
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทรัสตเ์พื่อการลงทนุในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์เอไอเอ็ม คอมเมอรเ์ชียล โกรท 

AIM Commercial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust 

 

 

 

หนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ประจาํปี 2565 

 

 

 

วนัท่ี 29 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. 

 

 

 

  

 

ณ หอ้งแมนดารนิ เอ ชัน้ 1 โรงแรมแมนดารนิ โฮเต็ล  

เลขท่ี 662 ถนนพระรามส่ี แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 

 

 



 
ท่ี AIMRE 044/2565 

วนัท่ี 12 เมษายน 2565 

    

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสตป์ระจาํปี 2565 ของทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละ 

สิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอ็ม คอมเมอรเ์ชียล โกรท (กองทรสัต ์AIMCG)  

เรียน  ท่านผูถื้อหน่วยทรสัต ์ 

ทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอ็ม คอมเมอรเ์ชียล โกรท 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1.        รายงานประจาํปี 2564 (ในรูปแบบ QR Code)  

2. รายละเอียดเก่ียวกับการเขา้ลงทุนในปัจจุบันของทรสัตเ์พ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรพัยแ์ละสิทธิ                                       

การเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอ็ม คอมเมอรเ์ชียล โกรท (กองทรสัต ์AIMCG) ในโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ 

และ โครงการ ยดูี ทาวน ์   

3. รายละเอียดมาตรการภาครฐัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปิดสถานท่ีหรือการจาํกดัเวลาการเปิดใหบ้รกิาร และ

ผลกระทบต่อผูป้ระกอบธุรกิจศนูยก์ารคา้ประเภทต่าง ๆ 

4. สรุปรายงานการประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นของบรษิัทประเมินมลูค่าทรพัยสิ์น 

5. รายงานความเห็นท่ีปรกึษาทางการเงิน 

6. สารสนเทศการได้มาซึ่งทรัพย์สินของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า

อสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอ็ม คอมเมอรเ์ชียล โกรท สาํหรบัสิทธิการเช่าเพ่ิมเติมในโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ 

7. วิธีการลงทะเบียน การเขา้ประชมุ และการมอบฉนัทะ 

8. ขอ้มลูของกรรมการอิสระของบริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเมน้ท ์จาํกัด ประกอบการมอบ

ฉันทะของผู้ถือหน่วยทรัสต ์ ท่ีไดร้ับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหน่วยทรัสต์ท่ีไม่

สามารถเขา้รว่มประชมุได ้

9. หนงัสือมอบฉนัทะ 

10. แผนท่ีสถานท่ีประชมุ 

11. ใบแจง้รายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัต ์

12. มาตรการและขอ้ปฏิบัติเก่ียวกับการประชุมสามัญผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจาํปี 2565 ของทรสัตเ์พ่ือ

การลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์อไอเอ็ม คอมเมอรเ์ชียล โกรท ภายใต้

การแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 และแบบคดักรองโรคโควิด-19 

ดว้ย บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเมน้ท ์จาํกัด (“บริษัท” หรือ “ผู้จัดการกองทรัสต”์) ในฐานะผูจ้ดัการ

กองทรัสต์ของทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอรเ์ชียล โกรท 

(“กองทรัสต  ์AIMCG” หรือ “กองทรัสต”์) เห็นสมควรให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสตข์องกองทรัสต ์AIMCG 

ประจาํปี 2565 ในวนัท่ี 29 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งแมนดารนิ เอ ชัน้ 1 โรงแรมแมนดารนิ โฮเต็ล เลขท่ี 662 ถนน

พระรามส่ี แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 โดยจะเปิดรบัลงทะเบียนผูถื้อหน่วยทรสัตใ์นเวลา 9.00 น. 

แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชมุ ปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 10 เพ่ือพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระการประชมุ ดงัต่อไปนี ้
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วาระที ่1 รับทราบผลการดาํเนินงานของกองทรัสต ์AIMCG ประจาํปี 2564 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  

ผลการดาํเนินการของกองทรสัต ์AIMCG ประจาํปี 2564 ปรากฏอยู่ในรายงานประจาํปี 2564 ซึ่งไดจ้ัดส่งใหผู้ถื้อ

หน่วยทรสัตพ์รอ้มกับหนงัสือเชิญประชมุครัง้นีแ้ลว้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสผ่์าน QR Code ปรากฏใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดย

ผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินของกองทรสัต ์AIMCG สรุปได ้ดงันี ้

1) ผลการดาํเนินงาน 

 ผลการดาํเนินงานสาํหรบัปี 2564 ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึง วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กองทรสัต ์AIMCG มีรายไดร้วม 

362.19 ลา้นบาท  

 สาํหรบัปี 2564 กองทรสัต ์AIMCG มีค่าใชจ้่ายรวมทัง้สิน้ 129.02 ลา้นบาท โดยหลกัประกอบดว้ยค่าใชจ้่ายในการ

ดาํเนินโครงการ 63.24 ลา้นบาท ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัต ์18.40 ลา้นบาท ค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการทรพัยสิ์น

ของกองทรสัต ์13.21 ลา้นบาท และตน้ทนุทางการเงิน 13.94 ลา้นบาท 

 สาํหรบัปี 2564 กองทรสัต ์AIMCG มีกาํไรจากการลงทนุสทุธิ 233.17 ลา้นบาท 

2) ฐานะทางการเงนิ 

สินทรพัย:์ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 กองทรัสต์ AIMCG มีสินทรัพย์รวมเป็นจาํนวนทั้งสิน้ 3,344.14 ล้านบาท ลดลงจาก

สินทรพัยร์วม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ประมาณ 76.99 ลา้นบาท โดยหลักประกอบดว้ยเงินลงทุนในอสังหาริมทรพัยต์าม

มลูค่ายุติธรรม จาํนวน 2,823.09 ลา้นบาท เน่ืองจากมลูค่าสทุธิตามบญัชีจากรายการปรบัปรุงตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน และรายการขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยจ์ากการสอบทานการ

ประเมินค่าทรพัยสิ์นประจาํปีซึ่งเป็นรายการท่ีมิใช่เงินสด ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กองทรสัต ์AIMCG มีลกูหนีจ้ากการ

ใหเ้ช่าและบริการจาํนวน 318.93 ลา้นบาท ปรบัเพ่ิมขึน้จากลกูหนีจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เป็น

จาํนวน 193.11 ลา้นบาท อนัเป็นผลจากการชาํระค่าเช่าและบริการล่าชา้เน่ืองจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติด

เชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ตัง้แต่ปี 2563 เป็นตน้มา  

หนีสิ้น:  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 กองทรัสตม์ีหนีสิ้นรวม จาํนวน 481.99 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จากหนีสิ้นรวม ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2563 ประมาณ 43.09 ลา้นบาท โดยหลกัประกอบดว้ยเงินกูย้ืมระยะยาวและเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 

รวมจาํนวน 239.76 ลา้นบาท เพ่ือใชส้นบัสนนุการลงทนุในทรพัยสิ์นและการดาํเนินงานของกองทรสัต ์ทัง้นี ้อตัราส่วนกูย้ืมเงิน

ของกองทรสัต ์ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับรอ้ยละ 7.17 ของมลูค่าทรพัยสิ์นรวม ซึ่งยงัเป็นไปตามเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง ซึ่ง

ระบไุวว้่า กองทรสัตส์ามารถกูย้ืมเงินไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 35 ของมลูค่าทรพัยสิ์นรวม หรือไม่เกินรอ้ยละ 60 ของมลูค่าทรพัยสิ์นรวม 

ในกรณีท่ีกองทรสัตม์ีอนัดบัความน่าเชื่อถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได ้(Investment Grade) 
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สินทรพัยส์ทุธิ: 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 กองทรสัตม์ีสินทรพัยส์ุทธิทั้งสิน้ 2,862.14  ลา้นบาท ประกอบดว้ยทุนท่ีไดร้บัจากผูถื้อ

หน่วยทรัสต์จํานวน 2,880.00  ล้านบาท และขาดทุนสะสม 17.86  ล้านบาท มีสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 9.9380 

บาท ลดลงจากสินทรพัยส์ทุธิ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

ความเหน็ของผู้จัดการกองทรัสต ์

ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ห็นว่ารายงานผลดาํเนินการของกองทรสัต ์AIMCG ตามรายงานประจาํปี 2564 มีความถูกตอ้ง 

เหมาะสม และเป็นไปตามขอ้กาํหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ทัง้นี ้เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงมติใน

วาระนี ้

การลงมติ 

-ไม่ม-ี 

วาระที ่2 รับทราบงบแสดงฐานะทางการเงนิและงบกาํไรขาดทุนของกองทรัสต ์AIMCG สาํหรับปี 2564 

สิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  

 งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาํไรขาดทุนสาํหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ของกองทรสัต ์AIMCG ได้

ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบรษิัท และผ่านการตรวจสอบและรบัรองโดยผูส้อบบญัชจีากบรษิัท แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั 

มีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในรายงานประจาํปี 2564 ซึ่งไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตพ์รอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุครัง้นีแ้ลว้ใน

รูปแบบอิเล็กทรอนิกสผ่์าน QR Code ปรากฏใน สิ่งทีส่่งมาด้วย 1 

ความเหน็ของผู้จัดการกองทรัสต ์

ผู้จัดการกองทรัสตเ์ห็นว่า งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาํไรขาดทุนของกองทรัสต ์AIMCG สาํหรับปี 2564 

สิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีความถูกตอ้งและเหมาะสม และเป็นไปตามข้อกําหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต ์ทั้งนี ้

เน่ืองจากวาระนี ้เป็นวาระแจง้เพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี ้

การลงมติ 

-ไม่ม-ี 

 

วาระที ่3 รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชขีองกองทรัสต ์AIMCG 

ประจาํปี 2565 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  

 คณะกรรมการบริษัท ไดพิ้จารณาและมีความเห็นว่าบริษัท แกรนท ์ธอนตัน จาํกัด มีคุณสมบัติและประสบการณ์

เหมาะสม เป็นท่ียอมรับ อีกทั้งมีมาตรฐานการทํางานท่ีดี และเป็นผู้สอบบัญชีท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“สาํนักงาน ก.ล.ต.”) และมีประสบการณใ์นการตรวจสอบเพ่ือการลงทนุ



หนา้ 4 
 

 

ในอสงัหาริมทรพัยส์งู โดยค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีท่ีเสนอมานัน้ มีความเหมาะสมกบัขอบเขตการสอบบญัชี จึงไดม้ีมติอนมุตัิ 

ดงันี ้

(1)   แต่งตัง้ผูส้อบบัญชีจากบริษัท แกรนท ์ธอนตัน จาํกัด เป็นผูส้อบบัญชีของกองทรสัตA์IMCG ในปี 2565 โดยมี

รายชื่อ ดงัต่อไปนี ้

-  นางสาวกญัญาณฐั ศรีรตันช์ชัวาลย ์ เลขทะเบียน 6549  หรือ 

-  นายสมคิด  เตียตระกลู เลขทะเบียน 2785  หรือ 

-  นายธีรศกัดิ ์ ฉั่วศรีสกลุ เลขทะเบียน 6624  หรือ 

- นางสาวอมรจิต  เบา้หล่อเพชร เลขทะเบียน 10853  หรือ 

- นางสาวศรณัญา  อคัรมหาพาณิชย ์ เลขทะเบียน 9919  หรือ 

-  นายนรนิทร ์ จรูะมงคล เลขทะเบียน 8593 
 

โดยผูส้อบบญัชีและบรษิัท แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั ไม่มีความสมัพนัธห์รือส่วนไดเ้สียหรือรายการท่ีอาจก่อใหเ้กิดความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บัผูจ้ดัการกองทรสัตห์รือทรสัตี หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูจ้ดัการกองทรสัตห์รือทรสัตี 

(2)   กาํหนดจาํนวนเงินค่าตอบแทนประจาํปี 2565 สาํหรบัการสอบบญัชี เป็นจาํนวนเงิน 1,200,000 บาท ทัง้นี ้ไม่มี

การเปล่ียนแปลงถา้เปรียบเทียบกบัค่าตอบแทนประจาํปี 2564 

ค่าตอบแทน 
ปี 2564 ปี 2565 เปลี่ยนแปลง 

1,200,000 บาท 1,200,000 บาท - 

 

ความเหน็ของผู้จัดการกองทรัสต ์

ผูจ้ัดการกองทรสัตเ์ห็นว่า ผูส้อบบัญชีจากบริษัท แกรนท ์ธอนตัน จาํกัด ไดป้ฏิบัติหนา้ท่ีอย่างเหมาะสมและไม่มี

ความสมัพนัธห์รือส่วนไดเ้สียหรือรายการท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บัผูจ้ดัการกองทรสัตห์รือทรสัตี หรือผูท่ี้

เก่ียวขอ้งกับผูจ้ดัการกองทรสัตห์รือทรสัตี โดยมีความอิสระต่อการทาํหนา้ท่ี จึงเห็นสมควรใหก้าํหนดค่าตอบแทนประจาํปี 

2565 สาํหรบัผูส้อบบัญชีดังกล่าว เป็นเงินจาํนวน 1,200,000 บาท ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีดังกล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบัติ

หนา้ท่ีได ้ให ้บริษัท แกรนท ์ธอนตัน จาํกัด จัดหาผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตท่านอ่ืนของสาํนักงานทาํหนา้ท่ีตรวจสอบบญัชีและ

แสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรสัต ์AIMCG แทนผูส้อบบญัชีดงักล่าว ทัง้นี ้นางสาวกญัญาณัฐ ศรีรตันช์ชัวาลย ์ไดร้บั

การแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชีของกองทรสัต ์AIMCG ตัง้แต่ปี 2562 รวมระยะเวลาทัง้สิน้ 3 ปี 

 ทัง้นี ้เน่ืองจากวาระนี ้เป็นวาระแจง้เพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี ้

การลงมติ 

-ไม่ม-ี 

 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติขอ้เสนอเกี่ยวกับการชาํระค่าเช่าโครงการ พอรโ์ต้ ชิโน่ 
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ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  

กองทรสัต ์AIMCG ไดล้งทุนในสิทธิการเช่าในท่ีดินและอาคารบางส่วนและงานระบบ ในโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ ซึ่งเป็น

ศนูยก์ารคา้ประเภท Lifestyle Mall ตัง้อยู่ท่ีตาํบลนาดี อาํเภอเมืองสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร (“โครงการ พอรโ์ต้ ชิโน่“) 

ซึ่งมีรายละเอียดตามสญัญาเช่าท่ีดินและอาคาร0

1 (“ที่ดินและอาคารโครงการ พอรโ์ต้ ชิโน่”) ในการลงทุนในทรพัยสิ์นหลัก

ครัง้แรก ทัง้นี ้ในการลงทุนในท่ีดินและอาคารโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ ดงักล่าว กองทรสัต ์AIMCG ไดเ้ขา้ทาํสญัญาเช่าท่ีดินและ

อาคาร ซึ่งระยะเวลาการเช่าตามสญัญาสิน้สดุวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2592 รวมถึงสญัญาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการลงทนุในทรพัยสิ์น

หลกัครัง้แรกดงักล่าวกบับรษิัท ดี-แลนด ์พรอ็พเพอรต์ี ้จาํกดั (“ดี-แลนด”์) ซึ่งเป็นเจา้ของกรรมสิทธิ์ในท่ีดินและอาคารโครงการ 

พอรโ์ต ้ชิโน่ดงักล่าว ทัง้นี ้รายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการเขา้ลงทนุในปัจจบุนัของกองทรสัต ์AIMCG ในโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ 

ปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 2 

ภายหลังจากกองทรัสต ์AIMCG เข้าลงทุนในโครงการ พอรโ์ต้ ชิโน่ กองทรัสต์ AIMCG ได้จัดหาประโยชน์จาก

ทรพัยสิ์นหลกัดงักล่าวโดยการนาํทรพัยสิ์นหลกัออกใหเ้ช่าแก่ผูเ้ช่าพืน้ท่ี โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือสรา้งอตัราผลตอบแทนจากการ

ลงทุนในระดับท่ีดีและต่อเน่ืองในระยะยาวใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัต ์ทั้งนี ้ผูจ้ัดการกองทรสัตไ์ดก้าํหนดนโยบายและกลยุทธท่ี์

เหมาะสมในการบริหารจดัการทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์AIMCG เพ่ือสรา้งรายไดใ้นเชิงพาณิชยใ์หแ้ก่กองทรสัต ์AIMCG และ

ก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อผูถื้อหน่วยทรสัตโ์ดยรวม โดยลกัษณะของสญัญาเช่าพืน้ท่ีสาํหรบัการจดัหาประโยชนโ์ดยการให้

เช่าทรพัยสิ์นหลกัท่ีกองทรสัต ์AIMCG เขา้ลงทนุในโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ แบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภท ดงันี ้ 

สญัญาเช่าพืน้ท่ีประเภทท่ี 1 ไดแ้ก่ การใหเ้ช่าพืน้ท่ีแก่ผูเ้ช่าพืน้ท่ีรายย่อย โดยกองทรสัต ์AIMCG จะเขา้เป็นคู่สญัญา

กับผูเ้ช่าพืน้ท่ีโดยตรง ซึ่งรายไดแ้ละกระแสเงินสดท่ีกองทรสัต ์AIMCG จะไดร้บัจะประกอบดว้ย รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ 

รายเดือน ซึ่งสญัญาเช่าดงักล่าว ส่วนใหญ่เป็นสญัญาเช่ามาตรฐานโดยมีหลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขของสญัญาท่ีคลา้ยคลึงกัน 

โดยสญัญาเช่าส่วนใหญ่มีระยะเวลาประมาณ 3 ปี และมีอตัราค่าเช่ารายเดือนตลอดอายสุญัญาเช่า  

สญัญาเช่าพืน้ท่ีประเภทท่ี 2 ไดแ้ก่ การใหเ้ช่าพืน้ท่ีในส่วนพืน้ท่ีเช่ากลบัแก่ดี-แลนดซ์ึ่งเป็นเจา้ของทรพัยสิ์นเดิม อาทิ 

พืน้ท่ีเช่ารา้นคา้ขนาดเล็ก พืน้ท่ีเช่าท่ีมีสญัญาเช่าระยะสัน้ (ไม่เกิน 1 ปี) หรือพืน้ท่ีท่ีดาํเนินการหารายไดห้รือใหเ้ช่าเป็นรายวนั

ประเภทลานกิจกรรมเพ่ือการประชาสมัพนัธแ์ละการส่งเสริมการขาย ตลาดนดั ศูนยอ์าหาร รา้นอาหารและเคร่ืองดื่ม ท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงของสัญญาเช่าอย่างรวดเร็ว ทั้งนี ้การใหด้ี-แลนดซ์ึ่งเป็นเจา้ของทรพัยสิ์นเดิมเช่าพืน้ท่ีส่วนดงักล่าวกลบัไปเพ่ือ

บรหิารจดัการต่อนัน้ ทาํใหก้ารบรหิารจดัการพืน้ท่ีเช่าของกองทรสัต ์AIMCG มีความคล่องตวัและมีประสิทธิภาพมากขึน้ อีกทัง้

ยงัช่วยสนบัสนนุใหร้ายไดข้องกองทรสัต ์AIMCG มีความแน่นอนและสมํ่าเสมอ โดยสญัญาเช่าสาํหรบัพืน้ท่ีเช่ากลบัดงักล่าวจะ

มีระยะเวลา 3 ปีนบัตัง้แต่วนัท่ีกองทรสัต ์AIMCG เขา้ลงทุนในทรพัยสิ์นหลักครัง้แรก และใหสิ้ทธิกองทรสัต ์AIMCG ในการ

เรียกใหคู้่สญัญาต่ออายสุญัญาต่อไปอีกจนสิน้สดุระยะเวลาการลงทนุในโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ ทัง้นี ้สญัญาเช่าดงักล่าวมีอตัรา

 
 
1 สญัญาเช่าที่ดินและอาคาร ไดแ้ก่ (1) สญัญาเช่าที่ดินและอาคาร สาํหรบัโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ (โฉนดที่ดินเลขที่ 120935) ระหว่าง กองทรสัต ์กบั 

บริษัท ดี-แลนด ์พร็อพเพอรต์ี ้จาํกัด ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 (2) สัญญาเช่าที่ดินและอาคาร สาํหรบัโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ (โฉนดที่ดินเลขที่ 

117042) ระหว่าง กองทรสัต ์กับ บริษัท ดี-แลนด ์พร็อพเพอรต์ี ้จาํกัด ลงวนัที่ 5 กรกฎาคม 2562 และ (3) สัญญาเช่าที่ดินและอาคาร สาํหรบั

โครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ (โฉนดที่ดินเลขที่ 117043) ระหว่าง กองทรสัต ์กบั บริษัท ด-ีแลนด ์พรอ็พเพอรต์ี ้จาํกดั ลงวนัที่ 5 กรกฎาคม 2562  



หนา้ 6 
 

 

ค่าเช่ารายเดือนตามท่ีคู่สญัญาตกลงกนั โดยมีขอ้กาํหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามสญัญาเช่าพืน้ท่ี สาํหรบัโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ 

ฉบบัลงวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 (“สัญญาเช่าพืน้ทีโ่ครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่”) และ 

สญัญาเช่าพืน้ท่ีประเภทท่ี 3 ไดแ้ก่ การใหเ้ช่าพืน้ท่ีในส่วนท่ีไม่มีผูเ้ช่า ณ วนัท่ีกองทรสัต ์AIMCG ลงทุนในทรพัยสิ์น

หลกัครัง้แรกใหแ้ก่ดี-แลนด ์เป็นระยะเวลา 5 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีกองทรสัต ์AIMCG เขา้ลงทนุในทรพัยสิ์นหลกัครัง้แรก ในลกัษณะ

ของสญัญาเช่ามีกาํหนดระยะเวลา 3 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีกองทรสัต ์AIMCG เขา้ลงทุน และดี-แลนดใ์หค้าํมั่นว่าจะต่ออายกุารเช่า

อีก 2 ปี ทั้งนี ้สัญญาเช่าดังกล่าวมีอัตราค่าเช่ารายเดือนตามท่ีคู่สัญญาตกลงกัน ซึ่งรวมถึงการชาํระค่านํา้ ค่าไฟ ค่าภาษี

โรงเรือนและท่ีดิน และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับพืน้ท่ีในโครงการส่วนท่ียังไม่มีผู้เช่าดงักล่าวดว้ย โดยมี

ขอ้กาํหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามสญัญาเช่าพืน้ท่ี สาํหรบัโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ ฉบบัลงวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 (“สัญญาเช่า

พืน้ทีต่ามสัญญาตกลงกระทาํการโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่”) 

นอกจากนี ้ในการลงทนุของกองทรสัต ์AIMCG ในโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ ดี-แลนดไ์ดจ้ดัทาํขอ้ตกลงเก่ียวกบัการลงทุน

ของกองทรสัต ์AIMCG ในโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่1

2 ซึ่งประกอบดว้ยขอ้ตกลงเก่ียวกบัมาตรการลดความเส่ียงในการสญูเสียรายได้

ค่าเช่าและค่าบรกิารของกองทรสัต ์AIMCG (“ข้อตกลงเกี่ยวกับการลงทุนของกองทรัสต ์AIMCG ในโครงการ พอรโ์ต้ ชิ

โน่”) โดยดี-แลนดต์กลงชาํระค่าเช่าส่วนท่ีขาดจากค่าเช่าท่ีคาดการณใ์หแ้ก่กองทรสัต ์AIMCG ตัง้แต่วนัท่ีกองทรสัต ์AIMCG 

เขา้ลงทนุในโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่จนถึงวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2567 (“ค่าเช่าส่วนต่างโครงการ พอรโ์ต้ ชิโน่”) และการท่ีดี-แลนด์

ตกลงว่า ในระยะเวลา 5 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีกองทรสัต ์AIMCG เขา้ลงทุนในโครงการพอรโ์ต ้ชิโน่ หากพืน้ท่ีส่วนใดไม่มีผูเ้ช่าพืน้ท่ี 

ดี-แลนด ์และ/หรือ บุคคลท่ีดี-แลนดก์าํหนดตกลงจะเช่าพืน้ท่ีดงักล่าวจากกองทรสัต ์AIMCG โดยมีระยะเวลาการเช่าสิน้สดุไม่

เกินวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2567 โดยการจดัทาํสญัญาเช่ากับกองทรสัต ์AIMCG เป็นคราว ๆ ไป (รวมเรียกว่า “สัญญาเช่าพืน้ที่ใน

โครงการ พอรโ์ต้ ชิโน่ ที่ยังไม่มีผู้เช่าพืน้ที่”) (ทัง้นี ้สญัญาเช่าพืน้ท่ีโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ สญัญาเช่าพืน้ท่ีตามสญัญาตกลง

กระทาํการโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ และสัญญาเช่าพืน้ท่ีในโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ ท่ียังไม่มีผูเ้ช่าพืน้ท่ี รวมเรียกว่า “สัญญาเช่า

พืน้ทีแ่กด่ี-แลนด”์) 

นอกจากนี ้สาํหรบัโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังกล่าว ยังเป็นผลใหก้าร

ประกอบกิจการของรา้นคา้ประเภทต่าง ๆ ในโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ ไดร้บัผลกระทบจากการถกูสั่งปิดสถานท่ีหรือการจาํกดัเวลา

การเปิดใหบ้ริการตามประกาศและมาตรการของภาครฐัท่ีเก่ียวขอ้งในช่วงระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 18 มีนาคม 2563 เป็นตน้มา 

ปรากฏตามรายละเอียดมาตรการภาครฐัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปิดสถานท่ีหรือการจาํกดัเวลาการเปิดใหบ้ริการในสิ่งทีส่่งมาด้วย 

3 และเมื่อมีการผ่อนคลายใหส้ามารถเปิดดาํเนินกิจการได ้ ผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยท่ี์ไดร้บัการแต่งตัง้

จากผู้จัดการกองทรัสต ์ตอ้งดาํเนินการเพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรการทางสาธารณสุขต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงมาตรการในการเวน้

ระยะห่างทางสังคม ประกอบกับพฤติกรรมผู้ใช้บริการภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงมีจาํนวน

ผูใ้ชบ้ริการในโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ลดลง ส่งผลใหก้องทรสัตไ์ดร้บัรายไดท่ี้ลดลง ทัง้ในส่วนของสญัญาเช่าพืน้ท่ีประเภทท่ี 1 ซึ่ง

กองทรสัตใ์หเ้ช่าช่วงโดยตรงแก่ผูเ้ช่ารายย่อย และในส่วนของสญัญาเช่าพืน้ท่ีแก่ดี-แลนด ์โดยดี-แลนดต์อ้งรบัภาระเพ่ิมเติม

จากค่าเช่าท่ีตอ้งชาํระใหแ้ก่กองทรสัต ์AIMCG เน่ืองจากดี-แลนดไ์ดน้าํพืน้ท่ีบางส่วนท่ีดี-แลนดเ์ช่าช่วงจากกองทรสัต ์AIMCG 

 
 
2 โดยมีรายละเอียดข้อกําหนดและเง่ือนไขเป็นไปตามหนังสือ เร่ือง ข้อตกลงเกี่ยวกับการลงทุนของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่า

อสงัหาริมทรพัย ์เอไอเอ็ม คอมเมอรเ์ชียล โกรท ในโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน ่ระหว่าง กองทรสัต ์กบั ดี-แลนด ์ลงวนัที่ 5 กรกฎาคม 2562 
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ไปจดัหาประโยชนโ์ดยการใหเ้ช่าช่วงพืน้ท่ีดงักล่าวแก่ผูเ้ช่ารายย่อย ดี-แลนดจ์ึงตอ้งรบัภาระค่าเช่าเพ่ิมเติมจากการท่ีผูเ้ช่าราย

ย่อยบางรายขอลดค่าเช่า และ/หรือ เลิกเช่าหรือยุติกิจการ ในขณะท่ีดี-แลนดย์งัคงตอ้งชาํระค่าเช่าใหก้องทรสัต ์AIMCG ใน

อตัราค่าเช่าตามท่ีกาํหนดในสญัญา นอกจากนี ้สาํหรบัค่าเช่าส่วนต่างโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ ดี-แลนดย์งัคงตอ้งชดเชยใหแ้ก่

กองทรสัต ์AIMCG โดยการชาํระเงินส่วนท่ีขาดจากค่าเช่าท่ีคาดการณซ์ึ่งมีจาํนวนมากขึน้แปรผนัตามจาํนวนผูเ้ช่ารายยอ่ยท่ีขอ

ลดค่าเช่า และ/หรือ มีความจาํเป็นตอ้งเลิกเช่าหรือยตุิกิจการ ภาระดงักล่าวจึงส่งผลต่อความสามารถของดี-แลนดใ์นการชาํระ

ค่าเช่าและค่าเช่าส่วนต่างโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ใหแ้ก่กองทรสัต ์AIMCG โดยดี-แลนดไ์ม่สามารถชาํระค่าเช่าและค่าเชา่ส่วนตา่ง

โครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ไดค้รบถว้นตามสญัญาในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมา รวมถึงค่าเช่าและค่าเช่าส่วนต่างโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่

สาํหรับระยะเวลาในอนาคต เน่ืองจากผลกระทบต่อเน่ืองจากวิกฤตการณ์โรคโควิด-19 โดยหนีค้่าเช่าและค่าเช่าส่วนต่าง

โครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ท่ีคา้งชาํระของดี-แลนดต์ามสญัญาเช่าพืน้ท่ีแก่ดี-แลนด ์และขอ้ตกลงเก่ียวกับการลงทุนของกองทรสัต ์

AIMCG ในโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ จนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีเป็นจาํนวน 46,673,772.49 บาท (ส่ีสิบหกลา้นหกแสนเจ็ด

หมื่นสามพนัเจ็ดรอ้ยเจด็สิบสองบาทส่ีสิบเกา้สตางค)์ 

ทัง้นี ้ตัง้แต่ปี 2563 เป็นตน้มา ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดด้าํเนินการตดิตามทวงถามใหด้ี-แลนดช์าํระค่าเชา่และคา่เช่าส่วน

ต่างโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ท่ีคา้งชาํระมาโดยตลอด จนกระทั่งดี-แลนดไ์ดม้ีหนังสือลงวันท่ี 15 มีนาคม 2565 เร่ือง ข้อเสนอ

เก่ียวกบัการชาํระค่าเชา่โครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ ถึงผูจ้ดัการกองทรสัต ์เพ่ือแจง้ความประสงคข์อเสนอแผนการชาํระหนีค้งคา้งของ

โครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ รวมถึงค่าเช่าและค่าเช่าส่วนต่างโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่สาํหรบัระยะเวลาในอนาคต (“ข้อเสนอของดี-

แลนด”์) โดยมีรายละเอียดขอ้เสนอท่ีเป็นสาระสาํคญัสรุปไดด้งันี ้

ข้อเสนอของดี-แลนด ์

1) สาํหรบัหนีค้งคา้งจาํนวน 46,673,772.49 บาท (ส่ีสิบหกลา้นหกแสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดรอ้ยเจ็ดสิบสอง

บาทส่ีสิบเกา้สตางค)์ (“หนีค้งค้างของดี-แลนด”์) ดี-แลนดข์อเสนอชาํระหนีค้งคา้งของด-ีแลนดส่์วนหน่ึงโดยการใหก้องทรสัต ์

AIMCG เช่าท่ีดินและอาคารโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ เป็นระยะเวลา 5 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีสญัญาเช่าท่ีดินและอาคารดงักล่าวสิน้สดุ

ลง 2

3 โดยท่ีกองทรสัต ์AIMCG ไม่ตอ้งชาํระค่าเช่าและค่าใชจ้่ายใด ๆ สาํหรบัระยะเวลาการเช่าเพ่ิมเติมดงักล่าว โดยถือว่าเป็น

การตีใชห้นีค้งคา้งของด-ีแลนดจ์าํนวน 32,000,000 บาท (สามสิบสองลา้นบาทถว้น) ซึ่งเป็นจาํนวนเท่ากบัราคาประเมินสิทธิ

การเช่าท่ีตํ่ากว่าจากผูป้ระเมินมลูค่าทรพัยสิ์น 2 ราย ท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. และหนีค้งคา้งของดี-แลนด์

จาํนวนดงักล่าวจะระงบัไปเมื่อกองทรสัต ์AIMCG และดี-แลนดไ์ดเ้ขา้ทาํสญัญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และ/หรือ ดาํเนินการใด ๆ 

เพ่ือให้กองทรัสต ์AIMCG เช่าท่ีดินและอาคารโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ ตามข้อเสนอของดี-แลนดด์ังกล่าว เพ่ือให้กองทรสัต ์

AIMCG มีสิทธิต่าง ๆ และสามารถลงทุนและจัดหาประโยชนใ์นโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ไดใ้นลักษณะท่ีกองทรสัต ์AIMCG ได้

ลงทนุและจดัหาประโยชนใ์นโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ อยู่ในปัจจบุนั  

นอกจากนี ้สาํหรบัหนีค้งคา้งของดี-แลนดส่์วนท่ีเหลือ จาํนวน 14,673,772.49 บาท (สิบส่ีลา้นหกแสนเจ็ดหมื่นสามพนั

เจ็ดรอ้ยเจ็ดสิบสองบาทส่ีสิบเกา้สตางค)์ ดี-แลนดข์อใหก้องทรสัตป์ลดหนีค้งคา้งของด-ีแลนดส่์วนท่ีเหลือดงักล่าวเมื่อดี-แลนดไ์ด้

ชาํระค่าเช่าและค่าเช่าส่วนต่างโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ ตามขอ้ 2) อย่างถกูตอ้งครบถว้น อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีดี-แลนดผิ์ดนดัหรือ

มิไดช้าํระค่าเช่าและค่าเช่าส่วนต่างโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ ตามขอ้ 2) อย่างถูกตอ้งครบถว้น ไม่ว่าในงวดหน่ึงงวดใด ดี-แลนด์

 
 
3 ระยะเวลาตามสญัญาเช่าทีด่ินและอาคาร จะสิน้สดุลงในวนัที่ 4 กรกฎาคม 2592 
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ยินยอมใหก้องทรสัต ์AIMCG เรียกใหด้ี-แลนดช์าํระหนีค้งคา้งของดี-แลนดส่์วนท่ีเหลือ จาํนวน 14,673,772.49 บาท (สิบส่ีลา้น

หกแสนเจ็ดหมื่นสามพนัเจ็ดรอ้ยเจ็ดสิบสองบาทส่ีสิบเกา้สตางค)์ ไดท้นัที  

2) สาํหรบัค่าเช่าภายใตส้ญัญาเช่าพืน้ท่ีแก่ดี-แลนด ์รวมถึงค่าเช่าส่วนต่างโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ ตามขอ้ตกลง

เก่ียวกบัการลงทนุของกองทรสัต ์AIMCG ในโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ ท่ีมีกาํหนดชาํระตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2565 ดี-แลนดเ์สนอ

ขอ้ผ่อนผนัเก่ียวกบัการชาํระค่าเช่าและค่าเช่าส่วนต่างโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ ดงักล่าว ดงัตอ่ไปนี ้

ค่าเช่าตามสญัญาเช่าพืน้ท่ีแก่ดี-แลนด ์

ระยะเวลา ข้อเสนอของด-ีแลนด ์

1 ม.ค. 2565 – 4 ก.ค. 2567 ด-ีแลนดข์อชาํระค่าเช่าในอตัรา 1,500,000 บาทต่อเดือน 

หมายเหตุ จะใชจ้าํนวนค่าเช่าที่ขอผ่อนผนัตามขอ้นีใ้นการคาํนวณค่าเช่า

ส่วนต่างตามตารางดา้นล่าง 

5 ก.ค. 2567 เป็นตน้ไป ดี-แลนดต์กลงชาํระค่าเช่าตามอัตราในสัญญาเช่าพืน้ท่ีแก่ดี-

แลนด ์

หมายเหต ุกาํหนดระยะเวลาในการชาํระค่าเช่า วิธีการชาํระค่าเช่า และเงื่อนไขอืน่ ๆ นอกเหนือจาก

ขอ้เสนอตามตารางขา้งตน้ ใหย้งัคงเป็นไปตามทีก่าํหนดในสญัญาเช่าพืน้ทีแ่ก่ด-ีแลนด ์

ค่าเช่าส่วนต่างโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ ตามขอ้ตกลงเก่ียวกบัการลงทนุของกองทรสัต ์AIMCG ในโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ 

ระยะเวลา ข้อเสนอของดี-แลนด ์

1 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 ดี-แลนดข์อหยุดพักชาํระค่าเช่าส่วนต่างโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่  

ท่ีจะเกิดขึน้และถึงกาํหนดในช่วงระยะเวลานี ้และด-ีแลนดจ์ะขอ

เริ่มชาํระค่าเช่าส่วนต่างโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ สาํหรบัระยะเวลา

ดังกล่าวตามจาํนวนท่ีจะไดร้บัแจง้จากกองทรสัต ์AIMCG โดย

ขอแบ่งชาํระเป็นรายเดือนเป็นระยะเวลา 36 งวดจนครบเต็ม

จาํนวน เริ่มตน้ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2566  

1 ม.ค. 2566 – 4 ก.ค. 2567 ดี-แลนดจ์ะชาํระค่าเช่าส่วนต่างโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ สาํหรับ

ระยะเวลาดังกล่าวตามจํานวนท่ีจะไดร้ับแจ้งจากกองทรัสต์ 

AIMCG โดยขอแบ่งชาํระเป็นรายเดือนเป็นระยะเวลา 36 งวด

จนครบเต็มจาํนวน โดยเริ่มชาํระงวดแรกทนัที 

หมายเหตุ กาํหนดระยะเวลาและวิธีการชาํระค่าเช่าส่วนต่างโครงการ พอร์โต ้ชิโน่ และเงื่อนไขอื่น ๆ 

นอกเหนือจากขอ้เสนอตามตารางขา้งตน้ ใหย้งัคงเป็นไปตามทีก่าํหนดในขอ้ตกลงเกี่ยวกบัการลงทุน

ของกองทรสัต ์AIMCG ในโครงการ พอร์โต ้ชิโน่ 
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3) ดี-แลนดต์กลงจะไม่อา้งเหตุสดุวิสยั และ/หรือ เหตุอ่ืนใดอนัเก่ียวกับหรือเน่ืองมาจากสถานการณก์ารแพร่

ระบาดของโรคโควิด-19 หรือเหตุใด ๆ เพ่ือขอผ่อนผนัหรือไม่ปฏิบตัิตามหนา้ท่ีในการชาํระค่าเช่าและค่าเช่าส่วนต่างโครงการ 

พอรโ์ต ้ชิโน่ตามขอ้เสนอดงักล่าวอีก  

ในการนี ้ดี-แลนดต์กลงรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายอนัเก่ียวเน่ืองกบัการดาํเนินการตามขอ้เสนอของดี-แลนด ์ซึ่งรวมถึงแต่ไม่

จาํกัดเพียง ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินการจดัประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์AIMCG และค่าท่ีปรกึษาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

และจาํเป็นในการดาํเนินการจัดประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์AIMCG ดว้ย ไม่ว่าผูถื้อหน่วยทรสัตม์ีมติอนุมัติการ

ดาํเนินการต่าง ๆ ตามขอ้เสนอของดี-แลนดห์รือไม่ 

ทัง้นี ้หลงัจากไดร้บัขอ้เสนอของดี-แลนด ์ผูจ้ดัการกองทรสัตย์งัไดเ้ขา้เจรจากบัดี-แลนดอี์กหลายคราวเพ่ือใหพิ้จารณา

ขอ้เสนอของดี-แลนดอ์ย่างถ่ีถว้นอีกครัง้ รวมถึงพิจารณาทางเลือกอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมโดยคาํนึงถึงเสถียรภาพของผลการดาํเนินงาน

ของกองทรสัต ์AIMCG ในระยะยาวรวมถงึผลประโยชนข์องผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ป็นสาํคญั เพ่ือใหก้ระทบต่อผลประโยชนข์องผูถื้อ

หน่วยทรสัตห์รือกระทบต่อผลประโยชนข์องผูถื้อหน่วยทรัสตน์อ้ยท่ีสุด และในระหว่างท่ียังไม่ไดข้อ้สรุปเก่ียวกับการอนุมัติ

ขอ้เสนอของดี-แลนด ์ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดม้ีการทวงถามใหด้ี-แลนดช์าํระค่าเช่ามาตามปกติ ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยทรสัตม์ี

มติอนุมตัิขอ้เสนอเก่ียวกับการชาํระค่าเช่าโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ ภายใตเ้งื่อนไขตามขอ้เสนอของดี-แลนด ์กองทรสัต ์AIMCG 

จะดาํเนินการจดัทาํบนัทึกขอ้ตกลงเก่ียวกับการชาํระค่าเช่าโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ และหนงัสือผ่อนผนัการชาํระค่าเช่าโครงการ 

พอรโ์ต ้ชิโน่ (“บันทกึข้อตกลงและหนังสือผ่อนผันของโครงการ พอรโ์ต้ ชิโน่”) 

นอกจากนี้ สาํหรับข้อเสนอของดี-แลนด ์ซึ่งดี-แลนด์ขอเสนอชาํระหนี้คงค้างของดี-แลนด์ส่วนหน่ึงโดยการให้

กองทรสัต ์AIMCG เช่าท่ีดินและอาคารโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่เป็นระยะเวลา 5 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีระยะเวลาตามสญัญาเช่าท่ีดิน

และอาคารสิน้สุดลง 3

4 โดยท่ีกองทรัสต ์AIMCG ไม่ตอ้งชาํระค่าเช่าและค่าใช้จ่ายใด ๆ สาํหรับระยะเวลาการเช่าเพ่ิมเติม

ดงักล่าว โดยถือว่าเป็นการตีใชห้นีค้งคา้งของดี-แลนด ์ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ (“สิทธิการเช่าเพิ่มเติมในโครงการ พอรโต้ ชิ

โน่”) นัน้ เน่ืองจากขอ้เสนอดงักล่าวเก่ียวขอ้งกบัการลงทนุเพ่ิมเตมิในทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัต ์AIMCG และอาจพิจารณาได้

ว่านาํไปสู่การไดม้าซึ่งทรพัยสิ์นหลักของกองทรสัต ์AIMCG ซึ่งประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกับหลักทรพัยแ์ละตลาด

หลักทรพัย ์ท่ี สร. 26/2555 เร่ือง ขอ้กาํหนดเก่ียวกับรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตัง้ทรสัตข์องทรสัตเ์พ่ือการลงทุนใน

อสงัหารมิทรพัย ์(“ประกาศ ที ่สร. 26/2555”) และสญัญาก่อตัง้ทรสัตข์องกองทรสัต ์AIMCG ไดก้าํหนดใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์

ตอ้งจัดใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูท่ีถูกตอ้งเพ่ือประกอบการตัดสินใจของผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ก่ียวกับขอ้เสนอดังกล่าว เช่น ความ

สมเหตุสมผลและใชร้าคาท่ีเป็นธรรม การประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นหลกั เป็นตน้ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ึงไดจ้ดัใหม้ีบริษัทประเมิน

มูลค่าทรพัยสิ์น 2 รายซึ่งเป็นผูป้ระเมินมลูค่าทรพัยสิ์นท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. ไดแ้ก่ บริษัท ซิมส ์พร็อพ

เพอรต์ี ้คอนซลัแทนท ์จาํกดั และ บรษิัท แกรนด ์แอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกดั เพ่ือประเมินมลูค่าสิทธิการเช่าเพ่ิมเตมิในโครงการ 

พอรโ์ต ้ชิโน่ดงักล่าว โดยผูป้ระเมินมลูค่าทรพัยสิ์นทัง้ 2 รายเลือกใชว้ิธีคิดลดจากรายได ้(Income Approach) ในการประเมิน

มลูค่า ซึ่งมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

 
 
4 ระยะเวลาตามสญัญาเช่าทีด่ินและอาคาร จะสิน้สดุลงในวนัที่ 4 กรกฎาคม 2592 
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 ราคาประเมิน (ล้านบาท) 

บริษัท ซิมส ์พร็อพเพอรต์ี ้คอนซัลแทนท ์จาํกดั1 32.0 

บริษัท แกรนด ์แอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกดั2 37.0 

หมายเหตุ  1ราคาประเมินมูลค่าอสงัหาริมทรพัย์ของบริษัท ซิมส ์พร็อพเพอร์ตี ้คอนซลัแทนท ์จาํกดั ตามรายงานการประเมิน

มูลค่าอสงัหาริมทรพัย์ ฉบบัลงวนัที ่1 มีนาคม 2565 (ราคา ณ วนัที ่1 มกราคม 2565) 

  2ราคาประเมินมูลค่าอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด ตามรายงานการประเมิน

มูลค่าอสงัหาริมทรพัย์ ฉบบัลงวนัที ่15 มีนาคม 2565 (ราคา ณ วนัที ่1 มกราคม 2565) 

โดยรายละเอียดความเห็นของผูป้ระเมินมลูค่าทรพัยสิ์น ปรากฏในสิ่งทีส่่งมาด้วย 4  

นอกจากนี ้ผูจ้ัดการกองทรสัตไ์ดจ้ดัใหม้ีท่ีปรกึษาทางการเงิน เพ่ือจัดทาํรายงานความเห็นท่ีปรึกษาทางการเงินใน

เร่ืองขอ้เสนอของด-ีแลนดด์งักล่าวดว้ย  โดยรายละเอียดความเห็นของท่ีปรกึษาทางการเงิน ปรากฏในสิ่งทีส่่งมาด้วย 5  

ทั้งนี ้เมื่อพิจารณาว่าการไดม้าซึ่งสิทธิการเช่าเพ่ิมเติมในโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ เป็นการไดม้าซึ่งทรพัยสิ์นหลักของ

กองทรสัต ์AIMCG ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ ซึ่งรายการดังกล่าวมีมูลค่า 32,000,000 บาท (สามสิบสองลา้นบาทถว้น) เมื่อนาํมา

คาํนวณขนาดของรายการตามท่ีกาํหนดในประกาศ ท่ี สร. 26/2555 และสัญญาก่อตัง้ทรสัตข์องกองทรสัต ์AIMCG พบว่ามี

ขนาดของรายการไดม้าซึ่งทรพัยสิ์นตามเกณฑม์ูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนเท่ากับรอ้ยละ 0.96 ของมูลค่าทรพัยสิ์นรวมของ

กองทรสัต ์(ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 มลูค่าทรพัยสิ์นรวมของกองทรสัต ์เท่ากบั 3,344,135,387 บาท (สามพนัสามรอ้ยส่ีสิบส่ี

ลา้นหน่ึงแสนสามหมื่นหา้พนัสามรอ้ยแปดสิบเจ็ดบาท)) ซึ่งมิตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากท่ีประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์

ในการเขา้ทาํรายการดงักล่าว 

อย่างไรก็ดี ผู้จัดการกองทรัสตเ์ห็นว่าการเขา้ทาํรายการดังกล่าวซึ่งเป็นการไดม้าซึ่งทรัพยสิ์นหลกัของกองทรสัต ์

AIMCG เป็นส่วนหน่ึงของข้อเสนอในการปรับโครงสรา้งการชาํระหนีข้องดี-แลนดท่ี์มีต่อกองทรัสต ์AIMCG ซึ่งเป็นการทาํ

ธุรกรรมท่ีสาํคญัของกองทรสัต ์AIMCG ดงันัน้ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ึงเห็นว่าการไดม้าซึ่งสิทธิการเช่าเพ่ิมเติมในโครงการ พอรโ์ต ้

ชิโน่ดังกล่าวควรท่ีจะเสนอไปพรอ้มกับข้อเสนอของดี-แลนดเ์ก่ียวกับการชําระค่าเช่าโครงการ พอรโ์ต้ ชิโน่ เพ่ือให้ผู้ถือ

หน่วยทรสัตพิ์จารณาดว้ย แต่เน่ืองจากขนาดรายการของการไดม้าซึ่งสิทธิการเช่าเพ่ิมเติมในโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ นัน้ มีมลูค่า

ไม่ถึงรอ้ยละ 30 ของมลูค่าทรพัยสิ์นรวมของกองทรสัต ์จึงมิตอ้งไดร้บัมติของท่ีประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตด์ว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ย

กว่าสามในส่ีของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง การอนมุตัิในวาระนีจ้ึงตอ้งไดร้บัการ

อนุมตัิจากท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัตด์ว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์มาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน ทัง้นี ้สารสนเทศการไดม้าซึ่งทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์AIMCG ในสิทธิการเช่าเพ่ิมเติมในโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ 

เป็นไปตามท่ีปรากฏในสิ่งทีส่่งมาด้วย 6        

ผูจ้ัดการกองทรสัตไ์ดพิ้จารณาขอ้เสนอของดี-แลนด ์ประกอบกับขอ้กาํหนดและเงื่อนไขตามสัญญาเช่าพืน้ท่ีแก่ดี-

แลนด ์ขอ้ตกลงเก่ียวกับการลงทุนของกองทรสัต ์AIMCG ในโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ ตลอดจนสญัญาโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่อ่ืน ๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้ง แลว้เห็นว่าขอ้เสนอของดี-แลนดด์ังกล่าวเป็นการดาํเนินการท่ีมีนัยสาํคัญ ทั้งในดา้นการจัดการกองทรสัต ์การ

ดาํเนินธุรกิจ รวมถึงผลตอบแทนของกองทรสัต ์และเห็นว่าเป็นเร่ืองท่ีผูถื้อหน่วยทรสัตค์วรเป็นผูพิ้จารณาตดัสินแนวทางท่ีจะ

เป็นประโยชนส์งูสดุต่อผูถื้อหน่วยทรสัตเ์อง ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ึงพิจารณาเห็นควรใหน้าํขอ้เสนอของดี-แลนด ์เสนอต่อท่ีประชมุ
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ผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์AIMCG เพ่ือพิจารณาอนุมตัิเก่ียวกับการดาํเนินการตามขอ้เสนอของดี-แลนดด์งักล่าว โดยมี

รายละเอียดตามท่ีเสนอ  

นอกจากนี ้เพ่ือรกัษาผลประโยชนข์องผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ละกองทรสัต ์AIMCG ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ึงขอเสนอใหผู้ถื้อ

หน่วยทรสัตพิ์จารณาอนมุตัิมอบอาํนาจใหผู้จ้ดัการกองทรสัต ์และ/หรือ ทรสัตี เป็นผูม้ีอาํนาจในการดาํเนินการดงัต่อไปนี ้

1) เจรจา จัดทาํ ลงนาม ส่งมอบ ขอความยินยอม และ/หรือ แกไ้ขเปล่ียนแปลงรายละเอียดหรือเงื่อนไขของ

สญัญา บนัทึกขอ้ตกลง หนงัสือ เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงแต่ไม่จาํกัดเพียงบนัทึกขอ้ตกลงและหนงัสือผ่อนผันของโครงการ 

พอรโ์ต ้ชิโน่ และกาํหนดรูปแบบการดาํเนินการ เพ่ือใหส้อดคลอ้งและใหอ้ยู่ภายใตก้รอบท่ีผูถื้อหน่วยทรัสตอ์นุมัติเก่ียวกับ

ขอ้เสนอของดี-แลนด ์รวมทัง้ดาํเนินการติดต่อกับสาํนกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการหรือ

องคก์รของรฐั หรือบคุคลใด ๆ เพ่ือการดงักล่าว เป็นตน้ และ 

2) ดาํเนินการอ่ืนใดอนัจาํเป็นหรือเก่ียวเน่ืองกบัการดงักล่าวขา้งตน้ทุกประการเพ่ือใหก้ารดาํเนินการดงักล่าว

ประสบผลสาํเร็จ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรือ ถอดถอนผูร้บัมอบอาํนาจช่วงในการดาํเนินการดังกล่าวขา้งตน้ เพ่ือใหก้าร

ดาํเนินการดงักล่าวประสบผลสาํเรจ็ 

ความเหน็ของผู้จดัการกองทรัสต ์

 ผู้จัดการกองทรัสตไ์ดพิ้จารณาผลท่ีอาจเกิดขึน้ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยทรัสตพิ์จารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติข้อเสนอ

เก่ียวกบัการชาํระค่าเช่าโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ ตามขอ้เสนอของดี-แลนด ์ดงัตอ่ไปนี ้

1) ผลกรณีทีผู้่ถือหน่วยทรัสตพ์ิจารณาอนุมัตขิ้อเสนอเกี่ยวกับการชาํระค่าเช่าทรัพยส์ินของโครงการ 

พอรโ์ต้ ชิโน่ ตามข้อเสนอของดี-แลนด ์

• กองทรสัต ์AIMCG จะมีแผนการรบัชาํระหนีค้งคา้งของดี-แลนดต์ัง้แต่ปี 2563 ท่ีชดัเจนและเปิดเผย

กบันกัลงทนุในวงกวา้ง ซึ่งจะเป็นประโยชนก์บักองทรสัตใ์นแง่การตดิตามการชาํระหนีท่ี้เกิดขึน้ และ

สรา้งแรงจงูใจกบัดี-แลนด ์ใหป้ฏิบตัิตามแผน ซึ่งแนวทางดงักล่าวนี ้กองทรสัต ์AIMCG จะยงัคงมดี-ี

แลนดเ์ป็นผูเ้ช่าพืน้ท่ีของกองทรสัต ์AIMCG ในระยะยาว ซึ่งสามารถสรา้งรายไดใ้หแ้ก่กองทรสัต ์

AIMCG ไดต้่อไป นอกจากนี ้ยงัเป็นการหลีกเล่ียงการฟ้องรอ้งบงัคบัคดี และการยกเลิกสญัญาเช่า

พืน้ท่ีแก่ดี-แลนดก์่อนครบกาํหนด ทาํใหส้ญัญาเช่าพืน้ท่ีของดี-แลนดย์งัมีผลบงัคบัใชต้่อไป โดยไม่

ตอ้งดาํเนินการหาผูเ้ชา่รายใหม่เพ่ือจดัหาผลประโยชนใ์นพืน้ท่ีดงักล่าวแทนดี-แลนด ์

• กองทรสัต ์AIMCG จะไดร้บัสิทธิในการเช่าท่ีดินและอาคารโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ เป็นระยะเวลา

เพ่ิมเติม 5 ปี นับตัง้แต่วันท่ีสัญญาเช่าท่ีดินและอาคารดงักล่าวสิน้สุดลงซึ่งคิดเป็นมูลค่าประเมิน

ประมาณ 32,000,000 บาท (สามสิบสองล้านบาทถ้วน) เพ่ือเป็นการชําระหนี้ท่ีคงค้างรวม 

46,673,772.49 บาท (ส่ีสิบหกลา้นหกแสนเจ็ดหมื่นสามพนัเจด็รอ้ยเจ็ดสิบสองบาทส่ีสิบเกา้สตางค)์ 
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• ในส่วนค่าเช่าส่วนท่ีคา้งภายหลงัการรบัชาํระหนีด้งักล่าวขา้งตน้ จาํนวน 14,673,772.49 บาท (สิบส่ี

ลา้นหกแสนเจ็ดหมื่นสามพนัเจ็ดรอ้ยเจ็ดสิบสองบาทส่ีสิบเกา้สตางค)์ กองทรสัตจ์ะตอ้งปลดหนีค้ง

คา้งในส่วนนี ้เมื่อดี-แลนดไ์ดช้าํระค่าเช่าและค่าเช่าส่วนต่างโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ ตามแผนผ่อน

ชาํระท่ีไดร้บัอนมุตัิอย่างถกูตอ้งครบถว้น  

• อย่างไรก็ตามภายหลังจากท่ีไดร้ับอนุมัติและเข้าทาํสัญญาท่ีเก่ียวข้องทั้งหมดครบถ้วนแลว้นั้น 

กองทรสัต ์AIMCG ยังคงมีความเส่ียงในส่วนท่ีดี-แลนดเ์องอาจไม่สามารถปฏิบัติตามขอ้ตกลงท่ี

ไดร้บัอนุมตัินีไ้ดท้ัง้หมด ซึ่งในกรณีนี ้ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะยงัคงมีสิทธิและหนา้ท่ีในการดาํเนินการ

ใด ๆ ตามท่ีระบไุวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์สญัญาเช่าพืน้ท่ีแก่ด-ีแลนด ์ขอ้ตกลงเก่ียวกบัการลงทนุของ

กองทรสัต ์AIMCG ในโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ และสญัญาอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง ซึ่งอาจรวมถึงการพิจารณา

ใชสิ้ทธิทางกฎหมายโดยการฟ้องรอ้งต่อดี-แลนดใ์นการเรียกรอ้งค่าเช่า เบีย้ปรบั ดอกเบีย้ผิดนัด 

และ/หรือ ค่าเสียหายอ่ืน ๆ และ/หรือ เงินอ่ืนใดท่ีกองทรสัต ์AIMCG มีหรือจะมีสิทธิเรียกรอ้งจากด-ี

แลนด ์และ/หรือ บอกเลิกสัญญาเช่าพืน้ท่ีแก่ดี-แลนด ์และ/หรือ ขอ้ตกลงเก่ียวกับการลงทุนของ

กองทรสัต ์AIMCG ในโครงการ พอรโ์ต ้ชโิน่ไดต้่อไป 

2) ผลกรณีที่ผู้ถือหน่วยทรัสตพ์ิจารณาไม่อนุมัติข้อเสนอเกี่ยวกับการชําระค่าเช่าโครงการ พอรโ์ต้ ชิ

โน่ ตามข้อเสนอของดี-แลนด ์

• กองทรสัต ์AIMCG ยงัคงมีสิทธิเรียกรอ้งใหด้-ีแลนด ์ชาํระค่าเช่าและค่าเช่าส่วนต่างโครงการ พอรโ์ต ้

ชิโน่ ตามสัญญาเช่าพืน้ท่ีแก่ดี-แลนดแ์ละข้อตกลงเก่ียวกับการลงทุนของกองทรัสต ์AIMCG ใน

โครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ท่ีเก่ียวข้อง และในกรณีท่ีดี-แลนดไ์ม่ชาํระค่าเช่า ค่าเช่าส่วนต่างโครงการ  

พอรโ์ต ้ชิโน่ และเงินจาํนวนอ่ืนใด กองทรสัต ์AIMCG สามารถบงัคบัตามสิทธิเรียกรอ้งใหด้ี-แลนด์

ชาํระค่าเช่า ค่าเช่าส่วนต่างโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ หรือค่าเสียหายใด ๆ ใหแ้ก่กองทรสัต ์AIMCG  

• ผูจ้ดัการกองทรสัตย์งัคงมีสิทธิและหนา้ท่ีในการติดตามทวงถามใหด้ี-แลนดช์าํระค่าเช่าและค่าเช่า

ส่วนต่างโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ตามสญัญาเช่าพืน้ท่ีแก่ดี-แลนดแ์ละขอ้ตกลงเก่ียวกับการลงทุนของ

กองทรสัต ์AIMCG ในโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ต่อไป ซึ่งรวมถึงการพิจารณาใชสิ้ทธิทางกฎหมายโดย

การฟ้องรอ้งต่อดี-แลนดใ์นการเรียกรอ้งค่าเช่า ค่าเช่าส่วนต่างโครงการ พอรโ์ต้ ชิโน่ เบีย้ปรับ 

ดอกเบีย้ผิดนดั และ/หรือ ค่าเสียหายอ่ืน ๆ และ/หรือ เงินอ่ืนใดท่ีกองทรสัต ์AIMCG มีหรือจะมีสิทธิ

เรียกรอ้ง รวมถึงการยกเลิกสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งก่อนกาํหนดดว้ย ซึ่งผูจ้ัดการกองทรสัตไ์ม่สามารถ

คาดการณร์ะยะเวลาในการดาํเนินการได ้

• กรณีท่ีผูจ้ดัการกองทรสัตจ์าํเป็นตอ้งพิจารณาใชสิ้ทธิทางกฎหมายโดยการฟ้องรอ้งต่อดี-แลนดเ์พ่ือ

เรียกรอ้งค่าเช่า ค่าเช่าส่วนต่างโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ เบีย้ปรบั ดอกเบีย้ผิดนดั และ/หรือ ค่าเสียหาย

อ่ืน ๆ และ/หรือเงินอ่ืนใดท่ีกองทรัสต ์AIMCG มีหรือจะมีสิทธิเรียกรอ้ง อาจมีค่าใช้จ่ายในการ
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ดาํเนินการสูงและไม่สามารถคาดการณ์ระยะเวลาในการดาํเนินการได ้ซึ่งกองทรัสต์ AIMCG 

อาจจะไม่ไดร้บัค่าเช่า และ/หรือ ค่าเช่าส่วนต่างโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ ในช่วงท่ีดาํเนินการฟ้องรอ้ง  

• กรณีท่ีมีการฟ้องรอ้งดาํเนินคดี ในช่วงระหว่างการฟ้องรอ้งดาํเนินคดี กองทรสัต ์AIMCG อาจไม่

สามารถดาํเนินการจดัหาผลประโยชนจ์ากพืน้ท่ีในโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ ไดจ้นกว่ากระบวนการทาง

กฎหมายจะสิน้สุดลง นอกจากนี ้ในกรณีท่ีกองทรสัต ์AIMCG ใชสิ้ทธิในการบอกเลิกสัญญาเช่า

พืน้ท่ีแก่ดี-แลนด ์และ/หรือ ขอ้ตกลงเก่ียวกับการลงทุนของกองทรสัตใ์นโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ อาจ

เป็นเหตุใหก้องทรสัต ์AIMCG ไม่ไดร้บัค่าเช่าจากพืน้ท่ีโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ และ/หรือ ค่าเช่าส่วน

ต่างโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ ในช่วงระยะเวลาท่ียงัไม่สามารถหาผูเ้ชา่รายใหม่มาทดแทนได ้ซึ่งส่งผลให้

รายไดจ้ากการจดัหาผลประโยชนข์องกองทรสัต ์AIMCG และความสามารถในการจ่ายเงินปันผล

ลดลง  

ความเหน็ของทรัสต ี  

ทรัสตีเห็นว่าการเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสตพิ์จารณาในวาระนีไ้ม่ขัดกับสัญญาก่อตั้งทรัสต ์เกณฑ์และ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งจึงเห็นควรใหน้าํขอ้เสนอเก่ียวกบัการชาํระค่าเช่าโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ดงักล่าวใหท่ี้ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต์

ไดพิ้จารณา โดยท่ีสิทธิการเช่าเพ่ิมเติมในโครงการ พอรโต ้ชิโน่ เป็นระยะเวลา 5 ปีนัน้ ถือเป็นรายการท่ีเก่ียวขอ้งกับการไดม้า

ซึ่งทรพัยสิ์นหลักของกองทรสัต ์จึงขอใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตโ์ปรดศึกษาขอ้มลูจากสรุปรายงานการประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นของ

บริษัทประเมินมลูค่าทรพัยสิ์น ทัง้ 2 รายและรายงานความเห็นท่ีปรกึษาทางการเงิน และขอ้มลูอ่ืนๆ ซึ่งผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดม้ี

การเปิดเผยขอ้มลูรายละเอียดตามท่ีปรากฎในหนงัสือฉบบันีแ้ลว้ 

การลงมต ิ

 วาระนีต้อ้งไดร้บัมติอนุมัติจากท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต ์ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ามติเสียงขา้งมากซึ่งคิดเป็น

จาํนวนเกินกว่ากึ่งหน่ึงของหน่วยทรสัตท์ัง้หมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทัง้นี ้การ

นบัคะแนนเสียงของผูท่ี้มีสิทธิออกเสียงดงักล่าว บริษัทจะไม่นบัรวมคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษ

ในการลงมติในเร่ืองดงักล่าว  

 ผู้ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษท่ีไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้(ณ วันกําหนดรายชื่อผู้ถือ

หน่วยทรสัตท่ี์มีสิทธิในการเขา้ประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์AIMCG ประจาํปี 2565 (Record Date) วนัท่ี 31 

มีนาคม 2565) เป็นไปตามใบแจง้รายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัต ์รายละเอียดปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 11 

นอกจากนี ้เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับการไดม้าซึ่งสิทธิการเช่าเพ่ิมเติมในโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ึงเห็น

ควรให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMCG โดยให้แก้ไขเพ่ิมเติม และ/หรือ ปรับปรุงข้อมูลและ

รายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งจัดทาํรายละเอียดบญัชีทรัพยสิ์นเพ่ิมเติมในสัญญาก่อตัง้ทรัสต ์อน่ึง การแกไ้ขเพ่ิมเติม

สญัญาก่อตัง้ทรสัตด์งักล่าวนีเ้ป็นกรณีการแกไ้ขเพ่ิมเติมในกรณีการไดม้าซึ่งทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัต ์ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย

การลงทนุ ประเภททรพัยสิ์น หลกัเกณฑแ์ละกระบวนการในการไดม้าซึ่งทรพัยสิ์นหลกัตามท่ีกาํหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์และ

เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง อีกทั้งยังไม่กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยทรัสต์ในทางท่ีผู้ถือ
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หน่วยทรสัตเ์สียประโยชน ์คู่สญัญาจึงมีอาํนาจในการแกไ้ขเพ่ิมเติมสญัญาก่อตัง้ทรสัตด์งักล่าวไดโ้ดยไม่จาํตอ้งขอมติจากผูถื้อ

หน่วยทรสัต ์ทัง้นี ้การแกไ้ข เปล่ียนแปลง เพ่ิมเติมสญัญาก่อตัง้ทรสัตด์งักล่าวนีจ้ะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากทรสัตี เพ่ือให้

เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัตข์องกองทรสัต ์AIMCG 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติขอ้เสนอเกี่ยวกับการชาํระค่าเช่าโครงการ ยูดี ทาวน ์

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  

กองทรสัต ์AIMCG ไดล้งทุนในสิทธิการเช่าช่วงในท่ีดิน (โครงการหลกั) สิทธิการเช่าในอาคารและงานระบบ (โครงการ

หลัก) และสิทธิการเช่าช่วงในท่ีดิน อาคารและงานระบบ (ส่วนต่อขยาย) ในโครงการ ยูดี ทาวน์ ซึ่งเป็นศูนยก์ารคา้ประเภท 

Lifestyle Mall ตัง้อยู่ท่ีตาํบลหมากแขง้ อาํเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี (“โครงการ ยูดี ทาวน“์) ซึ่งมีรายละเอียดตาม

สญัญาเช่าและเช่าช่วงโครงการ ยูดี ทาวน 4์

5 ในการลงทนุในทรพัยสิ์นหลกัครัง้แรก โดยโครงการ ยูดี ทาวน ์ประกอบไปดว้ยพืน้ท่ี

โครงการหลกั ซึ่งระยะเวลาการเช่าและเช่าช่วงตามสญัญาสิน้สดุวนัท่ี 30 เมษายน 2583 และพืน้ท่ีส่วนต่อขยาย ซึ่งระยะเวลา

การเช่าช่วงตามสญัญาสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 ทัง้นี ้ในการลงทนุในโครงการ ยดูี ทาวน ์ดงักล่าว กองทรสัต ์AIMCG ได้

เขา้ทาํสญัญาเช่าช่วงท่ีดิน สญัญาเช่าอาคาร สญัญาเช่าช่วงท่ีดินและอาคาร (ส่วนต่อขยาย) และสญัญาเช่าช่วงท่ีดิน (ส่วนต่อ

ขยาย) รวมถึงสัญญาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการลงทุนในทรพัยสิ์นหลักครัง้แรกดังกล่าว กับบริษัท อุดรพลาซ่า จาํกัด (“อุดร

พลาซ่า”) ซึ่งเป็นผูม้ีสิทธิการเช่าท่ีดินท่ีตัง้โครงการหลกั และมีสิทธิการเช่าท่ีดินและอาคารพืน้ท่ีส่วนต่อขยายของโครงการ ยดูี 

ทาวน ์จากการรถไฟแห่งประเทศไทย รวมถึงเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิในอาคารโครงการหลกัในโครงการ ยูดี ทาวนด์งักล่าว ทัง้นี ้

รายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการเขา้ลงทนุในปัจจบุนัของกองทรสัต ์AIMCG ในโครงการ ยดูี ทาวน ์ปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 2 

ภายหลงัจากกองทรสัต ์AIMCG เขา้ลงทนุในโครงการ ยดู ีทาวน ์กองทรสัต ์AIMCG ไดจ้ดัหาประโยชนจ์ากทรพัยสิ์น

หลกัดงักล่าวโดยการนาํทรพัยสิ์นหลกัออกใหเ้ช่าแก่ผูเ้ช่าพืน้ท่ี โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือสรา้งอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุใน

ระดบัท่ีดีและต่อเน่ืองในระยะยาวใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัต ์ทัง้นี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดก้าํหนดนโยบายและกลยทุธท่ี์เหมาะสมใน

การบริหารจัดการทรัพยสิ์นของกองทรัสต ์AIMCG เพ่ือสรา้งรายไดใ้นเชิงพาณิชยใ์ห้แก่กองทรัสต ์AIMCG และก่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยทรัสตโ์ดยรวม โดยลักษณะของสัญญาเช่าพืน้ท่ีสาํหรับการจัดหาประโยชน์โดยการให้เช่า

ทรพัยสิ์นหลกัท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุในโครงการ ยดูี ทาวน ์แบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภท ดงันี ้ 

สญัญาเช่าพืน้ท่ีประเภทท่ี 1 ไดแ้ก่ การใหเ้ช่าพืน้ท่ีแก่ผูเ้ช่าพืน้ท่ีรายย่อย โดยกองทรสัต ์AIMCG จะเขา้เป็นคู่สญัญา

กับผูเ้ช่าพืน้ท่ีโดยตรง ซึ่งรายไดแ้ละกระแสเงินสดท่ีกองทรสัต ์AIMCG จะไดร้บั ประกอบดว้ย รายไดค้่าเช่าและค่าบริการราย

เดือน ซึ่งสญัญาเช่าดงักล่าว ส่วนใหญ่เป็นสญัญาเช่ามาตรฐานโดยมีหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขของสญัญาท่ีคลา้ยคลึงกัน โดย

สญัญาเช่าส่วนใหญ่มีระยะเวลาประมาณ 3 ปี และมีอตัราค่าเช่ารายเดือนตลอดอายสุญัญาเช่า  

 
 
5 สญัญาเช่าและเช่าช่วงโครงการ ยูดี ทาวน ์ไดแ้ก่ (1) สญัญาเช่าช่วงที่ดิน สาํหรบัโครงการ ยูดี ทาวน ์ระหว่าง กองทรสัต ์กับ บริษัท อุดรพลาซ่า 

จาํกัด ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 (2) สัญญาเช่าอาคาร สาํหรบัโครงการ ยูดี ทาวน ์ระหว่าง กองทรสัต ์กับ บริษัท อุดรพลาซ่า จาํกัด ลงวันที่ 5 

กรกฎาคม 2562 (3) สญัญาเช่าช่วงที่ดินและอาคาร (ส่วนต่อขยาย) สาํหรบัโครงการ ยดูี ทาวน ์ระหว่าง กองทรสัต ์กบั บริษัท อดุรพลาซ่า จาํกดั ลง

วนัที่ 5 กรกฎาคม 2562 และ (4) สญัญาเช่าช่วงที่ดิน (ส่วนต่อขยาย) สาํหรบัโครงการ ยูดี ทาวน ์ระหว่าง กองทรสัต ์กับ บริษัท อุดรพลาซ่า จาํกดั 

ลงวนัที่ 5 กรกฎาคม 2562 
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สัญญาเช่าพืน้ท่ีประเภทท่ี 2 ไดแ้ก่ การใหเ้ช่าพืน้ท่ีในส่วนพืน้ท่ีเช่ากลับแก่อุดรพลาซ่าซึ่งเป็นเจา้ของทรพัยสิ์นเดิม 

อาทิ พืน้ท่ีเช่ารา้นคา้ขนาดเล็ก พืน้ท่ีเช่าท่ีมีสัญญาเช่าระยะสัน้ (ไม่เกิน 1 ปี) หรือพืน้ท่ีท่ีดาํเนินการหารายไดห้รือใหเ้ช่าเป็น

รายวนัประเภทลานกิจกรรมเพ่ือการประชาสมัพนัธ์และการส่งเสริมการขาย ตลาดนดั ศูนยอ์าหาร รา้นอาหารและเคร่ืองดื่ม  

ท่ีมีการเปล่ียนแปลงของสัญญาเช่าอย่างรวดเร็ว ทั้งนี ้การใหอุ้ดรพลาซ่าซึ่งเป็นเจา้ของทรพัยสิ์นเดิมเช่าพืน้ท่ีส่วนดังกล่าว

กลบัไปเพ่ือบริหารจดัการต่อนัน้ ทาํใหก้ารบริหารจดัการพืน้ท่ีเช่าของกองทรสัต ์AIMCG มีความคล่องตวัและมีประสิทธิภาพ

มากขึน้ อีกทัง้ยงัชว่ยสนบัสนุนใหร้ายไดข้องกองทรสัต ์AIMCG มีความแน่นอนและสมํ่าเสมอ โดยสญัญาเช่าสาํหรบัพืน้ท่ีเช่า

กลับดังกล่าวจะมีระยะเวลา 3 ปีนบัตัง้แต่วนัท่ีกองทรสัต ์AIMCG เขา้ลงทุนในทรพัยสิ์นหลักครัง้แรก และใหสิ้ทธิกองทรสัต ์

AIMCG ในการเรียกใหคู้่สญัญาต่ออายุสญัญาต่อไปอีกจนสิน้สดุระยะเวลาการลงทุนในโครงการ ยูดี ทาวน ์ทัง้นี ้สญัญาเช่า

ดังกล่าวมีอัตราค่าเช่ารายเดือนตามท่ีคู่สัญญาตกลงกัน โดยมีข้อกาํหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามสัญญาเช่าพืน้ท่ี สาํหรบั

โครงการ ยดูี ทาวน ์ฉบบัลงวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 (“สัญญาเช่าพืน้ทีโ่ครงการ ยูดี ทาวน”์) และ 

สญัญาเช่าพืน้ท่ีประเภทท่ี 3 ไดแ้ก่ การใหเ้ช่าพืน้ท่ีในส่วนท่ีไม่มีผูเ้ช่า ณ วนัท่ีกองทรสัต ์AIMCG ลงทุนในทรพัยสิ์น

หลักครัง้แรกใหแ้ก่อุดรพลาซ่า เป็นระยะเวลา 5 ปี นับตัง้แต่วันท่ีกองทรสัต ์AIMCG เขา้ลงทุนในทรพัยสิ์นหลักครัง้แรก ใน

ลกัษณะของสญัญาเช่ามีกาํหนดระยะเวลา 3 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีกองทรสัต ์AIMCG เขา้ลงทุน และอุดรพลาซ่าใหค้าํมั่นว่าจะต่อ

อายุการเช่าอีก 2 ปี ทัง้นี ้สญัญาเช่าดงักล่าวมีอตัราค่าเช่ารายเดือนตามท่ีคู่สญัญาตกลงกัน ซึ่งรวมถึงการชาํระค่านํา้ ค่าไฟ 

ค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดิน และ/หรือ ค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัพืน้ท่ีในโครงการส่วนท่ียงัไม่มีผูเ้ช่าดงักล่าวดว้ย โดยมี

ขอ้กาํหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามสญัญาเช่าพืน้ท่ี สาํหรบัโครงการ ยูดี ทาวน ์ฉบบัลงวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 (“สัญญาเช่า

พืน้ทีต่ามสัญญาตกลงกระทาํการโครงการ ยูดี ทาวน”์) 

นอกจากนี ้ในการลงทุนของกองทรสัต ์AIMCG ในโครงการ ยูดี ทาวน ์อุดรพลาซ่าไดจ้ัดทาํขอ้ตกลงเก่ียวกับการ

ลงทุนของกองทรสัต ์AIMCG ในโครงการ ยูดี ทาวน 5์

6 ซึ่งประกอบดว้ยขอ้ตกลงเก่ียวกบัมาตรการลดความเส่ียงในการสญูเสีย

รายไดค้่าเช่าและค่าบรกิารของกองทรสัต ์AIMCG (“ข้อตกลงเกี่ยวกับการลงทุนของกองทรัสต ์AIMCG ในโครงการ ยูดี 

ทาวน์”) โดยอุดรพลาซ่าตกลงชาํระค่าเช่าส่วนท่ีขาดจากค่าเช่าท่ีคาดการณใ์หแ้ก่กองทรสัต ์AIMCG ตัง้แต่วันท่ีกองทรสัต ์

AIMCG เขา้ลงทุนในโครงการ ยูดี ทาวน ์จนถึงวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2567 (“ค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวน์”) และการท่ี

อดุรพลาซ่าตกลงว่า ในระยะเวลา 5 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทุนในโครงการ ยดูี ทาวน ์หากพืน้ท่ีส่วนใดไม่มีผูเ้ช่าพืน้ท่ี 

อุดรพลาซ่า และ/หรือ บุคคลท่ีอุดรพลาซ่ากาํหนด ตกลงจะเช่าพืน้ท่ีดงักล่าวจากกองทรสัต ์AIMCG โดยมีระยะเวลาการเช่า

สิน้สดุไม่เกินวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2567 โดยการจดัทาํสญัญาเช่ากับกองทรสัต ์AIMCG เป็นคราว ๆ ไป (รวมเรียกว่า “สัญญาเช่า

พืน้ทีใ่นโครงการ ยูดี ทาวน ์ทียั่งไม่มีผู้เช่าพืน้ที”่) (ทัง้นี ้สญัญาเช่าพืน้ท่ีโครงการ ยดูี ทาวน ์สญัญาเช่าพืน้ท่ีตามสญัญาตกลง

กระทาํการโครงการ ยูดี ทาวน ์และสญัญาเช่าพืน้ท่ีในโครงการ ยูดี ทาวน ์ท่ียงัไม่มีผูเ้ช่าพืน้ท่ี รวมเรียกว่า “สัญญาเช่าพืน้ทีแ่ก่

อุดรพลาซ่า”) 

นอกจากนี ้สาํหรับโครงการ ยูดี ทาวน์ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังกล่าว ยังเป็นผลให้การ

ประกอบกิจการของรา้นคา้ประเภทต่าง ๆ ในโครงการ ยูดี ทาวน ์ไดร้บัผลกระทบจากการถกูสั่งปิดสถานท่ีหรือการจาํกดัเวลา

 
 
6 โดยมีรายละเอียดขอ้กาํหนดและเง่ือนไขเป็นไปตามหนงัสือ เร่ือง ขอ้ตกลงเกี่ยวกบัการลงทนุของทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในสิทธิการเช่า

อสงัหาริมทรพัย ์เอไอเอ็ม คอมเมอรเ์ชียล โกรท ในโครงการ ยดูี ทาวน ์ระหวา่ง กองทรสัต ์กบั อดุรพลาซ่า ลงวนัที่ 5 กรกฎาคม 2562 
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การเปิดใหบ้ริการตามประกาศและมาตรการของภาครฐัท่ีเก่ียวขอ้งในช่วงระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี1 เมษายน 2563 เป็นตน้มา

ปรากฏตามรายละเอียดมาตรการภาครฐัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปิดสถานท่ีหรือการจาํกดัเวลาการเปิดใหบ้ริการในสิ่งทีส่่งมาด้วย 

3 และเมื่อมีการผ่อนคลายใหส้ามารถเปิดดาํเนินกิจการได ้ ผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยท่ี์ไดร้บัการแต่งตัง้

จากผู้จัดการกองทรัสต ์ตอ้งดาํเนินการเพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรการทางสาธารณสุขต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงมาตรการในการเวน้

ระยะห่างทางสังคม ประกอบกับพฤติกรรมผูใ้ช้บริการภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  จึงมีจาํนวน

ผูใ้ชบ้ริการในโครงการ ยูดี ทาวนล์ดลง ส่งผลใหก้องทรสัตไ์ดร้บัรายไดท่ี้ลดลง ทัง้ในส่วนของสญัญาเช่าพืน้ท่ีประเภทท่ี 1 ซึ่ง

กองทรสัตใ์หเ้ช่าช่วงโดยตรงแก่ผูเ้ช่ารายย่อย และในส่วนของสญัญาเช่าพืน้ท่ีแก่อดุรพลาซ่า อุดรพลาซ่าตอ้งรบัภาระเพ่ิมเติม

จากค่าเช่าท่ีตอ้งชาํระใหแ้ก่กองทรสัต ์AIMCG เน่ืองจากอุดรพลาซ่าไดน้าํพืน้ท่ีบางส่วนท่ีอุดรพลาซ่าเช่าช่วงจากกองทรสัต ์

AIMCG ไปจดัหาประโยชนโ์ดยการใหเ้ช่าช่วงพืน้ท่ีดงักล่าวแก่ผูเ้ช่ารายยอ่ย อดุรพลาซ่าจึงตอ้งรบัภาระค่าเช่าเพ่ิมเติมจากการ

ท่ีผูเ้ช่ารายย่อยบางรายขอลดค่าเช่า และ/หรือ เลิกเช่าหรือยุติกิจการ ในขณะท่ีอุดรพลาซ่ายงัคงตอ้งชาํระค่าเช่าใหก้องทรสัต ์

AIMCG ในอตัราค่าเช่าตามท่ีกาํหนดในสญัญา นอกจากนี ้สาํหรบัค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวน ์อุดรพลาซ่ายงัคงตอ้ง

ชดเชยใหแ้ก่กองทรสัต ์AIMCG โดยการชาํระเงินส่วนท่ีขาดจากค่าเช่าท่ีคาดการณซ์ึ่งมีจาํนวนมากขึน้แปรผนัตามจาํนวนผูเ้ช่า

รายย่อยท่ีขอลดค่าเช่า และ/หรือ มีความจาํเป็นตอ้งเลิกเช่าหรือยุติกิจการ ภาระดังกล่าวจึงส่งผลต่อความสามารถของอุดร

พลาซ่าในการชาํระค่าเช่าและค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวนใ์หแ้ก่กองทรสัต ์AIMCG โดยอุดรพลาซ่าไม่สามารถชาํระค่า

เช่าและค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวนไ์ดค้รบถว้นตามสญัญาในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมา รวมถึงค่าเช่าและคา่เช่าส่วนต่าง

โครงการ ยดูี ทาวนส์าํหรบัระยะเวลาในอนาคต เน่ืองจากผลกระทบต่อเน่ืองจากวิกฤตการณโ์รคโควิด-19 โดยหนีค้่าเช่าและคา่

เช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวนท่ี์คา้งชาํระของอดุรพลาซ่าตามสญัญาเช่าพืน้ท่ีแก่อุดรพลาซ่า และขอ้ตกลงเก่ียวกบัการลงทนุ

ของกองทรสัต ์AIMCG ในโครงการ ยูดี ทาวน ์จนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีเป็นจาํนวน 78,962,723.19 บาท (เจ็ดสิบแปด

ลา้นเกา้แสนหกหมื่นสองพนัเจ็ดรอ้ยยี่สิบสามบาทสิบเกา้สตางค)์  

ทัง้นี ้ตัง้แต่ปี 2563 เป็นตน้มา ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดด้าํเนินการติดตามทวงถามใหอ้ดุรพลาซ่าชาํระค่าเช่าและค่าเช่า

ส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวนท่ี์คา้งชาํระมาโดยตลอด จนกระทั่งอุดรพลาซ่าไดม้ีหนังสือลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565 เร่ือง 

ขอ้เสนอเก่ียวกบัการชาํระค่าเช่าโครงการ ยดูี ทาวน ์ ถึงผูจ้ดัการกองทรสัต ์เพ่ือ 1) แจง้ความประสงคข์อใหก้องทรสัต ์AIMCG 

ลดยอดหนีค้งคา้งโดยการปลดหนีบ้างส่วนใหแ้ก่อุดรพลาซ่า และ 2) แจง้ความประสงคข์อเสนอแผนการชาํระหนีค้งคา้งของ

โครงการ ยูดี ทาวน ์รวมถึงค่าเช่าและค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวนส์าํหรบัระยะเวลาในอนาคต (“ข้อเสนอของอุดร

พลาซ่า”) โดยมีรายละเอียดตามวาระท่ี 5.1 และวาระท่ี 5.2 ในการนี ้สาํหรบัขอ้เสนอของอุดรพลาซ่าดงักล่าว อุดรพลาซ่าจะ

ขอใหผู้จ้ดัการกองทรสัตน์าํเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ยกพิจารณาอนุมตัิ โดยแบ่งเป็นวาระท่ี 5.1 สาํหรบัการขอเสนอ

ใหพิ้จารณาอนมุตัิขอ้เสนอเก่ียวกบัส่วนลดหนีค้งคา้งโครงการ ยดูี ทาวน ์และวาระท่ี 5.2 สาํหรบัการขอเสนอใหพิ้จารณาอนมุตัิ

ขอ้เสนอเก่ียวกับการชาํระค่าเช่าและค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวน ์โดยท่ีการลงมติในวาระท่ี 5.2 เป็นเงื่อนไขของวาระท่ี 

5.1 กล่าวคือ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะดาํเนินการตามขอ้เสนอเก่ียวกบัลดยอดหนีค้งคา้งโดยการปลดหนีบ้างส่วนในกรณีท่ีไดร้บั

อนุมัติตามมติของท่ีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสตใ์นวาระท่ี 5.1 นี ้ก็ต่อเมื่อท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรัสตอ์นุมัติการดาํเนินการตาม

ขอ้เสนอเก่ียวกับการชาํระค่าเช่าโครงการ ยูดี ทาวนใ์นวาระท่ี 5.2 เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ และหากเร่ืองตามวาระท่ี 5.2 ไม่ไดร้บั

การอนมุตัิจากท่ีประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต ์ใหถื้อว่าวาระท่ี 5.1 ซึ่งไดร้บัการอนมุตัิโดยท่ีประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ปก่อนหนา้นัน้ถกู
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ยกเลิก แต่ในกรณีท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตม์ีมติไม่อนุมตัิในวาระท่ี 5.1 จะไม่ส่งผลกระทบทาํใหว้าระท่ี 5.2 ถูกยกเลิกดว้ยแต่

อย่างใด ทัง้นี ้มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

วาระที ่5.1 พิจารณาอนุมัติขอ้เสนอเกี่ยวกับส่วนลดหนีค้งค้างโครงการ ยูดี ทาวน ์

สืบเน่ืองจากขอ้เท็จจริงและเหตุผลตามขา้งตน้ ผูจ้ัดการกองทรสัตข์อเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตพิ์จารณา

อนุมตัิขอ้เสนอเก่ียวกับลดยอดหนีค้งคา้งโดยการปลดหนีบ้างส่วนตามขอ้เสนอของอุดรพลาซ่า โดยมีรายละเอียดขอ้เสนอท่ี

เป็นสาระสาํคญัสรุปไดด้งันี ้

ข้อเสนอของอุดรพลาซ่า ในส่วนทีเ่กี่ยวกับส่วนลดหนีค้งค้างโครงการ ยูดี ทาวน ์

สาํหรบัหนีค้งคา้งจาํนวน 78,962,723.19 บาท (เจ็ดสิบแปดลา้นเกา้แสนหกหมื่นสองพนัเจ็ดรอ้ยยี่สิบสามบาทสิบเกา้

สตางค)์ (“หนี้คงค้างของอุดรพลาซ่า”) อุดรพลาซ่าเสนอขอใหก้องทรสัต ์AIMCG ลดยอดหนีด้งักล่าวโดยการปลดหนีใ้หแ้ก่

อดุรพลาซ่า (“ส่วนลดหนีค้งค้าง”) เป็นเงินจาํนวน 44,922,664 บาท (ส่ีสิบส่ีลา้นเกา้แสนสองหมื่นสองพนัหกรอ้ยหกสิบส่ีบาท

ถว้น) ต่อเมื่ออุดรพลาซ่าไดด้าํเนินการชาํระหนีค้งคา้งของอุดรพลาซ่า ตามขอ้ 1) และค่าเช่าและค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยดูี 

ทาวนต์ามขอ้ 2) ของขอ้เสนอของอุดรพลาซ่าตามท่ีเสนอในวาระท่ี 5.2 อย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ และกองทรสัต ์AIMCG ได้

พิจารณาแลว้เห็นว่าอุดรพลาซ่าไดป้ฏิบตัิหนา้ท่ีตามขอ้เสนอของอุดรพลาซ่าอย่างถูกตอ้งครบถว้น ทัง้นี ้ตามท่ีมีรายละเอียด

ปรากฏในขอ้เสนอของอดุรพลาซ่า  

ในการนี ้อุดรพลาซ่าตกลงรบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายอนัเก่ียวเน่ืองกบัการดาํเนินการตามขอ้เสนอของอุดรพลาซ่าในส่วนท่ี

เก่ียวกบัส่วนลดหนีค้งคา้งโครงการ ยดูี ทาวน ์ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียง ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินการจดัประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต์

ของกองทรัสต ์AIMCG และค่าท่ีปรึกษาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องและจาํเป็นในการดาํเนินการจัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสตข์อง

กองทรสัต ์AIMCG ดว้ย ไม่ว่าผูถื้อหน่วยทรสัตม์ีมติอนมุตัิการดาํเนินการต่าง ๆ ตามขอ้เสนอของอุดรพลาซ่าในส่วนท่ีเก่ียวกบั

ส่วนลดหนีค้งคา้งโครงการ ยดูี ทาวน ์หรือไม่ 

ทั้งนี ้หลังจากไดร้บัหนังสือขา้งตน้จากอุดรพลาซ่า ผูจ้ัดการกองทรสัตย์งัไดเ้ขา้เจรจากับอุดรพลาซ่าอีกหลายคราว

เพ่ือใหพิ้จารณาขอ้เสนอของอุดรพลาซ่าในส่วนท่ีเก่ียวกับส่วนลดหนีค้งคา้งโครงการ ยูดี ทาวนอ์ย่างถ่ีถว้นอีกครัง้ รวมถึง

พิจารณาทางเลือกอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมโดยคาํนึงถึงเสถียรภาพของผลการดาํเนินงานของกองทรสัต ์AIMCG ในระยะยาวรวมถึง

ผลประโยชนข์องผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ป็นสาํคญั เพ่ือใหก้ระทบต่อผลประโยชนข์องผูถื้อหน่วยทรสัตห์รือกระทบต่อผลประโยชน์

ของผูถื้อหน่วยทรสัตน์อ้ยท่ีสดุ และในระหว่างท่ียงัไม่ไดข้อ้สรุปเก่ียวกับการอนุมัติขอ้เสนอของอุดรพลาซ่าในส่วนท่ีเก่ียวกับ

ส่วนลดหนีค้งคา้งโครงการ ยูดี ทาวน ์ผู้จัดการกองทรัสตไ์ดม้ีการทวงถามให้อุดรพลาซ่าชาํระค่าเช่าและค่าเช่าส่วนต่าง

โครงการ ยูดี ทาวนม์าตามปกติ ทั้งนี ้ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยทรสัตม์ีมติอนุมตัิขอ้เสนอเก่ียวกับส่วนลดหนีค้งคา้งโครงการ ยูดี 

ทาวน ์ภายใตเ้งื่อนไขตามขอ้เสนอของอดุรพลาซ่า กองทรสัต ์AIMCG จะดาํเนินการจดัทาํบนัทึกขอ้ตกลงเก่ียวกบัการชาํระค่า

เช่าโครงการ ยูดี ทาวน ์และหนงัสือผ่อนผนัการชาํระค่าเช่าโครงการ ยูดี ทาวน ์(“บันทึกข้อตกลงและหนังสือผ่อนผันของ

โครงการ ยูดี ทาวน”์) 

ผู้จัดการกองทรัสต ์ไดพิ้จารณาข้อเสนอของอุดรพลาซ่าในส่วนท่ีเก่ียวกับส่วนลดหนีค้งคา้งโครงการ ยูดี ทาวน ์

ประกอบกับขอ้กาํหนดและเงื่อนไขตามสญัญาเช่าพืน้ท่ีแก่อุดรพลาซ่า ขอ้ตกลงเก่ียวกับการลงทุนของกองทรสัต ์AIMCG ใน

โครงการ ยดูี ทาวน ์ตลอดจนสญัญาโครงการ ยดูี ทาวนอ่ื์น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง แลว้เห็นว่าขอ้เสนอของอดุรพลาซ่าในส่วนท่ีเก่ียวกับ

ส่วนลดหนีค้งคา้งโครงการ ยดูี ทาวนด์งักล่าวเป็นการดาํเนินการท่ีมีนยัสาํคญั ทัง้ในดา้นการจดัการกองทรสัต ์การดาํเนินธุรกจิ 
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รวมถึงผลตอบแทนของกองทรสัต ์และเห็นว่าเป็นเร่ืองท่ีผูถื้อหน่วยทรสัตค์วรเป็นผูพิ้จารณาตดัสินแนวทางท่ีจะเป็นประโยชน์

สงูสดุต่อผูถื้อหน่วยทรสัตเ์อง ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ึงพิจารณาเห็นควรใหน้าํขอ้เสนอของอดุรพลาซ่าในส่วนท่ีเก่ียวกบัส่วนลดหนี้

คงคา้งโครงการ ยูดี ทาวน ์เสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์AIMCG เพ่ือพิจารณาอนมุตัิเก่ียวกับการดาํเนินการ

ตามขอ้เสนอของอดุรพลาซ่าในส่วนท่ีเก่ียวกบัส่วนลดหนีค้งคา้งโครงการ ยดูี ทาวนด์งักล่าว โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอ 

นอกจากนี ้เพ่ือรกัษาผลประโยชนข์องผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ละกองทรสัต ์AIMCG ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ึงขอเสนอใหผู้ถื้อ

หน่วยทรสัตพิ์จารณาอนมุตัิมอบอาํนาจใหผู้จ้ดัการกองทรสัต ์และ/หรือ ทรสัตี เป็นผูม้ีอาํนาจในการดาํเนินการดงัต่อไปนี ้

1) เจรจา จัดทาํ ลงนาม ส่งมอบ ขอความยินยอม และ/หรือ แกไ้ขเปล่ียนแปลงรายละเอียดหรือเงื่อนไขของ

สญัญา บนัทึกขอ้ตกลง หนงัสือ เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงบนัทึกขอ้ตกลงและหนงัสือผ่อนผนัของโครงการ ยดูี 

ทาวน ์และกาํหนดรูปแบบการดาํเนินการ เพ่ือใหส้อดคลอ้งและใหอ้ยู่ภายใตก้รอบท่ีผูถื้อหน่วยทรสัตอ์นุมตัิเก่ียวกับขอ้เสนอ

ของอุดรพลาซ่า รวมทัง้ดาํเนินการติดต่อกบัสาํนกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการหรือองคก์ร

ของรฐั หรือบคุคลใด ๆ เพ่ือการดงักล่าว เป็นตน้ และ 

2) ดาํเนินการอ่ืนใดอนัจาํเป็นหรือเก่ียวเน่ืองกบัการดงักล่าวขา้งตน้ทุกประการเพ่ือใหก้ารดาํเนินการดงักล่าว

ประสบผลสาํเร็จ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรือ ถอดถอนผูร้บัมอบอาํนาจช่วงในการดาํเนินการดังกล่าวขา้งตน้ เพ่ือใหก้าร

ดาํเนินการดงักล่าวประสบผลสาํเรจ็ 

ความเหน็ของผู้จดัการกองทรัสต ์ 

1) ผลกรณีทีผู้่ถือหน่วยทรัสตพ์ิจารณาอนุมัติข้อเสนอเกี่ยวกับส่วนลดหนีค้งค้างโครงการ ยูดี ทาวน ์

• กองทรัสต ์AIMCG จะมีแผนการรับชาํระหนีค้งคา้งของอุดรพลาซ่าตั้งแต่ปี 2563 ท่ีชัดเจนและ

เปิดเผยกับนักลงทุนในวงกวา้ง ซึ่งจะเป็นประโยชนก์ับกองทรสัตใ์นแง่การติดตามการชาํระหนีท่ี้

เกิดขึน้ และสรา้งแรงจูงใจกับอุดรพลาซ่า ให้ปฏิบัติตามแผน ซึ่งแนวทางดังกล่าวนี ้กองทรัสต์ 

AIMCG จะยงัคงมีอุดรพลาซ่าเป็นผูเ้ช่าพืน้ท่ีของกองทรสัต ์AIMCG ในระยะยาว ซึ่งสามารถสรา้ง

รายไดใ้หแ้ก่กองทรสัต ์AIMCG ไดต้่อไป นอกจากนี ้ยงัเป็นการหลีกเล่ียงการฟ้องรอ้งบงัคบัคดี และ

การยกเลิกสญัญาเช่าพืน้ท่ีของอดุรพลาซ่าก่อนครบกาํหนด ทาํใหส้ญัญาเช่าพืน้ท่ีแก่อุดรพลาซ่ายงั

มีผลบงัคบัใชต้่อไป โดยไม่ตอ้งดาํเนินการหาผูเ้ช่ารายใหม่เพ่ือจดัหาผลประโยชนใ์นพืน้ท่ีดงักล่าว

แทนอดุรพลาซ่า 

• กองทรสัต ์AIMCG จะไดร้บัค่าเช่าและค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวนไ์ม่ครบตามสัญญาเช่า

พืน้ท่ีแก่อุดรพลาซ่าและขอ้ตกลงเก่ียวกับการลงทนุของกองทรสัต ์AIMCG ในโครงการ ยูดี ทาวน ์ท่ี

เก่ียวขอ้ง โดยกองทรสัตจ์ะปลดค่าเช่าส่วนท่ีคา้งจาํนวน 44,922,664 บาท (ส่ีสิบส่ีลา้นเกา้แสนสอง

หมื่นสองพนัหกรอ้ยหกสิบสี่บาทถว้น) เมื่ออุดรพลาซ่าไดช้าํระค่าเช่าและค่าเช่าส่วนต่างโครงการ 

ยดูี ทาวน ์ตามแผนผ่อนชาํระท่ีไดร้บัอนมุตัิอย่างถกูตอ้งครบถว้น 

• อย่างไรก็ตามภายหลังจากท่ีไดร้ับอนุมัติและเข้าทาํสัญญาท่ีเก่ียวข้องทั้งหมดครบถ้วนแลว้นั้น 

กองทรสัต ์AIMCG ยงัคงมีความเส่ียงในส่วนท่ีอุดรพลาซ่าเองอาจไม่สามารถปฏิบตัิตามขอ้ตกลงท่ี
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ไดร้บัอนุมตัินีไ้ดท้ัง้หมด ซึ่งในกรณีนี ้ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะยงัคงมีสิทธิและหนา้ท่ีในการดาํเนินการ

ใด ๆ ตามท่ีระบไุวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์สญัญาเช่าพืน้ท่ีแก่อดุรพลาซ่า ขอ้ตกลงเก่ียวกบัการลงทุน

ของกองทรัสต์ AIMCG ในโครงการ ยูดี ทาวน์และสัญญาอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งอาจรวมถึงการ

พิจารณาใช้สิทธิทางกฎหมายโดยการฟ้องรอ้งต่ออุดรพลาซ่าในการเรียกรอ้งค่าเช่า เบีย้ปรับ 

ดอกเบีย้ผิดนดั และ/หรือ ค่าเสียหายอ่ืน ๆ และ/หรือ เงินอ่ืนใดท่ีกองทรสัต ์AIMCG มีหรือจะมีสิทธิ

เรียกรอ้งจากอุดรพลาซ่า และ/หรือ บอกเลิกสัญญาเช่าพืน้ท่ีแก่อุดรพลาซ่า และ/หรือ ข้อตกลง

เก่ียวกบัการลงทนุของกองทรสัต ์AIMCG ในโครงการ ยดูี ทาวน ์ไดต้่อไป 

2) ผลกรณีที่ผู้ถือหน่วยทรัสตพ์ิจารณาไม่อนุมัติข้อเสนอเกี่ยวกับการชําระค่าเช่าโครงการ ยูดี ทาวน ์

ตามข้อเสนอของอุดรพลาซ่า 

• กองทรสัต ์AIMCG ยงัคงมีสิทธิเรียกรอ้งใหอุ้ดรพลาซ่าชาํระค่าเช่าและค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยดูี 

ทาวน ์ตามสญัญาเช่าพืน้ท่ีแก่อดุรพลาซ่าและขอ้ตกลงเก่ียวกบัการลงทนุของกองทรสัต ์AIMCG ใน

โครงการ ยูดี ทาวน ์ท่ีเก่ียวขอ้ง และในกรณีท่ีอุดรพลาซ่าไม่ชาํระค่าเช่า ค่าเช่าส่วนต่างโครงการ  

ยูดี ทาวน ์และเงินจาํนวนอ่ืนใด กองทรสัต ์AIMCG สามารถบงัคบัตามสิทธิเรียกรอ้งใหอ้ดุรพลาซ่า

ชาํระค่าเช่า ค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยดูี ทาวน ์หรือค่าเสียหายใด ๆ ใหแ้ก่กองทรสัต ์AIMCG 

• ผูจ้ดัการกองทรสัตย์งัคงมีสิทธิและหนา้ท่ีในการติดตามทวงถามใหอุ้ดรพลาซ่าชาํระค่าเช่าและค่า

เช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวนต์ามสญัญาเช่าพืน้ท่ีแก่อุดรพลาซ่าและขอ้ตกลงเก่ียวกับการลงทนุ

ของกองทรสัต ์AIMCG ในโครงการ ยดูี ทาวนต์่อไป ซึ่งรวมถึงการพิจารณาใชสิ้ทธิทางกฎหมายโดย

การฟ้องรอ้งต่ออุดรพลาซ่าในการเรียกรอ้งค่าเช่า ค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวน์ เบีย้ปรับ 

ดอกเบีย้ผิดนดั และ/หรือ ค่าเสียหายอ่ืน ๆ และ/หรือ เงินอ่ืนใดท่ีกองทรสัต ์AIMCG มีหรือจะมีสิทธิ

เรียกรอ้ง รวมถึงการยกเลิกสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งก่อนกาํหนดดว้ย ซึ่งผูจ้ัดการกองทรสัตไ์ม่สามารถ

คาดการณร์ะยะเวลาในการดาํเนินการได ้

• กรณีท่ีผูจ้ดัการกองทรสัตจ์าํเป็นตอ้งพิจารณาใชสิ้ทธิทางกฎหมายโดยการฟ้องรอ้งต่ออุดรพลาซ่า

เพ่ือเรียกร้องค่าเช่า ค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวน์ เบี ้ยปรับ ดอกเบี ้ยผิดนัด และ/หรือ 

ค่าเสียหายอ่ืน ๆ และ/หรือเงินอ่ืนใดท่ีกองทรสัต ์AIMCG มีหรือจะมีสิทธิเรียกรอ้ง อาจมีค่าใชจ้่ายใน

การดาํเนินการสูงและไม่สามารถคาดการณร์ะยะเวลาในการดาํเนินการได ้ซึ่งกองทรสัต ์AIMCG 

อาจจะไม่ไดร้บัค่าเช่า และ/หรือ ค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยดูี ทาวน ์ในช่วงท่ีดาํเนินการฟ้องรอ้ง  

• กรณีท่ีมีการฟ้องรอ้งดาํเนินคดี ในช่วงระหว่างการฟ้องรอ้งดาํเนินคดี กองทรสัต ์AIMCG อาจไม่

สามารถดาํเนินการจดัหาผลประโยชนจ์ากพืน้ท่ีในโครงการ ยูดี ทาวน ์ไดจ้นกว่ากระบวนการทาง

กฎหมายจะสิน้สุดลง นอกจากนี ้ในกรณีท่ีกองทรสัต ์AIMCG ใชสิ้ทธิในการบอกเลิกสัญญาเช่า

พืน้ท่ีแก่อุดรพลาซ่า และ/หรือ ขอ้ตกลงเก่ียวกับการลงทุนของกองทรสัตใ์นโครงการ ยูดี ทาวน ์อาจ

เป็นเหตใุหก้องทรสัต ์AIMCG ไม่ไดร้บัค่าเช่าจากพืน้ท่ีโครงการ ยดูี ทาวน ์และ/หรือ ค่าเช่าส่วนต่าง
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โครงการ ยูดี ทาวน์ ในช่วงระยะเวลาท่ียังไม่สามารถหาผู้เช่ารายใหม่มาทดแทนได ้ซึ่งส่งผลให้

รายไดจ้ากการจดัหาผลประโยชนข์องกองทรสัต ์AIMCG และความสามารถในการจ่ายเงินปันผล

ลดลง 

ความเหน็ของทรัสต ี  

ทรัสตีเห็นว่าการเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสตพิ์จารณาในวาระนีไ้ม่ขัดกับสัญญาก่อตั้งทรัสต ์เกณฑ์และ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งจึงเห็นควรใหน้าํขอ้เสนอเก่ียวกบัส่วนลดหนีค้งคา้งโครงการ ยดูี ทาวนด์งักล่าวใหท่ี้ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต์

ไดพิ้จารณา ทั้งนี ้ขอให้ผู้ถือหน่วยทรสัตโ์ปรดศึกษาข้อมูลจากรายงานความเห็นท่ีปรึกษาทางการเงิน และข้อมูลอ่ืนๆ ซึ่ง

ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดม้ีการเปิดเผยขอ้มลูรายละเอียดตามท่ีปรากฎในหนงัสือฉบบันีแ้ลว้ 

การลงมต ิ

 วาระนีต้อ้งไดร้บัมติอนุมัติจากท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต ์ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ามติเสียงขา้งมากซึ่งคิดเป็น

จาํนวนเกินกว่ากึ่งหน่ึงของหน่วยทรสัตท์ัง้หมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทัง้นี ้การ

นบัคะแนนเสียงของผูท่ี้มีสิทธิออกเสียงดงักล่าว บริษัทจะไม่นบัรวมคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษ

ในการลงมติในเร่ืองดงักล่าว  

 ผู้ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษท่ีไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้(ณ วันกําหนดรายชื่อผู้ถือ

หน่วยทรสัตท่ี์มีสิทธิในการเขา้ประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์AIMCG ประจาํปี 2565 (Record Date) วนัท่ี 31 

มีนาคม 2565) เป็นไปตามใบแจง้รายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัต ์รายละเอียดปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 11 

เงือ่นไขการทาํรายการ 

การลงมติในวาระท่ี 5.2 ท่ีจะนาํเสนอเพ่ือขออนุมัติในท่ีประชุมสามัญผูถื้อหน่วยทรสัต ์ประจาํปี 2565 ในลาํดับ

ถัดไป เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งและเป็นเงื่อนไขของวาระท่ี 5.1 นี ้กล่าวคือ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะดาํเนินการตามขอ้เสนอเก่ียวกับ

ส่วนลดหนีค้งคา้งในโครงการ ยูดี ทาวนใ์นกรณีท่ีไดร้บัอนุมตัิตามมติของท่ีประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตใ์นวาระท่ี 5.1 นี ้ก็ต่อเมื่อท่ี

ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตอ์นุมัติการดาํเนินการตามขอ้เสนอเก่ียวกับการชาํระค่าเช่าโครงการ ยูดี ทาวนใ์นวาระท่ี 5.2 เป็นท่ี

เรียบรอ้ยแลว้ และหากเร่ืองตามวาระท่ี 5.2 ไม่ไดร้บัการอนุมตัิจากท่ีประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต ์ใหถื้อว่าวาระท่ี 5.1 ซึ่งไดร้บัการ

อนุมตัิโดยท่ีประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ปก่อนหนา้นัน้ถกูยกเลิก แต่ในกรณีท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตม์ีมติไม่อนมุตัิในวาระท่ี 5.1 

นี ้จะไม่ส่งผลกระทบทาํใหว้าระท่ี 5.2 ถกูยกเลิกดว้ยแต่อย่างใด 

 

วาระที ่5.2 พิจารณาอนุมัติขอ้เสนอเกี่ยวกับการชาํระค่าเช่าโครงการ ยูดี ทาวน ์

สืบเน่ืองจากขอ้เท็จจริงและเหตุผลตามขา้งตน้ ผูจ้ดัการกองทรสัตข์อเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตพิ์จารณา

อนุมัติขอ้เสนอเก่ียวกับการชาํระค่าเช่าโครงการ ยูดี ทาวน ์ตามขอ้เสนอของอุดรพลาซ่า โดยมีรายละเอียดขอ้เสนอท่ีเป็น

สาระสาํคญัสรุปไดด้งันี ้
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ข้อเสนอของอุดรพลาซ่า ในส่วนทีเ่กี่ยวกับการชาํระค่าเช่าโครงการ ยูดี ทาวน ์

1) สาํหรบัหนีค้งคา้งของอุดรพลาซ่าจาํนวน 78,962,723.19 บาท (เจ็ดสิบแปดลา้นเกา้แสนหกหมื่นสองพนั

เจ็ดรอ้ยยี่สิบสามบาทสิบเกา้สตางค)์ ไม่ว่าผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์AIMCG จะพิจารณาอนุมตัิปลดหนีส่้วนลดหนีค้ง

คา้งใหแ้ก่อดุรพลาซ่าตามท่ีเสนอในวาระท่ี 5.1 หรือไม่ อดุรพลาซ่าขอเสนอจะชาํระหนีค้งคา้งของอดุรพลาซ่า ดงัต่อไปนี ้

ระยะเวลา ข้อเสนอของอุดรพลาซ่า 

1 มิ.ย. 2565 – 31 พ.ค. 2566 อดุรพลาซ่าขอชาํระในอตัรา 1,000,000 บาทต่อเดือน 

1 มิ.ย. 2566 – 31 พ.ค. 2567 อุดรพลาซ่าขอชาํระในอตัรา 1,050,000 บาท ในเดือนมิถุนายน 

และในเดือนต่อไปจะชาํระเพ่ิมขึน้ในอัตรารอ้ยละ 5 จากเดือน

ก่อนหนา้ 

1 มิ.ย. 2567 – 31 พ.ค. 2568 อุดรพลาซ่าขอแบ่งชาํระยอดหนีค้งคา้งทัง้หมดท่ีคงเหลืออยู่ ณ 

วนัท่ี 1 มิ.ย. 2567 เป็น 12 งวดเท่า ๆ กนั  

ทั้งนี ้จาํนวนยอดหนีค้งคา้งท่ีเหลืออยู่ดงักล่าวจะขึน้อยู่กับว่าผู้

ถือหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์AIMCG พิจารณาอนุมตัิปลดหนี้

ส่วนลดหนีค้งคา้งใหแ้ก่อุดรพลาซ่าหรือไม่ กล่าวคือ ในกรณีท่ีผู้

ถือหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์AIMCG พิจารณาอนุมตัิปลดหนี้

ส่วนลดหนี้คงค้างให้แก่อุดรพลาซ่าตามท่ีอุดรพลาซ่าเสนอ

ขา้งตน้ และอุดรพลาซ่าไดช้าํระหนีค้งคา้งของอุดรพลาซ่าตาม

ขอ้เสนอของอดุรพลาซ่าขา้งตน้อย่างถกูตอ้งครบถว้นจนถึงวนัท่ี 

31 พ.ค. 2567 ในกรณีดงักล่าว ส่วนลดหนีค้งคา้งท่ีอุดรพลาซ่า

ไดร้บัอนุมัติจากผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์AIMCG จะถูก

นาํมาหักลบกบัยอดหนีค้งคา้งท่ีเหลืออยู่ ณ วนัท่ี 1 มิ.ย. 2567 

และอุดรพลาซ่าจะแบ่งชาํระยอดหนีค้งคา้งท่ีเหลืออยู่เป็น 12 

งวดเท่า ๆ กนัตามท่ีกล่าวขา้งตน้  

อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยทรัสตข์องกองทรัสต ์AIMCG 

มิไดพิ้จารณาอนุมัติปลดหนีส่้วนลดหนีค้งคา้งของอุดรพลาซ่า

ตามท่ีอุดรพลาซ่าเสนอ อุดรพลาซ่ายินดีชําระหนี้คงค้างท่ี

เหลืออยู่ ณ วันท่ี 1 มิ.ย. 2567 เต็มจาํนวนโดยไม่มีการหักลบ

จาํนวนเงินใด ๆ ทัง้สิน้ โดยขอแบ่งชาํระยอดหนีค้งคา้งท่ีเหลืออยู่

ดงักล่าวเป็น 12 งวดเท่า ๆ กนัตามท่ีกล่าวขา้งตน้ 

 

อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีอดุรพลาซ่าผิดนดัหรือมิไดช้าํระหนีค้งคา้งของอดุรพลาซ่าตามขอ้ 1) และ/หรือ ค่าเช่าและค่าเช่า

ส่วนต่างโครงการ ยดูีทาวน ์ตามขอ้ 2) อย่างถกูตอ้งครบถว้น ไม่ว่าในงวดหน่ึงงวดใด อดุรพลาซ่ายินยอมใหก้องทรสัต ์AIMCG 

เรียกใหอุ้ดรพลาซ่าชาํระหนีค้งคา้งของอุดรพลาซ่าท่ียงัไม่ไดช้าํระ ซึ่งรวมถึงส่วนลดหนีค้งคา้ง (ไดท้นัที โดยใหห้นีค้งคา้งของ
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อดุรพลาซ่าท่ียงัไม่ไดช้าํระ ซึ่งรวมถึงส่วนลดหนีค้งคา้งดงักล่าวถึงกาํหนดชาํระทนัทีท่ีอดุรพลาซ่าผิดนดัชาํระหนีค้งคา้งของอดุร

พลาซ่าตามขอ้ 1) และ/หรือ ค่าเช่าและค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยดูี ทาวนต์ามขอ้ 2) โดยท่ีกองทรสัต ์AIMCG ไม่ตอ้งทวงถามอีก 

2) สาํหรบัค่าเช่าภายใตส้ญัญาเช่าพืน้ท่ีแก่อดุรพลาซ่า รวมถึงคา่เช่าส่วนตา่งโครงการ ยดูี ทาวน ์ตามขอ้ตกลง

เก่ียวกบัการลงทนุของกองทรสัต ์AIMCG ในโครงการ ยดูี ทาวน ์ท่ีมีกาํหนดชาํระตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2565 อดุรพลาซ่าเสนอ

ขอ้ผ่อนผนัเก่ียวกบัการชาํระค่าเช่าและค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยดูี ทาวน ์ดงักล่าว ดงัตอ่ไปนี ้

ค่าเช่าตามสญัญาเช่าพืน้ท่ีแก่อดุรพลาซ่า 

ระยะเวลา ข้อเสนอของอุดรพลาซ่า 

1 ม.ค. 2565 – 4 ก.ค. 2567 อุดรพลาซ่าจะขอชําระในอัตราเท่ากับจํานวนท่ีอุดรพลาซ่า

สามารถเรียกเก็บค่าเช่าจากผูเ้ช่ารายย่อยในโครงการ ยูดี ทาวน์

ได ้

หมายเหตุ จะใชจ้าํนวนค่าเช่าที่ชาํระตามขอ้นีใ้นการคาํนวณค่าเช่าส่วน

ต่างโครงการ ยดูี ทาวน ์ตามตารางดา้นล่าง 

5 ก.ค. 2567 เป็นตน้ไป อุดรพลาซ่าตกลงชาํระค่าเช่าตามอัตราในสัญญาเช่าพืน้ท่ีแก่

อดุรพลาซ่า 

หมายเหต ุกาํหนดระยะเวลาในการชาํระค่าเช่า วิธีการชาํระค่าเช่า และเงื่อนไขอืน่ ๆ นอกเหนือจาก

ขอ้เสนอตามตารางขา้งตน้ ใหย้งัคงเป็นไปตามทีก่าํหนดในสญัญาเช่าพืน้ทีแ่ก่อดุรพลาซ่า 

ค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยดูี ทาวน ์ตามขอ้ตกลงเก่ียวกบัการลงทนุของกองทรสัต ์AIMCG ในโครงการ ยดูี ทาวน ์

ระยะเวลา ข้อเสนอของอุดรพลาซ่า 

1 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 อุดรพลาซ่าจะชาํระค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวน ์สาํหรบั

ระยะเวลาดังกล่าวตามจํานวนท่ีจะไดร้ับแจ้งจากกองทรัสต์ 

AIMCG โดยขอเล่ือนการชาํระค่าเช่าส่วนต่างในแต่ละงวดเป็น

ระยะเวลา 12 เดือน และขอแบ่งชาํระค่าเช่าส่วนต่างในแต่ละ

งวดเป็นรายเดือนเป็นระยะเวลา 36 งวดจนครบเต็มจาํนวน 

เริ่มตน้ตัง้แต่วนัท่ี 1 ม.ค. 2566 กล่าวคือ อุดรพลาซ่าจะขอชาํระ

ตามรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

- ยอดค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวน ์สาํหรบัเดือน

มกราคม 2565 ขอแบ่งชําระเ ป็นรายเดือนเ ป็น

ระยะเวลา 36 งวด โดยเริ่มชาํระงวดแรกในวนัท่ี 1 ม.ค.  

2566 
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ระยะเวลา ข้อเสนอของอุดรพลาซ่า 

- ยอดค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวน ์สาํหรบัเดือน

กุมภาพันธ์ 2565 ขอแบ่งชําระเป็นรายเดือนเป็น

ระยะเวลา 36 งวด โดยเริ่มชําระงวดแรกในวันท่ี 1 

ก.พ. 2566 

- ยอดค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวน ์สาํหรบัเดือน

มี น า ค ม  2565 ข อ แ บ่ ง ชํา ระ เ ป็ นร าย เดื อ นเ ป็น

ระยะเวลา 36 งวด โดยเริ่มชาํระงวดแรกในวนัท่ี 1 มี.ค. 

2566 

- ยอดค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวน ์สาํหรบัเดือน

เมษายน 2565 ขอแบ่งชําระเ ป็นรายเดือนเ ป็น

ระยะเวลา 36 งวด โดยเริ่มชําระงวดแรกในวันท่ี 1 

เม.ย. 2566 

- ยอดค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวน ์สาํหรบัเดือน

พฤษภาคม 2565 ขอแบ่งชําระเป็นรายเดือนเป็น

ระยะเวลา 36 งวด โดยเริ่มชําระงวดแรกในวันท่ี 1 

พ.ค. 2566 

- ยอดค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวน ์สาํหรบัเดือน

มิถุนายน 2565 ขอแบ่งชําระเป็นรายเดือนเป็น

ระยะเวลา 36 งวด โดยเริ่มชาํระงวดแรกในวนัท่ี 1 มิ.ย. 

2566 

- ยอดค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวน ์สาํหรบัเดือน

กรกฎาคม 2565 ขอแบ่งชําระเป็นรายเดือนเป็น

ระยะเวลา 36 งวด โดยเริ่มชาํระงวดแรกในวนัท่ี 1 ก.ค. 

2566 

- ยอดค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวน ์สาํหรบัเดือน

สิงหาคม 2565 ขอแบ่งชําระเ ป็นรายเดือนเ ป็น

ระยะเวลา 36 งวด โดยเริ่มชาํระงวดแรกในวนัท่ี 1 ส.ค. 

2566 

- ยอดค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวน ์สาํหรบัเดือน

กันยายน 2565 ขอแบ่งชําระเ ป็นรายเดือนเป็น
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ระยะเวลา ข้อเสนอของอุดรพลาซ่า 

ระยะเวลา 36 งวด โดยเริ่มชาํระงวดแรกในวนัท่ี 1 ก.ย. 

2566 

- ยอดค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวน ์สาํหรบัเดือน

ตุลา ค ม  2565 ข อ แ บ่ ง ชํา ร ะ เ ป็ น ร าย เดื อน เ ป็น

ระยะเวลา 36 งวด โดยเริ่มชาํระงวดแรกในวนัท่ี 1 ต.ค. 

2566 

- ยอดค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวน ์สาํหรบัเดือน

พฤศจิกายน 2565 ขอแบ่งชําระเป็นรายเดือนเป็น

ระยะเวลา 36 งวด โดยเริ่มชําระงวดแรกในวันท่ี 1 

พ.ย. 2566 

- ยอดค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวน ์สาํหรบัเดือน

ธันวาคม 2565 ขอแบ่งชําระเ ป็นรายเดือนเ ป็น

ระยะเวลา 36 งวด โดยเริ่มชาํระงวดแรกในวนัท่ี 1 ธ.ค. 

2566 

1 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 อุดรพลาซ่าจะชาํระค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวน ์สาํหรบั

ระยะเวลาดังกล่าวตามจํานวนท่ีจะไดร้ับแจ้งจากกองทรัสต์ 

AIMCG โดยขอแบ่งชาํระเป็นรายเดือนเป็นระยะเวลา 36 งวด

จนครบเต็มจาํนวน โดยเริ่มชาํระงวดแรกทนัที 

1 ม.ค. 2567 – 4 ก.ค 2567 อุดรพลาซ่าจะชาํระค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวน ์สาํหรบั

ระยะเวลาดังกล่าวตามจํานวนท่ีจะไดร้ับแจ้งจากกองทรัสต์ 

AIMCG โดยขอแบ่งชาํระเป็นรายเดือนเป็นระยะเวลา 29 งวด

จนครบเต็มจาํนวน โดยเริ่มชาํระงวดแรกทนัที 

หมายเหตุ กําหนดระยะเวลาและวิธีการชาํระค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวน์ และเงื่อนไขอื่น ๆ 

นอกเหนือจากขอ้เสนอตามตารางขา้งตน้ ใหย้งัคงเป็นไปตามทีก่าํหนดในขอ้ตกลงเกี่ยวกบัการลงทุน

ของกองทรสัต ์AIMCG ในโครงการ ยูด ีทาวน ์

 

3) อดุรพลาซ่าตกลงจะไม่อา้งเหตสุดุวิสยั และ/หรือ เหตอ่ืุนใดอนัเก่ียวกบัหรือเน่ืองมาจากสถานการณก์ารแพร่

ระบาดของโรคโควิด-19 หรือเหตใุด ๆ เพ่ือขอผ่อนผนัหรือไม่ปฏิบตัิตามหนา้ท่ีในการชาํระค่าเช่าและค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยู

ดี ทาวนต์ามขอ้เสนอดงักล่าวอีก  
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ในการนี ้อุดรพลาซ่าตกลงรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายอนัเก่ียวเน่ืองกบัการดาํเนินการตามขอ้เสนอของอุดรพลาซ่าในส่วนท่ี

เก่ียวข้องกับการชาํระค่าเช่าโครงการ ยูดี ทาวน์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จาํกัดเพียง ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินการจัดประชุมผู้ถือ

หน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์AIMCG และค่าท่ีปรกึษาต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งและจาํเป็นในการดาํเนินการจดัประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต์

ของกองทรสัต ์AIMCG ดว้ย ไม่ว่าผูถื้อหน่วยทรสัตม์ีมติอนมุตัิการดาํเนินการต่าง ๆ ตามขอ้เสนอของอดุรพลาซ่าหรือไม่ 

ทั้งนี ้หลังจากไดร้บัหนงัสือขา้งตน้จากอุดรพลาซ่า ผูจ้ัดการกองทรสัตย์งัไดเ้ขา้เจรจากับอุดรพลาซ่าอีกหลายคราว

เพ่ือใหพิ้จารณาขอ้เสนอของอุดรพลาซ่าในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับการชาํระค่าเช่าโครงการ ยูดี ทาวนอ์ย่างถ่ีถว้นอีกครัง้ รวมถึง

พิจารณาทางเลือกอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมโดยคาํนึงถึงเสถียรภาพของผลการดาํเนินงานของกองทรสัต ์AIMCG ในระยะยาวรวมถึง

ผลประโยชนข์องผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ป็นสาํคญั เพ่ือไม่ใหก้ระทบต่อผลประโยชนข์องผูถื้อหน่วยทรสัตห์รือกระทบต่อผลประโยชน์

ของผูถื้อหน่วยทรสัตน์อ้ยท่ีสดุ และในระหว่างท่ียงัไม่ไดข้อ้สรุปเก่ียวกบัการอนมุตัิขอ้เสนอของอดุรพลาซ่าในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การชาํระค่าเช่าโครงการ ยูดี ทาวน ์ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดม้ีการทวงถามใหอ้ดุรพลาซ่าชาํระค่าเช่าและค่าเช่าส่วนต่างโครงการ 

ยูดี ทาวนม์าตามปกติ ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยทรสัตม์ีมติอนมุตัิขอ้เสนอเก่ียวกับการชาํระค่าเช่าโครงการ ยูดี ทาวน ์ภายใต้

เงื่อนไขตามขอ้เสนอของอุดรพลาซ่า กองทรสัต ์AIMCG จะดาํเนินการจดัทาํบนัทึกขอ้ตกลงและหนงัสือผ่อนผนัของโครงการ 

ยดูี ทาวน ์ 

ผู้จัดการกองทรัสตไ์ดพิ้จารณาขอ้เสนอของอุดรพลาซ่าในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับการชาํระค่าเช่าโครงการ ยูดี ทาวน์ 

ประกอบกับขอ้กาํหนดและเงื่อนไขตามสญัญาเช่าพืน้ท่ีแก่อุดรพลาซ่าและขอ้ตกลงเก่ียวกับการลงทุนของกองทรสัต ์AIMCG 

ในโครงการ ยดูี ทาวน ์ตลอดจนสญัญาโครงการ ยดูี ทาวนอ่ื์น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งแลว้เห็นว่าขอ้เสนอของอดุรพลาซ่าในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง

กับการชาํระค่าเช่าโครงการ ยูดี ทาวนด์ังกล่าวเป็นการดาํเนินการท่ีมีนยัสาํคญั ทั้งในดา้นการจดัการกองทรสัต ์การดาํเนิน

ธุรกิจ รวมถึงผลตอบแทนของกองทรสัต ์และเห็นว่าเป็นเร่ืองท่ีผูถื้อหน่วยทรสัตค์วรเป็นผูพิ้จารณาตัดสินแนวทางท่ีจะเป็น

ประโยชนส์งูสดุต่อผูถื้อหน่วยทรสัตเ์อง ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ึงพิจารณาเห็นควรใหน้าํขอ้เสนอของอดุรพลาซ่าในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง

กับการชาํระค่าเช่าโครงการ ยูดี ทาวน ์เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์AIMCG เพ่ือพิจารณาอนุมตัิเก่ียวกบั

การดาํเนินการตามขอ้เสนอของอดุรพลาซ่าในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการชาํระค่าเช่าโครงการ ยดูี ทาวนด์งักล่าว โดยมีรายละเอียด

ตามท่ีเสนอ 

นอกจากนี ้เพ่ือรกัษาผลประโยชนข์องผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ละกองทรสัต ์AIMCG ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ึงขอเสนอใหผู้ถื้อ

หน่วยทรสัตพิ์จารณาอนมุตัิมอบอาํนาจใหผู้จ้ดัการกองทรสัต ์และ/หรือ ทรสัตี เป็นผูม้ีอาํนาจในการดาํเนินการดงัต่อไปนี ้

1) เจรจา จัดทาํ ลงนาม ส่งมอบ ขอความยินยอม และ/หรือ แกไ้ขเปล่ียนแปลงรายละเอียดหรือเงื่อนไขของ

สญัญา บนัทึกขอ้ตกลง หนงัสือ เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงบนัทึกขอ้ตกลงและหนงัสือผ่อนผนัของโครงการ ยดูี 

ทาวน ์และกาํหนดรูปแบบการดาํเนินการ เพ่ือใหส้อดคลอ้งและใหอ้ยู่ภายใตก้รอบท่ีผูถื้อหน่วยทรสัตอ์นุมตัิเก่ียวกับขอ้เสนอ

ของอุดรพลาซ่า รวมทัง้ดาํเนินการติดต่อกบัสาํนกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการหรือองคก์ร

ของรฐั หรือบคุคลใด ๆ เพ่ือการดงักล่าว เป็นตน้ และ 

2) ดาํเนินการอ่ืนใดอนัจาํเป็นหรือเก่ียวเน่ืองกบัการดงักล่าวขา้งตน้ทุกประการเพ่ือใหก้ารดาํเนินการดงักล่าว

ประสบผลสาํเร็จ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรือ ถอดถอนผูร้บัมอบอาํนาจช่วงในการดาํเนินการดังกล่าวขา้งตน้ เพ่ือใหก้าร

ดาํเนินการดงักล่าวประสบผลสาํเรจ็ 
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ความเหน็ของผู้จดัการกองทรัสต ์ 

 ผู้จัดการกองทรัสตไ์ดพิ้จารณาผลท่ีอาจเกิดขึน้ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยทรัสตพิ์จารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติข้อเสนอ

เก่ียวกบัการชาํระค่าเช่าโครงการ ยดูี ทาวน ์ตามขอ้เสนอของอดุรพลาซ่า ดงัต่อไปนี ้

1) ผลกรณีที่ผู้ถือหน่วยทรัสตพ์ิจารณาอนุมัติข้อเสนอเกี่ยวกับการชําระค่าเช่าโครงการ ยูดี ทาวน์ 

ตามข้อเสนอของอุดรพลาซ่า 

• กองทรสัต ์AIMCG จะไดร้บัค่าเช่าคงคา้งครบถว้นตามสญัญาและมีแผนการรบัชาํระหนีค้งคา้งของ

อุดรพลาซ่าตั้งแต่ปี 2563 ท่ีชัดเจนและเปิดเผยกับนักลงทุนในวงกว้าง ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับ

กองทรสัตใ์นแง่การติดตามการชาํระหนีท่ี้เกิดขึน้ และสรา้งแรงจูงใจกับอุดรพลาซ่า ใหป้ฏิบตัิตาม

แผน ซึ่งแนวทางดงักล่าวนี ้กองทรสัต ์AIMCG จะยังคงมีอุดรพลาซ่าเป็นผูเ้ช่าพืน้ท่ีของกองทรสัต ์

AIMCG ในระยะยาว ซึ่งสามารถสรา้งรายไดใ้หแ้ก่กองทรสัต ์AIMCG ไดต้่อไป นอกจากนี ้ยังเป็น

การหลีกเล่ียงการฟ้องรอ้งบงัคบัคดี และการยกเลิกสญัญาเช่าพืน้ท่ีของอดุรพลาซ่าก่อนครบกาํหนด 

ทาํใหส้ญัญาเช่าพืน้ท่ีแก่อุดรพลาซ่ายงัมีผลบงัคบัใชต้่อไป โดยไม่ตอ้งดาํเนินการหาผูเ้ช่ารายใหม่

เพ่ือจดัหาผลประโยชนใ์นพืน้ท่ีดงักล่าวแทนอดุรพลาซ่า 

• อย่างไรก็ตามภายหลังจากท่ีไดร้ับอนุมัติและเข้าทาํสัญญาท่ีเก่ียวข้องทั้งหมดครบถ้วนแลว้นั้น 

กองทรสัต ์AIMCG ยงัคงมีความเส่ียงในส่วนท่ีอุดรพลาซ่าเองอาจไม่สามารถปฏิบตัิตามขอ้ตกลงท่ี

ไดร้บัอนุมตัินีไ้ดท้ัง้หมด ซึ่งในกรณีนี ้ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะยงัคงมีสิทธิและหนา้ท่ีในการดาํเนินการ

ใด ๆ ตามท่ีระบไุวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์สญัญาเช่าพืน้ท่ีแก่อดุรพลาซ่า ขอ้ตกลงเก่ียวกบัการลงทุน

ของกองทรัสต์ AIMCG ในโครงการ ยูดี ทาวน์และสัญญาอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งอาจรวมถึงการ

พิจารณาใช้สิทธิทางกฎหมายโดยการฟ้องรอ้งต่ออุดรพลาซ่าในการเรียกรอ้งค่าเช่า เบีย้ปรับ 

ดอกเบีย้ผิดนดั และ/หรือ ค่าเสียหายอ่ืน ๆ และ/หรือ เงินอ่ืนใดท่ีกองทรสัต ์AIMCG มีหรือจะมีสิทธิ

เรียกรอ้งจากอุดรพลาซ่า และ/หรือ บอกเลิกสัญญาเช่าพืน้ท่ีแก่อุดรพลาซ่า และ/หรือ ขอ้ตกลง

เก่ียวกบัการลงทนุของกองทรสัต ์AIMCG ในโครงการ ยดูี ทาวน ์ไดต้่อไป 

2) ผลกรณีที่ผู้ถือหน่วยทรัสตพ์ิจารณาไม่อนุมัติข้อเสนอเกี่ยวกับการชําระค่าเช่าโครงการ ยูดี ทาวน ์

ตามข้อเสนอของอุดรพลาซ่า 

• กองทรสัต ์AIMCG ยงัคงมีสิทธิเรียกรอ้งใหอุ้ดรพลาซ่า ชาํระค่าเช่าและค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยดูี 

ทาวนต์ามสญัญาเช่าพืน้ท่ีแก่อุดรพลาซ่าและขอ้ตกลงเก่ียวกับการลงทุนของกองทรสัต ์AIMCG ใน

โครงการ ยดูี ทาวน ์ท่ีเก่ียวขอ้ง และในกรณีท่ีอดุรพลาซ่าไม่ชาํระค่าเช่า ค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยดูี 

ทาวน ์และเงินจาํนวนอ่ืนใด กองทรสัต ์AIMCG สามารถบงัคบัตามสิทธิเรียกรอ้งใหอ้ดุรพลาซ่าชาํระ

ค่าเช่า ค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยดูี ทาวน ์หรือค่าเสียหายใด ๆ ใหแ้ก่กองทรสัต ์AIMCG  

• ผูจ้ดัการกองทรสัตย์งัคงมีสิทธิและหนา้ท่ีในการติดตามทวงถามใหอุ้ดรพลาซ่าชาํระค่าเช่าและค่า

เช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวนต์ามสญัญาเช่าพืน้ท่ีแก่อุดรพลาซ่าและขอ้ตกลงเก่ียวกับการลงทนุ
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ของกองทรสัต ์AIMCG ในโครงการ ยดูี ทาวนต์่อไป ซึ่งรวมถึงการพิจารณาใชสิ้ทธิทางกฎหมายโดย

การฟ้องรอ้งต่ออุดรพลาซ่าในการเรียกรอ้งค่าเช่า ค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวน ์เบีย้ปรับ 

ดอกเบีย้ผิดนดั และ/หรือ ค่าเสียหายอ่ืน ๆ และ/หรือ เงินอ่ืนใดท่ีกองทรสัต ์AIMCG มีหรือจะมีสิทธิ

เรียกรอ้ง รวมถึงการยกเลิกสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งก่อนกาํหนดดว้ย ซึ่งผูจ้ัดการกองทรสัตไ์ม่สามารถ

คาดการณร์ะยะเวลาในการดาํเนินการได ้

• กรณีท่ีผูจ้ดัการกองทรสัตจ์าํเป็นตอ้งพิจารณาใชสิ้ทธิทางกฎหมายโดยการฟ้องรอ้งต่ออุดรพลาซ่า

เพ่ือเรียกร้องค่าเช่า ค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวน์ เบี ้ยปรับ ดอกเบี ้ยผิดนัด และ/หรือ 

ค่าเสียหายอ่ืน ๆ และ/หรือเงินอ่ืนใดท่ีกองทรสัต ์AIMCG มีหรือจะมีสิทธิเรียกรอ้ง อาจมีค่าใชจ้่ายใน

การดาํเนินการสูงและไม่สามารถคาดการณร์ะยะเวลาในการดาํเนินการได ้ซึ่งกองทรสัต ์AIMCG 

อาจจะไม่ไดร้บัค่าเช่า และ/หรือ ค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยดูี ทาวนใ์นช่วงท่ีดาํเนินการฟ้องรอ้ง  

• กรณีท่ีมีการฟ้องรอ้งดาํเนินคดี ในช่วงระหว่างการฟ้องรอ้งดาํเนินคดี กองทรสัต ์AIMCG อาจไม่

สามารถดาํเนินการจดัหาผลประโยชนจ์ากพืน้ท่ีในโครงการ ยูดี ทาวน ์ไดจ้นกว่ากระบวนการทาง

กฎหมายจะสิน้สดุลง นอกจากนี ้ในกรณีท่ีกองทรสัต ์AIMCG ใชสิ้ทธิในการบอกเลิกสญัญาเช่าแก่

อดุรพลาซ่า และ/หรือ ขอ้ตกลงเก่ียวกบัการลงทนุของกองทรสัต ์AIMCG ในโครงการ ยดูี ทาวน ์อาจ

เป็นเหตใุหก้องทรสัต ์AIMCG ไม่ไดร้บัค่าเช่าจากพืน้ท่ีโครงการ ยดูี ทาวน ์และ/หรือ ค่าเช่าส่วนต่าง

โครงการ ยูดี ทาวน ์ในช่วงระยะเวลาท่ียังไม่สามารถหาผูเ้ช่ารายใหม่มาทดแทนได ้ซึ่งส่งผลให้

รายไดจ้ากการจดัหาผลประโยชนข์องกองทรสัต ์AIMCG และความสามารถในการจ่ายเงินปันผล

ลดลง 

ความเหน็ของทรัสต ี  

ทรัสตีเห็นว่าการเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสตพิ์จารณาในวาระนีไ้ม่ขัดกับสัญญาก่อตั้งทรัสต ์เกณฑ์และ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งจึงเห็นควรใหน้าํขอ้เสนอเก่ียวกับการชาํระค่าเช่าโครงการ ยูดี ทาวนด์งักล่าวใหท่ี้ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต์

ไดพิ้จารณา ทั้งนี ้ขอให้ผู้ถือหน่วยทรสัตโ์ปรดศึกษาข้อมูลจากรายงานความเห็นท่ีปรึกษาทางการเงิน และข้อมูลอ่ืนๆ ซึ่ง

ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดม้ีการเปิดเผยขอ้มลูรายละเอียดตามท่ีปรากฎในหนงัสือฉบบันีแ้ลว้  

การลงมต ิ

 วาระนีต้อ้งไดร้บัมติอนุมัติจากท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต ์ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ามติเสียงขา้งมากซึ่งคิดเป็น

จาํนวนเกินกว่ากึ่งหน่ึงของหน่วยทรสัตท์ัง้หมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทัง้นี ้การ

นบัคะแนนเสียงของผูท่ี้มีสิทธิออกเสียงดงักล่าว บริษัทจะไม่นบัรวมคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษ

ในการลงมติในเร่ืองดงักล่าว  

 ผู้ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษท่ีไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้(ณ วันกําหนดรายชื่อผู้ถือ

หน่วยทรสัตท่ี์มีสิทธิในการเขา้ประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์AIMCG ประจาํปี 2565 (Record Date) วนัท่ี 31 

มีนาคม 2565) เป็นไปตามใบแจง้รายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัต ์รายละเอียดปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 11 
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วาระที ่6 พิจารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้ามี) 

 จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ขา้รว่มประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ีตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมนี ้ 

โดยบรษิัทจะเปิดใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตล์งทะเบียนเขา้ประชมุตัง้แต่เวลา 9.00 น. อน่ึง หากผูถื้อหน่วยทรสัตท่์านใดไม่สามารถเขา้

ร่วมประชุมและออกเสียงไดด้ว้ยตนเองและมีความประสงคจ์ะแต่งตัง้บคุคลอ่ืนเขา้ร่วมประชมุแทนในการประชมุครัง้นี ้กรุณา

กรอกขอ้ความและลงลายมือชื่อในหนงัสือมอบฉันทะแบบใดแบบหน่ึงท่ีแนบมากบัหนงัสือเชิญประชุมครัง้นี ้ดงัมีรายละเอียด

ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 และปิดอากรแสตมป์ จาํนวน 20 บาท ใหถู้กตอ้งเรียบรอ้ย โดยผูถื้อหน่วยทรสัตส์ามารถมอบ

ฉันทะให ้นายธนะชยั สนัตชิยักูล หรือ เรืออากาศโทศุภกร จนัทศาศวตั กรรมการอิสระของผูจ้ดัการกองทรสัต ์เขา้ร่วมประชมุ

และออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชมุครัง้นีก้็ได ้รายละเอียดขอ้มลูของกรรมการอิสระของผูจ้ดัการกองทรสัตป์ระกอบการ

มอบฉนัทะของผูถื้อหน่วยทรสัต ์ปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 8 

 สาํหรบัผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ละผูร้บัมอบฉันทะท่ีจะเขา้ร่วมประชุม จะตอ้งนาํเอกสารหลกัฐานเพ่ือแสดงตนในการเขา้

รว่มประชมุตามรายละเอียดท่ีปรากฏในสิ่งทีส่่งมาด้วย 7 ท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตพ์รอ้มหนงัสือเชิญประชมุครัง้นีแ้ลว้ 

และส่งมอบใหแ้ก่ผูจ้ดัการกองทรสัต ์หรือบคุคลท่ีไดร้บัมอบหมายจากผูจ้ดัการกองทรสัต ์ก่อนเขา้รว่มประชมุ 

 ทัง้นี ้เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 

และประสงคท่ี์จะแต่งตัง้บุคคลอ่ืนเขา้รว่มประชมุ บรษิัทใครข่อความรว่มมือจากท่านผูถื้อหน่วยทรสัตใ์นการจดัส่งหนงัสือมอบ

ฉันทะล่วงหนา้ตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 7 (พรอ้มติดอากรแสตมป์จาํนวน 20 บาท) โดยจดัส่งถึง “ผู้จัดการกองทรัสตข์องทรัสต์

เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์เอไอเอ็ม คอมเมอรเ์ชียล โกรท” เลขท่ี เลขท่ี 93/1 

อาคารจีพีเอฟ วิทยุ อาคารบี ชั้น 8 ห้อง 803 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ภายในวันท่ี 27 

เมษายน 2565 หรือ ณ สถานท่ีจดัประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตใ์นเวลาลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชมุ  

 ทั้งนี ้ เพ่ือรักษาสิทธิประโยชน์ของท่าน โปรดศึกษาวิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะตาม

รายละเอียดท่ีปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ท่ีไดจ้ัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสตพ์รอ้มหนังสือเชิญประชุมครัง้นีแ้ลว้ หากท่าน 

มีขอ้สงสยัหรือคาํถามเก่ียวกับการมอบฉันทะ สามารถสอบถามไดท่ี้ฝ่ายกฎหมายและกาํกับการปฏิบตัิงาน บริษัท เอไอเอ็ม 

เรียลเอสเตท แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั หมายเลขโทรศพัท ์02-254-0441-2 ต่อ 214 ในวนัและเวลาทาํการ 

 อน่ึง บริษัทไดก้าํหนดรายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์AIMCG 

ประจาํปี 2565 ในวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 (Record Date) 

 เน่ืองจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท่ียงัคงมีการแพร่ระบาดอยู่ จึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการ

กาํหนดมาตรการ และขอ้ปฏิบตัิท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุเพ่ือใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตป์ฏิบตัิตามอย่างเครง่ครดั โดยมาตรการและ

ขอ้ปฏิบตัิดงักล่าวไดก้าํหนดขึน้เพ่ือใหส้อดคลอ้งและเป็นไปตามมาตรการท่ีรฐับาลกาํหนด รวมทัง้ขอใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตท์ุก

ท่านกรอกแบบคดักรองโรคโควิด-19 และนาํส่งใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีของบริษัทก่อนเขา้ประชุม โดยมีรายละเอียดตามท่ีระบุในสิ่งที่

ส่งมาด้วย 12 และบริษัทขอเรียนใหท้ราบว่า ในการดาํเนินการใหส้อดคลอ้งกับขอ้กาํหนดของหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 

อาจทาํให้จํานวนท่ีนั่งในสถานท่ีจัดประชุมลดลงอย่างมีนัยสาํคัญ และในกรณีท่ีท่ีนั่ งท่ีได้จัดเตรียมไว้สาํหรับท่านผู้ถือ

หน่วยทรัสตใ์นสถานท่ีจัดประชุมมีไม่เพียงพอ บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาดาํเนินการให้ท่านผู้ถือหน่วยทรสัตท่ี์มา

ลงทะเบียนในลาํดบัหลงั เขา้รบัฟังการประชมุจากพืน้ท่ีอ่ืนในบรเิวณใกลเ้คียง ตามท่ีบรษิัทไดจ้ดัเตรียมไวใ้ห ้(ถา้มี) หรือบรษิัท
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อาจมีความจาํเป็นตอ้งขอความร่วมมือใหท่้านผูถื้อหน่วยทรสัตด์งักล่าวมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระแทนการเขา้ร่วมประชุม

ดว้ยตนเอง โดยเจา้หนา้ท่ีของบรษิัทจะอาํนวยความสะดวกเก่ียวกบัเอกสารใหแ้ก่ท่าน (หนงัสือมอบฉนัทะท่ีแนบมากบัหนงัสือ

เชิญประชุมครัง้นีป้รากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9) ทั้งนี ้การปฏิบัติตามมาตรการ และขอ้ปฏิบัติดงักล่าว อาจก่อใหเ้กิดความ

ล่าชา้และความไม่สะดวกต่อผูถื้อหน่วยทรสัตท์กุท่าน บรษิัทตอ้งขออภยัในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี ้

 นอกจากนี ้สืบเน่ืองจากความไม่แน่นอนของสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผูจ้ดัการกองทรสัตอ์าจแกไ้ข

วนั เวลา และสถานท่ี สาํหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์AIMCG ประจาํปี 2565 รวมทัง้พิจารณาสถานท่ี

จดัประชุมเพ่ือใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตเ์ขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง ซึ่งจะดาํเนินการจดัใหม้ีมาตรการท่ีเหมาะสม เพ่ือใหเ้ป็นไปตาม

มาตรฐานดา้นสาธารณสขุของกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ หรือหลกัเกณฑอ่ื์นใดท่ีภาครฐักาํหนดในการป้องกนัความ

เส่ียงและเพ่ือความปลอดภัยของผู้เขา้ร่วมประชุม หรือพิจารณาจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสตข์องกองทรัสต ์AIMCG 

ประจาํปี 2565 ดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมของผูถื้อหน่วยทรสัต ์มาตรการรกัษาความมั่นคง

ปลอดภัยของการดาํเนินการผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์และการปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกรรมหรือการ

ดาํเนินการทางอิเล็กทรอนิกสด์ว้ย หรือดาํเนินการขอมติผูถื้อหน่วยทรสัตด์ว้ยวิธีอ่ืนใด (หากมี) ภายใตก้รอบท่ีกฎหมายและ

หลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกาํหนดไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

        

       ขอแสดงความนบัถือ 

ทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละ 

สิทธิการเชา่อสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอ็ม คอมเมอรเ์ชียล โกรท  

โดยบรษิัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต ์

 

 

 

 

(นายอมร จฬุาลกัษณานกุลู) 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารและกรรมการ 
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