ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท

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

ส่วนที่ 3
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์
1.

รายละเอียดของหน่วยทรัสต์ทเี่ สนอขาย
กำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์และสิทธิกำรเช่ำ อมตะซัมมิทโกรท (Amata
Summit Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust หรือ AMATAR) ต่อนักลงทุนโดยมี
รำยละเอียดดังต่อไปนี้
ผู้เสนอขำยหน่วยทรัสต์

:

บริษัท อมตะ ซัมมิท รีทส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขำย

:

ใบทรัสต์ที่แสดงสิทธิของผู้ถือในฐำนะผู้รับประโยชน์ในกองทรัสต์
(หน่วยทรัสต์)

ประเภทกำรลงทุน

:

ลงทุนในกรรมสิทธิ์และสิทธิกำรเช่ำของอสังหำริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในนิคม
อุตสำหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี และนิคมอุตสำหกรรมอมตะซิตี้
จังหวัดระยอง

คุณสมบัติของหน่วยทรัสต์

:

ประเภทระบุชื่อผู้ถือและชำระเต็มมูลค่ำทั้งหมด รวมทั้งไม่มีข้อจำกัด
กำรโอนหน่วยทรัสต์ เว้นแต่ข้อจำกัดที่เป็นไปตำมกฎหมำยตำมที่ ได้
ระบุไว้ในสัญญำก่อตั้งทรัสต์

จำนวนที่ออกและเสนอขำย

:

ไม่เกิน 357,890,000 หน่วย

มูลค่ำที่ตรำไว้ต่อหน่วย

:

เท่ำกับรำคำเสนอขำยหน่วยทรัสต์

รำคำเสนอขำยหน่วยทรัสต์

:

10.00 บำท ต่อหน่วย

มูลค่ำรวมของหน่วยทรัสต์ที่เสนอขำย :

ไม่เกิน 3,578,900,000 บำท

จำนวนหน่วยจองซื้อขั้นต่ำ

2,000 หน่วย และเพิ่มเป็นทวีคูณของ 100 หน่วย

:

กำรจัดจำหน่ำยหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขำยในครั้งนี้เป็นกำรจัดจำหน่ำยแบบ Best Effort ซึ่งในกรณีมีกำรยกเลิก
กำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ผู้จัดจำหน่ำยจะดำเนินกำรส่งมอบเงินค่ำจองซื้อหน่วยทรัสต์โดยกำรโอนเงิน หรือชำระเป็น
เช็คขีดคร่อมเฉพำะให้แก่ผู้จองซื้อภำยในสิบสี่ (14) วัน นับแต่ วันสิ้นสุดระยะเวลำกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ในครั้งนี้
หรือ วันที่ระงับหรือหยุดกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ (แล้วแต่กรณี) ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 2.4.4
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อนึ่งกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ในครั้งนี้ มิได้เป็นกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ต่อนักลงทุนรำยย่อยหรือประชำชนเป็นกำร
ทั่วไป เนื่องจำกควำมต้องกำรจำกกลุ่มนักลงทุน ในข้อ 2.1.2 เพียงพอต่อมูลค่ำกำรเสนอขำยรวมในครั้งนี้แล้ว และ
สำมำรถกระจำยหน่วยทรัสต์ในวงกว้ำงได้อย่ำงเพียงพอ
2.

การจอง การจัดจาหน่ายและการจัดสรร
สรุปข้อมูลการจองและการจัดจาหน่ายหน่วยทรัสต์

ประเภทนักลงทุน

ระยะเวลาในการรับหนังสือ
ชี้ชวนและใบจองซื้อ

การจองซื้อ

การชาระเงิน

อมตะ ซัมมิท และ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

วันที่ 4 – 11 มิถุนำยน 2558
และก่อนเวลำ 12:00 น. ของ
วันที่ 12 มิถุนำยน 2558

จองซื้อได้ที่สำนักงำนของผู้จัดกำร
กำรจัดจำหน่ำยเท่ำนั้น

- หำกท ำกำรจองซื้อในวั น ที่ 4 – 10
มิถุนำยน 2558 เวลำ 9.00 น. – 16.00 น.
และก่อนเวลำ 12:00 น. ของวันที่ 11
มิถุนำยน 2558 สำมำรถชำระเงินค่ำ จอง
ซื้อโดยชำระเป็น (1) เงินสด กำรโอนเงิน
หรื อ กำรโอน เงิ น ผ่ ำ นระบบบำทเนต
(BAHTNET) (2) เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรื
อดร๊ำฟท์

ตั้งแต่เวลำ 9.00 น. – 16.00 น. ของ
วันที่ 4 – 11 มิถุนำยน 2558 และ
9.00 น. – 12.00 น. ของวันที่ 12
มิถุนำยน 2558

- หำกทำกำรจองซื้อหลังเวลำ 12.00 น.
ของวันที่ 11 มิถุนำยน 2558 ต้องชำระค่ำ
จองซื้อด้วยเงินสด กำรโอนเงินหรือกำร
โอนเงินผ่ำนระบบบำทเนต (BAHTNET)
เท่ำนั้น
ผู้มีอุปกำรคุณของ
อมตะ ซัมมิท และ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

วันที่ 4 – 11 มิถุนำยน 2558
และก่อนเวลำ 12:00 น. ของ
วันที่ 12 มิถุนำยน 2558

จองซื้อได้ที่สำนักงำนของผู้จัดกำร
กำรจัดจำหน่ำยเท่ำนั้น
ตั้งแต่เวลำ 9.00 น. – 16.00 น. ของ
วันที่ 4 – 11 มิถุนำยน 2558 และ
9.00 น. – 12.00 น. ของวันที่ 12
มิถุนำยน 2558

- หำกท ำกำรจองซื้อในวั น ที่ 4 – 10
มิถุนำยน 2558 เวลำ 9.00 น. – 16.00 น.
และก่อนเวลำ 12:00 น. ของวันที่ 11
มิถุนำยน 2558 สำมำรถชำระเงินค่ำ จอง
ซื้อโดยชำระเป็น (1) เงินสด กำรโอนเงิน
หรื อ กำรโอน เงิ น ผ่ ำ นระบบบำทเนต
(BAHTNET) (2) เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรื
อดร๊ำฟท์
- หำกทำกำรจองซื้อหลังเวลำ 12.00 น.
ของวันที่ 11 มิถุนำยน 2558 ต้องชำระค่ำ
จองซื้อด้วยเงินสด กำรโอนเงินหรือกำร
โอนเงินผ่ำนระบบบำทเนต (BAHTNET)
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ประเภทนักลงทุน

ระยะเวลาในการรับหนังสือ
ชี้ชวนและใบจองซื้อ

การจองซื้อ

การชาระเงิน
เท่ำนั้น

นักลงทุนสถำบัน

วันที่ 4 – 11 มิถุนำยน 2558
และก่อนเวลำ 12:00 น. ของ
วันที่ 12 มิถุนำยน 2558

จองซื้อได้ที่สำนักงำนของผู้จัดกำร
กำรจัดจำหน่ำยเท่ำนั้น
ตั้งแต่เวลำ 9.00 น. – 16.00 น. ของ
วันที่ 4 – 11 มิถุนำยน 2558 และ
9.00 น. – 12.00 น. ของวันที่ 12
มิถุนำยน 2558

- หำกทำกำรจองซื้อในวันที่ 4 – 10
มิถุนำยน 2558 เวลำ 9.00 น. – 16.00 น.
และก่อนเวลำ 12:00 น. ของวันที่ 11
มิถุนำยน 2558 สำมำรถชำระเงินค่ำ จอง
ซื้อโดยชำระเป็น (1) เงินสด กำรโอนเงิน
หรือกำรโอน เงินผ่ำนระบบบำทเนต
(BAHTNET) (2) เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรื
อดร๊ำฟท์
- หำกทำกำรจองซื้อหลังเวลำ 12.00 น.
ของวันที่ 11 มิถุนำยน 2558 ต้องชำระค่ำ
จองซื้อด้วยเงินสด กำรโอนเงินหรือกำร
โอนเงินผ่ำนระบบบำทเนต (BAHTNET)
เท่ำนั้น

นักลงทุนรำยย่อย

2.1

วันที่ 4 – 11 มิถุนำยน 2558
และก่อนเวลำ 12:00 น. ของ
วันที่ 12 มิถุนำยน 2558

จองซื้อได้ที่สำนักงำนและสำขำของ นักลงทุนรำยย่อย ชำระเงิน ณ วันจองซื้อ
ตัวแทนจำหน่ำยหน่วยทรัสต์ ตั้งแต่ - หำกทำกำรจองซื้อในวันที่ 4 – 10
วันที่ 4 – 11 มิถุนำยน 2558 ตั้งแต่
มิถุนำยน 2558 ระหว่ำงเวลำเปิดทำกำร
เวลำ 9.00 น. หรือเวลำเปิดทำกำร
และก่อนเวลำ 12.00 น. ของวันที่ 11
ของสำนักงำนและสำขำของตัวแทน
มิถุนำยน 2558 ชำระเป็นเงินสด เงิน โอน
จำหน่ำยหน่วยทรัสต์ ถึงเวลำ 16.00
เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดรำฟท์
น. หรือเวลำปิดทำกำรของ
- หำกทำกำรจองซื้อหลัง 12.00 น. ของวันที่
สำนักงำนและสำขำของตัวแทน
11 มิถุนำยน 2558 ชำระเป็นเงินสด หรือ
จำหน่ำยหน่วยทรัสต์ และวันที่ 12
เงินโอน เท่ำนั้น
มิถุนำยน 2558 ตั้งแต่เวลำ 9.00 น.
หรือเวลำเปิดทำกำรของสำนักงำน
และสำขำของตัวแทนจำหน่ำย
หน่วยทรัสต์ ถึงเวลำ 12.00 น.

วิธีการเสนอขายหน่วยทรัสต์
กำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์และสิทธิกำรเช่ำอมตะซัมมิทโกรท
(Amata Summit Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust) นี้ เป็นกำรเสนอขำย
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ผ่ำนผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำย และตัวแทนจำหน่ำยหน่วยทรัสต์ตำมที่ระบุไว้ในเอกสำรฉบับนี้ โดยเป็นกำร
จัดจำหน่ำยแบบ Best Effort ซึ่งในกรณีมีกำรยกเลิกกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ ผู้จัดจำหน่ำยจะดำเนินกำร
ส่งมอบเงินค่ำจองซื้อหน่วยทรัสต์โดยกำรโอนเงิน หรือชำระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพำะให้แก่ผู้จองซื้อภำยในสิบ
สี่ (14) วัน นับแต่ วันสิ้นสุดระยะเวลำกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ในครั้งนี้ หรือ วันที่ระงับหรือหยุดกำรเสนอ
ขำยหน่วยทรัสต์ (แล้วแต่กรณี) ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 2.4.4
2.1.1

ที่มาของการกาหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
วิธีกำรกำหนดรำคำเสนอขำยจะอ้ำงอิงจำกรำคำประเมินของทรัพย์สินที่จัดทำโดยผู้ประเมินมูลค่ำทรัพย์สิน
อิสระที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน ก.ล.ต. ตลอดจนกำรพิจำรณำปัจจัยต่ำงๆ ที่มีควำมเกี่ยวข้อง
ได้แก่
(1)

ภำวะตลำดเงินตลำดทุนในช่วงที่มีกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์

(2)

อัตรำผลตอบแทนในระดับที่เหมำะสมที่นักลงทุนจะได้รับ ศักยภำพในเชิงพำณิชย์ของทรัพย์สิน

(3)

อัตรำดอกเบี้ยทั้งในประเทศและในตลำดโลก

(4)

อัตรำผลตอบแทนที่จะได้จำกกำรลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตรำสำรทุน ตรำสำรหนี้ รวมถึงกำร
ลงทุนทำงเลือกอื่นๆ

(5)
2.1.2

ผลกำรสำรวจควำมต้องกำรของนักลงทุนสถำบัน (Bookbuilding)

สัดส่วนการเสนอขายหน่วยทรัสต์
สัดส่วนในกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ในเบื้องต้นเป็นดังต่อไปนี้
ประเภทนักลงทุน

จานวนหน่วยทรัสต์ที่เสนอขาย (หน่วย)

(1) เสนอขำยต่ออมตะ ซัมมิท และบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

ประมำณ 60,841,300 หน่วย โดยจำนวน
หน่วยทรัสต์ที่จะจัดสรรให้แก่อมตะ ซัมมิท
และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันจะคิดเป็นสัดส่วน
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 17 แต่ไม่เกินร้อยละ 25
ของจำนวนหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอ

388

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท

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

ประเภทนักลงทุน

จานวนหน่วยทรัสต์ที่เสนอขาย (หน่วย)
ขำยจริงได้ทั้งหมดหลังจำกปิดกำรเสนอ
ขำยหน่วยทรัสต์ในครั้งนี้

(2) ผู้มีอุปกำรคุณของอมตะ ซัมมิท และบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

ประมำณ 15,000,000

(3) เสนอขำยต่อนักลงทุนสถำบัน

ประมำณ 220,000,000

(4) เสนอขำยต่อนักลงทุนรำยย่อย

ประมำณ 62,048,700

ทั้งนี้ สัดส่วนในกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ข้ำงต้นเป็นสัดส่วนเบื้องต้น ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำย ขอสงวนสิทธิ
ในกำรใช้ดุลพินิจในกำรเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยทรัสต์ที่เสนอขำยต่อผู้ ลงทุนแต่ละประเภท (Claw back/
Claw forward) ตำมที่ระบุไว้ข้ำงต้นตำมควำมเหมำะสมโดยพิจำรณำจำกปัจจัยต่ำงๆ เช่น ปริมำณควำม
ต้องกำรซื้อหน่วยทรัสต์ของผู้ลงทุนแต่ละประเภท เป็นต้น เพื่อให้กำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ในครั้งนี้ประสบ
ควำมสำเร็จในกำรขำยสูงสุด ทั้งนี้ ตรำบเท่ำที่ไม่ขัดต่อพ.ร.บ. หลักทรัพย์และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
ในกำรพิจำรณำประเภทของผู้ลงทุนให้ยึดตำมนิยำมที่กำหนด ดังต่อไปนี้
“ผู้มีอุปการคุณของอมตะ ซัมมิท และบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน” หมำยถึง บุคคลดังต่อไปนี้
(1) บุคคลธรรมดำ และ/หรือ นิติบุคคล ที่มีควำมสัมพันธ์อันดีกับอมตะ ซัมมิท และบุคคลที่เกี่ยว
โยงกัน เช่น ผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ทำงกำรค้ำ ลูกค้ำ เจ้ำหนี้กำรค้ำ พนักงำนและที่ปรึกษำของ
อมตะ ซัมมิท และบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เป็นต้น
(2) บุคคลธรรมดำ และ/หรือ นิติบุคคล ที่อมตะ ซัมมิท และบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ต้องกำรชักชวน
ให้เป็นลูกค้ำหรือคู่ค้ำของ อมตะ ซัมมิท และบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ในอนำคต
(3) บุคคลธรรมดำ และ/หรือ นิติบุคคล ที่อมตะ ซัมมิท และบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน พิจำรณำแล้วว่ำ
สำมำรถให้ควำมช่วยเหลืออมตะ ซัมมิท และบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ในกำรประกอบธุรกิจทั้งใน
ปัจจุบันและอนำคต
(4) บุคคลธรรมดำ และ/หรือ นิติบุคคล ที่มีควำมสัมพันธ์อันดีกับผู้บริหำรอมตะ ซัมมิท และ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ผู้ มี อุ ป กำรคุ ณ ของอมตะ ซั ม มิ ท และบุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกั น สำมำรถจองซื้ อ หน่ ว ยทรั สต์ ผ่ำ น
ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 2.1.3 ตำมวิธีที่ระบุไ ว้ในข้อ 2.3.2 โดยกำรจัดสรร
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หน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้มีอุปกำรคุณของอมตะ ซัมมิท และบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน จะเป็นไปตำมวิธีกำรที่
ระบุไว้ในข้อ 2.5.2
นอกจำกนี้ ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยจะไม่มีกำรจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขำยในครำวนี้
ให้แก่บุคคลที่ถูกห้ำมมิให้จัดสรรหน่วยทรัสต์ให้ ตำมข้อกำหนดของประกำศคณะกรรมกำรกำกับ
ตลำดทุนที่ ทธ. 70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรในกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ ลง
วันที่ 3 สิ งหำคม 2552 (รวมถึงที่มี กำรแก้ไขเพิ่ มเติ ม) และทจ. 40/2557 เรื่อง กำรจำหน่ำ ย
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตรำสำรทุน
ลงวันที่ 7 พฤศจิกำยน 2557 (รวมถึงที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)
“นักลงทุนสถาบัน” หมำยถึง
ผู้ลงทุนสถำบัน ตำมนิยำมในประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ที่ กจ.
9/2555 เรื่องกำรกำหนดบทนิยำมผู้ลงทุนสถำบันและผู้ลงทุนรำยใหญ่ที่จองซื้อหน่วยทรัสต์ผ่ำน
ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยตำมที่ระบุไว้ในข้อ 2.1.3 ที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(1)

ธนำคำรแห่งประเทศไทย

(2)

ธนำคำรพำณิชย์

(3)

ธนำคำรที่มีกฎหมำยเฉพำะจัดตั้งขึ้น

(4)

บริษัทเงินทุน

(5)

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

(6)

บริษัทหลักทรัพย์

(7)

บริษัทประกันวินำศภัย

(8)

บริษัทประกันชีวิต

(9)

กองทุนรวม

(10)

กองทุนส่วนบุคคลซึ่งบริษัทหลักทรัพย์รับจัดกำรเงินทุนของผู้ลงทุนตำม (1) ถึง (9) หรือ
(11) ถึง (26) หรือของผู้ลงทุนรำยใหญ่
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(11)

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

(12)

กองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร

(13)

กองทุนประกันสังคม

(14)

กองทุนกำรออมแห่งชำติ

(15)

กองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน

(16)

ผู้ประกอบธุรกิจสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำตำมกฎหมำยว่ำด้วยสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ

(17)

ผู้ป ระกอบธุ รกิ จ กำรซื้ อ ขำยล่ ว งหน้ ำ ตำมกฎหมำยว่ ำ ด้ ว ยกำรซื้อ ขำยสิ น ค้ ำเกษตร
ล่วงหน้ำ

(18)

สถำบันกำรเงินระหว่ำงประเทศ

(19)

สถำบันคุ้มครองเงินฝำก

(20)

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(21)

นิติบุคคลประเภทบรรษัท

(22)

นิติบุคคลซึ่งมีบุคคลตำม (1) ถึง (21) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่ำร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่
มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

(23)

ผู้ลงทุนต่ำงประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตำม (1) ถึง (22)

(24)

ผู้ จั ด กำรกองทุ น ที่ มี ชื่ อ ในทะเบี ย นผู้ มี คุ ณ สมบั ติ เ ป็ น ผู้ จั ด กำรกองทุ น ตำมประกำศ
สำนั ก งำนคณะกรรมกำรก ำกับ หลั ก ทรั พย์ แ ละตลำดหลั ก ทรัพ ย์ ว่ ำ ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีกำรในกำรแต่งตั้งและกำรปฏิบัติหน้ำที่ของผู้จัดกำรกองทุน

(25)

ผู้จัดกำรลงทุนที่มีชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดกำรลงทุนตำมประกำศสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีกำรในกำรแต่งตั้งและกำรปฏิบัติหน้ำที่ของผู้จัดกำรลงทุนในสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ

(26)

ผู้ลงทุนอื่นใดตำมที่สำนักงำนประกำศกำหนด
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นักลงทุนสถำบันดังกล่ำวจะต้องจองซื้อหน่วยทรัสต์ผ่ำนผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ใน
ข้อ 2.1.3 เท่ำนั้น โดยนักลงทุนสถำบันสำมำรถซื้อหน่วยทรัสต์ได้ตำมวิธีกำรที่ระบุไว้ในข้อ 2.3.3
และในกำรจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่นักลงทุนสถำบันจะอยู่ในดุลพินิจของผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำย
ดังกล่ำว ตำมวิธีกำรที่ระบุไว้ในข้อ 2.5.3
นอกจำกนี้ ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยจะไม่มีกำรจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขำยในครำวนี้
ให้แก่บุคคลที่ถูกห้ำมมิให้จัดสรรหน่วยทรัสต์ให้ ตำมข้อกำหนดของประกำศคณะกรรมกำรกำกับ
ตลำดทุนที่ ทธ. 70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรในกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ ลง
วันที่ 3 สิ งหำคม 2552 (รวมถึงที่มี กำรแก้ไขเพิ่ มเติ ม) และทจ. 40/2557 เรื่อง กำรจำหน่ำ ย
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตรำสำรทุน
ลงวันที่ 7 พฤศจิกำยน 2557 (รวมถึงที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)
“นักลงทุนรายย่อย” หมำยถึง
บุคคลธรรมดำ และ/หรือ นิติบุคคลที่มิใช่นักลงทุนสถำบันตำมที่ระบุไว้ข้ำงต้น ซึ่งเป็นลูกค้ำหรือผู้
ที่คำดว่ำจะเป็นลูกค้ำ ของผู้จัดกำรกำรจั ดจำหน่ำย และตัวแทนจำหน่ำยหน่วยทรัสต์ ตำมที่ระบุ
ไว้ในข้อ 2.1.3
ทั้งนี้ กำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ในครั้งนี้ มิได้เป็นกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ต่อนักลงทุนรำยย่อย
หรือประชำชนเป็นกำรทั่วไป เนื่องจำกควำมต้องกำรจำกกลุ่มนักลงทุนข้ำงต้นเพียงพอต่อมูลค่ำ
กำรเสนอขำยรวมในครั้งนี้แล้ว และสำมำรถกระจำยหน่วยทรัสต์ในวงกว้ำงได้อย่ำงเพียงพอ
2.1.3

ผู้จัดจาหน่ายหน่วยทรัสต์
ผู้จัดการการจัดจาหน่าย
-

ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
เลขที่ 400/22 อำคำรธนำคำรกสิกรไทย ชั้น 18
ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400
โทรศัพท์ (02) 562 – 6429
โทรสำร (02) 273 – 2277
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ผู้เสนอขำยหน่วยทรัสต์อำจแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ำยทรัสต์เพิ่มเติมในภำยหลัง ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ ได้รับอนุญำต
ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ เพื่อทำหน้ำที่เป็นผู้จัดจำหน่ำยหน่วยทรัสต์
และผู้เสนอขำยหน่วยทรัสต์จะแจ้งกำรแต่งตั้งดังกล่ำวให้สำนักงำน ก.ล.ต. ทรำบ หรือประกำศผ่ำนทำง
เว็บไซต์ www.amatareit.com หรือทำงช่องทำงอื่นใดตำมควำมเหมำะสม
ตัวแทนจาหน่ายหน่วยทรัสต์
-

ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
เลขที่ 1 ซอยรำษฎร์บูรณะ 27/1
ถนนรำษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหำนคร 10140
โทรศัพท์ (02) 888 – 8888

-

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
เลขที่ 122 ถนนพระรำมที่ 3
แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120
โทรศัพท์ (02) 296 – 4776

-

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
เลขที่ 44 ถนนหลังสวน
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330
โทรศัพท์ (02) 626 – 7000

-

ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
เลขที่ 444 ถนนพญำไท
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330
โทรศัพท์ (02) 626 – 7000

-

ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน)
เลขที่ 191 ถนนสำทรใต้
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แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10500
โทรศัพท์ (02) 626 – 7000
-

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จากัด
เลขที่ 175 ถนนสำธรใต้
แขวงทุ่งมหำเมฑ เขตสำธร กรุงเทพมหำนคร 10120
โทรศัพท์ (02) 680 - 1111

ผู้เสนอขำยหน่วยทรัสต์อำจแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ำยหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในภำยหลัง ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดำ
หรือนิติบุคคลที่สำนักงำน ก.ล.ต. ได้ให้ควำมเห็นชอบเพื่อทำหน้ำที่เป็นตัวแทนจำหน่ำยหน่วยทรัสต์ และผู้
เสนอขำยหน่วยทรัสต์จะแจ้งกำรแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ำยหน่วยทรัสต์ดังกล่ำวให้สำนักงำน ก.ล.ต. ทรำบ
หรือประกำศผ่ำนทำงเว็บไซต์ www.amatareit.com หรือทำงช่องทำงอื่นใดตำมควำมเหมำะสม
2.1.4

ค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์
ผู้ จั ด จ ำหน่ ำ ยหน่ ว ยทรั ส ต์ ต ำมที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นข้ อ 2.1.3 จะได้ รั บ ค่ ำ ตอบแทนกำรจั ด จ ำหน่ ำ ย (ไม่ ร วม
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม) โดยจะชำระตำมจำนวนและวิธีกำรที่ตกลงไว้ในสัญญำที่เกี่ยวข้อง ไม่เกิน 3.0% ของมูลค่ำ
หน่วยทรัสต์ที่เสนอขำย

2.1.5

ตลาดรองของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
ผู้จัดกำรกองทรัสต์จะนำหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขำยทั้งหมดในครั้งนี้ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ (SET) อย่ำงไรก็ตำม กำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์แก่ประชำชนในครั้งนี้ได้
ดำเนินกำรก่อนที่จะได้รับทรำบผลกำรพิจำรณำอนุมัติให้นำหน่วยทรัสต์เข้ำเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์ (SET) ซึ่งเป็นตลำดรองสำหรับกำรซื้อขำยหน่วยทรัสต์ ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงอำจมีควำมเสี่ยง
ในเรื่องสภำพคล่องและกำรไม่ได้รับผลตอบแทนจำกกำรขำยหน่วยทรัสต์ตำมที่คำดกำรณ์ไว้ หำกผู้จัดกำร
กองทรั สต์ ไม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ ำตจำกตลำดหลั ก ทรั พ ย์ ใ ห้ ห น่ ว ยทรั ส ต์ เ ป็ น หลั ก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย นในตลำด
หลักทรัพย์ ซึ่งจะส่งผลให้หน่วยทรัสต์ไม่มีตลำดรองสำหรับกำรซื้อขำย
อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ในฐำนะผู้จัดกำรกองทรัสต์ ได้ดำเนินกำรยื่นคำขอให้รับหน่วยทรัสต์เป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ (SET) แล้ว เมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2558 ซึ่งขณะนี้ตลำดหลักทรัพย์อยู่
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ระหว่ำงกำรพิจำรณำรับหน่วยทรัสต์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทเจดี พำร์ทเนอร์ จำกัดในฐำนะที่
ปรึ ก ษำทำงกำรเงิ น ได้ พิ จ ำรณำคุ ณ สมบั ติ ข องหน่ ว ยทรั สต์ ใ นเบื้ อ งต้ น แล้ ว และพบว่ ำ หน่ ว ยทรั สต์ มี
คุณสมบัติครบถ้วนที่จะสำมำรถเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ได้ แต่ยกเว้นคุณสมบัติเรื่องกำรกระจำย
กำรถือหน่วยทรัสต์ให้ผู้ลงทุนรำยย่อยที่กำหนดให้ต้องมีผู้ถือหน่วยทรัสต์รำยย่อยถือหน่วยทรัสต์รวมกันไม่
น้อยกว่ำร้อยละ 20 ของจำนวนหน่วยทรัสต์ที่เสนอขำยทั้งหมด โดยที่ปรึกษำทำงกำรเงินคำดว่ำภำยหลัง
กำรเสนอขำยหน่ ว ยทรั ส ต์ ใ นครั้ ง นี้ แ ล้ ว เสร็ จ กองทรั ส ต์ จ ะมี คุ ณ สมบั ติ เ กี่ ย วกั บ กำรกระจำยกำรถื อ
หน่วยทรัสต์ให้ผู้ลงทุนรำยย่อยครบถ้วนตำมเกณฑ์ที่กำหนดดังกล่ำวข้ำงต้น
2.2

วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน และใบจองซื้อหน่วยทรัสต์
ผู้จองซื้อสำมำรถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหน่วยทรัสต์ได้ที่สำนักงำนและสำขำของผู้จัด กำร
กำรจัดจำหน่ำย และตัวแทนจำหน่ำยหน่วยทรัสต์ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 2.1.3 ตั้งแต่วันที่ 4 – 11 มิถุนำยน 2558
และก่อนเวลำ 12:00 น. ของวันที่ 12 มิถุนำยน 2558 ภำยในวันและเวลำทำกำรของผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำย
และตัวแทนจำหน่ำยหน่วยทรัสต์
ทั้งนี้ ผู้จองซื้อสำมำรถดำวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวนที่มีข้อมูลไม่แตกต่ำงไปจำกหนังสือชี้ชวนที่ยื่น
ต่อสำนักงำน ก.ล.ต. จำก เว็บไซต์ของสำนักงำน ก.ล.ต. ที่ http://www.sec.or.th เพื่อศึกษำรำยละเอียด
กำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ในครั้งนี้ได้ก่อนทำกำรจองซื้อหน่วยทรัสต์

2.3

วันและวิธีการจองซื้อหน่วยทรัสต์
รำยละเอียดวิธีกำรจองและกำรชำระเงินค่ำจองซื้อหน่วยทรัสต์ มีดังต่อไปนี้

2.3.1

สาหรับผู้จองซื้อประเภท อมตะ ซัมมิท และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของอมตะ ซัมมิท
(ก)

ให้ผู้จองซื้อประเภท อมตะ ซัมมิท และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของอมตะ ซัมมิทจองซื้อหน่วยทรัสต์
ผ่ำนผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำย โดยจะต้องจองซื้อหน่วยทรัสต์ขั้นต่ำจำนวน 2,000 หน่วย และเพิ่ม
เป็ น ทวี คู ณ ของ 100 หน่ ว ย โดยผู้ จ องซื้ อ จะต้ อ งกรอกรำยละเอี ย ดกำรจองซื้ อ ในใบจองซื้ อ
หน่วยทรัสต์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลำยมือชื่อ และจะต้องลงนำมโดยผู้มีอำนำจ
ของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตรำสำคัญขอบริษัทฯ (ถ้ำมี) และต้องนำส่งใบจองซื้อหน่วยทรัสต์
ที่ผู้จองซื้อประเภท อมตะ ซัมมิท และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของ อมตะ ซัมมิท ให้แก่ผู้จัดกำรกำรจัด
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จำหน่ำยเพื่อเป็นเอกสำรประกอบกำรจองซื้อ ทั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสำรประกอบกำรจอง
ซื้อดังต่อไปนี้


ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนที่ยงั ไม่
หมดอำยุพร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชำชน
ให้แนบสำเนำทะเบียนบ้ำนหน้ำที่มีเลขประจำตัวประชำชน 13 หลัก หรือสำเนำเอกสำร
ทำงรำชกำรอื่นที่มีเลขประจำตัวประชำชน 13 หลัก และเอกสำรหรือหลักฐำนแสดงกำร
เปลี่ยนชื่อหรือนำมสกุล (ถ้ำมี) พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็น
ผู้เยำว์ จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดำ/มำรดำ หรือผู้แทนโดยชอบธรรม)
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้ปกครองที่ผู้ปกครองลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
และสำเนำทะเบีย นบ้ ำ นที่ ผู้เ ยำว์อ ำศั ย อยู่พ ร้ อ มให้ ผู้ป กครองลงนำมรั บ รองสำเนำ
ถูกต้อง)



ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว: สำเนำใบต่ำงด้ำวหรือสำเนำ
หนังสือเดินทำงที่ยังไม่หมดอำยุ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็น
ผู้เยำว์ จะต้องแนบหลักฐำนที่แสดงว่ำสำมำรถจองซื้อหน่วยทรัสต์ได้โดยถูกต้องตำม
กฎหมำย)



ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลตามกฎหมายไทยหรือที่จดทะเบียนในประเทศไทย:
สำเนำหนังสือแสดงควำมเป็นนิติบุคคล หรือสำเนำหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวง
พำณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผู้มี
อำนำจลงนำมของนิติบุคคลนั้น และประทับตรำสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ำมี) พร้อมแนบ
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน สำเนำใบต่ำงด้ำว หรือหนังสือเดินทำง (แล้วแต่กรณี)
ของผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบุคคลดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง


ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ: สำเนำหนังสือแสดงควำม
เป็นนิติบุคคล หรือสำเนำหนังสือสำคัญกำรจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation)
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับและหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 1 ปีก่อนวันจองซื้อ พร้อม
ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบุคคลนั้น และประทับตรำ
สำคัญของนิติบุคคล (ถ้ำมี) พร้อมแนบสำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำง
(แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบุคคลดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
สำเนำเอกสำรประกอบข้ำงต้นทั้งหมดที่ลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้องแล้ว ต้องได้รับ
กำรรับรองลำยมือชื่อโดยเจ้ำหน้ำที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้ำหน้ำที่ของ
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สถำนทูตไทยหรือสถำนกงสุลไทยในประเทศที่เอกสำรดังกล่ำวได้จัดทำหรือรับรองควำม
ถูกต้อง และมีอำยุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื้อ และแนบสำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำ
หนังสือเดินทำงที่ยังไม่หมดอำยุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบุคคล
ดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง


ผู้ จ องซื้ อ ประเภทนิ ติ บุ ค คลที่ ม อบอ านาจให้ ผู้ ดู แ ลรั ก ษาผลประโยชน์
(Custodian) เป็นผู้ดาเนินการจองซื้อแทน : สำเนำหนังสือมอบอำนำจจำกผู้จองซื้อ
มอบอำนำจให้ผู้ดูแลรั กษำผลประโยชน์ดำเนินกำรจองซื้อแทน พร้อมแนบสำเนำ
เอกสำรของผู้มอบอำนำจ ทั้งนี้ เอกสำรดังกล่ำวให้เป็นไปตำมประเภทของผู้จองซื้อที่
ระบุไว้ข้ำงต้น (แล้วแต่กรณี) โดยเอกสำรดังกล่ำวต้องลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผู้
มี อ ำนำจลงนำมแทนผู้ จ องซื้ อ หรื อ ผู้ ดู แ ลรั ก ษำผลประโยชน์ (แล้ ว แต่ ก รณี ) และ
ประทับตรำสำคัญนิติบุคคล (ถ้ำมี)

นอกจำกนี้ ผู้จองซื้อต้องแนบแบบสอบถำม Suitability Test (แบบประเมินควำมสำมำรถในกำร
รับควำมเสี่ยงในกำรลงทุน) ซึ่งลงนำมรับทรำบผลกำรประเมินโดยผู้จองซื้อในกรณีที่ผู้จัดกำรกำร
จัดจำหน่ำยร้องขอ และผู้จองซื้อดังกล่ำวจะต้องกรอกแบบสอบถำมสำหรับตรวจสอบสถำนะ
FATCA ตำม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์
จะขอรับใบทรัสต์ แต่ประสงค์ที่จะใช้บริกำรของศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะ
ฝำกหลักทรัพย์ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์สมำชิกเลขที่ 600 หำกผู้จองซื้อดังกล่ำวไม่กรอก
แบบสอบถำมสำหรับตรวจสอบสถำนะ FATCA ตำม Foreign Account Tax Compliance Act
(FATCA) ผู้จัดกำรกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิในกำรออกใบทรัสต์ในนำมของผู้จองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อ
(ข)

ผู้จองซื้อสำมำรถจองซื้อได้ที่สำนักงำนของผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยเท่ำนั้น ตำมที่ระบุไว้ในข้อ
2.1.3 ภำยในระยะเวลำกำรจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลำ 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 4 – 11 มิถุนำยน
2558 และ 9.00 น. – 12.00 น. ของวันที่ 12 มิถุนำยน 2558 โดยในกรณีที่ปรำกฏว่ำมีผู้จองซื้อ
จองซื้อหน่วยทรัสต์ครบตำมจำนวนหน่วยทรัสต์ที่เสนอขำยก่อนครบกำหนดระยะเวลำกำรจองซื้อ
ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยขอสงวนสิทธิ์ในกำรปิดรับกำรจองซื้อก่อนวั นครบกำหนดระยะเวลำกำร
จองซื้ อ แต่ ทั้ ง นี้ ไม่ เ ป็ น กำรตั ด สิ ท ธิ ผู้ จั ด กำรกำรจั ด จ ำหน่ ำ ยในกำรรั บ ช ำระเงิ น ค่ ำ จองซื้ อ
หน่วยทรัสต์จำกผู้จองซื้อได้จนถึงวันครบกำหนดระยะเวลำกำรจองซื้อ
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(ค)

ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่ำจองซื้อหน่วยทรัสต์ตำมจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้
(1)

หำกทำกำรจองซื้อในวันที่ 4 – 10 มิถุนำยน 2558 เวลำ 9.00 น. – 16.00 น. หรือก่อน
เวลำ 12.00 น. ของวันที่ 11 มิถุนำยน 2558 ผู้จองซื้อสำมำรถชำระเงินค่ำจองซื้อโดย
ชำระเป็น (1) เงินสด กำรโอนเงิน หรือกำรโอนเงินผ่ำนระบบบำทเนต (BAHTNET) (2)
เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่ำ “เช็คธนำคำร”) หรือ ดร๊ำฟท์ โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค
ดร๊ำฟท์ นั้นๆ จะต้องลงวันที่ภำยในวันที่ 11 มิถุนำยน 2558 และสำมำรถเรียกเก็บเงินได้
จำกสำนักงำนหักบัญชีในกรุงเทพมหำนครได้ภำยใน 1 วันทำกำรเท่ำนั้น ทั้งนี้ กำรชำระ
เงินค่ำจองซื้อเป็นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ ให้ขีดคร่อมสั่งจ่ำยบัญชีธนำคำรที่
ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 2.1.3 กำหนด พร้อมทั้งเขียนชื่อ นำมสกุล
และหมำยเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้ำนหลัง

(2)

หำกทำกำรจองซื้อหลังเวลำ 12.00 น. ของวันที่ 11 มิถุนำยน 2558 หรือเวลำ 9.00 น. –
12.00 น. ของวันที่ 12 มิถุนำยน 2558 ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่ำจองซื้อด้วยเงินสด กำร
โอนเงิน หรือกำรโอนเงินผ่ำนระบบบำทเนต (BAHTNET) เท่ำนั้น
ทั้งนี้ กำรโอนเงินผ่ำนระบบบำทเนต ผู้จองซื้อต้องรับผิดชอบค่ำธรรมเนียมกำรโอนและ
หรือค่ำธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดจำกกำรทำธุรกรรมโอนเงินทั้งหมด (จำนวนเงินที่ผู้จัดกำร
กำรจัดจำหน่ำย ได้รับต้องเท่ำกับยอดจองซื้อเต็มจำนวน)

ทั้งนี้ รำยละเอียดวิธีกำรจองซื้อและรับชำระเงิน อำจจะมีกำรเปลี่ยนแปลง ผู้จองซื้อจึงต้องปฏิบัติ
ตำมเงื่อนไขที่ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยกำหนด และผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยอำจขยำยเวลำจองซื้อ
และรับชำระเงินตำมควำมจำเป็นได้ (กรณีที่มีข้อผิดพลำดจำกกำรรับชำระเงินจำกผู้จองซื้อ ทั้งนี้
กำรขยำยระยะเวลำจะไม่เกินกว่ำวันที่ 15 มิถุนำยน 2558) อย่ำงไรก็ตำมกำรขยำยเวลำจองซื้อ
และรับชำระเงินดังกล่ำวจะไม่กระทบกับวันคืนเงินค่ำจองซื้อหน่วยทรัสต์ภำยในวันที่ 26 มิถุนำยน
2558 (14 วันหลังจำกกำรปิดกำรจองซื้อวันที่ 12 มิถุนำยน 2558) วันเข้ำลงทุนในทรัพย์สินหลักที่
กองทรัสต์จะลงทุนในครั้งแรก และวันจดทะเบียนกับ ตลำดหลักทรัพย์ (SET) อนึ่ง กรณีมีกำร
ขยำยเวลำจองซื้อ และรับชำระเงิน ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยจะแจ้งข้อมูลดังกล่ำวให้สำนักงำน
ก.ล.ต. ทรำบทำง จดหมำยภำยในวันที่ 12 มิถุนำยน 2558

398

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท

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

(ง)

ผู้จองซื้อที่ชำระเงินค่ำจองซื้อด้วยเงินสด กำรโอนเงิน กำรโอนเงินผ่ำนระบบบำทเนต (BAHTNET)
เช็คแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ ให้โอนเงินค่ำจองซื้อ หรือขีดคร่อมและสั่งจ่ำยเช็ค เข้ำบัญชีของ
กองทรัสต์ที่เปิดโดยทรัสตีหรือบัญชีจองซื้อหน่วยทรัสต์ที่ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยตำมที่ระบุไว้ใน
ข้อ 2.1.3 กำหนดซึ่งผู้จองซื้อสำมำรถสอบถำมชื่อและเลขที่บัญชีได้จำกผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำย
โดยหำกชำระเข้ำบัญชีจองซื้อหน่วยทรัสต์ที่ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำย ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยจะ
เป็นผู้ทำกำรโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในส่วนของตนให้กับทรัสตี

(จ)

ผู้จองซื้อต้องนำใบจองซื้อและเอกสำรประกอบกำรจองซื้อในข้อ (ก) พร้อมเงินค่ำจองซื้อในข้อ (ค)
หรือหลักฐำนที่แสดงว่ำมีกำรชำระค่ำจองซื้อหน่วยทรัสต์ มำยื่นควำมจำนงขอจองซื้อและชำระ
เงินได้ที่ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยตำมที่ระบุไว้ในข้อ 2.1.3 ตั้งแต่เวลำ 9.00 น. – 16.00 น. ของ
วันที่ 4 – 11 มิถุนำยน 2558 และ 9.00 น. – 12.00 น. ของวันที่ 12 มิถุนำยน 2558 โดยในกำร
จองซื้ อ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ที่ รั บ จองซื้ อ จะลงลำยมื อ ชื่ อ รั บ จองเพื่ อ เป็ น หลั ก ฐำนในกำรรั บ จองซื้ อ
หน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้จองซื้อ

(ฉ)

ผู้จองซื้อที่ยื่นควำมจำนงในกำรจองซื้อและชำระค่ำจองซื้อหน่วยทรัสต์แล้ว จะขอยกเลิกกำรจอง
ซื้อและขอเงินคืนไม่ได้
ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยมีสิทธิยกเลิกกำรจองซื้อของผู้จองซือ้ ที่ดำเนินกำรไม่ครบถ้วนตำมข้อ (ก)(จ) ข้ำงต้นได้
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2.3.2

สาหรับผู้จองซื้อที่เป็นผู้มีอุปการคุณของอมตะ ซัมมิท และบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
(ก)

ให้ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปกำรคุณของอมตะ ซัมมิท และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของอมตะ ซัมมิท
จองซื้อ หน่วยทรัสต์ผ่ำนผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำย โดยจะต้องจองซื้อหน่วยทรัสต์ขั้นต่ำจำนวน
2,000 หน่วย และเพิ่มเป็นทวีคูณของ 100 หน่วย โดยผู้จองซื้อจะต้องกรอกรำยละเอียดกำรจอง
ซื้อในใบจองซื้อหน่วยทรัสต์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลำยมือชื่อ และจะต้องลง
นำมโดยผู้มีอำนำจของนิตบิ ุคคลนั้น พร้อมประทับตรำสำคัญของบริษัทฯ (ถ้ำมี) และต้องนำส่งใบ
จองซื้อหน่วยทรัสต์ที่ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปกำรคุณของอมตะ ซัมมิท และบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ของ อมตะ ซัมมิท ให้แก่ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยเพื่อเป็นเอกสำรประกอบกำรจองซื้อ ทั้งนี้ ผู้จอง
ซื้อจะต้องแนบเอกสำรประกอบกำรจองซื้อดังต่อไปนี้


ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนที่ยงั ไม่
หมดอำยุพร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชำชน
ให้แนบสำเนำทะเบียนบ้ำนหน้ำที่มีเลขประจำตัวประชำชน 13 หลัก หรือสำเนำเอกสำร
ทำงรำชกำรอื่นที่มีเลขประจำตัวประชำชน 13 หลัก และเอกสำรหรือหลักฐำนแสดงกำร
เปลี่ยนชื่อหรือนำมสกุล (ถ้ำมี) พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็น
ผู้เยำว์ จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดำ/มำรดำ หรือผู้แทนโดยชอบธรรม)
สำเนำบัตรประจำตัว ประชำชนของผู้ปกครองที่ผู้ปกครองลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
และสำเนำทะเบีย นบ้ ำ นที่ ผู้เ ยำว์อ ำศั ย อยู่พ ร้ อ มให้ ผู้ป กครองลงนำมรั บ รองสำเนำ
ถูกต้อง)



ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว: สำเนำใบต่ำงด้ำวหรือสำเนำ
หนังสือเดินทำงที่ยังไม่หมดอำยุ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็น
ผู้เยำว์ จะต้องแนบหลักฐำนที่แสดงว่ำสำมำรถจองซื้อหน่วยทรัสต์ได้โดยถูกต้องตำม
กฎหมำย)



ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลตามกฎหมายไทยหรือที่จดทะเบียนในประเทศไทย:
สำเนำหนังสือแสดงควำมเป็นนิติบุคคล หรือสำเนำหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวง
พำณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผู้มี
อำนำจลงนำมของนิติบุคคลนั้น และประทับตรำสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ำมี) พร้อมแนบ
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน สำเนำใบต่ำงด้ำว หรือหนังสือเดินทำง (แล้วแต่กรณี)
ของผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบุคคลดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
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ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ: สำเนำหนังสือแสดงควำม
เป็นนิติบุคคล หรือสำเนำหนังสือสำคัญกำรจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation)
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับและหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 1 ปีก่อนวันจองซื้อ พร้อม
ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบุคคลนั้น และประทับตรำ
สำคัญของนิติบุคคล (ถ้ำมี) พร้อมแนบสำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำง
(แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบุคคลดังกล่ ำว พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
สำเนำเอกสำรประกอบข้ำงต้นทั้งหมดที่ลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้องแล้ว ต้องได้รับ
กำรรับรองลำยมือชื่อโดยเจ้ำหน้ำที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้ำหน้ำที่ของ
สถำนทูตไทยหรือสถำนกงสุลไทยในประเทศที่เอกสำรดังกล่ำวได้จัดทำหรือรับรองควำม
ถูกต้อง และมีอำยุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื้อ และแนบสำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำ
หนังสือเดินทำงที่ยังไม่หมดอำยุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบุคคล
ดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง



ผู้ จ องซื้ อ ประเภทนิ ติ บุ ค คลที่ ม อบอ านาจให้ ผู้ ดู แ ลรั ก ษาผลประโยชน์
(Custodian) เป็นผู้ดาเนินการจองซื้อแทน : สำเนำหนังสือมอบอำนำจจำกผู้จองซื้อ
มอบอำนำจให้ผู้ดูแลรั กษำผลประโยชน์ดำเนินกำรจองซื้อแทน พร้อมแนบสำเนำ
เอกสำรของผู้มอบอำนำจ ทั้งนี้ เอกสำรดังกล่ำวให้เป็นไปตำมประเภทของผู้จองซื้อที่
ระบุไว้ข้ำงต้น (แล้วแต่กรณี) โดยเอกสำรดังกล่ำวต้องลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผู้
มี อ ำนำจลงนำมแทนผู้ จ องซื้ อ หรื อ ผู้ ดู แ ลรั ก ษำผลประโยชน์ (แล้ ว แต่ ก รณี ) และ
ประทับตรำสำคัญนิติบุคคล (ถ้ำมี)

นอกจำกนี้ ผู้จองซื้อต้องแนบแบบสอบถำม Suitability Test (แบบประเมินควำมสำมำรถในกำร
รับควำมเสี่ยงในกำรลงทุน) ซึ่งลงนำมรับทรำบผลกำรประเมินโดยผู้จองซื้อในกรณีที่ผู้จัดกำรกำร
จัดจำหน่ำยร้องขอ และผู้จองซื้อดังกล่ำวจะต้องกรอกแบบสอบถำมสำหรับตรวจสอบสถำนะ
FATCA ตำม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์
จะขอรับใบทรัสต์ แต่ประสงค์ที่จะใช้บริกำรของศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะ
ฝำกหลักทรัพย์ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์สมำชิกเลขที่ 600 หำกผู้จองซื้อดังกล่ำวไม่กรอก
แบบสอบถำมสำหรับตรวจสอบสถำนะ FATCA ตำม Foreign Account Tax Compliance Act
(FATCA) ผู้จัดกำรกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิในกำรออกใบทรัสต์ในนำมของผู้จองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อ
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(ข)

ผู้จองซื้อสำมำรถจองซื้อได้ที่สำนักงำนของผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยเท่ำนั้น ตำมที่ระบุไว้ในข้อ
2.1.3 ภำยในระยะเวลำกำรจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลำ 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 4 – 11 มิถุนำยน
2558 และ 9.00 น. – 12.00 น. ของวันที่ 12 มิถุนำยน 2558 โดยในกรณีที่ปรำกฏว่ำมีผู้จองซื้อ
จองซื้อหน่วยทรัสต์ครบตำมจำนวนหน่วยทรัสต์ที่เสนอขำยก่อนครบกำหนดระยะเวลำกำรจองซื้อ
ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยขอสงวนสิทธิ์ในกำรปิดรับกำรจองซื้อก่อนวันครบกำหนดระยะเวลำกำร
จองซื้ อ แต่ ทั้ ง นี้ ไม่ เ ป็ น กำรตั ด สิ ท ธิ ผู้ จั ด กำรกำรจั ด จ ำหน่ ำ ยในกำรรั บ ช ำระเงิ น ค่ ำ จองซื้ อ
หน่วยทรัสต์จำกผู้จองซื้อได้จนถึงวันครบกำหนดระยะเวลำกำรจองซื้อ

(ค)

ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่ำจองซื้อหน่วยทรัสต์ตำมจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้
(1)

หำกทำกำรจองซื้อในวันที่ 4 – 10 มิถุนำยน 2558 เวลำ 9.00 น. – 16.00 น. หรือก่อน
เวลำ 12.00 น. ของวันที่ 11 มิถุนำยน 2558 ผู้จองซื้อสำมำรถชำระเงินค่ำจองซื้อโดย
ชำระเป็น (1) เงินสด กำรโอนเงิน หรือกำรโอนเงินผ่ำนระบบบำทเนต (BAHTNET) (2)
เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรีย กว่ำ “เช็คธนำคำร”) หรือ ดร๊ำฟท์ โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค
ดร๊ำฟท์ นั้นๆ จะต้องลงวันที่ภำยในวันที่ 11 มิถุนำยน 2558 และสำมำรถเรียกเก็บเงินได้
จำกสำนักงำนหักบัญชีในกรุงเทพมหำนครได้ภำยใน 1 วันทำกำรเท่ำนั้น ทั้งนี้ กำรชำระ
เงินค่ำจองซื้อเป็นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ ให้ขีดคร่อมสั่งจ่ำยบัญชีธนำคำรที่
ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 2.1.3 กำหนด พร้อมทั้งเขียนชื่อ นำมสกุล
และหมำยเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้ำนหลัง

(2)

หำกทำกำรจองซื้อหลังเวลำ 12.00 น. ของวันที่ 11 มิถุนำยน 2558 หรือเวลำ 9.00 น. –
12.00 น. ของวันที่ 12 มิถุนำยน 2558 ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่ำจองซื้อด้วยเงินสด กำร
โอนเงิน หรือกำรโอนเงินผ่ำนระบบบำทเนต (BAHTNET) เท่ำนั้น
ทั้งนี้ กำรโอนเงินผ่ำนระบบบำทเนต ผู้จองซื้อต้องรับผิดชอบค่ำธรรมเนียมกำรโอนและ
หรือค่ำธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดจำกกำรทำธุรกรรมโอนเงินทั้งหมด (จำนวนเงินที่ผู้จัดกำร
กำรจัดจำหน่ำย ได้รับต้องเท่ำกับยอดจองซื้อเต็มจำนวน)

ทั้งนี้ รำยละเอียดวิธีกำรจองซื้อและรับชำระเงิน อำจจะมีกำรเปลี่ยนแปลง ผู้จองซื้อจึงต้องปฏิบัติ
ตำมเงื่อนไขที่ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยกำหนด และผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยอำจขยำยเวลำจองซื้อ
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และรับชำระเงินตำมควำมจำเป็นได้ (กรณีที่มีข้อผิดพลำดจำกกำรรับชำระเงินจำกผู้จองซื้อ ทั้งนี้
กำรขยำยระยะเวลำจะไม่เกินกว่ำวันที่ 15 มิถุนำยน 2558) อย่ำงไรก็ตำมกำรขยำยเวลำจองซื้อ
และรับชำระเงินดังกล่ำวจะไม่กระทบกับวันคืนเงินค่ำจองซื้อหน่วยทรัสต์ภำยในวันที่ 26 มิถุนำยน
2558 (14 วันหลังจำกกำรปิดกำรจองซื้อวันที่ 12 มิถุนำยน 2558) วันเข้ำลงทุนในทรัพย์สินหลักที่
กองทรัสต์จะลงทุนในครั้งแรก และวันจดทะเบียนกับ ตลำดหลักทรัพย์ (SET) อนึ่ง กรณีมีกำร
ขยำยเวลำจองซื้อ และรับชำระเงิน ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยจะแจ้งข้อมูลดังกล่ำวให้สำนักงำน
ก.ล.ต. ทรำบทำง จดหมำยภำยในวันที่ 12 มิถุนำยน 2558
(ง)

ผู้ จ องซื้ อ ที่ ช ำระเงิ น ค่ ำ จองซื้ อ ด้ ว ยเงิ น สด กำรโอนเงิ น กำรโอนเงิ น ผ่ ำ นระบบบำทเนต
(BAHTNET) เช็คแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ ให้โอนเงินค่ำจองซื้อ หรือขีดคร่อมและสั่งจ่ำยเช็ค เข้ำ
บัญชีของกองทรัสต์ที่เปิดโดยทรัสตีหรือบัญชีจองซื้อหน่วยทรัสต์ที่ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยตำมที่
ระบุไว้ในข้อ 2.1.3 กำหนดซึ่งผู้จองซื้อสำมำรถสอบถำมชื่อและเลขที่บัญชีได้จำกผู้จัดกำรกำรจัด
จำหน่ำย โดยหำกชำระเข้ำบัญชีจองซื้อหน่วยทรัสต์ที่ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำย ผู้จัดกำรกำรจัด
จำหน่ำยจะเป็นผู้ทำกำรโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในส่วนของตนให้กับทรัสตี

(จ)

ผู้จองซื้อต้องนำใบจองซื้อและเอกสำรประกอบกำรจองซื้อในข้อ (ก) พร้อมเงินค่ำจองซื้อในข้อ (ค)
หรือหลักฐำนที่แสดงว่ำมีกำรชำระค่ำจองซื้อหน่วยทรัสต์ มำยื่นควำมจำนงขอจองซื้อและชำระ
เงินได้ที่ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยตำมที่ระบุไว้ในข้อ 2.1.3 ตั้งแต่เวลำ 9.00 น. – 16.00 น. ของ
วันที่ 4 – 11 มิถุนำยน 2558 และ 9.00 น. – 12.00 น. ของวันที่ 12 มิถุนำยน 2558 โดยในกำร
จองซื้ อ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ที่ รั บ จองซื้ อ จะลงลำยมื อ ชื่ อ รั บ จองเพื่ อ เป็ น หลั ก ฐำนในกำรรั บ จองซื้ อ
หน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้จองซื้อ

(ฉ)

ผู้จองซื้อที่ยื่นควำมจำนงในกำรจองซื้อและชำระค่ำจองซื้อหน่วยทรัสต์แล้ว จะขอยกเลิกกำรจอง
ซื้อและขอเงินคืนไม่ได้
ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยมีสิทธิยกเลิกกำรจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินกำรไม่ครบถ้วนตำมข้อ (ก)
-(จ) ข้ำงต้นได้

2.3.3

สาหรับผู้จองซื้อประเภทนักลงทุนสถาบัน
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(ก)

ผู้จองซื้อจะต้องจองซือ้ หน่วยทรัสต์ขั้นต่ำจำนวน 2,000 หน่วย และต้องเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ
100 หน่วย โดยผู้จองซื้อจะต้องกรอกรำยละเอียดกำรจองซื้อในใบจองซื้อหน่วยทรัสต์ให้ถูกต้อง
ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลำยมือชื่อ และจะต้องลงนำมโดยผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบุคคล
นั้น พร้อมประทับตรำสำคัญของบริษัท (ถ้ำมี) ทั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสำรประกอบกำรจอง
ซื้อดังต่อไปนี้


ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สำเนำหนังสือแสดง
ควำมเป็นนิติบุคคลหรือสำเนำหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพำณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6
เดือน ก่อนวันจองซื้อพร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผู้มีอำนำจลงนำมของนิติ
บุคคลนั้น และประทับตรำสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ำมี) พร้อมแนบสำเนำบัตรประจำตัว
ประชำชน สำเนำใบต่ำงด้ำว หรือหนังสือเดินทำง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนำจลงนำม
ของนิติบุคคลดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง



ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ : สำเนำหนังสือแสดง
ควำมเป็ น นิ ติ บุ ค คล

ส ำเนำหนั ง สื อ ส ำคั ญ กำรจั ด ตั้ ง บริ ษั ท

(Certificate of

Incorporation) หนังสือบริคณห์สนธิข้อบังคับและสำเนำหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 1
ปี ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบุคคล
นั้น และประทับตรำสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ำมี) พร้อมแนบสำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำ
หนังสือเดินทำง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบุคคลดังกล่ำว พร้อม
รับรองสำเนำถูกต้อง สำเนำเอกสำรประกอบข้ำงต้นทั้งหมดที่ลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำ
ถูกต้องแล้ว ต้องได้รับกำรรับรองลำยมือชื่อโดยเจ้ำหน้ำที่ Notary Public และรับรอง
โดยเจ้ำหน้ำที่ของสถำนทูตไทยหรือสถำนกงสุลไทยในประเทศที่เอกสำรดังกล่ำวได้
จัดทำหรือรับรองควำมถูกต้อง และมีอำยุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื้อ และแนบสำเนำใบ
ต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำงที่ยังไม่หมดอำยุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนำจลง
นำมของนิติบุคคลดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง


ผู้ จ องซื้ อ ประเภทนิ ติ บุ ค คลที่ ม อบอ านาจให้ ผู้ ดู แ ลรั ก ษาผลประโยชน์
(Custodian) เป็นผู้ดาเนินการจองซื้อแทน : สำเนำหนังสือมอบอำนำจจำกผู้จองซื้อ
มอบอำนำจให้ผู้ดูแลรั กษำผลประโยชน์ดำเนินกำรจองซื้อแทน พร้อมแนบสำเนำ
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เอกสำรของผู้มอบอำนำจ ทั้งนี้ เอกสำรดังกล่ำวให้เป็นไปตำมประเภทของผู้จองซื้อที่
ระบุไว้ข้ำงต้น (แล้วแต่กรณี) โดยเอกสำรดังกล่ำวต้องลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผู้
มี อ ำนำจลงนำมแทนผู้ จ องซื้ อ หรื อ ผู้ ดู แ ลรั ก ษำผลประโยชน์ (แล้ ว แต่ ก รณี ) และ
ประทับตรำสำคัญนิติบุคคล (ถ้ำมี)
นอกจำกนี้ ผู้จองซื้อต้องแนบแบบสอบถำม Suitability Test (แบบประเมินควำมสำมำรถในกำร
รับควำมเสี่ยงในกำรลงทุน) ซึ่งลงนำมรับทรำบผลกำรประเมินโดยผู้จองซื้อในกรณีที่ผู้จัดกำรกำร
จัดจำหน่ำยร้องขอ และผู้จองซื้อดังกล่ำวจะต้องกรอกแบบสอบถำมสำหรับตรวจสอบสถำนะ
FATCA ตำม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์
จะขอรับใบทรัสต์ แต่ประสงค์ที่จะใช้บริกำรของศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะ
ฝำกหลักทรัพย์ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์สมำชิกเลขที่ 600 หำกผู้จองซื้อดังกล่ำวไม่กรอก
แบบสอบถำมสำหรับตรวจสอบสถำนะ FATCA ตำม Foreign Account Tax Compliance Act
(FATCA) ผู้จัดกำรกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิในกำรออกใบทรัสต์ในนำมของผู้จองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อ
(ข)

ผู้จองซื้อสำมำรถจองซื้อได้ที่สำนักงำนของผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยเท่ำนั้น ตำมที่ระบุไว้ในข้อ
2.1.3 ภำยในระยะเวลำกำรจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลำ 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 4 – 11 มิถุนำยน
2558 และ 9.00 น. – 12.00 น. ของวันที่ 12 มิถุนำยน 2558

(ค)

ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่ำจองซื้อหน่วยทรัสต์ตำมจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้
(1)

หำกทำกำรจองซื้อในวันที่ 4 – 10 มิถุนำยน 2558 เวลำ 9.00 น. – 16.00 น. หรือก่อน
เวลำ 12.00 น. ของวันที่ 11 มิถุนำยน 2558 ผู้จองซื้อสำมำรถชำระเงินค่ำจองซื้อโดย
ชำระเป็น (1) เงินสด กำรโอนเงิน หรือกำรโอนเงินผ่ำนระบบบำทเนต (BAHTNET) (2)
เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่ำ “เช็คธนำคำร”) หรือ ดร๊ำฟท์ โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค
ดร๊ำฟท์ นั้นๆ จะต้องลงวันที่ภำยในวันที่ 11 มิถุนำยน 2558 และสำมำรถเรียกเก็บเงินได้
จำกสำนักงำนหักบัญชีในกรุงเทพมหำนครได้ภำยใน 1 วันทำกำรเท่ำนั้น ทั้งนี้ กำรชำระ
เงินค่ำจองซื้อเป็นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊ำฟท์ ให้ขีดคร่อมสั่งจ่ำยบัญชีธนำคำรที่
ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 2.1.3 กำหนด พร้อมทั้งเขียนชื่อ นำมสกุล
และหมำยเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้ำนหลัง
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(2)

หำกทำกำรจองซื้อหลังเวลำ 12:00 น. ของวันที่ 11 มิถุนำยน 2558 หรือ เวลำ 9.00 น. –
12.00 น. ของวันที่ 12 มิถุนำยน 2558 ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่ำจองซื้อด้วยกำรเงินสด
โอนเงิน หรือกำรโอนเงินผ่ำนระบบบำทเนต (BAHTNET) เท่ำนั้น
ทั้งนี้ กำรโอนเงินผ่ำนระบบบำทเนต ผู้จองซื้อต้องรับผิดชอบค่ำธรรมเนียมกำรโอนและ/
หรือค่ำธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดจำกกำรทำธุรกรรมโอนเงินทั้งหมด (จำนวนเงินที่ผู้จัดกำร
กำรจัดจำหน่ำย ได้รับต้องเท่ำกับยอดจองซื้อเต็มจำนวน)

ทั้งนี้ รำยละเอียดวิธีกำรจองซื้อและรับชำระเงิน อำจจะมีกำรเปลี่ยนแปลง ผู้จองซื้อจึงต้องปฏิบัติ
ตำมเงื่อนไขที่ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยกำหนด และผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยอำจขยำยเวลำจองซื้อ
และรับชำระเงินตำมควำมจำเป็นได้ (กรณีที่มีข้อผิดพลำดจำกกำรรับชำระเงินจำกผู้จองซื้อ ทั้งนี้
กำรขยำยระยะเวลำจะไม่เกินกว่ำวันที่ 15 มิถุนำยน 2558) อย่ำงไรก็ตำมกำรขยำยเวลำจองซื้อ
และรับชำระเงินดังกล่ำวจะไม่กระทบกับวันคืนเงินค่ำจองซื้อหน่วยทรัสต์ภำยในวันที่ 26 มิถุนำยน
2558 (14 วันหลังจำกกำรปิดกำรจองซื้อวันที่ 12 มิถุนำยน 2558) วันเข้ำลงทุนในทรัพย์สินหลักที่
กองทรัสต์จะลงทุนในครั้งแรก และวันจดทะเบียนกับ ตลำดหลักทรัพย์ (SET) อนึ่ง กรณีมีกำร
ขยำยเวลำจองซื้อ และรับชำระเงิน ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยจะแจ้งข้อมูลดังกล่ำวให้ สำนักงำน
ก.ล.ต. ทรำบทำง จดหมำยภำยในวันที่ 12 มิถุนำยน 2558
(ง)

ผู้ จ องซื้ อ ที่ ช ำระเงิ น ค่ ำ จองซื้ อ ด้ ว ยเงิ น สด กำรโอนเงิ น กำรโอนเงิ น ผ่ ำ นระบบบำทเนต
(BAHTNET) เช็คแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ ให้โอนเงินค่ำจองซื้อ หรือขีดคร่อมและสั่งจ่ำยเช็ค เข้ำ
บัญชีจองซื้อหน่วยทรัสต์ที่ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยตำมที่ระบุไว้ในข้อ 2.1.3 กำหนด ซึ่งผู้จองซื้อ
สำมำรถสอบถำมชื่อและเลขที่บัญชีจองซื้อได้จำกผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำย โดยผู้จัดกำรกำรจัด
จำหน่ำยจะเป็นผู้ทำกำรโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในส่วนของตนให้กับทรัสตี

(จ)

ผู้จองซื้อต้องนำใบจองซื้อและเอกสำรประกอบกำรจองซื้อในข้อ (ก) พร้อมเงินค่ำจองซื้อในข้อ (ค)
หรือหลักฐำนที่แสดงว่ำมีกำรชำระค่ำจองซื้อหน่วยทรัสต์ มำยื่นควำมจำนงขอจองซื้อและชำระ
เงินได้ที่ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 2.1.3 ตั้งแต่เวลำ 9.00 น. - 16.00 น. ของ
วันที่ 4 – 11 มิถุนำยน 2558 และ 9.00 น. – 12.00 น. ของวันที่ 12 มิถุนำยน 2558 โดยในกำร
จองซื้ อ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ที่ รั บ จองซื้ อ จะลงลำยมื อ ชื่ อ รั บ จองเพื่ อ เป็ น หลั ก ฐำนในกำรรั บ จองซื้ อ
หน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้จองซื้อ
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(ฉ)

ผู้จองซื้อที่ยื่นควำมจำนงในกำรจองซื้อและชำระค่ำจองซื้อหน่วยทรัสต์แล้ว จะขอยกเลิกกำรจอง
ซื้อและขอเงินคืนไม่ได้
ทั้งนี้ ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยมีสิทธิยกเลิกกำรจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินกำรไม่ครบถ้วนตำม
ข้อ (ก) - (จ) ข้ำงต้น ได้

2.3.4

สาหรับผู้จองซื้อที่เป็นนักลงทุนรายย่อย
(ก)

ผู้จองซื้อจะต้องจองซือ้ หน่วยทรัสต์ขั้นต่ำจำนวน 2,000 หน่วย และต้องเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ
100 หน่วย โดยผู้จองซื้อจะต้องกรอกรำยละเอียดกำรจองซื้อในใบจองซื้อหน่วยทรัสต์ให้ถูกต้อง
ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลำยมือชื่อ หำกผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนำมโดยผู้มีอำนำจ
ลงนำมของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตรำสำคัญของบริ ษัท (ถ้ำมี) ทั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องแนบ
เอกสำรประกอบกำรจองซื้อดังต่อไปนี้


ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนที่ยงั ไม่
หมดอำยุพร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชำชน
ให้แนบสำเนำทะเบียนบ้ำนหน้ำที่มีเลขประจำตัวประชำชน 13 หลัก หรือสำเนำเอกสำร
ทำงรำชกำรอื่นที่มีเลขประจำตัวประชำชน 13 หลัก และเอกสำรหรือหลักฐำนแสดงกำร
เปลี่ยนชื่อหรือนำมสกุล (ถ้ำมี) พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็น
ผู้เยำว์ จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดำ/มำรดำ หรือผู้แทนโดยชอบธรรม)
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้ปกครองที่ผู้ปกครองลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
และสำเนำทะเบีย นบ้ ำ นที่ ผู้เ ยำว์อ ำศั ย อยู่พ ร้ อ มให้ ผู้ป กครองลงนำมรั บ รองสำเนำ
ถูกต้อง) และสำเนำหน้ำแรกของสมุดบัญชีธนำคำรกรณีผู้จองซื้อขอรับเงินค่ำจองซื้อ
หน่วยทรัสต์คืนโดยกำรโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำร โดยชื่อของบัญชีธนำคำรดังกล่ำวต้อง
ตรงกับชื่อผู้จองซื้อ



ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว: สำเนำใบต่ำงด้ำวหรือสำเนำ
หนังสือเดินทำงที่ยังไม่หมดอำยุ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็น
ผู้เยำว์ จะต้องแนบหลักฐำนที่แสดงว่ำสำมำรถจองซื้อหน่วยทรัสต์ได้โดยถูกต้องตำม
กฎหมำย) และสำเนำหน้ำแรกของสมุดบัญชีธนำคำร กรณีผู้จองซื้อขอรับเงินค่ำจองซื้อ
หน่วยทรัสต์คืนโดยกำรโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรโดยชื่อของบัญชีธนำคำรดังกล่ำวต้อง
ตรงกับชื่อผู้จองซื้อ
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ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลตามกฎหมายไทยหรือที่จดทะเบียนในประเทศไทย:
สำเนำหนังสือแสดงควำมเป็นนิติบุคคล หรือสำเนำหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวง
พำณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผู้มี
อำนำจลงนำมของนิติบุคคลนั้น และประทับตรำสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ำมี) พร้อมแนบ
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน สำเนำใบต่ำงด้ำว หรือหนังสือเดินทำง (แล้วแต่กรณี)
ของผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบุคคลดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง และสำเนำหน้ำ
แรกของสมุดบัญชีธนำคำร กรณีผู้จองซื้อขอรับเงินค่ำจองซื้อหน่วยทรัสต์คืนโดยกำรโอน
เงินเข้ำบัญชีธนำคำร โดยชื่อของบัญชีธนำคำรดังกล่ำวต้องตรงกับชื่อผู้จองซื้อ


ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ: สำเนำหนังสือแสดงควำม
เป็นนิติบุคคล หรือสำเนำหนังสือสำคัญกำรจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation)
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับและหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 1 ปีก่อนวันจองซื้อ พร้อม
ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบุคคลนั้น และประทับตรำ
สำคัญของนิติบุคคล (ถ้ำมี) พร้อมแนบสำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำง
(แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบุคคลดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
สำเนำเอกสำรประกอบข้ำงต้นทั้งหมดที่ลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้องแล้ว ต้องได้รับ
กำรรับรองลำยมือชื่อโดยเจ้ำหน้ำที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้ำหน้ำที่ของ
สถำนทูตไทยหรือสถำนกงสุลไทยในประเทศที่เอกสำรดังกล่ำวได้จัดทำหรือรับรองควำม
ถูกต้อง และมีอำยุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื้อ และแนบสำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำ
หนังสือเดินทำงที่ยังไม่หมดอำยุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบุคคล
ดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง และสำเนำหน้ำแรกของสมุดบัญชีธนำคำรกรณีผู้
จองซื้อขอรับเงินค่ำจองซื้อหน่วยทรัสต์คืนโดยกำรโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำร โดยชื่อของ
บัญชีธนำคำรดังกล่ำวต้องตรงกับชื่อผู้จองซื้อ
กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้ที่เปิดบัญชีอื่น ๆ กับตัวแทนจำหน่ำยหน่วยทรัสต์ให้แก่นักลงทุนรำย
ย่อย และได้ผ่ำนขั้นตอนกำรรู้จักลูกค้ำและตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำ
(Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดำเนินกำร
จัดทำแบบประเมินควำมสำมำรถในกำรรับควำมเสี่ยง (Suitability Test) กับตัวแทน
จำหน่ำยหน่วยทรัสต์ดังกล่ำวแล้วภำยในระยะเวลำไม่เกิน 2 ปี ผู้จองซื้อดังกล่ำวไม่
จำเป็นต้องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบกำรจองซื้อ ทั้งนี้ หำกไม่
เป็ น ไปตำมเงื่ อ นไขที่ กล่ ำ วข้ ำ งต้ น ผู้ จ องซื้ อจะต้ อ งแนบเอกสำร KYC/CDD และ
Suitability Test ที่กรอกรำยละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจนพร้อมลงลำยมือชื่ อผู้
จองซื้อให้แก่ตัวแทนจำหน่ำยหน่วยทรัสต์เพื่อเป็นเอกสำรประกอบใบจองซื้อ นอกจำกนี้
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ผู้จองซื้อจะต้องกรอกแบบสอบถำมสำหรับตรวจสอบสถำนะ FATCA ตำม Foreign
Account Tax Compliance Act (FATCA) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับ
ใบทรัสต์ แต่ประสงค์ที่จะใช้บริกำรของศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะ
ฝำกหลักทรัพย์ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์สมำชิกเลขที่ 600 หำกผู้จองซื้อดังกล่ำวไม่
กรอกแบบสอบถำมสำหรับตรวจสอบสถำนะ FATCA ตำม Foreign Account Tax
Compliance Act (FATCA) ผู้จัดกำรกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิในกำรออกใบทรัสต์ในนำม
ของผู้จองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อ
(ข)

ผู้จองซื้อสำมำรถจองซื้อได้ที่สำนักงำนและสำขำของตัวแทนจำหน่ำยหน่วยทรัสต์ให้แก่นักลงทุน
รำยย่อยเท่ำนั้น ภำยในระยะเวลำกำรจองซื้อ คือ ตั้งแต่วันที่ 4 - 11 มิถุนำยน 2558 ตั้งแต่เวลำ
9.00 น. หรือเวลำเปิดทำกำรของสำนักงำนและสำขำของตัวแทนจำหน่ำยหน่วยทรัสต์ ถึงเวลำ
16.00 น. หรือเวลำปิดทำกำรของสำนักงำนและสำขำของตัวแทนจำหน่ำยหน่วยทรัสต์ และวันที่
12 มิถุนำยน 2558 ตั้งแต่เวลำ 9.00 น. หรือเวลำเปิดทำกำรของสำนักงำนและสำขำของตัวแทน
จำหน่ำยหน่วยทรัสต์ ถึงเวลำ 12.00 น. โดยในกรณีที่ปรำกฏว่ำมีผู้จองซื้อจองซื้อหน่วยทรัสต์ครบ
ตำมจ ำนวนหน่ว ยทรั สต์ ที่ เ สนอขำยก่ อ นครบก ำหนดระยะเวลำกำรจองซื้ อ ผู้จั ด กำรกำรจั ด
จำหน่ำยขอสงวนสิทธิ์ในกำรปิดรับกำรจองซื้อก่อนวันครบกำหนดระยะเวลำกำรจองซื้อ แต่ทั้งนี้
ไม่เป็นกำรตัดสิทธิผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยในกำรรับชำระเงินค่ำจองซื้อหน่วยทรัสต์จำกผู้จองซื้อ
ได้จนถึงวันครบกำหนดระยะเวลำกำรจองซื้อ

(ค)

ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่ำจองซื้อหน่วยทรัสต์ตำมจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้
หำกทำกำรจองซื้อในวันที่ 4 - 10 มิถุนำยน 2558 ตั้งแต่เวลำ 9.00 น. หรือเวลำเปิดทำกำรของ
สำนักงำนและสำขำของตัวแทนจำหน่ำยหน่วยทรัสต์ ถึงเวลำ 16.00น. หรือเวลำปิดทำกำรของ
สำนักงำนและสำขำของตัวแทนจำหน่ำยหน่วยทรัสต์และตั้งแต่เวลำ 9.00 น. หรือเวลำเปิดทำกำร
ของสำนักงำนและสำขำของตัวแทนจำหน่ำยหน่วยทรัสต์ถึงก่อนเวลำ 12.00 น. ของวัน ที่ 11
มิถุนำยน 2558 ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่ำจองซื้อ โดยชำระเป็นเงินสดหรือเงินโอน เช็ค หรือ
แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่ำ "เช็คธนำคำร”) หรือ ดร๊ำฟท์ ที่ลงวันที่ภำยในวันที่ 11 มิถุนำยน 2558
และสำมำรถเรียกเก็บเงินได้จำกสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหำนครได้ภำยใน 1 วันทำกำร
เท่ำนั้น และชื่อเจ้ำของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้จองซื้อเท่ำนั้น ทั้งนี้ กำรชำระเงินค่ำจองซื้อเป็น
เช็ ค หรื อ แคชเชี ย ร์ เ ช็ ค หรื อ ดร๊ ำ ฟท์ ให้ ขี ด คร่ อ มสั่ ง จ่ ำ ยบั ญ ชี ธ นำคำรที่ ตั ว แทนจ ำห น่ ำ ย
หน่วยทรัสต์แต่ละรำยตำมที่รุบุไว้ในข้อ 2.1.3 กำหนด พร้อมทั้งเขียนชื่อ นำมสกุลและหมำยเลข
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้ำนหลัง หำกทำกำรจองซื้อหลังเวลำ 12.00 น. ของวันที่ 11 มิถุนำยน
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2558 ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่ำจองซื้อตำมจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินสดหรือ เงินโอน
เท่ำนั้น
ทั้งนี้ รำยละเอียดวิธีกำรจองซื้อและรับชำระเงินที่ตัวแทนจำหน่ำยหน่วยทรัสต์แต่ละรำยกำหนด
อำจมีควำมแตกต่ำงกัน ผู้จองซื้อจึงต้องปฎิบัติตำมเงื่อนไขที่ตัวแทนจำหน่ำยหน่วยทรัสต์แต่ละ
รำยจะกำหนด และตัวแทนจำหน่ำยทรัสต์อำจขยำยเวลำจองซื้อ และรับชำระเงิ นตำมควำมจำ
เป็นได้ (กรณีที่มีข้อผิดพลำดจำกกำรรับชำระเงินจำกผู้จองซื้อ ทั้งนี้กำรขยำยระยะเวลำจะไม่เกิน
กว่ำวันที่ 15 มิถุนำยน 2558) อย่ำงไรก็ตำมกำรขยำยเวลำจองซื้อ และรับชำระเงิน ดังกล่ำวจะ
ไม่กระทบกับวันคืนเงินค่ำจองซื้อหน่วยทรัสต์ ภำยในวันที่ 26 มิถุนำยน 2558 (14 วันหลังจำก
กำรปิดกำรจองซื้อวันที่ 12 มิถุนำยน 2558) วันเข้ำลงทุนในทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์จะลงทุน
ในครั้งแรก และวันจดทะเบียนกับตลำดหลักทรัพย์ (SET) อนึ่ง กรณีมีกำรขยำยเวลำจองซื้อ และ
รับชำระเงิน ผู้จัด กำรกำรจั ดจำหน่ำ ยจะแจ้งข้ อมูลดังกล่ำวให้สำนักงำน ก.ล.ต. ทรำบทำง
จดหมำยภำยในวันที่ 12 มิถุนำยน 2558
(ง)

(ฉ)

ในกรณีที่ผู้จองซื้อมีบัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์อยู่และต้องกำรนำหน่วยทรัสต์ที่ได้รับกำรจัดสรรฝำก
เข้ำบัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์ดังกล่ำว ชื่อผู้จองซื้อจะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อของเจ้ำของบัญชี
ซื้ อ ขำยหลั ก ทรั พ ย์ เ ท่ ำ นั้ น โดยหำกในกรณี ที่ ผู้ จ องซื้ อ มิ ไ ด้ ร ะบุ ร ำยละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ บั ญ ชี
หลักทรัพย์ หรือรำยละเอียดที่ระบุไว้ไม่ถูกต้อง หรือชื่อเจ้ำของบัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อ
ประสงค์ที่จะฝำกหน่วยทรัสต์ไว้ในบัญชีของบริษทั หลักทรัพย์ดังกล่ำวไม่ตรงกับชื่อผู้จองซื้อในใบ
จองซื้อ ผู้จัดกำรกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินกำรออกใบทรัสต์ให้แก่ผู้จองซื้อรำยดังกล่ำว
ตำมข้อ 2.7 แทน
ผู้ที่ยื่นควำมจำนงในกำรจองซื้อและได้ชำระค่ำจองซื้อไว้แล้ว จะยกเลิกกำรจองซื้อและขอเงินคืน
ไม่ได้
ตัวแทนจำหน่ำยหน่วยทรัสต์มีสิทธิยกเลิกกำรจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินกำรไม่ครบถ้วนตำมข้อ
(ก) - (ง) ข้ำงต้นได้

2.4

ขั้นตอนการคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยทรัสต์

2.4.1

ในกรณีผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยทรัสต์
ผู้จัดจำหน่ำยหน่วยทรัสต์ ตำมที่ระบุในข้อ 2.1.3 ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อจำกผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับกำรจัดสรรรำย
นั้นๆ จะดำเนินกำรคืนเงินค่ำจองซื้อหน่วยทรัสต์แก่ผู้ที่จองซื้อ โดยกำรโอนเงิน หรือชำระเป็นเช็คขีดคร่อม
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เฉพำะให้แก่ผู้จองซื้อภำยในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลำกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ในครั้งนี้ โดย
ไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือค่ำเสียหำยใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อรำยนั้นๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สำมำรถคืนเงินค่ำจองซื้อ
หน่วยทรัสต์ในส่วนที่ไม่ได้รับจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อภำยในระยะเวลำดังกล่ำว ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและ
ตัวแทนจำหน่ำยหน่วยทรัสต์รำยที่มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรส่งคืนเงินดังกล่ำว จะต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้
จองซื้อในอัตรำร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคำนวณจำกจำนวนเงินค่ำจองซื้อหน่วยทรัสต์ที่ไม่ได้รับกำรจัดสรรที่
ต้องส่งคืนนับจำกวันที่พ้นกำหนดเวลำ 14 วันดังกล่ำว จนถึงวันที่ได้มีกำรชำระคืนตำมวิธีกำรดังกล่ำว
ข้ำงต้น อย่ำงไรก็ดี ไม่ว่ำกรณีใดๆ หำกได้มีกำรโอนเงินค่ำจองซื้อเข้ำบัญชีธนำคำรของผู้จองซื้อ หรือส่งเช็ค
คืนเงินค่ำจองซื้อหน่วยทรัสต์ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือ
ว่ำผู้จองซื้อได้รับเงินจองซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่ำเสียหำย
ใดๆ อีกต่อไป
ทั้งนี้ หำกเกิดควำมผิดพลำดในกำรโอนคืนเงินค่ำจองซื้อเข้ำบัญชีธนำคำรของผู้จองซื้อ หรือกำรสูญหำยใน
กำรจัดส่งเช็ค ซึ่งไม่ใช่ควำมผิดของผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำย และ/หรือตัวแทนจำหน่ำยหน่วยทรัสต์ เช่น
ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ ของผู้จองซื้อไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบัน ตำมที่ระบุไว้ในใบจอง
ซื้อ ที่ ได้ ให้ ไว้ กั บ ผู้จั ด กำรกำรจั ด จ ำหน่ ำ ย และ/หรื อ ตัว แทนจ ำหน่ ำ ยหน่ วยทรั สต์ ซึ่ ง เป็ น ผู้รั บ จองซื้ อ
ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำย และ/หรือ ตัวแทนจำหน่ำยหน่วยทรัสต์จะไม่รับผิดชอบต่อควำมผิดพลำดดังกล่ำว
2.4.2

กรณีผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหน่วยทรัสต์น้อยกว่าจานวนหน่วยทรัสต์ที่จองซื้อ
ผู้จัดจำหน่ำยหน่วยทรัสต์ต ำมที่ระบุไว้ใ นข้อ 2.1.3 ซึ่งเป็นผู้รับ จองซื้ อจำกผู้ จองซื้ อที่ได้รั บกำรจัดสรร
หน่วยทรัสต์ไม่ครบตำมจำนวนหน่วยทรัสต์ที่จองซื้อรำยนั้น ๆ จะดำเนินกำรคืนเงินค่ำจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้
รับกำรจัดสรรคืนแก่ผู้จองซื้อ โดยกำรโอนเงิน หรือชำระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพำะให้แก่ผู้จองซื้อภำยในสิบสี่
(14) วัน นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลำกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ในครั้งนี้ โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือค่ำเสียหำย
ใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อรำยนั้นๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สำมำรถคืนเงินค่ำจองซื้อหน่วยทรัสต์ในส่วนที่ไม่ได้รับจัดสรร
ให้แก่ผู้จองซื้อภำยในระยะเวลำดังกล่ำว ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและตัวแทนจำหน่ำยหน่วยทรัสต์รำยที่มี
หน้ำที่รับผิดชอบในกำรส่งคืนเงินดังกล่ำว จะต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอัตรำร้อยละ 7.50 ต่อปี
โดยค ำนวณจำกจ ำนวนเงิ น ค่ ำ จองซื้ อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ กำรจั ด สรรที่ ต้ อ งส่ ง คื น นั บ จำกวั น ที่ พ้ น
กำหนดเวลำ 14 วันดังกล่ำว จนถึงวันที่ได้มีกำรชำระคืนตำมวิธีกำรดังกล่ำวข้ำงต้น อย่ำงไรก็ดี ไม่ว่ำกรณี
ใดๆ หำกได้มีกำรโอนเงินค่ำจองซื้อเข้ำบัญชีธนำคำรของผู้จองซื้อ หรือส่งเช็คคืนเงินค่ำจองซื้อหน่วยทรัสต์
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ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซือ้ โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่ำผู้จองซื้อได้รับเงินจองซือ้ คืน
แล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อไป
ทั้งนี้ หำกเกิดควำมผิดพลำดในกำรโอนคืนเงินค่ำจองซื้อเข้ำบัญชีธนำคำรของผู้จองซื้อ หรือกำรสูญหำยใน
กำรจัดส่งเช็ค ซึ่งไม่ใช่ควำมผิดของผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำย และ/หรือตัวแทนจำหน่ำยหน่วยทรัสต์ เช่น
ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ ของผู้จองซื้อไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบัน ตำมที่ระบุไว้ในใบจอง
ซื้อ ที่ ได้ ให้ ไว้ กั บ ผู้จั ด กำรกำรจั ด จ ำหน่ ำ ย และ/หรื อ ตัว แทนจ ำหน่ ำ ยหน่ วยทรั สต์ ซึ่ ง เป็ น ผู้รั บ จองซื้ อ
ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำย และ/หรือ ตัวแทนจำหน่ำยหน่วยทรัสต์จะไม่รับผิดชอบต่อควำมผิดพลำดดังกล่ำว
2.4.3

ในกรณีผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยทรัสต์ อันเนื่องมาจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่า
จองซื้อตามเช็คค่าจองซื้อหน่วยทรัสต์ หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการจองซื้อ
ผู้จัดจำหน่ำยหน่วยทรัสต์ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 2.1.3 ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหน่วยทรัสต์จำกผู้จองซื้อรำยนั้น ๆ จะ
ดำเนินกำรคืนเช็คค่ำจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับกำรจัดสรรอันเนื่องมำจำกกำรไม่สำมำรถเรียกเก็บเงิน
ค่ำจองซื้อหน่วยทรัสต์ตำมเช็คค่ำจองซื้อ หรือเนื่องจำกกำรปฏิบัติผิดเงื่อนไขในกำรจองซื้อ โดยผู้จองซื้อ
ดังกล่ำวต้องติดต่อขอรับเช็คฉบับดังกล่ำวคืนจำกผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยหน่วยทรัสต์และตัวแทนจำหน่ำย
หน่วยทรัสต์ตำมที่ระบุในข้อ 2.1.3 ภำยใน 14 วัน นับจำกวันสิ้นสุดระยะเวลำกำรจองซื้อ

2.4.4

กรณีที่มีการยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรัสต์
กำรยกเลิกกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์สำมำรถแบ่งออกได้เป็น 5 กรณี คือ
(1)

มีผู้จองซื้อไม่ถึง 250 รำย หรือมีกำรกระจำยกำรถือหน่วยทรัสต์ไม่เป็นไปตำมข้อบังคับตลำด
หลักทรัพย์เกี่ยวกับกำรรับหน่วยทรัสต์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

(2)

มูลค่ำหน่วยทรัสต์ที่จองซื้อเมื่อรวมกับมูลค่ำกู้ยืมจำกบุคคลอื่น (ถ้ำมี) มีมูลค่ำไม่เพียงพอที่จะ
ลงทุนในอสังหำริมทรัพย์หรือไม่ถึงจำนวนตำมที่ระบุไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและหนังสือชี้
ชวน หรือต่ำกว่ำ 500 ล้ำนบำท

(3)

มีก ำรจัด สรรหน่ว ยทรัส ต์ใ ห้แ ก่บุ ค คลใด กลุ่ม บุค คลเดีย วกัน ผู้จัด จำหน่ำ ยหน่ว ยทรัส ต์ ผู้
ก่อตั้งทรัสต์ ทรัสตี ผู้จัดกำรกองทรัสต์ หรือผู้ลงทุนต่ำงด้ำวไม่เป็นไปตำมอัตรำหรือหลักเกณฑ์ที่
กำหนดในข้อ 2.6 ของส่วนนี้ และไม่สำมำรถแก้ไขให้ถูกต้อง
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(4)

ไม่สำมำรถโอนเงินที่ได้จำกกำรจำหน่ำยหน่วยทรัสต์ให้แก่ทรัสตี เพื่อก่อตั้งกองทรัสต์ให้แล้วเสร็จ
ภำยในสิบห้ำวันทำกำรนับแต่วันปิดกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์

(5)

ในกรณีที่ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยมีสิทธิยกเลิกเสนอขำยหน่วยทรัสต์ให้ถือว่ำผู้จองซื้อได้ใช้สิทธิ
ยกเลิกกำรจองซื้ อหน่วยทรัสต์ทันที ในกรณีที่เกิดเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ตำมที่กำหนดไว้ในสัญญำ
แต่งตั้งผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำย (Underwriting Agreement) ซึ่งรวมถึงเหตุกำรณ์ดังต่อไปนี้
(ก)

เมื่อผู้เสนอขำยหน่วยทรัสต์ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไขใด ๆ ที่กำหนดไว้ในสัญญำ
แต่งตั้งผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำย (Underwriting Agreement)

(ข)

เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนัยสำคัญทำงด้ำนกำรเงิน เศรษฐกิจ หรือ
กำรเมืองทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ หรือกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนัยสำคัญในธุรกิจ
หรือกำรดำเนินงำนของบริษัทที่อำจมีผลกระทบต่อกำรจัดจำหน่ำยในครั้งนี้

(ค)

เมื่อมีกำรยกเลิกสัญญำแต่งตั้งผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำย (Underwriting Agreement)
หรือ

(ง)

เมื่อมีเหตุที่ทำให้สำนักงำน ก.ล.ต. หรือหน่วยงำนรำชกำรสั่งระงับหรือหยุดกำรเสนอ
ขำยหน่วยทรัสต์ หรือไม่สำมำรถส่งมอบหน่วยทรัสต์ที่เสนอขำยได้

ทั้งนี้ รำยละเอียดและเงื่อนไขในกำรยกเลิกกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์และกำรจัดจำหน่ำยหน่วยทรัสต์
ดังกล่ำวข้ำงต้นจะเป็นไปตำมรำยละเอียดและเงื่อนไขที่จะกำหนดไว้ในสัญญำแต่งตั้งผู้จัดกำรกำรจัด
จำหน่ำย (Underwriting Agreement)
เมื่อสิ้นสุดกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ หำกเกิดเหตุกำรณ์ตำมข้อ (1) - (5) อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ผู้จัดกำร
กองทรัสต์จะยกเลิกกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ทั้งจำนวนและผู้จัดจำหน่ำยหน่วยทรัสต์ตำมที่ระบุไว้ในข้อ
2.1.3 รำยที่รับจองซื้อหน่วยทรัสต์จำกผู้จองซื้อ จะดำเนินกำรให้มีกำรส่งมอบเงินค่ำจองซื้อหน่วยทรัสต์โดย
กำรโอนเงิ น หรื อ ช ำระเป็ น เช็ ค ขี ด คร่ อ มเฉพำะให้ แ ก่ ผู้ จ องซื้ อ ภำยในสิ บ สี่ (14) วั น นั บ แต่ วั น สิ้ น สุ ด
ระยะเวลำกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ในครั้งนี้ หรือ วันที่ระงับหรือหยุดกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ (แล้วแต่
กรณี) โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือค่ำเสียหำยใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อรำยนั้นๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่ สำมำรถคืนเงิน
ค่ำจองซื้อหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้จองซื้อภำยในระยะเวลำดังกล่ ำว ผู้จัดกำรกำรจั ดจำหน่ำยและตัวแทน
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จำหน่ำยหน่วยทรัสต์รำยที่มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรส่งคืนเงินดังกล่ำว จะต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อ
ในอัตรำร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคำนวณจำกจำนวนเงินค่ำจองซื้ อหน่วยทรัสต์ที่ไม่ได้ส่งคืนนับจำกวันที่พ้น
กำหนดเวลำ 14 วันดังกล่ำว จนถึงวันที่ได้มีกำรชำระคืนตำมวิธีกำรดังกล่ำวข้ำงต้น อย่ำงไรก็ดี ไม่ว่ำกรณี
ใดๆ หำกได้มีกำรโอนเงินค่ำจองซื้อเข้ำบัญชีธนำคำรของผู้จองซื้อ หรือส่งเช็คคืนเงินค่ำจองซื้อหน่วยทรัสต์
ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซือ้ โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่ำผู้จองซื้อได้รับเงินจองซือ้ คืน
แล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อไป
ทั้งนี้ หำกเกิดควำมผิดพลำดในกำรโอนคืนเงินค่ำจองซื้อเข้ำบัญชีธนำคำรของผู้จองซื้ อ หรือกำรสูญหำยใน
กำรจัดส่งเช็ค ซึ่งไม่ใช่ควำมผิดของผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำย และ/หรือตัวแทนจำหน่ำยหน่วยทรัสต์ เช่น
ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ ของผู้จองซื้อไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบัน ตำมที่ระบุไว้ในใบจอง
ซื้อ ที่ ได้ ให้ ไว้ กั บ ผู้จั ด กำรกำรจั ด จ ำหน่ ำ ย และ/หรื อ ตัว แทนจ ำหน่ ำ ยหน่ วยทรั สต์ ซึ่ ง เป็ น ผู้รั บ จองซื้ อ
ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำย และ/หรือ ตัวแทนจำหน่ำยหน่วยทรัสต์จะไม่รับผิดชอบต่อควำมผิดพลำดดังกล่ำว
2.5

วิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์
กำรจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่เสนอขำยผ่ำนผู้จัดกำรกองทรัสต์ในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 5 ส่วน กล่ำวคือ (1) อมตะ
ซัมมิท และบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน (2) ผู้มีอุปกำรคุณของอมตะ ซัมมิท และบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน (3) นักลงทุน
สถำบัน (4) นักลงทุนรำยย่อย นอกจำกนี้ กำรจัดสรรหน่วยทรัสต์โดยผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำย จะอยู่ภำยใต้
เกณฑ์ดังนี้
(1)

ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยอำจเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยทรัสต์ที่เสนอขำยต่อนักลงทุนในแต่ละ
ประเภทโดยพิจำรณำจำกปัจจัยต่ำง ๆ เช่น ปริมำณควำมต้องกำรซื้อหน่วยทรัสต์ของผู้ลงทุนใน
แต่ละประเภทเพื่อทำให้กำรจองซื้อหน่วยทรัสต์ครั้งนี้ประสบควำมสำเร็จในกำรขำยสูงสุด

(2)

ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยจะไม่จั ดสรรหน่วยทรัสต์ที่เสนอขำยให้แก่ตนเอง ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำย
ใหญ่ ผู้มีอำนำจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของตนเอง หรือของตัวแทนจำหน่ำยหน่วยทรัสต์
หน่วยทรัสต์ที่ร่วมจัดจำหน่ำย และผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงกองทุนรวมที่มีลักษณะที่ผู้จัดกำรกำรจัด
จำหน่ำย และผู้จัดจำหน่ำยถูกห้ำมมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ให้ ตลอดจนบุคคลที่บริษัทฯ ถูกห้ำมมิ
ให้จัดสรรหลักทรัพย์ให้ เว้นแต่เป็นกำรจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่เหลือจำกกำรจองซื้อของผู้จองซื้อ
ทั้งหมด ทั้งนี้ เป็นไปตำมรำยละเอียดที่กำหนดไว้ในประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทธ.
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70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรในกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหำคม
2552 (รวมทั้งที่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)
(3)

ผู้จั ด กำรกำรจั ด จ ำหน่ำ ยอำจพิ จ ำรณำเพิ่ ม หรื อ ลดสั ด ส่ว นกำรเสนอขำยหน่ วยทรั สต์ (Claw
back/Claw forward) ที่เสนอขำยต่อผู้ลงทุนแต่ละประเภท โดยพิจำรณำจำกปัจจัยต่ำง ๆ เช่น
ปริมำณควำมต้องกำรซื้อหน่วยทรัสต์ของผู้ลงทุนแต่ละประเภท เป็นต้น เพื่อให้กำรเสนอขำย
หน่ ว ยทรั สต์ ใ นครั้ ง นี้ ป ระสบควำมสำเร็ จ ในกำรขำยสู ง สุ ด ทั้ ง นี้ ตรำบเท่ ำ ที่ ไม่ ขั ด ต่ อ พ.ร.บ.
หลักทรัพย์และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

(4)

ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยจัดสรรหน่วยทรัสต์ส่วนของผู้จองซื้อประเภทนักลงทุนรำยย่อย ให้กับ
ตัวแทนจำหน่ำยหน่วยทรัสต์แต่ละรำย

2.5.1

วิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่อมตะ ซัมมิท และบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
กำรจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่อมตะ ซัมมิท และบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดกำรกำรจัด
จำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ใน ข้อ 2.1.3 หัวข้อ ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำย โดยจะทำกำรจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่
บุคคลใด และ/หรือ ในจำนวนมำกน้อยเท่ำใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธกำรจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใดก็ได้
โดยจำนวนหน่วยทรัสต์ที่จัดสรรให้แก่อมตะ ซัมมิท และบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน จะมีจำนวนขั้นต่ำ 2,000 หุ้น
และเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หน่วย หำกยอดกำรจองซื้อหน่วยทรัสต์ครบตำมจำนวนที่กำหนดแล้ว
ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำย ขอสงวนสิทธิในกำรปิดรับจองซื้อหน่วยทรัสต์ก่อนครบกำหนดระยะเวลำกำรจอง
ซื้อ
หำกปรำกฏว่ำยังมีจำนวนหน่วยทรัสต์คงเหลือภำยหลังกำรจัดสรรให้แก่อมตะ ซัมมิท และบุคคลที่เกี่ยวโยง
กันข้ำงต้น ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยอำจพิจำรณำจัดสรรจำนวนหน่วยทรัสต์คงเหลือดังกล่ำวให้แก่ ผู้จองซื้อ
ประเภทอื่นๆ เพิ่มเติม

2.5.2

วิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของ อมตะ ซัมมิท และบุคคลที่
เกี่ยวโยงกัน
กำรจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่จองซื้อประเภทผู้มีอุปกำรคุณของ อมตะ ซัมมิท และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันให้อยู่
ในดุลยพินิจของผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ใน ข้อ 2.1.3 หัวข้อ ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำย โดยจะ
จัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใด และ/หรือ ในจำนวนมำกน้อยเท่ำใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธกำรจัดสรร
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หน่วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทั้งนี้ จำนวนหน่วยทรัสต์ที่ได้จัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปกำรคุณ
ของ อมตะ ซัมมิท และบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน จะมีจำนวนขั้นต่ำ 2,000 หน่วย และเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ
100 หน่วยหำกยอดกำรจองซือ้ หน่วยทรัสต์ครบตำมจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำย ขอสงวน
สิทธิในกำรปิดรับจองซื้อหน่วยทรัสต์ก่อนครบกำหนดระยะเวลำกำรจองซื้อ
หำกปรำกฏว่ำยังมีจำนวนหน่วยทรัสต์ คงเหลือภำยหลังกำรจัดสรรให้แก่ผู้มีอุปกำรคุณของ อมตะ ซัมมิท
และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันข้ำงต้น ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยอำจพิจำรณำจัดสรรจำนวนหน่วยทรัสต์คงเหลือ
ดังกล่ำวให้แก่ผู้จองซื้อประเภทอื่นๆ เพิ่มเติม
2.5.3

วิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้จองซื้อประเภทนักลงทุนสถาบัน
กำรจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่นักลงทุนสถำบัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้
ใน ข้อ 2.1.3 หัวข้อ ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำย โดยจะจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใด และ/หรือ ในจำนวน
มำกน้อยเท่ำใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธกำรจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทั้งนี้ จำนวนหน่วยทรัสต์ที่ได้
จัดสรรให้แก่นักลงทุนสถำบันรำยใดจะมีจำนวนขั้นต่ำ 2,000 หน่วย และเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100
หน่วย หำกยอดกำรจองซื้อหน่วยทรัสต์ครบตำมจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำย ขอสงวน
สิทธิในกำรปิดรับจองซื้อหน่วยทรัสต์ก่อนครบกำหนดระยะเวลำกำรจองซื้อ
หำกปรำกฏว่ำยังมีจำนวนหน่วยทรัสต์คงเหลือภำยหลังกำรจัดสรรให้แก่นักลงทุนสถำบัน ผู้จัดกำรกำรจัด
จำหน่ำยอำจพิจำรณำจัดสรรจำนวนหน่วยทรัสต์คงเหลือดังกล่ำวให้แก่ผู้จองซื้อประเภทอื่นๆ เพิ่มเติม

2.5.4

วิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้จองซื้อประเภทนักลงทุนรายย่อย
(ก)

ผู้จองซื้อประเภทนักลงทุนรำยย่อยจะต้องจองซื้อหน่วยทรัสต์ผ่ำนสำนักงำนใหญ่หรือสำขำของ
ตัวแทนจำหน่ำยหน่วยทรัสต์ให้แก่นักลงทุนรำยย่อยเท่ำนั้น ตำมวิธีกำรที่ระบุไว้ในข้อ 2.3.4 ทั้งนี้
จำนวนหน่วยทรัสต์ที่จะจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อประเภทนักลงทุนรำยย่อยรำยใดจะมีจำนวนขั้นต่ำ
2,000 หน่วย และเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หน่วย
ตัวแทนจ ำหน่ำยหน่ วยทรัสต์ดัง กล่ ำวจะเปิดรั บกำรจองซื้ อหน่วยทรั สต์พ ร้อ มกัน ทุก สำขำทั่ ว
ประเทศตั้งแต่วันที่ 4 - 11 มิถุนำยน 2558 ตั้งแต่เวลำ 9.00 น. หรือเวลำเปิดทำกำรของสำนักงำน
และสำขำของตัวแทนจำหน่ำยหน่วยทรัสต์ ถึงเวลำ 16.00 น. หรือเวลำปิดทำกำรของสำนักงำน
และสำขำของตัวแทนจำหน่ำยหน่วยทรัสต์ และวันที่ 12 มิถุนำยน 2558 ตั้งแต่เวลำ 9.00 น. หรือ
เวลำเปิดทำกำรของสำนักงำนและสำขำของตัวแทนจำหน่ำยหน่วยทรัสต์ ถึงเวลำ 12.00 น.ทั้งนี้
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กำรจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้จองซื้อประเภทนักลงทุนรำยย่อยให้อยู่ในดุลพินิจของผู้จัดกำรกำร
จัดจำหน่ำย
(ข)

ผู้จองซื้อประเภทนักลงทุนรำยย่อยที่จะมีสิทธิได้รับกำรจัดสรร จะต้องเป็นผู้จองซื้อรำยที่ ตัวแทน
จำหน่ำยหน่วยทรัสต์ ได้บันทึกข้อมูลเข้ำระบบกำรจองซื้อ ตัวแทนจำหน่ำยหน่วยทรัสต์ ภำยใน
เวลำ 12.00 น. ของวันที่ 12 มิถุนำยน 2558 (หรือก่อนเวลำดังกล่ำวหำกมีกำรปิดกำรจองซื้อก่อน
ตำมเงื่อนไขที่กำหนด) (2) ได้มีกำรตรวจสอบผลกำรชำระเงินและผ่ำนกำรเรียกเก็บแล้วและ (3)
เอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในข้อ 2.3.4 เท่ำนั้น ทั้งนี้ ตัวแทนจำหน่ำยหน่วยทรัสต์ แต่ละรำย
อำจจะกำหนดให้กำรบันทึกข้อมูลเข้ำระบบ และกำรชำระเงินจองซื้อแตกต่ำงกัน ผู้จองซื้อจึงต้อง
ปฎิบัติตำมเงื่อนไขที่ตัวแทนจำหน่ำยหน่วยทรัสต์แต่ละรำยจะกำหนด

(ค)

หำกยอดจองซื้อหน่วยทรัสต์ของผู้จองซื้อประเภทนักลงทุนรำยย่อยครบตำมเงื่อนไขที่กำหนดแล้ว
ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยขอสงวนสิทธิในกำรปิดรับจองซื้อหน่วยทรัสต์ก่อนครบกำหนดระยะเวลำ
จองซื้อ

(ง)

หำกปรำกฏว่ ำ ยั ง มี จ ำนวนหน่ ว ยทรั สต์ ค งเหลื อ ภำยหลั ง กำรจั ด สรรให้ แ ก่ นั ก ลงทุ น รำยย่ อ ย
ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยอำจพิจำรณำจัดสรรจำนวนหน่วยทรัสต์คงเหลือดังกล่ำวให้แก่ ผู้จองซื้อ
ประเภทอื่นๆ เพิ่มเติม

(จ)

ในกรณีที่ผู้จองซื้อประเภทนักลงทุนรำยย่อยที่มีสิทธิได้รับกำรจัดสรรมิได้ปฏิบัติตำมเงื่อนไขวิธีกำร
จองและกำรชำระเงินค่ำจองซื้อตำมที่ระบุไว้ในข้อ 2.3.4 ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยสงวนสิทธิใน
กำรตัดสิทธิกำรได้รับกำรจัดสรรหน่วยทรัสต์ของผู้จองซื้อรำยนั้น และจะจัดสรรหน่วยทรัสต์ใน
ส่วนที่ตัดสิทธิดังกล่ำวให้แก่ผู้จองซื้ออื่นจนกว่ำจะครบตำมจำนวนที่จัดสรรไว้สำหรับผู้จองซื้อ
ประเภทนักลงทุนรำยย่อย

(ฉ)

ผู้จองซื้อประเภทนัก ลงทุนรำยย่อยที่ไม่ได้รับกำรจัดสรรหน่วยทรัสต์ หรือได้รับกำรจัดสรรเป็น
อันดับสุดท้ำยจะได้รับกำรจัดสรรเท่ำกับจำนวนหน่วยทรัสต์ที่เหลือ ซึ่งอำจน้อยกว่ำจำนวนที่จอง
ซื้อหรือจำนวนจองซื้อขั้นต่ำที่กำหนด โดยผู้จองซื้อจะได้รับเงินคืนค่ำจองซื้อหน่วยทรัสต์ในส่วนที่
ไม่ได้รับกำรจัดสรร ตำมรำยละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 2.4

(ช)

ผู้ที่ยื่นควำมจำนงจองซื้อหน่วยทรัสต์และได้ชำระเงินค่ำจองซื้อหน่วยทรัสต์ไว้แล้วจะยกเลิกกำร
จองซื้อหน่วยทรัสต์และขอเงินคืนไม่ได้
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2.6

ข้อจากัดการจัดสรร และข้อจากัดการถือและโอนหน่วยทรัสต์ที่เสนอขาย
(ก)

ในกำรจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผจู้ องซื้อ จะจัดสรรให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันได้ไม่เกิน
อัตรำดังต่อไปนี้


ร้อยละห้ำสิบ (50) ของจำนวนหน่วยทรัสต์จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของกองทรัสต์ และ



ร้อยละห้ำสิบ (50) ของจำนวนหน่วยทรัสต์จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของหน่วยทรัสต์ แต่
ละชนิด ในกรณีที่มีกำรแบ่งชนิดของหน่วยทรัสต์

(ข)

ในกรณีที่ผู้ได้รับกำรจัดสรรหน่วยทรัสต์เป็นผู้ก่อตั้งทรัสต์ ทรัสตี หรือผู้จัดกำรกองทรัสต์ ให้กำร
จัด สรรหน่ว ยทรัสต์แ ก่บุค คลดัง กล่ำ วเป็น ไปตำมอัต รำและหลัก เกณฑ์ที่กำหนดในประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลำดหลั ก ทรัพ ย์ ว่ำ ด้ว ยหลัก เกณฑ์เ กี่ย วกับ กำรเป็น ผู้
ก่อตั้งทรัสต์และกำรเป็นทรัสตีของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ และประกำศสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรในกำร
ให้ควำมเห็นชอบผู้จัดกำรกองทรัสต์ และมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนแล้วแต่กรณีด้วย

(ค)

สัดส่วนกำรลงทุนของผู้ลงทุนต่ำงด้ำวจะต้องไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหน่วยทรัสต์ที่จำหน่ำย
ได้แล้วทั้งหมด เนื่องจำกเป็นกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ที่มีกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ในลักษณะ
ที่มีกำรลงทุนเพื่อให้ได้มำซึ่งสิทธิในที่ดินตำมประมวลกฎหมำยที่ดิน

(ง)

ในกรณีที่ปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำบุคคลใด กลุ่มบุคคลเดียวกันใด ผู้จัดจำหน่ำยหน่วยทรัสต์ ผู้ก่อตั้งท
รัสต์ ทรั สตี ผู้จัด กำรกองทรั สต์ หรือ ผู้ลงทุน ต่ำงด้ำว ถื อหน่ วยทรัสต์ ไม่เ ป็น ไปตำมอั ตรำหรื อ
หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ข้ำงต้น บุคคลดังกล่ำวจะไม่มีสิทธิในกำรรับประโยชน์ตอบแทนและกำรใช้
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในส่วนที่ถือหน่วยทรัสต์เกินกว่ำอัตรำที่กำหนด โดยกองทรัสต์จะยก
ประโยชน์ตอบแทนส่วนดังกล่ำวให้เป็นของผู้รับประโยชน์รำยอื่น และถือว่ำผู้ถือหน่วยทรัสต์ทั้ง
ปวงรับทรำบและยินยอมให้ดำเนินกำรแล้ว

(จ)

ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือระงับกำรจองซื้อหน่วยทรัสต์ทั้งหมด
หรือบำงส่วนในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้


กรณีเอกสำรหรือข้อมูลที่ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยได้รับจำกผู้จองซื้อหน่วยทรัสต์ไม่
ถูกต้องตำมควำมเป็นจริง หรือไม่ครบถ้วน
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กรณี ผู้ จั ด กำรกำรจั ด จ ำหน่ ำ ยเกิ ด ข้ อ สงสั ย ว่ ำ กำรซื้ อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ข องผู้ จ องซื้ อ
หน่วยทรัสต์ไม่โปร่งใส เช่น อำจเป็นกำรฟอกเงิน เป็นต้น



ในกรณีที่ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยเห็นว่ำอสังหำริมทรัพย์ที่กองทรัสต์จะลงทุน อำจมี
มูลค่ำรวมกันแล้วไม่ถึงร้อยละ 75 ของมูลค่ำเงินที่กองทรัสต์ระดมทุนได้



ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยอำจขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธกำรจองซื้อหน่วยทรัสต์ในบำง
กรณี ตำมที่ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยเห็นสมควร เช่น ในกรณีที่ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำย
เห็ น ว่ ำ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ กองทรั ส ต์ หรื อ ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ หรื อ กรณี ที่ ก ำรจองซื้ อ
หน่วยทรัสต์อำจก่อให้เกิดปัญหำในกำรบริหำรกองทรัสต์ หรือก่อให้เกิดผลเสียหำยแก่
กองทรั ส ต์ หรื อ ในกรณี ที่ ผู้ จ องซื้ อ เป็ น พลเมื อ งสหรั ฐ อเมริ ก ำ ผู้ ที่ มี ถิ่ น ฐำนอยู่ ใ น
สหรัฐอเมริกำ บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกำ รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคล
ดังกล่ำว และบริษัท หรือห้ำงหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกำ
เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นกำรรักษำผลประโยชน์ของกองทรัสต์ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ และชื่อเสียง
หรือควำมรับผิดชอบทำงกฎหมำยในอนำคตของผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยเป็นหลัก



ผู้จองซื้อหน่วยทรัสต์ที่มีถิ่นฐำนอยู่ในต่ำงประเทศ จะต้องเป็นผู้รับภำระในเรื่องของ
ข้อกำหนด กฎระเบียบ และภำษีต่ำงๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกำรลงทุนในหน่วยทรัสต์ของ
กองทรัสต์เอง



ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยจะถือว่ำผู้จองซื้อหน่วยทรัสต์ และ/หรือผู้ถือหน่วยทรัสต์ และ/
หรือผู้ลงทุน ได้ทำกำรศึกษำ เข้ำใจ และยินดีที่จะปฏิบัติตำม หรือผูกพันตำมข้อตกลง
ข้ อ ก ำหนดสั ญ ญำ หรื อ เงื่ อ นไขต่ ำ งๆ ที่ ก องทรั สต์ เ ข้ ำ ผู ก พั น ไว้ ต ำมอ ำนำจที่ มี ต ำม
กฎหมำยทั้งที่ได้ระบุไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูล และ/หรือ หนังสือชี้ชวน และ/หรือ
ตำมประกำศ คำสั่ง ระเบียบต่ำงๆ ที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. สำนักงำน ก.ล.ต. และ/หรือ
หน่วยงำนที่มีอำนำจตำมกฎหมำย ได้ประกำศกำหนด ทั้ง ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่จะได้
แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ในภำยหน้ำ

2.7

วิธีการส่งมอบหน่วยทรัสต์หลักทรัพย์
ผู้ จั ด กำรกองทรั ส ต์ ไ ด้ แ ต่ ง ตั้ ง บริ ษั ท ศู น ย์ รั บ ฝำกหลั ก ทรั พ ย์ (ประเทศไทย) จ ำกั ด (“ศู น ย์ รั บ ฝาก
หลักทรัพย์”) เป็นนำยทะเบียนหน่วยทรัสต์ให้กับกองทรัสต์ และให้บริกำรรับฝำกใบทรัสต์ที่จองซื้อในกำร
เสนอขำยครั้งนี้แล้ว กล่ำวคือ ผู้จองซื้อสำมำรถใช้บริกำรของศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ และเข้ำสู่ระบบซื้อขำย
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แบบไร้ใบทรัสต์ (Scripless System) ได้ทันที ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้จองซื้อสำมำรถขำยหน่วยทรัสต์ ในตลำด
หลักทรัพย์ (SET) ได้ทันทีที่ตลำดหลักทรัพย์อนุญำตให้หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เริ่มทำกำรซื้อขำยได้ใน
ตลำดหลักทรัพย์ (SET) ซึ่งแตกต่ำงจำกกรณีที่ผู้จองซื้อจะขอรับใบทรัสต์ โดยผู้จองซื้อ หลักทรัพย์จะไม่
สำมำรถขำยหน่วยทรัสต์ในตลำดหลักทรัพย์ (SET) ได้ จนกว่ำจะได้รับใบทรัสต์
ดังนั้น ในกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ในครั้งนี้ ผู้จองซื้อสำมำรถเลือกให้บริษัทฯ ดำเนินกำรในกรณีใดกรณี
หนึ่งใน 3 กรณี ดังต่อไปนี้คือ
(ก)

ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบทรัสต์โดยให้ออกใบทรัสต์ในนำมของผู้จองซื้อ นำยทะเบียน
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ คือ ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ จะทำกำรส่งมอบใบทรัสต์ตำมจำนวนที่
ได้รับกำรจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับกำรจัดสรรทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตำมชื่อ ที่อยู่ที่ระบุไว้ใน
ใบจองซื้อภำยใน 15 วันทำกำร นับจำกวันปิดทำกำรจองซื้อหน่วยทรัสต์ (โดยไม่รวมวันปิดทำกำร
จองซื้อ) ในกรณีนี้ ผู้ได้รับกำรจัดสรรจะไม่สำมำรถขำยหน่วยทรัสต์ที่ได้รับกำรจัดสรรในตลำด
หลักทรัพย์ (SET) ได้จนกว่ำจะได้รับใบทรัสต์ ซึ่งอำจจะได้รับภำยหลังจำกที่หน่วยทรัสต์ของ
กองทรัสต์ได้รับอนุญำตให้เข้ำทำกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ (SET)

(ข)

ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะใช้บริกำรของศูนย์ฝำกหลักทรัพย์ กล่ำวคือ จะฝำกหน่วยทรัสต์ไว้ใน
บัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้จองซื้อจะต้องมีบัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี้ นำยทะเบียน
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ คือ ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ จะออกใบทรัสต์ในชื่อของ “บริษัท ศูนย์รับ
ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝำก” และศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชี
จำนวนหน่วยทรัสต์ที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝำกอยู่ และออกหลักฐำนกำรฝำกให้แก่ผู้จองซื้อภำยใน
7 วันทำกำรนับจำกวันปิดกำรจองซื้อ ในขณะเดียวกัน บริษัทหลักทรัพย์ ดังกล่ำวจะบันทึกยอด
บัญชีจำนวนหน่วยทรัสต์ที่ผู้จองซื้อฝำกไว้ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับจัดสรรจะสำมำรถขำยหน่วยทรัสต์ที่
ได้รับกำรจัดสรรในตลำดหลักทรัพย์ (SET) ได้ทันทีที่ตลำดหลักทรัพย์ฯ อนุญำตให้หน่วยทรัสต์
ของกองทรัสต์ทำกำรซื้อขำยได้ในตลำดหลักทรัพย์ (SET)
ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกให้บริษัทฯ ดำเนินกำรตำมข้อ 2.7 (ข) ชื่อของผู้จองซื้อในใบจองซื้อจะต้อง
ตรงกับชื่อเจ้ำของบัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์ ที่จะฝำกหลักทรัพย์ไว้ในบัญชีของ
บริษั ทหลั กทรั พย์ ดังกล่ำว มิ ฉะนั้ นแล้ ว ผู้จัด กำรกองทรั สต์ ข อสงวนสิทธิ ที่จะดำเนิน กำรออก
ใบทรัสต์ให้แก่ผู้จองซื้อ ดังมีรำยละเอียดและวิธีกำรตำมข้อ 2.7 (ก) แทน
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(ค)

ในกรณี ที่ ผู้ จ องซื้ อ ไม่ ป ระสงค์ จ ะขอรั บ ใบทรั สต์ แต่ ป ระสงค์ ที่ จ ะใช้ บ ริ ก ำรของศู น ย์ รั บ ฝำก
หลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝำกหน่วยทรัสต์ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมำชิก
เลขที่ 600 ในกรณีนี้ กองทรัสต์จะดำเนินกำรนำหน่วยทรัสต์ที่ได้รับ กำรจัดสรรฝำกไว้กับศูนย์รับ
ฝำกหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหน่วยทรัสต์ตำมจำนวนที่ผู้
จองซื้ อ ได้ รั บ กำรจั ด สรรไว้ ใ นบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ผู้ อ อกหลั ก ทรั พ ย์ สมำชิ ก เลขที่ 600 และออก
หลักฐำนกำรฝำกให้แก่ผู้จองซื้อภำยใน 7 วัน ทำกำรนับจำกวันปิดกำรจองซื้อ และหำกผู้จองซื้อ
ต้องกำรจะถอนหน่วยทรัสต์ออกจำกบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อ
สำมำรถติดต่อได้ที่ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ ซึ่งจะมีค่ำธรรมเนียมกำรถอนหลักทรัพย์ตำมอัตรำที่
ศูน ย์ รั บ ฝำกหลั ก ทรั พ ย์ ก ำหนด ทั้ ง นี้ กำรถอนหน่ ว ยทรั สต์ ที่ ฝำกไว้ ใ นบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ผู้ อ อก
หลั ก ทรั พ ย์ สมำชิ ก เลขที่ 600 จะต้ อ งใช้ เ วลำในกำรด ำเนิ น กำร ดั ง นั้ น ผู้ จ องซื้ อ ที่ น ำฝำก
หน่วยทรัสต์ในบัญชีดังกล่ำวอำจจะไม่สำมำรถถอนหน่วยทรัสต์ได้ทันภำยในวันที่หน่วยทรัสต์ของ
กองทรัสต์เริ่มทำกำรซื้อขำยได้ในตลำดหลักทรัพย์ (SET)

ทั้งนี้ หำกผู้จองซื้อไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อ ผู้จัดกำรกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิในกำรออก
ใบทรัสต์ในนำมของผู้จองซื้อตำมข้อ 2.7 (ก) ให้แก่ผู้จองซื้อ
3.

ประมาณการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายครั้งนี้
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหน่วยทรัสต์

มูลค่าไม่เกิน (บาท)

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ค่ำธรรมเนียมคำขออนุญำตเสนอขำยหน่วยทรัสต์

100,000

ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรข้อมูลเสนอขำยหน่วยทรัสต์

370,000

ค่ำธรรมเนียมกำรเข้ำจดทะเบียนกับตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1,839,450

ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยอื่ น ๆ เช่ น ค่ ำ ธรรมเนี ย มนำยทะเบี ย นหน่ ว ยทรั ส ต์ ค่ ำ ที่ ป รึ ก ษำ
กฎหมำย ค่ำผู้ประเมินรำคำอิสระ ค่ำที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ค่ำธรรมเนียมผู้จัด
จำหน่ำยหน่วยทรัสต์ (Underwriting Fee) ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรจัดหำเงิน
กู้ยืม ค่ำตรวจสอบเชิงวิศวกรรม ค่ำธรรมเนียมผู้สอบบัญชี ค่ำพิมพ์หนังสือชี้
ชวนและใบจองซื้ อ และค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในกำร ประชำสั ม พั น ธ์ ก ำรเสนอขำย
หน่วยทรัสต์ เป็นต้น
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ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหน่วยทรัสต์

มูลค่าไม่เกิน (บาท)

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
117,309,450

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นประมาณ

422

