ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท
AIM Commercial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ประจําปี 2565

วันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องแมนดาริน เอ ชัน้ 1 โรงแรมแมนดาริน โฮเต็ล
เลขที่ 662 ถนนพระรามสี่ แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ที่ AIMRE 044/2565

วันที่ 12 เมษายน 2565

เรื่อง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจําปี 2565 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แ ละ
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท (กองทรัสต์ AIMCG)

เรียน

ท่านผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

รายงานประจําปี 2564 (ในรูปแบบ QR Code)
รายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าลงทุนในปั จจุบันของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิ
การเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท (กองทรัสต์ AIMCG) ในโครงการ พอร์โต้ ชิโน่
และ โครงการ ยูดี ทาวน์
รายละเอียดมาตรการภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการปิ ดสถานที่หรือการจํากัดเวลาการเปิ ดให้บริการ และ
ผลกระทบต่อผูป้ ระกอบธุรกิจศูนย์การค้าประเภทต่าง ๆ
สรุปรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงิน
สารสนเทศการได้ม าซึ่ง ทรัพ ย์สิ น ของทรัส ต์เ พื่ อ การลงทุน ในอสัง หาริม ทรัพ ย์แ ละสิ ท ธิ ก ารเช่า
อสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท สําหรับสิทธิการเช่าเพิ่มเติมในโครงการ พอร์โต้ ชิโน่
วิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะ
ข้อมูลของกรรมการอิสระของบริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จํากัด ประกอบการมอบ
ฉันทะของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็ นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถื อหน่วยทรัส ต์ท่ี ไ ม่
สามารถเข้าร่วมประชุมได้
หนังสือมอบฉันทะ
แผนที่สถานที่ประชุม
ใบแจ้งรายชื่อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
มาตรการและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ประจําปี 2565 ของทรัสต์เพื่อ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท ภายใต้
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และแบบคัดกรองโรคโควิด-19

ด้วย บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จํากัด (“บริษัท” หรือ “ผู้จัดการกองทรัสต์”) ในฐานะผูจ้ ดั การ
กองทรัส ต์ข องทรัส ต์เ พื่ อ การลงทุน ในอสัง หาริม ทรัพ ย์และสิ ท ธิ ก ารเช่า อสัง หาริม ทรัพ ย์ เอไอเอ็ ม คอมเมอร์เ ชี ย ล โกรท
(“กองทรั ส ต์ AIMCG” หรือ “กองทรั ส ต์”) เห็นสมควรให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ข องกองทรัสต์ AIMCG
ประจําปี 2565 ในวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแมนดาริน เอ ชัน้ 1 โรงแรมแมนดาริน โฮเต็ล เลขที่ 662 ถนน
พระรามสี่ แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โดยจะเปิ ดรับลงทะเบียนผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ในเวลา 9.00 น.
แผนที่แสดงสถานที่ประชุม ปรากฏตามสิ่งทีส่ ่งมาด้วย 10 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี ้

วาระที่ 1

รับทราบผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ AIMCG ประจําปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ผลการดําเนินการของกองทรัสต์ AIMCG ประจําปี 2564 ปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี 2564 ซึ่งได้จัดส่งให้ผูถ้ ือ
หน่วยทรัสต์พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครัง้ นีแ้ ล้วในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน QR Code ปรากฏใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดย
ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของกองทรัสต์ AIMCG สรุปได้ ดังนี ้
1) ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงานสําหรับปี 2564 ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กองทรัสต์ AIMCG มีรายได้รวม
362.19 ล้านบาท
สําหรับปี 2564 กองทรัสต์ AIMCG มีค่าใช้จ่ายรวมทัง้ สิน้ 129.02 ล้านบาท โดยหลักประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินโครงการ 63.24 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมผูจ้ ดั การกองทรัสต์ 18.40 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการทรัพย์สิน
ของกองทรัสต์ 13.21 ล้านบาท และต้นทุนทางการเงิน 13.94 ล้านบาท
สําหรับปี 2564 กองทรัสต์ AIMCG มีกาํ ไรจากการลงทุนสุทธิ 233.17 ล้านบาท
2) ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์:
ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2564 กองทรัส ต์ AIMCG มี สิ น ทรัพ ย์ร วมเป็ น จํา นวนทั้ง สิ น้ 3,344.14 ล้า นบาท ลดลงจาก
สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประมาณ 76.99 ล้านบาท โดยหลักประกอบด้วยเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตาม
มูลค่ายุติธรรม จํานวน 2,823.09 ล้านบาท เนื่องจากมูลค่าสุทธิตามบัญชีจากรายการปรับปรุงตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรายการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์จากการสอบทานการ
ประเมินค่าทรัพย์สินประจําปี ซ่งึ เป็ นรายการที่มิใช่เงินสด ทัง้ นี ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กองทรัสต์ AIMCG มีลกู หนีจ้ ากการ
ให้เช่าและบริการจํานวน 318.93 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึน้ จากลูกหนีจ้ ากการให้เช่าและบริการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็ น
จํานวน 193.11 ล้านบาท อันเป็ นผลจากการชําระค่าเช่าและบริการล่าช้าเนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติด
เชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตัง้ แต่ปี 2563 เป็ นต้นมา
หนีส้ ิน:
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กองทรัสต์มีหนีส้ ินรวม จํานวน 481.99 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากหนีส้ ินรวม ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563 ประมาณ 43.09 ล้านบาท โดยหลักประกอบด้วยเงินกูย้ ืมระยะยาวและเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
รวมจํานวน 239.76 ล้านบาท เพื่อใช้สนับสนุนการลงทุนในทรัพย์สินและการดําเนินงานของกองทรัสต์ ทัง้ นี ้ อัตราส่วนกูย้ ืมเงิน
ของกองทรัสต์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับร้อยละ 7.17 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม ซึ่งยังเป็ นไปตามเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่ง
ระบุไว้ว่า กองทรัสต์สามารถกูย้ ืมเงินได้ไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม หรือไม่เกินร้อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม
ในกรณีท่กี องทรัสต์มีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)
หน้า 2

สินทรัพย์สทุ ธิ:
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กองทรัสต์มีสินทรัพย์สุทธิทั้งสิน้ 2,862.14 ล้านบาท ประกอบด้วยทุนที่ได้รบั จากผูถ้ ือ
หน่ ว ยทรัส ต์จ ํา นวน 2,880.00 ล้า นบาท และขาดทุ น สะสม 17.86 ล้า นบาท มี สิ น ทรัพ ย์สุท ธิ ต่ อ หน่ ว ยเท่ า กั บ 9.9380
บาท ลดลงจากสินทรัพย์สทุ ธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์เห็นว่ารายงานผลดําเนินการของกองทรัสต์ AIMCG ตามรายงานประจําปี 2564 มีความถูกต้อง
เหมาะสม และเป็ นไปตามข้อกําหนดในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ ทัง้ นี ้ เนื่องจากวาระนีเ้ ป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติใน
วาระนี ้
การลงมติ
-ไม่ม-ี
วาระที่ 2

รับทราบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนของกองทรัสต์ AIMCG สําหรับปี 2564
สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล
งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนสําหรับปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของกองทรัสต์ AIMCG ได้
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท และผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผูส้ อบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จํากัด
มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจําปี 2564 ซึ่งได้จดั ส่งให้ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครัง้ นีแ้ ล้วใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน QR Code ปรากฏใน สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 1
ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์
ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นว่า งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนของกองทรัสต์ AIMCG สําหรับปี 2564
สิ น้ สุด ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2564 มี ค วามถูก ต้อ งและเหมาะสม และเป็ น ไปตามข้อกําหนดในสัญ ญาก่อ ตั้งทรัส ต์ ทั้งนี ้
เนื่องจากวาระนี ้ เป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี ้
การลงมติ
-ไม่ม-ี
วาระที่ 3

รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ AIMCG
ประจําปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล
คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและมีความเห็นว่าบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จํากัด มีคุณสมบัติและประสบการณ์
เหมาะสม เป็ น ที่ ย อมรับ อี ก ทั้ง มี ม าตรฐานการทํา งานที่ ดี และเป็ น ผู้ส อบบั ญ ชี ท่ี ไ ด้รับ ความเห็ น ชอบจากสํา นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) และมีประสบการณ์ในการตรวจสอบเพื่อการลงทุน
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ในอสังหาริมทรัพย์สงู โดยค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีท่ีเสนอมานัน้ มีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงได้มีมติอนุมตั ิ
ดังนี ้
(1) แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของกองทรัสต์AIMCG ในปี 2565 โดยมี
รายชื่อ ดังต่อไปนี ้
-

นางสาวกัญญาณัฐ
นายสมคิด
นายธีรศักดิ์
นางสาวอมรจิต
นางสาวศรัณญา
นายนรินทร์

ศรีรตั น์ชชั วาลย์
เตียตระกูล
ฉั่วศรีสกุล
เบ้าหล่อเพชร
อัครมหาพาณิชย์
จูระมงคล

เลขทะเบียน 6549 หรือ
เลขทะเบียน 2785 หรือ
เลขทะเบียน 6624 หรือ
เลขทะเบียน 10853 หรือ
เลขทะเบียน 9919 หรือ
เลขทะเบียน 8593

โดยผูส้ อบบัญชีและบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จํากัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั ผูจ้ ดั การกองทรัสต์หรือทรัสตี หรือผูท้ ่เี กี่ยวข้องกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์หรือทรัสตี
(2) กําหนดจํานวนเงินค่าตอบแทนประจําปี 2565 สําหรับการสอบบัญชี เป็ นจํานวนเงิน 1,200,000 บาท ทัง้ นี ้ ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงถ้าเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนประจําปี 2564
ค่าตอบแทน

ปี 2564
1,200,000 บาท

ปี 2565
1,200,000 บาท

เปลี่ยนแปลง
-

ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์
ผูจ้ ัดการกองทรัสต์เห็นว่า ผูส้ อบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จํากัด ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมและไม่มี
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั ผูจ้ ดั การกองทรัสต์หรือทรัสตี หรือผูท้ ่ี
เกี่ยวข้องกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์หรือทรัสตี โดยมีความอิสระต่อการทําหน้าที่ จึงเห็นสมควรให้กาํ หนดค่าตอบแทนประจําปี
2565 สําหรับผูส้ อบบัญชีดังกล่าว เป็ นเงินจํานวน 1,200,000 บาท ในกรณีท่ีผูส้ อบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิ บัติ
หน้าที่ได้ ให้ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จํากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตท่านอื่นของสํานักงานทําหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรัสต์ AIMCG แทนผูส้ อบบัญชีดงั กล่าว ทัง้ นี ้ นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรตั น์ชชั วาลย์ ได้รบั
การแต่งตัง้ เป็ นผูส้ อบบัญชีของกองทรัสต์ AIMCG ตัง้ แต่ปี 2562 รวมระยะเวลาทัง้ สิน้ 3 ปี
ทัง้ นี ้ เนื่องจากวาระนี ้ เป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี ้
การลงมติ
-ไม่ม-ี
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั ิขอ้ เสนอเกี่ยวกับการชําระค่าเช่าโครงการ พอร์โต้ ชิโน่
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ข้อเท็จจริงและเหตุผล
กองทรัสต์ AIMCG ได้ลงทุนในสิทธิการเช่าในที่ดินและอาคารบางส่วนและงานระบบ ในโครงการ พอร์โต้ ชิโน่ ซึ่งเป็ น
ศูนย์การค้าประเภท Lifestyle Mall ตัง้ อยู่ท่ีตาํ บลนาดี อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร (“โครงการ พอร์โต้ ชิโน่“)
ซึ่งมีรายละเอียดตามสัญญาเช่าที่ดินและอาคาร 1 (“ที่ดินและอาคารโครงการ พอร์โต้ ชิโน่”) ในการลงทุนในทรัพย์สินหลัก
ครัง้ แรก ทัง้ นี ้ ในการลงทุนในที่ดินและอาคารโครงการ พอร์โต้ ชิโน่ ดังกล่าว กองทรัสต์ AIMCG ได้เข้าทําสัญญาเช่าที่ดินและ
อาคาร ซึ่งระยะเวลาการเช่าตามสัญญาสิน้ สุดวันที่ 4 กรกฎาคม 2592 รวมถึงสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการลงทุนในทรัพย์สนิ
หลักครัง้ แรกดังกล่าวกับบริษัท ดี-แลนด์ พร็อพเพอร์ตี ้ จํากัด (“ดี-แลนด์”) ซึ่งเป็ นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารโครงการ
พอร์โต้ ชิโน่ดงั กล่าว ทัง้ นี ้ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าลงทุนในปั จจุบนั ของกองทรัสต์ AIMCG ในโครงการ พอร์โต้ ชิโน่
ปรากฏตามสิ่งทีส่ ่งมาด้วย 2
0

ภายหลัง จากกองทรัส ต์ AIMCG เข้า ลงทุน ในโครงการ พอร์โ ต้ ชิ โ น่ กองทรัส ต์ AIMCG ได้จัด หาประโยชน์จาก
ทรัพย์สินหลักดังกล่าวโดยการนําทรัพย์สินหลักออกให้เช่าแก่ผเู้ ช่าพืน้ ที่ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างอัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในระดับที่ดีและต่อเนื่องในระยะยาวให้แก่ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ทั้งนี ้ ผูจ้ ัดการกองทรัสต์ได้กาํ หนดนโยบายและกลยุทธ์ท่ี
เหมาะสมในการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์ AIMCG เพื่อสร้างรายได้ในเชิงพาณิชย์ให้แก่กองทรัสต์ AIMCG และ
ก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์โดยรวม โดยลักษณะของสัญญาเช่าพืน้ ที่สาํ หรับการจัดหาประโยชน์โดยการให้
เช่าทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์ AIMCG เข้าลงทุนในโครงการ พอร์โต้ ชิโน่ แบ่งออกได้เป็ น 3 ประเภท ดังนี ้
สัญญาเช่าพืน้ ที่ประเภทที่ 1 ได้แก่ การให้เช่าพืน้ ที่แก่ผเู้ ช่าพืน้ ที่รายย่อย โดยกองทรัสต์ AIMCG จะเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญา
กับผูเ้ ช่าพืน้ ที่โดยตรง ซึ่งรายได้และกระแสเงินสดที่กองทรัสต์ AIMCG จะได้รบั จะประกอบด้วย รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
รายเดือน ซึ่งสัญญาเช่าดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็ นสัญญาเช่ามาตรฐานโดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสัญญาที่คล้ายคลึงกัน
โดยสัญญาเช่าส่วนใหญ่มีระยะเวลาประมาณ 3 ปี และมีอตั ราค่าเช่ารายเดือนตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
สัญญาเช่าพืน้ ที่ประเภทที่ 2 ได้แก่ การให้เช่าพืน้ ที่ในส่วนพืน้ ที่เช่ากลับแก่ดี-แลนด์ซ่งึ เป็ นเจ้าของทรัพย์สินเดิม อาทิ
พืน้ ที่เช่าร้านค้าขนาดเล็ก พืน้ ที่เช่าที่มีสญ
ั ญาเช่าระยะสัน้ (ไม่เกิน 1 ปี ) หรือพืน้ ที่ท่ีดาํ เนินการหารายได้หรือให้เช่าเป็ นรายวัน
ประเภทลานกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขาย ตลาดนัด ศูนย์อาหาร ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงของสัญญาเช่าอย่างรวดเร็ว ทั้งนี ้ การให้ดี-แลนด์ซ่ึงเป็ นเจ้าของทรัพย์สินเดิมเช่าพืน้ ที่ส่วนดังกล่าวกลับไปเพื่อ
บริหารจัดการต่อนัน้ ทําให้การบริหารจัดการพืน้ ที่เช่าของกองทรัสต์ AIMCG มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึน้ อีกทัง้
ยังช่วยสนับสนุนให้รายได้ของกองทรัสต์ AIMCG มีความแน่นอนและสมํ่าเสมอ โดยสัญญาเช่าสําหรับพืน้ ที่เช่ากลับดังกล่าวจะ
มีระยะเวลา 3 ปี นบั ตัง้ แต่วนั ที่กองทรัสต์ AIMCG เข้าลงทุนในทรัพย์สินหลักครัง้ แรก และให้สิทธิกองทรัสต์ AIMCG ในการ
เรียกให้ค่สู ญ
ั ญาต่ออายุสญ
ั ญาต่อไปอีกจนสิน้ สุดระยะเวลาการลงทุนในโครงการ พอร์โต้ ชิโน่ ทัง้ นี ้ สัญญาเช่าดังกล่าวมีอตั รา

1

สัญญาเช่าที่ดินและอาคาร ได้แก่ (1) สัญญาเช่าที่ดินและอาคาร สําหรับโครงการ พอร์โต้ ชิโน่ (โฉนดที่ดินเลขที่ 120935) ระหว่าง กองทรัสต์ กับ
บริษัท ดี-แลนด์ พร็อพเพอร์ตี ้ จํากัด ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 (2) สัญญาเช่าที่ดินและอาคาร สําหรับโครงการ พอร์โต้ ชิโน่ (โฉนดที่ดินเลขที่
117042) ระหว่าง กองทรัสต์ กับ บริษัท ดี-แลนด์ พร็อพเพอร์ตี ้ จํากัด ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 และ (3) สัญญาเช่าที่ดินและอาคาร สําหรับ
โครงการ พอร์โต้ ชิโน่ (โฉนดที่ดินเลขที่ 117043) ระหว่าง กองทรัสต์ กับ บริษัท ดี-แลนด์ พร็อพเพอร์ตี ้ จํากัด ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562
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ค่าเช่ารายเดือนตามที่ค่สู ญ
ั ญาตกลงกัน โดยมีขอ้ กําหนดและเงื่อนไขเป็ นไปตามสัญญาเช่าพืน้ ที่ สําหรับโครงการ พอร์โต้ ชิโน่
ฉบับลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 (“สัญญาเช่าพืน้ ทีโ่ ครงการ พอร์โต้ ชิโน่”) และ
สัญญาเช่าพืน้ ที่ประเภทที่ 3 ได้แก่ การให้เช่าพืน้ ที่ในส่วนที่ไม่มีผเู้ ช่า ณ วันที่กองทรัสต์ AIMCG ลงทุนในทรัพย์สิน
หลักครัง้ แรกให้แก่ดี-แลนด์ เป็ นระยะเวลา 5 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่กองทรัสต์ AIMCG เข้าลงทุนในทรัพย์สนิ หลักครัง้ แรก ในลักษณะ
ของสัญญาเช่ามีกาํ หนดระยะเวลา 3 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่กองทรัสต์ AIMCG เข้าลงทุน และดี-แลนด์ให้คาํ มั่นว่าจะต่ออายุการเช่า
อีก 2 ปี ทั้งนี ้ สัญญาเช่าดังกล่าวมีอัตราค่าเช่ารายเดือนตามที่คู่สัญญาตกลงกัน ซึ่งรวมถึงการชําระค่านํา้ ค่าไฟ ค่าภาษี
โรงเรือนและที่ดิน และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ ยวข้องกับพืน้ ที่ในโครงการส่วนที่ยังไม่มีผู้เช่าดังกล่าวด้วย โดยมี
ข้อกําหนดและเงื่อนไขเป็ นไปตามสัญญาเช่าพืน้ ที่ สําหรับโครงการ พอร์โต้ ชิโน่ ฉบับลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 (“สัญญาเช่า
พืน้ ทีต่ ามสัญญาตกลงกระทําการโครงการ พอร์โต้ ชิโน่”)
นอกจากนี ้ ในการลงทุนของกองทรัสต์ AIMCG ในโครงการ พอร์โต้ ชิโน่ ดี-แลนด์ได้จดั ทําข้อตกลงเกี่ยวกับการลงทุน
ของกองทรัสต์ AIMCG ในโครงการ พอร์โต้ ชิโน่ 2 ซึ่งประกอบด้วยข้อตกลงเกี่ยวกับมาตรการลดความเสี่ยงในการสูญเสียรายได้
1

ค่าเช่าและค่าบริการของกองทรัสต์ AIMCG (“ข้อตกลงเกี่ยวกับการลงทุนของกองทรัสต์ AIMCG ในโครงการ พอร์โต้ ชิ
โน่”) โดยดี-แลนด์ตกลงชําระค่าเช่าส่วนที่ขาดจากค่าเช่าที่คาดการณ์ให้แก่กองทรัสต์ AIMCG ตัง้ แต่วนั ที่กองทรัสต์ AIMCG
เข้าลงทุนในโครงการ พอร์โต้ ชิโน่จนถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 (“ค่าเช่าส่วนต่างโครงการ พอร์โต้ ชิโน่”) และการที่ดี-แลนด์
ตกลงว่า ในระยะเวลา 5 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่กองทรัสต์ AIMCG เข้าลงทุนในโครงการพอร์โต้ ชิโน่ หากพืน้ ที่ส่วนใดไม่มีผเู้ ช่าพืน้ ที่
ดี-แลนด์ และ/หรือ บุคคลที่ดี-แลนด์กาํ หนดตกลงจะเช่าพืน้ ที่ดงั กล่าวจากกองทรัสต์ AIMCG โดยมีระยะเวลาการเช่าสิน้ สุดไม่
เกินวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 โดยการจัดทําสัญญาเช่ากับกองทรัสต์ AIMCG เป็ นคราว ๆ ไป (รวมเรียกว่า “สัญญาเช่าพืน้ ที่ใน
โครงการ พอร์โต้ ชิโน่ ที่ยังไม่มีผู้เช่าพืน้ ที่”) (ทัง้ นี ้ สัญญาเช่าพืน้ ที่โครงการ พอร์โต้ ชิโน่ สัญญาเช่าพืน้ ที่ตามสัญญาตกลง
กระทําการโครงการ พอร์โต้ ชิโน่ และสัญญาเช่าพืน้ ที่ในโครงการ พอร์โต้ ชิโน่ ที่ยังไม่มีผูเ้ ช่าพืน้ ที่ รวมเรียกว่า “สัญญาเช่า
พืน้ ทีแ่ ก่ดี-แลนด์”)
นอกจากนี ้ สําหรับโครงการ พอร์โต้ ชิโน่ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังกล่าว ยังเป็ นผลให้การ
ประกอบกิจการของร้านค้าประเภทต่าง ๆ ในโครงการ พอร์โต้ ชิโน่ ได้รบั ผลกระทบจากการถูกสั่งปิ ดสถานที่หรือการจํากัดเวลา
การเปิ ดให้บริการตามประกาศและมาตรการของภาครัฐที่เกี่ยวข้องในช่วงระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 18 มีนาคม 2563 เป็ นต้นมา
ปรากฏตามรายละเอียดมาตรการภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการปิ ดสถานที่หรือการจํากัดเวลาการเปิ ดให้บริการในสิ่งทีส่ ่งมาด้วย
3 และเมื่อมีการผ่อนคลายให้สามารถเปิ ดดําเนินกิจการได้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์และผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ท่ไี ด้รบั การแต่งตัง้
จากผู้จัดการกองทรัสต์ ต้องดําเนินการเพื่อให้เป็ นไปตามมาตรการทางสาธารณสุขต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงมาตรการในการเว้น
ระยะห่ างทางสังคม ประกอบกับพฤติกรรมผู้ใช้บริการภายใต้ส ถานการณ์ก ารแพร่ร ะบาดของโรคโควิด-19 จึ ง มีจาํ นวน
ผูใ้ ช้บริการในโครงการ พอร์โต้ ชิโน่ลดลง ส่งผลให้กองทรัสต์ได้รบั รายได้ท่ีลดลง ทัง้ ในส่วนของสัญญาเช่าพืน้ ที่ประเภทที่ 1 ซึ่ง
กองทรัสต์ให้เช่าช่วงโดยตรงแก่ผเู้ ช่ารายย่อย และในส่วนของสัญญาเช่าพืน้ ที่แก่ดี-แลนด์ โดยดี-แลนด์ตอ้ งรับภาระเพิ่มเติม
จากค่าเช่าที่ตอ้ งชําระให้แก่กองทรัสต์ AIMCG เนื่องจากดี-แลนด์ได้นาํ พืน้ ที่บางส่วนที่ดี-แลนด์เช่าช่วงจากกองทรัสต์ AIMCG
2

โดยมี ร ายละเอี ย ดข้อ กํา หนดและเงื่ อ นไขเป็ นไปตามหนั ง สื อ เรื่ อ ง ข้อ ตกลงเกี่ ย วกั บ การลงทุ น ของทรัส ต์เ พื่ อ การลงทุ น ในสิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท ในโครงการ พอร์โต้ ชิโน่ ระหว่าง กองทรัสต์ กับ ดี-แลนด์ ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562
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ไปจัดหาประโยชน์โดยการให้เช่าช่วงพืน้ ที่ดงั กล่าวแก่ผูเ้ ช่ารายย่อย ดี-แลนด์จึงต้องรับภาระค่าเช่าเพิ่มเติมจากการที่ผเู้ ช่าราย
ย่อยบางรายขอลดค่าเช่า และ/หรือ เลิกเช่าหรือยุติกิจการ ในขณะที่ดี-แลนด์ยงั คงต้องชําระค่าเช่าให้กองทรัสต์ AIMCG ใน
อัตราค่าเช่าตามที่กาํ หนดในสัญญา นอกจากนี ้ สําหรับค่าเช่าส่วนต่างโครงการ พอร์โต้ ชิโน่ ดี-แลนด์ยงั คงต้องชดเชยให้แก่
กองทรัสต์ AIMCG โดยการชําระเงินส่วนที่ขาดจากค่าเช่าที่คาดการณ์ซ่งึ มีจาํ นวนมากขึน้ แปรผันตามจํานวนผูเ้ ช่ารายย่อยที่ขอ
ลดค่าเช่า และ/หรือ มีความจําเป็ นต้องเลิกเช่าหรือยุติกิจการ ภาระดังกล่าวจึงส่งผลต่อความสามารถของดี-แลนด์ในการชําระ
ค่าเช่าและค่าเช่าส่วนต่างโครงการ พอร์โต้ ชิโน่ให้แก่กองทรัสต์ AIMCG โดยดี-แลนด์ไม่สามารถชําระค่าเช่าและค่าเช่าส่วนต่าง
โครงการ พอร์โต้ ชิโน่ได้ครบถ้วนตามสัญญาในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา รวมถึงค่าเช่าและค่าเช่าส่วนต่างโครงการ พอร์โต้ ชิโน่
สําหรับระยะเวลาในอนาคต เนื่องจากผลกระทบต่อเนื่องจากวิกฤตการณ์โรคโควิด-19 โดยหนีค้ ่าเช่าและค่าเช่าส่วนต่าง
โครงการ พอร์โต้ ชิโน่ท่ีคา้ งชําระของดี-แลนด์ตามสัญญาเช่าพืน้ ที่แก่ดี-แลนด์ และข้อตกลงเกี่ยวกับการลงทุนของกองทรัสต์
AIMCG ในโครงการ พอร์โต้ ชิโน่ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีเป็ นจํานวน 46,673,772.49 บาท (สี่สิบหกล้านหกแสนเจ็ด
หมื่นสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองบาทสี่สิบเก้าสตางค์)
ทัง้ นี ้ ตัง้ แต่ปี 2563 เป็ นต้นมา ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้ดาํ เนินการติดตามทวงถามให้ด-ี แลนด์ชาํ ระค่าเช่าและค่าเช่าส่วน
ต่างโครงการ พอร์โต้ ชิโน่ท่ีคา้ งชําระมาโดยตลอด จนกระทั่งดี-แลนด์ได้มีหนังสือลงวันที่ 15 มีนาคม 2565 เรื่อง ข้อเสนอ
เกี่ยวกับการชําระค่าเช่าโครงการ พอร์โต้ ชิโน่ ถึงผูจ้ ดั การกองทรัสต์ เพื่อแจ้งความประสงค์ขอเสนอแผนการชําระหนีค้ งค้างของ
โครงการ พอร์โต้ ชิโน่ รวมถึงค่าเช่าและค่าเช่าส่วนต่างโครงการ พอร์โต้ ชิโน่สาํ หรับระยะเวลาในอนาคต (“ข้อเสนอของดีแลนด์”) โดยมีรายละเอียดข้อเสนอที่เป็ นสาระสําคัญสรุปได้ดงั นี ้
ข้อเสนอของดี-แลนด์
1)
สําหรับหนีค้ งค้างจํานวน 46,673,772.49 บาท (สี่สิบหกล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสอง
บาทสี่สิบเก้าสตางค์) (“หนีค้ งค้างของดี-แลนด์”) ดี-แลนด์ขอเสนอชําระหนีค้ งค้างของดี-แลนด์ส่วนหนึ่งโดยการให้กองทรัสต์
AIMCG เช่าที่ดินและอาคารโครงการ พอร์โต้ ชิโน่ เป็ นระยะเวลา 5 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่สญ
ั ญาเช่าที่ดินและอาคารดังกล่าวสิน้ สุด
ลง 3 โดยที่กองทรัสต์ AIMCG ไม่ตอ้ งชําระค่าเช่าและค่าใช้จ่ายใด ๆ สําหรับระยะเวลาการเช่าเพิ่มเติมดังกล่าว โดยถือว่าเป็ น
2

การตีใช้หนีค้ งค้างของดี-แลนด์จาํ นวน 32,000,000 บาท (สามสิบสองล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็ นจํานวนเท่ากับราคาประเมินสิทธิ
การเช่าที่ต่าํ กว่าจากผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สิน 2 ราย ที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. และหนีค้ งค้างของดี-แลนด์
จํานวนดังกล่าวจะระงับไปเมื่อกองทรัสต์ AIMCG และดี-แลนด์ได้เข้าทําสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ดําเนินการใด ๆ
เพื่อให้กองทรัสต์ AIMCG เช่าที่ดินและอาคารโครงการ พอร์โต้ ชิโน่ ตามข้อเสนอของดี-แลนด์ดังกล่าว เพื่อให้กองทรัสต์
AIMCG มีสิทธิต่าง ๆ และสามารถลงทุนและจัดหาประโยชน์ในโครงการ พอร์โต้ ชิโน่ได้ในลักษณะที่กองทรัสต์ AIMCG ได้
ลงทุนและจัดหาประโยชน์ในโครงการ พอร์โต้ ชิโน่ อยู่ในปั จจุบนั
นอกจากนี ้ สําหรับหนีค้ งค้างของดี-แลนด์ส่วนที่เหลือ จํานวน 14,673,772.49 บาท (สิบสี่ลา้ นหกแสนเจ็ดหมื่นสามพัน
เจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองบาทสี่สิบเก้าสตางค์) ดี-แลนด์ขอให้กองทรัสต์ปลดหนีค้ งค้างของดี-แลนด์ส่วนที่เหลือดังกล่าวเมื่อดี-แลนด์ได้
ชําระค่าเช่าและค่าเช่าส่วนต่างโครงการ พอร์โต้ ชิโน่ ตามข้อ 2) อย่างถูกต้องครบถ้วน อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีดี-แลนด์ผิดนัดหรือ
มิได้ชาํ ระค่าเช่าและค่าเช่าส่วนต่างโครงการ พอร์โต้ ชิโน่ ตามข้อ 2) อย่างถูกต้องครบถ้วน ไม่ว่าในงวดหนึ่งงวดใด ดี-แลนด์
3

ระยะเวลาตามสัญญาเช่าทีด่ ินและอาคาร จะสิน้ สุดลงในวันที่ 4 กรกฎาคม 2592
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ยินยอมให้กองทรัสต์ AIMCG เรียกให้ดี-แลนด์ชาํ ระหนีค้ งค้างของดี-แลนด์ส่วนที่เหลือ จํานวน 14,673,772.49 บาท (สิบสี่ลา้ น
หกแสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองบาทสี่สิบเก้าสตางค์) ได้ทนั ที
2)
สําหรับค่าเช่าภายใต้สญ
ั ญาเช่าพืน้ ที่แก่ดี-แลนด์ รวมถึงค่าเช่าส่วนต่างโครงการ พอร์โต้ ชิโน่ ตามข้อตกลง
เกี่ยวกับการลงทุนของกองทรัสต์ AIMCG ในโครงการ พอร์โต้ ชิโน่ ที่มีกาํ หนดชําระตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2565 ดี-แลนด์เสนอ
ข้อผ่อนผันเกี่ยวกับการชําระค่าเช่าและค่าเช่าส่วนต่างโครงการ พอร์โต้ ชิโน่ ดังกล่าว ดังต่อไปนี ้
ค่าเช่าตามสัญญาเช่าพืน้ ที่แก่ดี-แลนด์
ระยะเวลา

ข้อเสนอของดี-แลนด์

1 ม.ค. 2565 – 4 ก.ค. 2567

ดี-แลนด์ขอชําระค่าเช่าในอัตรา 1,500,000 บาทต่อเดือน

5 ก.ค. 2567 เป็ นต้นไป

ดี-แลนด์ตกลงชําระค่าเช่าตามอัตราในสัญญาเช่าพืน้ ที่แก่ดีแลนด์

หมายเหตุ จะใช้จาํ นวนค่าเช่าที่ขอผ่อนผันตามข้อนีใ้ นการคํานวณค่าเช่า
ส่วนต่างตามตารางด้านล่าง

หมายเหตุ กําหนดระยะเวลาในการชําระค่าเช่า วิธีการชําระค่าเช่า และเงื่อนไขอืน่ ๆ นอกเหนือจาก
ข้อเสนอตามตารางข้างต้น ให้ยงั คงเป็ นไปตามทีก่ าํ หนดในสัญญาเช่าพืน้ ทีแ่ ก่ด-ี แลนด์
ค่าเช่าส่วนต่างโครงการ พอร์โต้ ชิโน่ ตามข้อตกลงเกี่ยวกับการลงทุนของกองทรัสต์ AIMCG ในโครงการ พอร์โต้ ชิโน่
ระยะเวลา

ข้อเสนอของดี-แลนด์

1 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565

ดี-แลนด์ขอหยุดพักชําระค่าเช่าส่วนต่างโครงการ พอร์โต้ ชิโน่
ที่จะเกิดขึน้ และถึงกําหนดในช่วงระยะเวลานี ้ และดี-แลนด์จะขอ
เริ่มชําระค่าเช่าส่วนต่างโครงการ พอร์โต้ ชิโน่ สําหรับระยะเวลา
ดังกล่าวตามจํานวนที่จะได้รบั แจ้งจากกองทรัสต์ AIMCG โดย
ขอแบ่งชําระเป็ นรายเดือนเป็ นระยะเวลา 36 งวดจนครบเต็ม
จํานวน เริ่มต้นตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2566

1 ม.ค. 2566 – 4 ก.ค. 2567

ดี-แลนด์จะชําระค่าเช่าส่วนต่างโครงการ พอร์โต้ ชิโน่ สําหรับ
ระยะเวลาดัง กล่ า วตามจํานวนที่ จ ะได้รับ แจ้งจากกองทรัสต์
AIMCG โดยขอแบ่งชําระเป็ นรายเดือนเป็ นระยะเวลา 36 งวด
จนครบเต็มจํานวน โดยเริ่มชําระงวดแรกทันที

หมายเหตุ กําหนดระยะเวลาและวิธีการชําระค่าเช่าส่วนต่างโครงการ พอร์โต้ ชิโน่ และเงื่อนไขอื่น ๆ
นอกเหนือจากข้อเสนอตามตารางข้างต้น ให้ยงั คงเป็ นไปตามทีก่ าํ หนดในข้อตกลงเกี่ยวกับการลงทุน
ของกองทรัสต์ AIMCG ในโครงการ พอร์โต้ ชิโน่
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3)
ดี-แลนด์ตกลงจะไม่อา้ งเหตุสดุ วิสยั และ/หรือ เหตุอื่นใดอันเกี่ยวกับหรือเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 หรือเหตุใด ๆ เพื่อขอผ่อนผันหรือไม่ปฏิบตั ิตามหน้าที่ในการชําระค่าเช่าและค่าเช่าส่วนต่างโครงการ
พอร์โต้ ชิโน่ตามข้อเสนอดังกล่าวอีก
ในการนี ้ ดี-แลนด์ตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องกับการดําเนินการตามข้อเสนอของดี-แลนด์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่
จํากัดเพียง ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMCG และค่าที่ปรึกษาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และจําเป็ นในการดําเนินการจัดประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMCG ด้วย ไม่ว่าผูถ้ ือหน่วยทรัสต์มีมติอนุมัติการ
ดําเนินการต่าง ๆ ตามข้อเสนอของดี-แลนด์หรือไม่
ทัง้ นี ้ หลังจากได้รบั ข้อเสนอของดี-แลนด์ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ยงั ได้เข้าเจรจากับดี-แลนด์อีกหลายคราวเพื่อให้พิจารณา
ข้อเสนอของดี-แลนด์อย่างถี่ถว้ นอีกครัง้ รวมถึงพิจารณาทางเลือกอื่น ๆ เพิ่มเติมโดยคํานึงถึงเสถียรภาพของผลการดําเนินงาน
ของกองทรัสต์ AIMCG ในระยะยาวรวมถึงผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เป็ นสําคัญ เพื่อให้กระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ ือ
หน่วยทรัสต์หรือกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์นอ้ ยที่สุด และในระหว่างที่ยังไม่ได้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับการอนุมัติ
ข้อเสนอของดี-แลนด์ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้มีการทวงถามให้ดี-แลนด์ชาํ ระค่าเช่ามาตามปกติ ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ีผถู้ ือหน่วยทรัสต์มี
มติอนุมตั ิขอ้ เสนอเกี่ยวกับการชําระค่าเช่าโครงการ พอร์โต้ ชิโน่ ภายใต้เงื่อนไขตามข้อเสนอของดี-แลนด์ กองทรัสต์ AIMCG
จะดําเนินการจัดทําบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับการชําระค่าเช่าโครงการ พอร์โต้ ชิโน่ และหนังสือผ่อนผันการชําระค่าเช่าโครงการ
พอร์โต้ ชิโน่ (“บันทึกข้อตกลงและหนังสือผ่อนผันของโครงการ พอร์โต้ ชิโน่”)
นอกจากนี ้ สํา หรับ ข้อ เสนอของดี - แลนด์ ซึ่ง ดี - แลนด์ข อเสนอชํา ระหนี ้ค งค้างของดี- แลนด์ส่ ว นหนึ่ งโดยการให้
กองทรัสต์ AIMCG เช่าที่ดินและอาคารโครงการ พอร์โต้ ชิโน่เป็ นระยะเวลา 5 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่ระยะเวลาตามสัญญาเช่าที่ดิน
และอาคารสิน้ สุดลง 4 โดยที่กองทรัสต์ AIMCG ไม่ตอ้ งชําระค่าเช่าและค่าใช้จ่ายใด ๆ สําหรับระยะเวลาการเช่าเพิ่มเติม
3

ดังกล่าว โดยถือว่าเป็ นการตีใช้หนีค้ งค้างของดี-แลนด์ ตามที่กล่าวข้างต้น (“สิทธิการเช่าเพิ่มเติมในโครงการ พอรโต้ ชิ
โน่”) นัน้ เนื่องจากข้อเสนอดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ AIMCG และอาจพิจารณาได้
ว่านําไปสู่การได้มาซึ่งทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ AIMCG ซึ่งประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ที่ สร. 26/2555 เรื่อง ข้อกําหนดเกี่ยวกับรายการและข้อความในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (“ประกาศ ที่ สร. 26/2555”) และสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMCG ได้กาํ หนดให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์
ต้องจัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อประกอบการตัดสินใจของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เกี่ยวกับข้อเสนอดังกล่าว เช่น ความ
สมเหตุสมผลและใช้ราคาที่เป็ นธรรม การประเมินมูลค่าทรัพย์สินหลัก เป็ นต้น ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จึงได้จดั ให้มีบริษัทประเมิน
มูลค่าทรัพย์สิน 2 รายซึ่งเป็ นผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ได้แก่ บริษัท ซิมส์ พร็อพ
เพอร์ตี ้ คอนซัลแทนท์ จํากัด และ บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด เพื่อประเมินมูลค่าสิทธิการเช่าเพิ่มเติมในโครงการ
พอร์โต้ ชิโน่ดงั กล่าว โดยผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินทัง้ 2 รายเลือกใช้วิธีคิดลดจากรายได้ (Income Approach) ในการประเมิน
มูลค่า ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

4

ระยะเวลาตามสัญญาเช่าทีด่ ินและอาคาร จะสิน้ สุดลงในวันที่ 4 กรกฎาคม 2592
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บริษัท ซิมส์ พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแทนท์ จํากัด1
บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด2
หมายเหตุ

ราคาประเมิน (ล้านบาท)
32.0
37.0

1

ราคาประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท ซิมส์ พร็อพเพอร์ตี ้ คอนซัลแทนท์ จํากัด ตามรายงานการประเมิน
มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 1 มีนาคม 2565 (ราคา ณ วันที่ 1 มกราคม 2565)
2
ราคาประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด ตามรายงานการประเมิน
มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 15 มีนาคม 2565 (ราคา ณ วันที่ 1 มกราคม 2565)

โดยรายละเอียดความเห็นของผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สิน ปรากฏในสิ่งทีส่ ่งมาด้วย 4
นอกจากนี ้ ผูจ้ ัดการกองทรัสต์ได้จดั ให้มีท่ีปรึกษาทางการเงิน เพื่อจัดทํารายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินใน
เรื่องข้อเสนอของดี-แลนด์ดงั กล่าวด้วย โดยรายละเอียดความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน ปรากฏในสิ่งทีส่ ่งมาด้วย 5
ทั้งนี ้ เมื่อพิจารณาว่าการได้มาซึ่งสิทธิการเช่าเพิ่มเติมในโครงการ พอร์โต้ ชิโน่ เป็ นการได้มาซึ่งทรัพย์สินหลักของ
กองทรัสต์ AIMCG ตามที่กล่าวข้างต้น ซึ่งรายการดังกล่าวมีมูลค่า 32,000,000 บาท (สามสิบสองล้านบาทถ้วน) เมื่อนํามา
คํานวณขนาดของรายการตามที่กาํ หนดในประกาศ ที่ สร. 26/2555 และสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMCG พบว่ามี
ขนาดของรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 0.96 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของ
กองทรัสต์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ เท่ากับ 3,344,135,387 บาท (สามพันสามร้อยสี่สิบสี่
ล้านหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันสามร้อยแปดสิบเจ็ดบาท)) ซึ่งมิตอ้ งได้รบั การอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
ในการเข้าทํารายการดังกล่าว
อย่างไรก็ดี ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นว่าการเข้าทํารายการดังกล่าวซึ่งเป็ นการได้มาซึ่งทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์
AIMCG เป็ นส่วนหนึ่งของข้อเสนอในการปรับโครงสร้างการชําระหนีข้ องดี-แลนด์ท่ีมีต่อกองทรัสต์ AIMCG ซึ่งเป็ นการทํา
ธุรกรรมที่สาํ คัญของกองทรัสต์ AIMCG ดังนัน้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จึงเห็นว่าการได้มาซึ่งสิทธิการเช่าเพิ่มเติมในโครงการ พอร์โต้
ชิ โ น่ ดัง กล่ า วควรที่จ ะเสนอไปพร้อ มกับข้อ เสนอของดี -แลนด์เกี่ ยวกับ การชําระค่ าเช่าโครงการ พอร์โ ต้ ชิ โ น่ เพื่ อ ให้ผู้ถือ
หน่วยทรัสต์พิจารณาด้วย แต่เนื่องจากขนาดรายการของการได้มาซึ่งสิทธิการเช่าเพิ่มเติมในโครงการ พอร์โต้ ชิโน่ นัน้ มีมลู ค่า
ไม่ถึงร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์ จึงมิตอ้ งได้รบั มติของที่ประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ย
กว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่มี าประชุมและมีสิทธิออกเสียง การอนุมตั ิในวาระนีจ้ ึงต้องได้รบั การ
อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ทัง้ นี ้ สารสนเทศการได้มาซึ่งทรัพย์สินของกองทรัสต์ AIMCG ในสิทธิการเช่าเพิ่มเติมในโครงการ พอร์โต้ ชิโน่
เป็ นไปตามที่ปรากฏในสิ่งทีส่ ่งมาด้วย 6
ผูจ้ ัดการกองทรัสต์ได้พิจารณาข้อเสนอของดี-แลนด์ ประกอบกับข้อกําหนดและเงื่อนไขตามสัญญาเช่าพืน้ ที่แก่ดีแลนด์ ข้อตกลงเกี่ยวกับการลงทุนของกองทรัสต์ AIMCG ในโครงการ พอร์โต้ ชิโน่ ตลอดจนสัญญาโครงการ พอร์โต้ ชิโน่อื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง แล้วเห็นว่าข้อเสนอของดี-แลนด์ดังกล่าวเป็ นการดําเนินการที่มีนัยสําคัญ ทั้งในด้านการจัดการกองทรัสต์ การ
ดําเนินธุรกิจ รวมถึงผลตอบแทนของกองทรัสต์ และเห็นว่าเป็ นเรื่องที่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์ควรเป็ นผูพ้ ิจารณาตัดสินแนวทางที่จะ
เป็ นประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เอง ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จึงพิจารณาเห็นควรให้นาํ ข้อเสนอของดี-แลนด์ เสนอต่อที่ประชุม
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ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMCG เพื่อพิจารณาอนุมตั ิเกี่ยวกับการดําเนินการตามข้อเสนอของดี-แลนด์ดงั กล่าว โดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอ
นอกจากนี ้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์และกองทรัสต์ AIMCG ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จึงขอเสนอให้ผถู้ ือ
หน่วยทรัสต์พิจารณาอนุมตั ิมอบอํานาจให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์ และ/หรือ ทรัสตี เป็ นผูม้ ีอาํ นาจในการดําเนินการดังต่อไปนี ้
1)
เจรจา จัดทํา ลงนาม ส่งมอบ ขอความยินยอม และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือเงื่อนไขของ
สัญญา บันทึกข้อตกลง หนังสือ เอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงบันทึกข้อตกลงและหนังสือผ่อนผันของโครงการ
พอร์โต้ ชิโน่ และกําหนดรู ปแบบการดําเนินการ เพื่อให้สอดคล้องและให้อยู่ภายใต้กรอบที่ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์อนุมัติเกี่ยวกับ
ข้อเสนอของดี-แลนด์ รวมทัง้ ดําเนินการติดต่อกับสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการหรือ
องค์กรของรัฐ หรือบุคคลใด ๆ เพื่อการดังกล่าว เป็ นต้น และ
2)
ดําเนินการอื่นใดอันจําเป็ นหรือเกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าวข้างต้นทุกประการเพื่อให้การดําเนินการดังกล่าว
ประสบผลสําเร็จ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรือ ถอดถอนผูร้ บั มอบอํานาจช่วงในการดําเนินการดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้การ
ดําเนินการดังกล่าวประสบผลสําเร็จ
ความเห็นของผู้จดั การกองทรัสต์
ผู้จัดการกองทรัสต์ได้พิจารณาผลที่อาจเกิดขึน้ ในกรณี ท่ีผู้ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาอนุมัติหรือไม่อ นุมัติข้อ เสนอ
เกี่ยวกับการชําระค่าเช่าโครงการ พอร์โต้ ชิโน่ ตามข้อเสนอของดี-แลนด์ ดังต่อไปนี ้
1)

ผลกรณีทผ่ี ู้ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาอนุมัตขิ ้อเสนอเกี่ยวกับการชําระค่าเช่าทรัพย์สินของโครงการ
พอร์โต้ ชิโน่ ตามข้อเสนอของดี-แลนด์
•

กองทรัสต์ AIMCG จะมีแผนการรับชําระหนีค้ งค้างของดี-แลนด์ตงั้ แต่ปี 2563 ที่ชดั เจนและเปิ ดเผย
กับนักลงทุนในวงกว้าง ซึ่งจะเป็ นประโยชน์กบั กองทรัสต์ในแง่การติดตามการชําระหนีท้ ่ีเกิดขึน้ และ
สร้างแรงจูงใจกับดี-แลนด์ ให้ปฏิบตั ิตามแผน ซึ่งแนวทางดังกล่าวนี ้ กองทรัสต์ AIMCG จะยังคงมีด-ี
แลนด์เป็ นผูเ้ ช่าพืน้ ที่ของกองทรัสต์ AIMCG ในระยะยาว ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้แก่กองทรัสต์
AIMCG ได้ต่อไป นอกจากนี ้ ยังเป็ นการหลีกเลี่ยงการฟ้องร้องบังคับคดี และการยกเลิกสัญญาเช่า
พืน้ ที่แก่ดี-แลนด์ก่อนครบกําหนด ทําให้สญ
ั ญาเช่าพืน้ ที่ของดี-แลนด์ยงั มีผลบังคับใช้ต่อไป โดยไม่
ต้องดําเนินการหาผูเ้ ช่ารายใหม่เพื่อจัดหาผลประโยชน์ในพืน้ ที่ดงั กล่าวแทนดี-แลนด์

•

กองทรัสต์ AIMCG จะได้รบั สิทธิในการเช่าที่ดินและอาคารโครงการ พอร์โต้ ชิโน่ เป็ นระยะเวลา
เพิ่มเติม 5 ปี นับตัง้ แต่วันที่สัญญาเช่าที่ดินและอาคารดังกล่าวสิน้ สุดลงซึ่งคิดเป็ นมูลค่าประเมิน
ประมาณ 32,000,000 บาท (สามสิ บ สองล้า นบาทถ้ว น) เพื่ อ เป็ น การชํา ระหนี ้ท่ี ค งค้า งรวม
46,673,772.49 บาท (สี่สิบหกล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองบาทสี่สิบเก้าสตางค์)

หน้า 11

2)

•

ในส่วนค่าเช่าส่วนที่คา้ งภายหลังการรับชําระหนีด้ งั กล่าวข้างต้น จํานวน 14,673,772.49 บาท (สิบสี่
ล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองบาทสี่สิบเก้าสตางค์) กองทรัสต์จะต้องปลดหนีค้ ง
ค้างในส่วนนี ้ เมื่อดี-แลนด์ได้ชาํ ระค่าเช่าและค่าเช่าส่วนต่างโครงการ พอร์โต้ ชิโน่ ตามแผนผ่อน
ชําระที่ได้รบั อนุมตั ิอย่างถูกต้องครบถ้วน

•

อย่างไรก็ตามภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติและเข้าทําสัญญาที่เกี่ ยวข้องทั้งหมดครบถ้วนแล้วนั้น
กองทรัสต์ AIMCG ยังคงมีความเสี่ยงในส่วนที่ดี-แลนด์เองอาจไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงที่
ได้รบั อนุมตั ินไี ้ ด้ทงั้ หมด ซึ่งในกรณีนี ้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะยังคงมีสิทธิและหน้าที่ในการดําเนินการ
ใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ สัญญาเช่าพืน้ ที่แก่ด-ี แลนด์ ข้อตกลงเกี่ยวกับการลงทุนของ
กองทรัสต์ AIMCG ในโครงการ พอร์โต้ ชิโน่ และสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจรวมถึงการพิจารณา
ใช้สิทธิทางกฎหมายโดยการฟ้องร้องต่อดี-แลนด์ในการเรียกร้องค่าเช่า เบีย้ ปรับ ดอกเบีย้ ผิดนัด
และ/หรือ ค่าเสียหายอื่น ๆ และ/หรือ เงินอื่นใดที่กองทรัสต์ AIMCG มีหรือจะมีสิทธิเรียกร้องจากดีแลนด์ และ/หรือ บอกเลิกสัญญาเช่าพืน้ ที่แก่ดี-แลนด์ และ/หรือ ข้อตกลงเกี่ยวกับการลงทุนของ
กองทรัสต์ AIMCG ในโครงการ พอร์โต้ ชิโน่ได้ต่อไป

ผลกรณีท่ผี ู้ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาไม่อนุมัติข้อเสนอเกี่ยวกับการชําระค่าเช่าโครงการ พอร์โต้ ชิ
โน่ ตามข้อเสนอของดี-แลนด์
•

กองทรัสต์ AIMCG ยังคงมีสิทธิเรียกร้องให้ด-ี แลนด์ ชําระค่าเช่าและค่าเช่าส่วนต่างโครงการ พอร์โต้
ชิโน่ ตามสัญญาเช่าพืน้ ที่แก่ดี-แลนด์และข้อตกลงเกี่ ยวกับการลงทุนของกองทรัสต์ AIMCG ใน
โครงการ พอร์โต้ ชิโน่ท่ีเกี่ ยวข้อง และในกรณี ท่ีดี-แลนด์ไม่ชาํ ระค่าเช่า ค่าเช่าส่วนต่างโครงการ
พอร์โต้ ชิโน่ และเงินจํานวนอื่นใด กองทรัสต์ AIMCG สามารถบังคับตามสิทธิเรียกร้องให้ดี-แลนด์
ชําระค่าเช่า ค่าเช่าส่วนต่างโครงการ พอร์โต้ ชิโน่ หรือค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่กองทรัสต์ AIMCG

•

ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ยงั คงมีสิทธิและหน้าที่ในการติดตามทวงถามให้ดี-แลนด์ชาํ ระค่าเช่าและค่าเช่า
ส่วนต่างโครงการ พอร์โต้ ชิโน่ตามสัญญาเช่าพืน้ ที่แก่ดี-แลนด์และข้อตกลงเกี่ยวกับการลงทุนของ
กองทรัสต์ AIMCG ในโครงการ พอร์โต้ ชิโน่ต่อไป ซึ่งรวมถึงการพิจารณาใช้สิทธิทางกฎหมายโดย
การฟ้ อ งร้อ งต่อ ดี- แลนด์ในการเรี ยกร้อ งค่าเช่า ค่ า เช่ าส่ วนต่างโครงการ พอร์โ ต้ ชิ โ น่ เบี ย้ ปรับ
ดอกเบีย้ ผิดนัด และ/หรือ ค่าเสียหายอื่น ๆ และ/หรือ เงินอื่นใดที่กองทรัสต์ AIMCG มีหรือจะมีสิทธิ
เรียกร้อง รวมถึงการยกเลิกสัญญาที่เกี่ยวข้องก่อนกําหนดด้วย ซึ่งผูจ้ ัดการกองทรัสต์ไม่สามารถ
คาดการณ์ระยะเวลาในการดําเนินการได้

•

กรณีท่ีผจู้ ดั การกองทรัสต์จาํ เป็ นต้องพิจารณาใช้สิทธิทางกฎหมายโดยการฟ้องร้องต่อดี-แลนด์เพื่อ
เรียกร้องค่าเช่า ค่าเช่าส่วนต่างโครงการ พอร์โต้ ชิโน่ เบีย้ ปรับ ดอกเบีย้ ผิดนัด และ/หรือ ค่าเสียหาย
อื่ น ๆ และ/หรื อ เงิ น อื่ น ใดที่ กองทรัส ต์ AIMCG มี ห รื อ จะมี สิ ท ธิ เรี ย กร้อ ง อาจมี ค่ า ใช้จ่ ายในการ
หน้า 12

ดํา เนิ น การสูง และไม่ส ามารถคาดการณ์ร ะยะเวลาในการดําเนิ น การได้ ซึ่ง กองทรัส ต์ AIMCG
อาจจะไม่ได้รบั ค่าเช่า และ/หรือ ค่าเช่าส่วนต่างโครงการ พอร์โต้ ชิโน่ ในช่วงที่ดาํ เนินการฟ้องร้อง
•

กรณีท่ีมีการฟ้องร้องดําเนินคดี ในช่วงระหว่างการฟ้องร้องดําเนินคดี กองทรัสต์ AIMCG อาจไม่
สามารถดําเนินการจัดหาผลประโยชน์จากพืน้ ที่ในโครงการ พอร์โต้ ชิโน่ ได้จนกว่ากระบวนการทาง
กฎหมายจะสิน้ สุดลง นอกจากนี ้ ในกรณีท่ีกองทรัสต์ AIMCG ใช้สิทธิในการบอกเลิกสัญญาเช่า
พืน้ ที่แก่ดี-แลนด์ และ/หรือ ข้อตกลงเกี่ยวกับการลงทุนของกองทรัสต์ในโครงการ พอร์โต้ ชิโน่ อาจ
เป็ นเหตุให้กองทรัสต์ AIMCG ไม่ได้รบั ค่าเช่าจากพืน้ ที่โครงการ พอร์โต้ ชิโน่ และ/หรือ ค่าเช่าส่วน
ต่างโครงการ พอร์โต้ ชิโน่ ในช่วงระยะเวลาที่ยงั ไม่สามารถหาผูเ้ ช่ารายใหม่มาทดแทนได้ ซึ่งส่งผลให้
รายได้จากการจัดหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ AIMCG และความสามารถในการจ่ายเงินปั นผล
ลดลง

ความเห็นของทรัสตี
ทรัส ตี เ ห็ น ว่ าการเสนอให้ท่ีป ระชุมผู้ถื อหน่ วยทรัส ต์พิจ ารณาในวาระนีไ้ ม่ ขัด กับ สัญ ญาก่อ ตั้งทรัส ต์ เกณฑ์แ ละ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องจึงเห็นควรให้นาํ ข้อเสนอเกี่ยวกับการชําระค่าเช่าโครงการ พอร์โต้ ชิโน่ดงั กล่าวให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
ได้พิจารณา โดยที่สิทธิการเช่าเพิ่มเติมในโครงการ พอรโต้ ชิโน่ เป็ นระยะเวลา 5 ปี นนั้ ถือเป็ นรายการที่เกี่ยวข้องกับการได้มา
ซึ่งทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ จึงขอให้ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์โปรดศึกษาข้อมูลจากสรุ ปรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของ
บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ทัง้ 2 รายและรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงิน และข้อมูลอื่นๆ ซึ่งผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้มี
การเปิ ดเผยข้อมูลรายละเอียดตามที่ปรากฎในหนังสือฉบับนีแ้ ล้ว
การลงมติ
วาระนีต้ อ้ งได้รบั มติอนุมัติจากที่ประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ามติเสียงข้างมากซึ่งคิดเป็ น
จํานวนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของหน่วยทรัสต์ทงั้ หมดของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทัง้ นี ้ การ
นับคะแนนเสียงของผูท้ ่ีมีสิทธิออกเสียงดังกล่าว บริษัทจะไม่นบั รวมคะแนนเสียงของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่ีมีส่วนได้เสียเป็ นพิเศษ
ในการลงมติในเรื่องดังกล่าว
ผู้ถื อ หน่ ว ยทรัส ต์ท่ี มี ส่ ว นได้เ สี ย เป็ น พิ เ ศษที่ ไ ม่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งลงคะแนนในวาระนี ้ (ณ วัน กํา หนดรายชื่ อ ผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ท่ีมีสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMCG ประจําปี 2565 (Record Date) วันที่ 31
มีนาคม 2565) เป็ นไปตามใบแจ้งรายชื่อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งทีส่ ่งมาด้วย 11
นอกจากนี ้ เพื่อให้สอดคล้องกับการได้มาซึ่งสิทธิการเช่าเพิ่มเติมในโครงการ พอร์โต้ ชิโน่ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จึงเห็น
ควรให้มี ก ารแก้ไขเพิ่ มเติ มสัญญาก่ อตั้งทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMCG โดยให้แก้ไขเพิ่ มเติ ม และ/หรื อ ปรับปรุ งข้อมูลและ
รายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดทํารายละเอียดบัญชีทรัพย์สินเพิ่มเติมในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ อนึ่ง การแก้ไขเพิ่มเติม
สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ดงั กล่าวนีเ้ ป็ นกรณีการแก้ไขเพิ่มเติมในกรณีการได้มาซึ่งทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ ซึ่งเป็ นไปตามนโยบาย
การลงทุน ประเภททรัพย์สิน หลักเกณฑ์และกระบวนการในการได้มาซึ่งทรัพย์สินหลักตามที่กาํ หนดในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ และ
เป็ น ไปตามกฎหมาย ระเบี ย บ ประกาศ ข้อ บัง คับ ที่ เ กี่ ย วข้อง อี ก ทั้ง ยัง ไม่ ก ระทบสิ ท ธิ ข องผู้ถื อ หน่ ว ยทรัส ต์ในทางที่ผู้ถือ
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หน่วยทรัสต์เสียประโยชน์ คู่สญ
ั ญาจึงมีอาํ นาจในการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ดงั กล่าวได้โดยไม่จาํ ต้องขอมติจากผูถ้ ือ
หน่วยทรัสต์ ทัง้ นี ้ การแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ดงั กล่าวนีจ้ ะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากทรัสตี เพื่อให้
เป็ นไปตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMCG
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมตั ิขอ้ เสนอเกี่ยวกับการชําระค่าเช่าโครงการ ยูดี ทาวน์

ข้อเท็จจริงและเหตุผล
กองทรัสต์ AIMCG ได้ลงทุนในสิทธิการเช่าช่วงในที่ดิน (โครงการหลัก) สิทธิการเช่าในอาคารและงานระบบ (โครงการ
หลัก) และสิทธิ การเช่าช่วงในที่ดิน อาคารและงานระบบ (ส่วนต่อขยาย) ในโครงการ ยูดี ทาวน์ ซึ่งเป็ นศูนย์การค้าประเภท
Lifestyle Mall ตัง้ อยู่ท่ีตาํ บลหมากแข้ง อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี (“โครงการ ยูดี ทาวน์“) ซึ่งมีรายละเอียดตาม
สัญญาเช่าและเช่าช่วงโครงการ ยูดี ทาวน์ 5 ในการลงทุนในทรัพย์สินหลักครัง้ แรก โดยโครงการ ยูดี ทาวน์ ประกอบไปด้วยพืน้ ที่
โครงการหลัก ซึ่งระยะเวลาการเช่าและเช่าช่วงตามสัญญาสิน้ สุดวันที่ 30 เมษายน 2583 และพืน้ ที่ส่วนต่อขยาย ซึ่งระยะเวลา
การเช่าช่วงตามสัญญาสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ทัง้ นี ้ ในการลงทุนในโครงการ ยูดี ทาวน์ ดังกล่าว กองทรัสต์ AIMCG ได้
เข้าทําสัญญาเช่าช่วงที่ดิน สัญญาเช่าอาคาร สัญญาเช่าช่วงที่ดินและอาคาร (ส่วนต่อขยาย) และสัญญาเช่าช่วงที่ดิน (ส่วนต่อ
ขยาย) รวมถึงสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการลงทุนในทรัพย์สินหลักครัง้ แรกดังกล่าว กับบริษัท อุดรพลาซ่า จํากัด (“อุดร
พลาซ่า”) ซึ่งเป็ นผูม้ ีสิทธิการเช่าที่ดินที่ตงั้ โครงการหลัก และมีสิทธิการเช่าที่ดินและอาคารพืน้ ที่ส่วนต่อขยายของโครงการ ยูดี
ทาวน์ จากการรถไฟแห่งประเทศไทย รวมถึงเป็ นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอาคารโครงการหลักในโครงการ ยูดี ทาวน์ดงั กล่าว ทัง้ นี ้
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าลงทุนในปั จจุบนั ของกองทรัสต์ AIMCG ในโครงการ ยูดี ทาวน์ ปรากฏตามสิ่งทีส่ ่งมาด้วย 2
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ภายหลังจากกองทรัสต์ AIMCG เข้าลงทุนในโครงการ ยูดี ทาวน์ กองทรัสต์ AIMCG ได้จดั หาประโยชน์จากทรัพย์สิน
หลักดังกล่าวโดยการนําทรัพย์สินหลักออกให้เช่าแก่ผเู้ ช่าพืน้ ที่ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนใน
ระดับที่ดีและต่อเนื่องในระยะยาวให้แก่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์ ทัง้ นี ้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้กาํ หนดนโยบายและกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมใน
การบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์ AIMCG เพื่อสร้างรายได้ในเชิงพาณิ ชย์ให้แก่กองทรัสต์ AIMCG และก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือ หน่วยทรัสต์โดยรวม โดยลักษณะของสัญญาเช่าพืน้ ที่สาํ หรับการจัด หาประโยชน์โดยการให้เ ช่ า
ทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์เข้าลงทุนในโครงการ ยูดี ทาวน์ แบ่งออกได้เป็ น 3 ประเภท ดังนี ้
สัญญาเช่าพืน้ ที่ประเภทที่ 1 ได้แก่ การให้เช่าพืน้ ที่แก่ผเู้ ช่าพืน้ ที่รายย่อย โดยกองทรัสต์ AIMCG จะเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญา
กับผูเ้ ช่าพืน้ ที่โดยตรง ซึ่งรายได้และกระแสเงินสดที่กองทรัสต์ AIMCG จะได้รบั ประกอบด้วย รายได้ค่าเช่าและค่าบริการราย
เดือน ซึ่งสัญญาเช่าดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็ นสัญญาเช่ามาตรฐานโดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสัญญาที่คล้ายคลึงกัน โดย
สัญญาเช่าส่วนใหญ่มีระยะเวลาประมาณ 3 ปี และมีอตั ราค่าเช่ารายเดือนตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
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สัญญาเช่าและเช่าช่วงโครงการ ยูดี ทาวน์ ได้แก่ (1) สัญญาเช่าช่วงที่ดิน สําหรับโครงการ ยูดี ทาวน์ ระหว่าง กองทรัสต์ กับ บริษัท อุดรพลาซ่า
จํากัด ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 (2) สัญญาเช่าอาคาร สําหรับโครงการ ยูดี ทาวน์ ระหว่าง กองทรัสต์ กับ บริษัท อุดรพลาซ่า จํากัด ลงวันที่ 5
กรกฎาคม 2562 (3) สัญญาเช่าช่วงที่ดินและอาคาร (ส่วนต่อขยาย) สําหรับโครงการ ยูดี ทาวน์ ระหว่าง กองทรัสต์ กับ บริษัท อุดรพลาซ่า จํากัด ลง
วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 และ (4) สัญญาเช่าช่วงที่ดิน (ส่วนต่อขยาย) สําหรับโครงการ ยูดี ทาวน์ ระหว่าง กองทรัสต์ กับ บริษัท อุดรพลาซ่า จํากัด
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562
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สัญญาเช่าพืน้ ที่ประเภทที่ 2 ได้แก่ การให้เช่าพืน้ ที่ในส่วนพืน้ ที่เช่ากลับแก่อุดรพลาซ่าซึ่งเป็ นเจ้าของทรัพย์สินเดิม
อาทิ พืน้ ที่เช่าร้านค้าขนาดเล็ก พืน้ ที่เช่าที่มีสัญญาเช่าระยะสัน้ (ไม่เกิน 1 ปี ) หรือพืน้ ที่ท่ีดาํ เนินการหารายได้หรือให้เช่าเป็ น
รายวันประเภทลานกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขาย ตลาดนัด ศูนย์อาหาร ร้านอาหารและเครื่องดื่ม
ที่มีการเปลี่ยนแปลงของสัญญาเช่าอย่างรวดเร็ว ทั้งนี ้ การให้อุดรพลาซ่าซึ่งเป็ นเจ้าของทรัพย์สินเดิมเช่าพืน้ ที่ส่วนดังกล่าว
กลับไปเพื่อบริหารจัดการต่อนัน้ ทําให้การบริหารจัดการพืน้ ที่เช่าของกองทรัสต์ AIMCG มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
มากขึน้ อีกทัง้ ยังช่วยสนับสนุนให้รายได้ของกองทรัสต์ AIMCG มีความแน่นอนและสมํ่าเสมอ โดยสัญญาเช่าสําหรับพืน้ ที่เช่า
กลับดังกล่าวจะมีระยะเวลา 3 ปี นบั ตัง้ แต่วนั ที่กองทรัสต์ AIMCG เข้าลงทุนในทรัพย์สินหลักครัง้ แรก และให้สิทธิกองทรัสต์
AIMCG ในการเรียกให้ค่สู ญ
ั ญาต่ออายุสญ
ั ญาต่อไปอีกจนสิน้ สุดระยะเวลาการลงทุนในโครงการ ยูดี ทาวน์ ทัง้ นี ้ สัญญาเช่า
ดังกล่าวมีอัตราค่าเช่ารายเดือนตามที่คู่สัญญาตกลงกัน โดยมีข้อกําหนดและเงื่อนไขเป็ นไปตามสัญญาเช่าพืน้ ที่ สําหรับ
โครงการ ยูดี ทาวน์ ฉบับลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 (“สัญญาเช่าพืน้ ทีโ่ ครงการ ยูดี ทาวน์”) และ
สัญญาเช่าพืน้ ที่ประเภทที่ 3 ได้แก่ การให้เช่าพืน้ ที่ในส่วนที่ไม่มีผเู้ ช่า ณ วันที่กองทรัสต์ AIMCG ลงทุนในทรัพย์สิน
หลักครัง้ แรกให้แก่อุดรพลาซ่า เป็ นระยะเวลา 5 ปี นับตัง้ แต่วันที่กองทรัสต์ AIMCG เข้าลงทุนในทรัพย์สินหลักครัง้ แรก ใน
ลักษณะของสัญญาเช่ามีกาํ หนดระยะเวลา 3 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่กองทรัสต์ AIMCG เข้าลงทุน และอุดรพลาซ่าให้คาํ มั่นว่าจะต่อ
อายุการเช่าอีก 2 ปี ทัง้ นี ้ สัญญาเช่าดังกล่าวมีอตั ราค่าเช่ารายเดือนตามที่ค่สู ญ
ั ญาตกลงกัน ซึ่งรวมถึงการชําระค่านํา้ ค่าไฟ
ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพืน้ ที่ในโครงการส่วนที่ยงั ไม่มีผเู้ ช่าดังกล่าวด้วย โดยมี
ข้อกําหนดและเงื่อนไขเป็ นไปตามสัญญาเช่าพืน้ ที่ สําหรับโครงการ ยูดี ทาวน์ ฉบับลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 (“สัญญาเช่า
พืน้ ทีต่ ามสัญญาตกลงกระทําการโครงการ ยูดี ทาวน์”)
นอกจากนี ้ ในการลงทุนของกองทรัสต์ AIMCG ในโครงการ ยูดี ทาวน์ อุดรพลาซ่าได้จัดทําข้อตกลงเกี่ยวกับการ
ลงทุนของกองทรัสต์ AIMCG ในโครงการ ยูดี ทาวน์ 6 ซึ่งประกอบด้วยข้อตกลงเกี่ยวกับมาตรการลดความเสี่ยงในการสูญเสีย
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รายได้ค่าเช่าและค่าบริการของกองทรัสต์ AIMCG (“ข้อตกลงเกี่ยวกับการลงทุนของกองทรัสต์ AIMCG ในโครงการ ยูดี
ทาวน์”) โดยอุดรพลาซ่าตกลงชําระค่าเช่าส่วนที่ขาดจากค่าเช่าที่คาดการณ์ให้แก่กองทรัสต์ AIMCG ตัง้ แต่วันที่กองทรัสต์
AIMCG เข้าลงทุนในโครงการ ยูดี ทาวน์ จนถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 (“ค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวน์”) และการที่
อุดรพลาซ่าตกลงว่า ในระยะเวลา 5 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่กองทรัสต์เข้าลงทุนในโครงการ ยูดี ทาวน์ หากพืน้ ที่ส่วนใดไม่มีผเู้ ช่าพืน้ ที่
อุดรพลาซ่า และ/หรือ บุคคลที่อุดรพลาซ่ากําหนด ตกลงจะเช่าพืน้ ที่ดงั กล่าวจากกองทรัสต์ AIMCG โดยมีระยะเวลาการเช่า
สิน้ สุดไม่เกินวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 โดยการจัดทําสัญญาเช่ากับกองทรัสต์ AIMCG เป็ นคราว ๆ ไป (รวมเรียกว่า “สัญญาเช่า
พืน้ ทีใ่ นโครงการ ยูดี ทาวน์ ทีย่ ังไม่มีผู้เช่าพืน้ ที”่ ) (ทัง้ นี ้ สัญญาเช่าพืน้ ที่โครงการ ยูดี ทาวน์ สัญญาเช่าพืน้ ที่ตามสัญญาตกลง
กระทําการโครงการ ยูดี ทาวน์ และสัญญาเช่าพืน้ ที่ในโครงการ ยูดี ทาวน์ ที่ยงั ไม่มีผเู้ ช่าพืน้ ที่ รวมเรียกว่า “สัญญาเช่าพืน้ ทีแ่ ก่
อุดรพลาซ่า”)
นอกจากนี ้ สําหรับโครงการ ยูดี ทาวน์ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังกล่าว ยังเป็ นผลให้การ
ประกอบกิจการของร้านค้าประเภทต่าง ๆ ในโครงการ ยูดี ทาวน์ ได้รบั ผลกระทบจากการถูกสั่งปิ ดสถานที่หรือการจํากัดเวลา
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โดยมีรายละเอียดข้อกําหนดและเงื่อนไขเป็ นไปตามหนังสือ เรื่อง ข้อตกลงเกี่ยวกับการลงทุนของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท ในโครงการ ยูดี ทาวน์ ระหว่าง กองทรัสต์ กับ อุดรพลาซ่า ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562
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การเปิ ดให้บริการตามประกาศและมาตรการของภาครัฐที่เกี่ยวข้องในช่วงระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่1 เมษายน 2563 เป็ นต้นมา
ปรากฏตามรายละเอียดมาตรการภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการปิ ดสถานที่หรือการจํากัดเวลาการเปิ ดให้บริการในสิ่งทีส่ ่งมาด้วย
3 และเมื่อมีการผ่อนคลายให้สามารถเปิ ดดําเนินกิจการได้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์และผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ท่ไี ด้รบั การแต่งตัง้
จากผู้จัดการกองทรัสต์ ต้องดําเนินการเพื่อให้เป็ นไปตามมาตรการทางสาธารณสุขต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงมาตรการในการเว้น
ระยะห่างทางสังคม ประกอบกับพฤติกรรมผูใ้ ช้บริการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงมีจาํ นวน
ผูใ้ ช้บริการในโครงการ ยูดี ทาวน์ลดลง ส่งผลให้กองทรัสต์ได้รบั รายได้ท่ีลดลง ทัง้ ในส่วนของสัญญาเช่าพืน้ ที่ประเภทที่ 1 ซึ่ง
กองทรัสต์ให้เช่าช่วงโดยตรงแก่ผเู้ ช่ารายย่อย และในส่วนของสัญญาเช่าพืน้ ที่แก่อดุ รพลาซ่า อุดรพลาซ่าต้องรับภาระเพิ่มเติม
จากค่าเช่าที่ตอ้ งชําระให้แก่กองทรัสต์ AIMCG เนื่องจากอุดรพลาซ่าได้นาํ พืน้ ที่บางส่วนที่อุดรพลาซ่าเช่าช่วงจากกองทรัสต์
AIMCG ไปจัดหาประโยชน์โดยการให้เช่าช่วงพืน้ ที่ดงั กล่าวแก่ผเู้ ช่ารายย่อย อุดรพลาซ่าจึงต้องรับภาระค่าเช่าเพิ่มเติมจากการ
ที่ผูเ้ ช่ารายย่อยบางรายขอลดค่าเช่า และ/หรือ เลิกเช่าหรือยุติกิจการ ในขณะที่อุดรพลาซ่ายังคงต้องชําระค่าเช่าให้กองทรัสต์
AIMCG ในอัตราค่าเช่าตามที่กาํ หนดในสัญญา นอกจากนี ้ สําหรับค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวน์ อุดรพลาซ่ายังคงต้อง
ชดเชยให้แก่กองทรัสต์ AIMCG โดยการชําระเงินส่วนที่ขาดจากค่าเช่าที่คาดการณ์ซ่งึ มีจาํ นวนมากขึน้ แปรผันตามจํานวนผูเ้ ช่า
รายย่อยที่ขอลดค่าเช่า และ/หรือ มีความจําเป็ นต้องเลิกเช่าหรือยุติกิจการ ภาระดังกล่าวจึงส่งผลต่อความสามารถของอุดร
พลาซ่าในการชําระค่าเช่าและค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวน์ให้แก่กองทรัสต์ AIMCG โดยอุดรพลาซ่าไม่สามารถชําระค่า
เช่าและค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวน์ได้ครบถ้วนตามสัญญาในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา รวมถึงค่าเช่าและค่าเช่าส่วนต่าง
โครงการ ยูดี ทาวน์สาํ หรับระยะเวลาในอนาคต เนื่องจากผลกระทบต่อเนื่องจากวิกฤตการณ์โรคโควิด-19 โดยหนีค้ ่าเช่าและค่า
เช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวน์ท่ีคา้ งชําระของอุดรพลาซ่าตามสัญญาเช่าพืน้ ที่แก่อุดรพลาซ่า และข้อตกลงเกี่ยวกับการลงทุน
ของกองทรัสต์ AIMCG ในโครงการ ยูดี ทาวน์ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีเป็ นจํานวน 78,962,723.19 บาท (เจ็ดสิบแปด
ล้านเก้าแสนหกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยยี่สิบสามบาทสิบเก้าสตางค์)
ทัง้ นี ้ ตัง้ แต่ปี 2563 เป็ นต้นมา ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้ดาํ เนินการติดตามทวงถามให้อดุ รพลาซ่าชําระค่าเช่าและค่าเช่า
ส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวน์ท่ีคา้ งชําระมาโดยตลอด จนกระทั่งอุดรพลาซ่าได้มีหนังสือลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง
ข้อเสนอเกี่ยวกับการชําระค่าเช่าโครงการ ยูดี ทาวน์ ถึงผูจ้ ดั การกองทรัสต์ เพื่อ 1) แจ้งความประสงค์ขอให้กองทรัสต์ AIMCG
ลดยอดหนีค้ งค้างโดยการปลดหนีบ้ างส่วนให้แก่อุดรพลาซ่า และ 2) แจ้งความประสงค์ขอเสนอแผนการชําระหนีค้ งค้างของ
โครงการ ยูดี ทาวน์ รวมถึงค่าเช่าและค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวน์สาํ หรับระยะเวลาในอนาคต (“ข้อเสนอของอุดร
พลาซ่า”) โดยมีรายละเอียดตามวาระที่ 5.1 และวาระที่ 5.2 ในการนี ้ สําหรับข้อเสนอของอุดรพลาซ่าดังกล่าว อุดรพลาซ่าจะ
ขอให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์นาํ เสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์แยกพิจารณาอนุมตั ิ โดยแบ่งเป็ นวาระที่ 5.1 สําหรับการขอเสนอ
ให้พิจารณาอนุมตั ิขอ้ เสนอเกี่ยวกับส่วนลดหนีค้ งค้างโครงการ ยูดี ทาวน์ และวาระที่ 5.2 สําหรับการขอเสนอให้พิจารณาอนุมตั ิ
ข้อเสนอเกี่ยวกับการชําระค่าเช่าและค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวน์ โดยที่การลงมติในวาระที่ 5.2 เป็ นเงื่อนไขของวาระที่
5.1 กล่าวคือ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะดําเนินการตามข้อเสนอเกี่ยวกับลดยอดหนีค้ งค้างโดยการปลดหนีบ้ างส่วนในกรณีท่ีได้รบั
อนุมัติตามมติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ในวาระที่ 5.1 นี ้ ก็ต่อเมื่อที่ประชุมผูถ้ ื อหน่วยทรัสต์อนุมัติการดําเนินการตาม
ข้อเสนอเกี่ยวกับการชําระค่าเช่าโครงการ ยูดี ทาวน์ในวาระที่ 5.2 เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว และหากเรื่องตามวาระที่ 5.2 ไม่ได้รบั
การอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ให้ถือว่าวาระที่ 5.1 ซึ่งได้รบั การอนุมตั ิโดยที่ประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ไปก่อนหน้านัน้ ถูก
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ยกเลิก แต่ในกรณีท่ีประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์มีมติไม่อนุมตั ิในวาระที่ 5.1 จะไม่ส่งผลกระทบทําให้วาระที่ 5.2 ถูกยกเลิกด้วยแต่
อย่างใด ทัง้ นี ้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
วาระที่ 5.1

พิจารณาอนุมตั ิขอ้ เสนอเกี่ยวกับส่วนลดหนีค้ งค้างโครงการ ยูดี ทาวน์

สืบเนื่องจากข้อเท็จจริงและเหตุผลตามข้างต้น ผูจ้ ัดการกองทรัสต์ขอเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์พิจารณา
อนุมตั ิขอ้ เสนอเกี่ยวกับลดยอดหนีค้ งค้างโดยการปลดหนีบ้ างส่วนตามข้อเสนอของอุดรพลาซ่า โดยมีรายละเอียดข้อเสนอที่
เป็ นสาระสําคัญสรุปได้ดงั นี ้
ข้อเสนอของอุดรพลาซ่า ในส่วนทีเ่ กี่ยวกับส่วนลดหนีค้ งค้างโครงการ ยูดี ทาวน์
สําหรับหนีค้ งค้างจํานวน 78,962,723.19 บาท (เจ็ดสิบแปดล้านเก้าแสนหกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยยี่สิบสามบาทสิบเก้า
สตางค์) (“หนี้คงค้างของอุดรพลาซ่า”) อุดรพลาซ่าเสนอขอให้กองทรัสต์ AIMCG ลดยอดหนีด้ งั กล่าวโดยการปลดหนีใ้ ห้แก่
อุดรพลาซ่า (“ส่วนลดหนีค้ งค้าง”) เป็ นเงินจํานวน 44,922,664 บาท (สี่สิบสี่ลา้ นเก้าแสนสองหมื่นสองพันหกร้อยหกสิบสี่บาท
ถ้วน) ต่อเมื่ออุดรพลาซ่าได้ดาํ เนินการชําระหนีค้ งค้างของอุดรพลาซ่า ตามข้อ 1) และค่าเช่าและค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี
ทาวน์ตามข้อ 2) ของข้อเสนอของอุดรพลาซ่าตามที่เสนอในวาระที่ 5.2 อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว และกองทรัสต์ AIMCG ได้
พิจารณาแล้วเห็นว่าอุดรพลาซ่าได้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามข้อเสนอของอุดรพลาซ่าอย่างถูกต้องครบถ้วน ทัง้ นี ้ ตามที่มีรายละเอียด
ปรากฏในข้อเสนอของอุดรพลาซ่า
ในการนี ้ อุดรพลาซ่าตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องกับการดําเนินการตามข้อเสนอของอุดรพลาซ่าในส่วนที่
เกี่ยวกับส่วนลดหนีค้ งค้างโครงการ ยูดี ทาวน์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียง ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
ของกองทรัส ต์ AIMCG และค่ า ที่ ป รึก ษาต่าง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งและจํา เป็ น ในการดําเนิ นการจัดประชุมผู้ถือ หน่วยทรัสต์ของ
กองทรัสต์ AIMCG ด้วย ไม่ว่าผูถ้ ือหน่วยทรัสต์มีมติอนุมตั ิการดําเนินการต่าง ๆ ตามข้อเสนอของอุดรพลาซ่าในส่วนที่เกี่ยวกับ
ส่วนลดหนีค้ งค้างโครงการ ยูดี ทาวน์ หรือไม่
ทั้งนี ้ หลังจากได้รบั หนังสือข้างต้นจากอุดรพลาซ่า ผูจ้ ัดการกองทรัสต์ยงั ได้เข้าเจรจากับอุดรพลาซ่าอีกหลายคราว
เพื่อให้พิจารณาข้อเสนอของอุดรพลาซ่าในส่วนที่เกี่ยวกับส่วนลดหนีค้ งค้างโครงการ ยูดี ทาวน์อย่างถี่ถว้ นอีกครัง้ รวมถึง
พิจารณาทางเลือกอื่น ๆ เพิ่มเติมโดยคํานึงถึงเสถียรภาพของผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ AIMCG ในระยะยาวรวมถึง
ผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เป็ นสําคัญ เพื่อให้กระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์หรือกระทบต่อผลประโยชน์
ของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์นอ้ ยที่สดุ และในระหว่างที่ยงั ไม่ได้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับการอนุมัติขอ้ เสนอของอุดรพลาซ่าในส่วนที่เกี่ยวกับ
ส่วนลดหนีค้ งค้างโครงการ ยูดี ทาวน์ ผู้จัดการกองทรัสต์ได้มีการทวงถามให้อุดรพลาซ่าชําระค่าเช่าและค่าเช่าส่วนต่าง
โครงการ ยูดี ทาวน์มาตามปกติ ทั้งนี ้ ในกรณีท่ีผูถ้ ือหน่วยทรัสต์มีมติอนุมตั ิขอ้ เสนอเกี่ยวกับส่วนลดหนีค้ งค้างโครงการ ยูดี
ทาวน์ ภายใต้เงื่อนไขตามข้อเสนอของอุดรพลาซ่า กองทรัสต์ AIMCG จะดําเนินการจัดทําบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับการชําระค่า
เช่าโครงการ ยูดี ทาวน์ และหนังสือผ่อนผันการชําระค่าเช่าโครงการ ยูดี ทาวน์ (“บันทึกข้อตกลงและหนังสือผ่อนผันของ
โครงการ ยูดี ทาวน์”)
ผู้จัดการกองทรัสต์ ได้พิจารณาข้อเสนอของอุดรพลาซ่าในส่วนที่เกี่ ยวกับส่วนลดหนีค้ งค้างโครงการ ยูดี ทาวน์
ประกอบกับข้อกําหนดและเงื่อนไขตามสัญญาเช่าพืน้ ที่แก่อุดรพลาซ่า ข้อตกลงเกี่ยวกับการลงทุนของกองทรัสต์ AIMCG ใน
โครงการ ยูดี ทาวน์ ตลอดจนสัญญาโครงการ ยูดี ทาวน์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วเห็นว่าข้อเสนอของอุดรพลาซ่าในส่วนที่เกี่ยวกับ
ส่วนลดหนีค้ งค้างโครงการ ยูดี ทาวน์ดงั กล่าวเป็ นการดําเนินการที่มีนยั สําคัญ ทัง้ ในด้านการจัดการกองทรัสต์ การดําเนินธุรกิจ
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รวมถึงผลตอบแทนของกองทรัสต์ และเห็นว่าเป็ นเรื่องที่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์ควรเป็ นผูพ้ ิจารณาตัดสินแนวทางที่จะเป็ นประโยชน์
สูงสุดต่อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เอง ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จึงพิจารณาเห็นควรให้นาํ ข้อเสนอของอุดรพลาซ่าในส่วนที่เกี่ยวกับส่วนลดหนี ้
คงค้างโครงการ ยูดี ทาวน์ เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMCG เพื่อพิจารณาอนุมตั ิเกี่ยวกับการดําเนินการ
ตามข้อเสนอของอุดรพลาซ่าในส่วนที่เกี่ยวกับส่วนลดหนีค้ งค้างโครงการ ยูดี ทาวน์ดงั กล่าว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ
นอกจากนี ้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์และกองทรัสต์ AIMCG ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จึงขอเสนอให้ผถู้ ือ
หน่วยทรัสต์พิจารณาอนุมตั ิมอบอํานาจให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์ และ/หรือ ทรัสตี เป็ นผูม้ ีอาํ นาจในการดําเนินการดังต่อไปนี ้
1)
เจรจา จัดทํา ลงนาม ส่งมอบ ขอความยินยอม และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือเงื่อนไขของ
สัญญา บันทึกข้อตกลง หนังสือ เอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงบันทึกข้อตกลงและหนังสือผ่อนผันของโครงการ ยูดี
ทาวน์ และกําหนดรูปแบบการดําเนินการ เพื่อให้สอดคล้องและให้อยู่ภายใต้กรอบที่ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์อนุมตั ิเกี่ยวกับข้อเสนอ
ของอุดรพลาซ่า รวมทัง้ ดําเนินการติดต่อกับสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการหรือองค์กร
ของรัฐ หรือบุคคลใด ๆ เพื่อการดังกล่าว เป็ นต้น และ
2)
ดําเนินการอื่นใดอันจําเป็ นหรือเกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าวข้างต้นทุกประการเพื่อให้การดําเนินการดังกล่าว
ประสบผลสําเร็จ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรือ ถอดถอนผูร้ บั มอบอํานาจช่วงในการดําเนินการดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้การ
ดําเนินการดังกล่าวประสบผลสําเร็จ
ความเห็นของผู้จดั การกองทรัสต์
1)

ผลกรณีทผี่ ู้ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาอนุมัติข้อเสนอเกี่ยวกับส่วนลดหนีค้ งค้างโครงการ ยูดี ทาวน์
•

กองทรัสต์ AIMCG จะมีแผนการรับชําระหนีค้ งค้างของอุดรพลาซ่าตั้งแต่ปี 2563 ที่ชัดเจนและ
เปิ ดเผยกับนักลงทุนในวงกว้าง ซึ่งจะเป็ นประโยชน์กับกองทรัสต์ในแง่การติดตามการชําระหนีท้ ่ี
เกิดขึน้ และสร้างแรงจูงใจกับอุดรพลาซ่า ให้ปฏิบัติตามแผน ซึ่งแนวทางดังกล่าวนี ้ กองทรัสต์
AIMCG จะยังคงมีอุดรพลาซ่าเป็ นผูเ้ ช่าพืน้ ที่ของกองทรัสต์ AIMCG ในระยะยาว ซึ่งสามารถสร้าง
รายได้ให้แก่กองทรัสต์ AIMCG ได้ต่อไป นอกจากนี ้ ยังเป็ นการหลีกเลี่ยงการฟ้องร้องบังคับคดี และ
การยกเลิกสัญญาเช่าพืน้ ที่ของอุดรพลาซ่าก่อนครบกําหนด ทําให้สญ
ั ญาเช่าพืน้ ที่แก่อุดรพลาซ่ายัง
มีผลบังคับใช้ต่อไป โดยไม่ตอ้ งดําเนินการหาผูเ้ ช่ารายใหม่เพื่อจัดหาผลประโยชน์ในพืน้ ที่ดงั กล่าว
แทนอุดรพลาซ่า

•

กองทรัสต์ AIMCG จะได้รบั ค่าเช่าและค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวน์ไม่ครบตามสัญญาเช่า
พืน้ ที่แก่อุดรพลาซ่าและข้อตกลงเกี่ยวกับการลงทุนของกองทรัสต์ AIMCG ในโครงการ ยูดี ทาวน์ ที่
เกี่ยวข้อง โดยกองทรัสต์จะปลดค่าเช่าส่วนที่คา้ งจํานวน 44,922,664 บาท (สี่สิบสี่ลา้ นเก้าแสนสอง
หมื่นสองพันหกร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน) เมื่ออุดรพลาซ่าได้ชาํ ระค่าเช่าและค่าเช่าส่วนต่างโครงการ
ยูดี ทาวน์ ตามแผนผ่อนชําระที่ได้รบั อนุมตั ิอย่างถูกต้องครบถ้วน

•

อย่างไรก็ตามภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติและเข้าทําสัญญาที่เกี่ ยวข้องทั้งหมดครบถ้วนแล้วนั้น
กองทรัสต์ AIMCG ยังคงมีความเสี่ยงในส่วนที่อุดรพลาซ่าเองอาจไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้อตกลงที่
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ได้รบั อนุมตั ินไี ้ ด้ทงั้ หมด ซึ่งในกรณีนี ้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะยังคงมีสิทธิและหน้าที่ในการดําเนินการ
ใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ สัญญาเช่าพืน้ ที่แก่อดุ รพลาซ่า ข้อตกลงเกี่ยวกับการลงทุน
ของกองทรัส ต์ AIMCG ในโครงการ ยูดี ทาวน์แ ละสัญ ญาอื่น ใดที่ เ กี่ ย วข้อง ซึ่ง อาจรวมถึงการ
พิ จ ารณาใช้สิ ท ธิ ท างกฎหมายโดยการฟ้ อ งร้อ งต่ อ อุดรพลาซ่าในการเรี ยกร้อ งค่ าเช่ า เบี ย้ ปรับ
ดอกเบีย้ ผิดนัด และ/หรือ ค่าเสียหายอื่น ๆ และ/หรือ เงินอื่นใดที่กองทรัสต์ AIMCG มีหรือจะมีสิทธิ
เรียกร้องจากอุดรพลาซ่า และ/หรือ บอกเลิกสัญญาเช่าพืน้ ที่แก่อุดรพลาซ่า และ/หรือ ข้อตกลง
เกี่ยวกับการลงทุนของกองทรัสต์ AIMCG ในโครงการ ยูดี ทาวน์ ได้ต่อไป
2)

ผลกรณีท่ผี ู้ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาไม่อนุมัติข้อเสนอเกี่ยวกับการชําระค่าเช่าโครงการ ยูดี ทาวน์
ตามข้อเสนอของอุดรพลาซ่า
•

กองทรัสต์ AIMCG ยังคงมีสิทธิเรียกร้องให้อุดรพลาซ่าชําระค่าเช่าและค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี
ทาวน์ ตามสัญญาเช่าพืน้ ที่แก่อดุ รพลาซ่าและข้อตกลงเกี่ยวกับการลงทุนของกองทรัสต์ AIMCG ใน
โครงการ ยูดี ทาวน์ ที่เกี่ยวข้อง และในกรณีท่ีอุดรพลาซ่าไม่ชาํ ระค่าเช่า ค่าเช่าส่วนต่างโครงการ
ยูดี ทาวน์ และเงินจํานวนอื่นใด กองทรัสต์ AIMCG สามารถบังคับตามสิทธิเรียกร้องให้อดุ รพลาซ่า
ชําระค่าเช่า ค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวน์ หรือค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่กองทรัสต์ AIMCG

•

ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ยงั คงมีสิทธิและหน้าที่ในการติดตามทวงถามให้อุดรพลาซ่าชําระค่าเช่าและค่า
เช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวน์ตามสัญญาเช่าพืน้ ที่แก่อุดรพลาซ่าและข้อตกลงเกี่ยวกับการลงทุน
ของกองทรัสต์ AIMCG ในโครงการ ยูดี ทาวน์ต่อไป ซึ่งรวมถึงการพิจารณาใช้สิทธิทางกฎหมายโดย
การฟ้องร้องต่ออุดรพลาซ่าในการเรียกร้องค่าเช่า ค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวน์ เบีย้ ปรับ
ดอกเบีย้ ผิดนัด และ/หรือ ค่าเสียหายอื่น ๆ และ/หรือ เงินอื่นใดที่กองทรัสต์ AIMCG มีหรือจะมีสิทธิ
เรียกร้อง รวมถึงการยกเลิกสัญญาที่เกี่ยวข้องก่อนกําหนดด้วย ซึ่งผูจ้ ัดการกองทรัสต์ไม่สามารถ
คาดการณ์ระยะเวลาในการดําเนินการได้

•

กรณีท่ีผจู้ ดั การกองทรัสต์จาํ เป็ นต้องพิจารณาใช้สิทธิทางกฎหมายโดยการฟ้องร้องต่ออุดรพลาซ่า
เพื่ อ เรี ย กร้อ งค่ า เช่ า ค่ า เช่ า ส่ ว นต่ า งโครงการ ยู ดี ทาวน์ เบี ้ย ปรับ ดอกเบี ้ย ผิ ด นัด และ/หรื อ
ค่าเสียหายอื่น ๆ และ/หรือเงินอื่นใดที่กองทรัสต์ AIMCG มีหรือจะมีสิทธิเรียกร้อง อาจมีค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินการสูงและไม่สามารถคาดการณ์ระยะเวลาในการดําเนินการได้ ซึ่งกองทรัสต์ AIMCG
อาจจะไม่ได้รบั ค่าเช่า และ/หรือ ค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวน์ ในช่วงที่ดาํ เนินการฟ้องร้อง

•

กรณีท่ีมีการฟ้องร้องดําเนินคดี ในช่วงระหว่างการฟ้องร้องดําเนินคดี กองทรัสต์ AIMCG อาจไม่
สามารถดําเนินการจัดหาผลประโยชน์จากพืน้ ที่ในโครงการ ยูดี ทาวน์ ได้จนกว่ากระบวนการทาง
กฎหมายจะสิน้ สุดลง นอกจากนี ้ ในกรณีท่ีกองทรัสต์ AIMCG ใช้สิทธิในการบอกเลิกสัญญาเช่า
พืน้ ที่แก่อุดรพลาซ่า และ/หรือ ข้อตกลงเกี่ยวกับการลงทุนของกองทรัสต์ในโครงการ ยูดี ทาวน์ อาจ
เป็ นเหตุให้กองทรัสต์ AIMCG ไม่ได้รบั ค่าเช่าจากพืน้ ที่โครงการ ยูดี ทาวน์ และ/หรือ ค่าเช่าส่วนต่าง
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โครงการ ยูดี ทาวน์ ในช่วงระยะเวลาที่ยังไม่สามารถหาผู้เช่ารายใหม่มาทดแทนได้ ซึ่งส่งผลให้
รายได้จากการจัดหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ AIMCG และความสามารถในการจ่ายเงินปั นผล
ลดลง
ความเห็นของทรัสตี
ทรัส ตี เ ห็ น ว่ าการเสนอให้ท่ีป ระชุมผู้ถื อหน่ วยทรัส ต์พิจ ารณาในวาระนีไ้ ม่ ขัด กับ สัญ ญาก่อ ตั้งทรัส ต์ เกณฑ์แ ละ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องจึงเห็นควรให้นาํ ข้อเสนอเกี่ยวกับส่วนลดหนีค้ งค้างโครงการ ยูดี ทาวน์ดงั กล่าวให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
ได้พิจารณา ทั้งนี ้ ขอให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์โปรดศึกษาข้อมูลจากรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงิน และข้อมูลอื่นๆ ซึ่ง
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้มีการเปิ ดเผยข้อมูลรายละเอียดตามที่ปรากฎในหนังสือฉบับนีแ้ ล้ว
การลงมติ
วาระนีต้ อ้ งได้รบั มติอนุมัติจากที่ประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ามติเสียงข้างมากซึ่งคิดเป็ น
จํานวนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของหน่วยทรัสต์ทงั้ หมดของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทัง้ นี ้ การ
นับคะแนนเสียงของผูท้ ่ีมีสิทธิออกเสียงดังกล่าว บริษัทจะไม่นบั รวมคะแนนเสียงของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่ีมีส่วนได้เสียเป็ นพิเศษ
ในการลงมติในเรื่องดังกล่าว
ผู้ถื อ หน่ ว ยทรัส ต์ท่ี มี ส่ ว นได้เ สี ย เป็ น พิ เ ศษที่ ไ ม่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งลงคะแนนในวาระนี ้ (ณ วัน กํา หนดรายชื่ อ ผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ท่ีมีสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMCG ประจําปี 2565 (Record Date) วันที่ 31
มีนาคม 2565) เป็ นไปตามใบแจ้งรายชื่อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งทีส่ ่งมาด้วย 11
เงือ่ นไขการทํารายการ
การลงมติในวาระที่ 5.2 ที่จะนําเสนอเพื่อขออนุมัติในที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ประจําปี 2565 ในลําดับ
ถัดไป เป็ นเรื่องที่เกี่ยวข้องและเป็ นเงื่อนไขของวาระที่ 5.1 นี ้ กล่าวคือ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะดําเนินการตามข้อเสนอเกี่ยวกับ
ส่วนลดหนีค้ งค้างในโครงการ ยูดี ทาวน์ในกรณีท่ไี ด้รบั อนุมตั ิตามมติของที่ประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ในวาระที่ 5.1 นี ้ ก็ต่อเมื่อที่
ประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์อนุมัติการดําเนินการตามข้อเสนอเกี่ยวกับการชําระค่าเช่าโครงการ ยูดี ทาวน์ในวาระที่ 5.2 เป็ นที่
เรียบร้อยแล้ว และหากเรื่องตามวาระที่ 5.2 ไม่ได้รบั การอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ให้ถือว่าวาระที่ 5.1 ซึ่งได้รบั การ
อนุมตั ิโดยที่ประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ไปก่อนหน้านัน้ ถูกยกเลิก แต่ในกรณีท่ปี ระชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์มีมติไม่อนุมตั ิในวาระที่ 5.1
นี ้ จะไม่ส่งผลกระทบทําให้วาระที่ 5.2 ถูกยกเลิกด้วยแต่อย่างใด
วาระที่ 5.2

พิจารณาอนุมตั ิขอ้ เสนอเกี่ยวกับการชําระค่าเช่าโครงการ ยูดี ทาวน์

สืบเนื่องจากข้อเท็จจริงและเหตุผลตามข้างต้น ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ขอเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์พิจารณา
อนุมัติขอ้ เสนอเกี่ยวกับการชําระค่าเช่าโครงการ ยูดี ทาวน์ ตามข้อเสนอของอุดรพลาซ่า โดยมีรายละเอียดข้อเสนอที่เป็ น
สาระสําคัญสรุปได้ดงั นี ้
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ข้อเสนอของอุดรพลาซ่า ในส่วนทีเ่ กี่ยวกับการชําระค่าเช่าโครงการ ยูดี ทาวน์
1)
สําหรับหนีค้ งค้างของอุดรพลาซ่าจํานวน 78,962,723.19 บาท (เจ็ดสิบแปดล้านเก้าแสนหกหมื่นสองพัน
เจ็ดร้อยยี่สิบสามบาทสิบเก้าสตางค์) ไม่ว่าผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMCG จะพิจารณาอนุมตั ิปลดหนีส้ ่วนลดหนีค้ ง
ค้างให้แก่อดุ รพลาซ่าตามที่เสนอในวาระที่ 5.1 หรือไม่ อุดรพลาซ่าขอเสนอจะชําระหนีค้ งค้างของอุดรพลาซ่า ดังต่อไปนี ้
ระยะเวลา

ข้อเสนอของอุดรพลาซ่า

1 มิ.ย. 2565 – 31 พ.ค. 2566

อุดรพลาซ่าขอชําระในอัตรา 1,000,000 บาทต่อเดือน

1 มิ.ย. 2566 – 31 พ.ค. 2567

อุดรพลาซ่าขอชําระในอัตรา 1,050,000 บาท ในเดือนมิถุนายน
และในเดือนต่อไปจะชําระเพิ่มขึน้ ในอัตราร้อยละ 5 จากเดือน
ก่อนหน้า

1 มิ.ย. 2567 – 31 พ.ค. 2568

อุดรพลาซ่าขอแบ่งชําระยอดหนีค้ งค้างทัง้ หมดที่คงเหลืออยู่ ณ
วันที่ 1 มิ.ย. 2567 เป็ น 12 งวดเท่า ๆ กัน
ทั้งนี ้ จํานวนยอดหนีค้ งค้างที่เหลืออยู่ดงั กล่าวจะขึน้ อยู่กับว่าผู้
ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMCG พิจารณาอนุมตั ิปลดหนี ้
ส่วนลดหนีค้ งค้างให้แก่อุดรพลาซ่าหรือไม่ กล่าวคือ ในกรณีท่ีผู้
ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMCG พิจารณาอนุมตั ิปลดหนี ้
ส่ ว นลดหนี ้ค งค้า งให้แ ก่ อุด รพลาซ่ า ตามที่ อุ ด รพลาซ่ า เสนอ
ข้างต้น และอุดรพลาซ่าได้ชาํ ระหนีค้ งค้างของอุดรพลาซ่าตาม
ข้อเสนอของอุดรพลาซ่าข้างต้นอย่างถูกต้องครบถ้วนจนถึงวันที่
31 พ.ค. 2567 ในกรณีดงั กล่าว ส่วนลดหนีค้ งค้างที่อุดรพลาซ่า
ได้รบั อนุมัติจากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMCG จะถูก
นํามาหักลบกับยอดหนีค้ งค้างที่เหลืออยู่ ณ วันที่ 1 มิ.ย. 2567
และอุดรพลาซ่าจะแบ่งชําระยอดหนีค้ งค้างที่เหลืออยู่เป็ น 12
งวดเท่า ๆ กันตามที่กล่าวข้างต้น
อย่างไรก็ดี ในกรณี ท่ีผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMCG
มิได้พิจารณาอนุมัติปลดหนีส้ ่วนลดหนีค้ งค้างของอุดรพลาซ่า
ตามที่ อุ ด รพลาซ่ า เสนอ อุ ด รพลาซ่ า ยิ น ดี ช ํา ระหนี ้ค งค้า งที่
เหลื อ อยู่ ณ วันที่ 1 มิ.ย. 2567 เต็มจํานวนโดยไม่มีการหัก ลบ
จํานวนเงินใด ๆ ทัง้ สิน้ โดยขอแบ่งชําระยอดหนีค้ งค้างที่เหลืออยู่
ดังกล่าวเป็ น 12 งวดเท่า ๆ กันตามที่กล่าวข้างต้น

อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีอดุ รพลาซ่าผิดนัดหรือมิได้ชาํ ระหนีค้ งค้างของอุดรพลาซ่าตามข้อ 1) และ/หรือ ค่าเช่าและค่าเช่า
ส่วนต่างโครงการ ยูดีทาวน์ ตามข้อ 2) อย่างถูกต้องครบถ้วน ไม่ว่าในงวดหนึ่งงวดใด อุดรพลาซ่ายินยอมให้กองทรัสต์ AIMCG
เรียกให้อุดรพลาซ่าชําระหนีค้ งค้างของอุดรพลาซ่าที่ยงั ไม่ได้ชาํ ระ ซึ่งรวมถึงส่วนลดหนีค้ งค้าง (ได้ทนั ที โดยให้หนีค้ งค้างของ
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อุดรพลาซ่าที่ยงั ไม่ได้ชาํ ระ ซึ่งรวมถึงส่วนลดหนีค้ งค้างดังกล่าวถึงกําหนดชําระทันทีท่ีอดุ รพลาซ่าผิดนัดชําระหนีค้ งค้างของอุดร
พลาซ่าตามข้อ 1) และ/หรือ ค่าเช่าและค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวน์ตามข้อ 2) โดยที่กองทรัสต์ AIMCG ไม่ตอ้ งทวงถามอีก
2)
สําหรับค่าเช่าภายใต้สญ
ั ญาเช่าพืน้ ที่แก่อดุ รพลาซ่า รวมถึงค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวน์ ตามข้อตกลง
เกี่ยวกับการลงทุนของกองทรัสต์ AIMCG ในโครงการ ยูดี ทาวน์ ที่มีกาํ หนดชําระตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2565 อุดรพลาซ่าเสนอ
ข้อผ่อนผันเกี่ยวกับการชําระค่าเช่าและค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวน์ ดังกล่าว ดังต่อไปนี ้
ค่าเช่าตามสัญญาเช่าพืน้ ที่แก่อดุ รพลาซ่า
ระยะเวลา
1 ม.ค. 2565 – 4 ก.ค. 2567

ข้อเสนอของอุดรพลาซ่า
อุ ด รพลาซ่ า จะขอชํา ระในอัต ราเท่ า กั บ จํา นวนที่ อุด รพลาซ่ า
สามารถเรียกเก็บค่าเช่าจากผูเ้ ช่ารายย่อยในโครงการ ยูดี ทาวน์
ได้
หมายเหตุ จะใช้จาํ นวนค่าเช่าที่ชาํ ระตามข้อนีใ้ นการคํานวณค่าเช่าส่วน
ต่างโครงการ ยูดี ทาวน์ ตามตารางด้านล่าง

5 ก.ค. 2567 เป็ นต้นไป

อุดรพลาซ่าตกลงชําระค่าเช่าตามอัตราในสัญญาเช่าพืน้ ที่แก่
อุดรพลาซ่า

หมายเหตุ กําหนดระยะเวลาในการชําระค่าเช่า วิธีการชําระค่าเช่า และเงื่อนไขอืน่ ๆ นอกเหนือจาก
ข้อเสนอตามตารางข้างต้น ให้ยงั คงเป็ นไปตามทีก่ าํ หนดในสัญญาเช่าพืน้ ทีแ่ ก่อดุ รพลาซ่า
ค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวน์ ตามข้อตกลงเกี่ยวกับการลงทุนของกองทรัสต์ AIMCG ในโครงการ ยูดี ทาวน์
ระยะเวลา
1 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565

ข้อเสนอของอุดรพลาซ่า
อุดรพลาซ่าจะชําระค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวน์ สําหรับ
ระยะเวลาดัง กล่ า วตามจํานวนที่ จ ะได้รับ แจ้งจากกองทรัสต์
AIMCG โดยขอเลื่อนการชําระค่าเช่าส่วนต่างในแต่ละงวดเป็ น
ระยะเวลา 12 เดือน และขอแบ่งชําระค่าเช่าส่วนต่างในแต่ละ
งวดเป็ น รายเดื อ นเป็ น ระยะเวลา 36 งวดจนครบเต็ ม จํานวน
เริ่มต้นตัง้ แต่วนั ที่ 1 ม.ค. 2566 กล่าวคือ อุดรพลาซ่าจะขอชําระ
ตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้
-

ยอดค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวน์ สําหรับเดือน
มกราคม 2565 ขอแบ่ ง ชํ า ระเป็ นรายเดื อ นเป็ น
ระยะเวลา 36 งวด โดยเริ่มชําระงวดแรกในวันที่ 1 ม.ค.
2566
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ระยะเวลา

ข้อเสนอของอุดรพลาซ่า
-

ยอดค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวน์ สําหรับเดือน
กุ ม ภาพั น ธ์ 2565 ขอแบ่ ง ชํา ระเป็ น รายเดื อ นเป็ น
ระยะเวลา 36 งวด โดยเริ่ม ชํา ระงวดแรกในวัน ที่ 1
ก.พ. 2566

-

ยอดค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวน์ สําหรับเดือน
มี น าคม 2565 ขอแบ่ ง ชํ า ระเป็ นรายเดื อ นเป็ น
ระยะเวลา 36 งวด โดยเริ่มชําระงวดแรกในวันที่ 1 มี.ค.
2566

-

ยอดค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวน์ สําหรับเดือน
เมษายน 2565 ขอแบ่ ง ชํ า ระเป็ นรายเดื อ นเป็ น
ระยะเวลา 36 งวด โดยเริ่ม ชํา ระงวดแรกในวัน ที่ 1
เม.ย. 2566

-

ยอดค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวน์ สําหรับเดือน
พฤษภาคม 2565 ขอแบ่ ง ชํา ระเป็ น รายเดื อ นเป็ น
ระยะเวลา 36 งวด โดยเริ่ม ชํา ระงวดแรกในวัน ที่ 1
พ.ค. 2566

-

ยอดค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวน์ สําหรับเดือน
มิ ถุ น ายน 2565 ขอแบ่ ง ชํ า ระเป็ นรายเดื อ นเป็ น
ระยะเวลา 36 งวด โดยเริ่มชําระงวดแรกในวันที่ 1 มิ.ย.
2566

-

ยอดค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวน์ สําหรับเดือน
กรกฎาคม 2565 ขอแบ่ ง ชํา ระเป็ นรายเดื อ นเป็ น
ระยะเวลา 36 งวด โดยเริ่มชําระงวดแรกในวันที่ 1 ก.ค.
2566

-

ยอดค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวน์ สําหรับเดือน
สิ ง หาคม 2565 ขอแบ่ ง ชํ า ระเป็ นรายเดื อ นเป็ น
ระยะเวลา 36 งวด โดยเริ่มชําระงวดแรกในวันที่ 1 ส.ค.
2566

-

ยอดค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวน์ สําหรับเดือน
กั น ยายน 2565 ขอแบ่ ง ชํ า ระเป็ นรายเดื อ นเป็ น
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ระยะเวลา

ข้อเสนอของอุดรพลาซ่า
ระยะเวลา 36 งวด โดยเริ่มชําระงวดแรกในวันที่ 1 ก.ย.
2566
-

ยอดค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวน์ สําหรับเดือน
ตุ ล าคม 2565 ขอแบ่ ง ชํ า ระเป็ นรายเดื อ นเป็ น
ระยะเวลา 36 งวด โดยเริ่มชําระงวดแรกในวันที่ 1 ต.ค.
2566

-

ยอดค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวน์ สําหรับเดือน
พฤศจิ ก ายน 2565 ขอแบ่ ง ชํา ระเป็ น รายเดื อ นเป็ น
ระยะเวลา 36 งวด โดยเริ่ม ชํา ระงวดแรกในวัน ที่ 1
พ.ย. 2566

-

ยอดค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวน์ สําหรับเดือน
ธั น วาคม 2565 ขอแบ่ ง ชํ า ระเป็ นรายเดื อ นเป็ น
ระยะเวลา 36 งวด โดยเริ่มชําระงวดแรกในวันที่ 1 ธ.ค.
2566

1 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566

อุดรพลาซ่าจะชําระค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวน์ สําหรับ
ระยะเวลาดัง กล่ า วตามจํานวนที่ จ ะได้รับ แจ้งจากกองทรัสต์
AIMCG โดยขอแบ่งชําระเป็ นรายเดือนเป็ นระยะเวลา 36 งวด
จนครบเต็มจํานวน โดยเริ่มชําระงวดแรกทันที

1 ม.ค. 2567 – 4 ก.ค 2567

อุดรพลาซ่าจะชําระค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวน์ สําหรับ
ระยะเวลาดัง กล่ า วตามจํานวนที่ จ ะได้รับ แจ้งจากกองทรัสต์
AIMCG โดยขอแบ่งชําระเป็ นรายเดือนเป็ นระยะเวลา 29 งวด
จนครบเต็มจํานวน โดยเริ่มชําระงวดแรกทันที

หมายเหตุ กําหนดระยะเวลาและวิธีการชําระค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวน์ และเงื่อนไขอื่น ๆ
นอกเหนือจากข้อเสนอตามตารางข้างต้น ให้ยงั คงเป็ นไปตามทีก่ าํ หนดในข้อตกลงเกี่ยวกับการลงทุน
ของกองทรัสต์ AIMCG ในโครงการ ยูดี ทาวน์
3)
อุดรพลาซ่าตกลงจะไม่อา้ งเหตุสดุ วิสยั และ/หรือ เหตุอื่นใดอันเกี่ยวกับหรือเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 หรือเหตุใด ๆ เพื่อขอผ่อนผันหรือไม่ปฏิบตั ิตามหน้าที่ในการชําระค่าเช่าและค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยู
ดี ทาวน์ตามข้อเสนอดังกล่าวอีก
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ในการนี ้ อุดรพลาซ่าตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องกับการดําเนินการตามข้อเสนอของอุดรพลาซ่าในส่วนที่
เกี่ ย วข้องกับการชําระค่าเช่าโครงการ ยูดี ทาวน์ ซึ่ง รวมถึ งแต่ไ ม่จาํ กัด เพียง ค่ า ใช้จ่ายในการดําเนิ นการจัดประชุมผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMCG และค่าที่ปรึกษาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็ นในการดําเนินการจัดประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
ของกองทรัสต์ AIMCG ด้วย ไม่ว่าผูถ้ ือหน่วยทรัสต์มีมติอนุมตั ิการดําเนินการต่าง ๆ ตามข้อเสนอของอุดรพลาซ่าหรือไม่
ทั้งนี ้ หลังจากได้รบั หนังสือข้างต้นจากอุดรพลาซ่า ผูจ้ ัดการกองทรัสต์ยงั ได้เข้าเจรจากับอุดรพลาซ่าอีกหลายคราว
เพื่อให้พิจารณาข้อเสนอของอุดรพลาซ่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการชําระค่าเช่าโครงการ ยูดี ทาวน์อย่างถี่ถว้ นอีกครัง้ รวมถึง
พิจารณาทางเลือกอื่น ๆ เพิ่มเติมโดยคํานึงถึงเสถียรภาพของผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ AIMCG ในระยะยาวรวมถึง
ผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เป็ นสําคัญ เพื่อไม่ให้กระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์หรือกระทบต่อผลประโยชน์
ของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์นอ้ ยที่สดุ และในระหว่างที่ยงั ไม่ได้ขอ้ สรุปเกี่ยวกับการอนุมตั ิขอ้ เสนอของอุดรพลาซ่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การชําระค่าเช่าโครงการ ยูดี ทาวน์ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้มีการทวงถามให้อดุ รพลาซ่าชําระค่าเช่าและค่าเช่าส่วนต่างโครงการ
ยูดี ทาวน์มาตามปกติ ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ีผถู้ ือหน่วยทรัสต์มีมติอนุมตั ิขอ้ เสนอเกี่ยวกับการชําระค่าเช่าโครงการ ยูดี ทาวน์ ภายใต้
เงื่อนไขตามข้อเสนอของอุดรพลาซ่า กองทรัสต์ AIMCG จะดําเนินการจัดทําบันทึกข้อตกลงและหนังสือผ่อนผันของโครงการ
ยูดี ทาวน์
ผู้จัดการกองทรัสต์ได้พิจารณาข้อเสนอของอุดรพลาซ่าในส่วนที่เกี่ ยวข้องกับการชําระค่าเช่าโครงการ ยูดี ทาวน์
ประกอบกับข้อกําหนดและเงื่อนไขตามสัญญาเช่าพืน้ ที่แก่อุดรพลาซ่าและข้อตกลงเกี่ยวกับการลงทุนของกองทรัสต์ AIMCG
ในโครงการ ยูดี ทาวน์ ตลอดจนสัญญาโครงการ ยูดี ทาวน์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นว่าข้อเสนอของอุดรพลาซ่าในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการชําระค่าเช่าโครงการ ยูดี ทาวน์ดังกล่าวเป็ นการดําเนินการที่มีนยั สําคัญ ทั้งในด้านการจัดการกองทรัสต์ การดําเนิน
ธุรกิจ รวมถึงผลตอบแทนของกองทรัสต์ และเห็นว่าเป็ นเรื่องที่ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ควรเป็ นผูพ้ ิจารณาตัดสินแนวทางที่จะเป็ น
ประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เอง ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จึงพิจารณาเห็นควรให้นาํ ข้อเสนอของอุดรพลาซ่าในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการชําระค่าเช่าโครงการ ยูดี ทาวน์ เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMCG เพื่อพิจารณาอนุมตั ิเกี่ยวกับ
การดําเนินการตามข้อเสนอของอุดรพลาซ่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการชําระค่าเช่าโครงการ ยูดี ทาวน์ดงั กล่าว โดยมีรายละเอียด
ตามที่เสนอ
นอกจากนี ้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์และกองทรัสต์ AIMCG ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จึงขอเสนอให้ผถู้ ือ
หน่วยทรัสต์พิจารณาอนุมตั ิมอบอํานาจให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์ และ/หรือ ทรัสตี เป็ นผูม้ ีอาํ นาจในการดําเนินการดังต่อไปนี ้
1)
เจรจา จัดทํา ลงนาม ส่งมอบ ขอความยินยอม และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือเงื่อนไขของ
สัญญา บันทึกข้อตกลง หนังสือ เอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงบันทึกข้อตกลงและหนังสือผ่อนผันของโครงการ ยูดี
ทาวน์ และกําหนดรูปแบบการดําเนินการ เพื่อให้สอดคล้องและให้อยู่ภายใต้กรอบที่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์อนุมตั ิเกี่ยวกับข้อเสนอ
ของอุดรพลาซ่า รวมทัง้ ดําเนินการติดต่อกับสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการหรือองค์กร
ของรัฐ หรือบุคคลใด ๆ เพื่อการดังกล่าว เป็ นต้น และ
2)
ดําเนินการอื่นใดอันจําเป็ นหรือเกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าวข้างต้นทุกประการเพื่อให้การดําเนินการดังกล่าว
ประสบผลสําเร็จ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรือ ถอดถอนผูร้ บั มอบอํานาจช่วงในการดําเนินการดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้การ
ดําเนินการดังกล่าวประสบผลสําเร็จ
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ความเห็นของผู้จดั การกองทรัสต์
ผู้จัดการกองทรัสต์ได้พิจารณาผลที่อาจเกิดขึน้ ในกรณี ท่ีผู้ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาอนุมัติหรือไม่อ นุมัติข้อ เสนอ
เกี่ยวกับการชําระค่าเช่าโครงการ ยูดี ทาวน์ ตามข้อเสนอของอุดรพลาซ่า ดังต่อไปนี ้
1)

ผลกรณีท่ีผู้ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาอนุ มัติข้อเสนอเกี่ยวกับการชําระค่าเช่าโครงการ ยูดี ทาวน์
ตามข้อเสนอของอุดรพลาซ่า
•

กองทรัสต์ AIMCG จะได้รบั ค่าเช่าคงค้างครบถ้วนตามสัญญาและมีแผนการรับชําระหนีค้ งค้างของ
อุด รพลาซ่ าตั้งแต่ปี 2563 ที่ ชัด เจนและเปิ ดเผยกับ นัก ลงทุน ในวงกว้าง ซึ่ง จะเป็ น ประโยชน์กับ
กองทรัสต์ในแง่การติดตามการชําระหนีท้ ่ีเกิดขึน้ และสร้างแรงจูงใจกับอุดรพลาซ่า ให้ปฏิบตั ิตาม
แผน ซึ่งแนวทางดังกล่าวนี ้ กองทรัสต์ AIMCG จะยังคงมีอุดรพลาซ่าเป็ นผูเ้ ช่าพืน้ ที่ของกองทรัสต์
AIMCG ในระยะยาว ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้แก่กองทรัสต์ AIMCG ได้ต่อไป นอกจากนี ้ ยังเป็ น
การหลีกเลี่ยงการฟ้องร้องบังคับคดี และการยกเลิกสัญญาเช่าพืน้ ที่ของอุดรพลาซ่าก่อนครบกําหนด
ทําให้สญ
ั ญาเช่าพืน้ ที่แก่อุดรพลาซ่ายังมีผลบังคับใช้ต่อไป โดยไม่ตอ้ งดําเนินการหาผูเ้ ช่ารายใหม่
เพื่อจัดหาผลประโยชน์ในพืน้ ที่ดงั กล่าวแทนอุดรพลาซ่า

•

2)

อย่างไรก็ตามภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติและเข้าทําสัญญาที่เกี่ ยวข้องทั้งหมดครบถ้วนแล้วนั้น
กองทรัสต์ AIMCG ยังคงมีความเสี่ยงในส่วนที่อุดรพลาซ่าเองอาจไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้อตกลงที่
ได้รบั อนุมตั ินไี ้ ด้ทงั้ หมด ซึ่งในกรณีนี ้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะยังคงมีสิทธิและหน้าที่ในการดําเนินการ
ใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ สัญญาเช่าพืน้ ที่แก่อดุ รพลาซ่า ข้อตกลงเกี่ยวกับการลงทุน
ของกองทรัส ต์ AIMCG ในโครงการ ยูดี ทาวน์แ ละสัญ ญาอื่น ใดที่ เ กี่ ย วข้อง ซึ่ง อาจรวมถึงการ
พิ จ ารณาใช้สิ ท ธิ ท างกฎหมายโดยการฟ้ อ งร้อ งต่ อ อุดรพลาซ่าในการเรี ยกร้อ งค่ าเช่ า เบี ย้ ปรับ
ดอกเบีย้ ผิดนัด และ/หรือ ค่าเสียหายอื่น ๆ และ/หรือ เงินอื่นใดที่กองทรัสต์ AIMCG มีหรือจะมีสิทธิ
เรียกร้องจากอุดรพลาซ่า และ/หรือ บอกเลิกสัญญาเช่าพืน้ ที่แก่อุดรพลาซ่า และ/หรือ ข้อตกลง
เกี่ยวกับการลงทุนของกองทรัสต์ AIMCG ในโครงการ ยูดี ทาวน์ ได้ต่อไป

ผลกรณีท่ผี ู้ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาไม่อนุมัติข้อเสนอเกี่ยวกับการชําระค่าเช่าโครงการ ยูดี ทาวน์
ตามข้อเสนอของอุดรพลาซ่า
•

กองทรัสต์ AIMCG ยังคงมีสิทธิเรียกร้องให้อุดรพลาซ่า ชําระค่าเช่าและค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี
ทาวน์ตามสัญญาเช่าพืน้ ที่แก่อุดรพลาซ่าและข้อตกลงเกี่ยวกับการลงทุนของกองทรัสต์ AIMCG ใน
โครงการ ยูดี ทาวน์ ที่เกี่ยวข้อง และในกรณีท่ีอดุ รพลาซ่าไม่ชาํ ระค่าเช่า ค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี
ทาวน์ และเงินจํานวนอื่นใด กองทรัสต์ AIMCG สามารถบังคับตามสิทธิเรียกร้องให้อดุ รพลาซ่าชําระ
ค่าเช่า ค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวน์ หรือค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่กองทรัสต์ AIMCG

•

ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ยงั คงมีสิทธิและหน้าที่ในการติดตามทวงถามให้อุดรพลาซ่าชําระค่าเช่าและค่า
เช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวน์ตามสัญญาเช่าพืน้ ที่แก่อุดรพลาซ่าและข้อตกลงเกี่ยวกับการลงทุน
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ของกองทรัสต์ AIMCG ในโครงการ ยูดี ทาวน์ต่อไป ซึ่งรวมถึงการพิจารณาใช้สิทธิทางกฎหมายโดย
การฟ้องร้องต่ออุดรพลาซ่าในการเรียกร้องค่าเช่า ค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวน์ เบีย้ ปรับ
ดอกเบีย้ ผิดนัด และ/หรือ ค่าเสียหายอื่น ๆ และ/หรือ เงินอื่นใดที่กองทรัสต์ AIMCG มีหรือจะมีสิทธิ
เรียกร้อง รวมถึงการยกเลิกสัญญาที่เกี่ยวข้องก่อนกําหนดด้วย ซึ่งผูจ้ ัดการกองทรัสต์ไม่สามารถ
คาดการณ์ระยะเวลาในการดําเนินการได้
•

กรณีท่ีผจู้ ดั การกองทรัสต์จาํ เป็ นต้องพิจารณาใช้สิทธิทางกฎหมายโดยการฟ้องร้องต่ออุดรพลาซ่า
เพื่ อ เรี ย กร้อ งค่ า เช่ า ค่ า เช่ า ส่ ว นต่ า งโครงการ ยู ดี ทาวน์ เบี ้ย ปรับ ดอกเบี ้ย ผิ ด นัด และ/หรื อ
ค่าเสียหายอื่น ๆ และ/หรือเงินอื่นใดที่กองทรัสต์ AIMCG มีหรือจะมีสิทธิเรียกร้อง อาจมีค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินการสูงและไม่สามารถคาดการณ์ระยะเวลาในการดําเนินการได้ ซึ่งกองทรัสต์ AIMCG
อาจจะไม่ได้รบั ค่าเช่า และ/หรือ ค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวน์ในช่วงที่ดาํ เนินการฟ้องร้อง

•

กรณีท่ีมีการฟ้องร้องดําเนินคดี ในช่วงระหว่างการฟ้องร้องดําเนินคดี กองทรัสต์ AIMCG อาจไม่
สามารถดําเนินการจัดหาผลประโยชน์จากพืน้ ที่ในโครงการ ยูดี ทาวน์ ได้จนกว่ากระบวนการทาง
กฎหมายจะสิน้ สุดลง นอกจากนี ้ ในกรณีท่ีกองทรัสต์ AIMCG ใช้สิทธิในการบอกเลิกสัญญาเช่าแก่
อุดรพลาซ่า และ/หรือ ข้อตกลงเกี่ยวกับการลงทุนของกองทรัสต์ AIMCG ในโครงการ ยูดี ทาวน์ อาจ
เป็ นเหตุให้กองทรัสต์ AIMCG ไม่ได้รบั ค่าเช่าจากพืน้ ที่โครงการ ยูดี ทาวน์ และ/หรือ ค่าเช่าส่วนต่าง
โครงการ ยูดี ทาวน์ ในช่วงระยะเวลาที่ยังไม่สามารถหาผูเ้ ช่ารายใหม่มาทดแทนได้ ซึ่งส่งผลให้
รายได้จากการจัดหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ AIMCG และความสามารถในการจ่ายเงินปั นผล
ลดลง

ความเห็นของทรัสตี
ทรัส ตี เ ห็ น ว่ าการเสนอให้ท่ีป ระชุมผู้ถื อหน่ วยทรัส ต์พิจ ารณาในวาระนีไ้ ม่ ขัด กับ สัญ ญาก่อ ตั้งทรัส ต์ เกณฑ์แ ละ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องจึงเห็นควรให้นาํ ข้อเสนอเกี่ยวกับการชําระค่าเช่าโครงการ ยูดี ทาวน์ดงั กล่าวให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
ได้พิจารณา ทั้งนี ้ ขอให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์โปรดศึกษาข้อมูลจากรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงิน และข้อมูลอื่นๆ ซึ่ง
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้มีการเปิ ดเผยข้อมูลรายละเอียดตามที่ปรากฎในหนังสือฉบับนีแ้ ล้ว
การลงมติ
วาระนีต้ อ้ งได้รบั มติอนุมัติจากที่ประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ามติเสียงข้างมากซึ่งคิดเป็ น
จํานวนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของหน่วยทรัสต์ทงั้ หมดของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทัง้ นี ้ การ
นับคะแนนเสียงของผูท้ ่ีมีสิทธิออกเสียงดังกล่าว บริษัทจะไม่นบั รวมคะแนนเสียงของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่ีมีส่วนได้เสียเป็ นพิเศษ
ในการลงมติในเรื่องดังกล่าว
ผู้ถื อ หน่ ว ยทรัส ต์ท่ี มี ส่ ว นได้เ สี ย เป็ น พิ เ ศษที่ ไ ม่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งลงคะแนนในวาระนี ้ (ณ วัน กํา หนดรายชื่ อ ผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ท่ีมีสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMCG ประจําปี 2565 (Record Date) วันที่ 31
มีนาคม 2565) เป็ นไปตามใบแจ้งรายชื่อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งทีส่ ่งมาด้วย 11
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วาระที่ 6

พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมนี ้
โดยบริษัทจะเปิ ดให้ผถู้ ือหน่วยทรัสต์ลงทะเบียนเข้าประชุมตัง้ แต่เวลา 9.00 น. อนึ่ง หากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่านใดไม่สามารถเข้า
ร่วมประชุมและออกเสียงได้ดว้ ยตนเองและมีความประสงค์จะแต่งตัง้ บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนในการประชุมครัง้ นี ้ กรุณา
กรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่แนบมากับหนังสือเชิญประชุมครัง้ นี ้ ดังมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 และปิ ดอากรแสตมป์ จํานวน 20 บาท ให้ถูกต้องเรียบร้อย โดยผูถ้ ือหน่วยทรัสต์สามารถมอบ
ฉันทะให้ นายธนะชัย สันติชยั กูล หรือ เรืออากาศโทศุภกร จันทศาศวัต กรรมการอิสระของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ เข้าร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครัง้ นีก้ ็ได้ รายละเอียดข้อมูลของกรรมการอิสระของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ประกอบการ
มอบฉันทะของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ปรากฏตามสิ่งทีส่ ่งมาด้วย 8
สําหรับผูถ้ ือหน่วยทรัสต์และผูร้ บั มอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุม จะต้องนําเอกสารหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้า
ร่วมประชุมตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งทีส่ ่งมาด้วย 7 ที่ได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์พร้อมหนังสือเชิญประชุมครัง้ นีแ้ ล้ว
และส่งมอบให้แก่ผจู้ ดั การกองทรัสต์ หรือบุคคลที่ได้รบั มอบหมายจากผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ก่อนเข้าร่วมประชุม
ทัง้ นี ้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
และประสงค์ท่จี ะแต่งตัง้ บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม บริษัทใคร่ขอความร่วมมือจากท่านผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ในการจัดส่งหนังสือมอบ
ฉันทะล่วงหน้าตามสิ่งทีส่ ่งมาด้วย 7 (พร้อมติดอากรแสตมป์ จํานวน 20 บาท) โดยจัดส่งถึง “ผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท” เลขที่ เลขที่ 93/1
อาคารจีพีเอฟ วิทยุ อาคารบี ชั้น 8 ห้อง 803 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330 ภายในวันที่ 27
เมษายน 2565 หรือ ณ สถานที่จดั ประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ในเวลาลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม
ทั้ง นี ้ เพื่ อ รัก ษาสิท ธิ ประโยชน์ข องท่ าน โปรดศึก ษาวิธีการลงทะเบี ยน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะตาม
รายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์พร้อมหนังสือเชิญประชุมครัง้ นีแ้ ล้ว หากท่าน
มีขอ้ สงสัยหรือคําถามเกี่ยวกับการมอบฉันทะ สามารถสอบถามได้ท่ีฝ่ายกฎหมายและกํากับการปฏิบตั ิงาน บริษัท เอไอเอ็ม
เรียลเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จํากัด หมายเลขโทรศัพท์ 02-254-0441-2 ต่อ 214 ในวันและเวลาทําการ
อนึ่ง บริษัทได้กาํ หนดรายชื่อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMCG
ประจําปี 2565 ในวันที่ 31 มีนาคม 2565 (Record Date)
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยงั คงมีการแพร่ระบาดอยู่ จึงมีความจําเป็ นที่จะต้องมีการ
กําหนดมาตรการ และข้อปฏิบตั ิท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมเพื่อให้ผถู้ ือหน่วยทรัสต์ปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัด โดยมาตรการและ
ข้อปฏิบตั ิดงั กล่าวได้กาํ หนดขึน้ เพื่อให้สอดคล้องและเป็ นไปตามมาตรการที่รฐั บาลกําหนด รวมทัง้ ขอให้ผถู้ ือหน่วยทรัสต์ทุก
ท่านกรอกแบบคัดกรองโรคโควิด-19 และนําส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนเข้าประชุม โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุในสิ่งที่
ส่งมาด้วย 12 และบริษัทขอเรียนให้ทราบว่า ในการดําเนินการให้สอดคล้องกับข้อกําหนดของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
อาจทํา ให้จ ํา นวนที่ น่ ัง ในสถานที่ จัด ประชุม ลดลงอย่ างมี นัย สําคัญ และในกรณี ท่ี ท่ี น่ ังที่ ได้จัดเตรี ยมไว้ส าํ หรับท่ า นผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ในสถานที่จัดประชุมมีไม่เพียงพอ บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาดําเนินการให้ท่านผู้ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมา
ลงทะเบียนในลําดับหลัง เข้ารับฟั งการประชุมจากพืน้ ที่อื่นในบริเวณใกล้เคียง ตามที่บริษัทได้จดั เตรียมไว้ให้ (ถ้ามี) หรือบริษัท
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อาจมีความจําเป็ นต้องขอความร่วมมือให้ท่านผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ดงั กล่าวมอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุม
ด้วยตนเอง โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับเอกสารให้แก่ท่าน (หนังสือมอบฉันทะที่แนบมากับหนังสือ
เชิญประชุมครัง้ นีป้ รากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9) ทั้งนี ้ การปฏิบัติตามมาตรการ และข้อปฏิบัติดงั กล่าว อาจก่อให้เกิดความ
ล่าช้าและความไม่สะดวกต่อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ทกุ ท่าน บริษัทต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี ้
นอกจากนี ้ สืบเนื่องจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผูจ้ ดั การกองทรัสต์อาจแก้ไข
วัน เวลา และสถานที่ สําหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMCG ประจําปี 2565 รวมทัง้ พิจารณาสถานที่
จัดประชุมเพื่อให้ผถู้ ือหน่วยทรัสต์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ซึ่งจะดําเนินการจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสม เพื่อให้เป็ นไปตาม
มาตรฐานด้านสาธารณสุขของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข หรือหลักเกณฑ์อื่นใดที่ภาครัฐกําหนดในการป้องกันความ
เสี่ยงและเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม หรือพิจารณาจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMCG
ประจําปี 2565 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ มาตรการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของการดําเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการปฏิบัติให้เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ ยวข้องกับธุรกรรมหรือการ
ดําเนินการทางอิเล็กทรอนิกส์ดว้ ย หรือดําเนินการขอมติผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ดว้ ยวิธีอื่นใด (หากมี) ภายใต้กรอบที่กฎหมายและ
หลักเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้องกําหนดได้ตามที่เห็นสมควร

ขอแสดงความนับถือ
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และ
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท
โดยบริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จํากัด ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์

(นายอมร จุฬาลักษณานุกลู )
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
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