รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจําปี 2565
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท
ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแมนดาริน เอ ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน โฮเต็ล เลขที่
662 ถนนพระรามสี่ แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
การแนะนําก่อนประชุม
คุณ ยศรดา เอกเวชวิ ท พิ ธี ก รที่ ป ระชุม (“พิ ธี ก ร”) กล่ า วต้อ นรับ ผู้ถื อ หน่ ว ยทรัส ต์ และแนะนํา ตัว แทนจาก
บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จํากัด (“บริษัท” หรือ “ผู้จัดการกองทรัสต์”) ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์
ของทรัส ต์เ พื ่ อ การลงทุน ในอสัง หาริม ทรัพ ย์แ ละสิท ธิก ารเช่า อสัง หาริม ทรัพ ย์ เอไอเอ็ ม คอมเมอร์เ ชี ย ล โกรท
(“กองทรั ส ต์” หรือ “กองทรั ส ต์ AIMCG”) และตัวแทนจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิ ชย์ จํากัด ใน
ฐานะทรัสตี (“ทรัสตี”) ของกองทรัสต์ AIMCG ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุมในวันนี ้ ดังนี ้
1.

ผู้จัดการกองทรัสต์
กรรมการและผู้บริหารของผู้จัดการกองทรัสต์ทเี่ ข้าร่วมประชุม
คุณธนะชัย สันติชยั กูล
คุณไพสิฐ แก่นจันทน์
เรืออากาศโทศุภกร จันทศาศวัต
คุณอมร จุฬาลักษณานุกลู
คุณจรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ
คุณธนาเดช โอภาสยานนท์

2.

ประธานที่ประชุม ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การ และผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
กรรมการผูจ้ ดั การร่วม

ทรัสตี
คุณทิพาพรรณ ภัทรวิกรม
Executive Director
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนไทยพาณิชย์ จํากัด

3.

ทีป่ รึกษาทางการเงิน
คุณวุฒิชยั ธรรมสาโรช
คุณกชมน จันทราทิพย์
คุณนพณัฐ หวังกิจเจริญกุล
บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จํากัด

พาร์ทเนอร์
ผูอ้ าํ นวยการ
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการ
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4.

ทีป่ รึกษากฎหมาย
คุณชรินทร์ สัจจญาณ
คุณทองนัดดา บุญดี
คุณณัฏฐนิช ติลกเรืองชัย
บริษัท ชรินทร์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด

ทนายความหุน้ ส่วน
ที่ปรึกษากฎหมาย
ที่ปรึกษากฎหมาย

คุณธนะชัย สันติชยั กูล ประธานกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ AIMCG เป็ น
ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่ีเข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ท่ีประชุม
ทราบว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่าง
ต่อเนื่อง ทําให้พบผูต้ ิดเชือ้ จํานวนมากและกระจายเป็ นวงกว้าง และไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะสิน้ สุดลงในอนาคตอัน
ใกล้ ในการนี ้ บริษัทมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ รวมถึงผูท้ ่มี ีส่วนร่วมใน
การจัดประชุมเป็ นอย่างยิ่ง จึงได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจําปี 2565 โดยคํานึงถึงและปฏิบัติตาม
มาตรการต่าง ๆ ในการจัดการประชุมของภาครัฐอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
ดังกล่าว บริษัทจึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี ้ และขอความร่วมมือผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ปฏิบตั ิตามมาตรการและข้อ
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จากนัน้
ประธานฯ ได้แจ้งเปิ ดการประชุม
ก่ อ นเริ่ม พิ จ ารณาวาระการประชุม พิ ธี ก รแถลงต่อ ที่ ประชุม สามัญ ผู้ถือ หน่ วยทรัส ต์ข องกองทรัส ต์ AIMCG
ประจําปี 2565 (“ทีป่ ระชุม”) ว่ามีผถู้ ือหน่วยทรัสต์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ ณ เวลาเริ่มประชุม
ทั้ง หมด 36 ราย ถื อ หน่ ว ยทรัส ต์ร วมทั้ง สิ น้ 100,918,003 หน่ ว ย คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 35.0410 ของหน่ ว ยทรัส ต์ท่ี อ อกและ
จําหน่ายแล้วทั้งหมด 288,000,000 หน่วย ครบเป็ นองค์ประชุม และพิธีกรได้ชีแ้ จงขั้นตอนการประชุม การลงมติ และ
กระบวนการนับคะแนนในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
(1)

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การประชุมจึงจะ
ดําเนินไปอย่างกระชับ โดยเริ่มการนําเสนอวาระ การถามตอบ และการลงมติ เมื่อนําเสนอวาระ
เรียบร้อยแล้ว จึงเป็ นช่วงการถาม-ตอบ ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์สามารถสอบถามคําถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
วาระนั้น ๆ ได้ต ามความเหมาะสม โดยหากผู้ถื อ หน่ ว ยทรัส ต์ท่ า นใดมี ข้อ ซัก ถาม ขอให้ท่ า นผู้ถื อ
หน่ ว ยทรัส ต์เขีย นคําถามลงในกระดาษที่ จัด ไว้ให้ และ ชูมื อ ขึ น้ จะมี เ จ้าหน้าที่ไ ปรับ คําถาม ผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์สามารถส่งคําถามล่วงหน้าได้ตงั้ แต่ตน้ วาระ เจ้าหน้าที่ท่ีรบั คําถามจะนําคําถามมาส่งให้
ทีมงาน และส่งต่อมาให้พิธีกรอ่านคําถาม และ ประธานในที่ประชุม จะมอบหมายให้ผรู้ บั ผิดชอบตอบ
คําถามดังกล่าว

(2)

เมื่อการถามตอบเสร็จสิน้ จึงทําการลงมติ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนเสียงในแต่ละ
วาระ ขอให้ผถู้ ือหน่วยทรัสต์ท่านที่ไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียงในการลงมติของแต่ละวาระ โปรดยกมือ
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โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ดาํ เนินการจัดเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่านที่
ไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียงในวาระนัน้ ๆ
(3)

สําหรับผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่ีไม่ยกมือ และไม่ส่งบัตรลงคะแนนจะถือว่าผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่านนั้นลงมติ
เห็นชอบในวาระนั้น ๆ โดยขอให้ท่านผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ดังกล่าวส่งคืนใบลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ท่ี
บริเวณทางออกเมื่อประชุมเสร็จแล้ว

(4)

ในการนับคะแนนเสียง ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหน่วยทรัสต์ ซึ่งผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์จะนําคะแนนเสียงที่ ไม่เห็ นชอบ และงดออกเสียงดังกล่าวนั้น หักออกจากจํานวนเสีย ง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่ีเข้าร่วมประชุม ณ ขณะนับคะแนนในแต่ละวาระ ส่วนที่เหลือจะถือว่า
เป็ นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นชอบในวาระนัน้ ๆ

(5)

ในกรณี ที่ ไม่มีผู้ใดไม่เ ห็น ชอบ และงดออกเสียงในวาระใด ๆ ให้ถื อ ว่าที่ ป ระชุมมีม ติเห็นชอบเป็ น
เอกฉันท์

(6)

ในกรณีบตั รลงคะแนนที่มิได้มีการระบุการออกเสียงไว้ หรือไม่มีการลงนามผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ หรือผูร้ บั
มอบฉันทะที่มาประชุม หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่า หรือแก้ไขเครื่องหมายหรือข้อความที่กรอก
โดยไม่มีลายมือชื่อกํากับ หรือบัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ มากกว่า 1 ประเภท
หรือบัตรลงคะแนนที่ผรู้ บั มอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ จะถือ
ว่าเป็ นบัตรเสียและไม่นบั เป็ นคะแนนเสียง

(7)

ในการนับคะแนน ตัวแทนของทรัสตีของกองทรัสต์ AIMCG คุณรัศมิทัต พรคงเจริญ จะเป็ นพยานใน
การนับคะแนนร่วมกับเจ้าหน้าที่ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์

เมื่อไม่มีผถู้ ือหน่วยทรัสต์คดั ค้านหรือไม่เห็นด้วยกับขัน้ ตอนการประชุมและกระบวนการนับคะแนนที่ระบุขา้ งต้น
จึงถือว่าที่ประชุมเห็นด้วยกับขัน้ ตอนการประชุม การลงมติและการนับคะแนนดังกล่าว ทัง้ นี ้ ไม่มีผถู้ ือหน่วยทรัสต์สอบถาม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับขัน้ ตอนการประชุม การลงมติ และกระบวนการนับคะแนนดังกล่าว
จากนัน้ พิธีกรได้ชีแ้ จงวาระการประชุมทัง้ หมด 6 วาระ ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

รับทราบผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ AIMCG ประจําปี 2564

วาระที่ 2

รับทราบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนของกองทรัสต์ AIMCG สําหรับ ปี
2564 สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

วาระที่ 3

รับทราบการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของกองทรัสต์ AIMCG
ประจําปี 2565

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั ิขอ้ เสนอเกี่ยวกับการชําระค่าเช่าโครงการ พอร์โต้ ชิโน่
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วาระที่ 5

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมตั ิขอ้ เสนอเกี่ยวกับการชําระค่าเช่าโครงการ ยูดี ทาวน์ แบ่งเป็ น
วาระที่ 5.1

พิจารณาอนุมตั ิขอ้ เสนอเกี่ยวกับส่วนลดหนีค้ งค้างโครงการ ยูดี ทาวน์

วาระที่ 5.2

พิจารณาอนุมตั ิขอ้ เสนอเกี่ยวกับการชําระค่าเช่าโครงการ ยูดี ทาวน์

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทัง้ นี ้ สําหรับวาระที่ 1 ถึงวาระที่ 3 เป็ นวาระพิจารณาเพื่อรับทราบ โดยจะไม่มีการลงคะแนนเสียง
ในลําดับต่อไป พิธีกรได้เชิญ คุณธนะชัย สันติชัยกูล ประธานคณะกรรมการและกรรมการอิสระของผูจ้ ัดการ
กองทรัสต์ ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิ ดการประชุม
ประธานฯ ได้กล่าวสวัสดีและต้อนรับผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ และกล่าวเปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ประจําปี
2565 และประธานฯ เริ่มพิจารณาวาระการประชุม ในวาระที่ 1 ดังนี ้
เริ่มการประชุม
วาระที่ 1

รับทราบผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ AIMCG ประจําปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณวีรภรณ์ คูหาวิชาช่าง ผู้จัดการฝ่ ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ เป็ น
ผูน้ าํ เสนอวาระนีต้ ่อที่ประชุม คุณวีรภรณ์ คูหาวิชาช่าง ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้สรุปผลการดําเนินงานที่
ผ่านมาในรอบปี 2564 สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่ปรากฏในรายงานประจําปี 2564 ของกองทรัสต์ ตามที่ได้
จัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์พร้อมหนังสือเชิญประชุมครัง้ นีแ้ ล้ว และได้ประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และเว็บไซต์ของกองทรัสต์แล้ว และคุณวีรภรณ์ คูหาวิชาช่าง ได้นาํ เสนอรายละเอียดสรุปข้อมูลที่สาํ คัญของ
กองทรัสต์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนประกอบด้วย อสังหาริมทรัพย์ประเภทศูนย์การค้า
และห้องชุดที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการพาณิชย์ โดยเป็ นการลงทุนในรู ปแบบสิทธิการเช่าและกรรมสิทธิ์ ตามลําดับ มูลค่า
ทรัพย์สินรวมทั้งสิน้ ประมาณ 3,344.14 ล้านบาท โดยหลักเป็ นเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มีมูลค่ารวมทั้งสิน้ ประมาณ
2,823.09 ล้านบาท มีพืน้ ที่ให้เช่ารวม 45,257 ตารางเมตร มีอตั ราการเช่าเฉลี่ยอยู่ท่ี ร้อยละ 100 มีเงินกูย้ ืมระยะยาวและ
ระยะสัน้ จํานวน 239.76 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราส่วนประมาณร้อยละ 7.17 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม และมีมลู ค่าสินทรัพย์
สุทธิต่อหน่วย (NAV) เท่ากับ 9.9380 บาท
สําหรับรายละเอียดทรัพย์สินที่ลงทุนของกองทรัสต์ AIMCG ณ ปั จจุบนั กองทรัสต์ AIMCG มีการลงทุน
ในทรัพย์สินจํานวน 4 โครงการ โดยเป็ น (1) การลงทุนในสิทธิ การเช่าระยะยาวประมาณ 21 ปี ในโครงการยูดี ทาวน์
ศูนย์การค้าประเภทไลฟ์ สไตล์มอลล์ ในจังหวัดอุดรธานี พืน้ ที่ให้เช่ารวม 27,872 ตารางเมตร (2) การลงทุนในสิทธิการเช่า
ระยะยาว 30 ปี ในโครงการพอร์โต้ ชิโน่ ศูนย์การค้าประเภทไลฟ์ สไตล์มอลล์ ในจังหวัดสมุทรสาคร พืน้ ที่ให้เช่ารวม 14,321
ตารางเมตร (3) การลงทุนในสิทธิการเช่าระยะเวลาประมาณ 13 ปี ในโครงการ 72 คอร์ทยาร์ด ไลฟ์ สไตล์มอลล์ ตัง้ อยู่ท่ี
ซอยทองหล่อ กรุงเทพมหานคร พืน้ ที่ให้เช่ารวม 2,156 ตารางเมตร และ (4) การลงทุนในกรรมสิทธิ์ในโครงการโนเบิล โซโล
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ซึ่งเป็ นทรัพย์สินประเภทห้องชุดให้เช่าเพื่อการพาณิชย์ ตัง้ อยู่ท่ีซอยทองหล่อ กรุงเทพมหานคร พืน้ ที่ให้เช่ารวม 908 ตาราง
เมตร
สําหรับผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ในปี 2564 สรุปได้ดงั ต่อไปนี ้
1) ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงานสําหรับปี 2564 ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กองทรัสต์มีรายได้
รวมทัง้ สิน้ จํานวน 362.19 ล้านบาท ปรับลดลง 26.75 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.88 จากปี 2563 ซึ่งโดยหลักเกิดจาก
รายได้ค่ า สาธารณูป โภคที่ ล ดลง อัน เป็ น ผลจากโครงการยูดี ทาวน์ ที่ เ จ้า ของทรัพ ย์สิ น เดิ ม เข้า มาเป็ น ผู้รับ ผิ ด ชอบ
ค่าสาธารณูปโภคแทนกองทรัสต์ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 เป็ นต้นมา ทั้งนีร้ ายได้ค่าสาธารณูปโภคลดลงในทิศทาง
เดียวกับต้นทุนค่าสาธารณูปโภคที่ลดลง
ในปี 2564 กองทรัสต์มีค่าใช้จ่ายรวมทัง้ สิน้ จํานวน 129.02 ล้านบาท โดยหลักประกอบด้วยค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินโครงการ 63.24 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมผูจ้ ดั การกองทรัสต์ 18.40 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินของกองทรัสต์ 13.21 ล้านบาท และต้นทุนทางการเงิน 13.94 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวมของกองทรัสต์สาํ หรับปี
2564 ปรับลดลง 25.23 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 16.36 จากปี 2563 ซึ่งโดยหลักเกิดจากต้นทุนค่าสาธารณูป โภคที่
ลดลงในทิศทางเดียวกับรายได้ค่าสาธารณูปโภคที่ลดลงจากโครงการยูดี ทาวน์ ตามที่ชีแ้ จงไปแล้วข้างต้น ส่งผลให้
กองทรัสต์มีรายได้จากการลงทุนสุทธิ (หรือกําไรจากการดําเนินงาน) สําหรับปี 2564 อยู่ท่ี 233.17 ล้านบาท ลดลง 1.52
ล้านบาท หรือร้อยละ 0.65 จากปี 2563 ซึ่งไม่ได้ลดลงในอัตราส่วนเดียวกันกับการลดลงของรายได้รวม
ทัง้ นี ้ ในปี 2564 กองทรัสต์มีขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนรวมทัง้ สิน้ จํานวน 296.42 ล้านบาท ซึ่งโดยหลัก
เกิดจากรายการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์จาํ นวน 296.45 ล้านบาท
จากการสอบทานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ประจําปี ส่งผลให้กองทรัสต์มีการลดลงในสินทรัพย์สทุ ธิจาก
การดําเนินงานอยู่ท่ี 63.26 ล้านบาท
2) ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์:
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กองทรัสต์มีสินทรัพย์รวมเป็ นจํานวนทัง้ สิน้ 3,344.14 ล้านบาท ลดลงจาก
สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประมาณ 76.99 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 2.25 โดยหลักประกอบด้วยเงิน
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม จํานวน 2,823.09 ล้านบาท ปรับลดลงจากเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตาม
มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็ นจํานวน 296.28 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากมูลค่าสุทธิตามบัญชีจากรายการ
ปรับปรุงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรายการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์จากการสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สินประจําปี ซ่งึ เป็ นรายการที่มิใช่เงินสด ทัง้ นี ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564 กองทรัสต์ AIMCG มีลกู หนีจ้ ากการให้เช่าและบริการจํานวน 318.93 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึน้ จากลูกหนีจ้ ากการให้เช่า
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และบริการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็ นจํานวน 193.11 ล้านบาท อันเป็ นผลจากการชําระค่าเช่าและบริการล่าช้า
เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ตัง้ แต่ปี 2563 เป็ นต้นมา
หนีส้ ิน:
กองทรัสต์มีหนีส้ ินรวมจํานวน 481.99 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากหนีส้ ินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ประมาณ 43.09 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.82 ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นผลจากการบันทึกหนีส้ ินตามสัญญาเช่าตามแนวปฏิบตั ิทาง
บัญชี และเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน เพื่อใช้สนับสนุนการดําเนินงานของกองทรัสต์ ทัง้ นี ้ เงินกูย้ ืมประกอบด้วยเงินกูร้ ะยะ
ยาวและระยะสัน้ รวมจํานวน 239.76 ล้านบาท โดยมีอตั ราส่วนกูย้ ืมเงินของกองทรัสต์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ
ร้อยละ 7.17 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม ซึง่ ยังเป็ นไปตามเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง
สินทรัพย์สทุ ธิ:
กองทรัสต์มีสินทรัพย์สุทธิ ทั้งสิน้ 2,862.14 ล้านบาท ประกอบด้วยทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์
จํานวน 2,880.00 ล้านบาท และขาดทุนสะสม 17.86 ล้านบาท มีสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 9.9380 บาท ซึ่งลดลง
จากสินทรัพย์สทุ ธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีขอ้ ซักถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติมหรือไม่
เมื่อไม่มีผถู้ ือหน่วยทรัสต์ท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนีเ้ ป็ นวาระ
รายงานเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี ้ และสรุปว่าที่ประชุมได้รบั ทราบรายงานผลการดําเนินงานของกองทรัสต์
AIMCG ประจําปี 2564
วาระที่ 2

รับทราบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนของกองทรัสต์ AIMCG สําหรับปี 2564
สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนสําหรับปี 2564 สิน้ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2564 ของกองทรัสต์ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท และผ่านการตรวจสอบและรับรองโดย
ผูส้ อบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จํากัด รายละเอียดปรากฎตามรายงานประจําปี 2564 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จดั ส่ง
ให้แก่ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์พร้อมหนังสือเชิญประชุมครัง้ นีแ้ ล้ว และมอบหมายให้ คุณจรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ กรรมการ
ผูจ้ ดั การ เป็ นผูน้ าํ เสนอต่อที่ประชุม
คุณจรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ นําเสนองบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนสําหรับปี สิน้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของกองทรัสต์ต่อที่ประชุม โดยสามารถสรุปรายละเอียดได้ดงั ต่อไปนี ้
รายการงบดุลทีส่ าํ คัญ
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม
สินทรัพย์อื่น

31 ธันวาคม 2564
2,823,086,780
521,048,607
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หน่วย: บาท
31 ธันวาคม 2563
3,119,368,397
301,759,921

รวมสินทรัพย์
เงินมัดจําและเงินประกันจากค่าเช่า
เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน
หนีส้ ินอื่น
รวมหนีส้ ิน
สินทรัพย์สุทธิ
รายการงบกําไรขาดทุนทีส่ าํ คัญ
รายได้จากการให้เช่าและบริการ
รายได้อื่น/1
รวมรายได้
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
รวมกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
การเพิ่มขึน้ (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการ
ดําเนินงาน
หมายเหตุ: รวมดอกเบีย้ รับ

3,344,135,387
67,821,798
239,762,700
174,406,446
481,990,944
2,862,144,443

3,421,128,318
77,220,914
244,110,852
117,573,923
438,905,689
2,982,222,629

1 มกราคม - 31 ธันวาคม
2564
360,507,930
1,677,187
362,185,117
129,018,446
233,166,671
(296,423,092)

หน่วย: บาท
1 มกราคม - 31 ธันวาคม
2563
388,325,230
614,473
388,939,703
154,249,378
234,690,325
(68,135,322)

(63,256,421)

166,555,003

/1

หลังจากนัน้ ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีขอ้ ซักถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติมหรือไม่
เมื่อไม่มีผถู้ ือหน่วยทรัสต์ท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนีเ้ ป็ นวาระ
รายงานเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี ้ และสรุ ปว่าที่ประชุมได้รบั ทราบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไร
ขาดทุนของกองทรัสต์ AIMCG สําหรับปี 2564 สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
วาระที่ 3

รั บ ทราบการแต่ ง ตั้ ง ผู้ ส อบบั ญ ชี แ ละกํา หนดค่ า ตอบแทนของผู้ ส อบบั ญ ชี ข องกองทรั ส ต์
AIMCG ประจําปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณอมร จุฬาลักษณานุกลู ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็ นผูน้ าํ เสนอวาระนีต้ ่อ
ที่ประชุม คุณอมร จุฬาลักษณานุกูล ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตัง้ ผูส้ อบ
บัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของกองทรัสต์ ในปี 2565 โดยเป็ นผูส้ อบบัญชีท่ีมีคุณสมบัติและ
ประสบการณ์เหมาะสม เป็ นที่ยอมรับ อีกทั้งมีมาตรฐานการทํางานที่ดี และเป็ นผูส้ อบบัญชีท่ีได้รบั ความเห็นชอบจาก
สํา นัก งานคณะกรรมการกํา กับ หลักทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ (“สํ า นั ก งาน ก.ล.ต.”) และมี ป ระสบการณ์ในการ
ตรวจสอบกองทรัสต์สงู โดยค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีท่ีเสนอมานัน้ มีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงได้มีมติ
อนุมตั ิ ดังนี ้
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(1) แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของกองทรัสต์ AIMCG ในปี
2565 โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี ้
- นางสาวกัญญาณัฐ

ศรีรตั น์ชชั วาลย์

เลขทะเบียน 6549 หรือ

- นายสมคิด

เตียตระกูล

เลขทะเบียน 2785 หรือ

- นายธีรศักดิ์

ฉั่วศรีสกุล

เลขทะเบียน 6624 หรือ

- นางสาวอมรจิต

เบ้าหล่อเพชร

เลขทะเบียน 10853 หรือ

- นางสาวศรัณญา

อัครมหาพาณิชย์

เลขทะเบียน 9919 หรือ

- นายนรินทร์

จูระมงคล

เลขทะเบียน 8593

โดยผูส้ อบบัญชีและบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จํากัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียหรือรายการที่อาจ
ก่อให้เกิดมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ หรือทรัสตี หรือผูท้ ่เี กี่ยวข้องกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์หรือทรัสตี
(2) กําหนดจํานวนเงินค่าตอบแทนประจําปี 2565 สําหรับการสอบบัญชี เป็ นจํานวนเงิน 1,200,000
บาท ทัง้ นี ้ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนประจําปี 2564
คุณอมร จุฬาลักษณานุกูล ชีแ้ จงเพิ่มเติมว่า ผูจ้ ดั การกองทรัสต์เห็นว่า ผูส้ อบบัญชีจากบริษัท แกรนท์
ธอนตัน จํากัด ได้ปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเหมาะสมและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ หรือทรัสตี หรือผูท้ ่ีเกี่ยวข้องกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์หรือทรัสตี โดยมีความ
เป็ นอิสระต่อการทําหน้าที่ จึงเห็นสมควรพิจารณาแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จํากัด ดังกล่าว และ
เห็นสมควรให้กาํ หนดค่าตอบแทนประจําปี 2565 สําหรับผูส้ อบบัญชีดงั กล่าว เป็ นจํานวนเงิน 1,200,000 บาท และในกรณี
ที่ผสู้ อบบัญชีดงั กล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จํากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตท่าน
อื่นของสํานักงานทําหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรัสต์แทนผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวข้างต้น
ทัง้ นี ้ นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรตั น์ชชั วาลย์ ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นผูส้ อบบัญชีของกองทรัสต์ ตัง้ แต่ปี 2562 รวมระยะเวลา
ทัง้ สิน้ 3 ปี
ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีขอ้ ซักถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติมหรือไม่
เมื่อไม่มีผถู้ ือหน่วยทรัสต์ทา่ นใดซักถาม ประธานฯ จึงแจ้งที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนีเ้ ป็ นวาระรายงาน
เพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี ้ และสรุปว่าที่ประชุมได้รบั ทราบการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทน
ของผูส้ อบบัญชีของกองทรัสต์ AIMCG ประจําปี 2565
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วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติข้อเสนอเกี่ยวกับการชําระค่าเช่าโครงการ พอร์โต้ ชิโน่

ประธานฯ มอบหมายให้คุณจรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ กรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูน้ าํ เสนอรายละเอียด
ของวาระนีต้ ่อที่ประชุม
คุณจรัสฤทธิ์ชแี ้ จงต่อที่ประชุมว่า สําหรับวาระที่ 4 นี ้ ตามที่กองทรัสต์ AIMCG ได้ลงทุนในสิทธิการเช่า
ในที่ดินและอาคารบางส่วนและงานระบบ ในโครงการ พอร์โต้ ชิโน่ ซึ่งเป็ นศูนย์การค้าประเภท Lifestyle Mall ตัง้ อยู่ท่ี
ตําบลนาดี อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร (“โครงการ พอร์โต้ ชิโน่“) ในการลงทุนในทรัพย์สินหลักครัง้ แรก
โดยได้เข้าทําสัญญาเช่าที่ดินและอาคาร ซึ่งระยะเวลาการเช่าตามสัญญาสิน้ สุดวันที่ 4 กรกฎาคม 2592 รวมถึงสัญญา
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการลงทุนในทรัพย์สินหลักครัง้ แรกดังกล่าวกับบริษัท ดี-แลนด์ พร็อพเพอร์ตี ้ จํากัด (โดยต่อไปนีจ้ ะ
เรียกว่า “ดี-แลนด์”) ซึ่งเป็ นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารโครงการ พอร์โต้ ชิโน่ดงั กล่าว โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการเข้าลงทุนในปั จจุบันของกองทรัสต์ AIMCG ในโครงการ พอร์โต้ ชิโน่ ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่ง
ให้แก่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์พร้อมหนังสือเชิญประชุม
ทั้งนี ้ ภายหลังจากกองทรัสต์ AIMCG เข้าลงทุนในโครงการ พอร์โต้ ชิโน่ กองทรัสต์ AIMCG ได้จัดหา
ประโยชน์จากทรัพย์สินหลักดังกล่าวโดยการนําทรัพย์สินหลักออกให้เช่าแก่ผูเ้ ช่าพืน้ ที่ โดยลักษณะของสัญญาเช่าพืน้ ที่
สําหรับการจัดหาประโยชน์โดยการให้เช่าทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์ AIMCG เข้าลงทุนในโครงการ พอร์โต้ ชิโน่ แบ่งออกได้
เป็ น 3 ประเภท ดังนี ้
สัญญาเช่าพืน้ ที่ประเภทที่ 1 ได้แก่ การให้เช่าพืน้ ที่แก่ผเู้ ช่าพืน้ ที่รายย่อย โดยกองทรัสต์ AIMCG จะเข้า
เป็ นคู่สญ
ั ญากับผูเ้ ช่าพืน้ ที่โดยตรง
สัญญาเช่าพืน้ ที่ประเภทที่ 2 ได้แก่ การให้เช่าพืน้ ที่ในส่วนพืน้ ที่เช่ากลับแก่ดี-แลนด์ซ่ึงเป็ นเจ้าของ
ทรัพย์สินเดิม อาทิ พืน้ ที่เช่าร้านค้าขนาดเล็ก พืน้ ที่เช่าที่มีสญ
ั ญาเช่าระยะสัน้ (ไม่เกิน 1 ปี ) หรือพืน้ ที่ท่ดี าํ เนินการหารายได้
หรื อ ให้เ ช่ า เป็ น รายวัน ประเภทลานกิ จกรรมเพื่ อ การประชาสัมพัน ธ์แ ละการส่ งเสริม การขาย ตลาดนัด ศูน ย์อ าหาร
ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ที่มีการเปลี่ยนแปลงของสัญญาเช่าอย่างรวดเร็ว โดยสัญญาเช่าสําหรับพืน้ ที่เช่ากลับดังกล่าวจะ
มีระยะเวลา 3 ปี นบั ตัง้ แต่วนั ที่กองทรัสต์ AIMCG เข้าลงทุนในทรัพย์สนิ หลักครัง้ แรก และให้สิทธิกองทรัสต์ AIMCG ในการ
เรียกให้คู่สัญญาต่ออายุสัญญาต่ อ ไปอี กจนสิน้ สุด ระยะเวลาการลงทุนในโครงการ พอร์โต้ ชิโน่ (“สั ญ ญาเช่ า พื้น ที่
โครงการ พอร์โต้ ชิโน่”) และ
สัญญาเช่าพืน้ ที่ประเภทที่ 3 ได้แก่ การให้เช่าพืน้ ที่ในส่วนที่ไม่มีผเู้ ช่า ณ วันที่กองทรัสต์ AIMCG ลงทุน
ในทรัพย์สินหลักครัง้ แรกให้แก่ดี-แลนด์ เป็ นระยะเวลา 5 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่กองทรัสต์ AIMCG เข้าลงทุนในทรัพย์สนิ หลักครัง้
แรก ในลักษณะของสัญญาเช่ามีกาํ หนดระยะเวลา 3 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่กองทรัสต์ AIMCG เข้าลงทุน และดี-แลนด์ให้คาํ มั่น
ว่าจะต่ออายุการเช่าอีก 2 ปี (“สัญญาเช่าพืน้ ทีต่ ามสัญญาตกลงกระทําการโครงการ พอร์โต้ ชิโน่”)

9/41

นอกจากนี ้ ในการลงทุนของกองทรัสต์ AIMCG ในโครงการ พอร์โต้ ชิโน่ ดี-แลนด์ได้จัดทําข้อตกลง
เกี่ยวกับการลงทุนของกองทรัสต์ AIMCG ในโครงการ พอร์โต้ ชิโน่ซ่ึงประกอบด้วยข้อตกลงเกี่ยวกับมาตรการลดความ
เสี่ยงในการสูญเสียรายได้ค่าเช่าและค่าบริการของกองทรัสต์ AIMCG (“ข้อตกลงเกี่ยวกับการลงทุนของกองทรัสต์
AIMCG ในโครงการ พอร์โต้ ชิโน่”) โดยดี-แลนด์ตกลงชําระค่าเช่าส่วนที่ขาดจากค่าเช่าที่คาดการณ์ให้แก่กองทรัสต์
AIMCG ตัง้ แต่วนั ที่กองทรัสต์ AIMCG เข้าลงทุนในโครงการ พอร์โต้ ชิโน่จนถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 (“ค่าเช่าส่วนต่าง
โครงการ พอร์โต้ ชิโน่”) และการที่ดี-แลนด์ตกลงว่า ในระยะเวลา 5 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่กองทรัสต์ AIMCG เข้าลงทุนใน
โครงการพอร์โต้ ชิโน่ หากพืน้ ที่ส่วนใดไม่มีผเู้ ช่าพืน้ ที่ ดี-แลนด์ และ/หรือ บุคคลที่ดี-แลนด์กาํ หนดตกลงจะเช่าพืน้ ที่ดงั กล่าว
จากกองทรัส ต์ AIMCG โดยมี ร ะยะเวลาการเช่ าสิ น้ สุด ไม่ เ กิ น วัน ที่ 4 กรกฎาคม 2567 โดยการจัด ทํา สัญ ญาเช่ ากับ
กองทรัสต์ AIMCG เป็ นคราว ๆ ไป (รวมเรียกว่า “สัญญาเช่าพืน้ ที่ในโครงการ พอร์โต้ ชิโน่ ที่ยังไม่มีผู้เช่าพืน้ ที”่ ) (ทัง้ นี ้
สัญญาเช่าพืน้ ที่โครงการ พอร์โต้ ชิโน่ สัญญาเช่าพืน้ ที่ตามสัญญาตกลงกระทําการโครงการ พอร์โต้ ชิโน่ และสัญญาเช่า
พืน้ ที่ในโครงการ พอร์โต้ ชิโน่ ที่ยงั ไม่มีผเู้ ช่าพืน้ ที่ รวมเรียกว่า “สัญญาเช่าพืน้ ทีแ่ ก่ด-ี แลนด์”)
ทัง้ นี ้ มีรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์
สําหรับโครงการ พอร์โต้ ชิโน่ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็ นผลให้การประกอบ
กิจการของร้านค้าประเภทต่าง ๆ ในโครงการ พอร์โต้ ชิโน่ ได้รบั ผลกระทบจากการถูกสั่งปิ ดสถานที่หรือการจํากัดเวลาการ
เปิ ดให้บริการตามประกาศและมาตรการของภาครัฐที่เกี่ยวข้องในช่วงระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 18 มีนาคม 2563 เป็ นต้นมา
โดยมีรายละเอียดมาตรการภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการปิ ดสถานที่หรือการจํากัดเวลาการเปิ ดให้บริการ ปรากฏในสิ่งที่ส่งมา
ด้วย 3 ที่ได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์พร้อมหนังสือเชิญประชุม
นอกจากนี ้ เมื่อมีการผ่อนคลายให้สามารถเปิ ดดําเนินกิจการได้ ผู้จัดการกองทรัสต์และผู้บริห าร
อสังหาริมทรัพย์ท่ไี ด้รบั การแต่งตัง้ จากผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ต้องดําเนินการเพื่อให้เป็ นไปตามมาตรการทางสาธารณสุขต่าง ๆ
ซึ่งรวมถึงมาตรการในการเว้นระยะห่างทางสังคม ประกอบกับพฤติกรรมผูใ้ ช้บริการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 จึงมีจาํ นวนผูใ้ ช้บริการในโครงการ พอร์โต้ ชิโน่ลดลง ส่งผลให้กองทรัสต์ได้รบั รายได้ท่ีลดลง ทัง้ ในส่วนของ
สัญญาเช่าพืน้ ที่ประเภทที่ 1 ซึ่งกองทรัสต์ให้เช่าช่วงโดยตรงแก่ผเู้ ช่ารายย่อย และในส่วนของสัญญาเช่าพืน้ ที่แก่ดี-แลนด์
โดยดี-แลนด์ตอ้ งรับภาระเพิ่มเติมจากค่าเช่าที่ตอ้ งชําระให้แก่กองทรัสต์ AIMCG เนื่องจากดี-แลนด์ได้นาํ พืน้ ที่บางส่วนที่
ดี-แลนด์เช่าช่วงจากกองทรัสต์ AIMCG ไปจัดหาประโยชน์โดยการให้เช่าช่วงพืน้ ที่ดงั กล่าวแก่ผูเ้ ช่ารายย่อย ดี-แลนด์จึง
ต้องรับภาระค่าเช่าเพิ่มเติมจากการที่ผเู้ ช่ารายย่อยบางรายขอลดค่าเช่า และ/หรือ เลิกเช่าหรือยุติกิจการ ในขณะที่ดี-แลนด์
ยังคงต้องชําระค่าเช่าให้กองทรัสต์ AIMCG ในอัตราค่าเช่าตามที่กาํ หนดในสัญญา นอกจากนี ้ สําหรับค่าเช่าส่วนต่าง
โครงการ พอร์โต้ ชิโน่ ดี-แลนด์ยงั คงต้องชดเชยให้แก่กองทรัสต์ AIMCG โดยการชําระเงินส่วนที่ขาดจากค่าเช่าที่คาดการณ์
ซึ่งมีจาํ นวนมากขึน้ แปรผันตามจํานวนผูเ้ ช่ารายย่อยที่ขอลดค่าเช่า และ/หรือ มีความจําเป็ นต้องเลิกเช่าหรือยุติกิจการ
ภาระดังกล่าวจึงส่งผลต่อความสามารถของดี-แลนด์ในการชําระค่าเช่าและค่าเช่าส่วนต่างโครงการ พอร์โต้ ชิโน่ให้แก่
กองทรัสต์ AIMCG โดยดี-แลนด์ไม่สามารถชําระค่าเช่าและค่าเช่าส่วนต่างโครงการ พอร์โต้ ชิโน่ได้ครบถ้วนตามสัญญา
ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา รวมถึงค่าเช่าและค่าเช่าส่วนต่างโครงการ พอร์โต้ ชิโน่สาํ หรับระยะเวลาในอนาคต เนื่องจาก
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ผลกระทบต่อเนื่องจากวิกฤตการณ์โรคโควิด-19 โดยหนีค้ ่าเช่าและค่าเช่าส่วนต่างโครงการ พอร์โต้ ชิโน่ที่คา้ งชําระของ
ดี-แลนด์ตามสัญญาเช่าพืน้ ที่แก่ด-ี แลนด์ และข้อตกลงเกี่ยวกับการลงทุนของกองทรัสต์ AIMCG ในโครงการ พอร์โต้ ชิโน่
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีเป็ นจํานวน 46,673,772.49 บาท (สี่สิบหกล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบ
สองบาทสี่สิบเก้าสตางค์)
ทัง้ นี ้ ตัง้ แต่ปี 2563 เป็ นต้นมา ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้ดาํ เนินการติดตามทวงถามให้ดี-แลนด์ชาํ ระค่าเช่า
และค่าเช่าส่วนต่างโครงการ พอร์โต้ ชิโน่ท่ีคา้ งชําระมาโดยตลอด จนกระทั่งดี-แลนด์ได้มีหนังสือลงวันที่ 15 มีนาคม 2565
เรื่อง ข้อเสนอเกี่ยวกับการชําระค่าเช่าโครงการ พอร์โต้ ชิโน่ ถึงผูจ้ ดั การกองทรัสต์ เพื่อแจ้งความประสงค์ขอเสนอแผนการ
ชําระหนีค้ งค้างของโครงการ พอร์โต้ ชิโน่ รวมถึงค่าเช่าและค่าเช่าส่วนต่างโครงการ พอร์โต้ ชิโน่สาํ หรับระยะเวลาใน
อนาคต (“ข้อเสนอของดี-แลนด์”) โดยมีรายละเอียดข้อเสนอที่เป็ นสาระสําคัญสรุปได้ดงั นี ้
ข้อเสนอของดี-แลนด์
1)
สําหรับหนีค้ งค้างจํานวน 46,673,772.49 บาท (สี่สิบหกล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อย
เจ็ดสิบสองบาทสี่สิบเก้าสตางค์) (“หนี้คงค้างของดี-แลนด์”) ดี-แลนด์ขอเสนอชําระหนีค้ งค้างของดี-แลนด์ส่วนหนึ่งโดย
การให้กองทรัสต์ AIMCG เช่าที่ดินและอาคารโครงการ พอร์โต้ ชิโน่ เป็ นระยะเวลา 5 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่สญ
ั ญาเช่าที่ดินและ
อาคารดังกล่าวสิน้ สุดลง (ระยะเวลาตามสัญญาเช่าที่ดินและอาคาร จะสิน้ สุดลงในวันที่ 4 กรกฎาคม 2592) โดยที่
กองทรัสต์ AIMCG ไม่ตอ้ งชําระค่าเช่าและค่าใช้จ่ายใด ๆ สําหรับระยะเวลาการเช่าเพิ่มเติมดังกล่าว โดยถือว่าเป็ นการตีใช้
หนีค้ งค้างของดี-แลนด์จาํ นวน 32,000,000 บาท (สามสิบสองล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็ นจํานวนเท่ากับราคาประเมินสิทธิการ
เช่าที่ต่าํ กว่าจากผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สิน 2 ราย ที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. และหนีค้ งค้างของดี-แลนด์
จํานวนดังกล่าวจะระงับไปเมื่อกองทรัสต์ AIMCG และดี-แลนด์ได้เข้าทําสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ดําเนินการใด ๆ
เพื่อให้กองทรัสต์ AIMCG เช่าที่ดินและอาคารโครงการ พอร์โต้ ชิโน่ ตามข้อเสนอของดี-แลนด์ดงั กล่าว เพื่อให้กองทรัสต์
AIMCG มีสิทธิต่าง ๆ และสามารถลงทุนและจัดหาประโยชน์ในโครงการ พอร์โต้ ชิโน่ได้ในลักษณะที่กองทรัสต์ AIMCG ได้
ลงทุนและจัดหาประโยชน์ในโครงการ พอร์โต้ ชิโน่ อยู่ในปั จจุบนั
นอกจากนี ้ สําหรับหนีค้ งค้างของดี-แลนด์ส่วนที่เหลือ จํานวน 14,673,772.49 บาท (สิบสี่ลา้ นหกแสน
เจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองบาทสี่สิบเก้าสตางค์) ดี-แลนด์ขอให้กองทรัสต์ปลดหนีค้ งค้างของดี-แลนด์ส่วนที่เหลือ
ดังกล่าวเมื่อดี-แลนด์ได้ชาํ ระค่าเช่าและค่าเช่าส่วนต่างโครงการ พอร์โต้ ชิโน่ ตามข้อ 2) อย่างถูกต้องครบถ้วน อย่างไรก็ดี
ในกรณีท่ีด-ี แลนด์ผิดนัดหรือมิได้ชาํ ระค่าเช่าและค่าเช่าส่วนต่างโครงการ พอร์โต้ ชิโน่ ตามข้อ 2) อย่างถูกต้องครบถ้วน ไม่
ว่าในงวดหนึ่งงวดใด ดี-แลนด์ยินยอมให้กองทรัสต์ AIMCG เรียกให้ดี-แลนด์ชาํ ระหนีค้ งค้างของดี-แลนด์ส่วนที่เหลือ
จํานวน 14,673,772.49 บาท (สิบสี่ลา้ นหกแสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองบาทสี่สิบเก้าสตางค์) ได้ทนั ที

11/41

2)
สําหรับค่าเช่าภายใต้สญ
ั ญาเช่าพืน้ ที่แก่ด-ี แลนด์ รวมถึงค่าเช่าส่วนต่างโครงการ พอร์โต้ ชิโน่
ตามข้อตกลงเกี่ยวกับการลงทุนของกองทรัสต์ AIMCG ในโครงการ พอร์โต้ ชิโน่ ที่มีกาํ หนดชําระตัง้ แต่วันที่ 1 มกราคม
2565 ดี-แลนด์เสนอข้อผ่อนผันเกี่ยวกับการชําระค่าเช่าและค่าเช่าส่วนต่างโครงการ พอร์โต้ ชิโน่ ดังกล่าว ดังต่อไปนี ้
ค่าเช่าตามสัญญาเช่าพืน้ ที่แก่ดี-แลนด์
ระยะเวลา

ข้อเสนอของดี-แลนด์

1 ม.ค. 2565 – 4 ก.ค. 2567

ดี-แลนด์ขอชําระค่าเช่าในอัตรา 1,500,000 บาทต่อเดือน

5 ก.ค. 2567 เป็ นต้นไป

ดี-แลนด์ตกลงชําระค่าเช่าตามอัตราในสัญญาเช่าพืน้ ที่แก่ดีแลนด์

หมายเหตุ จะใช้จาํ นวนค่าเช่าที่ชาํ ระตามข้อนีใ้ นการคํานวณค่าเช่าส่วน
ต่างโครงการ พอร์โต้ ชิโน่ ตามตารางด้านล่าง

หมายเหตุ กําหนดระยะเวลาในการชําระค่าเช่า วิธีการชําระค่าเช่า และเงือ่ นไขอืน่ ๆ นอกเหนือจาก
ข้อเสนอตามตารางข้างต้น ให้ยงั คงเป็ นไปตามทีก่ าํ หนดในสัญญาเช่าพืน้ ทีแ่ ก่ด-ี แลนด์
ค่ า เช่ า ส่ ว นต่ า งโครงการ พอร์โ ต้ ชิ โ น่ ตามข้อ ตกลงเกี่ ย วกับ การลงทุน ของกองทรัส ต์ AIMCG ใน
โครงการ พอร์โต้ ชิโน่
ระยะเวลา

ข้อเสนอของดี-แลนด์

1 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565

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

1 ม.ค. 2566 – 4 ก.ค. 2567

ดี-แลนด์จะชําระค่าเช่าส่วนต่างโครงการ พอร์โต้ ชิโน่ สําหรับ
ระยะเวลาดัง กล่ า วตามจํานวนที่ จ ะได้รับ แจ้งจากกองทรัสต์
AIMCG โดยขอแบ่งชําระเป็ นรายเดือนเป็ นระยะเวลา 36 งวด
จนครบเต็มจํานวน โดยเริ่มชําระงวดแรกทันที
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หมายเหตุ กําหนดระยะเวลาและวิธีการชําระค่าเช่าส่วนต่างโครงการ พอร์โต้ ชิโน่ และเงือ่ นไขอืน่ ๆ
นอกเหนือจากข้อเสนอตามตารางข้างต้น ให้ยงั คงเป็ นไปตามทีก่ าํ หนดในข้อตกลงเกีย่ วกับการลงทุน
ของกองทรัสต์ AIMCG ในโครงการ พอร์โต้ ชิโน่
3)
ดี - แลนด์ต กลงจะไม่ อ้า งเหตุ สุด วิ สัย และ/หรื อ เหตุ อื่ น ใดอัน เกี่ ย วกั บ หรื อ เนื่ อ งมาจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หรือเหตุใด ๆ เพื่อขอผ่อนผันหรือไม่ปฏิบตั ิตามหน้าที่ในการชําระค่าเช่าและ
ค่าเช่าส่วนต่างโครงการ พอร์โต้ ชิโน่ตามข้อเสนอดังกล่าวอีก
ในการนี ้ ดี-แลนด์ตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องกับการดําเนินการตามข้อเสนอของดี-แลนด์
ไม่ว่าผูถ้ ือหน่วยทรัสต์มีมติอนุมตั ิการดําเนินการต่าง ๆ ตามข้อเสนอของดี-แลนด์หรือไม่
ทัง้ นี ้ หลังจากได้รบั ข้อเสนอของดี-แลนด์ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ยงั ได้เข้าเจรจากับดี-แลนด์อีกหลายคราว
เพื่อให้พิจารณาข้อเสนอของดี-แลนด์อย่างถี่ถว้ นอีกครัง้ รวมถึงพิจารณาทางเลือกอื่น ๆ เพิ่มเติมโดยคํานึงถึงเสถียรภาพ
ของผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ AIMCG ในระยะยาวรวมถึงผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เป็ นสําคัญ เพื่อไม่ให้
กระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์หรือกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์นอ้ ยที่สดุ และในระหว่างที่ยงั
ไม่ได้ข้อสรุ ปเกี่ ยวกับการอนุมัติข้อเสนอของดี-แลนด์ ผู้จัดการกองทรัสต์ได้มีการทวงถามให้ดี-แลนด์ชาํ ระค่าเช่ามา
ตามปกติ ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ผี ถู้ ือหน่วยทรัสต์มีมติอนุมตั ขิ อ้ เสนอเกี่ยวกับการชําระค่าเช่าโครงการ พอร์โต้ ชิโน่ ภายใต้เงื่อนไข
ตามข้อเสนอของดี-แลนด์ กองทรัสต์ AIMCG จะดําเนินการจัดทําบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับการชําระค่าเช่าโครงการ พอร์โต้
ชิโน่ และหนังสือผ่อนผันการชําระค่าเช่าโครงการ พอร์โต้ ชิโน่ (“บันทึกข้อตกลงและหนังสือผ่อนผันของโครงการ
พอร์โต้ ชิโน่”)
นอกจากนี ้ สําหรับข้อเสนอของดี-แลนด์ ซึ่งดี-แลนด์ขอเสนอชําระหนีค้ งค้างของดี-แลนด์ส่วนหนึ่งโดย
การให้กองทรัสต์ AIMCG เช่าที่ดินและอาคารโครงการ พอร์โต้ ชิโน่เป็ นระยะเวลา 5 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่ระยะเวลาตามสัญญา
เช่าที่ดินและอาคารสิน้ สุดลง โดยที่กองทรัสต์ AIMCG ไม่ตอ้ งชําระค่าเช่าและค่าใช้จ่ายใด ๆ สําหรับระยะเวลาการเช่า
เพิ่มเติมดังกล่าว โดยถือว่าเป็ นการตีใช้หนีค้ งค้างของดี-แลนด์ ตามที่กล่าวข้างต้น (“สิทธิการเช่าเพิ่มเติมในโครงการ
พอรโต้ ชิโน่”) นัน้ เนื่องจากข้อเสนอดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ AIMCG และ
อาจพิจารณาได้ว่านําไปสู่การได้มาซึ่งทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ AIMCG ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จึงได้จดั ให้มีบริษัทประเมิน
มูลค่าทรัพย์สิน 2 รายซึ่งเป็ นผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ได้แก่ บริษัท ซิมส์ พร็อพ
เพอร์ตี ้ คอนซัลแทนท์ จํากัด และบริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด เพื่อประเมินมูลค่าสิทธิการเช่าเพิ่มเติมใน
โครงการ พอร์โต้ ชิโน่ดงั กล่าว โดยผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินทัง้ 2 รายเลือกใช้วิธีคิดลดจากรายได้ (Income Approach) ใน
การประเมินมูลค่า โดยมีราคาประเมิน 32,000,000 บาท (สามสิบสองล้านบาทถ้วน) และ 37,000,000 บาท (สามสิบเจ็ด
ล้านบาทถ้วน) ตามลําดับ
โดยรายละเอียดความเห็นของผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สิน ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ที่ได้จัดส่งให้แก่
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์พร้อมหนังสือเชิญประชุม
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ทัง้ นี ้ เมื่อพิจารณาว่าการได้มาซึ่งสิทธิการเช่าเพิ่มเติมในโครงการ พอร์โต้ ชิโน่ เป็ นการได้มาซึ่งทรัพย์สนิ
หลักของกองทรัสต์ AIMCG ตามที่กล่าวข้างต้น ซึ่งรายการดังกล่าวมีมลู ค่า 32,000,000 บาท (สามสิบสองล้านบาทถ้วน)
เมื่ อ นํา มาคํานวณขนาดของรายการตามที่ กาํ หนดในประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ ที่ สร. 26/2555 เรื่อง ข้อกําหนดเกี่ยวกับรายการและข้อความในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (“ประกาศ ที่ สร. 26/2555”) และสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMCG พบว่ามีขนาดของรายการ
ได้มาซึ่งทรัพย์สินตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 0.96 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ (ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564 มูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ เท่ากับ 3,344,135,387 บาท (สามพันสามร้อยสี่สิบสี่ลา้ นหนึ่งแสน
สามหมื่นห้าพันสามร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน)) ซึ่งมิตอ้ งได้รบั การอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ใน
การเข้าทํารายการดังกล่าว
อย่างไรก็ดี ผูจ้ ดั การกองทรัสต์เห็นว่าการเข้าทํารายการดังกล่าวซึ่งเป็ นการได้มาซึ่งทรัพย์สินหลักของ
กองทรัสต์ AIMCG เป็ นส่วนหนึ่งของข้อเสนอในการปรับโครงสร้างการชําระหนีข้ องดี-แลนด์ท่ีมีต่อกองทรัสต์ AIMCG ซึ่ง
เป็ นการทําธุรกรรมที่สาํ คัญของกองทรัสต์ AIMCG ดังนัน้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จึงเห็นว่าการได้มาซึ่งสิทธิการเช่าเพิ่มเติมใน
โครงการ พอร์โต้ ชิโน่ดงั กล่าวควรที่จะเสนอไปพร้อมกับข้อเสนอของดี-แลนด์เกี่ยวกับการชําระค่าเช่าโครงการ พอร์โต้ ชิโน่
เพื่อให้ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์พิจารณาด้วย แต่เนื่องจากขนาดรายการของการได้มาซึ่งสิทธิการเช่าเพิ่มเติมในโครงการ พอร์โต้
ชิโน่ นั้น มีมูลค่าไม่ถึงร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ จึงมิตอ้ งได้รบั มติของที่ประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมาประชุมและมี สิทธิ ออกเสี ย ง
การอนุมตั ิในวาระนีจ้ ึงต้องได้รบั การอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือ
หน่วยทรัสต์ท่มี าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ทั้ง นี ้ สารสนเทศการได้มาซึ่งทรัพย์สิ น ของกองทรัส ต์ AIMCG ในสิ ท ธิ ก ารเช่าเพิ่ มเติ มในโครงการ
พอร์โต้ ชิโน่ เป็ นไปตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ที่ได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์พร้อมหนังสือเชิญประชุม นอกจากนี ้
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้จดั ให้มีท่ีปรึกษาทางการเงิน เพื่อจัดทํารายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินในเรื่องข้อเสนอของ
ดี-แลนด์ดังกล่าวด้วย โดยรายละเอียดความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ที่ได้จัดส่งให้แก่
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์พร้อมหนังสือเชิญประชุม
ลําดับต่อไป คุณจรัสฤทธิ์ได้เรียนเชิญที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อให้ความเห็นในวาระที่ 4 โดยคุณวุฒิชยั
ธรรมสาโรช ที่ปรึกษาทางการเงิน ได้ให้ความเห็นโดยสรุปว่า ในส่วนของดี-แลนด์ ที่ปรึกษาทางการเงินพิจารณาถึงความ
เป็ นไปได้ใน 2 กรณี
1.
ในกรณีท่ีผถู้ ือหน่วยทรัสต์ไม่อนุมตั ิขอ้ เสนอตามวาระนี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นว่า
จะส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไรต่อหน่วยทรัสต์ประมาณ 0.396 บาท และประมาณ 0.370 สตางค์ ตามผลการวิเคราะห์
มูลค่ารายได้ปัจจุบนั สุทธิ (NPV) นอกจากนี ้ จะเห็นว่า จากการวิเคราะห์สมมติฐานกรณีท่ี 1 หากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ไม่อนุมตั ิ
การปรับโครงสร้างหนีใ้ ห้กบั ดี-แลนด์ เมื่อสัญญาเช่าพืน้ ที่ในโครงการ พอร์โต้ ชิโน่ ที่ยงั ไม่มีผเู้ ช่าพืน้ ที่และข้อตกลงเกี่ยวกับ
การลงทุนของกองทรัสต์ AIMCG ในโครงการ พอร์โต้ ชิโน่สิน้ สุด ในเดือนมิถุนายน 2567 ที่ปรึกษาทางการเงินคาดว่า
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ดี-แลนด์ จะมีหนีส้ ินคงค้างกับกองทรัสต์ประมาณ 157.58 ล้านบาท ซึ่งหนีส้ ินดังกล่าวที่ปรึกษาทางการเงินยังไม่มีขอ้ มูล
เพียงพอถึงแหล่งเงินทุนที่ดี-แลนด์จะสามารถนํามาชําระเงินจํานวนดังกล่าวได้ ซึ่งหากดี-แลนด์ ไม่สามารถเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนดังกล่าวในอนาคต อาจส่งผลให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์ และ/หรือ ทรัสตี ในฐานะตัวแทนผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ตอ้ งเข้าสู่ขอ้
พิพาททางกฎหมายกับดี-แลนด์
ทัง้ นี ้ ผลกระทบต่อเงินปั นส่วนแบ่งกําไรต่อหน่วยทรัสต์ ในกรณีท่ี 1 ไม่ได้คาํ นึงถึงค่าเสียหายทัง้ หมดที่
กองทรัสต์อาจจะได้รบั เพิ่มเติมหลังจากสิน้ สุดกระบวนการทางกฎหมายในการฟ้องร้องที่เกี่ยวข้องกับยอดหนีค้ งค้างที่
ดี-แลนด์ จะต้องชําระให้กับกองทรัสต์ เนื่องจาก ที่ปรึกษาทางการเงินไม่สามารถประมาณการจํานวนเงินที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการทางกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็ นยอดหนีค้ งค้างที่กองทรัสต์จะได้รับหลังจากสิน้ สุดกระบวนการทางกฎหมาย
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับที่ปรึกษากฎหมาย และระยะเวลาตามกระบวนการทางกฎหมาย
ในการนี ้ หาก ดี-แลนด์ ใช้ขอ้ มูลประมาณการเช่นเดียวกับที่ปรึกษาทางการเงิน และหาก ดี-แลนด์ ไม่
สามารถเข้าถึงแหล่ งเงิน ทุน จํานวนดังกล่าวได้ อาจส่ ง ผลอย่างมี นัยสําคัญต่อ การเป็ น ผู้บริห ารอสังหาริมทรัพย์ของ
ดี-แลนด์ และอาจส่งผลต่อความสามารถในการหารายได้ของกองทรัสต์ในโครงการ พอร์โต้ ชิโน่ในอนาคต
2.
ในกรณีท่ีผูถ้ ือหน่วยทรัสต์อนุมัติข้อเสนอตามวาระนี ้ จะส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไรต่อ
หน่วยทรัสต์ประมาณ 0.066 บาท ตามผลการวิเคราะห์มลู ค่ารายได้จากการปรับโครงสร้างหนี ้ และ 0.088 บาทตามผล
การวิเคราะห์มลู ค่ารายได้ปัจจุบนั สุทธิ (NPV) จากการวิเคราะห์สมมติฐานกรณีท่ี 2 หากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์อนุมตั ิการปรับ
โครงสร้างหนีใ้ ห้กบั ดี-แลนด์ ที่ปรึกษาทางการเงินคาดว่าดี-แลนด์จะมีหนีส้ ินคงค้างและที่จะเกิดขึน้ ในอนาคตกับกองทรัสต์
อยู่ประมาณ 108.02 ล้านบาท ซึ่งจะถูกทยอยชําระคืนตามแผนการปรับโครงสร้างหนี ้
ทัง้ นี ้ ยอดหนีค้ งค้างของดี-แลนด์ จํานวนประมาณ 46.67 ล้านบาท จะถูกตีทรัพย์ชาํ ระหนีต้ ามมูลค่า
ของกองทรัสต์ท่ีจะเพิ่มขึน้ จากโอกาสในการหารายได้ในระยะเวลา 5 ปี นับตัง้ แต่วันที่สัญญาเช่าที่ดินและอาคารฉบับ
ปั จจุบนั สิน้ สุด (ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2592) โดยที่ปรึกษาทางการเงินคํานวณมูลค่าสิทธิในการต่อสัญญาเพิ่มเติมอีก 5 ปี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 เท่ากับ 25.39 – 35.20 ล้านบาท จากการคํานวณของที่ปรึกษาทางการเงิน ยอดหนีค้ งค้างของ
ดี-แลนด์ มีมูลค่ามากกว่ามูลค่าประมาณการของการต่อสัญญาโครงการ พอร์โต้ ชิโน่ จํานวนประมาณ 11.47 – 21.28
ล้านบาท ซึ่งอาจส่งผลให้งบกําไรขาดทุนของกองทรัสต์ มีผลกําไร (ขาดทุน) เพิ่มขึน้ ประมาณ (11.47) – (21.28) ล้านบาท
ทัง้ นี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินเพียงประมาณการผลที่อาจจะเกิดขึน้ จากการเข้าทํารายการปรับโครงสร้างหนีซ้ ่ึงอาจไม่ตรงกับ
งบการเงินที่ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีของกองทรัสต์
ทั้งนี ้ หากดี-แลนด์สามารถบริหารโครงการได้ตามที่ได้ตามสมมติฐานกรณีท่ี 2 ดี-แลนด์ อาจต้องใช้
เงินทุนจากแหล่งเงินทุนที่ไม่เกี่ยวกับโครงการ พอร์โต้ ชิโน่ ประมาณ 108.02 ล้านบาท อย่างไรก็ดี หากในอนาคตความ
ต้องการพืน้ ที่คา้ ปลีกให้เช่ามีการเปลี่ยนแปลงลดลงอย่างมีนยั สําคัญ หรือเปลี่ยนแปลงจากสมมติฐานที่ท่ีปรึกษาทางการ
เงินตัง้ ไว้ อาจทําให้ ดี-แลนด์ ไม่สามารถชําระค่าเช่า หรือไม่ตอ้ งการชําระค่าเช่า ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนีไ้ ด้
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จากการวิเคราะห์ของที่ปรึกษาทางการเงินเกี่ยวกับความเป็ นไปได้และผลกระทบของการเข้าทํารายการ
ที่ปรึกษาทางการเงินพบว่าการปรับโครงสร้างหนีใ้ นครัง้ นี ้ ถือเป็ นการทําให้เกิดข้อสรุปที่เป็ นข้อตกลงกันทางกฎหมาย เพื่อ
เป็ นแนวทางให้ดี-แลนด์ ได้ปฏิบตั ิเพื่อรักษาสมดุลทัง้ ในด้านการแก้ปัญหาภาระหนีค้ งค้างจากข้อตกลงกระทําการ และการ
ดําเนินธุรกิจในแต่ละโครงการต่อไป รวมทั้งจะช่วยให้การวางแผนการทํางานและการติดตามหนีข้ องกองทรัสต์มีความ
ชัดเจนและมีประสิทธิภาพสูงขึน้ และยังเป็ นการรักษาความสัมพันธ์อนั ดีในการร่วมช่วยกันแก้ปัญหาจากวิกฤติท่เี กิดขึน้ ใน
ครัง้ นี ้
ทั้ ง นี ้ ความเสี่ ย งหลั ก หากกองทรัส ต์เ ข้า ทํา รายการปรับ โครงสร้า งหนี ้กั บ ผู้เ ช่ า หลั ก น่ า จะอยู่ ท่ี
ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอื่นที่มิใช่รายได้จากการบริหารทรัพย์สินในโครงการ ประกอบกับความไม่แน่นอน
ในหลายด้าน ทัง้ จากผลกระทบของ COVID-19 และความสามารถในการหารายได้ของผูเ้ ช่าหลัก การตอบรับหรือปฏิเสธ
ข้อเสนอตามแผนการปรับโครงสร้างหนีใ้ นครัง้ นี ้ ยังมีความเสี่ยงที่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์ควรต้องพิจารณาอย่างละเอียดเนื่องจาก
ความเสี่ยงดังกล่าวอาจส่งผลถึงผลประกอบการในอนาคตของกองทรัสต์ ทัง้ นี ้ การตัดสินใจลงคะแนนเสียงอนุมตั ิในการ
ดาเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างหนี ้ ขึน้ อยู่กับดุลพินิจของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ โดยผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ควรศึกษาข้อมูลใน
เอกสารต่าง ๆ ที่แนบมากับหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ปี 2565 ในครัง้ นีด้ ว้ ยเพื่อใช้ในการประกอบการ
พิจารณาตัดสินใจลงมติได้อย่างเหมาะสม
คุณธนาเดช ชีแ้ จงเพิ่มเติมจากความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน โดยสรุ ปรายละเอียด โครงการ
พอร์โต้ ชิโน่ มีภาระผูกพันกับกองทรัสต์ เฉลี่ยปี ละประมาณ 100 ล้านบาท ซึ่งมากกว่ารายได้ท่ดี ี-แลนด์จากการดําเนินการ
โครงการ พอร์โต้ ชิโน่ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดี-แลนด์มีหนีค้ งค้างที่จะต้องชําระให้แก่กองทรัสต์อยู่ประมาณ
46.67 ล้านบาท โดยดี-แลนด์มีขอ้ เสนอชําระหนีค้ งค้างดังกล่าวโดยการให้กองทรัสต์ AIMCG เช่าที่ดินและอาคารโครงการ
พอร์โต้ ชิโน่ เป็ นระยะเวลา 5 ปี นับตัง้ แต่วันที่สัญญาเช่าที่ดินและอาคารดังกล่าวสิน้ สุดลง ทั้งนี ้ ผูจ้ ัดการกองทรัสต์ได้
ดําเนินการให้ผปู้ ระเมินอิสระจํานวน 2 ราย ประเมินมูลค่าของสิทธิการเช่าดังกล่าว โดยราคาประเมินที่ต่าํ กว่าของสิทธิการ
เช่าดังกล่าวคือ 32 ล้านบาท ซึ่งจะเห็นว่า เมื่อเทียบกับหนีค้ งค้างที่ดี-แลนด์จะต้องชําระให้แก่กองทรัสต์นนั้ สิทธิการเช่า
ดังกล่าวมีมลู ค่าตํ่ากว่าหนีค้ งค้างประมานเกือบ 15 ล้านบาท และสําหรับหนีค้ งค้างส่วนที่เหลือ ดี-แลนด์ขอให้กองทรัสต์
ปลดหนีค้ งค้างส่วนที่เหลือดังกล่าวให้ โดยที่มีเงื่อนไขคือ กองทรัสต์จะปลดหนีค้ งค้างของดี-แลนด์ส่วนที่เหลือดังกล่าว
ต่อเมื่อดี-แลนด์ได้ชาํ ระค่าเช่าและค่าเช่าส่วนต่างโครงการ พอร์โต้ ชิโน่ในอนาคตที่ได้ขอผ่อนผันอย่างถูกต้องครบถ้วน
อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีดี-แลนด์ผิดนัดหรือมิได้ชาํ ระค่าเช่าและค่าเช่าส่วนต่างโครงการ พอร์โต้ ชิโน่ดังกล่าวอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน ไม่ว่าในงวดหนึ่งงวดใด ดี-แลนด์ยินยอมให้กองทรัสต์ AIMCG เรียกให้ดี-แลนด์ชาํ ระหนีค้ งค้างของดี-แลนด์ส่วน
ที่เหลือได้ทนั ที
กล่าวโดยสรุปคือ หนีค้ งค้างของดี-แลนด์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 รวมกับค่าเช่าและค่าเช่าส่วนต่าง
โครงการ พอร์โต้ ชิโน่ในอนาคตที่ได้ขอผ่อนผัน จะมีจาํ นวนรวมเป็ นเงินประมาน 293.59 ล้านบาท ดี-แลนด์จึงมีขอ้ เสนอขอ
ชําระหนีค้ งค้าง ค่าเช่าและค่าส่วนต่างโครงการ พอรโต้ ชิโน่ ซึ่งคํานวณรวมเป็ นจํานวนประมาน 278 ล้านบาท โดย
แบ่งเป็ นการขอชําระหนีค้ งค้างด้วยสิทธิการเช่าเพิ่มเติมในโครงการ พอรโต้ ชิโน่ คิดเป็ นราคาประมาณ 32 ล้านบาท และ
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ชําระส่วนที่เหลือจากเงิน (จากการดําเนินการโครงการ พอร์โต้ ชิโน่ และแหล่งเงินทุนอื่น) อย่างไรก็ตาม คุณธนาเดชได้
ชีแ้ จงเพิ่มเติมสรุปได้ว่า ข้อเสนอดังกล่าวมีความเสี่ยงที่ด-ี แลนด์อาจไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้อเสนอที่ได้กล่าวไป นอกจากนี ้
ในกรณีผถู้ ือหน่วยทรัสต์มีมติไม่อนุมตั ิขอ้ เสนอตามวาระนี ้ กองทรัสต์จะต้องยกระดับในการเจรจา ซึ่งกองทรัสต์จะมีสิทธิใน
การฟ้องร้อง ดําเนินการทางกฎหมาย เพื่อเรียกให้ด-ี แลนด์ชาํ ระหนีค้ งค้าง ค่าเช่าและค่าส่วนต่างโครงการ พอรโต้ ชิโน่ ได้
เต็มจํานวน อย่างไรก็ดี ผลของการดําเนินการทางกฎหมายและระยะเวลาในการดําเนินการนัน้ ไม่สามารถคาดการณ์ได้
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้พิจารณาข้อเสนอของดี-แลนด์ ประกอบกับข้อกําหนดและเงื่อนไขตามสัญญาเช่า
พืน้ ที่แก่ดี-แลนด์ ข้อตกลงเกี่ยวกับการลงทุนของกองทรัสต์ AIMCG ในโครงการ พอร์โต้ ชิโน่ ตลอดจนสัญญาโครงการ
พอร์โต้ ชิโน่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วเห็นว่าข้อเสนอของดี-แลนด์ดังกล่าวเป็ นการดําเนินการที่มีนัยสําคัญ ทั้งในด้านการ
จัดการกองทรัสต์ การดําเนินธุรกิจ รวมถึงผลตอบแทนของกองทรัสต์ และเห็นว่าเป็ นเรื่องที่ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ควรเป็ นผู้
พิจารณาตัดสินแนวทางที่จะเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เอง ผูจ้ ัดการกองทรัสต์จึงพิจารณาเห็นควรให้นาํ
ข้อเสนอของดี-แลนด์ เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMCG เพื่อพิจารณาอนุมตั ิเกี่ยวกับการดําเนินการ
ตามข้อ เสนอของดี -แลนด์ดัง กล่ า ว โดยผู้จัด การกองทรัส ต์ไ ด้ใ ห้ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ ผลที่ อ าจเกิ ด ขึ น้ ในกรณี ท่ี ผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์พิจารณาอนุมตั ิหรือไม่อนุมตั ิขอ้ เสนอเกี่ยวกับการชําระค่าเช่าโครงการ พอร์โต้ ชิโน่ ตามข้อเสนอของดี-แลนด์
โดยมีร ายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ไ ด้จดั ส่งให้แก่ผูถ้ ือ หน่วยทรัสต์ นอกจากนี ้ เพื่อ รักษาผลประโยชน์
ของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์และกองทรัสต์ AIMCG ผูจ้ ดั การกองทรัสต์เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
AIMCG พิจารณาอนุมัติมอบอํานาจให้ผู้จัดการกองทรัสต์ และ/หรือ ทรัสตีเป็ นผู้มีอาํ นาจในการดําเนินการต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องดังนี ้
1)
เจรจา จัดทํา ลงนาม ส่งมอบ ขอความยินยอม และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือ
เงื่อนไขของสัญญา บันทึกข้อตกลง หนังสือ เอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงบันทึกข้อตกลงและหนังสือผ่อนผัน
ของโครงการ พอร์โต้ ชิโน่ และกําหนดรูปแบบการดําเนินการ เพื่อให้สอดคล้องและให้อยู่ภายใต้กรอบที่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์
อนุมัติเกี่ ยวกับข้อเสนอของดี-แลนด์ รวมทั้งดําเนินการติดต่อกับสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หน่วยงานราชการหรือองค์กรของรัฐ หรือบุคคลใด ๆ เพื่อการดังกล่าว เป็ นต้น และ
2)
ดํา เนิ น การอื่ นใดอัน จําเป็ น หรื อ เกี่ ยวเนื่อ งกับ การดังกล่ าวข้างต้นทุกประการเพื่ อให้การ
ดําเนินการดังกล่าวประสบผลสําเร็จ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรือ ถอดถอนผูร้ บั มอบอํานาจช่วงในการดําเนินการดังกล่าว
ข้างต้น เพื่อให้การดําเนินการดังกล่าวประสบผลสําเร็จ
นอกจากนี ้ เพื่อให้สอดคล้องกับการได้มาซึ่งสิทธิการเช่าเพิ่มเติมในโครงการ พอร์โต้ ชิโน่ ผู้จัดการ
กองทรัสต์จึงเห็นควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMCG โดยให้แก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ
ปรับปรุงข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ จัดทํารายละเอียดบัญชีทรัพย์สินเพิ่มเติมในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์
อนึ่ง การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ดงั กล่าวนีเ้ ป็ นกรณีการแก้ไขเพิ่มเติมในกรณีการได้มาซึ่งทรัพย์สินหลักของ
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กองทรัสต์ ซึ่งเป็ นไปตามนโยบายการลงทุน ประเภททรัพย์สิน หลักเกณฑ์และกระบวนการในการได้มาซึ่งทรัพย์สินหลัก
ตามที่กาํ หนดในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ และเป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อีกทัง้ ยังไม่กระทบ
สิท ธิข องผูถ้ ือ หน่ว ยทรัส ต์ใ นทางที่ผูถ้ ือ หน่วยทรัส ต์เสีย ประโยชน์ คู่ส ัญ ญาจึง มีอาํ นาจในการแก้ไ ขเพิ่ม เติม สัญญา
ก่อตัง้ ทรัสต์ดงั กล่าวได้โดยไม่จาํ ต้องขอมติจากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ทัง้ นี ้ การแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์
ดังกล่าวนีจ้ ะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากทรัสตี เพื่อให้เป็ นไปตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMCG
เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติการทํารายการในวาระนี ้ คุณธนาเดช ได้เรียนเชิญ คุณทิพาพรรณ
ภัทรวิกรม Executive Director บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนไทยพาณิชย์ จํากัด ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ AIMCG
ให้ความเห็นในฐานะทรัสตีเพื่อประกอบการพิจารณา
คุณทิพาพรรณให้ความเห็นว่า สําหรับในวาระที่ 4 ทรัสตีพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าการเสนอให้ท่ี
ประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์พิจารณาในวาระนีไ้ ม่ขดั กับสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ เกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องจึงเห็นควรให้นาํ
ข้อเสนอเกี่ยวกับการชําระค่าเช่าโครงการ พอร์โต้ ชิโน่ดงั กล่าวให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ได้พิจารณา โดยที่สิทธิการเช่า
เพิ่มเติมในโครงการ พอร์โต้ ชิโน่ เป็ นระยะเวลา 5 ปี นั้น ถื อเป็ นรายการที่เกี่ ยวข้องกับการได้มาซึ่งทรัพย์สินหลักของ
กองทรัสต์ จึงขอให้ผถู้ ือหน่วยทรัสต์โปรดศึกษาข้อมูลจากสรุปรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของบริษัทประเมินมูลค่า
ทรัพย์สิน ทัง้ 2 รายและรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงิน และข้อมูลอื่นๆ ซึ่งผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้มีการเปิ ดเผยข้อมูล
รายละเอียดตามที่ปรากฎในหนังสือเชิญประชุมและที่ได้นาํ เสนอต่อที่ประชุมในวันนี ้ เพื่อประกอบการพิจารณา
ประธานฯ จึงขอให้ผถู้ ือหน่วยทรัสต์พิจารณาอนุมตั ิขอ้ เสนอเกี่ยวกับการชําระค่าเช่าโครงการ พอร์โต้
ชิโน่ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ และการมอบอํานาจให้ผู้จัดการกองทรัสต์ และ/หรือ ทรัสตี เป็ นผู้มีอาํ นาจในการ
ดําเนินการต่างๆ ตามที่คณ
ุ จรัสฤทธิ์และคุณธนาเดชได้เสนอต่อที่ประชุม
ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีขอ้ ซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผถู้ ือหน่วยทรัสต์สอบถามเพิ่มเติม
ประธานฯ จึงขอให้ลงมติในวาระนี ้
ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า การเข้าทํารายการดังกล่าวของกองทรัสต์ AIMCG จะต้องได้รบั มติ
อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ามติเสียงข้างมากซึ่งคิดเป็ นจํานวนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของ
หน่วยทรัสต์ทงั้ หมดของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่เี ข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทัง้ นี ้ การนับคะแนนเสียงของผูท้ ่มี ี
สิทธิออกเสียงทัง้ หมดในวาระที่ 4 นี ้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะไม่นบั รวมคะแนนเสียงของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่ีมีส่วนได้เสียเป็ น
พิเศษในเรื่องที่มีการขอมติ โดยผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่ีมีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ (ณ วันกําหนด
รายชื่อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่ีมีสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMCG ประจําปี 2565 (Record
Date) วันที่ 31 มีนาคม 2565) เป็ นไปตามใบแจ้งรายชื่อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 ที่ได้
จัดส่งให้แก่ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์พร้อมหนังสือเชิญประชุม ได้แก่ นายสุเทพ ปั ญญาสาคร ถือหน่วยทรัสต์คิดเป็ นร้อยละ 0.18
ของจํานวนหน่วยทรัสต์ทงั้ หมดของกองทรัสต์ AIMCG
มติทป่ี ระชุม
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เสียงดังนี ้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิขอ้ เสนอเกี่ยวกับการชําระค่าเช่าโครงการ พอร์โต้ ชิโน่ ด้วยคะแนน
-

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

77,864,643
22,931,300
160,100
-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

77.1273
22.7141
0.1586
-

ของจํานวนหน่วยทรัสต์ทงั้ หมดของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติข้อเสนอเกี่ยวกับการชําระค่าเช่าโครงการ ยูดี ทาวน์

ประธานฯ มอบหมายให้คุณจรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ กรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูน้ าํ เสนอรายละเอียด
ของวาระนีต้ ่อที่ประชุม
คุณจรัสฤทธิ์ชแี ้ จงต่อที่ประชุมว่า สําหรับวาระที่ 5 นี ้ ตามที่กองทรัสต์ AIMCG ได้ลงทุนในสิทธิการเช่า
และสิทธิการเช่าช่วง ในโครงการ ยูดี ทาวน์ ซึ่งเป็ นศูนย์การค้าประเภท Lifestyle Mall ตัง้ อยู่ท่ีตาํ บลหมากแข้ง อําเภอเมือง
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี (“โครงการ ยูดี ทาวน์“) โดยโครงการ ยูดี ทาวน์ ประกอบไปด้วยพืน้ ที่โครงการหลัก ซึ่งระยะเวลา
การเช่าและเช่าช่วงตามสัญญาสิน้ สุดวันที่ 30 เมษายน 2583 และพืน้ ที่ส่วนต่อขยาย ซึ่งระยะเวลาการเช่าช่วงตามสัญญา
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในการลงทุนในทรัพย์สินหลักครัง้ แรก โดยได้เข้าทําสัญญาเช่าช่วงที่ดิน สัญญาเช่าอาคาร
สัญญาเช่าช่วงที่ดินและอาคาร (ส่วนต่อขยาย) และสัญญาเช่าช่วงที่ดิน (ส่วนต่อขยาย) รวมถึงสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องใน
การลงทุนในทรัพย์สินหลักครัง้ แรกดังกล่าว กับบริษัท อุดรพลาซ่า จํากัด (โดยต่อไปนีจ้ ะเรียกว่า “อุดรพลาซ่า”) ซึ่งเป็ นผู้
มีสิทธิการเช่าที่ดินที่ตงั้ โครงการหลัก และมีสิทธิการเช่าที่ดินและอาคารพืน้ ที่ส่วนต่อขยายของโครงการ ยูดี ทาวน์ จากการ
รถไฟแห่ ง ประเทศไทย รวมถึ ง เป็ น เจ้า ของกรรมสิ ท ธิ์ ใ นอาคารโครงการหลัก ในโครงการ ยูดี ทาวน์ดัง กล่ า ว โดยมี
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าลงทุนในปั จจุบนั ของกองทรัสต์ AIMCG ในโครงการ ยูดี ทาวน์ ปรากฏในสิ่งที่ส่งมา
ด้วย 2 ที่ได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์พร้อมหนังสือเชิญประชุม
ทั้งนี ้ ภายหลังจากกองทรัสต์ AIMCG เข้าลงทุนในโครงการ ยูดี ทาวน์ กองทรัสต์ AIMCG ได้จัดหา
ประโยชน์จากทรัพย์สินหลักดังกล่าวโดยการนําทรัพย์สินหลักออกให้เช่าแก่ผูเ้ ช่าพืน้ ที่ โดยลักษณะของสัญญาเช่าพืน้ ที่
สําหรับการจัดหาประโยชน์โดยการให้เช่าทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์ AIMCG เข้าลงทุนในโครงการ ยูดี ทาวน์ แบ่งออกได้
เป็ น 3 ประเภท ดังนี ้
สัญญาเช่าพืน้ ที่ประเภทที่ 1 ได้แก่ การให้เช่าพืน้ ที่แก่ผเู้ ช่าพืน้ ที่รายย่อย โดยกองทรัสต์ AIMCG จะเข้า
เป็ นคู่สญ
ั ญากับผูเ้ ช่าพืน้ ที่โดยตรง
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สัญญาเช่าพืน้ ที่ประเภทที่ 2 ได้แก่ การให้เช่าพืน้ ที่ในส่วนพืน้ ที่เช่ากลับแก่อุดรพลาซ่าซึ่งเป็ นเจ้าของ
ทรัพย์สินเดิม อาทิ พืน้ ที่เช่าร้านค้าขนาดเล็ก พืน้ ที่เช่าที่มีสญ
ั ญาเช่าระยะสัน้ (ไม่เกิน 1 ปี ) หรือพืน้ ที่ท่ดี าํ เนินการหารายได้
หรื อ ให้เ ช่ า เป็ น รายวัน ประเภทลานกิ จกรรมเพื่ อ การประชาสัมพัน ธ์แ ละการส่ งเสริม การขาย ตลาดนัด ศูน ย์อ าหาร
ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ที่มีการเปลี่ยนแปลงของสัญญาเช่าอย่างรวดเร็ว โดยสัญญาเช่าสําหรับพืน้ ที่เช่ากลับดังกล่าวจะ
มีระยะเวลา 3 ปี นบั ตัง้ แต่วนั ที่กองทรัสต์ AIMCG เข้าลงทุนในทรัพย์สนิ หลักครัง้ แรก และให้สิทธิกองทรัสต์ AIMCG ในการ
เรียกให้ค่สู ญ
ั ญาต่ออายุสญ
ั ญาต่อไปอีกจนสิน้ สุดระยะเวลาการลงทุนในโครงการ ยูดี ทาวน์ (“สัญญาเช่าพืน้ ทีโ่ ครงการ
ยูดี ทาวน์”) และ
สัญญาเช่าพืน้ ที่ประเภทที่ 3 ได้แก่ การให้เช่าพืน้ ที่ในส่วนที่ไม่มีผูเ้ ช่า ณ วันที่กองทรัสต์ AIMCG ลงทุน
ในทรัพย์สินหลักครัง้ แรกให้แก่อดุ รพลาซ่า เป็ นระยะเวลา 5 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่กองทรัสต์ AIMCG เข้าลงทุนในทรัพย์สินหลัก
ครัง้ แรก ในลักษณะของสัญญาเช่ามีกาํ หนดระยะเวลา 3 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่กองทรัสต์ AIMCG เข้าลงทุน และอุดรพลาซ่าให้
คํามั่นว่าจะต่ออายุการเช่าอีก 2 ปี (“สัญญาเช่าพืน้ ทีต่ ามสัญญาตกลงกระทําการโครงการ ยูดี ทาวน์”)
นอกจากนี ้ ในการลงทุนของกองทรัสต์ AIMCG ในโครงการ ยูดี ทาวน์ อุดรพลาซ่าได้จัดทําข้อตกลง
เกี่ยวกับการลงทุนของกองทรัสต์ AIMCG ในโครงการ ยูดี ทาวน์ซ่งึ ประกอบด้วยข้อตกลงเกี่ยวกับมาตรการลดความเสี่ยง
ในการสูญเสียรายได้ค่าเช่าและค่าบริการของกองทรัสต์ AIMCG (“ข้อตกลงเกี่ยวกับการลงทุนของกองทรัสต์ AIMCG
ในโครงการ ยูดี ทาวน์”) โดยอุดรพลาซ่าตกลงชําระค่าเช่าส่วนที่ขาดจากค่าเช่าที่คาดการณ์ให้แก่กองทรัสต์ AIMCG
ตัง้ แต่วนั ที่กองทรัสต์ AIMCG เข้าลงทุนในโครงการ ยูดี ทาวน์จนถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 (“ค่าเช่าส่วนต่างโครงการ
ยูดี ทาวน์”) และการที่อุดรพลาซ่าตกลงว่า ในระยะเวลา 5 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่กองทรัสต์ AIMCG เข้าลงทุนในโครงการ ยูดี
ทาวน์ หากพืน้ ที่ส่วนใดไม่มีผูเ้ ช่าพืน้ ที่ อุดรพลาซ่า และ/หรือ บุคคลที่อุดรพลาซ่ากําหนดตกลงจะเช่าพืน้ ที่ดงั กล่าวจาก
กองทรัสต์ AIMCG โดยมีระยะเวลาการเช่าสิน้ สุดไม่เกินวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 โดยการจัดทําสัญญาเช่ากับกองทรัสต์
AIMCG เป็ นคราว ๆ ไป (รวมเรียกว่า “สัญญาเช่าพืน้ ที่ในโครงการ ยูดี ทาวน์ ที่ยังไม่มีผู้เช่าพืน้ ที่”) (ทัง้ นี ้ สัญญาเช่า
พืน้ ที่โครงการ ยูดี ทาวน์ สัญญาเช่าพืน้ ที่ตามสัญญาตกลงกระทําการโครงการ ยูดี ทาวน์ และสัญญาเช่าพืน้ ที่ในโครงการ
ยูดี ทาวน์ ที่ยงั ไม่มีผเู้ ช่าพืน้ ที่ รวมเรียกว่า “สัญญาเช่าพืน้ ทีแ่ ก่อุดรพลาซ่า”)
ทัง้ นี ้ มีรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์
สําหรับโครงการ ยูดี ทาวน์ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็ นผลให้การประกอบกิจการ
ของร้านค้าประเภทต่าง ๆ ในโครงการ ยูดี ทาวน์ ได้รบั ผลกระทบจากการถูกสั่งปิ ดสถานที่หรือการจํากัดเวลาการเปิ ด
ให้บริการตามประกาศและมาตรการของภาครัฐที่เกี่ยวข้องในช่วงระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2563 เป็ นต้นมา โดยมี
รายละเอียดมาตรการภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการปิ ดสถานที่หรือการจํากัดเวลาการเปิ ดให้บริการ ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3
ที่ได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์พร้อมหนังสือเชิญประชุม
นอกจากนี ้ เมื่อมีการผ่อนคลายให้สามารถเปิ ดดําเนินกิจการได้ ผู้จัดการกองทรัสต์และผู้บริห าร
อสังหาริมทรัพย์ท่ีได้รบั การแต่งตัง้ จากผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ต้องดําเนินการเพื่อให้เป็ นไปตามมาตรการทางสาธารณสุขต่าง ๆ
20/41

ซึ่งรวมถึงมาตรการในการเว้นระยะห่างทางสังคม ประกอบกับพฤติกรรมผูใ้ ช้บริการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 จึงมีจาํ นวนผูใ้ ช้บริการในโครงการ ยูดี ทาวน์ลดลง ส่งผลให้กองทรัสต์ได้รบั รายได้ท่ีลดลง ทั้งในส่วนของ
สัญญาเช่าพืน้ ที่ประเภทที่ 1 ซึ่งกองทรัสต์ให้เช่าช่วงโดยตรงแก่ผู้เช่ารายย่อย และในส่วนของสัญญาเช่าพืน้ ที่แก่อุดร
พลาซ่า โดยอุดรพลาซ่าต้องรับภาระเพิ่มเติมจากค่าเช่าที่ตอ้ งชําระให้แก่กองทรัสต์ AIMCG เนื่องจากอุดรพลาซ่าได้นาํ
พืน้ ที่บางส่วนที่อุดรพลาซ่าเช่าช่วงจากกองทรัสต์ AIMCG ไปจัดหาประโยชน์โดยการให้เช่าช่วงพืน้ ที่ดงั กล่าวแก่ผูเ้ ช่าราย
ย่อย อุดรพลาซ่าจึงต้องรับภาระค่าเช่าเพิ่มเติมจากการที่ผูเ้ ช่ารายย่อยบางรายขอลดค่าเช่า และ/หรือ เลิกเช่าหรือยุติ
กิจการ ในขณะที่อดุ รพลาซ่ายังคงต้องชําระค่าเช่าให้กองทรัสต์ AIMCG ในอัตราค่าเช่าตามที่กาํ หนดในสัญญา นอกจากนี ้
สําหรับค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวน์ อุดรพลาซ่ายังคงต้องชดเชยให้แก่กองทรัสต์ AIMCG โดยการชําระเงินส่วนที่
ขาดจากค่ า เช่ า ที่ ค าดการณ์ซ่ึง มี จ ํานวนมากขึ น้ แปรผัน ตามจํา นวนผู้เ ช่ า รายย่ อ ยที่ ข อลดค่ า เช่า และ/หรื อ มี ค วาม
จําเป็ นต้องเลิกเช่าหรือยุติกิจการ ภาระดังกล่าวจึงส่งผลต่อความสามารถของอุดรพลาซ่าในการชําระค่าเช่าและค่าเช่า
ส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวน์ให้แก่กองทรัสต์ AIMCG โดยอุดรพลาซ่าไม่สามารถชําระค่าเช่าและค่าเช่าส่วนต่างโครงการ
ยูดี ทาวน์ได้ครบถ้วนตามสัญญาในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา รวมถึงค่าเช่าและค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวน์สาํ หรับ
ระยะเวลาในอนาคต เนื่องจากผลกระทบต่อเนื่องจากวิกฤตการณ์โรคโควิด-19 โดยหนีค้ ่าเช่าและค่าเช่าส่วนต่างโครงการ
ยูดี ทาวน์ท่ีคา้ งชําระของอุดรพลาซ่าตามสัญญาเช่าพืน้ ที่แก่อุดรพลาซ่า และข้อตกลงเกี่ยวกับการลงทุนของกองทรัสต์
AIMCG ในโครงการ ยูดี ทาวน์ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีเป็ นจํานวน 78,962,723.19 บาท (เจ็ดสิบแปดล้านเก้าแสน
หกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยยี่สิบสามบาทสิบเก้าสตางค์)
ทัง้ นี ้ ตัง้ แต่ปี 2563 เป็ นต้นมา ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้ดาํ เนินการติดตามทวงถามให้อุดรพลาซ่าชําระค่า
เช่าและค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวน์ท่คี า้ งชําระมาโดยตลอด จนกระทั่งอุดรพลาซ่าได้มีหนังสือลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์
2565 เรื่อง ข้อเสนอเกี่ยวกับการชําระค่าเช่าโครงการ ยูดี ทาวน์ ถึงผูจ้ ัดการกองทรัสต์ เพื่อ 1) แจ้งความประสงค์ขอให้
กองทรัสต์ AIMCG ลดยอดหนีค้ งค้างโดยการปลดหนีบ้ างส่วนให้แก่อุดรพลาซ่า และ 2) แจ้งความประสงค์ขอเสนอ
แผนการชําระหนีค้ งค้างของโครงการ ยูดี ทาวน์ รวมถึงค่าเช่าและค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวน์สาํ หรับระยะเวลาใน
อนาคต (“ข้อเสนอของอุดรพลาซ่า”) โดยมีรายละเอียดตามวาระที่ 5.1 และวาระที่ 5.2
ในการนี ้ อุดรพลาซ่าขอให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์นาํ เสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์แยกพิจารณาอนุมตั ิ
โดยแบ่งเป็ นวาระที่ 5.1 สําหรับการเสนอให้พิจารณาอนุมตั ิขอ้ เสนอเกี่ยวกับส่วนลดหนีค้ งค้างโครงการ ยูดี ทาวน์ และ
วาระที่ 5.2 สําหรับการเสนอให้พิจารณาอนุมตั ิขอ้ เสนอเกี่ยวกับการชําระค่าเช่าและค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวน์ โดย
ที่การลงมติในวาระที่ 5.2 เป็ นเงื่อนไขของวาระที่ 5.1 กล่าวคือ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะดําเนินการตามข้อเสนอเกี่ยวกับลด
ยอดหนีค้ งค้างโดยการปลดหนีบ้ างส่วนในกรณี ท่ีได้รับอนุมัติตามมติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ในวาระที่ 5.1 นี ้ ก็
ต่อเมื่อที่ประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์อนุมตั ิการดําเนินการตามข้อเสนอเกี่ยวกับการชําระค่าเช่าโครงการ ยูดี ทาวน์ในวาระที่
5.2 เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว และหากเรื่องตามวาระที่ 5.2 ไม่ได้รบั การอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ให้ถือว่าวาระที่ 5.1
ซึ่งได้รบั การอนุมัติโดยที่ประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ไปก่อนหน้านั้นถูกยกเลิก แต่ในกรณีท่ีประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์มีมติไม่
อนุมตั ิในวาระที่ 5.1 จะไม่ส่งผลกระทบทําให้วาระที่ 5.2 ถูกยกเลิกด้วยแต่อย่างใด ทัง้ นี ้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
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วาระที่ 5.1

พิจารณาอนุมตั ิขอ้ เสนอเกี่ยวกับส่วนลดหนีค้ งค้างโครงการ ยูดี ทาวน์

สืบเนื่องจากข้อเท็จจริงและเหตุผลตามข้างต้น ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จึงขอเสนอวาระที่ 5.1 ให้ท่ีประชุมผู้
ถื อหน่วยทรัสต์พิจารณาอนุมัติข้อเสนอเกี่ ยวกับการลดยอดหนีค้ งค้างโดยการปลดหนีบ้ างส่วนตามข้อเสนอของอุดร
พลาซ่า โดยมีรายละเอียดข้อเสนอที่เป็ นสาระสําคัญสรุปได้ดงั นี ้
ข้อเสนอของอุดรพลาซ่า ในส่วนทีเ่ กี่ยวกับส่วนลดหนีค้ งค้างโครงการ ยูดี ทาวน์
สําหรับหนีค้ งค้างจํานวน 78,962,723.19 บาท (เจ็ดสิบแปดล้านเก้าแสนหกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยยี่สิบ
สามบาทสิบเก้าสตางค์) (“หนี้คงค้างของอุดรพลาซ่า”) อุดรพลาซ่าเสนอขอให้กองทรัสต์ AIMCG ลดยอดหนีด้ งั กล่าว
โดยการปลดหนีใ้ ห้แก่อุดรพลาซ่า เป็ นเงินจํานวน 44,922,664 บาท (สี่สิบสี่ลา้ นเก้าแสนสองหมื่นสองพันหกร้อยหกสิบสี่
บาทถ้วน) (“ส่วนลดหนี้คงค้าง”) ต่อเมื่ออุดรพลาซ่าได้ดาํ เนินการชําระหนีค้ งค้างของอุดรพลาซ่า ตามข้อ 1) และค่าเช่า
และค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวน์ตามข้อ 2) ของข้อเสนอของอุดรพลาซ่าตามที่จะเสนอในวาระที่ 5.2 อย่างถูกต้อง
ครบถ้วนแล้ว และกองทรัสต์ AIMCG ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าอุดรพลาซ่าได้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามข้อเสนอของอุดรพลาซ่าอย่าง
ถูกต้องครบถ้วน
ในการนี ้ อุดรพลาซ่าตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องกับการดําเนินการตามข้อเสนอของอุดร
พลาซ่าในส่วนที่เกี่ยวกับส่วนลดหนีค้ งค้างโครงการ ยูดี ทาวน์ ไม่ว่าผูถ้ ือหน่วยทรัสต์มีมติอนุมตั ิการดําเนินการต่าง ๆ ตาม
ข้อเสนอของอุดรพลาซ่าในส่วนที่เกี่ยวกับส่วนลดหนีค้ งค้างโครงการ ยูดี ทาวน์ หรือไม่
ทัง้ นี ้ หลังจากได้รบั หนังสือข้างต้นจากอุดรพลาซ่า ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ยงั ได้เข้าเจรจากับอุดรพลาซ่าอีก
หลายคราวเพื่อให้พิจารณาข้อเสนอของอุดรพลาซ่าในส่วนที่เกี่ยวกับส่วนลดหนีค้ งค้างโครงการ ยูดี ทาวน์อย่างถี่ถว้ นอีก
ครัง้ รวมถึงพิจารณาทางเลือกอื่น ๆ เพิ่มเติมโดยคํานึงถึงเสถียรภาพของผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ AIMCG ในระยะ
ยาวรวมถึงผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เป็ นสําคัญ เพื่อไม่ให้กระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์หรือกระทบ
ต่อผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์นอ้ ยที่สดุ และในระหว่างที่ยงั ไม่ได้ขอ้ สรุปเกี่ยวกับการอนุมตั ิขอ้ เสนอของอุดรพลาซ่า
ในส่วนที่เกี่ยวกับส่วนลดหนีค้ งค้างโครงการ ยูดี ทาวน์ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้มีการทวงถามให้อดุ รพลาซ่าชําระค่าเช่าและ
ค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวน์มาตามปกติ ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ีผถู้ ือหน่วยทรัสต์มีมติอนุมตั ิขอ้ เสนอเกี่ยวกับส่วนลดหนีค้ ง
ค้างโครงการ ยูดี ทาวน์ ภายใต้เงื่อนไขตามข้อเสนอของอุดรพลาซ่า กองทรัสต์ AIMCG จะดําเนินการจัดทําบันทึกข้อตกลง
เกี่ยวกับการชําระค่าเช่าโครงการ ยูดี ทาวน์ และหนังสือผ่อนผันการชําระค่าเช่าโครงการ ยูดี ทาวน์ (“บันทึกข้อตกลง
และหนังสือผ่อนผันของโครงการ ยูดี ทาวน์”)
ลําดับต่อไป ที่ปรึกษาทางการเงินได้ให้ความเห็นในวาระที่ 5.1 โดยคุณวุฒิชยั ธรรมสาโรช ที่ปรึกษา
ทางการเงิน พิจารณาจากความเป็ นไปได้ 3 กรณี ได้แก่ 1) กรณีท่ีผถู้ ือหน่วยทรัสต์มีมติไม่อนุมตั ิขอ้ เสนอของอุดรพลาซ่า
ทัง้ สองวาระ 2) กรณีท่ีผถู้ ือหน่วยทรัสต์มีมติอนุมตั ิวาระที่ 5.2 แต่ไม่อนุมตั ิวาระที่ 5.1 3) กรณีท่ีผถู้ ือหน่วยทรัสต์มีมติอนุมตั ิ
ข้อเสนอของอุดรพลาซ่าทัง้ สองวาระ
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ทัง้ นี ้ จากผลการวิเคราะห์ของที่ปรึกษาทางการเงิน
1.
ในกรณี แรกที่หากผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติไม่อนุมัติข้อเสนอของอุดรพลาซ่าทั้งสองวาระ จะ
ส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไรต่อหน่วยประมาณ 0.699 บาท ตามผลการวิเคราะห์มลู ค่ารายได้จากการปรับโครงสร้างหนี ้
และประมาณ 0.650 บาท ตามผลการวิเคราะห์มลู ค่ารายได้ปัจจุบนั สุทธิ (NPV)
เมื่อพิจารณาโดยละเอียด จากการวิเคราะห์สมมติฐานกรณีท่ี 1 หากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ไม่อนุมตั ิการปรับ
โครงสร้างหนีใ้ ห้กับอุดรพลาซ่า ทั้ง 2 วาระเมื่อสัญญาเช่าพืน้ ที่ในโครงการ ยูดี ทาวน์ ที่ยังไม่มีผูเ้ ช่าพืน้ ที่และข้อตกลง
เกี่ยวกับการลงทุนของกองทรัสต์ AIMCG ในโครงการ ยูดี ทาวน์ สิน้ สุด ในเดือนมิถนุ ายน 2567 ที่ปรึกษาทางการเงินคาด
ว่า อุดรพลาซ่าจะมีหนีส้ ินคงค้างกับกองทรัสต์ อยู่ประมาณ 280.52 ล้านบาท ซึ่งหนีส้ ินดังกล่าวที่ปรึกษาทางการเงินยังไม่
มีขอ้ มูลเพียงพอถึงแหล่งเงินทุนที่อุดรพลาซ่าจะสามารถนํามาชําระเงินจํานวนดังกล่าวได้ ซึ่งหากอุดรพลาซ่าไม่สามารถ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนดังกล่าวในอนาคต อาจส่งผลให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์ และ/หรือ ทรัสตี ในฐานะตัวแทนผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
ต้องเข้าสู่ขอ้ พิพาททางกฎหมายกับอุดรพลาซ่า
ทั้ง นี ้ ผลกระทบต่ อ เงิน ปั น ส่ว นแบ่ง กําไรต่อ หน่ วย ในกรณี ท่ี 1 ไม่ ไ ด้ค าํ นึงถึ งค่าเสีย หายทั้งหมดที่
กองทรัสต์อาจจะได้รบั เพิ่มเติมหลังจากสิน้ สุดกระบวนการทางกฎหมายในการฟ้องร้องที่เกี่ยวข้องกับยอดหนีค้ งค้างที่อุดร
พลาซ่าจะต้องชําระให้กับกองทรัสต์ เนื่องจากที่ปรึกษาทางการเงินไม่สามารถประมาณการจํานวนเงินที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการทางกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็ นยอดหนีค้ งค้างที่กองทรัสต์จะได้รับหลังจากสิน้ สุดกระบวนการทางกฎหมาย
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับที่ปรึกษาทางกฎหมาย และระยะเวลาตามกระบวนการทางกฎหมาย ในการนี ้ หากอุดรพลาซ่าใช้
ข้อมูลประมาณการเช่นเดียวกับที่ปรึกษาทางการเงิน และหากอุดรพลาซ่าไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจํานวนดังกล่าวได้
อาจส่งผลอย่างมีนยั สําคัญต่อการเป็ นผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ของอุดรพลาซ่า และอาจส่งผลต่อความสามารถในการหา
รายได้ของโครงการ ยูดี ทาวน์
2.
ในกรณีท่ี 2 จากผลการวิเคราะห์ของที่ปรึกษาทางการเงิน หากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ไม่อนุมัติการ
เข้าทํา รายการปรับโครงสร้างหนีก้ ับอุดรพลาซ่าในวาระที่ 5.1 แต่อนุมตั ิวาระที่ 5.2 จะส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไรต่อ
หน่วยประมาณ 0.108 บาท ตามผลการวิเคราะห์มลู ค่ารายได้จากการปรับโครงสร้างหนี ้ และประมาณ 0.181 บาท ตาม
ผลการวิเคราะห์มลู ค่ารายได้ปัจจุบนั สุทธิ (NPV)
จากการวิเคราะห์สมมติฐานกรณีท่ี 2 จะเห็นได้ว่าหากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์อนุมัติการปรับโครงสร้างหนี ้
ให้กบั อุดรพลาซ่าเพียงวาระที่ 5.2 ที่ปรึกษาทางการเงินคาดว่า อุดรพลาซ่าจะมีหนีส้ ินคงค้างและที่จะเกิดขึน้ ในอนาคตกับ
กองทรัสต์ อยู่ประมาณ 280.52 ล้านบาท ซึ่งจะถูกทยอยชําระคืนตามแผนการปรับโครงสร้างหนี ้
ทัง้ นี ้ จากสมมติฐานกรณีท่ี 2 อุดรพลาซ่า จะมีภาระหน้าที่ในการชําระเงินให้กบั กองทรัสต์ ในช่วงต้นปี
2568 ถึงประมาณเดือนละ 17.81 ล้านบาทต่อเดือน ซึ่งสูงกว่าอัตราปกติท่ีอุดรพลาซ่าจะต้องชําระให้กับกองทรัสต์ ที่
ประมาณเดือนละ 2.15 – 13.62 ล้านบาทต่อเดือน
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ทัง้ นี ้ หากอุดรพลาซ่าสามารถบริหารโครงการได้ตามที่ได้ตามสมมติฐานกรณีท่ี 2 อุดรพลาซ่าอาจต้อง
ใช้เงินทุนจากแหล่งเงินทุนที่ไม่เกี่ยวกับโครงการ ยูดี ทาวน์ ประมาณ 280.52 ล้านบาท อย่างไรก็ดี หากในอนาคตความ
ต้องการพืน้ ที่คา้ ปลีกให้เช่ามีการเปลี่ยนแปลงลดลงอย่างมีนยั สําคัญ หรือเปลี่ยนแปลงจากสมมติฐานที่ท่ีปรึกษาทางการ
เงินตัง้ ไว้ อาจทําให้อดุ รพลาซ่า ไม่สามารถชําระค่าเช่า หรือไม่ตอ้ งการชําระค่าเช่า ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนีไ้ ด้
3.
สําหรับกรณี ท่ี 3 หากผู้ถือหน่วยทรัสต์อนุมัติการเข้าทํารายการปรับโครงสร้างหนีก้ ับอุดร
พลาซ่า ทั้งในวาระที่ 5.1 และวาระที่ 5.2 จะส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไรต่อหน่วยประมาณ 0.202 บาท ตามผลการ
วิเคราะห์มลู ค่ารายได้จากการปรับโครงสร้างหนี ้ และประมาณ 0.256 บาท ตามผลการวิเคราะห์มลู ค่ารายได้ปัจจุบนั สุทธิ
(NPV)
จากการวิเคราะห์สมมติฐานกรณีท่ี 3 จะเห็นได้ว่าหากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์อนุมัติการปรับโครงสร้างหนี ้
ให้กับอุดรพลาซ่าทั้ง 2 วาระ ที่ปรึกษาทางการเงินคาดว่า อุดรพลาซ่าจะมีหนีส้ ินคงค้างและที่จะเกิดขึน้ ในอนาคตกับ
กองทรัสต์อยู่ประมาณ 235.59 ล้านบาท ซึ่งจะถูกทยอยชําระคืนตามแผนการปรับโครงสร้างหนี ้ อย่างไรก็ดี การลดหนี ้
ให้กับ อุดรพลาซ่า อาจทําให้กองทรัสต์มีผลขาดทุนเพิ่มขึน้ 44.92 ล้านบาท (โดยที่ปรึกษาทางการเงินเพียงประมาณการ
ผลที่อาจจะเกิดขึน้ จากการเข้าทํารายการปรับโครงสร้างหนีซ้ ่งึ อาจไม่ตรงกับงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีของ
กองทรัสต์)
ทัง้ นี ้ หากอุดรพลาซ่าสามารถบริหารโครงการได้ตามที่ได้ตามสมมติฐานกรณีท่ี 3 อุดรพลาซ่าอาจต้อง
ใช้เงินทุนจากแหล่งเงินทุนที่ไม่เกี่ยวกับโครงการ ยูดี ทาวน์ ประมาณ 235.59 ล้านบาท อย่างไรก็ดี หากในอนาคตความ
ต้องการพืน้ ที่คา้ ปลีกให้เช่ามีการเปลี่ยนแปลงลดลงอย่างมีนยั สําคัญ หรือเปลี่ยนแปลงจากสมมติฐานที่ท่ีปรึกษาทางการ
เงินตัง้ ไว้ อาจทําให้อดุ รพลาซ่าไม่สามารถชําระค่าเช่า หรือไม่ตอ้ งการชําระค่าเช่าตามสัญญาปรับโครงสร้างหนีไ้ ด้
จากการวิเคราะห์ของที่ปรึกษาทางการเงินเกี่ยวกับความเป็ นไปได้และผลกระทบของการเข้าทํารายการ
ที่ ปรึกษาทางการเงินพบว่าการปรับโครงสร้างหนีใ้ นครัง้ นี ้ ถือเป็ น การทําให้เกิดข้อสรุ ปที่เป็ นข้อตกลงกันทางกฎหมาย
เพื่อเป็ นแนวทางให้อุดรพลาซ่าได้ปฏิบตั ิเพื่อรักษาสมดุลทัง้ ในด้านการแก้ปัญหาภาระหนีค้ งค้างจากข้อตกลงกระทําการ
และการดําเนินธุรกิจในแต่ละโครงการต่อไป รวมทัง้ จะช่วยให้การวางแผนการทํางานและการติดตามหนีข้ องกองทรัสต์ มี
ความชัดเจนและมีประสิทธิภาพสูงขึน้ และยังเป็ นการรักษาความสัมพันธ์อนั ดีในการร่วมช่วยกันแก้ปัญหาจากวิกฤติท่ี
เกิดขึน้ ในครัง้ นี ้
ทั้ ง นี ้ ความเสี่ ย งหลั ก หากกองทรัส ต์เ ข้า ทํา รายการปรับ โครงสร้า งหนี ้กั บ ผู้เ ช่ า หลั ก น่ า จะอยู่ ท่ี
ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอื่นที่มิใช่รายได้จากการบริหารทรัพย์สินในโครงการ ประกอบกับความไม่แน่นอน
ในหลายด้าน ทัง้ จากผลกระทบของ COVID-19 และความสามารถในการหารายได้ของผูเ้ ช่าหลัก การตอบรับหรือปฏิเสธ
ข้อเสนอตามแผนการปรับโครงสร้างหนีใ้ นครัง้ นี ้ ยังมีความเสี่ยงที่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์ควรต้องพิจารณาอย่างละเอียดเนื่องจาก
ความเสี่ยงดังกล่าวอาจส่งผลถึงผลประกอบการในอนาคตของกองทรัสต์ ทัง้ นี ้ การตัดสินใจลงคะแนนเสียงอนุมตั ิในการ
ดําเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างหนี ้ ขึน้ อยู่กับดุลพินิจของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ โดยผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ควรศึกษาข้อมูลใน
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เอกสารต่างๆ ที่แนบมากับหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ปี 2565 ในครัง้ นีด้ ว้ ยเพื่อใช้ในการประกอบการ
พิจารณาตัดสินใจลงมติได้อย่างเหมาะสม
คุณธนาเดช ชีแ้ จงเพิ่มเติมว่า ในวาระที่ 5.1 นี ้ เป็ นการพิจารณาอนุมตั ิขอ้ เสนอเกี่ยวกับส่วนลดหนีค้ ง
ค้างโครงการ ยูดี ทาวน์ ซึ่งเป็ นอิสระจากวาระที่ 5.2 ซึ่งเป็ นการพิจารณาอนุมตั ิขอ้ เสนอเกี่ยวกับการชําระค่าเช่าโครงการ
ยูดี ทาวน์ ทั้งนี ้ สําหรับวาระที่ 5.1 นับแต่สถานการณ์โรค COVID-19 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 อุดรพลาซ่ามีหนีค้ ง
ค้างต่อกองทรัสต์ประมาณ 79 ล้านบาท โดยอุดรพลาซ่ามีขอ้ เสนอให้กองทรัสต์ลดหนีค้ งค้างให้อุดรพลาซ่าประมาณ 45
ล้านบาทอันเกิดจากการที่โครงการ ยูดี ทาวน์ไม่สามารถเปิ ดดําเนินการได้ในสถานการณ์โรค COVID-19 โดยมีเงื่อนไขใน
การลดหนีค้ งค้างคือ กองทรัสต์จะลดหนีค้ งค้างดังกล่าว ต่อเมื่ออุดรพลาซ่าได้ดาํ เนินการชําระหนีค้ งค้างของอุดรพลาซ่า
และค่าเช่าและค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวน์ตามข้อเสนอของอุดรพลาซ่าที่จะเสนอในวาระที่ 5.2 อย่างถูกต้อง
ครบถ้วนแล้ว อย่างไรก็ตาม หากอุดรพลาซ่าไม่สามารถดําเนินการตามข้อเสนอในวาระที่ 5.1 และ 5.2 ได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน กองทรัสต์จะยังมีสิทธิในการเรียกรับชําระหนีค้ งค้างของอุดรพลาซ่าที่ยงั ไม่ได้ชาํ ระ ซึ่งรวมถึงส่วนลดหนีค้ งค้าง
ทัง้ หมดได้ทนั ที และมีสิทธิในการดําเนินการทางกฎหมายเพื่อเรียกรับชําระหนีด้ งั กล่าว
ทั้งนี ้ คุณธนาเดช ชีแ้ จงเกี่ ยวกับเงื่อนไขการลงมติในวาระที่ 5.1 นีว้ ่า การลงมติในวาระที่ 5.2 ที่จะ
นําเสนอเพื่อขออนุมตั ิในลําดับถัดไป เป็ นเรือ่ งที่เกี่ยวข้องและเป็ นเงื่อนไขของวาระที่ 5.1 นี ้ กล่าวคือ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะ
ดําเนินการตามข้อเสนอเกี่ยวกับส่วนลดหนีค้ งค้างในโครงการ ยูดี ทาวน์ในกรณีท่ีได้รบั อนุมัติตามมติของที่ประชุมผูถ้ ือ
หน่วยทรัสต์ในวาระที่ 5.1 นี ้ ก็ต่อเมื่อที่ประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์อนุมตั ิการดําเนินการตามข้อเสนอเกี่ยวกับการชําระค่าเช่า
โครงการ ยูดี ทาวน์ในวาระที่ 5.2 เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว และหากเรื่องตามวาระที่ 5.2 ไม่ได้รบั การอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือ
หน่วยทรัสต์ ให้ถือว่าวาระที่ 5.1 ซึ่งได้รบั การอนุมตั ิโดยที่ประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ไปก่อนหน้านั้นถูกยกเลิก แต่ในกรณีท่ี
ประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์มีมติไม่อนุมตั ิในวาระที่ 5.1 นี ้ จะไม่ส่งผลกระทบทําให้วาระที่ 5.2 ถูกยกเลิกด้วยแต่อย่างใด
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ได้พิจารณาข้อเสนอของอุดรพลาซ่าในส่วนที่เกี่ยวกับส่วนลดหนีค้ งค้างโครงการ ยูดี
ทาวน์ ประกอบกับข้อกําหนดและเงื่อนไขตามสัญญาเช่าพืน้ ที่แก่อุดรพลาซ่า ข้อตกลงเกี่ยวกับการลงทุนของกองทรัสต์
AIMCG ในโครงการ ยูดี ทาวน์ ตลอดจนสัญญาโครงการ ยูดี ทาวน์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วเห็นว่าข้อเสนอของอุดรพลาซ่าใน
ส่วนที่เกี่ ยวกับส่วนลดหนีค้ งค้างโครงการ ยูดี ทาวน์ดังกล่าวเป็ นการดําเนินการที่มีนัยสําคัญ ทั้งในด้านการจัดการ
กองทรัสต์ การดําเนินธุรกิจ รวมถึงผลตอบแทนของกองทรัสต์ และเห็นว่าเป็ นเรื่องที่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์ควรเป็ นผูพ้ ิจารณา
ตัดสินแนวทางที่จะเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เอง ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จึงพิจารณาเห็นควรให้นาํ ข้อเสนอของ
อุดรพลาซ่าในส่วนที่เกี่ ยวกับส่วนลดหนีค้ งค้างโครงการ ยูดี ทาวน์ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
AIMCG เพื่อพิจารณาอนุมัติเกี่ ยวกับการดําเนินการตามข้อเสนอของอุดรพลาซ่าในส่วนที่เกี่ ยวกับส่วนลดหนีค้ งค้าง
โครงการ ยูดี ทาวน์ดังกล่าว โดยผูจ้ ัดการกองทรัสต์ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับผลที่อาจเกิดขึน้ ในกรณีท่ีผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
พิจารณาอนุมตั ิหรือไม่อนุมตั ิขอ้ เสนอเกี่ยวกับส่วนลดหนีค้ งค้างโครงการ ยูดี ทาวน์ ตามข้อเสนอของอุดรพลาซ่า โดยมี
รายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์แล้ว นอกจากนี ้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือ
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หน่วยทรัสต์และกองทรัสต์ AIMCG ผูจ้ ดั การกองทรัสต์เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMCG
พิจารณาอนุมตั ิมอบอํานาจให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์ และ/หรือ ทรัสตีเป็ นผูม้ ีอาํ นาจในการดําเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องดังนี ้
1)
เจรจา จัดทํา ลงนาม ส่งมอบ ขอความยินยอม และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือ
เงื่อนไขของสัญญา บันทึกข้อตกลง หนังสือ เอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงบันทึกข้อตกลงและหนังสือผ่อนผัน
ของโครงการ ยูดี ทาวน์ และกําหนดรู ปแบบการดําเนินการ เพื่อให้สอดคล้องและให้อยู่ภายใต้กรอบที่ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
อนุมัติเกี่ยวกับข้อเสนอของอุดรพลาซ่า รวมทั้งดําเนินการติดต่อกับสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หน่วยงานราชการหรือองค์กรของรัฐ หรือบุคคลใด ๆ เพื่อการดังกล่าว เป็ นต้น และ
2)
ดํา เนิ น การอื่ นใดอัน จําเป็ น หรื อ เกี่ ยวเนื่อ งกับ การดังกล่ าวข้างต้นทุกประการเพื่ อให้การ
ดําเนินการดังกล่าวประสบผลสําเร็จ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรือ ถอดถอนผูร้ บั มอบอํานาจช่วงในการดําเนินการดังกล่าว
ข้างต้น เพื่อให้การดําเนินการดังกล่าวประสบผลสําเร็จ
เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมตั กิ ารทํารายการในวาระนี ้ คุณธนาเดช ได้เรียนเชิญ คุณทิพาพรรณ ภัทร
วิกรม Executive Director บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนไทยพาณิชย์ จํากัด ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ AIMCG ให้
ความเห็นในฐานะทรัสตีเพื่อประกอบการพิจารณา
คุณทิพาพรรณให้ความเห็นว่า สําหรับในวาระที่ 5.1 ทรัสตีพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าการเสนอให้ท่ี
ประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์พิจารณาในวาระนีไ้ ม่ขดั กับสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ เกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องจึงเห็นควรให้นาํ
ข้อเสนอเกี่ยวกับส่วนลดหนีค้ งค้างโครงการ ยูดี ทาวน์ดังกล่าวให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ได้พิจารณา ทั้งนี ้ ขอให้ผถู้ ือ
หน่วยทรัสต์โปรดศึกษาข้อมูลจากรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงิน และข้อมูลอื่นๆ ซึ่งผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้มีการ
เปิ ดเผยข้อมูลรายละเอียดตามที่ปรากฎในหนังสือเชิญประชุมและที่ได้นาํ เสนอต่อที่ประชุมในวันนี ้ เพื่อประกอบการ
พิจารณา
ประธานฯ จึงขอให้ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์พิจารณาอนุมัติขอ้ เสนอเกี่ยวกับส่วนลดหนีค้ งค้างโครงการ ยูดี
ทาวน์ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ และการมอบอํานาจให้ผูจ้ ัดการกองทรัสต์ และ/หรือ ทรัสตี เป็ นผูม้ ีอาํ นาจในการ
ดําเนินการต่างๆ ตามที่คณ
ุ จรัสฤทธิ์และคุณธนาเดชได้เสนอต่อที่ประชุม
ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีขอ้ ซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ โดยมีผถู้ ือหน่วยทรัสต์สอบถามดังนี ้
(1) คุณประเสริฐ ศรีวิเชียร ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า กองทรัสต์สามารถ
พิจารณาให้อุดรพลาซ่าชําระหนีค้ งค้างของอุดรพลาซ่าดังกล่าวภายหลังจากที่ระยะเวลาตามข้อตกลงเกี่ยวกับมาตรการ
ลดความเสี่ยงในการสูญเสียรายได้ค่าเช่าและค่าบริการของกองทรัสต์ AIMCG สิน้ สุดลงได้หรือไม่ และสอบถามเพิ่มเติม
ถึงโครงการ พอร์โต้ ชิโน่ ว่าการที่กองทรัสต์ได้รบั สิทธิการเช่าเพิ่มเติมในโครงการ พอรโต้ ชิโน่ เป็ นระยะเวลา 5 ปี ซึ่งเริ่มต้น
นับตัง้ แต่วนั ที่ท่สี ญ
ั ญาเช่าที่ดินและอาคารสิน้ สุดนัน้ เป็ นระยะเวลาที่นานไปหรือไม่
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คุณจรัสฤทธิ์ ชีแ้ จงว่า ตัง้ แต่มีสถานการณ์ COVID-19 เกิดขึน้ นัน้ ทางผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้มีการเจรจา
เกี่ยวกับปั ญหาดังกล่าวกับอุดรพลาซ่าอย่างต่อเนื่อง โดยยืนยันว่าข้อเสนอของอุดรพลาซ่าและข้อเสนอของดี-แลนด์ท่ี
นําเสนอตามมติดงั กล่าว เป็ นข้อเสนอที่ได้รบั มาจากอุดรพลาซ่าและดี-แลนด์โดยตรง และเป็ นข้อเสนอที่ดีท่ีสดุ ที่ได้รบั มา
นับแต่มีการเจรจาเกิดขึน้ เมื่อผูจ้ ัดการกองทรัสต์พิจารณาข้อเสนอดังกล่าวแล้ว จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือ
หน่วยทรัสต์พิจารณาในวันนี ้
คุณธนาเดช ชีแ้ จงเพิ่มเติมว่า ในกรณีของโครงการ พอร์โต้ ชิโน่ นัน้ ในการที่กองทรัสต์ได้รบั สิทธิการเช่า
เพิ่มเติมในโครงการ พอร์โต้ ชิโน่ เป็ นระยะเวลา 5 ปี เป็ นการได้รบั สิทธิในการสร้างผลประโยชน์ให้แก่กองทรัสต์เพิ่มเติม
นอกเหนือจากเรื่องการจ่ายประโยชน์ตอบแทนที่อาจจะได้รบั สําหรับในปั จจุบนั อาจพิจารณาได้ว่าจะส่งผลดีกบั มูลค่าของ
หน่วยทรัสต์ในตลาดรอง โดยผูล้ งทุนในตลาดรองจะพิจารณาได้วา่ มูลค่าของหน่วยทรัสต์ AIMCG จะมีมลู ค่าเพิ่มขึน้ ตาม
ระยะเวลาการลงทุนที่ยาวขึน้
(2) คุณ ประเสริฐ ศรี วิ เ ชีย ร สอบถามเพิ่ม เติมว่า หากมี ก ารอนุมัติตามมติท่ีเ สนอในวัน นี ้แล้ว แต่
คู่สญ
ั ญาไม่สามารถปฏิบตั ิตามสัญญาได้ กองทรัสต์จะต้องลดหนีใ้ ห้แก่ค่สู ญ
ั ญาต่อไปหรือไม่ และการที่มีการลดยอดหนี ้
คงค้างโครงการ ยูดี ทาวน์ กองทรัสต์ได้ประโยชน์อย่างไร
คุณจรัสฤทธิ์ ชีแ้ จงว่า ในกรณีท่ผี ถู้ ือหน่วยทรัสต์ได้มีมติอนุมตั ิตามวาระนีแ้ ล้ว หากคู่สญ
ั ญาไม่สามารถ
ปฏิบัติตามสัญญาได้ กองทรัสต์จะยังมีสิทธิ เรียกรับชําระหนีค้ งค้างของอุดรพลาซ่าได้เต็มจํานวน โดยจะต้องมีการ
พิจารณาว่าจะดําเนินการเรียกรับชําระหนีด้ งั กล่าวโดยการดําเนินคดีตามกฎหมายหรือโดยวิธีการใดต่อไป หรือหากมีการ
ปรับแผนการดําเนินการอย่างไร ผูจ้ ัดการกองทรัสต์จะต้องนําเสนอแผนการดําเนินการดังกล่าวให้แก่ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
พิจารณาอนุมตั ติ ่อไป
คุณธนาเดช ชีแ้ จงเพิ่มเติมว่า ในส่วนของการพิจารณาอนุมตั ิหรือไม่อนุมตั ิขอ้ เสนอของอุดรพลาซ่า ใน
ส่วนที่เกี่ยวกับส่วนลดหนีค้ งค้างโครงการ ยูดี ทาวน์นั้น ข้อเสนอดังกล่าวเป็ นข้อเสนอที่ดีท่ีสุดที่กองทรัสต์ได้รบั จากอุดร
พลาซ่านับแต่ท่ีได้มีการเจรจากันเกิดขึน้ อย่างไรก็ตาม คุณธนาเดชยืนยันว่าหากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ได้มีมติอนุมตั ิตามวาระนี ้
แล้ว หากคู่สญ
ั ญาไม่สามารถปฏิบตั ิตามสัญญาได้ กองทรัสต์จะยังมีสิทธิท่จี ะได้รบั ชําระหนีค้ งค้างของอุดรพลาซ่า รวมถึง
ค่าเช่าและค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวน์ จากอุดรพลาซ่าตามสัญญาเช่าพืน้ ที่แก่อุดรพลาซ่า และข้อตกลงเกี่ยวกับ
การลงทุนของกองทรัสต์ AIMCG ในโครงการ ยูดี ทาวน์ ได้เต็มจํานวน
(3) คุณ ประเสริฐ ศรี วิ เ ชี ย ร สอบถามเพิ่ ม เติ มอี ก ว่า ในกรณี ท่ี คู่สัญ ญาไม่ ป ฏิ บัติ ต ามสัญ ญา จะ
สามารถเลิกกองทรัสต์ได้หรือไม่
คุณธนาเดช ชีแ้ จงว่า ในแง่ธุรกิจนัน้ เนื่องจากโครงการ ยูดี ทาวน์ เป็ นหนึ่งในทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์
ลงทุนอยู่ หากมีการเลิกกองทรัสต์ไป จึงอาจส่งผลเสียมากกว่าผลดี ทัง้ นี ้ คุณธนาเดชขอให้ท่ปี รึกษากฎหมายชีแ้ จงเพิ่มเติม
ในข้อคิดเห็นทางกฎหมาย
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คุณชรินทร์ สัจจญาณ ที่ปรึกษากฎหมาย ชีแ้ จงเพิ่มเติมว่า ในแง่กฎหมาย ในกรณีท่ีผเู้ ช่าไม่ปฏิบตั ิตาม
สัญญานัน้ ผูใ้ ห้เช่าอาจพิจารณายกเลิกสัญญาเช่าและหาผูเ้ ช่ารายใหม่มาทดแทน หรือในกรณีท่ีเห็นว่าการผ่อนผันการ
ชําระหนีค้ งค้างตามสัญญามีผลดีมากกว่า อาจพิจารณาผ่อนผันการชําระหนีค้ งค้างตามสัญญา โดยทัง้ สองกรณีดงั กล่าว
จะต้องได้รบั มติอนุมตั ิจากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ีพิจารณายกเลิกสัญญาเช่า ผูใ้ ห้เช่าอาจจะต้องดําเนินการตาม
กฎหมาย โดยการฟ้องร้องเพื่อเรียกร้องหนีค้ งค้างและค่าเสียหายให้เสร็จสิน้ และหากมีการยกเลิกสัญญาเช่าแล้ว อาจ
พิจารณานําเงินที่ได้รบั มาไปใช้ลงทุนเพิ่มเติม หรือในกรณีท่พี ิจารณาการเลิกกองทรัสต์ กระบวนการการเลิกกองทรัสต์นนั้
สามารถดําเนินการได้ แต่จะต้องได้รบั มติอนุมตั ิจากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เช่นกันและดําเนินการตามที่ประกาศที่เกี่ยวข้องและ
สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์กาํ หนด โดยจะเป็ นมาตรการภายหลังจากที่กระบวนการเรียกร้องค่าเสียหายเสร็จสิน้ ทัง้ นี ้ กระบวนการ
ทางกฎหมายดังกล่าวนั้น มีระยะเวลาที่ไม่แน่นอน รวมทั้งจํานวนค่าเสียหายที่ไม่แน่นอน โดยไม่สามารถคาดการณ์ได้
เนื่องจากเป็ นกระบวนการที่ตอ้ งขึน้ ตรงต่อคําพิพากษาของศาล นอกจากนี ้ ก่อนที่จะนําเสนอข้อเสนอต่าง ๆ ดังกล่าวให้ผู้
ถือหน่วยทรัสต์พิจารณา ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้พจิ ารณาปั จจัยและแนวทางต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วอย่างถี่ถว้ น
(4) คุณประเสริฐ ศรีวิเชียร สอบถามเพิ่มเติมอีกว่า เป็ นไปได้หรือไม่ท่ีกองทรัสต์จะรับชําระหนีโ้ ดยการ
รับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สนิ จากอุดรพลาซ่า และ/หรือ ดี-แลนด์
คุณจรัสฤทธิ์ ชีแ้ จงว่า กองทรัสต์ไม่สามารถรับชําระหนีโ้ ดยวิธีดงั กล่าวได้ เนื่องจากโครงสร้างการลงทุน
ของกองทรัสต์ในโครงการ ยูดี ทาวน์ กล่าวคือ โครงการ ยูดี ทาวน์ เป็ นโครงการที่อุดรพลาซ่าเช่าที่ดินซึ่งเป็ นที่ตงั้ ของ
โครงการดังกล่าวจากการรถไฟแห่งประเทศไทย อุดรพลาซ่าไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธ์ในที่ดินที่ตงั้ ของโครงการ ยูดี ทาวน์
และสําหรับโครงการพอร์โต้ ชิโน่ แม้ว่า ดี-แลนด์จะเป็ นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ตัง้ โครงการ แต่ขอ้ เสนอที่กองทรัสต์
เจรจาและได้รบั มาจากดี-แลนด์ เป็ นข้อเสนอขอชําระหนีค้ งค้างของดี-แลนด์ ส่วนหนึ่งโดยการให้กองทรัสต์ AIMCG เช่า
ที่ดินและอาคารโครงการ พอร์โต้ ชิโน่เป็ นระยะเวลา 5 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่สญ
ั ญาเช่าที่ดินและอาคารฉบับปั จจุบนั สิน้ สุดลง
การปลดหนีค้ งค้างของดี-แลนด์ส่วนที่เหลือ และการขอผ่อนผันการชําระค่าเช่าและค่าเช่าส่วนต่างโครงการ พอร์โต้ ชิโน่
เท่านั้น โดยผูจ้ ัดการกองทรัสต์ได้เสนอให้ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์พิจารณาตามข้อเสนอของดี-แลนด์ตามที่ได้รบั มา หากผูถ้ ือ
หน่ ว ยทรัส ต์พิ จารณาแล้วไม่ เห็ นด้วย และมี ม ติ ไ ม่ อ นุมัติข้อ เสนอของดี-แลนด์ดังกล่ าว ก็ จ ะเป็ น หน้าที่ ของผู้จัดการ
กองทรัสต์ท่จี ะดําเนินการเจรจากับดี-แลนด์ต่อไป
(5) คุณมรกต ฉายทองคํา ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า หากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์มี
มติไม่อนุมตั ขิ อ้ เสนอเกี่ยวกับส่วนลดหนีค้ งค้างโครงการ ยูดี ทาวน์ในวาระนี ้ อุดรพลาซ่าก็ยงั มีหน้าที่ในการชําระหนีค้ งค้าง
ของอุดรพลาซ่าในโครงการ ยูดี ทาวน์ ต่อไปใช่หรือไม่
คุณจรัสฤทธิ์ ชีแ้ จงว่าอุดรพลาซ่าก็ยงั มีหน้าที่ในการชําระหนีค้ งค้างโครงการ ยูดี ทาวน์ ต่อไป
ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีขอ้ ซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผถู้ ือหน่วยทรัสต์สอบถามเพิ่มเติม
ประธานฯ จึงขอให้ลงมติในวาระนี ้
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ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า การเข้าทํารายการดังกล่าวของกองทรัสต์ AIMCG จะต้องได้รบั มติ
อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ามติเสียงข้างมากซึ่งคิดเป็ นจํานวนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของ
หน่วยทรัสต์ทงั้ หมดของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทัง้ นี ้ การนับคะแนนเสียงของผูท้ ่มี ี
สิทธิออกเสียงทัง้ หมดในวาระที่ 5.1 นี ้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะไม่นบั รวมคะแนนเสียงของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่ีมีส่วนได้เสียเป็ น
พิเศษในเรื่องที่มีการขอมติ โดยผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่ีมีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ (ณ วันกําหนด
รายชื่อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่ีมีสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMCG ประจําปี 2565 (Record
Date) วันที่ 31 มีนาคม 2565) เป็ นไปตามใบแจ้งรายชื่อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 ที่ได้
จัดส่งให้แก่ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์พร้อมหนังสือเชิญประชุม ได้แก่ อุดรพลาซ่า ถือหน่วยทรัสต์คิดเป็ นร้อยละ 4.20 ของจํานวน
หน่วยทรัสต์ทงั้ หมดของกองทรัสต์ AIMCG
สําหรับเงื่อนไขการทํารายการ การลงมติในวาระที่ 5.2 ที่จะนําเสนอเพื่อขออนุมตั ิในที่ประชุมสามัญผู้
ถือหน่วยทรัสต์ ประจําปี 2565 ในลําดับถัดไป เป็ นเรื่องที่เกี่ยวข้องและเป็ นเงื่อนไขของวาระที่ 5.1 นี ้ กล่าวคือ ผูจ้ ัดการ
กองทรัสต์จะดําเนินการตามข้อเสนอเกี่ยวกับส่วนลดหนีค้ งค้างในโครงการ ยูดี ทาวน์ในกรณีท่ีได้รบั อนุมตั ิตามมติของที่
ประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ในวาระที่ 5.1 นี ้ ก็ต่อเมื่อที่ประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์อนุมตั ิการดําเนินการตามข้อเสนอเกี่ยวกับการ
ชําระค่าเช่าโครงการ ยูดี ทาวน์ในวาระที่ 5.2 เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว และหากเรื่องตามวาระที่ 5.2 ไม่ได้รบั การอนุมตั ิจากที่
ประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ให้ถือว่าวาระที่ 5.1 ซึ่งได้รบั การอนุมัติโดยที่ประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ไปก่อนหน้านั้นถูกยกเลิก
แต่ในกรณีท่ปี ระชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์มีมติไม่อนุมตั ิในวาระที่ 5.1 นี ้ จะไม่ส่งผลกระทบทําให้วาระที่ 5.2 ถูกยกเลิกด้วยแต่อย่าง
ใด
มติทป่ี ระชุม
คะแนนเสียงดังนี ้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติข้อเสนอเกี่ ยวกับส่วนลดหนีค้ งค้างในโครงการ ยูดี ทาวน์ ด้วย
-

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

45,779,243
42,866,700
740,100
-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

51.2152
47.9568
0.8280
-

ของจํานวนหน่วยทรัสต์ทงั้ หมดของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 5.2

พิจารณาอนุมัติข้อเสนอเกี่ยวกับการชําระค่าเช่าโครงการ ยูดี ทาวน์

สื บ เนื่ อ งจากข้อ เท็ จ จริง และเหตุผ ลในวาระที่ 5 ซึ่ง รวมถึ ง วาระที่ 5.1 ที่ ไ ด้น ํา เสนอไปก่ อ นหน้า นี ้
ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณจรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ กรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูน้ าํ เสนอรายละเอียดของวาระนีต้ ่อที่
ประชุมต่อไป
คุณจรัสฤทธิ์ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จึงขอเสนอวาระที่ 5.2 ให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
พิจารณาอนุมัติข้อเสนอเกี่ยวกับการชําระค่าเช่าโครงการ ยูดี ทาวน์ตามข้อเสนอของอุดรพลาซ่า โดยมีรายละเอียด
ข้อเสนอที่เป็ นสาระสําคัญสรุปได้ดงั นี ้
ข้อเสนอของอุดรพลาซ่า ในส่วนทีเ่ กี่ยวกับการชําระค่าเช่าโครงการ ยูดี ทาวน์
1)
สําหรับหนีค้ งค้างของอุดรพลาซ่าจํานวน 78,962,723.19 บาท (เจ็ดสิบแปดล้านเก้าแสนหก
หมื่นสองพันเจ็ดร้อยยี่สิบสามบาทสิบเก้าสตางค์) ไม่ว่าผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMCG จะพิจารณาอนุมตั ิปลดหนี ้
ส่วนลดหนีค้ งค้างให้แก่อดุ รพลาซ่าตามที่เสนอในวาระที่ 5.1 หรือไม่ อุดรพลาซ่าขอเสนอจะชําระหนีค้ งค้างของอุดรพลาซ่า
ดังต่อไปนี ้
ระยะเวลา

ข้อเสนอของอุดรพลาซ่า

1 มิ.ย. 2565 – 31 พ.ค. 2566

อุดรพลาซ่าขอชําระในอัตรา 1,000,000 บาท ต่อเดือน

1 มิ.ย. 2566 – 31 พ.ค. 2567

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

1 มิ.ย. 2567 – 31 พ.ค. 2568

อุดรพลาซ่าขอแบ่งชําระยอดหนีค้ งค้างทัง้ หมดที่คงเหลืออยู่ ณ
วันที่ 1 มิ.ย. 2567 เป็ น 12 งวดเท่า ๆ กัน
ทั้งนี ้ จํานวนยอดหนีค้ งค้างที่เหลืออยู่ดงั กล่าวจะขึน้ อยู่กับว่าผู้
ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMCG พิจารณาอนุมตั ิปลดหนี ้
ส่วนลดหนีค้ งค้างให้แก่อุดรพลาซ่าหรือไม่ กล่าวคือ ในกรณีท่ีผู้
ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMCG พิจารณาอนุมตั ิปลดหนี ้
ส่ ว นลดหนี ้ค งค้า งให้แ ก่ อุด รพลาซ่ า ตามที่ อุ ด รพลาซ่ า เสนอ
ข้างต้น และอุดรพลาซ่าได้ชาํ ระหนีค้ งค้างของอุดรพลาซ่าตาม
ข้อเสนอของอุดรพลาซ่าข้างต้นอย่างถูกต้องครบถ้วนจนถึงวันที่
31 พ.ค. 2567 ในกรณีดงั กล่าว ส่วนลดหนีค้ งค้างที่อุดรพลาซ่า
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ระยะเวลา

ข้อเสนอของอุดรพลาซ่า
ได้รบั อนุมัติจากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMCG จะถูก
นํามาหักลบกับยอดหนีค้ งค้างที่เหลืออยู่ ณ วันที่ 1 มิ.ย. 2567
และอุดรพลาซ่าจะแบ่งชําระยอดหนีค้ งค้างที่เหลืออยู่เป็ น 12
งวดเท่า ๆ กันตามที่กล่าวข้างต้น
อย่างไรก็ดี ในกรณี ท่ีผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMCG
มิได้พิจารณาอนุมัติปลดหนีส้ ่วนลดหนีค้ งค้างของอุดรพลาซ่า
ตามที่ อุ ด รพลาซ่ า เสนอ อุ ด รพลาซ่ า ยิ น ดี ช ํา ระหนี ้ค งค้า งที่
เหลื อ อยู่ ณ วันที่ 1 มิ.ย. 2567 เต็มจํานวนโดยไม่มีการหัก ลบ
จํานวนเงินใด ๆ ทัง้ สิน้ โดยขอแบ่งชําระยอดหนีค้ งค้างที่เหลืออยู่
ดังกล่าวเป็ น 12 งวดเท่า ๆ กันตามที่กล่าวข้างต้น

อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีอุดรพลาซ่าผิดนัดหรือมิได้ชาํ ระหนีค้ งค้างของอุดรพลาซ่าตามข้อ 1) และ/หรือ
ค่าเช่าและค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยูดีทาวน์ ตามข้อ 2) อย่างถูกต้องครบถ้วน ไม่ว่าในงวดหนึ่งงวดใด อุดรพลาซ่ายินยอม
ให้กองทรัสต์ AIMCG เรียกให้อุดรพลาซ่าชําระหนีค้ งค้างของอุดรพลาซ่าที่ยงั ไม่ได้ชาํ ระ ซึ่งรวมถึงส่วนลดหนีค้ งค้าง (ได้
ทันที โดยให้หนีค้ งค้างของอุดรพลาซ่าที่ยังไม่ได้ชาํ ระ ซึ่งรวมถึงส่วนลดหนีค้ งค้างดังกล่าวถึงกําหนดชําระทันทีท่ีอุดร
พลาซ่าผิดนัดชําระหนีค้ งค้างของอุดรพลาซ่าตามข้อ 1) และ/หรือ ค่าเช่าและค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวน์ตามข้อ 2)
โดยที่กองทรัสต์ AIMCG ไม่ตอ้ งทวงถามอีก
2)
สําหรับค่าเช่าภายใต้สญ
ั ญาเช่าพืน้ ที่แก่อดุ รพลาซ่า รวมถึงค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวน์
ตามข้อตกลงเกี่ยวกับการลงทุนของกองทรัสต์ AIMCG ในโครงการ ยูดี ทาวน์ ที่มีกาํ หนดชําระตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2565
อุดรพลาซ่าเสนอข้อผ่อนผันเกี่ยวกับการชําระค่าเช่าและค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวน์ ดังกล่าว ดังต่อไปนี ้
ค่าเช่าตามสัญญาเช่าพืน้ ที่แก่อดุ รพลาซ่า
ระยะเวลา
1 ม.ค. 2565 – 4 ก.ค. 2567

ข้อเสนอของอุดรพลาซ่า
อุ ด รพลาซ่ า จะขอชํา ระในอัต ราเท่ า กั บ จํา นวนที่ อุด รพลาซ่ า
สามารถเรียกเก็บค่าเช่าจากผูเ้ ช่ารายย่อยในโครงการ ยูดี ทาวน์
ได้
หมายเหตุ จะใช้จาํ นวนค่าเช่าที่ชาํ ระตามข้อนีใ้ นการคํานวณค่าเช่าส่วน
ต่างโครงการ ยูดี ทาวน์ ตามตารางด้านล่าง
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ระยะเวลา
5 ก.ค. 2567 เป็ นต้นไป

ข้อเสนอของอุดรพลาซ่า
อุดรพลาซ่าตกลงชําระค่าเช่าตามอัตราในสัญญาเช่าพืน้ ที่แก่
อุดรพลาซ่า

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

ข้อเสนอของอุดรพลาซ่า
อุดรพลาซ่าจะชําระค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวน์ สําหรับ
ระยะเวลาดัง กล่ า วตามจํานวนที่ จ ะได้รับ แจ้งจากกองทรัสต์
AIMCG โดยขอเลื่อนการชําระค่าเช่าส่วนต่างในแต่ละงวดเป็ น
ระยะเวลา 12 เดือน และขอแบ่งชําระค่าเช่าส่วนต่างในแต่ละ
งวดเป็ น รายเดื อ นเป็ น ระยะเวลา 36 งวดจนครบเต็ ม จํานวน
เริ่มต้นตัง้ แต่วนั ที่ 1 ม.ค. 2566 กล่าวคือ อุดรพลาซ่าจะขอชําระ
ตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้
- ยอดค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวน์ สําหรับเดือน
มกราคม 2565 ขอแบ่ ง ชํ า ระเป็ นรายเดื อ นเป็ น
ระยะเวลา 36 งวด โดยเริ่มชําระงวดแรกในวันที่ 1 ม.ค.
2566
- ยอดค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวน์ สําหรับเดือน
กุ ม ภาพั น ธ์ 2565 ขอแบ่ ง ชํา ระเป็ น รายเดื อ นเป็ น
ระยะเวลา 36 งวด โดยเริ่ ม ชํา ระงวดแรกในวั น ที่
1 ก.พ. 2566
- ยอดค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวน์ สําหรับเดือน
มี น าคม 2565 ขอแบ่ ง ชํ า ระเป็ นรายเดื อ นเป็ น
ระยะเวลา 36 งวด โดยเริ่มชําระงวดแรกในวันที่ 1 มี.ค.
2566
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ระยะเวลา

ข้อเสนอของอุดรพลาซ่า
-

-

-

-

-

-

-
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ยอดค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวน์ สําหรับเดือน
เมษายน 2565 ขอแบ่ ง ชํ า ระเป็ นรายเดื อ นเป็ น
ระยะเวลา 36 งวด โดยเริ่ ม ชํา ระงวดแรกในวั น ที่
1 เม.ย. 2566
ยอดค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวน์ สําหรับเดือน
พฤษภาคม 2565 ขอแบ่ ง ชํา ระเป็ น รายเดื อ นเป็ น
ระยะเวลา 36 งวด โดยเริ่ ม ชํา ระงวดแรกในวั น ที่
1 พ.ค. 2566
ยอดค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวน์ สําหรับเดือน
มิ ถุ น ายน 2565 ขอแบ่ ง ชํ า ระเป็ นรายเดื อ นเป็ น
ระยะเวลา 36 งวด โดยเริ่มชําระงวดแรกในวันที่ 1 มิ.ย.
2566
ยอดค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวน์ สําหรับเดือน
กรกฎาคม 2565 ขอแบ่ ง ชํา ระเป็ นรายเดื อ นเป็ น
ระยะเวลา 36 งวด โดยเริ่มชําระงวดแรกในวันที่ 1 ก.ค.
2566
ยอดค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวน์ สําหรับเดือน
สิ ง หาคม 2565 ขอแบ่ ง ชํ า ระเป็ นรายเดื อ นเป็ น
ระยะเวลา 36 งวด โดยเริ่มชําระงวดแรกในวันที่ 1 ส.ค.
2566
ยอดค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวน์ สําหรับเดือน
กั น ยายน 2565 ขอแบ่ ง ชํ า ระเป็ นรายเดื อ นเป็ น
ระยะเวลา 36 งวด โดยเริ่มชําระงวดแรกในวันที่ 1 ก.ย.
2566
ยอดค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวน์ สําหรับเดือน
ตุ ล าคม 2565 ขอแบ่ ง ชํ า ระเป็ นรายเดื อ นเป็ น
ระยะเวลา 36 งวด โดยเริ่มชําระงวดแรกในวันที่ 1 ต.ค.
2566

ระยะเวลา

ข้อเสนอของอุดรพลาซ่า
-

-

ยอดค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวน์ สําหรับเดือน
พฤศจิ ก ายน 2565 ขอแบ่ ง ชํา ระเป็ น รายเดื อ นเป็ น
ระยะเวลา 36 งวด โดยเริ่ ม ชํา ระงวดแรกในวั น ที่
1 พ.ย. 2566
ยอดค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวน์ สําหรับเดือน
ธั น วาคม 2565 ขอแบ่ ง ชํ า ระเป็ นรายเดื อ นเป็ น
ระยะเวลา 36 งวด โดยเริ่มชําระงวดแรกในวันที่ 1 ธ.ค.
2566

1 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566

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

1 ม.ค. 2567 – 4 ก.ค 2567

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

หมายเหตุ กําหนดระยะเวลาและวิธีการชําระค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวน์ และเงื่อนไขอื่น ๆ
นอกเหนือจากข้อเสนอตามตารางข้างต้น ให้ยงั คงเป็ นไปตามทีก่ าํ หนดในข้อตกลงเกี่ยวกับการลงทุน
ของกองทรัสต์ AIMCG ในโครงการ ยูดี ทาวน์
3)
อุดรพลาซ่าตกลงจะไม่อ้างเหตุสุดวิสัย และ/หรือ เหตุอื่นใดอันเกี่ ยวกับหรือเนื่องมาจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หรือเหตุใด ๆ เพื่อขอผ่อนผันหรือไม่ปฏิบตั ิตามหน้าที่ในการชําระค่าเช่าและ
ค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวน์ตามข้อเสนอดังกล่าวอีก
ในการนี ้ อุดรพลาซ่าตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องกับการดําเนินการตามข้อเสนอของอุดร
พลาซ่า ไม่ว่าผูถ้ ือหน่วยทรัสต์มีมติอนุมตั ิการดําเนินการต่าง ๆ ตามข้อเสนอของอุดรพลาซ่าหรือไม่
ทัง้ นี ้ หลังจากได้รบั หนังสือข้างต้นจากอุดรพลาซ่า ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ยงั ได้เข้าเจรจากับอุดรพลาซ่าอีก
หลายคราวเพื่อให้พิจารณาข้อเสนอของอุดรพลาซ่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการชําระค่าเช่าโครงการ ยูดี ทาวน์อย่างถี่ถว้ นอีก
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ครัง้ รวมถึงพิจารณาทางเลือกอื่น ๆ เพิ่มเติมโดยคํานึงถึงเสถียรภาพของผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ AIMCG ในระยะ
ยาวรวมถึงผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เป็ นสําคัญ เพื่อไม่ให้กระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์หรือกระทบ
ต่อผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์นอ้ ยที่สดุ และในระหว่างที่ยงั ไม่ได้ขอ้ สรุปเกี่ยวกับการอนุมตั ิขอ้ เสนอของอุดรพลาซ่า
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการชําระค่าเช่าโครงการ ยูดี ทาวน์ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้มีการทวงถามให้อุดรพลาซ่าชําระค่าเช่า
และค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวน์มาตามปกติ ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ีผถู้ ือหน่วยทรัสต์มีมติอนุมตั ิขอ้ เสนอเกี่ยวกับการชําระ
ค่าเช่าโครงการ ยูดี ทาวน์ ภายใต้เงื่อนไขตามข้อเสนอของอุดรพลาซ่า กองทรัสต์ AIMCG จะดําเนินการจัดทําบันทึก
ข้อตกลงและหนังสือผ่อนผันของโครงการ ยูดี ทาวน์
คุณธนาเดช ชีแ้ จงว่าวาระที่ 5.2 นีเ้ ป็ นวาระที่สืบเนื่องจากวาระที่ 5.1 ที่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์ได้มีมติอนุมตั ิ
ไปก่อนหน้านี ้ โดยคุณธนาเดชได้สรุปรายละเอียดจากผลวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ของแผนการปรับโครงสร้างหนีก้ ับอุดร
พลาซ่าของที่ปรึกษาทางการเงินว่า เมื่อพิจารณาจากภาระหนีค้ งค้างที่อดุ รพลาซ่ามีต่อกองทรัสต์จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2564 รวมไปถึงค่าเช่า และค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวน์จนถึงวันที่สิน้ สุดสัญญาตกลงกระทําการระหว่างกองทรัสต์
และอุดรพลาซ่า จะมีมลู ค่าประมาณ 510 ล้านบาท และเมื่อพิจารณาข้อเสนอของอุดรพลาซ่าที่จะชําระหนีค้ งค้าง ค่าเช่า
และค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวน์ต่อกองทรัสต์ ภายหลังจากการหักส่วนลดหนีค้ งค้างประมาณ 44 ล้านบาท จะเป็ น
การชําระหนีจ้ ากเงินที่ได้จากการดําเนินธุรกิจโครงการยูดี ทาวน์ และกระแสเงินสดที่ไม่เกี่ยวกับโครงการ ยูดี ทาวน์ ซึ่งมี
มูลค่ารวมกันประมาณ 460 ล้านบาท ในการนี ้ จากข้อเสนอเกี่ยวกับการชําระค่าเช่าโครงการ ยูดี ทาวน์ของอุดรพลาซ่า
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ควรพิจารณาถึงความเสี่ยงภายหลังจากที่มีมติอนุมัติขอ้ เสนอดังกล่าวนี ้ เนื่องจากอุดรพลาซ่าอาจไม่
สามารถปฏิบตั ิตามข้อเสนอดังกล่าวได้ อย่างไรก็ดี หากอุดรพลาซ่าไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้อเสนอดังกล่าว หรือในกรณีท่ผี ู้
ถือหน่วยทรัสต์มีมติไม่อนุมตั ิขอ้ เสนอเกี่ยวกับการชําระค่าเช่าโครงการ ยูดี ทาวน์ของอุดรพลาซ่า กองทรัสต์จะต้องเจรจา
กับอุดรพลาซ่าต่อไปเพื่อหาแนวทางการดําเนินการอื่น ๆ รวมถึงยังคงมีสิทธิในการดําเนินการทางกฎหมายเพื่อเรียกชําระ
หนีไ้ ด้ แต่อย่างไรก็ตาม จะไม่สามารถคาดการณ์จาํ นวนค่าเสียหายที่ได้รบั หรือประมาณการระยะเวลาในการดําเนินการ
ได้ นอกจากนี ้ ในกรณีท่ผี ถู้ ือหน่วยทรัสต์มีมติไม่อนุมตั ิขอ้ เสนอเกี่ยวกับการชําระค่าเช่าโครงการ ยูดี ทาวน์ในวาระที่ 5.2 นี ้
เมื่อพิจารณาตามเงื่อนไขของวาระที่ 5.1 จะให้ถือว่าวาระที่ 5.1 ซึ่งได้รบั การอนุมตั ิโดยที่ประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ไปก่อน
หน้านีถ้ กู ยกเลิก
คุณธนาเดชได้ชีแ้ จงเพิ่มเติมว่า ผู้จัดการกองทรัสต์ ได้พิจารณาข้อเสนอของอุดรพลาซ่าในส่ ว นที่
เกี่ ยวกับการชําระค่าเช่าโครงการ ยูดี ทาวน์ ประกอบกับข้อกําหนดและเงื่ อนไขตามสัญญาเช่าพื น้ ที่ แก่อุดรพลาซ่ า
ข้อตกลงเกี่ ยวกับการลงทุนของกองทรัสต์ AIMCG ในโครงการ ยูดี ทาวน์ ตลอดจนสัญญาโครงการ ยูดี ทาวน์อื่น ๆ
ที่เกี่ ยวข้อง แล้วเห็นว่าข้อเสนอของอุดรพลาซ่าในส่วนที่เกี่ยวกับการชําระค่าเช่าโครงการ ยูดี ทาวน์ดังกล่าวเป็ นการ
ดําเนินการที่มีนยั สําคัญ ทัง้ ในด้านการจัดการกองทรัสต์ การดําเนินธุรกิจ รวมถึงผลตอบแทนของกองทรัสต์ และเห็นว่า
เป็ นเรื่องที่ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ควรเป็ นผูพ้ ิจารณาตัดสินแนวทางที่จะเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เอง ผูจ้ ัดการ
กองทรัสต์จึงพิจารณาเห็นควรให้นาํ ข้อเสนอของอุดรพลาซ่าในส่วนที่เกี่ยวกับการชําระค่าเช่าโครงการ ยูดี ทาวน์ เสนอต่อ
ที่ประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMCG เพื่อพิจารณาอนุมตั ิเกี่ยวกับการดําเนินการตามข้อเสนอของอุดรพลาซ่า
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ในส่วนที่เกี่ยวกับการชําระค่าเช่าโครงการ ยูดี ทาวน์ดังกล่าว โดยผูจ้ ัดการกองทรัสต์ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับผลที่อาจ
เกิดขึน้ ในกรณีท่ีผถู้ ือหน่วยทรัสต์พิจารณาอนุมตั ิหรือไม่อนุมตั ิขอ้ เสนอเกี่ยวกับการชําระค่าเช่าโครงการ ยูดี ทาวน์ ตาม
ข้อเสนอของอุดรพลาซ่า โดยมีรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์แล้ว นอกจากนี ้
เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์และกองทรัสต์ AIMCG ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือ
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMCG พิจารณาอนุมตั ิมอบอํานาจให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์ และ/หรือ ทรัสตีเป็ นผูม้ ีอาํ นาจในการ
ดําเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องดังนี ้
1)
เจรจา จัดทํา ลงนาม ส่งมอบ ขอความยินยอม และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือ
เงื่อนไขของสัญญา บันทึกข้อตกลง หนังสือ เอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงบันทึกข้อตกลงและหนังสือผ่อนผัน
ของโครงการ ยูดี ทาวน์ และกําหนดรู ปแบบการดําเนินการ เพื่อให้สอดคล้องและให้อยู่ภายใต้กรอบที่ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
อนุมัติเกี่ยวกับข้อเสนอของอุดรพลาซ่า รวมทั้งดําเนินการติดต่อกับสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หน่วยงานราชการหรือองค์กรของรัฐ หรือบุคคลใด ๆ เพื่อการดังกล่าว เป็ นต้น และ
2)
ดํา เนิ น การอื่ นใดอัน จําเป็ น หรื อ เกี่ ยวเนื่อ งกับ การดังกล่ าวข้างต้นทุกประการเพื่ อให้การ
ดําเนินการดังกล่าวประสบผลสําเร็จ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรือ ถอดถอนผูร้ บั มอบอํานาจช่วงในการดําเนินการดังกล่าว
ข้างต้น เพื่อให้การดําเนินการดังกล่าวประสบผลสําเร็จ
เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมตั กิ ารทํารายการในวาระนี ้ คุณธนาเดช ได้เรียนเชิญ คุณทิพาพรรณ ภัทร
วิกรม Executive Director บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนไทยพาณิชย์ จํากัด ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ AIMCG ให้
ความเห็นในฐานะทรัสตีเพื่อประกอบการพิจารณา
คุณทิพาพรรณให้ความเห็นว่า สําหรับในวาระที่ 5.2 ทรัสตีพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าการเสนอให้ท่ี
ประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์พิจารณาในวาระนีไ้ ม่ขดั กับสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ เกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องจึงเห็นควรให้นาํ
ข้อเสนอเกี่ยวกับการชําระค่าเช่าโครงการ ยูดี ทาวน์ดังกล่าวให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ได้พิจารณา ทั้งนี ้ ขอให้ผูถ้ ื อ
หน่วยทรัสต์โปรดศึกษาข้อมูลจากรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงิน และข้อมูลอื่นๆ ซึ่งผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้มีการ
เปิ ดเผยข้อมูลรายละเอียดตามที่ปรากฎในหนังสือเชิญประชุมและที่ได้นาํ เสนอต่อที่ประชุมในวันนี ้ เพื่อประกอบการ
พิจารณา
ประธานฯ จึงขอให้ผถู้ ือหน่วยทรัสต์พิจารณาอนุมตั ิขอ้ เสนอเกี่ยวกับการชําระค่าเช่าโครงการ ยูดี ทาวน์
โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ และการมอบอํานาจให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์ และ/หรือ ทรัสตี เป็ นผูม้ ีอาํ นาจในการดําเนินการ
ต่างๆ ตามที่คณ
ุ จรัสฤทธิ์และคุณธนาเดชได้เสนอต่อที่ประชุม
ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีขอ้ ซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ โดยมีผถู้ ือหน่วยทรัสต์สอบถามดังนี ้
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(1) คุณมรกต ฉายทองคํา ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าหากวาระที่ 5.1 ข้างต้น
ได้รบั มติอนุมตั ิ จะส่งผลอย่างไรต่อการผ่อนผันการชําระค่าเช่าและค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวน์ ตามวาระนี ้
คุณธนาเดช ชีแ้ จงว่า กองทรัสต์จะได้รบั ชําระหนีค้ งค้างโครงการ ยูดี ทาวน์ เป็ นรายเดือน เดือนละ
1,000,000 บาท สําหรับระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิถนุ ายน 2565 – 31 พฤษภาคม 2566 จากนัน้ กองทรัสต์จะได้รบั ชําระหนี ้
คงค้างโครงการ ยูดี ทาวน์เพิ่มขึน้ ในอัตราร้อยละ 5 จากเดือนก่อนหน้า สําหรับระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2566 –
31 พฤษภาคม 2567 และกองทรัสต์จะได้รบั ชําระหนีค้ งค้างโครงการ ยูดี ทาวน์ท่ีเหลืออยู่ทั้งหมด ณ วันที่ 1 มิถุนายน
2567 โดยแบ่งชําระเป็ น 12 งวดเท่า ๆ กัน หากมีผูถ้ ือหน่วยทรัสต์มีมติอนุมตั ิขอ้ เสนอเกี่ยวกับส่วนลดหนีค้ งค้างโครงการ
ยูดี ทาวน์ ตามวาระที่ 5.1 กองทรัสต์จะได้รบั ชําระหนีค้ งค้างโครงการ ยูดี ทาวน์ดังที่กล่าวไปข้างต้นลดลง ซึ่งผูจ้ ัดการ
กองทรัสต์มีความเห็นว่าเป็ นจํานวนที่ไม่เยอะเกินไปหากพิจารณาจากภาพรวมทัง้ หมด และส่วนลดหนีค้ งค้างจะเกิดขึน้ ใน
กรณีท่อี ดุ รพลาซ่าปฏิบตั ิตามเงื่อนไขในสัญญาเท่านัน้
(2) คุณมรกต ฉายทองคํา สอบถามเพิ่มเติมว่า ตามที่อดุ รพลาซ่าตกลงจะไม่อา้ งเหตุสดุ วิสยั และ/หรือ
เหตุอื่นใดอันเกี่ยวกับหรือเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หรือเหตุใด ๆ เพื่อขอผ่อนผันหรือไม่
ปฏิบตั ิตามหน้าที่ตามข้อเสนอของอุดรพลาซ่าดังกล่าวอีก จะรวมไปถึงกรณีท่อี ดุ รพลาซ่ามีปัญหาเกี่ยวกับสภาพคล่องและ
ไม่สามารถชําระหนีใ้ ห้แก่กองทรัสต์ ในส่วนของค่าเช่าและค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวน์ท่ีอุดรพลาซ่าจะต้องชําระ
ให้แก่กองทรัสต์ต่อไปในอนาคตหรือไม่
คุณธนาเดช ชีแ้ จงว่า ตามข้อเสนอของอุดรพลาซ่าที่อุดรพลาซ่าตกลงจะไม่อา้ งเหตุสดุ วิสยั และ/หรือ
เหตุอื่นใดอันเกี่ยวกับหรือเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หรือเหตุใด ๆ เพื่อขอผ่อนผันหรือไม่
ปฏิบตั ิตามหน้าที่ตามข้อเสนอของอุดรพลาซ่าอีก จะหมายความรวมถึงทัง้ การชําระหนีค้ งค้างของอุดรพลาซ่า รวมถึงค่า
เช่าและค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวน์ท่ีอุดรพลาซ่าจะต้องชําระให้แก่กองทรัสต์ต่อไปในอนาคตด้วย กองทรัสต์จึงจะ
ดําเนินการตามวาระที่ 5.1 ต่อไป
คุณจรัสฤทธิ์ ชีแ้ จงเพิ่มเติมว่า จํานวนค่าเช่าและค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวน์ท่อี ดุ รพลาซ่าจะต้อง
ชําระให้แก่กองทรัสต์ ได้มีการกําหนดรายละเอียดไว้และมีสตู รคํานวณอย่างชัดเจน ซึ่งผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะดําเนินการ
เกี่ยวกับค่าเช่าและค่าเช่าส่วนต่างดังกล่าวตามข้อเสนอที่ได้รบั มติอนุมตั ิจากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ในวันนีเ้ ท่านัน้ โดยจะไม่มี
การผ่อนผันหรือให้ส่วนลดนอกเหนือจากนีอ้ ีก หากจะต้องมีการดําเนินการใดเพิ่มเติม ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะเสนอเพื่อขอ
อนุมตั ิจากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ต่อไป
ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีขอ้ ซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผถู้ ือหน่วยทรัสต์สอบถามเพิ่มเติม
ประธานฯ จึงขอให้ลงมติในวาระนี ้
ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า การเข้าทํารายการดังกล่าวของกองทรัสต์ AIMCG จะต้องได้รบั มติ
อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ามติเสียงข้างมากซึ่งคิดเป็ นจํานวนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของ
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หน่วยทรัสต์ทงั้ หมดของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทัง้ นี ้ การนับคะแนนเสียงของผูท้ ่มี ี
สิทธิออกเสียงทัง้ หมดในวาระที่ 5.2 นี ้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะไม่นบั รวมคะแนนเสียงของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่ีมีส่วนได้เสียเป็ น
พิเศษในเรื่องที่มีการขอมติ โดยผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่ีมีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ (ณ วันกําหนด
รายชื่อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่ีมีสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMCG ประจําปี 2565 (Record
Date) วันที่ 31 มีนาคม 2565) เป็ นไปตามใบแจ้งรายชื่อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 ที่ได้
จัดส่งให้แก่ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์พร้อมหนังสือเชิญประชุม ได้แก่ อุดรพลาซ่า ถือหน่วยทรัสต์คิดเป็ นร้อยละ 4.20 ของจํานวน
หน่วยทรัสต์ทงั้ หมดของกองทรัสต์ AIMCG
มติทป่ี ระชุม
เสียงดังนี ้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติขอ้ เสนอเกี่ยวกับการชําระค่าเช่าโครงการ ยูดี ทาวน์ ด้วยคะแนน
-

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

76,041,243
12,604,700
740,100
-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

85.0706
14.1014
0.8280
-

ของจํานวนหน่วยทรัสต์ทงั้ หมดของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่านใดประสงค์จะเสนอวาระอื่นใดให้ท่ีประชุม
พิจารณาในวาระนี ้ หรือมีขอ้ ซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ โดยมีผถู้ ือหน่วยทรัสต์สอบถามดังนี ้
(1)
คุณสมศักดิ์ กนกภากร ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงเหตุผลที่กองทรัสต์
ไม่มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์ในปี 2564
คุณจรัสฤทธิ์ ชีแ้ จงโดยสรุ ปว่า ในปี 2564 นั้น กองทรัสต์ได้มีการเลื่อนจ่ายประโยชน์ตอบแทนในไตร
มาสที่ 1 และ 2 และกองทรัสต์ได้มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนในจํานวน 0.07 บาทต่อหน่วยทรัสต์ ในไตรมาสที่ 3 รวมถึง
กองทรัสต์ได้มีการจ่ายในรู ปแบบเงินลดทุนในจํานวน 0.07 บาทต่อหน่วยทรัสต์ในไตรมาสที่ 4 โดยหากพิจารณาถึง
ผลกระทบจากสถานการณ์โรค COVID-19 อันส่งผลให้เกิดการสั่งปิ ดการดําเนินกิจการจากภาครัฐนัน้ เป็ นเหตุการณ์ท่ีไม่
แน่นอนและไม่อาจทราบได้ว่าผลกระทบจะบรรเทาลงแล้วหรือไม่ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จึงตัดสินใจเลื่อนจ่ายประโยชน์ตอบ
แทนในไตรมาสที่ 1 และ 2 และสํารองเงินของกองทรัสต์ไว้สาํ หรับค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์ ภายหลังในไตรมาสที่ 3 และ 4
และเมื่อสถานการณ์โรค COVID-19 คลี่คลายลง ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จึงพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามที่กล่าวข้างต้น
โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมในการดําเนินการของกองทรัสต์ต่อไป
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(2)
คุณประเสริฐ ศรีวิเชียร ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์มาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า ตามที่ได้มีการ
พิจารณาลงมติในวันนี ้ สามารถคาดการณ์มลู ค่าการจ่ายประโยชน์ตอบแทนโดยประมาณต่อหน่วยทรัสต์ได้หรือไม่ พร้อม
ทัง้ เสนอให้กองทรัสต์จ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์ในทุก 3 เดือนได้หรือไม่
คุณ จรัส ฤทธิ์ ชี ้แ จงว่ า การจ่ า ยประโยชน์ต อบแทนนั้น เป็ น การจ่ ายเงิ น จากรายได้จากเงิน สดของ
กองทรัสต์ให้แก่ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ และเนื่องจากในไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 นัน้ มีการประเมินมูลค่าประจําปี ซึ่งมีการปรับ
สมมติฐานการประเมินมูลค่า อันเป็ นผลจากสถานการณ์โรค COVID-19 ส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินของกองทรัสต์มีมลู ค่า
ลดลง ซึ่งกระทบกับงบกําไรขาดทุน และเป็ นเหตุให้มีการขาดทุนสะสมในงบการเงินประจําปี ของกองทรัสต์ แต่การขาดทุน
สะสมดังกล่าวไม่ได้หมายถึงการที่กองทรัสต์มีรายได้และเงินสดลดลง โดยกองทรัสต์ได้มีการจ่ายเงินดังกล่าวออกใน
รูปแบบของเงินลดทุน และในส่วนของการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ในอนาคตนัน้ ยืนยันว่าผูจ้ ดั การกองทรัสต์
จะพยายามจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ได้มากที่สดุ
คุณธนาเดช ชีแ้ จงเพิ่มเติมว่า เนื่องจากมีขอ้ จํากัดที่ไม่สามารถชีน้ าํ เกี่ยวกับเรื่องการจ่ายประโยชน์ตอบ
แทนได้ จึงขออธิบายในภาพรวม โดยสรุ ปได้ว่าเนื่องจากโครงการที่มีการพิจารณาในที่ประชุมในวันนีน้ ั้น ไม่ได้รวมถึง
ทรัพย์สินในทุกโครงการที่กองทรัสต์ลงทุน ซึ่งในการพิจารณามูลค่าการจ่ายประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วยทรัสต์นนั้ จําเป็ นที่
จะต้องพิจารณาผลการดําเนินงานของทุกโครงการที่กองทรัสต์ลงทุน อย่างไรก็ตาม คุณธนาเดช ได้ยกตัวอย่างเพิ่มเติมโดย
เปรียบเทียบการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ในช่วงก่อนที่จะมีสถานการณ์ COVID-19 กองทรัสต์เคยจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนจํานวนประมาณ 0.20 บาท ต่อหน่วยทรัสต์ ในหนึ่งไตรมาส เมื่อเทียบกับการจ่ายประโยชน์ตอบแทนที่
กองทรัสต์จ่ายให้แก่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์ในไตรมาสที่ 3 และ 4 ภายหลังจากเกิดสถานการณ์ COVID-19 ในจํานวน 0.07 บาท
ต่ อ หน่ ว ยทรัส ต์ นั้น เป็ น ไปได้ย ากที่ กองทรัส ต์จ ะสามารถกลับ ไปจ่ายเงิน ปั น ผลให้แ ก่ผู้ถื อหน่ วยในจํานวนเท่ากับที่
กองทรัสต์เคยจ่ายก่อนที่จะมีสถานการณ์โรค COVID-19 เกิดขึน้ ได้ในไตรมาสแรกของปี 2563 อย่างไรก็ตาม ผูจ้ ัดการ
กองทรัส ต์ค าดการณ์ว่า หาก ดี -แลนด์ และอุด รพลาซ่ า สามารถปฏิ บัติ ตามสัญญาที่ ไ ด้มีม ติอ นุมัติใ นที่ ป ระชุมผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ในวันนี ้ กองทรัสต์อาจจะจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ได้มากกว่า 0.20 บาท ต่อหน่วยทรัสต์ ในปี
2567 หรือปี 2568
(3)
คุณประเสริฐ ศรีวิเชียร ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์มาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า จาก
เรื่องที่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์ได้มีมติอนุมตั ิไปในวันนี ้ จะส่งผลให้กองทรัสต์สามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนหรือเงินลดทุนให้แก่ผู้
ถือหน่วยทรัสต์ในทุก 3 เดือนหรือไม่
คุณธนาเดช ชีแ้ จงว่า ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะพยายามจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์ให้ได้
มากที่สดุ แต่ขนึ ้ อยู่กบั ว่าจะจ่ายเงินในรูปแบบใดให้แก่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์
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(4)
คุณมรกต ฉายทองคํา ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์มาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า ตามที่ได้มีการ
ดําเนินการเปิ ดรับข้อเสนอสําหรับการจําหน่ายสิทธิการเช่า และ/หรือ การจัดหาประโยชน์โดยการให้เช่าทรัพย์สินระยะยาว
ของกองทรัสต์ในโครงการ 72 คอร์ทยาร์ด ปั จจุบนั มีผลการดําเนินการหรือความคืบหน้าอย่างไร
คุณจรัสฤทธิ์ ชีแ้ จงว่า ไม่มีบุคคลใดยื่นข้อเสนอให้แก่กองทรัสต์ภายในระยะเวลาที่กาํ หนด อย่างไรก็
ตามสําหรับการดําเนินกิจการโครงการ 72 คอร์ทยาร์ด เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์โรค COVID-19 กิจการในส่วน
ที่จะต้องปิ ดบริการตามประกาศและมาตรการของรัฐนัน้ ยังไม่สามารถดําเนินกิจการได้ แต่ในส่วนที่เป็ นกิจการร้านอาหาร
นัน้ มีการเปิ ดดําเนินการตามปกติและผูเ้ ช่าได้มีการกลับมาจ่ายค่าเช่าตามปกติ
(5)
คุณมรกต ฉายทองคํา ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า ปั จจุบนั กองทรัสต์มี อัตราส่วนหนีส้ ินต่อทุนอยู่
ในอัตราส่วนเท่าใด และกองทรัสต์มีแผนการลงทุนในทรัพย์สินใหม่หรือไม่
คุณจรัสฤทธิ์ ชีแ้ จงว่า ปั จจุบนั กองทรัสต์มีอตั ราส่วนหนีส้ ินต่อทุนอยู่ท่ปี ระมาณร้อยละ 7
คุณธนาเดช ชีแ้ จงเพิ่มเติมว่า สําหรับการลงทุนของกองทรัสต์นนั้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ใช้ความระมัดระวัง
อย่างมาก และอาจมีขอ้ จํากัดในการเลือกทรัพย์สินที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ ซึ่งอาจไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเพิ่มทุนได้ โดย
ในสถานการณ์ปัจจุบนั นัน้ จะต้องอ้างอิงจากราคาตลาดของหน่วยทรัสต์ AIMCG ซึ่งหากพิจารณาการเพิ่มทุนโดยอ้างอิง
จากราคาตลาดปั จจุบันนี ้ อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าและสัดส่วนการถื อหน่วยทรัสต์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม ดังนั้น
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จึงต้องพิจารณาอย่างถี่ถว้ นรอบคอบถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึน้
(6)
คุณมรกต ฉายทองคํา ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า เนื่องจากการดําเนินกิจการในโครงการ พอร์โต้
ชิโน่ และโครงการ ยูดี ทาวน์นั้นเป็ นกิจการพาณิชย์ ซึ่งอาจมีระยะเวลาเช่าสัน้ กว่าสัญญาเช่าสํานักงาน จะสามารถได้
ประโยชน์จากเหตุเงินเฟ้อได้หรือไม่ และผลการขาดทุนสะสมของกองทรัสต์ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์คาดว่าจะดําเนินการแก้ไข
ได้ภายในเมื่อไร
คุณธนาเดช ชีแ้ จงว่า ในความเป็ นจริงระยะเวลาเช่าตามสัญญาเช่าอาคารประเภทพาณิชย์ สํานักงาน
หรือคลังสินค้า มีความคล้ายคลึงกัน ทั้งนี ้ ประเด็นการขึน้ ค่าเช่าจากอัตราเงินเฟ้ออาจเป็ นการผลักภาระไปที่ผูเ้ ช่า ซึ่ง
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์มองว่าเป็ นผลเสียมากกว่าผลดี ในส่วนผลการขาดทุนสะสมของกองทรัสต์นนั้ ขึน้ อยู่กับผูป้ ระเมินอิสระ
จึงคาดการณ์ได้ยาก
(7)
คุณสรากร แก้วสม ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงข้อมูลประมานการของ
อัตราประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วยทรัสต์ (Distribution per Unit) ต่อปี ในช่วงปี 2565-2567 หลังจากได้มีการดําเนินการ
ตามข้อเสนอเกี่ยวกับการชําระค่าเช่าที่ได้รบั มติอนุมตั ิ
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คุณธนาเดช ชีแ้ จงว่าเนื่องจากเป็ นสัดส่วนที่ผจู้ ดั การกองทรัสต์ไม่สามารถคาดการณ์ได้ จึงขอชีแ้ จงว่า
อัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนจะมีแนวโน้มที่เพิ่มขึน้ ตามลําดับ ตามที่ได้ตอบคําถามของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ไปก่อนหน้านี ้
ทัง้ นี ้ เมื่อไม่มีผถู้ ือหน่วยทรัสต์ท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา หรือมีคาํ ถามเพิ่มเติม
อีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง และผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ และกล่าวปิ ดการประชุมเมื่อเวลาประมาณ 12.30 น.

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนะชัย สันติชยั กูล)
ประธานที่ประชุม
บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จํากัด
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท
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