
 

 

1/41 

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต ์ประจาํปี 2565 

ของทรัสตเ์พื่อการลงทนุในอสังหาริมทรัพยแ์ละสทิธิการเชา่อสังหาริมทรัพย ์

เอไอเอ็ม คอมเมอรเ์ชียล โกรท  

 

 ประชุมเมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งแมนดาริน เอ ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน โฮเต็ล เลขท่ี 

662 ถนนพระรามส่ี แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 

การแนะนําก่อนประชุม 

 คุณยศรดา เอกเวชวิท พิธีกรท่ีประชุม (“พิธีกร”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหน่วยทรัสต์ และแนะนําตัวแทนจาก 

บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเมน้ท ์จาํกัด (“บริษัท” หรือ “ผู้จัดการกองทรัสต”์) ในฐานะผู้จัดการกองทรสัต์

ของทร ัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาร ิมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอส ังหาร ิมทร ัพย  ์เอไอเอ็ม คอมเมอรเ์ชียล โกรท 

(“กองทรัสต”์ หรือ “กองทรัสต์ AIMCG”) และตัวแทนจากบริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุน ไทยพาณิชย ์จาํกัด ใน

ฐานะทรสัตี (“ทรัสตี”) ของกองทรสัต ์AIMCG ท่ีปรกึษาทางการเงิน และท่ีปรกึษากฎหมายท่ีเขา้รว่มประชมุในวนันี ้ดงันี ้

 

1. ผู้จัดการกองทรัสต ์

กรรมการและผู้บริหารของผู้จัดการกองทรัสตท์ีเ่ข้าร่วมประชุม 

คณุธนะชยั สนัติชยักลู ประธานท่ีประชมุ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 

คณุไพสิฐ แก่นจนัทน ์ กรรมการ 

เรืออากาศโทศภุกร จนัทศาศวตั กรรมการอิสระ 

คณุอมร จฬุาลกัษณานกุลู ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร และกรรมการ 

คณุจรสัฤทธิ์ อรรถเวทยวรวฒุิ กรรมการผูจ้ดัการ และผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

คณุธนาเดช โอภาสยานนท ์ กรรมการผูจ้ดัการรว่ม 

 

2. ทรัสตี  

คณุทิพาพรรณ ภทัรวิกรม Executive Director  

บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุไทยพาณิชย ์จาํกดั 

 

3. ทีป่รึกษาทางการเงนิ 

คณุวฒุิชยั ธรรมสาโรช พารท์เนอร ์

คณุกชมน จนัทราทิพย ์ ผูอ้าํนวยการ 

คณุนพณฐั หวงักิจเจรญิกลุ ผูช้่วยผูอ้าํนวยการ 

บรษิัท ดิสคฟัเวอร ์แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 
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4. ทีป่รึกษากฎหมาย 

คณุชรนิทร ์สจัจญาณ ทนายความหุน้ส่วน 

คณุทองนดัดา บญุด ี ท่ีปรกึษากฎหมาย 

คณุณฏัฐนิช ติลกเรืองชยั ท่ีปรกึษากฎหมาย 

บรษิัท ชรนิทร ์แอนด ์แอสโซซิเอทส ์จาํกดั 

คณุธนะชยั สนัติชยักลู ประธานกรรมการและกรรมการอิสระของบรษิัท ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต ์AIMCG เป็น

ประธานท่ีประชุม (“ประธานฯ”) โดยประธานฯ ไดก้ล่าวตอ้นรบัผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์เขา้ร่วมประชุม และแจง้ใหท่ี้ประชุม

ทราบว่า เน่ืองจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ยงัคงมีการแพรร่ะบาดอย่าง

ต่อเน่ือง ทาํใหพ้บผูต้ิดเชือ้จาํนวนมากและกระจายเป็นวงกวา้ง และไม่สามารถคาดการณไ์ดว้่าจะสิน้สดุลงในอนาคตอนั

ใกล ้ในการนี ้บรษิัทมีความตระหนกัและห่วงใยต่อสขุภาพและความปลอดภยัของผูถื้อหน่วยทรสัต ์รวมถึงผูท่ี้มีส่วนรว่มใน

การจัดประชุมเป็นอย่างยิ่ง จึงไดจ้ัดการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต ์ประจาํปี 2565 โดยคาํนึงถึงและปฏิบัติตาม

มาตรการต่าง ๆ ในการจดัการประชุมของภาครฐัอย่างเคร่งครดั เพ่ือป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 

ดงักล่าว บริษัทจึงขออภยัในความไม่สะดวกมา ณ ท่ีนี ้และขอความร่วมมือผูถื้อหน่วยทรสัตป์ฏิบตัิตามมาตรการและขอ้

ปฏิบตัิเก่ียวกบัการประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งไปพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุแลว้ จากนัน้

ประธานฯ ไดแ้จง้เปิดการประชมุ  

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม พิธีกรแถลงต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสตข์องกองทรัสต ์AIMCG 

ประจาํปี 2565 (“ทีป่ระชุม”) ว่ามีผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองและโดยการรบัมอบฉนัทะ ณ เวลาเริ่มประชมุ

ทั้งหมด 36 ราย ถือหน่วยทรัสต์รวมทั้งสิน้ 100,918,003 หน่วย คิดเป็นรอ้ยละ 35.0410 ของหน่วยทรัสต์ท่ีออกและ

จาํหน่ายแลว้ทั้งหมด 288,000,000 หน่วย ครบเป็นองคป์ระชุม และพิธีกรไดช้ีแ้จงขั้นตอนการประชุม การลงมติ และ

กระบวนการนบัคะแนนในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

(1) เน่ืองจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) การประชมุจึงจะ

ดาํเนินไปอย่างกระชับ โดยเริ่มการนาํเสนอวาระ การถามตอบ และการลงมติ เมื่อนาํเสนอวาระ

เรียบรอ้ยแลว้ จึงเป็นช่วงการถาม-ตอบ ผูถื้อหน่วยทรสัตส์ามารถสอบถามคาํถามต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

วาระนั้น ๆ ได้ตามความเหมาะสม โดยหากผู้ถือหน่วยทรัสต์ท่านใดมีข้อซักถาม ขอให้ท่านผู้ถือ

หน่วยทรัสต์เขียนคาํถามลงในกระดาษท่ีจัดไว้ให้ และ ชูมือขึน้ จะมีเจ้าหน้าท่ีไปรับคาํถาม ผู้ถือ

หน่วยทรสัตส์ามารถส่งคาํถามล่วงหนา้ไดต้ัง้แต่ตน้วาระ เจา้หนา้ท่ีท่ีรบัคาํถามจะนาํคาํถามมาส่งให้

ทีมงาน และส่งต่อมาใหพิ้ธีกรอ่านคาํถาม และ ประธานในท่ีประชมุ จะมอบหมายใหผู้ร้บัผิดชอบตอบ

คาํถามดงักล่าว   

(2) เมื่อการถามตอบเสร็จสิน้ จึงทาํการลงมติ เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนเสียงในแต่ละ

วาระ ขอใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตท่์านท่ีไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียงในการลงมตขิองแต่ละวาระ โปรดยกมือ 
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โดยจะมีเจา้หนา้ท่ีของผูจ้ดัการกองทรสัตด์าํเนินการจดัเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหน่วยทรสัตท่์านท่ี

ไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียงในวาระนัน้ ๆ 

(3) สาํหรบัผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์ไม่ยกมือ และไม่ส่งบัตรลงคะแนนจะถือว่าผูถื้อหน่วยทรสัตท่์านนั้นลงมติ

เห็นชอบในวาระนั้น ๆ โดยขอใหท่้านผูถื้อหน่วยทรสัตด์ังกล่าวส่งคืนใบลงคะแนนให้แก่เจา้หน้าท่ีท่ี

บรเิวณทางออกเมื่อประชมุเสรจ็แลว้ 

(4) ในการนบัคะแนนเสียง ผูถื้อหน่วยทรสัตท์ุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหน่วยทรสัต ์ซึ่งผูจ้ดัการ

กองทรัสตจ์ะนาํคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นชอบ และงดออกเสียงดังกล่าวนั้น หักออกจากจาํนวนเสียง

ทั้งหมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์เขา้ร่วมประชุม ณ ขณะนับคะแนนในแต่ละวาระ ส่วนท่ีเหลือจะถือว่า

เป็นคะแนนเสียงท่ีลงคะแนนเห็นชอบในวาระนัน้ ๆ 

(5) ในกรณีท่ีไม่มีผู้ใดไม่เห็นชอบ และงดออกเสียงในวาระใด ๆ ให้ถือว่าท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเป็น

เอกฉนัท ์

(6) ในกรณีบตัรลงคะแนนท่ีมิไดม้ีการระบุการออกเสียงไว ้หรือไม่มีการลงนามผูถื้อหน่วยทรสัต ์หรือผูร้บั

มอบฉันทะท่ีมาประชมุ หรือบัตรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ่า หรือแกไ้ขเคร่ืองหมายหรือขอ้ความท่ีกรอก 

โดยไม่มีลายมือชื่อกาํกบั หรือบตัรลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้มากกว่า 1 ประเภท 

หรือบตัรลงคะแนนท่ีผูร้บัมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่เป็นไปตามท่ีระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉันทะ จะถือ

ว่าเป็นบตัรเสียและไม่นบัเป็นคะแนนเสียง 

(7) ในการนบัคะแนน ตัวแทนของทรสัตีของกองทรสัต ์AIMCG คุณรศัมิทัต พรคงเจริญ จะเป็นพยานใน

การนบัคะแนนรว่มกบัเจา้หนา้ท่ีของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

เมื่อไม่มีผูถื้อหน่วยทรสัตค์ดัคา้นหรือไม่เห็นดว้ยกบัขัน้ตอนการประชมุและกระบวนการนบัคะแนนท่ีระบขุา้งตน้ 

จึงถือว่าท่ีประชมุเห็นดว้ยกบัขัน้ตอนการประชมุ การลงมติและการนบัคะแนนดงักล่าว ทัง้นี ้ไม่มีผูถื้อหน่วยทรสัตส์อบถาม

เพ่ิมเติมเก่ียวกบัขัน้ตอนการประชมุ การลงมติ และกระบวนการนบัคะแนนดงักล่าว 

จากนัน้ พิธีกรไดช้ีแ้จงวาระการประชมุทัง้หมด 6 วาระ ดงัต่อไปนี ้

วาระท่ี 1  รบัทราบผลการดาํเนินงานของกองทรสัต ์AIMCG ประจาํปี 2564 

วาระท่ี 2  รับทราบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาํไรขาดทุนของกองทรัสต ์AIMCG สาํหรับปี 

2564 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

วาระท่ี 3       รบัทราบการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบัญชีของกองทรสัต ์AIMCG 

ประจาํปี 2565 

วาระท่ี 4       พิจารณาอนมุตัิขอ้เสนอเก่ียวกบัการชาํระค่าเช่าโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ 
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วาระท่ี 5       พิจารณาอนมุตัิขอ้เสนอเก่ียวกบัการชาํระค่าเช่าโครงการ ยดูี ทาวน ์แบ่งเป็น 

  วาระท่ี 5.1 พิจารณาอนมุตัิขอ้เสนอเก่ียวกบัส่วนลดหนีค้งคา้งโครงการ ยดูี ทาวน ์

   วาระท่ี 5.2 พิจารณาอนมุตัิขอ้เสนอเก่ียวกบัการชาํระค่าเช่าโครงการ ยดูี ทาวน ์

วาระท่ี 6       พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี) 

ทัง้นี ้สาํหรบัวาระท่ี 1 ถึงวาระท่ี 3 เป็นวาระพิจารณาเพ่ือรบัทราบ โดยจะไม่มีการลงคะแนนเสียง  

ในลาํดับต่อไป พิธีกรไดเ้ชิญ คุณธนะชัย สันติชัยกูล ประธานคณะกรรมการและกรรมการอิสระของผูจ้ัดการ

กองทรสัต ์ประธานในท่ีประชมุ กล่าวเปิดการประชมุ 

ประธานฯ ไดก้ล่าวสวสัดีและตอ้นรบัผูถื้อหน่วยทรสัต ์และกล่าวเปิดการประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ประจาํปี 

2565 และประธานฯ เริ่มพิจารณาวาระการประชมุ ในวาระท่ี 1 ดงันี ้ 

เร่ิมการประชุม 

วาระที ่1 รับทราบผลการดาํเนินงานของกองทรัสต ์AIMCG ประจาํปี 2564 

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณวีรภรณ์ คูหาวิชาช่าง ผู้จัดการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ เป็น 

ผูน้าํเสนอวาระนีต้่อท่ีประชุม คณุวีรภรณ ์คูหาวิชาช่าง ชีแ้จงต่อท่ีประชมุว่า ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดส้รุปผลการดาํเนินงานท่ี

ผ่านมาในรอบปี 2564 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ตามท่ีปรากฏในรายงานประจาํปี 2564 ของกองทรสัต ์ตามท่ีได้

จัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสตพ์รอ้มหนังสือเชิญประชุมครัง้นีแ้ลว้ และไดป้ระกาศในเว็บไซตข์องตลาดหลักทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย และเว็บไซตข์องกองทรสัตแ์ลว้ และคณุวีรภรณ ์คูหาวิชาช่าง ไดน้าํเสนอรายละเอียดสรุปขอ้มลูท่ีสาํคญัของ

กองทรสัต ์ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 โดยทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุประกอบดว้ย อสงัหารมิทรพัยป์ระเภทศนูยก์ารคา้ 

และหอ้งชุดท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการพาณิชย ์โดยเป็นการลงทุนในรูปแบบสิทธิการเช่าและกรรมสิทธิ์ ตามลาํดบั มูลค่า

ทรพัยสิ์นรวมทั้งสิน้ประมาณ 3,344.14 ลา้นบาท โดยหลักเป็นเงินลงทุนในอสังหาริมทรพัยม์ีมูลค่ารวมทั้งสิน้ประมาณ 

2,823.09 ลา้นบาท มีพืน้ท่ีใหเ้ช่ารวม 45,257 ตารางเมตร มีอตัราการเช่าเฉล่ียอยู่ท่ี รอ้ยละ 100 มีเงินกูย้ืมระยะยาวและ

ระยะสัน้จาํนวน 239.76 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราส่วนประมาณรอ้ยละ 7.17 ของมลูค่าทรพัยสิ์นรวม และมีมลูค่าสินทรพัย์

สทุธิต่อหน่วย (NAV) เท่ากบั 9.9380 บาท   

สาํหรบัรายละเอียดทรพัยสิ์นท่ีลงทนุของกองทรสัต ์AIMCG ณ ปัจจบุนั กองทรสัต ์AIMCG มีการลงทนุ

ในทรัพยสิ์นจาํนวน 4 โครงการ โดยเป็น (1) การลงทุนในสิทธิการเช่าระยะยาวประมาณ 21 ปี ในโครงการยูดี ทาวน ์

ศนูยก์ารคา้ประเภทไลฟ์สไตลม์อลล ์ในจงัหวดัอุดรธานี พืน้ท่ีใหเ้ชา่รวม 27,872 ตารางเมตร (2) การลงทุนในสิทธิการเช่า

ระยะยาว 30 ปี ในโครงการพอรโ์ต ้ชิโน่ ศนูยก์ารคา้ประเภทไลฟ์สไตลม์อลล ์ในจงัหวดัสมทุรสาคร พืน้ท่ีใหเ้ช่ารวม 14,321 

ตารางเมตร (3) การลงทุนในสิทธิการเช่าระยะเวลาประมาณ 13 ปี ในโครงการ 72 คอรท์ยารด์ ไลฟ์สไตลม์อลล ์ตัง้อยู่ท่ี

ซอยทองหล่อ กรุงเทพมหานคร พืน้ท่ีใหเ้ช่ารวม 2,156 ตารางเมตร และ (4) การลงทนุในกรรมสิทธิ์ในโครงการโนเบิล โซโล 
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ซึ่งเป็นทรพัยสิ์นประเภทหอ้งชดุใหเ้ช่าเพ่ือการพาณิชย ์ตัง้อยู่ท่ีซอยทองหล่อ กรุงเทพมหานคร พืน้ท่ีใหเ้ช่ารวม 908 ตาราง

เมตร 

สาํหรบัผลการดาํเนินงานของกองทรสัตใ์นปี 2564 สรุปไดด้งัต่อไปนี ้

1) ผลการดาํเนินงาน 

ผลการดาํเนินงานสาํหรบัปี 2564 ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึง วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กองทรสัตม์ีรายได้

รวมทัง้สิน้จาํนวน 362.19 ลา้นบาท ปรบัลดลง 26.75 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 6.88 จากปี 2563 ซึ่งโดยหลกัเกิดจาก

รายได้ค่าสาธารณูปโภคท่ีลดลง อันเป็นผลจากโครงการยูดี ทาวน์ ท่ีเจ้าของทรัพย์สินเดิมเข้ามาเป็นผู้รับผิดชอบ 

ค่าสาธารณูปโภคแทนกองทรัสตต์ั้งแต่เดือนเมษายน 2564 เป็นตน้มา ทั้งนีร้ายไดค้่าสาธารณูปโภคลดลงในทิศทาง

เดียวกบัตน้ทนุค่าสาธารณปูโภคท่ีลดลง 

ในปี 2564 กองทรสัตม์ีค่าใชจ้่ายรวมทัง้สิน้จาํนวน 129.02 ลา้นบาท โดยหลกัประกอบดว้ยค่าใชจ้่าย

ในการดาํเนินโครงการ 63.24 ลา้นบาท ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัต ์18.40 ลา้นบาท ค่าธรรมเนียมการบรหิารจดัการ

ทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์13.21 ลา้นบาท และตน้ทุนทางการเงิน 13.94 ลา้นบาท ค่าใชจ้่ายรวมของกองทรสัตส์าํหรบัปี 

2564 ปรบัลดลง 25.23 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 16.36 จากปี 2563 ซึ่งโดยหลักเกิดจากตน้ทุนค่าสาธารณูปโภคท่ี

ลดลงในทิศทางเดียวกับรายไดค้่าสาธารณูปโภคท่ีลดลงจากโครงการยูดี ทาวน์ ตามท่ีชีแ้จงไปแลว้ข้างตน้ ส่งผลให้

กองทรสัตม์ีรายไดจ้ากการลงทุนสทุธิ (หรือกาํไรจากการดาํเนินงาน) สาํหรบัปี 2564 อยู่ท่ี 233.17 ลา้นบาท ลดลง 1.52 

ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 0.65 จากปี 2563 ซึ่งไม่ไดล้ดลงในอตัราส่วนเดยีวกนักบัการลดลงของรายไดร้วม 

ทัง้นี ้ในปี 2564 กองทรสัตม์ีขาดทุนสทุธิจากเงินลงทุนรวมทัง้สิน้จาํนวน 296.42 ลา้นบาท ซึ่งโดยหลกั

เกิดจากรายการขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมลูค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัยจ์าํนวน 296.45 ลา้นบาท 

จากการสอบทานการประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทรสัตป์ระจาํปี ส่งผลใหก้องทรสัตม์ีการลดลงในสินทรพัยส์ทุธิจาก

การดาํเนินงานอยู่ท่ี 63.26 ลา้นบาท 

2) ฐานะทางการเงนิ 

สินทรพัย:์   

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กองทรสัตม์ีสินทรพัยร์วมเป็นจาํนวนทัง้สิน้ 3,344.14 ลา้นบาท ลดลงจาก

สินทรพัยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ประมาณ 76.99 ลา้นบาท หรือประมาณรอ้ยละ 2.25 โดยหลกัประกอบดว้ยเงิน

ลงทุนในอสงัหาริมทรพัยต์ามมลูค่ายุติธรรม จาํนวน 2,823.09 ลา้นบาท ปรบัลดลงจากเงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัยต์าม

มูลค่ายุติธรรม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 เป็นจาํนวน 296.28 ลา้นบาท ซึ่งเกิดจากมูลค่าสุทธิตามบัญชีจากรายการ

ปรบัปรุงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรายการขาดทนุจากการเปล่ียนแปลงในมลูค่ายตุิธรรมของเงนิลงทนุใน

อสงัหาริมทรพัยจ์ากการสอบทานการประเมินค่าทรพัยสิ์นประจาํปีซึ่งเป็นรายการท่ีมิใช่เงินสด ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2564 กองทรสัต ์AIMCG มีลกูหนีจ้ากการใหเ้ช่าและบรกิารจาํนวน 318.93 ลา้นบาท ปรบัเพ่ิมขึน้จากลกูหนีจ้ากการใหเ้ชา่
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และบริการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 เป็นจาํนวน 193.11 ลา้นบาท อันเป็นผลจากการชาํระค่าเช่าและบริการล่าชา้

เน่ืองจากผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของโรค COVID-19 ตัง้แต่ปี 2563 เป็นตน้มา   

หนีสิ้น:  

 กองทรัสตม์ีหนีสิ้นรวมจาํนวน 481.99 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จากหนีสิ้นรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

ประมาณ 43.09 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 9.82 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลจากการบนัทึกหนีสิ้นตามสญัญาเช่าตามแนวปฏิบตัิทาง

บญัชี และเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ เพ่ือใชส้นบัสนนุการดาํเนินงานของกองทรสัต ์ทัง้นี ้เงินกูย้ืมประกอบดว้ยเงนิกูร้ะยะ

ยาวและระยะสัน้รวมจาํนวน 239.76 ลา้นบาท โดยมีอตัราส่วนกูย้ืมเงินของกองทรสัต ์ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เท่ากบั

รอ้ยละ 7.17 ของมลูค่าทรพัยสิ์นรวม ซึง่ยงัเป็นไปตามเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

สินทรพัยส์ทุธิ:  

กองทรัสตม์ีสินทรัพยส์ุทธิทั้งสิน้ 2,862.14  ลา้นบาท ประกอบดว้ยทุนท่ีไดร้ับจากผู้ถือหน่วยทรสัต์

จาํนวน 2,880.00  ลา้นบาท และขาดทุนสะสม 17.86 ลา้นบาท มีสินทรพัยส์ุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 9.9380 บาท ซึ่งลดลง

จากสินทรพัยส์ทุธิ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

ประธานฯ ไดส้อบถามท่ีประชมุว่ามีขอ้ซกัถามหรือมีความเห็นเพ่ิมเติมหรือไม่  

เมื่อไม่มีผูถื้อหน่วยทรสัตท่์านใดซกัถามเพ่ิมเตมิ ประธานฯ จึงแจง้ท่ีประชมุว่า เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระ

รายงานเพ่ือรบัทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี ้และสรุปว่าท่ีประชมุไดร้บัทราบรายงานผลการดาํเนินงานของกองทรสัต ์

AIMCG ประจาํปี 2564 

วาระที ่2 รับทราบงบแสดงฐานะทางการเงนิและงบกาํไรขาดทุนของกองทรัสต ์AIMCG สําหรับปี 2564 

สิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 

ประธานฯ แจง้ต่อท่ีประชมุว่า งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาํไรขาดทนุสาํหรบัปี 2564 สิน้สดุวนัท่ี 

31 ธันวาคม 2564 ของกองทรสัต ์ไดผ่้านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท และผ่านการตรวจสอบและรบัรองโดย

ผูส้อบบญัชีจากบรษิัท แกรนท ์ธอนตนั จาํกัด รายละเอียดปรากฎตามรายงานประจาํปี 2564 ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 ท่ีไดจ้ดัส่ง

ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตพ์รอ้มหนังสือเชิญประชุมครัง้นีแ้ลว้ และมอบหมายให ้คุณจรสัฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ กรรมการ

ผูจ้ดัการ เป็นผูน้าํเสนอต่อท่ีประชมุ  

คุณจรสัฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ นาํเสนองบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาํไรขาดทุนสาํหรบัปีสิน้สุด

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ของกองทรสัตต์่อท่ีประชมุ โดยสามารถสรุปรายละเอียดไดด้งัต่อไปนี ้

หน่วย: บาท 

รายการงบดุลทีส่าํคัญ 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

เงินลงทนุในอสงัหารมิทรพัยต์ามมลูค่ายตุิธรรม 2,823,086,780  3,119,368,397 

สินทรพัยอ่ื์น 521,048,607  301,759,921 
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รวมสินทรัพย ์ 3,344,135,387 3,421,128,318 

เงินมดัจาํและเงินประกนัจากค่าเช่า 67,821,798 77,220,914 

เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 239,762,700 244,110,852 

หนีสิ้นอ่ืน 174,406,446 117,573,923 

รวมหนีส้ิน 481,990,944 438,905,689 

สินทรัพยสุ์ทธิ 2,862,144,443 2,982,222,629 

หน่วย: บาท 

รายการงบกาํไรขาดทนุทีส่าํคญั 
1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 

2564 

1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 

2563 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบรกิาร 360,507,930 388,325,230 

รายไดอ่ื้น/1 1,677,187 614,473 

รวมรายได้ 362,185,117 388,939,703 

รวมค่าใช้จ่าย 129,018,446 154,249,378 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 233,166,671 234,690,325 

รวมกาํไร (ขาดทนุ) สทุธิจากเงินลงทนุ (296,423,092) (68,135,322) 

การเพิ่มขึน้ (ลดลง) ในสนิทรัพยสุ์ทธิจากการ

ดาํเนินงาน 
(63,256,421) 166,555,003 

หมายเหต:ุ /1 รวมดอกเบีย้รบั 

หลงัจากนัน้ ประธานฯ ไดส้อบถามท่ีประชมุว่ามีขอ้ซกัถามหรือมีความเห็นเพ่ิมเติมหรือไม่  

เมื่อไม่มีผูถื้อหน่วยทรสัตท่์านใดซกัถามเพ่ิมเตมิ ประธานฯ จึงแจง้ท่ีประชมุว่า เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระ

รายงานเพ่ือรบัทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี ้และสรุปว่าท่ีประชุมไดร้บัทราบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาํไร

ขาดทนุของกองทรสัต ์AIMCG สาํหรบัปี 2564 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

วาระที ่3 รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของกองทรัสต  ์

AIMCG ประจาํปี 2565 

ประธานฯ มอบหมายให ้คุณอมร จุฬาลกัษณานุกลู ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นผูน้าํเสนอวาระนีต้่อ

ท่ีประชุม คุณอมร จุฬาลักษณานุกูล ชีแ้จงต่อท่ีประชมุว่า คณะกรรมการบริษัทไดพิ้จารณาแลว้เห็นสมควรแต่งตัง้ผูส้อบ

บญัชีจากบริษัท แกรนท ์ธอนตนั จาํกัด เป็นผูส้อบบญัชีของกองทรสัต ์ในปี 2565 โดยเป็นผูส้อบบญัชีท่ีมีคุณสมบตัิและ

ประสบการณเ์หมาะสม เป็นท่ียอมรบั อีกทั้งมีมาตรฐานการทาํงานท่ีดี และเป็นผูส้อบบัญชีท่ีไดร้บัความเห็นชอบจาก

สาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) และมีประสบการณ์ในการ

ตรวจสอบกองทรสัตส์งู โดยค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีท่ีเสนอมานัน้ มีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบญัชี จึงไดม้ีมติ

อนมุตัิ ดงันี ้
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(1) แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากบริษัท แกรนท ์ธอนตนั จาํกัด เป็นผูส้อบบญัชีของกองทรสัต ์AIMCG ในปี 

2565 โดยมีรายชื่อ 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 

โดยผูส้อบบญัชีและบริษัท แกรนท ์ธอนตนั จาํกัด ไม่มีความสมัพนัธห์รือส่วนไดเ้สียหรือรายการท่ีอาจ

ก่อใหเ้กิดมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บัผูจ้ดัการกองทรสัต ์หรือทรสัตี หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูจ้ดัการกองทรสัตห์รือทรสัต ี 

(2) กาํหนดจาํนวนเงินค่าตอบแทนประจาํปี 2565 สาํหรบัการสอบบัญชี เป็นจาํนวนเงิน 1,200,000 

บาท ทัง้นี ้ไมม่ีการเปล่ียนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกบัค่าตอบแทนประจาํปี 2564  

คุณอมร จุฬาลกัษณานุกูล ชีแ้จงเพ่ิมเติมว่า ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ห็นว่า ผูส้อบบญัชีจากบริษัท แกรนท ์

ธอนตนั จาํกัด ไดป้ฏิบตัิหนา้ท่ีอย่างเหมาะสมและไม่มีความสมัพันธห์รือส่วนไดเ้สียหรือรายการท่ีอาจก่อใหเ้กิดมีความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชนก์ับผูจ้ดัการกองทรสัต ์หรือทรสัตี หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับผูจ้ดัการกองทรสัตห์รือทรสัตี โดยมีความ

เป็นอิสระต่อการทาํหนา้ท่ี จึงเห็นสมควรพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท ์ธอนตัน จาํกัด ดังกล่าว และ

เห็นสมควรใหก้าํหนดค่าตอบแทนประจาํปี 2565 สาํหรบัผูส้อบบญัชีดงักล่าว เป็นจาํนวนเงิน 1,200,000 บาท และในกรณี

ท่ีผูส้อบบญัชดีงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ใหบ้รษิัท แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตท่าน

อ่ืนของสาํนกังานทาํหนา้ท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรสัตแ์ทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ 

ทัง้นี ้นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรตันช์ชัวาลย ์ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชีของกองทรสัต ์ตัง้แต่ปี 2562 รวมระยะเวลา

ทัง้สิน้ 3 ปี 

ประธานฯ ไดส้อบถามท่ีประชมุว่ามีขอ้ซกัถามหรือมีความเห็นเพ่ิมเติมหรือไม่  

เมื่อไม่มีผูถื้อหน่วยทรสัตท่์านใดซกัถาม ประธานฯ จึงแจง้ท่ีประชมุว่า เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระรายงาน

เพ่ือรบัทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี ้และสรุปว่าท่ีประชุมไดร้บัทราบการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทน

ของผูส้อบบญัชีของกองทรสัต ์AIMCG ประจาํปี 2565 
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วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติข้อเสนอเกี่ยวกับการชาํระค่าเช่าโครงการ พอรโ์ต้ ชิโน่ 

ประธานฯ มอบหมายใหคุ้ณจรสัฤทธ์ิ อรรถเวทยวรวุฒิ กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูน้าํเสนอรายละเอียด

ของวาระนีต้่อท่ีประชมุ  

คณุจรสัฤทธิ์ชีแ้จงต่อท่ีประชมุว่า สาํหรบัวาระท่ี 4 นี ้ตามท่ีกองทรสัต ์AIMCG ไดล้งทุนในสิทธิการเช่า

ในท่ีดินและอาคารบางส่วนและงานระบบ ในโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ ซึ่งเป็นศูนยก์ารคา้ประเภท Lifestyle Mall ตัง้อยู่ท่ี

ตาํบลนาดี อาํเภอเมืองสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร (“โครงการ พอรโ์ต้ ชิโน่“) ในการลงทุนในทรพัยสิ์นหลกัครัง้แรก 

โดยไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าท่ีดินและอาคาร ซึ่งระยะเวลาการเช่าตามสัญญาสิน้สดุวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2592 รวมถึงสญัญา 

อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการลงทุนในทรพัยสิ์นหลักครัง้แรกดังกล่าวกับบริษัท ดี-แลนด ์พร็อพเพอรต์ี ้จาํกัด (โดยต่อไปนีจ้ะ

เรียกว่า “ดี-แลนด”์) ซึ่งเป็นเจา้ของกรรมสิทธิ์ในท่ีดินและอาคารโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ดงักล่าว โดยมีรายละเอียดเพ่ิมเติม

เก่ียวกับการเขา้ลงทุนในปัจจุบันของกองทรสัต ์AIMCG ในโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ ปรากฏในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 ท่ีไดจ้ัดส่ง

ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตพ์รอ้มหนงัสือเชิญประชมุ 

ทั้งนี ้ภายหลังจากกองทรสัต ์AIMCG เขา้ลงทุนในโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ กองทรสัต ์AIMCG ไดจ้ัดหา

ประโยชนจ์ากทรพัยสิ์นหลักดงักล่าวโดยการนาํทรพัยสิ์นหลักออกใหเ้ช่าแก่ผูเ้ช่าพืน้ท่ี โดยลักษณะของสญัญาเช่าพืน้ท่ี

สาํหรบัการจดัหาประโยชนโ์ดยการใหเ้ช่าทรพัยสิ์นหลกัท่ีกองทรสัต ์AIMCG เขา้ลงทนุในโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ แบ่งออกได้

เป็น 3 ประเภท ดงันี ้

สญัญาเช่าพืน้ท่ีประเภทท่ี 1 ไดแ้ก่ การใหเ้ช่าพืน้ท่ีแก่ผูเ้ช่าพืน้ท่ีรายย่อย โดยกองทรสัต ์AIMCG จะเขา้

เป็นคู่สญัญากบัผูเ้ช่าพืน้ท่ีโดยตรง 

สัญญาเช่าพืน้ท่ีประเภทท่ี 2 ไดแ้ก่ การให้เช่าพืน้ท่ีในส่วนพืน้ท่ีเช่ากลับแก่ดี-แลนดซ์ึ่งเป็นเจ้าของ

ทรพัยสิ์นเดิม อาทิ พืน้ท่ีเช่ารา้นคา้ขนาดเล็ก พืน้ท่ีเช่าท่ีมีสญัญาเช่าระยะสัน้ (ไม่เกิน 1 ปี) หรือพืน้ท่ีท่ีดาํเนินการหารายได้

หรือให้เช่าเป็นรายวันประเภทลานกิจกรรมเพ่ือการประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขาย ตลาดนัด ศูนย์อาหาร 

รา้นอาหารและเคร่ืองดื่ม ท่ีมีการเปล่ียนแปลงของสญัญาเช่าอย่างรวดเรว็ โดยสญัญาเช่าสาํหรบัพืน้ท่ีเช่ากลบัดงักล่าวจะ

มีระยะเวลา 3 ปีนบัตัง้แต่วนัท่ีกองทรสัต ์AIMCG เขา้ลงทนุในทรพัยสิ์นหลกัครัง้แรก และใหสิ้ทธิกองทรสัต ์AIMCG ในการ

เรียกให้คู่สัญญาต่ออายุสัญญาต่อไปอีกจนสิน้สุดระยะเวลาการลงทุนในโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ (“สัญญาเช่าพื้นที่

โครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่”) และ 

สญัญาเช่าพืน้ท่ีประเภทท่ี 3 ไดแ้ก่ การใหเ้ช่าพืน้ท่ีในส่วนท่ีไม่มีผูเ้ช่า ณ วนัท่ีกองทรสัต ์AIMCG ลงทนุ

ในทรพัยสิ์นหลกัครัง้แรกใหแ้ก่ดี-แลนด ์เป็นระยะเวลา 5 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีกองทรสัต ์AIMCG เขา้ลงทนุในทรพัยสิ์นหลกัครัง้

แรก ในลกัษณะของสญัญาเช่ามีกาํหนดระยะเวลา 3 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีกองทรสัต ์AIMCG เขา้ลงทนุ และด-ีแลนดใ์หค้าํมั่น

ว่าจะต่ออายกุารเช่าอีก 2 ปี (“สัญญาเช่าพืน้ทีต่ามสัญญาตกลงกระทาํการโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่”) 
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นอกจากนี ้ในการลงทุนของกองทรัสต ์AIMCG ในโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ ดี-แลนดไ์ดจ้ัดทาํขอ้ตกลง

เก่ียวกับการลงทุนของกองทรสัต ์AIMCG ในโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ซึ่งประกอบดว้ยขอ้ตกลงเก่ียวกับมาตรการลดความ

เส่ียงในการสูญเสียรายไดค้่าเช่าและค่าบริการของกองทรสัต ์AIMCG (“ข้อตกลงเกี่ยวกับการลงทุนของกองทรัสต ์

AIMCG ในโครงการ พอรโ์ต้ ชิโน่”) โดยดี-แลนดต์กลงชาํระค่าเช่าส่วนท่ีขาดจากค่าเช่าท่ีคาดการณใ์หแ้ก่กองทรสัต ์

AIMCG ตัง้แต่วนัท่ีกองทรสัต ์AIMCG เขา้ลงทุนในโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่จนถึงวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2567 (“ค่าเช่าส่วนต่าง

โครงการ พอรโ์ต้ ชิโน่”) และการท่ีดี-แลนดต์กลงว่า ในระยะเวลา 5 ปี นับตัง้แต่วนัท่ีกองทรสัต ์AIMCG เขา้ลงทุนใน

โครงการพอรโ์ต ้ชิโน่ หากพืน้ท่ีส่วนใดไม่มีผูเ้ช่าพืน้ท่ี ดี-แลนด ์และ/หรือ บคุคลท่ีดี-แลนดก์าํหนดตกลงจะเช่าพืน้ท่ีดงักล่าว

จากกองทรัสต์ AIMCG โดยมีระยะเวลาการเช่าสิน้สุดไม่เกินวันท่ี 4 กรกฎาคม 2567 โดยการจัดทาํสัญญาเช่ากับ

กองทรสัต ์AIMCG เป็นคราว ๆ ไป (รวมเรียกว่า “สัญญาเช่าพืน้ที่ในโครงการ พอรโ์ต้ ชิโน่ ที่ยังไม่มีผู้เชา่พืน้ที”่) (ทัง้นี ้

สญัญาเช่าพืน้ท่ีโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ สญัญาเช่าพืน้ท่ีตามสญัญาตกลงกระทาํการโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ และสญัญาเช่า

พืน้ท่ีในโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ ท่ียงัไม่มีผูเ้ช่าพืน้ท่ี รวมเรียกว่า “สัญญาเช่าพืน้ทีแ่ก่ด-ีแลนด”์)  

ทัง้นี ้มีรายละเอียดปรากฏในหนงัสือเชิญประชมุท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัต ์

สาํหรับโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นผลให้การประกอบ

กิจการของรา้นคา้ประเภทตา่ง ๆ ในโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ ไดร้บัผลกระทบจากการถกูสั่งปิดสถานท่ีหรือการจาํกดัเวลาการ

เปิดใหบ้ริการตามประกาศและมาตรการของภาครฐัท่ีเก่ียวขอ้งในช่วงระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 18 มีนาคม 2563 เป็นตน้มา 

โดยมีรายละเอียดมาตรการภาครฐัท่ีเก่ียวขอ้งกับการปิดสถานท่ีหรือการจาํกดัเวลาการเปิดใหบ้ริการ ปรากฏในส่ิงท่ีส่งมา

ดว้ย 3 ท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตพ์รอ้มหนงัสือเชิญประชมุ 

นอกจากนี ้เมื่อมีการผ่อนคลายให้สามารถเปิดดาํเนินกิจการได ้ ผู้จัดการกองทรัสตแ์ละผู้บริหาร

อสงัหาริมทรพัยท่ี์ไดร้บัการแต่งตัง้จากผูจ้ดัการกองทรสัต ์ตอ้งดาํเนินการเพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรการทางสาธารณสขุต่าง ๆ  

ซึ่งรวมถึงมาตรการในการเวน้ระยะห่างทางสงัคม ประกอบกบัพฤติกรรมผูใ้ชบ้รกิารภายใตส้ถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ

โรคโควิด-19 จึงมีจาํนวนผูใ้ชบ้ริการในโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ลดลง ส่งผลใหก้องทรสัตไ์ดร้บัรายไดท่ี้ลดลง ทัง้ในส่วนของ

สญัญาเช่าพืน้ท่ีประเภทท่ี 1 ซึ่งกองทรสัตใ์หเ้ช่าช่วงโดยตรงแก่ผูเ้ช่ารายย่อย และในส่วนของสญัญาเช่าพืน้ท่ีแก่ดี-แลนด ์

โดยดี-แลนดต์อ้งรบัภาระเพ่ิมเติมจากค่าเช่าท่ีตอ้งชาํระใหแ้ก่กองทรสัต ์AIMCG เน่ืองจากดี-แลนดไ์ดน้าํพืน้ท่ีบางส่วนท่ี

ดี-แลนดเ์ช่าช่วงจากกองทรสัต ์AIMCG ไปจัดหาประโยชนโ์ดยการใหเ้ช่าช่วงพืน้ท่ีดงักล่าวแก่ผูเ้ช่ารายย่อย ดี-แลนดจ์ึง

ตอ้งรบัภาระค่าเช่าเพ่ิมเตมิจากการท่ีผูเ้ชา่รายย่อยบางรายขอลดคา่เช่า และ/หรือ เลิกเช่าหรือยตุิกิจการ ในขณะท่ีดี-แลนด์

ยังคงตอ้งชาํระค่าเช่าใหก้องทรสัต ์AIMCG ในอัตราค่าเช่าตามท่ีกาํหนดในสัญญา นอกจากนี ้สาํหรบัค่าเช่าส่วนต่าง

โครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ ดี-แลนดย์งัคงตอ้งชดเชยใหแ้ก่กองทรสัต ์AIMCG โดยการชาํระเงินส่วนท่ีขาดจากค่าเชา่ท่ีคาดการณ์

ซึ่งมีจาํนวนมากขึน้แปรผันตามจาํนวนผูเ้ช่ารายย่อยท่ีขอลดค่าเช่า และ/หรือ มีความจาํเป็นตอ้งเลิกเช่าหรือยุติกิจการ 

ภาระดังกล่าวจึงส่งผลต่อความสามารถของดี-แลนดใ์นการชาํระค่าเช่าและค่าเช่าส่วนต่างโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ใหแ้ก่

กองทรสัต ์AIMCG โดยดี-แลนดไ์ม่สามารถชาํระค่าเช่าและค่าเช่าส่วนต่างโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ไดค้รบถว้นตามสญัญา

ในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมา รวมถึงค่าเช่าและค่าเช่าส่วนต่างโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่สาํหรบัระยะเวลาในอนาคต เน่ืองจาก
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ผลกระทบต่อเน่ืองจากวิกฤตการณโ์รคโควิด-19 โดยหนีค้่าเช่าและค่าเช่าส่วนต่างโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ท่ีคา้งชาํระของ

ดี-แลนดต์ามสญัญาเช่าพืน้ท่ีแก่ด-ีแลนด ์และขอ้ตกลงเก่ียวกบัการลงทนุของกองทรสัต ์AIMCG ในโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ 

จนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีเป็นจาํนวน 46,673,772.49 บาท (ส่ีสิบหกลา้นหกแสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดรอ้ยเจ็ดสิบ

สองบาทส่ีสิบเกา้สตางค)์ 

ทัง้นี ้ตัง้แต่ปี 2563 เป็นตน้มา ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดด้าํเนินการติดตามทวงถามใหด้ี-แลนดช์าํระค่าเช่า

และค่าเช่าส่วนต่างโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ท่ีคา้งชาํระมาโดยตลอด จนกระทั่งดี-แลนดไ์ดม้ีหนงัสือลงวนัท่ี 15 มีนาคม 2565 

เร่ือง ขอ้เสนอเก่ียวกบัการชาํระค่าเช่าโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ ถึงผูจ้ดัการกองทรสัต ์เพ่ือแจง้ความประสงคข์อเสนอแผนการ

ชาํระหนีค้งคา้งของโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ รวมถึงค่าเช่าและค่าเช่าส่วนต่างโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่สาํหรับระยะเวลาใน

อนาคต (“ข้อเสนอของดี-แลนด”์) โดยมีรายละเอียดขอ้เสนอท่ีเป็นสาระสาํคญัสรุปไดด้งันี ้

ข้อเสนอของดี-แลนด ์

1) สาํหรบัหนีค้งคา้งจาํนวน 46,673,772.49 บาท (ส่ีสิบหกลา้นหกแสนเจ็ดหมื่นสามพนัเจ็ดรอ้ย

เจ็ดสิบสองบาทส่ีสิบเกา้สตางค)์ (“หนี้คงค้างของดี-แลนด”์) ดี-แลนดข์อเสนอชาํระหนีค้งคา้งของด-ีแลนดส่์วนหน่ึงโดย

การใหก้องทรสัต ์AIMCG เช่าท่ีดินและอาคารโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ เป็นระยะเวลา 5 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีสญัญาเช่าท่ีดินและ

อาคารดังกล่าวสิน้สุดลง (ระยะเวลาตามสัญญาเช่าท่ีดินและอาคาร จะสิน้สุดลงในวันท่ี 4 กรกฎาคม 2592) โดยท่ี

กองทรสัต ์AIMCG ไม่ตอ้งชาํระค่าเช่าและค่าใชจ้่ายใด ๆ  สาํหรบัระยะเวลาการเช่าเพ่ิมเติมดงักล่าว โดยถือว่าเป็นการตีใช้

หนีค้งคา้งของด-ีแลนดจ์าํนวน 32,000,000 บาท (สามสิบสองลา้นบาทถว้น) ซึ่งเป็นจาํนวนเท่ากับราคาประเมินสิทธิการ

เช่าท่ีตํ่ากว่าจากผูป้ระเมินมลูค่าทรพัยสิ์น 2 ราย ท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. และหนีค้งคา้งของด-ีแลนด์

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

เพ่ือใหก้องทรสัต ์AIMCG เช่าท่ีดินและอาคารโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ ตามขอ้เสนอของดี-แลนดด์งักล่าว เพ่ือใหก้องทรสัต ์

AIMCG มีสิทธิต่าง ๆ และสามารถลงทนุและจดัหาประโยชนใ์นโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ไดใ้นลกัษณะท่ีกองทรสัต ์AIMCG ได้

ลงทนุและจดัหาประโยชนใ์นโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ อยู่ในปัจจบุนั  

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

เจ็ดหมื่นสามพนัเจ็ดรอ้ยเจ็ดสิบสองบาทส่ีสิบเกา้สตางค)์ ดี-แลนดข์อใหก้องทรสัตป์ลดหนีค้งคา้งของดี-แลนดส่์วนท่ีเหลือ

ดงักล่าวเมื่อดี-แลนดไ์ดช้าํระค่าเช่าและค่าเช่าส่วนต่างโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ ตามขอ้ 2) อย่างถกูตอ้งครบถว้น อย่างไรก็ดี 

ในกรณีท่ีดี-แลนดผิ์ดนดัหรือมิไดช้าํระค่าเช่าและค่าเช่าส่วนต่างโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ ตามขอ้ 2) อย่างถกูตอ้งครบถว้น ไม่

ว่าในงวดหน่ึงงวดใด ดี-แลนดย์ินยอมให้กองทรัสต  ์AIMCG เรียกให้ดี-แลนดช์าํระหนีค้งคา้งของดี-แลนดส่์วนท่ีเหลือ 

จาํนวน 14,673,772.49 บาท (สิบส่ีลา้นหกแสนเจ็ดหมื่นสามพนัเจ็ดรอ้ยเจ็ดสิบสองบาทส่ีสิบเกา้สตางค)์ ไดท้นัที  
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2) สาํหรบัค่าเช่าภายใตส้ญัญาเช่าพืน้ท่ีแกด่ี-แลนด ์รวมถึงค่าเช่าส่วนต่างโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ 

ตามขอ้ตกลงเก่ียวกับการลงทุนของกองทรสัต ์AIMCG ในโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ ท่ีมีกาํหนดชาํระตัง้แต่วันท่ี 1 มกราคม 

2565 ดี-แลนดเ์สนอขอ้ผ่อนผนัเก่ียวกบัการชาํระค่าเช่าและค่าเช่าส่วนต่างโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ ดงักล่าว ดงัต่อไปนี ้

ค่าเช่าตามสญัญาเช่าพืน้ท่ีแก่ดี-แลนด ์

ระยะเวลา ข้อเสนอของด-ีแลนด ์

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

หมายเหตุ จะใชจ้าํนวนค่าเช่าที่ชาํระตามขอ้นีใ้นการคาํนวณค่าเช่าส่วน

ต่างโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ ตามตารางดา้นล่าง 

5 ก.ค. 2567 เป็นตน้ไป ดี-แลนดต์กลงชาํระค่าเช่าตามอัตราในสัญญาเช่าพืน้ท่ีแก่ดี-

แลนด ์

หมายเหตุ กาํหนดระยะเวลาในการชาํระค่าเช่า วิธีการชาํระค่าเช่า และเงือ่นไขอืน่ ๆ นอกเหนือจาก

ขอ้เสนอตามตารางขา้งตน้ ใหย้งัคงเป็นไปตามทีก่าํหนดในสญัญาเช่าพืน้ทีแ่ก่ด-ีแลนด ์

ค่าเช่าส่วนต่างโครงการ พอรโ์ต้ ชิโน่ ตามข้อตกลงเก่ียวกับการลงทุนของกองทรัสต์ AIMCG ใน

โครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ 

ระยะเวลา ข้อเสนอของด-ีแลนด ์

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

ท่ีจะเกิดขึน้และถึงกาํหนดในช่วงระยะเวลานี ้และดี-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 
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หมายเหตุ กาํหนดระยะเวลาและวิธีการชาํระค่าเช่าส่วนต่างโครงการ พอร์โต ้ชิโน่ และเงือ่นไขอืน่ ๆ 

นอกเหนือจากขอ้เสนอตามตารางขา้งตน้ ใหย้งัคงเป็นไปตามทีก่าํหนดในขอ้ตกลงเกีย่วกบัการลงทนุ

ของกองทรสัต ์AIMCG ในโครงการ พอร์โต ้ชิโน่ 

3) ดี-แลนด์ตกลงจะไม่อ้างเหตุสุดวิสัย และ/หรือ เหตุอ่ืนใดอันเก่ียวกับหรือเน่ืองมาจาก

สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หรือเหตุใด ๆ เพ่ือขอผ่อนผนัหรือไม่ปฏิบตัิตามหนา้ท่ีในการชาํระค่าเช่าและ

ค่าเช่าส่วนต่างโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ตามขอ้เสนอดงักล่าวอีก  

ในการนี ้ดี-แลนดต์กลงรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายอนัเก่ียวเน่ืองกับการดาํเนินการตามขอ้เสนอของดี-แลนด ์ 

ไม่ว่าผูถื้อหน่วยทรสัตม์ีมติอนมุตัิการดาํเนินการต่าง ๆ ตามขอ้เสนอของดี-แลนดห์รือไม่ 

ทัง้นี ้หลงัจากไดร้บัขอ้เสนอของดี-แลนด ์ผูจ้ดัการกองทรสัตย์งัไดเ้ขา้เจรจากับดี-แลนดอี์กหลายคราว

เพ่ือใหพิ้จารณาขอ้เสนอของดี-แลนดอ์ย่างถ่ีถว้นอีกครัง้ รวมถึงพิจารณาทางเลือกอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมโดยคาํนึงถึงเสถียรภาพ

ของผลการดาํเนินงานของกองทรสัต ์AIMCG ในระยะยาวรวมถึงผลประโยชนข์องผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ป็นสาํคญั เพ่ือไม่ให้

กระทบต่อผลประโยชนข์องผูถื้อหน่วยทรสัตห์รือกระทบต่อผลประโยชนข์องผูถื้อหน่วยทรสัตน์อ้ยท่ีสดุ และในระหว่างท่ียงั

ไม่ไดข้้อสรุปเก่ียวกับการอนุมัติข้อเสนอของดี-แลนด  ์ผู้จัดการกองทรัสตไ์ดม้ีการทวงถามใหด้ี-แลนดช์าํระค่าเช่ามา

ตามปกติ ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยทรสัตม์ีมติอนมุตัขิอ้เสนอเก่ียวกบัการชาํระค่าเช่าโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ ภายใตเ้งื่อนไข

ตามขอ้เสนอของดี-แลนด ์กองทรสัต ์AIMCG จะดาํเนินการจดัทาํบนัทึกขอ้ตกลงเก่ียวกบัการชาํระค่าเช่าโครงการ พอรโ์ต ้

ชิโน่ และหนังสือผ่อนผันการชาํระค่าเช่าโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ (“บันทึกข้อตกลงและหนังสือผ่อนผันของโครงการ 

พอรโ์ต้ ชิโน่”) 

นอกจากนี ้สาํหรบัขอ้เสนอของดี-แลนด ์ซึ่งดี-แลนดข์อเสนอชาํระหนีค้งคา้งของด-ีแลนดส่์วนหน่ึงโดย

การใหก้องทรสัต ์AIMCG เช่าท่ีดินและอาคารโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่เป็นระยะเวลา 5 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีระยะเวลาตามสญัญา

เช่าท่ีดินและอาคารสิน้สดุลง โดยท่ีกองทรสัต ์AIMCG ไม่ตอ้งชาํระค่าเช่าและค่าใชจ้่ายใด ๆ สาํหรบัระยะเวลาการเช่า

เพ่ิมเติมดงักล่าว โดยถือว่าเป็นการตีใชห้นีค้งคา้งของด-ีแลนด ์ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ (“สิทธิการเช่าเพิ่มเติมในโครงการ 

พอรโต้ ชิโน่”) นัน้ เน่ืองจากขอ้เสนอดงักล่าวเก่ียวขอ้งกับการลงทนุเพ่ิมเติมในทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัต ์AIMCG และ

อาจพิจารณาไดว้่านาํไปสู่การไดม้าซึ่งทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัต ์AIMCG ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ึงไดจ้ดัใหม้ีบรษิัทประเมิน

มลูค่าทรพัยสิ์น 2 รายซึ่งเป็นผูป้ระเมินมลูค่าทรพัยสิ์นท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. ไดแ้ก่ บรษิัท ซิมส ์พรอ็พ

เพอรต์ี ้คอนซัลแทนท ์จาํกัด และบริษัท แกรนด ์แอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด เพ่ือประเมินมูลค่าสิทธิการเช่าเพ่ิมเติมใน

โครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ดงักล่าว โดยผูป้ระเมินมลูค่าทรพัยสิ์นทัง้ 2 รายเลือกใชว้ิธีคิดลดจากรายได ้(Income Approach) ใน

การประเมินมลูค่า โดยมีราคาประเมิน 32,000,000 บาท (สามสิบสองลา้นบาทถว้น) และ 37,000,000 บาท (สามสิบเจ็ด

ลา้นบาทถว้น) ตามลาํดบั  

โดยรายละเอียดความเห็นของผูป้ระเมินมูลค่าทรพัยสิ์น ปรากฏในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 ท่ีไดจ้ัดส่งใหแ้ก่

ผูถื้อหน่วยทรสัตพ์รอ้มหนงัสือเชิญประชมุ 
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ทัง้นี ้เมื่อพิจารณาว่าการไดม้าซึ่งสิทธิการเช่าเพ่ิมเติมในโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ เป็นการไดม้าซึ่งทรพัยสิ์น

หลกัของกองทรสัต ์AIMCG ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ ซึ่งรายการดงักล่าวมมีลูค่า 32,000,000 บาท (สามสิบสองลา้นบาทถว้น) 

เมื่อนํามาคาํนวณขนาดของรายการตามท่ีกาํหนดในประกาศสาํนักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์ท่ี สร. 26/2555 เร่ือง ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสญัญาก่อตัง้ทรสัตข์องทรสัตเ์พ่ือการลงทุนใน

อสงัหาริมทรพัย ์(“ประกาศ ที่ สร. 26/2555”) และสญัญาก่อตัง้ทรสัตข์องกองทรสัต ์AIMCG พบว่ามีขนาดของรายการ

ไดม้าซึ่งทรพัยสิ์นตามเกณฑม์ลูค่ารวมของส่ิงตอบแทนเท่ากบัรอ้ยละ 0.96 ของมลูค่าทรพัยสิ์นรวมของกองทรสัต ์(ณ วนัท่ี 

31 ธันวาคม 2564 มลูค่าทรพัยสิ์นรวมของกองทรสัต ์เท่ากับ 3,344,135,387 บาท (สามพนัสามรอ้ยส่ีสิบส่ีลา้นหน่ึงแสน

สามหมื่นหา้พนัสามรอ้ยแปดสิบเจ็ดบาทถว้น)) ซึ่งมิตอ้งไดร้บัการอนุมตัิจากท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์ใน

การเขา้ทาํรายการดงักล่าว 

อย่างไรก็ดี ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ห็นว่าการเขา้ทาํรายการดงักล่าวซึ่งเป็นการไดม้าซึ่งทรพัยสิ์นหลกัของ

กองทรสัต ์AIMCG เป็นส่วนหน่ึงของขอ้เสนอในการปรบัโครงสรา้งการชาํระหนีข้องดี-แลนดท่ี์มีต่อกองทรสัต ์AIMCG ซึ่ง

เป็นการทาํธุรกรรมท่ีสาํคญัของกองทรสัต ์AIMCG ดงันัน้ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ึงเห็นว่าการไดม้าซึ่งสิทธิการเช่าเพ่ิมเติมใน

โครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ดงักล่าวควรท่ีจะเสนอไปพรอ้มกบัขอ้เสนอของดี-แลนดเ์ก่ียวกบัการชาํระค่าเช่าโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ 

เพ่ือใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตพิ์จารณาดว้ย แต่เน่ืองจากขนาดรายการของการไดม้าซึ่งสิทธิการเช่าเพ่ิมเติมในโครงการ พอรโ์ต ้ 

ชิโน่ นั้น มีมูลค่าไม่ถึงรอ้ยละ 30 ของมูลค่าทรพัยสิ์นรวมของกองทรสัต ์จึงมิตอ้งไดร้บัมติของท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต์

ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหน่วยทรัสตท่ี์มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  

การอนุมตัิในวาระนีจ้ึงตอ้งไดร้บัการอนุมตัิจากท่ีประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัตด์ว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อ

หน่วยทรสัตท่ี์มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

ทั้งนี ้ สารสนเทศการได้มาซึ่งทรัพยสิ์นของกองทรัสต ์AIMCG ในสิทธิการเช่าเพ่ิมเติมในโครงการ  

พอรโ์ต ้ชิโน่ เป็นไปตามท่ีปรากฏในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 ท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตพ์รอ้มหนงัสือเชิญประชมุ นอกจากนี ้

ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดจ้ดัใหม้ีท่ีปรกึษาทางการเงิน เพ่ือจดัทาํรายงานความเห็นท่ีปรกึษาทางการเงินในเร่ืองขอ้เสนอของ 

ดี-แลนดด์ังกล่าวดว้ย  โดยรายละเอียดความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงิน ปรากฏในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 ท่ีไดจ้ัดส่งใหแ้ก ่

ผูถื้อหน่วยทรสัตพ์รอ้มหนงัสือเชิญประชมุ  

ลาํดบัต่อไป คณุจรสัฤทธ์ิไดเ้รียนเชิญท่ีปรกึษาทางการเงนิ เพ่ือใหค้วามเห็นในวาระท่ี 4 โดยคณุวฒุิชยั 

ธรรมสาโรช ท่ีปรกึษาทางการเงิน ไดใ้หค้วามเห็นโดยสรุปว่า ในส่วนของดี-แลนด ์ท่ีปรกึษาทางการเงินพิจารณาถึงความ

เป็นไปไดใ้น 2 กรณี 

1.  ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ม่อนุมตัิขอ้เสนอตามวาระนี ้ท่ีปรกึษาทางการเงินมีความเห็นว่า 

จะส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาํไรต่อหน่วยทรสัตป์ระมาณ 0.396 บาท และประมาณ 0.370 สตางค ์ตามผลการวิเคราะห์

มลูค่ารายไดปั้จจบุนัสทุธิ (NPV) นอกจากนี ้จะเห็นว่า จากการวิเคราะหส์มมติฐานกรณีท่ี 1 หากผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ม่อนมุตัิ

การปรบัโครงสรา้งหนีใ้หก้บั ดี-แลนด ์เมื่อสญัญาเช่าพืน้ท่ีในโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ ท่ียงัไม่มีผูเ้ช่าพืน้ท่ีและขอ้ตกลงเก่ียวกบั

การลงทุนของกองทรสัต ์AIMCG ในโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่สิน้สุด ในเดือนมิถุนายน 2567 ท่ีปรึกษาทางการเงินคาดว่า  
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ดี-แลนด ์จะมีหนีสิ้นคงคา้งกับกองทรสัตป์ระมาณ 157.58 ลา้นบาท ซึ่งหนีสิ้นดงักล่าวท่ีปรกึษาทางการเงินยงัไม่มีขอ้มลู

เพียงพอถึงแหล่งเงินทุนท่ีดี-แลนดจ์ะสามารถนาํมาชาํระเงินจาํนวนดงักล่าวได ้ซึ่งหากดี-แลนด ์ไม่สามารถเขา้ถึงแหล่ง

เงินทุนดงักล่าวในอนาคต อาจส่งผลใหผู้จ้ดัการกองทรสัต ์และ/หรือ ทรสัตี ในฐานะตวัแทนผูถื้อหน่วยทรสัตต์อ้งเขา้สู่ขอ้

พิพาททางกฎหมายกบัดี-แลนด ์

ทัง้นี ้ผลกระทบต่อเงินปันส่วนแบ่งกาํไรต่อหน่วยทรสัต ์ในกรณีท่ี 1 ไม่ไดค้าํนึงถึงค่าเสียหายทัง้หมดท่ี

กองทรสัตอ์าจจะไดร้บัเพ่ิมเติมหลังจากสิน้สุดกระบวนการทางกฎหมายในการฟ้องรอ้งท่ีเก่ียวขอ้งกับยอดหนีค้งคา้งท่ี 

ดี-แลนด ์จะตอ้งชาํระใหก้ับกองทรสัต ์เน่ืองจาก ท่ีปรกึษาทางการเงินไม่สามารถประมาณการจาํนวนเงินท่ีเก่ียวขอ้งกับ

กระบวนการทางกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นยอดหนีค้งคา้งท่ีกองทรัสตจ์ะไดร้ับหลังจากสิน้สุดกระบวนการทางกฎหมาย 

ค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวกบัท่ีปรกึษากฎหมาย และระยะเวลาตามกระบวนการทางกฎหมาย 

ในการนี ้หาก ดี-แลนด ์ใชข้อ้มลูประมาณการเช่นเดียวกับท่ีปรกึษาทางการเงิน และหาก ดี-แลนด ์ไม่

สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจาํนวนดังกล่าวได้ อาจส่งผลอย่างมีนัยสาํคัญต่อการเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพยข์อง  

ดี-แลนด ์และอาจส่งผลต่อความสามารถในการหารายไดข้องกองทรสัตใ์นโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ในอนาคต 

2. ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยทรสัตอ์นุมัติข้อเสนอตามวาระนี ้จะส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาํไรต่อ

หน่วยทรสัตป์ระมาณ 0.066 บาท ตามผลการวิเคราะหม์ลูค่ารายไดจ้ากการปรบัโครงสรา้งหนี ้และ 0.088 บาทตามผล

การวิเคราะหม์ลูค่ารายไดปั้จจุบนัสทุธิ (NPV) จากการวิเคราะหส์มมติฐานกรณีท่ี 2 หากผูถื้อหน่วยทรสัตอ์นุมตัิการปรบั

โครงสรา้งหนีใ้หก้บัดี-แลนด ์ท่ีปรกึษาทางการเงินคาดว่าด-ีแลนดจ์ะมีหนีสิ้นคงคา้งและท่ีจะเกดิขึน้ในอนาคตกบักองทรสัต ์

อยู่ประมาณ 108.02 ลา้นบาท ซึ่งจะถกูทยอยชาํระคืนตามแผนการปรบัโครงสรา้งหนี ้

ทัง้นี ้ยอดหนีค้งคา้งของดี-แลนด ์จาํนวนประมาณ 46.67 ลา้นบาท จะถูกตีทรพัยช์าํระหนีต้ามมูลค่า

ของกองทรสัตท่ี์จะเพ่ิมขึน้จากโอกาสในการหารายไดใ้นระยะเวลา 5 ปี นับตัง้แต่วันท่ีสัญญาเช่าท่ีดินและอาคารฉบบั

ปัจจุบนัสิน้สดุ (ในวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2592) โดยท่ีปรกึษาทางการเงินคาํนวณมลูค่าสิทธิในการต่อสญัญาเพ่ิมเติมอีก 5 ปี 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 เท่ากับ 25.39 – 35.20 ลา้นบาท จากการคาํนวณของท่ีปรกึษาทางการเงิน ยอดหนีค้งคา้งของ

ดี-แลนด ์มีมูลค่ามากกว่ามลูค่าประมาณการของการต่อสัญญาโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ จาํนวนประมาณ 11.47 – 21.28 

ลา้นบาท ซึ่งอาจส่งผลใหง้บกาํไรขาดทนุของกองทรสัต ์มีผลกาํไร (ขาดทนุ) เพ่ิมขึน้ประมาณ (11.47) – (21.28) ลา้นบาท 

ทัง้นี ้ท่ีปรกึษาทางการเงินเพียงประมาณการผลท่ีอาจจะเกิดขึน้จากการเขา้ทาํรายการปรบัโครงสรา้งหนีซ้ึ่งอาจไม่ตรงกบั

งบการเงินท่ีตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของกองทรสัต ์

ทั้งนี ้หากดี-แลนดส์ามารถบริหารโครงการไดต้ามท่ีไดต้ามสมมติฐานกรณีท่ี 2 ดี-แลนด ์อาจตอ้งใช้

เงินทุนจากแหล่งเงินทุนท่ีไม่เก่ียวกับโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ ประมาณ 108.02 ลา้นบาท อย่างไรก็ดี หากในอนาคตความ

ตอ้งการพืน้ท่ีคา้ปลีกใหเ้ช่ามีการเปล่ียนแปลงลดลงอย่างมีนยัสาํคญั หรือเปล่ียนแปลงจากสมมติฐานท่ีท่ีปรกึษาทางการ

เงนิตัง้ไว ้อาจทาํให ้ดี-แลนด ์ไม่สามารถชาํระค่าเช่า หรือไม่ตอ้งการชาํระค่าเช่า ตามสญัญาปรบัโครงสรา้งหนีไ้ด ้
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จากการวิเคราะหข์องท่ีปรกึษาทางการเงินเก่ียวกบัความเป็นไปไดแ้ละผลกระทบของการเขา้ทาํรายการ 

ท่ีปรกึษาทางการเงนิพบว่าการปรบัโครงสรา้งหนีใ้นครัง้นี ้ถือเป็นการทาํใหเ้กิดขอ้สรุปท่ีเป็นขอ้ตกลงกนัทางกฎหมาย เพ่ือ

เป็นแนวทางใหด้ี-แลนด ์ไดป้ฏิบตัิเพ่ือรกัษาสมดลุทัง้ในดา้นการแกปั้ญหาภาระหนีค้งคา้งจากขอ้ตกลงกระทาํการ และการ

ดาํเนินธุรกิจในแต่ละโครงการต่อไป รวมทั้งจะช่วยใหก้ารวางแผนการทาํงานและการติดตามหนีข้องกองทรสัตม์ีความ

ชดัเจนและมีประสิทธิภาพสงูขึน้ และยงัเป็นการรกัษาความสมัพนัธอ์นัดีในการรว่มช่วยกนัแกปั้ญหาจากวิกฤติท่ีเกิดขึน้ใน

ครัง้นี ้

ทั้งนี ้ ความเส่ียงหลักหากกองทรัสต์เข้าทํารายการปรับโครงสร้างหนี้กับผู้เช่าหลักน่าจะอยู่ ท่ี

ความสามารถในการเขา้ถึงแหล่งเงินทนุอ่ืนท่ีมิใช่รายไดจ้ากการบริหารทรพัยสิ์นในโครงการ ประกอบกับความไม่แน่นอน

ในหลายดา้น ทัง้จากผลกระทบของ COVID-19 และความสามารถในการหารายไดข้องผูเ้ช่าหลกั การตอบรบัหรือปฏิเสธ

ขอ้เสนอตามแผนการปรบัโครงสรา้งหนีใ้นครัง้นี ้ยงัมีความเส่ียงท่ีผูถื้อหน่วยทรสัตค์วรตอ้งพิจารณาอย่างละเอียดเน่ืองจาก

ความเส่ียงดงักล่าวอาจส่งผลถึงผลประกอบการในอนาคตของกองทรสัต ์ทัง้นี ้การตดัสินใจลงคะแนนเสียงอนุมตัิในการ

ดาเนินการตามแผนการปรบัโครงสรา้งหนี ้ขึน้อยู่กับดลุพินิจของผูถื้อหน่วยทรสัต ์โดยผูถื้อหน่วยทรสัตค์วรศกึษาขอ้มลูใน

เอกสารต่าง ๆ ท่ีแนบมากับหนังสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตปี์ 2565 ในครัง้นีด้ว้ยเพ่ือใชใ้นการประกอบการ

พิจารณาตดัสินใจลงมติไดอ้ย่างเหมาะสม 

คุณธนาเดช ชีแ้จงเพ่ิมเติมจากความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงิน โดยสรุปรายละเอียด โครงการ  

พอรโ์ต ้ชิโน่ มีภาระผกูพนักบักองทรสัต ์เฉล่ียปีละประมาณ 100 ลา้นบาท ซึ่งมากกว่ารายไดท่ี้ดี-แลนดจ์ากการดาํเนินการ

โครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ดี-แลนดม์ีหนีค้งคา้งท่ีจะตอ้งชาํระใหแ้ก่กองทรสัตอ์ยู่ประมาณ 

46.67 ลา้นบาท โดยด-ีแลนดม์ีขอ้เสนอชาํระหนีค้งคา้งดงักล่าวโดยการใหก้องทรสัต ์AIMCG เช่าท่ีดินและอาคารโครงการ 

พอรโ์ต ้ชิโน่ เป็นระยะเวลา 5 ปี นับตัง้แต่วันท่ีสัญญาเช่าท่ีดินและอาคารดังกล่าวสิน้สุดลง ทั้งนี ้ผูจ้ัดการกองทรสัตไ์ด้

ดาํเนินการใหผู้ป้ระเมินอิสระจาํนวน 2 ราย ประเมินมลูค่าของสิทธิการเช่าดงักล่าว โดยราคาประเมินท่ีตํ่ากว่าของสิทธิการ

เช่าดงักล่าวคือ 32 ลา้นบาท ซึ่งจะเห็นว่า เมื่อเทียบกับหนีค้งคา้งท่ีดี-แลนดจ์ะตอ้งชาํระใหแ้ก่กองทรสัตน์ัน้ สิทธิการเช่า

ดงักล่าวมีมลูค่าตํ่ากว่าหนีค้งคา้งประมานเกือบ 15 ลา้นบาท และสาํหรบัหนีค้งคา้งส่วนท่ีเหลือ ดี-แลนดข์อใหก้องทรสัต์

ปลดหนีค้งคา้งส่วนท่ีเหลือดังกล่าวให ้โดยท่ีมีเงื่อนไขคือ กองทรสัตจ์ะปลดหนีค้งคา้งของดี-แลนดส่์วนท่ีเหลือดังกล่าว

ต่อเมื่อดี-แลนดไ์ดช้าํระค่าเช่าและค่าเช่าส่วนต่างโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ในอนาคตท่ีไดข้อผ่อนผันอย่างถูกตอ้งครบถว้น 

อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีดี-แลนดผิ์ดนดัหรือมิไดช้าํระค่าเช่าและค่าเช่าส่วนต่างโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ดังกล่าวอย่างถูกตอ้ง

ครบถว้น ไม่ว่าในงวดหน่ึงงวดใด ดี-แลนดย์ินยอมใหก้องทรสัต ์AIMCG เรียกใหด้ี-แลนดช์าํระหนีค้งคา้งของด-ีแลนดส่์วน

ท่ีเหลือไดท้นัที  

กล่าวโดยสรุปคือ หนีค้งคา้งของด-ีแลนด ์ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 รวมกับค่าเช่าและค่าเช่าส่วนต่าง

โครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ในอนาคตท่ีไดข้อผ่อนผนั จะมีจาํนวนรวมเป็นเงนิประมาน 293.59 ลา้นบาท ดี-แลนดจ์ึงมีขอ้เสนอขอ

ชาํระหนีค้งคา้ง ค่าเช่าและค่าส่วนต่างโครงการ พอรโต ้ชิโน่ ซึ่งคาํนวณรวมเป็นจาํนวนประมาน 278 ลา้นบาท โดย

แบ่งเป็นการขอชาํระหนีค้งคา้งดว้ยสิทธิการเช่าเพ่ิมเติมในโครงการ พอรโต ้ชิโน่ คิดเป็นราคาประมาณ 32 ลา้นบาท และ
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ชาํระส่วนท่ีเหลือจากเงิน (จากการดาํเนินการโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ และแหล่งเงินทุนอ่ืน) อย่างไรก็ตาม คุณธนาเดชได้

ชีแ้จงเพ่ิมเติมสรุปไดว้่า ขอ้เสนอดงักล่าวมีความเส่ียงท่ีด-ีแลนดอ์าจไม่สามารถปฏิบตัิตามขอ้เสนอท่ีไดก้ล่าวไป นอกจากนี ้

ในกรณีผูถื้อหน่วยทรสัตม์ีมติไม่อนมุตัิขอ้เสนอตามวาระนี ้กองทรสัตจ์ะตอ้งยกระดบัในการเจรจา ซึ่งกองทรสัตจ์ะมีสิทธิใน

การฟ้องรอ้ง ดาํเนินการทางกฎหมาย เพ่ือเรียกใหด้-ีแลนดช์าํระหนีค้งคา้ง ค่าเช่าและค่าส่วนต่างโครงการ พอรโต ้ชิโน่ ได้

เต็มจาํนวน อย่างไรก็ดี ผลของการดาํเนินการทางกฎหมายและระยะเวลาในการดาํเนินการนัน้ไม่สามารถคาดการณไ์ด ้

ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดพิ้จารณาขอ้เสนอของด-ีแลนด ์ประกอบกบัขอ้กาํหนดและเงื่อนไขตามสญัญาเช่า

พืน้ท่ีแก่ดี-แลนด ์ขอ้ตกลงเก่ียวกับการลงทุนของกองทรสัต ์AIMCG ในโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ ตลอดจนสัญญาโครงการ 

พอรโ์ต ้ชิโน่อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง แลว้เห็นว่าขอ้เสนอของดี-แลนดด์ังกล่าวเป็นการดาํเนินการท่ีมีนัยสาํคัญ ทั้งในดา้นการ

จัดการกองทรสัต ์การดาํเนินธุรกิจ รวมถึงผลตอบแทนของกองทรสัต ์และเห็นว่าเป็นเร่ืองท่ีผูถื้อหน่วยทรสัตค์วรเป็นผู้

พิจารณาตดัสินแนวทางท่ีจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหน่วยทรสัตเ์อง ผูจ้ัดการกองทรสัตจ์ึงพิจารณาเห็นควรให้นาํ

ขอ้เสนอของดี-แลนด ์เสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์AIMCG เพ่ือพิจารณาอนมุตัิเก่ียวกบัการดาํเนินการ

ตามข้อเสนอของดี-แลนด์ดังกล่าว โดยผู้จัดการกองทรัสต์ไดใ้ห้ความเห็นเก่ียวกับผลท่ีอาจเกิดขึน้ในกรณีท่ีผู้ถือ

หน่วยทรสัตพิ์จารณาอนุมตัิหรือไม่อนุมตัิขอ้เสนอเก่ียวกับการชาํระค่าเช่าโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ ตามขอ้เสนอของดี-แลนด์

โดยมีรายละเอียดปรากฏในหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยทรสัต  ์นอกจากนี ้เพื่อรกัษาผลประโยชน์

ของผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ละกองทรสัต ์AIMCG ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์

AIMCG พิจารณาอนุมัติมอบอาํนาจให้ผู้จัดการกองทรัสต  ์และ/หรือ ทรัสตีเป็นผู้มีอาํนาจในการดาํเนินการต่างๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งดงันี ้

1) เจรจา จดัทาํ ลงนาม ส่งมอบ ขอความยินยอม และ/หรือ แกไ้ขเปล่ียนแปลงรายละเอียดหรือ

เงื่อนไขของสญัญา บนัทึกขอ้ตกลง หนงัสือ เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงบนัทึกขอ้ตกลงและหนงัสือผ่อนผนั

ของโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ และกาํหนดรูปแบบการดาํเนินการ เพ่ือใหส้อดคลอ้งและใหอ้ยู่ภายใตก้รอบท่ีผูถื้อหน่วยทรสัต์

อนุมัติเก่ียวกับข้อเสนอของดี-แลนด ์รวมทั้งดาํเนินการติดต่อกับสาํนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

หน่วยงานราชการหรือองคก์รของรฐั หรือบคุคลใด ๆ เพ่ือการดงักล่าว เป็นตน้ และ 

2) ดาํเนินการอ่ืนใดอันจาํเป็นหรือเก่ียวเน่ืองกับการดังกล่าวข้างตน้ทุกประการเพ่ือให้การ

ดาํเนินการดงักล่าวประสบผลสาํเร็จ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรือ ถอดถอนผูร้บัมอบอาํนาจช่วงในการดาํเนินการดงักล่าว

ขา้งตน้ เพ่ือใหก้ารดาํเนินการดงักล่าวประสบผลสาํเรจ็ 

นอกจากนี ้เพ่ือให้สอดคลอ้งกับการไดม้าซึ่งสิทธิการเช่าเพ่ิมเติมในโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ ผู้จัดการ

กองทรัสตจ์ึงเห็นควรใหม้ีการแกไ้ขเพ่ิมเติมสัญญาก่อตัง้ทรัสตข์องกองทรัสต ์AIMCG โดยให้แกไ้ขเพ่ิมเติม และ/หรือ 

ปรบัปรุงขอ้มลูและรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้จดัทาํรายละเอียดบญัชีทรพัยสิ์นเพ่ิมเติมในสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์

อน่ึง การแกไ้ขเพ่ิมเติมสัญญาก่อตัง้ทรัสตด์งักล่าวนีเ้ป็นกรณีการแก้ไขเพ่ิมเติมในกรณีการไดม้าซึ่งทรพัยสิ์นหลักของ
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กองทรสัต ์ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการลงทุน ประเภททรพัยสิ์น หลกัเกณฑแ์ละกระบวนการในการไดม้าซึ่งทรพัยสิ์นหลัก

ตามท่ีกาํหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง อีกทัง้ยงัไม่กระทบ

สิทธิของผูถ้ือหน่วยทรสัตใ์นทางที่ผูถ้ือหน่วยทรสัตเ์สียประโยชน  ์คู่สัญญาจึงมีอาํนาจในการแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญา

ก่อตัง้ทรสัตด์งักล่าวไดโ้ดยไม่จาํตอ้งขอมติจากผูถื้อหน่วยทรสัต ์ทัง้นี ้การแกไ้ข เปล่ียนแปลง เพ่ิมเติมสญัญาก่อตัง้ทรสัต์

ดงักล่าวนีจ้ะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากทรสัตี เพ่ือใหเ้ป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัตข์องกองทรสัต ์AIMCG 

เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติการทาํรายการในวาระนี ้คุณธนาเดช ไดเ้รียนเชิญ คุณทิพาพรรณ  

ภทัรวิกรม Executive Director บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนไทยพาณิชย ์จาํกัด ในฐานะทรสัตีของกองทรสัต ์AIMCG  

ใหค้วามเห็นในฐานะทรสัตีเพ่ือประกอบการพิจารณา 

คุณทิพาพรรณให้ความเห็นว่า สาํหรับในวาระท่ี 4 ทรัสตีพิจารณาแลว้มีความเห็นว่าการเสนอใหท่ี้

ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตพิ์จารณาในวาระนีไ้ม่ขดักับสัญญาก่อตัง้ทรสัต ์เกณฑแ์ละกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งจึงเห็นควรใหน้าํ

ขอ้เสนอเก่ียวกับการชาํระค่าเช่าโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ดงักล่าวใหท่ี้ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ดพิ้จารณา โดยท่ีสิทธิการเช่า

เพ่ิมเติมในโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ เป็นระยะเวลา 5 ปีนั้น ถือเป็นรายการท่ีเก่ียวข้องกับการไดม้าซึ่งทรัพยสิ์นหลักของ

กองทรสัต ์จึงขอใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตโ์ปรดศกึษาขอ้มลูจากสรุปรายงานการประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นของบรษิัทประเมินมลูคา่

ทรพัยสิ์น ทัง้ 2 รายและรายงานความเห็นท่ีปรกึษาทางการเงิน และขอ้มลูอ่ืนๆ ซึ่งผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดม้ีการเปิดเผยขอ้มลู

รายละเอียดตามท่ีปรากฎในหนงัสือเชิญประชมุและท่ีไดน้าํเสนอต่อท่ีประชมุในวนันี ้เพ่ือประกอบการพิจารณา 

ประธานฯ จึงขอใหผู้ถ้ือหน่วยทรสัตพิ์จารณาอนุมตัิขอ้เสนอเก่ียวกับการชาํระค่าเช่าโครงการ พอรโ์ต ้

ชิโน่ โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอ และการมอบอาํนาจให้ผู้จัดการกองทรัสต ์และ/หรือ ทรัสตี เป็นผู้มีอาํนาจในการ

ดาํเนินการต่างๆ ตามท่ีคณุจรสัฤทธิ์และคณุธนาเดชไดเ้สนอต่อท่ีประชมุ 

ประธานฯ สอบถามท่ีประชุมว่ามีขอ้ซกัถามเพ่ิมเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผูถื้อหน่วยทรสัตส์อบถามเพ่ิมเติม 

ประธานฯ จึงขอใหล้งมติในวาระนี ้

ประธานฯ ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมว่า การเขา้ทาํรายการดงักล่าวของกองทรสัต ์AIMCG จะตอ้งไดร้บัมติ

อนุมตัิจากท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต ์ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ามติเสียงขา้งมากซึ่งคิดเป็นจาํนวนเกินกว่ากึ่งหน่ึงของ

หน่วยทรสัตท์ัง้หมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์เขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทัง้นี ้การนบัคะแนนเสียงของผูท่ี้มี

สิทธิออกเสียงทัง้หมดในวาระท่ี 4 นี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะไม่นบัรวมคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์มีส่วนไดเ้สียเป็น

พิเศษในเร่ืองท่ีมีการขอมติ โดยผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์มีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้(ณ วันกาํหนด

รายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์มีสิทธิในการเขา้ประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์AIMCG ประจาํปี 2565 (Record 

Date) วนัท่ี 31 มีนาคม 2565) เป็นไปตามใบแจง้รายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัต ์รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 11 ท่ีได้

จดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตพ์รอ้มหนงัสือเชิญประชุม ไดแ้ก่ นายสเุทพ ปัญญาสาคร ถือหน่วยทรสัตค์ิดเป็นรอ้ยละ 0.18 

ของจาํนวนหน่วยทรสัตท์ัง้หมดของกองทรสัต ์AIMCG 

มติทีป่ระชุม 
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ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมตัิขอ้เสนอเก่ียวกับการชาํระค่าเช่าโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ ดว้ยคะแนน

เสียงดงันี ้

- เห็นดว้ย 77,864,643 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 77.1273 

- ไม่เห็นดว้ย 22,931,300 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 22.7141 

- งดออกเสียง 160,100 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.1586 

- บตัรเสีย - เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  - 

 

ของจาํนวนหน่วยทรสัตท์ัง้หมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์เขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติข้อเสนอเกี่ยวกับการชาํระค่าเช่าโครงการ ยูดี ทาวน ์

ประธานฯ มอบหมายใหคุ้ณจรสัฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูน้าํเสนอรายละเอียด

ของวาระนีต้่อท่ีประชมุ 

คณุจรสัฤทธิ์ชีแ้จงต่อท่ีประชมุว่า สาํหรบัวาระท่ี 5 นี ้ตามท่ีกองทรสัต ์AIMCG ไดล้งทุนในสิทธิการเช่า

และสิทธิการเช่าช่วง ในโครงการ ยดูี ทาวน ์ซึ่งเป็นศนูยก์ารคา้ประเภท Lifestyle Mall ตัง้อยู่ท่ีตาํบลหมากแขง้ อาํเภอเมือง

อดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี (“โครงการ ยูดี ทาวน“์) โดยโครงการ ยดูี ทาวน ์ประกอบไปดว้ยพืน้ท่ีโครงการหลกั ซึ่งระยะเวลา

การเช่าและเช่าช่วงตามสญัญาสิน้สดุวนัท่ี 30 เมษายน 2583 และพืน้ท่ีส่วนต่อขยาย ซึ่งระยะเวลาการเช่าช่วงตามสญัญา

สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 ในการลงทุนในทรพัยสิ์นหลกัครัง้แรก โดยไดเ้ขา้ทาํสญัญาเช่าช่วงท่ีดิน สญัญาเช่าอาคาร 

สญัญาเช่าช่วงท่ีดินและอาคาร (ส่วนต่อขยาย) และสญัญาเช่าช่วงท่ีดิน (ส่วนต่อขยาย) รวมถึงสญัญาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งใน

การลงทนุในทรพัยสิ์นหลกัครัง้แรกดงักล่าว  กบับรษิัท อดุรพลาซ่า จาํกดั (โดยต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “อุดรพลาซ่า”) ซึ่งเป็นผู้

มีสิทธิการเช่าท่ีดินท่ีตัง้โครงการหลกั และมีสิทธิการเช่าท่ีดินและอาคารพืน้ท่ีส่วนต่อขยายของโครงการ ยดูี ทาวน ์จากการ

รถไฟแห่งประเทศไทย รวมถึงเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในอาคารโครงการหลักในโครงการ ยูดี ทาวน์ดังกล่าว โดยมี

รายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับการเขา้ลงทุนในปัจจุบนัของกองทรสัต ์AIMCG ในโครงการ ยูดี ทาวน ์ปรากฏในส่ิงท่ีส่งมา

ดว้ย 2 ท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตพ์รอ้มหนงัสือเชิญประชมุ 

ทั้งนี ้ภายหลังจากกองทรัสต ์AIMCG เข้าลงทุนในโครงการ ยูดี ทาวน ์กองทรัสต  ์AIMCG ไดจ้ัดหา

ประโยชนจ์ากทรพัยสิ์นหลักดงักล่าวโดยการนาํทรพัยสิ์นหลักออกใหเ้ช่าแก่ผูเ้ช่าพืน้ท่ี โดยลักษณะของสญัญาเช่าพืน้ท่ี

สาํหรบัการจดัหาประโยชนโ์ดยการใหเ้ช่าทรพัยสิ์นหลกัท่ีกองทรสัต ์AIMCG เขา้ลงทุนในโครงการ ยูดี ทาวน ์แบ่งออกได้

เป็น 3 ประเภท ดงันี ้

สญัญาเช่าพืน้ท่ีประเภทท่ี 1 ไดแ้ก่ การใหเ้ช่าพืน้ท่ีแก่ผูเ้ช่าพืน้ท่ีรายย่อย โดยกองทรสัต ์AIMCG จะเขา้

เป็นคู่สญัญากบัผูเ้ช่าพืน้ท่ีโดยตรง 
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สัญญาเช่าพืน้ท่ีประเภทท่ี 2 ไดแ้ก่ การใหเ้ช่าพืน้ท่ีในส่วนพืน้ท่ีเช่ากลับแก่อุดรพลาซ่าซึ่งเป็นเจา้ของ

ทรพัยสิ์นเดิม อาทิ พืน้ท่ีเช่ารา้นคา้ขนาดเล็ก พืน้ท่ีเช่าท่ีมีสญัญาเช่าระยะสัน้ (ไม่เกนิ 1 ปี) หรือพืน้ท่ีท่ีดาํเนินการหารายได้

หรือให้เช่าเป็นรายวันประเภทลานกิจกรรมเพ่ือการประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขาย ตลาดนัด ศูนย์อาหาร 

รา้นอาหารและเคร่ืองดื่ม ท่ีมีการเปล่ียนแปลงของสญัญาเช่าอย่างรวดเรว็ โดยสญัญาเช่าสาํหรบัพืน้ท่ีเช่ากลบัดงักล่าวจะ

มีระยะเวลา 3 ปีนบัตัง้แต่วนัท่ีกองทรสัต ์AIMCG เขา้ลงทนุในทรพัยสิ์นหลกัครัง้แรก และใหสิ้ทธิกองทรสัต ์AIMCG ในการ

เรียกใหคู้่สญัญาต่ออายสุญัญาต่อไปอีกจนสิน้สดุระยะเวลาการลงทุนในโครงการ ยดูี ทาวน ์(“สัญญาเช่าพืน้ทีโ่ครงการ 

ยูดี ทาวน”์) และ 

สญัญาเช่าพืน้ท่ีประเภทท่ี 3 ไดแ้ก่ การใหเ้ช่าพืน้ท่ีในส่วนท่ีไม่มีผูเ้ช่า ณ วนัท่ีกองทรสัต ์AIMCG ลงทนุ

ในทรพัยสิ์นหลกัครัง้แรกใหแ้ก่อดุรพลาซ่า เป็นระยะเวลา 5 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีกองทรสัต ์AIMCG เขา้ลงทนุในทรพัยสิ์นหลกั

ครัง้แรก ในลกัษณะของสญัญาเช่ามีกาํหนดระยะเวลา 3 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีกองทรสัต ์AIMCG เขา้ลงทนุ และอดุรพลาซ่าให้

คาํมั่นว่าจะต่ออายกุารเช่าอีก 2 ปี (“สัญญาเช่าพืน้ทีต่ามสัญญาตกลงกระทาํการโครงการ ยูดี ทาวน”์) 

นอกจากนี ้ในการลงทุนของกองทรสัต ์AIMCG ในโครงการ ยูดี ทาวน ์อุดรพลาซ่าไดจ้ัดทาํขอ้ตกลง

เก่ียวกบัการลงทนุของกองทรสัต ์AIMCG ในโครงการ ยูดี ทาวนซ์ึ่งประกอบดว้ยขอ้ตกลงเก่ียวกบัมาตรการลดความเส่ียง

ในการสญูเสียรายไดค้่าเช่าและค่าบรกิารของกองทรสัต ์AIMCG (“ข้อตกลงเกี่ยวกับการลงทุนของกองทรัสต ์AIMCG 

ในโครงการ ยูดี ทาวน”์) โดยอุดรพลาซ่าตกลงชาํระค่าเช่าส่วนท่ีขาดจากค่าเช่าท่ีคาดการณใ์หแ้ก่กองทรสัต ์AIMCG 

ตัง้แต่วนัท่ีกองทรสัต ์AIMCG เขา้ลงทุนในโครงการ ยูดี ทาวนจ์นถึงวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2567 (“ค่าเช่าส่วนต่างโครงการ  

ยูดี ทาวน”์) และการท่ีอุดรพลาซ่าตกลงว่า ในระยะเวลา 5 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีกองทรสัต ์AIMCG เขา้ลงทุนในโครงการ ยดูี 

ทาวน ์หากพืน้ท่ีส่วนใดไม่มีผูเ้ช่าพืน้ท่ี อุดรพลาซ่า และ/หรือ บุคคลท่ีอุดรพลาซ่ากาํหนดตกลงจะเช่าพืน้ท่ีดงักล่าวจาก

กองทรสัต ์AIMCG โดยมีระยะเวลาการเช่าสิน้สดุไม่เกินวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2567 โดยการจดัทาํสญัญาเช่ากับกองทรัสต ์

AIMCG เป็นคราว ๆ ไป (รวมเรียกว่า “สัญญาเช่าพืน้ที่ในโครงการ ยูดี ทาวน ์ที่ยังไม่มีผู้เช่าพืน้ที่”) (ทัง้นี ้สญัญาเช่า

พืน้ท่ีโครงการ ยดูี ทาวน ์สญัญาเช่าพืน้ท่ีตามสญัญาตกลงกระทาํการโครงการ ยดูี ทาวน ์และสญัญาเช่าพืน้ท่ีในโครงการ 

ยดูี ทาวน ์ท่ียงัไม่มีผูเ้ช่าพืน้ท่ี รวมเรียกว่า “สัญญาเช่าพืน้ทีแ่ก่อุดรพลาซ่า”)  

ทัง้นี ้มีรายละเอียดปรากฏในหนงัสือเชิญประชมุท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัต ์

สาํหรบัโครงการ ยดูี ทาวน ์สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 เป็นผลใหก้ารประกอบกิจการ

ของรา้นคา้ประเภทต่าง ๆ ในโครงการ ยูดี ทาวน ์ไดร้บัผลกระทบจากการถูกสั่งปิดสถานท่ีหรือการจาํกัดเวลาการเปิด

ใหบ้รกิารตามประกาศและมาตรการของภาครฐัท่ีเก่ียวขอ้งในช่วงระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษายน 2563 เป็นตน้มา โดยมี

รายละเอียดมาตรการภาครฐัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปิดสถานท่ีหรือการจาํกดัเวลาการเปิดใหบ้รกิาร ปรากฏในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 

ท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตพ์รอ้มหนงัสือเชิญประชมุ 

นอกจากนี ้เมื่อมีการผ่อนคลายให้สามารถเปิดดาํเนินกิจการได ้ ผู้จัดการกองทรัสตแ์ละผู้บริหาร

อสงัหาริมทรพัยท่ี์ไดร้บัการแต่งตัง้จากผูจ้ดัการกองทรสัต ์ตอ้งดาํเนินการเพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรการทางสาธารณสขุต่าง ๆ  
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ซึ่งรวมถึงมาตรการในการเวน้ระยะห่างทางสงัคม ประกอบกบัพฤติกรรมผูใ้ชบ้รกิารภายใตส้ถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ

โรคโควิด-19 จึงมีจาํนวนผูใ้ชบ้ริการในโครงการ ยูดี ทาวนล์ดลง ส่งผลใหก้องทรสัตไ์ดร้บัรายไดท่ี้ลดลง ทั้งในส่วนของ

สัญญาเช่าพืน้ท่ีประเภทท่ี 1 ซึ่งกองทรัสตใ์ห้เช่าช่วงโดยตรงแก่ผู้เช่ารายย่อย และในส่วนของสัญญาเช่าพืน้ท่ีแก่อุดร

พลาซ่า โดยอุดรพลาซ่าตอ้งรบัภาระเพ่ิมเติมจากค่าเช่าท่ีตอ้งชาํระใหแ้ก่กองทรสัต ์AIMCG เน่ืองจากอุดรพลาซ่าไดน้าํ

พืน้ท่ีบางส่วนท่ีอุดรพลาซ่าเช่าช่วงจากกองทรสัต ์AIMCG ไปจดัหาประโยชนโ์ดยการใหเ้ช่าช่วงพืน้ท่ีดงักล่าวแก่ผูเ้ช่าราย

ย่อย อุดรพลาซ่าจึงตอ้งรบัภาระค่าเช่าเพ่ิมเติมจากการท่ีผูเ้ช่ารายย่อยบางรายขอลดค่าเช่า และ/หรือ เลิกเช่าหรือยุติ

กิจการ ในขณะท่ีอดุรพลาซ่ายงัคงตอ้งชาํระคา่เช่าใหก้องทรสัต ์AIMCG ในอตัราค่าเช่าตามท่ีกาํหนดในสญัญา นอกจากนี ้

สาํหรบัค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวน ์อุดรพลาซ่ายงัคงตอ้งชดเชยใหแ้ก่กองทรสัต ์AIMCG โดยการชาํระเงินส่วนท่ี

ขาดจากค่าเช่าท่ีคาดการณ์ซึ่งมีจํานวนมากขึน้แปรผันตามจํานวนผู้เช่ารายย่อยท่ีขอลดค่าเช่า และ/หรือ มีความ

จาํเป็นตอ้งเลิกเช่าหรือยุติกิจการ ภาระดังกล่าวจึงส่งผลต่อความสามารถของอุดรพลาซ่าในการชาํระค่าเช่าและค่าเช่า

ส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวนใ์หแ้ก่กองทรสัต ์AIMCG โดยอุดรพลาซ่าไม่สามารถชาํระค่าเช่าและค่าเช่าส่วนต่างโครงการ  

ยูดี ทาวนไ์ดค้รบถว้นตามสญัญาในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมา รวมถึงค่าเช่าและค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวนส์าํหรบั

ระยะเวลาในอนาคต เน่ืองจากผลกระทบต่อเน่ืองจากวิกฤตการณโ์รคโควิด-19 โดยหนีค้่าเช่าและค่าเช่าส่วนต่างโครงการ 

ยูดี ทาวนท่ี์คา้งชาํระของอุดรพลาซ่าตามสัญญาเช่าพืน้ท่ีแก่อุดรพลาซ่า และขอ้ตกลงเก่ียวกับการลงทุนของกองทรสัต ์

AIMCG ในโครงการ ยดูี ทาวน ์จนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีเป็นจาํนวน 78,962,723.19 บาท (เจ็ดสิบแปดลา้นเกา้แสน

หกหมื่นสองพนัเจ็ดรอ้ยยี่สิบสามบาทสิบเกา้สตางค)์ 

ทัง้นี ้ตัง้แต่ปี 2563 เป็นตน้มา ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดด้าํเนินการติดตามทวงถามใหอุ้ดรพลาซ่าชาํระค่า

เช่าและค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยดูี ทาวนท่ี์คา้งชาํระมาโดยตลอด จนกระทั่งอดุรพลาซ่าไดม้ีหนงัสือลงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์

2565 เร่ือง ขอ้เสนอเก่ียวกับการชาํระค่าเช่าโครงการ ยูดี ทาวน ์ ถึงผูจ้ัดการกองทรสัต ์เพ่ือ 1) แจง้ความประสงคข์อให้

กองทรัสต  ์AIMCG ลดยอดหนีค้งคา้งโดยการปลดหนีบ้างส่วนให้แก่อุดรพลาซ่า และ 2) แจ้งความประสงคข์อเสนอ

แผนการชาํระหนีค้งคา้งของโครงการ ยูดี ทาวน ์รวมถึงค่าเช่าและค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวนส์าํหรบัระยะเวลาใน

อนาคต (“ข้อเสนอของอุดรพลาซ่า”) โดยมีรายละเอียดตามวาระท่ี 5.1 และวาระท่ี 5.2 

ในการนี ้อุดรพลาซ่าขอใหผู้จ้ดัการกองทรสัตน์าํเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ยกพิจารณาอนมุตัิ 

โดยแบ่งเป็นวาระท่ี 5.1 สาํหรบัการเสนอใหพิ้จารณาอนุมตัิขอ้เสนอเก่ียวกับส่วนลดหนีค้งคา้งโครงการ ยูดี ทาวน ์และ

วาระท่ี 5.2 สาํหรบัการเสนอใหพิ้จารณาอนมุตัิขอ้เสนอเก่ียวกบัการชาํระค่าเชา่และค่าเชา่ส่วนต่างโครงการ ยดูี ทาวน ์โดย

ท่ีการลงมติในวาระท่ี 5.2 เป็นเงื่อนไขของวาระท่ี 5.1 กล่าวคือ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะดาํเนินการตามขอ้เสนอเก่ียวกับลด

ยอดหนีค้งคา้งโดยการปลดหนีบ้างส่วนในกรณีท่ีไดร้ับอนุมัติตามมติของท่ีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสตใ์นวาระท่ี 5.1 นี ้ก็

ต่อเมื่อท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตอ์นุมตัิการดาํเนินการตามขอ้เสนอเก่ียวกบัการชาํระค่าเช่าโครงการ ยูดี ทาวนใ์นวาระท่ี 

5.2 เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ และหากเร่ืองตามวาระท่ี 5.2 ไม่ไดร้บัการอนมุตัิจากท่ีประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต ์ใหถื้อว่าวาระท่ี 5.1 

ซึ่งไดร้บัการอนุมัติโดยท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ปก่อนหนา้นั้นถูกยกเลิก แต่ในกรณีท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตม์ีมติไม่

อนมุตัิในวาระท่ี 5.1 จะไม่ส่งผลกระทบทาํใหว้าระท่ี 5.2 ถกูยกเลิกดว้ยแต่อย่างใด ทัง้นี ้มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้
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วาระที ่5.1 พิจารณาอนุมัติขอ้เสนอเกี่ยวกับส่วนลดหนีค้งค้างโครงการ ยูดี ทาวน ์

สืบเน่ืองจากขอ้เท็จจริงและเหตผุลตามขา้งตน้ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ึงขอเสนอวาระท่ี 5.1 ใหท่ี้ประชุมผู้

ถือหน่วยทรัสตพิ์จารณาอนุมัติข้อเสนอเก่ียวกับการลดยอดหนีค้งคา้งโดยการปลดหนีบ้างส่วนตามขอ้เสนอของอุดร

พลาซ่า โดยมีรายละเอียดขอ้เสนอท่ีเป็นสาระสาํคญัสรุปไดด้งันี ้

ข้อเสนอของอุดรพลาซ่า ในส่วนทีเ่กี่ยวกับส่วนลดหนีค้งค้างโครงการ ยูดี ทาวน ์

สาํหรบัหนีค้งคา้งจาํนวน 78,962,723.19 บาท (เจ็ดสิบแปดลา้นเกา้แสนหกหมื่นสองพนัเจ็ดรอ้ยยี่สิบ

สามบาทสิบเกา้สตางค)์ (“หนี้คงค้างของอุดรพลาซ่า”) อุดรพลาซ่าเสนอขอใหก้องทรสัต ์AIMCG ลดยอดหนีด้งักล่าว

โดยการปลดหนีใ้หแ้ก่อุดรพลาซ่า เป็นเงินจาํนวน 44,922,664 บาท (ส่ีสิบส่ีลา้นเกา้แสนสองหมื่นสองพนัหกรอ้ยหกสิบส่ี

บาทถว้น) (“ส่วนลดหนี้คงค้าง”) ต่อเมื่ออุดรพลาซ่าไดด้าํเนินการชาํระหนีค้งคา้งของอุดรพลาซ่า ตามขอ้ 1) และค่าเช่า

และค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวนต์ามขอ้ 2) ของขอ้เสนอของอุดรพลาซ่าตามท่ีจะเสนอในวาระท่ี 5.2 อย่างถูกตอ้ง

ครบถว้นแลว้ และกองทรสัต ์AIMCG ไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่าอดุรพลาซ่าไดป้ฏิบตัิหนา้ท่ีตามขอ้เสนอของอดุรพลาซ่าอย่าง

ถกูตอ้งครบถว้น  

ในการนี ้อุดรพลาซ่าตกลงรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายอันเก่ียวเน่ืองกับการดาํเนินการตามขอ้เสนอของอุดร

พลาซ่าในส่วนท่ีเก่ียวกบัส่วนลดหนีค้งคา้งโครงการ ยดูี ทาวน ์ไม่ว่าผูถื้อหน่วยทรสัตม์ีมติอนมุตัิการดาํเนินการต่าง ๆ ตาม

ขอ้เสนอของอดุรพลาซ่าในส่วนท่ีเก่ียวกบัส่วนลดหนีค้งคา้งโครงการ ยดูี ทาวน ์หรือไม่ 

ทัง้นี ้หลงัจากไดร้บัหนงัสือขา้งตน้จากอดุรพลาซ่า ผูจ้ดัการกองทรสัตย์งัไดเ้ขา้เจรจากบัอดุรพลาซ่าอีก

หลายคราวเพ่ือใหพิ้จารณาขอ้เสนอของอุดรพลาซ่าในส่วนท่ีเก่ียวกับส่วนลดหนีค้งคา้งโครงการ ยูดี ทาวนอ์ย่างถ่ีถว้นอีก

ครัง้ รวมถึงพิจารณาทางเลือกอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมโดยคาํนึงถึงเสถียรภาพของผลการดาํเนินงานของกองทรสัต ์AIMCG ในระยะ

ยาวรวมถึงผลประโยชนข์องผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ป็นสาํคญั เพ่ือไม่ใหก้ระทบต่อผลประโยชนข์องผูถื้อหน่วยทรสัตห์รือกระทบ

ต่อผลประโยชนข์องผูถื้อหน่วยทรสัตน์อ้ยท่ีสดุ และในระหว่างท่ียงัไม่ไดข้อ้สรุปเก่ียวกบัการอนมุตัิขอ้เสนอของอดุรพลาซ่า

ในส่วนท่ีเก่ียวกับส่วนลดหนีค้งคา้งโครงการ ยูดี ทาวน ์ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดม้ีการทวงถามใหอ้ดุรพลาซ่าชาํระค่าเช่าและ

ค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวนม์าตามปกติ ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยทรสัตม์ีมติอนุมตัิขอ้เสนอเก่ียวกับส่วนลดหนีค้ง

คา้งโครงการ ยดูี ทาวน ์ภายใตเ้งื่อนไขตามขอ้เสนอของอดุรพลาซา่ กองทรสัต ์AIMCG จะดาํเนินการจดัทาํบนัทึกขอ้ตกลง

เก่ียวกับการชาํระค่าเช่าโครงการ ยูดี ทาวน ์และหนังสือผ่อนผันการชาํระค่าเช่าโครงการ ยูดี ทาวน ์(“บันทึกข้อตกลง

และหนังสือผ่อนผันของโครงการ ยูดี ทาวน”์) 

ลาํดับต่อไป ท่ีปรึกษาทางการเงินไดใ้หค้วามเห็นในวาระท่ี 5.1 โดยคุณวุฒิชยั ธรรมสาโรช ท่ีปรึกษา

ทางการเงิน พิจารณาจากความเป็นไปได ้3 กรณี ไดแ้ก่ 1) กรณีท่ีผูถื้อหน่วยทรสัตม์ีมติไม่อนุมตัิขอ้เสนอของอุดรพลาซ่า

ทัง้สองวาระ 2) กรณีท่ีผูถื้อหน่วยทรสัตม์ีมติอนมุตัิวาระท่ี 5.2 แต่ไม่อนมุตัิวาระท่ี 5.1 3) กรณีท่ีผูถื้อหน่วยทรสัตม์ีมติอนมุตัิ

ขอ้เสนอของอดุรพลาซ่าทัง้สองวาระ 
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ทัง้นี ้จากผลการวิเคราะหข์องท่ีปรกึษาทางการเงิน  

1. ในกรณีแรกท่ีหากผู้ถือหน่วยทรสัตม์ีมติไม่อนุมัติข้อเสนอของอุดรพลาซ่าทั้งสองวาระ จะ

ส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาํไรต่อหน่วยประมาณ 0.699 บาท ตามผลการวิเคราะหม์ลูค่ารายไดจ้ากการปรบัโครงสรา้งหนี ้

และประมาณ 0.650 บาท ตามผลการวเิคราะหม์ลูค่ารายไดปั้จจบุนัสทุธิ (NPV) 

เมื่อพิจารณาโดยละเอียด จากการวิเคราะหส์มมติฐานกรณีท่ี 1 หากผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ม่อนมุตัิการปรบั

โครงสรา้งหนีใ้หก้ับอุดรพลาซ่า ทั้ง 2 วาระเมื่อสัญญาเช่าพืน้ท่ีในโครงการ ยูดี ทาวน ์ท่ียังไม่มีผูเ้ช่าพืน้ท่ีและขอ้ตกลง

เก่ียวกบัการลงทนุของกองทรสัต ์AIMCG ในโครงการ ยดูี ทาวน ์สิน้สดุ ในเดือนมิถนุายน 2567 ท่ีปรกึษาทางการเงนิคาด

ว่า อดุรพลาซ่าจะมีหนีสิ้นคงคา้งกบักองทรสัต ์อยู่ประมาณ 280.52 ลา้นบาท ซึ่งหนีสิ้นดงักล่าวท่ีปรกึษาทางการเงินยงัไม่

มีขอ้มลูเพียงพอถึงแหล่งเงินทุนท่ีอุดรพลาซ่าจะสามารถนาํมาชาํระเงินจาํนวนดงักล่าวได ้ซึ่งหากอุดรพลาซ่าไม่สามารถ

เขา้ถึงแหล่งเงินทุนดงักล่าวในอนาคต อาจส่งผลใหผู้จ้ดัการกองทรสัต ์และ/หรือ ทรสัตี ในฐานะตวัแทนผูถื้อหน่วยทรสัต์

ตอ้งเขา้สู่ขอ้พิพาททางกฎหมายกบัอดุรพลาซ่า 

ทั้งนี ้ ผลกระทบต่อเงินปันส่วนแบ่งกาํไรต่อหน่วย ในกรณีท่ี 1 ไม่ได้คาํนึงถึงค่าเสียหายทั้งหมดท่ี

กองทรสัตอ์าจจะไดร้บัเพ่ิมเติมหลงัจากสิน้สดุกระบวนการทางกฎหมายในการฟ้องรอ้งท่ีเก่ียวขอ้งกับยอดหนีค้งคา้งท่ีอุดร

พลาซ่าจะตอ้งชาํระใหก้ับกองทรสัต ์เน่ืองจากท่ีปรึกษาทางการเงินไม่สามารถประมาณการจาํนวนเงินท่ีเก่ียวข้องกับ

กระบวนการทางกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นยอดหนีค้งคา้งท่ีกองทรัสตจ์ะไดร้ับหลังจากสิน้สุดกระบวนการทางกฎหมาย 

ค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวกับท่ีปรึกษาทางกฎหมาย และระยะเวลาตามกระบวนการทางกฎหมาย ในการนี ้หากอุดรพลาซ่าใช้

ขอ้มลูประมาณการเช่นเดียวกบัท่ีปรกึษาทางการเงิน และหากอดุรพลาซ่าไม่สามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทนุจาํนวนดงักล่าวได ้

อาจส่งผลอย่างมีนยัสาํคญัต่อการเป็นผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยข์องอุดรพลาซ่า และอาจส่งผลต่อความสามารถในการหา

รายไดข้องโครงการ ยดูี ทาวน ์

2. ในกรณีท่ี 2 จากผลการวิเคราะหข์องท่ีปรกึษาทางการเงิน หากผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ม่อนมุัติการ

เขา้ทาํ รายการปรบัโครงสรา้งหนีก้ับอุดรพลาซ่าในวาระท่ี 5.1 แต่อนุมตัิวาระท่ี 5.2 จะส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาํไรต่อ

หน่วยประมาณ 0.108 บาท ตามผลการวิเคราะหม์ลูค่ารายไดจ้ากการปรบัโครงสรา้งหนี ้และประมาณ 0.181 บาท ตาม

ผลการวิเคราะหม์ลูคา่รายไดปั้จจบุนัสทุธิ (NPV) 

จากการวิเคราะหส์มมติฐานกรณีท่ี 2 จะเห็นไดว้่าหากผูถื้อหน่วยทรสัตอ์นุมัติการปรบัโครงสรา้งหนี้

ใหก้บัอดุรพลาซ่าเพียงวาระท่ี 5.2 ท่ีปรกึษาทางการเงินคาดว่า อดุรพลาซ่าจะมีหนีสิ้นคงคา้งและท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตกับ

กองทรสัต ์อยู่ประมาณ 280.52 ลา้นบาท ซึ่งจะถกูทยอยชาํระคืนตามแผนการปรบัโครงสรา้งหนี ้

ทัง้นี ้จากสมมติฐานกรณีท่ี 2 อุดรพลาซ่า จะมีภาระหนา้ท่ีในการชาํระเงินใหก้บักองทรสัต ์ในช่วงตน้ปี 

2568 ถึงประมาณเดือนละ 17.81 ลา้นบาทต่อเดือน ซึ่งสูงกว่าอัตราปกติท่ีอุดรพลาซ่าจะตอ้งชาํระใหก้ับกองทรัสต ์ ท่ี

ประมาณเดือนละ 2.15 – 13.62 ลา้นบาทต่อเดือน 
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ทัง้นี ้หากอุดรพลาซ่าสามารถบริหารโครงการไดต้ามท่ีไดต้ามสมมติฐานกรณีท่ี 2 อุดรพลาซ่าอาจตอ้ง

ใชเ้งินทุนจากแหล่งเงินทุนท่ีไม่เก่ียวกับโครงการ ยูดี ทาวน ์ประมาณ 280.52 ลา้นบาท อย่างไรก็ดี หากในอนาคตความ

ตอ้งการพืน้ท่ีคา้ปลีกใหเ้ช่ามีการเปล่ียนแปลงลดลงอย่างมีนยัสาํคญั หรือเปล่ียนแปลงจากสมมติฐานท่ีท่ีปรกึษาทางการ

เงินตัง้ไว ้อาจทาํใหอ้ดุรพลาซ่า ไม่สามารถชาํระค่าเช่า หรือไม่ตอ้งการชาํระค่าเช่า ตามสญัญาปรบัโครงสรา้งหนีไ้ด ้

3. สาํหรับกรณีท่ี 3 หากผู้ถือหน่วยทรัสตอ์นุมัติการเขา้ทาํรายการปรับโครงสรา้งหนีก้ับอุดร

พลาซ่า ทั้งในวาระท่ี 5.1 และวาระท่ี 5.2 จะส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาํไรต่อหน่วยประมาณ 0.202 บาท ตามผลการ

วิเคราะหม์ลูค่ารายไดจ้ากการปรบัโครงสรา้งหนี ้และประมาณ 0.256 บาท ตามผลการวิเคราะหม์ลูค่ารายไดปั้จจุบนัสทุธิ 

(NPV) 

จากการวิเคราะหส์มมติฐานกรณีท่ี 3 จะเห็นไดว้่าหากผูถื้อหน่วยทรสัตอ์นุมัติการปรบัโครงสรา้งหนี้

ใหก้ับอุดรพลาซ่าทั้ง 2 วาระ ท่ีปรึกษาทางการเงินคาดว่า อุดรพลาซ่าจะมีหนีสิ้นคงคา้งและท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตกับ

กองทรสัตอ์ยู่ประมาณ 235.59 ลา้นบาท ซึ่งจะถูกทยอยชาํระคืนตามแผนการปรบัโครงสรา้งหนี ้อย่างไรก็ดี การลดหนี้

ใหก้ับ อุดรพลาซ่า อาจทาํใหก้องทรสัตม์ีผลขาดทุนเพ่ิมขึน้ 44.92 ลา้นบาท (โดยท่ีปรกึษาทางการเงินเพียงประมาณการ

ผลท่ีอาจจะเกิดขึน้จากการเขา้ทาํรายการปรบัโครงสรา้งหนีซ้ึ่งอาจไม่ตรงกับงบการเงินท่ีตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของ

กองทรสัต)์ 

ทัง้นี ้หากอุดรพลาซ่าสามารถบริหารโครงการไดต้ามท่ีไดต้ามสมมติฐานกรณีท่ี 3 อุดรพลาซ่าอาจตอ้ง

ใชเ้งินทุนจากแหล่งเงินทุนท่ีไม่เก่ียวกับโครงการ ยูดี ทาวน ์ประมาณ 235.59 ลา้นบาท อย่างไรก็ดี หากในอนาคตความ

ตอ้งการพืน้ท่ีคา้ปลีกใหเ้ช่ามีการเปล่ียนแปลงลดลงอย่างมีนยัสาํคญั หรือเปล่ียนแปลงจากสมมติฐานท่ีท่ีปรกึษาทางการ

เงินตัง้ไว ้อาจทาํใหอ้ดุรพลาซ่าไม่สามารถชาํระค่าเช่า หรือไม่ตอ้งการชาํระค่าเช่าตามสญัญาปรบัโครงสรา้งหนีไ้ด ้

จากการวิเคราะหข์องท่ีปรกึษาทางการเงินเก่ียวกบัความเป็นไปไดแ้ละผลกระทบของการเขา้ทาํรายการ 

ท่ี ปรึกษาทางการเงินพบว่าการปรบัโครงสรา้งหนีใ้นครัง้นี ้ถือเป็น การทาํใหเ้กิดขอ้สรุปท่ีเป็นขอ้ตกลงกันทางกฎหมาย 

เพ่ือเป็นแนวทางใหอุ้ดรพลาซ่าไดป้ฏิบตัิเพ่ือรกัษาสมดลุทัง้ในดา้นการแกปั้ญหาภาระหนีค้งคา้งจากขอ้ตกลงกระทาํการ 

และการดาํเนินธุรกิจในแต่ละโครงการต่อไป รวมทัง้จะช่วยใหก้ารวางแผนการทาํงานและการติดตามหนีข้องกองทรสัต ์มี

ความชดัเจนและมีประสิทธิภาพสูงขึน้ และยังเป็นการรกัษาความสัมพันธ์อนัดีในการร่วมช่วยกันแกปั้ญหาจากวิกฤติท่ี

เกิดขึน้ในครัง้นี ้

ทั้งนี ้ ความเส่ียงหลักหากกองทรัสต์เข้าทํารายการปรับโครงสร้างหนี้กับผู้เช่าหลักน่าจะอยู่ ท่ี

ความสามารถในการเขา้ถึงแหล่งเงินทนุอ่ืนท่ีมิใช่รายไดจ้ากการบริหารทรพัยสิ์นในโครงการ ประกอบกับความไม่แน่นอน

ในหลายดา้น ทัง้จากผลกระทบของ COVID-19 และความสามารถในการหารายไดข้องผูเ้ช่าหลกั การตอบรบัหรือปฏิเสธ

ขอ้เสนอตามแผนการปรบัโครงสรา้งหนีใ้นครัง้นี ้ยงัมีความเส่ียงท่ีผูถื้อหน่วยทรสัตค์วรตอ้งพิจารณาอย่างละเอียดเน่ืองจาก

ความเส่ียงดงักล่าวอาจส่งผลถึงผลประกอบการในอนาคตของกองทรสัต ์ทัง้นี ้การตดัสินใจลงคะแนนเสียงอนุมตัิในการ

ดาํเนินการตามแผนการปรบัโครงสรา้งหนี ้ขึน้อยู่กับดลุพินิจของผูถื้อหน่วยทรสัต ์โดยผูถื้อหน่วยทรสัตค์วรศกึษาขอ้มลูใน
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เอกสารต่างๆ ท่ีแนบมากับหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถื้อหน่วยทรสัตปี์ 2565 ในครัง้นีด้ว้ยเพ่ือใชใ้นการประกอบการ

พิจารณาตดัสินใจลงมติไดอ้ย่างเหมาะสม 

คุณธนาเดช ชีแ้จงเพ่ิมเติมว่า ในวาระท่ี 5.1 นี ้เป็นการพิจารณาอนุมตัิขอ้เสนอเก่ียวกบัส่วนลดหนีค้ง

คา้งโครงการ ยูดี ทาวน ์ซึ่งเป็นอิสระจากวาระท่ี 5.2 ซึ่งเป็นการพิจารณาอนุมตัิขอ้เสนอเก่ียวกับการชาํระค่าเช่าโครงการ 

ยูดี ทาวน ์ทั้งนี ้สาํหรบัวาระท่ี 5.1 นับแต่สถานการณโ์รค COVID-19 จนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 อุดรพลาซ่ามีหนีค้ง

คา้งต่อกองทรสัตป์ระมาณ 79 ลา้นบาท โดยอดุรพลาซ่ามีขอ้เสนอใหก้องทรสัตล์ดหนีค้งคา้งใหอุ้ดรพลาซ่าประมาณ 45 

ลา้นบาทอนัเกดิจากการท่ีโครงการ ยูดี ทาวนไ์มส่ามารถเปิดดาํเนินการไดใ้นสถานการณโ์รค COVID-19 โดยมีเงื่อนไขใน

การลดหนีค้งคา้งคือ กองทรสัตจ์ะลดหนีค้งคา้งดงักล่าว ต่อเมื่ออุดรพลาซ่าไดด้าํเนินการชาํระหนีค้งคา้งของอุดรพลาซ่า 

และค่าเช่าและค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวนต์ามข้อเสนอของอุดรพลาซ่าท่ีจะเสนอในวาระท่ี 5.2 อย่างถูกตอ้ง

ครบถว้นแลว้ อย่างไรก็ตาม หากอุดรพลาซ่าไม่สามารถดาํเนินการตามขอ้เสนอในวาระท่ี 5.1 และ 5.2 ไดอ้ย่างถูกตอ้ง

ครบถว้น กองทรสัตจ์ะยงัมีสิทธิในการเรียกรบัชาํระหนีค้งคา้งของอุดรพลาซ่าท่ียงัไม่ไดช้าํระ ซึ่งรวมถึงส่วนลดหนีค้งคา้ง

ทัง้หมดไดท้นัที และมีสิทธิในการดาํเนินการทางกฎหมายเพ่ือเรียกรบัชาํระหนีด้งักล่าว  

ทั้งนี ้คุณธนาเดช ชีแ้จงเก่ียวกับเงื่อนไขการลงมติในวาระท่ี 5.1 นีว้่า การลงมติในวาระท่ี 5.2 ท่ีจะ

นาํเสนอเพ่ือขออนมุตัิในลาํดบัถดัไป เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งและเป็นเงื่อนไขของวาระท่ี 5.1 นี ้กล่าวคือ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะ

ดาํเนินการตามขอ้เสนอเก่ียวกับส่วนลดหนีค้งคา้งในโครงการ ยูดี ทาวนใ์นกรณีท่ีไดร้บัอนุมัติตามมติของท่ีประชุมผูถื้อ

หน่วยทรสัตใ์นวาระท่ี 5.1 นี ้ก็ต่อเมื่อท่ีประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตอ์นุมตัิการดาํเนินการตามขอ้เสนอเก่ียวกบัการชาํระค่าเช่า

โครงการ ยูดี ทาวนใ์นวาระท่ี 5.2 เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ และหากเร่ืองตามวาระท่ี 5.2 ไม่ไดร้บัการอนุมตัิจากท่ีประชุมผูถื้อ

หน่วยทรสัต ์ใหถื้อว่าวาระท่ี 5.1 ซึ่งไดร้บัการอนุมตัิโดยท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ปก่อนหนา้นั้นถูกยกเลิก แต่ในกรณีท่ี

ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตม์ีมติไม่อนมุตัิในวาระท่ี 5.1 นี ้จะไม่ส่งผลกระทบทาํใหว้าระท่ี 5.2 ถกูยกเลิกดว้ยแต่อย่างใด 

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์ไดพิ้จารณาขอ้เสนอของอดุรพลาซ่าในส่วนท่ีเก่ียวกบัส่วนลดหนีค้งคา้งโครงการ ยดูี 

ทาวน ์ประกอบกับขอ้กาํหนดและเงื่อนไขตามสัญญาเช่าพืน้ท่ีแก่อุดรพลาซ่า ขอ้ตกลงเก่ียวกับการลงทุนของกองทรสัต ์

AIMCG ในโครงการ ยดูี ทาวน ์ตลอดจนสญัญาโครงการ ยดูี ทาวนอ่ื์น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง แลว้เห็นว่าขอ้เสนอของอดุรพลาซา่ใน

ส่วนท่ีเก่ียวกับส่วนลดหนีค้งคา้งโครงการ ยูดี ทาวน์ดังกล่าวเป็นการดาํเนินการท่ีมีนัยสาํคัญ ทั้งในดา้นการจัดการ

กองทรสัต ์การดาํเนินธุรกิจ รวมถึงผลตอบแทนของกองทรสัต ์และเห็นว่าเป็นเร่ืองท่ีผูถื้อหน่วยทรสัตค์วรเป็นผูพิ้จารณา

ตดัสินแนวทางท่ีจะเป็นประโยชนส์งูสดุต่อผูถื้อหน่วยทรสัตเ์อง ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ึงพิจารณาเห็นควรใหน้าํขอ้เสนอของ

อุดรพลาซ่าในส่วนท่ีเก่ียวกับส่วนลดหนีค้งคา้งโครงการ ยูดี ทาวน์ เสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสตข์องกองทรสัต ์

AIMCG เพ่ือพิจารณาอนุมัติเก่ียวกับการดาํเนินการตามข้อเสนอของอุดรพลาซ่าในส่วนท่ีเก่ียวกับส่วนลดหนีค้งคา้ง

โครงการ ยูดี ทาวนด์ังกล่าว โดยผูจ้ัดการกองทรสัตไ์ดใ้หค้วามเห็นเก่ียวกับผลท่ีอาจเกิดขึน้ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยทรัสต์

พิจารณาอนุมตัิหรือไม่อนุมตัิขอ้เสนอเก่ียวกับส่วนลดหนีค้งคา้งโครงการ ยูดี ทาวน ์ตามขอ้เสนอของอุดรพลาซ่า โดยมี

รายละเอียดปรากฏในหนงัสือเชิญประชมุท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ลว้ นอกจากนี ้เพ่ือรกัษาผลประโยชนข์องผูถื้อ
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หน่วยทรสัตแ์ละกองทรสัต ์AIMCG ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์AIMCG 

พิจารณาอนมุตัิมอบอาํนาจใหผู้จ้ดัการกองทรสัต ์และ/หรือ ทรสัตีเป็นผูม้ีอาํนาจในการดาํเนินการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งดงันี ้

1) เจรจา จดัทาํ ลงนาม ส่งมอบ ขอความยินยอม และ/หรือ แกไ้ขเปล่ียนแปลงรายละเอียดหรือ

เงื่อนไขของสญัญา บนัทึกขอ้ตกลง หนงัสือ เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงบนัทึกขอ้ตกลงและหนงัสือผ่อนผนั

ของโครงการ ยูดี ทาวน ์และกาํหนดรูปแบบการดาํเนินการ เพ่ือใหส้อดคลอ้งและใหอ้ยู่ภายใตก้รอบท่ีผูถื้อหน่วยทรสัต์

อนุมัติเก่ียวกับขอ้เสนอของอุดรพลาซ่า รวมทั้งดาํเนินการติดต่อกบัสาํนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

หน่วยงานราชการหรือองคก์รของรฐั หรือบคุคลใด ๆ เพ่ือการดงักล่าว เป็นตน้ และ 

2) ดาํเนินการอ่ืนใดอันจาํเป็นหรือเก่ียวเน่ืองกับการดังกล่าวขา้งต้นทุกประการเพ่ือให้การ

ดาํเนินการดงักล่าวประสบผลสาํเร็จ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรือ ถอดถอนผูร้บัมอบอาํนาจช่วงในการดาํเนินการดงักล่าว

ขา้งตน้ เพ่ือใหก้ารดาํเนินการดงักล่าวประสบผลสาํเรจ็ 

เพ่ือประกอบการพิจารณาอนมุตักิารทาํรายการในวาระนี ้คณุธนาเดช ไดเ้รียนเชิญ คณุทิพาพรรณ ภทัร

วิกรม Executive Director บริษัทหลักทรพัยจ์ดัการกองทุนไทยพาณิชย ์จาํกัด ในฐานะทรสัตีของกองทรสัต ์AIMCG ให้

ความเห็นในฐานะทรสัตีเพ่ือประกอบการพิจารณา 

คุณทิพาพรรณใหค้วามเห็นว่า สาํหรบัในวาระท่ี 5.1 ทรสัตีพิจารณาแลว้มีความเห็นว่าการเสนอใหท่ี้

ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตพิ์จารณาในวาระนีไ้ม่ขดักับสัญญาก่อตัง้ทรสัต ์เกณฑแ์ละกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งจึงเห็นควรใหน้าํ

ขอ้เสนอเก่ียวกับส่วนลดหนีค้งคา้งโครงการ ยูดี ทาวนด์ังกล่าวใหท่ี้ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ดพิ้จารณา ทั้งนี ้ขอใหผู้ถื้อ

หน่วยทรสัตโ์ปรดศึกษาขอ้มูลจากรายงานความเห็นท่ีปรกึษาทางการเงิน และขอ้มลูอ่ืนๆ ซึ่งผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดม้ีการ

เปิดเผยขอ้มูลรายละเอียดตามท่ีปรากฎในหนังสือเชิญประชุมและท่ีไดน้าํเสนอต่อท่ีประชุมในวันนี ้เพ่ือประกอบการ

พิจารณา 

ประธานฯ จึงขอใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตพิ์จารณาอนุมัติขอ้เสนอเก่ียวกับส่วนลดหนีค้งคา้งโครงการ ยูดี 

ทาวน ์โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอ และการมอบอาํนาจใหผู้จ้ัดการกองทรสัต ์และ/หรือ ทรสัตี เป็นผูม้ีอาํนาจในการ

ดาํเนินการต่างๆ ตามท่ีคณุจรสัฤทธิ์และคณุธนาเดชไดเ้สนอต่อท่ีประชมุ 

ประธานฯ สอบถามท่ีประชมุว่ามีขอ้ซกัถามเพ่ิมเติมหรือไม่ โดยมีผูถื้อหน่วยทรสัตส์อบถามดงันี ้

(1) คุณประเสริฐ ศรีวิเชียร ผูถื้อหน่วยทรสัตม์าประชุมดว้ยตนเอง สอบถามว่า กองทรสัตส์ามารถ

พิจารณาใหอุ้ดรพลาซ่าชาํระหนีค้งคา้งของอุดรพลาซ่าดงักล่าวภายหลงัจากท่ีระยะเวลาตามขอ้ตกลงเก่ียวกบัมาตรการ

ลดความเส่ียงในการสญูเสียรายไดค้่าเช่าและค่าบริการของกองทรสัต ์AIMCG สิน้สดุลงไดห้รือไม่ และสอบถามเพ่ิมเติม

ถึงโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ ว่าการท่ีกองทรสัตไ์ดร้บัสิทธิการเช่าเพ่ิมเติมในโครงการ พอรโต ้ชิโน่ เป็นระยะเวลา 5 ปี ซึ่งเริ่มตน้

นบัตัง้แต่วนัท่ีท่ีสญัญาเช่าท่ีดินและอาคารสิน้สดุนัน้ เป็นระยะเวลาท่ีนานไปหรือไม่ 
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คณุจรสัฤทธิ์ ชีแ้จงว่า ตัง้แต่มีสถานการณ ์COVID-19 เกิดขึน้นัน้ ทางผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดม้ีการเจรจา

เก่ียวกับปัญหาดังกล่าวกับอุดรพลาซ่าอย่างต่อเน่ือง โดยยืนยันว่าขอ้เสนอของอุดรพลาซ่าและขอ้เสนอของดี-แลนดท่ี์

นาํเสนอตามมติดงักล่าว เป็นขอ้เสนอท่ีไดร้บัมาจากอุดรพลาซ่าและดี-แลนดโ์ดยตรง และเป็นขอ้เสนอท่ีดีท่ีสดุท่ีไดร้บัมา

นบัแต่มีการเจรจาเกิดขึน้ เมื่อผูจ้ัดการกองทรสัตพิ์จารณาขอ้เสนอดังกล่าวแลว้ จึงเห็นสมควรใหเ้สนอต่อท่ีประชุมผูถื้อ

หน่วยทรสัตพิ์จารณาในวนันี ้

คณุธนาเดช ชีแ้จงเพ่ิมเติมว่า ในกรณีของโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ นัน้ ในการท่ีกองทรสัตไ์ดร้บัสิทธิการเชา่

เพ่ิมเติมในโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ เป็นระยะเวลา 5 ปี เป็นการไดร้บัสิทธิในการสรา้งผลประโยชนใ์หแ้ก่กองทรสัตเ์พ่ิมเติม 

นอกเหนือจากเร่ืองการจ่ายประโยชนต์อบแทนท่ีอาจจะไดร้บั สาํหรบัในปัจจบุนั อาจพิจารณาไดว้่าจะส่งผลดีกบัมลูค่าของ

หน่วยทรสัตใ์นตลาดรอง โดยผูล้งทุนในตลาดรองจะพิจารณาไดว้า่มลูคา่ของหน่วยทรสัต ์AIMCG จะมีมลูค่าเพ่ิมขึน้ตาม

ระยะเวลาการลงทนุท่ียาวขึน้ 

(2) คุณประเสริฐ ศรีวิเชียร สอบถามเพ่ิมเติมว่า หากมีการอนุมัติตามมติท่ีเสนอในวันนี้แล้ว แต่

คู่สญัญาไม่สามารถปฏิบตัิตามสญัญาได ้กองทรสัตจ์ะตอ้งลดหนีใ้หแ้ก่คู่สญัญาต่อไปหรือไม่ และการท่ีมีการลดยอดหนี้

คงคา้งโครงการ ยดูี ทาวน ์กองทรสัตไ์ดป้ระโยชนอ์ย่างไร 

คณุจรสัฤทธิ์ ชีแ้จงว่า ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ดม้ีมติอนมุตัิตามวาระนีแ้ลว้ หากคู่สญัญาไม่สามารถ

ปฏิบัติตามสัญญาได ้กองทรัสตจ์ะยังมีสิทธิเรียกรับชาํระหนีค้งคา้งของอุดรพลาซ่าไดเ้ต็มจาํนวน โดยจะตอ้งมีการ

พิจารณาว่าจะดาํเนินการเรียกรบัชาํระหนีด้งักล่าวโดยการดาํเนินคดีตามกฎหมายหรือโดยวิธีการใดต่อไป หรือหากมีการ

ปรบัแผนการดาํเนินการอย่างไร ผูจ้ัดการกองทรสัตจ์ะตอ้งนาํเสนอแผนการดาํเนินการดังกล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัต์

พิจารณาอนมุตัติ่อไป 

คุณธนาเดช ชีแ้จงเพ่ิมเติมว่า ในส่วนของการพิจารณาอนมุตัิหรือไม่อนุมตัิขอ้เสนอของอุดรพลาซ่า ใน

ส่วนท่ีเก่ียวกับส่วนลดหนีค้งคา้งโครงการ ยูดี ทาวนน์ั้น ขอ้เสนอดงักล่าวเป็นขอ้เสนอท่ีดีท่ีสุดท่ีกองทรสัตไ์ดร้บัจากอุดร

พลาซ่านบัแต่ท่ีไดม้ีการเจรจากนัเกิดขึน้ อย่างไรก็ตาม คณุธนาเดชยืนยนัว่าหากผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ดม้ีมติอนมุตัิตามวาระนี้

แลว้ หากคู่สญัญาไม่สามารถปฏิบตัิตามสญัญาได ้กองทรสัตจ์ะยงัมีสิทธิท่ีจะไดร้บัชาํระหนีค้งคา้งของอดุรพลาซ่า รวมถึง

ค่าเช่าและค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยดูี ทาวน ์จากอุดรพลาซ่าตามสญัญาเช่าพืน้ท่ีแก่อุดรพลาซ่า และขอ้ตกลงเก่ียวกับ

การลงทนุของกองทรสัต ์AIMCG ในโครงการ ยดูี ทาวน ์ไดเ้ต็มจาํนวน 

(3) คุณประเสริฐ ศรีวิเชียร สอบถามเพ่ิมเติมอีกว่า ในกรณีท่ีคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญา จะ

สามารถเลิกกองทรสัตไ์ดห้รือไม ่

คณุธนาเดช ชีแ้จงว่า ในแง่ธุรกิจนัน้ เน่ืองจากโครงการ ยดูี ทาวน ์เป็นหน่ึงในทรพัยสิ์นหลกัท่ีกองทรสัต์

ลงทนุอยู่ หากมีการเลิกกองทรสัตไ์ป จึงอาจส่งผลเสียมากกวา่ผลดี ทัง้นี ้คณุธนาเดชขอใหท่ี้ปรกึษากฎหมายชีแ้จงเพ่ิมเตมิ

ในขอ้คิดเห็นทางกฎหมาย 
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คณุชรนิทร ์สจัจญาณ ท่ีปรกึษากฎหมาย ชีแ้จงเพ่ิมเติมว่า ในแง่กฎหมาย ในกรณีท่ีผูเ้ช่าไม่ปฏิบตัิตาม

สญัญานัน้ ผูใ้หเ้ช่าอาจพิจารณายกเลิกสญัญาเช่าและหาผูเ้ช่ารายใหม่มาทดแทน หรือในกรณีท่ีเห็นว่าการผ่อนผันการ

ชาํระหนีค้งคา้งตามสญัญามีผลดมีากกว่า อาจพิจารณาผ่อนผนัการชาํระหนีค้งคา้งตามสญัญา โดยทัง้สองกรณีดงักล่าว

จะตอ้งไดร้บัมติอนุมตัิจากผูถื้อหน่วยทรสัต ์ทัง้นี ้ในกรณีท่ีพิจารณายกเลิกสญัญาเช่า ผูใ้หเ้ช่าอาจจะตอ้งดาํเนินการตาม

กฎหมาย โดยการฟ้องรอ้งเพ่ือเรียกรอ้งหนีค้งคา้งและค่าเสียหายใหเ้สร็จสิน้ และหากมีการยกเลิกสัญญาเช่าแลว้ อาจ

พิจารณานาํเงินท่ีไดร้บัมาไปใชล้งทนุเพ่ิมเติม หรือในกรณีท่ีพิจารณาการเลิกกองทรสัต ์กระบวนการการเลิกกองทรสัตน์ัน้

สามารถดาํเนินการได ้แต่จะตอ้งไดร้บัมติอนมุตัิจากผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ช่นกนัและดาํเนินการตามท่ีประกาศท่ีเก่ียวขอ้งและ

สญัญาก่อตัง้ทรสัตก์าํหนด โดยจะเป็นมาตรการภายหลงัจากท่ีกระบวนการเรียกรอ้งคา่เสียหายเสรจ็สิน้ ทัง้นี ้กระบวนการ

ทางกฎหมายดังกล่าวนั้น มีระยะเวลาท่ีไม่แน่นอน รวมทั้งจาํนวนค่าเสียหายท่ีไม่แน่นอน โดยไม่สามารถคาดการณไ์ด้

เน่ืองจากเป็นกระบวนการท่ีตอ้งขึน้ตรงต่อคาํพิพากษาของศาล นอกจากนี ้ก่อนท่ีจะนาํเสนอขอ้เสนอต่าง ๆ ดงักล่าวใหผู้้

ถือหน่วยทรสัตพิ์จารณา ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดพิ้จารณาปัจจยัและแนวทางต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งแลว้อย่างถ่ีถว้น 

(4) คณุประเสรฐิ ศรีวิเชียร สอบถามเพ่ิมเติมอีกว่า เป็นไปไดห้รือไม่ท่ีกองทรสัตจ์ะรบัชาํระหนีโ้ดยการ

รบัโอนกรรมสิทธิ์ในทรพัยสิ์นจากอดุรพลาซ่า และ/หรือ ดี-แลนด ์

คณุจรสัฤทธิ์ ชีแ้จงว่า กองทรสัตไ์ม่สามารถรบัชาํระหนีโ้ดยวิธีดงักล่าวได ้เน่ืองจากโครงสรา้งการลงทุน

ของกองทรสัตใ์นโครงการ ยูดี ทาวน ์กล่าวคือ โครงการ ยูดี ทาวน ์เป็นโครงการท่ีอุดรพลาซ่าเช่าท่ีดินซึ่งเป็นท่ีตัง้ของ

โครงการดังกล่าวจากการรถไฟแห่งประเทศไทย อุดรพลาซ่าไม่ใช่เจา้ของกรรมสิทธใ์นท่ีดินท่ีตัง้ของโครงการ ยูดี ทาวน ์

และสาํหรบัโครงการพอรโ์ต ้ชิโน่ แมว้่า ดี-แลนดจ์ะเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิในท่ีดินท่ีตัง้โครงการ แต่ขอ้เสนอท่ีกองทรสัต์

เจรจาและไดร้บัมาจากดี-แลนด ์เป็นขอ้เสนอขอชาํระหนีค้งคา้งของดี-แลนด ์ส่วนหน่ึงโดยการใหก้องทรสัต ์AIMCG เช่า

ท่ีดินและอาคารโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่เป็นระยะเวลา 5 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีสญัญาเช่าท่ีดินและอาคารฉบบัปัจจุบนัสิน้สดุลง 

การปลดหนีค้งคา้งของดี-แลนดส่์วนท่ีเหลือ และการขอผ่อนผนัการชาํระค่าเช่าและค่าเช่าส่วนต่างโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ 

เท่านั้น โดยผูจ้ัดการกองทรสัตไ์ดเ้สนอใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตพิ์จารณาตามขอ้เสนอของดี-แลนดต์ามท่ีไดร้บัมา หากผูถื้อ

หน่วยทรัสต์พิจารณาแล้วไม่เห็นด้วย และมีมติไม่อนุมัติข้อเสนอของดี-แลนดด์ังกล่าว ก็จะเป็นหน้าท่ีของผู้จัดการ

กองทรสัตท่ี์จะดาํเนินการเจรจากบัดี-แลนดต์่อไป 

(5) คุณมรกต ฉายทองคาํ ผูถื้อหน่วยทรสัตม์าประชมุดว้ยตนเอง สอบถามว่า หากผูถื้อหน่วยทรสัตม์ี

มติไม่อนมุตัขิอ้เสนอเก่ียวกบัส่วนลดหนีค้งคา้งโครงการ ยดูี ทาวนใ์นวาระนี ้อดุรพลาซ่าก็ยงัมีหนา้ท่ีในการชาํระหนีค้งคา้ง

ของอดุรพลาซ่าในโครงการ ยดูี ทาวน ์ต่อไปใช่หรือไม่ 

คณุจรสัฤทธิ์ ชีแ้จงว่าอดุรพลาซ่าก็ยงัมีหนา้ท่ีในการชาํระหนีค้งคา้งโครงการ ยดูี ทาวน ์ต่อไป 

ประธานฯ สอบถามท่ีประชุมว่ามีขอ้ซกัถามเพ่ิมเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผูถื้อหน่วยทรสัตส์อบถามเพ่ิมเติม 

ประธานฯ จึงขอใหล้งมติในวาระนี ้
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ประธานฯ ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมว่า การเขา้ทาํรายการดงักล่าวของกองทรสัต ์AIMCG จะตอ้งไดร้บัมติ

อนุมตัิจากท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต ์ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ามติเสียงขา้งมากซึ่งคิดเป็นจาํนวนเกินกว่ากึ่งหน่ึงของ

หน่วยทรสัตท์ัง้หมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์เขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทัง้นี ้การนบัคะแนนเสียงของผูท่ี้มี

สิทธิออกเสียงทัง้หมดในวาระท่ี 5.1 นี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะไม่นบัรวมคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์มีส่วนไดเ้สียเป็น

พิเศษในเร่ืองท่ีมีการขอมติ โดยผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์มีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้(ณ วันกาํหนด

รายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์มีสิทธิในการเขา้ประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์AIMCG ประจาํปี 2565 (Record 

Date) วนัท่ี 31 มีนาคม 2565) เป็นไปตามใบแจง้รายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัต ์รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 11 ท่ีได้

จดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตพ์รอ้มหนงัสือเชิญประชุม ไดแ้ก่ อุดรพลาซ่า ถือหน่วยทรสัตค์ิดเป็นรอ้ยละ 4.20 ของจาํนวน

หน่วยทรสัตท์ัง้หมดของกองทรสัต ์AIMCG 

สาํหรบัเงื่อนไขการทาํรายการ การลงมติในวาระท่ี 5.2 ท่ีจะนาํเสนอเพ่ือขออนุมตัิในท่ีประชุมสามญัผู้

ถือหน่วยทรสัต ์ประจาํปี 2565 ในลาํดับถัดไป เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งและเป็นเงื่อนไขของวาระท่ี 5.1 นี ้กล่าวคือ ผูจ้ัดการ

กองทรสัตจ์ะดาํเนินการตามขอ้เสนอเก่ียวกับส่วนลดหนีค้งคา้งในโครงการ ยูดี ทาวนใ์นกรณีท่ีไดร้บัอนุมตัิตามมติของท่ี

ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตใ์นวาระท่ี 5.1 นี ้ก็ต่อเมื่อท่ีประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตอ์นมุตัิการดาํเนินการตามขอ้เสนอเก่ียวกบัการ

ชาํระค่าเช่าโครงการ ยูดี ทาวนใ์นวาระท่ี 5.2 เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ และหากเร่ืองตามวาระท่ี 5.2 ไม่ไดร้บัการอนุมตัิจากท่ี

ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต ์ใหถื้อว่าวาระท่ี 5.1 ซึ่งไดร้บัการอนุมัติโดยท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ปก่อนหนา้นั้นถูกยกเลิก  

แต่ในกรณีท่ีประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตม์ีมติไม่อนมุตัิในวาระท่ี 5.1 นี ้จะไม่ส่งผลกระทบทาํใหว้าระท่ี 5.2 ถกูยกเลิกดว้ยแต่อย่าง

ใด 

มติทีป่ระชุม 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมัติข้อเสนอเก่ียวกับส่วนลดหนีค้งคา้งในโครงการ ยูดี ทาวน์ ดว้ย

คะแนนเสียงดงันี ้

- เห็นดว้ย 45,779,243 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 51.2152 

- ไม่เห็นดว้ย 42,866,700 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 47.9568 

- งดออกเสียง 740,100 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.8280 

- บตัรเสีย - เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  - 

 

ของจาํนวนหน่วยทรสัตท์ัง้หมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์เขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่5.2 พิจารณาอนุมัติข้อเสนอเกี่ยวกับการชาํระค่าเช่าโครงการ ยูดี ทาวน ์

สืบเน่ืองจากข้อเท็จจริงและเหตุผลในวาระท่ี 5 ซึ่งรวมถึงวาระท่ี 5.1 ท่ีได้นําเสนอไปก่อนหน้านี้  

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหคุ้ณจรสัฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูน้าํเสนอรายละเอียดของวาระนีต้่อท่ี

ประชมุต่อไป 

คณุจรสัฤทธิ์ชีแ้จงต่อท่ีประชมุว่า ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ึงขอเสนอวาระท่ี 5.2 ใหท่ี้ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต์

พิจารณาอนุมัติข้อเสนอเก่ียวกับการชาํระค่าเช่าโครงการ ยูดี ทาวนต์ามข้อเสนอของอุดรพลาซ่า โดยมีรายละเอียด

ขอ้เสนอท่ีเป็นสาระสาํคญัสรุปไดด้งันี ้

  ข้อเสนอของอุดรพลาซ่า ในสว่นทีเ่กี่ยวกบัการชาํระค่าเชา่โครงการ ยูดี ทาวน ์

1) สาํหรบัหนีค้งคา้งของอุดรพลาซ่าจาํนวน 78,962,723.19 บาท (เจ็ดสิบแปดลา้นเกา้แสนหก

หมื่นสองพนัเจ็ดรอ้ยยี่สิบสามบาทสิบเกา้สตางค)์ ไม่ว่าผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์AIMCG จะพิจารณาอนมุตัิปลดหนี้

ส่วนลดหนีค้งคา้งใหแ้ก่อดุรพลาซา่ตามท่ีเสนอในวาระท่ี 5.1 หรือไม่ อดุรพลาซ่าขอเสนอจะชาํระหนีค้งคา้งของอดุรพลาซา่ 

ดงัต่อไปนี ้

ระยะเวลา ข้อเสนอของอุดรพลาซ่า 

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

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
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ระยะเวลา ข้อเสนอของอุดรพลาซ่า 

ไดร้บัอนุมัติจากผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์AIMCG จะถูก

นาํมาหักลบกับยอดหนีค้งคา้งท่ีเหลืออยู่ ณ วันท่ี 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 ในกรณีท่ีอุดรพลาซ่าผิดนัดหรือมิไดช้าํระหนีค้งคา้งของอุดรพลาซ่าตามขอ้ 1) และ/หรือ  

ค่าเช่าและค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยดูีทาวน ์ตามขอ้ 2) อย่างถกูตอ้งครบถว้น ไม่ว่าในงวดหน่ึงงวดใด อดุรพลาซ่ายินยอม

ใหก้องทรสัต ์AIMCG เรียกใหอุ้ดรพลาซ่าชาํระหนีค้งคา้งของอุดรพลาซ่าท่ียงัไม่ไดช้าํระ ซึ่งรวมถึงส่วนลดหนีค้งคา้ง (ได้

ทันที โดยให้หนีค้งคา้งของอุดรพลาซ่าท่ียังไม่ไดช้าํระ ซึ่งรวมถึงส่วนลดหนีค้งคา้งดังกล่าวถึงกาํหนดชาํระทันทีท่ีอุดร

พลาซ่าผิดนดัชาํระหนีค้งคา้งของอดุรพลาซา่ตามขอ้ 1) และ/หรือ ค่าเช่าและค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยดูี ทาวนต์ามขอ้ 2) 

โดยท่ีกองทรสัต ์AIMCG ไม่ตอ้งทวงถามอีก 

2) สาํหรบัค่าเช่าภายใตส้ญัญาเช่าพืน้ท่ีแก่อดุรพลาซ่า รวมถึงค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยดูี ทาวน ์

ตามขอ้ตกลงเก่ียวกบัการลงทนุของกองทรสัต ์AIMCG ในโครงการ ยดูี ทาวน ์ท่ีมีกาํหนดชาํระตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2565 

อดุรพลาซ่าเสนอขอ้ผ่อนผนัเก่ียวกบัการชาํระค่าเช่าและค่าเช่าส่วนต่างโครงการ 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 
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ระยะเวลา ข้อเสนอของอุดรพลาซ่า 

5 ก.ค. 2567 เป็นตน้ไป อุดรพลาซ่าตกลงชาํระค่าเช่าตามอัตราในสัญญาเช่าพืน้ท่ีแก่

อดุรพลาซ่า 

หมายเหตุ กาํหนดระยะเวลาในการชาํระค่าเช่า วิธีการชาํระค่าเช่า และเงือ่นไขอืน่ ๆ นอกเหนือจาก

ขอ้เสนอตามตารางขา้งตน้ ใหย้งัคงเป็นไปตามทีก่าํหนดในสญัญาเช่าพืน้ทีแ่ก่อดุรพลาซ่า 

ค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวน ์ตามขอ้ตกลงเก่ียวกบัการลงทุนของกองทรสัต ์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 

- 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 
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ระยะเวลา ข้อเสนอของอุดรพลาซ่า 

- 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

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 
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ระยะเวลา ข้อเสนอของอุดรพลาซ่า 

- 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 กาํหนดระยะเวลาและวิธีการชาํระค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวน์ และเงื่อนไขอื่น ๆ 

นอกเหนือจากขอ้เสนอตามตารางขา้งตน้ ใหย้งัคงเป็นไปตามทีก่าํหนดในขอ้ตกลงเกี่ยวกบัการลงทุน

ของกองทรสัต ์AIMCG ในโครงการ ยูด ีทาวน ์

3) อุดรพลาซ่าตกลงจะไม่อ้างเหตุสุดวิสัย และ/หรือ เหตุอ่ืนใดอันเก่ียวกับหรือเน่ืองมาจาก

สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หรือเหตุใด ๆ เพ่ือขอผ่อนผนัหรือไม่ปฏิบตัิตามหนา้ท่ีในการชาํระค่าเช่าและ

ค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยดูี ทาวนต์ามขอ้เสนอดงักล่าวอีก 

ในการนี ้อุดรพลาซ่าตกลงรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายอันเก่ียวเน่ืองกับการดาํเนินการตามขอ้เสนอของอุดร

พลาซ่า ไม่ว่าผูถื้อหน่วยทรสัตม์ีมติอนมุตัิการดาํเนินการต่าง ๆ ตามขอ้เสนอของอดุรพลาซ่าหรือไม่ 

ทัง้นี ้หลงัจากไดร้บัหนงัสือขา้งตน้จากอดุรพลาซ่า ผูจ้ดัการกองทรสัตย์งัไดเ้ขา้เจรจากบัอดุรพลาซ่าอีก

หลายคราวเพ่ือใหพิ้จารณาขอ้เสนอของอดุรพลาซ่าในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการชาํระค่าเช่าโครงการ ยดูี ทาวนอ์ย่างถ่ีถว้นอีก
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ครัง้ รวมถึงพิจารณาทางเลือกอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมโดยคาํนึงถึงเสถียรภาพของผลการดาํเนินงานของกองทรสัต ์AIMCG ในระยะ

ยาวรวมถึงผลประโยชนข์องผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ป็นสาํคญั เพ่ือไม่ใหก้ระทบต่อผลประโยชนข์องผูถื้อหน่วยทรสัตห์รือกระทบ

ต่อผลประโยชนข์องผูถื้อหน่วยทรสัตน์อ้ยท่ีสดุ และในระหว่างท่ียงัไม่ไดข้อ้สรุปเก่ียวกบัการอนมุตัิขอ้เสนอของอดุรพลาซ่า

ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับการชาํระค่าเช่าโครงการ ยูดี ทาวน ์ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดม้ีการทวงถามใหอุ้ดรพลาซ่าชาํระค่าเช่า

และค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวนม์าตามปกติ ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยทรสัตม์ีมติอนุมตัิขอ้เสนอเก่ียวกบัการชาํระ

ค่าเช่าโครงการ ยูดี ทาวน์ ภายใตเ้งื่อนไขตามข้อเสนอของอุดรพลาซ่า กองทรัสต ์AIMCG จะดาํเนินการจัดทาํบันทึก

ขอ้ตกลงและหนงัสือผ่อนผนัของโครงการ ยดูี ทาวน ์

คุณธนาเดช ชีแ้จงว่าวาระท่ี 5.2 นีเ้ป็นวาระท่ีสืบเน่ืองจากวาระท่ี 5.1 ท่ีผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ดม้ีมติอนมุตัิ

ไปก่อนหนา้นี ้โดยคุณธนาเดชไดส้รุปรายละเอียดจากผลวิเคราะหค์วามเป็นไปไดข้องแผนการปรบัโครงสรา้งหนีก้ับอุดร

พลาซ่าของท่ีปรกึษาทางการเงินว่า เมื่อพิจารณาจากภาระหนีค้งคา้งท่ีอดุรพลาซ่ามีต่อกองทรสัตจ์นถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2564 รวมไปถึงค่าเช่า และค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวนจ์นถึงวนัท่ีสิน้สดุสญัญาตกลงกระทาํการระหว่างกองทรสัต์

และอุดรพลาซ่า จะมีมลูค่าประมาณ 510 ลา้นบาท และเมื่อพิจารณาขอ้เสนอของอดุรพลาซ่าท่ีจะชาํระหนีค้งคา้ง ค่าเช่า 

และค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวนต์่อกองทรสัต ์ภายหลงัจากการหกัส่วนลดหนีค้งคา้งประมาณ 44 ลา้นบาท จะเป็น

การชาํระหนีจ้ากเงินท่ีไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจโครงการยูดี ทาวน ์และกระแสเงินสดท่ีไม่เก่ียวกับโครงการ ยูดี ทาวน ์ซึ่งมี

มลูค่ารวมกันประมาณ 460 ลา้นบาท ในการนี ้จากขอ้เสนอเก่ียวกับการชาํระค่าเช่าโครงการ ยูดี ทาวนข์องอุดรพลาซ่า  

ผูถื้อหน่วยทรสัตค์วรพิจารณาถึงความเส่ียงภายหลังจากท่ีมีมติอนุมัติขอ้เสนอดังกล่าวนี ้เน่ืองจากอุดรพลาซ่าอาจไม่

สามารถปฏิบตัิตามขอ้เสนอดงักล่าวได ้อย่างไรก็ดี หากอดุรพลาซ่าไม่สามารถปฏิบตัิตามขอ้เสนอดงักล่าว หรือในกรณีท่ีผู้

ถือหน่วยทรสัตม์ีมติไม่อนุมตัิขอ้เสนอเก่ียวกับการชาํระค่าเช่าโครงการ ยูดี ทาวนข์องอุดรพลาซ่า กองทรสัตจ์ะตอ้งเจรจา

กับอุดรพลาซ่าต่อไปเพ่ือหาแนวทางการดาํเนินการอ่ืน ๆ รวมถึงยงัคงมีสิทธิในการดาํเนินการทางกฎหมายเพ่ือเรียกชาํระ

หนีไ้ด ้แต่อย่างไรก็ตาม จะไม่สามารถคาดการณจ์าํนวนค่าเสียหายท่ีไดร้บั หรือประมาณการระยะเวลาในการดาํเนินการ

ได ้นอกจากนี ้ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยทรสัตม์ีมติไม่อนมุตัิขอ้เสนอเก่ียวกบัการชาํระค่าเช่าโครงการ ยดูี ทาวนใ์นวาระท่ี 5.2 นี ้

เมื่อพิจารณาตามเงื่อนไขของวาระท่ี 5.1 จะใหถื้อว่าวาระท่ี 5.1 ซึ่งไดร้บัการอนุมตัิโดยท่ีประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ปก่อน

หนา้นีถ้กูยกเลิก 

คุณธนาเดชไดช้ีแ้จงเพ่ิมเติมว่า ผู้จัดการกองทรัสต ์ไดพิ้จารณาข้อเสนอของอุดรพลาซ่าในส่วนท่ี

เก่ียวกับการชาํระค่าเช่าโครงการ ยูดี ทาวน์ ประกอบกับข้อกาํหนดและเงื่อนไขตามสัญญาเช่าพืน้ท่ีแก่อุดรพลาซ่า 

ข้อตกลงเก่ียวกับการลงทุนของกองทรัสต ์AIMCG ในโครงการ ยูดี ทาวน์ ตลอดจนสัญญาโครงการ ยูดี ทาวน์อ่ืน ๆ  

ท่ีเก่ียวขอ้ง แลว้เห็นว่าขอ้เสนอของอุดรพลาซ่าในส่วนท่ีเก่ียวกับการชาํระค่าเช่าโครงการ ยูดี ทาวนด์ังกล่าวเป็นการ

ดาํเนินการท่ีมีนยัสาํคญั ทัง้ในดา้นการจดัการกองทรสัต ์การดาํเนินธุรกิจ รวมถึงผลตอบแทนของกองทรสัต ์และเห็นว่า

เป็นเร่ืองท่ีผูถื้อหน่วยทรสัตค์วรเป็นผูพิ้จารณาตัดสินแนวทางท่ีจะเป็นประโยชนส์ูงสุดต่อผูถื้อหน่วยทรสัตเ์อง ผูจ้ัดการ

กองทรสัตจ์ึงพิจารณาเห็นควรใหน้าํขอ้เสนอของอดุรพลาซ่าในส่วนท่ีเก่ียวกบัการชาํระค่าเช่าโครงการ ยดูี ทาวน ์เสนอต่อ

ท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์AIMCG เพ่ือพิจารณาอนมุตัิเก่ียวกบัการดาํเนินการตามขอ้เสนอของอดุรพลาซ่า
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ในส่วนท่ีเก่ียวกับการชาํระค่าเช่าโครงการ ยูดี ทาวนด์ังกล่าว โดยผูจ้ัดการกองทรสัตไ์ดใ้หค้วามเห็นเก่ียวกับผลท่ีอาจ

เกิดขึน้ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยทรสัตพิ์จารณาอนุมตัิหรือไม่อนุมตัิขอ้เสนอเก่ียวกับการชาํระค่าเช่าโครงการ ยูดี ทาวน ์ตาม

ขอ้เสนอของอุดรพลาซ่า โดยมีรายละเอียดปรากฏในหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ลว้ นอกจากนี ้

เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสตแ์ละกองทรัสต ์AIMCG ผู้จัดการกองทรัสตเ์ห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อ

หน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์AIMCG พิจารณาอนมุตัิมอบอาํนาจใหผู้จ้ดัการกองทรสัต ์และ/หรือ ทรสัตีเป็นผูม้ีอาํนาจในการ

ดาํเนินการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งดงันี ้

1) เจรจา จดัทาํ ลงนาม ส่งมอบ ขอความยินยอม และ/หรือ แกไ้ขเปล่ียนแปลงรายละเอียดหรือ

เงื่อนไขของสญัญา บนัทึกขอ้ตกลง หนงัสือ เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงบนัทึกขอ้ตกลงและหนงัสือผ่อนผนั

ของโครงการ ยูดี ทาวน ์และกาํหนดรูปแบบการดาํเนินการ เพ่ือใหส้อดคลอ้งและใหอ้ยู่ภายใตก้รอบท่ีผูถื้อหน่วยทรสัต์

อนุมัติเก่ียวกับขอ้เสนอของอุดรพลาซ่า รวมทั้งดาํเนินการติดต่อกบัสาํนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

หน่วยงานราชการหรือองคก์รของรฐั หรือบคุคลใด ๆ เพ่ือการดงักล่าว เป็นตน้ และ 

2) ดาํเนินการอ่ืนใดอันจาํเป็นหรือเก่ียวเน่ืองกับการดังกล่าวขา้งต้นทุกประการเพ่ือให้การ

ดาํเนินการดงักล่าวประสบผลสาํเร็จ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรือ ถอดถอนผูร้บัมอบอาํนาจช่วงในการดาํเนินการดงักล่าว

ขา้งตน้ เพ่ือใหก้ารดาํเนินการดงักล่าวประสบผลสาํเรจ็ 

เพ่ือประกอบการพิจารณาอนมุตักิารทาํรายการในวาระนี ้คณุธนาเดช ไดเ้รียนเชิญ คณุทิพาพรรณ ภทัร

วิกรม Executive Director บริษัทหลักทรพัยจ์ดัการกองทุนไทยพาณิชย ์จาํกัด ในฐานะทรสัตีของกองทรสัต ์AIMCG ให้

ความเห็นในฐานะทรสัตีเพ่ือประกอบการพิจารณา 

คุณทิพาพรรณใหค้วามเห็นว่า สาํหรบัในวาระท่ี 5.2 ทรสัตีพิจารณาแลว้มีความเห็นว่าการเสนอใหท่ี้

ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตพิ์จารณาในวาระนีไ้ม่ขดักับสัญญาก่อตัง้ทรสัต ์เกณฑแ์ละกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งจึงเห็นควรใหน้าํ

ขอ้เสนอเก่ียวกับการชาํระค่าเช่าโครงการ ยูดี ทาวนด์ังกล่าวใหท่ี้ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ดพิ้จารณา ทั้งนี ้ขอใหผู้ถื้อ

หน่วยทรสัตโ์ปรดศึกษาขอ้มูลจากรายงานความเห็นท่ีปรกึษาทางการเงิน และขอ้มลูอ่ืนๆ ซึ่งผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดม้ีการ

เปิดเผยขอ้มลูรายละเอียดตามท่ีปรากฎในหนังสือเชิญประชุมและท่ีไดน้าํเสนอต่อท่ีประชุมในวันนี ้เพ่ือประกอบการ

พิจารณา 

ประธานฯ จึงขอใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตพิ์จารณาอนมุตัิขอ้เสนอเก่ียวกบัการชาํระค่าเช่าโครงการ ยดูี ทาวน์

โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอ และการมอบอาํนาจใหผู้จ้ดัการกองทรสัต ์และ/หรือ ทรสัตี เป็นผูม้ีอาํนาจในการดาํเนินการ

ต่างๆ ตามท่ีคณุจรสัฤทธ์ิและคณุธนาเดชไดเ้สนอต่อท่ีประชมุ 

ประธานฯ สอบถามท่ีประชมุว่ามีขอ้ซกัถามเพ่ิมเติมหรือไม่ โดยมีผูถื้อหน่วยทรสัตส์อบถามดงันี ้
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(1) คุณมรกต ฉายทองคาํ ผูถื้อหน่วยทรสัตม์าประชุมดว้ยตนเอง สอบถามว่าหากวาระท่ี 5.1 ขา้งตน้

ไดร้บัมติอนมุตัิ จะส่งผลอย่างไรต่อการผ่อนผนัการชาํระค่าเช่าและค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยดูี ทาวน ์ตามวาระนี ้

คุณธนาเดช ชีแ้จงว่า กองทรสัตจ์ะไดร้บัชาํระหนีค้งคา้งโครงการ ยูดี ทาวน ์เป็นรายเดือน เดือนละ 

1,000,000 บาท สาํหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 มิถนุายน 2565 – 31 พฤษภาคม 2566 จากนัน้กองทรสัตจ์ะไดร้บัชาํระหนี้

คงคา้งโครงการ ยูดี ทาวนเ์พ่ิมขึน้ในอตัรารอ้ยละ 5 จากเดือนก่อนหนา้ สาํหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2566 – 

31 พฤษภาคม 2567 และกองทรสัตจ์ะไดร้บัชาํระหนีค้งคา้งโครงการ ยูดี ทาวนท่ี์เหลืออยู่ทั้งหมด ณ วันท่ี 1 มิถุนายน 

2567 โดยแบ่งชาํระเป็น 12 งวดเท่า ๆ กัน หากมีผูถื้อหน่วยทรสัตม์ีมติอนุมตัิขอ้เสนอเก่ียวกับส่วนลดหนีค้งคา้งโครงการ  

ยูดี ทาวน ์ตามวาระท่ี 5.1 กองทรสัตจ์ะไดร้บัชาํระหนีค้งคา้งโครงการ ยูดี ทาวนด์ังท่ีกล่าวไปขา้งตน้ลดลง ซึ่งผูจ้ัดการ

กองทรสัตม์ีความเห็นว่าเป็นจาํนวนท่ีไม่เยอะเกินไปหากพิจารณาจากภาพรวมทัง้หมด และส่วนลดหนีค้งคา้งจะเกิดขึน้ใน

กรณีท่ีอดุรพลาซ่าปฏิบตัิตามเงื่อนไขในสญัญาเท่านัน้ 

(2) คณุมรกต ฉายทองคาํ สอบถามเพ่ิมเติมว่า ตามท่ีอดุรพลาซ่าตกลงจะไม่อา้งเหตสุดุวสิยั และ/หรือ 

เหตุอ่ืนใดอันเก่ียวกับหรือเน่ืองมาจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หรือเหตุใด ๆ เพ่ือขอผ่อนผันหรือไม่

ปฏิบตัิตามหนา้ท่ีตามขอ้เสนอของอดุรพลาซ่าดงักล่าวอีก จะรวมไปถึงกรณีท่ีอดุรพลาซ่ามีปัญหาเก่ียวกบัสภาพคล่องและ

ไม่สามารถชาํระหนีใ้หแ้ก่กองทรสัต ์ในส่วนของค่าเช่าและค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวนท่ี์อุดรพลาซ่าจะตอ้งชาํระ

ใหแ้ก่กองทรสัตต์่อไปในอนาคตหรือไม่ 

คุณธนาเดช ชีแ้จงว่า ตามขอ้เสนอของอุดรพลาซ่าท่ีอุดรพลาซ่าตกลงจะไม่อา้งเหตุสดุวิสยั และ/หรือ 

เหตุอ่ืนใดอันเก่ียวกับหรือเน่ืองมาจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หรือเหตุใด ๆ เพ่ือขอผ่อนผันหรือไม่

ปฏิบตัิตามหนา้ท่ีตามขอ้เสนอของอุดรพลาซ่าอีก จะหมายความรวมถึงทัง้การชาํระหนีค้งคา้งของอุดรพลาซ่า รวมถึงค่า

เช่าและค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวนท่ี์อุดรพลาซ่าจะตอ้งชาํระใหแ้ก่กองทรสัตต์่อไปในอนาคตดว้ย กองทรสัตจ์ึงจะ

ดาํเนินการตามวาระท่ี 5.1 ต่อไป 

คณุจรสัฤทธิ์ ชีแ้จงเพ่ิมเติมว่า จาํนวนค่าเช่าและค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยดูี ทาวนท่ี์อดุรพลาซ่าจะตอ้ง

ชาํระใหแ้ก่กองทรสัต ์ไดม้ีการกาํหนดรายละเอียดไวแ้ละมีสตูรคาํนวณอย่างชดัเจน ซึ่งผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะดาํเนินการ

เก่ียวกับค่าเช่าและค่าเช่าส่วนต่างดงักล่าวตามขอ้เสนอท่ีไดร้บัมติอนุมตัิจากผูถื้อหน่วยทรสัตใ์นวนันีเ้ท่านัน้ โดยจะไม่มี

การผ่อนผนัหรือใหส่้วนลดนอกเหนือจากนีอี้ก หากจะตอ้งมีการดาํเนินการใดเพ่ิมเติม ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะเสนอเพ่ือขอ

อนมุตัิจากผูถื้อหน่วยทรสัตต์่อไป 

ประธานฯ สอบถามท่ีประชุมว่ามีขอ้ซกัถามเพ่ิมเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผูถื้อหน่วยทรสัตส์อบถามเพ่ิมเติม 

ประธานฯ จึงขอใหล้งมติในวาระนี ้

ประธานฯ ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมว่า การเขา้ทาํรายการดงักล่าวของกองทรสัต ์AIMCG จะตอ้งไดร้บัมติ

อนุมตัิจากท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต ์ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ามติเสียงขา้งมากซึ่งคิดเป็นจาํนวนเกินกว่ากึ่งหน่ึงของ



 

 

38/41 

 

หน่วยทรสัตท์ัง้หมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์เขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทัง้นี ้การนบัคะแนนเสียงของผูท่ี้มี

สิทธิออกเสียงทัง้หมดในวาระท่ี 5.2 นี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะไม่นบัรวมคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์มีส่วนไดเ้สียเป็น

พิเศษในเร่ืองท่ีมีการขอมติ โดยผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์มีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้(ณ วันกาํหนด

รายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์มีสิทธิในการเขา้ประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์AIMCG ประจาํปี 2565 (Record 

Date) วนัท่ี 31 มีนาคม 2565) เป็นไปตามใบแจง้รายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัต ์รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 11 ท่ีได้

จดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตพ์รอ้มหนงัสือเชิญประชุม ไดแ้ก่ อุดรพลาซ่า ถือหน่วยทรสัตค์ิดเป็นรอ้ยละ 4.20 ของจาํนวน

หน่วยทรสัตท์ัง้หมดของกองทรสัต ์AIMCG 

มติทีป่ระชุม 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมัติขอ้เสนอเก่ียวกับการชาํระค่าเช่าโครงการ ยูดี ทาวน ์ดว้ยคะแนน

เสียงดงันี ้

- เห็นดว้ย 76,041,243 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 85.0706 

- ไม่เห็นดว้ย 12,604,700 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 14.1014 

- งดออกเสียง 740,100 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.8280 

- บตัรเสีย - เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  - 

ของจาํนวนหน่วยทรสัตท์ัง้หมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์เขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่6 เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ ไดส้อบถามท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหน่วยทรสัตท่์านใดประสงคจ์ะเสนอวาระอ่ืนใดใหท่ี้ประชุม

พิจารณาในวาระนี ้หรือมีขอ้ซกัถามเพ่ิมเติมหรือไม่ โดยมีผูถื้อหน่วยทรสัตส์อบถามดงันี ้

(1) คณุสมศกัดิ์ กนกภากร ผูถื้อหน่วยทรสัตม์าประชมุดว้ยตนเอง สอบถามถึงเหตผุลท่ีกองทรสัต์

ไม่มีการจ่ายประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตใ์นปี 2564 

คุณจรสัฤทธิ์ ชีแ้จงโดยสรุปว่า ในปี 2564 นั้น กองทรสัตไ์ดม้ีการเล่ือนจ่ายประโยชนต์อบแทนในไตร

มาสท่ี 1 และ 2 และกองทรสัตไ์ดม้ีการจ่ายประโยชนต์อบแทนในจาํนวน 0.07 บาทต่อหน่วยทรสัต ์ในไตรมาสท่ี 3 รวมถึง

กองทรัสตไ์ดม้ีการจ่ายในรูปแบบเงินลดทุนในจาํนวน 0.07 บาทต่อหน่วยทรัสตใ์นไตรมาสท่ี 4 โดยหากพิจารณาถึง

ผลกระทบจากสถานการณโ์รค COVID-19 อนัส่งผลใหเ้กิดการสั่งปิดการดาํเนินกิจการจากภาครฐันัน้ เป็นเหตุการณท่ี์ไม่

แน่นอนและไม่อาจทราบไดว้่าผลกระทบจะบรรเทาลงแลว้หรือไม่ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ึงตดัสินใจเล่ือนจ่ายประโยชนต์อบ

แทนในไตรมาสท่ี 1 และ 2 และสาํรองเงินของกองทรสัตไ์วส้าํหรบัค่าใชจ้่ายของกองทรสัต ์ภายหลงัในไตรมาสท่ี 3 และ 4 

และเมื่อสถานการณโ์รค COVID-19 คล่ีคลายลง ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ึงพิจารณาจา่ยประโยชนต์อบแทนตามท่ีกล่าวขา้งตน้ 

โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมในการดาํเนินการของกองทรสัตต์่อไป 
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(2) คุณประเสริฐ ศรีวิเชียร ผูถื้อหน่วยทรสัตม์าประชมุดว้ยตนเอง ไดส้อบถามว่า ตามท่ีไดม้ีการ

พิจารณาลงมติในวนันี ้สามารถคาดการณม์ลูค่าการจ่ายประโยชนต์อบแทนโดยประมาณต่อหน่วยทรสัตไ์ดห้รือไม่ พรอ้ม

ทัง้เสนอใหก้องทรสัตจ์่ายประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตใ์นทกุ 3 เดือนไดห้รือไม่ 

คุณจรัสฤทธ์ิ ชี ้แจงว่า การจ่ายประโยชน์ตอบแทนนั้นเป็นการจ่ายเงินจากรายได้จากเงินสดของ

กองทรสัตใ์หแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัต ์และเน่ืองจากในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2564 นัน้มีการประเมินมลูค่าประจาํปี ซึ่งมีการปรบั

สมมติฐานการประเมินมลูค่า อนัเป็นผลจากสถานการณโ์รค COVID-19 ส่งผลใหมู้ลค่าทรพัยสิ์นของกองทรสัตม์ีมลูค่า

ลดลง ซึ่งกระทบกบังบกาํไรขาดทนุ และเป็นเหตใุหม้ีการขาดทนุสะสมในงบการเงินประจาํปีของกองทรสัต ์แต่การขาดทนุ

สะสมดังกล่าวไม่ไดห้มายถึงการท่ีกองทรัสตม์ีรายไดแ้ละเงินสดลดลง โดยกองทรสัตไ์ดม้ีการจ่ายเงินดังกล่าวออกใน

รูปแบบของเงินลดทนุ และในส่วนของการจ่ายประโยชนต์อบแทนของกองทรสัตใ์นอนาคตนัน้ ยืนยนัว่าผูจ้ดัการกองทรสัต์

จะพยายามจ่ายประโยชนต์อบแทนใหไ้ดม้ากท่ีสดุ  

คณุธนาเดช ชีแ้จงเพ่ิมเติมว่า เน่ืองจากมีขอ้จาํกดัท่ีไม่สามารถชีน้าํเก่ียวกบัเร่ืองการจ่ายประโยชนต์อบ

แทนได ้จึงขออธิบายในภาพรวม โดยสรุปไดว้่าเน่ืองจากโครงการท่ีมีการพิจารณาในท่ีประชุมในวันนีน้ั้น ไม่ไดร้วมถึง

ทรพัยสิ์นในทกุโครงการท่ีกองทรสัตล์งทนุ ซึ่งในการพิจารณามลูค่าการจ่ายประโยชนต์อบแทนตอ่หน่วยทรสัตน์ัน้ จาํเป็นท่ี

จะตอ้งพิจารณาผลการดาํเนินงานของทกุโครงการท่ีกองทรสัตล์งทนุ อย่างไรก็ตาม คณุธนาเดช ไดย้กตวัอย่างเพ่ิมเตมิโดย

เปรียบเทียบการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสตใ์นช่วงก่อนท่ีจะมีสถานการณ์ COVID-19 กองทรัสตเ์คยจ่าย

ประโยชนต์อบแทนจาํนวนประมาณ 0.20 บาท ต่อหน่วยทรสัต ์ในหน่ึงไตรมาส เมื่อเทียบกบัการจ่ายประโยชนต์อบแทนท่ี

กองทรสัตจ์่ายใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตใ์นไตรมาสท่ี 3 และ 4 ภายหลงัจากเกิดสถานการณ ์COVID-19 ในจาํนวน 0.07 บาท

ต่อหน่วยทรัสต ์นั้น เป็นไปได้ยากท่ีกองทรัสตจ์ะสามารถกลับไปจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยในจํานวนเท่ากับท่ี

กองทรสัตเ์คยจ่ายก่อนท่ีจะมีสถานการณโ์รค COVID-19 เกิดขึน้ไดใ้นไตรมาสแรกของปี 2563 อย่างไรก็ตาม ผูจ้ัดการ

กองทรัสต์คาดการณ์ว่าหาก ดี-แลนด์ และอุดรพลาซ่า สามารถปฏิบัติตามสัญญาท่ีได้มีมติอนุมัติในท่ีประชุมผู้ถือ

หน่วยทรสัตใ์นวันนี ้กองทรสัตอ์าจจะจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ดม้ากกว่า 0.20 บาท ต่อหน่วยทรสัต ์ในปี 

2567 หรือปี 2568 

(3) คุณประเสริฐ ศรีวิเชียร ผูถื้อหน่วยทรสัตม์าประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามเพ่ิมเติมว่า จาก

เร่ืองท่ีผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ดม้ีมติอนมุตัิไปในวนันี ้จะส่งผลใหก้องทรสัตส์ามารถจ่ายประโยชนต์อบแทนหรือเงนิลดทนุใหแ้ก่ผู้

ถือหน่วยทรสัตใ์นทกุ 3 เดือนหรือไม่ 

คณุธนาเดช ชีแ้จงว่า ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะพยายามจ่ายประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตใ์หไ้ด้

มากท่ีสดุ แต่ขึน้อยู่กบัว่าจะจ่ายเงินในรูปแบบใดใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัต ์
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(4) คุณมรกต ฉายทองคาํ ผูถื้อหน่วยทรสัตม์าประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามว่า ตามท่ีไดม้ีการ

ดาํเนินการเปิดรบัขอ้เสนอสาํหรบัการจาํหน่ายสิทธิการเช่า และ/หรือ การจดัหาประโยชนโ์ดยการใหเ้ชา่ทรพัยสิ์นระยะยาว

ของกองทรสัตใ์นโครงการ 72 คอรท์ยารด์ ปัจจบุนัมีผลการดาํเนินการหรือความคืบหนา้อย่างไร 

คุณจรสัฤทธิ์ ชีแ้จงว่า ไม่มีบุคคลใดยื่นขอ้เสนอใหแ้ก่กองทรสัตภ์ายในระยะเวลาท่ีกาํหนด อย่างไรก็

ตามสาํหรบัการดาํเนินกิจการโครงการ 72 คอรท์ยารด์ เน่ืองจากผลกระทบจากสถานการณโ์รค COVID-19 กิจการในส่วน

ท่ีจะตอ้งปิดบริการตามประกาศและมาตรการของรฐันัน้ยงัไม่สามารถดาํเนินกิจการได ้แต่ในส่วนท่ีเป็นกิจการรา้นอาหาร

นัน้ มีการเปิดดาํเนินการตามปกตแิละผูเ้ช่าไดม้ีการกลบัมาจ่ายค่าเช่าตามปกต ิ

(5) คณุมรกต ฉายทองคาํ ไดส้อบถามเพ่ิมเติมว่า ปัจจบุนักองทรสัตม์ี อตัราส่วนหนีสิ้นต่อทุนอยู่

ในอตัราส่วนเท่าใด และกองทรสัตม์ีแผนการลงทนุในทรพัยสิ์นใหม่หรือไม่ 

คณุจรสัฤทธิ์ ชีแ้จงว่า ปัจจบุนักองทรสัตม์ีอตัราส่วนหนีสิ้นต่อทนุอยู่ท่ีประมาณรอ้ยละ 7  

คณุธนาเดช ชีแ้จงเพ่ิมเติมว่า สาํหรบัการลงทนุของกองทรสัตน์ัน้ ผูจ้ดัการกองทรสัตใ์ชค้วามระมดัระวงั

อย่างมาก และอาจมีขอ้จาํกดัในการเลือกทรพัยสิ์นท่ีมีขนาดค่อนขา้งใหญ่ ซึ่งอาจไม่สามารถหลีกเล่ียงการเพ่ิมทุนได ้โดย

ในสถานการณปั์จจบุนันัน้ จะตอ้งอา้งอิงจากราคาตลาดของหน่วยทรสัต ์AIMCG ซึ่งหากพิจารณาการเพ่ิมทนุโดยอา้งอิง

จากราคาตลาดปัจจุบันนี ้อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าและสัดส่วนการถือหน่วยทรัสตข์องผู้ถือหน่วยทรัสตเ์ดิม ดังนั้น

ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ึงตอ้งพิจารณาอย่างถ่ีถว้นรอบคอบถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ 

(6) คณุมรกต ฉายทองคาํ ไดส้อบถามเพ่ิมเติมว่า เน่ืองจากการดาํเนินกิจการในโครงการ พอรโ์ต ้

ชิโน่ และโครงการ ยูดี ทาวนน์ั้นเป็นกิจการพาณิชย ์ซึ่งอาจมีระยะเวลาเช่าสัน้กว่าสัญญาเช่าสาํนักงาน จะสามารถได้

ประโยชนจ์ากเหตเุงินเฟ้อไดห้รือไม่ และผลการขาดทุนสะสมของกองทรสัต ์ผูจ้ดัการกองทรสัตค์าดว่าจะดาํเนินการแกไ้ข

ไดภ้ายในเมื่อไร 

คุณธนาเดช ชีแ้จงว่า ในความเป็นจริงระยะเวลาเช่าตามสญัญาเช่าอาคารประเภทพาณิชย ์สาํนกังาน

หรือคลังสินคา้ มีความคลา้ยคลึงกัน ทั้งนี ้ประเด็นการขึน้ค่าเช่าจากอัตราเงินเฟ้ออาจเป็นการผลักภาระไปท่ีผูเ้ช่า ซึ่ง

ผูจ้ดัการกองทรสัตม์องว่าเป็นผลเสียมากกว่าผลดี ในส่วนผลการขาดทุนสะสมของกองทรสัตน์ัน้ขึน้อยู่กับผูป้ระเมินอิสระ 

จึงคาดการณไ์ดย้าก 

(7) คณุสรากร แกว้สม ผูถื้อหน่วยทรสัตม์าประชมุดว้ยตนเอง สอบถามถึงขอ้มลูประมานการของ

อตัราประโยชนต์อบแทนต่อหน่วยทรสัต ์(Distribution per Unit) ต่อปี ในช่วงปี 2565-2567 หลงัจากไดม้ีการดาํเนินการ

ตามขอ้เสนอเก่ียวกบัการชาํระค่าเช่าท่ีไดร้บัมติอนมุตั ิ
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คุณธนาเดช ชีแ้จงว่าเน่ืองจากเป็นสดัส่วนท่ีผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ม่สามารถคาดการณไ์ด ้จึงขอชีแ้จงว่า

อตัราการจ่ายประโยชนต์อบแทนจะมีแนวโนม้ท่ีเพ่ิมขึน้ตามลาํดบั ตามท่ีไดต้อบคาํถามของผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ปก่อนหนา้นี ้

ทัง้นี ้เมื่อไม่มีผูถื้อหน่วยทรสัตท่์านใดเสนอเร่ืองอ่ืนใดต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา หรือมีคาํถามเพ่ิมเติม

อีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคณุผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้ง และผูถื้อหน่วยทรสัต ์และกล่าวปิดการประชมุเมื่อเวลาประมาณ 12.30 น. 

 

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

(นายธนะชยั สนัตชิยักลู) 

ประธานท่ีประชมุ 

บรษิัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

ผูจ้ดัการกองทรสัตข์องทรสัตเ์พ่ือการลงทนุ 

ในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์

เอไอเอ็ม คอมเมอรเ์ชียล โกรท 
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