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ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 3 
(F53-4) 

 
แบบรายงานการเพิ่มทุน 

ทรัสตเ์พื่อการลงทนุในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์เอไอเอ็ม อนิดัสเทรียล โกรท 
วันที ่15 มกราคม 2564 

 
 บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากัด (“บริษัทฯ” หรือ “ผู้จัดการกองทรัสต์”) ในฐานะผู้จัดการกองทรสัต์
ของทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท (“กองทรัสต”์ 
หรือ “กองทรัสต ์AIMIRT”) ขอรายงานเก่ียวกับความประสงคใ์นการเพิ่มทุนและการจดัสรรหน่วยทรสัตท์ี่ออกและเสนอ
ขายเพิ่มเติมของกองทรสัต ์AIMIRT ดงันี ้
 
1. รายละเอยีดเกี่ยวกับการเพิ่มทุน 
 

บริษัทฯ มีความประสงคจ์ะเพิ่มทุนของกองทรสัต์ AIMIRT โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตจ์ านวนไม่เกิน 
235,000,000 หน่วย (สองรอ้ยสามสิบหา้ลา้นหน่วย) เมื่อรวมกบัหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์AIMIRT ในปัจจุบนั
จ านวน 426,250,000 หน่วย (ส่ีรอ้ยยี่ สิบหกล้านสองแสนห้าหมื่นหน่วย) จะท าให้กองทรัสต์ AIMIRT มี
หน่วยทรสัตท์ัง้สิน้ไม่เกิน 661,250,000 หน่วย (หกรอ้ยหกสิบเอ็ดลา้นสองแสนหา้หมื่นหน่วย) ส าหรบัการลงทุน
ในทรพัยสิ์นที่จะลงทนุเพิ่มเติม ในโครงการทิพย ์5 โครงการทิพย ์8 โครงการเอ็มเอส แวรเ์ฮา้ส ์และโครงการไทย
แทฟฟิตา้ และนอกจากเงินท่ีไดร้บัจากการเพิม่ทนุของกองทรสัต ์AIMIRT โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์
ดังกล่าว กองทรัสต์ AIMIRT อาจด าเนินการกู้ยืมเงิน เพิ่มเติมในวงเงินกู้ ระยะยาวจ านวนรวมไม่ เกิน 
600,000,000 บาท (หกรอ้ยลา้นบาท) เพื่อใชใ้นการลงทุนในทรัพยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมและค่าใชจ้่ายอื่นใดที่
เก่ียวขอ้ง เพื่อใหก้องทรสัต ์AIMIRT สามารถเขา้ลงทุนในทรพัยสิ์นที่จะลงทนุเพิ่มเติมทัง้ 3 โครงการ ในราคารวม
ไม่เกิน 2,350,000,000 บาท (สองพนัสามรอ้ยหา้สิบลา้นบาท) ซึ่งประกอบไปดว้ยค่าเช่า ราคาซือ้ขายที่ดินและ
ส่ิงปลกูสรา้ง รวมถึงทรพัยสิ์นอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง (รวมภาษีอากร ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ 
รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง) 
 

2. การจัดสรรหน่วยทรัสตท์ีอ่อกและเสนอขายเพิ่มเติม  
 

บริษัทฯ คาดว่าจะจดัสรรหน่วยทรสัตท์ี่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมจ านวนไม่เกิน 235,000,000 หน่วย (สองรอ้ย
สามสิบหา้ลา้นหน่วย) ส าหรบัราคาหน่วยทรสัตท์ี่จะเสนอขายในครัง้นีจ้ะก าหนดโดยอา้งอิงจากราคาประเมิน
ของทรพัยสิ์นท่ีจดัท าโดยผูป้ระเมินมลูค่าทรพัยสิ์นอิสระท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ตลอดจนการพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ที่มีความเก่ียวขอ้ง 
ไดแ้ก่ (1) ภาวะตลาดเงินตลาดทุนในช่วงที่มีการเสนอขายหน่วยทรสัต ์(2) อตัราผลตอบแทนในระดบัท่ีเหมาะสม
ที่นกัลงทุนจะไดร้บั (3) ศกัยภาพในเชิงพาณิชยข์องทรพัยสิ์น (4) อตัราดอกเบีย้ทั้งในประเทศและในตลาดโลก 
(5) อัตราผลตอบแทนที่จะได้จากการลงทุนในหลักทรัพยป์ระเภทตราสารทุน ตราสารหนี ้รวมถึงการลงทุน
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ทางเลือกอื่นๆ และ (6) ผลการส ารวจความต้องการของนักลงทุนสถาบัน (Bookbuilding) (ถ้ามี) โดยมี
รายละเอียดเพิ่มเติมดงัต่อไปนี ้
 
2.1 รายละเอียดการจดัสรรหน่วยทรสัต ์

 
บริษัทฯ คาดว่าจะจดัสรรหน่วยทรสัตท์ี่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมจ านวนไม่เกิน 235,000,000 หน่วย (สองรอ้ย
สามสิบหา้ลา้นหน่วย)  โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ซึ่งมีรายละเอียด ดงันี ้
 
ส่วนที่ 1 จดัสรรหน่วยทรสัตท์ี่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นี ้ไม่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของหน่วยทรสัตท์ี่จะออก
และเสนอขายในการเพิ่มทนุครัง้นี ้เพื่อเสนอขายใหก้บัผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดมิที่มีรายชื่อปรากฏในสมดุทะเบียนผูถื้อ
หน่วยทรสัตต์ามสดัส่วนการถือหน่วยทรสัต  ์(Rights Offering) หรือเสนอขายแก่ผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมที่มีรายชื่อ
ปรากฏในสมดุทะเบียนผูถื้อหน่วยทรสัตต์ามสดัส่วนการถือหน่วยทรสัตโ์ดยไม่จดัสรรใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตท์ี่จะท า
ให้กองทรสัตม์ีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering) โดยผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมอาจ
แสดงความจ านงที่จะซือ้หน่วยทรสัตท์ี่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นีต้ามสิทธิที่ไดร้บัจดัสรร หรือเกินกว่าสิทธิที่ไดร้บั
จดัสรร หรือนอ้ยกว่าสิทธิที่ไดร้บัการจดัสรร หรือสละสิทธิจองซือ้หน่วยทรสัตท์ี่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นีก้็ได ้ 
  
ทั้งนี ้ภายหลังจากการจัดสรรหน่วยทรสัตใ์นส่วนที่ 1 นีใ้หแ้ก่ผู้ถือหน่วยทรสัตเ์ดิมตามสิทธิที่ไดร้บัจัดสรรแลว้ 
บริษัทฯ จะจัดสรรหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมที่เหลือใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมที่แสดงความจ านงที่จะซือ้หน่วยทรสัต์
เกินกว่าสิทธิที่ไดร้บัจดัสรรตามที่เห็นสมควร พรอ้มกบัหรอืภายหลงัจากการจดัสรรส่วนท่ี 2 แลว้หรือไม่ก็ได ้ 
 
ในกรณีการจดัสรรสิทธิตามอตัราส่วนที่ก าหนดท าใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมที่มีสิทธิจองซือ้หน่วยทรสัตไ์ดร้บัสิทธิ
จองซือ้หน่วยทรสัตท์ี่ เสนอขายเพิ่มเติมเป็นจ านวนที่มีเศษหน่วยทรสัตท์ี่ไม่สามารถจัดสรรให้เป็นจ านวนเต็ม
หน่วยไดใ้หปั้ดเศษลงเป็นจ านวนเต็มหน่วยที่ใกลเ้คียงที่สดุ 
 
ส่วนที่ 2 จัดสรรหน่วยทรสัต์ส่วนที่เหลือจากการเสนอขายในส่วนที่ 1 ให้แก่ (1) บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) ซึ่งรวมถึงผูล้งทุนสถาบัน ซึ่งไม่ใช่ผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต์ AIMIRT และไม่ใช่บุคคลที่เก่ียว
โยงกันกับบริษัทเจา้ของทรพัยสิ์นตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี่เก่ียวขอ้ง 
และ/หรอื (2) ใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ตามที่เห็นสมควร ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุน ที่ ทธ. 27/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจดัจ าหน่ายหลักทรพัย ์และประกาศอื่นใดที่
เก่ียวขอ้ง 

 
โดยบรษิัทฯ สงวนสิทธิที่จะจดัสรรหน่วยทรสัตท์ี่เหลือจากการจดัสรรหน่วยทรสัตใ์หแ้ก่ผูจ้องซือ้ที่มีสิทธิจองซือ้ใน
ส่วนที่ 1 ที่แสดงความจ านงที่จะซือ้หน่วยทรสัตเ์กินกว่าสิทธิที่ได้รบัจัดสรรตามที่ เห็นสมควร พรอ้มกับหรือ
ภายหลงัจากการจดัสรรส่วนท่ี 2 แลว้หรือไม่ก็ได ้ 
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ตารางดังต่อไปนี ้เป็นข้อมูลโดยสรุปของการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมของกองทรัสต ์
AIMIRT ในครัง้นี ้

จัดสรรให้แก่ 
จ านวน

หน่วยทรัสต ์
อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหน่วย) 

วัน เวลา จองซือ้ 
และช าระเงนิค่า
หน่วยทรัสต ์

หมายเหตุ 

ส่วนที่ 1  จัดสรรเพื่อเสนอ
ขายใหก้ับผูถื้อหน่วยทรสัต์
เดิมที่มีรายชื่อปรากฏใน
ส มุ ด ท ะ เ บี ย น ผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ตามสัดส่วน
ก า ร ถื อ ห น่ ว ย ท รั ส ต ์

( Rights Offering) ห รื อ
เ ส น อ ข า ย แ ก่ ผู้ ถื อ
หน่วยทรสัตเ์ดิมที่มีรายชื่อ
ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้
ถื อ ห น่ ว ย ท รัส ต์ ต า ม
สั ด ส่ ว น ก า ร ถื อ
หน่วยทรสัตโ์ดยไม่จดัสรร
ให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่จะ
ท าให้กองทรัสต์มีหน้าที่
ตามกฎหมายต่างประเทศ 
( Preferential Public 
Offering) 

ไม่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 
50 ของ

หน่วยทรสัตท์ี่จะ
ออกและเสนอ

ขาย(2) 

ก าหนดใน
ภายหลงั(3) 

ก าหนดใน
ภายหลงั(2) 

ก าหนดภายหลงั และ
หลงัจากที่ไดร้บั

อนมุตัิจากส านกังาน
คณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์

(1), (2), (4), (5) และ
ตอ้งไดร้บัมติเห็นชอบ
จากที่ประชมุผูถื้อ
หน่วยทรสัตใ์หม้ีการ
เพิม่ทนุของกองทรสัต ์

AIMIRT 

ส่วนที่ 2  จัดสรรเพื่อเสนอ
ขายให้แก่  (1) บุ คคลใน
ว ง จ า กั ด  ( Private 
Placement) ซึ่ ง รวมถึ งผู้
ลงทุนสถาบัน ซึ่งไม่ใช่ผูถื้อ
หน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์
AIMIRT และไม่ใช่บุคคลที่
เก่ี ยวโย งกั นกั บบริษั ท
เจ้ าของทรัพย์ สิ นตาม
ประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยท์ี่เก่ียวขอ้ง และ/
หรือ (2) ประชาชนทั่ วไป 
(Public Offering) 

หน่วยทรสัตส่์วน
ที่เหลือจากการ
เสนอขายตาม
ส่วนที่ 1 

- ก าหนดใน
ภายหลงั(2) 

ก าหนดภายหลงั และ
หลงัจากที่ไดร้บั

อนมุตัิจากส านกังาน
คณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์

 (2), (4), (5) และตอ้ง
ไดร้บัมติเห็นชอบจากที่

ประชมุผูถื้อ
หน่วยทรสัตใ์หม้ีการ
เพิ่มทนุของกองทรสัต ์

AIMIRT 
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หมายเหต ุ
 
 (1) วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิในการจองซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่มเติม (Record Date) จะ

ก าหนดในภายหลงัเมื่อไดร้บัการอนมุตัิจากผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์AIMIRT ใหม้ีการเพิ่มทนุ  
 

 (2) ส าหรับจ านวนหน่วยทรสัตท์ี่จะออกและเสนอขายและราคาหน่วยทรสัต์ที่จะเสนอขายในครัง้นี ้จะ
ก าหนดโดยอ้างอิงจากราคาประเมินของทรพัยสิ์นที่จัดท าโดยผูป้ระเมินมูลค่าทรพัยสิ์นอิสระที่ไดร้บั
ความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ตลอดจนการพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีความเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่  
(1) ภาวะตลาดเงินตลาดทุนในช่วงที่มีการเสนอขายหน่วยทรสัต ์(2) อัตราผลตอบแทนในระดับที่
เหมาะสมที่นกัลงทนุจะไดร้บั (3) ศกัยภาพในเชิงพาณิชยข์องทรพัยสิ์น (4) อตัราดอกเบีย้ทัง้ในประเทศ
และในตลาดโลก (5) อตัราผลตอบแทนที่จะไดจ้ากการลงทนุในหลกัทรพัยป์ระเภทตราสารทนุ ตราสาร
หนี ้ รวมถึงการลงทุนทางเลือกอื่น ๆ และ (6) ผลการส ารวจความต้องการของนักลงทุนสถาบัน 
(Bookbuilding) (ถา้มี) 

 

 (3) อัตราส่วนการเสนอขายจะค านวณจากจ านวนหน่วยทรสัต์ก่อนการเพิ่มทุนในครัง้นีข้องกองทรสัต ์
AIMIRT หารดว้ยจ านวนหน่วยทรสัตท์ี่จะมีการออกและเสนอขายในส่วนที่ 1 ในราคาต่อหน่วยตามที่
บรษิัทฯ จะไดก้ าหนดตามวิธีการท่ีระบตุ่อไป  

 

(4) ภายหลงัจากการจดัสรรหน่วยทรสัตใ์นส่วนที่ 1 นีใ้หแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมตามสทิธิที่ไดร้บัจดัสรรแลว้ 
บริษัทฯ จะจัดสรรหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมที่เหลือให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัตเ์ดิมที่แสดงความจ านงที่จะซือ้
หน่วยทรสัตเ์กินกว่าสิทธิที่ไดร้บัจดัสรรตามที่เห็นสมควร พรอ้มกบัหรือหลงัจากการจดัสรรหน่วยทรสัต์
ส่วนท่ี 2 หรือไม่ก็ได ้ 

 

(5) ใหบ้ริษัทฯ เป็นผูม้ีอ  านาจในการด าเนินการดงัต่อไปนี ้1) พิจารณาก าหนดรายละเอียดอื่น ๆ เก่ียวกับ
การเสนอขายและจดัสรรหน่วยทรสัต ์ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงจ านวนหน่วยทรสัตท์ี่จะออกและเสนอ
ขาย โครงสรา้งการเสนอขายสดุทา้ย ระยะเวลาการจองซือ้ วิธีการจดัสรรหน่วยทรสัต ์วิธีการเสนอขาย 
อตัราส่วนการใชสิ้ทธิจองซือ้ สัดส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย เงื่อนไขและวิธีการจองซือ้ รวมถึง
เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกับการเสนอขาย และการจดัสรรหน่วยทรสัตท์ี่จะออกและเสนอ
ขายเพิ่มเติมใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดมิของกองทรสัต ์และวิธีการจดัสรรกรณีที่ผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมจอง
ซือ้หน่วยทรสัตเ์กินกว่าสิทธิที่ไดร้บัการจดัสรร รวมทั้งการเสนอขายและจัดสรรหน่วยทรสัตใ์นส่วนที่
เหลือจากการเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปใหแ้ก่นกัลงทุนอื่น ตลอดจนมีสิทธิใชด้ลุพินิจในการพิจารณา
ปฏิเสธไม่เสนอขายหรือไม่จดัสรรหน่วยทรสัตท์ี่เพิ่มใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตห์รือผูล้งทุนรายใด หรือผูถื้อ
หน่วยทรสัตส์ญัชาติอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุ่ น หรือสญัชาติอื่นใดที่มิใช่สัญชาติไทย หากเป็นผลใหก้าร
เสนอขายหรือการจดัสรรหนว่ยทรสัตท์ี่เพิ่มดงักล่าวเป็นการกระท าอนัขดัต่อกฎเกณฑร์ะเบียบขอ้บงัคบั
เก่ียวกบัการเสนอขายและการจดัสรรหน่วยทรสัต ์ทัง้ของประเทศไทยหรือของประเทศของสญัชาติของ
ผูถื้อหน่วยทรสัตน์ั้นๆ หรือก่อให้เกิดภาระและค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเกินสมควร 2) พิจารณา
ก าหนดวนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัต์ที่มีสิทธิในการจองซือ้หน่วยทรสัต ์(Record Date) โดยให้
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แจ้งวันก าหนดการดังกล่าวและรายละเอียดต่าง ๆ ที่ เก่ียวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้ผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ทราบต่อไป 3) เจรจา ตกลง จัดท า ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ แก้ไขเป ล่ียนแปลง ใน
เอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนัต่างๆ และหลกัฐานที่จ าเป็นที่เก่ียวขอ้งกับการจดัสรรหน่วยทรสัต์
ที่จะมีการออกและเสนอขาย ซึ่งรวมถึงเอกสาร และ/หรือ สัญญาต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดสรร
หน่วยทรสัตเ์พิ่มเติม การแต่งตัง้ที่ปรกึษาทางการเงิน ผูจ้ดัจ าหน่ายหลักทรพัย ์และตวัแทนรบัจองซือ้
หลักทรัพย ์รวมทั้งด าเนินการเจรจา ติดต่อ และ/หรือ ยื่นค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผันต่าง ๆ และ
หลกัฐานท่ีจ าเป็นท่ีเก่ียวขอ้งต่อส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ 
หรือองคก์รของรฐั หรือบุคคลใด ๆ เพื่อการดงักล่าว และการน าหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมเขา้จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัย ์เป็นตน้ และ 4) ด าเนนิการอื่นใดอนัจ าเป็นหรือท่ีเก่ียวเนื่องกบัการดงักล่าวขา้งตน้ทุก
ประการ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรือ ถอดถอนผูร้บัมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการดังกล่าวขา้งตน้
เพื่อใหก้ารด าเนินการดงักล่าวประสบผลส าเร็จ และใหท้รสัตีเป็นผูม้ีอ  านาจในการด าเนินการจดัท า ลง
นาม และ/หรือ แก้ไขเปล่ียนแปลงในเอกสาร และ/หรือ สัญญาต่าง ๆ ที่ เก่ียวข้องกับการจัดสรร
หน่วยทรัสตเ์พิ่มเติม รวมถึงการแต่งตั้งและ/หรือ ถอดถอนผู้รบัมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการ
ดงักล่าว 

 
ทัง้นี ้ใหถื้อเอาขอ้มูลที่ปรากฏในแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหน่วยทรสัต ์และหนงัสือชีช้วนเสนอขาย
หน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมในการเพิ่มทุนครัง้ที่ 2 ของกองทรัสต ์AIMIRT เป็นจ านวนหน่วยทรัสตท์ี่จะจัดสรร และ
วิธีการจดัสรรใหผู้ล้งทนุแต่ละประเภท  
 
อย่างไรก็ดี การจดัสรรหน่วยทรสัตด์งักล่าวขา้งตน้ จะไม่ท าใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตร์ายใด หรือกลุ่มบคุคลใดเป็นผู้ถือ
หน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์AIMIRT เกินกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วยทรสัตท์ี่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ
กองทรสัต ์AIMIRT 
 
ทัง้นี ้บริษัทฯ จะด าเนินการยื่นค าขอต่อตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อขอใหพ้ิจารณารบัหน่วยทรสัตท์ี่
ออกและเสนอขายเพิ่มเติมของกองทรสัต ์AIMIRT เป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนภายใน 45 วัน นับแต่วันปิดการ
เสนอขายหน่วยทรสัต ์

 
2.2 การด าเนินการของบรษิัทฯ กรณีที่มีเศษของหน่วยทรสัต ์
 
ในกรณีการจดัสรรสิทธิตามอตัราส่วนที่ก าหนดท าใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมรายใดไดร้บัสิทธิจองซือ้หน่วยทรสัตท์ี่
เสนอขายเพิ่มเติมเป็นจ านวนที่มีเศษหน่วยทรสัตท์ี่ไม่สามารถจัดสรรใหเ้ป็นจ านวนเต็มหน่วยได ้ใหปั้ดเศษลง
เป็นจ านวนเต็มหน่วยที่ใกลเ้คียงที่สดุ 
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3.  ก าหนดวันประชุมผู้ถือหน่วยทรัสตเ์พื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนของกองทรัสตแ์ละจัดสรรหน่วยทรัสตท์ี่
ออกและเสนอขายเพิ่มเติม 

 
(1) ก าหนดวันประชุมวิสามัญผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์AIMIRT ครัง้ที่ 1/2564 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ ์

2564 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งแมนดารนิ เอ ชัน้ 1 โรงแรมแมนดารนิ โฮเต็ล เลขที่ 662 ถนนพระรามส่ี แขวง
มหาพฤฒาราม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 และเนื่องจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ประชุมของคณะกรรมการของผู้จัดการ
กองทรัสต์ได้มอบอ านาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
มอบหมาย เป็นผู้มีอ  านาจแก้ไขวัน เวลา และสถานที่ ส าหรบัการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรสัตข์อง
กองทรสัต ์AIMIRT ครัง้ที่ 1/2564 รวมทัง้พิจารณาสถานท่ีจดัประชมุเพื่อใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตเ์ขา้รว่มประชมุ
ดว้ยตนเอง ซึ่งจะด าเนินการจดัใหม้ีมาตรการท่ีเหมาะสม เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานดา้นสาธารณสขุของ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุ หรือหลกัเกณฑอ์ื่นใดที่ภาครฐัก าหนดในการป้องกันความเส่ียงและ
เพื่อความปลอดภัยของผูเ้ขา้ร่วมประชุม หรือพิจารณาจดัประชุมวิสามัญผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์
AIMIRT ครัง้ที่ 1/2564 ดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยค านึงถึงความเหมาะสมของผูถื้อหน่วยทรสัต์ 
มาตรการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยของการด าเนินการผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์และการปฏิบัติใหเ้ป็นไป
ตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับธุรกรรมหรือการด าเนินการทางอิเล็กทรอนิกสด์ว้ย หรือด าเนินการขอมติผูถื้อ
หน่วยทรสัตด์ว้ยวิธีอื่นใด ภายใตก้รอบท่ีกฎหมายและหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งก าหนด ไดต้ามที่เห็นสมควร  
 

(2) ก าหนดวนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีสิทธิในการเขา้ประชมุวิสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์
AIMIRT ครัง้ที่ 1/2564 (Record Date) ในวนัท่ี 29 มกราคม 2564 

 
4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมต่อหน่วยงานราชการที่

เกี่ยวข้องและเงือ่นไขการขออนุญาต 
 
 ภายหลงัที่ไดร้บัการอนมุตัิจากผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์AIMIRT ในการเพิ่มเงนิทนุเพื่อลงทนุในทรพัยสิ์นที่

จะลงทนุเพิ่มเติม บรษิัทฯ จะด าเนินการขอความเห็นชอบการเพิ่มทนุของกองทรสัตต์่อส านกังาน ก.ล.ต.ต่อไป 
 
5. วัตถุประสงคข์องการเพิ่มทนุ และการใช้เงนิทุนในสว่นทีเ่พิม่เติม  
 

เพื่อน าไปใชใ้นส าหรบัการลงทุนในทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมในโครงการทิพย ์5 โครงการทิพย ์8 โครงการเอ็ม
เอส แวรเ์ฮ้าส์ และโครงการไทยแทฟฟิต้า เพื่อเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้และส่งผลตอบแทนให้กับผู้ถือ
หน่วยทรสัตม์ากขึน้ 
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รายละเอียดทรัพยส์นิทีจ่ะ
ลงทนุเพิ่มเติม 

(1) โครงการทิพย ์5 และโครงการทิพย ์8 ตั้งอยู่ที่ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ  

กรรมสิทธ์ิในท่ีดินจ านวน 13 โฉนด โดยมีเนือ้ที่ดินรวมประมาณ 35 ไร่ 1 งาน 23.5 
ตารางวา  (โครงการทิพย์ 5 ตั้งอยู่บนโฉนดที่ดินเลขที่  3670, 7090, 105539, 
105540, 122744, 122745, 123002, 123003, 129233, 129342, 131267 และ 
131268 รวม 12 โฉนด มีเนือ้ที่ดินรวมประมาณ 27 ไร่ 3 งาน 50.6 ตารางวาและ
โครงการทิพย์ 8 ตั้งอยู่บนโฉนดที่ดินเลขที่  140202 รวม 1 โฉนด มี เนื ้อที่ ดิน
ประมาณ 7 ไร่ 1 งาน 72.9 ตารางวา) และกรรมสิทธ์ิในอาคารคลังสินค้าและ
ส านักงาน จ านวน 7 หลัง (8 ยูนิต) (โครงการทิพย ์5 จ านวน 6 หลงั (7 ยูนิต) และ
โครงการทิพย์ 8 จ านวน 1 หลัง (1 ยูนิต)) โดยมีพื ้นที่ เช่าอาคารรวมประมาณ 
35,773.7 ตารางเมตร (โครงการทิพย ์5 พืน้ที่เช่าอาคารรวมประมาณ 27,775.0 
ตารางเมตร และโครงการทิพย์ 8 พืน้ที่ เช่าอาคารรวมประมาณ 7,998.7 ตาราง
เมตร) รวมถึงทรพัยสิ์นที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งปัจจุบนั นายพิบูลยศ์กัดิ์ ไกรศกัดาวฒัน ์นาย
พรสิน ไกรศักดาวฒัน ์นายพรเทพ ไกรศักดาวัฒน์ นายฐานวัฒน์ ไกรศักดาวฒัน ์
และนางสมศรี ไกรศักดาวัฒน์ (รวมกันหรือแยกกันเรียกว่า “เจ้าของที่ดิน”) เป็น
เจ้าของกรรมสิทธ์ิในที่ดิน และมีบริษัท ทิพยโ์ฮลดิง้ จ ากัด (“TIP”) เป็นเจ้าของ
กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินคา้และส านกังาน 

(2) โครงการเอ็มเอส แวร์เฮ้าส์ ตั้งอยู่ที่ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง 
จังหวัดสมุทรปราการ 

กรรมสิทธ์ิในท่ีดินจ านวน 1 โฉนด (โฉนดเลขที่ 551231) เนือ้ที่ดินตามโฉนดรวม 53 
ไร ่39.0 ตารางวา และกรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินคา้และส านกังาน จ านวน 3 หลงั 
(4 ยนูิต) โดยมีพืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 43,481.0 ตารางเมตร รวมถึงทรพัยสิ์น
อื่นที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งปัจจุบัน บริษัท ทู ไทเกอร ์พร็อพ จ ากัด เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิใน
ที่ดินและอาคารคลงัสินคา้และส านกังาน 

(3) โครงการไทยแทฟฟิต้า ตั้งอยู่ที่ต าบลห้วยโป่ง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง 

สิทธิการแบ่งเช่าในที่ดินรวม 8 โฉนด (โฉนดเลขที่  2883, 2896, 2906, 29145, 
29146, 34252, 34256, 57091) โดยมีเนือ้ที่ดินที่เช่าประมาณ 45 ไร่ 2 งาน 66.8 

 
1  ท่ีดินท่ีกองทรัสตจ์ะลงทุนตกอยู่ในบังคับภาระจ ายอม (บางส่วน) เรื่อง ทางเดิน ทางรถยนต ์ของท่ีดินโฉนดเลขท่ี 77980 ต าบลบางเสาธง อ าเภอ 
บางเสาธง จังหวดัสมุทรปราการ (“ท่ีดินโฉนดเลขท่ี 77980”) ซึ่งเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัท สยามคอนเทนเนอร ์ทรานสปอรต์ แอนด ์เทอรม์ินอล จ ากัด 
โดยไม่มีก าหนดเวลาและไม่มีค่าตอบแทน ตามบนัทึกถอ้ยค า (ขอ้ตกลงเรื่องภาระจ ายอม) ฉบบัลงวนัท่ี 28 เมษายน 2538 ทัง้นี ้เน่ืองจากท่ีดินโฉนดเลขท่ี 
77980 เป็นท่ีดินท่ีอยู่แปลงดา้นในและจ าเป็นตอ้งใชบ้างส่วนของท่ีดินท่ีกองทรสัตจ์ะลงทนุเพื่อเป็นทางเขา้ออกไปสู่ถนนสาธารณะ 
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ตารางวา และสิทธิการเช่าในอาคารคลงัสินคา้และส านกังาน จ านวน 5 หลงั2 (5 ยู
นิต) โดยมีพืน้ที่เช่าอาคารรวมประมาณ 42,493.0 ตารางเมตร รวมถึงทรพัยสิ์นที่
เก่ียวขอ้ง มีก าหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีกองทรสัต ์AIMIRT ลงทุน
เพิ่มเติม ซึ่งปัจจุบัน บรษิัท ไทยแทฟฟิตา้ จ ากัด เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิในที่ดินและ
อาคารคลงัสินคา้และส านกังาน  

 
ทั้งนี ้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน จ านวน 2 ราย ได้แก่  บริษัท ซิมส์ พร็อพเพอร์ตี ้ 
คอนซลัแทนท ์จ ากดั และบรษิัท แกรนด ์แอสเซท แอดไวเซอรี่ จ ากดั (รวมเรียกว่า “ผู้ประเมินมูลค่าทรัพยส์ิน”) 
ซึ่งเป็นผูป้ระเมินมูลค่าทรพัยสิ์นที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. เพื่อประเมินมูลค่าทรพัยสิ์นที่จะ
ลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นีแ้ต่ละแห่ง โดยกองทรสัต ์AIMIRT จะลงทุนในทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมทัง้ 3 โครงการ
ข้างต้นในราคารวมไม่เกิน 2,350,000,000 บาท (สองพันสามรอ้ยหา้สิบล้านบาท) (ช าระในวันที่กองทรัสต ์
AIMIRT ลงทุนในทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติม) ซึ่งประกอบไปดว้ยค่าเช่า ราคาซือ้ขายที่ดินและส่ิงปลูกสรา้ง 
รวมถึงทรพัยสิ์นอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง (รวมภาษีอากร ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจน
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง) (ใหถื้อเอารายละเอียดทรพัยสิ์นที่ปรากฏในแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรสัต์ และหนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วยทรสัต์เพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครัง้ที่ 2 ของ
กองทรสัต ์AIMIRT เป็นทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัต ์AIMIRT จะลงทนุเพิ่มเติม)  

 
6.  ประโยชนท์ีก่องทรัสตจ์ะพงึไดรั้บจากการเพิม่ทนุ และการจัดสรรหน่วยทรัสตท์ีอ่อกและเสนอขาย  
 
 เพื่อใหก้องทรสัต ์AIMIRT มีทรพัยสิ์นเพิ่มขึน้อันจะส่งผลใหม้ีการกระจายความเส่ียงในการลงทุน นอกจากนี ้

การเขา้ลงทุนในทรพัยสิ์นดังกล่าวยังส่งผลใหก้องทรสัต์ AIMIRT มีโอกาสในการไดม้ีส่วนรบัผลประโยชนส่์วน
เพิ่มในทรัพย์สินใหม่ที่ลงทุน ทั้งนี ้ การที่กองทรัสต์ AIMIRT มีจ านวนหน่วยทรัสต์เพิ่มมากขึน้อาจจะท าให้
หน่วยทรสัตม์ีสภาพคล่องมากขึน้ส าหรบัการซือ้ขายหน่วยทรสัตใ์นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

 
7.  ประโยชนท์ี่ผู้ถือหน่วยทรัสตจ์ะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน และการจัดสรรหน่วยทรัสตท์ี่ออกและเสนอ

ขาย 
 
 กองทรสัต ์AIMIRT จะมีขนาดใหญ่ขึน้ซึ่งเป็นท่ีน่าสนใจต่อนกัลงทนุ โดยบรษิัทฯ คาดว่าอาจส่งเสรมิใหเ้กิดสภาพ

คล่องในตลาดรอง อีกทั้งกองทรสัต ์AIMIRT จะสามารถกระจายความเส่ียงของการจัดหาผลประโยชน์จาก
อสงัหารมิทรพัยไ์ดเ้พิ่มขึน้จากอสงัหารมิทรพัยท์ี่กองทรสัต ์AIMIRT จดัหาผลประโยชนอ์ยู่ในปัจจบุนั 

 

 
2  ปัจจบุนั อาคาร W5 และ W9 ในโครงการไทยแทฟฟิตา้ยังอยู่ระหว่างการก่อสรา้ง ซึ่งคาดว่าจะก่อสรา้งแลว้เสร็จก่อนวันท่ีกองทรสัตค์าดว่าจะเขา้ลงทุน
เพิ่มเติม 
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8.  รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหน่วยทรัสต ์เพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติ
การเพิ่มทุน/จัดสรรหน่วยทรัสตท์ีอ่อกและเสนอขายเพิ่มเติม 

 
- ไม่มี – 
 

9.  ตารางระยะเวลาการด าเนินการเพิ่มทุน และจดัสรรหน่วยทรัสตท์ีอ่อกและเสนอขายเพิ่มเติม 
 
 9.1  ก าหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิในการเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสตข์องกองทรัสต ์

AIMIRT ครัง้ที่ 1/2564 ในวนัท่ี 29 มกราคม 2564 ซึ่งเป็นวนัใหสิ้ทธิผูถื้อหน่วยทรสัต ์(Record Date)  
 
 9.2 ก าหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT ครั้งที่  1/2564 ในวันที่  23 

กมุภาพนัธ ์2564 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งแมนดารนิ เอ ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน โฮเต็ล เลขที่ 662 ถนน
พระรามส่ี แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 เพื่อมีมติเก่ียวกับการเพิ่มทนุของ
กองทรสัต ์AIMIRT การจดัสรรหน่วยทรสัตท์ี่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม และเรื่องอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง และ
เนื่องจากความไม่แน่นอนของสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-
19) ที่ประชุมของคณะกรรมการของผู้จัดการกองทรสัตไ์ด้มอบอ านาจใหป้ระธานเจ้าหนา้ที่บริหาร 
และ/หรือ บุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอ  านาจแก้ไขวัน เวลา และสถานที่ 
ส าหรบัการประชุมวิสามัญผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์AIMIRT ครัง้ที่ 1/2564 รวมทั้งพิจารณา
สถานท่ีจดัประชุมเพื่อใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตเ์ขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง ซึ่งจะด าเนนิการจดัใหม้ีมาตรการ
ที่เหมาะสม เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานดา้นสาธารณสุขของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
หรือหลักเกณฑอ์ื่นใดที่ภาครฐัก าหนดในการป้องกันความเส่ียงและเพื่อความปลอดภยัของผูเ้ขา้ร่วม
ประชุม หรือพิจารณาจดัประชุมวิสามัญผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์AIMIRT ครัง้ที่ 1/2564 ดว้ย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์โดยค านึงถึงความเหมาะสมของผูถื้อหน่วยทรสัต ์มาตรการรกัษาความมั่นคง
ปลอดภัยของการด าเนินการผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์และการปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง
กบัธุรกรรมหรือการด าเนินการทางอิเล็กทรอนิกสด์ว้ย หรือด าเนินการขอมติผูถื้อหน่วยทรสัตด์ว้ยวิธีอื่น
ใด ภายใตก้รอบท่ีกฎหมายและหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งก าหนด ไดต้ามที่เห็นสมควร  
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บรษิัทฯ ขอรบัรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูตอ้งและครบถว้นทกุประการ 
 

                                ขอแสดงความนบัถือ 
                                       ทรัสต์เพื่ อการลงทุน ในอสั งหาริมทรัพย์และสิท ธิการเช่ า อสังหาริมทรัพย ์ 

                                                                                           เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท 
                                                               โดย บรษิัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 
 
 
 
 
 (นายอมร จฬุาลกัษณานกุลู) 

 ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร และกรรมการ 


