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ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที ่1 

กองทรสัตจ์ะลงทนุในทรพัยสิ์นที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 โดยลงทนุในกรรมสิทธ์ิในอสงัหารมิทรพัยโ์ครงการศูนยร์บัฝาก
ขอ้มูลซึ่งปัจจุบันใชช้ื่อว่าโครงการ INTERLINK DATA CENTER และซือ้สังหาริมทรพัยท์ี่เก่ียวเนื่องซึ่งใช้ในการด าเนินกิจการ
ภายในโครงการ INTERLINK DATA CENTER จาก บริษัท อินเตอรลิ์ง้ค ์เทเลคอม จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทเจ้าของทรัพยส์ิน” 
หรือ “ไอเทล”) โดยมีรายละเอียดทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ดงัต่อไปนี ้

1. ข้อมูลทั่วไปของทรัพยส์ินทีจ่ะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที ่1 

1.1 กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยโ์ครงการ INTERLINK DATA CENTER 

(1) พืน้ที่บางส่วนของโฉนดที่ดินเลขที่ 210680 และ 214244 เลขที่ดิน 1390 และ 1402 หนา้ส ารวจ 23701 และ 
25865 แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นท่ีตั้งของโครงการ INTERLINK DATA CENTER เนือ้
ที่ประมาณ 1 ไร ่30.6 ตารางวา  (“ทีด่ินทีจ่ะลงทุน1”) 

(2) อาคารและส่วนควบของอาคาร และงานระบบที่เก่ียวขอ้งกับการใหบ้ริการของโครงการ INTERLINK DATA 
CENTER 

(3) อาคารที่เป็นท่ีตัง้ของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า (Generator) ที่ใชส้  าหรบัโครงการ INTERLINK DATA CENTER และ
ส่วนควบของอาคาร และงานระบบที่เก่ียวขอ้ง และ 

(4) อาคารป้อมยามที่ใชส้  าหรบัโครงการ INTERLINK DATA CENTER และส่วนควบของอาคาร และงานระบบที่
เก่ียวขอ้ง 

โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 

 
1 ปัจจุบนัทีด่นิทีจ่ะลงทุนทัง้สองโฉนดอยูร่ะหว่างการรงัวดัและแบ่งแยกโฉนดทีด่นิ และจะตอ้งด าเนินการแลว้เสรจ็ก่อนวนัทีก่องทรสัต์จะลงทุน 
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ทีต่ั้ง 
เลขที ่
อาคาร 

พืน้ทีใ่ช้สอย
ของอาคาร
โดยประมาณ 
(ตร. ม.) 

รายละเอียด 
ารอาค คลังสนิค้า/โรงงาน 

โฉนดทีด่ิน 
เลขที ่

ขนาดทีด่นิ 
(ประมาณ) 

รูปแบบการได้มาซ่ึงทรัพยส์ิน 

ไร่ งาน 
ตร.
วา 

ทีด่นิ 

อาคาร 
งานระบบ

และส่วนควบ
ของทีด่นิและ
สิ่งปลูกสร้าง 

สังหาริม 
ทรัพย ์และ
อุปกรณ ์
ต่าง ๆ 

แขวงทา่แรง้  
เขตบางเขน 

กรุงเทพมหานคร 
9/1 

1,800 
อาคารตกึ 3 ชัน้  
จ านวน 1 หลงั 2106802  

)บางส่วน( ,  
2142443  
(บางส่วน) 

1 0 30.6 กรรมสิทธ์ิ กรรมสิทธ์ิ กรรมสิทธ์ิ 192 
อาคารโครงเหล็ก 2 ชัน้  

จ านวน 1 หลงั 

12 
อาคารตกึชัน้เดียว  
จ านวน 1 หลงั 

 
2 ปัจจุบนัทีด่นิทีจ่ะลงทุนทัง้สองโฉนดอยูร่ะหวา่งการรงัวดัและแบ่งแยกโฉนดทีด่นิ และจะตอ้งด าเนินการแบ่งแยกโฉนดใหแ้ลว้เสรจ็ก่อนวนัทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุน 
3 ปัจจุบนัทีด่นิทีจ่ะลงทุนทัง้สองโฉนดอยูร่ะหว่างการรงัวดัและแบ่งแยกโฉนดทีด่นิ และจะตอ้งด าเนินการแบ่งแยกโฉนดใหแ้ลว้เสรจ็ก่อนวนัทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุน 
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1.2 กรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวเน่ือง ซ่ึงใช้ในการด าเนินกิจการภายในโครงการ 
INTERLINK DATA CENTER 

(1) เฟอรน์ิเจอรแ์ละอุปกรณ์ส าหรบัด าเนินงานภายในอาคารที่เป็นอสังหาริมทรพัยท์ี่จะลงทุนที่เก่ียวขอ้งกับการ
ประกอบกิจการศนูยร์บัฝากขอ้มลู (Data Center) (ที่ไม่ถือเป็นส่วนควบของอสงัหารมิทรพัยท์ี่จะลงทนุ) 

(2) ตู้ Rack พรอ้มงานระบบและอุปกรณ์การเชื่อมต่ออื่น ๆ ที่ เก่ียวข้องที่ ใช้ในโครงการ INTERLINK DATA 
CENTER ซึ่งรวมถึงอุปกรณเ์ทคโนโลยีขั้นสูง (Core Network) และหน่วยประมวลผลขอ้มูลและหน่วยจัดเก็บ
ขอ้มลู พรอ้มซอฟตแ์วรท์ี่เก่ียวขอ้งกบัอปุกรณต์่าง ๆ และ 

(3) เครื่องก าเนิดไฟฟ้า (Generator) รวมถึงเฟอรน์ิเจอรแ์ละอปุกรณส์ าหรบัด าเนินงานภายในอาคารท่ีเป็นท่ีตัง้ของ
เครื่องก าเนิดไฟฟ้า (Generator) 

หมายเหตุ:  

(1) การลงทนุเพิ่มเติมในโครงการ INTERLINK DATA CENTER นี ้กองทรสัตจ์ะเขา้ลงทนุโดยการเขา้ท าสญัญาดงันี ้

(1.1) สญัญาจะซือ้จะขายอสงัหารมิทรพัย ์(โครงการ INTERLINK DATA CENTER) กบั ไอเทล 

(1.2) สญัญาซือ้ขายสงัหารมิทรพัย ์(โครงการ INTERLINK DATA CENTER) กบั ไอเทล 

(1.3) สญัญาอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง เช่น สญัญาตกลงกระท าการ สญัญาเช่าด าเนินการ เป็นตน้ 

(2) ปัจจุบนัท่ีดินท่ีจะลงทุนเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัท อินเตอรลิ์ง้ค ์คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) (“ไอลิง้ค”์)โดยไอเทลและ

ไอลิง้คอ์ยู่ระหว่างการด าเนินการแบ่งแยกโฉนดท่ีดิน และภายหลงัการแบ่งแยกโฉนดท่ีดิน ไอลิง้คจ์ะโอนกรรมสิทธ์ิใน

ที่ดินที่จะลงทุนใหแ้ก่ไอเทลนอกจากนี ้ภายหลังจากท่ีไอลิง้คโ์อนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินที่จะลงทุนใหแ้ก่ไอเทล ไอเทลและ 

ไอลิง้คต์กลงใหม้ีการจดทะเบียนภาระจ ายอม ดงันี ้

(2.1) ไอเทลตกลงจะจดทะเบียนภาระจ ายอมบนพืน้ที่บางส่วนของที่ดินที่จะลงทุนให้แก่ที่ดินข้างเคียงอันเป็น

กรรมสิทธ์ิของไอลิง้ค ์ส าหรบัใชป้ระโยชนเ์ป็นทางเขา้ออก ทางเดิน ทางรถยนต ์ทางรถขนส่งขนาดใหญ่ ทาง

พาดผ่านสายไฟฟ้า รวมถึงการวางปักเสาพาดสาย การวางทางระบายน ้า ประปา โทรศัพท์ และระบบ

สาธารณปูโภคต่าง ๆ  

(2.2) ไอลิง้คต์กลงจะจดทะเบียนภาระจ ายอมบนพืน้ท่ีบางส่วนของท่ีดินขา้งเคียงอนัเป็นกรรมสิทธ์ิของไอลิง้คใ์หแ้ก่

ที่ดินที่จะลงทนุ ส าหรบัใชป้ระโยชนเ์ป็นทางเขา้ออก ทางเดิน ทางรถยนต ์ทางรถขนส่งขนาดใหญ่ ทางพาดผ่าน

สายไฟฟ้า รวมถึงการวางปักเสาพาดสาย การวางทางระบายน า้ ประปา โทรศพัท ์และระบบสาธารณูปโภค 

ต่าง ๆ อย่างไรก็ดี เนื่องจากคู่สญัญาตกลงใหม้ีการยา้ยสาธารณูปโภคบางส่วนที่อยู่บนที่ดินของไอลิง้คม์าอยู่

บนที่ดินท่ีจะลงทุนภายหลงัจากการเขา้ลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ซึ่งเมื่อแลว้เสร็จ คู่สญัญา

จะยกเลิกการจดทะเบียนภาระจ ายอมบนพืน้ที่บนที่ดินของไอลิง้คบ์างส่วนที่เก่ียวข้องกับสาธารณูปโภค

ดงักล่าว  
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ส าหรับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์กองทรัสต์จะตอ้งพิจารณาให้อสังหาริมทรพัย์ที่ได้มาต้องไม่อยู่ในบังคับแห่ง

ทรพัยสิทธิหรือมีขอ้พิพาทใด ๆ เวน้แต่ผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละทรสัตีไดพ้ิจารณาโดยมีความเห็นเป็นลายลกัษณอ์กัษรว่า

การอยู่ภายใตบ้ังคบัแห่งทรพัยสิทธิหรือการมีขอ้พิพาทนั้นไม่กระทบต่อการหาประโยชนจ์ากอสังหาริมทรพัยด์ังกล่าว

อย่างมีนยัส าคญั และเงื่อนไขการไดม้าซึ่งอสงัหารมิทรพัยน์ัน้ยงัเป็นประโยชนแ์ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตโ์ดยรวม 

ตามรายละเอียดในขอ้ (2.1) ขา้งตน้ บรษิัทฯ ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าการท่ีที่ดินที่จะลงทนุ อยู่ภายใตบ้งัคับแห่งทรพัยสิทธิ

อันเป็นภาระจ ายอมดังกล่าวนั้นไม่กระทบต่อการหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์โครงการ INTERLINK DATA 

CENTER อย่างมีนยัส าคญั และเงื่อนไขการไดม้าซึ่งโครงการ INTERLINK DATA CENTER นัน้ยงัเป็นประโยชนแ์ก่ผูถื้อ

หน่วยทรสัตโ์ดยรวม ทั้งนี ้ทรสัตีอยู่ระหว่างการพิจารณาขอ้มูลในเรื่องดังกล่าว และเมื่อบริษัทฯ ไดร้บัแจง้ความเห็น

จากทรสัตีแลว้ บรษิัทฯ จะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตท์ราบต่อไป 

ในการนี ้บริษัทฯ ไดแ้ต่งตัง้ให ้บริษัท อเมริกัน แอ๊พเพรซลั (ประเทศไทย) จ ากัดและ บริษัท ซี.ไอ.ที.แอพเพรซัล จ ากัด 

(รวมเรียกว่า “ผู้ประเมินมูลค่าทรัพยส์ินอิสระ”) เป็นผูป้ระเมินราคาอิสระ เพื่อประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 

ซึ่งเป็นผูป้ระเมินราคาอิสระที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“ส านักงาน 

ก.ล.ต.”) เพื่อประเมินมูลค่าทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 โดยรายละเอียดของราคาประเมินมูลค่าทรพัยสิ์นที่จะลงทุน

เพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ที่ประเมินโดยผูป้ระเมินมลูค่าทรพัยสิ์นอิสระเป็นไปตามที่ปรากฏในตารางดา้นล่างนี ้

ประเภท

ทรัพยส์ิน 

ลักษณะ

การลงทนุ 

มูลค่าทีจ่ะลงทนุ

ของทรัพยส์ิน 

ทีจ่ะลงทนุ

เพิ่มเติมคร้ังที ่1 

ราคาประเมินของทรัพยส์นิ 

โดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพยส์ินอิสระ 

บริษัท อเมริกนั 

แอ๊พเพรซัล 

(ประเทศไทย) 

จ ากัด 

บริษัท ซี.ไอ.ท.ีแอพ

เพรซัล จ ากดั 

ราคาประเมิน

ทรัพยส์ิน 

ทีต่ ่ากว่า 

ศนูยร์บัฝาก

ขอ้มลู  

(Data Center) 

กรรมสิทธ์ิ 

750,000,000 บาท 

(รวม

ภาษีมลูคา่เพิม่) 

760,000,000 บาท 697,400,000 บาท 697,400,000 บาท 

หมายเหตุ: 

(1) ราคาประเมินของทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ค านวณตามวิธีคิดลดจากรายได ้(Income Approach) มลูค่าทรพัยสิ์น 

ตามโครงสรา้งการจัดหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ ซึ่งจัดท าโดย บริษัท อเมริกัน แอ๊พเพรซัล (ประเทศไทย) จ ากัด ณ  

วนัท่ี 10 มกราคม 2565 และ บรษิัท ซี.ไอ.ที.แอพเพรซลั จ ากดั ณ วนัท่ี 15 ธันวาคม 2564 

(2) ค านวณจากผลรวมของมลูค่าราคาประเมินต ่าสดุของทรพัยสิ์นแต่ละรายการท่ีจดัท าโดยผูป้ระเมินมลูค่าทรพัยสิ์น 
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ผูป้ระเมินมลูค่าทรพัยสิ์นอิสระไดเ้ลือกใชว้ิธีคิดลดจากรายได ้(Income Approach) ในการประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นที่จะ

ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 โดยมีโครงสรา้งการจัดหาผลประโยชน์ของกองทรสัตโ์ดยการให้เช่าโครงการศูนยร์บัฝากข้อมูล (Data 

Center) แก่ไอเทลซึ่งจะเป็นผูเ้ช่าด าเนินการเพียงรายเดียว เป็นระยะเวลา 3 ปี และคู่สญัญาจะใหค้  ามั่นในการต่ออายสุญัญาเช่า

ออกไปได ้9 คราว คราวละ 3 ปี (รวมเป็นระยะเวลา 30 ปี) โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดของค ามั่นในการต่ออายุตามที่ระบุใน

สญัญาเช่าทรพัยสิ์นเพื่อการด าเนินการ  

บริษัทฯ มีความเห็นสอดคลอ้งกับผูป้ระเมินมูลค่าทรพัยสิ์นอิสระว่า ราคาประเมินตามวิธีคิดลดจากรายได ้(Income 

Approach) เป็นวิธีที่เหมาะสมในการใชเ้ปรียบเทียบกับมลูค่าลงทุนของทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 เนื่องจากสภาพของ

ทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 มีแหล่งที่มาของรายไดจ้ากค่าเช่า ทัง้นี ้มลูค่าที่จะลงทุนของทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 

1 เป็นราคาที่สงูกว่ารอ้ยละ 7.54 ของราคาประเมินต ่าสดุของทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ที่ประเมินโดยผูป้ระเมินมลูค่า

ทรพัยสิ์นอิสระโดยบรษิัทฯ มีความเห็นว่ามลูค่าทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมซึ่งก าหนดไวไ้ม่เกิน 750,000,000 บาท (ช าระในวนัที่

กองทรสัตล์งทุนในทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติม) เป็นราคาที่สมเหตุสมผลเนื่องจากเป็นทรพัยสิ์นมีท าเลที่ตัง้ที่ดีในจุดยุทธศาสตร์

ของการประกอบธุรกิจศูนยร์บัฝากขอ้มลู (Data Center) พรอ้มมีสิ่งอ านวยความสะดวกที่ครบครนั มีความปลอดภยั มีเสถียรภาพ 

ซึ่งจะเพิ่มผลประโยชนใ์หก้ับกองทรสัต ์โดยมีโอกาสจะท าใหร้ายไดค้่าเช่าและผลประกอบการของกองทรสัตม์ีความมั่นคงเพิ่มขึน้ 

อีกทั้งยังช่วยกระจายความเส่ียงของการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย ์รวมถึ งเป็นการเพิ่มความหลากหลายของ

แหล่งที่มาของรายได ้อนัจะก่อใหเ้กิดผลประโยชนแ์ก่กองทรสัต ์และผูถื้อหน่วยทรสัตต์่อไป   

2. ปัจจัยความเสี่ยงทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดหาประโยชนท์รัพยส์ินทีจ่ะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที ่1 

2.1 ความเสี่ยงทีอ่าจจะเกิดขึน้ซ่ึงเป็นผลจากการทีก่องทรัสตก์ู้ยืมเงนิ 

กองทรสัตจ์ะเขา้ท าสญัญากูย้ืมเงินระยะยาววงเงินไม่เกิน 750 ลา้นบาทหรือคิดเป็นประมาณรอ้ยละ 20.02 

ของมูลค่าทรพัยสิ์นรวมของกองทรัสต์ (โดยมูลค่าทรพัยสิ์นรวมของกองทรสัต ์ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 มีมูลค่าเท่ากับ

ประมาณ 3,747,091,815 บาท) กับสถาบนัการเงินเพื่อเป็นแหล่งเงินทนุส่วนหน่ึงในการลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 

1 ดงันัน้ กองทรสัตอ์าจมีความเส่ียงจากการกูย้ืมเงินดงักล่าวไดจ้ากความผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจและอตัราดอกเบีย้ เนื่องจาก

อตัราดอกเบีย้ลอยตวัตามสญัญาเงินกูอ้าจมีการเปล่ียนแปลงในระหว่างอายขุองสญัญาเงินกูซ้ึ่งจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน

ของกองทรสัตท์ าใหก้องทรสัตม์ีสภาพคล่องไม่เพียงพอในการช าระดอกเบีย้และเงินตน้ และอาจจะกระทบต่อความสามารถของ

กองทรสัตใ์นการจ่ายประโยชนต์อบแทนใหผู้ถื้อหน่วยทรสัต ์ 

หากกองทรสัตไ์ม่สามารถช าระหนีเ้งินตน้และดอกเบีย้ที่ถึงก าหนดช าระ หรือเกิดเหตุผิดสญัญาอื่น ๆ ภายใต้

สญัญาเงินกู ้อาจส่งผลใหผู้ใ้หกู้อ้าจด าเนินการทางกฎหมายกบักองทรสัตห์รือใชสิ้ทธิเรียกรอ้งตามสญัญา อนัเนื่องมาจากการไม่

ปฏิบัติตามสัญญากูย้ืมเงิน เช่น ใชสิ้ทธิในการบังคับตามสัญญาที่เก่ียวกับการใหห้ลักประกันส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของ

กองทรสัตท์ี่น าไปเป็นหลกัประกนัเงินกู ้เป็นตน้ นอกจากนี ้ในกรณีที่มีการกูย้ืมเงินใหม่เพื่อมาช าระหนีเ้งินกูย้ืมเดิม (Refinancing) 
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กองทรสัตอ์าจมีความเส่ียงที่อาจใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการ หรือไม่ไดข้อ้ตกลงในสัญญากูย้ืมเงินฉบับใหม่ที่ดีเท่ากบัขอ้ตกลง

ในสญัญากูย้ืมเงินฉบบัเดิมหรือในกรณีที่มกีารกูย้ืมเงินเพิ่มเติม อาจมีขอ้สญัญาบางประการซึ่งจ ากดัการด าเนินงานของกองทรสัต ์

โดยความเส่ียงจากการกูย้ืมเงินที่กล่าวมาทัง้หมดนั้น อาจมีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทรสัต์ซึ่งอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบ

ในทางลบต่อความสามารถของกองทรสัตใ์นการจ่ายผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัต ์นอกจากนัน้ ขอ้ก าหนดดงักล่าวอาจจ ากดั

ความสามารถของกองทรสัตใ์นการลงทนุเพิ่มเติม 

อย่างไรก็ดี ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะพิจารณาถึงความเส่ียงที่เพิ่มขึน้เทียบกบัประโยชนท์ี่จะไดร้บัจากการกูย้ืมเงิน 

และแนวทางหรือมาตรการป้องกันความเส่ียงที่อาจเกิดขึน้ได ้รวมทั้งผู้จัดการกองทรสัต์จะมีมาตรการในการติดตามผลการ

ด าเนินงานของกองทรสัต ์และปัจจยัภายนอกต่าง ๆ รวมถึงแนวโนม้อตัราดอกเบีย้อย่างสม ่าเสมอ นอกจากนี ้ผูจ้ดัการกองทรสัต์

อาจพิจารณาเจรจากบัเจา้หนี ้เช่น การขอขยายระยะเวลาการช าระหนี ้การขอผ่อนผนัเงื่อนไขที่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารจดัการ

กองทรสัตเ์ป็นตน้ โดยกองทรสัตจ์ะด าเนินการดงักล่าวโดยค านึงถึงกฎหมายที่เก่ียวขอ้งและประโยชนส์งูสุดของผูถื้อหน่วยทรสัต์

เป็นส าคญั 

2.2 ความเสี่ยงจากการที่ทรัพยส์ินที่จะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 พึ่งพิงรายได้จากผู้เช่าด าเนินงานเพียงราย
เดียวที่เป็นผู้บริหารจัดการทรัพยส์ินที่จะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 ซ่ึงเป็นเพียงรายได้แหล่งเดียวของ
ทรัพยส์ินทีจ่ะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที ่1 

ภายหลงัจากกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเตมิครัง้ที่ 1 กองทรสัตจ์ะเขา้ท าสญัญาเช่าทรพัยสิ์น

เพื่อการด าเนินการกับไอเทล เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยไอเทลจะใหค้  ามั่นในการต่ออายุสัญญาเช่าออกไปได ้9 คราว คราวละ 3 ปี 

(รวมเป็นระยะเวลา 30 ปี) ซึ่งไอเทลจะเป็นผูด้  าเนินการจดัหาประโยชนจ์ากโครงการ INTERLINK DATA CENTER โดยการน า

ทรพัยสิ์นดงักล่าวออกใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ของตนเองต่อไป 

เนื่องจากรายไดห้ลกัของทรพัยสิ์นที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 จะมาจากค่าเช่าตามสญัญาเช่าทรพัยสิ์นเพื่อการ

ด าเนินการขา้งตน้เพียงเท่านั้น หากไอเทลไม่สามารถควบคุมดูแล บริหารจัดการโครงการ INTERLINK DATA CENTER และ

กิจการโดยทั่วไป (ไม่ว่าในโครงการใด ๆ) ของตนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาจส่งผลต่อศักยภาพในการประกอบ

ธุรกิจและการบริหารจดัการโครงการ INTERLINK DATA CENTER และทรพัยสิ์นภายในโครงการดงักล่าว รวมถึงผลประกอบการ

ของไอเทลซึ่งอาจท าใหไ้อเทลไม่สามารถช าระค่าเช่าใหแ้ก่กองทรสัต ์และ/หรือปฏิบตัิตามเงื่อนไขของสญัญาเช่าทรพัยสิ์นเพื่อการ

ด าเนินการ และ/หรอืสญัญาที่เก่ียวขอ้งได ้และกรณีดงักล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลประกอบการของกองทรสัต ์รวมถึง

ความสามารถในการจ่ายผลตอบแทนของกองทรสัต ์

อย่างไรก็ดี สญัญาเช่าทรพัยสิ์นเพื่อการด าเนินการไดก้ าหนดใหผู้เ้ช่าด าเนินงานวางเงินประกนัเท่ากับจ านวน

ค่าเช่ารวม 6 เดือน (ในรูปแบบเงินสด และ/หรือ หนงัสือค า้ประกันของธนาคารพาณิชย)์ โดยหากระยะเวลาการเช่าสิน้สดุลงก่อน

ก าหนด ซึ่งมีสาเหตมุาจากการปฏิบตัิผิดสญัญาของไอเทล กองทรสัตม์ีสิทธิยึดเงินประกันการเช่าดงักล่าวตามเงื่อนไขที่ก าหนดใน

สัญญาเช่าทรพัยสิ์นเพื่อการด าเนินการพรอ้มเรียกค่าเสียหายอื่น ๆ (ถา้มี) จากไอเทลได ้ทั้งนี ้ขึน้อยู่กับค าตัดสินของศาลและ
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ความสามารถในการช าระหนีห้รือมูลค่าทรพัยสิ์นของไอเทลว่าจะเพียงพอต่อการช าระหนีใ้ห้แก่กองทรสัตห์รือไม่ นอกจากนี ้

กองทรสัตอ์าจไม่สามารถหาบุคคลที่สามมาด าเนินธุรกิจใหบ้ริการศูนยร์บัฝากขอ้มูล (Data Center) ต่อจากหรือแทนไอเทลได้

ภายในระยะเวลาอันสั้น เนื่องจากผูท้ี่จะสามารถด าเนินธุรกิจใหบ้ริการศูนยร์บัฝากขอ้มูล (Data Center) มีจ านวนจ ากัด และ

บุคคลดังกล่าวจ าเป็นตอ้งมีใบอนุญาตและไดร้บัการอนุมัติต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ซึ่งอาจท าให้กองทรสัตอ์าจขาดรายได้ค่าเช่าจากทรพัยสิ์นที่จะลงทุน

เพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ในระหว่างที่ยงัไม่มีผูเ้ช่าด าเนินงานรายใหมเ่ขา้มาด าเนินธุรกิจใหบ้รกิารศนูยร์บัฝากขอ้มลู (Data Center) ต่อจาก

หรือแทนไอเทล โดยหากกองทรสัตไ์ม่สามารถหาผูเ้ช่ารายใหม่ที่ตกลงช าระค่าเช่าในจ านวนที่สมเหตสุมผลและในเวลาที่เหมาะสม

ได ้หรือ มีเงื่อนไขค่าเช่ากับผูเ้ช่ารายใหม่ที่แตกต่างไปจากไอเทล หรือ ไม่สามารถหาผูเ้ช่ารายใหม่ไดเ้ลย เหตุใด ๆ ดงักล่าวขา้งตน้

อาจส่งผลให้กองทรสัตไ์ดร้บัค่าเช่าลดลงในแต่ละปี และอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน  

ผลการด าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทรสัตจ์ากทรพัยสิ์นโครงการ INTERLINK DATA CENTER รวมถึงกระทบในทาง

ลบต่อความสามารถของกองทรสัตใ์นการจ่ายผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัต ์อย่างไรก็ดี กองทรสัตม์ีการกระจายความเส่ียง

จากการลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุในครัง้แรก ซึ่งประกอบดว้ยทรพัยสิ์นที่มีความแตกต่างกนัทัง้ดา้นต าแหน่งที่ตัง้ และ

ประเภทการประกอบธุรกิจ ซึ่งมีทั้งโครงการอาคารคลังสินคา้และโรงงาน โครงการส านักงานให้เช่า และโครงการศูนยก์ารค้า

ประเภทคอมมนูิตีม้อลล ์ดงันัน้ ในกรณีที่อาจเกิดเหตกุารณใ์ด ๆ ท่ีกระทบทรพัยสิ์นในท าเลที่ตัง้หน่ึง หรือธุรกิจประเภทใดประเภท

หน่ึง ทรพัยสิ์นของกองทรสัตโ์ครงการอื่นก็ยงัสามารถสรา้งรายไดใ้หก้บักองทรสัตไ์ดอ้ย่างต่อเนื่อง  

ทัง้นี ้ไอเทลเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยท์ี่ประกอบธุรกิจดา้นเทคโนโลยีมาอย่างยาวนาน และมี

ความเชี่ยวชาญในอตุสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ซึ่งจะช่วยเพิ่มความมั่นใจใหก้ับผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ดว้่าไอเทล

จะมีศกัยภาพในการประกอบธุรกิจและความสามารถในการปฏิบตัิตามสญัญาเช่าทรพัยสิ์นเพื่อการด าเนนิการ และ/หรือสญัญาที่

เก่ียวขอ้ง อีกทั้งภายใต้สัญญาเช่าทรพัยสิ์นเพื่อการด าเนินการ ไดม้ีมาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมการด าเนินธุรกิจของผู้เช่า  

ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการก าหนดอัตราส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบีย้ต่อสินทรพัยร์วม (Funded Interest Bearing Debt to 

Total Asset Ratio) การปฏิบตัิตามกฎหมายขอ้ตกลงและเงื่อนไขของใบอนุญาต และกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งกบัการประกอบกิจการ  

เป็นตน้ นอกจากนี ้ทรพัยสิ์นหลกัที่สรา้งรายไดใ้หแ้ก่ไอเทลกล่าวคือ โครงการ INTERLINK DATA CENTER นัน้ มีความสามารถ

ในการสรา้งรายไดแ้ละก าไรเพียงพอ ส าหรบัการช าระค่าเช่าใหแ้ก่กองทรสัตใ์นแต่ละปี โดยโครงการ INTERLINK DATA CENTER 

มีผลประกอบการยอ้นหลงัในอดีต 3 ปีตัง้แต่ปี 2561 ถึง ปี 2563 รวมถึงขอ้มลูในไตรมาส 3 ปี 2564 เพียงพอส าหรบัการช าระค่า

เช่าใหแ้ก่กองทรสัต ์KTBSTMR ตามสัญญาที่ก าหนดไวใ้นปีแรก และยังสามารถขยายโอกาสในการใหบ้ริการและสรา้งรายได้

เพิ่มเติมในจ านวนที่มากขึน้กว่าปัจจุบัน เนื่องจากการใชง้าน Rack และอุปกรณ์คลาวด ์(Cloud) ยังไม่เต็มความจุสูงสุดของ

ทรพัยสิ์น ประกอบกบัปัจจยัสนบัสนนุจากแนวโนม้การเติบโตของอตุสาหกรรมคลาวด ์(Cloud) ซึ่งจะช่วยเพิ่มอปุสงคใ์นการใชง้าน

ศนูยร์บัฝากขอ้มลู (Data Center)  
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นอกจากนี ้โครงการ INTERLINK DATA CENTER ซึ่งไดเ้ริ่มด าเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้ในปัจจุบันนั้น มีการ

ก่อสรา้งตามขอ้ก าหนดของศูนยร์บัฝากขอ้มลู (Data Center) ประเภท TIER 3 และใหบ้ริการตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวนัไม่มีวนัหยุด 

โดยมีความเสถียรภาพในการใหบ้รกิารในระดบัสงู โดยไดร้บัการรบัรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO9001:2008 และ ISO27001  

และรองรบัผูเ้ช่าไดห้ลายประเภท รวมถึง บรษิัทธุรกิจสื่อสาร โทรคมนาคม ผูข้ายอปุกรณฮ์ารด์แวรส์ าหรบัศนูยร์บัฝากขอ้มลู (Data 

Center) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงโครงการ INTERLINK DATA CENTER ตั้งอยู่ในท าเลที่ดี มีความเส่ียงจากภัย

ธรรมชาติต ่า และมีความพรอ้มในดา้นระบบสาธารณูปโภค อีกทัง้ ในปัจจุบนัมีผูท้ี่ไดร้บัใบอนุญาตที่เก่ียวขอ้งกับธุรกิจใหบ้รกิาร

ศนูยร์บัฝากขอ้มลู (Data Center) หลายราย ประกอบกับธุรกิจใหบ้รกิารศูนยร์บัฝากขอ้มลู (Data Center) เป็นธุรกิจที่อยู่ในช่วงที่

ก าลังขยายตัว ซึ่งหากผู้สนใจลงทุนที่ตอ้งการความรวดเร็วในการเปิดด าเนินการ ทรพัยสิ์นของกองทรสัต์ที่มีความพรอ้มในการ

ด าเนินการก็อาจเป็นทางเลือกใหแ้ก่ผูท้ี่สนใจมาเช่าทรพัยสิ์นจากกองทรสัต ์ดงันัน้ปัจจยัดงักล่าวจะช่วยส่งเสรมิใหม้ีผูส้นใจเขา้มา

ด าเนินกิจการ หรือเป็นผูเ้ช่าทรพัยสิ์นจากกองทรสัตไ์ด ้ 

2.3 ความเสี่ยงทีผู้่เช่าไม่ต่อสัญญาเช่าเม่ือครบอายุสัญญาเช่า 

การจดัหาประโยชนใ์นทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ของกองทรสัตใ์นครัง้นีเ้ป็นลกัษณะของการใหเ้ชา่แก่

ผูเ้ช่าทรพัยสิ์นหลกั โดยการเขา้ท าสญัญาเช่าทรพัยสิ์นเพื่อการด าเนินการกับไอเทลเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยที่ไอเทลใหค้  ามั่น (ที่มี

ผลใชบ้ังคับและเพิกถอนไม่ได)้ แก่กองทรสัตใ์นการต่ออายุสัญญาเช่า โดยกองทรสัตม์ีสิทธิ (Option) ในการต่ออายุสัญญาเช่า

ออกไปโดยจะมีสิทธิต่ออายอุอกไปได ้9 คราว คราวละ 3 ปี รวมทัง้กองทรสัตจ์ะมีสิทธิที่จะประเมินไอเทลในฐานะผูเ้ช่าในทกุ ๆ 3 ปี    

อย่างไรก็ตาม ส าหรบัสัญญาเช่าระยะสัน้ลกัษณะนี ้(ที่คู่สัญญามีการใหค้  ามั่นในการต่ออายุสญัญา) อาจมี

ความเส่ียงว่าแมก้องทรสัตจ์ะไดใ้ชสิ้ทธิต่ออายุสญัญาเช่าภายใตเ้งื่อนไขที่ก าหนดในสญัญาเช่าแลว้ แต่ไอเทลในฐานะผูเ้ช่าอาจ

ปฏิเสธการต่อสญัญาเช่าดงักล่าวซึ่งถือเป็นการผิดสญัญา อนัเป็นเหตใุหก้องทรสัตม์ีสิทธิเลิกสญัญา และ/หรือเรียกค่าเสียหายได ้

ทัง้นี ้แมจ้ะไม่มีค  าพิพากษาที่เป็นบรรทดัฐาน (Precedent Case) ส าหรบักรณีการบงัคบัตามค ามั่นจะเช่าดงัเช่นกรณีค ามั่นจะให้

เช่า แต่ค  ามั่นจะเช่าน่าจะมีไดเ้ช่นเดยีวกบัค ามั่นจะใหเ้ช่า เนื่องจากเป็นไปตามหลักเสรีภาพในการท าสญัญาซึ่งไม่มีขอ้ก าหนดของ

กฎหมายหา้มไวแ้ต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นสญัญาเช่าระยะสัน้ หรือเป็นสญัญาระยะยาว อาจมีการปฏิบตัิผิดสญัญา 

หรืออาจมีเกิดเหตกุารณอ์ื่นใดอนัเป็นเหตใุหก้องทรสัตม์ีสิทธิเลิกสญัญาได ้ 

ดงันัน้ นอกเหนือจากค ามั่นภายใตส้ญัญาเช่าทรพัยสิ์นเพื่อการด าเนินการแลว้ กองทรสัตไ์ดจ้ดัใหไ้อเทลเขา้ท า

สญัญาตกลงกระท าการ (การจดัหาประโยชนข์องกองทรสัต)์ โดยไอเทลตกลงและใหค้  ารบัรองแก่กองทรสัตว์่าไอเทลจะเป็นผูเ้ช่า

ในทรพัยสิ์นที่ซือ้ขายตลอดระยะเวลา 30 ปี นบัจากวนัที่กองทรสัตร์บัโอนกรรมสิทธ์ิในทรพัยสิ์นท่ีซือ้ขาย โดยใหสิ้ทธิแก่กองทรสัต์

แต่เพียงผูเ้ดียวในการพิจารณาคุณสมบัติการเป็นผู้เช่าของไอเทลภายใตส้ัญญาเช่าตลอดระยะเวลา 30 ปี ซึ่งหากไอเทลฝ่าฝืน

หรือไม่ปฏิบตัิตามขอ้ตกลงดงักล่าวกองทรสัตส์ามารถเรียกรอ้งค่าเสียหายจากขอ้ตกลงเพิ่มเติมตามสญัญาตกลงกระท าการ เพื่อ

เรยีกรอ้งค่าเสียหายจากการผิดหนา้ที่ในการเช่าตลอดระยะเวลา 30 ปีไดเ้ช่นกนั 
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แมก้องทรสัตม์ีสิทธิที่จะบอกเลิกสญัญา และ/หรือ เรียกค่าเสียหาย ตลอดจนเรียกค่าขาดประโยชนใ์ด ๆ ก็ตาม 

แต่เหตุผิดสญัญาของไอเทลดงักล่าวอาจท าใหก้องทรสัตไ์ม่ไดร้บัผลประโยชนห์รือไม่สามารถบงัคบัให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดของ

สัญญาเช่าทรพัยสิ์นเพื่อการด าเนินการ หรือ สัญญาตกลงกระท าการ (การจัดหาประโยชน์ของกองทรสัต์) ดังกล่าวได้ เช่น  

ไม่สามารถบังคับใหไ้อเทลต่ออายุสัญญาเช่าตามขอ้ก าหนดของสัญญา หรือ ไอเทลอาจไม่ช าระค่าเสียหาย และ/หรือ ค่าขาด

ประโยชนต์ามที่กองทรสัตเ์รียกรอ้ง ดงันัน้ กองทรสัตจ์ึงอาจตอ้งเขา้สู่กระบวนการยุติธรรมโดยการใชสิ้ทธิฟ้องรอ้งต่อศาล ซึ่งการ

ด าเนินการดังกล่าวไม่สามารถคาดการณ์ไดถ้ึงระยะเวลาในการด าเนินการจนกว่าจะเสร็จสิน้กระบวนการ และจ านวนเงินที่

กองทรสัตจ์ะไดร้บัชดเชยและเยียวยาต่อความเสียหายตา่ง ๆ อีกทัง้ผลแห่งคดียงัขึน้อยู่กบัค าพิพากษาของศาล และถึงแมศ้าลจะมี

ค าพิพากษาให้กองทรัสต์ชนะคดี กองทรัสต์อาจประสบความยุ่งยากในการบังคับให้เป็นไปตามค าพิพากษาของศาล เช่น 

กองทรสัตอ์าจไดร้บัค่าขาดประโยชนจ์ากการไม่ต่ออายุระยะเวลาการเช่านอ้ยกว่าค่าเสียหายที่ระบุไวใ้นสัญญาที่เก่ียวขอ้ง ทั้งนี ้

หากกองทรสัต ์ไม่สามารถต่ออายุสญัญาเช่า และเรียกค่าเสียหายจากไอเทลไดห้รือเรียกไดไ้ม่เต็มจ านวน ผูจ้ัดการกองทรสัตอ์าจ

ตอ้งหาผูเ้ช่าทรพัยสิ์นหลกัรายใหม่มาทดแทน ซึ่งอาจมีความล่าชา้หรือหามาทดแทนไม่ได ้ท าให้กองทรสัตส์ญูเสียโอกาสในการ

สรา้งรายไดอ้ย่างต่อเนื่อง และส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดและผลการด าเนินงานของกองทรสัตอ์นัอาจท าใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตข์อง

กองทรสัตม์ีความเส่ียงที่จะไม่ไดร้บัผลตอบแทนตามจ านวนหรือภายในระยะเวลาที่คาดการณไ์ว ้

2.4 ความเสี่ยงจากการที่ผู้เช่าด าเนินงานไม่ได้รับ หรือไม่สามารถต่ออายุใบอนุญาต หรือไม่ได้รับการ
อนุมัติทีจ่ าเป็นเพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจ 

ไอเทลจะตอ้งไดร้บัใบอนุญาตและการอนุมตัิต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทศัน ์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) โดยการด าเนินธุรกิจในปัจจุบนันัน้ไอเทลไดร้บัใบอนุญาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคมแบบที่สาม ซึ่งจะสิน้อายใุนวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2570 และใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หน่ึง ซึ่งจะสิน้

อายุในวันที่ 21 กันยายน 2568 โดยใบอนุญาตดังกล่าวจะสามารถต่ออายุออกไปได ้เมื่อไดด้  าเนินการตามเงื่อนไขที่ กสทช. 

ก าหนด และในการด ารงไวซ้ึ่งใบอนุญาตดงักล่าว ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตจะตอ้งปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขบางประการตามที่ 

กสทช. ก าหนด  

ทัง้นี ้ในระหว่างอายุของสญัญาเช่าทรพัยสิ์นเพื่อการด าเนินการนัน้ กองทรสัตไ์ม่สามารถรบัรองไดว้่าไอเทลจะ

สามารถด ารงไวห้รือต่ออายุใบอนุญาตดังกล่าวได ้นอกจากนี ้หาก กสทช. มีการออกกฎเกณฑห์รือระเบียบใหม่ หรือมีแนวการ

ตีความกฎหมายที่แตกต่างไปจากเดิม หรือในกรณีที่ กสทช. ปรบัเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือเงื่อนไขต่าง ๆ เก่ียวกับการเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนยีมจากไอเทล กองทรสัตไ์ม่สามารถรบัรองไดว้่าไอเทลจะสามารถปฏิบตัิตามเงื่อนไขใหม่หรือแนวการตีความดงักล่าวได้

หรือไม่ หากมีการฝ่าฝืนเงื่อนไขใบอนุญาตบางกรณีที่ไม่ไดร้บัการแกไ้ข และหาก กสทช. เห็นว่าเป็นการฝ่าฝืนกรณีรา้ยแรง กสทช. 

อาจพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตได ้ซึ่งเหตุดงักล่าวขา้งตน้อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัส าคญัต่อความสามารถในการ

ด าเนินงานของไอเทลและการช าระเงินค่าเช่าของไอเทลใหแ้ก่กองทรสัตต์ามสัญญาเช่าทรพัยสิ์นเพื่อการด าเนินการ หรือหาก 

ไอเทลถูกเพิกถอนหรือไม่สามารถต่ออายุใบอนุญาตได ้หรือ ในกรณีที่มีการออกกฎเกณฑ์ใหม่ที่ท  าให้กองทรสัตม์ีหน้าที่ตอ้ง
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ด าเนินการขอรับใบอนุญาตดังกล่าว และกองทรสัต์ไม่สามารถขอรับใบอนุญาตดังกล่าวได้ หรือกองทรัสต์อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการขออนญุาตไอเทลและ/หรือ กองทรสัต ์(แลว้แต่กรณี) อาจไม่สามารถด าเนินกิจการชั่วคราว หรือต่อไปได ้ซึ่งการดงักล่าว

อาจส่งผลกระทบอย่างมีนยัส าคัญต่อรายไดข้องกองทรสัต ์และความสามารถของกองทรสัต ์ในการจ่ายผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อ

หน่วยทรสัต ์จนถึงอาจตอ้งเลิกกองทรสัต ์

อย่างไรก็ตาม ภายใตส้ญัญาเช่าทรพัยสิ์นเพื่อการด าเนินการไดก้ าหนดเงื่อนไขใหไ้อเทลตกลงที่จะปฏิบตัิตาม

กฎหมาย ขอ้ตกลง และเงื่อนไขของใบอนญุาตที่ใชบ้งัคบักบัการประกอบกิจการของไอเทลซึ่งรวมถึงการจดัใหไ้ดม้าและด ารงคงไว้

ซึ่งใบอนญุาตจาก กสทช. โดยไอเทลตกลงรบัผิดชอบชดใชค้วามเสียหายใด ๆ ซึ่งกองทรสัตไ์ดร้บัเนื่องจากการท าผิดขอ้ตกลง หรือ

ขอ้สญัญา หรือการผิดค ารบัรองใดของไอเทลภายใตส้ญัญาขอ้ตกลงด าเนินการโครงการ INTERLINK DATA CENTER ดงักล่าว 

นอกจากนี ้ขอ้สญัญาภายใตส้ญัญาตกลงกระท าการระหว่างกองทรสัตแ์ละไอเทลไดก้ าหนดใหไ้อเทลมีหนา้ที่ตอ้งด าเนินการหรือ

ช่วยประสานงานในการด าเนินการ ในกรณีที่มีการออกกฎเกณฑห์รือระเบียบใหม่ หรือมีแนวการตีความกฎหมายที่แตกต่างไปจาก

เดิม โดยไอเทลตกลงจะเป็นผูร้บัผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. ชี้แจงข้อสังเกตและข้อสอบถามเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 และการกู้ยืมและการให้

หลักประกันของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์เคทบีีเอสท ีมิกซ ์(KTBSTMR) 

ประเด็นที ่1 รูปแบบของสัญญาเช่าด าเนินงานระยะสั้นระหว่างกองทรัสตแ์ละผู้เช่าทรัพยส์ิน 

ทางผูจ้ดัการกองทรสัต ์ไดพ้ิจารณารูปแบบโครงสรา้งการจัดหาประโยชนแ์ลว้เห็นว่ารูปแบบดังกล่าวไม่มีประเด็นทาง

กฎหมายในเรื่องการจดทะเบียนการเช่า เนื่องจากเป็นวิธีการที่ก าหนดให้ผูเ้ช่าให้ค ามั่นแต่ฝ่ายเดียวในการเสนอเช่าทรพัยสิ์น

ภายใตส้ญัญาเช่าทรพัยสิ์นเพื่อการด าเนินการเป็นระยะเวลา 3 ปี พรอ้มค ามั่นในการต่ออาย ุ9 คราว คราวละ 3 ปี (รวมเป็น 30 ปี) 

ซึ่งค ามั่นดงักล่าวมีผลผูกพนัผูเ้ช่า โดยกองทรสัตม์ีสิทธิที่จะเรียกใหผู้เ้ช่าต่อสญัญาเช่าไดต้ามค ามั่นจากฝ่ังผูเ้ช่า (ที่เพิกถอนไม่ได)้ 

ซึ่งจะเป็นการใชสิ้ทธิพิจารณาในการต่ออายุเป็นคราว ๆ ไปได ้รูปแบบดงักล่าวเป็นการเปิดโอกาสใหก้องทรสัต์พิจารณาถึงการต่อ

อายหุรือไม่ต่ออายุสญัญาเช่าและเปล่ียนผูเ้ช่าไดห้ากผูเ้ช่าไดม้ีการด าเนินการท่ีปฏิบตัิผิดสญัญา นอกจากนี ้รูปแบบดงักล่าวเป็น

รูปแบบที่กองทรสัต ์หรือกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์อื่น ๆ มีการด าเนินการให้เช่าทรพัยสิ์นในลักษณะการใชสิ้ทธิในการต่ออายุ

รูปแบบนีเ้ช่นเดียวกนั 

ส าหรบัแนวทางหรือมาตรการป้องกันความเส่ียงในเรื่องการไม่ต่ออายุสญัญาเช่าของผูเ้ช่าทรพัยสิ์นนัน้ นอกจากความ 

รบัผิดของผูเ้ช่าตามค ามั่นในสัญญาเช่าแลว้ กองทรสัตแ์ละผูเ้ช่าไดม้ีการตกลงจดัท าสัญญาตกลงกระท าการแยกต่างหากจาก

สญัญาเช่าเพิ่มเติม โดยผูเ้ช่าไดม้ีขอ้ตกลงว่าจะเช่าทรพัยสิ์นไปจนครบก าหนดระยะเวลา 30 ปี ซึ่งหากมีการผิดสญัญาทางผูเ้ช่าก็

จะตอ้งรบัผิดต่อกองทรสัตต์ามสญัญาฉบบันัน้ดว้ย อีกทัง้ยงัไดม้ีความเห็นจากที่ปรกึษากฎหมายของกองทรสัตต์ามรายละเอียด

ดา้นล่างมาเพื่อโปรดพิจารณาการเปรียบเทียบรูปแบบของสญัญาเช่าด าเนินงานระหว่าง (1) สญัญาเช่าด าเนินงานระยะเวลา 3 ปี 



ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1 หนา้ 11 

โดยกองทรสัตส์ามารถใชสิ้ทธิตอ่อายสุญัญาเชา่ไดอ้ีก 9 คราว คราวละ 3 ปี กบั (2) สญัญาเช่าด าเนินงานระยะยาวอาย ุ30 ปี และ

จดทะเบียนการเช่า ณ ส านกังานฯ ที่ดิน ดงันี ้

รูปแบบสัญญา ข้อด ี ความเสี่ยง/ขอ้เสีย 

สัญญาเช่ามีก าหนดเวลา 30 ปี  และ 

จดทะเบียนการเช่า ณ ส านกังานฯ ที่ดิน 

1. การบังคับตามสัญญาเช่าตาม

ระยะเวลา 30 ปีมีความชัดเจน 

และตรงตามเจตนาของคู่สญัญาที่

จะเช่า 

2. การบังคับตามสัญญาเช่าเป็นไป

โดยง่าย คือ ในกรณีที่มีการผิด

สญัญา การฟ้องบงัคบัตามสญัญา

เช่า หรือการเรียกรอ้งค่าเสียหาย 

กองทรสัตส์ามารถอ้างถึงสัญญา

เช่าที่มีระยะเวลา 30 ปี เป็นตัวตัง้

ตน้ในการฟ้องเรียกรอ้งไดโ้ดยตรง 

1. สัญญาขาดความยืดหยุ่นในทาง

ป ฏิ บั ติ  เช่ น  ใน ก รณี ที่ ไอ เท ล 

ผิดสัญญา และกองทรสัตต์อ้งการ

ที่จะเปล่ียนตวัผูเ้ช่า การเปล่ียนตัว

ผู้เช่าจะไม่สามารถท าได้โดยง่าย 

เนื่ อ ง จ า ก เจ้ า ห น้ า ที่ จ ะ ไ ม่

ด าเนินการจดทะเบียนเช่าส าหรบั

สญัญาเช่ากับผูเ้ช่ารายใหม่จนกว่า

จะมีการจดทะเบียนยกเลิกการเช่า

กบัไอเทลก่อน (ในระหว่างการฟ้อง

เพื่อขอจดทะเบียนยกเลิกการเช่า

กองทรสัตอ์าจท าไดเ้พียงน าทรพัย์

ออกให้ เช่ า โดยไม่ จดทะเบี ยน

เท่านั้น ซึ่งผูเ้ช่ารายใหม่อาจจะไม่

ยอมเช่าตราบใดที่ยังไม่มีการจด

ทะเบียนยกเลิกการเช่าเดิมใหแ้ล้ว

เสรจ็) 

2. มีค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน 

(ร้อ ย ล ะ  1 ข อ งค่ า เช่ า ต ล อ ด

ระยะเวลาการเช่า) 

สัญญาเช่ามีก าหนดเวลา 3 ปี  และมี

ค ามั่ นว่าจะเช่าฝ่ายเดียวจากไอเทล 

ประกอบข้อตกลงเพิ่มเติมในสัญญา 

ที่เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

ขอ้ก าหนดภายใตส้ญัญาเช่า 

• ก าหนดให้ไอเทลมีหน้าที่เพิ่มเติม

จากสญัญาเช่าธรรมดา เพื่อใหเ้ป็น

1. สญัญาเช่ามีความยืดหยุ่นมากกว่า 

เนื่องจาก กองทรัสต์มี สิทธิที่ จะ

ประเมินผูเ้ช่าใหม่ในทกุ ๆ 3 ปี และ

มีโอกาสในการหาข้อเสนอจากผู้

เช่ารายใหม่ที่ดีกว่าไดต้ลอดเวลา 

2. ในกรณีที่ไอเทลผิดสัญญาไม่ยอม

ต่ออายุสัญญาเช่า นอกจากการ

1. การต่ออายสุญัญาเช่าแบบมีค ามั่น 

จะต้องมีการใช้สิทธิการต่ออายุ

สัญญาโดยกองทรัสต์ (ไม่ใช่การ

ต่อโดยทันที) ทั้งนี ้ ได้ก าหนดให ้

ไอเทลมีหนา้ที่แจง้เตือนการใชสิ้ทธิ

ไปยงักองทรสัตถ์ึง 2 ครัง้ 

2. การต่ออายสุญัญาเช่าแบบมีค ามั่น 
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รูปแบบสัญญา ข้อด ี ความเสี่ยง/ขอ้เสีย 

สัญญาเช่าต่างตอบแทนพิเศษยิ่ง

กว่าสญัญาเช่าธรรมดา 

 

• ก่อนที่จะสิน้สุดระยะเวลาการเช่า

ในแต่ละช่วง (ก่อนครบเวลา 3 ปี) 

และก่อนสิน้สุดระยะเวลาการใช้

สิทธิตามค ามั่ น (1 ปีนับจากวัน

สิน้สุดระยะเวลาการเช่า) ไอเทล 

มีหน้าที่ที่จะต้องแจ้งเตือนการใช้

สิทธิไปยงักองทรสัต ์

 

ข้ อ ก า ห น ด ภ าย ใต้ สั ญ ญ าต ก ล ง 

กระท าการ (การจัดหาประโยชน์ของ

กองทรสัต)์ 

• ไอเทลตกลงจะเป็นผู้ เช่ าตลอด

ระยะเวลา 30 ปี (โดยมีตารางเบี ้ย

ป รับก าหนดไว้ชัด เจนจากการ 

ไม่ปฏิบตัิตามสญัญาของไอเทลเพื่อ

เป็นการเยียวยาความเสียหายใหแ้ก่

กองทรสัต)์ 

ฟ้องบังคับตามสัญญาเช่า และ

เรียกรอ้งค่าเสียหายตามสัญญา

เช่า (ซึ่งภาระในการพิสูจน์ความ

เสียหายของกองทรสัตน์ัน้ อาจยาก

กว่าสัญญาเช่ ามี ก าหนด 30 ปี 

และจดทะเบียน ณ  ส านักงาน

ที่ดิน) กองทรสัตส์ามารถเรียกรอ้ง

ค่าเสียหายจากข้อตกลงเพิ่มเติม

ตามสัญญาตกลงกระท าการ เพื่อ

เรียกร้องค่าเสียหายจากการผิด

หน้าที่ในการเช่าตลอดระยะเวลา 

30 ปีไดเ้ช่นกนั 

3. การก าหนดหน้ าที่ ขอ งไอ เทล

เพิ่มเติมให้มีลักษณะของสัญญา

เช่าต่างตอบแทนพิเศษฯ อาจช่วย

ลดความเส่ียงในกรณีสัญญาเช่า

ถูกตีความว่าเป็นสัญญาเช่าที่มี

ก าหนดระยะเวลาเกินกว่า 3 ปี 

ศาลอาจน าขอ้สัญญาดังกล่าวมา

ใช้ในการพิจารณาว่าเป็นสัญญา

ต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าสัญญา

เช่าธรรมดาไม่อยู่ ในบังคับของ

มาตรา 538 ที่จะตอ้งท าหลักฐาน

การเช่าเป็นหนงัสือและจดทะเบียน

ต่อพนกังานเจา้หนา้ที่ 

4. ไม่ตอ้งเสียค่าธรรมเนียมในการจด

ทะเบียน (ร้อยละ 1 ของค่าเช่า

ตลอดระยะเวลาการเช่า) 

อาจมีความเส่ียงและภาระในการ

พิ สูจน์ เจตนาของคู่ สัญญ าว่ า

เจตนาให้มีเงื่อนไขในการต่ออาย ุ

แต่ ไม่ เป็นการหลีกเล่ียงการจด

ทะเบียน ซึ่งหากไม่สามารถพิสูจน์

หรือน าเสนอเพื่อไม่ใหเ้ป็นที่สงสัย

ต่อศาลได ้อาจท าใหศ้าลตีความวา่

คู่สัญญาจงใจหลีกเล่ียงการจด

ทะเบียน ในกรณีที่ เกิดข้อพิพาท

สญัญาเช่าอาจบังคับไดเ้พียง 3 ปี 

เท่านั้น และระยะเวลาที่เหลือเป็น

สัญญาเช่าไม่มีก าหนดระยะเวลา 

ทั้งนี ้ ได้ก าหนดให้ไอเทลมีหน้าที่

ภายใต้สัญญาตกลงกระท าการ

และได้มีการก าหนดเบีย้ปรบัจาก

การไม่ป ฏิบัติ ตามสัญญาของ 

ไอเทลไว้ชัดเจนแยกต่างหากจาก

สญัญาเช่า 

3.    แม้ว่าจะมีการก าหนดหน้าที่ของ 

ไอเทลเพิ่มเติมให้มีลักษณะของ

สญัญาเช่าต่างตอบแทนพิเศษฯ แต่

จากแนวค าพิพากษาศาลฎีกาที่

ผ่านมา ศาลจะตีความให้ เป็น

สัญญาเช่าต่างตอบแทนพิเศษฯ 

เพื่อคุม้ครองฝ่ายผูเ้ช่าซึ่งมีการจ่าย

ค่าต่างตอบแทนพิเศษแลว้เท่านั้น 

กรณี จึ งยังมี ความเส่ียงในการ

ตีความของศาลว่า ในกรณีที่มีข้อ

พิพาทเนื่องจากไอเทลซึ่งเป็นผูเ้ช่า

ผิดสัญญาไม่ยอมต่อสัญญาเช่า 
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รูปแบบสัญญา ข้อด ี ความเสี่ยง/ขอ้เสีย 

ศาลอาจจะไม่ตีความเพื่อให้ผู้เช่า

ซึ่งเป็นผูเ้สียค่าต่างตอบแทนพิเศษ

แลว้ตอ้งกลับมาผูกพันต่อไป ทั้งนี ้ 

ไดก้ าหนดใหไ้อเทลมีหนา้ที่ภายใต้

สัญญาตกลงกระท าการและได้มี

การก าหนดเบี ้ยปรับจากการไม่

ปฏิบัติตามสัญญาของไอเทลไว้

ชดัเจนแยกต่างหากจากสญัญาเช่า 

 
ในดา้นของการเรียกรอ้งค่าเสียหายหากมีการผิดสญัญาโดยผูเ้ช่า ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงสิทธิเรียกรอ้งของผูใ้หเ้ช่า ทัง้กรณี

การจดทะเบียนสิทธิการเช่าและไม่ไดจ้ดทะเบียนสิทธิการเช่านัน้ ภาระการพิสจูนต์่อศาลจะเป็นหนา้ที่ผูใ้หเ้ช่า โดยในกรณีการจด

ทะเบียนการเช่าผูใ้หเ้ช่าอาจจะมีการกล่าวอา้งถึงความเสียหายตลอดอายสุญัญาเช่าที่จดทะเบียนไดง้่ายกว่าสญัญาเช่าที่ไม่ไดจ้ด

ทะเบียนการเช่า แต่อย่างไรก็ดี ค่าชดเชยความเสียหายที่ผูใ้หเ้ช่ามีโอกาสจะไดร้บัจะขึน้อยู่กับดลุยพินิจของศาลที่จะพิจารณาถึง

ความเหมาะสมต่อไป  

อย่างไรก็ดี ในส่วนกรณีที่กองทรสัตไ์ดพ้ิจารณามีการก าหนดถึงค่าเสียหายในการผิดสญัญาเช่าของผูเ้ช่าไวใ้นสญัญา 

ตกลงกระท าการ โดยมีการก าหนดค่าเสียหายไว้เป็นจ านวนเงินค่าเช่าของระยะเวลาการเช่าที่เหลือจนครบก าหนด 30 ปี คู่สญัญา

มีความตัง้ใจใหภ้าระการพิสจูนค์วามเสียหายต่อศาลของกองทรสัตม์ีความชดัเจนมากยิ่งขึน้ 

ประเด็นที ่2 การพึ่งพิงรายได้ค่าเช่าจากผู้เช่าทรัพยส์ินของกองทรัสตเ์พียงรายเดียว 

กองทรสัตไ์ดต้กลงใหผู้เ้ช่าทรพัยสิ์นซึ่งเป็นเจา้ของทรพัยสิ์นในปัจจบุนัและเป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์ซึ่งมี

ประสบการณ์และความรูค้วามช านาญในธุรกิจเข้ามาเป็นผู้เช่าทรัพย์สิน โดยมีการก าหนดค่าเช่าคงที่และแน่นอนไว้ตลอด

ระยะเวลาการเช่า 3 ปี พรอ้มค ามั่นในการต่ออายุ 9 คราว คราวละ 3 ปี (รวมเป็น 30 ปี)  โดยค่าเช่าที่กองทรสัตจ์ะไดร้บัมีการ

พิจารณาจากขอ้มูลผลประกอบการในอดีตแสดงผลประกอบการของบริษัทผู้เช่าทรพัยสิ์นยอ้นหลัง 3 ปี ตัง้แต่ปี 2561 – 2563 

รวมถึงขอ้มลูในไตรมาส 3 ปี 2564 ซึ่งปรากฏขอ้เท็จจรงิว่าผูเ้ช่ามีผลการด าเนินงานที่สงูกว่าจ านวนค่าเช่าที่ระบุในประมาณการที่

จะตอ้งช าระใหแ้ก่กองทรสัต ์จึงแสดงใหเ้ห็นว่าผูเ้ช่าจะมีศกัยภาพในการบรหิารจดัการทรพัยสิ์นและจะด าเนินการตามเงื่อนไขของ

สญัญาเช่าได ้ 

ในกรณีที่เกิดการผิดสญัญาและจะตอ้งหาผูเ้ช่ารายใหม่ ผูจ้ดัการกองทรสัตพ์ิจารณาเห็นว่าหากเกิดเหตกุารณท์ี่ไม่มีการ

ต่ออายกุารเช่าหรือเกิดเหตผิุดสญัญาอื่นจากผูเ้ช่าทรพัยสิ์นเดิมแลว้ การพิจารณาจดัหาผูเ้ช่ารายใหม่ยงัมีความเป็นไปไดเ้นื่องจาก 
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1. สภาพทรพัยสิ์นที่ใหเ้ช่าในส่วนของอาคาร โครงสรา้งและงานระบบ มีการรองรบัการประกอบธุรกิจในลกัษณะ

เช่นเดิมไวแ้ลว้  

2. ในส่วนของสังหารมิทรพัยไ์ดม้ีขอ้ตกลงไวใ้นสญัญาเช่าทรพัยสิ์นหากปรากฏว่าการสิน้สุดสญัญาเช่าเกิดจาก

ความผิดของผูเ้ช่า กองทรสัตม์ีสิทธิริบทรพัยสิ์นของผูเ้ช่าที่ไดจ้ดัหามาระหว่างการเช่ามาเป็นของกองทรสัตไ์ด้

ทนัที ซึ่งก็จะส่งผลใหส้ภาพทรพัยสิ์นมีความพรอ้มในการจดัหาประโยชนต์่อไปได ้  

การจดัหาผูเ้ช่าใหม่นัน้ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะด าเนินการจดัหาผูเ้ช่าโดยเปิดเผย ใหสิ้ทธิแก่ผูส้นใจโดยเท่าเทียมกนัเพื่อเปิด

โอกาสใหก้องทรสัตไ์ดผู้เ้ช่าที่มีเงื่อนไขที่ดีที่สดุได ้หรือด าเนินการอื่นใดเพื่อประโยชนส์งูสดุของกองทรสัต ์โดยในระหว่างการจดัหา

ผูเ้ช่ารายใหม่ กองทรสัตม์ีสิทธ์ิด าเนินการดงันี ้

1. ยึดเงินประกนัการเช่าดงักลา่วตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสญัญาเช่าทรพัยสิ์นเพื่อการด าเนินการ  

2. มีสิทธิเลิกสญัญาตกลงกระท าการ (การจดัหาประโยชนข์องกองทรสัต)์ โดยบอกกล่าวใหแ้ก่ผูเ้ช่าทราบเป็นลาย

ลกัษณอ์กัษร หรือฟ้องรอ้งใหป้ฏิบตัิตามสญัญา และ/หรือเรียกค่าเสียหายจากผูเ้ช่าตามรายละเอียดที่ระบุใน

สญัญาตกลงกระท าการ (การจดัหาประโยชนข์องกองทรสัต)์ 

3. เรียกค่าเสียหายอื่น ๆ (ถา้มี) เพื่อมาชดเชยใหก้บักองทรสัตด์ว้ย 

ประเดน็ที ่3 การประกอบกิจการโครงการดาต้า เซ็นเตอรต์้องด ารงไว้ซ่ึงใบอนุญาตจาก กสทช. 

กองทรสัตว์างโครงสรา้งการป้องกันความเส่ียงโดยก าหนดเงื่อนไขใหผู้เ้ช่าตกลงที่จะปฏิบตัิตามกฎหมาย ขอ้ตกลง และ

เงื่อนไขของใบอนญุาตที่ใชบ้งัคบักบัการประกอบกิจการของผูเ้ช่าซึ่งรวมถึงการจัดใหไ้ดม้าและด ารงคงไวซ้ึ่งใบอนญุาตจาก กสทช. 

โดยผูเ้ช่าตกลงรบัผิดชอบชดใชค้วามเสียหายใด ๆ ซึ่งกองทรสัตไ์ดร้บัเนื่องจากการท าผิดข้อตกลง หรือขอ้สญัญา หรือการผิดค า

รบัรองใดของผูเ้ช่าภายใตส้ัญญาที่มีขอ้ตกลงด าเนินการโครงการ INTERLINK DATA CENTER ดังกล่าว นอกจากนี ้ขอ้สญัญา

ภายใตส้ญัญาตกลงกระท าการ ก าหนดใหผู้เ้ช่ามีหนา้ที่ตอ้งด าเนินการหรือช่วยประสานงานในการด าเนินการ ในกรณีที่มีการออก

กฎเกณฑห์รือระเบียบใหม่ หรอืมีแนวการตีความกฎหมายที่แตกต่างไปจากเดิม โดยผู้เช่าตกลงจะเป็นผูร้บัผิดชอบค่าธรรมเนียม

และค่าใชจ้่ายในการด าเนินการที่เก่ียวขอ้ง 

ทั้งนี ้กองทรสัตไ์ดม้ีการก าหนดให้มีผู้ตรวจสอบทางวิศวกรรมและการด าเนินงานของทรพัยสิ์นที่เช่าเป็นประจ าทุกปี

รวมทั้งการเขา้สุ่มตรวจการด าเนินงานของผูเ้ช่าจะท าใหก้องทรสัตม์ีโอกาสเห็นแนวโนม้ในการประกอบธุรกิจ หรือโอกาสในการ

กระท าความผิดตามใบอนุญาต ซึ่งจะสามารถเขา้วางแผนหรือแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างรวดเรว็เพื่อเป็นการลดความเส่ียงในการไม่ได้

ต่ออายขุองใบอนญุาตที่เก่ียวขอ้งได ้
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ประเด็นที ่4 ความสมเหตุสมผลของการประเมินมูลค่าทรัพยส์ิน 

เปรียบเทียบราคาเขา้ลงทนุที่ไดร้บัจากวิธีคิดลดจากรายได้ (Income Approach ) กับวิธีราคาตน้ทนุทดแทนสทุธิ (Cost 

Approach) ของผูป้ระเมินราคาอิสระดงันี ้

ประเภท

ทรัพยส์ิน 

ลักษณะการ

ลงทนุ 

มูลค่าทีจ่ะลงทนุ

ของทรัพยส์ิน 

ทีจ่ะลงทนุ

เพิ่มเติม 

คร้ังที ่1 

วิธีการประเมิน 

ราคาประเมินของทรัพยส์นิ 

โดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพยส์ินอิสระ 

บริษัท อเมริกนั  

แอ๊พเพรซัล 

 (ประเทศไทย) 

จ ากัด 

บริษัท ซี.ไอ.ท.ี 

แอพเพรซัล จ ากัด 

ศนูยร์บัฝาก

ขอ้มลู  

(Data Center) 

กรรมสิทธ์ิ 750,000,000 บาท 

วิธีคิดลดจากรายได ้

(Income Approach ) 
760,000,000 บาท 697,400,000 บาท 

วิธีราคาตน้ทนุทดแทน

สทุธิ (Cost Approach) 
124,000,000 บาท 154,800,000 บาท 

หมายเหตุ:  

(1) ราคาประเมินของทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ค านวณตามวิธีคิดลดจากรายได ้(Income Approach) มลูค่าทรพัยสิ์น 

ตามโครงสรา้งการจดัหาผลประโยชนข์องกองทรสัต ์ซึ่งจดัท าโดย บรษิัท อเมรกินั แอ๊พเพรซลั (ประเทศไทย) จ ากดั ณ วนัท่ี 10 

มกราคม 2565 และ บรษิัท ซี.ไอ.ที.แอพเพรซลั จ ากดั ณ วนัท่ี 15 ธันวาคม 2564 

(2) ค านวณจากผลรวมของมลูค่าราคาประเมินต ่าสดุของทรพัยสิ์นแต่ละรายการท่ีจดัท าโดยผูป้ระเมินมลูค่าทรพัยสิ์น 

ผู้จัดการกองทรสัตม์ีความเห็นว่าวิธีประเมินมูลค่าด้วยวิธีราคาต้นทุนทดแทนสุทธิ (Cost Approach) ไม่เหมาะสม 

เนื่องจากไม่ไดค้  านึงถึงความสามารถในการสรา้งกระแสเงินสดในอนาคตของทรพัยสิ์น และมีความเห็นว่าวิธีคิดลดจากรายได ้

(Income Approach ) มีความเหมาะสม เนื่องจากค านึงถึงรายไดใ้นอนาคตของทรพัยสิ์นท่ีอา้งอิงจากขอ้มลูในอดีตและงบการเงิน

ของทางไอเทล โดยวิธีการหามลูค่าดงักล่าวเป็นไปตามมาตรฐานท่ียอมรบัโดยทั่วไป 

ประเด็นที่ 5 ที่ตั้งของทรัพยส์ินที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการของกองทรัสตใ์นอนาคต หากกองทรัสต ์

ต้องมาดูแลเอง 

ในปัจจุบัน ที่ดินที่จะลงทุนตั้งอยู่ เป็นส่วนหนึ่งในขอบเขตรั้วและถูกโอบล้อมด้วยที่ดินของบริษัท อินเตอร์ลิ ้งค ์ 

คอมมิวนิเคชั่น จ ากดั (มหาชน) (“ไอลิง้ค”์) อย่างไรก็ดี ขอใหพ้ิจารณาเพิ่มเติมถึงต าแหน่งของที่ดินดงักล่าวว่าเป็นที่ดินที่ติดถนน

สาธารณะ ซึ่งในอนาคตหากกองทรสัตม์ีความจ าเป็นที่จะตอ้งขอเชื่อมทางกับถนนสาธารณะก็สามารถด าเนินการไดเ้พื่อเป็น

ทางเขา้ออกเพิ่มเติมจาก ทางเขา้ออกตามภาระจ ายอมที่ไดร้บัจากที่ดินของไอลิง้ค ์
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ในการปล่อยพืน้ท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่ารายอื่นเพื่อวตัถปุระสงคใ์นรูปแบบศนูยร์บัฝากขอ้มลู (Data Center) ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ห็น

ว่าอปุสรรคในการบรหิารยงัคงมีอยูบ่า้งเพื่อใหต้อบสนองกบัความตอ้งการของผูเ้ช่ารายใหม่ตามแนวทางทั่วไปในการบรหิารจดัการ

ทรพัยสิ์น อย่างไรก็ดี เนื่องจากรูปแบบของทรพัยสิ์นทัง้ในส่วนของอสงัหารมิทรพัย ์โครงสรา้ง งานระบบ รวมทัง้สิทธิในการไดม้าซึ่ง

สงัหาริมทรพัยใ์นทรัพยสิ์นของกองทรสัต ์จะช่วยใหท้รพัยสิ์นสามารถใชป้ระกอบธุรกิจไดอ้ย่างเดิม ส าหรบัในกรณีที่จะน าออก

ใหแ้ก่ผูเ้ช่าในรูปแบบอื่น ผูจ้ดัการกองทรสัตก์็จะพิจารณาถึงศกัยภาพของทรพัยสิ์นทั้งในดา้นจุดเด่นของอาคาร งานระบบ ท าเล

ที่ตัง้ ระบบขนส่งหรือสาธารณูปโภคใด ๆ ที่จะเอือ้ต่อรูปแบบการประกอบธุรกิจอื่น ๆ ในขณะนัน้ที่จะน ามาใชเ้พื่อหาโอกาสในการ

จดัหาประโยชนต์่อไป และในกรณีการจ าหน่ายทรพัยสิ์นออก ผูจ้ัดการกองทรสัตไ์ดพ้ิจารณาทั้งในส่วนของท าเลที่ตัง้ รูปแบบ

อาคาร งานระบบ และ ทรพัยสิ์น ท่ีใชด้  าเนินการทางธุรกิจอยู่ตลอดเวลา รวมทัง้ไดม้ีการติดตามสภาวะตลาดอตุสาหกรรมในการ

ประกอบธุรกิจดงักล่าว หากมีแนวโนม้ในการเปล่ียนแปลงรูปแบบการประกอบธุรกิจ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะเขา้เจรจาหรือติดตาม

ความเห็นของผูเ้ช่า (ซึ่งมีประสบการณแ์ละความรูค้วามช านาญในธุรกิจ) เพื่อวางแผนงานทางธุรกิจ เพื่อพิจารณาถึงการปรบัปรุง

ทรพัยสิ์นใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของสภาวะตลาดในขณะนัน้ได ้ 

ส าหรบัแนวทางในการจดัการบรหิารความเส่ียงเพิ่มเติมนัน้ เนื่องจากกองทรสัตไ์ดเ้ขา้ลงทุนในกรรมสิทธ์ิบนพืน้ที่ดินที่มี

ทางเขา้ออกสู่ถนนสาธารณะ ที่มีขนาดเพียงพอต่อการประกอบธุรกจิของผูเ้ช่าทัง้รายปัจจบุนัและรายอื่นใดในอนาคตหากพบว่าจะ

มีแนวโนม้การเปล่ียนแปลงการเช่าตามรูปแบบเดมิ หรือรูปแบบใหม่ หรือการจ าหน่ายทรพัยสิ์นดงักล่าวออกไปนัน้จะเป็นประโยชน์

ที่ดีที่สดุแก่กองทรสัตแ์ละผูถื้อหน่วยทรสัต ์ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะเขา้เจรจากบัผูเ้ช่า (ในกรณีที่จ  าเป็นหากจะมีการเปล่ียนแปลงการ

เช่าเป็นรูปแบบใหม่ เนื่องจากผูเ้ช่ามีค  ามั่นว่าจะเช่าทรพัยสิ์นต่อไปตามรูปแบบเดิมอยู่) และด าเนินการใด ๆ ที่จ  าเป็นและสมควร

เพื่อใหก้ารน าทรพัยสิ์นออกให้เช่าหาประโยชนใ์นรูปแบบใหม่ หรือการจ าหน่ายทรพัย์สิน สามารถด าเนินการไดโ้ดยเร็วเพื่อลด

ความเส่ียงที่จะกระทบต่อการจดัหาประโยชนแ์ละการจ าหน่ายออกไปของกองทรสัต ์ 

ส าหรับกรณีที่ทรัพย์สินบางส่วนอยู่ภายใต้บังคับแห่งทรัพยสิทธิอันได้แก่ ภาระจ ายอมนั้น ที่ดินที่จะอยู่ภายใต ้

ภาระจ ายอมเป็นภาระที่ไม่ได้กระทบการหาประโยชน์จากทรัพย์สิน เนื่องจากการตกอยู่ในบังคับภาระจ ายอมเพื่ อใช้เป็น

ทางเขา้ออก ทางเดิน ทางรถยนต ์ทางรถขนส่งขนาดใหญ่ ทางพาดผ่านสายไฟฟ้า รวมถึงการวางปักเสาพาดสาย การวางทาง

ระบายน า้ ประปา โทรศพัท ์และระบบสาธารณปูโภคต่าง ๆ การใชป้ระโยชนบ์นสิทธิภาระจ ายอมดงักล่าวจึงสอดคลอ้งกบัลกัษณะ

การใชง้านโดยปกติของพืน้ท่ีบรเิวณนัน้ ๆ ซึ่งเป็นลกัษณะเฉพาะพิจารณาตามต าแหน่งที่ตัง้ การใชป้ระโยชนใ์นพืน้ท่ีที่เป็นส่วนหนึ่ง

ของโครงการอื่น (และมีทัง้สิทธิที่ไดร้บัและใหสิ้ทธิในภาระจ ายอมระหวา่งกนั) จึงพิจารณาแลว้วา่ไม่กระทบต่อการด าเนินการจดัหา

ประโยชนข์องทรพัยสิ์นแต่อย่างใด อีกทัง้คู่สญัญาที่เก่ียวข้องยังไดต้กลงกันในเรื่องของค่าดูแลบ ารุงรกัษาและค่าใชจ้่ายไวเ้ป็นที่

ชดัเจนเรียบรอ้ยแลว้ 

ทั้งนี ้ตามที่ทรสัตีไดต้ัง้ขอ้สังเกตกรณีที่หากไอเทลไม่ไดเ้ป็นผู้ เช่าภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานแลว้ไม่ว่าดว้ยเหตุใด 

เงื่อนไขเก่ียวกับการจดภาระจ ายอมขา้งตน้จะตอ้งเปล่ียนแปลงไปหรือไม่ อย่างไร ผูจ้ัดการกองทรสัตพ์ิจารณาเห็นควรใหม้ีการ

แกไ้ขเพิ่มเติมบันทึกขอ้ตกลงเรื่องภาระจ ายอมและสาธารณูปโภคส่วนกลาง (โครงการ INTERLINK DATA CENTER) ระหว่าง 
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ไอลิง้คแ์ละไอเทล โดยการก าหนดใหไ้อลิง้คแ์ละไอเทลท าการยา้ยสาธารณูปโภคทัง้หมดออกจากที่ดินภารยทรพัย์ระหว่างกันเมื่อ

สญัญาเช่าด าเนินงานสิน้สดุลง และใหม้ีการตกลงเรื่องค่าใชจ้่ายดงันี ้

(1) หากสญัญาสิน้สุดลงโดยเกิดจากความผิดของไอเทล ไอเทลตอ้งรบัผิดชอบชดใชค้่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกับการ

ยา้ยสาธารณปูโภคทัง้หมดและการจดทะเบียนทัง้หมดแต่เพียงผูเ้ดียว 

(2) หากสัญญาสิน้สุดลงโดยไม่ได้เกิดจากความผิดของไอเทล คู่สัญญา (ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิที่ดิน ณ 

ขณะนัน้) ตกลงจะด าเนินการยา้ยสาธารณูปโภคทัง้หมดของตนออกจากพืน้ท่ีที่ดินภารยทรพัยข์องคู่สญัญาอีก

ฝ่ายหนึ่ง และต่างฝ่ายต่างตกลงรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการยา้ยสาธารณูปโภคทั้งหมดและการจดทะเบียนใน

ส่วนของตน 

นอกจากนี ้ คู่สัญญาจะด าเนินการจดยกเลิกภาระจ ายอม ตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่ระบุในร่างบันทึกข้อตกลง  

ภาระจ ายอม นบัแต่วนัท่ีสญัญาเช่าสิน้สดุลง 

ประเด็นที ่6 การกู้ยืมเงนิและให้หลักประกันเพื่อลงทนุซือ้ทรัพยส์ินเพิ่มเติมคร้ังที ่1 โดยใช้ทรัพยส์ินทัง้หมดทีมี่ทัง้หมด

เป็นหลักประกัน 

การกู้ยืมเงินเพื่อใช้ส าหรับการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่  1 นั้นจะเป็นประโยชน์ต่อ 

ผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์โดยจะช่วยใหก้องทรัสต ์มีโครงสรา้งการบริหารเงินที่มีประสิทธิภาพมากขึน้ และมีตน้ทุนในการ

ลงทนุที่ต  ่าลงเมื่อเทียบกบัการเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พียงอย่างเดียว ซึ่งส่งผลใหผ้ลตอบแทนในระยะยาวของผูถื้อหน่วยทรสัตด์ีขึน้ 

ทั้งนี ้ผู้จัดการกองทรสัตไ์ดค้  านึงถึงการบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่องของกองทรสัต์ดว้ย และจะด าเนินการให้กองทรสัต ์

ส ารองเงินเพื่อช าระคืนเงินกู ้(เงินตน้และดอกเบีย้) ของกองทรสัต ์ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาจากระยะเวลาการช าระคืน

เงินกูแ้ละสภาวะของตลาดเงินและตลาดทุนในช่วงเวลานั้น ๆ และค านึงถึงประโยชนข์องผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ป็นส าคญั โดยอัตรา

ดอกเบีย้ที่กองทรสัต ์ตอ้งช าระในการกูย้ืมเงินที่ไดร้ับขอ้เสนอจากธนาคารผูใ้หกู้อ้ยู่ในเกณฑท์ี่ใกลเ้คียงกับอตัราการกูย้ืมเงินของ

ลกูคา้ชัน้ดีที่ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศส่วนใหญ่เสนอใหก้ับลกูคา้ของตนในอุตสาหกรรมที่ใกลเ้คียงกันและอยู่ภายใตเ้งื่อนไขที่

ใกลเ้คียงกนั (เช่น ในเรื่องที่เก่ียวกบัสิทธิระหว่างเจา้หนีแ้ละผูถื้อหุน้ / ผูถื้อหน่วยทรสัต ์และปัจจยัความเส่ียงอื่น ๆ ) ซึ่งต ่ากว่าตน้ทนุ

ทางการเงินในส่วนทุนของกองทรสัต ์และเป็นประโยชนต์่อผูถื้อหน่วยทรสัต ์และเนื่องจากการลงทุนในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม

ครัง้ที่ 1 นัน้ก่อใหเ้กิดโอกาสในการสรา้งผลตอบแทนจากการลงทนุเพิ่มเติมในอตัราที่เหมาะสมในระยะยาวใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัต ์

ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ึงเห็นวา่การลงทนุเพิ่มเติมในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 โดยการใชเ้งินกูน้ีเ้ป็นไปเพื่อประโยชนท์ี่ดีที่สดุ

ของกองทรสัตแ์ละผูถื้อหน่วยทรสัต ์ 

นอกจากนี ้กองทรสัตอ์าจด าเนินการโดยหาแหล่งเงินทนุใหม่ เช่น การออกหุน้กู ้และ/หรือ การกูย้ืมจากธนาคารพาณิชย ์

และ/หรือ เครื่องมือทางการเงินอื่นใดที่อาจมีในอนาคต เพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องใหแ้ก่กระแสเงินสดของกองทรสัตไ์ด ้ 
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ผูจ้ัดการกองทรสัตจ์ะพิจารณาถึงความเส่ียงที่เพิ่มขึน้เทียบกับประโยชนท์ี่จะไดร้ับจากการกูย้ืมเงิน และแนวทางหรือ

มาตรการป้องกนัความเส่ียงที่อาจเกิดขึน้ได ้รวมทัง้ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะมมีาตรการในการติดตามผลการด าเนินงานของกองทรสัต ์

และปัจจัยภายนอกต่าง ๆ รวมถึงแนวโนม้อัตราดอกเบีย้อย่างสม ่าเสมอ นอกจากนี ้ผูจ้ัดการกองทรสัตอ์าจพิจารณาเจรจากับ

เจา้หนี ้เช่น การขอขยายระยะเวลาการช าระหนี ้การขอผ่อนผนัเงื่อนไขที่เป็นอปุสรรคต่อการบรหิารจดัการกองทรสัต ์เป็นตน้ โดย

กองทรสัต ์จะด าเนินการดงักล่าวโดยค านึงถึงกฎหมายที่เก่ียวขอ้งและประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ป็นส าคญั 

ผูจ้ัดการกองทรสัตไ์ดค้  านึงถึงการบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่องของกองทรสัต ์และจะด าเนินการให้กองทรสัต ์

ส ารองเงินเพื่อช าระคืนเงินกู ้(เงินตน้และดอกเบีย้) ของกองทรสัต์ ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาจากระยะเวลาการช าระคืน

เงินกูแ้ละสภาวะของตลาดเงินและตลาดทุนในช่วงเวลานั้น ๆ และค านึงถึงประโยชนข์องผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ป็นส าคญั โดยอัตรา

ดอกเบีย้ที่กองทรสัต ์ตอ้งช าระในการกูย้ืมเงินอยู่ในเกณฑท์ี่ใกลเ้คียงกับอัตราการกูย้ืมเงินของลูกคา้ชั้นดีที่ธนาคารพาณิชยใ์น

ประเทศส่วนใหญ่เสนอให้กับลูกคา้ของตนในอุตสาหกรรมที่ใกลเ้คียงกันและอยู่ภายใตเ้งื่อนไขที่ใกลเ้คียงกัน (เช่น ในเรื่องที่

เก่ียวกบัสิทธิระหว่างเจา้หนีแ้ละผูถื้อหุน้ / ผูถื้อหน่วยทรสัต ์และปัจจยัความเส่ียงอื่น ๆ) ซึ่งต ่ากว่าตน้ทุนทางการเงินในส่วนทนุของ

กองทรสัต ์และเป็นประโยชนต์่อผูถื้อหน่วยทรสัต ์เนื่องจากการลงทุนในทรพัยสิ์นที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 นัน้ก่อใหเ้กิดโอกาสใน

การสรา้งผลตอบแทนจากการลงทนุเพิ่มเติมในอตัราที่เหมาะสมในระยะยาวใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัต ์

ตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์และประกาศเก่ียวขอ้งของส านกังาน ก.ล.ต. มีขอ้ก าหนดว่า สดัส่วนการกูย้ืมเงินของกองทรสัต์

ตอ้งไม่เกินอตัราส่วนอย่างใดอย่างหน่ึงดงัต่อไปนี ้เวน้แต่การเกินอตัราส่วนดงักล่าวมิไดเ้กิดจากการกูย้ืมเงินเพิ่มเติม 

1. รอ้ยละ 35 ของมูลค่าทรพัยสิ์นรวมของกองทรสัต ์(ในกรณีที่ต่อมาภายหลังจ านวนเงินที่กูย้ืมเกินอัตราส่วน

ดงักล่าว แต่การเกินอตัราส่วนนัน้มิไดเ้กิดจากการกูย้ืมเงินเพิ่มเติม ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะคงอตัราส่วนการกูย้ืม

เงินไวต้่อไปก็ได ้แต่จะกูย้ืมเงินเพิ่มเติมอีกไม่ได้จนกว่าอตัราส่วนการกูย้ืมเงินจะลดลงจนนอ้ยกว่ารอ้ยละ 35 

ของมลูค่าทรพัยสิ์นรวมของกองทรสัต)์ 

2. รอ้ยละ 60 ของมูลค่าทรพัยสิ์นรวมของกองทรสัต ์ในกรณีที่กองทรสัตม์ีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่

สามารถลงทนุได ้(Investment Grade) ซึ่งเป็นอนัดบัความน่าเชื่อถือครัง้ล่าสดุที่ไดร้บัการจดัอนัดบัโดยสถาบนั

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ไม่เกิน 1 (หนึ่ง) ปี ก่อนวนักูย้ืมเงิน 

(ในกรณีที่ต่อมาภายหลงัจ านวนเงินท่ีกูย้ืมเกินอตัราส่วนดงักลา่ว แต่การเกินอตัราส่วนนัน้มิไดเ้กิดจากการกูย้ืม

เงินเพิ่มเติม ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะคงอตัราส่วนการกูย้ืมเงินไวต้่อไปก็ได ้แต่จะกูย้ืมเงินเพิ่มเติมอีกไม่ไดจ้นกว่า

อตัราส่วนการกูย้ืมเงินจะลดลงจนนอ้ยกว่ารอ้ยละ 60 ของมลูค่าทรพัยสิ์นรวมของกองทรสัต)์ 

โดยภายหลงัการกูย้ืมเงินดังกล่าว ภาระหนีเ้งินกูข้องกองทรสัตจ์ะมีจ านวนประมาณรอ้ยละ 20.02 ของมลูค่าทรพัยสิ์น

รวมของกองทรสัต ์(โดยมลูค่าทรพัยสิ์นรวมของกองทรสัต ์ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 มีมลูค่าเท่ากับประมาณ 3,747,091,815 

บาท) ทัง้นี ้มลูค่าทรพัยสิ์นท่ีน าไปเป็นหลกัประกันเมื่อพิจารณาตามมลูค่าเงินลงทนุในวนัลงทนุครัง้แรกของกองทรสัต ์จะมีจ านวน
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ประมาณ 2,540.32 ลา้นบาท (รวม VAT) เนื่องจาก ไม่ไดน้ าสิทธิการเช่าช่วงที่ดนิและสงัหารมิทรพัยท์ี่กองทรสัตเ์ขา้ลงทนุไปใชเ้ป็น

หลกัประกนั 

ผูจ้ัดการกองทรสัตม์ีแนวทางด าเนินการหรือบริหารความเส่ียง โดยผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดม้ีการแจง้ไปยังคู่สัญญาของ

ทรพัยสิ์นทกุโครงการท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทุนแลว้ ซึ่งคู่สญัญาดงักล่าวรบัทราบและยินยอมในการใหม้ีการจดหลกัประกันทางธุรกิจ

ส าหรบัสิทธิการเช่าระหว่างกองทรสัตก์บัคู่สญัญาของทรพัยสิ์นทกุโครงการท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุ 
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4. สรุปขอ้มูลทรัพยส์ินทีก่องทรัสตล์งทุนปัจจุบัน และทรัพยส์ินทีก่องทรัสตจ์ะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที ่1 

  โครงการ 
ประเภท

อสังหาริมทรัพย ์

พืน้ทีท่ีด่นิ 
รวมประมาณ 

พืน้ทีใ่ห้เช่า 

(ไร่-งาน-ตารางวา) (ตารางเมตร) 

ท รั พ ย์ สิ น ที่ ล ง ทุ น
ปัจจบุนั 

โครงการรชิ แอสเซ็ท 
คลงัสินคา้และ

โรงงาน 
30-1-35.4 40,385.67 

โครงการเอสที บางบ่อ 
คลงัสินคา้และ

โรงงาน 
41-1-94.3 37,656.00 

โครงการเอสที  
บางปะอิน 

คลงัสินคา้และ
โรงงาน 

40-3-9.0 43,578.00 

โครงการซมัเมอรฮ์บั ส านกังาน 1-1-31.0 5,147.36 

โครงการซมัเมอรฮ์ิลล ์
ศนูยก์ารคา้  

(คอมมนูิตีม้อลล)์ 
2-1-98.0 5,138.45 

ทรัพย์ สิ นที่ จ ะลงทุ น
เพิ่มเติมครัง้ที่ 1 

โครงการ INTERLINK 
DATA CENTER 

ศนูยร์บัฝากขอ้มลู 
(Data Center) 

1-0-30.6 2,004.00 

  รวม 117-1-98.2 133,909.48 

 


