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คานิยาม (Glossary)
คำนิยำมศัพท์สำหรับใช้ในรำยงำนฉบับนีไ้ ม่ได้เรียงคำศัพท์ตำมตัวอักษร แต่เรียงตำมหมวดหมู่เพือ่ ควำมสะดวกในกำรอ่ำนรำยงำน
ชื่อเต็ม
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท
บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จากัด
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด
บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
การรถไฟแห่งประเทศไทย
โครงการ ยูดี ทาวน์ ตัง้ อยู่ที่ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
โครงการ พอร์โต้ ชิโน่ ตัง้ อยู่ที่ตาบลนาดี อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
โครงการ 72 คอร์ทยาร์ด ตัง้ อยู่ที่ซอยสุขมุ วิท 55 (ซอยทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
โครงการ โนเบิล โซโล ตัง้ อยู่ที่ซอยสุขมุ วิท 55 (ซอยทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
บริษัท ดี-แลนด์ พร็อพเพอร์ตี ้ จากัด
บริษัท อุดรพลาซ่า จากัด
ข้อเสนอแผนปรับโครงสร้างหนี ้ UD Town และ Porto Chino
การเข้าทารายการปรับโครงสร้างหนีก้ บั DLA และ UPL
องค์การอนามัยโลก
โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่า 2019
บริษัท ซิมส์ พร็อพเพอร์ตี ้ คอนซัลแทนท์ จากัด
บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จากัด

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด

ชื่อย่อ
: กองทรัสต์ หรือ AIMCG
: ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ หรือ AIM หรือ เอไอเอ็ม
: ทรัสตี หรือ SCBAM
: ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือ Discover หรือ FA
: สานักงาน ก.ล.ต. หรือ SEC
: ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ SET
: mai
: การรถไฟฯ
: โครงการ ยูดี ทาวน์ หรือ UD Town
: โครงการ พอร์โต้ ชิโน่ หรือ Porto Chino
: โครงการ 72 คอร์ทยาร์ด หรือ 72 Courtyard
: โครงการ โนเบิล โซโล หรือ Noble Solo
: ดีแลนด์ หรือ DLA
: อุดรพลาซ่า หรือ UPL
: การปรับโครงสร้างหนี ้
: การเข้าทารายการฯ
: WHO
: COVID-19, โควิด-19
: SIM
: GRAND
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บทวิเคราะห์ การปรับโครงสร้างหนีข้ องทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท
29 เมษายน 2565
ที่ IMAPDM069/2022
เรื่อง:

บทวิเคราะห์ การปรับโครงสร้างหนีข้ องทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอม
เมอร์เชียล โกรท

เรียน:

คณะกรรมการ และผูถ้ ือ หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม
คอมเมอร์เชียล โกรท

อ้างถึง:
1) มติท่ปี ระชุมคณะกรรมการบริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จากัด ครัง้ ที่ 3/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16
มีนาคม 2565 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
2) สารสนเทศเกี่ ย วกับ การได้ม าซึ่ง ทรัพ ย์สิ น ของกองทรัส ต์เ พื่ อ การลงทุ น ในอสัง หาริ ม ทรัพ ย์แ ละสิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท ในสิทธิการเช่าเพิ่มเติมในโครงการ พอร์โต้ ชิโน ฉบับลงวันที่ 16
มีนาคม 2565 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
3) แบบแสดงข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และร่างสาหรับสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
4) รายงานประจาปี ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์
เชียล โกรท สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และร่างสาหรับสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
5) งบการเงินของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริม ทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โก
รท ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว โดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต สาหรับงวด 12 เดือน สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 –
2564
6) รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท ในสิทธิการเช่าเพิ่มเติมในโครงการ พอร์โต้ ชิโน โดย บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไว
เซอรี่ จากัด ฉบับลงวันที่ 15 มีนาคม 2565
7) รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท ในสิทธิ การเช่าเพิ่มเติมในโครงการ พอร์โต้ ชิโน โดย บริษัท ซิมส์ พร็อพเพอร์ตี ้
คอนซัลแทนท์ จากัด ฉบับลงวันที่ 1 มีนาคม 2565
8) ข้อมูลและเอกสารอื่นๆ ตลอดจนการสัมภาษณ์ผบู้ ริหารและเจ้าหน้าที่ท่เี กี่ยวข้องของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ของทรัสต์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท
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ขอบเขตและข้อจากัดความรับผิดชอบ (Disclaimers)
1. ผลการศึกษาของ บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด อยู่บนพืน้ ฐานของข้อมูลและสมมติฐานที่ได้รบั จากข้อมูลที่ ผจู้ ดั การ
กองทรัสต์ และข้อ มูลที่ AIMCG ได้เ ปิ ด เผยต่ อ สาธารณะ หรื อ เปิ ด เผยในเว็ บ ไซต์ข องสานัก งานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (www.sec.or.th) เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) และข้อมูล
ที่ประกาศต่อสาธารณะอื่นๆ ของ AIMCG รวมทัง้ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผบู้ ริหารของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
2. ที่ปรึกษาทางการเงินทาการศึกษาโดยใช้ความรู ้ ความสามารถ และความระมัดระวัง โดยตัง้ มั่นอยู่บนพืน้ ฐานเยี่ยงผูป้ ระกอบ
วิชาชีพ อย่างไรก็ดี ที่ปรึกษาทางการเงินไม่สามารถรับผิดชอบต่อผลกาไรหรือขาดทุน และผลกระทบต่างๆ อันเกิดจากการ
เข้าทารายการฯ ในครัง้ นี ้ และ
3. ที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาและให้ความเห็นภายใต้สถานการณ์และข้อมูลที่สามารถรับรูไ้ ด้ในปั จจุบนั หากสถานการณ์
และข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญ อาจส่งผลกระทบต่อผลการศึกษา และแนวทางการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา
ทางการเงิน
4. รายงานฉบับนีข้ องที่ปรึกษาทางการเงิน มิได้คานึงถึง กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย และแนวทางการเปิ ดเผยข้อมูลของกองทรัสต์
ของสานักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ รายงานฉบับนีเ้ ป็ นเพียงบทวิเคราะห์ตามมุมมองของที่ปรึกษาทางการเงิน
เท่านัน้ มิได้มีการคานึงถึงขนาดรายการ และแนวทางการเปิ ดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ แต่อย่างใด
5. สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทัง้ ในและต่างประเทศ ซึ่งองค์การอนามัยโลก (“WHO”) ได้ประกาศ
ให้การระบาดของ COVID-19 เป็ นการระบาดใหญ่และให้ทุกประเทศเพิ่มมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคทาให้ท่วั โลกมีการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยใช้มาตรการป้องกันและสกัดกัน้ การนาเชือ้ เข้า
สูพ้ นื ้ ที่ และมาตรการการยับยัง้ การระบาดภายในพืน้ ที่ (“Lock Down”) และกักกันโรค (“Quarantine”) สถานการณ์การแพร่
ระบาดดังกล่าวส่งผลอย่างมีนยั สาคัญต่อผลการดาเนินงานของกองทรัสต์ ทัง้ นี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินได้ตงั้ สมมติฐานเพิม่ เติม
จากการสัมภาษณ์ผจู้ ดั การกองทรัสต์ ซึ่ง ณ ปั จจุบนั ยังมีความไม่แน่นอนและอาจเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์ COVID-19 อาจส่งผลอย่างมีนยั สาคัญต่อผลการดาเนินงานของกองทรัสต์
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AIMCG

บทสรุ ปผู้บริหาร (Executive Summary)

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทัง้ ในและต่างประเทศ ซึ่งองค์การอนามัยโลก (“WHO”) ได้ประกาศให้การ
แพร่ระบาดของ COVID-19 เป็ นการระบาดใหญ่และให้ทุกประเทศเพิ่มมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ทาให้ท่วั
โลกมีการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยใช้มาตรการการป้องกันและสกัดกั้นการนาเชือ้ เข้าสูพ้ ืน้ ที่ และ
มาตรการการยับยั้งการระบาดภายในพืน้ ที่ (“Lock Down”) และมาตรการกักกันโรค (“Quarantine”) สถานการณ์การแพร่ระบาด
ดังกล่าว ส่งผลโดยตรงต่อการเติบ โตของประเทศโดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งพืน้ ที่คา้ ปลีก ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อ AIMCG โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผลกระทบจากผูเ้ ช่าหลัก 2 รายคือ DLA และ UPL ซึ่งเป็ นผูเ้ ช่าหลักของโครงการ Porto Chino และ UD Town ตามลาดับ
ทั้งนี ้ จากปั ญหาดังกล่าว ตัง้ แต่ปี 2563 เป็ นต้นมา AIM ได้เล็งเห็นถึงปั ญหาและดาเนินการติดตามทวงถามให้ DLA และ
UPL ชาระค่าเช่าและค่าเช่าส่วนต่างของ Porto Chino และ UD Town ที่คา้ งชาระมาโดยตลอด และได้ทาการเจรจากับผูเ้ ช่าหลักทัง้ 2
รายอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งได้ขอ้ สรุปดังนี:้
สรุ ปสาระสาคัญของข้อเสนอการปรับโครงสร้างหนีก้ บั DLA
ลาดับ
1.

รายการ
ยอดหนีค้ งค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
จานวน 46.67 ล้านบาท
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เงื่อนไข1/
- DLA ขอเสนอชาระหนีค้ งค้างส่วนหนึ่งโดยการให้กองทรัสต์ เช่าที่ดินและอาคาร
Porto Chino เพิ่มเป็ นระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วนั ที่สญ
ั ญาเช่าที่ดินและอาคารเดิม
สิน้ สุด (ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2592) โดยที่กองทรัสต์ ไม่ตอ้ งชาระค่าเช่าและค่าใช้จ่าย
ใดๆ สาหรับระยะเวลาการเช่าเพิ่ม เติมดังกล่าว โดยถือเป็ นการตีใช้หนีค้ งค้างของ
DLA จานวน 32.00 ล้านบาท ซึ่งเป็ นจานวนเท่ากับราคาประเมินสิทธิการเช่าที่ต่า
กว่าจากผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สิน 2 ราย ที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
และหนีค้ งค้างของ DLA จานวน 32.00 ล้านบาท ดังกล่าวจะระงับไปเมื่ อกองทรัสต์
ได้เข้าทาสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ดาเนินการใดๆ เพื่อให้กองทรัสต์ เช่า
ที่ดินและอาคาร Porto Chino ตามข้อเสนอดังกล่าว เพื่อให้กองทรัสต์ มีสิทธิต่างๆ
และสามารถลงทุนและจัดหาผลประโยชน์ในโครงการได้ในลักษณะที่กองทรัสต์ได้
ลงทุนและจัดหาผลประโยชน์ในโครงการอยู่ในปัจจุบนั
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2.

รายการ

ค่าเช่าภายใต้สญ
ั ญาเช่าพืน้ ที่ รวมถึงค่าเช่า
ส่วนต่าง Porto Chino ตามข้อตกลงเกี่ยวกับ
การลงทุนของกองทรัสต์ ที่มีกาหนดชาระ
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2565

AIMCG

เงื่อนไข1/
- ส าหรับ หนี ้ค งค้า งของ DLA ส่ ว นที่ เ หลื อ จ านวน 14.67 ล้า นบาท DLA ขอให้
กองทรัสต์ ปลดหนีค้ งค้างส่วนที่เหลือดังกล่าว เมื่อ DLA ได้ชาระค่าเช่าและค่าเช่า
ส่วนต่าง Porto Chino ตามข้อ 2. อย่างถูกต้องครบถ้วน
อย่า งไรก็ดี ในกรณี ที่ DLA ผิด นัด หรือมิได้ชาระค่ า เช่า และค่ า เช่า ส่ว นต่ า ง Porto
Chino อย่างถูกต้องครบถ้วน ไม่ว่าในงวดหนึ่งงวดใด DLA ยินยอมให้กองทรัสต์ เรียก
ให้ DLA ชาระหนีค้ งค้างของ DLA ส่วนที่เหลือ จานวน 14.67 ล้านบาทได้ทนั ที
DLA ขอเสนอผ่อนผันเกี่ยวกับการชาระค่าเช่าและค่าเช่าส่วนต่างดังกล่าว ดังต่อไปนี ้
ค่าเช่าตามสัญญาเช่าพืน้ ที่แก่ DLA:
- วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 4 กรกฎาคม 2567
DLA ขอชาระค่าเช่าในอัตรา 1.5 ล้านบาทต่อเดือน
หมายเหตุ จะใช้จานวนค่าเช่าที่ชาระตามข้อนีใ้ นการคานวณค่าเช่าส่วนต่าง Porto Chino ตาม
ตารางด้านล่าง

- ตัง้ แต่วนั ที่ 5 กรกฎาคม 2567 เป็ นต้นไป
DLA จะชาระค่าเช่าตามอัตราในสัญญาเช่าพืน้ ที่แก่ DLA
ค่าเช่าส่วนต่าง Porto Chino ตามข้อตกลงเกี่ยวกับการลงทุนของกองทรัสต์ (Topup):
- ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565
DLA ขอหยุด พัก ชาระค่ า เช่ า ส่ว นต่ า ง Porto Chino ที่ จ ะเกิ ด ขึ น้ และถึ งกาหนด
ในช่วงระยะเวลานี ้ และ DLA จะขอเริ่มชาระค่าเช่าส่วนต่าง Porto Chino สาหรับ
ระยะเวลาดังกล่าวตามจานวนที่จะได้รบั แจ้งจากกองทรัสต์ โดยขอแบ่งชาระเป็ น
รายเดือนเป็ นระยะเวลา 36 งวดจนครบเต็มจานวน เริ่มต้นตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม
2566
- วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 4 กรกฎาคม 2567
DLA จะชาระค่าเช่าส่วนต่าง Porto Chino สาหรับระยะเวลาดังกล่าวตามจานวนที่
จะได้รบั แจ้งจากกองทรัสต์ โดยขอแบ่งชาระเป็ นรายเดือนเป็ นระยะเวลา 36 งวด
จนครบเต็มจานวน โดยเริ่มชาระงวดแรกทันที
3.
อื่นๆ
- DLA ตกลงจะไม่อา้ งเหตุสุดวิสยั และ/หรือ เหตุอื่นใดอันเกี่ยวกับหรือเนื่องมาจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 หรือเหตุใ ดๆ เพื่อขอผ่อนผัน หรื อ ไม่
ปฏิบัติตามหน้าที่ในการชาระค่าเช่าและค่าเช่าส่วนต่าง Porto Chino ตามข้อเสนอ
ดังกล่าวอีก
- ในการนี ้ DLA ตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นใดอันเกี่ยวเนื่องกับการดาเนินการตาม
ข้อเสนอของ DLA ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการจัดประชุมผู้
ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ และค่าที่ปรึกษาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและจาเป็ นในการ
ดาเนินการจัดประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ด้วย ไม่ว่าผูถ้ ือหน่วยทรัสต์มีมติ
อนุมตั ิการดาเนินการต่างๆ ตามข้อเสนอของ DLA หรือไม่
หมายเหตุ: 1/ กาหนดระยะเวลาและวิธีการชาระค่าเช่าส่วนต่าง Porto Chino และเงื่อนไขอื่นๆ นอกเหนือจากข้อเสนอตามตารางข้างต้น ให้ยงั คง
เป็ นไปตามที่กาหนดในข้อตกลงเกี่ยวกับการลงทุนของกองทรัสต์ ใน Porto Chino ทัง้ นี ้ ภาระหนีค้ งค้างสุทธิ ณ วันที่ปรับโครงสร้างหนีจ้ ะเท่ากับ
46.67 ล้านบาท (จากยอดหนีค้ งค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
ที่มา: ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
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สรุ ปสาระสาคัญของข้อเสนอการปรับโครงสร้างหนีก้ บั UPL
ลาดับ
1.

2.

เงื่อนไข1/
UPL ขอให้กองทรัสต์ ลดยอดหนีด้ งั กล่าวโดยการปลดหนีใ้ ห้แก่ UPL จานวน 44.92
ล้านบาท ต่อเมื่อ UPL ได้ดาเนินการชาระหนีค้ งค้างของ UPL ตามข้อ 1. และค่าเช่า
และค่ า เช่ า ส่ ว นต่ า ง UD Town ตามข้อ 2. ของข้อ เสนอของ UPL อย่ า งถู ก ต้อ ง
ครบถ้วนแล้ว และกองทรัสต์ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า UPL ได้ปฏิบตั ิตามหน้าที่ตาม
ข้อเสนอของ UPL อย่างถูกต้องครบถ้วน
ทัง้ นี ้ ไม่ว่ากองทรัสต์ จะพิจารณาอนุมตั ิปลดหนีส้ ่วนลดหนีค้ งค้างให้แก่ UPL หรือไม่
UPL ขอเสนอจะชาระหนีค้ งค้างของ UPL ดังต่อไปนี ้
- วันที่ 1 มิถนุ ายน 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2566
UPL ขอชาระในอัตรา 1.00 ล้านบาทต่อเดือน
- วันที่ 1 มิถนุ ายน 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2567
UPL ขอชาระในอัตรา 1.05 ล้านบาทต่อเดือน ในเดือนมิถนุ ายน และในเดือนต่อไป
จะชาระเพิ่มขึน้ ในอัตราร้อยละ 5 จากเดือนก่อนหน้า
- วันที่ 1 มิถนุ ายน 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2568
UPL ขอแบ่งชาระยอดหนีค้ งค้างทัง้ หมดที่คงเหลืออยู่ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2567
เป็ น 12 งวดเท่าๆ กัน
ทัง้ นี ้ จานวนยอดหนีค้ งค้างที่เหลืออยู่ดงั กล่าวจะขึน้ อยู่กับว่ากองทรัสต์ พิจารณา
อนุมตั ิปลดหนีส้ ่วนลดหนีค้ งค้างให้แก่ UPL หรือไม่ กล่าวคือ ในกรณีที่กองทรัสต์
พิจารณาอนุมัติ ป ลดหนีส้ ่วนลดหนีค้ งค้า งให้แก่ UPL ตามที่ UPL เสนอข้างต้น
และ UPL ได้ชาระหนีค้ งค้างของ UPL ตามข้อเสนอของ UPL ข้างต้นอย่างถูกต้อง
ครบถ้ว นจนถึงวัน ที่ 31 พฤษภาคม 2567 ในกรณี ดังกล่า ว ส่ ว นลดหนี ค้ งค้างที่
UPL ได้รบั อนุมตั ิจากกองทรัสต์ จะถูกนามาหักลบกับยอดหนีค้ งค้างที่เหลืออยู่ ณ
วันที่ 1 มิถุนายน 2567 และ UPL จะแบ่งชาระยอดหนีค้ งค้างที่เหลืออยู่เป็ น 12
งวดเท่าๆ กันตามที่กล่าวข้างต้น
อย่างไรก็ดี ในกรณีที่กองทรัสต์ มิได้พิจารณาอนุมตั ิปลดหนีส้ ่วนลดหนีค้ งค้างของ
UPL ตามที่ UPL เสนอ UPL ยินดีชาระหนีค้ งค้างที่เหลืออยู่ ณ วันที่ 1 มิถุนายน
2567 เต็มจานวนโดยไม่มีการหักลบจานวนเงินใดๆ ทัง้ สิน้ โดยขอแบ่งชาระยอด
หนีค้ งค้างที่เหลืออยู่ดงั กล่าวเป็ น 12 งวดเท่าๆ กันตามที่กล่าวข้างต้น
อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ UPL ผิดนัดหรือมิได้ชาระหนีค้ งค้างของ UPL ตามข้อ 1. และ/
หรือ ค่าเช่าและค่าเช่าส่วนต่าง UD Town อย่างถูกต้องครบถ้วน ไม่ว่าในงวดหนึ่งงวด
ใด UPL ยินยอมให้กองทรัสต์ เรียกให้ UPL ชาระหนีค้ งค้างของ UPL ที่ยงั ไม่ได้ชาระ
ซึ่งรวมถึงส่วนลดหนีค้ งค้างได้ทันที โดยให้หนีค้ งค้างของ UPL ที่ยังไม่ได้ชาระ ซึ่ง
รวมถึงส่วนลดหนีค้ งค้างดังกล่าวถึงกาหนดชาระทันทีที่ UPL ผิดนัดชาระหนีค้ งค้าง
ของ UPL ตามข้อ 1. และ/หรือ ค่าเช่าและค่าเช่าส่วนต่าง UD Town ตามข้อ 2. โดยที่
กองทรัสต์ ไม่ตอ้ งทวงถามอีก
ค่าเช่าภายใต้สญ
ั ญาเช่าพืน้ ที่แก่ UPL รวมถึง ค่าเช่าตามสัญญาเช่าพืน้ ที่แก่ UPL:
ค่าเช่าส่วนต่าง UD Town ตามข้อตกลง
- วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 4 กรกฏาคม 2567
เกี่ยวกับการลงทุนของกองทรัสต์ ที่มีกาหนด
UPL จะขอชาระในอัตราเท่ากับจานวนที่ UPL สามารถเรียกเก็บค่าเช่าจากผูเ้ ช่า
ชาระตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2565
รายย่อยในโครงการได้
รายการ
ยอดหนีค้ งค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
จานวน 78.96 ล้านบาท

หมายเหตุ จะใช้จานวนค่าเช่าที่ชาระตามข้อนีใ้ นการคานวณค่าเช่าส่วนต่าง UD Town ตามตาราง
ด้านล่าง

- วันที่ 5 กรกฏาคม 2567
บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด
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เงื่อนไข1/
UPL ตกลงชาระค่าเช่าตามอัตราในสัญญาเช่าพืน้ ที่แก่ UPL
ค่ า เช่า ส่ว นต่ าง UD Town ตามข้อตกลงเกี่ยวกับ การลงทุน ของกองทรัส ต์ ใน UD
Town (Top-up):
- วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565
UPL จะชาระค่าเช่าส่วนต่าง UD Town สาหรับระยะเวลาดังกล่าวตามจานวนทีจ่ ะ
ได้รบั แจ้งจากกองทรัสต์ โดยขอเลื่อนการชาระค่าเช่าส่วนต่าง UD Town ในแต่ละ
งวดเป็ นระยะเวลา 12 เดือน และขอแบ่งชาระค่าเช่าส่วนต่าง UD Town ในแต่ละ
งวดเป็ นรายเดือนเป็ นระยะเวลา 36 งวดจนครบเต็มจานวน เริ่มต้นตั้งแต่วนั ที่ 1
มกราคม 2566 กล่าวคือ UPL จะขอชาระตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้
- ยอดค่าเช่าส่วนต่าง UD Town สาหรับเดือน มกราคม 2565 ขอแบ่งชาระ
เป็ น รายเดื อ นเป็ น ระยะเวลา 36 งวด โดยเริ่ ม ช าระงวดแรกในวัน ที่ 1
มกราคม 2566
- ยอดค่ า เช่า ส่ว นต่ า ง UD Town ส าหรับ เดื อน กุมภาพัน ธ์ 2565 ขอแบ่ง
ชาระเป็ นรายเดือนเป็ นระยะเวลา 36 งวด โดยเริ่มชาระงวดแรกในวันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2566
- ยอดค่าเช่าส่วนต่าง UD Town สาหรับเดือน มีนาคม 2565 ขอแบ่งชาระ
เป็ น รายเดื อ นเป็ น ระยะเวลา 36 งวด โดยเริ่ ม ช าระงวดแรกในวัน ที่ 1
มีนาคม 2566
- ยอดค่าเช่าส่วนต่าง UD Town สาหรับเดือน เมษายน 2565 ขอแบ่งชาระ
เป็ น รายเดื อ นเป็ น ระยะเวลา 36 งวด โดยเริ่ ม ช าระงวดแรกในวัน ที่ 1
เมษายน 2566
- ยอดค่ า เช่าส่วนต่ าง UD Town ส าหรับ เดือน พฤษภาคม 2565 ขอแบ่ง
ชาระเป็ นรายเดือนเป็ นระยะเวลา 36 งวด โดยเริ่มชาระงวดแรกในวันที่ 1
พฤษภาคม 2566
- ยอดค่าเช่าส่วนต่าง UD Town สาหรับเดือน มิถนุ ายน 2565 ขอแบ่งชาระ
เป็ น รายเดื อ นเป็ น ระยะเวลา 36 งวด โดยเริ่ ม ช าระงวดแรกในวัน ที่ 1
มิถนุ ายน 2566
- ยอดค่ า เช่า ส่ว นต่ า ง UD Town ส าหรับ เดื อน กรกฏาคม 2565 ขอแบ่ง
ชาระเป็ นรายเดือนเป็ นระยะเวลา 36 งวด โดยเริ่มชาระงวดแรกในวันที่ 1
กรกฏาคม 2566
- ยอดค่าเช่าส่วนต่าง UD Town สาหรับเดือน สิงหาคม 2565 ขอแบ่งชาระ
เป็ น รายเดื อ นเป็ น ระยะเวลา 36 งวด โดยเริ่ ม ช าระงวดแรกในวัน ที่ 1
สิงหาคม 2566
- ยอดค่าเช่าส่วนต่าง UD Town สาหรับเดือน กันยายน 2565 ขอแบ่งชาระ
เป็ น รายเดื อ นเป็ น ระยะเวลา 36 งวด โดยเริ่ ม ช าระงวดแรกในวัน ที่ 1
กันยายน 2566
- ยอดค่าเช่าส่วนต่าง UD Town สาหรับเดือน ตุลาคม 2565 ขอแบ่งชาระ
เป็ น รายเดื อ นเป็ น ระยะเวลา 36 งวด โดยเริ่ ม ช าระงวดแรกในวัน ที่ 1
ตุลาคม 2566
- ยอดค่าเช่าส่วนต่าง UD Town สาหรับเดือน พฤศจิกายน 2565 ขอแบ่ง
ชาระเป็ นรายเดือนเป็ นระยะเวลา 36 งวด โดยเริ่มชาระงวดแรกในวันที่ 1
พฤศจิกายน 2566
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เงื่อนไข1/
- ยอดค่าเช่าส่วนต่าง UD Town สาหรับเดือน ธันวาคม 2565 ขอแบ่งชาระ
เป็ น รายเดื อ นเป็ น ระยะเวลา 36 งวด โดยเริ่ ม ช าระงวดแรกในวัน ที่ 1
ธันวาคม 2566
- วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566
UPL จะชาระค่าเช่าส่วนต่าง UD Town สาหรับระยะเวลาดังกล่าวตามจานวนทีจ่ ะ
ได้รบั แจ้งจากกองทรัสต์ โดยขอแบ่งชาระเป็ นรายเดือนเป็ นระยะเวลา 36 งวดจน
ครบเต็มจานวน โดยเริ่มชาระงวดแรกทันที
- วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 4 กรกฏาคม 2567
UPL จะชาระค่าเช่าส่วนต่าง UD Town สาหรับระยะเวลาดังกล่าวตามจานวนทีจ่ ะ
ได้รบั แจ้งจากกองทรัสต์ โดยขอแบ่งชาระเป็ นรายเดือนเป็ นระยะเวลา 29 งวดจน
ครบเต็มจานวน โดยเริ่มชาระงวดแรกทันที
3.
อื่นๆ
- UPL ตกลงจะไม่อา้ งเหตุสุดวิสยั และ/หรือ เหตุอื่นใดอันเกี่ยวกับหรือเนื่องมาจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 หรือเหตุใ ดๆ เพื่อขอผ่อนผัน หรื อ ไม่
ปฏิบัติ ต ามหน้า ที่ ใ นการชาระค่ า เช่า และค่ า เช่า ส่ว นต่ าง UD Town ตามข้อเสนอ
ดังกล่าวอีก
- ในการนี ้ UPL ตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นใดอันเกี่ยวเนื่องกับการดาเนินการตาม
ข้อเสนอของ UPL ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการจัดประชุมผู้
ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ และค่าที่ปรึกษาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและจาเป็ นในการ
ดาเนินการจัดประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ด้วย ไม่ว่าผูถ้ ือหน่วยทรัสต์มีมติ
อนุมตั ิการดาเนินการต่างๆ ตามข้อเสนอของ UPL หรือไม่
หมายเหตุ: 1/ กาหนดระยะเวลาและวิธีการชาระค่าเช่าส่วนต่าง UD Town และเงื่อนไขอื่นๆ นอกเหนือจากข้อเสนอตามตารางข้างต้น ให้ยงั คง
เป็ นไปตามที่กาหนดในข้อตกลงเกี่ยวกับการลงทุนของกองทรัสต์ ใน UD Town ทัง้ นี ้ ภาระหนีค้ งค้างสุทธิ ณ วันที่ปรับโครงสร้างหนีจ้ ะเท่า กับ
78.96 ล้านบาท (จากยอดหนีค้ งค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
ที่มา: ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ลาดับ

รายการ

ทัง้ นี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินได้สรุปผลการวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ของแผนการปรับโครงสร้างหนีใ้ นครัง้ นีร้ ะหว่างกองทรัสต์กบั
ผูเ้ ช่าหลักทัง้ 2 ราย ได้ดงั นี:้
ผลการวิเคราะห์มูลค่ารายได้จากการ
ปรับโครงสร้างหนี้
Porto Chino
หนีค้ งค้าง
ประกันรายได้
รวม
แผนการชาระคืน
ประมาณการรายได้
มูลค่าต่ออายุสญ
ั ญา
รวม
ส่วนต่าง
หมายเหตุ: 1/ รายละเอียดตามข้อ 3.4

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด

ผลกระทบต่อเงินปั นส่วนแบ่งกาไรต่อหน่วย (บาทต่อหน่วย)1/
กรณีที่ 1
ไม่อนุมัติ
0.162
0.521
0.683
0.000
0.287
0.000
0.287
(0.396)2/

กรณีที่ 2
อนุมัติ
0.162
0.521
0.683
0.228
0.293
0.096
0.617
(0.066)3/
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2/ ผลกระทบต่อเงินปั นส่วนแบ่งกาไรต่อหน่วย ในกรณี นี ้ ไม่ได้คานึงถึงค่าเสียหายทัง้ หมดที่กองทรัสต์อาจจะได้รบั เพิ่มเติมหลังจาก
สิน้ สุดกระบวนการทางกฎหมายในการฟ้องร้องที่เกี่ยวข้องกับยอดหนีค้ งค้างที่ DLA จะต้องชาระให้กบั กองทรัสต์
3/ หากในอนาคตความต้องการพืน้ ที่ค่าปลีกให้เช่ามีการเปลี่ยนแปลงลดลงอย่างมีนัยสาคัญ หรือเปลี่ยนแปลงจากสมมติฐานที่ที่
ปรึกษาทางการเงินตัง้ ไว้ อาจทาให้ DLA ไม่สามารถชาระค่าเช่า หรือไม่ตอ้ งการชาระค่าเช่า ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนีไ้ ด้
ผลการวิเคราะห์มูลค่ารายได้ปัจจุบัน
สุทธิ (NPV) จากการปรับโครงสร้างหนี้
Porto Chino

ผลกระทบต่อเงินปั นส่วนแบ่งกาไรต่อหน่วย (บาทต่อหน่วย)1/
กรณีที่ 1
ไม่อนุมัติ
0.162
0.459
0.621
0.000
0.252
0.000
0.252
(0.370)2/

กรณีที่ 2
อนุมัติ
0.162
0.459
0.621
0.180
0.257
0.096
0.533
(0.088)3/

หนีค้ งค้าง
ประกันรายได้
รวม
แผนการชาระคืน
ประมาณการรายได้
มูลค่าต่ออายุสญ
ั ญา
รวม
ส่วนต่าง
หมายเหตุ: 1/ รายละเอียดตามข้อ 3.4
2/ ผลกระทบต่อเงินปั นส่วนแบ่งกาไรต่อหน่วย ในกรณีนี ้ ไม่ได้คานึงถึงค่าเสียหายทัง้ หมดที่กองทรัสต์อาจจะได้รบั เพิ่มเติมหลังจาก
สิน้ สุดกระบวนการทางกฎหมายในการฟ้องร้องที่เกี่ยวข้องกับยอดหนีค้ งค้างที่ DLA จะต้องชาระให้กบั กองทรัสต์
3/ หากในอนาคตความต้องการพืน้ ที่ค่าปลีกให้เช่ามีการเปลี่ยนแปลงลดลงอย่างมีนัยสาคัญ หรือเปลี่ยนแปลงจากสมมติฐานที่ที่
ปรึกษาทางการเงินตัง้ ไว้ อาจทาให้ DLA ไม่สามารถชาระค่าเช่า หรือไม่ตอ้ งการชาระค่าเช่า ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนีไ้ ด้
ผลการวิเคราะห์มูลค่ารายได้จากการ
ปรับโครงสร้างหนี้
UD Town

ผลกระทบต่อเงินปั นส่วนแบ่งกาไรต่อหน่วย (บาทต่อหน่วย)1/
กรณีที่ 1
ไม่อนุมัติ
0.274
0.911
1.185
0.000
0.486
0.486
(0.699)2/

กรณีที่ 2
อนุมัติเพียงวาระที่ 2
0.274
0.911
1.185
0.592
0.486
1.077
(0.108)3/

กรณีที่ 3
อนุมัติทงั้ 2 วาระ
0.274
0.911
1.185
0.497
0.486
0.983
(0.202)3/

หนีค้ งค้าง
ประกันรายได้
รวม
แผนการชาระคืน
ประมาณการรายได้
รวม
ส่วนต่าง
หมายเหตุ: 1/ รายละเอียดตามข้อ 3.5
2/ ผลกระทบต่อเงินปั นส่วนแบ่งกาไรต่อหน่วย ในกรณีนี ้ ไม่ได้คานึงถึงค่าเสียหายทัง้ หมดที่กองทรัสต์อาจจะได้รบั เพิ่มเติมหลังจาก
สิน้ สุดกระบวนการทางกฎหมายในการฟ้องร้องที่เกี่ยวข้องกับยอดหนีค้ งค้างที่ UPL จะต้องชาระให้กบั กองทรัสต์
3/ หากในอนาคตความต้องการพืน้ ที่ค่าปลีกให้เช่ามีการเปลี่ยนแปลงลดลงอย่างมีนัยสาคัญ หรือ เปลี่ยนแปลงจากสมมติฐานที่ที่
ปรึกษาทางการเงินตัง้ ไว้ อาจทาให้ UPL ไม่สามารถชาระค่าเช่า หรือไม่ตอ้ งการชาระค่าเช่า ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนีไ้ ด้
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ผลการวิเคราะห์มูลค่ารายได้ปัจจุบัน
สุทธิ (NPV) จากการปรับโครงสร้างหนี้
UD Town

AIMCG

ผลกระทบต่อเงินปั นส่วนแบ่งกาไรต่อหน่วย (บาทต่อหน่วย)1/
กรณีที่ 1
ไม่อนุมัติ
0.274
0.804
1.078
0.000
0.428
0.428
(0.650)2/

กรณีที่ 2
อนุมัติเพียงวาระที่ 2
0.274
0.804
1.078
0.468
0.428
0.897
(0.181)3/

กรณีที่ 3
อนุมัติทงั้ 2 วาระ
0.274
0.804
1.078
0.394
0.428
0.822
(0.256)3/

หนีค้ งค้าง
ประกันรายได้
รวม
แผนการชาระคืน
ประมาณการรายได้
รวม
ส่วนต่าง
หมายเหตุ: 1/ รายละเอียดตามข้อ 3.5
2/ ผลกระทบต่อเงินปั นส่วนแบ่งกาไรต่อหน่วย ในกรณีนี ้ ไม่ได้คานึงถึงค่าเสียหายทัง้ หมดที่กองทรัสต์อาจจะได้รบั เพิ่มเติมหลังจาก
สิน้ สุดกระบวนการทางกฎหมายในการฟ้องร้องที่เกี่ยวข้องกับยอดหนีค้ งค้างที่ UPL จะต้องชาระให้กบั กองทรัสต์
3/ หากในอนาคตความต้องการพืน้ ที่ค่าปลีกให้เช่ามีการเปลี่ยนแปลงลดลงอย่างมีนัยสาคัญ หรือ เปลี่ยนแปลงจากสมมติฐานที่ที่
ปรึกษาทางการเงินตัง้ ไว้ อาจทาให้ UPL ไม่สามารถชาระค่าเช่า หรือไม่ตอ้ งการชาระค่าเช่า ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนีไ้ ด้

จากการวิเคราะห์ของที่ปรึกษาทางการเงินเกี่ยวกับความเป็ นไปได้และผลกระทบของการเข้าทารายการฯ ที่ปรึกษาทางการ
เงินพบว่าการปรับโครงสร้างหนีใ้ นครัง้ นี ้ ถือเป็ น การทาให้เกิดข้อสรุปที่เป็ นข้อตกลงกันทางกฎหมาย เพื่อเป็ นแนวทางให้ DLA และ
UPL ได้ปฏิบตั ิเพื่อรักษาสมดุลทัง้ ในด้านการแก้ปัญหาภาระหนีค้ งค้างจากข้อตกลงกระทาการ และการดาเนินธุรกิจในแต่ละโครงการ
ต่อไป รวมทัง้ จะช่วยให้การวางแผนการทางานและการติดตามหนีข้ องกองทรัสต์ มีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพสูงขึน้ และยังเป็ น
การรักษาความสัมพันธ์อนั ดีในการร่วมช่วยกันแก้ปัญหาจากวิกฤติท่เี กิดขึน้ ในครัง้ นี ้
ทัง้ นี ้ ความเสี่ยงหลักหากกองทรัสต์เข้าทารายการปรับโครงสร้างหนีก้ บั ผูเ้ ช่าหลัก (DLA และ UPL) น่าจะอยู่ท่คี วามสามารถ
ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอื่นที่มิใช่รายได้จากการบริหารทรัพย์สินในโครงการ ประกอบกับความไม่แน่นอน ในหลายด้าน ทั้งจาก
ผลกระทบของ COVID-19 และความสามารถในการหารายได้ของผูเ้ ช่าหลัก
การตอบรับหรือปฏิเสธข้อเสนอตามแผนการปรับโครงสร้างหนี ้ในครัง้ นี ้ ยังมีความเสี่ยงที่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์ควรต้องพิจารณา
อย่างละเอียดเนื่องจากความเสี่ยงดังกล่าวอาจส่งผลถึงผลประกอบการในอนาคตของกองทรัสต์ ทั้งนี ้ การตัดสินใจลงคะแนนเสียง
อนุมตั ิในการดาเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างหนี ้ ขึน้ อยู่กบั ดุลพินิจของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ โดยผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ควรศึกษาข้อมูลใน
เอกสารต่างๆ ที่แนบมากับหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ปี 2565 ในครัง้ นีด้ ว้ ยเพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาตัดสินใจ
ลงมติได้อย่างเหมาะสม
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1. ข้อมูลโดยสรุ ปของ AIMCG
1.1. ข้อมูลเบือ้ งต้นของกองทรัสต์
ลาดับ
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

หัวข้อ
ชื่อกองทรัสต์ (ภาษาไทย)
ชื่อกองทรัสต์ (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อย่อกองทรัสต์
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์

รายละเอียด
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท
AIM Commercial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust
AIMCG
บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จากัด
บริษัท ดี-แลนด์ พร็อพเพอร์ตี ้ จากัด
บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)
บริษัท เชษฐโชติ จากัด
บริษัท อุดรพลาซ่า จากัด
ทรัสตี
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด
วันจัดตัง้ กองทรัสต์
3 กรกฎาคม 2562
อายุกองทรัสต์
ไม่กาหนดอายุ
ประเภทกองทรัสต์
ไม่ให้สิทธิแก่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์ในการขายคืนหรือไถ่ถอนหน่วยทรัสต์
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
2,880,000,000 บาท (288,000,000 หน่วย ราคาพาร์ 10.00 บาทต่อหน่วย)
ที่มา: รายงานประจาปี 2563 และ ร่างรายงานประจาปี 2564

1.2. ทรัพย์สินทีเ่ ข้าลงทุนในปั จจุบนั

ลักษณะการลงทุน

ตาแหน่งทีต่ ั้ง

สิทธิการเช่าที่ดิน อาคารพาณิชย์ และงาน
ระบบสาธารณูปโภคภายในโครงการ
สิทธิการเช่าที่ดิน อาคารพาณิชย์ และงาน
ระบบสาธารณูปโภคภายในโครงการ
สิทธิการเช่าที่ดิน อาคารพาณิชย์ และงาน
ระบบสาธารณูปโภคภายในโครงการ
กรรมสิทธิ์หอ้ งชุดเพื่อการพาณิชย์

จังหวัดอุดรธานี

มูลค่าทรัพย์สินจาก
การประเมินมูลค่า
ประจาปี 2564
1,368.00 ล้านบาท1/

ถนนพระราม 2

750.00 ล้านบาท1/

915.11 ล้านบาท

ซอยสุขมุ วิท 55
401.00 ล้านบาท1/
(ซอยทองหล่อ)
โครงการ โนเบิล โซโล
ซอยสุขมุ วิท 55
238.00 ล้านบาท2/
(ซอยทองหล่อ)
หมายเหตุ: 1/ ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2564 โดย บริษัท ไทยประเมินราคา ลินน์ ฟิ ลลิปส์ จากัด
โดยวิธีรายได้/วิเคราะห์คิดลดกระแสเงินสด (Income Approach)
2/ ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2564 โดย บริษัท เอส. แอล. สแตนดาร์ด แอพไพรซัล จากัด
โดยวิธีรายได้/วิเคราะห์คิดลดกระแสเงินสด (Income Approach)

458.53 ล้านบาท

อสังหาริมทรัพย์
โครงการ ยูดี ทาวน์
โครงการ พอร์โต้ ชิโน่
โครงการ 72 คอร์ทยาร์ด

มูลค่าทีก่ องทรัสต์
เข้าลงทุน
1,458.17 ล้านบาท

225.98 ล้านบาท

1.3. ข้อมูลการประกอบธุรกิจ
1.3.1. ประวัติความเป็ นมา
กองทรัสต์จดั ตัง้ ขึน้ ตามพระราชบัญญัติทรัสต์ฯ เพื่อประโยชน์ในการดาเนินธุรกรรมในตลาดทุน ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
และสานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด โดยมีวัตถุประสงค์ในการออกหลักทรัพย์ประเภทหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
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อสังหาริมทรัพย์ เสนอขายต่อประชาชนตามประกาศที่ ทจ. 49/2555 และนาหน่วยทรัสต์ดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562
กองทรัสต์นาเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยทรัสต์ไปลงทุนในทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์แล้ว ผูจ้ ัดการกองทรัสต์ได้นา
ทรัพย์สินหลักดังกล่าวนีไ้ ปจัดหาผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็ นการให้เช่า การให้ใช้พืน้ ที่ท่ีมีการเรียกเก็บค่าตอบแทน และการให้บริการที่
เกี่ยวข้องกับการเช่า หรือให้ใช้พืน้ ที่ หรือทรัพย์สินที่ให้เช่า ในการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินดังกล่าว ผูจ้ ัดการกองทรัสต์อ าจ
มอบหมายหรือแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) ให้ดาเนินการได้ โดยการมอบหมายหรือแต่งตัง้ จะเป็ นไปตาม
ข้อกาหนดในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ กฎหมาย และประกาศของสานักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง
การดาเนินงานของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ในการจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์จะอยู่ภายใต้การควบคุมและกากับดูแลโดยทรัสตี
เพื่ อ ให้ก ารด าเนิ น งานของผู้จัด การกองทรัส ต์เ ป็ น ไปตามข้อ ตกลงและเงื่ อ นไขแห่ ง สัญ ญาก่ อ ตั้ง ทรัส ต์ และหลัก เกณฑ์ต าม
พระราชบัญญัติทรัสต์ฯ ประกาศอื่น ๆ ที่ออกโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. สานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายอื่น ๆ ที่
เกี่ ย วข้อ ง ทั้ง นี ้ ผู้จัด การกองทรัส ต์จ ะไม่ ด าเนิ น การในลัก ษณะใดที่ เ ป็ น การใช้ก องทรัส ต์เ พื่ อ ประกอบธุ ร กิ จ อื่ น และจะไม่ น า
อสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ออกให้เช่าแก่บุคคลที่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าจะนาอสังหาริมทรัพย์ และสังหาริมทรัพย์
นัน้ ไปใช้ประกอบธุรกิจที่ขดั ต่อศีลธรรมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
กองทรัสต์ได้จดั ตัง้ ขึน้ ตามพระราชบัญญัติทรัสต์ฯ โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด เป็ น ทรัสตีของ
กองทรัสต์ และบริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จากัด เป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 โดยมีเหตุการณ์
ที่มีนยั สาคัญต่อการดาเนินงานของกองทรัสต์ ดังต่อไปนี ้
5 กรกฎาคม 2562
กองทรัสต์ได้ลงนามในสัญญาเข้าลงทุนกับ อุดรพลาซ่า เม็มเบอร์ชิป และดีแลนด์ เพื่อให้ได้มา
ซึ่ง สิ ท ธิ ก ารเช่า ในอสังหาริมทรัพ ย์ ของโครงการ ยูดี ทาวน์ โครงการ 72 คอร์ท ยาร์ด และ
โครงการ พอร์โต้ ชิโน่ มูลค่าการลงทุนประมาณ 2,880 ล้านบาท และแต่งตัง้ ให้ อุดรพลาซ่า
เชษฐโชติ และดีแลนด์ เป็ นผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ของโครงการดังกล่าว (ตามลาดับ)
12 กรกฎาคม 2562
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยมีทนุ จดทะเบียน 2,880 ล้านบาท
28 พฤศจิกายน 2562
กองทรัสต์ลงนามในสัญญาซือ้ ขายห้องชุดในโครงการโนเบิล โซโล กับโนเบิล และ จดทะเบียน
รับโอนกรรมสิทธิ์หอ้ งชุดดังกล่าว รวมถึงสังหาริมทรัพย์ท่ีเกี่ยวข้องจากโนเบิล โดยมีมลู ค่าการ
ลงทุนประมาณ 225.98 ล้านบาท และแต่งตั้งให้ โนเบิล เป็ นผู้บริหารอสัง หาริม ทรัพย์ข อง
โครงการโนเบิล โซโล

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด

หน้า 14/67

บทวิเคราะห์ การปรับโครงสร้างหนีท้ รัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท

AIMCG

โครงสร้างการบริหารจัดการกองทรัสต์สาหรับทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์เข้าลงทุน สามารถสรุ ปได้ตามแผนภาพดังต่อไปนี้

ที่มา: รายงานประจาปี 2563 และ ร่างรายงานประจาปี 2564

1.3.2. รายละเอียดสินทรัพย์ทกี่ องทรัสต์ลงทุน
1.3.2.1. โครงการ ยูดี ทาวน์

โครงการ ยูดี ทาวน์ เปิ ดดาเนินการเมื่อ พ.ศ. 2552 เป็ นศูนย์การค้ากลางแจ้งบนพืน้ ที่ขนาดใหญ่ประมาณ 28 ไร่ มีพืน้ ที่ใช้
สอยทัง้ หมดรวมประมาณ 45,219 ตารางเมตร ตัง้ อยู่ใจกลางจังหวัดอุดรธานี การจราจรสะดวกสบาย สามารถเดินทางเข้าถึงได้ง่าย มี
ความเป็ นเอกลักษณ์ โดยถูกออกแบบให้เข้าถึงความต้องการของผูบ้ ริโภค ทัง้ คนในพืน้ ที่ ชาวต่างชาติ ตลอดจนนักท่องเที่ยว เน้นความ
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ร่มรื่นของธรรมชาติ ให้เป็ นสถานที่ทนั สมัย สาหรับคนที่ตอ้ งการเติมพลังชีวิต ใช้เวลาผ่อนคลาย ทากิจกรรมสังสรรค์ โดยจุดเด่นของ
โครงการ ยูดี ทาวน์ มีรายละเอียดดังนี:้
1. รูปแบบของโครงการทีห่ ลากหลาย ตอบรับกับวัฒนธรรมการใช้ชีวิตของคนอุดรธานีและนักท่องเทีย่ วได้
เป็ นอย่างดี: โครงการ ยูดี ทาวน์ มีพืน้ ที่ให้บริการที่หลากหลาย ได้แก่ ร้านอาหาร ถนนคนเดิน ศูนย์อาหาร ลาน
กิจกรรม พืน้ ที่จดั คอนเสิรต์ ซึ่งตอบรับกับไลฟ์ สไตล์คนอุดรธานีและนั กท่องเที่ยวได้เป็ นอย่างดี มีการจัดวางร้านค้า
ในแต่ละโซนให้สะดวกต่อการเลือกซือ้ สินค้า โดยภายในโครงการสามารถรองรับคนได้ทงั้ ช่วงเวลากลางวันและเวลา
กลางคืน และยังตอบสนองต่อลูกค้าหลายกลุ่ม ทัง้ คนในพืน้ ที่ ชาวต่างชาติ ตลอดจนนักท่องเที่ยวต่าง ๆ นอกจากนี ้
ลักษณะพืน้ ที่เช่าและพืน้ ที่กิจกรรมของโครงการเป็ นพืน้ ที่เปิ ดกว้าง ทาให้สามารถปรับเปลี่ยนกิจกรรมได้ตามความ
ต้องการของผูบ้ ริโภคในอนาคต
2. ทาเลทีต่ ั้งมีศักยภาพตั้งอยู่ในกลางเมืองของจังหวัดอุดรธานี: โครงการ ยูดี ทาวน์ ตัง้ อยู่ในกลางเมืองอุดรธานี
ทาให้สะดวกต่อการเดินทางและการเข้าถึงโครงการ โดยล้อมรอบด้วยถนนสายหลัก 4 สาย ได้แก่ ถนนโพศรี ถนน
ทองใหญ่ ถนนประจักษ์ศิลปาคม และถนนหลังสถานีรถไฟที่สามารถเชื่อมต่อและรองรับการเดินทางทัง้ จากคนใน
จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดใกล้เคียง เช่น ขอนแก่น หนองบัวลาภู เลย หนองคาย สกลนคร นครพนม รวมถึง
ประเทศเพื่อนบ้านอย่าง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว)
3. ผู้เช่าภายในโครงการเป็ นผู้เช่าที่ได้รับความนิยมและสร้างความต้องการในการเข้าถึงโครงการได้เป็ น
อย่างดี: ผูเ้ ช่าในโครงการ ยูดี ทาวน์ เป็ นผูเ้ ช่าที่ได้รบั ความนิยมจากลูกค้าในหลายรู ปแบบ เช่น ผูเ้ ช่าประเภท
ร้านอาหาร ได้แก่ แมคโดนัลด์ เคเอฟซี เดอะพิซซ่าคอมพานี โออิชิบฟุ เฟต์ ผูเ้ ช่าประเภทค้าปลีก ได้แก่ วัตสัน วิลล่า
มาร์เก็ต เทสโก้โลตัส และผูเ้ ช่าประเภทธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน เป็ นต้น
4. คอมมูนิตมี้ อลล์ทใี่ หญ่ทสี่ ุดในจังหวัดอุดรธานี: โครงการ ยูดี ทาวน์ เป็ นศูนย์การค้าที่มีพนื ้ ที่กลางแจ้งและพืน้ ที่
สีเขียวมากที่สดุ ในจังหวัดอุดรธานี ทาให้สามารถตอบสนองความต้องการของคนในจังหวัดอุดรธานีได้เป็ นอย่างดี
รวมถึงกลุ่มนักท่องเที่ยว เนื่องจากเป็ นโครงการที่มีรูปแบบโดดเด่นแตกต่างจากศูนย์การค้าอื่น
5. การออกแบบ Project Identity: ประกอบด้วยหลักการ 3 ข้อคือ
- ผังโครงการไม่มีจุดอับของ Customer Flow และอาคารไม่มีดา้ นหลัง ทาให้สามารถจัดแสดงหน้าร้านได้รอบ
ทิศและง่ายต่อการออกแบบผังร้านค้า
- การจัดตัง้ เป็ นโซนต่าง ๆ ทาให้ลกู ค้าสามารถเข้ามานั่งสบาย เดินสนุก ออกแบบให้มีบรรยากาศ ความต่อเนื่อง
ของภายในและภายนอก เพื่อเป็ นที่พบปะสังสรรค์
- วางแนวความคิดในการออกแบบสถาปั ตยกรรม เพื่อให้ลกู ค้าได้สมั ผัสประสบการณ์ Green and Sustainable
ที่ให้ความสาคัญกับพืน้ ที่ของสวนเป็ นอย่างมาก มีการจัดสรรพืน้ ที่ของต้นไม้ และพืน้ ที่พกั ผ่อน เพื่อให้โครงการ
เป็ นสถานที่ทนั สมัยสาหรับลูกค้าได้ใช้เวลาผ่อนคลาย ทากิจกรรมสังสรรค์ เป็ นแหล่งช้อปปิ ้ง ไลฟ์ สไตล์ และ
การพักผ่อนที่ใกล้ชิดธรรมชาติ
6. ประสบการณ์ของผู้บริหารโครงการ: อุดรพลาซ่า เจ้าของและผูก้ ่อตัง้ โครงการ ยูดี ทาวน์ เป็ นคนท้องถิ่นใน
จังหวัดอุดรธานี และมีประสบการณ์ในการบริหารโครงการยูดี ทาวน์ มาอย่างยาวนาน นับ ตัง้ แต่ พ.ศ. 2552 และ
ด้วยความชานาญในท้องที่ของผูบ้ ริหาร ทาให้โครงการ ยูดี ทาวน์ สามารถเติบโตและปรับตัวด้วยความเข้าใจใน
พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคและการทาธุรกิจในท้องที่ตวั เมืองได้เป็ นอย่างดี
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1.3.2.2. โครงการ พอร์โต้ ชิโน่

โครงการ พอร์โต้ ชิโน่ เป็ นศูนย์การค้าประเภทคอมมูนิตีม้ อลล์ (Community Mall) เปิ ดดาเนินการใน พ.ศ. 2555 โดยมีเนือ้ ที่
ประมาณ 15 ไร่ ตัง้ อยู่บนถนนพระราม 2 เพื่อเป็ นแหล่งท่องเที่ยวใหม่สาหรับคนในจังหวัดสมุทรสาคร และเป็ นจุดพักระหว่างทาง
(Rest Area) ส าหรับ นัก ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ดิ น ทางออกจากกรุ ง เทพมหานคร ไปยัง แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วในจัง หวัด ใกล้เ คี ย ง เช่ น จัง หวัด
สมุทรสงคราม จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ เป็ นต้น โดยโครงการ พอร์โต้ ชิโน่ มีจดุ เด่น ดังนี ้
1. ทาเลที่ต้งั โครงการมีศักยภาพ: โครงการ พอร์โต้ ชิโน่ ตัง้ อยู่บริเวณริมถนนพระราม 2 ช่วงหลักกิโลเมตรที่ 25 ฝั่ ง
ถนนขาออกจากกรุ งเทพมหานคร มุ่งหน้าไปยังจังหวัดทางภาคใต้ ในพืน้ ที่ตาบลนาดี อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมีระยะห่างจากตัวเมืองสมุทรสาคร (เทศบาลสมุทรสาคร) ประมาณ 3.5 กิโลเมตร และใกล้
กับย่านมหาชัย ซึ่งเป็ นบริเวณที่มีคนอยู่หนาแน่นของจังหวัดสมุทรสาคร โดยที่ตงั้ โครงการสามารถเข้า -ออกได้
โดยตรงจากถนนพระรามที่ 2 เป็ นสายหลัก ทาให้โครงการพอร์โต้ ชิโน่ เป็ นศูนย์การค้าคอมมูนิตมี ้ อลล์สาหรับคนใน
พืน้ ที่จงั หวัดสมุทรสาคร และจังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดนครปฐม ที่มีคนอยู่อาศัยหนาแน่น
นอกจากนี ้ จากจุดเด่นด้านทาเลที่ตงั้ ทาให้โครงการ พอร์โต้ ชิโน่ ยังเป็ นจุดพักระหว่างทาง (Rest Area and Food
Oasis of Mahachai) และจุดให้บริการสาหรับผูท้ ่ีเดินทางไปยังเส้นทางภาคตะวันตกและภาคใต้ โดยโครงการมี
ร้านอาหารลักษณะ Drive Through บริเวณด้านหน้า ของโครงการ ซึ่งเป็ นการส่งเสริมให้เป็ นจุดพักรถที่สมบูรณ์
เหนือจุดพักรถอื่น ๆ บนถนนพระราม 2 ระหว่างเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว ที่ได้รบั ความนิยม เช่น ชะอา หัวหิน
เป็ นต้น
2. ตัวอาคารทีถ่ ูกออกแบบให้โดดเด่นมีเอกลักษณ์: โครงการ พอร์โต้ ชิโน่ เป็ นศูนย์การค้าประเภทไลฟ์ สไตล์มอลล์
(Lifestyle Mall) แห่ ง แรกในย่ า นมหาชัย เป็ น โครงการที่ มี รู ป แบบอาคารและการจัด วางรู ป แบบโครงการที่ มี
เอกลักษณ์โดดเด่น สอดคล้องกับการเป็ นเมืองท่าหรือเมืองประมงของมหาชัย ทาให้โครงการมีความเป็ นเอกลักษณ์
เป็ นที่จดจาและมีประเภทผูเ้ ช่าที่เป็ นที่นิยมของตลาด
3. ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้หลากหลาย: โครงการ พอร์โต้ ชิโน่ ถูก
ออกแบบและบริหารจัดการโครงการให้สามารถรองรับกลุ่มลูกค้าได้ โดยไม่จากัดเพียงผูพ้ กั อาศัยในบริเวณโดยรอบ
โครงการ แต่ยงั รวมถึงนักท่องเที่ยวที่มีศกั ยภาพในการใช้จ่ายตัง้ แต่ระดับกลางถึงบนที่มีไลฟ์ สไตล์และชอบความ
ทันสมัย ดังนั้น โครงการ พอร์โต้ ชิโน่ จึงไม่ได้เป็ นแค่ศูนย์กลางของชุมชนที่สามารถรองรับผูพ้ ักอาศัยในบริเวณ
ใกล้เคียงที่มีกาลังซือ้ สูงเท่านัน้ แต่ยงั เป็ นจุดพักรถสาหรับนักท่องเที่ยวหรือผูท้ ่เี ดินทางผ่านไปยังจังหวัดทางภาคใต้
อีกด้วย
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4. รู ปแบบของโครงการที่พร้ อมปรั บเปลี่ยนตามความต้องการของผู้บริโภค: โครงการ พอร์โต้ ชิโน่ จัดเป็ น
โครงการที่ตอบสนองความต้องการของคนในพืน้ ที่ได้เป็ นอย่างดีรวมถึงอุปสงค์ของโครงการที่มีแนวโน้มขยายตัว
เพิ่มขึน้ ประกอบกับโครงการที่มีการบริหารจัดการที่ดี โดยเฉพาะการจัดแบ่งพืน้ ที่เช่าและการวางแผนสัดส่วน
ประเภทผูเ้ ช่าให้มีการกระจายตัวอย่างเหมาะสม รวมถึงมีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง สิ่งเหล่านี ้
ต่างมีส่วนช่วยสนับสนุนให้โครงการ พอร์โต้ ชิโน่ เป็ นโครงการที่มีศกั ยภาพ สามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องใน
อนาคต
5. ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของผู้พัฒนาโครงการ: โครงการ พอร์โต้ ชิโน่ บริหารงานโดย ดีแลนด์ ที่เป็ น
ผู้พัฒ นาอสัง หาริมทรัพ ย์ ทั้ง โครงการบ้านจัด สรรที่เ ป็ น ที่ รู จ้ ัก กัน ดีในย่ านมหาชัย โครงการ พอร์โต้ โก ที่ เ ป็ น
ศูนย์การค้าไลฟ์ สไตล์และเป็ นจุดพักรถในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งห่างจากโครงการ
พอร์โต้ ชิโน่ ประมาณ 15 กิโลเมตร จึงมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาและบริหารโครงการ รวมถึงมีความเข้าใจใน
พฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าได้เป็ นอย่าง
1.3.2.3. โครงการ 72 คอร์ทยาร์ด

โครงการ 72 คอร์ทยาร์ด เปิ ดดาเนินการเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 บริหารงานโดยเม็มเบอร์ชิป ตัง้ อยู่ท่ีซอยสุขุมวิท 55
(ซอยทองหล่อ) ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เป็ นไลฟ์ สไตล์มอลล์ (Lifestyle Mall) ใจกลางทองหล่อที่
เพียบพร้อมด้วยการคมนาคมและสาธารณูปโภค ซึ่งรวบรวมร้านอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage) ทัง้ หมด 8 ร้าน เพื่อเป็ น
จุดหมายในการพบปะและสังสรรค์ โดยมีกิจกรรมหลัก คือ การรับประทานอาหาร ซึ่งโครงการ 72 คอร์ทยาร์ด มีจดุ เด่นดังนี ้
1. ทาเลทีต่ ั้งโครงการมีศักยภาพ: ที่ตงั้ ของโครงการ 72 คอร์ทยาร์ด อยู่ติดถนนซอยสุขมุ วิท 55 หรือที่รูจ้ กั กันในนาม
ของซอยทองหล่อ เป็ นพืน้ ที่ท่มี ีการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานที่สมบูรณ์และอยู่ในบริเวณศูนย์กลางธุรกิจ เป็ นพืน้ ที่ท่ี
ค่อนข้างเป็ นที่รูจ้ กั สาหรับนักท่องเที่ยวทัง้ ชาวไทยและชาวต่างชาติ มีการคมนาคมสะดวกสบาย ง่ายต่อการเข้าถึง
โครงการ และมีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นในบริเวณพืน้ ที่โดยรอบ ซึ่งสิ่งเหล่านี ้ เป็ นปั จจัยบวกที่สนับสนุนอุป
สงค์ของโครงการ 72 คอร์ทยาร์ด
2. การออกแบบและลักษณะทีโ่ ดดเด่น: โครงการ 72 คอร์ทยาร์ด ได้รบั การออกแบบร่วมโดย บริษัทสถาปนิกชื่อดัง
จากประเทศอังกฤษ ตัวอาคารถูกออกแบบให้มีลกั ษณะเฉพาะตัวที่โดดเด่นในรูปแบบคล้ายกล่องสีดาพืน้ ผิวฟาชาด
ตกแต่งด้วย Terrazzo ที่ช่วยเสริมให้ดีไซน์ดูแปลกใหม่สะดุดตา สามารถมองเห็นได้จากระยะไกล ซึ่งเป็ นการ
ออกแบบให้เป็ นแหล่งพบปะสังสรรค์ยามเย็นถึงกลางคืน
บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด
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3. พืน้ ที่เช่าตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ: โครงการ 72 คอร์ทยาร์ด เป็ นโครงการที่มีพืน้ ที่ให้เช่าส่วน
ใหญ่เป็ นร้านอาหาร ซึ่งตอบสนองต่อความต้องการของผูค้ นในย่านทองหล่อ ซึ่งทองหล่อเป็ นจุดหมายของการ
พบปะและสังสรรค์สาหรับกลุ่มคนที่มีอานาจจับจ่ายใช้สอยในระดับสูง โดยมีกิจกรรมหลักเป็ นการกินดื่มสังสรรค์
ซึ่งโดยรวมแล้ว โครงการ 72 คอร์ทยาร์ดเป็ นโครงการที่ถกู ออกแบบมาให้ตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในพืน้ ที่
4. ประสบการณ์ของผู้บริหารโครงการ: โครงการ 72 คอร์ทยาร์ด บริหารงานโดยเม็มเบอร์ชิปที่มีผถู้ ือหุน้ เป็ นกลุ่ม
ธุรกิจของตระกูลเชษฐโชติศกั ดิ์ ซึ่งมีประสบการณ์และความสามารถเป็ นที่ยอมรับในธุรกิจสื่อและความบันเทิง จึงมี
ความเข้าใจตลาดและความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รวมทั้งมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนรู ปแบบ
โครงการให้เข้ากับความต้องการของผูบ้ ริโภคในอนาคต
1.3.2.4. โครงการ โนเบิล โซโล

โครงการ โนเบิล โซโล เป็ นห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ จานวน 6 ยูนติ มีพนื ้ ที่รวมประมาณ 1,423.72 ตารางเมตร ซึ่งตัง้ อยู่ท่ซี อย
สุขมุ วิท 55 (ซอยทองหล่อ) โดยมีจดุ เด่นของโครงการ ดังนี ้
1. ทาเลที่ตั้งโครงการมีศักยภาพ: โครงการ โนเบิล โซโล ตัง้ อยู่ท่ซี อยสุขมุ วิท 55 (ซอยทองหล่อ) ซึ่งเป็ นทาเลที่มีศกั
ภาพแห่งหนึ่งในย่านศูนย์กลางทางธุรกิจ ที่เพียบพร้อมด้วยการคมนาคมและสาธารณูปโภค มีความหนาแน่นและ
ความต้องการในการหาพืน้ ที่เพื่อประกอบการพาณิชยกรรม และมีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นในบริเวณพืน้ ที่
โดยรอบ
2. ขนาดพืน้ ที่จอดรถที่เอื้อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์: โครงการ โนเบิล โซโล มีพืน้ ที่หอ้ งรวมประมาณ 907.72
ตารางเมตร โดยมีพืน้ ที่จอดรถรวม 516 ตารางเมตร สามารถรองรับรถได้ประมาณ 43 คัน ซึ่งถือเป็ นสัดส่วนพืน้ ที่
จอดรถที่สงู มากเมื่อเปรียบเทียบกับห้องชุดโดยทั่วไป ที่จะมีพนื ้ ที่จอดรถ 1 คันต่อพืน้ ที่หอ้ ง 120 ตารางเมตร เท่านัน้
ทาให้โครงการมีความโดดเด่น เนื่องจากมีพืน้ ที่จอดรถที่กว้างขวาง ซึ่งเป็ นสิ่งจานวยความสะดวกที่จาเป็ นสาหรับ
ผูป้ ระกอบการในทาเลพืน้ ที่เดียวกัน
3. ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของผู้พัฒนาโครงการ: โครงการ โนเบิล โซโล บริหารงานโดยโนเบิล เป็ น
ผูพ้ ฒ
ั นาโครงการห้องชุด โนเบิล โซโล รวมถึงการบริหารจัดการโครงการและจัดหาผูเ้ ช่าพืน้ ที่ จึงมีความเข้าใจและ
บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด
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ความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการผูเ้ ช่าพื ้นที่ ตลอดจนมีความสัมพันธ์อนั ดีกับนิติบุคคลอาคารชุดของโครงการ
โนเบิล โซโล ชุดปั จจุบนั ซึ่งจะทาให้การดูแลรักษาทรัพย์สินในโครงการ โนเบิล โซโล เป็ นไปได้อย่างดีและต่อเนื่อง
1.3.3. รายละเอียดมูลค่าทรัพย์สินจากรายงานการประเมินมูลค่าครั้งล่าสุด
บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน บริษัท ไทยประเมินราคา ลินน์ ฟิ ลลิปส์ จากัด และ บริษัท เอส.แอล. สแตนดาร์ด แอพไพรซัล
จากัด ซึ่งเป็ นผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ใช้หลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยวิธี
รายได้/วิเคราะห์คิดลดกระแสเงินสด (Income Approach) ในการกาหนดมูลค่าทรัพย์สิน ซึ่งเป็ นการประมาณการงบกระแสเงินสด
ตลอดอายุสญ
ั ญาเช่าคงเหลือ โดยวิธีดงั กล่าวเป็ นการพิจารณาประมาณการรายได้ของทรัพย์สินที่คาดว่าจะสามารถสร้า งรายได้ใน
อนาคต โดยสามารถสรุปสมมติฐานสาคัญในการประเมินมูลค่า ดังนี:้
รายละเอียด
วิธีการประเมินมูลค่า
ระยะเวลาโครงการคงเหลือ

UD Town
72 Courtyard
วิธีรายได้/วิเคราะห์คิดลดกระแสเงินสด (Income Approach)
สัญญาระยะยาว: 18.42 ปี
สัญญาระยะสัน้ : 1.08 ปี
10.83 ปี

วันทีป่ ระเมิน
1 ธันวาคม 2564
มูลค่าทรัพย์สินทีป่ ระเมิน
1,368,000,000 บาท
สมมติฐานการประมาณการทีส่ าคัญ
อัตราการเช่าพืน้ ที่
พืน้ ที่คา้ ปลีกมีไว้เพื่อปล่อย
เช่า
ปี ที่ 1-2: 86% สาหรับพืน้ ที่
เช่า Fixed Rent Shop และ
99% สาหรับพืน้ ที่เช่า GP
Shop
ปี ที่ 3 – สิน้ สุดการคาดการณ์:
90% สาหรับพืน้ ที่เช่า Fixed
Rent Shop และ 98%
สาหรับพืน้ ที่เช่า GP Shop
พืน้ ที่เช่ากลับจากกองทรัสต์ :
100%

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด

1 ธันวาคม 2564
401,000,000 บาท
ปี ที่ 1-2 : 100%
ปี ที่ 3: 98%
ปี ที่ 4-สิน้ สุดการคาดการณ์
95%

Porto Chino

27.58 ปี
1 ธันวาคม 2564
750,000,000 บาท
พืน้ ที่คา้ ปลีกมีไว้เพื่อปล่อย
เช่า
ปี ที่ 1: 50% สาหรับพืน้ ที่เช่า
Fixed Rent Shop และ 97%
สาหรับพืน้ ที่เช่า GP Shop
ปี ที่ 2: 60% สาหรับพืน้ ที่เช่า
Fixed Rent Shop และ 97%
สาหรับพืน้ ที่เช่า GP Shop
ปี ที่ 3: 70% สาหรับพืน้ ที่เช่า
Fixed Rent Shop และ 97%
สาหรับพืน้ ที่เช่า GP Shop
ปี ที่ 4: 75% สาหรับพืน้ ที่เช่า
Fixed Rent Shop และ 97%
สาหรับพืน้ ที่เช่า GP Shop
ปี ที่ 5 -10: 80% สาหรับพืน้ ที่
เช่า Fixed Rent Shop และ
97% สาหรับพืน้ ที่เช่า GP
Shop
ปี ที่ 11 – สิน้ สุดการ
คาดการณ์: 80% สาหรับ
พืน้ ที่เช่า Fixed Rent Shop
และ 96% สาหรับพืน้ ที่เช่า
GP Shop

Noble Solo
10 ปี โดยกาหนดให้มีการคิด
มูลค่าภายหลังปี ที่สนิ ้ สุดการ
คาดการณ์ (Terminal Value)
1 สิงหาคม 2564
238,000,000 บาท
พืน้ ที่คา้ ปลีกมีไว้เพื่อปล่อย
เช่า
ปี ที่ 1: 87%
ปี ที่ 2: 52%
ปี ที่ 3-5: 56%
ปี ที่ 6: 65%
ปี ที่ 7 - สิน้ สุดการคาดการณ์:
92%
พืน้ ที่จอดรถมีไว้เพื่อปล่อย
เช่า : 90%
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UD Town

72 Courtyard

อัตราการเติบโตของค่าเช่า

พืน้ ที่คา้ ปลีกมีไว้เพื่อปล่อย
เช่า ในพืน้ ที่สญ
ั ญาระยะยาว
- GP Shop ปรับขึน้ 10% ใน
ปี ที่ 2 หลังจากนัน้ ประมาณ
การเพิ่มขึน้ 3% ทุกปี
- Fixed Rent Shop ปรับขึน้
ปรับขึน้ 10% ทุก 3 ปี
พืน้ ที่คา้ ปลีกมีไว้เพื่อปล่อย
เช่า ในพืน้ ที่สญ
ั ญาระยะสัน้
- GP Shop ปรับขึน้ 10% ใน
ปี ที่ 2 หลังจากนัน้ ประมาณ
การเพิ่มขึน้ 3% ทุกปี
- Fixed Rent Shop ปรับขึน้
10% ทุก 3 ปี
พืน้ ที่เช่ากลับจากกองทรัสต์
อัตราค่าเช่าเป็ นไปตาม
สัญญา

อัตราค่าเช่าเป็ นไปตาม
สัญญา โดยปรับขึน้ 10% ทุก
3 ปี

รายได้อื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
และบารุงรักษา

ประมาณร้อยละ 12 ของ
รายได้รวม
ร้อยละ 10

ประมาณร้อยละ 12 ของ
รายได้รวม
ร้อยละ 10

อัตราคิดลด (Discount Rate)
เงินสารองสาหรับการ
ร้อยละ 1.5 ของรายได้รวม
ร้อยละ 1.5 ของรายได้รวม
ปรับปรุงอาคารในอนาคต
ที่มา: รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ประจาปี 2564

Porto Chino
พืน้ ที่เช่ากลับจากกองทรัสต์ :
100%
พืน้ ที่คา้ ปลีกมีไว้เพื่อปล่อย
เช่า ในพืน้ ที่สญ
ั ญาระยะยาว
- GP Shop สิน้ สุด 27
ก.พ.75 ปรับขึน้ 10% ในปี ที่
2 หลังจากนัน้ ประมาณการ
เพิ่มขึน้ 3% ทุกปี
- GP Shop สิน้ สุด 30 มิ.ย.
82 ปรับขึน้ 10% ในปี ที่ 2
หลังจากนัน้ ประมาณการ
เพิ่มขึน้ 3% ทุกปี
พืน้ ที่คา้ ปลีกมีไว้เพื่อปล่อย
เช่า ในพืน้ ที่สญ
ั ญาระยะสัน้
- GP Shop ปรับขึน้ 10% ใน
ปี ที่ 2 หลังจากนัน้ ประมาณ
การเพิ่มขึน้ 3% ทุกปี
พืน้ ที่คา้ ปลีกมีไว้เพื่อปล่อย
เช่า ในพืน้ ที่เช่า Fixed Rent
Shop
- ปรับขึน้ 10% ทุก 3 ปี
พืน้ ที่เช่ากลับจากกองทรัสต์
อัตราค่าเช่าเป็ นไปตาม
สัญญา
ประมาณร้อยละ 19 ของ
รายได้รวม
ร้อยละ 10
ร้อยละ 1.5 ของรายได้รวม

AIMCG
Noble Solo

พืน้ ที่คา้ ปลีกมีไว้เพื่อปล่อย
เช่า
อัตราค่าเช่าเป็ นไปตาม
สัญญา โดยปรับขึน้ 12% ทุก
3 ปี โดยคานวณเริ่มจาก
อัตราค่าเช่าปี ฐาน ณ ปี ที่ 1 ที่
1,500 บาท/ตร.ม./เดือน
พืน้ ที่จอดรถมีไว้เพื่อปล่อย
เช่า
ปรับขึน้ 12% ทุก 3 ปี โดย
คานวณเริ่มจากอัตราค่าเช่าปี
ฐาน ณ ปี ที่ 1 ที่ 2,200 บาท/
ตร.ม./เดือน

ประมาณร้อยละ 6 ของ
รายได้รวม
ร้อยละ 8
ร้อยละ 1 ของรายได้รวม

1.4. ผู้ถือหน่วยทรัสต์และโครงสร้างการจัดการของกองทรัสต์
1.4.1. ผู้ถือหน่วยทรัสต์
ทรัสต์เ พื่ อ การลงทุน ในสิ ท ธิ ก ารเช่าอสังหาริมทรัพ ย์ เ อไอเอ็ ม คอมเมอร์เ ชียล โกรท มี ทุน จดทะเบีย นช าระแล้ว จานวน
2,880,000,000.00 บาท แบ่งเป็ นจานวนหน่วยทัง้ หมด 288,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10.00 บาท
กลุ่มผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565
ลาดับ
1.
2.
3.
4.

ผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่
บริษัท อลิอนั ซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
บริษัท อุดรพลาซ่า จากัด
นายพิบลู ศักดิ์ ไกรศักดิ์ดาวัฒน์

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด

จานวนหน่วย
45,000,000
12,150,000
12,100,000
11,519,100

ร้อยละ
15.63
4.22
4.20
4.00
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5.
6.
7.
8.
9.
10.

ผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
นายสมชาติ โสตธิมยั
มูลนิธิสขุ โุ ม
นาย อนันต์ ระวีแสงสูรย์
บริษัท อลิอนั ซ์ อยุธยา แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
รวมผูถ้ ่อื หน่วยทรัสต์ 10 รายแรก
รวมผูถ้ ่อื หน่วยทรัสต์รายอื่น
รวมทัง้ หมด

จานวนหน่วย
9,076,600
5,000,000
3,600,000
3,500,000
3,300,000
2,010,500
107,256,200
180,743,800
288,000,000

AIMCG

ร้อยละ
3.15
1.74
1.25
1.22
1.15
0.70
37.24
62.76
100.00

ที่มา: SET

1.4.2. ผู้จัดการกองทรัสต์
บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จากัด ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ เป็ นบริษัทจากัดซึ่งจดทะเบียนจัดตัง้ ขึน้ ใน
ประเทศไทย เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อปฏิบตั ิหน้าที่บริหารจัดการกองทรัสต์โดยเฉพาะ โดย AIM ได้รบั
ความเห็นชอบเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์จากสานักงาน ก.ล.ต. แล้วเมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
ชื่อผู้จัดการกองทรัสต์
ทีต่ ั้งสานักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์
ทุนจดทะเบียน
ทุนชาระแล้ว
ที่มา: ผูจ้ ดั การกองทรัสต์

บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมเนจเม้นท์ จากัด
เลขที่ 93/1 อาคารจี พี เ อฟ วิ ท ยุ อาคารบี ชั้ น 8 ห้อ ง 803 ถนนวิ ท ยุ แขวงลุ ม พิ นี เขตปทุ ม วัน
กรุงเทพมหานคร
0105561149881
02-254-0441-2
02-254-0443
www.aimcgreit.com
10,000,000 บาท
10,000,000 บาท

1.4.3. โครงสร้างการจัดการของผู้จดั การกองทรัสต์
โครงสร้างองค์กรของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ประกอบด้วย 6 ฝ่ ายงานหลัก อันได้แก่ ฝ่ ายพัฒ นาธุรกิจ ฝ่ ายการเงินและนักลงทุน
สัมพันธ์ ฝ่ ายบัญชี ฝ่ ายบริหารอสังหาริมทรัพย์ ฝ่ ายกฎหมายและกากับการปฏิบตั ิงาน และฝ่ ายตรวจสอบภายใน ดังนี ้

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด

หน้า 22/67

บทวิเคราะห์ การปรับโครงสร้างหนีท้ รัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท

AIMCG

ที่มา: ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
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1.4.4. คณะกรรมการของผู้จดั การกองทรัสต์
รายชื่อคณะกรรมการของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ลาดับ
1

ชื่อและสกุล
นายธนะชัย สันติชยั กูล

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด

ตาแหน่ง
วุฒิการศึกษาและการอบรม
ประธาน
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) คณะ
กรรมการและ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
กรรมการอิสระ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรชัน้ สูงด้านสอบบัญชี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต (ต้นทุน) คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชีจฬุ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยสาหรับผูบ้ ริหารระดับสูง
(ปปร. รุน่ ที่ 11) สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงสถาบัน
วิทยาการตลาดทุน (วตท. รุน่ ที่ 1)
สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) รุน่ ที่ 18/2002 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทางาน
- บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหำชน)
ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอิสระ (2564 - ปัจจุบนั )
- สภำวิชำชีพบัญชี ในพระบรมรำชูปถัมภ์
กรรมกำรในคณะกรรมกำรวิชำชีพบัญชีดำ้ นกำรบัญชี
บริหำร (2563 - ปัจจุบนั )
- บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอิสระ (2561 – ปัจจุบนั )
- บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ (2561 ปัจจุบนั )
- บริษัท สำลี่ พริน้ ติง้ จำกัด (มหำชน)
กรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ ดั กำร (2561 - ปัจจุบนั )
- บริษัท สยำมซินดิเคทเทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)
ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอิสระ (2560 - ปัจจุบนั )
- บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอิสระ (2559 - ปัจจุบนั )
- บริษัท อีสเทิรน์ โพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ (2556 ปัจจุบนั )
- บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
(มหำชน)
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ (2556 ปัจจุบนั )
- สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษำกลุ่มอุตสำหกรรมกำรพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์
กระดำษ (2555 - ปัจจุบนั )
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ลาดับ
2

ชื่อและสกุล
นายไพสิฐ แก่นจันทร์

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด

ตาแหน่ง
กรรมการ

วุฒิการศึกษาและการอบรม
- ปริญญาโท Executive MBA
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท Development
Administration,
Western Michigan University, Michigan
สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท Political Science
Western Michigan University, Michigan
สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Risk Management Committee
Program (RMP) รุน่ ที่ 4/2014 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Role of the Compensation Committee
Program (RCC) รุน่ ที่ 18/2014 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Role of the Nomination and
Governance Committee Program
(RNG) รุน่ ที่ 6/2014 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Advanced Audit Committee Program
(AACP) รุน่ ที่ 13/2013 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Certificate in Hotel Real Estate
Investment & Asset Management
2008, Cornell University สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) รุน่ ที่ 56/2005 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- นักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม
(นมธ.) รุน่ ที่ 1

AIMCG

ประสบการณ์การทางาน
- บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ (2563 ปัจจุบนั )
- บริษัท หลักทรัพย์ บียอนด์ จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริหาร (2563 - ปัจจุบนั )
- บริษัท 168 ลักกีเ้ ทรด จากัด
กรรมการ (2562 - ปัจจุบนั )
- บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จากัด
กรรมการ (2561 - ปัจจุบนั )
- บริษัท หลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน)
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (2563 ปัจจุบนั )
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
(2560 – 2563)
- บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จากัด
กรรมการ (2559 - ปัจจุบนั )
- Hospitality Advisory Services (Thailand)
ผูก้ ่อตัง้ และผูใ้ ห้คาปรึกษาหลัก (Principal) (2553 ปัจจุบนั )
- บริษัท พราว เรียลเอสเตท จากัด (มหาชน)
กรรมการผูจ้ ดั การ (2562 – 2563)
- Marriott Hotels & Resorts Asia
หัวหน้าคณะผูแ้ ทนการพัฒนาโรงแรมประจาประเทศ
ไทย (Chief Representative Hotel Development
Thailand) (2553 - 2555)
- TCC Hotel Group & TCC Land Development
SEVP & Chief Investment/Operation Officer (2550 2552)
- บริษัท แกรนด์ แอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
(มหาชน)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ (2539 - 2549)
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3

ชื่อและสกุล
เรืออากาศโทศุภกร จันทศาศ
วัต

4

นายอมร จุฬาลักษณานุกลู

กรรมการ

5

นายจรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ

กรรมการ

ตาแหน่ง
วุฒิการศึกษาและการอบรม
กรรมการอิสระ - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
(IOD)

- ปริญญาโท บริหารการจัดการ (MBA)
Ashland University สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ระหว่าง
ประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) รุน่ ที่ 204/2015 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ปริญญาโท (เกียรตินิยม) บริหารธุรกิจ
(MBA) สาขาการบริหารการเงิน
Lubin School of Business, Pace
University, New York สหรัฐอเมริกา
- Diploma in Finance University of
California, Berkeley สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
และการธนาคาร
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) รุน่ ที่ 253/2018 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ที่มา: รายงานประจาปี 2563 และ ร่างรายงานประจาปี 2564

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด
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ประสบการณ์การทางาน
- บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จากัด
กรรมการอิสระ (2561 – ปัจจุบนั )
- บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จากัด
กรรมการอิสระ (2560 - ปัจจุบนั )
- ห้างหุน้ ส่วนจากัด สยามอุปกรณ์เครือ่ งเย็น
หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ (2558 - ปัจจุบนั )
- บริษัท ทูโฟร์ทรี จากัด
ที่ปรึกษา (2553 - ปัจจุบนั )
- บริษัท อวานการ์ด แคปปิ ตอล จากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ (2549 - 2553)
- บริษัท เทิรน์ อะราวด์ จากัด
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ (2545 - 2549)
- บริษัท เงินทุนสินเอเชีย จากัด (มหาชน)
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ (2542 - 2545)
- คาเซนอฟ เอเซีย ลิมิเตด
ผูจ้ ดั การ (2541 - 2542)
- บริษัท บิลท์ แลนด์ จากัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ (2562 ปัจจุบนั )
- บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จากัด
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการ (2561 ปัจจุบนั )
- บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จากัด
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการ (2559 ปัจจุบนั )
- บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ (2557 - 2559)
- ธนาคาร ไทยธนาคาร จากัด (มหาชน) / ธนาคาร ซี
ไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
- บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ และผูอ้ านวยการฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
(2561 - ปัจจุบนั )
- บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ และผูอ้ านวยการฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
(2560 - ปัจจุบนั )
- บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จากัด
ผูจ้ ดั การทั่วไปและผูอ้ านวยการฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
(2558 - 2559)
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ผูอ้ านวยการ – ผูจ้ ดั การธุรกิจสัมพันธ์ (2556 - 2558)
- ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิง้ คอร์ปอเรชั่น
ผูอ้ านวยการ – ผูจ้ ดั การธุรกิจสัมพันธ์ (2552 - 2556)
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1.4.5. คณะผู้บริหารของผู้จัดการกองทรัสต์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผูจ้ ดั การกองทรัสต์มีผบู้ ริหาร จานวน 5 ท่าน ดังนี ้
ลาดับ
1
2
3
4
5

ชื่อและสกุล
สัญชาติ
นายอมร จุฬาลักษณานุกลู
ไทย
นายจรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ
ไทย
นายธนาเดช โอภาสยานนท์
ไทย
นางสาวญาณิชศา ชาติวฒ
ุ ิกอบกุล
ไทย
นายพงษ์ธร สุจีรพันธ์
ไทย
ที่มา: รายงานประจาปี 2563 และ ร่างรายงานประจาปี 2564

ตาแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
กรรมการผูจ้ ดั การ และผูอ้ านวยการฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
ผูอ้ านวยการฝ่ ายกฎหมายและกากับการปฏิบตั ิงาน
ผูอ้ านวยการฝ่ ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชี

1.4.6. ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้แต่งตัง้ บุคคลภายนอกเป็ นผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ของทรัพย์สินในโครงการที่กองทรัสต์เข้าลงทุน โดยมี
ข้อมูลสาคัญสรุปได้ ดังนี ้
ชื่อผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ทีต่ ั้งสานักงานใหญ่
โครงสร้างผู้ถือหุ้น1/

บริษัท อุดรพลาซ่า จากัด
45/5 ถนนทองใหญ่ ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
1. นายภาสกร วีรชาติยานุกลู มีสดั ส่วนการถือหุน้ ที่รอ้ ยละ 37.18
2. นางสาวอภิชา วีรชาติยานุกลู มีสดั ส่วนการถือหุน้ ที่รอ้ ยละ 37.18
3. นายธนกร วีรชาติยานุกลู มีสดั ส่วนการถือหุน้ ที่รอ้ ยละ 12.82
4. นางมลฑาทิพย์ บัวชุม มีสดั ส่วนการถือหุน้ ที่รอ้ ยละ 12.82
เลขทะเบียนบริษัท
0415547000058
โทรศัพท์
042-932-998
ทุนจดทะเบียน
390,000,000 บาท
ทุนชาระแล้ว
390,000,000 บาท
หมายเหตุ: 1/ ข้อมูล ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
ที่มา : รายงานประจาปี 2563 และ ร่างรายงานประจาปี 2564
ชื่อผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ทีต่ ั้งสานักงานใหญ่
โครงสร้างผู้ถือหุ้น1/

บริษัท ดี-แลนด์ พร็อพเพอร์ตี ้ จากัด
99/10-14 หมู่ที่ 4 ถนนเอกชัย ตาบลโคกขาม อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
1. นางสุวรรณา ปัญญาสาคร มีสดั ส่วนการถือหุน้ ที่รอ้ ยละ 26.44
2. นายวัลลภ โพธิเพียรทอง มีสดั ส่วนการถือหุน้ ที่รอ้ ยละ 7.27
3. นายเพิ่มเกียรติ โพธิเพียรทอง มีสดั ส่วนการถือหุน้ ที่รอ้ ยละ 5.82
4. นายวันชัย โพธิเพียรทอง มีสดั ส่วนการถือหุน้ ที่รอ้ ยละ 5.82
5. นายสมชาย โพธิเพียรทอง มีสดั ส่วนการถือหุน้ ที่รอ้ ยละ 5.82
เลขทะเบียนบริษัท
0745552003164
โทรศัพท์
034-119-199
ทุนจดทะเบียน
150,000,000 บาท
ทุนชาระแล้ว
150,000,000 บาท
หมายเหตุ: 1/ ข้อมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 2564
ที่มา : รายงานประจาปี 2563 และ ร่างรายงานประจาปี 2564

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด
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ชื่อผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ทีต่ ้งั สานักงานใหญ่

บริษัท เชษฐโชติ จากัด
27 อาคารอาร์เ อสกรุ๊ ป ทาวเวอร์ เอ ชั้น 11 ถนนประเสริ ฐ มนู กิ จ แขวงเสนานิ ค ม เขตจตุ จั ก ร
กรุงเทพมหานคร
1/
โครงสร้างผู้ถือหุ้น
1. นายเชษฐ เชษฐโชติศกั ดิ์ มีสดั ส่วนการถือหุน้ อยู่ที่รอ้ ยละ 25
2. นายโชติ เชษฐโชติศกั ดิ์ มีสดั ส่วนการถือหุน้ อยู่ที่รอ้ ยละ 25
3. นางสุจิรา เชษฐโชติศกั ดิ์ มีสดั ส่วนการถือหุน้ อยู่ที่รอ้ ยละ 25
4. นายสุรชัย เชษฐโชติศกั ดิ์ มีสดั ส่วนการถือหุน้ อยู่ที่รอ้ ยละ 25
เลขทะเบียนบริษัท
0105554038670
โทรศัพท์
02-938-5353
ทุนจดทะเบียน
300,000,000 บาท
ทุนชาระแล้ว
300,000,000 บาท
หมายเหตุ: 1/ ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
ที่มา : รายงานประจาปี 2563 และ ร่างรายงานประจาปี 2564
ชื่อผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ทีต่ ั้งสานักงานใหญ่
โครงสร้างผู้ถือหุ้น1/

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)
1035 อาคารโนเบิล ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
1. RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED มีสดั ส่วนการถือหุน้ ที่รอ้ ยละ 20.05
2. CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS SWITZERLAND AG มีสดั ส่วนการถือหุน้
ที่รอ้ ยละ 16.53
3. บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน) มีสดั ส่วนการถือหุน้ ที่รอ้ ยละ 9.13
4. นายธงชัย บุศราพันธ์ มีสดั ส่วนการถือหุน้ ที่รอ้ ยละ 3.56
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด มีสดั ส่วนการถือหุน้ ที่รอ้ ยละ 3.52
เลขทะเบียนบริษัท
010753800312
โทรศัพท์
02-251-9977
ทุนจดทะเบียน
1,711,766,904 บาท
ทุนชาระแล้ว
768,296,495 บาท
หมายเหตุ: 1/ ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2564
ที่มา : รายงานประจาปี 2563 และ ร่างรายงานประจาปี 2564

1.4.7. ทรัสตี
ชื่อ
ใบอนุญาต
โครงสร้างผู้ถือหุ้น1/

ทีต่ ั้งสานักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์
ทุนจดทะเบียน
ทุนชาระแล้ว
บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด (“บลจ.ไทยพาณิชย์”)
ใบอนุญาตจากสานักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556
1. ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) มีสดั ส่วนการถือหุน้ ที่รอ้ ยละ 99.99
2. นางสาวชนกานต์ อนันตคุณากร มีสดั ส่วนการถือหุน้ ที่รอ้ ยละ 0.00
3. นางสาวอัจฉรา ศัสตรศาสตร์ มีสดั ส่วนการถือหุน้ ที่รอ้ ยละ 0.00
เลขที่ 18 อาคาร 1 ไทยพาณิ ชย์ ปาร์ค พลาซ่า ชั้น 7-8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจัก ร
กรุงเทพมหานคร 10900
0105535048398
02-949-1500
02-949-1501
www.scbam.co.th
200,000,000 บาท
100,000,000 บาท
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ที่มา : รายงานประจาปี 2563 และ ร่างรายงานประจาปี 2564

1.5. สรุ ปรายการสาคัญในงบการเงิน
1.5.1. งบแสดงฐานะการเงิน
รายการ (หน่วย : บาท)
สินทรัพย์
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี ้
จากการให้เช่าและบริการ
จากดอกเบีย้
จากกรมสรรพากร
รายได้ที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระ
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์
หนีส้ ิน
เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี ้
จากดอกเบีย้
อื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินมัดจาและเงินประกันจากค่าเช่า
หนีส้ ินตามสัญญาเช่า
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
รวมหนี้สิน
สินทรัพย์สุทธิ
ทุนที่ได้รบั จากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
กาไร (ขาดทุน) สะสม
สินทรัพย์สุทธิ
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
จานวนหน่วยทรัสต์ทจี่ าหน่ายแล้วทัง้ หมด ณ วันสิน้ ปี

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2564

3,115,982,674
92,490,147
62,618,709

3,119,368,397
68,649,367
70,986,060

2,823,086,780
174,724,513

15,599,101
3,791
2,979,097
142,165
39,450,405
3,816,686
3,333,082,775

125,828,109
847
2,616,872
77,088
30,712,151
2,889,427
3,421,128,318

318,934,180
21,455
2,392,320
21,997,773
2,978,366
3,344,135,387

-

40,000,000

40,000,000

160,193
23,071,426
15,594,033
94,934,005
202,993,092
336,752,749
2,996,330,026
2,880,000,000
116,330,026
2,996,330,026
10.4039
288,000,000

2,413,099
33,783,341
13,453,861
77,220,914
67,923,622
204,110,852
438,905,689
2,982,222,629
2,880,000,000
102,222,629
2,982,222,629
10.3549
288,000,000

1,130,551
65,245,224
41,943,891
67,821,798
66,086,780
199,762,700
481,990,944
2,862,144,443
2,880,000,000
(17,855,557)
2,862,144,443
9.9380
288,000,000

1.5.2. งบกาไรขาดทุน
รายการ (หน่วย : บาท)
รายได้จากการลงทุน
รายได้จากการให้เช่าและบริการ
ดอกเบีย้ รับ
รายได้อื่น
รวมรายได้จากการลงทุน
ค่าใช้จ่าย
บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด

3 ก.ค. 2562 –
31 ธ.ค. 2562
187,936,300
382,639
188,318,939

1 ม.ค. 2563 –
31 ธ.ค. 2563
388,325,230
72,305
542,168
388,939,703

1 ม.ค. 2564 –
31 ธ.ค. 2564
360,507,930
175,157
1,502,030
362,185,117
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รายการ (หน่วย : บาท)
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
ค่าธรรมเนียมผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีตดั จาหน่าย
ค่าธรรมเนียมทรัสตี
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าใช้จ่ายอื่น
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
รายการกาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
กาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์
กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึน้ จากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ
กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึน้ จากเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ - สุทธิ
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน
การเพิ่มขึน้ (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาเนินงาน

AIMCG

3 ก.ค. 2562 –
31 ธ.ค. 2562
50,520,870
8,382,593
6,246,731
4,169,242
3,617,772
862,312
574,817
1,257,661
957,021
76,589,019
111,729,920

1 ม.ค. 2563 –
31 ธ.ค. 2563
89,022,133
17,956,465
13,360,062
8,738,254
7,582,490
1,316,644
925,315
1,871,452
13,476,563
154,249,378
234,690,325

1 ม.ค. 2564 –
31 ธ.ค. 2564
63,235,441
18,404,861
13,205,366
8,714,378
7,719,948
1,488,017
921,715
1,389,820
13,938,900
129,018,446
233,166,671

164,030

(400,243)

23,377

-

(293,780)

-

-

(67,441,299)

(296,446,469)

490,147
58,781,129
59,435,306
171,165,226

(68,135,322)
166,555,003

(296,423,092)
(63,256,421)

1.5.3. งบกระแสเงินสด
รายการ (หน่วย : บาท)

3 ก.ค. 2562 –
31 ธ.ค. 2562

1 ม.ค. 2563 –
31 ธ.ค. 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
การเพิ่มขึน้ (ลดลง) ในสินทรัพย์สทุ ธิจากการดาเนินงาน
171,165,226
166,555,003
ปรับกระทบรำยกำรเพิ่มขึน้ ในสินทรัพย์สทุ ธิจำกกำรดำเนินงำนให้เป็ นเงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงำน
การซือ้ เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
(3,057,793,306)
การซือ้ เงินลงทุนในหลักทรัพย์
(157,000,000)
(171,904,000)
การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
65,164,030
195,050,757
ต้นทุนทางการเงิน
957,021
13,476,563
การเพิ่มขึน้ ในลูกหนีจ้ ากการให้เช่าและบริการ
(15,599,101)
(110,229,008)
การลดลง (เพิ่มขึน้ ) ในลูกหนีจ้ ากดอกเบีย้
(3,791)
2,944
การลดลง (เพิ่มขึน้ ) ในลูกหนีก้ รมสรรพากร
(2,979,097)
362,225
การเพิ่มขึน้ ในรายได้ที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระ
(422,664)
(699,781)
การลดลง (เพิ่มขึน้ ) ในค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
(39,450,405)
8,738,254
การลดลง (เพิ่มขึน้ ) ในสินทรัพย์อื่น
(3,816,686)
927,259
การเพิ่มขึน้ ในเจ้าหนีอ้ ื่น
23,071,426
10,711,915
การเพิ่มขึน้ (ลดลง) ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
16,466,293
(1,689,393)
การเพิ่มขึน้ (ลดลง) ในเงินมัดจาและเงินประกันจากค่าเช่า
94,934,005
(17,713,091)
บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด

1 ม.ค. 2564 –
31 ธ.ค. 2564
(63,256,421)
68,672,744
13,938,900
(193,106,071)
(20,608)
224,552
(87,764)
8,714,378
(88,939)
31,461,883
28,490,030
(9,399,116)
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รายการ (หน่วย : บาท)
เงินสดจ่ายหนีส้ ินตามสัญญาเช่า
ขาดทุน (กาไร) จากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ขาดทุน (กาไร) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
ขาดทุน (กาไร) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์
จ่ายดอกเบีย้
เงินสดรับจากการออกหน่วยทรัสต์
เงินสดรับจากการกูย้ ืมเงินระยะยาว
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
จ่ายชาระคืนเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ สุทธิใน
ระหว่างปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

3 ก.ค. 2562 –
31 ธ.ค. 2562
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(164,030)
(490,147)

1 ม.ค. 2563 –
31 ธ.ค. 2563
(2,589,321)
400,243
293,780

1 ม.ค. 2564 –
31 ธ.ค. 2564
(5,097,093)
(23,377)
-

(58,781,129)

67,441,299

296,446,469

(2,964,742,355)

159,135,648

176,869,567

(54,835,200)
(796,828)
2,880,000,000
202,993,092
3,027,361,064
62,618,709

(180,662,400)
(10,105,897)
40,000,000
(150,768,297)
8,367,351

(56,821,765)
(10,898,149)
(5,411,200)
(73,131,114)
103,738,453

62,618,709

62,618,709
70,986,060

70,986,060
174,724,513

1.6. คาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
1.6.1. ผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินของกองทรัสต์
1.6.1.1. รายได้จากการลงทุน
ในช่วง 3 กรกฎาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562 กองทรัสต์มีรายได้จากการให้เช่าและบริการจานวน 187.94 ล้านบาท คิดเป็ น
ร้อยละ 99.80 ของรายได้รวม โดยเป็ นรายได้จากการให้เช่าและบริการโครงการยูดี ทาวน์ จานวน 100.06 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ
53.13 ของรายได้รวม โครงการพอร์โต้ ชิโน่ จานวน 55.00 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 29.21 ของรายได้รวม และโครงการ 72 คอร์ทยาร์ด
จานวน 31.72 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 16.85 ของรายได้รวม นอกจากนี ้ กองทรัสต์ยงั มีรายได้จากการให้เช่าและบริการโครงการโน
เบิล โซโล ที่กองทรัสต์ได้ เข้าลงทุนเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 อีกเป็ นจานวน 1.16 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 0.61 ของ
รายได้รวม โดยทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนทัง้ หมดมีอตั ราการเช่าพืน้ ที่เฉลี่ยตลอดรอบระยะเวลาดาเนินงานของปี 2562 อยู่ท่ีรอ้ ย
ละ 100 ซึ่งประกอบด้วยการปล่อยเช่าพืน้ ที่แก่ผเู้ ช่ารายย่อย และการปล่อยเช่าพืน้ ที่แก่เจ้าของทรัพย์สินเดิมหรือบริษัทในเครือ อาทิ
พืน้ ที่เช่าร้านค้าขนาดเล็ก พืน้ ที่เช่าที่มีสญ
ั ญาเช่าระยะสัน้ (ไม่เกิน 1 ปี ) หรือพืน้ ที่ท่ีดาเนินการหารายได้หรือให้เช่าเป็ นรายวันประเภท
ลานกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์และการ ส่งเสริมการขายร้านอาหารและเครื่องดื่มที่มีการเปลี่ยนแปลงของสัญญาเช่าอย่างรวดเร็ว
ทัง้ นี ้ เพื่อให้การบริหารจัดการการเช่าพืน้ ที่ดงั กล่าวมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึน้ อีกทัง้ ยังช่วยสนับสนุนให้รายได้ของ
กองทรัสต์มีความแน่นอนและสม่าเสมอ รายได้ดอกเบีย้ รับจานวน 0.38 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 0.20 ของรายได้รวม
ในปี 2563 กองทรัสต์มีรายได้จากการให้เช่าและบริการจานวน 388.33 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 99.84 ของรายได้รวม โดย
กองทรัสต์รบั รูร้ ายได้จากการให้เช่าและบริการตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่าตามนโยบายการบัญชี ส่งผลให้รายได้จากการให้
เช่าและบริการตามบัญชีท่ีปรากฏในงบการเงินมากกว่ารายได้จากการให้เช่าและบริการที่ได้รบั จริง ทั้งนี ้ รายได้จากการให้เช่าและ
บริการตามบัญชีท่ีปรากฏในงบการเงินเป็ นรายได้จากการให้เช่าและบริการโครงการยูดี ทาวน์ จานวน 199.00 ล้านบาท คิดเป็ นร้อย
ละ 51.17 ของรายได้รวม โครงการพอร์โต้ ชิโน่ จานวน 110.30 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 28.36 ของรายได้รวม โครงการ 72 คอร์ทยาร์ด
บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด
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จานวน 64.83 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 16.67 ของรายได้รวม และโครงการโนเบิล โซโล จานวน 14.19 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 3.65
ของรายได้รวม โดยทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนทัง้ หมดมีอตั ราการเช่าพืน้ ที่เฉลี่ยตลอดทัง้ ปี อยู่ท่ีรอ้ ยละ 100 ซึ่งประกอบด้วยการ
ปล่อยเช่าพืน้ ที่แก่ผเู้ ช่ารายย่อย และการปล่อยเช่าพืน้ ที่แก่เจ้าของทรัพย์สิน เดิมหรือบริษัทในเครือ อาทิ พืน้ ที่เช่าร้านค้าขนาดเล็ก พืน้ ที่
เช่ า ที่ มี สัญ ญาเช่ า ระยะสั้น (ไม่ เ กิ น 1 ปี ) หรื อ พื น้ ที่ ท่ี ด าเนิ น การหารายได้ห รื อ ให้เ ช่ า เป็ น รายวัน ประเภทลานกิ จ กรรมเพื่ อ การ
ประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขายร้านอาหารและเครื่องดื่ม ที่มีการเปลี่ยนแปลงของสัญญาเช่าอย่างรวดเร็ว ทั้งนี ้ เพื่อให้การ
บริหารจัดการการเช่าพืน้ ที่ดงั กล่าวมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึน้ รายได้ดอกเบีย้ รับและรายได้อื่นจานวนรวม 0.61 ล้าน
บาท คิดเป็ นร้อยละ 0.16 ของรายได้รวม
ในปี 2564 กองทรัสต์มีรายได้รวมเท่ากับ 362.19 ล้านบาท ลดลง 26.75 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.88 จากปี ก่อนหน้า
โดยการลดลงของรายได้รวมของกองทรัสต์ในปี 2564 มีปัจจัยหลักจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ที่แพร่ระบาดตัง้ แต่ปี 2563 โดยรายได้รวมของกองทรัสต์ในปี 2564 ประกอบด้วย (1) รายได้จากการให้เช่าและบริการจานวน 360.51
ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 99.54 ของรายได้รวม โดยกองทรัสต์รบั รูร้ ายได้จากการให้เช่าและบริการตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
ตามนโยบายการบัญชี ส่งผลให้รายได้จากการให้เช่าและบริการตามบัญชีท่ีปรากฎในงบการเงินมากกว่ารายได้จากการให้เช่าและ
บริการที่ได้รบั จริง ทัง้ นี ้ รายได้จากการให้เช่าและบริการตามบัญชีท่ปี รากฎในงบการเงินเป็ นรายได้จากการให้เช่าและบริการโครงการ
ยูดี ทาวน์ จานวน 172.59 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 47.88 ของรายได้รวม โครงการ พอร์โต้ ชิโน่ จานวน 108.55 ล้านบาท คิดเป็ นร้อย
ละ 30.11 ของรายได้รวม โครงการ 72 คอร์ทยาร์ด จานวน 64.83 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 17.98 ของรายได้รวม และโครงการ โนเบิล
โซโล จานวน 14.53 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 4.03 ของรายได้รวม โดยทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนทัง้ หมดมีอตั ราการเช่าพืน้ ที่เฉลี่ย
ตลอดทัง้ ปี อยู่ท่ีรอ้ ยละ 100 ซึ่งประกอบด้วยการปล่อยเช่าพืน้ ที่แก่ผเู้ ช่ารายย่อย และการปล่อยเช่าพืน้ ที่แก่เจ้าของทรัพย์สินเดิมหรือ
บริษัทในเครือ อาทิ พืน้ ที่เช่าร้านค้าขนาดเล็ก พืน้ ที่เช่าที่มีสญ
ั ญาเช่าระยะสัน้ (ไม่เกิน 1 ปี ) หรือพืน้ ที่ท่ดี าเนินการหารายได้หรือให้เช่า
เป็ นรายวันประเภทลานกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขาย ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ที่มีการเปลี่ยนแปลงของ
สัญญาเช่าอย่างรวดเร็ว ทั้งนี ้ เพื่อให้การบริหารจัดการการเช่าพืน้ ที่ดังกล่าวมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึน้ (2) รายได้
ดอกเบีย้ รับและรายได้อื่นจานวนรวม 1.68 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 0.46 ของรายได้รวม
1.6.1.2. ค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์
ในช่วง 3 กรกฎาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562 กองทรัสต์มีค่าใช้จ่ายรวมทัง้ สิน้ 76.59 ล้านบาท โดยประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย
ในการด าเนิ น โครงการจานวน 50.52 ล้า นบาท คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 26.83 ของรายได้ร วม นอกจากนี ้ กองทรัสต์ยัง มีค่ าใช้จ่ายจาก
ค่าธรรมเนียมผูจ้ ัดการกองทรัสต์ ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์ ค่าธรรมเนียมทรัสตี ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน และค่าธรรมเนียมวิชาชีพ เป็ นต้น กองทรัสต์มีตน้ ทุนทางการเงินจานวน 0.96 ล้านบาท ซึ่งเป็ นดอกเบีย้ จ่ายจากเงินกูย้ ืมระยะ
ยาวจากสถาบันการเงินจานวน 210.00 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 0.51 ของรายได้รวม
ในปี 2563 กองทรัสต์มีค่าใช้จ่ายรวมทัง้ สิน้ 154.25 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 77.66 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 101.40 จากปี ก่อน
หน้า ในทิศ ทางเดีย วกันกับการเพิ่ มขึน้ ของรายได้จากการให้เช่ าและบริก ารจากผลการดาเนิ นงานเต็ม ปี โดยหลัก ประกอบด้วย
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจานวน 89.02 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 22.89 ของรายได้รวม ค่าธรรมเนียมผูจ้ ดั การกองทรัสต์จานวน
17.96 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 4.62 ของรายได้รวม ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์จานวน 13.36 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 3.43 ของรายได้รวม และต้นทุนทางการเงินจานวน 13.48 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 3.46 ของรายได้รวม ซึ่งส่วนใหญ่
เป็ นดอกเบีย้ จ่ายจากเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน และอีกส่วนหนึ่งเป็ นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้ จากการบันทึกดอกเบีย้ จ่ายจากหนีส้ ิน ตาม
สัญญาเช่าตามแนวปฏิบตั ิทางบัญชีซ่งึ เป็ นรายการที่มิใช่เงินสด
ในปี 2564 กองทรัสต์มีค่าใช้จา่ ยรวมทัง้ สิน้ 129.02 ล้านบาท ลดลง 25.23 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 16.36 จากปี ก่อนหน้า
ในทิศทางเดียวกันกับการลดลงของรายได้จากการให้เช่าและบริการจากผลการดาเนินงานเต็มปี โดยหลักประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายใน
บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด
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การดาเนินโครงการจานวน 63.24 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 17.46 ของรายได้รวม ค่าธรรมเนียมผูจ้ ดั การกองทรัสต์จานวน 18.40 ล้าน
บาท คิดเป็ นร้อยละ 5.08 ของรายได้รวม ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์จานวน 13.21 ล้านบาท คิดเป็ นร้อย
ละ 3.65 ของรายได้รวม และต้นทุนทางการเงินจานวน 13.94 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 3.85 ของรายได้รวม ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นดอกเบีย้
จ่ายจากเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน และอีกส่วนหนึ่งเป็ นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้ จากการบันทึกดอกเบีย้ จ่ายจากหนีส้ ินตามสัญญาเช่าตาม
แนวปฏิบตั ิทางบัญชี ซึ่งเป็ นรายการที่มิใช่เงินสด
1.6.1.3. รายได้จากการลงทุนสุทธิ และ การเพิ่มขึน้ ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาเนินงาน
ในช่วง 3 กรกฎาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562 กองทรัสต์มีกาไรสุทธิท่ีเกิดขึน้ และยังไม่เกิดขึน้ จากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
จานวน 0.65 ล้านบาท จากการบริหารจัดการสภาพคล่องส่วนเกินของกองทรัสต์ดว้ ยการลงทุนในหน่วยลงทุน รวมถึงกาไรสุทธิท่ยี งั ไม่
เกิดขึน้ จากเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ จานวน 58.78 ล้านบาท จากการสอบทานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ประจาปี
ส่งผลให้กองทรัสต์มีการเพิ่มขึน้ ในสินทรัพย์สทุ ธิจากการดาเนินงานอยู่ท่ี 171.17 ล้านบาท
ในปี 2563 กองทรัสต์มีกาไรจากการลงทุนสุทธิจานวน 234.69 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 60.34 ของรายได้ทงั้ หมด เพิ่มขึน้
122.96 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 110.05 จากปี ก่อนหน้า ทั้งนี ้ ในปี 2563 กองทรัสต์มีรายการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงใน
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ท่ีเกิดจากการสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ประจาปี ซึ่งเป็ นรายการ
ทางการบัญชีและเป็ นรายการที่มิใช่เงินสดจานวน 67.44 ล้านบาท ทาให้ในปี 2563 กองทรัสต์มีการเพิ่มขึน้ ในสินทรัพย์สทุ ธิจากการ
ดาเนินงาน เท่ากับ 166.56 ล้านบาท ซึ่งน้อยกว่าการเพิ่มขึน้ ในสินทรัพย์สทุ ธิจากการดาเนินงานของปี 2562 ประมาณ 4.61 ล้านบาท
หรือร้อยละ 2.69 เนื่องจากในปี 2562 กองทรัสต์มีรายการกาไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ที่สงู กว่าปี 2563 อย่างไรก็ดี รายการกาไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าว
เป็ นการบันทึกรายการทางการบัญชีและเป็ นรายการที่มิใช่เงินสด
ในปี 2564 กองทรัสต์มีกาไรจากการลงทุนสุทธิจานวน 233.17 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 64.38 ของรายได้ทั้งหมด ลดลง
1.52 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.65 จากปี ก่อนหน้า ทั้งนี ้ ในปี 2564 กองทรัสต์มีรายการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ท่เี กิดจากการสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ประจาปี ซึ่งเป็ นรายการทางการ
บัญชีและเป็ นรายการที่มิใช่เงินสดจานวน 296.45 ล้านบาท ทาให้ในปี 2564 กองทรัสต์มีการลดลงในสินทรัพย์สทุ ธิจากการดาเนินงาน
เท่ากับ 63.26 ล้านบาท ซึ่งต่ากว่าการเพิ่มขึน้ ในสินทรัพย์สทุ ธิจากการดาเนินงานของปี 2563 ประมาณ 229.81 ล้านบาท หรือร้อยละ
137.98 เนื่องจากในปี 2564 กองทรัสต์มีรายการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ท่ีสงู
กว่าปี 2563 อย่างไรก็ดี รายการกาไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าว เป็ น
การบันทึกรายการทางการบัญชีและเป็ นรายการที่มิใช่เงินสด
1.6.2. งบแสดงฐานะทางการเงิน
1.6.2.1. สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กองทรัสต์มีสินทรัพย์รวมเป็ นจานวนทัง้ สิน้ 3,333.08 ล้านบาท โดยหลักประกอบด้วยเงิน
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรมจานวน 3,115.98 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 93.49 ของสินทรัพย์รวม ซึ่งรวมถึงทรัพย์สิน
โครงการโนเบิล โซโล ที่กองทรัสต์ได้เข้าลงทุนเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ที่มีมลู ค่ายุติธรรมอยู่ท่ี 225,98 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กองทรัสต์มีสินทรัพย์รวมเป็ นจานวนทั้งสิน้ 3,421.13 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 88.05 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 2.64 จากสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยหลักประกอบด้วยเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ณ ตามมูลค่า
ยุติธรรมจานวน 3,119.37 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 91.18 ของสินทรัพย์รวม ปรับเพิ่มสูงขึน้ จากเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่า
ยุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็ นจานวน 3.39 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากมูลค่าสุทธิตามบัญชีจากรายการปรับปรุงตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินและรายการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์จากการสอบทาน
บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด
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การประเมินค่าทรัพย์สินประจาปี ซ่งึ เป็ นรายการที่มิใช่เงินสด ทัง้ นี ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กองทรัสต์ มีลกู หนีจ้ ากการให้เช่าและ
บริการจานวน 125.83 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 3.68 ของสินทรัพย์รวม ปรับเพิ่มสูงขึน้ จากลูกหนี ้ จากการให้เช่าและบริการ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 เป็ นจานวน 110.23 ล้านบาท อันเป็ นผลจากการชาระค่าเช่าและบริการล่าช้า เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในช่วงปี 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กองทรัสต์มีสินทรัพย์รวมเป็ นจานวนทัง้ สิน้ 3,344.14 ล้านบาท ลดลง 76.99 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 2.25 จากสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยหลักประกอบด้วยเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ณ ตามมูลค่ายุติธรรม
จานวน 2,823.09 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 84.42 ของสินทรัพย์รวม ปรับลดลงจากเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม ณ
วันที 31 ธันวาคม 2562 เป็ นจานวน 296.28 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากมูลค่าสุทธิตามบัญชีจากรายการปรับปรุงตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรายการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์จากการสอบทานการประเมิน
ค่าทรัพย์สินประจาปี ซ่งึ เป็ นรายการที่มิใช่เงินสด ทัง้ นี ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กองทรัสต์มีลกู หนีจ้ ากการให้เช่าและบริการจานวน
318.93 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 9.54 ของสินทรัพย์รวม ปรับเพิ่มสูงขึน้ จากลูกหนีจ้ ากการให้เช่าและบริการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563 เป็ นจานวน 193.11 ล้านบาท อันเป็ นผลจากการชาระค่าเช่าและบริการล่าช้าเนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติด
เชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงปี 2563 เป็ นต้นมา
1.6.2.2. หนีส้ นิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กองทรัสต์มีหนีส้ ินรวมจานวน 336.75 ล้านบาท โดยหลักประกอบด้วยเงินกูย้ ืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงินจานวน 210.00 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 6.29 ของหนีส้ ินรวม เพื่อใช้สนับสนุนการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมใน
โครงการโนเบิล โซโล โดยเงินกูย้ ืมระยะยาวดังกล่าวคิดดอกเบีย้ ด้วยอัตราดอกเบีย้ MLR ปรับลบด้วยอัตราตามที่ระบุในสัญญาเงินกู้
อัตราส่วนการกูย้ ืมเงินของกองทรัสต์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับร้อยละ 6.30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม ซึ่งยังคงเป็ นไปตาม
เกณฑ์ท่เี กี่ยวข้องซึ่งระบุไว้ว่า กองทรัสต์สามารถกูย้ ืมเงินได้ไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม หรือไม่เกินร้อยละ 60 ของมูลค่า
ทรัพย์สินรวม ในกรณีท่กี องทรัสต์มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กองทรัสต์มีหนีส้ ินรวมจานวน 438.91 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 102.16 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ
30.34 จากหนีส้ ินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นผลจากการบันทึกหนีส้ ินตามสัญญาเช่าตามแนวปฏิบตั ิ ทางบัญชี
และเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินเพื่อใช้สนับสนุนการดาเนินงานของกองทรัสต์ ทัง้ นี ้ หนีส้ ินรวมโดยหลักประกอบด้วยเงินกูย้ ืมหนีส้ ิ น
รวม เพื่อใช้สนับสนุนระยะยาวและเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงินรวมจานวน 244.11 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 55.62 ของหนีส้ ิน
รวม เพื่อการลงทุนในทรัพย์สินและการดาเนินงานของกองทรัสต์ โดยเงินกูย้ ืมทัง้ หมดคิดดอกเบีย้ ด้วยอัตราดอกเบีย้ MLR ปรับลบด้วย
อัตรา ตามที่ระบุในสัญญาเงินกู้ อัตราส่วนการกูย้ ืมเงินของกองทรัสต์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับร้อยละ 7.14 ของมูลค่า
ทรัพย์สินรวม ซึ่งยังคงเป็ นไปตามเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้องซึ่งระบุไว้ว่ากองทรัสต์สามารถกูย้ ืมเงินได้ไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม
หรือไม่เกินร้อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม ในกรณี ท่ีกองทรัสต์มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
(Investment Grade)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กองทรัสต์มีหนีส้ ินรวมจานวน 481.99 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 43.09 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 9.82
จากหนีส้ ินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นผลจากการบันทึกหนีส้ ินตามสัญญาเช่าตามแนวปฏิบตั ิทางบัญชีและเงิน
กูย้ ืมจากสถาบันการเงินเพื่อใช้สนับสนุนการดาเนินงานของกองทรัสต์ ทัง้ นี ้ หนีส้ ินรวม โดยหลักประกอบด้วยเงินกูย้ ืมระยะยาวและเงิน
กูย้ ืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงินรวมจานวน 239.76 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 49.74 ของหนีส้ ินรวม เพื่อใช้สนับสนุนการลงทุนใน
ทรัพย์สินและการดาเนินงานของกองทรัสต์ โดยเงินกูย้ ืมทัง้ หมดคิดดอกเบีย้ ด้วยอัตราดอกเบีย้ MLR ปรับลบด้วยอัตราตามที่ระบุใน
สัญญาเงินกู้ อัตราส่วนการกูย้ ืมเงินของกองทรัสต์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับร้อยละ 7.17 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม ซึ่งยังคง
เป็ นไปตามเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้องซึ่งระบุไว้ว่า กองทรัสต์สามารถกูย้ ืมเงินได้ไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม หรือไม่เกินร้อยละ 60
ของมูลค่าทรัพย์สินรวม ในกรณีท่กี องทรัสต์มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)
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1.6.2.3. สินทรัพย์สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กองทรัสต์มีสินทรัพย์สทุ ธิทงั้ สิน้ 2,996.33 ล้านบาท ประกอบด้วยทุนที่ได้รบั จากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
จานวน 2,880.00 ล้านบาท และกาไรสะสมจานวน 116.33 ล้านบาท มีสินทรัพย์สทุ ธิต่อหน่วยเท่ากับ 10.4039 บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กองทรัสต์มีสินทรัพย์สทุ ธิทงั้ สิน้ 2,982.22 ล้านบาท ประกอบด้วยทุนที่ได้รบั จากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
จานวน 2,880.00 ล้านบาท และกาไรสะสมจานวน 102.22 ล้านบาท มีสินทรัพย์สุทธิ ต่อหน่วยเท่ากับ 10.3549 บาท ลดลงจาก
10.4039 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กองทรัสต์มีสินทรัพย์สทุ ธิทงั้ สิน้ 2,862.14 ล้านบาท ประกอบด้วยทุนที่ได้รบั จากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
จานวน 2,880.00 ล้านบาท และขาดทุนสะสมจานวน 17.86 ล้านบาท มีสินทรัพย์สุทธิ ต่อหน่วยเท่ากับ 9.9380 บาท ลดลงจาก
10.3549 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
1.6.3. ผลตอบแทนของกองทรัสต์
กองทรัสต์เริ่มจัดตัง้ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 มีรายละเอียดการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ดังนี ้

ครั้งที่

รอบผลประกอบการ

1
2
3
4
5
6
7

3 ก.ค. 2562 – 30 ก.ย. 2562
1 ต.ค. 2562 – 31 ธ.ค. 2562
1 ม.ค. 2563 – 31 มี.ค. 2563
1 เม.ย. 2563 – 30 มิ.ย. 2563
1 ต.ค. 2563 – 31 ธ.ค. 2563
1 ก.ค. 2564 – 30 ก.ย. 2564
1 ต.ค. 2564 – 31 ธ.ค. 2564
รวมทัง้ หมด
ที่มา: ผูจ้ ดั การกองทรัสต์

วันจ่ายเงินประโยชน์
ตอบแทน
6 ธ.ค. 2562
25 มี.ค. 2562
10 มิ.ย. 2563
10 ก.ย. 2563
23 มี.ค. 2564
13 ธ.ค. 2564
28 มี.ค. 2565

เงินประโยชน์ตอบแทน
(บาทต่อหน่วย)
เงินปั นผล
เงินลดทุน
0.1904
–
0.2000
–
0.2000
–
0.1000
–
0.1273
–
0.0700
–
–
0.0700
0.8877
0.0700

รวม
0.1904
0.2000
0.2000
0.1000
0.1273
0.0700
0.0700
0.9577

1.7. ภาพรวมภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจทีก่ องทรัสต์ลงทุน
1.7.1. ภาพรวมเศรษฐกิจไทย
ในช่วงไตรมาสที่สี่ของปี 2564 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติคงอัตราดอกเบีย้ นโยบายไว้ท่ีรอ้ ยละ 0.50 ต่อปี
โดย กนง. ประเมินว่า เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื ้ นตัวต่อเนื่อง อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับเพิ่มขึน้ ชั่วคราวตามการเพิ่มขึน้ ของราคาพลังงาน
และการระบาดของของโรคโควิด-19 สายพันธุโ์ อมิครอน (Omicron) เป็ นความเสี่ยงสาคัญต่อเศรษฐกิจไทย
ธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) คงอัตราดอกเบีย้ เงินกูแ้ ละเงินฝากไว้ในระดับเดียวกับไตรมาสก่อน
หน้า ในไตรมาสที่สี่ของปี 2564 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ธนาคารพาณิชย์ขนาดกลาง และ SFIs คงอัตราดอกเบีย้ เงินให้กยู้ ืมแก่
ลูกค้ารายใหญ่ชนั้ ดี (MLR) ไว้ท่เี ฉลี่ยร้อยละ 5.49 ร้อยละ 6.60 และร้อยละ 6.13 ต่อปี ตามลาดับ และคงอัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจา
12 เดือน ไว้ท่ีเฉลี่ยร้อยละ 0.45 ร้อยละ 0.50 และร้อยละ 0.93 ต่อปี ตามลาดับ สาหรับอัตราดอกเบีย้ เงินฝากที่แท้จริงยังอยู่ในระดับ
เดียวกับไตรมาสก่อน ขณะที่อตั ราดอกเบีย้ เงินกู้ MLR ที่แท้จริงเฉลี่ยลดลงตามการเพิ่มขึน้ ของอัตราเงินเฟ้อในประเทศ
ขณะที่อัตราดอกเบีย้ สินเชื่อปล่อยใหม่ (New loan rate: NLR) ปรับเพิ่มขึน้ เล็กน้อยจากเดือนกันยายน 2564 โดยเฉพาะ
NLR วงเงินสินเชื่อมากกว่า 500 ล้านบาท ในหมวดสาธารณูปโภค การค้า และอสังหาริมทรัพย์ ตามความต้องการสินเชื่อที่เพิ่มขึน้
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ที่มา: ธปท.
หมายเหตุ: 1/ อัตราดอกเบีย้ MLR เฉลี่ยรายเดือนของธนาคารพาณิชย์ 13 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธ.ค. 2564) โดยธนาคารทหารไทยและธนาคาร
ธนชาตได้ดาเนินการควบรวมกิจการของอย่างสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 64 และเปลี่ยนชื่อเป็ นธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB)
2/ อัตราดอกเบีย้ สินเชื่อปล่อยใหม่ (New Loan Rate: NLR) (ข้อมูล ณ เดือน ต.ค. 2564)

เศรษฐกิจไทยในปี 2565 มีแนวโน้มที่จะขยายตัวร้อยละ 3.5 – 4.5 (ค่ากลางการประมาณการร้อยละ 4.0) เร่งขึน้ จากร้อยละ
1.6 ในปี 2564 สาหรับอัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะอยู่ในช่วง 1.5 – 2.5 เทียบกับร้อยละ 1.2 ในปี 2564 และบัญชีเดินสะพัดมีแนวโน้ม
เกินดุล ร้อยละ 1.5 ของ GDP เทียบกับการขาดดุลร้อยละ 2.2 ในปี 2564
ที่มา: ธปท.

1.7.2. ภาพรวมตลาดพืน้ ทีค่ ้าปลีก ในกรุ งเทพมหานคร และปริมณฑล
สถานการณ์ปี 2564 ช่วงครึ่งปี หลัง ธุรกิจยังคงถูกกดดันจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ผนวกกับเศรษฐกิจไทยฟื ้ นตัว
เปราะบาง ทาให้ภาคธุรกิจบางส่วนยังคงชะลอการขยายกิจการหรือลดการเช่าพืน้ ที่ ส่งผลให้พืน้ ที่คา้ ปลีกใหม่เปิ ดให้บริการเพียง
17,000 ตารางเมตร
แนวโน้มปี 2565-2567 ธุรกิจพืน้ ที่คา้ ปลีกมีแนวโน้มทยอยฟื ้ นตัวตามการบริโภคภาคเอกชน รวมทั้งความคืบหน้าของการ
ลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานภาครัฐซึ่งจะช่วยกระตุน้ การลงทุนในภาคธุรกิจค้าปลีก โดยในช่วง 3 ปี ขา้ งหน้า ความต้องการเช่ามีแนวโน้ม
เติบโตเฉลี่ยที่รอ้ ยละ 3.0 ต่อปี ด้านผูป้ ระกอบการยังมีแผนเปิ ดโครงการพืน้ ที่คา้ ปลีกใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยรวมกว่า 800,000 ตาราง
เมตร เพิ่มขึน้ เฉลี่ยร้อยละ 3.7 ต่อปี อัตราการขยายตัวของอุปทานที่สงู กว่าความต้องการ ส่งผลให้อตั ราการเช่าลดลงสู่ระดับร้อยละ 90
และค่าเช่าอาจปรับลดลงในบางพืน้ ที่
คอมมูนิตีม้ อลล์ รายได้มีแนวโน้มทรงตัว โดยอุปทานน่าจะเพิ่มขึน้ เนื่องจากเป็ นพืน้ ที่คา้ ปลีกขนาดเล็กใช้เงินลงทุนไม่สงู มาก
และหาทาเลเพื่อพัฒนาโครงการได้ง่าย ขณะที่อปุ สงค์ขยายตัวในระดับต่า จากกาลังซือ้ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายรายได้ระดับกลาง-ล่างยัง
ต้องอาศัยระยะเวลาในการฟื ้ นตัว จึงกระทบยอดขายของผูเ้ ช่า ทาให้ค่าเช่าพืน้ ที่อาจปรับขึน้ ได้ยาก
ที่มา: Krungsri Research

1.7.3. ภาพรวมตลาดภาคอสังหาริมทรัพย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานการณ์ปี 2564 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หดตัวจากระยะเดียวกันปี ก่อน จากกาลังซือ้ ที่ยังอ่อนแอ และสถาบันการเงิน
ระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อ แต่ปรับดีขึน้ เล็กน้อยจากไตรมาสก่อน ตามความเชื่อมั่นที่ปรับดีขึน้ จากการผ่อนคลายมาตรการ
ควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 และการเปิ ดประเทศ ประกอบกับมีการผ่อนคลายมาตรการ LTV ในช่วงกลางไตรมาส แต่ผล
ต่อยอดขายค่อนข้างจากัด โดยผูป้ ระกอบการส่วนใหญ่เน้นระบายสต็อกเดิม สาหรับธุรกิจพืน้ ที่ให้เช่าปรับดีขนึ ้ หลังจากการผ่อนคลาย
มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 และมาตรการสนับสนุนกาลังซือ้ อาทิ คนละครึง่ ช่วยให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นและ
ออกมาใช้จ่าย ส่งผลให้พนื ้ ที่เช่าลักษณะเปิ ดโล่งฟื ้ นตัวกลับมาใกล้เคียงปกติ ยกเว้นพืน้ ที่เช่าลักษณะปิ ดที่ประชาชนเปลี่ยนพฤติกรรม
ไปใช้จ่ายผ่านช่องทางออนไลน์มากขึน้
ที่มา: ธปท., krungsriresearch, NESDC
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1.7.4. ผลกระทบจาก COVID-19 ภาพรวมเศรษฐกิจไทย
ในปี 2563 ภาคเศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งส่งผลด้านลบต่อ
สภาวะการลงทุนและการบริโภค ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของประเทศไทยในปี 2563 ได้ปรับตัวลดลงร้อยละ 6.1 เทียบ
กับการขยายตัวที่รอ้ ยละ 2.3 ในปี 2562 ในขณะที่อตั ราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยในปี 2563 นัน้ ติดลบร้อยละ 0.8 เทียบกับร้อยละ 0.7 ในปี
2562 ภาครัฐได้มีการออกมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจต่างๆ ทั้งด้านนโยบายการคลังและนโยบายการเงิน เพื่อส่งเสริมให้เศรษฐกิจ
ในองค์รวมและการบริโภคมีการฟื ้ นตัว โดยที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (MPC) ของธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการปรับลดอัตรา
ดอกเบีย้ นโยบายลงจากร้อยละ 1.25 ในปี 2562 เป็ นร้อยละ 0.5 ในปี 2563 อย่างไรก็ตาม ความเชื่อมั่นของนักลงทุนและผูบ้ ริโภคที่อยู่
ในระดับต่าได้ส่งผลให้การลงทุนและการบริโภคภาคเอกชนในปี 2563 ปรับตัวลดลงร้อยละ 8.4 และ 1.0 ตามลาดับ
ปั ญหาการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ยังคงดาเนินต่อไปในปี 2565 ขณะที่ปัจจัยสาคัญที่จะส่งผลต่อการฟื ้ นตัวทาง
เศรษฐกิจจะขึน้ อยู่กบั ความมีประสิทธิภาพของการควบคุมการแพร่ระบาดและผลสาเร็จของโครงการวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 โดย
เศรษฐกิจไทยในปี 2564 นัน้ คาดว่าจะมีการขับเคลื่อนหลักจากการลงทุนและการบริโภคภายในประเทศ รวมถึงการเพิ่ มขึน้ อย่างค่อย
เป็ นค่อยไปของนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงหลังของปี 2564 สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประมาณการการ
เติบโตของ GDP ของประเทศไทยในปี 2564 ที่รอ้ ยละ 2.5 ถึง 3.5 และคาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะอยู่ท่รี อ้ ยละ 1.0 ถึง 2.0
จากการประเมินผลกระทบของ COVID-19 อาจจะทาให้เศรษฐกิจโลกหดตัวร้อยละ 3.2 และเศรษฐกิจอาเซียนจะลดลงราว
ร้อยละ 2.1-5.4 จากสถานการณ์ปกติ โดยประเทศไทยจะได้รับผลกระทบมากที่สุดในบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียน จากการที่
นักท่องเที่ยวคาดว่าจะลดลงร้อยละ 60 จากปี ท่ีแล้ว การขาดตอนของห่วงโซ่การผลิตทัง้ ในและต่างประเทศ และผลของตัวทวีคูณ ทา
ให้การเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปี 2565 อาจหดตัวร้อยละ 5.4 จากกรณีท่ไี ม่มีโรคระบาด

สาหรับจังหวัดที่อาจมีปัญหาสภาพคล่องเพิ่มขึน้ ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร จันทบุรี และชลบุรี เพราะเป็ นแหล่งอุตสาหกรรม
และท่องเที่ยวที่สาคัญ ส่วนในกรุงเทพฯ จานวนบริษัทที่อาจมีปัญหาสภาพคล่องเพิ่มขึน้ ร้อยละ 20.6 ซึ่งอาจส่งผลให้โอกาสที่บริษัทจะ
ผิดนัดชาระหนีเ้ พิ่มขึน้ ได้ ทัง้ ยังอาจก่อให้เกิดผลกระทบทางลบทวีคณ
ู ต่อเศรษฐกิจในพืน้ ที่จากการลดการจ้างงานและรายได้ท่ลี ดลง
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การระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้บริษัทในประเทศไทยต้องการเงินหมุนเวียนระยะสัน้ สูงถึง 1.7 ล้านล้านบาท หรือราว
ร้อยละ 10 ของจีดีพี (ประเมินจากจานวนเงินที่มีไม่เพี ยงพอต่อการชาระหนีข้ องบริษัททั่วประเทศภายใน 1 ปี ขา้ งหน้า) โดยภาคค้าส่ง
และค้าปลีกจะต้องการเงินหมุนเวียนราว 4 แสนล้านบาท เพื่อชาระหนีใ้ นระยะสัน้ หากไม่มีการปรับโครงสร้างหนี ้ และปรับโครงสร้าง
ธุรกิจในขณะที่ ธุรกิจโรงแรมขนส่งทางอากาศ และร้านอาหารจะต้องการใช้เงิน ราว 3 – 5 หมื่นล้านบาทเพื่อความอยู่รอดโดยรวมแล้ว
เกือบ 60% ของบริษัทที่ประสบปั ญหาจะต้องใช้เงินมากกว่า 1 ล้านบาทต่อบริษัท เพื่อผ่านวิกฤตสภาพคล่องในครัง้ นี ้ (ที่มา: ศูนย์วิจยั
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน))
1.7.5. ผลกระทบจาก COVID-19 ต่อภาพรวมตลาดพืน้ ทีค่ ้าปลีกให้เช่าในเขตกรุ งเทพฯ และปริมณฑล
ปี 2563 ธุรกิจพืน้ ที่คา้ ปลีกให้เช่าเผชิญภาวะซบเซารุนแรง ผลจาก กาลังซือ้ ในประเทศและชาวต่างชาติได้รบั ผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทาให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจชะงักงันทุกภาคส่วน ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยหดตัว ร้อยละ 6.1 สอดคล้อง
กับดัชนีความเชื่อมั่นผูบ้ ริโภคที่ลดลงต่าสุดป็ นประวัติการณ์
GDP & Retail Sale Growth
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ขณะที่จานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติหดตัวมากกว่าร้อยละ 80 กดดันร้านค้าปลีกทาเลที่พึ่งพารายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ
โดยเฉพาะจีน ภาครัฐออกมาตรการปิ ดเมือง (Lockdown) ทาให้มีการปิ ดร้านค้าชั่วคราวสาหรับกลุ่มที่ไม่จาเป็ นหรือมีความจาเป็ น
น้อย (เช่น ห้างสรรพสินค้า และศูนย์การค้า) ส่งผลให้ดชั นีคา้ ปลีกหดตัวรุนแรงเป็ นประวัติการณ์ท่ี รอ้ ยละ 5.4 ขณะที่สมาคมค้าปลีก
ไทยประเมินธุรกิจค้าปลีกหดตัวถึงร้อยละ 10.0-12.0 ในปี 2563
Rental Business Growth (%)

Existing and New Supply for Retail Space

ปี 2564 ธุรกิจพืน้ ที่คา้ ปลีกให้เช่าในกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีแนวโน้มทรงตัวหรืออาจหดตัวเล็กน้อยจากปี 2563 ผลจากการ
แพร่ระบาดของ COVID-19 ยังคงกดดันการฟื ้ นตัวของเศรษฐกิจ อีกทัง้ หนีค้ รัวเรือนมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ ส่งผลให้กาลังซือ้ โดยรวมยังคง
เปราะบางและผูบ้ ริโภคมีความระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึน้ ประกอบกับภาคท่องเที่ยวที่ยงั ฟื ้ นตัวช้ามาก เนื่องจากการเปิ ดประเทศ
อาจล่าช้าออกไป ทาให้ดีมานด์ยังคงจากัดเฉพาะในประเทศซึ่งไม่เพียงพอต่อการฟื ้ นตัวของธุรกิจ ปี 2565-2566 ธุรกิจมีแนวโน้ม
กระเตือ้ งขึน้ โดยมีปัจจัยหนุนจากอุปสงค์ในการบริโภคที่คาดว่าจะขยายตัวตามเศรษฐกิจหลังวิกฤต COVID-19 ทยอยคลี่คลายและ
ความคืบหน้าของการลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานของภาครัฐจะช่วยกระตุน้ การลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องซึ่งรวมถึงธุรกิจพืน้ ที่คา้ ปลีก
อย่างไรก็ตาม ธุรกิจยังเผชิญความท้าทายด้านการแข่งขันกับร้านค้าออนไลน์ (E-commerce) ที่เข้ามามีบทบาทมากขึน้ รวมถึงแรง
กดดันจากอุปทานใหม่ ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ ต่อเนื่องจากโครงการขนาดใหญ่ท่อี ยู่ระหว่างการพัฒนา
Retail Space

Occupancy Rate

ในช่วงปี 2565 – 2566 ธุรกิจพืน้ ที่คา้ ปลีกให้เช่ายังเผชิญการแข่งขันจากธุรกิจร้านค้าออนไลน์ (E-commerce) ที่มีบทบาท
มากขึน้ โดยเฉพาะผลจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทาให้การสั่งซือ้ สินค้าออนไลน์ในชีวิตประจาวันเติบโตอย่างก้าวกระโดด
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อย่างไรก็ตาม ยอดขายผ่านออนไลน์ยงั มีสดั ส่วนไม่มากนักเมื่อเทียบกับยอดขายผ่านหน้าร้าน โดยคิดเป็ นสัดส่วนเพียงร้อยละ 3-4 ของ
ยอดขายทัง้ หมด แต่มีศกั ยภาพการเติบโตสูงในระยะข้างหน้า ทัง้ นี ้ สมาคมผูค้ า้ ปลีกไทยคาดปี 2566 ยอดขายออนไลน์ของไทยจะมี
สัดส่วนมากกว่าร้อยละ 10 ของยอดค้าปลีกรวม ผูป้ ระกอบการธุรกิจพืน้ ที่คา้ ปลีกจึงจาเป็ นต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปดังกล่าว ส่งผลให้ความต้องการเช่าพืน้ ที่คา้ ปลีกมีแนวโน้มหดตัวเฉลี่ย ร้อยละ 2.2 ในปี 2564 ก่อนเพิ่มขึน้
เฉลี่ยร้อยละ 2.3-4.0 ต่อปี ในปี 2565-2566 ขณะที่ผปู้ ระกอบการยังคงมีแผนเปิ ดโครงการพืน้ ที่คา้ ปลีกใหม่อย่างต่อเนื่องในระยะ 3 ปี
ข้างหน้า โดยรวมกว่า 1 ล้านตารางเมตร ได้แก่ เซ็นทรัล วิลเลจ (เฟส 2) เทอมินอล 21 พระราม 3 สไมล์ สแควร์ ดิ เอ็มสเฟี ยร์ เป็ นต้น
โดยอุปทานใหม่ส่วนใหญ่จะสร้างเสร็จในปี 2565 ประมาณ 460,000 ตารางเมตร เป็ นพืน้ ที่คา้ ปลีกสนับสนุนสัดส่วนถึงร้อยละ 80 ของ
พืน้ ที่คา้ ปลีกทัง้ หมดส่งผลให้อตั ราการเช่าพืน้ ที่เฉลี่ยปรับลดลงสู่ระดับ ร้อยละ 88-91 สอดคล้องกับค่าเช่าพืน้ ที่เฉลี่ยซึ่งคาดว่าจะปรับ
ลดลงจากผลกระทบของ COVID-19 ทาให้ผเู้ ช่าจานวนมากยกเลิกสัญญาเช่า หรือมีการต่อรองขอลดค่าเช่า (ที่มา: ศูนย์วิจยั ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน))
1.7.6. ผลกระทบจาก COVID-19 ต่อทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเกี่ยวกับพืน้ ทีค่ ้าปลีก
Comparion to Market and Sector
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-30.00%
-40.00%
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04-06-63
29-06-63
23-07-63
20-08-63
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-60.00%

PFREIT

SET

PFREIT (Only Retail)

AICMG

ที่มา: www.setsmart.com

ผลกระทบจาก COVID-19 ที่กระทบไปยังธุรกิจพืน้ ที่คา้ ปลีกส่งผลโดยตรงต่อราคาหุน้ ของกองทรัสต์ และกองทรัสต์อื่นที่มี
การลงทุนในพืน้ ที่คา้ ปลีก จะเห็นได้ว่า ราคาหุน้ ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทรัสต์มีอตั ราการปรับตัวลดลงจนถึงปั จจุบนั
มากกว่าร้อยละ 35 อันเป็ นผลมาจากการขาดความเชื่อมั่นของนักลงทุน จากปั ญหาการเก็บค่าเช่าในช่วง COVID-19 และปั ญหาการ
เก็บค่าเช่าในระยะยาว
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2. ข้อมูลการปรับโครงสร้างหนีข้ องกองทรัสต์
2.1. วัตถุประสงค์และความจาเป็ นของการขอปรับโครงสร้างหนี้
เพื่อให้ผถู้ ือหน่วยทรัสต์เข้าใจถึงปั ญหา ความรุนแรงของปั ญหา และสถานการณ์ปัจจุบนั ของกองทรัสต์ ที่ปรึกษาทางการเงิน
ได้สรุปเหตุการณ์ท่สี าคัญของกองทรัสต์ไว้ดงั นี:้

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทัง้ ในและต่างประเทศ ซึ่งองค์การอนามัยโลก (“WHO”) ได้ประกาศให้การ
แพร่ระบาดของ COVID-19 เป็ นการระบาดใหญ่และให้ทุกประเทศเพิ่มมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ทาให้ท่วั
โลกมีการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยใช้มาตรการการป้องกันและสกัดกั้นการนาเชือ้ เข้าสูพ้ ืน้ ที่ และ
มาตรการการยับยั้งการระบาดภายในพืน้ ที่ (“Lock Down”) และมาตรการกักกันโรค (“Quarantine”) สถานการณ์การแพร่ระบาด
ดังกล่าว ส่งผลโดยตรงต่อการเติบ โตของประเทศโดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งพืน้ ที่คา้ ปลีก ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อ AIMCG โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผลกระทบจากผูเ้ ช่าหลัก 2 รายคือ DLA และ UPL ซึ่งเป็ นผูเ้ ช่าหลักของโครงการ Porto Chino และ UD Town ตามลาดับโดย
ผลกระทบ จาก COVID-19 กับอัตราการจ่ายค่าเช่าของ DLA และ UPL มีดงั นี:้
2.1.1. ความจาเป็ นในการขอปรับโครงสร้างหนีข้ อง Porto Chino
สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในระลอกต่างๆ ซึ่งยังคงดาเนินอยู่อย่างต่อเนื่องจนถึงปั จจุบนั เป็ น
ผลให้การประกอบกิจการของร้านค้าประเภทต่างๆ ใน Porto Chino ได้รบั ผลกระทบจากการถูกสั่งปิ ดสถานที่หรือการจากัดเวลาการ
เปิ ดให้บริการตามประกาศและมาตรการของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ในช่วงระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 18 มีนาคม 2563 เป็ นต้นมา และเมื่อมีการ
ผ่อนคลายให้สามารถเปิ ดดาเนินกิจการได้ ก็จะต้องดาเนินการเพื่อให้เป็ นไปตามมาตรการทางสาธารณสุขต่างๆ ซึ่งรวมถึงมาตรการใน
การเว้น ระยะห่ างทางสัง คม ประกอบกับ พฤติ ก รรมผู้ใ ช้บ ริก ารภายใต้สถานการณ์ก ารแพร่ร ะบาดของ COVID-19 จึ ง มี จ านวน
ผูใ้ ช้บริการใน Porto Chino ลดลง โดยจากข้อมูลการชาระเงินของ DLA จะเห็นได้ว่า DLA ซึ่งเป็ นผูเ้ ช่าหลัก และเป็ นเจ้าของกรรมสิทธิ์
ของ Porto Chino ไม่ สามารถช าระค่ า ตอบแทนให้กับ กองทรัสต์ ในช่ ว งที่ COVID-19 มี ก ารระบาดอย่ า งรุ น แรงในพื น้ ที่ จัง หวัด
สมุท รสาคร โดยครั้ง แรกในระหว่ า งเดื อ น เมษายน 2563 - กรกฎาคม 2563 และครั้ง ที่ สองในระหว่ า ง เดื อ น กัน ยายน 2564 –
พฤศจิกายน 2564 ทั้งนี ้ ในระหว่างปี 2563 - 2564 COVID-19 ส่งผลให้ความสามารถในการชาระค่าเช่าของ DLA ลดลงอย่างมี
นัยสาคัญ ทาให้หนีส้ ินคงค้างระหว่างกองทรัสต์กับ DLA เท่ากับ 46.67 ล้านบาท ในเดือน ธันวาคม 2564 นอกจากนี ้ COVID-19 และ
นโยบายของภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คาสั่งปิ ดสถานที่ของจังหวัดสมุท รสาคร ยังส่งผลกระทบต่ออัตราค่าเช่าต่อตารางเมตรของ
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Porto Chino ด้วย โดยอัตราค่าเช่าทางตรงของ Porto Chino โดยรวมลดลงอย่างมีนยั สาคัญ อยู่ท่ี 569 บาทต่อตารางเมตร ในเดือน
ธันวาคม 2564 ซึ่งลดลงจากประมาณ 671 บาทต่อตารางเมตร ในช่วง AIMCG เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็ นครัง้ แรก ซึ่ง
คิดเป็ นสัดส่วนการลดลงประมาณร้อยละ 15.16
ทัง้ นี ้ จากปั ญหาดังกล่าว ตัง้ แต่ปี 2563 เป็ นต้นมา AIM ได้เล็งเห็นถึงปั ญหาและดาเนินการติดตามทวงถามให้ DLA ชาระค่า
เช่าและค่าเช่าส่วนต่างของ Porto Chino ที่คา้ งชาระมาโดยตลอด และได้ทาการเจรจากับ DLA อย่างต่อเนื่อง จนกระทั่ง DLA ได้แจ้ง
ความประสงค์ขอเสนอแผนการปรับโครงสร้างหนีข้ อง Porto Chino ตามจดหมายลงวันที่ 15 มีนาคม 2565 (รายละเอียดตามข้อ
2.4.2.)
2.1.2. ความจาเป็ นในการขอปรับโครงสร้างหนีข้ อง UD Town
สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในระลอกต่างๆ ซึ่งยังคงดาเนินอยู่อย่างต่อเนื่องจนถึงปั จจุบนั เป็ น
ผลให้การประกอบกิจการของร้านค้าประเภทต่างๆ ใน UD Town ได้รบั ผลกระทบจากการถูกสั่งปิ ดสถานที่หรือการจากัดเวลาการเปิ ด
ให้บริการตามประกาศและมาตรการของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ในช่วงระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2563 เป็ นต้นมา และเมื่อมีการผ่อน
คลายให้สามารถเปิ ดดาเนินกิจการได้ ก็จะต้องดาเนินการเพื่อให้เป็ นไปตามมาตรการทางสาธารณสุขต่างๆ ซึ่งรวมถึงมาตรการในการ
เว้นระยะห่างทางสังคม ประกอบกับพฤติกรรมผูใ้ ช้บริการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จึงมีจานวนผูใ้ ช้บริการใน
UD Town ลดลง ทัง้ นี ้ จากข้อมูลการชาระเงินของ UPL จะเห็นได้ว่า UPL ซึ่งเป็ นผูเ้ ช่าหลัก และเป็ นผูใ้ ห้เช่าของ UD Town ไม่สามารถ
ชาระค่าตอบแทนให้กับ กองทรัสต์ ในช่วงที่ COVID-19 มีการระบาดอย่างรุ นแรงในพืน้ ที่ จังหวัดอุดรธานี โดยเกิดขึน้ ในช่วงเดือน
มีนาคม 2563 พฤษภาคม 2563 - กรกฎาคม 2563 เดือนกันยายน 2563 เดือน มกราคม 2564- เมษายน 2564 และเดือน ตุลาคม
2564 อย่างไรก็ดี ในระหว่างปี 2563 -2564 COVID-19 ส่งผลให้ความสามารถในการชาระค่าเช่าของ UPL ลดลงอย่างมีนยั สาคัญ ทา
ให้หนีส้ ินคงค้างระหว่างกองทรัสต์กับ UPL เท่ากับ 78.96 ล้านบาท ในเดือน ธันวาคม 2564 นอกจากนี ้ COVID-19 และนโยบายของ
ภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคาสั่งปิ ดสถานที่ของจังหวัดอุดรธานี ยังผลกระทบต่ออัตราค่าเช่าต่อตารางเมตรของ UD Town ด้วย โดย
อัตราค่าเช่าของ UD Town โดยรวมก็ลดลงอย่างมีนัยสาคัญ อยู่ท่ี 575 บาทต่อตารางเมตร ในเดือน ธันวาคม 2564 ซึ่งลดลงจาก
ประมาณ 775 บาทต่อตารางเมตร ในช่วง AIMCG เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็ นครัง้ แรก ซึ่งคิดเป็ นสัดส่วนการลดลง
ประมาณร้อยละ 25.85
ทัง้ นี ้ จากปั ญหาดังกล่าว ตัง้ แต่ปี 2563 เป็ นต้นมา AIM ได้เล็งเห็นถึงปั ญหาและดาเนินการติดตามทวงถามให้ UPL ชาระค่า
เช่าและค่าเช่าส่วนต่างของ UD Town ที่คา้ งชาระมาโดยตลอด และได้ทาการเจรจากับ UPL อย่างต่อเนื่อง จนกระทั่ง UPL ได้แจ้ง
ความประสงค์ขอเสนอแผนการปรับโครงสร้างหนีข้ อง UD Town ตามจดหมายลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 (รายละเอียดตามข้อ
2.4.3.)
2.2. วันทีท่ าการปรับโครงสร้างหนี้
ภายหลังจากที่ได้รบั มติอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ รวมถึงคู่สญ
ั ญาได้เข้าทาสัญญาและเงื่อนไข และ/
หรือ ดาเนินการใดๆ เรียบร้อยแล้ว
2.3. คู่สัญญาทีเ่ กี่ยวข้อง และ ความสัมพันธ์กับกองทรัสต์และผู้จัดการกองทรัสต์
ในการที่กองทรัสต์ จะตอบรับข้อเสนอของ DLA และ/หรือ UPL และเข้าทาสัญญาปรับโครงสร้างหนีก้ ับ DLA และ UPL นัน้
DLA และ UPL ไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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2.4. ลักษณะทั่วไปของการปรับโครงสร้างหนี้
กองทรัสต์ จะตอบรับ ข้อ เสนอของ DLA และ/หรื อ UPL และเข้า ท าสัญญาปรับ โครงสร้างหนี ้กับ DLA และ UPL โดยมี
รายละเอียดดังนี:้
2.4.1. สรุ ปสาระสาคัญของสัญญาทีเ่ กี่ยวข้องกับการจัดหารายได้ของกองทรัสต์
ตามที่กองทรัสต์ ได้ลงทุนใน Porto Chino และ UD Town กองทรัสต์ ได้จดั หาประโยชน์จากทรัพย์สินหลักดังกล่าวโดยการ
นาทรัพย์สินหลักออกให้เช่าแก่ผูเ้ ช่าพืน้ ที่ และกองทรัสต์ ได้ให้เช่าพืน้ ที่บางส่วนแก่ DLA และ UPL ซึ่งเป็ นเจ้าของโครงการเดิมใน
ทรัพย์สิน ทัง้ นี ้ เพื่อความเข้าใจของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ที่ปรึกษาทางการเงินขอสรุปรายได้ของกองทรัสต์ ตามรูปแบบของสัญญาซึ่งเป็ น
สัญญาที่ Porto Chino และ UD Town มีลกั ษณะคล้ายคลึงกันโดยหากพิจารณาสัญญาระหว่างกองทรัสต์ กับผูเ้ ช่าหลักคือ DLA และ
UPL จะสามารถแบ่งสัญญาออกได้เป็ น 3 ส่วน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1. สัญญาเช่าพืน้ ที่ (“Leaseback”)
การให้เช่าพืน้ ที่ในส่วนพืน้ ที่เช่ากลับ อาทิ พืน้ ที่เช่าร้านค้าขนาดเล็ก พืน้ ที่เช่าที่มีสญ
ั ญาเช่าระยะสัน้ (ไม่เกิน 1 ปี ) หรือ
พืน้ ที่ท่ีดาเนินการหารายได้หรือให้เช่าเป็ นรายวันประเภทลานกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขาย
ตลาดนัด ศูนย์อาหาร ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ที่มีการเปลี่ยนแปลงของสัญญาเช่าอย่างรวดเร็วโดยสัญญาเช่าพืน้ ที่
ดังกล่าวจะมีระยะเวลา 3 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่กองทรัสต์ เข้าลงทุนในทรัพย์สินหลักครัง้ แรก และให้สิทธิ กองทรัสต์ ในการ
เรียกให้ค่สู ญ
ั ญาต่ออายุสญ
ั ญาต่อไปอีกจนสิน้ สุดระยะเวลาการลงทุน โดยมีขอ้ กาหนดและเงื่อนไขเป็ นไปตามสัญญา
เช่าพืน้ ที่ ซึ่งเป็ นสัญญาเช่าพืน้ ที่ปกติ มีรายละเอียดสัญญาเหมือนสัญญาเช่าพืน้ ที่ระหว่างกองทรัสต์ กับผูเ้ ช่ารายอื่น
2. สัญญากระทาการ (“Fill-in”)
การให้เช่าพืน้ ที่ในส่วนที่ไม่มีผเู้ ช่า ณ วันที่กองทรัสต์ ลงทุนในทรัพย์สินหลักครัง้ แรกให้แก่ DLA และ UPL เป็ นระยะเวลา
5 ปี นับตัง้ แต่วันที่กองทรัสต์ เข้าลงทุนในทรัพย์สินหลักครัง้ แรก ในลักษณะของสัญญาเช่า มีกาหนดระยะเวลา 3 ปี
นับตั้งแต่วันที่ กองทรัสต์ เข้าลงทุน และ DLA และ UPL ให้คามั่นว่าจะต่ออายุการเช่าอีก 2 ปี โดยมีข้อกาหนดและ
เงื่อนไขเป็ นไปตามสัญญาเช่ าพืน้ ที่ตามสัญญาตกลงกระทาการ ซึ่ง เป็ นสัญญาที่ทาขึ น้ เพื่อให้กองทรัสต์ มีรายได้
สม่าเสมอ ทาให้ผถู้ ือหน่วยทรัสต์สามารถได้รบั เงินปั นผลอย่างต่อเนื่อง โดยกาหนดให้ผเู้ ช่าหลัก (DLA และ UPL) ต้องมี
หน้าที่เช่ากลับในราคาที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้าหากพืน้ ที่ดงั กล่าวไม่มีผเู้ ช่ารายอื่นต้องการเช่าพืน้ ที่
3. สัญญาแนบท้าย (“Top-up”)
ในการลงทุนของกองทรัสต์ DLA และ UPL ได้จัดทาข้อตกลงเกี่ยวการลงทุนของกองทรัสต์ ซึ่งประกอบด้วยข้อตกลง
เกี่ยวกับมาตรการลดความเสี่ยงในการสูญเสียรายได้ค่าเช่าและค่าบริการของกองทรัสต์ โดยตกลงชาระค่าส่วนที่ขาด
จากค่าเช่าที่คาดการณ์ให้แก่ กองทรัสต์ (ค่าเช่าส่วนต่าง) ในระยะเวลา 5 ปี นับตัง้ แต่วันที่กองทรัสต์ เข้าลงทุน โดยมี
ข้อกาหนดและเงื่อนไขเป็ นไปตามสัญญาแนบท้าย ซึ่งเป็ นสัญญาที่ทาขึน้ เพื่อให้กองทรัสต์ มีรายได้สม่าเสมอ ทาให้ผถู้ ือ
หน่วยทรัสต์สามารถได้รบั เงินปั นผลอย่างต่อเนื่อง โดยการปิ ดความเสี่ยงของกองทรัสต์ จากรายได้ท่ีผเู้ ช่าหลัก (DLA
และ UPL) ต้อง จ่ายเพิ่มให้กองทรัสต์ หากรายได้รวมของ Porto Chino หรือ UD Town ต่ากว่าที่กองทรัสต์ คาดว่าจะ
ได้รบั
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หมายเหตุ: 1/ สัญญาเช่าพืน้ ที่ (Leaseback)
2/ สัญญากระทาการ (Fill-in)
3/ สัญญาแนบท้าย (Top-up)

สัญญาทัง้ 3 สัญญาทางานสอดคล้องกันเพื่อให้กองทรัสต์ ได้ประโยชน์สงู สุด โดยปกติกองทรัสต์ จะมีผเู้ ช่าที่เป็ นผูเ้ ช่าทั่วไป
ซึ่งหากพืน้ ที่การเช่าของผูเ้ ช่าทั่วไปว่างลงผูเ้ ช่าหลักต้องทาการเช่าแทน (Fill-in) ในราคาที่กองทรัสต์ และผูเ้ ช่าหลักตกลงกันไว้โดยผูเ้ ช่า
หลักสามารถนาพืน้ ที่ดงั กล่าวไปปล่อยเช่าช่วงได้ นอกจากนี ้ ผูเ้ ช่าหลักจะมีการเช่าพืน้ ที่กลับไปเพื่อบริหารโดยเฉพาะพืน้ ที่เช่าที่ เป็ น
ร้านค้าขนาดเล็ก และเป็ นสัญญาเช่าระยะสัน้ (ไม่เกิน 1 ปี ) (Leaseback) อย่างไรก็ดี หากรายได้ของโครงการนัน้ ๆ ไม่ถึงตามที่ผเู้ ช่า
หลักประมาณการไว้กบั กองทรัสต์ ผูเ้ ช่าหลักจาเป็ นต้องจ่ายค่าเช่าเพิ่มเติม (Top-up) เพื่อให้กองทรัสต์ ได้รายได้ตามประมาณการ
2.4.2. สรุ ปสาระสาคัญของข้อเสนอการปรับโครงสร้างหนีก้ บั DLA
ลาดับ
1.

รายการ
ยอดหนีค้ งค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
จานวน 46.67 ล้านบาท
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เงื่อนไข1/
- DLA ขอเสนอชาระหนีค้ งค้างส่วนหนึ่งโดยการให้กองทรัสต์ เช่าที่ดินและอาคาร
Porto Chino เพิ่มเป็ นระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วนั ที่สญ
ั ญาเช่าที่ดินและอาคารเดิม
สิน้ สุด (ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2592) โดยที่กองทรัสต์ ไม่ตอ้ งชาระค่าเช่าและค่าใช้จ่าย
ใดๆ สาหรับระยะเวลาการเช่าเพิ่มเติมดังกล่าว โดยถือเป็ นการตี ใช้หนีค้ งค้างของ
DLA จานวน 32.00 ล้านบาท ซึ่งเป็ นจานวนเท่ากับราคาประเมินสิทธิการเช่าที่ต่า
กว่าจากผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สิน 2 ราย ที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
และหนีค้ งค้างของ DLA จานวน 32.00 ล้านบาท ดังกล่าวจะระงับไปเมื่อ กองทรัสต์
ได้เข้าทาสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ดาเนินการใดๆ เพื่อให้กองทรัสต์ เช่า
ที่ดินและอาคาร Porto Chino ตามข้อเสนอดังกล่าว เพื่อให้กองทรัสต์ มีสิทธิต่างๆ
และสามารถลงทุนและจัดหาผลประโยชน์ในโครงการได้ในลักษณะที่ กองทรัสต์ได้
ลงทุนและจัดหาผลประโยชน์ในโครงการอยู่ในปัจจุบนั
- ส าหรับ หนี ้ค งค้า งของ DLA ส่ ว นที่ เ หลื อ จ านวน 14.67 ล้า นบาท DLA ขอให้
กองทรัสต์ ปลดหนีค้ งค้างส่วนที่เหลือดังกล่าว เมื่อ DLA ได้ชาระค่าเช่าและค่าเช่า
ส่วนต่าง Porto Chino ตามข้อ 2. อย่างถูกต้องครบถ้วน
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2.

รายการ

ค่าเช่าภายใต้สญ
ั ญาเช่าพืน้ ที่ รวมถึงค่าเช่า
ส่วนต่าง Porto Chino ตามข้อตกลงเกี่ยวกับ
การลงทุนของกองทรัสต์ ที่มีกาหนดชาระ
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2565

AIMCG

เงื่อนไข1/
อย่า งไรก็ดี ในกรณี ที่ DLA ผิด นัด หรือมิได้ชาระค่ า เช่า และค่ า เช่า ส่ว นต่ า ง Porto
Chino อย่างถูกต้องครบถ้วน ไม่ว่าในงวดหนึ่งงวดใด DLA ยินยอมให้กองทรัสต์ เรียก
ให้ DLA ชาระหนีค้ งค้างของ DLA ส่วนที่เหลือ จานวน 14.67 ล้านบาทได้ทนั ที
DLA ขอเสนอผ่อนผันเกี่ยวกับการชาระค่าเช่าและค่าเช่าส่วนต่างดังกล่าว ดังต่อไปนี ้
ค่าเช่าตามสัญญาเช่าพืน้ ที่แก่ DLA:
- วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 4 กรกฎาคม 2567
DLA ขอชาระค่าเช่าในอัตรา 1.5 ล้านบาทต่อเดือน
หมายเหตุ จะใช้จานวนค่าเช่าที่ชาระตามข้อนีใ้ นการคานวณค่าเช่าส่วนต่าง Porto Chino
ตามตารางด้านล่าง

- ตัง้ แต่วนั ที่ 5 กรกฎาคม 2567 เป็ นต้นไป
DLA จะชาระค่าเช่าตามอัตราในสัญญาเช่าพืน้ ที่แก่ DLA
ค่าเช่าส่วนต่าง Porto Chino ตามข้อตกลงเกี่ยวกับการลงทุนของกองทรัสต์ (Topup):
- ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565
DLA ขอหยุด พัก ชาระค่ า เช่ า ส่ว นต่ า ง Porto Chino ที่ จ ะเกิ ด ขึ น้ และถึ งกาหนด
ในช่วงระยะเวลานี ้ และ DLA จะขอเริ่มชาระค่าเช่าส่วนต่าง Porto Chino สาหรับ
ระยะเวลาดังกล่าวตามจานวนที่จะได้รบั แจ้งจากกองทรัสต์ โดยขอแบ่งชาระเป็ น
รายเดือนเป็ นระยะเวลา 36 งวดจนครบเต็มจานวน เริ่มต้นตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม
2566
- วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 4 กรกฎาคม 2567
DLA จะชาระค่าเช่าส่วนต่าง Porto Chino สาหรับระยะเวลาดังกล่าวตามจานวนที่
จะได้รบั แจ้งจากกองทรัสต์ โดยขอแบ่งชาระเป็ นรายเดือนเป็ นระยะเวลา 36 งวด
จนครบเต็มจานวน โดยเริ่มชาระงวดแรกทันที
3.
อื่นๆ
- DLA ตกลงจะไม่อา้ งเหตุสุดวิสยั และ/หรือ เหตุอื่นใดอันเกี่ยวกับหรือเนื่องมาจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 หรือเหตุใ ดๆ เพื่อขอผ่อนผัน หรื อ ไม่
ปฏิบัติตามหน้าที่ในการชาระค่าเช่าและค่าเช่าส่วนต่าง Porto Chino ตามข้อเสนอ
ดังกล่าวอีก
- ในการนี ้ DLA ตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นใดอันเกี่ยวเนื่องกับการดาเนินการตาม
ข้อเสนอของ DLA ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการจัดประชุมผู้
ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ และค่าที่ปรึกษาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและจาเป็ นในการ
ดาเนินการจัดประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ด้วย ไม่ว่าผูถ้ ือหน่วยทรัสต์มีมติ
อนุมตั ิการดาเนินการต่างๆ ตามข้อเสนอของ DLA หรือไม่
หมายเหตุ: 1/ กาหนดระยะเวลาและวิธีการชาระค่าเช่าส่วนต่าง Porto Chino และเงื่อนไขอื่นๆ นอกเหนือจากข้อเสนอตามตารางข้างต้น ให้ยงั คง
เป็ นไปตามที่กาหนดในข้อตกลงเกี่ยวกับการลงทุนของกองทรัสต์ ใน Porto Chino ทัง้ นี ้ ภาระหนีค้ งค้างสุทธิ ณ วันที่ปรับโครงสร้างหนีจ้ ะเท่ากับ
46.67 ล้านบาท (จากยอดหนีค้ งค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
ที่มา: ผูจ้ ดั การกองทรัสต์

ทัง้ นี ้ สาหรับข้อเสนอของ DLA ที่เสนอขอชาระหนีค้ งค้างส่วนหนึ่งโดยการให้กองทรัสต์ เช่าที่ดินและอาคาร Porto Chino เป็ น
ระยะเวลา 5 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่สญ
ั ญาเช่าที่ดินและอาคารสิน้ สุด โดยกองทรัสต์ ไม่ตอ้ งชาระค่าเช่าและค่าใช้จ่ายใดๆ สาหรับระยะเวลา
การเช่าเพิ่มเติมดังกล่าวถือว่าเป็ นการตีใช้หนีค้ งค้างของ DLA ตามที่กล่าวข้างต้น (“สิทธิการเช่าเพิ่มเติมในโครงการ พอร์โต้ ชิโน่ ”) ซึ่ง
ข้อเสนอดังกล่าว เกี่ยวข้องกับการลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ และอาจพิจารณาได้ว่านาไปสู่การได้มาซึ่งทรัพย์สิน
หลักของกองทรัสต์ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จึงได้จดั ให้มีบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 2 ราย ซึ่งเป็ นผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพยสินที่ได้รบั ความ
บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด
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เห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ได้แก่ บริษัท ซิมส์ พร็อพเพอร์ตี ้ คอนซัลแทนท์ จากัด (“SIM”) และ บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่
จากัด (“GRAND”) เพื่อประเมินมูลค่าสิทธิการเช่าเพิ่มเติมใน Porto Chino ดังกล่าว โดยผูป้ ระเมินมูลค่าทรัยสินทัง้ 2 รายเลือกใช้วิธี
คิดลดจากรายได้ (Income Approach) ในการประเมินมูลค่า ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
รายละเอียด
ระยะเวลาโครงการคงเหลือ
ระยะเวลาทีป่ ระเมิน
วันทีป่ ระเมิน
มูลค่าทรัพย์สินทีป่ ระเมิน ณ 1
มกราคม 2565
สมมติฐานการประมาณการทีส่ าคัญ
อัตราการเช่าพืน้ ที่

อัตราการเติบโตของค่าเช่า

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและ
บารุงรักษา

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด

SIM
27.51 ปี (สิน้ สุด 4 กรกฎาคม 2592)
5 ปี นับจาก 4 กรกฎาคม 2592
28 ธันวาคม 2564

GRAND
27.51 ปี (สิน้ สุด 4 กรกฎาคม 2592)
5 ปี นับจาก 4 กรกฎาคม 2592
28 ธันวาคม 2564

32,000,000 บาท

37,000,000 บาท

พืน้ ที่คา้ ปลีกมีไว้เพื่อปล่อยเช่า
ปี ที่ 1 - 3: 98%
ปี ที่ 4 -10: 95%
ปี ที่ 11 - 15: 92%
ปี ที่ 16 - 20: 89%
ปี ที่ 21 - 25: 85%
ปี ที่ 26 – สิน้ สุดการคาดการณ์: 80%
พืน้ ที่เช่ากลับจากกองทรัสต์ : 100%

ร้านค้า (Shop)
ปรับขึน้ 10.0% ทุกๆ 3 ปี
ร้านค้า (Kiosk)
ปรับขึน้ 10.0% ทุกๆ 3 ปี
Cark Park
ปรับขึน้ 10.0% ทุกๆ 3 ปี
ร้านค้า (GP)
ปรับขึน้ 2.0% ต่อปี
พืน้ ที่เช่ากลับ ( Lease Back)
อัตราค่าเช่าเป็ นไปตามสัญญา โดยปรับขึน้ 2.25%
ทุกปี
- ค่าส่วนกลาง 3 บาท/ตร.ม./เดือน ในปี ที่ 1 ปรับ
ขึน้ 10.0% ทุก 3 ปี
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขาย (Commision) 1.8%
จากรายรับค่าเช่าพืน้ ที่ (เฉพาะส่วนทีป่ ล่อยเพิ่ม
ได้)
- ค่าบริหารจัดการโครงการ (Property
Management Fee) 16.48 ล้านบาท ในปี ที่ 1
ปรับขึน้ 1.5% ต่อปี
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 1.0% ของรายได้ทงั้ หมด

ร้านค้า (Shop)
ปี ที่ 1-3: 97%
ปี ที่ 4 - สิน้ สุดการคาดการณ์ : 80%
ร้านค้า (Kiosk)
ปี ที่ 1: 90%
ปี ที่ 2-3: 95%
ปี ที่ 4 - สิน้ สุดการคาดการณ์ : 80%
ร้านค้า (GP)
ปี ที่ 1-3: 97%
ปี ที่ 4 - สิน้ สุดการคาดการณ์ : 90%
พืน้ ที่เช่ากลับ ( Lease Back)
ปี ที่ 1 - สิน้ สุดการคาดการณ์: 100%
ร้านค้า (Shop)
ปรับขึน้ 3.0% ต่อปี
ร้านค้า (Kiosk)
ปรับขึน้ 3.0% ต่อปี
ร้านค้า (GP)
ปรับขึน้ 2.0% ต่อปี
พืน้ ที่เช่ากลับ ( Lease Back)
อัตราค่าเช่าเป็ นไปตามสัญญา โดยปรับขึน้ 2.25%
ทุกปี

- ค่าส่วนกลาง 3 บาท/ตร.ม./เดือน ในปี ที่ 1 ปรับ
ขึน้ 10.0% ทุก 3 ปี
- ค่าประกันภัย 0.17 ล้านบาท ในปี ที่ 1 ปรับขึน้
2.5% ต่อปี
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขาย (Commision) 1.0
เดือนของ 20% จากค่าเช่าพืน้ ที่รายใหม่ 0.5
เดือนของ 80% จากค่าเช่าพืน้ ที่รายใหม่

หน้า 46/67

บทวิเคราะห์ การปรับโครงสร้างหนีท้ รัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท
รายละเอียด

อัตราคิดลด (Discount Rate)
เงินสารองสาหรับการปรับปรุงอาคาร
ในอนาคต

SIM

AIMCG

ร้อยละ 10.5

GRAND
- ค่าบริหารจัดการโครงการ (Property
Management Fee) 16.60 ล้านบาท ในปี ที่ 1
ปรับขึน้ 1.5% ต่อปี
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 1.0% ของรายได้ทงั้ หมด
ร้อยละ 10.0

ร้อยละ 2 ของรายได้รวม

ร้อยละ 2 ของรายได้รวม

2.4.3. สรุ ปสาระสาคัญของข้อเสนอการปรับโครงสร้างหนีก้ บั UPL
ลาดับ
1.

รายการ
ยอดหนีค้ งค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
จานวน 78.96 ล้านบาท

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด

เงื่อนไข1/
UPL ขอให้กองทรัสต์ ลดยอดหนีด้ งั กล่าวโดยการปลดหนีใ้ ห้แก่ UPL จานวน 44.92
ล้านบาท ต่อเมื่อ UPL ได้ดาเนินการชาระหนีค้ งค้างของ UPL ตามข้อ 1. และค่าเช่า
และค่ า เช่ า ส่ ว นต่ า ง UD Town ตามข้อ 2. ของข้อ เสนอของ UPL อย่ า งถู ก ต้อ ง
ครบถ้วนแล้ว และกองทรัสต์ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า UPL ได้ปฏิบตั ิตามหน้าที่ตาม
ข้อเสนอของ UPL อย่างถูกต้องครบถ้วน
ทัง้ นี ้ ไม่ว่ากองทรัสต์ จะพิจารณาอนุมตั ิปลดหนีส้ ่วนลดหนีค้ งค้างให้แก่ UPL หรือไม่
UPL ขอเสนอจะชาระหนีค้ งค้างของ UPL ดังต่อไปนี ้
- วันที่ 1 มิถนุ ายน 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2566
UPL ขอชาระในอัตรา 1.00 ล้านบาทต่อเดือน
- วันที่ 1 มิถนุ ายน 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2567
UPL ขอชาระในอัตรา 1.05 ล้านบาทต่อเดือน ในเดือนมิถนุ ายน และในเดือนต่อไป
จะชาระเพิ่มขึน้ ในอัตราร้อยละ 5 จากเดือนก่อนหน้า
- วันที่ 1 มิถนุ ายน 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2568
UPL ขอแบ่งชาระยอดหนีค้ งค้างทัง้ หมดที่คงเหลืออยู่ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2567
เป็ น 12 งวดเท่าๆ กัน
ทัง้ นี ้ จานวนยอดหนีค้ งค้างที่เหลืออยู่ดงั กล่าวจะขึน้ อยู่กับว่า กองทรัสต์ พิจารณา
อนุมตั ิปลดหนีส้ ่วนลดหนีค้ งค้างให้แก่ UPL หรือไม่ กล่าวคือ ในกรณีที่กองทรัสต์
พิจารณาอนุมัติ ป ลดหนีส้ ่วนลดหนีค้ งค้า งให้แก่ UPL ตามที่ UPL เสนอข้างต้น
และ UPL ได้ชาระหนีค้ งค้างของ UPL ตามข้อเสนอของ UPL ข้างต้นอย่างถูกต้อง
ครบถ้ว นจนถึงวัน ที่ 31 พฤษภาคม 2567 ในกรณี ดังกล่า ว ส่ ว นลดหนี ค้ งค้างที่
UPL ได้รบั อนุมตั ิจากกองทรัสต์ จะถูกนามาหักลบกับยอดหนีค้ งค้างที่เหลืออยู่ ณ
วันที่ 1 มิถุนายน 2567 และ UPL จะแบ่งชาระยอดหนีค้ งค้างที่เหลืออยู่เป็ น 12
งวดเท่าๆ กันตามที่กล่าวข้างต้น
อย่างไรก็ดี ในกรณีที่กองทรัสต์ มิได้พิจารณาอนุมตั ิปลดหนีส้ ่วนลดหนีค้ งค้างของ
UPL ตามที่ UPL เสนอ UPL ยินดีชาระหนีค้ งค้างที่เหลืออยู่ ณ วันที่ 1 มิถุนายน
2567 เต็มจานวนโดยไม่มีการหักลบจานวนเงินใดๆ ทั้งสิน้ โดยขอแบ่งชาระยอด
หนีค้ งค้างที่เหลืออยู่ดงั กล่าวเป็ น 12 งวดเท่าๆ กันตามที่กล่าวข้างต้น
อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ UPL ผิดนัดหรือมิได้ชาระหนีค้ งค้างของ UPL ตามข้อ 1. และ/
หรือ ค่าเช่าและค่าเช่าส่วนต่าง UD Town อย่างถูกต้องครบถ้วน ไม่ว่าในงวดหนึ่งงวด
ใด UPL ยินยอมให้กองทรัสต์ เรียกให้ UPL ชาระหนีค้ งค้างของ UPL ที่ยงั ไม่ได้ชาระ
ซึ่งรวมถึงส่วนลดหนีค้ งค้างได้ทันที โดยให้หนีค้ งค้างของ UPL ที่ยังไม่ได้ชาระ ซึ่ง
รวมถึงส่วนลดหนีค้ งค้างดังกล่าวถึงกาหนดชาระทันทีที่ UPL ผิดนัดชาระหนีค้ งค้าง
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2.

รายการ

ค่าเช่าภายใต้สญ
ั ญาเช่าพืน้ ที่แก่ UPL รวมถึง
ค่าเช่าส่วนต่าง UD Town ตามข้อตกลง
เกี่ยวกับการลงทุนของกองทรัสต์ ที่มีกาหนด
ชาระตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2565

AIMCG

เงื่อนไข1/
ของ UPL ตามข้อ 1. และ/หรือ ค่าเช่าและค่าเช่าส่วนต่าง UD Town ตามข้อ 2. โดยที่
กองทรัสต์ ไม่ตอ้ งทวงถามอีก
ค่าเช่าตามสัญญาเช่าพืน้ ที่แก่ UPL:
- วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 4 กรกฏาคม 2567
UPL จะขอชาระในอัตราเท่ากับจานวนที่ UPL สามารถเรียกเก็บค่าเช่าจากผูเ้ ช่า
รายย่อยในโครงการได้
หมายเหตุ จะใช้จานวนค่าเช่าที่ชาระตามข้อนีใ้ นการคานวณค่าเช่าส่วนต่าง UD Town ตามตาราง
ด้านล่าง

- วันที่ 5 กรกฏาคม 2567
UPL ตกลงชาระค่าเช่าตามอัตราในสัญญาเช่าพืน้ ที่แก่ UPL
ค่ า เช่า ส่ว นต่ าง UD Town ตามข้อตกลงเกี่ยวกับ การลงทุน ของกองทรัส ต์ ใน UD
Town (Top-up):
- วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565
UPL จะชาระค่าเช่าส่วนต่าง UD Town สาหรับระยะเวลาดังกล่าวตามจานวนทีจ่ ะ
ได้รบั แจ้งจากกองทรัสต์ โดยขอเลื่อนการชาระค่าเช่าส่วนต่าง UD Town ในแต่ละ
งวดเป็ นระยะเวลา 12 เดือน และขอแบ่งชาระค่าเช่าส่วนต่าง UD Town ในแต่ละ
งวดเป็ นรายเดือนเป็ นระยะเวลา 36 งวดจนครบเต็มจานวน เริ่มต้นตั้งแต่วนั ที่ 1
มกราคม 2566 กล่าวคือ UPL จะขอชาระตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้
- ยอดค่าเช่าส่วนต่าง UD Town สาหรับเดือน มกราคม 2565 ขอแบ่งชาระ
เป็ น รายเดื อ นเป็ น ระยะเวลา 36 งวด โดยเริ่ ม ช าระงวดแรกในวัน ที่ 1
มกราคม 2566
- ยอดค่ า เช่า ส่ว นต่ า ง UD Town ส าหรับ เดื อน กุมภาพัน ธ์ 2565 ขอแบ่ง
ชาระเป็ นรายเดือนเป็ นระยะเวลา 36 งวด โดยเริ่มชาระงวดแรกในวันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2566
- ยอดค่าเช่าส่วนต่าง UD Town สาหรับเดือน มีนาคม 2565 ขอแบ่งชาระ
เป็ น รายเดื อ นเป็ น ระยะเวลา 36 งวด โดยเริ่ ม ช าระงวดแรกในวัน ที่ 1
มีนาคม 2566
- ยอดค่าเช่าส่วนต่าง UD Town สาหรับเดือน เมษายน 2565 ขอแบ่งชาระ
เป็ น รายเดื อ นเป็ น ระยะเวลา 36 งวด โดยเริ่ ม ช าระงวดแรกในวัน ที่ 1
เมษายน 2566
- ยอดค่ า เช่าส่วนต่ าง UD Town ส าหรับ เดือน พฤษภาคม 2565 ขอแบ่ง
ชาระเป็ นรายเดือนเป็ นระยะเวลา 36 งวด โดยเริ่มชาระงวดแรกในวันที่ 1
พฤษภาคม 2566
- ยอดค่าเช่าส่วนต่าง UD Town สาหรับเดือน มิถนุ ายน 2565 ขอแบ่งชาระ
เป็ น รายเดื อ นเป็ น ระยะเวลา 36 งวด โดยเริ่ ม ช าระงวดแรกในวัน ที่ 1
มิถนุ ายน 2566
- ยอดค่ า เช่า ส่ว นต่ า ง UD Town ส าหรับ เดื อน กรกฏาคม 2565 ขอแบ่ง
ชาระเป็ นรายเดือนเป็ นระยะเวลา 36 งวด โดยเริ่มชาระงวดแรกในวันที่ 1
กรกฏาคม 2566
- ยอดค่าเช่าส่วนต่าง UD Town สาหรับเดือน สิงหาคม 2565 ขอแบ่งชาระ
เป็ น รายเดื อ นเป็ น ระยะเวลา 36 งวด โดยเริ่ ม ช าระงวดแรกในวัน ที่ 1
สิงหาคม 2566

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด

หน้า 48/67

บทวิเคราะห์ การปรับโครงสร้างหนีท้ รัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท

AIMCG

เงื่อนไข1/
- ยอดค่าเช่าส่วนต่าง UD Town สาหรับเดือน กันยายน 2565 ขอแบ่งชาระ
เป็ น รายเดื อ นเป็ น ระยะเวลา 36 งวด โดยเริ่ ม ช าระงวดแรกในวัน ที่ 1
กันยายน 2566
- ยอดค่าเช่าส่วนต่าง UD Town สาหรับเดือน ตุลาคม 2565 ขอแบ่งชาระ
เป็ น รายเดื อ นเป็ น ระยะเวลา 36 งวด โดยเริ่ ม ช าระงวดแรกในวัน ที่ 1
ตุลาคม 2566
- ยอดค่าเช่าส่วนต่าง UD Town สาหรับเดือน พฤศจิกายน 2565 ขอแบ่ง
ชาระเป็ นรายเดือนเป็ นระยะเวลา 36 งวด โดยเริ่มชาระงวดแรกในวันที่ 1
พฤศจิกายน 2566
- ยอดค่าเช่าส่วนต่าง UD Town สาหรับเดือน ธันวาคม 2565 ขอแบ่งชาระ
เป็ น รายเดื อ นเป็ น ระยะเวลา 36 งวด โดยเริ่ ม ช าระงวดแรกในวัน ที่ 1
ธันวาคม 2566
- วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566
UPL จะชาระค่าเช่าส่วนต่าง UD Town สาหรับระยะเวลาดังกล่าวตามจานวนทีจ่ ะ
ได้รบั แจ้งจากกองทรัสต์ โดยขอแบ่งชาระเป็ นรายเดือนเป็ นระยะเวลา 36 งวดจน
ครบเต็มจานวน โดยเริ่มชาระงวดแรกทันที
- วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 4 กรกฏาคม 2567
UPL จะชาระค่าเช่าส่วนต่าง UD Town สาหรับระยะเวลาดังกล่าวตามจานวนทีจ่ ะ
ได้รบั แจ้งจากกองทรัสต์ โดยขอแบ่งชาระเป็ นรายเดือนเป็ นระยะเวลา 29 งวดจน
ครบเต็มจานวน โดยเริ่มชาระงวดแรกทันที
3.
อื่นๆ
- UPL ตกลงจะไม่อา้ งเหตุสุดวิสยั และ/หรือ เหตุอื่นใดอันเกี่ยวกับหรือเนื่องมาจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 หรือเหตุใ ดๆ เพื่อขอผ่อนผัน หรื อ ไม่
ปฏิบัติ ต ามหน้า ที่ ใ นการชาระค่ า เช่า และค่ า เช่า ส่ว นต่ าง UD Town ตามข้อเสนอ
ดังกล่าวอีก
- ในการนี ้ UPL ตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นใดอันเกี่ยวเนื่องกับการดาเนินการตาม
ข้อเสนอของ UPL ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการจัดประชุมผู้
ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ และค่าที่ปรึกษาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและจาเป็ นในการ
ดาเนินการจัดประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ด้วย ไม่ว่าผูถ้ ือหน่วยทรัสต์มีมติ
อนุมตั ิการดาเนินการต่างๆ ตามข้อเสนอของ UPL หรือไม่
หมายเหตุ: 1/ กาหนดระยะเวลาและวิธีการชาระค่าเช่าส่วนต่าง UD Town และเงื่อนไขอื่นๆ นอกเหนือจากข้อเสนอตามตารางข้างต้น ให้ยงั คง
เป็ นไปตามที่กาหนดในข้อตกลงเกี่ยวกับการลงทุนของกองทรัสต์ ใน UD Town ทัง้ นี ้ ภาระหนีค้ งค้างสุทธิ ณ วันที่ปรับโครงสร้างหนีจ้ ะเท่า กับ
78.96 ล้านบาท (จากยอดหนีค้ งค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
ที่มา: ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ลาดับ

รายการ

2.5. การขออนุมตั ิการดาเนินการปรับโครงสร้างหนี้
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้พิจารณาข้อเสนอของ DLA และ UPL ประกอบกับข้อกาหนดและเงื่อนไขตามสัญญาเช่าพืน้ ที่ ข้อตกลง
เกี่ยวกับการลงทุนของกองทรัสต์ ตลอดจนสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วเห็นว่าข้อเสนอของ DLA และ UPL ดังกล่าวเป็ นการดาเนินการ
ที่มีนยั สาคัญ ทัง้ ในด้านการจัดการกองทรัสต์ การดาเนินธุรกิจ รวมถึงผลตอบแทนของกองทรัสต์ และเห็นว่าเป็ นเรื่องที่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์
ควรเป็ นผูพ้ ิจารณาตัดสินแนวทางที่จะเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เอง ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จึงพิจารณาเห็นควรให้นาข้อเสนอ
ของ DLA และ UPL เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิเกี่ยวกับการดาเนินการตามข้อเสนอของ
DLA และ UPL ดังกล่าว
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โดยการดาเนินการในข้อเสนอของ DLA ต้องได้รบั มติเห็นชอบจากที่ประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้
ถือหน่วยทรัสต์ท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทัง้ นี ้ การนับคะแนนเสียงของผูม้ ีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดดังกล่าว บริษัท
จะไม่นบั รวมคะแนนเสียงของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่มี ีส่วนได้เสียเป็ นพิเศษในเรื่องที่มีการขอมติ และ
การดาเนินการในข้อเสนอของ UPL ซึ่ง UPL ขอเสนอให้ผถู้ ือหน่วยทรัสต์แยกพิจารณาอนุมตั ิการลดยอดหนีโ้ ดยการปลดหนี ้
ในส่วนลดหนีค้ งค้างออกจากการพิจารณาอนุมตั ิขอ้ เสนอเกี่ยวกับการชาระค่าเช่าและค่าเช่าส่วนต่าง UD Town ซึ่งการดาเนินการทัง้ 2
เรื่องจะต้องได้รบั มติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสี ย งลงคะแนน ทั้ง นี ้ การนับ คะแนนเสี ย งของผู้มีสิท ธิ อ อกเสี ยงทั้งหมดดังกล่ าว บริษั ท จะไม่นับ รวมคะแนนเสี ยงของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ท่มี ีส่วนได้เสียเป็ นพิเศษในเรื่องที่มีการขอมติ และ
ทัง้ นี ้ เนื่องจากการเข้าทารายการปรับโครงสร้างในครัง้ นี ้ ถือว่าเป็ นรายการที่มีผลอย่างมีนยั สาคัญ ทาให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์
นาเสนอรายการดังกล่าวต่อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ เพื่ออนุมตั ิการเข้าทารายการฯ โดยจะต้องได้รบั มติอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือ หน่วยด้วย
คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่มี าประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยการนับคะแนนเสียง
ของผูท้ ่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้ หมด จะไม่นบั รวมคะแนนเสียงของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่ีมีส่วนได้ส่ วนเสียเป็ นพิเศษในเรื่องที่มีการขอมติ ทัง้ นี ้
จะต้องมีผูถ้ ือหน่วยทรัสต์มาประชุมไม่นอ้ ยกว่า 25 รายหรือไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ทงั้ หมด โดยจานวนผูถ้ ือ
หน่วยทรัสต์ท่ีมาประชุมดังกล่าวต้องมีหน่วยทรัสต์นบั รวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยทรัสต์ท่ีจาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
ของกองทรัสต์จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
2.6. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับข้อเสนอเกี่ยวกับการชาระค่าเช่า
คณะกรรมการการบริษัทของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ เห็นควรให้นาข้อเสนอของ DLA และ UPL เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
ของกองทรัสต์ AIMCG เพื่อพิจารณาอนุมตั ิเกี่ยวกับการดาเนินการตามข้อเสนอของ DLA และ UPL ดังกล่าว
2.7. ความเห็นของทรัสตีในการปรับโครงสร้างหนี้
ทรัสตีเห็นว่าการเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ื อหน่วยทรัสต์พิจารณาในทั้ง 3 วาระเกี่ยวกับข้อเสนอของ DLA และ UPL ไม่ขัดกับ
สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ เกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องจึงเห็นควรให้นาข้อเสนอเกี่ยวกับการชาระค่าเช่าโครงการ พอร์โต้ ชิโน่ และโครงการ
ยูดี ทาวน์ และข้อเสนอเกี่ยวกับส่วนลดหนีค้ งค้างโครงการ ยูดี ทาวน์ ดังกล่าว ให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ได้พิจารณา โดยที่สิทธิการ
เช่าเพิ่มเติมในโครงการ พอรโต้ ชิโน่ เป็ นระยะเวลา 5 ปี นนั้ ถือเป็ นรายการที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ จึง
ขอให้ผถู้ ือหน่วยทรัสต์โปรดศึกษาข้อมูลจากสรุปรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ทัง้ 2 รายและ
รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงิน และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับทัง้ 3 วาระ ซึ่งผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้มีการเปิ ดเผยข้อมูลรายละเอียด
ตามที่ปรากฎในหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ประจาปี 2565
2.8. ประโยน์ทไี่ ด้รับจากการการปรับโครงสร้างหนีใ้ นครั้งนี้
ประโยชน์ของการปรับโครงสร้างหนีร้ ะหว่าง กองทรัสต์ และ DLA และ UPL คือการทาให้เกิดข้อสรุปที่เป็ นข้อตกลงกันทาง
กฎหมาย เพื่อเป็ นแนวทางให้ DLA และ UPL ได้ปฏิบตั ิเพื่อรักษาสมดุลทัง้ ในด้านการแก้ปัญหาภาระหนีค้ งค้างจากข้อตกลงกระทา
การ และการดาเนินธุรกิจในแต่ละโครงการต่อไป รวมทัง้ จะช่วยให้การวางแผนการทางานและการติดตามหนีข้ องกองทรัสต์ มีความ
ชัดเจนและมีประสิทธิภาพสูงขึน้ และยังเป็ นการรักษาความสัมพันธ์อนั ดี ระหว่างกองทรัสต์ และผูเ้ ช่าหลักทัง้ 2 ราย (DLA และ UPL)
ในการร่วมช่วยกันแก้ปัญหาจากวิกฤติการณ์ท่เี กิดขึน้ ในครัง้ นี ้
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3. ข้อดี ข้อด้อย และความเสี่ยงของการปรับโครงสร้างหนีใ้ นครั้งนี้
3.1. ข้อดีของการปรับโครงสร้างหนี้
3.1.1. ช่วยให้การวางแผนการทางานและการติดตามหนีข้ องกองทรัสต์ มีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพสูงขึน้
และยังเป็ นการรักษาความสัมพันธ์อันดีในการร่วมช่วยกันแก้ปัญหาจากวิกฤติทเี่ กิดขึน้ ในครั้งนี้
เนื่องจากภาวะตลาดของพืน้ ที่คา้ ปลีกให้เช่ายังอยู่ในภาวะซบเซาอันเกิดจาก COVID-19 และการฟื ้ นตัวของตลาดยังมีความ
ไม่แน่นอน ส่งผลให้ความสามารถในการชาระค่าเช่าของผูเ้ ช่าหลักทัง้ 2 ราย (DLA และ UPL) ลดลงอย่างมีนยั สาคัญในช่วงเวลา 2 ปี ท่ี
ผ่านมา ดังนัน้ การเข้าทารายการปรับโครงสร้างหนีใ้ นครัง้ นี ้ จะช่วยให้การวางแผนการทางานและการติดตามหนีข้ องกองทรัสต์มคี วาม
ชัดเจนและมีประสิทธิภาพสูงขึน้ และยังเป็ นการรักษาความสัมพันธ์อนั ดีในการร่วมช่วยกันแก้ปัญหาจากวิกฤติท่เี กิดขึน้ ในครัง้ นี ้
3.1.2. ทาให้กองทรัสต์มีโอกาสในการหารายได้จาก Porto Chino เพิ่มขึน้ อีก 5 ปี
การปรับโครงสร้างหนีส้ าหรับ DLA ในครัง้ นี ้ ถึงแม้กองทรัสต์ จะต้องทาการลดหนีจ้ านวน 32 ล้านบาท เพื่อแลกกับสิทธิใน
การเช่าพืน้ ที่ Porto Chino เพิ่มอีก 5 ปี ซึ่งจากการประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินมูลค่าของการต่อสัญญาเพิ่มอีก 5 ปี มีมลู ค่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ระหว่าง 25.39 – 35.20 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับมูลค่าที่ประเมินโดยผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รบั ความ
เห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ได้แก่ SIM และ GRAND ที่ 32.00 – 37.00 ล้านบาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 สรุปประมาณการ
มูลค่าทรัพย์สินส่วนเพิ่มของ Porto Chino
โดยการประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินมีรายละเอียดดังนี:้
รายละเอียด
ระยะเวลาโครงการคงเหลือ
ระยะเวลาทีป่ ระเมิน
มูลค่าทรัพย์สินทีป่ ระเมิน ณ วันที่ 1 มกราคม
2565
สมมติฐานการประมาณการทีส่ าคัญ
อัตราการเช่าพืน้ ที่

อัตราการเติบโตของค่าเช่า

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบารุ งรักษา
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27.51 ปี (สิน้ สุด 4 กรกฎาคม 2592)
5 ปี นับจาก 4 กรกฎาคม 2592
25.39 – 35.20 ล้านบาท
พืน้ ที่คา้ ปลีกมีไว้เพื่อปล่อยเช่า (Fixed Rent)
ปี ที่ 1: 35% – 50%
ปี ที่ 2: 55% – 70%
ปี ที่ 3 - 4: 65% – 80%
ปี ที่ 5 - สิน้ สุดการคาดการณ์: 75% - 90%
พืน้ ที่คา้ ปลีกมีไว้เพื่อปล่อยเช่า (GP Rent)
ปี ที่ 1 - สิน้ สุดการคาดการณ์: 85% - 100%
พืน้ ที่เช่ากลับจากกองทรัสต์ (Leaseback) :
ปี ที่ 1 - 3: 75% – 90%
ปี ที่ 4 - สิน้ สุดการคาดการณ์: 100%
พืน้ ที่คา้ ปลีกมีไว้เพื่อปล่อยเช่า ในพืน้ ทีส่ ญ
ั ญาระยะยาว
GP Shop ปรับขึน้ 1% ทุกปี
Fixed Rent Shop ปรับขึน้ 1% ทุกปี
พืน้ ที่เช่ากลับจากกองทรัสต์
อัตราค่าเช่าเป็ นไปตามสัญญา โดยปรับขึน้ 2.25% ทุกปี
- ค่าส่วนกลาง 3.16 บาท/ตร.ม./เดือน ในปี ที่ 1 ปรับขึน้ 0.56% ทุกปี
- ค่าประกันภัย 0.21 ล้านบาท ในปี ที่ 1 ปรับขึน้ 0.56% ต่อปี
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รายละเอียด

FA
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขาย (Commision) 1.0 เดือนของ 50% จาก
ค่าเช่าพืน้ ที่รายใหม่ 0.5 เดือนของ 50% จากค่าเช่าพืน้ ที่รายใหม่ต่อ
สัญญา 3 ปี
- ค่าบริหารจัดการโครงการ (Property Management Fee) 17.22
ล้านบาท ในปี ที่ 1 ปรับขึน้ 0.56% ทุกปี
- Management Fee 2.09 % ของรายได้ค่าเช่า ต่อปี
- Incentive Fee 2.09 % ของกาไรขัน้ ต้นต่อปี
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 1.0% ของรายได้ทงั้ หมด
อัตราคิดลด (Discount Rate)1/
ร้อยละ 7.26%
เงินสารองสาหรับการปรับปรุงอาคารในอนาคต ร้อยละ 1 ของรายได้รวม
หมายเหตุ: 1/ ที่ปรึกษาทางการเงินคานวณอัตราคิดลดโดยวิธีตน้ ทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนัก (Weighted Average Cost of Capital:
WACC) ตามโครงสร้างทุนของ AIMCG ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งมีอตั ราส่วนหนีส้ ินต่อทุนที่ 0.11 และ Beta เฉลี่ยของ AIMCG
ในช่วงระยะเวลา 2 ปี ยอ้ นหลัง จนถึงวันที่ 16 มีนาคม 2565 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.50

ซึ่งจากการประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงิน หากกองทรัสต์ให้ DLA ตีทรัพย์ชาระหนีโ้ ดยการนาสิทธิในการเช่าพืน้ ที่
Porto Chino เพิ่มอีก 5 ปี เพื่อแลกกับหนีส้ ินคงค้างของ DLA จานวน 32.00 ล้านบาท อาจส่งผลให้กองทรัสต์มีผลกาไร(ขาดทุน)เพิม่ ขึน้
จากการเข้าทารายการประมาณ (6.61) – 3.20 ล้านบาท ทัง้ นี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินเพียงประมาณการผลที่ อาจจะเกิดขึน้ จากการเข้า
ทารายการปรับโครงสร้างหนีซ้ ่งึ อาจไม่ตรงกับงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีของกองทรัสต์
3.1.3. ทาให้ผู้เช่า หลักทัง้ 2 รายและกองทรัสต์ มีระยะเวลาเพิ่มขึน้ ในการแก้ปัญหา
เนื่องจากภาวะตลาดของพืน้ ที่คา้ ปลีกให้เช่ายังอยู่ในภาวะซบเซาอันเกิดจาก COVID-19 และการฟื ้ นตัวของตลาดยังมีความ
ไม่แน่นอน นอกจากนี ้ ความสามารถในการชาระค่าเช่าของผูเ้ ช่าหลักทัง้ 2 ราย (DLA และ UPL) ลดลงอย่างมีนยั สาคัญในช่วงเวลา 2
ปี ท่ีผ่านมา ดังนัน้ การเข้าทารายการปรับโครงสร้างหนีใ้ นครัง้ นี ้ นอกจากจะช่วยให้กองทรัสต์สามารถทาประมาณการทางการเงินได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ยังเป็ นการช่วยให้ผเู้ ช่าหลักทัง้ 2 ราย (DLA และ UPL) มีเวลาในการปรับตัวเพิ่มขึน้ สร้างแรงจูงใจในการบริหาร
โครงการ และเพิ่มระยะเวลาในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้แก่ผเู้ ช่าหลักทัง้ 2 ราย ซึ่งน่าจะเป็ นผลดีต่อกองทรัสต์ ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ และผู้
เช่าหลักทัง้ 2 ราย
3.2. ข้อด้อยของการปรับโครงสร้างหนี้
3.2.1. กองทรัสต์อาจต้องทาการปรับลดหนีค้ งค้างบางส่วน
จากแผนการปรับโครงสร้างหนีข้ อง DLA และ UPL (รายละเอียดตาม ข้อ 2.4.2 และ 2.4.3) หากกองทรัสต์เข้าทาสัญญาปรับ
โครงสร้างหนีต้ ามข้อเสนอของ DLA และ UPL กองทรัสต์จะต้องทาการปรับลดหนีค้ งค้างบางส่วนให้กบั DLA และ UPL โดยกองทรัสต์
จะต้องปรับลดหนีค้ งค้างจานวน 46.67 ล้านบาทให้กบั DLA เพื่อแลกเปลี่ยนกับการที่จะได้ต่อสัญญาเช่าออกไปอีก 5 ปี (มูลค่า 32.00
ล้านบาท) และปรับลดหนีค้ งค้างจานวน 44.92 ล้านบาท หากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์อนุมตั ิการขอลดหนีข้ อง UPL
3.2.2. การปรับลดหนีค้ งค้าง อาจส่งผลต่องบกาไรขาดทุนของกองทรัสต์
หากกองทรัสต์ปรับลดหนีค้ งค้าง จานวน 14.67 ล้านบาทให้กบั DLA และ 44.92 ล้านบาทให้กบั UPL การปรับลดหนีค้ งค้าง
ของ DLA และ UPL มีแนวโน้มที่อาจส่งผลโดยตรงต่องบกาไรขาดทุนของกองทรัสต์ อย่างไรก็ดี จานวนที่แน่นอนของผลกระทบต่องบ
กาไรขาดทุนของกองทรัสต์ จะขึน้ อยู่กบั การประเมินของผูส้ อบบัญชีของกองทรัสต์
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3.2.3. กองทรัสต์จะไม่ได้รับดอกเบีย้ จากยอดคงค้างจากการปรับโครงสร้างหนี้
เนื่องจากปรับโครงสร้างหนีข้ อง DLA และ UPL ในครัง้ นี ้ ไม่มีการระบุถึง ค่าปรับ ดอกเบีย้ หรือค่าสินไหมทดแทนใดๆ อัน
เนื่องมาจากการชาระเงินล่าช้าของ DLA และ UPL ดังนัน้ หากกองทรัสต์เข้าทารายการปรับโครงสร้างหนีก้ บั DLA และ UPL ในครัง้ นี ้
กองทรัสต์ไม่น่าจะได้รบั ค่าตอบแทนใดๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสัญญาปรับโครงสร้างหนี ้
3.2.4. กองทรัสต์ไม่มีสทิ ธิในการเรียกร้องค่าปรับเพิ่มเติม
หากกองทรัสต์เข้าทารายการปรับโครงสร้างหนีก้ ับ DLA และ/หรือ UPL กองทรัสต์มีแนวโน้มที่จะไม่สามารถใช้สิทธิในการ
เรียกค่าปรับเพิ่มเติมอีกในอนาคต ในเหตุท่ี DLA และ UPL ผิดสัญญาในการชาระเงินให้แก่กองทรัสต์ในอดีต อย่างไรก็ตาม กองทรัสต์
สามารถเรียกร้องค่าปรับได้ในอนาคต หาก DLA และ/หรือ UPL ไม่ปฏิบตั ิตามแผนการชาระใหม่ท่ไี ด้เสนอมา
3.3. ความเสี่ยงทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการเข้าปรับโครงสร้างหนี้
3.3.1. ความเสี่ยงจากการปรับโครงสร้างหนีไ้ ม่เป็ นผล
เนื่องจากการปรับโครงสร้างหนีใ้ นครัง้ นี ้ ยังมีความไม่แน่นอนหลายด้าน ถึงแม้ว่าผูถ้ ือหน่วยทรัสต์จะอนุมตั ิการเข้าทารายการ
ปรับโครงสร้างหนีก้ บั ทัง้ DLA และ UPL แต่ผลกระทบจาก COVID-19 ในระยะยาวยังไม่สามารถประเมินได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความ
ต้องการของพืน้ ที่คา้ ปลีกให้เช่า ทาให้ หากในอนาคตความต้องการพืน้ ที่ค่าปลีกให้เช่ามีการเปลี่ยนแปลงลดลงอย่างมีนยั สาคัญ หรือ
เปลี่ยนแปลงจากสมมติฐานที่ท่ปี รึกษาทางการเงินตัง้ ไว้ อาจทาให้ผเู้ ช่าหลักทัง้ DLA และ UPL ไม่สามารถชาระค่าเช่า หรือไม่ตอ้ งการ
ชาระค่าเช่า ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนีไ้ ด้ ประกอบกับความสามารถในการหารายได้ของผูเ้ ช่าหลักซึ่งยังมีความไม่แน่นอน
3.3.2. ความเสี่ยงจากปั จจัยภายนอก
เนื่องจากสถานการณ์ในปั จจุบนั ที่ระดับมหภาค มีความผันผวน ทัง้ ความขัดแย้งระหว่างประเทศ ความขัดแย้งภายในประเทศ
อัตราเงินเฟ้อ และราคานา้ มันที่เพิ่มสูงขึน้ อย่างมีนัยสาคัญ ร่วมทั้งการแข่งขัน ทางธุรกิจในอนาคต สิ่งเหลานีอ้ าจส่งผลต่อ การปรับ
โครงสร้างหนีใ้ นครัง้ นี ้
3.4. การวิเคราะห์ ความเป็ นไปได้ของแผนการปรับโครงสร้างหนีใ้ นครั้งนีร้ ะหว่างกองทรัสต์ กับ DLA
เพื่อความเข้าใจของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ที่ปรึกษาทางการเงินได้ทาการวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ในการปรับโครงสร้างหนีร้ ะหว่าง
กองทรัสต์ กับ DLA เป็ น 2 กรณี
3.4.1. กรณีท่ี 1 ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่อนุมตั ิการเข้าทารายการปรับโครงสร้างหนีก้ ับ DLA
หากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ไม่อนุมตั กิ ารเข้าทารายการปรับโครงสร้างหนีก้ บั DLA จะส่งผลกระทบต่อกองทรัสต์ ดังนี:้
ลาดับ
รายละเอียดตามสัญญา และสมมติฐาน
1.
กองทรัสต์จะไม่ได้รบั การต่ออายุสญ
ั ญาเช่าที่ดินและอาคารเดิม
เพิ่มเป็ นระยะเวลา 5 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่สญ
ั ญาเช่าที่ดินและอาคาร
เดิมสิน้ สุด (ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2592) โดยที่กองทรัสต์ ไม่ตอ้ ง
ชาระค่าเช่าและค่าใช้จ่ายใดๆ สาหรับระยะเวลาการเช่าเพิ่มเติม
ดังกล่าว
2.
ยอดหนีค้ งค้างระหว่างกองทรัสต์ และ DLA ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564 จานวน 46.67 ล้านบาท จะไม่มีการปรับลด

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด

ผลกระทบ
มูล ค่ า ของกองทรัส ต์จะไม่มีการเพิ่มขึน้ จากโอกาสในการหา
รายได้ใ นระยะเวลา 5 ปี นับ ตั้งแต่ วัน ที่ สัญ ญาเช่า ที่ ดิ น และ
อาคารเดิมสิน้ สุด (ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2592)

ยอดหนี ้ค งค้ า งระหว่ า งกองทรั ส ต์ และ DLA ณ วั น ที่ 31
ธันวาคม 2564 เท่ากับ 46.67 บาท1/2/3/
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ลาดับ
รายละเอียดตามสัญญา และสมมติฐาน
3.
กองทรัสต์อาจสามารถคิดดอกเบีย้ สาหรับการผิดนัดการเติมเงิน
มัดจาในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินมัดจาส่วนที่ผเู้ ช่าต้อง
นามาเพิ่มเติม (สาหรับหนีส้ ินคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
4.
DLA จะมีภาระอันเกิดจากสัญญาแนบท้ายและสัญญากระทา
การ ระหว่างปี 2565 – 2567 เป็ นจานวนเงิน 110.90 ล้านบาท4/

ผลกระทบ
หาก DLA ชาระเงินค่าปรับดังกล่าวจะทาให้กองทรัสต์มกี ระแส
เงินสดเพิ่มขึน้ 1/2/3/ ทัง้ นี ้ ขึน้ อยู่กบั การจ่ายชาระหนีแ้ ละดอกเบีย้ ที่
กองทรัสต์จะได้รบั ชาระจริงจาก DLA
DLA จะต้องชาระภาระอันเกิดจากสัญญาแนบท้ายและสัญญา
กระทาการ ระหว่างปี 2565 – 2567 เป็ นจานวนเงิน 110.90
ล้านบาท1/2/3/4/
หมายเหตุ: 1/ DLA อาจไม่มีสภาพคล่องเพียงพอในการชาระหนีใ้ ห้กบั กองทรัสต์ ตามสัญญาแนบท้าย และสัญญากระทาการ
2/ DLA อาจไม่ให้ความร่วมมือในการบริหาร Porto Chino
3/ DLA อาจเข้าสู่ภาวะล้มละลาย และไม่สามารถชาระหนีท้ ี่เกี่ยวข้องกับกองทรัสต์ทงั้ หมดได้
4/ ที่ปรึกษาทางการเงินกาหนดให้ อัตราการเช่าพืน้ ที่เฉลี่ยในปี 2565 – 2568 เท่ากับ ร้อยละ 62 – 83 และกาหนดให้ อัตราการเช่า
พืน้ ที่เฉลี่ยในปี 2569 ขึน้ ไปเท่ากับร้อยละ 88 (อัตราการเติบโตของค่าเช่าร้อยละ 1 ต่อปี )
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รายได้กองทรัสต์ในช่วงแผนปรับโครงสร้างหนี ้
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350
300

12/31/2563

293.59

12/31/2565

293.59

157.58

200
-

246.92
100
136.01

136.01

0
ประกัน รายได้

ประกัน รายได้
หนี้คงค้า ง

300
250

ประมาณการรายได้

ประมาณการรายได้
มูลค่า ต่ออายุสญ
ั ญา

ล้า นบาท

246.92

รวม

293.59

119.29

50

60.75%

46.67

0.162

149.99

0.521

196.67

0.683

0.00

60.75%

0.00

0.000

60.75%

82.62

0.287

มูลค่าต่ออายุสญ
ั ญา

0.00

86.64%

0.00

0.000

รวม

136.01

82.62

0.287

ส่วนต่าง

(157.58)

(114.04)

(0.396)

อัตรำกำรเก็ บคืน

46.33%

42.01%

-

119.29

มูลค่ำ
ปั จจุบนั สุ ธิ

หนีค้ งค้าง

46.67

ประกันรายได้

217.70

รวม

264.37

แผนการชาระคืน
217.70

ผลกระทบต่อเงินปั น
อัตรำส่ วน ผลกระทบต่อเงิน
ส่ วนแบ่งกำไรต่อหน่วย
กำไร
ปั นส่ วนแบ่งกำไร
(บำทต่อหน่วย)

136.01

264.37

145.08

119.29

12/31/2570

ประมาณการรายได้

ลำดับ

46.67

150

12/31/2569

แผนการชาระคืน
หนี้สว่ นขาด

200

100

46.67

ประกันรายได้

12/31/2568

แผนการชาระคืน

สรุ ปมูลค่ารายได้ปัจจุบันสุทธิในช่วงแผนปรับโครงสร้างหนี ้
(1 มกราคม 2565 - 4 กรกฏาคม 2567)
264.37

รำยได้

หนีค้ งค้าง

แผนการชาระคืน

136.01

50

12/31/2567

ลำดับ

46.67

150

12/31/2566

ประมาณการรายได้
มูลค่าต่ออายุสญ
ั ญา

ผลกระทบต่อเงินปั น
อัตรำส่ วน ผลกระทบต่อเงิน
ส่ วนแบ่งกำไรต่อหน่วย
กำไร
ปั นส่ วนแบ่งกำไร
(บำทต่อหน่วย)
60.75%

46.67

0.162

132.25

0.459

178.92

0.621

0.00

60.75%

0.00

0.000

119.29

60.75%

72.47

0.252

0.00

86.64%

0.00

0.000

รวม

119.29

72.47

0.252

ส่วนต่าง

(145.08)

(106.45)

(0.370)

อัตรำกำรเก็ บคืน

45.12%

40.50%

0
ประกัน รายได้

ประกัน รายได้
หนี้คงค้า ง

ประมาณการรายได้

ประมาณการรายได้
มูลค่า ต่ออายุสญ
ั ญา

แผนการชาระคืน

แผนการชาระคืน
หนี้สว่ นขาด

จากการวิเคราะห์สมมติฐานกรณีท่ี 1 จะเห็นได้ว่าหากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ไม่อนุมตั ิการปรับโครงสร้างหนีใ้ ห้กับ DLA เมื่อสิน้ สุด
สัญญา Fill-in และสัญญา Top-up ใน เดือนมิถุนายน 2567 ที่ปรึกษาทางการเงินคาดว่า DLA จะมีหนีส้ ินคงค้างกับกองทรัสต์ อยู่
ประมาณ 157.58 ล้านบาท ซึ่งหนีส้ ินดังกล่าวที่ปรึกษาทางการเงินยังไม่มีขอ้ มูลเพียงพอถึงแหล่งเงินทุนที่ DLA จะสามารถนามาชาระ
เงินจานวนดังกล่าวได้ ซึ่งหาก DLA ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนดังกล่าวในอนาคต อาจส่งผลให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์ และ/หรือ ทรัสตี
ในฐานะตัวแทนผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ตอ้ งเข้าสู่ขอ้ พิพาททางกฎหมายกับ DLA
บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด
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ทั้งนี ้ ผลกระทบต่อเงินปั นส่วนแบ่งกาไรต่อหน่วย ในกรณี ท่ี 1 ไม่ได้คานึงถึงค่าเสียหายทั้งหมดที่กองทรัสต์อาจจะได้รบั
เพิ่มเติมหลังจากสิน้ สุดกระบวนการทางกฎหมายในการฟ้องร้องที่เกี่ยวข้องกับยอดหนีค้ งค้างที่ DLA จะต้องชาระให้กับกองทรัสต์
เนื่องจาก ที่ปรึกษาทางการเงิน ไม่สามารถประมาณการจานวนเงินที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็ น ยอดหนีค้ ง
ค้า งที่ ก องทรัสต์จะได้รับ หลังจากสิ น้ สุดกระบวนการทางกฎหมาย ค่ า ใช้จ่ ายที่ เกี่ ยวกับ ที่ ป รึก ษากฎหมาย และระยะเวลาตาม
กระบวนการทางกฎหมาย
ในการนี ้ หาก DLA ใช้ขอ้ มูลประมาณการเช่นเดียวกับที่ปรึกษาทางการเงิน และหาก DLA ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน
จานวนดังกล่าวได้ อาจส่งผลอย่างมีนยั สาคัญต่อการเป็ นผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ของ DLA และอาจส่งผลต่อความสามารถในการหา
รายได้ของ Porto Chino
3.4.2. กรณีที่ 2 ผู้ถือหน่วยทรัสต์อนุมัติการเข้าทารายการปรับโครงสร้างหนีก้ ับ DLA
หากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์อนุมตั กิ ารเข้าทารายการปรับโครงสร้างหนีก้ บั DLA จะส่งผลกระทบต่อกองทรัสต์ ดังนี:้
ลาดับ
1.

2.

3.

รายละเอียดตามสัญญา และสมมติฐาน
กองทรัสต์ต่ออายุสญ
ั ญาเช่าที่ดินและอาคารเดิมออกไปอีก 5 ปี
นับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าที่ดินและอาคารเดิมสิน้ สุด (ในวันที่ 4
กรกฎาคม 2592) โดยที่ ก องทรัส ต์ ไ ม่ ต ้อ งช าระค่ า เช่ า และ
ค่าใช้จ่ายใดๆ สาหรับระยะเวลาการเช่าเพิ่มเติมดังกล่าว
ยอดหนีค้ งค้างระหว่างกองทรัสต์ และ DLA ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564 จานวน 46.67 ล้านบาท จะถูกตีทรัพย์ชาระหนีโ้ ดยการต่อ
อายุสญ
ั ญาเช่าที่ดินและอาคารเดิมออกไปอีก 5 ปี และการปรับ
ลด
DLA จะมีภาระอันเกิดจากสัญญาปรับโครงสร้างหนี ้ ระหว่างปี
2565 – 2567 เป็ นจานวนเงิน 108.02 ล้านบาท โดยแบ่งจ่ายตาม
สัญญาปรับโครงสร้างหนี3/้

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด

ผลกระทบ
มูลค่าของกองทรัสต์จะเพิ่มขึน้ 32.00 ล้านบาท1/ จากโอกาสใน
การหารายได้ในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วนั ที่สัญญาเช่าที่ดิน
และอาคารเดิมสิน้ สุด (ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2592)
ยอดหนี ้ค งค้ า งระหว่ า งกองทรั ส ต์ และ DLA ณ วั น ที่ 31
ธันวาคม 2564 อาจถูกเปลี่ยนเป็ นสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนรอการตัด
จาหน่าย
ค่าเช่าตามสัญญาเช่าพืน้ ที่แก่ DLA:
- วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 4 กรกฎาคม 2567
DLA ขอชาระค่าเช่าในอัตรา 1.5 ล้านบาทต่อเดือน
- ตัง้ แต่วนั ที่ 5 กรกฎาคม 2567 เป็ นต้นไป
DLA จะชาระค่ า เช่า ตามอัต ราในสัญ ญาเช่า พืน้ ที่ แ ก่ DLA
(ตามปกติ)
ค่าเช่าส่วนต่าง Porto Chino ตามข้อตกลงเกี่ยวกับการลงทุน
ของกองทรัสต์:
- ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565
DLA ขอหยุ ด พั ก ช าระค่ า เช่ า ส่ ว นต่ า ง Porto Chino ที่ จ ะ
เกิดขึน้ และถึงกาหนดในช่วงระยะเวลานี ้ และ DLA จะขอเริ่ม
ชาระค่าเช่าส่วนต่าง Porto Chino สาหรับระยะเวลาดังกล่าว
ตามจานวนที่ จะได้รบั แจ้งจากกองทรัสต์ โดยขอแบ่งชาระ
เป็ น รายเดื อ นเป็ น ระยะเวลา 36 งวดจนครบเต็ ม จ านวน
เริ่มต้นตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2566
- วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 4 กรกฎาคม 2567
DLA จะชาระค่าเช่าส่วนต่าง Porto Chino สาหรับระยะเวลา
ดังกล่าวตามจานวนที่จะได้รบั แจ้งจากกองทรัสต์ โดยขอแบ่ง
ชาระเป็ นรายเดือนเป็ นระยะเวลา 36 งวด จนครบเต็มจานวน
โดยเริ่มชาระงวดแรกทันที2/3/
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หมายเหตุ: 1/ อ้างอิงจากราคาประเมินสิทธิการเช่าระยะเวลา 5 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่สญ
ั ญาเช่าทีด่ ินและอาคารเดิมสิน้ สุด (ในวันที่ 4 กรกฎาคม
2592) โดยยึดตามมูลค่าที่ต่ากว่าจากผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สิน 2 ราย
2/ DLA น่าจะมีสภาพคล่องเพียงพอในการชาระหนีใ้ ห้กบั กองทรัสต์ ตามแผนการปรับโครงสร้างหนี ้
3/ ที่ปรึกษาทางการเงินกาหนดให้ อัตราการเช่าพืน้ ที่เฉลี่ยในปี 2565 – 2568 เท่ากับ ร้อยละ 68 – 83 และกาหนดให้ อัตราการเช่า
พืน้ ที่เฉลี่ยในปี 2569 ขึน้ ไปเท่ากับร้อยละ 88 (อัตราการเติบโตของค่าเช่าร้อยละ 1 ต่อปี )
รายได้กองทรัสต์ในช่วงแผนปรับโครงสร้างหนี ้
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สรุ ปมูลค่ารายได้ในช่วงแผนปรับโครงสร้างหนี ้
(1 มกราคม 2565 - 4 กรกฏาคม 2567)
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264.37

หนีค้ งค้าง

12/31/2568

แผนการชาระคืน

200

100

12/31/2567

14.67

200

ประกัน รายได้

12/31/2566

121.79

มูลค่ำ
ปั จจุบนั สุ ธิ

ผลกระทบต่อเงินปั น
อัตรำส่ วน ผลกระทบต่อเงิน
ส่ วนแบ่งกำไรต่อหน่วย
กำไร
ปั นส่ วนแบ่งกำไร
(บำทต่อหน่วย)

หนีค้ งค้าง

46.67

ประกันรายได้

217.70

รวม

264.37

แผนการชาระคืน

85.45

60.75%

ประมาณการรายได้

121.79

60.75%

มูลค่าต่ออายุสญ
ั ญา

32.00

86.64%

รวม

239.25

60.75%

46.67

0.162

132.25

0.459

178.92

0.621

51.91

0.180

73.98

0.257

27.73

0.096

153.62

0.533
(0.088)

ส่วนต่าง

(25.13)

(25.30)

อัตรำกำรเก็ บคืน

90.50%

85.86%

0
ประกัน รายได้

ประกัน รายได้
หนี้คงค้า ง

ประมาณการรายได้

ประมาณการรายได้
มูลค่า ต่ออายุสญ
ั ญา

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด

แผนการชาระคืน

แผนการชาระคืน
หนี้สว่ นขาด

หน้า 57/67

บทวิเคราะห์ การปรับโครงสร้างหนีท้ รัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท

AIMCG

จากการวิเคราะห์สมมติฐานกรณีท่ี 2 จะเห็นได้ว่าหากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์อนุมัติการปรับโครงสร้างหนีใ้ ห้กับ DLA ที่ปรึกษา
ทางการเงินคาดว่า DLA จะมีหนีส้ ินคงค้างและที่จะเกิดขึน้ ในอนาคตกับกองทรัสต์ อยู่ประมาณ 108.02 ล้านบาท ซึ่งจะถูกทยอยชาระ
คืนตามแผนการปรับโครงสร้างหนี ้
ทั้งนี ้ ยอดหนีค้ งค้างของ DLA จานวน 46.67 ล้านบาท จะถูกตีทรัพย์ชาระหนีต้ ามมูลค่าของกองทรัสต์ ที่จะเพิ่มขึน้ จาก
โอกาสในการหารายได้ในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าที่ดินและอาคารเดิมสิน้ สุด (ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2592) โดยที่
ปรึกษาทางการเงินคานวณมูลค่าสิทธิในการต่อสัญญาเพิ่มเติมอีก 5 ปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 เท่ากับ 25.39 – 35.20 ล้านบาท
จากการคานวณของที่ปรึกษาทางการเงิน ยอดหนีค้ งค้างของ DLA มีมูลค่ามากกว่ามูลค่าประมาณการของการต่อสัญญา Porto
Chino จานวน 11.47 – 21.28 ล้านบาท ซึ่งอาจส่งผลให้งบกาไรขาดทุนของกองทรัสต์ มีผลกาไร(ขาดทุน)เพิ่มขึน้ (11.47) – (21.28)
ล้านบาท ทัง้ นี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินเพียงประมาณการผลที่อาจจะเกิดขึน้ จากการเข้าทารายการปรับโครงสร้างหนีซ้ ่งึ อาจไม่ตรงกับงบ
การเงินที่ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีของกองทรัสต์
ทั้งนี ้ หาก DLA สามารถบริหารโครงการได้ตามที่ ได้ตามสมมติฐานกรณีท่ี 2 DLA อาจต้องใช้เงินทุนจากแหล่งเงินทุนที่ไม่
เกี่ยวกับ Porto Chino ประมาณ 108.02 ล้านบาท อย่างไรก็ดี หากในอนาคตความต้องการพืน้ ที่ค่าปลีกให้เช่ามีการเปลี่ยนแปลงลดลง
อย่างมีนยั สาคัญ หรือเปลี่ยนแปลงจากสมมติฐานที่ท่ปี รึกษาทางการเงินตัง้ ไว้ อาจทาให้ DLA ไม่สามารถชาระค่าเช่า หรือไม่ตอ้ งการ
ชาระค่าเช่า ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนีไ้ ด้
3.5. การวิเคราะห์ ความเป็ นไปได้ของแผนการปรับโครงสร้างหนีใ้ นครั้งนีร้ ะหว่างกองทรัสต์ กับ UPL
เพื่อความเข้าใจของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ที่ปรึกษาทางการเงินได้ทาการวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ในการปรับโครงสร้างหนีร้ ะหว่ าง
กองทรัสต์ กับ UPL เป็ น 3 กรณี
3.5.1. กรณีที่ 1 ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่อนุมตั ิการเข้าทารายการปรับโครงสร้างหนีก้ ับ UPL
หากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ไม่อนุมตั กิ ารเข้าทารายการปรับโครงสร้างหนีก้ บั UPL จะส่งผลกระทบต่อกองทรัสต์ ดังนี:้
ลาดับ
รายละเอียดตามสัญญา และสมมติฐาน
1.
ยอดหนีค้ งค้างระหว่างกองทรัสต์ และ UPL ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564 จานวน 44.92 ล้านบาท จะไม่มีการปรับลด
2.
กองทรัสต์อาจสามารถคิดดอกเบีย้ สาหรับการผิดนัดการเติมเงิน
มัด จาในอัต ราร้อยละ 7.5 ต่ อปี ข องเงิน มัด จาส่ว นที่ ผู้เ ช่ า ต้อ ง
นามาเพิ่มเติม (สาหรับหนีส้ ินคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
3.
UPL จะมีภาระอันเกิดจากสัญญาแนบท้ายและสัญญากระท า
การ ระหว่างปี 2565 – 2567 เป็ นจานวนเงิน 201.55 ล้านบาท4/

ผลกระทบ
ยอดหนีค้ งค้างระหว่างกองทรัสต์ และ UPL ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564 เท่ากับ 78.96 บาท1/2/3/
หาก UPL ชาระเงินค่าปรับดังกล่าวจะทาให้กองทรัสต์มีกระแส
เงินสดเพิ่มขึน้ 1/2/3/ ทัง้ นี ้ ขึน้ อยู่กับการจ่ายชาระหนีแ้ ละดอกเบีย้
ที่เกิดขึน้ จริงกับกองทรัสต์
UPL จะต้องชาระภาระอันเกิดจากสัญญาแนบท้ายและสัญญา
กระท าการ ระหว่ า งปี 2565 – 2567 เป็ น จ านวนเงิ น 201.55
ล้านบาท1/2/3/4/
หมายเหตุ: 1/ UPL อาจไม่มีสภาพคล่องเพียงพอในการชาระหนีใ้ ห้กบั กองทรัสต์ ตามสัญญาแนบท้าย และสัญญากระทาการ
2/ UPL อาจไม่ให้ความร่วมมือในการบริหาร UD Town
3/ UPL อาจเข้าสู่ภาวะล้มละลาย และไม่สามารถชาระหนีท้ ี่เกี่ยวข้องกับกองทรัสต์ทงั้ หมดได้
4/ ที่ปรึกษาทางการเงินกาหนดให้ อัตราการเช่าพืน้ ที่เฉลี่ยในปี 2565 – 2567 เท่ากับ ร้อยละ 51 – 54 และกาหนดให้ อัตราการเช่า
พืน้ ที่เฉลี่ยในปี 2568 ขึน้ ไปเท่ากับร้อยละ 97 (อัตราการเติบโตของค่าเช่าร้อยละ 1 ต่อปี )
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รายได้กองทรัสต์ในช่วงแผนปรับโครงสร้างหนี ้
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สรุ ปมูลค่ารายได้ปัจจุบันสุทธิในช่วงแผนปรับโครงสร้างหนี ้
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ผลกระทบต่อเงิน
ส่วนแบ่งกำไรต่อหน่วย
ปั นส่วนแบ่งกำไร
(บำทต่อหน่วย)
78.96

0.274

231.50

0.804

310.46

1.078

0.00

60.75%

0.00

0.000

ประมาณการรายได้

203.10

60.75%

123.37

0.428

รวม

203.10

123.37

0.428

ส่วนต่าง

(256.96)

(187.09)

(0.650)

อัตรำกำรเก็บคืน

44.15%

39.74%

0
ประกัน รายได้
ประกัน รายได้

ประมาณการรายได้

ประมาณการรายได้

แผนการชาระคืน

แผนการชาระคืน
หนี้คงค้า ง

หนี้สว่ นขาด

จากการวิเคราะห์สมมติฐานกรณีท่ี 1 จะเห็นได้ว่าหากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ไม่อนุมตั ิการปรับโครงสร้างหนีใ้ ห้กับ UPL เมื่อสิน้ สุด
สัญญา Fill-in และสัญญา Top-up ใน เดือนมิถุนายน 2567 ที่ปรึกษาทางการเงินคาดว่า UPL จะมีหนีส้ ินคงค้างกับกองทรัสต์ อยู่
ประมาณ 280.52 ล้านบาท ซึ่งหนีส้ ินดังกล่าวที่ปรึกษาทางการเงินยังไม่มีขอ้ มูลเพียงพอถึงแหล่งเงินทุนที่ UPL จะสามารถนามาชาระ
เงินจานวนดังกล่าวได้ ซึ่งหาก UPL ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนดังกล่าวในอนาคต อาจส่งผลให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์ และ/หรือ ทรัสตี
ในฐานะตัวแทนผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ตอ้ งเข้าสู่ขอ้ พิพาททางกฎหมายกับ UPL
ทั้งนี ้ ผลกระทบต่อเงินปั นส่วนแบ่งกาไรต่อหน่วย ในกรณี ท่ี 1 ไม่ได้คานึงถึงค่าเสียหายทั้งหมดที่กองทรัสต์อาจจะได้รบั
เพิ่มเติมหลังจากสิน้ สุดกระบวนการทางกฎหมายในการฟ้องร้องที่เกี่ยวข้องกับยอดหนีค้ งค้างที่ UPL จะต้องชาระให้กับกองทรัสต์
บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด
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เนื่องจาก ที่ปรึกษาทางการเงิน ไม่สามารถประมาณการจานวนเงินที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็ นยอดหนีค้ ง
ค้างที่กองทรัสต์จะได้รบั หลังจากสิน้ สุดกระบวนการทางกฎหมาย ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับที่ปรึกษาทางกฎหมาย และระยะเวลาตาม
กระบวนการทางกฎหมาย
ในการนี ้ หาก UPL ใช้ขอ้ มูลประมาณการเช่นเดียวกับที่ปรึกษาทางการเงิน และหาก UPL ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน
จานวนดังกล่าวได้ อาจส่งผลอย่างมีนยั สาคัญต่อการเป็ นผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ของ UPL และอาจส่งผลต่อความสามารถในการหา
รายได้ของ UD Town
3.5.2. กรณีที่ 2 ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ไม่อนุมตั ิการเข้าทารายการปรับโครงสร้างหนีก้ ับ UPL ในวาระ1 แต่อนุมตั ิวาระ2
หากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ไม่อนุมตั ิการเข้าทารายการปรับโครงสร้างหนีก้ บั UPL ในวาระ 1 แต่อนุมตั วิ าระ 2 จะส่งผลกระทบต่อ
กองทรัสต์ ดังนี:้
ลาดับ
รายละเอียดตามสัญญา และสมมติฐาน
ผลกระทบ
1.
ยอดหนีค้ งค้างระหว่างกองทรัสต์ และ UPL ณ วันที่ 31 ธันวาคม ยอดหนีค้ งค้างระหว่างกองทรัสต์ และ UPL ณ วันที่ 31
2564 จานวน 44.92 ล้านบาท จะไม่มีการปรับลด
ธันวาคม 2564 เท่ากับ 78.96 บาท1/2/3/
2.
UPL จะต้องชาระหนีค้ งค้างตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี ้ เป็ น
- วันที่ 1 มิถนุ ายน 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2566
จานวนเงิน 78.96 ล้านบาท โดยแบ่งจ่ายตามสัญญาปรับ
UPL ขอชาระในอัตรา 1.00 ล้านบาทต่อเดือน
โครงสร้างหนี ้
- วันที่ 1 มิถนุ ายน 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2567
UPL ขอช าระในอั ต รา 1.05 ล้า นบาทต่ อ เดื อ น ในเดื อ น
มิถนุ ายน และในเดือนต่อไปจะชาระเพิ่มขึน้ ในอัตราร้อยละ 5
จากเดือนก่อนหน้า
- วันที่ 1 มิถนุ ายน 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2568
UPL ขอแบ่งชาระยอดหนีค้ งค้างทัง้ หมดที่คงเหลืออยู่ ณ วันที่
1 มิถนุ ายน 2567 เป็ น 12 งวดเท่าๆ กัน
ทัง้ นี ้ จานวนยอดหนีค้ งค้างที่เหลืออยู่ดงั กล่าวจะขึน้ อยู่กับว่า
กองทรัสต์ พิจารณาอนุมัติปลดหนีส้ ่วนลดหนีค้ งค้างให้แ ก่
UPL หรือไม่ กล่าวคือ ในกรณีที่ กองทรัสต์ พิจารณาอนุมัติ
ปลดหนี ้ส่ ว นลดหนี ้ค งค้า งให้แ ก่ UPL ตามที่ UPL เสนอ
ข้างต้น และ UPL ได้ชาระหนีค้ งค้างของ UPL ตามข้อเสนอ
ของ UPL ข้ า งต้ น อย่ า งถู ก ต้อ งครบถ้ ว นจนถึ ง วั น ที่ 31
พฤษภาคม 2567 ในกรณีดงั กล่าว ส่วนลดหนีค้ งค้างที่ UPL
ได้รบั อนุมัติจากกองทรัสต์ จะถูกนามาหักลบกับยอดหนีค้ ง
ค้างที่เหลืออยู่ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2567 และ UPL จะแบ่ง
ชาระยอดหนี ค้ งค้างที่ เหลืออยู่เป็ น 12 งวดเท่ า ๆ กัน ตามที่
กล่าวข้างต้น
อย่างไรก็ดี ในกรณีที่กองทรัสต์ มิได้พิจารณาอนุมตั ิปลดหนี ้
ส่ ว นลดหนี ้ค งค้า งของ UPL ตามที่ UPL เสนอ UPL ยิ น ดี
ช าระหนี ้ค งค้า งที่ เหลือ อยู่ ณ วัน ที่ 1 มิ ถุน ายน 2567 เต็ ม
จานวนโดยไม่มีการหักลบจานวนเงินใดๆ ทัง้ สิน้ โดยขอแบ่ง
ชาระยอดหนีค้ งค้างที่เหลืออยู่ดงั กล่าวเป็ น 12 งวดเท่าๆ กัน
ตามที่กล่าวข้างต้น1/2/3/
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ลาดับ
รายละเอียดตามสัญญา และสมมติฐาน
3.
UPL จะมีภาระอันเกิดจากสัญญาปรับโครงสร้างหนี ้ ระหว่างปี
2565 – 2567 เป็ นจานวนเงิน 201.55 ล้านบาท โดยแบ่งจ่าย
ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี4/้

ผลกระทบ
ค่าเช่าตามสัญญาเช่าพืน้ ที่แก่ UPL:
- วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 4 กรกฏาคม 2567
UPL จะขอชาระในอัตราเท่ากับจานวนที่ UPL สามารถเรียก
เก็บค่าเช่าจากผูเ้ ช่ารายย่อยในโครงการได้
- วันที่ 5 กรกฏาคม 2567
UPL ตกลงชาระค่าเช่าตามอัตราในสัญญาเช่าพืน้ ที่แก่ UPL
ค่าเช่าส่วนต่าง UD Town ตามข้อตกลงเกี่ยวกับการลงทุนของ
กองทรัสต์ ใน UD Town:
- วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565
UPL จะชาระค่ า เช่า ส่ว นต่ า ง UD Town ส าหรับ ระยะเวลา
ดังกล่า วตามจานวนที่ จะได้รับ แจ้งจากกองทรัส ต์ โดยขอ
เลื่อนการชาระค่าเช่าส่ว นต่า ง UD Town ในแต่ละงวดเป็ น
ระยะเวลา 12 เดื อน และขอแบ่งชาระค่ า เช่า ส่ว นต่ า ง UD
Town ในแต่ละงวดเป็ นรายเดือนเป็ นระยะเวลา 36 งวดจน
ครบเต็มจานวน
- วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566
UPL จะชาระค่ า เช่า ส่ว นต่ า ง UD Town ส าหรับ ระยะเวลา
ดังกล่าวตามจานวนที่จะได้รบั แจ้งจากกองทรัสต์ โดยขอแบ่ง
ชาระเป็ นรายเดือนเป็ นระยะเวลา 36 งวดจนครบเต็มจานวน
โดยเริ่มชาระงวดแรกทันที
- วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 4 กรกฏาคม 2567
UPL จะชาระค่าเช่าส่วนต่าง UD Town สาหรับระยะเวลา
ดังกล่าวตามจานวนที่จะได้รบั แจ้งจากกองทรัสต์ โดยขอแบ่ง
ชาระเป็ นรายเดือนเป็ นระยะเวลา 29 งวดจนครบเต็มจานวน
โดยเริ่มชาระงวดแรกทันที1/2/3/4/
หมายเหตุ: 1/ UPL น่าจะมีสภาพคล่องเพียงพอในการชาระหนีใ้ ห้กบั กองทรัสต์ ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี ้
2/ UPL อาจไม่ให้ความร่วมมือในการบริหาร UD Town เท่าที่ควร
3/ UPL อาจเข้าสู่ภาวะล้มละลาย และไม่สามารถชาระหนีท้ ี่เกี่ยวข้องกับกองทรัสต์ ได้ทงั้ หมด
4/ ที่ปรึกษาทางการเงินกาหนดให้ อัตราการเช่าพืน้ ที่เฉลี่ยในปี 2565 – 2567 เท่ากับ ร้อยละ 51 – 54 และกาหนดให้ อัตราการเช่า
พืน้ ที่เฉลี่ยในปี 2568 ขึน้ ไปเท่ากับร้อยละ 97 (อัตราการเติบโตของค่าเช่าร้อยละ 1 ต่อปี )
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รายได้กองทรัสต์ในช่วงแผนปรับโครงสร้างหนี ้
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ล้า นบาท
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ประกันรายได้

ประมาณการรายได้

50.00

แผนการช าระคืน

12/31/2562

12/31/2563

12/31/2565

12/31/2566

สรุ ปมูลค่ารายได้ในช่วงแผนปรับโครงสร้างหนี ้
(1 มกราคม 2565 - 4 กรกฏาคม 2567)
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หนีค้ งค้าง
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ประกันรายได้

431.78

รวม
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แผนการชาระคืน

280.52

ประมาณการรายได้

230.23

รวม

510.75

310.26

1.077

0.00

(31.00)

(0.108)

100.00%
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ส่วนต่าง
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12/31/2569

อัตรำกำรเก็บคืน
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0.486

60.75%

0
ประกัน รายได้

ประกันรายได้

ประมาณการรายได้

ประมาณการรายได้

แผนการชาระคืน

แผนการชาระคืน

หนี้คงค้า ง

หนี้สว่ นขาด

สรุ ปมูลค่ารายได้ปัจจุบันสุทธิในช่วงแผนปรับโครงสร้างหนี ้
460.05 (1 มกราคม 2565 - 4 กรกฏาคม 2567)
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ปั นส่วนแบ่งกำไร
(บำทต่อหน่วย)

หนีค้ งค้าง
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ประกันรายได้

381.09

รวม

460.05

แผนการชาระคืน
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ประมาณการรายได้
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รวม
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258.22

0.897

ส่วนต่าง

(34.98)

(52.24)

(0.181)

อัตรำกำรเก็บคืน

92.40%

83.17%
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0.804
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0.428
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0
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หนี้คงค้า ง

หนี้สว่ นขาด

จากการวิเคราะห์สมมติฐานกรณีท่ี 2 จะเห็นได้ว่าหากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์อนุมตั ิการปรับโครงสร้างหนีใ้ ห้กบั UPL เพียงวาระ 2
ที่ปรึกษาทางการเงินคาดว่า UPL จะมีหนีส้ ินคงค้างและที่จะเกิดขึน้ ในอนาคตกับกองทรัสต์ อยู่ประมาณ 280.52 ล้านบาท ซึ่งจะถูก
ทยอยชาระคืนตามแผนการปรับโครงสร้างหนี ้
ทัง้ นี ้ จากสมมติฐานกรณีท่ี 2 UPL จะมีภาระหน้าที่ในการชาระเงินให้กับกองทรัสต์ ในช่วงต้นปี 2568 ถึงประมาณเดือนละ
17.81 ล้านบาทต่อเดือน ซึ่งสูงกว่าอัตราปกติท่ี UPL จะต้องชาระให้กบั กองทรัสต์ ที่ประมาณเดือนละ 2.15 – 13.62 ล้านบาทต่อเดือน
ทั้งนี ้ หาก UPL สามารถบริหารโครงการได้ตามที่ ได้ตามสมมติฐานกรณีท่ี 2 UPL อาจต้องใช้เงินทุนจากแหล่งเงินทุนที่ไม่
เกี่ยวกับ UD Town ประมาณ 280.52 ล้านบาท อย่างไรก็ดี หากในอนาคตความต้องการพืน้ ที่ค่าปลีกให้เช่ามีการเปลี่ยนแปลงลดลง
บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด
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อย่างมีนยั สาคัญ หรือเปลี่ยนแปลงจากสมมติฐานที่ท่ีปรึกษาทางการเงินตัง้ ไว้ อาจทาให้ UPL ไม่สามารถชาระค่าเช่า หรือไม่ตอ้ งการ
ชาระค่าเช่า ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนีไ้ ด้
3.5.3. กรณีที่ 3 ผู้ถือหน่วยทรัสต์อนุมัติการเข้าทารายการปรับโครงสร้างหนีก้ ับ UPL ในวาระ 1 และ 2
หากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์อนุมตั กิ ารเข้าทารายการปรับโครงสร้างหนีก้ บั UPL ในวาระ 1 และ 2 จะส่งผลกระทบต่อกองทรัสต์ดงั นี:้
ลาดับ
รายละเอียดตามสัญญา และสมมติฐาน
ผลกระทบ
1.
ยอดหนีค้ งค้างระหว่างกองทรัสต์ และ UPL ณ วันที่ 31 ธันวาคม ยอดหนีค้ งค้างระหว่างกองทรัสต์ และ UPL ณ วันที่ 31
2564 จานวน 44.92 ล้านบาท จะมีการปรับลด
ธันวาคม 2564 เท่ากับ 34.04 บาท1/
2.
UPL จะต้องชาระหนีค้ งค้างตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี ้ เป็ น - วันที่ 1 มิถนุ ายน 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2566
จานวนเงิน 34.04 ล้านบาท โดยแบ่งจ่ายตามสัญญาปรับ
UPL ขอชาระในอัตรา 1.00 ล้านบาทต่อเดือน
โครงสร้างหนี ้
- วันที่ 1 มิถนุ ายน 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2567
UPL ขอช าระในอั ต รา 1.05 ล้า นบาทต่ อ เดื อ น ในเดื อ น
มิถนุ ายน และในเดือนต่อไปจะชาระเพิ่มขึน้ ในอัตราร้อยละ 5
จากเดือนก่อนหน้า
- วันที่ 1 มิถนุ ายน 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2568
UPL ขอแบ่ ง ช าระยอดหนี ้ค งค้า งทั้ง หมดที่ ค งเหลือ อยู่ ณ
วันที่ 1 มิถนุ ายน 2567 เป็ น 12 งวดเท่าๆ กัน
ทัง้ นี ้ จานวนยอดหนีค้ งค้างที่เหลืออยู่ดงั กล่าวจะขึน้ อยู่กับว่า
กองทรัสต์ พิจารณาอนุมัติปลดหนีส้ ่วนลดหนีค้ งค้างให้แ ก่
UPL หรือไม่ กล่าวคือ ในกรณีที่ กองทรัสต์ พิจารณาอนุมัติ
ปลดหนี ้ส่ ว นลดหนี ้ค งค้า งให้แ ก่ UPL ตามที่ UPL เสนอ
ข้างต้น และ UPL ได้ชาระหนีค้ งค้างของ UPL ตามข้อเสนอ
ของ UPL ข้ า งต้ น อย่ า งถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นจนถึ ง วั น ที่ 31
พฤษภาคม 2567 ในกรณีดงั กล่าว ส่วนลดหนีค้ งค้างที่ UPL
ได้รบั อนุมัติจากกองทรัสต์ จะถูกนามาหักลบกับยอดหนีค้ ง
ค้างที่เหลืออยู่ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2567 และ UPL จะแบ่ง
ชาระยอดหนีค้ งค้า งที่ เหลืออยู่เป็ น 12 งวดเท่าๆ กันตามที่
กล่าวข้างต้น
อย่างไรก็ดี ในกรณีที่กองทรัสต์ มิได้พิจารณาอนุมตั ิปลดหนี ้
ส่ ว นลดหนี ้ค งค้า งของ UPL ตามที่ UPL เสนอ UPL ยิ น ดี
ชาระหนี ค้ งค้า งที่ เ หลือ อยู่ ณ วัน ที่ 1 มิถุน ายน 2567 เต็ ม
จานวนโดยไม่มีการหักลบจานวนเงินใดๆ ทั้งสิน้ โดยขอแบ่ง
ชาระยอดหนีค้ งค้างที่เหลืออยู่ดงั กล่าวเป็ น 12 งวดเท่าๆ กัน
ตามที่กล่าวข้างต้น1/
3.

UPL จะมีภาระอันเกิดจากสัญญาปรับโครงสร้างหนี ้ ระหว่างปี
2565 – 2567 เป็ นจานวนเงิน 201.55 ล้านบาท โดยแบ่งจ่าย
ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี2/้

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด

ค่าเช่าตามสัญญาเช่าพืน้ ที่แก่ UPL:
- วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 4 กรกฏาคม 2567
UPL จะขอชาระในอัตราเท่ากับจานวนที่ UPL สามารถเรียก
เก็บค่าเช่าจากผูเ้ ช่ารายย่อยในโครงการได้
หมายเหตุ จะใช้จานวนค่าเช่าที่ชาระตามข้อนีใ้ นการคานวณ
ค่าเช่าส่วนต่าง UD Town ตามตารางด้านล่าง
- วันที่ 5 กรกฏาคม 2567
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รายละเอียดตามสัญญา และสมมติฐาน

ผลกระทบ
UPL ตกลงชาระค่าเช่าตามอัตราในสัญญาเช่าพืน้ ที่แก่ UPL
ค่าเช่าส่วนต่าง UD Town ตามข้อตกลงเกี่ยวกับการลงทุนของ
กองทรัสต์ ใน UD Town:
- วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565
UPL จะชาระค่ า เช่า ส่ว นต่ า ง UD Town ส าหรับ ระยะเวลา
ดังกล่า วตามจานวนที่ จะได้รับ แจ้งจากกองทรัส ต์ โดยขอ
เลื่อนการชาระค่าเช่าส่วนต่า ง UD Town ในแต่ละงวดเป็ น
ระยะเวลา 12 เดื อน และขอแบ่งชาระค่ า เช่า ส่ว นต่ าง UD
Town ในแต่ละงวดเป็ นรายเดื อนเป็ นระยะเวลา 36 งวดจน
ครบเต็มจานวน
- วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566
UPL จะชาระค่ า เช่า ส่ว นต่ า ง UD Town ส าหรับ ระยะเวลา
ดังกล่าวตามจานวนที่จะได้รบั แจ้งจากกองทรัสต์ โดยขอแบ่ง
ชาระเป็ นรายเดือนเป็ นระยะเวลา 36 งวดจนครบเต็มจานวน
โดยเริ่มชาระงวดแรกทันที
- วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 4 กรกฏาคม 2567
UPL จะชาระค่าเช่าส่วนต่าง UD Town สาหรับระยะเวลา
ดังกล่าวตามจานวนที่จะได้รบั แจ้งจากกองทรัสต์ โดยขอแบ่ง
ชาระเป็ นรายเดือนเป็ นระยะเวลา 29 งวดจนครบเต็มจานวน
โดยเริ่มชาระงวดแรกทันที1/2/
หมายเหตุ: 1/ UPL น่าจะมีสภาพคล่องเพียงพอในการชาระหนีใ้ ห้กบั กองทรัสต์ ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี ้
2/ ที่ปรึกษาทางการเงินกาหนดให้ อัตราการเช่าพืน้ ที่เฉลี่ยในปี 2565 – 2567 เท่ากับ ร้อยละ 51 – 54 และกาหนดให้ อัตราการเช่า
พืน้ ที่เฉลี่ยในปี 2568 ขึน้ ไปเท่ากับร้อยละ 97 (อัตราการเติบโตของค่าเช่าร้อยละ 1 ต่อปี )
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รายได้กองทรัสต์ในช่วงแผนปรับโครงสร้างหนี ้
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สรุ ปมูลค่ารายได้ในช่วงแผนปรับโครงสร้างหนี ้
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สรุ ปมูลค่ารายได้ปัจจุบันสุทธิในช่วงแผนปรับโครงสร้างหนี ้
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จากการวิเคราะห์สมมติฐานกรณีท่ี 3 จะเห็นได้ว่าหากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์อนุมตั ิการปรับโครงสร้างหนีใ้ ห้กบั UPL ทัง้ 2 วาระ ที่
ปรึกษาทางการเงินคาดว่า UPL จะมีหนีส้ ินคงค้างและที่จะเกิดขึน้ ในอนาคตกับกองทรัสต์ อยู่ประมาณ 235.59 ล้านบาท ซึ่งจะถูก
ทยอยชาระคืนตามแผนการปรับโครงสร้างหนี ้
อย่างไรก็ดี การลดหนีใ้ ห้กับ UPL อาจทาให้กองทรัสต์ มีผลขาดทุนเพิ่มขึน้ 44.92 ล้านบาท (ที่ปรึกษาทางการเงินเพียง
ประมาณการผลที่อาจจะเกิดขึน้ จากการเข้าทารายการปรับโครงสร้างหนีซ้ ่งึ อาจไม่ตรงกับงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีของ
กองทรัสต์)
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ทั้งนี ้ หาก UPL สามารถบริหารโครงการได้ตามที่ ได้ตามสมมติฐานกรณีท่ี 3 UPL อาจต้องใช้เงินทุนจากแหล่งเงินทุนที่ไม่
เกี่ยวกับ UD Town ประมาณ 235.59 ล้านบาท อย่างไรก็ดี หากในอนาคตความต้องการพืน้ ที่ค่าปลีกให้เช่ามีการเปลี่ยนแปลงลดลง
อย่างมีนยั สาคัญ หรือเปลี่ยนแปลงจากสมมติฐานที่ท่ีปรึกษาทางการเงินตัง้ ไว้ อาจทาให้ UPL ไม่สามารถชาระค่าเช่า หรือไม่ตอ้ งการ
ชาระค่าเช่า ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนีไ้ ด้
4. สรุ ปความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงิน
จากการวิเคราะห์ของที่ปรึกษาทางการเงินเกี่ยวกับความเป็ นไปได้และผลกระทบของการเข้าทารายการฯ ที่ปรึกษาทางการ
เงินพบว่าการปรับโครงสร้างหนีใ้ นครัง้ นี ้ ถือเป็ น การทาให้เกิดข้อสรุปที่เป็ นข้อตกลงกันทางกฎหมาย เพื่อเป็ นแนวทางให้ DLA และ
UPL ได้ปฏิบตั ิเพื่อรักษาสมดุลทัง้ ในด้านการแก้ปัญหาภาระหนีค้ งค้างจากข้อตกลงกระทาการ และการดาเนินธุรกิจในแต่ละโครงการ
ต่อไป รวมทัง้ จะช่วยให้การวางแผนการทางานและการติดตามหนีข้ องกองทรัสต์ มีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพสูงขึน้ และยังเป็ น
การรักษาความสัมพันธ์อนั ดีในการร่วมช่วยกันแก้ปัญหาจากวิกฤติท่เี กิดขึน้ ในครัง้ นี ้
ทัง้ นี ้ ความเสี่ยงหลักหากกองทรัสต์ เข้าทารายการปรับโครงสร้างหนีก้ บั ผูเ้ ช่าหลัก (DLA และ UPL) น่าจะอยู่ท่คี วามสามารถ
ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอื่นที่มิใช่รายได้จากการบริหารทรัพย์สินในโครงการ ประกอบกับความไม่แน่นอนในหลายด้าน ทั้งจาก
ผลกระทบของ COVID-19 และความสามารถในการหารายได้ของผูเ้ ช่าหลัก
การตอบรับหรือปฏิเสธข้อเสนอตามแผนการปรับโครงสร้างหนี ้ในครัง้ นี ้ ยังมีความเสี่ยงที่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์ควรต้องพิจารณา
อย่างละเอียดเนื่องจากความเสี่ยงดังกล่าวอาจส่งผลถึงผลประกอบการในอนาคตของกองทรัสต์ ทั้งนี ้ การตัดสินใจลงคะแนนเสียง
อนุมตั ิในการดาเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างหนี ้ ขึน้ อยู่กบั ดุลพินิจของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ โดยผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ควรศึกษาข้อมูลใน
เอกสารต่างๆ ที่แนบมากับหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ปี 2565 ในครัง้ นีด้ ว้ ยเพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาตัดสินใจ
ลงมติได้อย่างเหมาะสม

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด
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บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ขอรับรองว่าได้พิจารณา และให้ความเห็ นข้างต้นด้วย
ความรอบคอบตามหลักมาตรฐานวิชาชีพ โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์รายย่อยเป็ นสาคัญ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด

(นายวุฒชิ ยั ธรรมสาโรช)
กรรมการ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ

(นางสาวกนกพร พงศ์เจตน์พงศ์)
กรรมการ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ

(นายวุฒชิ ยั ธรรมสาโรช)
ผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงาน

ติดต่อ: บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด
02-651-4447
Info@discoverym.com
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AIMCG

เอกสารแนบ 1
สรุ ปข้อมูลการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของบริษทั เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จากัด
ในการประเมินมูลค่า สิทธิการเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างสาหรับส่วนที่ต่อสัญญาเพิ่มอีก 5 ปี AIM ได้ว่าจ้างผู้
ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และเป็ นบริษัท
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนและผูป้ ระเมินหลักที่ได้รบั ความเห็นชอบจาก สานักงาน ก.ล.ต. และมีวัตถุประสงค์
สาธารณะ ได้แก่ บริษัท ซิมส์ พร็อพเพอร์ตี ้ คอนซัลแทนท์ จากัด (SIM) และ บริษัท แกรนด์แอสเซท แอดไวเซอรี่ จากัด
(GRAND) เพื่อประเมินมูลค่าสิทธิการเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของกองทรัสต์ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 สามารถสรุป
มูลค่า ได้ดงั นี ้
1.

สรุ ปการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน โดย SIM
ในการประเมินครัง้ นี ้ ผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สินอิสระ เลือกใช้วิธีการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับลักษณะของ
ทรัพย์สินซึ่งมีสภาพเป็ นทรัพย์สินเป็ น สิทธิการเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง คือ วิธีรายได้ (Income Approach) ซึ่งในการ
กาหนดมูลค่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างภายใต้สิทธิการเช่านี ้ ผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สินอิสระได้เลือกใช้วิธีคิดกาไรจากการเช่า
ช่วง (Profit Rent Method) เพื่อพิจารณาหาอัตราค่าเช่าตลาดที่ดินจากวิธีการเปรียบเทียบข้อมูลเช่าที่ดินตลาด แล้วนามา
หักด้วยค่าเช่าตามสัญญา จะได้มลู ค่าที่ดินภายใต้สิทธิการเช่า สรุปพอสังเขปได้ดงั นี ้
1.1.

ข้อมูลสินทรัพย์ทถี่ ูกประเมิน

ชื่อลูกค้า

บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จากัด

วัตถุประสงค์ที่
ประเมิน
วันทีอ่ อกรายงาน

เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ

ประเภททรัพย์สิน

สิทธิการเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ทีต่ ั้งทรัพย์สิน

ศูนย์การค้า พอร์โต้ ชิโน่
เลขที่ 99/120-99/124 หมู่ที่ 4 ถนนพระราม 2 (ทล.35) ตาบลนาดี อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ค่าพิกัด GPS

จุดที่ 1 Lat : 13.569894 Long : 100.289031
จุดที่ 2 Lat : 13.568195 Long : 100.289518

รายละเอียดทรัพย์สิน

ประกอบด้วยที่ดิน จานวน 3 แปลง เนือ้ ที่ดินรวมตามเอกสารสิทธิ 15-1-60.0 ไร่ หรือเท่ากับ 6,160.0 ตารางวา หักเนือ้
ที่ดินส่วนที่ไม่ประเมินมูลค่า 1-1-00.0 ไร่ หรือเท่ากับ 500.0 ตารางวา คงเหลือเนือ้ ที่ดินส่วนที่ประเมินมูลค่า 14-060.0 ไร่ หรือเท่ากับ 5,660.0 ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง จานวน 4 รายการ สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ จานวน 7 รายการ
ภายใต้สิ ท ธิ การเช่ า ที่ ดิ น พร้อ มสิ่ง ปลูก สร้า งระยะเวลา 30 ปี (ปั จ จุบัน อายุสัญ ญาเช่ า คงเหลือ 27.51 ปี ) โดยมี
รายละเอียดสิ่งปลูกสร้างดังนี ้
สิ่งปลูกสร้าง จานวน 4 รายการ ได้แก่
1. อาคารพลาซ่า (A,B) สูง 2 ชัน้
2. อาคารร้านอาหาร 2 ชัน้ (สตาร์บคั )
3. อาคารร้านอาหาร 2 ชัน้ (แมคโดนัลด์)
4. อาคารร้านอาหารชัน้ เดียว (MK)
สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ จานวน 7 รายการ ได้แก่
1. อาคารห้องเครื่อง

1 มีนาคม 2565

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด

หน้า 1/29

เอกสารแนบ บทวิเคราะห์ การปรับโครงสร้าง
2.
3.
4.
5.
6.
7.

AIMCG

ที่จอดรถหลังคาคลุม หลังที่ 1
ที่จอดรถหลังคาคลุม หลังที่ 2
ที่จอดรถหลังคาคลุม หลังที่ 3
ที่พกั รปภ.
ถนน และลานคอนกรีต
รัว้ คอนกรีต

กรรมสิทธิก์ ารถือ
ครอง
ภาระผูกพัน

สิทธิการเช่าระยะยาว

ภาระผูกพันอื่นๆ

1. สัญญาแบ่งเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (โฉนดที่ดินเลขที่ 1200935) อายุสญ
ั ญาเช่า 30 ปี เริ่มวันที่ 5 กรกฎาคม
2562 สิน้ สุดวันที่ 4 กรกฎาคม 2592 (ปัจจุบนั อายุสญ
ั ญาเช่าคงเหลือ 27.51 ปี )
2. สัญญาเช่าทีด่ ินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (โฉนดที่ดินเลขที่ 117042) อายุสญ
ั ญาเช่า 30 ปี เริ่มวันที่ 5 กรกฎาคม 2562
สิน้ สุดวันที่ 4 กรกฎาคม 2592 (ปัจจุบนั อายุสญ
ั ญาเช่าคงเหลือ 27.51 ปี )
3. สัญญาเช่าทีด่ ินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (โฉนดที่ดินเลขที่ 117043) อายุสญ
ั ญาเช่า 30 ปี เริ่มวันที่ 5 กรกฎาคม 2562
สิน้ สุดวันที่ 4 กรกฎาคม 2592 (ปัจจุบนั อายุสญ
ั ญาเช่าคงเหลือ 27.51 ปี )
4. สัญญาเช่าทีด่ ินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (โฉนดที่ดินเลขที่ 117043) อายุสญ
ั ญาเช่า 12 ปี 7 เดือน เริ่มวันที่ 1 สิงหาคม
2562 สิน้ สุดวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2575 (ปัจจุบนั อายุสญ
ั ญาเช่าคงเหลือ 10.17 ปี )

ผู้ถือกรรมสิทธิ์

บริษัท ดี-แลนด์ พร็อพเพอร์ตี ้ จากัด

ข้อจากัดด้านการใช้
ประโยชน์

ทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่าตัง้ อยู่ในบริเวณพืน้ ที่บงั คับการใช้ประโยชน์ในทีด่ ิน ตามพระราชบัญญัติผงั เมืองรวมจังหวัด
สมุทรสาคร พ.ศ.2560 ระบุว่าทรัพย์สนิ ตัง้ อยู่ในเขตพืน้ ที่สีชมพู ที่ดินประเภทชุมชน

วิธีการประเมินมูลค่า

วิธีรายได้ (Income Approach) / วิธีวิเคราะห์คิดลดกระแสเงินสด

มูลค่าทรัพย์สินที่
ประเมิน ณ วันที่ 1
มกราคม 2565
ผู้ประเมิน

32,000,000.00 บาท (ส่วนที่ต่อสัญญาเพิ่มได้อีก 5 ปี วันที่ 5 กรกฎาคม 2592 ถึง 4 กรกฎาคม 2597)

วันทีป่ ระเมิน

28 ธันวาคม 2564

1.2.

ไม่มีภาระผูกพันใดๆ

บริษัท ซิมส์ พร็อพเพอร์ตี ้ คอนซัลแทนท์ จากัด

วิธีรายได้ (Income Approach)
ข้อมูลราคาตลาดเพื่อเปรียบเทียบในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ข้อมูลที่ 1
ข้อมูลที่ 2

รายละเอียด

ข้อมูลที่ 3

รูปข้อมูล

ชื่อโครงการ
ที่ตงั้

เดอะ ไบร์ท พระราม 2
ถนนพระราม 2 แขวงท่าข้าม เขตขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร

เดอะ พาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก
ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางระมาด เขต
ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

ประมาณ 10.0 ไร่
อาคารสูง 4 ชัน้

ประมาณ 50 ไร่
อาคารสูง 2 ชัน้

ประมาณ 17,000.00 ตารางเมตร

-

ประมาณ 500 คัน

-

เนือ้ ที่ดินโครงการ
ทรัพย์สิน
พืน้ ที่อาคาร
ที่จอดรถ

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด

โครงการ เสนาเฟสต์
ติดถนนเจริญนคร และถนนกรุงธนบุรี แขวง
คลองต้นไทร เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
ประมาณ 4-1-36.0ไร่
อาคารสูง 4 ชัน้ พร้อมชัน้ จอดรถใต้ดิน 2
ชัน้
ประมาณ 24,921.00 ตารางเมตร และพืน้ ที่
ขายประมาณ 9,811.00 ตารางเมตร
-
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รายละเอียด
วันที่เปิ ด
อัตราการเช่า
ราคาเสนอเช่าปัจจุบนั

รายละเอียดอื่นๆ
เบอร์โทรศัพท์
ผูข้ าย/ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
บริหารโดย

AIMCG

ข้อมูลราคาตลาดเพื่อเปรียบเทียบในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ข้อมูลที่ 1
ข้อมูลที่ 2
ปี 2559
ปี 2558
ประมาณ 85%
ประมาณ 90%
พืน้ ที่คา้ ปลีกให้เช่า ชัน้ 1 ราคา 1,000 บาท/
พืน้ ที่คา้ ปลีกให้เช่า พืน้ ที่ 50.00 – 150.00
ตารางเมตร/ เดือน
ตารางเมตร ราคา 1,200 บาท/ ตารางเมตร/
เดือน
พืน้ ที่ Kiosk พืน้ ที่ 2.00 ตารางเมตร ราคา
8,000 บาท/ ตารางเมตร/ เดือน
อายุสญ
ั ญาเช่า 1-3 ปี ชาระค่ามัดจา 3
อายุสญ
ั ญาเช่า 3 ปี ชาระค่ามัดจา 3 เดือน
เดือนล่วงหน้า 1 เดือน
ล่วงหน้า 1 เดือน
06-3224-5668
02-106-9889
ฝ่ ายขาย
บริษัท แลมป์ ตัน้ พร็อพเพอร์ตี ้ จากัด
บริษัท ที บี เอ็น พร็อพเพอร์ตี ้ จากัด

ข้อมูลที่ 3
ปี 2558
ประมาณ 85%
พืน้ ที่คา้ ปลีกให้เช่า ชัน้ G พืน้ ที่ 15.00
ตารางเมตร ราคา 2,000 บาท/ ตาราง
เมตร/ เดือน

อายุสญ
ั ญาเช่า 1-3 ปี
02-108-9000 ต่อ 423
คุณบี (ฝ่ ายขาย)
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
(มหาชน)

ข้อมูลราคาตลาดเพื่อเปรียบเทียบในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ข้อมูลที่ 4
ข้อมูลที่ 5

รายละเอียด

ข้อมูลที่ 6

รูปข้อมูล

ชื่อโครงการ
ที่ตงั้
เนือ้ ที่ดินโครงการ
ทรัพย์สิน

พืน้ ที่อาคาร
ที่จอดรถ
วันที่เปิ ด
อัตราการเช่า
ราคาเสนอเช่าปัจจุบนั

ศูนย์การค้า ดิอพั พระราม 3
ถนนรัชดาภิเษก และถนนนราธิวาสราช
นครินทร์ กรุงเทพมหานคร
ประมาณ 6 ไร่
อาคาร 4 อาคาร แบ่งเป็ นพืน้ ที่ให้เช่า 3
อาคาร และอาคารจอดรถ 5 ชัน้ จานวน 1
อาคาร
ประมาณ 7,061.00 ตารางเมตร
ประมาณ 80%
พืน้ ที่คา้ ปลีกให้เช่า ชัน้ 1 พืน้ ที่ 65.00
ตารางเมตร ราคา 1,000 บาท/ ตารางเมตร/
เดือน

ศูนย์การค้า อินท์ อินเตอร์เซค พระราม 3
ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยาน
นาวา กรุงทพมหานคร
ประมาณ 6 ไร่
อาคารสูง 2 ชัน้

ประมาณ 10,000.00 ตารางเมตร
ปี 2555
ประมาณ 90%
พืน้ ที่คา้ ปลีกให้เช่า ชัน้ 1 ราคาเริ่มต้นที่
1,000 – 1,800 บาท/ ตารางเมตร/ เดือน
พืน้ ที่คา้ ปลีกให้เช่า ชัน้ 1 พืน้ ที่ 17.00
ตารางเมตร ราคา 1,000 บาท/ ตารางเมตร/
เดือน

รายละเอียดอื่นๆ

อายุสญ
ั ญาเช่า 1-3 ปี

อายุสญ
ั ญาเช่า 1-3 ปี

เบอร์โทรศัพท์
ผูข้ าย/ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
บริหารโดย

02-116-5800
คุณขวัญ (ฝ่ ายขาย)
บริษัท ไทยเรียลเตอร์ จากัด

02-682-8994-5
ฝ่ ายขาย
-

ศูนย์การค้า เดอะ เซอร์เคิล ราชพฤกษ์
ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางระมาด เขตตลิ่ง
ชัน กรุงทพมหานคร
ประมาณ 21 ไร่
อาคารสูง 2 ชัน้ พืน้ ที่ขายแบ่งเป็ นหลาย
โซน ได้แก่ โซนร้านค้า โซนลานกิจกรรม บูท
ขายสินค้าและซุปเปอร์มาร์เก็ต
ประมาณ 500 คัน
ปี 2554
ประมาณ 90%
พืน้ ที่คา้ ปลีกให้เช่า ชัน้ 1 พืน้ ที่ 120.00 217.00 ตารางเมตร ราคาเริ่มต้นที่ 1,000 2,000 บาท/ ตารางเมตร/ เดือน
พืน้ ที่คา้ ปลีกให้เช่า Kiosk ชัน้ 1 พืน้ ที่
12.00 ตารางเมตร ราคา 2,916 บาท/
ตารางเมตร/ เดือน
อายุสญ
ั ญาเช่า 1-3 ปี เงินประกัน 4 เดือน
ค่าธรรมเนียม 50,000 บาท
02-865-6850-53 หรือ 08-4439-1985
คุณเอ๋ (ฝ่ ายขาย)
บริษัท สุวรรณ ราชพฤกษ์ ปาร์ค จากัด

1.2.1. สมมติฐานการประเมินวิธีรายได้ (Income Approach)
รายการ
้
่
้
่
สรุปพืนทีเช่า/พืนทีปล่อยเช่าปั จจุบัน/อัตราค่าเช่าเฉลี่ย (อ้างอิงสัญญาเช่า
ณ 31/10/2021)
พืน้ ที่คา้ ปลีกปล่อยเช่า (Shop)
พืน้ ที่คา้ ปลีกปล่อยเช่า (Mini Shop/ Kiosk)

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด

สมมติฐาน

อัตราการปล่อยเช่า 36.54% อัตราค่าเช่าเฉลี่ย 541.30 บาท/ ตารางเมตร/ เดือน
อัตราการปล่อยเช่า 31.82% อัตราค่าเช่าเฉลี่ย 2,209.78 บาท/ ตารางเมตร/ เดือน
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รายการ
พืน้ ที่ปล่อยเช่า (Car Park) (จานวน 11 คัน)
พืน้ ที่เช่าคิดจากยอดขาย (GP)
พืน้ ที่เช่ากลับจากกองทรัสต์ (Leaseback)
ประมาณการราคาค่าเช่าตลาด และการปรับค่าเช่า (9 เดือน ปี ที่ 1 2565)

สมมติฐาน
อัตราการปล่อยเช่า 100.00% อัตราค่าเช่าเฉลี่ย 3,842.05 บาท/ คัน/ เดือน
อัตราการปล่อยเช่า 95.00% อัตราค่าเช่าเฉลี่ย 456.22 บาท/ ตารางเมตร/ เดือน
อัตราการปล่อยเช่า 100.00% อัตราค่าเช่าเฉลี่ย 370.26 บาท/ ตารางเมตร/ เดือน

พืน้ ที่คา้ ปลีกปล่อยเช่า (Shop)
พืน้ ที่คา้ ปลีกปล่อยเช่า (Mini Shop/ Kiosk)
พืน้ ที่ปล่อยเช่า (Car Park) (จานวน 11 คัน)
พืน้ ที่เช่าคิดจากยอดขาย (GP)
พืน้ ที่เช่ากลับจากกองทรัสต์ (Leaseback)
อัตราการเช่าพืน้ ที่ (Occ.)

560.00 บาท/ ตารางเมตร/ เดือน และปรับเพิ่ม 10% ทุก 3 ปี เริ่มปรับปี ที่ 4
2,300.00 บาท/ ตารางเมตร/ เดือน และปรับเพิ่ม 10% ทุก 3 ปี เริ่มปรับปี ที่ 4
2,500.00 บาท/ คัน/ เดือน และปรับเพิ่ม 10% ทุก 3 ปี เริ่มปรับปี ที่ 4
470.00 บาท/ ตารางเมตร/ เดือน และปรับเพิ่ม 2% ทุก 2 ปี
370.26 บาท/ ตารางเมตร/ เดือน และปรับเพิ่ม 2.25% ทุกปี (อ้างอิงตามสัญญา)

พืน้ ที่คา้ ปลีกปล่อยเช่า (Fixed Rent)
ปี ที่ 1-3
ปี ที่ 4-10
ปี ที่ 11-15
ปี ที่ 16-20
ปี ที่ 21-25
ปี ที่ 26- End
พืน้ ที่คา้ ปลีกปล่อยเช่า (Mini Shop/ Kiosk)
ปี ที่ 1-3
ปี ที่ 4-10
ปี ที่ 11-15
ปี ที่ 16-20
ปี ที่ 21-25
ปี ที่ 26- End
พืน้ ที่ปล่อยเช่า (Car Park)
ปี ที่ 1-3
ปี ที่ 4-10
ปี ที่ 11-15
ปี ที่ 16-20
ปี ที่ 21-25
ปี ที่ 26- End
พืน้ ที่เช่าคิดจากยอดขาย (GP)
ปี ที่ 1-3
ปี ที่ 4-10
ปี ที่ 11-15
ปี ที่ 16-20
ปี ที่ 21-25
ปี ที่ 26- End
พืน้ ที่เช่ากลับจากกองทรัสต์ (Leaseback)
ปี ที่ 1-3
ปี ที่ 4-10
ปี ที่ 11-15
ปี ที่ 16-20
ปี ที่ 21-25
ปี ที่ 26- End
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานและบริหาร
ค่าบริหารจัดการโครงการ
ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาพืน้ ที่ส่วนกลาง
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขาย

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด

98%
95%
92%
89%
85%
80%
98%
95%
92%
89%
85%
80%
98%
95%
92%
89%
85%
80%
98%
95%
92%
89%
85%
80%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
16,483,000 บาท/ปี และปรับขึน้ 1.5% ทุกปี
3 บาท/ ตารางเมตร/ เดือน และปรับขึน้ 10.0% ทุก 3 ปี
1.8% ของรายได้ค่าเช่า
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รายการ

สมมติฐาน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

(ผูเ้ ช่ารับภาระ)
1.0% ของรายรับรวม

รายจ่ายสาหรับการปรับปรุงอาคารในอนาคต
ค่าเบีย้ ประกันภัย
Discount Rate
CAPM = Risk Free Rate + Risk Premium
Risk Free Rate
Risk Premium

2.0% ของรายรับรวม
170,000.00 บาท/ปี และปรับขึน้ 3% ทุกปี
10.50% อ้างอิงจากโมเดล CAPM
2.88% อ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนจากพันธบัตรรัฐบาลอายุ 27 ปี
7.62%

1.2.2. Discount Cash Flow Analysis
รายการ
ประมาณการรายได้
พืน้ ที่ที่มีไว้เพื่อปล่อยเช่า
พืน้ ที่คา้ ปลีกปล่อยเช่า (Shop)
พืน้ ที่คา้ ปลีกปล่อยเช่า (Mini
Shop / Kiosk)
พืน้ ที่ปล่อยเช่า (Car Park)
(จานวน 11 คัน)
พืน้ ที่เช่าคิดจากยอดขาย (GP)

สมมติฐาน
14,321.31 ตาราง
เมตร/ เดือน
6,759.45 ตารางเมตร/
เดือน
319.95 ตารางเมตร/
เดือน
138.00 ตารางเมตร/
เดือน (11 คัน/เดือน)
2,325.91 ตารางเมตร/
เดือน
4,778.00 ตารางเมตร/
เดือน

พืน้ ที่เช่ากลับจากกองทรัสต์
(Leaseback)
ประมาณการอัตราการเช่า
พืน้ ที่คา้ ปลีกปล่อยเช่า (Shop)
พืน้ ที่คา้ ปลีกปล่อยเช่า (Mini
Shop / Kiosk)
พืน้ ที่ปล่อยเช่า (Car Park)
(จานวน 11 คัน)
พืน้ ที่เช่าคิดจากยอดขาย (GP)
พืน้ ที่เช่ากลับจากกองทรัสต์
(Leaseback)
ประมาณการอัตราค่าเช่าตลาดเฉลี่ย
พืน้ ที่คา้ ปลีกปล่อยเช่า (Shop)
560.00 บาท/ ตาราง
เมตร/ เดือน และปรับ
เพิ่ม 10% ทุก 3 ปี เริ่ม
ปรับปี ที่ 4
พืน้ ที่คา้ ปลีกปล่อยเช่า (Mini
2,300.00 บาท/ ตาราง
Shop / Kiosk)
เมตร/ เดือน และปรับ
เพิ่ม 10% ทุก 3 ปี เริ่ม
ปรับปี ที่ 4
พืน้ ที่ปล่อยเช่า (Car Park)
2,500.00 บาท/ คัน/
(จานวน 11 คัน)
เดือน และปรับเพิ่ม
10% ทุก 3 ปี เริ่มปรับปี
ที่ 4

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด

ปี ที่ 1
(12 เดือน)

ปี ที่ 2
(12 เดือน)

ปี ที่ 3
(12 เดือน)

ปี ที่ 4
(12 เดือน)

ปี ที่ 5
(12 เดือน)

ปี ที่ 6
(12 เดือน)

ปี ที่ 7
(12 เดือน)

171,855.72

171,855.72

171,855.72

171,855.72

171,855.72

171,855.72

171,855.72

81,113.40

81,113.40

81,113.40

81,113.40

81,113.40

81,113.40

81,113.40

3,839.40

3,839.40

3,839.40

3,839.40

3,839.40

3,839.40

3,839.40

132.00

132.00

132.00

132.00

132.00

132.00

132.00

27,910.92

27,910.92

27,910.92

27,910.92

27,910.92

27,910.92

27,910.92

57,336.00

57,336.00

57,336.00

57,336.00

57,336.00

57,336.00

57,336.00

98%
98%

98%
98%

98%
98%

95%
95%

95%
95%

95%
95%

95%
95%

98%

98%

98%

95%

95%

95%

95%

98%
100%

98%
100%

98%
100%

95%
100%

95%
100%

95%
100%

95%
100%

560.00

560.00

560.00

616.00

616.00

616.00

677.60

2,300.00

2,300.00

2,300.00

2,530.00

2,530.00

2,530.00

2,783.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,750.00

2,750.00

2,750.00

3,025.00
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สมมติฐาน

พืน้ ที่เช่าคิดจากยอดขาย (GP)

470.00 บาท/ ตาราง
เมตร/ เดือน และปรับ
เพิ่ม 2% ทุก 2 ปี
370.26 บาท/ ตาราง
เมตร/ เดือน และปรับ
เพิ่ม 2.25% ทุกปี
(อ้างอิงตามสัญญา)

พืน้ ที่เช่ากลับจากกองทรัสต์
(Leaseback)

ประมาณการพืน้ ที่เช่าได้
พืน้ ที่คา้ ปลีกปล่อยเช่า (Shop)
- พืน้ ที่ที่สามารถเช่าสูงสุด
- พืน้ ที่เช่าปัจจุบนั
- พืน้ ที่ปล่อยเช่าเพิ่มได้
พืน้ ที่คา้ ปลีกปล่อยเช่า (Mini
Shop / Kiosk)
- พืน้ ที่ที่สามารถเช่าสูงสุด
- พืน้ ที่เช่าปัจจุบนั
- พืน้ ที่ปล่อยเช่าเพิ่มได้
พืน้ ที่ปล่อยเช่า (Car Park)
(จานวน 11 คัน)
- พืน้ ที่ที่สามารถเช่าสูงสุด
- พืน้ ที่เช่าปัจจุบนั
- พืน้ ที่ปล่อยเช่าเพิ่มได้
พืน้ ที่เช่าคิดจากยอดขาย (GP)
- พืน้ ที่ที่สามารถเช่าสูงสุด
- พืน้ ที่เช่าปัจจุบนั
- พืน้ ที่ปล่อยเช่าเพิ่มได้
พืน้ ที่เช่ากลับจากกองทรัสต์
(Leaseback)
- พืน้ ที่เช่าปัจจุบนั
- พืน้ ที่ปล่อยเช่าเพิ่มได้
การคานวณ
รายรับ
รายได้จากค่าเช่าและ
ค่าบริการตามสัญญาเช่า
ปัจจุบนั
ค่าเช่าและค่าบริการที่ปล่อย
เช่าเพิ่มได้
ค่าเช่าพืน้ ที่ส่วนที่เจ้าของทา
การเช่ากลับจากกองทรัสต์
รายรับค่าเช่ารวม
ข้อตกลงชดเชยส่วนต่าง
(ประกันรายได้ขนั้ ต่า)
เงินชดเชยรายได้ตามสัญญา
5 ปี นับจากวันเข้ากองทรัสต์ฯ
รายรับรวม
ประมาณการค่าใช้จ่าย
ค่าบริหารจัดการโครงการ

16,483,000 บาท/ปี
และปรับขึน้ 1.5% ทุกปี

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด

AIMCG

ปี ที่ 1
(12 เดือน)
470.00

ปี ที่ 2
(12 เดือน)
479.40

ปี ที่ 3
(12 เดือน)
488.99

ปี ที่ 4
(12 เดือน)
498.77

ปี ที่ 5
(12 เดือน)
508.74

ปี ที่ 6
(12 เดือน)
518.92

ปี ที่ 7
(12 เดือน)
529.30

370.26

378.60

387.11

395.82

404.73

413.84

423.15

79,491.13
17,777.30
61,713.83

79,491.13
7,921.44
71,569.69

79,491.13
3,752.83
75,738.30

77,057.73
77,057.73

77,057.73
77,057.73

77,057.73
77,057.73

77,057.73
77,057.73

3,762.61
173.46
3,589.15

3,762.61
3,762.61

3,762.61
3,762.61

3,647.43
3,647.43

3,647.43
3,647.43

3,647.43
3,647.43

3,647.43
3,647.43

129.36
129.36

129.36
129.36

129.36
129.36

125.40
125.40

125.40
125.40

125.40
125.40

125.40
125.40

27,352.70
26,514.24
838.46

27,352.70
26,514.24
838.46

27,352.70
20,868.16
6,484.54

26,515.37
9,618.24
16,897.13

26,515.37
9,618.24
16,897.13

26,515.37
9,618.24
16,897.13

26,515.37
9,618.24
16,897.13

57,336.00
-

57,336.00
-

57,336.00
-

57,336.00
-

57,336.00
-

57,336.00
-

57,336.00
-

21,729,092

17,544,014

14,092,597

9,183,730

9,183,730

9,183,730

9,183,730

43,532,271

49,458,391

54,561,718

65,468,155

65,636,710

65,808,636

71,688,042

21,229,512

21,707,172

22,195,578

22,694,976

23,205,618

23,727,744

24,261,618

86,490,874

88,709,577

90,849,893

97,346,861

98,026,058

98,720,110

105,133,389

96,565,725

99,117,861

51,234,310

-

-

-

-

10,074,850

10,408,284

4,588,263

-

-

-

-

96,565,725

99,117,861

95,438,156

97,346,861

98,026,058

98,720,110

105,133,389

16,483,600

16,730,854

16,981,817

17,236,544

17,495,092

17,757,519

18,023,881

หน้า 6/29

เอกสารแนบ บทวิเคราะห์ การปรับโครงสร้าง
รายการ
ค่าใช้ดแู ลรักษาพืน้ ที่
ส่วนกลาง
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขาย
(Commission Fee)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวมค่าใช้จ่าย
กาไรจากการดาเนินงาน
หัก รายจ่ายสาหรับการ
ปรับปรุงอาคารในอนาคต
หัก ค่าเบีย้ ประกันภัย
(Property Insurance)
กระแสเงินสดสุทธิ
ระยะเวลา
Discount Rate
NPV Discount Rate
รายการ
ประมาณการรายได้
พืน้ ที่ที่มีไว้เพื่อปล่อยเช่า
พืน้ ที่คา้ ปลีกปล่อยเช่า (Shop)
พืน้ ที่คา้ ปลีกปล่อยเช่า (Mini
Shop / Kiosk)
พืน้ ที่ปล่อยเช่า (Car Park)
(จานวน 11 คัน)
พืน้ ที่เช่าคิดจากยอดขาย (GP)

สมมติฐาน

AIMCG

ปี ที่ 1
(12 เดือน)

ปี ที่ 2
(12 เดือน)

ปี ที่ 3
(12 เดือน)

ปี ที่ 4
(12 เดือน)

ปี ที่ 5
(12 เดือน)

ปี ที่ 6
(12 เดือน)

ปี ที่ 7
(12 เดือน)

3 บาท/ ตารางเมตร/
เดือน และปรับขึน้
10.0% ทุก 3 ปี
1.8% ของรายได้ค่าเช่า

541,346

567,124

567,124

595,480

623,836

623,836

655,028

783,581

890,251

982,111

1,178,427

1,181,461

1,184,555

1,290,385

1.00% ของรายรับรวม

965,657
18,774,184
77,791,541

991,179
19,179,408
79,938,454

954,382
19,485,433
75,952,723

973,469
19,983,920
77,362,941

980,261
20,280,650
77,745,408

987,201
20,553,111
78,166,998

1,051,334
21,020,628
84,112,761

1,931,314

1,982,357

1,908,763

1,946,937

1,960,521

1,974,402

2,102,668

170,000

175,100

180,353

185,764

191,336

197,077

202,989

75,690,227

77,780,996

73,863,607

75,230,241

75,593,550

75,995,520

81,807,104

1.00
0.9050
68,497,943

2.00
0.8190
63,701,396

3.00
0.7412
54,744,901

4.00
0.6707
50,459,546

5.00
0.6070
45,885,276

6.00
0.5493
41,745,947

7.00
0.4971
40,668,212

2.0% ของรายรับรวม
170,000 บาท/ปี และ
ปรับขึน้ 3% ทุกปี

10.50%

สมมติฐาน
14,321.31 ตาราง
เมตร/ เดือน
6,759.45 ตารางเมตร/
เดือน
319.95 ตารางเมตร/
เดือน
138.00 ตารางเมตร/
เดือน (11 คัน/เดือน)
2,325.91 ตารางเมตร/
เดือน
4,778.00 ตารางเมตร/
เดือน

พืน้ ที่เช่ากลับจากกองทรัสต์
(Leaseback)
ประมาณการอัตราการเช่า
พืน้ ที่คา้ ปลีกปล่อยเช่า (Shop)
พืน้ ที่คา้ ปลีกปล่อยเช่า (Mini
Shop / Kiosk)
พืน้ ที่ปล่อยเช่า (Car Park)
(จานวน 11 คัน)
พืน้ ที่เช่าคิดจากยอดขาย (GP)
พืน้ ที่เช่ากลับจากกองทรัสต์
(Leaseback)
ประมาณการอัตราค่าเช่าตลาดเฉลี่ย
พืน้ ที่คา้ ปลีกปล่อยเช่า (Shop)
560.00 บาท/ ตาราง
เมตร/ เดือน และปรับ
เพิ่ม 10% ทุก 3 ปี เริ่ม
ปรับปี ที่ 4

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด

ปี ที่ 8
(12 เดือน)

ปี ที่ 9
(12 เดือน)

ปี ที่ 10
(12 เดือน)

ปี ที่ 11
(12 เดือน)

ปี ที่ 12
(12 เดือน)

ปี ที่ 13
(12 เดือน)

ปี ที่ 14
(12 เดือน)

171,855.72

171,855.72

171,855.72

171,855.72

171,855.72

171,855.72

171,855.72

81,113.40

81,113.40

81,113.40

81,113.40

81,113.40

81,113.40

81,113.40

3,839.40

3,839.40

3,839.40

3,839.40

3,839.40

3,839.40

3,839.40

132.00

132.00

132.00

132.00

132.00

132.00

132.00

27,910.92

27,910.92

27,910.92

27,910.92

27,910.92

27,910.92

27,910.92

57,336.00

57,336.00

57,336.00

57,336.00

57,336.00

57,336.00

57,336.00

95%
95%

95%
95%

95%
95%

92%
92%

92%
92%

92%
92%

92%
92%

95%

95%

95%

92%

92%

92%

92%

95%
100%

95%
100%

95%
100%

92%
100%

92%
100%

92%
100%

92%
100%

677.60

677.60

745.36

745.36

745.36

819.90

819.90

หน้า 7/29

เอกสารแนบ บทวิเคราะห์ การปรับโครงสร้าง
รายการ
พืน้ ที่คา้ ปลีกปล่อยเช่า (Mini
Shop / Kiosk)

พืน้ ที่ปล่อยเช่า (Car Park)
(จานวน 11 คัน)

พืน้ ที่เช่าคิดจากยอดขาย (GP)

พืน้ ที่เช่ากลับจากกองทรัสต์
(Leaseback)

สมมติฐาน
2,300.00 บาท/ ตาราง
เมตร/ เดือน และปรับ
เพิ่ม 10% ทุก 3 ปี เริ่ม
ปรับปี ที่ 4
2,500.00 บาท/ คัน/
เดือน และปรับเพิ่ม
10% ทุก 3 ปี เริ่มปรับปี
ที่ 4
470.00 บาท/ ตาราง
เมตร/ เดือน และปรับ
เพิ่ม 2% ทุก 2 ปี
370.26 บาท/ ตาราง
เมตร/ เดือน และปรับ
เพิ่ม 2.25% ทุกปี
(อ้างอิงตามสัญญา)

ประมาณการพืน้ ที่เช่าได้
พืน้ ที่คา้ ปลีกปล่อยเช่า (Shop)
- พืน้ ที่ที่สามารถเช่าสูงสุด
- พืน้ ที่เช่าปัจจุบนั
- พืน้ ที่ปล่อยเช่าเพิ่มได้
พืน้ ที่คา้ ปลีกปล่อยเช่า (Mini
Shop / Kiosk)
- พืน้ ที่ที่สามารถเช่าสูงสุด
- พืน้ ที่เช่าปัจจุบนั
- พืน้ ที่ปล่อยเช่าเพิ่มได้
พืน้ ที่ปล่อยเช่า (Car Park)
(จานวน 11 คัน)
- พืน้ ที่ที่สามารถเช่าสูงสุด
- พืน้ ที่เช่าปัจจุบนั
- พืน้ ที่ปล่อยเช่าเพิ่มได้
พืน้ ที่เช่าคิดจากยอดขาย (GP)
- พืน้ ที่ที่สามารถเช่าสูงสุด
- พืน้ ที่เช่าปัจจุบนั
- พืน้ ที่ปล่อยเช่าเพิ่มได้
พืน้ ที่เช่ากลับจากกองทรัสต์
(Leaseback)
- พืน้ ที่เช่าปัจจุบนั
- พืน้ ที่ปล่อยเช่าเพิ่มได้
การคานวณ
รายรับ
รายได้จากค่าเช่าและ
ค่าบริการตามสัญญาเช่า
ปัจจุบนั
ค่าเช่าและค่าบริการที่ปล่อย
เช่าเพิ่มได้
ค่าเช่าพืน้ ที่ส่วนที่เจ้าของทา
การเช่ากลับจากกองทรัสต์
รายรับค่าเช่ารวม

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด

AIMCG

ปี ที่ 8
(12 เดือน)
2,783.00

ปี ที่ 9
(12 เดือน)
3,061.30

ปี ที่ 10
(12 เดือน)
3,061.30

ปี ที่ 11
(12 เดือน)
3,061.30

ปี ที่ 12
(12 เดือน)
3,367.43

ปี ที่ 13
(12 เดือน)
3,367.43

ปี ที่ 14
(12 เดือน)
2,783.00

3,025.00

3,327.50

3,327.50

3,327.50

3,660.25

3,660.25

3,025.00

550.68

561.69

572.93

584.39

596.07

608.00

550.68

442.40

452.36

462.54

472.94

483.58

494.47

442.40

77,057.73
77,057.73

77,057.73
77,057.73

77,057.73
77,057.73

74,624.33
74,624.33

74,624.33
74,624.33

74,624.33
74,624.33

74,624.33
74,624.33

3,647.43
3,647.43

3,647.43
3,647.43

3,647.43
3,647.43

3,532.25
3,532.25

3,532.25
3,532.25

3,532.25
3,532.25

3,532.25
3,532.25

125.40
125.40

125.40
125.40

125.40
125.40

121.44
121.44

121.44
121.44

121.44
121.44

121.44
121.44

26,515.37
9,618.24
16,897.13

26,515.37
9,618.24
16,897.13

26,515.37
9,618.24
16,897.13

25,678.05
5,478.35
20,199.70

25,678.05
4,680.00
20,998.05

25,678.05
4,680.00
20,998.05

25,678.05
4,680.00
20,998.05

57,336.00
-

57,336.00
-

57,336.00
-

57,336.00
-

57,336.00
-

57,336.00
-

57,336.00
-

9,183,730

9,183,730

9,183,730

7,672,329

7,380,866

7,380,866

7,380,866

71,866,913

72,049,363

78,509,906

78,412,311

79,110,314

86,039,669

86,289,996

24,807,504

25,365,672

25,936,398

26,519,970

27,116,670

27,726,792

28,350,648

105,858,147

106,598,764

113,630,034

112,604,610

113,607,850

121,147,326

122,021,510

หน้า 8/29

เอกสารแนบ บทวิเคราะห์ การปรับโครงสร้าง
รายการ
ข้อตกลงชดเชยส่วนต่าง
(ประกันรายได้ขนั้ ต่า)
เงินชดเชยรายได้ตามสัญญา
5 ปี นับจากวันเข้ากองทรัสต์ฯ
รายรับรวม
ประมาณการค่าใช้จ่าย
ค่าบริหารจัดการโครงการ

ค่าใช้ดแู ลรักษาพืน้ ที่
ส่วนกลาง
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขาย
(Commission Fee)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวมค่าใช้จ่าย
กาไรจากการดาเนินงาน
หัก รายจ่ายสาหรับการ
ปรับปรุงอาคารในอนาคต
หัก ค่าเบีย้ ประกันภัย
(Property Insurance)
กระแสเงินสดสุทธิ
ระยะเวลา
Discount Rate
NPV Discount Rate
รายการ
ประมาณการรายได้
พืน้ ที่ที่มีไว้เพื่อปล่อยเช่า
พืน้ ที่คา้ ปลีกปล่อยเช่า (Shop)
พืน้ ที่คา้ ปลีกปล่อยเช่า (Mini
Shop / Kiosk)
พืน้ ที่ปล่อยเช่า (Car Park)
(จานวน 11 คัน)
พืน้ ที่เช่าคิดจากยอดขาย (GP)
พืน้ ที่เช่ากลับจากกองทรัสต์
(Leaseback)
ประมาณการอัตราการเช่า
พืน้ ที่คา้ ปลีกปล่อยเช่า (Shop)
พืน้ ที่คา้ ปลีกปล่อยเช่า (Mini
Shop / Kiosk)
พืน้ ที่ปล่อยเช่า (Car Park)
(จานวน 11 คัน)
พืน้ ที่เช่าคิดจากยอดขาย (GP)

สมมติฐาน

AIMCG

ปี ที่ 8
(12 เดือน)

ปี ที่ 9
(12 เดือน)

ปี ที่ 10
(12 เดือน)

ปี ที่ 11
(12 เดือน)

ปี ที่ 12
(12 เดือน)

ปี ที่ 13
(12 เดือน)

ปี ที่ 14
(12 เดือน)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

105,858,147

106,598,764

113,630,034

112,604,610

113,607,850

121,147,326

122,021,510

16,483,000 บาท/ปี
และปรับขึน้ 1.5% ทุกปี

18,294,240

18,568,653

18,847,183

19,129,891

19,416,839

19,708,092

20,003,713

3 บาท/ ตารางเมตร/
เดือน และปรับขึน้
10.0% ทุก 3 ปี
1.8% ของรายได้ค่าเช่า

686,220

686,220

720,531

754,842

754,842

792,584

830,326

1,293,604

1,296,889

1,413,178

1,411,422

1,423,986

1,548,714

1,553,220

1,058,581
21,332,645
84,525,502

1,065,988
21,617,749
84,981,015

1,136,300
22,117,193
91,512,841

1,126,046
22,422,200
90,182,410

1,136,079
22,731,745
90,876,105

1,211,473
23,260,863
97,886,464

1,220,215
23,607,474
98,414,036

2,117,163

2,131,975

2,272,601

2,252,092

2,272,157

2,422,947

2,440,430

209,079

215,351

221,811

228,466

235,320

242,379

249,651

82,199,260

82,633,689

89,018,429

87,701,852

88,368,628

95,221,138

95,723,955

8.00
0.4499
36,980,237

9.00
0.4071
33,643,149

10.00
0.3684
32,798,739

11.00
0.3334
29,243,120

12.00
0.3018
26,665,564

13.00
0.2731
26,003,018

14.00
0.2471
23,656,405

1.00% ของรายรับรวม

2.0% ของรายรับรวม
170,000 บาท/ปี และ
ปรับขึน้ 3% ทุกปี

10.50%

สมมติฐาน
14,321.31 ตาราง
เมตร/ เดือน
6,759.45 ตารางเมตร/
เดือน
319.95 ตารางเมตร/
เดือน
138.00 ตารางเมตร/
เดือน (11 คัน/เดือน)
2,325.91 ตารางเมตร/
เดือน
4,778.00 ตารางเมตร/
เดือน

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด

ปี ที่ 15
(12 เดือน)

ปี ที่ 16
(12 เดือน)

ปี ที่ 17
(12 เดือน)

ปี ที่ 18
(12 เดือน)

ปี ที่ 19
(12 เดือน)

ปี ที่ 20
(12 เดือน)

ปี ที่ 21
(12 เดือน)

171,855.72

171,855.72

171,855.72

171,855.72

171,855.72

171,855.72

171,855.72

81,113.40

81,113.40

81,113.40

81,113.40

81,113.40

81,113.40

81,113.40

3,839.40

3,839.40

3,839.40

3,839.40

3,839.40

3,839.40

3,839.40

132.00

132.00

132.00

132.00

132.00

132.00

132.00

27,910.92

27,910.92

27,910.92

27,910.92

27,910.92

27,910.92

27,910.92

57,336.00

57,336.00

57,336.00

57,336.00

57,336.00

57,336.00

57,336.00

92%
92%

89%
89%

89%
89%

89%
89%

89%
89%

89%
89%

85%
85%

92%

89%

89%

89%

89%

89%

85%

92%

89%

89%

89%

89%

89%

85%
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เอกสารแนบ บทวิเคราะห์ การปรับโครงสร้าง
รายการ

สมมติฐาน

พืน้ ที่เช่ากลับจากกองทรัสต์
(Leaseback)
ประมาณการอัตราค่าเช่าตลาดเฉลี่ย
พืน้ ที่คา้ ปลีกปล่อยเช่า (Shop)
560.00 บาท/ ตาราง
เมตร/ เดือน และปรับ
เพิ่ม 10% ทุก 3 ปี เริ่ม
ปรับปี ที่ 4
พืน้ ที่คา้ ปลีกปล่อยเช่า (Mini
2,300.00 บาท/ ตาราง
Shop / Kiosk)
เมตร/ เดือน และปรับ
เพิ่ม 10% ทุก 3 ปี เริ่ม
ปรับปี ที่ 4
พืน้ ที่ปล่อยเช่า (Car Park)
2,500.00 บาท/ คัน/
(จานวน 11 คัน)
เดือน และปรับเพิ่ม
10% ทุก 3 ปี เริ่มปรับปี
ที่ 4
พืน้ ที่เช่าคิดจากยอดขาย (GP)
470.00 บาท/ ตาราง
เมตร/ เดือน และปรับ
เพิ่ม 2% ทุก 2 ปี
พืน้ ที่เช่ากลับจากกองทรัสต์
370.26 บาท/ ตาราง
(Leaseback)
เมตร/ เดือน และปรับ
เพิ่ม 2.25% ทุกปี
(อ้างอิงตามสัญญา)
ประมาณการพืน้ ที่เช่าได้
พืน้ ที่คา้ ปลีกปล่อยเช่า (Shop)
- พืน้ ที่ที่สามารถเช่าสูงสุด
- พืน้ ที่เช่าปัจจุบนั
- พืน้ ที่ปล่อยเช่าเพิ่มได้
พืน้ ที่คา้ ปลีกปล่อยเช่า (Mini
Shop / Kiosk)
- พืน้ ที่ที่สามารถเช่าสูงสุด
- พืน้ ที่เช่าปัจจุบนั
- พืน้ ที่ปล่อยเช่าเพิ่มได้
พืน้ ที่ปล่อยเช่า (Car Park)
(จานวน 11 คัน)
- พืน้ ที่ที่สามารถเช่าสูงสุด
- พืน้ ที่เช่าปัจจุบนั
- พืน้ ที่ปล่อยเช่าเพิ่มได้
พืน้ ที่เช่าคิดจากยอดขาย (GP)
- พืน้ ที่ที่สามารถเช่าสูงสุด
- พืน้ ที่เช่าปัจจุบนั
- พืน้ ที่ปล่อยเช่าเพิ่มได้
พืน้ ที่เช่ากลับจากกองทรัสต์
(Leaseback)
- พืน้ ที่เช่าปัจจุบนั
- พืน้ ที่ปล่อยเช่าเพิ่มได้
การคานวณ
รายรับ

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด

AIMCG

ปี ที่ 15
(12 เดือน)
100%

ปี ที่ 16
(12 เดือน)
100%

ปี ที่ 17
(12 เดือน)
100%

ปี ที่ 18
(12 เดือน)
100%

ปี ที่ 19
(12 เดือน)
100%

ปี ที่ 20
(12 เดือน)
100%

ปี ที่ 21
(12 เดือน)
100%

819.90

901.89

901.89

901.89

992.07

992.07

992.07

3,367.43

3,704.17

3,704.17

3,704.17

4,074.59

4,074.59

4,074.59

3,660.25

4,026.28

4,026.28

4,026.28

4,428.90

4,428.90

4,428.90

620.16

632.56

645.21

658.11

671.28

684.70

698.40

505.59

516.97

528.60

540.49

552.65

565.09

577.80

74,624.33
74,624.33

72,190.93
72,190.93

72,190.93
72,190.93

72,190.93
72,190.93

72,190.93
72,190.93

72,190.93
72,190.93

68,946.39
68,946.39

3,532.25
3,532.25

3,417.07
3,417.07

3,417.07
3,417.07

3,417.07
3,417.07

3,417.07
3,417.07

3,417.07
3,417.07

3,263.49
3,263.49

121.44
121.44

117.48
117.48

117.48
117.48

117.48
117.48

117.48
117.48

117.48
117.48

112.20
112.20

25,678.05
4,680.00
20,998.05

24,840.72
4,680.00
20,160.72

24,840.72
4,680.00
20,160.72

24,840.72
2,359.50
22,481.22

24,840.72
24,840.72

24,840.72
24,840.72

23,724.28
23,724.28

57,336.00
-

57,336.00
-

57,336.00
-

57,336.00
-

57,336.00
-

57,336.00
-

57,336.00
-
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เอกสารแนบ บทวิเคราะห์ การปรับโครงสร้าง
รายการ

สมมติฐาน

รายได้จากค่าเช่าและ
ค่าบริการตามสัญญาเช่า
ปัจจุบนั
ค่าเช่าและค่าบริการที่ปล่อย
เช่าเพิ่มได้
ค่าเช่าพืน้ ที่ส่วนที่เจ้าของทา
การเช่ากลับจากกองทรัสต์
รายรับค่าเช่ารวม
ข้อตกลงชดเชยส่วนต่าง
(ประกันรายได้ขนั้ ต่า)
เงินชดเชยรายได้ตามสัญญา
5 ปี นับจากวันเข้ากองทรัสต์ฯ
รายรับรวม
ประมาณการค่าใช้จ่าย
ค่าบริหารจัดการโครงการ

ค่าใช้ดแู ลรักษาพืน้ ที่
ส่วนกลาง
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขาย
(Commission Fee)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวมค่าใช้จ่าย
กาไรจากการดาเนินงาน
หัก รายจ่ายสาหรับการ
ปรับปรุงอาคารในอนาคต
หัก ค่าเบีย้ ประกันภัย
(Property Insurance)
กระแสเงินสดสุทธิ
ระยะเวลา
Discount Rate
NPV Discount Rate
รายการ
ประมาณการรายได้
พืน้ ที่ที่มีไว้เพื่อปล่อยเช่า
พืน้ ที่คา้ ปลีกปล่อยเช่า (Shop)
พืน้ ที่คา้ ปลีกปล่อยเช่า (Mini
Shop / Kiosk)
พืน้ ที่ปล่อยเช่า (Car Park)
(จานวน 11 คัน)
พืน้ ที่เช่าคิดจากยอดขาย (GP)

AIMCG

ปี ที่ 15
(12 เดือน)
7,380,866

ปี ที่ 16
(12 เดือน)
7,380,866

ปี ที่ 17
(12 เดือน)
7,380,866

ปี ที่ 18
(12 เดือน)
3,721,187

86,545,331

90,991,193

91,246,250

28,988,538

29,640,780

122,914,734

ปี ที่ 19
(12 เดือน)

ปี ที่ 20
(12 เดือน)

ปี ที่ 21
(12 เดือน)

-

-

-

93,033,560

102,737,176

103,070,675

98,763,166

30,307,698

30,989,622

31,686,888

32,399,844

33,128,838

128,012,839

128,934,814

127,744,368

134,424,064

135,470,519

131,892,004

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

122,914,734

128,012,839

128,934,814

127,744,368

134,424,064

135,470,519

131,892,004

16,483,000 บาท/ปี
และปรับขึน้ 1.5% ทุกปี

20,303,769

20,608,325

20,917,450

21,231,212

21,549,680

21,872,925

22,201,019

3 บาท/ ตารางเมตร/
เดือน และปรับขึน้
10.0% ทุก 3 ปี
1.8% ของรายได้ค่าเช่า

830,326

871,842

913,359

913,359

959,027

1,004,695

1,004,695

1,557,816

1,637,841

1,642,432

1,674,604

1,849,269

1,855,272

1,777,737

1,229,147
23,921,058
98,993,676

1,280,128
24,398,138
103,614,702

1,289,348
24,762,589
104,172,224

1,277,444
25,096,618
102,647,750

1,344,241
25,702,217
108,721,847

1,354,705
26,087,597
109,382,922

1,318,920
26,302,371
105,589,633

2,458,295

2,560,257

2,578,696

2,554,887

2,688,481

2,709,410

2,637,840

257,140

264,854

272,800

280,984

289,414

298,096

307,039

96,278,241

100,789,590

101,320,728

99,811,879

105,743,952

106,375,415

102,644,754

15.00
0.2236
21,532,476

16.00
0.2024
20,399,486

17.00
0.1832
18,558,359

18.00
0.1658
16,544,789

19.00
0.1500
15,862,523

20.00
0.1358
14,440,948

21.00
0.1229
12,610,402

1.00% ของรายรับรวม

2.0% ของรายรับรวม
170,000 บาท/ปี และ
ปรับขึน้ 3% ทุกปี

10.50%

สมมติฐาน
14,321.31 ตาราง
เมตร/ เดือน
6,759.45 ตารางเมตร/
เดือน
319.95 ตารางเมตร/
เดือน
138.00 ตารางเมตร/
เดือน (11 คัน/เดือน)
2,325.91 ตารางเมตร/
เดือน

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด

ปี ที่ 22
(12 เดือน)

ปี ที่ 23
(12 เดือน)

ปี ที่ 24
(12 เดือน)

ปี ที่ 25
(12 เดือน)

ปี ที่ 26
(12 เดือน)

ปี ที่ 27
(12 เดือน)

ปี ที่ 28
(6.13 เดือน)

171,855.72

171,855.72

171,855.72

171,855.72

171,855.72

171,855.72

87,775.77

81,113.40

81,113.40

81,113.40

81,113.40

81,113.40

81,113.40

41,428.89

3,839.40

3,839.40

3,839.40

3,839.40

3,839.40

3,839.40

1,960.98

132.00

132.00

132.00

132.00

132.00

132.00

67.42

27,910.92

27,910.92

27,910.92

27,910.92

27,910.92

27,910.92

14,255.58
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เอกสารแนบ บทวิเคราะห์ การปรับโครงสร้าง
รายการ

สมมติฐาน

พืน้ ที่เช่ากลับจากกองทรัสต์
4,778.00 ตารางเมตร/
(Leaseback)
เดือน
ประมาณการอัตราการเช่า
พืน้ ที่คา้ ปลีกปล่อยเช่า (Shop)
พืน้ ที่คา้ ปลีกปล่อยเช่า (Mini
Shop / Kiosk)
พืน้ ที่ปล่อยเช่า (Car Park)
(จานวน 11 คัน)
พืน้ ที่เช่าคิดจากยอดขาย (GP)
พืน้ ที่เช่ากลับจากกองทรัสต์
(Leaseback)
ประมาณการอัตราค่าเช่าตลาดเฉลี่ย
พืน้ ที่คา้ ปลีกปล่อยเช่า (Shop)
560.00 บาท/ ตาราง
เมตร/ เดือน และปรับ
เพิ่ม 10% ทุก 3 ปี เริ่ม
ปรับปี ที่ 4
พืน้ ที่คา้ ปลีกปล่อยเช่า (Mini
2,300.00 บาท/ ตาราง
Shop / Kiosk)
เมตร/ เดือน และปรับ
เพิ่ม 10% ทุก 3 ปี เริ่ม
ปรับปี ที่ 4
พืน้ ที่ปล่อยเช่า (Car Park)
2,500.00 บาท/ คัน/
(จานวน 11 คัน)
เดือน และปรับเพิ่ม
10% ทุก 3 ปี เริ่มปรับปี
ที่ 4
พืน้ ที่เช่าคิดจากยอดขาย (GP)
470.00 บาท/ ตาราง
เมตร/ เดือน และปรับ
เพิ่ม 2% ทุก 2 ปี
พืน้ ที่เช่ากลับจากกองทรัสต์
370.26 บาท/ ตาราง
(Leaseback)
เมตร/ เดือน และปรับ
เพิ่ม 2.25% ทุกปี
(อ้างอิงตามสัญญา)
ประมาณการพืน้ ที่เช่าได้
พืน้ ที่คา้ ปลีกปล่อยเช่า (Shop)
- พืน้ ที่ที่สามารถเช่าสูงสุด
- พืน้ ที่เช่าปัจจุบนั
- พืน้ ที่ปล่อยเช่าเพิ่มได้
พืน้ ที่คา้ ปลีกปล่อยเช่า (Mini
Shop / Kiosk)
- พืน้ ที่ที่สามารถเช่าสูงสุด
- พืน้ ที่เช่าปัจจุบนั
- พืน้ ที่ปล่อยเช่าเพิ่มได้
พืน้ ที่ปล่อยเช่า (Car Park)
(จานวน 11 คัน)
- พืน้ ที่ที่สามารถเช่าสูงสุด
- พืน้ ที่เช่าปัจจุบนั
- พืน้ ที่ปล่อยเช่าเพิ่มได้
พืน้ ที่เช่าคิดจากยอดขาย (GP)
- พืน้ ที่ที่สามารถเช่าสูงสุด

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด

AIMCG

ปี ที่ 22
(12 เดือน)
57,336.00

ปี ที่ 23
(12 เดือน)
57,336.00

ปี ที่ 24
(12 เดือน)
57,336.00

ปี ที่ 25
(12 เดือน)
57,336.00

ปี ที่ 26
(12 เดือน)
57,336.00

ปี ที่ 27
(12 เดือน)
57,336.00

ปี ที่ 28
(6.13 เดือน)
29,284.52

85%
85%

85%
85%

85%
85%

85%
85%

80%
80%

80%
80%

80%
80%

85%

85%

85%

85%

80%

80%

80%

85%
100%

85%
100%

85%
100%

85%
100%

80%
100%

80%
100%

80%
100%

1,091.28

1,091.28

1,091.28

1,200.41

1,200.41

1,200.41

1,320.45

4,482.05

4,482.05

4,482.05

4,930.25

4,930.25

4,930.25

5,423.28

4,871.79

4,871.79

4,871.79

5,358.97

5,358.97

5,358.97

5,894.87

712.36

726.61

741.14

755.97

771.08

786.51

802.24

590.80

604.10

617.69

631.59

645.80

660.33

667.67

68,946.39
68,946.39

68,946.39
68,946.39

68,946.39
68,946.39

68,946.39
68,946.39

64,890.72
64,890.72

64,890.72
64,890.72

33,143.11
33,143.11

3,263.49
3,263.49

3,263.49
3,263.49

3,263.49
3,263.49

3,263.49
3,263.49

3,071.52
3,071.52

3,071.52
3,071.52

1,568.79
1,568.79

112.20
112.20

112.20
112.20

112.20
112.20

112.20
112.20

105.60
105.60

105.60
105.60

23,724.28

23,724.28

23,724.28

23,724.28

22,328.74

22,328.74

53.94
53.94
11,404.46
-
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รายการ

ปี ที่ 22
(12 เดือน)

สมมติฐาน

- พืน้ ที่เช่าปัจจุบนั
- พืน้ ที่ปล่อยเช่าเพิ่มได้
พืน้ ที่เช่ากลับจากกองทรัสต์
(Leaseback)
- พืน้ ที่เช่าปัจจุบนั
- พืน้ ที่ปล่อยเช่าเพิ่มได้
การคานวณ
รายรับ
รายได้จากค่าเช่าและ
ค่าบริการตามสัญญาเช่า
ปัจจุบนั
ค่าเช่าและค่าบริการที่ปล่อย
เช่าเพิ่มได้
ค่าเช่าพืน้ ที่ส่วนที่เจ้าของทา
การเช่ากลับจากกองทรัสต์
รายรับค่าเช่ารวม
ข้อตกลงชดเชยส่วนต่าง
(ประกันรายได้ขนั้ ต่า)
เงินชดเชยรายได้ตามสัญญา
5 ปี นับจากวันเข้ากองทรัสต์ฯ
รายรับรวม
ประมาณการค่าใช้จ่าย
ค่าบริหารจัดการโครงการ

ค่าใช้ดแู ลรักษาพืน้ ที่
ส่วนกลาง
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขาย
(Commission Fee)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวมค่าใช้จ่าย
กาไรจากการดาเนินงาน
หัก รายจ่ายสาหรับการ
ปรับปรุงอาคารในอนาคต
หัก ค่าเบีย้ ประกันภัย
(Property Insurance)
กระแสเงินสดสุทธิ

AIMCG
ปี ที่ 23
(12 เดือน)

ปี ที่ 24
(12 เดือน)

ปี ที่ 25
(12 เดือน)

ปี ที่ 26
(12 เดือน)

ปี ที่ 27
(12 เดือน)

ปี ที่ 28
(6.13 เดือน)
11,404.46

23,724.28

23,724.28

23,724.28

23,724.28

22,328.74

22,328.74

57,336.00
-

57,336.00
-

57,336.00
-

57,336.00
-

57,336.00
-

57,336.00
-

57,336.00
-

-

-

-

-

-

-

-

107,313,968

107,651,975

107,996,741

117,389,769

110,822,083

111,166,430

61,738,834

33,874,236

34,636,410

35,415,726

36,212,574

37,027,356

37,860,474

19,140,834

141,188,204

142,288,385

143,412,467

153,602,343

147,849,439

149,026,904

80,879,668

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

141,188,204

142,288,385

143,412,467

153,602,343

147,849,439

149,026,904

80,879,668

16,483,000 บาท/ปี
และปรับขึน้ 1.5% ทุกปี

22,534,034

22,872,045

23,215,126

23,563,353

23,916,803

24,275,555

12,584,787

3 บาท/ ตารางเมตร/
เดือน และปรับขึน้
10.0% ทุก 3 ปี
1.8% ของรายได้ค่าเช่า

1,054,929

1,105,164

1,105,164

1,160,422

1,215,680

1,215,680

607,840

1,931,651

1,937,736

1,943,941

2,113,016

1,994,797

2,000,996

1,111,299

1.00% ของรายรับรวม

1,411,882
26,932,497
114,255,707

1,422,884
27,337,828
114,950,556

1,434,125
27,698,356
115,714,111

1,536,023
28,372,814
125,229,529

1,478,494
28,605,775
119,243,664

1,490,269
28,982,500
120,044,404

808,797
15,112,723
65,766,945

2,823,764

2,845,768

2,868,249

3,072,047

2,956,989

2,980,538

1,617,593

316,250

325,738

335,510

345,575

355,942

366,621

192,870

111,115,693

111,779,051

112,510,352

121,811,907

115,930,733

116,697,246

63,956,481

22.00
0.1112
12,353,934

23.00
0.1006
11,246,775

24.00
0.0911
10,244,666

25.00
0.0824
10,037,667

26.00
0.0746
8,645,286

27.00
0.0675
7,875,517

27.51
0.0641
4,101,622

2.0% ของรายรับรวม
170,000 บาท/ปี และ
ปรับขึน้ 3% ทุกปี

ระยะเวลา
Discount Rate
NPV Discount Rate

10.50%

รายการ
ประมาณการรายได้
พืน้ ที่ที่มีไว้เพื่อปล่อยเช่า
พืน้ ที่คา้ ปลีกปล่อยเช่า (Shop)

สมมติฐาน
14,321.31 ตาราง
เมตร/ เดือน
6,759.45 ตารางเมตร/
เดือน

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด

ปี ที่ 29
(12 เดือน)

ปี ที่ 30
(12 เดือน)

ปี ที่ 31
(12 เดือน)

ปี ที่ 32
(12 เดือน)

ปี ที่ 33
(12 เดือน)

171,855.72

171,855.72

171,855.72

171,855.72

171,855.72

81,113.40

81,113.40

81,113.40

81,113.40

81,113.40
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เอกสารแนบ บทวิเคราะห์ การปรับโครงสร้าง
รายการ

สมมติฐาน

พืน้ ที่คา้ ปลีกปล่อยเช่า (Mini
Shop / Kiosk)
พืน้ ที่ปล่อยเช่า (Car Park)
(จานวน 11 คัน)
พืน้ ที่เช่าคิดจากยอดขาย (GP)

319.95 ตารางเมตร/
เดือน
138.00 ตารางเมตร/
เดือน (11 คัน/เดือน)
2,325.91 ตารางเมตร/
เดือน
4,778.00 ตารางเมตร/
เดือน

พืน้ ที่เช่ากลับจากกองทรัสต์
(Leaseback)
ประมาณการอัตราการเช่า

พืน้ ที่คา้ ปลีกปล่อยเช่า (Shop)
พืน้ ที่คา้ ปลีกปล่อยเช่า (Mini
Shop / Kiosk)
พืน้ ที่ปล่อยเช่า (Car Park)
(จานวน 11 คัน)
พืน้ ที่เช่าคิดจากยอดขาย (GP)
พืน้ ที่เช่ากลับจากกองทรัสต์
(Leaseback)
ประมาณการอัตราค่าเช่าตลาดเฉลี่ย
พืน้ ที่คา้ ปลีกปล่อยเช่า (Shop)
560.00 บาท/ ตาราง
เมตร/ เดือน และปรับ
เพิ่ม 10% ทุก 3 ปี เริ่ม
ปรับปี ที่ 4
พืน้ ที่คา้ ปลีกปล่อยเช่า (Mini
2,300.00 บาท/ ตาราง
Shop / Kiosk)
เมตร/ เดือน และปรับ
เพิ่ม 10% ทุก 3 ปี เริ่ม
ปรับปี ที่ 4
พืน้ ที่ปล่อยเช่า (Car Park)
2,500.00 บาท/ คัน/
(จานวน 11 คัน)
เดือน และปรับเพิ่ม
10% ทุก 3 ปี เริ่มปรับปี
ที่ 4
พืน้ ที่เช่าคิดจากยอดขาย (GP)
470.00 บาท/ ตาราง
เมตร/ เดือน และปรับ
เพิ่ม 2% ทุก 2 ปี
พืน้ ที่เช่ากลับจากกองทรัสต์
370.26 บาท/ ตาราง
(Leaseback)
เมตร/ เดือน และปรับ
เพิ่ม 2.25% ทุกปี
(อ้างอิงตามสัญญา)
ประมาณการพืน้ ที่เช่าได้
พืน้ ที่คา้ ปลีกปล่อยเช่า (Shop)
- พืน้ ที่ที่สามารถเช่าสูงสุด
- พืน้ ที่เช่าปัจจุบนั
- พืน้ ที่ปล่อยเช่าเพิ่มได้
พืน้ ที่คา้ ปลีกปล่อยเช่า (Mini
Shop / Kiosk)
- พืน้ ที่ที่สามารถเช่าสูงสุด
- พืน้ ที่เช่าปัจจุบนั
- พืน้ ที่ปล่อยเช่าเพิ่มได้

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด

AIMCG
ปี ที่ 29
(12 เดือน)
3,839.40

ปี ที่ 30
(12 เดือน)
3,839.40

ปี ที่ 31
(12 เดือน)
3,839.40

ปี ที่ 32
(12 เดือน)
3,839.40

ปี ที่ 33
(12 เดือน)
3,839.40

132.00

132.00

132.00

132.00

132.00

27,910.92

27,910.92

27,910.92

27,910.92

27,910.92

57,336.00

57,336.00

57,336.00

57,336.00

57,336.00

80%
80%

80%
80%

80%
80%

80%
80%

80%
80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%
100%

80%
100%

80%
100%

80%
100%

80%
100%

1,320.45

1,320.45

1,452.50

1,452.50

1,452.50

5,423.28

5,423.28

5,965.61

5,965.61

5,965.61

5,894.87

5,894.87

6,484.36

6,484.36

6,484.36

818.28

834.65

851.34

868.37

885.73

682.70

698.06

713.76

729.82

746.24

64,890.72
64,890.72

64,890.72
64,890.72

64,890.72
64,890.72

64,890.72
64,890.72

64,890.72
64,890.72

3,071.52
3,071.52

3,071.52
3,071.52

3,071.52
3,071.52

3,071.52
3,071.52

3,071.52
3,071.52
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เอกสารแนบ บทวิเคราะห์ การปรับโครงสร้าง
รายการ

สมมติฐาน

พืน้ ที่ปล่อยเช่า (Car Park)
(จานวน 11 คัน)
- พืน้ ที่ที่สามารถเช่าสูงสุด
- พืน้ ที่เช่าปัจจุบนั
- พืน้ ที่ปล่อยเช่าเพิ่มได้
พืน้ ที่เช่าคิดจากยอดขาย (GP)
- พืน้ ที่ที่สามารถเช่าสูงสุด
- พืน้ ที่เช่าปัจจุบนั
- พืน้ ที่ปล่อยเช่าเพิ่มได้
พืน้ ที่เช่ากลับจากกองทรัสต์
(Leaseback)
- พืน้ ที่เช่าปัจจุบนั
- พืน้ ที่ปล่อยเช่าเพิ่มได้
การคานวณ
รายรับ
รายได้จากค่าเช่าและ
ค่าบริการตามสัญญาเช่า
ปัจจุบนั
ค่าเช่าและค่าบริการที่ปล่อย
เช่าเพิ่มได้
ค่าเช่าพืน้ ที่ส่วนที่เจ้าของทา
การเช่ากลับจากกองทรัสต์
รายรับค่าเช่ารวม
ข้อตกลงชดเชยส่วนต่าง
(ประกันรายได้ขนั้ ต่า)
เงินชดเชยรายได้ตามสัญญา
5 ปี นับจากวันเข้ากองทรัสต์ฯ
รายรับรวม
ประมาณการค่าใช้จ่าย
ค่าบริหารจัดการโครงการ

ค่าใช้ดแู ลรักษาพืน้ ที่
ส่วนกลาง
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขาย
(Commission Fee)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวมค่าใช้จ่าย
กาไรจากการดาเนินงาน
หัก รายจ่ายสาหรับการ
ปรับปรุงอาคารในอนาคต
หัก ค่าเบีย้ ประกันภัย
(Property Insurance)
กระแสเงินสดสุทธิ
ระยะเวลา
Discount Rate
NPV Discount Rate

AIMCG
ปี ที่ 29
(12 เดือน)

ปี ที่ 30
(12 เดือน)

ปี ที่ 31
(12 เดือน)

ปี ที่ 32
(12 เดือน)

ปี ที่ 33
(12 เดือน)

105.60
105.60

105.60
105.60

105.60
105.60

105.60
105.60

105.60
105.60

22,328.74
22,328.74

22,328.74
22,328.74

22,328.74
22,328.74

22,328.74
22,328.74

22,328.74
22,328.74

57,336.00

57,336.00

57,336.00

57,336.00

57,336.00

-

-

-

-

-

121,236,396

121,601,820

132,271,073

132,651,260

133,039,050

39,143,016

40,023,732

40,924,272

41,845,068

42,786,588

160,379,412

161,625,552

173,195,345

174,496,328

175,825,638

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

160,379,412

161,625,552

173,195,345

174,496,328

175,825,638

16,483,000 บาท/ปี
และปรับขึน้ 1.5% ทุกปี

25,009,284

25,384,423

25,765,189

26,151,667

26,543,942

3 บาท/ ตารางเมตร/
เดือน และปรับขึน้
10.0% ทุก 3 ปี
1.8% ของรายได้ค่าเช่า

1,337,248

1,337,248

1,337,248

1,470,973

1,470,973

2,182,255

2,188,833

2,380,879

2,387,723

2,394,703

1.00% ของรายรับรวม

1,603,794
30,132,581
130,246,831

1,616,256
30,526,759
131,098,792

1,731,953
31,215,270
141,980,075

1,744,963
31,755,326
142,741,002

1,758,256
32,167,875
143,657,764

3,207,588

3,232,511

3,463,907

3,489,927

3,516,513

388,948

400,616

412,635

425,014

437,764

126,650,295

127,465,665

138,103,533

138,826,061

139,703,487

28.51
0.0580
7,350,469

29.51
0.0525
6,694,833

30.51
0.0475
6,564,309

31.51
0.0430
5,971,631

32.51
0.0389
5,438,347

2.0% ของรายรับรวม
170,000 บาท/ปี และ
ปรับขึน้ 3% ทุกปี

10.50%
759,147,903

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด
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เอกสารแนบ บทวิเคราะห์ การปรับโครงสร้าง
ปี ที่ 29
(12 เดือน)
มูลค่าทรัพย์สิน ภายใต้อายุสัญญาคงเหลือ 27.51 ปี (ปั ดเศษ)
มูลค่าทรัพย์สิน ส่วนที่ต่ออายุสัญญาเพิ่มอีก 5 ปี (ปั ดเศษ)
รวมมูลค่าทรัพย์สิน (ปั ดเศษ)
รายการ

1.3.

สมมติฐาน

AIMCG
ปี ที่ 30
ปี ที่ 31
(12 เดือน)
(12 เดือน)
759,100,000.00 บาท
32,000,000.00 บาท
791,100,000.00 บาท

ปี ที่ 32
(12 เดือน)

ปี ที่ 33
(12 เดือน)

สรุ ปมูลค่าทรัพย์สนิ ส่วนทีต่ อ่ อายุสัญญาเพิ่มอีก 5 ปี
รายการประเมินราคา

วิธีรายได้ (Income Approach)
ที่ดิน : จานวน 3 แปลง โฉนดที่ดินเลขที่ 120935, 117042 และ 117043
เนือ้ ที่ 15-1-60.0 ไร่ หรือ 6,160.00 ตร.ว.
พร้อมสิ่งปลูกสร้าง : อาคารพลาซ่า (A,B) สูง 2 ชัน้
อาคารร้านอาหาร สูง 2 ชัน้ (สตาร์บคั )
อาคารร้านอาหาร สูง 2 ชัน้ (แมคโดนัลด์)
อาคารร้านอาหารชัน้ เดียว (MK) และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ

จานวน
(หน่วย)

ราคาประเมิน
(บาท/หน่วย)

ดูตารางคานวณ Discount Cash Flow Analysis

รวมราคาประเมินทรัพย์สิน

รวมราคาประเมิน
(บาท)

32,000,000.00

32,000,000.00

โดยในการประเมินครัง้ นี ้ ผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สินอิสระเลือกใช้วิธีการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับลักษณะของ
ทรัพย์สิน คือ วิธีรายได้ (Income Approach)
จากการได้พิจารณารายละเอียดต่างๆ ของทรัพย์สินที่ทาการสารวจพร้อมได้เลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมเพื่อ
ประเมินมูลค่าตลาดของทรัพย์สินแล้ว ภายใต้วิธีการประเมินพร้อมสมมติฐานและเงื่อนไขข้อจากัด มีความเห็นว่า ณ วันที่
1 มกราคม 2565 มูลค่าตลาดของทรัพย์สิน คือ 32,000,000.00 บาท (สามสิบสองล้านบาทถ้วน)
2.

สรุ ปการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน โดย GRAND
ในการประเมินผูป้ ระเมินครัง้ นี ้ ผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สินอิสระ เลือกใช้วิธี รายได้ (Income Approach) ซึ่งเป็ นการ
หามูลค่ารวมทั้งหมด (Capital Value) ของทรัพย์สินโดยใช้การวิเคราะห์คิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow
Analysis) เป็ นกระบวนการหามูลค่าปั จจุบันของทรัพย์สินฯ โดยอาศัยการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของกระแสรายได้
รายจ่ายที่จะเกิดขึน้ ภายในช่วงระยะเวลาหนึ่งในอนาคตซึ่งโดยส่วนใหญ่ประมาณ 5 ปี หรือ 10 ปี เพื่อทาการหากระแสเงิน
สุทธิในแต่ละงวดปี แล้วคิดส่วนลดกลับเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยการเลือกใช้ค่าอัตราคิดลดกระแสเงินสด (Discount Rate) ที่
เหมาะสมและทาการหามูลค่าทรัพย์สินในกรณีการขายทรัพย์สิน ณ สินช่วงระยะเวลาการคาดการดังกล่าวข้างต้นโดย
พิจารณาความสัมพันธ์ในรู ปแบบของผลคูณระหว่างกระแสรายได้สุทธิ ต่อปี ณ ปี ท่ีสิน้ สุดการคาดการณ์กับค่าอัตรา
ผลตอบแทนการลงทุน (Capitalization Rate) ที่เหมาะสม สาหรับทรัพย์สินแต่ละประเภทโดยพิจารณาจากระดับความ
เสี่ยง (Risk) ความมั่นคงของกระแสรายได้และอัตราผลแทนที่คาดว่าจะได้รบั สาหรับการลงทุนประเภทนั้นๆ เป็ นสาคัญ
สรุปพอสังเขปได้ดงั นี ้
2.1.

ข้อมูลสินทรัพย์ทถี่ ูกประเมิน

ชื่อลูกค้า

บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จากัด

วัตถุประสงค์ทปี่ ระเมิน

เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ

วันทีอ่ อกรายงาน

15 มีนาคม 2565

ประเภททรัพย์สิน

สิทธิการเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ทีต่ ั้งทรัพย์สิน

ศูนย์การค้า พอรืโต้ ชิโน่

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด
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เลขที่ 99/120-99/124 หมู่ที่ 4 ถนนพระราม 2 (ทล.35) ตาบลนาดี อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
รายละเอียดทรัพย์สิน

ทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่า เป็ นการประเมินภายใต้สิทธิการเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิ
การเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอ ไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท (ผูเ้ ช่า) ตามระยะเวลาการต่ออายุสญ
ั ญาเช่า 5 ปี (ตัง้ แต่วนั ที่
5 กรกฎาคม 2592 ถึง วันที่ 4 กรกฎาคม 2597) หลังสิน้ สุดสัญญาเช่าวันที่ 4 กรกฎาคม 2592
ปั จจุบัน ทรัพย์สิน ฯ ด าเนิ น กิจการด้านศูน ย์การค้า ตามเอกสารที่ ได้รับจากทางผูว้ ่ าจ้าง มีรายละเอียดพืน้ ที่ เช่าที่
สามารถปล่อยเช่า โดยสรุปดังนี ้
ประเภทผู้เช่า
พืน้ ทีเ่ ช่า (ตารางเมตร)
1) ร้านค้า (Shop)
7,025.27
2) ร้านค้า (Kiosk)
192.13
3) ร้านค้า (GP)
2,325.91
4) พืน้ ที่เช่ากลับ (Lease Back)
4,778.00
รวมพืน้ ที่
14,321.31

ภาระผูกพัน

1) โฉนดที่ดินเลขที่ 117042 และ 117043 ติดสัญญาเช่าที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ระยะเวลา 30 ปี ระหว่าง บริษัท ดี
แลนด์ พร็อพเพอร์ตี ้ จากัด (ผูใ้ ห้เช่า) กับ บริษัท หลักทรัพย์จัดการ กองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด ในฐานะทรัสตี
ของทรัสต์เพื่อ การลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอ ไอเอ็ม คอม เมอร์เชียล โกรท (ผูเ้ ช่า) ตั้งแต่วันที่ 5
กรกฎาคม 2552 ถึง วันที่ 4 กรกฎาคม 2592
2) โฉนดที่ดินเลขที่ 120935 ติดภาระสัญญาแบ่งเช่าที่ดินพร้อม สิ่งปลูกสร้าง ระยะเวลา 30 ปี ระหว่าง บริษัท ดีแลนด์
พร็อพเพอร์ตี ้ จากัด (ผูใ้ ห้เช่า) กับ บริษัท หลักทรัพย์จัดการ กองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด ในฐานะทรัสตี ของทรัสต์
เพื่อ การลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอ ไอเอ็ม คอม เมอร์เชียล โกรท (ผูเ้ ช่า) ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม
2552 ถึง วันที่ 4 กรกฎาคม 2592
3) โฉนดที่ดินเลขที่ 117043 ติดสัญญาแบ่งเช่าช่วงที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ระยะเวลา 12 ปี 7 เดือน มีเงื่อนเวลา
ระหว่าง บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด ในฐานะทรัสตี ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการ
เช่าอสังหาริมทรัพย์ เอ ไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท (ผูใ้ ห้ เช่า) กับ บริษัท แมคไทย (ผูเ้ ช่า) ตัง้ แต่วนั ที่ 1 สิงหาคม
2562 ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2575

ผู้ถือกรรมสิทธิ์

บริษัท ดีแลนด์ พร็อพเพอร์ตี ้ จากัด

วิธีการประเมินมูลค่า

วิธีรายได้ (Income Approach)

มูลค่าทรัพย์สินทีป่ ระเมิน ณ
วันที่ 1 มกราคม 2565

37,00,000.00 บาท (ภายใต้สิทธิการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าระยะเวลา 5 ปี ตามโครงสร้างกองทรัสต์ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม
2592 ถึง 4 กรกฎาคม 2597)

ผู้ประเมิน

บริษัท ซิมส์ พร็อพเพอร์ตี ้ คอนซัลแทนท์ จากัด

วันทีป่ ระเมิน

28 ธันวาคม 2564

2.2.

วิธีรายได้ (Income Approach)
ข้อมูลราคาตลาดเพื่อเปรียบเทียบในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ข้อมูลที่ 1
ข้อมูลที่ 2

รายละเอียด

ข้อมูลที่ 3

รูปข้อมูล

ชื่อโครงการ
ที่ตงั้

เซ็นทรัล มหาชัย
98 หมู่ที่ 4 ถนนพระรามที่ 2 (ทล.35) ตาบล
นาดี อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสาคร

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด

โครงการ แลนด์ มาร์ค มหาชัย
13, 359/12-13 ถนนนิคมไฟฟ้าและถนน
เดิมบาง ตาบลมหาชัย อาเภอเมือง
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

โครงการ เดอะไบร์ท พระราม 2
15/9 ถนนพระราม 2 (ทล.35) แขวงท่าข้าม
เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
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รายละเอียด
เนือ้ ที่ดินโครงการ

อัตราการเช่า
ค่าเช่า
เบอร์โทรศัพท์
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล

AIMCG

ข้อมูลราคาตลาดเพื่อเปรียบเทียบในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ข้อมูลที่ 1
ข้อมูลที่ 2
170,000.00 ตารางเมตร
คอมมูนิตมี ้ อลล์ 61 ห้อง, คีออส 43 ห้อง
และอาคารพาณิชย์ 101 ห้อง คอมมูนิตี ้
มอลล์ 13.00 - 1,047.00 ตารางเมตร
ประมาณ 95%
ประมาณ 85%
ตารางเมตรละ 1,200 บาท ขึน้ ไป
ตารางเมตรละ 650 บาท
03-4112-777
06-2608-4996
ฝ่ ายเช่าพืน้ ที่
คุณวีม

ข้อมูลที่ 3
ซิตไี ้ ลฟ์ สไตลมอลล์
หรือช็อปปิ ้งมอลล์ สูง 4 ชัน้ ห้องคอมมูนิตี ้
มอลล์ 17,000 ตารางเมตร
ประมาณ 85%
ตารางเมตรละ 500-1,200 บาท
08-9127-0880
คุณเน็ท

2.2.1. สมมติฐานการประเมินวิธีรายได้ (Income Approach)
2.2.1.1. การประมาณการรายได้
ค่าเช่าพืน้ ทีเ่ ฉลี่ย
1)
2)
3)
4)

ประเภทผู้เช่า
ร้านค้า (Shop)
ร้านค้า (Kiosk)
ร้านค้า (GP)
พืน้ ที่เช่ากลับ (Lease Back)

ค่าเช่า (บาท/ตารางเมตร/เดือน)

ประมาณการ
3% ปรับขึน้ ทุกปี
3% ปรับขึน้ ทุกปี
2% ปรับขึน้ ทุกปี
2.25% ปรับขึน้ ทุกปี

650
1,100
500
360

อัตราการเช่าพืน้ ที่
1)
2)
3)
4)

ประมาณการอัตราการเช่า
ร้านค้า (Shop)
ร้านค้า (Kiosk)
ร้านค้า (GP)
พืน้ ที่เช่ากลับ (Lease Back)

ปี ที่ 1-3
97%
ปี แรก 90% ปี 2-3 95%
97%
100%

ปี ที่ 4-สิน้ สุดการคาดการณ์
80%
80%
90%
100%

2.2.1.2. การประมาณการรายจ่าย
รายการ
1) ค่าส่วนกลาง ตารางเมตรละ 3 บาท/เดือน
2) ค่าประกันภัย
3) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขาย (Commission)
4) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
5) ค่าบริหารจัดการโครงการ (Property
Management Fee)
6) ค่าปรับปรุงอาคารในอนาคต (Capex)

ประมาณการ
ปี แรก 540,791 บาท และปรับขึน้ 10% ทุกๆ 3 ปี
ปี แรก 170,000 บาท และปรับขึน้ ปี ละ 2.5%
1 เดือน ของ 20% จากค่าเช่าพืน้ ที่รายใหม่
0.5 เดือน ของ 80% จากค่าเช่าพืน้ ที่รายใหม่
1% ของรายได้ทงั้ หมด
ปี แรก 16,604,568 บาท และปรับขึน้ ปี ละ 1.5%
2% ของรายได้ทงั้ หมด

2.2.1.3. การกาหนดอัตราคิดลด
พิจารณาจากความสามารถในการสร้างกระแสรายได้ ค่าใช้จ่าย คู่แข่งทางการตลาด สภาวะเศรษฐกิจ แนวโน้ม
การแข่งขันทางตลาดด้านอุปสงค์ อุปทาน และผลตอบแทน จากการลงทุนในโครงการ รวมถึงผลตอบแทนที่ไม่มีความเสี่ยง
ซึ่งในที่นี ้ ได้กาหนดอัตราคิดลดกระแสเงินสดโดยพิจารณาจากวิธี CAP M (Risk Free Rate + Risk Premium) โดยอ้างอิง
จากพันธบัตรรัฐบาล ณ วันที่ทาการสารวจ บวกกบความเสี่ยงในการดาเนินธุรกิจของทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่า กาหนด
อัตราคิดลดกระแสเงินสดสาหรับทรัพย์สินที่ทาการประเมิน ประมาณ 10.0%

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด
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2.2.1.4. ตารางแสดงการคานวณมูลค่าทรัพย์สิน ภายใต้สิทธิการต่ออายุสัญญาเช่า 5 ปี
รายการ

ปี 2566
(1 ม.ค. - 31 ธ.ค.)

ปี 2567
(1 ม.ค. - 31 ธ.ค.)

ปี 2568
(1 ม.ค. - 31 ธ.ค.)

ปี 2569
(1 ม.ค. - 31 ธ.ค.)

ปี 2570
(1 ม.ค. - 31 ธ.ค.)

(ตารางเมตร/ปี )

7,025.27
84,303.24
97%
81,774.14
68,607.29
13,166.85
3.0%
650
192.13
2,305.56
90%
2,075.00
936.50
1,138.51
3.0%
1,100
2,325.91
27,910.92
97%
27,073.59
26,514.24
559.35
2.0%
500
4,778.00
57,336.00
100%
57,336.00
359

7,025.27
84,303.24
97%
81,774.14
60,582.57
21,191.57
3.0%
670
192.13
2,305.56
95%
2,190.28
2,120.68
69.60
3.0%
1,133
2,325.91
27,910.92
97%
27,073.59
27,073.59
2.0%
510
4,778
57,336.00
100%
57,336.00
367

7,025.27
84,303.24
97%
81,774.14
57,684.37
24,089.78
3.0%
690
192.13
2,305.56
95%
2,190.28
1,582.78
607.51
3.0%
1,167
2,325.91
27,910.92
97%
27,073.59
17,217.59
9,856.00
2.0%
520
4,778
57,336.00
100%
57,336.00
375

7,025.27
84,303.24
80%
67,442.59
45,281.35
22,161.24
3.0%
710
192.13
2,305.56
80%
1,844.45
677.11
1,167.34
3.0%
1,202
2,325.91
27,910.92
90%
25,119.83
19,474.24
5,645.59
2.0%
531
4,778
57,336.00
100%
57,336.00
384

7,025.27
84,303.24
80%
67,442.59
46,251.02
21,191.57
3.0%
732
192.13
2,305.56
80%
1,844.45
1,774.84
69.60
3.0%
1,238
2,325.91
27,910.92
90%
25,119.83
25,119.83
2.0%
541
4,778
57,336.00
100%
57,336.00
392

7,025.27
84,303.24
80%
67,442.59
43,352.81
24,089.78
3.0%
754
192.13
2,305.56
80%
1,844.45
1,236.94
607.51
3.0%
1,275
2,325.91
27,910.92
90%
25,119.83
15,263.83
9,856.00
2.0%
552
4,778
57,336.00
100%
57,336.00
401

ประมาณการรายได้ค่าเช่าพืน้ ที่จากผูเ้ ช่า
ปัจจุบนั
ประมาณการรายได้ค่าเช่าพืน้ ที่จากผูเ้ ช่าใหม่
รวมรายได้ร้านค้า (Shop)
ร้านค้า (Kiosk)

(บาท/ปี )

47,522,318

39,625,797

38,153,090

30,799,708

32,352,470

31,243,868

(บาท/ปี )

8,558,451
56,080,770

14,187,759
53,813,556

16,611,949
54,765,039

15,740,521
46,540,229

15,503,347
47,855,817

18,152,325
49,396,193

ประมาณการรายได้ค่าเช่าพืน้ ที่จากผูเ้ ช่า
ปัจจุบนั
ประมาณการรายได้ค่าเช่าพืน้ ที่จากผูเ้ ช่าใหม่
รวมรายได้ร้านค้า (Shop)
ร้านค้า (GP)

(บาท/ปี )

1,920,993

2,305,090

1,502,381

787,813

2,112,094

1,489,315

(บาท/ปี )

1,252,356
3,173,350

78,861
2,383,950

708,952
2,211,333

1,403,142
2,190,955

86,173
2,198,267

774,691
2,264,006

สมมติฐาน
พืน้ ที่เช่าสุทธิรวม
ร้านค้า (Shop)
รวมพืน้ ที่ปล่อยเช่าสุทธิต่อปี
ประมาณการณ์อตั ราเข้าใช้พนื ้ ที่
ประมาณการณ์การเข้าใช้พนื ้ ที่
- ประมาณการณ์การเข้าใช้พนื ้ ที่ปัจจุบนั
- ประมาณการณ์การเข้าใช้พนื ้ ที่รายใหม่
ประมาณการค่าเช่าพืน้ ที่รายใหม่
ร้านค้า (Kiosk)
รวมพืน้ ที่ปล่อยเช่าสุทธิต่อปี
ประมาณการณ์อตั ราเข้าใช้พนื ้ ที่
ประมาณการณ์การเข้าใช้พนื ้ ที่
- ประมาณการณ์การเข้าใช้พนื ้ ที่ปัจจุบนั
- ประมาณการณ์การเข้าใช้พนื ้ ที่รายใหม่
ประมาณการค่าเช่าพืน้ ที่รายใหม่
ร้านค้า (GP)
รวมพืน้ ที่ปล่อยเช่าสุทธิต่อปี
ประมาณการณ์อตั ราเข้าใช้พนื ้ ที่
ประมาณการณ์การเข้าใช้พนื ้ ที่
- ประมาณการณ์การเข้าใช้พนื ้ ที่ปัจจุบนั
- ประมาณการณ์การเข้าใช้พนื ้ ที่รายใหม่
ประมาณการค่าเช่าพืน้ ที่รายใหม่
พืน้ ที่เช่ากลับ ( Lease Back)
รวมพืน้ ที่ปล่อยเช่าสุทธิต่อปี
ประมาณการณ์อตั ราเข้าใช้พนื ้ ที่
- ประมาณการณ์การเข้าใช้พนื ้ ที่ปัจจุบนั
ค่าเช่าพืน้ ที่ตามสัญญา
การคานวณ
ประมาณการรายรับ
ร้านค้า (Shop)

ปี 2565
(1 ม.ค- 31ธ.ค.)
14,321.31 ตาราง
เมตร
(ตารางเมตร)
(ตารางเมตร/ปี )
(ตารางเมตร/ปี )
(ตารางเมตร/ปี )
(ตารางเมตร/ปี )
(Growth)
(ตามสมมติฐาน)
(ตารางเมตร/ปี )
(ตารางเมตร/ปี )
(ตารางเมตร/ปี )
(ตารางเมตร/ปี )
(Growth)
(ตามสมมติฐาน)
(ตารางเมตร/ปี )
(ตารางเมตร/ปี )
(ตารางเมตร/ปี )
(ตารางเมตร/ปี )
(Growth)
(ตามสมมติฐาน)
(ตารางเมตร)
(ตารางเมตร/ปี )

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด
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เอกสารแนบ บทวิเคราะห์ การปรับโครงสร้าง
รายการ
ประมาณการรายได้ค่าเช่าพืน้ ที่จากผูเ้ ช่า
ปัจจุบนั
ประมาณการรายได้ค่าเช่าพืน้ ที่จากผูเ้ ช่าใหม่
รวมรายได้ร้านค้า (Shop)
พืน้ ที่เช่ากลับ ( Lease Back)
ประมาณการรายได้ค่าเช่าพืน้ ที่จากผูเ้ ช่า
ปัจจุบนั
รวรายได้พนื้ ที่เช่ากลับ ( Lease Back)
รวมรายได้ทั้งหมด
เงินชดเชยรายได้ตามสัญญา 5 ปี นับจากวัน
เข้ากองทรัสต์ฯ
ประมาณการณ์รายจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการและบริหาร
ค่าส่วนกลาง

ค่าประกันภัย
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขาย (Commission)

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ปี 2565
10,578,160

ปี 2566
5,757,433

ปี 2567
3,798,573

ปี 2568
7,222,185

ปี 2569
10,259,659

ปี 2570
5,175,308

(บาท/ปี )

279,676
10,857,836

5,757,433

5,127,091
8,925,664

2,995,572
10,217,757

10,259,659

5,440,910
10,616,218

(บาท/ปี )

20,587,202

21,050,414

21,524,048

22,008,340

22,503,528

23,009,857

20,587,202
90,699,158

21,050,414
83,005,354

21,524,048
87,426,085

22,008,340
80,957,280

22,503,528
82,817,271

23,009,857
85,286,275

5,866,567

16,112,507

6,581,202

-

-

-

3 บาท/ตร.ม./เดือน
ปรับขึน้ 10.0% ทุก 3
ปี

540,791

567,124

567,124

594,870

623,836

623,836

ปรับขึน้ 2.5% ต่อปี
1.0 เดือน ของ 20%
จากค่าเช่าพืน้ ที่ราย
ใหม่
0.5 เดือน ของ 80%
จากค่าเช่าพืน้ ที่ราย
ใหม่
1.0% ของรายได้
ทัง้ หมด

170,000
168,175

174,250
237,777

178,606
374,133

183,071
335,654

187,648
259,825

192,339
406,132

336,349

475,554

748,266

671,308

519,651

812,264

906,992

830,054

874,261

809,573

828,173

852,863

2,122,307
94,443,418

2,284,758
96,833,103

2,742,391
91,264,897

2,594,476
78,362,804

2,419,133
80,398,138

2,887,435
82,398,840

ปรับขึน้ 1.5% ต่อปี

16,604,568

16,853,637

17,106,441

17,363,038

17,623,484

17,887,836

2.0% ของรายได้
ทัง้ หมด

1,888,868

1,936,662

1,825,298

1,567,256

1,607,963

1,647,977

75,949,981
1.00
0.909
-

78,042,804
2.00
0.826
-

72,333,157
3.00
0.751
-

59,432,510
4.00
0.683
-

61,166,692
5.00
0.621
-

62,863,027
6.00
0.564
-

ปี 2571
(1 ม.ค. - 31 ธ.ค.)

ปี 2572
(1 ม.ค. - 31 ธ.ค.)

ปี 2573
(1 ม.ค. - 31 ธ.ค.)

ปี 2574
(1 ม.ค. - 31 ธ.ค.)

ปี 2575
(1 ม.ค. - 31 ธ.ค.)

ปี 2576
(1 ม.ค. - 31 ธ.ค.)

7,025.27
84,303.24
80%
67,442.59
45,281.35
22,161.24
3.0%

7,025.27
84,303.24
80%
67,442.59
46,251.02
21,191.57
3.0%

7,025.27
84,303.24
80%
67,442.59
43,352.81
24,089.78
3.0%

7,025.27
84,303.24
80%
67,442.59
45,281.35
22,161.24
3.0%

7,025.27
84,303.24
80%
67,442.59
46,251.02
21,191.57
3.0%

7,025.27
84,303.24
80%
67,442.59
43,352.81
24,089.78
3.0%

(บาท/ปี )

รวมรายจ่ายในการดาเนินการ
รายรับเบือ้ งต้น
ค่าบริหารจัดการโครงการ (Property
Management Fee)
ค่าปรับปรุงอาคารในอนาคต (CAPEX)
กระแสเงินสดสุทธิ
ช่วงระยะเวลา (ปี )
ตัวคูณที่ทาให้เป็ นมูลค่าปัจจุบนั
มูลค่าปัจจุบนั สุทธิ ณ อัตราคิดลดที่ 10.0%
รายการ
สมมติฐาน
พืน้ ที่เช่าสุทธิรวม
ร้านค้า (Shop)
รวมพืน้ ที่ปล่อยเช่าสุทธิต่อปี
ประมาณการณ์อตั ราเข้าใช้พนื ้ ที่
ประมาณการณ์การเข้าใช้พนื ้ ที่
- ประมาณการณ์การเข้าใช้พนื ้ ที่ปัจจุบนั
- ประมาณการณ์การเข้าใช้พนื ้ ที่รายใหม่

AIMCG

14,321.31 ตาราง
เมตร
(ตารางเมตร)
(ตารางเมตร/ปี )
(ตารางเมตร/ปี )
(ตารางเมตร/ปี )
(ตารางเมตร/ปี )
(Growth)

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด
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เอกสารแนบ บทวิเคราะห์ การปรับโครงสร้าง
รายการ
ประมาณการค่าเช่าพืน้ ที่รายใหม่
ร้านค้า (Kiosk)

AIMCG
ปี 2571

ปี 2573

ปี 2574

ปี 2575

ปี 2576

(ตารางเมตร/ปี )

776
192.13
2,305.56
80%
1,844.45
677.11
1,167.34
3.0%
1,313
2,325.91
27,910.92
90%
25,119.83
19,474.24
5,645.59
2.0%
563
4,778
57,336.00
100%
57,336.00
410

799
192.13
2,305.56
80%
1,844.45
1,774.84
69.60
3.0%
1,353
2,325.91
27,910.92
90%
25,119.83
25,119.83
2.0%
574
4,778
57,336.00
100%
57,336.00
420

823
192.13
2,305.56
80%
1,844.45
1,236.94
607.51
3.0%
1,393
2,325.91
27,910.92
90%
25,119.83
15,263.83
9,856.00
2.0%
586
4,778
57,336.00
100%
57,336.00
429

848
192.13
2,305.56
80%
1,844.45
677.11
1,167.34
3.0%
1,435
2,325.91
27,910.92
90%
25,119.83
19,034.34
6,085.49
2.0%
598
4,778
57,336.00
100%
57,336.00
439

874
192.13
2,305.56
80%
1,844.45
1,774.84
69.60
3.0%
1,478
2,325.91
27,910.92
90%
25,119.83
20,621.49
4,498.34
2.0%
609
4,778
57,336.00
100%
57,336.00
449

900
192.13
2,305.56
80%
1,844.45
1,236.94
607.51
3.0%
1,523
2,325.91
27,910.92
90%
25,119.83
15,263.83
9,856.00
2.0%
622
4,778
57,336.00
100%
57,336.00
459

ประมาณการรายได้ค่าเช่าพืน้ ที่จากผูเ้ ช่า
ปัจจุบนั
ประมาณการรายได้ค่าเช่าพืน้ ที่จากผูเ้ ช่าใหม่
รวมรายได้ร้านค้า (Shop)
ร้านค้า (Kiosk)

(บาท/ปี )

33,655,673

35,352,417

34,141,018

36,776,462

38,630,541

37,306,812

(บาท/ปี )

17,200,092
50,855,765

16,940,926
52,293,343

19,835,536
53,976,554

18,795,005
55,571,467

18,511,808
57,142,348

21,674,826
58,981,638

ประมาณการรายได้ค่าเช่าพืน้ ที่จากผูเ้ ช่า
ปัจจุบนั
ประมาณการรายได้ค่าเช่าพืน้ ที่จากผูเ้ ช่าใหม่
รวมรายได้ร้านค้า (Shop)
ร้านค้า (GP)

(บาท/ปี )

860,865

2,307,942

1,627,415

940,690

2,521,951

1,778,320

(บาท/ปี )

1,533,251
2,394,115

94,164
2,402,106

846,526
2,473,941

1,675,424
2,616,115

102,895
2,624,846

925,022
2,703,342

ประมาณการรายได้ค่าเช่าพืน้ ที่จากผูเ้ ช่า
ปัจจุบนั
ประมาณการรายได้ค่าเช่าพืน้ ที่จากผูเ้ ช่าใหม่
รวมรายได้ร้านค้า (Shop)
พืน้ ที่เช่ากลับ ( Lease Back)

(บาท/ปี )

7,664,241

10,887,632

5,492,078

8,020,703

10,613,601

7,607,531

(บาท/ปี )

3,178,925
10,843,165

10,887,632

5,773,937
11,266,015

3,636,361
11,657,064

2,741,725
13,355,326

6,127,349
13,734,880

ประมาณการรายได้ค่าเช่าพืน้ ที่จากผูเ้ ช่า
ปัจจุบนั
รวรายได้พนื้ ที่เช่ากลับ ( Lease Back)
รวมรายได้ทั้งหมด

(บาท/ปี )

23,527,579

24,056,949

24,598,231

25,151,692

25,717,605

26,296,251

23,527,579
87,620,624

24,056,949
89,640,031

24,598,231
92,314,741

25,151,692
94,996,338

25,717,605
98,840,125

26,296,251
101,716,110

-

-

-

-

-

-

รวมพืน้ ที่ปล่อยเช่าสุทธิต่อปี
ประมาณการณ์อตั ราเข้าใช้พนื ้ ที่
ประมาณการณ์การเข้าใช้พนื ้ ที่
- ประมาณการณ์การเข้าใช้พนื ้ ที่ปัจจุบนั
- ประมาณการณ์การเข้าใช้พนื ้ ที่รายใหม่
ประมาณการค่าเช่าพืน้ ที่รายใหม่
ร้านค้า (GP)
รวมพืน้ ที่ปล่อยเช่าสุทธิต่อปี
ประมาณการณ์อตั ราเข้าใช้พนื ้ ที่
ประมาณการณ์การเข้าใช้พนื ้ ที่
- ประมาณการณ์การเข้าใช้พนื ้ ที่ปัจจุบนั
- ประมาณการณ์การเข้าใช้พนื ้ ที่รายใหม่
ประมาณการค่าเช่าพืน้ ที่รายใหม่
พืน้ ที่เช่ากลับ ( Lease Back)
รวมพืน้ ที่ปล่อยเช่าสุทธิต่อปี
ประมาณการณ์อตั ราเข้าใช้พนื ้ ที่
- ประมาณการณ์การเข้าใช้พนื ้ ที่ปัจจุบนั
ค่าเช่าพืน้ ที่ตามสัญญา
การคานวณ
ประมาณการรายรับ
ร้านค้า (Shop)

(ตามสมมติฐาน)

ปี 2572

(ตารางเมตร/ปี )
(ตารางเมตร/ปี )
(ตารางเมตร/ปี )
(ตารางเมตร/ปี )
(Growth)
(ตามสมมติฐาน)
(ตารางเมตร/ปี )
(ตารางเมตร/ปี )
(ตารางเมตร/ปี )
(ตารางเมตร/ปี )
(Growth)
(ตามสมมติฐาน)
(ตารางเมตร)
(ตารางเมตร/ปี )

เงินชดเชยรายได้ตามสัญญา 5 ปี นับจากวัน
เข้ากองทรัสต์ฯ
ประมาณการณ์รายจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการและบริหาร
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เอกสารแนบ บทวิเคราะห์ การปรับโครงสร้าง
รายการ
ค่าส่วนกลาง

ค่าประกันภัย
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขาย (Commission)

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ปี 2571
654,357

ปี 2572
686,220

ปี 2573
686,220

ปี 2574
719,793

ปี 2575
754,842

ปี 2576
754,842

197,148
365,204

202,077
283,918

207,128
440,933

212,307
401,780

217,614
355,940

223,055
478,787

730,409

567,836

881,867

803,560

711,881

957,573

876,206

896,400

923,147

949,963

988,401

1,017,161

2,823,325
84,797,299

2,636,451
87,003,579

3,139,296
89,175,445

3,087,403
91,908,935

3,028,679
95,811,446

3,431,418
98,284,693

ปรับขึน้ 1.5% ต่อปี

18,156,153

18,428,496

18,704,923

18,985,497

19,270,279

19,559,334

2.0% ของรายได้
ทัง้ หมด

1,695,946

1,740,072

1,783,509

1,838,179

1,916,229

1,965,694

64,945,200
7.00
0.513
-

66,835,012
8.00
0.467
-

68,687,013
9.00
0.424
-

71,085,259
10.00
0.386
-

74,624,938
11.00
0.350
-

76,759,665
12.00
0.319
-

ปี 2577
(1 ม.ค. - 31 ธ.ค.)

ปี 2578
(1 ม.ค. - 31 ธ.ค.)

ปี 2579
(1 ม.ค. - 31 ธ.ค.)

ปี 2580
(1 ม.ค. - 31 ธ.ค.)

ปี 2581
(1 ม.ค. - 31 ธ.ค.)

ปี 2582
(1 ม.ค. - 31 ธ.ค.)

7,025.27
84,303.24
80%
67,442.59
45,281.35
22,161.24
3.0%
927
192.13
2,305.56
80%
1,844.45
677.11
1,167.34
3.0%
1,568
2,325.91
27,910.92
90%
25,119.83
19,034.34

7,025.27
84,303.24
80%
67,442.59
46,251.02
21,191.57
3.0%
955
192.13
2,305.56
80%
1,844.45
1,774.84
69.60
3.0%
1,615
2,325.91
27,910.92
90%
25,119.83
20,621.49

7,025.27
84,303.24
80%
67,442.59
43,352.81
24,089.78
3.0%
983
192.13
2,305.56
80%
1,844.45
1,236.94
607.51
3.0%
1,664
2,325.91
27,910.92
90%
25,119.83
15,263.83

7,025.27
84,303.24
80%
67,442.59
45,281.35
22,161.24
3.0%
1,013
192.13
2,305.56
80%
1,844.45
677.11
1,167.34
3.0%
1,714
2,325.91
27,910.92
90%
25,119.83
19,034.34

7,025.27
84,303.24
80%
67,442.59
46,251.02
21,191.57
3.0%
1,043
192.13
2,305.56
80%
1,844.45
1,774.84
69.60
3.0%
1,765
2,325.91
27,910.92
90%
25,119.83
20,621.49

7,025.27
84,303.24
80%
67,442.59
43,352.81
24,089.78
3.0%
1,074
192.13
2,305.56
80%
1,844.45
1,236.94
607.51
3.0%
1,818
2,325.91
27,910.92
90%
25,119.83
11,753.83

3 บาท/ตร.ม./เดือน
ปรับขึน้ 10.0% ทุก 3
ปี
ปรับขึน้ 2.5% ต่อปี
1.0 เดือน ของ 20%
จากค่าเช่าพืน้ ที่ราย
ใหม่
0.5 เดือน ของ 80%
จากค่าเช่าพืน้ ที่ราย
ใหม่
1.0% ของรายได้
ทัง้ หมด

รวมรายจ่ายในการดาเนินการ
รายรับเบือ้ งต้น
ค่าบริหารจัดการโครงการ (Property
Management Fee)
ค่าปรับปรุงอาคารในอนาคต (CAPEX)
กระแสเงินสดสุทธิ
ช่วงระยะเวลา (ปี )
ตัวคูณที่ทาให้เป็ นมูลค่าปัจจุบนั
มูลค่าปัจจุบนั สุทธิ ณ อัตราคิดลดที่ 10.0%
รายการ
สมมติฐาน
พืน้ ที่เช่าสุทธิรวม
ร้านค้า (Shop)
รวมพืน้ ที่ปล่อยเช่าสุทธิต่อปี
ประมาณการณ์อตั ราเข้าใช้พนื ้ ที่
ประมาณการณ์การเข้าใช้พนื ้ ที่
- ประมาณการณ์การเข้าใช้พนื ้ ที่ปัจจุบนั
- ประมาณการณ์การเข้าใช้พนื ้ ที่รายใหม่
ประมาณการค่าเช่าพืน้ ที่รายใหม่
ร้านค้า (Kiosk)
รวมพืน้ ที่ปล่อยเช่าสุทธิต่อปี
ประมาณการณ์อตั ราเข้าใช้พนื ้ ที่
ประมาณการณ์การเข้าใช้พนื ้ ที่
- ประมาณการณ์การเข้าใช้พนื ้ ที่ปัจจุบนั
- ประมาณการณ์การเข้าใช้พนื ้ ที่รายใหม่
ประมาณการค่าเช่าพืน้ ที่รายใหม่
ร้านค้า (GP)
รวมพืน้ ที่ปล่อยเช่าสุทธิต่อปี
ประมาณการณ์อตั ราเข้าใช้พนื ้ ที่
ประมาณการณ์การเข้าใช้พนื ้ ที่
- ประมาณการณ์การเข้าใช้พนื ้ ที่ปัจจุบนั

AIMCG

14,321.31 ตาราง
เมตร
(ตารางเมตร)
(ตารางเมตร/ปี )
(ตารางเมตร/ปี )
(ตารางเมตร/ปี )
(ตารางเมตร/ปี )
(Growth)
(ตามสมมติฐาน)
(ตารางเมตร/ปี )
(ตารางเมตร/ปี )
(ตารางเมตร/ปี )
(ตารางเมตร/ปี )
(Growth)
(ตามสมมติฐาน)
(ตารางเมตร/ปี )
(ตารางเมตร/ปี )
(ตารางเมตร/ปี )
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เอกสารแนบ บทวิเคราะห์ การปรับโครงสร้าง
รายการ
- ประมาณการณ์การเข้าใช้พนื ้ ที่รายใหม่

AIMCG

(ตารางเมตร/ปี )

ปี 2577
6,085.49
2.0%
634
4,778
57,336.00
100%
57,336.00
469

ปี 2578
4,498.34
2.0%
647
4,778
57,336.00
100%
57,336.00
480

ปี 2579
9,856.00
2.0%
660
4,778
57,336.00
100%
57,336.00
490

ปี 2580
6,085.49
2.0%
673
4,778
57,336.00
100%
57,336.00
501

ปี 2581
4,498.34
2.0%
686
4,778
57,336.00
100%
57,336.00
513

ปี 2582
13,366.00
2.0%
700
4,778
57,336.00
100%
57,336.00
524

ประมาณการรายได้ค่าเช่าพืน้ ที่จากผูเ้ ช่า
ปัจจุบนั
ประมาณการรายได้ค่าเช่าพืน้ ที่จากผูเ้ ช่าใหม่
รวมรายได้ร้านค้า (Shop)
ร้านค้า (Kiosk)

(บาท/ปี )

40,186,633

42,212,635

40,766,161

43,913,019

46,126,886

44,546,285

(บาท/ปี )

20,537,809
60,724,443

20,228,352
62,440,987

23,684,667
64,450,828

22,442,219
66,355,238

22,104,066
68,230,952

25,880,875
70,427,160

ประมาณการรายได้ค่าเช่าพืน้ ที่จากผูเ้ ช่า
ปัจจุบนั
ประมาณการรายได้ค่าเช่าพืน้ ที่จากผูเ้ ช่าใหม่
รวมรายได้ร้านค้า (Shop)
ร้านค้า (GP)

(บาท/ปี )

1,027,918

2,755,804

1,943,218

1,123,233

3,011,341

2,123,407

(บาท/ปี )

1,830,781
2,858,699

112,437
2,868,240

1,010,797
2,954,015

2,000,544
3,123,778

122,862
3,134,203

1,104,525
3,227,932

ประมาณการรายได้ค่าเช่าพืน้ ที่จากผูเ้ ช่า
ปัจจุบนั
ประมาณการรายได้ค่าเช่าพืน้ ที่จากผูเ้ ช่าใหม่
รวมรายได้ร้านค้า (Shop)
พืน้ ที่เช่ากลับ ( Lease Back)

(บาท/ปี )

10,129,294

11,263,238

8,070,969

10,740,475

11,952,638

7,526,596

(บาท/ปี )

3,858,936
13,988,230

2,909,541
14,172,779

6,502,391
14,573,361

4,095,133
14,835,608

3,087,628
15,040,266

9,357,813
16,884,409

ประมาณการรายได้ค่าเช่าพืน้ ที่จากผูเ้ ช่า
ปัจจุบนั
รวรายได้พนื้ ที่เช่ากลับ ( Lease Back)
รวมรายได้ทั้งหมด

(บาท/ปี )

26,887,916

27,492,894

28,111,485

28,743,994

29,390,733

30,052,025

26,887,916
104,459,287

27,492,894
106,974,900

28,111,485
110,089,689

28,743,994
113,058,617

29,390,733
115,796,155

30,052,025
120,591,526

-

-

-

-

-

-

791,772

830,326

830,326

870,950

913,359

913,359

228,631
437,125

234,347
387,505

240,206
519,964

246,211
475,632

252,366
421,909

258,675
605,720

874,251

775,011

1,039,929

951,263

843,819

1,211,440

1,044,593

1,069,749

1,100,897

1,130,586

1,157,962

1,205,915

3,376,373
101,082,915

3,296,938
103,677,962

3,731,321
106,358,368

3,674,641
109,383,976

3,589,414
112,206,741

4,195,110
116,396,416

ประมาณการค่าเช่าพืน้ ที่รายใหม่
พืน้ ที่เช่ากลับ ( Lease Back)
รวมพืน้ ที่ปล่อยเช่าสุทธิต่อปี
ประมาณการณ์อตั ราเข้าใช้พนื ้ ที่
- ประมาณการณ์การเข้าใช้พนื ้ ที่ปัจจุบนั
ค่าเช่าพืน้ ที่ตามสัญญา
การคานวณ
ประมาณการรายรับ
ร้านค้า (Shop)

เงินชดเชยรายได้ตามสัญญา 5 ปี นับจากวัน
เข้ากองทรัสต์ฯ
ประมาณการณ์รายจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการและบริหาร
ค่าส่วนกลาง

ค่าประกันภัย
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขาย (Commission)

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

(ตารางเมตร/ปี )
(Growth)
(ตามสมมติฐาน)
(ตารางเมตร)
(ตารางเมตร/ปี )

3 บาท/ตร.ม./เดือน
ปรับขึน้ 10.0% ทุก 3
ปี
ปรับขึน้ 2.5% ต่อปี
1.0 เดือน ของ 20%
จากค่าเช่าพืน้ ที่ราย
ใหม่
0.5 เดือน ของ 80%
จากค่าเช่าพืน้ ที่ราย
ใหม่
1.0% ของรายได้
ทัง้ หมด

รวมรายจ่ายในการดาเนินการ
รายรับเบือ้ งต้น
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รายการ
ค่าบริหารจัดการโครงการ (Property
Management Fee)
ค่าปรับปรุงอาคารในอนาคต (CAPEX)

ปรับขึน้ 1.5% ต่อปี
2.0% ของรายได้
ทัง้ หมด

กระแสเงินสดสุทธิ
ช่วงระยะเวลา (ปี )
ตัวคูณที่ทาให้เป็ นมูลค่าปัจจุบนั
มูลค่าปัจจุบนั สุทธิ ณ อัตราคิดลดที่ 10.0%
รายการ
สมมติฐาน
พืน้ ที่เช่าสุทธิรวม
ร้านค้า (Shop)

14,321.31 ตาราง
เมตร
(ตารางเมตร)
(ตารางเมตร/ปี )

AIMCG
ปี 2577
19,852,724

ปี 2578
20,150,515

ปี 2579
20,452,772

ปี 2580
20,759,564

ปี 2581
21,070,957

ปี 2582
21,387,022

2,021,658

2,073,559

2,127,167

2,187,680

2,244,135

2,327,928

79,208,533
13.00
0.290
-

81,453,888
14.00
0.263
-

83,778,428
15.00
0.239
-

86,436,733
16.00
0.218
-

88,891,649
17.00
0.198
-

92,681,466
18.00
0.180
-

ปี 2583
(1 ม.ค. - 31 ธ.ค.)

ปี 2584
(1 ม.ค. - 31 ธ.ค.)

ปี 2585
(1 ม.ค. - 31 ธ.ค.)

ปี 2586
(1 ม.ค. - 31 ธ.ค.)

ปี 2587
(1 ม.ค. - 31 ธ.ค.)

ปี 2588
(1 ม.ค. - 31 ธ.ค.)

7,025.27
84,303.24
80%
67,442.59
46,251.02
21,191.57
3.0%
1,140
192.13
2,305.56
80%
1,844.45
1,774.84
69.60
3.0%
1,929
2,325.91
27,910.92
90%
25,119.83
20,621.49
4,498.34
2.0%
728
4,778
57,336.00
100%
57,336.00
548

7,025.27
84,303.24
80%
67,442.59
43,352.81
24,089.78
3.0%
1,174
192.13
2,305.56
80%
1,844.45
1,236.94
607.51
3.0%
1,987
2,325.91
27,910.92
90%
25,119.83
11,753.83
13,366.00
2.0%
743
4,778
57,336.00
100%
57,336.00
560

7,025.27
84,303.24
80%
67,442.59
45,281.35
22,161.24
3.0%
1,209
192.13
2,305.56
80%
1,844.45
677.11
1,167.34
3.0%
2,046
2,325.91
27,910.92
90%
25,119.83
17,864.34
7,255.49
2.0%
758
4,778
57,336.00
100%
57,336.00
573

7,025.27
84,303.24
80%
67,442.59
46,251.02
21,191.57
3.0%
1,245
192.13
2,305.56
80%
1,844.45
1,774.84
69.60
3.0%
2,108
2,325.91
27,910.92
90%
25,119.83
20,621.49
4,498.34
2.0%
773
4,778
57,336.00
100%
57,336.00
586

7,025.27
84,303.24
80%
67,442.59
43,352.81
24,089.78
3.0%
1,283
192.13
2,305.56
80%
1,844.45
1,236.94
607.51
3.0%
2,171
2,325.91
27,910.92
90%
25,119.83
11,753.83
13,366.00
2.0%
788
4,778
57,336.00
100%
57,336.00
599

50,404,094

48,676,928

52,434,441

55,077,914

53,190,594

รวมพืน้ ที่ปล่อยเช่าสุทธิต่อปี
ประมาณการณ์อตั ราเข้าใช้พนื ้ ที่
- ประมาณการณ์การเข้าใช้พนื ้ ที่ปัจจุบนั
ค่าเช่าพืน้ ที่ตามสัญญา
การคานวณ
ประมาณการรายรับ
ร้านค้า (Shop)

(ตารางเมตร)
(ตารางเมตร/ปี )
(ตารางเมตร/ปี )

7,025.27
84,303.24
80%
67,442.59
45,281.35
22,161.24
3.0%
1,107
192.13
2,305.56
80%
1,844.45
677.11
1,167.34
3.0%
1,873
2,325.91
27,910.92
90%
25,119.83
17,864.34
7,255.49
2.0%
714
4,778
57,336.00
100%
57,336.00
536

ประมาณการรายได้ค่าเช่าพืน้ ที่จากผูเ้ ช่า
ปัจจุบนั

(บาท/ปี )

47,984,942

รวมพืน้ ที่ปล่อยเช่าสุทธิต่อปี
ประมาณการณ์อตั ราเข้าใช้พนื ้ ที่
ประมาณการณ์การเข้าใช้พนื ้ ที่
- ประมาณการณ์การเข้าใช้พนื ้ ที่ปัจจุบนั
- ประมาณการณ์การเข้าใช้พนื ้ ที่รายใหม่
ประมาณการค่าเช่าพืน้ ที่รายใหม่
ร้านค้า (Kiosk)
รวมพืน้ ที่ปล่อยเช่าสุทธิต่อปี
ประมาณการณ์อตั ราเข้าใช้พนื ้ ที่
ประมาณการณ์การเข้าใช้พนื ้ ที่
- ประมาณการณ์การเข้าใช้พนื ้ ที่ปัจจุบนั
- ประมาณการณ์การเข้าใช้พนื ้ ที่รายใหม่
ประมาณการค่าเช่าพืน้ ที่รายใหม่
ร้านค้า (GP)
รวมพืน้ ที่ปล่อยเช่าสุทธิต่อปี
ประมาณการณ์อตั ราเข้าใช้พนื ้ ที่
ประมาณการณ์การเข้าใช้พนื ้ ที่
- ประมาณการณ์การเข้าใช้พนื ้ ที่ปัจจุบนั
- ประมาณการณ์การเข้าใช้พนื ้ ที่รายใหม่
ประมาณการค่าเช่าพืน้ ที่รายใหม่
พืน้ ที่เช่ากลับ ( Lease Back)

(ตารางเมตร/ปี )
(ตารางเมตร/ปี )
(ตารางเมตร/ปี )
(Growth)
(ตามสมมติฐาน)
(ตารางเมตร/ปี )
(ตารางเมตร/ปี )
(ตารางเมตร/ปี )
(ตารางเมตร/ปี )
(Growth)
(ตามสมมติฐาน)
(ตารางเมตร/ปี )
(ตารางเมตร/ปี )
(ตารางเมตร/ปี )
(ตารางเมตร/ปี )
(Growth)
(ตามสมมติฐาน)
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รายการ
ประมาณการรายได้ค่าเช่าพืน้ ที่จากผูเ้ ช่าใหม่
รวมรายได้ร้านค้า (Shop)
ร้านค้า (Kiosk)

AIMCG

(บาท/ปี )

ปี 2583
24,523,218
72,508,160

ปี 2584
24,153,710
74,557,804

ปี 2585
28,280,731
76,957,660

ปี 2586
26,797,183
79,231,624

ปี 2587
26,393,411
81,471,325

ปี 2588
30,903,119
84,093,713

ประมาณการรายได้ค่าเช่าพืน้ ที่จากผูเ้ ช่า
ปัจจุบนั
ประมาณการรายได้ค่าเช่าพืน้ ที่จากผูเ้ ช่าใหม่
รวมรายได้ร้านค้า (Shop)
ร้านค้า (GP)

(บาท/ปี )

1,227,387

3,290,574

2,320,304

1,341,199

3,595,699

2,535,459

(บาท/ปี )

2,186,049
3,413,436

134,255
3,424,829

1,206,944
3,527,248

2,388,755
3,729,954

146,704
3,742,403

1,318,860
3,854,319

ประมาณการรายได้ค่าเช่าพืน้ ที่จากผูเ้ ช่า
ปัจจุบนั
ประมาณการรายได้ค่าเช่าพืน้ ที่จากผูเ้ ช่าใหม่
รวมรายได้ร้านค้า (Shop)
พืน้ ที่เช่ากลับ ( Lease Back)

(บาท/ปี )

12,445,441

14,539,126

8,457,928

13,207,202

15,429,036

8,975,621

(บาท/ปี )

5,181,312
17,626,754

3,276,615
17,815,741

9,930,586
18,388,514

5,498,450
18,705,652

3,477,171
18,906,207

10,538,418
19,514,038

ประมาณการรายได้ค่าเช่าพืน้ ที่จากผูเ้ ช่า
ปัจจุบนั
รวรายได้พนื้ ที่เช่ากลับ ( Lease Back)
รวมรายได้ทั้งหมด

(บาท/ปี )

30,728,195

31,419,579

32,126,520

32,849,367

33,588,477

34,344,221

30,728,195
124,276,544

31,419,579
127,217,952

32,126,520
130,999,942

32,849,367
134,516,597

33,588,477
137,708,412

34,344,221
141,806,291

-

-

-

-

-

-

958,045

1,004,695

1,004,695

1,053,849

1,105,164

1,105,164

265,142
531,510

271,771
459,410

278,565
656,971

285,529
578,073

292,667
500,288

299,984
712,673

1,063,019

918,819

1,313,942

1,156,146

1,000,576

1,425,347

1,242,765

1,272,180

1,309,999

1,345,166

1,377,084

1,418,063

4,060,481
120,216,064

3,926,874
123,291,079

4,564,172
126,435,770

4,418,763
130,097,833

4,275,780
133,432,633

4,961,231
136,845,060

ปรับขึน้ 1.5% ต่อปี

21,707,827

22,033,444

22,363,946

22,699,405

23,039,896

23,385,495

2.0% ของรายได้
ทัง้ หมด

2,404,321

2,465,822

2,528,715

2,601,957

2,668,653

2,736,901

96,103,915
19.00
0.164
-

98,791,813
20.00
0.149
-

101,543,108
21.00
0.135
-

104,796,471
22.00
0.123
-

107,724,084
23.00
0.112
-

110,722,664
24.00
0.102
-

ปี 2589
(1 ม.ค. - 31 ธ.ค.)

ปี 2590
(1 ม.ค. - 31 ธ.ค.)

ปี 2591
(1 ม.ค. - 31 ธ.ค.)

ปี 2592
( 1 ม.ค. - 4 ก.ค.)

ปี 2592-2593
(5 ก.ค. - 4 ก.ค.)

เงินชดเชยรายได้ตามสัญญา 5 ปี นับจากวัน
เข้ากองทรัสต์ฯ
ประมาณการณ์รายจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการและบริหาร
ค่าส่วนกลาง

ค่าประกันภัย
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขาย (Commission)

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

3 บาท/ตร.ม./เดือน
ปรับขึน้ 10.0% ทุก 3
ปี
ปรับขึน้ 2.5% ต่อปี
1.0 เดือน ของ 20%
จากค่าเช่าพืน้ ที่ราย
ใหม่
0.5 เดือน ของ 80%
จากค่าเช่าพืน้ ที่ราย
ใหม่
1.0% ของรายได้
ทัง้ หมด

รวมรายจ่ายในการดาเนินการ
รายรับเบือ้ งต้น
ค่าบริหารจัดการโครงการ (Property
Management Fee)
ค่าปรับปรุงอาคารในอนาคต (CAPEX)
กระแสเงินสดสุทธิ
ช่วงระยะเวลา (ปี )
ตัวคูณที่ทาให้เป็ นมูลค่าปัจจุบนั
มูลค่าปัจจุบนั สุทธิ ณ อัตราคิดลดที่ 10.0%
รายการ
สมมติฐาน
พืน้ ที่เช่าสุทธิรวม

14,321.31 ตาราง
เมตร

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด
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ปี 2593-2594
(5 ก.ค. - 4 ก.ค.)

เอกสารแนบ บทวิเคราะห์ การปรับโครงสร้าง
รายการ

AIMCG

(ตารางเมตร/ปี )

ปี 2589
7,025.27
84,303.24
80%
67,442.59
45,281.35
22,161.24
3.0%
1,321
192.13
2,305.56
80%
1,844.45
677.11
1,167.34
3.0%
2,236
2,325.91
27,910.92
90%
25,119.83
17,864.34
7,255.49
2.0%
804
4,778
57,336.00
100%
57,336.00
612

ปี 2590
7,025.27
84,303.24
80%
67,442.59
46,251.02
21,191.57
3.0%
1,361
192.13
2,305.56
80%
1,844.45
1,774.84
69.60
3.0%
2,303
2,325.91
27,910.92
90%
25,119.83
20,621.49
4,498.34
2.0%
820
4,778
57,336.00
100%
57,336.00
626

ปี 2591
7,025.27
84,303.24
80%
67,442.59
43,352.81
24,089.78
3.0%
1,402
192.13
2,305.56
80%
1,844.45
1,236.94
607.51
3.0%
2,372
2,325.91
27,910.92
90%
25,119.83
11,753.83
13,366.00
2.0%
837
4,778
57,336.00
100%
57,336.00
640

ปี 2592
7,025.27
43,058.11
80%
34,446.49
23,127.57
11,318.91
3.0%
1,444
192.13
1,177.57
80%
942.06
345.84
596.22
3.0%
2,443
2,325.91
14,255.58
90%
12,830.02
9,124.26
3,705.76
2.0%
853
4,778
29,284.52
100%
29,284.52
648

ปี 2592-2593
7,025.27
84,303.24
80%
67,442.59
46,251.02
21,191.57
1.5%
1,465
192.13
2,305.56
80%
1,844.45
1,774.84
69.60
1.5%
2,480
2,325.91
27,910.92
90%
25,119.83
20,621.49
4,498.34
1.0%
862
4,778
57,336.00
100%
57,336.00
662

ปี 2593-2594
7,025.27
84,303.24
80%
67,442.59
43,352.81
24,089.78
3.0%
1,509
192.13
2,305.56
80%
1,844.45
1,236.94
607.51
3.0%
2,554
2,325.91
27,910.92
90%
25,119.83
11,753.83
13,366.00
2.0%
879
4,778
57,336.00
100%
57,336.00
677

ประมาณการรายได้ค่าเช่าพืน้ ที่จากผูเ้ ช่า
ปัจจุบนั
ประมาณการรายได้ค่าเช่าพืน้ ที่จากผูเ้ ช่าใหม่
รวมรายได้ร้านค้า (Shop)
ร้านค้า (Kiosk)

(บาท/ปี )

57,296,530

60,185,124

58,122,798

31,977,953

65,765,910

63,053,393

(บาท/ปี )

29,282,005
86,578,535

28,840,793
89,025,917

33,768,672
91,891,470

16,342,675
48,320,628

31,056,155
96,822,065

36,362,562
99,415,955

ประมาณการรายได้ค่าเช่าพืน้ ที่จากผูเ้ ช่า
ปัจจุบนั
ประมาณการรายได้ค่าเช่าพืน้ ที่จากผูเ้ ช่าใหม่
รวมรายได้ร้านค้า (Shop)
ร้านค้า (GP)

(บาท/ปี )

1,465,565

3,929,117

2,770,564

817,951

4,293,452

3,024,919

(บาท/ปี )

2,610,257
4,075,821

160,308
4,089,425

1,441,154
4,211,719

1,456,819
2,274,770

172,621
4,466,074

1,551,854
4,576,774

ประมาณการรายได้ค่าเช่าพืน้ ที่จากผูเ้ ช่า
ปัจจุบนั
ประมาณการรายได้ค่าเช่าพืน้ ที่จากผูเ้ ช่าใหม่
รวมรายได้ร้านค้า (Shop)
พืน้ ที่เช่ากลับ ( Lease Back)

(บาท/ปี )

14,015,588

16,373,417

9,525,000

14,873,454

17,375,601

10,069,616

(บาท/ปี )

5,834,999
19,850,587

3,690,001
20,063,418

11,183,453
20,708,454

3,162,656
18,036,111

3,877,468
21,253,069

11,751,617
21,821,233

ร้านค้า (Shop)
รวมพืน้ ที่ปล่อยเช่าสุทธิต่อปี
ประมาณการณ์อตั ราเข้าใช้พนื ้ ที่
ประมาณการณ์การเข้าใช้พนื ้ ที่
- ประมาณการณ์การเข้าใช้พนื ้ ที่ปัจจุบนั
- ประมาณการณ์การเข้าใช้พนื ้ ที่รายใหม่
ประมาณการค่าเช่าพืน้ ที่รายใหม่
ร้านค้า (Kiosk)
รวมพืน้ ที่ปล่อยเช่าสุทธิต่อปี
ประมาณการณ์อตั ราเข้าใช้พนื ้ ที่
ประมาณการณ์การเข้าใช้พนื ้ ที่
- ประมาณการณ์การเข้าใช้พนื ้ ที่ปัจจุบนั
- ประมาณการณ์การเข้าใช้พนื ้ ที่รายใหม่
ประมาณการค่าเช่าพืน้ ที่รายใหม่
ร้านค้า (GP)
รวมพืน้ ที่ปล่อยเช่าสุทธิต่อปี
ประมาณการณ์อตั ราเข้าใช้พนื ้ ที่
ประมาณการณ์การเข้าใช้พนื ้ ที่
- ประมาณการณ์การเข้าใช้พนื ้ ที่ปัจจุบนั
- ประมาณการณ์การเข้าใช้พนื ้ ที่รายใหม่
ประมาณการค่าเช่าพืน้ ที่รายใหม่
พืน้ ที่เช่ากลับ ( Lease Back)
รวมพืน้ ที่ปล่อยเช่าสุทธิต่อปี
ประมาณการณ์อตั ราเข้าใช้พนื ้ ที่
- ประมาณการณ์การเข้าใช้พนื ้ ที่ปัจจุบนั
ค่าเช่าพืน้ ที่ตามสัญญา
การคานวณ
ประมาณการรายรับ
ร้านค้า (Shop)

(ตารางเมตร)
(ตารางเมตร/ปี )
(ตารางเมตร/ปี )
(ตารางเมตร/ปี )
(ตารางเมตร/ปี )
(Growth)
(ตามสมมติฐาน)
(ตารางเมตร/ปี )
(ตารางเมตร/ปี )
(ตารางเมตร/ปี )
(ตารางเมตร/ปี )
(Growth)
(ตามสมมติฐาน)
(ตารางเมตร/ปี )
(ตารางเมตร/ปี )
(ตารางเมตร/ปี )
(ตารางเมตร/ปี )
(Growth)
(ตามสมมติฐาน)
(ตารางเมตร)
(ตารางเมตร/ปี )

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด
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เอกสารแนบ บทวิเคราะห์ การปรับโครงสร้าง
รายการ
ประมาณการรายได้ค่าเช่าพืน้ ที่จากผูเ้ ช่า
ปัจจุบนั
รวรายได้พนื้ ที่เช่ากลับ ( Lease Back)
รวมรายได้ทั้งหมด
เงินชดเชยรายได้ตามสัญญา 5 ปี นับจากวัน
เข้ากองทรัสต์ฯ
ประมาณการณ์รายจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการและบริหาร
ค่าส่วนกลาง

ค่าประกันภัย
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขาย (Commission)

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ปี 2589
35,116,968

ปี 2590
35,907,100

ปี 2591
36,715,010

ปี 2592
18,965,443

ปี 2592-2593
37,967,820

ปี 2593-2594
38,822,097

35,116,968
145,621,912

35,907,100
149,085,860

36,715,010
153,526,652

18,965,443
87,596,952

37,967,820
160,509,028

38,822,097
164,636,059

-

-

-

-

-

-

1,159,234

1,215,680

1,215,680

620,912

1,337,248

1,337,248

307,483
628,788

315,170
544,852

323,050
773,221

169,123
684,028

335,354
585,104

343,738
827,767

1,257,575

1,089,703

1,546,443

1,368,056

1,170,208

1,655,534

1,456,219

1,490,859

1,535,267

875,970

1,605,090

1,646,361

4,809,299
140,812,613

4,656,265
144,429,595

5,393,661
148,132,991

3,718,089
83,878,863

5,033,005
155,476,023

5,810,649
158,825,410

ปรับขึน้ 1.5% ต่อปี

23,736,277

24,092,321

24,453,706

12,584,787

25,009,284

25,384,423

2.0% ของรายได้
ทัง้ หมด

2,816,252

2,888,592

2,962,660

1,677,577

3,109,520

3,176,508

114,260,083
25.00
0.092
-

117,448,682
26.00
0.084
-

120,716,626
27.00
0.076
-

69,616,498
27.51
0.073
-

127,357,219
28.51
0.066
8,411,762

130,264,479
29.51
0.060
7,821,620

(บาท/ปี )

3 บาท/ตร.ม./เดือน
ปรับขึน้ 10.0% ทุก 3
ปี
ปรับขึน้ 2.5% ต่อปี
1.0 เดือน ของ 20%
จากค่าเช่าพืน้ ที่ราย
ใหม่
0.5 เดือน ของ 80%
จากค่าเช่าพืน้ ที่ราย
ใหม่
1.0% ของรายได้
ทัง้ หมด

รวมรายจ่ายในการดาเนินการ
รายรับเบือ้ งต้น
ค่าบริหารจัดการโครงการ (Property
Management Fee)
ค่าปรับปรุงอาคารในอนาคต (CAPEX)

AIMCG

กระแสเงินสดสุทธิ
ช่วงระยะเวลา (ปี )
ตัวคูณที่ทาให้เป็ นมูลค่าปัจจุบนั
มูลค่าปัจจุบนั สุทธิ ณ อัตราคิดลดที่ 10.0%
รายการ
สมมติฐาน
พืน้ ที่เช่าสุทธิรวม
ร้านค้า (Shop)
รวมพืน้ ที่ปล่อยเช่าสุทธิต่อปี
ประมาณการณ์อตั ราเข้าใช้พนื ้ ที่
ประมาณการณ์การเข้าใช้พนื ้ ที่
- ประมาณการณ์การเข้าใช้พนื ้ ที่ปัจจุบนั
- ประมาณการณ์การเข้าใช้พนื ้ ที่รายใหม่
ประมาณการค่าเช่าพืน้ ที่รายใหม่
ร้านค้า (Kiosk)
รวมพืน้ ที่ปล่อยเช่าสุทธิต่อปี
ประมาณการณ์อตั ราเข้าใช้พนื ้ ที่
ประมาณการณ์การเข้าใช้พนื ้ ที่
- ประมาณการณ์การเข้าใช้พนื ้ ที่ปัจจุบนั

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด

14,321.31 ตาราง
เมตร
(ตารางเมตร)
(ตารางเมตร/ปี )
(ตารางเมตร/ปี )
(ตารางเมตร/ปี )
(ตารางเมตร/ปี )
(Growth)
(ตามสมมติฐาน)
(ตารางเมตร/ปี )
(ตารางเมตร/ปี )
(ตารางเมตร/ปี )

ปี 2594-2595
(5 ก.ค. - 4 ก.ค.)

ปี 2595-2596
(5 ก.ค. - 4 ก.ค.)

7,025.27
84,303.24
80%
67,442.59
45,281.35
22,161.24
3.0%
1,555
192.13
2,305.56
80%
1,844.45
677.11

7,025.27
84,303.24
80%
67,442.59
46,251.02
21,191.57
3.0%
1,601
192.13
2,305.56
80%
1,844.45
1,774.84

ปี 2596-2597
(5 ก.ค. - 4 ก.ค.)

7,025.27
84,303.24
80%
67,442.59
43,352.81
24,089.78
3.0%
1,649
192.13
2,305.56
80%
1,844.45
1,236.94

หน้า 27/29

เอกสารแนบ บทวิเคราะห์ การปรับโครงสร้าง
รายการ
- ประมาณการณ์การเข้าใช้พนื ้ ที่รายใหม่
ประมาณการค่าเช่าพืน้ ที่รายใหม่
ร้านค้า (GP)
รวมพืน้ ที่ปล่อยเช่าสุทธิต่อปี
ประมาณการณ์อตั ราเข้าใช้พนื ้ ที่
ประมาณการณ์การเข้าใช้พนื ้ ที่
- ประมาณการณ์การเข้าใช้พนื ้ ที่ปัจจุบนั
- ประมาณการณ์การเข้าใช้พนื ้ ที่รายใหม่
ประมาณการค่าเช่าพืน้ ที่รายใหม่
พืน้ ที่เช่ากลับ ( Lease Back)
รวมพืน้ ที่ปล่อยเช่าสุทธิต่อปี
ประมาณการณ์อตั ราเข้าใช้พนื ้ ที่
- ประมาณการณ์การเข้าใช้พนื ้ ที่ปัจจุบนั
ค่าเช่าพืน้ ที่ตามสัญญา
การคานวณ
ประมาณการรายรับ
ร้านค้า (Shop)

AIMCG

(ตารางเมตร/ปี )
(Growth)
(ตามสมมติฐาน)
(ตารางเมตร/ปี )
(ตารางเมตร/ปี )
(ตารางเมตร/ปี )
(ตารางเมตร/ปี )
(Growth)
(ตามสมมติฐาน)
(ตารางเมตร)
(ตารางเมตร/ปี )
(ตารางเมตร/ปี )

ปี 2594-2595
1,167.34
3.0%
2,631
2,325.91
27,910.92
90%
25,119.83
17,864.34
7,255.49
2.0%
897
4,778
57,336.00
100%
57,336.00
692

ปี 2595-2596
69.60
3.0%
2,710
2,325.91
27,910.92
90%
25,119.83
20,621.49
4,498.34
2.0%
915
4,778
57,336.00
100%
57,336.00
708

ปี 2596-2597
607.51
3.0%
2,791
2,325.91
27,910.92
90%
25,119.83
11,753.83
13,366.00
2.0%
933
4,778
57,336.00
100%
57,336.00
724

ประมาณการรายได้ค่าเช่าพืน้ ที่จากผูเ้ ช่าปัจจุบนั
ประมาณการรายได้ค่าเช่าพืน้ ที่จากผูเ้ ช่าใหม่
รวมรายได้ร้านค้า (Shop)
ร้านค้า (Kiosk)

(บาท/ปี )
(บาท/ปี )

67,418,717
34,455,058
101,873,775

70,817,620
33,935,899
104,753,519

68,390,957
39,734,353
108,125,310

ประมาณการรายได้ค่าเช่าพืน้ ที่จากผูเ้ ช่าปัจจุบนั
ประมาณการรายได้ค่าเช่าพืน้ ที่จากผูเ้ ช่าใหม่
รวมรายได้ร้านค้า (Shop)
ร้านค้า (GP)

(บาท/ปี )
(บาท/ปี )

1,724,476
3,071,393
4,795,869

4,623,247
188,628
4,811,875

3,260,021
1,695,753
4,955,774

ประมาณการรายได้ค่าเช่าพืน้ ที่จากผูเ้ ช่าปัจจุบนั
ประมาณการรายได้ค่าเช่าพืน้ ที่จากผูเ้ ช่าใหม่
รวมรายได้ร้านค้า (Shop)
พืน้ ที่เช่ากลับ ( Lease Back)

(บาท/ปี )
(บาท/ปี )

15,629,085
6,506,734
22,135,819

18,258,351
4,114,800
22,373,151

10,621,534
12,470,910
23,092,444

ประมาณการรายได้ค่าเช่าพืน้ ที่จากผูเ้ ช่าปัจจุบนั
รวรายได้พนื้ ที่เช่ากลับ ( Lease Back)
รวมรายได้ทั้งหมด

(บาท/ปี )

39,695,595
39,695,595
168,501,058

40,588,746
40,588,746
172,527,292

41,501,993
41,501,993
177,675,522

-

-

-

1,337,248

1,470,973

1,470,973

352,331
733,886

361,140
637,322

361,140
898,350

1,467,773

1,274,644

1,796,701

เงินชดเชยรายได้ตามสัญญา 5 ปี นับจากวันเข้า
กองทรัสต์ฯ
ประมาณการณ์รายจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการและบริหาร
ค่าส่วนกลาง

ค่าประกันภัย
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขาย (Commission)
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3 บาท/ตร.ม./เดือน
ปรับขึน้ 10.0% ทุก 3
ปี
ปรับขึน้ 2.5% ต่อปี
1.0 เดือน ของ 20%
จากค่าเช่าพืน้ ที่ราย
ใหม่
0.5 เดือน ของ 80%
จากค่าเช่าพืน้ ที่ราย
ใหม่
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เอกสารแนบ บทวิเคราะห์ การปรับโครงสร้าง

AIMCG

รายการ

ปี 2594-2595
1,685,011

ปี 2595-2596
1,725,273

ปี 2596-2597
1,776,755

5,576,250
162,924,808

5,469,352
167,057,939

6,303,919
171,371,603

ปรับขึน้ 1.5% ต่อปี

25,765,189

26,151,667

26,543,942

2.0% ของรายได้
ทัง้ หมด

3,258,496

3,341,159

3,427,432

133,901,123

137,565,114

141,400,229

30.51
0.055
7,309,072

31.51
0.050
6,826,430

32.51
0.045
6,378,855

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

1.0% ของรายได้
ทัง้ หมด

รวมรายจ่ายในการดาเนินการ
รายรับเบือ้ งต้น
ค่าบริหารจัดการโครงการ (Property Management
Fee)
ค่าปรับปรุงอาคารในอนาคต (CAPEX)
กระแสเงินสดสุทธิ
ช่วงระยะเวลา (ปี )
ตัวคูณที่ทาให้เป็ นมูลค่าปัจจุบนั
มูลค่าปัจจุบนั สุทธิ ณ อัตราคิดลดที่ 10.0%
มูลค่าทรัพย์สิน
(ปั ดเศษ)

2.3.

36,747,739
37,000,000

สรุ ปมูลค่าทรัพย์สนิ ส่วนทีต่ อ่ อายุสัญญาเพิ่มอีก 5 ปี
รายการประเมินราคา

วิธีรายได้ (Income Approach)
ที่ดิน : โฉนดที่ดินเลขที่ 117042, 117043 และ 120935
เนือ้ ที่ 14-0-60.00 ไร่ หรือ 5,660.0 ตารางวา
พร้อมสิ่งปลูกสร้าง : ร้านค้า (Shop), ร้านค้า (Kiosk), ร้านค้า (GP)
และพืน้ ที่เช่ากลับ (Lease Back)

จานวน
(หน่วย)

ราคาประเมิน
(บาท/หน่วย)

รวมราคาประเมิน
(บาท)

ดูตารางแสดงการคานวณมูลค่าทรัพย์สิน ภายใต้สิทธิการ
ต่ออายุสญ
ั ญาเช่า 5 ปี

37,000,000

รวมราคาประเมินทรัพย์สิน

37,000,000

โดยในการประเมินครัง้ นี ้ ผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สินอิสระเลือกใช้วิธีการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับลักษณะของ
ทรัพย์สิน คือ วิธีรายได้ (Income Approach)
จากการได้ดาเนินการตรวจสอบสภาพทรัพย์สิน และแนวเขตที่ตงั้ ของที่ดินที่ทาการประเมินฯ และได้ศกึ ษาค้นคว้า
ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการประเมินทรัพย์สินนีต้ ามขั้นตอนแล้ว มีความเห็นว่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 มูลค่าตลาด
ของทรัพย์สิน คือ 37,000,000 บาท (สามสิบเจ็ดล้านบาทถ้วน)
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