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ท ีจห.อ.650303 

 วนัท ี2 มนีาคม พ.ศ. 2565 

 

เรอืง ความเหน็ของทรสัตปีระกอบการประชุมวสิามญัผูถ้อืหน่วยทรสัตข์องทรสัต์เพอืการลงทุนในสทิธกิาร

เช่าอสงัหารมิทรพัย ์เคทบีเีอสท ีมกิซ ์ครงัท ี1/2565 ผา่นสอือเิลก็ทรอนิกส ์(E-EGM) 

เรยีน ผูถ้อืหน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พอืการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เคทบีเีอสท ีมกิซ ์

ตามทีทีประชุมคณะกรรมการบริษัท เคทีบีเอสที รีท แมเนจเมนท์ จําก ัด (“ผู้จดัการกองทรสัต์”)                      

ในฐานะผู้จ ัดการกองทรสัต์ของทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทร ัพย์ เคทีบีเอสที มิกซ์ 

(“กองทรสัต์ KTBSTMR") ได้มมีตใิห้เรยีกประชุมวสิามญัผูถ้อืหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต์ KTBSTMR ครงัท ี

1/2565 ผ่านสอือเิลก็ทรอนิกส์ (E-EGM) ในวนัท ี16 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 -12.00 น. เพอืพจิารณาเรอืง

ต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม จํานวน 1 วาระ รายละเอียดตามสารสนเทศทไีด้เปิดเผยไว้แก่ตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตามหนังสือเชิญประชุมทีได้ส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรสัต์ 

KTBSTMR ทมีสีทิธเิขา้รว่มประชุมในครงันีแลว้นนั 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสกิรไทย จาํกดั ("ทรสัตี") ในฐานะทรสัตขีองกองทรสัต์ KTBSTMR                    

มหีน้าทตีามสญัญาก่อตงัทรสัตข์องกองทรสัต ์KTBSTMR และตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต์ ตอบข้อซักถามและให้ความเห็นเกียวกับการ

ดําเนินการหรอืเรอืงทขีอมตวิ่าเป็นไปตามสญัญาก่อตงัทรสัต์หรอืกฎหมายทเีกียวขอ้งหรอืไม่ รวมถงึทกัท้วง

และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทรสัต์ทราบว่าการดําเนินการดงักล่าวหรอืเรอืงทขีอมติไม่สามารถกระทําได้ หากไม่

เป็นไปตามสญัญาก่อตงัทรสัตห์รอืกฎหมายทเีกยีวขอ้ง 

ในการนี ทรสัตีจงึขอให้ความเห็นแก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ สําหรบัวาระทมีีการขอมติจากทปีระชุมผู้ถือ

หน่วยทรสัตใ์นการประชุมวสิามญัผูถ้อืหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์KTBSTMR ครงัท ี1/2565 ดงัต่อไปนี 
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วาระที 1 พิจารณาอนุมติัการกู้ยืมเงินและการให้หลกัประกนัทีเกียวข้องกบัการกู้ยืมเงินเพือลงทุน

ในทรพัยสิ์นทีจะลงทนุเพิมเติมครงัที  

        การพจิารณาอนุมตัิการกู้ยืมเงนิและการให้หลกัประกันตามทผีู้จดัการกองทรสัตเ์สนอให้ผูถ้อื

หน่วยลงมตใินวาระท ี1 นนั ทรสัตเีหน็ว่าการกูย้มืเงนิและการให้หลกัประกนัดงักล่าว มไิดเ้ป็นการขดัต่อสญัญา

ก่อตงัทรสัต์ของกองทรสัต์ KTBSTMR และกฎหมายทีเกียวข้องแต่อย่างใด เนืองจากการกู้ยืมในครงันีมี

วตัถุประสงค์เพอืลงทุนในทรพัย์สินเพมิเติมครงัท ี1 ซึงภายหลงัจากทกีองทรสัต์ลงทุนในทรพัย์สินเพมิเตมิ                

ครังที 1 แล้ว มูลค่าการกู้ยืมเงินประมาณร้อยละ .  ของมูลค่าทร ัพย์สินรวมของกองทรัสต์                                               

(ณ วันที  พฤศจิกายน ) ซึงมีส ัดส่วนไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรพัย์สินรวมของกองทรสัต์ 

นอกจากนี วิธีการกู้ยืมเงนิและการให้หลกัประกนัมีลกัษณะเป็นไปตามสญัญาก่อตงัทรสัต์และกฎหมายที

เกยีวขอ้ง  

        ทรสัตีขอแนะนําให้ผู้ถือหน่วยทรสัต์พิจารณา “ ข้อมูลเกียวกับทรพัย์สินทีจะลงทุนเพมิเติม                              

ครงัท ี1” และ “สรุปเงอืนไขสําคญัของสญัญากู้ยมืเงนิ” ปรากฏตามสงิทสี่งมาด้วย  และ  ของหนังสอืเชิญ

ประชุมวสิามญัผูถ้อืหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์KTBSTMR ครงัท ี /  ก่อนการลงมต ิอย่างไรกด็ ีทรสัตมีี

สอบถามไปยงัผูจ้ดัการกองทรสัตใ์นประเดน็ทเีกยีวกบัการกู้ยมืเงนิและใหห้ลกัประกนั ดงัต่อไปนี 

 1. ความเสียงในการทีกองทรสัต์ไม่สามารถชําระเงินต้นพร้อมดอกเบียตามสัญญากู้ยืม                             

หรอืไม่สามารถ Refinancing ทําให้มีผลต่อสภาพคล่องทางการเงินในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือ

หน่วยทรสัต ์

(ก)  กรณีเกดิเหตุผดินดัตามทรีะบใุนสญัญากูย้มืเงนิ ทาํใหก้องทรสัตต์อ้งหาเงนิเพอืชําระหนีเงนิกู ้

และหากกองทรสัตม์สีภาพคล่องไม่เพยีงพอ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะมีแนวทางดําเนินการหรอืบรหิารความเสยีง

อย่างไร  

(ข)  กรณีครบกําหนดระยะเวลาการกู้ยืมเงนิและกองทรสัต์ไม่สามารถ Refinancing ผู้จดัการ

กองทรสัตจ์ะมแีนวทางดําเนินการหรอืบรหิารความเสยีงอย่างไร  

(ค)  หากวเิคราะห์ความอ่อนไหวของการเปลียนแปลงของอตัราดอกเบียลอยตัว (Sensitivity 

Analysis) จะทาํใหส้่งผลกระทบต่อความสามารถในการชาํระหนเีงนิกู้ยมื สภาพคล่องทางการเงนิของกองทรสัต ์

และการจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตอ์ย่างไร  
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2.  ความเสยีงจากการนําทรพัยส์นิของทกุโครงการมาเป็นหลกัประกนัในการกูย้มื  

(ก)  ความสมเหตุสมผลของผลตอบแทนทกีองทรสัต์จะได้รบัเมอืเทียบกบัความเสยีงในการนํา

ทรพัยส์นิของกองทรสัต์มาเป็นหลกัประกนัในการกู้ยมืเงนิเพอืลงทุนในทรพัย์สนิเพมิเติมครงัท ี1 เป็นไปเพอื

ประโยชน์สงูสุดของกองทรสัตแ์ละผูถ้อืหน่วยทรสัตห์รอืไม่ อย่างไร 

(ข)  มูลค่าทรพัยส์นิทกีองทรสัต์เขา้ลงทุนครงัแรก ประมาณ ,  ลา้นบาท รวมกบัทรพัยส์นิที

จะลงทุนเพิมเติมครงัที  จํานวน  ล้านบาท ถูกนํามาเป็นหลกัประกนัการกู้ยืมเงนิซึงมีจํานวนเพียง                      

 ลา้นบาท มวีธิกีารพจิารณาความสมเหตุสมผลอย่างไร 

3.  ความเสียงจากกรณีทีไม่ได้รบัความยินยอมจากคู่ส ัญญาของทรัพย์สินทุกโครงการที

กองทรสัต์เข้าลงทุน เพอืนําไปเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินในครงันี อาจกระทบกับความสมบูรณ์ของ

หลกัประกนัทางธรุกจิ ซงึจะเป็นเหตุผดินดัของสญัญากูย้มืเงนิ 

 

นอกจากนี ทรสัตยีงัมขี้อสงัเกตและสอบถามผูจ้ดัการกองทรสัต์ ตามหนังสอืเรอืงแจ้งขอ้สงัเกต

และขอ้สอบถามเกยีวกบัการลงทุนในทรพัยส์นิเพมิเตมิครงัท ี1 และการกู้ยมืและการใช้หลกัประกนัของทรสัต์

เพอืการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ เคทบีเีอสท ีมกิซ์ ลงวนัท ี  กุมภาพนัธ ์พ.ศ.  ในประเด็น

ดงัต่อไปน ี

1. รปูแบบของสญัญาเช่าดําเนินงานระยะสนัระหว่างกองทรสัตแ์ละผูเ้ช่าทรพัยส์นิ 
 

การทําสญัญาเช่าระยะสนัอายุสญัญา  ปี โดยกองทรสัต์สามารถใช้สทิธเิรยีกให้ผู้เช่าต่ออายุ

สญัญาเช่าไดอ้ีก  คราว คราวละ  ปี อาจจะมคีวามเสยีงในการบงัคบัใชส้ทิธใิห้ผูเ้ช่าต่อสญัญาเช่า เนืองจาก

หากเกดิกรณีทอีาจทําใหใ้ช้สทิธติ่อสญัญาเช่าตามเงอืนไขทกีําหนดไม่ได ้จะทําใหก้องทรสัตเ์สยีสทิธใินการต่อ

อายุสญัญาเช่า  ทงันี โดยทวัไปหากประสงคจ์ะเขา้ทําสญัญาเช่าทมีรีะยะเวลาเกนิกว่า  ปี การดําเนินการจด

ทะเบยีนการเช่า ณ สํานักงานทดีิน เพอืให้มกีฎหมายรองรบันันจะสามารถทําให้การบงัคบัตามสญัญาเช่า

เป็นไปโดยงา่ย  
 

2. การพงึพงิรายไดค้า่เช่าจากผูเ้ช่าทรพัยส์นิของกองทรสัตเ์พยีงรายเดยีว 

หากผูเ้ช่าไม่ต่ออายสุญัญาเช่า จนครบระยะเวลาสญัญาเช่า  ปี ไม่ว่ากรณีใดๆ จะส่งผลกระทบ

ต่อรายไดข้องกองทรสัต์โดยทนัท ีในขณะเดยีวกนัการหาผูเ้ช่ารายใหมท่ดีําเนินธุรกจิดาตา้ เซน็เตอร ์และตอ้งมี

ใบอนุญาตจาก กสทช. อาจจะตอ้งใช้ระยะเวลา  ซงึหากเงอืนไขของสญัญาเช่าฉบบัใหม่ ทาํใหก้องทรสัตไ์ดร้บั

ประโยชน์จากสญัญาเช่าด้อยลงกว่าสญัญาเช่าฉบบัเดิม อาทเิช่น ภาระค่าใช้จ่ายในการปรบัปรุงดูแลรกัษา

เพมิขนึ ซงึเดมิผูเ้ช่าเป็นผูร้บัภาระค่าใชจ่้ายทงัหมด อาจจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการจ่ายประโยชน์

ตอบแทนโดยรวมใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์
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3. การประกอบกจิการโครงการดาตา้ เซน็เตอรต์อ้งดํารงไวซ้งึใบอนุญาตจาก กสทช.  

การลงทนุในโครงการดาตา้ เซน็เตอร ์ผูเ้ช่าทรพัยส์นิ ซงึเป็นผูข้ายทรพัยส์นิใหแ้ก่กองทรสัต ์ตอ้ง

ดาํรงไวซ้งึใบอนุญาตจาก กสทช. เพอืใหเ้ป็นไปตามกฎหมายในการประกอบกจิการดาตา้ เซน็เตอร ์และเป็นไป

ตามวตัถุประสงค์ในการเข้าลงทุนตลอดระยะเวลา  ปี ทงันี หากผู้เช่าทรพัย์สินไม่สามารถดํารงไว้ซึง

ใบอนุญาตจาก กสทช. จะตอ้งไม่เป็นเหตุใหส้ญัญาเช่าระยะสนั  ปี และสญัญาทเีกยีวขอ้งสนิสุดลง  โดยทรสัตี

เหน็ว่าผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะตอ้งดําเนินการพจิารณาเงอืนไขในสญัญาเช่าระยะสนั  ปีและสญัญาทเีกยีวขอ้งให้

เป็นประโยชน์แก่กองทรสัตม์ากทสีุด ตลอดอายุสญัญาเช่า  ปี 

4. ความสมเหตุสมผลของการประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิ  

การประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิทเีขา้ลงทุนอยู่บนสมมตฐิานทผีู้เช่าซงึเป็นผูข้ายทรพัยส์นิใหก้องทรสัต์

ต้องเป็นผู้เช่าทรพัย์สินของกองทรสัต์กลบั เพอืประกอบกิจการดาต้า เซ็นเตอร์ พร้อมใบอนุญาตประกอบ

กิจการตลอดอายุสญัญาเช่า  ปี  ดงันัน หากภายหลงัจากการเข้าลงทุน ข้อเท็จจริงเปลยีนแปลงไปจาก

สมมตฐิานการประเมนิ อาจทาํใหก้ารประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิทเีข้าลงทุนในครงันีสูงกว่ามูลค่าการประเมนิการ

ลงทุนในรปูแบบอนื  

5. ทีตงัของทรัพย์สินทีอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการบริหารจดัการของกองทรสัต์ในอนาคต                                  

หากกองทรสัตต์อ้งมาดูแลเอง 

กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนในทดีนิทมีภีาระจํายอม อนัเกดิจากการแบ่งโฉนดทดีนิเดมิเป็นเหตุจาํเป็นที

ต้องมกีารให้ภาระจํายอมระหว่างทดีินขา้งเคยีง และทดีนิกองทรสัต์ ในพนืทรีอบอาคารทกีองทรสัต์เขา้ลงทุน                           

เพอืประโยชน์ในเรืองการใช้เป็นทางเข้าออก ทางเดิน ทางรถยนต์ ทางรถขนส่งขนาดใหญ่ ทางพาดผ่าน

สายไฟฟ้า รวมถงึการวางปักเสาพาดสาย การวางทางระบายนํา ประปา โทรศพัท ์และระบบสาธารณูปโภคต่าง 

ๆ ดงันัน หากอนาคตผู้เช่าไม่ใช่ไอเทลแล้วอาจมีอุปสรรคในการบรหิารจดัการทีดินทตีิดภาระจํายอม โดย

เบอืงตน้ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดม้กีารแจง้ใหท้รสัตทีราบถงึขอ้กงัวลนี และไดด้ําเนินการเจรจากบัผูข้ายทรพัยส์นิ 

และผูท้เีกยีวขอ้งกบัภาระจํายอมดงักล่าวแลว้ โดยจะกําหนดให้มขีอ้ตกลงทจีะดําเนินการจดทะเบยีนยกเลกิ

ภาระจํายอมนี หากสัญญาเช่าของผู้เช่า (ไอเทล) สินสุดลง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ผู้จดัการกองทรัสต์จะ

ดาํเนินการตามขา้งตน้เพอืใหบ้รรลขุอ้ตกลงดงักลา่ว      

ดังนัน ขอให้ผู้ถ ือหน่วยทรัสต์พิจารณาประเด็นต่างๆ โดยละเอียดให้เข้าใจและหากผู้ถือ

หน่วยทรสัตม์ขีอ้สงัสยัหรอืขอ้สอบถาม ขอใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัตส์อบถามใหเ้ขา้ใจในแต่ละประเดน็ก่อนลงมตเิพอื

ประโยชน์ทดีทีสีุดของผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

 



 

หนงัสอืท ีจห.อ.  เรอืง ความเหน็ของทรสัตปีระกอบการประชมุวสิามญัผูถ้อืหน่วยทรสัต์ของทรสัต์เพอืการลงทนุ หน้า 5 จาก 5 

ในสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์เคทบีเีอสท ีมกิซ์ ครงัท ี1/2565 ผา่นสอือเิลก็ทรอนิกส(์E-EGM)            

 

วาระที 2 พิจารณาเรอืงอืน ๆ (ถ้ามี) 

 หากในการประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตใ์นครงันีมกีารเสนอวาระใด ๆ เพมิเตมิเพอืใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต์

ลงมต ิทรสัตจีะแสดงความเหน็เกยีวกบัเรอืงทขีอมตดิงักล่าวแก่ผูถ้ือหน่วยทรสัต์ว่าเป็นไปตามสญัญาก่อตงัท

รสัตแ์ละกฎหมายทเีกยีวขอ้งหรอืไม่แก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตใ์นการประชุมต่อไป 

        ทรสัตขีอเรยีนใหท้ราบว่า ในการใหค้วามเหน็ของทรสัตเีกยีวกบัการปฏบิตัติามสญัญาก่อตงัท

รสัตแ์ละกฎหมายทเีกยีวขอ้งของเรอืงทเีสนอให้ผูถ้อืหน่วยทรสัตล์งมตใินครงันี ทรสัตไีดพ้จิารณาภายใตข้อ้มูล

และเอกสารต่าง ๆ ทจีดัเตรยีมโดยผูจ้ดัการกองทรสัตด์งัต่อไปนี 

 วาระการประชุม ตามทรีะบใุนหนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

 สรุปเงอืนไขสาํคญัของสญัญากูย้มืเงนิและการใหห้ลกัประกนัทเีกยีวขอ้ง 

 

        โดยหากท่านผูถ้อืหน่วยทรสัต์มขีอ้ซกัถามเกยีวกบัการดําเนินการหรอืเรอืงทขีอมตใินวาระใดที

ต้องการสอบถามทรสัตีในการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรสัต์ของทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่า

อสงัหารมิทรพัย ์เคทบีเีอสท ีมกิซ์ ครงัท ี1/2565 ผ่านสอือเิลก็ทรอนิกส ์(E-EGM) นี ผูถ้อืหน่วยทรสัตส์ามารถ

กระทาํไดก้่อนการลงมตใินวาระนนั ๆ 

 

 

 ขอแสดงความนบัถอื 

 

 

 (นายสุรเดช  เกยีรตธินากร) 

 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสกิรไทย จาํกดั 

 ในฐานะทรสัตขีอง 

 ทรสัตเ์พอืการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เคทบีเีอสท ีมกิซ ์ 
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