สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1
กองทรัสต์จะลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 โดยลงทุนในกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์โครงการศูนย์รบั ฝาก
ข้อมูลซึ่งปั จจุบันใช้ช่ือว่าโครงการ INTERLINK DATA CENTER และซือ้ สังหาริมทรัพย์ท่ีเกี่ ยวเนื่องซึ่งใช้ในการดาเนินกิจการ
ภายในโครงการ INTERLINK DATA CENTER จาก บริษัท อินเตอร์ลิง้ ค์ เทเลคอม จากัด (มหาชน) (“บริษัทเจ้าของทรัพย์สิน ”
หรือ “ไอเทล”) โดยมีรายละเอียดทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 ดังต่อไปนี ้
1.

ข้อมูลทั่วไปของทรัพย์สินทีจ่ ะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1

1.1

กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์โครงการ INTERLINK DATA CENTER
(1)

พืน้ ที่บางส่วนของโฉนดที่ดินเลขที่ 210680 และ 214244 เลขที่ดิน 1390 และ 1402 หน้าสารวจ 23701 และ
25865 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็ นที่ตั้งของโครงการ INTERLINK DATA CENTER เนือ้
ที่ประมาณ 1 ไร่ 30.6 ตารางวา (“ทีด่ ินทีจ่ ะลงทุน1”)

(2)

อาคารและส่วนควบของอาคาร และงานระบบที่เกี่ยวข้องกับการให้บริ การของโครงการ INTERLINK DATA
CENTER

(3)

อาคารที่เป็ นที่ตงั้ ของเครื่องกาเนิดไฟฟ้า (Generator) ที่ใช้สาหรับโครงการ INTERLINK DATA CENTER และ
ส่วนควบของอาคาร และงานระบบที่เกี่ยวข้อง และ

(4)

อาคารป้อมยามที่ใช้สาหรับโครงการ INTERLINK DATA CENTER และส่วนควบของอาคาร และงานระบบที่
เกี่ยวข้อง

โดยมีรายละเอียดดังนี ้

1 ปั จจุบนั ทีด่ นิ ทีจ่ ะลงทุนทัง้ สองโฉนดอยูร่ ะหว่างการรังวัดและแบ่งแยกโฉนดทีด่ นิ และจะต้องดาเนินการแล้วเสร็จก่อนวันทีก่ องทรัสต์จะลงทุน
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ทีต่ ้งั

เลขที่
อาคาร

พืน้ ทีใ่ ช้สอย
ของอาคาร
โดยประมาณ
(ตร. ม.)

1,800
แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร

9/1

192
12

รายละเอียด
อาคารคลังสินค้า/โรงงาน

อาคารตึก 3 ชัน้
จานวน 1 หลัง
อาคารโครงเหล็ก 2 ชัน้
จานวน 1 หลัง
อาคารตึกชัน้ เดียว
จานวน 1 หลัง

ขนาดทีด่ นิ
(ประมาณ)

รูปแบบการได้มาซึ่งทรัพย์สิน

ไร่

งาน

ตร.
วา

ทีด่ นิ

อาคาร
งานระบบ
และส่วนควบ
ของทีด่ นิ และ
สิ่งปลูกสร้าง

สังหาริม
ทรัพย์ และ
อุปกรณ์
ต่าง ๆ

1

0

30.6

กรรมสิทธิ์

กรรมสิทธิ์

กรรมสิทธิ์

โฉนดทีด่ ิน
เลขที่

2106802
(บางส่วน),
2142443
(บางส่วน)

2 ปั จจุบนั ทีด่ นิ ทีจ่ ะลงทุนทัง้ สองโฉนดอยูร่ ะหว่างการรังวัดและแบ่งแยกโฉนดทีด่ นิ และจะต้องดาเนินการแบ่งแยกโฉนดให้แล้วเสร็จก่อนวันทีก่ องทรัสต์จะเข้าลงทุน
3 ปั จจุบนั ทีด่ นิ ทีจ่ ะลงทุนทัง้ สองโฉนดอยูร่ ะหว่างการรังวัดและแบ่งแยกโฉนดทีด่ นิ และจะต้องดาเนินการแบ่งแยกโฉนดให้แล้วเสร็จก่อนวันทีก่ องทรัสต์จะเข้าลงทุน
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1.2

กรรมสิ ท ธิ์ ในสั งหาริม ทรั พ ย์แ ละอุ ป กรณ์ต่ าง ๆ ที่เกี่ ย วเนื่ อ ง ซึ่ งใช้ ในการดาเนิ น กิ จ การภายในโครงการ
INTERLINK DATA CENTER
(1)

เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์สาหรับดาเนินงานภายในอาคารที่เป็ นอสังหาริมทรัพย์ท่ีจะลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบกิจการศูนย์รบั ฝากข้อมูล (Data Center) (ที่ไม่ถือเป็ นส่วนควบของอสังหาริมทรัพย์ท่จี ะลงทุน)

(2)

ตู้ Rack พร้อ มงานระบบและอุ ป กรณ์ ก ารเชื่ อ มต่ อ อื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้อ งที่ ใช้ใ นโครงการ INTERLINK DATA
CENTER ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์เทคโนโลยีขั้นสูง (Core Network) และหน่วยประมวลผลข้อมูลและหน่วยจัดเก็บ
ข้อมูล พร้อมซอฟต์แวร์ท่เี กี่ยวข้องกับอุปกรณ์ต่าง ๆ และ

(3)

เครื่องกาเนิดไฟฟ้า (Generator) รวมถึงเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์สาหรับดาเนินงานภายในอาคารที่เป็ นที่ตงั้ ของ
เครื่องกาเนิดไฟฟ้า (Generator)

หมายเหตุ:
(1) การลงทุนเพิ่มเติมในโครงการ INTERLINK DATA CENTER นี ้ กองทรัสต์จะเข้าลงทุนโดยการเข้าทาสัญญาดังนี ้
(1.1)

สัญญาจะซือ้ จะขายอสังหาริมทรัพย์ (โครงการ INTERLINK DATA CENTER) กับ ไอเทล

(1.2)

สัญญาซือ้ ขายสังหาริมทรัพย์ (โครงการ INTERLINK DATA CENTER) กับ ไอเทล

(1.3)

สัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เช่น สัญญาตกลงกระทาการ สัญญาเช่าดาเนินการ เป็ นต้น

(2) ปั จจุบนั ที่ดินที่จะลงทุนเป็ นกรรมสิทธิ์ของบริษัท อินเตอร์ลิง้ ค์ คอมมิวนิเคชั่น จากัด (มหาชน) (“ไอลิง้ ค์”)โดยไอเทลและ
ไอลิง้ ค์อยู่ระหว่างการดาเนินการแบ่งแยกโฉนดที่ดิน และภายหลังการแบ่งแยกโฉนดที่ดิน ไอลิง้ ค์จะโอนกรรมสิทธิ์ใน
ที่ดินที่จะลงทุนให้แก่ไอเทลนอกจากนี ้ ภายหลังจากที่ไอลิง้ ค์โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่จะลงทุนให้แก่ไอเทล ไอเทลและ
ไอลิง้ ค์ตกลงให้มีการจดทะเบียนภาระจายอม ดังนี ้
(2.1)

ไอเทลตกลงจะจดทะเบี ย นภาระจ ายอมบนพื น้ ที่ บ างส่ วนของที่ ดิน ที่ จ ะลงทุน ให้แก่ ท่ี ดิ น ข้างเคี ย งอัน เป็ น
กรรมสิทธิ์ของไอลิง้ ค์ สาหรับใช้ประโยชน์เป็ นทางเข้าออก ทางเดิน ทางรถยนต์ ทางรถขนส่งขนาดใหญ่ ทาง
พาดผ่ านสายไฟฟ้ า รวมถึ ง การวางปั ก เสาพาดสาย การวางทางระบายน ้า ประปา โทรศั พ ท์ และระบบ
สาธารณูปโภคต่าง ๆ

(2.2)

ไอลิง้ ค์ตกลงจะจดทะเบียนภาระจายอมบนพืน้ ที่บางส่วนของที่ดินข้างเคียงอันเป็ นกรรมสิทธิ์ของไอลิง้ ค์ให้แก่
ที่ดินที่จะลงทุน สาหรับใช้ประโยชน์เป็ นทางเข้าออก ทางเดิน ทางรถยนต์ ทางรถขนส่งขนาดใหญ่ ทางพาดผ่าน
สายไฟฟ้า รวมถึงการวางปั กเสาพาดสาย การวางทางระบายนา้ ประปา โทรศัพท์ และระบบสาธารณูปโภค
ต่าง ๆ อย่างไรก็ดี เนื่องจากคู่สญ
ั ญาตกลงให้มีการย้ายสาธารณูปโภคบางส่วนที่อยู่บนที่ดิ นของไอลิง้ ค์มาอยู่
บนที่ดินที่จะลงทุนภายหลังจากการเข้าลงทุน ในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จ คู่สญ
ั ญา
จะยกเลิก การจดทะเบี ย นภาระจายอมบนพื น้ ที่ บ นที่ ดิ นของไอลิ ง้ ค์บ างส่วนที่ เกี่ ย วข้องกับ สาธารณู ป โภค
ดังกล่าว
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สาหรับ การลงทุน ในอสังหาริม ทรัพ ย์ กองทรัสต์จะต้อ งพิ จารณาให้อ สังหาริม ทรัพ ย์ท่ี ได้ม าต้องไม่ อ ยู่ในบังคับ แห่ ง
ทรัพยสิทธิหรือมีขอ้ พิพาทใด ๆ เว้นแต่ผจู้ ดั การกองทรัสต์และทรัสตีได้พิจารณาโดยมีความเห็นเป็ น ลายลักษณ์อกั ษรว่า
การอยู่ภายใต้บังคับแห่งทรัพยสิทธิหรือการมีขอ้ พิ พาทนั้นไม่กระทบต่อการหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว
อย่างมีนยั สาคัญ และเงื่อนไขการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์นนั้ ยังเป็ นประโยชน์แก่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์โดยรวม
ตามรายละเอียดในข้อ (2.1) ข้างต้น บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการที่ท่ดี ินที่จะลงทุน อยู่ภายใต้บงั คับแห่งทรัพยสิทธิ
อัน เป็ น ภาระจ ายอมดัง กล่ า วนั้น ไม่ ก ระทบต่ อ การหาประโยชน์จ ากอสังหาริม ทรัพ ย์โครงการ INTERLINK DATA
CENTER อย่างมีนยั สาคัญ และเงื่อนไขการได้มาซึ่งโครงการ INTERLINK DATA CENTER นัน้ ยังเป็ นประโยชน์แก่ผถู้ ือ
หน่วยทรัสต์โดยรวม ทั้งนี ้ ทรัสตีอยู่ระหว่างการพิจารณาข้อมูลในเรื่องดัง กล่าว และเมื่อบริษัทฯ ได้รบั แจ้งความเห็น
จากทรัสตีแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งให้ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ทราบต่อไป
ในการนี ้ บริษัทฯ ได้แต่งตัง้ ให้ บริษัท อเมริกัน แอ๊พเพรซัล (ประเทศไทย) จากัด และ บริษัท ซี.ไอ.ที.แอพเพรซัล จากัด
(รวมเรียกว่า “ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระ”) เป็ นผูป้ ระเมินราคาอิสระ เพื่อประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1
ซึ่งเป็ นผูป้ ระเมินราคาอิสระที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน
ก.ล.ต.”) เพื่อประเมินมูลค่าทรัพย์สิ นที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 โดยรายละเอียดของราคาประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ จะลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 ที่ประเมินโดยผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระเป็ นไปตามที่ปรากฏในตารางด้านล่างนี ้

ประเภท
ทรัพย์สิน

ลักษณะ
การลงทุน

ศูนย์รบั ฝาก
ข้อมูล
(Data Center)

มูลค่าทีจ่ ะลงทุน
ของทรัพย์สิน
ทีจ่ ะลงทุน
เพิ่มเติมครั้งที่ 1

ราคาประเมินของทรัพย์สนิ
โดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระ
บริษัท อเมริกนั
แอ๊พเพรซัล
(ประเทศไทย)
จากัด

บริษัท ซี.ไอ.ที.แอพ
เพรซัล จากัด

ราคาประเมิน
ทรัพย์สิน
ทีต่ ่ากว่า

760,000,000 บาท

697,400,000 บาท

697,400,000 บาท

750,000,000 บาท
กรรมสิทธิ์

(รวม
ภาษีมลู ค่าเพิม่ )

หมายเหตุ:
(1) ราคาประเมินของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 คานวณตามวิธีคิดลดจากรายได้ (Income Approach) มูลค่าทรัพย์สิน
ตามโครงสร้างการจัดหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ ซึ่งจัดท าโดย บริษั ท อเมริกัน แอ๊พ เพรซัล (ประเทศไทย) จากัด ณ
วันที่ 10 มกราคม 2565 และ บริษัท ซี.ไอ.ที.แอพเพรซัล จากัด ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2564
(2) คานวณจากผลรวมของมูลค่าราคาประเมินต่าสุดของทรัพย์สินแต่ละรายการที่จดั ทาโดยผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สิน
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ผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระได้เลือกใช้วิธีคิดลดจากรายได้ (Income Approach) ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่จะ
ลงทุนเพิ่ มเติม ครัง้ ที่ 1 โดยมี โครงสร้างการจัด หาผลประโยชน์ของกองทรัสต์โดยการให้เช่าโครงการศูนย์รบั ฝากข้อมูล (Data
Center) แก่ไอเทลซึ่งจะเป็ นผูเ้ ช่าดาเนินการเพียงรายเดียว เป็ นระยะเวลา 3 ปี และคู่สญ
ั ญาจะให้คามั่นในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่า
ออกไปได้ 9 คราว คราวละ 3 ปี (รวมเป็ นระยะเวลา 30 ปี ) โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดของคามั่นในการต่ออายุตามที่ระบุ ใน
สัญญาเช่าทรัพย์สินเพื่อการดาเนินการ
บริษัทฯ มีความเห็นสอดคล้องกับผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สิน อิสระว่า ราคาประเมินตามวิธีคิดลดจากรายได้ (Income
Approach) เป็ นวิธีท่ีเหมาะสมในการใช้เปรียบเทียบกับมูลค่าลงทุนของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 เนื่องจากสภาพของ
ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 มีแหล่งที่มาของรายได้จากค่าเช่า ทัง้ นี ้ มูลค่าที่จะลงทุนของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่
1 เป็ นราคาที่สงู กว่าร้อยละ 7.54 ของราคาประเมินต่าสุดของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 ที่ประเมินโดยผูป้ ระเมินมูลค่า
ทรัพย์สินอิสระโดยบริษัทฯ มีความเห็นว่ามูลค่าทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมซึ่งกาหนดไว้ไม่เกิน 750,000,000 บาท (ชาระในวันที่
กองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม) เป็ นราคาที่สมเหตุสมผลเนื่องจากเป็ นทรัพย์สินมีทาเลที่ตงั้ ที่ดีในจุดยุทธศาสตร์
ของการประกอบธุรกิจศูนย์รบั ฝากข้อมูล (Data Center) พร้อมมีสิ่งอานวยความสะดวกที่ครบครัน มีความปลอดภัย มีเสถียรภาพ
ซึ่งจะเพิ่มผลประโยชน์ให้กับกองทรัสต์ โดยมีโอกาสจะทาให้รายได้ค่าเช่า และผลประกอบการของกองทรัสต์มีความมั่นคงเพิ่มขึน้
อีก ทั้งยังช่วยกระจายความเสี่ย งของการจัด หาผลประโยชน์จากอสังหาริม ทรัพ ย์ รวมถึ งเป็ น การเพิ่ ม ความหลากหลายของ
แหล่งที่มาของรายได้ อันจะก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่กองทรัสต์ และผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ต่อไป
2.

ปั จจัยความเสี่ยงทีเ่ กี่ยวข้องกับการจัดหาประโยชน์ทรัพย์สินทีจ่ ะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1
2.1

ความเสี่ยงทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ซึ่งเป็ นผลจากการทีก่ องทรัสต์กู้ยืมเงิน
กองทรัสต์จะเข้าทาสัญญากูย้ ืมเงินระยะยาววงเงินไม่เกิน 750 ล้านบาทหรือคิดเป็ นประมาณร้อยละ 20.02

ของมูลค่าทรัพ ย์สิน รวมของกองทรัสต์ (โดยมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 มีมูลค่าเท่ากับ
ประมาณ 3,747,091,815 บาท) กับสถาบันการเงินเพื่อเป็ นแหล่งเงินทุนส่วนหนึ่งในการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่
1 ดังนัน้ กองทรัสต์อาจมีความเสี่ยงจากการกูย้ ืมเงินดังกล่าวได้จากความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจและอัตราดอกเบีย้ เนื่องจาก
อัตราดอกเบีย้ ลอยตัวตามสัญญาเงินกูอ้ าจมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างอายุของสัญญาเงินกูซ้ ่งึ จะส่งผลกระทบต่อการดาเนินงาน
ของกองทรัสต์ทาให้กองทรัสต์มีสภาพคล่องไม่เพียงพอในการชาระดอกเบีย้ และเงินต้น และอาจจะกระทบต่อความสามารถของ
กองทรัสต์ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ผถู้ ือหน่วยทรัสต์
หากกองทรัสต์ไม่สามารถชาระหนีเ้ งินต้นและดอกเบีย้ ที่ถึงกาหนดชาระ หรือเกิดเหตุผิดสัญญาอื่น ๆ ภายใต้
สัญญาเงินกู้ อาจส่งผลให้ผใู้ ห้กอู้ าจดาเนินการทางกฎหมายกับกองทรัสต์หรือใช้สิทธิเรียกร้องตามสัญญา อันเนื่องมาจากการไม่
ปฏิบัติตามสัญ ญากูย้ ืมเงิน เช่น ใช้สิทธิในการบังคับตามสัญญาที่เกี่ ยวกับการให้หลักประกันส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของ
กองทรัสต์ท่ีนาไปเป็ นหลักประกันเงินกู้ เป็ นต้น นอกจากนี ้ ในกรณีท่มี ีการกูย้ ืมเงินใหม่เพื่อมาชาระหนีเ้ งินกูย้ ืมเดิม (Refinancing)
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กองทรัสต์อาจมีความเสี่ยงที่อาจใช้ระยะเวลาในการดาเนินการ หรือไม่ได้ขอ้ ตกลงในสัญญากูย้ ืมเงินฉบับใหม่ท่ดี ีเท่ากับข้อตกลง
ในสัญญากูย้ ืมเงินฉบับเดิมหรือในกรณีท่ีมกี ารกูย้ ืมเงินเพิ่มเติม อาจมีขอ้ สัญญาบางประการซึ่งจากัดการดาเนินงานของกองทรัสต์
โดยความเสี่ยงจากการกูย้ ืมเงิ นที่กล่าวมาทัง้ หมดนั้น อาจมีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทรัสต์ซ่งึ อาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ในทางลบต่อความสามารถของกองทรัสต์ในการจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์ นอกจากนัน้ ข้อกาหนดดังกล่าวอาจจากัด
ความสามารถของกองทรัสต์ในการลงทุนเพิ่มเติม
อย่างไรก็ดี ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะพิจารณาถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึน้ เทียบกับประโยชน์ท่จี ะได้รบั จากการกูย้ ืมเงิน
และแนวทางหรือมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึน้ ได้ รวมทั้ง ผู้จัดการกองทรัสต์จะมีมาตรการในการติดตามผลการ
ดาเนินงานของกองทรัสต์ และปั จจัยภายนอกต่าง ๆ รวมถึงแนวโน้มอัตราดอกเบีย้ อย่างสม่าเสมอ นอกจากนี ้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
อาจพิจารณาเจรจากับเจ้าหนี ้ เช่น การขอขยายระยะเวลาการชาระหนี ้ การขอผ่อนผันเงื่อนไขที่เป็ นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการ
กองทรัสต์เป็ นต้น โดยกองทรัสต์จะดาเนินการดังกล่าวโดยคานึงถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องและประโยชน์สงู สุดของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
เป็ นสาคัญ
2.2

ความเสี่ยงจากการที่ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 พึ่งพิงรายได้จากผู้เช่าดาเนินงานเพียงราย
เดียวที่เป็ นผู้บริหารจัดการทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ซึ่งเป็ นเพียงรายได้แหล่งเดียวของ
ทรัพย์สินทีจ่ ะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1
ภายหลังจากกองทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 กองทรัสต์จะเข้าทาสัญญาเช่าทรัพย์สนิ

เพื่อการดาเนินการกับไอเทล เป็ นระยะเวลา 3 ปี โดยไอเทลจะให้คามั่นในการต่ออายุสัญญาเช่าออกไปได้ 9 คราว คราวละ 3 ปี
(รวมเป็ นระยะเวลา 30 ปี ) ซึ่งไอเทลจะเป็ นผูด้ าเนิน การจัดหาประโยชน์จากโครงการ INTERLINK DATA CENTER โดยการนา
ทรัพย์สินดังกล่าวออกให้บริการแก่ลกู ค้าของตนเองต่อไป
เนื่องจากรายได้หลักของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 จะมาจากค่าเช่าตามสัญญาเช่าทรัพย์สินเพื่อการ
ดาเนินการข้างต้นเพียงเท่านั้ น หากไอเทลไม่สามารถควบคุม ดูแล บริหารจัดการโครงการ INTERLINK DATA CENTER และ
กิจการโดยทั่วไป (ไม่ว่าในโครงการใด ๆ) ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาจส่งผลต่อศักยภาพในการประกอบ
ธุรกิจและการบริหารจัดการโครงการ INTERLINK DATA CENTER และทรัพย์สินภายในโครงการดังกล่าว รวมถึงผลประกอบการ
ของไอเทลซึ่งอาจทาให้ไอเทลไม่สามารถชาระค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ และ/หรือปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของสัญญาเช่าทรัพย์สินเพื่อการ
ดาเนินการ และ/หรือสัญญาที่เกี่ยวข้องได้ และกรณีดงั กล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลประกอบการของกองทรัสต์ รวมถึง
ความสามารถในการจ่ายผลตอบแทนของกองทรัสต์
อย่างไรก็ดี สัญญาเช่าทรัพย์สินเพื่อการดาเนินการได้กาหนดให้ผเู้ ช่าดาเนินงานวางเงินประกันเท่ากับจานวน
ค่าเช่ารวม 6 เดือน (ในรูปแบบเงินสด และ/หรือ หนังสือคา้ ประกันของธนาคารพาณิชย์) โดยหากระยะเวลาการเช่าสิน้ สุดลงก่อน
กาหนด ซึ่งมีสาเหตุมาจากการปฏิบตั ิผิดสัญญาของไอเทล กองทรัสต์มีสิทธิยึดเงินประกันการเช่าดังกล่าวตามเงื่อนไขที่กาหนดใน
สัญญาเช่าทรัพย์สินเพื่อการดาเนิ นการพร้อมเรียกค่าเสียหายอื่น ๆ (ถ้ามี) จากไอเทลได้ ทั้งนี ้ ขึน้ อยู่กับคาตัดสิ นของศาลและ
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ความสามารถในการชาระหนีห้ รือมูลค่าทรัพย์สินของไอเทลว่าจะเพียงพอต่อการชาระหนีใ้ ห้แก่ กองทรัสต์หรือไม่ นอกจากนี ้
กองทรัสต์อาจไม่สามารถหาบุคคลที่สามมาดาเนินธุรกิจให้บริการศูนย์รบั ฝากข้อมูล (Data Center) ต่อจากหรือแทนไอเทลได้
ภายในระยะเวลาอันสั้น เนื่องจากผูท้ ่ีจะสามารถดาเนิน ธุรกิจให้บริการศูนย์รบั ฝากข้อมูล (Data Center) มีจานวนจากัด และ
บุคคลดังกล่าวจาเป็ นต้องมีใบอนุญ าตและได้รบั การอนุมัติ ต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้องจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิ จการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ซึ่งอาจท าให้กองทรัสต์อาจขาดรายได้ค่าเช่าจากทรัพย์สินที่จะลงทุ น
เพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 ในระหว่างที่ยงั ไม่มีผเู้ ช่าดาเนินงานรายใหม่เข้ามาดาเนินธุรกิจให้บริการศูนย์รบั ฝากข้อมูล (Data Center) ต่อจาก
หรือแทนไอเทล โดยหากกองทรัสต์ไม่สามารถหาผูเ้ ช่ารายใหม่ท่ตี กลงชาระค่าเช่าในจานวนที่สมเหตุสมผลและในเวลาที่เหมาะสม
ได้ หรือ มีเงื่อนไขค่าเช่ากับผูเ้ ช่ารายใหม่ท่แี ตกต่างไปจากไอเทล หรือ ไม่สามารถหาผูเ้ ช่ารายใหม่ได้เลย เหตุใด ๆ ดังกล่าวข้างต้น
อาจส่งผลให้กองทรัสต์ได้รบั ค่าเช่าลดลงในแต่ ละปี และอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่ างมีนัย สาคัญ ต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน
ผลการดาเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทรัสต์จากทรัพย์สินโครงการ INTERLINK DATA CENTER รวมถึงกระทบในทาง
ลบต่อความสามารถของกองทรัสต์ในการจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ อย่างไรก็ดี กองทรัสต์มีการกระจายความเสี่ยง
จากการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนในครัง้ แรก ซึ่งประกอบด้วยทรัพย์สินที่มีความแตกต่างกันทัง้ ด้านตาแหน่งที่ตงั้ และ
ประเภทการประกอบธุรกิจ ซึ่งมีทั้งโครงการอาคารคลังสิน ค้าและโรงงาน โครงการสานัก งานให้เช่า และโครงการศูนย์การค้า
ประเภทคอมมูนิตีม้ อลล์ ดังนัน้ ในกรณีท่ีอาจเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ที่กระทบทรัพย์สินในทาเลที่ตงั้ หนึ่ง หรือธุรกิจประเภทใดประเภท
หนึ่ง ทรัพย์สินของกองทรัสต์โครงการอื่นก็ยงั สามารถสร้างรายได้ให้กบั กองทรัสต์ได้อย่างต่อเนื่อง
ทัง้ นี ้ ไอเทลเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ท่ีประกอบธุรกิจด้านเทคโนโลยีมาอย่างยาวนาน และมี
ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งจะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ได้ว่าไอเทล
จะมีศกั ยภาพในการประกอบธุรกิจและความสามารถในการปฏิบตั ิตามสัญญาเช่าทรัพย์สินเพื่อการดาเนินการ และ/หรือสัญญาที่
เกี่ยวข้อง อีกทั้งภายใต้สัญ ญาเช่าทรัพย์สิน เพื่อการดาเนินการ ได้มีมาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมการดาเนิน ธุรกิจของผู้เช่า
ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการกาหนดอัตราส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบีย้ ต่ อสินทรัพย์รวม (Funded Interest Bearing Debt to
Total Asset Ratio) การปฏิบตั ิตามกฎหมายข้อตกลงและเงื่อนไขของใบอนุญาต และกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ
เป็ นต้น นอกจากนี ้ ทรัพย์สินหลักที่สร้างรายได้ให้แก่ไอเทลกล่าวคือ โครงการ INTERLINK DATA CENTER นัน้ มีความสามารถ
ในการสร้างรายได้และกาไรเพียงพอ สาหรับการชาระค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ในแต่ละปี โดยโครงการ INTERLINK DATA CENTER
มีผลประกอบการย้อนหลังในอดีต 3 ปี ตงั้ แต่ปี 2561 ถึง ปี 2563 รวมถึงข้อมูลในไตรมาส 3 ปี 2564 เพียงพอสาหรับการชาระค่า
เช่าให้แก่กองทรัสต์ KTBSTMR ตามสัญญาที่กาหนดไว้ในปี แรก และยังสามารถขยายโอกาสในการให้บริการและสร้างรายได้
เพิ่มเติมในจานวนที่มากขึน้ กว่าปั จจุบัน เนื่องจากการใช้งาน Rack และอุปกรณ์คลาวด์ (Cloud) ยังไม่เต็มความจุสูงสุดของ
ทรัพย์สิน ประกอบกับปั จจัยสนับสนุนจากแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมคลาวด์ (Cloud) ซึ่งจะช่วยเพิ่มอุปสงค์ในการใช้งาน
ศูนย์รบั ฝากข้อมูล (Data Center)
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นอกจากนี ้ โครงการ INTERLINK DATA CENTER ซึ่งได้เริ่มดาเนิ นการเชิงพาณิ ชย์แล้วในปั จจุบันนั้น มีการ
ก่อสร้างตามข้อกาหนดของศูนย์รบั ฝากข้อมูล (Data Center) ประเภท TIER 3 และให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันไม่มีวนั หยุด
โดยมีความเสถียรภาพในการให้บริการในระดับสูง โดยได้รบั การรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO9001:2008 และ ISO27001
และรองรับผูเ้ ช่าได้หลายประเภท รวมถึง บริษัทธุรกิจสื่อสาร โทรคมนาคม ผูข้ ายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์สาหรับศูนย์รบั ฝากข้อมูล (Data
Center) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงโครงการ INTERLINK DATA CENTER ตั้งอยู่ในทาเลที่ ดี มีความเสี่ยงจากภัย
ธรรมชาติต่า และมีความพร้อมในด้านระบบสาธารณูปโภค อีกทัง้ ในปั จจุบนั มีผทู้ ่ีได้รบั ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจให้บริการ
ศูนย์รบั ฝากข้อมูล (Data Center) หลายราย ประกอบกับธุรกิจให้บริการศูนย์รบั ฝากข้อมูล (Data Center) เป็ นธุรกิจที่อยู่ในช่วงที่
กาลังขยายตัว ซึ่งหากผู้สนใจลงทุนที่ตอ้ งการความรวดเร็วในการเปิ ดดาเนินการ ทรัพย์สินของกองทรัสต์ท่ีมีความพร้อมในการ
ดาเนินการก็อาจเป็ นทางเลือกให้แก่ผทู้ ่ีสนใจมาเช่าทรัพย์สินจากกองทรัสต์ ดังนัน้ ปั จจัยดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมให้มีผสู้ นใจเข้ามา
ดาเนินกิจการ หรือเป็ นผูเ้ ช่าทรัพย์สินจากกองทรัสต์ได้
2.3

ความเสี่ยงทีผ่ ู้เช่าไม่ต่อสัญญาเช่าเมื่อครบอายุสัญญาเช่า
การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 ของกองทรัสต์ในครัง้ นีเ้ ป็ นลักษณะของการให้เช่าแก่

ผูเ้ ช่าทรัพย์สินหลัก โดยการเข้าทาสัญญาเช่าทรัพย์สินเพื่อการดาเนินการกับไอเทลเป็ นระยะเวลา 3 ปี โดยที่ไอเทลให้คามั่น (ที่มี
ผลใช้บังคับและเพิกถอนไม่ได้) แก่กองทรัสต์ในการต่ออายุสัญญาเช่า โดยกองทรัสต์มีสิทธิ (Option) ในการต่ออายุสัญญาเช่า
ออกไปโดยจะมีสิทธิต่ออายุออกไปได้ 9 คราว คราวละ 3 ปี รวมทัง้ กองทรัสต์จะมีสิทธิท่จี ะประเมินไอเทลในฐานะผูเ้ ช่าในทุก ๆ 3 ปี
อย่างไรก็ตาม สาหรับสัญญาเช่าระยะสัน้ ลักษณะนี ้ (ที่คู่สัญญามีการให้คามั่นในการต่ออายุสญ
ั ญา) อาจมี
ความเสี่ยงว่าแม้กองทรัสต์จะได้ใช้สิทธิต่ออายุสญ
ั ญาเช่าภายใต้เงื่อนไขที่กาหนดในสัญญาเช่าแล้ว แต่ไอเทลในฐานะผูเ้ ช่าอาจ
ปฏิเสธการต่อสัญญาเช่าดังกล่าวซึ่งถือเป็ นการผิดสัญญา อันเป็ นเหตุให้กองทรัสต์มีสิทธิเลิกสัญญา และ/หรือเรียกค่าเสียหายได้
ทัง้ นี ้ แม้จะไม่มีคาพิพากษาที่เป็ นบรรทัดฐาน (Precedent Case) สาหรับกรณีการบังคับตามคามั่นจะเช่าดังเช่นกรณีคามั่นจะให้
เช่า แต่คามั่นจะเช่าน่าจะมีได้เช่นเดียวกับคามั่นจะให้เช่า เนื่องจากเป็ นไปตามหลักเสรีภาพในการทาสัญญาซึ่งไม่มีขอ้ กาหนดของ
กฎหมายห้ามไว้แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็ นสัญญาเช่าระยะสัน้ หรือเป็ นสัญญาระยะยาว อาจมีการปฏิบตั ิผิดสัญญา
หรืออาจมีเกิดเหตุการณ์อื่นใดอันเป็ นเหตุให้กองทรัสต์มีสิทธิเลิกสัญญาได้
ดังนัน้ นอกเหนือจากคามั่นภายใต้สญ
ั ญาเช่าทรัพย์สินเพื่อการดาเนินการแล้ว กองทรัสต์ได้จดั ให้ไอเทลเข้าทา
สัญญาตกลงกระทาการ (การจัดหาประโยชน์ของกองทรัสต์) โดยไอเทลตกลงและให้คารับรองแก่กองทรัสต์ว่าไอเทลจะเป็ นผูเ้ ช่า
ในทรัพย์สินที่ซือ้ ขายตลอดระยะเวลา 30 ปี นับจากวันที่กองทรัสต์รบั โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ซือ้ ขาย โดยให้สิทธิแก่กองทรัสต์
แต่เพียงผูเ้ ดียวในการพิจารณาคุณสมบัติการเป็ นผู้เช่าของไอเทลภายใต้สัญญาเช่าตลอดระยะเวลา 30 ปี ซึ่งหากไอเทลฝ่ าฝื น
หรือไม่ปฏิบตั ิตามข้อตกลงดังกล่าวกองทรัสต์สามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากข้อตกลงเพิ่มเติมตามสัญญาตกลงกระทาการ เพื่อ
เรียกร้องค่าเสียหายจากการผิดหน้าที่ในการเช่าตลอดระยะเวลา 30 ปี ได้เช่นกัน
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แม้กองทรัสต์มีสิทธิท่จี ะบอกเลิกสัญญา และ/หรือ เรียกค่าเสียหาย ตลอดจนเรียกค่าขาดประโยชน์ใด ๆ ก็ตาม
แต่เหตุผิดสัญญาของไอเทลดังกล่าวอาจทาให้กองทรัสต์ไม่ได้รบั ผลประโยชน์หรือไม่สามารถบังคับให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของ
สัญ ญาเช่าทรัพ ย์สินเพื่ อการด าเนิน การ หรือ สัญ ญาตกลงกระทาการ (การจัดหาประโยชน์ข องกองทรัสต์) ดังกล่าวได้ เช่ น
ไม่สามารถบังคับ ให้ไอเทลต่ออายุสัญญาเช่าตามข้อกาหนดของสัญญา หรือ ไอเทลอาจไม่ชาระค่าเสียหาย และ/หรือ ค่าขาด
ประโยชน์ตามที่กองทรัสต์เรียกร้อง ดังนัน้ กองทรัสต์จึงอาจต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยการใช้สิทธิฟ้องร้องต่อศาล ซึ่งการ
ดาเนินการดังกล่า วไม่สามารถคาดการณ์ได้ถึงระยะเวลาในการดาเนินการจนกว่าจะเสร็จสิน้ กระบวนการ และจานวนเงินที่
กองทรัสต์จะได้รบั ชดเชยและเยียวยาต่อความเสียหายต่าง ๆ อีกทัง้ ผลแห่งคดียงั ขึน้ อยู่กบั คาพิพากษาของศาล และถึงแม้ศาลจะมี
คาพิ พ ากษาให้ก องทรัสต์ช นะคดี กองทรัสต์อาจประสบความยุ่งยากในการบังคับ ให้เป็ น ไปตามค าพิ พ ากษาของศาล เช่ น
กองทรัสต์อาจได้รบั ค่าขาดประโยชน์จากการไม่ต่ออายุระยะเวลาการเช่าน้อยกว่าค่าเสียหายที่ระบุไว้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี ้
หากกองทรัสต์ ไม่สามารถต่ออายุสญ
ั ญาเช่า และเรียกค่าเสียหายจากไอเทลได้หรือเรียกได้ไม่เต็มจานวน ผูจ้ ัดการกองทรัสต์อาจ
ต้องหาผูเ้ ช่าทรัพย์สินหลักรายใหม่มาทดแทน ซึ่งอาจมีความล่าช้าหรือหามาทดแทนไม่ได้ ทาให้กองทรัสต์สญ
ู เสียโอกาสในการ
สร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง และส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดและผลการดาเนินงานของกองทรัสต์อนั อาจทาให้ผถู้ ือหน่วยทรัสต์ของ
กองทรัสต์มีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รบั ผลตอบแทนตามจานวนหรือภายในระยะเวลาที่คาดการณ์ไว้
2.4

ความเสี่ยงจากการที่ผู้เช่าดาเนินงานไม่ได้รับ หรือไม่สามารถต่ออายุใบอนุ ญาต หรือไม่ได้รับการ
อนุมัติทจี่ าเป็ นเพื่อใช้ในการดาเนินธุรกิจ
ไอเทลจะต้องได้รบั ใบอนุญาตและการอนุมตั ิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) โดยการดาเนินธุรกิจในปั จจุบนั นัน้ ไอเทลได้รบั ใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบที่สาม ซึ่งจะสิน้ อายุในวันที่ 7 พฤษภาคม 2570 และใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง ซึ่งจะสิน้
อายุในวันที่ 21 กันยายน 2568 โดยใบอนุญ าตดังกล่าวจะสามารถต่ออายุออกไปได้ เมื่อได้ดาเนินการตามเงื่อนไขที่ กสทช.
กาหนด และในการดารงไว้ซ่ึงใบอนุญาตดังกล่าว ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตจะต้องปฏิบตั ิตามข้อกาหนดและเงื่อนไขบางประการตามที่
กสทช. กาหนด
ทัง้ นี ้ ในระหว่างอายุของสัญญาเช่าทรัพย์สินเพื่อการดาเนินการนัน้ กองทรัสต์ไม่สามารถรับรองได้ว่าไอเทลจะ
สามารถดารงไว้หรือต่ออายุใบอนุญาตดังกล่ าวได้ นอกจากนี ้ หาก กสทช. มีการออกกฎเกณฑ์หรือระเบียบใหม่ หรือมีแนวการ
ตีความกฎหมายที่ แตกต่างไปจากเดิม หรื อในกรณี ท่ี กสทช. ปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือเงื่อนไขต่าง ๆ เกี่ ยวกับการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมจากไอเทล กองทรัสต์ไม่สามารถรับรองได้ว่าไอเทลจะสามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขใหม่หรือแนวการตีความดังกล่าวได้
หรือไม่ หากมีการฝ่ าฝื นเงื่อนไขใบอนุญาตบางกรณีท่ีไม่ได้รบั การแก้ไข และหาก กสทช. เห็นว่าเป็ นการฝ่ าฝื นกรณีรา้ ยแรง กสทช.
อาจพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตได้ ซึ่งเหตุดงั กล่าวข้างต้นอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถในการ
ดาเนินงานของไอเทลและการชาระเงินค่าเช่าของไอเทลให้แก่กองทรัสต์ตามสัญญาเช่าทรัพย์สินเพื่อการดาเนินการ หรือหาก
ไอเทลถูกเพิกถอนหรือไม่สามารถต่ออายุใบอนุญ าตได้ หรือ ในกรณี ท่ีมีการออกกฎเกณฑ์ใ หม่ ท่ีทาให้กองทรัสต์มีหน้าที่ตอ้ ง
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ด าเนิ น การขอรับ ใบอนุญ าตดัง กล่ า ว และกองทรัสต์ไม่ สามารถขอรับ ใบอนุญ าตดังกล่ าวได้ หรือ กองทรัสต์อ ยู่ระหว่ างการ
ดาเนินการขออนุญาตไอเทลและ/หรือ กองทรัสต์ (แล้วแต่กรณี) อาจไม่สามารถดาเนินกิจการชั่วคราว หรือต่อไปได้ ซึ่งการดังกล่าว
อาจส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อรายได้ของกองทรัสต์ และความสามารถของกองทรัสต์ ในการจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผถู้ ือ
หน่วยทรัสต์ จนถึงอาจต้องเลิกกองทรัสต์
อย่างไรก็ตาม ภายใต้สญ
ั ญาเช่าทรัพย์สินเพื่อการดาเนินการได้กาหนดเงื่ อนไขให้ไอเทลตกลงที่จะปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย ข้อตกลง และเงื่อนไขของใบอนุญาตที่ใช้บงั คับกับการประกอบกิจการของไอเทลซึ่งรวมถึงการจัดให้ได้มาและดารงคงไว้
ซึ่งใบอนุญาตจาก กสทช. โดยไอเทลตกลงรับผิดชอบชดใช้ความเสียหายใด ๆ ซึ่งกองทรัสต์ได้รบั เนื่องจากการทาผิดข้อตกลง หรือ
ข้อสัญญา หรือการผิดคารับรองใดของไอเทลภายใต้สญ
ั ญาข้อตกลงดาเนินการโครงการ INTERLINK DATA CENTER ดังกล่าว
นอกจากนี ้ ข้อสัญญาภายใต้สญ
ั ญาตกลงกระทาการระหว่างกองทรัสต์และไอเทลได้กาหนดให้ไอเทลมีหน้าที่ตอ้ งดาเนินการหรือ
ช่วยประสานงานในการดาเนินการ ในกรณีท่มี ีการออกกฎเกณฑ์หรือระเบียบใหม่ หรือมีแนวการตีความกฎหมายที่แตกต่างไปจาก
เดิม โดยไอเทลตกลงจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการดาเนินการที่เกี่ยวข้อง
3.
ชี้แจงข้อสั งเกตและข้อ สอบถามเกี่ ยวกับ การลงทุ นในทรั พย์สิน เพิ่ ม เติม ครั้งที่ 1 และการกู้ยื มและการให้
หลักประกันของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เคทีบีเอสที มิกซ์ (KTBSTMR)
ประเด็นที่ 1 รูปแบบของสัญญาเช่าดาเนินงานระยะสั้นระหว่างกองทรัสต์และผู้เช่าทรัพย์สิน
ทางผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ได้พิจารณารู ปแบบโครงสร้างการจัดหาประโยชน์แล้วเห็นว่ารูปแบบดังกล่าวไม่มีประเด็นทาง
กฎหมายในเรื่องการจดทะเบียนการเช่า เนื่องจากเป็ นวิธีการที่กาหนดให้ผูเ้ ช่าให้คามั่นแต่ฝ่ายเดียวในการเสนอเช่าทรัพย์สิน
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าทรัพย์สินเพื่อการดาเนินการเป็ นระยะเวลา 3 ปี พร้อมคามั่นในการต่ออายุ 9 คราว คราวละ 3 ปี (รวมเป็ น 30 ปี )
ซึ่งคามั่นดังกล่าวมีผลผูกพันผูเ้ ช่า โดยกองทรัสต์มีสิทธิท่จี ะเรียกให้ผเู้ ช่าต่อสัญญาเช่าได้ตามคามั่นจากฝั่ งผูเ้ ช่า (ที่เพิกถอนไม่ได้)
ซึ่งจะเป็ นการใช้สิทธิพิจารณาในการต่ออายุเป็ นคราว ๆ ไปได้ รูปแบบดังกล่าวเป็ นการเปิ ดโอกาสให้กองทรัสต์พิจารณาถึงการต่อ
อายุหรือไม่ต่ออายุสญ
ั ญาเช่าและเปลี่ยนผูเ้ ช่าได้หากผูเ้ ช่าได้มีการดาเนินการที่ปฏิบตั ิผิดสัญญา นอกจากนี ้ รูปแบบดังกล่าวเป็ น
รูปแบบที่กองทรัสต์ หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ อื่น ๆ มีการดาเนินการให้ เช่าทรัพย์สินในลักษณะการใช้สิทธิในการต่ออายุ
รูปแบบนีเ้ ช่นเดียวกัน
สาหรับแนวทางหรือมาตรการป้องกันความเสี่ยงในเรื่องการไม่ต่ออายุสญ
ั ญาเช่าของผูเ้ ช่าทรัพย์สินนัน้ นอกจากความ
รับผิดของผูเ้ ช่าตามคามั่นในสัญญาเช่าแล้ว กองทรัสต์และผูเ้ ช่าได้มีการตกลงจัดทาสัญญาตกลงกระทาการแยกต่างหากจาก
สัญญาเช่าเพิ่มเติม โดยผูเ้ ช่าได้มีขอ้ ตกลงว่าจะเช่าทรัพย์สินไปจนครบกาหนดระยะเวลา 30 ปี ซึ่งหากมีการผิดสัญญาทางผูเ้ ช่าก็
จะต้องรับผิดต่อกองทรัสต์ตามสัญญาฉบับ นัน้ ด้วย อีกทัง้ ยังได้มีความเห็นจากที่ปรึกษากฎหมายของกองทรัสต์ตามรายละเอียด
ด้านล่างมาเพื่อโปรดพิจารณาการเปรียบเทียบรูปแบบของสัญญาเช่าดาเนินงานระหว่าง (1) สัญญาเช่าดาเนินงานระยะเวลา 3 ปี
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โดยกองทรัสต์สามารถใช้สิทธิตอ่ อายุสญ
ั ญาเช่าได้อีก 9 คราว คราวละ 3 ปี กับ (2) สัญญาเช่าดาเนินงานระยะยาวอายุ 30 ปี และ
จดทะเบียนการเช่า ณ สานักงานฯ ที่ดิน ดังนี ้
รูปแบบสัญญา

ข้อดี

ความเสี่ยง/ข้อเสีย

สั ญ ญาเช่ า มี ก าหนดเวลา 30 ปี และ 1.

การบั ง คั บ ตามสั ญ ญาเช่ า ตาม 1. สัญ ญาขาดความยื ด หยุ่น ในทาง

จดทะเบียนการเช่า ณ สานักงานฯ ที่ดิน

ระยะเวลา 30 ปี มี ค วามชั ด เจน

ป ฏิ บั ติ เช่ น ใน ก รณี ที่ ไอ เท ล

และตรงตามเจตนาของคู่สญ
ั ญาที่

ผิดสัญญา และกองทรัสต์ตอ้ งการ

จะเช่า

ที่จะเปลี่ยนตัวผูเ้ ช่า การเปลี่ยนตัว

การบังคับ ตามสัญ ญาเช่ าเป็ นไป

ผู้เช่ าจะไม่ สามารถท าได้โดยง่า ย

โดยง่ า ย คื อ ในกรณี ท่ี มี ก ารผิ ด

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

สัญญา การฟ้องบังคับตามสัญญา

ดาเนินการจดทะเบียนเช่าสาหรับ

เช่า หรือการเรีย กร้องค่าเสียหาย

สัญญาเช่ากับผูเ้ ช่ารายใหม่จนกว่า

กองทรัสต์สามารถอ้างถึงสัญ ญา

จะมีการจดทะเบียนยกเลิกการเช่า

เช่าที่มีระยะเวลา 30 ปี เป็ นตัวตัง้

กับไอเทลก่อน (ในระหว่างการฟ้อง

ต้นในการฟ้องเรียกร้องได้โดยตรง

เพื่ อขอจดทะเบียนยกเลิ กการเช่า

2.

กองทรัสต์อาจทาได้เพียงนาทรัพย์
ออกให้ เ ช่ า โดยไม่ จ ดทะเบี ย น
เท่านั้น ซึ่งผูเ้ ช่ารายใหม่อาจจะไม่
ยอมเช่ า ตราบใดที่ ยังไม่ มี ก ารจด
ทะเบียนยกเลิกการเช่าเดิมให้แล้ว
เสร็จ)
2. มีค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน
(ร้ อ ย ล ะ 1 ข อ ง ค่ า เช่ า ต ล อ ด
ระยะเวลาการเช่า)
สั ญ ญาเช่ า มี ก าหนดเวลา 3 ปี และมี 1. สัญญาเช่ามีความยืดหยุ่นมากกว่า 1. การต่ออายุสญ
ั ญาเช่าแบบมีคามั่น
ค ามั่ น ว่ า จะเช่ า ฝ่ ายเดี ย วจากไอเทล

เนื่ อ งจาก กองทรัส ต์ มี สิ ท ธิ ท่ี จ ะ

จะต้อ งมี ก ารใช้สิ ท ธิ ก ารต่ อ อายุ

ประกอบข้อ ตกลงเพิ่ ม เติ ม ในสั ญ ญา

ประเมินผูเ้ ช่าใหม่ในทุก ๆ 3 ปี และ

สัญ ญาโดยกองทรัส ต์ (ไม่ ใช่ ก าร

ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

มี โอกาสในการหาข้อ เสนอจากผู้

ต่ อ โดยทั น ที ) ทั้ ง นี ้ ได้ก าหนดให้

ข้อกาหนดภายใต้สญ
ั ญาเช่า

เช่ารายใหม่ท่ดี ีกว่าได้ตลอดเวลา

ไอเทลมีหน้าที่แจ้งเตือนการใช้สิทธิ

ไปยังกองทรัสต์ถึง 2 ครัง้
• กาหนดให้ไอเทลมี หน้าที่ เพิ่ ม เติ ม 2. ในกรณี ท่ีไอเทลผิดสัญญาไม่ยอม
ต่ อ อายุ สัญ ญาเช่ า นอกจากการ 2. การต่ออายุสญ
ั ญาเช่าแบบมีคามั่น
จากสัญญาเช่าธรรมดา เพื่อให้เป็ น
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รูปแบบสัญญา

ข้อดี

ความเสี่ยง/ข้อเสีย

สัญ ญาเช่าต่างตอบแทนพิเศษยิ่ง

ฟ้ อ งบั ง คั บ ตามสั ญ ญาเช่ า และ

อาจมีความเสี่ยงและภาระในการ

กว่าสัญญาเช่าธรรมดา

เรีย กร้อ งค่ า เสี ย หายตามสัญ ญา

พิ สู จ น์ เ จตนาของคู่ สั ญ ญ าว่ า

เช่ า (ซึ่ง ภาระในการพิ สูจ น์ค วาม

เจตนาให้มี เงื่อนไขในการต่อ อายุ

• ก่อนที่จะสิน้ สุดระยะเวลาการเช่า

เสียหายของกองทรัสต์นนั้ อาจยาก

แต่ ไม่ เ ป็ นการหลี ก เลี่ ย งการจด

ในแต่ละช่วง (ก่อนครบเวลา 3 ปี )

กว่ า สั ญ ญ าเช่ า มี ก าหนด 30 ปี

ทะเบียน ซึ่งหากไม่สามารถพิสูจน์

และก่ อ นสิ น้ สุด ระยะเวลาการใช้

และจดทะเบี ย น ณ ส านั ก งาน

หรือนาเสนอเพื่อไม่ให้เป็ น ที่สงสัย

สิ ท ธิ ต ามค ามั่ น (1 ปี นั บ จากวั น

ที่ดิน) กองทรัสต์สามารถเรียกร้อง

ต่อศาลได้ อาจทาให้ศาลตีความว่า

สิ น้ สุด ระยะเวลาการเช่ า ) ไอเทล

ค่ าเสี ย หายจากข้อ ตกลงเพิ่ ม เติ ม

คู่ สั ญ ญาจงใจหลี ก เลี่ ย งการจด

มี ห น้าที่ ท่ี จ ะต้อ งแจ้งเตื อ นการใช้

ตามสัญญาตกลงกระทาการ เพื่อ

ทะเบี ย น ในกรณี ท่ี เกิ ด ข้อ พิ พ าท

สิทธิไปยังกองทรัสต์

เรี ย กร้อ งค่ า เสี ย หายจากการผิ ด

สัญญาเช่าอาจบังคับได้เพียง 3 ปี

หน้าที่ในการเช่าตลอดระยะเวลา

เท่านั้น และระยะเวลาที่เหลือเป็ น

30 ปี ได้เช่นกัน

สัญ ญาเช่าไม่มีกาหนดระยะเวลา

ข้ อ ก า ห น ด ภ า ย ใต้ สั ญ ญ า ต ก ล ง

กระท าการ (การจั ด หาประโยชน์ ข อง 3. การก าหน ด หน้ า ที่ ขอ งไอ เท ล
เพิ่ ม เติม ให้มี ลักษณะของสัญ ญา
กองทรัสต์)

ทั้ง นี ้ ได้ก าหนดให้ไอเทลมี ห น้า ที่

• ไอเทลตกลงจะเป็ นผู้ เ ช่ า ตลอด

เช่าต่างตอบแทนพิเศษฯ อาจช่วย

และได้มีการกาหนดเบีย้ ปรับ จาก

ระยะเวลา 30 ปี (โดยมี ต ารางเบี ้ย

ลดความเสี่ย งในกรณี สัญ ญาเช่ า

การไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญ าของ

ป รั บ ก าหนดไว้ ชั ด เจนจากการ

ถู ก ตี ค วามว่ า เป็ นสั ญ ญาเช่ า ที่ มี

ไอเทลไว้ชัดเจนแยกต่างหากจาก

ไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาของไอเทลเพื่อ

ก าหนดระยะเวลาเกิ น กว่ า 3 ปี

สัญญาเช่า

เป็ นการเยียวยาความเสียหายให้แก่

ศาลอาจนาข้อสัญ ญาดังกล่ าวมา 3. แม้ว่ า จะมี ก ารก าหนดหน้า ที่ ข อง

กองทรัสต์)

ใช้ในการพิ จ ารณาว่าเป็ น สัญ ญา

ไอเทลเพิ่ ม เติ ม ให้ มี ลั ก ษณะของ

ต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าสัญญา

สัญญาเช่าต่างตอบแทนพิเศษฯ แต่

เช่ า ธรรมดาไม่ อ ยู่ ใ นบั ง คั บ ของ

จากแนวค าพิ พ ากษาศาลฎี ก าที่

มาตรา 538 ที่ จะต้องทาหลักฐาน

ผ่ า นมา ศาลจะตี ค วามให้ เ ป็ น

การเช่าเป็ นหนังสือและจดทะเบียน

สัญ ญาเช่ า ต่ า งตอบแทนพิ เศษฯ

ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

เพื่อคุม้ ครองฝ่ ายผูเ้ ช่าซึ่งมี การจ่าย

ภายใต้สั ญ ญาตกลงกระท าการ

4. ไม่ตอ้ งเสียค่าธรรมเนียมในการจด

ค่าต่างตอบแทนพิเศษแล้วเท่านั้น

ทะเบี ย น (ร้อ ยละ 1 ของค่ า เช่ า

กรณี จึ ง ยั ง มี ค วามเสี่ ย งในการ

ตลอดระยะเวลาการเช่า)

ตีความของศาลว่า ในกรณี ท่ี มีข้อ
พิพาทเนื่องจากไอเทลซึ่งเป็ นผูเ้ ช่า
ผิ ด สั ญ ญาไม่ ย อมต่ อ สั ญ ญาเช่ า
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รูปแบบสัญญา

ข้อดี

ความเสี่ยง/ข้อเสีย
ศาลอาจจะไม่ตีความเพื่อให้ผู้เช่า
ซึ่งเป็ นผูเ้ สียค่าต่างตอบแทนพิเศษ
แล้วต้องกลับมาผูกพันต่อไป ทั้งนี ้
ได้กาหนดให้ไอเทลมีหน้าที่ภายใต้
สัญ ญาตกลงกระท าการและได้มี
การก าหนดเบี ้ย ปรับ จากการไม่
ปฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญาของไอเทลไว้
ชัดเจนแยกต่างหากจากสัญญาเช่า

ในด้านของการเรียกร้องค่าเสียหายหากมีการผิดสัญญาโดยผูเ้ ช่า ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงสิทธิเรียกร้องของผูใ้ ห้เช่า ทัง้ กรณี
การจดทะเบียนสิทธิการเช่าและไม่ได้จดทะเบียนสิทธิการเช่านัน้ ภาระการพิสจู น์ต่อศาลจะเป็ นหน้าที่ผใู้ ห้เช่า โดยในกรณีการจด
ทะเบียนการเช่าผูใ้ ห้เช่าอาจจะมีการกล่าวอ้างถึงความเสียหายตลอดอายุสญ
ั ญาเช่าที่จดทะเบียนได้ง่ายกว่าสัญญาเช่าที่ไม่ได้จด
ทะเบียนการเช่า แต่อย่างไรก็ดี ค่าชดเชยความเสียหายที่ผใู้ ห้เช่ามีโอกาสจะได้รบั จะขึน้ อยู่กับดุลยพินิจของศาลที่จะพิจารณาถึง
ความเหมาะสมต่อไป
อย่างไรก็ดี ในส่วนกรณีท่ีกองทรัสต์ได้พิจารณามีการกาหนดถึงค่าเสียหายในการผิ ดสัญญาเช่าของผูเ้ ช่าไว้ในสัญญา
ตกลงกระทาการ โดยมีการกาหนดค่าเสียหายไว้เป็ นจานวนเงินค่าเช่าของระยะเวลาการเช่าที่เหลือจนครบกาหนด 30 ปี คู่สญ
ั ญา
มีความตัง้ ใจให้ภาระการพิสจู น์ความเสียหายต่อศาลของกองทรัสต์มีความชัดเจนมากยิ่งขึน้
ประเด็นที่ 2 การพึ่งพิงรายได้ค่าเช่าจากผู้เช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์เพียงรายเดียว
กองทรัสต์ได้ตกลงให้ผูเ้ ช่าทรัพย์สินซึ่งเป็ นเจ้าของทรัพย์สินในปั จจุบนั และเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมี
ประสบการณ์และความรู ค้ วามช านาญในธุรกิจเข้ามาเป็ น ผู้เช่าทรัพย์สิน โดยมี การกาหนดค่าเช่าคงที่แ ละแน่ นอนไว้ต ลอด
ระยะเวลาการเช่า 3 ปี พร้อมคามั่นในการต่ออายุ 9 คราว คราวละ 3 ปี (รวมเป็ น 30 ปี ) โดยค่าเช่าที่กองทรัสต์จะได้รบั มีการ
พิจารณาจากข้อมูลผลประกอบการในอดีตแสดงผลประกอบการของบริษัทผู้เช่าทรัพย์สินย้อนหลัง 3 ปี ตัง้ แต่ปี 2561 – 2563
รวมถึงข้อมูลในไตรมาส 3 ปี 2564 ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงว่าผูเ้ ช่ามีผลการดาเนินงานที่สงู กว่าจานวนค่าเช่าที่ระบุในประมาณการที่
จะต้องชาระให้แก่กองทรัสต์ จึงแสดงให้เห็นว่าผูเ้ ช่าจะมีศกั ยภาพในการบริหารจัดการทรัพย์สินและจะดาเนินการตามเงื่อนไขของ
สัญญาเช่าได้
ในกรณีท่เี กิดการผิดสัญญาและจะต้องหาผูเ้ ช่ารายใหม่ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์พิจารณาเห็นว่าหากเกิดเหตุการณ์ท่ไี ม่มีการ
ต่ออายุการเช่าหรือเกิดเหตุผิดสัญญาอื่นจากผูเ้ ช่าทรัพย์สินเดิมแล้ว การพิจารณาจัดหาผูเ้ ช่ารายใหม่ยงั มีความเป็ นไปได้เนื่องจาก
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1.

สภาพทรัพย์สินที่ให้เช่าในส่วนของอาคาร โครงสร้า งและงานระบบ มีการรองรับการประกอบธุรกิจในลักษณะ
เช่นเดิมไว้แล้ว

2.

ในส่วนของสังหาริมทรัพย์ได้มีขอ้ ตกลงไว้ในสัญญาเช่าทรัพย์สินหากปรากฏว่ าการสิน้ สุดสัญญาเช่าเกิดจาก
ความผิดของผูเ้ ช่า กองทรัสต์มีสิทธิริบทรัพย์สินของผูเ้ ช่าที่ได้จดั หามาระหว่างการเช่ามาเป็ น ของกองทรัสต์ได้
ทันที ซึ่งก็จะส่งผลให้สภาพทรัพย์สินมีความพร้อมในการจัดหาประโยชน์ต่อไปได้

การจัดหาผูเ้ ช่าใหม่นนั้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะดาเนินการจัดหาผูเ้ ช่าโดยเปิ ดเผย ให้สิทธิแก่ผสู้ นใจโดยเท่าเทียมกันเพื่อเปิ ด
โอกาสให้กองทรัสต์ได้ผเู้ ช่าที่มีเงื่อนไขที่ดีท่ีสดุ ได้ หรือดาเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์สงู สุดของกองทรัสต์ โดยในระหว่างการจัดหา
ผูเ้ ช่ารายใหม่ กองทรัสต์มีสิทธิ์ดาเนินการดังนี ้
1.

ยึดเงินประกันการเช่าดังกล่าวตามเงื่อนไขที่กาหนดในสัญญาเช่าทรัพย์สินเพื่อการดาเนินการ

2.

มีสิทธิเลิกสัญญาตกลงกระทาการ (การจัดหาประโยชน์ของกองทรัสต์) โดยบอกกล่าวให้แก่ผเู้ ช่าทราบเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร หรือฟ้องร้องให้ปฏิบตั ิ ตามสัญญา และ/หรือเรียกค่าเสียหายจากผูเ้ ช่า ตามรายละเอียดที่ระบุใน
สัญญาตกลงกระทาการ (การจัดหาประโยชน์ของกองทรัสต์)

3.

เรียกค่าเสียหายอื่น ๆ (ถ้ามี) เพื่อมาชดเชยให้กบั กองทรัสต์ดว้ ย

ประเด็นที่ 3 การประกอบกิจการโครงการดาต้า เซ็นเตอร์ต้องดารงไว้ซึ่งใบอนุญาตจาก กสทช.
กองทรัสต์วางโครงสร้างการป้องกันความเสี่ยงโดยกาหนดเงื่อนไขให้ผูเ้ ช่าตกลงที่จะปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อตกลง และ
เงื่อนไขของใบอนุญาตที่ใช้บงั คับกับการประกอบกิจการของผูเ้ ช่าซึ่งรวมถึงการจัดให้ได้มาและดารงคงไว้ซ่งึ ใบอนุญาตจาก กสทช.
โดยผูเ้ ช่าตกลงรับผิดชอบชดใช้ความเสียหายใด ๆ ซึ่งกองทรัสต์ได้รบั เนื่องจากการทาผิดข้อตกลง หรือข้อสัญญา หรือการผิดคา
รับรองใดของผูเ้ ช่าภายใต้สัญญาที่ มีขอ้ ตกลงดาเนินการโครงการ INTERLINK DATA CENTER ดังกล่าว นอกจากนี ้ ข้อสัญญา
ภายใต้สญ
ั ญาตกลงกระทาการ กาหนดให้ผเู้ ช่ามีหน้าที่ตอ้ งดาเนินการหรือช่ว ยประสานงานในการดาเนินการ ในกรณีท่มี ีการออก
กฎเกณฑ์หรือระเบียบใหม่ หรือมีแนวการตีความกฎหมายที่แตกต่างไปจากเดิม โดยผู้เช่าตกลงจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าธรรมเนียม
และค่าใช้จ่ายในการดาเนินการที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี ้ กองทรัสต์ได้มีการกาหนดให้มีผู้ตรวจสอบทางวิศวกรรมและการดาเนินงานของทรัพย์สินที่เช่าเป็ นประจาทุกปี
รวมทั้งการเข้าสุ่มตรวจการดาเนินงานของผูเ้ ช่าจะทาให้กองทรัสต์มีโอกาสเห็น แนวโน้มในการประกอบธุรกิจ หรือโอกาสในการ
กระทาความผิดตามใบอนุญาต ซึ่งจะสามารถเข้าวางแผนหรือแก้ไขปั ญหาได้อย่างรวดเร็วเพื่อเป็ นการลดความเสี่ยงในการไม่ได้
ต่ออายุของใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องได้
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ประเด็นที่ 4 ความสมเหตุสมผลของการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
เปรียบเทียบราคาเข้าลงทุนที่ได้รบั จากวิธีคิดลดจากรายได้ (Income Approach ) กับวิธีราคาต้นทุนทดแทนสุทธิ (Cost
Approach) ของผูป้ ระเมินราคาอิสระดังนี ้

ประเภท
ทรัพย์สิน

ลักษณะการ
ลงทุน

มูลค่าทีจ่ ะลงทุน
ของทรัพย์สิน
ทีจ่ ะลงทุน
เพิ่มเติม
ครั้งที่ 1

ข้อมูล
(Data Center)

วิธีการประเมิน

วิธีคิดลดจากรายได้

ศูนย์รบั ฝาก
กรรมสิทธิ์

750,000,000 บาท

ราคาประเมินของทรัพย์สนิ
โดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระ
บริษัท อเมริกนั
แอ๊พเพรซัล
บริษัท ซี.ไอ.ที.
(ประเทศไทย) แอพเพรซัล จากัด
จากัด

(Income Approach )
วิธีราคาต้นทุนทดแทน
สุทธิ (Cost Approach)

760,000,000 บาท

697,400,000 บาท

124,000,000 บาท

154,800,000 บาท

หมายเหตุ:
(1) ราคาประเมินของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 คานวณตามวิธีคิดลดจากรายได้ (Income Approach) มูลค่าทรัพย์สิน
ตามโครงสร้างการจัดหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ ซึ่งจัดทาโดย บริษัท อเมริกนั แอ๊พเพรซัล (ประเทศไทย) จากัด ณ วันที่ 10
มกราคม 2565 และ บริษัท ซี.ไอ.ที.แอพเพรซัล จากัด ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2564
(2) คานวณจากผลรวมของมูลค่าราคาประเมินต่าสุดของทรัพย์สินแต่ละรายการที่จดั ทาโดยผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ผู้จัดการกองทรัสต์มี ค วามเห็ นว่าวิธีป ระเมิน มูลค่าด้วยวิธีราคาต้นทุน ทดแทนสุท ธิ (Cost Approach) ไม่เหมาะสม
เนื่องจากไม่ได้คานึงถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงิน สดในอนาคตของทรัพย์สิน และมีความเห็นว่าวิธีคิดลดจากรายได้
(Income Approach ) มีความเหมาะสม เนื่องจากคานึงถึงรายได้ในอนาคตของทรัพย์สินที่อา้ งอิงจากข้อมูลในอดีตและงบการเงิน
ของทางไอเทล โดยวิธีการหามูลค่าดังกล่าวเป็ นไปตามมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป
ประเด็นที่ 5 ที่ต้ังของทรัพย์สินที่อาจจะเป็ นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการของกองทรัสต์ในอนาคต หากกองทรัสต์
ต้องมาดูแลเอง
ในปั จ จุ บั น ที่ ดิ น ที่ จ ะลงทุ น ตั้ง อยู่ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในขอบเขตรั้ว และถู ก โอบล้อ มด้ว ยที่ ดิ น ของบริษั ท อิ น เตอร์ลิ ้ง ค์
คอมมิวนิเคชั่น จากัด (มหาชน) (“ไอลิง้ ค์”) อย่างไรก็ดี ขอให้พิจารณาเพิ่มเติมถึงตาแหน่งของที่ดินดังกล่าวว่าเป็ นที่ดินที่ติดถนน
สาธารณะ ซึ่งในอนาคตหากกองทรัสต์มีความจาเป็ นที่จะต้องขอเชื่อมทางกับถนนสาธารณะก็สามารถดาเนินการได้เพื่อเป็ น
ทางเข้าออกเพิ่มเติมจาก ทางเข้าออกตามภาระจายอมที่ได้รบั จากที่ดินของไอลิง้ ค์
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ในการปล่อยพืน้ ที่ให้แก่ผเู้ ช่ารายอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ในรูปแบบศูนย์รบั ฝากข้อมูล (Data Center) ผูจ้ ดั การกองทรัสต์เห็น
ว่าอุปสรรคในการบริหารยังคงมีอยูบ่ า้ งเพื่อให้ตอบสนองกับความต้องการของผูเ้ ช่ารายใหม่ตามแนวทางทั่วไปในการบริหารจัดการ
ทรัพย์สิน อย่างไรก็ดี เนื่องจากรูปแบบของทรัพย์สินทัง้ ในส่วนของอสังหาริมทรัพย์ โครงสร้าง งานระบบ รวมทัง้ สิทธิในการได้มาซึ่ง
สังหาริมทรัพย์ในทรัพย์สินของกองทรัสต์ จะช่วยให้ทรัพย์สินสามารถใช้ประกอบธุรกิจได้อย่างเดิม สาหรับ ในกรณี ท่ีจะนาออก
ให้แก่ผเู้ ช่าในรูปแบบอื่น ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ก็จะพิจารณาถึ งศักยภาพของทรัพย์สินทั้งในด้านจุดเด่นของอาคาร งานระบบ ทาเล
ที่ตงั้ ระบบขนส่งหรือสาธารณูปโภคใด ๆ ที่จะเอือ้ ต่อรูปแบบการประกอบธุรกิจอื่น ๆ ในขณะนัน้ ที่จะนามาใช้เพื่อหาโอกาสในการ
จัดหาประโยชน์ต่อไป และในกรณี การจาหน่ายทรัพย์สินออก ผูจ้ ัดการกองทรัสต์ได้พิจารณาทั้งในส่วนของทาเลที่ตงั้ รู ปแบบ
อาคาร งานระบบ และ ทรัพย์สิน ที่ใช้ดาเนินการทางธุรกิจอยู่ตลอดเวลา รวมทัง้ ได้มี การติดตามสภาวะตลาดอุตสาหกรรมในการ
ประกอบธุรกิจดังกล่าว หากมีแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประกอบธุรกิจ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะเข้าเจรจาหรือติดตาม
ความเห็นของผูเ้ ช่า (ซึ่งมีประสบการณ์และความรูค้ วามชานาญในธุรกิ จ) เพื่อวางแผนงานทางธุรกิจ เพื่อพิจารณาถึงการปรับปรุ ง
ทรัพย์สินให้สอดคล้องกับความต้องการของสภาวะตลาดในขณะนัน้ ได้
สาหรับแนวทางในการจัดการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติมนัน้ เนื่องจากกองทรัสต์ได้เข้าลงทุนในกรรมสิทธิ์บนพืน้ ที่ดินที่มี
ทางเข้าออกสู่ถนนสาธารณะ ที่มีขนาดเพียงพอต่อการประกอบธุรกิจของผูเ้ ช่าทัง้ รายปั จจุบนั และรายอื่นใดในอนาคตหากพบว่าจะ
มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการเช่าตามรูปแบบเดิม หรือรูปแบบใหม่ หรือการจาหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวออกไปนัน้ จะเป็ นประโยชน์
ที่ดีท่ีสดุ แก่กองทรัสต์และผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะเข้าเจรจากับผูเ้ ช่า (ในกรณีท่ีจาเป็ นหากจะมีการเปลี่ ยนแปลงการ
เช่าเป็ นรูปแบบใหม่ เนื่องจากผูเ้ ช่ามีคามั่นว่าจะเช่าทรัพ ย์สินต่อไปตามรูปแบบเดิมอยู่) และดาเนินการใด ๆ ที่จาเป็ นและสมควร
เพื่อให้การนาทรัพย์สินออกให้เช่าหาประโยชน์ในรูปแบบใหม่ หรือการจาหน่ายทรัพย์สิน สามารถดาเนินการได้โดยเร็วเพื่อลด
ความเสี่ยงที่จะกระทบต่อการจัดหาประโยชน์และการจาหน่ายออกไปของกองทรัสต์
ส าหรับ กรณี ท่ี ท รัพ ย์สิ น บางส่ ว นอยู่ ภ ายใต้บั ง คั บ แห่ ง ทรัพ ยสิ ท ธิ อัน ได้แ ก่ ภาระจ ายอมนั้ น ที่ ดิ น ที่ จ ะอยู่ ภ ายใต้
ภาระจ ายอมเป็ น ภาระที่ ไม่ ได้ก ระทบการหาประโยชน์ จ ากทรัพ ย์สิ น เนื่ อ งจากการตกอยู่ในบังคับ ภาระจ ายอมเพื่ อ ใช้เป็ น
ทางเข้าออก ทางเดิน ทางรถยนต์ ทางรถขนส่งขนาดใหญ่ ทางพาดผ่านสายไฟฟ้า รวมถึงการวางปั กเสาพาดสาย การวางทาง
ระบายนา้ ประปา โทรศัพท์ และระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ การใช้ประโยชน์บนสิทธิภาระจายอมดังกล่าวจึงสอดคล้องกับลักษณะ
การใช้งานโดยปกติของพืน้ ที่บริเวณนัน้ ๆ ซึ่งเป็ นลักษณะเฉพาะพิจารณาตามตาแหน่งที่ตงั้ การใช้ประโยชน์ในพืน้ ที่ท่เี ป็ นส่วนหนึ่ง
ของโครงการอื่น (และมีทงั้ สิทธิท่ไี ด้รบั และให้สิทธิในภาระจายอมระหว่างกัน) จึงพิจารณาแล้วว่าไม่กระทบต่อการดาเนินการจัดหา
ประโยชน์ของทรัพย์สินแต่อย่างใด อีกทัง้ คู่สญ
ั ญาที่เกี่ยวข้องยังได้ตกลงกันในเรื่องของค่าดูแลบารุงรักษาและค่าใช้จ่ายไว้เป็ นที่
ชัดเจนเรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี ้ ตามที่ทรัสตีได้ตงั้ ข้อสังเกตกรณี ท่ีหากไอเทลไม่ได้เป็ นผู้ เช่าภายใต้สัญ ญาเช่าดาเนินงานแล้วไม่ว่าด้วยเหตุใด
เงื่อนไขเกี่ยวกับการจดภาระจายอมข้างต้นจะต้องเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ อย่างไร ผูจ้ ัดการกองทรัสต์พิจารณาเห็นควรให้มีการ
แก้ไขเพิ่มเติมบันทึกข้อตกลงเรื่องภาระจายอมและสาธารณูปโภคส่วนกลาง (โครงการ INTERLINK DATA CENTER) ระหว่าง
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ไอลิง้ ค์และไอเทล โดยการกาหนดให้ไอลิง้ ค์และไอเทลทาการย้ายสาธารณูปโภคทัง้ หมดออกจากที่ดินภารยทรัพย์ระหว่างกันเมื่อ
สัญญาเช่าดาเนินงานสิน้ สุดลง และให้มีการตกลงเรื่องค่าใช้จ่ายดังนี ้
(1)

หากสัญญาสิน้ สุดลงโดยเกิดจากความผิดของไอเทล ไอเทลต้องรับผิดชอบชดใช้ค่ าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการ
ย้ายสาธารณูปโภคทัง้ หมดและการจดทะเบียนทัง้ หมดแต่เพียงผูเ้ ดียว

(2)

หากสัญ ญาสิ น้ สุด ลงโดยไม่ ได้เกิ ด จากความผิ ด ของไอเทล คู่สัญ ญา (ซึ่งเป็ น เจ้า ของกรรมสิ ท ธิ์ ท่ี ดิ น ณ
ขณะนัน้ ) ตกลงจะดาเนินการย้ายสาธารณูปโภคทัง้ หมดของตนออกจากพืน้ ที่ท่ีดินภารยทรัพย์ของคู่สญ
ั ญาอีก
ฝ่ ายหนึ่ง และต่างฝ่ ายต่างตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการย้ายสาธารณูปโภคทั้ งหมดและการจดทะเบียนใน
ส่วนของตน

นอกจากนี ้ คู่สัญ ญาจะด าเนิ น การจดยกเลิ กภาระจายอม ตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่ ระบุ ในร่างบัน ทึ ก ข้อ ตกลง
ภาระจายอม นับแต่วนั ที่สญ
ั ญาเช่าสิน้ สุดลง
ประเด็นที่ 6 การกู้ยืมเงินและให้หลักประกันเพื่อลงทุนซือ้ ทรัพย์สินเพิ่มเติมครั้งที่ 1 โดยใช้ทรัพย์สินทัง้ หมดทีม่ ีทงั้ หมด
เป็ นหลักประกัน
การกู้ยื ม เงิ น เพื่ อ ใช้ส าหรับ การลงทุ น ในทรัพ ย์สิ น ที่ ก องทรัส ต์จ ะลงทุ น เพิ่ ม เติ ม ครั้ง ที่ 1 นั้ น จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ โดยจะช่วยให้กองทรัสต์ มีโครงสร้างการบริหารเงินที่มีประสิทธิภาพมากขึน้ และมีตน้ ทุนในการ
ลงทุนที่ต่าลงเมื่อเทียบกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพียงอย่างเดียว ซึ่งส่งผลให้ผลตอบแทนในระยะยาวของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ดีขึน้
ทั้งนี ้ ผู้จัดการกองทรัสต์ได้คานึ งถึงการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่ องของกองทรัสต์ดว้ ย และจะดาเนินการให้กองทรัสต์
สารองเงินเพื่อชาระคืนเงินกู้ (เงินต้นและดอกเบีย้ ) ของกองทรัสต์ ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาจากระยะเวลาการชาระคืน
เงินกูแ้ ละสภาวะของตลาดเงินและตลาดทุนในช่วงเวลานั้น ๆ และคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เป็ นสาคัญ โดยอัตรา
ดอกเบีย้ ที่กองทรัสต์ ต้องชาระในการกูย้ ืมเงินที่ได้รับข้อเสนอจากธนาคารผูใ้ ห้กอู้ ยู่ในเกณฑ์ท่ีใกล้เคียงกับอัต ราการกูย้ ืมเงินของ
ลูกค้าชัน้ ดีท่ีธนาคารพาณิชย์ในประเทศส่วนใหญ่เสนอให้กับลูกค้า ของตนในอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกันและอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่
ใกล้เคียงกัน (เช่น ในเรื่องที่เกี่ยวกับสิทธิระหว่างเจ้าหนีแ้ ละผูถ้ ือหุน้ / ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ และปั จจัยความเสี่ยงอื่น ๆ) ซึ่งต่ากว่าต้นทุน
ทางการเงินในส่วนทุนของกองทรัสต์ และเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ และเนื่องจากการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม
ครัง้ ที่ 1 นัน้ ก่อให้เกิดโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนเพิ่มเติ มในอัตราที่เหมาะสมในระยะยาวให้แก่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จึงเห็นว่าการลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 โดยการใช้เงินกูน้ เี ้ ป็ นไปเพื่อประโยชน์ท่ดี ีท่สี ดุ
ของกองทรัสต์และผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
นอกจากนี ้ กองทรัสต์อาจดาเนินการโดยหาแหล่งเงินทุนใหม่ เช่น การออกหุน้ กู้ และ/หรือ การกูย้ ืมจากธนาคารพาณิชย์
และ/หรือ เครื่องมือทางการเงินอื่นใดที่อาจมีในอนาคต เพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้แก่กระแสเงินสดของกองทรัสต์ได้
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ผูจ้ ัดการกองทรัสต์จ ะพิจารณาถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึน้ เทียบกับประโยชน์ท่ีจะได้รั บจากการกูย้ ืมเงิน และแนวทางหรือ
มาตรการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ ได้ รวมทัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะมีมาตรการในการติดตามผลการดาเนินงานของกองทรัสต์
และปั จจัยภายนอกต่าง ๆ รวมถึงแนวโน้มอัตราดอกเบีย้ อย่ างสม่าเสมอ นอกจากนี ้ ผูจ้ ัดการกองทรัสต์อาจพิจารณาเจรจากับ
เจ้าหนี ้ เช่น การขอขยายระยะเวลาการชาระหนี ้ การขอผ่อนผันเงื่อนไขที่เป็ นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการกองทรัสต์ เป็ นต้น โดย
กองทรัสต์ จะดาเนินการดังกล่าวโดยคานึงถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องและประโยชน์สงู สุดของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เป็ นสาคัญ
ผูจ้ ัดการกองทรัสต์ได้คานึงถึงการบริ หารความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องของกองทรัสต์ และจะดาเนินการให้ กองทรัสต์
สารองเงินเพื่อชาระคืนเงินกู้ (เงินต้นและดอกเบีย้ ) ของกองทรัสต์ ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาจากระยะเวลาการชาระคืน
เงินกูแ้ ละสภาวะของตลาดเงินและตลาดทุนในช่วงเวลานั้น ๆ และคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ ือ หน่วยทรัสต์เป็ นสาคัญ โดยอัตรา
ดอกเบีย้ ที่กองทรัสต์ ต้องชาระในการกูย้ ืมเงินอยู่ในเกณฑ์ท่ีใกล้เคียงกับอัตราการกูย้ ืมเงิน ของลูกค้าชั้นดีท่ีธนาคารพาณิ ชย์ใน
ประเทศส่วนใหญ่ เสนอให้กับลูกค้าของตนในอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ใกล้เคียงกัน (เช่น ในเรื่องที่
เกี่ยวกับสิทธิระหว่างเจ้าหนีแ้ ละผูถ้ ือหุน้ / ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ และปั จจัยความเสี่ยงอื่น ๆ) ซึ่งต่ากว่าต้นทุนทางการเงินในส่วนทุนของ
กองทรัสต์ และเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ เนื่องจากการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 นัน้ ก่อให้เกิดโอกาสใน
การสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนเพิ่มเติมในอัตราที่เหมาะสมในระยะยาวให้แก่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์
ตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ และประกาศเกี่ยวข้องของสานักงาน ก.ล.ต. มีขอ้ กาหนดว่า สัดส่วนการกูย้ ืมเงินของกองทรัสต์
ต้องไม่เกินอัตราส่วนอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี ้ เว้นแต่การเกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการกูย้ ืมเงินเพิ่มเติม
1.

ร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ (ในกรณี ท่ีต่อมาภายหลั งจานวนเงินที่กูย้ ืมเกินอัตราส่วน
ดังกล่าว แต่การเกินอัตราส่วนนัน้ มิได้เกิดจากการกูย้ ืมเงินเพิ่มเติม ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะคงอัตราส่วนการกูย้ ืม
เงินไว้ต่อไปก็ได้ แต่จะกูย้ ืมเงินเพิ่มเติมอีกไม่ได้จนกว่าอัตราส่วนการกูย้ ืมเงินจะลดลงจนน้อยกว่าร้อยละ 35
ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์)

2.

ร้อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ ในกรณี ท่ีกองทรัสต์มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ ที่
สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ซึ่งเป็ นอันดับความน่าเชื่อถือครัง้ ล่าสุดที่ได้รบั การจัดอันดับโดยสถาบัน
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ไม่ เกิน 1 (หนึ่ง) ปี ก่อนวันกูย้ ืมเงิน
(ในกรณีท่ตี ่อมาภายหลังจานวนเงินที่กยู้ ืมเกินอัตราส่วนดังกล่าว แต่การเกินอัตราส่วนนัน้ มิได้เกิดจากการกูย้ ืม
เงินเพิ่มเติม ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะคงอัตราส่วนการกูย้ ืมเงินไว้ต่อไปก็ได้ แต่ จะกูย้ ืมเงินเพิ่มเติมอีกไม่ได้จนกว่า
อัตราส่วนการกูย้ ืมเงินจะลดลงจนน้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์)

โดยภายหลังการกูย้ ืมเงินดังกล่าว ภาระหนีเ้ งินกูข้ องกองทรัสต์จะมีจานวนประมาณร้อยละ 20.02 ของมูลค่าทรัพย์สิน
รวมของกองทรัสต์ (โดยมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 มีมลู ค่าเท่ากับประมาณ 3,747,091,815
บาท) ทัง้ นี ้ มูลค่าทรัพย์สินที่นาไปเป็ นหลักประกันเมื่อพิจารณาตามมูลค่าเงินลงทุนในวันลงทุนครัง้ แรกของกองทรัสต์ จะมีจานวน
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ประมาณ 2,540.32 ล้านบาท (รวม VAT) เนื่องจาก ไม่ได้นาสิทธิการเช่าช่วงที่ดนิ และสังหาริมทรัพย์ท่กี องทรัสต์เข้าลงทุนไปใช้เป็ น
หลักประกัน
ผูจ้ ัดการกองทรัสต์มีแนวทางดาเนิน การหรือบริหารความเสี่ยง โดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้มีการแจ้งไปยังคู่สัญญาของ
ทรัพย์สินทุกโครงการที่กองทรัสต์เข้าลงทุนแล้ว ซึ่งคู่สญ
ั ญาดังกล่าวรับทราบและยินยอมในการให้มีการจดหลักประกัน ทางธุรกิจ
สาหรับสิทธิการเช่าระหว่างกองทรัสต์กบั คู่สญ
ั ญาของทรัพย์สินทุกโครงการที่กองทรัสต์เข้าลงทุน
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4.

สรุ ปข้อมูลทรัพย์สินทีก่ องทรัสต์ลงทุนปั จจุบัน และทรัพย์สินทีก่ องทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1
ประเภท
อสังหาริมทรัพย์

พืน้ ทีท่ ดี่ นิ
รวมประมาณ
(ไร่-งาน-ตารางวา)

(ตารางเมตร)

คลังสินค้าและ
โรงงาน

30-1-35.4

40,385.67

โครงการเอสที บางบ่อ

คลังสินค้าและ
โรงงาน

41-1-94.3

37,656.00

โครงการเอสที
บางปะอิน

คลังสินค้าและ
โรงงาน

40-3-9.0

43,578.00

โครงการซัมเมอร์ฮบั

สานักงาน

1-1-31.0

5,147.36

โครงการซัมเมอร์ฮิลล์

ศูนย์การค้า
(คอมมูนิตีม้ อลล์)

2-1-98.0

5,138.45

ทรั พ ย์ สิ นที่ จะลงทุ น โครงการ INTERLINK
เพิ่มเติมครัง้ ที่ 1
DATA CENTER

ศูนย์รบั ฝากข้อมูล
(Data Center)

1-0-30.6

2,004.00

รวม

117-1-98.2

133,909.48

โครงการ

ท รั พ ย์ สิ น ที่ ล ง ทุ น โครงการริช แอสเซ็ท
ปั จจุบนั

พืน้ ทีใ่ ห้เช่า
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