหน้า
เว็บไซต์ของกองทรัสต์แล้ว และได้จัดส่งไปพร้อมจดหมายเชิญประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ร่วมกันพิจารณาและ
รับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว
ผู้ดาเนินการประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหน่วยทรัสต์ท่านใดเสนอข้อคิดเห็น
และซักถามเพิ่มเติม
มติ : วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทราบ

วาระที่ 2 พิจารณาและรับทราบผลการดาเนินงานของกองทรัสต์ ประจาปี 2561
คุณกานติมา เจริญไชยประเสริฐ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กองทรัสต์มีทุนจดทะเบียนอยู่ที่
3,518.06 ล้านบาท มีจานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด เป็นจานวน 357,890,000 หน่วย ภาพรวม
ของผลการดาเนินงานในปี 2561 กองทรัสต์มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 4,957.44 ล้านบาท หนี้สินรวม 1,357.01 ล้านบาท
สินทรัพย์สุทธิ 3,600.43 ล้านบาท รายได้รวม 387.87 ล้านบาท มีอัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อสินทรัพย์รวม อยู่ที่ร้อยละ 24
และมีสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย คิดเป็น 10.0601 บาท
สาหรับทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าไปลงทุนประกอบด้วยอาคารโรงงานจานวนรวมทั้งสิ้น 88 โรงงาน พื้นที่เช่ารวมจานวน
160,586.52 ตารางเมตร แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
1. สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารโรงงานเป็นระยะเวลา 30 ปี โดยมีเนื้อที่จานวน 162 ไร่ 2 งาน 97.1 ตารางวา มีโรงงาน
ทั้งหมด 63 โรงงาน พื้นที่เช่า 112,178.52 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 70 ของจานวนพื้นที่เช่ารวม
2. กรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารโรงงานซึ่งมีเนื้อที่ดินจานวน 61 ไร่ 2 งาน 85 ตารางวา มีโรงงานจานวน 25 โรงงาน พื้นที่
เช่าจานวน 48,408 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 30 ของจานวนพิ้นที่เช่ารวม
ทั้งนี้ สถานที่ตั้งของทรัพย์สินเพื่อการลงทุนแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ โรงงานที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี
จานวน 85 โรงงาน และที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง จานวน 3 โรงงาน ซึ่งสถานที่ตั้งดังกล่าวมีความ
เหมาะสมต่อนักลงทุนในการเข้ามาลงทุนเป็นอย่างยิ่ง ส่วนอัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ย ณ สิ้นปีอยู่ที่ร้อยละ 92

หากพิจารณารายได้โดยแยกสัดส่วนตามสัญชาตินั้น โดยหลักเป็นสัญชาติญี่ปุ่นร้อยละ 61 รองลงมาเป็นสัญชาติเอเชียร้อย
ละ 14 อเมริการ้อยละ 13 ยุโรปร้อยละ 11 ไทยและอื่น ๆ อยู่ที่ร้อยละ 1 และหากเมื่อพิจารณารายได้โดยแยกสัดส่วน
ตามประเภทของอุตสาหกรรม ปรากฏว่าเป็นธุรกิจกระบวนการผลิตต่างๆ ร้อยละ 30 ชิ้นส่วนยานยนต์คิดเป็นร้อยละ 30
ชิ้นส่วนเครื่องจักรคิดเป็นร้อย 16 เครื่องอุปโภคบริโภคคิดเป็นร้อยละ 14 โลจิสติกส์และอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 5 ผลิตภัณฑ์
ทางการแพทย์คิดเป็นร้อยละ 3 บริการคิดเป็นร้อยละ 2 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มธุรกิจที่เข้ามาลงทุนนั้นมี ความหลากหลาย
ซึง่ จะส่งผลดีต่อกองทรัสต์ในการจัดหาลูกค้า

สาหรับรายละเอียดสัญญาเช่าที่จะครบกาหนด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้ สัญญาเช่าที่จะครบกาหนดในปี 2562
คิดเป็นร้อยละ 35 สัญญาเช่าที่จะครบกาหนดในปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 21 สัญญาเช่าที่จะครบกาหนดในปี 2564 คิดเป็น
ร้อยละ 36 และสัญญาเช่าที่จะครบกาหนดในปี 2565 คิดเป็นร้อยละ 8
ต่อจากนั้น ผู้ดาเนินการประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามหรือไม่ ไม่มี ผู้ถือหน่วยทรัสต์ เสนอ
ข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม
มติ : วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาและรับทราบงบแสดงสถานะทางการเงิน และงบกาไรขาดทุน สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
คุณกานติมา เจริญไชยประเสริฐ ได้รายงานงบแสดงสถานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุน สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองงบการเงินโดยผู้สอบบัญชี รับอนุญาตสังกัดบริษัท สานักงาน อีวาย
จากัด โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติงบแสดงสถานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่

14 กุมภาพันธ์ 2562 และเห็นสมควรแจ้งต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อรับทราบ ทั้งนี้รายละเอียดงบแสดง
สถานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนมีดังต่อไปนี้
งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31ธันวาคม 2561
รายการ
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
เงินกู้ยืมระยะยาว
สินทรัพย์สุทธิ
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

2561
4,957.44
1,357.01
1,200.00
3,600.43
10.0601

2560
เปลี่ยนแปลง
-0.2%
4,968.00
0.7%
1,348.24
0.0%
1,200.00
-0.5%
3,619.76
-0.5%
10.1141

สาหรับสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 นั้นอยู่ที่ 4,957.44 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.2 จากปี 2560 มีสินทรัพย์
รวมเท่ากับ 4,968 ล้านบาท สาหรับหนี้สินรวมในปี 2561 เท่ากับ 1,357.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 จากปีก่อน
หน้าซึ่งเท่ากับ 1,348.24 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินกู้ยืมระยะยาวจานวน 1,200 ล้านบาท ในปี 2561 กองทรัสต์มี
สินทรัพย์สุทธิจานวน 3,600.43 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.5 จากปี 2560 ที่มีสินทรัพย์สุทธิเท่ากับ 3,619.76 ล้านบาท
กองทรัสต์มีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 อยู่ที่ 10.0601 บาท ลดลงร้อยละ 0.5 จากปี 2560
ซึง่ มีสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย เท่ากับ 10.1141 บาท
งบกาไรขาดทุน สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
2561
รายได้รวม
ค่าใช้จ่ายรวม
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
รายการกาไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดาเนินงาน

387.87
107.22
280.65
0.79
- 39.51
241.93

2560
403.32
106.16
297.16
0.71
- 6.81
291.06

เปลี่ยนแปลง
-3.8%
1.0%
-5.6%
11.3%
480.2%
-16.9%

สาหรับผลประกอบการสาหรับระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 กองทรัสต์มีรายได้รวมทัง้ สิน้
387.87 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.8 จากปี 2560 ซึ่งมีรายได้รวมอยู่ที่ 403.32 ล้านบาท กองทรัสต์มีค่าใช้จ่ายรวมจานวน
107.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จากปี 2560 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายรวมอยู่ที่ 106.16 ล้านบาท ทาให้กองทรัสต์มีรายได้สุทธิ
จากการลงทุนในปี 2561 เท่ากับ 280.65 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2560 กองทรัสต์มีรายได้สทุ ธิจากการลงทุน เท่ากับ 297.16

ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.6 เมื่อรวมรายการกาไรสุทธิที่เกิดขึน้ จากเงินลงทุนจานวน 0.79 ล้านบาทและรายการขาดทุน
สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน จานวน 39.51 ล้านบาท แล้วทาให้กองทรัสต์มีการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการ
ดาเนินงาน เป็นจานวนเงิน 241.93 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 16.9 จากปี 2560 ซึง่ มีการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการ
ดาเนินงาน เป็นจานวนเงิน 291.06 ล้านบาท
จากนั้น ผู้ดาเนินการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์สอบถามกรณีมีข้อสงสัย ซึ่งมีผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้ทาการสอบถาม
ดังนี้
คุณทองทศ แพงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามถึงความหมาย
ของรายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนว่าคืออะไร
คุณกานติมา เจริญไชยประเสริฐ ได้ ชี้แจงว่า กองทรัสต์จะมีการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ ในทุกสิ้นปีโดยผู้ประเมิน
ราคาอิสระ ด้วยวิธีพิจารณาจากรายได้ ซึ่งหากมูลค่าที่ได้จากการประเมินต่ากว่ามูลค่าราคาที่ได้มาจะเกิดรายการขาดทุน
สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนนี้ขึ้น ซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากผลการดาเนินงาน ทั้งนี้ทางผู้จัดการกองทรัสต์ จึงได้
ทาการจัดสรรเป็นเงินลดทุนคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
คุณอามาภรณ์ เพ็ชรชลานุวัฒน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามถึงงบกาไรขาดทุนสาหรับรอบระยะเวลา 1 มกราคม ถึง
31 ธันวาคม 2561 ว่ารายการค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจาก 6.6 ล้านบาทเป็น 10.45 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าคิดเป็นร้อยละ 57.94 ซึ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวแปรผันตามอะไร หรือ เป็นอัตราคงที่ตามสัญญา
และปีต่อๆ ไปจะเป็นอย่างไร
คุณกานติมา เจริญไชยประเสริฐ ได้ชี้แจงว่า ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ เป็นอัตราที่ถูกกาหนดไว้ตามสัญญา
แต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ที่ทางกองทรัสต์ได้ทาไว้ ไม่ได้แปรผันตามอะไร โดยในช่วงปีแรกๆ ถูกกาหนดไว้ต่ามาก
และจะมีปรับขึ้นในช่วงหลัง ซึ่งตามสัญญานั้นได้กาหนดให้ ทางผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ
ทางด้านภาษี ค่าส่วนกลาง ค่าทาการตลาดและค่านายหน้าในการจัดหาผู้เช่า
คุณอามาภรณ์ เพ็ชรชลานุวัฒน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามถึง เรื่องภาษีที่ทางผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์รับผิดชอบ
รวมอยู่ในสัญญาจ้างผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ใช่มั้ย และภาษีไม่ได้ขึ้นกับรายได้ใช่มั้ย
คุณกานติมา เจริญไชยประเสริฐ ได้ชี้แจงว่า ภาษีโรงเรือนหรือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตัวใหม่ (Land and building
Tax) ได้รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ แล้ว โดยภาษีโรงเรือนขึ้นกับรายได้ของกองทรัสต์ แต่ภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างที่จะบังคับใช้ปี 2563 ขึ้นกับราคาประเมินที่ดินและอาคารโรงงาน
หลังจากนั้นไม่มีผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใดให้ข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม

มติ : วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทราบ
วาระที่ 4 พิจารณาและรับทราบเรื่องการจ่ายประโยชน์ตอบแทนสาหรับปี 2561 และการลดทุนชาระแล้วครั้งที่ 2
คุณกานติมา เจริญไชยประเสริฐ รายงานการจ่ายประโยชน์ตอบแทนต่อที่ประชุมว่า กองทรัสต์มีนโยบายการจ่ายประโยชน์
ตอบแทนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ โดยกาหนดให้ผู้จัดการกองทรัสต์จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกาไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี โดยจ่ายประโยชน์ตอบแทนไม่เกินกว่าปีละ
4 ครั้งต่อรอบปีบัญชีนั้น
สาหรับผลการดาเนินงานรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 กองทรัสต์มีกาไรสุทธิ
จากการดาเนินงานรวมทั้งสิ้น 241.93 ล้านบาท ผู้จัดการกองทรัสต์ได้ทาการจ่ายประโยชน์ตอบแทนสาหรับปี 2561
จานวน 4 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่

ผลการดาเนินงาน

1
1 มกราคม 2561 – 31 มีนาคม 2561
2
1 เมษายน 2561 – 30 มิถุนายน 2561
3
1 กรกฏาคม 2561 – 30 กันยายน 2561
4
1 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561
รวมเงินจ่ายประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วย
อั ต ราการจ่ า ยประโยชน์ ต อบแทนต่ อ ก าไรสุ ท ธิ ที่
ปรับปรุงแล้ว

อัตราประโยชน์ตอบ
แทน (บาท: หน่วย)
0.1900
0.1900
0.1900
0.0750
0.6450

วันจ่ายประโยชน์ตอบ
แทนแก่ผู้ถือหน่วย
8 มิถุนายน 2561
7 กันยายน 2561
11 ธันวาคม 2561
28 มีนาคม 2562

95.23%

การจ่ายประโยชน์ตอบแทนครั้งที่ 1 สาหรับผลการดาเนินงานรอบระยะเวลาระหว่าง 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มีนาคม
2561 ได้มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนในอัตรา 0.1900 บาทต่อหน่วยทรัสต์ จ่ายเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 การจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนครั้งที่ 2 สาหรับผลการดาเนินงานรอบระยะเวลาระหว่าง 1 เมษายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561 ได้มี
การจ่ายประโยชน์ตอบแทนในอัตรา 0.1900 บาทต่อหน่วยทรัสต์ จ่ายเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 การจ่ายประโยชน์ตอบ
แทนครั้งที่ 3 สาหรับผลการดาเนินงานรอบระยะเวลาระหว่าง 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2561 ได้มีการจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนในอัตรา 0.1900 บาทต่อหน่วยทรัสต์ จ่ายเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 การจ่ายประโยชน์ตอบแทนครั้ง
ที่ 4 สาหรับผลการดาเนินงานรอบระยะเวลาระหว่าง 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 ได้มีการจ่ายประโยชน์ตอบ
แทนในอัตรา 0.0750 บาทต่อหน่วยทรัสต์ จ่ายเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 รวมเงินจ่ายประโยชน์ตอบแทนคิดเป็นเงิน
0.6450 บาทต่อหน่วยทรัสต์ ซึ่งเมื่อเทียบกับกาไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วจากผลการดาเนินงานสาหรับปี 2561 คิดเป็นอัตรา
จ่ายประโยชน์ตอบแทนต่อกาไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วเท่ากับร้อยละ 95.23 และหากเทียบอัตราผลตอบแทนต่อมูลค่าของ
หน่วยทรัสต์ที่ตราไว้ (par value) เท่ากับร้อยละ 6.56

ตารางการจ่ายประโยชน์ตอบแทนย้อนหลังตัง้ แต่ก่อตั้งกองทรัสต์ มีดังนี้
รอบผลการดาเนินงานสาหรับปี
จ่ายประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วย (บาท:หน่วย)

2561

2560

2559

2558

รวม

0.6450 0.7450 0.6650 0.4200 2.4750

อัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนต่อกาไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว 95.23% 91.16% 93.51% 94.12%

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์ได้มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
ครั้งที่ 2 โดยลดมูลค่าของหน่วยทรัสต์ในอัตรา 0.11 บาทต่อหน่วยทรัสต์ คิดเป็นจานวนเงิน 39.37 ล้านบาท คงเหลือทุน
ชาระแล้ว 3,478.69 ล้านบาท และมีมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยทรัสต์คงเหลือในอัตรา 9.72 บาทต่อหน่วยทรัสต์ ซึ่งได้
จ่ายเงินคืนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในวันที่ 28 มีนาคม 2562 ทั้งนี้การจ่ายคืนมูลค่าหน่วยทรัสต์จากการลดทุนดังกล่าว
เพื่อเป็นการลดสภาพคล่องส่วนเกินจากรายการขาดทุนสุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการประเมินมูลค่าเงินลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
ตารางสรุปการลดทุนชาระแล้ว ตั้งแต่ก่อตั้งกองทรัสต์ มีดังนี้
การลดทุนชาระแล้ว

ลดมูลค่าของหน่วยทรัสต์
(บาท:หน่วย)

จานวนเงิน (บาท)

วันที่จ่ายเงินลดทุน

ครั้งที่ 1

0.17

60,841,300

28 มีนาคม 2560

ครั้งที่ 2

0.11

39,367,900

28 มีนาคม 2562

รวมทั้งสิ้น

0.28

100,209,200

จากนั้นผู้ดาเนินการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์สอบถามกรณีมีข้อสงสัย ซึง่ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้ทาการสอบถาม ดังนี้
คุณอามาภรณ์ เพ็ชรชลานุวฒ
ั น์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้แสดงความชื่นชมถึงตารางสรุปการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน
และการลดทุนจดทะเบียนว่ามีความครบถ้วนชัดเจนดี
คุณกานติมา เจริญไชยประเสริฐ ได้แสดงความขอบคุณผู้ถือหน่วยทรัสต์
ไม่มีผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใดให้ข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม
มติ : วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทราบ

วาระที่ 5 พิจารณาและรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนประจาปี 2562
คุณกานติมา เจริญไชยประเสริฐ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ผู้จัดการกองทรัสต์ เห็นสมควรให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท
สานักงาน อีวาย จากัด เป็นผู้สอบบัญชีในรอบบัญชีปี 2562 ให้แก่กองทรัสต์ต่อไป โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 และ/หรือ
2. นางสาววธู ขยันการนาวี
ผูส้ อบบัญชีรับใบอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423 และ/หรือ
3. นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผูส้ อบบัญชีรับใบอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7480
โดยกาหนดให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทาการตรวจสอบและลงนามแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
กองทรัสต์ฯ โดยมีค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 685,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าจานวน 10,000 บาท คิดเป็น
อัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 (ค่าตอบแทนปี 2561 เท่ากับ 675,000 บาท) ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นว่าจานวนเงินค่าสอบบัญชี
ดังกล่าวมีความเหมาะสม อีกทั้งยังได้เปรียบเทียบแล้วว่าเป็นอัตราที่ต่ากว่าราคาตลาด
สาหรับผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็นผู้ตรวจสอบและลงความเห็นในงบการเงินของกองทรัสต์มา
ตั้งแต่ต้น ทาให้มีความเข้าใจในการประกอบการของกองทรัสต์เป็ นอย่างดี อีกทั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ปฎิบัติหน้าที่อย่าง
เหมาะสม และยังเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับกองทรัสต์ฯ และมีใบอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ผู้สอบบัญชีโดยถูกต้องตามกฎหมาย ฉนั้นจึงเห็นสมควรพิจารณาแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สานักงาน
อีวาย จากัด เป็นผู้สอบบัญชีในปี 2562 ของกองทรัสต์ต่อไป จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์สามัญประจาปี 2562
พิจารณาและรับทราบ
ผู้ดาเนินรายการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น ข้อซักถามเกี่ยวกับ วาระที่ 5 หรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหน่วยทรัสต์คนใดให้
ข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม
มติ : วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทราบ

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ไม่มีผู้ถือหน่วยเสนอเรื่องอื่นๆ ให้พิจารณา
ผู้ดาเนินรายการได้สอบถามว่ามีผู้ถือหน่วยรายใดมีคาถาม ข้อซักถาม หรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม หรือไม่ ปรากฎว่ามีผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ได้สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้
คุณวุฒิศักดิ์ อุดมพรผดุง ผู้รับมอบฉันทะจากบริษัท เมืองไทยประกันภัย จากัด (มหาชน) ได้สอบถามถึงอัตราการเช่าพื้นที่
(Occupancy rate) ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2562 และค่าใช้จ่ายซ่อมแซมใหญ่ในปีนี้มีหรือไม่

คุณกานติมา เจริญไชยประเสริฐ ได้ชี้แจงว่า ณ สิ้น เดือนมีนาคม ปี 2562 อัตราการเช่าก็ยังคงอยู่ที่ประมาณร้อยละ 92
สาหรับปีนี้ทางผู้จัดการกองทรัสต์ไม่ได้มีแผนการปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ คงเป็นเพียงค่าใช้จ่ายซ่อมแซมปกติทั่วไป เช่น
งานซ่อมแซมที่ทางผู้เช่าแจ้งมา งานทาสีอาคารโรงงาน หรือปรับปรุงอาคารทั่วไปช่วงที่ผู้เช่าออก
คุณวุฒิศักดิ์ อุดมพรผดุง ได้สอบถามว่าปีนี้ไม่มีการรับประกันรายได้ค่าเช่าจากทางผู้บริห ารอสังหาริมทรัพย์แล้วใช่หรือไม่
เนื่องจากเห็นว่าอัตราการเช่าพื้นที่สูงขึ้นเป็นร้อยละ 92 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าที่อัตราการเช่าพื้นที่ที่ไม่รวมการรับประกัน
รายได้อยู่ที่ร้อยละ 85
คุณกานติมา เจริญไชยประเสริฐ ได้ชี้แจงว่า ปีนี้การรับประกันรายได้ค่าเช่าจากทางผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะหมดลงแล้ว
ดังนั้น อัตราการเช่าพื้นที่ในปัจจุบันจึงสะท้อนความเป็นจริงของผลการดาเนินงานของกองทรัสต์แล้ว
คุณวุฒิศักดิ์ อุดมพรผดุง ได้สอบถามเพิ่มเติมถึงผลกระทบของ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างว่าจะกระทบกับกองทรัสต์
อย่างไรบ้าง
คุณกานติมา เจริญไชยประเสริฐ ได้ชี้แจงว่า ตามที่ได้เรียนแจ้งไปเบื้องต้นก่อนหน้าแล้วว่าทางผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เป็น
ผู้รับผิดชอบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามสัญญาแต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ดังนั้น จึงไม่ใช่ค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์
และรายการนี้จะไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของกองทรัสต์
คุณวุฒิศักดิ์ อุดมพรผดุง ได้เสนอแนะให้กองทรัสต์แสดงอัตราการเช่าพื้นที่และอัตราค่าเช่าเฉลี่ยรายไตรมาสในเว็บไซต์ของ
กองทรัสต์ ทั้งนี้ได้ยกตัวอย่าง บลจ.แลนด์แอนด์เฮาส์และบลจ.ไทยพาณิชย์ เพื่อประโยชน์ของนักลงทุนและผู้ถือหน่วยราย
ย่อยจะได้รับข้อมูลที่เท่าเทียมกัน
คุณกานติมา เจริญไชยประเสริฐ ได้ขอบคุณสาหรับข้อเสนอแนะ พร้อมที่เสนอแนะว่าหากผู้ถือหน่วยท่านใดมีข้อสงสัยหรือ
ต้องการสอบถามข้อมูลใดๆ เพิ่มเติม สามารถติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของทางบริษัทฯ ได้โดยตรง
คุณทองทศ แพงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อยากทราบอุปสรรคของ
กองทรัสต์ว่าจะมีโอกาสประสบปัญหาธุรกิจ พร้อมแนวทางป้องกัน และโอกาสที่จะเพิ่มอัตราการเช่าของผู้เช่าให้ได้ร้อย
เปอร์เซนต์เป็นไปได้หรือไม่
คุณกานติมา เจริญไชยประเสริฐได้ชี้แจงว่า ตอนนี้ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคที่สาคัญของกองทรัสต์คือเรื่องคู่แข่งและราคาค่าเช่า
อย่างไรก็ตาม จากการที่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ตั้งอยู่ในพื้นที่ Prime Area อีกทั้งระบบสาธารณูปโภคที่พร้อมและการ
บริการหลังการขายที่ดี ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทาให้นักลงทุนมั่นใจและเลือกมาเช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ แม้ว่าราคาค่าเช่าของ
กองทรัสต์จะสูงกว่าคู่แข่งก็ตาม
สาหรับโอกาสการที่จะเพิ่มอัตราการเช่าพื้นที่ให้ได้ร้อยละ 100 นั้น ทางผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ก็ได้พยายามอย่างเต็มทีใ่ น
การหาผู้เช่าใหม่ๆ เข้ามา จะเห็นได้ว่าอัตราการเช่าของกองทรัสต์ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับคู่แข่ง

คุณวุฒิศักดิ์ อุดมพรผดุง ผู้รับมอบฉันทะจากบริษัท เมืองไทยประกันภัย จากัด (มหาชน) ได้สอบถามถึง แผนการนา
ทรัพย์สินใหม่เข้ากองทรัสต์มีอย่างไรบ้าง
คุณกานติมา เจริญไชยประเสริฐ ได้ชี้แจงว่าเนื่องจากกองทรัสต์ เป็นกองที่มีสปอนเซอร์ ซึ่งตอนนี้ ทางสปอนเซอร์กาลัง
รวบรวมทรัพย์สินอยู่ สาหรับทรัพย์สินอื่นที่นอกเหนือจากนั้นก็กาลังพิจารณาอยู่ แต่เนื่องด้วยสถานที่ตั้งและอัตราการเช่า
พื้นที่อาจจะยังไม่ตอบโจทย์เท่าที่ควร อีกทั้งปัจจุบันสถานการณ์ธุรกิจยังไม่ดีมาก จึงจาเป็นต้องพิจารณาด้วยความละเอียด
รอบคอบ ซึง่ หากเมื่อนาทรัพย์สินอัตราการเช่าพื้นที่หรือราคาไม่ดีเข้ามา จะทาให้อัตราการเช่าพื้นที่โดยรวมของกองทรัสต์
ต่าลง ซึ่งส่งผลให้ผลตอบแทนของกองทรัสต์อาจต่าลงได้
คุณวุฒิศักดิ์ อุดมพรผดุง ได้สอบถามเพิ่มเติม ถึงประมาณการรายได้ลงทุนสุทธิปี 2562 ว่าเป็นอย่างไร มากกว่าปีที่ผ่านมา
หรือไม่
คุณกานติมา เจริญไชยประเสริฐ ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากการรับประกันรายได้จากผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ใกล้ จะหมดลง
คาดว่ารายได้น่าจะใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
ผู้ ด าเนิ น รายการได้ส อบถามที่ประชุม ว่ามี ข้อคิด เห็ น ข้อซั กถามอื่ น ใดอี กหรือไม่ เมื่ อไม่ มี ผู้ ถือหน่ ว ยทรัสต์ ท่านใดให้
ข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม
ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชุม และปิดประชุมเมื่อเวลา 14.35 น.

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ
(นายอภินันท์ ณ ระนอง)
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รายงานผลการดาเนินงานของกองทรัสต์ ประจาปี 2562
(สาหรับรอบระยะเวลาตัง้ แต่ วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
1. งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
(หน่วย: บาท)

รายการ
สินทรั พย์
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิ การเช่าตามมูลค่ายุติธรรม
(ราคาทุน: 4,792,951,897 บาท)
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม

2562

ร้ อยละ

2561

ร้ อยละ

4,691,000,000

94.18

4,676,200,000

94.33

204,678,446

4.11

201,191,090

4.06

77,476,316

1.56

68,666,428

1.38

3,548,004
19,319
424,453

0.07
0.00
0.01

590,850
18,269
49,113

0.01
0.00
0.00

3,079,751
628,785
4,980,855,074

0.06
0.01
100.00

9,851,603
872,811
4,957,440,164

0.20
0.02
100.00

16,437,979

0.33

19,400,605

0.39

123,833,923

2.49

136,482,487

2.75

ค่าเช่ารับล่วงหน้ า

2,568,167

0.05

1,123,676

0.02

เงินกู้ยมื ระยะยาว

1,200,000,000

24.09

1,200,000,000

24.21

รวมหนีส้ นิ
สินทรั พย์ สุทธิ
ทุนจดทะเบียน

1,342,840,069

26.96

1,357,006,768

27.37

3,478,690,800

69.84

3,518,058,700

70.97

3,478,690,800

69.84

3,518,058,700

70.97

159,324,205

3.20

82,374,696

1.66

3,638,015,005
4,980,855,074

73.04
100.00

3,600,433,396
4,957,440,164

72.63
100.00

(ราคาทุน: จานวน 200,000,000 บาท )
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี ้
จากการให้ เช่า
จากดอกเบี ้ย
ลูกหนี ้อืน่
ค่าใช้ จา่ ยรอการตัดบัญชี
สินทรัพย์อนื่
รวมสินทรั พย์
หนีส้ นิ
เจ้ าหนี ้และค่าใช้ จา่ ยค้ างจ่าย
เงินมัดจาค่าเช่า

หน่วยทรัสต์ 357,890,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 9.72 บาท
(31 ธันวาคม 2561: มูลค่าหน่วยละ 9.83 บาท)
ทุนทีไ่ ด้ รบั จากผู้ถอื หน่วยทรัสต์
หน่วยทรัสต์ 357,890,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 9.72 บาท
(31 ธันวาคม 2561: มูลค่าหน่วยละ 9.83 บาท)
กาไรสะสม
สินทรั พย์ สุทธิ
หนีส้ นิ และสินทรั พย์ สุทธิ
มูลค่าสินทรั พย์ สุทธิต่อหน่ วย

10.1651

10.0601
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2. งบกาไรขาดทุนสาหรับรอบระยะเวลาตัง้ แต่ วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(หน่วย: บาท)

รายการ
รายได้ ค่าเช่า
รายได้ จากผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
รายได้ ดอกเบี ้ย
รายได้ อนื่
รวมรายได้
ค่าธรรมเนียมผู้จดั การกองทรัสต์ฯ
ค่าธรรมเนียมทรัสตีและผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าใช้ จา่ ยรอการตัดบัญชีตดั จ่าย
ดอกเบี ้ยจ่าย
ค่าใช้ จา่ ยอืน่
รวมค่าใช้ จ่าย
รายได้ จากการลงทุนสุทธิ
รายการกาไรสุทธิ ทเี่ กิดขึ ้นจากเงินลงทุน
รายกากาไร(ขาดทุน)สุทธิ ทยี่ งั ไม่เกิดขึ ้นจากเงินลงทุน
การเพิ่มขึน้ ในสินทรั พย์ สุทธิจากการดาเนินงาน

2562
381,220,980
259,138
854,509
12,317,190
394,651,817
13,754,256
14,942,653
1,605,038
14,594,258
1,573,986
6,771,852
29,998,242
20,120,933
103,361,218
291,290,599
18,287,356
309,577,955

ร้ อยละ
96.60
0.06
0.22
3.12
100.00
3.48
3.79
0.41
3.70
0.40
1.71
7.60
5.10
26.19
73.81
4.63
78.44

2561
367,982,082
17,934,834
623,887
1,328,092
387,868,895
11,665,780
14,988,842
1,582,801
10,453,043
2,100,896
6,771,852
45,934,038
13,721,664
107,218,916
280,649,979
787,350
(39,508,910)
241,928,419

ร้ อยละ
94.87
4.63
0.16
0.34
100.00
3.01
3.86
0.41
2.69
0.54
1.75
11.84
3.54
27.64
72.36
0.20
(10.19)
62.37

3. งบกระแสเงินสดสาหรับรอบระยะเวลาตัง้ แต่ วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(หน่วย: บาท)
รายการ
เงินสดสุทธิ จากกิ จกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิ จากกิ จกรรมจัดหาเงิน
เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินฝากธนาคารต้ นปี
เงินฝากธนาคารปลายปี

2562
310,623,654

2561
296,581,904

2560
341,362,577

(301,813,766)

(306,716,579)

(332,996,882)

8,809,888

(10,134,675)

8,365,695

68,666,428
77,476,316

78,801,103
68,666,428

70,435,408
78,801,103
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4. อัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ
อัตราส่ วนทางการเงิน

2562

2561

2560

ตัง้ แต่ 16 มิ.ย.58
ถึง 31 ธ.ค.58

2559

มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิปลายปี /งวด (บาท)

3,638,015,005

3,600,433,396

3,619,761,611

3,616,803,645

3,657,111,862

มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลีย่ ระหว่างปี /งวด (บาท)

3,623,933,209

3,633,285,796

3,621,768,282

3,666,149,994

3,643,350,852

73.81

72.36

73.68

76.25

76.42
1.36

อัตราส่วนของรายได้ จากเงินลงทุนรวมสุทธิตอ่ รายได้ รวม (ร้ อยละ)

2.85

2.95

2.93

2.67

อัตราส่วนของรายได้ จากเงินลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลีย่ ระหว่างปี/งวด (ร้ อยละ)

10.89

10.68

11.14

11.24

5.78

อัตราส่วนหนี ส้ นิ ต่อมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลีย่ ระหว่างปี/งวด (ร้ อยละ)
อัตราส่วนของจานวนถัวเฉลีย่ ถ่วงน ้าหนักของการซื ้อขายเงินลงทุนระหว่างปี/งวดต่อมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ

37.05

37.35

37.23

36.98

36.77

0

0.40

0.17

0.13

131.55

อัตราส่วนของค่าใช้ จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลีย่ ระหว่างปี/งวด (ร้ อยละ)

ถัวเฉลีย่ ระหว่างปี /งวด (ร้ อยละ)*

*การซื ้อขายเงินลงทุนไม่รวมเงินฝากธนาคาร และคานวณโดยใช้ วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน ้าหนักตามระยะเวลาที่มีอยู่ระหว่างปี /งวด
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ประวัติและประสบการณ์ การทางานของผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ ฯ
ชื่อ : นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498
วุฒิการศึกษา : บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตาแหน่ งของผู้สอบบัญชี : หุ้นส่วน
ประสบการณ์ การตรวจสอบ :
➢ บริษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน)
➢ บริษัท เนชัน่ แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
➢ บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรี ยล (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน)
ชื่อ : นางสาววธู ขยันการนาวี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423
วุฒิการศึกษา : บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตาแหน่ งของผู้สอบบัญชี : หุ้นส่วน
ประสบการณ์ การตรวจสอบ :
➢ บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จากัด (มหาชน)
➢ บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จากัด (มหาชน)
➢ บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จากัด (มหาชน)
➢ บริษัท ร้ อกเวิธ จากัด (มหาชน)
ชื่อ : นางสาวอิศราภรณ์ วิสทุ ธิญาณ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7480
วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ตาแหน่ งของผู้สอบบัญชี : หุ้นส่วน
ประสบการณ์ การตรวจสอบ :
➢ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จากัด (มหาชน)
➢ บริษัท บางสะพานบาร์ มิล จากัด (มหาชน)
➢ บริษัท แกรททิทดู อินฟิ นิท จากัด (มหาชน)
➢ บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
➢ บริษัท ยูเนี่ยน ปิ โตรเคมีคอล จากัด (มหาชน)

