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ส่ วนที่ 1
สรุ ปข้ อมูลสําคัญของหน่ วยทรั สต์ (Fact Sheet)
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ทรั สต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ และสิทธิการเช่ าอมตะซัมมิทโกรท
(Amata Summit Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust: AMATAR)
สรุปข้ อมูลสําคัญนี ้เป็ นส่วนหนึง่ ของแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนังสือชี ้ชวน ซึ่งเป็ นเพียงข้ อมูล
สรุ ปเกี่ย วกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของกองทรั สต์ ดัง นั ้น ผู้ลงทุน ต้ อ งศึกษาข้ อ มูลในรายละเอีย ดจาก
หนังสือชี ้ชวนฉบับเต็ม ซึ่งสามารถขอได้ จากผู้จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ และบริ ษัทฯ หรื ออาจศึกษาข้ อมูลได้ จากแบบแสดง
รายการข้ อมูลและหนังสือชี ้ชวนที่บริษัทฯ ยื่นต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ได้ ที่ website ของสํานักงาน ก.ล.ต.

1.

1.1

ชื่อกองทรั สต์ (ไทย)

ทรั สต์ เ พื่ อการลงทุนในอสัง หาริ ม ทรัพ ย์ และสิทธิ ก ารเช่ า
อมตะซัมมิทโกรท

ชื่อกองทรั สต์ (อังกฤษ)

Amata Summit Growth Freehold and Leasehold Real
Estate Investment Trust

ชื่อย่ อ

AMATAR

ผู้จดั การกองทรั สต์

บริษัท อมตะ ซัมมิท รีทส์ แมเนจเม้ นท์ จํากัด

ทรั สตี

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จํากัด

ข้ อมูลที่สําคัญของกองทรั สต์
อายุทรัสต์

ทรัสต์ไม่กําหนดอายุ

ประเภทหน่วยทรัสต์

ไม่รับไถ่ถอนหน่วยทรัสต์

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี ้ บิลท์ จํากัด

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัท เจดี พาร์ ทเนอร์ จํากัด

ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่ วยทรั สต์ ในครั ง้ นี ้
ลักษณะการเสนอขาย

เสนอขายหน่วยทรัสต์ต่อประชาชนเป็ นครัง้ แรก (IPO) โดย
เป็ นการเสนอขายผ่านผู้จดั การการจัดจําหน่าย

6

ทรัสต์ เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และสิทธิ การเช่าอมตะซัมมิ ทโกรท

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

มูลค่าเสนอขายรวมทั ้งสิ ้น

ไม่เกิน 3,700,000,000 (สามพันเจ็ดร้ อยล้ าน) บาท โดย
มูลค่าการเสนอขายรวมทั ้งสิ ้นจะขึ ้นอยู่กับจํานวนหน่วยที่
เสนอขาย (โดยการเข้ าลงทุนในทรัพย์ สินหลักที่ลงทุนครัง้
แรกจะประกอบด้ ว ย (1) เงิ น ที่ ไ ด้ ม าจากการระดมทุ น
จํานวนไม่เกิน 3,700 ล้ านบาท (2) เงินกู้ยืม จํานวนไม่เกิน
1,200 ล้ านบาท และ (3) เงินประกันการเช่าซึ่งกองทรัสต์
จะได้ รับโอนจาก อมตะ ซัมมิทในฐานะผู้เช่าเดิม ภายหลัง
จากการรับโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ การเช่าในทรัพย์ สินหลัก
ที่ ล งทุ น ครั ง้ แรก จํ า นวนไม่ เ กิ น 90 ล้ า นบาท เมื่ อ หั ก
ค่ า ใช้ จ่ า ยต่ า งๆ แล้ ว จะเหลื อ เงิ น ที่ จ ะนํ า ไปใช้ ตาม
วัตถุประสงค์ ที่ระบุไ ว้ เ ป็ นจํานวนประมาณไม่เ กิน 4,750
ล้ านบาท)

จํานวนหน่วยที่เสนอขาย

[•] ([•]) หน่วย

ราคาหน่วยที่เสนอขาย

[•] ([•]) บาท ต่อหน่วย

มูลค่าที่ตราไว้ ต่อหน่วย

[•] ([•]) บาท

ประเภทหน่วยทรัสต์

ไม่รับไถ่ถอนหน่วยทรัสต์ โดยผู้จัดการกองทรัสต์ จะยื่นขอ
จดทะเบี ย นหน่ ว ยทรั สต์ เ ป็ นหลัก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย นใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คุณสมบัติของหน่วยทรัสต์

เป็ นหน่ ว ยทรั ส ต์ ป ระเภทระบุ ชื่ อ และชํ า ระเต็ ม มู ล ค่ า
ทั ้งหมด และไม่มีข้อจํากัดการโอน เว้ นแต่ข้อจํากัดการโอน
ที่เป็ นไปตามกฎหมายซึง่ ได้ ระบุไว้ ในสัญญาก่อตั ้งทรัสต์

สัดส่วนการเสนอขายหน่วยทรัสต์

เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน : ประมาณ [•] หน่วย
เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของ
ผู้จดั การกองทรัสต์ : [•] หน่วย (ได้ แก่ อมตะ ซัมมิท เป็ น
จํา นวนไม่ น้อ ยกว่า ร้ อยละ 17 แต่ไ ม่เ กิ นร้ อยละ 25 ของ
จํ า นวนหน่ ว ยทรั ส ต์ ที่ จ ะเสนอขายทั ง้ สิ น้ ทั ง้ นี ้ จํ า นวน
ดังกล่าวไม่รวมส่วนของการจัดสรรหลักทรัพย์ ที่เหลือจาก
การจองซื ้อของผู้จองซื ้อหลักทรัพย์ทั ้งหมด)
เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของผู้จัดการการจัดจําหน่าย :
ประมาณ [•] หน่วย
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เสนอขายต่อนักลงทุนรายย่อย : ประมาณ [•] หน่วย
ผู้จดั การการจัดจําหน่าย

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

วิธีการจัดสรร

จัดสรรโดยใช้ ดลุ พินิจของผู้จดั การการจัดจําหน่าย

จํานวนหน่วยจองซื ้อขั ้นตํ่า

[•] หน่วย และเพิ่มเป็ นทวีคณ
ู ของ 100 หน่วย

จํานวนเงินจองซื ้อขั ้นตํ่า

[•] บาท และเพิ่มเป็ นทวีคณ
ู ของ 1,000 บาท

ช่วงเวลาการเสนอขายหน่วยทรัสต์

วันที่ [●] ถึง [●] ในเวลาทําการของสาขาที่เปิ ดรับจองซื ้อ
เงื่อนไขการปิ ดการเสนอขาย
(1)

นักลงทุนสถาบัน
หากยอดการจองซื ้อหน่วยทรัสต์ ครบตามจํานวน
ที่กําหนดแล้ ว ผู้จดั การการจัดจําหน่าย ขอสงวน
สิท ธิ ใ นการปิ ดรั บ จองซื อ้ หน่ ว ยทรั สต์ ก่ อ นครบ
กําหนดระยะเวลาการจองซื ้อ

(2)

ผู้มีอปุ การคุณของผู้จดั การการจัดจําหน่าย
หากยอดการจองซื ้อหน่ว ยทรั สต์ ข องผู้มีอุป การ
คุณของผู้จดั การการจัดจําหน่ายครบตามจํานวน
ที่กําหนดแล้ ว ผู้จัดการการจัดจําหน่ายขอสงวน
สิท ธิ ใ นการปิ ดรั บ จองซื อ้ หน่ ว ยทรั สต์ ก่ อ นครบ
กําหนดระยะเวลาการจองซื ้อ

(3)

นักลงทุนรายย่อย
ผู้จดั การการจัดจําหน่ายขอสงวนสิทธิ ในการปิ ด
รั บ จ อ ง ซื อ้ ห น่ ว ย ท รั สต์ ก่ อ น ค รบ กํ า ห น ด
ระยะเวลาการจองซื อ้ หากพบว่ า จํ า นว น
หน่ ว ยทรั ส ต์ ที่ จ องซื อ้ ผ่ า นตั ว แทนจํ า หน่ า ย
หน่วยทรัสต์ครบตามจํานวนที่กําหนดแล้ ว

ทั ้งนี ้ จํานวนหน่วยทรัสต์ที่จดั สรรให้ แก่ผ้ จู องซื ้อรายย่อยจะมีจํานวนขั ้นตํ่า [●] หน่วย และเพิ่มเป็ นทวีคูณของ [●] หน่วย แต่
ทั ้งนี ้ ต้ องไม่เกิน [●] หน่วยต่อ 1 ราย หากยอดการจองซื ้อหน่วยทรัสต์ ของผู้จองซื ้อรายย่อยครบตามจํานวนที่กําหนดแล้ ว
ผู้ จัด การการจัด จําหน่ ายขอสงวนสิ ท ธิ ในการปิ ดรั บจองซื อ้ หน่ วยทรั สต์ ข องผู้ จองซื อ้ รายย่ อ ยก่ อ นครบกํ าหนด
ระยะเวลาการจองซือ้
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1.2

ความสมเหตุสมผลของราคาซือ้ ทรั พย์ สิน
สําหรับราคาที่กองทรัสต์จะซื ้อทรัพย์สนิ หลักที่ลงทุนครั ้งแรกจากอมตะ ซัมมิทที่ราคารวมกันสูงสุดไม่เกิน 4,750 ล้ าน
บาท ซึง่ เป็ นราคาที่สงู กว่าราคาประเมินของทรัพย์สนิ ตํ่าสุดที่จัดทําโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์ สินอิสระเกินกว่าร้ อยละ
5 (สูงกว่าราคาประเมินของทรัพย์ สินตํ่าสุดที่จัดทําโดยผู้ประเมินมูลค่าราคาทรัพย์ สินอิสระประมาณ 248 ล้ านบาท
หรือประมาณร้ อยละ 5.5) บริ ษัทฯ และที่ปรึกษาทางการเงินเห็นว่าราคาลงทุนสูงสุดดังกล่าวเป็ นราคาที่เหมาะสม
และสามารถยอมรับได้ เนื่องจากหากพิจารณาจากกรณีที่ไม่มีเงินกู้ยืมประมาณการอัตราประโยชน์ ตอบแทนในปี แรก
ที่ผ้ ูลงทุน จะได้ รับ จากการลงทุน ในกองทรัสต์ (เมื่ อกองทรัสต์ ลงทุนในทรัพ ย์ สินหลัก ที่ลงทุนครัง้ แรกที่ ราคาสูง สุด
4,750 ล้ านบาท) อยู่ที่ร้อยละ 6.93 ซึง่ มีความสมเหตุสมผลและสูงกว่าเมื่อเทียบกับอัตราผลตอบแทนในรู ปเงินปั นผล
จากการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ ที่มีลกั ษณะที่ใกล้ เคียงกับทรัพ ย์ สินที่ก องทรัสต์ จะเข้ าลงทุน ซึ่งอยู่ที่
ประมาณร้ อยละ 6.81 (คํ านวณจากอัต ราเงิ น ปั น ผล (Dividend Yield) เฉลี่ยตามมูลค่ าตลาด 1 ปี ย้ อ นหลัง (1
ธันวาคม พ.ศ. 2556 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557) ของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ ในโรงงานและ/หรื อคลังสินค้ า
จํานวน 3 กอง (กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ ไทคอน กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ ทีพาร์ คโลจิสติคส์ และกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่า เอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล อินเวสเมนท์) ที่มีลกั ษณะใกล้ เคียงกับทรัพย์ สินที่กองทรัสต์
จะเข้ าลงทุน ไม่มีการกู้ยืมเงินและจดทะเบียนซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และเข้ าจดทะเบียนมาไม่
น้ อยกว่า 1 ปี ก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 2556 และมีการจ่ายเงินปั นผลอย่างต่อเนื่อง โดยอ้ างอิงจากข้ อมูลที่จัดทําและ
เปิ ดเผยโดยตลาดหลัก ทรั พย์ แห่ งประเทศไทย (http://www.set.or.th)) นอกเหนือ จากนัน้ บริ ษัท ฯ และที่ ปรึ กษา
ทางการเงินมีความเห็นว่าทรัพย์สินที่กองทรัสต์ จะเข้ าลงทุนยังมีโอกาสในการสร้ างรายได้ เพิ่มเติมจากโอกาสเติบโต
ของค่าเช่า มากกว่า ที่ผ้ ูประเมิน ใช้ รวมถึง ความคิ ดเห็ นเพิ่มเติมซึ่งแตกต่ างจากผู้ประเมิ นดังนี ้ (โดยมี รายละเอีย ด
เพิ่ มเติม ในส่วนที่ 2 ข้ อ 2.5.3 ความเห็ น ชอบของที่ป รึ กษาทางการเงิ นเกี่ย วกับ ความสมเหตุสมผลของราคาซื อ้
ทรัพย์สนิ )
1.

ทรัพย์สินหลักที่ลงทุนครัง้ แรกมีโอกาสเติบโตของค่าเช่ามากกว่าที่ผ้ ปู ระเมินใช้ เนื่องจากหลังจากวันที่ทํา
การประเมินราคา ทางอมตะ คอร์ ปอเรชัน่ ได้ มีนโยบายในการให้ อมตะ ซัมมิทพิจารณาซื ้อหรื อเช่าที่ดินเพื่อ
ทําการพัฒนาโรงงานและคลังสินค้ าให้ เช่าภายในนิคมอมตะนครและอมตะ ซิตี ้ก่อนบุคคลภายนอก ซึ่งจะ
ทําให้ ในอนาคตอุปทานส่วนใหญ่ของโรงงานและคลังสินค้ าให้ เช่าภายในนิคมอมตะนครและอมตะ ซิตีอ้ ยู่
กับอมตะ ซัมมิท และกองทรัสต์ซงึ่ ได้ สทิ ธิการเข้ าลงทุน และสิทธิ ในการปฏิ เสธก่อนในทรัพย์ สินดังกล่าว ซึ่ง
จะทําให้ กองทรัสต์และ/หรืออมตะ ซัมมิทมีอํานาจในการต่อรองกับลูกค้ ามากยิ่งขึ ้นสําหรับหรับโรงงานและ
คลังสินค้ าในนิคมอมตะนครและอมตะ ซิตี ้ โดยจะทําให้ ทรัพย์สนิ หลักที่ลงทุนครัง้ แรกนั ้นมีโอกาสจะปรับค่า
เช่าได้ มากกว่าที่คาดไว้
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2.

อัตราคิดลดที่ผ้ ูประเมินอิสระใช้ ในการประเมินมูลค่าทรัพย์ สินนั ้นอยู่ที่ร้อยละ 9.5 ถึง 10.5 ซึ่งอ้ างอิงจาก
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี และ 30 ปี ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2557 ที่ร้อยละ 3.70 และ
4.26 ต่อปี ตามลําดับ ซึ่ง ต่อมาเมื่อภาวะเศรษฐกิจ และตลาดเงิ นมีการเปลี่ย นแปลงซึ่งทํา ให้ ผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี และ 30 ปี มีการเปลีย่ นแปลงเป็ นร้ อยละ 3.00 และ 3.86 ต่อปี ตามลําดับ ณ วันที่
28 พฤศจิกายน 2557 (อ้ างอิงข้ อมูลจาก www.thaibma.or.th) ซึ่งจะทําให้ อัต ราคิดลดที่ผ้ ปู ระเมินอิสระ
ควรจะใช้ นั ้นลดลงบนค่าชดเชยความเสีย่ งที่เท่ากันและส่งผลให้ ราคาประเมินสูงขึ ้น

ทั ้งนี ้ หากพิจารณาประมาณการอัตราประโยชน์ตอบแทนในปี แรกของกองทรัสต์ ในกรณีมีการกู้ยืมเงินจะเท่ากับร้ อย
ละ 8.03 1 แม้ ว่าจะสูงกว่ากรณีที่ไม่มีการกู้ยืมเงินร้ อยละ 6.93 แต่ผ้ ูลงทุนจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ ้นจากการกู้ยืมเงินของ
กองทรัสต์ด้วยเช่นกัน
ในกรณีที่กองทรัสต์ เข้ าลงทุนในทรัพย์ สินหลักที่ลงทุนครัง้ แรกที่ราคา 4,750 ล้ านบาท จะทําให้ ประมาณการอัตรา
ประโยชน์ ตอบแทนในปี แรกที่ผ้ ูลงทุน จะได้ รับ จากการลงทุน ในกองทรัสต์ น้ อยกว่ ากรณี ที่ก องทรั สต์ เข้ า ลงทุน ใน
ทรัพย์สนิ หลักราคารวมกันในราคาประเมินตํ่าสุดที่ประมาณ 4,500 ล้ านบาท โดยอัตราประโยชน์ ตอบแทนในปี แรก
ของกรณีที่กองทรัสต์จะเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ หลักราคารวมกันในราคาประเมินตํ่าสุดที่ประมาณ 4,500 ล้ านบาทจะ
อยู่ที่ร้อยละ 8.72 ส่วนกรณีที่กองทรัสต์จะซื ้อทรัพย์สนิ หลักราคารวมกันสูงสุดไม่เกิน 4,750 ล้ านบาท อัตราประโยชน์
ตอบแทนในปี แรกจะอยู่ที่ร้อยละ 8.03 โดยสามารถสรุ ปรายละเอียดเปรี ยบเทียบอัตราประโยชน์ ตอบแทนในปี แรก
ของกองทรัสต์ในกรณีต่างๆ ดังนี ้
ตารางที่ 1: รายละเอียดเปรี ยบเทียบอัตราประโยชน์ ตอบแทนในปี แรกของกองทรั สต์

กรณีที่กองทรัสต์ จะซื ้อทรัพย์สนิ หลักใน

ราคาซือ้

อัตราประโยชน์
ตอบแทน

ผลตอบแทนที่
เทียบเคียงได้

4,750

8.03%

-

4,500

8.72%

-

4,750

6.93%

6.81%

ราคาสูงสุดโดยมีการกู้ยืมเงิน
กรณีที่ ก องทรัสต์ จะซื ้อทรัพ ย์ สิน หลัก ใน
ราคาประเมินตํ่าสุดโดยมีการกู้ยืมเงิน
กรณีที่ ก องทรัสต์ จะซื ้อทรัพ ย์ สิน หลัก ใน

1

โดยกองทรัสต์จะมีการกู้ยืมเงินจํานวนไม่เกิน 1,200 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมสูงสุดที่กองทรัสต์จะเข้ าลงทุน
ครั ้งแรกเพื่อใช้ สําหรับการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้ าลงทุนครัง้ แรก
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ราคาซือ้

อัตราประโยชน์
ตอบแทน

ผลตอบแทนที่
เทียบเคียงได้

ราคาสูงสุดโดยไม่มีการกู้ยืมเงิน
หมายเหตุ: กรณีที่กองทรัสต์ไม่สามารถจัดหาผู้เช่าได้ ภายหลังจากสัญญาเช่าที่อมตะ ซัมมิท เข้ ามาเป็ นผู้เช่าหรื อรับผิดชอบชํ าระส่วน
ต่างของค่าเช่าตามสัญญาตกลงกระทําการสิ ้นสุดลง อาจส่งผลกระทบต่ออัตราประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ ในปี ที่ 3
เป็ นต้ นไป

นอกจากนี ้ ประมาณการอัตราประโยชน์ ตอบแทนจะขึ ้นอยู่กับอุปสงค์ และอุปทานในตลาดขณะที่ทําการเสนอขาย
โดยผ่านการสํารวจความต้ องการของนักลงทุน (Bookbuilding) ทั ้งนี ้อุปสงค์และอุปทานในตลาดในขณะนั ้นจะขึ ้นอยู่
กับภาวะตลาดและมีการเสนอขายของกองทรัสต์ อื่นๆในขณะนั ้นหรื อไม่ ตลอดจนผลตอบแทนของกองทรัสต์ อื่นๆที่
เสนอขาย ณ เวลานั ้นด้ วย
1.3

วัตถุประสงค์ ของการระดมทุนในครั ง้ นี ้
กองทรัสต์มีวตั ถุประสงค์ในการระดมทุนจากนักลงทุนทัว่ ไป ทั ้งที่เป็ นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลเพื่อใช้ เป็ นส่วนหนึ่ง
ของเงินที่กองทรัสต์ ใช้ ในการลงทุนเพื่อซื ้ออสังหาริ มทรัพย์ และสิทธิ การเช่าของโครงการ ("ทรั พย์ สินหลักที่ลงทุน
ครั ง้ แรก") ประกอบด้ วย
ตารางที่ 2: รายละเอียดการลงทุนของกองทรั สต์
ประเภทการลงทุน
กรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคาร
โรงงาน (Freehold)

นิคมอุตสาหกรรม

สิทธิการเช่ าในที่ดินและอาคาร
โรงงาน (Leasehold)

จํานวนอาคาร พืน้ ที่ให้ เช่ ารวม จํานวนอาคาร
โรงงาน
(ตารางเมตร)
โรงงาน

พืน้ ที่ให้ เช่ ารวม
(ตารางเมตร)

รวม
(จํานวนอาคารโรงงาน)

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

25

48,408.00

60

105,508.02

85

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้

-

-

3

6,662.50

3

หมายเหตุ:

สัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สนิ หลักที่ลงทุนครัง้ แรกของกองทรัสต์ โดยกองทรัสต์ จะมี การเข้ าลงทุนในลักษณะกรรมสิทธิ์
ในที่ดินและอาคารโรงงาน (Freehold) คิดเป็ นร้ อยละ 34 ของมูลค่ารวมของทรัพย์สนิ หลักที่ลงทุนครัง้ แรกของกองทรัสต์
และมีการเข้ าลงทุนในลักษณะสิทธิการเช่าในที่ดินและอาคารโรงงาน (Leasehold) คิดเป็ นร้ อยละ 66 ของมูลค่ารวม
ของทรัพย์สนิ หลักที่ลงทุนครัง้ แรกของกองทรัสต์
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โดยในการลงทุนในทรัพย์สนิ หลักที่ลงทุนครั ้งแรกของกองทรัสต์ กองทรัสต์จะนําเงินดังต่อไปนี ้ (1) เงินที่ได้ มาจากการ
ระดมทุนจํานวน ไม่เกิน 3,700 ล้ านบาท (2) เงินกู้ยืมจํานวนไม่เกิน 1,200 ล้ านบาท และ(3) เงินประกันการเช่า *ซึ่ง
กองทรัสต์จะได้ รับโอนจาก อมตะ ซัมมิทในฐานะผู้ให้ เช่าเดิม ภายหลังจากการรับโอนกรรมสิทธิ์ หรื อสิทธิ การเช่าใน
ทรัพย์สนิ หลักที่ลงทุนครั ้งแรกเป็ นจํานวนไม่เกิน 90 ล้ านบาท หรือคิดเป็ นร้ อยละ 70 ของเงินประกันการเช่าทั ้งหมดที่
คาดว่าจะได้ รับเพื่อมาใช้ ในการลงทุนทรัพย์สนิ หลักที่ลงทุนครั ้งแรก
6

ทั ้งนี ้ ในการเข้ าลงทุนทรัพย์ สินหลักที่ลงทุนครัง้ แรก กองทรัสต์ จะเข้ าทําสัญญาที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุนในทรัพย์ สิน
หลักที่ลงทุนครั ้งแรกของกองทรัสต์กบั คู่สญ
ั ญาที่เกี่ยวข้ อง (รายละเอียดเป็ นไปตามส่วนที่ 2 ข้ อ 2.4 หัวข้ อ ราคาที่จะ
ลงทุน และสรุปสาระสําคัญของสัญญาที่ทําให้ ได้ มาซึ่งทรัพย์ สิน) โดยกองทรัสต์ จะรับโอนกรรมสิทธิ์ และสิทธิ การเช่า
อสังหาริ มทรัพย์ และจัดหาผลประโยชน์ จากอสังหาริ มทรั พย์ ดังกล่าวโดยการให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ ที่กองทรัสต์ ไ ด้
ลงทุนไว้ รวมทั ้งดําเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้ องและจําเป็ นเพื่อประโยชน์ของอสังหาริมทรัพย์ เพื่อมุ่งก่อให้ เกิดรายได้ และ
ผลตอบแทนแก่ ก องทรั ส ต์ แ ละผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ รวมถึ ง การนํ า เงิ น ที่ ไ ด้ จ ากการระดมทุน ดั ง กล่ า วไปลงทุน ใน
อสังหาริมทรัพย์อื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้ อม และ/หรื อจัดหาผลประโยชน์ ด้วยวิธีอื่นที่เป็ นไปตามกฎหมาย
หลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง
1.4

การจัดตัง้ กองทรั สต์ และโครงสร้ างกองทรั สต์
ในการก่ อ ตัง้ กองทรัสต์ AMATAR บริ ษั ท ฯ ในฐานะผู้ก่อ ตัง้ กองทรั สต์ จ ะดํ าเนิ น การยื่ น คํ าขออนุญาตเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่ของกองทรัสต์ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. และกองทรัสต์ จะก่อตั ้งขึ ้นด้ วยผลของสัญญาก่อตั ้งทรัสต์
และสมบูรณ์ เ มื่ อ ผู้ก่ อ ตัง้ ทรั สต์ โ อนเงิ น ที่ ไ ด้ จากผู้ ลงทุน ผ่ า นการจํ า หน่ า ยหน่ ว ยทรั สต์ ให้ ไ ปยัง ทรั สตี คื อ บริ ษั ท
หลักทรัพย์จดั การกองทุนกสิกรไทย จํากัด
โครงสร้ างของกองทรัสต์ AMATAR สามารถแสดงเป็ นแผนภาพได้ ดงั นี ้

*

เงินประกันการเช่า คือ เงินที่ผ้ เู ช่ารายย่อยในทรัพย์สนิ หลักที่ลงทุนครัง้ แรกของกองทรัสต์ได้ ให้ ไว้ แก่ อมตะ ซัมมิท เพื่อเป็ นหลักประกันการเช่าตาม
สัญญาเช่าทรัพย์สนิ ดังกล่าวระหว่าง อมตะ ซัมมิท กับผู้เช่ารายย่อยนัน้
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แผนภาพที่ 1: โครงสร้ างกองทรั สต์
อมตะ ซัมมิท และ/หรื อ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน*
ประโยชน์ตอบแทน

ผู้จัดการกองทรัสต์
บริษัท อมตะ ซัมมิท รีทส์
แมเนจเม้ นท์ จํากัด

บริหารจัดการ
กองทรั สต์
ค่าธรรมเนียม

แต่งตั ้ง

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
บริษัท อมตะ ซัมมิท
เรดดี ้ บิลท์ จํากัด

ค่าธรรมเนียม
บริหารจัดการ
อสังหาริ มทรั พย์

ผู้ถอื หน่ วยทรั สต์ อ่ นื ๆ
เงินลงทุน

เงินลงทุน

ทรั สต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์
และสิทธิการเช่ าอมตะซัมมิทโกรท
สินทรั พย์ ท่ กี องทรั สต์ จะเข้ าลงทุน
ประกอบด้ วย
• อาคารโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ
นคร จํานวน 85 อาคาร
• อาคารโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ
ซิตี ้ จํานวน 3 อาคาร

ประโยชน์ตอบแทน

ตรวจสอบดูแล
กองทรั สต์

ทรัสตี

ค่าธรรมเนียม

พืน้ ที่เช่ ารวมประมาณ 160,578.52 ตร.ม.
ค่าเช่า และ/หรื อ ค่าบริการ

ให้ เช่าพื ้นที่

ผู้เช่ า

เช่ าพืน้ ที่อาคารโรงงาน
หมายเหตุ: * มี การถื อครองหน่วยทรัสต์ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 17 แต่ไม่ เกินร้ อยละ 25 ของจํ านวนหน่วยทรัสต์ ทงหมดของกองทรั
ั้
ส ต์
เฉพาะที่มีการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ครัง้ แรก โดยจะถือครองเป็ นระยะเวลาอย่างน้ อย 3 ปี นับจากวันที่สญ
ั ญาตก
ลงกระทําการที่จะเข้ าทําระหว่าง ทรัสตี อมตะ ซัมมิท และ อมตะ คอร์ ปอเรชัน จะเข้ าทํากันมีผลใช้ บงั คับ

โดยเมื่อมีการก่อตั ้งกองทรัสต์แล้ ว ทรัสตีซงึ่ กระทําในนามของกองทรัสต์ จะเข้ าลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ เพื่อประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ และดําเนินการแต่งตั ้งบริษัทฯ เป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ โดยทรัสตีมีหน้ าที่ในการติดตาม ดูแลและ
ตรวจสอบให้ บริษัทฯ บริหารจัดการกองทรัสต์ ให้ เป็ นไปตามสัญญาก่อตั ้งทรัสต์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงการ
ควบคุมดูแลการลงทุนของกองทรัสต์ การเปิ ดเผยข้ อมูลของกองทรัสต์
ในส่วนของการบริหารจัดการกองทรัสต์ บริษัทฯ ในฐานะเป็ นผู้จัดการกองทรัสต์ จะทําหน้ าที่บริ หารจัดการกองทรัสต์
และทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ ภายใต้ ขอบเขตอํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบตามที่กําหนดไว้ ในสัญญาก่อตั ้งทรัสต์
และสัญญาแต่งตั ้งผู้จดั การกองทรัสต์ โดยบริษัทฯ จะทําหน้ าที่ในการกําหนดกลยุทธ์ และแผนการดําเนินธุรกิจระยะยาว
ของกองทรัสต์ จัดระบบโครงสร้ างการดําเนินงาน และกํากับดูแลนโยบายในการดําเนินธุรกิจ เช่น กําหนดกลยุทธ์ ในการ
ลงทุน การได้ มาและจําหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ การกู้ยืมเงินและก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ การเข้ าทําสัญญา
ภายใต้ ขอบเขตอํานาจของผู้จดั การกองทรัสต์ และอํานาจที่ได้ รับมอบจากทรัสตี การวางแผนจัดทํางบประมาณและการ
รายงาน งานนักลงทุนสัมพันธ์ การกํากับการปฏิ บัติงาน และการดําเนินกิจการต่างๆ เพื่อกองทรัสต์ และการนําเงินของ
กองทรัสต์ไปลงทุนในทรัพย์สนิ หลักเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ นอกจากนี ้ ในส่วนของการจัดหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ บริษัทฯ จะดําเนินการให้ เช่าทรัพย์ สินหลักของกองทรัสต์ และให้ บริ การที่เกี่ยวเนื่อง
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กับการเช่านั ้น และนํารายได้ จากการจัดหาผลประโยชน์ จากทรัพย์ สินหลักของกองทรัสต์ ดังกล่าวมาจ่ายประโยชน์
ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
ทั ้งนี ้ บริษัทฯ จะว่าจ้ าง อมตะ ซัมมิท เพื่อทําหน้ าที่เป็ นผู้บริหารอสังหาริ มทรัพย์ ให้ กับกองทรัสต์ โดยอมตะ ซัมมิทจะ
ทําหน้ าที่ในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ตามนโยบายและกลยุทธ์ ที่บริ ษัทฯ ได้ วางไว้ เช่น ดูแลด้ านการตลาดและการ
จัดหาผู้เช่า ดูแลและซ่อมบํารุงรักษาอาคาร นําส่งภาษี โรงเรื อน (Property Tax) จัดทําบัญชีรายรับและรายจ่ายจาก
การให้ เช่าและ/หรือการให้ บริการ เป็ นต้ น
1.5

นโยบายการลงทุน
กองทรัสต์จะมุ่งลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ที่ก่อให้ เกิดรายได้ และ/หรื อ ลงทุนในหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์ สินอื่น หรื อการ
หาดอกผลโดยวิธีอื่น เพือ่ ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
ในการเข้ าลงทุนดังกล่า ว ทรั พย์ สิน ที่ก องทรั สต์ จะเข้ าลงทุน ได้ แก่ กรรมสิทธิ์ และสิทธิ การเช่า ในที่ดิ นและอาคาร
โรงงาน โดยจํานวนเงินที่กองทรัสต์จะใช้ ในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ จะกําหนดโดยอ้ างอิงจากราคาประเมินโดย
ผู้ประเมินราคาอิสระ ประกอบกับผลประกอบการของทรัพย์ สินที่กองทรัสต์ จะเข้ าลงทุน และปั จจัยอื่นๆ โดยราคาที่
กองทรั สต์ จะเข้ าลงทุนนั ้นอาจแตกต่างจากราคาประเมิน โดยผู้ป ระเมิ นราคาอิสระ ทั ้งนี ้ ในการระดมทุน ผู้จัดการ
กองทรัสต์ จะกําหนดราคาของหน่วยทรัสต์ ที่จะออกและเสนอขาย โดยคํานึงถึงผลการสํารวจความต้ องการของนัก
ลงทุน (Bookbuilding) สภาวะตลาดทุนขณะนั ้นๆ รวมถึงระดับผลตอบแทนเฉลี่ยที่นักลงทุนคาดหวัง และจะทําการ
ออกเสนอขายและจัดสรรหน่วยทรัสต์ ที่เสนอขายดังกล่าวให้ กับผู้ลงทุน ทั ้งที่เป็ นผู้ลงทุนรายย่อย และ/หรื อ ผู้ลงทุน
สถาบัน โดยมีเงื่อนไขตามทีร่ ะบุไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ฉบับนี ้
กองทรั สต์ จ ะลงทุน ในทรั พ ย์ สิ น ดัง กล่ า วภายใน 60 วั น นับ แต่ วัน ที่ จั ด ตัง้ กองทรั สต์ แ ล้ ว เสร็ จ และภายหลัง จาก
กองทรั สต์ ไ ด้ ลงทุน ในทรั พ ย์ สิน ดัง กล่า วแล้ ว กองทรั สต์ จ ะแต่ ง ตัง้ ให้ อ มตะ ซัม มิ ท เป็ นผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์
(Property Manager) ของกองทรัสต์ ตามที่จะได้ กล่าวในหัวข้ อเรื่องลักษณะการจัดหาผลประโยชน์ต่อไป
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1.6

รายละเอียดที่สําคัญเกี่ยวกับอสังหาริ มทรั พย์ ท่ กี องทรั สต์ จะเข้ าลงทุนครั ง้ แรก
1.6.1

ทรั พย์ สินที่จะลงทุน
แผนภาพที่ 2: นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครแบ่ งตามเฟส (ภาพรวม)
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แผนภาพที่ 3: ที่ตงั ้ ทรั พย์ สินที่กองทรั สต์ จะเข้ าลงทุนครั ง้ แรกในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (ภาพรวม)

ส่ วนที่ 2

ส่ วนที่ 3

ส่ วนที่ 1
ส่ วนที่ 4

ทรั พย์ สนิ ที่ลงทุนในสิทธิการเช่ า (Leasehold)
ทรั พย์ สนิ ที่ลงทุนในกรรมสิทธิ์ (Freehold)
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แผนภาพที่ 4: ที่ตงั ้ ทรั พย์ สินที่กองทรั สต์ จะเข้ าลงทุนครั ง้ แรกในโครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
(ส่ วนที่ 1)

ทรั พย์ สนิ ที่ลงทุนในสิทธิการเช่ า (Leasehold)
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แผนภาพที่ 5: ที่ตงั ้ ทรั พย์ สินที่กองทรั สต์ จะเข้ าลงทุนครั ง้ แรกในโครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
(ส่ วนที่ 2)

ทรั พย์ สนิ ที่ลงทุนในสิทธิการเช่ า (Leasehold)
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แผนภาพที่ 6: ที่ตงั ้ ทรั พย์ สินที่กองทรั สต์ จะเข้ าลงทุนครั ง้ แรกในโครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
(ส่ วนที่ 3)

ทรั พย์ สนิ ที่ลงทุนในสิทธิการเช่ า (Leasehold)
ทรั พย์ สนิ ที่ลงทุนในกรรมสิทธิ์ (Freehold)
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แผนภาพที่ 7: ที่ตงั ้ ทรั พย์ สินที่กองทรั สต์ จะเข้ าลงทุนครั ง้ แรกในโครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
(ส่ วนที่ 4)

ทรั พย์ สนิ ที่ลงทุนในสิทธิการเช่ า (Leasehold)
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แผนภาพที่ 8: ที่ตงั ้ ทรั พย์ สินที่กองทรั สต์ จะเข้ าลงทุนครั ง้ แรกในโครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้
(ภาพรวม)
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แผนภาพที่ 9: ที่ตงั ้ ทรั พย์ สินที่กองทรั สต์ จะเข้ าลงทุนครั ง้ แรกในโครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้
(ภาพโดยละเอียด)
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กองทรั สต์ จ ะเข้ าลงทุน ในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ซึ่ง ตัง้ อยู่ใ นโครงการนิ ค มอุต สาหกรรมอมตะนคร และโครงการนิ ค ม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ ดังที่แสดงไว้ ในแผนภาพด้ านบน อันได้ แก่ ที่ดิน และอาคารโรงงาน ทั ้งนี ้ รายละเอียดสามารถ
สรุปได้ ดงั นี ้
(1)

ที่ดิน อาคารโรงงาน และงานระบบในโครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ตั ้งอยู่บ ริ เ วณเฟส 2, 6, 7, 8 และ 9 ภายในนิ คมอุต สาหกรรมอมตะนคร ถนนสุขุมวิ ท (ทล.3) บริ เวณ
กิโลเมตรที่ 57 ตําบลบ้ านเก่า พานทอง และหนองกะขะ อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
ประกอบด้ วยอาคารโรงงานพร้ อมสํานักงานให้ เช่าจํ านวน 85 หลัง ตั ้งอยู่บนโฉนดที่ดินจํ านวน 37 ฉบับ
เนื ้อที่รวม 215 ไร่ 2 งาน 34.0 ตารางวา (86,234.0 ตารางวา) (ข้ อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2558)โดยแบ่ง
ออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี ้
•

ส่วนที่ 1 (บางส่วนของเฟส 7) / กรรมสิทธิ์ถือครองโดยสมบูรณ์ (Freehold)
ประกอบด้ วยโฉนดที่ดินจํานวน 12 ฉบับ เนื ้อที่รวม 61 ไร่ 2 งาน 85.0 ตารางวา (24,685.0 ตารางวา)
และสิ่งปลูกสร้ าง คือ อาคารโรงงานพร้ อมสํานักงาน จํานวน 25 หลัง มีพื ้นที่ปล่อยเช่าสุทธิ รวม
48,408.00 ตารางเมตร พร้ อมงานระบบมาตรฐานต่างๆ ภายในอาคาร

•

ส่วนที่ 2 (บางส่วนของเฟส 2, 6, 8 และ 9) / สิทธิการเช่าระยะเวลา 30 ปี (Leasehold)
ประกอบด้ วยสิทธิ การเช่า บนโฉนดที่ดินจํานวน 25 ฉบับ ระยะเวลา 30 ปี เนื ้อที่ รวม 153 ไร่ 3
งาน 49.0 ตารางวา (61,549.0 ตารางวา) และสิ่งปลูกสร้ าง คือ อาคารโรงงาน พร้ อมสํานักงาน
จํานวน 60 หลัง มีพื ้นที่ปล่อยเช่าสุทธิ รวม 105,508.02 ตารางเมตร พร้ อมงานระบบมาตรฐาน
ต่างๆ ภายในอาคาร

(2)

ที่ดิน อาคารโรงงาน และงานระบบในโครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้
ตั ้งอยู่เลขที่ 295 354 และ 357 หมู่ที่ 6 ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ (ระยอง) ถนนฉะเชิงเทรา-สัตหีบ
(ทล.331) บริเวณกิโลเมตรที่ 95+300 ตําบลมาบยางพร อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
ประกอบด้ วยสิทธิการเช่าที่ดินและอาคารโรงงานพร้ อมสํานักงานให้ เช่า (Leasehold) จํานวน 3 หลัง สิทธิ
การเช่าระยะเวลา 30 ปี มีพื ้นที่ปล่อยเช่าสุทธิ รวม 6,662.50 ตารางเมตร พร้ อมงานระบบมาตรฐานต่างๆ
ภายในอาคาร ตั ้งอยู่บนโฉนดที่ดินจํานวน 2 ฉบับ เนื ้อที่รวม 8 ไร่ 3 งาน 48.1 ตารางวา (3,548.1 ตารางวา)
(ข้ อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2558)
ทั ้งนี ้ โปรดพิจ ารณารายละเอียดเพิ่ มเติมเกี่ย วกับ ทรั พย์ สินที่ จะลงทุนได้ ในส่ว นที่ 2 ข้ อ 2 หัวข้ อ ข้ อมูล
เกี่ยวกับทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์
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1.6.2

ลักษณะการลงทุน
ตารางที่ 3: รายละเอียดลักษณะการลงทุน
1. กรรมสิท ธิ์ (Freehold) ของที่ ดิน และอาคารโรงงาน
รวมถึง ระบบสาธารณูป โภค พร้ อมทัง้ ส่ว นควบของ
อาคารโรงงาน
2. สิทธิการเช่า (Leasehold) ของที่ดินและอาคารโรงงาน
รวมถึง ระบบสาธารณูป โภค พร้ อมทัง้ ส่ว นควบของ
อาคารโรงงาน

ลักษณะทรั พย์ สินที่กองทรั สต์ จะเข้ าลงทุน

เจ้ าของอสังหาริ มทรั พย์ / เจ้ าของกรรมสิทธิ์
-

ที่ดิน

บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี ้ บิลท์ จํากัด(1)

-

อาคารพร้ อมทัง้ ส่ วนควบ

บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี ้ บิลท์ จํากัด(1)
1. กรณีกรรมสิทธิ์ (Freehold): ไม่เกิน 1,611 ล้ านบาท
ทั ้งนี ้มูลค่าดังกล่าวไม่รวมถึง (ก) ค่าธรรมเนียมการจด
ทะเบี ย นการโอน (ข) ภาษี ธุ ร กิ จ เฉพาะ และ (ค)
ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดตั ้งและออกเสนอขาย
หน่วยทรัสต์(2) (3)
2. กรณีสิทธิ ก ารเช่า (Leasehold): ไม่ เกิน 3,139 ล้ า น
บาท ทัง้ นี ้มูลค่าดัง กล่าวไม่รวมถึง (ก) ค่ าธรรมเนีย ม
การจดทะเบียนการเช่า และ (ข) ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวเนื่อง
กับการจัดตั ้งและออกเสนอขายหน่วยทรัสต์(2) (3)

มูลค่ าที่กองทรั สต์ จะเข้ าลงทุน

หมายเหตุ:

(1) ทรัพย์สนิ หลักที่กองทรัสต์จะเข้ าลงทุนครัง้ แรกบางรายการที่อมตะ คอร์ ปอเรชันเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์
อยู่ระหว่างการโอนกรรมสิทธิ์ให้ แก่อมตะ ซัมมิท และการโอนกรรมสิทธิ์ดงั กล่าวจะแล้ วเสร็ จก่อนวันที่
กองทรัสต์เข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ หลักที่ลงทุนครัง้ แรก
(2) สัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สนิ หลักที่ลงทุนครัง้ แรกของกองทรัสต์ โดยกองทรัสต์ จะมี การเข้ าลงทุนใน
ลักษณะกรรมสิทธิ์ ในที่ดินและอาคารโรงงาน (Freehold) คิดเป็ นร้ อยละ 34 ของมูลค่า รวมของ
ทรัพย์สนิ หลักที่ลงทุนครัง้ แรกของกองทรัสต์และมี การเข้ าลงทุนในลักษณะสิทธิการเช่าในที่ดินและ
อาคารโรงงาน (Leasehold) คิดเป็ นร้ อยละ 66 ของมูลค่ารวมของทรัพย์ สินหลักที่ลงทุนครัง้ แรกของ
กองทรัสต์
(3) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เกี่ ยวเนื่องกับกองทรัสต์ กรณี กรรมสิทธิ์ (Freehold) และสิทธิการเช่า
(Leasehold) รวมเป็ นจํ า นวนเงิ น ประมาณ 150 ล้ า นบาท ซึ่ง รวมถึ ง (1) ค่ า ใช้ จ่ า ย และ/หรื อ
ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้ องในการจัดตังกองทรั
้
สต์ (2) ค่าใช้ จ่ายในการโฆษณา และประชาสัมพันธ์ ใน
การจัดจําหน่ายหน่วยทรัสต์ (3) ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษา และ (4) ค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็ นต้ น
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1.6.3

สรุ ปราคาประเมินของทรั พย์ สินที่กองทรั สต์ จะเข้ าลงทุน

มูลค่าและราคาประเมินของทรัพย์สนิ หลักที่กองทรัสต์จะเข้ าลงทุนครั ้งแรก ณ วันที่กองทรัสต์เข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ หลักที่ลงทุนครั ้งแรก มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ตารางที่ 4: มูลค่ าและราคาประเมินของทรั พย์ สินหลักที่กองทรั สต์ จะเข้ าลงทุน ณ วันที่กองทรั สต์ เข้ าลงทุนในทรั พย์ สินหลักที่ลงทุนครั ง้ แรก
ทรั พย์ สินประเภท
ที่ดิน อาคาร
โรงงานและงาน
ระบบในโครงการ

รู ปแบบการลงทุน/
ประเภท

กรรมสิทธิ์ สมบูรณ์
(25 โรง)

นิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร

สิทธิการเช่า 30 ปี
(60 โรง)
สิทธิการเช่า 30 ปี

นิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิตี ้

(3 โรง)
รวม

มูลค่ าที่กองทรั สต์
จะเข้ าลงทุน
(ล้ านบาท)

ราคาประเมินตามโครงสร้ างกองทรั สต์
โดยวิธีรายได้ (ล้ านบาท)

ราคาประเมินตามโครงสร้ างกองทรั สต์
โดยวิธีต้นทุน (ล้ านบาท)

บริ ษัท ไนท์ แฟรงค์
ชาร์ เตอร์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด

บริ ษัท แกรนด์ แอส
เซท แอดไวเซอรี่
จํากัด

บริ ษัท ไนท์ แฟรงค์
ชาร์ เตอร์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด

บริ ษัท แกรนด์ แอส
เซท แอดไวเซอรี่
จํากัด

1,611

1,513.60

1,513.00

924.80

703.63

2,960

2,869.00

2,862.00

1,284.60

1,137.13

179

163.20

166.00

79.20

67.32

ไม่ เกิน 4,750

4,545.80

4,541.00

2,288.60

1,908.08

ทีม่ า : บริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด ข้อมูลวันทีป่ ระเมิ น ณ วันที ่ 1 พฤษภาคม 2557 และบริ ษัท แกรนด์ แอสเซท
แอดไวเซอรี ่ จํากัด ข้อมูลวันทีป่ ระเมิ น ณ วันที ่ 6 พฤษภาคม 2557
หมายเหตุ : ราคาประเมิ นโดยวิธีต้นทุนประกอบด้วยมูลค่าทีด่ ิ นหรื อสิทธิ การเช่าทีด่ ิ น และมูลค่าต้นทุนของสิ่งปลูกสร้างในปั จจุบนั (หลังหักค่าเสือ่ มราคา)
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ทั ้งนี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินร่วมกับผู้จดั การกองทรัสต์ได้ ตรวจสอบสมมติฐานหลักของผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์ สินที่ใช้ ใน
การประเมิ น มูลค่า ทรั พย์ สินที่ กองทรัสต์ จะเข้ าลงทุน แล้ ว ไม่ พ บสิ่งที่ เป็ นเหตุใ ห้ เ ชื่อ ว่า สมมติฐ านหลัก ที่ใ ช้ ใ นการ
ประเมินมูลค่าดังกล่าวไม่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับผลประกอบการเฉลี่ยในอดีตของทรัพย์ สินตลอดจนแนวโน้ มของ
ตลาดอสังหาริ ม ทรั พย์ ใ นประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการที่จ ะเกิดขึน้ จริ งอาจแตกต่า งจากสมมติ ฐาน
ดังกล่าวได้ หรือเหตุการณ์ต่างๆ อาจจะไม่เป็ นไปตามที่คาดการณ์ไว้
1.6.4

ลักษณะการจัดหาผลประโยชน์
กองทรัสต์ มีนโยบายที่จะดําเนินการจัดหาผลประโยชน์ จากทรัพย์ สินหลักที่ลงทุนครัง้ แรก โดยนําทรัพย์ สินดังกล่าว
ออกให้ เช่าแก่ผ้ เู ช่าหรือผู้เช่าช่วง โดยผู้จดั การกองทรัสต์จะกําหนดกลยุทธ์ และนโยบายในการจัดหาผลประโยชน์ จาก
ทรัพย์สนิ หลักที่ลงทุนครั ้งแรกของกองทรัสต์ และจะมอบหมายหน้ าที่ในการจัดหาผลประโยชน์ จากทรัพย์ สินดังกล่าว
รวมถึงหน้ า ที่อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ยวกับ การบริ หารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ใ ห้ อมตะ ซัม มิ ททํ า หน้ า ที่ เ ป็ นผู้บ ริ หารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์
(Property Manager) เพื่อทําหน้ าที่บริ หารและจัดหาผลประโยชน์ จากอสังหาริ มทรัพย์ ของกองทรัสต์ ตามแผนการ
ดําเนินงานที่ได้ รับอนุมตั ิจากผู้จดั การกองทรัสต์ เช่น จัดหาผู้เช่าเพื่อเช่าอาคารโรงงานให้ เต็มอาคารที่สามารถนําออก
หาประโยชน์ได้ และรับผิดชอบบริหารจัดการและซ่อมแซมอสังหาริ มทรัพย์ ของกองทรัสต์ ตามที่กําหนดไว้ ในสัญญา
แต่งตั ้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ เป็ นต้ น ทั ้งนี ้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสรุ ปสาระสําคัญของร่ างสัญญา
แต่ งตัง้ ผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ มทรัพ ย์ โดยผู้บริ หารอสังหาริ ม ทรั พ ย์ จ ะเป็ นผู้ดํา เนิน การจัด หาผู้สนใจที่ จะเช่ า พื ้นที่ข อง
ทรัพย์สนิ หลักที่กองทรัสต์จะเข้ าลงทุนครั ้งแรกด้ วยการประชาสัมพันธ์ ให้ ข้อมูล และชักชวนลูกค้ าในงานแสดงสินค้ า
ที่จดั ขึ ้นภายในประเทศและต่างประเทศ หรือเจรจากับผู้ที่สนใจโดยตรง และเอกสารที่ใช้ ในการโฆษณาทรัพย์ สินหลัก
ที่กองทรัสต์จะเข้ าลงทุนจะมีการปรับปรุงให้ ทนั สมัยและมีการเผยแพร่ทางสือ่ ต่างๆ ตามความเหมาะสม
ภายหลังจากวันที่กองทรัสต์เข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ หลักที่ลงทุนครัง้ แรก ทรัสตีจะเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ หรื อผู้มีสิทธิ ใน
การเช่าที่ดิน อาคารและระบบสาธารณูปโภค ซึง่ กองทรัสต์สามารถนําทรัพย์ สินดังกล่าวไปจัดหาผลประโยชน์ ได้ ด้วย
การเข้ าทําสัญญาเช่า กับผู้เช่าหรื อผู้เช่าช่วงโดยตรง โดยสัญญาดังกล่าวจะมีความเป็ นมาตรฐานโดยมีหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขของสัญญาคล้ ายคลึงในส่วนที่มีสาระสําคัญสําหรับผู้เช่าทุกราย
โดยเมื่อ วัน ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 อายุคงเหลือของสัญญาเช่าในทรัพย์ สินหลัก ที่ลงทุน ครัง้ แรกของกองทรัสต์
ปรากฏดังตารางด้ านล่างดังนี ้
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ตารางที่ 5: อายุคงเหลือของสัญญาเช่ า (คิดเป็ นอัตราส่ วนของพืน้ ที่เช่ าทัง้ หมด)
ปี ที่ครบ
กําหนดอายุ
สัญญาเช่ า
(พ.ศ.)

นิคม
อุตสาหกรรม
อมตะนคร
(ร้ อยละ)

นิคม
อุตสาหกรรม
อมตะซิตี ้
(ร้ อยละ)

รวม
(ร้ อยละ)

นิคม
นิคม
อุตสาหกรรม อุตสาหกรรม
อมตะนคร
อมตะซิตี ้
(โรงงาน)
(โรงงาน)

2558

21.12

0.00

20.36

16

0

2559

43.57

51.32

43.85

31

1

2560

22.51

48.68

23.45

21

1

2561

12.80

0.00

12.34

9

0

รวม

100.00

100.00

100.00

77

2

ทีม่ า: บริ ษัท อมตะ ซัมมิ ท เรดดี ้ บิ ลท์ จํ ากัด ข้อมูล ณ วันที ่ 31 มี นาคม พ.ศ. 2558
หมายเหตุ:
ไม่รวมอาคารโรงงานที่ยังไม่มีสญ
ั ญาเช่าจํ านวน 9 โรง (BF7, BF10, BG15, BG37, BG39, BG63, BG65, BG 73 และ G1) โดยใน
จํานวน 9 โรงนัน้ 3 โรงพึง่ ก่อสร้ างแล้ วเสร็จ (BG63, BG65, BG 73) (ข้ อมูล ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558) อย่างไรก็ดี ในช่วงระยะเวลา 1 ปี
นับแต่วนั ที่กองทรัสต์เข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ หลักที่ลงทุนครัง้ แรก หากมีทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์ จะเข้ าลงทุนรายใดว่างจากการมี ผ้ เู ช่า ซึ่งอาจ
เกิดจากการยกเลิกสัญญาเช่าหรื อเหตุอื่นใด อมตะ ซัมมิท ในฐานะผู้บริหารอสังหาริ มทรัพย์ ตกลงว่าจะหาผู้เช่ามาเช่าทรัพย์ สินดังกล่าว
และในกรณีที่ไม่มีผ้ เู ช่า อมตะ ซัมมิทจะเข้ าเป็ นผู้เช่าในทรัพย์ สินนันโดยทํ
้
าสัญญาเช่าอายุ 3 ปี และค่าเช่าที่ผ้ ูบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ จะ
ชดเชยให้ กบั กองทรัสต์จะเป็ นอัตราค่าเช่าคงที่ซงึ่ เป็ นราคาที่กําหนดไว้ ในสัญญาตกลงกระทําการ ซึง่ อัตราดังกล่าวเป็ นไปตามอัตราค่าเช่า
ราคาตลาดที่อ้างอิงจากราคาสูงสุดของราคาที่ทางบริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งประเมินมูลค่าทรัพย์ สิน ณ วันที่ 1
พฤษภาคม 2557 และบริ ษั ท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จํ ากัด ซึ่งประเมิน มูลค่าทรัพย์ สิน ณ วัน ที่ 6 พฤษภาคม 2557 ใช้ ในการ
ประเมินมูลค่า เว้ นแต่กรณีที่ผ้ บู ริหารอสังหาริมทรัพย์สามารถหาผู้เช่าได้ และผู้เช่าเริ่มชําระค่าเช่าให้ แก่กองทรัสต์

ซึ่งจากตารางข้ า งต้ น จะเห็ นได้ ว่า อายุคงเหลือของสัญญาเช่า ในทรัพ ย์ สินหลักที่ ลงทุนครัง้ แรกของกองทรัสต์ มี การ
กระจายตัว ซึง่ การกระจายตัวจะช่วยลดภาระในการจัดหาผู้เช่าในปี นั ้นๆ นอกเหนือจากนั ้นผู้เช่ารายย่อยโดยปกติแล้ ว
จะทําการต่อสัญญาหลังจากหมดสัญญาเช่าเนื่องจากทางผู้เช่ารายย่อยต้ องมีการลงทุนในการตั ้งสายการผลิดซึ่งใช้
เวลาและเงินทุนจํานวนมากดังนั ้นการเช่าเพียง 3 ปี ตามสัญญาเช่ามาตรฐานแล้ วย้ ายออกจะทําให้ เกิดความไม่ค้ มุ ค่า
ในการลงทุน
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1.7

การกู้ยืมเงิน
ในการลงทุนครัง้ แรกของกองทรัสต์ กองทรัสต์ จะใช้ แหล่งเงินทุนส่วนหนึ่งจากการกู้ยืมเงิน โดยกองทรัสต์ จะเข้ าทํา
สัญญาเงินกู้กบั ธนาคารพาณิชย์ บริษัทประกันภัย และ/หรือสถาบันการเงินอื่นใดที่สามารถให้ สินเชื่อแก่กองทรัสต์ ได้
(รวมเรียกว่า “ผู้ให้ ก้ ”ู ) ภายใน 15 วันนับจากวันที่มีการจัดตั ้งกองทรัสต์ แต่ทั ้งนี ้ ไม่ล่าช้ ากว่าวันที่กองทรัสต์ เข้ าลงทุน
ในทรัพ ย์ สิน หลัก ที่ ลงทุนครั ง้ แรก ทัง้ นี ้ ในเบื ้องต้ น ผู้ใ ห้ ก้ ดู ัง กล่า ว ได้ เ สนอวงเงิ นจํ า นวนไม่ เ กิน 1,320 ล้ านบาท
ประกอบด้ วยเงินกู้ยืมระยะยาวเพื่อใช้ สําหรับ การลงทุนในทรัพย์ สินที่ กองทรัสต์ จะเข้ าลงทุน ครัง้ แรกจํานวนไม่เกิ น
1,200 ล้ านบาท และวงเงินหมุนเวียนระยะสั ้นเพื่อใช้ ดําเนินในกิจการจํานวนไม่เกิน 120 ล้ านบาท โดยวงเงินจํานวน
ไม่เกิน 1,320 ล้ านบาท คิดเป็ นประมาณไม่เกิน ร้ อยละ 27 ของมูลค่าทรัพย์ สินรวมของกองทรัสต์ ณ วันที่กองทรัสต์
ลงทุน ครั ง้ แรก ทัง้ นี ้ ข้ อ กํ า หนดและเงื่ อ นไขของการกู้ยืม เงิ น ดัง กล่า วจะเป็ นไปตามที่ กํา หนดในสัญญาระหว่ า ง
กองทรัสต์และผู้ให้ ก้ ดู งั กล่าว โดยข้ อกําหนดและเงื่อนไขของการกู้ยืมเงินนั ้นมีรายละเอียดเบื ้องต้ นดังต่อไปนี ้

16

16

16

ผู้ให้ ก้ ู

ตารางที่ 6: รายละเอียดการกู้ยืมเงิน

ธนาคารพาณิชย์ บริษัทประกันภัย และ/หรือสถาบันการเงินอื่นใดที่สามารถให้ สินเชื่อแก่

16

กองทรัสต์ได้ ซึง่ อาจจะรวมถึงธนาคารกสิกรไทย
16

ผู้ขอสินเชื่อ

ทรัสตีกระทําในนามของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิ การเช่าอมตะซัม

16

มิทโกรท
16

วงเงินกู้ (ล้ านบาท)

วงเงินกู้ที่ 1: ไม่เกิน 1,200 ล้ านบาท เพื่อใช้ สําหรับการลงทุนในทรัพย์ สินที่กองทรัสต์

16

จะเข้ าลงทุนครั ้งแรก
วงเงินกู้ที่ 2: ไม่เกิน 120 ล้ านบาท เพื่อใช้ สนับสนุนการจ่ายคืนเงินประกันการเช่าและ
สนับสนุนการซ่อมบํารุงของทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์จะเข้ าลงทุนครั ้งแรก

16

16

อัตราดอกเบีย้

16

อัต ราดอกเบี ย้ อ้ า งอิ ง ตามอัต ราดอกเบี ย้ MLR (Minimum Loan Rate) โดยอัต รา

ดอกเบี ้ยในปี ที่ 1 จะไม่เกิน MLR (Minimum Loan Rate) ลบร้ อยละ 1.5 และอัตรา
ดอกเบี ้ยตลอดอายุสญ
ั ญาเงินกู้จะไม่เกิน MLR (Minimum Loan Rate)
อนึง่ อัตราดอกเบี ้ย “MLR” (Minimum Loan Rate) คือผลเฉลีย่ ของอัตราดอกเบี ้ยสําหรับเงินกู้ของลูกค้ า

16

รายใหญ่ ชั ้นดี ของธนาคารพาณิชย์ 4 แห่ง ได้ แก่ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุ งเทพ
จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน) ซึ่งอัตรา
ดังกล่าวอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามประกาศของสถาบันการเงินแต่ละราย
16

ระยะเวลาชําระคืนค่ าเงินกู้ วงเงินกู้ที่ 1: 5 ปี นับตั ้งแต่วนั ลงนามในสัญญาเงินกู้
16

วงเงินกู้ที่ 2: 1 ปี นับตั ้งแต่วนั ลงนามในสัญญาเงินกู้ โดยพิจารณาทบทวนวงเงินทุกปี

16
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16

การชําระเงินต้ น

ชําระคืนโดยการทยอยชําระและ/หรื อชําระคืนครัง้ เดียว อย่างไรก็ตามยอดเงินกู้คงค้ าง

16

ทั ้งหมดจะถูก ชํ าระ ณ วัน ครบกํ า หนดอายุสัญญาเงิ น กู้ โดย ณ วันครบกํา หนดอายุ
สัญญาเงินกู้ ในปี ที่ 5 บริ ษัทฯ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ จะพิจารณาทางเลือกในการ
ระดมทุนด้ วยวิธีต่า งๆ โดยจะคํ านึงถึงสภาวะแวดล้ อมทางเศรษฐกิ จ ณ ขณะนัน้ เพื่ อ
ประโยชน์สงู สุดของกองทรัสต์ เช่น การเสนอขายหน่วยทรัสต์ เพิ่มเติม การเสนอขายหุ้นกู้
การกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพื่อชําระคืนหนี ้เดิม (Refinancing) เป็ นต้ น
16

16

การชําระดอกเบีย้
หลักประกันการกู้ยืม

ชําระรายเดือน

16

1. กรรมสิทธิ์ ใ นที่ ดิน และ/หรื อสิ่ง ปลูกสร้ าง และสิทธิ การเช่ าในที่ดิ น และ/หรื อ สิ่ง
ปลูกสร้ างอาคารโรงงานของทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์เข้ าลงทุนครั ้งแรก

16

2. การโอนสิทธิ อ ย่า งมี เงื่อ นไขในกรมธรรม์ ประกันภั ยความเสี่ยงภั ยทรัพ ย์ สิน (All
Risks Insurance) ตามข้ อกําหนดในสัญญาเงินกู้โดยมีรายละเอียดเบื ้องต้ น ดังนี ้

16

• อมตะ ซั ม มิ ท เป็ นผู้ รั บ ผลประโยชน์ ใ นกรมธรรม์ ป ระกัน ภั ย ความเสี่ย งภั ย
ทรัพย์สนิ ก่อนการกู้ยืมเงิน
1 6

ภายหลังจากการเข้ าทําสัญญากู้ยืมเงิน ผู้เอาประกันภัยร่ วมและ ผู้รับผลประโยชน์
เป็ นดังนี ้
16

16

• ผู้เอาประกันภัยร่วม: ผู้ให้ ก้ ู และทรัสตีกระทําในนามของกองทรัสต์
16

• ผู้รับผลประโยชน์: ผู้ให้ ก้ ู (ทรัสตีกระทําในนามของกองทรัสต์ ในกรณีที่ไม่มีการ
กู้ยืม)
16

16

3. การโอนสิทธิอย่างมีเงื่อนไขในสัญญาเช่าของผู้เช่าที่มีอายุมากกว่า 3 ปี 6 เดือน

16

4. หลักประกันอื่นๆ เพิ่มเติมตามที่ได้ รับการร้ องขอจากผู้ให้ ก้ ู

16

ในกรณี ที่ก องทรัสต์ ต้ องนํา ทรั พย์ สินของกองทรัสต์ ไปเป็ นหลัก ประกัน การกู้ยืม เงิ นซึ่ง
รวมถึงการเพิ่มวงเงินหลักประกันให้ แก่ผ้ ใู ห้ ก้ รู ายเดิมจากหลักประกันที่มีอยู่แล้ วด้ วย ใน
การให้ หลักประกันดังกล่าวกองทรัสต์ต้องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
16

ในกรณีที่มีการเปลีย่ นแปลงหรือเพิ่มเติมผู้รับผลประโยชน์หรื อผู้รับจํานองเหนือทรัพย์ สิน
ของกองทรัสต์ ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนหรื อ เพิ่ม เติม ผู้ให้ ก้ ู โดยคงหลัก ประกันและวงเงิ น
หลักประกันเท่าเดิม กองทรัสต์สามารถดําเนินการดังกล่าวได้ โดยไม่ต้องได้ รับอนุมัติจาก
ที่ประชุมผู้ถอื หน่วยทรัสต์

16

16

ข้ อปฏิบัติทางการเงินหลัก 1.
(Key Financial Covenants)

ผู้ก้ ูจะต้ อ งดํา รงสถานะอัตราส่ว นหนี ส้ ิน ที่มี ภ าระดอกเบี ้ยต่ อ ทรัพ ย์ สิน รวมของ
กองทรัสต์ไม่เกินร้ อยละ 30
16
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2.

16

ข้ อกําหนดในสัญญาเงินกู้

ผู้ กู้ จะต้ องดํ า รงสถานะอั ต ราส่ ว นหนี ส้ ิ น ที่ มี ภ าระดอกเบี ย้ ต่ อ กํ า ไรจากการ
ดํา เนิ น งาน ก่ อนดอกเบี ้ยและค่า ใช้ จ่ ายทางการเงิ น ภาษี ค่า เสื่อ มราคา ค่า ตัด
จําหน่ายปรับปรุ งด้ วยรายการอื่นที่มิใช่เงินสด (Debt to EBITDA Ratio) ไม่เกิน
กว่า 5 เท่า โดยรายละเอียดการคํานวณจะเป็ นไปตามสัญญาเงินกู้
1 6

1. ผู้ก้ ตู กลงว่าจะไม่ดําเนินการใด ๆ ดังต่อไปนี ้ เว้ นแต่จะได้ รับความยินยอมเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรจากผู้ให้ ก้ ู
16

• ก่อภาระผูกพันทางการเงินอื่นใดยกเว้ นแต่เข้ าเงื่อนไขยินยอมตามสัญญาเงินกู้
16

• ก่อภาระผูกพันอื่นใดเหนือทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์เข้ าลงทุนครั ้งแรก
16

• ทําสัญญาเช่าโดยเป็ นสัญญาที่จ่ายค่าเช่าล่วงหน้ า
16

• ทําสัญญาเช่าที่มีอายุมากกว่า 3 ปี 6 เดือน
16

• ทําธุรกรรมจําหน่าย โอน หรื อให้ เช่าทรัพย์ สินที่กองทรัสต์ เข้ าลงทุนครัง้ แรกใน
ลักษณะที่ไม่ใช่การค้ าปกติของผู้ก้ ู
16

2. ถ้ าผู้ก้ ไู ด้ รับอนุญาตให้ ทําสัญญาเช่าที่มีอายุมากกว่า 3 ปี 6 เดือน ต้ องมีการจัดทํา
การโอนสิทธิอย่างมีเงื่อนไขของสัญญาเหล่านั ้นให้ ผ้ ใู ห้ ก้ ู
3. ในกรณี ที่ ก องทรั ส ต์ จ ะเปลี่ ย นแปลงผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ และ/หรื อ ผู้ บริ ห าร
อสังหาริมทรัพย์ จะดําเนินการได้ ก็ต่อเมื่อได้ รับความเห็นชอบจากผู้ให้ ก้ ู
4. ในกรณีที่ยงั ดําเนินการเปลีย่ นแปลงรายละเอียดในกรมธรรม์ ประกันภัยไม่แล้ วเสร็ จ
ผู้ก้ ตู ้ องนําส่งค่าเสียหายที่ได้ รับจากประกันภัยความเสีย่ งภัยทรัพย์สนิ ให้ แก่ผ้ ใู ห้ ก้ ู
5. ผู้ใ ห้ ก้ ูมี สิทธิ ในการบังคับ ชําระหนี ก้ ับลูกหนี ห้ รื อ หลัก ประกันการกู้ยืมตามจํ านวน
เท่าที่ตนเป็ นเจ้ าหนี ้และมีสทิ ธิได้ รับชําระหนี ้เหนือมูลหนี ้นั ้น
16

1 6

16

16

นอกเหนือจากเงื่อนไขที่ระบุข้างต้ น ข้ อกําหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ เกี่ยวกับการให้ สินเชื่อนี ้
ให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขในสัญญาสินเชื่อที่ค่สู ญ
ั ญาตกลงกัน โดยเกณฑ์ การปล่อยสินเชื่อ
นั ้นเป็ นไปตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด

16

16

ค่ าธรรมเนียมการชําระหนี ้
ก่ อนครบกําหนด

16

ไม่มี

ทั ้งนี ้ ผู้ก่อตั ้งทรัสต์มีความเห็นว่าการกู้ยืมเงินเป็ นวงเงินจํานวนไม่เกิน 1,320 ล้ านบาทคิดเป็ นประมาณไม่เกินร้ อยละ
27 ของมูลค่าทรัพย์ สินรวมของกองทรัสต์ ณ วันที่กองทรัสต์ ลงทุนครัง้ แรกแล้ วเสร็ จโดยแบ่งเป็ น เงินกู้ยืมระยะยาว
จํา นวน ไม่ เกิ น 1,200 ล้ า นบาทเพื่อ ใช้ สํา หรั บการลงทุน ในทรั พย์ สิน ที่ก องทรั สต์ จะเข้ าลงทุนครั ง้ แรกนัน้ จะเป็ น
ประโยชน์ ต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ เนื่องจากผู้ถือหน่วยทรั สต์ จะได้ รับประโยชน์ จากต้ นทุนทางการเงิน ของกองทรัสต์ ที่
ตํ่าลงเมื่อเทียบกับการลงทุนในทรัพย์สนิ โดยใช้ เงินที่ได้ รับจากการเสนอขายหน่วยทรัสต์ แก่นักลงทุนเพียงอย่างเดียว
16
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นอกจากนั ้นกองทรัสต์ยงั มีวงเงินกู้ยืมสําหรับหมุนเวียนระยะสั ้นจํานวน ไม่เกิน 120 ล้ านบาท เพื่อใช้ ดําเนินในกิจการ
เพื่อทําให้ การบริ หารงานของกองทรัสต์ มีค วามคล่อ งตัวมากยิ่งขึ ้น ในขณะเดี ยวกันอัต ราดอกเบี ้ยที่กองทรัสต์ ต้อ ง
ชํา ระในการกู้ยื มเงิ น ในครั ง้ นี ก้ ็ อยู่ใ นเกณฑ์ ที่ใ กล้ เคี ย งกับ อัตราการกู้ยื มเงิ น ของลูกค้ า ชั ้นดี ที่ ธนาคารพาณิช ย์ ใ น
ประเทศส่วนใหญ่ เสนอให้ กับลูกค้ าของตนในอุตสาหกรรมโรงงานและคลังสินค้ าให้ เช่า และผู้จัด การกองทรัสต์ จ ะ
ดํา เนิน การให้ เ งื่ อนไขในสัญญาเงิ น กู้เ ป็ นเงื่ อนไขที่ เ ป็ นประโยชน์ สูงสุด แก่ ก องทรัสต์ เช่ น ในเรื่ อ งที่ เ กี่ย วกับ สิท ธิ
ระหว่างเจ้ าหนี ้และผู้ถือหุ้น/หน่วยทรัสต์ และปั จจัยความเสี่ยงอื่น ๆ นอกเหนือจากนั ้นเมื่อมีการเข้ าทําสัญญาเงินกู้
ฉบับจริง ผู้จดั การกองทรัสต์จะดูแลให้ เงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ฉบับจริง ไม่ด้อยกว่าที่ระบุไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูล
การเสนอขายหน่วยทรัสต์ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่กองทรัสต์ ได้ รับข้ อเสนอในการกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ ที่ มี
ข้ อ กํ า หนดและเงื่ อ นไขดี ก ว่ าในปั จ จุบัน เช่ น อัต ราดอกเบี ย้ ตํ่ า กว่ า ระยะเวลาชํ า ระชํ า ระคื น เงิ น กู้น านกว่ า ไม่ มี
หลักประกันการกู้ยืม ผู้จดั การกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิ์ ในการใช้ เงินกู้ยืมจากข้ อเสนอดังกล่าว โดยผู้จัดการกองทรัสต์
จะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ทราบถึงการเปลีย่ นแปลงก่อนการใช้ วงเงินดังกล่าว
อย่ า งไรก็ ดี ในการกู้ยืม เงิ น ครั ง้ นี ก้ องทรั สต์ อ าจมี ก ารกู้ยืม เงิ น จากบุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกัน ของทรั สตี ทั ง้ นี ผ้ ้ ูจัด การ
กองทรั สต์ เ ห็ น ว่ า การกู้ยื ม เงิ น จากบุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกัน ของทรั ส ตี นัน้ ไม่ ไ ด้ ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลเสีย ต่ อ ผู้ถือ หน่ ว ยทรั ส ต์
เนื่องจากผู้จดั การกองทรัสต์จะดําเนินการพิจารณาเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ให้ เป็ นประโยชน์ สงู สุดแก่กองทรัสต์ โดยใน
การพิจารณาเปรียบเทียบข้ อเสนอจากบุคคลที่เกีย่ วโยงกันของทรัสตี และสถาบันการเงินอื่นนั ้นผู้จัดการกองทรัสต์ จะ
มีการพิจารณาในหลายๆปั จจัยร่วมกันเช่น อัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ยืม ระยะเวลาการผ่อนชําระ และเงื่อนไขปลีกย่อยอื่นๆ
ซึง่ ในกรณีที่กองทรัสต์มีการเข้ าทําสัญญาเงินกู้กบั บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของทรัสตีนั ้น สัญญาเงินกู้ที่เข้ าทําจะมีเงื่อนไข
ที่ไม่ด้อยกว่าข้ อเสนอจากสถาบันการเงินอื่น โดยในการพิจารณาเปรียบเทียบจะคํานึงถึงประโยชน์ ทั ้งในระยะสั ้นและ
ในระยะยาวของกองทรัสต์ โดยที่อตั ราดอกเบี ้ยเป็ นเพียงหนึง่ ในปั จจัยในการพิจารณาเท่านั ้น นอกเหนือจากนั ้นเมื่อมี
การเข้ าทําสัญญาเงินกู้ฉบับจริง ผู้จดั การกองทรัสต์จะดูแลให้ เงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ฉบับจริ ง ไม่ด้อยกว่าที่ระบุไว้ ใน
แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และไม่ด้อยกว่าสถาบันการเงินอื่น
1 6

จํานวนเงินที่กองทรัสต์ จะกู้ยืมอาจจะน้ อยกว่าที่เปิ ดเผยข้ างต้ นขึ ้นอยู่กับปั จจัยต่างๆ เช่น สภาวะดอกเบี ้ยในตลาด
มูลค่าเงินทุนที่กองทรัสต์ระดมทุนได้ และมูลค่าการลงทุนสุดท้ ายที่กองทรัสต์ จะเข้ าลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ ที่ลงทุน
ครั ้งแรก แต่ทั ้งนี ้ จํานวนเงินกู้ยืมดังกล่าวจะอยู่ภายในวงเงินกู้ยืมที่กําหนดไว้ ในตารางที่ 6 (รายละเอียดการกู้ยืมเงิน)

16
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1.8

ข้ อมูลทางการเงินและผลการดําเนินงานของอสังหาริ มทรั พย์ ณ 31 ธันวาคมพ.ศ. 2557
16

ทรั พย์ สนิ ประเภท
ที่ดนิ อาคาร
โรงงานและงาน
ระบบ

นิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร

ประเภท
อาคาร
โรงงาน

กรรมสิทธิ์
สมบูรณ์
สิทธิการเช่า
30 ปี

นิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิตี ้
รวม

สิทธิการเช่า
30 ปี

ตารางที่ 7: ข้ อมูลทางการเงินและผลการดําเนินงานของอสังหาริ มทรั พย์ สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

จํานวน
โรงงาน(1)
(อาคาร)

พืน้ ที่
ให้ เช่ า
(ตารางเมตร)

อัตราการเช่ าเฉลี่ย(1)

รายได้
ค่ าเช่ า
(ล้ านบาท)

ต้ นทุนการให้ เช่ า
และค่ าใช้ จ่ายใน
การบริหาร(2), (3)
(ล้ านบาท)

กําไรจากการ
ดําเนินงาน
(ล้ านบาท)

2556

2557

2556

2557

2556

2557

2556

2557

2556

2557

2556

2557

25

25

48,408.00

48,408.00

99.50%

97.16%

110.85

111.31

6.35

4.55

104.50

106.76

48

60

81,364.02

105,508.02

97.39%

94.60%

136.31

206.57

7.80

8.44

128.51

198.13

วันสิน้ สุดอายุสทิ ธิ
การเช่ า

-

[31ธันวาคม 2587]
3

3

6,662.50

6,662.50

100.00%

54.98%(4)

14.92

8.20

0.85

0.34

14.07

7.86

76

88

136,434.52

160,578.52

98.44%

93.74%

262.08

326.08

15.00

13.33

247.08

312.75

ทีม่ า: บริ ษัท อมตะ ซัมมิ ท เรดดี ้ บิ ลท์ จํากัด
หมายเหตุ:
1. ข้ อมูลทางการเงินและผลการดําเนินงานของอสังหาริมทรัพย์สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เป็ นข้ อมูลของทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์จะเข้ าลงทุนในโครงการจํ านวน 76 อาคารซึ่งสร้ างเสร็ จแล้ ว ณ
ขณะนั ้น และข้ อมูลทางการเงินและผลการดําเนินงานของอสังหาริมทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เป็ นข้ อมูลของทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์จะเข้ าลงทุนในโครงการจํ านวน 88 อาคารซึ่งสร้ างเสร็ จ
แล้ ว ณ ขณะนัน้
2. ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวกับการบริหารอสังหาริ มทรัพย์ ประกอบด้ วย ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ ยวข้ องโดยตรงกับทรัพย์ สิน ซึ่งระบุอยู่ในสัญญาแต่งตัง้ ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ประกอบด้ วย ค่าซ่อมแซมบํารุ งรักษา
อสังหาริมทรัพย์ ค่าคอมมิชชัน่ ค่าบริการรักษาความปลอดภัย ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย ค่าเบี ้ยประกันภัย ค่าบํารุ งสาธารณูปโภคส่วนกลางและค่าภาษี โรงเรื อน
3. ภายหลังจากการจัดตังกองทรั
้
สต์ จะมีค่าใช้ จ่ายเพิม่ เติมเกี่ยวข้ องกับการดําเนินงานของกองทรัสต์ เช่น ค่าธรรมเนียมผู้จดั การกองทรัสต์ และค่าธรรมเนียมทรัสตี เป็ นต้ น
32
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4.

เนื่องจากนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้มีโรงงานที่กองทรัสต์จะเข้ าลงทุนเพียง 3 โรง (โรงงาน G1, G2 และ F1) ดังนันการย้
้
ายออกของผู้เช่าใน 1 หรื อ 2 โรงจะมีผลกระทบต่ออัตราการเช่า (Occupancy
rate) เป็ นอย่างมากโดยปี 2557 นัน้
•
•
•

โรงงาน G1 มีผ้ เู ช่า 4 เดือนจาก 12 เดือน
โรงงาน G2 มีผ้ เู ช่า 12 เดือนจาก 12 เดือน
โรงงาน F1 มีผ้ เู ช่า 1.5 เดือนจาก 12 เดือน

ด้ วยอัตราการเช่าดังกล่าวจึงส่งผลให้ อตั ราการเช่าเฉลี่ยของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ในช่วงปี 2557 อยู่ที่ร้อยละ 54.98 โดย ณ ปั จจุบนั (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) อัตราการเช่าของนิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี ้อยู่ที่ร้อยละ 76.54 และสามารถสรุ ปสถานะของแต่ละโรงงานได้ ดงั นี ้
•
•
•

โรงงาน G1 อยู่ระหว่างการดําเนินการจัดหาผู้เช่า
โรงงาน G2 มีผ้ เู ช่าและสัญญาเช่าสิ ้นสุด 15 กุมภาพันธ์ 2559
โรงงาน F1 มีผ้ เู ช่าและสัญญาเช่าสิ ้นสุด 31 ธันวาคม 2560
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อนึง่ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้ อมูลทางการเงินและผลการดําเนินงานของอสังหาริ มทรัพย์ ได้ ในส่วนที่ 2 ข้ อ
2.1.6 หัวข้ อ ผลการดําเนินงานของทรัพย์สนิ ก่อนที่จะมีการลงทุนโดยกองทรัสต์
1.9

ประมาณการรายได้ และค่ าใช้ จ่ายของกองทรั สต์ สําหรั บรอบระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจัดตัง้ กองทรั สต์
ข้ อมูลที่ระบุในหัวข้ อนี ้ที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริ งในอดีต แต่เป็ นข้ อมูลในลักษณะที่เ ป็ นการคาดการณ์ เหตุการณ์ ในอนาคต
(Forward-looking Statement) โดยข้ อมูลดังกล่าวอยู่บนข้ อสมมติฐานหลายประการที่ระบุอยู่ในภาคผนวก และอยู่
ภายใต้ ความเสี่ยงและความไม่ แน่น อนบางประการ ซึ่ง อาจทํา ให้ ผลที่ เกิ ดขึน้ จริ งแตกต่ างอย่ างมี นัย สําคัญจากที่
ประมาณการไว้ ทัง้ นี ้ ข้ อมูลในส่วนนี ้ไม่ควรถูกพิจารณาว่าเป็ นคํารับรอง คํารั บประกัน หรื อการคาดการณ์ ภายใต้
สมมติฐานที่ถกู ต้ องของผู้จดั การกองทรัสต์ ผู้บริหารอสังหาริ มทรัพย์ ที่ปรึกษาทางการเงิน และไม่ควรถูกพิจารณาว่า
ประมาณการดังกล่าวจะบรรลุผลหรือน่าจะบรรลุผล เนื่องจากข้ อมูลดังกล่าวจัดทําบนสมมติฐานในช่วงเวลาที่จัดทํา
รายงานข้ อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติเท่านั ้น
รายได้ และเงิน จ่ายให้ แก่ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ ที่แท้ จริ งอาจจะแตกต่างจากรายได้ และเงินจ่ ายให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์ ที่
ปรากฎในประมาณการของกองทรัสต์ นอกจากนี ป้ ระมาณการกํา ไรและเงินจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยของกองทรัสต์ จ ะ
ไม่ได้ รับการปรับปรุงสําหรับเหตุการณ์ใดๆที่เกิดขึ ้นภายหลังวันที่ของเอกสารฉบับนี ้
ข้ อมู ล ในส่ ว นนี อ้ ยู่ บ นสมมติ ฐ านหลายประการ ซึ่ ง แม้ จะมี ก ารระบุ ตั ว เลข ซึ่ ง ผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ ผู้ บริ ห าร
อสังหาริมทรัพย์ และที่ปรึกษาทางการเงินพิจารณาเห็นว่าสมเหตุสมผล ณ วันที่จัดทํารายงานข้ อมูลทางการเงินตาม
สถานการณ์สมมติ แต่สมมติฐานและการประมาณการอยู่ภายใต้ ความไม่แน่นอนและความเสี่ยงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ
การเมือง และการแข่งขันที่สาํ คัญจํานวนมาก ซึ่งผู้จัดการกองทรัสต์ ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ และที่ปรึกษาทางการ
เงินไม่สามารถควบคุมได้ อีกทั ้งยังตั ้งอยู่บนสมมติฐานเกี่ยวกับการตัดสินทางธุรกิจในอนาคตที่อาจเปลี่ยนแปลงได้
ดังนั ้นผู้จดั การกองทรัสต์ ผู้บริหารอสังหาริ มทรัพย์ และที่ปรึกษาทางการเงินจึงไม่สามารถรับรองได้ ว่าประมาณการ
ดังกล่าวจะเกิดขึ ้นจริ ง ข้ อมูลทางการเงินที่คาดการณ์ ในเอกสารฉบับนี ้อาจมีความแตกต่างจากผลที่เกิดขึ ้นอย่างมี
นัยสําคัญ ผู้ลงทุนควรระมัดระวังในการใช้ ข้อมูลประมาณการในส่วนนี ้
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ตารางที่ 8: งบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์ สมมติสําหรั บงวด 12 เดือนตัง้ แต่ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 –
31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
(หน่วย: ล้ านบาท)
รายได้ จากค่าเช่า
ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวกับการบริหารอสังหาริมทรัพย์
กําไรสุทธิจากการดําเนินงานของอสังหาริ มทรั พย์
ดอกเบี ้ยรับ
ค่ าใช้ จ่ายของกองทรั สต์ ฯ
ค่าธรรมเนียมในการจัดการและค่าใช้ จ่ายในการบริหารกองทรัสต์ฯ*
ค่าใช้ จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ตัดจําหน่าย
ต้ นทุนทางการเงิน
รวมค่ าใช้ จ่ายของกองทรั สต์ ฯ
กําไรสุทธิก่อนปรั บปรุ ง
บวกกลับ: ส่วนต่างระหว่างดอกเบี ้ยจ่ายคํานวณด้ วยอัตราดอกเบี ้ยที่แท้ จริงกับดอกเบี ้ยจ่ายคํานวณ
ด้ วยต้ นทุนทางการเงินที่จ่ายจริง**
หักออก: รายได้ จากค่าเช่าที่มิได้ จ่ายชําระเป็ นเงินสดจริง***
กําไรสุทธิท่ ีอ้างอิงสถานะเงินสด
บวกกลับ: สภาพคล่องส่วนเกินที่เกิดจากการตัดจําหน่ายค่าใช้ จ่ายในการออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์****
เงินสดสุทธิท่ สี ามารถนํามาจ่ ายประโยชน์ ตอบแทนและเงินลดทุน

401.66
(2.02)
399.64
0.84
(41.18)
(23.78)
(55.39)
(120.35)
280.13
7.38
(0.02)
287.49
23.78
311.27

* ไม่รวมค่าธรรมเนียมพิเศษของผู้จดั การกองทรัสต์และผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
** ส่วนต่างเกิดจากแนวทางการลงบัญชีซงึ่ จะรับรู้ ดอกเบี ้ยจ่ายด้ วยวิธีการอัตราดอกเบี ้ยที่แท้ จริงซึง่ คิดคํ านวณจากอัตราดอกเบี ้ยตลอดสัญญาเงินกู้
ดังนั ้นจึงมีความแตกต่างจากดอกเบี ้ยที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละช่วงเวลา
*** ส่วนต่างเกิดจากแนวทางการลงบัญชีซงึ่ จะรับรู้ รายได้ เป็ นค่าเฉลี่ยของราคาค่าเช่าตลอดสัญญา ดังนันสั
้ ญญาเช่าที่มีการกํ าหนดการปรับราคาเช่า
ในช่วงอายุสญ
ั ญาเช่านันจะทํ
้ าให้ เงินสดที่ได้ รับจากค่าเช่ากับรายได้ ที่บนั ทึกบัญชีแตกต่างกัน
****ภายใต้ กฎหมายหลักทรัพย์ กองทรัสต์ฯจะจ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินที่เกิดจากการตัดจํ าหน่ายค่าใช้ จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
โดยทําการลดเงินทุน

ผู้จดั การกองทรัสต์และที่ปรึกษาทางการเงินได้ ทําการคํานวณประมาณการอัตราผลตอบแทนแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ โดย
สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
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ตารางที่ 9: ประมาณการอัตราผลตอบแทนแก่ ผ้ ูถอื หน่ วยทรั สต์ สําหรั บงวด 12 เดือนตัง้ แต่ วันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2558 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
เงินทุนจากการเสนอขาย
หน่ วยทรั สต์
3,578.9 ล้ านบาท

สมมติฐานในการระดมทุน
เงินกู้ยืม
เงินประกันการเช่ า
1,200 ล้ านบาท

กรณีฐาน

90 ล้ านบาท

8.70%

ประมาณการอัตราผลตอบแทนแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ ประกอบด้ วย
8.03%
0.67%

1. ประโยชน์ตอบแทน
2. เงินลดทุน

อัตราผลตอบแทนในตารางข้ างต้ นอ้ างอิงคํานวณมาจากการจ่ายผลตอบแทนในอัตราร้ อยละ 100 ของเงินสดสุทธิ ที่
สามารถนํามาจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุน ราคาทรัพย์ สินที่ลงทุนที่ 4,750 ล้ านบาท และราคาหน่วยทรัสต์
ที่ 10 บาทต่อหน่วย ซึง่ เป็ นเพียงการแสดงประมาณการงบกําไรขาดทุนสําหรับงวด 12 เดือน ตั ้งแต่วันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2558 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และไม่อาจรับรองผลได้ โดยประมาณการงบกําไรขาดทุนได้ ถูกจัดเตรี ยมขึ ้น
โดยอ้ างอิงสมมติฐานที่สาํ คัญตามภาคผนวก ที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ และที่ปรึกษาทางการเงิน
พิจารณาเห็นว่า สมมติฐานดังกล่าวมี ความเหมาะสมและสมเหตุสมผล ณ วันที่ได้ จัดทํ ารายงานตามสถานการณ์
สมมติ อย่ างไรก็ตาม ผู้ลงทุน ควรพิ จารณาสมมติฐ านเหล่านัน้ รวมทัง้ ประมาณการกํา ไรขาดทุน ตามสถานการณ์
สมมติ และประเมินผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ในอนาคตด้ วยตนเอง ทั ้งนี ้โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน
ภาคผนวก
ในกรณีที่กองทรัสต์มีสภาพคล่องส่วนเกินจากมูลค่าสิทธิ การเช่าที่กองทรัสต์ ลงทุนหรื อมีไว้ ลดลงจากการประเมินค่า
หรือสอบทานจาการประเมินค่าทรัพย์สนิ กองทรัสต์ จะจ่ายสภาพคล่องส่วนเกินให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ โดยวิธีการลด
ทุนตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ประมาณการเงินสดสุทธิ ที่สามารถ
นํามาจ่ายประโยชน์ตอบแทนและการลดทุนในกรณีที่กองทรัสต์รับรู้ผลขาดทุนจากการประเมินค่าทรัพย์ สิน ณ วันสิ ้น
รอบระยะเวลาบัญชี โดยสมมติให้ ผลขาดทุนจากการประเมินค่าทรัพย์สนิ เท่ากับยอดคงค้ างของสัญญาสิทธิ การเช่าที่
ตัดจําหน่ายแบบเส้ นตรงตามอายุสญ
ั ญาเช่าได้ ถกู แสดงไว้ ด้านล่างเพื่อเป็ นตัวอย่างประกอบเท่านั ้น
ตารางที่ 10: ประมาณการอัตราผลตอบแทนที่จะจ่ ายได้ ในปี แรก
ในกรณีท่ ีมีผลขาดทุนจากการประเมินค่ าสิทธิการเช่ าที่ตัดจําหน่ ายแบบเส้ นตรง
(หน่วย: ล้ านบาท)
กําไรสุทธิก่อนบันทึกขาดทุนจากการประเมินค่ าทรั พย์ สิน
หักออก: ขาดทุนจากการประเมินค่าทรัพย์ สนิ

280.13
(76.91)
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กําไรสุทธิก่อนปรั บปรุ ง
บวกกลับ: ส่วนต่างระหว่างดอกเบี ้ยจ่ายคํานวณด้ วยอัตราดอกเบี ้ยที่แท้ จริงกับดอกเบี ้ยจ่ายคํานวณ
ด้ วยต้ นทุนทางการเงินที่จ่ายจริง
หักออก: รายได้ จากค่าเช่าที่มิได้ จ่ายชําระเป็ นเงินสดจริง
กําไรสุทธิท่ ีอ้างอิงสถานะเงินสด
บวกกลับ:สภาพคล่องส่วนเกินที่เกิดจากการตัดจําหน่ายค่าใช้ จ่ายในการออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์
ขาดทุนจากการประเมินค่าทรัพย์สนิ
เงินสดสุทธิท่ สี ามารถนํามาจ่ ายประโยชน์ ตอบแทนและเงินลดทุน
ประมาณการเงินสดสุทธิท่ สี ามารถนํามาจ่ ายผลประโยชน์ ตอบแทนและเงินลดทุนต่ อหน่ วย
(บาท)
- ประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วย (บาท)
- เงิ นลดทุนต่อหน่วยจากสภาพคล่องส่วนเกิ นทีเ่ กิ ดจากการตัดจํ าหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์ (บาท)
- เงิ นลดทุนต่อหน่วยจากขาดทุนจากการประเมิ นค่าทรัพย์สิน (บาท)

203.22
7.38
(0.02)
210.58
23.78
76.91
311.27

0.5884
0.0664
0.2149
0.8697

อย่างไรก็ตาม มูลค่าสิทธิการเช่า ณ วันสิ ้นรอบบัญชีจะขึ ้นอยู่กับราคาประเมินที่จัดทําโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์ สิน
อิสระซึง่ การประเมินมูลค่าสิทธิการเช่าจะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้ องหลายประการ เช่น อัตราการเช่า อัตราการเติบโตของค่า
เช่า และอัตราส่วนลด เป็ นต้ น ซึง่ อาจส่งผลให้ มลู ค่าสิทธิการเช่าที่คํานวณได้ เพิ่มสูงขึ ้น เท่าเดิม หรื อลดลง ดังนั ้นการ
คํานวณประมาณการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุนข้ างต้ นจึงเป็ นเพียงการแสดงตัวอย่างที่อาจเกิดขึ ้นในกรณี
ที่มลู ค่าสิทธิการเช่าในอนาคตลดลงในอัตราที่เท่ากันตลอดอายุสญ
ั ญาเช่าเท่านั ้น
การวิเคราะห์ ความผันผวน (Sensitivity Analysis)
ผู้ลงทุนควรระมัดระวังว่าเหตุการณ์ในอนาคตไม่สามารถคาดการณ์ ได้ อย่างชัดเจนและตัวเลขที่ประมาณการไว้ ในงบ
กําไรขาดทุนตามสถานการณ์ สมมติอาจแตกต่างจากที่จะเกิดขึ ้นจริ ง และเพื่อให้ ผ้ ลู งทุนสามารถประเมินผลกระทบ
ต่อประมาณการอัตราเงินจ่ายประจํางวด ตั ้งแต่วัน ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 31ธันวาคม พ.ศ. 2558 ของ
กองทรัสต์ จากการเปลีย่ นแปลงของสมมติฐานที่สาํ คัญที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินงานของอสังหาริ มทรัพย์ ที่กองทรัสต์
ลงทุน ที่ปรึกษาทางการเงินได้ ทําการวิเคราะห์ ความผันผวน (Sensitivity Analysis) ของประมาณการเงินสดสุทธิ ที่
สามารถนํามาจ่ายผลประโยชน์ ตอบแทนและเงินลดทุนต่อหน่ว ยในช่วงเวลาที่ประมาณการ หากสมมติฐานที่เป็ น
สาระสําคัญมีการเปลีย่ นแปลงไป
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อัตราค่ าเช่ าพืน้ ที่
อัตราค่ าเช่าพื น้ ที่ นั ้นจะมี ผลกระทบต่อ รายได้ ค่า เช่ าพื ้นที่ เนื่ องจากในการจัด ทํา งบกํ าไรขาดทุนตามสถานการณ์
สมมติ ได้ พิจ ารณาข้ อมูลตามสัญญาเช่าที่ มีอยู่ ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน 2557 ดัง นั ้นทรัพย์ สินที่อาจส่งผลกระทบต่ อ
รายได้ ค่าเช่าพื ้นที่ ตั ้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 นั ้นได้ แก่ทรัพย์ สินที่หมดอายุสญ
ั ญาเช่า
ก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2558 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ ตกลงจะดํารงรักษาสัดส่วนการเช่ า
ในช่วง 1 ปี แรก (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสรุปสัญญาตกลงกระทําการ หัวข้ อ การดํารงรักษาสัดส่วนการ
เช่า) ดังนั ้น รายได้ ค่าเช่าพื ้นที่ในปี แรกจึงไม่มีโอกาสที่จะตํ่าลงกว่ากรณีฐานได้ ดังนั ้นกรณีที่มีโอกาสเกิดขึ ้นได้ คือมี
การเข้ าทําสัญญาเช่าในทรัพย์สนิ ที่ปัจจุบนั ไม่มีผ้ เู ช่าหรือหมดอายุสญ
ั ญาเช่าก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในราคาที่
สูงกว่ากรณีฐาน โดยในจํานวนนี ้มีทั ้งหมด 32 โรง คิดเป็ นพื ้นที่ 62,395.46 ตารางเมตร ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ค่าเช่าพื ้นที่จะมีผลกระทบต่อประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุนดังแสดงในตารางนี ้
ตารางที่ 11: ผลกระทบต่ อประโยชน์ ตอบแทนและเงินลดทุนโดยการเปลี่ยนแปลงของอัตราค่ าเช่ าพืน้ ที่
สําหรั บปี ตัง้ แต่ วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558
กรณีฐาน

กรณีดีท่ สี ุด กรณีแย่
(สูงกว่ า
ที่สุด (ตํ่า
กรณีฐาน 5 กว่ ากรณี
บาทต่ อ ฐาน 5 บาท
ตารางเมตร ต่ อตาราง
ต่ อเดือน)
เมตรต่ อ
เดือน)
210.58
212.92
208.24

(ล้ านบาท)
ประมาณการกําไรสุทธิที่สามารถนํามาจ่ายประโยชน์ตอบแทนได้
บวกกลับ:สภาพคล่องส่วนเกินที่เกิดจากการตัดจําหน่ายค่าใช้ จ่ายใน
การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
23.78
23.78
บวกกลับ:สภาพคล่องส่วนเกินที่เกิดจากการขาดทุนจากการประเมิน
ค่าทรัพย์ สนิ
76.91
76.91
ประมาณการเงินจ่ ายให้ แก่ ผ้ ูถือหน่ วยทรั สต์
311.27
313.61
ประมาณการเงินสดสุทธิท่ สี ามารถนํามาจ่ ายผลประโยชน์ ตอบแทนและเงินลดทุนต่ อหน่ วย (บาท)
ประโยชน์ ตอบแทนต่อหน่วย (บาท)
0.5884
0.5950
เงินลดทุนต่อหน่วยจากสภาพคล่องส่วนเกินที่เกิดจากการตัด
จําหน่ายค่าใช้ จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ (บาท)
0.0664
0.0664
เงินลดทุนต่อหน่วยจากขาดทุนจากการประเมินค่าทรัพย์ สนิ (บาท)
0.2149
0.2149
ประมาณการเงินสดสุทธิท่ สี ามารถนํามาจ่ ายผลประโยชน์ ตอบ
แทนและเงินลดทุนต่ อหน่ วย (บาท)
0.8697
0.8763
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23.78
76.91
308.93
0.5819
0.0664
0.2149
0.8632
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ทั ้งนี ้ การวิ เ คราะห์ ค วามผัน ผวนนัน้ มี วัต ถุป ระสงค์ เ พื่ อแสดงการคํ า นวณถึง ผลกระทบของผลประกอบการของ
กองทรั สต์ ที่ อ าจเกิ ด ขึน้ จากสมมติ ฐ านสํ า คัญ ที่ แ ปรเปลี่ ย นไปจากกรณี ฐ านเท่ า นั น้ ความแตกต่ า งระหว่ า งผล
ประกอบการที่เกิดขึ ้นจริง และผลประกอบการที่แสดงในงบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์ สมมติอาจแตกต่างไปจาก
ช่วงการเปลีย่ นแปลงที่กําหนดไว้ ในการวิเคราะห์ความผันผวนได้
1.10

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทรั สต์
ตารางที่ 12: ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทรั สต์

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายของ
กองทรั สต์
• ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่าย
ทั ้งหมดที่จ่ายเป็ นรายปี ซึง่ ไม่
รวมถึงค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้ จ่ายทั ้งหมดที่จ่ายรายครั ้ง
(เมื่อมีการเพิ่มทุนหรือได้ มาซึ่ง
ทรัพย์ สนิ )

เพดาน
% ของ NAV
ต่ อปี หรื อภายหลังการ
ทําธุรกรรมในแต่ ละครั ง้
ไม่เกิน 5.0%

• ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่าย
ทั ้งหมดที่จ่ายรายครั ้ง (เมื่อมีการ
เพิ่มทุนหรือได้ มาซึง่ ทรัพย์ สนิ )

ไม่เกิน 8.0%

• ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์

0.5%

อัตราที่คาดว่ าจะเรี ยกเก็บ
(ไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิ่ม)

อัตราพืน้ ฐาน : ไม่เกิน 0.4% ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทรัสต์โดยจะมีการกําหนดอัตรา
ขั ้นตํ่าที่ 8 ล้ านบาทต่อปี
ค่ าธรรมเนี ย มพิเศษ (Incentive) :
ไม่ เ กิ น 0.25% ต่ อ ปี ของมู ล ค่ า
ทรั พ ย์ สิ น สุท ธิ ข องกองทรั ส ต์ ซึ่ ง จะ
ได้ รับต่อเมื่อประโยชน์ ตอบแทนในปี
บัญชี ล่าสุดต่ อหน่ วยมากกว่ า 3.0%
ของประโยชน์ ต อบแทนในปี บั ญ ชี
ก่อนหน้ า ไม่รวมส่วนลดทุน

0.75%
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ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายของ
กองทรั สต์

• ค่าธรรมเนียมทรัสตี และผู้เก็บ
รักษาทรัพย์สนิ

• ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

เพดาน
รอบและ
% ของ NAV
อัตราที่คาดว่ าจะเรี ยกเก็บ
ระยะเวลาที่
ต่ อปี หรื อภายหลังการ
(ไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิ่ม)
เรี ยกเก็บ
ทําธุรกรรมในแต่ ละครั ง้
ค่ าธรรมเนี ยมในการได้ มาซึ่ ง กรณีเพิ่มทุน หรือ
1.0%
ท รั พ ย์ สิ น ข อ ง ก อ ง ท รั ส ต์ ได้ มาซึง่ ทรัพย์ สนิ
(Acquisition fee)
ไม่เกิน 1.0% ของมูลค่าทรัพย์สนิ ที่
ได้ มาของกองทรัสต์ โดยไม่รวมถึง
ทรัพย์ สนิ หลักที่ลงทุนครัง้ แรกและ
ทรัพย์ สนิ ที่กองทรัสต์ได้ มาจากอมตะ
ซัมมิท หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของ
อมตะ ซัมมิท
1.0%
ไม่เกิน 0.40% ต่อปี ของมูลค่า
รายเดือน
ทรัพย์ สนิ รวมของกองทรัสต์โดยจะมี
การกําหนดอัตราขั ้นตํ่าที่8 ล้ านบาท
ต่อปี
0.5%
ไม่เกิน 0.05% ต่อปี ของเงินทุนจด
รายเดือน
ทะเบียนของกองทรัสต์
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เพดาน
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายของ
% ของ NAV
อัตราที่คาดว่ าจะเรี ยกเก็บ
กองทรั สต์
ต่ อปี หรื อภายหลังการ
(ไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิ่ม)
ทําธุรกรรมในแต่ ละครั ง้
3.0%
อัตราพืน้ ฐาน: ตามที่กําหนดในร่าง
• ค่าธรรมเนียมผู้บริหาร
สัญญาแต่งตั ้งผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์
อสังหาริมทรัพย์ แต่ทั ้งนี ้
(ซึง่ ประกอบด้ วย ค่าใช้ จ่ายในการ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะมีมูลค่าไม่
ดูแลบริหารจัดการ ซ่อมแซมและ
เกิน 50 ล้ านบาทต่อปี
บํารุงรักษาทรัพย์สนิ ในส่วนที่ไม่
ค่ าธรรมเนียมพิเศษ (Incentive):
1.0%
เป็ นสาระสําคัญ (Minor Repair
2
ไม่เกิน 0.15% ต่อปี ของมูลค่า
and Maintenance) ค่า
ทรัพย์ สนิ สุทธิของกองทรัสต์ (NAV)
คอมมิชชัน่ ค่าบริ การรักษาความ
เมื่อกองทรัสต์มีกําไรขั ้นต้ นย้ อนหลัง
ปลอดภัย ค่าโฆษณาและส่งเสริ ม
3 ปี เฉลีย่ เพิ่มขึ ้นมากกว่าร้ อยละ 7
การขาย ค่าเบี ้ยประกัน ค่าบํารุง
ต่อปี (คํานวณทุก 3 ปี )
สาธารณูปโภคส่วนกลาง และค่า
ภาษี โรงเรือน)
• ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ
(1) ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม แ ล ะ
ค่ า ใ ช้ จ่ ายใ นการดํ ารง
สถานะเป็ นหลักทรัพ ย์ จ ด
ท ะ เ บี ย น ใ น ต ล า ด
หลักทรัพย์
(2) ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม แ ล ะ
ค่าใช้ จ่ายในการสอบบัญชี
และการตรวจสอบภายใน

ตามที่จ่ายจริง

ในอัตราไม่เกิน 0.05% ของทุนชําระ
แล้ ว

ตามที่จ่ายจริง

ตามที่จ่ายจริง

2

รอบและ
ระยะเวลาที่
เรี ยกเก็บ
รายไตรมาส

กรณีที่ผลการ
ดําเนินงาน
เป็ นไปตามที่
กําหนด

รายปี

16

รายปี

ค่าใช้ จ่ายในการดูแลบริหารจัดการ ซ่อมแซมและบํารุ งรักษาทรัพย์ สินในส่วนที่ไม่เป็ นสาระสําคัญ (Minor Repair and Maintenance) หมายถึง
ค่าใช้ จ่ายในการซ่อมแซมบํารุ งรักษา ปรับปรุ งและเปลี่ยนทรัพย์สนิ ในส่วนที่นอกเหนือจากการซ่อมแซมและบํารุ งรักษาอสังหาริมทรัพย์ ในส่วนที่เป็ น
สาระสําคัญ ซึง่ รวมถึงการซ่อมแซม บํารุ งรักษา ปรับปรุ งและเปลี่ยนทรัพย์สนิ ที่อยู่นอกเหนือแนวขอบเขตของอาคารหลัก เช่น รัว้ , ลานจอดรถ, ทาง
เท้ า, ถนน, ป้อมยาม, พื ้นทีส่ ีเขียว เป็ นต้ นฯ รวมทัง้ ซ่อมแซม บํารุ งรักษา ปรับปรุ งและเปลี่ยนทรัพย์สนิ ในอาคารอื่นๆ และระบบต่างๆ ที่อยู่ภายนอก
อาคารหลัก การดูแลรักษาความสะอาด การดูแลรักษาสวนและภูมิทศั น์ การรักษาความปลอดภัย การดูแลบํารุ งรักษาวัสดุอุปกรณ์ ต่างๆ ภายใน
อาคารหลัก และภายนอกอาคารโรงงาน ทังนี
้ ้ การซ่อมแซม บํารุ งรักษา ปรับปรุ งและเปลี่ยนทรัพย์ สิน จะต้ องทําให้ ทรัพย์ สินอยู่ในสภาพที่ใช้ งานได้
ไม่แตกต่างไปจากเดิม
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เพดาน
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายของ
% ของ NAV
กองทรั สต์
ต่ อปี หรื อภายหลังการ
ทําธุรกรรมในแต่ ละครั ง้
(3) ค่ า ธรรมเนี ย ม และ/หรื อ
ตามที่จ่ายจริง
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการประเมิ น
ค่ า และ/หรื อ สอบทาน
การประเมินค่าทรัพย์สนิ
(4) ค่ า ธรรมเนี ย ม และ/หรื อ
ตามที่จ่ายจริง
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการประเมิ น
ระบบวิศวกรรม ค่าใช้ จ่าย
จั ด ทํ า รายงาน หรื อ บท
วิจยั
(5) ค่าใช้ จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง
ตามที่จ่ายจริง
กั บ ก า ร จั ด ก า ร
อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์ เ ช่ น
ค่ า ธรรมเนี ย มธนาคาร
เป็ นต้ น
(6) ดอกเบี ย้ ค่ า ธรรมเนี ย ม
ตามที่จ่ายจริง
จ า กก า รกู้ ยื มเ งิ น จ า ก
สถาบันการเงินหรื อบริ ษัท
ประกัน ภัย ค่า ธรรมเนี ย ม
หรื อ ค่ า ที่ ป รึ ก ษาในการ
จั ด ห า เ งิ น กู้ ยื ม
ค่ า ธรรมเนี ย มการกู้ ยื ม
จากสถาบั น การเงิ น เพื่ อ
ชํ า ระ คื น ห นี เ้ ดิ ม แ ล ะ
ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม ใ น ก า ร
ดํ า เ นิ น ก า ร ด้ า น
หลัก ประกัน รวมถึง ค่ า จด
จํานองและค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้ อง
16
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อัตราที่คาดว่ าจะเรี ยกเก็บ
(ไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิ่ม)
ตามที่จ่ายจริง

ตามที่จ่ายจริง

ตามที่จ่ายจริง

ตามที่จ่ายจริง

รอบและ
ระยะเวลาที่
เรี ยกเก็บ
16

16

รายปี

รายปี
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เพดาน
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายของ
% ของ NAV
กองทรั สต์
ต่ อปี หรื อภายหลังการ
ทําธุรกรรมในแต่ ละครั ง้
(7) ค่า ใช้ จ่า ยในการประชุม ผู้
ตามที่จ่ายจริง
ถื อ หน่ ว ยทรั สต์ ค่ า จัด ทํ า
แ ล ะ จั ด พิ ม พ์ ร า ย ง า น
ประจําปี และเอกสารอื่นๆ
ที่เกี่ยวเนื่องกับผู้ถือหน่วย
ลงทุน ตลอดจน ค่ า แปล
และจัดส่งเอกสารดังกล่าว
(8) ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด ทํ า
ตามที่จ่ายจริง
จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือ
บอกกล่าว หนังสือตอบโต้
เอกสาร ข่าวสาร ประกาศ
และรายงานต่างๆ ถึงผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ รวมถึงการลง
ประกาศหนังสือพิมพ์
(9) ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ห รื อ
ตามที่จ่ายจริง
ค่ า ธรรมเนี ย มในการจ่ า ย
ประโยชน์ ต อบแทนแก่ ผ้ ู
ถื อ หน่ ว ยทรั สต์ การเพิ่ ม
ทุน และ /หรื อ ลดทุน เช่ น
ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่า
อากรแสตมป์ ค่า บริ ก ารที่
นายทะเบียนเรี ยกเก็บ ค่า
ไปรษณียากร ค่าโทรศัพ ท์
ค่าโทรสาร เป็ นต้ น
(10) ค่ า เอกสารทะเบี ย นผู้ ถื อ
ตามที่จ่ายจริง
หน่ ว ยทรั ส ต์ ค่ า เอกสาร
การลงบัญชีกองทรัสต์
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อัตราที่คาดว่ าจะเรี ยกเก็บ
(ไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิ่ม)
ตามที่จ่ายจริง

ตามที่จ่ายจริง

ตามที่จ่ายจริง

ตามที่จ่ายจริง

รอบและ
ระยะเวลาที่
เรี ยกเก็บ
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เพดาน
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายของ
% ของ NAV
กองทรั สต์
ต่ อปี หรื อภายหลังการ
ทําธุรกรรมในแต่ ละครั ง้
(11) ค่ า ใช้ จ่ า ยอั น เกี่ ย วเนื่ อ ง
ตามที่จ่ายจริง
จากการเปลีย่ นแปลงแก้ ไข
เพิ่ ม เติ ม สั ญ ญาก่ อ ตั ง้ ท
รั ส ต์ และ/หรื อ ที่ เ กิ ด ขึ น้
จ า ก ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม
ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ / ห รื อ
ป ร ะ ก า ศ ข อ ง
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศสํานักงาน ก.ล.ต.
และ/หรื อ กฎหมายอื่ น ที่
เกี่ยวข้ อง
(12) ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจากการ
ตามที่จ่ายจริง
ติ ด ตามทวงถามหรื อ การ
ดํ า เนิ น การตามกฎหมาย
เพื่ อ การรั บ ชํ า ระหนี ใ้ ดๆ
ห รื อ ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ด้ า น
กฎหมายในการดําเนินคดี
ในศาล เพื่อรักษาสิทธิ ของ
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ผู้จัดการ
กองทรั สต์ หรื อ ทรั สตี ซึ่ง
เกี่ยวข้ องกับกองทรัสต์
(13) ค่ า ใช้ จ่ า ยทางกฎหมาย
ตามที่จ่ายจริง
รวมถึ ง ค่ า ใช้ จ่ า ยในการ
ดํ า เ นิ น ค ดี ท า ง ศ า ล ที่
เกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น งาน
และการบริ ห ารทรั พ ย์ สิ น
ข อ ง ก อ ง ท รั ส ต์ เ ช่ น
ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินคดี
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร ยึ ด
44

อัตราที่คาดว่ าจะเรี ยกเก็บ
(ไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิ่ม)
ตามที่จ่ายจริง

ตามที่จ่ายจริง

ตามที่จ่ายจริง

รอบและ
ระยะเวลาที่
เรี ยกเก็บ
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ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายของ
กองทรั สต์
ท รั พ ย์ สิ น ค่ า สิ น ไ ห ม
ทดแทนความเสียหายจาก
ผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ เ พื่ อ
ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง ผู้ ถื อ
ห น่ ว ย ท รั ส ต์ โ ด ย ร ว ม
ค่าใช้ จ่ายด้ านกฎหมายใน
การดํ า เนิ น คดี ท างศาล
ค่ า ธรรมเนี ย มศาล ค่ า
สิ น ไ ห ม ท ด แ ท น คว า ม
เ สี ย ห า ย แ ก่
บุ ค คลภายนอก ค่ า จ ด
จํ า นอง ค่ า ปลดจํ า นอง
ค่าใช้ จ่ ายในด้ านนิ ติกรรม
ค่ า ใช้ จ่ า ยใ นการแก้ ไ ข
สัญญา เป็ นต้ น
(14) ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินคดี
ของ ทรั ส ตี ที่ ฟ้ องร้ องให้
ผู้จัดการกองทรั สต์ ปฏิ บัติ
ตามหน้ าที่ หรื อ เรี ย กค่ า
สิ น ไ ห ม ท ด แ ท น คว า ม
เ สี ย ห า ย จ า ก ผู้ จั ด กา ร
กองทรั ส ต์ เ พื่ อ ประโยชน์
ของผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ทั ง้
ปวงหรื อ เมื่ อ ได้ รั บ คํ า สั่ ง
จ า ก สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการ ก.ล.ต.

เพดาน
% ของ NAV
ต่ อปี หรื อภายหลังการ
ทําธุรกรรมในแต่ ละครั ง้

อัตราที่คาดว่ าจะเรี ยกเก็บ
(ไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิ่ม)

ตามที่จ่ายจริง

ตามที่จ่ายจริง
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รอบและ
ระยะเวลาที่
เรี ยกเก็บ
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เพดาน
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายของ
% ของ NAV
กองทรั สต์
ต่ อปี หรื อภายหลังการ
ทําธุรกรรมในแต่ ละครั ง้
(15) ค่ า สิ น ไ ห ม ท ด แ ท น แ ก่
ตามที่จ่ายจริง
บุ ค คลภายนอกสํ า หรั บ
ความเสียหายที่เกิดขึ ้นอัน
เ นื่ อ ง ม า จ า ก ก า ร
ดําเนิน งานของกองทรัสต์
ใ น ส่ ว น ที่ เ กิ น จ า ก ค่ า
สิ น ไ ห ม ท ด แ ท น ที่
กองทรั ส ต์ ไ ด้ รั บ ภายใต้
กรมธรรม์ประกันภัย
(16) ค่ า ธรรมเนี ย ม และ/หรื อ
ตามที่จ่ายจริง
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร เ ลิ ก
ก อ ง ท รั ส ต์ ห รื อ
เป ลี่ ย นแ ป ลง ผู้ จั ด กา ร
กองทรัสต์ หรือ ทรัสตี
(17) ค่ า ตอบแทนผู้ชํ า ระบัญ ชี
ตามที่จ่ายจริง
ในระหว่ างการชํ าระบัญชี
กองทรัสต์
(18) ค่ า ธรรมเนี ย ม และ/หรื อ
ตามที่จ่ายจริง
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย อื่ น ๆ อั น
เ กี่ ย ว เ นื่ อ ง กั บ ก า ร
ดําเนินงานของกองทรัสต์
1.0%
• ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการ
เงิน
1.0%
• ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาอื่นๆ
16T

• ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย
หน่วยทรัสต์

3.0%

อัตราที่คาดว่ าจะเรี ยกเก็บ
(ไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิ่ม)
ตามที่จ่ายจริง

ตามที่จ่ายจริง

ตามที่จ่ายจริง

ตามที่จ่ายจริง

ไม่เกิน 1.0% ของมูลค่าทรัพย์สนิ
สุทธิของกองทรัสต์ (NAV)

กรณีเพิ่มทุน หรือ
ได้ มาซึ่งทรัพย์ สนิ

ตามที่จ่ายจริง

กรณีเพิ่มทุน หรือ
ได้ มาซึ่งทรัพย์ สนิ
กรณีเพิ่มทุน หรือ
ได้ มาซึ่งทรัพย์ สนิ

ไม่เกิน 3.0% ของมูลค่าหน่วยทรัสต์
ที่เสนอขาย
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รอบและ
ระยะเวลาที่
เรี ยกเก็บ
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ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายของ
กองทรั สต์
• ค่าใช้ จ่ายในการซ่อมแซมและ
บํารุงรักษาอสังหาริมทรัพย์ใน
ส่วนที่เป็ นสาระสําคัญ (Building
Repair and Maintenance) 3

เพดาน
% ของ NAV
ต่ อปี หรื อภายหลังการ
ทําธุรกรรมในแต่ ละครั ง้
ตามที่จ่ายจริง

อัตราที่คาดว่ าจะเรี ยกเก็บ
(ไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิ่ม)

รอบและ
ระยะเวลาที่
เรี ยกเก็บ

ตามที่จ่ายจริง

กรณีมีการ
ซ่อมแซมในส่วน
ที่เป็ น
สาระสําคัญ

• ค่าใช้ จ่ายในการโฆษณา และ
ประชาสัมพันธ์

2.0%

ตามที่จ่ายจริง

กรณีเพิ่มทุน หรือ
ได้ มาซึ่งทรัพย์ สนิ

• ค่าใช้ จ่ายในการประชุมผู้ถือ
หน่วยทรัสต์

ตามที่จ่ายจริง

ตามที่จ่ายจริง

กรณีเพิ่มทุน หรือ
ได้ มาซึ่งทรัพย์ สนิ

• ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ซึง่ เกี่ยวข้ องกับ
การเพิ่มทุน หรือได้ มาซึง่ ทรัพย์ สนิ
(1) ค่าใช้ จ่าย และ/หรือ
ค่าธรรมเนียมทีเ่ กี่ยวข้ องใน
การจัดตั ้งกองทรัสต์ เช่น
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน
หน่วยทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียน และค่าใช้ จ่ายใน
การเตรียมและจัดทําเอกสาร
สัญญา เป็ นต้ น
(2) ค่าธรรมเนียมผู้แทนหรือ
ตัวแทน (Agent or Property
Broker) (ถ้ ามี) ในการซื ้อ
จัดหา จําหน่าย หรือโอน
สิทธิ

ตามที่จ่ายจริง

ตามที่จ่ายจริง

กรณีเพิ่มทุน หรือ
ได้ มาซึ่งทรัพย์ สนิ

3.0%

ตามที่จ่ายจริง

16T

16 T

ค่าใช้ จ่ายในการซ่อมแซมและบํารุ งรักษาอสังหาริ มทรัพย์ ในส่วนที่เป็ นสาระสําคัญ (Building Repair and Maintenance) หมายถึงการซ่อมแซม
และบํารุ งรักษาในส่วนอาคารหลักซึง่ เป็ นทรัพย์สนิ ที่ใช้ คิดค่าเช่าและส่วนควบของอาคารหลักได้ แก่ งานระบบ ทรัพย์ สินที่มีลกั ษณะติดตรึ งตรากับ
อาคารหลัก
3
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ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายของ
กองทรั สต์
(3) ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้ จ่าย
เพื่อการจัดหา ได้ มา จําหน่าย
จ่าย โอนสินทรัพย์ ทรัพย์สิน
หลักทรัพย์ของกองทรัสต์ เช่น
ค่าใช้ จ่ายในการจําหน่าย
หรือ โอนสิทธิ์ ค่าธรรมเนียม
การโอน เป็ นต้ น
(4) ค่าภาษี หรือค่าธรรมเนียม
และอากรแสตมป์ใดๆ ที่
เกี่ยวกับการซื ้อขาย
หลักทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์
หรือทรัพย์สนิ อื่นของ
กองทรัสต์ เช่น ค่านายหน้ า
ซื ้อขายหลักทรัพย์ และจะถูก
หักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื่อ
มีการขายหลักทรัพย์
ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับการ
ซื ้อหรือขายอสังหาริมทรัพย์
ค่าใช้ จ่ายในการโอน
หลักทรัพย์ หรือ
อสังหาริมทรัพย์ เป็ นต้ น
(5) ค่าธรรมเนียม และ/หรือ
ค่าใช้ จ่ายในการประเมินค่า
ทรัพย์ สนิ
16T

16T

16T

เพดาน
% ของ NAV
ต่ อปี หรื อภายหลังการ
ทําธุรกรรมในแต่ ละครั ง้
ตามที่จ่ายจริง

อัตราที่คาดว่ าจะเรี ยกเก็บ
(ไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิ่ม)
ตามที่จ่ายจริง

ตามที่จ่ายจริง

ตามที่จ่ายจริง

ตามที่จ่ายจริง

ตามที่จ่ายจริง
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รอบและ
ระยะเวลาที่
เรี ยกเก็บ
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ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายของ
กองทรั สต์
(6) ค่าธรรมเนียม และ/หรือ
ค่าใช้ จ่ายในการประเมิน
ระบบวิศวกรรม
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทาง
กฎหมาย ค่าธรรมเนียม
ผู้สอบบัญชีต่อการ
ตรวจสอบประมาณการงบ
กําไรขาดทุน ค่าใช้ จ่ายจัดทํา
รายงาน หรือบทวิจัย
(7) ค่าใช้ จ่ายในการรับชําระเงิน
ค่าซื ้อหน่วยทรัสต์ เช่น
ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่า
อากรแสตมป์ ค่าไปรษณียา
กร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร
เป็ นต้ น
(8) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ ใบจองซื ้อ
หน่วยทรัสต์ ใบทรัสต์
ใบเสร็จรับเงิน ใบกํากับภาษี
และแบบฟอร์ มอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับกองทรัสต์ และ
ค่าใช้ จ่ายในการจัดเตรียม
และจัดส่งเอกสารดังกล่าว
ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
(9) ค่าจัดทําและจัดพิมพ์หนังสือ
ชี ้ชวน ตลอดจน ค่าแปลและ
จัดส่งเอกสารดังกล่าว
(10) ค่าใช้ จ่ายในการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์
16T

16T

16T

16T

16T

เพดาน
% ของ NAV
ต่ อปี หรื อภายหลังการ
ทําธุรกรรมในแต่ ละครั ง้
ตามที่จ่ายจริง

อัตราที่คาดว่ าจะเรี ยกเก็บ
(ไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิ่ม)
ตามที่จ่ายจริง

ตามที่จ่ายจริง

ตามที่จ่ายจริง

ตามที่จ่ายจริง

ตามที่จ่ายจริง

ตามที่จ่ายจริง

ตามที่จ่ายจริง

ตามที่จ่ายจริง

ตามที่จ่ายจริง
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ตารางที่ 13: ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากผู้จองซือ้ หรื อผู้ถอื หน่ วยทรั สต์
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจาก
ผู้จองซือ้ หรื อผู้ถอื หน่ วยทรั สต์

อัตราที่คาดว่ าจะเรี ยกเก็บ
ไม่มี

• ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยทรัสต์

ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์กําหนด (ถ้ ามี)

• ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน

ตามอัตราที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)

• ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยทรัสต์

จํากัด กําหนด (ถ้ ามี)
ตามอัตราที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จํากัด กําหนด

• ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิใน
หน่วยทรัสต์

อัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สงั่ ซื ้อ หรือ
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นอัตราที่รวม
ภาษี มลู ค่าเพิ่ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรือ
ภาษี อื่นใดทํานองเดียวกันแล้ ว

• อื่นๆ

1.11

เงื่อนไขในการยกเลิกการจัดตัง้ กองทรั สต์
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และสิทธิ การเช่าอมตะซัมมิทโกรทนี ้จัดตั ้งขึ ้นโดยมีเงื่อนไขในการยกเลิกการ
จัดตั ้งกองทรัสต์ ดังนี ้
1.11.1 มีผ้ จู องซื ้อไม่ถงึ 250 ราย หรือการกระจายการถือหน่วยทรัสต์ ไม่เป็ นไปตามข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์ แห่ง
ประเทศไทยที่เกี่ยวกับการรับหน่วยทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
1.11.2 มูลค่าหน่วยทรัสต์ที่จองซื ้อเมื่อรวมกับมูลค่าเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และ/หรื อบริ ษัทประกันภัย มีมูลค่า
ไม่เพียงพอที่จะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ซึง่ มีมลู ค่าเท่ากับมูลค่าอสังหาริมทรัพย์หกั ออกด้ วยเงินประกันการ
เช่า จํานวนไม่เกิน 90 ล้ านบาทที่ผ้ เู ช่ารายย่อยในอสังหาริ มทรัพย์ นั ้นส่งมอบให้ ไว้ เพื่อเป็ นหลักประกันการ
เช่าตามสัญญาเช่าที่ทําขึ ้นระหว่าง อมตะ ซัมมิท และผู้เช่ารายย่อย หรื อไม่ถงึ จํานวนตามที่ระบุไว้ ในแบบ
แสดงรายการข้ อมูล
16

16

1.11.3 มีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้ แก่บคุ คลใด กลุม่ บุคคลเดียวกันใด ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ ผู้ก่อตั ้งทรัสต์ ทรัสตี
ผู้จัด การกองทรั สต์ หรื อ ผู้ ลงทุน ต่ า งด้ าว ซึ่ง ไม่ เ ป็ นไปตามอัต ราหรื อ หลัก เกณฑ์ ที่ กํ า หนดในประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 49/2555 เรื่ อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ ของทรัสต์ เพื่อการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และไม่สามารถแก้ ไขให้ ถกู ต้ อง
1.11.4 ไม่สามารถโอนเงินที่ได้ จากการจําหน่ายหน่วยทรัสต์ให้ แก่ทรัสตี เพื่อก่อตั ้งกองทรัสต์ ให้ แล้ วเสร็ จภายในสิบ
ห้ าวันทําการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยทรัสต์
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2.

ความเสี่ยงสําคัญของการลงทุนในหน่ วยทรั สต์
การลงทุนในหน่ว ยทรัสต์ ข องทรัสต์ เ พื่อ การลงทุน ในอสัง หาริ ม ทรัพ ย์ แ ละสิท ธิ ก ารเช่า อมตะซัม มิท โกรทมีค วาม
เสี่ย ง ซึ่ง ผู้ลงทุนควรพิจารณาปั จจัยความเสี่ยงดังต่อไปนี ้อย่างรอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน ทั ้งนี ้ ในส่วนนี ้จะ
กล่าวถึงความเสีย่ งสําคัญของการลงทุนในหน่วยทรัสต์ ของทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริ ม ทรัพ ย์ แ ละสิท ธิ ก ารเช่า
อมตะซัมมิทโกรทโดยสรุ ปเท่านั ้น โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับปั จจัยความเสี่ยงได้ ใ น ส่ว นที่ 2 ข้ อ
1 หัวข้ อ ปั จจัยความเสี่ยง

2.1

ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับอสังหาริ มทรั พย์
(1)

16

(2)

ความเสีย่ งเกี่ยวกับการได้ มาซึง่ อสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์

(3)

ความเสีย่ งในการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ซงึ่ มูลค่าจะลดลงตามระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่

(4)

ความเสีย่ งจากการแข่งขันที่สงู ขึ ้น ซึง่ อาจส่งผลให้ จํานวนผู้เช่าลดลง และอาจส่งผลกระทบต่ออัตราค่าเช่า

(5)

ความเสีย่ งเกี่ยวกับการที่ผ้ เู ช่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์จะลงทุนไม่ให้ ความยินยอมในการเปลี่ยนตัวผู้ให้
เช่าทรัพย์สนิ เดิมเป็ นกองทรัสต์

16

16

(6)
(7)
2.2

ความเสีย่ งจากการที่กองทรัสต์ไม่สามารถจัดหาผู้เช่าได้ ภายหลังจากสัญญาเช่าที่อมตะ ซัมมิท เข้ ามาเป็ น
ผู้เช่าหรือรับผิดชอบชําระส่วนต่างของค่าเช่าตามสัญญาตกลงกระทําการสิ ้นสุดลง

16

ความเสีย่ งเกี่ยวกับใบอนุญาตให้ ใช้ ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม

16

ความเสีย่ งจากการผิดสัญญาของผู้ให้ เช่า ผู้เช่าและคู่สญ
ั ญาของกองทรัสต์

16

ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของกองทรั สต์
(1)

ผู้จดั การกองทรัสต์ และ/หรือ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์อาจไม่สามารถดําเนินงานตามกลยุทธ์ การลงทุนของ
กองทรัสต์ให้ ประสบความสําเร็จได้

(2)

ความเสี่ย งที่ กองทรั สต์ อาจสูญเสียผู้จัด การกองทรัสต์ และ/หรื อ ผู้บริ หารอสัง หาริ มทรัพ ย์ หรื อ ผู้จัด การ
กองทรัสต์ และ/หรื อผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ อาจสูญเสียบุคลากรที่เป็ นผู้บริ หารระดับสูงและบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญในการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์

(3)

ความเสีย่ งจากความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ ้น

(4)

ความเสีย่ งที่อาจเกิดขึ ้นอันเป็ นผลจากการที่กองทรัสต์ก้ ยู ืมเงิน
16
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(5)
2.3

ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการลงทุนในธุรกิจอสังหาริ มทรั พย์
(1)

ความเสีย่ งทางการเมืองของประเทศไทย

(2)

ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจภายในประเทศ และปั จจัยมหภาคอื่นๆ

(3)

ความเสีย่ งจากภัยธรรมชาติ อุบตั ิภัย และการก่อวินาศภัย

(4)

ความเสีย่ งจากกรณีทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์เข้ าลงทุนถูกเวนคืน

(5)

ความเสีย่ งเกิดขึ ้นจากกําไรขั ้นต้ นที่ได้ จากการจัดหาผลประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ ของกองทรัสต์ อาจได้ รับ
ผลกระทบทางลบจากหลายปั จจัย

(6)

ความเสีย่ งเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ถือครองนั ้นอาจมีค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ เพิ่มขึ ้น
รวมทั ้งค่าใช้ จ่ายในการดําเนินการต่างๆ เพิ่มขึ ้น

(7)

ความเสี่ย ง เกี่ ย วกับ เงิ น ชดเชยจากการประกัน ภั ย ทรั พ ย์ สิน อาจไม่ค้ ุม กับ ผลประโยชน์ ท างเศรษฐกิ จ ที่
กองทรัสต์อาจสูญเสีย

(8)

ความ เสีย่ งเกี่ยวกับผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุนอาจไม่ต่ออายุสญ
ั ญาเช่า

(9)

ความเสีย่ งอันเกิดจากความสามารถในการปล่อยเช่าและการชําระค่าเช่าของผู้เช่า

(10)

ความเสีย่ งจากการกระจุกตัวของผู้เช่า และ/หรือ อุตสาหกรรม และ/หรือ สัญชาติ ของผู้เช่า
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2.4

ความเสีย่ งที่อาจเกิดขึ ้นอันเป็ นผลจากการที่กองทรัสต์ นําเงินประกันการเช่ามาเป็ นส่วนหนึ่งของการลงทุน
ในทรัพย์สนิ หลักที่ลงทุนครั ้งแรก

1 6

16

ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการลงทุนในหน่ วยทรั สต์
(1)

ความเสีย่ งอัน เกิดจากมาตรฐานการบัญชีในประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้ องอาจมีการเปลีย่ นแปลง

(2)

ความเสีย่ งเกิดขึ ้นจากมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุนตามการประเมินมูลค่าโดยบริ ษัทประเมิน
มูลค่าทรัพย์ สิน ไม่ได้ เป็ นเครื่ องแสดงมูลค่ าที่แท้ จริ งของอสังหาริ มทรัพย์ และไม่สามารถรับประกันได้ ว่ า
ราคาขายของอสังหาริมทรัพย์นั ้นจะเป็ นไปตามที่ได้ ประเมินไว้ ไม่ว่าในปั จจุบนั หรือในอนาคต

(3)

ความเสี่ ย งอั น เกิ ด จากการที่ (ก) ตลาดด้ านการลงทุ น ในหน่ ว ยทรั ส ต์ ข องทรั ส ต์ เ พื่ อ การลงทุ น ใน
อสังหาริ มทรัพย์ ใ นประเทศไทยเป็ นตลาดค่อนข้ า งใหม่ (ข) ราคาของหน่วยทรัสต์ อาจลดลงหลัง จากการ
เสนอขายหน่วยทรัสต์ และ (ค) การขาดสภาพคล่องในการซื ้อขายหน่วยทรัสต์ในตลาด
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ทรัสต์ เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และสิทธิ การเช่าอมตะซัมมิ ทโกรท

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

(4)

ความเสี่ย งอั น เกิ ด จากมู ลค่ า ผลตอบแทนที่ ผ้ ู ลงทุน จะได้ รั บ จากหน่ ว ยทรั ส ต์ น้ อยกว่ า ผลตอบแทนที่
กองทรัสต์ได้ รับจากการดําเนินการของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุน

(5)

ความเสี่ยงอันเกิดจากผลการดําเนินงานจริ งอาจมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญจากประมาณการกําไร
ซึง่ ได้ จดั ทําโดยบริษัทฯ โดยอ้ างอิงข้ อมูลจาก อมตะ ซัมมิท และทําการสอบทานข้ อมูลโดยผู้สอบบัญชี ไม่
ว่าโดยชัดแจ้ งหรือโดยปริยาย

(6)

ความเสีย่ งเกี่ยวกับ ความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์

(7)

ความเสีย่ ง อันอาจเกิดจากการยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรัสต์ทั ้งจํานวน

(8)

ความเสีย่ งเกี่ยวกับการจดทะเบียนรับหน่วยทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน และการซื ้อขายหน่วยทรัสต์ ใน
ตลาดหลักทรัพย์

(9)

ความเสีย่ งด้ านภาษี และค่าธรรมเนียม

(10)

ความเสีย่ งของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เปรียบเทียบกับกองทุนรวมประเภทอื่น
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