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ส่ วนที่ 3
ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่ วยทรั สต์
72

1.

รายละเอียดของหน่วยทรัสต์ที่เสนอขาย
ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์

:

บริษัท อมตะ ซัมมิท รีทส์ แมเนจเม้ นท์ จํากัด

ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

:

ใบทรัสต์ที่แสดงสิทธิของผู้ถือในฐานะผู้รับประโยชน์ในกองทรัสต์
(หน่วยทรัสต์)

2.

มูลค่าที่ตราไว้ หน่วยละ

:

[•] บาท

จํานวนหน่วย

:

[•] หน่วย

ราคาหน่วยที่เสนอขาย

:

[•] บาท ต่อหน่วย

มูลค่ารวมของหน่วยทรัสต์ที่เสนอขาย :

[•] บาท

จํานวนหน่วยจองซื ้อขั ้นตํ่า

5,000 หน่วย และเพิ่มเป็ นทวีคณ
ู ของ 100 หน่วย

:

การจอง การจัดจําหน่ายและการจัดสรร
2.1

วิธีการเสนอขายหน่วยทรัสต์
การเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิ การเช่าอมตะซัมมิทโกรท
(Amata Summit Growth Freehold and Leasehold REIT) นี ้เป็ นการเสนอขายผ่า นผู้จัด การการจัด
จําหน่าย
สัดส่วนการเสนอขายหน่วยทรัสต์
การเสนอขายหน่วยทรัสต์ ทั ้งหมดจํานวน [ไม่ตํ่ากว่า •] หน่วย โดยบริ ษัทฯ ในครัง้ นี ้เป็ นการเสนอขายต่อ
ประชาชนผ่าน ผู้จัด การการจัดจํ าหน่ายและผู้ร่วมจัด จําหน่า ย (ถ้ า มี) ตามที่ระบุไว้ ในส่วนที่ 3 ข้ อ 2.3.1
หัวข้ อ ผู้จดั การการจัดจําหน่ายหน่วยทรัสต์ โดยมีสดั ส่วนการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในเบื ้องต้ นดังนี ้
เสนอขายต่อบุคคลทัว่ ไป

:

ประมาณ [•] หน่วย

เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน

:

ประมาณ [•] หน่วย

เสนอขายต่อ อมตะ ซัมมิท และบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

:

ประมาณ [•] หน่วย
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ทั ้งนี ้ ผู้จัด การการจัดจํา หน่ ายขอสงวนสิทธิ ใ นการใช้ ดุลยพินิ จในการเปลี่ย นแปลงจํา นวนหน่วยทรั สต์ ที่
จัดสรรให้ แ ก่ผ้ ลู งทุนแต่ ละประเภทข้ างต้ น หรื อเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ ตามรายละเอียดที่
กําหนดไว้ ในส่วนที่ 3 ข้ อ 2.4 หัวข้ อ วิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ โดยพิจารณาจากปั จจัยต่างๆ เช่น ปริ มาณ
ความต้ องการซื ้อหน่วยทรัสต์ของนักลงทุนในแต่ละประเภท เป็ นต้ น เพื่อให้ การเสนอขายหน่วยทรัสต์ ครัง้ นี ้
ประสบความสําเร็จ
2.2

วิธีการขอรับหนังสือชี ้ชวน และใบจองซื ้อหน่วยทรัสต์
สามารถติ ด ต่ อ ขอรั บ หนั ง สื อ ชี ช้ วน และใบจองซื อ้ หน่ ว ยทรั ส ต์ ไ ด้ ที่ ผ้ ู จัด การการจั ด จํ า หน่ า ย ภายใน
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยทรัสต์ตามที่กําหนดในหนังสือชี ้ชวน (ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ทุก
สาขาทัว่ ประเทศ ระหว่างเวลา 8.00 น. หรื อเวลาเปิ ดทําการของแต่ละสาขา ถึงเวลา 15.30 น. ตั ้งแต่วันที่
[•] จนถึงวันสิ ้นสุดการจองซื ้อ

2.3

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้จดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์
2.3.1

ผู้จดั การการจัดจําหน่ายหน่วยทรัสต์ ได้ แก่
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั ้น 18
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ (02) 470 – 3274
โทรสาร (02) 470 – 2224
ผู้ร่วมจัดจําหน่ายหน่วยทรัสต์ (ถ้ ามี)
ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ อาจแต่งตั ้งผู้ร่วมจัดจําหน่ายซึ่งเป็ นนิติบุคคลที่ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบ
ธุ ร กิ จ หลัก ทรั พ ย์ ป ระเภทการจั ด จํ า หน่ า ยหลั ก ทรั พ ย์ เพื่ อ ทํ า หน้ าที่ เ ป็ นผู้ ร่ ว มจั ด จํ า หน่ า ย
หน่ ว ยทรั สต์ เ พิ่ ม เติ ม ในภายหลัง และจะแจ้ ง การแต่ ง ตัง้ ดัง กล่า วให้ สํา นัก งานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบ
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2.3.2

ค่าตอบแทนการจัดจําหน่ายหน่วยทรัสต์
ไม่เกิน [3]% ของมูลค่าหน่วยทรัสต์ ที่เสนอขายครัง้ แรก (ไม่รวมทั ้งจํานวนที่จัดสรรให้ แก่ อมตะ
ซัมมิท และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของอมตะ ซัมมิท)

2.3.3

วันและวิธีการจองซื ้อหน่วยทรัสต์
สําหรับนักลงทุนสถาบัน อมตะ ซัมมิท และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของอมตะ ซัมมิท
(1)

ผู้จองซื ้อแต่ละราย สามารถจองซื ้อหน่วยทรัสต์ ได้ ที่ผ้ จู ัดการการจัดจําหน่าย (ธนาคาร
กสิก รไทย จํ ากัด (มหาชน) งานจัด จํา หน่า ยผลิต ภัณฑ์ ธุ รกิ จตลาดทุน สายงานธุ รกิ จ
ตลาดทุน) ตามวันเวลา ที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้ โดยจะต้ องจองซื ้อหน่วยทรัสต์
เป็ นมูลค่าขั ้นตํ่าไม่น้อยกว่า 5,000 หน่วย และเพิ่มเป็ นทวีคณ
ู ของ 100 หน่วย] พร้ อมทั ้ง
กรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบจองซื ้อหน่วยทรัสต์ ให้ ถูกต้ องครบถ้ วนและชัดเจน พร้ อม
กับยื่นเอกสารประกอบตามที่ผ้ ูจัดการการจัดจําหน่ายกําหนดให้ ครบถ้ วน ซึ่งผู้จองซื อ้
จะต้ อ งชํ า ระเงิ น ค่า จองซื อ้ หน่ว ยทรัสต์ ตามเงื่ อนไขและวิ ธีก ารที่ห น่ ว ยงานดัง กล่า ว
กําหนด

(2)

ผู้จ องซื อ้ ที่ มี ถิ่ น ที่ อ ยู่ ใ นต่ า งประเทศ จะต้ องเป็ นผู้ รั บ ภาระในเรื่ อ งของข้ อกํ า หนด
กฎระเบียบ และภาษี ต่างๆ ที่เกี่ย วเนื่องกับการลงทุนในหน่วยทรัสต์ ตามเงื่อนไขและ
วิธีการที่หน่วยงานดังกล่าวกําหนด

สําหรับบุคคลทัว่ ไป (Public Offering)
(1)

ผู้จองซื ้อแต่ละรายสามารถจองซื ้อหน่วยทรัสต์ ได้ ที่ผ้ จู ัดการการจัดจําหน่าย ได้ ตามวัน
เวลา ที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้ โดยจะต้ องจองซื ้อหน่วยทรัสต์ เป็ นมูลค่าขั ้นตํ่าไม่
น้ อยกว่า 5,000 หน่วย และเพิ่มเป็ นทวีคณ
ู ของ 100 หน่วย

(2)

ผู้จ องซื อ้ สามารถชํ า ระเงิ น ค่ าจองซื อ้ หน่ ว ยทรัสต์ จ นเต็ ม ตามจํ า นวนที่ จ องซื ้อ ให้ แ ก่
ผู้จดั การการจัดจําหน่าย ณ วันที่จองซื ้อหน่วยทรัสต์ พร้ อมทั ้งกรอกรายละเอียดต่างๆ
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ใบจองซื ้อหน่วยทรัสต์ให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนและชัดเจน พร้ อมกับยื่นเอกสารประกอบตามที่
ผู้จดั การการจัดจําหน่ายกําหนดให้ ครบถ้ วน
(3)

ผู้จ องซื อ้ ที่ มี ถิ่ น ที่ อ ยู่ ใ นต่ า งประเทศ จะต้ องเป็ นผู้ รั บ ภาระในเรื่ อ งของข้ อกํ า หนด
กฎระเบียบ และภาษี ต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เอง

2.3.4

การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื ้อหน่วยทรัสต์
(1)

สําหรับนักลงทุนสถาบัน อมตะ ซัมมิท และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของอมตะ ซัมมิท
ผู้จ องซื ้อจะต้ อ งชํ าระเงิน ค่า ซื ้อครั ง้ เดีย วเต็ม จํา นวนตามจํา นวนที่ จองซื อ้ โดยวิ ธีก าร
ชําระเงินค่าจองซื ้อให้ ชําระด้ วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี ้
(ก)

ชําระด้ วย เช็ค เช็คธนาคาร หรื อดร๊ าฟท์ ที่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ จากสํานักหัก
บัญชี เ ดี ย วกัน คํ า สัง่ หัก บัญชี เงิ น สดหรื อ วิ ธี อื่ น ใดที่ ผ้ ูจัด การการจัด จํ า หน่ า ย
ยอมรับตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่กําหนดใน ข้ อ (3) ด้ านล่าง โดยผู้จองซื ้อต้ อง
ระบุชื่ อ ที่ อ ยู่แ ละหมายเลขโทรศัพ ท์ ของผู้จ องซื อ้ ลงบนด้ านหลัง ของเช็ ค เช็ ค
ธนาคาร หรือดร๊ าฟท์ เพื่อความสะดวกในการติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ ของผู้
จองซื ้อหน่วยทรัสต์

(ข)

ชําระด้ วยเงินสด เงินโอน หรื อวิธีอื่นใดที่ผ้ ูจัดการการจัดจําหน่ายยอมรับ โดยผู้
จองซื ้อจะต้ องลงวันที่ตามวันที่ที่จองซื ้อและสัง่ จ่ายเพื่อบัญชีเงินฝากที่ผ้ จู ัดการ
การจัดจําหน่ายเปิ ดไว้ เพื่อการรับชําระเงินซื ้อหน่วยทรัสต์

ผู้จ องซื อ้ ต้ อ งส่ง ใบจองซื อ้ หน่ ว ยทรั สต์ และ หลัก ฐานใบโอนเงิ น มาถึ ง สถานที่ ข อง
ผู้จดั การการจัดจําหน่ายภายในเวลา [12.00] น. ของวันที่ [•]
ทั ้งนี ้ ผู้จองซื ้อที่จองซื ้อหลังเวลา [12.00] น. หรือเวลาปิ ดรับเช็คของแต่ละสาขาของวันที่
[•] จะต้ องชําระค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์ ตามสิทธิ ที่ได้ รับจัดสรรด้ วยเงินสด และเงินโอน
บัญชีเท่านั ้น และจะไม่รับจองซื ้อทางไปรษณีย์
ตามเงื่อ นไข และ/หรื อ วิ ธีก ารที่ ธนาคารกสิกรไทย จํ ากัด (มหาชน) งานจัด จํา หน่ า ย
ผลิตภัณฑ์ธุรกิจตลาดทุน รายงานธุรกิจตลาดทุนกําหนด
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(2)

สําหรับบุคคลทัว่ ไป (Public Offering)
ผู้จ องซื ้อจะต้ อ งชํ าระเงิน ค่า ซื ้อครั ง้ เดีย วเต็ม จํา นวนตามจํา นวนที่ จองซื อ้ โดยวิ ธีก าร
ชําระเงินค่าจองซื ้อให้ ชําระด้ วยวิธการอย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี ้
(ก)

ชําระด้ วย เช็ค เช็คธนาคาร หรื อดร๊ าฟท์ ที่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ จากสํานักหัก
บัญชี เ ดี ย วกัน คํ า สัง่ หัก บัญชี เงิ น สดหรื อ วิ ธี อื่ น ใดที่ ผ้ ูจัด การการจัด จํ า หน่ า ย
ยอมรับตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่กําหนดใน ข้ อ (3) ด้ านล่าง โดยผู้จองซื ้อต้ อง
ระบุชื่ อ ที่ อ ยู่แ ละหมายเลขโทรศัพ ท์ ของผู้จ องซื อ้ ลงบนด้ านหลัง ของเช็ ค เช็ ค
ธนาคาร หรือ ดร๊ าฟท์ เพื่อความสะดวกในการติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ ของผู้
จองซื ้อหน่วยทรัสต์

(ข)

ชําระด้ วยเงินสด เงินโอน หรื อวิธีอื่นใดที่ผ้ ูจัดการการจัดจําหน่ายยอมรับ โดยผู้
จองซื ้อจะต้ องลงวันที่ตามวันที่ที่จองซื ้อและสัง่ จ่ายเพื่อบัญชีเงินฝากที่ผ้ จู ัดการ
การจัดจําหน่ายเปิ ดไว้ เพื่อการรับชําระเงินซื ้อหน่วยทรัสต์

ผู้จ องซื อ้ ต้ อ งส่ง ใบจองซื อ้ หน่ ว ยทรั สต์ และ หลัก ฐานใบโอนเงิ น มาถึ ง สถานที่ ข อง
ผู้จดั การการจัดจําหน่ายภายในเวลา [12.00] น. ของวันที่ [•]
ทั ้งนี ้ ผู้จองซื ้อที่จองซื ้อหลังเวลา [•] น. หรือเวลาปิ ดรับเช็คของแต่ละสาขาของวันที่ [•]
จะต้ องชําระค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์ตามสิทธิ ที่ได้ รับจัดสรรด้ วยเงินสด และเงินโอนบัญชี
เท่านั ้น และจะไม่รับจองซื ้อทางไปรษณีย์
(3)

วิธีการชําระค่าจองซื ้อ
นักลงทุนสถาบัน อมตะซัมมิท บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของอมตะ ซัมมิท และบุคคลทั่วไป
สามารถชําระเงินค่าซื ้อหน่วยทรัสต์ได้ ที่ผ้ จู ดั การการจัดจําหน่าย โดยจะต้ องชําระเงินค่า
ซื ้อครั ้งเดียวเต็มจํานวนที่สงั่ ซื ้อ โดยวิธีการชําระเงินค่าจองซื ้อดังต่อไปนี ้
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(ก)

กรณีจองซื ้อระหว่างวันที่ [12.00] ถึงเวลา [•] ของวันที่ [•]
ชํ า ระเป็ นเงิ น สด เงิ น โอน เช็ ค เช็ ค ธนาคาร หรื อ ดร๊ าฟท์ ที่ สามารถเรี ย ก
เก็ บ เงิ น ได้ จากสํ า นั ก หั ก บั ญ ชี เ ดี ย วกัน โดยผู้ จองซื อ้ จะต้ องลงวั น ที่ ต าม
วันที่ที่สงั่ ซื ้อและขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายดังนี ้
สัง่ จ่ายเพื่อบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันที่ผ้ จู ัดการการจัดจําหน่ายเปิ ด
ไว้ เพื่อการนี ้โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสํานักงานพหลโยธิ น บัญชีกระแส
รายวัน ชื่อบัญชี “[•]”

(ข)

กรณีจองซื ้อหลังเวลา [12.00] น. หรือเวลาปิ ดรับเช็คของแต่ละสาขาของวันที่
[•]
ชําระด้ วยเงินสด เงินโอน หรือคําสัง่ หักบัญชีธนาคารเท่านั ้น และไม่รับจองซื ้อ
ทางไปรษณีย์โดยมีรายละเอียดบัญชีดงั ต่อไปนี ้
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสํานักพหลโยธิ น บัญชีกระแสรายวัน
ชื่อบัญชี “[•]”
เว้ นแต่ในกรณีที่ เป็ นนักลงทุนสถาบัน อมตะ ซัมมิทและบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ของอมตะ ซัม มิ ท ได้ จองซื อ้ หน่ ว ยทรั ส ต์ ผ่ า น ธนาคารกสิ ก รไทย จํ า กั ด
(มหาชน) งานจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ธุรกิจตลาดทุน สายงานธุรกิจตลาดทุน ผู้
จองซื ้อจะต้ องชําระค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์ ตามเงื่อนไขและวิธีการที่หน่วยงาน
ดังกล่าวกําหนด

(4)

เงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจองซื ้อ
(ก)

หลังจากที่ผ้ จู ดั การการจัดจําหน่ายได้ รับการจองซื ้อหน่วยทรัสต์ พร้ อมทั ้งเงิน
ค่าซื ้อหน่วยทรัสต์จากผู้จองซื ้อแล้ ว ผู้จัดการการจัดจําหน่ายจะออกสําเนาใบ
จองซื ้อหน่วยทรัสต์ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อไว้ เป็ นหลักฐาน
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(ข)

ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อหน่วยทรัสต์ชําระเงินค่าซื ้อหน่วยทรัสต์ เป็ นเช็ค เช็คธนาคาร
หรือ ดร๊ าฟท์ ซึง่ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ในวันที่จองซื ้อ ไม่ว่าด้ วยเหตุผลใดก็
ตาม ผู้จัด การการจัด จํ า หน่ า ยจะถื อ ว่ า ผู้จ องซื อ้ หน่ ว ยทรั สต์ ทํ า การจองซื อ้
หน่วยทรัสต์ในวันทําการที่สามารถเรียกเก็บเงินได้

(ค)

ในกรณี ที่ วัน ทํ า การที่ สามารถเรี ย กเก็ บ เงิ น ได้ นัน้ เป็ นวัน และ/หรื อ เวลาที่
ล่วงเลยจากช่วงระยะเวลาการเสนอขายไปแล้ ว ผู้จัดการการจัดจําหน่าย ขอ
สงวนสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื ้อหน่วยทรัสต์ของผู้จองซื ้อรายนั ้น
ในกรณี ที่เช็ค เช็ค ธนาคาร หรื อ ดร๊ าฟท์ ดังกล่าวถูก ปฏิ เสธการจ่ายเงินจาก
ธนาคารของผู้จองซื ้อ ผู้จัดการการจัด จําหน่าย ขอสงวนสิทธิ ที่จะยกเลิกการ
จองซื ้อหน่วยทรัสต์ของผู้จองซื ้อรายนั ้น

(ง)

ในการชํ า ระเงิ น ค่ า ซื อ้ หน่ ว ยทรั ส ต์ ผู้ จองซื อ้ หน่ ว ยทรั ส ต์ จ ะต้ องชํ า ระค่ า
หน่ ว ยทรั ส ต์ เ ต็ ม ตามจํ า นวนที่ จ องซื อ้ จะหั ก กลบหนี ก้ ั บ ผู้ จั ด การการจั ด
จําหน่าย

(จ)

ผู้จ องซื อ้ หน่ว ยทรั สต์ ที่ไ ด้ ทํ าการจองซื ้อหน่ วยทรัสต์ และได้ ชํ า ระเงิ นค่ า ซื อ้
หน่วยทรัสต์เต็มตามจํานวนแล้ ว จะเพิกถอนการจองซื ้อหน่วยทรัสต์ และ/หรื อ
ขอคืน เงินค่ าซื ้อหน่วยทรัสต์ ไ ม่ได้ เว้ นแต่จะได้ รับอนุมัติจ ากผู้จัดการการจัด
จําหน่าย เป็ นกรณีพิเศษ

2.3.5

เงื่อนไขในการขายหน่วยทรัสต์
ผู้จดั การการจัดจําหน่าย ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิ เสธ และ/หรื อระงับการจองซื ้อหน่วยทรัสต์ ทั ้งหมด
หรือบางส่วนในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
(1)

กรณีที่การจองซื ้อหน่วยทรัสต์ นั ้นมีผลทําให้ จํานวนหน่วยทรัสต์ ของกองทรัสต์ เกินกว่ า
จํานวนหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายในครั ้งนี ้
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(2)

กรณีที่บุคคลใด หรื อกลุ่มบุคคลเดี ยวกันใดประสงค์ จะจองซื ้อหน่วยทรัสต์ ในจํานวนที่
อาจเป็ นเหตุให้ บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดดังกล่าวถือหน่วยทรัสต์ รวมกันเกิน
กว่าร้ อยละห้ าสิบ (50) ของจํา นวนหน่ว ยทรัสต์ ที่ จําหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมด เว้ นแต่เป็ น
บุคคลที่ได้ รับยกเว้ นตามที่สาํ นักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(3)

กรณี เ อกสารหรื อ ข้ อ มูลที่ ผ้ ูจัด การการจัด จํา หน่ า ยได้ รับ จากผู้จองซื อ้ หน่ วยทรั สต์ ไ ม่
ถูกต้ องตามความเป็ นจริง หรือไม่ครบถ้ วน

(4)

กรณี ผ้ ู จั ด การการจั ด จํ า หน่ า ยเกิ ด ข้ อสงสัย ว่ า การซื อ้ หน่ ว ยทรั ส ต์ ข องผู้ จองซื อ้
หน่วยทรัสต์ไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็ นการฟอกเงิน เป็ นต้ น

(5)

ในกรณี ที่ผ้ จู ัดการการจัด จํา หน่า ยเห็นว่ าอสัง หาริ มทรัพ ย์ ที่ก องทรัสต์ จ ะลงทุน อาจมี
มู ล ค่ า รวมกั น แล้ ว ไม่ ถึ ง ร้ อยละเจ็ ด สิ บ ห้ า (75) ของมู ล ค่ า เงิ น ที่ ก องทรั ส ต์ ร ะดม
ทุนได้

(6)

ผู้จัด การการจัด จํา หน่ ายอาจขอสงวนสิท ธิ ที่ จะปฏิ เสธการจองซื ้อหน่ วยทรั สต์ ในบาง
กรณีตามที่ผ้ จู ดั การการจัดจําหน่าย เห็นสมควร เช่น ในกรณีที่ผ้ จู ัดการการจัดจําหน่าย
เห็ น ว่ า เป็ นประโยชน์ ต่ อ กองทรั ส ต์ หรื อ ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ หรื อ กรณี ที่ ก ารจองซื อ้
หน่วยทรัสต์ อาจก่อให้ เกิดปั ญหาในการบริ หารกองทรัสต์ หรื อก่อให้ เกิดผลเสียหายแก่
กองทรั ส ต์ หรื อ ในกรณี ที่ ผ้ ู จองซื อ้ เป็ นพลเมื อ งสหรั ฐ อเมริ ก า ผู้ ที่ มี ถิ่ น ฐานอยู่ ใ น
สหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริ กา รวมถึงกองทรัพย์ สินของบุคคล
ดังกล่าว และบริษัท หรื อห้ างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้ มีขึ ้นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริ กา
เป็ นต้ น ทัง้ นี ้ เพื่ อ เป็ นการรั ก ษาผลประโยชน์ ข องกองทรั สต์ ผู้ถือ หน่ ว ยทรั ส ต์ และ
ชื่อเสียงหรื อความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของผู้จัดการการจัดจําหน่ายเป็ น
หลัก

(7)

ผู้จ องซื ้อหน่ว ยทรั สต์ ที่มี ถิ่น ฐานอยู่ใ นต่ างประเทศ จะต้ องเป็ นผู้รับภาระในเรื่ อ งของ
ข้ อ กํา หนด กฎระเบีย บ และภาษี ต่ างๆ ที่ เกี่ ยวเนื่ องกับ การลงทุน ในหน่ว ยทรัสต์ ข อง
กองทรัสต์เอง
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(8)

ผู้จดั การการจัดจําหน่าย จะถือว่าผู้จองซื ้อหน่วยทรัสต์ และ/หรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์ และ/
หรือผู้ลงทุน ได้ ทําการศึกษา เข้ าใจ และยินดีที่จะปฏิ บัติตาม หรื อผูกพันตามข้ อตกลง
ข้ อ กํ า หนด สัญญา หรื อ เงื่ อ นไขต่ า งๆ ที่ ก องทรั สต์ เ ข้ า ผูก พัน ไว้ ต ามอํ า นาจที่ มี ต าม
กฎหมายทั ้งที่ได้ ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทรัสต์ และ/หรื อ หนังสือชี ้ชวน และ/หรื อ
ตามประกาศ คําสัง่ ระเบียบต่างๆ ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อ
หน่วยงานที่มีอํานาจตามกฎหมาย ได้ ประกาศกําหนด ทั ้งที่มีอยู่ในปั จจุบัน และที่จะได้
แก้ ไขเปลีย่ นแปลง เพิ่มเติม ในภายหน้ า

2.3.6

เอกสารหลักฐานในการจองซื ้อ
ผู้จ องซื ้อหน่ วยทรั สต์ ต้อ งกรอกรายละเอี ยดและข้ อ ความต่า งๆ ในใบจองซื ้อหน่ วยทรั สต์ แบบ
แสดงข้ อมูลผู้ลงทุน (Know Your Customer Form) และแบบประเมินความสามารถในการรับ
ความเสี่ยงของผู้ลงทุน (Customer Risk Profile Questionnaire) ส่งให้ ผ้ จู ัดการการจัดจําหน่าย
จนครบถ้ วน
เว้ นแต่ผ้ จู ดั การการจัดจําหน่ายจะยินยอมผ่อนผันให้ เป็ นกรณีๆ ไป โดยผู้จัดการการจัดจําหน่าย
ขอสงวนสิท ธิ ใ นการพิ จ ารณาเปลี่ย นแปลงหรื อ เรี ย กเอกสารหลัก ฐานอื่ น ๆ เพิ่ ม เติ ม ตามที่
เห็นสมควร
(1)

กรณีบคุ คลธรรมดาสัญชาติไทย
-

สํา เนาบั ต รประจํ า ตั ว ประชาชน หรื อ สํา เนาบั ต รประจํ า ตั ว ข้ า ราชการที่ ยั ง ไม่
หมดอายุ พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง และ

-

สํ า เนาหน้ าแรกของสมุ ด บั ญ ชี ธ นาคาร กรณี ผ้ ู จองซื อ้ ขอรั บ เงิ น ค่ า จองซื อ้
หน่วยทรัสต์คืนโดยการโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคาร ทั ้งนี ้ หากมิได้ ให้ สําเนาหน้ าแรก
ของสมุดบัญชีธนาคารดังกล่าวไว้ ผู้จดั การการจัดจําหน่ายขอสงวนสิทธิ ดําเนินการ
ให้ มี ก ารคื น เงิ น ค่ า จองซื อ้ หน่ ว ยทรั สต์ ใ ห้ แ ก่ ผ้ ูจ องซื อ้ หน่ ว ยทรั ส ต์ ด้ ว ยเช็ ค หรื อ
แคชเชียร์ เช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายในนามผู้จองซื ้อหน่วยทรัสต์

-

กรณีที่ผ้ จู องซื ้อเป็ นผู้เยาว์ จะต้ องแนบคํายินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรื อ
ผู้แ ทนโดยชอบธรรม) สํ า เนาบั ต รประจํ า ตั ว ประชาชนที่ ยัง ไม่ ห มดอายุ ข อง
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ผู้ปกครองที่ผ้ ปู กครองลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง และสําเนาทะเบียนบ้ านที่ผ้ เู ยาว์
อาศัยอยู่พร้ อมผู้ปกครองลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง
(2)

(3)

กรณีนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
-

สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ที่มีอายุไม่เกินสาม (3) เดือน นับจนถึงวันยื่น
ใบจองซื อ้ หน่ ว ยทรั สต์ ซึ่ง กรรมการผู้มี อํ า นาจลงนามรั บ รองสําเนาถูก ต้ อ งและ
ประทับตราสําคัญของบริษัท (ถ้ ามี)

-

สําเนาบัตรประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุ คลยังที่ยังไม่หมดอายุ พร้ อม
ลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง

-

หนังสือมอบอํานาจกระทําการ สําหรับกรณีที่มีการมอบอํานาจให้ ผ้ อู ื่นกระทําการ
แทน พร้ อมสําเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคลและผู้รับมอบอํ านาจ รั บรองสําเนาถูก ต้ อ ง อนึ่ง หากหนังสือ มอบ
อํานาจกระทําการเป็ นฉบับสําเนา เอกสารฉบับสําเนาดังกล่าวต้ องลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้ องโดยผู้มอบอํานาจด้ วย

-

สํ า เนาหน้ าแรกของสมุ ด บั ญ ชี ธ นาคาร กรณี ผ้ ู จองซื อ้ ขอรั บ เงิ น ค่ า จองซื อ้
หน่วยทรัสต์คืนโดยการโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคาร ทั ้งนี ้ หากมิได้ ให้ สําเนาหน้ าแรก
ของสมุดบัญชีธนาคารดังกล่าวไว้ ผู้จดั การการจัดจําหน่ายขอสงวนสิทธิ ดําเนินการ
ให้ มี ก ารคื น เงิ น ค่ า จองซื อ้ ผู้ จัด การการจัด จํ า หน่ า ยหน่ ว ยทรั ส ต์ ใ ห้ แก่ ผ้ ูจ องซื อ้
หน่ ว ยทรั สต์ ด้ ว ยเช็ ค หรื อ แคชเชี ย ร์ เ ช็ คขี ด คร่ อ มเฉพาะสั่ง จ่ า ยในนามผู้จ องซื อ้
หน่วยทรัสต์

กรณีบคุ คลธรรมดาสัญชาติต่างด้ าว (มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย)
-

สําเนาหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง และ

-

สํ า เนาหน้ าแรกของสมุ ด บั ญ ชี ธ นาคาร กรณี ผ้ ู จองซื อ้ ขอรั บ เงิ น ค่ า จองซื อ้
หน่วยทรัสต์คืนโดยการโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคาร ทั ้งนี ้ หากมิได้ ให้ สําเนาหน้ าแรก
ของสมุดบัญชีธนาคารดังกล่าวไว้ ผู้จดั การการจัดจําหน่ายขอสงวนสิทธิ ดําเนินการ
ให้ มี ก ารคื น เงิ น ค่ า จองซื อ้ หน่ ว ยทรั สต์ ใ ห้ แ ก่ ผ้ ูจ องซื อ้ หน่ ว ยทรั ส ต์ ด้ ว ยเช็ ค หรื อ
แคชเชียร์ เช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายในนามผู้จองซื ้อหน่วยทรัสต์

293

หน่วยทรัสต์ กองทรัสต์ เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และสิ ทธิ การเช่าอมตะซัมมิ ทโกรท

Amata Summit Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (ASGRT)

(4)

กรณี ผ้ ู จองซื อ้ เป็ นผู้ เยาว์ จะต้ องแนบหลั ก ฐานที่ แ สดงว่ า สามารถจองซื อ้
หน่วยทรัสต์ได้ โดยถูกต้ องตามกฎหมาย

กรณีนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
-

เอกสารหลัก ฐานการแสดงสถานภาพการเป็ นต่ า งด้ า ว และ ถิ่ น ที่อ ยู่ และ/หรื อ
เอกสารอื่นใดตามที่ผ้ จู ดั การการจัดจําหน่ายเห็นสมควร

หมายเหตุ:-

2.4

-

กรณีเป็ นเอกสารที่มาจากต่างประเทศ จะต้ องมีการรับรองสําเนาโดยผู้มีอํานาจลง
นามของบริษัท

-

ผู้ ลงทุ น ทุ ก รายจะต้ องให้ การรั บ รองว่ า ยิ น ยอมที่ จ ะผู ก พั น ตามข้ อตกลงและ
ข้ อ กํ า หนดต่ า งๆ ตามที่ ไ ด้ ระบุไ ว้ ใ นโครงการนี ้ และ/หรื อ ตามประกาศ คํ า สั่ง
ระเบียบต่างๆ ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน ก.ล.ต. ได้ ประกาศกําหนด ทั ้งที่
ได้ มีอยู่ในปั จจุบนั และที่จะได้ แก้ ไขเพิ่มเติมในภายหน้ า

-

ผู้จัดการการจัดจําหน่าย ขอสงวนสิทธิ ในการพิจารณาความสมบูรณ์ ของเอกสาร
หรือขอเอกสารเพิ่มเติม หรือทดแทน ซึง่ เป็ นข้ อปฏิบตั ิตามกฎหมาย ประกาศ คําสัง่
ระเบียบต่างๆ ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน ก.ล.ต. ได้ ประกาศกําหนด หรื อ
ระเบียบของผู้จดั การการจัดจําหน่าย และ/หรื อผู้ร่วมจัดการการจัดจําหน่าย และ/
หรื อผู้สนับสนุน การขายหน่ว ยทรัสต์ ทั ้งนี ้ เพื่อ ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ
คําสัง่ ระเบียบต่างๆ ที่ประกาศกําหนด

วิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์
การจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายในครั ้งนี ้ แบ่งเป็ นการจัดสรร 3 ส่วน ตามรายละเอียดในส่วนที่ 3 ข้ อ 2.1
หัวข้ อ วิธีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ ได้ แก่ (1) บุคคลทั่วไป (2) นักลงทุนสถาบัน (3) อมตะ ซัมมิท และ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ผ่านผู้จดั การการจัดจําหน่าย และผู้ร่วมจัดจําหน่าย (ถ้ ามี)
นอกจากนี ้ การจัดสรรหน่วยทรัสต์ โดยผู้จัดการการจัดจําหน่าย และผู้ร่วมจัดจําหน่าย จะอยู่ภายใต้ เกณฑ์
ดังนี ้
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1.

ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและผู้ร่วมจัดจําหน่ายจะไม่จัดสรรหน่วยทรัสต์ ที่เสนอขายให้ แก่ตนเอง ผู้
จัดจําหน่ายหน่วยทรัสต์ ที่ร่วมจัดจําหน่าย ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุมบริ ษัท
ใหญ่ บริษัทย่อยของตนเอง หรือของผู้จดั จําหน่ายทรัสต์ที่ร่วมจัดจําหน่าย และผู้ที่เกี่ยวข้ องรวมถึง
กองทุนรวมที่มี ลกั ษณะที่ ผ้ จู ัด การการจัด จํา หน่ าย และผู้ร่ว มจัดจํ าหน่า ย ถูกห้ ามมิใ ห้ จัดสรร
หลักทรัพย์ให้ ตลอดจนบุคคลที่บริ ษัทฯ ถูกห้ ามมิให้ จัดสรรหน่วยทรัสต์ ให้ เว้ นแต่เป็ นการจัดสรร
หน่วยทรัสต์ ที่เ หลือจากการจองซื ้อของผู้จ องซื ้อทั ้งหมด รวมถึง จะไม่จัดสรรหน่ วยทรัสต์ ให้ กับ
บริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯด้ วย ทั ้งนี ้ เป็ นไปตามรายละเอียดที่กําหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนที่ ทธ.70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (รวมทั ้งที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน ที่ ทจ.29/2551 เรื่ อง การจอง การจัดจําหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ ที่ ออกใหม่
ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)

2.

ผู้จดั การการจัดจําหน่ายขอสงวนสิทธิ ที่จะใช้ ดุลยพินิจเปลี่ยนแปลงจํานวนหน่วยทรัสต์ ที่จัดสรร
ให้ แก่นกั ลงทุนในแต่ละประเภท เช่น อาจพิจารณาจัดสรรให้ แก่บคุ คลทัว่ ไปเพิ่มเติม หากพิจารณา
แล้ วเห็นว่ามีหน่วยทรัสต์เหลือจากการจัดสรรในส่วนของนักลงทุนสถาบัน เป็ นต้ น ทั ้งนี ้ เพื่อให้
การเสนอขายหน่วยทรัสต์ครั ้งนี ้ประสบความสําเร็จ

3.

ภายหลัง จากการปิ ดรับ จองซื อ้ หน่ว ยทรั สต์ สํา หรั บผู้จองซื อ้ ในแต่ละประเภท ผู้จัด การการจัด
จําหน่ายขอสงวนสิทธิเปลีย่ นแปลงจํานวนหน่วยทรัสต์ทจี่ ดั สรรให้ แก่นักลงทุนประเภทใดประเภท
หนึง่ เช่น หากพบว่ามีหน่วยทรัสต์เหลือจากการจัดสรรในส่วนของอมตะ ซัมมิท และบุคคลที่เกี่ยว
โยงกัน แต่มีผ้ สู นใจจองซื ้อหน่วยทรัสต์เกินกว่าจํานวนที่จะจัดสรรสําหรับส่วนของบุคคลทั่วไปหรื อ
นักลงทุนสถาบัน เป็ นต้ น ทั ้งนี ้ การดําเนินการดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ ดุลยพินิจของผู้จัดการการจัด
จําหน่ายแต่เพียงผู้เดียว โดยปฏิ บัติตามกฎเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้ อง และจะมีการแจ้ งข่าวให้ นักลงทุนที่
เกี่ยวข้ องได้ ทราบโดยทัว่ กันทางสือ่ ต่างๆ ที่เหมาะสมต่อไป

4.

การจัดสรรหน่วยทรัสต์ ในครัง้ นี ้เป็ นการปฏิ บัติเพื่อให้ สอดคล้ องกับคุณสมบัติที่กําหนดตามข้ อ 4
(3) เรื่ อ งการกระจายการถื อหน่วยทรั สต์ รายย่อ ยภายใต้ ข้ อบังคับ เรื่ อง การรับ การเปิ ดเผย
สารสนเทศและการเพิกถอนหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ พ.ศ.2556 ลง
วันที่ 15 มีนาคม 2556 (รวมทั ้งที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)
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2.4.1

วิธีจดั สรรหน่วยทรัสต์ให้ แก่บคุ คลทัว่ ไป
การจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้ แก่บคุ คลทัว่ ไปให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจําหน่ายหรื อผู้ร่วม
จัดจําหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายตามที่ระบุไว้ ในส่วนที่ 3 ข้ อ 2.3.1 หัวข้ อ ผู้จดั การการจัดจําหน่าย
หน่วยทรัสต์ โดยจะทําการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้ แก่ผ้ มู ีอปุ การคุณ ผู้ที่เป็ นลูกค้ าหรื อคาดว่าจะเป็ น
ลูกค้ าของผู้จดั การการจัดจําหน่าย หรื อผู้ร่วมจัดจําหน่ายหรื อผู้มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจก่อน จึง
จัดสรรแก่บคุ คลอื่นๆ ต่อไป โดยจะจัดสรรให้ แก่บคุ คลใด และ/หรื อ ในจํานวนมากน้ อยเท่าใดก็ได้
หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหน่วยทรัสต์ ให้ แก่บุคคลใดก็ได้ ทั ้งนี ้ จํานวนหน่วยทรัสต์ ที่จัดสรรให้ แก่
บุคคลทัว่ ไปจะมีจํานวนขั ้นตํ่า 5,000 หน่วย และเพิ่มเป็ นจํานวนทวีคณ
ู ของ 100 หน่วย
หากยอดการจองซื ้อหน่วยทรัสต์ของผู้จองซื ้อบุคคลทั่วไปครบตามจํานวนที่กําหนดแล้ ว ผู้จัดการ
การจัดจําหน่าย หรื อผู้ร่วมจัดจําหน่ายหน่วยทรัสต์ แต่ละราย ขอสงวนสิทธิ ในการปิ ดรับจองซื ้อ
หน่วยทรัสต์ของบุคคลทัว่ ไปก่อนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื ้อ

2.4.2

วิธีจดั สรรหน่วยทรัสต์ให้ แก่นกั ลงทุนสถาบัน
การจัดสรรหน่ วยทรัสต์ ให้ แ ก่นัก ลงทุนสถาบัน ให้ อยู่ในดุลยพิ นิจของผู้จัดการการจัดจํา หน่า ย
ตามที่ระบุไว้ ใ นส่วนที่ 3 ข้ อ 2.3.1 หัว ข้ อ ผู้จัดการการจัด จําหน่า ยหน่วยทรัสต์ โดยจะทําการ
จัดสรรหน่วยทรัสต์ ให้ แก่บุคคลใด และ/หรื อ ในจํานวนมากน้ อยเท่าใดก็ได้ หรื อจะปฏิ เสธการ
จัดสรรหน่วยทรัสต์ให้ แก่บคุ คลใดก็ได้ ทั ้งนี ้ จํานวนหน่วยทรัสต์ ที่ได้ จัดสรรให้ แก่นักลงทุนสถาบัน
ทัว่ ไปจะมีจํานวนขั ้นตํ่า 5,000 หน่วย และเพิ่มเป็ นจํานวนทวีคณ
ู ของ 100 หน่วย
หากยอดการจองซื ้อหน่วยทรัสต์ครบตามจํานวนที่กําหนดแล้ ว ผู้จัดการการจัดจําหน่าย ขอสงวน
สิทธิในการปิ ดรับจองซื ้อหน่วยทรัสต์ก่อนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื ้อ

2.4.3

วิธีจดั สรรหน่วยทรัสต์ให้ แก่อมตะ ซัมมิท และบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
การจั ด สรรหน่ ว ยทรั สต์ ใ ห้ แก่ อ มตะ ซั ม มิ ท และบุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกั น ให้ อ ยู่ใ นดุ ลยพิ นิ จ ของ
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ และ/หรื อ บุคคลที่ ไ ด้ รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ หรื อ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนามของบริษัทฯ โดยจะทําการจัดสรรหน่วยทรัสต์ ให้ แก่บุคคลใด และ/หรื อ
ในจํ านวนมากน้ อ ยเท่าใดก็ ได้ หรื อ จะปฏิ เ สธการจัด สรรหน่ วยทรั สต์ ใ ห้ แ ก่บุคคลใดก็ไ ด้ โดย
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จํานวนหน่วยทรัสต์ที่จดั สรรให้ แก่อมตะ ซัมมิท และบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน จะมีจํานวนขั ้นตํ่า 5,000
หุ้นและเพิ่มเป็ นจํานวนทวีคณ
ู ของ 100 หน่วย
หากปรากฏว่ายังมีจํานวนหน่วยทรัสต์คงเหลือภายหลังการจัดสรรให้ แก่อมตะ ซัมมิท และบุคคล
ที่เกี่ยวโยงกันข้ างต้ น ผู้จัดการการจัดจําหน่ายอาจพิจารณาจัดสรรจํานวนหน่วยทรัสต์ คงเหลือ
ดังกล่าวให้ แก่นกั ลงทุนสถาบัน หรือบุคคลทัว่ ไปเพิ่มเติม
2.5

ข้ อจํากัดการจัดสรรให้ แก่กลุม่ บุคคลเดียวกัน และข้ อจํากัดการถือ/โอนหน่วยทรัสต์
เนื่ อ งจากประกาศ ทจ. 49/2555 เรื่ อ งการออกและเสนอขายหน่ ว ยทรั สต์ ข องทรั สต์ เ พื่ อ การลงทุน ใน
อสังหาริ มทรัพย์ และ(ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กร. 14/2555 เรื่ อง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็ นผู้ก่อตั ้งทรัสต์ และการเป็ นทรัสตีของทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ ) ได้
กํา หนดข้ อ จํา กัด ในการถือ หน่ ว ยทรัสต์ ไ ว้ ดัง นัน้ ผู้จัดการการจัด จํา หน่ า ยขอสงวนสิท ธิ ที่ จะไม่จัดสรร
หน่วยทรัสต์ให้ แก่บคุ คลใดหรือกลุม่ บุคคลเดียวกันที่จะทําให้ ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ ดังนี ้
-

การจัดสรรที่จะทําให้ บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยทรัสต์ เกินร้ อยละห้ าสิบ (50) ของ
จํานวนหน่วยทรัสต์จําหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมด

-

การจัดสรรที่จะทําให้ ทรัสตีของกองทรัสต์ หรือกลุม่ บุคคลเดียวกัน ถือหน่วยทรัสต์ รวมกันเกินร้ อยละห้ า
(5) ของจํานวนหน่วยทรัสต์จําหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมด

นอกจากนี ้ ยัง มี ข้ อ จํ า กัด สิท ธิ ใ นกรณี ที่ ผ้ ูถื อ หน่ ว ยทรั สต์ ถื อ หน่ ว ยทรั สต์ เ กิ น กว่ า อัต ราที่ กํ า หนด ผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ ดังกล่าวจะไม่มีสิทธิ รับเงินปั นผลและการใช้ สิทธิ ออกเสียงลงคะแนนในส่วนที่ถือหน่วยทรัสต์
เกินกว่าอัตราที่กําหนด โดยกองทรัสต์ จะยกเงินปั นผลส่วนดังกล่าวให้ เป็ นของผู้รับประโยชน์ รายอื่นตาม
สัดส่วน และถือว่าผู้ถือหน่วยทรัสต์ทั ้งปวงรับทราบและยินยอมให้ ดําเนินการแล้ ว
ผู้ได้ รับอนุญาตอาจจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้ แก่ผ้ จู ดั จําหน่ายหลักทรัพย์ ที่รับหน่วยทรัสต์ ตามสัญญารับประกัน
การจัดจําหน่ายเกินกว่าอัตราที่กําหนดในส่วนที่ 3 ข้ อ 2.7 หัวข้ อ ขั ้นตอนและวิธีการคืนเงินค่าจองซื ้อ ได้ เมื่อ
ได้ ให้ มีข้อตกลงกับผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ว่า ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ จะถือหน่วยทรัสต์ ในส่วนที่เกินอัตรา
ดังกล่าวไว้ ไม่เกินหนึง่ (1) ปี นับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยทรัสต์
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2.6

ข้ อจํากัดตามกฎหมายเกี่ยวกับอัตราการลงทุนของผู้ลงทุนต่างด้ าว
ตามที่ประกาศ ทจ. 49/2555 ได้ กําหนดข้ อจํากัดในการถือหน่วยทรัสต์ไว้ สําหรับผู้ลงทุนต่างด้ าวว่า ในกรณี
ที่กองทรัสต์ มีการลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ ใ นประเทศไทย ให้ ผ้ ลู งทุนต่ างด้ า วถือหน่วยทรัสต์ เป็ นไปตาม
สัดส่วนการลงทุนซึง่ กฎหมาย กฎ หรือข้ อกําหนดที่เกี่ยวข้ องกับอสังหาริมทรัพย์นั ้นกําหนดไว้ สําหรับผู้ลงทุน
ต่างด้ าว โดยผู้จัดการการจัดจําหน่ายจะจัดสรรหน่ วยทรั สต์ ให้ กับผู้ลงทุนต่ างด้ า วไม่เ กินร้ อ ยละสี่สิบเก้ า
(49) ของจํานวนหน่วยทรัสต์ที่จําหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมด เนื่องจากเป็ นการเสนอขายหน่วยทรัสต์ ที่มีการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์ในลักษณะที่มีการลงทุนเพื่อให้ ได้ มาซึง่ สิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน

2.7

ขั ้นตอนและวิธีการคืนเงินค่าจองซื ้อ
2.7.1

กรณีที่ผ้ จู องซื ้อหน่วยทรัสต์ ไม่ได้ รับการจัดสรรหน่วยทรัสต์ หรื อผู้จัดการการจัดจําหน่าย ใช้ สิทธิ
ปฏิเสธการจัดสรรหน่วยทรัสต์ไม่ว่าทั ้งหมดหรือบางส่วน
ผู้จดั การการจัดจําหน่าย จะดําเนินการจัดส่งเงินค่าซื ้อหน่วยทรัสต์ คืนให้ แก่ผ้ ูจองซื ้อหน่วยทรัสต์
โดยการโอนเงิน หรื อชําระเป็ นเช็คขีดคร่ อมเฉพาะให้ แก่ผ้ จู องซื ้อภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วัน
สิ ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครั ้งนี ้
อนึ่ ง สํ า หรั บ ดอกเบี ย้ และ/หรื อ ผลประโยชน์ ใ ดๆ ที่ เ กิ ด ขึ น้ จากเงิ น ที่ ไ ด้ รั บ จากการจองซื อ้
หน่วยทรัสต์ (ถ้ ามี) ผู้จดั การการจัดจําหน่าย จะนํารวมเข้ าเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์

2.7.2

กรณีที่มูลค่าหน่วยทรัสต์ ที่จําหน่ายได้ ไม่เพียงพอที่จะลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์ สินในทางตรงและ
ทางอ้ อม
เมื่อสิ ้นสุด การเสนอขายหน่ว ยทรั สต์ ค รัง้ แรก หากปรากฏกรณี อย่า งใดอย่า งหนึ่ง ดังต่ อไปนี ้ ให้
ผู้จัดการการจัด จําหน่ าย ยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรัสต์ ทั ้งจํ านวนและคืนเงิ นให้ แก่ผ้ จู องซื อ้
ทั ้งนี ้ตามประกาศ ทจ. 49/2555
(1)

มีผ้ ูจ องซื อ้ ไม่ ถึง สองร้ อ ยห้ า สิบ (250) ราย หรื อมี ก ารกระจายการถื อหน่ ว ยทรั สต์ ไ ม่
เป็ นไปตามข้ อ บังคับ ตลาดหลัก ทรัพ ย์ เ กี่ ยวกับ การรั บ หน่ วยทรั สต์ เป็ นหลักทรั พ ย์ จ ด
ทะเบียน

298

หน่วยทรัสต์ กองทรัสต์ เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และสิ ทธิ การเช่าอมตะซัมมิ ทโกรท

Amata Summit Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (ASGRT)

(2)

มูลค่าหน่วยทรัสต์ ที่จ องซื ้อเมื่อรวมกับมูลค่าเงิ นกู้ยืม จากบุค คลอื่น (ถ้ ามี ) มีมูลค่าไม่
เพี ย งพอที่ จ ะลงทุ น ในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ห รื อ ไม่ ถึ ง จํ า นวนตามที่ ระบุไ ว้ ใ นแบบแสดง
รายการข้ อมูลและหนังสือชี ้ชวน

(3)

มีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้ แก่บคุ คลใด กลุ่มบุคคลเดียวกันใด ผู้จัดจําหน่ายหลักทรัพย์
ผู้ก่อตั ้งทรัสต์ ทรัสตี ผู้จัดการกองทรัสต์ หรื อผู้ลงทุนต่ างด้ าว ไม่เป็ นไปตามอัตราหรื อ
หลักเกณฑ์ที่กําหนดในส่วนนี ้ และไม่สามารถแก้ ไขให้ ถกู ต้ อง

(4)

ไม่สามารถโอนเงินที่ได้ จากการจําหน่ายหน่วยทรัสต์ ให้ แก่ทรัสตี เพื่อก่อตั ้งกองทรัสต์ ให้
แล้ วเสร็จภายในสิบห้ า (15) วันทําการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยทรัสต์

เมื่ อมี การยกเลิกการเสนอขายไม่ ว่ าด้ วยเหตุใ ด ผู้จัด การการจัดจํ าหน่ าย จะแจ้ ง ให้ สํานักงาน
ก.ล.ต. ทราบภายในสิบห้ า (15) วันนับแต่วนั สิ ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยทรัสต์ ดังกล่าว และ
จะพิจารณาคืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์ และผลประโยชน์ ใดๆ ที่เกิดขึ ้นจากเงินที่ได้ รับจากการ
จําหน่า ยหน่ว ยทรั สต์ (ถ้ า มี) โดยการโอนเงิ น หรื อชํ าระเป็ นเช็ค ขีดคร่ อ มเฉพาะให้ แ ก่ผ้ ูจองซื อ้
หน่ ว ยทรั สต์ ภ ายในสิบ สี่ (14) วัน นับ แต่ วัน สิ ้นสุด ระยะเวลาการเสนอขายหน่ ว ยทรั สต์ ตาม
สัดส่วนของเงินค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์ ทั ้งนี ้ การคืนเงินค่าจองซื ้อจะเป็ นไปตามที่สํานักงาน ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด
หากผู้จัดการการจัดจําหน่ าย ไม่สามารถคืน เงินและผลประโยชน์ ภายในกํ าหนดเวลานัน้ ได้ อัน
เนื่ อ งจากความผิ ด พลาดของผู้จัด การการจัด จํ า หน่ า ยเอง ผู้จัด การการจัด จํ า หน่ า ยจะชํ า ระ
ดอกเบี ้ยในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้ อยละเจ็ดจุดห้ า (7.5) ต่อปี นับแต่วนั ที่ครบกําหนดเวลานั ้นจนถึงวันที่
ผู้จดั การการจัดจําหน่ายจัดจําหน่ายชําระเงินค่าจองซื ้อจนครบถ้ วน
3.

ราคาหน่วยทรัสต์ในตลาดรอง
ไม่มี
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4.

ประมาณการค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการเสนอขายครั ้งนี ้
ค่ าใช้ จ่าย

(บาท)

(ประมาณการค่ าใช้ จ่ายไม่ รวมภาษี มูลค่ าเพิ่ม)
ค่า ธรรมเนี ย มการยื่ น แบบแสดงรายการข้ อ มูลการเสนอขายหน่ วยทรั สต์ ต่ อ [•]
สํานักงาน ก.ล.ต.
[•]
ค่าธรรมเนียมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ประมาณ*

[•]

รวมค่าใช้ จ่ายในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ทั ้งหมดประมาณ

[•]

หมายเหตุ : * ค่า ใช้ จ่ายอื่น ๆรวมถึง นายทะเบีย นหน่ วยทรัสต์ ค่าที่ ปรึ กษา [•]
กฎหมาย ค่ าผู้ประเมิ นราคาอิสระ ค่ าที่ป รึก ษาทางการเงิน ค่า ตรวจสอบเชิ ง
วิ ศ วกรรม ค่ า ธรรมเนี ย มผู้ส อบบัญ ชี ใบจองซื อ้ หน่ ว ยทรั สต์ หนัง สื อ ชี ช้ วน
เอกสารอื่นๆ ตลอดจน ค่าใช้ จ่ายในการทําการตลาด
5.

วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์
ปั จจุบนั บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ ”) ได้ ตกลงรับหน้ าที่เป็ นนาย
ทะเบียนหน่วยทรัสต์ให้ กับบริ ษัทฯ และให้ บริ การรับฝากใบทรัสต์ ที่จองซื ้อในการเสนอขายครัง้ นี ้ กล่าวคือ ผู้จองซื ้อ
สามารถใช้ บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อขอให้ นําหน่วยทรัสต์ ที่ตนได้ รับการจัดสรรเข้ าสู่ระบบซื ้อขายแบบไร้
ใบทรัสต์ (Scripless System) ได้ ทนั ที ทั ้งนี ้ เพื่อให้ ผ้ จู องซื ้อสามารถขายหน่วยทรัสต์ ได้ ทันทีที่อนุญาตให้ หน่วยทรัสต์
ของบริษัทฯ เริ่มทําการซื ้อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์ ฯ ซึ่งแตกต่างกับกรณีที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์ จะขอรับใบทรัสต์ ซึ่งผู้
จองซื ้อจะไม่สามารถขายหน่วยทรัสต์ได้ จนกว่าจะได้ รับใบทรัสต์
ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครั ้งนี ้ ผู้จองซื ้อสามารถเลือกให้ บริษัทฯ ดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้คือ
(1)

ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อไม่ประสงค์จะขอรับใบทรัสต์ แต่ประสงค์ จะใช้ บริ การของศูนย์ ฝากหลักทรัพย์ (Scripless
System) โดยผู้จองซื ้อประสงค์ ที่จะฝากหน่วยทรัสต์ ไว้ ในบัญชีของบริ ษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้จองซื ้อมีบัญชีซื ้อ
ขายหลักทรัพย์อยู่ ในกรณีนี ้ บริษัทฯ จะดําเนินการนําหน่วยทรัสต์ ที่ได้ รับจัดสรรฝากไว้ กับ “บริ ษัท ศูนย์ รับ
ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํ ากัด เพื่ อผู้ฝาก” และศูนย์ รับ ฝากหลัก ทรัพย์ จะบันทึก ยอดบัญชีจํ านวน
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หน่วยทรัสต์ที่บริษัทหลักทรัพย์นั ้นฝากหน่วยทรัสต์ อยู่ และออกหลักฐานการฝากให้ แก่ผ้ ูจองซื ้อภายในเจ็ด
(7) วัน นับจากวันที่สิ ้นสุดระยะเวลาการจองซื ้อ ในขณะเดียวกัน บริ ษัทหลักทรัพย์ นั ้นก็จะบันทึกยอดบัญชี
จํา นวนหน่ว ยทรั สต์ ที่ ผ้ ูจองซื อ้ ฝากไว้ ในกรณี นี ้ ผู้ที่ ได้ รับจัด สรรจะสามารถขายหน่ วยทรัสต์ ที่ไ ด้ รับ การ
จัดสรรได้ ทนั ทีที่อนุญาตให้ หน่วยทรัสต์ของบริษัทฯ ทําการซื ้อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อเลือกให้ บริษัทฯ ดําเนินการตาม (1) นี ้ ชื่อของผู้จองซื ้อจะต้ องตรงกับชื่อเจ้ าของบัญชีซื ้อ
ขายหลักทรัพย์ที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์จะฝากหน่วยทรัสต์ ไว้ ในบัญชีของบริ ษัทหลักทรัพย์ ดังกล่าว มิฉะนั ้นแล้ ว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการฝากหน่วยทรัสต์ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ตาม (2)
ที่จะกล่าวไว้ ด้านล่างนี ้ ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อแทน
(2)

ในกรณี ที่ ผ้ ูจ องซื อ้ ไม่ ป ระสงค์ จ ะขอรั บ ใบทรั สต์ แต่ ป ระสงค์ จ ะใช้ บริ ก ารของศู น ย์ รับ ฝากหลัก ทรั พ ย์
(Scripless System) โดยผู้จองซื ้อประสงค์ที่จะฝากหน่วยทรัสต์ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิก
เลขที่ 600 กรณีนี ้ บริษัทฯ จะดําเนินการนําหน่วยทรัสต์ที่ได้ รับจัดสรรฝากไว้ กับศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ และ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหน่วยทรัสต์ ตามจํานวนที่ผ้ จู องซื ้อได้ รับการจัดสรรไว้ ใน
บัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้ แก่ผ้ จู องซื ้อภายในเจ็ด (7)
วัน นับ จากวันที่สิ ้นสุดระยะเวลาการจองซื อ้ ในกรณีนี ้ ผู้ที่ได้ รับการจัดสรรจะสามารถขายหน่วยทรัสต์ ที่
ได้ รับ การจัดสรรในตลาดหลักทรัพ ย์ ฯ ได้ และหากผู้จ องซื ้อต้ อ งการถอนหน่ว ยทรัสต์ อ อกจากบัญชี ของ
บริ ษั ท ผู้อ อกหลัก ทรัพ ย์ สมาชิ ก เลขที่ 600 ผู้จองซื อ้ สามารถติ ดต่ อ ได้ ที่ ศูนย์ รับ ฝากหลัก ทรั พย์ ซึ่ง จะมี
ค่าธรรมเนียมการถอนหน่วยทรัสต์ตามอัตราที่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์กําหนด

(3)

ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์ จะขอรับใบทรัสต์ โดยให้ ออกใบทรัสต์ ในนามของผู้จองซื ้อ บริ ษัทฯ โดยศูนย์ รับ
ฝากหลักทรัพย์ จะส่งมอบใบทรัสต์ ตามจํานวนที่ได้ รับการจัดสรรให้ แก่ผ้ จู องซื ้อทางไปรษณีย์ลงทะเบีย น
ตามชื่อที่อยู่ที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อหน่วยทรัสต์ ภายในสิบห้ า (15) วัน นับจากวันที่สิ ้นสุดระยะเวลาการจอง
ซื อ้ ในกรณี นี ้ ผู้ จองซื อ้ ที่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรจะไม่ ส ามารถขายหน่ ว ยทรั ส ต์ ที่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ได้ จนกว่าจะได้ รับใบทรัสต์ ซึง่ อาจจะได้ รับภายหลังจากที่หน่วยทรัสต์ ของบริ ษัทได้ เริ่ มซื ้อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ทั ้งนี ้ หากผู้จองซื ้อไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื ้อ บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการฝากหน่วยทรัสต์
ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ตาม (2) นี ้ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อแทน
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