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สิง่ที่สง่มาด้วย 2 
 

สารสนเทศเกี่ยวกับทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม 
 

 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า  เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท  (“กองทรัสต์” หรือ 

“กองทรัสต์ AIMIRT”) มีความประสงค์จะระดมทุนเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม โดยการเพิ่มทุนกองทรัสต์ 

AIMIRT ครัง้ที่ 1 และกู้ ยืมเงินเพื่อการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทรัสต์ AIMIRT จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นี ้โดยทรัพย์สินที่

กองทรัสต์ AIMIRT คาดวา่จะลงทนุเพิ่มเติมประกอบไปด้วย 

 
1. โครงการ SCC ตั ้งอยู่ ที่  ต าบลปากคลองบางปลากด (ต าบลบางปลากด ) อ าเภอเมือง

สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 
 

ประกอบไปด้วยทรัพย์สนิ 2 ประเภท ดงันี ้
 

1.1. ทรัพย์สนิประเภทถงัเก็บสารเคมีเหลว อาคารคลงัสนิค้า 
 

สทิธิการเช่าที่ดิน1 6 โฉนด (โฉนดที่ดินเลขที่ 10036, 10037, 12381, 12726, 15311, 15870) และ 

8 ตราจอง (ตราจองเลขที่ 432, 433, 434, 435, 436, 437, 443, 614) โดยมีเนือ้ที่เช่ารวมประมาณ 21 ไร่ 3 งาน 62 

ตารางวา และสทิธิการเช่าถงัเก็บสารเคมีเหลว จ านวน 61 ถงั โดยมีความจถุงัรวมประมาณ 85,380,000 ลิตร และอาคาร

คลงัสินค้าจ านวน 3 หลงั (3 ยนูิต) โดยมีพืน้ท่ีอาคารคลงัสินค้ารวมประมาณ 16,726 ตารางเมตร มีก าหนดระยะเวลาการ

เช่า 30 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีกองทรัสต์ AIMIRT ลงทนุเพิ่มเติม รวมถึงทรัพย์สนิอื่นๆ อนัเป็นสว่นควบของที่ดินและสิ่งปลกูสร้าง

ดงักลา่ว ซึง่ปัจจบุนั บริษัท สยามเฆมี จ ากดั (มหาชน) (“SCC”) เป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิ 
 

1.2. ทรัพย์สนิประเภททา่เรือ ถนนสว่นกลาง ตลอดจนสาธารณปูโภคตา่งๆ 
 

สิทธิการเช่าในที่ดิน1 4 โฉนด (โฉนดที่ดินเลขที่ 9355, 10037, 11537, 15311) และ 6 ตราจอง 

(ตราจองเลขที่ 434, 435, 436, 437, 442, 433) โดยมีเนือ้ที่เช่ารวมประมาณ 6 ไร่ 0 งาน 15 ตารางวา จาก SCC มี

ก าหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีกองทรัสต์ AIMIRT ลงทนุเพิ่มเติม รวมถึงทรัพย์สนิอื่นๆ อนัเป็นสว่นควบของ

ที่ดินและสิง่ปลกูสร้างดงักลา่ว เพื่อวตัถปุระสงค์ในการใช้เป็นสาธารณปูโภคแก่ทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมโครงการ SCC 

ตลอดระยะเวลาที่กองทรัสต์ AIMIRT เข้าลงทนุ ซึง่ปัจจบุนั SCC เป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิ 

 
2. โครงการ TIP 8 ตัง้อยู่ที่ ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

 

กรรมสทิธ์ิในท่ีดินรวม 5 โฉนด (โฉนดเลขที่ 140201, 140207, 140208, 162282 และ 162283) เนือ้ที่ตาม

โฉนดรวม 35 ไร่ 3 งาน 21.1 ตารางวา และกรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสนิค้าพร้อมส านกังาน จ านวน 4 หลงั (4 ยนูิต) โดยมี

                                                           
1 ที่ดินที่กองทรัสต์ AIMIRT จะเข้าลงทนุเพ่ิมเติมอยูร่ะหวา่งการด าเนินการแบง่แยกโฉนดที่ดิน และ/หรือ ตราจอง โดยบริษัทเจ้าของทรัพย์สิน  
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พืน้ที่อาคารคลงัสินค้ารวมประมาณ 34,692.60 ตารางเมตร รวมถึงทรัพย์สินอื่นๆ อนัเป็นส่วนควบของที่ดินและอาคาร

คลังสินค้าดังกล่าว ซึ่งปัจจุบัน  บริษัท ทิพย์โฮลดิง้ จ ากัด (“TIP”) เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในอาคารคลังสินค้าพร้อม

ส านกังาน และนายพิบูลย์ศกัดิ์ ไกรศกัดาวฒัน์ นายพรสิน ไกรศกัดาวฒัน์ และนายพรเทพ ไกรศกัดาวฒัน์ (รวมเรียกว่า 

“เจ้าของที่ดิน”) เป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิในที่ดิน 

 
3. โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี  ตัง้อยู่ที่  ต าบลบางกะดี อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัด

ปทุมธานี 
 

สทิธิการเช่าในที่ดินรวม 1 โฉนด (โฉนดเลขที่ 30670) เนือ้ที่ตามโฉนดรวม 15 ไร่  0 งาน 61 ตารางวา และ

สิทธิการเช่าในอาคารคลงัสินค้า จ านวน 1 หลงั (1 ยูนิต) โดยมีพืน้ที่อาคารคลงัสินค้าประมาณ 14,600 ตารางเมตร มี

ก าหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีกองทรัสต์ AIMIRT ลงทนุเพิ่มเติม รวมถึงทรัพย์สนิอื่นๆ อนัเป็นสว่นควบของ

ที่ดินและอาคารคลงัสนิค้าดงักลา่ว ซึง่ปัจจบุนั บริษัท สวนอตุสาหกรรมบางกะดี จ ากดั (“BIP”) เป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิ 

 
4. โครงการเจดับเบิล้ยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) ตัง้อยู่ที่ต าบลคลองนครเน่ืองเขต อ าเภอ

เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

สบืเนื่องจากการลงทนุครัง้แรกของกองทรัสต์ AIMIRT โดยการรับโอนกรรมสทิธ์ิในท่ีดินและอาคารคลงัห้อง

เย็นพร้อมส านกังานในโครงการเจดับเบิล้ยูดี แปซิฟิค นัน้ กองทรัสต์ AIMIRT และ บริษัท เจดับเบิล้ยูดี แปซิฟิค จ ากัด 

(“JPAC”) ได้มีการก าหนดเง่ือนไขไว้ในสญัญาตกลงกระท าการ (โครงการเจดบัเบิล้ยูดี แปซิฟิค โครงการดาต้าเซฟ และ

โครงการแปซิฟิค ห้องเย็น) ระหว่าง กองทรัสต์ AIMIRT กบั บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) บริษัท 

เบญจพรแลนด์ จ ากดั บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค จ ากดั บริษัท ดาต้าเซฟ จ ากดั บริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น จ ากดั ฉบบัลง

วนัท่ี 26 ธนัวาคม 2560 (“สัญญาตกลงกระท าการ”) ระบไุว้วา่ ภายในระยะเวลา 3 ปี นบัจากวนัท่ีโครงการพฒันาที่ดินท่ี

ตัง้อยูใ่นบริเวณที่ดินท่ีกองทรัสต์ได้เข้าลงทนุครัง้แรกในโครงการเจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค เพื่อเป็นโครงการอาคารคลงัห้องเย็น 

และ/หรือ อาคารคลังสินค้า พร้อมส านักงาน (“โครงการเจดับเบิล้ยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม)”) เร่ิมเปิด

ด าเนินการ (ทัง้นี ้ณ วันที่กองทรัสต์ AIMIRT เข้าลงทุนครัง้แรก โครงการเจดับเบิล้ยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) 

ดงักลา่วยงัอยูร่ะหว่างการด าเนินการก่อสร้าง) JPAC ตกลงให้สิทธิในการซือ้หรือเช่าโครงการเจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค (สว่น

ขยายเพิ่มเติม) (Option to Buy/Lease) แก่กองทรัสต์ AIMIRT ในราคา รวมทัง้ข้อก าหนดและเง่ือนไขที่เก่ียวข้องที่จะได้ตก

ลงกนัระหวา่งกองทรัสต์ กบั JPAC ภายใต้เง่ือนไขและข้อตกลงของสญัญาตกลงกระท าการ  
 

ซึง่ ณ ปัจจบุนั โครงการเจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค (สว่นขยายเพิ่มเติม) ดงักลา่วได้เร่ิมเปิดด าเนินการแล้วตัง้แต่

วนัที่ 5 มีนาคม 2561 และกองทรัสต์ AIMIRT ประสงค์จะเข้าลงทนุในโครงการเจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค (สว่นขยายเพิ่มเติม) 

ตามสทิธิในการซือ้หรือเช่าโครงการเจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค (สว่นขยายเพิ่มเติม) (Option to Buy/Lease) ได้แก่ 
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4.1 กรรมสิทธ์ิในอาคารคลังห้องเย็นพร้อมส านักงาน จ านวน 1 หลัง (1 ยูนิต) โดยมีพืน้ที่อาคาร
คลงัสนิค้าประมาณ 2,708.40 ตารางเมตร รวมถึงงานระบบ สิง่ติดตัง้ตรึงตรา สิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ และสว่นควบ
ของอาคารดงักลา่ว ซึง่ปัจจบุนั JPAC เป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิ  

 

4.2 กรรมสิทธ์ิในเคร่ืองมือและอุปกรณ์ซึ่งจ าเป็นและสมควรส าหรับใช้ในการด าเนินกิจการโครงการ 
เจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค (สว่นขยายเพิ่มเติม) ซึง่ปัจจบุนั JPAC เป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิ   
 

อนึ่ง ส าหรับการเข้าลงทุนในโครงการเจดบัเบิล้ยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) กองทรัสต์จะใช้เฉพาะ

เงินทนุท่ีมาจากการกู้ยืมเงินในวงเงินกู้ ระยะยาวจ านวนรวมไมเ่กิน 110,000,000 (หนึง่ร้อยสบิล้าน) บาท โดยกองทรัสต์จะ

ไม่ได้ใช้เงินทนุท่ีมาจากการเพิ่มทนุของกองทรัสต์ AIMIRT โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ในการ

เข้าลงทุนในโครงการเจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค (สว่นขยายเพิ่มเติม) ทัง้นี ้เง่ือนไขส าคญัในการกู้ยืมเงินให้เป็นไปตามหนงัสือ

เชิญประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

 
ทัง้นี ้ทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์ AIMIRT จะลงทนุดงักลา่วข้างต้น รวมเรียกวา่ “ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม” 
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ตารางสรุปทรัพย์สนิที่จะลงทุนเพิ่มเติม 

ล าดับ ช่ือโครงการ 
โฉนด / ตรา
จองเลขที่ 

ที่ตัง้ 

ขนาดท่ีดนิท่ี
กองทรัสต์จะเข้า

ลงทุนโดยประมาณ 
(ไร่-งาน-ตารางวา) 

รายละเอียดทรัพย์สิน พืน้ท่ีให้เช่าประมาณ1 

อัตราการเช่า
พืน้ท่ีเฉล่ีย 
(ร้อยละ)2 

อายุอาคาร
เฉล่ีย (ปี)3 

1.  โครงการ SCC โฉนดท่ีดินเลขท่ี 
10036, 10037, 
12381, 12726, 
15311, 15870, 
9355, 10037, 
11537, 15311 
 
ต ราจ อ ง เล ข ท่ี 
432, 433, 434, 
435, 436, 437, 
443, 614 แ ล ะ 
4424 / 5 

 

ต าบลปากคลองบาง
ปลากด (ต าบลบาง

ปลากด) 
อ าเภอเมือง
สมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 

- เ นื ้อ ท่ี เช่ า ส า ห รั บ
ทรัพย์สินประเภทถัง
เก็ บ สารเค มี เหล ว 
อาคารคลั งสิ น ค้ า 
ประมาณ 21-3-62  

 

- เ นื ้อ ท่ี เช่ า ส า ห รั บ
ท รัพ ย์สิ นประ เภท
ท่ า เ รื อ  ถ น น
ส่วนกลาง ตลอดจน
สาธารณูปโภคต่างๆ 
ประมาณ 6-0-15  

(ก) สิทธิการเช่าในท่ีดิน4 6 โฉนด 8 ตราจอง จาก SCC มี
ก าหนดระยะเวลาการเช่ า  30 ปี  นับตั ง้แต่ วัน ท่ี
กองทรัสต์ AIMIRT ลงทนุเพิ่มเตมิ 

(ข) สิทธิการเช่าในถังเก็บสารเคมีเหลว จ านวน 61 ถัง6 
อาคารคลังสินค้า จ านวน 3 หลัง (3 ยูนิต) รวมถึง
ทรัพย์สินอ่ืนๆ อันเป็นส่วนควบของท่ีดินและสิ่งปลูก
สร้างดังกล่าว  มีก าหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี 
นบัตัง้แตว่นัท่ีกองทรัสต์ AIMIRT ลงทนุเพิ่มเตมิ 

(ค) สิทธิการเช่าในท่ีดนิ4 4 โฉนด 6 ตราจอง ส าหรับทา่เรือ 
ถนนส่วนกลาง ตลอดจนสาธารณูปโภคต่างๆ รวมถึง
ทรัพย์สินอ่ืนๆ อันเป็นส่วนควบของท่ีดินและสิ่งปลูก
สร้างดงักล่าว จาก SCC มีก าหนดระยะเวลาการเช่า 
30 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีกองทรัสต์ AIMIRT ลงทนุเพิ่มเตมิ8 
 

 

 

 

 

 

• ถังเก็บสารเคมี เหลว 
ค ว า ม จุ  85,380,000 
ลิตร 

 

100 23.69 

• อ า ค า ร ค ลั ง สิ น ค้ า 
16,726 ตารางเมตร7 

100 6.49 
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ล าดับ ช่ือโครงการ 
โฉนด / ตรา
จองเลขที่ 

ที่ตัง้ 

ขนาดท่ีดนิท่ี
กองทรัสต์จะเข้า

ลงทุนโดยประมาณ 
(ไร่-งาน-ตารางวา) 

รายละเอียดทรัพย์สิน พืน้ท่ีให้เช่าประมาณ1 

อัตราการเช่า
พืน้ท่ีเฉล่ีย 
(ร้อยละ)2 

อายุอาคาร
เฉล่ีย (ปี)3 

2.  โครงการ TIP 89 โฉนดท่ีดนิเลขท่ี 
140201, 
140207, 
140208, 

162282 และ 
1622835 / 10 

ต าบลบางปลา 
อ าเภอบางพลี 

จงัหวดัสมทุรปราการ 

35-3-21.1 (ก) กรรมสิทธ์ิในท่ีดนิรวม 5 โฉนด 
(ข) ก ร ร ม สิ ท ธ์ิ ใ น อ า ค า ร ค ลั ง สิ น ค้ า  โ ร ง ง า น  

และส านกังาน จ านวน 4 หลงั (4 ยนิูต)  
(ค) กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินอ่ืนๆ อันเป็น

ส่วนควบของท่ีดินและอาคาร เคร่ืองมืออุปกรณ์ งาน
ระบบในอาคารและทรัพย์สินอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เก่ียวเน่ือง 
และจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของท่ีดินและอาคาร
คลงัสินค้า โรงงาน และส านกังานของโครงการ TIP 8 

34,692.60 ตารางเมตร7 100 1.01 

3.  โครงการ 
สวนอตุสาหกรรม

บางกะดี 

30670 ต าบลบางกะดี 
อ าเภอเมืองปทมุธานี 
จงัหวดัปทมุธานี 

15-0-61 (ก) สิท ธิการเช่าในท่ีดิน 1 โฉนด จาก BIP มีก าหนด
ระยะเวลาการเช่า 30 ปี  นับตัง้แต่วันท่ีกองทรัสต์ 
AIMIRT ลงทนุเพิ่มเตมิ 

(ข) สิทธิการเช่าอาคารคลงัสินค้า จ านวน 1 หลงั (1 ยูนิต) 
รวมถึงทรัพย์สินอ่ืนๆ อันเป็นส่วนควบของท่ีดินและ
อาคารคลงัสินค้าดงักล่าว มีก าหนดระยะเวลาการเช่า 
30 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีกองทรัสต์ AIMIRT ลงทนุเพิ่มเตมิ 

14,600 ตารางเมตร7 100 13.86 

4.  โครงการ 
เจดบัเบิล้ยดูี  
แปซฟิิค (ส่วน
ขยายเพิ่มเตมิ) 

-11 ต าบลคลองนครเน่ือง
เขต อ าเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

-11 (ก) กรรมสิทธ์ิในอาคารคลังห้องเย็นพร้อมส านักงาน 1 
หลัง (1 ยูนิต) รวมถึงงานระบบ สิ่งติดตรึงตรา สิ่ง
อ านวยความสะดวกต่างๆ และส่วนควบของอาคาร
ดงักล่าว 

(ข) กรรมสิทธ์ิในเคร่ืองมือและอุปกรณ์ซึ่งจ าเป็นและ
สมควรส าหรับใช้ในการด าเนินกิจการโครงการเจ

2,708.40 ตารางเมตร7 100 0.59 
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ล าดับ ช่ือโครงการ 
โฉนด / ตรา
จองเลขที่ 

ที่ตัง้ 

ขนาดท่ีดนิท่ี
กองทรัสต์จะเข้า

ลงทุนโดยประมาณ 
(ไร่-งาน-ตารางวา) 

รายละเอียดทรัพย์สิน พืน้ท่ีให้เช่าประมาณ1 

อัตราการเช่า
พืน้ท่ีเฉล่ีย 
(ร้อยละ)2 

อายุอาคาร
เฉล่ีย (ปี)3 

ดบัเบิล้ยดูี แปซฟิิค (ส่วนขยายเพิ่มเตมิ) 
หมายเหตุ   
ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 
1  พืน้ท่ีให้เช่าโดยประมาณค านวณจากพืน้ท่ีให้เช่ารวมตามสญัญาเช่าท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2561 และสญัญาเช่าท่ีคาดว่าจะมีการจดัท าขึน้ภายในวนัท่ีกองทรัสต์ AIMIRT เข้าลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุน
เพิ่มเตมิ 

2  อตัราการเช่าพืน้ท่ีเฉล่ียอ้างอิงตามสญัญาเช่าท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และสญัญาเช่าท่ีคาดวา่จะมีการจดัท าขึน้ภายในวนัท่ีกองทรัสต์ AIMIRT จะเข้าลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพิ่มเตมิ 
3  อายอุาคารเฉล่ียโดยประมาณ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 ค านวณจากคา่เฉล่ียของอายอุาคารถ่วงน า้หนกัด้วยพืน้ท่ีอาคารหรือปริมาตรให้เช่าในแตล่ะโครงการท่ีกองทรัสต์ AIMIRT จะเข้าลงทนุ  
4  ท่ีดนิท่ีกองทรัสต์ AIMIRT จะเข้าลงทนุเพิ่มเตมิอยู่ระหว่างการด าเนินการแบง่แยกโฉนดท่ีดนิ และ/หรือ ตราจอง โดยบริษัทเจ้าของทรัพย์สิน 
5  อยู่ภายใต้ภาระผกูพนัโดยจ านองเป็นหลกัประกนัไว้กบัเจ้าหนีส้ถาบนัการเงิน ซึง่จะได้รับการปลดจ านอง ปลอดจ านอง หรือไถ่ถอนจ านอง (แล้วแตก่รณี) ก่อนการเข้าลงทนุของกองทรัสต์ 
6  ถังเก็บสารเคมีเหลว จ านวน 34 ถัง คือ หมายเลข P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-302, P-303, P-304, P-306, P-307, P-309, P-310, P-311, P-312, P-312A, P-314, P-315, P-316, P-317, P-318, 

P-319, P-320, P-321, P-322, P-324, P-325, P-326, P-323, P-406, P-407 และ P-408 มีข้อก าหนดในสญัญาเช่าท่ีให้สิทธิทัง้ผู้ เช่าและผู้ ให้เช่าในการยกเลิกสญัญาเช่าก่อนครบก าหนดอายสุญัญาเช่า (Option 
to Early Terminate) โดยบอกกล่าวล่วงหน้า หรือยินยอมเสียคา่ปรับตามจ านวนท่ีระบใุนสญัญาเช่า 

7  พืน้ท่ีอาคารคลงัสินค้าตามสภาพการใช้งานจริงมีความแตกต่างจากพืน้ท่ีอาคารคลงัสินค้าท่ีปรากฏตามใบอนญุาตก่อสร้าง เน่ืองมาจากความแตกต่างของวิธีการวดัและถอดแบบจากสถานท่ีจริงของหน่วยงาน
ราชการ อย่างไรก็ดี ความแตกต่างท่ีเกิดขึน้นัน้จะไม่ส่งผลกระทบต่อรายได้ค่าเช่าของกองทรัสต์ เน่ืองจากการค านวณรายได้ค่าเช่าจะอ้างอิงจากพืน้ท่ีอาคารคลังสินค้าตามสญัญาเช่า และเน่ืองจากขน าดพืน้ท่ี
อาคารคลงัสินค้าตามสญัญาเช่าไม่เกินพืน้ท่ีท่ีได้รับอนญุาต ดงันัน้ความแตกตา่งของพืน้ท่ีดงักล่าวจะไม่ส่งผลกระทบทางลบในด้านกฎหมายตอ่กองทรัสต์ 

8  เป็นการเช่าเพ่ือวตัถปุระสงค์ในการใช้เป็นสาธารณปูโภคแก่ทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพิ่มเตมิโครงการ SCC ตลอดระยะเวลาท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุ 
9  เจ้าของกรรมสิทธ์ิในท่ีดินอนัเป็นท่ีตัง้ของโครงการ TIP 8 คือ นายพิบูลย์ศกัดิ ์ไกรศกัดาวฒัน์ นายพรสิน ไกรศกัดาวฒัน์ และนายพรเทพ ไกรศกัดาวฒัน์ ส่วนเจ้าของกรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้าของโครงการ TIP 

8 คือ TIP 
10 เจ้าของที่ดนิตกลงจะด าเนินการจดทะเบียนภาระจ ายอมให้แก่ท่ีดินซึง่กองทรัสต์จะเข้าลงทนุดงักล่าว เพ่ือเป็นทางเข้า-ออก ตลอดจนสาธารณปูโภคตา่งๆ โดยไม่คดิคา่ตอบแทนใดๆ 
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11 อาคารคลังสินค้าท่ีกองทรัสต์ AIMIRT จะเข้าลงทนุเพิ่มเติมในโครงการเจดบัเบิล้ยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) ตัง้อยู่บนโฉนดท่ีดินเลขท่ี 85905 ระวาง 5136 I 1422 เลขท่ีดิน 745 ต าบลคลองนครเน่ืองเขต 
อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา ซึ่งปัจจุบนัท่ีดินดังกล่าวเป็นกรรมสิทธ์ิของกองทรัสต์ AIMIRT (ตามหนงัสือสญัญาขายท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ฉบบัลงวนัท่ี 26 ธันวาคม 2560) เน่ืองจากกองทรัสต์ 
AIMIRT ได้เข้าลงทนุในท่ีดนิดงักล่าวในการเข้าลงทนุครัง้แรกของกองทรัสต์ 

ที่มา SCC TIP เจ้าของที่ดนิ BIP และ JPAC 
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ลักษณะการลงทุนของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม 

ส าหรับทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม สามารถสรุปลกัษณะการลงทนุได้ดงันี ้
 

โครงการ โครงการ SCC โครงการ TIP 8 
โครงการ 

สวนอุตสาหกรรมบางกะดี 
โครงการเจดับเบิล้ยูดี แปซิฟิค 

(ส่วนขยายเพิ่มเตมิ) 

ประเภททรัพย์สิน 
ถังเก็บสารเคมีเหลว  
และอาคารคลังสินค้า 

ท่าเรือ ถนนส่วนกลาง และ
สาธารณูปโภคต่างๆ 

อาคารคลังสินค้า อาคารคลังสินค้า อาคารคลังห้องเยน็ 

ลั ก ษณ ะก าร ไ ด้ ม าซึ่ ง
ทรัพย์สินของกองทรัสต์  

สิทธิการเช่าท่ีดิน1 และสิทธิการเช่าถงัเก็บ
สารเคมีเหลว และอาคารคลังสินค้า มี
ก าหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี นับตัง้แต่
วนัท่ีกองทรัสต์ AIMIRT ลงทนุเพิ่มเตมิ 

สิทธิการเช่าที่ดนิ1 และสิทธิการเช่า
ท่าเรือ ถนนส่วนกลาง ตลอดจน
สาธารณูปโภคต่างๆ 2 มีก าหนด
ระยะเวลาการเช่า 30 ปี นับตัง้แต่
วัน ท่ี กอ งท รัสต์  AIMIRT ลงทุน
เพิ่มเตมิ 

กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน และกรรมสิทธ์ิใน
อาคารคลงัสินค้า3 

 

สิทธิการเช่าท่ีดิน และสิทธิการเช่า
อ า ค า ร ค ลั ง สิ น ค้ า  มี ก า ห น ด
ระยะเวลาการเช่า 30 ปี นับตัง้แต่
วัน ท่ี ก อ งท รัส ต์  AIMIRT ล งทุ น
เพิ่มเตมิ 

กรรมสิทธ์ิในอาคารคลังห้องเย็น 
และกรรมสิทธ์ิในเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ ซึ่งจ าเป็นและสมควร
ส าหรับใช้ในการด าเนินกิจการ
โครงการเจดับเบิล้ยูดี  แปซิฟิค 
(ส่วนขยายเพิ่มเตมิ) 

ที่ดนิ 

เนือ้ท่ีเช่ารวม
ประมาณ 21 ไร่ 

 3 งาน 62 ตารางวา 
ที่ดนิ 

เนือ้ท่ีเช่ารวม
ประมาณ 6 ไร่  

0 งาน 15 
ตารางวา1 

ที่ดนิ 

เนือ้ท่ีตามโฉนด
รวมประมาณ  

35 ไร่ 3 งาน 21.1 
ตารางวา 

ที่ดนิ 

เนือ้ท่ีตามโฉนด
รวมประมาณ  

15 ไร่  0 งาน 61 
ตารางวา 

ที่ดนิ -5 

สิ่งปลูกสร้าง 

ถงัเก็บสารเคมีเหลว
จ านวน 61 ถงั 
ความจรุวม
ประมาณ 

85,380,000 ลิตร 
และอาคาร

คลงัสินค้าจ านวน 3 
หลงั (3 ยนิูต) โดยมี

สิ่งปลูกสร้าง 

ทา่เทียบเรือ 
จ านวน 1 ท่า 
พืน้ท่ี 3,050 
ตารางเมตร 

สิ่งปลูกสร้าง 

อาคารคลงัสินค้า
พร้อมส านกังาน 
จ านวน 4 หลงั (4 
ยนิูต) พืน้ท่ีรวม
ประมาณ 

34,692.60ตาราง
เมตร4 

สิ่งปลูกสร้าง 

อาคารคลงัสินค้า
จ านวน 1 หลงั (1 
ยนิูต) พืน้ท่ีรวม
ประมาณ 

14,600 ตาราง
เมตร4 

สิ่งปลูกสร้าง 

อาคารคลงัห้อง
เย็น พร้อม
ส านกังาน 

จ านวน 1 หลงั 
(1 ยนิูต) พืน้ท่ี
รวมประมาณ 

2,708.40 
ตารางเมตร4 
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โครงการ โครงการ SCC โครงการ TIP 8 
โครงการ 

สวนอุตสาหกรรมบางกะดี 
โครงการเจดับเบิล้ยูดี แปซิฟิค 

(ส่วนขยายเพิ่มเตมิ) 

ประเภททรัพย์สิน 
ถังเก็บสารเคมีเหลว  
และอาคารคลังสินค้า 

ท่าเรือ ถนนส่วนกลาง และ
สาธารณูปโภคต่างๆ 

อาคารคลังสินค้า อาคารคลังสินค้า อาคารคลังห้องเยน็ 

พืน้ท่ีอาคาร
คลงัสินค้ารวม
ประมาณ 16,726 
ตารางเมตร4 

 

หมายเหตุ   
ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 
1 ท่ีดนิท่ีกองทรัสต์ AIMIRT จะเข้าลงทนุเพิ่มเตมิอยู่ระหวา่งการด าเนินการแบง่แยกโฉนดท่ีดนิ และ/หรือ ตราจอง โดยบริษัทเจ้าของทรัพย์สิน 
2 เป็นการเช่าเพ่ือวตัถปุระสงค์ในการใช้เป็นสาธารณปูโภคแก่ทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพิ่มเตมิ โครงการ SCC ตลอดระยะเวลาท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุ 
3 เจ้าของกรรมสิทธ์ิในท่ีดนิท่ีตัง้โครงการ TIP 8 คือ นายพิบลูย์ศกัดิ ์ไกรศกัดาวฒัน์, นายพรสิน ไกรศกัดาวฒัน์, นายพรเทพ ไกรศกัดาวฒัน์ ส่วนเจ้าของกรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้าของโครงการ TIP 8 คือ TIP  
4 พืน้ท่ีอาคารคลงัสินค้าตามสภาพการใช้งานจริงมีความแตกต่างจากพืน้ท่ีอาคารคลังสินค้าท่ีปรากฏในใบอนุญาตก่อสร้าง เน่ืองมาจากความแตกต่างของวิธีการวดัและถอดแบบจากสถานท่ีจริงของหน่วยงาน
ราชการ อย่างไรก็ดี ความแตกต่างท่ีเกิดขึน้นัน้จะไม่ส่งผลกระทบต่อรายได้ค่าเช่าของกองทรัสต์ เน่ืองจากการค านวณรายได้ค่าเช่าจะอ้างอิงจากพืน้ท่ีอาคารคลังสินค้าตามสญัญาเช่า และเน่ืองจากขนาดพื น้ท่ี
อาคารคลงัสินค้าตามสญัญาเช่าไม่เกินพืน้ท่ีท่ีได้รับอนญุาต ดงันัน้ ความแตกตา่งของพืน้ท่ีดงักล่าวจะไม่ส่งผลกระทบทางลบในด้านกฎหมายตอ่กองทรัสต์ 

5 อาคารคลังสินค้าท่ีกองทรัสต์ AIMIRT จะเข้าลงทุนเพิ่มเติมในโครงการเจดบัเบิล้ยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) ตัง้อยู่บนโฉนดท่ีดินเลขท่ี 85905 ระวาง 5136 I 1422 เลขท่ีดิน 745 ต าบลคลองนครเน่ืองเขต 
อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา ซึ่งปัจจุบันท่ีดินดงักล่าวเป็นกรรมสิทธ์ิของกองทรัสต์ AIMIRT (ตามหนงัสือสญัญาขายท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ฉบบัลงวนัท่ี 26 ธันวาคม 2560) เน่ืองจากกองทรัสต์ 
AIMIRT ได้เข้าลงทนุในท่ีดนิดงักล่าวในการเข้าลงทนุครัง้แรกของกองทรัสต์ 
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การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่กองทรัสต์ AIMIRT จะลงทุนเพิ่มเติม 

ส าหรับทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม สามารถสรุปรายช่ือผู้ เช่าและอตัราสว่นรายได้ของแตล่ะโครงการตอ่รายได้รวมทกุโครงการได้ ดงันี ้

โครงการ ประเภททรัพย์สนิ ผู้เช่า 
จ านวน 

(ถงั / ยนิูต) 
พืน้ที่ให้เช่า
ประมาณ1 

อัตราส่วนรายได้ 
ต่อรายได้รวมทุกโครงการ 

ที่จะลงทุนเพิ่มเติม2  
(ร้อยละ) 

1. โครงการ SCC 

เลขที่ถงัเก็บสารเคมเีหลว:  
P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9,  
P-301, P-302, P-303, P-304, P-305, P-306,  
P-307, P-308, P-309, P-310, P-311, P-312, 
P-312A, P-314, P-315, P-316, P-317,  
P-318, P-319, P-320, P-321, P-322, P-323, 
P-324, P-325, P-326, P-401, P-402, P-403, 
P-404, P-405, P-406, P-407, P-408,  
P-409, P-410, P-411, 501, 502, 503, 504, 
C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6, C-7, C-8,  
C-9, C-10, C-11 

ถงัเก็บสารเคมีเหลว 

• บริษัท เอสเอฟซี เอกเซลเล้นซ์ จ ากดั 

• บริษัท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

• บริษัท ไอ.ซี.พี.เคมิคอลส์ จ ากดั 

• บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จ ากดั 

• บริษัท ยเูนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จ ากดั (มหาชน) 

• บริษัท พีซีเอ็ม (ประเทศไทย) จ ากดั 

• บริษัท เอ็มซี อินดสัเทรียลเคมิคลั จ ากดั  

61 ถงั 
85,380,000 

ลติร 
62.62 

เลขที่อาคาร:  
WH 14, WH 15, WH 19 

อาคารคลงัสนิค้า • บริษัท เอสเอฟซี เอกเซลเล้นซ์ จ ากดั 3 ยนูิต 
16,726  

ตารางเมตร 
8.31 
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โครงการ ประเภททรัพย์สนิ ผู้เช่า 
จ านวน 

(ถงั / ยนิูต) 
พืน้ที่ให้เช่า
ประมาณ1 

อัตราส่วนรายได้ 
ต่อรายได้รวมทุกโครงการ 

ที่จะลงทุนเพิ่มเติม2  
(ร้อยละ) 

2. โครงการ TIP 8 

เลขที่อาคาร: 
TIP 8-A, TIP 8-B, TIP 8-C, TIP 8-D  

อาคารคลงัสนิค้า 

• บริษัท ซีวา่ ลอจีสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

• บริษัท ไอดบัเบิลยเูค (ประเทศไทย) จ ากดั 

• บริษัท เบสท์ โลจิสติกส์ เทคโนโลยี (ประเทศจีน) จ ากดั 

4 ยนูิต 
34,692.60 
ตารางเมตร 

18.81 

 3. โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะด ี

เลขที่อาคาร: 
222  

อาคารคลงัสนิค้า • บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จ ากดั 1 ยนูิต 
14,600.00 
ตารางเมตร 

7.64 

4. โครงการเจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) 

เลขที่อาคาร: 
JPAC อาคาร 2  

อาคารคลงัห้องเย็น  • บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค จ ากดั (JPAC) 1 ยนูิต 
2,708.40 
ตารางเมตร 

2.62 

หมายเหตุ   
ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 
1 พืน้ท่ีให้เช่าโดยประมาณค านวณจากพืน้ท่ีให้เช่ารวมตามสญัญาเช่าท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และสญัญาเช่าท่ีคาดว่าจะมีการจัดท าขึน้ภายในวนัท่ีกองทรัสต์ AIMIRT เข้าลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทุน
เพิ่มเตมิ 

2 รายได้ท่ีใช้ในการค านวณ เป็นรายได้รวมอ้างอิงตามสัญญาเช่าท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2561 และสัญญาเช่าท่ีคาดว่าจะมีการจัดท าขึน้ภายในวนัท่ีกองทรัสต์ AIMIRT จะเข้าลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุน
เพิ่มเตมิ 
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ประมาณการรายได้ที่คาดว่ากองทรัสต์ AIMIRT จะได้รับในช่วงปีแรก 

ประมาณการรายได้ที่คาดว่ากองทรัสต์ AIMIRT จะได้รับในช่วงปีแรก ประกอบด้วยรายได้จากค่าเช่าและคา่บริการท่ีได้จ่าย

ช าระเป็นเงินสดจริง โดยมีรายละเอียดของประมาณการรายได้ส าหรับปีตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2562 - 30  มิถนุายน 2563

ดงันี ้
  

 

 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 
อสงัหาริมทรัพย์ 

 

 อสงัหาริมทรัพย์  

 
ที่มีอยูเ่ดิม 

 

ภายหลงัการลงทนุเพ่ิม 
รายได้จากการลงทุน 

 

 

 รายได้คา่เชา่และบริการ  176  
 

 570  
รายได้ดอกเบีย้  -  

 

 2  
รวมรายได้  176  

 

 572  
ค่าใช้จ่าย 

 

 

 คา่ธรรมเนียมผู้จดัการกองทรัสต์  11  
 

 25  
คา่ธรรมเนียมทรัสตี  6  

 

 12  
คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน  1  

 

 2  
คา่ธรรมเนียมการบริหารจดัการทรัพย์สินของกองทรัสต์  2  

 

 20  
คา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการ  6  

 

 47  
คา่ธรรมเนียมวิชาชีพ  1  

 

 2  
คา่ใช้จา่ยอ่ืน  2  

 

 5  
ต้นทนุทางการเงิน  27  

 

 86  
คา่ใช้จา่ยในการออกและเสนอขายหนว่ยทรัสต์ตดัจ าหน่าย  -  

 

 -  
รวมค่าใช้จ่าย  56  

 

 199  
รายได้จากการลงทุนสุทธิ  120  

 

 373  

  
 

 ประมาณการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์สมมติ 
 

 

 
ประมาณการรายได้จากการลงทนุสทุธิ  120  

 

 373  
บวก:  ประมาณการคา่ใช้จา่ยที่ไมใ่ชเ่งินสด: 

 

 

 
           สว่นตา่งระหวา่งต้นทนุทางการเงินที่ค านวณด้วยอตัราดอกเบีย้ที่แท้จริง 

 

 

 
                กบัต้นทนุทางการเงินที่จา่ยจริง  1  

 

 2  
           การตดัจ าหน่ายคา่ใช้จา่ยในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์                              -                                   -  
หกั:    ประมาณการรายได้ที่ไมใ่ชเ่งินสด: 

 

 

 
           สว่นตา่งระหวา่งรายได้คา่เชา่และบริการที่รับรู้ตามวิธีเส้นตรงกบั 

 

 

 
                รายได้คา่เชา่และบริการที่ได้รับจริงตามสญัญา  (8) 

 

 (12) 
ประมาณการเงินจา่ยประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์  113  

 

 363  

  
 

 ประมาณการอตัราการจา่ยประโยชน์ตอบแทน (ร้อยละ)  100  
 

 100  
ประมาณการจ านวนหน่วยทรัสต์ที่ออกและจ าหนา่ยแล้ว ณ วนัสิน้งวดประมาณการ (ล้านหน่วย)1  155  

 

 443  
ประมาณการเงินจา่ยประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ตอ่หน่วย (บาท)  0.7288  

 

 0.8188  
 
หมายเหตุ     

1 จ านวนหน่วยทรัสต์ดงักล่าวเป็นตวัเลขอ้างอิงเพ่ือใช้ในการค านวณเท่านัน้  จ านวนหน่วยทรัสต์ที่กองทรัสต์ฯจะออกและเสนอขายสดุท้ายอาจ
มากกวา่ น้อยกวา่ หรือเทา่กบัจ านวนที่แสดงไว้นีไ้ด้ 
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สรุปประมาณการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและประมาณการอัตราจ่ายเงนิให้แก่ผู้ถอืหน่วยทรัสต์ในช่วงปีแรกตัง้แต่
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถงึ 30 มิถุนายน 2563 
 

 
อสังหาริมทรัพย์ 

ที่มีอยู่เดิม 

ภายหลังการลงทุนเพิ่ม 
กรณีที่มีการกู้ยมืเงนิ 
ไม่เกิน 1,300 ล้านบาท 

ภายหลังการลงทุนเพิ่ม 
กรณีที่ไม่มีการกู้ยมืเงนิ 

ประมาณการจา่ยประโยชน์ตอบ

แทนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

(บาทตอ่หนว่ย) 

0.7288 0.8188 0.7581 

ประมาณการอตัราจ่ายเงินให้แกผู่้

ถือหนว่ยทรัสต์ในปีแรก1/ 2  

(ร้อยละ) 

6.69 7.52 6.96 

หมายเหตุ 
1  ประมาณการอัตราจ่ายเงินให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในปีแรกโดยค านวณจากประมาณการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ และราคาซือ้ขายสูงสุดของหน่วยทรัสต์ AIMIRT ตัง้แต่วนัท่ี 6 กันยายน 2561 ถึงวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2561 คิดเป็น 

10.9 บาทตอ่หน่วย 
2  การประมาณการดงักล่าวเป็นเพียงการคาดการณ์โดยใช้ราคาซือ้ขายสูงสุดของหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT ตัง้แต่วนัท่ี 6 

กันยายน 2561 ถึงวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2561 ตามหลักสมมติฐานแบบระมัดระวงั และไม่ได้เป็นการแสดงถึงผลตอบแทนท่ีผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์จะได้รับจากการตัดสินใจอนุมัติการเข้าลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพิ่มเติมตามท่ีเสนอในท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT ครัง้ที ่1/2561 หรือการตดัสินใจลงทนุในกองทรัสต์ AIMIRT 

 

ประมาณการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ภายหลงัจากการเข้าลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมตามงบ

ก าไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติและประมาณการปันสว่นแบ่งก าไรส าหรับงวด 12 เดือน ช่วงเวลาประมาณการตัง้แต่

วันที่  1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30  มิถุนายน 2563 (“รายงานประมาณการ”) เท่ากับ 0.8188 บาทต่อหน่วย และ

ประมาณการอตัราจ่ายเงินให้แกผู่้ ถือหนว่ยทรัสต์ในปีแรก (Prospective Gross Yield) หรือประมาณการอตัราเงินท่ีจ่ายแก่ผู้

ถือหนว่ยทรัสต์ภายหลงัจากการเข้าลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมตามรายงานประมาณการ ค านวณจากราคาซือ้ขาย

สงูสดุของหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT ตัง้แตว่นัท่ี 6 กนัยายน 2561 ถึงวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2561 เทา่กบัร้อยละ 7.52 

 

ทัง้นี ้หากกองทรัสต์ลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเตมิโดยเป็นการระดมทนุผา่นการออกและเสนอขายหนว่ยทรัสต์เพิ่มเติม

ครัง้ที่ 1 เพียงอย่างเดียว และไม่มีการกู้ ยืมเงิน และใช้สมมติฐานเดียวกันกับที่ใช้จัดท ารายงานประมาณการ คาดว่า

ประมาณการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ภายหลงัจากการเข้าลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติมตาม

รายงานประมาณการ เท่ากับ 0.7581 บาทต่อหน่วย และประมาณการอัตราจ่ายเงินให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในปีแรก 

(Prospective Gross Yield) หรือประมาณการอตัราเงินท่ีจ่ายแก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ภายหลงัจากการเข้าลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะ
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ลงทนุเพิ่มเติมตามรายงานประมาณการ ค านวณจากราคาซือ้ขายสงูสดุของหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT ตัง้แตว่นัท่ี 6 

กนัยายน 2561 ถึงวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2561 เทา่กบัร้อยละ 6.96 

ตารางสรุปรายละเอียดการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม และมูลค่าสูงสุดที่กองทรัสต์ AIMIRT จะลงทุน
ในทรัพย์สนิที่จะลงทุนเพิ่มเตมิ 

หมายเหตุ     

1 สิทธิการเช่าท่าเรือ ถนนส่วนกลาง ตลอดจนสาธารณูปโภคต่างๆ เป็นการเช่าเพ่ือวัตถุประสงค์ในการใช้เป็นสาธารณูปโภคแก่
ทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพิ่มเตมิโครงการ SCC ตลอดระยะเวลาท่ีกองทรัสต์ AIMIRT เข้าลงทนุ 

2 ราคาประเมินทรัพย์สิน ณ วนัท่ี 1 ตลุาคม 2561 ซึ่งกองทรัสต์ AIMIRT คาดว่าจะเข้าลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพิ่มเติมภายใน
วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 

 

ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม 
สิทธิการเช่า และกรรมสิทธ์ิในที่ดนิที่ตัง้โครงการ 
สทิธิการเชา่ในท่ีดินที่กองทรัสต์ AIMIRT จะเข้าลงทนุ 

กรรมสทิธ์ิในท่ีดินท่ีกองทรัสต์  AIMIRT จะเข้าลงทนุ 

รวม 

43 ไร่ 0 งาน 38.00 ตารางวา 
35 ไร่ 3 งาน 21.10 ตารางวา 
78 ไร่ 3 งาน 59.10 ตารางวา 

ลักษณะการลงทุนของกองทรัสต์  AIMIRT  

โครงการ SCC เช่าที่ดิน ถังเก็บสารเคมีเหลว อาคารคลงัสินค้า รวมทัง้

ท่าเรือ ถนนส่วนกลาง ตลอดจนสาธารณูปโภคต่างๆ1 มี

ก าหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปีจาก SCC 

โครงการ TIP 8 รับโอนกรรมสทิธ์ิในท่ีดินจากเจ้าของท่ีดิน และ 

รับโอนกรรมสทิธ์ิในอาคารคลงัสนิค้าจาก TIP 

โครงการสวนอตุสาหกรรมบางกะดี เช่าทีด่ินและอาคารคลงัสนิค้า มกี าหนดระยะเวลาการเชา่ 

30 ปี จาก BIP 

โครงการเจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค (สว่นขยายเพิม่เตมิ) รับโอนกรรมสทิธ์ิในอาคารคลงัห้องเย็นจาก JPAC 

พืน้ท่ีเช่าทัง้หมดทีก่องทรัสต์ AIMIRT จะเข้าลงทนุโดยประมาณ 

- อาคารคลงัสนิค้าและอาคารคลงัห้องเย็น 68,727 ตารางเมตร 

- ถงัเก็บสารเคมีเหลว 85,380,000 ลติร 

ราคาประเมินทรัพย์สนิรวมเฉพาะส่วนที่กองทรัสต์ AIMIRT จะลงทุน2  
ราคาประเมินโดยบริษัท ซิมส์ พร็อพเพอร์ตี ้คอนซลัแทนท์ จ ากดั 3,831.30 ล้านบาท 

ราคาประเมินโดยบริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอร่ี จ ากดั  3,830.00 ล้านบาท 

มูลค่าสูงสุดที่กองทรัสต์ AIMIRT จะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  

(ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่ คา่ธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ  

รวมตลอดจนคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง)  

ไมเ่กิน  4,300 ล้านบาท 
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มูลค่าอสังหาริมทรัพย์จากการประเมินราคาโดยพิจารณาจากรายได้ (Income Approach)  

 

ราคาประเมิน (ล้านบาท) 
บริษัท ซิมส์  
พร็อพเพอร์ตี ้ 

คอนซัลแทนท์ จ ากดั1 

บริษัท แกรนด์  
แอสเซท  

แอดไวเซอร่ี จ ากดั2 
มูลค่าทรัพย์สนิรวมประมาณ 3,831.30 3,830.00  

มูลค่าทรัพย์สนิที่กองทรัสต์เข้า
ลงทุนไม่เกนิประมาณ (ล้านบาท) 

4,300.00  

สูงกว่าราคาประเมินต ่าสุด  
(ร้อยละ) 

12.633/ 4  

หมายเหตุ  
1 ราคาประเมินมลูค่าอสงัหาริมทรัพย์ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ของบริษัท ซิมส์ พร็อพเพอร์ตี ้คอนซลัแทนท์ จ ากัด ตามรายงานการประเมิน

มลูคา่อสงัหาริมทรัพย์ ฉบบัลงวนัที่ 12 ตลุาคม 2561  

2 ราคาประเมินมลูค่าอสงัหาริมทรัพย์ ณ วนัที่ 1 ตุลาคม 2561ของบริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอร่ี จ ากัด ตามรายงานการประเมินมลูค่า

อสงัหาริมทรัพย์ ฉบบัลงวนัที่ 17 ตลุาคม 2561 
3 อ้างอิงราคาประเมินต ่าสดุที่ค านวณจากราคาประเมินต ่าสดุของทรัพย์สินแตล่ะโครงการตามมลูคา่ประเมินของทรัพย์สินของบริษัท ซิมส์ พร็อพ

เพอ ร์ตี  ้ค อน ซัล แทน ท์  จ า กั ด  แ ล ะบ ริ ษั ท  แก รน ด์  แอส เซท  แอด ไวซอ ร่ี  จ ากั ด  ป ระ เมิ น มูล ค่ า  ณ  วัน ที่  1 ตุ ล าคม  2561  

ซึง่อยูท่ี่ 3,817.70 ล้านบาท 
4  มลูค่าลงทนุสดุท้ายที่กองทรัสต์ AIMIRT จะลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทนุเพ่ิมเติมรวมทัง้ 4 โครงการจะไม่เกินกว่าร้อยละ 15 ของราคาประเมิน

ต ่าสดุของทรัพย์สินที่จะลงทนุเพ่ิมเติมทัง้หมดที่ประเมินโดยผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สิน และมลูคา่ลงทนุในแตล่ะโครงการจะไมเ่กินกวา่ร้อยละ 20 

ของราคาประเมินต ่าสดุของทรัพย์สินที่จะลงทนุเพ่ิมเติมแตล่ะโครงการที่ประเมินโดยผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สิน 

 



สิง่ที่สง่มาด้วย 2 หน้า 16 

สรุปข้อมูลทั่วไปของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม 
 
1. ท าเลที่ตัง้ 
 

1.1. ทรัพย์สนิประเภทถงัเก็บสารเคมีเหลว 

โครงการ SCC 
ผู้พฒันาอสงัหาริมทรัพย์/เจ้าของทรัพย์สนิ บริษัท สยามเฆมี จ ากดั (มหาชน) 
สถานท่ีตัง้ ต าบลปากคลองบางปลากด (ต าบลบางปลากด) อ าเภอ

เมืองสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ 
ระยะทางโดยประมาณส าหรับการเดินทางจาก ประมาณ 20 กิโลเมตร จาก กรุงเทพมหานคร 
จ านวน  ถงัเก็บสารเคมีเหลว จ านวน 61 ถงั 
 

1.2. ทรัพย์สนิประเภทอาคารคลงัสนิค้า 

โครงการ SCC 
ผู้พฒันาอสงัหาริมทรัพย์/เจ้าของทรัพย์สนิ บริษัท สยามเฆมี จ ากดั (มหาชน) 
สถานท่ีตัง้ ต าบลปากคลองบางปลากด (ต าบลบางปลากด) อ าเภอ

เมืองสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ 
ระยะทางโดยประมาณส าหรับการเดินทางจาก ประมาณ 20 กิโลเมตร จาก กรุงเทพมหานคร 
จ านวน  อาคารคลงัสนิค้าจ านวน 3 หลงั (3 ยนูิต) 

 
โครงการ TIP 8 
ผู้พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ บริษัท ทิพย์โฮลดิง้ จ ากดั 
เจ้าของที่ดิน (1) นายพิบลูย์ศกัดิ์ ไกรศกัดาวฒัน์ 

(2) นายพรสนิ ไกรศกัดาวฒัน์ 
(3) นายพรเทพ ไกรศกัดาวฒัน์ 

เจ้าของอาคาร บริษัท ทิพย์โฮลดิง้ จ ากดั 
สถานท่ีตัง้ ต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 
ระยะทางโดยประมาณส าหรับการเดินทางจาก ประมาณ 50 กิโลเมตร จาก กรุงเทพมหานคร 
จ านวน  อาคารคลงัสนิค้าจ านวน 4 หลงั (4 ยนูิต) 
 
โครงการ สวนอตุสาหกรรมบางกะดี 
ผู้พฒันาอสงัหาริมทรัพย์/เจ้าของทรัพย์สนิ บริษัท สวนอตุสาหกรรมบางกะดี จ ากดั 
สถานท่ีตัง้ ต าบลบางกะดี อ าเภอเมืองปทมุธานี จงัหวดัปทมุธานี 
ระยะทางโดยประมาณส าหรับการเดินทางจาก ประมาณ 33 กิโลเมตร จาก กรุงเทพมหานคร 
จ านวน  อาคารคลงัสนิค้าจ านวน 1 หลงั (1 ยนูิต) 
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1.3. ทรัพย์สนิประเภทอาคารคลงัห้องเย็น 

โครงการ เจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค (สว่นขยายเพิ่มเติม) 
ผู้พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค จ ากดั 
สถานท่ีตัง้ ต าบลคลองนครเนื่องเขต อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา  

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
ระยะทางโดยประมาณส าหรับการเดินทางจาก ประมาณ 58 กิโลเมตร จาก กรุงเทพมหานคร 
จ านวน  อาคารคลงัห้องเย็นจ านวน 1 หลงั (1 ยนูิต) 
 

2. ข้อมลูผู้ เช่าทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์ AIMIRT ลงทนุอยูเ่ดิม และทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม จ าแนกตามประเภทธุรกิจของ
ผู้ เช่า 

ประเภทอุตสาหกรรม 
ของผู้เช่า / กลุ่มบริษัทแม่ 

อัตราส่วนรายได้ต่อรายได้รวม 

(ร้อยละ) 

ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ 
AIMIRT ลงทุนอยู่เดิม 

ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ 
AMIRT จะลงทุนเพิ่มเตมิ1 

รวมทรัพย์สินทัง้หมด
ภายหลังกองทรัสต์ AIMIRT 

ลงทุนเพิ่มเติม1 

ผู้ให้บริการห้องเย็นและโลจิสตกิส์ 73.02 2.62 23.80 

ผลิตน า้มนัหล่อล่ืน - 30.66  21.44 

ผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากโรงกลั่น

ปิโตรเลียม 
- 25.33 17.71 

โลจิสตกิส์ 7.94 14.13 12.27 

ซือ้ขายผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากโรงกลั่น

ปิโตรเลียม 
- 14.94 10.45  

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า - 7.64 5.34 

บรรจภุณัฑ์ - 4.68 3.27 

ชิน้ส่วนอากาศยาน 7.44 - 2.24 

อปุกรณ์ส านกังาน 6.81 - 2.05 

ระบบปรับอากาศ 4.79 - 1.43 

รวม 100.00 100.00 100.00 

หมายเหตุ  
ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 
1 รายได้ท่ีใช้ในการค านวณ เป็นรายได้รวมอ้างอิงตามสญัญาเช่าท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2561 และสัญญาเช่าท่ีคาดว่าจะมี
การจดัท าขึน้ภายในวนัท่ีกองทรัสต์ AIMIRT จะเข้าลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพิ่มเตมิ 
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3. ข้อมลูรายละเอียดผู้ เช่ารายใหญ่ 5 อนัดบัแรกของทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์ AIMIRT ลงทนุอยูเ่ดิม 

ล าดับ รายช่ือผู้เช่า 
ประเภท
ทรัพย์สิน 
ที่เช่า 

อัตราส่วนรายได้ต่อ
รายได้รวมทุกโครงการ

ท่ีลงทุนอยู่เดมิ 
(ร้อยละ) 

ปีที่ครบก าหนด
อายุสัญญาเช่า 

(พ.ศ.) 
ประเภทธุรกิจ 

1 
บริษัท แปซฟิิค ห้องเย็น จ ากดั 
(PCS) 

อาคาร 
คลงัห้องเย็น 

41.45 2570 
ผู้ให้บริการห้องเย็น
และโลจิสตกิส์ 

2 
บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี แปซฟิิค 
จ ากดั (JPAC) 

อาคาร 
คลงัห้องเย็น 

23.74 2570 
ผู้ให้บริการห้องเย็น
และโลจิสตกิส์ 

3 
บริษัท ดาต้าเซฟ จ ากดั 
(Datasafe) 

อาคาร
คลงัสินค้า 

7.84 2570 
ผู้ให้บริการห้องเย็น
และโลจิสตกิส์ 

4 บริษัท เลนโซ ่แอโรสเปซ จ ากดั 
อาคาร

คลงัสินค้า 
7.44 2562 ชิน้ส่วนอากาศยาน 

5 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากดั 
อาคาร

คลงัสินค้า 
6.82 2567 อปุกรณ์ส านกังาน 

หมายเหตุ ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 

 

4. ข้อมลูรายละเอียดผู้ เช่ารายใหญ่ 5 อนัดบัแรกของทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์ AIMIRT จะลงทนุเพิ่มเติม 

ล าดับ รายช่ือผู้เช่า 
ประเภท
ทรัพย์สิน 
ที่เช่า 

อัตราส่วนรายได้ต่อ
รายได้รวมทุกโครงการ

ภายหลังการลงทุน
เพิ่มเติม 

(ร้อยละ)1 

ปีที่ครบก าหนด
อายุสัญญาเช่า 

(พ.ศ.) 
ประเภทธุรกิจ 

1 
บริษัท เอสเอฟซี เอกเซลเล้นซ์ 

จ ากดั 

ถงัเก็บสารเคมี

เหลวและ

อาคาร

คลงัสินค้า 

30.66 2561 - 2565 ผลิตน า้มนัหล่อล่ืน 

2 
บริษัท เอสโซ ่(ประเทศไทย) 

จ ากดั (มหาชน) 

ถงัเก็บสารเคมี

เหลว 
14.20 2564 

ผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีได้

จากโรงกลัน่

ปิโตรเลียม  

3 บริษัท ไอ.ซี.พี.เคมิคอลส์ จ ากดั 
ถงัเก็บสารเคมี

เหลว 
10.38 2561 - 2563 

ซือ้ขายผลิตภณัฑ์ท่ีได้

จากโรงกลัน่

ปิโตรเลียม  

4 
บริษัท ซีวา่ ลอจีสตกิส์ 

(ประเทศไทย) จ ากดั 

อาคาร

คลงัสินค้า 
9.78 2564 โลจิสตกิส์ 
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ล าดับ รายช่ือผู้เช่า 
ประเภท
ทรัพย์สิน 
ที่เช่า 

อัตราส่วนรายได้ต่อ
รายได้รวมทุกโครงการ

ภายหลังการลงทุน
เพิ่มเติม 

(ร้อยละ)1 

ปีที่ครบก าหนด
อายุสัญญาเช่า 

(พ.ศ.) 
ประเภทธุรกิจ 

5 บริษัท ทอ็ป โซลเว้นท์ จ ากดั 
ถงัเก็บสารเคมี

เหลว 
7.70 2563 

ผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีได้

จากโรงกลัน่

ปิโตรเลียม  

หมายเหตุ  
ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 
1 รายได้ท่ีใช้ในการค านวณ เป็นรายได้รวมอ้างอิงตามสญัญาเช่าท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2561 และสัญญาเช่าท่ีคาดว่าจะมี
การจดัท าขึน้ภายในวนัท่ีกองทรัสต์ AIMIRT จะเข้าลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพิ่มเตมิ 

 

5. ข้อมลูผู้ เช่ารายใหญ่ 5 อนัดบัแรกของทรัพย์สนิทัง้หมดของกองทรัสต์ AIMIRT ภายหลงัการลงทนุเพิ่มเติม ทัง้ทรัพย์สิน
ทีก่องทรัสต์ AIMIRT ลงทนุอยูเ่ดิมและทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม 

ล าดับ รายช่ือผู้เช่า 
ประเภททรัพย์สิน 

ที่เช่า 

อัตราส่วนรายได้ต่อ
รายได้รวมทุกโครงการ
ภายหลังการลงทุน

เพิ่มเตมิ 
(ร้อยละ)1 

ประเภทธุรกิจ 

1 บริษัท เอสเอฟซี เอกเซลเล้นซ์ จ ากดั 
ถงัเก็บสารเคมีเหลว

และอาคารคลงัสินค้า 
21.44 ผลิตน า้มนัหล่อล่ืน 

2 บริษัท แปซฟิิค ห้องเย็น จ ากดั (PCS) อาคารคลงัห้องเย็น 12.47 
ผู้ให้บริการห้องเย็น

และโลจิสตกิส์ 

3 
บริษัท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ากดั 

(มหาชน) 
ถงัเก็บสารเคมีเหลว 9.93 

ผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีได้

จากโรงกลัน่

ปิโตรเลียม 

4 
บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี แปซฟิิค จ ากดั 

(JPAC) 
อาคารคลงัห้องเย็น 8.98 

ผู้ให้บริการห้องเย็น

และโลจิสตกิส์ 

5 บริษัท ไอ.ซี.พี.เคมิคอลส์ จ ากดั ถงัเก็บสารเคมีเหลว 7.25 

ซือ้ขายผลิตภณัฑ์ท่ีได้

จากโรงกลัน่

ปิโตรเลียม  

หมายเหตุ  
ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 
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1 รายได้ท่ีใช้ในการค านวณ เป็นรายได้รวมอ้างอิงตามสญัญาเช่าท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2561 และสัญญาเช่าท่ีคาดว่าจะมี
การจดัท าขึน้ภายในวนัท่ีกองทรัสต์ AIMIRT จะเข้าลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพิ่มเตมิ 

 
6. อายคุงเหลอืของสญัญาเช่าของทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์ AIMIRT ลงทนุอยูเ่ดิม 

ปีที่ครบก าหนดอายุ
สัญญาเช่า  (พ.ศ.) 

อัตราส่วนรายได้ต่อรายได้รวมทุกโครงการที่ลงทุนอยู่เดิม 
(ร้อยละ) 

โครงการ JWD1 โครงการ TIP 72 รวม 

ภายในปี 2562 - 56.99 15.37 

ภายในปี 2563 - 17.74  4.79 

ภายในปี 2564 - - - 

ภายในปี 2565 - - - 

ภายในปี2566  - - - 

ภายในปี2567 - 25.27 6.82 

หลงัจากปี 2567 100.00 - 73.02 

รวม 100.00 100.00 100.00 

หมายเหตุ  
ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 
1 โครงการ JWD หมายถึง โครงการแปซิฟิค ห้องเย็น โครงการเจดบัเบิล้ยูดี แปซิฟิค และโครงการดาต้าเซฟ ท่ีกองทรัสต์ AIMIRT 
ลงทนุอยู่เดมิ 

2 โครงการ TIP 7 ท่ีกองทรัสต์ AIMIRT ลงทนุอยู่เดมิ 

 

7. อายคุงเหลอืของสญัญาเช่าของทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์ AIMIRT จะลงทนุเพิ่มเติม 

ปีที่ครบ
ก าหนดอายุ
สัญญาเช่า  

(พ.ศ.) 

อัตราส่วนรายได้ต่อรายได้รวมทุกโครงการภายหลังการลงทุนเพิ่มเติม1 
(ร้อยละ) 

โครงการ  
SCC 

โครงการ  
TIP 8 

โครงการ 
สวนอุตสาหกรรม

บางกะด ี

โครงการ 
เจดับเบิล้ยดูี  
แปซิฟิค  

(ส่วนขยายเพิ่มเติม) 

รวม 

ภายในปี 2561 16.65 - - - 11.81 

ภายในปี 2562 5.57 - 100.00 - 11.59 

ภายในปี 2563 32.13 - - - 22.79 

ภายในปี 2564 20.89 100.00 - - 33.62 
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ปีที่ครบ
ก าหนดอายุ
สัญญาเช่า  

(พ.ศ.) 

อัตราส่วนรายได้ต่อรายได้รวมทุกโครงการภายหลังการลงทุนเพิ่มเติม1 
(ร้อยละ) 

โครงการ  
SCC 

โครงการ  
TIP 8 

โครงการ 
สวนอุตสาหกรรม

บางกะด ี

โครงการ 
เจดับเบิล้ยดูี  
แปซิฟิค  

(ส่วนขยายเพิ่มเติม) 

รวม 

ภายในปี 2565 24.76 - - - 17.56 

ภายในปี 2566  - - - - - 

ภายในปี 2567 - - - - - 

หลงัจากปี 2567 - - - 100.00 2.63 

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

หมายเหตุ  
ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 
1 รายได้ท่ีใช้ในการค านวณ เป็นรายได้รวมอ้างอิงตามสญัญาเช่าท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2561 และสัญญาเช่าท่ีคาดว่าจะมี
การจดัท าขึน้ภายในวนัท่ีกองทรัสต์ AIMIRT จะเข้าลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพิ่มเตมิ 
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8. อายุคงเหลือของสญัญาเช่าของทรัพย์สินทัง้หมดของกองทรัสต์ AIMIRT ภายหลงัการลงทุนเพิ่มเติม ทัง้ทรัพย์สินที่
กองทรัสต์ AIMIRT ลงทนุอยูเ่ดิมและทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม 

ปีที่ครบก าหนด
อายุสัญญาเช่า  

(พ.ศ.) 

อัตราส่วนรายได้ต่อรายได้รวมทุกโครงการภายหลังการลงทุนเพิ่มเติม1 
(ร้อยละ) 

โครงการ  
SCC 

โครงการ  
JWD2 

โครงการ  
TIP3 

โครงการ  
สวนอุตสาหกรรม

บางกะด ี
รวม 

ภายในปี 2561 16.65 - - - 8.26 

ภายในปี 2562 5.57 - 21.75 100.00 12.73 

ภายในปี 2563 32.13 - 6.77 - 17.37 

ภายในปี 2564 20.89 - 61.84 - 23.51 

ภายในปี 2565 24.76 - - - 12.28 

ภายในปี 2566  - - - - - 

ภายในปี 2567 - - 9.64 - 2.05 

หลงัจากปี 2567 - 100.00 - - 23.80 

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

หมายเหตุ   
ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 
1 รายได้ท่ีใช้ในการค านวณ เป็นรายได้รวมอ้างอิงตามสญัญาเช่าท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2561 และสัญญาเช่าท่ีคาดว่าจะมี
การจดัท าขึน้ภายในวนัท่ีกองทรัสต์ AIMIRT จะเข้าลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพิ่มเตมิ 

2 โครงการ JWD หมายถึงโครงการแปซิฟิค ห้องเย็น โครงการเจดบัเบิล้ยดูี แปซฟิิค โครงการดาต้าเซฟ ท่ีกองทรัสต์ AIMIRT ลงทนุ
อยู่เดมิ และโครงการเจดบัเบิล้ยดูี แปซฟิิค (ส่วนขยายเพิ่มเตมิ) ท่ีกองทรัสต์ AIMIRT จะลงทนุเพิ่มเตมิ 

3 โครงการ TIP หมายถึง โครงการ TIP 7 ท่ีกองทรัสต์ AIMIRT ลงทุนอยู่เดิม และโครงการ TIP 8 ท่ีกองทรัสต์ AIMIRT จะลงทุน
เพิ่มเตมิ 
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สรุปข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ AIMIRT ลงทุนอยู่ในปัจจุบัน 

ทรัพย์สนิหลกัที่กองทรัสต์ AIMIRT ลงทนุอยูใ่นปัจจุบนั ได้แก่ กรรมสิทธ์ิในอสงัหาริมทรัพย์ประเภท (1) อาคารคลงัห้องเย็น จ านวน 3 หลงั มีพืน้ที่อาคารรวมประมาณ 27,620 ตารางเมตร 

และ (2) อาคารคลงัสนิค้า จ านวน 6 หลงั มีพืน้ท่ีอาคารรวมประมาณ 30,939.10 ตารางเมตร คิดเป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 9 หลงั และมีพืน้ท่ีอาคารรวมทัง้สิน้ประมาณ 58,599.10 ตารางเมตร 

ตัง้อยูบ่นท่ีดินที่มีเนือ้ที่รวมประมาณ 85 ไร่ 2 งาน 30.88 ตารางวา โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1) ทรัพย์สินประเภทอาคารคลังห้องเยน็ 

1.1) กรรมสทิธ์ิในอสงัหาริมทรัพย์ ได้แก่ (ก) ที่ดินซึง่เป็นท่ีตัง้ของอาคารท่ีกองทรัสต์จะลงทนุ และหมายความรวมถึงระบบสาธารณปูโภคตา่งๆ และสว่นควบของที่ดินดงักลา่วที่ใช้ใน
การประกอบกิจการอาคารคลงัห้องเย็น และ (ข) อาคาร สิ่งปลกูสร้างใดๆ ทัง้หมดซึ่งได้ปลกูสร้างในที่ดินที่กองทรัสต์จะลงทนุ ซึง่เป็นที่ตัง้และใช้ในการด าเนินการกิจการของ
โครงการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง อาคารห้องเย็นฝากสินค้าพร้อมส านกังาน ทัง้นี ้ให้รวมถึงระบบต่างๆ สิ่งติดตัง้ตรึงตรา สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ และส่วนควบของ
อาคารที่กองทรัสต์จะลงทนุและที่ดินท่ีกองทรัสต์จะลงทนุดงักลา่ว ซึง่ได้ใช้ในการด าเนินการกิจการของโครงการอยูใ่นปัจจบุนั  

1.2) กรรมสทิธ์ิในสงัหาริมทรัพย์ ได้แก่ เคร่ืองมือและอปุกรณ์ซึง่จ าเป็นและสมควรส าหรับใช้ในการด าเนินการกิจการของโครงการ 

ล าดับ โครงการ 
เลขที่ 
อาคาร 

พืน้ที่ใช้สอย
ของอาคาร
ประมาณ  
(ตร.ม.) 

รายละเอียด 
อาคารคลังห้องเยน็ 

โฉนด
ที่ดนิ 
เลขที่ 

ขนาดที่ดนิ 
(ประมาณ) 

อายุอาคาร 
เฉลี่ย1 (ปี) 

รูปแบบการได้มาซ่ึง
ทรัพย์สิน 

ไร่ งาน ตร.วา ที่ดนิ อาคาร 

1 
โครงการแปซิฟิค ห้องเย็น 

(สมทุรสาคร) 
อาคาร 6 13,632 

อาคารคอนกรีตเสริมเหลก็  
ชัน้เดยีว จ านวน 1 หลงั 

157963 21 1 97.80 
6.17 กรรมสทิธ์ิ กรรมสทิธ์ิ 

2 
โครงการแปซิฟิค ห้องเย็น 

(สมทุรสาคร) 
อาคาร 7 3,930 

อาคารคอนกรีตเสริมเหลก็  
ชัน้เดยีว จ านวน 1 หลงั 

2.83 กรรมสทิธ์ิ กรรมสทิธ์ิ 

3 
โครงการเจดบัเบิล้ยดูี  

แปซิฟิค 
(ฉะเชิงเทรา) 

- 10,058 
อาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ 
และโครงเหลก็ ชัน้เดียว  

จ านวน 1 หลงั 
85905 16 1 97 4.76 กรรมสทิธ์ิ กรรมสทิธ์ิ 
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ล าดับ โครงการ 
เลขที่ 
อาคาร 

พืน้ที่ใช้สอย
ของอาคาร
ประมาณ  
(ตร.ม.) 

รายละเอียด 
อาคารคลังห้องเยน็ 

โฉนด
ที่ดนิ 
เลขที่ 

ขนาดที่ดนิ 
(ประมาณ) 

อายุอาคาร 
เฉลี่ย1 (ปี) 

รูปแบบการได้มาซ่ึง
ทรัพย์สิน 

ไร่ งาน ตร.วา ที่ดนิ อาคาร 
อาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ 

จ านวน 1 ห้อง 

รวมพืน้ที่อาคารคลังห้องเยน็ 27,620  37 3 94.80  

หมายเหตุ  
1 อายอุาคารเฉล่ียโดยประมาณ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 ค านวณจากคา่เฉล่ียของอายอุาคารถ่วงน า้หนกัด้วยพืน้ท่ีให้เช่าแตล่ะโครงการ 
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2) ทรัพย์สินประเภทอาคารคลังสินค้า 

กรรมสิทธ์ิในอสงัหาริมทรัพย์ ได้แก่ (ก) ที่ดินซึง่เป็นที่ตัง้ของอาคารที่กองทรัสต์จะลงทนุ และหมายความรวมถึงระบบสาธารณปูโภคต่างๆ และสว่นควบของที่ดินดงักลา่วที่ใช้ในการ
ประกอบกิจการอาคารคลงัสินค้า และ (ข) อาคาร สิ่งปลกูสร้างใดๆ ทัง้หมดซึ่งได้ปลกูสร้างในที่ดินที่กองทรัสต์จะลงทุน ซึ่งเป็นที่ตัง้และใช้ในการด าเนินการกิจการของโครงการ ซึ่ง
รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียง อาคารคลงัสินค้าพร้อมส านกังาน ทัง้นี ้ให้รวมถึงระบบต่างๆ สิ่งติดตัง้ตรึงตรา สิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ และสว่นควบของอาคารที่กองทรัสต์จะลงทนุและ
ที่ดินท่ีกองทรัสต์จะลงทนุดงักลา่ว ซึง่ได้ใช้ในการด าเนินการกิจการของโครงการอยูใ่นปัจจบุนั 

ล าดับ โครงการ 
เลขที่ 
อาคาร 

พืน้ที่ใช้สอย
ของอาคาร
ประมาณ  
(ตร.ม.) 

รายละเอียด 
อาคารคลังสนิค้า 

โฉนด
ที่ดนิ 
เลขที่ 

ขนาดที่ดนิ 
(ประมาณ) 

อายุอาคาร 
เฉลี่ย1 (ปี) 

รูปแบบการได้มาซ่ึง
ทรัพย์สิน 

ไร่ งาน ตร.วา ที่ดนิ อาคาร 

1 โครงการดาต้าเซฟ - 9,288 

อาคารคอนกรีตเสริมเหลก็  
และโครงเหลก็ ชัน้เดียว  

จ านวน 1 หลงั 85904 12 2 56 4.90 กรรมสทิธ์ิ กรรมสทิธ์ิ 

อาคารคอนกรีตเสริมเหลก็  
สองชัน้ จ านวน 1 หลงั 

2 โครงการ TIP 7 PD2 5,701.50 
อาคารคอนกรีตเสริมเหลก็  
ชัน้เดยีว จ านวน 1 หลงั 

128496 7 1 54.30 
3.21 กรรมสทิธ์ิ กรรมสทิธ์ิ 

144679 1  3 74.20 

3 โครงการ TIP 7 PD4 5,292 
อาคารคอนกรีตเสริมเหลก็  
ชัน้เดยีว จ านวน 1 หลงั 

128498 7 2 17.10 3.42 กรรมสทิธ์ิ กรรมสทิธ์ิ 

4 โครงการ TIP 7 PD5 4,804 
อาคารคอนกรีตเสริมเหลก็  
ชัน้เดยีว จ านวน 1 หลงั 

128499 7 0 33.60 3.21 กรรมสทิธ์ิ กรรมสทิธ์ิ 
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ล าดับ โครงการ 
เลขที่ 
อาคาร 

พืน้ที่ใช้สอย
ของอาคาร
ประมาณ  
(ตร.ม.) 

รายละเอียด 
อาคารคลังสนิค้า 

โฉนด
ที่ดนิ 
เลขที่ 

ขนาดที่ดนิ 
(ประมาณ) 

อายุอาคาร 
เฉลี่ย1 (ปี) 

รูปแบบการได้มาซ่ึง
ทรัพย์สิน 

ไร่ งาน ตร.วา ที่ดนิ อาคาร 

5 โครงการ TIP 7 PD6 3,940.70 
อาคารคอนกรีตเสริมเหลก็  
ชัน้เดยีว จ านวน 1 หลงั 

128500 6 2 44 4.08 กรรมสทิธ์ิ กรรมสทิธ์ิ 

6 โครงการ TIP 7 PD7 1,912.90 
อาคารคอนกรีตเสริมเหลก็  
ชัน้เดยีว จ านวน 1 หลงั 

3572 4 1 56 4.17 กรรมสทิธ์ิ กรรมสทิธ์ิ 

รวมพืน้ที่อาคารคลังสนิค้า 30,939.10  47 2 36.08  

หมายเหตุ  
1 อายอุาคารเฉล่ียโดยประมาณ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 ค านวณจากคา่เฉล่ียของอายอุาคารถ่วงน า้หนกัด้วยพืน้ท่ีให้เช่าแตล่ะโครงการ 
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