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ส่ วนที่ 2
ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์
บริ ษัท อมตะ ซัมมิท รี ทส์ แมเนจเม้ นท์ จำกัด สำนักงำนใหญ่อยู่ที่เลขที่ 2126 อำคำรกรมดิษฐ์ ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่
เขตห้ วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310 เลขทะเบียนบริ ษัท 0105557048153 โทรศัพท์ 0-2792-0089 โทรสำร 0-2792-0090
ประสงค์จะเสนอขำยหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ชื่อทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์และสิทธิ กำรเช่ำอมตะซัมมิทโกรท
(Amata Summit Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust: AMATAR) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อนำ
เงินที่ได้ จำกกำรจัดจำหน่ำยหน่วยทรัสต์ไปลงทุนในทรัพย์สินหลักที่ลงทุนครัง้ แรก โดยกำรเข้ ำทำสัญญำที่เกี่ยวข้ องกับกำร
ลงทุนในทรัพย์สนิ หลักที่ลงทุนครัง้ แรกของกองทรัสต์กบั คูส่ ญ
ั ญำที่เกี่ยวข้ อง (โปรดพิจำรณำรำยละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2 ข้ อ
2.4 หัวข้ อ รำคำที่จะลงทุน และสรุ ปสำระสำคัญของสัญญำที่ทำให้ ได้ มำซึ่งทรัพย์สิน) โดยทรัสตีจะรับโอนกรรมสิทธิ์และสิทธิ
กำรเช่ำอสังหำริ มทรัพย์และจัดหำผลประโยชน์จำกอสังหำริ มทรัพย์ดงั กล่ำวโดยกำรให้ เช่ำ และ/หรื อ ให้ บริ กำรที่เกี่ย วเนื่องกับ
กำรเช่ำอสังหำริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์ได้ ลงทุนไว้ รวมทังด
้ ำเนินกำรอื่นใดที่เกี่ยวข้ องและจำเป็ นเพื่อประโยชน์ของอสังหำริ มทรัพย์
เพื่อมุง่ ก่อให้ เกิดรำยได้ และผลตอบแทนแก่กองทรัสต์และผู้ถือหน่วยทรัสต์ รวมถึงกำรนำเงินส่วนที่เหลือที่ได้ จำกกำรระดมทุน
ดังกล่ำวไปลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์อื่น ไม่วำ่ โดยทำงตรงหรื อโดยทำงอ้ อม กำรลงทุนในหลักทรัพย์หรื อตรำสำรทำงกำรเงินอื่น
และ/หรื อ กำรจัดหำผลประโยชน์ด้วยวิธีอื่นที่เป็ นไปตำมกฎหมำยหลักทรัพย์ และ/หรื อ กฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้ อง โดยเงินที่ได้ รับ
จำกกำรระดมทุนในครัง้ นี ้ รวมกับเงินที่ได้ รับจำกกำรกู้ยืม และเงินประกันกำรเช่ำ เมื่อหักค่ำใช้ จ่ำยต่ำงๆ แล้ ว จะเหลือเงินที่จะ
นำไปใช้ ตำมวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ เป็ นจำนวนประมำณไม่เกิน 4,750 ล้ ำนบำท
1.

ปั จจัยความเสี่ยง
กำรลงทุนในหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริ ม ทรัพย์และสิท ธิ กำรเช่ำอมตะซั มมิทโกรทมีควำม

เสี่ยง ซึ่งผู้ลงทุนควรพิจำรณำข้ อมูลทังหมดที
้
่อยู่ในเอกสำรฉบับนี ้ รวมทังปั
้ จจัยควำมเสี่ยงดังต่อไปนี ้อย่ำงรอบคอบก่อนที่จะ
ตัดสินใจลงทุน นอกจำกนี ้ ยังมีควำมเสีย่ งอื่น ๆ ที่ขณะนี ้บริ ษัทฯ ยังไม่อำจคำดกำรณ์ได้ ควำมเสีย่ งที่ในปั จจุบนั บริ ษัทฯ เชื่อว่ ำ
ไม่เป็ นสำระสำคัญ ซึง่ อำจมีผลกระทบในทำงลบต่อกำรดำเนินธุรกิจ ฐำนะกำรเงิน และผลกำรดำเนินงำนของกองทรัสต์
คำอธิ บำยเกี่ยวกับแนวทำงกำรบริ หำรเพื่อลดควำมเสี่ยง มำตรกำรรองรับควำมเสี่ยง และ/หรื อควำมสำมำรถของ
กองทรัสต์ในกำรลดควำมเสีย่ งข้ อใดข้ อหนึง่ ไม่ถือเป็ นคำรับรองของกองทรัสต์วำ่ กองทรัสต์จะดำเนินมำตรกำรรองรับควำมเสีย่ ง
ตำมที่กำหนดไว้ ได้ ทงหมดหรื
ั้
อบำงส่วนและไม่ถือเป็ นข้ อยืนยันว่ำควำมเสี่ยงต่ำงๆ ตำมที่ระบุในเอกสำรฉบับนี ้จะลดลงหรื อ
อำจไม่เกิดขึ ้น เนื่องจำกควำมสำเร็ จ และ/หรื อ ควำมสำมำรถในกำรลดควำมเสี่ยงยังขึ ้นอยู่กบั ปั จจัย หลำยประกำรที่อำจอยู่
นอกเหนือจำกกำรควบคุมของกองทรัสต์
อนึง่ ข้ อควำมในลักษณะที่เป็ นกำรคำดกำรณ์ในอนำคต (Forward-Looking Statement) ที่ปรำกฏในเอกสำรฉบับนี ้ เช่น
กำรใช้ ถ้อยคำว่ำ “เชื่อว่ำ” “คำดหมำยว่ำ” “มีแผนจะ” “ตังใจ”
้ “ประมำณ” เป็ นต้ น หรื อกำรประมำณกำรทำงกำรเงิน โครงกำร
ในอนำคต กำรคำดกำรณ์เกี่ยวกับผลประกอบกำร ธุรกิจ แผนกำรขยำยธุรกิจ กำรเปลี่ยนแปลงของกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องในกำร
54

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิ การเช่าอมตะซัมมิ ทโกรท

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

ประกอบธุรกิจของกองทรัสต์ นโยบำยของรัฐและอื่นๆ ซึ่งเป็ นกำรคำดกำรณ์ ถึงเหตุกำรณ์ ในอนำคต อันเป็ นควำมเห็นของ
บริ ษัทฯ ในปั จจุบนั นัน้ มิได้ เป็ นกำรรับรองผลประกอบกำร หรื อเหตุกำรณ์ในอนำคต และผลที่เกิดขึ ้นจริ งในอนำคตอำจมีควำม
แตกต่ำงอย่ำงมีนยั สำคัญจำกกำรคำดกำรณ์หรื อคำดคะเนตำมที่ระบุไว้ ในเอกสำรฉบับนี ้ได้ สำหรับข้ อมูลที่เกี่ยวกับปั จจัยทำง
กำรเมืองหรื อเศรษฐกิจในภำพรวมของประเทศ ได้ มำจำกข้ อมูลที่มีกำรเปิ ดเผยหรื อคัดย่อจำกแหล่งข้ อมูลของหน่วยงำนภำครัฐ
และบุคคลภำยนอก โดยที่บริ ษัทฯ มิได้ ทำกำรตรวจสอบ และไม่สำมำรถรับรองควำมถูกต้ องของข้ อมูลดังกล่ำวได้
บริ ษัทฯ ได้ ตรวจสอบและสอบทำน (Due Diligence) อสังหำริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์เข้ ำลงทุนครัง้ แรกนี ้โดยตรวจสอบ
ข้ อมูลต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ อง โดยบริ ษัทฯ ได้ ศึกษำรำยงำนของผู้ประเมินรำคำและรำยงำนทำงวิศวกรรมของทรัพย์สินที่กองทรัสต์
เข้ ำลงทุนครัง้ แรกอย่ำงละเอียด เพื่อให้ ทรำบถึงสถำนะที่แท้ จริ งของอสังหำริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์จะเข้ ำลงทุนครัง้ แรก
นอกจำกนี ้ รำยงำนของผู้ประเมินรำคำและรำยงำนทำงวิศวกรรมของทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์จะเข้ ำลงทุนครัง้ แรกนี ้อำจ
มีข้อบกพร่องหรื อไม่ถกู ต้ อง ไม่วำ่ ทังหมดหรื
้
อแต่บำงส่วน อันเนื่องมำจำกควำมบกพร่ องของทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้ ำลงทุน
ครัง้ แรกที่ตรวจสอบได้ ยำกหรื อไม่สำมำรถตรวจสอบได้ และทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้ ำลงทุนครัง้ แรกนี อ้ ำจมีลกั ษณะหรื อถูก
นำไปใช้ ประโยชน์ในรูปแบบใดรูปแบบหนึง่ ที่เป็ นกำรขัดหรื อแย้ งกับกฎหมำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ อง โดยกำรตรวจสอบข้ อมูลต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้ องไม่สำมำรถครอบคลุมถึงได้ ซึง่ อำจส่งผลให้ กองทรัสต์มีคำ่ ใช้ จ่ำยหรื อควำมรับผิดอันเนื่องมำจำกเหตุกำรณ์ดงั กล่ำว
เนื่องจำกผลตอบแทนในกำรลงทุนในหน่วยทรัสต์ ของกองทรั สต์ เป็ นผลตอบแทนในระยะยำว ผู้ลงทุนจึงไม่ควร
คำดหวังที่จะได้ รับผลตอบแทนในระยะสัน้ นอกจำกนี ้ รำคำเสนอขำยของหน่วยทรัสต์กบั มูลค่ำของหน่วยทรัสต์ในอนำคตอำจ
ลดต่ำลงหรื อสูงขึ ้น ผู้ลงทุนอำจไม่ได้ รับคืนต้ นทุนในกำรลงทุน ดังนัน้ ผู้ประสงค์จะซื ้อหน่วยทรัสต์จึงควรปรึ กษำผู้ประกอบ
วิชำชีพและขอคำปรึกษำเกี่ยวกับกำรลงทุนในหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ก่อนตัดสินใจลงทุนในหน่วยทรัสต์
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1.1

ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

(1)

ความเสี่ยงจากการที่กองทรั สต์ ไม่ สามารถจัดหาผู้เช่ าได้ ภายหลังจากสัญญาเช่ าที่อมตะ ซัมมิท เข้ ามาเป็ น
ผู้เช่ าหรือรั บผิดชอบชาระส่ วนต่ างของค่ าเช่ าตามสัญญาตกลงกระทาการสิ้นสุดลง
อมตะ ซัมมิท จะเข้ ำทำสัญญำตกลงกระทำกำรกับกองทรัสต์ โดยตำมสัญญำดังกล่ำวกำหนดให้ อมตะ ซัมมิท มี
หน้ ำที่เกี่ยวกับอสังหำริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์จะเข้ ำลงทุนครัง้ แรก (โปรดพิจำณำรำยละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2 ข้ อ 2.4
หัวข้ อสรุปสำระสำคัญของสัญญำตกลงกระทำกำร) เช่น
(ก)

ดำรงรักษำสัดส่วนกำรเช่ำของผู้เช่ำในทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะลงทุนครัง้ แรก โดยภำยในระยะเวลำ 1 ปี
หลังจำกสัญญำตกลงกระทำกำรมีผลบังคับใช้ ถ้ ำทรัพย์สนิ ใดในทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์จะลงทุนครัง้ แรกไม่มี
ผู้เช่ำ อมตะ ซัมมิท ตกลงจะเข้ ำเป็ นผู้เช่ำในทรัพย์สนิ นันโดยจะท
้
ำสัญญำเช่ำอำยุ 3 ปี เทียบเท่ำสัญญำเช่ำ
มำตรฐำน

(ข)

หำกปรำกฏว่ำสัญญำเช่ำในทรัพย์สินใดในทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะลงทุนครัง้ แรกสิ ้นสุดลง และมีกำรต่อ
อำยุสญ
ั ญำเช่ำ หรื อมีก ำรทำสัญญำเช่ำกับผู้เช่ำรำยใหม่ แต่อย่ำงไรก็ตำม สัญญำเช่ำที่มีกำรขยำยอำยุ
สัญญำเช่ำหรื อสัญญำเช่ำฉบับใหม่นนั ้ มีค่ำเช่ำลดน้ อยลงกว่ำอัตรำค่ำเช่ำตำมตลำดเช่ำอำคำรโรงงำน
อมตะ ซัมมิท ตกลงที่จะรับผิดชอบชำระส่วนต่ำงของค่ำเช่ำระหว่ำงค่ำเช่ำใหม่และค่ำเช่ำตำมอัตรำค่ำเช่ ำ
ตำมตลำดเช่ำอำคำรโรงงำนให้ แก่กองทรัสต์จนกว่ำจะสิ ้นสุดอำยุสญ
ั ญำเช่ำที่มีกำรต่ออำยุหรื อสัญญำเช่ำ
ฉบับใหม่ แล้ วแต่กรณี

โดยหำกสัญญำเช่ำที่อมตะ ซัมมิท เข้ ำมำเป็ นผู้เช่ำหรื อรับผิดชอบชำระส่วนต่ำงของค่ำเช่ำสิ ้นสุดลง และกองทรัสต์ยงั
ไม่สำมำรถจัดหำผู้เช่ำเข้ ำมำเช่ำพืน้ ที่ดงั กล่ำวในรำคำตลำดได้ กองทรัสต์อำจจะมีควำมเสี่ยงจำกกำรขำดรำยได้ ค่ำ
เช่ำบำงส่วนและอำจส่งผลกระทบต่อผลกำรดำเนินงำนของกองทรัสต์ได้
(2)

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการได้ มาซึ่งอสังหาริมทรั พย์ ของกองทรั สต์
ก่อ นที่ จะมีก ำรได้ มำซึ่ง อสังหำริ มทรั พ ย์ นัน้ บริ ษั ทฯ ได้ จัดให้ มี กำรตรวจสอบและสอบทำน (Due Diligence)
อสังหำริ มทรัพย์ที่จะได้ มำนันตำมสมควรแล้
้
ว อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทฯ ไม่สำมำรถรับรองได้ วำ่ อสังหำริ มทรัพย์นนจะไม่
ั้
มีควำมชำรุดบกพร่องใดที่จะต้ องใช้ คำ่ ใช้ จ่ำยจำนวนมำกในกำรซ่อมแซม หรื อบำรุ งรักษำ หรื อจ่ำยชำระหนี ้อื่นใดต่อ
บุคคลที่สำมนอกจำกที่ระบุไว้ ในเอกสำรนี ้ ทังนี
้ ้ รำยงำนของผู้เชี่ยวชำญซึ่งบริ ษัทฯ พิจำรณำและถือตำมในฐำนะที่
เป็ นส่วนหนึ่งของกำรตรวจสอบและสอบทำนอำจมีข้อผิดพลำด หรื อขำดตกบกพร่ อง เนื่องจำกควำมชำรุ ดบกพร่ อง
บำงประกำรของอสังหำริ มทรั พย์ ซึ่งอำจไม่สำมำรถกำหนดให้ แน่ชัดลงไปได้ อัน เป็ นผลมำจำกขอบเขตของกำร
ตรวจสอบ เทคโนโลยีหรื อเทคนิคที่ใช้ ตลอดจนปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
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นอกจำกนี ้ อสังหำริ มทรัพย์บำงรำยกำรอำจมิได้ เป็ นไปตำมกฎหมำย หรื อกฎระเบียบข้ อบังคับต่ำง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้ องกับ
อสังหำริ มทรัพย์ หรื ออำจมิได้ เป็ นไปตำมข้ อกำหนดของหน่วยงำนที่เกี่ย วข้ อง โดยกำรตรวจสอบและสอบทำนของ
บริ ษัทฯ นัน้ ไม่สำมำรถตรวจพบ ด้ วยเหตุนี ้ กองทรั สต์ อำจมีภำระค่ำใช้ จ่ำยหรื อหน้ ำที่เพิ่มเติมอันเกิ ดจำกกำรที่
อสัง หำริ ม ทรั พ ย์ ดัง กล่ำ วมิ ไ ด้ ป ฏิ บัติ ต ำมหรื อ ฝ่ ำฝื นกฎหมำย หรื อ กฎระเบี ย บข้ อ บัง คับ ต่ ำ งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
อสังหำริ มทรัพย์นนั ้
โดยเฉพำะอย่ ำ งยิ่ ง ค ำรั บ รอง ค ำรั บ ประกั น และข้ อตกลงที่ จ ะรั บ ผิ ด ชดใช้ ซึ่ ง อมตะ ซั ม มิ ท ที่ เ ป็ นเจ้ ำของ
อสังหำริ มทรัพย์จะให้ ไว้ แก่กองทรัสต์ (โปรดพิจำรณำรำยละเอียดเพิ่มเติมในสรุปสำระสำคัญของสัญญำที่ทำให้ ได้ มำ
ซึง่ ทรัพย์สนิ ในส่วนที่ 2 ข้ อ 2.4 หัวข้ อ รำคำที่จะลงทุน และสรุ ปสำระสำคัญของสัญญำที่ทำให้ ได้ มำซึง่ ทรัพย์สิน) นัน้
มีข้อจำกัดในแง่ของขอบเขต จำนวนเงิน และระยะเวลำที่เจ้ ำของอสังหำริ มทรัพย์ได้ ให้ คำรับรอง คำรับประกัน และ
ข้ อตกลงที่จะรับผิดชดใช้ ทังนี
้ ้ กองทรัสต์มีสทิ ธิที่จะได้ รับกำรชดเชยในกรณีที่มีกำรผิดคำรับรอง คำรับประกัน อย่ำงไร
ก็ดี บริ ษัทฯ ไม่สำมำรถรับรองได้ ว่ำกองทรัสต์จะได้ รับชดเชยตำมคำรับรอง คำรับประกัน หรื อข้ อตกลงที่จะรับผิด
ชดใช้ กรณีที่เกิดควำมเสียหำย หรื อควำมรับผิดต่อกองทรั สต์อันเป็ นผลมำจำกกำรได้ มำซึ่งอสังหำริ มทรั พย์ ทังนี
้ ้
เนื่องจำกกรณีดงั กล่ำวขึ ้นอยูก่ บั กำรชำระหนีข้ องลูกหนี ้และกำรบังคับชำระหนี ้ตำมสัญญำ
(3)

ความเสี่ยงในการลงทุนในสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรั พย์ ซึ่งมูลค่ าจะลดลงตามระยะเวลาการเช่ าที่เหลืออยู่
กองทรัสต์มีกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริ มทรัพย์ซงึ่ มูลค่ำสิทธิกำรเช่ำอสังหำริ มทรัพย์ของกองทรัสต์จะลดลงตำม
ระยะเวลำกำรเช่ำที่เหลืออยูอ่ นั เนื่องมำจำกกำรประเมินค่ำสิทธิกำรเช่ำ หรื อเนื่องจำกสำเหตุอื่นใดที่อยู่นอกเหนือกำร
ควบคุมของกองทรัสต์ ทังนี
้ ้ กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำสิทธิ กำรเช่ำดังกล่ำวอำจส่งผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อ
มูลค่ำทรัพย์สนิ และมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์

(4)

ความเสี่ยงจากการแข่ งขันที่สูงขึ้น ซึ่งอาจส่ งผลให้ จานวนผู้เช่ าลดลง และอาจส่ งผลกระทบต่ ออัตราค่ าเช่ า
ผู้ประกอบกำรธุรกิจอสังหำริ มทรัพย์ประเภทเดียวกับกองทรัสต์อำจนำมำซึ่งกำรแข่งขันที่รุนแรงทังในด้
้ ำนกำรลงทุน
พัฒนำอสังหำริ มทรัพย์และกำรแสวงหำผู้เช่ำที่นำ่ เชื่อถือเพื่อมำเช่ำอสังหำริ มทรัพย์ ซึ่งกำรแข่งขันดังกล่ำวอำจส่งผล
กระทบในด้ ำนลบต่อกำรประกอบธุรกิจของกองทรัสต์ นอกจำกนี ้ บริ ษัทคู่แข่งดังกล่ำวหลำยแห่งต่ำงมีแหล่งเงินทุน
และปั จจัยสนับสนุนอื่นๆ ที่เอื ้อให้ สำมำรถแข่งขันกับกองทรัสต์ได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึง่ กำรแข่งขันดังกล่ำวอำจเพิ่ม
ต้ นทุนในกำรบริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ หรื อลดอัตรำกำรเช่ำ และ/หรื อลดอัตรำค่ำเช่ำที่กองทรัสต์จะเรี ยกเก็บจำกผู้เช่ำ

(5)

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการที่ผ้ ูเช่ าอสังหาริ มทรั พย์ ที่กองทรั สต์ จะลงทุนไม่ ให้ ความยินยอมในการเปลี่ยนผู้ให้
เช่ าทรั พย์ สินจากอมตะ ซัมมิท ซึ่งเป็ นผู้ให้ เช่ าเดิมเป็ นกองทรั สต์
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เมื่ อ กองทรั สต์ เ ข้ ำลงทุนในสิท ธิ ก ำรเช่ ำ เหนื อ ทรั พ ย์ สิน ที่ก องทรั สต์ จะเข้ ำลงทุนครั ง้ แรกนี แ้ ล้ ว ผู้เช่ ำ ทรั พ ย์ สิน ที่
กองทรั สต์ จ ะเข้ ำ ลงทุนครั ง้ แรกนี ต้ ้ อ งยิ น ยอมให้ มี ก ำรเปลี่ยนคู่สัญ ญำให้ เ ช่ำ จำกอมตะ ซัม มิ ท ซึ่ง เป็ นเจ้ ำ ของ
อสังหำริ มทรัพย์เดิมเป็ นกองทรัสต์และชำระค่ำเช่ำให้ แก่กองทรัสต์ในฐำนะผู้ให้ เช่ำช่วง แต่อย่ำงไรก็ตำม หำกผู้เช่ำ
ปฏิเสธที่จะให้ ควำมยินยอมดังกล่ำวและไม่ชำระค่ำเช่ำให้ แก่กองทรัสต์แล้ ว กองทรัสต์อำจมีควำมเสี่ยงที่จะไม่ได้ รับ
ค่ำเช่ำ อัน เป็ นรำยได้ ของกองทรั สต์ ซึ่งอำจส่ง ผลกระทบโดยตรงต่อรำยได้ ข องกองทรั สต์ และส่งผลโดยตรงต่อ
ควำมสำมำรถในกำรจ่ำยประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์
อย่ำงไรก็ดี ในกำรเข้ ำลงทุนในสิทธิกำรเช่ำเหนือทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้ ำลงทุนครัง้ แรกนี ้ กองทรัสต์โดยผู้จดั กำร
กองทรัสต์จะดำเนินกำรแจ้ งและอธิบำยถึงรำยละเอียดที่เกี่ยวข้ องกับกองทรัสต์ให้ ผ้ เู ช่ำได้ ทรำบ เพื่อประสำนงำนใน
กำรให้ ควำมยินยอมในกำรเปลีย่ นคูส่ ญ
ั ญำให้ เช่ำจำกอมตะ ซัมมิท ซึง่ เป็ นเจ้ ำของอสังหำริ มทรัพย์เดิมเป็ นกองทรัสต์
และเนื่องจำกข้ อสัญญำอื่นๆ ในสัญญำเช่ำกับผู้เช่ำและผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ไม่ได้ เปลี่ยนแปลงจำกเดิม กล่ำวคื อ
อมตะ ซัมมิท ยังทำหน้ ำที่เป็ นผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ ดังนัน้ กำรปฏิเสธที่จะให้ ควำมยินยอมดังกล่ำวจึงน่ำจะมี
โอกำสเกิดขึ ้นได้ น้อย
นอกจำกนี ้ สัญญำตกลงกระทำกำรที่จะเข้ ำทำระหว่ำงเจ้ ำของทรัพย์สินกับกองทรัสต์ ยังกำหนดไว้ ว่ำหำกผู้เช่ำไม่ตกลง
ยินยอมในกำรเปลี่ยนตัวผู้ให้ เช่ำ อมตะ ซัมมิท ซึ่งเป็ นเจ้ ำของทรัพย์สินจะยังคงเป็ นผู้ให้ เช่ำกับผู้เช่ำรำยนันๆ
้ ต่อไป
จนกว่ำสัญญำจะสิ ้นสุดลง โดยผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์จะแจ้ งรำยละเอียดสำหรับกำรชำระค่ำเช่ำ อำทิเช่น เลขที่
บัญชีของกองทรัสต์ ช่องทำงกำรชำระค่ำเช่ำหรื อผลประโยชน์ใดๆ รวมถึง เงินประกัน หรื อผลประโยชน์ใดๆ อันเป็ น
ผลประโยชน์ที่กองทรัสต์ควรได้ รับ หรื อรำยละเอียดที่เกี่ยวข้ องอื่นใดให้ แก่ผ้ เู ช่ำ เพื่อให้ ผ้ เู ช่ำสำมำรถชำระค่ำเช่ำให้ แก่
กองทรั สต์ โดยตรง ในกรณี ที่ อ มตะ ซัม มิ ท ซึ่ง เป็ นเจ้ ำ ของทรั พ ย์ สิน ได้ รั บ ช ำระค่ำ เช่ ำ และผลประโยชน์ อื่ น ใดที่
กองทรัสต์ควรได้ รับ อมตะ ซัมมิทในฐำนะเจ้ ำของทรัพย์สนิ จะดำเนินกำรส่งมอบผลประโยชน์ดงั กล่ำวให้ แก่กองทรัสต์
โดยไม่ชกั ช้ ำแต่ไม่เกิน 7 วันทำกำร นับจำกวันที่อมตะ ซัมมิท ได้ รับผลประโยชน์นนั ้ อีกทังกองทรั
้
สต์ยงั กำหนดให้
อมตะ ซัมมิท ต้ องดำเนินกำรต่ำงๆ ตำมที่จำเป็ นเพื่อรักษำสิทธิและผลประโยชน์ของกองทรัสต์ตำมสัญญำเช่ำ
(6)

ความเสี่ยงเกี่ยวกับใบอนุญาตให้ ใช้ ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม
ในกำรใช้ ที่ดินและประกอบกิจกำรในนิคมอุตสำหกรรม กองทรัสต์ และผู้เช่ำ หรื อผู้เช่ำช่วงจะดำเนินกำรเพื่อให้ ได้ มำ
ซึง่ ใบอนุญำตดังกล่ำวจำกกำรนิคมอุตสำหกรรม เพื่อใช้ ที่ดินและประกอบกิจกำรในนิคมอุตสำหกรรมได้ อย่ำงถูกต้ อง
หำกกองทรัสต์ ผู้เช่ำ หรื อผู้เช่ำช่วงไม่ได้ รับใบอนุญำตดังกล่ำวหรื อใบอนุญำตถูกยกเลิกหรื อไม่มีกำรต่ออำยุ จะมี
ผลกระทบในทำงลบต่อกองทรัสต์ ผู้เช่ำ หรื อผู้เช่ำช่วง กล่ำวคือจะทำให้ กองทรัสต์ ผู้ เช่ำ หรื อผู้เช่ำช่วงไม่สำมำรถใช้
ที่ดินหรื อประกอบกิจกำรในนิคมอุตสำหกรรมต่อไปได้ และอำจเป็ นผลให้ ไม่สำมำรถปฏิบตั ิตำมข้ อกำหนดและหน้ ำที่
58

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิ การเช่าอมตะซัมมิ ทโกรท

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

ภำยใต้ สญ
ั ญำเช่ำ หรื อสัญญำเช่ำช่วงได้ ซึ่งอำจมีผลกระทบในทำงลบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อผลประกอบกำรของ
กองทรัสต์
ในกรณีที่ผ้ เู ช่ำ หรื อผู้เช่ำช่วงไม่สำมำรถปฏิบตั ิตำมข้ อกำหนดและหน้ ำที่ภำยใต้ สญ
ั ญำเช่ำ หรื อสัญญำเช่ำช่วงได้ จะ
เป็ นเหตุแห่งกำรเลิกสัญ ญำและกองทรั สต์ มีสิทธิ ที่จะเลิกสัญญำเช่ำ หรื อสัญญำเช่ำช่วงได้ อนึ่ง ในช่ว งเวลำที่
กองทรัสต์ดำเนินกำรหำคู่สญ
ั ญำรำยใหม่แทนผู้เช่ำ หรื อผู้เช่ำช่วง และสำมำรถเจรจำตกลงกับคู่สญ
ั ญำรำยใหม่ได้
สำเร็ จ กองทรัสต์จะมีสทิ ธิในกำรเรี ยกร้ องค่ำเสียหำยตำมกฎหมำยเนื่องจำกกำรผิดสัญญำของผู้เช่ำ หรื อผู้เช่ำช่วง ซึง่
หำกกองทรัสต์ไม่สำมำรถหำคูส่ ญ
ั ญำรำยใหม่เพื่อมำเช่ำหรื อเช่ำช่วงทรัพย์สินที่ลงทุนที่ได้ รับอนุญำตได้ ภำยในเวลำ
อันควร หรื อไม่สำมำรถเจรจำตกลงกับคู่สญ
ั ญำรำยใหม่ในสัญญำฉบับใหม่โดยมีข้อกำหนดที่เป็ นประโยชน์ ต่อ
กองทรัสต์ได้ รำยได้ ของกองทรัสต์อำจหยุดชะงักหรื อลดลง ซึ่งอำจมีผลกระทบในทำงลบต่อผลประกอบกำรของ
กองทรัสต์
นอกจำกนี ้ ในกรณี ที่ อมตะ ซัม มิ ท ซึ่ง เป็ นผู้ใ ห้ เ ช่ ำ ทรั พ ย์ สิน บำงส่ว นที่ ก องทรั สต์ จ ะเข้ ำ ลงทุน ไม่ สำมำรถต่ อ
ใบอนุญำตให้ ใช้ ที่ดินและประกอบกิจกำรในนิคมอุตสำหกรรมได้ เมื่อใบอนุญำตดังกล่ำวหมดอำยุ ก็อำจมีผลกระทบ
ในทำงลบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อกองทรัสต์ คือ อำจส่งผลให้ อมตะ ซัมมิท ไม่สำมำรถใช้ ที่ดินในกำรปล่อยเช่ำให้ แก่
กองทรัสต์ได้ และกองทรัสต์ จะไม่สำมำรถให้ ผ้ เู ช่ำช่วงใช้ ที่ดินดังกล่ำวต่อไปได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบในทำงลบต่อผล
ประกอบกำรของกองทรัสต์ อย่ำงไรก็ตำม กองทรัสต์ได้ กำหนดไว้ ในสัญญำเช่ำและสัญญำตกลงกระทำกำรที่จะทำ
ขึ ้นกับ อมตะ ซัมมิท ว่ำอมตะ ซัมมิท จะต้ องดำรงสถำนะเป็ นผู้รับใบอนุญำตให้ ใช้ ที่ดินและประกอบกิจกำรในนิคม
อุตสำหกรรม ฉะนัน้ หำกเกิดเหตุกำรณ์ดงั กล่ำว กองทรัสต์ยอ่ มมีสทิ ธิที่จะเรี ยกค่ำเสียหำยที่เกิดขึ ้นจำก อมตะ ซัมมิท
ได้ เนื่องจำกผิดสัญญำ
(7)

ความเสี่ยงจากการผิดสัญญาของผู้ให้ เช่ า ผู้เช่ าและคู่สัญญาของกองทรั สต์


ควำมเสีย่ งจำกกำรผิดสัญญำเช่ำของผู้ให้ เช่ำ
เนื่องจำกกำรลงทุนในอสังหำริ มทรั พย์ ของกองทรั สต์ มีกำรลงทุนโดยกำรเช่ำอสังหำริ มทรั พย์ และนำ
อสังหำริ มทรัพย์ดงั กล่ำวออกให้ เช่ำช่วงแก่ผ้ ปู ระกอบกิจกำร แม้ ว่ำกำรเช่ำอสังหำริ มทรัพย์ของกองทรัสต์
จำกอมตะ ซัมมิท ดังกล่ำวจะได้ มีกำรจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำ 30 ปี ต่ อเจ้ ำพนักงำนที่ดินที่เกี่ยวข้ องก็ตำม
แต่กองทรัสต์ยงั มีควำมเสีย่ งที่อำจเกิดขึ ้นจำกกำรผิดสัญญำเช่ำ ในกรณีที่ผ้ ใู ห้ เช่ำคือ อมตะ ซัมมิท ปฏิบตั ิ
ผิดข้ อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญำเช่ำที่ได้ มีกำรจดทะเบียนสิทธิ กำรเช่ำดังกล่ำว อำจส่งผลให้ ทำให้
สัญญำเช่ำระหว่ำงกองทรัสต์และ อมตะ ซัมมิท สิ ้นสุดลง ซึง่ เหตุกำรณ์ดงั กล่ำวจะมีผลกระทบต่อกองทรัสต์
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ทำให้ กองทรัสต์ไม่มีสทิ ธิในกำรนำทรัพย์สินที่เช่ำออกให้ เช่ำช่วง ซึ่งจะส่งผลให้ กองทรัสต์สญ
ู เสียรำยได้ ค่ำ
เช่ำช่วงและจะส่งผลกระทบต่ออัตรำกำรจ่ำยผลตอบแทนแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
เพื่อเป็ นกำรป้องกันควำมเสีย่ งดังกล่ำว และเพื่อให้ กองทรัสต์มีโอกำสได้ รับกำรชดเชยจำกควำมเสียหำยที่
อำจเกิดขึ ้นแก่กองทรัสต์ กองทรัสต์จึงกำหนดเงื่อนไขในกำรเช่ำที่ดินพร้ อมอำคำรกับ อมตะ ซัมมิท ในฐำนะ
เจ้ ำของกรรมสิทธิ์ว่ำ ในกรณีที่ผ้ ใู ห้ เช่ำ (อมตะ ซัมมิท) ปฏิบตั ิผิดสัญญำในสำระสำคัญจนทำให้ กองทรัสต์
ไม่สำมำรถใช้ ประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่ำได้ จนเป็ นเหตุให้ กองทรัสต์ใช้ สิทธิบอกเลิกสัญญำเช่ำทรัพย์สิน
ดังกล่ำ ว ผู้ใ ห้ เ ช่ำ จะต้ องชำระคืน เงิ นหรื อผลประโยชน์ อื่น ใดที่ ผ้ ูใ ห้ เ ช่ำ ได้ รับ ไว้ ในนำมกองทรั สต์ ใ ห้ แ ก่
กองทรัสต์ รวมถึงค่ำขำดประโยชน์จำกกำรที่กองทรัส ต์ไม่สำมำรถใช้ ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เช่ำได้ ตำม
ระยะเวลำกำรเช่ำที่เหลืออยูต่ ำมที่กำหนดไว้ ในสัญญำเช่ำ ซึง่ จะเป็ นไปตำมข้ อตกลงในสัญญำเช่ำ


กำรบอกเลิกสัญญำเช่ำก่อนครบกำหนดระยะเวลำตำมสัญญำเช่ำของผู้เช่ำ
ค่ำเช่ำที่กองทรั สต์ จะได้ รับจำกผู้เช่ำตำมสัญญำเช่ำจะเป็ นรำยได้ หลักของกองทรั สต์ ดังนัน้ หำกผู้เช่ำ
ทรัพย์สินบอกเลิกสัญญำเช่ำก่อนครบกำหนดตำมที่กำหนดไว้ ในสัญญำ หรื อกรณีที่เกิดเหตุผิดสัญญำซึ่ง
กองทรัสต์อำจต้ องบอกเลิกสัญญำก่อนครบกำหนด และอำจใช้ เวลำหำบุคคลอื่นเพื่อเข้ ำมำเป็ นคู่สญ
ั ญำ
รำยใหม่ของสัญญำเช่ำเพื่อเช่ำทรัพย์สนิ ที่เช่ำต่อไป ซึง่ บุคคลดังกล่ำวอำจไม่มีคณ
ุ สมบัติหรื อควำมสำมำรถ
ที่เหมือนกับผู้เช่ำเดิมอีกด้ วย



ควำมเสีย่ งจำกกำรที่คสู่ ญ
ั ญำไม่ปฏิบตั ิตำมสัญญำที่เกี่ยวข้ องกับกำรลงทุนและกำรบริ หำรอสังหำริ มทรัพย์
ของกองทรัสต์
ในกำรลงทุนและบริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ บริ ษัทฯ จะเข้ ำทำสัญญำเช่ำ สัญญำจะซื ้อจะขำย
และสัญญำตกลงกระทำกำรเพื่อกำรลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์กบั เจ้ ำของอสังหำริ มทรัพย์หรื อผู้ให้ สญ
ั ญำแก่
กองทรัสต์ และ/หรื อ สัญญำต่ำง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกำรลงทุนและกำรบริ หำรกองทรัสต์เพื่อประโยชน์ในกำร
จัดหำผลประโยชน์ของกองทรัสต์ และผูกพันให้ คสู่ ญ
ั ญำปฏิบตั ิตำมข้ อกำหนดในสัญญำ
อย่ำงไรก็ดี ถึงแม้ จะมีข้อกำหนดในสัญญำ แต่ค่สู ญ
ั ญำก็อำจปฏิบตั ิผิดสัญญำหรื อเกิดเหตุกำรณ์ใด ๆ อัน
เป็ นเหตุแห่งกำรเลิกหรื อผิดสัญญำได้ ในกรณีเช่นว่ำนี ้ แม้ กองทรัสต์จะมีสิทธิ ที่จะบอกเลิกสัญญำ เรี ยก
ค่ำเสียหำย รวมตลอดจนเรี ยกค่ำขำดประโยชน์และค่ำเช่ำที่ชำระไปแล้ วก็ตำม แต่เหตุกำรณ์ที่ค่สู ญ
ั ญำผิด
สัญญำดังกล่ำวอำจทำให้ กองทรัสต์ไม่ได้ รับผลประโยชน์หรื ออำจไม่สำมำรถบังคับให้ เป็ นไปตำมสัญญำที่
กำหนดไว้ ดงั กล่ำวได้ เช่น ไม่สำมำรถบังคับให้ เป็ นไปตำมสิทธิของกองทรัสต์ตำมข้ อกำหนด หรื อ คู่สญ
ั ญำ
ไม่ชำระค่ำเสียหำยตำมที่กองทรัสต์เรี ยกร้ อง ดังนัน้ กองทรัสต์จึงอำจต้ องนำเรื่ องดังกล่ำวเข้ ำสูก่ ระบวนกำร
ยุติธรรมโดยกำรฟ้ องร้ องต่อศำล ซึง่ กำรดำเนินกำรดังกล่ำวบริ ษัทฯ ไม่สำมำรถคำดกำรณ์ได้ ถึงระยะเวลำใน
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กำรดำเนินกำร และจำนวนเงินที่กองทรัสต์จะได้ รับชดเชย เยียวยำ จำกควำมเสียหำยต่ำง ๆ นอกจำกนี ้ ผล
แห่งคดีขึ ้นอยูก่ บั คำพิพำกษำของศำล และถึงแม้ ศำลจะมีคำพิพำกษำให้ กองทรัสต์ชนะคดี กองทรัสต์อำจ
ประสบควำมยุง่ ยำกในกำรบังคับคูก่ รณีให้ ปฏิบตั ิตำมคำพิพำกษำของศำล ผู้ถือหน่วยทรัสต์จึงมีควำมเสีย่ ง
ที่จะไม่ได้ รับผลตอบแทนตำมจำนวนหรื อภำยในระยะเวลำที่ได้ คำดกำรณ์ไว้


ควำมเสีย่ งจำกกำรที่กองทรัสต์ไม่สำมำรถใช้ สทิ ธิตำมสัญญำเช่ำที่ดินและอำคำรได้
ในบำงกรณีกองทรัสต์อำจไม่สำมำรถใช้ ประโยชน์ในที่ดินที่เช่ำ และ/หรื อ อำคำรที่เช่ำได้ ไม่ว่ำทังหมดหรื
้
อ
บำงส่วนเนื่องจำกที่ดินที่เช่ำ และ/หรื ออำคำรที่เช่ำอำจถูกยึดหรื ออำยัดตำมคำสัง่ ศำลในกรณีที่ ผู้ให้ เช่ำถูก
ศำลสัง่ พิทกั ษ์ ทรัพย์ชวั่ ครำว หรื อพิทกั ษ์ ทรัพย์เด็ดขำด หรื อสัง่ ให้ ล้มละลำย
ซึ่งในกรณีดงั กล่ำวหำกผู้ให้ เช่ำไม่สำมำรถดำเนินกำรแก้ ไขได้ ภำยในระยะเวลำที่กำหนดไว้ ในสัญญำเช่ำ
กองทรัสต์มีสิทธิบอกเลิกสัญญำเช่ำได้ ทนั ที และผู้ให้ เช่ำจะต้ องชำระเงินหรื อผลประโยชน์อื่นใดที่ผ้ ใู ห้ เช่ำ
ได้ รับไว้ ในนำมกองทรั สต์ให้ แก่กองทรัสต์ ตลอดจนค่ำขำดประโยชน์ จำกกำรที่กองทรัสต์ ไม่สำมำรถใช้
ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เช่ำได้ ตำมระยะเวลำกำรเช่ำที่เหลืออยู่ตำมระยะเวลำที่กำหนดไว้ ในสัญญำเช่ำ
(โปรดดูรำยละเอียดเพิ่มเติมในสรุ ปสำระสำคัญของสัญญำเช่ำที่ดินและอำคำรในนิคมอุตสำหกรรมอมตะ
นคร จังหวัดชลบุรี และสัญญำเช่ำที่ดินและอำคำรในนิคมอุตสำหกรรมอมตะซิตี ้ จังหวัดระยอง หัวข้ อ เหตุ
ผิดนัดหรื อเหตุแห่งกำรเลิกสัญญำ และหัวข้ อ ผลของกำรผิดนัดหรื อผลอันเกิดจำกเหตุแห่งกำรเลิกสัญญำ)

1.2

ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของกองทรัสต์

(1)

ผู้จัดการกองทรั สต์ และ/หรือผู้บริหารอสังหาริมทรั พย์ อาจไม่ สามารถดาเนินการตามกลยุทธ์ การลงทุนของ
กองทรั สต์ ให้ ประสบความสาเร็จได้
บริ ษัทฯ ในฐำนะผู้จดั กำรกองทรัสต์ เป็ นผู้รับผิดชอบกำรบริ หำรจัดกำรตำมธุรกิจปกติ ของกองทรัสต์และควบคุมกำร
ดำเนินธุรกิจเพื่อจัดหำผลประโยชน์จำกอสังหำริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์จะลงทุน ซึ่งกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ของบริ ษัทฯ จะอยู่
ภำยใต้ กำรควบคุมดูแลของทรัสตี ผู้ถือหน่วยทรัสต์อำจไม่มีโอกำสที่จะประเมินกำรตัดสินใจของบริ ษัทฯ เกี่ยวกับ
กลยุทธ์ ที่บริ ษัทฯ นำมำใช้ หรื อกำรลงทุนของกองทรั สต์ ตลอดจนเงื่อนไขในกำรลงทุนดังกล่ำว กำรที่บริ ษัทฯ ไม่
สำมำรถดำเนินกำรตำมกลยุทธ์ ของกองทรัสต์ให้ เป็ นไปตำมแผนที่วำงไว้ อำจมีผลกระทบในทำงลบต่อธุรกิจ ฐำนะ
กำรเงินและผลกำรดำเนินงำน รวมทังโอกำสทำงธุ
้
รกิจของกองทรัสต์อย่ำงมีนยั สำคัญ
ควำมสำมำรถของบริ ษัทฯ ในกำรดำเนินกำรตำมกลยุทธ์กำรลงทุนของกองทรัสต์ให้ ประสบควำมสำเร็ จนันขึ
้ ้นอยู่กบั
ปั จจัยหลำยประกำร รวมถึงควำมสำมำรถในกำรหำโอกำสกำรลงทุนที่เหมำะสม และสอดคล้ องกับหลักเกณฑ์กำร
ลงทุนของกองทรัสต์ รวมทังกำรได้
้
รับเงื่อนไขทำงกำรเงินที่ดี ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงไม่สำมำรถรับรองได้ ว่ำกำรดำเนินงำน
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ตำมกลยุทธ์ กำรลงทุนของบริ ษัทฯ ในควำมเป็ นจริ งจะเป็ นไปตำมแผนที่วำงไว้ หรื อสำมำรถทำได้ ภำยในเวลำและ
ค่ำใช้ จ่ำยที่เหมำะสม
(2)

ความเสี่ยงที่กองทรั สต์ อาจสูญเสียผู้จัดการกองทรั สต์ และ/หรือผู้บริหารอสังหาริมทรั พย์ หรือ ผู้จัดการ
กองทรั สต์ และ/หรือผู้บริหารอสังหาริมทรั พย์ อาจสูญเสียบุคลากรทีเ่ ป็ นผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญในการจัดหาผลประโยชน์ จากอสังหาริมทรั พย์
กรรมกำร และผู้บ ริ ห ำรระดับ สูง ของบริ ษั ท ฯ ในฐำนะผู้จัด กำรกองทรั สต์ และอมตะ ซัม มิ ท ในฐำนะผู้บ ริ ห ำร
อสัง หำริ ม ทรั พ ย์ เ ป็ นส่ ว นส ำคัญ ในกำรด ำเนิ น งำนจั ด หำผลประโยชน์ แ ละบริ ห ำรจั ด กำรกำรใช้ ประโยชน์
อสัง หำริ ม ทรั พ ย์ กำรที่ กองทรั สต์ สูญ เสีย ผู้จัด กำรกองทรั สต์ และ/หรื อ ผู้บริ ห ำรอสัง หำริ ม ทรั พ ย์ หรื อ ผู้จัด กำร
กองทรัสต์ และ/หรื อผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์สญ
ู เสียบุคลำกรดังกล่ำวไปจะเป็ นกำรสูญเสียผู้มีประสบกำรณ์ ควำมรู้
สำยสัมพันธ์ทำงธุรกิจและควำมชำนำญ กำรหำบุคลำกรที่มีควำมสำมำรถในระดับเดียวกันมำแทนที่เป็ นเรื่ องที่ทำได้
ยำก จึงอำจส่งผลให้ ประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำนลดลง และอำจส่งผลให้ กองทรัสต์มีควำมสำมำรถในกำรทำกำไร
ลดลง

(3)

ความเสี่ยงจากความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ที่อาจเกิดขึ้น
หลังจำกกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์แล้ วเสร็ จ บริ ษัทฯ ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของอมตะ ซัมมิท จะได้ รับกำร
แต่งตังเป็
้ นผู้จดั กำรกองทรัสต์ โดยภำยหลังกำรแต่งตังดั
้ งกล่ำว บริ ษัทฯ จะแต่งตังให้
้ อมตะ ซัมมิท ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้น
ใหญ่ของบริ ษัทฯ เป็ นผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์เพื่อบริ หำรจัดกำรทรัพย์สนิ หลักที่กองทรัสต์ลงทุนครัง้ แรก ตำมกลยุทธ์
และนโยบำยที่บริ ษัทฯ กำหนด นอกจำกนี ้ อมตะ ซัมมิท ยังมีควำมเกี่ยวพันกับกองทรัสต์ในฐำนะเป็ นผู้เสนอขำยและ
ผู้ให้ เช่ำทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์เข้ ำลงทุนครัง้ แรกนี ้ด้ วย
อย่ำ งไรก็ดี เนื่องจำก อมตะ ซัมมิท ยังคงเป็ นเจ้ ำของอำคำรโรงงำนซึ่งตัง้ อยู่ในนิคมอุตสำหกรรมเดียวกันกับ
กองทรัสต์ ซึง่ ทำให้ บทบำทต่ำงๆ ของ อมตะ ซัมมิท ที่มีต่อกองทรัสต์ ทงในฐำนะที
ั้
่เป็ นผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ และ
ผู้ให้ เช่ำทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์เข้ ำลงทุนครัง้ แรก อำจก่อให้ เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์กบั กองทรัสต์ได้ ไม่ว่ำจะ
เป็ นกำรคัดเลือกอำคำรโรงงำน มำเสนอขำยให้ กบั กองทรัสต์ รวมถึงกำรจัดหำผู้เช่ำใหม่ อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทฯ ได้
ตระหนักถึงควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึ ้น จึงได้ กำหนดหลักเกณฑ์ในกำรเลือกลงทุนอำคำรโรงงำน
รวมถึงแนวทำงกำรกำกับดูแลกำรบริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ของผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ เพื่อป้องกันปั ญหำดังกล่ำวที่
อำจเกิดขึ ้น ดังนี ้
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ในกำรเลือกลงทุนในทรัพย์สินของกองทรัสต์ โดยหลักแล้ วบริ ษัทฯ จะกำหนดนโยบำยกำรลงทุนโดยจะ
พิจำรณำเลือกลงทุนในอำคำรโรงงำนที่สร้ ำงแล้ วเสร็ จ และมีผ้ เู ช่ำแล้ วในช่วงเวลำที่มีกำรเจรจำต่อรองกัน
ระหว่ำงกองทรัสต์กบั อมตะ ซัมมิท ผู้จดั กำรกองทรัสต์ได้ จัดให้ มีผ้ ปู ระเมินทรัพย์สิน 2 รำย (เว้ นแต่กรณี
ได้ มำซึง่ ทรัพย์สนิ ที่อยูภ่ ำยใต้ สทิ ธิในกำรลงทุน (Right to Invest) ทรัสตีและ อมตะ ซัมมิท จะเป็ นผู้จดั ให้ มี
ผู้ประเมินทรัพย์สินของแต่ละฝ่ ำย) และที่ปรึ กษำทำงกำรเงินที่ผ้ จู ัดกำรกองทรัสต์เป็ นผู้แต่งตังพิ
้ จำรณำ
ควำมเหมำะสมของรำคำซื ้อทรัพย์สนิ



อมตะ ซัมมิท ตกลงว่ำ ตลอดระยะเวลำ 3 ปี นับจำกวันที่สญ
ั ญำตกลงกระทำกำรที่จะจัดทำขึ ้นระหว่ำง
กองทรัสต์ และ อมตะ ซัมมิท มีผลใช้ บงั คับ อมตะ ซัมมิท และ/หรื อ บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของ อมตะ ซัมมิท
ตกลงจะเข้ ำถือและรักษำสัดส่วนกำรถือครองหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ให้ ไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 17 แต่ไม่เกิน
ร้ อยละ 25 ของจำนวนหน่วยทรัสต์ทงหมดของกองทรั
ั้
สต์เฉพำะที่มีกำรออกและเสนอขำยในกำรเสนอขำย
หน่วยทรัสต์ครัง้ แรกเท่ำนัน้ ทังนี
้ ้เพื่อลดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ด้วยกำรให้ อมตะ ซัมมิท เข้ ำมำมี
ส่วนได้ เสียในผลประโยชน์ของกองทรัสต์ผำ่ นกำรเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์



อมตะ ซัมมิท และ/หรื อ นิติบุคคลที่อมตะ ซัมมิทมีอำนำจควบคุม ตกลงให้ สิทธิ ในกำรลงทุน (Right to
Invest) แก่กองทรัสต์ในโครงกำรที่อยูภ่ ำยใต้ สทิ ธิในกำรลงทุน นอกจำกนี ้ อมตะ ซัมมิท และ/หรื อ นิติบคุ คล
ที่อมตะ ซัมมิทมีอำนำจควบคุม ยังตกลงให้ สิทธิในกำรปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) แก่กองทรัสต์
ในกำรลงทุนในทรัพย์ สินสำหรับโครงกำร ทังนี
้ ้ ภำยใต้ เงื่อนไขที่กำหนดในสัญญำตกลงกระทำกำรที่จะ
จัดทำขึ ้นระหว่ำง กองทรัสต์ และ อมตะ ซัมมิท โปรดพิจำรณำรำยละเอียดเพิ่มเติมในสรุ ปสำระสำคัญของ
สัญญำตกลงกระทำกำร หัวข้ อ ข้ อตกลงเรื่ องสิทธิในกำรลงทุน (Right to Invest) และหัวข้ อ ข้ อตกลงเรื่ อง
สิทธิที่จะปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal)



อมตะ ซัมมิท ตกลงที่จะไม่กระทำกำรใดๆ อันเป็ นกำรจูงใจ โน้ มน้ ำว หรื อชักชวนให้ ผ้ เู ช่ำหรื อผู้ที่จะเช่ำ
ทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์จะเข้ ำลงทุนครัง้ แรกไปเป็ นลูกค้ ำหรื อผู้เช่ำในทรัพย์สินของตนและ/หรื อบุคคลที่เกี่ยว
โยงกัน โปรดพิจำรณำรำยละเอียดเพิ่มเติมในสรุ ปสำระสำคัญของสัญญำตกลงกระทำกำร หัวข้ อ กำร
ประกอบธุรกิจของผู้ให้ สญ
ั ญำอย่ำงเหมำะสมและเป็ นธรรมต่อกองทรัสต์
นอกจำกนี ้ อมตะ ซัมมิ ท ตกลงที่จ ะให้ ข้อ มูลเกี่ ย วกับ อสัง หำริ มทรั พย์ ของตนพร้ อมกับข้ อ มูลเกี่ ย วกับ
ทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้ ำลงทุนครัง้ แรกนี ้แก่ผ้ สู นใจเช่ำทรัพย์สินรำยใหม่นนในลั
ั ้ กษณะที่เป็ นแนวทำง
เดียวกัน ถูกต้ องและเป็ นธรรมกับกองทรัสต์ เว้ นแต่ผ้ สู นใจเช่ำทรัพย์สินรำยใหม่ของ อมตะ ซัมมิท ได้ แสดง
เจตจำนงอย่ำงชัดแจ้ งว่ำไม่มีควำมประสงค์ที่จะเช่ำทรัพย์สนิ ในส่วนของกองทรัสต์
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สำหรับแนวทำงกำรกำกับดูแลกำรบริ หำรอสังหำริ มทรั พย์ของผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์นนั ้ บริ ษัทฯ ได้
กำหนดให้ ผ้ ูบริ ห ำรอสัง หำริ ม ทรั พ ย์ ป ฏิ บัติ ต ำมกลยุทธ์ แ ละแนวทำงกำรด ำเนิ นงำนที่ บ ริ ษั ท ฯ ก ำหนด
นอกจำกนี ้ ในกรณีที่ทรัสตีร้องขอ ผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์จะต้ องจัดทำรำยงำนภำวะตลำดโรงงำนให้ เช่ำ
(Market Report) เพื่อเสนอต่อกองทรัสต์ ซึ่งรำยงำนดังกล่ำวจะครอบคลุมสภำวะตลำดที่เปลี่ยนแปลงไป
อัตรำกำรครอบครองทรัพย์สนิ (Occupancy Rate) และอัตรำค่ำเช่ำเฉลีย่ (Average Rental Rate)



อมตะ ซัมมิท จะต้ องสอบถำมควำมต้ องกำรที่แท้ จริ งของผู้สนใจจะเช่ำพื ้นที่วำ่ ทรัพย์สินของกองทรัสต์ หรื อ
ทรัพย์สนิ ของตน อันไหนมีคณ
ุ สมบัติตรงต่อควำมต้ องกำรของผู้สนใจจะเช่ำ



ในกรณีที่ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์และทรัพย์สินของอมตะ ซัมมิทต่ำงมีลกั ษณะและคุณสมบัติตรงต่อควำม
ต้ องกำรของผู้สนใจจะเช่ำ ผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์จะต้ องเสนอข้ อมูลเกี่ยวข้ องกับทรัพย์สินของกองทรัสต์
และทรัพย์สนิ ของตนให้ แก่ผ้ สู นใจจะเช่ำพร้ อมกัน โดยในกำรนำเสนอข้ อมูลนัน้ อมตะ ซัมมิทจะนำเสนอใน
รู ปแบบใบเสนอรำยละเอียดทรัพย์สินทังของกองทรั
้
สต์และอมตะ ซัมมิท ซึ่งแสดงได้ ว่ำผู้สนใจจะเช่ำได้
พิจำรณำข้ อ มูลของทรั พ ย์ สินทัง้ หมดพร้ อมกัน นอกจำกนี ต้ ้ องดำเนิน กำรให้ ผ้ ูสนใจจะเช่ำ ระบุผลกำร
ตัดสินใจพร้ อมทังเหตุ
้ ผลไว้ ในใบเสนอดังกล่ำว
อย่ำงไรก็ดี ในกรณีที่ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ไม่มีลกั ษณะและคุณสมบัติตรงต่อควำมต้ องกำรของผู้สนใจจะ
เช่ำ ให้ อ มตะ ซัมมิ ทยังคงต้ อ งน ำเสนอข้ อ มูลเกี่ ยวกับอสัง หำริ มทรั พ ย์ ข องกองทรั สต์ ให้ ผ้ ูสนใจจะเช่ ำ
พิจำรณำด้ วย เว้ นแต่ผ้ สู นใจจะเช่ำจะแจ้ งให้ อมตะ ซัมมิททรำบโดยชัดแจ้ งว่ำไม่ประสงค์จะพิจำรณำข้ อมูล
ของทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์
ทังนี
้ ้ อมตะ ซัมมิทจะเก็บรักษำหลักฐำนใบเสนอรำยละเอียดทรัพย์สนิ และเอกสำรที่เกี่ยวข้ องซึ่งตนได้ มีกำร
นำเสนอให้ แก่ผ้ สู นใจจะเช่ำไว้ เพื่อให้ บริ ษัทฯ ทรัสตี และ/หรื อตัวแทนของบริ ษัทฯหรื อทรัสตี สำมำรถเข้ ำ
ตรวจสอบได้

ในกำรนำเสนอข้ อมูลด้ ำนรำคำค่ำเช่ำทรัพย์สนิ ของอมตะ ซัมมิท อมตะ ซัมมิทตกลงที่จะไม่นำเสนอรำคำในรำคำต่ำ
กว่ำรำคำเสนอของทรัพย์สินของกองทรัสต์ที่มีลกั ษณะ และอยู่ในทำเลที่ใกล้ เคียงกัน และกำรนำเสนอรำคำข้ ำงต้ น
อมตะ ซัมมิท จะไม่กระทำไปโดยประสงค์ ให้ ผ้ ูสนใจจะเช่ำตัดสินใจเลือกเช่ำทรัพย์ สินของอมตะ ซัมมิทมำกกว่ำ
ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์
(4)

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอันเป็ นผลจากการที่กองทรั สต์ ก้ ยู มื เงิน
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เนื่องจำกกองทรัสต์มีควำมประสงค์จะกู้ยืมเงินจำนวนไม่เกิน 1,320 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นประมำณไม่เกินร้ อยละ 27
ของมูลค่ำทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์ ณ วันที่กองทรัสต์ลงทุนครัง้ แรกแล้ วเสร็ จ โดยกองทรัสต์จะเข้ ำทำสัญญำเงินกู้
กับธนำคำรพำณิชย์ บริ ษัทประกันภัย และ/หรื อสถำบันกำรเงินอื่นใดที่สำมำรถให้ สินเชื่อแก่กองทรัสต์ได้ ภำยใน 15
วันนับจำกวันที่มีกำรจัดตังกองทรั
้
สต์ แต่ทงนี
ั ้ ้ ไม่ลำ่ ช้ ำกว่ำวันที่กองทรัสต์เข้ ำลงทุนในทรัพย์สินหลักที่ลงทุนครัง้ แรก
โดยวงเงินกู้ยืมแบ่งเป็ น 2 ส่วนได้ แก่ วงเงินกู้ที่ 1 จำนวนไม่เกิน 1,200 ล้ ำนบำท เพื่อใช้ สำหรับกำรลงทุนในทรัพย์สิน
ที่กองทรัสต์จะเข้ ำลงทุนครัง้ แรก และวงเงินกู้ที่ 2 จำนวนไม่เกิน 120 ล้ ำนบำท เพื่อใช้ สนับสนุนกำรจ่ำยคืนเงินประกัน
กำรเช่ำและสนับสนุนกำรซ่อมบำรุงของทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้ ำลงทุนครัง้ แรก ดังนัน้ กองทรัสต์อำจมีควำมเสี่ยง
จำกกำรกู้ยืมเงินดังกล่ำวได้ เนื่องจำกอัตรำดอกเบี ้ยในส่วนที่อตั รำดอกเบี ้ยลอยตัวอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงในระหว่ำง
อำยุเงิ นกู้ และ อำจส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนของกองทรั สต์ และควำมสำมำรถของกองทรั สต์ ในกำรจ่ำย
ผลตอบแทนให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
นอกจำกนี ้ ในกรณีที่กองทรัสต์ไม่สำมำรถชำระดอกเบี ้ยและเงินต้ นตำมที่กำหนดในสัญญำกู้ยืมเงิน หรื อในกรณีที่
กองทรัสต์ขอกู้เงินใหม่เพื่อมำชำระหนี ้เงินกู้เดิม (Refinancing) แต่ไม่ได้ รับอนุมตั ิจำกธนำคำรให้ มีกำรกู้เงินใหม่ จน
ทำให้ กองทรัสต์ไม่สำมำรถชำระดอกเบี ้ยและเงินต้ นตำมที่กำหนดในสัญญำกู้ยืมเงินได้ อนั เป็ นกำรผิดสัญญำกู้ยืมเงิน
กรณีดงั กล่ำว ธนำคำรอำจบังคับจำนองในทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ที่นำไปเป็ นหลักประกันเงินกู้ได้ ตำมหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่กำหนดในสัญญำกู้และสัญญำจำนองที่เกี่ยวข้ อง นอกจำกนี ้ ในกรณีที่มีกำรกู้เงินใหม่เพื่อมำชำระหนี ้เงินกู้
เดิม (Refinancing) กองทรั สต์อำจมีควำมเสี่ยงที่จะไม่ได้ ข้อตกลงในสัญญำกู้เงิ นฉบับใหม่ที่ดีเท่ำกับข้ อตกลงใน
สัญญำกู้ยืมเงินฉบับเดิม หรื อในกรณีที่มีกำรกู้ยืมเงินเพิ่มเติม อำจมีข้อสัญญำที่ห้ำมไม่ให้ กองทรัสต์ได้ มำซึง่ ทรัพย์สนิ
ของกองทรัสต์เพิ่มเติม
อย่ำงไรก็ตำม เมื่อครบกำหนดชำระเงินกู้ในปี ที่ 5 บริ ษัทฯ ในฐำนะผู้จดั กำรกองทรัสต์จะพิจำรณำทำงเลือกในกำร
ระดมทุนด้ วยวิธีต่ำงๆ เช่น กำรเสนอขำยหน่ วยทรัสต์เพิ่มเติม กำรเสนอขำยหุ้นกู้ กำรกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินเพื่อ
ชำระคืนหนี ้เดิม (Refinancing) เป็ นต้ น โดยบริ ษัทฯ จะเลือกวิธีกำรที่ก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์
และกองทรัสต์ บริ ษัทฯ และที่ปรึกษำทำงกำรเงิน มีควำมเห็นว่ำควำมเสีย่ งในกำรระดมทุนเพื่อชำระเงินกู้ในปี ที่ 5 นัน้
ค่อนข้ ำงต่ ำ เมื่อพิ จำรณำจำกหลักประกันกำรกู้ยื มและควำมสำมำรถในกำรชำระหนีข้ องกองทรั สต์ เนื่อ งจำก
อัตรำส่วนกำรกู้ยืมต่อสินทรั พย์รวมอยู่ในระดับที่ต่ำ ประกอบกับอสังหำริ มทรั พย์ที่กองทรัสต์จะเข้ ำไปลงทุนนันมี
้
ควำมสำมำรถที่จะสร้ ำงรำยได้ ให้ กบั กองทรัสต์อย่ำงต่อเนื่อง
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ตระหนักถึงควำมเสี่ยงดังกล่ำวและจะดำเนินกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนของกองทรัสต์และปั จจัย
ภำยนอกต่ำงๆ รวมถึงแนวโน้ มอัตรำดอกเบีย้ อย่ำงสม่ำเสมอ นอกจำกนี ้ บริ ษัทฯ อำจพิจำรณำใช้ เครื่ องมือทำง
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กำรเงินเพื่อลดควำมเสี่ยงดังกล่ำว เช่น บริ กำรธุรกรรมแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี ้ย หรื อกำรดำเนินกำรใดๆ กับเจ้ ำหนี ้
เช่น กำรขอขยำยระยะเวลำกำรชำระหนี ้ กำรผ่อนผันเงื่อนไขที่เป็ นอุปสรรคต่อกำรบริ หำรจัดกำรกองทรัสต์ เป็ นต้ น
โดยกองทรัสต์จะดำเนินกำรดังกล่ำวโดยคำนึงถึงกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง และประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็ น
สำคัญ
(5)

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอันเป็ นผลจากการที่กองทรั สต์ นาเงินประกันการเช่ ามาเป็ นส่ วนหนึ่งของการลงทุน
ในทรั พย์ สินหลักที่ลงทุนครั้ งแรก
ในวันที่กองทรัสต์เข้ ำลงทุน คำดว่ำกองทรัสต์จะได้ รับมอบเงินประกันกำรเช่ำที่เป็ นเงินสดภำยใต้ สั ญญำเช่ำที่มีอยู่
จำกบริ ษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี ้ บิลท์ จำกัดจำนวนรวมทัง้ สิ ้นประมำณ132.9 ล้ ำนบำท (อ้ ำงอิงข้ อมูล ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2557) โดยกองทรัสต์จะใช้ เงินประกันกำรเช่ำจำนวนไม่เกิน 90.0 ล้ ำนบำทซึ่งคิดเป็ นประมำณร้ อยละ 68
ของเงินประกันกำรเช่ำทังหมด
้
เพื่อลงทุนในกำรซื ้อทรัพย์สนิ หลักที่ลงทุนครัง้ แรก ดังนันกองทรั
้
สต์จะมีเงินประกันกำร
เช่ำที่เป็ นเงินสดคงเหลืออยูใ่ นกองทรัสต์เป็ นจำนวนประมำณ 42.9 ล้ ำนบำท ซึ่งคิดเป็ นประมำณร้ อยละ 32 ของเงิน
ประกันกำรเช่ำทังหมด
้
โดยกำรนำเงินดังกล่ำวมำใช้ อำจเพิ่มควำมเสี่ยงในกำรดำรงเงินสดสำรองของกองทรัสต์เพื่อ
รองรับกำรคืนเงินประกันกำรเช่ำดังกล่ำวให้ แก่ผ้ เู ช่ำ ในกรณีที่ต้องมีกำรคืนเงินประกันกำรเช่ำดังกล่ำวตำมสัญญำเช่ำ
อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทฯ มีควำมเห็นว่ำกำรนำเงินประกันกำรเช่ำดังกล่ำวมำใช้ เป็ นส่วนหนึ่งของจำนวนเงินที่ใช้ ในกำร
ลงทุนในทรัพย์สินหลักที่ ลงทุนครัง้ แรก จะช่วยให้ กองทรัสต์มีกำรบริ หำรเงินที่มีประสิทธิภำพมำกขึ ้น โดยจะทำให้
ต้ นทุนในกำรลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์ต่ำลง เมื่อเทียบกับต้ นทุนเงินกู้ยืมหรื อกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม ส่งผล
ให้ ผลตอบแทนต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ดีขึ ้น โดยบริ ษัทฯ ได้ คำนึงถึงระยะเวลำตำมสัญญำเช่ำที่มีอยู่ เงื่อนไขเกี่ยวกับกำร
คืนเงินประกันกำรเช่ำตำมสัญญำเช่ำ และคำนึงถึงกำรบริ หำรควำมเสีย่ งด้ ำนสภำพคล่องของกองทรัสต์ในกำรนำเงิน
ประกันกำรเช่ำมำใช้ อย่ำงรอบคอบ ใน 3 ปี ข้ ำงหน้ ำเงินประกันกำรเช่ำที่ครบกำหนดจะมำกที่สดุ ในปี 2559 เป็ นมูลค่ำ
51.8 ล้ ำนบำท อย่ำงไรก็ตำม ภำระหน้ ำที่ของกองทรัสต์ที่ต้องชำระคืนเงินประกันกำรเช่ำ กรณีผ้ เู ช่ำไม่ต่อสัญญำและ
ไม่มีผ้ มู ำเช่ำทดแทนนัน้ คำดว่ำจะมีจำนวนน้ อยกว่ำจำนวนเงินประกันกำรเช่ำที่ต้องคืนแก่ผ้ เู ช่ำเมื่อครบกำหนดตำม
สัญญำเช่ำอย่ำงเป็ นสำระสำคัญ เนื่องจำกโอกำสที่ผ้ เู ช่ำที่หมดสัญญำในปี นันทั
้ งหมดจะไม่
้
ต่อสัญญำและย้ ำยออก
นัน้ มีโอกำสเป็ นไปได้ น้อยมำก เนื่องจำกเมื่อเริ่ มกำรเช่ำ ผู้เช่ำโรงงำนสำเร็ จรู ปต้ องใช้ เงินลงทุนและระยะเวลำในกำร
ลงทุนเพิ่มเติมจำนวนมำกเพื่อให้ โรงงำนสำมำรถดำเนินสำยกำรผลิตตำมแผนของผู้เช่ำ ได้ ทังนี
้ ้ กำรย้ ำยออกเมื่อ
สิ ้นสุดสัญญำเช่ำ จะทำให้ ผ้ เู ช่ำสูญเสียเงินลงทุนและควำมต่อเนื่องในกำรดำเนินธุรกิจ จึงเป็ นเหตุให้ ผ้ เู ช่ำรำยย่อย
ส่วนใหญ่จะทำกำรต่อสัญญำเช่ำเมื่อหมดสัญญำเช่ำโดยเห็นได้ จำกข้ อมูลในอดีตที่ซึ่งมีอตั รำกำรต่อสัญญำอยู่ ที่
73% (อัตรำกำรต่อสัญญำเฉลี่ยในปี พ.ศ. 2556 และ 2557) นอกเหนือจำกนันทำงกองทรั
้
สต์จะสำมำรถรู้ ล่วงหน้ ำ
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เป็ นระยะเวลำประมำณ 3-6 เดือนว่ำผู้เช่ำเดิมจะต่อสัญญำหรื อไม่ และมีเวลำเพียงพอที่จะหำผู้เช่ำทดแทนได้
ทันเวลำ
นอกเหนือจำกนี ้ กองทรั สต์ ได้ จัดเตรี ยมวงเงินกู้หมุนเวียนเป็ นวงเงิ นประมำณ 120 ล้ ำนบำท (เป็ นวงเงิน ที่มีกำร
ทบทวนวงเงินทุกปี ) เพื่อใช้ ในกำรสนับสนุนกำรจ่ำยคืนเงินประกันกำรเช่ำ ซึง่ จะสำมำรถช่วยลดควำมเสีย่ งเรื่ องสภำพ
คล่องของเงินประกันกำรเช่ำดังกล่ำวได้
1.3

ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

(1)

ความเสี่ยงทางการเมืองของประเทศไทย
ด้ วยเหตุของสถำนกำรณ์ควำมขัดแย้ งทำงกำรเมืองในปั จจุบนั หำกมีเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบเกิดขึ ้นอำจส่งผลกระทบ
ต่อสภำวะเศรษฐกิจของประเทศไทยซึง่ อำจจะก่อให้ เกิดผลกระทบรุนแรงต่อสถำนะทำงกำรเงินของกองทรัสต์ ดังนัน้
บริ ษัทฯ จึงไม่สำมำรถรับรองได้ ว่ำสภำวะทำงกำรเมืองของประเทศไทยในปั จจุบั นหรื อในอนำคตจะไม่มีผลกระทบ
อย่ำงมีนยั สำคัญต่อกำรดำเนินกิจกำร สถำนะทำงกำรเงิน ผลกำรดำเนินกิจกำรและกำรเติบโตของกองทรัสต์

(2)

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจภายในประเทศ และปั จจัยมหภาคอื่น ๆ
เนื่องจำกกลุม่ ผู้เช่ำหลักของอสังหำริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์จะลงทุนเป็ นผู้ประกอบกำรจำกต่ำงประเทศ ซึ่งใช้ ประเทศ
ไทยเป็ นฐำนกำรผลิตและส่งออกสินค้ ำไปจำหน่ำยในภูมิภำคเอเชียและทัว่ โลก โดยผู้เช่ำซึ่งเป็ นผู้ประกอบกำรจำก
ญี่ปนมี
ุ่ จำนวนมำกที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 63.66 ของรำยได้ คำ่ เช่ำของสินทรัพย์ ที่กองทรัสต์จะเข้ ำลงทุนในรอบปี บัญชี
2557 (ถึง 31 ธันวำคม 2557) รองลงมำได้ แก่ ผู้ประกอบกำรจำกอเมริ กำเหนือ คิดเป็ นร้ อยละ 12.21 สหภำพยุโรป
คิดเป็ นร้ อยละ 11.62 เอเชีย คิดเป็ นร้ อยละ 6.51 ออสเตรเลีย คิดเป็ นร้ อยละ 4.59 และที่เหลือ เป็ นผู้ประกอบกำรชำว
ไทย คิดเป็ นร้ อยละ 1.41 ซึ่งปั จจัยสำคัญที่มีอิทธิ พลต่อกำรขยำยกำรลงทุนของภำคเอกชน โดยเฉพำะกำรลงทุน
โดยตรงจำกต่ำงประเทศ (Foreign Direct Investment : FDI) ได้ แก่ ภำวะเศรษฐกิจโลก กำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์
มวลรวมภำยในประเทศ (GDP) อัตรำแลกเปลี่ยน อัตรำดอกเบี ้ย อัตรำค่ำแรงขันต
้ ่ำ มำตรกำรส่งเสริ มกำรลงทุน
ของหน่วยงำนภำครั ฐ เป็ นต้ น ดังนัน้ หำกปั จจัยดังกล่ำวข้ ำงต้ นมีกำรเปลี่ยนแปลงไปในทิศทำงที่เป็ นอุปสรรคหรื อ
ข้ อจำกัดต่อกำรขยำยลงทุนของผู้ประกอบกำร ย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อกำรตัดสินใจลงทุนในไทย ต่อเนื่องถึง
ธุรกิจให้ เช่ำอำคำรโรงงำนหรื อคลังสินค้ ำเพื่อใช้ ประกอบกำรธุรกิจทังในแง่
้
อตั รำกำรเช่ำและรำคำเช่ำไปในทิศทำง
เดียวกัน
ทังนี
้ ้ รำยงำนของธนำคำรโลก เมื่อเดือนเมษำยน 2557 คำดกำรณ์เศรษฐกิจไทยในปี 2557 จะขยำยตัวร้ อยละ 3.0
ต่ำกว่ำประเทศในอำเซียนที่ขยำยตัวเฉลี่ยร้ อยละ 4.8 เนื่องจำกมีควำมเสี่ยงและแรงกดดันต่อกำรขยำยตัวของ
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เศรษฐกิ จไทยจำกหลำยปั จจั ย อำทิ กำรฟื ้นตัวของเศรษฐกิ จโลกที่อำจจะต่ำกว่ำที่คำดกำรณ์ กำรชะลอตัวของ
เศรษฐกิจจีน สถำนกำรณ์กำรเมืองภำยใน ประเทศ ควำมล่ำช้ ำของโครงกำรลงทุนภำครัฐ กำรระมัดระวังในกำรใช้
จ่ำยของภำคครัวเรื อน เป็ นต้ น อย่ำงไรก็ดี สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริ มกำรลงทุน (บีโอไอ) เปิ ดเผยว่ำ ในปี 2557
ปั จจัยเชิงบวกที่จะช่วยสนับสนุนกำรลงทุนในประเทศไทย ได้ แก่ กำรขยำยกำรลงทุนอย่ำงต่อเนื่องของอุตสำหกรรม
หลักในไทยเพื่อเตรี ยมรองรับกำรเปิ ดประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (Asean Economics Community : AEC) เช่น
อุตสำหกรรมยำนยนต์ พลังงำนทดแทน กำรขนส่งทำงอำกำศ กำรแปรรู ปสินค้ ำเกษตร เป็ นต้ น ขณะที่ควำมสนใจ
ลงทุนในไทยจำกนักลงทุนญี่ปนยั
ุ่ งมีอย่ำงต่อเนื่อง อีกทังภำวะเศรษฐกิ
้
จโลกมีสญ
ั ญำณกำรฟื น้ ตัว ภำคกำรส่งออก
ไทยมีกำรปรับตัวดีขึ ้น อัตรำดอกเบี ้ยและอัตรำเงินเฟ้ อภำยในประเทศอยู่ในระดับต่ำ รวมทังมำตรกำรส่
้
งเสริ มกำร
ลงทุนอย่ำงต่อเนื่อง ได้ แก่ มำตรกำรส่งเสริ มกิจกำรเอสเอ็มอี มำตรกำรส่งเสริ มอีโคคำร์ รุ่นที่ 2 ซึ่งจะช่วยเร่ งรัดให้ เกิด
กำรลงทุนในไทย
(3)

ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ อุบัติภัย และการก่ อวินาศภัย
ในกำรจัดหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สินของกองทรัสต์ ทรัพย์สินดังกล่ำวอำจได้ รับควำมเสียหำยจำกภัยธรรมชำติ
อุบตั ิภยั และกำรก่อวินำศภัย ดังนัน้ เพื่อเป็ นกำรบรรเทำภำระควำมเสียหำยในทรัพย์สินของกองทรัสต์ รวมถึงกำร
ชดเชยควำมสูญ เสีย ต่อ ชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของผู้เ ช่ ำ ทรั พ ย์ สิน และเพื่ อ ให้ ได้ เ งื่ อ นไขกำรท ำประกัน ภัย ที่ ดี ที่ สุด
กองทรัสต์จะดำเนินกำรจัดให้ มีกำรทำประกันภัยในทรัพย์สนิ ดังกล่ำว โดยให้ มีระยะเวลำควำมคุ้มครองทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ตลอดเวลำในวงเงินประกันที่สอดคล้ องกับมำตรฐำนกำรประกันภัยของอำคำรที่มีลกั ษณะและกำรใช้ งำน
ใกล้ เ คี ย งกัน กับ ทรั พ ย์ สิน ของกองทรั ส ต์ ที่ ลงทุน ทัง้ หมด เช่ น กำรประกัน ควำมเสี่ย งภัย ทรั พ ย์ สิน (All Risks
Insurance) (ไม่รวมกำรก่อกำรร้ ำย) และกำรประกันภัยควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก (Public Liability Insurance)
เป็ นต้ น
อย่ำงไรก็ ดี หลังจำกเหตุกำรณ์ มหำอุทกภัยที่เกิ ดขึน้ เมื่อปลำยปี 2554 ทำให้ ธุรกิจประกันภัยมีกำรเปลี่ยนแปลง
นโยบำยกำรรับประกันภัยโดยเฉพำะกำรพิจำรณำรับควำมเสีย่ งเรื่ องภัยธรรมชำติ เช่น ภัยน ้ำท่วม ภัยแผ่นดินไหว ภัย
ลมพำยุ เป็ นต้ น บำงบริ ษัทประกันภัยไม่รับทำประกันภัย หรื อบำงบริ ษัทประกันภัยก็รับทำประกันภัยโดยเก็บค่ำเบี ้ย
ในอัตรำที่สงู และจำกัดวงเงินควำมคุ้มครอง กองทรัสต์ได้ พยำยำมจัดหำประกันภัยในเรื่ องดังกล่ำวภำยใต้ เงื่อนไขที่ดี
ที่สดุ สำหรับกองทรัสต์โดยมีคำ่ เบี ้ยประกันภัยที่เหมำะสม อย่ำงไรก็ดี ควำมคุ้มครองในเรื่ องดังกล่ำวแบบวงเงินจำกัด
ควำมรั บผิดคิดเป็ นสัดส่วนน้ อยมำกเมื่อเทียบกับมูลค่ำทรัพย์สินของกองทรัสต์ ทัง้ นี ้ จำกเหตุกำรณ์ มหำอุทกภัย
ดังกล่ำว ทังภำครั
้
ฐบำลและเอกชนต่ำงมีกำรเตรี ยมแผนป้องกันปั ญหำน ้ำท่วม โดยภำครัฐบำลได้ ตงงบประมำณ
ั้
จำนวนมำก เพื่อใช้ ในกำรวำงระบบกำรบริ หำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำอย่ำงยัง่ ยืน และระบบแก้ ไขปั ญหำอุทกภัยของ
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ประเทศ สำหรับภำคเอกชนเอง ผู้ประกอบกำรแต่ละนิคมอุตสำหกรรมที่ได้ รับผลกระทบจำกเหตุกำรณ์มหำอุทกภัยนี ้
ต่ำงก็เร่งดำเนินกำรก่อสร้ ำงคันกันน
้ ้ำป้องกันน ้ำรอบนิคมอุตสำหกรรม
เมื่อเดือนตุลำคม 2556 ได้ เกิดปั ญหำน ้ำท่วมในพื ้นที่อุตสำหกรรมภำคตะวันออก เนื่องจำกได้ รับอิทธิ พลจำกพำยุ
ไต้ ฝนนำรี
ุ่
จนทำให้ มีปริ มำณน ้ำฝนมำก ซึง่ ส่งผลกระทบทำให้ พื ้นที่บำงส่วน โดยเฉพำะบริ เวณที่ติดกับคลองระบำยน ้ำ
ในนิคมอุตสำหกรรมอมตะนครประสบปั ญหำน ้ำท่วมขังในขณะนัน้ อย่ำงไรก็ดี นิคมอุตสำหกรรมอมตะนครได้ บริ หำร
จัดกำรและสำมำรถระบำยน ้ำได้ หมดภำยในเวลำไม่กี่วนั จึงส่งผลกระทบในช่วงระยะเวลำสันๆ
้ ต่อกำรดำเนินกิจกำร
ในนิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร โดยเกิดน ้ำท่ วมขังบริ เวณผิวกำรจรำจรทำให้ กำรเดินทำงภำยในนิคมอุตสำหกรรม
อมตะนครไม่สะดวก แต่มิได้ ส่งผลกระทบท่วมไปยังพืน้ ที่ภำยในอำคำรโรงงำนแต่อย่ำงใด นอกจำกนี ้ เหตุกำรณ์
ดังกล่ำว มิได้ มีผลกระทบต่อนิคมอุตสำหกรรมอมตะซิตี ้
จำกเหตุกำรณ์ข้ำงต้ น ในปั จจุบนั นิคมอุตสำหกรรมอมตะนครซึ่ งเป็ นที่ตงของทรั
ั้
พย์สินที่กองทรัสต์จะเข้ ำลงทุนครัง้
แรกนัน้ ได้ รับกำรพัฒนำและอยู่ระหว่ำงกำรปรับโครงสร้ ำงระบบกำรจัดกำรและระบำยน ้ำภำยในนิคมอุตสำหกรรม
อมตะนครตำมแผนรั บ มื อ เพื่ อ ป้ องกัน และแก้ ไขปั ญ หำน ำ้ ท่ ว ม เพื่ อ สร้ ำงควำมเชื่ อ มั่น ให้ แ ก่ นัก ลงทุน ซึ่ ง เป็ น
ผู้ประกอบกำรที่เช่ำพื ้นที่ในนิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร อำทิเช่น


กำรสร้ ำงคันกันน
้ ้ำเพิ่มเติมในบริ เวณที่เป็ นจุดเสีย่ งที่น ้ำอำจไหลเข้ ำสูบ่ ริ เวณนิคมอุตสำหกรรม รวมทัง้ เพิ่ม
ควำมสูงของคันกันน
้ ้ำโดยรอบนิคมอุตสำหกรรมให้ มีระดับตังแต่
้ 4 ถึง 4.5 เมตร และเพิ่มแนวคันกันน
้ ้ำเพื่อ
ป้องกันน ้ำย้ อนกลับเข้ ำทำงท่อน ้ำขณะน ้ำขึ ้นสูง



สร้ ำงทำงระบำยน ้ำเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรผันน ้ำลงสูค่ ลองโดยรอบนิคมอุตสำหกรรม



สำหรับส่วนที่เป็ นคลองดินจะดำเนินกำรดำดคอนกรี ตเพื่อผันน ้ำออกจำกนิคมอุตสำหกรรมให้ เร็ วขึ ้น



จัดให้ มีกำรขุดลอกคลองทังหมดโดยรอบนิ
้
คมอุตสำหกรรมให้ เรี ยบร้ อยก่อนฤดูฝน



เพิ่มจำนวนปั๊ มน ้ำและเครื่ องผลักดันน ้ำเพื่อรองรับในกรณีกำรระบำยน ้ำล่ำช้ ำหรื อน ้ำท่วมขัง



ประสำนงำนเพื่อเตรี ยมควำมพร้ อมร่วมกับหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้ อง เพื่อหำรื อและแก้ ไขปั ญหำร่ วมกัน
อย่ำงเป็ นระบบและเป็ นไปในทิศทำงเดียวกัน

ซึง่ ขณะนี ้กำรปรับปรุงระบบกำรระบำยน ้ำได้ ดำเนินกำรก่อสร้ ำงแล้ วเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว
อนึง่ สำหรับทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์จะลงทุนครัง้ แรกซึ่งตังอยู
้ ่ในนิคมอุตสำหกรรมอมตะซิตี ้นัน้ อำจไม่ได้ รับผลกระทบ
จำกปั ญหำน ้ำท่วมอย่ำงมีนยั สำคัญ เนื่องจำกตังอยู
้ ่บนพื ้นที่ที่สงู กว่ำระดับน ้ำทะเล โดยมีควำมสูงตังแต่
้ ระดับ 80
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เมตร จนถึงระดับ 120 เมตร อย่ำงไรก็ดี กรณีมีฝนตกหนักอย่ำงต่อเนื่องเป็ นระยะเวลำนำน พื ้นผิวจรำจรของถนนใน
โครงกำรบริ เวณที่เป็ นจุดลำดต่ำอำจมีปัญหำน ้ำท่วมขังบ้ ำง แต่ด้วยประสิทธิภำพของระบบบริ หำรจัดกำรระบำยน ้ำ
โดยรอบของนิคมอุตสำหกรรมอมตะซิตี ้ที่ได้ รับกำรพัฒนำแล้ ว จะทำให้ สำมำรถระบำยน ้ำท่วมขังบริ เวณผิวกำรจรำจร
ออกสูค่ ลองระบำยน ้ำได้ อย่ำงรวดเร็ ว
(4)

ความเสี่ยงจากกรณีทรั พย์ สินที่กองทรั สต์ เข้ าลงทุนถูกเวนคืน
กองทรัสต์อำจมีควำมเสีย่ งในกรณีที่หน่วยงำนของรัฐเวนคืนทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้ ำลงทุน ซึ่ งจะทำให้ กองทรัสต์ไม่
อำจใช้ ทรัพย์ สินที่กองทรัสต์เข้ ำลงทุนเพื่อประโยชน์ ในกำรดำเนินธุรกิจต่อไปได้ นอกจำกนี ้ กรณีที่เกิดเหตุกำรณ์
ดังกล่ำว กองทรัสต์อำจไม่ได้ รับค่ำชดเชยจำกกำรเวนคืน หรื อได้ รับค่ำชดเชยดังกล่ำวน้ อยกว่ำมูลค่ำที่กองทรัสต์ใช้ ใน
กำรลงทุนในทรั พย์ สิน ซึ่ งอำจส่งผลให้ ผลตอบแทนที่ผ้ ูถือหน่วยทรั สต์ จะได้ รับจำกกำรลงทุนไม่เป็ นไปตำมที่ได้
ประมำณกำรไว้ ทงในส่
ั ้ วนของประโยชน์ตอบแทนและเงินลงทุน ทังนี
้ ้ จำนวนเงินค่ำชดเชยที่กองทรัสต์จะได้ รับนัน้
ขึ ้นอยู่กบั เงื่อนไขตำมที่กำหนดในสัญญำที่เกี่ยวข้ อง ระยะเวลำกำรใช้ ประโยชน์ในทรั พย์สินที่เหลืออยู่ภำยหลังจำก
กำรถูกเวนคืน รวมถึงจำนวนเงินค่ำชดเชยที่ได้ รับจำกกำรเวนคืน
จำกกำรที่บริ ษัทฯ ได้ ศึกษำข้ อมูลตำมพระรำชกฤษฎีกำกำหนดเขตที่ดินในบริ เวณที่จะเวนคืนในท้ องที่ที่ทรัพย์สินที่
กองทรัสต์จะเข้ ำลงทุนตังอยู
้ ่ พบว่ำที่ตงของทรั
ั้
พย์สนิ ของกองทรัสต์ ที่จะลงทุนทังสองแห่
้
งดังกล่ำวยังไม่ตกอยู่ภำยใต้
เขตเวนคืนโดยเฉพำะเจำะจง ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ไม่สำมำรถประเมินถึงโอกำสในกำรถูกเวนคืนได้ เนื่องจำกกำรเวนคืนที่ดิน
เป็ นนโยบำยและควำมจำเป็ นในกำรใช้ พื ้นที่ของรัฐบำลในอนำคต

(5)

ความเสี่ยงจากกาไรขั้นต้ นที่ได้ รับจากการจัดหาผลประโยชน์ ในอสังหาริ มทรั พย์ ของกองทรั สต์ อาจได้ รับ
ผลกระทบทางลบจากหลายปั จจัย
กำไรขันต้
้ นที่ได้ จำกกำรจัดหำผลประโยชน์ในอสังหำริ มทรัพย์ของกองทรัสต์อำจได้ รับผลกระทบทำงลบจำกหลำย
ปั จจัย ได้ แก่


กรณีที่มีพื ้นที่ว่ำงจำกกำรที่สญ
ั ญำเช่ำหมดอำยุ หรื อมีกำรเลิกสัญญำเช่ำที่ทำให้ อัตรำกำรเช่ำพืน้ ที่ลด
น้ อยลง เป็ นผลให้ กำไรขันต้
้ นที่กองทรัสต์ได้ รับลดลง



ควำมสำมำรถของผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ในกำรจัดเก็บค่ำเช่ำจำกผู้เช่ำ



จำนวนเงินค่ำเช่ำที่ผ้ เู ช่ำต้ องจ่ำย ตลอดจนข้ อตกลงและเงื่อนไขในกำรต่อสัญญำเช่ำ และกำรทำสัญญำเช่ำ
รำยใหม่นนมี
ั ้ เงื่อนไขที่ด้อยกว่ำสัญญำเดิม
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สภำวะตลำดอสังหำริ มทรัพย์ สภำวะทำงเศรษฐกิจทังภำยในประเทศและทั
้
ว่ โลก



ควำมสำมำรถของบริ ษัทฯ ในกำรจัดให้ มีหรื อรักษำไว้ ซงึ่ กำรประกันภัยที่เพียงพอ



กำรเปลีย่ นแปลงด้ ำนกฎหมำยและหลักเกณฑ์ตำ่ งๆ ที่ควบคุมอสังหำริ มทรัพย์ กำรใช้ กำรจัดเขตพื ้นที่ ภำษี
และค่ำธรรมเนียมที่ต้องชำระให้ แก่รัฐบำล กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวอำจส่งผลให้ ค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริ หำร
จัดกำรอสังหำริ มทรัพย์เพิ่มสูงขึ ้น หรื อมีค่ำใช้ จ่ำยในกำรดำเนินกำรที่ไม่สำมำรถคำดหมำยได้ ทังนี
้ ้ เพื่อให้
สำมำรถปฏิ บัติ ต ำมกฎระเบี ยบที่ เปลี่ยนแปลงไปนัน้ สิท ธิ ต่ำ งๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับอสังหำริ ม ทรั พ ย์ อำจมี
ข้ อจำกัดอันเป็ นผลมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงแก้ ไขกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องกับมำตรฐำนอำคำร หรื อกำรวำงผัง
เมือง หรื อกำรใช้ บงั คับกฎหมำยใหม่ที่เกี่ยวข้ องกับกำรพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์ และ



ภัยพิบตั ิธรรมชำติ เหตุสดุ วิสยั กำรโจมตีของผู้ก่อกำรร้ ำย กำรจลำจล และเหตุกำรณ์อื่นใดที่อยู่นอกเหนือ
ควำมควบคุมของบริ ษัทฯ

(6)

ความเสี่ยงเกี่ยวกับอสังหาริมทรั พย์ ท่กี องทรั สต์ ถอื ครองนั้นอาจมีค่าใช้ จ่ายเกีย่ วกับอสังหาริมทรั พย์ เพิ่มขึน้
รวมทั้งค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินการต่ างๆ เพิ่มขึ้น
ควำมสำมำรถของกองทรัสต์ในกำรจ่ำยผลประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์อำจได้ รับผลกระทบทำงลบหำก
ค่ำใช้ จ่ำยเกี่ยวกับอสังหำริ มทรัพย์และค่ำใช้ จ่ำยในกำรดำเนินกำรต่ำงๆ เพิ่มขึ ้นโดยรำยได้ ไม่เพิ่มขึ ้นตำม
ปั จจัยที่อำจส่งผลให้ คำ่ ใช้ จ่ำยเกี่ยวกับอสังหำริ มทรัพย์และค่ำใช้ จ่ำยในกำรดำเนินกำรเพิ่มสูงขึ ้นอำทิ


กำรเพิ่มขึ ้นของค่ำใช้ จ่ำยในกำรบำรุงรักษำ



กำรเพิ่มขึ ้นของภำษี ที่เกี่ยวข้ องกับอสังหำริ มทรัพย์ รวมทังค่
้ ำธรรมเนียมอื่นๆ ตำมกฎหมำย



กำรเพิ่มขึ ้นของค่ำใช้ จ่ำยสำธำรณูปโภค



กำรเพิ่มขึ ้นของค่ำบริ กำรสำหรับผู้รับจ้ ำงช่วง



กำรเพิ่มขึ ้นของเบี ้ยประกันภัย



ควำมเสียหำยหรื อควำมชำรุ ดบกพร่ องของอสังหำริ มทรัพย์ หรื อผลกระทบทำงสิ่งแวดล้ อมที่เกิดขึ ้นจำก
อสังหำริ มทรัพย์ซงึ่ ต้ องมีกำรแก้ ไขโดยต้ องใช้ ค่ำใช้ จ่ำยในกำรดำเนินกำร ซึ่งค่ำใช้ จ่ำยในกำรดำเนินกำรใน
ส่วนนี ้ไม่สำมำรถคำดหมำยได้



กำรเพิ่มขึ ้นของอัตรำเงินเฟ้ อ และ
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กำรเปลี่ยนแปลงกฎหมำย กฎระเบียบ ข้ อบังคับ รวมทังนโยบำยของรั
้
ฐบำลซึ่งอำจเพิ่มค่ำใช้ จ่ำยในกำร
ปฏิบตั ิตำมกฎหมำย กฎระเบียบ ข้ อบังคับ และนโยบำยที่เปลีย่ นแปลงนัน้

(7)

ความเสี่ ยงเกี่ยวกั บ เงิน ชดเชยจากการประกั นภั ยทรั พย์ สินอาจไม่ ค้ ุ มกั บ ผลประโยชน์ ทางเศรษฐกิจ ที่
กองทรั สต์ อาจสูญเสีย
กำรประกอบธุรกิจของกองทรัสต์มีควำมเสีย่ งด้ ำนกำรดำเนินกำรและกำรใช้ ประโยชน์ในทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้ ำ
ลงทุนครั ง้ แรก แม้ ว่ำกองทรั สต์ จะต้ องจัดให้ มีกำรประกันภัยในทรั พ ย์ สินที่กองทรั สต์ จ ะเข้ ำลงทุนครั ง้ แรกอย่ำ ง
เพียงพอและเหมำะสมซึ่งจะเป็ นไปตำมข้ อกำหนดของกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องแล้ วก็ ตำม แต่อตั รำเงินชดเชยในกรณีที่
ทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์จะเข้ ำลงทุนครัง้ แรกเกิดควำมเสียหำยอำจไม่ค้ มุ กับผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจที่กองทรัสต์อำจ
ได้ รับ เช่น ควำมสูญเสียจำกสงครำม กำรก่อจลำจล อุทกภัย เป็ นต้ น หรื อกองทรัสต์อำจไม่สำมำรถใช้ สิทธิเรี ยกร้ อง
ตำมที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัยที่เกี่ยวข้ องได้ ไม่ว่ำทังหมดหรื
้
อแต่บำงส่วน หรื ออำจเกิดควำมล่ำช้ ำในกำรชดเชย
ควำมเสียหำยตำมกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่ำวได้ โดยที่ไม่ใช่ควำมผิดของกองทรัสต์
กองทรัสต์อำจมีควำมเสี่ยงจำกควำมสูญเสียทำงกำรเงิน เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ร้ำยแรงซึ่งทำให้ กองทรัสต์อำจไม่ได้ รับ
กำรชดเชยควำมเสียหำยอย่ำงเพียงพอ หรื อไม่สำมำรถจัดให้ มีกำรประกันภัยประเภทดังกล่ำวได้ ซึง่ อำจส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อผลตอบแทนที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์คำดว่ำจะได้ รับ
อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทฯ จะดำเนินกำรจัดทำประกันภัยโดยระบุรำยละเอียดดังนี ้




ประกันภัยควำมเสีย่ งภัยทรัพย์สนิ (All Risks Insurance)
-

ผู้เอำประกันภัยร่วม: ผู้ให้ ก้ ู และทรัสตีกระทำในนำมของกองทรัสต์

-

ผู้รับผลประโยชน์: ผู้ให้ ก้ ู (ทรัสตีกระทำในนำมของกองทรัสต์ในกรณีที่ไม่มีกำรกู้ยืม)

-

ผู้รับผิดชอบเบี ้ยประกัน: ผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์

-

ทุนประกันมีจำนวนไม่น้อยกว่ำมูลค่ ำทรัพย์สินทดแทนทรัพย์สินหลักที่ลงทุนครัง้ แรกซึ่งเป็ นมูล
ค่ำที่ยงั ไม่หกั ค่ำเสื่อมรำคำที่เกี่ยวข้ อง (Full Replacement Cost) ของทรัพย์สินหลักที่ลงทุนครัง้
แรก ตำมที่ ระบุในรำยงำนประเมิ นมูลค่ำทรั พย์ สิน ที่จัดท ำขึน้ ฉบับล่ำสุด ในขณะที่ได้ เ ข้ ำ ท ำ
สัญญำประกันภัยหรื อในขณะที่มีกำรต่ออำยุกรมธรรม์ประกันภัยนันๆ
้

ประกันภัยควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก (Public Liability Insurance)
-

ผู้เอำประกันภัย: ทรัสตีกระทำในนำมของกองทรัสต์

-

ผู้รับผลประโยชน์: บุคคลภำยนอก
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-

ผู้รับผิดชอบเบี ้ยประกัน: ผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์

โดยประกันภัยที่มีอยู่ในปั จจุบนั และยังไม่หมดอำยุเมื่อกองทรัสต์เข้ ำลงทุนในทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้ ำลงทุนครัง้
แรกจะต้ องมีกำรดำเนินกำรเปลี่ยนรำยละเอียดในประกันภัยให้ เป็ นไปตำมย่อหน้ ำก่อนหน้ ำ โดยในระหว่ำงกำร
ดำเนินกำรเปลีย่ นแปลงซึง่ อำจจะต้ องใช้ เวลำ เนื่องจำกอมตะ ซัมมิทในฐำนะผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ต้องดำเนินกำร
ให้ ผ้ เู ช่ำรำยย่อยแต่ละรำยในฐำนะผู้จัดทำประกันภัย และผู้เอำประกันภัยเดิมเป็ นผู้ติดต่อดำเนินกำรเปลี่ยนแปลง
อย่ำงไรก็ตำมในระหว่ำงดำเนินกำรอมตะ ซัมมิทซึ่งเป็ นผู้รับผลประโยชน์ ในประกันภัยควำมเสี่ยงภัยทรัพย์สินใน
ปั จจุบนั จะให้ คำรับรองในกำรส่งมอบเงินชดเชยที่ได้ รับจำกบริ ษัทประกันให้ แก่ผ้ ใู ห้ ก้ ู และ/หรื อทรัสตีกระทำในนำม
ของกองทรัสต์ตำมที่ตกลงในสัญญำตกลงกระทำกำรระหว่ำงกองทรัสต์และอมตะ ซัมมิท
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ มีควำมคิดเห็นว่ำวงเงินประกันภัยขันต
้ ่ำมีควำมพอเพียงและเหมำะสมเนื่องจำกวงเงินประกันภัยขันต
้ ่ำ
ครอบคลุมมูลค่ำทังหมดของทรั
้
พย์สิน และเพียงพอต่อกำรทดแทนมูลค่ำของทรัพย์สินในกรณีที่ทรัพย์สินดังกล่ำว
ชำรุดเสียหำย โปรดพิจำรณำรำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรเข้ ำทำสัญญำประกันภัยประเภทต่ำงๆ ของกองทรัสต์
ในส่วนที่ 2 ข้ อ 2.1.7 หัวข้ อ กำรประกันภัยในทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์เข้ ำลงทุน
(8)

ความเสี่ยงเกี่ยวกับผู้เช่ าอสังหาริมทรั พย์ ท่กี องทรั สต์ ลงทุนอาจไม่ ต่ออายุสัญญาเช่ า
อสังหำริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุนบำงแห่ง อำจประสบกับเหตุกำรณ์ที่สญ
ั ญำเช่ำจำนวนมำกจะครบกำหนดอำยุใน
ช่วงเวลำเดียวกัน (โดยข้ อมูล ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2558 จะมีพื ้นที่เช่ำภำยใต้ สญ
ั ญำเช่ำที่ครบกำหนดในปี 2559
ประมำณร้ อยละ 44) ควำมถี่ของกำรต่ออำยุสญ
ั ญำเช่ำและวิธีกำรคำนวณค่ำเช่ำทำให้ ผลประกอบกำรของกองทรัสต์
ขึ ้นอยูก่ บั ควำมผันผวนของรำคำตลำดของค่ำเช่ำ ซึง่ ในช่วงตลำดขำลงอำจนำไปสูก่ ำรมีอำคำรว่ำงมำกขึ ้น และอัตรำ
ค่ำเช่ำที่ลดลงอำจทำให้ รำยได้ จำกค่ำเช่ำลดต่ำลง ผู้เช่ำทังหมดอำจไม่
้
ต่ออำยุสญ
ั ญำเช่ำ หรื อด้ วยสภำวะของตลำด
ผู้เช่ำอำจต่ออำยุสญ
ั ญำเช่ำภำยใต้ เงื่อนไขที่กองทรัสต์ได้ รับประโยชน์ด้อยลงกว่ำที่เคยได้ รับตำมสัญญำเช่ำที่มีอยู่ใน
ปั จจุบัน หำกอัตรำค่ำ เช่ำ ใหม่เมื่ อมีก ำรต่ออำยุ หรื อเมื่อ มีกำรให้ เช่ำ ใหม่ต่ำกว่ำอัตรำที่ค ำดว่ำจะได้ รั บอย่ำงมี
นัยสำคัญแล้ ว จะส่งผลกระทบในทำงลบต่อผลกำรดำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของกองทรัสต์ นอกจำกนี ้ หำกมีผ้ ู
เช่ำรำยใดบอกเลิกสัญญำเช่ำ หรื อไม่ตอ่ อำยุสญ
ั ญำเช่ำ บริ ษัทฯ ไม่สำมำรถรับประกันได้ ว่ำกองทรัสต์จะสำมำรถนำ
อำคำรที่วำ่ งออกให้ เช่ำใหม่ได้ ด้วยอัตรำค่ำเช่ำเดิม

(9)

ความเสี่ยงอันเกิดจากความสามารถในการปล่ อยเช่ าและการชาระค่ าเช่ าของผู้เช่ า
ควำมสำเร็ จทำงด้ ำนผลกำรดำเนินงำนของกองทรัสต์ส่วนหนึ่งขึ ้นอยู่กับควำมสำมำรถในกำรชำระค่ำเช่ำของผู้เช่ำ
ดังนัน้ ควำมไม่มนั่ คงของฐำนะกำรเงินของผู้เช่ำรำยใหญ่ หรื อผู้เช่ำรำยเล็กจำนวนหลำยรำยรวมกัน อัตรำกำรว่ำง
ของโรงงำนเนื่องจำกกำรผิดสัญญำของผู้เช่ำ หรื อกำรไม่ต่อสัญญำเช่ำหลังจำกสัญญำเช่ำหมดอำยุ อำจส่งผล
73

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิ การเช่าอมตะซัมมิ ทโกรท

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

กระทบในด้ ำนลบต่อผลกำรดำเนินงำนของกองทรัสต์ โดยปกติผ้ เู ช่ำจะต้ องวำงเงินประกันกำรเช่ำเป็ นมูลค่ำเท่ำกับค่ำ
เช่ำประมำณ 3-4 เดือน ซึง่ กองทรัสต์สำมำรถริ บเงินประกันกำรเช่ำดังกล่ำวได้ หำกกองทรัสต์ไม่สำมำรถเรี ยกเก็บค่ำ
เช่ำจำกผู้เช่ำได้ ตำมกำหนด อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีที่กองทรัสต์จำเป็ นต้ องให้ ผ้ เู ช่ำย้ ำยออกจำกทรัพย์สินที่เช่ำตำม
กฎหมำยเนื่องจำกผู้เช่ำไม่ยอมจ่ำยค่ำเช่ำหรื อผิดสัญญำเช่ำนัน้ ระยะเวลำตำมกฎหมำยและ/หรื อ ระยะเวลำในทำง
ปฏิบตั ิที่ใช้ ในกำรดำเนินกำรให้ ผ้ เู ช่ำย้ ำยออก และ/หรื อ เวลำที่ใช้ ในกำรหำผู้เช่ำใหม่อำจนำนเกินกว่ำ 3-6 เดือน ซึ่ง
ควำมล่ำช้ ำดังกล่ำวอำจส่งผลกระทบโดยตรงต่อรำยได้ ของกองทรัสต์ได้
(10)

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของผู้เช่ า และ/หรือ อุตสาหกรรมของผู้เช่ า และ/หรือ สัญชาติ ของผู้เช่ า
เมื่อพิจำรณำข้ อมูลสัดส่วนของรำยได้ ที่ได้ รับจำกผู้เช่ำทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์จะเข้ ำลงทุนครัง้ แรก ณ วันที่ 31 ธันวำคม
พ.ศ.2557 พบว่ำ สัดส่วนผู้เช่ำซึง่ ทำธุรกิจประเภทอะไหล่รถยนต์จำกประเทศต่ำงๆ เท่ำกับร้ อยละ 19 ของสัดส่วนของ
รำยได้ รวม4 ดังนัน้ หำกผู้เช่ำซึ่งทำธุรกิจประเภทอะไหล่รถยนต์ดงั กล่ำวไม่สำมำรถชำระค่ำเช่ำ ยกเลิกสัญญำเช่ำ
หรื อไม่ต่อสัญญำ จะส่งผลกระทบในด้ ำนลบต่อรำยได้ ของกองทรัสต์ นอกจำกนี ้ ผู้เช่ำทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้ ำ
ลงทุนยังมีกำรกระจุกของสัญชำติผ้ เู ช่ำจำกประเทศญี่ ปนซึ
ุ่ ่งมีกำรประกอบธุรกิจที่แตกต่ำงกัน จำนวนร้ อยละ 64
(โปรดพิจำรณำรำยละเอียดเพิ่มเติมในข้ อ 2.1.4 หัวข้ อภำพรวมกำรดำเนินธุรกิจของโครงกำร ตำรำงที่ 19 : สัดส่วน
ของรำยได้ ที่ได้ รับจำกผู้เช่ำทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้ ำลงทุ น) ดังนัน้ หำกประเทศของผู้เช่ำหลักดังกล่ำวเกิดกำร
เปลีย่ นแปลงทำงโครงสร้ ำงอุตสำหกรรม หรื อเกิดปั ญหำควำมสัมพันธ์ ระหว่ำงประเทศกับประเทศไทย อำจส่งผลต่อ
ควำมสำมำรถในกำรชำระค่ำเช่ำ หรื อกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ ซึง่ อำจส่งผลกระทบต่อผลกำรดำเนินงำนของกองทรัสต์
อย่ำงไรก็ดี อมตะ ซัมมิท ในฐำนะผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ เชื่อว่ำประเทศไทยยังคงมีศกั ยภำพในกำร
ลงทุ น และยัง คงเป็ นที่ ส นใจของนัก ลงทุ น ที่ จ ะย้ ำยและ/หรื อ ขยำยฐำนมำยั ง ประเทศไทย โดยเฉพำะใน
ภำคอุตสำหกรรมอะไหล่รถยนต์ เนื่องจำกประเทศไทยเป็ นหนึ่งในฐำนกำรผลิตรถยนต์ที่สำคัญในภู มิภำคเอเชี ย
ดังนันโอกำสที
้
่ผ้ เู ช่ำธุรกิจประเภทอะไหล่รถยนต์และผู้เช่ำรำยใหญ่สญ
ั ชำติต่ำงๆ จะไม่สำมำรถชำระค่ำเช่ำ ยกเลิก
สัญญำเช่ำ หรื อไม่ต่อสัญญำในเวลำเดียวกัน อันมีสำเหตุเนื่องมำจำกผลกระทบจำกโครงสร้ ำงอุตสำหกรรมที่
เปลีย่ นแปลงไปหรื อสำเหตุอื่นใดภำยในช่วงเวลำเดียวกัน น่ำจะเกิดขึ ้นได้ ยำก

4

รำยได้ คำ่ เช่ำของทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้ ำลงทุนและสร้ ำงแล้ วเสร็จทังหมดจ
้
ำนวน 88 อำคำร ในรอบปี บัญชีตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 มกรำคม-31 ธันวำคม
2557
74
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1.4

ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการลงทุนในหน่ วยทรัสต์

(1)

ความเสี่ยงอันเกิดจากมาตรฐานบัญชีในประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้ องอาจมีการเปลี่ยนแปลง
งบกำรเงินหรื อผลกำรดำเนินงำนของกองทรัสต์อำจได้ รับผลกระทบจำกกำรที่มีกำรประกำศใช้ มำตรฐำนบัญชีใ หม่ๆ
ในประเทศไทย ปั จจุบนั ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับขอบเขตและระยะเวลำในกำรเปลี่ยนแปลงมำตรฐำนบัญชี และกำร
แก้ ไขกฎหมำย ประกำศ ข้ อกำหนด ระเบียบ ข้ อบังคับ บทบัญญัติ แนวนโยบำย และ/หรื อคำสัง่ ของหน่วยงำน
รำชกำรหรื อหน่วยงำนที่มีอำนำจตำมกฎหมำย รวมถึงกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องกับกำรประกอบธุรกิจของกองทรัสต์ ภำษี
และค่ำธรรมเนียมกำรซื ้อขำย หรื อกำรโอนสิทธิตำ่ งๆ ในอสังหำริ มทรัพย์ก็เป็ นสิ่งที่ไม่อำจคำดหมำยได้ บริ ษัทฯ จึงไม่
สำมำรถประมำณกำรในเชิงตัวเลขสำหรับผลที่อำจเกิดจำกกำรเปลีย่ นแปลงได้ ในอนำคต และไม่อำจรับรองได้ วำ่ กำร
เปลี่ยนแปลงดังกล่ำวจะไม่สง่ ผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่องบกำรเงินของกองทรัสต์ หรื อต่อฐำนะกำรเงิน และผล
กำรด ำเนิ น งำนของกองทรั ส ต์ ใ นอนำคต นอกจำกนี ้ กำรเปลี่ย นแปลงดัง กล่ำ วนี อ้ ำจส่ง ผลกระทบด้ ำ นลบต่ อ
ควำมสำมำรถของกองทรัสต์ในกำรจ่ำยประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ได้

(2)

ความเสี่ยงอันเกิดจากมูลค่ าของอสังหาริ มทรั พย์ ที่กองทรั สต์ ลงทุนตามการประเมินค่ าโดยบริ ษัทประเมิน
ค่ าทรั พย์ สิน ไม่ ได้ เป็ นเครื่องแสดงมูลค่ าที่แท้ จริงของอสังหาริมทรั พย์ และไม่ สามารถรั บประกันได้ ว่าราคา
ขายของอสังหาริมทรั พย์ นั้นจะเป็ นไปตามที่ประเมิน ไม่ ว่าในปั จจุบันหรือในอนาคต
โดยทัว่ ไป กำรประเมินมูลค่ำอสังหำริ มทรัพย์จะพิจำรณำจำกปั จจัยต่ำงๆ รวมถึงปั จจัยบำงประกำรที่เป็ นนำมธรรมที่
เกี่ยวกับทรัพย์สนิ นัน้ เช่น สถำนะทำงกำรตลำด ควำมแข็งแกร่ งทำงกำรเงิน ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และสภำพ
ของทรัพย์สิน เป็ นต้ น ซึ่งอำจมีเหตุกำรณ์ที่ทำให้ ปัจจัยดังกล่ำวเปลี่ยนแปลงได้ ในอนำคต เนื่องจำกเหตุกำรณ์นนที
ั้ ่
เป็ นข้ อสมมติฐำนที่อำจไม่เกิดขึ ้นตำมที่คำดกำรณ์ ไว้ หรื ออำจเกิดเหตุกำรณ์ หรื อสถำนกำรณ์ ที่มิได้ คำดกำรณ์ ไว้
ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงไม่อำจรับประกันได้ วำ่ ข้ อสมมติฐำนที่กำหนดไว้ จะเกิดขึ ้นตำมที่คำดกำรณ์ ดังนัน้ รำคำที่กองทรัสต์
ขำยทรัพย์สนิ หลักที่ลงทุนในอนำคตจึงอำจต่ำกว่ำมูลค่ำที่กำหนดโดยบริ ษัทประเมินค่ำทรัพย์สิน หรื อต่ำกว่ำรำคำที่
กองทรัสต์ได้ ลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์ดงั กล่ำว
อย่ำงไรก็ตำม ที่ปรึกษำทำงกำรเงินร่วมกับผู้จดั กำรกองทรัสต์ได้ ตรวจสอบสมมติฐำนหลักของผู้ประเมินค่ำทรัพย์สนิ ที่
ใช้ ในกำรประเมินมูลค่ำทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์จะเข้ ำลงทุน และไม่พบสิ่งที่เป็ นเหตุให้ เชื่อว่ำสมมติฐำนหลักที่ใช้ ในกำร
ประเมินมูลค่ำดังกล่ำวไม่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับผลประกอบกำรเฉลี่ยในอดีตของทรัพย์สินตลอดจนแนวโน้ มของ
ตลำดอสังหำริ มทรัพย์ในประเทศไทย
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(3)

ความเสี่ ย งอั น เกิ ด จากการที่ (ก) ตลาดด้ านการลงทุ น ในหน่ วยทรั ส ต์ ของทรั ส ต์ เพื่ อ การลงทุ น ใน
อสังหาริ มทรั พย์ ในประเทศไทยเป็ นตลาดค่ อนข้ างใหม่ (ข) ราคาของหน่ วยทรั สต์ อาจลดลงหลังจากการ
เสนอขายหน่ วยทรั สต์ และ (ค) การขาดสภาพคล่ องในการซื้อขายหน่ วยทรั สต์ ในตลาด
(ก)

ตลำดด้ ำนกำรลงทุนในหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์ในประเทศไทยเป็ นตลำด
ค่อนข้ ำงใหม่
ก่อนกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ในครัง้ นี ้ ตลำดสำหรับหน่วยทรัสต์ในประเทศไทยยังมีกำรพัฒนำที่ไม่นำนนัก
ดังนัน้ กำรที่บริ ษัทฯ จะดำเนินกำรยื่นคำขอต่อตลำดหลักทรัพย์เพื่อนำหน่วยทรั สต์ของกองทรัสต์เข้ ำจด
ทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ มิได้ เป็ นเครื่ องรับประกันว่ำตลำดในกำรซื ้อขำย
หน่วยทรัสต์จะมีสภำพคล่องในตลำดสำหรับกำรซื ้อขำยหน่วยทรัสต์
นอกจำกนี ้ กำรประเมินผลกำรดำเนินงำนของกองทรัสต์เปรี ยบเทียบกับเกณฑ์มำตรฐำน (Benchmark) ทัง้
ในและต่ำงประเทศอำจทำได้ ยำก เนื่องจำกกองทรัสต์นนเป็
ั ้ นผลิตภัณฑ์ด้ำนกำรลงทุนที่ค่อนข้ ำงใหม่ใน
ประเทศไทย ปั จจุบนั จึงยังไม่มีเกณฑ์มำตรฐำนซึ่งสำมำรถนำมำใช้ เปรี ยบเทียบผลกำรดำเนินงำนของ
กองทรัสต์ได้

(ข)

รำคำของหน่วยทรัสต์อำจลดลงหลังจำกกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์
เนื่องจำกรำคำเสนอขำยหน่วยทรัสต์นนก
ั ้ ำหนดขึ ้นโดยกำรตกลงกันระหว่ำงบริ ษัทฯ และผู้จัดกำรกำรจัด
จำหน่ำย และอำจมิได้ เป็ นเครื่ องบ่งชี ้ถึงรำคำตลำดของหน่วยทรัสต์ภำยหลังจำกกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์
ในครัง้ นี ้ หน่วยทรัสต์จึงอำจมีกำรซื ้อขำยในรำคำที่แตกต่ำงจำกรำคำเสนอขำยในครัง้ นี อ้ ย่ำงมีนยั สำคัญ
ทังนี
้ ้ รำคำซื ้อขำยหน่วยทรัสต์ขึ ้นอยูก่ บั ปั จจัยหลำยๆ ประกำรซึง่ รวมถึงปั จจัยต่ำงๆ ดังต่อไปนี ้


โอกำสทำงธุรกิ จของกองทรั สต์ รวมทัง้ กำรลงทุนและตลำดอสังหำริ มทรั พย์ ในประเทศไทยใน
ทัศนะของนักลงทุน



ควำมแตกต่ำงระหว่ำงผลกำรดำเนินงำนที่นักลงทุนรวมทังนั
้ กวิเครำะห์ คำดกำรณ์ กับผลกำร
ดำเนินงำนจริ งของกองทรัสต์



กำรเปลีย่ นแปลงของคำแนะนำกำรลงทุนและกำรประมำณกำรณ์ของนักวิเครำะห์



กำรเปลีย่ นแปลงของสภำวะเศรษฐกิจและสภำวะตลำดหลักทรัพย์ฯ



มูลค่ำตลำดของสินทรัพย์ของกองทรัสต์
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ควำมน่ำสนใจของหน่วยทรั สต์ เมื่ อเปรี ยบเทีย บกับหลักทรั พ ย์ ที่เป็ นตรำสำรทุน อื่น ๆ รวมทัง้
หลักทรัพย์ที่มิได้ อยูใ่ นภำคอสังหำริ มทรัพย์



ควำมสมดุลระหว่ำงจำนวนผู้ซื ้อและผู้ขำยหน่วยทรัสต์ในตลำดหลักทรัพย์ฯ



ขนำดในอนำคตและสภำพคล่ อ งของตลำดกำรลงทุ น ในหน่ ว ยทรั ส ต์ เ พื่ อ กำรลงทุ น ใน
อสังหำริ มทรัพย์ในประเทศไทย



กฎเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้ องต่ำงๆ ที่อำจเปลี่ยนแปลงในอนำคต รวมถึงระบบภำษี ทังที
้ ่เป็ น
กำรเปลี่ยนแปลงโดยทัว่ ไป และที่เกี่ยวข้ องกับหน่วยทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์ใน
ประเทศไทยเป็ นกำรเฉพำะ



กำรที่กองทรัสต์อำจไม่สำมำรถดำเนินกำรตำมแผนกำรลงทุนและแผนกำรขยำยธุรกิจได้ อย่ำง
ประสบผลสำเร็ จ



อัตรำกำรแลกเปลีย่ นเงินตรำต่ำงประเทศ และ



ควำมผันผวนของสภำวะตลำดหลักทรัพย์ฯ และกำรเพิ่มขึ ้นของอัตรำดอกเบี ้ย

ด้ วยปั จจัยดังที่ได้ กล่ำวข้ ำงต้ นนี ้ หน่วยทรัสต์อำจมีกำรซื ้อขำยที่รำคำสูงกว่ำหรื อต่ำกว่ำมูลค่ำสินทรัพย์สทุ ธิ
ต่อหน่วย กำรที่กองทรัสต์มีกระแสเงิ นสดสำหรับกำรดำเนินงำนเพื่อใช้ ในกำรลงทุน รวมถึงเป็ นทุนสำรอง
สำหรับกำรดำเนินงำน หรื อเพื่อใช้ ในกำรอื่นๆ เงินทุนเหล่ำนี ้แม้ จะเพิ่มมูลค่ำให้ แก่สนิ ทรัพย์ แต่อำจมิได้ เพิ่ม
รำคำตลำดให้ แก่หน่วยทรัสต์ หำกกองทรัสต์ไม่สำมำรถดำเนินงำนให้ เป็ นไปตำมควำมคำดหมำยของตลำด
ได้ ทังในแง่
้
ของกำรหำรำยได้ ในอนำคตหรื อกำรจ่ำยผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ รำคำตลำด
ของหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ก็อำจได้ รับผลกระทบเชิงลบ
นอกจำกนัน้ หน่วยทรั สต์ที่เสนอขำยไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงิ นซึ่งคุ้มครองเงินลงทุน และกำรลงทุนใน
หน่วยทรัสต์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่ใช่ลกั ษณะของกำรเข้ ำทำสัญญำให้ ก้ ยู ืมเงินหรื อเป็ นกำรรับประกันว่ำผู้
ถือหน่วยทรัสต์จะได้ เงินที่ตนลงทุนคืน ดังนัน้ นักลงทุนอำจมีควำมเสีย่ งที่จะไม่ได้ เงินลงทุนคืนทังหมด
้
หรื อ
บำงส่วน
(ค)

กำรขำดสภำพคล่องในกำรซื ้อขำยหน่วยทรัสต์ในตลำด
เนื่องจำกกองทรัสต์เป็ นกองทรัสต์ซงึ่ จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ สภำพคล่องในกำรซื ้อขำยหน่วยทรัสต์จะ
ประเมินจำกควำมถี่และปริ มำณกำรซื ้อขำยหน่วยทรัสต์นนในตลำดหลั
ั้
กทรัพย์ ซึ่งอยู่บนพื ้นฐำนของปริ มำณ
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ควำมต้ องกำรของผู้ซื ้อ-ผู้ขำย (bid-offer) ซึ่งขึ ้นอยู่กบั ปั จจัยหลำยประกำรที่กองทรัสต์ไม่สำมำรถควบคุมได้
ดังนัน้ จึงมีควำมเสีย่ งที่หน่วยทรัสต์นี ้อำจจะขำดสภำพคล่องในกำรซื ้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ได้
(4)

ความเสี่ ย งอั น เกิ ด จากมู ล ค่ า ผลตอบแทนที่ ผ้ ู ล งทุ น จะได้ รั บ จากหน่ วยทรั ส ต์ น้ อยกว่ า ผลตอบแทนที่
กองทรั สต์ ได้ รับจากการดาเนินการของอสังหาริมทรั พย์ ที่กองทรั สต์ ลงทุน
โดยทัว่ ไป ผลตอบแทนที่กองทรัสต์จะได้ รับจำกอสังหำริ มทรัพย์ที่เป็ นกรรมสิทธิ์ของกองทรัสต์หรื อกองทรัสต์มีสิทธิ
กำรเช่ำเหนืออสังหำริ มทรัพย์นนขึ
ั ้ ้นอยู่กับจำนวนรำยได้ สุทธิ จำกอสังหำริ มทรัพย์ และคำนวณเป็ นเงินได้ โดยหัก
รำยจ่ ำ ยที่ เ กิ ด ขึ น้ จำกกำรด ำเนิ น งำน กำรบริ ห ำรจั ด กำร และกำรให้ เ ช่ ำ เปรี ย บเที ย บกับ มู ล ค่ ำ ปั จ จุ บัน ของ
อสังหำริ มทรัพย์ แต่อย่ำงไรก็ดี ในส่วนของผลตอบแทนจำกหน่วยทรัสต์ที่นกั ลงทุนจะได้ รับจะขึ ้นอยู่กบั ผลตอบแทนที่
กองทรัสต์จ่ำยได้ เมื่อเปรี ยบเทียบกับรำคำเสนอขำยหน่วยทรัสต์สำหรับนักลงทุนที่จองซื ้อหน่วยทรัสต์ และ/หรื อ รำคำ
ตลำดสำหรับนักลงทุนที่ได้ ซื ้อหน่วยทรัสต์ในตลำดรอง แม้ ว่ำผลตอบแทนที่ผ้ ลู งทุนได้ รับจำกหน่วยทรัสต์อำจจะมี
ควำมเกี่ยวข้ องเชื่อมโยงกับผลตอบแทนที่กองทรัสต์จะได้ รับจำกกำรดำเนินกำรของอสังหำริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุน
แต่ผลตอบแทนสองประเภทนี ้จะไม่เหมือนกัน

(5)

ความเสี่ยงอันเกิดจากผลการดาเนินงานจริงอาจมีความแตกต่ างอย่ างมีนัยสาคัญจากประมาณการกาไร ซึ่ง
ได้ จัดทาโดยบริษัทฯ โดยอ้ างอิงข้ อมูลจาก อมตะ ซัมมิท และทาการสอบทานข้ อมูลโดยผู้สอบบัญชี ไม่ ว่า
โดยชัดแจ้ งหรือโดยปริยาย
เอกสำรฉบับนี ป้ ระกอบด้ วยประมำณกำรก ำไรของกองทรั สต์ โดยประมำณกำรทำงกำรเงิ น ดัง กล่ำ วเป็ นเพี ย ง
ประมำณกำรผลกำรดำเนินงำนในอนำคตเท่ำนัน้ และไม่ได้ เป็ นกำรรับรองผลกำรดำเนินงำนในอนำคตที่จะเกิดขึ ้นแต่
อย่ำงใด ทังนี
้ ้ แม้ จะมีกำรระบุตวั เลขในประมำณกำรทำงกำรเงินก็ตำม แต่กำรจัดทำประมำณทำงกำรเงินดังกล่ำวอยู่
บนข้ อสมมติฐำนและประมำณกำรต่ำงๆ ซึง่ แม้ วำ่ บริ ษัทฯ จะเห็นว่ำสมเหตุสมผล ณ ขณะที่จดั ทำเอกสำรฉบับนี ้แล้ วก็
ตำม แต่ผลกำรดำเนินงำนหรื อพัฒนำกำรต่ำงๆ ที่เกิดขึ ้นจริ งอำจแตกต่ำงจำกกำรคำดกำรณ์ที่ระบุในประมำณกำร
กำไรอย่ำงมีนยั สำคัญ ทัง้ นี ้ ขึน้ อยู่กับควำมไม่แน่นอนทำงธุรกิจ เศรษฐกิจ กำรแข่งขัน อุต สำหกรรม กฎระเบียบ
ตลำดและกำรเงิน ซึง่ เรื่ องดังกล่ำวอำจอยูน่ อกเหนือกำรควบคุมของกองทรัสต์และบริ ษัท ทังนี
้ ้ ผลกำรดำเนินงำนใน
อนำคตที่แท้ จริ งของกองทรัสต์จะได้ รับผลกระทบจำกปั จจัยหลำยประกำร ซึง่ รวมถึงปั จจัยต่ำงๆ ที่ระบุในส่วนที่ 2 ข้ อ
1 หัวข้ อ ปั จจัยควำมเสี่ยง ทัง้ นี ้ บริ ษัทฯ ไม่อำจรับรองได้ ว่ำบริ ษัทฯ จะสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยตำมที่ประมำณกำร
หรื อจ่ำยเงินแบ่งปั นส่วนทุนตำมที่ระบุในเอกสำรนี ้ได้
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จำกที่กล่ำวมำข้ ำงต้ น ผู้ลงทุนจึงควรระมัดระวังในกำรใช้ ข้อมูลเกี่ยวกับกำรคำดกำรณ์และประมำณกำรกำไร เพื่อใช้
ประกอบกำรตัดสิน ใจในกำรลงทุน เนื่องจำกวิธี กำรในกำรค ำนวณข้ อมูลดังกล่ำวและควำมเป็ นไปได้ ที่ ผลกำร
ดำเนินงำนที่แท้ จริ งอำจแตกต่ำงจำกประมำณกำรและสมมติฐำนที่อ้ำงอิงตำมที่กล่ำวข้ ำงต้ น
(6)

ความเสี่ยงเกี่ยวกับความสามารถในการจ่ ายผลประโยชน์ ตอบแทนแก่ ผ้ ถู อื หน่ วยทรั สต์
รำยได้ ที่กองทรัสต์จะได้ รับจำกกำรลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์นนขึ
ั ้ ้นอยู่กบั ปั จจัยหลำยประกำร อำทิ จำนวนเงินรำยได้
ค่ำเช่ำที่ได้ รับ อัตรำค่ำใช้ จ่ำยเกี่ยวกับอสังหำริ มทรัพย์และค่ำใช้ จ่ำยในกำรดำเนินกำรที่เกิดขึ ้น หำกอสังหำริ มทรัพย์ที่
เป็ นของกองทรัสต์ไม่ก่อให้ เกิดรำยได้ ในจำนวนที่เพียงพอ กระแสเงิน สดของกองทรัสต์และควำมสำมำรถในกำรจ่ำย
ผลประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์อำจได้ รับผลกระทบด้ ำนลบ บริ ษัทฯ ไม่สำมำรถรับรองได้ ว่ำจะสำมำรถจ่ำย
ผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผ้ ลู งทุน หรื อรักษำอัตรำกำรจ่ำยผลประโยชน์ตอบแทนไว้ ในระดับเดิมได้ นอกจำกนี ้ ยังไม่
สำมำรถรับรองได้ ว่ำระดับของผลตอบแทนที่จะจ่ำยจะเพิ่มขึ ้นเมื่อเวลำผ่ำนไป อีกทังไม่
้ สำมำรถรับรองได้ ว่ำตำม
สัญญำเช่ำในปั จจุบนั คูส่ ญ
ั ญำจะสำมำรถตกลงกันเพื่อให้ อตั รำค่ำเช่ำที่ได้ รับนันเพิ
้ ่มสูงขึ ้น หรื อว่ำรำยได้ ค่ำเช่ำจำก
กำรขยำยอสังหำริ มทรัพย์ หรื อกำรได้ มำซึ่งอสังหำริ มทรัพย์เพิ่มเติมนันจะเพิ
้
่ มสูงขึ ้น และทำให้ รำยได้ ของกองทรัสต์
เพิ่มสูงขึ ้น อันจะเป็ นผลให้ กองทรัสต์สำมำรถจ่ำยผลประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ในจำนวนเพิ่มสูงขึ ้นได้

(7)

ความเสี่ยงอันเกิดจากการยกเลิกการเสนอขายหน่ วยทรั สต์ ท้ังจานวน
เมื่อสิ ้นสุดกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ครัง้ นี ้ หำกปรำกฏกรณีอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี ้ บริ ษัทฯ ต้ องดำเนินกำร
ยกเลิกกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ทงจ
ั ้ ำนวน และคืนเงินให้ แก่ผ้ จู องซื ้อ
(ก)

มีผ้ จู องซื ้อไม่ถึง 250 รำย หรื อกำรกระจำยกำรถือหน่วยทรัสต์ไม่เป็ นไปตำมข้ อบังคับตลำดหลักทรัพย์ที่
เกี่ยวกับกำรรับหน่วยทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน

(ข)

มูลค่ำหน่วยทรัสต์ที่จองซื ้อเมื่อรวมกับมูลค่ำเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินและ/หรื อบริ ษัทประกันภัย มีมลู ค่ำ
ไม่เพียงพอที่จะลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์ ซึง่ มีมลู ค่ำเท่ำกับมูลค่ำอสังหำริ มทรัพย์หกั ออกด้ วยเงินประกันกำร
เช่ำ จำนวนไม่เกิน 90 ล้ ำนบำทที่ผ้ เู ช่ำรำยย่อยในอสังหำริ มทรัพย์นนส่
ั ้ งมอบให้ ไว้ เพื่อเป็ นหลักประกันกำรเช่ำ
ตำมสัญญำเช่ำที่ทำขึ ้นระหว่ำง อมตะ ซัมมิท และผู้เช่ำรำยย่อย หรื อไม่ถึงจำนวนตำมที่ระบุไว้ ในแบบแสดง
รำยกำรข้ อมูลฉบับนี ้

(ค)

มีกำรจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้ แก่บคุ คลใด กลุม่ บุคคลเดียวกันใด ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ ผู้ก่อตังทรั
้ สต์ ทรัสตี
บริ ษัทฯ หรื อผู้ลงทุนต่ำงด้ ำว ซึ่งไม่เป็ นไปตำมอัตรำหรื อหลักเกณฑ์ ที่กำหนดในประกำศคณะกรรมกำร
กำกับ ตลำดทุน ที่ ทจ. 49/2555 เรื่ อ ง กำรออกและเสนอขำยหน่ว ยทรั สต์ ข องทรั สต์ เพื่ อ กำรลงทุน ใน
อสังหำริ มทรัพย์ และไม่สำมำรถแก้ ไขให้ ถกู ต้ อง
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(ง)

ไม่สำมำรถโอนเงินที่ได้ จำกกำรจำหน่ำยหน่วยทรัสต์ให้ แก่ ทรัสตี เพื่อก่อตังกองทรั
้
สต์ให้ แล้ วเสร็ จภำยใน 15
วันทำกำรนับแต่วนั ปิ ดกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์

หำกเกิดเหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หนึง่ ขึ ้นตำมที่ระบุไว้ ข้ำงต้ น บริ ษัทฯ อยูใ่ นบังคับต้ องยกเลิกกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์
ทังจ
้ ำนวน และคืนเงินให้ แก่ผ้ จู องซื ้อ ดังนัน้ ผู้ลงทุนที่ได้ จองซื ้อหน่วยทรัสต์อำจไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ในกำรลงทุนใน
หน่วยทรัสต์ ผู้ลงทุนโปรดศึกษำรำยละเอียดเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรยกเลิกกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ได้ ในส่วนที่ 3 ข้ อ
2.7 หัวข้ อ ขันตอนและวิ
้
ธีกำรคืนเงินค่ำจองซื ้อ
(8)

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการจดทะเบียนรั บหน่ วยทรั สต์ เป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียน และการซื้อขายหน่ วยทรั สต์
ในตลาดหลักทรั พย์
บริ ษัทฯ ต้ องดำเนินกำรเพื่อให้ หน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่สำมำรถเข้ ำเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ได้
ภำยใน 45 วันนับแต่วนั ปิ ดกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ ทังนี
้ ้ ตลำดหลักทรัพย์โดยคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์จะ
พิจำรณำคำขอให้ แล้ วเสร็ จภำยใน 7 วัน นับแต่วนั ที่ตลำดหลักทรัพย์ได้ รับเอกสำรหลักฐำนที่ถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว
หลังจำกที่ตลำดหลักทรัพย์สงั่ รับหน่วยทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียนแล้ ว หน่วยทรั สต์จะเริ่ มทำกำรซื ้อขำยใน
ตลำดหลักทรัพย์ได้ ภำยใน 2 วันทำกำรนับแต่วนั ที่สงั่ รับหลักทรัพย์จดทะเบียน เว้ นแต่มีเหตุจำเป็ นอันเป็ นผลให้ ไม่
สมควรทำกำรซื ้อขำยหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ภำยในระยะเวลำดังกล่ำวได้ ทังนี
้ ้ ผู้จัดกำรตลำด
หลัก ทรั พ ย์ สำมำรถก ำหนดวัน เริ่ มท ำกำรซื อ้ ขำยเป็ นอย่ำ งอื่ นได้ เว้ น แต่ และจนกว่ำ ตลำดหลัก ทรั พ ย์ จ ะสั่ง รั บ
หน่วยทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนแล้ ว หน่วยทรัสต์ที่เสนอขำยในครัง้ นี ้จะไม่สำมำรถซื ้อขำยในตลำดหลักทรัพย์
ได้ และผู้ถือหน่วยทรัสต์จะสำมำรถขำยหน่วยทรัสต์ได้ โดยกำรทำรำยกำรนอกตลำดหลักทรัพย์เท่ำนัน้

(9)

ความเสี่ยงด้ านภาษีและค่ าธรรมเนียม
ในอนำคตภำระภำษี และค่ำธรรมเนียมของกองทรัสต์ อำจเปลี่ยนแปลงไปจำกอัตรำในปั จจุบนั เช่น ในกำรขำย โอน
หรื อรับโอนสิทธิ กำรเช่ำหรื อกำรขำย โอน หรื อรับโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหำริ มทรัพย์ในอนำคต เป็ นต้ น ซึ่งอำจมีภำระ
ภำษี และค่ำธรรมเนียมกองทรั สต์อำจต้ องรับภำระทังหมดหรื
้
อบำงส่วน โดยที่อตั รำค่ำธรรมเนียมและอัตรำภำษี ที่
กองทรัสต์จะต้ องชำระดังกล่ำวอำจแตกต่ำงจำกอัตรำที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั

(10)

ความเสี่ยงของทรั สต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรั พย์ เปรียบเทียบกับกองทุนรวมประเภทอื่น
กำรที่ ท รั สต์ เ พื่ อ กำรลงทุน ในอสัง หำริ ม ทรั พ ย์ จ ะต้ อ งลงทุน ในอสัง หำริ ม ทรั พ ย์ ไม่ต่ ำ กว่ำ ร้ อยละ 75 ของมูลค่ำ
หน่วยทรัสต์ที่ขออนุญำตเสนอขำยรวมทังจ
้ ำนวนเงินกู้ยืม ทำให้ กำรลงทุนกระจุกตัวอยู่ในอสังหำริ มทรัพย์ ในขณะที่
กองทุนรวมประเภทอื่นอำจมีนโยบำยกำรกระจำยกำรลงทุนในตรำสำรทำงกำรเงินประเภทต่ำงๆ มำกกว่ำ
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2.

ข้ อมูลเกี่ยวกับทรัพย์ สนิ หลักของกองทรัสต์

ในกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ครัง้ แรกนี ้ กองทรัสต์ประสงค์จะนำเงินที่ได้ จำกกำรเสนอขำยไปใช้ เป็ นส่วนหนึ่งของ
เงินที่กองทรัสต์ใช้ ในกำรลงทุนทรัพย์สนิ หลักที่ลงทุนครัง้ แรก โดยกองทรัสต์จะนำเงินดังต่อไปนี ้ (1) เงินที่ได้ มำจำกกำรระดมทุน
จำนวน ไม่เกิน 3,700 ล้ ำนบำท (2) เงินกู้ยืมจำนวนไม่เกิน 1,200 ล้ ำนบำท และ(3) เงินประกันกำรเช่ำ*ซึ่งกองทรัสต์จะได้ รับ
โอนจำก อมตะ ซัมมิทในฐำนะผู้ให้ เช่ำเดิม ภำยหลังจำกกำรรับโอนกรรมสิทธิ์หรื อสิทธิกำรเช่ำในทรัพย์สินหลักที่ลงทุนครัง้ แรก
เป็ นจำนวนไม่เกิน 90 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 70 ของเงินประกันกำรเช่ำทังหมดที
้
่คำดว่ำจะได้ รับ เพื่อมำใช้ ในกำรลงทุน
ทรัพย์สนิ หลักที่ลงทุนครัง้ แรก ทังนี
้ ้ รำยละเอียดของข้ อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สนิ ดังกล่ำวมีดงั นี ้
2.1

ข้ อมูลของโครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้

2.1.1

ข้ อมูลทั่วไปและประวัติความเป็ นมา
(1)

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี
นิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร (เดิมชื่อ นิคมอุตสำหกรรมบำงปะกง) เริ่ มก่อตังเมื
้ ่อปี พ.ศ. 2532 โดยมีอมตะ
คอร์ ปอเรชัน เป็ นผู้พฒ
ั นำโครงกำร ตังอยู
้ เ่ ลขที่ 700 หมู่ 1 ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
ปั จจุบนั 5 นิคมอุตสำหกรรมอมตะนครมีเนื ้อที่ที่ได้ ร่วมดำเนินงำนกับกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย
(กนอ.) รวมเป็ นพื ้นที่ทงหมดประมำณ
ั้
25,757 ไร่ ตังอยู
้ ่ในเขตส่งเสริ มกำรลงทุนเขต 2 (BOI Zone 2) มี
โรงงำนจำนวน 683 โรงงำน และมีกำรจ้ ำงงำนมำกกว่ำ 150,000 คน ธุรกิจส่วนใหญ่ในเขตอุตสำหกรรม
ได้ แก่ อุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสำหกรรมชิน้ ส่วนยำนยนต์ อุตสำหกรรมอำหำร และอุตสำหกรรม
สนับสนุน เป็ นต้ น และได้ จดั ให้ มีสำธำรณูปโภคและสิง่ อำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ แบบครบวงจร เช่น ระบบ
ไฟฟ้ ำ ระบบน ้ำประปำ ระบบโทรศัพท์ กำรบำบัดน ้ำเสีย ระบบป้องกันอัคคีภยั อินเตอร์ เน็ตควำมเร็ วสูง รถ
เช่ำ ที่พกั อำศัย สถำนศึกษำ สถำบันฝึ กอบรม ช่ำงฝี มือ สนำมกอล์ฟระดับมำตรฐำนโลก ธนำคำร ร้ ำนค้ ำ
สถำนีบริ กำรน ้ำมัน ร้ ำนอำหำร เป็ นต้ น

*

เงินประกันกำรเช่ำ คือ เงินที่ผ้ เู ช่ำรำยย่อยในทรัพย์สินหลักที่ลงทุนครัง้ แรกของกองทรัสต์ได้ ให้ ไว้ แก่ อมตะ ซัมมิท เพื่อเป็ นหลักประกันกำรเช่ำตำม
สัญญำเช่ำทรัพย์สินดังกล่ำวระหว่ำง อมตะ ซัมมิท กับผู้เช่ำรำยย่อยนัน้
5
ที่มำ : บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี ้ บิลท์ จำกัด ข้ อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2557
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(2)

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ จังหวัดระยอง
นิคมอุตสำหกรรมอมตะซิตี ้ เริ่ มก่อตังประมำณปี
้
พ.ศ. 2538 ตัง้ อยู่บนถนนสำยยุทธศำสตร์ (ทำงหลวง
หมำยเลข 331) มีพื ้นที่ครอบคลุม 2 จังหวัด คือ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง
ปั จจุบนั 6 นิคมอุตสำหกรรมอมตะซิตี ้มีเนื ้อที่ที่ได้ ร่วมดำเนินงำนกับกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย
(กนอ.) ทังหมดประมำณ
้
16,984 ไร่ ประกอบด้ วย เขตอุตสำหกรรมทัว่ ไป และเขตที่พกั อำศัย/พำณิชย์ และ
ตังอยู
้ ่ในเขตส่งเสริ มกำรลงทุนเขต 3 (BOI Zone 3) นิคมอุตสำหกรรมอมตะซิตี ้มีโรงงำนจำนวน 278
โรงงำน และมีกำรจ้ ำงงำนกว่ำ 41,000 คน และได้ จดั ให้ มีบริ กำรสำธำรณูปโภคและสิง่ อำนวยควำมสะดวก
ต่ำงๆ แบบครบวงจร เช่น ระบบไฟฟ้ ำ ระบบนำ้ ประปำ ระบบโทรศัพท์ กำรบำบัดน ้ำเสีย ระบบป้องกัน
อัคคีภยั เป็ นต้ น

2.1.2

ตาแหน่ งที่ตงั ้
นิ ค มอุต สำหกรรมอมตะนคร และนิ ค มอุต สำหกรรมอมตะซิ ตี ้ ตัง้ อยู่ใ จกลำง อี ส เทิ ร์ น ซี บ อร์ ด ซึ่ ง เป็ นเมื อ ง
อุตสำหกรรมที่มีควำมสำคัญเป็ นลำดับต้ นๆ ของประเทศ รัฐบำลจึงมุ่งเน้ นกำรพัฒนำทำงสำธำรณูปโภค และสิ่ง
อำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ในบริ เวณและบริ เวณเชื่อมต่อกับ อีสเทิร์น ซีบอร์ ด เป็ นพิเศษเพื่อรองรับควำมเจริ ญและ
กำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจในบริ เวณดังกล่ำว จะเห็นได้ จำกเส้ นทำงที่เชื่อม อีสเทิร์น ซีบอร์ ด กับเมืองสำคัญต่ำงๆ
เส้ นทำงจะได้ รับกำรปรับปรุ งพัฒนำและขยำยอย่ำงต่อเนื่องทำให้ กำรเดินทำงเป็ นไปอย่ำงสะดวกและรวดเร็ ว เช่น
ทำงด่วนบูรพำวิถี สนำมบินนำนำชำติสวุ รรณภูมิ กำรขยำยของท่ำเรื อน ้ำลึกแหลมฉบัง เป็ นต้ น

6

ที่มำ : บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี ้ บิลท์ จำกัด ข้ อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกำยน พ.ศ 2557
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แผนภาพที่ 10: ที่ตงั ้ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้

(1)

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี
ที่ตง:ั ้

ถนนสุขมุ วิท (ทำงหลวงหมำยเลข 3) บริ เวณกิโลเมตรที่ 57 ในตำบลบ้ ำนเก่ำ ตำบลพำนทอง และ
ตำบลหนองกะขะ อำเภอเมือง และอำเภอพำนทอง จังหวัดชลบุรี

ระยะทำงโดยประมำณ:
ชลบุรี
ศรี รำชำ
ท่ำเรื อแหลมฉบัง
พัทยำ
ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ
อมตะซิตี ้

5 กม.
33 กม.
46 กม.
70 กม.
42 กม.
57 กม.
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แผนภาพที่ 11: เส้ นทางและถนนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

84
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แผนภาพที่ 12: นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครแบง่ ตามเฟส (ภาพรวม)
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แผนภาพที่ 13: ที่ตงั ้ ทรัพย์ สินที่กองทรัสต์ จะเข้ าลงทุนครั ง้ แรกในโครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (ภาพรวม)

ส่ วนที่ 2
ส่ วนที่ 3
ส่ วนที่ 1
ส่ วนที่ 4

ทรั พย์ สนิ ที่ลงทุนในสิทธิการเช่ า (Leasehold)
ทรั พย์ สนิ ที่ลงทุนในกรรมสิทธิ (Freehold)
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แผนภาพที่ 14: ที่ตงั ้ ทรัพย์ สินที่กองทรัสต์ จะเข้ าลงทุนครัง้ แรกในโครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (ส่ วนที่ 1)

ทรัพย์ สินที่ลงทุนในสิทธิการเช่ า (Leasehold)

87
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แผนภาพที่ 15: ที่ตงั ้ ทรัพย์ สินที่กองทรัสต์ จะเข้ าลงทุนครัง้ แรกในโครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (ส่ วนที่ 2)

ทรัพย์ สินที่ลงทุนในสิทธิการเช่ า (Leasehold)
88
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แผนภาพที่ 16: ที่ตงั ้ ทรัพย์ สินที่กองทรัสต์ จะเข้ าลงทุนครัง้ แรกในโครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (ส่ วนที่ 3)

ทรั พย์ สนิ ที่ลงทุนในสิทธิการเช่ า (Leasehold)
ทรั พย์ สนิ ที่ลงทุนในกรรมสิทธิ (Freehold)
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แผนภาพที่ 17: ที่ตงั ้ ทรัพย์ สินที่กองทรัสต์ จะเข้ าลงทุนครัง้ แรกในโครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (ส่ วนที่ 4)

ทรัพย์ สินที่ลงทุนในสิทธิการเช่ า (Leasehold)
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(2)

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ จังหวัดระยอง
ที่ตง:ั ้

แยกจำกถนนสำยยุทธศำสตร์ (ทำงหลวงหมำยเลข 331) บริ เวณกิโลเมตรที่ 95+300 ไปทำง
ทิศตะวันออกเฉี ยงใต้ ประมำณ 11.40 กิ โลเมตร ในตำบลมำบยำงพร อำเภอปลวกแดง
จังหวัดระยอง

ระยะทำงโดยประมำณ:
ชลบุรี

49 กม.

ศรี รำชำ

29 กม.

ท่ำเรื อแหลมฉบัง

27 กม.

พัทยำ

36 กม.

ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ

99 กม.

อมตะนคร

57 กม.

แผนภาพที่ 18: เส้ นทางและถนนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้
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แผนภาพที่ 19: ที่ตงั ้ ทรัพย์ สินที่กองทรัสต์ จะเข้ าลงทุนครัง้ แรกในโครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้
(ภาพรวม)
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แผนภาพที่ 20: ที่ตงั ้ ทรัพย์ สินที่กองทรัสต์ จะเข้ าลงทุนครัง้ แรกในโครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้
(ภาพโดยละเอียด)
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2.1.3

รายละเอียดของอสังหาริมทรั พย์ ลักษณะการถือครองและการบริ หารจัดการทรั พย์ สินที่กองทรั สต์ จะ
เข้ าลงทุนครัง้ แรก
ที่ดินและอำคำรโรงงำนของอมตะ ซัมมิท ประกอบด้ วยอำคำรโรงงำนจำนวน 88 โรง รวมเป็ นพื ้นที่ปล่อยเช่ำ
ประมำณ 160,578.52 ตำรำงเมตร ตังอยู
้ ่บนที่ดินซึ่งมีเอกสำรสิทธิ์ เนื ้อที่ทงหมดจ
ั้
ำนวน 224 ไร่ 1 งำน 82.1
ตำรำงวำ (ข้ อมูล ณ วันที่ 20 มีนำคม 2558) ได้ แก่
(1)

ลงทุนในกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอำคำรโรงงำน (Freehold) จำนวน 25 โรงงำน ตังอยู
้ ่ในนิคมอุตสำหกรรม
อมตะนคร มีพื ้นที่ใช้ สอยรวม 48,408 ตำรำงเมตร บนที่ดินซึ่งมีเอกสำรสิทธิ์ เนื ้อที่จำนวน 61 ไร่ 2 งำน 85
ตำรำงวำ

(2)

ลงทุนในสิทธิกำรเช่ำที่ดินและอำคำรโรงงำน (Leasehold) จำนวน 60 โรงงำน ตังอยู
้ ่ในนิคมอุตสำหกรรม
อมตะนคร มีพื ้นที่ใช้ สอยรวม 105,508.02 ตำรำงเมตร บนที่ดินซึ่งมีเอกสำรสิทธิ์ เนื ้อที่จำนวน 153 ไร่ 3
งำน 49.0 ตำรำงวำ และ

(3)

ลงทุนในสิทธิ กำรเช่ำที่ดินและอำคำรโรงงำน (Leasehold) จำนวน 3 โรงงำน ตังอยู
้ ่ในนิคมอุตสำหกรรม
อมตะซิตี ้ มีพื ้นที่ใช้ สอยรวม 6,662.50 ตำรำงเมตร บนที่ดินซึง่ มีตำมเอกสำรสิทธิ์ เนื ้อที่จำนวน 8 ไร่ 3 งำน
48.1 ตำรำงวำ

รายละเอียดของทรัพย์ สินหลักที่ลงทุนครัง้ แรก
กองทรัสต์โดยทรัสตีจะรับโอนกรรมสิทธิ์และลงทุนในสิทธิ กำรเช่ำที่ดินและอำคำรของโครงกำร ตลอดจนงำน
ระบบต่ำงๆ ภำยในอำคำรจำก อมตะ ซัมมิท โดยสำมำรถอ้ ำงอิงถึงตำแหน่งของทรั พย์สินแต่ละอำคำรได้ ตำม
แผนภำพข้ ำงต้ น ภำยหลังจำกที่กองทรัสต์เข้ ำลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์ดงั กล่ำวแล้ ว ผู้จัดกำรกองทรัสต์จะแต่งตัง้
อมตะ ซัมมิท ให้ เป็ นผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์เพื่อทำหน้ ำที่ในกำรบริ หำรจัดกำรที่ดินและอำคำรในโครงกำรเพื่อ
ประโยชน์ของกองทรัสต์ตอ่ ไป
(1)

สรุ ปข้ อมูลสาคัญของทรัพย์ สนิ ที่ตงั ้ อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี
ที่ดิน
พืน้ ที่ใช้ สอยรวม
สาธารณูปโภค

เจ้ าของกรรมสิทธิ

โฉนดที่ดินจำนวน 37 ฉบับ มีเนื ้อที่ดินตำมเอกสำรสิทธิ์ รวมเป็ นจำนวน
215 ไร่ 2 งำน 34.0 ตำรำงวำ
153,916.02 ตำรำงเมตร
สำธำรณูปโภคหลักของอำคำรโรงงำนของทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้ ำลงทุน
ครัง้ แรกในโครงกำรนิคมอุตสำหกรรมอมตะนครประกอบด้ วยระบบไฟฟ้ ำ
ระบบน ำ้ ประปำ ระบบโทรศัพ ท์ ระบบระบำยน ำ้ ระบบบ ำบัด น ำ้ เสีย
ระบบสือ่ สำร ระบบป้องกันอัคคีภยั
อมตะ ซัมมิท*

*

ทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์จะเข้ ำลงทุนบำงรำยกำรที่อมตะ คอร์ ปอเรชันเป็ นเจ้ ำของกรรมสิทธิ์ อยูร่ ะหว่ำงกำรโอนกรรมสิทธิ์ให้ แก่อมตะ ซัมมิท และกำรโอนกรรมสิทธิ์
ดังกล่ำวจะแล้ วเสร็ จก่อนวันที่กองทรัสต์เข้ ำลงทุนในทรัพย์สินหลักที่ลงทุนครัง้ แรก

94

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิ การเช่าอมตะซัมมิ ทโกรท
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รูปภาพแสดงพืน้ ที่ภายในและภายนอกของนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

ภาพแสดงพืน้ ที่ภายนอกนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (ภาพ 1)

ภาพแสดงพืน้ ที่ภายนอกนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (ภาพ 2)

95

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิ การเช่าอมตะซัมมิ ทโกรท
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ภาพแสดงพืน้ ที่ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (ภาพ 1)

ภาพแสดงพืน้ ที่ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (ภาพ 2)

96

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิ การเช่าอมตะซัมมิ ทโกรท
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(2)

สรุ ปข้ อมูลที่สาคัญของทรัพย์ สินที่ตัง้ อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ จังหวัดระยอง
ที่ดิน

โฉนดที่ ดิ น จำนวน 2 ฉบับ เลขที่ 18344 และ 26820 มี เ นือ้ ที่ ดิน ตำม
เอกสำรสิทธิ์รวมเป็ นจำนวน 8 ไร่ 3 งำน 48.1 ตำรำงวำ

พืน้ ที่ใช้ สอยรวม

6,662.50 ตำรำงเมตร

สาธารณูปโภค

สำธำรณูปโภคหลักของอำคำรโรงงำนของทรัพย์สินที่ กองทรัสต์เข้ ำลงทุน
ครัง้ แรกในโครงกำรนิคมอุตสำหกรรมอมตะซิตี ้ประกอบด้ วยระบบไฟฟ้ ำ
ระบบน ำ้ ประปำ ระบบโทรศัพ ท์ ระบบระบำยน ำ้ ระบบบ ำบัด น ำ้ เสีย
ระบบสือ่ สำร ระบบป้องกันอัคคีภยั

เจ้ าของกรรมสิทธิ

อมตะ ซัมมิท

รูปภาพแสดงพืน้ ที่ภายในและภายนอกของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้

ภาพแสดงพืน้ ที่ภายนอกนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ (ภาพ 1)
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ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิ การเช่าอมตะซัมมิ ทโกรท
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ภาพแสดงพืน้ ที่ภายนอกนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ (ภาพ 2)

ภาพแสดงพืน้ ที่ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ (ภาพ 1)

98

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิ การเช่าอมตะซัมมิ ทโกรท
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ภาพแสดงพืน้ ที่ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ (ภาพ 2)
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ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิ การเช่าอมตะซัมมิ ทโกรท
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รำยละเอียดของทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์จะเข้ ำลงทุน ปรำกฏตำมตำรำงสรุปดังต่อไปนี ้
ตารางที่ 14: รายละเอียดของทรัพย์ สินที่กองทรัสต์ จะเข้ าลงทุน

ลาดับที่ นิคมอุตสาหกรรม

เขต (Zone)

ชื่อโรงงาน เฟส

พืน้ ที่อาคาร
โรงงาน
(ตารางเมตร)

1

อมตะนคร

เขตอุตสำหกรรม
ทัว่ ไป

BG07

7

1,290

2

อมตะนคร

เขตอุตสำหกรรม
ทัว่ ไป

BG08

7

1,290

3

อมตะนคร

เขตอุตสำหกรรม
ทัว่ ไป

BG09

7

1,290

4

อมตะนคร

เขตอุตสำหกรรม
ทัว่ ไป

BG10

7

3,010

5

อมตะนคร

เขตอุตสำหกรรม
ทัว่ ไป

6

อมตะนคร

เขตอุตสำหกรรม
ทัว่ ไป

รูปแบบการ
ลงทุนของ
กองทรัสต์

รายละเอียดอาคาร
โรงงาน

โฉนดที่ดิน
เลขที่ / ที่ตงั ้

อำคำรคอนกรี ตเสริ ม
เหล็กชันเดี
้ ยวมีชนั ้
ลอย จำนวน 1 หลัง
อำคำรคอนกรี ตเสริ ม
เหล็กชันเดี
้ ยวมีชนั ้
ลอย จำนวน 1 หลัง
อำคำรคอนกรี ตเสริ ม
เหล็กชันเดี
้ ยวมีชนั ้
ลอย จำนวน 1 หลัง
อำคำรคอนกรี ตเสริ ม
เหล็กชันเดี
้ ยวมีชนั ้
ลอย จำนวน 1 หลัง

28287 ต.พำนทอง
อ.พำนทอง จ.ชลบุรี

1

2

43

กรรมสิทธิ์ถือครอง
โดยสมบูรณ์

28288 ต.พำนทอง
อ.พำนทอง จ.ชลบุรี

1

2

03

กรรมสิทธิ์ถือครอง
โดยสมบูรณ์

26788 ต.พำนทอง
อ.พำนทอง จ.ชลบุรี

1

2

04

กรรมสิทธิ์ถือครอง
โดยสมบูรณ์

26789 ต.พำนทอง
อ.พำนทอง จ.ชลบุรี

13

1

44

กรรมสิทธิ์ถือครอง
โดยสมบูรณ์

26789 ต.พำนทอง
อ.พำนทอง จ.ชลบุรี
26726 ต.พำนทอง
อ.พำนทอง จ.ชลบุรี

13

1

44

0

0

34

26789 ต.พำนทอง
อ.พำนทอง จ.ชลบุรี

13

1

44

BG11

7

5,200

อำคำรคอนกรี ตเสริ ม
เหล็กชันเดี
้ ยวมีชนั ้
ลอย จำนวน 1 หลัง

BG12

7

1,449

อำคำรคอนกรี ตเสริ ม
เหล็กชันเดี
้ ยวมีชนั ้
ลอย จำนวน 1 หลัง

100

เนือ้ ที่ดนิ ตามเอกสาร
สิทธิที่กองทรัสต์ เข้ า
ลงทุน
ไร่ งาน ตารางวา

กรรมสิทธิ์ถือครอง
โดยสมบูรณ์
กรรมสิทธิ์ถือครอง
โดยสมบูรณ์

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิ การเช่าอมตะซัมมิ ทโกรท
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ลาดับที่ นิคมอุตสาหกรรม

เขต (Zone)

ชื่อโรงงาน เฟส

พืน้ ที่อาคาร
โรงงาน
(ตารางเมตร)

รายละเอียดอาคาร
โรงงาน

1,449

อำคำรคอนกรี ตเสริ ม
เหล็กชันเดี
้ ยวมีชนั ้
ลอย จำนวน 1 หลัง

2,160

อำคำรคอนกรี ตเสริ ม
เหล็กชันเดี
้ ยวมีชนั ้
ลอย จำนวน 1 หลัง

อมตะนคร

เขตอุตสำหกรรม
ทัว่ ไป

อมตะนคร

เขตอุตสำหกรรม
ทัว่ ไป

9

อมตะนคร

เขตอุตสำหกรรม
ทัว่ ไป

BG15

7

1,620

อำคำรคอนกรี ตเสริ ม
เหล็กชันเดี
้ ยวมีชนั ้
ลอย จำนวน 1 หลัง

10

อมตะนคร

เขตอุตสำหกรรม
ทัว่ ไป

BG16

7

2,160

อำคำรคอนกรี ตเสริ ม
เหล็กชันเดี
้ ยวมีชนั ้
ลอย จำนวน 1 หลัง

อมตะนคร

เขตอุตสำหกรรม
ทัว่ ไป

1,620

อำคำรคอนกรี ตเสริ ม
เหล็กชันเดี
้ ยวมีชนั ้
ลอย จำนวน 1 หลัง

อมตะนคร

เขตอุตสำหกรรม
ทัว่ ไป

1,025

อำคำรคอนกรี ตเสริ ม
เหล็กชันเดี
้ ยวมีชนั ้
ลอย จำนวน 1 หลัง

7

8

11

12

BG13

BG14

BG17

BG18

7

7

7

7

101

โฉนดที่ดิน
เลขที่ / ที่ตงั ้

เนือ้ ที่ดนิ ตามเอกสาร
สิทธิที่กองทรัสต์ เข้ า
ลงทุน
ไร่ งาน ตารางวา

26789 ต.พำนทอง
อ.พำนทอง จ.ชลบุรี
26787 ต.พำนทอง
อ.พำนทอง จ.ชลบุรี
26790 ต.พำนทอง
อ.พำนทอง จ.ชลบุรี
26791 ต.พำนทอง
อ.พำนทอง จ.ชลบุรี
26787 ต.พำนทอง
อ.พำนทอง จ.ชลบุรี
26790 ต.พำนทอง
อ.พำนทอง จ.ชลบุรี
26790 ต.พำนทอง
อ.พำนทอง จ.ชลบุรี
26791 ต.พำนทอง
อ.พำนทอง จ.ชลบุรี
26787 ต.พำนทอง
อ.พำนทอง จ.ชลบุรี
26790 ต.พำนทอง
อ.พำนทอง จ.ชลบุรี

13

1

44

6

3

05

3

0

00

3

0

02

6

3

05

3

0

00

3

0

00

3

0

02

6

3

05

3

0

00

26787 ต.พำนทอง
อ.พำนทอง จ.ชลบุรี

6

3

05

รูปแบบการ
ลงทุนของ
กองทรัสต์
กรรมสิทธิ์ถือครอง
โดยสมบูรณ์
กรรมสิทธิ์ถือครอง
โดยสมบูรณ์
กรรมสิทธิ์ถือครอง
โดยสมบูรณ์
กรรมสิทธิ์ถือครอง
โดยสมบูรณ์
กรรมสิทธิ์ถือครอง
โดยสมบูรณ์
กรรมสิทธิ์ถือครอง
โดยสมบูรณ์

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิ การเช่าอมตะซัมมิ ทโกรท
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ลาดับที่ นิคมอุตสาหกรรม

เขต (Zone)

ชื่อโรงงาน เฟส

พืน้ ที่อาคาร
โรงงาน
(ตารางเมตร)

13

อมตะนคร

เขตอุตสำหกรรม
ทัว่ ไป

BG19

7

1,025

14

อมตะนคร

เขตอุตสำหกรรม
ทัว่ ไป

BG20

7

1,025

15

อมตะนคร

เขตอุตสำหกรรม
ทัว่ ไป

BG21

7

4,650

16

อมตะนคร

เขตอุตสำหกรรม
ทัว่ ไป

BG22

7

1,525

17

อมตะนคร

เขตอุตสำหกรรม
ทัว่ ไป

BG23

7

2,005

18

อมตะนคร

เขตอุตสำหกรรม
ทัว่ ไป

BG24

7

3,145

อมตะนคร

เขตอุตสำหกรรม
ทัว่ ไป

19

BG25

7

โฉนดที่ดิน
เลขที่ / ที่ตงั ้

อำคำรคอนกรี ตเสริ ม
เหล็กชันเดี
้ ยวมีชนั ้
ลอย จำนวน 1 หลัง
อำคำรคอนกรี ตเสริ ม
เหล็กชันเดี
้ ยวมีชนั ้
ลอย จำนวน 1 หลัง

26787 ต.พำนทอง
อ.พำนทอง จ.ชลบุรี

กรรมสิทธิ์ถือครอง
โดยสมบูรณ์

26787 ต.พำนทอง
อ.พำนทอง จ.ชลบุรี

กรรมสิทธิ์ถือครอง
โดยสมบูรณ์

อำคำรคอนกรี ตเสริ ม
เหล็กชันเดี
้ ยวมีชนั ้
ลอย จำนวน 1 หลัง
อำคำรคอนกรี ตเสริ ม
เหล็กชันเดี
้ ยวมีชนั ้
ลอย จำนวน 1 หลัง
อำคำรคอนกรี ตเสริ ม
เหล็กชันเดี
้ ยวมีชนั ้
ลอย จำนวน 1 หลัง
อำคำรคอนกรี ตเสริ ม
เหล็กชันเดี
้ ยวมีชนั ้
ลอย จำนวน 1 หลัง

102

รูปแบบการ
ลงทุนของ
กองทรัสต์

รายละเอียดอาคาร
โรงงาน

อำคำรคอนกรี ตเสริ ม
เหล็กชันเดี
้ ยวมีชนั ้
ลอย จำนวน 1 หลัง

3,145

เนือ้ ที่ดนิ ตามเอกสาร
สิทธิที่กองทรัสต์ เข้ า
ลงทุน
ไร่ งาน ตารางวา

26792 ต.พำนทอง
อ.พำนทอง จ.ชลบุรี
26793 ต.พำนทอง
อ.พำนทอง จ.ชลบุรี

15

0

01

3

0

02

26792 ต.พำนทอง
อ.พำนทอง จ.ชลบุรี

15

0

01

กรรมสิทธิ์ถือครอง
โดยสมบูรณ์

26794 ต.พำนทอง
อ.พำนทอง จ.ชลบุรี

3

0

00

กรรมสิทธิ์ถือครอง
โดยสมบูรณ์

26795 ต.พำนทอง
อ.พำนทอง จ.ชลบุรี
26795 ต.พำนทอง
อ.พำนทอง จ.ชลบุรี

9

3

47

กรรมสิทธิ์ถือครอง
โดยสมบูรณ์

กรรมสิทธิ์ถือครอง
โดยสมบูรณ์
กรรมสิทธิ์ถือครอง
โดยสมบูรณ์

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิ การเช่าอมตะซัมมิ ทโกรท
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ลาดับที่ นิคมอุตสาหกรรม

20

อมตะนคร

เขต (Zone)

ชื่อโรงงาน เฟส

เขตอุตสำหกรรม
ทัว่ ไป

BG26

7

พืน้ ที่อาคาร
โรงงาน
(ตารางเมตร)

รายละเอียดอาคาร
โรงงาน

2,425

อำคำรคอนกรี ตเสริ ม
เหล็กชันเดี
้ ยวมีชนั ้
ลอย จำนวน 1 หลัง

21

อมตะนคร

เขตอุตสำหกรรม
ทัว่ ไป

BG27

7

1,300

22

อมตะนคร

เขตอุตสำหกรรม
ทัว่ ไป

BG28

7

1,150

23

อมตะนคร

เขตอุตสำหกรรม
ทัว่ ไป

BG29

7

1,150

24

อมตะนคร

เขตอุตสำหกรรม
ทัว่ ไป

BG30

7

1,150

25

อมตะนคร

เขตอุตสำหกรรม
ทัว่ ไป

BG31

7

1,150

อำคำรคอนกรี ตเสริ ม
เหล็กชันเดี
้ ยวมีชนั ้
ลอย จำนวน 1 หลัง
อำคำรคอนกรี ตเสริ ม
เหล็กชันเดี
้ ยวมีชนั ้
ลอย จำนวน 1 หลัง
อำคำรคอนกรี ตเสริ ม
เหล็กชันเดี
้ ยวมีชนั ้
ลอย จำนวน 1 หลัง
อำคำรคอนกรี ตเสริ ม
เหล็กชันเดี
้ ยวมีชนั ้
ลอย จำนวน 1 หลัง
อำคำรคอนกรี ตเสริ ม
เหล็กชันเดี
้ ยวมีชนั ้
ลอย จำนวน 1 หลัง

103

โฉนดที่ดิน
เลขที่ / ที่ตงั ้
26792 ต.พำนทอง
อ.พำนทอง จ.ชลบุรี
26795 ต.พำนทอง
อ.พำนทอง จ.ชลบุรี
26792 ต.พำนทอง
อ.พำนทอง จ.ชลบุรี
26795 ต.พำนทอง
อ.พำนทอง จ.ชลบุรี

เนือ้ ที่ดนิ ตามเอกสาร
สิทธิที่กองทรัสต์ เข้ า
ลงทุน
ไร่ งาน ตารางวา

15
9

0
3

01
47

รูปแบบการ
ลงทุนของ
กองทรัสต์
กรรมสิทธิ์ถือครอง
โดยสมบูรณ์
กรรมสิทธิ์ถือครอง
โดยสมบูรณ์

26792 ต.พำนทอง
อ.พำนทอง จ.ชลบุรี

กรรมสิทธิ์ถือครอง
โดยสมบูรณ์

26792 ต.พำนทอง
อ.พำนทอง จ.ชลบุรี

กรรมสิทธิ์ถือครอง
โดยสมบูรณ์

26792 ต.พำนทอง
อ.พำนทอง จ.ชลบุรี
26792 ต.พำนทอง
อ.พำนทอง จ.ชลบุรี

15

0

01

กรรมสิทธิ์ถือครอง
โดยสมบูรณ์
กรรมสิทธิ์ถือครอง
โดยสมบูรณ์

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิ การเช่าอมตะซัมมิ ทโกรท
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ลาดับที่ นิคมอุตสาหกรรม

เขต (Zone)

ชื่อโรงงาน เฟส

รวมทรัพย์ สินที่จะ
ลงทุนในกรรมสิทธิ
ถือครองโดย
สมบูรณ์ (freehold)
ในอมตะนคร
26

27

28

29

อมตะนคร

อมตะนคร

อมตะนคร

อมตะนคร

พืน้ ที่อาคาร
โรงงาน
(ตารางเมตร)

รายละเอียดอาคาร
โรงงาน

โฉนดที่ดิน
เลขที่ / ที่ตงั ้

48,408

เขตประกอบกำร
เสรี

เขตประกอบกำร
เสรี

เขตประกอบกำร
เสรี

เขตประกอบกำร
เสรี

AF01

AF02

AF03

AF04

2

2

2

2

เนือ้ ที่ดนิ ตามเอกสาร
สิทธิที่กองทรัสต์ เข้ า
ลงทุน
ไร่ งาน ตารางวา
61

851.80

อำคำรคอนกรี ต
เสริ มเหล็กชันเดี
้ ยว
มีชนลอย
ั้
จำนวน 1 หลัง

851.80

อำคำรคอนกรี ต
เสริ มเหล็กชันเดี
้ ยว
มีชนลอย
ั้
จำนวน 1
หลัง

851.80

อำคำรคอนกรี ต
เสริ มเหล็กชันเดี
้ ยว
มีชนลอย
ั้
จำนวน 1
หลัง

851.80

อำคำรคอนกรี ต
เสริ มเหล็กชันเดี
้ ยว
มีชนลอย
ั้
จำนวน 1
หลัง

104

9361 ต.บ้ ำนเก่ำ
(บ้ ำนมอญ)
อ.พำนทอง จ.ชลบุรี
21948 ต.บ้ ำนเก่ำ
อ.พำนทอง จ.ชลบุรี
9361 ต.บ้ ำนเก่ำ
(บ้ ำนมอญ)
อ.พำนทอง จ.ชลบุรี
21948 ต.บ้ ำนเก่ำ
อ.พำนทอง จ.ชลบุรี
9361 ต.บ้ ำนเก่ำ
(บ้ ำนมอญ)
อ.พำนทอง จ.ชลบุรี
21948 ต.บ้ ำนเก่ำ
อ.พำนทอง จ.ชลบุรี
9361 ต.บ้ ำนเก่ำ
(บ้ ำนมอญ)
อ.พำนทอง จ.ชลบุรี
21948 ต.บ้ ำนเก่ำ
อ.พำนทอง จ.ชลบุรี

2

รูปแบบการ
ลงทุนของ
กองทรัสต์

85

สิทธิกำรเช่ำ

สิทธิกำรเช่ำ
3
1

3
2

39
91
สิทธิกำรเช่ำ

สิทธิกำรเช่ำ

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิ การเช่าอมตะซัมมิ ทโกรท
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ลาดับที่ นิคมอุตสาหกรรม

30

อมตะนคร

เขต (Zone)

ชื่อโรงงาน เฟส

เขตอุตสำหกรรม
ทัว่ ไป

AG01

6

พืน้ ที่อาคาร
โรงงาน
(ตารางเมตร)

อมตะนคร

เขตอุตสำหกรรม
ทัว่ ไป

AG02

6

851.80

32

อมตะนคร

เขตประกอบกำร
เสรี

BF01

2

1,218

33

อมตะนคร

BF02

2

1,280.52

34

อมตะนคร

BF03

2

1,280.52

35

อมตะนคร

BF04

2

1,515.14

36

อมตะนคร

เขตประกอบกำร
เสรี
เขตประกอบกำร
เสรี
เขตประกอบกำร
เสรี
เขตประกอบกำร
เสรี

BF05

2

1,588.56

37

อมตะนคร

เขตประกอบกำร
เสรี

BF06

2

1,702.88

โฉนดที่ดิน
เลขที่ / ที่ตงั ้

อำคำรคอนกรี ต
23895 ต.บ้ ำนเก่ำ
เสริ มเหล็กชันเดี
้ ยวมี อ.พำนทอง
จ.ชลบุรี
ชันลอยจ
้
ำนวน 1 หลัง
อำคำรคอนกรี ต
23895 ต.บ้ ำนเก่ำ
เสริ มเหล็กชันเดี
้ ยวมี อ.พำนทอง
จ.ชลบุรี
ชันลอยจ
้
ำนวน 1 หลัง
อำคำรคอนกรี ต
เสริ มเหล็กชันเดี
้ ยว
23626 ต.บ้ ำนเก่ำ
มีชนลอยมี
ั้
ชนลอย
ั้
อ.พำนทอง จ.ชลบุรี
จำนวน 1 หลัง
22735 ต.บ้ ำนเก่ำ
อ.พำนทอง จ.ชลบุรี
22735 ต.บ้ ำนเก่ำ
อำคำรคอนกรี ต
เสริ มเหล็กชันเดี
้ ยว อ.พำนทอง จ.ชลบุรี
มีชนลอย
ั้
จำนวน 4 22735 ต.บ้ ำนเก่ำ
หลัง
อ.พำนทอง จ.ชลบุรี
22735 ต.บ้ ำนเก่ำ
อ.พำนทอง จ.ชลบุรี
อำคำรคอนกรี ต
เสริ มเหล็กชันเดี
้ ยว
26250 ต.บ้ ำนเก่ำ
มีชนลอย
ั้
จำนวน 1 อ.พำนทอง จ.ชลบุรี
หลัง

851.80

31

รายละเอียดอาคาร
โรงงาน

105

เนือ้ ที่ดนิ ตามเอกสาร
สิทธิที่กองทรัสต์ เข้ า
ลงทุน
ไร่ งาน ตารางวา

รูปแบบการ
ลงทุนของ
กองทรัสต์
สิทธิกำรเช่ำ

4

2

71
สิทธิกำรเช่ำ

1

2

42

สิทธิกำรเช่ำ
สิทธิกำรเช่ำ

7

1

46

สิทธิกำรเช่ำ
สิทธิกำรเช่ำ
สิทธิกำรเช่ำ

2

3

29

สิทธิกำรเช่ำ

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิ การเช่าอมตะซัมมิ ทโกรท
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ลาดับที่ นิคมอุตสาหกรรม

เขต (Zone)

ชื่อโรงงาน เฟส

พืน้ ที่อาคาร
โรงงาน
(ตารางเมตร)

รายละเอียดอาคาร
โรงงาน

โฉนดที่ดิน
เลขที่ / ที่ตงั ้

อำคำรคอนกรี ต
เสริ มเหล็กชันเดี
้ ยว
มีชนลอย
ั้
จำนวน 1
หลัง

28361 ต.บ้ ำนเก่ำ
อ.พำนทอง จ.ชลบุรี

อำคำรคอนกรี ต
เสริ มเหล็กชันเดี
้ ยว
มีชนลอย
ั้
จำนวน 3
หลัง

26188 ต.บ้ ำนเก่ำ
อ.พำนทอง จ.ชลบุรี
26188 ต.บ้ ำนเก่ำ
อ.พำนทอง จ.ชลบุรี
26188 ต.บ้ ำนเก่ำ
อ.พำนทอง จ.ชลบุรี

38

อมตะนคร

เขตประกอบกำร
เสรี

39

อมตะนคร

40

อมตะนคร

41

อมตะนคร

เขตประกอบกำร
เสรี
เขตประกอบกำร
เสรี
เขตประกอบกำร
เสรี

42

อมตะนคร

เขตอุตสำหกรรม
ทัว่ ไป

BG01

6

1,203.60

43

อมตะนคร

เขตอุตสำหกรรม
ทัว่ ไป

BG02

2

1,777

44

อมตะนคร

เขตอุตสำหกรรม
ทัว่ ไป

BF07

2

1,288

BF08

2

1,775

BF09

2

2,430

BF10

2

2,430

BG03

2

อำคำรคอนกรี ต
เสริ มเหล็กชันเดี
้ ยวมี
ชันลอย
้
จำนวน 1 หลัง
อำคำรคอนกรี ต
เสริ มเหล็กชันเดี
้ ยว
มีชนลอย
ั้
จำนวน 2
หลัง
อำคำรคอนกรี ต
เสริ มเหล็กชันเดี
้ ยว
มีชนลอย
ั้
จำนวน 1
หลัง

1,215

106

เนือ้ ที่ดนิ ตามเอกสาร
สิทธิที่กองทรัสต์ เข้ า
ลงทุน
ไร่ งาน ตารางวา

รูปแบบการ
ลงทุนของ
กองทรัสต์

1

สิทธิกำรเช่ำ

2

27

สิทธิกำรเช่ำ
8

2

24

สิทธิกำรเช่ำ
สิทธิกำรเช่ำ

ตังอยู
้ บ่ นโฉนดเดียวกับ
23895 ต.บ้ ำนเก่ำ
โรงงำน
AG 01 และ AG
อ.พำนทอง จ.ชลบุรี
02

สิทธิกำรเช่ำ

24991 ต.บ้ ำนเก่ำ
อ.พำนทอง จ.ชลบุรี

2

2

48

สิทธิกำรเช่ำ

24994 ต.บ้ ำนเก่ำ
อ.พำนทอง จ.ชลบุรี
26052 ต.บ้ ำนเก่ำ
อ.พำนทอง จ.ชลบุรี

0

0

20

1

2

53

สิทธิกำรเช่ำ

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิ การเช่าอมตะซัมมิ ทโกรท
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ลาดับที่ นิคมอุตสาหกรรม

เขต (Zone)

ชื่อโรงงาน เฟส

พืน้ ที่อาคาร
โรงงาน
(ตารางเมตร)

45

อมตะนคร

46

อมตะนคร

47

อมตะนคร

48

อมตะนคร

49

อมตะนคร

50

อมตะนคร

เขตอุตสำหกรรม
ทัว่ ไป
เขตอุตสำหกรรม
ทัว่ ไป
เขตอุตสำหกรรม
ทัว่ ไป
เขตอุตสำหกรรม
ทัว่ ไป
เขตอุตสำหกรรม
ทัว่ ไป
เขตอุตสำหกรรม
ทัว่ ไป

51

อมตะนคร

เขตอุตสำหกรรม
ทัว่ ไป

BG35

9

1,570

52

อมตะนคร

เขตอุตสำหกรรม
ทัว่ ไป

BG36

9

1,329

53

อมตะนคร

เขตอุตสำหกรรม
ทัว่ ไป

BG37

9

1,329

BG04

2

1,223.80

BG05

2

1,416

BG06

2

1,553.70

BG32

2

1,037.50

BG33

2

1,262.50

BG34

2

1,562.50

รายละเอียดอาคาร
โรงงาน

อำคำรคอนกรี ต
เสริ มเหล็กชันเดี
้ ยว
มีชนลอย
ั้
จำนวน 3
หลัง

อำคำรคอนกรี ต
เสริ มเหล็กชันเดี
้ ยวมี
ชันลอย
้
จำนวน 3 หลัง
อำคำรคอนกรี ต
เสริ มเหล็กชันเดี
้ ยวมี
ชันลอย
้
จำนวน 1 หลัง
อำคำรคอนกรี ต
เสริ มเหล็กชันเดี
้ ยวมี
ชันลอย
้
จำนวน 1 หลัง
อำคำรคอนกรี ตเสริ ม
เหล็กชันเดี
้ ยวมีชนั ้
ลอย
จำนวน 1 หลัง

107

โฉนดที่ดิน
เลขที่ / ที่ตงั ้
25059 ต.บ้ ำนเก่ำ
อ.พำนทอง จ.ชลบุรี
25059 ต.บ้ ำนเก่ำ
อ.พำนทอง จ.ชลบุรี
25059 ต.บ้ ำนเก่ำ
อ.พำนทอง จ.ชลบุรี
32570 ต.บ้ ำนเก่ำ
อ.พำนทอง จ.ชลบุรี
32570 ต.บ้ ำนเก่ำ
อ.พำนทอง จ.ชลบุรี
32570 ต.บ้ ำนเก่ำ
อ.พำนทอง จ.ชลบุรี

เนือ้ ที่ดนิ ตามเอกสาร
สิทธิที่กองทรัสต์ เข้ า
ลงทุน
ไร่ งาน ตารางวา

สิทธิกำรเช่ำ
6

0

96

35964 ต.หนอง
กะขะ
อ.พำนทอง จ.ชลบุรี

สิทธิกำรเช่ำ
สิทธิกำรเช่ำ
สิทธิกำรเช่ำ

4

3

73

สิทธิกำรเช่ำ
สิทธิกำรเช่ำ

35964 ต.หนอง
กะขะ
อ.พำนทอง จ.ชลบุรี
35964 ต.หนอง
กะขะ
อ.พำนทอง จ.ชลบุรี

รูปแบบการ
ลงทุนของ
กองทรัสต์

สิทธิกำรเช่ำ

11

1

95

สิทธิกำรเช่ำ

สิทธิกำรเช่ำ

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิ การเช่าอมตะซัมมิ ทโกรท

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

ลาดับที่ นิคมอุตสาหกรรม

เขต (Zone)

ชื่อโรงงาน เฟส

พืน้ ที่อาคาร
โรงงาน
(ตารางเมตร)

54

อมตะนคร

เขตอุตสำหกรรม
ทัว่ ไป

BG38

9

1,312

55

อมตะนคร

เขตอุตสำหกรรม
ทัว่ ไป

BG39

9

2,170

56

อมตะนคร

เขตอุตสำหกรรม
ทัว่ ไป

BG49

9

2,672

57

อมตะนคร

เขตอุตสำหกรรม
ทัว่ ไป

BG50

9

1,867

58

อมตะนคร

เขตอุตสำหกรรม
ทัว่ ไป

BG51

9

1,313

59

อมตะนคร

เขตอุตสำหกรรม
ทัว่ ไป

BG52

9

2,167

60

อมตะนคร

เขตอุตสำหกรรม
ทัว่ ไป

BG53

9

1,438

108

รายละเอียดอาคาร
โรงงาน

โฉนดที่ดิน
เลขที่ / ที่ตงั ้

อำคำรคอนกรี ตเสริ ม
เหล็กชันเดี
้ ยวมีชนั ้
ลอย จำนวน 1 หลัง
อำคำรคอนกรี ตเสริ ม
เหล็กชันเดี
้ ยวมีชนั ้
ลอย จำนวน 1 หลัง
อำคำรคอนกรี ตเสริ ม
เหล็กชันเดี
้ ยวมีชนั ้
ลอย จำนวน 1 หลัง
อำคำรคอนกรี ตเสริ ม
เหล็กชันเดี
้ ยวมีชนั ้
ลอย จำนวน 1 หลัง
อำคำรคอนกรี ตเสริ ม
เหล็กชันเดี
้ ยวมีชนั ้
ลอย จำนวน 1 หลัง
อำคำรคอนกรี ตเสริ ม
เหล็กชันเดี
้ ยวมีชนั ้
ลอย จำนวน 1 หลัง
อำคำรคอนกรี ตเสริ ม
เหล็กชันเดี
้ ยวมีชนั ้
ลอย จำนวน 1 หลัง

35964 ต.หนอง
กะขะ
อ.พำนทอง จ.ชลบุรี
35964 ต.หนอง
กะขะ
อ.พำนทอง จ.ชลบุรี
34026 ต.หนอง
กะขะ
อ.พำนทอง จ.ชลบุรี
34026 ต.หนอง
กะขะ
อ.พำนทอง จ.ชลบุรี
34026 ต.หนอง
กะขะ
อ.พำนทอง จ.ชลบุรี
34026 ต.หนอง
กะขะ
อ.พำนทอง จ.ชลบุรี
34026 ต.หนอง
กะขะ
อ.พำนทอง จ.ชลบุรี

เนือ้ ที่ดนิ ตามเอกสาร
สิทธิที่กองทรัสต์ เข้ า
ลงทุน
ไร่ งาน ตารางวา

รูปแบบการ
ลงทุนของ
กองทรัสต์
สิทธิกำรเช่ำ
สิทธิกำรเช่ำ
สิทธิกำรเช่ำ
สิทธิกำรเช่ำ

27

2

35

สิทธิกำรเช่ำ
สิทธิกำรเช่ำ
สิทธิกำรเช่ำ

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิ การเช่าอมตะซัมมิ ทโกรท

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

ลาดับที่ นิคมอุตสาหกรรม

เขต (Zone)

ชื่อโรงงาน เฟส

พืน้ ที่อาคาร
โรงงาน
(ตารางเมตร)

61

อมตะนคร

เขตอุตสำหกรรม
ทัว่ ไป

62

อมตะนคร

เขตอุตสำหกรรม
ทัว่ ไป

BG55

9

1,313

63

อมตะนคร

เขตอุตสำหกรรม
ทัว่ ไป

BG56

9

1,807

64

อมตะนคร

เขตอุตสำหกรรม
ทัว่ ไป

BG57

9

1,188

อมตะนคร

เขตอุตสำหกรรม
ทัว่ ไป

อมตะนคร

เขตอุตสำหกรรม
ทัว่ ไป

65

66

BG54

9

1,188

BG58

BG59

9

9

1,717

1,438

109

เนือ้ ที่ดนิ ตามเอกสาร
สิทธิที่กองทรัสต์ เข้ า
ลงทุน
ไร่ งาน ตารางวา

รูปแบบการ
ลงทุนของ
กองทรัสต์

รายละเอียดอาคาร
โรงงาน

โฉนดที่ดิน
เลขที่ / ที่ตงั ้

อำคำรคอนกรี ต
เสริ มเหล็กชันเดี
้ ยวมี
ชันลอย
้
จำนวน 1 หลัง
อำคำรคอนกรี ต
เสริ มเหล็กชันเดี
้ ยวมี
ชันลอย
้
จำนวน 1 หลัง
อำคำรคอนกรี ต
เสริ มเหล็กชันเดี
้ ยวมี
ชันลอย
้
จำนวน 1 หลัง
อำคำรคอนกรี ต
เสริ มเหล็กชันเดี
้ ยวมี
ชันลอย
้
จำนวน 1 หลัง
อำคำรคอนกรี ต
เสริ มเหล็กชันเดี
้ ยวมี
ชันลอย
้
จำนวน 1 หลัง
อำคำรคอนกรี ต
เสริ มเหล็กชันเดี
้ ยวมี
ชันลอย
้
จำนวน 1 หลัง

34026 ต.หนอง
กะขะ
อ.พำนทอง จ.ชลบุรี

สิทธิกำรเช่ำ

34026 ต.หนอง
กะขะ
อ.พำนทอง จ.ชลบุรี

สิทธิกำรเช่ำ

34026 ต.หนอง
กะขะ
อ.พำนทอง จ.ชลบุรี

สิทธิกำรเช่ำ

34026 ต.หนอง
กะขะ
อ.พำนทอง จ.ชลบุรี

สิทธิกำรเช่ำ

34026 ต.หนอง
กะขะ
อ.พำนทอง จ.ชลบุรี

สิทธิกำรเช่ำ

34030 ต.หนอง
กะขะ
อ.พำนทอง จ.ชลบุรี

4

0

33

สิทธิกำรเช่ำ

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิ การเช่าอมตะซัมมิ ทโกรท

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

ลาดับที่ นิคมอุตสาหกรรม

เขต (Zone)

67

อมตะนคร

เขตอุตสำหกรรม
ทัว่ ไป

68

อมตะนคร

เขตอุตสำหกรรม
ทัว่ ไป

ชื่อโรงงาน เฟส

พืน้ ที่อาคาร
โรงงาน
(ตารางเมตร)

BG60

9

1,313

BG61

8

2,767

69

อมตะนคร

เขตอุตสำหกรรม
ทัว่ ไป

BG62

8

2,872

70

อมตะนคร

เขตอุตสำหกรรม
ทัว่ ไป

BG66

8

1,437

71

อมตะนคร

เขตอุตสำหกรรม
ทัว่ ไป

72

อมตะนคร

เขตอุตสำหกรรม
ทัว่ ไป

BG67

8

3,222

BG68

8

5,032

110

เนือ้ ที่ดนิ ตามเอกสาร
สิทธิที่กองทรัสต์ เข้ า
ลงทุน
ไร่ งาน ตารางวา

รูปแบบการ
ลงทุนของ
กองทรัสต์

รายละเอียดอาคาร
โรงงาน

โฉนดที่ดิน
เลขที่ / ที่ตงั ้

อำคำรคอนกรี ต
เสริ มเหล็กชันเดี
้ ยวมี
ชันลอย
้
จำนวน 1 หลัง
อำคำรคอนกรี ต
เสริ มเหล็กชันเดี
้ ยวมี
ชันลอย
้
จำนวน 1 หลัง
อำคำรคอนกรี ต
เสริ มเหล็กชันเดี
้ ยวมี
ชันลอย
้
จำนวน 1 หลัง
อำคำรคอนกรี ต
เสริ มเหล็กชันเดี
้ ยวมี
ชันลอย
้
จำนวน 1 หลัง
อำคำรคอนกรี ต
เสริ มเหล็กชันเดี
้ ยวมี
ชันลอย
้
จำนวน 1 หลัง
อำคำรคอนกรี ต
เสริ มเหล็กชันเดี
้ ยวมี
ชันลอย
้
จำนวน 1 หลัง

34030 ต.หนอง
กะขะ
อ.พำนทอง จ.ชลบุรี

สิทธิกำรเช่ำ

40196 ต.หนอง
กะขะ
อ.พำนทอง จ.ชลบุรี

สิทธิกำรเช่ำ

40196 ต.หนอง
กะขะ
อ.พำนทอง จ.ชลบุรี
40168 ต.หนอง
กะขะ
อ.พำนทอง จ.ชลบุรี
40168 ต.หนอง
กะขะ
อ.พำนทอง จ.ชลบุรี
40178 ต.หนอง
กะขะ
อ.พำนทอง จ.ชลบุรี

7

0

27
สิทธิกำรเช่ำ

สิทธิกำรเช่ำ
6

0

07
สิทธิกำรเช่ำ

6

3

62

สิทธิกำรเช่ำ

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิ การเช่าอมตะซัมมิ ทโกรท

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

ลาดับที่ นิคมอุตสาหกรรม

เขต (Zone)

73

อมตะนคร

เขตอุตสำหกรรม
ทัว่ ไป

74

อมตะนคร

เขตอุตสำหกรรม
ทัว่ ไป

75

76

77

อมตะนคร

อมตะนคร

อมตะนคร

เขตอุตสำหกรรม
ทัว่ ไป

เขตอุตสำหกรรม
ทัว่ ไป

เขตอุตสำหกรรม
ทัว่ ไป

ชื่อโรงงาน เฟส

พืน้ ที่อาคาร
โรงงาน
(ตารางเมตร)

BG69

8

5,032

BG63

8

5,277

BG64

BG65

BG70

8

8

8

โฉนดที่ดิน
เลขที่ / ที่ตงั ้

อำคำรคอนกรี ต
เสริ มเหล็กชันเดี
้ ยวมี
ชันลอย
้
จำนวน 1 หลัง
อำคำรคอนกรี ต
เสริ มเหล็กชันเดี
้ ยว
มีชนลอย
ั้
จำนวน 1
หลัง

40179 ต.หนอง
กะขะ
อ.พำนทอง จ.ชลบุรี

7

2

06

สิทธิกำรเช่ำ

40197 ต.หนอง
กะขะ
อ.พำนทอง จ.ชลบุรี

7

0

13

สิทธิกำรเช่ำ

2,017

อำคำรคอนกรี ต
เสริ มเหล็กชันเดี
้ ยว
มีชนลอย
ั้
จำนวน 1
หลัง

2,312

อำคำรคอนกรี ต
เสริ มเหล็กชันเดี
้ ยว
มีชนลอย
ั้
จำนวน 1
หลัง

111

รูปแบบการ
ลงทุนของ
กองทรัสต์

รายละเอียดอาคาร
โรงงาน

อำคำรคอนกรี ต
เสริ มเหล็กชันเดี
้ ยว
มีชนลอย
ั้
จำนวน 1
หลัง

1,187

เนือ้ ที่ดนิ ตามเอกสาร
สิทธิที่กองทรัสต์ เข้ า
ลงทุน
ไร่ งาน ตารางวา

40197 ต.หนอง
กะขะ
อ.พำนทอง จ.ชลบุรี
40198 ต.หนอง
กะขะ
อ.พำนทอง จ.ชลบุรี
40197 ต.หนอง
กะขะ
อ.พำนทอง จ.ชลบุรี
40198 ต.หนอง
กะขะ
อ.พำนทอง จ.ชลบุรี
40180 ต.หนอง
กะขะ
อ.พำนทอง จ.ชลบุรี

สิทธิกำรเช่ำ
7

0

13

8

1

55
สิทธิกำรเช่ำ

8

1

17

สิทธิกำรเช่ำ

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิ การเช่าอมตะซัมมิ ทโกรท

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

ลาดับที่ นิคมอุตสาหกรรม

เขต (Zone)

ชื่อโรงงาน เฟส

พืน้ ที่อาคาร
โรงงาน
(ตารางเมตร)

อมตะนคร

เขตอุตสำหกรรม
ทัว่ ไป

79

อมตะนคร

เขตอุตสำหกรรม
ทัว่ ไป

BG72

8

1,812

80

อมตะนคร

เขตอุตสำหกรรม
ทัว่ ไป

BG73

8

1,312

78

BG71

8

อำคำรคอนกรี ต
เสริ มเหล็กชันเดี
้ ยว
มีชนลอย
ั้
จำนวน 1
หลัง
อำคำรคอนกรี ต
เสริ มเหล็กชันเดี
้ ยว
มีชนลอย
ั้
จำนวน 1
หลัง
อำคำรคอนกรี ต
เสริ มเหล็กชันเดี
้ ยว
มีชนลอย
ั้
จำนวน 1
หลัง
อำคำรคอนกรี ต
เสริ มเหล็กชันเดี
้ ยว
มีชนลอย
ั้
จำนวน 1
หลัง
อำคำรคอนกรี ต
เสริ มเหล็กชันเดี
้ ยว
มีชนลอย
ั้
จำนวน 1
หลัง

1,437

81

อมตะนคร

เขตอุตสำหกรรม
ทัว่ ไป

BG74

8

1,312

82

อมตะนคร

เขตอุตสำหกรรม
ทัว่ ไป

BG75

9

1,032

รายละเอียดอาคาร
โรงงาน

112

โฉนดที่ดิน
เลขที่ / ที่ตงั ้

เนือ้ ที่ดนิ ตามเอกสาร
สิทธิที่กองทรัสต์ เข้ า
ลงทุน
ไร่ งาน ตารางวา

รูปแบบการ
ลงทุนของ
กองทรัสต์

40180 ต.หนอง
กะขะ
อ.พำนทอง จ.ชลบุรี

สิทธิกำรเช่ำ

40180 ต.หนอง
กะขะ
อ.พำนทอง จ.ชลบุรี

สิทธิกำรเช่ำ

40198 ต.หนอง
กะขะ
อ.พำนทอง จ.ชลบุรี

สิทธิกำรเช่ำ
8

1

55

40198 ต.หนอง
กะขะ
อ.พำนทอง จ.ชลบุรี
28262 ต.หนอง
กะขะ
อ.พำนทอง จ.ชลบุรี

สิทธิกำรเช่ำ

2

0

65

สิทธิกำรเช่ำ

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิ การเช่าอมตะซัมมิ ทโกรท

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

ลาดับที่ นิคมอุตสาหกรรม

เขต (Zone)

ชื่อโรงงาน เฟส

พืน้ ที่อาคาร
โรงงาน
(ตารางเมตร)

อมตะนคร

เขตอุตสำหกรรม
ทัว่ ไป

84

อมตะนคร

เขตอุตสำหกรรม
ทัว่ ไป

BG77

8

1,187

85

อมตะนคร

เขตอุตสำหกรรม
ทัว่ ไป

BG78

8

1,687

83

BG76

8

รวมทรัพย์ สินที่จะ
ลงทุนในสิทธิการ
เช่ า (leasehold)
ในอมตะนคร
86

87

อมตะซิตี ้

อมตะซิตี ้

รายละเอียดอาคาร
โรงงาน
อำคำรคอนกรี ต
เสริ มเหล็กชันเดี
้ ยว
มีชนลอย
ั้
จำนวน 1
หลัง
อำคำรคอนกรี ต
เสริ มเหล็กชันเดี
้ ยว
มีชนลอย
ั้
จำนวน 1
หลัง
อำคำรคอนกรี ต
เสริ มเหล็กชันเดี
้ ยว
มีชนลอย
ั้
จำนวน 1
หลัง

3,572

โฉนดที่ดิน
เลขที่ / ที่ตงั ้
40193 ต.หนอง
กะขะ
อ.พำนทอง จ.ชลบุรี
40193 ต.หนอง
กะขะ
อ.พำนทอง จ.ชลบุรี

เขตอุตสำหกรรม
ทัว่ ไป

G1

G2

-

-

1,563

อำคำรคอนกรี ต
เสริ มเหล็กชันเดี
้ ยว
จำนวน 1 หลัง

2,617

113

9

2

75

26820 ต.มำบยำง
พร
อ.ปลวกแดง จ.
ระยอง
26820 ต.มำบยำง
พร
อ.ปลวกแดง จ.
ระยอง

สิทธิกำรเช่ำ

สิทธิกำรเช่ำ

153
อำคำรคอนกรี ต
เสริ มเหล็กชันเดี
้ ยว
จำนวน 1 หลัง

รูปแบบการ
ลงทุนของ
กองทรัสต์
สิทธิกำรเช่ำ

40193 ต.หนอง
กะขะ
อ.พำนทอง จ.ชลบุรี

105,508.02
เขตอุตสำหกรรม
ทัว่ ไป

เนือ้ ที่ดนิ ตามเอกสาร
สิทธิที่กองทรัสต์ เข้ า
ลงทุน
ไร่ งาน ตารางวา

3

49

สิทธิกำรเช่ำ
5

1

48
สิทธิกำรเช่ำ
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ลาดับที่ นิคมอุตสาหกรรม

88

อมตะซิตี ้

เขต (Zone)

เขตประกอบกำร
เสรี

รวมทรัพย์ สินที่จะ
ลงทุนในสิทธิการ
เช่ า (leasehold)
ในอมตะซิตี ้
รวมทัง้ หมด

ชื่อโรงงาน เฟส

F1

-

เนือ้ ที่ดนิ ตามเอกสาร
สิทธิที่กองทรัสต์ เข้ า
ลงทุน
ไร่ งาน ตารางวา

รูปแบบการ
ลงทุนของ
กองทรัสต์

3

2

0.1

สิทธิกำรเช่ำ

6,662.50

8

3

48.1

160,578.52

224

1

82.1

พืน้ ที่อาคาร
โรงงาน
(ตารางเมตร)

รายละเอียดอาคาร
โรงงาน

โฉนดที่ดิน
เลขที่ / ที่ตงั ้

2,482.50

อำคำรคอนกรี ต
เสริ มเหล็กชันเดี
้ ยว
จำนวน 1 หลัง

18344 ต.มำบยำง
พร
อ.ปลวกแดง จ.
ระยอง

ทีม่ า: บริ ษัท อมตะ ซัมมิ ท เรดดี ้ บิ ลท์ จากัด
หมายเหตุ:
(1) ณ วันก่อนวันที่กองทรัสต์จะเข้ ำลงทุนในทรัพย์สิน โฉนดที่ดินดังต่อไปนี ้ ได้ จำนองเป็ นประกันไว้ กบั ธนำคำรพำณิชย์ อย่ำงไรก็ดี ทรัพย์ สินดังกล่ำวจะได้ รับกำรไถ่ถอนและปลอดภำระจำนองจำกผู้รับจำนองก่อนที่
กองทรัสต์จะเข้ ำลงทุนในทรัพย์สิน
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร:
 โฉนดที่ดินเลขที่ 9361, 21948, 22735, 23626, 23895, 24991, 25059, 26188, 26250, 26726, 26787, 26788, 26789, 26790, 26791, 26792, 26793, 26794, 26795, 28287, 28361, 28288, 35964
จำนองเป็ นประกันไว้ กบั ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน) ผู้รับจำนอง
 โฉนดที่ดินเลขที่ 34026, 34030, 40168, 40178, 40179 และ 40196 จำนองเป็ นประกันไว้ กบั ธนำคำรไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหำชน) ผู้รับจำนอง และ
 โฉนดที่ดินเลขที่ 32570 จำนองเป็ นประกันไว้ กบั ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและนำเข้ ำแห่งประเทศไทย ผู้รับจำนอง
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิ ตี:้
 โฉนดที่ดินเลขที่ 26820 จำนองเป็ นประกันไว้ กบั ธนำคำรไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหำชน) ผู้รับจำนอง และ
 โฉนดที่ดินเลขที่ 18344 จำนองเป็ นประกันไว้ กบั ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและนำเข้ ำแห่งประเทศไทย ผู้รับจำนอง
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ทังนี
้ ้ ในกำรดูแลรักษำอำคำรและโครงสร้ ำงทรัพย์สินต่ำงๆ ภำยในบริ เวณโครงกำรนัน้ อมตะ ซัมมิท ในฐำนะ
ผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ จะได้ วำ่ จ้ ำงบุคคลภำยนอก ซึง่ เป็ นบริ ษัทที่ปรึกษำทำงด้ ำนวิศวกรรมที่มีสว่ นร่วมในกำร
ออกแบบและพัฒนำโครงสร้ ำงรวมทัง้ งำนระบบอำคำรภำยในโครงกำรเป็ นระยะเวลำหลำยปี ซึ่งมี ควำม
เชี่ยวชำญและมีประสบกำรณ์ และมีควำมเข้ ำใจในโครงสร้ ำงอำคำรและงำนระบบต่ำงๆ ในโครงกำรเป็ นอย่ำงดี
โดยบริ ษัทที่ปรึกษำทำงด้ ำนวิศวกรรมจะจัดคณะทำงำนเพื่อตรวจสอบ ดูแล และรับผิดชอบงำนบำรุงรักษำระบบ
อำคำรให้ แก่โครงกำรโดยเฉพำะ ตำมระยะเวลำที่กำหนด และยังมีกำรเก็บข้ อมูลกำรเข้ ำบริ กำรซ่อมบำรุ งรักษำ
ระบบของอำคำรแต่ละอำคำรภำยในโครงกำรอย่ำงสม่ำเสมอ พร้ อมทังวิ
้ เครำะห์สำเหตุของปั ญหำ และแนวทำง
แก้ ไขปั ญหำ เพื่อเป็ นข้ อมูลและเป็ นประโยชน์ในกำรพัฒนำสินค้ ำและบริ กำรของโครงกำรต่ อไปในอนำคต ทังนี
้ ้
อมตะ ซัมมิท ยังได้ วำงแผนจัดทำโครงกำรเพื่อบำรุ งรักษำอำคำรและงำนระบบของอำคำร โดยมีวตั ถุประสงค์
หลักเพื่อ (1) ลดควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ ้นกับอำคำรและระบบของอำคำร (2) ลดข้ อร้ องเรี ยนในปั ญหำต่ำงๆ ที่
อำจเกิดจำกกำรใช้ งำนอำคำรและระบบอำคำรจำกลูกค้ ำ/ผู้เช่ำและ (3) เพิ่มควำมพึงพอใจให้ แก่ลกู ค้ ำ/ ผู้เช่ำใน
สินค้ ำและบริ กำร
ภำยในระยะเวลำ 1 ปี แรกนับจำกวันที่กองทรัสต์เข้ ำลงทุนในทรัพย์สินหลักที่ลงทุนครัง้ แรก หำกมีทรัพย์สินที่
กองทรัสต์จะเข้ ำลงทุนรำยกำรใดว่ำงจำกกำรมีผ้ เู ช่ำ ซึ่งอำจเกิดจำกกำรยกเลิกสัญญำเช่ำหรื อเหตุอื่นใด อมตะ
ซัมมิทในฐำนะผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ตกลงที่จะเช่ำทรัพย์สนิ เฉพำะรำยกำรที่ไม่มีผ้ เู ช่ำดังกล่ำว โดยอมตะ ซัม
มิทจะชำระค่ำเช่ำให้ แก่กองทรัสต์ ตำมอัตรำที่กำหนดไว้ ในสัญญำตกลงกระทำกำร ซึง่ อัตรำดังกล่ำวเป็ นไปตำม
อัตรำค่ำเช่ำรำคำตลำด (โปรดพิจำรณำรำยละเอี ยดเพิ่มเติมในสรุ ปสัญญำตกลงกระทำกำร หัวข้ อ กำรดำรง
รักษำสัดส่วนกำรเช่ำ) เว้ นแต่กรณีที่อมตะ ซัมมิท สำมำรถหำผู้เช่ำได้ และผู้เช่ำเริ่ มชำระค่ำเช่ำให้ แก่กองทรัสต์
ตารางที่ 15: ตารางสรุ ปเกี่ยวกับสัญญาเช่ าของทรัพย์ สนิ ที่กองทรัสต์ จะเข้ าลงทุนครัง้ แรก

ลาดับที่

ชื่อโรงงาน

เฟส

พืน้ ที่
อาคาร
โรงงาน
(ตาราง
เมตร)

สถานะการ
ก่ อสร้ าง

สัดส่ วนพืน้ ที่
อาคาร
โรงงานต่ อ
พืน้ ที่ท่ ี
กองทรัสต์ จะ
เข้ าลงทุน
ทัง้ หมด (%)

วันสิน้ สุดสัญญาเช่ า

1. ทรัพย์ สินที่จะลงทุนในกรรมสิทธิถือครองโดยสมบูรณ์ (freehold) ในอมตะนคร
1
2
3
4
5
6

BG07
BG08
BG09
BG10
BG11
BG12

7
7
7
7
7
7

เสร็ จสมบูรณ์
เสร็ จสมบูรณ์
เสร็ จสมบูรณ์
เสร็ จสมบูรณ์
เสร็ จสมบูรณ์
เสร็ จสมบูรณ์

1,290
1,290
1,290
3,010
5,200
1,449
115

0.80%
0.80%
0.80%
1.87%
3.24%
0.90%

30 ตุลำคม 2559
28 กุมภำพันธ์ 2560
31 มีนำคม 2560
31 กรกฎำคม 2559
15 มีนำคม 2561
31 สิงหำคม 2559
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ลาดับที่

ชื่อโรงงาน

เฟส

สถานะการ
ก่ อสร้ าง

พืน้ ที่
อาคาร
โรงงาน
(ตาราง
เมตร)

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

BG13
BG14
BG15
BG16
BG17
BG18
BG19
BG20
BG21
BG22
BG23
BG24
BG25
BG26
BG27
BG28
BG29
BG30
BG31

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

เสร็ จสมบูรณ์
เสร็ จสมบูรณ์
เสร็ จสมบูรณ์
เสร็ จสมบูรณ์
เสร็ จสมบูรณ์
เสร็ จสมบูรณ์
เสร็ จสมบูรณ์
เสร็ จสมบูรณ์
เสร็ จสมบูรณ์
เสร็ จสมบูรณ์
เสร็ จสมบูรณ์
เสร็ จสมบูรณ์
เสร็ จสมบูรณ์
เสร็ จสมบูรณ์
เสร็ จสมบูรณ์
เสร็ จสมบูรณ์
เสร็ จสมบูรณ์
เสร็ จสมบูรณ์
เสร็ จสมบูรณ์

1,449
2,160
1,620
2,160
1,620
1,025
1,025
1,025
4,650
1,525
2,005
3,145
3,145
2,425
1,300
1,150
1,150
1,150
1,150

สัดส่ วนพืน้ ที่
อาคาร
โรงงานต่ อ
พืน้ ที่ท่ ี
กองทรัสต์ จะ
เข้ าลงทุน
ทัง้ หมด (%)
0.90%
1.35%
1.01%
1.35%
1.01%
0.64%
0.64%
0.64%
2.90%
0.95%
1.25%
1.96%
1.96%
1.51%
0.81%
0.72%
0.72%
0.72%
0.72%

รวมทรัพย์ สินที่จะลงทุนในกรรมสิทธิถือครองโดย
สมบูรณ์ (freehold) ในอมตะนคร

48,408

30.15%

วันสิน้ สุดสัญญาเช่ า

30 กันยำยน 2559
31 มีนำคม 2559
30 กันยำยน 2560
30 พฤศจิกำยน 2560
31 พฤษภำคม 2558
30 พฤศจิกำยน 2559
31 มกรำคม 2561
4 ธันวำคม 2558
31 กรกฎำคม 2558
14 กันยำยน 2559
14 สิงหำคม 2559
31 กรกฎำคม 2558
30 มิถนุ ำยน 2558
30 กันยำยน 2560
16 มีนำคม 2559
31 กรกฎำคม 2558
30 มิถนุ ำยน 2559
31 มกรำคม 2560

2. ทรัพย์ สินที่จะลงทุนในสิทธิการเช่ า (leasehold) ในอมตะนคร
26
27
28
29
30

AF01
AF02
AF03
AF04
AG01

2
2
2
2
6

เสร็ จสมบูรณ์
เสร็ จสมบูรณ์
เสร็ จสมบูรณ์
เสร็ จสมบูรณ์
เสร็ จสมบูรณ์

851.8
851.8
851.8
851.8
851.8
116

0.53%
0.53%
0.53%
0.53%
0.53%

28 กุมภำพันธ์ 2561
31 กรกฎำคม 2559
30 พฤศจิกำยน 2558
15 พฤศจิกำยน 2560
30 กันยำยน 2559

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิ การเช่าอมตะซัมมิ ทโกรท

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

ลาดับที่

ชื่อโรงงาน

เฟส

สถานะการ
ก่ อสร้ าง

พืน้ ที่
อาคาร
โรงงาน
(ตาราง
เมตร)

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

AG02
BF01
BF02
BF03
BF04
BF05
BF06
BF07
BF08
BF09
BF10
BG01
BG02
BG03
BG04
BG05
BG06
BG32
BG33
BG34
BG35
BG36
BG37
BG38
BG39
BG49
BG50
BG51

6
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
2
2
2
2
2
2
2
2
9
9
9
9
9
9
9
9

เสร็ จสมบูรณ์
เสร็ จสมบูรณ์
เสร็ จสมบูรณ์
เสร็ จสมบูรณ์
เสร็ จสมบูรณ์
เสร็ จสมบูรณ์
เสร็ จสมบูรณ์
เสร็ จสมบูรณ์
เสร็ จสมบูรณ์
เสร็ จสมบูรณ์
เสร็ จสมบูรณ์
เสร็ จสมบูรณ์
เสร็ จสมบูรณ์
เสร็ จสมบูรณ์
เสร็ จสมบูรณ์
เสร็ จสมบูรณ์
เสร็ จสมบูรณ์
เสร็ จสมบูรณ์
เสร็ จสมบูรณ์
เสร็ จสมบูรณ์
เสร็ จสมบูรณ์
เสร็ จสมบูรณ์
เสร็ จสมบูรณ์
เสร็ จสมบูรณ์
เสร็ จสมบูรณ์
เสร็ จสมบูรณ์
เสร็ จสมบูรณ์
เสร็ จสมบูรณ์

851.8
1,218
1,280.52
1,280.52
1,515.14
1,588.56
1,702.88
1,288
1,775
2,430
2,430
1,203.60
1,777
1,215
1,223.80
1,416
1,553.70
1,037.50
1,262.50
1,562.50
1,570
1,329
1,329
1,312
2,170
2,672
1,867
1,313
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สัดส่ วนพืน้ ที่
อาคาร
โรงงานต่ อ
พืน้ ที่ท่ ี
กองทรัสต์ จะ
เข้ าลงทุน
ทัง้ หมด (%)
0.53%
0.76%
0.80%
0.80%
0.94%
0.99%
1.06%
0.80%
1.11%
1.51%
1.51%
0.75%
1.11%
0.76%
0.76%
0.88%
0.97%
0.65%
0.79%
0.97%
0.98%
0.83%
0.83%
0.82%
1.35%
1.66%
1.16%
0.82%

วันสิน้ สุดสัญญาเช่ า

31 ตุลำคม 2560
31 สิงหำคม 2558
28 กุมภำพันธ์ 2561
28 กุมภำพันธ์ 2561
30 กันยำยน 2558
31 มกรำคม 2559
30 พฤศจิกำยน 2558
31 มีนำคม 2561
31 มีนำคม 2561
30 เมษำยน 2561*
30 เมษำยน 2560
31 ตุลำคม 2558
31 กรกฎำคม 2559
31 กรกฎำคม 2558
31 กรกฎำคม 2558
31 สิงหำคม 2560
31 สิงหำคม 2560
31 สิงหำคม 2558
30 กันยำยน 2560
31 ตุลำคม 2560
30 พฤศจิกำยน 2560
31 กรกฎำคม 2558
30 เมษำยน 2559
29 กุมภำพันธ์ 2559
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ลาดับที่

ชื่อโรงงาน

เฟส

สถานะการ
ก่ อสร้ าง

พืน้ ที่
อาคาร
โรงงาน
(ตาราง
เมตร)

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

BG52
BG53
BG54
BG55
BG56
BG57
BG58
BG59
BG60
BG61
BG62
BG66
BG67
BG68
BG69
BG63
BG64
BG65
BG70
BG71
BG72
BG73
BG74
BG75
BG76
BG77
BG78

9
9
9
9
9
9
9
9
9
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9
8
8
8

เสร็ จสมบูรณ์
เสร็ จสมบูรณ์
เสร็ จสมบูรณ์
เสร็ จสมบูรณ์
เสร็ จสมบูรณ์
เสร็ จสมบูรณ์
เสร็ จสมบูรณ์
เสร็ จสมบูรณ์
เสร็ จสมบูรณ์
เสร็ จสมบูรณ์
เสร็ จสมบูรณ์
เสร็ จสมบูรณ์
เสร็ จสมบูรณ์
เสร็ จสมบูรณ์
เสร็ จสมบูรณ์
เสร็ จสมบูรณ์
เสร็ จสมบูรณ์
เสร็ จสมบูรณ์
เสร็ จสมบูรณ์
เสร็ จสมบูรณ์
เสร็ จสมบูรณ์
เสร็ จสมบูรณ์
เสร็ จสมบูรณ์
เสร็ จสมบูรณ์
เสร็ จสมบูรณ์
เสร็ จสมบูรณ์
เสร็ จสมบูรณ์

2,167
1,438
1,188
1,313
1,807
1,188
1,717
1,438
1,313
2,767
2,872
1,437
3,222
5,032
5,032
5,277
1,187
2,017
2,312
1,437
1,812
1,312
1,312
1,032
3,572
1,187
1,687
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สัดส่ วนพืน้ ที่
อาคาร
โรงงานต่ อ
พืน้ ที่ท่ ี
กองทรัสต์ จะ
เข้ าลงทุน
ทัง้ หมด (%)
1.35%
0.90%
0.74%
0.82%
1.13%
0.74%
1.07%
0.90%
0.82%
1.72%
1.79%
0.89%
2.01%
3.13%
3.13%
3.29%
0.74%
1.26%
1.44%
0.89%
1.13%
0.82%
0.82%
0.64%
2.22%
0.74%
1.05%

วันสิน้ สุดสัญญาเช่ า

15 กุมภำพันธ์ 2559
31 มกรำคม 2559
31 มีนำคม 2559
29 กุมภำพันธ์ 2559
31 มกรำคม 2559
31 สิงหำคม 2559
29 กุมภำพันธ์ 2559
30 เมษำยน 2559
30 เมษำยน 2559
31 พฤษภำคม 2559
30 เมษำยน 2559
30 เมษำยน 2559
15 มิถนุ ำยน 2559
30 พฤศจิกำยน 2559
30 พฤศจิกำยน 2559
31 สิงหำคม 2560
31 มีนำคม 2561
30 เมษำยน 2560
31 พฤษภำคม 2560
30 เมษำยน 2561
30 เมษำยน 2560
30 มิถนุ ำยน 2560
31 กรกฎำคม 2560
31 ตุลำคม 2560
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ลาดับที่

ชื่อโรงงาน

เฟส

พืน้ ที่
อาคาร
โรงงาน
(ตาราง
เมตร)

สถานะการ
ก่ อสร้ าง

รวมทรัพย์ สินที่จะลงทุนในสิทธิการเช่ า (leasehold) ใน
105,508.02
อมตะนคร

สัดส่ วนพืน้ ที่
อาคาร
โรงงานต่ อ
พืน้ ที่ท่ ี
กองทรัสต์ จะ
เข้ าลงทุน
ทัง้ หมด (%)

วันสิน้ สุดสัญญาเช่ า

65.70%

3. ทรัพย์ สินที่จะลงทุนในสิทธิการเช่ า (leasehold) ในอมตะซิตี ้
86
G1
เสร็ จสมบูรณ์
87
G2
เสร็ จสมบูรณ์
88
F1
เสร็ จสมบูรณ์
รวมทรัพย์ สินที่จะลงทุนในสิทธิการเช่ า (leasehold)
ในอมตะซิตี ้

1,563
2,617
2,482.50

0.97%
1.63%
1.55%

6,662.50

4.15%

รวมทรัพย์ สินที่จะลงทุนทัง้ หมด

160,578.52

100%

15 กุมภำพันธ์ 2559
31 ธันวำคม 2560

ทีม่ า: บริ ษัท อมตะ ซัมมิ ท เรดดี ้ บิ ลท์ จากัด ข้อมูล ณ วันที ่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558
*สาหรับโรงงาน BG01 ข้อมูล ณ วันที ่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
หมายเหตุ: ทัง้ นีใ้ นระหว่างวันที ่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที ่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558 มีสญ
ั ญาครบกาหนดจานวน 9 โรงงานโดยในจานวน
นีม้ ีลูกค้าทีด่ าเนินการเซ็นสัญญาใหม่เรี ยบร้อยแล้วจานวน 7 โรงงาน (BG11, AF01, BF02, BF03, BF08, BF09, BG01) และไม่ต่อสัญญา
จานวน 2 โรงงาน (BF10, BG37) (ข้อมูล ณ วันที ่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558)

119

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิ การเช่าอมตะซัมมิ ทโกรท

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

ตารางที่ 16: ตารางสรุ ปเกี่ยวกับพืน้ ที่ทรัพย์ สนิ ที่กองทรั สต์ จะเข้ าลงทุนครัง้ แรก
นิคมอุตสาหกรรม

ข้ อมูล

อมตะนคร

อมตะซิตี ้

รวม

153,916.02

6,662.50

160,578.52

88.67

76.54

88.16

จำนวนอำคำร (โรง)

85

3

88

จำนวนอำคำรที่มีผ้ เู ช่ำ

77

2

79

พื ้นที่ให้ เช่ำประมำณ (ตำรำงเมตร)
อัตรำกำรเช่ำอำคำร (ร้ อยละ)1

ทีม่ า: บริ ษัท อมตะ ซัมมิ ท เรดดี ้ บิ ลท์ จากัด ข้อมูล ณ วันที ่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558
หมายเหตุ
1. อัตรำกำรเช่ำอำคำรคำนวณจำกพื ้นที่อำคำรโรงงำน (ตำรำงเมตร) ที่มสี ญ
ั ญำเช่ำอยู่ ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2558

ตารางที่ 17: อายุอาคารโรงงาน
อายุอาคาร (ปี )

นิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร
จานวนโรงงาน (โรง)

นิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิตี ้
จานวนโรงงาน (โรง)

รวม

คิดเป็ นอัตราส่ วนของ
พืน้ ที่เช่ าทัง้ หมด
(ร้ อยละ)

น้ อยกว่ำ 4 ปี

38

3

41

51.17

ตังแต่
้ 4 -8 ปี

32

-

32

37.69

มำกกว่ำ 8 ปี

15

-

15

11.14

รวม

85

3

88

100.00

ทีม่ า: บริ ษัท อมตะ ซัมมิ ท เรดดี ้ บิ ลท์ จากัด ข้อมูล ณ วันที ่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ทรัพย์สนิ บำงส่วนที่กองทรัสต์ไม่ได้ เข้ ำลงทุน
อย่ำงไรก็ดี ในกำรลงทุนครัง้ นี ้ มีทรัพย์สินบำงส่วนที่ตงอยู
ั ้ ่ในบริ เวณนิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร ที่กองทรัสต์
ไม่ได้ เข้ ำลงทุนและไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้ ำลงทุน โดยทรัพย์สินดังกล่ำวเป็ นอำคำร
โรงงำนจำนวนทังสิ
้ ้น 12 รำยกำร ที่ อมตะ ซัมมิท เป็ นเจ้ ำของกรรมสิทธิ์ ปรำกฏตำมรำยละเอียดดังนี ้
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ตารางที่ 18: รายละเอียดทรัพย์ สินส่ วนที่กองทรัสต์ ไม่ ได้ เข้ าลงทุน
ที่ตงั ้ /นิคมอุตสาหกรรม
1

2

3

นิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร

นิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร

นิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร

ชื่ออาคาร
โรงงาน

แปลงที่ดิน

พืน้ ที่รวม
(ตารางเมตร)

OTP01
OTP02

G735
G735

320.00
320.00

OTP03

G735

320.00

OTP04

G735

320.00

OTP05

G735

320.00

OTP06

G735

320.00

OTP07

G735

320.00

OTP08

G735

320.00

OTP09

G727/1

320.00

OTP10
OTP11
OTP12

G727/2
G727/1
G727/1

320.00
320.00
320.00

OTP13

G727/1

320.00

OTP14

G727/1

320.00

OTP15

G727/1

320.00

OTP16

G727/1

320.00

OTP17

G727/1

320.00

OTP18

G727/1

320.00

OTP19

G727/1

320.00

OTP20

G727/1

320.00

OTP21

G727/1

320.00

OTP22

G727/1

320.00

OTP23

G727/1

320.00

OTP24

G727/1

320.00

OTP25

G727/1

320.00

4

นิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร

BG40

G943

1,313.00

5

นิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร

BG41

G943

1,525.50
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ที่ตงั ้ /นิคมอุตสาหกรรม

ชื่ออาคาร
โรงงาน

แปลงที่ดิน

พืน้ ที่รวม
(ตารางเมตร)

6

นิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร

BG42

G943

1,395.50

7

นิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร

BG43

G943

1,408.00

8

นิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร

BG44

G943

1,688.00

9

นิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร

BG45

G943

1,165.00

10

นิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร

BG46

G943

1,165.00

11

นิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร

BG47

G943

2,522.00

12

นิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร

BG48

G943

2,617.00

ทีม่ า: บริ ษัทอมตะ ซัมมิ ท เรดดี ้ บิ ลท์ จากัด

ทังนี
้ ้ เหตุที่กองทรัสต์ไม่ได้ เข้ ำลงทุนในทรัพย์สนิ ข้ ำงต้ นทัง้ 12 รำยกำร เนื่องจำก
(1)

อำคำรโรงงำน รำยกำรที่ 1 ถึง 3 (ได้ แ ก่ OTP01 ถึง OTP25) แม้ ว่ำ อมตะ ซัมมิ ท จะเป็ นเจ้ ำของ
กรรมสิทธิ์ทงที
ั ้ ่ดินและอำคำรโรงงำนดังกล่ำวก็ตำม แต่เนื่องจำกผู้เช่ำในปั จจุบนั เป็ นกลุม่ ผู้ประกอบกำร
วิสำหกิจขนำดย่อม หรื อกลุม่ SME จำกประเทศญี่ปนุ่ ที่มีกระบวนกำรเจรจำทำสัญญำเช่ำผ่ำนตัวแทน
ซึง่ เป็ นหน่วยงำนของรัฐบำล ซึง่ อำจต้ องดำเนินกำรงำนตำมขันตอนและพิ
้
ธีกำรต่ำงๆ ที่หน่วยงำนของ
รั ฐก ำหนด จึ ง อำจไม่สอดคล้ อ งกับแนวทำงในกำรบริ ห ำรจัดกำรของกองทรั สต์ ซึ่งต้ องกำรควำม
คล่อ งตัว ในกำรบริ ห ำรจัด กำรทรั พ ย์ สิน ที่ ก องทรั สต์ เ ข้ ำ ลงทุน เพื่ อ ให้ เ ป็ นประโยชน์ สูง สุด กับ ผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ ดังนัน้ เพื่อให้ กำรบริ หำรจัดกำรทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะลงทุนเป็ นไปอย่ำงคล่องตัวและ
เป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวมสูงสุด บริ ษัทฯ พิจำรณำแล้ วเห็นว่ำ กองทรัสต์ไม่จำเป็ นที่
จะต้ องลงทุนในทรัพย์สินดังกล่ำว เนื่องจำกอำจไม่ก่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กองทรัสต์และผู้ถือ
หน่วยทรัสต์โดยรวม

(2)

สำหรับอำคำรโรงงำน รำยกำรที่ 4 ถึง 12 (ได้ แก่ BG40 ถึง BG48) ตังอยู
้ ่บนพื ้นที่ซึ่งเป็ นที่ดินของวัด
(ที่ธรณีสงฆ์) ซึง่ อมตะ คอร์ ปอเรชัน ได้ เข้ ำทำสัญญำเช่ำที่ดินจำกวัดเพื่อก่อสร้ ำงอำคำร โดยมีกำหนด
ระยะเวลำเช่ำ 3 ปี และอมตะ คอร์ ปอเรชัน ได้ ให้ เช่ำช่วงที่ดินดังกล่ำวแก่ อมตะ ซัมมิท เพื่อก่อสร้ ำง
โรงงำนสำเร็ จรู ปให้ เช่ ำ กำหนดระยะเวลำเช่ำ 3 ปี (สิ ้นสุดระยะเวลำเช่ ำในเดือนธันวำคม 2557)
สัญญำเช่ำช่วงกำหนดว่ำภำยหลังสิ ้นสุดสัญญำเช่ำช่วง ผู้เช่ำต้ องรื อ้ ถอนสิ่งปลูกสร้ ำงบนที่เช่ำภำยใน
ระยะเวลำ 30 วัน นับจำกวันที่สิ ้นสุดสัญญำ ดังนัน้ ด้ วยข้ อกำหนดตำมสัญญำเช่ำและสัญญำเช่ำช่วง
ดังกล่ำว ประกอบกับระยะเวลำกำรเช่ำระยะสันเพี
้ ยง 3 ปี จึงอำจมีควำมไม่แน่นอนว่ำ อมตะ ซัมมิท
จะสำมำรถเช่ำช่วงพื ้นที่ที่ดินได้ ต่อไปหรื อไม่ ระยะเวลำกำรเช่ำเท่ำใด หรื ออำจต้ องรื อ้ ถอนอำคำร
โรงงำนหรื อไม่ ดังนัน้ กำรลงทุนในทรัพย์สนิ ข้ ำงต้ นย่อมไม่ก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่กองทรัสต์และผู้
ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม จึงเป็ นเหตุให้ ไม่ได้ ลงทุนในทรัพย์สนิ ดังกล่ำว
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ระบบสาธารณูปโภคส่ วนกลาง
ทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้ ำลงทุน ตังอยู
้ ่ในนิคมอุตสำหกรรมซึ่งมีสำธำรณูปโภคส่วนกลำงให้ บริ กำร เช่น ถนน
สัญจรและทำงเข้ ำ-ออกผ่ำนหน้ ำแปลงที่ดินทุกแปลง ระบบไฟฟ้ ำ ระบบน ้ำประปำ ระบบโทรศัพท์และสื่อสำร และ
ระบบบำบัดนำ้ เสีย เป็ นต้ น เพื่อให้ บริ ก ำรและอำนวยควำมสะดวกให้ แก่ ผ้ ูใช้ ที่ดินและผู้เช่ำ/ลูกค้ ำในนิค ม
อุตสำหกรรมทังสองแห่
้
ง
ภำยหลังกำรเข้ ำลงทุน กองทรัสต์อำจจะเป็ นผู้รับผิดชอบในค่ำบริ กำรสำธำรณูปโภคส่วนกลำง โดยในระหว่ำ งที่
อมตะ ซัมมิท เป็ นผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ กองทรัสต์ได้ มอบหมำยให้ อมตะ ซัมมิท เป็ นผู้รับผิดชอบในกำรชำระ
ค่ำบริ กำรสำธำรณูปโภคส่วนกลำงดังกล่ำวภำยใต้ คำ่ ธรรมเนียมของผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์
ทังนี
้ ้ ค่ำบริ กำรสำธำรณูปโภคที่อำจจะต้ องมีกำรชำระให้ แก่ผ้ ใู ห้ บริ กำรสำธำรณูปโภคโดยตรงประกอบด้ วย
(1)

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
 ระบบไฟฟ้ ำกำลังส่งขนำด 24 กิโลโวลต์ (KW) เชื่อมต่อกับสถำนีไฟฟ้ ำย่อยส่วนภูมิภำค และ
โรงไฟฟ้ ำอมตะเอ็กโก้ พำวเวอร์ กำลังกำรผลิต 332 เมกะวัตต์ (MW) สำยส่ง 22 กิโลโวลต์ (KW)
และโรงไฟฟ้ ำจำกกลุม่ อมตะ บี. กริ มเพำเวอร์
 ระบบน ้ำประปำ มีระบบผลิตน ้ำประปำ กำลังกำรผลิต 71,400 ลูกบำศก์เมตร/ วัน โดยมีแหล่งน ้ำดิบ
จำกบ่อของเอกชนภำยนอกโครงกำรนิคมอุตสำหกรรมมอมตะนคร ปริ มำณ 30 ล้ ำนลูกบำศก์เมตร/ ปี
และอ่ำงเก็บน ้ำภำยในนิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร ปริ มำณ 16 ล้ ำนลูกบำศก์เมตร/ ปี ซึง่ ให้ บริ กำร
โดย บริ ษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด
 ระบบบำบัดน ้ำเสีย มีระบบบำบัดน ้ำเสียส่วนกลำงภำยในนิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร มีกำลังกำร
ผลิต 45,500 ลูกบำศก์เมตร/วัน ซึง่ ให้ บริกำรโดย บริ ษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด
 ระบบก๊ ำชธรรมชำติ โดยบริ ษัท อมตะ เนเจอรัล ก๊ ำซ ดิสทริ บิวชัน ซึง่ เป็ นกำรร่วมทุนกับกำรปิ โต
เลียมแห่งประเทศไทย (ปตท NGD)
 ระบบสือ่ สำร โดยบริ ษัท ทีโอที จำกัด (มหำชน) และบริ ษัท ทรู คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)เป็ น
ต้ น
 ระบบกำรขนส่งกระจำยสินค้ ำ โดยบริ ษัท วีไอเอ โลจิสติกส์ จำกัด

(2)

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้
 ระบบไฟฟ้ ำ จำกกำรไฟฟ้ ำส่วนภูมิภำค ระบบไฟฟ้ ำมีกำลังส่งขนำด 22 กิโลโวลต์ (KW) และรำคำ
เป็ นไปตำมที่กำรไฟฟ้ ำส่วนภูมิภำคกำหนด และโรงไฟฟ้ ำจำกกลุม่ อมตะ บี. กริ มเพำเวอร์
 ระบบน ้ำประปำ มีกำลังกำรผลิต 47,650 ลูกบำศก์เมตร/ วัน โดยมีแหล่งน ้ำดิบจำกบ่อของเอกชน
ภำยนอกโครงกำรนิคมอุตสำหกรรมอมตะซิตี ้ ปริ มำณ 8 ล้ ำนลูกบำศก์เมตร/ ปี และอ่ำงเก็บน ้ำ
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ภำยในนิคมอุตสำหกรรมอมตะซิตี ้ ปริ มำณ 12 ล้ ำนลูกบำศก์ เมตร/ ปี ซึ่งให้ บริ กำรโดย บริ ษัท
อมตะ วอเตอร์ จำกัด
ระบบสือ่ สำร จัดหำโดยบริ ษัท ทีโอที จำกัด (มหำชน) และบริ ษัท ทรู คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)
เป็ นต้ น
ระบบบำบัดนำ้ เสีย บ่อบำบัดภำยในนิคมฯ มีกำลังกำรผลิต 21,100 ลูกบำศก์ เมตร/วัน ซึ่ง
ให้ บริ กำรโดย บริ ษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด
ระบบก๊ ำชธรรมชำติ โดยบริ ษัท อมตะ เนเจอรัล ก๊ ำซ ดิสทริ บิวชัน ซึง่ เป็ นกำรร่วมทุนกับกำรปิ โต
เลียมแห่งประเทศไทย (ปตท NGD)
ระบบกำรขนส่งกระจำยสินค้ ำ โดยบริ ษัท วีไอเอ โลจิสติกส์ จำกัด

ทัง้ นี ้ ผู้ให้ บริ กำรสำธำรณูปโภคจะเป็ นผู้ดูแลรั กษำระบบสำธำรณูปโภคต่ำงๆ ภำยในบริ เวณพืน้ ที่ของนิค ม
อุตสำหกรรมทังสองแห่
้
ง ได้ แก่
 บริ ษัท อมตะ ฟำซิลิตี ้ เซอร์ วิส จำกัด เป็ นผู้ดแู ลพื ้นที่สว่ นกลำงของนิคมอุตสำหกรรมทังสองแห่
้
ง
ได้ แก่ งำนถนน ระบบไฟฟ้ ำ พื ้นที่สเี ขียว กำรจัดกำรจรำจร รวมถึงระบบรักษำควำมปลอดภัยและ
กำรจัดกำรดูแลรักษำควำมสะอำดภำยในนิคมอุตสำหกรรม
 บริ ษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด เป็ นผู้ดแู ลเรื่ องกำรจัดกำรแหล่งน ้ำเพื่อผลิตและส่งจ่ำยน ้ำประปำ น ้ำดิบ
รวมทังดู
้ แลระบบบำบัดน ้ำเสียส่วนกลำงให้ แก่ผ้ ปู ระกอบกำรภำยในนิคมอุตสำหกรรมทังสองแห่
้
ง
 นอกเหนือจำกกำรไฟฟ้ ำส่วนภูมิภำคแล้ ว กลุม่ อมตะ บี. กริ ม เพำเวอร์ เป็ นผู้ดแู ลเรื่ องกำรผลิต
กระแสไฟฟ้ ำและไอน ้ำ เพื่อจำหน่ำยให้ กบั ผู้ประกอบกำรในนิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร และนิคม
อุตสำหกรรมอมตะซิตี ้ โดยเป็ นแหล่งกระแสไฟฟ้ ำทำงเลือกเพิ่มจำกแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้ ำหลัก
ของแต่ละนิคมอุตสำหกรรม
 สำหรั บระบบถนนภำยในนิ คมอุตสำหกรรมทัง้ สองแห่ง เป็ นไปตำมเงื่ อนไขในกำรจัดตัง้ นิค ม
อุตสำหกรรม และข้ อบังคับกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทยว่ำด้ วยหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เงื่อนไขในกำรจัดสรรที่ดินเพื่อให้ เป็ นนิคมอุตสำหกรรม ได้ กำหนดให้ มีระบบถนนภำยในนิคม
อุตสำหกรรมทังสองแห่
้
งซึง่ ต้ องจดทะเบียนเป็ นสำธำรณูปโภคส่วนกลำงต่อเจ้ ำพนักงำนที่ดิน เพื่อ
ประโยชน์แก่ผ้ ใู ช้ ที่ดินทุกรำยในนิคมอุตสำหกรรมซึง่ รวมถึงที่ดินอันเป็ นทรัพย์สนิ หลักที่ทนุ ครัง้ แรก
เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ ที่ดินและผู้เช่ำมัน่ ใจว่ำจะมีถนนทำงเข้ ำ-ออกผ่ำนหน้ ำแปลงที่ดินทุกแปลง
2.1.4

ภาพรวมการดาเนินธุรกิจของโครงการ
ในกำรดำเนินธุรกิจของทรัพย์สนิ หลักที่กองทรัสต์จะเข้ ำลงทุนครัง้ แรกซึ่งตังอยู
้ ่ในนิคมอุตสำหกรรมนัน้ แผนกำร
ดำเนิน งำนธุร กิ จจะได้ รับ ผลกระทบจำกกำรดำเนิ นธุร กิ จ ในกำรลงทุนพัฒนำที่ดิ นในนิค มอุ ต สำหกรรม ซึ่ง
โดยทัว่ ไปนัน้ นิคมอุตสำหกรรมจะจัดสรรพื ้นที่ตำมลักษณะกำรใช้ งำนออกเป็ น 5 เขต คือ
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พื ้นที่เขตอุตสำหกรรมทัว่ ไป (General Industrial Zone) หมำยถึง เขตพื ้นที่ที่กำหนดไว้ สำหรับกำร
ประกอบอุตสำหกรรม และกิจกำรอื่นที่เป็ นประโยชน์ หรื อเกี่ยวเนื่องกับกำรประกอบอุตสำหกรรม



พื ้นที่เขตประกอบกำรเสรี /ปลอดอำกร (Free Zone) หมำยถึง เขตพื ้นที่ที่กำหนดไว้ สำหรับกำรประกอบ
อุตสำหกรรม พำณิชยกรรม หรื อกิจกำรอื่นที่เป็ นประโยชน์แก่กำรเศรษฐกิจของประเทศ โดยสินค้ ำหรื อ
ผลิตภัณฑ์ที่นำเข้ ำไปในเขตดังกล่ำวจะได้ รับสิทธิประโยชน์ทำงภำษี อำกรตำมที่กฎหมำยบัญญัติ



พื ้นที่เขตพำณิชยกรรม (Commercial Zone) หมำยถึง เขตพื ้นที่ที่กำหนดไว้ สำหรับกำรประกอบธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องกับกำรประกอบกิ จกำรพำณิชยกรรม เช่น ธนำคำร ไปรษณีย์ โรงพยำบำล สถำนีบริ กำร
น ้ำมัน และสถำนศึกษำ เป็ นต้ น



พื ้นที่เขตที่อยู่อำศัย (Residential Zone) หมำยถึง เขตพื ้นที่ที่กำหนดไว้ สำหรับกำรก่อสร้ ำงเป็ นที่อยู่
อำศัย เช่น แฟลต คอนโดมิเนียม และบ้ ำนอยูอ่ ำศัย เป็ นต้ น



พืน้ ที่ส่วนกลำงและระบบสำธำรณูปโภค หมำยถึ ง เขตพืน้ ที่ที่กำหนดไว้ สำหรั บกำรก่อสร้ ำงระบบ
สำธำรณูปโภครวมทังเขตที
้
่วำ่ งสำธำรณะ เช่น ถนน โรงผลิตน ้ำประปำ โรงบำบัดน ้ำเสีย โรงกำจัดขยะ
อ่ำงเก็บน ้ำ สวนหย่อม และทะเลสำบ เป็ นต้ น

อย่ำงไรก็ดี ทรัพย์สินหลักที่ลงทุนครัง้ แรกตังอยู
้ ่ในพื ้นที่เขตอุตสำหกรรมทัว่ ไป (General Industrial Zone) และ
พื ้นที่เขตประกอบกำรเสรี /ปลอดอำกร (Free Zone)
กำรแข่งขันของนิคมอุตสำหกรรม จะแข่งขันโดยพิจำรณำจำกทำเลที่ตงของโครงกำรนั
ั้
น้ ๆ เป็ นหลัก ซึ่งพิจำรณำ
จำกลักษณะพื ้นที่ใช้ งำน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง เขตส่งเสริ มกำรลงทุน (BOI Zone) ซึง่ ลูกค้ ำทีเ่ ป็ นผู้ประกอบกิจกำร
อุตสำหกรรมประเภทต่ำงๆ ที่ยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ก่อน พ.ศ. 2558 จะได้ รับสิทธิประโยชน์ทำงภำษี อำกรต่ำงๆ
นิคมอุตสำหกรรมอมตะนครและนิคมอุตสำหกรรมอมตะซิตี ้ จึงถือเป็ นหนึ่งในผู้นำตลำดของธุรกิจเกี่ยวกับนิคม
อุตสำหกรรม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง นิคมอุตสำหกรรมอมตะนครเป็ นผู้นำตลำดของนิคมอุตสำหกรรมในเขตส่งเสริ ม
กำรลงทุน เขต 2 (BOI Zone 2) มีคแู่ ข่งรำยอื่นได้ แก่ นิคมอุตสำหกรรมชลบุรี (บ่อวิน) และนิคมอุตสำหกรรมเกต
เวย์ ซิตี ้ ทังนี
้ ้ เหตุผลสำคัญที่ทำให้ นิคมอุตสำหกรรมอมตะนครและนิคมอุตสำหกรรมอมตะซิตี ้ เป็ นผู้นำตลำด
ได้ แก่


ทำเลที่ตงโครงกำรที
ั้
่เป็ นศูนย์กลำงกำรดำเนินธุรกิจอย่ำง อีสเทิร์น ซีบอร์ ด และใกล้ กบั กรุ งเทพฯ ทำให้
มีควำมสะดวกในกำรเดินทำงและขนส่งสินค้ ำ ทังทำงบก
้
ทำงอำกำศ และทำงทะเล ซึ่งข้ อได้ เปรี ยบ
ด้ ำนท ำเลที่ ตัง้ นี ้ ส่ ง ผลดี แ ละเอื อ้ ประโยชน์ ต่ อ ลูก ค้ ำและโรงงำนต่ ำ งๆ ที่ อ ยู่ ใ นพื น้ ที่ ข องนิ ค ม
อุตสำหกรรมอมตะนครและนิคมอุตสำหกรรมอมตะซิตี ้เป็ นอย่ำงมำก และจะยังเป็ นปั จจัยบวกที่สำคัญ
ต่อนิคมอุตสำหกรรมทังสองแห่
้
งต่อไปในอนำคต
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 วิสยั ทัศน์และรู ปแบบในกำรพัฒนำนิคมอุตสำหกรรมให้ เป็ น “Smart Green City” คือเป็ นพื ้นที่ที่มี
ควำมสมบู ร ณ์ เพี ย บพร้ อม ทัง้ เพื่ อ กำรท ำงำนและส ำหรั บ อยู่ อ ำศัย โดยภำยในพื น้ ที่ ข องนิ ค ม
อุตสำหกรรมทังสองแห่
้
งมีสงิ่ อำนวยควำมสะดวก และสถำนที่สำคัญต่ำงๆ อย่ำงครบครัน เช่น ธนำคำร
โรงเรี ยน ร้ ำนอำหำร ศูนย์ ฝึกอบรม เป็ นต้ น ซึ่งทำให้ โรงงำนและชุมชนมีควำมสะดวกสบำยในกำร
ดำเนินชีวิตและธุรกิจภำยในนิคมอุตสำหกรรม


กำรให้ ค วำมสำคัญ และตระหนักถึ ง ทรั พ ยำกรธรรมชำติ และผลกระทบต่อสิ่ง แวดล้ อม โดยนิ ค ม
อุตสำหกรรมทังสองแห่
้
งได้ รับกำรรับรองคุณภำพ ISO 14001 และดำเนินกำรตำมกฎกำรกำจัดของเสีย
โดยไม่ปล่อยออกสูภ่ ำยนอก (Zero-Discharge Waste Management) มีกำรจัดกำรน ้ำและกำกของ
เสีย เช่น กระบวนกำรบำบัดน ้ำเสียและนำน ้ำทังหมดที
้
่ผ่ำนกำรบำบัดแล้ วกลับมำใช้ รดน ้ำต้ นไม้ เป็ น
ต้ น อีกทังยั
้ งจัดให้ มีพื ้นที่สีเขียว ซึ่งมิได้ จดั ไว้ เพื่อคนทำงำนเท่ำนัน้ แต่เพื่อกำรอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต
และต้ นไม้

นโยบายทางการตลาดและกลยุทธ์ การแข่ งขัน
ในกำรดำเนินธุรกิจพัฒนำอำคำรโรงงำนสำเร็ จรู ปเพื่อเช่ำนัน้ บริ ษัทฯ มีเป้ำหมำยในกำรบริ หำรจัดกำรและ
พัฒนำโรงงำนสำเร็ จรู ปในนิคมอุตสำหกรรมเพื่อรองรับกำรดำเนินกิจกรรมและประกอบธุรกิจของผู้เช่ำ ทังนี
้ ้
เพื่อให้ บรรลุเป้ำหมำยกำรดำเนินงำนดังกล่ำว บริ ษัทฯ มีกำรใช้ กลยุทธ์ที่สำคัญในกำรดำเนินธุรกิจดังต่อไปนี ้
ปรับปรุงคุณภำพสินค้ ำอย่ำงต่อเนื่อง โดยมุง่ เน้ นรูปแบบอำคำรและประโยชน์ใช้ สอย
เพื่อตอบสนองต่อควำมต้ องกำรที่สงู ของลูกค้ ำผู้เช่ำโดยเฉพำะกลุ่มลูกค้ ำผู้เช่ำต่ำงชำติ กำรออกแบบอำคำร
โรงงำนเช่ำจึงมีกำรออกแบบที่โดดเด่นทันสมัยเหมำะสมต่อกำรใช้ งำนและใช้ วตั ถุดิบที่มีคณ
ุ ภำพในกำรก่อสร้ ำง
นอกเหนือจำกนัน้ ยังเน้ นให้ อำคำรมีลกั ษณะโปร่ งโล่งสบำย เพื่ อให้ อำกำศถ่ำยเทได้ สะดวก และยังมีควำมเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้ อยสวยงำม สะท้ อนภำพลักษณ์ ที่มีคุณภำพของอำคำรแล้ ว บริ ษัทฯ ยังเน้ นให้ ควำมสำคัญกับ
ประโยชน์กำรใช้ สอยอำคำรเพื่อให้ ลูกค้ ำผู้เช่ำที่มำเช่ำอำคำรโรงงำน สำมำรถใช้ ประโยชน์จำกอำคำรได้ อย่ำงมี
ประสิท ธิ ภำพ ตอบสนองควำมต้ องกำรทำงธุ ร กิ จ ได้ ดี ยิ่ ง ขึน้ เช่ น โรงงำนแบบมำตรฐำนมำพร้ อมกับ พื น้ ที่
สำนัก งำนที่ต กแต่ง ไว้ อ ย่ำ งลงตัว สำธำรณูปโภคครบครั น เน้ นกำรจัดภูมิทัศ น์ แ ละบริ ก ำรต่ำ งๆ มำกมำย
ลักษณะอำคำรที่เป็ นโรงงำนกำรผลิตมีชนเดี
ั ้ ยว มีสำนักงำนชันลอย
้
และพื ้นที่อเนกประสงค์ เพื่อใช้ เป็ นสำนักงำน
เพิ่มเติมสำหรับกิจกรรมกำรวิจัยและพัฒนำ แต่ละอำคำรจะมีพื ้นที่เพื่อรองรั บกำรขนถ่ำยสินค้ ำ อำคำรและ
บริ เวณโดยรอบมีควำมเป็ นสัดส่วน มีถนนส่วนบุคคล ป้อมพนักงำนรักษำควำมปลอดภัย และที่จอดรถ โดยพื ้นที่
ใช้ สอยของโรงงำนทังหมดมี
้
เนื ้อที่ตงแต่
ั ้ ประมำณ 800 ถึง 5,500 ตำรำงเมตร
บริ ษัทฯ (โดยอำศัยควำมร่ วมมือของ อมตะ ซัมมิท ซึ่งเป็ นผู้บริ หำรอสังหำริ มทรั พย์ ) จะมีทีมงำนเจ้ ำหน้ ำที่
ดำเนินกำรเก็บข้ อมูลเกี่ยวกับกำรให้ บริ กำร กำรซ่อมบำรุ งอำคำร รวมทัง้ ข้ อร้ องเรี ยนที่ได้ รับจำกลูกค้ ำที่เช่ำ
อำคำรเกี่ยวกับปั ญหำในกำรใช้ อำคำร ตลอดจนพิจำรณำคำแนะนำต่ำงๆ ที่ได้ รับจำกลูกค้ ำที่เช่ำอำคำร แล้ ว
นำมำวิเครำะห์ถึงสำเหตุของปั ญหำ ข้ อดี -ข้ อเสียต่ำงๆ เพื่อประโยชน์ในกำรพัฒนำและปรับปรุ งรู ปแบบและ
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ลักษณะกำรใช้ งำนของอำคำรโรงงำนของกองทรัสต์อยู่เสมอ ทังนี
้ ้ เพื่อตอบสนองควำมต้ องกำรของ ผู้เช่ำให้ ได้
มำกที่สดุ
มุง่ เน้ นบริ กำร
บริ ษัทฯ ให้ ควำมสำคัญกับเรื่ องกำรให้ บริ กำรแก่นกั ลงทุนทังก่
้ อนและหลังกำรขำยเป็ นลำดับต้ นๆ เนื่องจำกลูกค้ ำ
ในโครงกำรเป็ นลูกค้ ำกลุม่ เดียวกับอมตะ คอร์ ปอเรชัน คือ นักลงทุนต่ำงชำติเป็ นส่วนใหญ่ ซึ่งนักลงทุนเหล่ำนี ้
อำจไม่มีผ้ ทู ี่สำมำรถให้ คำแนะนำหรื อให้ ควำมช่วยเหลือในด้ ำนต่ำงๆ ในประเทศไทย ดังนัน้ หำกมีคนไทยที่ลกู ค้ ำ
เชื่อถือได้ ให้ คำแนะนำ และช่วยเหลือจะช่วยลดปั ญหำและแบ่งเบำภำระต่ำงๆ ของนักลงทุนเหล่ำนี ้ได้ เป็ นอย่ำงดี
บริ ษัทฯ จึงกำหนดนโยบำยให้ ผ้ บู ริ หำรอสังหำริ มทรั พย์ ม่งุ ปลูกฝั งให้ พนักงำนเจ้ ำหน้ ำที่ดูแลนักลงทุนเ หล่ำนี ้
เสมือนมิตร ทังคอยให้
้
คำแนะนำ และช่วยเหลือนักลงทุนเหล่ำนี ้อย่ำงเต็มที่ ทังในเรื
้ ่ องที่เกี่ยวกับกำรดำเนินธุรกิจ
ในประเทศไทย รวมถึงเรื่ องเอกสำรทำงรำชกำรต่ำงๆ จนนักลงทุนสำมำรถดำเนินกิจกำรในประเทศไทยและใน
อำคำรโรงงำนเช่ำของกองทรัสต์ได้ อย่ำงรำบรื่ น นอกเหนือจำกนัน้ จำกกำรที่อมตะ ซัมมิทเป็ นบริ ษัทในเครื อของ
อมตะ คอร์ ปอเรชันจะทำให้ กำรบริ กำรที่ต้องเกี่ยวข้ องกับอมตะ คอร์ ปอเรชันจะมีควำมสะดวกและรำบรื่ นกว่ำ
ผู้ประกอบกำรรำยอื่นๆ
เพิ่มโอกำสทำงธุรกิจ
 กิจกรรมกำรตลำดในประเทศ
บริ ษัทฯ จะกำหนดนโยบำยให้ ผ้ บู ริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ทำกำรตลำดในเชิงรุกโดยกำรติดต่อกับนักลงทุน
โดยตรง นอกเหนือจำกนันบริ
้ ษัทฯ ยังจะกำหนดนโยบำยให้ ผ้ บู ริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ให้ ควำมสำคัญกับ
กำรเพิ่มจำนวนตัวกลำงในกำรติดต่อประสำนงำนทำงกำรตลำดต่ำงๆ ไม่วำ่ จะเป็ นหน่วยงำนทังภำครั
้
ฐ
และเอกชน หรื อองค์กรสมำคมทำงธุรกิจ ที่สำมำรถเพิ่มโอกำสและช่องทำงกำรตลำดให้ แก่โครงกำรให้
เป็ นที่ร้ ู จักของนักลงทุนในประเทศต่ำงๆ ได้ อย่ำงกว้ ำงขวำงขึน้ เช่น หน่ว ยงำนรำชกำร สถำนทูต
หอกำรค้ ำ สมำคมต่ำงๆ ตัวแทนซื ้อขำยอสังหำริ มทรัพย์ ธนำคำร สำนักบัญชี บริ ษัทที่ปรึ กษำกฎหมำย
บริ ษัทรับเหมำก่อสร้ ำง เป็ นต้ น เพื่อเพิ่มโอกำสทำงธุรกิจให้ แก่โครงกำร
นอกจำกนี ้ บริ ษัทฯ จะกำหนดนโยบำยให้ ผ้ บู ริ หำรอสังหำริ มทรัพย์เข้ ำร่ วมกิจกรรมต่ำงๆ ของลูกค้ ำที่
เช่ำอำคำรโรงงำนในโครงกำรอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มโอกำสในกำรพบปะพูดคุยกับคู่ค้ำของลูกค้ ำที่
อำจสนใจเช่ำอำคำรโรงงำนเพิ่มเติม เพื่อผลิต สินค้ ำป้อนให้ กบั ลูกค้ ำของโครงกำรที่เช่ำอำคำรโรงงำน
อยูก่ ่อนแล้ ว อีกทังยั
้ งมุง่ เน้ นกำรให้ บริ กำรหลังกำรขำยกับลูกค้ ำที่เช่ำอำคำรโรงงำนในโครงกำรเพื่อให้
ลูกค้ ำเกิ ดควำมพึงพอใจในกำรใช้ บริ กำร และประสงค์ จะเช่ำอำคำรโรงงำนกับกองทรั สต์ ตลอดไป
ตลอดจนอำจแนะนำคู่ค้ำที่ต้องกำรขยำยกำรผลิตที่ประเทศไทย ให้ มำเช่ำอำคำรโรงงำนในโครงกำร
เพิ่มเติมด้ วย
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บริ ษัทฯ ยังจะกำหนดนโยบำยให้ ผ้ บู ริ หำรอสังหำริ มทรัพย์เข้ ำร่ วมกิจกรรมของบริ ษัทแม่และบริ ษัทใน
เครื ออย่ำงสม่ำเสมอ ซึ่งอำจเป็ นอีกหนึ่งช่องทำงที่ทำให้ มีโอกำสพบปะพูดคุยกับนักลงทุนที่อำจเป็ น
ลูกค้ ำของโครงกำรในอนำคต และบริ ษัทฯ มีแผนในอนำคตที่จะเพิ่มกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ โดย
จัดทำเว็บไซต์ของบริ ษัท
 กิจกรรมในต่ำงประเทศ
บริ ษัทฯ จะกำหนดนโยบำยให้ ผ้ บู ริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ เข้ ำร่ วมกิจกรรมทำงกำรตลำดกับหน่วยงำน
รำชกำรและเอกชนที่เกี่ยวข้ องอย่ำงสม่ำเสมอ ดังเช่น สำนักส่งเสริ มกำรลงทุนในประเทศไทย สมำคม
ผู้รับช่วงกำรผลิต เป็ นต้ น โดยเข้ ำร่ วมกิจกรรมโรดโชว์ในประเทศญี่ปนและประเทศในแถบยุ
ุ่
โรปซึ่งถือ
เป็ นกลุม่ ลูกค้ ำหลักของโครงกำร
ลักษณะลูกค้ า
ลักษณะลูกค้ ำในนิคมอุตสำหกรรมอมตะนครและนิคมอุตสำหกรรมอมตะซิตี ้ ส่วนมำกเป็ นลูกค้ ำนักลงทุน
ต่ำงชำติที่เข้ ำมำดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ซึ่งลูกค้ ำมำกกว่ำร้ อยละ 50 เป็ นชำวญี่ ปนุ่ นอกจำกนี ้ ยังมีกำร
ประกอบกิจกำรอุตสำหกรรมที่หลำกหลำยภำยในนิคมอุตสำหกรรมทังสองแห่
้
ง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กระบวนกำร
ผลิตต่ำงๆ เช่น กำรบรรจุภณ
ั ฑ์ กำรฉีดขึ ้นรู ปพลำสติก อุตสำหกรรมชิ ้นส่วนอะไหล่ยำนยนต์ และเครื่ องอุปโภค
บริ โภค เป็ นต้ น ซึง่ สอดคล้ องกับกลุม่ ลูกค้ ำที่เป็ นผู้เช่ำทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้ ำลงทุน ทังนี
้ ้ สำมำรถพิจำรณำ
ข้ อมูลของลูกค้ ำและประเภทธุรกิจโดยสรุปของผู้เช่ำทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์จะเข้ ำลงทุนได้ ดังนี ้
ตารางที่ 19: สัดส่ วนของรายได้ ท่ ไี ด้ รับจากผู้เช่ าทรัพย์ สนิ ที่กองทรัสต์ จะเข้ าลงทุน
สัญชาติ

รายได้ ค่าเช่ า1
ปี 2557 (บาท)

ร้ อยละของ ประเภทธุรกิจ
รายได้ รวม

ญี่ปนุ่

207,581,232.27

63.66

อเมริ กำ
เหนือ
ยุโรป

39,822,042.00

12.21

37,894,063.00

11.62

เอเชีย

21,213,562.00

6.51

ออสเตรเลีย

14,966,020.00

4.59

ไทย

4,607,701.00

1.41

รวม

326,084,620.27

100.00

ทีม่ า: บริ ษัท อมตะ ซัมมิ ท เรดดี ้ บิ ลท์ จากัด
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กระบวนกำร
ผลิตต่ำงๆ
เครื่ องอุปโภค
บริ โภค
อะไหล่รถยนตร์
ชิ ้นส่วน
เครื่ องจักรกล
สำหรับ
เครื่ องจักร
ผลิตภัณฑ์ทำง
กำรแพทย์
โลจิสติกส์
อื่นๆ

รายได้ ค่าเช่ า1
ปี 2557 (บาท)

ร้ อยละของ
รายได้ รวม

89,754,786.87

27.52

67,894,754.00

20.82

62,991,365.00

19.32

44,861,254.00

13.76

22,454,790.00

6.89

14,208,924.00
23,918,746.40
326,084,620.27

4.36
7.33
100.00
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หมายเหตุ
1. รำยได้ คำ่ เช่ำของทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้ ำลงทุนรอบปี บัญชีตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 มกรำคม - 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 ที่สร้ ำงแล้ วเสร็ จ
ทังหมดจ
้
ำนวน 88 โรง
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แผนภาพที่ 21: อัตราส่ วนผู้เช่ าทรัพย์ สินแยกตามสัญชาติของทรัพย์ สนิ ที่กองทรัสต์ จะเข้ าลงทุน

ทีม่ า: บริ ษัท อมตะ ซัมมิ ท เรดดี ้ บิ ลท์ จากัด ข้อมูล ณ วันที ่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
หมายเหตุ:
รำยได้ ค่ำเช่ำของทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้ ำลงทุนรอบปี บัญชีตงั ้ แต่วนั ที่ 1 มกรำคม - 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 ที่สร้ ำงแล้ วเสร็ จ
ทังหมดจ
้
ำนวน 88 โรง

แผนภาพที่ 22: อัตราส่ วนผู้เช่ าทรัพย์ สินแยกตามประเภทธุรกิจ
ของทรัพย์ สินที่กองทรัสต์ จะเข้ าลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้

ทีม่ า: บริ ษัท อมตะ ซัมมิ ท เรดดี ้ บิ ลท์ จากัด ข้อมูล ณ วันที ่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

130

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิ การเช่าอมตะซัมมิ ทโกรท

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

หมายเหตุ:
รำยได้ คำ่ เช่ำของทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้ ำลงทุนรอบปี บัญชีตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 มกรำคม - 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 ที่สร้ ำงแล้ วเสร็จ
ทังหมดจ
้
ำนวน 88 โรง

ตารางที่ 20: ข้ อมูลผู้เช่ ารายใหญ่ จานวน 10 อันดับแรกของทรัพย์ สินที่กองทรัสต์ จะเข้ าลงทุนครัง้ แรก
ลาดับ

คิดเป็ นสัดส่ วน
ของรายได้ รวม1

ปี ที่ครบกาหนด
อายุสัญญาเช่ า
ของแต่ ละ
สัญญา2

สัญชาติ

ประเภทธุรกิจ

1

9.41%

2558 2559 และ
2559

ญี่ปนุ่

เครื่ องอุปโภคบริ โภค

2

3.39%

2558

ญี่ปนุ่

อะไหล่รถยนต์

3

3.17%

2558

แคนำดำ

อะไหล่รถยนต์

4

3.04%

2559 และ 2559

ญี่ปนุ่

กระบวนกำรผลิตต่ำงๆ

5

3.02%

2558 และ 2558

สหรัฐอเมริ กำ

ผลิตภัณฑ์ทำงกำรแพทย์

6

2.53%

2558 2558 และ
2559

เยอรมัน

ชิ ้นส่วนเครื่ องจักรกลสำหรับ
เครื่ องจักร/กระบวนกำรผลิต
ต่ำงๆ

7

2.31%

2559

สิงคโปร์

อะไหล่รถยนต์

8

2.31%

2559

ญี่ปนุ่

ชิ ้นส่วนเครื่ องจักรกลสำหรับ
เครื่ องจักร

9

2.16%

2559

ญี่ปนุ่

เครื่ องอุปโภคบริ โภค

10

2.13%

2558 และ 2558

สหรัฐอเมริ กำ

ผลิตภัณฑ์ทำงกำรแพทย์

รวม

33.47%

ทีม่ า: บริ ษัท อมตะ ซัมมิ ท เรดดี ้ บิ ลท์ จากัด
หมายเหตุ:
1. รำยได้ คำ่ เช่ำของทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้ ำลงทุนรอบปี บัญชีตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 มกรำคม - 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557ที่สร้ ำงแล้ วเสร็ จ
ทังหมดจ
้
ำนวน 88 โรง
2. ปี ที่ครบกำหนดอำยุสญ
ั ญำเช่ำของแต่ละสัญญำเป็ นข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
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2.1.5

ลักษณะการดาเนินธุรกิจและขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงานในการหาผู้เช่ าทรัพย์ สินของกองทรัสต์
ขัน้ ตอนการขายและจัดหาลูกค้ าและทาสัญญา
อมตะ ซัมมิท ในฐำนะผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์จะทำหน้ ำที่ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำงๆ ทังหน่
้ วยงำน
รำชกำร หรื อเอกชนที่สำมำรถแนะนำนักลงทุนให้ แก่โครงกำร เพื่อจัดหำนักลงทุนที่สนใจเป็ นผู้เช่ำเพื่อเช่ำโรงงำน
ในโครงกำรนิคมอุตสำหกรรมทังสองแห่
้
ง โดยอำจติดต่อกับลูกค้ ำโดยตรง (เช่น อีเมล์ โทรศัพท์ พบปะโดยตรง)
หรื ออำจผ่ำนหน่วยงำนอื่ นที่เป็ นผู้ที่แนะนำลูกค้ ำมำให้ เพื่ อสอบถำมควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ ให้ ชัด เจนใน
รำยละเอียด และจะนำเสนอข้ อมูลกำรให้ เช่ำโรงงำนและให้ บริ กำรต่ำงๆ โดยใช้ แผ่นพับโฆษณำ แผนผังโครงกำร
และแบบอำคำรต่ำงๆ เพื่อให้ ข้อมูลเกี่ ยวกับโครงกำร รวมถึงข้ อมูลโรงงำนสำเร็ จรู ปให้ เช่ำ ซักถำมถึงควำม
ต้ องกำรของลูกค้ ำ เช่น






ขนำดของอำคำรที่ต้องกำร
ระยะเวลำที่ลกู ค้ ำต้ องกำรใช้ อำคำร
ผลิตภัณฑ์ของลูกค้ ำ
ตลำดของลูกค้ ำ
เงื่อนไขอื่นที่จำเป็ นต่อกำรดำเนินธุรกิจของลูกค้ ำ

จำกนันจะพำลู
้
กค้ ำเข้ ำเยี่ยมชมโครงกำรและโรงงำน ซึง่ ภำยหลังจำกนัน้ จะติดตำมเพื่อสอบถำมลูกค้ ำเป็ นระยะ
เกี่ยวกับกำรพิจำรณำตัดสินใจของลูกค้ ำ เพื่อที่จะได้ ให้ ข้อมูลอื่นๆ ที่ลกู ค้ ำต้ องกำรทรำบเพิ่มเติม รวมถึงติดตำม
ดูแลให้ เกิดกำรขำย หำกลูกค้ ำตัดสินใจเช่ำจึงจะเริ่ มขันตอนกำรท
้
ำสัญญำเช่ำกับลูกค้ ำ โดยอำจขอให้ ลกู ค้ ำ
จัดทำหนังสือแสดงเจตนำ (Letter of Intent) ไว้ ลว่ งหน้ ำ และวำงเงินประกันกำรเข้ ำทำสัญญำเช่ำ พร้ อมทังให้
้
ลูกค้ ำได้ พิจำรณำร่ ำงสัญญำเช่ำ ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นสัญญำเช่ำมำตรฐำนที่อำจมีข้อแตกต่ำงในรำยละเอียด
เล็กน้ อย ขึ ้นอยูก่ บั ผู้เช่ำแต่ละรำยเป็ นกรณี ๆ ไป เมื่อลูกค้ ำได้ ลงนำมในสัญญำเช่ำ จะดำเนินกำรส่งมอบอำคำร
โรงงำนที่เช่ำอย่ำงเป็ นทำงกำรก่อนวันเริ่ มระยะเวลำสัญญำ และผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์จะเริ่ มเก็บค่ำเช่ำอำคำร
จำกลูกค้ ำตำมสัญญำ
ทังนี
้ ้ ก่อนครบกำหนดระยะเวลำเช่ำตำมสัญญำเช่ำประมำณ 90-180 วัน อมตะ ซัมมิทจะส่งหนังสือแจ้ งให้ ลกู ค้ ำ
ผู้เช่ำทรำบล่วงหน้ ำว่ำจะครบกำหนดระยะเวลำตำมสัญญำเช่ำ เพื่อให้ ลกู ค้ ำได้ พิจำรณำ พร้ อมระบุอตั รำค่ำเช่ำ
ในกรณีที่ลกู ค้ ำประสงค์จะต่ออำยุสญ
ั ญำเช่ำ
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ตารางที่ 21: อายุคงเหลือของสัญญาเช่ า (คิดเป็ นอัตราส่ วนของพืน้ ที่เช่ าทัง้ หมด1)
ปี ที่ครบ
กาหนด
อายุ
สัญญาเช่ า
(พ.ศ.)
2558

นิคม
อุตสาหกรรม
อมตะนคร
(ร้ อยละ)
21.12

0.00

2559

43.57

2560

นิคม
อุตสาหกรรม รวม (ร้ อยละ)
อมตะซิตี ้
(ร้ อยละ)

นิคม
อุตสาหกรรม
กรรมอตะนคร
(โรงงาน)

นิคม
อุตสาหกรรม
อมตะซิตี ้
(โรงงาน)

20.36

16

0

51.32

43.85

31

1

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 จากัด ข้อมูล ณ วันที ่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558
หมายเหตุ:
ไม่รวมอำคำรโรงงำนที่ยงั ไม่มีสญ
ั ญำเช่ำจำนวน 9 โรง (BF7, BF10, BG15, BG37, BG39, BG63, BG65, BG 73 และ G1) โดยใน
จำนวน 9 โรงนัน้ 3 โรงพึง่ ก่อสร้ ำงแล้ วเสร็จ (BG63, BG65, BG 73) (ช้ อมูล ณ 31 มีนำคม พ.ศ. 2558) อย่ำงไรก็ดี ในช่วงระยะเวลำ
1 ปี นับแต่วนั ที่กองทรัสต์เข้ ำลงทุนในทรัพย์สินหลักที่ลงทุนครัง้ แรก หำกมีทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้ ำลงทุนรำยใดว่ำงจำกกำรมีผ้ เู ช่ ำ
ซึ่งอำจเกิดจำกกำรยกเลิกสัญ ญำเช่ำหรื อเหตุอื่นใด อมตะ ซัมมิท ในฐำนะผู้บริ ห ำรอสังหำริ มทรัพย์ ตกลงว่ำจะห ำผู้เช่ำมำเช่ำ
ทรัพย์ สินดังกล่ำ ว และในกรณีที่ ไม่มีผ้ ูเช่ำ อมตะ ซัมมิท จะเข้ ำเป็ นผู้เช่ำในทรัพย์ สินนัน้ โดยทำสัญญำเช่ำอำยุ 3 ปี และค่ำ เช่ำ ที่
ผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์จะชดเชยให้ กบั กองทรัสต์จะเป็ นอัตรำค่ำเช่ำคงที่ซงึ่ เป็ นรำคำที่กำหนดไว้ ในสัญญำตกลงกระทำกำร ซึง่ อัตรำ
ดังกล่ำวเป็ นไปตำมอัตรำค่ำเช่ำรำคำตลำดที่อ้ำงอิงจำกรำคำสูงสุดของรำคำที่ทำงบริษัท ไนท์แฟรงค์ ชำร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ซึง่ ประเมินมูลค่ำทรัพย์สิน ณ วันที่ 1 พฤษภำคม 2557 และบริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จำกัดซึ่งประเมินมูลค่ำทรัพย์สิน ณ
วันที่ 6 พฤษภำคม 2557ใช้ ในกำรประเมินมูลค่ำ เว้ นแต่กรณีที่ผ้ บู ริหำรอสังหำริมทรัพย์สำมำรถหำผู้เช่ำได้ และผู้เช่ำเริ่ มชำระค่ำเช่ำ
ให้ แก่กองทรัสต์
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2.1.6

ผลการดาเนินงานของทรัพย์ สนิ ก่ อนที่จะมีการลงทุนโดยกองทรัสต์
ผลกำรดำเนินงำนของทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์จะเข้ ำลงทุนในโครงกำรย้ อ นหลัง สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2554 2555 2556 และ 2557 ตำมที่ได้ แสดงไว้ ในตำรำงด้ ำนล่ำงนี ้ โดย
อ้ ำงอิงจำก ข้ อมูลผลกำรดำเนินงำนภำยในของ อมตะ ซัมมิท
ตารางที่ 22: ผลการดาเนินงานของทรัพย์ สนิ ที่กองทรัสต์ จะเข้ าลงทุนในโครงการย้ อนหลัง สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 2556 และ 2557

ทรัพย์ สิน

โครงการ
นิคม
อุตสาหกร
รมอมตะ
นคร

โครงการ
นิคม
อุตสาหกร
รมอมตะ
ซิตี ้

อัตราการเช่ าเฉลี่ย1
(ร้ อยละ)

ประเภท

ค่ าเช่ าเฉลี่ย2
(บาท/ตร.ม./เดือน)

จานวนโรงงาน3
(อาคาร)

พืน้ ที่ให้ เช่ า
(ตร.ม.)

กาไรจากการดาเนินงาน4
(ล้ านบาท)

รายได้
(ล้ านบาท)

2554

2555

2556

2557

2554

2555

2556

2557

2554

2555

2556

2557

2554

2555

2556

2557

2554

2555

2556

2557

2554

2555

2556

2557

กรรมสิทธิ์
สมบูรณ์

90.40

96.92

99.50

97.16

192.36

190.80

192.22

197.24

25

25

25

25

48,408

48,408

48,408

48,408

101.01

107.42

110.85

111.31

99.43

105.36

104.50

106.76

สิทธิกำร
เช่ำ 30 ปี

77.62

85.11

97.39

94.60

204.36

202.42

200.05

202.28

25

31

48

60

33,871

44,253

81,364

100,508

61.21

87.35

136.31

206.57

60.26

85.67

128.51

198.13

สิทธิกำร
เช่ำ 30 ปี

100.0

82.11

100.0

54.985

190.00

191.73

193.24

198.12

1

3

3

3

2,482

6,662

6,662

6,662

5.66

6.91

14.92

8.20

5.57

6.78

14.07

7.86

รวม

85.74

91.06

98.44

93.74

196.50

195.70

196.45

200.42

51

59

76

88

84,761

99,323

136,434

160,578

167.88

201.68

262.08

326.08

165.26

197.81

247.08

312.75

ทีม่ า: บริ ษัท อมตะ ซัมมิ ท เรดดี ้ บิ ลท์ จากัด
หมายเหตุ:
1. อัตรำกำรเช่ำเฉลี่ยคำนวณจำกจำนวนพื ้นที่ให้ เช่ำของแต่ละปี
2. อัตรำค่ำเช่ำเฉลี่ยคำนวณจำก ค่ำเช่ำตำมสัญญำของแต่ละปี
3. ข้ อมูลของทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้ ำลงทุน รวมข้ อมูลของอำคำรจำนวน 88 อำคำร (ข้ อมูล ณ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557)
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4. รำยได้ หลังหักค่ำใช้ จ่ำยที่เกี่ยวข้ องกับกำรบริหำรอสังหำริ มทรัพย์ประกอบด้ วย ค่ำซ่อมแซมบำรุงรักษำอสังหำริ มทรัพย์ ค่ำคอมมิชชัน่ ค่ำบริ กำรรักษำควำมปลอดภัย ค่ำโฆษณำและส่งเสริมกำรขำย ค่ำเบี ้ย
ประกันภัย ค่ำบำรุงสำธำรณูปโภคส่วนกลำงและค่ำภำษี โรงเรื อน ทังนี
้ ้ ภำยหลังจำกกำรจัดตังกองทรั
้
สต์จะมีค่ำใช้ จ่ำยเพิ่มเติมเกี่ยวข้ องกับกำรดำเนินงำนของกองทรัสต์ เช่น ค่ำธรรมเนียมผู้จดั กำรกองทรัสต์
และค่ำธรรมเนียมทรัสตี เป็ นต้ น
5.

เนื่องจำกนิคมอุตสำหกรรมอมตะซิตี ้มีโรงงำนที่กองทรัสต์จะเข้ ำลงทุนเพียง 3 โรง (โรงงำน G1, G2 และ F1) ดังนันกำรย้
้
ำยออกของผู้เช่ำใน 1 หรื อ 2 โรงจะมีผลกระทบต่ออัตรำกำรเช่ำ (Occupancy rate) เป็ น
อย่ำงมำกโดยปี 2557 นัน้
 โรงงำน G1 มีผ้ เู ช่ำ 4 เดือนจำก 12 เดือน



โรงงำน G2 มีผ้ เู ช่ำ 12 เดือนจำก 12 เดือน
โรงงำน F1 มีผ้ เู ช่ำ 1.5 เดือนจำก 12 เดือน

ด้ วยอัตรำกำรเช่ำดังกล่ำวจึงส่งผลให้ อตั รำกำรเช่ำเฉลี่ยของนิคมอุตสำหกรรมอมตะซิตี ้ในช่วงปี 2557 อยูท่ ี่ร้อยละ 54.98 โดย ณ ปั จจุบนั (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557) อัตรำกำรเช่ำของนิคมอุตสำหกรรม
อมตะซิตี ้อยูท่ ี่ร้อยละ 76.54 และสำมำรถสรุปสถำนะของแต่ละโรงงำนได้ ดงั นี ้




โรงงำน G1 อยูร่ ะหว่ำงกำรดำเนินกำรจัดหำผู้เช่ำ
โรงงำน G2 มีผ้ เู ช่ำและสัญญำเช่ำสิ ้นสุด 15 กุมภำพันธ์ 2559
โรงงำน F1 มีผ้ เู ช่ำและสัญญำเช่ำสิ ้นสุด 31 ธันวำคม 2560
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วิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำนของทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์จะเข้ ำลงทุนในโครงกำรย้ อนหลัง
ในช่วงไตรมำสที่ 4 ของปี พ.ศ. 2554 ได้ เกิดเหตุกำรณ์น ้ำท่วมใหญ่บริ เวณจังหวัดอยุธยำ ทำให้ ผ้ เู ช่ำโรงงำนในจังหวัดอยุธยำต้ องจัดหำโรงงำนให้ เช่ำเพื่อใช้ เป็ นโรงงำนผลิตและ
บรรจุสนิ ค้ ำเป็ นกำรชัว่ ครำว ซึง่ ทำให้ มีผ้ เู ข้ ำมำสนใจเช่ำโรงงำนของอมตะ ซัมมิทเป็ นจำนวนมำก แต่อย่ำงไรก็ตำมกำรเช่ำส่วนใหญ่เป็ นลัก ษณะสัญญำเช่ำระยะสันประมำณ
้
46 เดือน
หลังจำกเหตุกำรณ์ น ้ำท่วมใหญ่ที่จงั หวัดอยุธยำในปี พ.ศ. 2554 ผู้เช่ำโรงงำนในจังหวัดอยุธยำทยอยย้ ำยมำตังโรงงำนแห่
้
งใหม่ในแถบจังหวัด ชลบุรีและระยองเพื่อหลีกเลี่ยง
ปั ญหำน ้ำท่วมในอนำคต โดยชลบุรีและระยองเป็ นจุดหมำยที่สำคัญของผู้เช่ำเหล่ำนี ้ ทำให้ ภำยในปี พ.ศ. 2555 อัตรำกำรเช่ำของอมตะ ซัมมิทเติบโตขึ ้นมำอยู่ที่ร้อยละ 91 แต่
อย่ำงไรก็ตำมอัตรำค่ำเช่ำเฉลีย่ ยังคงอยูใ่ นระดับเดียวกับปี พ.ศ. 2554 เนื่องจำกอัตรำค่ำเช่ำเฉลีย่ ในปี พ.ศ. 2554 นันค่
้ อนข้ ำงสูงเนื่ องจำกสัดส่วนที่สงู ของสัญญำเช่ำระยะสัน้
ในปี พ.ศ. 2556 อมตะ ซัมมิทยังคงมีกำรเติบโตของอัตรำกำรเช่ำอย่ำงต่อเนื่องโดยมีอตั รำกำรเช่ำเฉลีย่ อยูท่ ี่ร้อยละ 98 อย่ำงไรก็ตำมอัตรำค่ำเช่ ำเฉลีย่ มีกำรเติบโตเพียงเล็กน้ อย
เป็ นผลมำจำกลูกค้ ำส่วนใหญ่ในปี นี ้มีควำมต้ องกำรอำคำรโรงงำนที่มีขนำดใหญ่ขึ ้นกว่ำที่ผำ่ นมำกล่ำวคือประมำณ 2,000 – 4,000 ตำรำงเมตรซึ่งโดยปกติแล้ วอัตรำค่ำเช่ำจะ
ถูกกว่ำโรงงำนขนำดเล็ก
ในปี พ.ศ. 2557 แม้ วำ่ สภำวะเศรษฐกิจจะเกิดกำรชะลอตัวอมตะ ซัมมิทยังคงรักษำอัตรำกำรเช่ำเฉลีย่ อยูใ่ นระดับสูงที่ ประมำณร้ อยละ 94 นอกเหนือจำกนันอมตะ
้
ซัมมิทยังทำ
กำรจัดหำผู้เช่ำและต่อสัญญำเช่ำโดยมีกำรเติบโตของค่ำเช่ำเฉลีย่ มำอยูท่ ี่ประมำณ 200 บำทต่อตำรำงเมตร ซึง่ เป็ นผลมำจำกควำมต้ องกำรที่สงู สำหรับโรงงำนให้ เช่ำภำยใน
นิคมอุตสำหกรรม
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2.1.7

การประกันภัยในทรัพย์ สินที่กองทรัสต์ เข้ าลงทุน
กองทรัสต์จะจัดให้ มีกำรทำประกันภัยทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์เข้ ำลงทุนตลอดระยะเวลำ ทังประกั
้
นภัยควำมเสี่ยงภัยต่อ
ทรัพย์สิน (All Risks Insurance) และประกันภัยควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก (Public Liability Insurance) โดย
บริ ษัทฯ ในฐำนะผู้จดั กำรกองทรัสต์มีแผนที่จะดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
(1)

(2)

ประกันภัยควำมเสีย่ งภัยทรัพย์สนิ (All Risks Insurance)


ผู้เอำประกันภัยร่วม: ผู้ให้ ก้ ู และทรัสตีกระทำในนำมของกองทรัสต์



ผู้รับผลประโยชน์: ผู้ให้ ก้ ู (ทรัสตีกระทำในนำมของกองทรัสต์ในกรณีที่ไม่มีกำรกู้ยืม)



ผู้รับผิดชอบเบี ้ยประกัน: ผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์



ทุนประกันมีจำนวนไม่น้อยกว่ำมูลค่ำทรัพย์สนิ ทดแทนทรัพย์สนิ หลักที่ลงทุนครัง้ แรกซึ่งเป็ นมูลค่ำที่
ยังไม่หกั ค่ำเสือ่ มรำคำที่เกี่ยวข้ อง (Full Replacement Cost) ของทรัพย์สนิ หลักที่ลงทุนครัง้ แรก

ประกันภัยควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก (Public Liability Insurance) เพื่อประกันควำมรับผิดของกองทรัสต์
ในกรณีที่บคุ คลภำยนอกได้ รับควำมเสียหำยจำกทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้ ำลงทุน อันเป็ นผลให้ กองทรัสต์
ต้ องรับผิดชดใช้ คำ่ เสียหำยให้ แก่บคุ คลภำยนอกดังกล่ำว โดยมีบคุ คลภำยนอกเป็ นผู้รับผลประโยชน์ภำยใต้
กรมธรรม์ดงั กล่ำว


ผู้เอำประกันภัย: ทรัสตีกระทำในนำมของกองทรัสต์



ผู้รับผลประโยชน์: บุคคลภำยนอก



ผู้รับผิดชอบเบี ้ยประกัน: ผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์

ทังนี
้ ้ สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยข้ ำงต้ นที่ยังไม่หมดอำยุ กองทรัสต์จะดำเนินกำรให้ อมตะ ซัมมิท เปลี่ยนแปลง
รำยละเอียดของกรมธรรม์ดงั กล่ำวให้ เป็ นไปตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 2.1.7 นี ซ้ ึ่งระหว่ำงกำรดำเนินกำรเปลี่ยนแปลงซึ่ ง
อำจจะต้ องใช้ เวลำ เนื่องจำกอมตะ ซัมมิทในฐำนะผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ต้องดำเนินกำรให้ ผ้ เู ช่ำรำยย่อยแต่ละรำย
ในฐำนะผู้จัดทำประกันภัย และผู้เอำประกันภัยเดิมเป็ นผู้ติดต่อดำเนินกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงไรก็ตำมในระหว่ำง
ดำเนินกำรอมตะ ซัมมิทซึ่งเป็ นผู้รับผลประโยชน์ ในประกันภัยควำมเสี่ยงภัยทรัพย์สินในปั จจุบนั จะให้ คำรับรองใน
กำรส่งมอบเงินชดเชยที่ได้ รับจำกบริ ษัทประกันให้ แก่ผ้ ใู ห้ ก้ ู และ/หรื อทรัสตีกระทำในนำมของกองทรัสต์ตำมที่ตกลง
ในสัญญำตกลงกระทำกำรระหว่ำงกองทรัสต์และอมตะ ซัมมิท และในส่วนของประกันภัยประเภทควำมเสี่ยงภัยต่อ
ทรัพย์สิน (All Risks Insurance) จะมีวงเงินประกันภัยไม่ต่ำกว่ำรำคำประเมินมูลค่ำทรัพย์สิน โดยใช้ เกณฑ์กำร
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ทดแทนมูลค่ำของทรัพย์สนิ ในกรณีที่ทรัพย์สนิ ดังกล่ำวชำรุดเสียหำยก่อนหักค่ำเสือ่ มรำคำ (Full Replacement Cost)
ตำมที่ระบุในรำยงำนประเมินมูลค่ำทรัพย์สนิ ที่จดั ทำขึ ้นฉบับล่ำสุด ดังต่อไปนี ้
ตารางที่ 23: ข้ อมูลเปรียบเทียบวงเงินประกันภัยขัน้ ต่าและราคาประเมินมูลค่ าทรัพย์ สนิ

รายการที่

รหัส
โรงงาน

วงเงินประกันภัยขัน้ ต่า
(บาท)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

AF01
AF02
AF03
AF04
AG01
AG02
BF01
BF02
BF03
BF04
BF05
BF06
BF07
BF08
BF09
BF10
BG01
BG02
BG03
BG04
BG05
BG06

7,251,600.00
7,251,600.00
7,251,600.00
7,251,600.00
7,251,600.00
7,251,600.00
10,296,000.00
10,913,490.00
10,913,490.00
12,896,430.00
13,417,470.00
14,302,320.00
10,827,300.00
14,212,500.00
19,305,000.00
19,305,000.00
10,128,780.00
15,321,000.00
10,166,625.00
10,528,275.00
11,949,975.00
12,981,375.00
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ต้ นทุนทดแทนใหม่ ของสิ่งปลูกสร้ าง
(ก่ อนหักค่ าเสื่อมราคา) (บาท)
(Full Replacement Cost) 1
บริษัท ไนท์ แฟรงค์ ชาร์
บริษัท แกรนด์ แอสเซท
เตอร์ (ประเทศไทย)
แอดไวเซอรี่ จากัด3
2
จากัด
9,407,000.00
7,251,600.00
9,407,000.00
7,251,600.00
9,407,000.00
7,251,600.00
10,259,000.00
7,251,600.00
10,208,700.00
7,251,600.00
10,373,700.00
7,251,600.00
14,398,450.00
10,296,000.00
15,013,350.00
10,913,490.00
14,943,250.00
10,913,490.00
17,443,000.00
12,896,430.00
18,396,700.00
13,417,470.00
20,795,500.00
14,302,320.00
15,220,600.00
10,827,300.00
20,883,700.00
14,212,500.00
28,494,550.00
19,305,000.00
28,334,050.00
19,305,000.00
14,487,000.00
10,128,780.00
21,017,200.00
15,321,000.00
15,227,050.00
10,166,625.00
14,674,000.00
10,528,275.00
16,771,500.00
11,949,975.00
18,410,600.00
12,981,375.00
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รายการที่

รหัส
โรงงาน

วงเงินประกันภัยขัน้ ต่า
(บาท)

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

BG07
BG08
BG09
BG10
BG11
BG12
BG13
BG14
BG15
BG16
BG17
BG18
BG19
BG20
BG21
BG22
BG23
BG24
BG25
BG26
BG27
BG28
BG29
BG30
BG31
BG32

11,002,500.00
11,002,500.00
11,002,500.00
24,420,000.00
41,025,000.00
12,168,000.00
12,168,000.00
17,752,500.00
13,702,500.00
17,752,500.00
13,702,500.00
9,060,000.00
9,060,000.00
9,060,000.00
37,575,000.00
13,867,500.00
17,175,000.00
26,175,000.00
26,175,000.00
20,325,000.00
11,235,000.00
10,110,000.00
10,110,000.00
10,110,000.00
10,110,000.00
9,750,000.00
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ต้ นทุนทดแทนใหม่ ของสิ่งปลูกสร้ าง
(ก่ อนหักค่ าเสื่อมราคา) (บาท)
(Full Replacement Cost) 1
บริษัท ไนท์ แฟรงค์ ชาร์
บริษัท แกรนด์ แอสเซท
เตอร์ (ประเทศไทย)
แอดไวเซอรี่ จากัด3
2
จากัด
15,150,100.00
11,002,500.00
15,150,100.00
11,002,500.00
15,375,100.00
11,002,500.00
34,843,200.00
24,420,000.00
59,401,450.00
41,025,000.00
16,949,900.00
12,168,000.00
16,991,900.00
12,168,000.00
24,876,450.00
17,752,500.00
19,054,750.00
13,702,500.00
24,880,750.00
17,752,500.00
18,963,250.00
13,702,500.00
12,179,750.00
9,060,000.00
12,254,750.00
9,060,000.00
12,323,750.00
9,060,000.00
52,872,550.00
37,575,000.00
17,826,550.00
13,867,500.00
23,226,400.00
17,175,000.00
35,919,450.00
26,175,000.00
35,749,800.00
26,175,000.00
27,858,300.00
20,325,000.00
15,340,800.00
11,235,000.00
13,530,300.00
10,110,000.00
13,514,000.00
10,110,000.00
13,511,000.00
10,110,000.00
13,451,000.00
10,110,000.00
12,232,275.00
9,750,000.00
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รายการที่

รหัส
โรงงาน

วงเงินประกันภัยขัน้ ต่า
(บาท)

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

BG33
BG34
BG35
BG36
BG37
BG38
BG39
BG49
BG50
BG51
BG52
BG53
BG54
BG55
BG56
BG57
BG58
BG59
BG60
BG61
BG62
BG63
BG64
BG65
BG66
BG67

11,437,500.00
13,800,000.00
14,115,000.00
12,145,500.00
12,145,500.00
11,806,500.00
18,615,000.00
22,726,500.00
16,329,000.00
11,818,500.00
18,579,000.00
12,756,000.00
10,881,000.00
11,818,500.00
15,879,000.00
10,881,000.00
15,204,000.00
12,756,000.00
11,818,500.00
23,079,000.00
24,114,000.00
42,399,000.00
10,869,000.00
17,454,000.00
12,744,000.00
26,739,000.00
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ต้ นทุนทดแทนใหม่ ของสิ่งปลูกสร้ าง
(ก่ อนหักค่ าเสื่อมราคา) (บาท)
(Full Replacement Cost) 1
บริษัท ไนท์ แฟรงค์ ชาร์
บริษัท แกรนด์ แอสเซท
เตอร์ (ประเทศไทย)
แอดไวเซอรี่ จากัด3
2
จากัด
14,872,050.00
11,437,500.00
18,241,800.00
13,800,000.00
18,241,800.00
14,115,000.00
15,457,250.00
12,145,500.00
15,435,600.00
12,145,500.00
15,231,100.00
11,806,500.00
25,025,900.00
18,615,000.00
30,785,100.00
22,726,500.00
21,714,750.00
16,329,000.00
15,419,750.00
11,818,500.00
24,985,900.00
18,579,000.00
16,729,500.00
12,756,000.00
13,849,200.00
10,881,000.00
15,319,400.00
11,818,500.00
21,057,850.00
15,879,000.00
13,887,650.00
10,881,000.00
19,979,400.00
15,204,000.00
16,588,600.00
12,756,000.00
15,443,000.00
11,818,500.00
31,841,650.00
23,079,000.00
33,026,700.00
24,114,000.00
59,816,950.00
42,399,000.00
13,931,900.00
10,869,000.00
23,512,900.00
17,454,000.00
16,925,750.00
12,744,000.00
37,345,150.00
26,739,000.00
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รายการที่

รหัส
โรงงาน

วงเงินประกันภัยขัน้ ต่า
(บาท)

75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

BG68
BG69
BG70
BG71
BG72
BG73
BG74
BG75
BG76
BG77
BG78
G1
G2
F1

40,809,000.00
40,809,000.00
19,419,000.00
12,744,000.00
15,669,000.00
11,806,500.00
11,806,500.00
9,459,000.00
29,364,000.00
10,869,000.00
14,731,500.00
13,356,000.00
22,629,000.00
22,027,500.00
1,364,979,630.00

รวม

ต้ นทุนทดแทนใหม่ ของสิ่งปลูกสร้ าง
(ก่ อนหักค่ าเสื่อมราคา) (บาท)
(Full Replacement Cost) 1
บริษัท ไนท์ แฟรงค์ ชาร์
บริษัท แกรนด์ แอสเซท
เตอร์ (ประเทศไทย)
แอดไวเซอรี่ จากัด3
2
จากัด
60,174,750.00
40,809,000.00
59,513,250.00
40,809,000.00
27,398,200.00
19,419,000.00
17,095,950.00
12,744,000.00
21,693,900.00
15,669,000.00
15,632,900.00
11,806,500.00
16,053,600.00
11,806,500.00
13,048,350.00
9,459,000.00
41,928,700.00
29,364,000.00
13,960,350.00
10,869,000.00
20,368,300.00
14,731,500.00
18,330,000.00
13,356,000.00
30,198,000.00
22,629,000.00
28,702,000.00
22,027,500.00
1,875,765,375.00
1,364,979,630.00

หมายเหตุ
1. ต้ นทุนทดแทนใหม่ของสิ่งปลูกสร้ ำง (ก่อนหักค่ำเสื่อมรำคำ) คือมูลค่ำต้ นทุนของสิ่งปลูกสร้ ำงก่อนหักค่ำเสื่อมรำคำ2. รำคำ
ประเมินมูลค่ำอสังหำริมทรัพย์ ณ วันที่ 6 พฤษภำคม พ.ศ. 2557
3. รำคำประเมินมูลค่ำอสังหำริมทรัพย์ ณ วันที่ 1 พฤษภำคม พ.ศ. 2557

ความเห็นของบริษัทฯ เกี่ยวกับการจัดทาประกันภัยทรัพย์ สินหลักที่กองทรัสต์ ลงทุนครัง้ แรก
โดยในกำรจัดทำประกันภัยข้ ำงต้ นนัน้ บริ ษัทฯ มีควำมคิดเห็นว่ำวงเงินประกันภัยขันต
้ ่ำมีควำมพอเพียงและเหมำะสม
เนื่องจำกวงเงินประกันภัยขันต
้ ำ่ ครอบคลุมมูลค่ำของทรัพย์สนิ 100% และเพียงพอต่อกำรทดแทนมูลค่ำของทรัพย์สนิ
ในกรณีที่ทรัพย์สนิ ดังกล่ำวชำรุดเสียหำย
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สำหรับประกันภัยควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอกมีวงเงินไม่ต่ำกว่ำ 500,000 บำทต่อโรงงำนซึ่งบริ ษัทฯ มีควำมคิดเห็น
ว่ำวงเงินประกันภัยขันต
้ ่ำมีควำมพอเพียงและเหมำะสมเนื่องจำกบริ ษัทฯ พิจำรณำแล้ วเห็นว่ำเป็ นวงเงินขันต
้ ่ำที่คำด
ว่ำจะสำมำรถคุ้มครองควำมเสียหำยและบำดเจ็บที่อำจจะเกิดขึ ้นต่อบุคคลภำยนอกในแต่ละโรงงำน
2.1.8

คดีความ
จำกกำรตรวจสอบสำรบบคดีที่ศำลจำกสำรบบคอมพิวเตอร์ ของศำลต่ำงๆ ซึง่ จัดทำโดยบริ ษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และ
เพียงพนอ จำกัด อันประกอบไปด้ วย ศำลแพ่ง (ที่อมตะ ซัมมิทอยู่ในเขตอำนำจและที่ทรัพย์สินโครงกำรตังอยู
้ ่ ) ศำล
อำญำ ศำลล้ มละลำย ศำลทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำและกำรค้ ำระหว่ำงประเทศ ศำลภำษี และศำลแรงงำน โดยตรวจสอบ
ณ วันที่ 21 มีนำคม พ.ศ. 2557 จำกผลกำรตรวจสอบจำกสำรบบคอมพิวเตอร์ ของศำล ไม่พบว่ำ อมตะ ซัมมิท ถูก
ฟ้ องเป็ นจำเลยหรื อถูกศำลมีคำสัง่ พิทกั ษ์ ทรัพย์

2.2

จุดเด่ นของทรัพย์ สินหลักที่ลงทุนครัง้ แรก

2.2.1

การดาเนินธุรกิจของทรัพย์ สินที่กองทรัสต์ จะลงทุนครัง้ แรกจะได้ รับประโยชน์ จากแนวโน้ มการเจริญเติบโต
ที่ดีของธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมในเขตภูมิภาคอาเซียนและในประเทศไทย
ในฐำนะที่ประเทศไทยเป็ นหนึง่ ประเทศสมำชิกอำเซียน ที่ได้ ตกลงเข้ ำร่วมกลุม่ ภำยใต้ กำรเปิ ดเสรี ประชำคมเศรษฐกิจ
อำเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ภำยในปี 2558 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) กำรเป็ นตลำดและฐำน
กำรผลิตเดียวที่มีเสถียรภำพ (2) กำรเป็ นภูมิภำคที่มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสูง (3) กำรเป็ นภูมิภำคที่มีกำร
พัฒนำอย่ำ งเท่ำ เที ยมกัน (4) กำรเป็ นภูมิ ภำคที่ มีก ำรบูร ณำกำรเข้ ำ กับ เศรษฐกิ จโลก ( ที ่ม า: http://www.thaiaec.com) ซึ่งภำยหลังจำกมีกำรเปิ ดเสรี ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนเป็ นที่ คำดกำรณ์ได้ ว่ำ ภูมิภำคอำเซียนจะเป็ น
ภูมิภำคที่บริ ษัทต่ำงชำติให้ ควำมสนใจในกำรเข้ ำมำลงทุนเพิ่มมำกขึ ้นเนื่องจำกขนำดของตลำดที่ใหญ่ทงในแง่
ั้
ของ
ขนำดเศรษฐกิจและจำนวนประชำกร และด้ วยทำเลที่ตงของประเทศไทยที
ั้
่เป็ นศูนย์กลำงกำรคมนำคม ทังทำงบก
้
ทำงน ้ำ และทำงอำกำศในภูมิภำคอำเซียน รวมทังระบบโครงสร้
้
ำงพื ้นฐำนสำธำรณูปโภคและสิ่งอำนวยควำมสะดวก
ย่อมเป็ นปั จจัยบวกที่สง่ เสริ มและเป็ นตัวกระตุ้นให้ นกั ลงทุนต่ำงชำติ โดยเฉพำะกลุม่ ที่ต้องกำรขยำยตลำดมำสูก่ ลุม่
ประเทศประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน มีควำมสนใจเข้ ำมำตังฐำนกำรผลิ
้
ตในนิคมอุตสำหกรรมในประเทศไทยเพิ่มมำก
ขึ ้น ปั จจัยดังกล่ำวทำให้ ควำมต้ องกำรอำคำรโรงงำนมีแนวโน้ มเติบโตขึ ้นในระดับสูง เนื่องจำกผู้ประกอบกำรบำงรำย
ต้ องกำรลดควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุน รวมทังลดขั
้ นตอนกำรอนุ
้
มตั ิกำรทำรำยงำนในกำรซื ้อที่ดินและก่อสร้ ำงอำคำร
โรงงำน ซึ่งมักเป็ นกำรลงทุนที่มีมูลค่ำสูง นอกจำกนัน้ อำคำรโรงงำนให้ เช่ำเป็ นทำงเลือกสำหรับผู้ประกอบกำรที่
ต้ องกำรควำมคล่องตัวในกำรประกอบธุรกิจเพรำะสำมำรถเข้ ำมำเริ่ มดำเนินกำรได้ ทนั ทีโดยไม่ต้องรอกำรก่อสร้ ำง
อสังหำริ มทรัพย์ ซึง่ อำจจะมีต้นทุนกำรเสียโอกำสได้ กำรที่ทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์จะเข้ ำลงทุนครัง้ แรกตังอยู
้ ่ในทำเลที่มี
ศักยภำพสูง ทำให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจเกี่ยวกับกำรผลิตสินค้ ำที่ต้องกำรขยำยกำลังกำรผลิตสินค้ ำดังกล่ำวมีแนวโน้ มที่จะ
เช่ำอำคำรโรงงำนที่กองทรัสต์จะเข้ ำลงทุนครัง้ แรก
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ซึ่งผู้เชี่ยวชำญอย่ำงเช่น Knight Frank และ Solidiance ต่ำงก็มีควำมเห็นตรงกันว่ำประเทศไทย ซึ่งมีทำเลที่เป็ น
ศูนย์กลำงในกำรค้ ำขำยและขนส่งของภูมิภำคนี ้จะส่งผลให้ ประเทศไทยมีโอกำสที่จะเติบโตเป็ นอย่ำงมำก โดยทำง
Knight Frank มีควำมเห็นว่ำด้ วยทำเลที่ตงของประเทศไทยที
ั้
่เป็ นศูนย์กลำงระหว่ำงประเทศกัมพูชำ ประเทศลำว
ประเทศพม่ำ และประเทศมำเลเซียจะทำให้ ในอนำคตประเทศไทยจะเป็ นศูนย์กลำงกำรขนส่งของภูมิภำคอำเซียน
ส่วนทำง Solidiance มีควำมเห็นว่ำกำรค้ ำขำยผ่ำนประเทศไทยที่เป็ นศูนย์กลำงของประเทศกัมพูชำ ประเทศลำว
ประเทศพม่ำ และประเทศเวียดนำมจะเติบโตอย่ำงมีนยั สำคัญ
นอกเหนือจำกนัน้ ในอนำคตกลุม่ ประชำคมเศรษฐกิจอำเซีย นจะมีกำรร่ วมมือกับประเทศจีน ประเทศเกำหลีใต้ และ
ประเทศญี่ปนเพื
ุ่ ่อจัดตัง้ AEC+3 และร่ วมกับประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ และประเทศอินเดียเพื่อจัดตัง้
AEC+6 ซึ่งจะทำให้ ภมู ิภำคอำเซียนมีควำมน่ำสนใจในกำรลงทุนในมุมมองของเพื่อบริ ษัทต่ำงชำติใช้ เป็ นฐำนกำร
ผลิตในกำรส่งออกไปยังประเทศข้ ำงต้ นมำกยิ่งขึ ้นอนึง่ ผู้เช่ำส่วนมำกของทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์เข้ ำลงทุนนัน้ ประกอบ
ธุรกิจในกระบวนกำรผลิตต่ำงๆ เครื่ องอุปโภคบริ โภคและอุตสำหกรรมรถยนต์ โดยคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 28 ร้ อยละ
21 และ 19 ตำมลำดับ (คำนวณจำกรำยได้ ค่ำ เช่ ำของทรั พย์ สิน ที่ ก องทรั สต์ จ ะเข้ ำ ทุน รอบปี บัญ ชี ตัง้ แต่วันที่ 1
มกรำคม - 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 ที่สร้ ำงแล้ วเสร็ จทังหมดจ
้
ำนวน 88 โรง) ซึ่งอุตสำหกรรมข้ ำงต้ นเป็ นอุตสำหกรรม
ที่มีกำรเจริ ญเติบโตสูง ซึง่ ส่งผลให้ กองทรัสต์มีโอกำสในกำรปรับค่ำเช่ำที่เพิ่มขึ ้น
นอกจำกนี ้ อุตสำหกรรมอื่น ๆ ต่ำงก็มีแนวโน้ มในกำรเติบโตจำกปั จจัยเสริ ม ซึ่งรวมถึงกำรเติบโตของผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศ และจำกกำรฟื น้ ตัวอย่ำงต่อเนื่องของภำวะเศรษฐกิจต่ำงประเทศ ซึ่งนำไปสูก่ ำรเติบโตของกำรลงทุน
ภำคเอกชน และกำรลงทุนโดยตรงจำกต่ำงชำติ (Foreign Direct Investment: FDI) ทำให้ ในอนำคต กองทรัสต์มี
โอกำสในกำรจัดหำประโยชน์จำกผู้เช่ำที่หลำกหลำยมำกขึ ้น
2.2.2

กองทรัสต์ จะมีผ้ จู ัดการกองทรัสต์ (REIT Manager) เป็ น บริษัท อมตะ ซัมมิท รีทส์ แมเนจเม้ นท์ จากัด ซึ่ง
จะทาหน้ าที่กาหนดกลยุทธ์ ในการบริ หารจัดการทรั พย์ สินที่กองทรั สต์ จะลงทุ นครั ้งแรก และว่ าจ้ างให้
อมตะ ซัมมิท ทาหน้ าที่เป็ นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) เพื่อบริ หารจัดการทรั พย์ สินตาม
กลยุทธ์ ท่ ผี ้ จู ัดการกองทรัสต์ กาหนด
ภำยหลังจำกที่กองทรัสต์เข้ ำลงทุนในทรัพย์สนิ ครัง้ แรก ผู้จดั กำรกองทรัสต์ (REIT Manager) จะจัดจ้ ำงอมตะ ซัมมิท
ซึง่ มีประสบกำรณ์และควำมพร้ อมในกำรพัฒนำและบริ หำรอสังหำริ มทรัพย์และเป็ นบริ ษัทร่วมทุนระหว่ำง อมตะ คอร์
ปอเรชันซึ่งมี ควำมเชี่ ย วชำญในกำรพัฒ นำนิค มอุต สำหกรรม และบริ ษัท ซัมมิ ท คอร์ ปอเรชั่น จำกัด ซึ่ง มีค วำม
เชี่ยวชำญในธุรกิจยำนยนตร์ มำเป็ นผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ (Property Manager) และจะบริ หำรจัดกำรทรัพย์สิน
ตำมกลยุทธ์ที่กำหนดโดยผู้จดั กำรกองทรัสต์

143

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิ การเช่าอมตะซัมมิ ทโกรท

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

ทังบุ
้ คลำกรของผู้จดั กำรกองทรัสต์และผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ต่ำงเป็ นผู้มีประสบกำรณ์ ในธุรกิจอสังหำริ มทรัพย์
มำกกว่ำ 10 ปี เป็ นที่ร้ ูจกั ในกลุม่ นักลงทุนต่ำงชำติ ทังประเทศในยุ
้
โรป อเมริ กำ และเอเชี ย โดยเฉพำะญี่ปนมำอย่
ุ่
ำง
ยำวนำน จึงมีควำมชำนำญ คุ้นเคยและเข้ ำใจเกี่ยวกับกำรบริ หำรธุรกิจ รวมทังระบบงำนภำยใน
้
กำรวำงกลยุทธ์ และ
กำหนดตำแหน่งทำงกำรตลำด (Market Positioning) กำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ กำรดำเนินงำน ทังในด้
้ ำนกำร
บริ หำรผู้เช่ำและสัญญำเช่ำ และด้ ำนกำรบริ หำรต้ นทุนและค่ำใช้ จ่ำยภำยในงบประมำณที่กำหนดไว้ ของทรัพย์สินที่
กองทรัสต์จะลงทุนครัง้ แรกเป็ นอย่ำงดี รวมถึงมีประสบกำรณ์และควำมเข้ ำใจเกี่ยวกับธุรกิจอำคำรโรงงำนให้ เช่ำใน
ประเทศไทย ฉะนัน้ ประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญดังกล่ำวเอื ้อประโยชน์และจะสำมำรถช่วยสร้ ำงมูลค่ำเพิ่ มใน
กำรให้ บริ กำรแก่ผ้ เู ช่ำพื ้นที่ในทรัพย์สนิ รวมถึงผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ โดยในกำรดำเนินกำรที่เกี่ยวข้ องกับกำร
บริ หำรจัดกำรทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้ ำลงทุนในครัง้ แรก ทังผู
้ ้ จดั กำรกองทรัสต์และผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์จะได้
ปฏิบตั ิตำมข้ อกำหนดของสัญญำและกฎหมำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้ องอย่ำงเคร่งครัดและต่อเนื่อง
นอกเหนือจำกนันอมตะ
้
ซัมมิท ยังมีควำมเชี่ยวชำญในกำรให้ บริ กำรทังก่
้ อนและหลังกำรขำย และกำรช่วยเหลือลูกค้ ำ
ในกระบวนกำรทำงรำชกำรต่ำงๆ และกำรที่อมตะ ซัมมิท เป็ นบริ ษัทในเครื อของของอมตะ คอร์ ปอเรชันนันจะท
้
ำให้
อมตะ ซัมมิทสำมำรถประสำนงำนกับอมตะ คอร์ ปอเรชัน เพื่อให้ บริ กำรกับลูกค้ ำได้ อย่ำงต่อเนื่อง โดยจำกปั จจัย
ข้ ำงต้ นจะทำให้ ลกู ค้ ำได้ รับกำรบริ กำรที่ยอดเยี่ยม และสำมำรถดำเนินธุรกิจได้ อย่ำงรำบรื่ น
2.2.3

ทรัพย์ สินที่กองทรัสต์ จะลงทุนครัง้ แรกตัง้ อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมที่มีช่ อื เสียง เป็ นที่ร้ ูจักกันอย่ างกว้ างขวาง
และตัง้ อยู่ในทาเลดี
ทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์จะลงทุนครัง้ แรกเป็ นอำคำรที่มีกำรก่อสร้ ำงในรูปแบบที่ทนั สมัยและใช้ วตั ถุดิบในกำรก่อสร้ ำงที่มี
มำตรฐำนเพื่อที่จะให้ สอดคล้ องควำมต้ องกำรที่สูงของกลุ่มลูกค้ ำต่ำงชำติซึ่งเป็ นกลุ่มลูกค้ ำหลัก ของทรัพย์สินที่
กองทรัสต์จะลงทุนครัง้ แรก และทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์จะลงทุนครัง้ แรกยังตังอยู
้ ใ่ นทำเลที่ดีในนิคมอุตสำหกรรมอมตะ
นคร และนิคมอุตสำหกรรมอมตะซิตี ้ ซึ่งถือเป็ นหนึ่งในจุดยุทธศำสตร์ ทำงธุรกิจและเป็ นศูนย์กลำงกำรดำเนินธุรกิจ
เพรำะอยูใ่ นบริ เวณอีสเทิร์น ซีบอร์ ด ทังยั
้ งได้ เปรี ยบในแง่ควำมสะดวกในกำรเดินทำง เนื่องจำกมีระยะทำงไม่หำ่ งจำก
กรุงเทพฯ จึงสะดวกและเอื ้อประโยชน์ตอ่ กำรติดต่อและดำเนินธุรกิจ เพรำะสำมำรถเดินทำงหรื อขนส่งสินค้ ำได้ ทงทำง
ั้
บก (ทำงด่วนสำยบำงนำ-ชลบุรีและมอเตอร์ เวย์) ทำงอำกำศ (สนำมบินสุวรรณภูมิ) และทำงทะเล (ท่ำเรื อแหลมฉบัง)
ซึ่งข้ อได้ เปรี ยบทำงด้ ำนทำเลที่ตงั ้ ถือเป็ นปั จจัยสำคัญหลักที่ทำให้ มีลูกค้ ำ/ผู้ประกอบกิ จกำรสนใจเช่ำพืน้ ที่เพื่อ
ประกอบธุรกิจและอุตสำหกรรมต่ำงๆ ในนิคมอุตสำหกรรมทังสองแห่
้
งต่อไปในอนำคต
โปรดพิจำรณำรำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่ตงและรำยละเอี
ั้
ยดกำรเดินทำง ในส่วนที่ 2 ข้ อ 2.1.2 หัวข้ อ ตำแหน่ง
ที่ตงั ้
จำกกำรดำเนินธุรกิจของอมตะ คอร์ ปอเรชันในกำรพัฒนำที่ดินนิคมอุตสำหกรรมที่ผ่ำนมำ ทำให้ นิคมอุตสำหกรรม
อมตะนคร และนิคมอุตสำหกรรมอมตะซิตี ้ มีชื่อเสียงอย่ำงมำกและได้ รับกำรยอมรับอย่ำงกว้ ำงขวำงจำกทังนั
้ กลงทุน
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จำกต่ำงประเทศและในประเทศที่มำลงทุนประกอบธุรกิจในพื ้นที่นิคมอุตสำหกรรมทังสองโดยเห็
้
นได้ จำกในปั จจุบนั ที่
นิคมอุตสำหกรรมอมตะนครเป็ นนิคมอุตสำหกรรมที่ใหญ่ที่สดุ เป็ นอันดับที่ 1 ของประเทศไทย (ข้ อมูล ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2557) และถูกจัดให้ เป็ นนิคมอุตสำหกรรมของภำคเอกชนอันดับ 1 ของประเทศไทยและอันดับ 6 ของโลกใน
เรื่ อง “Best Economic Potential” จำกนิตยสำร fDi Magazine ด้ วยรำกฐำนจำกกำรสร้ ำงชื่อเสียงอีกทังกำร
้
ให้ บริ กำรที่ดีดงั กล่ำวและกำรที่นิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร และนิคมอุตสำหกรรมเป็ นที่ตงของบริ
ั้
ษัทขนำดใหญ่
มำกมำยนัน้ ย่อมเป็ นปั จจัยบวกที่สง่ เสริ มให้ ทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์จะลงทุนครัง้ แรกซึ่งตังอยู
้ ่ในนิคมอุตสำกรรมอมตะ
นคร และนิค มอุตสำหกรรมอมตะซิตี ้ มีค วำมน่ำ สนใจสำหรั บ ผู้ผลิตวัตถุดิ บและผู้ใ ห้ บริ กำรที่ต้ องกำรขำยหรื อ
ให้ บริ กำรกับบริ ษัทขนำดใหญ่ภำยในนิคมเพื่อที่จะได้ ลดค่ำขนส่งและระยะเวลำลง
นอกเหนือจำกรูปแบบในกำรสร้ ำงนิคมอุตสำหกรรมให้ เป็ น “Smart Green City” กล่ำวคือ ในกำรพัฒนำพื ้นที่ภำยใน
นิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร และนิคมอุตสำหกรรมอมตะซิตี ้นัน้ มิได้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนำพื ้นที่เชิงพำณิชย์ใน
นิคมอุตสำหกรรมเพื่อให้ เช่ำพื ้นที่แต่เพียงอย่ำงเดียวเท่ำนัน้ แต่มงุ่ เน้ นพัฒนำพื ้นที่ให้ เอื ้อต่อกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ
พร้ อมกับตระหนักถึงกำรจัดกำรคุณภำพสิง่ แวดล้ อมและคุณภำพชีวติ ที่ดดี ้ วย ซึง่ ภำยในนิคมอุตสำหกรรมทังสองแห่
้
ง
ได้ มีสงิ่ อำนวยควำมสะดวกในกำรอยูอ่ ำศัยครบถ้ วน เช่น โรงเรี ยนสำธิตเกษตร สนำมกอล์ฟ อมตะ สปริ ง คันทรี คลับ
โรงพยำบำลวิภำรำม เป็ นต้ น
นิคมอุตสำหกรรมทัง้ 2 แห่งดังกล่ำวซึ่งเป็ นที่ตงของทรั
ั้
พย์สินที่กองทรัสต์จะลงทุนครัง้ แรกมีระบบสำธำรณูปโภค สิ่ง
อำนวยควำมสะดวกและบริ กำรไว้ อย่ำงมีประสิทธิภำพและสมบูรณ์แบบ เพื่อเป็ นกำรส่งเสริ มให้ เกิดสภำพแวดล้ อมที่
เหมำะสมในกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงมีประสิทธิภำพ อำทิเช่น
(1)

ระบบถนนภำยในหรื อทำงเชื่อมต่อกับถนนหรื อทำงภำยนอกนิคม

(2)

ระบบระบำยน ้ำฝน หรื อระบบป้องกันน ้ำท่วม

(3)

ระบบประปำ

(4)

ระบบบำบัดน ้ำเสีย

(5)

ระบบสือ่ สำรโทรคมนำคม

(6)

ระบบไฟฟ้ ำ

(7)

ระบบดับเพลิงและระบบป้องกันอุบตั ิภยั

(8)

ระบบจัดกำรกำกอุตสำหกรรม มูลฝอย และสิง่ ปฏิกลู
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(9)

ระบบติดตำมตรวจสอบมลพิษและคุณภำพสิง่ แวดล้ อม

(10)

ระบบรักษำควำมปลอดภัย

โดยในแต่ละระบบดังกล่ำวมีมำตรฐำนเป็ นไปตำมข้ อบังคับคณะกรรมกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทยว่ำด้ วย
มำตรฐำนระบบสำธำรณูปโภค สิง่ อำนวยควำมสะดวกและบริ กำรในนิคมอุตสำหกรรมบริ กำร พ.ศ. 2555
2.2.4

ทรั พย์ สินที่กองทรั สต์ จะลงทุนครั ง้ แรกบางส่ วน ตัง้ อยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมซึ่งได้ รับสิทธิประโยชน์ ใน
การลงทุนจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย (กนอ.) และสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการ
ลงทุน (BOI)
สิทธิประโยชน์จำกกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
ทรั พย์ สินหลักที่ลงทุนครั ง้ แรกตัง้ อยู่ในพืน้ ที่เขตอุตสำหกรรมทั่วไป (General Industrial Zone) และพืน้ ที่เขต
ประกอบกำรเสรี /ปลอดอำกร (Free Zone)
ส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะลงทุนครัง้ แรก (ได้ แก่ โรงงำน AF01 ถึง AF04, BF01 ถึง BF10 ในเฟส 2 ของ
นิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร จำนวน 14 โรง (คิดเป็ นพื ้นที่อำคำรโรงงำน 19,915.82 ตำรำงเมตร) และ โรงงำน F1
ของนิคมอุตสำหกรรมอมตะซิตี ้ จำนวน 1 โรง (คิดเป็ นพืน้ ที่อำคำรโรงงำน 2,482.50 ตำรำงเมตร)) ตังอยู
้ ่ในเขต
7
ประกอบกำรเสรี /ปลอดอำกร (Free Zone) กล่ำวคือ ผู้ประกอบกำรที่ประกอบกิจกำรตัง้ อยู่ในเขตประกอบกำรเสรี /
ปลอดอำกร (Free Zone) สำมำรถได้ รับกำรยกเว้ นภำษี นำเข้ ำ ภำษี มลู ค่ำเพิ่ม และภำษี สรรพสำมิต สำหรับสินค้ ำ
และบริ ก ำรทุก ประเภท รวมถึ ง เครื่ อ งจัก ร วัต ถุดิ บ และวัส ดุก่ อ สร้ ำงอำคำร อี ก ทัง้ ได้ รั บ ยกเว้ น อำกรขำออก
ภำษี มูลค่ำเพิ่ม และภำษี สรรพสำมิต สำหรั บของที่นำเข้ ำเพื่อกำรผลิตสินค้ ำ หรื อเพื่อกำรพำณิ ชยกรรม รวมทัง้
วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์สงิ่ พลอยได้ และสิง่ อื่นที่ได้ จำกกำรผลิตด้ วย

7

พื ้นที่เขตประกอบกำรเสรี /ปลอดอำกร (Free Zone: FZ) หมำยถึง เขตพื ้นที่ที่กำหนดไว้ สำหรับกำรประกอบอุตสำหกรรม พำณิชยกรรม หรื อ
กิจกำรอื่นที่เป็ นประโยชน์แก่กำรเศรษฐกิจของประเทศ โดยสินค้ ำหรื อผลิตภัณฑ์ที่นำเข้ ำไปในเขตดังกล่ำวจะได้ รับสิทธิประโยชน์ทำงภำษี อำกร
ตำมที่กฎหมำยบัญญัติ
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ตารางที่ 24: ทรัพย์ สินที่ตงั ้ อยู่ในเขตประกอบการเสรี/เขตปลอดอากร (Free Zone)
นิคม
อุตสาหกรรม

เขต/โซน

ชื่อโรงงาน

เฟส

พืน้ ที่อาคารโรงงาน
(ตารางเมตร)

1.

อมตะนคร

เขตประกอบกำรเสรี

AF01

2

851.80

2.

อมตะนคร

เขตประกอบกำรเสรี

AF02

2

851.80

3.

อมตะนคร

เขตประกอบกำรเสรี

AF03

2

851.80

4.

อมตะนคร

เขตประกอบกำรเสรี

AF04

2

851.80

5.

อมตะนคร

เขตประกอบกำรเสรี

BF01

2

1,218.00

6.

อมตะนคร

เขตประกอบกำรเสรี

BF02

2

1,280.52

7.

อมตะนคร

เขตประกอบกำรเสรี

BF03

2

1,280.52

8.

อมตะนคร

เขตประกอบกำรเสรี

BF04

2

1,515.14

9.

อมตะนคร

เขตประกอบกำรเสรี

BF05

2

1,588.56

10.

อมตะนคร

เขตประกอบกำรเสรี

BF06

2

1,702.88

11.

อมตะนคร

เขตประกอบกำรเสรี

BF07

2

1,288.00

12.

อมตะนคร

เขตประกอบกำรเสรี

BF08

2

1,775.00

13.

อมตะนคร

เขตประกอบกำรเสรี

BF09

2

2,430.00

14.

อมตะนคร

เขตประกอบกำรเสรี

BF10

2

2,430.00

15.

อมตะซิตี ้

เขตประกอบกำรเสรี

F1

-

2,482.50

รวม

22,398.32
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นอกจำกนัน้ ทรั พ ย์ สิน ในนิ ค มอุต สำหกรรมอมตะซิ ตี ้ และทรั พ ย์ สิ น บำงส่ว นในนิ ค มอุต สำหกรรมอมตะนครที่
กองทรัสต์จะลงทุนครัง้ แรก ยังสำมำรถได้ รับสิทธิ ประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภำษี สำหรับกำรลงทุนในเขตอุตสำหกรรม
ทัว่ ไป (General Industrial Zone)8 โดยจะได้ รับอนุญำตให้ นำผู้เชี่ยวชำญ ช่ำงฝี มือต่ำงชำติเข้ ำมำทำงำนในประเทศ
รวมถึงอนุญำตให้ นำคู่สมรส บุตรและผู้อยู่ในอุปกำระของบุคคลดังกล่ำวเข้ ำพักอำศัยในประเทศ อีกทังยั
้ งสำมำรถ
นำส่งเงินตรำต่ำงประเทศออกนอกรำชอำณำจักรได้
ทังนี
้ ้ ทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์จะลงทุนครัง้ แรกเป็ นโรงงำนที่อยูใ่ นจุดยุทธศำสตร์ ของภำคกำรผลิตและโลจิสติคส์ จึงทำให้
โรงงำนที่ กองทรั สต์ จะเข้ ำลงทุนเป็ นที่ ต้องกำรของผู้เช่ำ โดยตัง้ แต่วัน ที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2557 จนถึ ง วันที่ 30
มิถนุ ำยน พ.ศ.2557 มีอตั รำกำรเช่ำเฉลีย่ ของทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์จะเข้ ำลงทุนครัง้ แรกเท่ำกับประมำณร้ อยละ 96
สิทธิประโยชน์กำรลงทุนจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริ มกำรลงทุน (BOI)
สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริ มกำรลงทุน (BOI) ได้ ให้ สิทธิประโยชน์เพื่อส่งเสริ มกำรลงทุนแก่ผ้ เู ช่ำซึ่งเป็ นผู้มีสิทธิที่
จะใช้ ทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์ลงทุนครัง้ แรกซึ่งตังอยู
้ ่ในนิคมอุตสำหกรรมมอมตะนครในฐำนะที่อยู่ในเขตส่งเสริ ม
กำรลงทุน เขต 2 (BOI Zone 2) และทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์เข้ ำลงทุนครัง้ แรกซึ่งตังอยู
้ ่ในนิคมอุตสำหกรรมอมตะ
ซิตี ้ในฐำนะที่อยู่ในเขตส่งเสริ มกำรลงทุน เขต 3 (BOI Zone 3) โดยผู้เช่ำซึ่งเป็ นผู้มีสิทธิ ที่จะใช้ ทรัพย์สินหลักที่
กองทรัสต์จะลงทุนครัง้ แรกนันต้
้ องมีกำรยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ก่อน พ.ศ. 2558 จึงจะมีสิทธิที่จะได้ รับสิทธิประโยชน์
จำกกำรส่งเสริ มลงทุน ดังนี ้
ตารางที่ 25: รายละเอียดสิทธิประโยชน์ การลงทุนของผู้เช่ ารายย่ อยจากสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริม
การลงทุน (BOI)
นิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร
(BOI Zone 2)

นิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิตี ้
(BOI Zone 3)

7 ปี

8 ปี

ได้ รับลดหย่อนภำษี เงินได้ นิติบคุ คลร้ อยละ 50 หลังจำก
พ้ นกำหนดระยะเวลำยกเว้ นภำษีเงินได้ นิติบคุ คล

-

5 ปี

ได้ รับยกเว้ นอำกรขำเข้ ำสำหรับเครื่ องจักร





ได้ รับยกเว้ นอำกรขำเข้ ำสำหรับวัตถุดิบหรื อวัสดุทจี่ ำเป็ น
เพื่อกำรผลิตสินค้ ำสำหรับส่งออก

1 ปี

5 ปี

สิทธิประโยชน์
ได้ รับยกเว้ นภำษีเงินได้ นิติบคุ คล

8

พื ้นที่เขตอุตสำหกรรมทัว่ ไป (General Industrial Zone: GIZ) หมำยถึง เขตพื ้นที่ที่กำหนดไว้ สำหรับกำรประกอบอุตสำหกรรม และกิจกำรอื่นที่
เป็ นประโยชน์ หรือเกี่ยวเนื่องกับกำรประกอบอุตสำหกรรม
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สิทธิประโยชน์
ได้ รับลดหย่อนอำกรขำเข้ ำสำหรับวัตถุดิบหรื อวัสดุที่
จำเป็ นสำหรับกำรผลิตเพื่อจำหน่ำยในประเทศ ร้ อยละ 75
หมายเหตุ:

นิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร
(BOI Zone 2)

นิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิตี ้
(BOI Zone 3)

-

5 ปี

สิท ธิ ป ระโยชน์ กำรลงทุนที่ ปรำกฏในตำรำงด้ ำ นบนจะเริ่ มนับจำกวัน ที่ผ้ ูเช่ำเริ่ มมีรำยได้ จำกกำรใช้ ทรั พย์ สิน หลักที่
กองทรัสต์ลงทุนครัง้ แรก

แต่อย่ำงไรก็ดี ในกรณีที่ผ้ เู ช่ำซึ่งเป็ นผู้มีสิทธิ ที่จะใช้ ทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์ลงทุนครัง้ แรกได้ มีกำรยื่นขอรับสิทธิ
ประโยชน์ภำยหลังวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2558 ผู้เช่ำดังกล่ำวจะมีสิทธิ ที่จะได้ รับสิทธิประโยชน์จำกกำรส่งเสริ มกำร
ลงทุนภำยใต้ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขใหม่ของสำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริ มกำรลงทุน (BOI) ซึง่ จะพิจำรณำเงื่อนไข
ของสิทธิประโยชน์ตำมลักษณะประเภทอุตสำหกรรมที่ใช้ ในกำรประกอบกำรในแต่ละทรัพย์สนิ หลักที่กองทรัสต์ลงทุน
ครัง้ แรก
ทังนี
้ ้ สิทธิประโยชน์ต่ำงๆ ที่ผ้ เู ช่ำรำยย่อยจะได้ รับนันจะท
้
ำให้ ทรัพ ย์สินมีควำมน่ำสนใจมำกขึ ้นและสำมำรถจัดหำผู้
เช่ำได้ ง่ำยยิ่งขึ ้น เนื่องจำกผู้เช่ำรำยย่อยที่ได้ ดำเนินกำรแจ้ งขอรับสิทธิประโยชน์จำกสำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริ ม
กำรลงทุน (BOI) นันจะได้
้
รับสิทธิประโยชน์ที่ทำให้ สำมำรถดำเนินธุรกิจในภำคอุตสำหกรรมได้ คล่องตัวมำกขึ ้น มีขีด
ควำมสำมำรถในกำรเลือกตลำดกำรค้ ำได้ ตำมสภำวะแข่งขันปั จจุบนั ไม่ว่ำจะเป็ นกำรทำธุรกิจในประเทศ หรื อผลิต
เพื่อส่งออก
2.2.5

กองทรัสต์ มีโอกาสในการลงทุนในทรั พย์ สินเพิ่มเติมผ่ านทางสิทธิในการลงทุน (Right to Invest) และสิทธิ
ในการปฏิเสธก่ อน (Right of First Refusal)
อมตะ ซัมมิท ตกลงให้ สทิ ธิในกำรลงทุนก่อน (Right to Invest) แก่กองทรัสต์ เว้ นแต่เป็ นกรณีที่อมตะ ซัมมิท สำมำรถ
แสดงจนเป็ นที่พอใจแก่กองทรัสต์วำ่ กำรใช้ สทิ ธิในกำรลงทุนก่อนของกองทรัสต์ไม่สำมำรถกระทำได้ เช่น ที่ธรณีสงฆ์
ทังนี
้ ้ กองทรัสต์จะใช้ ดลุ ยพินิจในกำรพิจำรณำถึงเหตุผลของ อมตะ ซัมมิท ดังกล่ำวอย่ำงสมเหตุสมผลเป็ นกรณีๆ ไป
เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์


หำกอมตะ ซัมมิท และ/หรื อนิติบคุ คลที่อมตะ ซัมมิทมีอำนำจควบคุม (รวมเรี ยกว่ำ “ผู้ให้ สิทธิ”) เป็ นเจ้ ำของ
หรื อได้ ทำกำรพัฒนำโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์ประเภทโรงงำน และ/หรื อ คลังสินค้ ำให้ เช่ำในประเทศไทย และ
ปรำกฏว่ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม ของปี ใด โครงกำรอสังหำริ มทรัพย์ดงั กล่ำวมีลกั ษณะครบถ้ วนดังต่อไปนี ้
-

เป็ นโครงกำรซึ่งพัฒนำแล้ วเสร็ จและมีผลกำรดำเนินกำรอยู่ในเกณฑ์ดี (อัตรำกำรเช่ำ (Occupancy
Rate) ไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 85
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-

มีจำนวนอัตรำค่ำเช่ำเฉลี่ย (Average Rental Rate) (ARR) ณ ขณะนันไม่
้ น้อยกว่ำ (1) จำนวนอัตรำค่ำ
เช่ำเฉลีย่ ของทรัพย์สนิ ทังหมดของกองทรั
้
สต์ ณ ขณะนัน้ และ (2) จำนวนอัตรำค่ำเช่ำเฉลี่ยย้ อนหลังของ
ทรัพย์สนิ ทังหมดของกองทรั
้
สต์ ในระยะเวลำ 5 ปี ย้ อนหลัง หรื อระยะเวลำเท่ำที่ปรำกฏผลงำนที่ผ่ำนมำ
(Track Record) ในกรณีที่ระยะเวลำไม่ครบ 5 ปี

-

มีจำนวนพื ้นที่พร้ อมให้ เช่ำตังแต่
้ 60,000 ตำรำงเมตร ผู้ให้ สิทธิ ตกลงให้ สิทธิ ในกำรลงทุน (Right to
Invest) แก่กองทรัสต์ ในโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์ดงั กล่ำว และโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์นนมี
ั ้ มลู ไม่น้อย
กว่ำ 2,500 ล้ ำนบำท

อมตะ ซัมมิท ตกลงให้ สทิ ธิที่จะปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) แก่กองทรัสต์ กล่ำวคือ


หำก อมตะ ซัมมิ ท เป็ นเจ้ ำของหรื อ ได้ ท ำกำรพัฒ นำโครงกำรอสังหำริ ม ทรั พ ย์ ป ระเภทโรงงำน และ/หรื อ
คลังสินค้ ำให้ เช่ำในประเทศไทยและเป็ นโครงกำรซึ่งพัฒนำแล้ วเสร็ จและ อมตะ ซัมมิท ประสงค์ที่จะ จำหน่ำย
จ่ำย โอน หรื อให้ เช่ำในลักษณะที่ไม่ใช่กำรเช่ำโดยทัว่ ไป อมตะ ซัมมิท จะต้ องทำหนังสือแจ้ งเป็ นคำเสนอไปยัง
กองทรัสต์โดยระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรดังกล่ำว รำยละเอียดอสังหำริ มทรัพย์ และ
รำคำซื ้อขำยหรื อรำคำให้ เช่ำอสังหำริ มทรัพย์ดงั กล่ำวเพื่อให้ กองทรัสต์พิจำรณำรับข้ อเสนอก่อน

โปรดพิจำรณำรำยละเอียดเพิ่มเติมใน สรุปสำระสำคัญของ สัญญำตกลงกระทำกำร หัวข้ อ ข้ อตกลงเรื่ องสิทธิในกำร
ลงทุน (Right to Invest) และหัวข้ อ ข้ อตกลงเรื่ องสิทธิที่จะปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal)
2.2.6

การประสานผลประโยชน์ ร่วมกันระหว่ างฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง
อมตะ ซัมมิท ซึ่งจะได้ รับแต่งตังให้
้ เป็ นผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ และ/หรื อ บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของ
อมตะ ซัมมิท มีควำมประสงค์ที่จะเข้ ำลงทุนและถือครองหน่วยทรัสต์ในสัดส่วนไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 17 แตไม่เกินร้ อย
ละ 25 ของจำนวนหน่วยทรัสต์ทงหมดของกองทรั
ั้
สต์ เฉพำะที่มีกำรออกและเสนอขำยในกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์
ครัง้ แรกเท่ำนัน้ เป็ นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 3 ปี ทังนี
้ ้ เพื่อช่วยสร้ ำงควำมมัน่ ใจในเรื่ องผลประโยชน์ร่วมกันของ อมตะ
ซัมมิท และผู้ถือหน่วยทรัสต์อื่น
โดยทำงอมตะ คอร์ ปอเรชันนัน้ ได้ มีนโยบำยในกำรให้ อมตะ ซัมมิทพิจำรณำซื ้อหรื อเช่ำที่ดินเพื่อพัฒนำโรงงำนและ/
หรื อคลังสินค้ ำให้ เช่ำภำยในนิคมอมตะนคร และอมตะ ซิตี ้ก่อนบุคคลภำยนอก ซึ่งจะทำให้ ในอนำคตอุปทำนส่วนใหญ่
ของโรงงำนและคลังสินค้ ำให้ เช่ำภำยในนิคมอมตะนครและอมตะ ซิตี ้อยู่กบั กองทรัสต์และ/หรื ออมตะ ซัมมิท ซึ่งจะทำ
ให้ กองทรัสต์และ/หรื ออมตะ ซัมมิทมีอำนำจในกำรต่อรองกับลูกค้ ำมำกยิ่งขึ ้น นอกเหนือจำกนันกำรที
้
่อมตะ ซัมมิ
ทเป็ นบริ ษัทในเครื อของอมตะ คอร์ ปอเรชันจะทำให้ อมตะ ซัมมิทสำมำรถเข้ ำถึงที่ดินในทำเลที่ดีในเฟสใหม่ได้ ก่อนผู้อื่น
โดยจำกที่กำรที่อมตะ ซัมมิทได้ ให้ สิทธิในกำรลงทุนก่อน (Right to Invest) และสิทธิที่จะปฏิเสธก่อน (Right of First
Refusal) แก่กองทรั สต์ จะทำให้ กองทรั สต์ มีโอกำสลงทุนในทรั พย์ สินภำยในนิคมอมตะนคร และอมตะ ซิตีท้ ี่ถูก
150

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิ การเช่าอมตะซัมมิ ทโกรท

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

พัฒนำขึน้ ใหม่ที่มีศกั ยภำพสูงและมีค่แู ข่งน้ อยรำย ซึ่งจะทำให้ ทรัพย์สิน ที่กองทรัสต์จะลงทุนครั ง้ แรกและลงทุนใน
อนำคตเป็ นทรัพย์สนิ ที่มีควำมต้ องกำรสูงและสำมำรถควบคุมกำรปรับขึ ้นของรำคำได้ ง่ำยยิ่งขึ ้น
นอกเหนือจำกนันกำรที
้
่นิคมอมตะนคร และอมตะ ซิตี ้เป็ นที่ตงของบริ
ั้
ษัทต่ำงชำติมำกมำย จึงดึงดูดให้ ผ้ ผู ลิตสินค้ ำและ
วัตถุดิบและผู้ประกอบกำรที่ต้องกำรจะให้ บริ กำรแก่ บริ ษัทต่ำงชำติ เหล่ำนัน้ มีควำมสนใจที่จะเข้ ำมำจัดตังโรงงำน
้
ภำยในนิคมอมตะนคร และอมตะ ซิตี ้เพื่อส่งวัตถุดิบและให้ บริ กำรแก่บริ ษัทต่ำงชำติเหล่ำนัน้ โดยที่โรงงำนให้ เช่ำนันมี
้
ควำมคล่องตัวสูงสำมำรถเข้ ำมำเช่ำและดำเนินกำรผลิตได้ เลยโดยไม่ต้องมีกำรลงทุนเยอะเมื่อเทียบกับกำรซื ้อที่ดินและ
ก่อสร้ ำงโรงงำน ดังนันจึ
้ งทำให้ โรงงำนให้ เช่ำเป็ นทำงเลือกที่น่ำสนใจกับลูกค้ ำกลุม่ นี ้ ซึ่ง อมตะ คอร์ ปอเรชันจะแนะนำ
ลูกค้ ำกลุม่ นี ้ที่เข้ ำมำติดต่อให้ เข้ ำมำเป็ นผู้เช่ำในทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะลงทุนครัง้ แรกและจำกกำรที่นิคมอมตะนคร
และอมตะ ซิตี ้เติบโตขึ ้นไปในอนำคต ก็จะทำให้ ควำมต้ องกำรทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์จะลงทุนครัง้ แรกเพิ่มขึ ้นตำมไปด้ วย
ในปั จจุบนั อมตะ คอร์ ปอเรชัน มีที่ดินที่พร้ อมขำยและรอกำรพัฒนำภำยในนิคมอมตะนคร และอมตะ ซิตี ้ประมำณ
10,500 ไร่ (ข้ อมูล ณ กันยำยน 2557) ซึง่ จำกค่ำเฉลีย่ 5 ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูลของปี 2552 ถึง 2556) สัดส่วนกำรขำยที่ดิน
เพื่อกำรพัฒนำโรงงำนและคลังสินค้ ำให้ เช่ ำกับยอดขำยที่ดิ นทัง้ หมดอยู่ที่ ประมำณร้ อยละ 11.7 ซึ่งจะเห็ นได้ ว่ำ
กองทรัสต์ยงั มีโอกำสเติบโตได้ อีกมำกและสำมำรถเติบโตได้ อย่ำงต่อเนื่องภำยในนิคมอมตะนคร และอมตะ ซิตี ้ ซึ่งกำร
กำรลงทุนเพิ่มเติมจะทำให้ ขนำดทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ในอนำคตขยำยเพิ่มขึ ้น ซึง่ จะทำให้ มีสภำพคล่องในกำรซื ้อขำย
หน่วยทรัสต์มำกขึ ้นตำมมำ และนอกจำกนี ้ยังช่วยในกำรกระจำยควำมเสีย่ งในกำรลงทุนของกองทรัสต์
นอกเหนือจำกนัน้ บริ ษัท ซัมมิท คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของ อมตะ ซัมมิท ซึง่ ประกอบด้ วย 6 กลุม่
ธุรกิจและมีบริ ษัทในเครื อและบริ ษัทร่ วมทุนกว่ำ 38 บริ ษัท และมีควำมเชี่ยวชำญในธุรกิจยำนยนตร์ โดยมียอดขำย
ชิ ้นส่วนยำนยนตร์ ภำยในปี 2556 กว่ำ 80,000 ล้ ำนบำทจำกกำรเป็ นผู้ผลิตชิ ้นส่วนยำนยนตร์ ให้ กบั บริ ษัทรถยนต์ร ำย
ใหญ่เกือบทุกรำยในประเทศไทย โดยในปั จจุบนั บริ ษัท ซัมมิท คอร์ ปอเรชัน่ จำกัดมีผ้ ผู ลิตสินค้ ำและวัตถุดิบที่เป็ นคู่ค้ำ
อยูเ่ ป็ นจำนวนมำก จึงทำให้ บริ ษัท ซัมมิท คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด สำมำรถแนะนำลูกค้ ำกลุม่ นี ้เข้ ำมำเป็ นผู้เช่ำทรัพย์สินที่
กองทรัสต์จะลงทุนครัง้ แรกได้ นอกเหนือจำกนันบริ
้ ษัท ซัมมิท คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด ยังมีฐำนะทำงกำรเงินที่แข็งแกร่ ง มี
ที่ดินเปล่ำอีกเป็ นจำนวนมำก และมีควำมสัมพันธ์กบั บริ ษัทชันน
้ ำในหลำยๆอุตสำหกรรม ซึง่ จะช่วยสนับสนุนกำรเติบโต
ของอมตะ ซัมมิทและของกองทรัสต์ในอนำคต
นอกจำกนี ้ อมตะ ซัมมิท ตกลงที่จะไม่กระทำกำรใด ๆ อันเป็ นกำรจูงใจ โน้ มน้ ำว หรื อชักชวนให้ ผ้ เู ช่ำที่เช่ำทรัพย์สิน
หรื อจะเช่ำทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์จะเข้ ำลงทุนครัง้ แรกไปเป็ นลูกค้ ำหรื อผู้เช่ำในทรัพย์สินของตนและ/หรื อ บุคคลที่เกี่ยว
โยงกันของอมตะ ซัมมิท เว้ นแต่ผ้ สู นใจเช่ำทรัพย์สินรำยใหม่ของอมตะ ซัมมิทได้ แ สดงเจตจำนงอย่ำงชัดแจ้ งว่ำ ไม่มี
ควำมประสงค์ที่จะลงทุนในทรัพย์สนิ ในส่วนของกองทรัสต์ อมตะ ซัมมิทตกลงที่จะให้ ข้อมูลเกี่ยวกับอสังหำริ มทรัพย์
ของตนพร้ อมกับข้ อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของกองทรัสต์แก่ผ้ สู นใจเช่ำทรัพย์สินรำยใหม่นนในลั
ั ้ กษณะที่ เป็ นแนวทำง
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เดียวกัน ถูกต้ อง และเป็ นธรรมกับกองทรัสต์ โดยอมตะ ซัมมิทจะไม่ให้ ข้อมูลที่มีผลกระทบในทำงลบต่อกองทรัสต์
หรื ออสังหำริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ให้ แก่ผ้ สู นใจเช่ำทรัพย์สนิ รำยนัน้
2.2.7

ทรัพย์ สินของกองทรัสต์ มีผ้ เู ช่ าที่กระจายตัวและเป็ นบริษัทชัน้ นาและสถานะทางการเงินที่ม่ นั คง
จำกกำรที่ผ้ เู ช่ำในทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์จะลงทุนครัง้ แรกมำจำกอุตสำหกรรมที่หลำกหลำยโดยไม่พึ่งพิงอุตสำหกรรม
ใดอุตสำหกรรมหนึ่งมำกจนเกินไป จะทำให้ ผลกระทบจำกกำรตกต่ำลงในอุตสำหกรรมใดอุตสำหกรรมหนึ่งส่ง
ผลกระทบต่อผลกำรดำเนินงำนของกองทรั สต์ ไม่มำก โดยผู้เช่ำส่วนมำกของทรั พย์ สินที่กองทรั สต์ เข้ ำลงทุนนัน้
ประกอบธุรกิจในกระบวนกำรผลิตต่ำงๆ เครื่ องอุปโภคบริ โภคและอุตสำหกรรมรถยนต์ โดยคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 28
ร้ อยละ 21 และ 19 ตำมลำดับ (คำนวณจำกรำยได้ คำ่ เช่ำของทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์จะเข้ ำทุนรอบปี บัญชีตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1
มกรำคม - 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557)
นอกเหนือจำกนันผู
้ ้ เช่ำส่วนมำกของทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้ ำลงทุนนันเป็
้ นบริ ษัททีมีขนำดค่อนข้ ำงใหญ่และฐำนะ
ทำงกำรเงินที่แข็งแรง โดยที่ผ้ เู ช่ำจะเป็ นผู้ผลิตสินค้ ำวัตถุดิบส่งให้ กบั บริ ษัทขนำดใหญ่มำก ซึ่งจำกสองปั จจัยข้ ำงต้ น
จะทำให้ ผ้ เู ช่ำส่วนมำกมีควำมมัน่ คงและต่อเนื่ อง รวมถึงมีโอกำสในกำรขยำยธุรกิจในอนำคตซึ่งจะให้ เกิดควำม
ต้ องกำรต่อโรงงำนให้ เช่ำ
นอกจำกนี ้ผู้เช่ำ 10 รำยใหญ่อนั ดับแรกซึง่ มีสดั ส่วนรำยได้ ที่ร้อยละ 33.47 ของรำยได้ ทงหมด
ั้
(คำนวณจำกรำยได้ ค่ำ
เช่ำของทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์จะเข้ ำทุนรอบปี บัญชีตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 มกรำคม - 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557) ซึง่ แสดงให้ เห็นว่ำ
ทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์จะลงทุนครัง้ แรกไม่ได้ พงึ่ พิงผู้เช่ำรำยย่อยเพียงไม่กี่รำย ซึ่งจะลดโอกำสที่ผลกำรดำเนินงำนของ
กองทรัสต์จะผันผวนมำกจำกกำรย้ ำยออกของผู้เช่ำรำยสำคัญ

2.2.8

กองทรัสต์ สามารถกู้ยมื เงินได้
กองทรัสต์อำจกู้ยืมเงินหรื อก่อภำระผูกพันภำยในวงเงิน ไม่เกิน 1,200 ล้ ำนบำท คิดเป็ นประมำณไม่เกินร้ อยละ 25
ของมูลค่ำทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์ ณ วันที่กองทรัสต์ลงทุนครัง้ แรกแล้ วเสร็ จ เพื่อใช้ สำหรับกำรลงทุนในทรัพย์สิน
ที่กองทรัสต์จะเข้ ำลงทุนครัง้ แรก ซึง่ จะเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ เนื่องจำกผู้ถือหน่วยทรัสต์จะได้ รับประโยชน์
จำกต้ นทุนทำงกำรเงินของกองทรัสต์ที่ต่ำลงเมื่อเทียบกับกำรลงทุนในทรัพย์สินโดยใช้ เงินที่ได้ รับจำกกำรเสนอขำย
หน่วยทรัสต์แก่นกั ลงทุนเพียงอย่ำงเดียว ในขณะเดียวกัน อัตรำดอกเบี ้ยที่กองทรัสต์ต้องชำระในกำรกู้ยืมเงินในครัง้ นี ้
อยูใ่ นเกณฑ์ที่ใกล้ เคียงกับอัตรำกำรกู้ยืมเงินของลูกค้ ำชันดี
้ ที่ธนำคำรพำณิชย์ในประเทศส่วนใหญ่เสนอให้ กบั ลูกค้ ำ
ของตนในอุตสำหกรรมอำคำรโรงงำนและคลังสินค้ ำให้ เช่ำและอยูภ่ ำยใต้ เงื่อนไขที่ใกล้ เคียงกัน เช่น ในเรื่ องที่เกี่ยวกับ
สิทธิ ระหว่ำงเจ้ ำหนี ้และผู้ถือหุ้น / หน่วยทรัสต์ และปั จจัยควำมเสี่ยงอื่น ๆ อีกทังยั
้ งมีลกั ษณะเป็ นทำงกำรค้ ำปกติ
โปรดพิจำรณำรำยละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2 ข้ อ 2.6 หัวข้ อ กำรกู้ยืมเงิน
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2.2.9

กองทรัสต์ ได้ รับยกเว้ นภาษีเงินได้ นิติบุคคล
เงินได้ ของกองทรัสต์ได้ รับกำรยกเว้ นภำษี เงินได้ นิติบคุ คลตำมประมวลรัษฎำกร ตำมพระรำชกฤษฎีกำออกตำมควำม
ในประมวลรัษฎำกรว่ำด้ วยกำรยกเว้ นรัษฎำกร (ฉบับที่ 533) พ.ศ. 2555

2.3

สรุ ปสาระสาคัญของรายงานการประเมินและมูลค่ าสูงสุดที่กองทรัสต์ จะเข้ าลงทุน

2.3.1

ราคาประเมินและมูลค่ าสูงสุดที่กองทรัสต์ จะเข้ าลงทุน
รำคำประเมินนี ้จัดทำขึ ้นโดยผู้ประเมินรำคำอิสระ เป็ นรำคำประเมินบนทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้ ำลงทุนครัง้ แรก ณ
วันที่กองทรัสต์เข้ ำลงทุนในทรัพย์สนิ หลักที่ลงทุนครัง้ แรก โดยประเมินมูลค่ำด้ วยวิธีรำยได้ (Income Approach) เป็ น
เกณฑ์ ในกำรสรุ ปมูลค่ำทรั พย์สิน และวิธีต้นทุน (Cost Approach) เป็ นเกณฑ์ ในกำรตรวจสอบ สำมำรถสรุ ป
รำยละเอียดได้ ดังนี ้
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(1)

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี : 85 โรง

(1.1)

การลงทุนในกรรมสิทธิถือครองโดยสมบูรณ์ (Freehold)
ตารางที่ 26: ราคาประเมินของทรัพย์ สินที่กองทรัสต์ จะเข้ าลงทุนในกรรมสิทธิถือครองโดยสมบูรณ์ ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

ลาดับที่

ชื่อ
โรงงาน

มูลค่ าสูงสุด
ที่กองทรัสต์
จะเข้ าลงทุน
(บาท)

ราคาประเมิน ณ วันที่กองทรัสต์ จะเข้ าลงทุน
โดยวิธีรายได้ (บาท)
บริษัท ไนท์ แฟรงค์ ชาร์
บริษัท แกรนด์ แอสเซท
เตอร์ (ประเทศไทย)
แอดไวเซอรี่ จากัด
จากัด
วันที่ประเมิน
6 พฤษภาคม 2557
40,319,162

วันที่ประเมิน
1 พฤษภาคม 2557
40,500,000

ราคาประเมิน ณ วันที่กองทรัสต์ จะเข้ าลงทุน
โดยวิธีต้นทุน (บาท)
บริษัท ไนท์ แฟรงค์ ชาร์
บริษัท แกรนด์ แอสเซท
เตอร์ (ประเทศไทย)
แอดไวเซอรี่ จากัด
จากัด
วันที่ประเมิน
วันที่ประเมิน
6 พฤษภาคม 2557
1 พฤษภาคม 2557
18,952,125
24,700,000

1.05 เท่ าของราคาที่
ได้ จากการประเมิน
ต่าสุดโดยวิธีรายได้

1

BG07

43,263,480

2

BG08

43,263,480

40,319,162

41,200,000

18,742,200

23,900,000

42,335,120

3

BG09

43,263,480

40,319,162

41,100,000

19,072,275

24,100,000

42,335,120

4

BG10

98,824,480

94,078,045

92,100,000

45,274,800

57,900,000

96,705,000

5

BG11

174,393,480

162,526,855

166,000,000

73,212,750

95,800,000

170,653,198

6

BG12

47,963,480

45,288,733

44,700,000

20,422,800

27,200,000

46,935,000

7

BG13

47,963,480

45,288,733

44,700,000

21,217,920

26,800,000

46,935,000

8

BG14

71,462,480

67,511,155

66,600,000

25,829,625

34,400,000

69,930,000

9

BG15

53,328,480

50,633,366

49,700,000

23,620,350

29,800,000

52,185,000

10

BG16

72,440,480

67,511,155

67,800,000

29,302,200

38,400,000

70,886,713

11

BG17

54,330,480

50,633,366

51,300,000

25,738,200

33,600,000

53,165,035

12

BG18

34,375,480

32,036,544

32,700,000

16,284,600

20,600,000

33,638,371

154

42,335,120

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิ การเช่าอมตะซัมมิ ทโกรท

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

ลาดับที่

ชื่อ
โรงงาน

มูลค่ าสูงสุด
ที่กองทรัสต์
จะเข้ าลงทุน
(บาท)

ราคาประเมิน ณ วันที่กองทรัสต์ จะเข้ าลงทุน
โดยวิธีรายได้ (บาท)
บริษัท ไนท์ แฟรงค์ ชาร์
บริษัท แกรนด์ แอสเซท
เตอร์ (ประเทศไทย)
แอดไวเซอรี่ จากัด
จากัด
วันที่ประเมิน
6 พฤษภาคม 2557
32,036,544

วันที่ประเมิน
1 พฤษภาคม 2557
32,300,000

ราคาประเมิน ณ วันที่กองทรัสต์ จะเข้ าลงทุน
โดยวิธีต้นทุน (บาท)
บริษัท ไนท์ แฟรงค์ ชาร์
บริษัท แกรนด์ แอสเซท
เตอร์ (ประเทศไทย)
แอดไวเซอรี่ จากัด
จากัด
วันที่ประเมิน
วันที่ประเมิน
6 พฤษภาคม 2557
1 พฤษภาคม 2557
15,801,000
20,800,000

1.05 เท่ าของราคาที่
ได้ จากการประเมิน
ต่าสุดโดยวิธีรายได้

13

BG19

34,375,480

14

BG20

34,375,480

32,036,544

32,500,000

18,052,800

23,400,000

33,638,371

15

BG21

151,724,480

145,336,515

141,400,000

64,253,250

86,500,000

148,470,000

16

BG22

51,144,480

47,664,126

48,400,000

22,767,375

30,400,000

50,047,332

17

BG23

67,242,480

62,666,605

62,700,000

28,878,750

39,500,000

65,799,935

18

BG24

103,438,480

98,297,492

96,400,000

42,828,750

59,000,000

101,220,000

19

BG25

105,474,480

98,297,492

99,400,000

45,239,250

58,400,000

103,212,367

20

BG26

81,327,480

75,793,774

77,100,000

36,375,750

47,200,000

79,583,462

21

BG27

43,598,480

40,631,714

40,800,000

20,589,750

28,300,000

42,663,299

22

BG28

38,199,480

35,943,439

35,600,000

18,983,400

24,600,000

37,380,000

23

BG29

38,567,480

35,943,439

36,600,000

16,933,500

23,100,000

37,740,611

24

BG30

38,091,480

35,943,439

35,500,000

17,843,400

23,100,000

37,275,000

25

BG31

38,567,480

35,943,439

36,500,000

17,416,800

23,300,000

37,740,611

รวม

1,611,000,000

1,513,600,000

703,633,620

924,800,000

1,576,448,036

1,513,000,000

155

33,638,371

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิ การเช่าอมตะซัมมิ ทโกรท

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

(1.2)

การลงทุนในสิทธิการเช่ า (Leasehold)
ตารางที่ 27: ราคาประเมินของทรัพย์ สินที่กองทรัสต์ จะเข้ าลงทุนในสิทธิการเช่ าในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

ลาดับที่

ชื่อ
โรงงาน

มูลค่ าสูงสุด
ที่กองทรัสต์
จะเข้ าลงทุน
(บาท)

ราคาประเมิน ณ วันที่กองทรัสต์ จะเข้ าลงทุน
โดยวิธีรายได้ (บาท)

ราคาประเมิน ณ วันที่กองทรัสต์ จะเข้ าลงทุน
โดยวิธีต้นทุน (บาท)

บริษัท แกรนด์ แอสเซท
แอดไวเซอรี่ จากัด

บริษัท ไนท์ แฟรงค์ ชาร์
เตอร์ (ประเทศไทย)
จากัด

บริษัท แกรนด์ แอสเซท
แอดไวเซอรี่ จากัด

วันที่ประเมิน
1 พฤษภาคม 2557
24,100,000

วันที่ประเมิน
6 พฤษภาคม 2557
16,552,110

บริษัท ไนท์ แฟรงค์ ชาร์
เตอร์ (ประเทศไทย)
จากัด
วันที่ประเมิน
1 พฤษภาคม 2557

1.05 เท่ าของราคาที่
ได้ จากการประเมิน
ต่าสุดโดยวิธีรายได้

1

AF01

24,103,483

วันที่ประเมิน
6 พฤษภาคม 2557
23,105,842

2

AF02

24,103,483

23,105,842

24,100,000

16,552,110

3

AF03

24,103,483

23,105,842

24,200,000

11,358,120

4

AF04

24,103,483

23,105,842

24,200,000

11,357,850

5

AG01

23,888,483

23,105,842

22,900,000

18,718,860

10,900,000

24,045,000

6

AG02

23,679,483

23,105,842

22,700,000

18,936,408

11,000,000

23,835,000

7

BF01

34,465,483

33,039,346

33,300,000

13,393,980

15,700,000

34,691,314

8

BF02

36,234,483

34,735,257

36,100,000

14,575,276

16,800,000

36,472,020

9

BF03

36,234,483

34,735,257

36,100,000

14,721,076

16,900,000

36,472,020

10

BF04

42,873,483

41,099,536

42,600,000

15,649,166

18,500,000

43,154,513

11

BF05

44,951,483

43,091,120

44,600,000

19,135,622

21,600,000

45,245,676

12

BF06

48,186,483

46,192,153

47,700,000

20,208,142

24,900,000

48,501,760

13

BF07

36,446,483

34,938,159

36,500,000

14,308,662

17,200,000

36,685,067

156

24,261,134
47,800,000

24,261,134
24,261,134
24,261,134

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิ การเช่าอมตะซัมมิ ทโกรท

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

ลาดับที่

ชื่อ
โรงงาน

มูลค่ าสูงสุด
ที่กองทรัสต์
จะเข้ าลงทุน
(บาท)

ราคาประเมิน ณ วันที่กองทรัสต์ จะเข้ าลงทุน
โดยวิธีรายได้ (บาท)

ราคาประเมิน ณ วันที่กองทรัสต์ จะเข้ าลงทุน
โดยวิธีต้นทุน (บาท)

บริษัท แกรนด์ แอสเซท
แอดไวเซอรี่ จากัด

บริษัท ไนท์ แฟรงค์ ชาร์
เตอร์ (ประเทศไทย)
จากัด

บริษัท แกรนด์ แอสเซท
แอดไวเซอรี่ จากัด

วันที่ประเมิน
1 พฤษภาคม 2557
50,200,000

วันที่ประเมิน
6 พฤษภาคม 2557
20,628,375

บริษัท ไนท์ แฟรงค์ ชาร์
เตอร์ (ประเทศไทย)
จากัด
วันที่ประเมิน
1 พฤษภาคม 2557
25,800,000

1.05 เท่ าของราคาที่
ได้ จากการประเมิน
ต่าสุดโดยวิธีรายได้

14

BF08

50,226,483

วันที่ประเมิน
6 พฤษภาคม 2557
48,148,473

15

BF09

68,761,483

65,915,937

68,700,000

24,587,550

31,100,000

69,211,734

16

BF10

68,761,483

65,915,937

69,200,000

24,941,250

32,800,000

69,211,734

17

BG01

33,798,483

32,648,733

32,400,000

21,529,190

14,100,000

34,020,000

18

BG02

50,283,483

48,202,724

50,100,000

21,235,800

24,800,000

50,612,861

19

BG03

34,380,483

32,957,969

33,900,000

13,692,319

16,400,000

34,605,867

20

BG04

34,629,483

33,196,676

34,300,000

13,919,579

15,900,000

34,856,510

21

BG05

40,068,483

38,410,274

39,500,000

15,464,477

18,200,000

40,330,788

22

BG06

43,964,483

42,145,511

43,400,000

18,212,051

21,500,000

44,252,786

23

BG32

29,357,483

28,143,121

29,100,000

12,441,000

15,400,000

29,550,277

24

BG33

35,724,483

34,246,449

35,300,000

14,439,000

18,500,000

35,958,771

25

BG34

44,213,483

42,384,219

43,600,000

17,688,000

22,300,000

44,503,430

26

BG35

43,708,483

42,587,663

41,900,000

18,334,200

21,200,000

43,995,000

27

BG36

36,928,483

36,050,321

35,400,000

14,819,040

17,300,000

37,170,000

28

BG37

37,136,483

36,050,321

35,600,000

14,765,040

17,200,000

37,380,000

157

50,555,896

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิ การเช่าอมตะซัมมิ ทโกรท

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

ลาดับที่

ชื่อ
โรงงาน

มูลค่ าสูงสุด
ที่กองทรัสต์
จะเข้ าลงทุน
(บาท)

ราคาประเมิน ณ วันที่กองทรัสต์ จะเข้ าลงทุน
โดยวิธีรายได้ (บาท)

ราคาประเมิน ณ วันที่กองทรัสต์ จะเข้ าลงทุน
โดยวิธีต้นทุน (บาท)

บริษัท แกรนด์ แอสเซท
แอดไวเซอรี่ จากัด

บริษัท ไนท์ แฟรงค์ ชาร์
เตอร์ (ประเทศไทย)
จากัด

บริษัท แกรนด์ แอสเซท
แอดไวเซอรี่ จากัด

วันที่ประเมิน
1 พฤษภาคม 2557
35,000,000

วันที่ประเมิน
6 พฤษภาคม 2557
15,141,720

บริษัท ไนท์ แฟรงค์ ชาร์
เตอร์ (ประเทศไทย)
จากัด
วันที่ประเมิน
1 พฤษภาคม 2557
17,600,000

1.05 เท่ าของราคาที่
ได้ จากการประเมิน
ต่าสุดโดยวิธีรายได้

29

BG38

36,510,483

วันที่ประเมิน
6 พฤษภาคม 2557
35,589,181

30

BG39

60,399,483

58,863,203

57,900,000

23,752,200

28,500,000

60,795,000

31

BG49

74,273,483

72,480,405

71,200,000

29,996,115

36,200,000

74,760,000

32

BG50

52,471,483

50,644,055

50,300,000

21,235,260

25,900,000

52,815,000

33

BG51

36,928,483

35,616,307

35,400,000

16,671,390

19,500,000

37,170,000

34

BG52

60,712,483

58,781,825

58,200,000

24,781,260

30,300,000

61,110,000

35

BG53

40,370,483

39,007,044

38,700,000

17,552,640

20,800,000

40,635,000

36

BG54

33,485,483

32,225,569

32,100,000

14,494,140

17,000,000

33,705,000

37

BG55

36,928,483

35,616,307

35,400,000

15,969,390

18,900,000

37,170,000

38

BG56

50,697,483

49,016,501

48,600,000

22,135,260

26,300,000

51,030,000

39

BG57

33,068,483

32,225,569

31,700,000

15,088,140

17,400,000

33,285,000

40

BG58

48,298,483

46,575,170

46,300,000

20,987,760

24,800,000

48,615,000

41

BG59

40,474,483

39,007,044

38,800,000

17,390,640

20,600,000

40,740,000

42

BG60

36,928,483

35,616,307

35,400,000

16,833,390

19,600,000

37,170,000

43

BG61

77,403,483

75,057,365

74,200,000

30,631,260

38,300,000

77,910,000

158

36,750,000

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิ การเช่าอมตะซัมมิ ทโกรท

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

ลาดับที่

ชื่อ
โรงงาน

มูลค่ าสูงสุด
ที่กองทรัสต์
จะเข้ าลงทุน
(บาท)

ราคาประเมิน ณ วันที่กองทรัสต์ จะเข้ าลงทุน
โดยวิธีรายได้ (บาท)

ราคาประเมิน ณ วันที่กองทรัสต์ จะเข้ าลงทุน
โดยวิธีต้นทุน (บาท)

บริษัท แกรนด์ แอสเซท
แอดไวเซอรี่ จากัด

บริษัท ไนท์ แฟรงค์ ชาร์
เตอร์ (ประเทศไทย)
จากัด

บริษัท แกรนด์ แอสเซท
แอดไวเซอรี่ จากัด

วันที่ประเมิน
1 พฤษภาคม 2557
77,200,000

วันที่ประเมิน
6 พฤษภาคม 2557
32,387,160

บริษัท ไนท์ แฟรงค์ ชาร์
เตอร์ (ประเทศไทย)
จากัด
วันที่ประเมิน
1 พฤษภาคม 2557
39,900,000

1.05 เท่ าของราคาที่
ได้ จากการประเมิน
ต่าสุดโดยวิธีรายได้

44

BG62

80,532,483

วันที่ประเมิน
6 พฤษภาคม 2557
77,905,585

45

BG63

146,877,483

143,143,374

140,800,000

17,317,800

13,900,000

147,840,000

46

BG64

33,588,483

32,198,443

32,500,000

10,351,950

10,600,000

33,808,365

47

BG65

54,974,483

54,712,940

52,700,000

13,666,800

14,000,000

55,335,000

48

BG66

40,370,483

38,979,918

38,700,000

18,324,360

21,600,000

40,635,000

49

BG67

90,025,483

87,399,650

86,300,000

34,773,660

43,700,000

90,615,000

50

BG68

139,680,483

136,497,529

133,900,000

60,100,500

73,400,000

140,595,000

51

BG69

139,680,483

136,497,529

133,900,000

60,100,500

72,700,000

140,595,000

52

BG70

64,572,483

62,715,081

61,900,000

13,634,940

13,800,000

64,995,000

53

BG71

40,474,483

38,979,918

38,800,000

8,257,680

8,000,000

40,740,000

54

BG72

50,802,483

49,152,131

48,700,000

13,633,290

14,600,000

51,135,000

55

BG73

36,615,483

35,589,181

35,100,000

8,420,850

8,200,000

36,855,000

56

BG74

36,615,483

35,589,181

35,100,000

8,796,150

8,800,000

36,855,000

57

BG75

29,104,483

27,993,929

27,900,000

15,493,410

17,600,000

29,295,000

58

BG76

101,076,483

96,893,715

96,900,000

28,493,190

30,200,000

101,738,401

159

81,060,000

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิ การเช่าอมตะซัมมิ ทโกรท

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

ลาดับที่

ชื่อ
โรงงาน

มูลค่ าสูงสุด
ที่กองทรัสต์
จะเข้ าลงทุน
(บาท)

ราคาประเมิน ณ วันที่กองทรัสต์ จะเข้ าลงทุน
โดยวิธีรายได้ (บาท)

ราคาประเมิน ณ วันที่กองทรัสต์ จะเข้ าลงทุน
โดยวิธีต้นทุน (บาท)

บริษัท แกรนด์ แอสเซท
แอดไวเซอรี่ จากัด

บริษัท ไนท์ แฟรงค์ ชาร์
เตอร์ (ประเทศไทย)
จากัด

บริษัท แกรนด์ แอสเซท
แอดไวเซอรี่ จากัด

วันที่ประเมิน
1 พฤษภาคม 2557
32,500,000

วันที่ประเมิน
6 พฤษภาคม 2557
7,416,270

บริษัท ไนท์ แฟรงค์ ชาร์
เตอร์ (ประเทศไทย)
จากัด
วันที่ประเมิน
1 พฤษภาคม 2557
7,300,000

1.05 เท่ าของราคาที่
ได้ จากการประเมิน
ต่าสุดโดยวิธีรายได้

59

BG77

33,588,483

วันที่ประเมิน
6 พฤษภาคม 2557
32,198,443

60

BG78

47,151,483

45,761,393

45,200,000

11,134,830

10,800,000

47,460,000

รวม

2,960,000,000

2,862,000,000

2,869,000,000

1,137,128,156

1,284,600,000

2,979,387,691

(2)

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ จังหวัดระยอง: 3 โรง

(2.1)

การลงทุนในสิทธิการเช่ า (Leasehold)

33,808,365

ตารางที่ 28: ราคาประเมินของทรัพย์ สินที่กองทรัสต์ จะเข้ าลงทุนในสิทธิการเช่ าในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้

ลาดับที่

ชื่อ
โรงงาน

มูลค่ าสูงสุด
ที่กองทรัสต์
จะเข้ าลงทุน
(บาท)

ราคาประเมิน ณ วันที่กองทรัสต์ จะเข้ าลงทุน
โดยวิธีรายได้ (บาท)
บริษัท แกรนด์ แอสเซท
แอดไวเซอรี่ จากัด

บริษัท ไนท์ แฟรงค์ ชาร์
เตอร์ (ประเทศไทย)
จากัด
วันที่ประเมิน
1 พฤษภาคม 2557
38,100,000

ราคาประเมิน ณ วันที่กองทรัสต์ จะเข้ าลงทุน
โดยวิธีต้นทุน (บาท)
บริษัท แกรนด์ แอส
เซท แอดไวเซอรี่
จากัด
วันที่ประเมิน
6 พฤษภาคม 2557
15,607,440

บริษัท ไนท์ แฟรงค์
ชาร์ เตอร์ (ประเทศ
ไทย) จากัด
วันที่ประเมิน
1 พฤษภาคม 2557
19,200,000

1.05 เท่ าของราคาที่
ได้ จากการประเมิน
ต่าสุดโดยวิธีรายได้

1

G1

41,788,333

วันที่ประเมิน
6 พฤษภาคม 2557
38,943,039

2

G2

70,854,333

65,204,053

64,600,000

25,965,660

31,000,000

67,830,000

3

F1

66,357,333

61,852,908

60,500,000

25,745,850

29,000,000

63,525,000

160

40,005,000

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิ การเช่าอมตะซัมมิ ทโกรท

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

ลาดับที่

ชื่อ
โรงงาน

รวม

มูลค่ าสูงสุด
ที่กองทรัสต์
จะเข้ าลงทุน
(บาท)
179,000,000

ราคาประเมิน ณ วันที่กองทรัสต์ จะเข้ าลงทุน
โดยวิธีรายได้ (บาท)

ราคาประเมิน ณ วันที่กองทรัสต์ จะเข้ าลงทุน
โดยวิธีต้นทุน (บาท)

บริษัท แกรนด์ แอสเซท
แอดไวเซอรี่ จากัด

บริษัท ไนท์ แฟรงค์ ชาร์
เตอร์ (ประเทศไทย)
จากัด

วันที่ประเมิน
6 พฤษภาคม 2557
166,000,000

วันที่ประเมิน
1 พฤษภาคม 2557
163,200,000

บริษัท แกรนด์ แอส
เซท แอดไวเซอรี่
จากัด
วันที่ประเมิน
6 พฤษภาคม 2557
67,318,950

บริษัท ไนท์ แฟรงค์
ชาร์ เตอร์ (ประเทศ
ไทย) จากัด
วันที่ประเมิน
1 พฤษภาคม 2557
79,200,000

1.05 เท่ าของราคาที่
ได้ จากการประเมิน
ต่าสุดโดยวิธีรายได้

171,360,000

รำคำประเมิน ณ วันที่กองทรั สต์ จะเข้ ำลงทุน และมูลค่ำสูงสุดที่กองทรั สต์จะเข้ ำลงทุนในทรั พย์ สินโดยรวมของทังนิ
้ คมอุตสำหกรรมอมตะนคร และนิคม
อุตสำหกรรมอมตะซิตี ้ สำมำรถสรุปได้ ตำมตำรำงดังต่อไปนี ้
ตารางที่ 29: ราคาประเมินของทรัพย์ สินที่กองทรัสต์ จะเข้ าลงทุน ณ วันที่กองทรัสต์ เข้ าลงทุนในทรัพย์ สินหลักที่ลงทุนครัง้ แรก

ทรัพย์ สินประเภท
ที่ดนิ อาคาร
โรงงานและงาน
ระบบในโครงการ

นิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร

ราคาประเมิน ณ วันที่กองทรัสต์ จะเข้ าลงทุน
โดยวิธีรายได้ (บาท)
รูปแบบการลงทุน/
ประเภท

มูลค่ าสูงสุดที่
บริษัท ไนท์ แฟรงค์ ชาร์
กองทรัสต์ จะเข้ า บริษัท แกรนด์ แอส
เตอร์ (ประเทศไทย)
เซท แอดไวเซอรี่ จากัด
ลงทุน (บาท)
จากัด
วันที่ประเมิน
6 พฤษภาคม 2557

วันที่ประเมิน
1 พฤษภาคม 2557

ราคาประเมิน ณ วันที่กองทรัสต์ จะเข้ าลงทุน
โดยวิธีต้นทุน (บาท)
บริษัท ไนท์ แฟรงค์ ชาร์
บริษัท แกรนด์ แอสเซท
เตอร์ (ประเทศไทย)
แอดไวเซอรี่ จากัด
จากัด
วันที่ประเมิน
วันที่ประเมิน
6 พฤษภาคม 2557
1 พฤษภาคม 2557

1.05 เท่ าของ
ราคาที่ได้ จาก
การประเมิน
ต่าสุดโดยวิธี
รายได้

กรรมสิทธิสมบูรณ์

1,611,000,000

1,513,000,000

1,513,600,000

703,633,620

924,800,000

1,576,448,036

สิทธิการเช่ า 30 ปี

2,960,000,00

2,862,000,000

2,869,000,000

1,137,128,156

1,284,600,000

2,979,387,691

161

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิ การเช่าอมตะซัมมิ ทโกรท

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

ราคาประเมิน ณ วันที่กองทรัสต์ จะเข้ าลงทุน
โดยวิธีรายได้ (บาท)

ทรัพย์ สินประเภท
ที่ดนิ อาคาร
โรงงานและงาน
ระบบในโครงการ

รูปแบบการลงทุน/
ประเภท

นิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิตี ้

สิทธิการเช่ า 30 ปี

รวม

มูลค่ าสูงสุดที่
บริษัท ไนท์ แฟรงค์ ชาร์
กองทรัสต์ จะเข้ า บริษัท แกรนด์ แอส
เตอร์ (ประเทศไทย)
เซท แอดไวเซอรี่ จากัด
ลงทุน (บาท)
จากัด

ราคาประเมิน ณ วันที่กองทรัสต์ จะเข้ าลงทุน
โดยวิธีต้นทุน (บาท)
บริษัท ไนท์ แฟรงค์ ชาร์
บริษัท แกรนด์ แอสเซท
เตอร์ (ประเทศไทย)
แอดไวเซอรี่ จากัด
จากัด
วันที่ประเมิน
วันที่ประเมิน
6 พฤษภาคม 2557
1 พฤษภาคม 2557

1.05 เท่ าของ
ราคาที่ได้ จาก
การประเมิน
ต่าสุดโดยวิธี
รายได้

วันที่ประเมิน
6 พฤษภาคม 2557

วันที่ประเมิน
1 พฤษภาคม 2557

179,000,000

166,000,000

163,200,000

67,318,950

79,200,000

171,360,000

ไม่ เกิน
4,750,000,000

4,541,000,000

4,545,800,000

1,908,080,726

2,288,600,000

4,727,195,727

ทีม่ า : บริ ษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี ่ จากัด และบริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
หมายเหตุ : กำรคำนวณ 1.05 เท่ำของรำคำที่ได้ จำกกำรประเมินต่ำสุดโดยวิธีรำยได้ นันเป็
้ นกำรคำนวณเป็ นรำยโรงงำน โดยจะนำมูลค่ำประเมินต่ำสุดของแต่ละโรงงำนโดยวิธีรำยได้ มำคูณด้ วย
1.05 จำกนันจะรวมมู
้
ลค่ำของทรัพย์สินในแต่ละส่วน โดยมี 3 ส่วนได้ แก่ (1) นิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร ส่วนกรรมสิทธิ์สมบูรณ์ (2) นิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร ส่วนสิทธิกำรเช่ำ 30 ปี และ (3)
นิคมอุตสำหกรรมอมตะซิตี ้ ส่วนสิทธิกำรเช่ำ 30 ปี
หมายเหตุ : รำคำประเมินโดยวิธีต้นทุนประกอบด้ วยมูลค่ำที่ดินหรือสิทธิกำรเช่ำที่ดิน และมูลค่ำต้ นทุนของสิ่งปลูกสร้ ำงในปั จจุบนั (หลังหักค่ำเสื่อมรำคำ)
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สำหรับรำคำที่กองทรัสต์จะซื ้อทรัพย์สนิ หลักที่ลงทุนครัง้ แรกจำกอมตะ ซัมมิทที่รำคำรวมกันสูงสุดไม่เกิน 4,750 ล้ ำน
บำท ซึง่ เป็ นรำคำที่สงู กว่ำรำคำประเมินของทรัพย์สนิ ต่ำสุดที่จดั ทำโดยผู้ประเมินรำคำทรัพย์สินอิสระเกินกว่ำร้ อยละ
5 (สูงกว่ำรำคำประเมินของทรัพย์สินต่ำสุดที่จดั ทำโดยผู้ประเมินมูลค่ำรำคำทรัพย์สินอิสระประมำณ 248 ล้ ำนบำท
หรื อประมำณร้ อยละ 5.5) บริ ษัทฯ และที่ปรึ กษำทำงกำรเงินเห็นว่ำรำคำลงทุนสูงสุดดังกล่ำวเป็ นรำคำที่เหมำะสม
และสำมำรถยอมรับได้ เนื่องจำกหำกพิจำรณำจำกกรณีที่ไม่มีเงินกู้ยืมประมำณกำรอัตรำประโยชน์ตอบแทนในปี แรก
ที่ผ้ ลู งทุนจะได้ รับจำกกำรลงทุนในกองทรัสต์ (เมื่อกองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินหลักที่ลงทุนครั ง้ แรกที่รำคำสูงสุด
4,750 ล้ ำนบำท) อยูท่ ี่ร้อยละ 6.93 ซึง่ มีควำมสมเหตุสมผลและสูงกว่ำเมื่อเทียบกับอัตรำผลตอบแทนในรูปเงินปั นผล
จำกกำรลงทุนในกองทุน รวมอสังหำริ มทรัพย์ที่มีลกั ษณะที่ใกล้ เคียงกับทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้ ำลงทุน ซึ่งอยู่ที่
ประมำณร้ อยละ 6.81 (คำนวณจำกอัตรำเงิ นปั นผล (Dividend Yield) เฉลี่ยตำมมูลค่ำตลำด 1 ปี ย้ อนหลัง (1
ธันวำคม พ.ศ. 2556 - 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2557) ของกองทุนรวมอสังหำริ มทรัพย์ในโรงงำนและ/หรื อคลังสินค้ ำ
จำนวน 3 กอง (กองทุนรวมอสังหำริ มทรัพย์ไทคอน กองทุนรวมอสังหำริ มทรัพย์ทีพำร์ คโลจิสติคส์ และกองทุนรวม
อสังหำริ มทรัพย์ และสิทธิกำรเช่ำ เอ็มเอฟซี อินดัสเตรี ยล อินเวสเมนท์) ที่มีลกั ษณะใกล้ เคียงกับทรัพย์สินที่กองทรัสต์
จะเข้ ำลงทุน ไม่มีกำรกู้ยืมเงินและจดทะเบียนซื ้อขำยในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเข้ ำจดทะเบียนมำไม่
น้ อยกว่ำ 1 ปี ก่อนวันที่ 1 ธันวำคม 2556 และมีกำรจ่ำยเงินปั นผลอย่ำงต่อเนื่อง โดยอ้ ำงอิงจำกข้ อมูลที่จัดทำและ
เปิ ดเผยโดยตลำดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย (http://www.set.or.th)) นอกเหนือจำกนัน้ บริ ษัทฯ และที่ปรึ กษำ
ทำงกำรเงินมีควำมเห็นว่ำทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้ ำลงทุนยังมีโอกำสในกำรสร้ ำงรำยได้ เพิ่มเติมจำกโอกำสเติบโต
ของค่ำเช่ำมำกกว่ำที่ผ้ ูประเมินใช้ รวมถึงควำมคิดเห็นเพิ่มเติมซึ่งแตกต่ำงจำกผู้ประเมินดังนี ้ โดยมีรำยละเอียด
เพิ่มเติมในส่วนที่ 2 ข้ อ 2.5.3 ควำมเห็นชอบของที่ปรึ กษำทำงกำรเงิ นเกี่ ยวกับควำมสมเหตุสมผลของรำคำซือ้
ทรัพย์สนิ
1.

ทรัพย์สินหลักที่ลงทุนครัง้ แรกมีโอกำสเติบโตของค่ำเช่ำมำกกว่ำที่ผ้ ปู ระเมินใช้ เนื่องจำกหลังจำกวันที่ทำ
กำรประเมินรำคำ ทำงอมตะ คอร์ ปอเรชัน่ ได้ มีนโยบำยในกำรให้ อมตะ ซัมมิทพิจำรณำซื ้อหรื อเช่ำที่ดินเพื่อ
ทำกำรพัฒนำโรงงำนและคลังสินค้ ำให้ เช่ำภำยในนิคมอมตะนครและอมตะ ซิตี ้ก่อนบุคคลภำยนอก ซึ่งจะ
ทำให้ ในอนำคตอุปทำนส่วนใหญ่ของโรงงำนและคลังสินค้ ำให้ เช่ำภำยในนิคมอมตะนครและอมตะ ซิตี อ้ ยู่
กับอมตะ ซัมมิท และกองทรัสต์ซงึ่ ได้ สทิ ธิกำรเข้ ำลงทุน และสิทธิในกำรปฏิเสธก่อนในทรัพย์สินดังกล่ำว ซึ่ง
จะทำให้ กองทรัสต์และ/หรื ออมตะ ซัมมิทมีอำนำจในกำรต่อรองกับลูกค้ ำมำกยิ่งขึ ้นสำหรับหรับโรงงำนและ
คลังสินค้ ำในนิคมอมตะนครและอมตะ ซิตี ้ โดยจะทำให้ ทรัพย์สนิ หลักที่ลงทุนครัง้ แรกนัน้ มีโอกำสจะปรับค่ำ
เช่ำได้ มำกกว่ำที่คำดไว้
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2.

อัตรำคิดลดที่ผ้ ปู ระเมินอิสระใช้ ในกำรประเมินมูลค่ำทรัพย์สินนันอยู
้ ่ที่ร้อยละ 9.5 ถึง 10.5 ซึ่งอ้ ำงอิงจำก
อัตรำผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบำลอำยุ 10 ปี และ 30 ปี ณ วันที่ 2 พฤษภำคม 2557 ที่ร้อยละ 3.70 และ
4.26 ต่อปี ตำมลำดับ ซึ่งต่อมำเมื่อภำวะเศรษฐกิจและตลำดเงินมีกำรเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้ ผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบำลอำยุ 10 ปี และ 30 ปี มีกำรเปลีย่ นแปลงเป็ นร้ อยละ 3.00 และ 3.86 ต่อปี ตำมลำดับ ณ วันที่
28 พฤศจิกำยน 2557 (อ้ ำงอิงข้ อมูลจำก www.thaibma.or.th) ซึ่งจะทำให้ อตั รำคิดลดที่ผ้ ปู ระเมินอิสระ
ควรจะใช้ นนลดลงบนค่
ั้
ำชดเชยควำมเสีย่ งที่เท่ำกันและส่งผลให้ รำคำประเมินสูงขึ ้น

อย่ำงไรก็ดี ประมำณกำรอัตรำประโยชน์ตอบแทนจะขึ ้นอยู่กบั อุปสงค์และอุปทำนในตลำดขณะที่ทำกำรเสนอขำย
โดยผ่ำนกำรสำรวจควำมต้ องกำรของนักลงทุน (Bookbuilding) ทังนี
้ ้อุปสงค์และอุปทำนในตลำดในขณะนันจะขึ
้
้นอยู่
กับภำวะตลำดและมีกำรเสนอขำยของกองทรัสต์อื่นๆในขณะนันหรื
้ อไม่ ตลอดจนผลตอบแทนของกองทรัสต์อื่นๆที่
เสนอขำย ณ เวลำนันด้
้ วย
2.3.2

วิธีท่ ใี ช้ ในการประเมิน
ในกำรประเมินมูลค่ำโดยบริ ษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จำกัด และบริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชำร์ เตอร์ (ประเทศไทย)
จำกัด ได้ พิจำรณำเลือกใช้ วิธีรำยได้ (Income Approach) เป็ นเกณฑ์ในกำรสรุ ปมูลค่ำทรัพย์สิน และใช้ วิธีต้นทุน
(Cost Approach) เป็ นเกณฑ์ในกำรสอบทำนมูลค่ำทรัพย์สิน เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรจัดทำรำยงำนกำรประเมิน
มูลค่ำทรัพย์สนิ นี ้

2.3.3

สรุ ปสมมติฐานสาคัญ
สมมติฐำนหลักที่ผ้ ปู ระเมินใช้ ในกำรประเมินมูลค่ำทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์จะเข้ ำลงทุน สำมำรถสรุปได้ ดงั นี ้
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ตารางที่ 30: สมมติฐานหลักที่ผ้ ปู ระเมินใช้ ในการประเมินมูลค่ าทรัพย์ สนิ ที่กองทรัสต์ จะเข้ าลงทุน
สมมติฐาน
วิธีการประเมิน
มูลค่ า

ระยะเวลาการ
ประเมินค่ า

อัตราการเช่ า
พืน้ ที่ภายหลัง
ครบกาหนด
สัญญาเช่ า
(Occupancy
Rate)

บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จากัด
นิคมอุตสาหกรรม
นิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร
อมตะซิตี ้

บริษัท ไนท์ แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
นิคมอุตสาหกรรม
นิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร
อมตะซิตี ้

 วิธีรำยได้ โดยคิดลดกระแสเงินสดของทรัพย์สนิ ในอนำคต
 วิธีต้นทุน เป็ นกำรประเมินมูลค่ำที่ดินโดยใช้ วิธีเปรี ยบเทียบกับข้ อมูลตลำด (Comparative Method of
Valuation) รวมกับมูลค่ำอำคำรสิง่ ปลูกสร้ ำงตำมสภำพปั จจุบนั โดยพิจำรณำใช้ วิธีคิดจำกต้ นทุนตำมสภำพ
ปั จจุบนั (Cost-To-Date)
กรรมสิทธิ์สมบูรณ์
กรรมสิทธิ์สมบูรณ์
(Freehold) : 10 ปี
(Freehold) : 10 ปี
สิทธิกำรเช่ำ
สิทธิกำรเช่ำ
สิทธิกำรเช่ำ
สิทธิกำรเช่ำ
(Leasehold) : 30 ปี
(Leasehold) : 30 ปี
(Leasehold) : 30 ปี
(Leasehold) : 30 ปี
Freehold:
ปี ที่ 1-30:
97%
ปี ที่ 1–30:
97%
ปี ที่ 1–30:
95%
เฟส 7
ปี ที่ 1:
98%
ปี ที่ 2-10: 97%
Leasehold:
เฟสที ่ 2 และ 6
ปี ที่ 1:
98%
ปี ที่ 2-30: 97%
เฟสที่ 8 และ 9
ปี ที่ 1:
100%
ปี ที่ 2-30: 97%

อัตราค่ าเช่ าพืน้ ที่ ในช่วงก่อนครบกำหนดสัญญำเช่ำคำนวณตำมอัตรำ
ที่กำหนดไว้ ในสัญญำเช่ำ หลังจำกครบกำหนด
สัญญำเช่ำใช้ อตั รำค่ำเช่ำตำมอัตรำตลำดโดยมีอตั รำ
อยู่ระหว่ำง 205 – 225 บำท/ตำรำงเมตร/เดือน
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ในช่วงก่อนครบกำหนดสัญญำเช่ำคำนวณตำมอัตรำที่
กำหนดไว้ ใ นสัญญำเช่ำ หลัง จำกครบกำหนดสัญ ญำ
เช่ำ ใช้ อ ตั รำค่ำ เช่ำ ตำมอัต รำตลำดโดยมีอ ตั รำอยู่
ระหว่ำง 200 – 225 บำท/ตำรำงเมตร/เดือน
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สมมติฐาน
อัตราการเติบโต
ของค่ าเช่ า
ภายหลังสิน้ สุด
สัญญาเช่ า

ค่ าธรรมเนียม
ผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์

บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จากัด
นิคมอุตสาหกรรม
นิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร
อมตะซิตี ้
ร้ อยละ 3 ต่อปี
ร้ อยละ 2.5 ต่อปี

บริษัท ไนท์ แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
นิคมอุตสาหกรรม
นิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร
อมตะซิตี ้
ปี ที่ 1–6 ตลำดค่อนข้ ำงดี ค่ำเช่ำปรับเพิ่มขึ ้นต่อเนื่อง :
ร้ อยละ 3 ต่อปี
ปี ที่ 7–8 ค่ำเช่ำคงที่ : ร้ อยละ 0 ต่อปี
ปี ที่ 9–11 ฟื น้ ตัว และค่ำเช่ำปรับเพิ่มขึ ้นสูง : ร้ อยละ 7,
5 และ 3 ต่อปี
ปี ที่เหลือเป็ นไปตำมวงจรสมมติฐำนข้ ำงต้ น
เป็ นไปตำมร่ ำงสัญญำผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ ซึง่ ประกอบด้ วยค่ำธรรมเนียมพื ้นฐำนโดยมีมลู ค่ำไม่เกิน 50 ล้ ำน
บำทต่อปี และค่ำธรรมเนียมพิเศษในอัตรำไม่เ กินร้ อยละ 0.15 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ (NAV) ต่อ
ครัง้ สำหรับกรณีเมื่อกองทรัสต์มีกำไรขันต้
้ นย้ อนหลัง 3 ปี เฉลี่ยเพิ่มขึ ้นมำกกว่ำร้ อยละ 7 ต่อปี ทังนี
้ ้ ค่ำธรรมเนียม
ดังกล่ำวจะรวมถึงค่ำใช้ จ่ำยดังนี ้ ค่ำซ่อมแซมบำรุ งรักษำอสังหำริ มทรัพย์ ค่ำคอมมิชชัน่ ค่ำบริ กำรรักษำควำม
ปลอดภัย ค่ำโฆษณำและส่งเสริ มกำรขำย ค่ำเบี ้ยประกันภัย ค่ำบำรุ งสำธำรณูปโภคส่วนกลำงและค่ำภำษี
โรงเรื อน
Freehold: ร้ อยละ 8.0
Freehold: ร้ อยละ 8.0
-

อัตรา
ผลตอบแทนจาก
การลงทุน
(Capitalisation
Rate)
อัตราคิดลด
Freehold: ร้ อยละ 9.5
(Discount Rate) Leasehold: ร้ อยละ
10.5

Leasehold: ร้ อยละ 10.5 Freehold: ร้ อยละ 9.5
Leasehold: ร้ อยละ 10.5

Leasehold: ร้ อยละ 10.5

ทังนี
้ ้ ที่ปรึกษำทำงกำรเงินร่วมกับผู้จดั กำรกองทรัสต์ได้ ตรวจสอบสมมติฐำนหลักของผู้ประเมินค่ำทรัพย์สนิ ที่ใช้ ในกำร
ประเมินมูลค่ำทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์จะเข้ ำลงทุน และไม่พบสิ่งที่เป็ นเหตุให้ เชื่อว่ำสมมติฐำนหลักที่ใช้ ในกำรประเมิน
มูลค่ำดังกล่ำวไม่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับผลประกอบกำรเฉลี่ยในอดีตของทรัพย์สินตลอดจนแนวโน้ มของตลำด
อสังหำริ มทรัพย์ในประเทศไทย นอกจำกนี ้ ที่ปรึ กษำทำงกำรเงินร่ วมกับผู้จดั กำรกองทรัสต์ มีควำมเห็นว่ำกำรที่อตั รำ
กำรเช่ำพื ้นที่ในช่วงท้ ำยของโรงงำนในส่วนที่เป็ นสิทธิกำรเช่ำ (Leasehold) ที่อยู่ในระดับเดียวกันกับอัตรำกำรเช่ำ
พื ้นที่ในช่วงปี ก่อนหน้ ำมีควำมสมเหตุสมผล เนื่องจำกภำยหลังจำกสัญญำสิทธิกำรเช่ำ (Leasehold) สิ ้นสุด ลูกค้ ำ
รำยย่อยยังสำมำรถเช่ำโรงงำนต่อเนื่องจำก อมตะ ซัมมิท ทีเ่ ป็ นเจ้ ำของโรงงำนเหล่ำนันได้
้ โดยตรง อย่ำงไรก็ตำม ผล
ประกอบกำรที่จะเกิดขึ ้นจริ งอำจแตกต่ำงจำกสมมติฐำนดังกล่ำวได้ หรื อเหตุกำรณ์ ต่ำงๆ อำจจะไม่เป็ นไปตำมที่
คำดกำรณ์ไว้
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2.4

ราคาที่จะลงทุน และสรุ ปสาระสาคัญของสัญญาที่ทาให้ ได้ มาซึ่งทรัพย์ สนิ

สรุ ปสาระสาคัญของสัญญาที่ทาให้ ได้ มาซึ่งทรั พย์ สินที่กองทรั สต์ จะลงทุนครั ง้ แรก
(1)

สัญญาจะซือ้ จะขายทรัพย์ สนิ ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี

ผู้จะขาย

บริ ษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี ้ บิลท์ จำกัด

ผู้จะซือ้

ทรัสตีกระทำในนำมของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์และสิทธิกำรเช่ำ
อมตะซัมมิทโกรท

ทรัพย์ สินที่จะซือ้ ขาย

ที่ดิน อำคำรโรงงำน และสิง่ ปลูกสร้ ำง ซึง่ ที่ตงอยู
ั ้ ท่ ี่นิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร ตำบลบ้ ำนเก่ำ
พำนทอง และหนองกะขะ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ทัง้ นี ้ รำยละเอียดเป็ นไปตำม
เอกสำรแนบ 1 ท้ ำยสัญญำจะซื ้อจะขำยฉบับนี ้ ทังนี
้ ้ โปรดพิจำรณำรำยละเอียดของทรัพย์สิน
ดังกล่ำวในตำรำงที่ 14: รำยละเอียดของทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์จะเข้ ำลงทุน

ราคาที่จะซือ้ ขาย

เป็ นไปตำมเอกสำรแนบ 1 ท้ ำยสัญญำ

การโอนกรรมสิทธิใน
ทรัพย์ สิน

1.
2.

คู่สญ
ั ญำตกลงจะจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหำริ มทรัพย์ต่อพนักงำนเจ้ ำหน้ ำที่
ณ สำนักงำนที่ดินที่เกี่ยวข้ อง ณ วันที่ []
ผู้จะขำยตกลงจะโอนกรรมสิทธิ์และส่งมอบกำรครอบครองในอสังหำริ มทรัพย์ให้ แก่ผ้ ู
จะซื อ้ และผู้ จะซื อ้ ตกลงจะรั บ โอนกรรมสิ ท ธิ์ แ ละรั บ มอบกำรครอบครองใน
อสังหำริ มทรัพย์จำกผู้จะขำยตำมสภำพที่เป็ นอยู่ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์
“สภาพที่เป็ นอยู่” หมำยถึง สภำพที่เป็ นอยู่ของอสังหำริ มทรัพย์ ที่จะซื ้อขำยเมื่อ
พิจำรณำจำกระยะเวลำและสภำพกำรใช้ งำนโดยทั่วไปของทรั พย์ นนั ้ ๆ ทัง้ นี ้ เพื่ อ
หลีกเลี่ยงข้ อสงสัยที่อำจเกิ ดขึน้ “สภาพที่เป็ นอยู่” ไม่รวมถึง สภำพควำมชำรุ ด
บกพร่องหรื อเสียหำยจนไม่สำมำรถใช้ ประโยชน์ได้ ตำมวัตถุประสงค์ของทรัพย์สินที่จะ
ซื ้อขำย
อย่ำงไรก็ดี หำกปรำกฎว่ำภำยหลังกำรโอนกรรมสิทธิ์ ในทรัพย์สินตำมสัญญำฉบับนี ้
สภำพของอสัง หำริ ม ทรั พ ย์ มี ค วำมช ำรุ ด บกพร่ อ งหรื อ เสี ย หำยจนไม่ ส ำมำรถใช้
ประโยชน์ ได้ ต ำมวัต ถุป ระสงค์ ข องทรั พ ย์ สิน ที่ จ ะซื อ้ ขำย ให้ ผู้จ ะขำยด ำเนิ น กำร
ซ่อ มแซมอสัง หำริ ม ทรั พ ย์ ดัง กล่ำ วให้ อ ยู่ใ นสภำพที่ ผ้ ูจ ะซื อ้ เห็ น ว่ ำ จะสำมำรถใช้
ประโยชน์อสังหำริ มทรั พย์ นนได้
ั ้ ตำมวัตถุประสงค์ ของทรัพย์ สินที่จะซือ้ ขำยภำยใน
ระยะเวลำ 30 วันนับแต่วนั ที่โอนกรรมสิทธิ์ และในกรณีที่ผ้ จู ะขำยไม่สำมำรถซ่อมแซม
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อสังหำริ มทรัพย์ได้ ภำยในระยะเวลำดังกล่ำว ให้ ถือว่ำผู้จะขำยไม่ปฏิบตั ิตำมสัญญำนี ้
3.

ผู้จ ะขำยตกลงด ำเนิ น กำรส่ง มอบต้ น ฉบับ เอกสำรสิท ธิ เ กี่ ย วกับ อสัง หำริ ม ทรั พ ย์
ต้ นฉบับเอกสำรใบอนุญำตก่อสร้ ำง แบบแปลนอำคำร หนังสือบอกกล่ำวแจ้ งกำรโอน
กรรมสิทธิ์ ที่มีถึงคูส่ ญ
ั ญำและบุคคลภำยนอกที่เกี่ยวข้ องของผู้จะขำย เอกสำรอื่นใดที่
เกี่ยวข้ องกับกำรโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหำริ มทรัพย์ รวมถึงสัญญำเช่ำกับผู้เช่ำทังหมด
้
และโอนสิทธิหน้ ำที่ตำมสัญญำเช่ำดังกล่ำวให้ แก่ผ้ จู ะซื ้อจนครบถ้ วนทันทีภำยหลังวัน
โอนกรรมสิทธิ์ ทังนี
้ ้ ผู้จะขำยเป็ นผู้รับผิดชอบค่ำใช้ จ่ำยสำหรับกำรดำเนินกำรในเรื่ อง
ดังกล่ำว

4.

ผู้จะขำยตกลงส่งมอบเงินประกันกำรเช่ำที่ผ้ จู ะขำยได้ รับจำกผู้เช่ำภำยใต้ สญ
ั ญำเช่ำ
ตำมจำนวนที่กำหนดในสัญญำเช่ำดังกล่ำวให้ แก่ผ้ จู ะซื ้อภำยในวันโอนกรรมสิทธิ์ และ
ดำเนินกำรให้ ผ้ เู ช่ำส่งมอบหนังสือค ้ำประกัน (หำกมี) จำกผู้เช่ำเพื่อเป็ นหลักประกั น
ตำมสัญญำเช่ำ โดยมีผ้ จู ะซื ้อเป็ นผู้รับประโยชน์ ในวงเงินตำมที่กำหนดในสัญญำเช่ำ
(หำกมี) ให้ แก่ผ้ จู ะซื ้อภำยใน 90 วันนับตังแต่
้ วนั ที่มีกำรโอนกรรมสิทธิ์ ทังนี
้ ้ ผู้จะขำย
เป็ นผู้รับผิดชอบค่ำใช้ จ่ำยในกำรดำเนินกำรตำมข้ อสัญญำนี ้

5.

ในกรณีที่ผ้ จู ะขำยมีกำรจัดทำประกันภัยเกี่ยวกับทรัพย์สินที่จะซื ้อขำยไว้ ก่อนหน้ ำที่
คูส่ ญ
ั ญำจะเข้ ำทำสัญญำฉบับนี ้และกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่ำวยังคงมีผลใช้ บงั คับ
ภำยหลังจำกวันจดทะเบียนรับโอนสิทธิ์ในทรัพย์สินที่จะซื ้อขำยแล้ ว ผู้จะขำยตกลงจะ
ดำเนินกำรเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่ำว ดังต่อไปนี ้
(ก)

(ข)

ประกันภัยควำมเสีย่ งภัยทรัพย์สนิ (All Risks Insurance)


ผู้เอำประกันภัยร่วม: ผู้ให้ ก้ ู และผู้จะซื ้อ



ผู้รับผลประโยชน์: ผู้ให้ ก้ ู (ทรัสตีกระทำในนำมของกองทรัสต์ในกรณีที่
ไม่มีกำรกู้ยืม)



ผู้รับผิดชอบชำระเบี ้ยประกัน: ผู้จะซื ้อ



ทุนประกันมีจำนวนไม่น้อยกว่ำมูลค่ำทรั พย์สินทดแทนทรัพย์สินที่จะ
ซื อ้ ขำยซึ่ ง เป็ นมู ล ค่ ำ ที่ ยั ง ไม่ หั ก ค่ ำ เสื่ อ มรำคำที่ เ กี่ ย วข้ อง ( Full
Replacement Cost) ของทรัพย์สนิ ที่จะซื ้อขำย

ประกันภัยควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก (Public Liability Insurance)


ผู้เอำประกันภัย: ผู้จะซื ้อ



ผู้รับผลประโยชน์: บุคคลภำยนอก
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ผู้รับผิดชอบชำระเบี ้ยประกัน: ผู้จะซื ้อ โดยรับผิดชอบค่ำเบี ้ยประกันภัย
ตำมสัดส่วนของระยะเวลำควำมคุ้มครองตำมกรมธรรม์ประกันภัยที่ยงั
เหลืออยู่

ในกรณีที่ผ้ จู ะขำยยังดำเนินกำรตำมข้ ำงต้ นไม่แล้ วเสร็ จ ณ วันจดทะเบียนรับโอนสิทธิ์
ในทรัพย์สนิ ผู้จะขำยตกลงจะดำเนินกำรตำมสัญญำตกลงกระทำกำร
คารับรองและรับประกัน
ของผู้จะขาย

ผู้จะขำยตกลงให้ คำรับรองและรับประกันแก่ผ้ จู ะซื ้อ โดยมีสำระสำคัญ ดังนี ้
1.

ผู้จ ะขำยมี ใ บอนุญ ำตหรื อ ได้ รั บ อนุญ ำตถื อ ว่ำ เป็ นผู้ได้ รั บ อนุญ ำตอย่ ำ งครบถ้ ว น
ถูกต้ องจำกหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ องกับอสังหำริ มทรัพย์ที่ผ้ จู ะซื ้อจะลงทุนครัง้ แรก
รวมถึงกำรก่อสร้ ำง กำรเปิ ดใช้ งำนและกำรประกอบกิจกำรประเภทโรงงำนให้ เช่ำ และ
ใบอนุญำต และ/หรื อ กำรอนุญำตดังกล่ำวยังคงมีผลใช้ บงั คับอย่ำงสมบูรณ์อยู่ในวันที่
ทำสัญญำ
ผู้จะขำยมิได้ ดำเนินกำรใดๆ ซึ่งอำจส่งผลให้ ใบอนุญำต และ/หรื อกำรได้ รับอนุญำตที่
เกี่ยวข้ องกับอสังหำริ มทรัพย์ที่ผ้ จู ะซื ้อจะลงทุนครัง้ แรกถูกระงับ ยกเลิก หรื อ เพิกถอน
ส่งผลให้ ผ้ จู ะซื ้อไม่สำมำรถใช้ อสังหำริ มทรัพย์ที่ผ้ จู ะซื ้อจะลงทุนครัง้ แรกได้

2.

ในวันที่ผ้ จู ะซื ้อเข้ ำลงทุนครัง้ แรกผู้จะขำยเป็ นผู้มีกรรมสิทธิ์ในอสังหำริ มทรัพย์ที่ผ้ จู ะซื ้อ
จะลงทุนครัง้ แรกและอสังหำริ มทรัพย์ที่ผ้ จู ะซื ้อจะลงทุนครัง้ แรกไม่อยู่ภำยใต้ หรื ออำจ
อยูภ่ ำยใต้ ภำระผูกพันใดๆ นอกจำกสัญญำเช่ำพื ้นที่

3.

ผู้จ ะขำยรั บ รองว่ ำ ทรั พ ย์ สิ น ที่ จ ะซื อ้ ขำยอยู่ใ นสภำพดี ไม่ ช ำรุ ด บกพร่ อ งอย่ ำ งมี
นัยสำคัญและได้ รับกำรซ่อมแซมและบำรุงรักษำอย่ำงเหมำะสม

4.

ผู้จะขำยรับรองว่ำก่อนวันที่ผ้ จู ะซื ้อจะเข้ ำลงทุนครัง้ แรก ทรัพย์สินที่จะซื ้อขำยปลอด
จำนองและปลอดภำระผูกพันใดๆ ตำมกฎหมำย นอกจำกนี ้ ทรัพย์สินที่จะซื ้อขำยไม่มี
ข้ อพิพำท คดีควำม หรื ออยู่ภำยใต้ กำรบังคับคดีใดๆ ที่จะกระทบต่อกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่
ตำมสัญญำฉบับนี ้ หรื อกำรจัดหำผลประโยชน์ในทรัพย์สนิ ที่จะซื ้อ

เหตุผดิ นัดหรือเหตุแห่ งการ ในกรณี ดัง ต่อไปนี ้ ให้ ถื อเป็ นกำรเลิก สัญ ญำหรื อเหตุแห่ง กำรเลิกสัญ ญำของคู่สัญ ญำที่
เลิกสัญญา
เกี่ยวข้ อง
(ก)

หำกในระยะเวลำใดๆ ก่อนวันที่ผ้ จู ะซื ้อเข้ ำลงทุนครัง้ แรก คูส่ ญ
ั ญำฝ่ ำยใดฝ่ ำยหนึ่งไม่
ปฏิบตั ิตำมสัญญำฉบับนี ้หรื อผิดคำรับรองและรับประกันที่ให้ ไว้ ในสัญญำฉบับนี ้ และ
ส่งผลให้ ผ้ จู ะซื ้อไม่สำมำรถใช้ ประโยชน์ในทรัพย์สินที่จะซื ้อขำยได้ ตำมวัตถุประสงค์
ของสัญญำฉบับนี ้

(ข)

คูส่ ญ
ั ญำตกลงเลิกสัญญำร่วมกันเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
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(ค)

(ง)

ผลของการผิดนัดหรือผล
อันเกิดจากเหตุแห่ งการ
เลิกสัญญา

ค่ าภาษีอากรและ
ค่ าธรรมเนียม

ในระยะเวลำก่อนวันโอนกรรมสิทธิ์ ทรัสตีหรื อผู้จดั กำรกองทรัสต์ของกองทรัสต์เห็นว่ำ
ทรัพย์สินที่จะซื ้อขำยได้ รับควำมเสียหำยหรื อชำรุ ดบกพร่ องอย่ำงมีนัยสำคัญ โดย
ควำมเสียหำยดังกล่ำวมิได้ เกิดจำกควำมผิดของผู้จะขำย
ผู้จะซื ้อไม่สำมำรถจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ได้ ภำยใน 60 วันนับตังแต่
้ วนั ที่จดั ตัง้
กองทรัสต์แล้ วเสร็ จตำมกฎหมำย โดยกำรกระทำดังกล่ำวต้ องไม่ใช่เกิดจำกควำมผิด
ของทรัสตีหรื อผู้จดั กำรกองทรัสต์

เหตุกำรณ์ อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งตำมที่ระบุไว้ ในเหตุผิดนัดหรื อเหตุแห่งกำรบอกเลิกสัญญำใน
กรณีดังต่อไปนี ้ ให้ ถือเป็ นกำรเลิกสัญ ญำหรื อเหตุแห่งกำรบอกเลิกสัญญำของคู่สญ
ั ญำที่
เกี่ยวข้ อง
1.

ในกรณีที่ผ้ จู ะขำยเป็ นผู้ผิดสัญญำตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ (ก) ในหัวข้ อเหตุผิดนัดหรื อเหตุ
แห่งกำรบอกเลิกสัญญำ ผู้จะซื ้อมีสิทธิ บอกเลิกสัญญำฉบับนี ้ได้ โดยแจ้ งให้ ผ้ จู ะขำย
ทรำบเป็ นลำยลักษณ์ อักษรโดยเร็ ว ทัง้ นี ้ คู่สัญญำมีสิท ธิ เรี ย กร้ องค่ำเสียหำยหรื อ
ค่ำใช้ จ่ำยใดๆ ต่อคูส่ ญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึง่

2.

ในกรณีที่เกิดเหตุกำรณ์ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ (ข) หรื อข้ อ (ค) ในหัวข้ อเหตุผิดนัดหรื อเหตุ
แห่งกำรบอกเลิกสัญญำ ให้ ถือว่ำสัญญำฉบับนี ้สิ ้นสุดลง โดยที่ค่สู ญ
ั ญำแต่ละฝ่ ำยไม่
มีสิทธิเรี ยกค่ำเสียหำย ค่ำใช้ จ่ำย หรื อเงินหรื อประโยชน์ตอบแทนอื่นใดจำกคู่สญ
ั ญำ
อีกฝ่ ำยหนึง่ ได้ เว้ นแต่คสู่ ญ
ั ญำจะตกลงกันเป็ นอย่ำงอื่น

3.

ในกรณีที่เกิดเหตุกำรณ์ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ (ง) ในหัวข้ อเหตุผิดนัดหรื อเหตุแห่งกำรบอก
เลิกสัญญำ ผู้จะซือ้ มีสิทธิ ในกำรบอกเลิกสัญญำฉบับนีห้ รื อขยำยระยะเวลำตำมที่
กำหนดในข้ อ (ง) หำกผู้จะซื ้อใช้ สิทธิบอกเลิกสัญญำ ให้ ถือว่ำสัญญำฉบับนี ้สิ ้นสุดลง
โดยที่ค่สู ญ
ั ญำแต่ละฝ่ ำยไม่มีสิทธิเรี ยกค่ำเสียหำย ค่ำใช้ จ่ำย หรื อเงินหรื อประโยชน์
ตอบแทนอื่นใดจำกคูส่ ญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึง่ ได้

1.

ผู้จะขำยตกลงรับผิดชอบชำระภำษี โรงเรื อนและที่ดิน รวมตลอดถึง ภำษี ธุรกิจเฉพำะ
ภำษี ป้ำย ภำษี อื่นๆ หรื อค่ำธรรมเนียมใดๆ ที่อำจเรี ยกเก็บโดยหน่วยงำนรำชกำรเนื่อง
ด้ วยหรื อที่เกี่ยวข้ องกับกำรใช้ ประโยชน์ในทรัพย์สินที่จะซื ้อขำยสำหรับระยะเวลำก่อน
วันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์

2.

ผู้จะซื ้อตกลงรับผิดชอบชำระค่ำธรรมเนียมและภำษี อำกรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้ องในกำรเข้ ำ
ทำกำรจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สนิ ที่จะซื ้อขำย หรื อตำมแต่จะตกลงกัน

3.

ผู้จะขำยตกลงรับผิดชอบชำระภำษี เงินได้ นิติบคุ คล ภำษี เงินได้ นิติบคุ คลหัก ณ ที่จ่ำย
และภำษี ธุรกิจเฉพำะ สำหรับเงินได้ ที่ผ้ จู ะขำยได้ รับภำยใต้ สญ
ั ญำฉบับนี ้
170

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิ การเช่าอมตะซัมมิ ทโกรท

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

กฎหมายและการระงับข้ อ
พิพาท

กฎหมำยไทย ทัง้ นี ้ หำกมีข้ อพิ พำทเกิ ด ขึน้ ให้ คู่สญ
ั ญำนำข้ อ พิพ ำทขึน้ สู่ศ ำลไทยซึ่งมี เขต
อำนำจในกำรพิจำรณำคดี
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2.

สัญญาเช่ าที่ดนิ และอาคารในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี

ผู้ให้ เช่ า

บริ ษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี ้ บิลท์ จำกัด

ผู้เช่ า

ทรัสตีกระทำในนำมของทรัสต์เพือ่ กำรลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์และสิทธิกำรเช่ำอมตะซัมมิท
โกรท

ผู้เช่ าเดิม

ผู้เช่ำอสังหำริ มทรัพย์อยูก่ ่อนวันที่กองทรัสต์เข้ ำลงทุนในทรัพย์สนิ หลักที่ลงทุนครัง้ แรก

ทรัพย์ สินที่เช่ า

ที่ดิน อำคำร โรงงำน สิ่งปลูกสร้ ำง ซึ่งที่ตงอยู
ั ้ ่ที่ นิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร ตำบลบ้ ำนเก่ำ
พำนทอง และหนองกะขะ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ทัง้ นี ้ รำยละเอียดเป็ นไปตำม
เอกสำรแนบ 1 ท้ ำยสัญญำเช่ำที่ดินและอำคำรฉบับนี ้ ทังนี
้ ้ โปรดพิจำรณำรำยละเอียดของ
ทรัพย์สนิ ดังกล่ำวในตำรำงที่ 14: รำยละเอียดของทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์จะเข้ ำลงทุน

อัตราค่ าเช่ า

เป็ นไปตำมเอกสำรแนบ 1 ท้ ำยสัญญำเช่ำที่ดินและอำคำรฉบับนี ้

ระยะเวลาการเช่ า การจด
ทะเบียนการเช่ า และการ
ส่ งมอบการครอบครอง

1.

ผู้ให้ เช่ำตกลงให้ ผ้ เู ช่ำเช่ำทรัพย์สินที่เช่ำมีกำหนดระยะเวลำกำรเช่ำ 30 ปี (“ระยะเวลา
การเช่ า”) นับตังแต่
้ วนั ที่ค่สู ญ
ั ญำได้ นำสัญญำเช่ำฉบับนี ้ไปจดทะเบียนกำรเช่ำต่อ
พนักงำนเจ้ ำหน้ ำที่ ณ สำนักงำนที่ดินที่เกี่ยวข้ อง (“วันจดทะเบียนการเช่ า”) โดยให้
ถือว่ำผู้ให้ เช่ำได้ ส่งมอบและผู้เช่ำได้ รับมอบทรัพย์สินที่เช่ำในวันจดทะเบียนกำรเช่ำ
ทังนี
้ ้ ให้ ถือว่ำคูส่ ญ
ั ญำได้ มีกำรส่งมอบกำรครอบครองของทรัพย์สนิ ที่เช่ำให้ แก่ผ้ เู ช่ำใน
วันจดทะเบียนกำรเช่ำตำมสภำพของทรัพย์สนิ ที่เช่ำที่เป็ นอยูใ่ นขณะนัน้
คู่สัญ ญำจะน ำสัญ ญำเช่ ำ ฉบับ นี ไ้ ปจดทะเบี ย นกำรเช่ ำ ต่อ พนัก งำนเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ณ
สำนักงำนที่ดิ นที่เ กี่ ยวข้ อง ณ วันที่ [] ทัง้ นี ้ ในระยะเวลำกำรเช่ำนับจำกวัน ที่จ ด
ทะเบียนกำรเช่ำ ผู้ให้ เช่ำไม่มีสทิ ธิบอกเลิกสัญญำเช่ำดังกล่ำว

2.

ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เช่ำใดมีผ้ ทู ำสัญญำเช่ำกับผู้ให้ เช่ำอยู่ก่อนแล้ วในวันที่ทำสัญญำ
ผู้ให้ เช่ำตกลงจะดำเนินกำรให้ มีกำรทำสัญญำแปลงหนี ้ใหม่ (Novation Agreement)
ระหว่ำงผู้ให้ เช่ำ ผู้เช่ำเดิม และผู้เช่ำ โดยกำหนดให้ ทกุ ฝ่ ำยรับทรำบว่ำผู้เช่ำเป็ นผู้เช่ำ
ทรัพย์สินที่เช่ำโดยตรงจำกผู้ให้ เช่ำตำมสัญญำเช่ำฉบับนี ้ และตกลงให้ ผ้ เู ช่ำเป็ นผู้ให้
เช่ำทรัพย์สินที่เช่ำตำมสัญญำเช่ำเดิมระหว่ำงผู้ให้ เช่ำกับผู้เช่ำเดิมแทนผู้ให้ เช่ำ ทังนี
้ ้
ภำยในวันจดทะเบียนกำรเช่ำ โดยผู้ให้ เช่ำตกลงส่งมอบเอกสำรใดๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมถึง
สัญญำเช่ำกับผู้เช่ำทังหมดให้
้
แก่ผ้ เู ช่ำจนครบถ้ วนภำยใน 7 วันทำกำรนับจำกวันที่จด
ทะเบียนกำรเช่ำ
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3.

ผู้ใ ห้ เช่ ำ ตกลงด ำเนิ น กำรใดๆ ที่จ ำเป็ น เกี่ ยวกับกำรโอนสิท ธิ กำรใช้ ที่ ดิน และกำร
ประกอบกิจกำรในนิคมอุตสำหกรรมให้ แก่ผ้ เู ช่ำ

1.

ผู้ให้ เช่ำตกลงไม่ก่อภำระผูกพันใด ๆ บนทรัพย์สินที่เช่ำ ตลอดจนรื อ้ ถอนเปลี่ยนแปลง
แก้ ไข ดัดแปลงใด ๆ ที่ก่อให้ เกิดผลกระทบในทำงลบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อทรัพย์สินที่
เช่ำ เว้ นแต่จะได้ รับควำมยินยอมจำกผู้เช่ำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร หรื อเว้ นแต่เป็ นกำร
ดำเนินกำรเพื่อให้ เป็ นไปตำมสัญญำฉบับนี ้

2.

ผู้ให้ เช่ำตกลงจะไม่โอนสิทธิ์ทรัพย์สนิ ที่เช่ำให้ แก่บคุ คลใดตลอดระยะเวลำที่เช่ำ เว้ นแต่
จะได้ รับควำมยินยอมเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำกผู้เช่ำ

3.

ผู้ให้ เช่ำตกลงส่งมอบเงิน เอกสำรหรื อสิ่งของใด ๆ ก็ต ำมที่เป็ นของผู้เช่ำอันเกี่ยวเนื่อง
กับทรัพย์สินที่เช่ำรวมถึงเงิ นประกันกำรเช่ำ ซึ่งผู้ให้ เช่ำได้ รับจำกผู้เช่ำรำยย่อยหรื อ
บุคคลภำยนอกในวันที่จดทะเบียนกำรเช่ำให้ แก่ผ้ เู ช่ำ

1.

ผู้เช่ำตกลงจะใช้ ทรัพย์สนิ ที่เช่ำเพื่อกำรประกอบธุรกิจของกองทรัสต์หรื อกำรดำเนินกำร
ใดๆที่เกี่ยวข้ องเท่ำนัน้

2.

ผู้เช่ำตกลงจะบำรุ งรักษำ ซ่อมแซมทรัพย์สินด้ วยค่ำใช้ จ่ำยของผู้เช่ำ และบำรุ งรักษำ
ทรัพย์สนิ ในส่วนที่เป็ นโครงสร้ ำงหรื อสำระสำคัญ

การโอนสิทธิการเช่ าและ
การให้ เช่ าช่ วงทรัพย์ สนิ ที่
เช่ า

1.

ภำยในระยะเวลำกำรเช่ำ ผู้เช่ำมีสิทธิ โ อนสิทธิ กำรเช่ำหรื อหน้ ำที่ตำมสัญญำนี ้ไม่ว่ำ
ทังหมดหรื
้
อบำงส่วนให้ แก่บคุ คลอื่นได้ โดยแจ้ งผู้ให้ เช่ำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร

2.

ผู้ เช่ ำ สำมำรถน ำทรั พ ย์ สิ น ที่ เ ช่ ำ ไม่ ว่ ำ ทัง้ หมดหรื อ บำงส่ ว นออกให้ เช่ ำ ช่ ว งแก่
บุคคลภำยนอกได้ โดยไม่ต้องแจ้ งผู้ให้ เช่ำ หรื อได้ รับควำมยินยอมจำกผู้ ให้ เช่ำก่อน
ดำเนินกำรดังกล่ำว

การประกันภัย

1.

ภำยในระยะเวลำกำรเช่ำ คูส่ ญ
ั ญำตกลงกันให้ ผ้ เู ช่ำมีหน้ ำที่จดั หำประกันวินำศภัย (All
Risks Insurance) ในทรัพย์สนิ ที่เช่ำโดยให้ มีรำยละเอียดดังต่อไปนี ้

หน้ าที่ของผู้ให้ เช่ า

หน้ าที่ของผู้เช่ า

ก.

ผู้เอำประกันภัยร่วม: ผู้ให้ ก้ ู และผู้เช่ำ

ข.

ผู้รับผลประโยชน์: ผู้ให้ ก้ ู (ผู้เช่ำในกรณีที่ไม่มีกำรกู้ยืม)

ค.

ผู้รับผิดชอบชำระเบี ้ยประกัน: ผู้เช่ำ

ง.

ทุนประกันมีจำนวนไม่น้อยกว่ำมูลค่ำทรัพย์สนิ ทดแทนทรัพย์สนิ ที่เช่ำซึ่งเป็ นมูล
ค่ำที่ยังไม่หกั ค่ำเสื่อมรำคำที่เกี่ยวข้ อง (Full Replacement Cost) ของ
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ทรัพย์สนิ ที่เช่ำ
2.

ภำยในระยะเวลำกำรเช่ำ คูส่ ญ
ั ญำตกลงกันให้ ผ้ เู ช่ำมีหน้ ำที่จดั หำประกันภัยเพื่อควำม
รับผิดต่อบุคคลภำยนอก (Public Liability Insurance) โดยให้ มีรำยละเอียดดังต่อไปนี ้
ก. ผู้เอำประกันภัย: ผู้เช่ำ
ข.

ผู้รับผลประโยชน์: บุคคลภำยนอก

ค. ผู้รับผิดชอบชำระเบี ้ยประกัน: ผู้เช่ำ
ในกรณี ที่ผ้ ูให้ เช่ำมีกำรจัดทำประกันภัยเกี่ ยวกับทรั พย์ สินที่จะให้ เช่ำไว้ ก่อนหน้ ำ ที่
คู่สญ
ั ญำจะเข้ ำทำสัญญำฉบับนี ้และกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่ำวยังคงมีผลใช้ บงั คับ
ภำยหลัง จำกวัน จดทะเบีย นกำรเช่ำ ในทรั พย์ สินที่ จ ะให้ เ ช่ำ แล้ ว ผู้ให้ เ ช่ำ ตกลงจะ
ดำเนินกำรเปลี่ย นแปลงรำยละเอียดในกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่ำวให้ เป็ นไปตำม
รำยละเอียดที่กำหนดไว้ ข้ำงต้ น โดยถ้ ำผู้ให้ เช่ำ ยังดำเนินกำรตำมข้ ำงต้ นไม่แล้ วเสร็ จ
ณ วันจดทะเบียนกำรเช่ำ ผู้ให้ เช่ำตกลงจะดำเนินกำรตำมสัญญำตกลงกระทำกำร
เหตุผดิ นัดหรือเหตุแห่ ง
การเลิกสัญญา

ในกรณี ดัง ต่อ ไปนี ้ ให้ ถื อ เป็ นเหตุผิด นัด หรื อ เหตุเ ลิก สัญ ญำของคู่สัญ ญำที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ
เหตุกำรณ์ดงั กล่ำว
(ก)

คู่ สัญ ญำฝ่ ำยใดฝ่ ำยหนึ่ ง ไม่ ป ฏิ บัติ ต ำมสัญ ญำหรื อ ตกเป็ นผู้ ผิ ด ค ำรั บ รองและ
รับประกันภำยใต้ สญ
ั ญำนี ้

(ข)

ผู้ให้ เช่ำเข้ ำสู่กระบวนกำรประนอมหนี ้ อยู่ภำยใต้ กำรพิทกั ษ์ ทรัพย์เด็ดขำด ถู กศำล
พิพำกษำให้ ล้มละลำย ดำเนินกำรเพื่อเลิกกิจกำร ยื่นคำร้ องขอฟื น้ ฟูกิจกำรต่อศำล
หรื อมีเหตุกำรณ์ใด ๆ ซึง่ ผู้เช่ำเห็นว่ำกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรปฏิบตั ิตำมสัญญำ
ฉบับนี ้ของผู้ให้ เช่ำ ซึง่ ในกรณีนี ้ถือเป็ นกำรเลิกสัญญำเนื่องจำกควำมผิดของผู้ให้ เช่ำ

(ค)

ในกรณี ที่ ทรั พ ย์ สิน ที่เช่ ำรำยกำรใดถูก เวนคืน ผู้เช่ ำสำมำรถใช้ สิท ธิ ในกำรเลิก เช่ ำ
ทรัพย์สนิ รำยกำรดังกล่ำวได้

(ง)

ครบกำหนดระยะเวลำกำรเช่ำโดยไม่มีกำรต่ออำยุกำรเช่ำออกไป

(จ)

คู่สญ
ั ญำตกลงเลิกสัญญำ โดยควำมยินยอมของทัง้ สองฝ่ ำยเป็ นลำยลักษณ์ อักษร
หรื อมีกำรเพิกถอน หรื อยกเลิกสถำนะของกองทรัสต์โดยผลของกฎหมำย และ/หรื อ
คำสัง่ ของหน่วยงำนของรั ฐที่เกี่ ยวข้ อง ซึ่ง รวมถึงคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรื อ
คณะกรรมกำรตลำดทุน ทังนี
้ ้ โดยไม่ใช่ควำมผิดของผู้เช่ำและผู้จดั กำรกองทรัสต์
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ผลของการผิดนัดหรือผล
อันเกิดจากเหตุแห่ งการ
เลิกสัญญา

เหตุกำรณ์ อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ งตำมที่ระบุไว้ ในเหตุผิดนัดหรื อเหตุแห่งกำรบอกเลิกสัญญำใน
กรณีดังต่อไปนี ้ ให้ ถือเป็ นกำรเลิกสัญญำหรื อเหตุแห่งกำรบอกเลิกสัญญำของคู่สญ
ั ญำที่
เกี่ยวข้ อง
1.

ในกรณีที่ผ้ ใู ห้ เช่ำเป็ นผู้ผิดสัญญำตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ (ก) หรื อข้ อ (ข) ในหัวข้ อเหตุผิด
นัดหรื อเหตุแห่งกำรบอกเลิกสัญญำ และไม่ดำเนินกำรแก้ ไขและปฏิบตั ิให้ ถกู ต้ องตำม
สัญญำภำยใน 60 วันนับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งหรื อทรำบถึงเหตุแห่งกำรผิดสัญญำนันเป็
้ น
ลำยลักษณ์อกั ษร หรื อภำยในระยะเวลำใดๆ ที่คสู่ ญ
ั ญำได้ ตกลงกันซึง่ เป็ นระยะเวลำที่
เพียงพอสำหรับกำรแก้ ไขเหตุผิดนัดดังกล่ำว ผู้เช่ำมีสิทธิ บอกเลิกสัญญำฉบับนี ้ได้ โดย
พลัน และผู้ให้ เช่ำตกลงจะคืนค่ำเช่ำในส่วนของที่ดินและสิ่งปลูกสร้ ำงที่เช่ำให้ แก่ผ้ เู ช่ำ
ตำมรำคำประเมิน ณ วันที่สญ
ั ญำฉบับนี ้สิ ้นสุดลงตำมเวลำที่คงเหลืออยู่ในสัญญำนี ้
โดยให้ คู่สัญ ญำแต่ ล ะฝ่ ำยแต่ ง ตัง้ ผู้ป ระเมิ น มูล ค่ ำ ทรั พ ย์ สิ น ฝ่ ำยละ 1 รำย และ
คู่สญ
ั ญำตกลงใช้ มลู ค่ำเฉลี่ยที่ได้ จำกกำรประเมินของผู้ประเมินมูลค่ำทรัพย์สินทัง้ 2
รำย

2.

ในกรณีที่เกิดเหตุกำรณ์ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ (ค) ผู้เช่ำอำจใช้ สิทธิเลิกเช่ำทรัพย์สินที่เช่ำ
รำยกำรใด เนื่องจำกทรัพย์สนิ ที่เช่ำรำยกำรดังกล่ำวถูกเวนคืน ให้ ผ้ ใู ห้ เช่ำมีหน้ ำที่ ต้อง
ช ำระค่ ำ ทดแทนให้ แก่ ผ้ ู เช่ ำ ตำมจ ำนวน หลัก เกณฑ์ และวิ ธี ก ำรที่ ก ำหนดใน
พระรำชบัญญัติกำรเวนคืนอสังหำริ มทรัพย์ พ.ศ. 2530 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม รวมถึง
กฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้ องที่ผ้ เู ช่ำมีสทิ ธิได้ รับ
โดยในกรณีที่หน่วยรำชกำรที่รับผิดชอบกำรเวนคืนไม่ได้ มีกำรกำหนดสัดส่ วนที่ผ้ เู ช่ำ
ต้ องได้ รับ ให้ ใช้ ผ้ ปู ระเมินมูลค่ำทรัพย์สนิ สอง (2) รำยล่ำสุดที่กองทรัสต์จดั จ้ ำง โดย ณ
วันที่เกิดเหตุกำรณ์ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ (ค) ผู้ประเมินมูลค่ำทรัพย์สินทังสอง
้
(2) รำยนัน้
ต้ องเป็ นผู้ประเมินมูลค่ำทรัพย์สินที่ได้ รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน ก.ล.ต. โดยค่ำ
เช่ำที่จะคืนจะคำนวณตำมสูตรดังนี ้

ค่ำเช่ำที่จะคืน

=

มูลค่ำสิทธิกำรเช่ำของทรัพย์สินที่เช่ำทีถ่ กู
เวนคืน ณ วันที่ถกู เวนคืน
มูลค่ำตลำดของทรัพย์สินที่เช่ำที่ถกู เวนคืน ณ
วันที่ถกู เวนคืน

x

จำนวนเงินที่ได้ รับจำกกำร
เวนคืนทรัพย์สินที่เช่ำที่ถกู
เวนคืน

โดยมูลค่ำสิทธิกำรเช่ำและมูลค่ำตลำดของทรัพย์สนิ จะใช้ คำ่ เฉลี่ยของผู้ประเมินมูลค่ำ
ทรัพย์สนิ ทังสอง
้ (2) รำย
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3.

ในกรณีที่เกิดเหตุกำรณ์ ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ (ง) และ (จ) ในหัวข้ อเหตุผิดนัดหรื อเหตุ
แห่งกำรบอกเลิกสัญญำ ให้ ถือว่ำสัญญำนี ้สิ ้นสุดลงโดยที่ค่สู ญ
ั ญำแต่ละฝ่ ำยไม่มี สิทธิ
เรี ยกค่ำเสียหำย ค่ำใช้ จ่ำย หรื อเงินหรื อประโยชน์ตอบแทนอื่นใดจำกคู่สญ
ั ญำอีกฝ่ ำย
หนึง่ ได้

4.

ในกรณีที่ค่สู ญ
ั ญำได้ ใช้ สิทธิ บอกเลิกสัญญำตำมเงื่อนไขใดๆ ที่กำหนดในเหตุผิดนัด
หรื อเหตุแห่งกำรบอกเลิกสัญญำตำมสัญญำนี ้ ผู้เช่ำยังคงมีหน้ ำที่ภำยใต้ สญ
ั ญำนี ้และ
สำมำรถใช้ ประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่ำจนกว่ำจะครบกำหนดตำมระยะเวลำที่กำหนด
ในหนังสือบอกกล่ำว

5.

เมื่อสัญญำเช่ำฉบับนี ้สิ ้นสุดลงด้ วยเหตุครบกำหนดอำยุสญ
ั ญำเช่ำ หรื อระงับลงด้ วย
เหตุอื่นใด ผู้เช่ำตกลงจะดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
ก.

ส่งมอบทรัพย์สนิ ที่เช่ำคืนให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่ำ พร้ อมกับส่วนควบและอุปกรณ์ที่ติดตรึง
กับทรั พย์ สินที่เช่ ำตำมสภำพของทรั พ ย์ สิน ที่เช่ำ ในขณะนัน้ ตำมที่ได้ รั บกำร
บำรุงรักษำโดยผู้เช่ำดังรำยละเอียดที่กำหนดในสัญญำ โดยที่ผ้ เู ช่ำและบริ วำร
ของผู้เ ช่ ำ จะต้ อ งออกจำกทรั พ ย์ สิน ที่ เ ช่ ำ รำยกำรดัง กล่ำ วหรื อ ทัง้ หมดและ
จะต้ องขนย้ ำยทรัพย์สินของตนออกจำกทรัพย์สินที่เช่ำรำยกำรดังกล่ำวหรื อ
ทังหมดภำยใน
้
180 วันนับจำกวันที่สญ
ั ญำฉบับนี ้สิ ้นสุดลงหรื อวันที่กำรเลิกเช่ำ
ทรัพย์รำยกำรดังกล่ำวมีผลใช้ บงั คับ (แล้ วแต่กรณี)

ข.

รั บผิ ดชอบภำษี โรงเรื อนและที่ ดิ น และภำษี บ ำรุ งท้ องที่ ของทรั พย์ สิ นที่ เช่ ำใน
ระยะเวลำกำรเช่ำ

หำกผู้เช่ำได้ ชำระภำษี ลว่ งหน้ ำให้ แก่หน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้ องแล้ วก่อนระยะเวลำ
ที่สญ
ั ญำฉบับนีส้ ิ ้นสุดลงหรื อระงับสิ ้นลง ผู้ให้ เช่ำจะคืนภำษี โรงเรื อนและที่ดิน และ
ภำษี บำรุ งท้ องที่ของทรัพย์สินที่เช่ำในช่วงระยะเวลำดังกล่ำวตำมสัดส่วนให้ แก่ผ้ เู ช่ำ
ในทำงกลับกันหำกผู้เช่ำได้ ค้ำงชำระภำษี หรื อมีภำระภำษี ที่ต้องชำระให้ แก่หน่วยงำน
รำชกำรก่ อนระยะเวลำที่ สญ
ั ญำฉบับ นีส้ ิน้ สุด ลงหรื อ ระงับ สิ ้นลง ผู้เ ช่ำ จะคื นภำษี
โรงเรื อนและที่ดิน และภำษี บำรุ งท้ องที่ของทรัพย์สินที่เช่ำในช่วงระยะเวลำดังกล่ำว
ตำมสัดส่วนให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่ำ
เหตุสุดวิสัย

ในกรณีเกิดเหตุสดุ วิสยั ขึ ้นอันเป็ นผลให้ ทรัพย์สินที่เช่ำรำยกำรใดด้ อยค่ำลงอย่ำงมีนยั สำคัญ
หรื อเป็ นอุปสรรคที่ทำให้ ผ้ เู ช่ำไม่สำมำรถลงทุนหรื อหำผลประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่ำรำยกำร
ใดได้ ตำมวัตถุประสงค์ของผู้เช่ำ ผู้เช่ำอำจใช้ สิทธิ เลิกเช่ำทรัพย์สินที่เช่ำรำยกำรดังกล่ำวได้
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ทังนี
้ ้ ในกรณี ที่ทรัพย์ สินที่เช่ำรำยกำรใดเสียหำยหรื อสูญหำยทังหมด
้
ให้ กำรเช่ำทรั พย์ สิน
รำยกำรดังกล่ำวระงับลงทันที โดยเหตุกำรณ์ดงั กล่ำวต้ องไม่ได้ เกิดจำกควำมผิดของผู้ให้ เช่ำ
หรื อผู้เช่ำ
ในกรณีที่เกิดเหตุกำรณ์ ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อสัญญำนี ้ ผู้เช่ำอำจใช้ สิทธิ เลิกเช่ ำทรัพย์สินที่เช่ำ
รำยกำรใด เนื่องจำกเหตุสดุ วิสยั หรื อในกรณีที่ทรัพย์สนิ ที่เช่ำรำยกำรใดเสียหำยหรื อสูญหำย
ทังหมดโดยที
้
่ไม่ใช่ควำมผิดของผู้ให้ เช่ำและผู้เช่ำ ผู้ให้ เช่ำตกลงคืนค่ำเช่ำในส่วนที่ดินที่เช่ำ
รำยกำรดังกล่ำวให้ แก่ผ้ เู ช่ำตำมสัดส่วนระยะเวลำกำรเช่ำที่เหลืออยู่ และใช้ รำคำสำหรับสิ่ง
ปลูกสร้ ำงที่เช่ำที่ตงอยู
ั ้ บ่ นที่ดินที่เช่ำรำยกำรดังกล่ำวเป็ นจำนวนเงินเท่ำกับรำคำตลำดของสิ่ง
ปลูกสร้ ำงที่เช่ำ โดยใช้ ผ้ ปู ระเมินมูลค่ำทรัพย์สนิ สอง (2) รำยล่ำสุดที่กองทรัสต์จดั จ้ ำง ณ วันที่
กำรเลิกเช่ำทรัพย์สนิ รำยกำรดังกล่ำวมีผลใช้ บงั คับ
ค่ าภาษีอากรและ
ค่ าธรรมเนียม

กฎหมายและการระงับข้ อ
พิพาท

1.

ผู้เ ช่ ำ ตกลงรั บ ผิ ด ชอบค่ำ ธรรมเนี ย มกำรจดทะเบี ย นกำรเช่ ำ อำกรแสตมป์ และ
ค่ำใช้ จ่ำยใดๆ ที่เกิดขึ ้นจำกหรื อเกี่ยวข้ องกับกำรจดทะเบียนกำรเช่ำตำมสัญญำนี ้ หรื อ
ตำมแต่จะตกลงกัน

2.

ผู้ให้ เช่ำมีหน้ ำที่รับผิดชอบภำษี เงินได้ ภำษี หกั ณ ที่จ่ำย (ถ้ ำมี) ของตนเอง

3.

ผู้ให้ เช่ำตกลงรับผิดชอบชำระภำษี โรงเรื อนและที่ดิน รวมตลอดถึง ภำษี ป้ำย ภำษี อื่นๆ
หรื อค่ำธรรมเนียมใดๆ ที่อำจเรี ยกเก็บโดยหน่วยงำนรำชกำรเนื่องด้ วยหรื อที่เกี่ยวข้ อง
กับกำรใช้ ประโยชน์ในทรัพย์สนิ ที่เช่ำสำหรับระยะเวลำก่อนวันจดทะเบียนกำรเช่ำ

กฎหมำยไทย ทัง้ นี ้ หำกมี ข้อพิ พำทเกิ ดขึน้ ให้ คู่สัญญำนำข้ อพิ พำทขึน้ สู่ศ ำลไทยซึ่งมี เขต
อำนำจในกำรพิจำรณำคดี
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(3)

สัญญาเช่ าที่ดนิ และอาคารในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ จังหวัดระยอง

ผู้ให้ เช่ า

บริ ษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี ้ บิลท์ จำกัด

ผู้เช่ า

ทรัสตีกระทำในนำมของทรัสต์เพือ่ กำรลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์และสิทธิกำรเช่ำอมตะซัมมิท
โกรท

ผู้เช่ าเดิม

ผู้เช่ำอสังหำริ มทรัพย์อยูก่ ่อนวันที่กองทรัสต์เข้ ำลงทุนในทรัพย์สนิ หลักที่ลงทุนครัง้ แรก

ทรัพย์ สินที่เช่ า

ที่ดิน อำคำร โรงงำน สิง่ ปลูกสร้ ำง ซึ่งที่ตงอยู
ั ้ ่ที่ นิคมอุตสำหกรรมอมตะซิตี ้ ตำบลมำบยำงพร
อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ทังนี
้ ้ รำยละเอียดเป็ นไปตำมเอกสำรแนบ 1 ท้ ำยสัญญำเช่ำ
ที่ดินและอำคำรฉบับนี ้ ทังนี
้ ้ โปรดพิจำรณำรำยละเอียดของทรัพย์สินดังกล่ำวในตำรำงที่ 14:
รำยละเอียดของทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์จะเข้ ำลงทุน

อัตราค่ าเช่ า

เป็ นไปตำมเอกสำรแนบ 1 ท้ ำยสัญญำเช่ำที่ดินและอำคำรฉบับนี ้

ระยะเวลาการเช่ า การจด
ทะเบียนการเช่ า และการ
ส่ งมอบการครอบครอง

1.

ผู้ให้ เช่ำตกลงให้ ผ้ เู ช่ำเช่ำทรัพย์สนิ ที่เช่ำมีกำหนดระยะเวลำกำรเช่ำ 30 ปี (“ระยะเวลา
การเช่ า”) นับตังแต่
้ วนั ที่ค่สู ญ
ั ญำได้ นำสัญญำเช่ำฉบับนี ้ไปจดทะเบียนกำรเช่ำต่อ
พนักงำนเจ้ ำหน้ ำที่ ณ สำนักงำนที่ดินที่เกี่ยวข้ อง (“วันจดทะเบียนการเช่ า”) โดยให้
ถือว่ำผู้ให้ เช่ำได้ ส่งมอบและผู้เช่ำได้ รับมอบทรัพย์สินที่เช่ำในวันจดทะเบียนกำรเช่ำ
ทังนี
้ ้ ให้ ถือว่ำคูส่ ญ
ั ญำได้ มีกำรส่งมอบกำรครอบครองของทรัพย์สนิ ที่เช่ำให้ แก่ผ้ เู ช่ำใน
วันจดทะเบียนกำรเช่ำตำมสภำพของทรัพย์สนิ ที่เช่ำที่เป็ นอยูใ่ นขณะนัน้
คู่สัญ ญำจะน ำสัญ ญำเช่ ำ ฉบับ นี ไ้ ปจดทะเบี ย นกำรเช่ ำ ต่อ พนัก งำนเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ณ
สำนักงำนที่ดิ นที่เ กี่ ยวข้ อง ณ วันที่ [] ทัง้ นี ้ ในระยะเวลำกำรเช่ำนับจำกวัน ที่จ ด
ทะเบียนกำรเช่ำ ผู้ให้ เช่ำไม่มีสทิ ธิบอกเลิกสัญญำเช่ำดังกล่ำว

2.

ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เช่ำใดมีผ้ ทู ำสัญญำเช่ำกับผู้ให้ เช่ำอยู่ก่อนแล้ วในวันที่ทำสัญญำ
ผู้ให้ เช่ำตกลงจะดำเนินกำรให้ มีกำรทำสัญญำแปลงหนี ้ใหม่ (Novation Agreement)
ระหว่ำงผู้ให้ เช่ำ ผู้เช่ำเดิม และผู้เช่ำ โดยกำหนดให้ ทกุ ฝ่ ำยรั บทรำบว่ำผู้เช่ำเป็ นผู้เช่ำ
ทรัพย์สินที่เช่ำโดยตรงจำกผู้ให้ เช่ำตำมสัญญำเช่ำฉบับนี ้ และตกลงให้ ผ้ เู ช่ำเป็ นผู้ให้
เช่ำทรัพย์สินที่เช่ำตำมสัญญำเช่ำเดิมระหว่ำงผู้ให้ เช่ำกับผู้เช่ำเดิมแทนผู้ให้ เช่ำ ทังนี
้ ้
ภำยในวันจดทะเบียนกำรเช่ำ โดยผู้ให้ เช่ำตกลงส่งมอบเอกสำรใดๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมถึง
สัญญำเช่ำกับผู้เช่ำทังหมดให้
้
แก่ผ้ เู ช่ำจนครบถ้ วนภำยใน 7 วันทำกำรนับจำกวันที่จด
ทะเบียนกำรเช่ำ
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3.

ผู้ใ ห้ เช่ ำ ตกลงด ำเนิ น กำรใดๆ ที่จ ำเป็ น เกี่ ยวกับกำรโอนสิท ธิ กำรใช้ ที่ ดิน และกำร
ประกอบกิจกำรในนิคมอุตสำหกรรมให้ แก่ผ้ เู ช่ำ

1.

ผู้ให้ เช่ำตกลงไม่ก่อภำระผูกพันใด ๆ บนทรัพย์สินที่เช่ำ ตลอดจนรื อ้ ถอนเปลี่ยนแปลง
แก้ ไข ดัดแปลงใด ๆ ที่ก่อให้ เกิดผลกระทบในทำงลบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อทรัพย์สินที่
เช่ำ เว้ นแต่จะได้ รับควำมยินยอมจำกผู้เช่ำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร หรื อเว้ นแต่เป็ นกำร
ดำเนินกำรเพื่อให้ เป็ นไปตำมสัญญำฉบับนี ้

2.

ผู้ให้ เช่ำตกลงจะไม่โอนสิทธิ์ทรัพย์สนิ ที่เช่ำให้ แก่บคุ คลใดตลอดระยะเวลำที่เช่ำ เว้ นแต่
จะได้ รับควำมยินยอมเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำกผู้เช่ำ

3.

ผู้ให้ เช่ำตกลงส่งมอบเงิน เอกสำรหรื อสิ่งของใด ๆ ก็ตำมที่เป็ นของผู้เช่ำอันเกี่ยวเนื่อง
กับทรัพย์สินที่เช่ำ รวมถึงเงิ นประกันกำรเช่ำ ซึ่งผู้ให้ เช่ำได้ รับจำกผู้เช่ำรำยย่อยหรื อ
บุคคลภำยนอกในวันที่จดทะเบียนกำรเช่ำให้ แก่ผ้ เู ช่ำ

1.

ผู้เช่ำตกลงจะใช้ ทรัพย์สนิ ที่เช่ำเพื่อกำรประกอบธุรกิจของกองทรัสต์หรื อกำรดำเนินกำร
ใดๆที่เกี่ยวข้ องเท่ำนัน้

2.

ผู้เช่ำตกลงจะบำรุ งรักษำ ซ่อมแซมทรัพย์สินด้ วยค่ำใช้ จ่ำยของผู้เช่ำ และบำรุ งรักษำ
ทรัพย์สนิ ในส่วนที่เป็ นโครงสร้ ำงหรื อสำระสำคัญ

การโอนสิทธิการเช่ าและ
การให้ เช่ าช่ วงทรัพย์ สนิ ที่
เช่ า

1.

ภำยในระยะเวลำกำรเช่ำ ผู้เช่ำมีสิทธิ โอนสิทธิ กำรเช่ำหรื อหน้ ำที่ตำมสัญญำนี ้ไม่ว่ำ
ทังหมดหรื
้
อบำงส่วนให้ แก่บคุ คลอื่นได้ โดยแจ้ งผู้ให้ เช่ำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร

2.

ผู้ เช่ ำ สำมำรถน ำทรั พ ย์ สิ น ที่ เ ช่ ำ ไม่ ว่ ำ ทัง้ หมดหรื อ บำงส่ ว นออกให้ เช่ ำ ช่ ว งแก่
บุคคลภำยนอกได้ โดยไม่ต้องแจ้ งผู้ให้ เช่ำ หรื อได้ รับควำมยินยอมจำกผู้ให้ เช่ำก่อน
ดำเนินกำรดังกล่ำว

การประกันภัย

1.

ภำยในระยะเวลำกำรเช่ำ คูส่ ญ
ั ญำตกลงกันให้ ผ้ เู ช่ำมีหน้ ำที่จดั หำประกันวินำศภัย (All
Risks Insurance) ในทรัพย์สนิ ที่เช่ำโดยให้ มีรำยละเอียดดังต่อไปนี ้

หน้ าที่ของผู้ให้ เช่ า

หน้ าที่ของผู้เช่ า

ก.

ผู้เอำประกันภัยร่วม: ผู้ให้ ก้ ู และผู้เช่ำ

ข.

ผู้รับผลประโยชน์: ผู้ให้ ก้ ู (ผู้เช่ำในกรณีที่ไม่มีกำรกู้ยืม)

ค.

ผู้รับผิดชอบชำระเบี ้ยประกัน: ผู้เช่ำ

ง.

ทุนประกันมีจำนวนไม่น้อยกว่ำมูลค่ำทรัพย์สนิ ทดแทนทรัพย์สนิ ที่เช่ำซึ่งเป็ นมูล
ค่ำที่ยังไม่หกั ค่ำเสื่อมรำคำที่เกี่ยวข้ อง (Full Replacement Cost) ของ
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ทรัพย์สนิ ที่เช่ำ
2.

ภำยในระยะเวลำกำรเช่ำ คู่สญ
ั ญำตกลงกันให้ ผ้ เู ช่ำ มีหน้ ำที่จดั หำประกันภัยควำมรับ
ผิดต่อบุคคลภำยนอก (Public Liability Insurance) โดยให้ มีรำยละเอียดดังต่อไปนี ้
ก.

ผู้เอำประกันภัย: ผู้เช่ำ

ข.

ผู้รับผลประโยชน์: บุคคลภำยนอก

ค. ผู้รับผิดชอบชำระเบี ้ยประกัน: ผู้เช่ำ
ในกรณี ที่ผ้ ูให้ เช่ำมีก ำรจัดทำประกันภัยเกี่ ยวกับทรั พย์ สินที่จะให้ เช่ำไว้ ก่อนหน้ ำ ที่
คู่สญ
ั ญำจะเข้ ำทำสัญญำฉบับนี ้และกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่ำวยังคงมีผลใช้ บงั คับ
ภำยหลัง จำกวัน จดทะเบีย นกำรเช่ำ ในทรั พย์ สินที่ จ ะให้ เ ช่ำ แล้ ว ผู้ให้ เ ช่ำ ตกลงจะ
ดำเนินกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดในกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่ำวให้ เป็ นไปตำม
รำยละเอียดที่กำหนดไว้ ข้ำงต้ น โดยถ้ ำผู้ให้ เช่ำ ยังดำเนินกำรตำมข้ ำงต้ นไม่แล้ วเสร็ จ
ณ วันจดทะเบียนกำรเช่ำ ผู้ให้ เช่ำตกลงจะดำเนินกำรตำมสัญญำตกลงกระทำกำร
เหตุผดิ นัดหรือเหตุแห่ ง
การเลิกสัญญา

ในกรณี ดัง ต่อ ไปนี ้ ให้ ถื อ เป็ นเหตุผิด นัด หรื อ เหตุเ ลิก สัญ ญำของคู่สัญ ญำที่ เ กี่ ย วข้ องกับ
เหตุกำรณ์ดงั กล่ำว
(ก)

คู่ สัญ ญำฝ่ ำยใดฝ่ ำยหนึ่ ง ไม่ ป ฏิ บัติ ต ำมสัญ ญำหรื อ ตกเป็ นผู้ ผิ ด ค ำรั บ รองและ
รับประกันภำยใต้ สญ
ั ญำนี ้

(ข)

ผู้ให้ เช่ำเข้ ำสู่กระบวนกำรประนอมหนี ้ อยู่ภำยใต้ กำรพิทกั ษ์ ทรัพย์เด็ดขำด ถูกศำล
พิพำกษำให้ ล้มละลำย ดำเนินกำรเพื่อเลิกกิจกำร ยื่นคำร้ องขอฟื น้ ฟูกิจกำรต่อศำล
หรื อมีเหตุกำรณ์ใด ๆ ซึง่ ผู้เช่ำเห็นว่ำกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรปฏิบตั ิตำมสัญญำ
ฉบับนี ้ของผู้ให้ เช่ำ ซึง่ ในกรณีนี ้ถือเป็ นกำรเลิกสัญญำเนื่องจำกควำมผิดของผู้ให้ เช่ำ

(ค) ในกรณี ที่ ทรั พ ย์ สิน ที่เช่ ำรำยกำรใดถูก เวนคืน ผู้เช่ ำสำมำรถใช้ สิท ธิ ในกำรเลิ ก เช่ ำ
ทรัพย์สนิ รำยกำรดังกล่ำวได้
(ง)

ครบกำหนดระยะเวลำกำรเช่ำโดยไม่มีกำรต่ออำยุกำรเช่ำออกไป

(จ)

คู่สญ
ั ญำตกลงเลิกสัญญำ โดยควำมยินยอมของทัง้ สองฝ่ ำยเป็ นลำยลักษณ์ อักษร
หรื อมีกำรเพิกถอน หรื อยกเลิกสถำนะของกองทรัสต์โดยผลของกฎหมำย และ/หรื อ
คำสัง่ ของหน่วยงำนของรั ฐที่เ กี่ ยวข้ อง ซึ่ง รวมถึงคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรื อ
คณะกรรมกำรตลำดทุน ทังนี
้ ้ โดยไม่ใช่ควำมผิดของผู้เช่ำและผู้จดั กำรกองทรัสต์
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ผลของการผิดนัดหรือผล
อันเกิดจากเหตุแห่ งการ
เลิกสัญญา

เหตุกำรณ์ อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งตำมที่ระบุไว้ ในเหตุผิดนัดหรื อเหตุแห่งกำรบอกเลิกสัญญำใน
กรณีดังต่อไปนี ้ ให้ ถือเป็ นกำรเลิกสัญญำหรื อเหตุแห่งกำรบอกเลิกสัญญำของคู่สญ
ั ญำที่
เกี่ยวข้ อง
1.

ในกรณีที่ผ้ ใู ห้ เช่ำเป็ นผู้ผิดสัญญำตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ (ก) หรื อข้ อ (ข) ในหัวข้ อเหตุผิด
นัดหรื อเหตุแห่งกำรบอกเลิกสัญญำ และไม่ดำเนินกำรแก้ ไขและปฏิบตั ิให้ ถกู ต้ องตำม
สัญญำภำยใน [60] วันนับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งหรื อทรำบถึงเหตุแห่งกำรผิดสัญญำนัน้
เป็ นลำยลัก ษณ์ อัก ษร หรื อ ภำยในระยะเวลำใดๆ ที่ คู่สัญ ญำได้ ต กลงกัน ซึ่ง เป็ น
ระยะเวลำที่เพียงพอสำหรับกำรแก้ ไขเหตุผิดนัดดังกล่ำว ผู้เช่ำมีสิทธิบอกเลิกสัญญำ
ฉบับนี ้ได้ โดยพลัน และผู้ให้ เช่ำตกลงจะคืนค่ำเช่ำในส่วนของที่ดินและสิ่งปลูกสร้ ำงที่
เช่ำให้ แก่ผ้ เู ช่ำ ตำมรำคำประเมิน ณ วันที่สญ
ั ญำฉบับนี ้สิ ้นสุดลงตำมเวลำที่คงเหลือ
อยู่ในสัญญำนี ้ โดยให้ ค่สู ญ
ั ญำแต่ละฝ่ ำยแต่งตังผู
้ ้ ประเมินมูลค่ำทรัพย์สินฝ่ ำยละ 1
รำย และคู่สัญ ญำตกลงใช้ มูลค่ำ เฉลี่ย ที่ ได้ จ ำกกำรประเมิ น ของผู้ป ระเมิ น มูลค่ ำ
ทรัพย์สนิ ทัง้ 2 รำย

2.

ในกรณีที่เกิดเหตุกำรณ์ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ (ค) ผู้เช่ำอำจใช้ สิทธิเลิกเช่ำทรัพย์สินที่เช่ำ
รำยกำรใด เนื่องจำกทรัพย์สนิ ที่เช่ำรำยกำรดังกล่ำวถูกเวนคืน ให้ ผ้ ใู ห้ เช่ำมีหน้ ำที่ต้อง
ช ำระค่ ำ ทดแทนให้ แก่ ผ้ ู เช่ ำ ตำมจ ำนวน หลัก เกณฑ์ และวิ ธี กำรที่ ก ำหนดใน
พระรำชบัญญัติกำรเวนคืนอสังหำริ มทรัพย์ พ.ศ. 2530 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม รวมถึง
กฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้ องที่ผ้ เู ช่ำมีสทิ ธิได้ รับ
โดยในกรณีที่หน่วยรำชกำรที่รับผิดชอบกำรเวนคืนไม่ได้ มีกำรกำหนดสัดส่วนที่ผ้ เู ช่ำ
ต้ องได้ รับ ให้ ใช้ ผ้ ปู ระเมินมูลค่ำทรัพย์สนิ สอง (2) รำยล่ำสุดทีก่ องทรัสต์จดั จ้ ำง โดย ณ
วันที่เกิดเหตุกำรณ์ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ (ค) ผู้ประเมินมูลค่ำทรัพย์สนิ ทังสอง
้ (2) รำยนัน้
ต้ องเป็ นผู้ประเมินมูลค่ำทรัพย์สนิ ที่ได้ รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน ก.ล.ต. โดยค่ำ
เช่ำทีจ่ ะคืนจะคำนวณตำมสูตรดังนี ้

ค่ำเช่ำที่จะคืน

=

มูลค่ำสิทธิกำรเช่ำของทรัพย์สินที่เช่ำทีถ่ กู เวนคืน ณ
วันที่ถกู เวนคืน
มูลค่ำตลำดของทรัพย์สินที่เช่ำที่ถกู เวนคืน ณ วันที่
ถูกเวนคืน

x

จำนวนเงินที่ได้ รับจำก
กำรเวนคืนทรัพย์สินที่
เช่ำที่ถกู เวนคืน

โดยมูลค่ำสิทธิกำรเช่ำและมูลค่ำตลำดของทรัพย์สนิ จะใช้ คำ่ เฉลี่ยของผู้ประเมินมูลค่ำ
ทรัพย์สนิ ทังสอง
้ (2) รำย
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3.

ในกรณีที่เกิดเหตุกำรณ์ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ (ง) และ (จ) ในหัวข้ อเหตุผิดนัดหรื อเหตุแห่ง
กำรบอกเลิกสัญญำ ให้ ถือว่ำสัญญำนี ้สิ ้นสุดลงโดยที่คสู่ ญ
ั ญำแต่ละฝ่ ำยไม่มีสทิ ธิเรี ยก
ค่ำเสียหำย ค่ำใช้ จ่ำย หรื อเงินหรื อประโยชน์ตอบแทนอื่นใดจำกคู่สญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึ่ง
ได้

4.

ในกรณีที่ค่สู ญ
ั ญำได้ ใช้ สิทธิ บอกเลิกสัญญำตำมเงื่อนไขใดๆ ที่กำหนดในเหตุผิดนัด
หรื อเหตุแห่งกำรบอกเลิกสัญญำตำมสัญญำนี ้ ผู้เช่ำยังคงมีหน้ ำที่ภำยใต้ สญ
ั ญำนี ้และ
สำมำรถใช้ ประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่ำจนกว่ำจะครบกำหนดตำมระยะเวลำที่ กำหนด
ในหนังสือบอกกล่ำว

5.

เมื่อสัญญำเช่ำฉบับนี ้สิ ้นสุดลงด้ วยเหตุครบกำหนดอำยุสญ
ั ญำเช่ำ หรื อระงับลงด้ วย
เหตุอื่นใด ผู้เช่ำตกลงจะดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
ก.

ส่งมอบทรัพย์สนิ ที่เช่ำคืนให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่ำ พร้ อมกับส่วนควบและอุปกรณ์ที่ติดตรึง
กับทรั พย์ สินที่เช่ ำตำมสภำพของทรั พ ย์ สิน ที่เช่ำ ในขณะนัน้ ตำมที่ได้ รั บกำร
บำรุงรักษำโดยผู้เช่ำดังรำยละเอียดที่กำหนดในสัญญำ โดยที่ผ้ เู ช่ำและบริ วำร
ของผู้เ ช่ ำ จะต้ อ งออกจำกทรั พ ย์ สิน ที่ เ ช่ ำ รำยกำรดัง กล่ำ วหรื อ ทัง้ หมดและ
จะต้ องขนย้ ำยทรัพย์สินของตนออกจำกทรัพย์สินที่เช่ำรำยกำรดังกล่ำวหรื อ
ทังหมดภำยใน
้
180 วันนับจำกวันที่สญ
ั ญำฉบับนี ้สิ ้นสุดลงหรื อวันที่กำรเลิกเช่ำ
ทรัพย์รำยกำรดังกล่ำวมีผลใช้ บงั คับ (แล้ วแต่กรณี)

ข.

รั บผิ ดชอบภำษี โรงเรื อนและที่ ดิ น และภำษี บ ำรุ งท้ องที่ ของทรั พย์ สิ นที่ เช่ ำใน
ระยะเวลำกำรเช่ำ

หำกผู้เช่ำได้ ชำระภำษี ลว่ งหน้ ำให้ แก่หน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ ยวข้ องแล้ วก่อนระยะเวลำ
ที่สญ
ั ญำฉบับนีส้ ิ ้นสุดลงหรื อระงับสิ ้นลง ผู้ให้ เช่ำจะคืนภำษี โรงเรื อนและที่ดิน และ
ภำษี บำรุ งท้ องที่ของทรัพย์สินที่เช่ำในช่วงระยะเวลำดังกล่ำวตำมสัดส่วนให้ แก่ผ้ เู ช่ำ
ในทำงกลับกันหำกผู้เช่ำได้ ค้ำงชำระภำษี หรื อมีภำระภำษี ที่ต้องชำระให้ แก่หน่วยงำน
รำชกำรก่ อนระยะเวลำที่ สญ
ั ญำฉบับ นีส้ ิน้ สุด ลงหรื อ ระงับ สิ ้นลง ผู้เ ช่ำ จะคื นภำษี
โรงเรื อนและที่ดิน และภำษี บำรุ งท้ องที่ของทรัพย์สินที่เช่ำในช่วงระยะเวลำดังกล่ำว
ตำมสัดส่วนให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่ำ
เหตุสุดวิสัย

ในกรณีเกิดเหตุสดุ วิสยั ขึ ้นอันเป็ นผลให้ ทรัพย์สินที่เช่ำรำยกำรใดด้ อยค่ำลงอย่ำงมีนยั สำคัญ
หรื อเป็ นอุปสรรคที่ทำให้ ผ้ เู ช่ำไม่สำมำรถลงทุนหรื อหำผลประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่ำรำยกำร
ใดได้ ตำมวัตถุประสงค์ของผู้เช่ำ ผู้เช่ำอำจใช้ สิทธิ เลิกเช่ำทรัพย์สินที่เช่ำรำยกำรดังกล่ำวได้
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ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ทรั พย์สินที่เช่ำรำยกำรใดเสียหำยหรื อสู ญหำยทัง้ หมด ให้ กำรเช่ำทรั พย์ สิน
รำยกำรดังกล่ำวระงับลงทันที โดยเหตุกำรณ์ดงั กล่ำวต้ องไม่ได้ เกิดจำกควำมผิดของผู้ให้ เช่ำ
หรื อผู้เช่ำ
ในกรณีที่เกิดเหตุกำรณ์ ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อสัญญำนี ้ ผู้เช่ำอำจใช้ สิทธิ เลิกเช่ำทรัพย์สินที่เช่ำ
รำยกำรใด เนื่องจำกเหตุสดุ วิสยั หรื อในกรณีที่ทรัพย์สนิ ที่เช่ำรำยกำรใดเสียหำยหรื อสูญหำย
ทังหมดโดยที
้
่ไม่ใช่ควำมผิดของผู้ให้ เช่ำและผู้เช่ำ ผู้ให้ เช่ำตกลงคืนค่ำเช่ำในส่วนที่ดินที่เช่ำ
รำยกำรดังกล่ำวให้ แก่ผ้ เู ช่ำตำมสัดส่วนระยะเวลำกำรเช่ำที่เหลืออยู่ และใช้ รำคำสำหรับสิ่ง
ปลูกสร้ ำงที่เช่ำที่ตงอยู
ั ้ บ่ นที่ดินที่เช่ำรำยกำรดังกล่ำวเป็ นจำนวนเงินเท่ำกับรำคำตลำดของสิ่ง
ปลูกสร้ ำงที่เช่ำ โดยใช้ ผ้ ปู ระเมินมูลค่ำทรัพย์สนิ สอง (2) รำยล่ำสุดที่กองทรัสต์จดั จ้ ำง ณ วันที่
กำรเลิกเช่ำทรัพย์สนิ รำยกำรดังกล่ำวมีผลใช้ บงั คับ
ค่ าภาษีอากรและ
ค่ าธรรมเนียม

กฎหมายและการระงับข้ อ
พิพาท

1.

ผู้เ ช่ ำ ตกลงรั บ ผิ ด ชอบค่ำ ธรรมเนี ย มกำรจดทะเบี ย นกำรเช่ ำ อำกรแสตมป์ และ
ค่ำใช้ จ่ำยใดๆ ที่เกิดขึ ้นจำกหรื อเกี่ยวข้ องกับกำรจดทะเบียนกำรเช่ำตำมสัญญำนี ้ หรื อ
ตำมแต่จะตกลงกัน

2.

ผู้ให้ เช่ำมีหน้ ำที่รับผิดชอบภำษี เงินได้ ภำษี หกั ณ ที่จ่ำย (ถ้ ำมี) ของตนเอง

3.

ผู้ให้ เช่ำตกลงรับผิดชอบชำระภำษี โรงเรื อนและที่ดิน รวมตลอดถึง ภำษี ป้ำย ภำษี อื่นๆ
หรื อค่ำธรรมเนียมใดๆ ที่อำจเรี ยกเก็บโดยหน่วยงำนรำชกำรเนื่องด้ วยหรื อที่เกี่ยวข้ อง
กับกำรใช้ ประโยชน์ในทรัพย์สนิ ที่เช่ำสำหรับระยะเวลำก่อนวันจดทะเบียนกำรเช่ำ

กฎหมำยไทย ทัง้ นี ้ หำกมีข้ อพิพ ำทเกิ ดขึน้ ให้ คู่สัญญำน ำข้ อ พิพำทขึน้ สู่ศ ำลไทยซึ่ง มีเขต
อำนำจในกำรพิจำรณำคดี
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สรุ ปสาระสาคัญของสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดตัง้ กองทรั สต์
(1)

สัญญาตกลงกระทาการ

ผู้ให้ สัญญา

1.

บริ ษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี ้ บิลท์ จำกัด (“ผู้ให้ สัญญาที่ 1”)

2.

บริ ษัท อมตะ คอร์ ปอเรชัน จำกัด (มหำชน) (“ผู้ให้ สัญญาที่ 2”) และ

3.

บริ ษัท พัฒนำอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรอุตสำหกรรมระยอง (ไทย-จีน) จำกัด (“ผู้ให้
สัญญาที่ 3”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของผู้ให้ สญ
ั ญำที่ 2 โดยผู้ให้ สญ
ั ญำที่ 2 และบุคคลที่
เกี่ยวโยงกันของผู้ให้ สญ
ั ญำที่ 2 ถื อหุ้นอยู่ในผู้ให้ สญ
ั ญำที่ 3 เป็ นจำนวนร้ อยละ 51
ของจำนวนหุ้นทังหมดของผู
้
้ ให้ สญ
ั ญำที่ 3 และผู้ให้ สญ
ั ญำที่ 3 มีบริ ษัท ฮอโฟน พำ
มำดิติคอล จำกัดซึง่ เป็ นบริ ษัทสัญชำติจีน ถือหุ้นอยูใ่ นผู้ให้ สญ
ั ญำที่ 3 เป็ นจำนวนร้ อย
ละ 49 ของจำนวนหุ้นทังหมดของผู
้
้ ให้ สญ
ั ญำที่ 3
ทัง้ นีเ้ นื่องจำกผู้ให้ สญ
ั ญำที่ 3 ประกอบธุรกิ จพัฒ นำนิค มเพื่อ ขำยที่ดิน หรื อให้ เช่ ำ
โรงงำนสำเร็ จรูปแก่นกั ลงทุนจำกจีนแผ่นดินใหญ่ โดยพัฒนำที่ดินในนิคมอุตสำหกรรม
อมตะซิตี ้ จังหวัดระยอง บนเนื ้อที่ประมำณ 1,000 ไร่ และผู้ให้ สญ
ั ญำที่ 3 มีควำม
ประสงค์ที่จะส่งเสริ มกำรเจริ ญเติบโตของกองทรัสต์ในระยะยำว ดังนั น้ เพื่อประโยชน์
สูงสุดในกำรขยำยตัวและกำรเจริ ญเติบโตของกองทรัสต์ ผู้ให้ สญ
ั ญำที่ 3 จึงตกลงให้
สิทธิที่จะปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) เหนือโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์ของตน
แก่กองทรั สต์ (โปรดพิจำรณำรำยละเอียดเพิ่มเติ มในหัวข้ อ “สิทธิ ที่จ ะปฏิเ สธก่อ น
(Right of First Refusal)”) นอกจำกนี ้เพื่อเป็ นกำรส่งเสริ มกำรแข่งขันที่เป็ นธรรมในกำร
ประธุรกิจให้ เช่ำอำคำรโรงงำนในนิคมอุตสำหกรรม ผู้ให้ สญ
ั ญำที่ 2 ตกลงที่จะส่งเสริ ม
ให้ บริ ษัทที่อยูใ่ นอำนำจควบคุมของตนซึ่งรวมถึงผู้ให้ สญ
ั ญำที่ 3 ประกอบธุรกิจให้ เช่ำ
อำคำรโรงงำนประเภทเดี ย วกัน กับ ทรั พ ย์ สิ น ที่ ก องทรั ส ต์ จ ะลงทุน ครั ง้ แรกอย่ ำ ง
เหมำะสมและเป็ นธรรม (โปรดพิจำรณำรำยละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้ อ “กำรประกอบ
ธุรกิจของผู้ให้ สญ
ั ญำ อย่ำงเหมำะสมและเป็ นธรรมต่อกองทรัสต์”)

รวมแล้ วเรี ยกว่ำ “ผู้ให้ สัญญา”
ผู้รับสัญญา

ทรัสตีกระทำในนำมของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์และสิทธิกำรเช่ำ
อมตะซัมมิทโกรท
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ระยะเวลาของสัญญา

สัญญำฉบับนี ้มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่กองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะลงทุนครัง้
แรก กล่ำวคือวันที่มีกำรจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินที่ซื ้อขำยตำมสัญญำซื ้อขำยที่ดิน
และสิง่ ปลูกสร้ ำงและมีกำรจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำทรัพย์สินที่เช่ำตำมสัญญำเช่ำที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้ ำง และสัญญำฉบับนี ้จะสิ ้นสุดลงเมื่อเลิกกองทรัสต์

ข้ อตกลงเรื่องการถือครอง
หน่ วยทรัสต์

1. ตลอดระยะเวลำ 3 ปี นับ จำกสัญ ญำฉบับ นีม้ ี ผลบังคับใช้ ("ระยะเวลาถือครอง
หน่ วยทรัสต์ ") ผู้ให้ สญ
ั ญำที่ 1 และ/หรื อ บุคคลที่เกี่ยวโยงกันตกลงรักษำสัดส่วนกำรถือ
ครองหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 17 แต่ไม่เกินร้ อยละ 25 ของจำนวน
หน่วยทรั สต์ทงั ้ หมดของกองทรั สต์เฉพำะที่มีกำรออกและเสนอขำยในกำรเสนอขำย
หน่วยทรัสต์ครั ง้ แรกเท่ำนัน้ ให้ อยู่ในควำมครอบครองของผู้ให้ สญ
ั ญำที่ 1 และ/หรื อ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของผู้ให้ สญ
ั ญำที่ 1
ทัง้ นี ้ “บุ ค คลที่เ กี่ ย วโยงกัน ” ให้ ห มำยควำมถึง บุคคลที่ เกี่ ย วโยงกันตำมประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้ วยหลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน
2. ตลอดระยะเวลำกำรถือครองหน่วยทรัสต์ตำมที่ระบุไว้ ข้ำงต้ น ผู้ให้ สญ
ั ญำที่ 1 ตกลงว่ำ
ผู้ให้ สญ
ั ญำที่ 1 และ/หรื อ บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของผู้ให้ สญ
ั ญำที่ 1 จะไม่ขำย หรื อ โอน
หน่วยทรัสต์ หรื อนำหน่วยทรัสต์ไปจำนำหรื อก่อภำระผูกพันใดๆ จนทำให้ ผ้ ใู ห้ สญ
ั ญำที่
1 และ/หรื อ บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของผู้ให้ สญ
ั ญำที่ 1 ถือครองหน่วยทรัสต์รวมกันต่ำกว่ำ
สัดส่วนที่กำหนดไว้ ข้ำงต้ น เว้ นแต่ในกรณีจำนำหรื อก่อภำระผูกพันใดๆ ให้ กระทำได้ เมื่อ
มีกำรแจ้ งให้ ทรัสตีทรำบล่วงหน้ ำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร

การถือหุ้นและดารง
1. ผู้ให้ สญ
ั ญำที่ 1 และผู้ให้ สญ
ั ญำที่ 2 ตกลงที่จะให้ ผ้ ใู ห้ สญ
ั ญำที่ 1 ผู้ให้ สญ
ั ญำที่ 2 และ/
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท
หรื อ บริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่ วมของผู้ให้ สญ
ั ญำที่ 1 และผู้ให้ สญ
ั ญำที่ 2 (“บริ ษัทใน
กลุ่มของอมตะ”) ถือหุ้นและดำรงสถำนะกำรเป็ นผู้ถือหุ้นในบริ ษัท อมตะ ซัมมิท รี ทส์
อมตะ ซัมมิท รืทส์ แมเนจ
แมเนจเม้ นท์ จำกัด ในสัดส่วนไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 99.997 ของหุ้นที่จำหน่ำยแล้ วทังหมด
้
เม้ นท์ จากัด
2. ตลอดระยะเวลำกำรถือครองหุ้นตำมที่ระบุไว้ ข้ำงต้ น ผู้ให้ สญ
ั ญำที่ 1 ผู้ให้ สญ
ั ญำที่ 2
และ/หรื อ บริ ษัทในกลุม่ ของอมตะ จะไม่จำหน่ำย จ่ำย โอนหรื อก่อภำระผูกพันใด ๆ ใน
หุ้นดังกล่ำว หรื อกระทำกำรประกำรอื่นใด อันมีผลทำให้ ห้ นุ ของบริ ษัท อมตะ ซัมมิท
รี ทส์ แมเนจเม้ นท์ จำกัด และหรื ออำนำจกำรจัดกำรงำนของบริ ษัท อมตะ ซัมมิท รี ทส์
แมเนจเม้ นท์ จำกัด ตกไปอยู่กับบุคคลอื่นโดยไม่ได้ รับควำมยินยอมเป็ นลำยลักษณ์
อักษรจำกทรัสตีก่อน เว้ นแต่เป็ นกำรจำหน่ำยจ่ำยโอนหุ้นของบริ ษัท อมตะ ซัมมิท รี ทส์
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แมเนจเม้ นท์ จำกัด ให้ แก่บริ ษัทในกลุม่ ของอมตะ
3. ตลอดระยะเวลำกำรถือครองหุ้นตำมที่ระบุไว้ ข้ำงต้ น ผู้ให้ สญ
ั ญำที่ 1 ผู้ให้ สญ
ั ญำที่ 2
และ/หรื อ บริ ษัทในกลุ่มของอมตะ จะดำเนินกำรใด ๆ ด้ วยกำรอำศัยสิทธิ ของตนใน
ฐำนะผู้ถือหุ้นรำยใหญ่เพื่อทำให้ บริ ษัท อมตะ ซัมมิท รี ทส์ แมเนจเม้ นท์ จำกัด ปฏิบั ติ
หน้ ำที่ผ้ จู ดั กำรกองทรัสต์ในฐำนะที่เป็ นผู้ที่มีวิชำชีพซึ่งได้ รับควำมไว้ วำงใจ ด้ วยควำม
ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สจุ ริ ต และเป็ นไปตำมสัญญำก่อตังทรั
้ สต์ สัญญำแต่งตังผู
้ ้ จัดกำร
กองทรัสต์ กฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนข้ อผูกพันที่ได้ ให้ ไว้ เพิ่มเติมในเอกสำรที่เปิ ดเผย
แก่ผ้ ลู งทุน และมติของผู้ถือหน่วยทรัสต์
การเปลี่ยนตัวผู้ให้ เช่ า

1. เนื่องจำกผู้ให้ สญ
ั ญำที่ 1 เป็ นเจ้ ำของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์ลงทุนครัง้
แรก และผู้ให้ สญ
ั ญำที่ 1 เคยได้ เข้ ำทำสัญญำให้ เช่ำทรัพย์สนิ หลักที่กองทรัสต์ลงทุนครัง้
แรกกับบุคคลภำยนอกหลำยรำย ผู้ให้ สญ
ั ญำที่ 1 ตกลงว่ำผู้ให้ สญ
ั ญำที่ 1 จะใช้ ควำม
พยำยำมอย่ ำ งดี ที่ สุด ในกำรด ำเนิ น กำรให้ ผ้ ูเ ช่ ำ ตำมสัญ ญำให้ เ ช่ ำ ทรั พ ย์ สิ น หลัก ที่
กองทรัสต์ลงทุนครัง้ แรกที่เหลืออยู่กบั ผู้ให้ สญ
ั ญำที่ 1 ให้ ควำมยินยอมในกำรเปลี่ยนตัว
ผู้ให้ เช่ำภำยหลังจำกวันที่กองทรัสต์เข้ ำลงทุนในทรัพย์สนิ หลักที่ลงทุนครัง้ แรก
2. ในกรณีที่ผ้ เู ช่ำทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์ลงทุนครัง้ แรกปฏิเสธที่จะให้ ควำมยินยอมใน
กำรเปลีย่ นตัวผู้ให้ เช่ำ ผู้ให้ สญ
ั ญำที่ 1 ตกลงว่ำผู้ให้ สญ
ั ญำที่ 1 ในฐำนะผู้ให้ เช่ำเดิมจะ
ยังคงเป็ นผู้ให้ เช่ำกับลูกค้ ำรำยนันๆต่
้ อไปจนกว่ำสัญญำให้ เช่ำทรั พย์สนิ หลักที่กองทรัสต์
ลงทุนครัง้ แรกที่เกี่ยวข้ องจะสิ ้นสุดลง
3. ทัง้ นี ้ ผลประโยชน์ ใ ดๆ ซึ่ง รวมถึ ง เงิ น ประกัน ตำมสัญ ญำจำกผู้เ ช่ ำ ทรั พ ย์ สิน หลัก ที่
กองทรัสต์ลงทุนครัง้ แรกซึง่ ยังไม่มีกำรส่งมอบให้ กบั ผู้ให้ สญ
ั ญำที่ 1 ตำมสัญญำเช่ำเดิม
และเป็ นผลประโยชน์ที่กองทรัสต์ควรจะได้ รับ ซึง่ ผู้ให้ สญ
ั ญำที่ 1 ได้ รับจำกผู้เช่ำดังกล่ำว
ผู้ให้ สญ
ั ญำที่ 1 จะดำเนินกำรส่งมอบผลประโยชน์ดงั กล่ำวให้ แก่กองทรัสต์โดยไม่ชกั ช้ ำ
แต่ไม่เกิน 7 วันทำกำรนับจำกวันที่เจ้ ำของทรัพย์สนิ ได้ รับผลประโยชน์นนั ้

การดารงรักษาสัดส่ วนการ
เช่ า

1. ผู้ให้ สญ
ั ญำที่ 1 ตกลงจะดำรงรักษำสัดส่วนกำรเช่ำของผู้เช่ำในทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะ
ลงทุนครัง้ แรก โดยภำยในระยะเวลำ 1 ปี หลังจำกสัญญำตกลงกระทำกำรมีผลบังคับใช้
ถ้ ำทรัพย์สนิ ใดในทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะลงทุนครัง้ แรกไม่มีผ้ เู ช่ำ ผู้ให้ สญ
ั ญำที่ 1 ตกลง
จะเข้ ำ เป็ นผู้เ ช่ ำ ในทรั พ ย์ สิ น นัน้ โดยจะท ำสัญ ญำเช่ ำ อำยุ 3 ปี เที ย บเท่ำ สัญ ญำเช่ ำ
มำตรฐำน และจะเป็ นผู้เช่ำจนกว่ำจะครบอำยุสญ
ั ญำเช่ำหรื อจนกว่ำจะสำมำรถหำผู้เช่ำ
มำเช่ำทรัพย์สนิ นันได้
้
ทังนี
้ ้ อัตรำค่ำเช่ำในสัญญำเช่ำทรัพย์สินระหว่ำงผู้ให้ สญ
ั ญำที่ 1 กับทรัสตีซึ่งกระทำใน
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นำมของกองทรัสต์ให้ เป็ นไปตำมอัตรำค่ำเช่ำตำมตลำดเช่ำอำคำรโรงงำนซึ่ง ปรำกกฎใน
ตำรำงด้ ำนล่ำงนี ้
ที่ตงั ้ ของทรัพย์ สนิ

อัตราค่ าเช่ า

นิคมอุตสำหกรรมอมตะนครเฟส 2

225 บำท/ตำรำงเมตร/เดือน

นิคมอุตสำหกรรมอมตะนครเฟส 6

220 บำท/ตำรำงเมตร/เดือน

นิคมอุตสำหกรรมอมตะนครเฟส 7

220 บำท/ตำรำงเมตร/เดือน

นิคมอุตสำหกรรมอมตะนครเฟส 8

215 บำท/ตำรำงเมตร/เดือน

นิคมอุตสำหกรรมอมตะนครเฟส 9

215 บำท/ตำรำงเมตร/เดือน

นิคมอุตสำหกรรมอมตะซิตี ้

205 บำท/ตำรำงเมตร/เดือน

โดยอัตรำรำคำค่ำเช่ำที่ทำงผู้ให้ สญ
ั ญำที่ 1 จะเข้ ำทำสัญญำเช่ำทรั พย์สินดังกล่ำวนัน้
เป็ นรำคำสูงสุดของรำคำที่ทำงบริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชำร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และ
บริ ษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จำกัด ใช้ ในกำรประเมินมูลค่ำทรัพย์สนิ ตำมลักษณะ
ที่ตงของทรั
ั้
พย์สนิ ณ ปี ที่กองทรัสต์เข้ ำลงทุนในทรัพย์สนิ หลักเป็ นครัง้ แรก
นอกจำกนี ้ ในสัญญำเช่ำระหว่ำงทรัสตีซงึ่ กระทำในนำมกองทรัสต์และผู้ให้ สญ
ั ญำที่ 1 จะ
มีกำรกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิและหน้ ำที่ของผู้ให้ สญ
ั ญำที่ 1 นอกเหนือไปจำกสัญญำ
เช่ำจัดหำผลประโยชน์ทวั่ ไปของกองทรัสต์ ดังนี ้
ก. ในสัญญำเช่ำระหว่ำงทรัสตีซึ่งกระทำในนำมกองทรัสต์และผู้ให้ สญ
ั ญำที่ 1 จะมี
กำรกำหนดให้ จัดเก็บเงินประกันกำรเช่ำเป็ นจำนวนเท่ำกับค่ำเช่ำตำมที่ระบุไว้ ใน
สัญญำเป็ นจำนวน 4 เดือน แต่ผ้ ูให้ สญ
ั ญำที่ 1 ได้ รับกำรยกเว้ นไม่ต้องจ่ำยเงิ น
ประกันกำรเช่ ำ ยกเว้ นแต่เมื่อมีกำรร้ องขอจำกกองทรั สต์ ให้ ผ้ ูใ ห้ สญ
ั ญำที่ 1 มี
หน้ ำที่สง่ มอบเงินประกันกำรเช่ำให้ แก่กองทรัสต์ตำมที่กำหนดไว้ ในสัญญำ โดยไม่
ชักช้ ำแต่ไม่เกิน 7 วันทำกำรนับแต่วนั ที่ได้ รับกำรร้ องขอจำกกองทรัสต์
ข. ในกรณี ที่ ปรำกฏว่ำ ผู้ใ ห้ สญ
ั ญำที่ 1 สำมำรถหำผู้สนใจเช่ ำทรั พย์ สินที่ เ ช่ำ ตำม
สัญญำเช่ำได้ คูส่ ญ
ั ญำตกลงให้ ผ้ ใู ห้ สญ
ั ญำที่ 1 ดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
ข. 1) ในกรณีที่อตั รำค่ำเช่ำและข้ อกำหนดในสัญญำเช่ำที่จะได้ รับจำกผู้สนใจเช่ำ
ทรัพย์สนิ ดีกว่ำสัญญำเช่ำระหว่ำงผู้ให้ สญ
ั ญำที่ 1 กับกองทรัสต์ ผู้ให้ สญ
ั ญำ
ที่ 1 ตกลงเลิกสัญญำ และให้ ผ้ สู นใจเช่ำทรัพย์สินเข้ ำทำสัญญำเช่ำฉบับใหม่
กับทรัสตีซงึ่ กระทำในนำมกองทรัสต์ โดยในสัญญำเช่ำฉบับใหม่จะต้ องมีกำร
กำหนดสิทธิและหน้ ำที่ระหว่ำงคู่สญ
ั ญำในลักษณะที่เป็ นประโยชน์ต่อทรัสตี
ซึง่ กระทำในนำมกองทรัสต์ไม่น้อยกว่ำที่กำหนดไว้ ในสัญญำเช่ำฉบับนี ้ โดยที่
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ผู้ให้ สญ
ั ญำที่ 1 จะต้ องรับผิดชอบในค่ำใช้ จ่ำยที่เกิดขึ ้นสำหรับกำรยกเลิก
สัญญำและกำรจัดทำสัญญำเช่ำฉบับใหม่ระหว่ำงทรัสตีซงึ่ กระทำในนำมของ
กองทรัสต์กับผู้สนใจเช่ำรำยใหม่ แต่อย่ำงไรก็ดี ในส่วนของค่ำปรับสำหรับ
กำรเลิกสัญญำตำมที่กำหนดไว้ ในสัญญำเช่ำฉบับนี ้ ผู้ให้ สญ
ั ญำที่ 1 จะมี
สิทธิได้ รับยกเว้ นไม่ต้องเสียค่ำปรับดังกล่ำว
ข. 2) ในกรณีที่อตั รำค่ำเช่ำและข้ อกำหนดในสัญญำเช่ำที่จะได้ รับจำกผู้สนใจเช่ำ
ทรั พ ย์ สินด้ อยกว่ำสัญ ญำเช่ ำระหว่ำ งผู้ใ ห้ สัญญำที่ 1 กับ กองทรั สต์ ผู้ใ ห้
สัญญำที่ 1 มีสิทธิกระทำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังนี ้ โอนสิทธิ กำรเช่ำ เช่ำ
ช่วง หรื อใช้ สิทธิ เลิกสัญญำเช่ำ ระหว่ำงผู้ให้ สญ
ั ญำที่ 1 กับ ทรัสตี แต่ทงนี
ั้ ้
กำรใช้ สทิ ธิดงั กล่ำวจะต้ องอยูภ่ ำยใต้ เงื่อนไขดังต่อไปนี ้
-

กรณีที่ผ้ ใู ห้ สญ
ั ญำที่ 1 ใช้ สทิ ธิในกำรโอนสิทธิกำรเช่ำให้ แก่ผ้ สู นใจเช่ำ หรื อให้
ผู้สนใจเช่ำเข้ ำมำเช่ำช่วงทรัพย์สินที่เช่ำ ผู้ให้ สญ
ั ญำที่ 1 จะดำเนินกำรเรี ยก
เก็บเงินประกันกำรเช่ำจำกผู้สนใจเช่ำตำมจำนวนที่กำหนดไว้ ในสัญญำเช่ำ
ฉบับนี ้ และส่งมอบเงินประกันนันให้
้ แก่ทรัสตี โดยไม่ชกั ช้ ำแต่ไม่เกิน 7 วันทำ
กำรนับแต่วนั ที่มีกำรโอนสิทธิกำรเช่ำหรื อมีกำรให้ เช่ำช่วง แล้ วแต่กรณี

-

กรณีที่ผ้ ใู ห้ สญ
ั ญำที่ 1 ใช้ สิทธิในกำรเลิกสัญญำและให้ ผ้ สู นใจเช่ำทรัพย์สิน
เข้ ำ ท ำสัญ ญำเช่ ำ ฉบับ ใหม่กับ ทรั สตี ซึ่ง กระท ำในนำมกองทรั สต์ โดยใน
สัญญำเช่ำฉบับใหม่จะต้ องมีกำรกำหนดสิทธิและหน้ ำที่ระหว่ำงคู่สญ
ั ญำใน
ลักษณะที่เป็ นประโยชน์ต่อทรัสตีซึ่งกระทำในนำมกองทรั สต์ไม่น้อยกว่ำที่
กำหนดไว้ ในสัญญำเช่ำฉบับนี ้ โดยที่ผ้ ใู ห้ สญ
ั ญำที่ 1 จะต้ องรั บผิดชอบใน
ค่ำใช้ จ่ำยที่เกิดขึ ้นสำหรับกำรยกเลิกสัญญำและกำรจัดทำสัญญำเช่ำฉบับ
ใหม่ระหว่ำงทรัสตีซงึ่ กระทำในนำมของกองทรัสต์กบั ผู้สนใจเช่ำรำยใหม่และ
รับผิดชอบส่วนต่ำงระหว่ำงอัตรำค่ำเช่ำที่จะได้ รับจำกผู้สนใจเช่ำทรัพย์สินกับ
อัตรำค่ำเช่ำตำมสัญญำเช่ำระหว่ำงผู้ให้ สญ
ั ญำที่ 1 กับกองทรัสต์ แต่อย่ำงไร
ก็ดี ในส่วนของค่ำปรับสำหรับกำรเลิกสัญญำตำมที่กำหนดไว้ ในสัญญำเช่ำ
ฉบับนี ้ ผู้ให้ สญ
ั ญำที่ 1 จะมีสทิ ธิได้ รับยกเว้ นไม่ต้องเสียค่ำปรับดังกล่ำว

2. ผู้ให้ สญ
ั ญำที่ 1 ตกลงว่ำในช่วงระยะเวลำ 1 ปี นับจำกสัญญำนี ้มีผลใช้ บงั คับ หำกปรำกฎ
ว่ำสัญญำเช่ำในทรัพย์สนิ ใดในทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์จะลงทุนครัง้ แรกสิ ้นสุดลง และมีกำร
ต่ออำยุสญ
ั ญำเช่ำ หรื อมีกำรทำสัญญำเช่ำกับผู้เช่ำรำยใหม่ แต่อย่ำงไรก็ตำม สัญญำเช่ำ
ที่มีกำรขยำยอำยุสญ
ั ญำเช่ำหรื อสัญญำเช่ำฉบับใหม่นนั ้ มีคำ่ เช่ำลดน้ อยลงกว่ำอัตรำค่ำ
เช่ำตำมตลำดเช่ำอำคำรโรงงำนที่กำหนดไว้ ในตำรำงด้ ำนล่ำงนี ้
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ที่ตงั ้ ของทรัพย์ สนิ

อัตราค่ าเช่ า

นิคมอุตสำหกรรมอมตะนครเฟส 2

225 บำท/ตำรำงเมตร/เดือน

นิคมอุตสำหกรรมอมตะนครเฟส 6

220 บำท/ตำรำงเมตร/เดือน

นิคมอุตสำหกรรมอมตะนครเฟส 7

220 บำท/ตำรำงเมตร/เดือน

นิคมอุตสำหกรรมอมตะนครเฟส 8

215 บำท/ตำรำงเมตร/เดือน

นิคมอุตสำหกรรมอมตะนครเฟส 9

215 บำท/ตำรำงเมตร/เดือน

นิคมอุตสำหกรรมอมตะซิตี ้

205 บำท/ตำรำงเมตร/เดือน

ผู้ให้ สญ
ั ญำที่ 1 ตกลงที่จะรับผิดชอบชำระส่วนต่ำงของค่ำเช่ำระหว่ำงค่ำเช่ำใหม่และค่ำ
เช่ำตำมอัตรำค่ำเช่ำตำมตลำดเช่ำอำคำรโรงงำนให้ แก่กองทรัสต์จะกว่ำจะสิ ้นสุดอำยุ
สัญญำเช่ำที่มีกำรต่ออำยุหรื อสัญญำเช่ำฉบับใหม่ แล้ วแต่กรณี
ข้ อตกลงเรื่องสิทธิในการ
ลงทุน (Right to Invest)



ผู้ให้ สญ
ั ญำที่ 1 ตกลงให้ สิทธิในกำรลงทุน (Right to Invest) แก่กองทรัสต์ ในกรณีที่
ผู้ให้ สญ
ั ญำที่ 1 และ/หรื อนิติบุคคลที่ผ้ ใู ห้ สญ
ั ญำที่ 1 มีอำนำจควบคุม (รวมเรี ยกว่ำ
"ผู้ให้ สิทธิ") เป็ นเจ้ ำของหรื อได้ ทำกำรพัฒนำโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์ประเภทโรงงำน
และ/หรื อ คลังสินค้ ำให้ เช่ำในประเทศไทยและปรำกฏว่ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม ของปี ใด
โครงกำรอสังหำริ มทรัพย์ดงั กล่ำวมีลกั ษณะครบทุกลักษณะดังต่อไปนี ้
-

เป็ นโครงกำรอสังหำริ มทรั พย์ ซึ่งพัฒนำแล้ วเสร็ จและมีผลกำรดำเนินกำรอยู่ใน
เกณฑ์ดี กล่ำวคือ โครงกำรดังกล่ำวมีอตั รำกำรเช่ำ (Occupancy Rate) ไม่น้อย
กว่ำร้ อยละ 85

-

เป็ นโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์ซึ่งมีจำนวนอัตรำค่ำเช่ำเฉลี่ย (Average rental rate)
(ARR) ณ ขณะนัน้ ไม่น้อยกว่ำ (1) จำนวนอัตรำค่ำเช่ำเฉลี่ยของทรัพย์สินทังหมด
้
ของกองทรัสต์ ณ ขณะนัน้ และ (2) จำนวนอัตรำค่ำเช่ำเฉลีย่ ย้ อนหลังของทรัพย์สนิ
ทังหมดของกองทรั
้
สต์ ในระยะเวลำ 5 ปี ย้ อนหลัง หรื อระยะเวลำเท่ำที่ปรำกฏผล
งำนที่ผำ่ นมำ (Track record) ในกรณีที่ระยะเวลำไม่ครบ 5 ปี

-

เป็ นโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์ที่มีพื ้นที่ที่ปล่อยเช่ำได้ (Leasable area) ไม่น้อยกว่ำ
60,000 ตำรำงเมตร ทังนี
้ ้ ไม่ว่ำโครงกำรเดียวหรื อหลำยโครงกำรรวมกัน และ
โครงกำรอสังหำริ มทรัพย์นนมี
ั ้ มลู ค่ำไม่น้อยกว่ำ 2,500 ล้ ำนบำท

ต่อไปนี ้จะเรี ยกว่ำ “โครงการอสังหาริมทรัพย์ ”
เพื่อประโยชน์แห่งข้ อสัญญำนี ้ คำว่ำ “มีอานาจควบคุม” ในสัญญำนี ้ให้ หมำยควำมถึง
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(1) กำรถือหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงในนิติบุคคลหนึ่งเกินกว่ำร้ อยละ 50 ของจำนวนสิทธิ
ออกเสียงทังหมดของนิ
้
ติบคุ คลนัน้ (2) กำรมีอำนำจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่
ประชุมผู้ถือหุ้นของนิติบคุ คลหนึ่งไม่ว่ำโดยตรงหรื อโดยอ้ อม หรื อไม่ว่ำเพรำะเหตุอื่นใด
และ (3) กำรมีอำนำจควบคุมกำรแต่งตังหรื
้ อถอดถอนกรรมกำรตังแต่
้ กึ่งหนึง่ ของกำรรม
กำรทังหมด
้
ไม่วำ่ โดยตรงหรื อโดยอ้ อม
ทังนี
้ ้ ในกำรให้ สิทธิในกำรลงทุน (Right to Invest) แก่กองทรัสต์ตำมข้ อสัญญำนี ้ไม่
รวมถึงกรณีที่ผ้ ใู ห้ สิทธิสำมำรถแสดงจนเป็ นที่พอใจแก่กองทรัสต์ว่ำกำรใช้ สิทธิ ในกำร
ลงทุนของกองทรัสต์ไม่สำมำรถกระทำได้ โดยกองทรัสต์จะใช้ ดลุ ยพินิจในกำรพิจำรณำ
ถึ ง เหตุผ ลของผู้ใ ห้ สิ ท ธิ อ ย่ ำ งสมเหตุส มผลเป็ นกรณี ๆ ไป เพื่ อ ประโยชน์ ข องผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ หรื อเป็ นกรณีที่กำรใช้ สิทธิในกำรลงทุนของกองทรัสต์ทำให้ ผ้ ใู ห้ สญ
ั ญำไม่
ปฏิบตั ิตำมข้ อสัญญำหรื อข้ อผูกผันหรื อผู้ให้ สญ
ั ญำตกเป็ นผู้ผิดสัญญำตำมข้ อสัญญำ
หรื อข้ อผูกพันใดๆ ซึ่งผู้ให้ สิทธิได้ ให้ ไว้ กบั นิติบคุ คลใดๆ ซึ่งเป็ นหุ้นส่วนหรื อผู้ร่วมลงทุน
ของผู้ให้ สิทธิ โดยข้ อสัญญำหรื อข้ อผูกพันดังกล่ำว ผู้ให้ สิทธิได้ มีกำรแจ้ งให้ กองทรัสต์
ทรำบก่อนที่ผ้ ใู ห้ สิทธิ จะเข้ ำทำสัญญำหรื อข้ อผูกพันนันกั
้ บหุ้นส่วนหรื อผู้ ร่ วมลงทุนของ
ตน


ในกำรพิจำรณำใช้ สทิ ธิในกำรลงทุน (Right to Invest) ของกองทรัสต์หรื อไม่ กองทรัสต์
จะกระทำผ่ำนมติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรั สต์ เท่ำนัน้ โดยหำกปรำกฏว่ำโครงกำร
อสังหำริ มทรัพย์ใดเข้ ำข่ำยเงื่อนไขที่ระบุไว้ ข้ำงต้ น ให้ ผ้ จู ดั กำรกองทรัสต์ดำเนินกำรแจ้ ง
รำยละเอียดข้ อมูลเกี่ ยวกับโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์นนั ้ ให้ ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
ทรำบเพื่ อ พิจ ำรณำลงมติ เพื่ อ ใช้ สิท ธิ ใ นกำรลงทุน ในโครงกำรดัง กล่ำ ว ทัง้ นี ใ้ นกำร
นำเสนอข้ อมูล ผู้จัดกำรกองทรั สต์ จ ะพิ จำรณำและนำเสนอข้ อ มูลต่อ ที่ป ระชุม ผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์โดยคำนึงถึงประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยทรัสต์และปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์
ที่กำหนดไว้ ภำยใต้ ข้อสัญญำนี ้



ในกำรพิจำรณำลงทุนโครงกำรอสังหำริ ม ทรั พย์ ผู้จัดกำรกองทรั สต์ อำจจะลงทุนใน
กรรมสิทธิ์ในอสังหำริ มทรัพย์หรื อลงทุนในสิทธิกำรเช่ำระยะยำวตำมที่ตกลงกันกับผู้ให้
สิท ธิ โดยผู้จัด กำรกองทรั ส ต์ จ ะท ำหนั ง สือ แจ้ ง ไปยัง ผู้ใ ห้ สิท ธิ เ ป็ นค ำเสนอโดยระบุ
ข้ อกำหนดและเงื่ อนไข และรำคำที่จะเสนอซือ้ หรื อเช่ำเกี่ ยวกับกำรเสนอซือ้ หรื อเช่ำ
โครงกำรใหม่ดงั กล่ำวเพื่อให้ ผ้ ใู ห้ สทิ ธิพิจำรณำรับข้ อเสนอโดยผู้ให้ สิทธิจะต้ องพิจำรณำ
และแจ้ งให้ ผ้ ูจัดกำรกองทรั สต์ ทรำบว่ำจะรั บข้ อ เสนอของกองทรั สต์ หรื อไม่เป็ นลำย
ลักษณ์ อักษร ภำยในระยะเวลำ 15 วันนับจำกวันที่ได้ รับหนังสือ หรื อระยะเวลำอื่น
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ตำมที่ผ้ จู ดั กำรกองทรัสต์และผู้ให้ สทิ ธิได้ ตกลงกัน
โดยในกรณีที่ผ้ ใู ห้ สิทธิ และผู้จัดกำรกองทรัสต์ไม่สำมำรถตกลงเรื่ องรำคำที่กองทรัสต์
เสนอเพื่อกำรลงทุนในทรัพย์สนิ นันได้
้ ให้ ผ้ ใู ห้ สทิ ธิและทรัสตีแต่งตังผู
้ ้ ประเมินรำคำอิสระ
ของตนซึง่ ได้ รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน ก.ล.ต. เพื่อประเมินมูลค่ำที่เหมำะสมของ
โครงกำรดังกล่ำวโดยใช้ วิธีกำรประเมินรำยได้ (Income Approach) และให้ ผ้ จู ดั กำร
กองทรัสต์พิจำรณำเข้ ำลงทุนในทรัพย์สินดังกล่ำวด้ วยรำคำ 1.05 เท่ำของรำคำเฉลี่ย
ของรำคำที่ผ้ ปู ระเมินรำคำทังสองได้
้
ประเมินแต่ทงนี
ั ้ ้รำคำดังกล่ำวต้ องไม่ต่ำกว่ำมูลค่ำ
ซึง่ ผู้ให้ สทิ ธิได้ มีกำรลงทุนในทรัพย์สนิ นัน้ (Investment Cost)


ในกรณีที่ผ้ ใู ห้ สทิ ธิตกลงรับข้ อเสนอของผู้จดั กำรกองทรัสต์ซงึ่ รวมถึงรำคำที่กองทรัสต์จะ
ลงทุนภำยใต้ สิทธิในกำรลงทุน (Right to Invest) ตำมที่ระบุข้ำงต้ นแล้ ว ผู้ให้ สิทธิและ
ผู้จัด กำรกองทรั ส ต์ จ ะท ำควำมตกลงเงื่ อ นไขส ำคัญ ในกำรลงทุน รวมถึ ง ผู้จัด กำร
กองทรัสต์จะต้ องดำเนินกำรด้ วยค่ำใช้ จ่ำยของกองทรัสต์เองเพื่อให้ ได้ รับกำรอนุมตั ิจำก
ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ภำยในระยะเวลำ 4 เดือนนับจำกวันที่ผ้ จู ดั กำรกองทรัสต์ได้ ทำ
หนังสือแจ้ งไปยังผู้ให้ สิทธิเพื่อขอใช้ สิทธิในกำรลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์นนหรื
ั ้ อภำยใน
ระยะเวลำอื่นใดที่คสู่ ญ
ั ญำตกลงกัน



ภำยหลังจำกที่กำรลงทุนได้ รับอนุมตั ิจำกที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์แล้ ว คู่สญ
ั ญำจะ
ร่ วมมือกันในกำรดำเนินกำรเพื่อให้ กองทรัสต์เข้ ำลงทุนในโครงกำรที่อยู่ภำยใต้ สิทธิใน
กำรลงทุน (Right to Invest) ภำยในระยะเวลำ 120 วันนับจำกวันที่ได้ รับอนุมตั ิจำกที่
ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยถ้ ำภำยหลังระยะเวลำดังกล่ำวกองทรัสต์ยงั คงมีแผนที่จะ
ลงทุนในทรัพย์สินดังกล่ำวและอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร
ก.ล.ต. และ/หรื อ หน่ว ยงำนรำชกำรอื่น ที่เ กี่ยวข้ อง และดำเนิน กำรใดๆ เพื่อให้ กำร
ลงทุนในโครงกำรดังกล่ำวเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
ทำงผู้ให้ สิทธิตกลงที่จะเพิ่มระยะเวลำให้ อีก 60 วัน ทั ้งนี ้ ระยะเวลำที่กำหนดในข้ อนี ้
รวมถึงกำรดำเนินกำรเพื่อให้ ได้ รับอนุมตั ิจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/
หรื อ หน่วยงำนรำชกำรอื่นที่เกี่ยวข้ อง และดำเนินกำรใดๆ เพื่อให้ กำรลงทุนในโครงกำร
ดังกล่ำวเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.



ทั ้งนี ้ หำกปรำกฎว่ำกองทรัสต์ได้ ใช้ สิทธิในกำรลงทุน (Right to Invest) ต่อโครงกำร
อสังหำริ มทรัพย์ใดของผู้ให้ สิทธิเป็ นครัง้ แรก และกองทรัสต์ไม่ได้ รับกำรอนุมตั ิเห็นชอบ
จำกที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อเข้ ำลงทุนในโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์นั ้น กองทรัสต์
สำมำรถจะใช้ สิทธิ ในกำรลงทุนต่อโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์ดงั กล่ำวได้ โดยที่ในกำรใช้
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สิทธิครัง้ ถัดไปนัน้ ผู้ให้ สิทธิและกองทรัสต์จะเข้ ำเจรจำรำคำกำรเข้ ำลงทุนในโครงกำร
อสัง หำริ ม ทรัพ ย์ขั ้นต้ น ด้ ว ยควำมสุจ ริ ต (Good Faith) และไม่ใ ห้ นำกระบวนกำร
กำหนดรำคำที่กองทรัสต์จะเข้ ำลงทุนในอสังหำริ มทรั พย์ซงึ่ กำหนดไว้ ในข้ อสัญญำนี ้มำ
ใช้ บงั คับกับกำรใช้ สิทธิดงั กล่ำวของกองทรัสต์
ข้ อตกลงเรื่องสิทธิท่ จี ะ
ปฏิเสธก่ อน
(Right of First Refusal)

ผู้ให้ สญ
ั ญำที่ 1 และผู้ให้ สญ
ั ญำที่ 3 ตกลงให้ สิทธิที่จะปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal)
แก่กองทรัสต์


หำกผู้ให้ สญ
ั ญำที่ 1 และ/หรื อนิติบุคคลที่ผ้ ใู ห้ สญ
ั ญำที่ 1 มีอำนำจควบคุม และผู้ให้
สัญญำที่ 3 (รวมเรี ยกว่ำ "ผู้ ให้ สิท ธิ ") เป็ นเจ้ ำของหรื อได้ ทำกำรพัฒ นำโครงกำร
อสังหำริ มทรั พย์ ประเภทโรงงำน และ/หรื อ คลังสินค้ ำให้ เช่ำในประเทศไทยและเป็ น
โครงกำรซึง่ พัฒนำแล้ วเสร็ จและผู้ให้ สิทธิประสงค์ที่ จะ จำหน่ำย จ่ำย โอน หรื อให้ เช่ำใน
ลักษณะที่ไม่ใช่กำรเช่ำโดยทัว่ ไปของผู้ให้ สทิ ธินนั ้ โดยผู้ให้ สทิ ธิจะต้ องทำหนังสือแจ้ งเป็ น
คำเสนอไปยังกองทรัสต์โดยระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรดังกล่ำว
รำยละเอียดอสังหำริ มทรัพย์ และรำคำซื ้อขำยหรื อรำคำให้ เช่ำอสังหำริ มทรัพย์ดงั กล่ำว
เพื่อให้ กองทรัสต์พิจำรณำรับข้ อเสนอก่อน
ทังนี
้ ้ คำว่ำ “มีอานาจควบคุ ม” ในสัญญำนี ้ให้ หมำยควำมถึง (1) กำรถือหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงในนิติบคุ คลหนึง่ เกินกว่ำร้ อยละ 50 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทังหมดของนิ
้
ติ
บุคคลนัน้ (2) กำรมีอำนำจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของนิติ
บุคคลหนึง่ ไม่ว่ำโดยตรงหรื อโดยอ้ อม หรื อไม่ว่ำเพรำะเหตุอื่นใด และ (3) กำรมีอำนำจ
ควบคุมกำรแต่งตัง้ หรื อถอดถอนกรรมกำรตัง้ แต่กึ่งหนึ่งของกรรมกำรทัง้ หมด ไม่ว่ำ
โดยตรงหรื อโดยอ้ อม



กองทรัสต์จะใช้ ควำมพยำยำมอย่ำงดีที่สดุ เพื่อแจ้ งผลกำรพิจำรณำข้ อเสนอของผู้ให้ สทิ ธิ
เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรให้ แก่ผ้ ใู ห้ สิทธิทรำบภำยในระยะเวลำ 15 วันทำกำรนับจำกวันที่
ได้ รับข้ อเสนอหรื อระยะเวลำอื่นที่คสู่ ญ
ั ญำได้ ตกลงกัน โดยในกรณีที่กองทรัสต์ปฏิเสธไม่
รับข้ อเสนอดังกล่ำวโดยกำรแจ้ งเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรไปยังผู้ให้ สิทธิ หรื อกองทรัสต์ไม่
แจ้ งควำมประสงค์เป็ นประกำรใดภำยในระยะเวลำที่กำหนดไว้ ให้ ถือว่ำข้ อเสนอของ
ผู้ให้ สิทธิ เป็ นอันสิ ้นสุดลงและผู้ให้ สิทธิ มีสิทธิ เสนอข้ อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับกำร
ดำเนินกำรดังกล่ำวแก่ทรั สต์ เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริ มทรั พย์อื่น ๆ หรื อบุคคลอื่นให้
พิจำรณำลงทุนได้ โดยที่รำคำและมูลค่ำกำรลงทุน รวมถึงข้ อกำหนดและเงื่อนไขที่เป็ น
สำระสำคัญจะต้ องไม่ดีไปกว่ำที่เสนอให้ แก่กองทรัสต์
เพื่อควำมชัดเจนของข้ อสัญญำนี ้ ในกำรที่กองทรั สต์ รับข้ อเสนอของผู้ให้ สิทธิ ตำมที่
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กำหนดไว้ ในวรรคก่อนหน้ ำ ไม่ได้ ถือว่ำเป็ นกำรผูกพันให้ กองทรัสต์เข้ ำลงทุนในโครงกำร
อสังหำริ มทรัพย์ดงั กล่ำว
นอกจำกนี ้ หำกผู้ให้ สิทธิ ประสงค์จะเสนอข้ อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรลงทุนใน
โครงกำรดังกล่ำวแก่ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์อื่น ๆ โดยที่ รำคำและมูลค่ำ
กำรลงทุน รวมถึงข้ อกำหนดและเงื่อนไขที่เป็ นสำระสำคัญดีกว่ำที่เสนอให้ แ ก่กองทรัสต์
(ในมุมมองของผู้รับสิทธิ ) ผู้ให้ สิทธิ ตกลงจะให้ สิทธิที่จะปฏิเสธก่อน (Right of First
Refusal) แก่กองทรัสต์โดยทำหนังสือแจ้ งเป็ นคำเสนอไปยังกองทรัสต์เพื่อพิจำรณำอีก
ครัง้




ในกรณี ที่กองทรั สต์ รับ ข้ อเสนอของผู้ให้ สิทธิ ภำยใต้ สิทธิ ที่จ ะปฏิ เสธก่อ นตำมที่ ระบุ
ข้ ำงต้ น ผู้ให้ สิทธิ และกองทรัสต์จะทำควำมตกลงเรื่ องรำคำและเงื่อนไขสำคัญในกำร
ลงทุน รวมถึงกองทรัสต์จะต้ องดำเนินกำรด้ วยค่ำใช้ จ่ำยของกองทรัสต์เองเพื่อให้ ได้ รับ
กำรอนุมตั ิจำกผู้ถือหน่วยทรัสต์ภำยในระยะเวลำ 90 นับจำกวันที่กองทรัสต์ได้ แจ้ ง กำร
ตกลงรับข้ อเสนอแก่ผ้ ใู ห้ สทิ ธิหรื อภำยในระยะเวลำอื่นใดที่คสู่ ญ
ั ญำตกลงกัน
ภำยหลังจำกที่กำรลงทุนได้ รับอนุมตั ิจำกผู้ถือหน่วยทรัสต์แล้ ว คูส่ ญ
ั ญำจะร่ วมมือกันใน
กำรดำเนินกำรเพื่อให้ กองทรัสต์เข้ ำลงทุนในโครงกำรที่อยู่ภำยใต้ สิทธิที่จะปฏิเสธก่อน
(Right of First Refusal) ภำยในระยะเวลำ 120 วันนับจำกวันที่ได้ รับอนุมตั ิจำกผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ ทังนี
้ ้รวมถึงกำรดำเนินกำรเพื่อให้ ได้ รับอนุมตั ิจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร
ก.ล.ต. และ/หรื อ หน่วยงำนรำชกำรอื่นที่เกี่ยวข้ อง และดำเนินกำรใด ๆ เพื่อให้ กำรลงทุน
ในโครงกำรดังกล่ำวเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.

การประกอบธุรกิจของผู้ให้ 1. ผู้ให้ สญ
ั ญำที่ 1 ตกลงจะไม่กระทำกำรใด ๆ อันเป็ นกำรจูงใจ โน้ มน้ ำว หรื อชักชวนให้ ผ้ ู
สัญญา อย่ างเหมาะสมและ
เช่ำที่เช่ำทรัพย์สนิ หรื อจะเช่ำทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์จะเข้ ำลงทุนครัง้ แรกไปเป็ นลูกค้ ำหรื อ
เป็ นธรรมต่ อกองทรัสต์
ผู้เช่ำในทรัพย์สนิ ของตนและ/หรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของผู้ให้ สญ
ั ญำที่ 1

2. เว้ นแต่ผ้ สู นใจเช่ำทรัพย์สินรำยใหม่ของผู้ให้ สญ
ั ญำที่ 1 ได้ แสดงเจตจำนงอย่ำงชัดแจ้ ง
ว่ำไม่มีควำมประสงค์ที่จะลงทุนในทรัพย์สนิ ในส่วนของกองทรัสต์ ผู้ให้ สญ
ั ญำที่ 1 ตกลง
ที่จะให้ ข้อ มูลเกี่ ยวกับอสังหำริ มทรั พ ย์ ของตนพร้ อมกับ ข้ อมูลเกี่ ยวกับทรั พย์ สินของ
กองทรัสต์แก่ผ้ สู นใจเช่ำทรัพย์สนิ รำยใหม่นนในลั
ั ้ กษณะที่ เป็ นแนวทำงเดียวกัน ถูกต้ อง
และเป็ นธรรมกับกองทรัสต์ โดยผู้ให้ สญ
ั ญำที่ 1 จะไม่ให้ ข้อมูลที่มีผลกระทบในทำงลบ
ต่อกองทรัสต์หรื ออสังหำริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ให้ แก่ผ้ สู นใจเช่ำทรัพย์สนิ รำยนัน้

3. ผู้ให้ สญ
ั ญำที่ 2 ตกลงจะสนับสนุนกองทรัสต์และนิติบคุ คลที่ผ้ ใู ห้ สญ
ั ญำที่ 2 มีอำนำจ
ควบคุมและมีกำรประกอบธุรกิจให้ เช่ำในทรั พย์สินซึ่งมีลกั ษณะเดียวกันกับทรัพย์สิน
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หลักที่กองทรัสต์จะเข้ ำลงทุนครัง้ แรก (รวมถึง บริ ษัท ไทย-จีน) ให้ สำมำรถประกอบธุรกิจ
ของตนได้ อย่ำงเต็มที่ เหมำะสมและเป็ นธรรม
หน้ าที่ของผู้ให้ สัญญา
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ท่ ี
กองทรัสต์ จะเข้ าลงทุนครัง้
แรก

1. ผู้ให้ สญ
ั ญำที่ 1 ตกลงจะดำเนินกำรจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์และจดทะเบียนสิทธิกำร
เช่ำภำยในวันที่มีกำรโอนกรรมสิทธิ์หรื อวันที่จดทะเบียนกำรเช่ำตำมที่มีกำรกำหนดใน
สัญญำจะซื ้อจะขำยทรัพย์สินในนิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี สัญญำเช่ำ
ที่ดินและอำคำรในนิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี หรื อสัญญำเช่ำที่ดินและ
อำคำรในนิคมอุตสำหกรรมอมตะซิตี ้ จังหวัดระยอง แล้ วแต่กรณี โดยหำกไม่สำมำรถ
ดำเนิ นกำรได้ ภำยในวัน ดัง กล่ำวอันเนื่อ งมำจำกควำมผิด ของผู้ใ ห้ สญ
ั ญำที่ 1 ผู้ใ ห้
สัญญำที่ 1 ตกลงที่จะรับผิดในควำมเสียหำยที่เกิดขึ ้นกับกองทรัสต์

2. ผู้ให้ สญ
ั ญำที่ 1 ตกลงจะดำเนินกำรจัดหำและดำรงกำรให้ บริ กำรและสิ่งอำนวยควำม
สะดวกในระบบสำธำรณูปโภคภำยในทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์จะเข้ ำลงทุนครัง้ แรกไว้ อย่ำง
ครบถ้ วนตำมที่ระบุไว้ ในแบบแสดงรำยกำรข้ อมูล ส่วนที่ 2 ข้ อ 2.1.3 หัวข้ อ รำยละเอียด
ของอสังหำริ มทรัพย์ ลักษณะกำรถือครองและกำรบริ หำรจัดกำรทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์จะ
เข้ ำลงทุนครัง้ แรก

3. ภำยหลัง กำรเข้ ำ ลงทุนของกองทรั ส ต์ แ ล้ ว ผู้ใ ห้ สัญญำที่ 2 ในฐำนะที่ เ ป็ นเจ้ ำ ของ
กรรมสิทธิ์ ใ นถนนส่วนกลำงภำยในโครงกำรนิ คมอุต สำหกรรมอมตะนคร และนิค ม
อุตสำหกรรมอมตะซิตี ้ซึง่ ได้ ถกู จดทะเบียนตกเป็ นภำรยทรัพย์ให้ กบั ทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์
จะเข้ ำลงทุ น ครั ง้ แรกเพื่ อ ให้ สำมำรถใช้ ถนนดั ง กล่ ำ ว จะช่ ว ยด ำเนิ น กำรให้
อสังหำริ มทรัพย์นนเชื
ั ้ ่อมต่อทำงเข้ ำออกถนนส่วนกลำงภำยในนิคมดังกล่ำวและให้ มีกำร
เชื่ อ มต่ อ กั บ ถนนสำธำรณะได้ เป็ นอย่ ำ งดี ทัง้ นี เ้ พื่ อ ให้ เจ้ ำของหรื อ ผู้ ครอบครอง
อสังหำริ มทรัพย์นนสำมำรถใช้
ั้
สทิ ธิภำระจำยอมเหนือถนนภำยในโครงกำร

4. ผู้ให้ สญ
ั ญำที่ 1 ในฐำนะที่เป็ นเจ้ ำของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้ ำลงทุนใน
สิทธิกำรเช่ำ ตกลงที่จะดำรงสถำนะเป็ นผู้รับใบอนุญำตให้ ใช้ ที่ดินและประกอบกิจกำร
นิ ค มอุต สำหกรรมตลอดระยะเวลำอำยุ สัญ ญำเช่ ำ ระหว่ ำ งผู้ ให้ สัญ ญำที่ 1 และ
กองทรัสต์

5. ในระหว่ำ งที่ผ้ ูใ ห้ สัญญำที่ 1 ด ำเนินกำรตำมสัญญำจะซื อ้ จะขำยทรั พย์ สินในนิค ม
อุตสำหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี สัญญำเช่ำที่ดินและอำคำรในนิคมอุตสำหกรรม
อมตะนคร จังหวัดชลบุรี และสัญญำเช่ำที่ดินและอำคำรในนิคมอุตสำหกรรมอมตะซิตี ้
จัง หวัด ระยอง ในกำรด ำเนิ น กำรเปลี่ ย นแปลงรำยละเอี ย ดในประกัน ภัย เกี่ ย วกับ
ทรั พย์ สินที่ จะยังคงมีผลใช้ บังคับ ภำยหลัง จำกจดทะเบี ยนโอนกรรมสิทธิ์ และวันจด

194

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิ การเช่าอมตะซัมมิ ทโกรท

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

ทะเบี ย นกำรเช่ ำ ผู้ใ ห้ สัญ ญำที่ 1 ตกลงจะด ำรงสถำนะเป็ นผู้รั บ ผลประโยชน์ ข อง
ประกันภัยที่กำลังดำเนิ นกำรเปลี่ยนแปลง และจะนำส่งมอบเงิ นชดเชยที่ได้ รับจำก
บริ ษัทประกันตำมกรมธรรม์ ดังกล่ำวให้ แก่ ผ้ ูให้ ก้ ู และ/หรื อทรั สตีกระทำในนำมของ
กองทรัสต์
หน้ าที่ในการเป็ นผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์

นับจำกวันที่สญ
ั ญำฉบับนี ้มีผลใช้ บงั คับ ผู้ให้ สญ
ั ญำที่ 1 ตกลงที่จะเข้ ำทำสัญญำเป็ นผู้บริ หำร
อสังหำริ มทรัพย์ของกองทรัสต์เป็ นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 3 ปี นับจำกวันที่กองทรัสต์เข้ ำลงทุน
ในทรั พย์ สินหลักที่ลงทุนครั ง้ แรก โดยหำกผู้ให้ สญ
ั ญำที่ 1 ไม่ปฏิบัติตำมข้ อสัญญำนี ้ ผู้ให้
สัญญำที่ 1 ตกลงยินยอมให้ ผ้ จู ดั กำรกองทรัสต์มีสิทธิเรี ยกค่ำปรับจำกผู้ให้ สญ
ั ญำที่ 1 เป็ น
จำนวน [] บำท

เหตุผดิ สัญญา

ในกรณีที่เกิดเหตุกำรณ์อย่ำงใดอย่ำงหนึง่ ตำมที่ระบุในกรณีดงั กล่ำวต่อไปนี ้
1. ในกรณีที่ผ้ ใู ห้ สญ
ั ญำจงใจฝ่ ำฝื นหรื อจงใจไม่ปฏิบตั ิตำมข้ อตกลงที่ระบุไว้ ในสัญญำนี ้
หรื อผิดคำรับรองที่ให้ ไว้ ในสัญญำอันเป็ นข้ อสัญญำหรื อคำรับรองที่มีนยั สำคัญและผู้ให้
สัญญำไม่สำมำรถดำเนินกำรแก้ ไขและปฏิบตั ิให้ ถกู ต้ องตำมสัญญำภำยใน 30 วันนับ
จำกวันที่ได้ รับแจ้ งหรื อทรำบถึงเหตุแห่งกำรผิดสัญญำนันหรื
้ อภำยในระยะเวลำใด ๆ ที่
คูส่ ญ
ั ญำได้ ตกลงกัน
2.

การเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผ้ ใู ห้ สญ
ั ญำถูกศำลสัง่ พิทักษ์ ทรั พย์ หรื อถูกศำลสัง่ ให้ ล้มละลำย หรื ออยู่ใน
ขันตอนกำรเลิ
้
กบริ ษัท กำรชำระบัญชีหรื อศำลมีคำสัง่ ให้ ฟืน้ ฟูกิจกำรของผู้ให้ สญ
ั ญำ ซึ่ง
กองทรั สต์ เห็นว่ำมีผลกระทบต่อควำมสำมำรถของผู้ให้ สญ
ั ญำในกำรชำระหนี ้ หรื อ
ปฏิบตั ิตำมสัญญำนี ้

1. ในกรณีที่เกิดเหตุกำรณ์ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 1. หรื อข้ อ 2. ของหัวข้ อเหตุผิดสัญญำ
กองทรั สต์ มีสิทธิ บอกเลิกสัญญำฉบับนีไ้ ด้ ทนั ที และ/หรื อมีสิทธิ เรี ยกร้ องค่ำเสียหำย
และ/หรื อค่ำใช้ จ่ำยอื่นใดอันเกิดจำกกำรที่มีเหตุผิดนัดหรื อผิดสัญญำเกิดขึ ้นนัน้
2. ในกรณีที่มีกำรเลิกกองทรัสต์ตำมรำยละเอียดที่กำหนดในโครงกำร และกองทรัสต์ได้
แจ้ งให้ ผ้ ใู ห้ สญ
ั ญำทรำบถึงกำรเลิกกองทรัสต์เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรแล้ ว ให้ ถือว่ำสัญญำ
ฉบับนี ้สิ ้นสุดลง โดยที่ค่สู ญ
ั ญำแต่ละฝ่ ำยไม่มีสิทธิเรี ยกค่ำเสียหำย ค่ำใช้ จ่ำย หรื อเงิน
หรื อประโยชน์ตอบแทนอื่นใดจำกคูส่ ญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึง่ ได้

เหตุสุดวิสัย

1. เว้ นแต่จะได้ ระบุไว้ ในสัญญำฉบับนี ้เป็ นประกำรอื่น คูส่ ญ
ั ญำทังสองฝ่
้
ำยไม่ต้องรับผิดใน
กรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบตั ิตำมสัญญำฉบับนี ้ได้ เนื่องจำกเหตุสดุ วิสยั เพื่อวัตถุประสงค์ของ
สัญญำฉบับนี ้ “เหตุสุดวิสัย” หมำยถึง เหตุใดๆ ที่เกิดขึ ้นหรื อก่อให้ เกิดผลพิบตั ิซึ่งไม่
อำจป้ องกัน ได้ ถึ งแม้ ว่ำ บุค คลที่ป ระสบหรื อใกล้ จะประสบเหตุนัน้ จะได้ ใช้ ค วำม
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ระมัดระวังตำมสมควรดังเช่นบุคคลทั่วไปจะทำได้ ในฐำนะและภำวะเช่นนัน้ และ
หมำยควำมรวมถึง กำรบัญญัติกฎหมำยหรื อกำรดำเนินกำรอื่นใดของรัฐซึ่งมีผลกระทบ
ต่อกำรปฏิบตั ิตำมสัญญำฉบับนี ้ ภัยธรรมชำติ อัคคีภยั น ้ำท่วม แผ่นดินไหว หรื อภัย
พิบตั ิที่เกิดโดยธรรมชำติอุบตั ิเหตุที่ไม่สำมำรถหลีกเลี่ยงได้ สงครำม ข้ อจำกัดทำง
กฎหมำย จลำจล กำรนัดหยุดงำน กำรปิ ดสถำนที่ทำงำน กำรก่อกำรร้ ำย โรคระบำด
หรื อเหตุกำรณ์อื่นใดที่มีผลทำนองเดียวกันซึง่ คูส่ ญ
ั ญำที่ได้ รับผลกระทบไม่อำจควบคุมได้
2. ทังนี
้ ้ ในกรณีที่เกี่ยวข้ องกับกำรชำระเงินหรื อธุรกรรมใดในกำรปฏิบตั ิตำมสัญญำฉบับนี ้
อันจะต้ องดำเนินกำรกับธนำคำรพำณิชย์ เหตุสดุ วิสยั ตำมวรรคข้ ำงต้ น ย่อมหมำยควำม
รวมถึงกำรที่ธนำคำรพำณิชย์ในประเทศไทยหยุดทำกำรด้ วย
3. หำกเหตุสดุ วิสยั ตำมที่ระบุในข้ อ 1. เป็ นเหตุให้ ค่สู ญ
ั ญำฝ่ ำยใดฝ่ ำยหนึ่งไม่สำมำรถ
ปฏิบตั ิตำมสัญญำฉบับนี ้ได้ หรื อเป็ นเหตุให้ ค่สู ญ
ั ญำฝ่ ำยใดฝ่ ำยหนึ่งไม่ได้ รับประโยชน์
ตำมสัญญำฉบับนี ้ คูส่ ญ
ั ญำทังสองฝ่
้
ำยตกลงที่จะทบทวนข้ อกำหนดของสัญญำฉบับนี ้
โดยสุจ ริ ต เพื่ อ ให้ คู่สัญ ญำทัง้ สองฝ่ ำยสำมำรถด ำเนิ น กำรใดๆ เพื่ อ ประโยชน์ ข อง
คูส่ ญ
ั ญำ และ/หรื อกลับคืนสูส่ ถำนะเดิม
ผู้จดั กำรกองทรัสต์ได้ พิจำรณำถึงควำมสำมำรถของ อมตะ ซัมมิท ในกำรปฏิบตั ิตำมสัญญำตกลงกระทำกำรในส่วนที่เกี่ยวข้ อง
กับกำรดำรงรักษำสัดส่วนกำรเช่ำแล้ ว และมีควำมเห็นว่ำ อมตะ ซัมมิท มีควำมสำมำรถทำงกำรเงินอย่ำงเพียงพอในกำรปฏิบตั ิ
ตำมสัญญำตกลงกระทำกำร โดยหำกพิจำณำจำนวนเงินที่ อมตะ ซัมมิท จะได้ รับจำกกำรเข้ ำลงทุนในทรัพย์สินหลักที่ลงทุน
ครัง้ แรกของกองทรัสต์และระดับกำไรสุทธิของ อมตะ ซัมมิท ในปี พ.ศ. 2557 ที่มีจำนวนประมำณ 170 ล้ ำนบำทแล้ ว อมตะ ซัม
มิท จะมีเงินสดเพียงพอในกำรปฏิบตั ิตำมสัญญำตกลงกระทำกำร นอกจำกนี ้ เมื่อพิจำรณำถึงโอกำสที่ อมตะ ซัมมิท จะต้ อง
เข้ ำมำเป็ นผู้เช่ำโรงงำนตำมสัญญำตกลงกระทำกำร พบว่ำมีโอกำสเกิดขึ ้นค่อนข้ ำงน้ อย ทังนี
้ ้ เนื่องจำกผู้จดั กำรกองทรัสต์เห็น
ว่ำผู้เช่ำส่วนใหญ่ภำยใต้ สญ
ั ญำเช่ำที่สิ ้นสุดลงในปี นันน่
้ ำจะพิจำรณำต่อสัญญำเช่ำ เพรำะในช่วงเริ่ มต้ นของสัญญำเช่ำ ผู้เช่ำ
โรงงำนสำเร็ จรู ปต้ องใช้ เงินลงทุนและระยะเวลำในกำรลงทุนเพิ่มเติมจำนวนมำก เพื่อให้ โรงงำนสำมำรถดำเนินกำรผลิตตำม
แผนของผู้เช่ำได้ ดังนัน้ ด้ วยเหตุผลด้ ำนปั จจัยต้ นทุนในกำรลงทุนและควำมต่อเนื่องในกำรดำเนินธุรกิจของผู้เช่ำเอง จึงทำให้ มี
โอกำสค่อนข้ ำงมำกที่ผ้ เู ช่ำจะพิจำรณำต่ออำยุสญ
ั ญำเช่ำภำยหลังสัญญำเช่ำสิ ้นสุดลง โดยจะเห็นได้ จำกข้ อมูลในอดีตซึ่งมี
อัตรำกำรต่อสัญญำอยู่ที่ 73% (อัตรำกำรต่อสัญญำเช่ำเฉลี่ยในปี พ.ศ. 2556 และ 2557) นอกจำกนัน้ หำกผู้เช่ำบำงส่ว นไม่
ประสงค์จะต่อสัญญำเช่ำ ภำยใต้ เงื่อนไขของสัญญำเช่ำ กองทรัสต์จะสำมำรถรู้ลว่ งหน้ ำเป็ นระยะเวลำประมำณ 3-6 เดือนก่อน
สัญญำเช่ำสิ ้นสุดลง ว่ำผู้เช่ำเดิมจะต่อสัญญำเช่ำหรื อไม่ ซึง่ จะทำให้ กองทรัสต์มีเวลำเพียงพอที่จะหำผู้เช่ำทดแทนได้ ทนั เวลำ
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สรุ ปสาระสาคัญของร่ างสัญญาแต่ งตัง้ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
คู่สัญญา

1.

บริ ษัท อมตะ ซัมมิท รี ทส์ แมเนจเม้ นท์ จำกัด (“ผู้จัดการกองทรัสต์ ”)

2.

บริ ษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี ้ บิลท์ จำกัด (“อมตะ ซัมมิท ” หรื อ “ผู้บริ หาร
อสังหาริมทรัพย์ ”)

3.

ทรัสตีกระทำในนำมของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริ มทรั พย์และสิทธิกำรเช่ำ
อมตะซัมมิทโกรท (“ทรัสตี”)

วัตถุประสงค์

ผู้จดั กำรกองทรัสต์ตกลงแต่งตัง้ อมตะ ซัมมิท และ อมตะ ซัมมิท ตกลงรับกำรแต่งตังให้
้
ทำหน้ ำที่เป็ นผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์และ
สิทธิ กำรเช่ำอมตะซัมมิทโกรท (“กองทรั สต์ ”) โดยมีสิทธิ หน้ ำที่ และขอบเขตควำม
รับผิดชอบตำมที่กำหนดไว้ ในสัญญำฉบับนี ้

ทรัพย์ สินที่บริหาร

ที่ดินและอำคำร ทังนี
้ ้ รำยละเอียดปรำกฏในเอกสำรแนบ 1 ท้ ำยสัญญำแต่งตังผู
้ ้ บริ หำร
อสังหำริ มทรัพย์ฉบับนี ้ ทังนี
้ ้ โปรดพิจำรณำรำยละเอียดของทรัพย์สินดังกล่ำวในตำรำง
ที่ 14: รำยละเอียดของทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์จะเข้ ำลงทุน

ระยะเวลาการจ้ างบริหาร

อมตะ ซัมมิท ตกลงว่ำจะบริ หำรจัดกำรพื ้นที่และอำคำรให้ กบั กองทรัสต์ และให้ บริ กำร
แก่ผ้ เู ช่ำ โดยมีกำหนดระยะเวลำทังสิ
้ ้น 30 ปี นับแต่วนั ที่กองทรัสต์เข้ ำลงทุนในทรัพย์สนิ
โดยตลอดระยะเวลำกำรจ้ ำ งบริ ห ำร ผู้จัด กำรกองทรั สต์ จ ะมี ก ำรพิ จ ำรณำผลกำร
ดำเนินงำนของผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ตำมระยะเวลำที่กำหนด

ค่ าจ้ างบริหารทรัพย์ สิน

อมตะ ซัมมิทจะเรี ยกเก็บค่ำธรรมเนียมผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ (รวมภำษี มลู ค่ำเพิ่ม)
จำกทรัสตีเป็ นรำยเดือน โดยค่ำธรรมเนียมดังกล่ำวจะประกอบไปด้ วยค่ำธรรมเนียม
พื ้นฐำนซึ่งมีมูลค่ำไม่เกิน 50 ล้ ำนบำทต่อปี และค่ำธรรมเนียมพิเศษในอัตรำไม่เกิ น
0.15 ของมูลค่ำทรัพย์ สินสุทธิ ของกองทรัสต์ (NAV) ต่อครัง้ สำหรับกรณี กองทรัสต์ มี
กำไรขันต้
้ นย้ อนหลัง 3 ปี เฉลีย่ เพิ่มขึ ้นมำกกว่ำร้ อยละ 7 ต่อปี (คำนวณทุก 3 ปี )
ทรัสตีตกลงจะให้ อมตะ ซัมมิท เรี ยกเก็บค่ำธรรมเนียมดังกล่ำวจำกกองทรัสต์ในอัตรำ
รำยปี โดยเรี ยกเก็ บเป็ นรำยเดือน โดยมี รำยละเอี ยดปรำกฏในเอกสำรแนบ 2 ท้ ำ ย
สัญญำแต่งตังผู
้ ้ บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ฉบับนี ้
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การบริหารจัดการ

อมตะ ซัมมิท ตกลงที่จะดูแลบริ หำรจัดกำรทรัพย์สนิ ในกำรนำทรัพย์ออกให้ เช่ำแก่ผ้ เู ช่ำ
ซึ่งรวมถึง กำรจัดหำให้ บริ กำรและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในระบบสำธำรณูป โภค
ภำยในทรัพย์สินดังกล่ำว และเป็ นผู้ดำเนินกำรติดต่อประสำนงำนระหว่ำงผู้จัดกำร
กองทรัสต์และผู้เช่ำ รวมทัง้ รับผิดชอบและนำส่งภำษี โรงเรื อนและที่ดิน และ/หรื อ ภำษี
บำรุงท้ องถิ่นในทรัพย์สนิ ที่บริ หำรจัดกำร
นอกจำกนี ้ อมตะ ซัมมิท ตกลงจะดำเนินกำรจัดหำและจัดทำประกันภัยในทรัพย์สิน
หลักที่กองทรัสต์ลงทุนครัง้ แรกตำมนโยบำยกำรจัดทำประกันภัยที่ผ้ จู ดั กำรกองทรัสต์
ก ำหนดด้ วยค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยของผู้ บริ ห ำรอสัง หำริ ม ทรั พ ย์ โดยประกั น ภัย ดัง กล่ ำ วมี
รำยละเอียดที่เกี่ยวข้ อง ดังต่อไปนี ้
(ก)

ประกันภัยควำมเสีย่ งภัยทรัพย์สนิ (All Risks Insurance)
 ผู้เอำประกันภัยร่วม: ผู้ให้ ก้ ู และทรัสตีในนำมของกองทรัสต์
 ผู้รับผลประโยชน์: ผู้ให้ ก้ ู (ทรัสตีกระทำในนำมของกองทรัสต์ในกรณีที่ไม่
มีกำรกู้ยืม)
 ผู้รับผิดชอบชำระเบี ้ยประกัน: ผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์
 ทุนประกันมีจำนวนไม่น้อยกว่ำมูลค่ำทรัพย์สินทดแทนทรัพย์สินที่เช่ำซึ่ง
เป็ นมูลค่ำที่ยงั ไม่หกั ค่ำเสือ่ มรำคำที่เกี่ยวข้ อง (Full Replacement Cost)
ของทรัพย์สนิ ที่เช่ำ

(ข)

ประกันภัยควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก (Public Liability Insurance)
 ผู้เอำประกันภัย: ทรัสตีกระทำในนำมของกองทรัสต์
 ผู้รับผลประโยชน์: บุคคลภำยนอก
 ผู้รับผิดชอบชำระเบี ้ยประกัน: ผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์

ในระหว่ำงที่อมตะ ซัมมิท กำลังดำเนินกำรตำมสัญญำจะซื ้อจะขำยทรัพย์สินในนิคม
อุตสำหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี สัญญำเช่ำที่ดินและอำคำรในนิคมอุตสำหกรรม
อมตะนคร จังหวัดชลบุรี และสัญญำเช่ำที่ดินและอำคำรในนิคมอุตสำหกรรมอมตะซิตี ้
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จัง หวัด ระยอง ในกำรด ำเนิ น กำรเปลี่ย นแปลงรำยละเอี ย ดในประกัน ภัย เกี่ ย วกับ
ทรั พย์ สินที่จะยังคงมีผลใช้ บงั คับภำยหลังจำกจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ และวันจด
ทะเบียนกำรเช่ำ อมตะ ซัมมิท ตกลงจะดำเนินกำรตำมสัญญำตกลงกระทำกำร
ทังนี
้ ้ ในกำรชำระเบี ้ยประกันภัยข้ ำงต้ น หำกกำรทำกรมธรรม์ประกันภัยในทรัพย์สินปี
ใด มีเบี ้ยประกันที่สงู กว่ำปกติอย่ำงมีนยั สำคัญ ให้ ผ้ บู ริ หำรอสังหำริ มทรัพย์เสนอให้
ผู้จดั กำรกองทรัสต์ และทรัสตีพิจำรณำเห็นชอบก่อน
นอกจำกนี ้ ผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์จะต้ องนำส่งกรมธรรม์ประกันภัย หลักฐำนกำร
ชำระเงิน หรื อเอกสำรอื่นใดอันเกี่ยวข้ องกับกำรจัดทำประกันภัยดังกล่ำวให้ แก่ผ้ จู ดั กำร
กองทรัสต์ และทรัสตีภำยใน 30 วันนับแต่วนั ที่จดั ทำกรมธรรม์ประกันภัย
ค่ าใช้ จ่ายในการดูแล
ทรัพย์ สิน

 อมตะ ซัมมิท จะเป็ นผู้รับผิดชอบค่ ำใช้ จ่ำยในกำรดูแลบริ หำรจัดกำร ซ่อมแซม
และบำรุ งรั กษำทรั พย์ สิน (Maintenance) ในส่วนที่ไม่ใช่สำระสำคัญ (Minor
Repair or Maintenance) และอยู่นอกเหนือหน้ ำที่ในกำรบำรุ งรักษำของผู้เช่ำ
ภำยใต้ สญ
ั ญำเช่ำ
ทังนี
้ ้ เพื่อควำมชัดเจนในข้ อสัญญำนี ้ ให้ คำว่ำ “กำรดูแลบริ หำรจัดกำร ซ่อมแซม
และบำรุ งรักษำทรัพย์สิน (Minor Repair or Maintenance)” หมำยควำมว่ำ
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรซ่อมแซมบำรุ งรั กษำ ปรั บปรุ งและเปลี่ยนทรั พย์ สิน ในส่วนที่
นอกเหนื อ จำกกำรซ่ อ มแซมและบ ำรุ ง รั ก ษำอสัง หำริ ม ทรั พ ย์ ใ นส่ ว นที่ เ ป็ น
สำระสำคัญ ซึ่งรวมถึงกำรซ่อมแซม บำรุ งรักษำ ปรับปรุ งและเปลี่ยนทรัพย์สิน ที่
อยู่นอกเหนือแนวขอบเขตของอำคำรหลัก เช่น รัว้ , ลำนจอดรถ, ทำงเท้ ำ, ถนน,
ป้อมยำม, พื ้นที่สเี ขียว เป็ นต้ น รวมทัง้ ซ่อมแซม บำรุ งรักษำ ปรับปรุ งและเปลี่ยน
ทรัพย์สนิ ในอำคำรอื่นๆ และระบบต่ำงๆ ที่อยูภ่ ำยนอกอำคำรหลัก กำรดูแลรักษำ
ควำมสะอำด กำรดูแลรักษำสวนและภูมิทศั น์ กำรรักษำควำมปลอดภัย กำรดูแล
บำรุ งรักษำวัสดุอุปกรณ์ ต่ำงๆ ภำยในอำคำรหลัก และภำยนอกอำคำรโรงงำน
ทัง้ นี ้ กำรซ่ อ มแซม บ ำรุ ง รั ก ษำ ปรั บ ปรุ ง และเปลี่ ย นทรั พ ย์ สิ น จะต้ อ งท ำให้
ทรัพย์สนิ อยูใ่ นสภำพที่ใช้ งำนได้ ไม่แตกต่ำงไปจำกเดิม
 อมตะ ซัมมิท ตกลงที่จะจัดให้ มี และเป็ นผู้รับผิดชอบค่ำใช้ จ่ำยในกำรดูแลรักษำ
ควำมปลอดภัยภำยในพื ้นที่ทรัพย์สินตำมรำยละเอียดที่กำหนดในสัญญำเช่ำแต่
ละฉบับ
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การพิจารณาผลการ
ดาเนินงานของผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์

1.

ผู้จัดกำรกองทรั สต์ มี อำนำจในกำรพิจ ำรณำผลกำรด ำเนิน งำนของผู้บ ริ ห ำร
อสังหำริ มทรัพย์ ในทุกระยะเวลำรอบ 3 ปี บัญชีของกองทรัสต์ ตลอดอำยุของ
สัญญำแต่งตังผู
้ ้ บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์
โดยในกำรพิจำรณำผลกำรดำเนินงำนครัง้ แรก ผู้จัดกำรกองทรัสต์จะพิจำรณำ
ผลกำรดำเนินงำนของผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ ในระหว่ำงวันที่กองทรัสต์เข้ ำ
ลงทุนครัง้ แรก ถึงวันที่ []
อย่ำงไรก็ดี นอกเหนือจำกกำรพิจำรณำผลกำรดำเนินงำนดังกล่ำว บริ ษัทฯ จะมี
กำรด ำเนิ น งำนติ ด ตำมและเก็ บ ข้ อมู ล ผลกำรด ำเนิ น งำนของผู้ บริ หำร
อสังหำริ มทรัพย์ในแต่ละปี

2.

ผู้ จั ด กำรกองทรั ส ต์ อ ำจพิ จ ำรณำเลิ ก สั ญ ญำฉบั บ นี โ้ ดยแจ้ งให้ ผู้ บริ ห ำร
อสังหำริ มทรัพย์ทรำบล่วงหน้ ำเป็ นลำยลักษณ์ อกั ษรไม่น้อยกว่ำ 30 วัน โดยที่
ผู้บ ริ ห ำรอสัง หำริ ม ทรั พ ย์ ไม่ มี สิ ท ธิ เ รี ย กค่ำ เสีย หำย ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ย หรื อ เงิ น หรื อ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นใดจำกคูส่ ญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึง่ ได้ หำกปรำกฏว่ำ
(ก)

รำยได้ จำกกำรดำเนินงำนโดยเฉลี่ยต่อปี ในช่วงระยะเวลำกำรพิจำรณำ
ผลกำรดำเนินงำนตำมรอบที่กำหนดข้ ำ งต้ นนัน้ ๆ ต่ำกว่ำ (1) ร้ อยละ
[60] ของรำยได้ จ ำกกำรด ำเนิ น งำนของระยะเวลำ 1 ปี ตัง้ แต่ วัน ที่
กองทรัสต์เข้ ำลงทุนครั ง้ แรก หรื อ (2) ร้ อยละ [60] ของประมำณกำร
รำยได้ จำกกำรดำเนินงำนโดยเฉลี่ยตำมแผนกำรดำเนินงำนประจำปี ที่
ได้ รับอนุมตั ิจำกกองทรัสต์ในแต่ละปี สำหรับช่วงระยะเวลำกำรพิจำรณำ
ผลกำรดำเนินงำนตำมรอบที่กำหนดในข้ อ 1. และ

(ข)

รำยได้ จำกกำรดำเนินงำนโดยเฉลี่ยต่อปี ในช่วงระยะเวลำกำรพิจำรณำ
ผลกำรดำเนินงำนตำมรอบที่กำหนดข้ ำงต้ นนัน้ ๆ รวมกับระยะเวลำ 1 ปี
นับจำกวันที่ครบกำหนดเวลำตำมรอบที่กำหนดข้ ำงต้ นนัน้ ๆ (ซึ่งเป็ น
ระยะเวลำสำหรับกำรแก้ ไขเหตุกำรณ์ตำมข้ อ (ก) ข้ ำงต้ น) ยังคงต่ำกว่ำ
(1) ร้ อยละ [60] ของรำยได้ จำกกำรดำเนินงำนของระยะเวลำ 1 ปี ตังแต่
้
วันที่กองทรัสต์เข้ ำลงทุนครัง้ แรก หรื อ (2) ร้ อยละ [60] ของประมำณกำร
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รำยได้ จำกกำรดำเนินงำนโดยเฉลี่ยตำมแผนกำรดำเนินงำนประจำปี ที่
ได้ รับอนุมตั ิจำกกองทรัสต์ในแต่ละปี สำหรับช่วงระยะเวลำกำรพิจำรณำ
ผลกำรดำเนินงำนตำมรอบที่กำหนดในข้ อ 1.
ทังนี
้ ้ เหตุในกำรเลิกสัญญำดังกล่ำวไม่นำมำใช้ กบั กรณีที่เกิดเหตุสดุ วิสยั จำกภัย
ธรรมชำติ หรื อเหตุกำรณ์ ทำงกำรเมืองอย่ำงร้ ำยแรงและส่งผลกระทบต่อกำร
ประกอบกิจกำรของอสังหำริ มทรัพย์ โดยในกรณีที่เกิดเหตุกำรณ์ ดงั กล่ำว ให้
ผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์แจ้ งให้ ทรัสตีและผู้จดั กำรกองทรัสต์ภำยใน 15 วันนับ
แต่เกิดเหตุดงั กล่ำว และในกรณีที่เหตุสดุ วิสยั ดังกล่ำวดำรงอยูเ่ ป็ นระยะเวลำเกิน
กว่ำ 6 เดือ นนับจำกวันที่ ผ้ ูบริ ห ำรอสังหำริ ม ทรั พย์ แจ้ งให้ ทรั สตี และผู้จัดกำร
กองทรัสต์ เหตุในกำรพิจำรณำเลิกสัญญำฉบับนี ้เพรำะผลกำรดำเนินงำนของ
ผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ ให้ เป็ นไปตำมที่คสู่ ญ
ั ญำตกลงกันต่อไป
3.

ผู้จัดกำรกองทรัสต์อำจขอให้ ผ้ บู ริ หำรอสังหำริ มทรัพย์จัดเตรี ยมเอกสำรข้ อมูล
รำยได้ จ ำกกำรด ำเนิ น งำนในปี แรก หรื อ ข้ อ มูลประมำณกำรรำยได้ จ ำกกำร
ดำเนินงำนตำมแผนกำรดำเนินงำนประจำปี ที่ได้ รับอนุมตั จิ ำกกองทรัสต์ในแต่ละ
ปี หรื อข้ อมูลรำยได้ จำกกำรดำเนินงำนโดยเฉลี่ยในช่วงระยะเวลำกำรพิจำรณำ
ผลกำรดำเนินงำนตำมรอบที่กำหนดในข้ อ 1. โดยผู้บริ หำรอสังหำริ มทรั พย์
จะต้ องจัดเตรี ยมเอกสำรข้ อมูลดังกล่ำวให้ แก่ผ้ จู ดั กำรกองทรั สต์ ภำยใน 45 วัน
นับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำกผู้จดั กำรกองทรัสต์

มาตรการป้องกันความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์

ในกระบวนกำรจั ด หำผู้ เช่ ำ เพื่ อ เช่ ำ อสั ง หำริ มทรั พ ย์ ข องกองทรั ส ต์ ผู้ บริ หำร
อสังหำริ มทรัพย์ตกลงที่จะดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
1.

อมตะ ซั ม มิ ท จะต้ องสอบถำมควำมต้ องกำรที่ แ ท้ จริ ง ของผู้ สนใจจะเช่ ำ
อสัง หำริ มทรั พ ย์ ว่ำ อสัง หำริ ม ทรั พ ย์ ข องกองทรั สต์ หรื ออสังหำริ มทรั พย์ ข อง
ผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์อนั ไหนมีคณ
ุ สมบัติตรงต่อควำมต้ องกำรของผู้สนใจจะ
เช่ำ

2.

ในกรณีที่อสังหำริ มทรัพย์ของกองทรัสต์และอสังหำริ มทรัพย์ของอมตะ ซัมมิท
ต่ำงมีลกั ษณะและคุณสมบัติตรงต่อควำมต้ องกำรของผู้สนใจจะเช่ำ ผู้บริ หำร
อสังหำริ มทรัพย์จะต้ องเสนอข้ อมูลเกี่ยวข้ องกับอสังหำริ มทรัพย์ของกองทรัสต์
และอสังหำริ มทรั พย์ ของตนให้ แก่ผ้ สู นใจจะเช่ำพร้ อมกัน โดยในกำรนำเสนอ
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ข้ อมูลนัน้ อมตะ ซัมมิทจะนำเสนอในรู ปแบบใบเสนอรำยละเอียดทรัพย์สิ นทัง้
ของกองทรัสต์และผู้สนับสนุน ซึง่ แสดงได้ วำ่ ผู้สนใจจะเช่ำได้ พิจำรณำข้ อมูลของ
ทรัพย์สนิ ทังหมดพร้
้
อมกัน นอกจำกนี ้ต้ องดำเนินกำรให้ ผ้ สู นใจจะเช่ำระบุผลกำร
ตัดสินใจพร้ อมทังเหตุ
้ ผลไว้ ในใบเสนอดังกล่ำว
อย่ำงไรก็ดี ในกรณีที่อสังหำริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ไม่มีลกั ษณะและคุณสมบัติ
ตรงต่อควำมต้ องกำรของผู้สนใจจะเช่ำ ให้ อมตะ ซัมมิทยังคงต้ องนำเสนอข้ อมูล
เกี่ยวกับอสังหำริ มทรัพย์ของกองทรั สต์ให้ ผ้ สู นใจจะเช่ำพิจำรณำด้ วย เว้ นแต่
ผู้สนใจจะเช่ำจะแจ้ งให้ อมตะ ซัมมิททรำบโดยชัดแจ้ งว่ำไม่ประสงค์จะพิจำรณำ
ข้ อมูลของอสังหำริ มทรัพย์ของกองทรัสต์
ทัง้ นี ้ อมตะ ซัม มิ ทจะเก็ บ รั กษำหลัก ฐำนใบเสนอรำยละเอี ยดทรั พ ย์ สิน และ
เอกสำรที่เกี่ยวข้ องซึ่งตนได้ มีกำรนำเสนอให้ แก่ผ้ สู นใจจะเช่ำไว้ เพื่อให้ บริ ษัทฯ
ทรัสตี และ/หรื อตัวแทนของบริ ษัทฯหรื อทรัสตี สำมำรถเข้ ำตรวจสอบได้
3.

ในกำรนำเสนอข้ อมูลด้ ำนรำคำค่ำเช่ำทรัพย์สินของอมตะ ซัม มิท อมตะ ซัมมิ
ทตกลงที่ จ ะไม่ น ำเสนอรำคำในรำคำต่ ำ กว่ ำ รำคำเสนอของทรั พ ย์ สิ น ของ
กองทรั สต์ ที่มี ลกั ษณะ และอยู่ในทำเลที่ใกล้ เ คียงกัน และกำรน ำเสนอรำคำ
ข้ ำงต้ น อมตะ ซัมมิทจะไม่กระทำไปโดยประสงค์ให้ ผ้ สู นใจจะเช่ำตัดสินใจเลือก
เช่ำทรัพย์สนิ ของอมตะ ซัมมิทมำกกว่ำทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์

มาตรการในการตรวจสอบ ในกำรป้องกันควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ ผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ ตกลงที่จะให้ ทรัส
ความขัดแย้ งทาง
ตี ผู้ จั ด กำรกองทรั ส ต์ และ/หรื อ ตัว แทนของผู้จั ด กำรกองทรั ส ต์ ตรวจสอบกำร
ผลประโยชน์
ดำเนินงำนของผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ด้วยวิธีกำรดังนี ้
1.

ผู้จัดกำรกองทรัสต์ จะดำเนินกำรเข้ ำตรวจสอบ หรื อดำเนินกำรให้ ทรัสตี และ/
หรื อตัวแทนของผู้จดั กำรกองทรัสต์ หรื อทรัสตี เข้ ำตรวจสอบทรัพย์สินและกำร
จัดกำรดูแลทรัพย์สนิ ของผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ได้ โดยไม่ต้องมีกำรบอกกล่ำว
ให้ ผ้ บู ริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ทรำบล่วงหน้ ำ (Surprise Check)อย่ำงน้ อยปี ละ 1
ครัง้

2.

ในกรณี ที่ ไ ด้ รั บ กำรร้ องขอจำกทรั ส ตี ห รื อผู้ จั ด กำรกองทรั ส ต์ ผู้ บริ หำร
อสังหำริ มทรัพย์ตกลงที่จะให้ ควำมร่วมมือแก่ทรัสตี ผู้จดั กำรกองทรัสต์ และ/หรื อ
ตัว แทนของทรั สตี ห รื อผู้จัด กำรกองทรั สต์ ในกำรจัดท ำแบบสอบถำมควำม
คิ ด เห็ น ผู้ เช่ ำ และ/หรื อผู้ สนใจจะเช่ ำ ในอสั ง หำริ มทรั พ ย์ ข องผู้ บริ หำร
อสังหำริ มทรัพย์ ว่ำในกระบวนกำรจัดหำผู้เช่ำ ผู้เช่ำและ/หรื อผู้สนใจจะเช่ำได้ รับ
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ข้ อมูลเกี่ยวกับอสังหำริ มทรัพย์ของกองทรัสต์อย่ำงครบถ้ วนเพื่อพิจำรณำก่อน
ตัดสินใจเช่ำพื ้นที่หรื อไม่
3.

ผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ ตกลงที่จะจัดทำรำยงำนซึ่งแสดงข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับ
กำรจัดหำผู้เช่ำของตนให้ แก่บริ ษัทฯ เป็ นรำยเดือน นับจำกวันที่กองทรัสต์ได้ เข้ ำ
ลงทุนในทรัพย์สนิ หลักที่ลงทุนครัง้ แรกซึ่งระบุไว้ ในแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลและ
หนังสือชี ช้ วนของกองทรั สต์ ทัง้ นี ้ รำยงำนดังกล่ำวจะประกอบไปด้ วยข้ อมูล
ดังต่อไปนี ้
(ก)

(ข)

4.

ภำพรวมของผู้ที่สนใจจะเข้ ำมำเช่ำพื ้นที่ โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
(ก.1) สถำนะทรั พ ย์ สิ น ทั ง้ หมดของกองทรั ส ต์ แ ละของผู้ บริ หำร
อสังหำริ มทรัพย์ โดยแบ่งเป็ นทรัพย์สินที่ผ้ เู ช่ำจะครบกำหนดอำยุ
สัญญำเช่ำภำยใน 3 เดือน และ 6 เดือน ทรัพย์สินที่ผ้ เู ช่ำจะครบ
กำหนดอำยุสญ
ั ญำเช่ำ และทรัพย์สนิ ที่ไม่ปรำกฏว่ำมีผ้ เู ช่ำอยู่
(ก.2) รำยงำนสถำนะของกำรต่อสัญญำเช่ำของผู้เช่ำรำยเดิม
(ก.3) รำยงำนกำรขำย ให้ เช่ำกับผู้เช่ำรำยใหม่
(ก.4) รำยชื่อผู้สนใจเช่ำทรัพย์สนิ แต่ละรำยกำร
ข้ อ มูลซึ่ง ผู้บ ริ ห ำรอสัง หำริ ม ทรั พ ย์ น ำเสนอต่อ ผู้สนใจจะเช่ ำ พื น้ ที่ ซึ่ ง
รวมถึงอัตรำค่ำเช่ำที่เสนอ เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ ให้ รวมถึงผลของกำรนำเสนอ
ข้ อมูลต่อผู้สนใจจะเช่ำพื ้นที่

ผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ ตกลงที่จะจัดทำรำยงำนซึ่งแสดงข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับ
อสั ง หำริ มทรั พ ย์ ข องผู้ บริ หำรอสั ง หำริ มทรั พ ย์ ซึ่ ง อยู่ น อกเหนื อ ไปจำก
อสังหำริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์เ ข้ ำลงทุน ให้ แก่ผ้ จู ดั กำรกองทรัสต์ เป็ นรำยไตรมำ
สนับจำกวันที่กองทรัสต์ได้ เข้ ำลงทุนในทรัพย์สนิ หลักที่ลงทุนครัง้ แรกซึง่ ระบุไว้ ใน
แบบแสดงรำยกำรข้ อมูล และหนังสือชีช้ วนของกองทรัสต์ เว้ นแต่จะได้ รับกำร
ร้ องขอจำกทรัสตีหรื อผู้จดั กำรกองทรัสต์ให้ ผ้ บู ริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ส่ งรำยงำน
นันเป็
้ นรำยเดือน โดยรำยงำนนันจะประกอบไปด้
้
วยข้ อมูลดังต่อไปนี ้
(ก)
(ข)
(ค)
(ง)
(จ)

ขนำดและจ ำนวนอสังหำริ มทรั พย์ ของผู้บริ หำรอสัง หำริ ม ทรั พย์ ซึ่งอยู่
นอกเหนือไปจำกอสังหำริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์เข้ ำลงทุน
อัตรำกำรปล่อยเช่ำพื ้นที่ (Occupancy rate) ที่ผำ่ นมำ
รำคำค่ำเช่ำพื ้นที่ (Rental rate)
รำยนำมผู้เช่ำพื ้นที่แต่ละรำย
วันเริ่ มต้ นและวันสิ ้นสุดสัญญำเช่ำ และ
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(ฉ)
(ช)

ข้ อมูลอื่นที่ทรัสตีร้องขอโดยมีเหตุผลสมควร
รำยละเอียดทรัพย์สนิ และที่ตงั ้

ทัง้ นี ้ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นกำรด ำเนิ น กำรตำมมำตรกำรที่ ก ล่ ำ วมำข้ ำงต้ น ผู้จัด กำร
กองทรั ส ต์ ตกลงที่ จ ะด ำเนิ น กำรเกี่ ย วกับ ข้ อมู ล ซึ่ ง จะได้ รั บ มำและเกี่ ย วข้ อ งกั บ
อสังหำริ มทรัพย์ของผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ ดังนี ้
1.

2.

การกาหนดให้ กรรมการ
ผู้จัดการ และผู้บริหาร ของ
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
เปิ ดเผยรายงานการถือ
หลักทรัพย์

ผู้จดั กำรกองทรัสต์ จะเก็บรักษำข้ อมูลต่ำงๆที่เกี่ยวข้ องกับอสังหำริ มทรัพย์ของ
ผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ ไว้ เป็ นควำมลับ แต่อย่ำงไรก็ดี ข้ อตกลงดังกล่ำวไม่
รวมถึงกรณีที่ ผู้จดั กำรกองทรัสต์ ต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลต่อบุคคลต่อไปนี ้เพรำะเหตุ
ดังนี ้
(ก) เปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่ำวให้ แก่ทรั สตีเพื่อประโยชน์ของกองทรั สต์ เท่ำนัน้
และในกำรเปิ ดเผยนัน้ ผู้จดั กำรกองทรัสต์จะตกลงกับทรัสตีให้ เก็บรักษำ
ควำมลับในข้ อมูลดังกล่ำวเหมือนกับผู้จดั กำรกองทรัสต์
(ข) เปิ ดเผยข้ อมูลต่อบุคคลภำยนอกเพรำะเหตุ
(ข.1) กฎหมำยทรั สต์ กฎหมำยหลัก ทรั พ ย์ และกฎหมำยอื่ น ใดที่
กำหนดให้ ผ้ จู ดั กำรกองทรัสต์เปิ ดเผย
(ข.2) เจ้ ำหน้ ำที่ตำมกฎหมำย หรื อคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลัก ทรั พ ย์ หรื อ คณะกรรมกำรอื่ น ใด ก ำหนดให้
เปิ ดเผย หรื อ
(ข.3) ผู้จดั กำรกองทรัสต์ เปิ ดเผยเพรำะปฏิบตั ิตำมคำพิพำกษำของ
ศำล คำสัง่ ของศำล หรื อคำสัง่ ของเจ้ ำหน้ ำที่ตำมกฎหมำย
ผู้จดั กำรกองทรัสต์ จะไม่นำข้ อมูลที่ได้ มำจำกผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ไปใช้ ใน
กำรชัก ชวน โน้ ม น้ ำ ว หรื อจูง ใจให้ ผ้ ูเ ช่ ำเดิ มในอสัง หำริ มทรั พย์ ข องผู้บริ ห ำร
อสังหำริ มทรัพย์ มำเช่ำอสังหำริ มทรัพย์ของกองทรัสต์

ผู้บริ หำรอสัง หำริ มทรั พ ย์ ต กลงที่ จะก ำหนดให้ กรรมกำร ผู้จัดกำร ผู้ด ำรงต ำแหน่ง
บริ หำรสี่รำยแรกนับต่อจำกผู้จดั กำรลงมำและผู้ดำรงตำแหน่ง ระดับบริ หำรในสำยงำน
บั ญ ชี ห รื อกำรเงิ น ที่ เ ป็ นระดั บ ผู้ จั ด กำรฝ่ ำยขึ น้ ไปหรื อเที ย บเท่ ำ ของผู้ บริ หำร
อสังหำริ มทรัพย์ จัดทำและเปิ ดเผยรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ (หุ้น หน่วยทรัสต์ หรื อ
หลักทรัพย์แปลงสภำพ) ของตนและของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะซึ่งถื อ
หลักทรัพย์ในนิติบคุ คลนัน้ ตลอดจนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์ดงั กล่ำว ให้ แก่
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ผู้จดั กำรกองทรัสต์ทรำบ โดยในกำรรำยงำนนัน้ บุคคลดังกล่ำวจะใช้ แบบฟอร์ มตำมที่
ประกำศสำนักงำน ก.ล.ต. เกี่ยวกับกำรจัดทำและเปิ ดเผยรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ของ
กรรมกำร ผู้บริ หำรและผู้สอบบัญชี กำหนด หรื อแบบฟอร์ มตำมที่ผ้ ูจัดกำรกองทรัสต์
เห็นสมควร
การสิน้ สุดของสัญญา

สัญญำฉบับนี ้อำจถูกยกเลิกได้ โดยคู่สญ
ั ญำฝ่ ำยใดฝ่ ำยหนึ่งหำกเกิดเหตุกำรณ์ ใด ๆ
ดังต่อไปนี ้ ทังนี
้ ้ ให้ คสู่ ญ
ั ญำที่เกี่ยวข้ องแจ้ งกำรบอกเลิกสัญญำให้ แก่ค่สู ญ
ั ญำฝ่ ำยหนึ่ง
ทรำบล่วงหน้ ำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน
1.

ผู้จดั กำรกองทรัสต์มีสทิ ธิบอกเลิกสัญญำได้ ในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
(ก)

ผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ถกู ศำลสัง่ พิทกั ษ์ ทรัพย์เด็ดขำด หรื อถูกศำลสัง่
ให้ ล้มละลำย หรื ออยูใ่ นขันตอนกำรเลิ
้
กบริ ษัท กำรชำระบัญชี

(ข)

มีก ำรร้ องขอให้ ฟื้นฟูกิจ กำรของผู้ บริ ห ำรอสังหำริ มทรั พ ย์ ต่อศำลหรื อ
หน่ว ยงำนรำชกำรที่ เ กี่ ย วข้ อ งซึ่ง ส่ง ผลกระทบต่ อ ควำมสำมำรถของ
ผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ในกำรชำระหนี ้หรื อปฏิบตั ิตำมสัญญำฉบับนี ้

(ค)

ผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์เปลี่ยนแปลงโครงสร้ ำงผู้ถือหุ้น เว้ นแต่กำรทำ
กำรเสนอขำยหุ้นต่อประชำชน และ/หรื อเปลี่ยนแปลงโครงสร้ ำงผู้บริ หำร
ในส่ว นที่ เ ป็ นสำระส ำคัญ อัน ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบในทำงลบอย่ ำ งมี
นัยสำคัญกับกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ของผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ตำมสัญญำนี ้

(ง)

ผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ไม่ปฏิบตั ิหน้ ำที่ตำมที่กำหนดในสัญญำฉบับนี ้
ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับกำรเงินของกองทรัสต์โดยจงใจหรื อโดยทุจริ ต

(จ)

ผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ไม่ปฏิบตั ิตำมข้ อตกลงที่กำหนดภำยใต้ สญ
ั ญำ
ตกลงกระทำกำร ฉบับลงวันที่ [] ระหว่ำงผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ กับ
กองทรัสต์

2.

ผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์มีสทิ ธิเลิกสัญญำได้ ในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
(ก)

ผู้จัดกำรกองทรั สต์ ถูกศำลสั่งพิทักษ์ ท รั พย์ เด็ด ขำด หรื อถูก ศำลสัง่ ให้
ล้ มละลำย หรื ออยูใ่ นขันตอนกำรเลิ
้
กบริ ษัท กำรชำระบัญชี

(ข)

มีกำรร้ องขอให้ ฟืน้ ฟูกิจกำรของผู้จดั กำรกองทรัสต์ต่อศำลหรื อหน่วยงำน
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รำชกำรที่เกี่ยวข้ อง
(ค)

ผู้จัดกำรกองทรัสต์ไม่บริ หำรจัดกำรกองทรัสต์ตำมที่กำหนดในสัญญำ
ก่อตังทรั
้ สต์ และหนังสือชี ้ชวนอันเป็ นผลให้ เกิดควำมเสียหำยต่อชื่อเสียง
ของผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์อย่ำงมีนยั สำคัญ

(ง)

ผู้จดั กำรกองทรัสต์มิได้ ดำเนินกำรเป็ นผู้จัดกำรกองทรัสต์ของกองทรัสต์
อีกต่อไป

3.

คูส่ ญ
ั ญำฝ่ ำยใดฝ่ ำยหนึง่ มีสทิ ธิเลิกสัญญำได้ ในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
(ก)

มีกำรเลิกกองทรัสต์ตำมที่กำหนดไว้ ในสัญญำก่อตังทรั
้ สต์ของกองทรัสต์
หรื อในกรณีที่มีกำรเลิกกองทรัสต์ตำมที่กฎหมำยกำหนด

(ข)

ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ถกู ทำลำยทังหมดหรื
้
อได้ รับควำมเสียหำยอย่ำงมี
นัยสำคัญและกองทรัสต์ไม่ประสงค์ที่จะจัดหำประโยชน์ในทรัพย์สินของ
กองทรั สต์ ดังกล่ำ วอีกต่อไป อันเป็ นผลให้ ผ้ ูบริ หำรอสังหำริ มทรั พย์ ไม่
สำมำรถปฏิบตั ิตำมหน้ ำที่ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ [] ได้ อีกต่อไป

(ค)

เมื่อมีกำรเปลีย่ นแปลงของกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องอันทำให้ ค่สู ญ
ั ญำฝ่ ำยใด
ฝ่ ำยหนึ่งไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ ำที่ของตนในส่วนที่ เป็ นสำระสำคัญของ
สัญญำนี ้

(ง)

คู่สัญ ญำฝ่ ำยใดฝ่ ำยหนึ่ ง ฝ่ ำฝื นหรื อ ไม่ป ฏิ บัติ ห น้ ำ ที่ ต ำมที่ ร ะบุไ ว้ ใ น
สัญญำฉบับนี ้หรื อปฏิบตั ิตำมหน้ ำที่ดงั กล่ำวไม่ครบถ้ วนสมบูรณ์ (เว้ นแต่
กรณี ที่ ก ำหนดในข้ อ [] ซึ่ ง กำรไม่ ป ฏิ บัติ ห น้ ำที่ ดัง กล่ำ วก่ อ ให้ เกิ ด
ผลกระทบในทำงลบอย่ำงมีนัยสำคัญต่อกองทรั สต์ หรื อทรั พย์ สินของ
กองทรัสต์ หรื อคู่สญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึ่งและคู่สญ
ั ญำดังกล่ำวไม่ดำเนินกำร
แก้ ไขเหตุผิดสัญญำดังกล่ำวภำยใน 90 วันนับจำกวันที่ได้ รับแจ้ งจำก
คูส่ ญ
ั ญำฝ่ ำยที่ไม่ผิดสัญญำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร

(จ)

ผู้จดั กำรกองทรัสต์ได้ ดำเนินกำรขำยทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ ทังหมดแก่
้
ผ้ ู
เช่ำเพียงรำยเดียวในครำวเดียว
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2.5

การซือ้ ทรัพย์ สนิ จากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์

2.5.1

ความสัมพันธ์
ในกำรเข้ ำลงทุนในทรัพย์สนิ หลักที่ลงทุนครัง้ แรก (ซึง่ ประกอบด้ วย ที่ดินและอำคำรบำงส่วนในเฟส 2, 6, 7, 8 และ 9
ในนิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร และที่ดินและอำคำรบำงส่วนในนิคมอุตสำหกรรมอมตะซิตี ้) ในครัง้ นี ้ กองทรัสต์จะซื ้อ
ทรัพย์สินดังกล่ำวจำกอมตะ ซัมมิท ซึ่งทำหน้ ำที่เป็ นผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ (Property Manager)
โดยอมตะ ซัมมิท และ บริ ษัท อมตะ ซัมมิท รี ทส์ แมเนจเม้ นท์ จำกัด ในฐำนะผู้จดั กำรกองทรัสต์ (REIT Manager) มี
ควำมสัมพันธ์ จำกกำรที่อมตะ ซัมมิท เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของผู้จดั กำรกองทรัสต์ โดยอมตะ ซัมมิทถือหุ้นในผู้จัดกำร
กองทรัสต์รวมกันคิดเป็ นร้ อยละ 99.997 ของจำนวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทดังกล่ำว

2.5.2

มูลค่ าของสิ่งตอบแทน ข้ อตกลงและเงื่อนไขในการเข้ าทารายการ
ในกำรเข้ ำลงทุนในทรัพย์สินหลักที่ลงทุนครัง้ แรกนี ้ กองทรัสต์จะชำระค่ำตอบแทนให้ แก่อมตะ ซัมมิทซึ่งเป็ นเจ้ ำของ
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่ำว เป็ นเงินสด เงินโอน หรื อเช็คในมูลค่ำจำนวนทังสิ
้ ้น [ไม่เกิน 4,750] ล้ ำนบำทโดยมี
ข้ อตกลงและเงื่อนไขในกำรเข้ ำทำรำยกำรที่สำคัญตำมที่ระบุไว้ ในส่วนที่ 2 ข้ อ 2.4 หัวข้ อ รำคำที่จะลงทุน และสรุ ป
สำระสำคัญของสัญญำที่ทำให้ ได้ มำซึง่ ทรัพย์สนิ ของแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลนี ้

2.5.3

ความเห็นชอบของที่ปรึกษาทางการเงินเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของราคาซือ้ ทรัพย์ สิน
ในกำรเข้ ำลงทุนในทรัพย์สนิ หลักที่ลงทุนครัง้ แรกนี ้ กองทรัสต์จะเข้ ำลงทุนกรรมสิทธิ์ในอสังหำริ มทรัพย์ และสิทธิกำร
เช่ ำ อสัง หำริ ม ทรั พ ย์ อ ำคำรโรงงำนในโครงกำรนิ ค มอุต สำหกรรมอมตะนคร จัง หวัด ชลบุรี แ ละโครงกำรนิ ค ม
อุตสำหกรรมอมตะซิตี ้ จังหวัดระยอง ในรำคำรวมกันสูงสุด ไม่เกิน 4,750 ล้ ำนบำท โดยในกำรกำหนดรำคำสุดท้ ำยที่
กองทรัสต์จะซื ้อทรัพย์สินหลักที่ลงทุนครัง้ แรกจำกอมตะซัมมิท นันจะอ้
้ ำงอิงจำกรำคำประเมินของทรัพย์สินที่จดั ทำ
โดยผู้ประเมินรำคำทรัพย์สนิ อิสระที่ได้ รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน ก.ล.ต. บริ ษัทฯ ในฐำนะผู้ก่อตังทรั
้ สต์และจะ
เข้ ำเป็ นผู้จดั กำรกองทรัสต์เมื่อกองทรัสต์จดั ตังขึ
้ ้นแล้ ว จะได้ พิจำรณำปั จจัยต่ำงๆ ที่มีควำมเกี่ยวข้ อง เช่น ภำวะตลำด
เงินตลำดทุนในช่วงที่มีกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ อัตรำผลตอบแทนในระดับที่เหมำะสมที่นกั ลงทุนจะได้ รับ ศักยภำพ
ในเชิงพำณิชย์ของทรัพย์สนิ อัตรำดอกเบี ้ยทังในประเทศและในตลำดโลก
้
อัตรำผลตอบแทนที่จะได้ จำกกำรลงทุนใน
หลักทรัพย์ประเภทตรำสำรทุน ตรำสำรหนี ้ รวมถึงกำรลงทุนทำงเลือกอื่นๆ และกำรสำรวจควำมต้ องกำรของนักลงทุน
(Bookbuilding)
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ทังนี
้ ้ สำหรับรำคำที่กองทรัสต์จะซื ้อทรัพย์สนิ หลักที่ลงทุนครัง้ แรกจำกอมตะ ซัมมิทที่รำคำรวมกั นสูงสุดไม่เกิน 4,750
ล้ ำนบำท ซึง่ เป็ นรำคำที่สงู กว่ำรำคำประเมินของทรัพย์สนิ ต่ำสุดที่จดั ทำโดยผู้ประเมินรำคำทรัพย์สนิ อิสระเกินกว่ำร้ อย
ละ 5 (สูงกว่ำรำคำประเมินของทรัพย์สินต่ำสุดที่จดั ทำโดยผู้ประเมินมูลค่ำรำคำทรัพย์สินอิสระประมำณ 248 ล้ ำน
บำท หรื อประมำณร้ อยละ 5.5) บริ ษัทฯ และที่ปรึ ก ษำทำงกำรเงิ นเห็นว่ำรำคำลงทุนสูง สุดดังกล่ำวเป็ นรำคำที่
เหมำะสมและสำมำรถยอมรับได้ เนื่องจำกหำกพิจำรณำจำกกรณีที่ไม่มีเงินกู้ยืม ประมำณกำรอัตรำประโยชน์ตอบ
แทนในปี แรกที่ผ้ ลู งทุนจะได้ รับจำกกำรลงทุนในกองทรัสต์ (เมื่อกองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินหลัก ที่ลงทุนครัง้ แรกที่
รำคำสูงสุด 4,750 ล้ ำนบำท) อยูท่ ี่ร้อยละ 6.93 ซึง่ มีควำมสมเหตุสมผลและสูงกว่ำเมื่อเทียบกับอัตรำผลตอบแทนใน
รูปเงินปั นผลจำกกำรลงทุนในกองทุนรวมอสังหำริ มทรัพย์ที่มีลกั ษณะที่ใกล้ เคียงกับทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์จะเข้ ำลงทุน
ซึง่ อยูท่ ี่ประมำณร้ อยละ 6.81 (คำนวณจำกอัตรำเงินปั นผล (Dividend Yield) เฉลีย่ ตำมมูลค่ำตลำด 1 ปี ย้ อนหลัง (1
ธันวำคม พ.ศ. 2556 - 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2557) ของกองทุนรวมอสังหำริ มทรัพย์ในโรงงำนและ/หรื อคลังสินค้ ำ
จำนวน 3 กอง (กองทุนรวมอสังหำริ มทรัพย์ไทคอน กองทุนรวมอสังหำริ มทรัพย์ทีพำร์ คโลจิส ติคส์ และกองทุนรวม
อสังหำริ มทรัพย์ และสิทธิกำรเช่ำ เอ็มเอฟซี อินดัสเตรี ยล อินเวสเมนท์) ที่มีลกั ษณะใกล้ เคียงกับทรัพย์สินที่กองทรัสต์
จะเข้ ำลงทุน ไม่มีกำรกู้ยืมเงินและจดทะเบียนซื ้อขำยในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเข้ ำจดทะเบียนมำไม่
น้ อยกว่ำ 1 ปี ก่อนวันที่ 1 ธันวำคม 2556 และมีกำรจ่ำยเงินปั นผลอย่ำงต่อเนื่อง โดยอ้ ำงอิงจำกข้ อมูลที่จัดทำและ
เปิ ดเผยโดยตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (http://www.set.or.th))
ทังนี
้ ้ หำกพิจำรณำประมำณกำรอัตรำประโยชน์ตอบแทนในปี แรกของกองทรัสต์ในกรณีมีกำรกู้ยืมเงินจะเท่ำกับร้ อย
ละ 8.039 แม้ วำ่ จะสูงกว่ำกรณีที่ไม่มีกำรกู้ยืมเงินร้ อยละ 6.93 แต่ผ้ ลู งทุนจะมีควำมเสี่ยงเพิ่มขึ ้นจำกกำรกู้ยืมเงินของ
กองทรัสต์ด้วยเช่นกัน
ในกรณีที่กองทรัสต์เข้ ำลงทุนในทรัพย์สินหลักที่ลงทุนครัง้ แรกที่รำคำ 4,750 ล้ ำนบำท จะทำให้ ประมำณกำรอัตรำ
ประโยชน์ ตอบแทนในปี แรกที่ผ้ ูลงทุนจะได้ รับจำกกำรลงทุนในกองทรั สต์ น้อยกว่ำ กรณี ที่กองทรั สต์ เข้ ำลงทุนใน
ทรัพย์สนิ หลักรำคำรวมกันในรำคำประเมินต่ำสุดที่ประมำณ 4,500 ล้ ำนบำท โดยอัตรำประโยชน์ตอบแทนในปี แรก
ของกรณีที่กองทรัสต์เข้ ำลงทุนในทรัพย์สนิ หลักรำคำรวมกันในรำคำประเมินตำ่ สุดที่ประมำณ 4,500 ล้ ำนบำทจะอยูท่ ี่
ร้ อยละ 8.72 ส่วนกรณีที่กองทรัสต์จะซื ้อทรัพย์สนิ หลักรำคำรวมกันสูงสุดไม่เกิน 4,750 ล้ ำนบำท อัตรำประโยชน์ตอบ
แทนในปี แรกจะอยู่ที่ร้อยละ 8.03 โดยสำมำรถสรุ ปรำยละเอียดเปรี ยบเทียบอัตรำประโยชน์ตอบแทนในปี แรกของ
กองทรัสต์ในกรณีตำ่ งๆ ดังนี ้
9

โดยกองทรัสต์จะมีกำรกู้ยืมเงินจำนวนไม่เกิน 1,200 ล้ ำนบำท หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 25 ของมูลค่ำทรัพย์สินรวมสูงสุดที่กองทรัสต์จะเข้ ำลงทุน
ครัง้ แรกเพื่อใช้ สำหรับกำรลงทุนในทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้ ำลงทุนครัง้ แรก
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ตารางที่ 31: รายละเอียดเปรียบเทียบอัตราประโยชน์ ตอบแทนในปี แรกของกองทรัสต์

กรณีที่กองทรัสต์จะซื ้อทรัพย์สนิ หลักใน

ราคาซือ้

อัตราประโยชน์ ตอบ
แทน

ผลตอบแทนที่
เทียบเคียงได้

4,750

8.03%

-

4,500

8.72%

-

4,750

6.93%

6.81%

รำคำสูงสุดโดยมีกำรกู้ยืมเงิน
กรณีที่กองทรัสต์ จะซื ้อทรัพย์ สินหลักใน
รำคำประเมินต่ำสุดโดยมีกำรกู้ยืมเงิน
กรณีที่กองทรัสต์ จะซื ้อทรัพย์ สินหลักใน
รำคำสูงสุดโดยไม่มีกำรกู้ยืมเงิน
หมำยเหตุ: กรณีที่กองทรัสต์ไม่สำมำรถจัดหำผู้เช่ำได้ ภำยหลังจำกสัญญำเช่ำที่อมตะ ซัมมิท เข้ ำมำเป็ นผู้เช่ำหรื อรับผิด ชอบชำระส่วน
ต่ำงของค่ำเช่ำตำมสัญญำตกลงกระทำกำรสิ ้นสุดลง อำจส่งผลกระทบต่ออัตรำประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ในปี ที่ 3
เป็ นต้ นไป

นอกจำกนี ้ ประมำณกำรอัตรำประโยชน์ตอบแทนจะขึ ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทำนในตลำดขณะที่ทำกำรเสนอขำย
โดยผ่ำนกำรสำรวจควำมต้ องกำรของนักลงทุน (Bookbuilding) ทังนี
้ ้อุปสงค์และอุปทำนในตลำดในขณะนันจะขึ
้
้นอยู่
กับภำวะตลำดและมีกำรเสนอขำยของกองทรัสต์อื่นๆในขณะนันหรื
้ อไม่ ตลอดจนผลตอบแทนของกองทรัสต์อื่นๆที่
เสนอขำย ณ เวลำนันด้
้ วย
ควำมเห็นบำงประกำรเกี่ยวกับมูลค่ำทรัพย์สนิ
บริ ษัทฯ และที่ปรึ กษำทำงกำรเงินมีควำมเห็ นว่ำมูลค่ำสูงสุดที่กองทรัสต์จะลงทุนสูงกว่ำรำคำประเมินของทรัพย์สิน
ต่ำสุดที่จัดทำโดยผู้ประเมินมูลค่ำรำคำทรั พย์ สินอิสระอย่ำงไม่มีนัยสำคัญ นอกเหนือจำกนัน้ กำรประเมินมูลค่ำ
ทรั พ ย์ สินของผู้ประเมิ นอิ สระซึ่ง ใช้ วิ ธีพิ จ ำรณำจำกรำยได้ (Income Approach) โดยวิ ธี คิ ด ลดกระแสเงิ น สด
(Discounted Cash Flow) ตังอยู
้ ่บนพื ้นฐำนกำรคำนวณที่สำคัญคือ เป็ นกำรกำหนดสมมติฐำนจำกรำยได้ ค่ำเช่ำ
ค่ำใช้ จ่ำยและสภำพอสังหำริ มทรัพย์ ณ วันที่ทำกำรประเมินรำคำเป็ นเกณฑ์ ซึ่งบริ ษัทฯ และที่ปรึ กษำทำงกำรเงินมี
ควำมเห็นว่ำทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์จะเข้ ำลงทุนยังมีโอกำสในกำรสร้ ำงรำยได้ เพิ่มเติม รวมถึง ควำมคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่ง
แตกต่ำงจำกสมมติฐำนผู้ประเมินอิสระ ดังนี ้
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1.

ทรัพย์สินหลักที่ลงทุนครัง้ แรกมีโอกำสเติบโตของค่ำเช่ำมำกกว่ำที่ผ้ ปู ระเมินใช้ เนื่องจำกหลังจำกวันที่ทำ
กำรประเมินรำคำ ทำงอมตะ คอร์ ปอเรชันได้ มีนโยบำยในกำรให้ อมตะ ซัมมิทพิจำรณำซื ้อหรื อเช่ำที่ดินเพื่อ
ทำกำรพัฒนำโรงงำนและคลังสินค้ ำให้ เช่ำภำยในนิคมอมตะนครและอมตะ ซิตี ้ก่อนบุคคลภำยนอก ซึ่งจะ
ทำให้ ในอนำคตอุปทำนส่วนใหญ่ของโรงงำนและคลังสินค้ ำให้ เช่ำภำยในนิคมอมตะนครและอมตะ ซิตี อ้ ยู่
กับอมตะ ซัมมิท และกองทรัสต์ซงึ่ ได้ สทิ ธิกำรเข้ ำลงทุน และสิทธิในกำรปฏิเสธก่อนในทรัพย์สินดังกล่ำว ซึ่ง
จะทำให้ กองทรัสต์และ/หรื ออมตะ ซัมมิทมีอำนำจในกำรต่อรองกับลูกค้ ำมำกยิ่งขึ ้นสำหรับหรับโรงงำนและ
คลังสินค้ ำในนิคมอมตะนครและอมตะ ซิตี ้ โดยจะทำให้ ทรัพย์สนิ หลักที่ลงทุนครัง้ แรกนันมี
้ โอกำสจะปรับค่ำ
เช่ำได้ มำกกว่ำที่คำดไว้ 2.

อัตรำคิดลดที่ผ้ ปู ระเมินอิสระใช้ ในกำรประเมินมูลค่ำทรัพย์สินนันอยู
้ ่ที่ร้อยละ

9.5 ถึง 10.5 ซึ่งอ้ ำงอิงจำกอัตรำผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบำลอำยุ 10 ปี และ 30 ปี ณ วันที่ 2 พฤษภำคม
2557 ที่ ร้ อยละ 3.70 และ 4.26 ต่ อ ปี ตำมล ำดับ ซึ่ ง ต่ อ มำเมื่ อ ภำวะเศรษฐกิ จและตลำดเงิ น มี ก ำร
เปลีย่ นแปลงซึง่ ทำให้ ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบำลอำยุ 10 ปี และ 30 ปี มีกำรเปลี่ยนแปลงเป็ นร้ อยละ 3.00
และ 3.86 ต่อปี ตำมลำดับ ณ วันที่ 28 พฤศจิกำยน 2557 (อ้ ำงอิงข้ อมูลจำก www.thaibma.or.th) ซึง่ จะทำ
ให้ อัตรำคิ ดลดที่ผ้ ูประเมินอิสระควรจะใช้ นนั ้ ลดลงบนค่ำชดเชยควำมเสี่ยงที่เท่ำกันและส่งผลให้ รำคำ
ประเมินสูงขึ ้น
กำรเปรี ยบเทียบกับผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงินอื่น
กำรลงทุนในหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์นนถื
ั ้ อว่ำเป็ นทำงเลือกกำรลงทุนที่มีรูปแบบควำมเสี่ยงและผลตอบแทนที่
แตกต่ำงจำกลงทุนในตรำสำรกำรลงทุนประเภทอื่นๆหลำยประเภท เช่น ตรำสำรทุนและตรำสำรหนี ้ซึ่งกำรลงทุนใน
หน่วยทรัสต์จะช่วยกระจำยควำมเสีย่ งจำกกำรลงทุน (Investment Diversification) ให้ แก่นกั ลงทุนได้ ในระดับหนึง่
นอกจำกนี ้ เมื่อเทียบกับอัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในทำงเลือกกำรลงทุนที่มีควำมเสี่ ยงที่น้อยกว่ำกำรลงทุนใน
หน่วยทรัสต์ เช่น หุ้นกู้ภำคเอกชน พบว่ำประมำณกำรอัตรำประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุนในปี แรก ที่ผ้ ลู งทุนจะ
ได้ รับจำกกำรลงทุนในกองทรัสต์จะมีอตั รำที่สงู กว่ำ เนื่องจำกกำรลงทุนในหน่วยทรัสต์นนมี
ั ้ ควำมเสี่ยงที่สงู กว่ำกำร
ลงทุนในหุ้นกู้ภำคเอกชนโดยอัตรำผลตอบแทนของกำรลงทุนที่มีควำมเสี่ยงต่ำกว่ำที่นำมำเปรี ยบเทียบสำมำรถสรุ ป
ได้ ดงั นี ้
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ตารางที่ 32: อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของการลงทุนทางเลือกอื่นที่มีความเสี่ยงน้ อยกว่ า
การลงทุนในหน่ วยทรัสต์
ทางเลือกการลงทุนที่นามาเปรียบเทียบ

อัตราผลตอบแทน

อัตรำผลตอบแทนของหุ้นกู้ภำคเอกชนอันดับควำมน่ำเชื่อถือ

5.51%

ระดับ BBB อำยุ 10 ปี (1)
อัตรำผลตอบแทนของหุ้นกู้ภำคเอกชนอันดับควำมน่ำเชื่อถือ

6.97%

ระดับ BBB อำยุ 30 ปี (1)
หมายเหตุ:
(1) เป็ นข้ อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2557 โดยอ้ ำงอิงจำก http://www.thaibma.or.th

อย่ำงไรก็ตำม ทำงเลือกกำรลงทุนที่นำมำเปรี ยบเทียบและแสดงดังมีรำยละเอียดข้ ำงต้ นจะมีลกั ษณะเฉพำะของกำร
ลงทุน (Investment Characteristics) ผลตอบแทนและควำมเสี่ยง (Risk and Return) รวมถึงลักษณะเฉพำะของ
สินทรัพย์ รองรับ (Underlying Assets) ที่แตกต่ำงไปจำกหน่วยทรัสต์ และทรั พย์สินของกองทรัสต์ ดังนัน้ กำร
เปรี ย บเที ย บประมำณกำรอัต รำประโยชน์ ต อบแทนและเงิ น ลดทุน ในปี แรกที่ผ้ ูลงทุนจะได้ รั บจำกกำรลงทุน ใน
กองทรัสต์กบั อัตรำผลตอบแทนของกำรลงทุนทำงเลือกจึงเป็ นกำรแสดงเพื่อเป็ นแนวทำงเท่ำนัน้ ผู้ลงทุนควรพิจำรณำ
ข้ อมูลอื่นๆ ที่ได้ มีกำรจัดทำและเปิ ดเผยในแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลฉบับนี ้ สภำวะตลำดเงินและตลำดทุนขณะที่มีกำร
เสนอขำยหน่วยทรัสต์ เป้ำหมำยกำรลงทุน กำรเปรี ยบเทียบผลตอบแทนจำกกำรลงทุน รวมถึงระดับควำมเสี่ยงที่ผ้ ู
ลงทุนยอมรับได้ (Risk Tolerance Level) เพื่อตัดสินใจในกำรลงทุนได้ อย่ำงเหมำะสม
ทังนี
้ ้ ด้ วยเหตุผลดังกล่ำวข้ ำงต้ น บริ ษัทฯ และที่ปรึ กษำทำงกำรเงินเห็นว่ำรำคำลงทุนสูงสุดดังกล่ำวเป็ นรำคำที่
เหมำะสมและสำมำรถยอมรับได้
2.5.4

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่ าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
บริ ษัทฯ และที่ปรึ กษำทำงกำรเงินเห็นว่ำโครงสร้ ำงของค่ำธรรมเนียมผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ ในส่วนอัตรำพื ้นฐำน
นันเป็
้ นไปตำมปกติวิสยั เทียบเคียงได้ กบั ค่ำธรรมเนียมผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ของกองทุนรวมอสังหำริ มทรัพย์อื่นใน
ประเทศที่ลงทุนในทรัพย์สนิ ประเภทเดียวกันกับทรัพย์สนิ หลักที่กองทรัสต์ลงทุนครัง้ แรก และสะท้ อนค่ำใช้ จ่ำยในกำร
บริ หำรทรัพย์สนิ ตำมปกติที่เกิดขึ ้นตำมที่ได้ กำหนดไว้ ในสัญญำแต่งตังผู
้ ้ บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ซึ่งได้ แก่ ค่ำซ่อมแซม
อำคำร ค่ำคอมมิชชัน่ ค่ำบริ กำรรักษำควำมปลอดภัย ค่ำโฆษณำและส่งเสริ มกำรขำย ค่ำเบี ้ยประกันภัย และค่ำภำษี
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โรงเรื อ น นอกเหนื อจำกนัน้ โครงสร้ ำงค่ำธรรมเนีย มผู้บริ หำรอสัง หำริ ม ทรั พย์ ยัง จัด ให้ มีค่ำธรรมเนีย มผู้บริ หำร
อสังหำริ มทรัพย์ ในส่วนค่ำธรรมเนียมพิเศษ (Incentive) เมื่อกองทรัสต์มีกำไรขัน้ ต้ นย้ อนหลัง 3 ปี เฉลี่ยเพิ่มขึน้
มำกกว่ำร้ อยละ 7 ต่อปี ซึ่งอัตรำค่ำธรรมเนียมทัง้ 2 ส่วนนันจะสร้
้
ำงแรงจูงใจให้ ผ้ บู ริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ดำเนินกำร
บริ หำรจัดกำรทรัพย์สินของกองทรั สต์ อย่ำงมีประสิทธิ ภำพและเต็มควำมสำมำรถ เพื่อสร้ ำงระดับกำไรที่ดีให้ แก่
กองทรัสต์ อันจะเป็ นกำรสร้ ำงผลตอบแทนในระดับที่เหมำะสมและมูลค่ำเพิ่มให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
ในส่วนของอัตรำค่ำธรรมเนียมผู้บริ หำรอสังหำริ มทรั พย์ แต่ละปี ตลอด 30 ปี ซึ่งจะมีกำรระบุไว้ ในสัญญำแต่งตัง้
ผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์นนั ้ จะเป็ นไปตำมอัตรำที่ตกลงร่วมกันระหว่ำงกองทรัสต์และอมตะ ซัมมิท และเมื่อพิจำรณำ
จำกประมำณกำรทำงกำรเงินของกองทรัสต์ที่จดั ทำขึ ้นโดยใช้ อตั รำค่ำธรรมเนียมผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ดงั ที่กำหนด
ไว้ ในสัญญำแต่งตังผู
้ ้ บริ หำรอสังหำริ มทรั พย์ ทังผู
้ ้ จัดกำรกองทรัสต์และที่ปรึ กษำทำงกำรเงิ นเห็นว่ำกำรคิดอัตรำ
ค่ำธรรมเนียมผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ดงั กล่ำวไม่ทำให้ กองทรัสต์เสียประโยชน์ และเนื่องจำกค่ำธรรมเนียมผู้ บริ หำร
อสังหำริ มทรัพย์ดงั กล่ำวมีอตั รำที่เหมำะสมทำให้ หลังจำกหักค่ำใช้ จ่ำยนี ้กองทรัสต์ก็ยงั มีกำไรจำกกำรดำเนินงำนใน
ระดับที่เหมำะสม
ในกำรพิจำรณำควำมสมเหตุสมผลของอัตรำค่ำธรรมเนียมผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ที่อมตะ ซัมมิทจะเรี ยกเก็บจำก
กองทรั สต์ ที่ ป รึ ก ษำทำงกำรเงิ น และผู้จัด กำรกองทรั สต์ ไ ด้ ท ำกำรเปรี ย บเที ย บกับ อัต รำค่ำ ตอบแทนผู้บ ริ ห ำร
อสังหำริ มทรัพย์ (Property Management Fee) ของกองทุนรวมอสังหำริ มทรัพย์อื่น ทังนี
้ ้ ที่ปรึ กษำทำงกำรเงินและ
ผู้จดั กำรกองทรัสต์ได้ ทำกำรคัดเลือกข้ อมูลและคำนวณอัตรำค่ำตอบแทนผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ ของกองทุนรวม
อสังหำริ มทรัพย์ เพื่อให้ สำมำรถนำมำเปรี ยบเทียบกับอัตรำค่ำตอบแทนผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ที่อมตะ ซัมมิทจะ
เรี ยกเก็บจำกกองทรัสต์ให้ ได้ ใกล้ เคียงกันมำกยิ่งขึ ้น โดยในกำรดำเนินกำรดังกล่ำวมีรำยละเอียดดังนี ้
(1)

คัดเลือกกองทุนรวมอสังหำริ มทรัพย์ทงที
ั ้ ่ลงทุนในกรรมสิทธิ์ (Freehold) และ/หรื อ สิทธิกำรเช่ำ (Leasehold)
ในโรงงำน และ/หรื อ คลังสินค้ ำที่มีขนำดกองทุนมำกกว่ำ 4,000 ล้ ำนบำท ซึง่ มีกำรจัดทำและส่งงบกำรเงินของ
กองทุนที่ได้ รับกำรตรวจสอบแล้ วทัง้ 2 รอบปี บัญชีลำ่ สุด (ปี 2555 และ ปี 2556) โดยงบกำรเงินของกองทุน
รวมอสังหำริ มทรัพย์ที่ได้ รับกำรคัดเลือกจะต้ องมีกำรเปิ ดเผยจำนวนเงินค่ำธรรมเนียมผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์
ในงบกำไรขำดทุนของกองทุนที่ชัดเจน และขอบเขตกำรให้ บริ กำรหลักของผู้บริ หำรอสังหำริ มทรั พย์ ของ
กองทุนรวมอสังหำริ มทรัพย์ที่ได้ รับกำรคัดเลือกจะต้ องมีควำมคล้ ำยคลึงกับขอบเขตกำรให้ บริ กำรหลักของ
อมตะ ซัมมิทแก่กองทรัสต์ กล่ำวคือขอบเขตกำรให้ บริ กำรต้ องรวมถึงกำรทำหน้ ำที่จดั หำผลประโยชน์จำก
ทรัพย์สนิ ที่กองทุนเข้ ำลงทุน กำรดูแลและซ่อมบำรุ งอสังหำริ มทรัพย์ของกองทุน รวมถึงกำรจัดให้ มีบญ
ั ชีและ
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รำยงำน รวมทัง้ เอกสำรหลักฐำนใดๆ ที่เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนและกำรใช้ ประโยชน์จำกทรัพย์สิน ซึ่งจำก
เกณฑ์ ก ำรคัด เลือกดัง กล่ำ ว ที่ ป รึ กษำทำงกำรเงิ น และผู้จัด กำรกองทรั สต์ สำมำรถคัดเลือ กกองทุน รวม
อสัง หำริ ม ทรั พ ย์ ได้ ทัง้ หมด 3 กองทุน (กองทุน รวมอสัง หำริ ม ทรั พ ย์ ที พ ำร์ ค โลจิ สติ ค ส์ กองทุน รวม
อสังหำริ มทรัพย์ไทคอน และกองทุนรวมอสังหำริ มทรัพย์และสิทธิกำรเช่ำดับบลิวเอชเอ พรี เมี่ยม แฟคทอรี่
แอนด์แวร์ เฮ้ ำส์ ฟั นด์)
(2)

คำนวณอัตรำส่วนค่ำตอบแทนผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ต่อรำยได้ ค่ำเช่ำและค่ำบริ กำร (Ratio of Property
Management Fee to Rental and Service Revenue) ของทัง้ 3 กองทุน โดยอ้ ำงอิงจำกงบกำรเงิน 2 รอบปี
บัญชีลำ่ สุดของกองทุนทัง้ 3 กองทุนที่ได้ รับกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีแล้ ว เพื่อให้ สำมำรถเปรี ยบเทียบกับ
อัตรำค่ำธรรมเนียมผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ที่อมตะ ซัมมิท จะเรี ยกเก็บจำกกองทรัสต์ให้ ได้ ใกล้ เคียงกันยิ่งขึ ้น
โดยที่ค่ำธรรมเนียมผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ที่อมตะ ซัมมิท จะเรี ยกเก็บจำกกองทรัสต์นนจะคิ
ั้
ดเป็ นร้ อยละ
ของรำยได้ คำ่ เช่ำ/ค่ำบริ กำรทังหมดของกองทรั
้
สต์ โดยไม่รวมรำยได้ จำกเงินลงทุนอื่นของกองทรัสต์

ทังนี
้ ้ ข้ อมูลเกี่ยวกับอัตรำส่วนค่ำตอบแทนผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ต่อรำยได้ ค่ำเช่ำและค่ำบริ กำรของทัง้ 3 กองทุน
รวมอสังหำริ มทรัพย์ที่ได้ รับกำรคัดเลือก สำมำรถสรุปออกมำได้ ในรูปของค่ำทำงสถิติที่สำคัญดังต่อไปนี ้
ตารางที่ 33: อัตราส่ วนค่ าตอบแทนผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ต่อรายได้ ค่าเช่ าและค่ าบริการ
อัตราส่ วนค่ าตอบแทนผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ต่อ
รายได้ ค่าเช่ าและค่ าบริการ
จำนวนกองทุนที่เป็ นตัวอย่ำง

3

ค่ำสูงสุด (Max)

12.44%

ค่ำต่ำสุด (Min)

2.11%

ค่ำเฉลีย่ (Mean)

7.10%

ค่ำมัธยฐำน (Median)

6.76%

หมายเหตุ: คำนวณจำกงบกำรเงิน 2 รอบปี บัญชีลำ่ สุด (ปี 2555 และปี 2556) ของกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์จำนวน 3 กองทุนที่ได้ รับ
กำรคัดเลือกตำมเกณฑ์ที่กำหนดโดยที่ปรึกษำทำงกำรเงินและผู้จดั กำรกองทรัสต์ โดยกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ทงหมดได้
ั้
จดทะเบี ยนซือ้ ขำยใน SET ในปั จจุบัน โดยตัว เลขค่ำ ธรรมเนี ยมผู้บ ริ ห ำรอสัง หำริ มทรั พย์ ที่ น ำมำค ำนวณนัน้ คื อ
ค่ำธรรมเนียมผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ (Base Fee และ Incentive Fee) จำกงบกำรเงิน 2 รอบปี บัญชีล่ำสุดที่ได้ รับกำร
ตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชี
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ทังนี
้ ้ หำกนำค่ำธรรมเนียมพื ้นฐำนในกำรจัดกำรทรัพย์สินที่อมตะ ซัมมิทจะเรี ยกเก็บจำกกองทรัสต์คำนวณเทียบกับ
สัดส่วนรำยได้ ประมำณกำรตลอด 30 ปี อัตรำค่ำธรรมเนียมรวมจะมีอตั รำที่ไม่เกินร้ อยละ 5.50 ของรำยได้ ค่ำเช่ำ
ทังหมดของกองทรั
้
สต์ โดยไม่รวมรำยได้ จำกเงินลงทุนอื่นของกองทรัสต์ จะเห็นว่ำอัตรำค่ำธรรมเนียมดังกล่ำวยังต่ำ
กว่ำค่ำเฉลี่ย (Mean) และ มัธยฐำน (Median) ของอัตรำส่วนค่ำตอบแทนผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ต่อรำยได้ ค่ำเช่ำ
และค่ำบริ กำรของกองทุนรวมอสังหำริ มทรัพย์ตวั อย่ำงทัง้ 3 กองใน 2 รอบปี บัญชีลำ่ สุด ซึ่งอยู่ในช่วงระหว่ำง ร้ อยละ
6.76 – ร้ อยละ 7.10 โดยสำเหตุที่ไม่นำค่ำธรรมเนียมพิเศษมำร่วมเปรี ยบเทียบด้ วยนัน้ เนื่องจำกรำยได้ ประมำณกำร
ที่นำมำเปรี ยบเทียบ ยังไม่ถึงเกณฑ์ที่ผ้ บู ริ หำรอสังหำริ มทรัพย์จะได้ รับค่ำธรรมเนียมพิเศษ
ที่ปรึกษำทำงกำรเงินและผู้จดั กำรกองทรัสต์มีควำมเห็นร่วมกันว่ำค่ำตอบแทนผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์จะ
จ่ ำ ยให้ แ ก่ อ มตะ ซัม มิ ท นัน้ อำจต่ ำ กว่ำ ค่ ำ เฉลี่ย ที่ น ำมำแสดงให้ ดูไ ด้ เ นื่ อ งจำกอมตะ ซัม มิ ท เป็ นเจ้ ำ ของและผู้
บริ หำรงำนอำคำรโรงงำนสำเร็ จรู ปในนิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร และนิคมอุตสำหกรรมอมตะซิตี ้มำตังแต่
้ ปี พ.ศ.
2547 และเป็ นผู้ประกอบกำรรำยหนึ่งในประเทศไทยที่มีประสบกำรณ์ และควำมเชี่ยวชำนำญในกำรบริ หำรงำน
อำคำรโรงงำนสำเร็ จรูป อีกทังยั
้ งมีควำมชำนำญในกำรบริ หำร จัดกำร และมีทีมงำนด้ ำนต่ำงๆ ที่มีประสบกำรณ์และมี
ประสิทธิภำพ โดยอมตะ ซัมมิทนันถื
้ อว่ำเป็ นผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ที่มีควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์ พร้ อมทัง้
มีควำมคุ้นเคยกับทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์จะเข้ ำลงทุนครัง้ แรกเป็ นอย่ำงดี
2.6

การกู้ยมื เงิน
กองทรัสต์อำจกู้ยืมเงินหรื อก่อภำระผูกพันไม่ว่ำจะมีกำรให้ หลักประกันไว้ ด้วยหรื อไม่ก็ตำม โดยต้ องจะปฏิบตั ิตำม
หลักเกณฑ์กำรกู้ยืมเงิน หรื อกำรก่อภำระผูกพันตำมที่กฎหมำยที่เกี่ยวข้ องกำหนด หรื อตำมที่ระบุไว้ ในสัญญำก่อตัง้
ทรัสต์ ทังนี
้ ้ กองทรัสต์จะดำเนินกำรกู้ยืมเงินหรื อกำรก่อภำระผูกพันได้ แต่เฉพำะเพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี ้
วัตถุประสงค์ของกำรกู้ยืมเงิน
กองทรัสต์จะกู้ยืมเงินได้ แต่เฉพำะกำรกู้ยืมเงินเพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี ้
(1)

ลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์ หรื อสิทธิกำรเช่ำซึง่ เป็ นทรัพย์สนิ หลักเพิ่มเติม

(2)

นำมำใช้ ในกำรบริ หำรจัดกำรทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์

214

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิ การเช่าอมตะซัมมิ ทโกรท

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

(3)

นำมำใช้ เพื่อกำรดูแล ซ่อมบำรุ งรั กษำ หรื อปรั บปรุ งทรัพย์สินของกองทรั สต์ ได้ แก่ อสังหำริ มทรั พย์ ของ
กองทรั ส ต์ หรื อ อสัง หำริ ม ทรั พ ย์ ที่ ก องทรั ส ต์ มี สิ ท ธิ ก ำรเช่ ำ ให้ อยู่ ใ นสภำพดี แ ละพร้ อมน ำไปจั ด หำ
ผลประโยชน์ หรื อสอดคล้ องกับสภำพตลำดหรื อควำมต้ องกำรของลูกค้ ำที่เปลีย่ นแปลงไป

(4)

ต่อเติมหรื อก่อสร้ ำงอำคำรเพิ่มเติมบนที่ดินที่มีอยู่แล้ วซึ่งเป็ นของกองทรัสต์หรื อที่กองทรัสต์มีสิทธิกำรเช่ำ
เพื่อประโยชน์ในกำรจัดหำผลประโยชน์ของกองทรัสต์ หรื อสอดคล้ องกับสภำพตลำดหรื อควำมต้ องกำรของ
ลูกค้ ำที่เปลีย่ นแปลงไป

(5)

ชำระเงินกู้ยืมหรื อภำระผูกพันของกองทรัสต์

(6)

เหตุจำเป็ นอื่นใดตำมที่ผ้ จู ดั กำรกองทรัสต์เห็นสมควรเพื่อบริ หำรจัดกำรกองทรัสต์และเป็ นไปเพื่อประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยทรัสต์

ทังนี
้ ้ กำรกู้ยืมเงินจะกระทำโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็ นสำคัญ และในกรณีที่เป็ นกำรกู้ยืมเงินเพื่อ
ปรับปรุ งอสังหำริ มทรัพย์ ที่กองทรั สต์มีกรรมสิ ทธิ์ และ/หรื อสิทธิ กำรเช่ำตำมวัตถุประสงค์ที่ 3 หรื อเพื่อต่อเติมหรื อ
ก่อสร้ ำงอำคำรเพิ่ มเติมบนที่ ดินที่ มีอ ยู่แ ล้ วที่ กองทรั สต์ มีกรรมสิทธิ์ และ/หรื อสิทธิ ก ำรเช่ำ ตำมวัต ถุป ระสงค์ ที่ 4
กองทรัสต์จะต้ องคำนึงถึงกำหนดเวลำเช่ำที่เหลืออยูต่ ำมสัญญำเช่ำ
ในส่วนของอัตรำส่วนกำรกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ กองทรัสต์มีข้อจำกัดในกำรกู้ยืมเงินได้ ไม่เกินอัตรำส่วนร้ อยละ 35
ของมูลค่ำทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์ และในกรณีที่กองทรัสต์มีอนั ดับควำมน่ำเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่สำมำรถลงทุนได้
(Investment grade) มูลค่ำกำรกู้ยืมจะไม่เกินร้ อยละ 60 ของมูลค่ำทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์
เงื่อนไขพิเศษ
กองทรั สต์ อำจจะเข้ ำทำสัญญำซือ้ ขำยตรำสำรอนุพันธ์ (Derivative) โดยมีวัต ถุประสงค์ เพื่ อป้ องกันควำมเสี่ย ง
(Hedging) จำกอัตรำแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) และ/หรื ออัตรำดอกเบี ้ย (Interest Rate Risk) ที่
เกิดขึ ้นจำกกำรกู้ยืมเงินไม่วำ่ ทังจ
้ ำนวนหรื อบำงส่วน เช่น กองทรัสต์อำจจะเข้ ำลงทุนทำสัญญำ Swap อัตรำดอกเบี ้ย
กับคูส่ ญ
ั ญำที่เป็ นธนำคำรพำณิชย์เพื่อป้องกันควำมเสีย่ งจำกควำมไม่แน่นอนของอัตรำดอกเบี ้ย
วัตถุประสงค์ของกำรก่อภำระผูกพัน
กำรก่อภำระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ ให้ ก ระทำได้ เฉพำะกรณีที่จำเป็ นและเกี่ยวข้ องกับกำรบริ หำรจัดกำร
ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ดงั ต่อไปนี ้
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(1)

กำรก่อภำระผูกพันซึ่งเกี่ยวเนื่องกับกำรทำข้ อตกลงหลักที่กองทรัสต์สำมำรถกระทำได้ ตำมข้ อกำหนดใน
ประกำศ ทจ. 49/2555 และที่มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม เช่น กำรนำทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ไปเป็ นหลักประกันกำร
ชำระเงินกู้ยืมตำมสัญญำนี ้

(2)
2.6.1

กำรก่อภำระผูกพันที่เป็ นเรื่ องปกติในทำงพำณิชย์หรื อเป็ นเรื่ องปกติในกำรทำธุรกรรมประเภทนัน้

สรุ ปสาระสาคัญของสัญญากู้ยมื และรายละเอียดการวางหลักประกันการกู้ยมื เงิน
ในกำรลงทุนครัง้ แรกของกองทรัสต์ กองทรัสต์ จะใช้ แหล่งเงินทุนส่วนหนึ่งจำกกำรกู้ยืมเงิน โดยกองทรัสต์จะเข้ ำทำ
สัญญำเงินกู้กบั ธนำคำรพำณิชย์ บริ ษัทประกันภัย และ/หรื อสถำบันกำรเงินอื่นใดที่สำมำรถให้ สินเชื่อแก่กองทรัสต์ได้
ภำยใน 15 วันนับจำกวันที่มีกำรจัดตังกองทรั
้
สต์ แต่ทงนี
ั ้ ้ ไม่ล่ำช้ ำกว่ำวันที่กองทรัสต์เ ข้ ำลงทุนในทรัพย์สินหลักที่
ลงทุนครัง้ แรก ทังนี
้ ้ ในเบื ้องต้ น ผู้ให้ ก้ ดู งั กล่ำว ได้ เสนอวงเงินจำนวน ไม่เกิน 1,320 ล้ ำนบำท ประกอบด้ วยเงินกู้ยืม
ระยะยำวเพื่อใช้ สำหรับกำรลงทุนในทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้ ำลงทุนครัง้ แรกจำนวน ไม่เกิน 1,200 ล้ ำนบำท และ
วงเงินหมุนเวียนระยะสันเพื
้ ่อใช้ ในกำรดำเนินกำรในกิจกำรจำนวน ไม่เกิน 120 ล้ ำนบำท โดยวงเงินจำนวนไม่เกิน
1,320 ล้ ำนบำทคิดเป็ นประมำณไม่เกินร้ อยละ 27 ของมูลค่ำทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์ ณ วันที่กองทรัสต์ลงทุนครัง้
แรกแล้ ว เสร็ จ ทัง้ นี ้ ข้ อก ำหนดและเงื่ อนไขของกำรกู้ยื มเงิ น ดัง กล่ำ วจะเป็ นไปตำมที่ก ำหนดในสัญ ญำระหว่ำ ง
กองทรัสต์และผู้ให้ ก้ ดู งั กล่ำว โดยข้ อกำหนดและเงื่อนไขของกำรกู้ยืมเงินนันมี
้ รำยละเอียดเบื ้องต้ นดังต่อไปนี ้
ตารางที่ 34: รายละเอียดการกู้ยมื เงิน
ผู้ให้ ก้ ู

ธนำคำรพำณิชย์ บริ ษัทประกันภัย และ/หรื อสถำบันกำรเงินอื่นใดที่
สำมำรถให้ สนิ เชื่อแก่กองทรัสต์ได้ ซึง่ อำจจะรวมถึงธนำคำรกสิกรไทย

ผู้ขอสินเชื่อ

ทรัสตีกระทำในนำมของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์และสิทธิ
กำรเช่ำอมตะซัมมิทโกรท

วงเงินกู้ (ล้ านบาท)

วงเงินกู้ที่ 1: ไม่เกิน 1,200 ล้ ำนบำท เพื่อใช้ สำหรับกำรลงทุนในทรัพย์สินที่
กองทรัสต์จะเข้ ำลงทุนครัง้ แรก
วงเงินกู้ที่ 2: ไม่เกิน 120 ล้ ำนบำท เพื่อใช้ สนับสนุนกำรจ่ำยคืนเงินประกัน
กำรเช่ำและสนับสนุนกำรซ่อมบำรุ งของทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้ ำลงทุน
ครัง้ แรก
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อัตราดอกเบีย้

อัตรำดอกเบี ้ยอ้ ำงอิงตำมอัตรำดอกเบี ้ย MLR (Minimum Loan Rate) โดย
อัตรำดอกเบี ้ยในปี ที่ 1 จะไม่เกิน MLR (Minimum Loan Rate) ลบร้ อยละ
1.5 และอัตรำดอกเบี ้ยตลอดอำยุสญ
ั ญำเงินกู้จะไม่เกิน MLR (Minimum
Loan Rate)
อนึง่ อัตรำดอกเบี ้ย “MLR” (Minimum Loan Rate) คือผลเฉลี่ยของอัตรำดอกเบี ้ยสำหรับ
เงินกู้ของลูกค้ ำรำยใหญ่ชนดี
ั ้ ของธนำคำรพำณิชย์ 4 แห่ง ได้ แก่ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด
(มหำชน) ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน) ธนำคำรกรุ งไทย จำกัด (มหำชน) และธนำคำร
ไทยพำณิชย์ จำกัด(มหำชน)ซึง่ อัตรำดังกล่ำวอำจมีกำรเปลีย่ นแปลงได้ ตำมประกำศของ
สถำบันกำรเงินแต่ละรำย

ระยะเวลาชาระคืนค่ าเงินกู้

วงเงินกู้ที่ 1: 5 ปี นับตังแต่
้ วนั ลงนำมในสัญญำเงินกู้
วงเงินกู้ที่ 2: 1 ปี นับตังแต่
้ วนั ลงนำมในสัญญำเงินกู้ โดยพิจำรณำทบทวน
วงเงินทุกปี

การชาระเงินต้ น

ชำระคืนโดยกำรทยอยชำระและ/หรื อชำระคืนครัง้ เดียว อย่ำงไรก็ตำมยอด
เงินกู้คงค้ ำงทังหมดจะถู
้
กชำระ ณ วันครบกำหนดอำยุสญ
ั ญำเงินกู้ โดย ณ
วัน ครบก ำหนดอำยุ สัญ ญำเงิ น กู้ ในปี ที่ 5 บริ ษั ท ฯ ในฐำนะผู้ จั ด กำร
กองทรั สต์ จ ะพิ จ ำรณำทำงเลื อ กในกำรระดมทุน ด้ ว ยวิ ธี ต่ ำ งๆ โดยจะ
คำนึงถึงสภำวะแวดล้ อมทำงเศรษฐกิจ ณ ขณะนัน้ เพื่อประโยชน์สงู สุดของ
กองทรัสต์ เช่น กำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม กำรเสนอขำยหุ้นกู้ กำร
กู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินเพื่อชำระคืนหนี ้เดิม (Refinancing) เป็ นต้ น

การชาระดอกเบีย้

ชำระรำยเดือน

หลักประกันการกู้ยมื

1. กรรมสิทธิ์ในที่ดิน และ/หรื อสิง่ ปลูกสร้ ำง และสิทธิกำรเช่ำในที่ดิน และ/
หรื อสิง่ ปลูกสร้ ำงของทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์เข้ ำลงทุนครัง้ แรก
2. กำรโอนสิทธิ ในกรมธรรม์ ประกันภัย ควำมเสี่ยงภัยทรั พ ย์ สิน (All
Risks Insurance) ตำมข้ อกำหนดในสัญญำเงินกู้โดยมีรำยละเอียด
เบื ้องต้ น ดังนี ้
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 อมตะ ซัมมิทเป็ นผู้รับผลประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภัยควำม
เสีย่ งภัยทรัพย์สนิ ก่อนกำรกู้ยืมเงิน
ภำยหลังจำกกำรเข้ ำทำสัญญำกู้ยืมเงิน ผู้เอำประกันภัยร่วมและ ผู้รับ
ผลประโยชน์ เป็ นดังนี ้
 ผู้เ อำประกัน ภัย ร่ ว ม: ผู้ใ ห้ ก้ ู และทรั สตี ก ระท ำในนำมของ
กองทรัสต์
 ผู้รับผลประโยชน์: ผู้ให้ ก้ ู (ทรัสตีกระทำในนำมของกองทรัสต์ใน
กรณีที่ไม่มีกำรกู้ยืม)
3. กำรโอนสิทธิอย่ำงมีเงื่อนไขในสัญญำเช่ำของผู้เช่ำที่มีอำยุมำกกว่ำ 3
ปี 6 เดือน
4. หลักประกันอื่นๆเพิ่มเติมตำมที่ได้ รับกำรร้ องขอจำกผู้ให้ ก้ ู
ในกรณีที่กองทรัสต์ต้องนำทรัพย์สินของกองทรัสต์ไปเป็ นหลักประกันกำร
กู้ยื ม เงิ น ซึ่ง รวมถึ ง กำรเพิ่ ม วงเงิ น หลัก ประกัน ให้ แ ก่ ผ้ ูใ ห้ ก้ ู รำยเดิ ม จำก
หลักประกันที่มีอยู่แล้ วด้ วย ในกำรให้ หลักประกันดังกล่ำวกองทรัส ต์ต้อง
ได้ รับอนุมตั ิจำกที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมผู้รับผลประโยชน์หรื อผู้รับจำนอง
เหนือทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ซึ่งเกิดจำกกำรเปลี่ยนหรื อเพิ่มเติมผู้ให้ ก้ ู โดย
คงหลักประกันและวงเงินหลักประกันเท่ำเดิม กองทรัสต์สำมำรถดำเนินกำร
ดังกล่ำวได้ โดยไม่ต้องได้ รับอนุมตั ิจำกที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
ข้ อปฏิบัติทางการเงิน หลัก (Key 1. ผู้ก้ จู ะต้ องดำรงสถำนะอัตรำส่วนหนี ้สินที่มีภำระดอกเบี ้ยต่อทรัพย์สิน
Financial Covenants)
รวมของกองทรัสต์ไม่เกินร้ อยละ 30
2. ผู้ก้ จู ะต้ องดำรงสถำนะอัตรำส่วนหนี ้สินที่มีภำระดอกเบี ้ยต่อกำไรจำก
กำรดำเนินงำน ก่อนดอกเบี ้ยและค่ำใช้ จำ่ ยทำงกำรเงิน ภำษี ค่ำเสือ่ ม
รำคำ ค่ำตัดจำหน่ำยปรับปรุ งด้ วยรำยกำรอื่นที่มิใช่เงินสด (Debt to
EBITDA Ratio) ไม่เกินกว่ำ 5 เท่ำ โดยรำยละเอียดกำรคำนวณจะ
เป็ นไปตำมสัญญำเงินกู้
ข้ อกาหนดในสัญญาเงินกู้

1. ผู้ก้ ูตกลงว่ำ จะไม่ดำเนินกำรใด ๆ ดังต่อ ไปนี ้ เว้ นแต่จะได้ รับ ควำม
ยินยอมเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำกผู้ให้ ก้ ู
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 ก่อภำระผูกพันทำงกำรเงิ นอื่นใดยกเว้ นแต่เข้ ำเงื่ อนไขยินยอม
ตำมสัญญำเงินกู้
 ก่อภำระผูกพันอื่นใดเหนือทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์เข้ ำลงทุนครัง้ แรก
 ทำสัญญำเช่ำโดยเป็ นสัญญำที่จ่ำยค่ำเช่ำล่วงหน้ ำ
 ทำสัญญำเช่ำที่มีอำยุมำกกว่ำ 3 ปี 6 เดือน

2.
3.

4.

5.

ทำธุรกรรมจำหน่ำย โอน หรื อให้ เช่ำทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์เข้ ำลงทุนครัง้
แรกในลักษณะที่ไม่ใช่กำรค้ ำปกติของผู้ก้ ู
ถ้ ำผู้ก้ ไู ด้ รับอนุญำตให้ ทำสัญญำเช่ำที่มีอำยุมำกกว่ำ 3 ปี 6 เดือน ต้ อง
มีกำรจัดทำกำรโอนสิทธิอย่ำงมีเงื่อนไขของสัญญำเหล่ำนันให้
้ ผ้ ใู ห้ ก้ ู
ในกรณี ที่ ก องทรั ส ต์ จ ะเปลี่ย นแปลงผู้จัด กำรกองทรั สต์ และ/หรื อ
ผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ จะดำเนินกำรได้ ก็ตอ่ เมื่อได้ รับควำมเห็นชอบ
จำกผู้ให้ ก้ ู
ในกรณีที่ยงั ดำเนินกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดในกรมธรรม์ไม่แล้ ว
เสร็ จผู้ก้ ูต้อ งน ำส่งค่ำ เสียหำยที ได้ รับจำกประกัน ภัย ควำมเสี่ย งภัย
ทรัพย์สนิ ให้ แก่ผ้ ใู ห้ ก้ ู
ผู้ให้ ก้ มู ีสทิ ธิในกำรบังคับชำระหนี ้กับลูกหนี ้หรื อหลักประกันกำรกู้ยมื
ตำมจำนวนเท่ำที่ตนเป็ นเจ้ ำหนี ้และมีสทิ ธิได้ รับชำระหนี ้เหนือมูลหนี ้
นัน้

นอกเหนือจำกเงื่อนไขที่ระบุข้ำงต้ น ข้ อ กำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ เกี่ยวกับ
กำรให้ สินเชื่อนี ้ให้ เป็ นไปตำมเงื่อนไขในสัญญำสินเชื่อที่ค่สู ญ
ั ญำตกลงกัน
โดยเกณฑ์ ก ำรปล่อ ยสิ น เชื่ อ นัน้ เป็ นไปตำมที่ ธ นำคำรแห่ ง ประเทศไทย
กำหนด
ค่ าธรรมเนี ยมการชาระหนี ก้ ่ อน ไม่มี
ครบกาหนด
อย่ำงไรก็ดี กองทรัสต์อำจมีควำมเสีย่ งที่เกิดขึน้ จำกกำรกู้ยืมเงินซึง่ ผู้ลงทุนสำมำรถศึกษำรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ จำก
ส่วนที่ 2 ข้ อ 1 หัวข้ อ ปั จจัยควำมเสีย่ ง ข้ อ 1.2 (4) ควำมเสีย่ งที่อำจเกิดขึ ้นอันเป็ นผลจำกกำรที่กองทรัสต์ก้ ยู ืมเงิน
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2.6.2

การกู้ยมื จะเป็ นประโยชน์ ต่อผู้ลงทุนอย่ างไร
ผู้ก่อตังทรั
้ สต์มีควำมเห็นว่ำกำรกู้ยืมเงินเป็ นวงเงินจำนวนไม่เกิน 1,320 ล้ ำนบำทคิดเป็ นประมำณไม่เกินร้ อยละ 27
ของมูลค่ำทรั พย์สินรวมของกองทรั สต์ ณ วันที่กองทรั สต์ ลงทุนครั ง้ แรกแล้ วเสร็ จโดยแบ่งเป็ น เงินกู้ยืมระยะยำว
จำนวน ไม่เกิ น 1,200 ล้ ำนบำทเพื่อใช้ สำหรั บกำรลงทุนในทรั พย์ สินที่กองทรั ส ต์ จะเข้ ำลงทุนครั ง้ แรกนัน้ จะเป็ น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ เนื่องจำกผู้ถือหน่วยทรัสต์จะได้ รับประโยชน์จำกต้ นทุนทำงกำรเงินของกองทรัสต์ที่
ต่ำลงเมื่อเทียบกับกำรลงทุนในทรัพย์สนิ โดยใช้ เงินที่ได้ รับจำกกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์แก่นกั ลงทุนเพียงอย่ำงเดียว
นอกจำกนันกองทรั
้
สต์ยงั มีวงเงินกู้ยืมสำหรับหมุนเวียนระยะสันจ
้ ำนวน ไม่เกิน 120 ล้ ำนบำท เพื่อใช้ ดำเนินในกิจกำร
เพื่อทำให้ กำรบริ หำรงำนของกองทรัสต์มีควำมคล่องตัวมำกยิ่งขึ ้น ในขณะเดียวกันอัตรำดอกเบี ้ยที่กองทรัสต์ต้อง
ชำระในกำรกู้ยืมเงิ นในครั ง้ นีก้ ็อยู่ในเกณฑ์ที่ใกล้ เคียงกับอัต รำกำรกู้ยืมเงิ นของลูกค้ ำชัน้ ดีที่ธนำคำรพำณิ ชย์ ใน
ประเทศส่วนใหญ่เสนอให้ กบั ลูกค้ ำของตนในอุตสำหกรรมโรงงำนและคลังสินค้ ำให้ เช่ำ และผู้จัดกำรกองทรัสต์ จะ
ดำเนินกำรให้ เงื่อนไขในสัญญำเงิ นกู้เป็ นเงื่ อนไขที่เป็ นประโยชน์สูงสุดแก่กองทรั สต์ (เช่น ในเรื่ องที่เกี่ยวกับสิทธิ
ระหว่ำงเจ้ ำหนี ้และผู้ถือหุ้น/หน่วยทรัสต์ และปั จจัยควำมเสี่ยงอื่น ๆ) นอกเหนือจำกนันเมื
้ ่อมีกำรเข้ ำทำสัญญำเงินกู้
ฉบับจริ ง ผู้จดั กำรกองทรัสต์จะดูแลให้ เงื่อนไขในสัญญำเงินกู้ฉบับจริ ง ไม่ด้อยกว่ำที่ระบุไว้ ในแบบแสดงรำยกำรข้ อมูล
กำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีที่กองทรัสต์ได้ รับข้ อเสนอในกำรกู้ยืมเงินจำกธนำคำรพำณิชย์ที่มี
ข้ อกำหนดและเงื่ อนไขดีกว่ำในปั จจุบัน (เช่น อัตรำดอกเบีย้ ต่ำกว่ำระยะเวลำชำระชำระคืนเงิ นกู้นำนกว่ำ ไม่มี
หลักประกันกำรกู้ยืม) ผู้จดั กำรกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิ์ในกำรใช้ เงินกู้ยืมจำกข้ อเสนอดังกล่ำว โดยผู้จดั กำรกองทรัสต์
จะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ทรำบถึงกำรเปลีย่ นแปลงก่อนกำรใช้ วงเงินดังกล่ำว
เมื่อครบกำหนดชำระเงินกู้ในปี ที่ 5 บริ ษัทฯ ในฐำนะผู้จดั กำรกองทรัสต์จะพิจำรณำทำงเลือกในกำรระดมทุนด้ วยวิธี
ต่ำงๆ เช่น กำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม กำรเสนอขำยหุ้นกู้ กำรกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินเพื่อชำระคืนหนี ้เดิม
(Refinancing) เป็ นต้ น โดยบริ ษัทฯ จะเลือกวิธีกำรที่ก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์และกองทรัสต์
บริ ษัทฯ และที่ปรึกษำทำงกำรเงิน มีควำมเห็นว่ำควำมเสีย่ งในกำรระดมทุนเพื่อชำระเงินกู้ในปี ที่ 5 นันค่
้ อนข้ ำงต่ำเมื่อ
พิจำรณำจำกหลักประกันกำรกู้ยืมและควำมสำมำรถในกำรชำระหนี ้ของกองทรัสต์ เนื่องจำกอัตรำส่วนกำรกู้ยืมต่อ
สินทรั พย์ รวมอยู่ในระดับที่ต่ำ กว่ำเกณฑ์ ที่กำหนด ประกอบกับอสังหำริ มทรั พย์ ที่กองทรั สต์ จะเข้ ำไปลงทุนนัน้ มี
ควำมสำมำรถที่จะสร้ ำงรำยได้ ให้ กบั กองทรัสต์อย่ำงต่อเนื่อง
อย่ำ งไรก็ ดี ในกำรกู้ยืม เงิ นครั ง้ นี ก้ องทรั สต์ อ ำจมีก ำรกู้ยื ม เงิ น จำกบุค คลที่ เ กี่ ย วโยงกันของทรั สตี ทงั ้ นี ผ้ ้ ูจัด กำร
กองทรั สต์ เ ห็ นว่ำ กำรกู้ยื ม เงิ น จำกบุคคลที่เ กี่ ยวโยงกันของทรั สตี นัน้ ไม่ได้ ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลเสียต่อ ผู้ถื อ หน่ว ยทรั สต์
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เนื่องจำกผู้จดั กำรกองทรัสต์จะดำเนินกำรพิจำรณำเงื่อนไขในสัญญำเงินกู้ให้ เป็ นประโยชน์สงู สุดแก่กองทรัสต์ โดยใน
กำรพิจำรณำเปรี ยบเทียบข้ อเสนอจำกบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของทรัสตี และสถำบันกำรเงินอื่นนันผู
้ ้ จดั กำรกองทรัสต์จะ
มีกำรพิจำรณำในหลำยๆปั จจัยร่วมกันเช่น อัตรำดอกเบี ้ยเงินกู้ยืม ระยะเวลำกำรผ่อนชำระ และเงื่อนไขปลีกย่อยอื่นๆ
ซึง่ ในกรณีที่กองทรัสต์มีกำรเข้ ำทำสัญญำเงินกู้กบั บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของทรัสตีนนั ้ สัญญำเงินกู้ที่เข้ ำทำจะมีเงื่อนไข
ที่ไม่ด้อยกว่ำข้ อเสนอจำกสถำบันกำรเงินอื่น โดยในกำรพิจำรณำเปรี ยบเทียบจะคำนึงถึงประโยชน์ทงในระยะสั
ั้
นและ
้
ในระยะยำวของกองทรัสต์ โดยที่อตั รำดอกเบี ้ยเป็ นเพียงหนึง่ ในปั จจัยในกำรพิจำรณำเท่ำนัน้ นอกเหนือจำกนันเมื
้ ่อมี
กำรเข้ ำทำสัญญำเงินกู้ฉบับจริ ง ผู้จดั กำรกองทรัสต์จะดูแลให้ เงื่อนไขในสัญญำเงินกู้ฉบับจริ ง ไม่ด้อยกว่ำที่ระบุไว้ ใน
แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์และไม่ด้อยกว่ำสถำบันกำรเงินอื่น
จำนวนเงินที่กองทรัสต์จะกู้ยืมอำจจะน้ อยกว่ำที่เปิ ดเผยข้ ำงต้ นขึ ้นอยู่กบั ปั จจัยต่ำงๆ เช่น สภำวะดอกเบี ้ยในตลำด
มูลค่ำเงินทุนที่กองทรัสต์ระดมทุนได้ และมูลค่ำกำรลงทุนสุดท้ ำยที่กองทรัสต์จะเข้ ำลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์ที่ลงทุน
ครัง้ แรก
2.6.3

ความสัมพันธ์ และเหตุผลความจาเป็ นของการกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้ อง และความเห็นเกี่ยวกับเงื่อนไข
ตามสัญญากู้ยมื เงิน
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง ทรัสตี กับผู้ให้ ก้ ยู ืมเงิน
ในกำรกู้ยืมเงินครัง้ นี ้กองทรัสต์อำจมีกำรกู้ยืมเงินจำกบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของทรัสตีเพรำะผู้ให้ ก้ ู รำยหนึ่งมีกำรถือหุ้น
อยูใ่ นสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของทรั
้
สตี
เหตุผลควำมจำเป็ นของกำรกู้ยืมจำกบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของทรัสตี
ผู้จดั กำรกองทรัสต์เห็นว่ำกำรกู้ยืมเงินจำกบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของทรัสตีนนเป็
ั ้ นกำรดำเนินกำรที่มีควำมสมเหตุสมผล
และไม่ทำให้ กองทรัสต์เสียประโยชน์ เนื่องจำกมีกำรกำหนดเงื่อนไขในสัญญำเงินกู้ที่เป็ นเงื่อนไขทำงกำรค้ ำตำมปกติ
และเป็ นประโยชน์ตอ่ กองทรัสต์ และผู้ให้ ก้ นู นมี
ั ้ ควำมเข้ ำใจในธุรกิจและทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์จะเข้ ำลงทุนเป็ นอย่ำงดี
ควำมเห็นเกี่ยวกับเงื่อนไขตำมสัญญำกู้ยืมเงิน
ธุรกรรมกำรกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ดงั กล่ำวเป็ นธุรกรรมที่มีลกั ษณะเฉพำะที่ให้ แก่กองทรัสต์ เช่น มีข้อกำหนดและ
เงื่อนไขภำยใต้ สญ
ั ญำที่สอดคล้ องกับลักษณะเฉพำะของกองทรัสต์ โดยผู้จดั กำรกองทรัสต์จะดำเนินกำรพิจำรณำ
เงื่อนไขในสัญญำเงินกู้ให้ เป็ นประโยชน์สงู สุดแก่กองทรัสต์ โดยในกำรพิจำรณำเปรี ยบเทียบข้ อเสนอจำกบุคคลที่เกี่ยว
โยงกันของทรัสตี และสถำบันกำรเงินอื่นนันผู
้ ้ จัดกำรกองทรัสต์จะมีกำรพิจำรณำในหลำยๆปั จจัยร่ วมกันเช่น อัตรำ
ดอกเบี ้ยเงินกู้ยืม ระยะเวลำกำรผ่อนชำระ และเงื่อนไขปลีกย่อยอื่นๆ ซึ่งในกรณีที่กองทรัสต์มีกำรเข้ ำทำสัญญำเงินกู้
กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของทรัสตีนนั ้ สัญญำเงินกู้ที่เข้ ำทำจะมีเงื่อนไขที่ไม่ด้อยกว่ำข้ อเสนอจำกสถำบันกำรเงินอื่น
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โดยในกำรพิจำรณำเปรี ยบเทียบจะคำนึงถึงประโยชน์ทงั ้ ในระยะสันและในระยะยำวของกองทรั
้
สต์ โดยที่อตั รำ
ดอกเบี ้ยเป็ นเพียงหนึ่งในปั จจัยในกำรพิจำรณำเท่ำนัน้ ซึ่งทรัสตีไม่สำมำรถเข้ ำมำแทรกแซงและมีอิทธิ พลในกำร
พิจำรณำอนุมตั ิและกำรกำหนดเงื่อนไขในสัญญำเงินกู้ของผู้ให้ ก้ ไู ด้ นอกเหนือจำกนันเมื
้ ่อมีกำรเข้ ำทำสัญญำเงินกู้
ฉบับจริ ง ผู้จดั กำรกองทรัสต์จะดูแลให้ เงื่อนไขในสัญญำเงินกู้ฉบับจริ ง ไม่ด้อยกว่ำที่ระบุไว้ ในแบบแสดงรำยกำรข้ อมูล
กำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์และไม่ด้อยกว่ำสถำบันกำรเงินอื่น
นอกจำกนี ้ ผู้ให้ ก้ ทู ี่เป็ นบุคคลที่ไม่มีควำมเกี่ยวโยงกับทรัสตีสำมำรถยอมรับเงื่อนไขเงินกู้ดงั กล่ำวได้ ซึ่งเป็ นข้ อบ่งชี ้ได้
ว่ำเงื่อนไขตำมสัญญำเงินกู้ดงั กล่ำวเป็ นเงื่อนไขที่เป็ นไปตำมทำงกำรค้ ำปกติและไม่ทำให้ กองทรัสต์เสียประโยชน์
ทังนี
้ ้ ผู้จดั กำรกองทรัสต์เห็นว่ำธุรกรรมที่กองทรัสต์จะกู้ยืมเงินจำกบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของทรัสตีไม่ได้ ก่อให้ เกิดควำม
ขัดแย้ งทำงผลประโยชน์และทำให้ กองทรัสต์เสียประโยชน์ เนื่องจำกเป็ นไปตำมทำงกำรค้ ำปกติ (Arm’s Length
Basis) และเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหน่วยทรัสต์
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3.

ข้ อพิพาทหรือข้ อจากัดในการใช้ ประโยชน์ ในอสังหาริมทรัพย์

3.1

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
แผนภาพที่ 23: พืน้ ที่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

(1)

ทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์จะเข้ ำลงทุน (รำยกำรที่ 1-4, 7-16, 18-22 และ 48-50) ตังอยู
้ ใ่ นเขตพื ้นที่ “สีเขียว” (บริ เวณ
หมำยเลข 6.3) ซึง่ ถูกกำหนดให้ ใช้ ประโยชน์ที่ดิน “ประเภทชนบทและเกษตรกรรม” ตำมกฎกระทรวงว่ำด้ วยผัง
เมื อ งรวมเมื อ งชลบุรี พ.ศ. 2553

อย่ำ งไรก็ ดี กำรนิ ค มอุต สำหกรรมแห่ ง ประเทศไทยได้ อ อกประกำศ

คณะกรรมกำรกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่ องกำรเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสำหกรรมทัว่ ไป นิคม
อุตสำหกรรมอมตะนคร (ฉบับที่ 23) (ประกำศลงรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2556) กำหนดให้
พื ้นที่ดงั กล่ำวเป็ น “เขตอุตสำหกรรมทัว่ ไป” เพื่อรองรับกำรขยำยตัวของอุตสำหกรรม
(2)

ทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้ ำลงทุน (รำยกำรที่ 5, 6, 17, 23-47 และ 51-85) ตังอยู
้ ่ในเขตพื ้นที่ “สีม่วง” (บริ เวณ
หมำยเลข 4.2 และ 4.6) ซึง่ ถูกกำหนดให้ ใช้ ประโยชน์ที่ดิน “ประเภทอุตสำหกรรมและคลังสินค้ ำ ” ตำมประกำศ
กฎกระทรวงว่ำด้ วยผังเมืองรวมชุมชนพำนทอง-หนองตำลึง จังหวัดชลบุรี
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(3)

ทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์จะเข้ ำลงทุนตังอยู
้ ภ่ ำยใต้ กำรจัดสรรของกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย และกำรขอ
อนุญำตปลูกสร้ ำง ดัดแปลง รื อ้ ถอนอำคำร จะต้ องมีกำรยื่นขอใบอนุญำตจำกกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศ
ไทย

(4)

จำกกำรตรวจสอบจำกหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้ องของบริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชำร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ
วันที่ 30 มีนำคม 2557 และบริ ษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จำกัด ณ วันที่ 17 มกรำคม 2557 ยังไม่พบว่ำมี
กำรประกำศเวนคื น ใดๆ ในทรั พ ย์ สิ น ที่ ก องทรั ส ต์ จ ะเข้ ำ ลงทุน ทัง้ นี ้ ทรั พ ย์ สิน ดัง กล่ำ วตัง้ อยู่ใ นเขตนิ ค ม
อุต สำหกรรมอมตะนคร ซึ่ ง ในกำรปลูก สร้ ำง/ดัด แปลง/รื ้อ ถอนอำคำร จะต้ อ งขออนุญ ำตจำกกำรนิ ค ม
อุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย

(5)

ปั จจุบนั ไม่มีโครงกำรพัฒนำของรั ฐใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อกำรใช้ ประโยชน์ ของที่ดินในบริ เวณที่เป็ นที่ตงของ
ั้
ทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์จะเข้ ำลงทุน

3.2

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้
แผนภาพที่ 24: พืน้ ที่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้

(1)

ทรั พ ย์ สิน ที่ ก องทรั สต์ จ ะเข้ ำ ลงทุน ตัง้ อยู่น อกเขตบัง คับ ใช้ ก ฎกระทรวงผัง เมื อ งรวมจัง หวัด ระยอง ยัง ไม่ มี
ข้ อกำหนดของผังเมืองจำกัดกำรใช้ ที่ดินประกำศใช้ แต่อย่ำงใด

(2)

ปั จ จุบันยังไม่มี ข้อ กำหนดและกฎหมำยที่ เกี่ ย วข้ องใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อกำรใช้ ประโยชน์ ของทรั พ ย์ สิน ที่
กองทรัสต์จะลงทุน
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(3)

ทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์จะเข้ ำลงทุนตังอยู
้ ภ่ ำยใต้ กำรจัดสรรของกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย และกำรขอ
อนุญำตปลูกสร้ ำง ดัดแปลง รื อ้ ถอนอำคำร จะต้ องมีกำรยื่นขอใบอนุญำตจำกกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศ
ไทย

(4)

จำกกำรตรวจสอบจำกหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้ องของบริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชำร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ
วันที่ 27 ธันวำคม 2556 และบริ ษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จำกัด ณ วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2556 ยังไม่
พบว่ำมีกำรประกำศเวนคืนใดๆ ในทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้ ำลงทุน ทังนี
้ ้ ทรัพย์สินดังกล่ำวตั ง้ อยู่ในเขตนิคม
อุตสำหกรรมอมตะซิตี ้ ซึง่ ในกำรปลูกสร้ ำง/ดัดแปลง/รื อ้ ถอนอำคำร จะต้ องขออนุญำตจำกกำรนิคมอุตสำหกรรม
แห่งประเทศไทย

(5)

ปั จจุบนั ไม่มีโครงกำรพัฒนำของรั ฐใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อกำรใช้ ประโยชน์ ของที่ดินในบริ เวณที่เป็ นที่ตงของ
ั้
ทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์จะเข้ ำลงทุน
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4.

การจัดหาผลประโยชน์ จากอสังหาริมทรัพย์

4.1

ลักษณะการจัดหาผลประโยชน์ จากอสังหาริมทรัพย์
กำรเข้ ำลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์ที่ลงทุนครัง้ แรก มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ ำงอัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในระดับที่ดี
และต่อเนื่องในระยะยำวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ โดยผู้จดั กำรกองทรัสต์มีกลยุทธ์ในกำรจัดหำผลประโยชน์ดงั นี ้
 กำรบริ หำรทรัพย์สนิ
ผู้จดั กำรกองทรัสต์และผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์จะติดตำมผลกำรดำเนินงำนของกองทรัสต์ในแต่ละปี โดย
เปรี ยบเทียบกับงบประมำณประจำปี รวมถึงผลประกอบกำรของกองทรัสต์ในอดีต เพื่อให้ กองทรัสต์ได้ รับ
กำไรจำกกำรดำเนินงำน หำกผลประกอบกำรของกองทรัสต์ไม่เป็ นไปตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ ผู้จดั กำร
กองทรั สต์ จ ะวิ เ ครำะห์ เ พื่ อ หำสำเหตุร วมถึ ง ปรั บ ปรุ ง และพัฒ นำแผนกำรด ำเนิ น งำนร่ ว มกับ ผู้บ ริ ห ำร
อสังหำริ มทรัพย์ เพื่อให้ สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยที่คำดไว้
 กำรกำหนดค่ำเช่ำให้ เหมำะสม
 กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรดำเนินงำน พร้ อมทังควบคุ
้
มค่ำใช้ จ่ำยในกำรดำเนินงำน
 กำรเพิ่มศักยภำพของทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้ ำลงทุนโดยกำรดูแลรักษำพื ้นที่ของโครงกำรและพัฒนำ
ปรับปรุงภำพลักษณ์ของทรัพย์สนิ
หลังจำกกองทรัสต์เข้ ำลงทุนในทรัพย์สิน กองทรัสต์จะเป็ นเจ้ ำของกรรมสิทธิ์หรื อผู้มีสิทธิกำรเช่ำในที่ดิน อำคำรและ
ระบบสำธำรณูปโภค กองทรัสต์มีนโยบำยที่จะดำเนินกำรจัดหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สนิ ที่เข้ ำลงทุนครัง้ แรก โดยนำ
พื ้นที่ของทรัพย์สินดังกล่ำวออกให้ เช่ำแก่ผ้ เู ช่ำ ทังนี
้ ้ ผู้จดั กำรกองทรัสต์จะว่ำจ้ ำงอมตะ ซัมมิท ให้ ทำหน้ ำที่ผ้ บู ริ หำร
อสังหำริ มทรัพย์ โดยอมตะ ซัมมิทจะเป็ นผู้ดำเนินกำรติดต่อและหำลูกค้ ำและผู้ที่สนใจจะใช้ บริ กำร และ/หรื อ เช่ำ
พื ้นที่ของทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์เข้ ำลงทุน
กองทรัสต์จะเข้ ำทำสัญญำเช่ำ กับผู้เช่ำโดยตรง สัญญำดังกล่ำวจะมีควำมเป็ นมำตรฐำนโดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ของสัญญำคล้ ำยคลึงกันสำหรับผู้เช่ำทุกรำย
จำกรูปแบบกำรจัดหำผลประโยชน์ดงั ที่ได้ กล่ำวไปแล้ ว รำยได้ และกระแสเงินสดที่กองทรัสต์จะได้ รับจำกกำรลงทุนใน
อสังหำริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุนครัง้ แรก ได้ แก่
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รำยได้ คำ่ เช่ำพื ้นที่
เป็ นรำยได้ ที่กองทรัสต์จะได้ รับจำกกำรปล่อยเช่ำที่ดินและอำคำรโรงงำนระยะยำวให้ แก่ผ้ เู ช่ำซึ่งผู้เช่ำจะนำที่ดินและ
อำคำรโรงงำนไปประกอบกิ จกำรของตนเอง เช่น ขนส่ง ธุ รกิ จผลิต อะไหล่ร ถยนต์ ชิ น้ ส่วนเครื่ องจักรกลสำหรั บ
เครื่ องจักร เครื่ องอุปโภคบริ โภค ผลิตภัณฑ์ทำงกำรแพทย์ ในกำรปล่อยเช่ำที่ดินและอำคำรโรงงำน กองทรัสต์จะเข้ ำ
ทำสัญญำให้ เช่ำที่ดินและอำคำรโรงงำนแก่ผ้ เู ช่ำโดยตรง และกองทรัสต์จะเรี ยกเก็บค่ำเช่ำในรูปแบบของค่ำเช่ำคงที่
อย่ำงไรก็ดี ในกรณีที่ทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์จะลงทุนครัง้ แรกมีผ้ เู ช่ำเดิมอยู่แล้ ว และผู้เช่ำรำยดังกล่ำวปฏิเสธที่จะจ่ำย
ค่ำเช่ำให้ กับกองทรัสต์ โดยตรงหลังจำกที่กองทรั สต์ เข้ ำลงทุนแล้ ว อมตะ ซัมมิทจะยังคงให้ สิทธิ กำรเช่ำแก่ผ้ ูเช่ำ
ดังกล่ำวต่อไปจนกว่ำสัญญำให้ เช่ำที่ดินและอำคำรโรงงำนของผู้เช่ำรำยนันๆ
้ จะสิ ้นสุดลง ทังนี
้ ้ ผลประโยชน์ใดๆ ซึ่ง
รวมถึงเงินประกันตำมสัญญำจำกผู้เช่ำที่ดินและอำคำรโรงงำนอันเป็ นผลประโยชน์ที่กองทรัสต์ควรจะได้ รับ และ
อมตะ ซัมมิทได้ รับจำกผู้เช่ำดังกล่ำว อมตะ ซัมมิทจะดำเนินกำรส่งมอบผลประโยชน์ดงั กล่ำวให้ แก่กองทรัสต์โดยไม่
ชักช้ ำแต่ไม่เกิน 7 วันทำกำรนับจำกวันที่เจ้ ำของทรัพย์สนิ ได้ รับผลประโยชน์นนั ้
ทังนี
้ ้ โปรดพิจำรณำรำยละเอียดเพิ่มเติมใน ซึ่งอยู่ในส่วนที่ 2 ข้ อ 6 หัวข้ อ รำยกำรระหว่ำงกองทรัสต์กับผู้จัดกำร
กองทรัสต์และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั กำรกองทรัสต์ และกองทรัสต์กบั ทรัสตีและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี
(ส่วนสรุปเกี่ยวกับธุรกรรมระหว่ำงกองทรัสต์กบั ผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์)
4.2

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
บริ ษัท อมตะ ซัมมิท รี ทส์ แมเนจเม้ นท์ จำกัด ในฐำนะผู้จดั กำรกองทรัสต์ (REIT Manager) จะทำสัญญำแต่งตังและ
้
ว่ำจ้ ำงอมตะ ซัมมิท ซึง่ เป็ นบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้ องกับผู้จดั กำรกองทรัสต์และมีประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญใน
กำรบริ หำรจัดกำรโครงกำรนิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร และนิคมอุตสำหกรรมอมตะซิตี ้ มำโดยตลอด ให้ ทำหน้ ำที่
ผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ (Property Manager) ของทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้ ำลงทุน เพื่อดำเนินกำรบริ หำรจัดกำร
และจัด หำผลประโยชน์ จ ำกทรั พย์ สิน ดัง กล่ำว และเพื่ อให้ บ รรลุวัตถุประสงค์ ที่จ ะด ำเนิน กำรบริ ห ำรทรั พย์ สิน ที่
กองทรัสต์จะเข้ ำลงทุนครัง้ แรกนัน้

4.2.1

ข้ อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ ในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ ประเภทที่กองทรัสต์ ลงทุน
อมตะ ซัมมิท ได้ เริ่ มก่อตังเมื
้ ่อเดือนธันวำคม ปี 2547 โดยเป็ นกำรร่ วมทุนระหว่ำง อมตะ คอร์ ปอเรชัน และ บริ ษัท ซัมมิท
คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนำอำคำรโรงงำนสำเร็ จรู ปให้ เช่ำ และพัฒนำที่ดินขนำดใหญ่เพื่อใช้ เป็ น
ฐำนกำรผลิตให้ กบั โรงงำนอุตสำหกรรมขนำดใหญ่และขนำดย่อม โดยมุ่งเน้ นพัฒนำอำคำรโรงงำนสำเร็ จรู ปในนิคม
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อุตสำหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี และนิคมอุตสำหกรรมอมตะซิตี ้ จังหวัดระยอง ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นกำรรองรับควำม
ต้ องกำรของนักลงทุนต่ำงชำติจำนวนมำกที่ต้องกำรขยำยฐำนกำรผลิตมำยังภูมิภำคเอเชียในกำรผลิตสินค้ ำหรื อ
ชิ ้นส่วนให้ กบั ผู้ผลิตรำยใหญ่ และเพื่อรองรับนักลงทุนที่นิยมขยำยฐำนกำรผลิตไปในหลำยภูมิภำค ซึ่งต้ องกำรเช่ำ
อำคำรโรงงำนสำเร็ จรูปขนำดย่อมที่เหมำะสมกับกำลังกำรผลิตมำกกว่ำที่จะต้ องแบกรับภำระในกำรเป็ นเจ้ ำของที่ดิน
และสิง่ ปลูกสร้ ำงขนำดใหญ่ที่ตงอยู
ั ้ น่ อกประเทศของตน
ปั จจุบนั อมตะ ซัมมิท ได้ ดำเนินธุ รกิจมำเป็ นเวลำกว่ำ 9 ปี มีอำคำรโรงงำนให้ เช่ำรวมจำนวน 100อำคำร มีพื ้นที่ให้
เช่ำรวม 183,377.52 ตำรำงเมตร โดยแบ่งออกได้ เป็ น 2 ส่วนได้ แก่ (1) อำคำรที่ก่อสร้ ำงแล้ วเสร็ จและกองจะเข้ ำ
ลงทุน มีพื ้นที่ปล่อยเช่ำทังสิ
้ ้น 160,578.52 ตำรำงเมตร โดยแบ่งเป็ นอำคำรโรงงำนให้ เช่ำตังอยู
้ ่ในนิคมอุตสำหกรรม
อมตะนคร จำนวน 85 อำคำร และนิคมอุตสำหกรรมอมตะซิตี ้ จำนวน 3 อำคำร และ (2) อำคำรที่ก่อสร้ ำงแล้ วเสร็ จ
และกองจะไม่เข้ ำลงทุนมีพืน้ ที่ปล่อยเช่ำทัง้ สิ ้น 22,799 ตำรำงเมตร โดยเป็ นอำคำรโรงงำนให้ เช่ำตัง้ อยู่ในนิคม
อุตสำหกรรมอมตะนคร จำนวน 12 อำคำร นอกจำกนัน้ ยังมีอำคำรส่วนที่อมตะ ซัมมิทวำงแผนจะก่อสร้ ำงเพิ่มเติม
ในปี 2557 และในปี ต่อๆ ไป
4.2.2

ค่ าตอบแทนที่จะได้ รับจากกองทรัสต์
อมตะ ซัมมิทจะเรี ยกเก็บค่ำธรรมเนียมผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์จำกกองทรัสต์ ซึ่งจะประกอบไปด้ วยค่ำธรรมเนียม
พื ้นฐำน โดยมีมูลค่ำไม่เกิน 50 ล้ ำนบำทต่อปี และค่ำธรรมเนียมพิเศษ (Incentive) เมื่อกองทรัสต์มีกำไรขัน้ ต้ น
ย้ อนหลัง 3 ปี เฉลีย่ เพิ่มขึ ้นมำกกว่ำร้ อยละ 7 ต่อปี (คำนวณทุก 3 ปี ) ในอัตรำไม่เกินร้ อยละ 0.15 ของมูลค่ำทรัพย์สิน
สุทธิของกองทรัสต์ (NAV) ต่อครัง้ ทังนี
้ ้ ค่ำธรรมเนียมพื ้นฐำนที่ผ้ บู ริ หำรอสังหำริ มทรัพย์จะได้ รับจำกกองทรัสต์ จะไม่
เกิ น อัต รำร้ อยละ 3 ต่อ ปี ของมูลค่ ำ ทรั พ ย์ สิ น สุท ธิ ข องกองทรั สต์

(NAV) และค่ำ ธรรมเนี ย มพิ เ ศษที่ ผ้ ูบ ริ ห ำร

อสังหำริ มทรัพย์จะได้ รับจำกกองทรัสต์จะไม่เกินอัตรำร้ อยละ 1ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์ (NAV)
4.2.3

ความสัมพันธ์ เชิงการถือหุ้นหรือความเกี่ยวข้ องทางธุรกิจกับผู้จัดการกองทรัสต์
อมตะ ซัมมิท ซึง่ ทำหน้ ำที่เป็ นผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ (Property Manager) และ บริ ษัท อมตะ ซัมมิท
รี ทส์ แมเนจเม้ นท์ จำกัด ในฐำนะผู้จดั กำรกองทรัสต์ (REIT Manager) มีควำมสัมพันธ์ จำกกำรที่อมตะ ซัมมิท เป็ นผู้
ถือหุ้นใหญ่ของผู้จดั กำรกองทรัสต์ โดยอมตะ ซัมมิท ถือหุ้นในผู้จดั กำรกองทรัสต์คิดเป็ นร้ อยละ 99.997 ของจำนวน
หุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทดังกล่ำว

4.2.4

อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ อ่ ื น ภายใต้ การจั ด การของผู้ บริ ห ารอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ท่ ี อ าจแข่ งขั น ในทางธุ ร กิ จ กั บ
อสังหาริมทรัพย์ ของกองทรัสต์
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นอกเหนือจำกทรั พย์สินหลักที่กองทรัสต์เข้ ำลงทุน ผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ยงั ได้ บริ หำรจั ดกำรอำคำรโรงงำนอื่น
ภำยในนิคมอุตสำหกรรมอมตะนครอีกทังสิ
้ ้น 12 รำยกำร ได้ แก่ อำคำรโรงงำน OTP01 ถึง OTP25 และอำคำรโรงงำน
BG40 ถึ ง BG48

ทัง้ นี ้ โปรดพิ จ ำรณำรำยละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ในส่ว นที่ 2 ข้ อ 2.1.3 หัว ข้ อ รำยละเอี ย ดของ

อสังหำริ มทรัพย์ ลักษณะกำรถือครองและกำรบริ หำรจั ดกำรทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้ ำลงทุนครัง้ แรก หัวข้ อย่อย
ทรัพย์สนิ บำงส่วนที่กองทรัสต์ไม่ได้ เข้ ำลงทุน
นอกจำกนี ้ ผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์อำจจะบริ หำรจัดกำรโรงงำนที่ตนวำงแผนจะก่อสร้ ำงเพิ่มเติมตังแต่
้ ปี 2557 และปี
ต่อๆ ไป
4.2.5

กลไกหรื อ มาตรการที่ ใ ช้ ใ นการก ากั บ ดู แ ลผู้ บริ ห ารอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ ป้ องกั น ความขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ ระหว่ างผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ และกองทรัสต์
เนื่องจำก อมตะ ซัมมิท เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั กำรกองทรัสต์ตำมควำมสัมพันธ์ เชิงกำรถือหุ้นกับผู้จดั กำร
กองทรัสต์ที่ได้ ระบุไว้ ในส่วนที่ 2 ข้ อ 4.2.3 หัวข้ อ ควำมสัมพันธ์เชิงกำรถือหุ้นหรื อควำมเกี่ยวข้ องทำงธุรกิจกับผู้จดั กำร
กองทรัสต์ ดังนัน้ เพื่อเป็ นกำรป้องกันควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ระหว่ำงผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์และกองทรัสต์
ในกรณี ที่จะมี กำรทำธุรกรรมระหว่ำงกองทรั สต์ กับผู้บริ หำรอสังหำริ มทรั พ ย์ กองทรั ส ต์ จะมีกำรดำเนินกำรตำม
กฎหมำยหลักทรัพย์ดงั นี ้
(1)

เงื่อนไขและข้ อกำหนดทัว่ ไปของกองทรัสต์ในกำรเข้ ำทำธุรกรรมกับผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์มีดงั ต่อไปนี ้


ในกำรทำธุรกรรม จะมีกำรดำเนินกำรให้ เป็ นไปตำมสัญญำก่อตังทรั
้ สต์ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง
และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของกองทรัสต์



ธุ ร กรรมที่ ก องทรั ส ต์ จ ะท ำกับ ผู้บ ริ ห ำรอสัง หำริ ม ทรั พ ย์ จ ะต้ อ งเป็ นธุ ร กรรมที่ ใ ช้ รำคำที่ มี ค วำม
สมเหตุสมผลและเป็ นธรรม



บุคคลที่มีสว่ นได้ เสียกับกำรทำธุรกรรมไม่ว่ำทำงตรงหรื อทำงอ้ อมจะต้ องไม่เข้ ำมำมีสว่ นร่ วมในกำร
พิจำรณำและตัดสินใจเข้ ำทำธุรกรรม



กำรคิดค่ำใช้ จ่ำยที่เกิดจำกกำรเข้ ำทำธุรกรรมระหว่ำงกองทรัสต์กบั ผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ ต้ องใช้
รำคำและอัตรำที่เป็ นธรรมและมีควำมสมเหตุสมผล

(2)

กำรอนุมตั ิกำรทำธุรกรรมระหว่ำงกองทรัสต์กบั ผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ต้องผ่ำนกำรดำเนินกำรตำมขันตอน
้
ดังต่อไปนี ้
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ได้ รับอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำร (Board of Directors) ของผู้จดั กำรกองทรัสต์ โดยกรรมกำรอิสระ
จะต้ องให้ ควำมเห็นถึงควำมเหมำะสมในกำรเข้ ำทำธุรกรรมดังกล่ำวในที่ประชุมคณะกรรมกำร



ได้ รั บ ควำมเห็ น ชอบจำกทรั สตี ว่ำเป็ นธุร กรรมที่ เ ป็ นไปตำมสัญ ญำก่ อ ตัง้ ทรั สต์ และกฎหมำยที่
เกี่ยวข้ อง



ในกรณีที่เป็ นธุรกรรมที่มีมูลค่ำตังแต่
้ ยี่สิบล้ ำนบำทขึ ้นไป หรื อเกินร้ อยละสำมของมูลค่ำทรัพย์สิน
สุทธิ ของกองทรัสต์ แล้ วแต่จำนวนใดจะสูงกว่ำ ต้ องได้ รับมติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรั สต์ ด้ วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสีข่ องจำนวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มำประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ธุรกรรมที่กองทรัสต์ทำกับผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ เป็ นกำรได้ มำหรื อจำหน่ำยไปซึ่ง
ทรัพย์สนิ หลัก กำรคำนวณมูลค่ำจะคำนวณตำมมูลค่ำกำรได้ มำหรื อจำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ทงหมด
ั้
ของแต่ละโครงกำรที่ทำให้ กองทรัสต์พร้ อมจะหำรำยได้ ซึ่งรวมถึงทรั พย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับโครงกำร
นันด้
้ วย

(3)

นโยบำยกำรทำรำยกำรกับผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์


กำรทำธุรกรรมประเภทต่ำงๆระหว่ำงกองทรัสต์กบั ผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ จะต้ องกระทำภำยใต้
เงื่อนไขที่มีควำมเป็ นธรรมและมีควำมเหมำะสมและเป็ นไปตำมเงื่อนไขและข้ อกำหนดตำมกฎหมำย
หลักทรัพย์



นอกจำกนี ้ กองทรัสต์จะดำเนินกำรเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมที่ทำกับผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์
ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตลำดหลักทรัพย์ รวมทังในหมำยเหตุ
้
ประกอบงบกำรเงินของ
กองทรัสต์ที่ได้ รับกำรตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีและในรำยงำนประจำปี ของกองทรัสต์ด้วย
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5.

ประมาณการผลตอบแทนของกองทรัสต์

5.1

ประมาณการรายได้ และค่ าใช้ จ่ายของกองทรัสต์ สาหรับรอบระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจัดตัง้ กองทรัสต์
ข้ อมูลที่ระบุในหัวข้ อนี ้ที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริ งในอดีต แต่เป็ นข้ อมูลในลักษณะที่เป็ นกำรคำดกำรณ์เหตุกำรณ์ในอนำคต
(Forward-looking Statement) โดยข้ อมูลดังกล่ำวอยู่บนข้ อสมมติฐำนหลำยประกำรที่ระบุอยู่ในภำคผนวก และอยู่
ภำยใต้ ควำมเสี่ยงและควำมไม่แน่นอนบำงประกำร ซึ่งอำจทำให้ ผลที่เกิดขึ ้นจริ งแตกต่ำงอย่ำงมีนยั สำคัญจำกที่
ประมำณกำรไว้ ทังนี
้ ้ ข้ อมูลในส่วนนี ้ไม่ควรถูกพิจำรณำว่ำเป็ นคำรับรอง คำรั บประกัน หรื อกำรคำดกำรณ์ ภำยใต้
สมมติฐำนที่ถกู ต้ องของผู้จดั กำรกองทรัสต์ ผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ ที่ปรึ กษำทำงกำรเงิน และไม่ควรถูกพิจำรณำว่ำ
ประมำณกำรดังกล่ำวจะบรรลุผลหรื อน่ำจะบรรลุผล เนื่องจำกข้ อมูลดังกล่ำวจัดทำบนสมมติฐำนในช่วงเวลำที่จดั ทำ
รำยงำนข้ อมูลทำงกำรเงินตำมสถำนกำรณ์สมมติเท่ำนัน้
รำยได้ และเงินจ่ำยให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ที่แท้ จริ งอำจจะแตกต่ำงจำกรำยได้ และเงินจ่ำยให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ที่
ปรำกฎในประมำณกำรของกองทรัสต์ นอกจำกนี ้ประมำณกำรกำไรและเงินจ่ำยให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยของกองทรัสต์จะ
ไม่ได้ รับกำรปรับปรุงสำหรับเหตุกำรณ์ใดๆที่เกิดขึ ้นภำยหลังวันที่ของเอกสำรฉบับนี ้
ข้ อ มู ล ในส่ ว นนี อ้ ยู่ บ นสมมติ ฐ ำนหลำยประกำร ซึ่ ง แม้ จะมี ก ำรระบุ ตัว เลข ซึ่ ง ผู้ จัด กำรกองทรั ส ต์ ผู้ บริ ห ำร
อสังหำริ มทรัพย์ และที่ปรึกษำทำงกำรเงินพิจำรณำเห็นว่ำสมเหตุสมผล ณ วันที่จดั ทำรำยงำนข้ อมูลทำงกำรเงินตำม
สถำนกำรณ์สมมติ แต่สมมติฐำนและกำรประมำณกำรอยูภ่ ำยใต้ ควำมไม่แน่นอนและควำมเสีย่ งทำงธุรกิจ เศรษฐกิจ
กำรเมือง และกำรแข่งขันที่สำคัญจำนวนมำก ซึ่งผู้จดั กำรกองทรัสต์ ผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ และที่ปรึ กษำทำงกำร
เงินไม่สำมำรถควบคุมได้ อีกทังยั
้ งตังอยู
้ ่บนสมมติฐำนเกี่ยวกับกำรตัดสินทำงธุรกิจในอนำคตที่อำจเปลี่ยนแปลงได้
ดังนันผู
้ ้ จดั กำรกองทรัสต์ ผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ และที่ปรึ กษำทำงกำรเงินจึงไม่สำมำรถรับรองได้ ว่ำประมำณกำร
ดังกล่ำวจะเกิดขึ ้นจริ ง ข้ อมูลทำงกำรเงินที่คำดกำรณ์ ในเอกสำรฉบับนี ้อำจมีควำมแตกต่ำงจำกผลที่เกิดขึ ้นอย่ำงมี
นัยสำคัญ ผู้ลงทุนควรระมัดระวังในกำรใช้ ข้อมูลประมำณกำรในส่วนนี ้
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ตารางที่ 35: งบกาไรขาดทุนตามสถานการณ์ สมมติสาหรับงวด 12 เดือน
ตัง้ แต่ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
(หน่วย: ล้ ำนบำท)
รำยได้ จำกค่ำเช่ำ
ค่ำใช้ จำ่ ยทีเ่ กี่ยวกับกำรบริ หำรอสังหำริ มทรัพย์
กาไรสุทธิจากการดาเนินงานของอสังหาริมทรัพย์
ดอกเบี ้ยรับ
ค่ าใช้ จ่ายของกองทรัสต์ ฯ
ค่ำธรรมเนียมในกำรจัดกำรและค่ำใช้ จำ่ ยในกำรบริ หำรกองทรัสต์ฯ*
ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรออกและเสนอขำยหน่วยทรัสต์ตดั จำหน่ำย

401.66
(2.02)
399.64
0.84
(41.18)
(23.78)
(55.39)

ต้ นทุนทำงกำรเงิน
รวมค่ าใช้ จ่ายของกองทรัสต์ ฯ

(120.35)

กาไรสุทธิก่อนปรับปรุ ง
บวกกลับ: ส่วนต่ำงระหว่ำงดอกเบี ้ยจ่ำยคำนวณด้ วยอัตรำดอกเบี ้ยที่แท้ จริ งกับดอกเบี ้ยจ่ำยคำนวณ
ด้ วยต้ นทุนทำงกำรเงินที่จำ่ ยจริ ง**

280.13

หักออก: รำยได้ จำกค่ำเช่ำทีม่ ิได้ จำ่ ยชำระเป็ นเงินสดจริ ง***
กาไรสุทธิท่ อี ้ างอิงสถานะเงินสด
บวกกลับ: สภำพคล่องส่วนเกินที่เกิดจำกกำรตัดจำหน่ำยค่ำใช้ จ่ำยในกำรออกและเสนอขำย
หน่วยทรัสต์****
เงินสดสุทธิท่ สี ามารถนามาจ่ ายประโยชน์ ตอบแทนและเงินลดทุน

7.38
(0.02)
287.49
23.78
311.27

* ไม่รวมค่ำธรรมเนียมพิเศษของผู้จดั กำรกองทรัสต์และผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์
** ส่วนต่ำงเกิดจำกแนวทำงกำรลงบัญชีซงึ่ จะรับรู้ดอกเบี ้ยจ่ำยด้ วยวิธีกำรอัตรำดอกเบี ้ยที่แท้ จริ งซึ่งคิดคำนวณจำกอัตรำดอกเบี ้ยตลอดสัญญำเงินกู้
ดังนันจึ
้ งมีควำมแตกต่ำงจำกดอกเบี ้ยที่ต้องจ่ำยจริงในแต่ละช่วงเวลำ
*** ส่วนต่ำงเกิดจำกแนวทำงกำรลงบัญชีซงึ่ จะรับรู้รำยได้ เป็ นค่ำเฉลี่ยของรำคำค่ำเช่ำตลอดสัญญำ ดังนันสั
้ ญญำเช่ำที่มีกำรกำหนดกำรปรับรำคำเช่ำ
ในช่วงอำยุสญ
ั ญำเช่ำนันจะท
้ ำให้ เงินสดที่ได้ รับจำกค่ำเช่ำกับรำยได้ ที่บนั ทึกบัญชีแตกต่ำงกัน
**** ภำยใต้ กฎหมำยหลักทรัพย์ กองทรัสต์ฯจะจ่ำ ยคืนสภำพคล่องส่วนเกินที่เกิดจำกกำรตัดจำหน่ำยค่ำใช้ จ่ำยในกำรออกและเสนอขำยหน่วยทรัสต์
โดยทำกำรลดเงินทุน

ผู้จดั กำรกองทรัสต์และที่ปรึกษำทำงกำรเงินได้ ทำกำรคำนวณประมำณกำรอัตรำผลตอบแทนแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ โดย
สำมำรถสรุปได้ ดงั นี ้
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ตารางที่ 36: ประมาณการอัตราผลตอบแทนแก่ ผ้ ถู อื หน่ วยทรัสต์ สาหรับงวด 12 เดือนตัง้ แต่ วันที่ 1
มกราคม พ.ศ. 2558 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
เงินทุนจากการเสนอขาย
หน่ วยทรัสต์
3,578.9 ล้ ำนบำท

สมมติฐานในการระดมทุน
เงินกู้ยมื
เงินประกันการเช่ า
1,200 ล้ ำนบำท

90 ล้ ำนบำท

กรณีฐาน
8.70%

ประมำณกำรอัตรำผลตอบแทนแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ ประกอบด้ วย
8.03%
0.67%

1. ประโยชน์ตอบแทน
2. เงินลดทุน

อัตรำผลตอบแทนในตำรำงข้ ำงต้ นอ้ ำงอิงคำนวณมำจำกกำรจ่ำยผลตอบแทนในอัตรำร้ อยละ 100 ของเงินสดสุทธิที่
สำมำรถนำมำจ่ำยประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุน รำคำทรัพย์สินที่ลงทุนที่ 4,750 ล้ ำนบำท และรำคำหน่วยทรัสต์
ที่ 10 บำทต่อหน่วย ซึ่งเป็ นเพียงกำรแสดงประมำณกำรงบกำไรขำดทุนสำหรับงวด 12 เดือน ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกรำคม
พ.ศ. 2558 – 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 และไม่อำจรับรองผลได้ โดยประมำณกำรงบกำไรขำดทุนได้ ถกู จัดเตรี ยมขึ ้น
โดยอ้ ำงอิงสมมติฐำนที่สำคัญตำมภำคผนวก ที่ผ้ จู ัดกำรกองทรัสต์ ผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ และที่ปรึกษำทำงกำรเงิน
พิจำรณำเห็นว่ำสมมติฐำนดังกล่ำวมีควำมเหมำะสมและสมเหตุสมผล ณ วันที่ได้ จัดทำรำยงำนตำมสถำนกำรณ์
สมมติ อย่ำงไรก็ตำม ผู้ลงทุนควรพิจำรณำสมมติฐำนเหล่ำนัน้ รวมทังประมำณกำรก
้
ำไรขำดทุนตำมสถำนกำรณ์
สมมติ และประเมินผลกำรดำเนินงำนของกองทรัสต์ในอนำคตด้ วยตนเอง โดยมีสมมติฐำนที่สำคัญดังต่อไปนี ้
รายได้ ค่าเช่ าพืน้ ที่
รำยได้ คำ่ เช่ำพื ้นที่ของกำรลงทุนจะพิจำรณำจำกข้ อมูลตำมสัญญำเช่ำที่มีอยู่ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2557 ระหว่ำงผู้
เช่ำและผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ฯ ทังนี
้ ้ รำยได้ ค่ำเช่ำพื ้นที่จะอยู่ภำยใต้ ข้อสมมติฐำนที่ว่ำกำรโอนกรรมสิทธิ์และสิทธิ
กำรเช่ำที่ดินและอำคำรโรงงำนจำกผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ฯไปยังกองทรัสต์ฯไม่สง่ ผลกระทบต่อเงื่อนไขกำรเช่ำที่
เป็ นอยู่ในปั จจุบนั และอยู่ภำยใต้ ข้อสมมติฐำนว่ำเมื่อสัญญำเช่ำที่มีอยู่ ณ วันที่ 30 กัน ยำยน 2557 สิ ้นสุด อัตรำค่ำ
เช่ำใหม่ที่จะเรี ยกเก็บสำหรับกำรเช่ำใหม่หรื อสัญญำเช่ำที่มีกำรต่อสัญญำจะพิจำรณำจำกอัตรำค่ำเช่ำที่กำหนดใน
สัญญำตกลงกระทำกำรซึง่ เทียบเคียงได้ กบั รำคำตลำดเนื่องจำกเป็ นข้ อมูลที่นำมำจำกรำคำสูงสุดของรำคำที่บริ ษัท
ไนท์แฟรงค์ ชำร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริ ษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จำกัด ใช้ ในกำรประเมินมูลค่ำ
ทรัพย์สนิ ตำมลักษณะที่ตงของทรั
ั้
พย์สนิ ณ ปี ที่ 1 และกำหนดให้ อตั รำเช่ำเฉลีย่ เท่ำกับร้ อยละ 100 ของพื ้นที่ที่มีให้ เช่ำ
ทังหมด
้
เนื่องจำก ผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ฯตกลงจะดำรงรักษำสัดส่วนกำรเช่ำของผู้เช่ำในทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะ
ลงทุนครัง้ แรก ให้ มีผ้ เู ช่ำในทรัพย์สนิ ดังกล่ำวทังหมดตลอดระยะเวลำ
้
1 ปี และตกลงจะดำเนินกำรให้ อตั รำค่ำเช่ำใหม่
อย่ำงน้ อยเป็ นไปตำมรำคำตลำดนับจำกวันที่กองทรัสต์ฯลงทุนในทรัพย์สินที่กองทรัสต์ฯจะลงทุน ครัง้ แรก โดยใน
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กรณีที่ผ้ บู ริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ฯไม่สำมำรถหำผู้เช่ำในทรัพย์สินใดในทรัพย์สินที่กองทรัสต์ฯจะลงทุนครัง้ แรกตลอด
ระยะเวลำดังกล่ำว ผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ฯตกลงจะเข้ ำเป็ นผู้เช่ำในทรัพย์สนิ นันจนกว่
้
ำครบระยะเวลำดังกล่ำวหรื อ
หำผู้เช่ำมำเช่ำทรัพย์สนิ นันโดย
้
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2557 พื ้นที่เช่ำเฉลีย่ ของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ฯจะเข้ ำลงทุนครัง้
แรกเท่ำกับประมำณร้ อยละ 95 (พื ้นที่เช่ำเฉลี่ยคำนวณจำกพื ้นที่ที่อยู่ภำยใต้ สญ
ั ญำเช่ำเปรี ยบเทียบกับพื ้นที่ของ
เฉพำะโรงงำนที่ก่อสร้ ำงแล้ วเสร็ จและรับมอบอำคำรจำกผู้รับเหมำเรี ยบร้ อยแล้ ว ณ วันที่ 30 กันยำยน 2557)
ค่ าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการจัดการอสังหาริมทรัพย์
ค่ำใช้ จ่ำยเกี่ยวกับกำรจัดกำรอสังหำริ มทรัพย์ (ซึ่งประกอบด้ วย ค่ำใช้ จ่ำยในกำรดูแลบริ หำรจัดกำร ซ่อมแซมและ
บำรุ งรักษำทรัพย์สินในส่วนที่ไม่เป็ นสำระสำคัญ (Minor Repair and Maintenance) ค่ำนำยหน้ ำ ค่ำบริ กำรรักษำ
ควำมปลอดภัย ค่ำโฆษณำและส่งเสริ มกำรขำย ค่ำเบี ้ยประกัน ค่ำบำรุ งสำธำรณูปโภคส่วนกลำง และ ค่ำภำษี
โรงเรื อน) กองทรัสต์ฯตังสมมติ
้
ฐำนค่ำใช้ จ่ำยที่เกี่ยวกับกำรบริ หำรอสังหำริ มทรัพย์เป็ นไปตำมสัญญำแต่งตังผู
้ ้ บริ หำร
อสังหำริ มทรัพย์ฯ ซึ่งมีระยะเวลำครอบคลุมสำหรับประมำณกำรตำมสมมติฐำนสำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2558 โดยที่คำ่ ใช้ จ่ำยเกี่ยวกับกำรจัดกำรอสังหำริ มทรัพย์ของแต่ละปี จะไม่เท่ำกัน
ต้ นทุนทางการเงิน
กองทรัสต์ฯมีแผนกำรกู้ยืมเงินเพื่อกำรลงทุนในวันที่ 1 มกรำคม 2558 เป็ นจำนวนเงินไม่เกิน 1,200 ล้ ำนบำท และไม่มี
กำรจ่ำยคืนเงินต้ นในช่วงเวลำประมำณกำรวันที่ 1 มกรำคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2558 ทังนี
้ ้สมมติฐำนที่ใช้ ใน
กำรประมำณกำรในส่วนของเงินกู้ดงั กล่ำวได้ อ้ำงอิงตำมข้ อเสนอเบื ้องต้ นที่กองทรัสต์ฯคำดว่ำจะได้ รับจำกสถำบัน
กำรเงิน โดยจะมีอตั รำดอกเบี ้ยที่อ้ำงอิงจำกอัตรำ MLR ซึง่ คำดว่ำกองทรัสต์ฯจะได้ รับอัตรำดอกเบี ้ยไม่เกินอัตรำ MLR
โดยในกำรรั บรู้ ดอกเบีย้ จ่ ำยนัน้ จะคำนวณด้ วยวิ ธีอัต รำดอกเบีย้ ที่ แท้ จ ริ ง ทัง้ นี ้ ผู้สนับสนุนฯจะเป็ นผู้รับผิ ดชอบ
ค่ำธรรมเนียมในกำรกู้ยืมเงิน
ในกรณีที่กองทรัสต์มีสภำพคล่องส่วนเกินจำกมูลค่ำสิทธิกำรเช่ำที่กองทรัสต์ ลงทุนหรื อมีไว้ ลดลงจำกกำรประเมินค่ำ
หรื อสอบทำนจำกำรประเมินค่ำทรัพย์สิน กองทรัสต์จะจ่ำยสภำพคล่องส่วนเกินให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์โดยวิธีกำรลด
ทุนตำมประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ประมำณกำรเงินสดสุทธิที่สำมำรถ
นำมำจ่ำยประโยชน์ตอบแทนและกำรลดทุนในกรณีที่กองทรัสต์รับรู้ผลขำดทุนจำกกำรประเมินค่ำทรัพย์สิน ณ วันสิ ้น
รอบระยะเวลำบัญชี โดยสมมติให้ ผลขำดทุนจำกกำรประเมินค่ำทรัพย์สนิ เท่ำกับยอดคงค้ ำงของสัญญำสิทธิกำรเช่ำที่
ตัดจำหน่ำยแบบเส้ นตรงตำมอำยุสญ
ั ญำเช่ำได้ ถกู แสดงไว้ ด้ำนล่ำงเพื่อเป็ นตัวอย่ำงประกอบเท่ำ นัน้
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ตารางที่ 37: ประมาณการอัตราผลตอบแทนที่จะจ่ ายได้ ในปี แรกในกรณีท่ มี ีผลขาดทุนจากการประเมินค่ าสิทธิการ
เช่ าที่ตัดจาหน่ ายแบบเส้ นตรง
(หน่วย: ล้ ำนบำท)
กาไรสุทธิก่อนบันทึกขาดทุนจากการประเมินค่ าทรัพย์ สนิ
หักออก: ขำดทุนจำกกำรประเมินค่ำทรัพย์สนิ
กาไรสุทธิก่อนปรับปรุ ง
บวกกลับ: ส่วนต่ำงระหว่ำงดอกเบี ้ยจ่ำยคำนวณด้ วยอัตรำดอกเบี ้ยที่แท้ จริ งกับดอกเบี ้ยจ่ำยคำนวณ
ด้ วยต้ นทุนทำงกำรเงินที่จำ่ ยจริ ง
หักออก: รำยได้ จำกค่ำเช่ำทีม่ ิได้ จำ่ ยชำระเป็ นเงินสดจริ ง
กาไรสุทธิท่ อี ้ างอิงสถานะเงินสด
บวกกลับ:สภำพคล่องส่วนเกินทีเ่ กิดจำกกำรตัดจำหน่ำยค่ำใช้ จ่ำยในกำรออกและเสนอขำย
หน่วยทรัสต์
ขำดทุนจำกกำรประเมินค่ำทรัพย์สนิ
เงินสดสุทธิท่ สี ามารถนามาจ่ ายประโยชน์ ตอบแทนและเงินลดทุน
ประมาณการเงินสดสุทธิท่ สี ามารถนามาจ่ ายผลประโยชน์ ตอบแทนและเงินลดทุนต่ อหน่ วย
(บาท)
- ประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วย (บาท)
- เงิ นลดทุนต่อหน่วยจากสภาพคล่องส่วนเกิ นทีเ่ กิ ดจากการตัดจาหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์ (บาท)
- เงิ นลดทุนต่อหน่วยจากขาดทุนจากการประเมิ นค่าทรัพย์สิน (บาท)

280.13
(76.91)
203.22
7.38
(0.02)
210.58
23.78
76.91
311.27

0.5884
0.0664
0.2149
0.8697

อย่ำงไรก็ตำม มูลค่ำสิทธิ กำรเช่ำ ณ วันสิ ้นรอบบัญชีจะขึ ้นอยู่กับรำคำประเมินที่จดั ทำโดยผู้ประเมินมูลค่ำทรัพย์สิน
อิสระซึ่งกำรประเมินมูลค่ำสิทธิกำรเช่ำจะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้ องหลำยประกำร เช่น อัตรำกำรเช่ำ อัตรำกำรเติบโตของค่ำ
เช่ำ และอัตรำส่วนลด เป็ นต้ น ซึ่งอำจส่งผลให้ มลู ค่ำสิทธิกำรเช่ำที่คำนวณได้ เพิ่มสูงขึ ้น เท่ำเดิม หรื อลดลง ดังนันกำร
้
คำนวณประมำณกำรจ่ำยประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุนข้ ำงต้ นจึงเป็ นเพียงกำรแสดงตัวอย่ำงที่อำจเกิดขึ ้นในกรณีที่
มูลค่ำสิทธิกำรเช่ำในอนำคตลดลงในอัตรำที่เท่ำกันตลอดอำยุสญ
ั ญำเช่ำเท่ำนัน้
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5.2

การวิเคราะห์ ความผันผวน (Sensitivity Analysis)
ผู้ลงทุนควรระมัดระวังว่ำเหตุกำรณ์ในอนำคตไม่สำมำรถคำดกำรณ์ได้ อย่ำงชัดเจนและตัวเลขที่ประมำณกำรไว้ ในงบ
กำไรขำดทุนตำมสถำนกำรณ์สมมติอำจแตกต่ำงจำกที่จะเกิดขึ ้นจริ ง และเพื่อให้ ผ้ ลู งทุนสำมำรถประเมินผลกระทบ
ต่อประมำณกำรอัตรำเงินจ่ำยประจำงวด ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 31ธันวำคม พ.ศ. 2558 ของ
กองทรัสต์ จำกกำรเปลีย่ นแปลงของสมมติฐำนที่สำคัญที่เกี่ยวข้ องกับกำรดำเนินงำนของอสังหำริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์
ลงทุน ที่ปรึ กษำทำงกำรเงินได้ ทำกำรวิเครำะห์ควำมผันผวน (Sensitivity Analysis) ของประมำณกำรเงินสดสุทธิที่
สำมำรถนำมำจ่ำยผลประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุนต่อหน่วยในช่วงเวลำที่ประมำณกำร หำกสมมติฐำนที่เป็ น
สำระสำคัญมีกำรเปลีย่ นแปลงไป
ภำยใต้ สมมติฐำนที่ได้ รับจำกงบกำไรขำดทุนตำมสถำนกำรณ์สมมติ ซึง่ ได้ รับกำรสอบทำนโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
แห่งบริ ษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด จะสำมำรถคำนวณประมำณกำรอัตรำเงินจ่ำยให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ในรู ปของ
ประโยชน์ตอบแทนและกำรลดทุน สำหรับงวด 12 เดือนของกองทรัสต์ ในกรณีฐำน (Base Case) ได้ เท่ำกับ 0.8697
บำทต่อหน่วย (คำนวณได้ จำกประมำณกำรเงินจ่ำยของกองทรัสต์สำหรับงวด 12 เดือน ที่ 311.27 ล้ ำนบำท / จำนวน
หน่วยทรัสต์ที่ 357.89 ล้ ำนหน่วย โดยจำนวนหน่วยทรัสต์ที่ใช้ เป็ นตัวเลขอ้ ำงอิงคำนวณมำจำกรำคำทรัพย์สินที่ลงทุน
ที่ 4,750 ล้ ำนบำท และรำคำหน่วยทรัสต์ที่ 10 บำทต่อหน่วย)
อัตราค่ าเช่ าพืน้ ที่
อัตรำค่ำเช่ำพื ้นที่นนจะมี
ั้
ผลกระทบต่ อรำยได้ ค่ำเช่ำพื ้นที่ เนื่องจำกในกำรจัดทำงบกำไรขำดทุนตำมสถำนกำรณ์
สมมติได้ พิจำรณำข้ อมูลตำมสัญญำเช่ำที่มีอยู่ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2557 ดังนันทรั
้ พย์สินที่อำจส่งผลกระทบต่อ
รำยได้ คำ่ เช่ำพื ้นที่ ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกรำคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2558 นันได้
้ แก่ทรั พย์สินที่หมดอำยุสญ
ั ญำเช่ำ
ก่อนวันที่ 31 ธันวำคม 2558 อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ ตกลงจะดำรงรักษำสัดส่วนกำรเช่ำ
ในช่วง 1 ปี แรก (โปรดพิจำรณำรำยละเอียดเพิ่มเติมในสรุปสัญญำตกลงกระทำกำร หัวข้ อ กำรดำรงรักษำสัดส่วนกำร
เช่ำ) ดังนัน้ รำยได้ ค่ำเช่ำพื น้ ที่ในปี แรกจึงไม่มีโอกำสที่จะต่ำลงกว่ำกรณีฐำนได้ ดังนันกรณี
้
ที่มีโอกำสเกิดขึ ้นได้ คือมี
กำรเข้ ำทำสัญญำเช่ำในทรัพย์สนิ ที่ปัจจุบนั ไม่มีผ้ เู ช่ำหรื อหมดอำยุสญ
ั ญำเช่ำก่อนวันที่ 31 ธันวำคม 2558 ในรำคำที่
สูงกว่ำกรณีฐำน โดยในจำนวนนี ้มีทงหมด
ั้
32 โรง คิดเป็ นพื ้นที่ 62,395.46 ตำรำงเมตร ซึง่ กำรเปลีย่ นแปลงของอัตรำ
ค่ำเช่ำพื ้นที่จะมีผลกระทบต่อประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุนดังแสดงในตำรำงนี ้
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ตารางที่ 38: ผลกระทบต่ อประโยชน์ ตอบแทนและเงินลดทุนโดยการเปลี่ยนแปลงของอัตราค่ าเช่ าพืน้ ที่
สาหรับปี ตัง้ แต่ วนั ที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558
กรณีฐาน

กรณีดที ่ สี ุด กรณีแย่
(สูงกว่ า
ที่สุด (ต่า
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)
ประมำณกำรกำไรสุทธิที่สำมำรถนำมำจ่ำยประโยชน์ตอบแทนได้
บวกกลับ:สภำพคล่องส่วนเกินทีเ่ กิดจำกกำรตัดจำหน่ำยค่ำใช้ จ่ำยใน
กำรออกและเสนอขำยหน่วยทรัสต์
23.78
23.78
บวกกลับ:สภำพคล่องส่วนเกินทีเ่ กิดจำกกำรขำดทุนจำกกำรประเมิน
ค่ำทรัพย์สนิ
76.91
76.91
ประมาณการเงินจ่ ายให้ แก่ ผ้ ถู อื หน่ วยทรัสต์
311.27
313.61
ประมาณการเงินสดสุทธิท่ สี ามารถนามาจ่ ายผลประโยชน์ ตอบแทนและเงินลดทุนต่ อหน่ วย (บาท)
ประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วย (บำท)
0.5884
0.5950
เงินลดทุนต่อหน่วยจำกสภำพคล่องส่วนเกินที่เกิดจำกกำรตัด
จำหน่ำยค่ำใช้ จ่ำยในกำรออกและเสนอขำยหน่วยทรัสต์ (บำท)
0.0664
0.0664
เงินลดทุนต่อหน่วยจำกขำดทุนจำกกำรประเมินค่ำทรัพย์สนิ (บำท)
0.2149
0.2149
ประมาณการเงินสดสุทธิท่ สี ามารถนามาจ่ ายผลประโยชน์ ตอบ
แทนและเงินลดทุนต่ อหน่ วย (บาท)
0.8697
0.8763

23.78
76.91
308.93
0.5819
0.0664
0.2149
0.8632

ทัง้ นี ้ กำรวิ เครำะห์ ค วำมผันผวนนัน้ มีวัตถุป ระสงค์ เพื่อ แสดงกำรคำนวณถึงผลกระทบของผลประกอบกำรของ
กองทรั สต์ ที่ อ ำจเกิ ด ขึน้ จำกสมมติ ฐ ำนสำคัญ ที่ แ ปรเปลี่ย นไปจำกกรณี ฐ ำนเท่ำ นัน้ ควำมแตกต่ำ งระหว่ำ งผล
ประกอบกำรที่เกิดขึ ้นจริ ง และผลประกอบกำรที่แสดงในงบกำไรขำดทุนตำมสถำนกำรณ์สมมติอำจแตกต่ำงไปจำก
ช่วงกำรเปลีย่ นแปลงที่กำหนดไว้ ในกำรวิเครำะห์ควำมผันผวนได้
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6.

รายการระหว่ างกองทรั สต์ กั บผู้จั ดการกองทรั ส ต์ และบุ คคลที่เ กี่ยวโยงกั นกับ ผู้จัด การกองทรั สต์ และ
กองทรัสต์ กับทรัสตีและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี
เพื่อประโยชน์ ในกำรพิจำรณำหัวข้ อนี ้ คำว่ำ “บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ” ให้ มีควำมหมำยตำมที่กำหนดในประกำศ

คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้ วยหลักเกณฑ์กำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน
6.1

ธุรกรรมที่บริษัทฯ คาดว่ าจะมีรายการระหว่ างกองทรัสต์ กับผู้จัดการกองทรั สต์ และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ
ผู้จัดการกองทรัสต์ และกองทรัสต์ กับทรัสตีและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี
ภำยหลังจำกที่กองทรัสต์เข้ ำลงทุนในทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้ ำลงทุนครัง้ แรก (ซึ่งประกอบไปด้ วยอำคำรโรงงำนที่
ลงทุนในรูปแบบกรรมสิทธิ์ จำนวน 25 โรง และสิทธิกำรเช่ำ จำนวน 63 โรง) บริ ษัทฯ คำดว่ำจะมีรำยกำรระหว่ำงกัน
ระหว่ำงกองทรัสต์และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั กำรกองทรัสต์ และกองทรัสต์กับทรัสตีและบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
กับทรัสตี ดังต่อไปนี ้
(1)

รำยกำรระหว่ำงกองทรัสต์กบั ผู้จดั กำรกองทรัสต์และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั กำรกองทรัสต์
(ก)

ทรัสตีซึ่งกระทำในนำมของกองทรัสต์จะแต่งตัง้ บริ ษัทฯ เป็ นผู้จัดกำรกองทรัสต์ของกองทรัสต์
(REIT Manager) โดยบริ ษัทฯ เป็ นบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ งกับกองทรัสต์เพรำะบริ ษัทฯ จะ
ได้ รั บ กำรแต่ง ตัง้ เป็ นผู้จัด กำรกองทรั สต์ ซึ่ง ถูก ก ำหนดให้ เ ป็ นบุค คลที่ อ ำจมีค วำมขัด แย้ ง กับ
กองทรัสต์ตำมประกำศ สช. 29/2555 ทังนี
้ ้รำยละเอียดกำรทำธุรกรรมแต่งตังผู
้ ้ จดั กำรกองทรัสต์
สำมำรถสรุปได้ ดงั นี ้
ตารางที่ 39: รายละเอียดการทาธุรกรรมแต่ งตัง้ ผู้จัดการกองทรัสต์

นิ ติบุค คล/บริ ษั ท ที่อ าจมี ความ บริ ษัท อมตะ ซัมมิท รี ทส์ แมเนจเม้ นท์ จำกัด
ขัดแย้ ง
ความสัมพันธ์

จะได้ รับกำรแต่งตังเป็
้ นผู้จัดกำรกองทรัสต์ซึ่งถูกกำหนดให้ เป็ นบุคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้ งกับกองทรัสต์ตำมประกำศ สช. 29/2555

ลักษณะของรายการระหว่ างกัน

ทรัสตีซงึ่ กระทำในนำมของกองทรัสต์จะแต่งตัง้ บริ ษัทฯ เป็ นผู้จดั กำรกองทรัสต์
(REIT Manager) ของกองทรัสต์
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เงื่อนไขนโยบายราคา

บริ ษัทฯ จะเรี ยกเก็บค่ำธรรมเนียมผู้จัดกำรกองทรัสต์จำกกองทรัสต์ ซึ่งจะประกอบไปด้ วย
ค่ำธรรมเนียมพื ้นฐำน(BaseFee)ที่จะเป็ นไปตำมทีส่ ญ
ั ญำแต่งตังผู
้ ้ จดั กำรกองทรัสต์กำหนด
โดยจะมีกำรกำหนดอัตรำขันต
้ ำ่ แต่ไม่เกิน0.5% ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์
รวมกับค่ำธรรมเนียมสะท้ อนจำกผลกำรบริ หำรจัดกำรกองทรั สต์ ของผู้จัดกำรกองทรั สต์
(Performance Fee) ที่จะเป็ นไปตำมที่สญ
ั ญำแต่งตังผู
้ ้ จดั กำรกองทรัสต์กำหนดแต่ไม่เกิน
0.75% ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์

ความเห็นด้ านราคา

โครงสร้ ำงของค่ำธรรมเนียมผู้จดั กำรกองทรัสต์ ในส่วนอัตรำพื ้นฐำน นันเป็
้ นไปตำมปกติวิสยั
เที ยบเคี ยงได้ กับค่ ำธรรมเนี ยมผู้จัดกำรกองทุนของกองทุนรวมอสังหำริ มทรั พย์ และ
ค่ำธรรมเนียมผู้จดั กำรกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์ อื่นในประเทศ
ไทยที่อยูใ่ นอุตสำหกรรมเดียวกันโดยค่ำธรรมเนียมในส่วนอัตรำพื ้นฐำนนันสะท้
้ อนค่ำใช้ จ่ำย
ในกำรบริ หำรกองทรัสต์ตำมปกติที่เกิดขึ ้น นอกเหนือจำกนัน้ โครงสร้ ำงค่ำธรรมเนียมผู้จดั กำร
กองทรัสต์ ยังจัดให้ มีคำ่ ธรรมเนียมผู้จดั กำรกองทรัสต์ ในส่วนค่ำธรรมเนียมสะท้ อนจำกผล
กำรบริ หำรจัดกำรกองทรัสต์ของผู้จัดกำรกองทรัสต์ ซึ่งเป็ นกำรสร้ ำงแรงจูงใจให้ ผ้ จู ัดกำร
กองทรัสต์บริ หำรจัดกำรกองทรัสต์อย่ำงมีประสิทธิภำพ

หมำยเหตุ:ค่ำธรรมเนียมผู้จดั กำรกองทุนของกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์อื่นในอุตสำหกรรมเดียวกันในประเทศไทยมีอตั รำกำรเรียกเก็บอยู่ในช่วงเท่ำกับร้ อยละ 0.15
ถึงร้ อยละ0.43ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ (คำนวณจำกค่ำธรรมเนียมผู้จดั กำรกองทุนในปี บัญชีลำ่ สุดหำรด้ วยมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย (ค่ำเฉลี่ยของมูลค่ำ
ทรัพย์สินสุทธิต้นปี และสิ ้นปี ))และค่ำธรรมเนียมผู้จดั กำรกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์อื่นในอุตสำหกรรมเดียวกันในประเทศไทยมีอตั รำที่
คำดว่ำจะเรียกเก็บอยูใ่ นช่วงเท่ำกับร้ อยละ0.25ต่อปี ของรำคำทุนถึงร้ อยละ0.25ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินรวม

(ข)

ผู้จดั กำรกองทรัสต์จะว่ำจ้ ำงอมตะซัมมิทเพื่อทำหน้ ำที่ผ้ บู ริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ (PropertyManager) โดยอมตะซัม
มิทเป็ นบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้ องกับกองทรัสต์ เนื่องจำกอมตะซัมมิทเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของผู้จดั กำรกองทรัสต์ (REIT
Manager) ทังนี
้ รำยละเอี
้
ยดกำรทำธุรกรรมระหว่ำงกองทรัสต์กบั ผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์สำมำรถสรุปได้ ดงั นี ้

ตารางที่ 40: รายละเอียดการทาธุรกรรมระหว่ างกองทรัสต์ กับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
นิ ติบุค คล/บริ ษั ท ที่อ าจมี ความ บริ ษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี ้ บิลท์ จำกัด
ขัดแย้ ง
ความสัมพันธ์

- เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของผู้จดั กำรกองทรัสต์ โดยอมตะ ซัมมิท ถือหุ้นรวมกันคิด
เป็ นร้ อยละ 99.997 ของจำนวนหุ้นของผู้จดั กำรกองทรัสต์
- เป็ นผู้มีอำนำจควบคุมผู้จดั กำรกองทรัสต์
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ลักษณะของรายการระหว่ างกัน

ผู้จัด กำรกองทรั ส ต์ ว่ ำ จ้ ำงอมตะ ซัม มิ ท เป็ นผู้บ ริ ห ำรอสัง หำริ ม ทรั พ ย์ ข อง
กองทรัสต์

เงื่อนไขนโยบายราคา

อมตะ ซัมมิทจะเรี ยกเก็บค่ำธรรมเนียมผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์จำกกองทรัสต์
ซึง่ จะประกอบไปด้ วย 2 ส่วน ได้ แก่ ค่ำธรรมเนียมพื ้นฐำนโดยมีมลู ค่ำไม่เกิน 50
ล้ ำนบำทต่อปี และค่ำธรรมเนียมพิ เศษซึ่งจะไม่เกิ น อัตรำร้ อยละ 0.15 ของ
มูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์ (NAV) เมื่อกองทรัสต์มีกำไรขันต้
้ นย้ อนหลัง
3 ปี เฉลีย่ เพิ่มขึ ้นมำกกว่ำร้ อยละ 7 ต่อปี (คำนวณทุก 3 ปี )

ความเห็นด้ านราคา

โครงสร้ ำงของค่ำธรรมเนียมผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ ในส่วนอัตรำพื ้นฐำน นัน้
เป็ นไปตำมปกติวิสยั เทียบเคียงได้ กับค่ำธรรมเนียมผู้ บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์
ของกองทุนรวมอสังหำริ มทรัพย์อื่นในประเทศ (กองทุนรวมอสังหำริ มทรัพย์ที
พำร์ คโลจิ ส ติ ค ส์ กองทุ น รวมอสัง หำริ ม ทรั พ ย์ ไ ทคอน และกองทุ น รวม
อสังหำริ มทรัพย์ และสิทธิ กำรเช่ำดับบลิวเอชเอ พรี เมี่ยม แฟคทอรี่ แอนด์แวร์
เฮ้ ำส์ ฟั นด์) โดยค่ำธรรมเนียมในส่วนอัตรำพื ้นฐำนนันสะท้
้
อนค่ำใช้ จ่ำยในกำร
บริ หำรทรัพย์สินตำมปกติที่เกิดขึ ้น นอกเหนือจำกนัน้ โครงสร้ ำงค่ำธรรมเนียม
ผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ยงั จัดให้ มีค่ำธรรมเนียมผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ ใน
ส่วนค่ำธรรมเนียมพิเศษ ซึ่งอัตรำค่ำธรรมเนียมทัง้ 2 ส่วนนันจะสร้
้
ำงแรงจูงใจ
ให้ ผ้ ู บริ ห ำรอสัง หำริ ม ทรั พ ย์ ใ นกำรสร้ ำงรำยได้ แ ละบริ ห ำรต้ นทุน อย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพ (โปรดพิจำรณำรำยละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2 ข้ อ 2.5.4 หัวข้ อ
ควำมเห็นของที่ปรึ กษำทำงกำรเงินเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของค่ำธรรมเนียม
ผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์)

(ค)

ทรัสตีซงึ่ กระทำในนำมของกองทรัสต์อำจเข้ ำทำสัญญำจะซื ้อจะขำยและสัญญำเช่ำกับอมตะ ซัม
มิท เพื่อลงทุนในทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์จะเข้ ำลงทุนครัง้ แรก โดยอมตะ ซัมมิท เป็ นบุคคลที่มีควำม
เกี่ยวข้ องกับกองทรั สต์ เนื่องจำกอมตะ ซัมมิท เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของผู้จัดกำรกองทรัสต์ (REIT
Manager) ทังนี
้ ้ รำยละเอียดกำรทำธุรกรรมระหว่ำงกองทรัสต์กบั ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของผู้จดั กำร
กองทรัสต์สำมำรถสรุปได้ ดงั นี ้
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ตารางที่ 41: รายละเอียดการทาธุรกรรมระหว่ างกองทรัสต์ กับผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ของ
ผู้จัดการกองทรัสต์
นิติบุคคล/บริ ษัท ที่อาจมีความ บริ ษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี ้ บิลท์ จำกัด
ขัดแย้ ง
ความสัมพันธ์

-

เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของผู้จดั กำรกองทรัสต์ โดยอมตะ ซัมมิท ถือหุ้นรวมกัน
คิดเป็ นร้ อยละ 99.997 ของจำนวนหุ้นของผู้จดั กำรกองทรัสต์

-

เป็ นผู้มีอำนำจควบคุมผู้จดั กำรกองทรัสต์

ลักษณะของรายการระหว่ างกัน ทรัสตีซงึ่ กระทำในนำมของกองทรัสต์จะเข้ ำทำสัญญำจะซื ้อขำยและสัญญำเช่ำ
กับอมตะ ซัมมิท ในทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์จะเข้ ำลงทุนครัง้ แรก
เงื่อนไขนโยบายราคา

สำหรับรำคำที่กองทรัสต์จะซื ้อทรัพย์สินหลักที่ลงทุนครัง้ แรกจำกอมตะ ซัมมิทที่
รำคำรวมกันสูงสุดไม่เกิน 4,750 ล้ ำนบำท ซึ่งเป็ นรำคำที่สงู กว่ำรำคำประเมิน
ของทรัพย์สินต่ำสุดที่จดั ทำโดยผู้ประเมินรำคำทรัพย์สินอิสระเกินกว่ำร้ อยละ 5
(สูง กว่ำ รำคำประเมิ น ของทรั พ ย์ สิน ต่ ำ สุด ที่ จัด ท ำโดยผู้ป ระเมิ น มูลค่ำ รำคำ
ทรัพย์สินอิสระประมำณ 248 ล้ ำนบำท หรื อประมำณร้ อยละ 5.5) โดยในกำร
กำหนดรำคำสุดท้ ำยที่กองทรัสต์จะซื ้อทรัพย์สินหลักที่ลงทุนครัง้ แรกจำกอมตะ
ซัมมิท นันจะอ้
้ ำงอิงจำกรำคำประเมินของทรัพย์สินที่จัดทำโดยผู้ประเมินรำคำ
ทรัพย์สินอิสระที่ได้ รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน ก.ล.ต. บริ ษัทฯ ในฐำนะผู้
ก่อตังทรั
้ สต์และจะเข้ ำเป็ นผู้จดั กำรกองทรัสต์เมื่อกองทรัสต์จดั ตังขึ
้ ้นแล้ ว จะได้
พิจำรณำปั จจัยต่ำงๆ ที่มีควำมเกี่ยวข้ อง เช่น ภำวะตลำดเงินตลำดทุนในช่วงที่มี
กำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ อัตรำผลตอบแทนในระดับที่เหมำะสมที่นกั ลงทุนจะ
ได้ รับ ศักยภำพในเชิงพำณิชย์ของทรัพย์สิน อัตรำดอกเบี ้ยทังในประเทศและใน
้
ตลำดโลก อัตรำผลตอบแทนที่จะได้ จำกกำรลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตรำสำร
ทุน ตรำสำรหนี ้ รวมถึงกำรลงทุนทำงเลือกอื่นๆ และกำรสำรวจควำมต้ องกำร
ของนักลงทุน (Bookbuilding)

ความเห็นด้ านราคา

รำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรมีควำมสมเหตุสมผลและไม่ทำให้ กองทรัสต์เสีย
ประโยชน์ เพรำะทำให้ กองทรัสต์สำมำรถเข้ ำลงทุนในทรัพย์สินในโรงงำนให้ เช่ำ
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ที่มีศกั ยภำพและตั ้งอยู่ภำยในนิคมอุตสำหกรรมที่มีชื่อเสียง ดังนั ้นจึงถือได้ ว่ำ
ทรัพย์สินดังกล่ำวมีศกั ยภำพในกำรสร้ ำงมูลค่ำเพิ่มให้ แก่กองทรัสต์และผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ (โปรดพิจำรณำรำยละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2 ข้ อ 2.5.3 ควำม
เห็น ชอบของที่ป รึ ก ษำทำงกำรเงินเกี่ย วกับ ควำมสมเหตุสมผลของรำคำซื ้อ
ทรัพย์สิน)

(ง)

ทรั สตี ซึ่ง กระท ำในนำมของกองทรั สต์ อ ำจเข้ ำ ท ำสัญ ญำเช่ ำ กับ อมตะ ซัม มิ ท ในทรั พ ย์ สิน ที่
กองทรั สต์ จะเข้ ำลงทุนครั ง้ แรก โดย อมตะ ซัมมิทเป็ นบุคคลที่มีควำมเกี่ ยวข้ องกับกองทรั สต์
เนื่ อ งจำก อมตะ ซัมมิ ท เป็ นผู้ถื อ หุ้นใหญ่ ข องผู้จัด กำรกองทรั สต์ (REIT Manager) ทัง้ นี ้
รำยละเอียดกำรทำธุรกรรมระหว่ำงกองทรัสต์กบั ผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์สำมำรถสรุปได้ ดงั นี ้

ตารางที่ 42: รายละเอียดการทาธุรกรรมระหว่ างกองทรัสต์ กับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
นิติบุคคล/บริ ษัท ที่อาจมีความ บริ ษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี ้ บิลท์ จำกัด
ขัดแย้ ง
ความสัมพันธ์

- เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของผู้จดั กำรกองทรัสต์ โดยอมตะ ซัมมิท ถือหุ้นรวมกันคิด
เป็ นร้ อยละ 99.997 ของจำนวนหุ้นของผู้จดั กำรกองทรัสต์
- เป็ นผู้มีอำนำจควบคุมผู้จดั กำรกองทรัสต์

ลักษณะของรายการระหว่ างกัน ภำยใต้ สญ
ั ญำตกลงกระทำกำรที่จะทำขึ ้นระหว่ำงทรัสตีซึ่งกระทำในนำมของ
กองทรัสต์ อมตะ ซัมมิท และ บริ ษัท อมตะ คอร์ ปอเรชัน จำกัด (มหำชน) อำจ
เกิ ด กรณี ที่ อมตะ ซัม มิ ท จะเข้ ำ ท ำสัญ ญำเช่ ำ กับ กองทรั ส ต์ ใ นทรั พ ย์ สิ น ที่
กองทรั สต์ จะเข้ ำลงทุนครัง้ แรก หำกปรำกฏว่ำไม่มีผ้ ูเช่ำในทรั พย์สินดังกล่ำว
ตลอดระยะเวลำ 1 ปี นับ ตัง้ แต่สัญ ญำตกลงกระท ำกำรมี ผลใช้ บัง คับ หรื อ
รับผิดชอบชำระส่วนต่ำงของค่ำเช่ำระหว่ำงค่ำเช่ำใหม่และค่ำเช่ำตำมอัตรำค่ำ
เช่ำตำมตลำดเช่ำอำคำรโรงงำนให้ แก่กองทรัสต์หำกปรำกฎว่ำสัญญำเช่ำใน
ทรัพย์สินใดในทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะลงทุนครั ง้ แรกสิ ้นสุดลง และมีกำรต่อ
อำยุสญ
ั ญำเช่ำ หรื อมีกำรทำสัญญำเช่ำกับผู้ เช่ำรำยใหม่ และสัญญำเช่ำที่มี
กำรขยำยอำยุสญ
ั ญำเช่ำหรื อสัญญำเช่ำฉบับใหม่นั ้น มีค่ำเช่ำลดน้ อยลงกว่ำ
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อัตรำค่ำเช่ำตำมตลำดเช่ำอำคำรโรงงำนที่กำหนดไว้
เงื่อนไขนโยบายราคา

ทรัสตีซึ่งกระทำในนำมของกองทรัสต์ จะอ้ ำงอิงอัตรำค่ำเช่ำคงที่ตำมลักษณะ
ที่ตงของทรั
ั้
พย์สนิ นัน้ ซึ่งปรำกฎในตำรำงด้ ำนล่ำงนี ้
ที่ตงั ้ ของทรัพย์ สนิ

อัตราค่ าเช่ า

นิคมอุตสำหกรรมอมตะนครเฟส 2

225 บำท/ตำรำงเมตร/เดือน

นิคมอุตสำหกรรมอมตะนครเฟส 6

220 บำท/ตำรำงเมตร/เดือน

นิคมอุตสำหกรรมอมตะนครเฟส 7

220 บำท/ตำรำงเมตร/เดือน

นิคมอุตสำหกรรมอมตะนครเฟส 8

215 บำท/ตำรำงเมตร/เดือน

นิคมอุตสำหกรรมอมตะนครเฟส 9

215 บำท/ตำรำงเมตร/เดือน

นิคมอุตสำหกรรมอมตะซิตี ้

205 บำท/ตำรำงเมตร/เดือน

โดยอัตรำรำคำค่ำเช่ำที่ทำง อมตะ ซัมมิท จะเข้ ำทำสัญญำเช่ำทรัพย์สินดังกล่ำว
นัน้ เป็ นรำคำสูงสุดของรำคำที่ทำงบริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชำร์ เตอร์ (ประเทศไทย)
จำกัด และบริ ษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จำกัด ใช้ ในกำรประเมินมูลค่ำ
ทรัพย์สินตำมลักษณะที่ตงของทรั
ั้
พย์สิน ณ ปี ที่กองทรัสต์เข้ ำลงทุนในทรัพย์สิน
หลักเป็ นครัง้ แรก
ความเห็นด้ านราคา

รำคำภำยใต้ สญ
ั ญำเช่ำมีลกั ษณะที่สำมำรถเทียบเคียงได้ กับรำคำตลำด โดย
ข้ อมูลรำคำตลำดนำมำจำก รำคำสูงสุดของรำคำที่ทำงบริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชำร์
เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริ ษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จำกัด ใช้ ใน
กำรประเมินมูลค่ำทรัพย์สนิ ตำมลักษณะที่ตงของทรั
ั้
พย์สนิ ณ ปี ที่ 1
โดยเงื่อนไขที่กำหนดให้ อมตะ ซัมมิท ยกเว้ นไม่ต้องจ่ำยเงินประกันกำรเช่ำและ
กองทรั สต์ ส ำมำรถร้ องขอได้ นัน้ ถื อ ว่ำ เป็ นเงื่ อ นไขที่ ไม่ท ำให้ ก องทรั สต์ เ สี ย
ประโยชน์ เนื่องจำก (1) กองทรัสต์สำมำรถร้ องขอให้ อมตะ ซัมมิท นำส่งเงิ น
ประกันกำรเช่ำได้ (2) อมตะ ซัมมิท ถูกผูกพันด้ วยสัญญำตกลงกระทำกำร จึงไม่
สำมำรถยกเลิกสัญญำเช่ำโดยไม่มีผ้ เู ช่ำมำทดแทนได้ (3) อมตะ ซัมมิท ไม่ได้
ก่อให้ เกิดควำมเสียหำยแก่อำคำรโรงงำน
สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ ภำยใต้ สญ
ั ญำเช่ำมีลกั ษณะที่สำมำรถเทียบเคียงได้ กบั เงื่อนไข
ปกติที่ ทรัสตีซงึ่ กระทำในนำมของกองทรัสต์เรี ยกเก็บค่ำเช่ำจำกลูกค้ ำรำยอื่น
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(2)

รำยกำรระหว่ำงกองทรัสต์กบั ทรัสตีและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี
ทรัสตีซึ่งกระทำในนำมของกองทรัสต์อำจมีกำรกู้ยืมเงินจำกธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน) ในวงเงิน
จำนวน ไม่เกิน 1,320 ล้ ำนบำท โดยธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน) เป็ นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของทรัสตีของ
กองทรัสต์ ทังนี
้ ้ รำยละเอียดกำรทำธุรกรรมระหว่ำงกองทรัสต์กบั บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตีสำมำรถสรุ ป
ได้ ดงั นี ้
ตารางที่ 43: รายละเอียดการทาธุรกรรมระหว่ างกองทรัสต์ กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี

นิ ติบุคคล/บริ ษัท ที่อาจมีความ ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน)
ขัดแย้ ง
ความสัมพันธ์

เป็ นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของทรัสตี ของกองทรัสต์ บริ ษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน
กสิกรไทย จำกัด โดยถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสีย งทัง้ หมดของบริ ษั ท ดัง กล่ำ ว นอกจำกนี ้ ธนำคำรกสิก รไทย จ ำกัด
(มหำชน) บริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมของธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน) อำจ
ทำธุรกิจปกติของสถำบันกำรเงินให้ กบั ทรัพย์สินอื่นที่มีในลักษณะเดียวกันกับ
กองทรัสต์ หรื อห้ กบั อมตะ ซัมมิท

ลักษณะของรายการระหว่ างกัน ทรัสตีซึ่งกระทำในนำมของกองทรัสต์จะกู้ยืมเงินจำกธนำคำรกสิกรไทย จำกัด
(มหำชน) ในวงเงินจำนวน ไม่เกิน 1,320 ล้ ำนบำท
เงื่อนไขนโยบายราคา

ทรั สตีซึ่งกระทำในนำมของกองทรั สต์ อำจจะกู้ยืมเงิ นจำกธนำคำรกสิกรไทย
จำกัด (มหำชน) ในวงเงินจำนวน ไม่เกิน 1,320 ล้ ำนบำท โดยเงื่อนไขในสัญญำ
กู้ยื ม เงิ น มี อัต รำดอกเบี ย้ ในปี ที่ 1 จะไม่ เ กิ น MLR ลบร้ อยละ 1.5

และมี

ระยะเวลำช ำระคื น เงิ น กู้ 5 ปี รวมระยะเวลำปลอดช ำระเงิ น ต้ น 5 ปี และ
หลักประกันกำรกู้ยืมคือ กรรมสิทธิ์ในที่ดิน และ/หรื อสิ่งปลูกสร้ ำง และสิทธิกำร
เช่ำในที่ดิน และ/หรื อ สิ่งปลูกสร้ ำงอำคำรโรงงำนของทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้ ำ
ลงทุนครัง้ แรก กำรโอนสิทธิอย่ำงมีเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยควำมเสี่ยงภัย
ทรัพย์สนิ (All Risks Insurance) และกำรโอนสิทธิอย่ำงมีเงื่อนไขในสัญญำเช่ำ
ของผู้เช่ำที่มีอำยุมำกกว่ำ 3 ปี 6 เดือน
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ความเห็นด้ านราคา

ผู้จัด กำรกองทรั ส ต์ จ ะด ำเนิ น กำรพิ จ ำรณำเงื่ อ นไขในสัญ ญำเงิ น กู้ ให้ เ ป็ น
ประโยชน์ สูงสุดแก่กองทรั สต์ โดยในกำรพิจำรณำเปรี ยบเทียบข้ อเสนอจำก
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของทรัสตี และสถำบันกำรเงินอื่นนันผู
้ ้ จดั กำรกองทรัสต์จะมี
กำรพิจำรณำในหลำยๆปั จจัยร่วมกันเช่น อัตรำดอกเบี ้ยเงินกู้ยืม ระยะเวลำกำร
ผ่อนชำระ และเงื่อนไขปลีกย่อยอื่นๆ ซึ่งในกรณีที่กองทรัสต์มีกำรเข้ ำทำสัญญำ
เงินกู้กบั บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของทรัสตีนนั ้ สัญญำเงินกู้ที่เข้ ำทำจะมีเงื่อนไขที่ไม่
ด้ อยกว่ำข้ อเสนอจำกสถำบันกำรเงินอื่น โดยในกำรพิจำรณำเปรี ยบเทียบจะ
คำนึงถึงประโยชน์ ทงในระยะสั
ั้
นและในระยะยำวของกองทรั
้
สต์ โดยที่อัตรำ
ดอกเบี ้ยเป็ นเพียงหนึ่งในปั จจัยในกำรพิจำรณำเท่ำนัน้ นอกเหนือจำกนันเมื
้ ่อมี
กำรเข้ ำทำสัญญำเงินกู้ฉบับจริ ง ผู้จดั กำรกองทรัสต์จะดูแลให้ เงื่อนไขในสัญญำ
เงิ นกู้ฉบับจริ ง ไม่ด้อยกว่ำที่ระบุไว้ ในแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลกำรเสนอขำย
หน่วยทรัสต์และไม่ด้อยกว่ำสถำบันกำรเงินอื่น

6.2

ธุ รกรรมประเภทอื่นๆ ที่มีรายการระหว่ างกองทรั สต์ กับผู้จัดการกองทรั สต์ และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ
ผู้จัดการกองทรัสต์ และกองทรัสต์ กับทรัสตีและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี
ในกรณีที่จะมีกำรทำธุรกรรมประเภทอื่นๆ ระหว่ำงกองทรัสต์กบั ผู้จดั กำรกองทรัสต์หรื อทรัสตี หรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
กับผู้จดั กำรกองทรัสต์หรื อทรัสตี ทรัสตีและ/หรื อผู้จดั กำรกองทรัสต์จะมีกำรดำเนินกำรตำมกฎหมำยหลักทรัพย์ดงั นี ้
(1)

เงื่อนไขและข้ อกำหนดทัว่ ไปของกองทรัสต์ในกำรเข้ ำทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันมีดงั ต่อไปนี ้


ในกำรทำธุรกรรมกับผู้จดั กำรกองทรัสต์หรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั กำรกองทรัสต์นนั ้ จะมีกำร
ดำเนินกำรให้ เป็ นไปตำมสัญญำก่อตังทรั
้ สต์และกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ที่ดี
ที่สดุ ของกองทรัสต์



ธุรกรรมที่กองทรั สต์ จะทำกับผู้จัดกำรกองทรั สต์ หรื อบุคคลที่เกี่ ยวโยงกันกับ ผู้จัดกำรกองทรั สต์
จะต้ องเป็ นธุรกรรมที่ใช้ รำคำที่มีควำมสมเหตุสมผลและเป็ นธรรม



บุคคลที่มีสว่ นได้ เสียกับกำรทำธุรกรรมไม่ว่ำทำงตรงหรื อทำงอ้ อมจะต้ องไม่เข้ ำมำมีสว่ นร่ วมในกำร
พิจำรณำและตัดสินใจเข้ ำทำธุรกรรม



กำรคิดค่ำใช้ จ่ำยที่เกิดจำกกำรเข้ ำทำธุรกรรมระหว่ำงกองทรัสต์และผู้จดั กำรกองทรัสต์หรื อบุคคลที่
เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั กำรกองทรัสต์ ต้ องใช้ รำคำและอัตรำที่เป็ นธรรมและมีควำมสมเหตุสมผล
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(2)

กรณีทำธุรกรรมระหว่ำงกำรทำธุรกรรมระหว่ำงกองทรัสต์กบั ผู้จดั กำรกองทรัสต์หรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ
ผู้จดั กำรกองทรัสต์
(ก)

นโยบำยกำรทำรำยกำรกับผู้จดั กำรกองทรัสต์หรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั กำรกองทรัสต์


กำรทำธุรกรรมประเภทต่ำงๆ ระหว่ำงกองทรัสต์และผู้จดั กำรกองทรั สต์หรื อบุคคลที่เกี่ยว
โยงกันกับผู้จดั กำรกองทรัสต์ จะต้ องกระทำภำยใต้ เงื่อนไขที่มีควำมเป็ นธรรมและมีควำม
เหมำะสมและเป็ นไปตำมเงื่อนไขและข้ อกำหนดตำมกฎหมำยหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ในกรณีที่
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน
ประกำศกำหนดบุคคลที่มีลกั ษณะเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเพิ่มเติมในอนำคต กำรเข้ ำทำ
ธุรกรรมระหว่ำงกองทรัสต์ และผู้จดั กำรกองทรัสต์หรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั กำร
กองทรัสต์ จะถือปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตำมเงื่อนไขและข้ อกำหนดตำมกฎหมำยหลักทรัพย์



นอกจำกนี ้ กองทรั สต์ จ ะดำเนิน กำรเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ ย วกับ ธุรกรรมที่ ทำกับผู้จัดกำร
กองทรัสต์ หรื อบุคคลที่เกี่ ยวโยงกันกับผู้จัดกำรกองทรั สต์ ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร
ก.ล.ต. ตลำดหลักทรัพย์ รวมทังในหมำยเหตุ
้
ประกอบงบกำรเงินของกองทรัสต์ที่ได้ รับกำร
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีและในรำยงำนประจำปี ของกองทรัสต์ด้วย

(ข)

กำรอนุมตั ิกำรทำธุรกรรมระหว่ำงกองทรั สต์กับผู้จัดกำรกองทรัสต์หรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ
ผู้จดั กำรกองทรัสต์ต้องผ่ำนกำรดำเนินกำรตำมขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้


ได้ รั บ ควำมเห็ น ชอบจำกทรั ส ตี ว่ ำ เป็ นธุ ร กรรมที่ เ ป็ นไปตำมสัญ ญำก่ อ ตัง้ ทรั ส ต์ แ ละ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง



ในกรณีที่เป็ นธุรกรรมที่มีมูลค่ำเกินกว่ำ 1 ล้ ำนบำท หรื อตังแต่
้ ร้อยละ 0.03 ของมูลค่ำ
ทรั พ ย์ สิ น สุ ท ธิ ข อง กองทรั ส ต์ แล้ วแต่ จ ำนวนใดจะสู ง กว่ ำ ต้ องได้ รั บ อนุ มั ติ จ ำก
คณะกรรมกำร (Board of Directors) ของผู้จดั กำรกองทรัสต์



ในกรณีที่เป็ นธุรกรรมที่มีมลู ค่ำตังแต่
้ 20 ล้ ำนบำทขึ ้นไป หรื อเกิน ร้ อยละ 3 ของมูลค่ำ
ทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ แล้ วแต่จำนวนใดจะสูงกว่ำ ต้ องได้ รับมติของที่ประชุมผู้ถือ
หน่ว ยทรั สต์ ด้ ว ยคะแนนเสีย งไม่น้ อ ยกว่ำ สำมในสี่ข องจ ำนวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ที่มำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ธุรกรรมที่กองทรั สต์ทำกับผู้จัดกำรกองทรัสต์หรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั กำร
กองทรัสต์ เป็ นกำรได้ มำหรื อจำหน่ำยไปซึง่ ทรัพย์สนิ หลัก กำรคำนวณมูลค่ำจะคำนวณตำมมูลค่ำ
กำรได้ มำหรื อจำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ทงหมดของแต่
ั้
ละโครงกำรที่ทำให้ กองทรัสต์ พร้ อมจะหำ
รำยได้ ซึง่ รวมถึงทรัพย์สนิ ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงกำรนันด้
้ วย
(3)

กรณีทำธุรกรรมระหว่ำงกองทรัสต์กบั ทรัสตีและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี
ในกรณี ที่มีก ำรทำธุรกรรมระหว่ำ งกองทรั สต์ กับทรั สตีและบุคคลที่เ กี่ ยวโยงกัน กับทรั สตี จะต้ องมีกำร
ดำเนินกำรดังต่อไปนี ้


มีกำรเปิ ดเผยข้ อมูลผ่ำนตลำดหลักทรั พย์ แ ห่งประเทศไทย หรื อช่องทำงอื่นใดที่ผ้ ถู ื อหน่วยทรัสต์
สำมำรถเข้ ำถึงข้ อมูลกำรจะเข้ ำทำธุรกรรมได้ อย่ำงทัว่ ถึง



มีระยะเวลำในกำรเปิ ดเผยข้ อมูลที่สมเหตุสมผล ซึง่ ต้ องไม่น้อยกว่ำ 14 วัน



มีกำรเปิ ดเผยช่องทำง วิธีกำร และระยะเวลำคัดค้ ำนที่ชดั เจน โดยระยะเวลำดังกล่ำวต้ องไม่น้ อยกว่ำ
14 วัน เว้ นแต่ในกรณีที่มีกำรขอมติผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เพื่อเข้ ำทำธุกรรมดังกล่ำว ให้ กำรคัดค้ ำนกระทำ
ในกำรขอมติผ้ ถู ือหน่วยนัน้

อนึง่ โดยในกรณีที่มีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์แสดงกำรคัดค้ ำนอย่ำงชัดเจนตำมวิธีกำรที่มีกำรเปิ ดเผยนี ้ในจำนวนที่
เกินกว่ำ 1 ใน 4 ของจำนวนหน่วยทรัสต์ที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมด
้
ทรัสตีจะกระทำหรื อยินยอมให้ มีธุรกรรม
ดังกล่ำวข้ ำงต้ นไม่ได้
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7.

ภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจการจัดหาผลประโยชน์ จากอสังหาริมทรัพย์ ท่ ลี งทุน

7.1

ภาพรวมตลาดของกลุ่มประเทศอาเซียน
ข้ อมูลจำกรำยงำนของธนำคำรโลก (World Bank) ณ เดือนธันวำคม 2556 ระบุว่ำ กลุม่ ประเทศอำเซียนเป็ นกลุ่ม
เศรษฐกิจที่มีศกั ยภำพสูง จำกอัตรำกำรเติบโตเฉลี่ย 10 ปี ระหว่ำงปี 2543 – 2552 สูงกว่ำร้ อยละ 4 เทียบกับอัตรำ
กำรเติบโตของเศรษฐกิจโลกที่ร้อยละ 2.3 โดยเศรษฐกิจในกลุม่ ประเทศอำเซียนมีสดั ส่วนในเศรษฐกิจโลกเพิ่มขึ ้นจำก
ร้ อยละ 1.8 เป็ น 2.2 ในช่วง 10 ปี นี ้ และเพิ่มสูงขึ ้นเป็ นร้ อยละ 2.4 ในปี 2555 รวมทัง้ หำกพิจำรณำแนวโน้ มเศรษฐกิจ
ในอนำคตซึ่งธนำคำรโลกได้ ประมำณกำรมูลค่ำเศรษฐกิจโลกโดยรวมในปี 2557 และ 2558 ที่ร้อยละ 3.2 และ 3.4
ตำมลำดับ ซึง่ มีอตั รำกำรเติบโตน้ อยกว่ำเศรษฐกิจของประเทศในกลุม่ ประเทศอำเซียนดังแสดงในแผนภำพที่ 25 อีก
ทัง้ กำรจัดตังประชำคมเศรษฐกิ
้
จอำเซียน (Asean Economic Community: AEC) ในปี 2558 ซึ่งทำให้ สมำชิกใน
กลุม่ ประเทศอำเซียนทัง้ 10 ประเทศ รวมตัวเป็ นตลำดเดียวที่มีประชำกรรวมกันถึง 600 ล้ ำนคน จะเป็ นอีกตัวเร่ งที่จะ
ทำให้ กลุม่ ประเทศอำเซียนมีแนวโน้ มทำงเศรษฐกิจเชิงบวกในอนำคต
แผนภาพที่ 25: อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโลกและประเทศสมาชิกหลักในอาเซียน
ปี 2543 – 2558

ทีม่ า: ธนาคารโลก (World Bank) ณ เดือนธันวาคม 2556
หมายเหตุ: e คือ ข้อมูลประมาณการ, f คือ ข้อมูลคาดการณ์
อัตราการเติ บโตทางเศรษฐกิ จอ้างอิง อัตราแลกเปลีย่ นดอลลาร์ สหรัฐ ในปี 2553
* อัตราการเติ บโตทางเศรษฐกิ จเป็ นแบบ Compound annual growth rate
ไม่มีข้อมูลอัตราการเติ บโตเศรษฐกิ จประเทศพม่าและประมาณการประเทศบรู ไน
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เศรษฐกิจในกลุม่ อำเซียนมีมลู ค่ำรวมประมำณ 2.35 ล้ ำนล้ ำนเหรี ยญสหรัฐ ในปี 2556 (ไม่รวมข้ อมูลมูลค่ำเศรษฐกิจ
ของประเทศพม่ำ) โดยเศรษฐกิจของประเทศอินโดนีเซีย มีสดั ส่วนมูลค่ำสูงสุด คิดเป็ นประมำณร้ อยละ 36.9 และ
เศรษฐกิจของประเทศไทยอยู่ในอันดับ 2 มีมลู ค่ำประมำณ 387 พันล้ ำนเหรี ยญสหรัฐ หรื อคิดเป็ นประมำณร้ อยละ
16.5 ของมูลค่ำเศรษฐกิจในกลุม่ อำเซียน ดังแสดงในแผนภำพที่ 26 โดยมูลค่ำเศรษฐกิจของ 5 ประเทศสมำชิกหลักมี
สัดส่วนสูงกว่ำ 90% ของมูลค่ำเศรษฐกิจในกลุม่ อำเซียน ซึง่ กล่ำวได้ วำ่ ประเทศไทยเป็ นหนึง่ ในประเทศสมำชิกหลักที่
มีบทบำทในกำรขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของภูมิภำคอำเซียนดังแสดงจำกสัดส่วนมูลค่ำทำงเศรษฐกิจที่สงู
แผนภาพที่ 26: สัดส่ วนมูลค่ าเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน ปี 2556

ทีม่ า: ธนาคารโลก (World Bank) ณ เดือนธันวาคม 2556
หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูลประเทศพม่ำ

7.2

ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทย
ภำคอุตสำหกรรมไทยมีมลู ค่ำประมำณ 3.87 ล้ ำนล้ ำนบำท ในปี 2556 คิ ดเป็ นประมำณร้ อยละ 34 หรื อ 1 ใน 3 ของ
มูลค่ำเศรษฐกิจไทย อีกทังมู
้ ลค่ำธุรกิจในภำคอุตสำหกรรมมีแนวโน้ มเปลี่ยนแปลงในอัตรำที่สงู กว่ำมูลค่ำเศรษฐกิจ
รวม โดยภำคอุตสำหกรรมมีอตั รำกำรเติบโตเฉลีย่ ร้ อยละ 4.7 ต่อปี ซึง่ สูงกว่ำอัตรำกำรเติบโตของเศรษฐกิจไทยเฉลี่ย
ร้ อยละ 4.1 ต่อปี ระหว่ำงปี 2543 – 2556 ดังแสดงในแผนภำพที่ 27 หรื ออำจกล่ำวได้ ว่ำภำคอุตสำหกรรมเป็ นภำค
ธุรกิจสำคัญที่เป็ นตัวขับเคลื่อนของเศรษฐกิ จไทยทังในแง่
้
ของมูลค่ำและแนวโน้ มกำรเติบโต ซึ่งกำรขยำยตัวของ
ภำคอุตสำหกรรมเป็ นอีกตัวชี ้วัดที่สะท้ อนแนวโน้ มที่เพิ่มสูงขึ ้นของอุปสงค์ ในอสังหำริ มทรัพย์ประเภทอุตสำหกรรมทัง้
โรงงำน และคลังสินค้ ำ
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แผนภาพที่ 27: อัตราการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจไทย ปี 2543 – 2556

ทีม่ า: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ ณ เดือนธันวาคม 2556

อุตสำหกรรมในกลุม่ ประเภทยำนยนต์ และเครื่ องใช้ ไฟฟ้ ำเป็ นกลุม่ ธุรกิจสำคัญของประเทศไทย จำกกำรเป็ นฐำนกำร
ผลิตรถยนต์และเครื่ องใช้ ไฟฟ้ ำ อันดับ 1 ของอำเซียน และมีสดั ส่วนกำรใช้ พื ้นที่ในนิคมอุตสำหกรรมที่สงู ดังแสดงใน
แผนภำพที่ 28 อีกทังเป็
้ นอันดับต้ นๆ ในกลุม่ อำเซียน สำหรับธุรกิจเหล็กและยำง โดยประเทศไทยไม่เพียงมี จุดแข็งใน
เรื่ องแรงงำนซึ่งมีฝีมือเป็ นที่ยอมรับ เช่น มีศกั ยภำพในกำรผลิตรถยนต์ที่มีควำมเฉพำะ เช่น รถปิ กอัพ 1 ตัน รถยนต์
ประหยัด พลัง งำน หรื อ อี โคคำร์ และรถยนต์ ข นำดเล็กคุณ ภำพสูง แต่ยัง มี ท ำเลที่มี ศัก ยภำพจำกกำรมี ที่ ตัง้ อยู่
ศูนย์กลำงภูมิภำคโดยมีพรมแดนติดกับ 4 ประเทศสมำชิกในกลุม่ อำเซียน รวมถึงมีระบบสำธำรณูปโภคพื ้นฐำนที่ดี
กล่ำวคือประเทศไทยมีศกั ยภำพในกำรแข่งขันที่สงู ในภูมิภำค ซึ่งภำยหลังกำรจัดตังประชำคมเศรษฐกิ
้
จอำเซียน ทำ
ให้ มีกำรเคลื่อนย้ ำยอย่ำงอิสระมำกขึน้ ของสินค้ ำ บริ กำร แรงงำนฝี มือ รวมถึงเงิ นลงทุน จะเป็ นปั จจัยสนับส นุน
แนวโน้ มกำรเพิ่มขึ ้นของกลุม่ อุตสำหกรรมเหล่ำนี ้ ในประเทศไทย
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แผนภาพที่ 28: สัดส่ วนแสดงพืน้ ที่นิคมอุตสาหกรรมในไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2557
จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม

อุตสำหกรรมอื่นๆ
16.83%
อัญมณี
กระดำษและกำรพิมพ์ 3.40%
3.62%

ไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2557

อำหำรและเครื่องดื่ม
4.98%

อุตสำหกรรมไม้ และ
เฟอร์ นิเจอร์
0.94%
ยำนยนต์ และกำรขนส่ง
15.68%
เหล็ก และผลิตภัณฑ์โลหะ
13.85%
ยำง พลำสติก และหนัง
เทียม
11.97%
เครื่องยนต์ เครื่องจักร และ
อะไหล่
10.14%

ปุ๋ย สี และเคมีภณ
ั ฑ์
8.50%
เครื่องใช้ ไฟฟ้ำ
อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือ
วิทยำศำสตร์
10.09%
ทีม่ า: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ เดือนกันยายน 2557

หำกพิจำรณำเงินลงทุนโดยตรงจำกต่ำงประเทศ (Foreign Direct Investment) ในภำคกำรผลิต พบว่ำ ปริ มำณกำร
ลงทุนในแต่ละปี มีกำรเปลี่ยนแปลงตำมสถำนกำรณ์โลกและสถำนกำรณ์ ภำยในประเทศ เช่น วิกฤตเศรษฐกิจโลก
และน ้ำท่วมใหญ่ในประเทศไทย อย่ำงไรก็ดี แม้ ตงแต่
ั ้ ไตรมำส 4 ปี 2556 ที่ผ่ำนมำ – ปั จจุบนั ประเทศไทยมีปัญหำ
เรื่ องเสถียรภำพทำงกำรเมือง แต่มลู ค่ำเงินลงทุนโดยตรงจำกต่ำงประเทศในช่วงไตรมำส 4 ปี 2556 และทังปี
้ 2556
กลับเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 56.6 และร้ อยละ 6.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี ก่อนดังแสดงในแผนภำพที่ 29 นอกจำกนี ้ กำร
เปิ ดเสรี ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนในปี 2558 จะเป็ นตัวเร่งหนึง่ ที่ช่วยให้ มีเงินลงทุนโดยตรงจำกต่ำงประเทศในภำค
กำรผลิตและอุปสงค์ในอสังหำริ มทรัพย์ประเภทอุตสำหกรรมมำกขึ ้น ทังนี
้ ้ มูลค่ำเงินลงทุนโดยตรงจำกต่ำงประเทศใน
ภำคกำรผลิตเป็ นหนึง่ ในตัวขับเคลือ่ นสำคัญของเศรษฐกิจไทย โดยมีมลู ค่ำคิดเป็ นร้ อยละ 1 – 2 ของมูลค่ำเศรษฐกิจ
ไทย ในช่วงปี 2550 – 2556
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แผนภาพที่ 29: เงินลงทุนโดยตรงจากต่ างประเทศในภาคการผลิต ปี 2550 – 2556
(ล้ านบาท)

200,000
180,000
160,000
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
-

100%
80%
60%
40%
20%
0%
-20%

-40%

เงินลงทุนโดยตรงจำกต่ำงประเทศในภำคกำรผลิต

ทีม่ า: ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ เดือนธันวาคม 2556
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7.3

ภาพรวมตลาดอุตสาหกรรมโรงงานให้ เช่ า

7.3.1

อุปทานของโรงงานในปั จจุบันและในอนาคต
แผนภาพที่ 30: อุปทานของโรงงานให้ เช่ า

ทีม่ า: บริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด ณ เดือนธันวาคม 2556

ข้ อมูลจำกบริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชำร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ เดือนธันวำคม 2556 พบว่ำ ณ สิ ้นปี 2556 พื ้นที่ให้
เช่ำของโรงงำนมีจำนวนทังสิ
้ ้น 2,670,312 ตำรำงเมตร เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 13.04 หรื อ 307,987 ตำรำงเมตร จำกปี 2555
โดยภำยหลังจำกเหตุกำรณ์ นำ้ ท่วมปี 2554 พบว่ำ มีอุป ทำนเพิ่มขึน้ อย่ำงชัด เจน โดยเฉพำะในทำเลที่ไม่ได้ รั บ
ผลกระทบจำกน ้ำท่วมเมื่อปี 2554 ซึ่งผู้ประกอบกำรธุรกิจพัฒนำโรงงำนให้ เช่ำในทำเลดังกล่ำวมีกำรสร้ ำงโรงงำน
เพิ่มขึ ้น เพื่อรองรับควำมต้ องกำรใช้ พื ้นที่โรงงำนอุตสำหกรรมในทำเลดังกล่ำว
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แผนภาพที่ 31: อุปทานโรงงานให้ เช่ า จาแนกตามทาเลที่ตงั ้

ทีม่ า: บริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด ณ เดือนธันวาคม 2556

พื ้นที่ให้ เช่ำของโรงงำนอุตสำหกรรมในปี 2556 นัน้ ส่วนใหญ่จะอยูใ่ นจังหวัดชลบุรี จำนวน 793,009 ตำรำงเมตร คิด
เป็ นร้ อยละ 30 ของพื ้นที่ทงหมด
ั้
รองลงมำอยูใ่ นจังหวัดระยอง จำนวน 621,895 ตำรำงเมตร หรื อร้ อยละ 23 จังหวัด
สมุทรปรำกำร ร้ อยละ 18 และจังหวัดอยุธยำ ร้ อยละ 16 โดยอุปทำนในพื ้นที่ อีสเทิร์น ซีบอร์ ด หรื อจังหวัดชลบุรีและ
จังหวัดระยองนัน้ มีคอ่ นข้ ำงสูง เนื่องจำกเป็ นที่ตงของนิ
ั้
คมอุตสำหกรรมหลำยแห่ง อีกทังเป็
้ นแหล่งผลิตที่สำคัญของ
อุตสำหกรรมยำนยนต์ ซึง่ ถือว่ำเป็ นอุตสำหกรรมหลักของประเทศไทย
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แผนภาพที่ 32: อุปทานโรงงานในอนาคต

ทีม่ า: บริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด ณ เดือนธันวาคม 2556

สำหรับอุปทำนโรงงำนอุตสำหกรรมให้ เช่ำในอนำคตนัน้ ส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดอยุธยำ สมุทรปรำกำร และชลบุรี คิด
เป็ นสัดส่วนทังหมด
้
ร้ อยละ 78 โดยส่วนใหญ่เป็ นกำรพัฒนำจำกผู้ประกอบกำรรำยใหญ่ เช่น บริ ษัท ไทคอน อินดัสเท
รี ยล คอนเน็คชัน่ จำกัด (มหำชน) บริ ษัท เหมรำชพัฒนำที่ดิน จำกัด (มหำชน) และบริ ษัท ทิพย์โฮลดิ ้ง จำกัด
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7.3.2

อุปสงค์ ของโรงงานในปั จจุบนั
แผนภาพที่ 33: อุปสงค์ ของโรงงานให้ เช่ า

ทีม่ า: บริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด ณ เดือนธันวาคม 2556

ในปี 2556 อุปสงค์หรื อพื ้นที่โรงงำนที่ถกู เช่ำมีจำนวนทังสิ
้ ้น 2,108,054 ตำรำงเมตร เพิ่มขึ ้นจำกช่วงเดียวกันของปี
ก่อน 70,400 ตำรำงเมตร หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 3.45 โดยอุปสงค์มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นอย่ำงต่อเนื่องนับตังแต่
้ ปี 2554 เป็ น
ต้ นมำ
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7.3.3

อัตราการเช่ าในปั จจุบัน
ตารางที่ 44: อัตราการเช่ าของโรงงานในทาเลที่ตงั ้ ต่ างๆ
จังหวัด

อุ ปทาน

อุ ปสงค์

อัตราการเช่ าพืน้ ที่

ชลบุรี

793,009

711,357

89.70%

ระยอง

621,895

473,466

76.13%

สมุทรปราการ

479,057

468,102

97.71%

อยุธยา

439,761

203,688

46.32%

ปทุมธานี

160,480

117,666

73.32%

สระบุรี

71,326

55,618

77.98%

ฉะเชิงเทรา

59,939

41,576

69.36%

นนทบุรี

22,500

22,500

100.00%

ปราจีนบุรี

21,264

13,000

61.14%

กรุ งเทพ

1,080

1,080

100.00%

ทีม่ า: บริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด ณ เดือนธันวาคม 2556

ณ เดือนธันวำคม 2556 อัตรำกำรเช่ำอำคำรโรงงำนอยู่ที่ร้อยละ 79.53 ลดลงจำกปี 2555 เนื่องจำกมีจำนวนพื ้นที่
โรงงำนอุตสำหกรรมให้ เช่ำเพิ่มขึ ้น โดยอัตรำกำรเช่ำในจังหวัดชลบุรีและระยองอยูท่ ี่ร้อยละ 89.70 และร้ อยละ 76.13
ตำมลำดับ ขณะที่ทำเลอีสเทิร์น ซีบอร์ ด โดยเฉพำะในจังหวัดชลบุรีนนั ้ มีควำมต้ องกำรเช่ำพื ้นที่โรงงำนอุตสำหกรรม
สูง เนื่องจำกในทำเลดังกล่ำวเป็ นที่ตงั ้ ของนิคมอุตสำหกรรมขนำดใหญ่ เช่น นิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร นิคม
อุตสำหกรรมเหมรำช นิคมอุตสำหกรรมปิ่ นทอง อีกทัง้ ตังอยู
้ ใ่ กล้ ทำ่ เรื อน ้ำลึกแหลมฉบัง
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แผนภาพที่ 34: ราคาค่ าเช่ าของโรงงานให้ เช่ า จาแนกตามทาเลที่ตงั ้
240

230-205 230-185 230-125

บาท/ตรม./เดือน

220

230-220

220-140 220-185

200

225-215

185-175

180

185-175

160
140

130-120

120
กรุงเทพ

ปรำจีนบุรี

นนทบุรี

ฉะเชิงเทรำ

สระบุรี

ปทุมธำนี

อยุธยำ

สมุทรปรำกำร

ระยอง

ชลบุรี

100

ทีม่ า: บริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด ณ เดือนธันวาคม 2556

อัตรำค่ำเช่ำโรงงำนสูงสุดอยู่ในจังหวัดชลบุรี ระยอง สมุ ทรปรำกำร และฉะเชิงเทรำ โดยมีอตั รำ 230 บำทต่อตำรำง
เมตรต่อเดือน รองลงมำ คือ จังหวัดกรุงเทพฯ และจังหวัดอยุธยำ ปทุมธำนี โดยมีมีอตั รำ 225 บำทต่อตำรำงเมตรต่อ
เดือน และ 220 บำทต่อตำรำงเมตรต่อเดือน ตำมลำดับ ทัง้ นี ้ อัตรำค่ำเช่ำโรงงำนในทำเลจังหวัดชลบุรี ระยอง
สมุทรปรำกำร และฉะเชิงเทรำ ได้ ปรับสูงขึ ้นนับตังแต่
้ เหตุกำรณ์ น ้ำท่วม ปี 2554 เนื่องจำกมีโรงงำนอุตสำหกรรม
จำนวนมำกที่ได้ ย้ำยฐำนกำรผลิตมำในทำเลดังกล่ำว
7.3.4

แนวโน้ มตลาดโรงงานอุตสาหกรรม
บริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชำร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด คำดกำรณ์วำ่ ตลำดโรงงำนอุตสำหกรรมมีแนวโน้ มกำรเติบโตที่ดีใน
อนำคต เนื่องจำกควำมต้ องกำรพื ้นที่โรงงำนอุตสำหกรรมที่มำกขึ ้น และกำรเติบโตของอุตสำหกรรมยำนยนต์ ซึ่งนัก
ลงทุนต่ำงชำติยงั คงใช้ ประเทศไทยเป็ นฐำนกำรผลิตที่สำคัญ อย่ำงไรก็ตำม ปั จจัยทำงกำรเมืองในปั จจุบนั อำจส่งผล
ต่อควำมเชื่อมัน่ ในกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศ
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ตารางที่ 45: พืน้ ที่ให้ เช่ าและส่ วนแบ่ งการตลาด จาแนกตามผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทโรงงานให้ เช่ า
ชลบุรี
ผู้พัฒนา

พืน้ ที่เช่ า
(ตรม.)

ระยอง

ส่ วนแบ่ง
การตลาด
(ร้ อยละ)

พืน้ ที่เช่ า
(ตรม.)

สมุทรปราการ

ส่ วนแบ่ง
การตลาด
(ร้ อยละ)

พืน้ ที่เช่ า
(ตรม.)

อยุ ธ ยา

ส่ วนแบ่ง
การตลาด
(ร้ อยละ)

พืน้ ที่เช่ า
(ตรม.)

การตลาด
(ร้ อยละ)

พืน้ ที่เช่ า
(ตรม.)

สระบุรี

ส่ วนแบ่ง
การตลาด
(ร้ อยละ)

ไทคอน

375,704

47

92,667

15

61,442

13

87

62,449

39

เหมราช

57,255

7

520,818

83

-

-

-

-

-

-

ทิพย์โฮลดิ ง้

-

-

-

ปิ่ นทอง

177,800

-

22

-

-

อมตะ ซัมมิท เรดดี ้ บิลท์

131,338

17

ทีเอฟดี

44,250

6

พรอสเพค ดี เวลลอปเมนท์

-

รังสิต พรอสเพอร์ เอสเตท
ริช แอสเซ็ท เซ็นเตอร์

(ตรม.)

การตลาด
(ร้ อยละ)

พืน้ ที่เช่ า
(ตรม.)

การตลาด
(ร้ อยละ)

55

-

-

-

-

-

-

1,007,249

38

100

-

-

-

-

8,264

39

-

-

657,663

25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

265,890

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

177,800

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

138,000

5

45

-

-

-

-

1,080

100

113,019

4

-

-

85,000

18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

66,725

14

ฟาสท์ แฟค

-

-

-

-

-

-

36,096

304 อินดัสเตรียล ปาร์ค

-

-

-

-

-

-

-

1

(ร้ อยละ)

พืน้ ที่เช่ า

-

-

100

(ตรม.)

การตลาด

-

-

8,410

(ร้ อยละ)

พืน้ ที่เช่ า

-

21,918

621,895

(ตรม.)

การตลาด

รวม
ส่ วนแบ่ง

-

-

-

33,239

(ร้ อยละ)

พืน้ ที่เช่ า

รวม

ส่ วนแบ่ง

-

-

100

-

(ตรม.)

การตลาด

กรุ งเทพ

ส่ วนแบ่ง

-

-

-

71,326

(ร้ อยละ)

พืน้ ที่เช่ า

ปราจี นบุรี

ส่ วนแบ่ง

56

-

793,009

(ตรม.)

การตลาด

นนทบุรี

ส่ วนแบ่ง

-

-

รวมพืน้ ที่เช่ า

1

พืน้ ที่เช่ า

ฉะเชิงเทรา

ส่ วนแบ่ง

-

-

ชีวาทัย

6,662

265,890

381,747

ปทุมธานี

ส่ วนแบ่ง

479,057

100

-

-

-

-

19,071

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

85,000

3

-

-

78,960

49

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

78,960

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

66,725

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

58,596

2

-

-

-

-

-

-

61

-

-

13,000

0

439,761

5

8
100

160,480

-

-

100

71,326

100

26,700

59,939

100

22,500
22,500

100
100

13,000
21,264

-

-

-

100

1,080

100

8,410

0

2,670,312

100

ทีม่ า: บริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด ณ เดือนธันวาคม 2556
* ไทคอน หมำยถึง บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชัน่ จำกัด (มหำชน) (TICON Industrial Connection Plc.) กองทุนรวมอสังหำริ มทรัพย์ไทคอน (TFUND) และกองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำอสังหำริ มทรัพย์ไท
คอน อินดัสเทรียล โกรท (TGROWTH)
* เหมรำช หมำยถึง บริษัท เหมรำชพัฒนำที่ดิน จำกัด (มหำชน) (Hemaraj Land and Development Plc.) และกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์และสิทธิกำรเช่ำเหมรำชอินดัสเตรียล (HPF)
* ทิพย์โฮลดิ ้ง หมำยถึง บริษัท ทิพย์โฮลดิ ้ง จำกัด (Tip Holding Co., Ltd.)
* ปิ่ นทอง หมำยถึง บริษัท ปิ่ นทอง อินดัสเตรียล ปำร์ ค จำกัด (Pinthong Industrial Park Co., Ltd.) และ บริษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคทอรี จำกัด (PIP Land and Factory Co., Ltd.)
* อมตะ ซัมมิท เรดดี ้ บิลท์ หมำยถึง บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี ้ บิลท์ จำกัด (Amata Summit Ready Built Co., Ltd.)
* ทีเอฟดี หมำยถึง บริ ษัท ไทยพัฒนำโรงงำนอุตสำหกรรม จำกัด (มหำชน) (Thai Factory Development Plc.) และกองทุนรวมอสังหำริ มทรัพย์ไทยอินดัสเทรี ยล 1 (TIF1) และกองทุนรวมอสังหำริ มทรัพย์ และ
สิทธิกำรเช่ำ เอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล อินเวสเมนท์ (M-II)
* พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ หมำยถึง บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (Prospect Development Co., Ltd.)
* รังสิต พรอสเพอร์ เอสเตท หมำยถึง บริษัท รังสิต พรอสเพอร์ เอสเตท จำกัด (Rangsit Prosper Estate Co., Ltd.)
* ริช แอสเซ็ท เซ็นเตอร์ หมำยถึง บริษัท ริช แอสเซ็ท เซ็นเตอร์ จำกัด (Rich Asset Center Co., Ltd.)
* ฟำสท์แฟค หมำยถึง บริษัท พรำว แอสเซ็ท จำกัด (Proud Assets Co.,Ltd.)
* 304 อินดัสเทรียล หมำยถึง บริษัท 304 อินดัสเทรียล ปำร์ ค จำกัด (304 Industrial Park Co., Ltd.)
* ชีวำทัย หมำยถึง บริษัท ชีวำทัย จำกัด (Chewathai Co., Ltd.)
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แผนภาพที่ 35: ทาเลที่ตงั ้ ของโรงงานให้ เช่ า

ทีม่ า: บริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด ณ เดือนธันวาคม 2556

260

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิ การเช่าอมตะซัมมิ ทโกรท

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

7.4

สภาพตลาดอสังหาริมทรัพย์ ในบริเวณที่ตงั ้ ทรัพย์ สนิ
กลุม่ อมตะ ถือเป็ นผู้ประกอบกำรที่มีศกั ยภำพในกำรพัฒนำโรงงำนให้ เช่ำ มีกำรดำเนินธุรกิจมำยำวนำน และมีลกู ค้ ำ
อย่ำงต่อเนื่อง ในปั จจุบนั กลุ่มอมตะ พัฒนำนิคมอุตสำหกรรม และโรงงำนให้ เช่ำในภำคตะวันออก ได้ แก่ จังหวัด
ชลบุรี แลระยอง ซึง่ ถือเป็ นทำเลที่มีศกั ยภำพด้ ำนกำรคมนำคม กำรกระจำยตัวของโครงกำรในภูมิภำคต่ำงๆ ทำให้ ผ้ ู
เช่ำสำมำรถวำงแผนด้ ำนโลจิสติกส์ ได้ เป็ นระบบมำกขึ ้น นอกจำกนี ้กลุม่ อมตะ ยังมีที่ดินที่อยู่ในแผนกำรพัฒนำอีก
เป็ นจำนวนมำกเพื่อรองรั บกำรขยำยธุรกิจในอนำคต ซึ่งสอดคล้ องกับกำรขยำยเส้ นทำงคมนำคมของภำครัฐทำง
ระบบรำง และกำรขยำย หรื อเชื่อมต่อเครื อข่ำยทำงหลวงต่ำงๆ โครงกำรคลังสินค้ ำให้ เช่ำในบริ เวณใกล้ เคียงทรัพย์สนิ
ส่วนใหญ่มีอตั รำค่ำเช่ำระหว่ำง 140-200 บำท/ตรม./เดือน และมีอตั รำกำรเช่ำระหว่ำงร้ อยละ 80-100 นอกจำกนี ้ยัง
พบว่ำโครงกำรที่มีสิ่งอำนวยควำมสะดวกภำยในโครงกำรครบถ้ วน อำทิ ระบบรักษำควำมปลอดภัย และพื ้นที่
สำนักงำนภำยในคลังสินค้ ำ มีแนวโน้ มจะได้ รับอัตรำค่ำเช่ำสูงกว่ำคลังสินค้ ำที่ขำดสิง่ อำนวยควำมสะดวกดังกล่ำว ใน
ปั จจุบนั เจ้ ำของโครงกำรคลังสินค้ ำ และโรงงำนให้ เช่ำ มีแนวโน้ มจะแปลงทรัพย์สินเป็ นทุน (Securitization) มำกขึ ้น
อำทิ บริ ษัท ไทคอน อินดัสเทรี ยล คอนเน็คชัน่ จำกัด (มหำชน) ได้ แปลงสภำพทรัพย์สินบำงส่วน เป็ นกองทุนรวม
อสังหำริ มทรัพย์ และเปลีย่ นบทบำทเป็ นผู้บริ หำรกองทุน โดยได้ บริ หำรกองทุนรวมอสังหำริ มทรัพย์ไทคอน (TFUND)
เช่นเดียวกับบริ ษัท ทรัพย์ศรี ไทย จำกัด (มหำชน) ได้ แปลงคลังเอกสำร และคลังสินค้ ำบำงส่วนเป็ นกองทุนรวม
อสังหำริ มทรัพย์เช่นกัน ภำยใต้ ชื่อกองทุนรวมอสังหำริ มทรัพย์ ทรัพย์ศรี ไทย (SSTPF) เป็ นต้ น

7.4.1

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี
สำหรับในบริ เวณใกล้ เคียงที่ตงทรั
ั ้ พย์สินพบว่ำ ที่ดินส่วนใหญ่มีกำรใช้ ประโยชน์ทำงด้ ำนกำรอุตสำหกรรม กำรอยู่
อำศัย และทำงด้ ำนพำณิชยกรรม ซึง่ กระจำยอยูท่ วั่ ไปในบริ เวณใกล้ เคียงที่ตงทรั
ั ้ พย์สนิ อันเนื่องมำจำกมีแนวโน้ มกำร
ขยำยตัวของภำคอุตสำหกรรม และโครงกำรพัฒนำเพื่อกำรอยู่อำศัย และยังมี ปัจจัยบวกอยู่ในลักษณะของ
สำธำรณูปโภคขันพื
้ ้นฐำน กำรขยำยตัวของเมือง ทำเลที่ตงั ้ และกำรคมนำคม เป็ นต้ น ส่งผลให้ ยงั มีควำมต้ องกำรของ
ผู้ต้องกำรพื ้น ที่ประกอบกำรอุตสำหกรรม ที่อยู่อำศัย รวมทัง้ เพื่อกำรพำณิชยกรรมที่รองรับกำรเกิดชุมชนสำหรับ
โครงกำรภำยในนิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร จำกกำรสำรวจพบว่ำจำกในช่วง 1-2 ปี ที่ผำ่ นมำ มีกำรปรับรำคำค่ำเช่ำ
พื ้นที่เพิ่มขึ ้นเฉลีย่ ประมำณ 5-10% ส่วนผู้ที่เช่ำคลังสินค้ ำภำยในโครงกำรปั จจุบนั ผู้เช่ำส่วนมำกจะเป็ นผู้เช่ำเดิม และ
ผู้เช่ำรำยใหม่ที่ย้ำยจำกพื ้นที่ที่ได้ รับผลกระทบจำกน ้ำท่วม และอำจรวมถึงปั จจัยอื่นๆ ด้ วย อำทิเช่น กำรนำเข้ ำและ
ส่งออกสินค้ ำที่สะดวกเนื่องจำกอยู่ใกล้ ท่ำเรื อ แต่อย่ำงไรก็ตำม ปั จจัยเสี่ยงที่ควรระมัดระวังและอำจมีผลกระทบใน
ด้ ำนลบต่อตลำดอสังหำริ มทรัพย์ก็ยงั คงมีอยู่ คือ กำรขยำยตัวของเศรษฐกิจไทย และเศรษฐกิจโลก ซึ่งอำจไม่

261

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิ การเช่าอมตะซัมมิ ทโกรท

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

ขยำยตัวตำมเป้ำหมำยจำกปั ญหำทำงกำรเมือง และรำคำน ้ำมันที่มีแนวโน้ มเพิ่มสูงขึน้ ก็เป็ นข้ อจำกัดที่ต้อง
ระมัดระวัง
อนึง่ จำกปั ญหำน ้ำท่วมขังภำยในนิคมอุตสำหกรรมอมตะนครและพื ้นที่ตะวันออก ที่เกิดขึ ้นเมื่อเดือนตุลำคม 2556
อันเป็ นผลมำจำกปริ มำณน ้ำฝนที่เกิดขึ ้นจำกอิทธิ พลของพำยุไต้ ฝนนำรี
ุ่
จึงทำให้ นิคมอุตสำหกรรมอมตะนครได้ รับ
ผลกระทบจำกภำวะน ้ำท่วม อีกทังประกอบกั
้
บช่วงเวลำ ณ ขณะนัน้ กำรระบำยน ้ำออกจำกนิคมอุตสำหกรรมอมตะ
นครกระทำได้ คอ่ นข้ ำงยำก เพรำะเป็ นช่วงเวลำเดียวกับน ้ำทะเลหนุนสูง ในช่วงเวลำประมำณ 7.00-8.00 น. และช่วง
16.00-17.00 น. ทำให้ เป็ นอุปสรรคในกำรระบำยน ้ำออกสูท่ ะเลได้ ช้ำ แต่อย่ำงไรก็ดี ในช่วงที่ระดับน ้ำทะเลลดลง ก็ได้
มีกำรบริ หำรจัดกำรน ้ำโดยพยำยำมผลักดันน ้ำออกสูท่ ะเลให้ ได้ มำกที่สดุ จึงทำให้ ภำวะน ้ำท่วมดังกล่ำวส่งผลกระทบ
ในช่วงระยะเวลำสันๆ
้
จำกเหตุกำรณ์ข้ำงต้ น ในปั จจุบนั นี ้ ทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์จะเข้ ำลงทุนที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นนิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร ได้ รับกำร
พัฒนำและอยูร่ ะหว่ำงกำรปรับโครงสร้ ำงระบบกำรจัดกำรและระบำยน ้ำภำยในนิคมอุตสำหกรรมอมตะนครตำมแผน
รับมือเพื่อป้องกันและแก้ ไขปั ญหำน ้ำท่วม อำทิเช่น
 กำรสร้ ำงคันกันน ้ำเพิ่มเติมในบริ เวณที่เป็ นจุดเสีย่ งที่น ้ำอำจไหลเข้ ำสูบ่ ริ เวณนิคมอุตสำหกรรม รวมทัง้ เพิ่ม
ควำมสูงของคันกันน
้ ้ำโดยรอบนิคมอุตสำหกรรมให้ มีระดับตังแต่
้ 4 ถึง 4.5 เมตร และเพิ่มแนวคันกันน
้ ้ำเพื่อ
ป้องกันน ้ำย้ อนกลับเข้ ำทำงท่อน ้ำขณะน ้ำขึ ้นสูง
 สร้ ำงทำงระบำยน ้ำเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรผันน ้ำลงสูค่ ลองโดยรอบนิคมอุตสำหกรรม
 สำหรับส่วนที่เป็ นคลองดินจะดำเนินกำรดำดคอนกรี ตเพื่อผันน ้ำออกจำกนิคมอุตสำหกรรมให้ เร็ วขึ ้น
 จัดให้ มีกำรขุดลอกคลองทังหมดโดยรอบนิ
้
คมอุตสำหกรรมให้ เรี ยบร้ อยก่อนฤดูฝน
 เพิ่มจำนวนปั๊ มน ้ำและเครื่ องผลักดันน ้ำเพื่อรองรับในกรณีกำรระบำยน ้ำล่ำช้ ำหรื อน ้ำท่วมขัง
 ประสำนงำนเพื่อเตรี ยมควำมพร้ อมร่วมกับหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้ อง เพื่อหำรื อและแก้ ไขปั ญหำร่ วมกัน
อย่ำงเป็ นระบบและเป็ นไปในทิศทำงเดียวกัน
ซึง่ ขณะนี ้กำรปรับปรุงระบบกำรระบำยน ้ำได้ ดำเนินกำรก่อสร้ ำงแล้ วเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว
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7.4.2

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ จังหวัดระยอง
สำหรับในบริ เวณใกล้ เคียงที่ตงทรั
ั ้ พย์สิน พบว่ำที่ดินส่วนใหญ่มีกำรใช้ ประโยชน์ทำงด้ ำนกำรอุตสำหกรรม กำรอยู่
อำศัย และทำงด้ ำนพำณิชยกรรม ซึง่ กระจำยอยูท่ วั่ ไปในบริ เวณใกล้ เคียงที่ตงทรั
ั ้ พย์สนิ อันเนื่องมำจำกมีแนวโน้ มกำร
ขยำยตัวของภำคอุตสำหกรรม และโครงกำรพัฒนำเพื่อกำรอยู่อำศัย และยังมีปัจจัยบวกอยู่ในลักษณะของ
สำธำรณูปโภคขันพื
้ ้นฐำน กำรขยำยตัวของเมือง ทำเลที่ตงั ้ และกำรคมนำคม เป็ นต้ น ส่งผลให้ ยงั มีควำมต้ องกำรของ
ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม ที่อยูอ่ ำศัย รวมทังเพื
้ ่อกำรพำณิชยกรรมที่รองรับกำรเกิดชุมชน สำหรับนิคมอุตสำหกรรม
อมตะซิตี ้จำกในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่ำนมำจนถึงปั จจุบนั ที่ดินภำยในนิคมอุตสำหกรรมอมตะซิตี ้มีกำรปรับรำคำขึ ้นเฉลี่ย
ประมำณ 10% ต่อปี เนื่องจำกที่ดินที่วำ่ งเปล่ำภำยในนิคมอุตสำหกรรมอมตะซิตี ้ที่เหลืออยูม่ ีจำนวนน้ อย ประกอบกับ
นิคมอุตสำหกรรมอมตะซิตี ้ไม่ได้ รับผลกระทบจำกวิกฤตน ้ำท่วมเมื่อปี พ.ศ.2554 ที่ผำ่ นมำ นอกจำกนี ้ยังมีที่ดินพร้ อม
โรงงำนที่เสนอขำย (โรงงำนมือสอง) ส่วนผู้ที่เช่ำโรงงำนภำยในนิคมอุตสำหกรรม ปั จจุบนั ผู้เช่ำส่วนมำกจะเป็ นผู้เช่ำ
เดิม ที่มีกำรลงทุนและพัฒนำโรงงำนที่ผ้ เู ช่ำได้ เช่ำไว้ แล้ วและอยู่มำนำน อำจรวมถึงปั จจัยอื่นๆ ด้ วย อำทิเช่น กำร
นำเข้ ำและส่งออกสินค้ ำที่สะดวกเนื่องจำกอยู่ใกล้ ท่ำเรื อ แต่อย่ำงไรก็ตำม ปั จจัยเสี่ยงที่ควรระมัดระวังและอำจมี
ผลกระทบในด้ ำนลบต่อตลำดอสังหำริ มทรัพย์ก็ยงั คงมีอยู่คือกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจไทย และเศรษฐกิจโลก ซึ่ง
อำจไม่ขยำยตัวตำมเป้ำหมำย จำกปั ญหำทำงกำรเมือง และรำคำน ้ำมันที่มีแนวโน้ มเพิ่มสูงขึ ้นก็เป็ นข้ อจำกัดที่ต้อง
ระมัดระวัง
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7.5

สภาวะการแข่ งขันของธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม
แผนภาพที่ 36: สัดส่ วนพืน้ ที่นิคมอุตสาหกรรมในไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2557 จาแนกตามประเภท
อุตสาหกรรม
อุตสำหกรรมอื่นๆ
16.83%
อัญมณี
กระดำษและกำรพิมพ์ 3.40%
3.62%

ไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2557

อำหำรและเครื่องดื่ม
4.98%

อุตสำหกรรมไม้ และ
เฟอร์ นิเจอร์
0.94%
ยำนยนต์ และกำรขนส่ง
15.68%
เหล็ก และผลิตภัณฑ์โลหะ
13.85%
ยำง พลำสติก และหนัง
เทียม
11.97%
เครื่องยนต์ เครื่องจักร และ
อะไหล่
10.14%

ปุ๋ย สี และเคมีภณ
ั ฑ์
8.50%
เครื่องใช้ ไฟฟ้ำ
อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือ
วิทยำศำสตร์
10.09%
ทีม่ า: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

7.6

ปั จจัยต่ างๆ ที่มีความสัมพันธ์ และส่ งผลต่ อการเติบโตของธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมในอนาคต
แม้ มีกำรคำดกำรณ์ ว่ำ กำรเติบโตของอุปสงค์มีแนวโน้ มที่ดีในอนำคตจำกบริ ษัทในประเทศและบริ ษัทต่ำงชำติทงั ้
ขนำดเล็ก ขนำดกลำง และขนำดใหญ่ จำกควำมต้ องกำรพื ้นที่โรงงำนอุตหสำกรรมที่มำกขึ ้น และกำรเติบโตของ
อุตสำหกรรมยำนยนต์ซงึ่ นักลงทุนต่ำงชำติมองประเทศไทยเป็ นฐำนกำรผลิตที่สำคัญ อีกทังประเทศไทยได้
้
เปรี ยบใน
เรื่ องทำเลที่ตงที
ั ้ ่อยู่บนศูนย์กลำงระหว่ำงประเทศกัมพูชำ ลำว พม่ำ และมำเลเชีย และเป็ นศูนย์กลำงกำรขนส่งที่มี
บทบำทสำคัญต่อประชำคมเศรฐกิจอำเซียน หรื อ AEC ในอนำคต แต่อย่ำงไรก็ดี ปั จจัยทำงกำรเมืองในปั จจุบนั ยัง
เป็ นข้ อกังวลที่อำจจะส่งผลต่อควำมเชื่อมัน่ ในกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศและอำจส่งผลให้ กำรลงทุนจำกภำคเอกชน
และต่ำงชำติมีกำรชะลอตัวลง
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8.

โครงสร้ างและการดาเนินงานของกองทรัสต์

8.1

การจัดตัง้ กองทรัสต์

8.1.1

ข้ อมูลทั่วไปของกองทรัสต์ AMATAR
ทรั สต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ และสิทธิการเช่ า อมตะซัมมิทโกรท ใช้ ชื่อภำษำอังกฤษว่ำ Amata
Summit Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust หรื อ AMATAR เป็ นกองทรัสต์ตำม
พ.ร.บ.ทรั สต์ ที่ก่อตังขึ
้ ้นด้ วยผลของสัญญำก่อตังทรั
้ สต์ และสมบูรณ์เมื่อผู้ก่อตังทรั
้ สต์โอนเงินที่ได้ จำกกำรจำหน่ำย
หน่วยทรัสต์ ด้ วยควำมไว้ วำงใจให้ ทรัสตีจดั กำรทรัพย์สนิ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์

8.1.2

วัตถุประสงค์ ของกองทรัสต์ AMATAR
กองทรัสต์ AMATAR จัดตังขึ
้ ้นเพื่อประโยชน์ในกำรดำเนินธุรกรรมในตลำดทุนตำมที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศ
กำหนด โดยมีวัตถุประสงค์ ในกำรออกและเสนอขำยหลักทรั พย์ ประเภทหน่วยทรั สต์ของทรั สต์ เพื่อกำรลงทุนใน
อสังหำริ ม ทรั พย์ (REIT) เพื่อเสนอขำยต่อประชำชนตำมประกำศ ทจ. 49/2555 และมีวัตถุประสงค์ ในกำรน ำ
หน่วยทรัสต์เข้ ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เมื่อกองทรั สต์ น ำเงิ นที่ได้ จำกกำรเสนอขำยหน่วยทรั สต์ ไปลงทุนในทรั พย์ สินหลักของกองทรั สต์ แล้ ว กองทรั สต์
AMATAR โดยบริ ษัทฯ ในฐำนะผู้จดั กำรกองทรัสต์ จะแต่งตังอมตะ
้
ซัมมิทให้ เป็ นผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ (Property
Manager) เพื่อนำทรัพย์สนิ หลักดังกล่ำวไปหำผลประโยชน์โดยกำรให้ เช่ำอสังหำริ มทรัพย์ รวมตลอดจนกำรให้ บริ กำร
ที่เกี่ยวเนื่องกับกำรให้ เช่ำดังกล่ำวด้ วย โดยรำยได้ ที่กองทรัสต์จะได้ รับจำกกำรดำเนินกำรจัดหำผลประโยชน์จำก
อสังหำริ มทรัพย์ ได้ แก่ ค่ำเช่ำ จะอยู่ภำยใต้ กำรควบคุม และกำกับดูแลโดยทรัสตี เพื่อให้ กำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯ
และผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ เป็ นไปตำมข้ อตกลงและเงื่ อนไขแห่งสัญญำแต่งตัง้ ผู้จัดกำรกองทรัสต์ และสัญญำ
แต่งตังผู
้ ้ บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ พ.ร.บ. ทรัสต์ รวมทังประกำศอื
้
่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องของสำนั กงำน
ก.ล.ต. และตลำดหลักทรั พย์ ก ำหนด ทัง้ นี ้ กองทรั สต์ จะไม่ดำเนินกำรในลักษณะใดที่เป็ นกำรใช้ กองทรั สต์ เพื่ อ
ประกอบธุรกิจอื่น เช่น ธุรกิจโรงแรม หรื อธุรกิจโรงพยำบำล อีกทังกองทรั
้
สต์จะไม่นำอสังหำริ มทรัพย์ของกองทรัสต์
ออกให้ เช่ำแก่บคุ คลที่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่ำจะนำอสังหำริ มทรัพย์นนไปใช้
ั้
ประกอบธุรกิจที่ขดั ต่อศีลธรรมหรื อไม่ชอบ
ด้ วยกฎหมำย
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8.1.3

กระบวนการขัน้ ตอนก่ อตัง้ กองทรัสต์ AMATAR
แผนภาพที่ 37: กระบวนการขัน้ ตอนก่ อตัง้ กองทรัสต์ AMATAR
ผู้ก่อตังทรั
้ สต์
ยื่นขออนุญำตต่อสำนักงำน ก.ล.ต.
- เสนอขำยหน่วยทรัสต์
- ควำมเห็นชอบเป็ นผู้จดั กำรกองทรัสต์
สำนักงำน ก.ล.ต. แจ้ งผลกำรพิจำรณำภำยใน
45 วัน นับแต่ได้ รับคำขอ+เอกสำรครบ
ต้ องเสนอขำยหน่วยทรัสต์ให้ เสร็ จภำยใน
6 เดือนนับแต่สำนักงำน ก.ล.ต. แจ้ งผล

วันที่ได้ มีการก่ อตัง้
กองทรั สต์

ให้ ผ้ จู ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์โอน
เงินจำกกำรขำยหน่วยทรัสต์
ให้ แก่ทรัสตีภำยใน 15 วันทำกำร
นับแต่ปิดกำรขำย และ
ยื่นหลักฐำนกำรโอนเงินพร้ อม
รำยงำนผลกำรเสนอขำย
หน่วยทรัสต์
45 วัน

+

เข้ ำทำสัญญำก่อตังทรั
้ สต์
ตำมร่ำงที่ได้ รับ
ควำมเห็นชอบ
ก่อนหรื อในวันโอน
ทรัพย์สนิ ให้ ทรัสตี
15 วัน

ดำเนินกำรให้ หน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่เข้ ำเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนภำยใน 45 วัน
นับแต่วนั ปิ ดกำรเสนอขำย
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ทังนี
้ ้ กองทรัสต์ AMATAR ก่อตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ [•] ซึง่ เป็ นวันที่ทำสัญญำก่อตังทรั
้ สต์ ได้ มีกำรทำเป็ นหนังสือและลงนำม
ระหว่ำงบริ ษัทฯ ในฐำนะผู้ก่อตังทรั
้ สต์ และบริ ษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน กสิกรไทย จำกัด ในฐำนะทรัสตี ทังนี
้ ้
กองทรัสต์ AMATAR จะมีทรัพย์สินเริ่ มต้ น คือ เงินที่ผ้ กู ่อตังทรั
้ สต์ได้ จำกกำรจำหน่ำยหน่วยทรัสต์ในกำรเสนอขำย
หน่วยทรัสต์ครัง้ แรกจำนวน ไม่เกิน 3,700 ล้ ำนบำท และในกำรเข้ ำลงทุนทรัพย์สินหลักที่ลงทุนครัง้ แรกซึ่งมีมลู ค่ำไม่
เกิน 4,750 ล้ ำนบำท กองทรัสต์จะนำเงินดังต่อไปนี ้ (1) ทรัพย์สินเริ่ มต้ นจำนวน ไม่เกิน 3,700 ล้ ำนบำท (2) เงินกู้ยืม
จำกธนำคำรพำณิชย์ สถำบันกำรเงิน หรื อบริ ษัทประกัน ภัย จำนวนไม่เกิน 1,200 ล้ ำนบำท และ (3) เงินประกันกำร
เช่ำ*ซึง่ กองทรัสต์จะได้ รับโอนจำก อมตะ ซัมมิทในฐำนะผู้ให้ เช่ำเดิมภำยหลังจำกกำรรับโอนกรรมสิทธิ์หรื อสิทธิกำร
เช่ำในทรัพย์สนิ หลักที่ลงทุนครัง้ แรกเป็ นจำนวนไม่เกิน 90 ล้ ำนบำท มำเพื่อใช้ ในกำรลงทุนทรัพย์สนิ หลักดัง กล่ำว
อนึง่ ภำยหลังจำกกำรก่อตังกองทรั
้
สต์ AMATAR แล้ ว โครงสร้ ำงของกองทรัสต์ AMATAR สำมำรถแสดงเป็ น
แผนภำพได้ ดงั ต่อไปนี ้
แผนภาพที่ 38: โครงสร้ างของกองทรัสต์ AMATAR

อมตะ ซัมมิท และ/หรือ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน*
ประโยชน์ตอบแทน

ผู้จัดการกองทรัสต์
บริษัท อมตะ ซัมมิท รีทส์
แมเนจเม้ นท์ จากัด

บริหำรจัดกำร
กองทรัสต์
ค่ำธรรมเนียม

แต่งตัง้

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
บริษัท อมตะ ซัมมิท
เรดดี ้ บิลท์ จากัด

ค่ำธรรมเนียม
บริหำรจัดกำร
อสังหำริมทรัพย์

ผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ อ่ นื ๆ

เงินลงทุน

เงินลงทุน

ทรั สต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรั พย์
และสิทธิการเช่ าอมตะซัมมิทโกรท
สินทรั พย์ ท่ กี องทรั สต์ จะเข้ าลงทุน
ประกอบด้ วย
 อำคำรโรงงำนในนิคมอุตสำหกรรมอมตะ
นคร จำนวน 85 อำคำร
 อำคำรโรงงำนในนิคมอุตสำหกรรมอมตะ
ซิตี ้ จำนวน 3 อำคำร

ประโยชน์ตอบแทน

ตรวจสอบดูแล
กองทรัสต์

ทรัสตี

ค่ำธรรมเนียม

พืน้ ที่เช่ ารวมประมาณ 160,578.52 ตร.ม.
ค่ำเช่ำ และ/หรือ ค่ำบริกำร

ให้ เช่ำพื ้นที่

ผู้เช่ า

เช่ าพืน้ ที่อาคารโรงงาน

*

เงินประกันกำรเช่ำ คือ เงินที่ผ้ เู ช่ำรำยย่อยในทรัพย์สินหลักที่ลงทุนครัง้ แรกของกองทรัสต์ได้ ให้ ไว้ แก่ อมตะ ซัมมิท เพื่อเป็ นหลักประกันกำรเช่ำตำม
สัญญำเช่ำทรัพย์สินดังกล่ำวระหว่ำง อมตะ ซัมมิท กับผู้เช่ำรำยย่อยนัน้
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หมายเหตุ : * มีกำรถือครองหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 17 แต่ไม่เกินร้ อยละ 25 ของจำนวนหน่วยทรั สต์ทงั ้ หมดของกองทรัสต์
เฉพำะที่มีกำรออกและเสนอขำยหน่วยทรัสต์ครัง้ แรก โดยจะถือครองเป็ นระยะเวลำอย่ำงน้ อย 3 ปี นับจำกวันที่สญ
ั ญำตกลงกระทำกำรที่
จะเข้ ำทำระหว่ำง ทรัสตี อมตะ ซัมมิท และ อมตะ คอร์ ปอเรชัน จะเข้ ำทำกันมีผลใช้ บงั คับ
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8.2
คู่สัญญา

สรุ ปสาระสาคัญของสัญญาก่ อตัง้ ทรั สต์
1. บริ ษัท อมตะ ซัมมิท รี ทส์ เเมเนจเม้ นท์ จำกัด (ในฐำนะผู้ก่อตังกองทรั
้
สต์)
2. บริ ษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน กสิกรไทย จำกัด (ในฐำนะทรัสตี)

ลักษณะของกองทรัสต์ และ 1. เป็ นกองทรั สต์ ต ำมพระรำชบัญ ญั ติ ท รั สต์ เ พื่ อ ธุ ร กรรมในตลำดทุน พ.ศ. 2550
กลไกการบริหาร
(“พระราชบัญญัติทรั สต์ ”) ที่ก่อตัง้ ขึน้ ด้ วยผลของสัญญำก่อตังทรั
้ สต์นี ้ และ
สมบูรณ์เมื่อ ผู้ก่อตังทรั
้ สต์โอนเงินที่ได้ จำกกำรจำหน่ำยหน่วยทรัสต์ให้ แก่ทรัสตีแล้ ว
2. กองทรัสต์นี ้ ไม่มีสถำนะเป็ นนิติบคุ คล โดยเป็ นกองทรัพย์สินที่อยู่ในชื่อและอำนำจ
จัดกำรของทรัสตี
3. กำรจัดกำรกองทรัสต์ จะกระทำโดยทรัสตีและผู้จดั กำรกองทรัสต์ที่ได้ รับมอบหมำย
จำกทรัสตีซงึ่ ได้ รับกำรแต่งตังตำมสั
้
ญญำนี ้
4. ผู้จดั กำรกองทรัสต์มีอำนำจหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบหลักที่เกี่ยวข้ องกับกำรดูแล
จัดกำรกองทรัสต์ ซึง่ รวมถึงกำรลงทุนในทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ และทรัสตีมีอำนำจ
หน้ ำที่และควำมรั บผิดชอบหลักในกำรกำกับดูแลกำรปฏิบัติหน้ ำที่ของผู้จัดกำร
กองทรั ส ต์ แ ละผู้รั บ มอบหมำยรำยอื่ น (ถ้ ำมี ) ให้ เ ป็ นไปตำมสัญ ญำและตำม
กฎหมำย ตลอดจนกำรเก็บรักษำทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์
5. ในกรณี ที่กองทรัสต์มีนโยบำยกำรลงทุนในทรัพย์ สินอื่นที่มิใช่ทรัพ ย์สินหลัก กำร
จัดกำรลงทุนในทรัพย์สินอื่นดังกล่ำวอำจดำเนินกำรโดยทรัสตี ผู้จดั กำรกองทรัสต์
หรื อบุคคลอื่นที่ทรัสตีหรื อผู้จดั กำรกองทรัสต์มอบหมำย โดยจะเป็ นไปตำมที่ระบุไว้
ในสัญญำนี ้และแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
ชื่อ อายุ ประเภทและ
1. ชื่อของทรัสต์คือ ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์และสิทธิกำรเช่ำอมตะซัม
วัตถุประสงค์ ของกองทรัสต์
มิทโกรท ใช้ ชื่อภำษำอังกฤษว่ำ Amata Summit Growth Freehold and
Leasehold Real Estate Investment Trust หรื อ AMATAR กองทรัสต์ AMATAR
จัดตังขึ
้ ้นโดยไม่มีกำหนดอำยุของกองทรัสต์ และเป็ นกองทรัสต์ประเภทไม่รับซื ้อคืน
หน่วยทรัสต์จำกผู้ถือหน่วยทรัสต์
2. วัต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ กำรด ำเนิ น ธุ ร กรรมในตลำดทุน ตำมที่ ค ณะกรรมกำร ก.ล.ต.
ประกำศกำหนด โดยมีวตั ถุประสงค์ในกำรออกหลักทรั พย์ประเภทหน่วยทรัสต์
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ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์ (REIT) เพื่อเสนอขำยต่อประชำชนตำม
ประกำศ ทจ. 49/2555 และมีวตั ถุประสงค์ในกำรนำหน่วยทรัสต์เข้ ำจดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์
3. เมื่อกองทรัสต์ AMATAR นำเงินที่ได้ จำกกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ไปลงทุนใน
ทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์แล้ ว กองทรัสต์ AMATAR จะนำทรัพย์สินหลักดังกล่ำว
ไปหำผลประโยชน์ โ ดยกำรให้ เ ช่ ำ อสัง หำริ ม ทรั พ ย์ ซึ่ ง รวมถึ ง กำรให้ ใ ช้ พื น้ ที่ ใ น
ลักษณะคล้ ำยคลึงกันกับกำรให้ เช่ำ และกำรให้ บริ กำรที่เกี่ยวเนื่องกับกำรให้ เช่ำ
ดังกล่ำวด้ วย ทัง้ นี ้ กองทรั สต์ AMATAR สำมำรถลงทุนในทรั พย์ สินอื่ น
นอกเหนือจำกกำรลงทุนในทรัพย์สนิ หลักได้ ตำมหลักเกณฑ์และสัดส่วนที่กำหนดใน
ประกำศสำนักงำน ก.ล.ต. หรื อประกำศที่เกี่ยวข้ อง
4. รำยได้ ที่กองทรัสต์ AMATAR จะได้ รับจำกกำรดำเนินกำรจัดหำผลประโยชน์จำก
อสังหำริ มทรัพย์ ได้ แก่ ค่ำเช่ำ และ/หรื อค่ำบริ กำรพื ้นที่ กำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯ
จะอยูภ่ ำยใต้ กำรควบคุมและกำกับดูแลโดยทรัสตี ทังนี
้ ้ กองทรัสต์จะไม่ดำเนินกำร
ในลักษณะใดที่เป็ นกำรใช้ กองทรัสต์เข้ ำดำเนินธุรกิจ หรื อประกอบธุรกิจเอง
5. กองทรัสต์ AMATAR มีรอบระยะเวลำบัญชีประจำปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม
ของทุกปี และรอบระยะเวลำบัญชีแรกให้ สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
ทรัพย์ สินเริ่มต้ นของ
กองทรัสต์

ทรัพย์สนิ เริ่ มต้ นที่จะให้ เป็ นของกองทรัสต์ได้ แก่เงินค่ำจองซื ้อหน่วยทรัสต์ที่ผ้ กู ่อตังทรั
้ สต์
ได้ จำกกำรจำหน่ำยหน่วยทรัสต์ในกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ครัง้ แรก โดยผู้ก่อตังทรั
้ สต์มี
หน้ ำที่โอนเงินที่ได้ จำกกำรจำหน่ำยหน่วยทรัสต์ให้ แก่ทรัสตีเพื่อให้ กำรก่อตังกองทรั
้
สต์
แล้ วเสร็ จ
ภำยหลังจำกที่กองทรัสต์โดยทรั สตีได้ รับทรั พย์ สินเริ่ มต้ นแล้ ว กองทรั สต์ จะลงทุนใน
ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ โดยใช้ เงินค่ำจองซื ้อหน่วยทรัสต์ที่ผ้ กู ่อตังทรั
้ สต์ได้ จำกกำร
จำหน่ำยหน่วยทรัสต์ในกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ครัง้ แรก เงินประกันกำรเช่ำ และเงินกู้
ยืมจำกธนำคำรพำณิชย์ สถำบันกำรเงิน หรื อบริ ษัทประกันภัย นอกจำกนี ้ ทรัพย์สินที่จะ
ให้ เป็ นกองทรั สต์ ยังรวมถึงทรั พย์ สินอื่นที่กองทรั สต์ จะได้ มำเพิ่มเติมตำมเงื่ อนไขแห่ง
สัญญำนี ้ ตลอดจนกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง
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หน่ วยทรัสต์

สิทธิในกำรได้ รับประโยชน์จำกกองทรัสต์แบ่ งออกเป็ นหน่วย หน่วยละเท่ำๆ กัน เรี ยกว่ำ
หน่วยทรัสต์ โดยมูลค่ำที่ตรำไว้ ของหน่วยทรัสต์คือ [ ()] บำท หน่วยทรัสต์ของ
กองทรัสต์นี ้ มิได้ ให้ สทิ ธิแก่ผ้ ถู ือในกำรขำยคืนหรื อไถ่ถอน
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ มีคณ
ุ สมบัติเป็ นหน่วยทรัสต์ประเภทระบุชื่อผู้ถือและชำระเต็ม
มูลค่ำทังหมด
้
รวมทังไม่
้ มีข้อจำกัดกำรโอนหน่วยทรัสต์ เว้ นแต่ข้อจำกัดที่เป็ นไปตำม
กฎหมำย ตำมที่ได้ ระบุไว้ ในสัญญำฉบับนี ้
จำนวนหน่วยทรัสต์ที่ออกครัง้ แรกซึ่งคำนวณตำมมูลค่ำที่ตรำไว้ เท่ำกับ [ () ล้ ำน]
หน่วย มูลค่ำรวมเท่ำกับ ไม่เกินสำมพันเจ็ดร้ อย (3,700) ล้ ำนบำท

การเพิ่มทุนของกองทรัสต์

กองทรั สต์ จะเพิ่มทุน โดยออกหน่วยทรั สต์ ใหม่เพื่ อเสนอขำยต่อผู้ถือหน่วยทรั สต์ ตำม
ข้ อตกลงและเงื่อนไขแห่งสัญญำนี ้ ตลอดจนกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง ทัง้ นี ้ ให้ ผ้ ูจัดกำร
กองทรัสต์มีหน้ ำที่ดำเนินกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกำรเพิ่มทุนของกองทรัสต์ ซึง่ รวมถึงแต่
ไม่จำกัดเฉพำะแต่กำรจัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อขอมติอนุมตั ิให้ เพิ่มทุน โดยจะต้ อง
ออกหน่วยทรัสต์เป็ นหน่วยเต็ม (จะออกหน่วยทรัสต์ที่เป็ นเศษมิได้ ) รวมทังในกรณี
้
ที่จะ
ออกหน่ว ยทรั สต์ หำกจะก่อให้ เ กิ ดควำมขัด แย้ ง ทำงผลประโยชน์ ร ะหว่ำงผู้จัด กำร
กองทรัสต์ และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของผู้จัดกำรกองทรัสต์ ให้ ผ้ จู ัดกำรกองทรัสต์และ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของผู้จดั กำรกองทรัสต์งดออกเสียงในวำระที่เกี่ยวกับกำรเพิ่มทุนของ
กองทรัสต์และกำรออกหน่วยทรัสต์ และผู้จัดกำรกองทรัสต์มีหน้ ำที่ดำเนินกำรตำมที่
สมควรเพื่อให้ หน่วยทรั สต์ ที่ออกใหม่สำมำรถเข้ ำเป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์ภำยในสีส่ บิ ห้ ำ (45) วันนับแต่วนั ปิ ดกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์

เหตุในการเพิ่มทุนและ
กระบวนการเพิ่มทุน

1. เหตุในกำรเพิ่มทุน ได้ แก่ กำรเพิ่มทุนเพื่อลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์ หรื อสิทธิกำรเช่ำ
อสังหำริ มทรั พย์ เพิ่มเติมจำกทรั พย์สินเดิมของกองทรั สต์ เพิ่มทุนเพื่อปรับปรุ ง
ทรั พย์ สิ น ของกองทรั ส ต์ ซึ่ ง รวมถึ ง อสั ง หำริ มทรั พย์ ของกองทรั ส ต์ ห รื อ
อสังหำริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์มีสทิ ธิกำรเช่ำให้ อยูใ่ นสภำพดีและมีควำมพร้ อมที่จะใช้
หำผลประโยชน์ เพิ่มทุนเพื่อต่อเติมหรื อก่อสร้ ำงอำคำรเพิ่มเติมบนที่ดินที่มี อยู่แล้ ว
ซึ่งเป็ นของกองทรั สต์ ห รื อ ที่กองทรั สต์ มี สิทธิ กำรเช่ำ เพื่อ ประโยชน์ ในกำรจัดหำ
ผลประโยชน์ของกองทรั สต์ และเพิ่มทุนเพื่อชำระเงินกู้ยืมหรื อภำระผูกพันของ
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กองทรัสต์
2. กำรเพิ่มทุนต้ องไม่ขดั หรื อแย้ งกับเจตนำรมณ์ในกำรก่อตังกองทรั
้
สต์ และกฎหมำย
ต่ำงๆที่เกี่ยวข้ อง โดยจะต้ องได้ รับมติจำกที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ให้ อนุมตั ิกำร
เพิ่มทุน
3. ในกรณีที่เป็ นกำรขอมติของผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อกำรเพิ่มทุนแบบมอบอำนำจทัว่ ไป
(General Mandate) ให้ กระทำได้ เฉพำะกรณีที่แสดงไว้ อย่ำงชัดเจนว่ำกำรจัดสรร
หน่วยทรั สต์ เพิ่ม ทุนจะเป็ นไปตำมอัต รำและหลักเกณฑ์ ที่ก ำหนดไว้ ใ นประกำศ
คณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้กำรเพิ่มทุนต้ อง
กระทำให้ แล้ วเสร็ จภำยในหนึ่ง (1) ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรั สต์ มีมติ
อนุมตั ิให้ เพิ่มทุน
4. ในกรณีที่เป็ นกำรเพิ่มทุนเพื่อลงทุนในทรัพย์สินหลักเพิ่มเติ ม ต้ องผ่ำนกระบวนกำร
เกี่ยวกับกำรได้ มำซึง่ ทรัพย์สนิ หลักและอุปกรณ์ตำมที่กำหนดในสัญญำฉบับนี ้ และ
หำกเป็ นกำรทำธุรกรรมระหว่ำงกองทรัสต์กบั ผู้จดั กำรกองทรัสต์หรื อบุคคลที่เกี่ยว
โยงกันกับผู้จดั กำรกองทรัสต์ ต้ องผ่ำนกำรดำเนินกำรตำมข้ อสัญญำฉบับนี ้
5. ผู้จดั กำรกองทรัสต์ได้ รับอนุญำตจำกสำนักงำน ก.ล.ต. ให้ เสนอขำยหน่วยทรัสต์ที่
ออกใหม่
การลดทุนชาระแล้ ว

ผู้จดั กำรกองทรัสต์มีอำนำจหน้ ำที่ในกำรดำเนินกำรลดทุนชำระแล้ วของกองทรัสต์ โดย
ดำเนินกำรให้ เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่สำนักงำน ก.ล.ต. ประกำศกำหนด

เหตุในการลดทุน และ
กระบวนการลดทุน

-

เหตุในกำรลดทุน
1.

เป็ นกำรลดทุนชำระแล้ วตำมแผนที่กำหนดไว้ อย่ำงชัดเจนในสัญญำนี ้

2.

กองทรั ส ต์ มี ส ภำพคล่ อ งส่ ว นเกิ น ที่ เ หลื อ อยู่ ภ ำยหลัง จำกกำรจ ำหน่ ำ ย
อสังหำริ มทรัพย์ หรื อสิทธิกำรเช่ำอสังหำริ มทรัพย์ หรื อกำรตัดจำหน่ำยสิทธิ
กำรเช่ำอสังหำริ มทรัพย์ (ถ้ ำมี) ทังนี
้ ้ ต้ องปรำกฏข้ อเท็จจริ งด้ วยว่ำ กองทรัสต์
ไม่มีกำไรสะสมเหลืออยูแ่ ล้ ว

3.

กองทรั สต์มีกำรเพิ่มทุนเพื่อให้ ได้ มำซึ่งอสังหำริ มทรัพย์ เพิ่มเติม แต่ปรำกฏ
เหตุขดั ข้ องในภำยหลัง ทำให้ ไม่สำมำรถได้ มำซึง่ อสังหำริ มทรัพย์ดงั กล่ำว
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4.

กองทรัสต์มีรำยกำรค่ำใช้ จ่ำยที่ไม่ใช่เงินสดและไม่ มีเหตุต้องนำไปใช้ ในกำร
คำนวณกำไรสุทธิ ที่ปรับปรุ งแล้ วของกองทรัสต์ ตำมที่กำหนดไว้ ในกำรจ่ำย
ประโยชน์ตอบแทนแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ตำมที่กำหนดไว้ ในสรุปสัญญำฉบับนี ้

5.
-

กรณีอื่นใดที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์มีมติให้ ลดทุนชำระแล้ วของกองทรัสต์ได้

กระบวนกำรลดทุน
1.

กำรลดทุน ช ำระแล้ ว ของกองทรั สต์ จะกระท ำได้ ต่อ เมื่อ ไม่ขัด หรื อ แย้ ง กับ
เจตนำรมณ์ ในกำรก่อตังกองทรั
้
สต์ บทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัติทรั สต์
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ ตลอดจนประกำศ กฎ หรื อคำสัง่ ที่ออกโดยอำศัย
อำนำจแห่งกฎมำยดังกล่ำว

2.

ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ มีมติอนุมัติให้ ลดทุนชำระแล้ ว แต่อย่ำงไรก็ดี ใน
กรณีที่มีกำรลดทุนเพรำะเหตุตำมที่กำหนดไว้ ในเหตุในกำรลดทุน ข้ อ 1-4
ของสรุปสัญญำฉบับนี ้ ผู้จดั กำรกองทรัสต์สำมำรถดำเนินกำรลดทุนชำระแล้ ว
ของกองทรัสต์ได้ โดยไม่ต้องได้ รับมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์

3.

ผู้ จั ด กำรกองทรั ส ต์ ด ำเนิ น กำรลดทุ น ช ำระแล้ วด้ วยวิ ธี ก ำรลดมู ล ค่ ำ
หน่วยทรัสต์ให้ ต่ำลงเท่ำนัน้

4.

ผู้จัดกำรกองทรัสต์ จะเฉลี่ยเงิ นคืนให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยทรั สต์ที่มีชื่ออยู่ในสมุด
ทะเบียน ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักกำรโอนหน่วยทรัสต์ โดยคำนวณมูลค่ำ
หน่วยทรัสต์ที่ใช้ ในกำรลดทุนชำระแล้ วจำกมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์
ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักกำรโอนหน่วยทรัสต์ ทังนี
้ ้ เงินที่เฉลีย่ คืนต้ องมิได้ มำ
จำกเงินกำไรของกองทรัสต์

ผู้ถอื หน่ วยทรัสต์

สิทธิ และควำมรับผิดของผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็ นไปตำมที่กำหนดในสัญญำนี ้ เช่น
1. กำรเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์มิได้ ก่อให้ เกิดนิติสมั พันธ์ ในลักษณะของตัวกำรตัวแทน
หรื อลักษณะของกำรเป็ นหุ้นส่วนหรื อลักษณะอื่น ๆ ระหว่ำงทรั สตีและผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์และในระหว่ำงผู้ถือหน่วยทรัสต์ด้วยกัน หรื อ ทำให้ บคุ คลดังกล่ำวมี
ควำมรับผิดในกรณีที่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ไม่เพียงพอต่อกำรชำระหนี ้ ให้ แก่ทรัส
ตี ผู้จดั กำรกองทรัสต์หรื อเจ้ ำหนี ้ของกองทรัสต์ โดยทรัสตี ผู้จดั กำรกองทรัสต์ และ
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เจ้ ำหนี ้ของกองทรัสต์จะบังคับชำระหนี ้ ได้ จำกทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์เท่ำนัน้
2. ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิ เรี ยกให้ กองทรัสต์จ่ำยประโยชน์ตอบแทนได้ ไม่เกินไปกว่ำ
เงิ นกำไรหลังหัก เงิ นต้ นจำกกำรกู้ยืม ที่ถึงกำหนดชำระ (ถ้ ำ มี) ค่ำใช้ จ่ำย และค่ำ
สำรองต่ำงๆ ตำมที่กฎหมำยอนุญำตให้ กองทรัสต์ หกั ได้ และมีสิทธิ เรี ยกให้ คืน
เงินทุนได้ ไม่เกินไปกว่ำจำนวนทุนของกองทรัสต์ที่ปรับปรุ งด้ วยส่วนเกินหรื อส่วนต่ำ
กว่ำมูลค่ำหน่วยทรัสต์
3. ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่ต้องรับผิดต่อผู้จดั กำรกองทรัสต์ หรื อทรัสตีในกำรชำระเงินอื่นใด
เพิ่มเติมให้ แก่กองทรัสต์หลังจำกที่ได้ ชำระเงินค่ำหน่วยทรัสต์ครบถ้ วนแล้ ว และผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ไม่มีควำมรับผิดอื่นใดเพิ่มเติมอีกสำหรับหน่วยทรัสต์ที่ถือนัน้
4. ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิ ในกำรออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
ตลอดจนซักถำม และแสดงควำมเห็นเกี่ยวกับกำรบริ หำรจัดกำรกองทรัสต์ของทรัส
ตี และผู้จัดกำรกองทรั สต์ ว่ำ เป็ นไปตำมหลัก เกณฑ์ ที่ ก ฎหมำยที่ เ กี่ ย วข้ อ งและ
สัญญำนี ้กำหนดไว้ หรื อไม่ อย่ำงไรก็ตำม ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่มีสิทธิเข้ ำแทรกแซง
กำรดำเนินงำนตำมปกติ ของผู้จัดกำรกองทรัสต์ และทรัสตี ซึ่งให้ ถือเป็ นอำนำจ
และดุลพินิจของผู้จดั กำรกองทรัสต์ หรื อทรัสตี แล้ วแต่กรณี
5. ผู้ถือหน่วยทรัสต์แต่ละรำยมีสทิ ธิลงมติเพื่อแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญำนี ้ หรื อแก้ ไขวิธีกำร
จัดกำร โดยเป็ นไปตำมเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ในสัญญำนี ้
6. กำรเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่ทำให้ ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์มีกรรมสิทธิ์ และมีสิทธิ เรี ยกร้ อง
เหนือทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์โดยเด็ดขำดแต่เพียงผู้เดียว ไม่วำ่ ส่วนหนึง่ ส่วนใด และ
ผู้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ไ ม่ มี สิ ท ธิ เ รี ย กร้ องให้ โ อนทรั พ ย์ สิ น ของกองทรั ส ต์ ใ ห้ แ ก่ ผ้ ูถื อ
หน่วยทรัสต์ โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์มีเพียงสิทธิติดตำมเอำทรัพย์ สินของกองทรัสต์คืน
จำกบุคคลภำยนอกในกรณีที่ทรัสตีและ/หรื อผู้จดั กำรกองทรัสต์จดั กำรกองทรัสต์ไม่
เป็ นไปตำมที่ ก ำหนดไว้ ใ นสัญ ญำนี ้ หรื อพระรำชบัญ ญัติ ทรั สต์ อัน เป็ นผลให้
ทรั พย์ สินในกองทรั สต์ ถูกจำหน่ำยจ่ำยโอนไปยังบุคคลภำยนอก ทัง้ นี ้ ตำม
หลักเกณฑ์ที่พระรำชบัญญัติทรัสต์กำหนด
7. ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิที่จะได้ รับเงินคืนเมื่อเลิกกองทรัสต์ หรื อลดทุน โดยในกรณี
ของกำรเลิกกองทรัสต์นนั ้ ทรัสตีผ้ มู ีอำนำจหน้ ำที่เกี่ยวกับกำรชำระบัญชีกองทรัสต์
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อำจจัดให้ มีผ้ ชู ำระบัญชี โดยดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ และวิธีกำรที่ระบุไว้ ใน
สัญญำนี ้ อนึ่ง ผู้ถือ หน่วยทรั สต์ จะได้ รับเงิ น คืนก็ ต่อ เมื่อกองทรั สต์ มี ทรั พย์ สิน
คงเหลือภำยหลังจำกได้ หกั ค่ำใช้ จ่ำยและชำระหนี ้ของกองทรัสต์เมื่อเลิกกองทรัสต์
แล้ วเท่ำนัน้ สำหรับกรณีกำรลดทุนชำระแล้ ว ให้ ผ้ จู ดั กำรกองทรัสต์ดำเนินกำรเฉลี่ย
เงิ นคืนให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์ โดยดำเนินกำรตำมหลั กเกณฑ์ วิธีกำรที่ระบุไว้ ใน
สัญญำนี ้ และประกำศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องตำมที่สำนักงำน ก.ล.ต. ประกำศกำหนด
การโอนหน่ วยทรัสต์

ผู้ถือหน่วยทรัสต์สำมำรถโอนหน่วยทรัสต์เว้ นแต่จะเข้ ำข่ำยเป็ นกรณีที่ถกู จำกัดกำรโอน
หน่วยทรัสต์ โดยวิธีกำรโอนหน่วยทรัสต์เป็ นไปตำมที่ระบุไว้ ในสัญญำนี ้

การลงทุนของกองทรัสต์

1. กำรลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ให้ เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน
ประกำศ ทจ. 49/2555 ตลอดจนประกำศ และคำสัง่ ที่เกี่ยวข้ องอื่นใด
2. กำรลงทุนในทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์ ต้ องเป็ นไปตำมนโยบำย ข้ อจำกัดกำร
ลงทุนรวมทังวิ
้ ธีกำรได้ มำตำมที่กำหนดในสัญญำ ทังนี
้ ้ กองทรัสต์ไม่มีนโยบำยใน
กำรลงทุน ทรั พ ย์ สิน อื่น ใดนอกเหนื อจำกประเภททรั พ ย์ สิน ที่มี ก ำรระบุเอำไว้ ใ น
สัญญำฉบับนี ้
3. กำรได้ มำซึง่ ทรัพย์สนิ หลักแต่ละครัง้ ผู้จดั กำรกองทรัสต์ต้องดำเนินกำรต่ำงๆ ตำมที่
สัญญำกำหนด เช่น จะต้ องตรวจสอบหรื อสอบทำน (กำรทำ Due Diligence)
ข้ อมูลและสัญญำต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์ (ถ้ ำมี) ต้ อง
ประเมินมูลค่ำทรัพย์สนิ หลักอย่ำงน้ อยตำมข้ อกำหนดในสัญญำฉบับนี ้ ฯลฯ
นอกจำกนี ้ กำรได้ มำซึง่ ทรัพย์สนิ หลักเพิ่มเติมจะต้ องมีกำรดำเนินกำรให้ มีสำระของ
รำยกำรที่เป็ นธุรกรรมกำรได้ มำซึง่ ทรัพย์สนิ และดำเนินกำรให้ เป็ นไปตำมระบบกำร
อนุมตั ิให้ ควำมเห็นชอบเพื่อเข้ ำทำธุรกรรมดังกล่ำว ทังนี
้ ้ ตำมที่กำหนดไว้ ในสัญญำ
ฉบับนี ้ เช่น ต้ องได้ รับควำมเห็นชอบจำกทรัสตีว่ำเป็ นธุรกรรมที่เป็ นไปตำมสัญญำ
ฉบับนี ้ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องแล้ ว ฯลฯ
4. กำรจำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินหลัก ผู้จัดกำรกองทรัสต์ต้องดำเนินกำรต่ำงๆ ตำมที่
สัญญำกำหนด เช่น ก่อนกำรจำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินหลัก ให้ ผ้ จู ดั กำรกองทรัสต์จดั
ให้ มีกำรประเมินมูลค่ำทรัพย์สินหลักตำมสัญญำฉบับนี ้ ทังนี
้ ้ กำรจำหน่ำยไปซึ่ง
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ทรัพย์สนิ หลักให้ เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้ (ก) กำรจำหน่ำยไปจะกระทำโดย
เปิ ดเผย และมีสำระของรำยกำรตำมที่กำหนดในสัญญำฉบับนี ้ และมีกระบวนกำร
ขอควำมเห็นชอบจำกทรัสตีหรื อกำรขอมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ตำมที่สญ
ั ญำ
ฉบับนี ้กำหนด (ข) กำรจำหน่ำยทรัพย์สนิ หลักที่เป็ นกำรจำหน่ำยทรัพย์สินหลักก่อน
ครบหนึ่ง (1) ปี นับแต่วนั ที่กองทรัสต์ได้ มำซึ่งทรัพย์สินหลักนัน้ หรื อกำรจำหน่ำย
ทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์ได้ มำซึ่งกรรมสิทธิ์ ให้ แก่เจ้ ำของเดิม นอกจำกจะต้ อง
เป็ นไปตำมข้ อกำหนดในสัญญำฉบับนี ้แล้ ว ยังต้ องเป็ นกรณีที่เป็ นเหตุจำเป็ นและ
สมควร โดยได้ รับอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำร (Board of Directors) ของผู้จดั กำร
กองทรัสต์ด้วย
5. นอกเหนือจำกกำรลงทุนในทรัพย์สินหลัก กองทรัสต์มีนโยบำยจะลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่ง
ทรัพย์สินอื่นตำมที่ระบุไว้ ในสัญญำนี ้ เช่น พันธบัตรรัฐบำล ตัว๋ เงินคลัง เงินฝำกใน
ธนำคำร เป็ นต้ น โดยอัตรำส่วนกำรลงทุนในทรัพย์สินอื่นเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ที่
กำหนดไว้ ในประกำศเกี่ยวกับอัตรำส่วนกำรลงทุนในทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมทัว่ ไป
ที่ออกตำมมำตรำ 117 และมำตรำ 126(4) แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรั พย์ โดย
อนุโลม ทังนี
้ ้ ในกำรลงทุนทรัพย์สินอื่นที่ไม่ใช่ทรัพย์สินหลัก ทรัสตีจะมอบหมำยให้
ผู้จัด กำรกองทรั ส ต์ เ ป็ นผู้ล งทุน แต่ อ ย่ ำ งไรก็ ต ำม ทรั ส ตี อ ำจเป็ นผู้ล งทุน หรื อ
มอบหมำยให้ บุคคลอื่ นเป็ นผู้ลงทุน ในทรั พ ย์ สินอื่ นได้ ตำมที่ เห็ นสมควร โดยจะ
ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตำมประกำศ ส.ร. 26/2555 และประกำศอื่นที่เกี่ยวข้ อง
การจัดหาผลประโยชน์ ของ กำรจัดหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ต้องมีลกั ษณะดังต่อไปนี ้
กองทรัสต์
1. กองทรัสต์จะจัดหำผลประโยชน์โดยกำรให้ เช่ำอสังหำริ มทรัพย์ ให้ เช่ำที่ดินเปล่ำซึ่ง
เป็ นกำรใช้ ประโยชน์ที่เกี่ยวเนื่องกับอสังหำริ มทรัพย์ และบริ กำรที่เกี่ยวเนื่องกับกำร
ให้ เช่ำเท่ำนัน้ ห้ ำมดำเนินธุรกิจ หรื อประกอบธุรกิจเอง เช่น ธุรกิจโรงพยำบำล เป็ น
ต้ น
2.

ในกรณีที่กองทรัสต์จะให้ เช่ำอสังหำริ มทรัพย์แก่บคุ คลที่จะนำอสังหำริ มทรัพย์นนไป
ั้
ประกอบธุรกิจที่กองทรัสต์ไม่สำมำรถดำเนินกำรได้ เอง เช่น ธุรกิจโรงพยำบำล เป็ น
ต้ น จะต้ องมีข้อตกลงที่กำหนดค่ำเช่ำส่วนใหญ่เป็ นจำนวนที่แน่นอนไว้ ลว่ งหน้ ำ

3.

ห้ ำมมิให้ กองทรัสต์ให้ เช่ำอสัง หำริ มทรัพย์แก่บุคคลที่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่ำจะนำ
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อสังหำริ มทรัพย์นนไปใช้
ั้
ประกอบธุรกิจที่ขดั ต่อศีลธรรมหรื อไม่ชอบด้ วยกฎหมำย
4.

ผู้จดั กำรกองทรัสต์จะดูแลรักษำทรัพย์สินหลักให้ อยู่ในสภำพดีพร้ อมต่อกำรจัดหำ
รำยได้ โดยผู้จัดกำรกองทรั สต์ มีหน้ ำที่จัดให้ มีกำรประกันภัยที่เ พียงพอตลอด
ระยะเวลำที่ก องทรั สต์ ลงทุน ในทรั พย์ สินหลัก ซึ่ง ประกันภัยครอบคลุม ภัย ต่ำ งๆ
ตำมที่ก ำหนดในสัญญำ และวงเงิ น กำรประกันภัยเป็ นไปตำมที่ทรั สตี เห็ นว่ำ
เพียงพอและเหมำะสม และจะต้ องมีกำรระบุให้ ผ้ ใู ห้ ก้ ยู ืมเงินเป็ นผู้รับผลประโยชน์
ในกรณีที่กองทรัสต์ก้ ูยืมเงิน หรื อระบุให้ ทรัสตีซึ่งกระทำในนำมของกองทรัสต์เป็ น
ผู้รั บ ผลประโยชน์ สำหรั บ กรณี ที่ ก องทรั ส ต์ ไม่ได้ ก้ ูยื ม เงิ น (แล้ ว แต่ก รณี ) ในกำร
ประกันภัย

นอกจำกนี ้ ตลอดระยะเวลำที่ผ้ จู ดั กำรกองทรัสต์ปฏิบตั ิหน้ ำที่ตำมสัญญำแต่งตังผู
้ ้ จดั กำร
กองทรัสต์ ผู้จดั กำรกองทรัสต์จะจัดให้ มีกำรประกันภัยควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอกที่
อำจเกิดขึ ้นอันเป็ นผลโดยตรงจำกกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ในฐำนะเป็ นผู้จดั กำรกองทรัสต์ หรื อ
กำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ของกรรมกำร ผู้บริ หำรและพนักงำนของผู้จัดกำรกองทรัสต์ ภำยใน
ขอบเขตแห่งอำนำจ หน้ ำที่และควำมรับผิดชอบที่พระรำชบัญญัติทรัสต์ ประกำศที่
เกี่ยวข้ องและสัญญำนี ้ได้ กำหนดไว้ ทังนี
้ ้ ไม่รวมถึงควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอกที่เกิด
จำกกำรที่ผ้ จู ดั กำรกองทรัสต์ กรรมกำร ผู้บริ หำรและพนักงำนของผู้จดั กำรกองทรัสต์มี
เจตนำกระทำละเมิดต่อบุคคลภำยนอกนัน้ หรื อประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ ำยแรงจนเป็ นผล
ละเมิดต่อบุคคลภำยนอกนัน้ อนึ่ง ผู้จดั กำรกองทรัสต์ต้องเป็ นผู้รับผิดชอบในกำรจัดทำ
ประกั น ภั ย ดัง กล่ ำ ว และวงเงิ น ประกั น ภั ย ส ำหรั บ กำรประกั น ภัย ควำมรั บ ผิ ด ต่ อ
บุคคลภำยนอกให้ เป็ นไปตำมที่ทรัสตีเห็นว่ำเพียงพอและเหมำะสม
การกู้ยมื เงินและก่ อภาระ
ผูกพันของกองทรัสต์

1. กำรกู้ยืมเงินของกองทรัสต์จะต้ องเป็ นไปเพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี ้เท่ำนัน้
(ก) กู้ยืมเงินเพื่อลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์ หรื อสิทธิ กำรเช่ำซึ่งเป็ นทรัพย์สินหลัก
เพิ่มเติม
(ข) กู้ยืมเงินเพื่อนำมำใช้ ในกำรบริ หำรจัดกำรทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์
(ค) กู้ยืมเงินเพื่อนำมำใช้ เพื่อกำรดูแล ซ่อมบำรุ งรักษำ หรื อปรับปรุ งทรัพย์สินของ
กองทรั สต์ ได้ แ ก่ อสัง หำริ มทรั พ ย์ ของกองทรั สต์ หรื อ อสัง หำริ มทรั พ ย์ ที่
กองทรัสต์มีสิทธิ กำรเช่ำให้ อยู่ในสภำพดีและพร้ อมนำไปจัดหำผลประโยชน์
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หรื อสอดคล้ องกับสภำพตลำดหรื อควำมต้ องกำรของลูกค้ ำที่เปลีย่ นแปลงไป
(ง) กู้ยืมเงินเพื่อต่อเติมหรื อก่อสร้ ำงอำคำรเพิ่ มเติมบนที่ดินที่มีอยู่แล้ วซึ่งเป็ นของ
กองทรั ส ต์ หรื อ ที่ ก องทรั ส ต์ มี สิ ท ธิ ก ำรเช่ ำ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นกำรจั ด หำ
ผลประโยชน์ของกองทรัสต์ หรื อสอดคล้ องกับสภำพตลำดหรื อควำมต้ องกำร
ของลูกค้ ำที่เปลีย่ นแปลงไป
(จ) กู้ยืมเงินเพื่อชำระเงินกู้ยืม หรื อภำระผูกพันของกองทรัสต์
(ช) เหตุจ ำเป็ นอื่ น ใดตำมที่ ผ้ ูจัด กำรกองทรั ส ต์ เ ห็ น สมควรเพื่ อ บริ ห ำรจัด กำร
กองทรัสต์และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์
2. กองทรั สต์ สำมำรถกู้ยืมเงิ นได้ ด้วยวิธีกำรโดย (ก) กำรขอสินเชื่อจำกธนำคำร
พำณิชย์ สถำบันกำรเงิน หรื อบริ ษัทประกันภัยตำมที่ประกำศ ก.ล.ต. กำหนด ทังนี
้ ้
โดยไม่ ขัด กับ กฎหมำย ประกำศ ค ำสั่ง ใด หรื อ หลัก เกณฑ์ ใ ดๆ ที่ เ กี่ ย วข้ องที่
สำนักงำน ก.ล.ต. ประกำศกำหนด (ข) กำรออกตรำสำรหรื อเข้ ำทำสัญญำที่มี
ลักษณะเป็ นกำรกู้ยืม
3. สัด ส่ว นกำรกู้ยื ม เงิ น ต้ อ งไม่เ กิ น อัต รำส่ว นตำมที่ ก ำหนดในสัญ ญำ และตำมที่
กฎหมำยกำหนด
4. กำรก่อภำระผูกพันแก่ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ ให้ กระทำได้ เฉพำะกรณีที่จำเป็ นและ
เกี่ ยวข้ องกับกำรบริ หำรจัดกำรทรั พย์ สินของกองทรั สต์ ตำมเงื่ อนไขที่กำหนดใน
สัญญำ
5. กองทรัสต์สำมำรถกู้ยืมเงินหรื อกำรก่อภำระผูกพันแก่ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ได้ โดย
ค ำนึง ถึ ง ประโยชน์ ข องผู้ถื อ หน่ว ยทรั ส ต์ เ ป็ นสำคัญ โดยผู้จัด กำรกองทรั สต์ จ ะ
พิจำรณำถึงควำมจำเป็ นและควำมเหมำะสมในกำรกู้ยืมเงินหรื อก่อภำระผูกพัน
เหนือทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ และพิจำรณำถึงหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรกู้ยืมเงิน
หรื อก่อภำระผูกพัน จำกนันน
้ ำเสนอต่อทรัสตีเพื่อพิจำรณำอนุมตั ิเป็ นกรณีไป โดย
ที่ทรั สตีสำมำรถนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรั สต์ เพื่อขออนุมัติตำมที่ทรั สตี
เห็นสมควร และทรัสตีเป็ นผู้ลงนำมผูกพันกองทรัสต์ในกำรเข้ ำทำสัญญำเพื่อกู้ยืม
เงินหรื อก่อภำระผูกพันเหนือทรัพย์สินของกองทรัสต์ และในกรณีที่กองทรัสต์ต้อง
จัดหำหลักประกันสำหรับกำรกู้ยืมเงิน กองทรัสต์ต้องได้ รับอนุมตั ิจำกที่ประชุมผู้ถือ
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หน่ ว ยทรั ส ต์ แต่ อ ย่ ำ งไรก็ ดี ในกรณี ที่ มี ก ำรเปลี่ ย นแปลงหรื อ เพิ่ ม เติ ม ผู้ รั บ
ผลประโยชน์ ห รื อ ผู้ รั บ จ ำนองเหนื อ ทรั พ ย์ สิ น ของกองทรั ส ต์ ซึ่ ง เกิ ด จำกกำร
เปลี่ย นแปลงหรื อ เพิ่ มเติม ผู้รั บผลประโยชน์ หรื อผู้รับ จำนองเหนื อทรั พ ย์ สินของ
กองทรัสต์ซึ่งเกิดจำกกำรเปลี่ยนหรื อเพิ่มเติมผู้ให้ ก้ ู โดยคงหลักประกันและวงเงิน
ประกันเท่ำเดิม กองทรัสต์สำมำรถดำเนินกำรดังกล่ำวได้ โดยไม่ต้องได้ รับอนุมตั ิจำก
ที่ป ระชุม ผู้ถื อ หน่ว ยทรั สต์ ในกรณี ก ำรกู้ยื ม เงิ น เพื่ อปรั บ ปรั บ ปรุ ง ทรั พ ย์ สิน ของ
กองทรั สต์ ป ระเภทอสัง หำริ ม ทรั พ ย์ ที่ ก องทรั สต์ มี สิท ธิ ก ำรเช่ ำ หรื อ ต่อ เติ ม หรื อ
ก่อสร้ ำงอำคำรเพิ่มเติมบนที่ดินที่มีอยู่แล้ วซึ่งเป็ นของกองทรัสต์หรื อที่กองทรัสต์มี
สิทธิกำรเช่ำเพื่อประโยชน์ในกำรจัดหำผลประโยชน์ของกองทรัสต์ตำมที่กำหนดไว้
ในสัญญำนี ้ ผู้จดั กำรกองทรัสต์ต้องคำนึงถึงกำหนดเวลำเช่ำที่เหลืออยู่ตำมสัญญำ
เช่ำด้ วย
การประเมินมูลค่ า
ทรัพย์ สิน

1. ผู้จัดกำรกองทรั สต์มีหน้ ำที่แต่งตัง้ ผู้ประเมินมูลค่ำทรัพย์สิน และผู้ประเมินมูลค่ำ
ทรัพย์สินต้ องเป็ นบุคคลที่ได้ รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน ก.ล.ต. ตำมประกำศ
สำนักงำน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวกับกำรให้ ควำมเห็นชอบบริ ษัทประเมินมูลค่ำทรัพย์ สิน
และผู้ประเมินหลัก
2. กำรประเมินมูลค่ำต้ องไม่กระทำโดยผู้ประเมินมูลค่ำทรัพย์สนิ รำยเดียวกันติดต่อกัน
เกินสอง (2) ครัง้
3. ต้ องดำเนินกำรประเมินตำมรูปแบบที่กำหนดในสัญญำเพื่อวัตถุประสงค์สำธำรณะ
ในกำรเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ลงทุน โดยรวมถึงกำรที่ต้องมีกำรประเมินมูลค่ ำทรัพย์สิน
อย่ ำ งเต็ ม รู ป แบบเมื่ อ ปรำกฎเหตุ ก ำรณ์ ห รื อ กำรเปลี่ ย นแปลงใดๆ อัน อำจมี
ผลกระทบต่ อ กำรด้ อยค่ ำ ของอสัง หำริ ม ทรั พ ย์ ที่ ก องทรั ส ต์ เ ข้ ำ ลงทุ น อย่ ำ งมี
นัยสำคัญ
4. ต้ องมีกำรสอบทำนกำรประเมินมูลค่ำทุกหนึ่ง (1) ปี นับแต่วนั ที่มีกำรประเมินมูลค่ำ
เต็มรูปแบบครัง้ ล่ำสุด
5. หลักเกณฑ์กำรคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ เป็ นไปตำมที่กำหนดในสัญญำนี ้และ
ผู้จดั กำรกองทรัสต์จะเป็ นผู้จดั ทำและส่งรำยงำนมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์
และมูลค่ำหน่วยทรัสต์ ณ วันทำกำรสุดท้ ำยของแต่ละไตรมำส ซึ่งผ่ำนกำรรับรอง
279

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิ การเช่าอมตะซัมมิ ทโกรท

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

จำกทรัสตีแล้ วต่อสำนักงำน ก.ล.ต.ภำยในสีส่ บิ ห้ ำ (45) วันนับแต่วนั สุดท้ ำยของแต่
ละไตรมำสนัน้ นอกจำกนี ้ ผู้จดั กำรกองทรัสต์จะจัดทำและส่งรำยงำนทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทรัสต์และมูลค่ำหน่วยทรัสต์ ณ วันทำกำรสุดท้ ำยของแต่ละเดือนให้ ทรัสตี
ตรวจสอบภำยในยี่สบิ (20) วันนับแต่วนั สุดท้ ำยของแต่ละเดือน
การทาธุรกรรมระหว่ าง
กองทรัสต์ กับผู้จัดการ
กองทรัสต์ หรือทรัสตีหรือ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ
ผู้จัดการกองทรัสต์
หรือทรัสตี

1. กำรทำธุรกรรมระหว่ำงกองทรัสต์กบั ผู้จดั กำรกองทรัสต์ หรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ
ผู้จดั กำรกองทรัสต์ให้ เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
1.1 ด้ ำนสำระของรำยกำร ต้ องเป็ นธุรกรรมที่เข้ ำลักษณะที่กำหนดในสัญญำ
1.2. ด้ ำ นระบบในกำรอนุมัติ กำรท ำธุ ร กรรมระหว่ ำ งกองทรั ส ต์ กับ ผู้ จัด กำร
กองทรั สต์ หรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดกำรกองทรั สต์ อื่นนอกจำกที่ได้
แสดงข้ อมูลไว้ อย่ำงชัดเจนแล้ วในแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลและหนังสือชี ้ชวน
เช่น ได้ รับควำมเห็นชอบจำกทรัสตี หรื อในกรณีที่เป็ นธุรกรรมที่มีมลู ค่ำเกิน
กว่ำหนึ่ง (1) ล้ ำนบำท หรื อตังแต่
้ ร้อยละศูนย์จุดศูนย์สำม (0.03) ของมูลค่ำ
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์ขึ ้นไป แล้ วแต่มลู ค่ำใดจะสูงกว่ำต้ องได้ รับอนุมตั ิ
จำกคณะกรรมกำร (Board of Directors) ของผู้จดั กำรกองทรัสต์ด้วย ใน
กรณีที่เป็ นธุรกรรมที่มีมลู ค่ำตังแต่
้ ยี่สิบ (20) ล้ ำนบำทขึ ้นไป หรื อเกินร้ อยละ
สำม (3) ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ ของกองทรัสต์ แล้ วแต่มลู ค่ำใดจะสูงกว่ำ
ต้ องได้ รับมติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำม
ในสี่ (3 ใน 4) ของจำนวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มำประชุมและมี
สิทธิออกเสียง
ในกรณีที่ธุรกรรมในข้ อนี ้เป็ นกำรได้ มำหรื อจำหน่ำยไปซึง่ ทรัพย์สนิ หลัก กำรคำนวณ
มูลค่ำจะคำนวณตำมมูลค่ำกำรได้ มำหรื อจำหน่ำยไปซึง่ ทรัพย์สนิ ทังหมดของแต่
้
ละ
โครงกำรที่ทำให้ กองทรัสต์พร้ อมจะหำรำยได้ ซึ่งรวมถึงทรัพย์ สินที่เกี่ยวเนื่องกับ
โครงกำรนันด้
้ วย
2. กำรทำธุรกรรมที่เป็ นกำรขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ระหว่ำงกองทรัสต์กบั ทรัสตี
ในกำรจัด กำรกองทรั ส ต์ ห้ ำ มมิ ใ ห้ ท รั ส ตี ก ระท ำกำรใดอัน เป็ นกำรขัด แย้ ง กั บ
ประโยชน์ของกองทรัสต์ ไม่ว่ำกำรกระทำนันจะเป็
้
นไปเพื่อประโยชน์ของทรัสตีเอง
หรื อประโยชน์ของผู้อื่น เว้ นแต่เป็ นกำรเรี ยกค่ำตอบแทนในกำรทำหน้ ำที่เป็ นทรัสตี
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หรื อ ทรั สตี แ สดงให้ เห็ น ได้ ว่ำ ได้ จัด กำรกองทรั สต์ ใ นลัก ษณะที่ เ ป็ นธรรมและได้
เปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องให้ ผ้ รู ับประโยชน์ทรำบก่อนอย่ำงเพียงพอแล้ ว ตำมวิธีกำร
ดังต่อไปนี ้ โดยผู้รับประโยชน์ที่ได้ ทรำบข้ อมูลดังกล่ำวมิได้ แสดงกำรคัดค้ ำน
2.1 เปิ ดเผยผ่ ำ นตลำดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยตำมข้ อ บัง คับ ของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวกับเรื่ องดังกล่ำว หรื อช่องทำงอื่นใดที่ผ้ ถู ือ
หน่วยทรัสต์สำมำรถเข้ ำถึงข้ อมูลกำรจะเข้ ำทำธุรกรรมได้ อย่ำงทัว่ ถึง
2.2 มีระยะเวลำในกำรเปิ ดเผยข้ อมูลที่สมเหตุสมผล ซึ่งต้ องไม่น้อยกว่ำสิบสี่ (14)
วัน
2.3 มีกำรเปิ ดเผยช่องทำง วิธีกำร และระยะเวลำในกำรแสดงกำรคัดค้ ำนที่ชดั เจน
โดยระยะเวลำดังกล่ำวต้ องไม่น้อยกว่ำสิบสี่ (14) วัน เว้ นแต่ในกรณีที่มีกำรขอ
มติผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เพื่อเข้ ำทำธุรกรรมดังกล่ำว ให้ กำรคัดค้ ำนกระทำในกำรขอ
มติผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์นนั ้
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์แสดงกำรคัดค้ ำนอย่ำงชัดเจนตำมวิธีกำรที่มีกำรเปิ ดเผย
ตำมข้ อ 2.3 ในจำนวนเกินกว่ำหนึง่ ในสี่ (1 ใน 4) ของจำนวนหน่วยทรัสต์ที่จำหน่ำย
ได้ แล้ วทังหมด
้
ทรัสตีจะกระทำหรื อยินยอมให้ มีกำรทำธุรกรรมที่เป็ นกำรขัดแย้ งกับ
ประโยชน์ของกองทรัสต์ไม่ได้
การเปิ ดเผยข้ อมูลของ
กองทรัสต์

1. ผู้จัด กำรกองทรั ส ต์ มี ห น้ ำ ที่ ใ นกำรจัด ท ำและเปิ ดเผยข้ อ มูล ของกองทรั ส ต์ ต่ อ
สำนักงำน ก.ล.ต. ตลำดหลักทรัพย์ ทรัสตี และผู้ถือหน่วยทรัสต์ ตำมที่กำหนดใน
สัญญำนี ้ กำรปฏิบตั ิหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้จดั กำรกองทรัสต์ในกำรจัดทำ
และเปิ ดเผยข้ อมูลของกองทรัสต์ตำมสัญญำนี ้ หำกผู้จดั กำรกองทรัสต์ปฏิบตั ิหน้ ำที่
บกพร่องหรื อไม่ปฏิบตั ิหน้ ำที่ให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนจนเกิดควำมรับผิดตำมกฎหมำยต่อ
กองทรั สต์ ให้ กองทรั สต์ มีสิทธิ เรี ยกร้ องโดยตรงต่อผู้จัดกำรกองทรั สต์ เพื่ อได้ รั บ
ชดเชยควำมเสียหำยใดๆ จำกผู้จดั กำรกองทรัสต์จนเต็มจำนวนตำมที่กองทรัสต์
ต้ องเสียหำยจริ ง
2. นอกจำกกำรเปิ ดเผยข้ อมูลตำมที่กำหนดข้ ำงต้ นแล้ ว ในกรณีที่มีประกำศ หรื อคำสัง่
ใดของตลำดหลักทรัพย์ และ/หรื อ สำนักงำน ก.ล.ต. กำหนดให้ ผ้ จู ดั กำรกองทรัสต์มี
หน้ ำที่ต้องเปิ ดเผยข้ อมูล หรื อนำส่งสำรสนเทศใดอันเกี่ยวกับกำรบริ หำรจัดกำร
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กองทรัสต์ และกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ของผู้จัดกำรกองทรัสต์ ให้ ผ้ จู ัดกำรกองทรัสต์
ปฏิบตั ิตำมประกำศ หรื อคำสัง่ ดังกล่ำวด้ วย
การจ่ ายประโยชน์ ตอบ
แทนแก่ ผ้ ถู อื หน่ วยทรัสต์

1. ผู้จดั กำรกองทรัสต์จะจ่ำยประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่ำร้ อย
ละเก้ ำสิบ (90) ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุ งแล้ ว (กำไรสุทธิที่อ้ำงอิงสถำนะเงินสดของ
กองทรัสต์ซงึ่ สำมำรถหักกำรชำระคืนเงินต้ นจำกกำรกู้ยืมได้ (ถ้ ำมี)) ของรอบปี บัญชี
โดยประโยชน์ตอบแทนสำหรับรอบปี บัญชี (Year-End Distribution) จะจ่ำยภำยใน
เก้ ำสิบ (90) วันนับแต่วนั สิ ้นรอบปี บัญชี โดยจะจ่ำยภำยในระยะเวลำไม่เกินสำมสิบ
(30) วันนับแต่วนั ปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ และประโยชน์ตอบแทนระหว่ำง
กำล (Interim Distribution) จะจ่ำยภำยในเก้ ำสิบ (90) วันนับแต่วันสิ ้นรอบ
ระยะเวลำบัญ ชี สำหรั บไตรมำสล่ำสุดก่ อนจ่ำยประโยชน์ ตอบแทน โดยจะจ่ำ ย
ภำยในระยะเวลำไม่เกินสำมสิบ (30) วันนับแต่วนั ปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์
ทังนี
้ ้ ผู้จัดกำรกองทรัสต์จะจ่ำยประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ไม่เกินสี่
(4) ครัง้ ต่อรอบปี บัญชี เว้ นแต่กรณีที่กองทรัสต์มีกำรเพิ่มทุน กองทรัสต์อำจมีกำร
จ่ำ ยผลประโยชน์ ตอบแทนเกิ น กว่ำสี่ (4) ครั ง้ ต่อ รอบปี บัญชี ได้ โดยจะเริ่ มจ่ ำ ย
ประโยชน์ตอบแทนสำหรับรอบปี บัญชีสิ ้นสุด 31 ธันวำคม 2558 เป็ นต้ นไป
2. ในกรณี ที่ ก องทรั สต์ ยัง มี ย อดขำดทุน สะสมอยู่ ผู้จัด กำรกองทรั สต์ จ ะไม่จ่ ำ ย
ประโยชน์ตอบแทนแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
3. หลักเกณฑ์ในกำรจ่ำยประโยชน์ตอบแทนและผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิในกำรได้ รับ
ประโยชน์ตอบแทนจำกกองทรัสต์เป็ นไปตำมที่กำหนดไว้ ในสัญญำนี ้

การขอมติและการประชุมผู้ 1
ถือหน่ วยทรัสต์

กำรขอมติเพื่ออนุมตั ิในเรื่ องใดๆ ในกำรบริ หำรจัดกำรและกำรดำเนินงำนของ
กองทรัสต์ตำมที่สญ
ั ญำนี ้ และพระรำชบัญญัติทรัสต์กำหนดนัน้ ให้ กระทำด้ วย
วิธีกำรจัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เท่ำนัน้

2. เหตุในกำรขอมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์มีดงั ต่อไปนี ้
2.1 กำรได้ มำหรื อจำหน่ำยไปซึง่ ทรัพย์สนิ หลักที่มีมลู ค่ำตังแต่
้ ร้อยละสำมสิบ (30)
ของมูลค่ำทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์
2.2 กำรออกตรำสำรหนี ้หรื อหลักทรัพย์ประเภทหนี ้ หรื อกำรกู้ยืมเงินที่กองทรัสต์
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ต้ องจัดหำหลักประกัน
2.3 กำรเพิ่ ม ทุน หรื อ กำรลดทุน ช ำระแล้ ว ของกองทรั ส ต์ ที่ มิ ไ ด้ ร ะบุไว้ เ ป็ นกำร
ล่วงหน้ ำในสัญญำนี ้
2.4 กำรเพิ่มทุนแบบมอบอำนำจทัว่ ไปของกองทรัสต์
2.5 กำรทำธุรกรรมกับผู้จัดกำรกองทรัสต์ หรื อบุคคลที่เกี่ ยวโยงกันกับผู้จัดกำร
กองทรัสต์ซึ่งมีขนำดรำยกำรตังแต่
้ ยี่สิบ (20) ล้ ำนบำท หรื อเกินกว่ำร้ อยละ
สำม (3) ของมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์ แล้ วแต่มลู ค่ำใดจะสูงกว่ำ
2.6 กำรเปลีย่ นแปลงประโยชน์ตอบแทนและกำรคืนเงินทุนให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
2.7 กำรเปลีย่ นแปลงทรัสตี หรื อผู้จดั กำรกองทรัสต์
2.8 กำรแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญำฉบับนี ้ ในเรื่ องที่กระทบสิทธิผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์อย่ำงมี
นัยสำคัญ
2.9 กำรเลิกกองทรัสต์
2.10 กรณีอื่นใดที่ทรัสตีหรื อผู้จดั กำรกองทรัสต์เห็นว่ำเป็ นกรณีจำเป็ นหรื อสมควรที่
จะเสนอเรื่ องให้ ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์พิจำรณำและมีมติในเรื่ องดังกล่ำว
3. ผู้จดั กำรกองทรัสต์ต้องจัดให้ มีกำรประชุมสำมัญประจำปี ซึง่ ต้ องจัดให้ มีขึ ้นภำยในสี่
(4) เดือนนับแต่วนั สิ ้นรอบปี บัญชีของกองทรัสต์
4. ผู้ถือหน่วยทรัสต์ซึ่งถือหน่วยทรัสต์รวมกันไม่น้อยกว่ำร้ อยละสิบ (10) ของจำนวน
หน่ว ยทรั สต์ ที่ จำหน่ำ ยได้ แล้ ว ทัง้ หมดมีสิท ธิ เข้ ำชื่ อกัน ทำหนังสือขอให้ ผ้ ูจัด กำร
กองทรัสต์เรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
5. ในกรณีเรื่ องใดที่ทรัสตีเห็นว่ำเป็ นกรณีจำเป็ นหรื อสมควรที่จะเสนอเรื่ องให้ ที่ประชุม
ผู้ถือหน่วยทรัสต์พิจำรณำและมีมติในเรื่ องนัน้ ให้ ผ้ จู ัดกำรกองทรัสต์จดั ให้ มีกำร
ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
6. ผู้จัดกำรกองทรัสต์มีหน้ ำที่ในกำรเรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยในกำรเรี ยก
ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ผู้จดั กำรกองทรัสต์ต้องปฏิบตั ิตำมวิธีกำรเรี ยกประชุมผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ที่สญ
ั ญำนี ้กำหนด
ในกรณีตำมข้ อ 4 และ ข้ อ 5 หำกผู้จดั กำรกองทรัสต์มิได้ ดำเนินกำรเรี ยกประชุมผู้
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ถือหน่วยทรัสต์ภำยในระยะเวลำหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจำกผู้ถือ
หน่วยทรัสต์และ/หรื อทรัสตี แล้ วแต่กรณี ให้ ทรัสตีดำเนินกำรเรี ยกประชุมผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ได้
7. กำรประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ต้ องมีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์มำประชุมไม่น้อยกว่ำยี่สิบห้ ำ
(25) คนหรื อไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหน่วยทรั สต์ทงหมด
ั้
และต้ องมี
หน่วยทรัสต์นบั รวมกันไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำม (1 ใน 3) ของจำนวนหน่วยทรัสต์ที่
จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดจึ
้
งจะเป็ นองค์ประชุม โดยให้ ทรัสตีแต่งตังบุ
้ คคลหนึ่งเป็ น
ประธำนในที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ซึ่งประธำนในที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ มี
อำนำจหน้ ำที่ตำมที่ระบุในสัญญำ
8. เว้ นแต่สญ
ั ญำนี ้ จะกำหนดไว้ เป็ นอย่ำงอื่น มติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ให้
ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(ก) ในกรณีทวั่ ไป ให้ ถือคะแนนเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มำประชุมและ
มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ข) ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ (3 ใน 4) ของจำนวน
เสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(1) กำรได้ มำหรื อจำหน่ำยไปซึง่ ทรัพย์สนิ หลักที่มีมลู ค่ำตัง้ แต่ร้อยละสำมสิบ
(30) ของมูลค่ำทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์
(2) กำรเพิ่มทุนหรื อกำรลดทุนชำระแล้ วของกองทรัสต์ที่มิได้ ระบุไว้ เป็ นกำร
ล่วงหน้ ำในสัญญำก่อตังทรั
้ สต์
(3) กำรเพิ่มทุนแบบมอบอำนำจทัว่ ไปของกองทรัสต์
(4) กำรท ำธุ ร กรรมกับ ผู้จั ด กำรกองทรั ส ต์ ห รื อ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกัน กั บ
ผู้จดั กำรกองทรัสต์ ซึง่ มีขนำดรำยกำรตังแต่
้ ยี่สบิ (20) ล้ ำนบำท หรื อเกิน
กว่ำร้ อยละสำม (3) ของมูลค่ำทรั พย์ สินสุทธิ ของกองทรั สต์ แล้ วแต่
มูลค่ำใดจะสูงกว่ำ
(5) กำรเปลี่ ย นแปลงประโยชน์ ต อบแทนและกำรคื น เงิ น ทุ น ให้ ผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์
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(6) กำรเปลีย่ นแปลงทรัสตี หรื อผู้จดั กำรกองทรัสต์
(7) กำรแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม สัญ ญำก่ อ ตัง้ ทรั สต์ ใ นเรื่ อ งที่ ก ระทบสิท ธิ ข องผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์อย่ำงมีนยั สำคัญ
(8) กำรเลิกกองทรัสต์
ทังนี
้ ้ ภำยใต้ บงั คับแห่งพระรำชบัญญัติทรัสต์ และประกำศที่เกี่ยวข้ อง ให้ ทรัสตีแต่งตัง้
บุคคลหนึง่ เพื่อทำหน้ ำที่เป็ นประธำนในที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ อย่ำงไรก็ตำม หำกกำร
ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครัง้ ใดมีกำรพิจำรณำเรื่ องที่ทรัสตีมีส่วนได้ เสีย ให้ ทรัสตีและ
ตัวแทนของทรัสตีออกจำกห้ องประชุม และให้ ผ้ จู ดั กำรกองทรัสต์นำเสนอรำยชื่อบุคคล
เพื่ อ ให้ ที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ พิ จ ำรณำแต่ ง ตัง้ ให้ เ ป็ นประธำนในที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ในวำระนันๆ
้
การจากัดสิทธิในการรับ
ประโยชน์ ตอบแทน การ
จัดการกับประโยชน์ ตอบ
แทน และสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนของผู้ถอื
หน่ วยทรัสต์

สัญญำได้ กำหนดข้ อจำกัดสิทธิในกำรรับประโยชน์ และสิทธิในกำรออกเสียงในกรณีที่มี
กำรจัด สรรหน่ ว ยทรั สต์ ใ ห้ แ ก่ บุค คลใดหรื อ กลุ่ม บุค คลเดี ย วกัน ใดซึ่ง ไม่เ ป็ นไปตำม
ประกำศ ทจ.49/2555 โดยจะจัดสรรให้ แก่บคุ คลใด หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันได้ ไม่เกินร้ อย
ละห้ ำสิบ (50) ของจำนวนหน่วยทรัสต์ที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของกองทรั
้
สต์ หรื อใน
สัดส่วนอื่นใดที่สำนักงำนก.ล.ต. จะประกำศกำหนด ผู้ถือหน่วยทรัสต์หรื อกลุ่มบุคคล
เดียวกันของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ถือหน่วยทรัสต์เกินกว่ำอัตรำหรื อไม่เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์
ที่กำหนดในประกำศ ทจ. 49/2555 มีข้อจำกัดสิทธิในกำรรับประโยชน์ตอบแทน โดยผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของผู้ถือหน่วยทรัสต์ดงั กล่ำวจะได้ รับประโยชน์ตอบ
แทนเพียงเท่ำที่เป็ นไปตำมสัดส่วนกำรถือหน่วยทรัสต์ในส่วนที่อยู่ในอัตรำที่ประกำศ ทจ.
49/2555 กำหนด โดยผู้จดั กำรกองทรัสต์จะจัดให้ มีกำรคำนวณหำจำนวนหน่วยทรัสต์ที่มี
สิทธิในกำรได้ รับประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือหน่วยทรัสต์แต่ละรำยที่อยู่ในกลุม่ บุคคลนัน้
โดยจะใช้ วิธีกำรเฉลีย่ ตำมสัดส่วนกำรถือหน่วยทรัสต์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์แต่ละรำย (Pro
Rata Basis) เป็ นฐำนในกำรคำนวณกำรจ่ำยประโยชน์ตอบแทน ทังนี
้ ้ เว้ นแต่สำนักงำน
ก.ล.ต. จะประกำศกำหนด สัง่ กำร หรื อผ่อนผันเป็ นอย่ำงอื่น ส่วนประโยชน์ตอบแทนที่ไม่
อำจจ่ ำ ยแก่ผ้ ูถื อ หน่ว ยทรั สต์ ดั ง กล่ำวนัน้ ให้ ต กเป็ นของผู้ถื อหน่ว ยทรั สต์ ร ำยอื่ น ตำม
สัดส่วนกำรถือหน่วยทรัสต์ โดยผู้จดั กำรกองทรัสต์จะพิจำรณำจัดสรรประโยชน์ตอบแทน
ดังกล่ำวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ที่มีสทิ ธิได้ รับในครำวนัน้ หรื อในครำวอื่นใด
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นอกจำกนี ้ บริ ษัทฯ ต้ องไม่จดั สรรหน่วยทรัสต์ให้ แก่ผ้ ลู งทุนต่ำงด้ ำวเกินร้ อยละสี่สิบเก้ ำ
(49) ของจำนวนหน่วยทรัสต์ที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของกองทรั
้
สต์ โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์
ที่ถือหน่วยทรั สต์เกินกว่ำอัตรำหรื อไม่เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ ที่กำหนดในประกำศ ทจ.
49/2555 มีข้อจำกัดสิทธิ ในกำรรับประโยชน์ตอบแทน โดยจะได้ รับประโยชน์ตอบแทน
เพียงเท่ำที่เป็ นไปตำมสัดส่วนกำรถื อหน่วยทรั สต์ ในส่วนที่อยู่ในอัตรำที่ประกำศ ทจ .
49/2555 กำหนด
สิทธิ หน้ าที่และความ
รับผิดชอบ ทรัสตี

ทรัสตีมีสถำนะเป็ นนิติบคุ คล มีอำนำจและควำมสำมำรถทำงกฎหมำย รวมทังมี
้ สิทธิใน
ฐำนะผู้เป็ นเจ้ ำของทรัพย์สินและมีหน้ ำที่จดั กำรกองทรัส ต์ตำมสัญญำฉบับนี ้ และตำม
พระรำชบัญญัติ ทรัสต์
ทรัสตีไม่ต้องรับผิดต่อควำมเสียหำยที่เกิดขึ ้นแก่กองทรัสต์หรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์หรื อบุคคล
ใดๆ จำกกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ของทรัสตี หำกทรัสตีได้ ปฏิบตั ิหน้ ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สจุ ริ ต
และระมัดระวังเยี่ยงผู้มีวิชำชีพ รวมทังด้
้ วยควำมชำนำญ โดยปฏิบตั ิต่อผู้รับประโยชน์
อย่ำงเป็ นธรรมเพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้รับประโยชน์ และเป็ นไปตำมสัญญำนี ้ ตลอดจน
กฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง และข้ อผูกพันที่ได้ ให้ ไว้ เพิ่มเติมแก่ผ้ ลู งทุน (ถ้ ำมี)
ในกำรนี ้ แม้ ท รั ส ตี ไม่ ต้ อ งรั บ ผิ ด ต่ อ ควำมเสีย หำยที่ เ กิ ด ขึน้ แก่ ก องทรั สต์ หรื อ ผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ ให้ ทรัสตียงั มีหน้ ำที่ดำเนินกำรเรี ยกร้ องต่อผู้ที่ก่อให้ เกิดควำมเสียหำยแก่
กองทรัสต์ หรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์ เพื่อให้ กองทรัสต์ หรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้ รับชดเชยควำม
เสียหำยตำมควำมเป็ นจริ ง
ทรั สตีไม่ต้องรั บผิ ดชอบต่อ กำรกระทำหรื อกำรงดเว้ นกระทำกำรใดๆ ของผู้จัด กำร
กองทรัสต์หำกว่ำทรัสตีได้ ปฏิบตั ิหน้ ำที่โดยสุจริ ต และได้ ใช้ ควำมระมัดระวังตำมสมควร
ในกำรกำกับดูแลและตรวจสอบกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ของผู้จัดกำรกองทรัสต์เพื่อให้ เป็ นไป
ตำมสัญญำนี ้ และพระรำชบัญญัติ ทรัสต์ตลอดจนประกำศที่เกี่ยวข้ องแล้ ว
ในกรณีเช่นว่ำ ให้ กองทรัสต์โดยทรัสตีมีสทิ ธิเรี ยกร้ องโดยตรงต่อผู้จดั กำรกองทรัสต์เพื่อให้
ผู้จัดกำรกองทรั สต์ ชดเชยเยียวยำควำมเสียหำยที่เกิ ดขึน้ ให้ แก่กองทรั สต์ หรื อผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ตำมควำมเป็ นจริ ง
ห้ ำมมิให้ ทรัสตีกระทำกำรใดอันเป็ นกำรขัดแย้ งกับประโยชน์ของกองทรัสต์ ไม่ว่ำกำร
กระทำนันจะเป็
้
นไปเพื่อประโยชน์ของทรัสตีเอง หรื อประโยชน์ของผู้อื่น ยกเว้ นกำรเรี ยก
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ค่ำตอบแทนในกำรทำหน้ ำที่เป็ นทรัสตี หรื อทรัสตีแสดงให้ เห็นได้ วำ่ ได้ จดั กำรกองทรัสต์ใน
ลักษณะที่เป็ นธรรม และได้ เปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับกำรทำธุรกรรมดังกล่ำวให้ ผ้ ถู ือ
หน่วยทรัสต์ ทรำบก่อนอย่ ำงเพียงพอแล้ ว และโดยผู้รับผลประโยชน์ที่ได้ ทรำบข้ อมูล
ดังกล่ำวมิได้ แสดงกำรคัดค้ ำน ทังนี
้ ้ ตำมหลักเกณฑ์ที่สำนักงำน ก.ล.ต. ประกำศกำหนด
ทังนี
้ ้ หำกผู้จดั กำรกองทรัสต์ไม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ ำที่ได้ ทรัสตีเป็ นผู้มีอำนำจในกำรจัดให้
มีผ้ จู ดั กำรกองทรัสต์รำยใหม่ และมีหน้ ำที่จดั กำรกองทรัสต์ตำมควำมจำเป็ นเพื่อป้องกัน
ยับยัง้ หรื อจำกัดมิให้ เกิดควำมเสียหำยอย่ำงร้ ำยแรงต่อประโยชน์ของกองทรัสต์ หรื อผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ทงปวง
ั้
อนึ่ง ในกรณีที่ทรัสตีประสงค์จะถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ทรัสตีและกลุม่ บุคคลเดียวกัน
กับทรัสตีจะถือหน่วยทรัสต์ได้ ไม่เกินร้ อยละห้ ำสิบ (50) ของจำนวนหน่วยทรัสต์ที่จำหน่ำย
ได้ แล้ วทังหมดของกองทรั
้
สต์ หรื อในสัดส่วนอื่นใดตำมที่สำนักงำน ก.ล.ต. จะกำหนดหรื อ
แก้ ไขเพิ่มเติมต่อไป
การจากัดความรับผิด
ของทรัสตีและการชดใช้
ความเสียหายให้ แก่
ทรัสตี

ควำมรั บ ผิด ต่อ บุค คลใดตำมสัญ ญำซึ่ง ทรั สตี ได้ กระท ำในฐำนะทรั สตี ของกองทรั สต์
รวมถึงควำมรับผิดต่อบุคคลใดอันเกิดจำกหรื อที่เกี่ยวกับทรัพย์สนิ ใดๆ ของกองทรัสต์ให้ มี
จำนวนจำกัด โดยทรัสตีจะต้ องรับผิดต่อบุคคลภำยนอกดังกล่ำวไม่เกินจำนวนเงินชดใช้
ค่ำเสียหำยที่ทรัสตีจะได้ รับตำมที่กำหนดไว้ ในสัญญำ ทังนี
้ ้ กำรจำกัดควำมรับผิดนี ้ต้ อง
ไม่ขดั กับสัญญำหรื อพระรำชบัญญัติทรัสต์

การแต่ งตัง้ เงื่อนไขและ
วิธีการเปลี่ยนแปลง และ
ค่ าตอบแทนของทรัสตี

1. กำรแต่งตังทรั
้ สตีรำยใหม่จะต้ องกระทำโดยอำศัยมติไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ (3 ใน 4)
ของที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
2. ทรัสตีจะพ้ นสภำพจำกกำรเป็ นทรัสตีเมื่อเกิดเหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หนึง่ ดังต่อไปนี ้
(ก) ทรัสตีลำออกจำกกำรทำหน้ ำที่
(ข) ทรัสตีถกู พิทกั ษ์ ทรัพย์ หรื อ สิ ้นสภำพนิติบคุ คล
(ค) ทรัสตีชำระบัญชี
(ง) ทรัสตีหยุดประกอบกิจกำรไม่ว่ำโดยสมัครใจหรื อตำมคำสัง่ พักกำรประกอบ
ธุรกิจเป็ นทรัสตีเป็ นกำรชัว่ ครำวหรื อสัง่ เพิกถอนกำรอนุญำตให้ ประกอบธุรกิจ
เป็ นทรัสตี
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(จ) ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติให้ เปลี่ยนแปลงหรื อถอดถอนทรัสตี เมื่อปรำกฏว่ำทรัสตี
มิได้ จดั กำรกองทรัสต์ตำมหน้ ำที่ที่กำหนดไว้ ในสัญญำนี ้ หรื อพระรำชบัญญัติท
รั ส ต์ หรื อกระท ำกำร หรื องดเว้ นกระท ำกำรอั น เป็ นควำมผิ ด ตำม
พระรำชบัญญัติทรัสต์ หรื อ กฎหมำยอื่นใดซึ่งมิใช่ควำมผิดลหุโทษ และทรัสตี
ไม่อำจเยียวยำแก้ ไขให้ สิ ้นไปได้ ภำยในระยะเวลำเก้ ำสิบ (90) วัน นับแต่วนั ที่
ผู้จดั กำรกองทรัสต์แจ้ งให้ ทรัสตีทรำบถึงเหตุดงั กล่ำว
3. ผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยอำศัยมติไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ (3 ใน 4) ของจำนวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มำประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนอำจถอด
ถอนทรัสตีได้ เมื่อปรำกฏว่ำทรัสตีมิได้ จดั กำรกองทรัสต์ตำมหน้ ำที่ที่กำหนดไว้ ใน
สัญญำนี ้ หรื อพระรำชบัญญัติทรัสต์
4. หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงทรัสตีไม่ว่ำในกรณีใดก็ตำม สัญญำนี ้ยังคงมีผลบังคับใช้
และไม่มีผลกระทบต่อสถำนะของกองทรัสต์ ทังนี
้ ้ เมื่อทรัสตีรำยใหม่เข้ ำทำหน้ ำที่
แทนทรัสตีรำยเดิม ทรัสตีรำยใหม่ต้องผูกพันตำมสิทธิ และหน้ ำที่ของคู่สญ
ั ญำที่
กำหนดไว้ ในสัญญำนี ้ทุกประกำร
5. ค่ำตอบแทนหรื อค่ำธรรมเนียมของทรัสตีให้ เป็ นไปตำมที่กำหนดไว้ ในสัญญำนี ้
ผู้จัดการกองทรัสต์

ผู้จัดกำรกองทรัสต์ ต้องปฏิบตั ิหน้ ำที่ในฐำนะที่เป็ นผู้ที่มีวิชำชีพซึ่งได้ รับควำมไว้ วำงใจ

และหน้ าที่ของ

ด้ วยควำมระมัดระวัง ซื่อสัตย์สจุ ริ ต โดยต้ องปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่ำงเป็ นธรรมเพือ่

ผู้จัดการกองทรัสต์

ประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม และเป็ นไปตำมสัญญำนี ้ และกฎหมำยที่
เกี่ ยวข้ อง ตลอดจนสัญญำแต่งตัง้ ผู้จัดกำรกองทรั สต์ ข้ อผูกพันที่ได้ ให้ ไว้ เพิ่มเติมใน
เอกสำรที่เปิ ดเผยแก่ผ้ ลู งทุน (ถ้ ำมี) และมติของผู้ถือหน่วยทรัสต์ และผู้จดั กำรกองทรัสต์
ต้ องรั บผิดอย่ำงไม่มีข้อจำกัดควำมรั บผิดในกรณีที่ผ้ ูจัดกำรกองทรัสต์ ไม่ปฏิบัติหน้ ำที่
และ/หรื อปฏิบตั ิหน้ ำที่ไม่ถูกต้ องครบถ้ วน ทังนี
้ ้ ผู้จัดกำรกองทรัสต์มีอำนำจหน้ ำที่และ
ควำมรับผิดชอบหลักที่เกี่ยวข้ องกับกำรดูแลจัดกำรกองทรัสต์ ซึ่งรวมถึงกำรลงทุนใน
ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์
อนึ่ ง

หำกผู้จัด กำรกองทรั ส ต์ ป ระสงค์ จ ะมอบหมำยให้ บุค คลอื่ น คื อ

ผู้บ ริ ห ำร

อสังหำริ มทรั พย์ (Property Manager) บริ หำรอสังหำริ มทรั พย์ แทนตน ผู้จัดกำร
กองทรัสต์มีหน้ ำที่คดั เลือกผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ด้วยควำมรอบคอบระมัดระวัง เพื่อให้
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ได้ ผ้ บู ริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ (Property Manager) ที่มีคณ
ุ สมบัติ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ
และประสบกำรณ์ในกำรบริ หำรจัดกำรอสังหำริ มทรัพย์ซึ่งเป็ นกองทรัสต์ ตลอดจนจัดทำ
สัญ ญำแต่ ง ตั ง้ ผู้ บริ ห ำรอสัง หำริ ม ทรั พ ย์ ใ ห้ สอดคล้ อ งและไม่ ขัด กั บ สัญ ญำ นี แ้ ละ
ควบคุมดูแ ลกำรปฏิบัติหน้ ำที่ของผู้บ ริ หำรอสัง หำริ มทรั พ ย์ (Property Manager)
ดังกล่ำวเพื่อให้ กำรปฏิบตั ิหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบเป็ นไปตำมที่กำหนดในสัญญำนี ้
การเปลี่ยนแปลงผู้จัดการ
กองทรัสต์

1. เหตุในกำรเปลีย่ นแปลงผู้จดั กำรกองทรัสต์ได้ แก่
(ก) ผู้จดั กำรกองทรัสต์ลำออก
(ข) ผู้จดั กำรกองทรัสต์ถกู ถอดถอนจำกกำรทำหน้ ำที่
(ค) สำนักงำน ก.ล.ต. สัง่ เพิกถอนกำรให้ ควำมเห็นชอบเป็ นผู้จดั กำรกองทรัสต์หรื อ
สัง่ พักกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ของผู้จดั กำรกองทรัสต์เป็ นเวลำเกินกว่ำเก้ ำสิบ (90) วัน
ตำมประกำศ สช. 29/2555
(ง) ผู้จดั กำรกองทรัสต์สิ ้นสภำพนิติบคุ คลหรื อชำระบัญชี หรื อถูกพิทกั ษ์ ทรัพย์ ไม่
ว่ำจะเป็ นคำสัง่ พิทกั ษ์ ทรัพย์เด็ดขำดหรื อไม่ก็ตำม
2. ผู้จัดกำรกองทรั สต์ อ ำจถูก ถอดถอนจำกกำรเป็ นผู้จัด กำรกองทรั สต์ เมื่อ ปรำกฏ
เหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หนึง่ ดังต่อไปนี ้
(ก) ปรำกฏว่ำผู้จดั กำรกองทรัสต์มิได้ จัดกำรกองทรัสต์ตำมหน้ ำที่ให้ ถกู ต้ อง และ
ครบถ้ วนตำมที่ กำหนดไว้ ในสัญ ญำนี ้ สัญญำแต่งตัง้ ผู้จัด กำรกองทรั สต์
พระรำชบัญญัติทรัสต์ หรื อประกำศของสำนักงำน ก.ล.ต. หรื อประกำศที่
เกี่ยวข้ องอื่นใด และกำรไม่ปฏิบตั ิหน้ ำที่นนทรั
ั ้ สตีเห็นว่ำเป็ นกำรก่อหรื ออำจ
ก่อให้ เกิดควำมเสียหำยอย่ำงร้ ำยแรงต่อกองทรัสต์และ/หรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์
และไม่สำมำรถเยียวยำควำมเสียหำยนันได้
้ ภำยในระยะเวลำ หกสิบ (60) วัน
นับจำกวันที่ทรัสตีรับทรำบถึงเหตุกำรณ์ดงั กล่ำว
(ข) ปรำกฏข้ อ เท็ จ จริ ง ต่อทรั สตี ว่ำ ผู้จัด กำรกองทรั สต์ มี ลกั ษณะไม่เป็ นไปตำม
หลักเกณฑ์ในหมวด 1 หรื อ ฝ่ ำฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์ในหมวด 2
ตำมประกำศ สช. 29/2555 และไม่ปฏิบตั ิตำมคำสัง่ ของสำนักงำน ก.ล.ต.หรื อ
ปฏิบตั ิตำมคำสัง่ แต่ไม่สำมำรถแก้ ไขได้ ภำยในระยะเวลำที่สำนักงำนก.ล.ต.
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กำหนด
(ค) ปรำกฏข้ อเท็ จ จริ ง ว่ ำ กำรให้ ควำมเห็ น ชอบเป็ นผู้ จั ด กำรกองทรั ส ต์ ข อง
สำนักงำน ก.ล.ต.สิ ้นสุดลง และผู้จดั กำรกองทรัสต์ไม่ได้ รับกำรต่ออำยุกำรให้
ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน ก.ล.ต.
3. ทรัสตีเป็ นผู้มีอำนำจในกำรถอดถอนผู้จัดกำรกองทรัสต์ ได้ โดยไม่ต้องขอมติผ้ ถู ื อ
หน่วยทรัสต์ เมื่อปรำกฏเหตุในกำรถอดถอนผู้จดั กำรกองทรัสต์ตำมข้ อ 1. และ 2.
ข้ ำงต้ น (ยกเว้ นกรณีตำมข้ อ 2.(ก)) โดยกำรถอดถอนผู้จดั กำรกองทรัสต์ให้ มีผลเมื่อ
มีกำรเลิกสัญญำแต่งตังผู
้ ้ จดั กำรกองทรัสต์โดยทรัสตี และขอมติผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
เพื่อแต่งตังผู
้ ้ จดั กำรกองทรัสต์รำยใหม่ภำยในหกสิบ (60) วันนับแต่วนั ที่ปรำกฏเหตุ
และแต่งตังบุ
้ คคลที่ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์มีมติเห็นชอบภำยในสำมสิบ (30) วันนับแต่
วันที่ได้ รับมติ ทังนี
้ ้ ทรัสตีไม่ต้องรับผิดชดใช้ ค่ำเสียหำยใดๆ ที่เกิดขึ ้นกับผู้จดั กำร
กองทรัสต์เพรำะกำรถอดถอนผู้จดั กำรกองทรัสต์
กรณีปรำกฏเหตุในกำรเปลีย่ นแปลงผู้จดั กำรกองทรัสต์ตำมข้ อ 2.(ก)ให้ ทรัสตีเป็ นผู้
มี อ ำนำจในกำรถอดถอนผู้ จั ด กำรกองทรั ส ต์ โ ดยให้ ทรั ส ตี เ รี ย กประชุ ม ผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์เพื่อขอมติผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ และดำเนินกำรแต่งตังผู
้ ้ จัดกำรกองทรัสต์
รำยใหม่ภำยในเก้ ำสิบ (90) วันนับแต่วนั ที่ของหนังสือแจ้ งจำกทรัสตีตำมข้ อ 2.(ก)
และแต่งตังบุ
้ คคลที่ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์มีมติเห็นชอบภำยในสำมสิบ (30) วันนับแต่
วันที่ได้ รับมติ ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ขอมติเพื่อแต่งตังผู
้ ้ จัดกำรกองทรัสต์รำยใหม่แล้ ว แต่
ไม่ได้ รับมติ ให้ ทรัสตีดำเนินกำรถอดถอนผู้จัดกำรกองทรัสต์รำยเดิม และแต่งตัง้
ผู้ จั ด กำรกองทรั ส ต์ ร ำยใหม่ ไ ด้ เองโดยค ำนึ ง ถึ ง ประโยชน์ ที่ ดี ที่ สุ ด ของผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์โดยรวม
4. ให้ ผ้ จู ัดกำรกองทรัสต์รำยเดิมมีหน้ ำที่ดำเนินกำรตำมที่จำเป็ นเพื่อให้ ทรัสตี หรื อ
ผู้จดั กำรกองทรัสต์รำยใหม่ แล้ วแต่กรณี สำมำรถปฏิบตั ิหน้ ำที่ต่อไปได้ ซึ่งกำร
ดำเนินกำรดังกล่ำวรวมถึ งกำรลงลำยมือชื่ อในหนัง สือเพื่อรั บรองควำมถูกต้ อ ง
ครบถ้ วนของสิ่งที่สง่ มอบให้ ทรัสตีหรื อผู้จดั กำรกองทรัสต์รำยใหม่ด้วย นอกจำกนี ้
ผู้จัดกำรกองทรัสต์รำยเดิมต้ องปฏิบตั ิตำมหน้ ำที่ภำยหลังจำกกำรลำออกตำมที่
กำหนดไว้ ในสัญญำนี ้ ด้ วย
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ค่ าธรรมเนียมและ
ค่ าใช้ จ่าย

1. ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้ จ่ำยที่เรี ยกเก็บจำกกองทรัสต์
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้ จ่ำยที่จะเรี ยกเก็บจำกทรัพย์สินของกองทรัสต์ได้ ต้องเป็ น
ค่ำใช้ จ่ำยที่จำเป็ นและสมควรซึ่งเกี่ยวข้ องกับกำรบริ หำรจัดกำรกองทรัสต์โดยตรง
โดยจะเรี ยกเก็บได้ ไม่เกินอัตรำที่กำหนดในสัญญำ
2. ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้ จ่ำยที่เรี ยกเก็บจำกผู้ถือหน่วยทรัสต์ ได้ แก่
(1) ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินให้ เป็ นไปตำมอัตรำที่ธนำคำรพำณิชย์กำหนด (ถ้ ำมี)
(2) ค่ ำ ธรรมเนี ย มกำรโอนหน่ ว ยทรั ส ต์ ใ ห้ เป็ นไปตำมอัต รำที่ น ำยทะเบี ย น
หน่วยทรัสต์กำหนด
(3) ค่ำธรรมเนียมกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์ หรื อใบหน่วยทรัสต์ให้
เป็ นไปตำมอัตรำที่นำยทะเบียนหน่วยทรัสต์กำหนด
(4) ค่ำธรรมเนียมในกำรจดแจ้ งกำรจำนำหน่วยทรัสต์กบั นำยทะเบียนหน่วยทรัสต์
ให้ เป็ นไปตำมอัตรำที่ทรัสตีและ/หรื อนำยทะเบียนหน่วยทรัสต์กำหนด
(5) ค่ำใช้ จ่ำยอื่นๆที่ผ้ ถู ื อหน่วยทรัสต์ขอให้ ผ้ จู ัดกำรกองทรั สต์หรื อนำยทะเบียน
หน่วยทรัสต์ดำเนินกำรให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เป็ นกรณีพิเศษ นอกเหนือจำกกรณี
ปกติ ให้ เป็ นไปตำมที่จ่ำยจริ ง

การแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญา

1. กำรแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญำนี ้ ต้ องไม่ขดั หรื อแย้ งกับเจตนำรมณ์ในกำรก่อตังกองทรั
้
สต์
และกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง
2. กำรแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญำนี ้ ในเรื่ องที่กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยทรัสต์ต้องได้ รับมติ
ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ เว้ นแต่เป็ นกำรแก้ ไขเพิ่มเติมตำมคำสัง่ ของสำนักงำน ก.ล.ต.
และตำมมำตรำ 21 แห่งพระรำชบัญญัติทรัสต์
3. กำรแก้ ไขสัญญำนี ้ ในประเด็นที่ไม่กระทบสิทธิผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ หรื อเป็ นกำรแก้ ไข
ข้ อผิดพลำดที่เห็นได้ ชัดแจ้ ง คู่สญ
ั ญำสำมำรถกระทำได้ โดยไม่ต้องขอมติของที่
ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
4. กำรแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญำนี ้ กรณีมีกำรเปลี่ยนแปลงแก้ ไขเพิ่มเติมกฎหมำย หรื อ
ระเบียบหรื อคำสัง่
5. หำกมีควำมจำเป็ นต้ องแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญำนี ้ ในกรณีอื่นใดอันจะเป็ นคุณต่อ
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กองทรัสต์และผู้ถือหน่วยทรัสต์มำกกว่ำข้ อตกลงและเงื่อนไขเดิม และไม่กระทบ
สิทธิ ข องผู้ถื อหน่วยทรั สต์ โดยรวมในทำงที่ ทำให้ ผ้ ูถือ หน่ว ยทรั สต์ เสียประโยชน์
ให้ ทรัสตีมีอำนำจในกำรแก้ ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมสัญญำนี ้ ได้ ตำมที่เห็นสมควร
โดยปรึกษำหำรื อร่ วมกับผู้จดั กำรกองทรัสต์ ทังนี
้ ้ กำรแก้ ไขเพิ่มเติมดังกล่ำว ทรัสตี
ไม่จำต้ องขอมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
การเลิกกองทรัสต์

ทรัสตีจะเลิกกองทรัสต์ เมื่อปรำกฏเหตุกำรณ์ดงั ต่อไปนี ้
1. เมื่อจำนวนผู้ถือหน่วยทรัสต์ลดลงเหลือน้ อยกว่ำสำมสิบห้ ำ (35) รำย
2. เมื่อมีกำรจำหน่ำยทรัพย์สินหลัก และผู้จัดกำรกองทรัสต์ไม่สำมำรถดำเนินกำร
เพื่อให้ กองทรั สต์ ลงทุน ในอสังหำริ มทรั พย์ เป็ นมูลค่ำรวมกันไม่น้อยกว่ำห้ ำร้ อย
(500) ล้ ำนบำทหรื อไม่น้อยกว่ำร้ อยละเจ็ดสิบห้ ำ (75) ของมูลค่ำทรัพย์สินรวมของ
กองทรัสต์ ภำยในหนึง่ (1) ปี นับแต่วนั ที่จำหน่ำยไปซึง่ ทรัพย์สนิ หลักดังกล่ำว
3. กรณี มี เหตุต้ องเปลี่ย นแปลงผู้จัด กำรกองทรั สต์ แต่ท รั สตีไม่สำมำรถหำผู้ที่ มี
คุณสมบัติเหมำะสมในกำรเป็ นผู้จดั กำรกองทรัสต์รำยใหม่ได้ ภำยในระยะเวลำเก้ ำ
สิบ (90)วัน นับ แต่ วัน ที่ ก ำรปฏิ บัติ ห น้ ำ ที่ ข องผู้จั ด กำรกองทรั สต์ ร ำยเดิ ม สิน้ สุด
และทรัสตีได้ ใช้ ควำมพยำยำมตำมสมควรในกำรขอมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
เพื่ อ แต่ ง ตัง้ ผู้จัด กำรกองทรั ส ต์ ร ำยใหม่ แ ล้ ว แต่ ยัง ไม่ ส ำมำรถแต่ ง ตัง้ ผู้จัด กำร
กองทรัสต์รำยใหม่ได้ ในกรณีดงั กล่ำวนี ้ให้ ทรัสตีขอมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ใน
กำรเลิกกองทรัสต์
4. เมื่อมีเหตุต้องเปลี่ยนแปลงทรัสตีแต่มิอำจแต่งตังทรั
้ สตีรำยใหม่เพรำะมีเหตุอนั มิ
อำจหลีกเลีย่ งได้ และผู้มีสว่ นได้ เสียได้ ร้องขอต่อศำลให้ มีกำรแต่งตังทรั
้ สตีรำยใหม่
แล้ ว แต่มิอำจแต่งตังได้
้
5. เมื่อที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรั สต์มีมติให้ เลิกกองทรัสต์ ตำมหลักเกณฑ์ ที่กำหนดใน
สัญญำนี ้

ความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์

กำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ของทรัสตีและผู้จัดกำรกองทรัสต์ตำมสัญญำนี ้ ทรั สตีและผู้จัดกำร
กองทรั สต์ มีหน้ ำที่ใช้ ควำมระมัดระวังตำมสมควรในกำรดำเนินกำรเพื่อป้องกันควำม
ขัดแย้ งทำงผลประโยชน์กล่ำวคือ
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(ก) ทรัสตีและผู้จดั กำรกองทรัสต์ต้องไม่มีผลประโยชน์อื่นที่อำจขัดแย้ งกับผลประโยชน์
ที่ดีที่สดุ ของกองทรัสต์ และหำกมี ต้ องสำมำรถแสดงเพื่อทำให้ เชื่อมัน่ ได้ ว่ำ จะ
เป็ นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของกองทรัสต์และผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม
(ข) ในกรณีที่ผ้ จู ดั กำรกองทรัสต์มีกำรจัดกำรกองทรัสต์อื่นอยูด่ ้ วย ทรัพย์สนิ หลักจะต้ อง
ไม่เ ป็ นทรั พ ย์ สิน ประเภทเดี ย วกับ ที่ ข ออนุญ ำตเสนอขำยเข้ ำ กองทรั สต์ เว้ น แต่
กองทรัสต์อื่นเป็ นกองทรัสต์ที่แปลงสภำพมำจำกกองทุนรวมอสังหำริ มทรัพย์
(ค) กองทรัสต์จะไม่เข้ ำทำรำยกำรใดที่อำจส่งผลให้ ทรัสตีไม่สำมำรถทำหน้ ำที่ได้ อย่ำง
เป็ นอิสระ เช่น กำรซื ้ออสังหำริ มทรัพย์จำกบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตีซึ่งอำจทำ
ให้ ทรัสตีไม่สำมำรถให้ ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรตรวจสอบและสอบทำน ของผู้จดั กำร
กองทรัสต์ได้ อย่ำงเป็ นอิสระ เป็ นต้ น
อนึ่ง ในกรณี ที่ผ้ ูจัดกำรกองทรั สต์ ประสงค์ จ ะถื อ หน่ว ยทรั สต์ ของกองทรั สต์ ผู้จัด กำร
กองทรัสต์ จะถือหน่วยทรัสต์ ได้ ไม่เกิ นร้ อยละห้ ำสิบ (50) ของจำนวนหน่วยทรัสต์ ที่
จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของกองทรั
้
สต์หรื อในสัดส่วนอื่นใดตำมที่สำนักงำนก.ล.ต. จะ
กำหนด
8.3

ช่ องทางที่ผ้ ถู อื หน่ วยทรัสต์ จะสามารถขอดูสาเนาสัญญาก่ อตัง้ ทรัสต์
ผู้ถือหน่วยทรัสต์สำมำรถขอดูสำเนำสัญญำก่อตัง้ ทรัสต์ได้ ที่ผ้ จู ดั กำรกองทรัสต์และทรัสตี ได้ ในช่วงเวลำทำกำรของ
ผู้จดั กำรกองทรัสต์และทรัสตี
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9.

ผู้จัดการกองทรัสต์

9.1

ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษัทฯ ซึ่งจะทำหน้ ำที่เป็ นผู้จดั กำรกองทรัสต์ (REIT Manager) ของกองทรัสต์ AMATAR เป็ นบริ ษัทจำกัดซึ่งจด
ทะเบียนจัดตังขึ
้ ้นในประเทศไทยเมื่อวันที่ 1 เมษำยน พ.ศ. 2557 โดยมีทนุ จดทะเบียนชำระแล้ ว 10,000,000 บำท
แบ่งออกเป็ นหุ้นสำมัญจำนวน 100,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 100 บำท โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อปฏิบตั ิหน้ ำที่
บริ หำรจัดกำรกองทรัสต์โดยเฉพำะ โดยมีอมตะ ซัมมิทเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริ ษั ท เป็ นจำนวนร้ อยละ 99.997 ของหุ้น
ที่จำหน่ำยแล้ วทังหมด
้
ตำรำงดังต่อไปนี ้ แสดงสรุปข้ อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับบริ ษัทฯ
ตารางที่ 46: ข้ อมูลทางธุรกิจที่สาคัญของบริษัท อมตะ ซัมมิท รีทส์ แมเนจเม้ นท์ จากัด

ชื่อบริษัท

บริ ษัท อมตะ ซัมมิท รี ทส์ แมเนจเม้ นท์ จำกัด
(Amata Summit Reit Management Company Limited)

เลขทะเบียนบริษัท

0105557048153

วันที่จดทะเบียนจัดตัง้ บริษัท

1 เมษำยน 2557

ที่ตงั ้ ของบริษัท

2126 อำคำรกรมดิษฐ์ ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ เขตห้ วยขวำง
กรุงเทพมหำนคร 10310

การติดต่ อบริษัท

โทรศัพท์: 0-2792-0089
โทรสำร: 0-2792-0090
อีเมล์: dendao@amatareit.com
เว็บไซต์: www.amatareit.com

ทุนจดทะเบียน

10 ล้ ำนบำท
(ประกอบด้ วยหุ้นสำมัญจำนวน 100,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 100 บำท)

ลักษณะและขอบเขตการดาเนินธุรกิจ ทำหน้ ำที่เป็ นผู้จดั กำรกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์
(REIT Manager)
ผู้ถอื หุ้นใหญ่ (สัดส่ วนการถือหุ้น)

บริ ษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี ้ บิลท์ จำกัด (99.997%)
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1. นำยอภินนั ท์ ณ ระนอง (ประธำนคณะกรรมกำรและกรรมกำรอิสระ)
2. นำงสำวเด่นดำว โกมลเมศ (กรรมกำรบริ หำร)
3. นำยสรวล สนิทวงศ์ ณ อยุธยำ (กรรมกำรอิสระ)
ปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม

รายชื่อกรรมการ

รอบระยะเวลาบัญชี
ทีม่ า: บริ ษัท อมตะ ซัมมิ ท รี ทส์ แมเนจเม้นท์ จากัด

9.2

ผู้ถอื หุ้นของผู้จดั การกองทรัสต์
(1)

ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รำยแรก
ตารางที่ 47: ผู้ถอื หุ้นของบริษัท อมตะ ซัมมิท รีทส์ แมเนจเม้ นท์ จากัด
ชื่อผู้ถอื หุ้น

จานวนหุ้นที่ถอื

ร้ อยละของจานวนหุ้นที่
จาหน่ ายได้ แล้ วทัง้ หมด

99,997

99.997%

1

บริ ษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี ้ บิลท์ จำกัด

2

นำยวิบลู ย์ กรมดิษฐ์

1

0.001%

3

นำงสำวเด่นดำว โกมลเมศ

1

0.001%

4

นำยชูทอง พัฒนะเมลือง

1

0.001%

100,000

100%

รวม
ทีม่ า: บริ ษัท อมตะ ซัมมิ ท รี ทส์ แมเนจเม้นท์ จากัด

(2)

กลุม่ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ที่โดยพฤติกำรณ์มีอิทธิพลต่อกำรกำหนดนโยบำยกำรจัดกำร หรื อกำรดำเนินงำนของ
ผู้จดั กำรกองทรัสต์อย่ำงมีนยั สำคัญ

ผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัทฯ คือ อมตะ ซัมมิท โดยอมตะ ซัมมิท ถือหุ้นของบริ ษัทฯ คิดเป็ นร้ อยละ
99.997 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ วทังหมด
้
อมตะ ซัมมิท เป็ นบริ ษัทหนึง่ ในเครื อของอมตะ คอร์ ปอเรชัน ซึ่งเป็ นบริ ษัท
ที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในหมวดพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์ (“เครื ออมตะ”) โดยมี
รำยละเอียดทำงธุรกิจที่สำคัญของเครื ออมตะ ดังต่อไปนี ้

295

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิ การเช่าอมตะซัมมิ ทโกรท

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

ลักษณะและขอบเขตการดาเนินธุรกิจของเครืออมตะ
เครื ออมตะดำเนินธุรกิจหลักด้ ำนกำรพัฒนำที่ดิน พร้ อมระบบสำธำรณูปโภคเพื่อขำยและให้ เช่ำโดยธุรกิจของเครื อ
อมตะแบ่งเป็ น 4 กลุม่ หลัก คือ กลุม่ นิคมอุตสำหกรรม กลุม่ สำธำรณูปโภค กลุม่ ธุรกิจให้ บริ กำรในนิคมอุตสำหกรรม
และกลุม่ อื่นๆ โดยมีโครงสร้ ำงกำรดำเนินธุรกิจของเครื ออมตะ ณ วันที่ 24 มีนำคม 2557 เป็ นดังต่อไปนี ้
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แผนภาพที่ 39: โครงสร้ างการถือหุ้นและดาเนินธุรกิจของเครืออมตะ

ทีม่ า: บริ ษัท อมตะ คอร์ ปอเรชัน จากัด (มหาชน)
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แผนภาพที่ 40: โครงสร้ างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของ อมตะ คอร์ ปอเรชัน
นำยวิกรม กรมดิษฐ์
20.22%

บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จำกัด
8.16%

State Street Bank
and Trust Company

The Bank of
New York Mellon

นำยทวีฉัตร จุฬำงกูร

4.86%

3.91%

5.71%

ผู้ถือหุ้นรำยย่อย

บมจ. อมตะ คอร์ ปอเรชัน

ทีม่ า: เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th ข้อมูล ณ วันที ่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2557

ทังนี
้ ้ ผู้ลงทุนสำมำรถหำข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื ออมตะได้ จำก website ของบริ ษัทที่ http://www.amata.com
และ website ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ http://www.set.or.th
จำกข้ อมูลเกี่ยวกับลักษณะกำรดำเนินธุรกิจของเครื ออมตะดังข้ ำงต้ น จะเห็นว่ำอมตะ ซัมมิทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกำร
ให้ เช่ำอำคำรโรงงำนสำเร็ จรูป ซึง่ อมตะ ซัมมิทได้ ดำเนินธุรกิจนี ้มำนำนกว่ำ 9 ปี แล้ ว และปั จจุบนั อมตะ ซัมมิทเป็ นผู้
ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัทฯ ซึง่ จะทำหน้ ำที่เป็ นผู้จดั กำรกองทรัสต์ของ AMATAR โดยหลังจำกที่กำรจัดตังกองทรั
้
สต์เสร็ จ
สิ ้นลง อมตะ ซัมมิทจะได้ รับกำรแต่งตังให้
้ ทำหน้ ำที่ผ้ บู ริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ (Property Manager) ของกองทรัสต์
เพื่อทำหน้ ำที่บริ หำรจัดกำรและจัดหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สนิ หลักที่กองทรัสต์จะเข้ ำลงทุน
ทังนี
้ ้ รำยละเอียดทำงธุรกิจที่สำคัญของอมตะ ซัมมิทดังต่อไปนี ้
ข้ อมูลทางธุรกิจที่สาคัญและลักษณะการดาเนินธุรกิจของอมตะ ซัมมิท
อมตะ ซัมมิทเป็ นบริ ษัทย่อยของอมตะ คอร์ ปอเรชัน ซึ่งเป็ นบริ ษัทใหญ่ในเครื ออมตะ โดยอมตะ ซัมมิท จดทะเบียน
จัดตังขึ
้ ้นในประเทศไทยเมือ่ วันที่ 15 ธันวำคม 2547 โดย ณ วันที่ 8 เมษำยน 2557 อมตะ คอร์ ปอเรชันถือหุ้นในอมตะ
ซัมมิทเป็ นจำนวนร้ อยละ 49 ของหุ้นที่จำหน่ำยแล้ วทังหมดของอมตะ
้
ซัมมิท อมตะ ซัมมิทเป็ นเจ้ ำของและผู้
บริ หำรงำนอำคำรโรงงำนสำเร็ จรู ปในนิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร และนิคมอุตสำหกรรมอมตะซิตี ้มำตังแต่
้ ปี พ.ศ.
2547 และเป็ นผู้ประกอบกำรรำยใหญ่ในประเทศไทยที่มีประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญในกำรบริ หำรงำนอำคำร
โรงงำนสำเร็ จรูป ตำรำงดังต่อไปนี ้จะแสดงรำยละเอียดทำงธุรกิจที่สำคัญของอมตะ ซัมมิท
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ตารางที่ 48: รายละเอียดทางธุรกิจที่สาคัญของบริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี ้ บิลท์ จากัด
ชื่อบริษัท

บริ ษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี ้ บิลท์ จำกัด

เลขทะเบียนบริษัท

0205547025176

วันที่จดทะเบียนจัดตัง้ บริษัทฯ

15 ธันวำคม 2547

ที่ตงั ้ ของบริษัท

นิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร 700 หมู่ 1 ตำบลคลองตำหรุ อำเภอ
เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

ทุนจดทะเบียน

400 ล้ ำนบำท

ลักษณะและขอบเขตการดาเนินธุรกิจ บริ กำรให้ เช่ำอำคำรโรงงำนสำเร็จรูป
ผู้ถอื หุ้นใหญ่ (สัดส่ วนการถือหุ้น)

บริ ษัท อมตะ คอร์ ปอเรชัน จำกัด (มหำชน)

รายชื่อกรรมการ

-

นำยวิบลู ย์ กรมดิษฐ์

-

นำยชูทอง พัฒนะเมลือง

-

นำยอนุชำ สิหนำทกถำกุล

-

นำยภรำดร สรงสุวรรณ

-

นำงสำวจันจิรำ แย้ มยิ ้ม

-

นำยกรกฤช จุฬำงกูร

-

นำยทวีฉตั ร จุฬำงกูร

-

นำยสันติ พัฒนะเมลือง

-

นำงสำวเด่นดำว โกมลเมศ

รอบระยะเวลาบัญชี

ปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม

Website

http://www.amata.com

ทีม่ า: บริ ษัท อมตะ ซัมมิ ท เรดดี ้ บิ ลท์ จากัด
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ก่อนวันที่กองทรัสต์เข้ ำลงทุนในทรัพย์สินหลักที่ลงทุนครัง้ แรก อมตะ ซัมมิทเป็ นเจ้ ำของทรัพย์สินที่ดินและอำคำร
โรงงำน จำนวน 88 อำคำรที่กองทรัสต์จะเข้ ำลงทุน ซึง่ ทังหมดตั
้
งอยู
้ ใ่ นเขตนิคมอุตสำหกรรมของอมตะ
นอกจำกนี ้ อมตะ ซัมมิทยังทำหน้ ำที่บริ หำรอำคำรโรงงำนที่จะไม่นำเข้ ำกองทรัสต์ AMATAR ในครัง้ นี ้ อีก 12 อำคำร
ทังนี
้ ้ โปรดพิจำรณำรำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทรัพย์สินบำงส่วนที่กองทรัสต์ไม่ได้ เข้ ำลงทุน ในส่ว นที่ 2 ข้ อ 2.1.3
หัวข้ อ รำยละเอียดของอสังหำริ มทรัพย์ ลักษณะกำรถือครอง และกำรบริ หำรจัดกำรทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้ ำลงทุน
ครัง้ แรก
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9.3

โครงสร้ างการจัดการ
แผนภาพที่ 41: โครงสร้ างการจัดการกองทรัสต์ AMATAR

คณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้จัดการ
และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

ฝ่ ายกากับตรวจสอบ
บริหาร และจัดการ
ความเสี่ยง
ผู้อานวยการฝ่ าย
นำยทรงศักดิ์ โชคอุดมมัน่

ฝ่ ายการตลาด
และพัฒนาธุรกิจ
ผู้อานวยการฝ่ าย
นำงสำวเด่นดำว โกมลเมศ

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
นายอภินันท์ ณ ระนอง
กรรมการบริ หาร
นางสาวเด่ นดาว โกมลเมศ
กรรมการอิสระ
นายสรวล สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

นางสาวเด่ นดาว โกมลเมศ

ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
และสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน
ผู้อานวยการฝ่ าย
นำงสำวเด่นดำว โกมลเมศ

นำยสุรัตน์ ปริชำติรุ่งเรือง

เจ้ าหน้ าที่
อยูใ่ นระหว่ำงกำรสรรหำเจ้ ำหน้ ำที่

นำงสุพตั รำ ซูโด

จำนวน 1 ท่ำน

เจ้ าหน้ าที่

โครงสร้ ำงกำรจัดกำรของบริ ษัทฯ ในฐำนะผู้จัดกำรกองทรัสต์ (REIT Manager) ประกอบด้ วยคณะกรรมกำรบริ ษัท
และเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรตำมโครงสร้ ำงสำยกำรบริ หำรงำนดังนี ้
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คณะกรรมการบริษัท
ตารางที่ 49: ข้ อมูลคณะกรรมการบริษัท อมตะ ซัมมิท รีทส์ แมเนจเม้ นท์ จากัด
ชื่อ

ตาแหน่ ง

วุฒกิ ารศึกษา

นำงสำวเด่นดำว โกมลเมศ

กรรมกำรบริ หำร

ปริ ญญำโท

ประสบการณ์ ทางานที่ผ่านมา
(ย้ อนหลัง 5 ปี )
ดำรงตำแหน่ง

สำขำบริ หำรและกำร
จัดกำร

- เมษำยน 2557 – กุมภำพันธ์
2558

สถำบันสถำบันบัณทิต

ผู้อำนวยกำรงำนกำรเงิน
องค์กร
บริ ษัท อมตะ คอร์ ปอเรชัน
จำกัด (มหำชน)

พัฒนบริ หำรศำสตร์
(NIDA)

- พฤศจิกำยน 2556 – ปั จจุบนั
กรรมกำร
Amata Global Pte. Ltd.
- มีนำคม 2555 – กุมภำพันธ์
2558
กรรมกำรและกรรมกำรบริ หำร
บริ ษัท พัฒนำอสังหำริ มทรัพย์
เพื่อกำรอุตสำหกรรมระยอง
(ไทย-จีน) จำกัด
- ธันวำคม 2552 – กุมภำพันธ์
2558
กรรมกำรและกรรมกำรบริ หำร
บริ ษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี ้
บิลท์ จำกัด
- มีนำคม 2552 – ปั จจุบนั
กรรมกำร บริ ษัท อมตะ ฟำซิ
ลิตี ้ เซอร์ วิส จำกัด
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ชื่อ

ตาแหน่ ง

วุฒกิ ารศึกษา

ประสบการณ์ ทางานที่ผ่านมา
(ย้ อนหลัง 5 ปี )
- มีนำคม 2552 – กุมภำพันธ์
2558
กรรมกำรบริ หำร บริษัท อมตะ
ฟำซิลติ ี ้ เซอร์ วิส จำกัด
- กุมภำพันธ์ 2552 – ปั จจุบนั
Chairman of Inspection
Committee ที่
Amata (Vietnam) Joint
Stock Company
- ตุลำคม 2551 – มีนำคม 2557
ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยบัญชีและ
กำรเงิน
บริ ษัท อมตะ คอร์ ปอเรชัน
จำกัด (มหำชน)

นำยสรวล สนิทวงศ์
ณ อยุธยำ

กรรมกำรอิสระ

ปริ ญญำโท
สำขำบริ หำรธุรกิจ
Cleveland State
University

- เมษำยน 2556 – ปั จจุบนั
กรรมกำรบริ หำร บริษัท ซีล
เทค อินเตอร์ เนชัน่ แนล จำกัด
- กันยำยน 2552 – ปั จจุบนั
กรรมกำรผู้จดั กำร บริ ษัท มำส
เตอ เมกเคอ จำกัด

นำยอภินนั ท์ ณ ระนอง

กรรมกำรอิสระ

ปริ ญญำตรี
สำขำบริ หำรธุรกิจ
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
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ผู้บริหาร
ตารางที่ 50: ข้ อมูลผู้บริหารบริษัท อมตะ ซัมมิท รีทส์ แมเนจเม้ นท์ จากัด

ชื่อ

ตาแหน่ ง

วุฒกิ ารศึกษา

นำงสำวเด่นดำว โกมลเมศ

กรรมกำรผู้จดั กำรและ
ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่
บริ หำร ผู้อำนวยกำร
ฝ่ ำยกำรตลำดและ
พัฒนำธุรกิจ และ
ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยนัก
ลงทุนสัมพันธ์และ
สนับสนุนกำร
ปฏิบตั ิงำน

ปริ ญญำโท

ประสบการณ์ ท่ เี กี่ยวข้ องกับ
การลงทุนหรือการบริหาร
จัดการอสังหาริมทรัพย์
(ย้ อนหลัง 5 ปี )
ดำรงตำแหน่ง

สำขำบริ หำรและกำร
จัดกำร

- เมษำยน 2557 – กุมภำพันธ์
2558

สถำบันสถำบันบัณทิต

ผู้อำนวยกำรงำนกำรเงิน
องค์กร
บริ ษัท อมตะ คอร์ ปอเรชัน
จำกัด (มหำชน)

พัฒนบริ หำรศำสตร์
(NIDA)

- พฤศจิกำยน 2556 – ปั จจุบนั
กรรมกำร
Amata Global Pte. Ltd.
- มีนำคม 2555 – กุมภำพันธ์
2558
กรรมกำรและกรรมกำรบริ หำร
บริ ษัท พัฒนำอสังหำริ มทรัพย์
เพื่อกำรอุตสำหกรรมระยอง
(ไทย-จีน) จำกัด
- ธันวำคม 2552 – กุมภำพันธ์
2558
กรรมกำรและกรรมกำรบริ หำร
บริ ษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี ้
บิลท์ จำกัด
- มีนำคม 2552 – ปั จจุบนั
กรรมกำร บริ ษัท อมตะ ฟำซิ
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ชื่อ

ตาแหน่ ง

วุฒกิ ารศึกษา

ประสบการณ์ ท่ เี กี่ยวข้ องกับ
การลงทุนหรือการบริหาร
จัดการอสังหาริมทรัพย์
(ย้ อนหลัง 5 ปี )
ลิตี ้ เซอร์ วิส จำกัด
- มีนำคม 2552 – กุมภำพันธ์
2558
กรรมกำรบริ หำร บริษัท อมตะ
ฟำซิลติ ี ้ เซอร์ วิส จำกัด
- กุมภำพันธ์ 2552 – ปั จจุบนั
Chairman of Inspection
Committee ที่
Amata (Vietnam) Joint
Stock Company
- ตุลำคม 2551 – มีนำคม 2557
ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยบัญชีและ
กำรเงิน
บริ ษัท อมตะ คอร์ ปอเรชัน
จำกัด (มหำชน)
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ชื่อ
นำยทรงศักดิ์ โชคอุดมมัน่

ตาแหน่ ง

วุฒกิ ารศึกษา

ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยกำกับ
ตรวจสอบ บริ หำรและ
จัดกำรควำมเสีย่ ง

Mini MBA
สำขำบริ หำรธุรกิจ
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

ประสบการณ์ ท่ เี กี่ยวข้ องกับ
การลงทุนหรือการบริหาร
จัดการอสังหาริมทรัพย์
(ย้ อนหลัง 5 ปี )
ดำรงตำแหน่ง
- กรกฎำคม 2557 – ปั จจุบนั
ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยกำกับ
ตรวจสอบ บริ หำร และจัดกำร
ควำมเสีย่ ง
บริ ษัท อมตะ ซัมมิท รี ทส์
แมเนจเม้ นท์ จำกัด
- กันยำยน 2556 – กุมภำพันธ์
2557
ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยบริ หำรควำม
เสีย่ ง บริ ษัท ออสสิรีส ฟิ ว
เจอร์ ส จำกัด
- กันยำยน 2545 – กรกฎำคม
2552
กรรมกำรผู้ชว่ ยกรรมกำร
ผู้จดั กำร บริ ษัท หลักทรัพย์
ฟิ นนั เซีย ไซรัส จำกัด
(มหำชน)

โดยกรรมกำร ผู้จดั กำร และผู้มีอำนำจในกำรจัดกำรบริ ษัทฯ ในฐำนะผู้จดั กำรกองทรัสต์ไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ำมตำม
ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้ วยลักษณะต้ องห้ ำมของบุคลำกรในธุรกิจตลำดทุน
(1)

กรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์
กรรมกำร 2 คนลงลำยมือชื่อและประทับตรำสำคัญของบริ ษัทฯ
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(2)

ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์
คณะกรรมกำรบริ ษัทฯ เป็ นผู้มีบทบำทหลักในกำรให้ ควำมเห็นชอบในวิสยั ทัศน์ ภำรกิจ กลยุทธ์ ทิศทำง
และกำหนดนโยบำยของบริ ษัทฯ เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนและแผนกำรประกอบธุรกิจทังระยะสั
้
น้ และระยะ
ยำว กำหนดนโยบำยกำรเงิน กำรบริ หำรควำมเสี่ยง และภำพรวมองค์กร กำกับดูแลตรวจสอบ และ
ประเมินผลกำรดำเนิ นงำนของบริ ษัทฯ และพนักงำนในกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่เป็ นผู้จัดกำรกองทรัสต์อย่ำงมี
ประสิทธิ ภำพ เป็ นไปตำมนโยบำยและแผนกำรประกอบธุรกิ จที่กำหนดไว้ ภำยใต้ ขอบเขตของสัญญำ
แต่งตังผู
้ ้ จัดกำรกองทรัสต์ สัญญำก่อตังทรั
้ สต์ แบบแสดงรำยกำรข้ อมูล หนังสือชีช้ วน วัตถุประสงค์และ
ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ มติของที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทฯ และมติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ รวมทัง้
กฎหมำยที่เ กี่ ยวข้ อง โดยคำนึง ถึงผลประโยชน์ สูงสุด ของกองทรั สต์ และผู้ถื อหน่ว ยทรั สต์ เป็ นสำคัญ
นอกจำกนี ้ คณะกรรมกำรบริ ษัทฯ ยังมีบทบำทสำคัญในกำรกำกับดูแลให้ มีกำรปฏิบัติตำมข้ อกำ หนด
เกี่ ยวกับกำรดำเนินกำรและกำรเปิ ดเผยข้ อมูลของรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ ตำม
หลักเกณฑ์ของสำนักงำน ก.ล.ต. ตลำดหลักทรัพย์ และหน่วยงำนกำกับดูแลที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ขอบเขต
อำนำจหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรของบริ ษัทฯ มีดงั ต่อไปนี ้
(2.1)

ปฏิบตั ิหน้ ำที่ให้ เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ตลอดจนมติที่
ประชุมคณะกรรมกำรของบริ ษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ด้ วยควำมซื่อสัตย์สจุ ริ ต
(Duty of Loyalty) ควำมระมัดระวัง (Duty of Care) มีควำมรับผิดชอบ (Accountability) และมี
จริ ยธรรม (Ethic)

(2.2)

บริ หำรจัดกำรกิจกำรของบริ ษัทฯ และกองทรัสต์ภำยใต้ กำรกำกับดูแลของทรัสตี รวมทังก
้ ำหนด
กลยุทธ์และแผนกำรดำเนินธุรกิจระยะยำว จัดระบบโครงสร้ ำงองค์กรที่เหมำะสม และกำกับดูแล
นโยบำยในกำรดำเนินธุรกิ จ เช่น กำรลงทุนของกองทรั สต์ ผลประกอบกำรของกองทรัสต์ ร่ ำง
งบประมำณประจำปี และแผนธุรกิจของกองทรัสต์ พิจำรณำปั จจัยควำมเสี่ยงที่อำจส่งผลต่อกำร
จัดหำประโยชน์ ของกองทรั สต์ ผลกำรดำเนิน งำนของฝ่ ำยต่ำงๆ และพิจำรณำรำยกำรที่อำจ
ก่อให้ เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ เป็ นต้ น

(2.3)

ดำเนินกำรติดตำม รวมถึงให้ คำแนะนำที่จำเป็ น เพื่อให้ กำรปฏิบตั ิงำนของผู้บริ หำรและพนักงำน
ช่วยให้ กำรดำเนินงำนของ บริ ษัทฯ เป็ นไปตำมสัญญำต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ องและกฎระเบียบว่ำด้ วย
กำรทำหน้ ำที่ของผู้จดั กำรกองทรัสต์

(2.4)

ติดตำมผลกำรดำเนินงำนด้ ำนต่ำงๆ ของบริ ษัทฯ ในฐำนะผู้จัดกำรกองทรัสต์ อย่ำงต่อเนื่อง
รวมถึงให้ คำแนะนำที่จำเป็ น เพื่อให้ มั่นใจว่ำกำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯ เป็ นไปตำมเป้ำหมำยที่
กำหนดและสำมำรถจัดกำรอุปสรรคปั ญหำ ที่อำจเกิดขึ ้นได้ อย่ำงทันเวลำและเหมำะสม
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(2.5)

พิจำรณำ ติดตำม รวมถึงให้ คำแนะนำที่จำเป็ นเพื่อให้ บริ ษัทฯ มีระบบควบคุมภำยใน รวมถึงระบบ
กำรทำงำนที่มี ประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรทำหน้ ำที่เป็ นผู้จดั กำรกองทรัสต์

(2.6)

พิจำรณำ ติดตำม และดำเนินกำรที่จำเป็ นในกำรจัดให้ มีกำรทบทวนและปรับปรุ งนโยบำยและ
แผนงำนที่ ส ำคัญ ต่ ำ งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ กำรท ำหน้ ำ ที่ ผ้ ูจัด กำรกองทรั ส ต์ ใ ห้ เ ป็ นปั จ จุ บัน และ
เหมำะสมกับสภำพธุรกิจอย่ำงสม่ำเสมอ

(2.7)

พิจำรณำ ติดตำม ประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของผู้บริ หำรของบริ ษัทฯ ซึ่งรวมถึงกำรแต่งตัง้
ผู้บริ หำรระดับประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรและผู้อำนวยกำรฝ่ ำย รวมถึงกำรให้ คำแนะนำที่จำเป็ น
เพื่อให้ มนั่ ใจได้ วำ่ ผู้บริ หำรได้ ปฏิบตั ิงำนตำมหน้ ำที่ที่ได้ รับมอบหมำยอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ และ
เป็ นไปตำมกฎเกณฑ์และข้ อกำหนดในสัญญำต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์

(2.8)

พิจำรณำ ติดตำม ประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ รวมถึงกำรให้ คำแนะนำ
ที่จำเป็ น เพื่อให้ มนั่ ใจได้ วำ่ ผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ได้ ปฏิบตั ิหน้ ำที่ที่ได้ รับมอบหมำยเป็ นไปตำม
กฎเกณฑ์และข้ อกำหนดในสัญญำต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์

(2.9)

คณะกรรมกำรอำจมอบหมำยให้ กรรมกำรคนหนึ่งหรื อหลำยคนหรื อบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิกำรอย่ำง
หนึ่งอย่ำงใดแทนคณะกรรมกำรก็ได้ ทังนี
้ ้ กำรมอบอำนำจดังกล่ำวจะไม่รวมถึงกำรมอบอำนำจ
หรื อกำรมอบอ ำนำจช่ว งที่ ทำให้ กรรมกำรหรื อ ผู้รั บมอบอำนำจจำกกรรมกำรสำมำรถอนุมัติ
รำยกำรที่ตนเองหรื อ บุคคลที่เกี่ ยวโยงกัน มีส่วนได้ เสีย หรื อมีผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใด
ขัดแย้ งกับผลประโยชน์ของกองทรัสต์

(2.10) พิจ ำรณำให้ ค วำมเห็น ชอบและอนุม ตั ิเกี่ย วกับกำรพิจำรณำตัดสิน ใจลงทุน จำหน่ำ ยไปซึ่ง
ทรัพ ย์ สิน หลัก ของกองทรัส ต์ หรื อ กำรบริ ห ำรจัด กำรกองทรัส ต์ เพื่อ ให้ เ ป็ นไปตำมสัญ ญำ
ก่อ ตั ้งทรัส ต์ แบบแสดงรำยกำรข้ อ มูล หนังสือชี ช้ วน และกฎหมำย รวมทัง้ ประกำศต่ำ งๆ ที่
เกี่ยวข้ อง ได้ แก่
(ก)

วิธีกำรได้ มำซึง่ ทรัพย์สนิ หลักและอุปกรณ์เพิ่มเติม
หำกในอนำคตกองทรั ส ต์ จ ะมี ก ำรลงทุ น ในอสั ง หำริ มทรั พ ย์ ห รื อสิ ท ธิ ก ำรเช่ ำ
อสังหำริ มทรัพย์เพิ่มเติมและมีกำรจัดหำผลประโยชน์จำกอสังหำริ มทรัพย์หรื อสิทธิกำร
เช่ำอสังหำริ มทรัพย์ดงั กล่ำว นอกเหนือจำกที่คณะกรรมกำรบริ ษัทฯ จะต้ องพิจำรณำ
และทำให้ มั่นใจว่ำ บริ ษัทฯ ในฐำนะผู้จัดกำรกองทรั สต์ได้ ดำเนินกำรให้ เป็ นไปตำม
หลักเกณฑ์ กำรลงทุนในทรัพย์สินตำมประกำศสำนักงำน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้ องแล้ ว ก่อน
กำรได้ มำซึง่ ทรัพย์สนิ หลักแต่ละครัง้ คณะกรรมกำรบริ ษัทฯ จะต้ องทำให้ มนั่ ใจได้ ว่ำ กำร
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ได้ มำซึง่ ทรัพย์สนิ หลักและอุปกรณ์เพิ่มเติมของกองทรัสต์จะต้ องเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี ้ด้ วย กล่ำวคือ
1.

2.

(ข)

ในด้ ำนสำระของรำยกำร เป็ นธุรกรรมที่เข้ ำลักษณะดังต่อไปนี ้
1.1

เป็ นไปตำมสัญญำก่อตังทรั
้ สต์และกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง

1.2

เป็ นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของกองทรัสต์

1.3

มีควำมสมเหตุสมผลและใช้ รำคำที่เป็ นธรรม

1.4

ค่ำใช้ จ่ำยในกำรเข้ ำทำธุรกรรมที่เรี ยกเก็บจำกกองทรั สต์ (ถ้ ำมี) อยู่
ในอัตรำที่เป็ นธรรมและเหมำะสม

1.5

ผู้ที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในกำรเข้ ำทำธุรกรรม ไม่มีสว่ นร่ วมในกำร
ตัดสินใจเข้ ำทำธุรกรรมนัน้

ในด้ ำนระบบในกำรอนุมตั ิ ต้ องผ่ำนกำรดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
2.1

ได้ รับควำมเห็นชอบจำกทรัสตีว่ำเป็ นธุรกรรมที่เป็ นไปตำมสัญญำ
ก่อตังทรั
้ สต์และกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องแล้ ว

2.2

ในกรณีที่เป็ นกำรได้ มำซึ่งทรัพย์สินหลักที่มีมูลค่ำตังแต่
้ ร้อยละ 10
(สิบ) ขึ ้นไปของมูลค่ำทรั พย์สินรวมของกองทรัสต์ต้องได้ รับอนุมัติ
จำกคณะกรรมกำร (Board of Directors) ของผู้จดั กำรกองทรัสต์
ด้ วย

2.3

ในกรณีที่เป็ นกำรได้ มำซึ่งทรัพย์สินหลักที่มีมูลค่ำตังแต่
้ ร้อยละ 30
(สำมสิบ) ขึ ้นไปของมูลค่ำทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ ต้ องได้ รับมติ
ของที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4
(สำมในสี)่ ของจำนวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มำประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียง

กำรจำหน่ำยไปซึง่ ทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์
ในกำรจำหน่ำยไปซึง่ ทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ บริ ษัทฯ จะดำเนินกำรดังต่อไปนี ้

309

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิ การเช่าอมตะซัมมิ ทโกรท

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

(1)

ก่อนกำรจำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินหลัก ให้ ผ้ จู ัดกำรกองทรัสต์จัดให้ มีกำรประเมินมูลค่ำ
ทรัพย์สนิ หลักตำมที่กำหนดไว้ ในสัญญำก่อตังทรั
้ สต์

(2)

กำรจำหน่ำยไปซึง่ ทรัพย์สนิ หลัก ให้ เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้




(ค)

กำรจำหน่ำยไปจะกระทำโดยเปิ ดเผย และมีสำระของรำยกำรตำมที่กำหนดไว้
ในสัญญำก่อตังทรั
้ สต์ และมีกระบวนกำรขอควำมเห็นชอบจำกทรัสตี หรื อกำร
ขอมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ตำมที่กำหนดไว้ ในสัญญำก่อตัง้ ทรัสต์ โดย
อนุโลม
กำรจำหน่ำยทรัพย์สินหลักที่เข้ ำลักษณะดังต่อไปนี ้ นอกจำกจะต้ องเป็ นไป
ตำมข้ อกำหนดในเรื่ องกำรจำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินหลักที่ระบุไว้ ในวรรคก่อน
ยั ง ต้ องเป็ นกรณี ที่ เ ป็ นเหตุ จ ำเป็ นและสมควร โดยได้ รั บ อนุ มั ติ จ ำก
คณะกรรมกำร (Board of Directors) ของบริ ษัทฯ ด้ วย
-

กำรจำหน่ำยทรัพย์สนิ หลักก่อนครบ 1 (หนึง่ ) ปี นับแต่วนั ที่กองทรัสต์
ได้ มำซึง่ ทรัพย์สนิ หลักนัน้

-

กำรจำหน่ำยทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์ได้ มำซึ่งกรรมสิทธิ์ ให้ แก่เจ้ ำ
ของเดิม

กำรจัดซื ้อจัดจ้ ำงของบริ ษัทฯ เป็ นไปตำมที่กำหนดไว้ ในบทที่ 2 ข้ อ 8.1.3 ระบบกำร
จัดซื ้อจัดจ้ ำง ของคูม่ ือระบบกำรทำงำน และระบบควบคุมภำยใน

โดยในกำรออกเสียงลงคะแนน หำกกรรมกำรท่ำนใดมีสว่ นได้ เสียในวำระใด กรรมกำรท่ำนนันไม่
้ มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในวำระดังกล่ำว
ทังนี
้ ้ จำกขอบเขตอำนำจหน้ ำที่ที่ได้ กำหนดไว้ ข้ำงต้ น บริ ษัทฯ จะจัดให้ มีกำรประชุมคณะกรรมกำรเพื่อให้
คณะกรรมกำรพิจำรณำรับทรำบ และอนุมตั ิกำรดำเนินกำรที่จำเป็ นในเรื่ องที่เกี่ยวกับ:
(1)

กำหนดกลยุทธ์ และแผนกำรดำเนินธุรกิจระยะยำว จัดระบบโครงสร้ ำงองค์กรที่เหมำะสม และ
กำกับดูแลนโยบำยในกำรดำเนินธุรกิจ ปั จจัยควำมเสี่ยงที่อำจส่งผลต่อกำรจัดหำประโยชน์ของ
กองทรัสต์

(2)

ผลประกอบกำรของบริ ษัทฯ และของกองทรัสต์
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(3)

(3)

ร่ำงงบประมำณประจำปี ของกองทรัสต์ แผนธุรกิจประจำปี รวมถึงกลยุทธ์ ทำงธุรกิจประจำปี ของ
กองทรัสต์ที่ได้ จัดทำขึ ้นโดยบริ ษัทฯ ในฐำนะผู้จดั กำรกองทรัสต์ ด้ วยควำมสนับสนุนจำกผู้บริ หำร
อสังหำริ มทรัพย์

(4)

ควำมคืบหน้ ำในกำรดำเนินกำรตำมแผนธุรกิจและแผนกำรตลำดที่กำหนดขึ ้นโดย บริ ษัทฯ ในกำร
จัดหำผลประโยชน์ให้ แก่กองทรัสต์ ปั ญหำและอุปสรรคที่เกิดขึ ้น รวมถึงแนวทำงในกำรดำเนินกำร
แก้ ไข ด้ วยควำมสนับสนุนจำกผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์

(5)

แนวทำงในกำรบรรเทำควำมเสี่ยง หรื อเหตุอื่นใดที่อำจมีผลกระทบต่อผลกำรดำเนินงำนของ
กองทรัสต์

(6)

ผลกำรปฏิบตั ิงำนของฝ่ ำยงำนต่ำงๆ ในบริ ษัทฯ อันได้ แก่ ฝ่ ำยกำกับตรวจสอบ บริ หำรและจัดกำร
ควำมเสี่ย ง ฝ่ ำยกำรตลำดและพัฒ นำธุรกิ จ และฝ่ ำยนักลงทุนสัมพัน ธ์ และสนับสนุนกำร
ปฏิบตั ิงำน รวมถึงปั ญหำและอุปสรรคที่เกิดขึ ้นในกำรปฏิบตั ิงำน และแนวทำงในกำรแก้ ไข

(7)

แนวทำงในกำรดำเนิน กำรรั บ ข้ อพิ พำทและข้ อ ร้ องเรี ยนที่ สำคัญเกี่ ยวกับ กำรดำเนิน งำนของ
กองทรัสต์ซงึ่ ต้ องได้ รับกำร พิจำรณำโดยคณะกรรมกำร

(8)

จุดอ่อนด้ ำนระบบควบคุมภำยในและระบบกำรปฏิบตั ิงำนของบริ ษัทฯ ในกำรทำหน้ ำที่ในฐำนะ
ผู้จดั กำรกองทรัสต์ รวมถึงแนวทำงและควำมคืบหน้ ำในกำรแก้ ไข

(9)

รำยกำรระหว่ำ งกัน และรำยกำรใดๆ ที่ อ ำจก่ อ ให้ เ กิ ด ควำมขัด แย้ ง ทำงผลประโยชน์ กับ กำร
ดำเนินงำนของกองทรัสต์

(10)

เรื่ องอื่นใดที่ต้องมีกำรพิจำรณำและอนุมตั ิโดยที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์

(11)

เรื่ องอื่นใดที่สำคัญและมีควำมเกี่ยวข้ องกับกำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯ เองและกองทรัสต์

กรรมการอิสระ
กรรมกำรอิสระของบริ ษัทฯ มีจำนวน 2 ท่ำน ซึง่ ไม่น้อยกว่ำจำนวนหนึง่ ในสำมของจำนวนกรรมกำร ทังหมด
้
ของบริ ษัทฯ
ในกำรคัดเลือกคณะกรรมกำรอิสระของบริ ษัทฯ ในฐำนะผู้จดั กำรกองทรัสต์ กรรมกำรอิสระต้ องมีคณ
ุ สมบัติ
อย่ำงน้ อยดังต่อไปนี ้
(3.1)

ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดในบริ
้
ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท หรื อ บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ทังนี
้ ้ ให้ นบั
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รวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องตำมมำตรำ 258 แห่งพระรำชบัญญัติหลัก ทรัพย์ ของกรรมกำร
อิสระรำยนันๆ
้ ด้ วย
(3.2)

ไม่เป็ น หรื อเคยเป็ นกรรมกำรที่มีสว่ นร่ วมในกำรบริ หำรงำน รวมทังไม่
้ เป็ นลูกจ้ ำง พนักงำน ที่
ปรึกษำที่ได้ รับเงินเดือนประจำ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัท
ร่วม บริ ษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรื อเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดยต้ องไม่มีผลประโยชน์หรื อส่วนได้
เสียในลักษณะดังกล่ำวมำแล้ วเป็ นเวลำไม่น้อยกว่ำ 2 ปี

(3.3)

ไม่มี หรื อเคยมีควำมสัมพันธ์ ทำงธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติ
บุ ค คลที่ อ ำจเป็ นบุ ค คลที่ มี ค วำมเกี่ ย วโยงกั น ในลัก ษณะที่ อ ำจเป็ นกำรขั ด ขวำงกำรใช้
วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ น หรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำรซึ่งไม่ใช่
กรรมกำรอิสระ หรื อผู้บริ หำร ของผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ ทำงธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลที่อำจเป็ นบุคคลที่มีควำมเกี่ยวโยงกัน เว้ นแต่จะได้ พ้นจำกกำรมีลกั ษณะ
ดังกล่ำวมำแล้ วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี

(3.4)

ไม่เป็ นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรื อโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลักษณะที่
เป็ นบิดำมำรดำ คูส่ มรส พี่น้องและบุตร รวมทังคู
้ ส่ มรสของบุตร ของผู้บริ หำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มี
อำนำจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับกำรเสนอให้ เป็ นผู้บริ หำร หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัทฯ
หรื อบริ ษัทย่อย

(3.5)

ไม่เป็ น หรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบคุ คลที่
อำจเป็ นบุคคลที่มีควำมเกี่ยวโยงกัน และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำรซึง่ ไม่ใช่กรรมกำรอิสระ
ผู้บริ หำร หรื อหุ้นส่วนผู้จัดกำรของสำนักงำนสอบบัญชี ซึ่งมีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่
บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลที่อำจเป็ นบุคคลที่มีควำมเกี่ยวโยงกันสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้
พ้ นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้ วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี

(3.6)

ไม่เป็ น หรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ กำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงกำรให้ บริ กำรเป็ นที่ปรึกษำกฎหมำย หรื อ
ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ซึ่งได้ รับค่ำบริ กำรเกินกว่ำ 2 ล้ ำนบำทต่อปี จำกบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัท
ย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อำจเป็ นบุคคลที่มีควำมเกี่ยวโยงกัน ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ ใู ห้ บริ กำร
ทำงวิชำชีพเป็ นนิติบุคคล ให้ รวมถึงกำรเป็ นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำรซึ่งไม่ใช่กรรมกำรอิสระ
ผู้บริ หำร หรื อหุ้นส่วนผู้จัดกำร ของผู้ให้ บ ริ กำรทำงวิชำชี พนัน้ ด้ วย เว้ น แต่จะได้ พ้ นจำกกำรมี
ลักษณะดังกล่ำวมำแล้ วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี

(3.7)

ไม่เป็ นกรรมกำรที่ได้ รับกำรแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมกำรของบริ ษัทฯ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
หรื อผู้ถือหุ้น ซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริ ษัทฯ
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(3.8)

ไม่เป็ นบุคคลที่มีชื่ออยูใ่ นบัญชีรำยชื่อบุคคลที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เห็นว่ำไม่สมควร
เป็ นผู้บริ หำรตำมข้ อบังคับของตลำดหลักทรัพย์

(3.9)

ไม่เคยต้ องคำพิพำกษำว่ำได้ กระทำควำมผิดตำมกฎหมำยหลักทรั พย์ กฎหมำยว่ำด้ วยกำร
ประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ กฎหมำยว่ำด้ วยกำรธนำคำร
พำณิชย์ กฎหมำยว่ำด้ วยกำรประกันวินำศภัย กฎหมำยว่ำด้ วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ฟอกเงิน หรื อกฎหมำยที่เกี่ยวกับธุรกิจกำรเงินในทำนองเดียวกัน ไม่ว่ำจะเป็ นกฎหมำยไทยหรื อ
กฎหมำยต่ำงประเทศ โดยหน่วยงำนที่มีอำนำจตำมกฎหมำยนัน้ ทังนี
้ ้ ในควำมผิดเกี่ยวกับกำร
กระทำอันไม่เป็ นธรรมที่เกี่ยวกับกำรซื ้อขำยหลักทรัพย์ หรื อกำรบริ หำรงำนที่มีลกั ษณะเป็ นกำร
หลอกลวง ฉ้ อฉล หรื อทุจริ ต

(3.10) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทำให้ ไม่สำมำรถให้ ควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระเกี่ ยวกับกำรดำเนินงำนของ
บริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ มีกำรกำหนดขอบเขตอำนำจหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำร
อิสระของบริ ษัทฯ
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ มีกำรกำหนดขอบเขตอำนำจหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรอิสระของบริ ษัทฯ
ดังต่อไปนี ้
(1)

พิจำรณำ ติดตำม และให้ คำแนะนำที่จำเป็ นแก่บริ ษัทฯ ในกำรดำเนินกำรให้ มีกระบวนกำรจัดทำ
และกำรเปิ ดเผยข้ อมูล ในรำยงำนทำงกำรเงินของบริ ษัทฯ และกองทรัสต์ ให้ มีควำมถูกต้ อง
ครบถ้ วนเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลำ

(2)

พิจำรณำ ติดตำม และให้ คำแนะนำที่จำเป็ นแก่บริ ษัทฯ ในกำรดำเนินกำรให้ มีระบบกำรควบคุม
ภำยใน และระบบกำรทำงำนที่เหมำะสมในกำรทำหน้ ำที่ในฐำนะผู้จดั กำรกองทรัสต์

(3)

พิจำรณำและให้ ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรื อรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำง
ผลประโยชน์กบั กองทรัสต์ ให้ เป็ นไปตำมกฎหมำยและข้ อกำหนดที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ เพื่อให้ มนั่ ใจ ว่ำ
รำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อกองทรัสต์

(4)

ปฏิบตั ิกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรของบริ ษัทฯ มอบหมำยและเป็ นประโยชน์ตอ่ กองทรัสต์

จำกขอบเขตอำนำจหน้ ำที่ของกรรมกำรอิสระที่ได้ กำหนดไว้ ข้ำงต้ น ฝ่ ำยงำนที่เกี่ยวข้ องจะต้ องมีกำรรำยงำน
ให้ กรรมกำรอิสระพิจำรณำและรับทรำบอย่ำงสม่ำเสมอ รวมถึงกำรให้ คำแนะนำที่จำเป็ นเกี่ยวกับ :
(1)

รำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรื อรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์กบั กองทรัสต์
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(2)

จุดอ่อนและจุดที่ต้องมีกำรปรับปรุ งแก้ ไขเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยในและระบบกำรทำงำน
ในกำรทำหน้ ำที่ในฐำนะผู้จดั กำรกองทรัสต์ และควำมคืบหน้ ำในกำรแก้ ไข

ทังนี
้ ้ คณะกรรมกำรบริ ษัทและกรรมกำรอิสระจะมีบทบำทที่สำคัญในกำรติดตำมและให้ คำแนะนำที่จำเป็ น
แก่บริ ษัทฯ ในกำรดำเนินงำนในฐำนะผู้จัดกำรกองทรัสต์ให้ เป็ นไปตำมกฎเกณฑ์และสัญญำที่เกี่ยวข้ อง
ส่วนกรรมกำรผู้จดั กำรจะมีหน้ ำที่ในกำรควบคุม ติดตำม บังคับบัญชำและดูแลกำรทำงำนของบริ ษัทฯ ใน
ฐำนะผู้จดั กำรกองทรัสต์ให้ สำมำรถทำงำนได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพโดยบริ ษัทฯ มีกำรกำหนดขอบเขตอำนำจ
หน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรผู้จดั กำรดังนี ้
(1)

รับผิดชอบ ดูแล บริ หำรกำรดำเนินงำน และ/หรื อ กำรบริ หำรงำนประจำวัน รวมถึงกำรกำกับดูแล
กำรดำเนินงำนโดยรวมของบริ ษัทฯ ในฐำนะผู้จัดกำรกองทรัสต์ เพื่อให้ เป็ นไปตำมกฎระเบียบ
สัญญำที่เกี่ยวข้ อง และมติของที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทฯ

(2)

กำหนดโครงสร้ ำงองค์กร วิธีกำรบริ หำรงำน รวมถึงกำรคัดเลือก กำรฝึ กอบรม กำรว่ำจ้ ำง และกำร
เลิกจ้ ำงพนักงำนของบริ ษัทฯ และกำหนดอัตรำค่ำจ้ ำง เงินเดือน ค่ำตอบแทน โบนัส และ
สวัสดิกำรต่ำงๆ สำหรับพนักงำน

(3)

ดูแลและควบคุมกำรปฏิบตั ิงำนด้ ำนต่ำงๆ ของบริ ษัทฯ ในฐำนะผู้จดั กำรกองทรัสต์

(4)

เป็ นตัว แทนบริ ษั ทฯ ตลอดจนมี อำนำจมอบหมำยในกำรติ ด ต่อ กับหน่ว ยงำนรำชกำรและ
หน่วยงำนกำกับดูแลที่เกี่ยวข้ อง

(5)

มีอำนำจในกำรออก แก้ ไข เพิ่มเติม ปรับปรุงระเบียบ คำสัง่ และข้ อบังคับเกี่ยวกับกำรทำงำนของ
บริ ษัทฯ ในฐำนะผู้จดั กำรกองทรัสต์

(6)

มีอำนำจ หน้ ำ ที่แ ละควำมรั บ ผิดชอบใดๆ ตำมที่ ได้ รับ มอบหมำยหรื อตำมนโยบำยที่ได้ รั บ
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท

(7)

ให้ มีอำนำจในกำรมอบอำนำจช่วง และ/หรื อ มอบหมำยให้ บคุ คลอื่นปฏิบตั ิงำนเฉพำะอย่ำงแทน
ได้ โดยกำรมอบอำนำจช่วง และ/หรื อ กำรมอบหมำยดังกล่ำวให้ อยู่ภำยในขอบเขตแห่งกำรมอบ
อำนำจตำมหนังสือมอบอำนำจที่ให้ ไว้ และ/หรื อ ให้ เป็ นไปตำมระเบียบ ข้ อกำหนด หรื อคำสัง่ ที่
คณะกรรมกำรของบริ ษัทฯ ได้ กำหนดไว้ ทังนี
้ ้ กำรมอบหมำยอำนำจหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบ
ของกรรมกำรผู้จดั กำรนัน้ จะต้ องไม่มีลกั ษณะเป็ นกำรมอบอำนำจ หรื อมอบอำนำจช่วงที่ทำให้
กรรมกำรผู้จัดกำร หรื อผู้รับมอบอำนำจจำกกรรมกำรผู้จัดกำรสำมำรถอนุมตั ิรำยกำรที่ตนหรื อ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน อำจมีสว่ นได้ เสีย หรื ออำจได้ รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรื ออำจมีควำม
ขัดแย้ งทำงผลประโยชน์อื่นใดกับกองทรัสต์
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9.4

โครงสร้ างองค์ กร การแบ่ งฝ่ ายงาน และหน้ าที่ความรับผิดชอบของแต่ ละฝ่ ายงานในผู้จดั การกองทรัสต์
บริ ษัทฯ ได้ รับกำรจัดตังขึ
้ ้นโดยมีวตั ถุประสงค์ที่จะประกอบธุรกิจกำรเป็ นผู้จัดกำรกองทรัสต์ตำมพ.ร.บ.ทรัสต์เป็ น
ธุรกิจหลัก ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ แบ่งฝ่ ำยงำนออกเป็ น 3 ฝ่ ำยหลัก เพื่อให้ กำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ในกำรเป็ นผู้จดั กำรกองทรัสต์
ของบริ ษัทฯ เป็ นไปตำมสัญญำก่อตังทรั
้ สต์ สัญญำแต่งตังผู
้ ้ จดั กำรกองทรัสต์ มติของผู้ถือหน่วยทรัสต์ และกฎหมำย
รวมถึงกฎ และ/หรื อ ระเบียบต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ฝ่ ำยงำนต่ำงๆ ของบริ ษัทฯ และขอบเขตของงำนและหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบของแต่ละฝ่ ำยสำมำรถสรุปได้ ดงั นี ้
(1)

ฝ่ ายกากับตรวจสอบ บริหาร และจัดการความเสี่ยง
ทำหน้ ำที่ในกำรกำหนดนโยบำยและกำกับดูแลบริ หำรและจัดกำรควำมเสี่ยงที่เกี่ ยวข้ องกับกำรบริ หำร
จัดกำรกองทรัสต์และกำรลงทุนของกองทรัสต์ ให้ เป็ นไปตำมสัญญำก่อตังทรั
้ สต์และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
โดยทำหน้ ำที่ดแู ลและป้องกันมิให้ เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ระหว่ำงกองทรัสต์กบั บุคคลที่เกี่ยวโยง
กัน ซึง่ รวมถึงกำรจัดโครงสร้ ำงองค์กรและแนวทำงกำรดำเนินกำรเพื่อรักษำประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของกองทรัสต์
และผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยรวมเมื่อเกิ ดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ ขึ ้น นอกจำกนี ้ ยังทำหน้ ำที่ดูแลให้
บุคลำกรที่เกี่ยวข้ องกับกำรดำเนินกำรของกองทรัสต์เป็ นผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติเหมำะสมตำมลักษณะงำนที่ปฏิบตั ิ
และปฏิบัติให้ เป็ นไปตำม พ.ร.บ. หลักทรั พย์ พ.ร.บ. ทรั สต์และกฎหมำยอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้ องซึ่งรวมถึงกำร
ประเมินผลงำนและกำรปฏิบตั ิงำนของบุคลำกร
นอกจำกนี ้ ฝ่ ำยกำกับตรวจสอบ บริ หำร และจัดกำรควำมเสี่ ยงยังทำหน้ ำที่ตรวจสอบกำรดำเนินงำนของ
กองทรั สต์ ให้ เป็ นไปตำมระบบงำนที่ปรำกฏอยู่ในคู่มือระบบกำรทำงำนและระบบควบคุมภำยใน และ
เป็ นไปตำมสัญญำก่อตังทรั
้ สต์ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง เพื่อทำให้ มนั่ ใจว่ำกองทรัสต์และบุคคลที่เกี่ยวโยง
กันกับผู้จดั กำรกองทรัสต์หรื อทรัสตีทรำบถึงกฎหมำยและกฎระเบียบที่มีกำรแก้ ไขเปลีย่ นแปลง

(2)

ฝ่ ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
ทำหน้ ำที่ในกำรกำหนดนโยบำยและดำเนินงำนตำมแผนงำนและกลยุทธ์ ในกำรจัดหำผลประโยชน์ รวมถึง
กำรดู แ ลบริ ห ำรกองทรั ส ต์ โ ดยจะท ำหน้ ำที่ ว ำงแผนคัด เลื อ กและพิ จ ำรณำวำงแผนกำรลงทุ น ใน
อสังหำริ มทรัพย์ของกองทรัสต์รวมถึงกำรลงทุนในทรัพย์สนิ อื่น (ถ้ ำมี) จัดให้ มีกำรดำเนินกำรตรวจสอบหรื อ
สอบทำนข้ อมูลอสังหำริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์จะลงทุน ดำเนินกำรคัดเลือกผู้ประเมินมูลค่ำอสังหำริ มทรัพย์
วำงแผนและกำหนดกลยุทธ์ในกำรจัดหำผลประโยชน์จำกอสังหำริ มทรัพย์ กำหนด วำงแผนกำรตลำดและ
ส่งเสริ มกำรขำย กำรประชำสัมพันธ์ และกลยุทธ์ กำรแข่งขันเพื่อให้ อสังหำริ มทรัพย์ของกองทรัสต์สำมำรถ
สร้ ำงผลตอบแทนได้ ตำมเป้ำหมำยที่กำหนด และจัดกำรบริ หำรควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับกำรลงทุนของ
กองทรัสต์ จัดทำประมำณกำรรำยได้ และค่ำใช้ จ่ำยของกองทรัสต์ ดูแลเกี่ยวกับนโยบำยและกำรกู้ยืมเงิน
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ของกองทรัสต์ (ถ้ ำมี) รวมถึงทำหน้ ำที่ควบคุมดูแล และตรวจสอบกำรทำงำนของผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์
(Property Manager) เพื่อประโยชน์สงู สุดของกองทรัสต์ และดูแลกำรใช้ ประโยชน์จำกทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ ซึง่ รวมถึงกำรดูแลผู้เช่ำและผู้ใช้ บริ กำร กำรรักษำควำมสะอำดและควำมปลอดภัยของทรัพย์สิน
ของกองทรัสต์ ดูแลกำรจัดเก็บค่ำเช่ำและค่ำบริ กำรพื ้นที่ให้ มีควำมครบถ้ วนและถูกต้ อง ดูแลกำรจัดกำร
ค่ำใช้ จ่ำยของกองทรัสต์ให้ มีประสิทธิภำพ รวมทังจั
้ ดให้ มีกำรอบรมและพัฒนำองค์ควำมรู้ ของบุคลำกรเพื่อ
กำรบริ หำรจัดกำรกองทรัสต์ให้ มีประสิทธิภำพยิ่งขึ ้น
(3)

ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ และสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ทำหน้ ำที่ในกำรเปิ ดเผยข้ อมูลต่อสำนักงำน ก.ล.ต. ตลำดหลักทรัพย์ ทรัสตีและผู้ถือหน่วยทรัสต์ตำมที่
กำหนดในสัญญำก่อตังทรั
้ สต์ กฎหมำยและประกำศที่เกี่ยวข้ องกับกำรจัดกำรประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ กำร
จัดทำรำยงำนประจำปี และแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี ของกองทรัสต์ รวมถึงกำรติดต่อและดูแลผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ ดูแลจัดหำบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและควำมเชี่ยวชำญเพิ่มเติม
นอกจำกนี ้ ยังทำหน้ ำที่ควบคุม ติดตำม ประสำนงำนและดูแลงำนที่ได้ มีกำรมอบหมำยให้ จัดทำและ
ดำเนินกำรโดยผู้ให้ บริ กำรภำยนอก (งำนที่มีกำร Outsource) ซึง่ รวมถึงงำนด้ ำนกำรจัดกำรด้ ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและคอมพิวเตอร์ กำรบริ หำรงำนทัว่ ไป กำรจัดซื ้อ กำรจัดเตรี ยมเอกสำร งำนด้ ำนนำยทะเบียนผู้
ถือหน่วยทรัสต์และกำรจ่ำยผลประโยชน์
ตำรำงดังต่อไปนี ้ จะแสดงจำนวนบุคลำกรในฝ่ ำยต่ำงๆ ของผู้จดั กำรกองทรัสต์
ตารางที่ 51: บุคคลากรของบริษัท อมตะ ซัมมิท รีทส์ แมเนจเม้ นท์ จากัด
หน่ วยงาน

ฝ่ ำยกำกับตรวจสอบ บริ หำร
และจัดกำรควำมเสีย่ ง

จานวนบุคลากร

ผู้รับผิดชอบ
นำยทรงศักดิ์
โชคอุดมมัน่

1

คุณสมบัติและประสบการณ์
(ย้ อนหลัง 5 ปี )
ดำรงตำแหน่ง
- กรกฎำคม 2557 – ปั จจุบนั
ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยกำกับ
ตรวจสอบ บริ หำร และจัดกำร
ควำมเสีย่ ง
บริ ษัท อมตะ ซัมมิท รี ทส์
แมเนจเม้ นท์ จำกัด
- กันยำยน 2556 – กุมภำพันธ์
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หน่ วยงาน

จานวนบุคลากร

ผู้รับผิดชอบ

คุณสมบัติและประสบการณ์
(ย้ อนหลัง 5 ปี )
2557
ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยบริ หำรควำม
เสีย่ ง บริ ษัท ออสสิรีส ฟิ ว
เจอร์ ส จำกัด
- กันยำยน 2545 – กรกฎำคม
2552
กรรมกำรผู้ชว่ ยกรรมกำร
ผู้จดั กำร บริ ษัท หลักทรัพย์
ฟิ นนั เซีย ไซรัส จำกัด (มหำชน)

ฝ่ ำยกำรตลำดและพัฒนำธุรกิจ

2

นำงสำวเด่นดำว
โกมลเมศ

ดำรงตำแหน่ง
- เมษำยน 2557 – กุมภำพันธ์
2558
ผู้อำนวยกำรงำนกำรเงิน
องค์กร
บริ ษัท อมตะ คอร์ ปอเรชัน
จำกัด (มหำชน)
- พฤศจิกำยน 2556 – ปั จจุบนั
กรรมกำร
Amata Global Pte. Ltd.
- มีนำคม 2555 – กุมภำพันธ์
2558
กรรมกำรและกรรมกำรบริ หำร
บริ ษัท พัฒนำอสังหำริ มทรัพย์
เพื่อกำรอุตสำหกรรมระยอง
(ไทย-จีน) จำกัด
- ธันวำคม 2552 – กุมภำพันธ์
2558
กรรมกำรและกรรมกำรบริ หำร
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หน่ วยงาน

จานวนบุคลากร

ผู้รับผิดชอบ

คุณสมบัติและประสบการณ์
(ย้ อนหลัง 5 ปี )
บริ ษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี ้
บิลท์ จำกัด
- มีนำคม 2552 – ปั จจุบนั
กรรมกำร
บริ ษัท อมตะ ฟำซิลติ ี ้ เซอร์ วิส
จำกัด
- มีนำคม 2552 – กุมภำพันธ์
2558
กรรมกำรบริ หำร บริษัท อมตะ
ฟำซิลติ ี ้ เซอร์ วิส จำกัด
- กุมภำพันธ์ 2552 – ปั จจุบนั
Chairman of Inspection
Committee, Amata
(Vietnam) Joint Stock
Company
- ตุลำคม 2551 – มีนำคม 2557
ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยบัญชีและ
กำรเงิน บริ ษัท อมตะ คอร์
ปอเรชัน จำกัด (มหำชน)

นำยสุรัตน์
ปริ ชำติรุ่งเรื อง

ดำรงตำแหน่ง
- กันยำยน 2556 – กุมภำพันธ์
2558
ผู้จดั กำรอำวุโสฝ่ ำยก่อสร้ ำง
บริ ษัท อมตะ คอร์ ปอเรชัน
จำกัด (มหำชน)
- พฤศจิกำยน 2555 – สิงหำคม
2556
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หน่ วยงาน

จานวนบุคลากร

ผู้รับผิดชอบ

คุณสมบัติและประสบการณ์
(ย้ อนหลัง 5 ปี )
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดั กำร ฝ่ ำย
ปฏิบตั ิกำร
บริ ษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด
- ตุลำคม 2548 – ตุลำคม 2555
ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยพัฒนำ
โครงกำร
บริ ษัท เมโทรสตำร์ พร็ อพเพอร์
ตี ้ จำกัด (มหำชน)

นำงสุพตั รำ ซูโด

ดำรงตำแหน่ง
- ตุลำคม 2550 – กุมภำพันธ์
2558
เจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรงำนฝ่ ำย
กำรตลำด
บริ ษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี ้
บิลท์ จำกัด

ฝ่ ำยนักลงทุนสัมพันธ์และ
สนับสนุนกำรปฏิบตั ิงำน

1

นำงสำวเด่นดำว
โกมลเมศ

ดำรงตำแหน่ง
- เมษำยน 2557 – กุมภำพันธ์
2558
ผู้อำนวยกำรงำนกำรเงิน
องค์กร
บริ ษัท อมตะ คอร์ ปอเรชัน
จำกัด (มหำชน)
- พฤศจิกำยน 2556 – ปั จจุบนั
กรรมกำร ที่
Atagta Global Pte. Ltd.
- มีนำคม 2555 – กุมภำพันธ์
2558
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หน่ วยงาน

จานวนบุคลากร

ผู้รับผิดชอบ

คุณสมบัติและประสบการณ์
(ย้ อนหลัง 5 ปี )
กรรมกำรและกรรมกำรบริ หำร
บริ ษัท พัฒนำอสังหำริ มทรัพย์
เพื่อกำรอุตสำหกรรมระยอง
(ไทย-จีน) จำกัด
- ธันวำคม 2552 – กุมภำพันธ์
2558
กรรมกำรและกรรมกำรบริ หำร
บริ ษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี ้
บิลท์ จำกัด
- มีนำคม 2552 – ปั จจุบนั
กรรมกำร บริ ษัท อมตะ ฟำซิ
ลิตี ้ เซอร์ วิส จำกัด
- มีนำคม 2552 – กุมภำพันธ์
2558
กรรมกำรบริ หำร บริษัท อมตะ
ฟำซิลติ ี ้ เซอร์ วิส จำกัด
- กุมภำพันธ์ 2552 – ปั จจุบนั
Chairman of Inspection
Committee
Amata (Vietnam) Joint
Stock Company
- ตุลำคม 2551 – มีนำคม 2557
ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยบัญชีและ
กำรเงิน บริ ษัท อมตะ คอร์
ปอเรชัน จำกัด (มหำชน)
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หน่ วยงาน

จานวนบุคลากร

ผู้รับผิดชอบ
[•] (อยูร่ ะหว่ำงกำร
สรรหำ)

คุณสมบัติและประสบการณ์
(ย้ อนหลัง 5 ปี )
ดำรงตำแหน่ง
- เดือน [•] ปี [•] – เดือน [•] ปี
[•]
ตำแหน่ง [•] บริ ษัท [•]

ระบบงานของบริษัทฯ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์
เพื่อให้ บริ ษัทฯ สำมำรถปฏิบตั ิงำนในฐำนะผู้จดั กำรกองทรัสต์ (REIT Manager) ได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเพื่อให้
บริ ษัทฯ มีคุณสมบัติเป็ นไปตำมข้ อกำหนดที่เกี่ยวข้ องของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. บริ ษัทฯ จึงได้ จัดให้ มี
ระบบงำนตำมข้ อกำหนดที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ ประกอบด้ วย 1) ระบบกำรกำหนดนโยบำยในกำรจัดกำรกองทรัสต์ 2) ระบบ
กำรบริ ห ำรและจัด กำรควำมเสี่ ย งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ กำรดูแ ลจัด กำรกองทรั สต์ 3) ระบบจัด กำรควำมขัด แย้ ง ทำง
ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้ อง 4) ระบบกำรคัดเลือกบุคลำกรของผู้จดั กำรกองทรัสต์และผู้รับมอบหมำยในงำนที่เกี่ยวข้ อง
กับกำรดำเนินงำนของกองทรัสต์ (ถ้ ำมี) 5) ระบบกำรกำกับดูแลกำรปฏิบตั ิงำนของผู้จดั กำรและบุคลำกรของผู้จดั กำร
กองทรัสต์ 6) ระบบรองรับกำรเปิ ดเผยข้ อมูลของกองทรัสต์ 7) ระบบกำรปฏิบตั ิกำรด้ ำนงำนสนับสนุน (Back Office)
8) ระบบกำรตรวจสอบและควบคุมภำยใน 9) กำรติดต่อสือ่ สำรกับผู้ลงทุนและกำรจัดกำรกับข้ อร้ องเรี ยนของผู้ลงทุน
และ 10) ระบบกำรจัดกำรกับข้ อพิพำททำงกฎหมำย โดยในแต่ละระบบจะมีระบบงำนย่อยดังมีรำยละเอียดดังตำรำง
ดังต่อไปนี ้
ตารางที่ 52: ระบบงานหลักและระบบงานย่ อยของบริษัท อมตะ ซัมมิท รีทส์ แมเนจเม้ นท์ จากัด
ระบบหลักงานหลัก

ระบบงานย่ อย

ระบบกำรกำหนดนโยบำยในกำรจัดกำร  ระบบและขัน้ ตอนกำรพิ จ ำรณำและคัด เลื อ กกำรลงทุ น ใน
กองทรัสต์
อสัง หำริ ม ทรั พ ย์ (อยู่ภำยใต้ ก ำรดูแ ลของฝ่ ำยกำรตลำดและ
พัฒนำธุรกิจ)
 ระบบและขัน้ ตอนกำรสอบทำนรำยงำนกำรประเมิ น มูล ค่ ำ
อสังหำริ มทรัพย์ (Appraisal Report) (อยู่ภำยใต้ กำรดูแลของ
ฝ่ ำยกำรตลำดและพัฒนำธุรกิจ)
 กำรให้ ควำมร่ วมมือแก่ทรั สตี (อยู่ภำยใต้ กำรดูแลของฝ่ ำยนัก
ลงทุนสัมพันธ์และสนับสนุนกำรปฏิบตั ิงำน)
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ระบบหลักงานหลัก

ระบบงานย่ อย

ระบบกำรบริ หำรและจัดกำรควำมเสี่ยงที่  ระบบกำรติดตำม วิเครำะห์ และประเมินควำมเสีย่ งเกี่ยวกับกำร
เกี่ยวข้ องกับกำรดูแลจัดกำรกองทรัสต์
ลงทุนและบริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ (อยู่ภำยใต้ กำรดูแลของฝ่ ำย
กำกับตรวจสอบ บริ หำร และจัดกำรควำมเสีย่ ง)
 ระบบกำรควบคุมดูแลทรั พย์ สิน (อยู่ภำยใต้ ก ำรดูแลของฝ่ ำย
กำรตลำดและพัฒนำธุรกิจ)
-

ระบบกำรควบคุมดูแลทรัพย์สนิ ของบริ ษัทฯ

-

ระบบกำรควบคุมดูแลทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์

ระบบกำรจั ด กำรควำมขั ด แย้ งทำง  กำรเปิ ดเผยข้ อมูลกำรมีสว่ นได้ เสียของกรรมกำรและผู้บริ หำร
ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้ อง
 กำรทำธุรกรรมระหว่ำงกองทรัสต์ และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ
ผู้จดั กำรกองทรัสต์หรื อทรัสตี
 กำรติดตำมประเด็นเกี่ยวกับกำรแข่งขันทำงธุรกิจ
 กำรติดตำมประเด็นเกี่ยวกับควำมเป็ นอิสระในกำรทำหน้ ำที่ของ
ผู้จดั กำรกองทรัสต์
 กำรเปิ ดเผยส่วนได้ เสียหรื อกำรได้ รับประโยชน์จำกบริ ษัท /บุคคล
ที่เป็ นคูค่ ้ ำกับกองทรัสต์
(อยู่ภำยใต้ ก ำรดูแลของฝ่ ำยก ำกับตรวจสอบ บริ หำร และจัด กำร
ควำมเสีย่ ง)
ระบบกำรคัดเลือกบุคลำกรของผู้จัดกำร  ระบบและขั น้ ตอนกำรพิ จ ำรณำและคั ด เลื อ กผู้ บริ หำร
กองทรั สต์ แ ละผู้รั บ มอบหมำยในงำนที่
อสัง หำริ ม ทรั พ ย์ (อยู่ภำยใต้ ก ำรดูแ ลของฝ่ ำยกำรตลำดและ
เกี่ยวข้ องกับกำรดำเนินงำนของกองทรัสต์
พัฒนำธุรกิจ)
(ถ้ ำมี)
 ระบบและขันตอนกำรพิ
้
จำรณำ คัดเลือกและว่ำจ้ ำงผู้เชี่ยวชำญ
ด้ ำนต่ำ งๆ ที่ เกี่ ยวข้ อ งกับ กำรบริ ห ำรจัด กำรกองทรั สต์ (อยู่
ภำยใต้ ก ำรดูแ ลฝ่ ำยกำรตลำดและพัฒ นำธุ ร กิ จ หรื อ ฝ่ ำยนัก
ลงทุนสัมพันธ์และสนับสนุนกำรปฏิบตั ิงำน (แล้ วแต่กรณี))
 ระบบและขันตอนกำรคั
้
ดเลือกบุคลำกรของผู้จดั กำรกองทรัสต์
(อยูภ่ ำยใต้ กำรดูแลของฝ่ ำยนักลงทุนสัมพันธ์ และสนับสนุนกำร
ปฏิบตั ิงำน)
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ระบบหลักงานหลัก

ระบบงานย่ อย

ระบบกำรกำกับดูแ ลกำรปฏิบัติง ำนของ  ระบบและขันตอนกำรติ
้
ดตำม ประเมินผล และกำกับดูแลกำร
ผู้จั ด กำรกองทรั ส ต์ และกรรมกำรและ
ปฏิบตั ิงำนของผู้จดั กำรกองทรัสต์
พนักงำนของผู้จดั กำรกองทรัสต์
 ระบบและขันตอนกำรติ
้
ดตำม ประเมินผล และกำกับดูแลกำร
ปฏิบัติงำนของกรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนของผู้จัด กำร
กองทรัสต์
 ระบบควบคุมกำรปฏิบัติหน้ ำที่ของผู้บริ หำรและพนักงำนของ
ผู้จดั กำรกองทรัสต์
(อยู่ภำยใต้ ก ำรดูแลของฝ่ ำยก ำกับตรวจสอบ บริ หำร และจัด กำร
ควำมเสีย่ ง)
ระบบรองรั บ กำรเปิ ดเผยข้ อมู ล ของ  ระบบกำรจัดทำและเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับผู้จัดกำรกองทรัสต์
กองทรัสต์
(REIT Manager) และกองทรั สต์ ต ำมสัญ ญำต่ ำ งๆ และ
กฎหมำยที่ เ กี่ ย วข้ อ ง (อยู่ภ ำยใต้ ก ำรดูแ ลของฝ่ ำยนัก ลงทุน
สัมพันธ์และสนับสนุนกำรปฏิบตั ิงำน)

ระบบกำรปฏิบตั ิกำรด้ ำนงำนสนับสนุน
(Back Office)

ระบบกำรตรวจสอบและควบคุมภำยใน

-

ข้ อมูลของบริ ษัทฯ (บริ ษัท อมตะ ซัมมิท รี ทส์ แมเนจเม้ นท์
จำกัด)

-

ข้ อมูลของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์และสิทธิ
กำรเช่ำอมตะซัมมิทโกรท

-

กระบวนกำรจัดเตรี ยมและเปิ ดเผยข้ อมูลที่สำคัญของบริ ษัทฯ
และกองทรัสต์

 ระบบกำรควบคุ ม และดู แ ลงำนที่ ไ ด้ มี ก ำรมอบหมำยให้
ด ำ เ นิ น ก ำ ร โ ด ย ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ำ ร ภ ำ ย น อ ก (Outsourcing)
(อยูภ่ ำยใต้ กำรดูแลของฝ่ ำยนักลงทุนสัมพันธ์ และสนับสนุนกำร
ปฏิบตั ิงำน)
 ระบบระบบควบคุมภำยในและกำรดำเนินงำน
-

ระบบกำรจัดทำงบประมำณรำยรับรำยจ่ำยของกองทรัสต์
(อยูภ่ ำยใต้ กำรดูแลของฝ่ ำยกำรตลำดและพัฒนำธุรกิจ)

-

ระบบกำรพิจำรณำและอนุมตั ิรำยจ่ำยพิเศษหรื อรำยจ่ำย
นอกงบประมำณ (อยู่ภำยใต้ ก ำรดูแลของฝ่ ำยก ำกับ
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ระบบหลักงานหลัก

ระบบงานย่ อย
ตรวจสอบ บริ หำร และจัดกำรควำมเสีย่ ง)
-

ระบบกำรจัดซือ้ จัดจ้ ำง (อยู่ภำยใต้ กำรดูแลของฝ่ ำยนัก
ลงทุนสัมพันธ์และสนับสนุนกำรปฏิบตั ิงำน)

-

ระบบกำรจัดเก็ บข้ อมูล เอกสำรและหลักฐำนเกี่ยวกับ
กองทรัสต์ (อยู่ภำยใต้ กำรดูแลของฝ่ ำยนักลงทุนสัมพันธ์
และสนับสนุนกำรปฏิบตั ิงำน)

-

ระบบกำรจัดทำบัญชีและงบกำรเงิน (อยู่ภำยใต้ กำรดูแล
ของฝ่ ำยนักลงทุนสัมพันธ์และสนับสนุนกำรปฏิบตั ิงำน)

-

ระบบกำรควบคุมกำรปฏิบัติกำรเงิ นสด (อยู่ภำยใต้ กำร
ดู แ ลของฝ่ ำยนั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ และสนั บ สนุ น กำร
ปฏิบตั ิงำน)

-

ระบบกำรติดตำมกำรจัดเก็บรำยได้ ค่ำเช่ำและค่ ำบริ กำร
โดยผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ (อยู่ภำยใต้ กำรดูแลของฝ่ ำย
กำรตลำดและพัฒนำธุรกิจ)

-

ระบบกำรติดตำมและประเมินค่ำใช้ จ่ำยที่เรี ยกเก็บจำก
กองทรัสต์โดยผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ (อยู่ภำยใต้ กำร
ดูแลของฝ่ ำยกำรตลำดและพัฒนำธุรกิจ)

 ระบบควบคุมกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ของผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ตำม
ข้ อกำหนดในสัญญำแต่งตังผู
้ ้ บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ (อยู่ภำยใต้
กำรดูแลของฝ่ ำยกำรตลำดและพัฒนำธุรกิจ)
ระบบกำรติดต่อสือ่ สำรกับผู้ลงทุนและกำร  ระบบกำรติดต่อสือ่ สำรกับผู้ลงทุนและกำรจัดกำรกับข้ อร้ องเรี ยน
จัดกำรกับข้ อร้ องเรี ยนของผู้ลงทุน
ของผู้ลงทุน (อยู่ภำยใต้ กำรดูแลของฝ่ ำยนักลงทุนสัมพันธ์ และ
สนับสนุนกำรปฏิบตั ิงำน)
ระ บบก ำรจั ด ก ำ รกั บ ข้ อ พิ พ ำ ททำ ง  ระบบกำรจัดกำรกับข้ อพิพำททำงกฎหมำย (อยู่ภำยใต้ กำรดูแล
กฎหมำย
ของฝ่ ำยนักลงทุนสัมพันธ์และสนับสนุนกำรปฏิบตั ิงำน)
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9.5

หน้ าที่และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์
บริ ษัทฯ ในฐำนะผู้จัดกำรกองทรัสต์ มีหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบหลักในกำรดูแลจัดกำรกองทรัสต์ AMATAR ซึ่ง
รวมถึงกำรลงทุนในทรั พย์สินของกองทรัสต์และควบคุมกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ของผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ (Property
Manager) โดยบริ ษัทฯ ในฐำนะผู้จดั กำรกองทรัสต์ จะปฏิบตั ิหน้ ำที่ภำยใต้ กำรกำกับดูแลของทรัสตีโดยมีหน้ ำที่และ
ควำมรับผิดชอบดังนี ้
(1)

หน้ ำที่โดยทัว่ ไป
(1.1)

ผู้จดั กำรกองทรัสต์จะปฏิบตั ิหน้ ำที่ในฐำนะที่เป็ นผู้ที่มีวิชำชีพซึ่งได้ รับควำมไว้ วำงใจ ด้ วยควำม
ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สจุ ริ ต เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม และเป็ นไปตำม
สัญญำก่อตังทรั
้ สต์ สัญญำแต่งตังผู
้ ้ จดั กำรกองทรัสต์ กฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนข้ อผูกพันที่ได้
ให้ ไว้ เพิ่มเติมในเอกสำรที่เปิ ดเผยเพื่อประโยชน์ในกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์แก่ผ้ ลู งทุน และมติ
ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ นอกจำกนี ้ ผู้จดั กำรกองทรัสต์ต้องไม่กระทำกำรใด ๆ อันเป็ นกำรขัดหรื อแย้ ง
กับประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์และผู้ลงทุนโดยรวม และต้ องรับผิดอย่ำงไม่มีข้อจำกัดควำมรับ
ผิดในกรณีที่ผ้ จู ดั กำรกองทรัสต์ไม่ปฏิบตั ิหน้ ำที่และ/หรื อปฏิบตั ิหน้ ำที่ไม่ถกู ต้ องครบถ้ วน

(1.2)

ผู้จดั กำรกองทรัสต์มีหน้ ำที่ปฏิ บตั ิให้ เป็ นไปตำมหลักกำรดำเนินธุรกิจกำรเป็ นผู้จดั กำรกองทรัสต์
ดังต่อไปนี ้
(ก)

มีเงิ น ทุนที่ เพีย งพอต่อกำรด ำเนิ นธุร กิ จและควำมรั บผิด ชอบอันอำจเกิ ดขึน้ จำกกำร
ปฏิบตั ิหน้ ำที่ในฐำนะผู้จดั กำรกองทรัสต์ได้ อย่ำงต่อเนื่อง

(ข)

เปิ ดเผย ให้ ควำมเห็น หรื อให้ ข้อมูลที่มีควำมสำคัญและเกี่ยวข้ องอย่ำงเพียงพอในกำร
ตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน โดยข้ อมูลดังกล่ำวต้ องสื่อสำรได้ อย่ำงชัดเจน ไม่บิดเบือน
และไม่ทำให้ สำคัญผิด

(ค)

ไม่นำข้ อมูลจำกกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ผ้ จู ัดกำรกองทรัสต์ไปใช้ ประโยชน์อย่ำงไม่เหมำะสม
เพื่ อ ตนเองหรื อ เพื่ อ บุค คลอื่ น ใด หรื อ ท ำให้ เ กิ ด ควำมเสีย หำย หรื อ กระทบต่ อ
ผลประโยชน์โดยรวมของกองทรัสต์

(ง)

ปฏิบตั ิงำนด้ วยควำมระมัดระวังไม่ให้ เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ และในกรณีที่มี
ควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์เกิดขึ ้น ต้ องดำเนินกำรให้ มนั่ ใจได้ ว่ำผู้ลงทุนได้ รับกำร
ปฏิบตั ิที่เป็ นธรรมและเหมำะสม ทังนี
้ ้ ผู้จดั กำรกองทรัสต์จะดำเนินกำรดังต่อไปนี ้ เพื่อ
ป้องกันควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์
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1.

ผู้จัดกำรกองทรัสต์ต้องไม่มีผลประโยชน์อื่นที่อำจขัดแย้ งกับผลประโยชน์ที่ดี
ที่ สุ ด ของกองทรั ส ต์ แ ละหำกมี ก รณี ที่ อ ำจก่ อ ให้ เกิ ด ควำมขั ด แย้ งทำง
ผลประโยชน์ ต้ องสำมำรถแสดงได้ ว่ำมีกลไกที่จะทำให้ เชื่ อมัน่ ได้ ว่ำ กำร
บริ หำรจัดกำรกองทรัสต์จะเป็ นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของกองทรัสต์และผู้
ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม

2.

ในกรณีที่ผ้ จู ดั กำรกองทรัสต์จัดกำรกองทรัสต์อื่นอยู่ด้วย ทรัพย์สินหลักของ
กองทรัสต์ที่ขออนุญำตเสนอขำยหน่วยทรัสต์ต้องไม่เป็ นประเภทเดียวกันกับ
ทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์อื่นนัน้

นอกจำกนี ้ ก่อนกำรเข้ ำทำธุรกรรมที่เป็ นกำรขัดแย้ งกับผลประโยชน์ของกองทรัสต์ ให้
ผู้จดั กำรกองทรัสต์เปิ ดเผยข้ อมูลอย่ำงเพียงพอต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรื อผู้ลงทุน ดังนี ้
(1)

เป็ นกำรเปิ ดเผยผ่ำนตลำดหลักทรั พย์ ตำมข้ อบังคับของตลำดหลักทรั พย์ ที่
เกี่ ยวกับเรื่ องดังกล่ำว หรื อช่องทำงอื่นใดที่ผ้ ถู ื อหน่วยทรั สต์ สำมำรถเข้ ำถึง
ข้ อมูลกำรจะเข้ ำทำธุรกรรมได้ อย่ำงทัว่ ถึง

(2)

มีระยะเวลำในกำรเปิ ดเผยข้ อมูลที่สมเหตุสมผล ซึ่งต้ องไม่น้อยกว่ำสิบสี่ (14)
วัน

(3)

มีกำรเปิ ดเผยช่องทำง วิธีกำร และระยะเวลำในกำรแสดงกำรคัดค้ ำนที่ ชดั เจน
โดยระยะเวลำดังกล่ำวต้ องไม่น้อยกว่ำสิบสี่ (14) วัน เว้ นแต่ในกรณีที่มีกำรขอ
มติผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เพื่อเข้ ำทำธุรกรรมดังกล่ำว ให้ กำรคัดค้ ำนกำรกระทำใน
กำรขอมติผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์นนั ้
โดยในกรณีที่ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์แสดงกำรคัดค้ ำนอย่ำงชัดเจนตำมวิธีกำรที่มี
กำรเปิ ดเผยตำมข้ อ (3) นี ้ ในจำนวนเกินกว่ำหนึ่งในสี่ (1 ใน 4) ของจำนวน
หน่วยทรัสต์ที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมด
้
ทรัสตีจะกระทำหรื อยินยอมให้ มีกำรทำ
ธุรกรรมที่เป็ นกำรขัดแย้ งกับผลประโยชน์ของกองทรัสต์ไม่ได้

(จ)

ปฏิบัติตำม พ.ร.บ. หลักทรั พย์ พ.ร.บ.ทรั สต์ และกฎหมำยอื่นที่เกี่ ยวข้ องกับกำร
ดำเนินกำรของกองทรัสต์ ตลอดจนจรรยำบรรณและมำตรฐำนในกำรประกอบวิชำชีพที่
กำหนดโดยสมำคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรั พย์ หรื อองค์กรที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิ จ
หลักทรัพย์ที่สำนักงำน ก.ล.ต. ยอมรับ โดยอนุโลม และไม่สนับสนุน สัง่ กำร หรื อให้
ควำมร่วมมือแก่บคุ คลใดในกำรปฏิบตั ิฝ่ำฝื นกฎหมำยหรื อข้ อกำหนดดังกล่ำว
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(ฉ)

ผู้จดั กำรกองทรัสต์มีหน้ ำที่ให้ ควำมร่วมมือในกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ของทรัสตี หรื อสำนักงำน
ก.ล.ต. ซึ่งรวมถึงกำรเปิ ดเผยข้ อมูลที่อำจส่งผลกระทบต่อกำรบริ หำรจัดกำรกองทรัสต์
อย่ำงมีนยั สำคัญ หรื อข้ อมูลอื่นที่ควรแจ้ งให้ ทรำบ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งให้ รวมถึงหน้ ำที่
ดังต่อไปนี ้
1.

จัดทำและจัดเก็บข้ อมูลและเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ ในกำรบริ หำรจัดกำร กำร
ควบคุมภำยใน และกำรเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ โดยเมื่อทรัสตี
ประสงค์จะตรวจสอบกำรจัดกำรในเรื่ องใด ผู้จัดกำรกองทรัสต์ต้องให้ ควำม
ร่วมมือในกำรนำส่งข้ อมูลและเอกสำรหลักฐำน รวมทังให้
้ เข้ ำไปตรวจสอบใน
สถำนที่ ตัง้ ของอสัง หำริ ม ทรั พ ย์ ต ำมที่ ท รั ส ตี ร้ องขอเพื่ อ ให้ ท รั ส ตี สำมำรถ
ตรวจสอบให้ เป็ นที่มนั่ ใจได้ วำ่ ผู้จดั กำรกองทรัสต์ไม่ปฏิบตั ิฝ่ำฝื นกฎหมำยหรื อ
ข้ อกำหนดแห่งสัญญำก่อตังทรั
้ สต์ หรื อไม่รักษำประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์

2.

ในช่วงระยะเวลำก่อนกำรจัดตังทรั
้ สต์ ผู้จดั กำรกองทรัสต์มีหน้ ำที่ต้องจัดส่ง
ข้ อมูลและเอกสำรที่เกี่ยวข้ องกับกำรจัดโครงสร้ ำงของกองทรัสต์ วิธีกำรปล่อย
เช่ำ กำรจัดหำ และกำรจัดเก็บรำยได้ ค่ำใช้ จ่ำยต่ำงๆ ที่สำมำรถเรี ยกเก็บจำก
กองทรัสต์ สัญญำว่ำจ้ ำงระหว่ำงกองทรัสต์และบริ ษัทหรื อบุคคลต่ำงๆ เป็ นต้ น
เพื่อให้ ทรั สตีนำมำวำงแผนปฏิบัติงำนในกำรกำกับดูแลและตรวจสอบกำร
บริ หำรจัดกำร กำรควบคุมภำยใน และกำรเปิ ดเผยข้ อมูลของกองทรัสต์
ดังกล่ำวได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ทังนี
้ ้ ผู้จดั กำรกองทรัสต์มีหน้ ำที่ต้องประสำนงำน และจัดส่งข้ อมูลเอกสำรต่ำงๆ แก่ทรัส
ตีโดยมีเอกสำร ควำมถี่ และกำหนดเวลำตำมที่กำหนดไว้ ในสัญญำแต่งตัง้ ผู้จัดกำร
กองทรัสต์ ซึง่ รวมถึงเอกสำรอื่นใดที่ทรัสตีร้องขอตำมจำเป็ นและเกี่ยวข้ องกับกำรบริ หำร
จัดกำรกองทรัสต์ ภำยในกำหนดเวลำอันสมควร
(1.3)

ผู้จดั กำรกองทรัสต์ต้องจัดให้ มีกำรประกันภัยควำมรับผิดที่อำจเกิดขึ ้นจำกกำรดำเนินธุรกิจหรื อ
กำรปฏิบตั ิงำนของตนในฐำนะเป็ นผู้จัดกำรกองทรัสต์ ตลอดจนกำรปฏิบตั ิงำนของกรรมกำร
ผู้บริ หำร และพนักงำนของตน ตลอดระยะเวลำแห่งสัญญำแต่งตังผู
้ ้ จดั กำรกองทรัสต์

(1.4)

ในกำรทำธุรกรรมเกี่ยวกับอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกองทรัสต์ ผู้จดั กำรกองทรัสต์ต้องปฏิบตั ิให้ เป็ นไป
ตำมหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
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(ก)

ดำเนินกำรเพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่ำกำรจำหน่ำย จ่ำย โอนอสังหำริ มทรัพย์ หรื อกำรเข้ ำทำ
สัญญำที่เกี่ยวเนื่องกับอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกองทรัสต์เป็ นไปอย่ำงถูกต้ องและมีผลใช้
บังคับได้ ตำมกฎหมำย

(ข)

ดำเนินกำรเพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่ำกำรลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์ของกองทรัสต์เป็ นไปอย่ำง
เหมำะสม โดยอย่ำงน้ อยต้ องดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
1.

ประเมินควำมพร้ อมของตนเองในกำรบริ หำรกำรลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์นนๆ
ั้
ก่อนรั บเป็ นผู้จัดกำรกองทรัสต์ หรื อก่อนลงทุนเพิ่มเติมในอสังหำริ มทรัพย์
ดังกล่ำวเพื่อกองทรัสต์ แล้ วแต่กรณี

2.

วิเครำะห์และศึกษำควำมเป็ นไปได้ และกำรตรวจสอบและสอบทำน (กำรทำ
Due Diligence) อสังหำริ มทรัพย์ตำมหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิในกำรจัดกำร
กองทุน และทรั สต์ ที่ ล งทุน ในอสัง หำริ ม ทรั พ ย์ ซึ่ง คณะกรรมกำร ก.ล.ต.
สำนักงำน ก.ล.ต. ประกำศกำหนด ตลอดจนกำรประเมินควำมเสีย่ งด้ ำนต่ำงๆ
ที่อำจเกิดจำกกำรลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์นนๆ
ั ้ พร้ อมทังจั
้ ดให้ มีแนวทำงกำร
บริ หำรควำมเสี่ยงด้ วย ทังนี
้ ้ ควำมเสี่ยงดังกล่ำวให้ หมำยควำมรวมถึงควำม
เสีย่ งที่เกี่ยวข้ องกับกำรพัฒนำหรื อก่อสร้ ำงอสังหำริ มทรัพย์ (ถ้ ำมี) เช่น ควำม
เสีย่ งที่อำจเกิดจำกกำรก่อสร้ ำงล่ำช้ ำ และกำรไม่สำมำรถจัดหำประโยชน์จำก
อสังหำริ มทรัพย์ได้

(1.5)

ผู้จัด กำรกองทรั ส ต์ ต้ อ งจัด ให้ มี ก ำรประชุ ม ผู้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ต ำมที่ ก ำหนดในสัญ ญำก่ อ ตัง้
ทรัสต์

(1.6)

เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงผู้จดั กำรกองทรัสต์ ให้ ผ้ จู ดั กำรกองทรัสต์ดำเนินกำรและให้ ควำมร่ วมมื อ
ตำมที่จำเป็ นเพื่อให้ กำรส่งมอบงำนแก่บคุ คลที่จะเข้ ำมำปฏิบตั ิหน้ ำที่แทนสำเร็ จลุลว่ งไป

(1.7)

ในกรณี ที่ มี ก ำรแต่ ง ตั ง้ ที่ ป รึ ก ษำเพื่ อ ให้ ค ำปรึ ก ษำหรื อค ำแนะน ำเกี่ ย วกั บ กำรลงทุ น ใน
อสังหำริ มทรัพย์ และกำรจัดกำรอสังหำริ มทรั พย์ ให้ ผ้ ูจัดกำรกองทรั สต์ ปฏิบัติให้ เป็ นไปตำม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(ก)

ดำเนินกำรให้ ที่ปรึกษำแจ้ งกำรมีสว่ นได้ เสียในเรื่ องที่พิจำรณำ

(ข)

ไม่ให้ ที่ปรึกษำผู้ที่มีสว่ นได้ เสียในเรื่ องที่พิจำรณำไม่ว่ำโดยทำงตรงหรื อทำงอ้ อมเข้ ำร่ วม
พิจำรณำในเรื่ องนัน้
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(1.8)

ผู้จดั กำรกองทรัสต์ ต้ องจัดทำงบกำรเงินของบริ ษัทฯ ให้ เป็ นไปตำมมำตรฐำนบัญชีที่กำหนดตำม
กฎหมำยว่ำด้ วยวิชำชีพบัญชี และส่งงบกำรเงินดังกล่ำวต่อสำนักงำน ก.ล.ต. ภำยในสำม (3)
เดือนนับแต่วนั สิ ้นรอบปี บัญชี โดยงบกำรเงินที่จดั ทำนันต้
้ องมีกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็น
โดยผู้สอบบัญชีที่ได้ รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน ก.ล.ต.

(1.9)

จัดทำและเปิ ดเผยข้ อมูลของกองทรัสต์ ซึง่ รวมถึงข้ อมูลตำมมำตรำ 56 และมำตรำ 57 แห่งพ.ร.บ.
หลักทรัพย์ ตลอดจนข้ อมูลอื่นใดตำมที่กำหนดในสัญญำก่อตังทรั
้ สต์ และสัญญำแต่งตังผู
้ ้ จดั กำร
กองทรัสต์

(1.10) จัดทำและเปิ ดเผยข้ อมูลของกองทรั สต์ต่อทรัสตี สำนักงำน กลต. ตลำดหลักทรัพย์ ผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ ตำมที่กำหนดใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ กฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้ อง และสัญญำก่อตัง้
ทรั สต์ ซึ่งรวมถึงกำรจัดส่งรำยงำนประจ ำปี ของกองทรั สต์ พร้ อมกับหนังสือนัดประชุมสำมัญ
ประจำปี ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ นอกจำกนี ้ ให้ ผ้ จู ดั กำรกองทรัสต์มีหน้ ำที่ชี ้แจง จัดส่งเอกสำรหรื อ
หลักฐำนที่เกี่ยวข้ อง ดำเนินกำรหรื องดเว้ นกำรดำเนินกำรตำมที่สำนักงำน กลต. มีคำสัง่ หรื อ
ร้ องขอ
(1.11) หลี ก เลี่ ย งสถำนกำรณ์ ที่ อ ำจท ำให้ เ กิ ด ข้ อ สงสัย ในควำมเป็ นอิ ส ระของผู้จัด กำรกองทรั ส ต์
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกำรพิจำรณำคัดเลือกหรื อซื ้อขำยอสังหำริ มทรัพย์ ตลอดจนหลักทรัพย์และ
บริ กำรอื่นใดให้ แก่กองทรัสต์ ห้ ำมมิให้ ผ้ จู ัดกำรกองทรัสต์ กรรมกำร ผู้บริ หำร ผู้จัดกำรของ
ผู้จดั กำรกองทรัสต์ และพนักงำนของผู้จดั กำรกองทรัสต์รับค่ำนำยหน้ ำ หรื อ ผลประโยชน์ตอบ
แทนที่ ไ ด้ จ ำกกำรให้ บ ริ ก ำร (Soft Commission) หรื อ ผลประโยชน์ อื่ น ใดจำกเจ้ ำของ
อสังหำริ มทรัพย์เดิม หรื อ ผู้สนับสนุน (Sponsor) ผู้ขำยหลักทรัพย์ ผู้ให้ บริ กำร หรื อบริ ษัท
นำยหน้ ำเป็ นรำยได้ หรื อประโยชน์ของตนเอง
(1.12) ผู้จดั กำรกองทรัสต์มีหน้ ำที่เปิ ดเผยส่วนได้ เสียหรื อกำรได้ รับประโยชน์ของผู้จดั กำรกองทรัสต์ และ
บุคคลที่เกี่ ยวข้ องของผู้จัดกำรกองทรัสต์ จำกบริ ษัทหรื อบุคคลที่เป็ นคู่ค้ำกับกองทรั สต์ ไว้ ใน
หนังสือชี ้ชวน แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ หนังสือเชิญประชุมเพื่อขออนุมตั ิ
ทำรำยกำรต่ำงๆ และรำยงำนประจำปี ของกองทรัสต์ เพื่อผู้ลงทุนและทรัสตีจะใช้ เป็ นข้ อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำควำมเป็ นอิสระของผู้จัดกำรกองทรั สต์ ในกำรเข้ ำทำธุรกรรมต่ำงๆ เพื่อ
กองทรัสต์ และควำมสมเหตุสมผลของธุรกรรมนัน้
ส่วนได้ เสียหรื อกำรได้ รับประโยชน์ที่ต้องพิจำรณำเปิ ดเผย เช่น เจ้ ำหนี ้ ลูกหนี ้ ผู้ค ้ำประกันหรื อ
ได้ รับกำรค ้ำประกัน กำรถือหุ้นระหว่ำงกัน หรื อมีผ้ ถู ือหุ้นรำยใหญ่หรื อผู้บริ หำร เป็ นกลุม่ เดียวกัน
กำรให้ หรื อรับบริ กำร กำรซื ้อขำยระหว่ำงกัน และกำรออกค่ำใช้ จ่ำยต่ำงๆ ให้ แก่กนั เป็ นต้ น
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(1.13) ในกรณีที่ผ้ จู ดั กำรกองทรัสต์ประสงค์จะให้ บคุ คลอื่นรับดำเนินกำรในงำนที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ
ของตน ต้ องระบุเรื่ องดังกล่ำวพร้ อมทัง้ ระบุหน้ ำที่ของผู้จัดกำรกองทรั สต์ ในกำรคัดเลือกผู้รับ
ดำเนินกำรของผู้รับดำเนินกำรไว้ ด้วย ทังนี
้ ้ ข้ อกำหนดเกี่ยวกับกำรมอบหมำยงำนต้ องไม่มีสำระที่
ขัดหรื อแย้ งกับประกำศ สช. 29/2555
(2)

หน้ ำที่ในกำรบริ หำรจัดกำรกองทรัสต์
(2.1)

เพื่อให้ กำรดูแลและบริ หำรจัดกำรกองทรัสต์เป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิ ภำพให้ ผ้ ู จัดกำรกองทรัสต์มี
หน้ ำที่จดั ให้ มีระบบงำนที่มีคณ
ุ ภำพและสำมำรถรองรับงำนในควำมรับผิดชอบได้ อย่ำงครบถ้ วน
โดยอย่ำงน้ อยต้ องมีระบบงำนดังต่อไปนี ้
(ก)

ระบบกำรกำหนดนโยบำยในกำรจัดกำรกองทรัสต์

(ข)

ระบบกำรบริ หำรและจัดกำรควำมเสีย่ งที่เกี่ยวข้ องกับกำรดูแลจัดกำรกองทรั สต์

(ค)

ระบบกำรจัดกำรควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้ อง

(ง)

ระบบกำรคัดเลือกบุคลำกรของผู้จดั กำรกองทรัสต์และผู้รับมอบหมำยในงำนที่เกี่ยวข้ อง
กับกำรดำเนินงำนของกองทรัสต์ (ถ้ ำมี)

(จ)

ระบบกำรกำกับดูแลกำรปฏิบตั ิงำนของผู้จดั กำรกองทรัสต์ และกรรมกำรและพนักงำน
ของผู้จดั กำรกองทรัสต์

(ฉ)

ระบบรองรับกำรเปิ ดเผยข้ อมูลของกองทรัสต์

(ช)

ระบบปฏิบตั ิกำรด้ ำนงำนสนับสนุน (Back Office)

(ซ)

ระบบกำรตรวจสอบและควบคุมภำยใน

(ฌ)

ระบบกำรติดต่อสือ่ สำรกับผู้ลงทุนและกำรจัดกำรกับข้ อร้ องเรี ยนของผู้ลงทุน

(ญ)

ระบบกำรจัดกำรกับข้ อพิพำททำงกฎหมำย

ทังนี
้ ้กำรจัดให้ มีระบบงำนที่กล่ำวมำข้ ำงต้ นทังหมดนี
้
้ ผู้จัดกำรกองทรัสต์จะต้ องเป็ นผู้จัดทำขึ ้น
ด้ วยตนเอง เว้ นแต่เป็ นกรณีกำรจัดระบบปฏิบตั ิกำรด้ ำนงำนสนับสนุน ผู้จดั กำรกองทรัสต์อำจ
มอบหมำยให้ บคุ คลอื่นดำเนินกำรแทนได้
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(2.2)

บริ หำรจัดกำรกองทรัสต์ให้ เป็ นไปตำมข้ อกำหนดแห่งสัญญำก่อตังทรั
้ สต์และดูแลรักษำประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยทรัสต์

(2.3)

คัดเลือกและตรวจสอบ (Due Diligence) อสังหำริ มทรัพย์ที่จะให้ กองทรัสต์ไปลงทุนด้ วยควำม
รอบคอบและระมัดระวัง โดยต้ องบันทึกและจัดเก็บข้ อมูลรวมทังเอกสำร
้
หลักฐำนเกี่ยวกับกำร
คัดเลือก กำรตรวจสอบ และกำรตัดสินใจที่จะลงทุนหรื อไม่ลงทุนในทรัพย์สินใดทรัพย์สินหนึ่ง
ให้ แก่กองทรัสต์ไว้ ด้วย ทังนี
้ ้ กำรคัดเลือกและตรวจสอบ (Due diligence) อสังหำริ มทรัพย์ที่จะให้
กองทรัสต์ไปลงทุน ให้ ผ้ จู ดั กำรกองทรัสต์ปฏิบตั ิตำมแนวปฏิบตั ิในกำรจัดกำรกองทุนและทรัสต์ที่
ลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์

(2.4)

ดำเนินกำรต่ำงๆ ให้ มนั่ ใจได้ ว่ำได้ จดั กำรด้ ำนกำรเงินและมูลค่ำเชิงเศรษฐกิจของทรัพย์สินของ
กองทรัสต์อย่ำงมืออำชีพและเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ เช่น
(ก)

กำหนดกลยุทธ์ และนโยบำยกำรลงทุนและกำรบริ หำรควำมเสี่ยงที่มีประสิทธิภำพและ
สอดคล้ องกับข้ อผูกพันที่กำหนดไว้ ในสัญญำก่อตังทรั
้ สต์

(ข)

กำหนดวงเงินกู้ยืมและกำรก่อภำระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์และควบคุมไม่ให้
เกินที่กำหนดไว้ ในสัญญำก่อตังทรั
้ สต์

(ค)

ลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์ที่ตรงกับวัตถุประสงค์กำรลงทุนของกองทรัสต์

(ง)

บริ หำรกระแสเงินสดของกองทรัสต์

(จ)

พิจำรณำกำรจ่ำยประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์

(ฉ)

จัดให้ มีกำรประกันภัยเพื่อคุ้มครองควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ ้นกับอสังหำริ มทรัพย์ของ
กองทรัสต์ และประกันภัยสำหรับควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอกในวงเงินที่เพียงพอและ
เหมำะสม ที่ทำให้ ทรัพย์สินของกองทรัสต์ คืนกลับสภำพเดิม เพื่อให้ กองทรัสต์สำมำรถ
จัดหำผลประโยชน์ได้ เหมือนเดิมและได้ รับผลตอบแทนไม่น้อยกว่ำเดิม

(ช)

จัดให้ มีกำรวำงแผนกำรจัดสัดส่วนประเภทธุรกิจของผู้เช่ำ (Tenant Mix) และผู้ใช้ บริ กำร

(ซ)

ควบคุมดูแลให้ ผ้ เู ช่ำและผู้ใช้ บริ กำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขของสัญญำเช่ำและสัญญำใช้
บริ กำร
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(ฌ)

ควบคุมดูแลให้ มีกำรปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบที่ใช้ บงั คับกับอสังหำริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์ได้
ลงทุน

(ญ)

จัดกำรและบริ หำรพื ้นที่ให้ เช่ำ เช่น ควบคุมดูแลกำรปล่อยเช่ำพื ้นที่ กำรเจรจำต่อรองกับ
ผู้เช่ำเกี่ยวกับสัญญำเช่ำ กำรทบทวนอัตรำหรื อรำคำปล่อยเช่ำ กำรบอกเลิกหรื อต่ออำยุ
สัญญำเช่ำ เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ ในกรณีที่เป็ นกำรเข้ ำทำสัญญำเช่ำที่มีอำยุสญ
ั ญำเช่ำเกินกว่ ำ
3 ปี 6 เดือน ผู้จดั กำรกองทรัสต์จะดำเนินกำรได้ โดยต้ องได้ รับควำมเห็นชอบจำกทรัสตี
ก่อน และไม่เป็ นกำรตัดสิทธิทรัสตีในกำรเรี ยกร้ องค่ำเสียหำยที่เกิดขึ ้นกับกองทรัสต์หำก
ปรำกฏว่ำผู้จัดกำรกองทรัสต์ ดำเนินกำรเข้ ำทำสัญญำเช่ำดังกล่ำวโดยไม่ได้ รับควำม
เห็นชอบจำกทรัสตี

(ฎ)

ประเมินผลกำรปล่อยเช่ำในอดีต เพื่อกำหนดเงื่อนไขในกำรปล่อยเช่ำและกำรให้ บริ กำร
พื ้นที่จดั ทำสัญญำเช่ำ สัญญำให้ บริ กำรพื ้นที่ และสัญญำให้ บริ กำรที่เกี่ยวเนื่องกับพื ้นที่
ให้ เหมำะสม และประเมินผลกำรติดตำมเรี ยกเก็บค่ำเช่ำ ค่ำบริ กำรพื ้นที่ค่ำใช้ จ่ำย เพื่อ
บันทึกค่ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญหรื อตัดหนี ้สูญ หรื อบันทึกหนี ้สูญรับคืน (ในกรณีที่เรี ยกเก็บ
เงินได้ ภำยหลังตัดหนี ้สูญ)

(ฏ)

จัดให้ มีระบบดูแลรักษำควำมปลอดภัยของอำคำรสิง่ ปลูกสร้ ำงที่กองทรัสต์ได้ ลงทุน เช่น
ระบบแจ้ งเตือนไฟไหม้ ระบบกำรติดต่อสือ่ สำร และกำรจัดกำรเมื่อเกิดเหตุฉกุ เฉิน

(ฐ)

กำหนดนโยบำยและแผนกำรปฏิบตั ิงำนในกำรบริ หำร บำรุ งรักษำ และปรับปรุ งอำคำร
สิ่ง ปลูก สร้ ำงที่ ก องทรั ส ต์ ไ ด้ ล งทุน เพื่ อ ให้ ท รั พ ย์ สิ น อยู่ใ นสภำพที่ เ ที ย บเคี ย งได้ กับ
อุตสำหกรรม

(2.5)

ตรวจสอบให้ มนั่ ใจว่ำกองทรัสต์มีกรรมสิทธิ์โดยถูกต้ องในอสังหำริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์จะลงทุนใน
กรรมสิทธิ์ หรื อลงทุนในสิทธิกำรเช่ำ รวมทังสั
้ ญญำต่ำงๆ ที่กองทรัสต์เข้ ำไปเป็ นคู่สญ
ั ญำมีกำร
จัดทำโดยถูกต้ องตำมกฎหมำย และมีผลผูกพันหรื อสำมำรถใช้ บงั คับได้ ตำมเงื่อนไขที่กำหนดใน
สัญญำดังกล่ำว

(2.6)

จัดให้ มีระบบในกำรจัดเก็บเอกสำรหลักฐำนทังหมดที
้
่เกี่ยวข้ องกับกำรดำเนินงำนของกองทรัสต์
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ หนังสือ
ชี ้ชวน รำยงำนประจำปี ของกองทรัสต์ และกำรปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบต่ำงๆ ที่มีผลใช้ บงั คับกับ
กองทรัสต์และทรัพย์สินที่ลงทุน โดยเก็บรักษำข้ อมูลและเอกสำรดังกล่ำวให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนและ
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สำมำรถตรวจสอบได้ ภำยในระยะเวลำอย่ำงน้ อยห้ ำ (5) ปี นับแต่วนั ที่มีกำรจัดทำเอกสำรหรื อ
ข้ อมูลดังกล่ำว
(2.7)

จัดทำและเผยแพร่ งบกำรเงิน รำยงำนประจำปี และข้ อมูลอื่นใดเกี่ยวกับกองทรัสต์ ให้ ถกู ต้ อง
ครบถ้ วนและเผยแพร่ภำยในระยะเวลำที่กำหนดในกฎหมำย สัญญำก่อตังทรั
้ สต์ รวมทังข้
้ อบังคับ
ของตลำดหลักทรัพย์
ทังนี
้ ้ ผู้จัดกำรกองทรัสต์ รวมถึงกรรมกำร และผู้บริ หำร ซึ่งมีหน้ ำที่เกี่ยวข้ องในกำรจัดทำและ
เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ ต้ องรับผิดชอบร่วมกันในเนื ้อหำข้ อมูลที่ประกำศหรื อเผยแพร่ ต่อ
ผู้ถือหน่วยทรัสต์และผู้ลงทุนทัว่ ไป โดยต้ องจัดให้ มีระบบกำรตรวจสอบ ที่ทำให้ มนั่ ใจได้ ว่ำข้ อมูลที่
เปิ ดเผยในแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ หนังสือชี ้ชวน หนังสือเชิญประชุมผู้
ถือหน่วยทรัสต์ เอกสำรโฆษณำ ประกำศตีพิมพ์ หรื อเอกสำรเผยแพร่ อื่นใดได้ รับกำรตรวจสอบว่ำ
มีควำมถูกต้ อง ครบถ้ วน ไม่ขำดข้ อมูลสำคัญ และได้ ให้ ข้อมูลที่เพียงพอต่อกำรตัดสินใจลงทุนแล้ ว
รวมทังเป็
้ นไปตำมกฎหมำย ประกำศ และข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องแล้ ว

(2.8)

ดูแลให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ได้ รับข้ อมูลที่ถกู ต้ องครบถ้ วนและเพียงพอ ก่อนที่จะใช้ สิทธิออกเสียงใน
กำรอนุมตั ิเรื่ องต่ำงๆ รวมทังได้
้ รับข้ อมูลนันล่
้ วงหน้ ำตำมระยะเวลำที่กำหนดในสัญญำก่อตังทรั
้ สต์
และข้ อบังคับตลำดหลักทรัพย์

(2.9)

ควบคุมดูแลให้ กองทรัสต์ปฏิบตั ิเป็ นไปตำมกฎหมำยหรื อแนวทำงปฏิบตั ิที่ออกโดยหน่วยงำนของ
รัฐหรื อองค์กรกำกับดูแลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกำรดำเนินงำนของกองทรัสต์ รวมทังข้
้ อบังคับของ
ตลำดหลักทรัพย์

(2.10) จ่ำยประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่ำร้ อยละเก้ ำสิบ (90) ของกำไรสุทธิ ที่
ปรับปรุงแล้ วของรอบปี บัญชีซงึ่ หมำยควำมรวมถึงกำไรสุทธิที่อ้ำงอิงสถำนะเงินสดของกองทรัสต์
โดยจะจ่ำยภำยในเก้ ำสิบ (90) วันนับแต่วนั สิ ้นรอบปี บัญชีหรื อรอบระยะเวลำบัญชีที่มีกำรจ่ำย
ประโยชน์ตอบแทนนัน้ แล้ วแต่กรณี แต่อย่ำงไรก็ดี ในกรณีที่กองทรัสต์ยงั มียอดขำดทุนสะสมอยู่
จะไม่จ่ำยประโยชน์ตอบแทนแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ และมีกำรจัดทำรำยงำนกระทบยอดเงินฝำก
ธนำคำรของบัญชีที่จ่ำยประโยชน์ตอบแทน ติดตำมดำเนินกำรสถำนะเช็คคงค้ ำงและอำนวย
ควำมสะดวกให้ กบั ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในกำรจ่ำยประโยชน์ตอบแทนดังกล่ำว ทังนี
้ ้รำยงำนกระทบ
ยอดเงินฝำกธนำคำรจะจัดทำเป็ นรำยเดือนและถือเป็ นส่วนหนึง่ ในกำรจัดทำงบกำรเงิน
(2.11) ในกรณีที่สญ
ั ญำก่อตังทรั
้ สต์กำหนดให้ ผ้ จู ดั กำรกองทรัสต์สำมำรถเบิกจ่ำยทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์
ได้ กำรเบิกจ่ำยดังกล่ำวกระทำได้ เฉพำะกรณีที่เป็ นกำรเบิกจ่ำยจำกบัญชีเพื่อกำรดำเนินกำรงำน
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และบัญชี ป ระจำวัน (petty cash) ภำยใต้ ว งเงิ นตำมที่ได้ รับอนุมัติจำกทรั สตี ซึ่งผู้จัดกำร
กองทรัสต์เป็ นผู้ที่ได้ รับมอบอำนำจจำกทรัสตีในกำรลงนำมแทนทรัสตีภำยใต้ วงเงินตำมที่ได้ รับ
กำรอนุมตั ิจำกทรัสตี
(2.12) ดำเนินกำรจัดทำและ/หรื อจัดส่งและรั บรองควำมถูกต้ องของข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับกำรบริ หำร
จัดกำรกองทรัสต์ซึ่งอยู่ในควำมรับผิดชอบของผู้จัดกำรกองทรัสต์ตำมสัญญำนี ้ สัญญำก่อตังท
้
รัสต์ และตำมกฎหมำยที่เกี่ ยวข้ อง หรื อตำมที่ทรัสตีเห็นสมควร ให้ แก่ทรั สตีซึ่งรวมถึงไม่จำกัด
เพี ย ง ข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ กำรค ำนวณมู ล ค่ ำ ทรั พ ย์ สิ น สุ ท ธิ ( NAV) รำยงำนประเมิ น มู ล ค่ ำ
อสังหำริ มทรัพย์
(2.13) กำหนดขอบเขตกำรดำเนินงำนหรื อกำรประเมินของผู้ประเมินทรัพย์สิ นในแต่ละปี ให้ รวมถึงกำร
ตรวจสอบสภำพทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ โดยเปรี ยบเทียบกับทรัพย์สินที่ตงอยู
ั ้ ่บริ เวณใกล้ เคียงกัน
และมีลกั ษณะคล้ ำยคลึงกับทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์
(2.14) จัดเตรี ยมแผนเรื่ องเงินกู้ระยะยำวเพื่อใช้ ในกำรชำระหนี ้เงินกู้เดิม (Refinancing) และวงเงิ น
หมุนเวียนระยะสันเพื
้ ่อที่ใช้ ใ นกำรดำเนินกำรในกิจกำร (Working Capital) โดยกำรกู้ยืมเงินนัน้
ผู้จดั กำรกองทรัสต์ต้องมีกำรนำเสนอต่อทรัสตีเพื่อพิจำรณำอนุมตั ิเป็ นกรณีไป โดยให้ เป็ นไปตำม
สัญญำก่อตังทรั
้ สต์
(2.15) ผู้จดั กำรกองทรัสต์มีหน้ ำที่ในกำรจัดให้ มี หรื อจัดทำแผนกำรดำเนินงำน รวมถึงแผนกำรตลำดใน
กำรลงทุนและกำรหำผลประโยชน์ ในทรัพย์ สินของกองทรั สต์ในแต่ละปี โดยแผนดังกล่ำวต้ อง
ได้ รับควำมเห็นชอบจำกทรัสตี
(2.16) ผู้จดั กำรกองทรัสต์อำจจัดจ้ ำงนำยหน้ ำเพื่อมำทำกำรช่วยผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ในกระบวนกำร
จัดหำผู้เช่ำ โดยผู้จัดกำรกองทรัสต์เป็ นผู้รับผิดชอบค่ำใช้ จ่ำยดังกล่ำวเองภำยใต้ ค่ำธรรมเนียม
ผู้จดั กำรกองทรัสต์
(2.17) ในกำรลงทุนทรัพย์สินอื่นที่ไม่ใช่ทรัพย์สินหลัก ทรัสตีจะมอบหมำยให้ ผ้ จู ดั กำรกองทรัสต์เป็ นผู้มี
หน้ ำ ที่ใ นกำรจัดกำรลงทุนทรั พ ย์ สินอื่น ตำมหลักเกณฑ์ ที่ ประกำศ สร. 26/2555 และสัญญำ
ก่ อ ตัง้ ทรั สต์ ก ำหนด แต่ทัง้ นี ้ กำรมอบหมำยดัง กล่ำ วมิ ไ ด้ เ ป็ นกำรตัด สิท ธิ ข องทรั ส ตี ใ นกำร
มอบหมำยให้ ผ้ อู ื่นดำเนินกำรจัดกำรลงทุนในทรัพย์สนิ อื่นที่ไม่ใช่ทรัพย์สนิ หลัก
(3)

หน้ ำที่จำกกำรมอบหมำยงำนบริ หำรจัดกำรอสังหำริ มทรัพย์ ให้ แก่ผ้ ูบริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ (Property
Manager)
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แม้ ผ้ ูจัดกำรกองทรั สต์ จะมอบหมำยงำนบริ ห ำรจัดกำรอสังหำริ มทรั พย์ ให้ แ ก่ผ้ ูบ ริ หำรอสังหำริ มทรั พ ย์
(Property Manager) ที่เป็ นบุคคลภำยนอก ผู้จัดกำรกองทรัสต์ยงั คงต้ องกำกับดูแลกำรปฏิบตั ิงำนของ
ผู้บริ หำรอสังหำริ มทรั พย์ เพื่อรั กษำประโยชน์ ที่ดีที่สุดของกองทรั สต์ และผู้ถือ หน่วยทรั สต์ โดยต้ อ ง
ดำเนินกำรอย่ำงน้ อยดังต่อไปนี ้
(3.1)

กำรคัดเลือกผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์
กำรว่ ำ จ้ ำงผู้บ ริ ห ำรอสัง หำริ ม ทรั พ ย์ จ ำกภำยนอกให้ เ ป็ นผู้บ ริ ห ำรจัด กำรอสัง หำริ ม ทรั พ ย์ ที่
กองทรัสต์เข้ ำไปลงทุน เช่น ดูแลด้ ำนกำรขำย กำรตลำด และกำรบริ หำรงำนประจำวันบน
อสังหำริ มทรัพย์นนั ้ ผู้จดั กำรกองทรัสต์ต้องจัดให้ มีกำรดำเนินกำรอย่ำงน้ อยในเรื่ องต่อไปนี ้
(ก)

มีกำรประเมินและวิเครำะห์ประสบกำรณ์ ชื่อเสียง และผลงำนในอดีตของผู้บริ หำร
อสังหำริ มทรัพย์ ในเรื่ องควำมสำมำรถในกำรจัดหำผู้เช่ำ ผู้ใช้ บริ กำร กำรติดตำมหนี ้
กำรบำรุ งรักษำทรัพย์สินภำยในอำคำร ระบบกำรบริ หำรจัดกำรพื ้นที่ให้ เช่ำ กำรดูแล
ให้ บริ กำรแก่ผ้ เู ช่ำ ระบบควบคุมภำยในเพื่อป้องกันกำรรั่วไหลของรำยได้ และควบคุม
กำรเบิกค่ำใช้ จ่ำยให้ รัดกุม เป็ นต้ น

(ข)

มีกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของอัตรำค่ำตอบแทนของผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ ซึ่ง
ต้ องกำหนดตำมระดับควำมสำมำรถในกำรปฏิบตั ิงำน เพื่อสร้ ำงแรงจูงใจให้ ผ้ บู ริ หำร
อสังหำริ มทรัพย์พยำยำมเพิ่มรำยได้ ให้ แก่กองทรัสต์ เช่น ผลตอบแทนของผู้บริ หำร
อสังหำริ มทรัพย์ขึ ้นอยู่กบั รำยได้ ค่ำเช่ำ และ/หรื อ ค่ำบริ กำรพื ้นที่ที่เรี ยกเก็บได้ จริ งหรื อ
กำไรสุทธิจำกกำรปล่อยเช่ำอสังหำริ มทรัพย์นนั ้ เป็ นต้ น

(ค)

จัดให้ มีกลไกที่ทำให้ กองทรัสต์สำมำรถปรับเปลีย่ นผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ได้ ในกรณีที่
ผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ไม่ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไข หรื อมีผลกำรบริ หำรจัดกำรไม่เป็ นที่น่ำ
พอใจ

(ง)

จัด ให้ มี ร ะบบในกำรติ ด ตำมตรวจสอบและประเมิ น ระบบกำรควบคุม ภำยในของ
ผู้บริ หำรอสังหำริ มทรั พย์ โดยสม่ำเสมอ เพื่อให้ มั่นใจว่ำระบบควบคุมภำยในยังคงมี
ประสิทธิผลและสำมำรถป้องกันกำรทุจริ ตหรื อทำให้ ตรวจพบกำรทุจริ ตหรื อกำรปฏิบตั ิที่
ไม่เป็ นไปตำมระบบได้ โดยง่ำย เช่น กำหนดให้ ผ้ สู อบบัญชีของผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์
ต้ องประเมินระบบกำรควบคุมภำยในของทำงผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ ในระหว่ำงกำร
สอบบัญ ชี และให้ รำยงำนจุด อ่อนหรื อข้ อบกพร่ องในระบบกำรควบคุมภำยในให้
ผู้จดั กำรกองทรัสต์ทรำบ เป็ นต้ น
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ทั ง้ นี ้ ผู้ จั ด กำรกองทรั ส ต์ ต้ องพิ จ ำรณำก ำหนดในสั ญ ญำว่ ำ จ้ ำงให้ ผู้ บริ หำร
อสังหำริ มทรัพย์ต้องรับผิดชอบในควำมเสียหำยที่เกิดขึ ้นกับผลประโยชน์ของกองทรัสต์
อันเนื่องจำกควำมประมำทเลินเล่อของผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ในระบบกำรควบคุมกำร
ปฏิบตั ิงำน
(จ)

(3.2)

ในกรณีที่ผ้ จู ัดกำรกองทรัสต์พบว่ำผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์กระทำกำรหรื อละเว้ นกำร
กระทำกำรอันเป็ นเหตุให้ ขำดควำมน่ำเชื่อถือในกำรปฏิบัติหน้ ำที่ตำมสั ญญำว่ำจ้ ำง
ผู้จดั กำรกองทรัสต์ต้องดำเนินกำรบอกเลิกสัญญำว่ำจ้ ำงผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์รำย
นันเพื
้ ่อที่ผ้ จู ัดกำรกองทรัสต์จะสำมำรถเข้ ำไปดำเนินงำนแทน หรื อคัดเลือกผู้บริ หำร
อสังหำริ มทรัพย์รำยใหม่ เพื่อทดแทนรำยเดิม อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีที่กองทรัสต์มีกำร
กู้ยืมเงินและสัญญำกู้ยืมเงินมีข้อห้ ำมในกำรเปลี่ยนแปลงผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ กำร
เปลี่ยนแปลงผู้บ ริ ห ำรอสัง หำริ มทรั พย์ โดยอำศัยเหตุตำมที่ก ำหนดไว้ จะกระทำได้ ก็
ต่อเมื่อได้ รับควำมเห็นชอบจำกผู้ให้ ก้ ยู ืมเงินของกองทรัสต์

กำรกำกับดูแลกำรปฏิบตั ิงำนของผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์
ให้ ผ้ ูจัด กำรกองทรั สต์ มี ห น้ ำ ที่ ก ำกับ ดูแ ลกำรบริ ห ำรจัด กำรและกำรปฏิ บัติ ง ำนของผู้บ ริ ห ำร
อสังหำริ มทรัพย์ เพื่อรักษำประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของกองทรัสต์และผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยให้ ดำเนินกำร
อย่ำงน้ อยดังต่อไปนี ้
(ก)

ผู้จัดกำรกองทรั สต์ ต้องมีส่วนร่ วมในกำรจัดทำหรื อพิจำรณำอนุ มัติแผนงบประมำณ
ประจำปี ของผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์เพื่อแสดงรำยละเอียดของรำยรับและรำยจ่ำยที่
เกิดขึ ้นค่อนข้ ำงแน่นอนในแต่ละเดือน เพื่อหลีกเลี่ยงรำยจ่ำยที่ไม่พึงประสงค์ กำหนด
เป้ำหมำยกำรจัดหำรำยได้ แต่ละเดือนและแต่ละปี ควบคุมดูแลให้ รำยรับและรำยจ่ำย
เป็ นไปตำมแผนงบประมำณที่ ว ำงไว้ โดยแผนงบประมำณประจ ำปี ของผู้บ ริ ห ำร
อสังหำริ มทรัพย์ต้องได้ รับควำมเห็นชอบจำกทรัสตี

(ข)

ผู้จดั กำรกองทรัสต์ต้องกำหนดเงื่อนไขที่จูงใจให้ ผ้ บู ริ หำรอสังหำริ มทรัพย์พยำยำมเพิ่ม
มูลค่ำและผลตอบแทนให้ แก่กองทรัสต์ และลดควำมเสีย่ งให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์

(ค)

ผู้จดั กำรกองทรัสต์ต้องมีสว่ นร่ วมในกำรพิจำรณำหรื อทบทวนกำรวำงแผนกลยุทธ์ ของ
ผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์เพื่อให้ สำมำรถเพิ่มกำรจัดหำรำยได้ และลดควำมเสี่ยงจำก
ควำมผันผวนของรำยได้ คำ่ เช่ำ และ/หรื อ ค่ำบริ กำรพื ้นที่ให้ แก่กองทรัสต์ และควบคุมให้
ผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ดำเนินกำรให้ เป็ นไปตำมกลยุทธ์ที่วำงไว้
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9.6

(ง)

ผู้จดั กำรกองทรัสต์ต้องมีสว่ นร่วมในกำรพิจำรณำหรื อทบทวนแนวทำงกำรคัดเลือกผู้เช่ำ
และผู้ใช้ บริ กำรรำยใหญ่ หรื อมีสว่ นร่วมในกำรวำงแผนกำรจัดสัดส่วนประเภทธุรกิจของ
ผู้เช่ำของผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์เพื่อจำกัดและควบคุมควำมเสี่ยงหรื อควำมผันผวน
ของรำยได้ คำ่ เช่ำ และ/หรื อ ค่ำบริ กำรพื ้นที่ในแต่ละปี

(จ)

ผู้จัด กำรกองทรั สต์ ต้อ งทบทวนหรื อ มี ส่ว นในกำรก ำหนดนโยบำยค่ำ เช่ ำ และ/หรื อ
ค่ำบริ กำรพื ้นที่เพื่อให้ อตั รำค่ำเช่ำ และ/หรื อ ค่ำบริ กำรพื ้นที่เป็ นไปในอัตรำที่เหมำะสม
ตำมสภำวะตลำดให้ เช่ำและให้ บริ กำรในขณะนัน้

(ฉ)

ผู้จดั กำรกองทรัสต์ต้องตรวจสอบระบบในกำรควบคุมดูแลค่ำใช้ จ่ำยในกำรบำรุ งรักษำ
หรื อ ซ่อ มแซมอุป กรณ์ ห รื อ อำคำร เพื่ อ ให้ ท รั พ ย์ สิน อยู่ใ นสภำพที่ เ ที ย บเคี ย งได้ กับ
อุตสำหกรรม

(ช)

ผู้จดั กำรกองทรัสต์ต้องประเมินควำมเหมำะสมของระบบกำรควบคุมเกี่ยวกับกำรจัดซื ้อ
จัดจ้ ำงของผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์เพื่อให้ กองทรัสต์ได้ รับสินค้ ำหรื อบริ กำรที่ค้ มุ ค่ำกับ
เงินที่จ่ำยไป

(ซ)

ผู้ จั ด กำรกองทรั ส ต์ ต้ องติ ด ตำมและควบคุ ม กำรจั ด เก็ บ รำยได้ ของผู้ บริ หำร
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อให้ กองทรัสต์ได้ รับรำยได้ คำ่ เช่ำ และ/หรื อ ค่ำบริ กำรพื ้นที่ครบถ้ วน

(ฉ)

ผู้จั ด กำรกองทรั ส ต์ ต้ องก ำหนดให้ ผู้ บริ ห ำรอสัง หำริ ม ทรั พ ย์ มี ห น้ ำที่ ติ ด ตำมและ
ควบคุมดูแลให้ ผ้ เู ช่ำและผู้ใช้ บริ กำรจ่ำยชำระค่ำภำษี ต่ำงๆ ให้ ถกู ต้ องตำมที่กฎหมำย
กำหนด

กระบวนการและปั จจัยที่ใช้ พจิ ารณาตัดสินใจลงทุนและการบริหารจัดการกองทรัสต์
ในอนำคต หำกกองทรัสต์จะมีกำรลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์หรื อสิทธิกำรเช่ำอสังหำริ มทรัพย์เพิ่มเติม และมีกำรจัดหำ
ผลประโยชน์จำกอสังหำริ มทรัพย์หรื อสิทธิกำรเช่ำอสังหำริ มทรัพย์ดงั กล่ำว บริ ษัทฯ ในฐำนะผู้จดั กำรกองทรัสต์จะมี
กำรดำเนินกำรให้ เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1)

กำรลงทุนในทรัพย์สนิ หลักและอุปกรณ์โดยทำงตรง
(1.1)

เป็ นกำรลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์เพื่อได้ มำซึ่งกรรมสิทธิ์ หรื อสิทธิ ครอบครอง ทังนี
้ ้ ในกรณีที่เป็ น
กำรได้ มำซึง่ สิทธิครอบครองต้ องเป็ นกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
(ก)

เป็ นกำรได้ มำซึง่ อสังหำริ มทรัพย์ที่มีกำรออก น.ส.3 ก.
337

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิ การเช่าอมตะซัมมิ ทโกรท

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

(ข)

เป็ นกำรได้ มำซึง่ สิทธิกำรเช่ำในอสังหำริ มทรัพย์ที่มีกำรออกตรำสำรแสดงกรรมสิทธิ์หรื อ
สิทธิครอบครองประเภท น.ส.3 ก.

(1.2)

อสังหำริ มทรัพย์ที่ได้ มำต้ องไม่อยู่ในบังคับแห่งทรัพยสิทธิ หรื อมีข้อพิพำทใดๆ เว้ นแต่ผ้ จู ัดกำร
กองทรัสต์และทรัสตีได้ พิจำรณำโดยมีควำมเห็นเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรว่ำ กำรอยูภ่ ำยใต้ บงั คับแห่ง
ทรัพยสิทธิหรื อกำรมีข้อพิพำทนันไม่
้ กระทบต่อกำรหำประโยชน์จำกอสังหำริ มทรัพย์ดงั กล่ำวอย่ำง
มีนยั สำคัญ และเงื่อนไขกำรได้ มำซึ่งอสังหำริ มทรัพย์นนยั
ั ้ งเป็ นประโยชน์แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
โดยรวม

(1.3)

กำรทำสัญญำเพื่อให้ ได้ มำซึ่งอสังหำริ มทรัพย์ต้องไม่มีข้อตกลงหรื อข้ อผูกพันใดๆ ที่อำจมีผลให้
กองทรัสต์ไม่สำมำรถจำหน่ำยอสังหำริ มทรัพย์ในรำคำยุติธรรม (ในขณะที่มีกำรจำหน่ำย) เช่น
ข้ อตกลงที่ให้ สทิ ธิแก่คสู่ ญ
ั ญำในกำรซื ้ออสังหำริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ได้ ก่อนบุคคลอื่น โดยมีกำร
กำหนดรำคำไว้ แน่นอนล่วงหน้ ำ เป็ นต้ น หรื ออำจมีผลให้ กองทรัสต์มีหน้ ำที่มำกกว่ำหน้ ำที่ปกติที่ผ้ ู
เช่ำพึงมีเมื่อสัญญำเช่ำสิ ้นสุดลง

(1.4)

อสังหำริ มทรัพย์ที่ได้ มำต้ องพร้ อมจะนำไปจัดหำประโยชน์คิดเป็ นมูลค่ำรวมกันไม่น้อยกว่ำร้ อยละ
เจ็ดสิบห้ ำ (75) ของมูลค่ำหน่วยทรัสต์ที่ขออนุญำตเสนอขำยเพิ่มเติมรวมทังจ
้ ำนวนเงินกู้ยืม (ถ้ ำมี)
ทังนี
้ ้ กองทรัสต์อำจลงทุนในโครงกำรที่ยงั ก่อสร้ ำงไม่แล้ วเสร็ จได้ โดยมูลค่ำของเงินลงทุนที่จะทำ
ให้ ได้ มำ และใช้ พฒ
ั นำอสังหำริ มทรัพย์ให้ แล้ วเสร็ จเพื่อนำไปจัดหำประโยชน์ ต้ องไม่เกินร้ อยละ
สิบ (10) ของมูลค่ำทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ (ภำยหลังกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ ) และต้ อง
แสดงได้ วำ่ จะมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอเพื่อกำรพัฒนำดังกล่ำว โดยไม่กระทบกับควำมอยู่รอด
ของกองทรัสต์ด้วย

(1.5)

(1.6)

ผ่ำนกำรประเมินมูลค่ำตำมหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(ก)

เป็ นกำรประเมินมูลค่ำอย่ำงเต็มรู ปแบบที่มีกำรตรวจสอบเอกสำรสิทธิและเป็ นไปเพื่อ
วัตถุประสงค์สำธำรณะในกำรเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ลงทุน เป็ นเวลำไม่เกินหก (6) เดือน
ก่อนวันยื่นคำขอ โดยผู้ประเมินมูลค่ำทรัพย์สนิ อย่ำงน้ อยสอง (2) รำย และ

(ข)

ผู้ประเมินมูลค่ำทรั พย์สินตำม (ก) ต้ องเป็ นผู้ประเมินมูลค่ำทรั พย์สินที่ได้ รับควำม
เห็นชอบจำก สำนักงำน ก.ล.ต.

อสังหำริ มทรัพย์ ที่ได้ มำต้ องมีมูลค่ำรวมกันไม่น้อยกว่ำห้ ำร้ อย (500) ล้ ำนบำท ทังนี
้ ้ ในกรณี ที่
จำนวนเงินที่จะได้ จำกกำรระดมทุนผ่ำนกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์น้อยกว่ำมูลค่ำอสังหำริ มทรัพย์
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ที่ ป ระสงค์ จ ะลงทุน บริ ษั ท ฯ ต้ องแสดงได้ ว่ ำ มี แ หล่ง เงิ น ทุน อื่ น เพี ย งพอที่ จ ะท ำให้ ไ ด้ ม ำซึ่ ง
อสังหำริ มทรัพย์ดงั กล่ำว
(1.7)

(2)

ในกรณีที่จะลงทุนเพื่อให้ ได้ มำซึง่ สิทธิครอบครองโดยกำรเช่ำช่วงอสังหำริ มทรัพย์ หรื อ เช่ำอำคำร
หรื อ โรงเรื อน หรื อสิ่งปลูกสร้ ำงที่ผ้ ใู ห้ เช่ำมิได้ เป็ นเจ้ ำของกรรมสิทธิ์ ตำมโฉนดที่ดินหรื อผู้มีสิทธิ
ครอบครองตำมหนังสือรับรองกำรทำประโยชน์ ผู้จดั กำรกองทรัสต์ต้องจัดให้ มีมำตรกำรป้องกัน
ควำมเสีย่ งหรื อกำรเยียวยำควำมเสียหำยที่อำจจะเกิดขึ ้นกับกองทรัสต์อนั เนื่องมำจำกกำรลงทุน
เพื่อให้ ได้ มำซึง่ สิทธิครอบครองโดยกำรเช่ำช่วงอสังหำริ มทรัพย์ หรื อเช่ำอำคำร หรื อโรงเรื อน หรื อ
สิง่ ปลูกสร้ ำงที่ผ้ เู ช่ำมิได้ เป็ นเจ้ ำของกรรมสิทธิ์ เช่น จัดให้ มีบริ ษัทประกันภัยที่ทรัสตียอมรับเป็ นผู้
รับประกันควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ ้นจำกกำรบอกเลิกสัญญำของเจ้ ำของอสังหำริ มทรัพย์ หรื อผู้มี
สิท ธิ ค รอบครองดัง กล่ำว จัด ให้ มีก ำรจ ำนองเพื่ อ เป็ นประกัน กำรปฏิ บัติ ต ำมสัญญำ จัด ให้ มี
ข้ อตกลงกระทำกำรจำกบุคคลที่เกี่ยวข้ องเพื่อรองรับกำรปฏิบตั ิตำมสัญญำ และชดใช้ ค่ำเสียหำย
ให้ แก่กองทรั สต์ จัดให้ มีกำรรั บประกันกำรปฏิบัติตำมสัญญำโดยกำรวำงหลักทรั พย์ เพื่อเป็ น
หลักประกัน จัดให้ มีข้อสัญญำหรื อข้ อตกลงที่ให้ สทิ ธิกองทรัสต์สำมำรถเข้ ำไปแก้ ไขกำรผิดสัญญำ
โดยตรงกับเจ้ ำของกรรมสิทธิ์ได้ เป็ นต้ น และผู้จดั กำรกองทรัสต์ต้องจัดให้ มีกำรเปิ ดเผยควำมเสีย่ ง
ให้ แ ก่ ผ้ ูลงทุน ทรำบ โดยระบุไว้ ในแบบแสดงรำยกำรข้ อ มูลถึ ง ผลกระทบที่อ ำจเกิ ดขึน้ กับ ผล
ประกอบกำรของกองทรั สต์หำกเจ้ ำของกรรมสิทธิ์ ตำมโฉนดที่ดินหรื อผู้มีสิทธิ ครอบครองตำม
หนังสือรับรองกำรทำประโยชน์บอกเลิกสัญญำ

กำรลงทุนในทรัพย์สนิ หลักและอุปกรณ์โดยทำงอ้ อม
(2.1)

จะต้ อ งถื อ หุ้น ในบริ ษั ท ที่ จัด ตัง้ ขึน้ โดยมี วัต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ ด ำเนิ น กำรในลัก ษณะเดี ย วกัน กับ
กองทรัสต์ ไม่น้อยกว่ำร้ อยละเก้ ำสิบเก้ ำ (99) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดและไม่
้
น้อย
กว่ำร้ อยละเก้ ำสิบเก้ ำ (99) ของจำนวนสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทนัน้

(2.2)

แสดงได้ วำ่ มีมำตรกำรหรื อกลไกที่จะทำให้ ทรัสตีและผู้จดั กำรกองทรัสต์สำมำรถดูแลและควบคุม
ให้ บริ ษัทดังกล่ำวมีกำรประกอบกิจกำรเป็ นไปตำมสัญญำก่อตัง้ ทรัสต์ และหลักเกณฑ์ในประกำศ
ทจ. 49/2555 และประกำศอื่นที่เกี่ยวข้ องตำมที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนดในทำนองเดียวกับ
กรณีลงทุนในทรัพย์สนิ หลักและอุปกรณ์โดยทำงตรง

นอกจำกนี ้ วิธีกำรได้ มำซึง่ ทรัพย์สนิ หลักและอุปกรณ์เพิ่มเติมของกองทรัสต์จะต้ องเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้ด้ วย
(1)

ผู้จดั กำรกองทรัสต์จะดำเนินกำรดังต่อไปนี ้ ก่อนกำรได้ มำซึง่ ทรัพย์สนิ หลักแต่ละครัง้
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(ก)

ตรวจสอบหรื อสอบทำน (กำรทำ Due Diligence) ข้ อมูลและสัญญำต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ
ทรัพย์สนิ หลักและอุปกรณ์ (ถ้ ำมี) เช่น ข้ อมูลด้ ำนกำรเงินและกฎหมำย สภำพของอสังหำริ มทรัพย์
ที่ จ ะลงทุน และควำมสำมำรถของกองทรั สต์ ใ นกำรได้ ม ำและถื อ ครองอสัง หำริ ม ทรั พ ย์ ต ำม
กฎหมำยของประเทศนันๆ
้ ในกรณีที่อสังหำริ มทรัพย์ที่จะลงทุนอยู่ในต่ำงประเทศ เป็ นต้ น เพื่อ
ประกอบกำรตัดสินใจลงทุนและกำรเปิ ดเผยข้ อมูลที่ถกู ต้ อง โดยในกรณีที่เจ้ ำของ ผู้ให้ เช่ำ หรื อผู้
โอนสิทธิกำรเช่ำอสังหำริ มทรัพย์เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั กำรกองทรัสต์ ผู้จดั กำรกองทรัสต์
จะจัดให้ มีที่ปรึกษำทำงกำรเงินให้ ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์ข้อมูลดังกล่ำวด้ วย

(ข)

ประเมินมูลค่ำทรัพย์สนิ หลักอย่ำงน้ อยตำมข้ อกำหนดดังนี ้
1.

ผู้ประเมินมูลค่ำทรัพย์สินต้ องเป็ นบุคคลที่ได้ รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน ก.ล.ต.
ตำมประกำศสำนักงำน ก.ล.ต. ที่ เกี่ยวกับกำรให้ ควำมเห็นชอบบริ ษัทประเมินมูลค่ำ
ทรัพย์สนิ และผู้ประเมินหลัก

2.

กำรประเมินมูลค่ำต้ องไม่กระทำโดยผู้ประเมินมูลค่ำทรัพย์สนิ รำยเดียวกันติดต่อกันเกิน
สอง (2) ครัง้

3.

ต้ อ งประเมิ น มูลค่ำ อย่ำงเต็ ม รู ป แบบที่มี ก ำรตรวจสอบเอกสำรสิท ธิ แ ละเป็ นไปเพื่ อ
วัตถุประสงค์สำธำรณะในกำรเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ลงทุน ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
 เมื่อกองทรัสต์จะได้ มำหรื อจำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินหลัก โดยให้ ประเมินล่วงหน้ ำได้
เป็ นเวลำไม่เกินหนึง่ (1) ปี
 เมื่อครบกำหนดสอง (2) ปี นับแต่วนั ที่มีกำรประเมินมูลค่ำเต็มรูปแบบครัง้ ล่ำสุด
 เมื่อปรำกฏเหตุกำรณ์ หรื อกำรเปลีย่ นแปลงใดๆ อันอำจมีผลกระทบต่อกำรด้ อยค่ำ
ของอสังหำริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุนอย่ำงมีนยั สำคัญ
 เมื่อทรัสตี หรื อผู้สอบบัญชีร้องขอ

4.
(ค)

มีกำรสอบทำนกำรประเมินมูลค่ำ ทุกหนึ่ง (1) ปี นับแต่วันที่มีกำรประเมินมูลค่ำเต็ ม
รูปแบบครัง้ ล่ำสุด

ในกรณีที่กองทรัสต์จะลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริ มทรัพย์ในลักษณะที่เป็ นกำรเช่ำช่วง จะจัดให้
มีมำตรกำรป้องกันควำมเสี่ยงหรื อกำรเยียวยำควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ ้นจำกกำรผิดสัญญำเช่ำ
หรื อกำรไม่สำมำรถบังคับตำมสิทธิในสัญญำเช่ำ
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(2)

กำรได้ มำซึง่ ทรัพย์สนิ หลักเพิ่มเติม จะต้ องเป็ นไปตำมข้ อกำหนดดังต่อไปนี ้ด้ วย
(ก)

(ข)

ในด้ ำนสำระของรำยกำร เป็ นธุรกรรมที่เข้ ำลักษณะดังต่อไปนี ้
1.

เป็ นไปตำมสัญญำก่อตังทรั
้ สต์และกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง

2.

เป็ นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของกองทรัสต์

3.

มีควำมสมเหตุสมผลและใช้ รำคำที่เป็ นธรรม

4.

ค่ำใช้ จ่ำยในกำรเข้ ำทำธุรกรรมที่เรี ยกเก็บจำกกองทรัสต์ (ถ้ ำมี) อยู่ในอัตรำที่เป็ นธรรม
และเหมำะสม

5.

ผู้ที่มีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษในกำรเข้ ำทำธุรกรรม ไม่มีส่วนร่ วมในกำรตัดสินใจเข้ ำทำ
ธุรกรรมนัน้

ในด้ ำนระบบในกำรอนุมตั ิ ต้ องผ่ำนกำรดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
1.

ได้ รับ ควำมเห็น ชอบจำกทรั สตีว่ำเป็ นธุ รกรรมที่ เ ป็ นไปตำมสัญ ญำก่อ ตัง้ ทรั สต์ แ ละ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้ องแล้ ว

2.

ในกรณีที่เป็ นกำรได้ มำซึง่ ทรัพย์สนิ หลักที่มีมลู ค่ำตังแต่
้ ร้อยละสิบ (10) ขึ ้นไปของมูลค่ำ
ทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ต้องได้ รับอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำร (Board of Directors)
ของผู้จดั กำรกองทรัสต์ด้วย

3.

ในกรณีที่เป็ นกำรได้ มำซึ่งทรัพย์สินหลักที่มีมูลค่ำตังแต่
้ ร้อยละสำมสิบ (30) ขึ ้นไปของ
มูลค่ำ ทรั พ ย์ สินรวมของกองทรั สต์ ต้ อ งได้ รั บ มติ ของที่ ป ระชุม ผู้ถือ หน่วยทรั สต์ ด้ ว ย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ (3 ใน 4) ของจำนวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยทรัสต์
ที่มำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง

กำรคำนวณมูลค่ำของทรัพย์สินหลักข้ ำงต้ นจะคำนวณตำมมูลค่ำกำรได้ มำซึ่งสินทรัพย์ทงหมด
ั้
ของแต่ละโครงกำรที่ทำให้ กองทรัสต์พร้ อมจะหำรำยได้ ซึ่งรวมถึงทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับโครงกำร
นันด้
้ วย
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(ค)

9.7

กระบวนกำรขอควำมเห็นชอบจำกทรัสตีหรื อกำรขอมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรั สต์ ต้ องกำหนด
หน้ ำที่ของผู้จดั กำรกองทรัสต์และทรัสตีดงั ต่อไปนี ้
1.

หน้ ำที่ของผู้จัดกำรกองทรัสต์ในกำรจัดให้ มีเอกสำรขอควำมเห็นชอบหรื อหนังสือเชิญ
ประชุม แล้ วแต่กรณี ซึ่งแสดงควำมเห็นของตนเกี่ยวกับลักษณะธุรกรรมกำรได้ มำซึ่ง
ทรัพย์สนิ หลักเพิ่มเติม พร้ อมทังเหตุ
้ ผลและข้ อมูลประกอบที่ชดั เจน

2.

หน้ ำที่ของทรัสตีในกำรเข้ ำร่วมประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อให้ ควำมเห็นเกี่ยวกับลักษณะ
ของธุรกรรมในประเด็นว่ำเป็ นไปสัญญำก่อตังทรั
้ สต์และกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องหรื อไม่

ระบบในการติดตามดูแลผลประโยชน์ ของกองทรัสต์
บริ ษัทฯ ในฐำนะผู้จัดกำรกองทรัสต์มีวตั ถุประสงค์หลักที่จะทำให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ได้ รับผลประโยชน์จำกกำรลงทุน
อย่ำ งสม่ ำ เสมอและต่อเนื่ อ งในระยะยำว โดยค ำนึง ถึ งประโยชน์ ที่ ได้ รับ ต่อ กำรพัฒนำและเพิ่ มคุณ ภำพของ
อสังหำริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์เข้ ำลงทุน โดยบริ ษัทฯ จะมีแนวทำงและระบบในกำรติดตำมและดูแลผลประโยชน์จำก
อสังหำริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์จะเข้ ำลงทุน ดังต่อไปนี ้
(1)

บริ ษั ท ฯ และทรั สตี จ ะติ ด ตำมผลกำรด ำเนิ น งำนของกองทรั สต์ ในแต่ละปี โดยกำรเปรี ย บเที ย บกับ
งบประมำณประจำปี รวมถึงผลประกอบกำรของกองทรัสต์ในปี ที่ผ่ำนมำ เพื่อให้ กำรประกอบกำรของ
อสังหำริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์เข้ ำลงทุนได้ รับผลกำไร และในกรณีที่ผลประกอบกำรของอสังหำริ มทรัพย์ที่
กองทรั สต์ เ ข้ ำลงทุนไม่เป็ นไปตำมเป้ำหมำยที่คำดไว้ บริ ษัท ฯ และทรั สตีจะดำเนิ นกำรวิเครำะห์ อย่ำ ง
ละเอียดเพื่อหำสำเหตุ และจะดำเนินกำรร่ วมกับผู้บริ หำรอสังหำริ มทรั พย์อย่ำงใกล้ ชิดในกำรพัฒนำ
แผนงำนในกำรดำเนินงำน เพื่อปรับปรุ งผลกำรดำเนินงำนของอสังหำริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์เข้ ำลงทุน ให้
เป็ นไปตำมเป้ำหมำยหรื อที่คำดกำรณ์ไว้

(2)

บริ ษั ท ฯ และผู้บ ริ ห ำรอสัง หำริ ม ทรั พ ย์ จ ะร่ ว มกัน ในกำรสร้ ำงควำมเจริ ญ เติ บ โตทำงธุ ร กิ จ และพัฒ นำ
ควำมสัมพันธ์ ที่ดีกับลูกค้ ำรำยต่ำงๆ พร้ อมทังบริ
้ หำรจัด กำรให้ อตั รำกำรเช่ำและอัตรำค่ำเช่ำ และ/หรื อ
ค่ำบริ กำรพื ้นที่อยู่ในระดับที่ก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่กองทรัสต์ ในขณะเดียวกัน บริ ษัทฯ และผู้บริ หำร
อสังหำริ มทรั พย์ จะร่ วมกันควบคุมและบริ หำรต้ นทุนด้ ำนกำรตลำดและควำมเสี่ยงเกี่ ยวกับกำรบริ หำร
จัดกำรทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์เข้ ำลงทุน

(3)

บริ ษัทฯ จะร่ วมมือกับผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ในกำรเพิ่มประสิทธิ ภำพในกำรบริ หำรจัดกำรทรัพย์สินที่
กองทรัสต์เข้ ำลงทุน พร้ อมทังมี
้ กำรควบคุมและบริ หำรค่ำใช้ จ่ำยในกำรดำเนินงำน โดยจะไม่ก่อให้ เกิด
ผลกระทบต่อคุณภำพของกำรให้ บริ กำร
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(4)

บริ ษัทฯ และผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์จะทำงำนกันอย่ำงใกล้ ชิด เพื่อเพิ่มศักยภำพของอสังหำริ มทรัพย์ที่
กองทรัสต์เข้ ำลงทุน ซึง่ กำรดำเนินกำรดังกล่ำวจะรวมถึง





กำรกำหนดกลุม่ ลูกค้ ำเป้ำหมำยของอสังหำริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์เข้ ำลงทุน โดยมีกำรปรับเปลี่ยน
กลยุทธ์ ทำงกำรตลำด ระดับกำรให้ บริ กำร และมีกำรกำหนดรำคำค่ำเช่ำและค่ำบริ กำรพื ้นที่ให้ มี
ควำมเหมำะสมกับควำมต้ องกำรของลูกค้ ำในกลุม่ เป้ำหมำยที่กำหนด
กำรดูแลและบำรุงรักษำพื ้นที่ของทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์เข้ ำลงทุน เช่น กำรปรับปรุ งพื ้นที่สำธำรณะ
และพื ้นที่สว่ นกลำง และกำรปรับปรุงพื ้นที่เฉพำะส่วนให้ มีควำมเหมำะสมกับกำรใช้ งำน
กำรปรับปรุ งภำพลักษณ์ของทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้ ำลงทุน กำรบำรุ งรักษำทรัพย์สินดังกล่ำวให้
ได้ มำตรฐำน และกำรซ่อมแซมทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้ ำลงทุนให้ มีควำมเหมำะสมกับกำรใช้ งำน
เพื่อสร้ ำงควำมพึงพอใจให้ แก่ลกู ค้ ำ

(5)

กองทรัสต์และบริ ษัทฯ มีนโยบำยที่จะดำเนินกำรจัดหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์เข้ ำลงทุน โดย
กำรนำพื ้นที่ของทรัพย์สนิ ดังกล่ำวออกให้ เช่ำแก่ผ้ เู ช่ำ รวมถึงให้ บริ กำรต่ำงๆ ที่จำเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับกำร
เช่ำ โดยผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์และบริ ษัทฯ จะเป็ นผู้ดำเนินกำรจัดหำผู้สนใจที่จะเช่ำพื ้นที่ของทรัพย์สินที่
กองทรัสต์เข้ ำลงทุน เพื่อเพิ่มอัตรำกำรเช่ำพื ้นที่โดยกำรโฆษณำผ่ำนสื่อ Internet และช่องทำงกำรจัด
จำหน่ำยที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงกำรให้ เข้ ำชมสถำนที่ของโครงกำร และกำรเจรจำกับผู้ที่สนใจจะเช่ำพื ้นที่
โดยตรง โดยเอกสำรโฆษณำทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์เข้ ำลงทุนจะมีกำรปรับปรุ งให้ ทนั สมัยอยู่เสมอ และมีกำร
เผยแพร่ทำงสือ่ ต่ำงๆ ตำมควำมเหมำะสม

(6)

บริ ษัทฯ จะจัดให้ มีกำรประกันภัย ดังต่อไปนี ้






กำรประกันภัยอย่ำงเพียงพอและเหมำะสมกับส่วนได้ เสียของกองทรัสต์ที่มีต่ออสังหำริ มทรัพย์
หรื อสิทธิกำรเช่ำอสังหำริ มทรัพย์ที่ลงทุน เพื่อคุ้มครองควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ ้นกับกองทรัสต์อนั
เนื่องมำจำกกำรเกิดวินำศภัยต่ออสังหำริ มทรัพย์ดงั กล่ำว โดยกำหนดให้ ผ้ ใู ห้ ก้ ูยืมเงินเป็ นผู้รับ
ผลประโยชน์ในกรณีกองทรัสต์ก้ ยู ืมเงิน หรื อระบุให้ ทรัสตีในนำมของกองทรัสต์เป็ นผู้รับประโยชน์
สำหรับกรณีที่กองทรัสต์ไม่ได้ ก้ ยู ืมเงิน (แล้ วแต่กรณี) ทังนี
้ ้ โดยได้ รับควำมเห็นชอบจำกทรัสตี
กำรประกันภัยควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอกที่อำจได้ รับควำมเสียหำยจำกควำมชำรุ ดบกพร่ อง
ของอำคำร โรงเรื อน หรื อสิ่งปลูกสร้ ำง ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ ใู ห้ เช่ำหรื อผู้ให้ สิทธิในอสังหำริ มทรัพย์ แก่
กองทรัสต์ หรื อผู้เช่ำอสังหำริ มทรัพย์จำกกองทรัสต์ ได้ ทำประกันภัยนันไว้
้ แล้ ว ให้ กองทรัสต์
โดยทรัสตีทำประกันภัยควำมรับผิดเฉพำะกรณีที่กองทรัสต์อำจถูกไล่เบี ้ยให้ ต้องรับผิด
ในระหว่ำงที่อมตะ ซัมมิท กำลังดำเนินกำรตำมสัญญำจะซื ้อจะขำยทรัพย์สนิ ในนิคมอุตสำหกรรม
อมตะนคร จังหวัดชลบุรี สัญญำเช่ำที่ดินและอำคำรในนิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี
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(7)

กำรทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน จะมีกำรดำเนินกำรให้ เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้





9.8

และสัญญำเช่ำที่ดินและอำคำรในนิคมอุตสำหกรรมอมตะซิตี ้ จังหวัดระยอง ในกำรดำเนินกำร
เปลีย่ นแปลงรำยละเอียดในประกันภัยเกี่ยวกับทรัพย์สินที่จะยังคงมีผลใช้ บงั คับภำยหลังจำกจด
ทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์และวันจดทะเบียนกำรเช่ำ อมตะ ซัมมิท ตกลงจะดำเนินกำรตำมสัญญำ
ตกลงกระทำกำร
กำรทำประกันภัยประเภทต่ำงๆ ของกองทรัสต์ ให้ มีกำรเอำประกันภัยตลอดระยะเวลำที่กองทรัสต์
โดยทรัสตีมีกรรมสิทธิ์หรื อสิทธิครอบครองในอสังหำริ มทรัพย์นนๆ
ั้

ในกำรทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ ในฐำนะผู้จดั กำรกองทรัสต์จะดำเนินกำรให้
เป็ นไปตำมสัญญำก่อตังทรั
้ สต์และกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของ
กองทรัสต์
ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันจะต้ องเป็ นธุรกรรมที่ใช้ รำคำที่มีควำมสมเหตุสมผลและเป็ นธรรม
บุคคลที่มีส่วนได้ เสียกับกำรทำธุรกรรมไม่ว่ำทำงตรงหรื อทำงอ้ อมจะต้ องไม่เข้ ำมำมีส่วนร่ วมใน
กำรพิจำรณำและตัดสินใจเข้ ำทำธุรกรรม
กำรคิดค่ำใช้ จ่ำยที่เกิดจำกกำรเข้ ำทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันต้ องใช้ รำคำและอัตรำที่เป็ น
ธรรมและมีควำมสมเหตุสมผล

ค่ าตอบแทนผู้จัดการกองทรัสต์
ตลอดระยะเวลำแห่งสัญญำแต่งตังผู
้ ้ จดั กำรกองทรัสต์ ผู้จดั กำรกองทรัสต์จะได้ รับค่ำธรรมเนียมสำหรับกำรปฏิบตั ิ
หน้ ำที่ในกำรเป็ นผู้จดั กำรกองทรัสต์ ดังนี ้
(1)

ค่ำธรรมเนียมพื ้นฐำนไม่เกิน 0.4% ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์โดยจะมีกำรกำหนดอัตรำขัน้
ต่ำที่ 8 ล้ ำนบำทต่อปี (ไม่รวมภำษี มลู ค่ำเพิ่ม)

(2)

ค่ำธรรมเนียมพิเ ศษ (Incentive) ไม่เกิ น 0.25% ต่อปี ของมูลค่ำทรั พย์ สินสุทธิ ของกองทรั สต์ (ไม่รวม
ภำษี มูลค่ำเพิ่ม) โดยชำระให้ เป็ นรำยปี เมื่อปรำกฏว่ำประโยชน์ตอบแทนไม่รวมส่วนลดทุนในรอบปี บัญชี
ล่ำสุดต่อหน่วยมำกกว่ำร้ อยละสำม (3) ของประโยชน์ตอบแทนในรอบปี บัญชีก่อนหน้ ำ โดยรอบปี บัญชีก่อน
หน้ ำจะต้ องมีจำนวนเดือนเท่ำกับ 12 เดือน

(3)

ค่ำธรรมเนียมในกำรได้ มำซึง่ ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ (Acquisition Fee) ไม่เกิน 1.0% ของมูลค่ำทรัพย์สินที่
ได้ มำของกองทรัสต์ (ไม่รวมภำษี มูลค่ำเพิ่ม) โดยไม่รวมถึงทรัพย์สินหลักที่ลงทุนครัง้ แรกและทรัพย์สินที่
กองทรัสต์ได้ มำจำกบริ ษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี ้ บิลท์ จำกัด หรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัท อมตะ ซัมมิท
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เรดดี ้ บิลท์ จำกัด โดยทรัสตีซึ่งกระทำในนำมของกองทรัสต์จะนำค่ำธรรมเนียมที่ต้อ งชำระตำมข้ อนี ้ ไม่ว่ำ
ทังหมดหรื
้
อบำงส่วนไปหักกลบลบหนี ้อื่นใดไม่ได้ ทังนี
้ ้ จะชำระให้ เมื่อปรำกฎว่ำกองทรัสต์ได้ มำซึ่งทรัพย์สิน
แล้ ว
9.9

วิธีการและเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผู้จัดการกองทรัสต์
(1)

เหตุในกำรเปลีย่ นแปลงผู้จดั กำรกองทรัสต์
เหตุในกำรเปลีย่ นแปลงผู้จดั กำรกองทรัสต์มีดงั ต่อไปนี ้ อย่ำงไรก็ดี กำรเปลี่ยนแปลงผู้จดั กำรกองทรัสต์โดย
ชอบไม่เป็ นเหตุให้ ผ้ จู ดั กำรกองทรัสต์เกิดสิทธิเรี ยกร้ องต่อทรัสตีเพื่อควำมเสียหำยใดๆ

(2)

(1.1)

ผู้จดั กำรกองทรัสต์ลำออกตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ในสัญญำก่อตังทรั
้ สต์ หรื อสัญญำแต่งตัง้
ผู้จดั กำรกองทรัสต์

(1.2)

ผู้จัดกำรกองทรัสต์ถูกถอดถอนจำกกำรทำหน้ ำที่ ตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ในสัญญำก่อตัง้
ทรัสต์ หรื อสัญญำแต่งตังผู
้ ้ จดั กำรกองทรัสต์

(1.3)

สำนักงำน ก.ล.ต. สัง่ เพิกถอนกำรให้ ควำมเห็นชอบเป็ นผู้จดั กำรกองทรัสต์ หรื อสัง่ พักกำรปฏิบตั ิ
หน้ ำที่ของผู้จดั กำรกองทรัสต์เป็ นเวลำเกินกว่ำเก้ ำสิบ (90) วัน ทังนี
้ ้ ตำมประกำศ สช. 29/2555

(1.4)

ผู้จดั กำรกองทรัสต์สิ ้นสภำพนิติบุคคล หรื อชำระบัญชี หรื อถูกพิทกั ษ์ ทรัพย์ ไม่ว่ำจะเป็ นคำสัง่
พิทกั ษ์ ทรัพย์เด็ดขำดหรื อไม่ก็ตำม

กำรถอดถอนจำกกำรทำหน้ ำที่
(2.1)

เมื่อปรำกฏว่ำผู้จดั กำรกองทรัสต์มิได้ บริ หำรจัดกำรกองทรัสต์ตำมหน้ ำที่ให้ ถกู ต้ อง และครบถ้ วน
ตำมที่กำหนดไว้ ในสัญญำก่อตังทรั
้ สต์ และสัญญำแต่งตังผู
้ ้ จดั กำรกองทรัสต์ พ.ร.บ. ทรัสต์หรื อ
ประกำศของสำนักงำน ก.ล.ต. หรื อประกำศที่เกี่ยวข้ องอื่นใด และกำรไม่ปฏิบตั ิหน้ ำที่นนั ้ ทรัสตี
เห็นว่ำเป็ นกำรก่อหรื อ อำจก่อให้ เกิ ดควำมเสียหำยอย่ำงร้ ำยแรงต่อกองทรั สต์ และ/หรื อผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ และไม่สำมำรถเยียวยำควำมเสียหำยนันได้
้ ภำยในระยะเวลำหกสิบ (60) วัน นับแต่
วันที่ทรัสตีแจ้ งให้ ผ้ จู ดั กำรกองทรัสต์ทรำบถึงเหตุดงั กล่ำว

(2.2)

ปรำกฏข้ อเท็จจริ งต่อทรัสตีว่ำผู้จดั กำรกองทรัสต์มี ลกั ษณะไม่เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ในหมวด 1
หรื อฝ่ ำฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์ในหมวด 2 ตำม ประกำศ สช. 29/2555 และไม่ปฏิบตั ิ
ตำมคำสัง่ ของสำนักงำน ก.ล.ต. หรื อปฏิบตั ิตำมคำสัง่ แต่ไม่สำมำรถแก้ ไขได้ ภำยในระยะเวลำที่
สำนักงำน ก.ล.ต. กำหนด
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(2.3)

ปรำกฏข้ อเท็จจริ งว่ำกำรให้ ควำมเห็นชอบเป็ นผู้จดั กำรกองทรัสต์ของสำนักงำน ก.ล.ต. สิ ้นสุดลง
และผู้จดั กำรกองทรัสต์ไม่ได้ รับกำรต่ออำยุกำรให้ ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน ก.ล.ต.

กำรถอดถอนจำกกำรท ำหน้ ำ ที่ ผ้ ูจัด กำรกองทรั สต์ ไม่ตัด สิท ธิ ข องกองทรั สต์ ใ นกำรที่ จ ะได้ รั บ ชดใช้ ค่ำ เสีย หำย
ค่ำใช้ จ่ำยต่ำงๆ อันเกิดขึ ้นจำกกำรที่ผ้ จู ดั กำรกองทรัสต์ผิดสัญญำ
(3)

กำรลำออก และหน้ ำที่ภำยหลังกำรลำออกของผู้จดั กำรกองทรัสต์
(3.1)

กำรลำออกของผู้จดั กำรกองทรัสต์
หำกผู้จัดกำรกองทรั สต์ ประสงค์ ที่จะลำออก ให้ แจ้ งกำรลำออกเป็ นหนังสือให้ ผ้ รู ั บประโยชน์
และทรัสตีทรำบล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำหนึ่งร้ อยยี่สิบ (120) วันก่อนวันที่กำหนดให้ กำรลำออกมีผล
ใช้ บงั คับ ทังนี
้ ้ ต้ องไม่ก่อให้ เกิดควำมเสียหำยแก่ผ้ รู ับประโยชน์และต่อทรัสตี และในระหว่ำงที่กำร
ลำออกยังไม่มีผลใช้ บงั คับนัน้ ให้ ผ้ จู ดั กำรกองทรัสต์ให้ ควำมช่วยเหลือตำมสมควรแก่ทรัสตีในกำร
แต่งตังบุ
้ คคลใหม่ซึ่งมีคุณสมบัติและได้ รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน ก.ล.ต. ให้ เป็ นผู้จดั กำร
กองทรัสต์แทนที่ผ้ จู ดั กำรกองทรัสต์รำยเดิม โดยในระหว่ำงที่ทรัสตียงั ไม่สำมำรถแต่งตังผู
้ ้ จดั กำร
กองทรัสต์รำยใหม่ได้ นนั ้ ให้ ผ้ จู ดั กำรกองทรัสต์รำยเดิมทำหน้ ำที่ต่อไปจนกว่ำผู้จดั กำรกองทรัสต์
รำยใหม่จะสำมำรถเข้ ำปฏิบตั ิหน้ ำที่เป็ นผู้จัดกำรกองทรัสต์ได้ อย่ำงสมบูรณ์ ตำมสัญญำก่อตัง้
กองทรัสต์

(3.2)

หน้ ำที่ภำยหลังกำรลำออก
ภำยหลังจำกที่ผ้ จู ดั กำรกองทรัสต์ยื่นหนังสือลำออกแล้ ว ให้ ผ้ จู ดั กำรกองทรัสต์มีหน้ ำที่ดงั ต่อไปนี ้
(ก)

ส่งมอบงำน ระบบงำน รำยชื่อลูกค้ ำ บัญชี เอกสำร และข้ อมูลใดๆ ที่เกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิ
หน้ ำที่เป็ นผู้จดั กำรกองทรัสต์ ไม่วำ่ จะเป็ นข้ อมูลที่เป็ นควำมลับทำงกำรค้ ำหรื อไม่ก็ตำม
ให้ แก่ทรัสตี และ/หรื อ ผู้จดั กำรกองทรัสต์รำยใหม่ตลอดจนดำเนินกำรใดๆ ตำมที่ทรัสตี
ร้ องขอตำมสมควรเพื่อ ให้ ผ้ ูจัดกำรกองทรั สต์ รำยใหม่สำมำรถเข้ ำปฏิบั ติห น้ ำ ที่เ ป็ น
ผู้จั ด กำรกองทรั ส ต์ ไ ด้ อ ย่ ำ งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ประโยชน์ สูง สุด ของกองทรั ส ต์ แ ละผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์โดยรวม

(ข)

ไม่ดำเนินกำรหรื อประกอบธุรกิจที่มีลกั ษณะเหมือนหรื อคล้ ำยกับ หรื อที่มีลกั ษณะเป็ น
กำรแข่งขันกันกับธุรกิจของกองทรัสต์เป็ นระยะเวลำสอง (2) ปี อนึ่ง หน้ ำที่ในข้ อนี ้ ให้
รวมถึงกำรไม่ชักชวน ติดต่อ หรื อดำเนินกำรใดๆ โดยมีวตั ถุประสงค์หรื อเป็ นผลให้
ผู้จดั กำรกองทรัสต์ที่ลำออกหรื อผู้จัดกำรกองทรัสต์ในกรณีที่สญ
ั ญำก่อตังทรั
้ สต์สิ ้นสุด
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ลงมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับลูกค้ ำปั จจุบนั ของกองทรัสต์ในลักษณะที่เป็ นกำรแข่งขัน
กับธุรกิจของกองทรัสต์

(4)

(ค)

เก็บรักษำควำมลับทำงกำรค้ ำของกองทรัสต์โดยไม่เผยแพร่ข้อมูล แบบร่ำง บัญชีรำยชื่อ
ลูกค้ ำ และเอกสำรอื่นใดที่มีสำระสำคัญเป็ นควำมลับทำงกำรค้ ำของกองทรัสต์ต่อ
บุคคลภำยนอกโดยไม่ได้ รับควำมยินยอมเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำกทรัสตีเสียก่อนเว้ น
แต่เป็ นกำรเปิ ดเผยข้ อมูลต่อหน่วยงำนรำชกำรตำมข้ อกำหนดของกฎหมำย หรื อกำร
เปิ ดเผยข้ อมูลที่เป็ นสำธำรณะอยูใ่ นขณะที่มีกำรเปิ ดเผยหรื อเผยแพร่ เว้ นแต่เป็ นกรณีที่
ได้ ระบุไว้ ในสัญญำก่อตังทรั
้ สต์ หรื อจะได้ รับอนุญำตเป็ นลำยลักษณ์ อกั ษรจำกทรัสตี
หรื อเป็ นกรณีที่ต้องปฏิบัติตำมพ.ร.บ.หลักทรัพย์ ประกำศสำนักงำน ก.ล.ต. หรื อ
กฎหมำยอื่นใด หรื อกฎ หรื อระเบียบ หรื อคำสัง่ ใดๆ ที่ออกโดยชอบด้ วยกฎหมำย หรื อ
กรณีที่ต้องปฏิบตั ิตำมคำสัง่ ของหน่วยงำนใดๆที่เกี่ยวข้ อง

(ง)

ดำเนินกำรอื่นใดตำมสมควรเพื่อให้ ผ้ จู ดั กำรกองทรัสต์รำยใหม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ ำที่ได้
อย่ำงต่อเนื่องตำมสัญญำก่อตังทรั
้ สต์

วิธีกำรแต่งตังผู
้ ้ จดั กำรกองทรัสต์รำยใหม่
ให้ ทรัสตีขอมติผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เพื่อแต่งตังผู
้ ้ จดั กำรกองทรัสต์รำยใหม่ภำยในหกสิบ (60) วันนับแต่วนั ที่ทรัส
ตีถอดถอนผู้จดั กำรกองทรัสต์ และแต่งตังบุ
้ คคลที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์มีมติเห็นชอบภำยในสำมสิบ (30) วันนับ
แต่วนั ที่ได้ รับมติ ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ขอมติแล้ ว แต่ไม่ได้ รับมติ ให้ ทรัสตีดำเนินกำรแต่งตังผู
้ ้ จดั กำรกองทรัสต์รำย
ใหม่ได้ เองโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม

9.10

การบริหารจัดการกองทรัสต์ อ่ นื
ในปั จจุบนั บริ ษัทฯ ในฐำนะผู้จดั กำรกองทรั สต์ไม่ได้ มีกำรบริ หำรจัดกำรกองทรัสต์อื่นแต่อย่ำงใด ทังนี
้ ้ ในกำรปฏิบตั ิ
หน้ ำที่ของทรัสตีและผู้จัดกำรกองทรัสต์ตำมสัญญำก่อตังทรั
้ สต์และสัญญำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง ทรัสตีและผู้จัดกำร
กองทรัสต์มีหน้ ำที่ใช้ ควำมระมัดระวังตำมสมควรในกำรดำเนินกำรเพื่อป้องกันควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ระหว่ำง
กองทรัสต์กบั ทรัสตีหรื อผู้จดั กำรกองทรัสต์ โดยให้ มีกำรดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
(1)

ทรัสตีและผู้จดั กำรกองทรัสต์ต้องไม่มีผลประโยชน์อื่นที่อำจขัดแย้ งกับผลประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของกองทรัสต์
และหำกมีกรณีที่อำจก่อให้ เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ ต้ องสำมำรถแสดงได้ ว่ำมีกลไกที่จะทำให้
เชื่อมัน่ ได้ วำ่ กำรบริ หำรจัดกำรกองทรัสต์จะเป็ นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของกองทรัสต์และผู้ถือหน่วยทรัสต์
โดยรวม
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9.11

(2)

ในกรณีที่ผ้ จู ดั กำรกองทรัสต์มีกำรจัดกำรกองทรัสต์อื่นอยู่ด้วย ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ที่ขออนุญำต
เสนอขำยหน่วยทรัสต์ ต้ องไม่เป็ นประเภทเดียวกับทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์อื่นนัน้ เว้ นแต่กองทรัสต์อื่น
เป็ นกองทรัสต์ที่แปลงสภำพมำจำกกองทุนรวมอสังหำริ มทรัพย์

(3)

กองทรัสต์จะไม่เข้ ำทำรำยกำรใดที่อำจส่งผลให้ ทรัสตีไม่สำมำรถทำหน้ ำที่ได้ อย่ำงเป็ นอิสระ เช่น กำรซื ้อ
อสังหำริ มทรัพย์จำกบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตีซึ่งอำจทำให้ ทรัสตีไม่สำมำรถให้ ควำมเห็นเกี่ยวกับกำร
ตรวจสอบและสอบทำน รวมถึงกำรทำ Due Diligence ของผู้จดั กำรกองทรัสต์ได้ อย่ำงเป็ นอิสระ

การมอบหมายหน้ าที่ในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ ให้ แก่ ผ้ บู ริหารอสังหาริมทรัพย์
เมื่อมีกำรจัดตังกองทรั
้
สต์แล้ วเสร็ จ บริ ษัทฯ ในฐำนะผู้จดั กำรกองทรัสต์จะกำหนดกลยุทธ์ ในกำรบริ หำรจัดกำรและ
จัดหำผลประโยชน์จำกอสังหำริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุน และมอบหมำยให้ อมตะ ซัมมิทซึ่งจะทำหน้ ำที่เป็ นผู้บริ หำร
อสังหำริ มทรัพย์ (Property Manager) ของกองทรัสต์ปฏิบตั ิตำมกลยุทธ์ กำรบริ หำรจัดกำรอสังหำริ มทรัพย์ ตำมที่
ผู้จัดกำรกองทรัสต์กำหนดเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของกองทรัสต์และผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวมภำยใต้ สญ
ั ญำแต่งตัง้
ผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์สญ
ั ญำก่อตังทรั
้ สต์ กฎหมำยและประกำศที่เกี่ยวข้ อง
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10.

ทรัสตี

10.1

ข้ อมูลทั่วไป
 ชื่อ:บริ ษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน กสิกรไทย จำกัด
 สถำนที่ตงส
ั ้ ำนักงำนใหญ่:
400/22 อำคำรธนำคำรกสิกรไทย ชัน้ 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400
 ประเภทธุรกิจ:บริ ษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุนและทรัสตี
 โทรศัพท์: 0-2673-3999
โทรสำร: 0-2673-3900
Homepage: http://www.kasikornasset.com

10.2

ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้ อง
ทรัสตีได้ รับใบอนุญำตประกอบธุรกิจทรัสตีจำกสำนักงำน ก.ล.ต. ในวันที่ 18 กันยำยน พ.ศ. 2556

10.3

หน้ าที่และความรับผิดชอบในการเป็ นทรัสตี
ทรั สตีมีหน้ ำที่ในกำรจัดกำรกองทรั สต์ด้วยควำมซื่อสัตย์ สจุ ริ ตและระมัดระวังเยี่ยงผู้มีวิ ชำชี พ รวมทัง้ ด้ วยควำม
ชำนำญ โดยปฏิบตั ิต่อผู้รับประโยชน์อย่ำงเป็ นธรรมเพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้รับประโยชน์ และเป็ นไปตำมสัญญำ
ก่อตังทรั
้ สต์ ตลอดจนกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง และข้ อผูกพันที่ได้ ให้ ไว้ เพิ่มเติมแก่ผ้ ลู งทุน (ถ้ ำมี) หน้ ำที่ที่สำคัญของทรัสตี
ตำมที่ได้ กำหนดไว้ ในร่ำงสัญญำก่อตังทรั
้ สต์ ได้ แก่
(1)

ติดตำม ดูแลและตรวจสอบให้ ผ้ จู ดั กำรกองทรัสต์ หรื อผู้ได้ รับมอบหมำยรำยอื่น (ถ้ ำมี) ดำเนินกำรบริ หำร
จัดกำรกองทรัสต์ให้ เป็ นไปตำมสัญญำก่อตังทรั
้ สต์และกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง

(2)

รำยงำนต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. รวมตลอดจนดำเนินกำรแก้ ไข ยับยัง้ หรื อเยียวยำควำม
เสียหำยที่เกิดขึ ้นแก่กองทรัสต์ตำมที่เห็นสมควร กรณีที่ผ้ จู ดั กำรกองทรัสต์กระทำกำร หรื องดเว้ นกระทำกำร
จนก่อให้ เกิดควำมเสียหำยแก่กองทรัสต์ หรื อไม่ปฏิบตั ิหน้ ำที่ตำมสัญญำและกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง

(3)

เข้ ำร่ ว มประชุม ในกำรประชุม ผู้ ถ ือ หน่ว ยทรั ส ต์ท ุก ครั ง้ โดยหำกต้ อ งมีก ำรขอมติที ่ป ระชุม ผู้ ถ ือ
หน่วยทรัสต์ทรัสตีจะต้ อ งตอบข้ อซักถำม และให้ ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรว่ำเป็ นไปตำมสัญญำ
ก่อ ตัง้ ทรั สต์ หรื อ กฎหมำยที่ เ กี่ ย วข้ องหรื อไม่ รวมทัง้ ทัก ท้ วงและแจ้ ง ให้ ผ้ ูถื อหน่ว ยทรั สต์ ท รำบว่ำ กำร
ดำเนินกำรดังกล่ำวไม่สำมำรถกระทำได้ หำกไม่เป็ นไปตำมสัญญำก่อตังทรั
้ สต์หรื อกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง
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(4)

จัดกำรกองทรัสต์ตำมควำมจำเป็ นเพื่อป้องกัน ยับยัง้ หรื อจำกัดมิให้ เกิดควำมเสียหำยอย่ำงร้ ำยแรงต่อ
ประโยชน์ของกองทรัสต์หรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวมกรณีที่ผ้ จู ดั กำรกองทรัสต์ไม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ ำที่ได้
รวมทังมี
้ อำนำจในกำรจัดให้ มีผ้ จู ดั กำรกองทรัสต์รำยใหม่

(5)

จัดทำรำยงำนเสนอต่อผู้ถือหน่วยทรั สต์ พร้ อมกับรำยงำนประจำปี ของกองทรั สต์ ซึ่งจัดทำโดยผู้จัดกำร
กองทรัสต์ โดยรำยงำนระบุวำ่ ทรัสตีมีควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิงำนของผู้จดั กำรกองทรัสต์ในกำรบริ หำร
จัดกำรกองทรัสต์ว่ำเป็ นอย่ำงไรสอดคล้ องกับข้ อกำหนดแห่งสัญญำก่อตังทรั
้ สต์ รวมทังกฎหมำยประกำศ
้
และข้ อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องหรื อไม่

ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยทรัสต์สำมำรถดูรำยละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตอำนำจหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของทรัสตีในสัญญำ
ก่อตังทรั
้ สต์
10.4

ค่ าธรรมเนียมที่ได้ รับจากการทาหน้ าที่เป็ นทรัสตี
เป็ นไปตำมที่กำหนดในส่วนที่ 2 ข้ อ 11 หัวข้ อ ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้ จ่ำยที่เรี ยกเก็บจำกกองทรัสต์
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11.

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์
ตารางที่ 53: ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายของ
กองทรัสต์

 ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้ จำ่ ย
ทังหมดที
้
่จำ่ ยเป็ นรำยปี ซึง่ ไม่
รวมถึงค่ำธรรมเนียมและ
ค่ำใช้ จำ่ ยทังหมดที
้
จ่ ่ำยรำยครัง้
(เมื่อมีกำรเพิ่มทุนหรื อได้ มำซึง่
ทรัพย์สนิ )

เพดาน
% ของ NAV
ต่ อปี หรือ
ภายหลังการ
ทาธุรกรรมใน
แต่ ละครัง้
ไม่เกิน 5.0%

 ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้ จำ่ ย
ทังหมดที
้
่จำ่ ยรำยครัง้ (เมื่อมีกำร
เพิ่มทุนหรื อได้ มำซึง่ ทรัพย์สนิ )

ไม่เกิน 8.0%

 ค่ำธรรมเนียมผู้จดั กำรกองทรัสต์

0.5%

0.75%
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อัตราที่คาดว่ าจะเรียกเก็บ
(ไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิ่ม)

รอบและ
ระยะเวลาที่เรียก
เก็บ

อัตราพืน้ ฐาน : ไม่เกิน 0.4%
รำยเดือน
ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิ
ของกองทรัสต์โดยจะมีกำร
กำหนดอัตรำขันต
้ ำ่ ที่ 8ล้ ำนบำท
ต่อปี
ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม พิ เ ศ ษ
กรณีผลกำร
(Incentive) : ไม่เกิน 0.25% ต่อ ดำเนินงำนเป็ นไป
ปี ของมูลค่ำ ทรั พ ย์ สิน สุท ธิ ข อง ตำมทีก่ ำหนด
กองทรั ส ต์ ซึ่ ง จะได้ รั บ ต่ อ เมื่ อ
ประโยชน์ ต อบแทนในปี บัญ ชี
ล่ำสุด ต่อหน่วยมำกกว่ำ 3.0%
ของประโยชน์ ต อบแทนในปี
บัญ ชี ก่ อ นหน้ ำ ไม่ร วมส่ว นลด
ทุน
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ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายของ
กองทรัสต์

 ค่ำธรรมเนียมทรัสตี และผู้เก็บ
รักษำทรัพย์สนิ

 ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียน

เพดาน
% ของ NAV
รอบและ
ต่ อปี หรือ
อัตราที่คาดว่ าจะเรียกเก็บ
ระยะเวลาที่เรียก
ภายหลังการ
(ไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิ่ม)
เก็บ
ทาธุรกรรมใน
แต่ ละครัง้
ค่ าธรรมเนียมในการได้ มาซึ่ง กรณีเพิ่มทุน หรื อ
1.0%
ท รั พ ย์ สิ น ข อ ง ก อ ง ท รั ส ต์ ได้ มำซึง่ ทรัพย์สนิ
(Acquisition fee) :
ไม่เกิน 1.0% ของมูลค่ำ
ทรัพย์สนิ ที่ได้ มำของกองทรัสต์
โดยไม่รวมถึงทรัพย์สนิ หลักที่
ลงทุนครัง้ แรกและทรัพย์สนิ ที่
กองทรัสต์ได้ มำจำกอมตะ ซัม
มิท หรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของ
อมตะ ซัมมิท
1.0%
ไม่เกิน 0.40% ต่อปี ของมูลค่ำ
รำยเดือน
ทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์โดย
จะมีกำรกำหนดอัตรำขันต
้ ่ำที่ 8
ล้ ำนบำทต่อปี
0.5%
ไม่เกิน 0.05% ต่อปี ของเงินทุน
รำยเดือน
จดทะเบียนของกองทรัสต์
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เพดาน
% ของ NAV
รอบและ
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายของ
ต่ อปี หรือ
อัตราที่คาดว่ าจะเรียกเก็บ
ระยะเวลาที่เรียก
กองทรัสต์
ภายหลังการ
(ไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิ่ม)
เก็บ
ทาธุรกรรมใน
แต่ ละครัง้
3.0%
อัตราพืน้ ฐาน: ตำมทีก่ ำหนด
รำยไตรมำส
 ค่ำธรรมเนียมผู้บริ หำร
ในร่ำงสัญญำแต่งตังผู
้ ้ บริ หำร
อสังหำริ มทรัพย์
อสังหำริ มทรัพย์ แต่ทงนี
ั้ ้
(ซึง่ ประกอบด้ วย ค่ำใช้ จ่ำยในกำร
ค่ำธรรมเนียมดังกล่ำวจะมี
ดูแลบริ หำรจัดกำร ซ่อมแซมและ
มูลค่ำไม่เกิน 50 ล้ ำนบำท ต่อปี
บำรุงรักษำทรัพย์สนิ ในส่วนที่ไม่
ค่ าธรรมเนียมพิเศษ
1.0%
กรณีที่ผลกำร
เป็ นสำระสำคัญ (Minor Repair
10
(Incentive): ไม่เกิน 0.15% ต่อ ดำเนินงำนเป็ นไป
and Maintenance) ค่ำ
ปี ของมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิของ
ตำมทีก่ ำหนด
คอมมิชชัน่ ค่ำบริกำรรักษำควำม
กองทรัสต์ (NAV) เมื่อกองทรัสต์
ปลอดภัย ค่ำโฆษณำและส่งเสริม
มีกำไรขันต้
้ นย้ อนหลัง 3 ปี เฉลีย่
กำรขำย ค่ำเบี ้ยประกัน ค่ำบำรุง
เพิ่มขึ ้นมำกกว่ำร้ อยละ 7 ต่อปี
สำธำรณูปโภคส่วนกลำง และค่ำ
(คำนวณทุก 3 ปี )
ภำษี โรงเรื อน)
 ค่ำใช้ จำ่ ยอื่น ๆ
(1) ค่ ำ ธ ร ร ม เ นี ย ม แ ล ะ
ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในกำรด ำรง
สถำนะเป็ นหลักทรัพย์จด
ท ะ เ บี ย น ใ น ต ล ำ ด
หลักทรัพย์

ตำมทีจ่ ่ำยจริ ง

10

ในอัตรำไม่เกิน 0.05% ของทุน
ชำระแล้ ว

รำยปี

ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรดูแลบริ หำรจัดกำร ซ่อมแซมและบำรุงรักษำทรัพย์สินในส่วนที่ไม่เป็ นสำระสำคัญ (Minor Repair and Maintenance) หมำยถึง
ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรซ่อมแซมบำรุงรักษำ ปรับปรุงและเปลี่ยนทรัพย์สิน ในส่วนที่นอกเหนือจำกกำรซ่อมแซมและบำรุงรักษำอสังหำริมทรัพย์ในส่วนที่เป็ น
สำระสำคัญ ซึง่ รวมถึงกำรซ่อมแซม บำรุงรักษำ ปรับปรุงและเปลี่ยนทรัพย์สิน ที่อยูน่ อกเหนือแนวขอบเขตของอำคำรหลัก เช่น รัว้ , ลำนจอดรถ, ทำง
เท้ ำ, ถนน, ป้อมยำม, พื ้นที่สีเขียว เป็ นต้ นฯ รวมทัง้ ซ่อมแซม บำรุงรักษำ ปรับปรุงและเปลี่ยนทรัพย์สินในอำคำรอื่นๆ และระบบต่ำงๆ ที่อยู่ภำยนอก
อำคำรหลัก กำรดูแลรักษำควำมสะอำด กำรดูแลรักษำสวนและภูมิทศั น์ กำรรักษำควำมปลอดภัย กำรดูแลบำรุงรักษำวัสดุอปุ กรณ์ต่ำงๆ ภำยใน
อำคำรหลัก และภำยนอกอำคำรโรงงำน ทังนี
้ ้ กำรซ่อมแซม บำรุงรักษำ ปรับปรุงและเปลี่ยนทรัพย์สิน จะต้ องทำให้ ทรัพย์สินอยู่ในสภำพที่ใช้ งำนได้
ไม่แตกต่ำงไปจำกเดิม
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เพดาน
% ของ NAV
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายของ
ต่ อปี หรือ
กองทรัสต์
ภายหลังการ
ทาธุรกรรมใน
แต่ ละครัง้
(2) ค่ ำ ธ ร ร ม เ นี ย ม แ ล ะ ตำมทีจ่ ่ำยจริ ง
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรสอบบัญชี
และกำรตรวจสอบภำยใน
(3) ค่ ำ ธรรมเนี ย ม และ/หรื อ ตำมทีจ่ ่ำยจริ ง
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรประเมิ น
ค่ ำ และ/หรื อ สอบทำน
กำรประเมินค่ำทรัพย์สนิ
(4) ค่ ำ ธรรมเนี ย ม และ/หรื อ ตำมทีจ่ ่ำยจริ ง
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรประเมิ น
ระบบวิศวกรรม ค่ำใช้ จ่ำย
จั ด ท ำรำยงำน หรื อบท
วิจยั
(5) ค่ำใช้ จ่ำยอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง ตำมทีจ่ ่ำยจริ ง
กั บ ก ำ ร จั ด ก ำ ร
อ สั ง ห ำ ริ ม ท รั พ ย์ เ ช่ น
ค่ ำ ธรรมเนี ย มธนำคำร
เป็ นต้ น
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อัตราที่คาดว่ าจะเรียกเก็บ
(ไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิ่ม)

รอบและ
ระยะเวลาที่เรียก
เก็บ

ตำมทีจ่ ่ำยจริ ง

รำยปี

ตำมทีจ่ ่ำยจริ ง

รำยปี

ตำมทีจ่ ่ำยจริ ง

รำยปี

ตำมทีจ่ ่ำยจริ ง
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เพดาน
% ของ NAV
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายของ
ต่ อปี หรือ
กองทรัสต์
ภายหลังการ
ทาธุรกรรมใน
แต่ ละครัง้
(6) ดอกเบี ย้ ค่ ำ ธรรมเนี ย ม ตำมทีจ่ ่ำยจริ ง
จ ำ ก ก ำ รกู้ ยื ม เ งิ นจ ำ ก
สถำบันกำรเงินหรื อบริ ษัท
ประกันภัย ค่ำธรรมเนียม
หรื อ ค่ ำ ที่ ป รึ ก ษำในกำร
จั ด ห ำ เ งิ น กู้ ยื ม
ค่ ำ ธรรมเนี ย มกำรกู้ ยื ม
จำกสถำบัน กำรเงิ น เพื่ อ
ช ำ ระ คื นห นี เ้ ดิ ม แ ล ะ
ค่ ำ ธ ร ร ม เ นี ย ม ใ น ก ำ ร
ด ำ เ นิ น ก ำ ร ด้ ำ น
หลักประกัน รวมถึ งค่ำจด
จำนองและค่ำใช้ จ่ำยอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้ อง
(7) ค่ำใช้ จ่ำยในกำรประชุมผู้ ตำมทีจ่ ่ำยจริ ง
ถื อ หน่ว ยทรั สต์ ค่ำ จัด ท ำ
แ ล ะ จั ด พิ ม พ์ ร ำ ย ง ำ น
ประจำปี และเอกสำรอื่นๆ
ที่เกี่ยวเนื่องกับผู้ถือหน่วย
ลงทุน ตลอดจน ค่ ำ แปล
และจัดส่งเอกสำรดังกล่ำว
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อัตราที่คาดว่ าจะเรียกเก็บ
(ไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิ่ม)

ตำมทีจ่ ่ำยจริ ง

ตำมทีจ่ ่ำยจริ ง

รอบและ
ระยะเวลาที่เรียก
เก็บ

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิ การเช่าอมตะซัมมิ ทโกรท
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เพดาน
% ของ NAV
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายของ
ต่ อปี หรือ
กองทรัสต์
ภายหลังการ
ทาธุรกรรมใน
แต่ ละครัง้
(8) ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในกำรจั ด ท ำ ตำมทีจ่ ่ำยจริ ง
จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือ
บอกกล่ำว หนังสือตอบโต้
เอกสำร ข่ำวสำร ประกำศ
และรำยงำนต่ำงๆ ถึงผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ รวมถึงกำรลง
ประกำศหนังสือพิมพ์
(9) ค่ ำ ใ ช้ จ่ ำ ย ห รื อ ตำมทีจ่ ่ำยจริ ง
ค่ำธรรมเนีย มในกำรจ่ำ ย
ประโยชน์ ต อบแทนแก่ ผ้ ู
ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ กำรเพิ่ ม
ทุน และ /หรื อ ลดทุน เช่ น
ค่ำธรรมเนียมธนำคำร ค่ำ
อำกรแสตมป์ ค่ำบริ กำรที่
นำยทะเบียนเรี ยกเก็บ ค่ำ
ไปรษณียำกร ค่ำโทรศัพท์
ค่ำโทรสำร เป็ นต้ น
(10) ค่ ำ เอกสำรทะเบี ย นผู้ถื อ ตำมทีจ่ ่ำยจริ ง
หน่ ว ยทรั ส ต์ ค่ ำ เอกสำร
กำรลงบัญชีกองทรัสต์
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อัตราที่คาดว่ าจะเรียกเก็บ
(ไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิ่ม)

ตำมทีจ่ ่ำยจริ ง

ตำมทีจ่ ่ำยจริ ง

ตำมทีจ่ ่ำยจริ ง

รอบและ
ระยะเวลาที่เรียก
เก็บ

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิ การเช่าอมตะซัมมิ ทโกรท
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เพดาน
% ของ NAV
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายของ
ต่ อปี หรือ
กองทรัสต์
ภายหลังการ
ทาธุรกรรมใน
แต่ ละครัง้
(11) ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยอั น เกี่ ย วเนื่ อ ง ตำมทีจ่ ่ำยจริ ง
จำกกำรเปลีย่ นแปลงแก้ ไข
เพิ่ ม เติ ม สั ญ ญำก่ อ ตั ง้ ท
รั ส ต์ และ/หรื อ ที่ เ กิ ด ขึ น้
จ ำ ก ก ำ ร ป ฏิ บั ติ ต ำ ม
ก ฎ ห ม ำ ย แ ล ะ / ห รื อ
ป ร ะ ก ำ ศ ข อ ง
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.
ประกำศสำนักงำน ก.ล.ต.
และ/หรื อ กฎหมำยอื่ น ที่
เกี่ยวข้ อง
(12) ค่ำใช้ จ่ำยที่เกิดขึ ้นจำกกำร ตำมทีจ่ ่ำยจริ ง
ติด ตำมทวงถำมหรื อ กำร
ดำเนินกำรตำมกฎหมำย
เพื่ อ กำรรั บ ช ำระหนี ใ้ ดๆ
ห รื อ ค่ ำ ใ ช้ จ่ ำ ย ด้ ำ น
กฎหมำยในกำรดำเนินคดี
ในศำล เพื่อรักษำสิทธิของ
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ผู้จดั กำร
กองทรั สต์ หรื อ ทรั สตี ซึ่ง
เกี่ยวข้ องกับกองทรัสต์
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อัตราที่คาดว่ าจะเรียกเก็บ
(ไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิ่ม)

ตำมทีจ่ ่ำยจริ ง

ตำมทีจ่ ่ำยจริ ง

รอบและ
ระยะเวลาที่เรียก
เก็บ

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิ การเช่าอมตะซัมมิ ทโกรท
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เพดาน
% ของ NAV
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายของ
ต่ อปี หรือ
กองทรัสต์
ภายหลังการ
ทาธุรกรรมใน
แต่ ละครัง้
(13) ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยทำงกฎหมำย ตำมทีจ่ ่ำยจริ ง
รวมถึ ง ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในกำร
ด ำ เ นิ น ค ดี ท ำ ง ศ ำ ล ที่
เกี่ ย วกั บ กำรด ำเนิ น งำน
และกำรบริ ห ำรทรั พ ย์ สิ น
ข อ ง ก อ ง ท รั ส ต์ เ ช่ น
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรดำเนินคดี
ค่ ำ ใ ช้ จ่ ำ ย ใ น ก ำ ร ยึ ด
ท รั พ ย์ สิ น ค่ ำ สิ น ไ ห ม
ทดแทนควำมเสียหำยจำก
ผู้ จั ด กำรกองทรั 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
ค่ำใช้ จ่ำยด้ ำนกฎหมำยใน
กำรด ำเนิ น คดี ท ำงศำล
ค่ ำ ธรรมเนี ย มศำล ค่ ำ
สิ น ไ ห ม ท ด แ ทน ค ว ำ ม
เ สี ย ห ำ ย แ ก่
บุ ค คลภำยนอก ค่ ำ จด
จ ำนอง ค่ ำ ปลดจ ำนอง
ค่ำใช้ จ่ำยในด้ ำนนิติกรรม
ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในกำรแก้ ไข
สัญญำ เป็ นต้ น
(14) ค่ำใช้ จ่ำยในกำรดำเนินคดี ตำมทีจ่ ่ำยจริ ง
ของ ทรั ส ตี ที่ ฟ้ องร้ องให้
ผู้จัดกำรกองทรัสต์ปฏิบัติ
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อัตราที่คาดว่ าจะเรียกเก็บ
(ไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิ่ม)

ตำมทีจ่ ่ำยจริ ง

ตำมทีจ่ ่ำยจริ ง

รอบและ
ระยะเวลาที่เรียก
เก็บ

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิ การเช่าอมตะซัมมิ ทโกรท
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ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายของ
กองทรัสต์

ตำมหน้ ำ ที่ หรื อ เรี ย กค่ ำ
สิ น ไ ห ม ท ด แ ทน ค ว ำ ม
เสี ย หำ ย จ ำก ผู้ จั ด ก ำ 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 ค ำสั่ง
จ ำ ก ส ำ นั ก ง ำ น
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.
(15) ค่ ำ สิ น ไ ห ม ท ด แ ท น แ ก่
บุ ค คลภำยนอกส ำหรั บ
ควำมเสียหำยที่เกิดขึ ้นอัน
เ นื่ อ ง ม ำ จ ำ ก ก ำ ร
ดำเนินงำนของกองทรัสต์
ใ น ส่ ว น ที่ เ กิ น จ ำ ก ค่ ำ
สิ น ไ ห ม ท ด แ ท น ที่
กองทรั ส ต์ ไ ด้ รั บ ภำยใต้
กรมธรรม์ประกันภัย
(16) ค่ ำ ธรรมเนี ย ม และ/หรื อ
ค่ ำ ใ ช้ จ่ ำ ย ใ น ก ำ ร เ ลิ ก
ก อ ง ท รั ส ต์ ห รื อ
เปลี่ ย นแปลงผู้ จั ด กำร
กองทรัสต์ หรื อ ทรัสตี
(17) ค่ำ ตอบแทนผู้ช ำระบัญ ชี
ในระหว่ำงกำรชำระบัญชี
กองทรัสต์

เพดาน
% ของ NAV
ต่ อปี หรือ
ภายหลังการ
ทาธุรกรรมใน
แต่ ละครัง้

อัตราที่คาดว่ าจะเรียกเก็บ
(ไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิ่ม)

ตำมทีจ่ ่ำยจริ ง

ตำมทีจ่ ่ำยจริ ง

ตำมทีจ่ ่ำยจริ ง

ตำมทีจ่ ่ำยจริ ง

ตำมทีจ่ ่ำยจริ ง

ตำมทีจ่ ่ำยจริ ง
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รอบและ
ระยะเวลาที่เรียก
เก็บ
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เพดาน
% ของ NAV
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายของ
ต่ อปี หรือ
กองทรัสต์
ภายหลังการ
ทาธุรกรรมใน
แต่ ละครัง้
(18) ค่ ำ ธรรมเนี ย ม และ/หรื อ ตำมทีจ่ ่ำยจริ ง
ค่ ำ ใ ช้ จ่ ำ ย อื่ น ๆ อั น
เ กี่ ย ว เ นื่ อ ง กั บ ก ำ ร
ดำเนินงำนของกองทรัสต์
1.0%
 ค่ำธรรมเนียมที่ปรึกษำทำงกำร
เงิน

อัตราที่คาดว่ าจะเรียกเก็บ
(ไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิ่ม)

รอบและ
ระยะเวลาที่เรียก
เก็บ

ตำมทีจ่ ่ำยจริ ง

ไม่เกิน 1.0% ของมูลค่ำ
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์
(NAV)
ตำมทีจ่ ่ำยจริ ง

กรณีเพิ่มทุน หรื อ
ได้ มำซึง่ ทรัพย์สนิ

 ค่ำธรรมเนียมที่ปรึกษำอื่นๆ

1.0%

 ค่ำธรรมเนียมกำรจัดจำหน่ำย
หน่วยทรัสต์

3.0%

ไม่เกิน 3.0% ของมูลค่ำ
หน่วยทรัสต์ที่เสนอขำย

ตำมทีจ่ ่ำยจริ ง

ตำมทีจ่ ่ำยจริ ง

กรณีมีกำร
ซ่อมแซมในส่วนที่
เป็ นสำระสำคัญ

 ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรโฆษณำ และ
ประชำสัมพันธ์

2.0%

ตำมทีจ่ ่ำยจริ ง

กรณีเพิ่มทุน หรื อ
ได้ มำซึง่ ทรัพย์สนิ

 ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรประชุมผู้ถือ
หน่วยทรัสต์

ตำมทีจ่ ่ำยจริ ง

ตำมทีจ่ ่ำยจริ ง

กรณีเพิ่มทุน หรื อ
ได้ มำซึง่ ทรัพย์สนิ

 ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรซ่อมแซมและ
บำรุงรักษำอสังหำริ มทรัพย์ใน
ส่วนที่เป็ นสำระสำคัญ (Building
Repair and Maintenance)11

11

กรณีเพิ่มทุน หรื อ
ได้ มำซึง่ ทรัพย์สนิ
กรณีเพิ่มทุน หรื อ
ได้ มำซึง่ ทรัพย์สนิ

ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรซ่อมแซมและบำรุงรักษำอสังหำริ มทรัพย์ในส่วนที่เป็ นสำระสำคัญ (Building Repair and Maintenance) หมำยถึงกำรซ่อมแซม
และบำรุงรักษำในส่วนอำคำรหลักซึง่ เป็ นทรัพย์สินที่ใช้ คิดค่ำเช่ำและส่วนควบของอำคำรหลักได้ แก่ งำนระบบ ทรัพย์สินที่มีลกั ษณะติดตรึงตรำกับ
อำคำรหลัก
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ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายของ
กองทรัสต์

 ค่ำใช้ จำ่ ยอื่น ๆ ซึง่ เกี่ยวข้ องกับ
กำรเพิม่ ทุน หรื อได้ มำซึง่ ทรัพย์สนิ
(1) ค่ำใช้ จำ่ ย และ/หรื อ
ค่ำธรรมเนียมทีเ่ กี่ยวข้ องใน
กำรจัดตังกองทรั
้
สต์ เช่น
ค่ำธรรมเนียมกำรจด
ทะเบียนหน่วยทรัสต์เป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียน และ
ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรเตรี ยมและ
จัดทำเอกสำรสัญญำ เป็ น
ต้ น
(2) ค่ำธรรมเนียมผู้แทนหรื อ
ตัวแทน (Agent or Property
Broker) (ถ้ ำมี) ในกำรซื ้อ
จัดหำ จำหน่ำย หรื อโอน
สิทธิ
(3) ค่ำธรรมเนียม หรื อค่ำใช้ จ่ำย
เพื่อกำรจัดหำ ได้ มำ จำหน่ำย
จ่ำย โอนสินทรัพย์ ทรัพย์สนิ
หลักทรัพย์ของกองทรัสต์ เช่น
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรจำหน่ำย
หรื อ โอนสิทธิ์ ค่ำธรรมเนียม
กำรโอน เป็ นต้ น

เพดาน
% ของ NAV
ต่ อปี หรือ
ภายหลังการ
ทาธุรกรรมใน
แต่ ละครัง้
ตำมทีจ่ ่ำยจริ ง

อัตราที่คาดว่ าจะเรียกเก็บ
(ไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิ่ม)

ตำมทีจ่ ่ำยจริ ง

3.0%

ตำมทีจ่ ่ำยจริ ง

ตำมทีจ่ ่ำยจริ ง

ตำมทีจ่ ่ำยจริ ง
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รอบและ
ระยะเวลาที่เรียก
เก็บ
กรณีเพิ่มทุน หรื อ
ได้ มำซึง่ ทรัพย์สนิ

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิ การเช่าอมตะซัมมิ ทโกรท
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ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายของ
กองทรัสต์

(4) ค่ำภำษี หรื อค่ำธรรมเนียม
และอำกรแสตมป์ใดๆ ที่
เกี่ยวกับกำรซื ้อขำย
หลักทรัพย์ อสังหำริ มทรัพย์
หรื อทรัพย์สนิ อื่นของ
กองทรัสต์ เช่น ค่ำนำยหน้ ำ
ซื ้อขำยหลักทรัพย์ และจะถูก
หักจำกค่ำขำยหลักทรัพย์เมื่อ
มีกำรขำยหลักทรัพย์
ค่ำใช้ จ่ำยทีเ่ กี่ยวข้ องกับกำร
ซื ้อหรื อขำยอสังหำริ มทรัพย์
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรโอน
หลักทรัพย์ หรื อ
อสังหำริ มทรัพย์ เป็ นต้ น
(5) ค่ำธรรมเนียม และ/หรื อ
ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรประเมินค่ำ
ทรัพย์สนิ

เพดาน
% ของ NAV
ต่ อปี หรือ
ภายหลังการ
ทาธุรกรรมใน
แต่ ละครัง้
ตำมทีจ่ ่ำยจริ ง

ตำมทีจ่ ่ำยจริ ง
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ตำมทีจ่ ่ำยจริ ง
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เก็บ
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ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายของ
กองทรัสต์

(6) ค่ำธรรมเนียม และ/หรื อ
ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรประเมิน
ระบบวิศวกรรม
ค่ำธรรมเนียมที่ปรึกษำทำง
กฎหมำย ค่ำธรรมเนียม
ผู้สอบบัญชีตอ่ กำรตรวจสอบ
ประมำณกำรงบกำไรขำดทุน
ค่ำใช้ จำ่ ยจัดทำรำยงำน หรื อ
บทวิจยั
(7) ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรรับชำระเงิน
ค่ำซื ้อหน่วยทรัสต์ เช่น
ค่ำธรรมเนียมธนำคำร ค่ำ
อำกรแสตมป์ ค่ำไปรษณียำ
กร ค่ำโทรศัพท์ ค่ำโทรสำร
เป็ นต้ น
(8) ค่ำจัดทำ จัดพิมพ์ ใบจองซื ้อ
หน่วยทรัสต์ ใบทรัสต์
ใบเสร็ จรับเงิน ใบกำกับภำษี
และแบบฟอร์ มอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับกองทรัสต์ และ
ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรจัดเตรี ยม
และจัดส่งเอกสำรดังกล่ำว
ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
(9) ค่ำจัดทำและจัดพิมพ์หนังสือ
ชี ้ชวน ตลอดจน ค่ำแปลและ
จัดส่งเอกสำรดังกล่ำว

เพดาน
% ของ NAV
ต่ อปี หรือ
ภายหลังการ
ทาธุรกรรมใน
แต่ ละครัง้
ตำมทีจ่ ่ำยจริ ง

อัตราที่คาดว่ าจะเรียกเก็บ
(ไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิ่ม)

ตำมทีจ่ ่ำยจริ ง

ตำมทีจ่ ่ำยจริ ง

ตำมทีจ่ ่ำยจริ ง

ตำมทีจ่ ่ำยจริ ง

ตำมทีจ่ ่ำยจริ ง

ตำมทีจ่ ่ำยจริ ง

ตำมทีจ่ ่ำยจริ ง
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เพดาน
% ของ NAV
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายของ
ต่ อปี หรือ
กองทรัสต์
ภายหลังการ
ทาธุรกรรมใน
แต่ ละครัง้
(10) ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรโฆษณำและ ตำมทีจ่ ่ำยจริ ง
ประชำสัมพันธ์

อัตราที่คาดว่ าจะเรียกเก็บ
(ไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิ่ม)

รอบและ
ระยะเวลาที่เรียก
เก็บ

ตำมทีจ่ ่ำยจริ ง

ตารางที่ 54: ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้จองซือ้ หรือผู้ถอื หน่ วยทรัสต์
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บ
จากผู้จองซือ้ หรือผู้ถอื หน่ วยทรัสต์

อัตราที่คาดว่ าจะเรียกเก็บ

 ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยทรัสต์

ไม่มี
ตำมอัตรำที่ธนำคำรพำณิชย์กำหนด (ถ้ ำมี)

 ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงิน
 ค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยทรัสต์

ตำมอัตรำที่บริ ษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
กำหนด (ถ้ ำมี)

 ค่ำธรรมเนียมกำรออกเอกสำรแสดง
สิทธิในหน่วยทรัสต์

ตำมอัตรำที่บริ ษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
กำหนด

 อื่นๆ

อัตรำค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้สงั่ ซื ้อ หรื อ
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ดังกล่ำวข้ ำงต้ น เป็ นอัตรำที่รวมภำษีมลู ค่ำเพิ่ม
ภำษี ธุรกิจเฉพำะ หรื อภำษี อื่นใดทำนองเดียวกันแล้ ว

364

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิ การเช่าอมตะซัมมิ ทโกรท

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

12.

นโยบายการกู้ยมื เงินในอนาคตและการก่ อภาระผูกพันแก่ ทรัพย์ สินของกองทรัสต์
ในกำรลงทุนในทรัพย์สนิ หลักที่ลงทุนครัง้ แรก กองทรัสต์มีนโยบำยในกำรกู้ยืมเงินหรื อก่อภำระผูกพันแก่ทรัพย์สินหลัก

ที่ลงทุนครัง้ แรกตำมที่ระบุไว้ ในส่วนที่ 2 ข้ อ 2.6 หัวข้ อ กำรกู้ยืมเงิน
อย่ำงไรก็ดี ในอนำคต กองทรัสต์อำจกู้ยืมเงินโดยกำรขอสินเชื่อจำกสถำบันกำรเงิน หรื อออกตรำสำรหรื อหลักทรัพย์
หรื อเข้ ำทำสัญญำที่มีลักษณะเป็ นกำรกู้ยืม รวมถึงก่อภำระผูกพันแก่ทรั พย์ สินของกองทรั สต์ เพื่อนำเงิ นที่ได้ มำลงทุนใน
ทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์เพิ่มเติม ปรับปรุ งทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์ลงทุนแล้ ว หรื อเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่เป็ นประโยชน์
ในทำงธุรกิจของกองทรัสต์ โดยอยูภ่ ำยใต้ ข้อกำหนดดังต่อไปนี ้
12.1

มูลค่ าการกู้ยมื
กำรกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ จะมีข้อจำกัดให้ มลู ค่ำกำรกู้ยืมไม่เกินอัตรำส่วนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี ้ เว้ นแต่กำร
เกินอัตรำส่วนดังกล่ำวมิได้ เกิดจำกกำรกู้ยืมเงินเพิ่มเติม
(1)

ร้ อยละสำมสิบห้ ำ (35) ของมูลค่ำทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์

(2)

ร้ อยละหกสิบ (60) ของมูลค่ำทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์ ในกรณีที่กองทรัสต์มีอนั ดับควำมน่ำเชื่อถืออยู่ใน
อันดับที่สำมำรถลงทุนได้ (investment grade) ซึง่ เป็ นอันดับควำมน่ำเชื่อถือครัง้ ล่ำสุดที่ได้ รับกำรจัดอันดับ
โดยสถำบันกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือที่ได้ รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน ก.ล.ต. ไม่เกินหนึ่งปี ก่อนวัน
กู้ยืมเงิน

กำรกู้ยืมเงินข้ ำงต้ น ให้ หมำยควำมรวมถึงกำรออกตรำสำรหรื อหลักทรัพย์ หรื อเข้ ำทำสัญญำไม่ว่ำในรู ปแบบใดที่มี
ควำมมุง่ หมำยหรื อเนื ้อหำสำระที่แท้ จริ ง (substance) เข้ ำลักษณะเป็ นกำรกู้ยืมเงิน
12.2

การก่ อภาระผูกพันแก่ ทร้ พย์ สนิ ของกองทรัสต์
กำรก่อ ภำระผูก พัน ของกองทรั สต์ จ ำกัด เฉพำะกรณี ที่ จ ำเป็ นและเกี่ ย วข้ อ งกับ กำรบริ ห ำรจัด กำรทรั พ ย์ สิน ของ
กองทรัสต์ดงั ต่อไปนี ้
(1)

กำรก่อภำระผูกพันซึง่ เกี่ยวเนื่องกับกำรทำข้ อตกลงหลักที่กองทรัสต์สำมำรถกระทำได้ เช่น กำรนำทรัพย์สิน
ของกองทรัสต์ไปเป็ นหลักประกันกำรชำระเงินกู้ยืมตำมข้ อ 12.1 ข้ ำงต้ น

(2)

กำรก่อภำระผูกพันที่เป็ นเรื่ องปกติในทำงพำณิชย์หรื อเป็ นเรื่ องปกติในกำรทำธุรกรรมประเภทนัน้
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13.

นโยบายการจ่ ายประโยชน์ ตอบแทนและข้ อจากัด
นโยบำยกำรจ่ำยประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ จะเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้

13.1

ผู้จดั กำรกองทรัสต์จะจ่ำยประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่ำร้ อยละเก้ ำสิบ (90) ของกำไรสุทธิ ที่
ปรับปรุ งแล้ วของรอบปี บัญชี โดยประโยชน์ตอบแทนที่จะจ่ำยให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์นนได้
ั ้ แก่ ประโยชน์ตอบแทน
สำหรับรอบปี บัญชีและประโยชน์ตอบแทนระหว่ำงกำล (ถ้ ำมี) ทังนี
้ ้ ผู้จดั กำรกองทรัสต์จะจ่ำยผลประโยชน์ตอบแทน
ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ไม่เกินสี่ (4) ครัง้ ต่อรอบปี บัญชี เว้ นแต่กรณีที่กองทรัสต์มีกำรเพิ่มทุน กองทรัสต์อำจมีกำรจ่ำย
ผลประโยชน์ตอบแทนเกินกว่ำสี่ (4) ครัง้ ต่อรอบปี บัญชีได้ เพื่อเป็ นประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม
กำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ วข้ ำงต้ น ให้ หมำยถึงกำไรสุทธิที่อ้ำงอิงสถำนะเงินสดของกองทรัสต์ซึ่งได้ รวมกำรชำระคืนเงิน
ต้ นตำมที่ระบุในสัญญำเงินกู้ (ถ้ ำมี) แล้ ว

13.2

ในกรณีที่กองทรัสต์ยงั มียอดขำดทุนสะสมอยู่ ผู้จดั กำรกองทรัสต์จะไม่จ่ำยประโยชน์ตอบแทนแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์

13.3

ในกรณีที่มีกำรจ่ำยประโยชน์ ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ื อหน่วยทรัสต์ในแต่ละรอบระยะเวลำบัญชี ผู้จัดกำรกองทรัสต์จะ
ประกำศจ่ำยประโยชน์ตอบแทนแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์และปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อระบุชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิได้ รับ
ประโยชน์ตอบแทน และจะดำเนิ นกำรจ่ำยประโยชน์ตอบแทนดังกล่ำวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ภำยในกำหนดเวลำ
ดังต่อไปนี ้
(1)

ประโยชน์ตอบแทนสำหรับรอบปี บัญชี (Year-End Distribution)
ผู้จดั กำรกองทรัสต์จะจ่ำยประโยชน์ตอบแทนสำหรับรอบปี บัญชี (Year-End Distribution) ภำยในเก้ ำสิบ
(90) วันนับแต่วนั สิ ้นรอบปี บัญชี โดยจะจ่ำยภำยในระยะเวลำไม่เกินสำมสิบ (30) วันนับแต่วนั ปิ ดสมุด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อกำหนดสิทธิผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ที่มีสทิ ธิได้ รับประโยชน์ตอบแทน

(2)

ประโยชน์ตอบแทนระหว่ำงกำล (Interim Distribution)
ผู้จดั กำรกองทรัสต์จะจ่ำยประโยชน์ตอบแทนระหว่ำงกำล (Interim Distribution) (ถ้ ำมี) ภำยในเก้ ำสิบ (90)
วันนับแต่วนั สิ ้นรอบระยะเวลำบัญชี สำหรับไตรมำสล่ำสุดก่อนจ่ำยประโยชน์ตอบแทน โดยจะจ่ำยภำยใน
ระยะเวลำไม่เกินสำมสิบ (30) วันนับแต่วนั ปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสทิ ธิได้ รับประโยชน์ตอบแทน
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13.4

ผู้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ที่ มี สิท ธิ ได้ รั บ ประโยชน์ ต อบแทนต้ อ งเป็ นผู้ถื อ หน่ว ยทรั ส ต์ ที่ มี ชื่ อ ปรำกฏอยู่ใ นทะเบี ย นผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อกำรจ่ำยประโยชน์ตอบแทน ตำมสัดส่วนกำร
ถือหน่วยทรัสต์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์แต่ละรำย หำกปรำกฏว่ำมีบคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยทรัสต์ของ
กองทรัสต์เกินกว่ำอัตรำที่ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนด บุคคลหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันนันจะไม่
้
มีสิทธิได้ รับ
ประโยชน์ตอบแทนเฉพำะในส่วนที่ถือหน่วยทรัสต์เกินกว่ำอัตรำที่ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนด
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14.

นโยบายการลงทุนในอนาคต
ในอนำคต กองทรัสต์อำจทำกำรลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์อื่นเพิ่มเติมนอกจำกทรัพย์สินหลักที่ลงทุนครัง้ แรก โดยกำร

ลงทุนของกองทรัสต์ในอนำคตจะเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
14.1

การเข้ าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
(1)

กองทรั สต์จะเน้ นกำรลงทุนในทรัพย์ สินประเภทอำคำรโรงงำน และ/หรื อคลังสินค้ ำ โดยในกำรลงทุนใน
ทรัพย์สินประเภทดังกล่ำวเพิ่มเติมนัน้ กองทรัสต์อำจพิจำรณำใช้ สิทธิในกำรลงทุน (Right to Invest) ใน
กรณีที่ อมตะ ซัมมิท และ/หรื อนิติบคุ คลที่ อมตะ ซัมมิท มีอำนำจควบคุมเป็ นเจ้ ำของหรื อได้ ทำกำรพัฒนำ
โครงกำรอสังหำริ มทรัพย์ประเภทโรงงำน และ/หรื อคลังสินค้ ำ ให้ เช่ำในประเทศไทย และปรำกฏว่ำ ณ วันที่
31 ธันวำคม ของปี ใด โครงกำรอสังหำริ มทรัพย์ดงั กล่ำวมีลกั ษณะครบทุกลักษณะดังต่อไปนี ้
-

เป็ นโครงกำรซึ่งพัฒนำแล้ วเสร็ จและมีผลกำรดำเนินกำรอยู่ในเกณฑ์ดี (อัตรำกำรเช่ำ (Occupancy
Rate) ไม่น้อยกว่ำ ร้ อยละแปดสิบห้ ำ (85)

-

มีจำนวนอัตรำค่ำเช่ำเฉลีย่ (Average Rental Rate) (ARR) ณ ขณะนันไม่
้ น้อยกว่ำ (1) จำนวนอัตรำ
ค่ำ เช่ ำเฉลี่ยของทรั พ ย์ สินทัง้ หมดของกองทรั สต์ ณ ขณะนัน้ และ (2) จ ำนวนอัต รำค่ำเช่ำ เฉลี่ย
ย้ อ นหลัง ของทรั พ ย์ สิน ทัง้ หมดของกองทรั สต์ ในระยะเวลำ 5 ปี ย้ อ นหลัง หรื อ ระยะเวลำเท่ำ ที่
ปรำกฏผลงำนที่ผำ่ นมำ (Track Record) ในกรณีที่ระยะเวลำไม่ครบ 5 ปี

-

เป็ นโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์ที่มีพื ้นที่ปล่อยเช่ำได้ (Leasable Area) ไม่น้อยกว่ำ 60,000 ตำรำงเมตร
ทังนี
้ ้ ไม่วำ่ โครงกำรเดียวหรื อหลำยโครงกำรรวมกัน และโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์นัน้ มีมลู ค่ำไม่น้อย
กว่ำ 2,500 ล้ ำนบำท

นอกจำกนี ้ กองทรัสต์อำจพิจำรณำใช้ สิทธิ เพื่อที่จะลงทุนในทรัพย์สินที่กองทรัสต์มีสิทธิ ที่จะปฏิเสธก่อน
(Right of First Refusal) กล่ำวคือทรัพย์สินซึ่งอมตะ ซัมมิท และ/หรื อนิติบคุ คลที่ อมตะ ซัมมิท มีอำนำจ
ควบคุมเป็ นเจ้ ำของหรื อได้ ทำกำรพัฒนำโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์ประเภทโรงงำน และ/หรื อคลังสินค้ ำ ให้
เช่ำในประเทศไทยและเป็ นโครงกำรซึ่งพัฒนำแล้ วเสร็ จและบุคคลดังกล่ำวประสงค์ที่จะจำหน่ำย จ่ำย โอน
หรื อให้ เช่ำในลักษณะที่ไม่ใช่กำรเช่ำโดยทัว่ ไปของบุคคลนัน้
โดย คำว่ำ “มีอานาจควบคุม” นี ้ให้ หมำยควำมถึง (1) กำรถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในนิติบคุ คลหนึ่งเกิน
กว่ำร้ อยละ 50 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทังหมดของนิ
้
ติบุคคลนัน้ (2) กำรมีอำนำจควบคุมคะแนนเสียง
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ส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของนิติบคุ คลหนึ่งไม่ว่ำโดยตรงหรื อโดยอ้ อม หรื อไม่ว่ำเพรำะเหตุอื่นใด และ
(3) กำรมีอำนำจควบคุมกำรแต่ง ตัง้ หรื อถอดถอนกรรมกำรตัง้ แต่กึ่ง หนึ่งของกำรรมกำรทัง้ หมด ไม่ว่ำ
โดยตรงหรื อโดยอ้ อม
ทังนี
้ ้ รำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิในกำรลงทุน (Right to Invest) และ สิทธิที่จะปฏิเสธก่อน (Right of
First Refusal) ปรำกฏในสรุปสัญญำตกลงกระทำกำรซึง่ อยูใ่ นส่วนที่ 2 ข้ อ 2.4 หัวข้ อ รำคำที่จะลงทุน และ
สรุปสำระสำคัญของสัญญำที่ทำให้ ได้ มำซึง่ ทรัพย์สนิ
(2)

กองทรั สต์ อำจพิจำรณำลงทุนเพิ่มเติมในทรั พย์ สินประเภทอื่นนอกจำกทรัพย์สินประเภทอำคำรโรงงำน
และ/หรื อคลังสินค้ ำ หำกบริ ษัทฯ ในฐำนะผู้จดั กำรกองทรัสต์ได้ ดำเนินกำรศึกษำ รวมถึ งประเมินปั จจัยต่ำงๆ
ที่เกี่ยวข้ อง และเห็นว่ำกำรลงทุนเพิ่มเติมดังกล่ำวจะเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหน่วยทรัสต์

(3)

ในกำรเข้ ำลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์ใดๆ เพิ่มเติม บริ ษัทฯ ในฐำนะผู้จัดกำรกองทรัสต์จะดำเนินกำรศึกษำ
ควำมเป็ นไปได้ และควำมเหมำะสมในกำรเข้ ำลงทุน รวมถึงประเมินควำมเสีย่ งในกำรเข้ ำลงทุนรวมถึงปั จจัย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่ำกำรเข้ ำลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์เพิ่มเติมจะสร้ ำงผลประโยชน์ตอบแทน
ในระยะยำวในระดับที่เหมำะสมให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ โดยในกำรเข้ ำลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์ใดๆ เพิ่มเติม
บริ ษัทฯ ในฐำนะผู้จดั กำรกองทรัสต์จะได้ ปฏิบตั ิตำมกฎเกณฑ์และข้ อกำหนดในสัญญำที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงมี
กำรเปิ ดเผยข้ อมูลที่ถูกต้ องและเพียงพอให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ เพื่อใช้ พิจำรณำอนุมตั ิให้ กองทรัสต์เข้ ำทำ
รำยกำรลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์เพิ่มเติม

(4)

กองทรั สต์ อ ำจพิ จำรณำลงทุนผ่ำ นกำรถื อหุ้นในบริ ษัท ที่จัดตัง้ ขึน้ โดยมี วัตถุป ระสงค์ เพื่ อดำเนินกำรใน
ลักษณะเดียวกันกับกองทรัสต์ โดยกำรลงทุนดังกล่ำวต้ องเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(ก)

กองทรั สต์ ต้ อ งถื อ หุ้น ในบริ ษั ท ดังกล่ำ วไม่น้ อ ยกว่ำ ร้ อยละเก้ ำ สิบ เก้ ำ (99) ของจ ำนวนหุ้น ที่
จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดและไม่
้
น้อยกว่ำร้ อยละเก้ ำสิบเก้ ำ (99) ของจำนวนสิทธิออกเสียงทังหมด
้
ของบริ ษัทนัน้

(ข)

แสดงได้ วำ่ มีมำตรกำรหรื อกลไกที่จะทำให้ ทรัสตีและผู้จดั กำรกองทรัสต์สำมำรถดูแลและควบคุม
ให้ บริ ษัทดังกล่ำวมีกำรประกอบกิจกำรเป็ นไปตำมสัญญำก่อตังทรั
้ สต์ และหลักเกณฑ์ในประกำศ
ทจ. 49/2555 และประกำศอื่นที่เกี่ยวข้ องตำมที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนดในทำนองเดียวกับ
กรณีที่กองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สนิ หลักและอุปกรณ์โดยทำงตรง
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(5)
14.2

กองทรัสต์มีนโยบำยในกำรลงทุนในทรัพย์สนิ ต่ำงประเทศ

การลงทุนหรือมีไว้ ซ่ งึ ทรัพย์ สนิ อื่นนอกเหนือจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ในกรณีที่กองทรัสต์มีสภำพคล่องส่วนเกิน (Excess Liquidity) กองทรัสต์อำจลงทุนในทรัพย์สนิ อื่น นอกเหนือจำกกำร
ลงทุนในทรัพย์สนิ หลักที่เป็ นอสังหำริ มทรัพย์ก็ได้ ซึง่ จะเป็ นไปตำมข้ อกำหนดที่มีสำระสำคัญดังต่อไปนี ้
(1)

ทรัพย์สนิ อื่น นอกเหนือจำกทรัพย์สนิ หลักมีขอบเขตประเภททรัพย์สินดังต่อไปนี ้
(ก)

พันธบัตรรัฐบำล

(ข)

ตัว๋ เงินคลัง

(ค)

พันธบัตรหรื อ หุ้นกู้ที่รัฐ วิสำหกิ จ หรื อนิติ บุคคลที่ มีกฎหมำยเฉพำะจัดตัง้ ขึน้ เป็ นผู้ออก และมี
กระทรวงกำรคลังเป็ นผู้ค ้ำประกันต้ นเงินและดอกเบี ้ยเต็มจำนวนแบบไม่มีเงื่อนไข

(ง)

เงินฝำกในธนำคำร หรื อบรรษัทตลำดรองสินเชื่อที่อยูอ่ ำศัย

(จ)

บัตรเงินฝำกที่ธนำคำรหรื อบริ ษัทเงินทุนเป็ นผู้ออก โดยไม่มีลกั ษณะของสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำแฝง

(ฉ)

ตัว๋ แลกเงินหรื อตัว๋ สัญญำใช้ เงินที่ธนำคำร บริ ษัทเงินทุน หรื อบริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ เป็ นผู้ออก ผู้
รับรอง ผู้รับอำวัล หรื อผู้ค ้ำประกัน โดยไม่มีลกั ษณะของสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำแฝง

(ช)

หน่วยลงทุนหรื อใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตรำสำรแห่งหนี ้ หรื อ
กองทุนรวมอื่นที่มีนโยบำยกำรลงทุนในตรำสำรแห่งหนี ้หรื อเงินฝำก ทังนี
้ ้ ในกรณีที่เป็ นหน่วย
ลงทุนของต่ำงประเทศ ต้ องเป็ นไปตำมเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
1.

เป็ นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่ำงประเทศที่อยู่ภำยใต้ กำรกำกับดูแลของหน่วยงำน
ก ำกั บ ดู แ ลด้ ำนหลัก ทรั พ ย์ แ ละตลำดซื อ้ ขำยหลัก ทรั พ ย์ ที่ เ ป็ นสมำชิ ก สำมัญ ของ
International Organization of Securities Commissions (IOSCO) หรื อเป็ นหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมต่ำงประเทศที่มกี ำรซื ้อขำยในตลำดซื ้อขำยหลักทรัพย์ที่เป็ นสมำชิก
ของ World Federation of Exchanges (WFE)
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2.

กองทุนรวมต่ำงประเทศนันมี
้ นโยบำยกำรลงทุนในทรัพย์สินประเภทและชนิดเดียวกับ
ทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์สำมำรถลงทุนหรื อมีไว้ ได้ และ

3.
(ซ)

กองทุนรวมต่ำงประเทศนันจั
้ ดตังขึ
้ ้นเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหำริ มทรัพย์ หรื อหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์อื่นทังนี
้ ้ เฉพำะที่จัด
ตังขึ
้ ้นตำมกฎหมำยไทย

(ฌ)

ตรำสำรของ Real Estate Investment Trust ที่จดั ตังตำมกฎหมำยต่
้
ำงประเทศ ไม่วำ่ กองทรัสต์นนั ้
จะจัดตังในรู
้ ปบริ ษัท กองทรัสต์ หรื อรูปแบบอื่นใด ทังนี
้ ้ ต้ องมีลกั ษณะดังต่อไปนี ้
1.

Real Estate Investment Trust นันจั
้ ดตังขึ
้ ้นสำหรับผู้ลงทุนทัว่ ไป และอยู่ภำยใต้ กำร
กำกับดูแลของหน่วยงำนที่กำกับดูแลด้ ำนหลักทรัพย์และตลำดซื ้อขำยหลักทรัพย์ที่เป็ น
สมำชิกสำมัญของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO)

2.

มีวตั ถุประสงค์หลักในกำรลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์ หุ้นสำมัญของบริ ษัทที่มีรำยชื่ออยูใ่ น
หมวดพัฒ นำอสัง หำริ ม ทรั พ ย์ ใ นตลำดซื อ้ ขำยหลัก ทรั พ ย์ ที่ เ ป็ นสมำชิ ก ของ World
Federation of Exchanges (WFE) หรื อหุ้นสำมัญของบริ ษัทที่มีลกั ษณะธุรกิ จ
เทียบเคียงได้ กบั หมวดพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์

3.

มีกำรซือ้ ขำยในตลำดซือ้ ขำยหลักทรั พย์ ที่เ ป็ นสมำชิ ก ของ World Federation of
Exchanges (WFE) หรื อมีกำรรับซื ้อคืนโดยผู้ออกตรำสำร

(ญ)

สัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำ เฉพำะกรณี ที่ทำสัญญำโดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงของ
กองทรัสต์

(2)

อัตรำส่วนกำรลงทุนในทรัพย์สนิ อื่น จะเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ในประกำศเกี่ยวกับอัตรำส่วนกำร
ลงทุนในทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมทัว่ ไปที่ออกตำมมำตรำ 117 และมำตรำ 126(4) แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์

(3)

ในกรณีที่ลกู หนี ้ตำมตรำสำรที่กองทรัสต์ลงทุนผิดนัดชำระหนี ้ หรื อมีพฤติกำรณ์ว่ำ จะไม่สำมำรถชำระหนี ้ได้
ผู้จดั กำรกองทรัสต์จะดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ในเรื่ องเดียวกันที่กำหนดไว้ สำหรับกองทุนรวมทัว่ ไปที่ออก
ตำมมำตรำ 117 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์
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14.3

การลงทุนในหุ้นของนิติบุคคลซึ่งเป็ นผู้เช่ าทรัพย์ สนิ หลักของกองทรัสต์
กองทรัสต์อำจลงทุนในหุ้นของนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้เช่ำทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ได้ ตำมเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
(1)

สัญญำเช่ำกำหนดค่ำเช่ำโดยอ้ ำงอิงกับผลประกอบกำรของทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ และ

(2)

เป็ นกำรลงทุนในหุ้นที่ให้ สิทธิ พิเศษเพื่อประโยชน์ในกำรอนุมตั ิกำรดำเนินงำนบำงประกำรของนิติบุคคล
(Golden Share) ตำมที่ได้ กำหนดไว้ ในข้ อบังคับของนิติบุคคลนัน้ ไม่เกินหนึ่ง (1) หุ้น โดยอย่ำงน้ อย
ข้ อบังคับดังกล่ำวจะกำหนดให้ สิทธิของกองทรัสต์ในฐำนะผู้ถือหุ้นประเภท Golden Share ของนิติบคุ คล
นัน้ สำมำรถที่จะป้องกันไม่ให้ นิติบคุ คลดังกล่ำวไม่ปฏิบตั ิตำมหน้ ำที่ตำมสัญญำเช่ำที่ทำกับกองทรัสต์ หรื อ
ไม่ให้ นิติบคุ คลนันด
้ ำเนินกำรทำให้ ทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ชำรุดบกพร่องหรื อได้ รับควำมเสียหำย
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15.

ข้ อมูลอื่นที่เกี่ยวข้ อง

ไม่ มี
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