แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์
บริษัท อมตะ ซัมมิท รีทส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
เสนอขำย
หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์และสิทธิกำรเช่ำอมตะซัมมิทโกรท
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กองทรัสต์ไม่กำหนดอำยุ และไม่รับไถ่ถอนหน่วยทรัสต์
จำนวนเงินทีจ่ ะระดมทุน ไม่เกิน 3,700,000,000 บำท
จำนวนหน่วยทรัสต์ที่เสนอขำย 357,890,000 หน่วย มูลค่ำที่ตรำไว้หน่วยละ 10 บำท
รำคำหน่วยทรัสต์ที่เสนอขำย 10 บำท
วัตถุประสงค์ของกำรระดมเงินในครั้งนี้ของกองทรัสต์ เพื่อนำ (1) เงินที่ได้จำกกำรระดมทุนดังกล่ำว (2) เงินกูย้ ืมระยะยำวใน
วงเงินไม่เกิน 1,200 ล้ำนบำท และ (3) เงินประกันกำรเช่ำซึ่งกองทรัสต์จะได้รับโอนจำก อมตะ ซัมมิท เป็นจำนวนไม่เกิน 90
ล้ำนบำท
ไปลงทุนในกรรมสิทธิ์ และสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์อำคำรโรงงำน
ในโครงกำรนิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรีและโครงกำรนิคมอุตสำหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง
ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ (ผู้จดั การกองทรัสต์)
บริษัท อมตะ ซัมมิท รีทส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
ทรัสตี
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน กสิกรไทย จำกัด
ที่ปรึกษาทางการเงิน
บริษัท เจดี พำร์ทเนอร์ จำกัด
ผู้จัดการการจัดจาหน่าย ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน)
วันที่ยื่นแบบแสดงรำยกำรข้อมูล 23 มิถุนำยน พ.ศ. 2557 วันที่แบบแสดงรำยกำรข้อมูลมีผลใช้บงั คับ 3 มิถุนำยน พ.ศ. 2558
ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจำรณญำณในกำรพิจำรณำข้อมูลรำยละเอียดเกี่ยวกับกองทรัสต์ รวมทั้งควำมเหมำะสมในกำรลงทุนและควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
เป็นอย่ำงดี กำรมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์นี้ มิได้เป็นกำรแสดงว่ำ คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตล ำดหลักทรัพย์ คณะกรรมกำร
กำกับตลำดทุน หรือ สำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลั กทรัพย์ และตลำดหลั กทรัพ ย์แนะน ำให้ล งทุนในหน่วยทรัสต์ที่ เสนอขำย หรือมิได้ ประกั นรำคำหรือผลตอบแทนของ
หน่วยทรัสต์ที่เสนอขำย หรือรับรองควำมถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์แต่อย่ำงใด ทั้งนี้ กำรรับรองควำมถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบ
แสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์นี้เป็นควำมรับผิดชอบของผู้เสนอขำยหน่วยทรัสต์
หำกแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์มีข้อควำมหรือรำยกำรเป็นเท็จ หรือขำดข้อควำมที่ควรแจ้งในสำระสำคัญ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ ได้ซื้อหน่วยทรัสต์
ไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่แบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์นั้นมีผลใช้บังคับ มีสิทธิเรียกร้องค่ำเสียหำยจำกบริษัทผู้เสนอขำยหน่วยทรัสต์ได้ตำมมำตรำ 82 แห่ง
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภำยใน 1 ปีนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรได้รู้ว่ำแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำร เสนอขำยหน่วยทรัสต์เป็ นเท็จหรือขำด
ข้อควำมที่ควรต้องแจ้งในสำระสำคัญ แต่ไม่เกิน 2 ปีนับแต่วันที่แบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์มีผลใช้บังคับ
เอกสำรฉบับนี้ไม่ใช่หนังสือชี้ชวนสำหรับกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ แต่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยทรัสต์ก่อนกำรเสนอขำย เพื่อให้ผู้ลงทุนมีระยะเวลำ
พอสมควรในกำรศึกษำข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน โดยข้อมูลที่ปรำกฏในเอกสำรฉบับนี้ไม่แตกต่ำงไปจำกข้อมูลที่ปรำกฏในร่ำงหนังสือชี้ชวนที่ไ ด้ยื่นต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับตำมกฎหมำย ดังนั้น ข้อมูลในเอกสำรฉบับนี้จึงอำจมีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้อีก ทั้งนี้ กำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์จะ
กระทำได้ก็ต่อเมื่อแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์และร่ำงหนังสือชี้ชวนที่ได้ยื่นต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์แ ละตลำดหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับ
แล้ว และจะกระทำโดยกำรส่งหรือแจกจ่ำยหนังสือชี้ชวนให้แก่ผู้ลงทุน
คาเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
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คาจากัดความ
กฎหมำยหลักทรัพย์

หมำยถึง

พ.ร.บ. หลัก ทรั พ ย์ ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศ
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศคณะกรรมกำรกำกับ
ตลำดทุน รวมถึงหนังสือเวียน หนังสือผ่อนผัน หนังสือซักซ้อม
ควำมเข้ำใจ หนังสืออนุญำต กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และ/หรือ
เอกสำรอื่ น ใดที่ มี ผ ลใช้ บั ง คั บ ตำมกฎหมำยที่ อ อกโดยอำศั ย
อ ำนำจตำมพ.ร.บ. หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ/หรื อ กฎหมำยอื่ น ใดที่
เกี่ยวข้อง ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบัน (รวมทั้งที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)

กองทรัสต์

หมำยถึง

บรรดำทรัพย์สินของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์และ
สิทธิกำรเช่ำอมตะซัมมิทโกรทที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.ทรัสต์และ
สัญญำก่อตั้งทรัสต์และให้หมำยควำมรวมถึงบรรดำทรัพย์สิน
ดอกผล หนี้สินและควำมรับผิดที่เกิดขึ้นจำกกำรจัดกำรตำมที่
กำหนดไว้ในพ.ร.บ. ทรัสต์และสัญญำก่อตั้งทรัสต์

กลุ่มบุคคลเดียวกัน

หมำยถึง

บุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือหลำย
ลักษณะดังต่อไปนี้ ตำมประกำศ ทจ. 49/2555
(1) คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ
(2) นิติบุคคล และผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้น
ซึ่ ง ถื อ หุ้ น หรื อ เป็ น หุ้ น ส่ ว นในนิ ติ บุ ค คลดั ง กล่ ำ วไม่ ว่ ำ
ทำงตรงหรือทำงอ้อมเกินกว่ำร้อยละ 50 (ห้ำสิบ) ของ
จำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดหรือควำมเป็นหุ้นส่วน
ทั้งหมด
(3) กองทุนส่วนบุคคลของบุคคลตำม (1) หรื อ (2) แต่ทั้งนี้ มิ
ให้รวมถึงกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กำรเพิม่ ทุนแบบมอบอำนำจทัว่ ไป
(general mandate)

หมำยถึง

กำรเพิ่มทุนของกองทรัสต์ตำมมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ให้
อำนำจผู้จัดกำรกองทรัสต์กำหนดหรือเห็นชอบวัตถุประสงค์กำร
ออกและจัดสรรหน่วยเพิ่มทุนแต่ละครำวตำมควำมเหมำะสม
เช่น กำรกำหนดรำคำ วันและเวลำที่จะเสนอขำย หรือเงื่อนไขใน
กำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ เป็นต้น

โครงกำร

หมำยถึง

โครงกำรอำคำรโรงงำนสำเร็จ รู ป ให้ เ ช่ ำ ในนิ ค มอุ ต สำหกรรม
อมตะนคร จังหวัดชลบุรี และนิคมอุตสำหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัด
ระยอง
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คณะกรรมกำร ก.ล.ต.

หมำยถึง

คณะกรรมกำรก ำกั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลำดหลั ก ทรั พ ย์ ต ำม
กฎหมำยว่ ำ ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลำดหลั ก ทรั พ ย์ ซึ่ ง รวมถึ ง
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน

ค่ำเช่ำ

หมำยถึง

ค่ ำ ตอบแทนที่ ไ ด้ รั บ จำกกำรให้ เ ช่ ำ กำรให้ ใ ช้ พื้ น ที่ หรื อ กำร
ให้บริกำรที่เกี่ยวเนื่องกับกำรให้เช่ำหรือให้ใช้พื้นที่ แล้วแต่กรณี

เจ้ำของทรัพย์สิน หรือ ผู้ให้เช่ำทรัพย์สิน

หมำยถึง

อมตะ ซัมมิท

ตลำดหลักทรัพย์

หมำยถึง

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน

หมำยถึง

บริษัท เจดี พำร์ทเนอร์ จำกัด ในฐำนะที่ปรึกษำทำงกำรเงินที่อยู่
ในบัญชีรำยชื่อที่สำนักงำน ก.ล.ต. ให้ควำมเห็นชอบ

ทรัพย์สินหลัก

หมำยถึง

ทรัพ ย์สิน หลัก ที่กองทรัสต์ สำมำรถลงทุ นได้ตำมหลั กเกณฑ์ ที่
กำหนดในประกำศ ทจ. 49/2555

ทรัสต์

หมำยถึง

นิติสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นตำมสัญญำก่อตั้งทรัสต์

ทรัสตี

หมำยถึง

บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ทุนชำระแล้ว

หมำยถึง

มูลค่ำรวมของหน่วยทรัสต์ที่ชำระเต็มจำนวนแล้ว

แบบแสดงรำยกำรข้อมูล

หมำยถึง

แบบแสดงรำยกำรข้ อ มู ล กำรเสนอขำยหลั ก ทรั พ ย์ ป ระเภท
หน่วยทรัสต์(แบบ 69-REIT) ฉบับนี้

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปีของ
กองทรัสต์

หมำยถึง

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปีของกองทรัสต์(แบบ 56-REIT)

บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

หมำยถึง

บุคคลที่เกี่ยวโยงกันตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน
ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน

บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง

หมำยถึง

บุคคลดังต่อไปนี้
(1) ผู้จัดกำรกองทรัสต์
(2) กรรมกำร ผู้บริหำร บุคคลที่มีอำนำจในกำรจัดกำร หรือ
บุคลำกรของผู้จัดกำรกองทรัสต์
(3) ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของผู้จัดกำรกองทรัสต์
(4) นิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่เป็นบุคคลเดียวกับผู้ถือหุ้น
รำยใหญ่ของผู้จัดกำรกองทรัสต์
ตำมประกำศสำนักงำน ก.ล.ต. ที่ สช. 29/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีกำรในกำรให้ควำมเห็นชอบผู้จัดกำรกองทรัสต์
และมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน (รวมทั้งที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)
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บุคคลที่มีอำนำจในกำรจัดกำร

หมำยถึง

รองผู้จัดกำร ผู้ช่วยผู้จัดกำร ผู้อำนวยกำรฝ่ำย ผู้จัดกำรสำขำ
และให้หมำยควำมถึงผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่ำที่เรียกชื่ออย่ำง
อื่น โดยบุคคลดังกล่ำวเป็นผู้รับผิดชอบในสำยงำนเกี่ยวกับกำร
ดูแลจัดกำรกองทรัสต์

บริษัทฯ หรือผู้ก่อตั้งทรัสต์

หมำยถึง

บริษัท อมตะ ซัมมิท รีทส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ประกำศ ทจ. 49/2555

หมำยถึง

ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทจ. 49/2555 เรื่องกำร
ออกและเสนอขำยหน่ ว ยทรั ส ต์ ข องทรั ส ต์ เ พื่ อ กำรลงทุ น ใน
อสังหำริมทรัพย์ลงวันที่ 21 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2555 (รวมทั้งที่มี
กำรแก้ไขเพิ่มเติม)

พ.ร.บ.ทรัสต์

หมำยถึง

พระรำชบั ญ ญั ติ ท รั ส ต์ เ พื่ อ ธุ ร กรรมในตลำดทุ น พ.ศ. 2550
(รวมทั้งที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)

พ.ร.บ. หลักทรัพย์

หมำยถึง

พระรำชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลำดหลั ก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535
(รวมทั้งที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)

ผู้จัดกำร

หมำยถึง

บุคคลที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทให้เป็นผู้ดูแล
รับ ผิ ดชอบสูง สุ ด ในกำรบริ ห ำรงำนของบริ ษั ท ทั้ งนี้ ไม่ว่ ำ จะ
เรียกชื่อใดก็ตำม

ผู้จัดกำรกองทรัสต์

หมำยถึง

บริษัท อมตะ ซัมมิท รีทส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐำนะบุคคลที่
ทำหน้ำที่เป็นผู้จัดกำรกองทรัสต์ตำมสัญญำก่อตั้งทรัสต์

ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำย

หมำยถึง

ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน)

ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่

หมำยถึง

บุคคลที่ถือหุ้นของนิติบุคคลใดไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม
เกิ น กว่ ำ ร้ อ ยละ 10 (สิ บ ) ของจ ำนวนหุ้ น ที่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
ทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น

ผู้บริหำร

หมำยถึง

ผู้จัดกำร หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหำร 4 (สี่) รำยแรกนับต่อ
จำกผู้จัดกำรลงมำ และผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ำกับผู้ดำรง
ตำแหน่งระดับบริหำรรำยที่ 4 (สี่) ทุกรำย

ผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์

หมำยถึง

อมตะ ซัมมิทในฐำนะผู้ที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้จัดกำรกองทรัสต์
ให้ทำหน้ำที่ในกำรบริหำรหรือจัดหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สิน
หลักของกองทรัสต์

ผู้รับประโยชน์

หมำยถึง

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ในฐำนะผู้รั บประโยชน์ภำยใต้สัญญำก่อตั้ ง
ทรัสต์
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ผู้สอบบัญชี

หมำยถึง

บริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์
โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่อยู่ในบัญชีรำยชื่อที่ได้รับควำมเห็นชอบ
จำกสำนักงำน ก.ล.ต. ตำมประกำศสำนักงำน ก.ล.ต. ว่ำด้วย
กำรให้ควำมเห็นชอบผู้สอบบัญชี (รวมทั้งที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)
และต้องมิใช่กรรมกำร พนักงำนหรือลูกจ้ำงของทรัสตี

ผู้เสนอขำยหน่วยทรัสต์

หมำยถึง

ผู้จัดกำรกองทรัสต์

รำยงำนกำรประเมินค่ำอสังหำริมทรัพย์

หมำยถึง

รำยงำนกำรประเมินมูลค่ำอสังหำริมทรัพย์ที่กองทรัสต์จะลงทุน
ซึ่งจัดทำขึ้นตำมหลักเกณฑ์ในประกำศ ทจ. 49/2555

วันทำกำร

หมำยถึง

วันทำกำรของธนำคำรพำณิชย์

วันที่ยื่นแบบแสดงรำยกำรข้อมูล

หมำยถึง

23 มิถุนำยน พ.ศ. 2557

วันที่แบบแสดงรำยกำรข้อมูลมีผลใช้
บังคับ

หมำยถึง

3 มิถุนำยน พ.ศ. 2558

สัญญำที่เกี่ยวข้องกับกำรลงทุนใน
ทรัพย์สินหลักที่ลงทุนครั้งแรกของ
กองทรัสต์

หมำยถึง

สัญญำดังต่อไปนี้
(1) สัญญำซื้อขำยที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง
(2) สัญญำเช่ำที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง
(3) สัญญำตกลงกระทำกำร (Sponsor Undertaking)
(4) สัญญำแต่งตั้งผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์

สัญญำก่อตัง้ ทรัสต์ (Trust Deed)

หมำยถึง

สัญญำก่อตั้งทรัสต์ ฉบับลงวันที่ [•] พ.ศ. 2558 ระหว่ำง ผู้ก่อตั้ง
ทรัสต์แ ละทรั สตี เพื่อ โอนหรือ ก่อทรัพ ยสิ ทธิ หรื อสิ ทธิ ใด ๆ ใน
ทรั พ ย์ สิ น จำกผู้ ก่ อ ตั้ ง ทรั ส ต์ ใ ห้ แ ก่ ท รั ส ตี ด้ ว ยควำมไว้ ว ำงใจ
ให้ทรัสตีจัดกำรทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของผู้รับประโยชน์

สัญญำแต่งตั้งผู้จดั กำรกองทรัสต์

หมำยถึง

สัญญำแต่งตั้งผู้จัดกำรกองทรัสต์ ฉบับลงวันที่ [•] พ.ศ. 2558
ระหว่ำง ทรัสตี และ ผู้จัดกำรกองทรัสต์

สำนักงำน ก.ล.ต. หรือ สำนักงำน

หมำยถึง

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

หนังสือรับรองจำกทรัสตี

หมำยถึง

หนังสือรับรองจำกทรัสตีหรือผู้ที่จะเข้ำเป็นทรัสตีของกองทรัสต์
ว่ำจะยอมรับที่จะเข้ำปฏิบัติหน้ำที่เป็นทรัสตีของกองทรัสต์ ตำม
หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกำศ ทจ.49/2555 และประกำศอื่น
ใดที่เกี่ยวข้องที่ออกตำมพ.ร.บ. ทรัสต์
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หน่วยทรัสต์

หมำยถึง

ใบทรั ส ต์ ที่ แ สดงสิ ท ธิ ข องผู้ ถื อ ในฐำนะผู้ รั บ ประโยชน์ ใ น
กองทรัสต์

อมตะ คอร์ปอเรชัน

หมำยถึง

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหำชน)

อมตะ ซัมมิท

หมำยถึง

บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท์ จำกัด
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