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ค ำนิยำม 

“AMR” โครงการอมอรนิี่ รามอินทรา 
“BBL” ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
“CDC” โครงการครสิตลั ดีไซน ์เซ็นเตอร ์
“DCF” วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 
“EBITDA” ก าไรก่อนจะหักค่าใช้จ่ายดอกเบี ้ย , ภาษี, ค่าเส่ือมราคาและค่าตัด

จ าหน่าย 
“IMP” โครงการแอมพารค์ จฬุา 
“JLL” บรษิัท โจนส ์แลง ลาซาลล ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
“KE Property” บรษิัท เคอี พรอ็พเพอรต์ี ้แมเนจเมนท ์จ ากดั 
“KEL” บรษิัท เค. อี. แลนด ์จ ากดั 
“KERM” หรือ "ผูจ้ดัการกองทรสัต"์ บรษิัท เค. อี. รีท แมเนจเมนท ์จ ากดั 
“KTAC” บรษิัท เคแทค แอพเพรซลั แอนด ์เซอรว์ิส จ ากดั 
“KTB” ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
“MLR” อัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ขั้นต ่าส าหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (Minimum 

Lending Rate) 
“NAV” มลูค่าสินทรพัยส์ทุธิ (Net Asset Value) 
“NPV” มลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสดสทุธิของทรพัยสิ์น 
“PLN” โครงการเพลินนารี่ มอลล ์วชัรพล 
“PTTRM” บรษิัท ปตท.บรหิารธุรกิจคา้ปลีก จ ากดั 
“SRM” โครงการสมัมากร เพลส รามค าแหง (เวสต)์ 
“SRP” โครงการสมัมากร เพลส ราชพฤกษ์ 
“SRS” โครงการสมัมากร เพลส รงัสิต 
“TCR” บรษิัท เดอะครสิตลั รีเทล จ ากดั 
“TCSB” โครงการเดอะ ครสิตลั เอสบี ราชพฤกษ์ 
“The Crystal” โครงการเดอะ ครสิตลั เอกมยั-รามอินทรา 
“TS” โครงการเดอะ ซีน ทาวน ์อิน ทาวน ์
“WACC” ตน้ทุนทางการเงินถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนัก (Weighted Average Cost of 

Capital) 
“โครงการ TCP” โครงการเดอะ ครสิตลั ชยัพฤกษ์ 
“กองทรสัต ์ALLY” ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์อลัไล 
“กองทนุรวม CRYSTAL” กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยค์รสิตลั รีเทล โกรท 
“ตร.ม.” ตารางเมตร 
“ตลท.” ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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“ทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิม่เตมิ” กองทรสัต ์ALLY จะลงทุนในทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติม โดยการเช่า
ช่วงที่ดินทัง้หมดจากบริษัท เดอะคริสตลั รีเทล จ ากัด ที่มีสญัญาเช่ากบั
บริษัทเจา้ของทรพัยสิ์น และเช่าพืน้ที่ในอาคารทัง้หมดจากบริษัท เดอะ
คริสตลั รีเทล จ ากัด รวมถึง การซือ้อุปกรณ ์เฟอรน์ิเจอร ์และงานระบบ 
จากบรษิัท เดอะครสิตลั รีเทล จ ากดั 

“ทรสัตี” หรือ “SCBAM” บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ไทยพาณิชย ์จ ากดั 
“ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ” หรือ “BTCAS” บริษัท เบเคอร ์ทิลล่ี คอรป์อเรท แอ็ดไวเซอรี่ เซอรว์ิสเซส (ประเทศไทย) 

จ ากดั 
“ส านกงาน ก.ล.ต.” ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
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24 มีนำคม 2564 

เร่ือง ควำมเห็นของที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระเก่ียวกับกำรไดม้ำซึ่งสินทรัพยข์องกองทรัสตแ์ละกำรท ำรำยกำรที่ 
เก่ียวโยงกนัของกองทรสัตก์บับคุคลที่เก่ียวขอ้ง (บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดักำรกองทรสัต)์ 

เรียน ผูถื้อหน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อกำรลงทนุในสิทธิกำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย ์อลัไล 

เอกสารแนบ:  

1) ขอ้มลูทั่วไปของเศรษฐกิจและอตุสำหกรรม 

2) ขอ้มลูโดยสรุปของทรสัตเ์พื่อกำรลงทนุในสิทธิกำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย ์อลัไล 

3) ขอ้มลูโดยสรุปของบรษิัท เดอะ ครสิตลั รีเทล จ ำกดั 

4) สรุปสมมติฐำนกำรประเมินทรพัยสิ์นโดยผูป้ระเมินรำคำทรพัยสิ์นอิสระ 

5) ประมำณกำรทำงกำรเงินของโครงกำร TCP 

อ้างถึง:  

1) มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเก่ียวกับกำรลงทุนในทรพัยสิ์นเพิ่มเติม และก ำหนดวนัประชุมสำมัญ 
ผู้ถือหน่วยทรสัตข์องทรัสตเ์พื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรพัย ์อัลไล (“กองทรัสต ์ALLY”) 
ประจ ำปี 2564 ลงวนัท่ี 10 มีนำคม 2564 

2) สำรสนเทศกำรไดม้ำซึ่งสินทรพัยข์องกองทรสัตแ์ละกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนัของกองทรสัตก์ับบุคคล
ที่เก่ียวขอ้ง (บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดักำรกองทรสัต)์ วนัท่ี 10 มีนำคม 2564 

3) รายงานประเมินมูลค่าโครงการเดอะ คริสตัล ชัยพฤกษ์  จัดท าโดย บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์  
(ประเทศไทย) จ ากดั ประเมิน ณ 20 มกราคม 2564 และบรษิัท เคแทค แอพเพรซลั แอนด ์เซอรว์ิส จ ากดั 
ประเมิน ณ 15 มกราคม 2564 

4) งบการเงินตรวจสอบของทรสัตเ์พื่อกำรลงทนุในสิทธิกำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย ์อลัไล ณ 31 ธันวาคม 2562 
และ ณ 31 ธันวาคม 2563  

5) งบการเงินตรวจสอบของบริษัท เดอะคริสตัล รีเทล จ ำกัด ณ 31 ธันวาคม 2561 และ ณ 31 ธันวาคม 
2562 และงบการเงินภายใน ณ 31 ธันวาคม 2563 

6) สรุปสาระส าคัญของสัญญาการกู้ยืมเงิน ร่างสัญญำเช่ำช่วงที่ดิน ร่ำงสัญญำเช่ำพื ้นที่อำคำร  
รำ่งสญัญำซือ้ขำยเฟอรน์ิเจอร ์อปุกรณ ์และงำนระบบ รำ่งสญัญำตกลงกระท ำกำร และรำ่งสญัญำแกไ้ข
เพิ่มเติมสญัญำอนญุำตใหใ้ชเ้ครื่องหมำยกำรคำ้ของโครงการเดอะ ครสิตลั ชยัพฤกษ์ 

7) ร่างรายงานการสอบทานทางกฎหมาย จดัท าโดยบริษัท เบเคอร ์แอนด ์แม็คเค็นซี่ จ ากัด ณ 9 มีนาคม 
2564 

8) หนงัสือรบัรองบริษัท หนงัสือบริคณหส์นธิ ขอ้มลูและเอกสารอื่นๆ ตลอดจนการสมัภาษณผ์ูบ้ริหารของ 
บรษิัท เดอะครสิตลั รีเทล จ ำกดั บรษิัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท ์จ ากดั และเจา้หนา้ที่ที่เก่ียวขอ้ง 
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เพื่อใหเ้ป็นไปตามวัตถุประสงคข์องกองทรสัต ์ALLY ในการลงทุนในอสังหาริมทรพัย ์โดยการซือ้ และ/หรือเช่า 
และ/หรือเช่าช่วง และ/หรือรบัโอนสิทธิการเช่า และ/หรือสิทธิการเช่าช่วงทรพัยสิ์นหลัก โดยจะน าทรพัยสิ์นหลักไปจดัหา
ประโยชนใ์นรูปของรายไดค้่าเช่าและค่าบริการ หรือรายไดอ้ื่นใดในท านองเดียวกัน ตลอดจนท าการปรบัปรุง เปล่ียนแปลง 
พัฒนาศักยภาพพัฒนา และ/หรือจ าหน่ายทรัพยสิ์นต่าง ๆ เพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายไดแ้ละผลตอบแทนแก่กองทรัสตเ์พื่อ
ประโยชนข์องผูถื้อหน่วยทรสัตอ์ย่างต่อเนื่องในระยะยาว บรษิัท เค.อี. รีท แมเนจเมนท ์(“KERM” หรือ “ผูจ้ดัการกองทรสัต”์) 
ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัตข์องกองทรสัต ์ALLY ไดจ้ดัใหม้ีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประชมุเมื่อวนัที่  10 มีนาคม 
2564 ไดม้ีมติเห็นควรใหเ้สนอต่อท่ีประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์ALLY เพื่อพิจารณาอนมุตัิการเขา้ลงทุนใน
ทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมของกองทรสัต ์ALLY รวมถึงการด าเนินการใดๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการลงทุนในทรพัยสิ์นที่จะลงทนุ
เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มแหล่งที่มาของรายไดแ้ละสรา้งผลตอบแทนใหก้บัผูถื้อหน่วยทรสัต ์โดยทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติม ไดแ้ก่ 
โครงการเดอะ คริสตัล ชัยพฤกษ์ (“โครงการ TCP”) ซึ่งปัจจุบนัอยู่ภายใตก้ารจดัการของบริษัท เดอะคริสตลั รีเทล จ ากัด 
(“TCR”) 

ส าหรบัการลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมดงักล่าว กองทรสัต ์ALLY จะลงทนุโดยการเช่าช่วงที่ดินจาก TCR 
ที่มีสญัญาเช่ากับบริษัท ปตท. บริหารธุรกิจคา้ปลีก จ ากัด (เจา้ของที่ดิน) และเช่าพืน้ที่ในอาคารทัง้หมดจาก TCR รวมถึง 
การซื ้ออุปกรณ์ เฟอร์นิ เ จอร์ และงานระบบ จาก  TCR ทั้ งนี ้  TCR มีความสัมพันธ์กับผู้จัดการกองทรัสต์   
โดยมีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือคุณกวินทร ์เอี่ยมสกุล และเป็นบริษัทในเครือเดียวกัน โดยมีผูถื้อหุน้รายใหญ่ร่วมกัน   
ซึ่งไดแ้ก่ บรษิัท เบญจกิจพฒันา จ ากดั และบริษัท เกียรติสหมิตร จ ากดั 

มลูค่าการลงทนุในทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมจะไม่เกิน 280 ลา้นบาท หรือคิดเป็นมลูค่ารอ้ยละ 3.34 ของมลูค่า
สินทรพัยส์ทุธิของกองทรสัต ์ALLY ซึ่งมีมลูค่าตัง้แต่ 20,000,000 บาทขึน้ไป หรือเกินกว่ารอ้ยละ 3 ของมลูค่าสินทรพัยส์ทุธิ
ของกองทรสัต ์ALLY ณ 31 ธันวาคม 2563 (ซึ่งมีมลูค่าเท่ากบั 8,377.65 ลา้นบาท) ดงันัน้ การเขา้ท ารายการจึงเขา้ข่ายเป็น
การท าธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลที่ เ ก่ียวข้องกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ ที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุม  
ผู้ถือหน่วยทรัสต ์โดยมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
ตามประกาศส านักงาน ก.ล.ต. ที่  สร. 26/2555 เรื่อง ข้อก าหนดเก่ียวกับรายการและข้อความในสัญญาก่อตั้งทรัสต์
ของทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรพัย ์(รวมถึงที่ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม) ทั้งนี ้การนับคะแนนเสียงของผู้ที่มีสิทธิออกเสียง
ทัง้หมดดงักล่าว จะไม่นบัรวมคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องที่มีการขอมติ 

แหล่งเงินทุนของกองทรสัต ์ALLY ที่จะใชใ้นการลงทุนในทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมดงักล่าว จะมาจากเงินกูย้ืม
ระยะยาวจากธนาคารตามวงเงินคงเหลือที่เคยท าสญัญาเงินกูไ้ว ้ทัง้นี ้โครงสรา้งเงินทนุท่ีจะใชใ้นการลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีจะ
ลงทุนเพิ่มเติมของกองทรัสต์นั้น  จะพิจารณาจากความเหมาะสมของอัตราส่วนหนี ้สินและเงินทุนของกองทรัสต์  
สภาวะของตลาดทนุ และตลาดหนีใ้นปัจจบุนั 

ทั้งนี ้ คณะกรรมกำรของ KERM ได้แต่งตั้งให้บริษัท เบเคอร์ ทิลล่ี คอร์ปอเรท แอ็ดไวเซอรี่  เซอร์วิสเซส  
(ประเทศไทย) จ ำกัด (“ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระ” หรือ “BTCAS”) ซึ่งเป็นที่ปรกึษำทำงกำรเงินที่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำก
ส ำนักงำน ก.ล.ต. และเป็นอิสระจำกกองทรัสต ์ALLY SCBAM KERM และ บริษัทเจ้ำของทรัพยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติม 
(TCR) ในกำรใหค้วำมเห็นต่อผูถื้อหน่วยของกองทรสัต ์ALLY ในกำรไดม้ำซึ่งสินทรพัยข์องกองทรสัตแ์ละกำรท ำรำยกำรท่ี
เก่ียวโยงกนัของกองทรสัตก์บับคุคลที่เก่ียวขอ้ง (บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดักำรกองทรสัต)์ 
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ในกำรจัดท ำรำยงำนฉบับนี ้ท่ีปรึกษำทำงกำรเงินอิสระไดพ้ิจำรณำโดยอำศัยข้อมูลและเอกสำรที่เผยแพร่ต่อ
สำธำรณชนทั่วไป ข้อมูลจำกกำรวิเครำะหแ์ละคำดกำรณ์อุตสำหกรรม ข้อมูลและเอกสำรที่ไดร้ับจำกทำง KERM และ 
บรษิัทเจำ้ของทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม รวมถึงกำรสมัภำษณผ์ูบ้ริหำรของ KERM และ บรษิัทเจำ้ของทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุน
เพิ่มเติม ข้อมูลเอกสำรทำงกำรเงินของกองทรัสต์ ALLY รำยงำนกำรประเมินรำคำทรัพย์สินของผู้ประเมินอิสระ  
ทัง้นี ้ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระไม่สำมำรถรบัรองควำมถกูตอ้งหรือควำมสมบูรณค์รบถว้นของขอ้มลูที่ที่ปรกึษำทำงกำรเงิน
อิสระไดร้บั 

อย่ำงไรก็ตำม สืบเน่ืองจำกสถำนกำรณ์ไวรัสโคโรน่ำสำยพันธุ์ใหม่ 2019 (หรือ “COVID-19”) ที่มี 
กำรแพร่ระบำดอยู่ในช่วงระยะเวลำทีจั่ดเตรียมรำยงำนฉบับนี ้ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระจึงไม่สำมำรถประเมิน
สถำนกำรณท์ี่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 ได้อย่ำงแน่นอน ทั้งในแง่ระยะเวลำของวิกฤติดังกล่ำว รวมถึงผลกระทบ
ต่อโครงกำร TCP อย่ำงไรก็ตำม โครงกำร TCP มีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบทั้งในด้ำนอุปสงคแ์ละอุปทำน 
หำกหน่วยงำนที่มีอ ำนำจมีกำรด ำเนินมำตรกำรใดๆ เพื่อควบคุม และ/หรือป้องกันกำรแพร่ระบำดของ  
COVID-19 ทั้งนี้  ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระได้ค ำนึงถึงผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ  
COVID-19 ต่อผลประกอบกำรของโครงกำร TCP ณ วันที่ท ำรำยงำนเท่ำน้ัน แต่ไม่ได้น ำผลกระทบที่เกิดจำก
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ต่อผลประกอบกำรในอนำคตมำสะท้อนในกำรประเมินมูลค่ำกำร
เข้ำท ำรำยกำรในคร้ังนี ้เน่ืองจำกไม่สำมำรถประเมินผลกระทบได้อย่ำงแน่นอน นอกจำกนี้ มูลค่ำประเมินและ
มูลค่ำที่เกิดขึ้นจริง อำจมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญ ซ่ึงที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระไม่สำมำรถรับรอง
ควำมถูกต้องของผลลัพธท์ีค่ำดกำรณไ์ว้ได้ 

ทั้งนี้ ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่สภาพเศรษฐกิจและข้อมูล 
ที่เกิดขึน้ขณะจัดท ารายงานเท่าน้ัน ซ่ึงหากปัจจัยดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ อาจส่งผลกระทบ
ต่อความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระได้ โดยในการท ารายงานเพื่อให้ความเหน็ฉบับนี้ ที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระได้พิจารณาข้อมูลต่างๆ ด้วยความรอบคอบ สมเหตุสมผลตามมาตรฐานเย่ียงผู้ประกอบการวิชาชีพที่
พึงกระท า และได้ให้เหตุผลบนพืน้ฐานของข้อมูลและการวิเคราะหอ์ย่างเที่ยงธรรม โดยค านึงถึงประโยชนข์อง 
ผู้ถือหน่วยของกองทรัสต ์ALLY เป็นส าคัญ 
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บทสรุปผู้บริหำร 

บริษัท เค.อี .  รีท แมเนจเมนท์ (“KERM” หรือ “ผู้จัดการกองทรัสต์”)  ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของ 
กองทรสัต ์ALLY ไดจ้ดัใหม้ีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 10 มีนาคม 2564 ไดม้ีมติเห็นควรใหเ้สนอ
ต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์ALLY เพื่อพิจารณาอนุมตัิการเขา้ลงทุนในทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติม
ของกองทรสัต ์ALLY รวมถึงการด าเนินการใดๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มแหล่งที่มา
ของรายไดแ้ละสรา้งผลตอบแทนให้กับผูถื้อหน่วยทรัสต ์โดยทรัพยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติม ไดแ้ก่ โครงการเดอะ คริสตัล 
ชยัพฤกษ์ (“โครงการ TCP”) ซึ่งปัจจบุนัอยู่ภายใตก้ารจดัการของบรษิัท เดอะครสิตลั รีเทล จ ากดั (“TCR”) โดยมีรายละเอยีด
ดงัต่อไปนี ้

รายละเอียดทรพัยสิ์นในโครงการ TCP ที่กองทรสัต ์ALLY จะเขา้ลงทนุ 

(1) ที่ดิน 

สิทธิการเช่าช่วงที่ดินเป็นระยะเวลาประมาณ 21 ปี 2 เดือน (สัญญาสิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2585)  
นับจากวันที่กองทรสัต  ์ALLY เขา้ลงทุนจาก TCR ซึ่งเป็นผูท้รงสิทธิการใชท้ี่ดินจ านวน 3 แปลงโดยมี 
เนือ้ท่ีตามเอกสารสิทธ์ิตามตารางดา้นล่าง ซึ่งปัจจุบันเจา้ของกรรมสิทธ์ิคือบริษัท ปตท. บริหารธุรกิจ 
คา้ปลีก จ ากดั 

โฉนดเลขที ่ เลขทีด่นิ หน้ำส ำรวจ 
พืน้ทีด่นิทัง้หมด 
(ไร่-งำน-ตำรำงวำ) 

1575 (บางส่วน) 7 134 2-1-18.40 
1583 8 142 6-2-97.50 

5864 (บางส่วน) 6 371 1-2-5.00 
พืน้ทีร่วม 10-2-20.90 

(2) อาคาร 

สิทธิการเช่าอาคารเป็นระยะเวลา 21 ปี 2 เดือน (สัญญาสิน้สุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2585) นับจากวนัที่
กองทรสัต ์ALLY เขา้ลงทนุจาก TCR โดยมีรายละเอียดดงันี ้

อำคำร 
พืน้ทีใ่ห้เช่ำสุทธิในอำคำร
โดยประมำณ (ตร.ม.) 

พืน้ทีใ่ช้สอยในอำคำร
โดยประมำณ (ตร.ม.) 

A 2,108 
8,190 B 1,594 

D 2,238 
C 3,080 3,598 

รวมทัง้หมด 9,020 11,788 
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(3) เฟอรน์ิเจอร ์อปุกรณ ์และงานระบบ 

กรรมสิทธ์ิในเฟอรนิ์เจอร ์อุปกรณ ์และงานระบบต่างๆ จาก TCR ไดแ้ก่ ระบบสาธารณูปโภคหลกัของ
โครงการ TCP ประกอบด้วย ระบบไฟฟ้าและส่ือสาร ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ  
ระบบสุขาภิบาล ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบแก็ส ระบบลิฟท์และบันไดเล่ือน ระบบนับรถ และ  
ระบบทีวี (Digital Signage) 

อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากที่ดินโฉนดเลขที่ 1575 1583 และ 5864 ที่กองทรัสต์ ALLY จะเข้าลงทุนแล้ว  
ยงัมีที่ดินโฉนดเลขที่ 1581 และ 22938 ซึ่งถกูใชเ้ป็นพืน้ท่ีจอดรถและทางเขา้ออกหลกัของโครงการ TCP เนื่องจากอยู่ติดกบั
ถนนชยัพฤกษ์ โดยปัจจุบนั TCR เขา้ท าสญัญาเช่าที่ดินระยะสัน้กับนายวิษณ ุมณีงามเลิศ (เจา้ของที่ดิน 2 โฉนดดงักล่าว) 
และมีการต่ออายุสัญญาเช่าทุก 3 ปี ดังนั้น หลังกองทรัสต์ ALLY เข้าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมแล้ว  
สัญญาดังกล่าวจะถูกเปล่ียนผู้เช่าเป็นกองทรสัต ์ALLY และกองทรสัต ์ALLY จะตอ้งเป็นผู้ช  าระค่าเช่าที่ดินดังกล่าวให ้
นายวิษณ ุมณีงามเลิศ 

ทัง้นี ้ก่อนการลงทุนในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพิ่มเติม KERM ไดจ้ดัใหม้ีบริษัทประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นจ านวน 2 ราย 
ไดแ้ก่ บริษัท โจนส ์แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย) จ ากัด (“JLL”) และบริษัท เคแทค แอพเพรซัล แอนด ์เซอรว์ิส จ ากัด 
(“KTAC”) (รวมเรียกว่า “ผู้ประเมินมูลค่าทรพัยสิ์น”) ซึ่งเป็นผู้ประเมินมูลค่าทรพัยสิ์นที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑข์อง
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”)  เพื่อประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 
ที่จะลงทุนเพิ่มเติม  โดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินทั้งสองรายเลือกใช้วิธีพิจารณาจากรายได้ ( Income Approach)  
โดยรายงานการประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นของผูป้ระเมินมลูค่าทรพัยสิ์นสามารถสรุปไดด้งัต่อไปนี  ้

ผู้ประเมินมูลค่ำ
ทรัพยส์ิน 

มูลค่ำประเมิน
ตำมวิธีรำยได ้
(ล้ำนบำท) 

วันทีท่ ำกำร
ประเมิน 

มูลค่ำลงทุนของ
ทรัพยส์ินทีจ่ะลงทุน
เพิ่มเติม (ล้ำนบำท) 

ต ่ำกว่ำรำคำ
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

JLL 294.00 20 มกราคม 2564 
ไม่เกิน 280.00 

4.76 
KTAC 292.60 15 มกราคม 2564 4.31 

มลูค่าการลงทนุในทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมจะไม่เกิน 280 ลา้นบาท หรือคิดเป็นมลูค่ารอ้ยละ 3.34 ของมลูค่า
สินทรพัยส์ทุธิของกองทรสัต ์ALLY ซึ่งมีมลูค่าตัง้แต่ 20,000,000 บาทขึน้ไป หรือเกินกว่ารอ้ยละ 3 ของมลูค่าสินทรพัยส์ทุธิ
ของกองทรสัต ์ALLY ณ 31 ธันวาคม 2563 (ซึ่งมีมลูค่าเท่ากับ 8,377.65 ลา้นบาท) ทัง้นี ้TCR มีความสมัพนัธก์ับผูจ้ดัการ
กองทรสัต ์โดยมีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือคุณกวินทร ์เอี่ยมสกุล และเป็นบริษัทในเครือเดียวกัน โดยมีผูถื้อหุน้รายใหญ่
รว่มกนั ซึ่งไดแ้ก่ บรษิัท เบญจกิจพฒันา จ ากดั และบรษิัท เกียรติสหมิตร จ ากดั 

ดังนั้น การเขา้ท ารายการจึงเขา้ข่ายเป็นการท าธุรกรรมระหว่างกองทรัสตก์ับบุคคลที่เก่ียวขอ้งกันกับผูจ้ัดการ
กองทรัสต์ ที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียง 
ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามประกาศส านกังาน ก.ล.ต. ที่ สร. 26/2555 เรื่อง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการ
และข้อความในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (รวมถึง ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี ้  
การนบัคะแนนเสียงของผูท้ี่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดดงักล่าว จะไม่นบัรวมคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีส่วนไดเ้สีย
เป็นพิเศษในเรื่องที่มีการขอมติ 
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คณะกรรมกำรของ KERM ไดแ้ต่งตัง้ใหบ้ริษัท เบเคอร ์ทิลล่ี คอรป์อเรท แอ็ดไวเซอรี่ เซอรว์ิสเซส (ประเทศไทย) 
จ ำกัด (“ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระ” หรือ “BTCAS”) ซึ่งเป็นที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระที่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน 
ก.ล.ต. และเป็นอิสระจำกกองทรสัต ์ALLY SCBAM KERM และ บริษัทเจำ้ของทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติม (TCR) ในกำร
ใหค้วำมเห็นต่อผูถื้อหน่วยของกองทรสัต ์ALLY ในกำรไดม้ำซึ่งสินทรพัยข์องกองทรสัตแ์ละกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัของ
กองทรสัตก์บับคุคลที่เก่ียวขอ้ง (บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดักำรกองทรสัต)์ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การเข้าท ารายการดังกล่าวข้างต้นมีความสมเหตุสมผล เนื่องจาก
โครงการ TCP ตัง้อยู่ในท าเลที่มีศักยภาพ มีการเติบโตในดา้นอัตราการเช่าพืน้ที่อย่างต่อเนื่อง มีผูเ้ช่าพืน้ที่รายย่อยที่มี
ศกัยภาพและมีความหลากหลาย และเพิ่มความสามารถในการสรา้งรายไดแ้ละกระแสเงินสดใหแ้ก่กองทรสัต ์ALLY ภายใน
ระยะเวลาอนัสัน้ โดยกองทรสัต ์ALLY จะมี EBITDA เพิ่มขึน้ประมาณ 19.24 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 2.9 ในปีแรกที่เขา้ลงทนุ 
(อา้งอิงงบการเงินตรวจสอบ ณ 31 ธันวาคม 2563) 

นอกจากนี ้การเขา้ท ารายการกบับุคคลที่เก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีความสมเหตสุมผล เนื่องจากบคุคลที่
เก่ียวโยงกนัมีประสบการณใ์นดา้นการบริหารจดัการอสงัหารมิทรพัย ์การบรหิารจดัการอสงัหารมิทรพัยใ์นกองทรสัต ์ALLY 
จะเป็นไปในทิศทางเดียวกนั อีกทัง้ บรษิัทในกลุ่มของผูข้ายทรพัยสิ์นจะเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกบัการไดม้าซึ่ง
สินทรพัยป์ระมาณ 5.27 ลา้นบาท และเป็นการลดความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นตวัทรพัยสิ์นปัจจบุนัของกองทรสัต ์ALLY 
ซึ่งมีที่ตัง้อยู่ในบรเิวณใกลเ้คียงกบัโครงการ TCP 

ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไดท้ าการพิจารณาความเหมาะสมของมลูค่ายุติธรรมของทรพัยสิ์นที่กองทรสัต ์ALLY 
จะลงทุนเพิ่มเติม ดว้ยวิธีประเมินมลูค่าตามบญัชี และวิธีคิดลดกระแสเงินสดอิสระโดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ ซึ่งสรุป
มลูค่าไดด้งันี ้

วิธีการประเมิน 
มูลค่ายุติธรรมสุทธขิองทรัพยส์ิน
ทีจ่ะลงทนุเพิ่มเติม (ล้านบาท) 

ความเหมาะสมของ
วิธีการประเมิน 

มลูค่ำตำมบญัชี 217.76 ไม่เหมำะสม 
ประเมินโดยที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระ 309.49/1 เหมำะสม 
หมำยเหต:ุ /1 มูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดจำกกำรลงทุนในทรพัยส์ินที่จะลงทุนเพิ่มเติม (Present Value) หลงัหกัค่ำใชจ้่ำยในกำรไดม้ำ

ซึ่งสินทรพัยท์ี่จะลงทนุเพ่ิมเติม (Set Up Cost) 

ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระมีความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของวิธีการประเมิน ดงันี  ้

วิธีมูลค่าตามบัญชี เป็นวิธีที่สะทอ้นถึงมลูค่ำของทรพัยสิ์น ณ เวลำใดเวลำหน่ึง โดยไม่ไดค้  ำนึงถึงควำมสำมำรถ
ในกำรสรำ้งกระแสเงินสดในอนำคตของทรพัยสิ์นดงักล่ำว ดังน้ัน จึงเป็นวิธีที่ไม่เหมาะสมในการประเมินมูลค่าของ
ทรัพยส์ินทีก่องทรัสต ์ALLY จะลงทุนเพิ่มเติม 

วิธีประเมินราคาโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระพิจำรณำถึงควำมสำมำรถในกำร
สรำ้งกระแสเงินสดของทรพัยสิ์น โดยวิเครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำนในอดีต ขอ้มลูอตุสำหกรรม ขอ้มลูที่ไดร้บัจำกเจำ้ของทรพัย์
ของโครงกำร และขอ้มลูที่ไดร้บัจำกผูจ้ดักำรกองทรสัต ์ALLY ดังน้ัน จึงเป็นวิธีที่เหมาะสมในการประเมินมูลค่าของ
ทรัพยส์ินทีก่องทรัสต ์ALLY จะลงทุนเพิ่มเติม 
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สรุปมูลค่ายุติธรรมของทรัพยส์ินที่จะลงทุนเพิ่มเติมเปรียบเทียบกับมูลค่าเงินลงทุนในทรัพยส์ินที่จะ
ลงทุนเพิ่มเติมดังนี ้

 รำยละเอียด มูลค่ำ (ล้ำนบำท) 
(1) มูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงนิสดจำกกำรลงทุนในทรัพยส์ินทีจ่ะ

ลงทนุเพิ่มเติม (Present Value) 
311.45 

(2) ค่าใชจ้า่ยในการไดม้าซึ่งทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเตมิ (Set Up Cost)/1 (1.96) 
(3) = (1) – (2) มูลค่ำยุติธรรมสุทธขิองทรัพยส์ินทีจ่ะลงทนุเพิ่มเติม 309.49 

(4) มลูค่าเงินลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม (280.00) 
(5) = (3) – (4) มูลค่ำยุติธรรมสุทธขิองทรัพยส์ินทีจ่ะลงทนุเพิ่มเติมสูงกว่ำมูลค่ำ

เงนิลงทนุในทรัพยส์ินทีจ่ะลงทุนเพิ่มเติม (NPV) 
29.49 

หมายเหต:ุ /1  ประมาณการค่าใชจ้่ายในการไดม้าซึ่งทรพัยส์ินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ประกอบไปดว้ย ค่าที่ปรึกษา ค่าธรรมเนียมการจัดหาเงิน
กูย้ืม และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆที่เกี่ยวขอ้ง เป็นตน้ 

ดงันัน้ ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระมีควำมเห็นว่ำรำคำในกำรเขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นีเ้ป็นราคาทีเ่หมาะสม 

ทัง้นี ้ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไดพ้ิจารณาว่าปัจจยัหลกัที่ส่งผลกระทบต่อมลูค่าปัจจุบนัสทุธิของกระแสเงินสด
อิสระจากการลงทุนในทรพัยสิ์นเพิ่มเติม (NPV) ขา้งตน้ ไดแ้ก่ อตัราการเช่าพืน้ที่ และอตัราค่าเช่าพืน้ที่ของทรพัยสิ์น ซึ่งมี
รายละเอียดดงันี ้

• ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไดก้ าหนดสมมติฐานใหอ้ตัราการเช่าพืน้ท่ีคงที่ที่รอ้ยละ 85.00 ซึ่งใกลเ้คียงกบัอตัรา
การเช่าพืน้ที่ในปัจจบุนั (ขอ้มลู ณ 31 ธันวาคม 2563) ตามหลกัความระมดัระวงั ซึ่งหากอตัราการเช่าพืน้ท่ีมี
การเติบโตเพิ่มขึ ้นสูงกว่าอัตราการเช่าพื ้นที่  ณ ปัจจุบัน จะส่งผลให้ NPV และอัตราผลตอบแทน 
ต่อผูถื้อหน่วยสงูขึน้ 

• ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดก้ าหนดสมมติฐานใหอ้ัตราค่าเช่าพืน้ที่ของทรพัย์สินเพิ่มขึน้รอ้ยละ 4.00 และ 
1.74 ส าหรบัพืน้ที่ค่าเช่าคงที่และค่าเช่าผันแปร ตามล าดับ ซึ่งเทียบเคียงไดก้ับอัตราการเพิ่มขึน้ของค่าเช่า
พืน้ท่ีในปัจจบุนั (ขอ้มลู ณ 31 ธันวาคม 2563) ตามหลกัความระมดัระวงั ซึ่งหากอตัราค่าเช่าพืน้ท่ีมีการเติบโต
สงูขึน้กว่าสมมติฐานท่ีก าหนดไว ้จะส่งผลให ้NPV และอตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหน่วยสงูขึน้ 

ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า ผู้ถือหน่วยทรัสตค์วรอนุมัติกำรลงทุนในสินทรัพยข์อง
กองทรัสตแ์ละกำรท ำรำยกำรทีเ่กี่ยวโยงกันของกองทรัสตก์ับบุคคลทีเ่กี่ยวข้อง (บุคคลทีเ่กี่ยวโยงกันกับผู้จัดกำร
กองทรัสต)์ อย่างไรก็ตาม การตดัสินใจลงคะแนนเสียงอนุมตัิการท ารายการดงักล่าวอยู่ในดุลยพินิจของผูถื้อหน่วยทรสัต์
เป็นส าคัญ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระขอแนะน าใหผู้้ถือหน่วยทรัสตศ์ึกษาขอ้มูลในเอกสารทั้งหมดที่แนบมาพรอ้มกับ
หนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตใ์นครัง้นีด้ว้ย เพื่อใชว้ิจารณญาณและดลุพินิจประกอบกำรพิจำรณำในการตดัสินใจเพื่อ
ลงคะแนนเสียงไดอ้ย่างเหมาะสม 
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อย่างไรก็ตาม สืบเนื่องจากสถานการณไ์วรสัโคโรน่าสายพนัธุใ์หม่ 2019 (หรือ “COVID-19”) ที่มีการแพร่ระบาด
อยู่ในช่วงระยะเวลาที่จดัเตรียมรายงานฉบบันี ้ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระจึงไม่สามารถประเมินสถานการณท์ี่เก่ียวขอ้งกบั 
COVID-19 ได้อย่างแน่นอน ทั้งในแง่ระยะเวลาของวิกฤติดังกล่าว รวมถึงผลกระทบต่อโครงการ TCP อย่างไรก็ตาม 
โครงการ TCP มีแนวโนม้ที่จะไดร้บัผลกระทบทัง้ในดา้นอปุสงคแ์ละอปุทาน หากหน่วยงานท่ีมีอ  านาจมีการด าเนินมาตรการ
ใดๆ เพื่อควบคมุ และ/หรือป้องกนัการแพรร่ะบาดของ COVID-19 ทัง้นี ้ท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระไดค้  านึงถึงผลกระทบจาก
สถานการณก์ารแพร่ระบาดของ COVID-19 ต่อผลประกอบการของโครงการ TCP ณ วันที่ท  ารายงานเท่านัน้ แต่ไม่ไดน้ า
ผลกระทบที่เกิดจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของ COVID-19 ต่อผลประกอบการในอนาคตมาสะทอ้นในการประเมิน
มลูค่าการเขา้ท ารายการในครัง้นี ้เนื่องจากไม่สามารถประเมินผลกระทบไดอ้ย่างแน่นอน นอกจากนี ้มลูค่าประเมินและมลู
ค่าที่เกิดขึน้จริง อาจมีความแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญั ซึ่งที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไม่สามารถรบัรองความถกูตอ้งของ
ผลลพัธท์ี่คาดการณไ์วไ้ด ้

ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ ขอรบัรองว่าไดพ้ิจารณาและวิเคราะหข์อ้มลูต่างๆ และใหค้วามเห็นอย่างรอบคอบและ
เที่ยงธรรมตามมาตรฐานเยี่ยงผูป้ระกอบการวิชาชีพที่พึงกระท า โดยค านึงถึงผลประโยชนข์องผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ป็นส าคญั
ทั้งนี ้ในการให้ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระข้างตน้ ไดพ้ิจารณาโดยอาศัยข้อมูลและเอกสารที่เผยแพร่ต่อ
สาธารณชนทั่วไป ข้อมูลจากการวิเคราะหแ์ละคาดการณอ์ุตสาหกรรม ขอ้มูลและเอกสารต่างๆ ท่ีไดร้บัจากทางบริษัทฯ 
รวมถึงการสมัภาษณผ์ูบ้ริหารของบริษัทฯ ซึ่งที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไม่สามารถรบัรองความถูกตอ้งหรือความสมบูรณ์
ครบถ้วนของข้อมูลที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้รับจาก  KERM และการสัมภาษณ์ผู้บริหารของ  KERM นอกจากนี ้ 
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่น าเสนอต่อผู้ถือหน่วยทรสัตใ์นครัง้นี ้เป็นการแสดงความเห็นเก่ียวกับความ
สมเหตุสมผลของการไดม้าซึ่งสินทรพัยข์องกองทรสัต์และการท ารายการที่เก่ียวโยงกันของกองทรสัตก์ับบุคคลที่เก่ียวขอ้ง 
(บุคคลที่ เ ก่ียวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์)  โดยความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตั้งอยู่บนสมมติฐานที่  
สภาพเศรษฐกิจและขอ้มูลที่เกิดขึน้ขณะจดัท ารายงานเท่านั้น ซึ่งหากปัจจยัดังกล่าวมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคญั 
อาจส่งผลกระทบต่อความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระได ้  



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ  

13 

รำยกำรควำมเหน็ทีป่รึกษำทำงกำรเงนิอิสระเก่ียวกับกำรได้มำซ่ึงสินทรัพยข์อง
กองทรัสตแ์ละกำรท ำรำยกำรทีเ่ก่ียวโยงกันของกองทรัสตกั์บบุคคลทีเ่ก่ียวข้อง  

(บุคคลทีเ่ก่ียวโยงกันกับผู้จัดกำรกองทรัสต)์ 

บริษัท เค.อี .  รีท แมเนจเมนท์ (“KERM” หรือ “ผู้จัดการกองทรัสต์”)  ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของ 
กองทรสัต ์ALLY ไดจ้ดัใหม้ีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 10 มีนาคม 2564 ไดม้ีมติเห็นควรใหเ้สนอ
ต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์ALLY เพื่อพิจารณาอนุมตัิการเขา้ลงทุนในทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติม
ของกองทรสัต ์ALLY รวมถึงการด าเนินการใดๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มแหล่งที่มา
ของรายไดแ้ละสรา้งผลตอบแทนให้กับผูถื้อหน่วยทรัสต ์โดยทรัพยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติม  ไดแ้ก่ โครงการเดอะ คริสตัล 
ชยัพฤกษ์ (“โครงการ TCP”) ซึ่งปัจจบุนัอยู่ภายใตก้ารจดัการของบรษิัท เดอะครสิตลั รีเทล จ ากดั (“TCR”) 

มลูค่าการลงทุนในทรพัยสิ์นที่จะลงทนุเพิ่มเติมจะไม่เกิน 280 ลา้นบาท หรือคิดเป็นมลูค่ารอ้ยละ 3.34 ของมลูค่า
สินทรพัยส์ทุธิของกองทรสัต ์ALLY ซึ่งมีมลูค่าตัง้แต่ 20,000,000 บาทขึน้ไป หรือเกินกว่ารอ้ยละ 3 ของมลูค่าสินทรพัยส์ทุธิ
ของกองทรสัต ์ALLY ณ 31 ธันวาคม 2563 (ซึ่งมีมลูค่าเท่ากับ 8,377.65 ลา้นบาท) ทัง้นี ้TCR มีความสมัพนัธก์ับผูจ้ดัการ
กองทรสัต ์โดยมีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือคุณกวินทร ์เอี่ยมสกุล และเป็นบริษัทในเครือเดียวกัน โดยมีผูถื้อหุน้รายใหญ่
รว่มกนั ซึ่งไดแ้ก่ บรษิัท เบญจกิจพฒันา จ ากดั และบรษิัท เกียรติสหมิตร จ ากดั 

ดังนั้น การเขา้ท ารายการจึงเขา้ข่ายเป็นการท าธุรกรรมระหว่างกองทรัสตก์ับบุคคลที่เก่ียวขอ้งกันกับผูจ้ัดการ
กองทรสัต ์ที่ตอ้งไดร้บัอนุมัติจากที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต ์โดยมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงที่มา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามประกาศส านกังาน ก.ล.ต. ที่ สร. 26/2555 เรื่อง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและ
ขอ้ความในสญัญาก่อตัง้ทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์(รวมถึงที่ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม) ทัง้นี ้การนบัคะแนน
เสียงของผูท้ี่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดดงักล่าว จะไม่นบัรวมคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่อง
ที่มีการขอมติ 

1. ลักษณะและรำยละเอียดของรำยกำร 

1.1. ลักษณะทั่วไปของรำยกำร 

ส ำหรับกำรลงทุนในทรัพยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมโครงกำร TCP นี ้กองทรัสต ์ALLY จะเช่ำช่วงที่ดินจำกบริษัท  
เดอะครสิตลั รีเทล จ ากดั (“TCR”) ที่มีสญัญาเช่ากบับรษิัทเจา้ของทรพัยสิ์น (บรษิัท ปตท. บรหิารธุรกิจคา้ปลีก จ ากดั) และ
เช่าพืน้ท่ีทัง้หมดในอาคารจาก TCR รวมถึง การซือ้อปุกรณ ์เฟอรน์ิเจอร ์และงานระบบจาก TCR โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(1) ที่ดิน 

สิทธิการเช่าช่วงที่ดินเป็นระยะเวลาประมาณ 21 ปี 2 เดือน (สัญญาสิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2585)  
นับจากวันที่กองทรสัต ์ALLY เขา้ลงทุนจาก TCR ซึ่งเป็นผูท้รงสิทธิการใชท้ี่ดินจ านวน 3 แปลงโดยมี 
เนือ้ท่ีตามเอกสารสิทธ์ิตามตารางดา้นล่าง ซึ่งปัจจุบันเจา้ของกรรมสิทธ์ิคือบริษัท ปตท. บริหารธุรกิจ 
คา้ปลีก จ ากดั 
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โฉนดเลขที ่ เลขทีด่นิ หน้ำส ำรวจ 
พืน้ทีด่นิทัง้หมด 
(ไร่-งำน-ตำรำงวำ) 

1575 (บางส่วน) 7 134 2-1-18.40 
1583 8 142 6-2-97.50 

5864 (บางส่วน) 6 371 1-2-5.00 
พืน้ทีร่วม 10-2-20.90 

(2) อาคาร 

สิทธิการเช่าอาคารเป็นระยะเวลา 21 ปี 2 เดือน (สัญญาสิน้สุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2585) นับจากวนัที่
กองทรสัต ์ALLY เขา้ลงทนุจาก TCR โดยมีรายละเอียดดงันี ้

อาคาร 
พืน้ทีใ่ห้เช่าสุทธิในอาคาร
โดยประมาณ (ตร.ม.) 

พืน้ทีใ่ช้สอยในอาคาร
โดยประมาณ (ตร.ม.) 

A 2,108 
8,190 B 1,594 

D 2,238 
C 3,080 3,598 

รวมทัง้หมด 9,020 11,788 

(3) เฟอรน์ิเจอร ์อปุกรณ ์และงานระบบ 

กรรมสิทธ์ิในเฟอรนิ์เจอร ์อุปกรณ ์และงานระบบต่างๆ จาก TCR ไดแ้ก่ ระบบสาธารณูปโภคหลกัของ
โครงการ TCP ประกอบด้วย ระบบไฟฟ้าและส่ือสาร ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ  
ระบบสุขาภิบาล ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบแก็ส ระบบลิฟท์และบันไดเล่ือน ระบบนับรถ และ  
ระบบทีวี (Digital Signage) 

แหล่งเงินทุนของกองทรสัต ์ALLY ที่จะใชใ้นการลงทุนในทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมดงักล่าว จะมาจากเงินกูย้ืม
ระยะยาวจากธนาคารตามวงเงินคงเหลือที่เคยท าสญัญาเงินกูไ้ว ้ทัง้นี ้โครงสรา้งเงินทนุท่ีจะใชใ้นการลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีจะ
ลงทุนเพิ่มเติมของกองทรัสต์นั้น  จะพิจารณาจากความเหมาะสมของอัตราส่วนหนี ้สินและเงิ นทุนของกองทรัสต์  
สภาวะของตลาดทนุ และตลาดหนีใ้นปัจจบุนั 

นอกจากนี ้เนื่องจาก TCR มีความสัมพันธ์กับผูจ้ัดการกองทรสัต ์โดยมีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือคุณกวินทร ์
เอี่ยมสกุล และเป็นบริษัทในเครือเดียวกัน โดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน ซึ่งไดแ้ก่ บริษัท เบญจกิจพัฒนา จ ากัด และ 
บริษัท เกียรติสหมิตร จ ากัด ดงันัน้ การเขา้ท ารายการจึงเขา้ข่ายเป็นการท าธุรกรรมระหว่างกองทรสัตก์บับุคคลที่เก่ียวขอ้ง
กันกับผู้จัดการกองทรัสต์ ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 20,000,000 บาทขึน้ไป หรือเกินกว่ารอ้ยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพยส์ุทธิของ
กองทรัสต์ ALLY ณ 31 ธันวาคม 2563 (ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 8,377.65 ล้านบาท) จึงต้องไดร้ับการอนุมัติจากที่ประชุม 
ผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามประกาศส านกังาน ก.ล.ต. ที่ สร. 26/2555 เรื่อง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและ
ขอ้ความในสญัญาก่อตัง้ทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์(รวมถึงที่ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม) 
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1.2. วันทีเ่กิดรำยกำร 

ภำยหลงัจำกที่ไดร้บัอนมุตัิจำกที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์และคู่สญัญำไดป้ฏิบตัิตำม เงื่อนไขบงัคบั
ก่อนที่ก ำหนดไวใ้นสัญญำที่เก่ียวขอ้งกับกำรไดม้ำซึ่งทรัพยสิ์นของกองทรสัต์ ALLY เรียบรอ้ยแลว้ โดยใหถื้อว่ำมติของ 
ที่ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตใ์นเรื่องนีจ้ะมีอำย ุ1 ปี นบัจำกวนัท่ีผูถื้อหน่วยทรสัตม์ีมติ 

1.3. คู่สัญญำทีเ่กี่ยวข้องและลกัษณะควำมสัมพนัธร์ะหว่ำงกนั 

คู่สัญญาทีเ่กี่ยวข้อง 

ผูซ้ือ้: บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ไทยพาณิชย ์จ ากดั ในฐานะทรสัตี กระท าในนามทรสัตเ์พื่อกำรลงทนุใน
สิทธิกำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย ์อลัไล (“กองทรสัต ์ALLY”)  

ผูข้าย:  บรษิัท เดอะครสิตลั รีเทล จ ำกดั (“TCR”)  

ลกัษณะความสมัพนัธร์ะหว่างกัน: 

1. TCR เป็นบรษิัทท่ีจดัตัง้ขึน้ภายใตก้ฎหมายประเทศไทย และเป็นผูถื้อสิทธิการเช่าท่ีดิน และกรรมสิทธ์ิใน
อาคาร เฟอรน์ิเจอร ์อปุกรณ ์และงานระบบของโครงการ TCP ในปัจจบุนั 

2. TCR มีควำมสัมพันธ์ กับ KERM (ผู้จัดกำรกองทรัสต )์ โดยมีกรรมกำรร่วมกัน 1 ท่ำน คือคุณกวินทร์ 
เอี่ยมสกุล และเป็นบริษัทในเครือเดียวกัน โดยมีผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ร่วมกัน ซึ่ ง ได้แก่  บริษัท  
เบญจกิจพฒันำ จ ำกดั และบรษิัท เกียรติสหมิตร จ ำกดั 

ดังนั้น บริษัท เดอะคริสตัล รีเทล จ ำกัด (“TCR”) จึงเป็นผูท้ี่มีความเก่ียวโยงกันกับบริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท ์
จ ากดั (“KERM”) ซึ่งเป็นผูจ้ดัการกองทรสัตใ์นการเขา้ลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมนี ้

  



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ  

16 

1.4. ขนำดของรำยกำร 

ขนำดรำยกำรตำมเกณฑร์ำยกำรเกี่ยวโยงจำกกำรท ำธุรกรรมระหว่ำงกองทรัสตก์ับบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนั
กับผู้จัดกำรกองทรัสต ์

TCR มีความสมัพนัธก์บั KERM (ผูจ้ดัการกองทรสัต)์ โดยมีกรรมการรว่มกนั 1 ท่าน คือคณุกวินทร ์เอี่ยมสกลุ และ
เป็นบริษัทในเครือเดียวกนั โดยมีผูถื้อหุน้รายใหญ่ร่วมกนั ซึ่งไดแ้ก่ บริษัท เบญจกิจพฒันา จ ากัด และบริษัท เกียรติสหมิตร 
จ ากดั ดงันัน้ จึงเป็นผูท้ี่มีความเก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์ 

ทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นี ้จะมีขนาดของรายการอยู่ที่ไม่เกิน 280 ลา้นบาท หากเมื่อน ามาค านวณ
ขนาดของรายการตามประกาศที่เก่ียวขอ้ง พบว่ามีขนาดของรายการไม่เกินรอ้ยละ 3.34 ของมูลค่าสินทรัพยส์ุทธิของ
กองทรสัต ์ALLY ตามงบการเงินตรวจสอบสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีรายละเอียดการค านวณขนาดของรายการ
ดงันี ้

ขนาดของรายการ = มลูค่าของทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิม่เติม x 100 
  สินทรพัยส์ทุธิของกองทรสัต ์ALLY 

= ไม่เกิน 280  ลา้นบาท x 100 
 8,377.65 ลา้นบาท 

= ไม่เกินร้อยละ 3.34 

ทั้งนี ้ การเข้าท ารายการเก่ียวโยงที่มีขนาดของรายการตั้งแต่ 20,000,000 หรือเกินกว่ารอ้ยละ 3 ของมูลค่า
สินทรพัยส์ทุธิของกองทรสัต ์(แลว้แต่มลูค่าใดจะสงูกว่า) กองทรสัต ์ALLY จึงมีหนา้ที่ตอ้งเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการ
ดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและจะตอ้งไดร้บัมติจากที่ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตด์ว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 
3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหน่วยทรัสตท์ี่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับรวมคะแนนเสียงของ  
ผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องที่มีการขอมติ 

ในการจดัประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตด์งักล่าว กองทรสัต ์ALLY จะตอ้งจดัส่งหนงัสือนดัประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตพ์รอ้ม
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับความเหมาะสมของการเขา้ท ารายการ และความเหมาะสมของราคา
ยุติธรรมของรายการดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เ ป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม 
ผูถื้อหน่วยทรสัต ์
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1.5. รำยละเอียดของทรัพยส์นิทีก่องทรัสต ์ALLY จะเข้ำลงทุน 

ทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมคือโครงการเดอะ คริสตัล ชัยพฤกษ์ (“โครงการ TCP”) โดยมีรายละเอียดทรพัยสิ์น
ดงัต่อไปนี ้

1.5.1. ข้อมูลทั่วไปของทรัพยส์นิ 

โครงการ TCP ตัง้อยู่เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 5 ถนนชัยพฤกษ์ ต าบลคลองพระอุดม อ าเภอปากเกร็ด จังหวดั
นนทบรุ ีโดยทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัต ์ALLY จะลงทนุเพิ่มเติมประกอบดว้ย 

- สิทธิการเช่าช่วงที่ดินเป็นระยะเวลาประมาณ 21 ปี 2 เดือน (สญัญาสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2585) 
นับจากวันที่กองทรสัต์ ALLY เข้าลงทุน จาก TCR ซึ่งเป็นผู้ทรงสิทธิการใชท้ี่ดินจ านวน 3 แปลง 
โดยมีเนือ้ท่ีตามเอกสารสิทธ์ิจ านวน 10 ไร ่2 งาน 20.90 ตารางวา 

- สิทธิการเช่าอาคารเป็นระยะเวลา 21 ปี 2 เดือน (สัญญาสิน้สุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2585) นับจาก
วนัท่ีกองทรสัต ์ALLY เขา้ลงทนุจาก TCR โดยมีพืน้ท่ีใหเ้ช่าสทุธิ (NLA) ประมาณ 9,020 ตร.ม. 

- กรรมสิทธ์ิในเฟอรนิ์เจอร ์อปุกรณ ์และงานระบบต่างๆ จาก TCR 

1.5.2. รำยละเอียดทีด่ินทีก่องทรัสต ์ALLY จะเข้ำลงทนุเพิ่มเติม 

กองทรัสต์ ALLY จะเข้าลงทุนในสิทธิการเช่าช่วงที่ดินบางส่วนจาก TCR เป็นระยะเวลาประมาณ  
21 ปี 2 เดือน (สญัญาสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2585) นบัจากวนัท่ีกองทรสัต ์ALLY เขา้ลงทนุ ของโฉนดที่ดินเลขที่ 
1575 1583 และ 5864 จ านวน 3 โฉนด คิดเป็นเนือ้ที่รวม 10 ไร่ 2 งาน 20.90 ตารางวา โดยปัจจุบันโฉนดที่ดิน
ดงักล่าวเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัท ปตท. บริหารธุรกิจคา้ปลีก จ ากัด (“PTTRM”) อย่างไรก็ตาม สิทธิการเช่าที่ดิน
และกรรมสิทธ์ิในส่ิงปลกูสรา้งบนโฉนดดงักล่าวติดภาระจ านองกบั BBL ซึ่ง TCR ตอ้งด าเนินการปลดภาระจ านอง
ก่อนที่กองทรสัต ์ALLY จะเขา้ลงทนุ  ทัง้นี ้ท่ีดินซึ่งเป็นท่ีตัง้ของโครงการ TCP มีรายละเอียดดงันี ้

โฉนดเลขที ่
พืน้ทีด่นิทัง้หมด 
(ไร่-งำน-ตำรำงวำ) 

กรรมสิทธิ ์ ผู้เช่ำ ภำระผูกพัน 

1575  
(บางส่วน) 

2-1-18.40 PTTRM TCR TCR มอบสิทธิการเช่าที่ดิน 
และกรรมสิทธ์ิส่ิงปลกูสรา้ง 
เพื่อเป็นหลกัประกนัแก่ BBL 

1583* 6-2-97.50 PTTRM TCR TCR มอบสิทธิการเช่าที่ดิน
และกรรมสิทธ์ิส่ิงปลกูสรา้ง 
เพื่อเป็นหลกัประกนัแก่ BBL 

5864  
(บางส่วน) 

1-2-5.00 PTTRM TCR TCR มอบสิทธิการเช่าที่ดิน 
และกรรมสิทธ์ิส่ิงปลกูสรา้ง 
เพื่อเป็นหลกัประกนัแก่ BBL 

พืน้ทีร่วม 10-2-20.90    



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ  

18 

หมายเหต:ุ * อา้งอิงจากรา่งรายงานการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย จดัท าโดย Baker Mckenzie โฉนดที่ดินเลขที่ 1583 เดิม
เป็นกรรมสิทธิ์ของบคุคลหนึ่ง ซึ่ง PTTRM ไดท้ าการเช่าที่ดินจากบคุคลดงักล่าวเป็นระยะเวลา 30 ปี ต่อมา PTTRM ไดน้ าที่ดินนี ้
ออกให ้TCR เช่าช่วง ตามสญัญาเช่าที่ดินเพื่อก่อสรา้งอาคาร โดยมีระยะเวลาการเช่าตัง้แต่ 16 มกราคม 2556 – 30 มิถุนายน 
2585 ทัง้นี ้เม่ือวนัที่ 18 พฤศจิกายน 2558 เจา้ของที่ดินกบั PTTRM ไดจ้ดทะเบียนเลิกสญัญาเช่าระหว่างกนั  เนื่องจาก PTTRM 
ไดท้ าการซือ้ที่ดินดงักล่าวจากเจา้ของที่ดิน ส่งผลใหก้ารเช่าช่วงระหว่าง PTTRM และ TCR ย่อมระงบัตามไปดว้ย อย่างไรก็ตาม 
TCR จะตอ้งท าสญัญาเช่าที่ดินโดยตรงจาก PTTRM  

1.5.3. รำยละเอียดอำคำรทีก่องทรัสต ์ALLY จะเข้ำลงทุนเพิม่เติม 

อำคำร 
พืน้ทีใ่ห้เช่ำสุทธิในอำคำร
โดยประมำณ (ตร.ม.) 

พืน้ทีใ่ช้สอยในอำคำร
โดยประมำณ (ตร.ม.) 

A 2,108  
8,190 B 1,594 

D 2,238 
C 3,080 3,598 

รวมทัง้หมด 9,020 11,788 

 

แผนผังโครงกำร 

 
ชัน้ 1 

 
ชัน้ 2 

ที่มา: KERM  
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ภำพถ่ำยโครงกำร 

  
ที่มา: KERM 

1.5.4. ลกัษณะกำรจัดหำผลประโยชน ์

ภายหลงัการเขา้ลงทุน กองทรสัต ์ALLY โดยผูจ้ดัการกองทรสัตห์รือผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยจ์ะเขา้เป็น
คู่สัญญากับผู้เช่ารายย่อยแทน TCR ในสัญญาเช่าพืน้ที่ และสัญญาบริการ ทั้งนี ้ภายหลังที่กองทรัสต์ ALLY  
เข้าลงทุน KERM ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ จะมอบหมายให้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพยเ์ข้าท าหน้าที่บริหาร
อสงัหารมิทรพัยข์องโครงการ TCP 

1.5.5. ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต 

• อัตรำกำรเช่ำพืน้ทีแ่ละอตัรำคำ่เช่ำและบริกำรเฉลี่ย 

 2560 2561 2562 2563 
พืน้ท่ีใหเ้ชา่ (ตารางเมตร/เดือน) 9,020 9,020 9,020 9,020 
อตัราการเชา่เฉล่ีย (รอ้ยละ) 69.3 76.7 80.8 84.2 
อตัราคา่เช่าและคา่บรกิารเฉล่ีย  
(บาท/ตารางเมตร/เดือน) 

390 399 397 357 

ที่มา: KERM  
หมายเหต:ุ ขอ้มลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 

• ผลกำรด ำเนินงำน/1 

ผลการด าเนินงานของโครงการ TCP ตามงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีส าหรบัปีสิน้สุดวันที่  
31 ธันวาคม 2560 2561 2562 และงบการเงินที่ยังไม่ไดต้รวจสอบส าหรบัปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของ 
บจ. เดอะครสิตลั รีเทล เป็นดงันี ้
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หน่วย : ล้ำนบำท 2560 2561 2562 2563/1 
รายไดร้วม 60.21 61.93 61.27 51.12 
ค่าใชจ้า่ยรวม (60.61) (67.44) (67.51) (59.15) 
ก าไรจากการด าเนินงาน (0.40) (5.82) (6.75) (8.03) 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนหกัค่าเส่ือมราคาและ
ค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) 

19.75 18.29 16.34 11.18 

หมายเหตุ:  ผลการด าเนินงานตามงบการเงินตรวจสอบของ TCR เป็นไปตามลกัษณะการจัดหาผลประโยชน ์ณ ปัจจุบัน ซึ่ งอาจ
รวมถึงรายไดอ่ื้นและค่าใชจ้่ายอ่ืนที่ไม่เกี่ยวกับการด าเนินงานของอสงัหาริมทรพัย ์ทัง้นี ้โครงสรา้งรายไดแ้ละค่าใชจ้่าย
ดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งอาจแตกต่างจากลักษณะและโครงสรา้งรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายภายหลังที่
กองทรัสต์เข้าลงทุน ดังนั้น ผลการด าเนินงานตามงบการเงิ นตรวจสอบในอดีตจึงไม่สามารถใช้เป็นข้อมูลเพื่อ 
ประมาณการผลการด าเนินงานในอนาคตได ้ 

 /1 ผลการด าเนินงานส าหรบัปี 2563 อา้งอิงจากงบการเงินที่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ ณ 31 ธันวาคม 2563 ของ TCR 

• รำยได้อื่น 

โครงการ TCP มีรายไดอ้ื่นนอกเหนือจากรายไดห้ลัก เช่น รายไดก้ารให้บริการพืน้ที่ชั่วคราวบริเวณ 
ลานชั้นล่างของอาคาร ซึ่งประกอบไปดว้ยผูเ้ช่าเหมางานอีเวน้ต์ และผูเ้ช่ารายย่อยต่างๆ นอกจากนีย้งัมีรายได  ้
ค่าสาธารณปูโภค และรายไดจ้ากการใหเ้ช่าพืน้ท่ีติดตัง้ป้ายโฆษณา เป็นตน้ 

• ข้อมูลผู้เช่ำรำยย่อย 

สดัส่วนของพืน้ท่ีใหเ้ชา่ (NLA) ตามประเภทธุรกจิของผูเ้ช่ารายย่อยเป็นดงันี ้

สัดส่วนของพืน้ทีใ่ห้เช่ำ (NLA) ตำมประเภทธุรกิจของผู้เช่ำรำยย่อย  
ทรพัยสิ์นปัจจบุนัของกองทรสัต ์ALLY  

ก่อนเขา้ท ารายการ 
ทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมครัง้นี ้

 

 

 

อาหารและ
เครื่องด่ืม, 
17.8%

เฟอรน์ิเจอร์
และของแต่ง
บา้น, 16.2%

ซุปเปอรม์าร์
เก็ต, 9.6%

การศกึษาและเด็ก, 8.2%
โรงหนงั, 
7.4%

ฟิตเนสและ
กีฬา, 6.3%

สขุภาพ
และความ
งาม, 
5.2%

ส านกังาน, 
4.7%

อื่นๆ, 17.6%

พืน้ท่ีว่าง, 
6.9%

อาหารและ
เครื่องด่ืม, 
18.5%

ซุปเปอรม์าร์
เก็ต, 17.8%

การศกึษาและ
เด็ก, 15.0%

ฟิตเนสและ
กีฬา, 10.7%

แฟชั่นและ
เครื่องประดบั
, 5.1%

สขุภาพและ
ความงาม, 
3.8%

ธนาคารและ
การเงิน, 
3.7%

รา้นคา้ปลกี, 
2.4%

อื่นๆ, 7.4%

พืน้ท่ีว่าง, 
15.8%
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ทรัพยส์ินทัง้หมดของกองทรัสต ์ALLY หลังเข้ำท ำรำยกำร 

 

สดัสว่นรายไดข้องพืน้ท่ีใหเ้ช่า (NLA) ตามประเภทธุรกจิของผูเ้ชา่รายย่อยเป็นดงันี ้

สัดส่วนรำยไดข้องพืน้ทีใ่หเ้ช่ำ (NLA) ตำมประเภทธุรกจิของผู้เช่ำรำยย่อย  
ทรพัยสิ์นปัจจบุนัของกองทรสัต ์ALLY  

ก่อนเขา้ท ารายการ 
ทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมครัง้นี ้

  
ทรพัยสิ์นทัง้หมดของกองทรสัต ์ALLY หลงัเขา้ท ารายการ 

 

ที่มา: KERM  
หมายเหต:ุ ขอ้มลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
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• ผู้เช่ำรำยใหญ่จ ำแนกตำมพืน้ทีเ่ช่ำถำวรและรำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร 

ผูเ้ช่ารายย่อย 5 อันดับแรกที่มีพืน้ที่เช่าถาวร (NLA) มากที่สุดของทรพัยสิ์นที่กองทรสัต ์ALLY จะเขา้
ลงทนุเพิ่มเติมครัง้นี ้

ล ำดับ ชื่อผู้เช่ำ 
ประเภทธุรกิจ 
ผู้เช่ำรำยย่อย 

พืน้ทีใ่ห้เช่ำ 
(ตำรำงเมตร) 

สัดส่วนพืน้ทีใ่ห้เช่ำ 
(ร้อยละ) 

1 บรษิัท เซ็นทรลั ฟู้ด รีเทล จ ากดั ซุปเปอรม์ารเ์กต็  1,604.43  17.79% 
2 บรษิัท พีเอ็ม เฮลทแ์คร ์เซ็นตเ์ตอร ์จ ากดั สขุภาพและความงาม  704.10  7.81% 
3 บรษิัท มิสเตอร.์ ดี.ไอ.วาย. (กรุงเทพ) จ ากดั การตกแต่งบา้น  516.05  5.72% 
4 บรษิัท เบทเทอร ์สยาม มิวสิค อินเตอร ์จ ากดั การศกึษาและเดก็ 409.00 4.53% 
5 บรษิัท ไก่ชยัพฤกษ์  จ ากดั อาหารและเครื่องดืม่ 256.90 2.85% 

รวม 3,490.48  38.70% 
ที่มา: KERM  
หมายเหต:ุ ขอ้มลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 

ผู้เช่ารายย่อย 5 อันดับแรกที่มีรายได้ค่าเช่าและค่าบริการจากพืน้ที่เช่าถาวร (NLA) มากที่สุดของ
ทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัต ์ALLY จะเขา้ลงทนุเพิ่มเติมครัง้นี ้

ล ำดับ ชื่อผู้เช่ำ 
ประเภทธุรกิจ 
ผู้เช่ำรำยย่อย 

รำยได้ค่ำเช่ำและ
ค่ำบริกำร 

(บำท/เดือน) 

สัดส่วนรำยได้
และค่ำบริกำร 

(ร้อยละ) 
1 บรษิัท เซ็นทรลั ฟู้ด รีเทล จ ากดั ซุปเปอรม์ารเ์กต็ 332,864.53  10.43% 
2 บรษิัท พีเอ็ม เฮลทแ์คร ์เซ็นตเ์ตอร ์จ ากดั สขุภาพและความงาม 267,558.00  8.38% 
3 บรษิัท คอฟฟ่ี คอนเซ็ปต ์รีเทล จ ากดั อาหารและเครื่องดืม่ 157,641.59  4.94% 
4 นายณฐพล  มั่นคง อาหารและเครื่องดืม่ 138,774.72  4.35% 
5 บริษัท เบทเทอร์ สยาม มิวสิค อินเตอร์ 

จ ากดั 
การศกึษาและเดก็ 

130,880.00  4.10% 

รวม 1,027,718.84 32.19% 
ที่มา: KERM  
หมายเหต:ุ ขอ้มลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
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• ปีทีค่รบอำยุสัญญำของผู้เช่ำรำยย่อย 

ปีที่ครบก าหนดอายสุญัญาส าหรบัพืน้ท่ีเช่าถาวร (NLA) ของผูเ้ช่ารายย่อยในทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัต ์ALLY 
จะเขา้ลงทนุเพิ่มเติมครัง้นี ้

ปี พ.ศ. 
พืน้ทีใ่ห้เช่ำ (NLA) รำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบรกิำร 

ตำรำงเมตร ร้อยละ บำท/เดอืน ร้อยละ 
2564  2,712.77  30.08%  1,253,027.06  39.25% 
2565  2,186.88  24.25%  622,638.23  19.51% 
2566  2,698.36  29.92%  1,316,513.47  41.24% 

พืน้ท่ีว่าง  1,421.89  15.76%  -    0.00% 
รวม  9,019.90  100.00%  3,192,178.75  100.00% 

ที่มา: KERM  
หมายเหต:ุ ขอ้มลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 

1.6. อำยุของสัญญำเช่ำชว่งทีด่นิและสัญญำเช่ำพืน้ทีอ่ำคำร 

KERM ในฐานะผูจ้ัดการกองทรสัตจ์ะเขา้ท ารายการเช่าช่วงที่ดินทั้งหมดจากบริษัท เดอะคริสตัล รีเทล จ ากัด  
ที่มีสญัญาเช่ากบับรษิัทเจา้ของทรพัยสิ์น (PTTRM) ในปัจจบุนั และเช่าพืน้ท่ีทัง้หมดในอาคารจากบรษิัท เดอะครสิตลั รีเทล 
จ ากดั โดยมีรายละเอียดดงันี ้

โครงกำร อำยุสัญญำเช่ำ วันทีส่ิน้สุดสัญญำเช่ำ 
TCP 21 ปี 2 เดือน 30 มิถนุายน 2585 

อายุของสัญญาเช่าจะเริ่มนับจากวนัที่กองทรสัต์ ALLY เขา้ลงทุน  โดยคาดว่ากองทรสัต ์ALLY จะเขา้ลงทุนใน
ทรพัยสิ์นที่จะลงทนุเพิ่มเติมในวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2564 
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1.7. สรุปสำระส ำคัญของสัญญำและร่ำงสัญญำทีเ่กี่ยวข้องกับกำรเข้ำท ำรำยกำร 

1.7.1. สรุปสัญญำกำรกู้ยืมเงนิ 

กำรเขำ้ลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเตมิในครัง้นี ้กองทรสัต ์ALLY จะใชแ้หล่งเงินทนุจำกเงินกูย้ืม
ระยะยำวจำกธนำคำรตำมวงเงินคงเหลือที่เคยท ำสญัญำเงินกูไ้ว ้โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

ผู้ให้เงนิกู ้ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
ผู้กู้ ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหารมิทรพัยอ์ลัไล (เปล่ียนชื่อเป็นทรสัตเ์พื่อการ

ลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหารมิทรพัย ์อลัไล เมื่อวนัท่ี 9 กมุภาพนัธ ์2564) 
วงเงนิกู ้ วงเงินกูแ้ละสินเชื่อทัง้หมดจ านวนรวมไม่เกิน 4,405,000,000 บาท โดยแบ่งเป็น 

วงเงินท่ี 1 : วงเงินกูร้ะยะยาวเพื่อใชใ้นการซือ้ทรพัยสิ์น ดงันี ้
1) จ านวนไมเ่กิน 2,764,000,000 บาท ใชส้ าหรบัทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตเ์ขา้

ลงทนุครัง้แรก 
2) จ านวนไมเ่กิน 1,261,000,000 บาท ใชส้ าหรบัทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตจ์ะ

ลงทนุเพิ่มเติมในอนาคต ภายในวนัท่ี 31มกราคม 2565 
วงเงินท่ี 2 : วงเงินตั๋วสญัญาใชเ้งนิ (Promissory Note) จ านวน 280,000,000 บาท 

เพื่อช าระภาษีมลูค่าเพิ่มในการแปลงสภาพจากกองทนุรวมสิทธิการเชา่
อสงัหารมิทรพัยค์รสิตลั รีเทล โกรท 

วงเงินท่ี 3 : วงเงินหนงัสือค า้ประกนั จ านวน 100,000,000 บาท เพื่อค า้ประกนั
สาธารณปูโภค (ไฟฟ้าและประปา) 

อัตรำดอกเบีย้ส ำหรับ
วงเงนิทรัพยส์นิทีจ่ะลงทนุ
เพิ่มเติม 

ไม่เกิน MLR ลบรอ้ยละ 1.75 ต่อปี  

กำรช ำระคืนเงนิกู ้ ผูกู้ต้กลงช าระคืนเงินตน้ใหแ้กธ่นาคารเป็นงวด รวม 24 งวด โดยจะช าระงวดแรกในวนั
สดุทา้ยของเดือนที่ 51 นบัจากเดอืนท่ีเบิกเงินกูว้งเงินท่ี 1 ครัง้แรก  

หลักประกันกำรกู้ยืม
ส ำหรับทรัพยส์นิทีจ่ะ
ลงทนุเพิ่มเติม 

ผูกู้ต้กลงน ำทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุดงักล่ำวมำเป็นหลกัประกนัตำมสญัญำนีใ้หแ้ก่ธนำคำร
ใหเ้รียบรอ้ยก่อนกำรเบิกเงินกูใ้นแต่ละครัง้ 
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1.7.2. สรุปร่ำงสัญญำเช่ำช่วงทีด่ิน 

ผู้ให้เช่าชว่ง บรษิัท เดอะครสิตลั รีเทล จ ำกดั 
ผู้เช่า ทรสัตเ์พื่อกำรลงทนุในสิทธิกำรเชำ่อสงัหำรมิทรพัย ์อลัไล ("กองทรสัต"์) 
ทรัพยส์ินทีเ่ชำ่ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 1583, 1575, 5864 ต าบลคลองพระอดุม อ าเภอปากเกรด็ 

จงัหวดันนทบรุี 
วัตถุประสงคใ์นกำรเช่ำ เพื่อน าพืน้ท่ีภายในอาคารโครงการศนูยก์ารคา้ The Crystal Chaiyapruek ซึ่งตัง้อยู่บน

ทรพัยสิ์นท่ีเช่าออกใหเ้ช่าช่วงต่อแก่ผูเ้ชา่รายย่อย 
เงือ่นไขกอ่นกำรจด
ทะเบียนกำรเช่ำ 

1. ผูใ้หเ้ชา่ชว่งไดร้บัความยินยอมในการใหเ้ชา่ช่วงทรพัยสิ์นท่ีเช่าจากเจา้ของทรพัยสิ์นท่ี
เช่าเรียบรอ้ยแลว้ 

2. มีการเขา้ท าสญัญาเช่าพืน้ท่ีอาคารโดยคู่สญัญาที่เก่ียวขอ้ง 
3. โอนทรพัยสิ์นตามสญัญาขาย FF&E 
4. ท าสญัญาตกลงกระท าการ 
5. ท าสญัญาอนญุาตใหใ้ชเ้ครื่องหมายการคา้ 
6. ทรพัยสิ์นท่ีเช่าไดม้ีการปลอดหรือไถ่ถอนจากจ านอง รวมถึงภาระตดิพนัอื่นใดใน

ทรพัยสิ์นท่ีเช่าทัง้หมด 
7. ไดย้ื่นแบบช าระบรรดาคา่ภาษีอากรต่างๆ แลว้ 

กำรจดทะเบียนสทิธกิำร
เช่ำ 

จดทะเบยีนสิทธิการเช่าทรพัยสิ์นท่ีเช่าใหแ้ลว้เสรจ็ภายในวนัและเวลาที่กองทรสัตไ์ดแ้จง้
หรือจะแจง้ต่อผูใ้หเ้ช่าช่วงล่วงหนา้เป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่าเจด็ (7) วนั แลว้แต่วนัใดจะ
เกิดขึน้ในภายหลงั 

ระยะเวลาเช่า นบัตัง้แตว่นัจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำภำยใตส้ญัญำฉบบันี ้ไปจนถึงวนัท่ี 30 มถินุำยน 
2585 ซึง่เป็นวนัครบก ำหนดอำยสุญัญำเชำ่ภำยใตส้ญัญำเช่ำที่ดนิ (PTT) 

ค่ำเช่ำและกำรช ำระค่ำ
เช่ำ 

1. กองทรสัตต์กลงช าระค่าเช่าทรพัยสิ์นท่ีเช่าใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่าชว่ง ณ วันท่ีมีการจดทะเบียน
สิทธิการเช่าทรพัยสิ์นท่ีเช่าตามสญัญาฉบบันี ้ในจ านวน [*] บาท 

2. กองทรัสตต์กลงช าระค่าเช่าทรัพยสิ์นที่เช่าเป็นรายเดือนให้แก่ผู้ให้เช่าช่วง ตลอด
ระยะเวลาการเช่าตามสญัญาฉบบันี ้ในจ านวนเดือนละ [*] บาท 

3. กองทรสัตจ์ะช าระค่าเช่าใหก้บัผูใ้หเ้ช่าช่วงในจ านวนที่ไดด้  าเนินการหกัภาษี ณ ที่จ่าย 
และ/หรือภาษีอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตามอตัราที่กฎหมายก าหนดแลว้ (หากมี) 

หน้ำทีข่องกองทรัสต ์ กองทรสัตต์กลงช าระค่าเช่าและปฏิบตัิตามเงื่อนไขอื่น ๆ ท่ีก าหนดไวใ้นสญัญาฉบบันี ้
หน้ำทีข่องผู้ให้เช่ำชว่ง 1. ส่งมอบทรพัยสิ์นท่ีเชา่ 

2. ตลอดระยะเวลาการเช่าผูใ้หเ้ชา่ชว่งจะด าเนินการดงันี ้
(ก) ใหใ้ชป้ระโยชนท์รพัยสิ์นท่ีเชา่ไดโ้ดย ปราศจากการแทรกแซงหรือรบกวนจากผูใ้ห้

เช่าช่วง 
(ข) ไม่จ าหน่าย จ่าย โอนหรือก่อภาระผกูพนัใด ๆ โดยไม่ไดร้บัความยนิยอมล่วงหนา้

เป็นหนงัสือจากกองทรสัต ์
(ค) ด าเนินการใหท้รพัยสิ์นท่ีเชา่มีถนนและทางเขา้ออกสู่ถนนสาธารณะ 
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3. ผูใ้หเ้ชา่ชว่งจะชว่ยเหลือและอ านวยความสะดวกในดา้นเอกสาร รวมถงึการน าส่งภาษี 
4. กรณีมีเหตกุารณท์ี่อาจเป็นเหตใุหเ้กิดการผิดสญัญาจะแจง้ใหก้องทรสัตท์ราบ 
5. ผูใ้หเ้ชา่ชว่งตกลงใหสิ้ทธิดงัตอ่ไปนีแ้ก่กองทรสัต ์

- สิทธิในการใชท้างเขา้-ออกทัง้หมดของโครงการ 
- สิทธิในการใชพ้ืน้ท่ีส่วนกลางอื่น ๆ 
- ผูใ้หเ้ชา่ชว่งตกลงที่จะไมแ่กไ้ข ดดัแปลง ต่อเติม ก่อภาระผกูพนั โอน ฯลฯ 

กองทรสัตต์กลงที่จะบ ารุงรกัษาซอ่มแซมทรพัยสิ์นตา่ง ๆ ดว้ยค่าใชจ้่ายของกองทรสัต ์ 
ผูใ้หเ้ชา่ชว่งตกลงเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้า่ยส าหรบัการดแูล ทรพัยสิ์นส่วนท่ีกองทรสัต์
ไม่ไดล้งทนุซึ่งเป็นรายจ่ายที่มีลกัษณะเป็นการลงทนุ (Capital Expenditure) ตามจ านวน
ที่เรียกเก็บโดยกองทรสัต ์

ค ำรับรองของผู้ให้เช่ำ
ช่วง 

ณ วนัลงนามสญัญาฉบบันี ้ผูใ้หเ้ช่าชว่งรบัรองต่อกองทรสัตว์า่ 
1. ผูใ้หเ้ชา่ชว่งเป็นบรษิัทจ ากดั 
2. ผูใ้หเ้ชา่ชว่งมีอ  านาจในการเขา้ท าสญัญา  
3. การท าสญัญาฉบบันีไ้ม่เป็นการขดัแยง้หรือฝ่าฝืนขอ้ก าหนด เงื่อนไข หรือค ารบัรองใด 

ๆ ท่ีผูใ้หเ้ช่าช่วงไดท้ าหรือจะท าความตกลงกบับคุคลอื่น ซึง่รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะ
เจา้หนีข้องผูใ้หเ้ชา่ชว่งซึง่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อทรพัยสิ์นท่ีเช่า 

4. ผูใ้หเ้ชา่ชว่งเป็นผูท้รงสิทธิการเชา่บนทรพัยสิ์นท่ีเชา่ และเป็นผูม้ีสทิธิโดยสมบรูณใ์น
การน าทรพัยสิ์นท่ีเช่าออกใหเ้ชา่ช่วงแก่กองทรสัต ์ 

5. เอกสารสิทธิส าหรบัทรพัยสิ์นท่ีเชา่ออกมาโดยถกูตอ้งตามขัน้ตอนและชอบดว้ย
กฎหมาย 

6. สญัญาเชา่ที่ดิน (PTT) และสญัญาเชา่ที่ดินทางเขา้ออกไม่มีการผิดนดัหรือผิดสญัญา
ใด ๆ 

7. ผูใ้หเ้ชา่ชว่งไม่มขีอ้พิพาท  
8. ผูใ้หเ้ชา่ชว่งไม่ไดอ้ยู่ภายใตข้อ้ตกลงที่จะตอ้งขายทรพัยสิ์นท่ีเชา่ใหแ้ก่บคุคลใด  
9. ผูใ้หเ้ชา่ชว่งไม่ไดอ้ยู่ภายใตข้อ้ตกลงใหบ้คุคลใดมีสิทธิใชท้รพัยสิ์นที่เช่าหรือที่ดินอนั

เป็นท่ีตัง้ของทรพัยสิ์นท่ีเชา่เพื่อออกสู่ถนนสาธารณะ 
10. ผูใ้หเ้ชา่ชว่งไม่ไดร้บัค าบอกกลา่วหรือค าสั่งจากทางราชการเก่ียวกบัการเวนคืน

ทรพัยสิ์นท่ีเช่า  
11. ทรพัยสิ์นท่ีเช่าปราศจากภาระผกูพนัใด ๆ  
12. ทรพัยสิ์นท่ีเช่ามีทางเขา้ออกที่ดีและเหมาะสม 
13. ทรพัยสิ์นท่ีเช่าปราศจากภาระภาษีและค่าธรรมเนียมใด ๆ  
14. ทรพัยสิ์นท่ีเช่าไม่อยู่ภายใตข้อ้พพิาทกบับคุคลใด ๆ  
15. ขอ้มลูที่อยู่ในเอกสาร มีความถกูตอ้ง มิไดจ้งใจปกปิดขอ้เท็จจรงิใด ๆ ที่เป็น

สาระส าคญั 
กำรโอนสิทธิกำรเช่ำ ผูใ้หเ้ช่าช่วงตกลงจะไม่โอนสิทธิและหนา้ที่ใด ๆ ภายใตส้ญัญาฉบบันีใ้หก้บับคุคลอื่น 
กำรต่อระยะเวลำกำรเช่ำ ตกลงกนัล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่าหก (6) เดือนก่อนวนัครบก าหนดระยะเวลาการเช่า 
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ทรัพยส์ินทีเ่ชำ่ถูกเวนคืน 1. ในกรณีที่ทรพัยสิ์นท่ีเชา่ถกูเวนคนืจนไม่สามารถใชป้ระโยชนไ์ด ้กองทรสัตม์ีสิทธิไดร้บั
เงินคา่ทดแทนการเวนคืนตามสตูรวิธีการค านวณ เงินส่วนท่ีเหลือทัง้หมดหลงัการ
จ่ายเงินใหก้องทรสัตใ์หต้กเป็นของผูใ้หเ้ช่าช่วง 

2. ในกรณีที่ทรพัยสิ์นท่ีเชา่ถกูเวนคนืบางส่วน ผูใ้หเ้ชา่ช่วงตกลงช าระเงินคา่ทดแทนการ
เวนคืนตามวิธีการค านวณใหแ้กก่องทรสัต ์

3. ผูใ้หเ้ชา่ชว่งจะช าระเงินค่าทดแทนการเวนคืนใหแ้ก่กองทรสัตท์นัที 
4. การค านวณมลูค่าสิทธิการเช่าและมลูค่าตลาดของทรพัยสิ์นใหใ้ชผู้ป้ระเมินที่ไดร้บั

ความเห็นชอบ ก.ล.ต. เป็นผูป้ระเมินตามวิธีรายได ้(Income Approach) และใน
กรณีที่มีผูป้ระเมินมลูคา่ทรพัยสิ์นมากกวา่ 1 ราย ใหใ้ชค้่าเฉล่ียของมลูค่า 

5. ในกรณีที่เงินท่ีไดร้บัจากการเวนคืนทรพัยสิ์นท่ีเช่าต ่ากวา่ราคาตลาด ผูใ้หเ้ช่าช่วงจะ
อทุธรณค์่าทดแทนการเวนคืน 

ภำษีอำกรและ
ค่ำธรรมเนียม 

1. ผูใ้หเ้ช่าช่วงตกลงรบัผิดชอบส าหรบัค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร และการจดทะเบียน
สิทธิการเช่า 

2. กองทรสัตจ์ะเรียกเก็บคา่ภาษีที่ดนิและส่ิงปลกูสรา้งใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่าช่วงเพื่อน าไปช าระ 
เหตุแห่งกำรเลิกสัญญำ 1. ในกรณีที่ผู้ให้เช่าช่วงจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง หรือไม่แก้ไขให้

ถูกตอ้งภายใน 60 วนักองทรสัตก์ าหนดในสญัญาฉบบันี ้ใหถื้อว่าเป็นเหตผิุดนดัตาม
สญัญาฉบบันีท้นัที 

2. ในกรณีที่  (1) สญัญาเช่าที่ดิน (PTT) หรือสญัญาเช่าที่ดินทางเขา้ออกสิน้สดุลงโดย
ความผิดของผู้ให้เช่าช่วง หรือ (2) ผู้ให้เช่าช่วงปฏิบัติผิดเงื่อนไขของสัญญาใดๆ
น าไปสู่สภาวะลม้ละลายหรือฟ้ืนฟกูิจการ หรือ (3) ผูใ้หเ้ช่าช่วงถกูศาลสั่งพิทกัษท์รพัย์
หรือถกูศาลสั่งใหล้ม้ละลาย และไม่ท าการแกไ้ขเหต ุ(1) หรือ (2) หรือ (3) ดงักล่าวให้
เสรจ็สิน้ภายใน 120  วนั  

3. ในกรณีที่กองทรสัตจ์งใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตาม  
4. ในกรณีที่สญัญาเช่าที่ดิน (PTT) หรือสญัญาเช่าที่ดินทางเขา้ออกสิน้สดุลงโดยเหตอุื่น

ซึ่งไม่ใช่ความผิดของผู้ให้เช่าจนเป็นเหตุให้กองทรัสตไ์ม่สามารถใช้ประโยชน์ใน
ทรพัยสิ์นท่ีเช่าได ้

5. เมื่อครบก าหนดระยะเวลาการเช่าทรพัยสิ์นที่เช่าเวน้แต่จะมีการต่อระยะเวลาการเช่า
ออกไป 

6. คู่สญัญาตกลงเลิกสญัญา 
7. ในกรณีที่มีการเลิกกองทรสัต ์ 
8. ในกรณีที่ทรพัยสิ์นที่เช่าถูกเวนคืนไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจนไม่สามารถใช้

ประโยชนไ์ด ้ 
9. กรณีการปฏิบตัิผิดสญัญาโดยผูใ้หเ้ช่าช่วงภายใตส้ญัญาลงทนุ  
10. กรณีเหตุสุดวิสัยที่ไม่ใช่ความผิดของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจนเป็นเหตุแห่งการเลิก

สญัญา 
11. ในกรณีที่มีการเลิกสญัญาเช่าพืน้ที่อาคาร 
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ผลของกำรเลกิสัญญำ 1. มิไดเ้ป็นผลจากการที่กองทรสัตผิ์ดสญัญา กองทรสัตจ์ะเรียกค่าเสียหายจากผูใ้หเ้ช่า
ช่วงจากเหตุดงักล่าว และไม่มีผลท าใหส้ญัญาฉบบันีสิ้น้สดุลง เวน้แต่ความเสียหาย
ดงักล่าวเกิดจากผูใ้หเ้ช่าช่วง กองทรสัตม์ีสิทธิบอกเลิกสญัญาฉบบันีไ้ดท้นัที และผูใ้ห้
เช่าช่วงจะตอ้งช าระคืนค่าเช่าทรพัยสิ์นที่เช่าคงเหลือและเงินชดเชยใหแ้ก่กองทรสัต ์
ตามราคาประเมิน 

2. ในกรณีที่เกิดเหตุใน ”เหตุแห่งการเลิกสัญญา” ขอ้ 3 ผูใ้หเ้ช่าช่วงจะเรียกค่าเสียหาย
จากกองทรัสตจ์ากเหตุดังกล่าว และไม่มีผลท าให้สัญญาฉบับนีสิ้น้สุดลง เว้นแต่ 
ความเสียหายดงักล่าวเกิดจากกองทรสัต ์ผูใ้หเ้ช่าช่วงมีสิทธิบอกเลิกสญัญาฉบบันีไ้ด้
ทนัที โดยผูใ้หเ้ช่าช่วงไม่ตอ้งช าระคืนค่าเช่าคงเหลือใหแ้ก่กองทรสัต ์

3. ในกรณีที่เกิดเหตใุน ”เหตแุห่งการเลิกสญัญา” ขอ้ 4 กองทรสัตม์ีสิทธิบอกเลิกสญัญา
ฉบบันีไ้ดท้นัที  

4. ในกรณีที่เกิดเหตใุน ”เหตุแห่งการเลิกสญัญา” ขอ้ 5 ขอ้ 6 หรือขอ้ 7 ใหถื้อว่าสญัญา
ฉบบันีสิ้น้สดุลง โดยที่คู่สญัญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย และผูใ้หเ้ช่าช่วง
ไม่ตอ้งช าระคืนค่าเช่าทรพัยสิ์น 

5. ในกรณีที่เกิดเหตใุน ”เหตุแห่งการเลิกสญัญา” ขอ้ 8 ใหถื้อว่าสญัญาฉบบันีสิ้น้สดุลง 
โดยกองทรสัตม์ีสิทธิไดร้บัเงินค่าทดแทนการเวนคืนจากผูใ้หเ้ช่าช่วงตามวิธีการท่ีระบุ
ไวใ้น ”ทรพัยสิ์นท่ีเช่าถกูเวนคืน” ขอ้ 1  

6. ในกรณีที่เกิดเหตใุน ”เหตุแห่งการเลิกสญัญา” ขอ้ 1 ขอ้ 2 หรือ ขอ้ 9 แลว้ กองทรสัต์
มีสิทธิใชท้รพัยสิ์นท่ีเช่าจนกว่ากองทรสัตจ์ะไดร้บัช าระค่าเสียหาย 

7. ในกรณีที่เกิดเหตุใน ”เหตุแห่งการเลิกสญัญา” ขอ้ 10 โดยผูใ้หเ้ช่าช่วงตกลงจะช าระ
คืนค่าเช่าทรพัยสิ์นท่ีเช่าคงเหลือ โดยที่คู่สญัญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย 

8. ในกรณีที่เกิดเหตใุน”เหตแุห่งการเลิกสญัญา” ขอ้ 11 ใหถื้อว่าสญัญาฉบบันีสิ้น้สดุลง
โดยใหผ้ลเป็นไปตามที่ระบุไวใ้นสัญญาเช่าพืน้ที่อาคารทุกประการ และใหส้ัญญา
ขาย FF&E และสัญญาตกลงกระท าการสิน้สุดลงดว้ย ทั้งนี ้ไม่ตัดสิทธิคู่สัญญาใน
การเรียกรอ้งค่าเสียหาย 

กำรส่งมอบทรัพยส์ินที่
เช่ำคนื 

1. กองทรสัตต์กลงขนยา้ยทรพัยสิ์นและบรวิารของกองทรสัตอ์อกไปจากสถานที่เช่าแลว้
ส่งมอบสถานท่ีคืนใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่าช่วงในสภาพเรียบรอ้ยภายในหนึ่ง (1) เดือน  

2. กองทรสัตจ์ะท าการส่งมอบทรพัยสิ์นท่ีเช่าคืนใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่าช่วงตามสภาพการใชง้าน
ในขณะนัน้ 

3. ภายในหกสิบ (60) วันนับจากวันสิน้สุดสัญญาหรือระยะเวลาอื่นใดที่ผู้ให้เช่าช่วงจะ
พิจารณาขยายใหต้ามความเหมาะสม กองทรสัตจ์ะโอนมิเตอรไ์ฟฟ้า น า้ประปา และ/
หรือสาธารณปูโภคอื่น ๆ 

เหตสุุดวิสัย 1. คู่สญัญาไม่ตอ้งรบัผิดในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตัิตามสญัญาฉบบันีไ้ดเ้นื่องจากเหตุ
สดุวิสยั 

2. หากเหตสุดุวิสยัท าใหไ้ม่สามารถปฏิบตัิตามสญัญาหรือไม่ไดร้บัประโยชนต์ามฉบับนี ้
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะทบทวนข้อก าหนดเพื่อให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายสามารถ
ด าเนินการใดๆ 

กฎหมำยทีใ่ช้บงัคับ สญัญาฉบบันีใ้หใ้ชบ้งัคบัและตีความตามกฎหมายไทย 
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1.7.3. สรุปร่ำงสัญญำเช่ำพืน้ทีอ่ำคำร 

ผู้ให้เช่ำ บรษิัท เดอะครสิตลั รีเทล จ ากดั 
ผู้เช่า ทรสัตเ์พื่อกำรลงทนุในสิทธิกำรเชำ่อสงัหำรมิทรพัย ์อลัไล (“กองทรสัต”์) 
ทรัพยส์ินทีเ่ชำ่ พืน้ท่ีภายในอาคารโครงการศนูยก์ารคา้ The Crystal Chaiyapruek (แต่ไม่รวมทรพัยสิ์นท่ี

ใชใ้นการด าเนินงาน) รวมถึงส่วนควบของบรเิวณดงักล่าว ตัง้อยู่บนท่ีดินโฉนดเลขที่ 
1583, 1575, 5864 ต าบลคลองพระอดุม อ าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุี 

วัตถุประสงคใ์นกำรเช่ำ จดัหาผลประโยชนจ์ากทรพัยสิ์นท่ีเช่า โดยการน าพืน้ท่ีภายในทรพัยสิ์นท่ีเช่าออกใหเ้ชา่
ช่วงต่อแก่ผูเ้ช่ารายยอ่ย 

เงือ่นไขกอ่นกำรจด
ทะเบียนกำรเช่ำ 

การจดทะเบียนการเช่าทรพัยสิ์นจะเกิดขึน้ต่อเมื่อเงื่อนไขเหล่านีไ้ดส้  าเรจ็แลว้ 
1. ผูเ้ช่ารายย่อยใหค้วามยินยอมการโอนสิทธิและหนา้ที่ตามสัญญาเช่าพืน้ที่ภายใน

บริเวณทรพัยสิ์นที่เช่าทัง้หมด โดยผูใ้หเ้ช่าตกลงที่จะใชค้วามพยายามอย่างดีที่สุด 
(Best effort) เพื่อด าเนินการใหผู้เ้ช่ารายย่อยใหค้วามยินยอมดงักล่าวใหม้ากที่สุด
เท่าที่สามารถกระท าได ้

2. ผูใ้หเ้ช่าไดร้บัความยินยอมในการใหเ้ช่าทรพัยสิ์นจากเจา้ของที่ดิน 
3. ท าและโอนทรพัยสิ์นตามสญัญาขาย FF&E 
4. เขา้ท าสญัญาตกลงกระท าการ 
5. เขา้ท าสญัญาอนญุาตใหใ้ชเ้ครื่องหมายการคา้ 
6. ทรพัยสิ์นท่ีเช่าไดม้ีการปลอดหรือไถ่ถอนจากจ านอง รวมถึงภาระติดพนัทัง้หมด 
7. ไม่มีขอ้คดัคา้นหรือขอ้โตแ้ยง้เก่ียวกบัการจดทะเบียนการเช่าจากบคุคลภายนอก 
8. การท าประกนัภยั โดยใหก้องทรสัตเ์ขา้เป็นผูเ้อาประกนัภยั ดงัต่อไปนี  ้

(ก) ประกนัภยัส าหรบัความเส่ียงภยัทรพัยสิ์นในส่วนของทรพัยสิ์นท่ีเช่า  
(ข) ประกันภัยความเส่ียงภัยจากการบาดเจ็บร่างกายและความเสียหายต่อ

ทรพัยสิ์นของบคุคลภายนอก  
(ค) ประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรพัยสิ์นท่ีเช่า 

9. ผูใ้หเ้ช่าไดย้ื่นแบบแสดงรายการและช าระบรรดาค่าภาษีที่เก่ียวขอ้งอย่างถูกตอ้ง
ครบถว้นแลว้ 

กำรจดทะเบียนสทิธกิำร
เช่ำ 

จดทะเบยีนสิทธิการเช่าภายในระยะเวลา 45 วนั นบัจากวนัท่ีท าสญัญา 

ระยะเวลำกำรเช่ำ นบัตัง้แตว่นัจดทะเบียนสิทธิการเช่าภายใตส้ญัญาฉบบันี ้ไปจนถึงวนัท่ี 30 มถินุายน 
2585 ซึง่เป็นวนัครบก าหนดอายสุญัญาเชา่ภายใตส้ญัญาเช่าที่ดิน (PTT) 

ค่ำเช่ำและกำรช ำระค่ำ
เช่ำ 

1. กองทรัสต์ตกลงช าระค่าเช่าทรัพย์สินที่เช่าทั้งจ านวนให้แก่ผู้ให้เช่าเมื่อมีการจด
ทะเบียนสิทธิการเช่าทรพัยสิ์นท่ีเช่าตามสญัญาฉบบันี ้ในจ านวน [*] บาท 

2. กองทรสัตจ์ะช าระค่าเชา่ใหก้บัผูใ้หเ้ช่าในจ านวนที่ไดด้  าเนินการหกัภาษี ณ ท่ีจา่ย 
และ/หรือภาษีอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตามอตัราที่กฎหมายก าหนดแลว้ (หากม)ี 

หน้ำทีข่องกองทรัสต ์ กองทรสัตช์ าระค่าเช่าและปฏิบตัิหนา้ที่ตามที่ก าหนด 
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หน้ำทีข่องผู้ให้เช่ำ 1. ส่งมอบทรพัยสิ์นท่ีเช่า 
2. ตลอดระยะเวลาการเช่า ผูใ้หเ้ช่าจะด าเนินการดงันี ้

(ก) ใหใ้ชป้ระโยชนท์รพัยสิ์นที่ เช่าไดโ้ดย ปราศจากการแทรกแซงหรือรบกวนจาก
ผูใ้หเ้ช่าช่วง 

(ข) ไม่จ าหน่าย จ่าย โอนหรือก่อภาระผกูพนัใด ๆ  โดยไม่ไดร้บัความยินยอมล่วงหนา้
เป็นหนงัสือจากกองทรสัต ์

(ค) ด าเนินการใหท้รพัยสิ์นท่ีเช่ามีถนนและทางเขา้ออกสู่ถนนสาธารณะ 
3. ผูใ้หเ้ช่าจะช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในดา้นเอกสาร รวมถึงการน าส่งภาษี 
4. กรณีมีเหตกุารณท์ี่อาจเป็นเหตใุหเ้กิดการผิดสญัญาจะแจง้ใหก้องทรสัตท์ราบ 
5. ในกรณีที่หน่วยงานราชการมีค าสั่งใหผู้ใ้หเ้ช่าแกไ้ขหรือรือ้ถอนอาคารหรือส่ิงปลูก

สรา้งภายในโครงการ ที่ไม่ไดเ้ป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่เช่า ผู้ให้เช่าตกลงเป็น
ผูร้บัผิดชอบในการด าเนินการดงักล่าวทัง้หมดดว้ยค่าใชจ้่ายของตนเอง 

6. ผูใ้หเ้ช่าตกลงใหสิ้ทธิดงัต่อไปนีแ้ก่กองทรสัต ์
- สิทธิในการใชท้างเขา้-ออกทัง้หมด รวมถึงทางเชื่อม 
- สิทธิในการใชพ้ืน้ท่ีส่วนกลางอื่นๆ ของโครงการ 
- ผูใ้หเ้ช่าตกลงที่จะไม่แกไ้ข ดดัแปลง ต่อเติม ก่อภาระผกูพนั โอน ฯลฯ 

7. ผูใ้หเ้ช่าตกลงที่จะไม่ ออกใหเ้ช่าหรือจดัหาประโยชนไ์ม่ว่าในรูปแบบใดๆ อนัเป็นการ
แข่งขนักบัการด าเนินธุรกิจของกองทรสัต ์เวน้แต่ไดร้บัความยินยอมจากกองทรสัต ์

8. ผู้ให้เช่าตกลงโอนมิเตอร์ไฟฟ้า น ้าประปา และ/หรือสาธารณูปโภคอื่นๆ ให้แก่
กองทรสัตภ์ายใน 60 วนั นบัจากวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า 

9. ผูใ้หเ้ช่ายินยอมใหน้ าสิทธิและหนา้ที่ตามสญัญาฉบบันี ้สญัญาเช่าช่วงที่ดิน สญัญา
ขาย FF&E สัญญาอนุญาตใหใ้ชเ้ครื่องหมายการคา้ และสัญญาตกลงกระท าการ  
ไปก่อหลักประกันหรือโอนสิทธิดังกล่าวไปยังผู้ให้สินเชื่อของกองทรัสต์ได้ไม่ว่า
ทัง้หมดหรือเพียงบางส่วน โดยไม่ตอ้งไดร้บัความยินยอมจากผูใ้หเ้ช่า 

ค ำรับรองของผู้ให้เช่ำ 1. ผูใ้หเ้ช่าเป็นบรษิัทจ ากดั 
2. ผูใ้หเ้ช่ามีอ  านาจในการเขา้ท าสญัญา  
3. การเขา้ท าสญัญาฉบบันีข้องผูใ้หเ้ช่าไม่เป็นการขดัแยง้หรือฝ่าฝืนขอ้ก าหนด เงื่อนไข 

หรือค ารับรองใด ๆ ที่ผู้ให้เช่าได้ท าหรือจะท าความตกลงกับบุคคลอื่น ซึ่งอาจมี
ผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อทรพัยสิ์นท่ีเช่า 

4. ผูใ้หเ้ช่าเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิในทรพัยสิ์นท่ีเช่า และเป็นผูม้ีสิทธิโดยสมบูรณใ์นการ
น าทรพัยสิ์นท่ีเช่าออกใหเ้ช่าแก่กองทรสัต ์ 

5. เอกสารสิทธิส าหรับที่ดินอันเป็นที่ตั้งของทรัพย์สินที่เช่าออกมาโดยถูกต้องตาม
ขัน้ตอนและชอบดว้ยกฎหมาย 

6. สญัญาเช่าที่ดิน (PTT) และสญัญาเช่าที่ดินทางเขา้ออกสามารถใชบ้งัคบัไดร้ะหว่าง
คู่สญัญา  
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7. ผูใ้หเ้ช่าไม่มีขอ้พิพาทที่มีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหนา้ที่ของผูใ้หเ้ช่าตามสญัญาฉบบั
นีอ้ย่างมีนยัส าคญั 

8. ผูใ้หเ้ช่าไม่ไดอ้ยู่ภายใตข้อ้ตกลงที่จะตอ้งขายทรพัยสิ์นที่เช่าใหแ้ก่บคุคลใด  
9. ผูใ้หเ้ช่าไม่ไดอ้ยู่ภายใตข้อ้ตกลงใหบุ้คคลใดมีสิทธิใชท้รพัยสิ์นที่เช่าหรือที่ดินอนัเป็น

ที่ตัง้ของทรพัยสิ์นท่ีเช่าเพื่อออกสู่ถนนสาธารณะ 
10. ผูใ้หเ้ช่าไม่ไดร้บัค าบอกกล่าวหรือค าสั่งจากทางราชการเก่ียวกับการเวนคืนทรพัยสิ์น

ที่เช่า  
11. ทรพัยสิ์นท่ีเช่าปราศจากภาระผกูพนัหรือการน าไปเป็นหลกัประกนัโดยประการอื่นใด 
12. อาคารที่เป็นส่วนหนึ่งของทรพัยสิ์นที่เช่าไดด้  าเนินการก่อสรา้ง ดัดแปลง และเปิด

ด าเนินการอย่างถกูตอ้งตามกฎหมาย 
13. ทรพัยสิ์นท่ีเช่ามีทางเขา้ออกที่ดีและเหมาะสมส าหรบัการใชป้ระโยชนข์องกองทรสัต ์
14. ทรพัยสิ์นที่เช่าปราศจากภาระภาษีและคา่ธรรมเนียมใด ๆ  ซึ่งคงคา้งจา่ยแก่หน่วยงาน

ราชการ 
15. ทรพัยสิ์นที่เช่าไม่อยู่ภายใตข้อ้พิพาทที่มีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหนา้ที่ของผูใ้หเ้ช่า

ตามสญัญาฉบบันีอ้ย่างมีนยัส าคญั  
16. ขอ้มลูใดๆ ที่ผูใ้หเ้ช่าไดจ้ดัส่งใหก้องทรสัตห์รือเปิดเผยตามกฎหมายลว้นเป็นขอ้มลูที่

มีความถกูตอ้ง ครบถว้น มิไดจ้งใจปกปิดขอ้เท็จจรงิที่เป็นสาระส าคัญ 
กำรโอนผู้เช่ำรำยย่อย 1. ด าเนินการใหผู้เ้ช่ารายย่อยท า Novation ทั้งหมดภายในระยะเวลา 45 วันหลังจาก

การจดทะเบียนสิทธิการเช่า 
2. ผูใ้หเ้ช่าตกลงจะส่งมอบเงินประกันใดๆ ที่ไดร้บัจากผูเ้ช่ารายย่อยก่อนหรือในวนัจด

ทะเบียนสิทธิการเช่าทัง้หมดใหแ้ก่กองทรสัต ์ณ วนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า หากไดร้บั
เงินประกนัภายหลงัจากวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า ผูใ้หเ้ช่าจะส่งมอบภายใน 14 วนั 
นบัไดร้บัเงินดงักล่าว 

3. ผู้ให้เช่าตกลงจะส่งมอบผลประโยชน์ใดๆ เช่น ค่าเช่า ค่าบริการ หรือรายไดอ้ื่นใด  
ที่ไดร้บัจากผูเ้ช่ารายก่อนหรือในวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่าทัง้หมดใหแ้ก่กองทรสัต ์
ภายใน 14 วนั นบัจากวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า หากไดร้บัเงินประกนัภายหลงัจาก
วนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า ผูใ้หเ้ช่าจะส่งมอบภายใน 14 วนั นบัไดร้บัเงินดงักล่าว  

4. หากผูเ้ชา่รายย่อยไม่ท า Novation หรือการท าสญัญาใหม่จะเป็นการเขา้ท าสญัญา
โดยกองทรสัต ์

กำรโอนสิทธิกำรเช่ำ ผูใ้หเ้ช่าจะไม่โอนสิทธิและหนา้ที่ภายใตส้ัญญาฉบับนีใ้หก้ับบุคคลอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือ
เพียงบางส่วน หรือก่อใหเ้กิดภาระผูกพนัท่ีท าใหบุ้คคลอื่นมีสิทธิเขา้มาใชป้ระโยชน ์ไม่ว่า
จะไดร้บัค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

กำรต่อระยะเวลำกำรเช่ำ คู่สญัญาจะตกลงกนัล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 6 เดือนก่อนวนัครบก าหนดระยะเวลาการเช่า 
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กำรซ่อมแซมและกำร
ปรับปรุงทรัพยส์ินทีเ่ช่ำ 

1. การซ่อมแซมทรพัยสิ์นท่ีเช่า 
- กองทรสัตจ์ะดแูลและซ่อมแซมทรพัยสิ์นที่เช่า ตลอดจนส่วนควบใหอ้ยู่ในสภาพดี

พรอ้มใชง้าน 
- กรณีกระทบถึงโครงสรา้งหรือฐานรากของทรัพย์สินที่เช่าหรืออาคารภายใน

โครงการ ผูใ้หเ้ช่าเป็นผูด้  าเนินการ และกองทรสัตจ์ะส่งมอบเงินค่าสินไหมทดแทน
พืน้ฐานใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่า 

- คู่สญัญาฝ่ายใดไม่ปฏิบตัิตามหนา้ที่ อีกฝ่ายสามารถด าเนินการและเรียกใหช้ดใช้
บรรดาค่าใชจ้่ายได ้

2. การปรบัปรุงทรพัยสิ์นท่ีเช่า 
- กองทรสัตม์ีสิทธิในการตกแต่ง ต่อเติม หรือปรบัปรุงทรพัยสิ์นท่ีเช่า รวมถึงก่อสรา้ง

ส่ิงปลูกสร้างหรือสาธารณูปโภคใดๆ โดยผู้ให้เช่าจะให้ความร่วมมือในการ
ด าเนินการกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

- ผูใ้หเ้ช่าจะเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิส่ิงปลกูสรา้งและใหสิ้ทธิแก่กองทรสัตใ์นการใช้
ประโยชนโ์ดยไม่มีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติม 

- การก่อสรา้งส่ิงปลกูสรา้งเพิ่มเติมเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
กำรประกันภัย กองทรสัตจ์ะจดัใหม้ีการท าประกนั ดงันี ้ 

1. ประกันวินาศภัยและประกันอัคคีภัยส าหรับทรัพย์สินที่เช่าและทรัพย์สินภายใน
ทรพัยสิ์นท่ีเช่า  

2. ประกนัภยัความเส่ียงภยัจากการบาดเจ็บรา่งกายและความเสียหายต่อทรพัยสิ์นของ
บคุคลภายนอก 

3. ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) ในส่วนที่เก่ียวขอ้ง
กบัทรพัยสิ์นท่ีเช่า  

ทรัพยส์ินทีเ่ชำ่เสียหำย
หรือถูกท ำลำย 

1. ทรพัยสิ์นที่เช่าไดร้บัความเสียหายทัง้หมดหรืออย่างมีนยัส าคญั คู่สญัญาจะหารือกัน
ภายใน 45 วนั นบัจากวนัท่ีเกิดความเสียหายตามขอ้นี ้
(ก) ไม่อาจหาข้อยุติได้ภายในก าหนดระยะเวลาข้างต้น หรือคู่สัญญาตกลงให้

ก่อสรา้งทรพัยสิ์นที่เช่าขึน้ใหม่หรือซ่อมแซมทรพัยสิ์นที่เช่า กองทรสัตจ์ะส่งมอบ
เงินที่ได้รับจากค่าสินไหมทดแทนพืน้ฐานหลังจากหักภาระหรือค่าใช้จ่ายที่
เก่ียวขอ้งมามอบใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่าเพื่อใหผู้ใ้หเ้ช่าใชใ้นการด าเนินการก่อสรา้งหรือ
ซ่อมแซมดงักล่าว โดยผูใ้หเ้ชา่จะตอ้งด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 24 เดือนนบั
แต่เกิดความเสียหายดงักล่าว 

(ข) ไม่สรา้งทรพัยสิ์นท่ีเช่าขึน้ใหม่หรือซ่อมแซมทรพัยสิ์นท่ีเช่า กองทรสัตม์ีสิทธิไดร้บั
ค่าสินไหมทดแทนพื ้นฐาน โดยกองทรัสต์จะได้รับส่วนแบ่งเท่ากับค่าเช่า
ทรพัยสิ์นท่ีเช่าหลงัจากการช าระหนีห้รือปลดภาระผกูผนักบัเจา้หนีแ้ลว้ คงเหลือ
ตามสดัส่วนของระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ 
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2. ทรพัยสิ์นที่เช่าไดร้บัความเสียหายแต่เพียงบางส่วนสิทธิและหนา้ที่ตามสญัญาฉบบันี้
ยงัคงมีผลต่อไป ผูใ้หเ้ช่ามีหนา้ที่ตอ้งซ่อมแซมทรพัยสิ์นที่เช่า โดยกองทรสัตจ์ะส่งมอบ
เงินค่าสินไหมทดแทนพืน้ฐานท่ีกองทรสัตไ์ดร้บัใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่า 

ทรัพยส์ินทีเ่ชำ่ถูกเวนคืน 1. ในกรณีทรัพยสิ์นที่เช่าถูกเวนคืนไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจนไม่สามารถใช้
ประโยชนไ์ด ้ใหส้ญัญาฉบบันีเ้ป็นอนัยตุิและยกเลิกต่อกนัโดยทนัที 

2. ในกรณีที่ทรพัยสิ์นที่เช่าถูกเวนคืนบางส่วนและยังสามารถใชป้ระโยชนไ์ด ้ผูใ้หเ้ช่า  
ตกลงช าระเงินค่าทดแทนการเวนคืนใหแ้ก่กองทรสัต ์

3. ผูใ้หเ้ช่าจะช าระเงินค่าทดแทนการเวนคืนใหแ้ก่กองทรสัตท์ันทีที่ไดร้บัเงินค่าเวนคืน
จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

4. การค านวณมลูค่าสิทธิการเช่าและมลูค่าตลาดของทรพัยสิ์นที่เวนคืน ใหใ้ชผู้ป้ระเมิน
มูลค่าทรัพย์สินที่ไดร้ับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็น 
ผูป้ระเมินตามวิธีรายได ้

5. ในกรณีที่เงินที่ไดร้บัจากการเวนคืนต ่ากว่าราคาตลาด ผูใ้หเ้ช่าตกลงใหค้วามรว่มมือ
กบักองทรสัตใ์นการอทุธรณค์่าทดแทนการเวนคืนกบัหน่วยงานท่ีมีอ  านาจ 

ภำษีอำกรและ
ค่ำธรรมเนียม 

1. ผูใ้หเ้ชำ่ตกลงรบัผิดชอบส ำหรบัคำ่ธรรมเนียม ค่ำภำษีอำกร และกำรจดทะเบียนสิทธิ
กำรเช่ำ 

2. กองทรสัตจ์ะเรียกเก็บภำษีที่เก่ียวขอ้งกบัทรพัยสิ์นท่ีเชำ่ และน ำส่งใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่ำเพื่อ
ช ำระแก่หน่วยงำนรำชกำร 

เหตุแห่งกำรเลิกสัญญำ 1. ผู้ให้เช่าไม่ปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี ้และไม่ด าเนินการแกไ้ขและปฏิบัติใหถู้กตอ้ง
ตามสญัญาภายใน 60 วนั เวน้แต่กรณีที่ผูใ้หเ้ช่าไม่ท าการจดทะเบียนสิทธิการเช่าใน
วนัท่ีก าหนดใหถื้อว่าเป็นเหตผิุดนดัตามสญัญาฉบบันีท้นัที 

2. ในกรณีที่สัญญาเช่าที่ดิน (PTT) หรือสัญญาเช่าที่ดินทางเข้าออกสิน้สุดลงโดย
ความผิดของผูใ้หเ้ช่า จนเป็นเหตุใหก้องทรสัตไ์ม่สามารถใชป้ระโยชนใ์นทรพัยสิ์นที่
เช่าได ้หรือผูใ้หเ้ช่ามีสภาวะลม้ละลายหรือฟ้ืนฟูกิจการ หรือถูกศาลสั่งพิทกัษ์ทรพัย์
หรือถกูศาลสั่งใหล้ม้ละลาย หรืออยู่ในขัน้ตอนการเลิกบรษิัท การช าระบญัชี หรือศาล
มีค าสั่งใหฟ้ื้นฟกูิจการของผูใ้หเ้ช่า ซึ่งกองทรสัตเ์ห็นว่ามีผลกระทบต่อการปฏิบตัิตาม
สญัญาฉบบันี ้และผูใ้หเ้ช่าไม่สามารถแกไ้ขใหเ้สร็จสิน้ภายใน 120 วนั นบัจากวนัที่
ทราบหรือมีเหตอุนัควรทราบถึงเหตกุารณด์งักล่าว 

3. กองทรสัตไ์ม่ปฏิบตัิตามสญัญาฉบบันี ้และไม่ด าเนินการแกไ้ขและปฏิบตัิใหถู้กตอ้ง
ตามสญัญาภายใน 120 วนั  

4. สญัญาเช่าที่ดิน (PTT) หรือสญัญาเช่าที่ดินทางเขา้ออกสิน้สดุลงโดยไม่ใช่ความผิด
ของผูใ้หเ้ช่า จนเป็นเหตใุหก้องทรสัตไ์ม่สามารถใชป้ระโยชนใ์นทรพัยสิ์นท่ีเช่าได  ้

5. เมื่อครบก าหนดระยะเวลาการเช่าทรพัยสิ์น 
6. คู่สญัญาตกลงเลิกสญัญา 
7. ในกรณีที่มีการเลิกกองทรสัต ์ 
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8. ในกรณีที่ทรพัยสิ์นที่เช่าถูกเวนคืนไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจนไม่สามารถใช้
ประโยชนไ์ด ้ 

9. กรณีการปฏิบัติผิดสัญญาโดยผู้ให้เช่าหรือบริษัทในเครือหรือในกลุ่มของผู้ใหเ้ช่า
ภายใตส้ญัญาลงทนุ  

10. กรณีทรพัยสิ์นท่ีเช่าไดร้บัความเสียหายทัง้หมดหรืออย่างมีนยัส าคญั 
11. กรณีเหตสุดุวิสยัที่ไม่ใช่ความผิดของคู่สญัญาทัง้สอง 

ผลของกำรเลกิสัญญำ 1. มิไดเ้ป็นผลจากการที่กองทรสัตผิ์ดสญัญา กองทรัสตจ์ะเรียกค่าเสียหายจากผูใ้หเ้ช่า
ช่วงจากเหตดุงักล่าว และไม่มีผลท าใหส้ญัญาฉบบันีสิ้น้สดุลง เวน้แต่ความเสียหาย
ดงักล่าวเกิดจากผูใ้หเ้ช่าช่วง กองทรสัตม์ีสิทธิบอกเลิกสญัญาฉบบันีไ้ดท้นัที และผูใ้ห้
เช่าช่วงจะตอ้งช าระคืนค่าเช่าทรพัยสิ์นที่เช่าคงเหลือและเงินชดเชยให้แก่กองทรสัต ์
ตามราคาประเมิน 

2. ในกรณีที่เกิดเหตุใน ”เหตุแห่งการเลิกสญัญา” ขอ้ 3 ผูใ้หเ้ช่าช่วงจะเรียกค่าเสียหาย
จากกองทรัสตจ์ากเหตุดังกล่าว และไม่มีผลท าให้สัญญาฉบับนีสิ้น้สุดลง เว้นแต่ 
ความเสียหายดงักล่าวเกิดจากกองทรสัต ์ผูใ้หเ้ช่าช่วงมีสิทธิบอกเลิกสญัญาฉบบันีไ้ด้
ทนัที โดยผูใ้หเ้ช่าช่วงไม่ตอ้งช าระคืนค่าเช่าคงเหลือใหแ้ก่กองทรสัต ์

3. ในกรณีที่เกิดเหตใุน ”เหตแุห่งการเลิกสญัญา” ขอ้ 4 กองทรสัตม์ีสิทธิบอกเลิกสญัญา
ฉบบันีไ้ดท้นัที 

4. ในกรณีที่เกิดเหตุใน “เหตุเลิกสัญญา” ขอ้ 5 ขอ้ 6 หรือขอ้ 7 ใหถื้อว่าสัญญาฉบบันี ้
สิน้สุดลง โดยที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย ค่าเช่า
ทรพัยสิ์นท่ีเช่า เงิน หรือประโยชนต์อบแทนอื่นใดจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง 

5. ในกรณีที่เกิดเหตุใน “เหตุเลิกสัญญา” ข้อ 8 ให้ถือว่าสัญญาฉบับนีสิ้น้สุดลง โดย
กองทรสัตม์ีสิทธิไดร้บัเงินค่าทดแทนการเวนคืนจากผูใ้หเ้ช่าตามวิธีการที่ระบุไวใ้น 
“ทรพัยสิ์นท่ีเช่าถกูเวนคืน” ขอ้ 1  

6. ในกรณีทรัพยสิ์นที่เช่าไดร้ับความเสียหายทั้งหมดหรืออย่างมีนัยส าคัญ ให้ถือว่า
สญัญาฉบบันีสิ้น้สดุลง โดยคู่สญัญาตกลงแบ่งค่าสินไหมทดแทนพืน้ฐาน 

7. ในกรณีที่กองทรสัตไ์ดใ้ชสิ้ทธิบอกเลิกสญัญาตาม “เหตุเลิกสญัญา” ขอ้ 1 ขอ้ 2 หรือ 
ขอ้ 9 แลว้ กองทรสัตส์งวนสิทธิที่จะใชป้ระโยชนใ์นทรพัยสิ์นท่ีเช่าจนกว่ากองทรสัตจ์ะ
ไดร้บัช าระค่าเสียหายและเงินใดๆ โดยผูใ้หเ้ช่ายินยอมรบัผิดชอบในความเสียหายที่
เกินดงักล่าว 

8. ในกรณีที่เกิดเหตกุารณต์ามที่ระบไุวใ้น “เหตเุลิกสญัญา” ขอ้ 11 และคู่สญัญาทัง้สอง
ฝ่ายไดใ้ชค้วามพยายามอย่างดีที่สดุในการด าเนินการตาม ”เหตุสดุวิสยั” ขอ้ 2 แลว้ 
ใหถื้อว่าสัญญาฉบับนีสิ้น้สุดลง โดยผูใ้หเ้ช่าตกลงจะช าระคืนค่าเช่าทรพัยสิ์นที่เช่า
คงเหลือ (Straight Line) รวมถึงเงินหรือผลประโยชนอ์ื่นใดที่ผูใ้หเ้ช่าไดร้บัไว ้โดยที่
คู่สญัญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย 

กำรส่งมอบทรัพยส์ินที่
เช่ำคนื 

1. เมื่อสญัญาฉบบันีสิ้น้สดุลง กองทรสัตจ์ะขนยา้ยทรพัยสิ์นออกไปและส่งมอบสถานท่ี
คืนใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่าในสภาพเรียบรอ้ยภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัท่ีสญัญาสิน้สดุลง  
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2. กองทรสัตจ์ะท าการส่งมอบทรพัยสิ์นที่เช่าคืนใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่าตามสภาพการใชง้านใน
ขณะนัน้ พรอ้มกับส่วนควบและอุปกรณต์ิดตรงึตราและไม่ติดตรงึตรากับทรพัยสิ์นท่ี
เช่า 

3. ผูใ้หเ้ช่าจะตรวจสอบทรพัยสิ์นท่ีเช่าใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 7 วนันบัแต่วนัท่ีกองทรสัตแ์จง้
ความประสงคท์ี่จะส่งมอบ และกองทรสัตจ์ะปรบัปรุงทรพัยสิ์นท่ีเช่าใหเ้ป็นตามที่ระบุ
ไวใ้นขอ้ 2 ดว้ยค่าใชจ้่ายของกองทรสัต ์

4. กองทรสัตจ์ะส่งมอบเงินหรือทรพัยสิ์นอื่นใด รวมถึงคืนเงินประกันที่ไดร้บัจากผูเ้ช่า
รายย่อยใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่า 

5. ภายใน 60 วนันบัจากวนัสิน้สดุสญัญาหรือตามที่ผูใ้หเ้ช่าจะขยายให ้กองทรสัตจ์ะโอน
มิเตอรไ์ฟฟ้า น า้ประปา และ/หรือสาธารณูปโภคอื่นๆ ตามที่ไดร้บัโอนคืนใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่า 
โดยค่าใชจ้่ายของกองทรสัต ์

เหตสุุดวิสัย 1. คู่สญัญาไม่ตอ้งรบัผิดในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตัิตามสญัญาฉบบันีไ้ดเ้นื่องจากเหตุ
สดุวิสยั 

2. หากเหตสุดุวิสยัท าใหไ้ม่สามารถปฏิบตัิตามสญัญาหรือไม่ไดร้บัประโยชนต์ามฉบบันี ้
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะทบทวนข้อก าหนดเพื่อให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายสามารถ
ด าเนินการใดๆ 

กฎหมำยทีใ่ช้บงัคับ สญัญาฉบบันีใ้หใ้ชบ้งัคบัและตีความตามกฎหมายไทย 
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1.7.4. สรุปร่ำงสัญญำซือ้ขำยเฟอรนิ์เจอร ์อุปกรณ ์และงำนระบบ 

ผู้ขำย บรษิัท เดอะครสิตลั รีเทล จ ากดั 
ผู้ซือ้ ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์อลัไล ("กองทรสัต"์) 
ทรัพยส์ินทีซื่อ้ขำย เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบต่างๆ ซึ่งใช้ในการด าเนินโครงการศูนย์การค้า  

The Crystal Chaiyapruek 
กำรโอนกรรมสิทธิ ์ เมื่อมีการจดทะเบียนสิทธิการเช่า 
รำคำซือ้ขำย คู่สญัญาตกลงซือ้ขายทรพัยสิ์นที่ซือ้ขายในราคาสทุธิทัง้สิน้ [*] บาท (รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม) 

(“ราคาซือ้ขาย”) โดย กองทรสัตจ์ะช าระราคาซือ้ขายเมื่อมีการจดทะเบียนสิทธิการเช่า 
หน้ำทีข่องกองทรัสต ์ กองทรสัตต์กลงช าระราคาซือ้ขาย 
หน้ำทีข่องผู้ขำย 1. ในวนัโอนกรรมสิทธ์ิ ผูข้ายจะส่งมอบ 

(ก) ทรพัยสิ์นท่ีซือ้ขายในสภาพเหมาะแก่การใชป้ระโยชนซ์ึ่งท าใหก้องทรสัตส์ามารถ
ด าเนินธุรกิจใหเ้ช่าพืน้ท่ีภายในโครงการ 

(ข) กุญแจ รหัสแม่กุญแจ การใชสิ้ทธิรบัประกัน (warranty) ในตัวผลิตภัณฑ ์และ
ตน้ฉบับเอกสารทั้งหมดที่เก่ียวขอ้งกับทรพัยสิ์นที่ซือ้ขายใหแ้ก่กองทรสัต ์(เช่น 
หนงัสือรบัรอง ใบทะเบียนกรรมสิทธ์ิ ใบอนญุาต สญัญา และแบบแปลน) 

2. ผูข้ายตกลงรบัผิดชอบภาระผูกพนัใดๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการบ ารุงรกัษาทรพัยสิ์นที่ซือ้
ขาย ท่ีเกิดขึน้และยงัคงคา้งช าระอยู่ก่อนวนัโอนกรรมสิทธ์ิ 

3. ก่อนวันโอนกรรมสิทธ์ิ ผู้ขายจะอนุญาตให้กองทรัสต ์หรือที่ปรึกษาของกองทรสัต ์ 
ท าการส ารวจทรพัยสิ์นท่ีซือ้ขาย และด าเนินการอื่น ๆ ที่จ  าเป็นไดท้กุประการ 

4. ก่อนวนัโอนกรรมสิทธ์ิ ผูข้ายจะไม่กระท าการดงัต่อไปนี ้
(ก) จ าน า ให้เช่า หรือให้เช่าซือ้ทรัพยสิ์นที่ซือ้ขาย หรือน าทรัพยสิ์นที่ซื ้อขายไป 

ก่อภาระผกูพนั 
(ข) กระท าการใด ๆ ที่ท  าใหท้รพัยสิ์นท่ีซือ้ขายตอ้งเส่ือมค่าลง เวน้แต่เป็นการใชง้าน

ในการด าเนินงานตามธุรกิจปกติ 
(ค) จ าหน่าย จ่าย โอนทรพัยสิ์นท่ีซือ้ขายใหแ้ก่บคุคลภายนอก  
(ง) กระท าการใด ๆ อนัมีผลเป็นการโอนสิทธิ หรือกระทบสิทธิ หรือท าใหสิ้ทธิในการ

ไดม้าซึ่งทรพัยสิ์นท่ีซือ้ขายของกองทรสัตด์อ้ยลง หรือดอ้ยกว่าบคุคลอื่น 
ค ำรับรองของผู้ขำย ณ วนัลงนามสญัญาฉบบันี ้ผูข้ายรบัรองต่อกองทรสัตว์่า 

1. ผูข้ายเป็นบรษิัทจ ากดั 
2. ผูข้ายมีอ านาจในการเขา้ท าสญัญา 
3. การที่ผูข้ายเขา้ท าสญัญาฉบบันี ้ตอ้งไม่เป็นการขดัแยง้หรือฝ่าฝืนขอ้ก าหนดใด ๆ ที่

ผูข้ายจะท าความตกลงกบับคุคลอื่น 
4. ผูข้ายเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิในทรพัยสิ์นท่ีซือ้ขายและเป็นผูม้ีสิทธิในการขายและโอน

กรรมสิทธ์ิ 
5. ผูข้ายไม่มีคดีความกบับคุคลใดๆ หรือมิไดผิ้ดนดั หรือผิดสญัญาใด ๆ 
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6. ทรพัยสิ์นท่ีซือ้ขายปราศจากภาระผกูพนัใด ๆ  
7. ทรัพย์สินที่ซือ้ขายปราศจากภาระภาษีและค่าธรรมเนียมใด ๆ ซึ่งคงคา้งจ่ายแก่

หน่วยงานราชการ  
8. ทรพัยสิ์นท่ีซือ้ขายไม่อยู่ภายใตข้อ้พิพาทกบับคุคลใด ๆ  
9. ขอ้มูลที่อยู่ในเอกสารเป็นขอ้มลูที่มีความถูกตอ้ง มิไดจ้งใจปกปิดขอ้เท็จจริงใด ๆ ที่

เป็นสาระส าคญั 
เหตเุลิกสัญญำ เหตุการณอ์ย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ระบุในกรณีดงักล่าวต่อไปนีถื้อเป็นเหตผิุดสญัญาและ

เหตแุห่งการเลิกสญัญาตามสญัญาฉบบันี ้
1. ผูข้ายไม่ส่งมอบทรพัยสิ์นท่ีซือ้ขายในวนัท่ีมีการจดทะเบียนสิทธิการเช่า  
2. ในกรณีที่ผูข้ายจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบัติตามขอ้ตกลง หรือไม่แกไ้ขใหถู้กตอ้ง

ภายใน 60 วนักองทรสัตก์ าหนดในสญัญาฉบบันี ้ใหถื้อว่าเป็นเหตผิุดนดัตามสัญญา
ฉบบันีท้นัที 

3. ก่อนการโอนทรพัยสิ์นที่ซือ้ขาย ผูข้ายถูกศาลสั่งใหล้ม้ละลาย หรืออยู่ในขัน้ตอนการ
เลิกบรษิัท 

4. ในกรณีที่กองทรสัตจ์งใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามขอ้ตกลง 
5. คู่สญัญาตกลงเลิกสญัญาฉบบันี ้
6. ในกรณีที่มีการเลิกกองทรสัต ์
7. ในกรณีที่มีการเลิกสัญญาเช่าโครงการศูนย์การค้า The Crystal Chaiyapruek 

เนื่องจาก 
(ก) เหตผิุดสญัญาจากทางดา้นผูใ้หเ้ช่า หรือผูใ้หส้ญัญาภายใตส้ญัญาตกลงกระท า

การฉบบัลงวนัท่ีเดียวกนักบัสญัญาฉบบันี ้ระหว่างผูข้ายและกองทรสัต ์หรือ 
(ข) เหตผิุดสญัญาจากทางดา้นกองทรสัต ์หรือ 
(ค) ครบก าหนดระยะเวลาการเช่า หรือ 
(ง) คู่สญัญาตกลงเลิกสญัญา หรือในกรณีที่มีการเลิกกองทรสัต ์ 

ผลของกำรเลกิสัญญำ 1. ในกรณีที่เกิดเหตุใน ”เหตุเลิกสัญญา” ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 หรือข้อ 7 (ก) โดยไม่ใช่
ความผิดของกองทรสัต ์กองทรสัตม์ีสิทธิบอกเลิกสญัญาฉบบันีไ้ดท้นัที โดยในกรณีที่
ไดม้ีการโอนทรัพยสิ์นที่ซือ้ขายมาให้กองทรัสตแ์ลว้ ผู้ขายตกลงซือ้ทรัพยสิ์นจาก
กองทรสัตค์ืนตามสภาพที่มีการใชง้านจรงิในขณะนัน้ในราคาตามที่กองทรสัตซ์ือ้ครัง้
แรกโดยปรบัตามสดัส่วนของจ านวนวนัที่กองทรสัตย์งัมีสิทธิตามระยะเวลาการเช่า
นบัจากวนัท่ีมีผลเป็นการเลิกสญัญา หรือตามราคาอื่นใดที่คู่สญัญาไดต้กลงกนั ทัง้นี ้
ไม่ตดัสิทธิของกองทรสัตจ์ากเหตผิุดนดั 

2. ในกรณีที่เกิดเหตใุน”เหตเุลิกสญัญา” ขอ้ 4 หรือขอ้ 7(ข) โดยไม่ใช่ความผิดของผูข้าย 
ผูข้ายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนีไ้ดท้นัที โดยในกรณีที่ไดม้ีการโอนทรพัยสิ์นที่ซือ้
ขายมาใหก้องทรสัตแ์ลว้ กองทรสัตต์กลงคืนทรพัยสิ์นท่ีซือ้ขายตามที่ไดร้บัโอน คืนแก่
ผูข้ายตามสภาพที่มีการใชง้านจริงในขณะนัน้ โดยถือเป็นค่าปรบัจากการผิดสญัญา
ของกองทรสัต ์
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3. ในกรณีที่เกิดเหตุใน”เหตุเลิกสญัญา” ขอ้ 7(ค) ใหถื้อว่าสญัญาฉบบันีสิ้น้สดุลง โดย
กองทรสัตต์กลงคืนทรพัยสิ์นท่ีซือ้ขายตามที่ไดร้บัโอนใหแ้ก่ผูข้ายตามสภาพท่ีมีการใช้
งานจริงในขณะนัน้และตอ้งอยู่ในสภาพที่พรอ้มใชง้าน ทัง้นี ้คู่สญัญาแต่ละฝ่ายไม่มี
สิทธิเรียกค่าเสียหาย หรือประโยชนต์อบแทนอื่นใดจากคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งได ้

4. ในกรณีที่เกิดเหตใุน”เหตเุลิกสญัญา” ขอ้ 5 ขอ้ 6 หรือขอ้ 7(ง) ใหถื้อว่าสญัญาฉบบันี ้
สิน้สุดลง โดยคู่สัญญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย กองทรัสตต์กลงขาย
ทรัพยสิ์นที่ซือ้ขายตามที่ไดร้ับโอนคืนให้แก่ผู้ขายตามสภาพที่มีการใช้งานจริงใน
ขณะนั้น ในราคาตามบัญชีของทรัพยสิ์นดังกล่าวหักด้วยค่าเส่ือมราคาที่คิดตาม
ระยะเวลาหา้ (5) ปีส าหรบัทรพัยสิ์นประเภทเฟอรน์ิเจอรแ์ละอปุกรณ ์และระยะเวลา
ยี่สิบ (20) ปี ส าหรบัทรพัยสิ์นประเภทงานระบบ หรือตามราคาอื่นใดที่คู่สญัญาไดต้ก
ลงกนั 

กฎหมำยทีใ่ช้บงัคับ สญัญาฉบบันีใ้หใ้ชบ้งัคบัและตีความตามกฎหมายไทย 

1.7.5. สรุปร่ำงสัญญำตกลงกระท ำกำร 

ผู้ให้สัญญำ บรษิัท เดอะครสิตลั รีเทล จ ากดั  
ผู้รับสัญญำ ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์อลัไล ("กองทรสัต"์) 
ระยะเวลำของสัญญำ ตัง้แต่วนัท่ีมีการจดทะเบียนสิทธิการเช่าภายใตส้ญัญาเช่าโครงการจนสญัญาสิน้สดุ 
กำรถือครองหน่วยทรัสต ์ 1. ผูใ้หส้ัญญาตกลงรกัษาสดัส่วนการถือครองหน่วยทรสัตไ์ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 20 ของ

มลูค่าเขา้ลงทุนในทรพัยสิ์นที่กองทรสัตล์งทุนภายใตส้ญัญาขาย FF&E และสญัญา
เช่าโครงการรวมกนั หรืออย่างนอ้ย [*] หน่วย เป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 3 ปี 

2. ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาจองซือ้หน่วยทรัสต์มากกว่าที่ระบุในข้อ 1 ผู้ให้สัญญาจะ 
ถือครอง เป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 1 ปี 

3. ตลอดระยะเวลาการถือครองหน่วยทรสัตต์ามขอ้ 1 หรือ 2 ผูใ้หส้ญัญาจะไม่ขาย หรือ
โอนหน่วยทรสัต ์หรือน าหน่วยทรสัตไ์ปจ าน าหรือก่อภาระผกูพนัใด ๆ จนท าใหต้  ่ากวา่
สดัส่วนที่ก าหนดไวข้า้งตน้ เวน้แต่ไดร้บัความยินยอมล่วงหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษร 

ข้อตกลงเร่ืองทีจ่อดรถ 
ทำงเขำ้ออก และพืน้ที่
ส่วนกลำง 

1. ตลอดระยะเวลำของสญัญำฉบบันี ้ผู้ใหส้ญัญำตกลงใหสิ้ทธิในกำรใชท้ำงเขำ้-ออก
ทัง้หมดของโครงกำร และสิทธิในกำรใชพ้ืน้ที่ส่วนกลำงอื่น ๆ แก่กองทรสัต ์โดยไม่มี
ค่ำใชจ้่ำยเพิ่มเติมและใหถื้อว่ำค่ำตอบแทนกำรใชสิ้ทธิในขอ้นีร้วมอยู่ในค่ำเช่ำตำม
สญัญำเช่ำโครงกำรแลว้ 

2. ผูใ้หส้ญัญำตกลงที่จะไม่แกไ้ข ดดัแปลง ต่อเติม ก่อภำระผกูพนั โอน 
3. กองทรสัตต์กลงที่จะบ ำรุงรกัษำซ่อมแซมทรพัยสิ์นต่ำง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัสิทธิตำมขอ้ 1 

ดว้ยค่ำใชจ้่ำยของกองทรสัต ์แต่ผูใ้หส้ญัญำตกลงเป็นผู้รบัผิดชอบค่ำใชจ้่ำยส ำหรบั
กำรปรบัปรุงและซ่อมแซมพืน้ท่ีและทรพัยสิ์นส่วนท่ีกองทรสัตไ์ม่ไดล้งทนุ 

4. ในกรณีที่หน่วยงำนรำชกำรไดด้  ำเนินกำรตรวจสอบหรือมีค ำสั่งใหผู้ใ้หส้ญัญำแกไ้ข
หรือรือ้ถอนอำคำรหรือส่ิงปลูกสรำ้งใดๆ ที่ไม่ไดเ้ป็นส่วนหนึ่งของทรพัยสิ์นที่เช่ำ ให้
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คู่สญัญำทัง้สองฝ่ำยร่วมกนัพิจำรณำเพื่อหำแนวทำงกำรแกไ้ขโดยเร็ว ดว้ยค่ำใชจ้่ำย
ของผูใ้หส้ญัญำเอง 

กำรไม่ประกอบธุรกิจ
แข่งขนั 

1. ภายในระยะเวลาสาม (3) ปี นบัตัง้แต่วนัที่ท  าสญัญาฉบบันี ้ผูใ้หส้ญัญาหรือบริษัท
ในเครือตกลงที่จะไม่พฒันาโครงการในลกัษณะศนูยก์ารคา้และศูนยก์ารคา้ประเภท
คอมมิวนิตีม้อลลข์ึน้ในภายหนา้ หรือมีหรือจะมีผลประโยชนอ์ยู่ในโครงการใด ๆ ที่มี
ลกัษณะดงักล่าวตัง้แต่รอ้ยละหา้สิบ (50%) ของผลประโยชนท์ัง้หมดในโครงการ ใน
รศัมี [*] ([*]) กิโลเมตร เวน้แต่เป็นโครงการที่มีอยู่แลว้ในปัจจุบัน หรือไดร้บัความ
ยินยอมจากกองทรสัต ์

2. ผู้ให้สัญญาตกลงที่จะไม่แก้ไข ดัดแปลง ต่อเติม หรือน าพื ้นที่ภายในโครงการ
ศูนย์การค้า The Crystal Chaiyapruek ที่ไม่ใช่ทรัพย์สินที่เช่าภายใต้สัญญาเช่า
โครงการ ออกใหเ้ช่าหรือจดัหาประโยชนไ์ม่ว่าในรูปแบบใด ๆ อนัเป็นการแข่งขนักับ
การด าเนินธุรกิจของกองทรัสต ์เว้นแต่ที่ด  าเนินการอยู่ในปัจจุบันหรือไดร้ับความ
ยินยอมจากกองทรสัตโ์ดยท าเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

สิทธทิีจ่ะปฏิเสธก่อน 
(Right of First Refusal) 

1. ผูใ้หส้ญัญาตกลงใหสิ้ทธิที่จะปฏิเสธก่อนแก่กองทรสัต ์
- ในกรณีผูใ้หส้ญัญาประสงคท่ี์จะโอนกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิการเช่าในทรพัยสิ์นท่ีให้

เช่า ตอ้งแจง้ค าเสนอไปยงักองทรสัต ์เพื่อใหก้องทรสัตพ์ิจารณารบัขอ้เสนอก่อน 
ภายในระยะเวลาเกา้สิบ (90) วนันบัจากวนัท่ีกองทรสัตไ์ดร้บัขอ้เสนอดงักล่าว 

- ในกรณีท่ีกองทรสัตไ์ม่ตอบรบัขอ้เสนอ ผูใ้หส้ญัญาจึงจะสามารถโอนกรรมสิทธ์ิ
หรือใหสิ้ทธิการเช่าแก่บคุคลภายนอก แต่ทัง้นี ้(ก) จะตอ้งเป็นการโอนกรรมสิทธ์ิ
หรือใหสิ้ทธิการเช่าแก่บุคคลภายนอกภายใน 180 วนันบั และ (ข) ผูใ้หส้ญัญา
ไม่สามารถโอนกรรมสิทธ์ิหรือใหสิ้ทธิการเช่าดงักล่าวบนเงื่อนไขที่ดีกว่า 

2. ในกรณีที่กองทรสัตร์บัขอ้เสนอภายใตสิ้ทธิที่จะปฏิเสธก่อนตามที่ระบุขา้งตน้ การ
ด าเนินการดังกล่าวจะตอ้งเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับการลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัยห์รือสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต ์ 

3. ในกรณีที่กองทรสัตไ์ม่ตอบรบัขอ้เสนอภายในก าหนดระยะเวลาตอบรบัขอ้เสนอ และ
ผูใ้หส้ัญญาไม่สามารถโอนกรรมสิทธ์ิหรือใหสิ้ทธิการเช่าแก่บุคคลภายนอกภายใน
ก าหนดระยะเวลาที่ระบุไวใ้นเงื่อนไขการโอนขอ้ (ก) ผูใ้หส้ัญญาหรือบริษัทในเครือ
ของผูใ้หส้ญัญาจะตอ้งปฏิบตัิตามขัน้ตอนและเงื่อนไขที่ระบไุวใ้นขอ้นีอ้ีกครัง้หน่ึง 

กำรใช้ชื่อและ
เคร่ืองหมำยกำรค้ำ 

ผูใ้หส้ญัญาตกลงด าเนินการให ้บริษัทเจา้ของเครื่องหมายการคา้ ใหสิ้ทธิแก่กองทรสัตใ์น
การใชเ้ครื่องหมาย 

ค ำรับรองของผู้ให้
สัญญำ 

สญัญาฉบบันี ้ผูใ้หส้ญัญารบัรองต่อกองทรสัตว์่า 
1. ผูใ้หส้ญัญาเป็นบรษิัทจ ากดั 
2. ผูใ้หส้ญัญามีอ านาจในการเขา้ท าสญัญา  
3. การท าสญัญาฉบบันีไ้ม่เป็นการขดัแยง้หรือฝ่าฝืนขอ้ก าหนด เงื่อนไข หรือค ารบัรอง

ใด ๆ ที่ผูใ้หเ้ช่าช่วงไดท้ าหรือจะท าความตกลงกับบุคคลอื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัด
เฉพาะเจา้หนีข้องผูใ้หเ้ช่าช่วงซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อทรพัยสิ์นท่ีเช่า  
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4. ผูใ้หเ้ช่าช่วงไม่มีขอ้พิพาท 
5. ขอ้มูลที่อยู่ในเอกสารเป็นขอ้มลูที่มีความถูกตอ้ง มิไดจ้งใจปกปิดขอ้เท็จจริงใด ๆ ที่

เป็นสาระส าคญั 
6. เอกสารสิทธิส าหรับที่ดินอันเป็นที่ตั้งของโครงการศูนย์การค้า  The Crystal 

Chaiyapruek ออกมาโดยถกูตอ้งตามขัน้ตอนและชอบดว้ยกฎหมาย 
เหตุผิดสัญญำ 1. ในกรณีที่ผู้ให้เช่าช่วงจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง หรือไม่แก้ไขให้

ถกูตอ้งภายในหกสิบ (60) วนักองทรสัตก์ าหนดในสญัญาฉบบันี ้ใหถื้อว่าเป็นเหตผิุด
นดัตามสญัญาฉบบันีท้นัที 

2. ในกรณีที่ผูใ้หส้ัญญาถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรพัยห์รือถูกศาลสั่งใหล้ม้ละลาย หรืออยู่ใน
ขัน้ตอนการเลิกบรษิัท การช าระบญัชี หรือศาลมีค าสั่งใหฟ้ื้นฟกูิจการของผูใ้หส้ญัญา 

3. ในกรณีที่กองทรสัตจ์งใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามขอ้ตกลง  
4. กรณีการปฏิบตัิผิดสญัญาของผูใ้หส้ญัญาภายใตส้ญัญาเช่าโครงการ 

กำรเลิกสัญญำ 1. ในกรณีที่ เกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ใน “เหตุผิดสัญญา” ข้อ 1 ข้อ 2 หรือข้อ 4 
กองทรสัตม์ีสิทธิ 
(ก) เรียกรอ้งค่าเสียหายและ/หรือค่าใชจ้่าย หรือ 
(ข) บอกเลิกสัญญาฉบับนีไ้ดท้ันที ทั้งนี ้ไม่ตัดสิทธิของกองทรสัตใ์นการเรียกรอ้ง
ค่าเสียหาย 

2. ในกรณีที่เกิดเหตุการณต์ามที่ระบุไวใ้น “เหตุผิดสัญญา” ขอ้ 3 ผูใ้หส้ัญญาจะเรียก
ค่าเสียหายจากกองทรสัต ์และไม่มีผลใหผู้ใ้หส้ญัญามีสิทธิบอกเลิกสญัญา 

3. ในกรณีที่มีการเลิกกองทรสัต ์คู่สญัญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย 
เหตสุุดวิสัย 1. คู่สญัญาไม่ตอ้งรบัผิดในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตัิตามสญัญาฉบบันีไ้ดเ้นื่องจากเหตุ

สดุวิสยั 
2. หากเหตสุดุวิสยัท าใหไ้ม่สามารถปฏิบตัิตามสญัญาหรือไม่ไดร้บัประโยชนต์ามฉบบันี ้

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะทบทวนข้อก าหนดเพื่อให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายสามารถ
ด าเนินการใดๆ 

กำรโอนสิทธ ิ 1. ผูใ้หส้ญัญาตกลงจะไม่โอนสิทธิ หรือหนา้ที่ใด ๆ ของตนภายใตส้ญัญานีฉ้บบันีไ้ม่ว่า
ทัง้หมดหรือบางส่วนใหแ้ก่บุคคลใด ๆ เวน้แต่จะไดร้บัความยินยอมเป็นลายลักษณ์
อกัษรจากกองทรสัต ์

2. ผู้ให้สัญญายินยอมให้กองทรัสต์สามารถน าสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาฉบับนี ้ 
สัญญาขาย FF&E สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายทางการคา้ และสัญญาเช่า
โครงการ ไปก่อหลกัประกนั โดยไม่ตอ้งไดร้บัความยินยอมจากผูใ้หส้ญัญา 

กฎหมำยทีใ่ช้บงัคับ สญัญาฉบบันีใ้หใ้ชบ้งัคบัและตีความตามกฎหมายไทย 
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1.7.6. สรุปร่ำงสัญญำแก้ไขเพิ่มเติมสัญญำอนุญำตให้ใช้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ 

ผู้ให้สิทธ ิ บรษิัท เกียรติสหมิตร จ ากดั 
ผู้รับสิทธ ิ ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์อลัไล ("กองทรสัต"์) 
ระยะเวลำกำรอนุญำต ตัง้แต่วนัท่ีมีการจดทะเบียนสิทธิการเช่าภายใตส้ญัญาเช่าโครงการ TCP 
วัตถุประสงค ์ คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายมีความประสงคท์ี่จะแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญาใหสิ้ทธิฯ โดยใหค้รอบคลมุ

ไปถึงการด าเนินโครงการศนูยก์ารคา้ The Crystal Chaiyapruek  
รำยละเอียด ตลอดระยะเวลาการอนญุาตของสญัญาฉบบันี ้ผูใ้หสิ้ทธิยินยอมและอนญุาตใหก้องทรสัต์

สามารถใชเ้ครื่องหมายการคา้เพื่อวตัถปุระสงคใ์ด ๆ ซึ่งเก่ียวขอ้งและเป็นประโยชนต์่อการ
ประกอบกิจการและการด าเนินโครงการศูนย์การค้า The Crystal Chaiyapruek ของ
กองทรสัตใ์นประเทศไทยไดท้กุประการ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการใหเ้ช่าพืน้ท่ีภายใน
โครงการแก่ผูเ้ช่ารายย่อย การใหบ้รกิารสาธารณปูโภค การประกอบธุรกิจอสงัหารมิทรพัย์
อื่น ๆ ของกองทรสัต ์และการด าเนินการต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง) โดยไม่มีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติม 
และใหถื้อว่าค่าตอบแทนการอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิตามสญัญาฉบบันีร้วมอยู่ในค่าตอบแทน
ภายใตส้ัญญาเช่าโครงการ TCP เรียบรอ้ยแลว้ และให้ถือว่าโครงการศูนยก์ารคา้ The 
Crystal Chaiyapruek เป็นหนึ่งในโครงการที่ไดร้บัอนุญาตภายใตส้ัญญาใหสิ้ทธิฯ ดว้ย
ทกุประการ 

กฎหมำยทีใ่ช้บงัคับ สญัญาฉบบันีใ้หใ้ชบ้งัคบัและตีความตามกฎหมายไทย 
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1.8. แหล่งทีม่ำของเงนิทนุ 

แหล่งเงินทุนที่จะใชใ้นการลงทุนในทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติม จะมาจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารตาม
วงเงินคงเหลือที่กองทรสัต ์ALLY เคยท าสญัญาเงินกูไ้ว้ ทั้งนี ้โครงสรา้งเงินทุนที่จะใชใ้นการลงทุนในทรพัยสิ์นที่จะลงทุน
เพิ่มเติมของกองทรสัต ์ALLY นั้น จะพิจารณาจากความเหมาะสมของอัตราส่วนหนีสิ้น และเงินทุนของกองทรสัต์ ALLY 
สภาวะของตลาดทนุ และตลาดหนีใ้นปัจจบุนั 

1.9. ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรของผู้จัดกำรกองทรัสตเ์กี่ยวกับกำรตกลงเข้ำท ำรำยกำร 

คณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ห็นว่าการท ารายการลงทุนในทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมเป็นไปเพื่อประ
โยชน์ที่ดีที่สุดของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไลเนื่องจากเป็นการ ขยายการลงทุนให ้
ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์อลัไลมีการเติบโตอย่างมั่นคงและต่อเนื่องในระยะยาว โดยการลงทุนใน
ทรพัยสิ์นประเภทศูนยก์ารคา้และพาณิชยกรรมอื่นๆ ที่มีท าเลที่ตัง้ที่ดีและมีศกัยภาพในเชิงพาณิชย ์อนัจะท าให้ รายไดจ้าก
การด าเนินงานทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์อลัไลในระยะยาวมีความมั่นคงเพิ่มขึน้ ผ่านการกระจาย
ความเส่ียงของการจัดหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์และช่วยลดการพึ่งพาแหล่งรายได้ (Asset Diversification)  
โดยมูลค่าทรัพยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์อัลไล ก าหนดโดยการ
พิจารณา ปัจจยัต่างๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

(1) ราคาประเมินของทรพัยสิ์น ที่จดัท าโดยผูป้ระเมินมลูค่าทรพัยสิ์นท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 
จ านวน 2 ราย  

(2) ภาวะตลาดเงินตลาดทนุในช่วงที่คาดว่าจะลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม  

(3) อตัราผลตอบแทนในระดบัท่ีเหมาะสมที่นกัลงทนุจะไดร้บั  

(4) ศกัยภาพในเชิงพาณิชยข์องทรพัยสิ์น  

(5) อตัราดอกเบีย้ทัง้ในประเทศและในตลาดโลก  

(6) อัตราผลตอบแทนที่จะไดจ้ากการลงทุนในหลักทรัพยป์ระเภทตราสารทุน  ตราสารหนี ้รวมถึงการลงทุน
ทางเลือกอื่น ๆ และ  

(7) มลูค่ำที่ผูเ้ช่ำและผูใ้หเ้ช่ำตกลงรว่มกนั  

นอกจากนี ้คณะกรรมการอิสระไดพ้ิจารณาจากขอ้มลูที่ไดร้บัจากฝ่ายจดัการของผูจ้ดัการกองทรสัต ์และที่ปรกึษา
ทางการเงินอิสระ แลว้ไม่มีความเห็นที่ขัดแยง้และเห็นว่าการเขา้ท ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชนต์่อ
กองทรสัต ์
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2. ควำมสมเหตสุมผลของกำรไดม้ำซ่ึงทรัพยส์นิ 

2.1. วัตถุประสงคแ์ละควำมจ ำเป็นในกำรเข้ำท ำรำยกำร 

วัตถุประสงคข์องกองทรัสต ์ALLY คือ กำรระดมเงินที่ไดจ้ำกกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ไปซือ้ และ/หรือ เช่ำ  
และ/หรือ เช่ำช่วง และ/หรือ รบัโอนสิทธิกำรเช่ำ และ/หรือ สิทธิกำรเช่ำช่วงทรพัยสิ์นหลกั โดยจะน ำทรพัยสิ์นหลกัไปจดัหำ
ประโยชนใ์นรูปของรำยไดค้่ำเช่ำและค่ำบริกำร หรือรำยไดอ้ื่นใดในท ำนองเดียวกนั  ตลอดจนท ำกำรปรบัปรุง เปล่ียนแปลง 
พฒันำศกัยภำพ และ/หรือจ ำหน่ำยทรพัยสิ์นต่ำง ๆ ที่กองทรสัตไ์ดล้งทุนหรือมีไว ้ หรือด ำเนินกำรอื่นใดเพื่อประโยชนข์อง
ทรัพยสิ์น เพื่อมุ่งก่อให้เกิดรำยไดแ้ละผลตอบแทนแก่กองทรัสต์  เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสตอ์ย่ำงต่อเนื่องใน 
ระยะยำว อีกทั้ง กองทรัสตม์ีจุดมุ่งหมำยที่จะลงทุนในทรพัยสิ์นเพิ่มเติมเพื่อกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องของฐำนรำยไดข้อง
กองทรสัต ์ 

กำรลงทนุในทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นี ้เป็นกำรด ำเนินกำรท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคแ์ละกลยทุธ์ของ
กองทรสัต ์ALLY เพื่อสรำ้งกำรเจริญเติบโตและกำรพฒันำในระยะยำวและมุ่งก่อใหเ้กิดรำยไดแ้ละผลตอบแทนในระดบัที่
เหมำะสมแก่ผูถื้อหน่วยทรสัต ์ ซึ่งคณะกรรมกำรของผูจ้ดักำรกองทรสัตเ์ห็นว่ำกำรท ำรำยกำรลงทุนในทรพัยสิ์นที่จะลงทนุ
เพิ่มเติมในครัง้นี ้เป็นไปเพื่อประโยชนท์ี่ดีที่สุดของกองทรสัต ์ALLY เนื่องจำกเป็นกำรขยำยกำรลงทุนใหก้องทรสัต ์ALLY  
มีกำรเติบโตอย่ำงมั่นคงและต่อเนื่องในระยะยำว โดยกำรลงทนุในทรพัยสิ์นประเภทศนูยก์ำรคำ้และพำณิชยกรรมอื่นๆ ที่มี
ท ำเลที่ตั้งที่ดีและมีศักยภำพในเชิงพำณิชย์ อันจะท ำให้รำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนของกองทรัสต  ์ALLY ในระยะยำว  
มีควำมมั่นคงเพิ่มขึน้ ผ่ำนกำรกระจำยควำมเส่ียงของกำรจัดหำประโยชน์จำกอสังหำริมทรัพยแ์ละช่วยลดกำรพึ่งพำ  
แหล่งรำยได ้(Asset Diversification) โดยมลูค่ำทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมของกองทรสัต ์ALLY ก ำหนดโดยกำรพิจำรณำ
ปัจจัยต่ำงๆ ที่มีควำมเก่ียวข้อง ได้แก่ (1) ราคาประเมินของทรัพย์สิน ที่จัดท าโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ ได้รับ 
ความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. จ านวน 2 ราย (2) ภาวะตลาดเงินตลาดทุนในช่วง ที่คาดว่าจะลงทุนในทรพัยสิ์นท่ีจะ
ลงทุนเพิ่มเติม (3) อัตราผลตอบแทน ในระดับที่เหมาะสมที่นักลงทุนจะไดร้บั (4) ศักยภาพในเชิงพาณิชย ์ของทรพัยสิ์น  
(5) อัตราดอกเบีย้ทั้งในประเทศและในตลาดโลก (6) อัตราผลตอบแทนที่จะไดจ้ากการลงทุนในหลักทรัพย์ ประเภท 
ตราสารทุน ตราสารหนี ้รวมถึงการลงทุนทางเลือกอื่น ๆ และ (7) มลูค่าที่ผูเ้ช่าและผูใ้หเ้ช่าตกลงร่วมกัน ซึ่งคณะกรรมกำร
เห็นว่ำมีควำมสมเหตสุมผล 
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2.2. ข้อดี ข้อด้อย และควำมเสี่ยงของกำรเข้ำท ำรำยกำรได้มำซ่ึงสินทรัพย ์

2.2.1. ข้อดขีองกำรเข้ำท ำรำยกำรไดม้ำซ่ึงสินทรัพย ์

(1) ทรัพยส์ินทีจ่ะลงทุนเพิ่มเติม มีคุณภาพ 

- โครงการ TCP ตั้งอยู่ในท าเลทีมี่ศักยภาพ 

ทรพัยสิ์นที่กองทรสัต ์ALLY จะเขำ้ลงทนุเพิ่มเติม (โครงกำร TCP) ตัง้อยู่บรเิวณย่ำนที่อยู่อำศยัที่มีอตัรำ
กำรเจรญิเติบโตอย่ำงรวดเรว็และมีประชำกรอำศยัอยู่อย่ำงหนำแน่นซึ่งอยู่ในย่ำนท่ีอยู่อำศยับรเิวณถนนชยัพฤกษ์ 
ดังนั้น หำกกองทรสัต ์ALLY เข้ำลงทุนในทรัพยสิ์นดังกล่ำว จะเป็นกำรลงทุนในทรัพยสิ์นซึ่งตัง้อยู่ในท ำเลที่มี
ศักยภำพ นอกจำกนี ้ยังเป็นกำรขยำยฐำนทรัพยสิ์นและฐำนลูกคำ้ไปยังย่ำนที่อยู่อำศัยในปริมณฑลเพิ่มเติม 
เนื่องจำกทรพัยสิ์นปัจจบุนัของกองทรสัต ์ALLY ส่วนใหญ่ตัง้อยู่ในจงัหวดักรุงเทพมหำนคร 

- โครงการ TCP มีการเติบโตในด้านอัตราการเช่าพืน้ที ่

ณ 31 ธันวำคม 2563 ทรพัยสิ์นที่กองทรสัต ์ALLY จะเขำ้ลงทุนเพิ่มเติม (โครงกำร TCP) มีอตัรำกำรเช่ำ
พืน้ที่ประมำณรอ้ยละ 84.24 ทัง้นี ้หำกพิจำรณำอตัรำกำรเช่ำพืน้ที่ยอ้นหลงัปี 2560 -2563 ของโครงกำร TCP จะ
พบว่ำมีกำรเติบโตขึน้ทกุปีอย่ำงต่อเนื่องแมว้่ำจะมีสถำนกำรณแ์พร่ระบำดของ COVID-19   (รำยละเอียดตำมขอ้ 
“1.5 รำยละเอียดของทรพัยสิ์นท่ีไดม้ำ”) 

(2) ทรัพยส์ินมีผู้เช่าพืน้ทีร่ายย่อยทีมี่ศักยภาพและมีความหลากหลาย 

ผูเ้ช่ำรำยย่อยพืน้ท่ีหลกัของโครงกำร TCP มีควำมหลำกหลำยทัง้ทำงดำ้นตวัผูเ้ช่ำที่เป็นเจำ้ของแบรนดท์ี่
มีชื่อเสียง ประเภทธุรกิจที่ประกอบกำรมีควำมคลำ้ยคลึงกับทรพัยสิ์นปัจจุบนัของกองทรสัต ์ALLY และมีกำรต่อ
สญัญำเช่ำอย่ำงต่อเนื่อง โดยในปี 2563 มีอตัรำกำรต่อสญัญำเช่ำของผูเ้ช่ำรำยย่อยประมำณรอ้ยละ 90 ดงันัน้ 
กองทรสัต ์ALLY จึงมีโอกำสไดร้บัผลตอบแทนที่ต่อเนื่อง เนื่องจำกรำยไดข้องกองทรสัต์ ALLY มีกำรกระจำยตวั
มำกขึน้และลดกำรพ่ึงพิงรำยไดจ้ำกธุรกิจใดธุรกิจหน่ึงหรือผูเ้ช่ำรำยใดรำยหนึ่ง   

(3) เพิ่มความสามารถในกำรสร้ำงรำยได้และกระแสเงนิสดให้แก่กองทรัสต ์ALLY ภำยใน
ระยะเวลำอันสัน้ 

การลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมนี ้จะท าให้กองทรัสต ์ALLY สามารถสรา้งรายไดเ้พิ่มมากขึน้ภายใน
ระยะเวลาอนัสัน้จากการใหผู้เ้ช่ารายย่อยเช่าพืน้ท่ีในโครงการ TCP และช่วยเพิ่มความต่อเนื่องของกระแสเงินสด
ให้กับกองทรัสต์ ALLY เนื่องจากโครงการดังกล่าวอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และมีผู้เช่าพื ้นที่อยู่แล้ว โดย  
ณ 31 ธันวำคม 2563 มีอัตรำกำรเช่ำพืน้ที่ประมำณรอ้ยละ 84.24 ทั้งนี ้หลังการเขา้ลงทุนในทรพัยสิ์นเพิ่มเติม 
ครัง้นี ้กองทรัสต ์ALLY จะมี EBITDA เพิ่มขึน้ประมาณ 19.24 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 2.9 ในปีแรกที่เข้าลงทุน 
(อา้งอิงงบการเงินตรวจสอบ ณ 31 ธันวาคม 2563) 
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2.2.2. ข้อดอ้ยของกำรเข้ำท ำรำยกำรได้มำซ่ึงสนิทรัพย ์

(1) อัตราส่วนหนีส้นิทีมี่ภาระดอกเบีย้ต่อมูลค่าสนิทรัพยร์วม และภาระดอกเบีย้จ่ายทีเ่พิ่มขึน้ 

กำรลงทุนในทรพัยสิ์นเพิ่มเติม กองทรสัต ์ALLY จะท ำกำรใชว้งเงินกูร้ะยะยำวที่เหลือจำกกำรลงทุนใน
ทรพัยสิ์นครัง้แรกจ ำนวนไม่เกิน 280 ลำ้นบำท ส่งผลใหอ้ตัรำส่วนหนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ต่อสินทรพัยร์วมเพิ่มขึน้
จำก รอ้ยละ 22.56 เป็นรอ้ยละ 24.29 (อำ้งอิงจำกงบกำรเงินตรวจสอบ ณ 31 ธันวำคม 2563) ท ำใหม้ีควำมเส่ียง
จำกกำรกูย้ืมเงนิเพิ่มขึน้ นอกจำกนี ้กำรกูย้ืมเงินดงักล่ำวจะท ำใหก้องทรสัต์ ALLY มีภำระตอ้งจ่ำยดอกเบีย้เพิม่ขึน้
ประมำณ 0.99 ลำ้นบำทต่อปี (อำ้งอิงจำกสมมติฐำนของที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระ)  อย่ำงไรก็ตำม ภำระหนีสิ้น
และดอกเบีย้ที่เพิ่มขึน้ ไม่ไดเ้พิ่มอย่ำงมำก จึงไม่ส่งผลกระทบกับฐำนะกำรเงินของกองทรัสต ์ALLY อย่ำงมี
นยัส ำคญั 

นอกจำกนี ้ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ ทจ. 49/2555 เรื่องกำรออกและเสนอขำย
หน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อกำรลงทุนในอสงัหำริมทรพัย ์ก ำหนดใหม้ลูค่ำกำรกูย้ืมเงินของกองทรสัตไ์ม่เกินรอ้ยละ 
35 ของมูลค่ำสินทรพัยร์วมของกองทรสัต ์หรือไม่เกินรอ้ยละ 60 ของมูลค่ำสินทรพัยร์วมของกองทรสัต์ (กรณี
กองทรัสต์อยู่ในอันดับ investment grade) ดังนั้น อัตรำส่วนเงินกู้ยืมต่อสินทรัพย์รวมของกองทรัสต์ ALLY 
ดงักล่ำวยงัเป็นไปตำมที่ประกำศก ำหนด 
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2.2.3. ควำมเสี่ยงของกำรเข้ำท ำรำยกำรได้มำซ่ึงสนิทรัพย ์

(1) ความเสี่ยงทีเ่กิดจากการสัญญา   

- ความเสี่ยงจากการผิดสัญญาโดยเจ้าของทรัพยส์นิ 

กำรลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม กองทรสัต ์ALLY จะตอ้งเขำ้ท ำสญัญำกบัเจำ้ของทรพัยสิ์นหรอื
ผูท้รงสิทธิตำมกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งของทรพัยสิ์นนัน้ๆ  ซึ่งสญัญำหลกั ประกอบดว้ย  

o สญัญำเช่ำช่วงที่ดิน โครงการเดอะ ครสิตลั ชยัพฤกษ์ 
o สญัญำเช่ำพืน้ท่ีอำคำร โครงการเดอะ ครสิตลั ชยัพฤกษ์ 
o สญัญำซือ้ขำยเฟอรน์ิเจอร ์อปุกรณ ์และงำนระบบ โครงการเดอะ ครสิตลั ชยัพฤกษ์ 
o สญัญำตกลงกระท ำกำร โครงการเดอะ ครสิตลั ชยัพฤกษ์ 
o สญัญำแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญำอนญุำตใหใ้ชเ้ครื่องหมำยกำรคำ้ 
o สญัญำต่ำงๆ ที่เก่ียวเนื่องกบักำรลงทนุและบรหิำรจดักำรทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์ALLY  เป็นตน้ 

ดังนั้น จึงมีควำมเส่ียงที่คู่สัญญำของกองทรัสต์ ALLY จะผิดสัญญำได ้ แม้ว่ำในสัญญำนั้นๆ จะมี
ขอ้ก ำหนดใหก้องทรสัต  ์ALLY มีสิทธิบอกเลิกสัญญำ และเรียกค่ำเสียหำยรวม ตลอดจนเรียกค่ำขำดประโยชน์
และค่ำเช่ำที่ช  ำระไปแลว้ก็ตำม  แต่อำจมีควำมเป็นไปไดว้่ำคู่สญัญำอำจไม่ชดเชยค่ำเสียหำยดงักล่ำว  โดยหำก
กองทรสัต ์ALLY ด ำเนินกำรเพื่อเรียกคำ่ชดเชยและคำ่เสียหำยผ่ำนกระบวนกำรศำล  กองทรสัต ์ALLY อำจตอ้งใช้
เวลำนำนและมีค่ำใชจ้่ำยที่เก่ียวขอ้งกบักำรฟ้องรอ้ง เช่น ค่ำที่ปรกึษำกฎหมำย เป็นตน้ ในบำงกรณี กำรผิดสญัญำ
อำจมีผลต่อกำรด ำเนินงำนของกองทรสัต ์ALLY ท ำใหผ้ลกำรด ำเนินงำนไม่เป็นไปตำมที่วำงแผนไว ้

- ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อน ท าให้การเข้าลงทุนเป็นไป
อย่างล่าช้ากว่าแผนการทีค่าดไว้ 

ในร่ำงสัญญำเช่ำช่วงที่ดินและเช่ำพืน้ที่อำคำรมีขอ้ก ำหนดเก่ียวกับเงื่อนไขบังคับก่อนกำรจดทะเบียน
สิทธิกำรเช่ำ  หำกไม่สำมำรถปฏิบัติไดค้รบทุกขอ้ตำมที่ก ำหนดจะท ำใหไ้ม่สำมำรถจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำได ้ 
ส่งผลใหร้ะยะเวลำในกำรเขำ้ลงทุนของกองทรสัต ์ALLY ไม่เป็นตำมที่คำดกำรณไ์ว ้ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
รำยไดข้องกองทรัสต์ ALLY และผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์  ทั้งนี ้ควำมเส่ียงหลักที่ท  ำให้ไม่สำมำรถ 
จดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำได ้เป็นดงันี ้

• ควำมเส่ียงจำกกำรท่ีผูเ้ช่ำรำยย่อยไม่ใหค้วำมยินยอมในกำรเปล่ียนตวัผูใ้หเ้ชำ่จำกเจำ้ของทรพัยสิ์น
เดิมเป็นกองทรสัต ์ALLY  

ในร่ำงสญัญำเช่ำพืน้ท่ีอำคำรระบวุ่ำผูเ้ช่ำรำยย่อยตอ้งใหค้วำมยินยอมกำรโอนสิทธิและหนำ้ที่ตำม
สัญญำเช่ำพืน้ที่ในบริเวณทรพัยสิ์นที่เช่ำทั้งหมด โดยผูใ้หเ้ช่ำตกลงที่จะใชค้วำมพยำยำมอย่ำงดี
ที่สุด (Best effort) เพื่อด ำเนินกำรให้ผู้เช่ำรำยย่อยให้ควำมยินยอมดังกล่ำวให้มำกที่สุดเท่ำที่
สำมำรถกระท ำไดก้่อนวันจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำ  ทั้งนี ้หำกผู้เช่ำรำยย่อยปฏิเสธที่จะใหค้วำม
ยินยอม กองทรสัต ์ALLY จะไม่สำมำรถจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำได ้ ส่งผลใหก้ำรเขำ้ลงทุนเป็นไป
อย่ำงล่ำชำ้และส่งผลกระทบโดยตรงต่อรำยไดข้องกองทรสัตแ์ละผลประโยชนข์องผูถื้อหน่วยทรสัต ์ 
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อย่ำงไรก็ดี ผู้จัดกำรกองทรัสตอ์ำจยกเวน้เงื่อนไขก่อนกำรจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำทั้งหมด หรือ
บำงส่วน ดงันัน้ หำกผู้จดักำรกองทรสัตย์ินยอมที่จะยกเวน้เงื่อนไขก่อนกำรจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำ
ขอ้นี ้ควำมเส่ียงเก่ียวกบักำรจดทะเบียนกำรเช่ำจึงอยู่ในระดบัต ่ำ นอกจำกนี ้ตำมเงื่อนไขในสญัญำ
ตกลงกระท ำกำร หำกผูใ้หเ้ช่ำไม่สำมำรถปฏิบตัิตำมเงื่อนไขได ้กองทรสัต ์ALLY สำมำรถเรียกรอ้ง
ค่ำเสียหำยจำกผูใ้หเ้ช่ำได ้

• ควำมเส่ียงจำกกำรท่ีเจำ้ของที่ดินที่กองทรสัต ์ALLY จะเช่ำช่วงไม่ใหค้วำมยินยอมในกำรใหเ้ช่ำช่วง 

ทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัต ์ALLY จะลงทนุเพิ่มเติมคือโครงกำร TCP ซึ่งเป็นกำรลงทนุในสิทธิกำรเช่ำช่วง
ที่ดินจำก TCR (ปัจจุบัน TCR เป็นผูเ้ช่ำที่ดินจำก PTTRM) ทั้งนี ้ตำมเงื่อนไขก่อนกำรจดทะเบียน
สิทธิกำรเช่ำในร่ำงสญัญำเช่ำช่วงที่ดินระบุใหผู้ใ้หเ้ช่ำช่วงตอ้งไดร้บัควำมยินยอมในกำรใหเ้ช่ำช่วง
ที่ดินจำกเจ้ำของที่ดินก่อน  กองทรัสต์ ALLY จึงจะสำมำรถจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำได้  ทั้งนี  ้ 
หำก PTTRM ปฏิเสธที่จะให้ควำมยินยอม  กองทรัสต์ ALLY อำจมีควำมเส่ียงที่จะไม่สำมำรถ 
จดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำได ้ ท ำใหไ้ม่สำมำรถลงทนุไดต้ำมแผนกำรที่คำดกำรณไ์ว ้  

อย่ำงไรก็ดี ปัจจุบัน TCR อยู่ในระหว่ำงกำรเจรจำกับ PTTRM ในกำรให้ควำมยินยอมในกำรให้
กองทรสัต ์ALLY เช่ำช่วง   

• ควำมเส่ียงจำกกำรที่ TCR ไม่สำมำรถปลดภำระจ ำนองสิทธิกำรเช่ำท่ีดินและกรรมสิทธ์ิในส่ิงปลกู
สรำ้งได ้

ปัจจุบนั ทรพัยสิ์นที่กองทรสัต ์ALLY จะลงทุนเพ่ิมเติมมีสิทธิกำรเช่ำท่ีดินและกรรมสิทธ์ิในส่ิงปลกู
สรำ้งของ TCR (ในฐำนะผูใ้หเ้ช่ำช่วง) ติดภำระจ ำนองกับสถำบนักำรเงิน  ทัง้นี ้ตำมเงื่อนไขในรำ่ง
สญัญำเช่ำช่วงที่ดินและเช่ำพืน้ที่อำคำรระบุใหผู้ใ้หเ้ช่ำช่วงตอ้งปลดภำระจ ำนองของสิทธิกำรเช่ำ
ที่ดินและกรรมสิทธ์ิในส่ิงปลกูสรำ้งก่อน  กองทรสัต ์ALLY จึงจะสำมำรถจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำได ้ 
ทั้งนี ้ หำกผู้ให้เช่ำช่วงไม่สำมำรถด ำเนินกำรดังกล่ำวได้หรือท ำได้ล่ำช้ำกว่ำที่คำดกำรณ์ไว้   
กองทรสัต ์ALLY อำจมีควำมเส่ียงที่จะไม่สำมำรถจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำได ้  ท ำใหไ้ม่สำมำรถ
ลงทนุไดต้ำมแผนกำรที่คำดกำรณไ์ว ้  

อย่ำงไรก็ตำม สถำบันกำรเงินที่จะใหเ้งินกูเ้ป็นรำยเดียวกับที่ TCR กูเ้งินในปัจจุบัน ซึ่งท ำใหก้ำร
ช ำระคืนหนี ้ปัจจุบันเพื่อปลดภำระจ ำนองของสิทธิกำรเช่ำที่ดินและกรรมสิทธ์ิในส่ิงปลูกสรำ้ง
สำมำรถสอดคลอ้งกบัระยะเวลำที่คำดกำรณไ์ว ้  
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- ความเสี่ยงจากการทีผู้่เช่ารายย่อยไม่ช าระค่าเช่าพืน้ที ่

กองทรสัต  ์ALLY อำจมีควำมเส่ียงในกำรรบัช ำระค่ำเช่ำจำกผูเ้ช่ำรำยย่อยซึ่งเช่ำพืน้ที่ภำยในโครงกำร 
TCP หำกผู้เช่ำรำยย่อยมีปัญหำทำงกำรเงินซึ่งจะส่งผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรช ำระค่ำเช่ำ หรือยอม
ยกเลิกสัญญำเช่ำก่อนก ำหนด  และหำกกองทรัสต์ ALLY ไม่สำมำรถหำผู้เช่ำรำยใหม่มำทดแทนไดท้ันเวลำ 
จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อรำยไดข้องกองทรสัต ์ALLY และผลประโยชนข์องผูถื้อหน่วยทรสัต ์

อย่ำงไรก็ดี ผูเ้ช่ำพืน้ที่ทกุรำยจะตอ้งวำงเงินประกนักำรเช่ำพืน้ที่ตลอดอำยสุญัญำโดยเฉล่ียประมำณค่ำ
เช่ำและค่ำบริกำรพืน้ที่จ  ำนวน 3 เดือน  โดยกองทรสัต ์ALLY สำมำรถยึดเงินประกันดังกล่ำวหำกผูเ้ช่ำพืน้ที่ไม่
ช ำระค่ำเช่ำหรือยกเลิกสญัญำเช่ำก่อนก ำหนด  ซึ่งกำรวำงเงินประกนัจะช่วยลดควำมเส่ียงและ/หรือลดผลกระทบ
ต่อรำยไดข้องกองทรสัต ์ALLY 

- ความเสี่ยงจากการทีก่องทรัสต ์ALLY ไม่สามารถช าระหนีเ้งนิกู้ยืม 

การลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมนี ้กองทรสัต ์ALLY จะใชว้งเงินกูร้ะยะยาวที่เหลือจากการลงทนุ
ในครัง้ก่อนเพื่อมาลงทุนในทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติม  จ านวนไม่เกิน 280 ลา้นบาทหรือประมาณรอ้ยละ 2.29 
ของสินทรพัยร์วม  หำกผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามที่คาดการณไ์ว้ อาจส่งผลใหก้องทรสัต ์ALLY ไม่สามารถ
ช าระหนีเ้งินกูไ้ดต้ามระยะเวลาที่ก าหนด ทัง้นี ้ความเส่ียงจากการกูย้ืมเงินนัน้ อาจมีผลกระทบต่อสภาพคล่องของ
กองทรัสต์ ALLY ซึ่ งจะส่งผลกระทบต่อความสามารถของกองทรัสต์  ALLY ในการจ่ายผลตอบแทนให ้
ผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ด ้

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจำรณำจากหลักประกันการกู้ยืมและความสามารถในการช าระหนี ้ของ 
กองทรสัต ์ALLY ประกอบกับอสงัหำริมทรพัยท์ี่กองทรสัต ์ALLY จะเขา้ไปลงทุนนัน้อยู่ในท าเลที่ตัง้ที่มีศกัยภาพ 
และมีฐานลูกค้าในหลากหลายประเภทธุรกิจ จึงมีความสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับกองทรัสต์ ALLY  
อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้เงินกูย้ืมและดอกเบีย้ที่เพิ่มขึน้นั้นจะไม่กระทบกับฐำนะกำรเงินของกองทรสัต ์ALLY 
อย่ำงมีนยัส ำคญัดงันัน้ ความเส่ียงจากการท่ีกองทรสัต ์ALLY จะไม่สามารถช าระดอกเบีย้ และ/หรือเงินตน้ตามที่
ก าหนดในสญัญากูย้ืมเงินจึงอยู่ในระดบัต ่า 

- ความเสี่ยงของการผิดสัญญาเช่าหลกัทีอ่าจส่งผลกระทบตอ่สัญญาเช่าชว่ง 

ทรพัยสิ์นที่กองทรสัต ์ALLY จะลงทุนเพิ่มเติมคือโครงกำร TCP เป็นกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำช่วงที่ดิน
จำก TCR  ซึ่งกำรลงทุนดงักล่ำว กองทรสัต ์ALLY ไม่ไดเ้ป็นคู่สญัญำเช่ำที่ดินโดยตรงกับเจำ้ของที่ดิน (PTTRM) 
ท ำให้ไม่มีอ  ำนำจในกำรควบคุมกำรปฏิบัติตำมสัญญำเช่ำซึ่งเป็นสัญญำหลักของคู่สัญญำ ดังนั้น จึงมีควำม
เป็นไปไดท้ี่คู่สญัญำจะผิดเงื่อนไขที่ก ำหนดไวใ้นสญัญำหลกัจนเป็นเหตใุหม้ีกำรยกเลิกสญัญำเช่ำ เช่น TCR ไม่น ำ
ค่ำเช่ำช่วงจำกกองทรัสต ์ALLY ไปช ำระต่อให้แก่ PTTRM เป็นรำยเดือนตำมสัญญำหลัก เป็นต้น  หำกเกิด
เหตุกำรณด์ังกล่ำว จะส่งผลกระทบในทำงลบต่อฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของกองทรสัต์ ALLY 
อย่ำงมีนยัส ำคญั  ตลอดจนควำมสำมำรถของกองทรสัต ์ALLY ในกำรจ่ำยผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัต ์
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(2) ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกต่างๆ ทีอ่าจสง่ผลต่อการด าเนินงานของทรัพยส์ินทีก่องทรัสต ์
ALLY จะลงทุนเพิ่มเติม ประกอบดว้ย 

- ความเสี่ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ 

ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ ALLY จะเข้ำลงทุนมีควำมเส่ียงจำกควำมผันผวนของระบบเศรษฐกิจและ 
กำรชะลอตวัของระบบเศรษฐกิจทัง้ระดบัประเทศและระดบัโลก  นอกจำกนี ้ทรพัยสิ์นดงักล่ำวอำจไดร้บัผลกระทบ
จำกกำรเปล่ียนแปลงของปัจจยัมหภำคอื่นๆ เช่น กำรเมือง กำรวำงผงัเมือง โครงสรำ้งประชำกร หรือกำรโยกยำ้ย
ของชมุชน  อำจส่งผลกระทบต่อสถำนะหรือนโยบำยของผูเ้ช่ำพืน้ท่ีโครงกำร  และอำจท ำใหอ้ตัรำกำรเช่ำพืน้ท่ีและ
อตัรำค่ำเช่ำและค่ำบรกิำรในทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัต ์ALLY จะเขำ้ลงทนุลดลง 

จำกกำรสมัภำษณผ์ูบ้ริหำร ในช่วงปี 2563 โดยเฉพำะช่วงปลำยเดือนมีนำคม – กลำงเดือนพฤษภำคม 
ที่รฐับำลมีมำตรกำรปิดเมือง (lockdown) เพื่อยับยัง้กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ส่งผลใหผู้เ้ช่ำรำยย่อยบำง
รำยไดร้บัผลกระทบโดยตอ้งปิดรำ้นคำ้และบริกำรบำงประเภทเป็นกำรชั่วครำว จึงส่งผลต่อควำมสำมำรถในกำร
ช ำระค่ำเช่ำ ทำง TCR จึงช่วยเหลือผูเ้ช่ำรำยย่อยโดยใหส่้วนลดค่ำเช่ำและค่ำบริกำรเป็นระยะเวลำ 2 เดือนโดย
พิจำรณำเป็นรำยผู้เช่ำตำมควำมเหมำะสม ดังนั้น จึงส่งผลกระทบต่อรำยไดข้อง  TCR ในช่วงเวลำดังกล่ำว 
อย่ำงไรก็ตำม โครงกำร TCP นัน้เป็นโครงกำรแบบเปิดซึ่งอยู่ใกลแ้หล่งชมุชน และมีรำ้นคำ้ที่จ  ำหน่ำยสินคำ้อปุโภค 
บรโิภค ลกูคำ้จึงไม่ไดม้ีจ ำนวนลดลงมำกนกั ทัง้นี ้ภำยหลงัจำกที่รฐับำลคลำยมำตรกำร lockdown และอนุญำต
ใหร้ำ้นคำ้กลบัมำเปิดบรกิำรตำมปกติได ้ยอดขำยและควำมสำมำรถในกำรช ำระค่ำเช่ำของผูเ้ช่ำรำยย่อยจึงค่อยๆ 
กลบัมำดีขึน้ ส ำหรบักำรแพรร่ะบำดของ COVID-19 ระลอกใหม่ตัง้แต่ปลำยปี 2563 จนถึงตน้ปี 2564 ไม่ไดส่้งผล
กระทบต่อโครงกำร TCP มำกนัก เนื่องจำกไม่ไดม้ีกำร lockdown อีกทั้งผูบ้ริโภคไม่ไดม้ีควำมกังวลเหมือนครัง้
ก่อน 

- ความเสี่ยงจากการแขง่ขนัทีส่งูขึน้ 

ผลประกอบกำรของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมอำจ ได้รับผลกระทบจำกสภำวะตลำดของ
อสงัหำรมิทรพัย ์ และกำรเพิ่มขึน้ของจ ำนวนผูป้ระกอบกำรในตลำดที่ส่งผลใหม้ีอปุทำนและกำรแข่งขนัท่ีสงูขึน้ 

ในปัจจุบัน โครงกำรที่มีลักษณะเป็นคอมมิวนิตี ้มอลลค์ลำ้ยคลึงกับโครงกำร TCP และตั้งอยู่ในรศัมี
ประมำณ 5 กิโลเมตรจำกโครงกำร TCP นัน้ ประกอบดว้ย 1. โฮมโปร ชยัพฤกษ์ 2. อินเด็กซ ์ลิฟวิ่งมอลล ์ชยัพฤกษ์ 
3. ไทวัสดุ ชัยพฤกษ์ 4. ชิค รีพับบลิค สำขำรำชพฤกษ์ และ 5. สัมมำกร เพลส รำชพฤกษ์ อย่ำงไรก็ตำม แต่ละ
โครงกำรมีลกัษณะเฉพำะตวัต่ำงกัน จึงท ำใหม้ีควำมแตกต่ำงของกลุ่มลกูคำ้ที่เขำ้มำใชบ้ริกำร แต่หำกอนำคตมี
โครงกำรใหม่ที่มีลกัษณะและกลุ่มลกูคำ้เดียวกนักบัโครงกำร TCP ก็อำจเป็นกำรเพิ่มควำมเส่ียงจำกกำรแข่งขนัท่ี
สงูขึน้ได ้นอกจำกนี ้สมัมำกร เพลส รำชพฤกษ์เป็นทรพัยสิ์นซึ่งอยู่ในกองทรสัต ์ALLY ในปัจจุบนั ดงันัน้ หลงักำร
เขำ้ลงทนุก็จะไม่มีควำมเส่ียงจำกกำรแข่งขนัในโครงกำรดงักล่ำว 
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- ความเสี่ยงจากการถูกเวนคนืทีด่นิ 

กองทรสัต ์ALLY มีควำมเส่ียงหำกมีกำรเวนคืนที่ดินที่โครงกำร TCP ตัง้อยู่จำกหน่วยงำนภำครฐั  ท ำให้
กองทรัสต  ์ALLY ไม่สำมำรถใช้ทรัพยสิ์นที่กองทรัสต์ ALLY ลงทุนเพื่อประโยชน์ในกำรด ำเนินธุรกิจต่อไปได้  
นอกจำกนี ้กองทรสัต ์ALLY อำจไม่ไดร้บัค่ำชดเชยหรือไดร้บัค่ำชดเชยนอ้ยกว่ำมลูค่ำที่กองทรสัต ์ALLY ลงทุนใน
ทรพัยสิ์น  ส่งผลใหผ้ลตอบแทนที่ผูถื้อหน่วยทรสัตจ์ะไดร้บัไม่เป็นไม่ตำมที่ประมำณกำรไวท้ัง้ในส่วนของเงินปันผล
และเงินคืนทุน  อีกทัง้ จ ำนวนเงินค่ำชดเชยที่กองทรสัต ์ALLY จะไดร้บัขึน้อยู่กับเงื่อนไขตำมที่ก ำหนดในสญัญำ
กับเจำ้ของทรพัยสิ์นที่เก่ียวขอ้ง  ระยะเวลำกำรใชป้ระโยชนท์ี่เหลืออยู่ภำยหลังจำกกำรถูกเวนคืน หรือจ ำนวน
ค่ำชดเชยที่เจำ้ของทรพัยสิ์นไดร้บัจำกกำรเวนคืน 

ทัง้นี ้ตำมที่ระบุในร่ำงสญัญำเช่ำช่วงที่ดิน ในกรณีที่ทรพัยสิ์นที่เช่ำถูกเวนคืนไม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงส่วน
จนไม่สำมำรถใชป้ระโยชนไ์ด ้ตำมวตัถปุระสงคข์องกำรเช่ำ ใหส้ญัญำเช่ำช่วงที่ดนิเป็นอนัยตุิและยกเลิกต่อกนัโดย
ทันที โดยกองทรัสต์ ALLY มีสิทธิไดร้ับเงินค่ำทดแทนกำรเวนคืนตำมวิธีกำรค ำนวณค่ำทดแทนตำมสูตรกำร
ค ำนวณที่ก ำหนดไว ้โดยเงินที่ไดร้บัจำกกำรเวนคืนทรพัยสิ์นที่เช่ำ หมำยถึง เงินที่ผูใ้หเ้ช่ำไดร้บัมำจำกกำรเวนคืน 
(หลงัหกัค่ำใชจ้่ำยและภำษีที่เก่ียวขอ้ง) ทัง้นี ้เงินส่วนท่ีเหลือทัง้หมดหลงักำรจ่ำยเงินใหก้องทรสัต์ ALLY ขำ้งตน้ให้
เป็นของผูใ้หเ้ช่ำ 

ค่ำทดแทนกำรเวนคืน = เงินท่ีไดร้บัจำกกำรเวนคืนทรพัยสิ์นท่ีเช่ำ คณูดว้ย (มลูค่ำสิทธิกำรเช่ำที่เหลืออยู่
ของทรพัยสิ์นท่ีเช่ำ ณ วนัท่ีถกูเวนคืน หำรดว้ย มลูค่ำตลำดของทรพัยสิ์นท่ีเช่ำ ณ วนัท่ีถกูเวนคืน) ทัง้นี ้ค่ำทดแทน
กำรเวนคืนจะไม่เกินมลูค่ำสิทธิกำรเช่ำที่เหลืออยู่ของทรพัยสิ์นท่ีเช่ำ 

โดยกำรค ำนวณมลูค่ำสิทธิกำรเช่ำและมลูค่ำตลำดของทรพัยสิ์นที่เช่ำที่ถกูเวนคืนใหใ้ชผู้ป้ระเมินมลูค่ำ
ทรัพย์สินเป็นผู้ประเมินตำมวิธีรำยได ้( Income Approach) โดยในกรณีมีผู้ประเมินมูลค่ำทรัพยสิ์นมำกกว่ำ  
1 รำย ใหใ้ชค้่ำเฉล่ียของมลูค่ำจำกผูป้ระเมินมลูค่ำทรพัยสิ์นทกุรำย 

- ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ อบุัติภัย และการก่อวนิาศกรรม 

หำกมีกำรเกิดภยัธรรมชำติ อุบตัิภยั และกำรก่อวินำศกรรมเกิดขึน้บริเวณที่ตัง้ของทรพัยสิ์นที่กองทรสัต ์
ALLY จะเข้ำลงทุนเพิ่มเติม นอกจำกจะสรำ้งควำมเสียหำยต่อทรัพย์สินของกองทรัสต์ ALLY แล้ว ยังอำจ
ก่อใหเ้กิดควำมสญูเสียแก่ชีวิตและทรพัยสิ์นของผูเ้ช่ำพืน้ท่ีและผูใ้ชบ้รกิำรอย่ำงประเมินค่ำไม่ได้   

อย่ำงไรก็ตำม กองทรสัต ์ALLY ไดม้ีกำรจัดท ำประกันควำมเส่ียงภัยในทรพัยสิ์น (Property All Risks 
Insurance) และประกันภยัควำมเส่ียงภยับุคคลที่สำม (Public Liability Insurance) รวมถึงประกันภยักรณีธุรกิจ
หยดุชะงกั (Business Interruption Insurance: BI) ตลอดระยะเวลำที่กองทรสัต ์ALLY เขำ้ลงทนุตำมที่ส ำนกังำน 
ก.ล.ต. ก ำหนด 
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2.3. ข้อดี ข้อด้อย และควำมเสี่ยงของกำรเข้ำท ำรำยกำรกับบคุคลทีเ่กี่ยวโยง 

2.3.1. ข้อดขีองกำรเข้ำท ำรำยกำรกบับุคคลทีเ่กี่ยวโยง 

(1) บุคคลทีเ่กี่ยวโยงกันมีประสบการณใ์นด้านการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย ์

นอกจำกกำรลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมจะเป็นกำรเช่ำช่วงที่ดินและเช่ำพืน้ท่ีอำคำรจำกบุคคล
ที่เก่ียวโยงกันกับผูจ้ดักำรกองทรสัตซ์ึ่งเป็นกำรลงทุนในทรพัยสิ์นที่มีคุณภำพดงัที่กล่ำวมำในหัวขอ้ “2.2.1 ขอ้ดี
ของกำรเข้ำท ำรำยกำรได้มำซึ่งทรัพย์สินแล้ว”  ภำยหลังจำกกำรลงทุน ทรัพย์สินจะถูกบริหำรจัดกำรโดย  
KE Property ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเค.อี. แลนด์ ซึ่ งเป็นผู้ประกอบธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ทั้งประเภท 
ที่อยู่อำศยัและพำณิชย ์โดยมุ่งเนน้กำรพฒันำโครงกำรท่ีมีคณุภำพสงูและประยกุตใ์ชรู้ปแบบใหม่ รวมถึงมีควำมรู ้
ควำมเขำ้ใจในกำรบริหำรจดักำรลงทุนในโครงกำรอสังหำริมทรพัยเ์พื่อกำรพำณิชย ์ ดังนั้น จึงท ำใหก้ำรบริหำร
จดักำรอสงัหำรมิทรพัยเ์ป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

(2) การบริหารจัดการอสังหาริมทรัพยใ์นกองทรัสต ์ALLY เป็นไปในทศิทางเดียวกัน 

ทรัพยสิ์นที่กองทรัสต์ ALLY จะลงทุนเพิ่มเติมเป็นกำรไดม้ำซึ่งสินทรัพยจ์ำกบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับ
ผู้จัดกำรกองทรัสต ์ทั้งนี ้กองทรัสต์ ALLY มีนโยบำยกำรบริหำรงำนแบบรวมศูนยภ์ำยใตก้ำรบริหำรงำนของ 
KERM  ซึ่งนโยบำยในกำรบริหำรดงักล่ำวจะท ำใหก้ำรบริหำรงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์
จำกกำรประหยดัต่อขนำด  อีกทัง้ยงัเป็นกำรเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัที่สงูขึ ้น  ส่งผลใหผู้ถื้อหน่วยทรัสต์
ของกองทรสัต ์ALLY มีโอกำสไดร้บัผลประโยชนต์อบแทนเพิ่มขึน้จำกกำรลงทนุในอนำคต 

(3) บริษัทในกลุ่มของผู้ขายทรัพย์สินเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซ่ึง
สินทรัพย ์

กำรไดม้ำซึ่งสินทรพัยข์องกองทรสัต ์ALLY ในครัง้นี ้บรษิัทในกลุ่มของผูข้ำยทรพัยสิ์นจะเป็นผูร้บัผิดชอบ
ค่ำใช้จ่ำยที่ เ ก่ียวข้อง ได้แก่ ค่ำใช้จ่ำยในกำรจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำ ค่ำประเมินทรัพย์สิน ค่ำที่ปรึกษำ 
ค่ำธรรมเนียมกำรโอน และค่ำธรรมเนียมอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซึ่งมีจ ำนวนรวมประมำณ 5.27 ลำ้นบำท 

(4) ลดความขัดแย้งทางผลประโยชนใ์นตัวทรัพยส์ิน 

โครงกำร TCP มีที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกลเ้คียงกับทรัพย์สินปัจจุบันของกองทรัสต ์ALLY (ศูนยก์ำรคำ้ 
สมัมำกร เพลส รำชพฤกษ์) ดงันัน้ กำรเขำ้ท ำรำยกำรกบับคุคลที่เก่ียวโยงจะช่วยลดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์
ได ้เนื่องจำกภำยหลังกำรเขำ้ท ำรำยกำร ทรัพยสิ์นจะอยู่ภำยใตก้ำรจัดกำรของกองทรสัต ์ALLY เช่นเดียวกัน  
ท ำใหก้ำรบรหิำรเป็นไปในทิศทำงเดียวกนั 
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2.3.2. ข้อดอ้ยของกำรเข้ำท ำรำยกำรกับบุคคลทีเ่กี่ยวโยง 

(1) อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชนข์องราคาซือ้ขาย ข้อก าหนด และเงือ่นไขต่างๆ 

กำรเขำ้ท ำรำยกำรลงทุนในทรพัยท์ี่จะลงทุนเพิ่มเติมกับบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับผูจ้ดักำรกองทรสัตแ์ละ
กำรแต่งตั้งให้ KERM ในฐำนะผู้จัดกำรกองทรัสตเ์ป็นผู้บริหำร  อำจท ำให้เกิดข้อสงสัยเรื่องของรำคำซือ้ขำย 
ขอ้ก ำหนด และเงื่อนไขต่ำงๆ ในกำรเขำ้ท ำรำยกำร  หรือท ำใหไ้ม่สำมำรถเจรจำต่อรองหรือก ำหนดเงื่อนไขต่ำงๆ 
ไดอ้ย่ำงเต็มที่เหมือนกับกำรท ำรำยกำรกบับุคคลภำยนอก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลประโยชนท์ี่กองทรสัต ์ALLY 
ควรจะไดร้บั 

อย่ำงไรก็ตำม กำรเข้ำท ำรำยกำรดังกล่ำวจะตอ้งผ่ำนกำรศึกษำขอ้มูลและสอบทำนโดยบริษัท และ
คณะกรรมกำรลงทนุของกองทรสัต ์ALLY เป็นอย่ำงดี ก่อนที่จะมีมติใหเ้ขำ้ท ำรำยกำร  และ KERM มีหนำ้ที่ในกำร
บริหำรจัดกำรกองทรสัต์ ALLY ดว้ยควำมซื่อสัตยส์ุจริต  ระมัดระวังเยี่ยงผู้มีวิชำชีพ  ด้วยควำมช ำนำญ  และ
เป็นไปตำมสญัญำก่อตัง้ทรสัต  ์  นอกจำกนี ้เงื่อนไขต่ำงๆ ในกำรเขำ้ท ำรำยกำรจะเป็นไปในแนวทำงเดียวกันกับ
บคุคลภำยนอก รวมถึงกำรมีทรสัตี (SCBAM) ก ำกบัดแูลเพื่อประโยชนข์องผูถื้อหน่วยทรสัต ์

2.3.3. ควำมเสี่ยงของกำรเข้ำท ำรำยกำรกับบคุคลทีเ่กี่ยวโยง 

ไม่มี 
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3. ควำมเหมำะสมของรำคำและเงือ่นไขของรำยกำร 

3.1. ควำมเหมำะสมของรำคำ 

ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระไดพ้ิจำรณำควำมเหมำะสมของรำคำในกำรไดม้ำซึ่งสินทรพัยท์ั้งสิน้ 2 วิธี 

ไดแ้ก่ 1) วิธีมลูค่ำตำมบญัชี (Book Value Approach) และ 2) วิธีกำรประเมินรำคำโดยที่ปรกึษำทำงกำรเงินอสิระ 

ซึ่งมีรำยละเอียดดงันี ้

(1) วิธีวดัมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach) 

ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของทรัพยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมดว้ยวิธีมูลค่ำตำมบัญชีนั้น ท่ีปรึกษำ
ทำงกำรเงินอิสระอำ้งอิงมลูค่ำตำมบญัชีของทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมตำมที่บนัทึกอยู่ในงบกำรเงินของ  TCR 
ไดแ้ก่ รำยกำรส่วนปรบัปรุงที่ดิน อำคำรและส่วนปรบัปรุงอำคำร ระบบสำธำรณปูโภค ระบบลิฟท ์และบนัไดเล่ือน 
เป็นมลูค่ำตำมบญัชีของอสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน เมื่อรวมกับมลูค่ำตำมบญัชีของอุปกรณ ์จะเท่ำกับมลูค่ำ
ตำมบัญชีของโครงกำร เดอะ คริสตัล ชัยพฤกษ์  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ที่ไดร้ับจำก KERM โดยสรุปตำม
ตำรำงดำ้นล่ำง 

รำยกำร รำคำทุน (บำท) 
หักค่ำเสื่อมสะสม 

(บำท) 
มูลค่ำตำมบัญชี
สุทธิ (บำท) 

ส่วนปรบัปรุงที่ดิน  8,564,176.55   (8,516,492.16)   47,684.39  

อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร  247,764,236.56  (60,342,476.02)   187,421,760.54  

ระบบสาธารณปูโภค  76,922,556.20    (50,802,399.91)   26,120,156.29  

ระบบลิฟท ์และบนัไดเล่ือน  4,336,583.26    (2,893,030.76)   1,443,552.50  

อปุกรณ ์  10,027,481.85    (7,299,047.74)   2,728,434.11  
รวม  347,615,034.42   (129,853,446.59)   217,761,587.83  
ที่มา: งบการเงินยงัไม่ไดต้รวจสอบของ TCR ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 

มลูค่ำของทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติม (โครงกำร TCP) โดยกำรประเมินดว้ยวิธีมลูค่ำตำมบญัชี เท่ำกบั 

217.76 ลำ้นบำท 

(2) วิธีคดิลดกระแสเงนิสดโดยทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระ 

ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระไดป้ระมำณกำรกระแสเงินสดสทุธิที่กองทรสัต ์ALLY จะไดร้บัจำกกำรลงทนุ
เพิ่มเติม (โครงกำร TCP) เป็นระยะเวลำ 21 ปี 2 เดือน ตัง้แต่ 1 พฤษภำคม 2564 ถึง 30 มิถุนำยน 2585 หรือ 
ตำมอำยุสญัญำเช่ำทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติม แลว้คิดลดดว้ยตน้ทุนทำงกำรเงินเฉล่ียถ่วงน ำ้หนกั (Weighted 
Average Cost of Capital: WACC) เพื่อค ำนวณมลูค่ำยุติธรรมของทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติม สมมติฐำนหลกั  
ที่ใชใ้นกำรจดัท ำประมำณกำรกระแสเงินสดอิสระของทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมมีดงันี ้
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รายได้ 

รำยไดห้ลกัของโครงกำรประกอบดว้ยรำยไดค้่ำเช่ำพืน้ที่ รำยไดค้่ำบริกำร รำยไดค้่ำเช่ำพืน้ที่ส่วนกลำง 
รำยไดค้่ำบรกิำรป้ำยโฆษณำ และรำยไดค้่ำสำธำรณปูโภค สมมติฐำนต่ำงๆ เป็นดงัต่อไปนี ้

สมมติฐำน 
โครงกำร เดอะ คริสตัล 

ชัยพฤกษ ์
อตัราการเชา่พืน้ท่ีส าหรบัพืน้ท่ีภายในอาคาร (รอ้ยละ) 85.00 
อตัราการขึน้ค่าเชา่พืน้ท่ีแบบคงที่และขัน้บนัได (รอ้ยละ) 4.00 
อตัราการขึน้ค่าเชา่พืน้ท่ีแปรผนัตามยอดขาย (รอ้ยละ) 1.74 
พืน้ท่ีใหเ้ชา่สทุธิส าหรบัพืน้ท่ีภายในอาคาร (ตร.ม.) 9,019.90 
ค่าเช่าและค่าบรกิารแบบคงที่และขัน้บนัไดเฉล่ีย (บาท/ตร.ม.) 424.00 
รายไดค้า่บรกิารพืน้ท่ีจดักจิกรรม (รอ้ยละของรายไดค้า่เช่าพืน้ท่ีและบรกิาร) 6.16 
ค่าบรกิารป้ายโฆษณา (บาท) 101,206 
อตัราการขึน้ค่าบรกิารป้ายโฆษณา (รอ้ยละ) เป็นไปตามอตัราเงินเฟ้อ 
รายไดค้า่สาธารณปูโภค (รอ้ยละของรายไดค้่าเชา่พืน้ท่ีและบรกิาร) 49.79 

(1) รำยได้ค่ำเช่ำพืน้ที ่และรำยไดค้่ำบริกำร 

รำยไดค้่ำเช่ำพืน้ที่ ประกอบดว้ย ค่ำเช่ำพืน้ที่รำ้นคำ้และค่ำบริกำรแบบคงที่และขั้นบันได ค่ำเช่ำพืน้ที่
รำ้นคำ้และค่ำบริกำรแบบผันแปรตำมยอดขำย และค่ำเช่ำพืน้ที่รำ้นคำ้และค่ ำบริกำรประเภทพืน้ที่ชั่วครำว 
(Kiosk) ซึ่งที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระประมำณกำรอตัรำกำรเช่ำพืน้ท่ี และอตัรำกำรขึน้ค่ำเช่ำพืน้ท่ีดงันี ้

อตัรำกำรเช่ำพืน้ท่ี ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระประมำณกำรอตัรำกำรเช่ำพืน้ที่ส  ำหรบัพืน้ที่เช่ำภำยใน
อำคำร (NLA) อำ้งอิงตำมสญัญำเช่ำปัจจุบนั ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 ซึ่งอยู่ที่
รอ้ยละ 84.24 ภำยหลงัเมื่อหมดอำยุสญัญำเช่ำก ำหนดใหอ้ตัรำกำรเช่ำพืน้ที่รอ้ย
ละ 85.00 ตลอดกำรประมำณกำร 

อัตรำกำรขึน้ค่ำเช่ำพืน้ที่
และค่ำบรกิำร 

ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระประมำณกำรอตัรำกำรขึน้ค่ำเช่ำพืน้ที่และบริกำรตลอด
ช่วงกำรประมำณกำรแบ่งเป็น 2 แบบ ไดแ้ก่ 
1. ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรคงที่และขั้นบันได ประมำณกำรที่รอ้ยละ 4.00 ต่อปี 

อ้ำงอิงจำกกำรขึน้ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรของสัญญำแบบคงที่และขั้นบันได
เฉล่ียต่อปี ตัง้แต่ปี 2561 ถึง 2563 

2. ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรแปรผนัตำมยอดขำย ประมำณกำรที่รอ้ยละ 1.74 ต่อปี 
อำ้งอิงจำกกำรขึน้ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรของสญัญำแบบแปรผนัตำมยอดขำย
เฉล่ียต่อปี ตัง้แต่ปี 2561 ถึง 2563 
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(2) รำยได้ค่ำบริกำรพืน้ทีจั่ดกิจกรรม 

รำยไดค้่ำบริกำรพืน้ที่เพื่อจัดงำนอีเวนท ์ เป็นรำยไดท้ี่จัดเก็บจำกผูเ้ช่ำรำยย่อยที่มีกำรใชบ้ริกำรพืน้ที่
ส่วนกลำงของโครงกำรเพื่อจดักิจกรรมหรือขำยสินคำ้ ซึ่งที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระประมำณกำรค่ำบริกำรพืน้ท่ี
เพื่อจดังำนอีเวนทข์องโครงกำรเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 6.16 ของรำยไดค้่ำเช่ำพืน้ที่และค่ำบริกำร โดยอำ้งอิงสดัส่วน
รำยไดค้่ำบรกิำรพืน้ท่ีเพื่อจดังำนอีเวนทแ์ละค่ำเช่ำพืน้ท่ีและค่ำบรกิำรในอดีตของโครงกำร ปี 2561 ถึง 2563 

(3) รำยได้ค่ำบริกำรป้ำยโฆษณำ 

รำยไดค้่ำบริกำรป้ำยโฆษณำ เป็นรำยไดท้ี่จดัเก็บจำกกำรใหบ้ริกำรพืน้ท่ีติดตัง้ป้ำยโฆษณำในพืน้ท่ีของ
โครงกำร อำทิ บรเิวณทำงเขำ้ศนูยก์ำรคำ้ บรเิวณหนำ้โถงลิฟต ์บรเิวณบนัไดเล่ือน เป็นตน้ ซึ่งที่ปรึกษำทำงกำรเงนิ
อิสระประมำณกำรค่ำบริกำรป้ำยโฆษณำของโครงกำรในปี 2564 เท่ำกับ 101,206 บำท โดยอำ้งอิงจำกผลกำร
ด ำเนินงำนเฉล่ียในอดีตของโครงกำร ปี 2561 ถึง 2563 และปรับเพิ่มขึน้ตำมอัตรำเงินเฟ้อ โดยอ้ำงอิงจำก
ประมำณกำรเงินเฟ้อโดยกองทนุกำรเงินระหว่ำงประเทศปี 2564 

(4) รำยได้ค่ำสำธำรณูปโภค 

รำยไดค้่ำสำธำรณูปโภค เป็นรำยไดท้ี่จดัเก็บจำกผูเ้ช่ำรำยย่อยที่มีกำรใชส้ำธำรณปูโภคของโครงกำรใน
อัตรำที่ระบุไวใ้นสัญญำบริกำร ซึ่งที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระประมำณกำรรำยไดค้่ำสำธำรณูปโภคเป็นสดัส่วน
รอ้ยละ 49.79 ของรำยไดค้่ำเช่ำพืน้ท่ีและค่ำบรกิำร โดยอำ้งอิงจำกผลกำรด ำเนินงำนในอดีตของโครงกำร ปี 2561 
ถึง 2563 

ต้นทนุค่ำเชำ่และค่ำบริกำร 

ตน้ทุนค่าเช่าและค่าบริการ ประกอบดว้ย ตน้ทุนค่าเช่าคงที่ และตน้ทุนค่าเช่าแปรผนั ซึ่งที่ปรกึษาทางการ
เงินอิสระประมาณการตน้ทนุค่าเช่าต่างๆ ดงันี ้

ประเภทค่ำใช้จ่ำย สมมติฐำน รำยละเอียด 
ตน้ทนุค่าสาธารณปูโภค รอ้ยละ 75.38 ของรายได ้

ค่าสาธารณปูโภค 
อ้างอิงตามสัดส่วนเฉล่ียต่อปีของตน้ทุนค่า
สาธารณูปโภคและรายไดค้่าสาธารณูปโภค
ตั้ ง แต่ เ ดื อนกรกฎาคม  2563 ถึ ง เ ดื อน
ธันวาคม 2563 (เนื่องจากโครงการ TCP ได้
เริ่มแผนการลดต้นทุนค่าสาธารณูปโภค
ตั้งแต่ ปี  2563 เ ป็นต้นมา แต่ เนื่ องจากมี
ผลกระทบของการแพร่ระบาดของ COVID-
19 ในช่วงเดือนมีนาคม – มิถุนายน 2563 
ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงอา้งอิง
ต้นทุนค่าสาธารณูปโภคและรายได้ค่า
สาธารณปูโภคภายหลงัช่วงเวลาดงักล่าว) 
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ประเภทค่ำใช้จ่ำย สมมติฐำน รำยละเอียด 
ค่ารกัษาความปลอดภยั 1.64 ลา้นบาทต่อปี อ้า ง อิ ง ต าม ใบแจ้ง หนี ้ค่ า รักษาความ

ปลอดภัยปี  2563 และปรับเพิ่มขึ ้นตาม
ประมาณการเงินเฟ้อปี 2564/1 

ค่าบรกิารท าความสะอาด 1.49 ลา้นบาทต่อปี อ้างอิงตามใบแจ้งหนี ้ค่าบริการท าความ
สะอาด ปี  2563 แ ล ะป รับ เ พิ่ ม ขึ ้นต าม
ประมาณการเงินเฟ้อปี 2564/1 

ค่าใชจ้า่ยภมูิสถาปัตย ์ 0.67 ลา้นบาทต่อปี อา้งอิงตามใบแจง้หนีค้่าตกแต่งสวนภายใน
โครงการปี  2563 และปรับเพิ่มขึ ้นตาม
ประมาณการเงินเฟ้อปี 2564/1 

ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษา
ระบบสาธารณปูโภค 

รอ้ยละ 2.11 ของรายไดร้วม อา้งอิงตามสดัส่วนเฉล่ียต่อปีของค่าซ่อมแซม
และบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค และ
รายไดร้วมตัง้แต่ปี 2561 ถึง 2563 

ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษา
พืน้ท่ีใหเ้ชา่ 

รอ้ยละ 0.35 ของรายไดร้วม อา้งอิงตามสดัส่วนเฉล่ียต่อปีของค่าซ่อมแซม
และบ ารุงรักษาพืน้ที่ใหเ้ช่า และรายไดร้วม
ตัง้แต่ปี 2561 ถึง 2563 

ค่าวสัดสิุน้เปลือง รอ้ยละ 0.74 ของรายไดร้วม อ้างอิงตามสัดส่วนเฉล่ียต่อปีของค่าวัสดุ
สิน้เปลือง และรายไดร้วมตั้งแต่ปี 2561 ถึง 
2563 

หมายเหต ุ/1ประมาณการณเ์งินเฟ้อปี 2564 โดยกองทนุการเงินระหว่างประเทศ 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 
ประเภทค่ำใช้จ่ำย สมมติฐำน รำยละเอียด 

ค่าเช่าที่ดิน 11.64 ลา้นบาทต่อปี อา้งอิงตามร่างสัญญาเช่าช่วงที่ดินกับ TCR 
โดยช าระค่าเช่าช่วงที่ดินเป็นรายเดือน เดือน
ละ 0.75 ลา้นบาทตลอดอายุสัญญาเช่าช่วง
ที่ ดิน  และสัญญาเช่าที่ ดินกับนายวิษณุ  
งามมณีเลิศ โดยช าระค่าเช่าที่ดินเป็นราย
เดือน เดือนละ 0.22 ล้านบาท ปรับเพิ่ม 
รอ้ยละ 10 ทกุ 3 ปี 

ค่าบรกิารป้องกนัและก าจดั
แมลง 

0.02 ลา้นบาทต่อปี อา้งอิงตามใบแจง้หนีค้่าบริการป้องกันและ
ก าจัดแมลงส าหรบัปี 2563 และปรบัเพิ่มขึน้
ตามประมาณการเงินเฟ้อปี 2564/1 

ค่าเบีย้ประกนัภยั 0.11 ลา้นบาทต่อปี อ้างอิงตามกรมธรรม์ประกันภัยส าหรับปี 
2563 และปรบัเพิ่มขึน้ตามประมาณการเงิน
เฟ้อปี 2564/1 
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ประเภทค่ำใช้จ่ำย สมมติฐำน รำยละเอียด 
ค่าโฆษณาและ
ประชาสมัพนัธ ์

รอ้ยละ 0.88 ของรายไดร้วม อา้งอิงตามสดัส่วนเฉล่ียต่อปีของค่าโฆษณา
และประชาสัมพันธ์ และรายไดร้วมตัง้แต่ปี 
2561 ถึง 2563 

ค่าใชจ้า่ยในการจดักจิกรรม 
– Event 

รอ้ยละ 84.40 ของรายได้
ค่าบรกิารพืน้ท่ีจดักจิกรรม 

อ้างอิงตามสัดส่วนเฉล่ียต่อปีของค่าใชจ้่าย
ในการจดักิจกรรม และรายไดค้่าบริการพืน้ท่ี
จดักิจกรรมตัง้แต่ปี 2561 ถึง 2563 

ค่าใชจ้า่ยอื่นๆ 0.18 ลา้นบาท ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้แก่ ค่าไปรษณีย์ อากร
แสตมป์ ค่ารับรอง ค่าธรรมเนียมธนาคาร 
และค่าภาษีป้าย อา้งอิงตามค่าใชจ้่ายเฉล่ีย
ต่อปีตัง้แต่ ปี 2561 ถึง 2563 

หมายเหต ุ/1ประมาณการเงินเฟ้อปี 2564 โดยกองทนุการเงินระหว่างประเทศ 

ค่ำธรรมเนียมผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย ์
ประเภทค่ำใช้จ่ำย สมมติฐำน 

ค่าธรรมเนียมในการบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์ ไม่เกินรอ้ยละ 3.00 ต่อปี ของรายไดร้วมทัง้หมดจากโครงการ 
ค่าธรรมเนียมพเิศษ ไม่เกินรอ้ยละ 10.00 ต่อปีของก าไรจากการด าเนินงานก่อนหกั

ส ารองเพื่อปรบัปรุงทรพัยสิ์น 
ค่านายหนา้ ไม่เกิน 3 เดือนของรายไดค้่าเช่าพืน้ที่ และ/หรือค่าบริการพืน้ท่ี 

ส าหรบัการเขา้ท าสญัญาใหม่ หรือการต่ออายุสญัญาเดิมเพื่อ
การเช่า หรือการให้บริการพืน้ที่ รวมถึงการน าทรัพยสิ์นของ
กองทรสัตจ์ดัหาประโยชน ์ส าหรบัก าหนดระยะเวลาตาม 3 ปี 
และแปรผนัตามระยะเวลาของสญัญา 

อัตรำกำรคดิลดกระแสเงนิสด (Discount Rate) 

ที่ปรกึษำทำงกำรเงนิอิสระใชต้น้ทนุทำงกำรเงินเฉล่ียถ่วงน ำ้หนกั (Weighted Average Cost of Capital: 
WACC) เป็นอัตรำคิดลดในกำรค ำนวณมูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสดอิสระ โดยค ำนวณตำมโครงสรำ้งทำง
กำรเงินของกองทรสัต ์ALLY รำยละเอียดกำรค ำนวณเป็นดงันี ้

WACC = Ke*E/(D+E) + Kd*(1-T)*D/(D+E) 
 

Ke  = ตน้ทนุของส่วนของผูถื้อหน่วยทรสัต ์
Kd  = ตน้ทนุของหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ 
T  = อตัราภาษีเงินไดน้ติิบคุคล 
E  = มลูค่าส่วนของผูถื้อหน่วย 
D  = มลูค่าหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ 
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ตน้ทนุของส่วนของผูถื้อหน่วยทรสัต ์(Ke) ค านวณไดจ้ากสมการ Capital Asset Pricing Model (CAPM) ดงันี ้

Ke = Rf + β (Rm – Rf) 

โดยที่ 

Risk Free Rate (Rf) อ้างอิงจากผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 20 ปี มีค่าเท่ากับรอ้ยละ 2.37 (ข้อมูล  
ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564) ซึ่งมีความสอดคลอ้งกบัระยะเวลาประมาณการ 21 ปี 2 เดือน 

Beta (β) ค่าสัมประสิทธ์ิความสัมพันธ์ระหว่างการเปล่ียนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
(SET Index) และการเปล่ียนของราคาหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัตเ์พื่อการลงทนุใน
อสังหาริมทรัพยใ์นตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยที่ลงทุนในอสังหาริมทรพัยป์ระเภทศูนยก์ารคา้และ/หรือ  
คอมมิวนิตีม้อลลส์ าหรบัระยะเวลา 3 ปีดงันี ้(ขอ้มลูจาก Bloomberg ณ วนัท่ี 24 กมุภาพนัธ ์2564) 

ชื่อกองทนุรวมหรือกองทรัสต ์ Beta 
ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหารมิทรพัย ์CPN รีเทล โกรท 0.737 
กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละสิทธิการเชา่เทสโก ้โลตสั รีเทล โกรท 0.558 
กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์ 0.641 
กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์ซี.พี.ทาวเวอร ์โกรท 0.532 
กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาฯ เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์ไลฟ์สไตส ์ 0.726 
ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอ็ม 
คอมเมอรเ์ชยีล โกรท 

0.951 

กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละสิทธิการเชา่ตรีนิตี ้ 0.563 
Beta ถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก 0.419 

 ที่มา: Bloomberg ณ วนัที่ 24 กมุภาพนัธ ์2564 

Market Return (Rm) อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุในตลาดหลกัทรพัยฯ์ เฉล่ียยอ้นหลงั 20 ปี ซึ่งสอดคลอ้งกบั
ระยะเวลาประมาณการ 21 ปี 2 เดือน เท่ากบัรอ้ยละ 13.79 ต่อปี 

รายละเอียดของสมมตฐิานในการค านวณ WACC สามารถสรุปไดด้งันี ้
ปัจจัยทีใ่ช้ในกำรค ำนวณอตัรำกำรคิดลดของกองทรัสต ์ALLY สมมติฐำนทีใ่ช ้

Risk Free Rate (Rf) รอ้ยละ 2.37 
Market Return (Rm) รอ้ยละ 13.79 
Unlevered Beta 0.419 
Levered Beta 0.572 
ตน้ทนุของส่วนของผูถื้อหุน้ (Ke) รอ้ยละ 8.90 
ตน้ทนุของหนีสิ้น (Kd) รอ้ยละ 3.26 
สดัส่วนของผูถื้อหุน้ต่อเงินทนุรวม (We) 1 รอ้ยละ 73.35 
สดัส่วนของหนีสิ้นต่อเงินทนุรวม (Wd)1 รอ้ยละ 26.65 
WACC ร้อยละ 7.40 
หมายเหต:ุ 1อา้งอิงโครงสรา้งทางการเงินของกองทรสัต ์ALLY หลงัเขา้ลงทนุเพิ่มเติม 



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ  

59 

จำกสมมติฐำนขำ้งตน้ จะไดผ้ลกำรค ำนวณอัตรำคิดลดส ำหรบักองทรสัต ์ALLY เท่ำกับรอ้ยละ 7.40  
ซึ่งจะน ำไปใชเ้ป็นอตัรำคิดลดในกำรค ำนวณกระแสเงินสดสทุธิที่โครงกำร เดอะ ครสิตลั ชยัพฤกษ์ คำดว่ำจะไดร้บั
จำกกำรลงทนุ 

จำกขอ้มูลและสมมติฐำนที่ก ำหนดขำ้งตน้ ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระค ำนวณมูลค่ำปัจจุบันสุทธิของ
กระแสเงินสดที่คำดว่ำกองทรสัต ์ALLY จะไดร้บัจำกกำรลงทุนในทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติม (Present Value) 
หกัลบดว้ยประมำณกำรค่ำใชจ้่ำยในกำรไดม้ำซึ่งทรพัยสิ์นที่จะลงทนุเพิ่มเติม (Set Up Cost) จะไดม้ลูค่ำยตุิธรรม
สทุธิของทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมเปรียบเทียบกบัมลูค่ำเงินลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมดงันี ้

 รำยละเอียด มูลค่ำ (ล้ำนบำท) 
(1) มูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสดจำกกำรลงทุนในทรัพยสิ์นทีจ่ะ

ลงทุนเพิ่มเติม (Present Value) 
311.45 

(2) ค่าใชจ้่ายในการไดม้าซึ่งทรพัยส์ินที่จะลงทนุเพ่ิมเติม (Set Up Cost)/1 1.96 
(3) = (1) – (2) มูลค่ำยุติธรรมสุทธิของทรัพยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติม 309.49 

(4) มลูค่าเงินลงทนุในทรพัยส์ินที่จะลงทนุเพ่ิมเติม 280.00 
(5) = (3) – (4) มูลค่ำยุติธรรมสุทธิของทรัพยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมสูงกว่ำมูลค่ำ

เงินลงทุนในทรัพยสิ์นทีจ่ะลงทุนเพิ่มเติม (NPV) 
29.49 

หมายเหต:ุ /1 ประมาณการค่าใชจ้่ายในการไดม้าซึ่งทรัพยส์ินที่จะลงทุนเพ่ิมเติม ประกอบไปดว้ย ค่าที่ปรึกษา ค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกูย้ืม และ
ค่าใชจ้่ายอื่นๆที่เกี่ยวขอ้ง เป็นตน้ 

ดงันัน้ ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระมีควำมเห็นว่ำรำคำในกำรเขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นีเ้ป็นราคาทีเ่หมาะสม 

การวิเคราะหค์วามอ่อนไหวของสมมติฐานส าหรับทรัพยส์ินทีจ่ะลงทุนเพิ่มเติม 

ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระไดท้ ำกำรวิเครำะหค์วำมอ่อนไหวของมลูค่ำยุติธรรมของทรพัยสิ์นที่จะลงทนุ
เพิ่มเติมต่อกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำน (Sensitivity Analysis) ทัง้หมด 3 ตวัแปรดงันี ้

1) สมมติฐานที ่1: การเปลี่ยนแปลงของอัตราการเช่า 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
อัตรำกำรเปล่ียนแปลงของอัตรำกำรเช่ำ -5.00% กรณีฐำน 5.00% 

อตัราการเช่า 80.00% 85.00% 90.00% 
มูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสดจำกกำรลงทุนในทรัพยสิ์นที่
จะลงทุนเพิ่มเติม (Present Value) 

285.96 311.45 336.57 

ค่าใชจ้่ายในการไดม้าซึ่งทรพัยส์ินที่จะลงทนุเพ่ิมเติม (Set Up Cost) (1.96) (1.96) (1.96) 
มูลค่ำยุติธรรมสุทธิของทรัพยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติม 284.00 309.49 334.61 
มลูค่าเงินลงทนุในทรพัยส์ินที่จะลงทนุเพ่ิมเติม (280.00) (280.00) (280.00) 
มูลค่ำยุติธรรมสุทธิของทรัพยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมสูงกว่ำ
มูลค่ำเงินลงทุนในทรัพยสิ์นทีจ่ะลงทุนเพิ่มเติม (NPV) 

4.00 29.49 54.61 

ผลกำรวิเครำะหค์วำมอ่อนไหวโดยกำรเปล่ียนแปลงของอัตรำกำรเช่ำ จะไดมู้ลค่ำยุติธรรมสุทธิของ
ทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมระหว่ำง 284.00 – 334.61 ลำ้นบำท และมลูค่ำยุติธรรมสทุธิของทรพัยสิ์นที่จะลงทนุ
เพิ่มเติมสงูกว่ำมลูค่ำเงินลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม (NPV) ระหว่ำง 4.00 – 54.61 ลำ้นบำท 
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2) สมมติฐานที ่2: การเปลี่ยนแปลงของอัตราการเติบโตของค่าเช่า 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
อัตรำกำรเปล่ียนแปลงของอัตรำกำรเติบโตของค่ำเช่ำ -0.50% กรณีฐำน 0.50% 

อตัราการเติบโตของค่าเช่าแบบคงทีแ่ละขัน้บนัได 3.50% 4.00% 4.50% 
อตัราการเติบโตของค่าเช่าแบบแปรผนัตามยอดขาย 1.24% 1.74% 2.24% 
มูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสดจำกกำรลงทุนในทรัพยสิ์นที่
จะลงทุนเพิ่มเติม (Present Value) 

292.24 311.45 330.90 

ค่าใชจ้่ายในการไดม้าซึ่งทรพัยส์ินที่จะลงทนุเพ่ิมเติม (Set Up Cost) (1.96) (1.96) (1.96) 
มูลค่ำยุติธรรมสุทธิของทรัพยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติม 290.28 309.49 328.94 
มลูค่าเงินลงทนุในทรพัยส์ินที่จะลงทนุเพ่ิมเติม (280.00) (280.00) (280.00) 
มูลค่ำยุติธรรมสุทธิของทรัพยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมสูงกว่ำ
มูลค่ำเงินลงทุนในทรัพยสิ์นทีจ่ะลงทุนเพิ่มเติม (NPV) 

10.28 29.49 48.94 

ผลกำรวิเครำะหค์วำมอ่อนไหวโดยกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำกำรเติบโตของค่ำเช่ำ จะไดม้ลูค่ำยตุิธรรม
สุทธิของทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมระหว่ำง 290.28 – 328.94 ลำ้นบำท และมูลค่ำยุติธรรมสุทธิของทรพัยสิ์น 
ที่จะลงทนุเพิ่มเติมสงูกว่ำมลูค่ำเงินลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม (NPV) ระหว่ำง 10.28 – 48.94 ลำ้นบำท 

3) สมมติฐานที ่3: การเปลี่ยนแปลงของอัตราคิดลด (WACC) 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
อัตรำกำรเปล่ียนแปลงของอัตรำคิดลด (WACC) -1.00% กรณีฐำน 1.00% 

อตัราคิดลด (WACC) 6.40% 7.40% 8.40% 
มูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสดจำกกำรลงทุนในทรัพยสิ์นที่
จะลงทุนเพิ่มเติม (Present Value) 

343.21 311.45 283.76 

ค่าใชจ้่ายในการไดม้าซึ่งทรพัยส์ินที่จะลงทนุเพ่ิมเติม (Set Up Cost) (1.96) (1.96) (1.96) 
มูลค่ำยุติธรรมสุทธิของทรัพยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติม 341.25 309.49 281.80 
มลูค่าเงินลงทนุในทรพัยส์ินที่จะลงทนุเพ่ิมเติม (280.00) (280.00) (280.00) 
มูลค่ำยุติธรรมสุทธิของทรัพยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมสูงกว่ำ
มูลค่ำเงินลงทุนในทรัพยสิ์นทีจ่ะลงทุนเพิ่มเติม (NPV) 

61.25 29.49 1.80 

ผลกำรวิเครำะหค์วำมอ่อนไหวโดยกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำคิดลด (WACC) จะไดม้ลูค่ำยตุิธรรมสทุธิ
ของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมระหว่ำง 281.80 – 341.25 ล้ำนบำท และมูลค่ำยุติธรรมสุทธิของทรัพย์สิน 
ที่จะลงทนุเพิ่มเติมสงูกว่ำมลูค่ำเงินลงทุนในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม (NPV) ระหว่ำง 1.80 – 61.25 ลำ้นบำท 

กำรจัดท ำประมำณกำรกระแสเงินสดอิสระดงักล่ำว ตัง้อยู่บนสมมติฐำนว่ำทรพัยสิ์นภำยใตก้รรมสิทธ์ิ
ของกองทรัสต ์ALLY สำมำรถสรำ้งรำยไดไ้ดอ้ย่ำงต่อเนื่อง (On-Going Basis) ตำมระยะเวลำของสัญญำเช่ำ
ระยะยำว ทั้งนี ้สมมติฐำนในกำรจัดท ำประมำณกำรนีอ้้ำงอิงจำกสัญญำเช่ำและสัญญำบริกำรฉบับปัจจุบัน 
ขอ้มูลจำกกำรสัมภำษณผ์ูบ้ริหำร และนโยบำยกำรด ำเนินงำนของกองทรัสต ์ALLY ซึ่งสมมติฐำนดังกล่ำวอยู่
ภำยใตส้ถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจ อุตสำหกรรมและข้อมูลที่รับรูไ้ดใ้นปัจจุบัน ณ ขณะที่ท ำ กำรศึกษำเท่ำนั้น  
หำกปัจจยัดงักล่ำวขำ้งตน้มีกำรเปล่ียนแปลงจำกปัจจบุนัอย่ำงมีนยัส ำคญัและมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของ
กองทรสัต ์ALLY ขอ้มลูทำงกำรเงินท่ีคำดกำรณใ์นเอกสำรฉบบันีอ้ำจแตกต่ำงจำกผลที่เกิดขึน้อย่ำงมีนยัส ำคญั 
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สรุปการประเมินมูลค่ายุติธรรมของทรัพยส์ินทีจ่ะลงทุนเพิ่มเติม 

ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระได้ท ำกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของมูลค่ำยุติธรรมของทรัพย์สินที่

กองทรัสต ์ALLY จะลงทุนเพิ่มเติม ดว้ยวิธีประเมินมูลค่ำตำมบัญชี และวิธีคิดลดกระแสเงินสดโดยที่ปรึกษำ

ทำงกำรเงินอิสระ ซึ่งสรุปมลูค่ำไดด้งันี ้

วิธีมูลค่าตามบัญชี เป็นวิธีที่สะทอ้นถึงมูลค่ำของทรัพยสิ์น ณ เวลำใดเวลำหนึ่ง โดยไม่ไดค้  ำนึงถึง

ควำมสำมำรถในกำรสรำ้งกระแสเงินสดในอนำคตของทรพัยสิ์นดงักล่ำว ดังน้ัน จึงเป็นวิธีทีไ่ม่เหมาะสมในการ
ประเมินมูลค่าของทรัพยส์ินทีก่องทรัสต ์ALLY จะลงทุนเพิ่มเติม 

วิธีประเมินราคาโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ  ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระพิจำรณำถึง

ควำมสำมำรถในกำรสรำ้งกระแสเงินสดของทรพัยสิ์น โดยวิเครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำนในอดีต ขอ้มลูอุตสำหกรรม 

ขอ้มลูที่ไดร้บัจำกเจำ้ของทรพัยข์องโครงกำร และขอ้มลูที่ไดร้บัจำกผูจ้ดักำรกองทรสัต ์ALLY ดังน้ัน จึงเป็นวิธีที่

เหมาะสมในการประเมินมูลค่าของทรัพยส์ินทีก่องทรัสต ์ALLY จะลงทุนเพิ่มเติม 

วิธีการประเมิน 
มูลค่ายุติธรรมสุทธขิองทรัพยส์ิน
ทีจ่ะลงทนุเพิ่มเติม (ล้านบาท) 

ความเหมาะสมของ
วิธีการประเมิน 

มลูค่ำตำมบญัชี 217.76 ไม่เหมำะสม 
ประเมินโดยที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระ 309.49/1 เหมำะสม 
หมำยเหต:ุ /1 มลูค่ำปัจจบุนัของกระแสเงินสดจำกกำรลงทนุในทรพัยส์ินที่จะลงทนุเพ่ิมเติม (Present Value) หลงัหกัค่ำใชจ้่ำยใน

กำรไดม้ำซึ่งทรพัยส์ินที่จะลงทนุเพ่ิมเติม (Set Up Cost) 

สรุปมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมเปรียบเทียบกับมูลค่าเงินลงทุนใน
ทรัพยส์ินทีจ่ะลงทุนเพิ่มเติมดังนี ้

 
รำยละเอียด 

มูลค่ำ  
(ล้ำนบำท) 

(1) มูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงนิสดจำกกำรลงทุนในทรัพยส์ินทีจ่ะ
ลงทนุเพิ่มเติม (Present Value) 

311.45 

(2) ค่าใชจ้า่ยในการไดม้าซึ่งทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเตมิ (Set Up Cost)/1 1.96 
(3) = (1) – (2) มูลค่ำยุติธรรมสุทธขิองทรัพยส์ินทีจ่ะลงทนุเพิ่มเติม 309.49 

(4) มลูค่าเงินลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม 280.00 
(5) = (3) – (4) มูลค่ำยุติธรรมสุทธขิองทรัพยส์ินทีจ่ะลงทนุเพิ่มเติมสูงกว่ำ

มูลค่ำเงนิลงทุนในทรัพยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิ่มเติม (NPV) 
29.49 

หมายเหต:ุ /1 ประมาณการค่าใชจ้่ายในการไดม้าซึ่งทรพัยส์ินท่ีจะลงทุนเพิ่มเติม ประกอบไปดว้ย ค่าท่ีปรึกษา ค่าธรรมเนียมการจัดหาเงิน
กูย้ืม และค่าใชจ้่ายอื่นๆท่ีเกี่ยวขอ้ง เป็นตน้ 

ดงันัน้ ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระมีควำมเห็นว่ำรำคำในกำรเขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นีเ้ป็นราคาทีเ่หมาะสม 
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3.2. ควำมเหมำะสมของเงือ่นไขของรำยกำร 

ที่ประชมุของคณะกรรมกำรบรษิัท เมื่อวนัท่ี 10 มีนำคม 2564 ไดก้ ำหนดเงื่อนไขหลกัของกำรท ำรำยกำรว่ำบรษิทัฯ 

จะเขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นีไ้ดก้็ต่อเมื่อที่ประชุมสำมัญผูถื้อหน่วยทรัสตข์องกองทรสัต ์ALLY  ประจ ำปี 2564 มีมติอนุมัติ

ดงัต่อไปนี ้

• การลงทุนในทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมถือเป็นการท ารายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกับผูจ้ัดการกองทรสัต ์
เนื่องจาก TCR (ผูข้ายทรพัยสิ์น) มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ โดยมีกรรมการร่วมกัน 1 ท่านคือ คุณกวินทร ์
เอี่ยมสกุล และเป็นบริษัทในเครือเดียวกัน โดยมีผูถื้อหุน้รายใหญ่ร่วมกัน ซึ่งไดแ้ก่ บริษัท เบญจกิจพฒันา 
จ ากัด และบริษัทเกียรติสหมิตร จ ากัด ซึ่งจ าเป็นที่จะตอ้งไดร้ับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรสัตด์ว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ตามประกาศส านกังาน ก.ล.ต. ที่ สร. 26/2555 เรื่อง ขอ้ก าหนดเก่ียวกับรายการและขอ้ความใน
สญัญาก่อตัง้ทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์(รวมถึงที่ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม) 

ทั้งนี ้การนับคะแนนเสียงของผู้ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดดังกล่าว KERM จะไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือ
หน่วยทรสัตท์ี่มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องที่มีการขอมต ิโดยรายละเอียดผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องที่
มีการขอมติเป็นไปตามที่ระบใุนหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต ์

ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นนั้นเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ เ ก่ียวข้องของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลกัทรพัย ์รวมถึงเป็นการรกัษาผลประโยชนใ์หแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์ALLY 
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สรุปควำมเหน็ทีป่รึกษำทำงกำรเงนิอิสระ 
สรุปความเหน็ทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระเกี่ยวกับการได้มาซึ่งทรัพยสิ์นของกองทรัสต ์ALLY และ

การท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกันของกองทรัสตก์ับบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต ์

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การเข้าท ารายการดังกล่าวข้างตน้มีความสมเหตุสมผล เนื่องจาก
โครงการ TCP ตัง้อยู่ในท าเลที่มีศักยภาพ มีการเติบโตในดา้นอัตราการเช่าพืน้ที่อย่างต่อเนื่อง มีผูเ้ช่าพืน้ที่รายย่อยที่มี
ศักยภาพและมีความหลากหลาย และเพิ่มความสามารถในการสรา้งรายไดแ้ละกระแสเงินสดให้แก่กองทรัสต ์ALLY  
ภายในระยะเวลาอนัสัน้ โดยกองทรสัต ์ALLY จะมี EBITDA เพิ่มขึน้ประมาณ 19.24 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 2.9 ในปีแรกที่
เขา้ลงทนุ (อา้งอิงงบการเงินตรวจสอบ ณ 31 ธันวาคม 2563) 

นอกจากนี ้การเข้าท ารายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์มีความสมเหตุสมผล เนื่องจาก 
บุคคลที่เก่ียวโยงกันมีประสบการณ์ในดา้นการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ การบริหารจัดการอสังหาริมทรัพยใ์น
กองทรัสต ์ALLY จะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้ง บริษัทในกลุ่มของผู้ขายทรัพยสิ์นจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่
เก่ียวขอ้งกับการไดม้าซึ่งสินทรพัย์ประมาณ 5.27 ลา้นบาท และเป็นการลดความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นตัวทรพัยสิ์น
ปัจจบุนัของกองทรสัต ์ALLY ซึ่งมีที่ตัง้อยู่ในบรเิวณใกลเ้คียงกบัโครงการ TCP 

ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไดท้ าการพิจารณาความเหมาะสมของมลูค่ายุติธรรมของทรพัยสิ์นที่กองทรสัต ์ALLY 
จะลงทุนเพิ่มเติมด้วยวิธีประเมินมูลค่าตามบัญชี และวิธีคิดลดกระแสเงินสดอิสระโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ  
ซึ่งสรุปมลูค่าไดด้งันี ้

วิธีการประเมิน 
มูลค่ายุติธรรมสุทธขิองทรัพยส์ิน
ทีจ่ะลงทนุเพิ่มเติม (ล้านบาท) 

ความเหมาะสมของ
วิธีการประเมิน 

มลูค่ำตำมบญัชี 217.76 ไม่เหมำะสม 
ประเมินโดยที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระ 309.49/1 เหมำะสม 
หมำยเหต:ุ /1 มูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดจำกกำรลงทุนในทรพัยส์ินที่จะลงทุนเพิ่มเติม (Present Value) หลงัหกัค่ำใชจ้่ำยในกำรไดม้ำ

ซึ่งสินทรพัยท์ี่จะลงทนุเพ่ิมเติม (Set Up Cost) 

ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระมีความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของวิธีการประเมิน ดงันี  ้

วิธีมูลค่าตามบัญชี เป็นวิธีที่สะทอ้นถึงมลูค่ำของทรพัยสิ์น ณ เวลำใดเวลำหน่ึง โดยไม่ไดค้  ำนึงถึงควำมสำมำรถ
ในกำรสรำ้งกระแสเงินสดในอนำคตของทรพัยสิ์นดงักล่ำว ดังน้ัน จึงเป็นวิธีที่ไม่เหมาะสมในการประเมินมูลค่าของ
ทรัพยส์ินทีก่องทรัสต ์ALLY จะลงทุนเพิ่มเติม 

วิธีประเมินราคาโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระพิจำรณำถึงควำมสำมำรถในกำร
สรำ้งกระแสเงินสดของทรพัยสิ์น โดยวิเครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำนในอดีต ขอ้มลูอตุสำหกรรม ขอ้มลูที่ไดร้บัจำกเจำ้ของทรพัย์
ของโครงกำร และขอ้มลูที่ไดร้บัจำกผูจ้ดักำรกองทรสัต ์ALLY ดังน้ัน จึงเป็นวิธีที่เหมาะสมในการประเมินมูลค่าของ
ทรัพยส์ินทีก่องทรัสต ์ALLY จะลงทุนเพิ่มเติม 



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ  

64 

สรุปมูลค่ายุติธรรมของทรัพยส์ินที่จะลงทุนเพิ่มเติมเปรียบเทียบกับมูลค่าเงินลงทุนในทรัพยส์ินที่จะ
ลงทุนเพิ่มเติมดังนี ้

 รำยละเอียด มูลค่ำ (ล้ำนบำท) 
(1) มูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงนิสดจำกกำรลงทุนในทรัพยส์ินทีจ่ะ

ลงทนุเพิ่มเติม (Present Value) 
311.45 

(2) ค่าใชจ้า่ยในการไดม้าซึ่งทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเตมิ (Set Up Cost)/1 1.96 
(3) = (1) – (2) มูลค่ำยุติธรรมสุทธขิองทรัพยส์ินทีจ่ะลงทนุเพิ่มเติม 309.49 

(4) มลูค่าเงินลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม 280.00 
(5) = (3) – (4) มูลค่ำยุติธรรมสุทธขิองทรัพยส์ินทีจ่ะลงทนุเพิ่มเติมสูงกว่ำมูลค่ำ

เงนิลงทนุในทรัพยส์ินทีจ่ะลงทุนเพิ่มเติม (NPV) 
29.49 

หมายเหต:ุ /1 ประมาณการค่าใชจ้่ายในการไดม้าซึ่งทรพัยส์ินท่ีจะลงทุนเพิ่มเติม ประกอบไปดว้ย ค่าท่ีปรึกษา ค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกูย้ืม และ
ค่าใชจ้่ายอื่นๆท่ีเกี่ยวขอ้ง เป็นตน้ 

ดงันัน้ท่ีปรกึษำทำงกำรเงินอิสระมีควำมเห็นว่ำรำคำในกำรเขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นีเ้ป็นราคาทีเ่หมาะสม 

ทัง้นี ้ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไดพ้ิจารณาว่าปัจจยัหลกัที่ส่งผลกระทบต่อมลูค่าปัจจุบนัสทุธิของกระแสเงินสด
อิสระจากการลงทุนในทรัพยสิ์นเพิ่มเติม (NPV) ข้างตน้ ไดแ้ก่ อัตราการเช่าพืน้ที่ และอัตราค่าเช่าพืน้ที่ของทรัพย์สิน  
ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้

• ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไดก้ าหนดสมมติฐานใหอ้ตัราการเช่าพืน้ท่ีคงที่ที่รอ้ยละ 85.00 ซึ่งใกลเ้คียงกบัอตัรา
การเช่าพืน้ที่ในปัจจบุนั (ขอ้มลู ณ 31 ธันวาคม 2563) ตามหลกัความระมดัระวงั ซึ่งหากอตัราการเช่าพืน้ท่ีมี
การเติบโตเพิ่มขึน้สงูกว่าอตัราการเช่าพืน้ท่ี ณ ปัจจุบนั จะส่งผลให้ NPV และอตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหน่วย
สงูขึน้ 

• ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดก้ าหนดสมมติฐานใหอ้ัตราค่าเช่าพืน้ที่ของทรพัยสิ์นเพิ่มขึน้รอ้ยละ 4.00 และ 
1.74 ส าหรบัพืน้ที่ค่าเช่าคงที่และผันแปรตามล าดบั ซึ่งเทียบเคียงไดก้ับอัตราการเพิ่มขึน้ของค่าเช่าพืน้ที่ใน
ปัจจุบนั (ขอ้มลู ณ 31 ธันวาคม 2563) ตามหลกัความระมดัระวงั ซึ่งหากอตัราค่าเช่าพืน้ที่มีการเติบโตสงูขึน้
กว่าสมมติฐานท่ีก าหนดไว ้จะส่งผลให ้NPV และอตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหน่วยสงูขึน้ 

ดงันัน้ ผู้ถือหน่วยทรัสตค์วรอนุมัตกิารเขา้ท ารายการไดม้ำซึง่ทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมของกองทรสัต ์ALLY 
และกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกันของกองทรัสตก์ับบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับผู้จัดกำรกองทรัสตใ์นครัง้นี ้อย่ำงไรก็ตำม  
กำรตดัสินใจลงคะแนนเสียงอนมุตัิกำรท ำรำยกำรในครัง้นีอ้ยู่ในดลุยพินิจของผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ป็นส ำคญั ที่ปรกึษำทำงกำร
เงินอิสระขอแนะน ำให้ผู้ถือหน่วยศึกษำข้อมูลเพิ่มเติมในเอกสำรต่ำงๆ ที่แนบมำพรอ้มกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือ
หน่วยทรัสตใ์นครัง้นีด้ว้ย เพื่อใช้วิจำรณญำณและดุลยพินิจประกอบกำรพิจำรณำในกำรตัดสินใจเพื่อลงมติได้อย่ำง
เหมำะสม 

 บรษิัท เบเคอร ์ทิลล่ี คอรป์อเรท แอ็ดไวเซอรี่ เซอรว์ิสเซส (ประเทศไทย) จ ำกดั ในฐำนะท่ีปรกึษำทำงกำรเงินอิสระ 
ขอรับรองว่ำไดพ้ิจำรณำและวิเครำะหข์้อมูลต่ำงๆ และให้ควำมเห็นอย่ำงรอบคอบและเที่ยงธรรมตำมมำตรฐำนเยี่ยง
ผูป้ระกอบกำรวิชำชีพที่พึงกระท ำ โดยค ำนึงถึงผลประโยชนข์องผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ป็นส ำคญั 
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ทัง้นี ้ในกำรใหค้วำมเห็นของที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระขำ้งตน้ ไดพ้ิจำรณำโดยอำศยัขอ้มลูและเอกสำรที่เผยแพร่
ต่อสำธำรณชนทั่วไป ขอ้มลูจำกกำรวิเครำะหแ์ละคำดกำรณอ์ุตสำหกรรม รวมถึงขอ้มลูและเอกสำรต่ำงๆ ท่ีไดร้บัจำกทำง 
บรษิัท รำยงำนประเมินมลูค่ำทรพัยสิ์นของผูป้ระเมินอิสระ รวมถึงกำรสมัภำษณผ์ูบ้รหิำรของบรษิัท ซึ่งที่ปรกึษำทำงกำรเงิน
อิสระไม่สำมำรถรบัรองควำมถูกตอ้งหรือควำมสมบูรณค์รบถว้นของขอ้มูลที่ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระไดร้บั นอกจำกนี ้
ควำมเห็นของที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระที่น ำเสนอต่อผู้ถือหน่วยทรสัตใ์นครัง้นี ้เป็นกำรแสดงควำมเห็นเก่ียวกับความ
สมเหตุสมผลของการไดม้าซึ่งสินทรพัยข์องกองทรสัตแ์ละการท ารายการที่เก่ียวโยงกันของกองทรสัตก์ับบุคคลที่เก่ียวขอ้ง 
(บุคคลที่เก่ียวโยงกันกับผูจ้ดัการกองทรสัต)์ เท่ำนัน้ โดยควำมเห็นของที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระไดต้ัง้อยู่บนสมมติฐำนที่
สภำพเศรษฐกิจและขอ้มูลที่เกิดขึน้ขณะจดัท ำรำยงำนเท่ำนั้น ซึ่งหำกปัจจยัดังกล่ำวมีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีนยัส ำคญั 
อำจส่งผลกระทบต่อควำมเห็นของที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระได ้
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เอกสำรแนบ 1: ข้อมลูท่ัวไปของเศรษฐกิจและอุตสำหกรรม 

1. ผลิตภัณฑม์วลรวมภายในประเทศไทย 

 

เศรษฐกิจไทยปี 2563 มีแนวโนม้หดตัวรอ้ยละ 6.6 นอ้ยกว่าที่เคยประเมินไว ้เนื่องจากเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 3  
ฟ้ืนตวัไดเ้ร็วกว่าคาดในเกือบทุกองคป์ระกอบ โดยเฉพาะการส่งออกสินคา้ที่ทยอยปรบัดีขึน้ตามเศรษฐกิจคู่คา้ รวมถึงการ
บรโิภคภาคเอกชนท่ีปรบัดีขึน้หลงัการผ่อนปรนมาตรการควบคมุการระบาดในประเทศและการออกมาตรการภาครฐัซึ่งช่วย
พยุงก าลงัซือ้ครวัเรือน อย่างไรก็ดี ภาคการท่องเที่ยวและการลงทุนภาคเอกชนยงัคงหดตวัสงู ส าหรบัเศรษฐกิจไทยปี 2564 
มีแนวโน้มขยายตัวรอ้ยละ 3.2 โดยการส่งออกสินคา้มีแนวโน้มฟ้ืนตัวดีขึน้ สอดคล้องกับการขยายตัวของเศรษฐกิจ 
ประเทศคู่คา้ ขณะที่การส่งออกบริการมีแนวโนม้หดตวัสงูและฟ้ืนตวัชา้กว่าที่ประเมินไว ้เนื่องจากสถานการณ ์COVID-19 
ในต่างประเทศมีแนวโนม้ยืดเยือ้และรุนแรง ท าใหไ้ทยเปิดรบันกัท่องเที่ยวต่างชาติไดจ้ ากดั  

ส าหรบัอุปสงคใ์นประเทศ การระบาดระลอกใหม่ยังเป็นปัจจัยที่กดดันการบริโภคภาคเอกชน ดา้นการใชจ้่าย
ภาครัฐยังเป็นแรงขับเคล่ือนส าคัญ แต่แรงส่งจะชะลอลงบ้างเนื่องจากมีการปรับลดกรอบงบประมาณปี 2564 และ 
งบเหล่ือมปี หลังจากเร่งเบิกจ่ายไปแลว้ในปี 2563 ประกอบกับการเล่ือนแผนการลงทุนและปรับลดกรอบงบลงทุนของ
รฐัวิสาหกิจ ส าหรบัเศรษฐกิจไทยปี 2565 มีแนวโนม้ขยายตวัเรง่ขึน้ท่ีรอ้ยละ 4.8 ตามขอ้สมมติจ านวนนกัท่องเที่ยวต่างชาติ
ที่ฟ้ืนตวัหลงัมีการกระจายวคัซีนป้องกนั COVID-19 อย่างทั่วถึงทัง้ในไทยและต่างประเทศ โดยเศรษฐกิจไทยจะฟ้ืนตวักลบั
สู่ระดบัก่อนเกิดการระบาดของ COVID-19 ไดใ้นช่วงครึง่หลงัของปี 2565 

(ที่มา: รายงานนโยบายการเงิน ฉบบัเดือนธันวาคม 2563 ฉบบัที่ 3/2564 แถลงผลการประชมุ ในวนัที่ 6 มกราคม 2564)  
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2. อัตราเงนิเฟ้อทั่วไปในประเทศไทย 

 

ธนำคำรแห่งประเทศไทยประมำณกำรอตัรำเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2563 ติดลบท่ีรอ้ยละ 0.9 ใกลเ้คียงกบัท่ีประเมินไว้
เดิม ส ำหรบัในปี 2564 มีแนวโนม้ใกลเ้คียงเดิมที่รอ้ยละ 1.0 โดยขอ้สมมติรำคำน ำ้มนัที่ปรบัสงูขึน้ ถูกชดเชยโดยค่ำไฟฟ้ำ 
ผนัแปร (ค่ำ Ft) ที่ลดลงและผลของฐำนรำคำอำหำรสดที่สงูในปี 2563 ส ำหรบัประมำณกำรอตัรำเงินเฟ้อพืน้ฐำนอยู่ในระดบั
ต ่ำที่รอ้ยละ 0.3 ทัง้ในปี 2563 และ 2564 โดยจะเพิ่มขึน้เป็นรอ้ยละ 0.4 ในปี 2565 สอดคลอ้งกบัอปุสงคท์ี่มีแนวโนม้ทยอย
ฟ้ืนตวั ทัง้นี ้ประเมินว่ำอตัรำเงินเฟ้อทั่วไปจะกลบัเขำ้สู่กรอบเป้ำหมำยในช่วงกลำงปี 2564 และจะอยู่ใกลเ้คียงกบัขอบล่ำง
ของกรอบเป้ำหมำยตลอดช่วงประมำณกำร 

(ที่มำ: รำยงำนนโยบำยกำรเงิน ฉบบัเดือนธันวำคม 2563 ฉบบัที่ 3/2564 แถลงผลกำรประชมุ ในวนัที่ 6 มกรำคม 2564) 
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3. อัตราดอกเบีย้นโยบายในประเทศไทย 

. 

คณะกรรมการนโยบายการเงิน (“คณะกรรมการฯ”) มีมติเป็นเอกฉันทใ์หค้งอัตราดอกเบีย้นโยบายไวท้ี่รอ้ยละ 
0.50 ต่อปีเพื่อสนบัสนุนการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจที่ยงัมีความไม่แน่นอนสงู คณะกรรมการฯ ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยฟ้ืนตวั
ต่อเนื่อง แต่ยงัมีความเส่ียงดา้นต ่าและความไม่แน่นอนสงูในระยะขา้งหนา้ จึงยงัตอ้งการแรงสนบัสนุนจากอตัราดอกเบีย้
นโยบายที่อยู่ในระดบัต ่าอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรใหค้งอตัราดอกเบีย้นโยบายไวใ้นการประชมุครัง้นี ้และ
รกัษาขีดความสามารถในการด าเนินนโยบายการเงินท่ีมีจ่ากดัเพื่อใชใ้นจงัหวะที่เหมาะสมและเกิดประสิทธิผลสงูสดุ 

นอกจากนี ้คณะกรรมการฯ เห็นว่าความต่อเนื่องของมาตรการภาครฐัและการประสานนโยบายระหว่างหน่วยงาน
มีความส าคญัต่อการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจในระยะถดัไป โดยนโยบายการเงินตอ้งผ่อนคลายต่อเนื่อง มาตรการทางการเงิน
และสินเชื่อควรเรง่กระจายสภาพคล่องไปสู่ผูท้ี่ไดร้บัผลกระทบใหต้รงจดุและทนัการณ ์อาทิ มาตรการค า้ประกนัสินเชื่อเพื่อ
ลดความเส่ียงดา้นเครดิต รวมทัง้ผลกัดนัใหส้ถาบนัการเงินเร่งปรบัปรุงโครงสรา้งหนีใ้หเ้กิดผลในวงกวา้ง ขณะที่มาตรการ
ทางการคลงัตอ้งพยุงเศรษฐกิจโดยไม่ขาดช่วง โดยเฉพาะการเร่งเบิกจ่ายภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ ควบคู่กับด าเนินการ
นโยบายดา้นอปุทานเพื่อปรบัรูปแบบธุรกิจและยกระดบัทกัษะแรงงาน ซึ่งจะช่วยใหเ้ศรษฐกิจฟ้ืนตวัอย่างยั่งยืน 

(ที่มา: ผลการประชมุคณะกรรมการนโยบายการเงิน ครัง้ที่ 8/2563 แถลงผลการประชมุ ในวนัที่ 23 ธันวาคม 2563) 
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4. ภาพรวมของอุตสาหกรรมค้าปลีก 

 
ที่มำ: ธนำคำรแห่งประเทศไทย ณ 25 กมุภำพนัธ ์2564 

ภำวะธุรกิจภำคกลำงในไตรมำส 4 ปี 2563 ยงัหดตวัจำกระยะเดียวกนัปีก่อนจำกกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 
อย่ำงไรก็ดี ทุกภำคธุรกิจเริ่มฟ้ืนตวัอย่ำงค่อยเป็นค่อยไปต่อเนื่องจำกไตรมำสก่อน ยกเวน้ในภำคกำรผลิตที่ส่วนใหญ่เห็น 
กำรฟ้ืนตัวค่อนข้ำงชัดเจนโดยภำคอสังหำริมทรัพย์และก่อสร้ำงยังฟ้ืนตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป  ตำมก ำลังซื ้อและ
ควำมสำมำรถในกำรเขำ้ถึงสินเชื่อของครวัเรือน ส ำหรบัภำคกำรคำ้และกำรท่องเที่ยวไดร้บัผลบวกมำกขึน้จำกมำตรกำร
ภำครัฐ ที่ช่วยกระตุน้กำรบริโภคและกำรท่องเที่ยว แต่ระดับรำยไดข้องธุรกิจในสองกลุ่มนีย้ังอยู่ต  ่ำ กว่ำระดับก่อนเกิด 
COVID-19 พอสมควร ทัง้นี ้ควำมเชื่อมั่นโดยรวมที่อยู่ในระดบัต ่ำและก ำลงัซือ้ที่อ่อนแอ ยงัคงเป็นปัจจยั กดดนักำรลงทุน
และกำรจำ้งงำน 

แนวโนม้ภำวะธุรกิจในไตรมำสที่ 1 ปี 2564 ยงัคงหดตวัเมื่อเทียบกับระยะเดียวกนัปีก่อน อย่ำงไรก็ตำม ก่อนกำร
ระบำดระลอกใหม่ในช่วงปลำยเดือนธันวำคม ผูป้ระกอบกำรส่วนใหญ่ประเมินว่ำในไตรมำส 1 ปี 2564 ธุรกิจจะสำมำรถ 
ฟ้ืนตัวต่อเนื่องไดจ้ำกไตรมำส 4 ปี 2563 จำกกำรที่ทั้งกลุ่มผูป้ระกอบกำรและกลุ่มผูบ้ริโภคเริ่ม  ปรบัตัวและมีควำมมั่นใจ
มำกขึน้ อย่ำงไรก็ตำม กำรระบำดระลอกใหม่น่ำจะส่งผลใหก้ำรฟ้ืนตวัของภำคธุรกิจมีแนวโนม้ล่ำชำ้ออกไปกว่ำที่เคยคำดไว ้
โดยผูป้ระกอบกำรส่วนหนึ่งมีควำมกงัวลว่ำกำรแพรร่ะบำดระลอกใหม่จะส่งผลกระทบรุนแรงกว่ำกำรระบำดในรอบแรกจำก
ปัจจยัดำ้นสภำพคล่องและควำมเชื่อมั่นของผูบ้รโิภค โดยเฉพำะผูป้ระกอบกำรในภำคกำรท่องเที่ยว กำรคำ้และกำรบรกิำร 

(ที่มำ: ภำวะธุรกิจในไตรมำส 4 ปี 2563 และแนวโนม้ธุรกิจไตรมำส 1 ปี 2564 ธนำคำรแห่งประเทศไทย) 
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5. แนวโน้มอตุสาหกรรมพืน้ทีค่้าปลีกในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

สถำนกำรณข์องโครงกำรพืน้ที่คำ้ปลีกต่ำงๆ อยู่ในทิศทำงที่เป็นบวกมำตลอดในช่วงไตรมำสที่ 3 ต่อเนื่องมำถึง 
ช่วงกลำงเดือนธันวำคม พ.ศ. 2563 แมว้่ำจะยังไม่กลับสู่ภำวะปกติแบบก่อนหนำ้ที่มีมำตรกำรเฝ้ำระวังกำรระบำดของ 
COVID-19 แต่ร ้ำนค้ำต่ำงๆ ก็เริ่มมีรำยได้มำกขึน้เมื่อ เทียบกับช่วงไตรมำสที่  2 แม้ว่ำจะมีหลำยร้ำนที่จ  ำเป็นต้อง 
ปิดให้บริกำรไป เพรำะผลกระทบที่ได้รับในช่วงไตรมำสที่ 2 และพฤติกรรมกำรซือ้สินค้ำของคนส่วนหนึ่งเปล่ียนไป  
กำรซือ้ขำยสินคำ้ออนไลนก์ลำยเป็นเรื่องปกติที่ส  ำหรบัคนทกุเพศทกุวยัแลว้ในปัจจบุนั ดงันัน้ หลำยรำ้นเลือกที่จะลดจ ำนวน
สำขำลงแลว้เนน้ท่ีกำรขำยสินคำ้ออนไลนม์ำกขึน้ 

อุปทาน 

ภาพรวมตลาดพืน้ทีค่้าปลกีในกรุงเทพมหานครและพืน้ทีโ่ดยรอบ ณ ไตรมาส 4 ปี 2563 

 

ที่มำ: ฟีนิกซ ์พร็อพเพอรต์ี ้ดีเวลล็อปเมน้ท ์แอนด ์คอนซลัแทนซี่ 

ตลำดพืน้ที่คำ้ปลีกในกรุงเทพมหำนครและพืน้ที่โดยรอบช่วงไตรมำสที่ 4/2563 มีพืน้ที่คำ้ปลีกเปิดใหบ้ริกำรใหม่ 
12,000 ตำรำงเมตร ดังนั้น ตลอดทั้งปี 2563 มีพืน้ที่คำ้ปลีกเปิดใหบ้ริกำรใหม่เพียง 78,000 ตำรำงเมตรเท่ำนั้น นอ้ยที่สดุ
เมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันในรอบ 10 กว่ำปีที่ผ่ำนมำ ซึ่งมีผลต่อเนื่องมำจำกภำวะเศรษฐกิจชะลอตวั ประกอบกับกำร
แพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 ผู้ประกอบกำรและเจ้ำของโครงกำรส่วนหนึ่งจึงเลือกที่จะชะลอกำรก่อสรำ้งออกไปก่อน  
ในปี 2563 แต่ก็มีหลำยโครงกำรที่เปิดตวัหรือประกำศว่ำจะเกิดขึน้ในอนำคต ดงันัน้ พืน้ที่คำ้ปลีกในกรุงเทพมหำนครและ
พืน้ท่ีโดยรอบในปี 2564 – 2566 จะมำกกว่ำปี 2563 แน่นอน  

โครงกำรพืน้ที่คำ้ปลีกโดยเฉพำะคอมมนูิตีม้อลลใ์นพืน้ที่กรุงเทพมหำนครรอบนอก อำจจะประสบปัญหำในเรื่อง
ของผูเ้ช่ำที่ไม่สำมำรถด ำเนินธุรกิจต่อไปไดใ้นระยะยำว เพรำะผลกระทบที่เกิดขึน้ในช่วงไตรมำสที่ 1 – 2 ที่ผ่ำนมำ ช่วงไตร
มำสที่ 3 - 4 เริ่มเห็นกำรคืนพืน้ที่หรือปิดรำ้นคำ้ในคอมมูนิตีม้อลลไ์ปแลว้ไม่น้อย และถ้ำกำรแพร่ระบำดรอบใหม่ของ  
COVID-19 เกิดกำรขยำยวงกวำ้งมำกขึน้ อีกทั้งใชเ้วลำในกำรควบคุมมำกกว่ำ 1 – 2 เดือนก็คำดว่ำจะมีรำ้นคำ้หรือผูเ้ช่ำ
จ ำนวนไม่นอ้ยที่จ  ำเป็นตอ้งปิดรำ้นหรือคืนพืน้ท่ีเช่ำ 
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อุปสงค ์

อัตราการเช่าเฉลี่ยของโครงการพืน้ทีค่้าปลกีแต่ละประเภท 

 

ที่มำ: ฟีนิกซ ์พร็อพเพอรต์ี ้ดีเวลล็อปเมน้ท ์แอนด ์คอนซลัแทนซี่ 

อตัรำกำรเช่ำในบำงโครงกำรโดยเฉพำะโครงกำรขนำดเล็กหรือโครงกำรที่มีพืน้ที่เช่ำไม่มำก เช่น คอมมนูิตีม้อลล ์
ไฮเปอรม์ำรเ์ก็ตเริ่มเห็นพืน้ท่ีว่ำง หรือกำรขอยกเลิกสญัญำเช่ำบำ้งแลว้ ซึ่งมีผลต่อเนื่องใหภ้ำพรวมของอตัรำกำรเช่ำเฉล่ียใน
บำงพืน้ที่ลดลง แมว้่ำในภำพรวมแลว้อตัรำกำรเช่ำของโครงกำรพืน้ที่คำ้ปลีกประเภทต่ำงๆ จะยงัอยู่ในอตัรำสงูกว่ำรอ้ยละ 
80 ขึน้ไป แต่ก็ลดลงมำประมำณรอ้ยละ 5 – 10 จำกก่อนหนำ้นี ้ขึน้อยู่กบัท ำเลและรูปแบบโครงกำร 

ผู้เช่ำทั้งรำยใหญ่และรำยเล็กในโครงกำรพืน้ที่คำ้ปลีกต่ำงๆ อำจจะยังคงพืน้ที่เช่ำของตนเองไว้ก่อนในช่วงที่  
ผ่ำนมำของปี 2563 แต่ถ้ำปี 2564 ภำวกำรณ์แพร่ระบำดรุนแรงขึน้หรือภำวะเศรษฐกิจหลังจำกผ่ำนพ้นวิกฤตไวรัส  
COVID-19 ไปแลว้ยงัไม่ฟ้ืนตวัก็คงเห็นพืน้ท่ีว่ำงในโครงกำรพืน้ท่ีคำ้ปลีกมำกขึน้แน่นอน 

ค่าเช่า 

ค่าเช่าเฉลี่ยของโครงการพืน้ทีค่้าปลีกแต่ละประเภท 

 

ที่มำ: ฟีนิกซ ์พร็อพเพอรต์ี ้ดีเวลล็อปเมน้ท ์แอนด ์คอนซลัแทนซี่ 
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ค่ำเช่ำเฉล่ียของโครงกำรพืน้ที่คำ้ปลีกแต่ละประเภทจะแตกต่ำงกันรวมไปถึงท ำเลที่ตัง้ของโครงกำรก็มีผลต่อ  
ค่ำเช่ำดว้ยเช่นกนั คอมมนูิตีม้อลลใ์นพืน้ท่ีกรุงเทพมหำนครรอบนอกหรือในจงัหวดัปรมิณฑลไม่สำมำรถเรียกค่ำเช่ำพืน้ที่ได้
สูงเมื่อเทียบกับโครงกำรที่อยู่ในพืน้ที่ใกลก้ับเมืองชัน้ในมำกกว่ำ โครงกำรพืน้ที่คำ้ปลีกเกือบทั้งหมดจ ำเป็นตอ้งลดค่ำเช่ำ
หรือยกเวน้ค่ำเช่ำใหก้บัผูเ้ชำ่ในช่วงที่โครงกำรปิดกำรใหบ้รกิำรตำมค ำสั่งของหน่วยงำนรำชกำรในช่วงไตรมำสที่ 2 รวมไปถึง
ช่วงเวลำหลงัจำกที่โครงกำรพืน้ท่ีคำ้ปลีกกลบัมำเปิดใหบ้ริกำรแบบเต็มรูปแบบแลว้ในช่วงไตรมำสที่ 3 – 4 

กำรใหบ้ริกำรของรำ้นอำหำรในโครงกำรพืน้ท่ีคำ้ปลีกค่อยๆ ปรบัตวัดีขึน้ในไตรมำสที่ 3 – 4 แมว้่ำจะยงัมีขอ้จ ำกดั
ของกำรใชบ้ริกำรภำยใตเ้งื่อนไข Social Distancing แต่ก็มีรำยไดเ้พิ่มขึน้แบบชดัเจนเมื่อเทียบกบัช่วงไตรมำสที่ 2 แต่คงยงั
ไม่สำมำรถเทียบไดก้บัช่วงเกิดเกิดวิกฤตไวรสั COVID-19 

(ที่มำ: งำนวิจัยอสังหำริมทรพัย ์ตลำดพืน้ที่คำ้ปลีกในกรุงเทพฯ และพืน้ที่โดยรอบ ไตรมำสที่ 4 พ.ศ. 2563 โดย บริษัท ฟีนิกซ์ พร็อพเพอรต์ี ้ 
ดีเวลลอปเมน้ท ์แอนด ์คอนซลัแทนซี่) 
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เอกสำรแนบ 2: ข้อมลูโดยสรุปของทรัสตเ์พือ่กำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย ์
อัลไล 

1. ประวัติความเป็นมาและข้อมูลโดยทั่วไป 

ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์อลัไล (“กองทรสัต ์ALLY”) มีที่มาจากการแปลงสภาพกองทุน
รวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยค์ริสตัล รีเทล โกรท (“กองทุนรวม CRYSTAL”) เป็นกองทรสัต ์ALLY ตามมติที่ประชุม
สามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CRYSTAL ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่  30 เมษายน 2562 โดยกองทรัสต์ ALLY  
มีวตัถปุระสงคท์ี่จะลงทนุในทรพัยสิ์นหลกั โดยการซือ้ และ/หรือเช่า และ/หรือเช่าช่วง และ/หรือรบัโอนสิทธิการเช่า และ/หรือ
สิทธิการเช่าช่วงทรพัยสิ์นหลกั โดยจะน าทรพัยสิ์นหลกัไปจดัหาประโยชนใ์นรูปของรายไดค้่าเช่าและค่าบริการ หรือรายได้
อื่นใดในท านองเดียวกนั ตลอดจนท าการปรบัปรุง เปล่ียนแปลง พฒันาศกัยภาพ พฒันา และ/หรือจ าหน่ายทรพัยสิ์นต่าง ๆ 
เพื่อมุ่งก่อใหเ้กิดรายไดแ้ละผลตอบแทนแก่กองทรสัต ์ALLY เพื่อประโยชนข์องผูถื้อหน่วยทรสัตอ์ย่างต่อเนื่องในระยะยาว 
อีกทั้งกองทรัสต์ ALLY มีจุดมุ่งหมายที่จะลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมเพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องของฐานรายไดข้อง
กองทรสัตร์วมถึงการลงทุนในทรพัยสิ์นอื่น และ/หรือหลกัทรพัยอ์ื่น และ/หรือการหาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใด ตามที่กฎหมาย
หลกัทรพัย ์และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวขอ้งก าหนด 

ทั้งนี ้ กองทุนรวม CRYSTAL ได้ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ครั้งแรกเมื่อวันที่  24 มิถุนายน 2556 ประกอบดว้ย  
2 โครงการไดแ้ก่โครงการครสิตลั ดีไซน ์เซ็นเตอร ์และโครงการเดอะครสิตลั เอกมยั-รามอินทรา ต่อมา ที่ประชมุสามญัผูถื้อ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวม CRYSTAL ประจ าปี 2562 เมื่อวนัที่ 30 เมษายน 2562 ไดม้ีมติอนุมตัิการแปลงสภาพกองทนุ
รวม CRYSTAL เป็นกองทรสัต ์ALLY พรอ้มกับกำรลงทนุเพิ่มเติมในทรพัยสิ์นอีก 8 โครงกำร รวมทัง้สิน้ 10 โครงกำร โดยมี
รำยละเอียดดงันี ้

1. โครงการคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (“CDC”) โดยลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดินบางส่วนประมาณ 47 ไร่ 2 งาน 
61.91 ตารางวา และสิทธิการเช่าพืน้ที่อาคารบางส่วนโดยมีพืน้ที่ใชส้อยประมาณ 52,583 ตารางเมตร และ
คิดเป็นพืน้ที่ใหเ้ช่าสทุธิ (NLA) ประมาณ 36,021 ตารางเมตร จากบริษัท เบญจกิจพฒันา จ ากัด (“เบญจกิจ
พฒันา”) พรอ้มกรรมสิทธ์ิในเฟอรน์ิเจอร ์อปุกรณแ์ละงานระบบต่างๆ ที่เก่ียวเนื่องกบัโครงการจาก KER และ
เบญจกิจพฒันา รวมถึงสิทธิในการใชท้ี่จอดรถใน CDC จ านวน 604 คนั 

2. โครงการเดอะคริสตลั เอกมยั-รามอินทรา (“The Crystal”) โดยลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดินบางส่วนประมาณ 
25 ไร่ 1 งาน 23.93 ตารางวา และสิทธิการเช่าพืน้ที่อาคารบางส่วนโดยมีพืน้ที่ใช้สอยประมาณ 69,341 
ตารางเมตร และคิดเป็นพืน้ที่ให้เช่าสุทธิ (NLA) ประมาณ 30,778 ตารางเมตรจากบริษัท เกียรติสหมิตร 
จ ากดั (“เกียรติสหมิตร”) พรอ้มกรรมสิทธ์ิในเฟอรน์ิเจอร ์อปุกรณแ์ละงานระบบต่างๆ ที่เก่ียวเนื่องกบัโครงการ
จาก KER และเกียรติสหมิตร รวมถึงสิทธิในการใชท้ี่จอดรถใน The Crystal จ านวน 382 คนั 
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3. โครงการเดอะ คริสตลั เอสบีราชพฤกษ์ (“TCSB”) โดยลงทุนในสิทธิการเช่าช่วงที่ดินประมาณ 14 ไร่ 1 งาน 
57.60 ตารางวา พรอ้มทัง้ระบุสิทธิการใชท่ี้ดินและพืน้ท่ีส่วนกลางรวมถึงทางเขา้ออกเนือ้ท่ีตามเอกสารสิทธ์ิ
จ านวน 8 ไร ่3 งาน 53.20 ตารางวา และสิทธิการเช่าพืน้ท่ีอาคารบางส่วนโดยมีพืน้ท่ีใชส้อยประมาณ 51,635 
ตารางเมตร และคิดเป็นพืน้ที่ให้เช่าสุทธิ (NLA) ประมาณ 24,426 ตารางเมตร จาก บริษัทเดอะ คริสตัล  
ราชพฤกษ์ จ ากัด และ บริษัท เอส.บี.ดีไซนดส์แควร ์จ ากัด พรอ้มกรรมสิทธ์ิในเฟอรนิ์เจอร ์อุปกรณ ์และงาน
ระบบต่างๆ จากบรษิัทเดอะ ครสิตลั ราชพฤกษ์ จ ากดั 

4. โครงการ อมอรินี่ รามอินทรา (“AMR“) โดยลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดินประมาณ 5 ไร่ 3 งาน 25.40 ตารางวา 
และสิทธิการเช่าอาคารโดยมีพืน้ที่ใชส้อยประมาณ 10,331 ตารางเมตร และคิดเป็นพืน้ที่ใหเ้ช่าสทุธิ (NLA) 
ประมาณ 5,092 ตารางเมตรจากบริษัท เอ เอ็ม อาร ์จ ากัด พรอ้มทัง้กรรมสิทธ์ิในเฟอรนิ์เจอร ์อุปกรณ ์และ
งานระบบต่างๆ จากบรษิัท เอ เอ็ม อาร ์จ ากดั 

5. โครงการแอมพารค์ จฬุา (“IMP“) โดยลงทนุในสิทธิการเช่าช่วงที่ดินประมาณ 4 ไร ่22.00 ตารางวา และสิทธิ
การเช่าช่วงอาคารบางส่วนโดยมีพืน้ที่ใช้สอยประมาณ 14,165 ตารางเมตร หรือคิดเป็นพืน้ที่ใหเ้ช่าสุทธิ 
(NLA) ประมาณ 6,601 ตารางเมตร จากบริษัท แกรนด์ ยูนิแลนด์ จ ากัด พรอ้มทั้งสิทธิการเช่าช่วงใน
เฟอรน์ิเจอร ์อปุกรณ ์และงานระบบ จากบรษิัท แกรนด ์ยนูิแลนด ์จ ากดั 

6. โครงการเพลินนารี่ มอลลว์ัชรพล (“PLN“) โดยลงทุนในสิทธิการเช่าช่วงที่ดินประมาณ 18 ไร่ 3 งาน 58.00 
ตารางวา จากบริษัท เพลินนารี่ มอลล์ จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ทรงสิทธิการเช่าที่ดินจาก บริษัท ปริญสิริ จ ากัด 
(มหาชน) (“บมจ. ปรญิสิร”ิ) และสิทธิการเช่าพืน้ท่ีอาคารบางส่วนโดยมีพืน้ท่ีใชส้อยประมาณ 25,527 ตาราง
เมตร หรือคิดเป็นพืน้ที่ใหเ้ช่าสทุธิ (NLA) ประมาณ 11,353 ตารางเมตร จากบริษัท เพลินนารี่ มอลล ์จ ากัด 
พรอ้มทัง้กรรมสิทธ์ิในเฟอรนิ์เจอรอ์ปุกรณแ์ละงานระบบต่าง ๆ จาก บรษิัท เพลินนารี่ มอลล ์จ ากดั 

7. โครงการสัมมากร เพลส รามค าแหง (เวสต)์ (“SRM“) โดยลงทุนในสิทธิการเช่าพืน้ที่อาคารบางส่วนโดยมี
พืน้ท่ีใชส้อยประมาณ 22,050 ตารางเมตร หรือคิดเป็นพืน้ท่ีใหเ้ช่าสทุธิ (NLA) ประมาณ 10,340 ตารางเมตร 
จากบริษัท เพียวสมัมากร จ ากัด ซึ่งเป็นผูท้รงสิทธิการเช่าที่ดินจาก บริษัท สมัมากร จ ากัด (มหาชน) (“บมจ. 
สัมมากร”) พรอ้มทั้งระบุสิทธิการใชท้ี่ดินและพืน้ที่ส่วนกลางรวมถึงทางเขา้ออก โดยมีเนือ้ที่ประมาณ 8 ไร่  
3 งาน 84.40 ตารางวา พร้อมทั้งกรรมสิทธ์ิในเฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์และงานระบบต่าง ๆ จาก บริษัท  
เพียวสมัมากร จ ากดั 

8. โครงการสัมมากร เพลส รังสิต (“SRS“) โดยลงทุนในสิทธิการเช่าช่วงที่ดินบางส่วนประมาณ 5 ไร่ 3 งาน 
48.70 ตารางวา จากบริษัท เพียวสมัมากร จ ากัด ซึ่งเป็นผูท้รงสิทธิการเช่าที่ดินจาก บริษัท สมัมากร จ ากัด 
(มหาชน) (“บมจ. สัมมากร”) และสิทธิการเช่าอาคารโดยมีพืน้ที่ใชส้อยประมาณ 5,112 ตารางเมตร หรือ 
คิดเป็นพืน้ที่ให้เช่าสุทธิ (NLA) ประมาณ 3,413 ตารางเมตร จาก บริษัท เพียวสัมมากร จ ากัด พรอ้มทั้ง
กรรมสิทธ์ิในเฟอรนิ์เจอร ์อปุกรณแ์ละงานระบบต่าง ๆ จาก บรษิัท เพียวสมัมากร จ ากดั 
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9. โครงการสมัมากร เพลส ราชพฤกษ์ (“SRP“) โดยลงทุนในสิทธิการเช่าช่วงที่ดินประมาณ 10 ไร่ 7.20 ตาราง
วา จากบริษัท เพียวสัมมากร จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ทรงสิทธิการเช่าที่ดินจาก บริษัท สัมมากร จ ากัด (มหาชน) 
(“บมจ. สมัมากร”) และสิทธิการเช่าอาคารโดยมีพืน้ท่ีใชส้อยประมาณ 7,037 ตารางเมตร หรือคิดเป็นพืน้ท่ีให้
เช่าสทุธิ (NLA) ประมาณ 4,585 ตารางเมตร พรอ้มทัง้กรรมสิทธ์ิในเฟอรนิ์เจอร ์อปุกรณ ์และงานระบบต่าง ๆ 
จาก บรษิัท เพียวสมัมากร จ ากดั 

10. โครงการเดอะ ซีน ทาวนอ์ิน ทาวน์ (“TS“) โดยลงทุนในสิทธิการเช่าช่วงที่ดินประมาณ 8 ไร่ 3 งาน 33.63 
ตารางวา จากบริษัท ฟ้าบนัดาลทรพัย ์จ ากัด ซึ่งเป็นผูท้รงสิทธิการเช่าที่ดินจากกลุ่มบุคคลธรรมดา และสิทธิ
การเช่าอาคารโดยมีพืน้ที่ใชส้อยประมาณ 10,797 ตารางเมตร หรือคิดเป็นพืน้ท่ีใหเ้ช่าสทุธิ (NLA) ประมาณ 
6,931 ตารางเมตร จากบริษัท ฟ้าบนัดาลทรพัย ์จ ากัด พรอ้มทัง้กรรมสิทธ์ิในเฟอรน์ิเจอร ์อุปกรณ ์และงาน
ระบบต่าง ๆ จาก บรษิัท ฟ้าบนัดาลทรพัย ์จ ากดั 

โครงสร้ำงกองทรัสต ์ALLY 

 
ที่มา: www.allyreit.com 
  

http://www.allyreit.com/
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2. ผู้ถือหน่วยรายใหญ่ ณ 3 ธนัวาคม 2563 

ล ำดับ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ จ ำนวนหน่วย สัดส่วน 
1 บรษิัท เบญจกจิพฒันา จ ากดั 156,672,500 17.92% 
2 ส านกังานประกนัสงัคม 114,870,843 13.14% 
3 บรษิัท เกียรติสหมิตร จ ากดั 39,000,000 4.46% 
4 บรษิัท กรุงเทพประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 30,805,643 3.52% 
5 PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND 30,052,709 3.44% 
6 กองทนุเปิด ไทยพาณิชย ์อินคมัพลสั 24,623,800 2.82% 
7 บรษิัท เมืองไทยประกนัชวีิต จ ากดั (มหาชน) 25,280,900 2.89% 
8 ธนาคาร ออมสิน 23,550,496 2.69% 
9 กองทนุเปิด ไทยพาณิชย ์พรอ็พเพอรต์ี ้แอนด ์อินฟราสตรคัเจอร ์เฟล็กซิเบิล้ 15,729,200 1.80% 
10 บรษิัท เมืองไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 18,414,900 2.11% 
11 ผูถื้อหน่วยรายย่อย 395,099,009 45.20% 

  รวม 874,100,000 100.0% 
ที่มำ: www.set.or.th 
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3. ผลการด าเนินงานในอดีตของทรัพยส์ินของกองทรัสต ์ALLY 

1 โครงกำร The Crystal 31 ธนัวำคม 2562 31 ธนัวำคม 2563 
 พืน้ท่ีใหเ้ชา่รวม (ตารางเมตร) 30,778 30,778 
 อตัราการเชา่ (รอ้ยละ) 99.3% 95.4% 
 อตัราคา่เช่าและคา่บรกิารเฉล่ีย (บาท/ตารางเมตร/เดอืน) 649.00 583.11 
 รายไดร้วม (ลา้นบาท) 391.23 264.70 
 ตน้ทนุและค่าใชจ้า่ยรวม (ลา้นบาท) 117.71 85.62 
 EBITDA 273.52 179.08 
2 โครงกำร CDC 31 ธนัวำคม 2562 31 ธนัวำคม 2563 
 พืน้ท่ีใหเ้ชา่รวม (ตารางเมตร) 36,021 35,972 
 อตัราการเชา่ (รอ้ยละ) 90.6% 95.8% 
 อตัราคา่เช่าและคา่บรกิารเฉล่ีย (บาท/ตารางเมตร/เดอืน) 613.00 546.48 
 รายไดร้วม (ลา้นบาท) 402.42 316.12 
 ตน้ทนุและค่าใชจ้า่ยรวม (ลา้นบาท) 130.36 79.71 
 EBITDA 272.06 236.41 
3 โครงกำร TCR 31 ธนัวำคม 2562 31 ธนัวำคม 2563 
 พืน้ท่ีใหเ้ชา่รวม (ตารางเมตร) 24,436 24,578 
 อตัราการเชา่ (รอ้ยละ) 94.3% 97.1% 
 อตัราคา่เช่าและคา่บรกิารเฉล่ีย (บาท/ตารางเมตร/เดอืน) 565.12 487.79 
 รายไดร้วม (ลา้นบาท) 264.56 191.17 
 ตน้ทนุและค่าใชจ้า่ยรวม (ลา้นบาท) 115.42 62.80 
 EBITDA 149.14 128.38 
4 โครงกำร AMR 31 ธนัวำคม 2562 31 ธนัวำคม 2563 
 พืน้ท่ีใหเ้ชา่รวม (ตารางเมตร) 5,092 5,092 
 อตัราการเชา่ (รอ้ยละ) 96.3% 88.5% 
 อตัราคา่เช่าและคา่บรกิารเฉล่ีย (บาท/ตารางเมตร/เดอืน) 383.00 380.12 
 รายไดร้วม (ลา้นบาท) 46.60 34.31 
 ตน้ทนุและค่าใชจ้า่ยรวม (ลา้นบาท) 21.84 22.52 
 EBITDA 24.76 11.79 
5 โครงกำร MP 31 ธนัวำคม 2562 31 ธนัวำคม 2563 
 พืน้ท่ีใหเ้ชา่รวม (ตารางเมตร) 6,591 6,591 
 อตัราการเชา่ (รอ้ยละ) 94.3% 85.4% 
 อตัราคา่เช่าและคา่บรกิารเฉล่ีย (บาท/ตารางเมตร/เดอืน) 601.00 524.95 
 รายไดร้วม (ลา้นบาท) 81.31 48.50 
 ตน้ทนุและค่าใชจ้า่ยรวม (ลา้นบาท) 36.42 26.82 
 EBITDA 44.89 21.68 
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6 โครงกำร PLN 31 ธนัวำคม 2562 31 ธนัวำคม 2563 
 พืน้ท่ีใหเ้ชา่รวม (ตารางเมตร) 11,353 11,537 
 อตัราการเชา่ (รอ้ยละ) 77.5% 84.6% 
 อตัราคา่เช่าและคา่บรกิารเฉล่ีย (บาท/ตารางเมตร/เดอืน) 366.00 326.25 
 รายไดร้วม (ลา้นบาท) 120.27 87.84 
 ตน้ทนุและค่าใชจ้า่ยรวม (ลา้นบาท) 65.96 54.79 
 EBITDA 54.31 33.05 
7 โครงกำร SRM 31 ธนัวำคม 2562 31 ธนัวำคม 2563 
 พืน้ท่ีใหเ้ชา่รวม (ตารางเมตร) 10,340 10,277 
 อตัราการเชา่ (รอ้ยละ) 92.1% 96.1% 
 อตัราคา่เช่าและคา่บรกิารเฉล่ีย (บาท/ตารางเมตร/เดอืน) 446.00 441.59 
 รายไดร้วม (ลา้นบาท) 73.96 66.06 
 ตน้ทนุและค่าใชจ้า่ยรวม (ลา้นบาท) 33.56 24.73 
 EBITDA 40.40 41.33 
8 โครงกำร SRS 31 ธนัวำคม 2562 31 ธนัวำคม 2563 
 พืน้ท่ีใหเ้ชา่รวม (ตารางเมตร) 3,413 3,389 
 อตัราการเชา่ (รอ้ยละ) 92.5% 93.6% 
 อตัราคา่เช่าและคา่บรกิารเฉล่ีย (บาท/ตารางเมตร/เดอืน) 543.00 500.96 
 รายไดร้วม (ลา้นบาท) 29.71 24.51 
 ตน้ทนุและค่าใชจ้า่ยรวม (ลา้นบาท) 15.30 9.29 
 EBITDA 14.41 15.23 
9 โครงกำร SRP 31 ธนัวำคม 2562 31 ธนัวำคม 2563 
 พืน้ท่ีใหเ้ชา่รวม (ตารางเมตร) 4,585 4,585 
 อตัราการเชา่ (รอ้ยละ) 79.3% 80.0% 
 อตัราคา่เช่าและคา่บรกิารเฉล่ีย (บาท/ตารางเมตร/เดอืน) 517.00 514.23 
 รายไดร้วม (ลา้นบาท) 39.25 33.0 
 ตน้ทนุและค่าใชจ้า่ยรวม (ลา้นบาท) 17.70 12.92 
 EBITDA 21.55 20.09 

10 โครงกำร TS 31 ธนัวำคม 2562 31 ธนัวำคม 2563 
 พืน้ท่ีใหเ้ชา่รวม (ตารางเมตร) 6,965 6,923 
 อตัราการเชา่ (รอ้ยละ) 87.3% 89.0% 
 อตัราคา่เช่าและคา่บรกิารเฉล่ีย (บาท/ตารางเมตร/เดอืน) 646.00 577.47 
 รายไดร้วม (ลา้นบาท) 81.23 65.86 
 ตน้ทนุและค่าใชจ้า่ยรวม (ลา้นบาท) 37.12 34.26 
 EBITDA 44.11 31.60 

ที่มำ: KERM 
หมำยเหตุ:  พืน้ที่ใหเ้ช่ำรวม อตัรำกำรเช่ำ และอตัรำค่ำเช่ำและค่ำบริกำรเฉลี่ยตำมตำรำงขำ้งตน้เป็นขอ้มูลที่ค  ำนวณจำกพืน้ที่ใหเ้ช่ำสุทธิ 

(NLA) เท่ำนัน้ ซึ่งไม่รวมพืน้ที่ Kiosk พืน้ที่ ATM และพืน้ที่เช่ำที่ดินระยะยำว  
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4. ข้อมูลทางการเงนิของกองทรัสต ์ALLY 

รายงานที่แสดงประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุน ณ 31 ธันวาคม 2562  และ  
ณ 31 ธันวาคม 2563  ที่ไดร้บัการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต  

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

หน่วย : พันบำท 
จ ำนวนเงิน % ของสินทรัพยร์วม 

31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2563 
สินทรัพย ์         
เงินลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยต์าม
มลูค่ายตุิธรรม 

 11,171,144.32   11,349,243.22  91.65% 92.64% 

เงินลงทนุในหลกัทรพัยต์ามมลูค่ายตุิธรรม  40,000.00   59,995.12  0.33% 0.49% 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  738,349.29   515,349.11  6.06% 4.21% 
ลกูหนีร้ายไดค้่าเช่าและบริการคา้งรบั  50,522.53   197,735.35  0.41% 1.61% 
ลกูหนีร้ายไดอ่ื้นคา้งรบั  57,535.04   -    0.47% 0.00% 
ลกูหนีด้อกเบีย้คา้งรบั  296.95   9.31  0.00% 0.00% 
ค่าใชจ้่ายรอตดับญัช ี  103,457.70   82,432.98  0.85% 0.67% 
ภาษีมลูค่าเพ่ิมรอขอคืน  20,078.29   -    0.16% 0.00% 
เงินคืนค่ามดัจ า  -     31,738.10  0.00% 0.26% 
สินทรพัยอ่ื์น  7,905.12   14,370.94  0.06% 0.12% 
รวมสินทรัพย ์  12,189,289.24   12,250,874.13  100.00% 100.00% 
หนีสิ้น         
เจา้หนีก้ารคา้  11,786.87   30,908.83  0.10% 0.25% 
เจา้หนีอ่ื้นและค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย  426,744.01   99,402.16  3.50% 0.81% 
รายไดค้่าเช่าและคา่บริการรบัล่วงหนา้  3,759.40   7,383.74  0.03% 0.06% 
เงินมดัจ าค่าเช่าและคา่บริการ  351,741.84   387,056.65  2.89% 3.16% 
เงินกูย้ืมระยะยาว  2,758,642.92   2,760,896.72  22.63% 22.54% 
หนีส้ินตามสญัญาเช่า  -     539,191.92  0.00% 4.40% 
หนีส้ินอ่ืน  1,791.33   48,384.95  0.01% 0.39% 
รวมหนี้สิน  3,554,466.38   3,873,224.96  29.16% 31.62% 
สินทรัพยสุ์ทธิ         
ทนุจดทะเบียน  8,897,988.36   8,644,499.36  73.00% 70.56% 
ทนุที่ไดร้บัจากผูถ้ือหนว่ยทรสัต ์  8,897,988.36   8,644,499.36  73.00% 70.56% 
ส่วนต า่กว่ามลูคา่หน่วยทรสัต ์  (317,465.48)  (317,465.48) (2.60%) (2.59%) 
ขาดทนุสะสม / ก าไรส าหรบังวด  54,299.98   50,615.29  0.45% 0.41% 
สินทรัพยสุ์ทธิ  8,634,822.86   8,377,649.18  70.84% 68.38% 
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งบก าไรขาดทนุ 

หน่วย : พันบำท 
จ ำนวนเงิน % ของรำยได้รวม 

26 พ.ย. 62 - 
31 ธ.ค. 62 

31 ธ.ค. 2563 
26 พ.ย. 62 - 
31 ธ.ค. 62 

31 ธ.ค. 2563 

รำยได้         
รายไดค้่าเช่าและบริการ 108,048.39  1,106,169.77  91.63% 97.67% 
ดอกเบีย้รบั 619.43  822.40  0.53% 0.07% 
รายไดอ่ื้น 9,248.44  25,531.59  7.84% 2.25% 
รวมรำยได้ 117,916.26  1,132,523.76  100.00% 100.00% 
ค่ำใช้จ่ำย 

    

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 4,463.91  48,654.70  3.79% 4.30% 
ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ 1,115.98  12,543.93  0.95% 1.11% 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน -  2,647.50  0.00% 0.23% 
ค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรพัย ์ 9,470.52  90,878.54  8.03% 8.02% 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 1,000.00  3,355.93  0.85% 0.30% 
ค่าใชจ้่ายรอการตดับญัชีตดัจ าหนา่ย 1,493.56  21,024.72  1.27% 1.86% 
ตน้ทนุการเช่าและบริการ 36,825.32  362,823.19  31.23% 32.04% 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 815.77  21,793.61  0.69% 1.92% 
ตน้ทนุทางการเงิน 8,431.22  134,375.37  7.15% 11.87% 
รวมค่ำใช้จ่ำย 63,616.28  698,097.48  53.95% 61.64% 
ก ำไรจำกกำรลงทุนสุทธิ 54,299.98  434,426.27  46.05% 38.36% 
รำยกำรก ำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกกำรลงทุน 

    

รายการก าไร (ขาดทนุ) สทุธิจากการเปลี่ยนแปลงในมลูคา่เงิน
ลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์

-  (385,667.77) 0.00% (34.05%) 

รายการก าไร (ขาดทนุ) สทุธิจากการเปลี่ยนแปลงในมลูคา่
ยตุิธรรมของเงินลงทนุในหลกัทรพัย ์

-  2.81  0.00% 0.00% 

รวมรำยกำรก ำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกกำรลงทุน -  (385,664.96) 0.00% (34.05%) 
กำรเพิ่มขึน้สุทธิในสินทรัพยสุ์ทธิจำกกำรด ำเนินงำน 54,299.98  48,761.31  46.05% 4.31% 
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วิเครำะหฐ์ำนะทำงกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำน 

สินทรัพย ์

ณ 31 ธันวาคม 2563 กองทรสัต ์ALLY มีสินทรพัยร์วม 12,250.87 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จาก ณ 31 ธันวาคม 2562 
จ านวน 61.58 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 0.51 จากการเพิ่มขึน้ของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยต์ามมูลค่า
ยุติธรรมจ านวน 178.10 ลา้นบาท การเพิ่มขึน้ของเงินลงทุนในหลกัทรพัยต์ามมลูค่ายุติธรรมจ านวน 19.99 ลา้นบาท และ
การเพิ่มขึน้ของลกูหนีร้ายไดค้่าเช่าและบรกิารคา้งรบัจ านวน 147.21 ลา้นบาท  

รายการหลักของสินทรพัยร์วมคือเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรพัยต์ามมลูค่ายุติธรรม คิดเป็นประมาณ
รอ้ยละ 92.64 ของสินทรพัยร์วม 

หนีส้นิ 

ณ 31 ธันวาคม 2563 กองทรสัต ์ALLY มีหนีสิ้นรวม 3,873.22 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จาก ณ 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 
318.76 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 8.97 จากการเพิ่มขึน้ของหนีสิ้นตามสัญญาเช่าตามมาตรฐานบัญชีจ านวน 539.19 
ลา้นบาท และการลดลงของเจา้หนีอ้ื่นและค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายจ านวน 327.34 ลา้นบาท 

รายการหลักของหนีสิ้นรวมคือเงินกูย้ืมระยะยาว  คิดเป็นรอ้ยละ 22.54 ของสินทรัพยร์วม และคิดเป็นรอ้ยละ 
71.28 ของหนีสิ้นรวม  

สินทรัพยสุ์ทธ ิ

ณ 31 ธันวาคม 2563 กองทรสัต ์ALLY มีสินทรพัยส์ทุธิจ านวน 8,377.65 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ  31 ธั น ว า ค ม 
2562 จ านวน 257.17 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.98 โดยมีสาเหตุหลักจากทุนจดทะเบียนและทุนที่ได้รับจาก 
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ลดลง 253.49 ล้านบาทเนื่องจากกองทรัสต์ ALLY จ่ายคืนเงินจากการลดทุนช าระแล้วให้แก่ 
ผูถื้อหน่วยทรสัต ์และมีสินทรพัยส์ทุธิต่อหน่วยเท่ากบั 9.584 บาท ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 0.294 บาท 

ผลกำรด าเนินงาน 

ส าหรบัรอบผลการด าเนินงานตัง้แต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563 กองทรสัต ์ALLY มีรายไดห้ลกัคือรายไดค้่า
เช่าและบรกิารจากธุรกิจหลกัประเภทลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสิทธิการเช่า จดัหาผลประโยชนจ์ากอสงัหารมิทรพัย ์และ
ใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์คิดเป็นรอ้ยละ 97.67 ของรายไดร้วม ทัง้นี ้มีค่าใชจ้่ายหลกัเป็นตน้ทนุการเช่าและบรกิาร คิดเป็นรอ้ย
ละ 32.04 ของรายไดร้วม และตน้ทุนทางการเงิน คิดเป็นรอ้ยละ 11.87 ของรายไดร้วม ซึ่งสาเหตุหลกัเกิดจากการเงินกูย้ืม
ระยะยาวจากธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
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เอกสำรแนบ 3: ข้อมลูโดยสรุปของบริษัท เดอะคริสตัล รีเทล จ ำกัด 

1. ประวัติความเป็นมาและข้อมูลโดยทั่วไป 

บรษิัท เดอะครสิตลั รีเทล จ ากดั (“TCR”) จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 28 กนัยายน 2555 เพื่อประกอบธุรกิจการใหเ้ช่าและ
การด าเนินงานดา้นอสงัหาริมทรพัย ์ ตัง้อยู่ที่ 357 ถนนประดิษฐ์มนธูรรม แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร  
โดยมีทุนจดทะเบียนช าระแลว้ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 30 ลา้นบาท มีบริษัท เคอี พร็อพเพอรต์ี ้แมเนจเมนท ์
จ ากดั เป็นผูถื้อหุน้หลกั (รอ้ยละ 99.99) 

2. ผู้ถือหุ้นของ TCR จ ากดั ณ วนัที ่21 เมษายน  2563 

ล ำดับ ผู้ถือหุ้น จ ำนวนหุ้น มูลค่ำหุน้ (บำท) สัดส่วน 
1 บรษิัท เคอี พรอ็พเพอรต์ี ้แมเนจเมนท ์จ ากดั 299,996 29,999,600  99.99% 
2 นายกวีพนัธ ์เอี่ยมสกลุรตัน ์ 1 100  0.00% 
3 นายเกียรติ เอีย่มสกลุรตัน ์ 1 100 0.00% 
4 นางสาวมยรุี เอี่ยมสกลุรตัน ์ 1 100 0.00% 
5 นางศภุานวิต เอี่ยมสกลุรตัน ์ 1 100 0.00% 

  รวม 300,000 30,000,000  100.00% 
ที่มำ: www.bol.co.th 

3. กรรมการของ TCR 

ล ำดับ รำยชื่อกรรมกำร 
1 นายกวีพนัธ ์เอี่ยมสกลุรตัน ์
2 นาง ศภุานวิต เอีย่มสกลุรตัน ์
3 นางสาวมยรุี เอี่ยมสกลุรตัน ์
4 นาย กวินทร ์เอีย่มสกลุรตัน ์

ที่มำ: www.bol.co.th 
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4. ข้อมูลทางการเงนิของ TCR 

รายงานที่แสดงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2561  และ ณ 31 ธันวาคม 2562  
งบก าไรขาดทุนส าหรับปี 2561 และ 2562 ที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  และงบการเงินภายใน  
ณ 31 ธันวาคม 2563 และงบก าไรขาดทนุส าหรบัปี 2563  

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิ 

หน่วย : พันบำท 
จ ำนวนเงิน % ของสินทรัพยร์วม 

31 ธ.ค. 
2561 

31 ธ.ค. 
2562 

31 ธ.ค. 
2563 

31 ธ.ค. 
2561 

31 ธ.ค. 
2562 

31 ธ.ค. 
2563 

สินทรัพย ์             
สินทรัพยห์มุนเวียน             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 691.20 3,387.30 7,363.70 0.26% 1.33% 3.00% 
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น 12,879.19 13,465.41 19,512.30 4.77% 5.30% 7.95% 
สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 261.48 188.97 152.48 0.10% 0.07% 0.06% 
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 13,831.87 17,041.69 27,028.49 5.12% 6.70% 11.02% 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน       
อสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ 251,566.68 233,302.59 215,033.15 93.21% 91.75% 87.66% 
อปุกรณ ์ 3,990.98 3,409.72 2,728.43 1.48% 1.34% 1.11% 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 515.00 515.00 515.00 0.19% 0.20% 0.21% 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 256,072.66 237,227.31 218,276.59 94.88% 93.30% 88.98% 
รวมสินทรัพย ์ 269,904.53 254,268.99 245,305.07 100.00% 100.00% 100.00% 
หนีสิ้น       

หนีสิ้นหมุนเวียน       

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 7,422.06 8,172.14 10,662.08 2.75% 3.21% 4.35% 
เงินกูย้ืมระยะยาวที่ครบก าหนดช าระ
ภายในหนึ่งปี 

12,000.00 16,600.00 - 4.45% 6.53% 0.00% 

เงินกูย้ืมระยะสัน้ 111,350.00 131,950.00 147,950.00 41.26% 51.89% 60.31% 
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 594.75 1,097.20 1,524.61 0.22% 0.43% 0.62% 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 131,366.82 157,819.35 160,136.69 48.67% 62.07% 65.28% 
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน       

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 158,800.00 142,200.00 152,800.00 58.84% 55.93% 62.29% 
รายไดร้อการตดับญัช ี 403.96 217.52 31.07 0.15% 0.09% 0.01% 
หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น 17,343.48 15,274.53 15,921.52 6.43% 6.01% 6.49% 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 176,547.45 157,692.05 168,752.60 65.41% 62.02% 68.79% 
รวมหนี้สิน 307,914.26 315,511.40 328,889.29 114.08% 124.09% 134.07% 
ส่วนของผู้ถือหุ้น       

ทนุจดทะเบียนที่ออกและช าระเต็มมลูค่า
แลว้ 300,000 หุน้ (หุน้ละ 100 บาท) 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 11.12% 11.80% 12.23% 

ก าไร (ขาดทนุ) สะสม (68,009.73) (91,242.40) (113,584.21) (25.20%) (35.88%) (46.30%) 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (38,009.73) (61,242.40) (83,584.21) (14.08%) (24.09%) (34.07%) 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 269,904.53 254,268.99 245,305.07 100.00% 100.00% 100.00% 
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 งบก ำไรขำดทุน 

หน่วย : พันบำท 
จ ำนวนเงิน % รำยได้รวม 

31 ธ.ค. 
2561 

31 ธ.ค. 
2562 

31 ธ.ค. 
2563 

31 ธ.ค. 
2561 

31 ธ.ค. 
2562 

31 ธ.ค. 
2563 

รำยได้             
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 61,704.56 60,210.71 50,913.79 99.63% 98.27% 99.60% 
รายไดอ่ื้น 228.85 1,061.04 205.72 0.37% 1.73% 0.40% 
รวมรำยได้ 61,933.41 61,271.75 51,119.50 100.00% 100.00% 100.00% 
ค่ำใช้จ่ำย    

   
ตน้ทนุการใหบ้ริการ 56,113.03 54,521.29 53,165.30 90.60% 88.98% 104.00% 
ค่าใชจ้่ายในการขาย 2,974.06 2,538.95 1,397.73 4.80% 4.14% 2.73% 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 8,354.56 10,453.47 4,584.82 13.49% 17.06% 8.97% 
รวมค่ำใช้จ่ำย 67,441.65 67,513.71 59,147.85 108.89% 110.19% 115.71% 
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนต้นทุนทำงกำรเงิน (5,508.24) (6,241.96) (8,028.34) (8.89%) (10.19%) (15.71%) 
ตน้ทนุทางการเงิน (15,719.73) (16,990.71) (14,313.46) (25.38%) (27.73%) (28.00%) 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ (21,227.97) (23,232.67) (22,341.81) (34.28%) (37.92%) (43.71%) 
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วิเคราะหฐ์านะทางการเงนิและผลการด าเนินงาน 

สินทรัพย ์

ณ 31 ธันวำคม 2563 TCR มีสินทรพัยร์วม 245.31 ลำ้นบำท ลดลงจำกปีก่อนจ ำนวน 8.96 ลำ้นบำท หรือคิดเป็น
รอ้ยละ 3.53 จำกกำรลดลงของอสังหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนจ ำนวน 18.27 ลำ้นบำทเป็นหลกั เนื่องจำกมีค่ำเส่ือมรำคำ
ระหว่ำงปี และกำรเพิ่มขึน้ของลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่นจ ำนวน 6.05 ลำ้นบำท 

รำยกำรหลกัของสินทรพัยค์ืออสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทนุจ ำนวน 215.03 ลำ้นบำท ซึ่งมีสดัส่วนรอ้ยละ 87.66 
ของสนิทรพัยร์วม ซึ่งคือโครงกำร TCP 

หนีส้นิ 

ณ 31 ธันวาคม 2563 TCR มีหนีสิ้นรวม 328.89 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนจ านวน 13.38 ลา้นบาท หรือคิดเป็น
รอ้ยละ 4.24 จากการเพิ่มขึน้ของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินจ านวน 10.60 ลา้นบาทเป็นหลกั หรือคิดเป็นรอ้ยละ 
7.45 ซึ่งเป็นสญัญาเงินกูเ้พื่อการก่อสรา้งโครงการ TCP 

รายการหลกัของหนีสิ้นคือเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจ านวน 152.80  ลา้นบาท ซึ่งมีสดัส่วนรอ้ยละ 
62.29 ของสินทรพัยร์วม และเงินกูย้ืมระยะสัน้ 147.95 ลา้นบาท ซึ่งมีสดัส่วนรอ้ยละ 60.31 ของสินทรพัยร์วม ทัง้นี ้หนีสิ้น
รวมคิดเป็นรอ้ยละ 134.07 ของสินทรพัยร์วม 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ 31 ธันวำคม 2563 TCR มีส่วนของผูถื้อหุน้ติดลบ 83.58 ลำ้นบำท ประกอบดว้ยหุน้สำมญัจ ำนวน 300,000 
หุน้ มลูค่ำหุน้ละ 100.00 บำทซึ่งออกและช าระแลว้ทัง้หมด คิดเป็นมลูค่า 30 ลา้นบาท  และขาดทุนสะสมจ านวน 113.58 
ลา้นบาท 

ผลการด าเนินงาน 

ส าหรบัปี 2563 TCR มีผลขาดทนุสทุธิ 22.34 ลา้นบาท ขาดทุนลดลงจากปีก่อน 0.89 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ย
ละ 3.83 โดยมีรายไดห้ลกัจากการใหบ้รกิารในโครงการ TCP จ านวน 50.91 ลา้นบาท ลดลงจาก 2561 และ 2562 อย่างมี
นยัส าคญั จากผลกระทบของการแพรร่ะบาดของ COVID-19 เนื่องจาก TCR มีนโยบายลดค่าเช่าและค่าบรกิารใหก้บัผูเ้ชา่
รายย่อยที่ไดร้บัผลกระทบจากเหตกุารณด์งักล่าว อย่างไรก็ตาม ตน้ทนุการใหบ้รกิารยงัคงมสีดัส่วนที่สงู โดยในปี 2563 คิด
เป็นรอ้ยละ 104 ของรายไดร้วม โดยหลกัเกิดจากค่าเส่ือมราคาของอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน ค่าเช่าที่ดินจากบรษิัท 
ปตท. บรหิารธรุกิจคา้ปลีก จ ากดั และค่าไฟฟ้า ทัง้นี ้เมื่อรวมค่าใชจ้่าย และตน้ทนุทางการเงิน ส่งผลให ้TCR มีผลขาดทุน
สทุธิในแต่ละปี 
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เอกสารแนบ 4: สรุปสมมติฐานการประเมินทรัพยส์ินโดยผู้ประเมินราคาทรัพยส์ินอิสระ 

ในการประเมินมลูค่าทรพัยสิ์น ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไดพ้ิจารณาจากรายงานการประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นของ
ผูป้ระเมินราคาอิสระ จ านวน 2 บริษัท ไดแ้ก่ บริษัท โจนส ์แลง ลาซาลล ์(ประเทศไทย) จ ากัด (“JLL”) และบริษัท เคแทค 
แอพเพรซลั แอนด ์เซอรว์ิส จ ากัด (“KTAC”) (รวมเรียกว่า “ผูป้ระเมินมลูค่าทรพัยสิ์น”) โดยประเมินมลูค่า ณ 20 มกราคม 
2564 และ ณ 15 มกราคม 2564 ตามล าดบั 

รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของผู้ประเมินราคาอิสระมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบมูลค่าตลาดปัจจุบัน  
เพื่อวัตถุประสงคส์าธารณะโดยใช้วิธีวิเคราะหจ์ากรายได ้( Income Approach) โดยมูลค่ายุติธรรมของโครงการ TCP  
อยู่ในช่วงระหว่าง 292.60 – 294.00 ลา้นบาท 

ผู้ประเมิน มูลค่ำประเมิน (บำท) 
บรษิัท โจนส ์แลง ลาซาลล ์(ประเทศไทย) จ ากดั (“JLL”) 294,000,000 
บรษิัท เคแทค แอพเพรซลั แอนด ์เซอรว์ิส จ ากดั (“KTAC”) 292,600,000 

การประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นหลกัที่จะลงทุนเพิ่มเติม โดยวิธีวิเคราะหจ์ากรายได ้(Income Approach) จะค านึงถึง
ความสามารถในการสรา้งกระแสเงินสดในอนาคตของโครงการ TCP โดยสมมติฐานท่ีผูป้ระเมินใชใ้นการประเมินสรุปไดด้งันี ้

สมมติฐำนทั่วไปของผู้ประเมินอิสระทัง้สองรำย 

• ทรพัยสิ์นที่ประเมินมลูค่า: สิทธิการเช่าในอาคารและส่ิงปลกูสรา้ง และสิทธิการเช่าช่วงที่ดินของศูนยก์ารคา้ โครงการ 
เดอะ ครสิตลั ชยัพฤกษ์ 

• วิธีการประเมินมลูค่า: วิธีคิดลดจากกระแสเงินสด 

• ระยะเวลาประมาณการ: อา้งอิงจากสญัญาเช่าช่วงที่ดินคงเหลือในปัจจบุนั 

- JLL: 21 ปี 5 เดือน (ตัง้แต่วนัท่ี 20 มกราคม 2564 ถึง 30 มิถนุายน 2585) 

- KTAC: 21 ปี 5 เดือน (ตัง้แต่วนัท่ี 15 มกราคม 2564 ถึง 30 มิถนุายน 2585) 
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สมมติฐำนรำยได้และค่ำใช้จ่ำย 

สมมติฐำน JLL KTAC 

ประมำณกำร
รำยได้ 

การประมาณการรายไดค้่าเช่าและบรกิารอา้งอิงตามสญัญาเช่าและบริการที่มีอยู่ในปัจจบุนัจนหมดอายสุญัญา หลงัจากนัน้ใช้
สมมติฐานการประมาณการ ดงันี ้
1. รายไดค้่าเช่าและ
ค่าบริการจากยอดขาย
ของผูเ้ช่า - ซุปเปอรม์า
เก็ต 

พืน้ที่เช่า: 1,604.43 ตร.ม. 
ค่าเช่า: 180 บาท/ ตร.ม./ เดือน ปรบัเพ่ิมขึน้รอ้ย
ละ 2.0 ต่อปี 
อตัราการเช่า: รอ้ยละ 100.0 

พืน้ที่เช่า: 1,604.43 ตร.ม. 
ค่าเช่า: 179.17 บาท/ ตร.ม./ เดือนในปี 2564 และ
ปรบัเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 4.0 ต่อปี ตัง้แต่ปี 2566 จน
สิน้สดุประมาณการ 
อตัราการเช่า: รอ้ยละ 95.0 

2. รายไดค้่าเช่าและ
ค่าบริการจากยอดขาย
ของผูเ้ช่า - ผูเ้ช่าอื่น 

พืน้ที่เช่า: 228.29 ตร.ม. 
ค่าเช่า: 600 บาท/ ตร.ม./ เดือน ปรบัเพ่ิมขึน้รอ้ย
ละ 2.0 ต่อปี 
อตัราการเช่า: รอ้ยละ 100.0 

พืน้ที่เช่า: 228.29 ตร.ม. 
ค่าเช่า: 871 บาท/ ตร.ม./ เดือน ในปี 2564 และ
ปรบัเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 4.0 ต่อปี ตัง้แต่ปี 2566 จน
สิน้สดุประมาณการ 
อตัราการเช่า: รอ้ยละ 95.0 

3. รายไดค้่าเช่าและ
ค่าบริการจากผูเ้ช่าทั่วไป 

พืน้ที่เช่า: 7,655.18 ตร.ม. 
ค่าเช่า: 430 บาท/ ตร.ม./ เดือน ปรบัเพ่ิมขึน้รอ้ย
ละ 4.0 ต่อปี 
อตัราการเช่า:  
- ปี 2564 - 2566 รอ้ยละ 85.0 และ 
- ปี 2567 เป็นตน้ไป รอ้ยละ 90.0 
อตัราการต่อสญัญา: รอ้ยละ 50.0 

พืน้ที่เช่า: 7,568.01 ตร.ม. 
ค่าเช่า: 367 บาท/ ตร.ม./ เดือน ในปี 2564 และ
ปรบัเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 3.0 ต่อปี ตัง้แต่ปี 2566 จน
สิน้สดุประมาณการ 
อตัราการเช่า:  
- ปี 2564 รอ้ยละ 84.18 
- ปี 2565 รอ้ยละ 86.0 
- ปี 2566 รอ้ยละ 88.0 และ 
- ปี 2567 เป็นตน้ไป รอ้ยละ 90.0 

4. รายไดพ้ืน้ที่เช่าอ่ืน - รอ้ยละ 5.0 ของรายไดค้่าเช่าและค่าบริการจาก
ยอดขาย และจากผูเ้ช่าทั่วไป 
- รายไดพ้ืน้ที่เช่างาน Event รอ้ยละ 5.0 ของ
รายไดค้่าเช่าและคา่บริการจากยอดขาย และจาก
ผูเ้ช่าทั่วไป 

- พืน้ที่เช่าส่วนกลาง ทัง้หมด 7 สญัญา อตัราค่า
เช่าและคา่บริการเฉลี่ยสญัญาละ 18,672.32 
บาท/ เดือน และปรบัเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 3.0 ต่อปี 
ตัง้แต่ปี 2566 จนสิน้สดุประมาณการ 
- พืน้ที่เช่าลานจอดรถ 160 ตร.ม. อตัราค่าเช่าและ
บริการ 172.27 บาท/ ตร.ม./ เดือน และปรบั
เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 5.0 ต่อปี ตัง้แต่ปี 2567 จนสิน้สดุ
ประมาณการ 
- พืน้ที่เช่านอกอาคาร  
  ● ค่าเช่าและบริการ 221.90 บาท/ ตร.ม./ เดือน 
และปรบัเพ่ิมรอ้ยละ 3.0 ต่อปี ตัง้แต่ปี 2566 จน
สิน้สดุประมาณการ 
  ● พืน้ที่เช่า 468 ตร.ม.  
  ● อตัราการเช่า 
     ปี 2564 - 2565 รอ้ยละ 100.0 และ 
     ปี 2566 เป็นตน้ไป รอ้ยละ 95.0 
- พืน้ที่เช่าติดตัง้สญัญาณ ทัง้หมด 2 สญัญา  
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สมมติฐำน JLL KTAC 
อตัราค่าเช่าและค่าบริการ 2,993.75 บาท/ 
สญัญา/ เดือน และปรบัเพ่ิมรอ้ยละ 3.0 ต่อปี 
ตัง้แต่ปี 2566 จนสิน้สดุประมาณการ 
ขึน้รอ้ยละ 3.0 ตัง้แต่ปี 2566 จนสิน้สดุประมาณ
การ 

5. รายไดอ่ื้นๆ - รายไดค้่าสาธารณปูโภค 17,000,000 บาท/ ปี 
ปรบัเพ่ิมรอ้ยละ 3.0 ต่อปี 
- ภาษีที่ดินและสิ่งปลกูสรา้ง 470,000 บาท/ปี 
ปรบัเพ่ิมรอ้ยละ 4.0 ต่อปี 
- รายไดอ่ื้นๆ รอ้ยละ 0.5 ของรายไดค้่าเช่าและ
ค่าบริการจากยอดขาย และจากผูเ้ช่าทั่วไป 

- รายไดค้่าสาธารณปูโภค รอ้ยละ 47.50 ของ
รายไดค้่าเช่าและบริการรวม  
- รายไดพ้ืน้ที่เช่างาน Event รอ้ยละ 5.0 ของ
รายไดค้่าเช่าและบริการรวม 
- รายไดอ่ื้นๆ รอ้ยละ 1.5 ของรายไดค้่าเช่าและ
บริการรวม 
โดยรายไดอ่ื้นๆ จะปรบัเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 3.8 ต่อปี 

ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ด ำเนินงำน 

ค่าใชจ้่ายสาธารณปูโภค 13,000,000 บาท/ ปี ปรบัเพ่ิมรอ้ยละ 3 ต่อปี รอ้ยละ 68.0 ของรายไดค้่าสาธารณปูโภค 
ค่าใชจ้่ายงานบริการจาก
บคุคลภายนอก 

- ค่าใชจ้่ายรกัษาความสะอาด 1,500,000 บาท/ปี 
- ค่าใชจ้่ายรกัษาความปลอดภยั 1,650,000 บาท/
ปี  
- ค่าใชจ้่ายในการดแูลสวน 800,000 บาท/ปี  
- ค่าใชจ้่ายเก็บขยะและดดูไขมนั 180,000 บาท/ปี 
โดยปรบัเพ่ิมรอ้ยละ 3.0 ต่อปี 

ค่าใชจ้่ายรกัษาความสะอาด ค่าใชจ้่ายรกัษาความ
ปลอดภยั และค่าใชจ้่ายในการดแูลสวน 
3,840,000 บาท/ปี โดยปรบัเพ่ิมรอ้ยละ 1.0 ต่อปี 

ค่าซ่อมบ ารุงและดแูล
รกัษาอาคาร 

1,400,000 บาท/ปี ปรบัเพ่ิมรอ้ยละ 5.0 ต่อปี รอ้ยละ 2.0 ของรายไดร้วม 

ค่าใชจ้่ายการตลาด 1,600,000 บาท/ปี ปรบัเพ่ิมรอ้ยละ 3.0 ต่อปี รอ้ยละ 1.0 ของรายไดร้วม 
ค่าใชจ้่ายด าเนินงาน
ทั่วไป 

ไดแ้ก่ ค่าใชจ้่ายอปุกรณแ์ละวสัดสุิน้เปลือง 
400,000 บาท/ปี ปรบัเพ่ิมรอ้ยละ 3.0 ต่อปี 
ค่านายหนา้ในการจดัหาผูเ้ช่า 
- ผูเ้ช่ารายใหม่ 1 เดือนของค่าเช่า 
- ผูเ้ช่าเดิมที่ต่อสญัญา 0.5 เดือนของค่าเช่า 

955,000 บาท/ ปี ปรบัเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 3.0 ต่อปี 

ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ รอ้ยละ 1.5 ของรายไดร้วม รอ้ยละ 0.5 ของรายไดร้วม 

ค่ำใช้จ่ำยคงที ่

ค่าเช่าที่ดิน 11,640,000 บาท/ ปี ปรบัเพ่ิมรอ้ยละ 3.0 ต่อปี 11,640,000 บาท/ ปี ตลอดการประมาณการ 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลกู
สรา้ง 

470,000 บาท/ ปี ปรบัเพ่ิมรอ้ยละ 4.0 ต่อปี 1,360,679 บาทในปี 2564 และปรบัเพิ่มขึน้รอ้ย
ละ 8.0 ทกุ 4 ปีตัง้แต่ปี 2565 จนสิน้สดุประมาณ
การ 

ค่าประกนัภยั 96,384 บาท/ ปี ปรบัเพ่ิมรอ้ยละ 2.0 ต่อปี 103,130 บาท/ ปี ปรบัเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 0.2 ต่อปี 
เงินส ารองปรบัปรุง
โครงการ 

รอ้ยละ 3.0 ของรายไดร้วม รอ้ยละ 2.0 ของรายไดร้วม 

ค่ำธรรมเนียม
ผู้บริหำร

อสังหำริมทรัพย ์

ค่าธรรมเนียมพืน้ฐาน รอ้ยละ 3.0 ของรายไดร้วม รอ้ยละ 3.0 ของรายไดร้วม 
ค่าธรรมเนียมพิเศษ รอ้ยละ 7.0 ของก าไรจากการด าเนิงาน รอ้ยละ 7.0 ของก าไรจากการด าเนิงานก่อนหกั

ส ารองปรบัปรุงโครงการ 

อัตรำคิดลด รอ้ยละ 9.0 รอ้ยละ 10.0 
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เอกสำรแนบ 5: ประมำณกำรทำงกำรเงนิของโครงกำร TCP 
งบก ำไรขำดทุน (หน่วย: ล้ำนบำท) 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
รายไดค้่าเช่าและคา่บริการ 27.18 41.86 43.54 45.53 46.73 48.53 50.61 51.95 54.02 56.27 57.81 

รายไดค้่าสาธารณปูโภค 13.80 21.25 22.48 23.08 23.76 25.01 25.65 26.45 27.80 28.53 29.47 

รายไดอ่ื้น 1.77 2.73 2.88 2.96 3.05 3.20 3.28 3.39 3.55 3.65 3.76 
รวมรำยได้ 42.76 65.84 68.90 71.57 73.54 76.73 79.55 81.79 85.38 88.45 91.04 
ตน้ทนุค่าเช่า 14.36 22.10 23.20 23.82 24.50 25.61 26.27 27.01 28.22 28.94 29.81 

ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน 11.23 16.98 17.24 17.69 17.85 18.12 18.61 18.79 19.09 19.63 19.84 

ค่าใชจ้่ายอ่ืน 4.34 6.74 7.13 7.40 7.65 8.07 8.35 8.64 9.12 9.42 9.75 
รวมค่ำใช้จ่ำย 29.93 45.81 47.57 48.91 50.01 51.81 53.22 54.45 56.43 57.99 59.39 
ก ำไรก่อนดอกเบีย้ ภำษี ค่ำเส่ือม และค่ำตัด
จ ำหน่ำย 

12.83 20.02 21.32 22.66 23.53 24.92 26.33 27.34 28.95 30.46 31.65 

กระแสเงินสดจำกกำรลงทุนในทรัพยสิ์นเพิ่มเติม 12.83 20.02 21.32 22.66 23.53 24.92 26.33 27.34 28.95 30.46 31.65 
 

งบก ำไรขำดทุน (หน่วย: ล้ำนบำท) 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 
  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
รายไดค้่าเช่าและคา่บริการ 60.14 62.57 64.42 66.94 69.61 71.82 74.53 77.49 80.07 83.01 43.03 

รายไดค้่าสาธารณปูโภค 30.92 31.74 32.83 34.41 35.32 36.59 38.31 39.36 40.78 42.67 21.79 

รายไดอ่ื้น 3.95 4.05 4.19 4.38 4.50 4.66 4.87 5.01 5.18 5.42 2.77 
รวมรำยได้ 95.01 98.36 101.44 105.74 109.44 113.07 117.72 121.85 126.03 131.10 67.58 
ตน้ทนุค่าเช่า 31.11 31.91 32.92 34.33 35.22 36.38 37.91 38.92 40.21 41.89 21.40 

ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน 20.17 20.76 21.01 21.36 22.01 22.30 22.69 23.62 24.37 25.24 13.20 

ค่าใชจ้่ายอ่ืน 10.28 10.61 11.00 11.58 11.94 12.40 13.03 13.49 13.91 14.67 7.50 
รวมค่ำใช้จ่ำย 61.56 63.28 64.92 67.27 69.17 71.08 73.63 76.02 78.49 81.80 42.10 
ก ำไรก่อนดอกเบีย้ ภำษี ค่ำเส่ือม และค่ำตัด
จ ำหน่ำย 

33.45 35.08 36.52 38.47 40.27 41.99 44.09 45.83 47.53 49.30 25.48 

กระแสเงินสดจำกกำรลงทุนในทรัพยสิ์นเพิ่มเติม 33.45 35.08 36.52 38.47 40.27 41.99 44.09 45.83 47.53 49.30 25.48 
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