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ส่วนที่ 1
สรุปข้อมูลสาคัญของหน่วยทรัสต์ (Fact Sheet)
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท
(Amata Summit Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust: AMATAR)
สรุปข้อมูลสำคัญนี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์และหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นเพียงข้อมูล
สรุปเกี่ยวกับกำรเสนอขำย ลักษณะและควำมเสี่ยงของกองทรัสต์ ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องศึกษำข้อมูลในรำยละเอียดจำก
หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ซึ่งสำมำรถขอได้จำกผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์และบริษัทฯ หรืออำจศึกษำข้อมูลได้จำกแบบแสดง
รำยกำรข้อมูลและหนังสือชี้ชวนที่บริษัทฯ ยื่นต่อสำนักงำน ก.ล.ต. ได้ที่ website ของสำนักงำน ก.ล.ต.

1.

1.1

ชื่อกองทรัสต์ (ไทย)

ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์และสิทธิกำรเช่ำ
อมตะซัมมิทโกรท

ชื่อกองทรัสต์ (อังกฤษ)

Amata Summit Growth Freehold and Leasehold Real
Estate Investment Trust

ชื่อย่อ

AMATAR

ผู้จัดการกองทรัสต์

บริษัท อมตะ ซัมมิท รีทส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ทรัสตี

บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ข้อมูลที่สาคัญของกองทรัสต์
อำยุทรัสต์

ทรัสต์ไม่กำหนดอำยุ

ประเภทหน่วยทรัสต์

ไม่รับไถ่ถอนหน่วยทรัสต์

ผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์

บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท์ จำกัด

ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน

บริษัท เจดี พำร์ทเนอร์ จำกัด

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครั้งนี้
ลักษณะกำรเสนอขำย

เสนอขำยหน่วยทรัสต์ต่อประชำชนเป็นครั้งแรก (IPO) โดย
เป็นกำรเสนอขำยผ่ำนผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำย
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มูลค่ำเสนอขำยรวมทั้งสิ้น

ไม่เกิน 3,700,000,000 (สำมพันเจ็ดร้อยล้ำน) บำท โดย
มูลค่ำกำรเสนอขำยรวมทั้งสิ้นจะขึ้นอยู่กับจำนวนหน่วยที่
เสนอขำย (โดยกำรเข้ำลงทุนในทรัพย์สินหลักที่ลงทุนครั้ง
แรกจะประกอบด้ ว ย (1) เงิ น ที่ ได้ ม ำจำกกำรระดมทุ น
จำนวนไม่เกิน 3,700 ล้ำนบำท (2) เงินกู้ยืม ระยะยำวใน
วงเงินไม่เกิน 1,200 ล้ำนบำท และ (3) เงินประกันกำรเช่ำ
ซึ่งกองทรัสต์จะได้รับโอนจำก อมตะ ซัมมิทในฐำนะผู้เช่ำ
เดิม ภำยหลังจำกกำรรับโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิกำรเช่ำใน
ทรัพย์สินหลักที่ลงทุนครั้งแรก จำนวนไม่เกิน 90 ล้ำนบำท
เมื่อหักค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ แล้ว จะเหลื อเงินที่จะนำไปใช้ตำม
วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เป็นจำนวนประมำณไม่เกิน 4,750
ล้ำนบำท)

จำนวนหน่วยทีเ่ สนอขำย

ไม่เกิน 357,890,000 (สำมร้อยห้ำสิบเจ็ดล้ำนแปดแสน
เก้ำหมื่น) หน่วย

รำคำหน่วยที่เสนอขำย

10.00 (สิบ) บำท ต่อหน่วย

มูลค่ำที่ตรำไว้ต่อหน่วย

10.00 (สิบ) บำท

ประเภทหน่วยทรัสต์

ไม่รับไถ่ถอนหน่วยทรัสต์ โดยผู้จัดกำรกองทรัสต์จะยื่นขอ
จดทะเบี ย นหน่ ว ยทรั ส ต์ เ ป็ น หลั ก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย นใน
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คุณสมบัติของหน่วยทรัสต์

เป็ น หน่ ว ยทรั ส ต์ ป ระเภทระบุ ชื่ อ และช ำระเต็ ม มู ล ค่ ำ
ทั้งหมด และไม่มีข้อจำกัดกำรโอน เว้นแต่ข้อจำกัดกำรโอน
ที่เป็นไปตำมกฎหมำยซึ่งได้ระบุไว้ในสัญญำก่อตั้งทรัสต์

สัดส่วนกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์

เสนอขำยต่อนักลงทุนสถำบัน : ประมำณ 220,000,000
หน่วย
เสนอขำยต่อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของ
ผู้จัดกำรกองทรัสต์ : ประมำณ 60,841,300 หน่วย (ได้แก่
อมตะ ซัมมิท เป็นจำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 17 แต่ไม่เกิน
ร้อยละ 25 ของจำนวนหน่วยทรัสต์ที่จะเสนอขำยทั้งสิ้น
ทั้งนี้ จำนวนดังกล่ำวไม่รวมส่วนของกำรจัดสรรหลักทรัพย์
ที่เหลือจำกกำรจองซื้อของผู้จองซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด)
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เสนอขำยต่อผู้มีอุปกำรคุณของอมตะ ซัมมิท และบุคคลที่
เกี่ยวโยงกัน : ประมำณ 15,000,000 หน่วย
เสนอขำยต่อนักลงทุนรำยย่อย : ประมำณ 62,048,700
หน่วย
ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำย

ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน)

วิธีกำรจัดสรร

จัดสรรโดยใช้ดุลพินิจของผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำย

จำนวนหน่วยจองซื้อขั้นต่ำ

2,000 หน่วย และเพิ่มเป็นทวีคูณของ 100 หน่วย

จำนวนเงินจองซื้อขั้นต่ำ

20,000 บำท และเพิ่มเป็นทวีคูณของ 1,000 บำท

ช่วงเวลำกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์

วันที่ 4 – 11 มิถุนำยน 2558 และก่อนเวลำ 12:00 น. ของ
วันที่ 12 มิถุนำยน 2558
เงื่อนไขกำรปิดกำรเสนอขำย
ในกรณีที่ปรำกฏว่ำมีผู้จองซือ้ จองซื้อหน่วยทรัสต์ครบตำม
จำนวนหน่วยทรัสต์ที่เสนอขำยก่อนครบกำหนดระยะเวลำ
กำรจองซื้อ ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยขอสงวนสิทธิ์ในกำร
ปิดรับกำรจองซื้อก่อนวันครบกำหนดระยะเวลำกำรจอง
ซื้อ แต่ทั้งนี้ ไม่เป็นกำรตัดสิทธิผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยใน
กำรรั บ ชำระเงิน ค่ ำจองซื้ อหน่ วยทรั สต์จ ำกผู้ จองซื้อ ได้
จนถึงวันครบกำหนดระยะเวลำกำรจองซื้อ

ทั้งนี้ จำนวนหน่วยทรัสต์ที่จัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อรำยย่อยจะมีจำนวนขั้นต่ำ2,000 หน่วย และเพิ่มเป็นทวีคูณของ 100 หน่วย หำกยอดกำร
จองซื้อหน่วยทรัสต์ของผู้จองซื้อรำยย่อยครบตำมจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจาหน่ายขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อ
หน่วยทรัสต์ของผู้จองซื้อรายย่อยก่อนครบกาหนดระยะเวลาการจองซื้อ ทั้งนี้การเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครั้งนี้ มิได้เป็น
การเสนอขายหน่วยทรัสต์ต่อนักลงทุนรายย่อยหรือประชาชนเป็นการทั่วไป เนื่องจากความต้องการจากกลุ่มนักลงทุน
เพียงพอต่อมูลค่าการเสนอขายรวมในครั้งนี้แล้ว และสามารถกระจายหน่วยทรัสต์ในวงกว้างได้อย่างเพียงพอ
1.2

ความสมเหตุสมผลของราคาซื้อทรัพย์สิน
สำหรับรำคำที่กองทรัสต์จะซื้อทรัพย์สินหลักที่ลงทุนครั้งแรกจำกอมตะ ซัมมิทที่รำคำรวมกันสูงสุดไม่เกิน 4,750 ล้ำน
บำท ซึ่งเป็นรำคำที่สูงกว่ำรำคำประเมินของทรัพย์สินต่ำสุดที่จัดทำโดยผู้ประเมินรำคำทรัพย์สินอิสระเกินกว่ำร้อยละ
5 (สูงกว่ำรำคำประเมินของทรัพย์สินต่ำสุด ที่จัดทำโดยผู้ประเมินมูลค่ำรำคำทรัพย์สินอิสระประมำณ 248 ล้ำนบำท
หรือประมำณร้อยละ 5.5) บริษัทฯ และที่ปรึกษำทำงกำรเงินเห็นว่ำรำคำลงทุนสูงสุดดังกล่ำวเป็นรำคำที่เหมำะสม
และสำมำรถยอมรับได้ เนื่องจำกหำกพิจำรณำจำกกรณีที่ไม่มีเงินกู้ยืมประมำณกำรอัตรำประโยชน์ตอบแทนในปีแรก
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ที่ผู้ลงทุนจะได้รับจำกกำรลงทุนในกองทรัสต์ (เมื่อกองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินหลักที่ลงทุนครั้งแรกที่รำคำสูงสุด
4,750 ล้ำนบำท) อยู่ทรี่ ้อยละ 6.93 ซึ่งมีควำมสมเหตุสมผลและสูงกว่ำเมื่อเทียบกับอัตรำผลตอบแทนในรูปเงินปันผล
จำกกำรลงทุนในกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ที่ มีลักษณะที่ใกล้เคียงกับทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้ำลงทุน ซึ่งอยู่ที่
ประมำณร้อยละ 6.81 (คำนวณจำกอัตรำเงินปันผล (Dividend Yield) เฉลี่ยตำมมูลค่ำตลำด 1 ปีย้อนหลัง (1
ธันวำคม พ.ศ. 2556 - 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2557) ของกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ในโรงงำนและ/หรือคลังสินค้ำ
จำนวน 3 กอง (กองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ไทคอน กองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ทีพำร์คโลจิสติคส์ และกองทุนรวม
อสังหำริมทรัพย์ และสิทธิกำรเช่ำ เอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล อินเวสเมนท์) ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับทรัพย์สินที่กองทรัสต์
จะเข้ำลงทุน ไม่มีกำรกู้ยืมเงินและจดทะเบียนซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเข้ำจดทะเบียนมำไม่
น้อยกว่ำ 1 ปีก่อนวันที่ 1 ธันวำคม 2556 และมีกำรจ่ำยเงินปันผลอย่ำงต่อเนื่อง โดยอ้ำงอิงจำกข้ อมูลที่จัดทำและ
เปิดเผยโดยตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (http://www.set.or.th)) นอกเหนือจำกนั้นบริษัทฯ และที่ปรึกษำ
ทำงกำรเงินมีควำมเห็นว่ำทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้ำลงทุนยังมีโอกำสในกำรสร้ำงรำยได้เพิ่มเติมจำกโอกำสเติบโต
ของค่ำเช่ำมำกกว่ำที่ผู้ประเมินใช้ รวมถึงควำมคิดเห็นเพิ่มเติมซึ่งแตกต่ำงจำกผู้ประเมินดังนี้ (โดยมีรำยละเอียด
เพิ่มเติมในส่วนที่ 2 ข้อ 2.5.3 ควำมเห็นชอบของที่ปรึกษำทำงกำรเงินเกี่ยวกับควำมสมเหตุสมผลของรำคำซื้อ
ทรัพย์สิน)
1.

ทรัพย์สินหลักที่ลงทุนครั้งแรกมีโอกำสเติบโตของค่ำเช่ำมำกกว่ำที่ผู้ประเมินใช้ เนื่องจำกหลังจำกวันที่ทำ
กำรประเมินรำคำ ทำงอมตะ คอร์ปอเรชั่นได้มีนโยบำยในกำรให้อมตะ ซัมมิทพิจำรณำซื้อหรือเช่ำที่ดินเพื่อ
ทำกำรพัฒนำโรงงำนและคลังสินค้ำให้เช่ำภำยในนิคมอมตะนครและอมตะ ซิ ตี้ก่อนบุคคลภำยนอก ซึ่งจะ
ทำให้ในอนำคตอุปทำนส่วนใหญ่ของโรงงำนและคลังสินค้ำให้เช่ำภำยในนิคมอมตะนครและอมตะ ซิตี้ อยู่
กับอมตะ ซัมมิท และกองทรัสต์ซึ่งได้สิทธิกำรเข้ำลงทุน และสิทธิในกำรปฏิเสธก่อนในทรัพย์สินดังกล่ำว ซึ่ง
จะทำให้กองทรัสต์และ/หรืออมตะ ซัมมิทมีอำนำจในกำรต่อรองกับลูกค้ำมำกยิ่งขึ้นสำหรับหรับโรงงำนและ
คลังสินค้ำในนิคมอมตะนครและอมตะ ซิตี้ โดยจะทำให้ทรัพย์สินหลักที่ลงทุนครั้งแรกนั้นมีโอกำสจะปรับค่ำ
เช่ำได้มำกกว่ำที่คำดไว้

2.

อัตรำคิดลดที่ผู้ประเมินอิสระใช้ในกำรประเมินมูลค่ำทรัพย์สินนั้นอยู่ที่ร้อยละ 9.5 ถึง 10.5 ซึ่งอ้ำงอิงจำก
อัตรำผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบำลอำยุ 10 ปีและ 30 ปี ณ วันที่ 2 พฤษภำคม 2557 ที่ร้อยละ 3.70 และ
4.26 ต่อปีตำมลำดับ ซึ่งต่อมำเมื่อภำวะเศรษฐกิจและตลำดเงินมีกำรเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้ผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบำลอำยุ 10 ปีและ 30 ปีมีกำรเปลี่ยนแปลงเป็นร้อยละ 3.00 และ 3.86 ต่อปีตำมลำดับ ณ วันที่
28 พฤศจิกำยน 2557 (อ้ำงอิงข้อมูลจำก www.thaibma.or.th) ซึ่งจะทำให้อัตรำคิดลดที่ผู้ประเมินอิสระ
ควรจะใช้นั้นลดลงบนค่ำชดเชยควำมเสี่ยงที่เท่ำกันและส่งผลให้รำคำประเมินสูงขึ้น
9
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ทั้งนี้ หำกพิจำรณำประมำณกำรอัตรำประโยชน์ตอบแทนในปีแรกของกองทรัสต์ในกรณีมีกำรกู้ยืมเงินจะเท่ำกับร้อย
ละ 8.031 แม้ว่ำจะสูงกว่ำกรณีที่ไม่มีกำรกู้ยืมเงินร้อยละ 6.93 แต่ผู้ลงทุนจะมีควำมเสี่ยงเพิ่มขึ้นจำกกำรกู้ยืมเงินของ
กองทรัสต์ด้วยเช่นกัน
ในกรณีที่กองทรัสต์เข้ำลงทุนในทรัพย์สินหลักที่ลงทุนครั้งแรกที่รำคำ 4,750 ล้ำนบำท จะทำให้ ประมำณกำรอัตรำ
ประโยชน์ตอบแทนในปีแรกที่ผู้ลงทุนจะได้รับจำกกำรลงทุนในกองทรัสต์ น้อยกว่ำ กรณีที่กองทรัสต์ เข้ำลงทุนใน
ทรัพย์สินหลักรำคำรวมกันในรำคำประเมินต่ำสุดที่ประมำณ 4,500 ล้ำนบำท โดยอัตรำประโยชน์ตอบแทนในปีแรก
ของกรณีที่กองทรัสต์จะเข้ำลงทุนในทรัพย์สินหลักรำคำรวมกันในรำคำประเมินต่ำสุดที่ประมำณ 4,500 ล้ำนบำทจะ
อยู่ทรี่ ้อยละ 8.72 ส่วนกรณีที่กองทรัสต์จะซื้อทรัพย์สินหลักรำคำรวมกันสูงสุดไม่เกิน 4,750 ล้ำนบำท อัตรำประโยชน์
ตอบแทนในปีแรกจะอยู่ที่ร้อยละ 8.03 โดยสำมำรถสรุปรำยละเอียดเปรียบเทียบอัตรำประโยชน์ตอบแทนในปีแรก
ของกองทรัสต์ในกรณีต่ำงๆ ดังนี้
ตารางที่ 1: รายละเอียดเปรียบเทียบอัตราประโยชน์ตอบแทนในปีแรกของกองทรัสต์

กรณีที่กองทรัสต์จะซื้อทรัพย์สินหลักใน

ราคาซื้อ

อัตราประโยชน์
ตอบแทน

ผลตอบแทนที่
เทียบเคียงได้

4,750

8.03%

-

4,500

8.72%

-

4,750

6.93%

6.81%

รำคำสูงสุดโดยมีกำรกูย้ ืมเงิน
กรณีที่กองทรัสต์จะซื้อทรัพย์สินหลักใน
รำคำประเมินต่ำสุดโดยมีกำรกู้ยืมเงิน
กรณีที่กองทรัสต์จะซื้อทรัพย์สินหลักใน
รำคำสูงสุดโดยไม่มีกำรกู้ยืมเงิน

1

โดยกองทรัสต์จะมีกำรกู้ยืมเงินกู้ระยะยำวในวงเงินไม่เกิน 1,200 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25 ของมูลค่ำทรัพย์สินรวมสูงสุดที่กองทรัสต์
จะเข้ำลงทุนครั้งแรกเพื่อใช้สำหรับกำรลงทุนในทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้ำลงทุนครั้งแรก
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หมำยเหตุ: กรณีที่กองทรัสต์ไม่สำมำรถจัดหำผู้เช่ำได้ ภำยหลังจำกสัญญำเช่ำที่อมตะ ซัมมิท เข้ำมำเป็นผู้เช่ำหรือรับผิดชอบชำระส่วน
ต่ำงของค่ำเช่ำตำมสัญญำตกลงกระทำกำรสิ้นสุดลง อำจส่งผลกระทบต่ออัตรำประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ในปีที่ 3
เป็นต้นไป

นอกจำกนี้ ประมำณกำรอัตรำประโยชน์ตอบแทนจะขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทำนในตลำดขณะที่ทำกำรเสนอขำย
โดยผ่ำนกำรสำรวจควำมต้องกำรของนักลงทุน (Bookbuilding) ทั้งนี้อุปสงค์และอุปทำนในตลำดในขณะนั้นจะขึ้นอยู่
กับภำวะตลำดและมีกำรเสนอขำยของกองทรัสต์อื่นๆในขณะนั้นหรือไม่ ตลอดจนผลตอบแทนของกองทรั สต์อื่นๆที่
เสนอขำย ณ เวลำนั้นด้วย
1.3

วัตถุประสงค์ของการระดมทุนในครั้งนี้
กองทรัสต์มีวัตถุประสงค์ในกำรระดมทุนจำกนักลงทุนทั่วไป ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดำและนิติบุคคลเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่ง
ของเงินที่กองทรัสต์ใช้ในกำรลงทุนเพื่อซื้ออสังหำริมทรัพย์และสิทธิกำรเช่ำของโครงกำร ("ทรัพย์สินหลักที่ลงทุน
ครั้งแรก") ประกอบด้วย
ตารางที่ 2: รายละเอียดการลงทุนของกองทรัสต์
ประเภทการลงทุน
กรรมสิทธิ์ในทีด่ ินและอาคาร
โรงงาน (Freehold)

นิคมอุตสาหกรรม

สิทธิการเช่าในทีด่ ินและอาคาร
โรงงาน (Leasehold)

จานวนอาคาร พื้นที่ให้เช่ารวม จานวนอาคาร
โรงงาน
(ตารางเมตร)
โรงงาน

พื้นที่ให้เช่ารวม
(ตารางเมตร)

รวม
(จานวนอาคารโรงงาน)

นิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร

25

48,408.00

60

105,508.02

85

นิคมอุตสำหกรรมอมตะซิตี้

-

-

3

6,662.50

3

หมายเหตุ:

สัดส่วนกำรลงทุนในทรัพย์สินหลักที่ลงทุนครั้งแรกของกองทรัสต์ โดยกองทรัสต์จะมีกำรเข้ำลงทุนในลักษณะกรรมสิทธิ์
ในที่ดินและอำคำรโรงงำน (Freehold) คิดเป็นร้อยละ 34 ของมูลค่ำรวมของทรัพย์สินหลักที่ลงทุนครั้งแรกของกองทรัสต์
และมีกำรเข้ำลงทุนในลักษณะสิทธิกำรเช่ำในที่ดินและอำคำรโรงงำน (Leasehold) คิดเป็นร้อยละ 66 ของมูลค่ำรวม
ของทรัพย์สินหลักที่ลงทุนครั้งแรกของกองทรัสต์

โดยในกำรลงทุนในทรัพย์สินหลักที่ลงทุนครั้งแรกของกองทรัสต์ กองทรัสต์จะนำเงินดังต่อไปนี้ (1) เงินที่ได้มำจำกกำร
ระดมทุนจำนวน ไม่เกิน 3,700 ล้ำนบำท (2) เงินกู้ยืมระยะยำวในวงเงินไม่เกิน 1,200 ล้ำนบำท และ(3) เงินประกัน
กำรเช่ำ*ซึ่งกองทรัสต์จะได้รับโอนจำก อมตะ ซัมมิทในฐำนะผู้ให้เช่ำเดิม ภำยหลังจำกกำรรับโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
*

เงินประกันกำรเช่ำ คือ เงินที่ผู้เช่ำรำยย่อยในทรัพย์สินหลักที่ลงทุนครั้งแรกของกองทรัสต์ได้ให้ไว้แก่ อมตะ ซัมมิท เพื่อเป็นหลักประกันกำรเช่ำตำม
สัญญำเช่ำทรัพย์สินดังกล่ำวระหว่ำง อมตะ ซัมมิท กับผู้เช่ำรำยย่อยนั้น
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กำรเช่ำในทรัพย์สินหลักที่ลงทุนครั้งแรกเป็นจำนวนไม่เกิน 90 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 70 ของเงินประกันกำรเช่ำ
ทั้งหมดที่คำดว่ำจะได้รับเพื่อมำใช้ในกำรลงทุนทรัพย์สินหลักที่ลงทุนครั้งแรก
ทั้งนี้ ในกำรเข้ำลงทุนทรัพย์สินหลักที่ลงทุนครั้งแรก กองทรัสต์จะเข้ำทำสัญญำที่เกี่ยวข้องกับกำรลงทุนในทรัพย์สิน
หลักที่ลงทุนครั้งแรกของกองทรัสต์กับคู่สัญญำที่เกี่ยวข้อง (รำยละเอียดเป็นไปตำมส่วนที่ 2 ข้อ 2.4 หัวข้อ รำคำที่จะ
ลงทุน และสรุปสำระสำคัญของสัญญำที่ทำให้ได้มำซึ่งทรัพย์สิน) โดยกองทรัสต์จะรับโอนกรรมสิทธิ์และสิทธิกำรเช่ำ
อสังหำริมทรัพย์ และจัดหำผลประโยชน์จำกอสังหำริมทรัพย์ดังกล่ำวโดยกำรให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ได้
ลงทุนไว้ รวมทั้งดำเนินกำรอื่นใดที่เกี่ยวข้องและจำเป็นเพื่อประโยชน์ของอสังหำริมทรัพย์ เพื่อมุ่งก่อให้เกิดรำยได้และ
ผลตอบแทนแก่ ก องทรั สต์ แ ละผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ รวมถึ ง กำรน ำเงิ น ที่ ไ ด้ จ ำกกำรระดมทุ น ดั ง กล่ ำ วไปลงทุ น ใน
อสังหำริมทรัพย์อื่น ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือโดยทำงอ้อม และ/หรือจัดหำผลประโยชน์ด้วยวิธีอื่นที่เป็นไปตำมกฎหมำย
หลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง
1.4

การจัดตั้งกองทรัสต์ และโครงสร้างกองทรัสต์
ในกำรก่อตั้งกองทรัสต์ AMATAR บริษัทฯ ในฐำนะผู้ก่อตั้งกองทรัสต์จะดำเนินกำรยื่นคำขออนุญำตเสนอขำย
หน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่ของกองทรัสต์ต่อสำนักงำน ก.ล.ต. และกองทรัสต์จะก่อตั้งขึ้นด้วยผลของสัญญำก่อตั้งทรัสต์
และสมบู ร ณ์ เ มื่ อ ผู้ ก่ อ ตั้ง ทรั สต์ โอนเงิ น ที่ ได้ จำกผู้ ลงทุ น ผ่ ำ นกำรจ ำหน่ ำ ยหน่ ว ยทรั สต์ ให้ไปยั ง ทรั สตี คื อ บริ ษั ท
หลักทรัพย์จัดกำรกองทุนกสิกรไทย จำกัด
โครงสร้ำงของกองทรัสต์ AMATAR สำมำรถแสดงเป็นแผนภำพได้ดังนี้
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แผนภาพที่ 1: โครงสร้างกองทรัสต์
อมตะ ซัมมิท และ/หรือ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน*
ประโยชน์ตอบแทน

ผู้จัดการกองทรัสต์

บริษัท อมตะ ซัมมิท รีทส์
แมเนจเม้นท์ จากัด

บริหำรจัดกำร
กองทรัสต์
ค่ำธรรมเนียม

แต่งตั้ง

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
บริษัท อมตะ ซัมมิท
เรดดี้ บิลท์ จากัด

ค่ำธรรมเนียม
บริหำรจัดกำร
อสังหำริมทรัพย์

ผู้ถือหน่วยทรัสต์อนื่ ๆ

เงินลงทุน

เงินลงทุน

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท
สินทรัพย์ที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุน
ประกอบด้วย
 อำคำรโรงงำนในนิคมอุตสำหกรรมอมตะ
นคร จำนวน 85 อำคำร
 อำคำรโรงงำนในนิคมอุตสำหกรรมอมตะ
ซิตี้ จำนวน 3 อำคำร

ประโยชน์ตอบแทน

ตรวจสอบดูแล
กองทรัสต์

ทรัสตี

ค่ำธรรมเนียม

พื้นที่เช่ารวมประมาณ 160,578.52 ตร.ม.
ค่ำเช่ำ และ/หรือ ค่ำบริกำร

ให้เช่ำพื้นที่

ผู้เช่า

เช่าพื้นที่อาคารโรงงาน
หมายเหตุ: * มีกำรถือครองหน่วยทรัสต์ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 17 แต่ไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนหน่วยทรัสต์ทั้งหมดของกองทรัสต์
เฉพำะที่มีกำรออกและเสนอขำยหน่วยทรัสต์ครั้งแรก โดยจะถือครองเป็นระยะเวลำอย่ำงน้อย 3 ปีนับจำกวันที่สัญญำตก
ลงกระทำกำรที่จะเข้ำทำระหว่ำง ทรัสตี อมตะ ซัมมิท และ อมตะ คอร์ปอเรชัน จะเข้ำทำกันมีผลใช้บังคับ

โดยเมื่อมีกำรก่อตั้งกองทรัสต์แล้ว ทรัสตีซึ่งกระทำในนำมของกองทรัสต์ จะเข้ำลงทุนในอสังหำริมทรัพย์เพื่อประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ และดำเนินกำรแต่งตัง้ บริษัทฯ เป็นผู้จัดกำรกองทรัสต์ โดยทรัสตีมีหน้ำที่ในกำรติดตำม ดูแลและ
ตรวจสอบให้บริษัทฯ บริหำรจัดกำรกองทรัสต์ให้เป็นไปตำมสัญญำก่อตั้งทรัสต์และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำร
ควบคุมดูแลกำรลงทุนของกองทรัสต์ กำรเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์
ในส่วนของกำรบริหำรจัดกำรกองทรัสต์ บริษัทฯ ในฐำนะเป็นผู้จัดกำรกองทรัสต์จะทำหน้ำที่บริหำรจัดกำรกองทรัสต์
และทรัพย์สินของกองทรัสต์ ภำยใต้ขอบเขตอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมที่กำหนดไว้ในสัญญำก่อตั้งทรัสต์
และสัญญำแต่งตั้งผู้จัดกำรกองทรัสต์ โดยบริษัทฯ จะทำหน้ำที่ในกำรกำหนดกลยุทธ์และแผนกำรดำเนินธุรกิจระยะยำว
ของกองทรัสต์ จัดระบบโครงสร้ำงกำรดำเนินงำน และกำกับดูแลนโยบำยในกำรดำเนินธุรกิจ เช่น กำหนดกลยุทธ์ในกำร
ลงทุน กำรได้มำและจำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สิน กำรกู้ยืมเงินและก่อภำระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ กำรเข้ำทำสัญญำ
ภำยใต้ขอบเขตอำนำจของผู้จัดกำรกองทรัสต์ และอำนำจที่ได้รับมอบจำกทรัสตี กำรวำงแผนจัดทำงบประมำณและกำร
รำยงำน งำนนักลงทุนสัมพันธ์ กำรกำกับกำรปฏิบัติงำน และกำรดำเนินกิจกำรต่ำงๆ เพื่อกองทรัสต์ และกำรนำเงินของ
กองทรัสต์ไปลงทุนในทรัพย์สินหลักเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ นอกจำกนี้ ในส่วนของกำรจัดหำผลประโยชน์
จำกทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ บริษัทฯ จะดำเนินกำรให้เช่ำทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ และให้บริกำรที่เกี่ยวเนื่อง
13
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กับกำรเช่ำนั้น และนำรำยได้จำกกำรจัดหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ดังกล่ำวมำจ่ำยประโยชน์
ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะว่ำจ้ำง อมตะ ซัมมิท เพื่อทำหน้ำที่เป็นผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ให้กับกองทรัสต์ โดยอมตะ ซัมมิทจะ
ทำหน้ำที่ในกำรบริหำรอสังหำริมทรัพย์ตำมนโยบำยและกลยุทธ์ที่บริษัทฯ ได้วำงไว้ เช่น ดูแลด้ำนกำรตลำดและกำร
จัดหำผู้เช่ำ ดูแลและซ่อมบำรุงรักษำอำคำร นำส่งภำษีโรงเรือน (Property Tax) จัดทำบัญชีรำยรับและรำยจ่ำยจำก
กำรให้เช่ำและ/หรือกำรให้บริกำร เป็นต้น
1.5

นโยบายการลงทุน
กองทรัสต์จะมุ่งลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรำยได้ และ/หรือ ลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือกำร
หำดอกผลโดยวิธีอื่น เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
ในกำรเข้ำลงทุนดังกล่ำว ทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้ำลงทุน ได้แก่ กรรมสิทธิ์และสิทธิกำรเช่ำในที่ดินและอำคำร
โรงงำน โดยจำนวนเงินที่กองทรัสต์จะใช้ในกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ จะกำหนดโดยอ้ำงอิงจำกรำคำประเมินโดย
ผู้ประเมินรำคำอิสระ ประกอบกับผลประกอบกำรของทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้ำลงทุน และปัจจัยอื่นๆ โดยรำคำที่
กองทรัสต์จะเข้ำลงทุนนั้นอำจแตกต่ำงจำกรำคำประเมินโดยผู้ประเมินรำคำอิสระ ทั้งนี้ ในกำรระดมทุน ผู้จัดกำร
กองทรัสต์จะกำหนดรำคำของหน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขำย โดยคำนึงถึงผลกำรสำรวจควำมต้องกำรของนัก
ลงทุน (Bookbuilding) สภำวะตลำดทุนขณะนั้นๆ รวมถึงระดับผลตอบแทนเฉลี่ยที่นักลงทุนคำดหวัง และจะทำกำร
ออกเสนอขำยและจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่เสนอขำยดังกล่ำวให้กับผู้ลงทุน ทั้งที่เป็นผู้ลงทุนรำยย่อย และ/หรือ ผู้ลงทุน
สถำบัน โดยมีเงื่อนไขตำมที่ระบุไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ฉบับนี้
กองทรั สต์ จ ะลงทุน ในทรัพ ย์ สิน ดั งกล่ ำ วภำยใน 60 วั น นั บ แต่วั น ที่ จั ดตั้ ง กองทรั สต์ แ ล้ วเสร็ จ และภำยหลั ง จำก
กองทรัสต์ได้ลงทุ นในทรัพ ย์สินดั งกล่ำ วแล้ว กองทรั สต์ จะแต่ งตั้ งให้อ มตะ ซัม มิท เป็ นผู้ บริ หำรอสัง หำริม ทรั พ ย์
(Property Manager) ของกองทรัสต์ ตำมที่จะได้กล่ำวในหัวข้อเรื่องลักษณะกำรจัดหำผลประโยชน์ต่อไป
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1.6

รายละเอียดที่สาคัญเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนครั้งแรก
1.6.1

ทรัพย์สินที่จะลงทุน
แผนภาพที่ 2: นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครแบ่งตามเฟส (ภาพรวม)
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แผนภาพที่ 3: ที่ตงั้ ทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์จะเข้าลงทุนครั้งแรกในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (ภาพรวม)

ส่วนที่ 2

ส่วนที่ 3

ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 4

ทรั พย์ สนิ ที่ลงทุนในสิทธิการเช่ า (Leasehold)
ทรั พย์ สนิ ที่ลงทุนในกรรมสิทธิ์ (Freehold)
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แผนภาพที่ 4: ที่ตงั้ ทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์จะเข้าลงทุนครั้งแรกในโครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
(ส่วนที่ 1)

ทรัพย์สินที่ลงทุนในสิทธิการเช่า (Leasehold)

17

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท

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

แผนภาพที่ 5: ที่ตงั้ ทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์จะเข้าลงทุนครั้งแรกในโครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
(ส่วนที่ 2)

ทรัพย์สินที่ลงทุนในสิทธิการเช่า (Leasehold)
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แผนภาพที่ 6: ที่ตงั้ ทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์จะเข้าลงทุนครั้งแรกในโครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
(ส่วนที่ 3)

ทรั พย์ สนิ ที่ลงทุนในสิทธิการเช่ า (Leasehold)
ทรั พย์ สนิ ที่ลงทุนในกรรมสิทธิ์ (Freehold)
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แผนภาพที่ 7: ที่ตงั้ ทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์จะเข้าลงทุนครั้งแรกในโครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
(ส่วนที่ 4)

ทรัพย์สินที่ลงทุนในสิทธิการเช่า (Leasehold)
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แผนภาพที่ 8: ที่ตงั้ ทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์จะเข้าลงทุนครั้งแรกในโครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
(ภาพรวม)
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แผนภาพที่ 9: ที่ตั้งทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์จะเข้าลงทุนครั้งแรกในโครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
(ภาพโดยละเอียด)
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กองทรัสต์จ ะเข้ำ ลงทุน ในอสัง หำริม ทรั พย์ ซึ่ง ตั้ง อยู่ ในโครงกำรนิค มอุ ตสำหกรรมอมตะนคร และโครงกำรนิ ค ม
อุตสำหกรรมอมตะซิตี้ ดังที่แสดงไว้ในแผนภำพด้ำนบน อันได้แก่ ที่ดิน และอำคำรโรงงำน ทั้งนี้ รำยละเอียดสำมำรถ
สรุปได้ดังนี้
(1)

ที่ดิน อาคารโรงงาน และงานระบบในโครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ตั้งอยู่บริเวณเฟส 2, 6, 7, 8 และ 9 ภำยในนิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร ถนนสุขุมวิท (ทล.3) บริเวณ
กิโลเมตรที่ 57 ตำบลบ้ำนเก่ำ พำนทอง และหนองกะขะ อำเภอพำนทอง จังหวัดชลบุรี
ประกอบด้วยอำคำรโรงงำนพร้อมสำนักงำนให้เช่ำจำนวน 85 หลัง ตั้งอยู่บนโฉนดที่ดินจำนวน 37 ฉบับ
เนื้อที่รวม 215 ไร่ 2 งำน 34.0 ตำรำงวำ (86,234.0 ตำรำงวำ) (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มีนำคม 2558)โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้


ส่วนที่ 1 (บำงส่วนของเฟส 7) / กรรมสิทธิ์ถือครองโดยสมบูรณ์ (Freehold)
ประกอบด้วยโฉนดที่ดินจำนวน 12 ฉบับ เนื้อที่รวม 61 ไร่ 2 งำน 85.0 ตำรำงวำ (24,685.0 ตำรำงวำ)
และสิ่งปลูกสร้ำง คือ อำคำรโรงงำนพร้อมสำนักงำน จำนวน 25 หลัง มีพื้นที่ปล่อยเช่ำสุทธิรวม
48,408.00 ตำรำงเมตร พร้อมงำนระบบมำตรฐำนต่ำงๆ ภำยในอำคำร



ส่วนที่ 2 (บำงส่วนของเฟส 2, 6, 8 และ 9) / สิทธิกำรเช่ำระยะเวลำ 30 ปี (Leasehold)
ประกอบด้วยสิทธิกำรเช่ำ บนโฉนดที่ดินจำนวน 25 ฉบับ ระยะเวลำ 30 ปี เนื้อที่รวม 153 ไร่ 3
งำน 49.0 ตำรำงวำ (61,549.0 ตำรำงวำ) และสิ่งปลูกสร้ำง คือ อำคำรโรงงำน พร้อมสำนักงำน
จำนวน 60 หลัง มีพื้นที่ปล่อยเช่ำสุทธิรวม 105,508.02 ตำรำงเมตร พร้อมงำนระบบมำตรฐำน
ต่ำงๆ ภำยในอำคำร

(2)

ที่ดิน อาคารโรงงาน และงานระบบในโครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
ตั้งอยู่เลขที่ 295 354 และ 357 หมู่ที่ 6 ภำยในนิคมอุตสำหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) ถนนฉะเชิงเทรำ-สัตหีบ
(ทล.331) บริเวณกิโลเมตรที่ 95+300 ตำบลมำบยำงพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
ประกอบด้วยสิทธิกำรเช่ำที่ดินและอำคำรโรงงำนพร้อมสำนักงำนให้เช่ำ (Leasehold) จำนวน 3 หลัง สิทธิ
กำรเช่ำระยะเวลำ 30 ปี มีพื้นที่ปล่อยเช่ำสุทธิรวม 6,662.50 ตำรำงเมตร พร้อมงำนระบบมำตรฐำนต่ำงๆ
ภำยในอำคำร ตั้งอยู่บนโฉนดที่ดินจำนวน 2 ฉบับ เนื้อที่รวม 8 ไร่ 3 งำน 48.1 ตำรำงวำ (3,548.1 ตำรำงวำ)
(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มกรำคม 2558)
ทั้งนี้ โปรดพิจำรณำรำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทรัพย์สินที่จะลงทุนได้ในส่วนที่ 2 ข้อ 2 หัวข้อ ข้อมูล
เกี่ยวกับทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์
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1.6.2

ลักษณะการลงทุน
ตารางที่ 3: รายละเอียดลักษณะการลงทุน
1. กรรมสิทธิ์ (Freehold) ของที่ดินและอำคำรโรงงำน
รวมถึ งระบบสำธำรณูป โภค พร้อ มทั้ง ส่ว นควบของ
อำคำรโรงงำน
2. สิทธิกำรเช่ำ (Leasehold) ของที่ดินและอำคำรโรงงำน
รวมถึ งระบบสำธำรณูป โภค พร้อ มทั้ง ส่ว นควบของ
อำคำรโรงงำน

ลักษณะทรัพย์สินทีก่ องทรัสต์จะเข้าลงทุน

เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ / เจ้าของกรรมสิทธิ์
-

ที่ดนิ

บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท์ จำกัด(1)

-

อาคารพร้อมทัง้ ส่วนควบ

บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท์ จำกัด(1)
1. กรณีกรรมสิทธิ์ (Freehold): ไม่เกิน 1,611 ล้ำนบำท
ทั้งนี้มูลค่ำดังกล่ำวไม่รวมถึง (ก) ค่ำธรรมเนียมกำรจด
ทะเบีย นกำรโอน (ข) ภำษี ธุ ร กิ จ เฉพำะ และ (ค)
ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวเนื่องกับกำรจัดตั้งและออกเสนอขำย
หน่วยทรัสต์(2) (3)
2. กรณีสิทธิกำรเช่ำ (Leasehold): ไม่เกิน 3,139 ล้ำน
บำท ทั้งนี้มูลค่ำดังกล่ำวไม่รวมถึง (ก) ค่ำธรรมเนียม
กำรจดทะเบียนกำรเช่ำ และ (ข) ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวเนื่อง
กับกำรจัดตั้งและออกเสนอขำยหน่วยทรัสต์(2) (3)

มูลค่าทีก่ องทรัสต์จะเข้าลงทุน

หมายเหตุ:

(1) ทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์จะเข้ำลงทุนครั้งแรกบำงรำยกำรที่อมตะ คอร์ปอเรชันเป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์
อยู่ระหว่ำงกำรโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่อมตะ ซัมมิท และกำรโอนกรรมสิทธิ์ดังกล่ำวจะแล้วเสร็จก่อนวันที่
กองทรัสต์เข้ำลงทุนในทรัพย์สินหลักที่ลงทุนครั้งแรก
(2) สัดส่วนกำรลงทุนในทรัพย์สินหลักที่ลงทุนครั้งแรกของกองทรัสต์ โดยกองทรัสต์จะมีกำรเข้ำลงทุนใน
ลักษณะกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอำคำรโรงงำน (Freehold) คิดเป็นร้อยละ 34 ของมูลค่ำรวมของ
ทรัพย์สินหลักที่ลงทุนครั้งแรกของกองทรัสต์ และมีกำรเข้ำลงทุนในลักษณะสิทธิกำรเช่ำในที่ดินและ
อำคำรโรงงำน (Leasehold) คิดเป็นร้อยละ 66 ของมูลค่ำรวมของทรัพย์สินหลักที่ลงทุนครั้งแรกของ
กองทรัสต์
(3) ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวเนื่องกับกองทรัสต์กรณีกรรมสิทธิ์ (Freehold) และสิทธิกำรเช่ำ
(Leasehold) รวมเป็น จำนวนเงิน ประมำณ 150 ล้ำ นบำท ซึ่งรวมถึ ง (1) ค่ ำ ใช้จ่ ำ ย และ/หรื อ
ค่ำธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในกำรจัดตั้งกองทรัสต์ (2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำ และประชำสัมพันธ์ใน
กำรจัดจำหน่ำยหน่วยทรัสต์ (3) ค่ำธรรมเนียมที่ปรึกษำ และ (4) ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ เป็นต้น
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1.6.3

สรุปราคาประเมินของทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์จะเข้าลงทุน

มูลค่ำและรำคำประเมินของทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์จะเข้ำลงทุนครั้งแรก ณ วันที่กองทรัสต์เข้ำลงทุนในทรัพย์สินหลักที่ลงทุนครั้งแรก มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
ตารางที่ 4: มูลค่าและราคาประเมินของทรัพย์สนิ หลักที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุน ณ วันที่กองทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สินหลักที่ลงทุนครั้งแรก
ราคาประเมินตามโครงสร้างกองทรัสต์
ราคาประเมินตามโครงสร้างกองทรัสต์
ทรัพย์สินประเภท
มูลค่าทีก่ องทรัสต์
โดยวิธตี ้นทุน (ล้านบาท)
ที่ดนิ อาคาร
รูปแบบการลงทุน/
โดยวิธีรายได้ (ล้านบาท)
จะเข้าลงทุน
โรงงานและงาน
ประเภท
บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์
บริษัท แกรนด์ แอส
บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์
บริษัท แกรนด์ แอสเซท
(ล้านบาท)
ระบบในโครงการ
(ประเทศไทย) จากัด
เซท แอดไวเซอรี่ จากัด เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
แอดไวเซอรี่ จากัด
กรรมสิทธิ์สมบูรณ์
(25 โรง)

นิคมอุตสำหกรรม
อมตะนคร

สิทธิกำรเช่ำ 30 ปี
(60 โรง)
สิทธิกำรเช่ำ 30 ปี

นิคมอุตสำหกรรม
อมตะซิตี้

(3 โรง)
รวม

1,611

1,513.60

1,513.00

924.80

703.63

2,960

2,869.00

2,862.00

1,284.60

1,137.13

179

163.20

166.00

79.20

67.32

ไม่เกิน 4,750

4,545.80

4,541.00

2,288.60

1,908.08

ที่มา : บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด ข้อมูลวันที่ประเมิน ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 และบริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จากัด ข้อมูลวันที่ประเมิน ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2557
หมายเหตุ : ราคาประเมินโดยวิธีต้นทุนประกอบด้วยมูลค่าที่ดินหรือสิทธิการเช่าที่ดิน และมูลค่าต้นทุนของสิ่งปลูกสร้างในปัจจุบัน (หลังหักค่าเสื่อมราคา)

ตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได้กำหนดให้รำคำที่กองทรัสต์จะเข้ำลงทุนอ้ำงอิงจำกรำคำประเมินที่มีกำรจัดทำภำยในระยะเวลำไม่เกิน 1 ปีก่อนกำรเข้ำลงทุน ดังนั้น รำคำ
ประเมินที่แสดงอยู่นี้จะแตกต่ำงจำกรำคำประเมินที่กองทรัสต์ใช้อ้ำงอิงในกำรเข้ำลงทุน ซึ่งรำคำประเมินสินทรัพย์ล่ำสุด (ด้วยวิธีรำยได้) ที่จัดทำโดยบริษัท ไนท์แฟรงค์ ชำร์เตอร์
(ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่ 6 พฤษภำคม 2558 และบริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จำกัด ณ วันที่ 15 พฤษภำคม 2558 มีมูลค่ำเท่ำกับ 4,675.30 ล้ำนบำท และ 4,599.00
ล้ำนบำท ตำมลำดับ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรศึกษำข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรำคำประเมินทรัพย์สินล่ำสุด ซึ่งแสดงไว้ในเอกสำรแนบเรื่อง สรุปรำยงำนกำรประเมินรำคำทรัพย์สิน
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ทั้งนี้ ที่ปรึกษำทำงกำรเงินร่วมกับผู้จัดกำรกองทรัสต์ได้ตรวจสอบสมมติฐำนหลักของผู้ประเมินมูลค่ำทรัพย์สินที่ใช้ใน
กำรประเมินมูลค่ำทรัพย์สินที่กองทรัสต์ จะเข้ำลงทุนแล้ว ไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่ำสมมติฐำนหลักที่ใช้ในกำร
ประเมินมูลค่ำดังกล่ำวไม่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับผลประกอบกำรเฉลี่ยในอดีตของทรัพย์สินตลอดจนแนวโน้มของ
ตลำดอสังหำริมทรัพย์ในประเทศไทย อย่ำงไรก็ตำม ผลประกอบกำรที่จะเกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงจำกสมมติฐำน
ดังกล่ำวได้ หรือเหตุกำรณ์ต่ำงๆ อำจจะไม่เป็นไปตำมที่คำดกำรณ์ไว้
1.6.4

ลักษณะการจัดหาผลประโยชน์
กองทรัสต์มีนโยบำยที่จะดำเนินกำรจัดหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สินหลักที่ลงทุนครั้งแรก โดยนำทรัพย์สินดังกล่ำว
ออกให้เช่ำแก่ผู้เช่ำหรือผู้เช่ำช่วง โดยผู้จัดกำรกองทรัสต์จะกำหนดกลยุทธ์และนโยบำยในกำรจัดหำผลประโยชน์จำก
ทรัพย์สินหลักที่ลงทุนครั้งแรกของกองทรัสต์ และจะมอบหมำยหน้ำที่ในกำรจัดหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สินดังกล่ำว
รวมถึงหน้ำที่อื่นๆ ที่เกี่ยวกับกำรบริหำรอสังหำริมทรัพย์ให้ อมตะ ซัมมิททำหน้ำที่เป็นผู้บริหำรอสังหำริมทรัพ ย์
(Property Manager) เพื่อทำหน้ำที่บริหำรและจัดหำผลประโยชน์จำกอสังหำริมทรัพย์ของกองทรัสต์ตำมแผนกำร
ดำเนินงำนที่ได้รับอนุมัติจำกผู้จัดกำรกองทรัสต์ เช่น จัดหำผู้เช่ำเพื่อเช่ำอำคำรโรงงำนให้เต็มอำคำรที่สำมำรถนำออก
หำประโยชน์ได้ และรับผิดชอบบริหำรจัดกำรและซ่อมแซมอสังหำริมทรัพย์ของกองทรัสต์ตำมที่กำหนดไว้ในสัญญำ
แต่งตั้งผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ เป็นต้น ทั้งนี้ โปรดพิจำรณำรำยละเอียดเพิ่มเติมในสรุปสำระสำคัญของร่ำงสัญญำ
แต่งตั้งผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ โดยผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์จะเป็นผู้ดำเนินกำรจัดหำผู้สนใจที่จะเช่ำพื้นที่ของ
ทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์จะเข้ำลงทุนครั้งแรกด้วยกำรประชำสัมพันธ์ ให้ข้อมูล และชักชวนลูกค้ำในงำนแสดงสินค้ำ
ที่จัดขึ้นภำยในประเทศและต่ำงประเทศ หรือเจรจำกับผู้ที่สนใจโดยตรง และเอกสำรที่ใช้ในกำรโฆษณำทรัพย์สินหลัก
ที่กองทรัสต์จะเข้ำลงทุนจะมีกำรปรับปรุงให้ทันสมัยและมีกำรเผยแพร่ทำงสื่อต่ำงๆ ตำมควำมเหมำะสม
ภำยหลังจำกวันที่กองทรัสต์เข้ำลงทุนในทรัพย์สินหลักที่ลงทุนครั้งแรก ทรัสตีจะเป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิใน
กำรเช่ำที่ดิน อำคำรและระบบสำธำรณูปโภค ซึ่งกองทรัสต์สำมำรถนำทรัพย์สินดังกล่ำวไปจัดหำผลประโยชน์ได้ด้วย
กำรเข้ำทำสัญญำเช่ำ กับผู้เช่ำหรือผู้เช่ำช่วงโดยตรง โดยสัญญำดังกล่ำวจะมีควำมเป็นมำตรฐำนโดยมีหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขของสัญญำคล้ำยคลึงในส่วนที่มีสำระสำคัญสำหรับผู้เช่ำทุกรำย
โดยเมื่อวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2558 อำยุคงเหลือของสัญญำเช่ำในทรัพย์สินหลักที่ลงทุนครั้งแรกของกองทรัสต์
ปรำกฏดังตำรำงด้ำนล่ำงดังนี้
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ตารางที่ 5: อายุคงเหลือของสัญญาเช่า (คิดเป็นอัตราส่วนของพืน้ ที่เช่าทัง้ หมด)
ปีที่ครบ
กาหนดอายุ
สัญญาเช่า
(พ.ศ.)

นิคม
อุตสาหกรรม
อมตะนคร
(ร้อยละ)

นิคม
อุตสาหกรรม
อมตะซิตี้
(ร้อยละ)

รวม
(ร้อยละ)

นิคม
นิคม
อุตสาหกรรม อุตสาหกรรม
อมตะนคร
อมตะซิตี้
(โรงงาน)
(โรงงาน)

2558

21.12

0.00

20.36

16

0

2559

43.57

51.32

43.85

31

1

2560

22.51

48.68

23.45

21

1

2561

12.80

0.00

12.34

9

0

รวม

100.00

100.00

100.00
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2

ที่มา: บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท์ จากัด ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558
หมายเหตุ:
ไม่รวมอำคำรโรงงำนที่ยังไม่มีสัญญำเช่ำจำนวน 9 โรง (BF7, BF10, BG15, BG37, BG39, BG63, BG65, BG 73 และ G1) โดยใน
จำนวน 9 โรงนั้น 3 โรงพึ่งก่อสร้ำงแล้วเสร็จ (BG63, BG65, BG 73) (ข้อมูล ณ 31 มีนำคม พ.ศ. 2558) อย่ำงไรก็ดี ในช่วงระยะเวลำ 1 ปี
นับจำกวันที่กองทรัสต์เข้ำลงทุนในทรัพย์สินหลักที่ลงทุนครั้งแรก หำกมีทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้ำลงทุนรำยใดว่ำงจำกกำรมีผู้เช่ำ ซึ่งอำจ
เกิดจำกกำรยกเลิกสัญญำเช่ำหรือเหตุอื่นใด อมตะ ซัมมิท ในฐำนะผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ ตกลงว่ำจะหำผู้เช่ำมำเช่ำทรัพย์สินดังกล่ำว
และในกรณีที่ไม่มีผู้เช่ำ อมตะ ซัมมิทจะเข้ำเป็นผู้เช่ำในทรัพย์สินนั้น กล่ำวคือ หำกกองทรัสต์เข้ำลงทุนในทรัพย์สินหลักที่ลงทุนครั้งแรก (ซึ่ง
รวมถึงมีกำรลงนำมในสัญญำตกลงกระทำกำร) ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2558 และหำกปรำกฏว่ำภำยในระยะเวลำใดระยะเวลำหนึ่งของ
ระยะเวลำ 1 ปีนับจำกวันดังกล่ำว (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎำคม 2558 – 30 มิถุนำยน 2559) ทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้ำลงทุนไม่มีผู้เช่ำ อมตะ
ซัมมิท ตกลงจะเข้ำมำเป็นผู้เช่ำในทรัพย์สินดังกล่ำวทันทีด้วยกำรเข้ำทำสัญญำเช่ำ ซึ่งมีกำหนดระยะเวลำ 3 ปีนับตั้งแต่วันที่เข้ำทำสั ญญำ
เช่ำ โดยอัตรำค่ำเช่ำของสัญญำเช่ำนั้นจะเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในสัญญำตกลงกระทำกำร (โปรดพิจำรณำรำยละเอียด
เพิ่มเติมในสรุปสัญ ญำตกลงกระทำกำร หัวข้อ กำรด ำรงรักษำสัดส่วนกำรเช่ำ) หรือกรณีมีกำรต่ออำยุสัญญำเช่ำ หรือมีผู้เช่ำใหม่ใ น
ทรัพย์สินที่อมตะ ซัมมิทเป็นผู้เช่ำ แต่อัตรำค่ำเช่ำนั้นต่ำกว่ำเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในสัญญำตกลงกระทำกำร อมตะ ซั มมิทตกลงจะชำระส่วน
ต่ำงระหว่ำงอัตรำค่ำเช่ำใหม่และค่ำเช่ำตำมอัตรำค่ำเช่ำตำมตลำดให้แก่กองทรัสต์จนกว่ำจะสิ้นสุดอำยุสัญญำเช่ำที่มีกำรต่ออำยุหรือ
สัญญำเช่ำใหม่ แล้วแต่กรณี ซึ่งอัตรำค่ำเช่ำดังกล่ำวเป็นไปตำมอัตรำค่ำเช่ำรำคำตลำดที่อ้ำงอิงจำกรำคำสูงสุดของรำคำที่ทำงบริษัท ไนท์
แฟรงค์ ชำร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งประเมินมูลค่ำทรัพย์สิน ณ วันที่ 1 พฤษภำคม 2557 และบริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่
จำกัด ซึ่งประเมินมูลค่ำทรัพย์สิน ณ วันที่ 6 พฤษภำคม 2557 ใช้ในกำรประเมินมูลค่ำ เว้นแต่กรณีที่ผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์สำมำรถหำผู้
เช่ำได้ และผู้เช่ำเริ่มชำระค่ำเช่ำให้แก่กองทรัสต์

ซึ่งจำกตำรำงข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำอำยุคงเหลือของสัญญำเช่ำในทรัพย์สินหลักที่ลงทุนครั้งแรกของกองทรัสต์มีกำร
กระจำยตัว ซึ่งกำรกระจำยตัวจะช่วยลดภำระในกำรจัดหำผู้เช่ำในปีนั้นๆ นอกเหนือจำกนั้นผู้เช่ำรำยย่อยโดยปกติแล้ว
จะทำกำรต่อสัญญำหลังจำกหมดสัญญำเช่ำเนื่องจำกทำงผู้เช่ำรำยย่อยต้องมีกำรลงทุนในกำรตั้งสำยกำรผลิดซึ่งใช้
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เวลำและเงินทุนจำนวนมำกดังนั้นกำรเช่ำเพียง 3 ปีตำมสัญญำเช่ำมำตรฐำนแล้วย้ำยออกจะทำให้เกิดควำมไม่คุ้มค่ำ
ในกำรลงทุน
1.7

การกู้ยืมเงิน
ในกำรลงทุนครั้งแรกของกองทรัสต์ กองทรัสต์จะใช้แหล่งเงินทุนส่วนหนึ่งจำกกำรกู้ยืมเงิน โดยกองทรัสต์จะเข้ำทำ
สัญญำเงินกู้กับธนำคำรพำณิชย์ บริษัทประกันภัย และ/หรือสถำบันกำรเงินอื่นใดที่สำมำรถให้สินเชื่อแก่กองทรัสต์ได้
(รวมเรียกว่ำ “ผู้ให้กู้”) ภำยใน 15 วันนับจำกวันที่มีกำรจัดตั้งกองทรัสต์ แต่ทั้งนี้ ไม่ล่ำช้ำกว่ำวันที่กองทรัสต์เข้ำลงทุน
ในทรัพย์สินหลักที่ลงทุนครั้งแรก ทั้งนี้ ในเบื้องต้น ผู้ให้กู้ดังกล่ำว ได้เสนอวงเงิน รวมจำนวนไม่เกิน 1,320 ล้ำนบำท
ประกอบด้วยวงเงินกู้ยืมระยะยำวเพื่อใช้สำหรับกำรลงทุนในทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้ำลงทุนครั้งแรกวงเงินไม่เกิน
1,200 ล้ำนบำท และวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนระยะสั้นเพื่อใช้ดำเนินในกิจกำรจำนวนไม่เกิน 120 ล้ำนบำท โดยวงเงิน
รวมจำนวนไม่เกิน 1,320 ล้ำนบำท คิดเป็นประมำณไม่เกิน ร้อยละ 27 ของมูลค่ำทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ ณ วันที่
กองทรัสต์ลงทุนครั้งแรก ทั้งนี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของกำรกู้ยืมเงินดังกล่ำวจะเป็นไปตำมที่กำหนดในสัญญำ
ระหว่ำงกองทรัสต์และผู้ให้กู้ดังกล่ำว โดยข้อกำหนดและเงื่อนไขของกำรกู้ยืมเงินนั้นมีรำยละเอียดเบื้องต้นดังต่อไปนี้
ตารางที่ 6: รายละเอียดการกูย้ ืมเงิน
ผู้ให้กู้

ธนำคำรพำณิชย์ บริษัทประกันภัย และ/หรือสถำบันกำรเงินอื่นใดที่สำมำรถให้สินเชื่อแก่
กองทรัสต์ได้ ซึ่งอำจจะรวมถึงธนำคำรกสิกรไทย

ผู้ขอสินเชื่อ

ทรัสตีกระทำในนำมของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์และสิทธิกำรเช่ำอมตะซัม
มิทโกรท

วงเงินกู้ (ล้านบาท)

วงเงินกู้ที่ 1: วงเงินกู้ระยะยำว จำนวนรวมไม่เกิน 1,200 ล้ำนบำท เพื่อใช้สำหรับกำร
ลงทุนในทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้ำลงทุนครั้งแรก
วงเงินกู้ที่ 2: วงเงินสินเชื่อหมุนเวียน จำนวนรวมไม่เกิน 120 ล้ำนบำท เพื่อใช้สนับสนุน
กำรจ่ำยคืนเงินประกันกำรเช่ำและสนับสนุนกำรซ่อมบำรุงของทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะ
เข้ำลงทุนครั้งแรก

อัตราดอกเบี้ย

อัตรำดอกเบี้ยอ้ำงอิงตำมอัตรำดอกเบี้ย MLR (Minimum Loan Rate) โดยอัตรำดอกเบีย้
ในปีที่ 1 จะไม่เกิน MLR (Minimum Loan Rate) ลบร้อยละ 1.5 และอัตรำดอกเบี้ย
ตลอดอำยุสัญญำเงินกู้จะไม่เกิน MLR (Minimum Loan Rate)
อนึ่ง อัตรำดอกเบี้ย “MLR” (Minimum Loan Rate) คือผลเฉลี่ยของอัตรำดอกเบี้ย
สำหรับเงินกู้ของลูกค้ำรำยใหญ่ชนั้ ดีของธนำคำรพำณิชย์ 4 แห่ง ได้แก่ธนำคำรกสิกรไทย
จำกัด (มหำชน) ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน) ธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน) และ
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ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน) ซึ่งอัตรำดังกล่ำวอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำม
ประกำศของสถำบันกำรเงินแต่ละรำย
ระยะเวลาชาระคืนเงินกู้
วงเงินกู้ที่ 1: ระยะเวลำรวมไม่เกิน 5 ปีนับตั้งแต่วันเบิกเงินกู้วงเงินกู้ที่ 1 ครั้งแรก
และการสิ้นสุดสัญญาเงินกู้ วงเงินกู้ที่ 2: ระยะเวลำไม่เ กิน 1 ปี นับ ตั้ง แต่ วัน ลงนำมในสั ญญำเงิน กู้ โดยผู้ ให้ กู้
สำมำรถพิจำรณำทบทวนหรือต่อวงเงินทุกปี
การชาระเงินต้น

ชำระคืนโดยกำรทยอยชำระและ/หรือชำระคืนครั้งเดียว อย่ำงไรก็ตำมยอดเงินกู้คงค้ำง
ทั้งหมดจะถูกชำระ ณ วันครบกำหนดอำยุ สัญญำเงินกู้ โดย ณ วันครบกำหนดอำยุ
สัญญำเงินกู้ ในปีที่ 5 บริษัทฯ ในฐำนะผู้จัดกำรกองทรัสต์จะพิจำรณำทำงเลือกในกำร
ระดมทุนด้วยวิธีต่ำงๆ โดยจะคำนึงถึงสภำวะแวดล้อมทำงเศรษฐกิจ ณ ขณะนั้น เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของกองทรัสต์ เช่น กำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม กำรเสนอขำยหุ้นกู้
กำรกู้ยืมจำกธนำคำรพำณิชย์ บริษัทประกันภัย และ/หรือสถำบันกำรเงินอื่นใดที่สำมำรถ
ให้สินเชื่อแก่กองทรัสต์ได้เพื่อชำระคืนหนี้เดิม (Refinancing) เป็นต้น

การชาระดอกเบี้ย

ชำระรำยเดือน

หลักประกันการกู้ยืม

1. จำนองที่ดิน และ/หรือสิ่งปลูกสร้ำง และ/หรือกำรโอนสิทธิอย่ำงมีเงื่อนไขในสิทธิ
กำรเช่ำในที่ดิน และ/หรือ สิ่งปลูกสร้ำงอำคำรโรงงำนของทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้ำ
ลงทุนครั้งแรก
2. กำรโอนสิทธิอย่ำงมีเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยควำมเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (All
Risks Insurance) ตำมข้อกำหนดในสัญญำเงินกู้โดยมีรำยละเอียดเบื้องต้น ดังนี้
 อมตะ ซั ม มิ ท เป็ น ผู้ รั บ ผลประโยชน์ ใ นกรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย ควำมเสี่ ย งภั ย
ทรัพย์สินก่อนกำรกู้ยืมเงิน
ภำยหลังจำกกำรเข้ำทำสัญญำกู้ยืมเงิน ผู้เอำประกันภัยร่วมและ ผู้รับผลประโยชน์
เป็นดังนี้
 ผู้เอำประกันภัยร่วม: ผู้ให้กู้ และทรัสตีกระทำในนำมของกองทรัสต์
 ผู้รับผลประโยชน์: ผู้ให้กู้ (ทรัสตีกระทำในนำมของกองทรัสต์ในกรณีที่ไม่มีกำร
กู้ยืม)
3. กำรโอนสิทธิอย่ำงมีเงื่อนไขในสัญญำเช่ำของผู้เช่ำที่มีอำยุมำกกว่ำ 3 ปี 6 เดือน
4. หลักประกันอื่นๆ เพิ่มเติมตำมที่ได้รับกำรร้องขอจำกผู้ให้กู้
ในกรณีที่กองทรัสต์ต้องนำทรัพย์สินของกองทรัสต์ไปเป็นหลักประกันกำรกู้ยืมเงินซึ่ง
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รวมถึงกำรเพิ่มวงเงินหลักประกันให้แก่ผู้ให้กู้รำยเดิมจำกหลักประกันที่มีอยู่แล้วด้วย ใน
กำรให้หลักประกันดังกล่ำวกองทรัสต์ต้องได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมผู้รับผลประโยชน์หรือผู้รับจำนองเหนือทรัพย์สิน
ของกองทรัสต์ซึ่งเกิดจำกกำรเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมผู้ให้กู้ โดยคงหลักประกันและวงเงิน
หลักประกันเท่ำเดิม กองทรัสต์สำมำรถดำเนินกำรดังกล่ำวได้โดยไม่ต้องได้รับอนุมัติจำก
ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
ข้อปฏิบตั ิทางการเงินหลัก 1. ผู้กู้จะต้ องดำรงสถำนะอัตรำส่วนหนี้สินที่มี ภำระดอกเบี้ ยต่อทรั พย์สินรวมของ
(Key Financial Covenants)
กองทรัสต์ไม่เกินร้อยละ 30
2. ผู้ กู้ จ ะต้ อ งด ำรงสถำนะอั ต รำส่ ว นหนี้ สิ น ที่ มี ภ ำระดอกเบี้ ย ต่ อ ก ำไรจำกกำร
ดำเนินงำน ก่อนดอกเบี้ยและค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน ภำษี ค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำตัด
จำหน่ำยปรับปรุงด้วยรำยกำรอื่นที่มิใช่เงินสด (Debt to EBITDA Ratio) ไม่เกิน
กว่ำ 5 เท่ำ โดยรำยละเอียดกำรคำนวณจะเป็นไปตำมสัญญำเงินกู้
ข้อกาหนดในสัญญาเงินกู้

1. ผู้กู้ตกลงว่ำจะไม่ดำเนินกำรใด ๆ ดังต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้รับควำมยินยอมเป็นลำย
ลักษณ์อักษรจำกผู้ให้กู้
 ก่อภำระผูกพันทำงกำรเงินอื่นใดยกเว้นแต่เข้ำเงื่อนไขยินยอมตำมสัญญำเงินกู้
 ก่อภำระผูกพันอื่นใดเหนือทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้ำลงทุนครั้งแรก
 ทำสัญญำเช่ำโดยเป็นสัญญำที่จ่ำยค่ำเช่ำล่วงหน้ำ
 ทำสัญญำเช่ำที่มีอำยุมำกกว่ำ 3 ปี 6 เดือน
 ทำธุรกรรมจำหน่ำย โอน หรือให้เช่ำทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้ำลงทุนครั้งแรกใน
ลักษณะที่ไม่ใช่กำรค้ำปกติของผู้กู้
2. ถ้ำผู้กู้ได้รับอนุญำตให้ทำสัญญำเช่ำที่มีอำยุมำกกว่ำ 3 ปี 6 เดือน ต้องมีกำรจัดทำ
กำรโอนสิทธิอย่ำงมีเงื่อนไขของสัญญำเหล่ำนั้นให้ผู้ให้กู้
3. ในกรณี ที่ ก องทรั ส ต์ จ ะเปลี่ ย นแปลงผู้ จั ด กำรกองทรั ส ต์ และ/หรื อ ผู้ บ ริ ห ำร
อสังหำริมทรัพย์ จะดำเนินกำรได้ก็ต่อเมื่อได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ให้กู้
4. ในกรณีที่ยังดำเนินกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดในกรมธรรม์ประกันภัย ไม่แล้วเสร็จ
ผู้กู้ต้องหรือดำเนินกำรให้ อมตะ ซัมมิท นำส่งค่ำเสียหำยที่ได้รับจำกประกันภัย
ควำมเสี่ยงภัยทรัพย์สินให้แก่ผู้ให้กู้
5. ผู้ให้กู้มีสิทธิในกำรบังคับชำระหนี้กับลูกหนี้หรือหลักประกันกำรกู้ยืมตำมจำนวน
เท่ำที่ตนเป็นเจ้ำหนี้และมีสิทธิได้รับชำระหนี้เหนือมูลหนี้นั้น
นอกเหนือจำกเงื่อนไขที่ระบุข้ำงต้น ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ เกี่ยวกับกำรให้สินเชื่อนี้
ให้เป็นไปตำมเงื่อนไขในสัญญำสินเชื่อที่คู่สัญญำตกลงกัน โดยเกณฑ์กำรปล่อยสินเชื่อ
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นั้นเป็นไปตำมที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยกำหนด
ค่าธรรมเนียมการชาระหนี้
ก่อนครบกาหนด

ไม่มี

ทั้งนี้ ผู้ก่อตั้งทรัสต์มีควำมเห็นว่ำกำรกูย้ ืมเงินเป็นวงเงินรวมจำนวนไม่เกิน 1,320 ล้ำนบำทคิดเป็นประมำณไม่เกินร้อย
ละ 27 ของมูลค่ำทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ ณ วันที่กองทรัสต์ลงทุนครั้งแรกแล้วเสร็จโดยแบ่งเป็น เงินกู้ยืมระยะ
ยำววงเงินไม่เกิน 1,200 ล้ำนบำทเพื่อใช้สำหรับกำรลงทุนในทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้ำลงทุนครั้งแรกนั้นจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ เนื่องจำกผู้ถือหน่วยทรัสต์จะได้รับประโยชน์จำกต้นทุนทำงกำรเงินของกองทรัสต์ที่
ต่ำลงเมื่อเทียบกับกำรลงทุนในทรัพย์สินโดยใช้เงินที่ได้รับจำกกำรเสนอขำยหน่วยทรั สต์แก่นักลงทุนเพียงอย่ำงเดียว
นอกจำกนั้นกองทรัสต์ยังมีวงเงินกู้ยืมสำหรับหมุนเวียนระยะสั้นจำนวน ไม่เกิน 120 ล้ำนบำท เพื่อใช้ดำเนินในกิจกำร
เพื่อทำให้กำรบริหำรงำนของกองทรัสต์มีควำมคล่องตัวมำกยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันอัตรำดอกเบี้ยที่กองทรัสต์ต้อง
ชำระในกำรกู้ยืมเงินในครั้งนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ใกล้เคียงกับอัตรำกำรกู้ยืมเงินของลูกค้ำชั้นดีที่ธนำคำรพำณิชย์ใน
ประเทศส่วนใหญ่เสนอให้กับลูกค้ำของตนในอุตสำหกรรมโรงงำนและคลังสินค้ำให้เช่ำ และผู้จัดกำรกองทรัสต์ จะ
ดำเนินกำรให้เงื่อนไขในสัญญำเงินกู้เป็นเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์สูงสุด แก่กองทรัสต์ เช่น ในเรื่องที่เกี่ยวกับสิทธิ
ระหว่ำงเจ้ำหนี้และผู้ถือหุ้น/หน่วยทรัสต์ และปัจจัยควำมเสี่ยงอื่น ๆ นอกเหนือจำกนั้นเมื่อมีกำรเข้ำทำสัญญำเงินกู้
ฉบับจริง ผู้จัดกำรกองทรัสต์จะดูแลให้เงือ่ นไขในสัญญำเงินกู้ฉบับจริง ไม่ด้อยกว่ำที่ระบุไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูล
กำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีที่กองทรัสต์ได้รับข้อเสนอในกำรกู้ยืมเงินจำกธนำคำรพำณิชย์ที่มี
ข้อก ำหนดและเงื่อนไขดี กว่ ำในปัจจุ บัน เช่ น อั ตรำดอกเบี้ ยต่ำกว่ ำระยะเวลำชำระช ำระคืน เงิน กู้น ำนกว่ำ ไม่ มี
หลักประกันกำรกู้ยืม ผู้จัดกำรกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิ์ในกำรใช้เงินกู้ยืมจำกข้อเสนอดังกล่ำว โดยผู้จัดกำรกองทรัสต์
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทรำบถึงกำรเปลี่ยนแปลงก่อนกำรใช้วงเงินดังกล่ำว
อย่ ำ งไรก็ ดี ในกำรกู้ ยืม เงิ นครั้ งนี้ ก องทรั สต์อ ำจมีก ำรกู้ยื ม เงิ น จำกบุ ค คลที่ เ กี่ย วโยงกั นของทรั สตี ทั้ง นี้ ผู้จัด กำร
กองทรั สต์เ ห็ นว่ ำ กำรกู้ยื ม เงิ น จำกบุ คคลที่เ กี่ ยวโยงกั นของทรั สตี นั้ นไม่ ได้ก่ อ ให้ เ กิด ผลเสี ยต่ อ ผู้ถื อ หน่ ว ยทรั สต์
เนื่องจำกผู้จัดกำรกองทรัสต์จะดำเนินกำรพิจำรณำเงื่อนไขในสัญญำเงินกู้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดแก่กองทรัสต์ โดยใน
กำรพิจำรณำเปรียบเทียบข้อเสนอจำกบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของทรัสตี และสถำบันกำรเงินอื่นนั้นผู้จัดกำรกองทรัสต์จะ
มีกำรพิจำรณำในหลำยๆปัจจัยร่วมกันเช่น อัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ระยะเวลำกำรผ่อนชำระ และเงื่อนไขปลีกย่อยอื่นๆ
ซึ่งในกรณีที่กองทรัสต์มีกำรเข้ำทำสัญญำเงินกู้กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของทรัสตีนั้น สัญญำเงินกู้ที่เข้ำทำจะมีเงื่อนไข
ที่ไม่ด้อยกว่ำข้อเสนอจำกสถำบันกำรเงินอื่น โดยในกำรพิจำรณำเปรียบเทียบจะคำนึงถึงประโยชน์ทั้งในระยะสั้นและ
ในระยะยำวของกองทรัสต์ โดยที่อัตรำดอกเบี้ยเป็นเพียงหนึ่งในปัจจัยในกำรพิจำรณำเท่ำนั้น นอกเหนือจำกนั้นเมื่อมี
กำรเข้ำทำสัญญำเงินกู้ฉบับจริง ผู้จัดกำรกองทรัสต์จะดูแลให้เงื่อนไขในสัญญำเงินกู้ฉบับจริง ไม่ด้อยกว่ำที่ระบุไว้ใน
แบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์และไม่ด้อยกว่ำสถำบันกำรเงินอื่น
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จำนวนเงินที่กองทรัสต์จะกู้ยืมอำจจะน้อยกว่ำที่เปิดเผยข้ำงต้นขึ้นอยู่กับปัจจัยต่ำงๆ เช่น สภำวะดอกเบี้ยในตลำด
มูลค่ำเงินทุนที่กองทรัสต์ระดมทุนได้ และมูลค่ำกำรลงทุนสุดท้ำยที่กองทรัสต์จะเข้ำลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ที่ลงทุน
ครั้งแรก แต่ทั้งนี้ จำนวนเงินกู้ยืมดังกล่ำวจะอยู่ภำยในวงเงินกู้ยืมที่กำหนดไว้ในตำรำงที่ 6 (รำยละเอียดกำรกู้ยืมเงิน)
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1.8

ข้อมูลทางการเงินและผลการดาเนินงานของอสังหาริมทรัพย์ ณ 31 ธันวาคมพ.ศ. 2557
ตารางที่ 7: ข้อมูลทางการเงินและผลการดาเนินงานของอสังหาริมทรัพย์ สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
จานวนโรงงาน

ทรัพย์สินประเภท
ที่ดิน อาคาร
โรงงานและงาน
ระบบ

นิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร

(1)

ประเภท
อาคาร
โรงงาน

กรรมสิทธิ์
สมบูรณ์
สิทธิกำรเช่ำ
30 ปี

นิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิตี้
รวม

สิทธิกำรเช่ำ
30 ปี

(อาคาร)

พื้นที่
ให้เช่า
(ตารางเมตร)

อัตราการเช่าเฉลี่ย

(1)

รายได้
ค่าเช่า
(ล้านบาท)

ต้นทุนการให้เช่า
และค่าใช้จ่ายใน
การบริหาร(2), (3)
(ล้านบาท)

กาไรจากการ
ดาเนินงาน
(ล้านบาท)

2556

2557

2556

2557

2556

2557

2556

2557

2556

2557

2556

2557

25

25

48,408.00

48,408.00

99.50%

97.16%

110.85

111.31

6.35

4.55

104.50

106.76

48

60

81,364.02

105,508.02

97.39%

94.60%

136.31

206.57

7.80

8.44

128.51

198.13

3

3

6,662.50

6,662.50

100.00% 54.98%(4)

14.92

8.20

0.85

0.34

14.07

7.86

76

88

136,434.52

160,578.52

98.44%

262.08

326.08

15.00

13.33

247.08

312.75

93.74%

วันสิ้นสุดอายุสิทธิ
การเช่า

-

30 ปีนับจำกวันที่
กองทรัสต์เข้ำลงทุน

ที่มา: บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท์ จากัด
หมายเหตุ:
1. ข้อมูลทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของอสังหำริมทรัพย์สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 เป็นข้อมูลของทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้ำลงทุนในโครงกำรจำนวน 76 อำคำรซึ่งสร้ำงเสร็จแล้ว ณ
ขณะนั้น และข้อมูลทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของอสังหำริมทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 เป็นข้อมูลของทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้ำลงทุนในโครงกำรจำนวน 88 อำคำรซึ่งสร้ำงเสร็จ
แล้ว ณ ขณะนั้น
2. ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวกับกำรบริหำรอสังหำริมทรัพย์ประกอบด้วย ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับทรัพย์สิน ซึ่งระบุอยู่ในสัญญำแต่งตั้งผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ ประกอบด้วย ค่ำซ่อมแซมบำรุงรักษำ
อสังหำริมทรัพย์ ค่ำคอมมิชชั่น ค่ำบริกำรรักษำควำมปลอดภัย ค่ำโฆษณำและส่งเสริมกำรขำย ค่ำเบี้ยประกันภัย ค่ำบำรุงสำธำรณูปโภคส่วนกลำงและค่ำภำษีโรงเรือน
3. ภำยหลังจำกกำรจัดตั้งกองทรัสต์ จะมีค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำนของกองทรัสต์ เช่น ค่ำธรรมเนียมผู้จัดกำรกองทรัสต์ และค่ำธรรมเนียมทรัสตี เป็นต้น
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4.

เนื่องจำกนิคมอุตสำหกรรมอมตะซิตี้มีโรงงำนที่กองทรัสต์จะเข้ำลงทุนเพียง 3 โรง (โรงงำน G1, G2 และ F1) ดังนั้นกำรย้ำยออกของผู้เช่ำใน 1 หรือ 2 โรงจะมีผลกระทบต่ออัตรำกำรเช่ำ (Occupancy
rate) เป็นอย่ำงมำกโดยปี 2557 นั้น
 โรงงำน G1 มีผู้เช่ำ 4 เดือนจำก 12 เดือน
 โรงงำน G2 มีผู้เช่ำ 12 เดือนจำก 12 เดือน
 โรงงำน F1 มีผู้เช่ำ 1.5 เดือนจำก 12 เดือน
ด้วยอัตรำกำรเช่ำดังกล่ำวจึงส่งผลให้อัตรำกำรเช่ำเฉลี่ยของนิคมอุตสำหกรรมอมตะซิตี้ในช่วงปี 2557 อยู่ที่ร้อยละ 54.98 โดย ณ ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557) อัตรำกำรเช่ำของนิคม
อุตสำหกรรมอมตะซิตี้อยู่ที่ร้อยละ 76.54 และสำมำรถสรุปสถำนะของแต่ละโรงงำนได้ดังนี้




โรงงำน G1 อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำรจัดหำผู้เช่ำ
โรงงำน G2 มีผู้เช่ำและสัญญำเช่ำสิ้นสุด 15 กุมภำพันธ์ 2559
โรงงำน F1 มีผู้เช่ำและสัญญำเช่ำสิ้นสุด 31 ธันวำคม 2560
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อนึ่ง โปรดพิจำรณำรำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของอสังหำริมทรัพย์ได้ในส่วนที่ 2 ข้อ
2.1.6 หัวข้อ ผลกำรดำเนินงำนของทรัพย์สินก่อนที่จะมีกำรลงทุนโดยกองทรัสต์
1.9

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์สาหรับรอบระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจัดตั้งกองทรัสต์
ข้อมูลที่ระบุในหัวข้อนี้ที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีต แต่เป็นข้อมูลในลักษณะที่เป็นกำรคำดกำรณ์เหตุกำรณ์ในอนำคต
(Forward-looking Statement) โดยข้อมูลดังกล่ำวอยู่บนข้อสมมติฐำนหลำยประกำรที่ระบุอยู่ในภำคผนวก และอยู่
ภำยใต้ควำมเสี่ยงและควำมไม่แน่นอนบำงประกำร ซึ่งอำจทำให้ผลที่เกิดขึ้นจริงแตกต่ำงอย่ำงมีนัยสำคัญจำกที่
ประมำณกำรไว้ ทั้งนี้ ข้อมูลในส่วนนี้ไม่ควรถูกพิจำรณำว่ำเป็นคำรับรอง คำรับประกัน หรือกำรคำดกำรณ์ภำยใต้
สมมติฐำนที่ถูกต้องของผู้จัดกำรกองทรัสต์ ผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน และไม่ควรถูกพิจำรณำว่ำ
ประมำณกำรดังกล่ำวจะบรรลุผลหรือน่ำจะบรรลุผล เนื่องจำกข้อมูลดังกล่ำวจัดทำบนสมมติฐำนในช่วงเวลำที่จัดทำ
รำยงำนข้อมูลทำงกำรเงินตำมสถำนกำรณ์สมมติเท่ำนั้น
รำยได้และเงินจ่ำยให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่แท้จริงอำจจะแตกต่ำงจำกรำยได้และเงินจ่ำยให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่
ปรำกฎในประมำณกำรของกองทรัสต์ นอกจำกนี้ประมำณกำรกำไรและเงินจ่ำยให้แก่ผู้ถือหน่วยของกองทรัสต์จะ
ไม่ได้รับกำรปรับปรุงสำหรับเหตุกำรณ์ใดๆที่เกิดขึ้นภำยหลังวันที่ของเอกสำรฉบับนี้
ข้ อ มู ล ในส่ ว นนี้ อ ยู่ บ นสมมติ ฐ ำนหลำยประกำร ซึ่ ง แม้ จ ะมี ก ำรระบุ ตั ว เลข ซึ่ ง ผู้ จั ด กำรกองทรั ส ต์ ผู้ บ ริ ห ำร
อสังหำริมทรัพย์ และที่ปรึกษำทำงกำรเงินพิจำรณำเห็นว่ำสมเหตุสมผล ณ วันที่จัดทำรำยงำนข้อมูลทำงกำรเงินตำม
สถำนกำรณ์สมมติ แต่สมมติฐำนและกำรประมำณกำรอยู่ภำยใต้ควำมไม่แน่นอนและควำมเสี่ยงทำงธุรกิจ เศรษฐกิจ
กำรเมือง และกำรแข่งขันที่สำคัญจำนวนมำก ซึ่งผู้จัดกำรกองทรัสต์ ผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ และที่ปรึ กษำทำงกำร
เงินไม่สำมำรถควบคุมได้ อีกทั้งยังตั้งอยู่บนสมมติฐำนเกี่ยวกับกำรตัดสินทำงธุรกิจในอนำคตที่อำจเปลี่ยนแปลงได้
ดังนั้นผู้จัดกำรกองทรัสต์ ผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ และที่ปรึกษำทำงกำรเงินจึงไม่สำมำรถรับรองได้ว่ำประมำณกำร
ดังกล่ำวจะเกิดขึ้นจริง ข้อมูลทำงกำรเงินที่คำดกำรณ์ในเอกสำรฉบับนี้อำจมีควำมแตกต่ำงจำกผลที่เกิดขึ้นอย่ำงมี
นัยสำคัญ ผู้ลงทุนควรระมัดระวังในกำรใช้ข้อมูลประมำณกำรในส่วนนี้
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ตารางที่ 8: งบกาไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติสาหรับงวด 12 เดือนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 –
31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
(หน่วย: ล้ำนบำท)
รำยได้จำกค่ำเช่ำ
ค่ำใช้จำ่ ยทีเ่ กี่ยวกับกำรบริหำรอสังหำริมทรัพย์
กาไรสุทธิจากการดาเนินงานของอสังหาริมทรัพย์
ดอกเบี้ยรับ
ค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์ฯ
ค่ำธรรมเนียมในกำรจัดกำรและค่ำใช้จำ่ ยในกำรบริหำรกองทรัสต์ฯ*
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรออกและเสนอขำยหน่วยทรัสต์ตัดจำหน่ำย
ต้นทุนทำงกำรเงิน
รวมค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์ฯ
กาไรสุทธิก่อนปรับปรุง
บวกกลับ: ส่วนต่ำงระหว่ำงดอกเบี้ยจ่ำยคำนวณด้วยอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริงกับดอกเบี้ยจ่ำยคำนวณ
ด้วยต้นทุนทำงกำรเงินที่จำ่ ยจริง**
หักออก: รำยได้จำกค่ำเช่ำทีม่ ิได้จำ่ ยชำระเป็นเงินสดจริง***
กาไรสุทธิที่อ้างอิงสถานะเงินสด
บวกกลับ: สภำพคล่องส่วนเกินที่เกิดจำกกำรตัดจำหน่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรออกและเสนอขำย
หน่วยทรัสต์****
เงินสดสุทธิทสี่ ามารถนามาจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุน

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

* ไม่รวมค่ำธรรมเนียมพิเศษของผู้จัดกำรกองทรัสต์และผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์
** ส่วนต่ำงเกิดจำกแนวทำงกำรลงบัญชีซึ่งจะรับรู้ดอกเบี้ยจ่ำยด้วยวิธีกำรอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริงซึ่งคิดคำนวณจำกอัตรำดอกเบี้ยตลอดสัญญำเงินกู้
ดังนั้นจึงมีควำมแตกต่ำงจำกดอกเบี้ยที่ต้องจ่ำยจริงในแต่ละช่วงเวลำ
*** ส่วนต่ำงเกิดจำกแนวทำงกำรลงบัญชีซึ่งจะรับรู้รำยได้เป็นค่ำเฉลี่ยของรำคำค่ำเช่ำตลอดสัญญำ ดังนั้นสัญญำเช่ำที่มีกำรกำหนดกำรปรับรำคำเช่ำ
ในช่วงอำยุสัญญำเช่ำนั้นจะทำให้เงินสดที่ได้รับจำกค่ำเช่ำกับรำยได้ที่บันทึกบัญชีแตกต่ำงกัน
**** ภำยใต้กฎหมำยหลักทรัพย์ กองทรัสต์ฯจะจ่ำยคืนสภำพคล่องส่วนเกินที่เกิดจำกกำรตัดจำหน่ำยค่ำ ใช้จ่ำยในกำรออกและเสนอขำยหน่วยทรัสต์
โดยทำกำรลดเงินทุน

ผู้จัดกำรกองทรัสต์และที่ปรึกษำทำงกำรเงินได้ทำกำรคำนวณประมำณกำรอัตรำเงินจ่ำยให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดย
สำมำรถสรุปได้ดังนี้
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ตารางที่ 9: ประมาณการอัตราเงินจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์สาหรับงวด 12 เดือนตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2558 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
เงินทุนจากการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์
3,578.9 ล้ำนบำท

สมมติฐานในการระดมทุน
เงินกู้ยืมระยะยาว
เงินประกันการเช่า
1,200 ล้ำนบำท

90 ล้ำนบำท

กรณีฐาน
8.70%

ประมำณกำรอัตรำเงินจ่ำยให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประกอบด้วย
8.03%
0.67%

1. ประโยชน์ตอบแทน
2. เงินลดทุน

อัตรำเงินจ่ำยในตำรำงข้ำงต้นอ้ำงอิงคำนวณมำจำกกำรจ่ำยผลตอบแทนในอัตรำร้อยละ 100 ของเงินสดสุทธิที่
สำมำรถนำมำจ่ำยประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุน รำคำทรัพย์สินที่ลงทุนที่ 4,750 ล้ำนบำท และรำคำหน่วยทรัสต์
ที่ 10 บำทต่อหน่วย ซึ่งเป็นเพียงกำรแสดงประมำณกำรงบกำไรขำดทุนสำหรับงวด 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม
พ.ศ. 2558 – 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 และไม่อำจรับรองผลได้ โดยประมำณกำรงบกำไรขำดทุนได้ถูกจัดเตรียมขึ้น
โดยอ้ำงอิงสมมติฐำนที่สำคัญตำมภำคผนวก ที่ผู้จัดกำรกองทรัสต์ ผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ และที่ปรึกษำทำงกำรเงิน
พิจำรณำเห็นว่ำสมมติฐำนดังกล่ำวมีควำมเหมำะสมและสมเหตุสมผล ณ วันที่ได้จัดทำรำยงำนตำมสถำนกำรณ์
สมมติ อย่ำงไรก็ตำม ผู้ลงทุนควรพิจำรณำสมมติฐำนเหล่ำนั้น รวมทั้งประมำณกำรกำไรขำดทุนตำมสถำนกำรณ์
สมมติ และประเมินผลกำรดำเนินงำนของกองทรัสต์ในอนำคตด้วยตนเอง ทั้งนี้โปรดพิจำรณำรำยละเอียดเพิ่มเติมใน
ภำคผนวก
ในกรณีที่กองทรัสต์มีสภำพคล่องส่วนเกินจำกมูลค่ำสิทธิกำรเช่ำที่กองทรัสต์ลงทุนหรือมีไว้ลดลงจำกกำรประเมินค่ำ
หรือสอบทำนจำกำรประเมินค่ำทรัพย์สิน กองทรัสต์จะจ่ำยสภำพคล่องส่วนเกินให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยวิธีกำรลด
ทุนตำมประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ประมำณกำรเงินสดสุทธิที่สำมำรถ
นำมำจ่ำยประโยชน์ตอบแทนและกำรลดทุนในกรณีที่กองทรัสต์รับรู้ผลขำดทุนจำกกำรประเมินค่ำทรัพย์สิน ณ วันสิ้น
รอบระยะเวลำบัญชี โดยสมมติให้ผลขำดทุนจำกกำรประเมินค่ำทรัพย์สินเท่ำกับยอดคงค้ำงของสัญญำสิทธิกำรเช่ำที่
ตัดจำหน่ำยแบบเส้นตรงตำมอำยุสัญญำเช่ำได้ถูกแสดงไว้ด้ำนล่ำงเพื่อเป็นตัวอย่ำงประกอบเท่ำนั้น
ตารางที่ 10: ประมาณการอัตราเงินจ่ายที่จะจ่ายได้ในปีแรก
ในกรณีที่มีผลขาดทุนจากการประเมินค่าสิทธิการเช่าทีต่ ัดจาหน่ายแบบเส้นตรง
(หน่วย: ล้ำนบำท)
กาไรสุทธิก่อนบันทึกขาดทุนจากการประเมินค่าทรัพย์สนิ
หักออก: ขำดทุนจำกกำรประเมินค่ำทรัพย์สิน

280.13
(76.91)
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กาไรสุทธิก่อนปรับปรุง
บวกกลับ: ส่วนต่ำงระหว่ำงดอกเบี้ยจ่ำยคำนวณด้วยอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริงกับดอกเบี้ยจ่ำยคำนวณ
ด้วยต้นทุนทำงกำรเงินที่จำ่ ยจริง
หักออก: รำยได้จำกค่ำเช่ำทีม่ ิได้จำ่ ยชำระเป็นเงินสดจริง
กาไรสุทธิที่อ้างอิงสถานะเงินสด
บวกกลับ:สภำพคล่องส่วนเกินทีเ่ กิดจำกกำรตัดจำหน่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรออกและเสนอขำย
หน่วยทรัสต์
ขำดทุนจำกกำรประเมินค่ำทรัพย์สิน
เงินสดสุทธิทสี่ ามารถนามาจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุน
ประมาณการเงินสดสุทธิทสี่ ามารถนามาจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุนต่อหน่วย
(บาท)
- ประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วย (บาท)
- เงินลดทุนต่อหน่วยจากสภาพคล่องส่วนเกินที่เกิดจากการตัดจาหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์ (บาท)
- เงินลดทุนต่อหน่วยจากขาดทุนจากการประเมินค่าทรัพย์สิน (บาท)

203.22
7.38
(0.02)
210.58
23.78
76.91
311.27

0.5884
0.0664
0.2149
0.8697

อย่ำงไรก็ตำม มูลค่ำสิทธิกำรเช่ำ ณ วันสิ้นรอบบัญชีจะขึ้นอยู่กับรำคำประเมินที่จัดทำโดยผู้ประเมินมูลค่ำทรัพย์สิน
อิสระซึ่งกำรประเมินมูลค่ำสิทธิกำรเช่ำจะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลำยประกำร เช่น อัตรำกำรเช่ำ อัตรำกำรเติบโตของค่ำ
เช่ำ และอัตรำส่วนลด เป็นต้น ซึ่งอำจส่งผลให้มูลค่ำสิทธิกำรเช่ำที่คำนวณได้เพิ่มสูงขึ้น เท่ำเดิม หรือลดลง ดังนั้นกำร
คำนวณประมำณกำรจ่ำยประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุนข้ำงต้นจึงเป็นเพียงกำรแสดงตัวอย่ำงที่อำจเกิดขึ้นในกรณี
ที่มูลค่ำสิทธิกำรเช่ำในอนำคตลดลงในอัตรำที่เท่ำกันตลอดอำยุสัญญำเช่ำเท่ำนั้น
การวิเคราะห์ความผันผวน (Sensitivity Analysis)
ผู้ลงทุนควรระมัดระวังว่ำเหตุกำรณ์ในอนำคตไม่สำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงชัดเจนและตัวเลขที่ประมำณกำรไว้ในงบ
กำไรขำดทุนตำมสถำนกำรณ์สมมติอำจแตกต่ำงจำกที่จะเกิดขึ้นจริง และเพื่อให้ผู้ลงทุนสำมำรถประเมินผลกระทบ
ต่อประมำณกำรอัตรำเงินจ่ำยประจำงวด ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 31ธันวำคม พ.ศ. 2558 ของ
กองทรัสต์ จำกกำรเปลี่ยนแปลงของสมมติฐำนที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำนของอสังหำริมทรัพย์ที่กองทรัสต์
ลงทุน ที่ปรึกษำทำงกำรเงินได้ทำกำรวิเครำะห์ควำมผันผวน (Sensitivity Analysis) ของประมำณกำรเงินสดสุทธิที่
สำมำรถนำมำจ่ำยผลประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุนต่อหน่วยในช่วงเวลำที่ประมำณกำร หำกสมมติฐำนที่เป็น
สำระสำคัญมีกำรเปลี่ยนแปลงไป
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อัตราค่าเช่าพื้นที่
อัตรำค่ำเช่ำพื้นที่นั้นจะมีผลกระทบต่อรำยได้ค่ำเช่ำพื้นที่ เนื่องจำกในกำรจัดทำงบกำไรขำดทุนตำมสถำนกำรณ์
สมมติได้พิจำรณำข้อมูลตำมสั ญญำเช่ำที่มีอยู่ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2557 ดังนั้นทรัพย์สินที่อำจส่งผลกระทบต่อ
รำยได้ค่ำเช่ำพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2558 นั้นได้แก่ทรัพย์สินที่หมดอำยุสัญญำเช่ำ
ก่อนวันที่ 31 ธันวำคม 2558 อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกผู้บริหำรอสังหำริ มทรัพย์ ตกลงจะดำรงรักษำสัดส่วนกำรเช่ำ
ในช่วง 1 ปีแรก* (โปรดพิจำรณำรำยละเอียดเพิ่มเติมในสรุปสัญญำตกลงกระทำกำร หัวข้อ กำรดำรงรักษำสัดส่วน
กำรเช่ำ) ดังนั้น รำยได้ค่ำเช่ำพื้นที่ในปีแรกจึงไม่มีโอกำสที่จะต่ำลงกว่ำกรณีฐำนได้ ดังนั้น กรณีที่มีโอกำสเกิดขึ้นได้
คือ มีกำรเข้ำทำสัญญำเช่ำในทรัพย์สินที่ปัจจุบันไม่มีผู้เช่ำหรือหมดอำยุสัญญำเช่ำก่อนวันที่ 31 ธันวำคม 2558 ใน
รำคำที่สูงกว่ำกรณีฐำน โดยในจำนวนนี้มีทั้งหมด 32 โรง คิดเป็นพื้นที่ 62,395.46 ตำรำงเมตร ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลง
ของอัตรำค่ำเช่ำพื้นที่จะมีผลกระทบต่อประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุนดังแสดงในตำรำงนี้
ตารางที่ 11: ผลกระทบต่อประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุนโดยการเปลี่ยนแปลงของอัตราค่าเช่าพืน้ ที่
สาหรับปีตงั้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558
กรณีฐาน

กรณีดที ี่สุด กรณีแย่
(สูงกว่า
ที่สุด (ต่า
กรณีฐาน 5 กว่ากรณี
บาทต่อ ฐาน 5 บาท
ตารางเมตร ต่อตาราง
ต่อเดือน)
เมตรต่อ
เดือน)
210.58
212.92
208.24

(ล้านบาท)
ประมำณกำรกำไรสุทธิที่สำมำรถนำมำจ่ำยประโยชน์ตอบแทนได้
บวกกลับ:สภำพคล่องส่วนเกินทีเ่ กิดจำกกำรตัดจำหน่ำยค่ำใช้จ่ำยใน
กำรออกและเสนอขำยหน่วยทรัสต์
23.78
23.78
23.78
บวกกลับ:สภำพคล่องส่วนเกินทีเ่ กิดจำกกำรขำดทุนจำกกำรประเมิน
ค่ำทรัพย์สิน
76.91
76.91
76.91
ประมาณการเงินจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
311.27
313.61
308.93
ประมาณการเงินสดสุทธิทสี่ ามารถนามาจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุนต่อหน่วย (บาท)
*

หำกกองทรัสต์เข้ำลงทุนในทรัพย์สินหลักที่ลงทุนครั้งแรก (ซึ่งรวมถึงมีกำรลงนำมในสัญญำตกลงกระทำกำร) ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2558 และหำกปรำกฏว่ำ
ภำยในระยะเวลำใดระยะเวลำหนึ่งของระยะเวลำ 1 ปีนับจำกวันดังกล่ำว (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎำคม 2558 – 30 มิถุนำยน 2559) ทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้ำลงทุนไม่
มีผู้เช่ำ อมตะ ซัมมิท ตกลงจะเข้ำมำเป็นผู้เช่ำในทรัพย์สินดังกล่ำวทันทีด้วยกำรเข้ำทำสัญญำเช่ำ ซึ่งมีกำหนดระยะเวลำ 3 ปีนับตั้งแต่วันที่เข้ำทำสัญญำเช่ำ โดย
อัตรำค่ำเช่ำของสัญญำเช่ำนั้นจะเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในสัญญำตกลงกระทำกำร (โปรดพิจำรณำรำยละเอียดเพิ่มเติมในสรุปสัญญำตกลงกระทำ
กำร หัวข้อ กำรดำรงรักษำสัดส่วนกำรเช่ำ) หรือกรณีมีกำรต่ออำยุสัญญำเช่ำหรือมีผู้เช่ำใหม่ในทรัพย์สินที่อมตะ ซัมมิทเป็นผู้เช่ำ แต่ อัตรำค่ำเช่ำนั้นต่ำกว่ำเกณฑ์
ที่กำหนดไว้ในสัญญำตกลงกระทำกำร อมตะ ซัมมิทตกลงจะชำระส่วนต่ำงระหว่ำงอัตรำค่ำเช่ำใหม่และค่ำเช่ำตำมอัตรำค่ำเช่ำตำมตลำดให้แก่กองทรัสต์จนกว่ำ
จะสิ้นสุดอำยุสัญญำเช่ำที่มีกำรต่ออำยุหรือสัญญำเช่ำใหม่ แล้วแต่กรณี
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ประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วย (บำท)
เงินลดทุนต่อหน่วยจำกสภำพคล่องส่วนเกินที่เกิดจำกกำรตัด
จำหน่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรออกและเสนอขำยหน่วยทรัสต์ (บำท)
เงินลดทุนต่อหน่วยจำกขำดทุนจำกกำรประเมินค่ำทรัพย์สิน (บำท)
ประมาณการเงินสดสุทธิทสี่ ามารถนามาจ่ายผลประโยชน์ตอบ
แทนและเงินลดทุนต่อหน่วย (บาท)

0.5884

0.5950

0.5819

0.0664
0.2149

0.0664
0.2149

0.0664
0.2149

0.8697

0.8763

0.8632

ทั้งนี้ กำรวิ เครำะห์ค วำมผั นผวนนั้นมีวั ตถุป ระสงค์เพื่อ แสดงกำรคำนวณถึงผลกระทบของผลประกอบกำรของ
กองทรั สต์ ที่ อ ำจเกิ ด ขึ้ น จำกสมมติ ฐ ำนสำคั ญ ที่ แ ปรเปลี่ย นไปจำกกรณี ฐ ำนเท่ ำ นั้ น ควำมแตกต่ ำ งระหว่ ำ งผล
ประกอบกำรที่เกิดขึ้นจริง และผลประกอบกำรที่แสดงในงบกำไรขำดทุนตำมสถำนกำรณ์สมมติอำจแตกต่ำงไปจำก
ช่วงกำรเปลี่ยนแปลงที่กำหนดไว้ในกำรวิเครำะห์ควำมผันผวนได้
นอกจำกนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินกำรเปรียบเทียบสำหรับกรณีที่มีข้อตกลงเรื่องกำรดำรงรักษำสัดส่วนกำรเช่ำโดยทำกำร
อ้ำงอิงงบกำไรขำดทุนตำมสถำนกำรณ์สมมติ และสำหรับกรณีที่ไม่มีข้อตกลงกำรรักษำสัดส่วนกำรเช่ำนั้น (เพื่อแสดง
ถึงผลกระทบโดยประมำณที่อำจจะเกิดขึ้นภำยหลังจำกหมดข้อตกลงเรื่องกำรดำรงรักษำสัดส่วนกำรเช่ำ) บริษัทฯ ทำ
กำรปรับลดรำยได้ค่ำเช่ำ โดยใช้สมมติฐำนอัตรำกำรเช่ำที่ 94.4% ซึ่งอ้ำงอิงจำกอัตรำกำรเช่ำเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี (จำก
ปี พ.ศ. 2555-2557) ซึ่งส่งผลให้รำยได้ค่ำเช่ำปรับลดเป็น 379.17 ล้ำนบำทจำก 401.66 ล้ำนบำทและค่ำใช้จ่ำยของ
กองทรัสต์ปรับลดเป็น 119.87 ล้ำนบำทจำก 120.35 ล้ำนบำท ซึ่งส่งผลให้มีกำไรสุทธิก่อนปรับปรุง 258.12 ล้ำนบำท
จำก 280.13 ล้ำนบำท
โดยสำมำรถทำกำรสรุปเปรียบเทียบประมำณกำรอัตรำเงินจ่ำยให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้ดังนี้
สมมติฐานในการระดมทุน
เงินทุนจากการเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์

ประมาณการอัตราเงินจ่าย

เงินกู้ยืมระยะยาว

เงินประกัน
การเช่า

งบกาไรขาดทุน
ตามสถานการณ์
สมมติ

ไม่มีข้อตกลงเรื่อง
การดารงรักษา
สัดส่วนการเช่า

1,200 ล้ำนบำท

90 ล้ำนบำท

8.70%

8.08%

1. ประโยชน์ตอบแทน

8.03%

7.41%

2. เงินลดทุน

0.67%

0.67%

3,578.9 ล้ำนบำท

ประมำณกำรอัตรำเงินจ่ำยให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประกอบด้วย
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1.10

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์
ตารางที่ 12: ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของ
กองทรัสต์
 ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จำ่ ย
ทั้งหมดที่จำ่ ยเป็นรำยปี ซึ่งไม่
รวมถึงค่ำธรรมเนียมและ
ค่ำใช้จำ่ ยทัง้ หมดทีจ่ ่ำยรำยครั้ง
(เมื่อมีกำรเพิ่มทุนหรือได้มำซึง่
ทรัพย์สิน)

เพดาน
% ของ NAV
ต่อปี หรือภายหลังการ
ทาธุรกรรมในแต่ละครั้ง
ไม่เกิน 5.0%

 ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จำ่ ย
ทั้งหมดที่จำ่ ยรำยครัง้ (เมื่อมีกำร
เพิ่มทุนหรือได้มำซึ่งทรัพย์สิน)

ไม่เกิน 8.0%

 ค่ำธรรมเนียมผู้จดั กำรกองทรัสต์

0.5%

อัตราทีค่ าดว่าจะเรียกเก็บ
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

อัตราพืน้ ฐาน : ไม่เกิน 0.4% ต่อปี
ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของ
กองทรัสต์โดยจะมีกำรกำหนดอัตรำ
ขั้นต่ำที่ 8 ล้ำนบำทต่อปี
ค่าธรรมเนียมพิเศษ (Incentive) :
ไม่ เ กิ น 25% ของส่ ว นที่ เ กิ น จำก
รำยได้จำกกำรลงทุนสุทธิ3ในปีบัญชี
ล่ำสุด หักดัวย 1.03 เท่ำของรำยได้
จำกกำรลงทุ น สุ ท ธิ ใ นปี บั ญ ชี ก่ อ น
หน้ำซึ่งจะได้รับต่อเมื่อประโยชน์ตอบ
แ ท น ใ น ปี บั ญ ชี ล่ ำ สุ ด ต่ อ ห น่ ว ย
มำกกว่ำ 3.0% ของประโยชน์ตอบ
แทนในปี บั ญ ชี ก่ อ นหน้ ำ ไม่ร วม
ส่วนลดทุน โดยรอบปีบัญชีก่อนหน้ำ

0.75%

รอบและ
ระยะเวลาที่
เรียกเก็บ

รำยเดือน

กรณีที่ผลกำร
ดำเนินงำน
เป็นไปตำมที่
กำหนด

รำยได้จำกกำรลงทุนสุทธิหมำยถึงกำไรสุทธิจำกกำรดำเนินงำนของอสังหำริมทรัพย์บวกกับรำยได้อื่นเช่นดอกเบี้ยและหักค่ำใช้จ่ำยของกองทรัสต์
ซึ่งรวมถึงค่ำธรรมเนียมในกำรจัดกำรและค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรกองทรัสต์ฯ ค่ำใช้จ่ำยในกำรออกและเสนอขำยหน่วยทรัสต์ตดั จำหน่ำย และต้นทุน
ทำงกำรเงิน
3
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จะต้อ งมีจ ำนวนเดือ นเท่ำ กับ 12
เดือน4

ค่ า ธรรมเนี ย มในการได้ ม าซึ่ ง กรณีเพิ่มทุน หรือ
ท รั พ ย์ สิ น ข อ ง ก อ ง ท รั ส ต์ ได้มำซึง่ ทรัพย์สิน
(Acquisition fee)
ไม่เกิน 1.0% ของมูลค่ำทรัพย์สินที่
ได้มำของกองทรัสต์ โดยไม่รวมถึง
ทรัพย์สินหลักที่ลงทุนครั้งแรกและ
ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ได้มำจำกอมตะ
ซัมมิท หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของ
อมตะ ซัมมิท
ไม่เกิน 0.40% ต่อปีของมูลค่ำ
รำยเดือน
ทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์โดยจะมี
กำรกำหนดอัตรำขั้นต่ำที่8 ล้ำนบำท
ต่อปี
ไม่เกิน 0.05% ต่อปีของเงินทุนจด
รำยเดือน
ทะเบียนของกองทรัสต์

1.0%

 ค่ำธรรมเนียมทรัสตี และผู้เก็บ
รักษำทรัพย์สิน

1.0%

 ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียน

0.5%

แนวทำงกำรคำนวณค่ำธรรมเนียมพิเศษของผู้จัดกำรกองทรัสต์ โดยจะมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ (1) เปรียบเทียบประโยชน์ตอบแทนที่จ่ำยให้แก่ผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ต่อหน่วยในปีบัญชีก่อนหน้ำและปีบัญชีล่ำสุด โดยถ้ำมีกำรเติบโตมำกกว่ำ 3.0% ผู้จัดกำรกองทรัสต์จะได้รับค่ำธรรมเนียมพิเศษ (2)
ค่ำธรรมเนียมพิเศษที่ผู้จัดกำรกองทรัสต์ได้รับจะไม่เกิน 25% x (รำยได้จำกกำรลงทุนสุทธิในปีบญ
ั ชีล่ำสุด - (รำยได้จำกกำรลงทุนสุทธิในปีบญ
ั ชีก่อน
หน้ำ x 1.03)) ตัวอย่ำงเช่น หำกประโยชน์ตอบแทนที่จ่ำยให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในปีแรกเท่ำกับ 0.80 บำทต่อหน่วย โดยมีรำยได้จำกกำรลงทุนสุทธิ
(ตำมงบกำรเงินฉบับตรวจสอบของกองทรัสต์) เท่ำกับ 280.13 ล้ำนบำท ในขณะที่ ในปีถัดไปนั้นประโยชน์ตอบแทนที่จ่ำยให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์เท่ำกับ
0.85 บำทต่อหน่วย และมีรำยได้จำกกำรลงทุนสุทธิเท่ำกับ 300 ล้ำนบำท ในกรณีเช่นนี้ผู้จัดกำรกองทรัสต์จะได้รับค่ำธรรมเนียมพิเศษเนื่องจำก
ประโยชน์ตอบแทนในปีบัญชีลำ่ สุดมำกกว่ำ 3.0% ของประโยชน์ตอบแทนในปีบัญชีก่อนหน้ำตำมเกณฑ์ที่จะได้รับค่ำธรรมเนียมพิเศษ (0.85 - 0.80)
/ 0.80 = 6.25% โดยค่ำธรรมเนียมพิเศษที่จะได้รับจะไม่เกิน 25% x (300 – (280.13 x 1.03)) = 2.87 ล้ำนบำท
4
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 ค่ำธรรมเนียมผู้บริหำร
อสังหำริมทรัพย์
(ซึ่งประกอบด้วย ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ดูแลบริหำรจัดกำร ซ่อมแซมและ
บำรุงรักษำทรัพย์สินในส่วนที่ไม่
เป็นสำระสำคัญ (Minor Repair
and Maintenance)5 ค่ำ
คอมมิชชั่น ค่ำบริกำรรักษำควำม
ปลอดภัย ค่ำโฆษณำและส่งเสริม
กำรขำย ค่ำเบี้ยประกัน ค่ำบำรุง
สำธำรณูปโภคส่วนกลำง และค่ำ
ภำษีโรงเรือน)

3.0%

อัตราพืน้ ฐาน: ตำมทีก่ ำหนดในร่ำง
สัญญำแต่งตั้งผู้บริหำร
อสังหำริมทรัพย์ แต่ทงั้ นี้
ค่ำธรรมเนียมดังกล่ำวจะมีมูลค่ำไม่
เกิน 50 ล้ำนบำทต่อปี
ค่าธรรมเนียมพิเศษ (Incentive):
ไม่เกิน 25% ของส่วนเกินจำก
ค่ำเฉลี่ยกำไรขั้นต้น6 3 ปีในรอบปี
บัญชีของกำรพิจำรณำหักด้วย 1.07
เท่ำของกำไรขั้นต้นในรอบปีบัญชี
ก่อนหน้ำรอบกำรพิจำรณำเมื่อ
กองทรัสต์มีกำไรขั้นต้นย้อนหลัง 3 ปี
เฉลี่ยเพิ่มขึ้นมำกกว่ำร้อยละ 7 ต่อปี
(คำนวณทุก 3 ปี)7

1.0%

5

รำยเดือน

กรณีที่ผลกำร
ดำเนินงำน
เป็นไปตำมที่
กำหนด

ค่ำใช้จ่ำยในกำรดูแลบริหำรจัดกำร ซ่อมแซมและบำรุงรักษำทรัพย์สินในส่วนที่ไม่เป็นสำระสำคัญ (Minor Repair and Maintenance) หมำยถึง
ค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมแซมบำรุงรักษำ ปรับปรุงและเปลี่ยนทรัพย์สิน ในส่วนที่นอกเหนือจำกกำรซ่อมแซมและบำรุงรักษำอสังหำริมทรัพย์ในส่วนที่เป็น
สำระสำคัญ ซึ่งรวมถึงกำรซ่อมแซม บำรุงรักษำ ปรับปรุงและเปลี่ยนทรัพย์สิน ที่อยู่นอกเหนือแนวขอบเขตของอำคำรหลัก เช่น รั้ว, ลำนจอดรถ, ทำง
เท้ำ, ถนน, ป้อมยำม, พื้นที่สีเขียว เป็นต้นฯ รวมทั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษำ ปรับปรุงและเปลี่ยนทรัพย์สินในอำคำรอื่นๆ และระบบต่ำงๆ ที่อยู่ภำยนอก
อำคำรหลัก กำรดูแลรักษำควำมสะอำด กำรดูแลรักษำสวนและภูมิทัศน์ กำรรักษำควำมปลอดภัย กำรดูแลบำรุงรักษำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ภำยใน
อำคำรหลัก และภำยนอกอำคำรโรงงำน ทั้งนี้ กำรซ่อมแซม บำรุงรักษำ ปรับปรุงและเปลี่ยนทรัพย์สิน จะต้องทำให้ทรัพย์สินอยู่ในสภำพที่ใช้ งำนได้
ไม่แตกต่ำงไปจำกเดิม
6
กำไรขั้นต้นหมำยถึงกำไรสุทธิจำกกำรดำเนินงำนของอสังหำริมทรัพย์ ซึ่งคำนวณจำกรำยได้ค่ำเช่ำหักด้วยค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวกับกำรบริหำร
อสังหำริมทรัพย์
7
แนวทำงกำรคำนวณค่ำธรรมเนียมพิเศษของผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ โดยจะมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ (1) คำนวณอัตรำกำรเติบโตเฉลี่ยของกำไรขั้นต้น
โดยเปรียบเทียบปีที่ 0 กับ ปีที่1 ปีที่1 กับ ปีที่2 และ ปีที่2 กับ ปีที่3 (ปีที่ 1 ถึง 3 ถือเป็นรอบปีบัญชีของกำรพิจำรณำ) ซึ่งกำไรขั้นต้น หมำยถึง รำยได้
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรหักด้วยค่ำธรรมเนียมผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ โดยถ้ำค่ำเฉลี่ยของอัตรำกำรเติบโตในแต่ละปีในช่วงเวลำดังกล่ำวมำกกว่ำ 7.0%
ผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์จะได้รับค่ำธรรมเนียมพิเศษ (2) ค่ำธรรมเนียมพิเศษที่ผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ ได้รับจะไม่เกิน 25% x (ค่ำเฉลี่ยกำไรขั้นต้น
3 ปีในรอบปีบัญชีของกำรพิจำรณำ (ปีที่ 1-3) - (กำไรขั้นต้นในรอบปีบัญชีก่อนหน้ำรอบกำรพิจำรณำ (ปีที 0) x 1.07)) ตัวอย่ำงเช่น หำกปีที่ 0 จนถึง
ปีที่ 3 กองทรัสต์มีกำไรขั้นต้น และอัตรำกำรเติบโตดังนี้
ปีที่ 0
ปีที่ 1
ปีที่ 2
ปีที่ 3
ปีที่ 0 x 1.07 ค่าเฉลี่ยปีที่ 1 – ปีที่
3
กำไรขั้นต้น 399.64 ล้ำน 479.57 ล้ำน 419.62 ล้ำน 499.35 ล้ำน
427.61 ล้ำนบำท
466.18 ล้ำนบำท
บำท
บำท
บำท
บำท
อัตรำเติบโต
n/a
20.0%
-12.5%
19.0%
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 ค่ำใช้จำ่ ยอื่น ๆ
(1) ค่ ำ ธ ร ร ม เ นี ย ม แ ล ะ
ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในกำรด ำรง
สถำนะเป็นหลักทรัพย์จด
ท ะ เ บี ย น ใ น ต ล ำ ด
หลักทรัพย์
(2) ค่ ำ ธ ร ร ม เ นี ย ม แ ล ะ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรสอบบัญชี
และกำรตรวจสอบภำยใน
(3) ค่ ำ ธรรมเนี ย ม และ/หรื อ
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรประเมิ น
ค่ ำ และ/หรื อ สอบทำน
กำรประเมินค่ำทรัพย์สิน
(4) ค่ ำ ธรรมเนี ย ม และ/หรื อ
ค่ำใช้จ่ ำยในกำรประเมิ น
ระบบวิศวกรรม ค่ำใช้จ่ำย
จั ด ท ำรำยงำน หรื อ บท
วิจัย
(5) ค่ำใช้จ่ำยอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
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
เป็นต้น
(6) ดอกเบี้ ย ค่ ำ ธรรมเนี ย ม
จ ำ ก ก ำ รกู้ ยื ม เ งิ น จ ำ ก
สถำบันกำรเงินหรือบริษัท
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

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ในอัตรำไม่เกิน 0.05% ของทุนชำระ
แล้ว

รำยปี

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

รำยปี

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

รำยปี

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

รำยปี

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

อัตรำเติบโตเฉลี่ย 3 ปีเท่ำกับ 8.8% ((20.0% -12.5% +19.0%) / 3) ซึ่งสูงกว่ำ 7.0% ดังนั้นผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์จะได้รับค่ำธรรมเนียมพิเศษ
และค่ำธรรมเนียมพิเศษที่จะได้รับจะไม่เกิน 25% x (466.18 – 427.61) = 9.64 ล้ำนบำท
44

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท

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

(7)

(8)

(9)

(10)

จำกสถำบั น กำรเงิ น เพื่ อ
ช ำ ร ะ คื น ห นี้ เ 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
หลัก ประกัน รวมถึงค่ ำจด
จำนองและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมผู้
ถือ หน่ ว ยทรั สต์ ค่ ำ จั ด ท ำ
แ ล ะ จั ด พิ ม พ์ ร ำ ย ง ำ น
ประจำปี และเอกสำรอื่นๆ
ที่เกี่ยวเนื่องกับผู้ถือหน่วย
ลงทุ น ตลอดจน ค่ ำ แปล
และจัดส่งเอกสำรดังกล่ำว
ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในกำรจั ด ท ำ
จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือ
บอกกล่ำว หนังสือตอบโต้
เอกสำร ข่ำวสำร ประกำศ
และรำยงำนต่ำงๆ ถึงผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ รวมถึงกำรลง
ประกำศหนังสือพิมพ์
ค่ ำ ใ ช้ จ่ ำ ย ห รื อ
ค่ำธรรมเนีย มในกำรจ่ำ ย
ประโยชน์ ต อบแทนแก่ ผู้
ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ กำรเพิ่ ม
ทุน และ /หรื อ ลดทุน เช่ น
ค่ำธรรมเนียมธนำคำร ค่ำ
อำกรแสตมป์ ค่ำบริกำรที่
นำยทะเบียนเรียกเก็บ ค่ำ
ไปรษณียำกร ค่ำโทรศัพ ท์
ค่ำโทรสำร เป็นต้น
ค่ ำ เอกสำรทะเบี ย นผู้ ถื อ
หน่ ว ยทรั ส ต์ ค่ ำ เอกสำร

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง
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กำรลงบัญชีกองทรัสต์

46

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท

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

(11) ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยอั น เกี่ ย วเนื่ อ ง
จำกกำรเปลี่ยนแปลงแก้ไข
เพิ่ ม เติ ม สั ญ ญำก่ อ ตั้ ง ท
รั ส ต์ และ/หรื อ ที่ เ กิ ด ขึ้ น
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/หรือ กฎหมำยอื่ น ที่
เกี่ยวข้อง
(12) ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำกกำร
ติด ตำมทวงถำมหรือ กำร
ดำเนินกำรตำมกฎหมำย
เพื่ อ กำรรั บ ช ำระหนี้ ใ ดๆ
ห รื อ ค่ ำ ใ ช้ จ่ ำ ย ด้ ำ น
กฎหมำยในกำรดำเนินคดี
ในศำล เพื่อรักษำสิทธิของ
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ผู้จัดกำร
กองทรัสต์ หรือ ทรัสตี ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับกองทรัสต์
(13) ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยทำงกฎหมำย
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
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินคดี
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

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง
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ห น่ ว ย ท รั ส ต์ โ ด ย ร ว ม
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกฎหมำยใน
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
ค่ำใช้จ่ำยในด้ำนนิติกรรม
ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในกำรแก้ ไ ข
สัญญำ เป็นต้น
(14) ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินคดี
ของ ทรั ส ตี ที่ ฟ้ อ งร้ อ งให้
ผู้จัดกำรกองทรัสต์ปฏิบัติ
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 ทั้ ง
ปวงหรื อ เมื่ อ ได้ รั บ ค ำสั่ ง
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
ควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นอัน
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

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง
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ก อ ง ท รั ส ต์ ห รื อ
เปลี่ ย นแปลงผู้ จั ด กำร
กองทรัสต์ หรือ ทรัสตี
(17) ค่ำ ตอบแทนผู้ ช ำระบั ญ ชี
ในระหว่ำงกำรชำระบัญชี
กองทรัสต์
(18) ค่ ำ ธรรมเนี ย ม และ/หรื อ
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

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

 ค่ำธรรมเนียมที่ปรึกษำทำงกำร
เงิน

1.0%

ไม่เกิน 1.0% ของมูลค่ำทรัพย์สิน
สุทธิของกองทรัสต์ (NAV)

กรณีเพิ่มทุน หรือ
ได้มำซึง่ ทรัพย์สิน

 ค่ำธรรมเนียมที่ปรึกษำอื่นๆ

1.0%

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

 ค่ำธรรมเนียมกำรจัดจำหน่ำย
หน่วยทรัสต์

3.0%

ไม่เกิน 3.0% ของมูลค่ำหน่วยทรัสต์
ที่เสนอขำย

กรณีเพิ่มทุน หรือ
ได้มำซึง่ ทรัพย์สิน
กรณีเพิ่มทุน หรือ
ได้มำซึง่ ทรัพย์สิน

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

กรณีมีกำร
ซ่อมแซมในส่วน
ที่เป็น
สำระสำคัญ

 ค่ำใช้จำ่ ยในกำรโฆษณำ และ
ประชำสัมพันธ์

2.0%

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

กรณีเพิ่มทุน หรือ
ได้มำซึง่ ทรัพย์สิน

 ค่ำใช้จำ่ ยในกำรประชุมผู้ถือ
หน่วยทรัสต์

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

กรณีเพิ่มทุน หรือ
ได้มำซึง่ ทรัพย์สิน

 ค่ำใช้จำ่ ยในกำรซ่อมแซมและ
บำรุงรักษำอสังหำริมทรัพย์ใน
ส่วนที่เป็นสำระสำคัญ (Building
Repair and Maintenance)8

ค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมแซมและบำรุงรักษำอสังหำริมทรัพย์ในส่วนที่เป็นสำระสำคัญ (Building Repair and Maintenance) หมำยถึงกำรซ่อมแซม
และบำรุงรักษำในส่วนอำคำรหลักซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ใช้คิดค่ำเช่ำและส่วนควบของอำคำรหลักได้แก่ งำนระบบ ทรัพย์สินที่มีลักษณะติดตรึง ตรำกับ
อำคำรหลัก
8
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 ค่ำใช้จำ่ ยอื่น ๆ ซึ่งเกีย่ วข้องกับ
กำรเพิม่ ทุน หรือได้มำซึง่ ทรัพย์สนิ
(1) ค่ำใช้จ่ำย และ/หรือ
ค่ำธรรมเนียมที่เกีย่ วข้องใน
กำรจัดตัง้ กองทรัสต์ เช่น
ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียน
หน่วยทรัสต์เป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียน และค่ำใช้จำ่ ยใน
กำรเตรียมและจัดทำเอกสำร
สัญญำ เป็นต้น
(2) ค่ำธรรมเนียมผู้แทนหรือ
ตัวแทน (Agent or Property
Broker) (ถ้ำมี) ในกำรซื้อ
จัดหำ จำหน่ำย หรือโอน
สิทธิ

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

3.0%

ตำมทีจ่ ่ำยจริง
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(3) ค่ำธรรมเนียม หรือค่ำใช้จ่ำย
เพื่อกำรจัดหำ ได้มำ จำหน่ำย
จ่ำย โอนสินทรัพย์ ทรัพย์สิน
หลักทรัพย์ของกองทรัสต์ เช่น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจำหน่ำย
หรือ โอนสิทธิ์ ค่ำธรรมเนียม
กำรโอน เป็นต้น
(4) ค่ำภำษีหรือค่ำธรรมเนียม
และอำกรแสตมป์ใดๆ ที่
เกี่ยวกับกำรซื้อขำย
หลักทรัพย์ อสังหำริมทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื่นของ
กองทรัสต์ เช่น ค่ำนำยหน้ำ
ซื้อขำยหลักทรัพย์ และจะถูก
หักจำกค่ำขำยหลักทรัพย์เมื่อ
มีกำรขำยหลักทรัพย์
ค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กี่ยวข้องกับกำร
ซื้อหรือขำยอสังหำริมทรัพย์
ค่ำใช้จ่ำยในกำรโอน
หลักทรัพย์ หรือ
อสังหำริมทรัพย์ เป็นต้น
(5) ค่ำธรรมเนียม และ/หรือ
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรประเมินค่ำ
ทรัพย์สิน

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง
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(6) ค่ำธรรมเนียม และ/หรือ
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรประเมิน
ระบบวิศวกรรม
ค่ำธรรมเนียมที่ปรึกษำทำง
กฎหมำย ค่ำธรรมเนียม
ผู้สอบบัญชีต่อกำร
ตรวจสอบประมำณกำรงบ
กำไรขำดทุน ค่ำใช้จำ่ ยจัดทำ
รำยงำน หรือบทวิจัย
(7) ค่ำใช้จำ่ ยในกำรรับชำระเงิน
ค่ำซื้อหน่วยทรัสต์ เช่น
ค่ำธรรมเนียมธนำคำร ค่ำ
อำกรแสตมป์ ค่ำไปรษณียำ
กร ค่ำโทรศัพท์ ค่ำโทรสำร
เป็นต้น
(8) ค่ำจัดทำ จัดพิมพ์ ใบจองซื้อ
หน่วยทรัสต์ ใบทรัสต์
ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภำษี
และแบบฟอร์มอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับกองทรัสต์ และ
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรจัดเตรียม
และจัดส่งเอกสำรดังกล่ำว
ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
(9) ค่ำจัดทำและจัดพิมพ์หนังสือ
ชี้ชวน ตลอดจน ค่ำแปลและ
จัดส่งเอกสำรดังกล่ำว
(10) ค่ำใช้จำ่ ยในกำรโฆษณำและ
ประชำสัมพันธ์

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง
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ตารางที่ 13: ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้จองซื้อหรือผู้ถือหน่วยทรัสต์
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจาก
ผู้จองซื้อ หรือผู้ถือหน่วยทรัสต์

อัตราทีค่ าดว่าจะเรียกเก็บ

 ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยทรัสต์

ไม่มี

 ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงิน

ตำมอัตรำที่ธนำคำรพำณิชย์กำหนด (ถ้ำมี)

 ค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยทรัสต์

ตำมอัตรำที่บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จำกัด กำหนด (ถ้ำมี)

 ค่ำธรรมเนียมกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิใน
หน่วยทรัสต์

ตำมอัตรำที่บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จำกัด กำหนด

 อื่นๆ

1.11

อัตรำค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้สั่งซื้อ หรือ
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ดังกล่ำวข้ำงต้น เป็นอัตรำที่รวม
ภำษีมูลค่ำเพิม่ ภำษีธุรกิจเฉพำะ หรือ
ภำษีอื่นใดทำนองเดียวกันแล้ว

เงื่อนไขในการยกเลิกการจัดตั้งกองทรัสต์
ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์และสิทธิกำรเช่ำอมตะซัมมิทโกรทนี้จัดตั้งขึ้นโดยมีเงื่อนไขในกำรยกเลิกกำร
จัดตั้งกองทรัสต์ ดังนี้
1.11.1 มีผู้จองซื้อไม่ถึง 250 รำย หรือกำรกระจำยกำรถือหน่วยทรัสต์ไม่เป็นไปตำมข้อบังคับตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยที่เกี่ยวกับกำรรับหน่วยทรัสต์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
1.11.2 มูลค่ำหน่วยทรัสต์ที่จองซื้อเมื่อรวมกับมูลค่ำเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินและ/หรือบริษัทประกันภัย มีมูลค่ำ
ไม่เพียงพอที่จะลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ ซึ่งมีมูลค่ำเท่ำกับมูลค่ำอสังหำริมทรัพย์หักออกด้วยเงินประกันกำร
เช่ำ จำนวนไม่เกิน 90 ล้ำนบำทที่ผู้เช่ำรำยย่อยในอสังหำริมทรัพย์นั้นส่งมอบให้ไว้เพื่อเป็นหลักประกันกำร
เช่ำตำมสัญญำเช่ำที่ทำขึ้นระหว่ำง อมตะ ซัมมิท และผู้เช่ำรำยย่อย หรือไม่ถึงจำนวนตำมที่ระบุไว้ในแบบ
แสดงรำยกำรข้อมูล
1.11.3 มีกำรจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใด กลุ่มบุคคลเดียวกันใด ผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ ผู้ก่อตั้งทรัสต์ ทรัสตี
ผู้จั ด กำรกองทรั สต์ หรื อ ผู้ลงทุ น ต่ ำ งด้ ำ ว ซึ่ ง ไม่ เ ป็น ไปตำมอั ต รำหรื อ หลั ก เกณฑ์ ที่ ก ำหนดในประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ. 49/2555 เรื่อง กำรออกและเสนอขำยหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำร
ลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ และไม่สำมำรถแก้ไขให้ถูกต้อง
1.11.4 ไม่สำมำรถโอนเงินที่ได้จำกกำรจำหน่ำยหน่วยทรัสต์ให้แก่ทรัสตี เพื่อก่อตั้งกองทรัสต์ให้แล้วเสร็จภำยในสิบ
ห้ำวันทำกำรนับแต่วันปิดกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์
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2.

ความเสี่ยงสาคัญของการลงทุนในหน่วยทรัสต์
กำรลงทุนในหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริม ทรัพย์และสิท ธิกำรเช่ำอมตะซัมมิทโกรทมีควำม
เสี่ยง ซึ่งผู้ลงทุนควรพิจำรณำปัจจัยควำมเสี่ยงดังต่อไปนี้อย่ำงรอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ในส่วนนี้จะ
กล่ำวถึงควำมเสี่ยงสำคัญของกำรลงทุนในหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์และสิทธิกำรเช่ำ
อมตะซัมมิทโกรทโดยสรุปเท่ำนั้น โปรดพิจำรณำรำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยควำมเสี่ยงได้ใน ส่วนที่ 2 ข้อ
1 หัวข้อ ปัจจัยควำมเสี่ยง

2.1

2.2

ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
(1)

ควำมเสี่ยงจำกกำรที่กองทรัสต์ไม่สำมำรถจัดหำผู้เช่ำได้ ภำยหลังจำกสัญญำเช่ำที่อมตะ ซัมมิท เข้ำมำเป็น
ผู้เช่ำหรือรับผิดชอบชำระส่วนต่ำงของค่ำเช่ำตำมสัญญำตกลงกระทำกำรสิ้นสุดลง

(2)

ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรได้มำซึ่งอสังหำริมทรัพย์ของกองทรัสต์

(3)

ควำมเสี่ยงในกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ซึ่งมูลค่ำจะลดลงตำมระยะเวลำกำรเช่ำที่เหลืออยู่

(4)

ควำมเสี่ยงจำกกำรแข่งขันที่สูงขึ้น ซึ่งอำจส่งผลให้จำนวนผู้เช่ำลดลง และอำจส่งผลกระทบต่ออัตรำค่ำเช่ำ

(5)

ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรที่ผู้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ที่กองทรัสต์จะลงทุนไม่ให้ควำมยินยอมในกำรเปลี่ยนตัวผู้ให้
เช่ำทรัพย์สินเดิมเป็นกองทรัสต์

(6)

ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับใบอนุญำตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจกำรในนิคมอุตสำหกรรม

(7)

ควำมเสี่ยงจำกกำรผิดสัญญำของผู้ให้เช่ำ ผู้เช่ำและคู่สัญญำของกองทรัสต์

ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของกองทรัสต์
(1)

ผู้จัดกำรกองทรัสต์ และ/หรือ ผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์อำจไม่สำมำรถดำเนินงำนตำมกลยุทธ์กำรลงทุนของ
กองทรัสต์ให้ประสบควำมสำเร็จได้

(2)

ควำมเสี่ยงที่กองทรัสต์อำจสูญเสียผู้จัดกำรกองทรัสต์ และ/หรือผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ หรือ ผู้จัดกำร
กองทรัสต์ และ/หรือผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์อำจสูญเสียบุคลำกรที่เป็นผู้บริหำรระดับสูงและบุคลำกรที่มี
ควำมเชี่ยวชำญในกำรจัดหำผลประโยชน์จำกอสังหำริมทรัพย์

(3)

ควำมเสี่ยงจำกควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึ้น

(4)

ควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นอันเป็นผลจำกกำรที่กองทรัสต์กู้ยืมเงิน

54

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท

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

(5)
2.3

2.4

ควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นอันเป็นผลจำกกำรที่กองทรัสต์นำเงินประกันกำรเช่ำมำเป็นส่วนหนึ่งของกำรลงทุน
ในทรัพย์สินหลักที่ลงทุนครั้งแรก

ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
(1)

ควำมเสี่ยงทำงกำรเมืองของประเทศไทย

(2)

ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจภำยในประเทศ และปัจจัยมหภำคอื่นๆ

(3)

ควำมเสี่ยงจำกภัยธรรมชำติ อุบัติภัย และกำรก่อวินำศภัย

(4)

ควำมเสี่ยงจำกกรณีทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้ำลงทุนถูกเวนคืน

(5)

ควำมเสี่ยงเกิดขึ้นจำกกำไรขั้นต้นที่ได้จำกกำรจัดหำผลประโยชน์ในอสังหำริมทรัพย์ของกองทรัสต์อำจได้รับ
ผลกระทบทำงลบจำกหลำยปัจจัย

(6)

ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับอสังหำริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ถือครองนั้นอำจมีค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับอสังหำริมทรัพย์เพิ่มขึ้น
รวมทั้งค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรต่ำงๆ เพิ่มขึ้น

(7)

ควำมเสี่ย งเกี่ ยวกับ เงิน ชดเชยจำกกำรประกัน ภัย ทรั พย์สินอำจไม่ คุ้มกั บผลประโยชน์ท ำงเศรษฐกิจ ที่
กองทรัสต์อำจสูญเสีย

(8)

ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผู้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุนอำจไม่ต่ออำยุสัญญำเช่ำ

(9)

ควำมเสี่ยงอันเกิดจำกควำมสำมำรถในกำรปล่อยเช่ำและกำรชำระค่ำเช่ำของผู้เช่ำ

(10)

ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวของผู้เช่ำ และ/หรือ อุตสำหกรรม และ/หรือ สัญชำติ ของผู้เช่ำ

ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยทรัสต์
(1)

ควำมเสี่ยงอันเกิดจำกมำตรฐำนกำรบัญชีในประเทศไทยหรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องอำจมีกำรเปลี่ยนแปลง

(2)

ควำมเสี่ยงเกิดขึ้นจำกมูลค่ำของอสังหำริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุนตำมกำรประเมินมูลค่ำโดยบริษัทประเมิน
มูลค่ำทรัพย์สิน ไม่ได้เป็นเครื่องแสดงมูลค่ำที่แท้จริงของอสังหำริมทรัพย์ และไม่สำมำรถรับประกันได้ว่ำ
รำคำขำยของอสังหำริมทรัพย์นั้นจะเป็นไปตำมที่ได้ประเมินไว้ ไม่ว่ำในปัจจุบันหรือในอนำคต

(3)

ควำมเสี่ ย งอั น เกิ ด จำกกำรที่ (ก) ตลำดด้ ำ นกำรลงทุ น ในหน่ ว ยทรั ส ต์ ข องทรั ส ต์ เ พื่ อ กำรลงทุ น ใน
อสังหำริมทรัพย์ในประเทศไทยเป็นตลำดค่อนข้ำงใหม่ (ข) รำคำของหน่วยทรัสต์อำจลดลงหลังจำกกำร
เสนอขำยหน่วยทรัสต์ และ (ค) กำรขำดสภำพคล่องในกำรซื้อขำยหน่วยทรัสต์ในตลำด
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(4)

ควำมเสี่ ย งอั น เกิ ด จำกมู ล ค่ ำ ผลตอบแทนที่ ผู้ ล งทุ น จะได้ รั บ จำกหน่ ว ยทรั ส ต์ น้ อ ยกว่ ำ ผลตอบแทนที่
กองทรัสต์ได้รับจำกกำรดำเนินกำรของอสังหำริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุน

(5)

ควำมเสี่ยงอันเกิดจำกผลกำรดำเนินงำนจริงอำจมีควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยสำคัญจำกประมำณกำรกำไร
ซึ่งได้จัดทำโดยบริษัทฯ โดยอ้ำงอิงข้อมูลจำก อมตะ ซัมมิท และทำกำรสอบทำนข้อมูลโดยผู้สอบบัญชี ไม่
ว่ำโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยำย

(6)

ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับควำมสำมำรถในกำรจ่ำยผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์

(7)

ควำมเสี่ยงอันอำจเกิดจำกกำรยกเลิกกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ทั้งจำนวน

(8)

ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรจดทะเบียนรับหน่วยทรัสต์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และกำรซื้อขำยหน่วยทรัสต์ใน
ตลำดหลักทรัพย์

(9)

ควำมเสี่ยงด้ำนภำษีและค่ำธรรมเนียม

(10)

ควำมเสี่ยงของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์เปรียบเทียบกับกองทุนรวมประเภทอื่น
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