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สารสนเทศเกี่ยวกับทรัพย์ สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม
ทรั สต์ เพื่ อ การลงทุน ในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละสิ ท ธิ ก ารเช่ า เอไอเอ็ ม อิ น ดัสเทรี ย ล โกรท (“กองทรั ส ต์ ” หรื อ
“กองทรั ส ต์ AIMIRT”) มีค วามประสงค์ จะระดมทุน เพื่ อลงทุน ในอสังหาริ มทรัพ ย์ เพิ่ม เติม โดยการเพิ่ ม ทุน กองทรัสต์
AIMIRT ครัง้ ที่ 1 และกู้ยืมเงินเพื่อการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทรัสต์ AIMIRT จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ โดยทรัพย์สินที่
กองทรัสต์ AIMIRT คาดว่าจะลงทุนเพิ่มเติมประกอบไปด้ วย
1. โครงการ SCC ตั ้ง อยู่ ที่ ต าบลปากคลองบางปลากด (ต าบลบางปลากด) อ าเภอเมื อ ง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ประกอบไปด้ วยทรัพย์สนิ 2 ประเภท ดังนี ้
1.1. ทรัพย์สนิ ประเภทถังเก็บสารเคมีเหลว อาคารคลังสินค้ า
สิทธิการเช่าที่ดิน1 6 โฉนด (โฉนดที่ดินเลขที่ 10036, 10037, 12381, 12726, 15311, 15870) และ
8 ตราจอง (ตราจองเลขที่ 432, 433, 434, 435, 436, 437, 443, 614) โดยมี เนื อ้ ที่ เช่ า รวมประมาณ 21 ไร่ 3 งาน 62
ตารางวา และสิทธิการเช่าถังเก็บสารเคมีเหลว จานวน 61 ถัง โดยมีความจุถงั รวมประมาณ 85,380,000 ลิตร และอาคาร
คลังสินค้ าจานวน 3 หลัง (3 ยูนิต) โดยมีพื ้นที่อาคารคลังสินค้ ารวมประมาณ 16,726 ตารางเมตร มีกาหนดระยะเวลาการ
เช่า 30 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่กองทรัสต์ AIMIRT ลงทุนเพิ่มเติม รวมถึงทรัพย์สนิ อื่นๆ อันเป็ นส่วนควบของที่ดินและสิ่งปลูกสร้ าง
ดังกล่าว ซึง่ ปั จจุบนั บริ ษัท สยามเฆมี จากัด (มหาชน) (“SCC”) เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์
1.2. ทรัพย์สนิ ประเภทท่าเรื อ ถนนส่วนกลาง ตลอดจนสาธารณูปโภคต่างๆ
สิท ธิ ก ารเช่า ในที่ ดิ น1 4 โฉนด (โฉนดที่ ดิ น เลขที่ 9355, 10037, 11537, 15311) และ 6 ตราจอง
(ตราจองเลขที่ 434, 435, 436, 437, 442, 433) โดยมี เนื อ้ ที่ เช่ า รวมประมาณ 6 ไร่ 0 งาน 15 ตารางวา จาก SCC มี
กาหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่กองทรัสต์ AIMIRT ลงทุนเพิ่มเติม รวมถึงทรัพย์สนิ อื่นๆ อันเป็ นส่วนควบของ
ที่ดินและสิง่ ปลูกสร้ างดังกล่าว เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้ เป็ นสาธารณูปโภคแก่ทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมโครงการ SCC
ตลอดระยะเวลาที่กองทรัสต์ AIMIRT เข้ าลงทุน ซึง่ ปั จจุบนั SCC เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์
2. โครงการ TIP 8 ตัง้ อยู่ท่ ี ตาบลบางปลา อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
กรรมสิทธิ์ในที่ดินรวม 5 โฉนด (โฉนดเลขที่ 140201, 140207, 140208, 162282 และ 162283) เนื ้อที่ตาม
โฉนดรวม 35 ไร่ 3 งาน 21.1 ตารางวา และกรรมสิทธิ์ในอาคารคลังสินค้ าพร้ อมสานักงาน จานวน 4 หลัง (4 ยูนิต) โดยมี
1

ที่ดินที่กองทรัสต์ AIMIRT จะเข้ าลงทุนเพิ่มเติมอยูร่ ะหว่างการดาเนินการแบ่งแยกโฉนดที่ดิน และ/หรือ ตราจอง โดยบริษัทเจ้ าของทรัพย์สิน
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พื ้นที่อาคารคลังสินค้ ารวมประมาณ 34,692.60 ตารางเมตร รวมถึงทรัพย์สินอื่นๆ อันเป็ นส่วนควบของที่ดินและอาคาร
คลัง สิน ค้ า ดัง กล่า ว ซึ่งปั จ จุ บัน บริ ษั ท ทิ พ ย์ โฮลดิ ง้ จ ากัด (“TIP”) เป็ นเจ้ า ของกรรมสิท ธิ์ ในอาคารคลัง สิน ค้ า พร้ อม
สานักงาน และนายพิบูลย์ศกั ดิ์ ไกรศักดาวัฒน์ นายพรสิน ไกรศักดาวัฒน์ และนายพรเทพ ไกรศักดาวัฒน์ (รวมเรี ยกว่า
“เจ้ าของที่ดิน”) เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
3. โครงการสวนอุ ต สาหกรรมบางกะดี ตั ง้ อยู่ ท่ ี ต าบลบางกะดี อ าเภอเมื อ งปทุ ม ธานี จั ง หวั ด
ปทุมธานี
สิทธิการเช่าในที่ดินรวม 1 โฉนด (โฉนดเลขที่ 30670) เนื ้อที่ตามโฉนดรวม 15 ไร่ 0 งาน 61 ตารางวา และ
สิทธิการเช่าในอาคารคลังสินค้ า จานวน 1 หลัง (1 ยูนิต) โดยมีพืน้ ที่อาคารคลังสินค้ า ประมาณ 14,600 ตารางเมตร มี
กาหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่กองทรัสต์ AIMIRT ลงทุนเพิ่มเติม รวมถึงทรัพย์สนิ อื่นๆ อันเป็ นส่วนควบของ
ที่ดินและอาคารคลังสินค้ าดังกล่าว ซึง่ ปั จจุบนั บริ ษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จากัด (“BIP”) เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์
4. โครงการเจดับเบิล้ ยูดี แปซิฟิค (ส่ วนขยายเพิ่มเติม ) ตัง้ อยู่ท่ ีตาบลคลองนครเนื่ องเขต อาเภอ
เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
สืบเนื่องจากการลงทุนครัง้ แรกของกองทรัสต์ AIMIRT โดยการรับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารคลังห้ อง
เย็นพร้ อมสานักงานในโครงการเจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค นัน้ กองทรัสต์ AIMIRT และ บริ ษัท เจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค จากัด
(“JPAC”) ได้ มีการกาหนดเงื่อนไขไว้ ในสัญญาตกลงกระทาการ (โครงการเจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค โครงการดาต้ าเซฟ และ
โครงการแปซิฟิค ห้ องเย็น ) ระหว่าง กองทรัสต์ AIMIRT กับ บริ ษัท เจดับเบิ ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จากัด (มหาชน) บริ ษัท
เบญจพรแลนด์ จากัด บริ ษัท เจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค จากัด บริ ษัท ดาต้ าเซฟ จากัด บริ ษัท แปซิฟิค ห้ องเย็น จากัด ฉบับลง
วันที่ 26 ธันวาคม 2560 (“สัญญาตกลงกระทาการ”) ระบุไว้ วา่ ภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่โครงการพัฒนาที่ดินที่
ตังอยู
้ ใ่ นบริ เวณที่ดินที่กองทรัสต์ได้ เข้ าลงทุนครัง้ แรกในโครงการเจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค เพื่อเป็ นโครงการอาคารคลังห้ องเย็น
และ/หรื อ อาคารคลังสิน ค้ า พร้ อมสานัก งาน (“โครงการเจดั บ เบิ ล้ ยูดี แปซิ ฟิ ค (ส่ ว นขยายเพิ่ ม เติ ม )”) เริ่ ม เปิ ด
ดาเนิน การ (ทัง้ นี ้ ณ วัน ที่ ก องทรั สต์ AIMIRT เข้ าลงทุน ครั ง้ แรก โครงการเจดับ เบิ ล้ ยูดี แปซิ ฟิ ค (ส่วนขยายเพิ่ ม เติม )
ดังกล่าวยังอยูร่ ะหว่างการดาเนินการก่อสร้ าง) JPAC ตกลงให้ สิทธิในการซื ้อหรื อเช่าโครงการเจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค (ส่วน
ขยายเพิ่มเติม) (Option to Buy/Lease) แก่กองทรัสต์ AIMIRT ในราคา รวมทังข้
้ อกาหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้ องที่จะได้ ตก
ลงกันระหว่างกองทรัสต์ กับ JPAC ภายใต้ เงื่อนไขและข้ อตกลงของสัญญาตกลงกระทาการ
ซึง่ ณ ปั จจุบนั โครงการเจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) ดังกล่าวได้ เริ่ มเปิ ดดาเนินการแล้ วตังแต่
้
วันที่ 5 มีนาคม 2561 และกองทรัสต์ AIMIRT ประสงค์จะเข้ าลงทุนในโครงการเจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม)
ตามสิทธิในการซื ้อหรื อเช่าโครงการเจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) (Option to Buy/Lease) ได้ แก่
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4.1 กรรมสิท ธิ์ ในอาคารคลัง ห้ อ งเย็ น พร้ อมส านัก งาน จ านวน 1 หลัง (1 ยูนิ ต ) โดยมี พื น้ ที่ อ าคาร
คลังสินค้ าประมาณ 2,708.40 ตารางเมตร รวมถึงงานระบบ สิง่ ติดตังตรึ
้ งตรา สิง่ อานวยความสะดวกต่างๆ และส่วนควบ
ของอาคารดังกล่าว ซึง่ ปั จจุบนั JPAC เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์
4.2 กรรมสิทธิ์ ในเครื่ องมือและอุปกรณ์ ซึ่งจาเป็ นและสมควรสาหรับใช้ ในการดาเนินกิจการโครงการ
เจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) ซึง่ ปั จจุบนั JPAC เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์
อนึ่ง สาหรับการเข้ าลงทุนในโครงการเจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม ) กองทรัสต์ จะใช้ เฉพาะ
เงินทุนที่มาจากการกู้ยืมเงินในวงเงินกู้ระยะยาวจานวนรวมไม่เกิน 110,000,000 (หนึง่ ร้ อยสิบล้ าน) บาท โดยกองทรัสต์จะ
ไม่ได้ ใช้ เงินทุนที่มาจากการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ AIMIRT โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่ มเติมครัง้ ที่ 1 ในการ
เข้ าลงทุนในโครงการเจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม ) ทังนี
้ ้ เงื่อนไขสาคัญในการกู้ยืมเงินให้ เป็ นไปตามหนังสือ
เชิญประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
ทังนี
้ ้ ทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์ AIMIRT จะลงทุนดังกล่าวข้ างต้ น รวมเรี ยกว่า “ทรัพย์ สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม”
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ตารางสรุ ปทรัพย์ สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม

ลาดับ

ชื่อโครงการ

1.

โครงการ SCC

โฉนด / ตรา
จองเลขที่
โฉนดที่ ดิ น เลขที่
10036, 10037,
12381, 12726,
15311, 15870,
9355, 10037,
11537, 15311
ต ร า จ อ ง เล ข ที่
432, 433, 434,
435, 436, 437,
443, 614 แ ล ะ
4424 / 5

ขนาดที่ดนิ ที่
อัตราการเช่ า
กองทรัสต์ จะเข้ า
1
ที่ตงั ้
รายละเอียดทรัพย์ สิน
พืน้ ที่ให้ เช่ าประมาณ
พืน้ ที่เฉลี่ย
ลงทุนโดยประมาณ
(ร้ อยละ)2
(ไร่ -งาน-ตารางวา)
ตาบลปากคลองบาง - เนื ้อ ที่ เช่ า ส า ห รั บ (ก) สิทธิการเช่าในที่ดิน4 6 โฉนด 8 ตราจอง จาก SCC มี • ถั ง เก็ บ สารเคมี เ หลว
100
ปลากด (ตาบลบาง
ทรั พย์สินประเภทถัง
ก าหนดระยะเวลาการเช่ า 30 ปี นั บ ตั ง้ แต่ วั น ที่
ค ว า ม จุ 85,380,000
ปลากด)
เก็ บ ส ารเค มี เหล ว
กองทรัสต์ AIMIRT ลงทุนเพิ่มเติม
ลิตร
6
อาเภอเมือง
อาค ารค ลั ง สิ น ค้ า (ข) สิ ท ธิ ก ารเช่ าในถังเก็ บ สารเคมี เหลว จ านวน 61 ถัง
สมุทรปราการ
ประมาณ 21-3-62
อาคารคลั ง สิ น ค้ า จ านวน 3 หลั ง (3 ยู นิ ต ) รวมถึ ง
จังหวัดสมุทรปราการ
ทรั พย์ สินอื่นๆ อันเป็ นส่วนควบของที่ดินและสิ่งปลูก
เนื ้อ ที่ เช่ า ส า ห รั บ
สร้ างดั ง กล่ า ว มี ก าหนดระยะเวลาการเช่ า 30 ปี
ทรั พ ย์ สิ นประเภ ท
นับตังแต่
้ วนั ที่กองทรัสต์ AIMIRT ลงทุนเพิ่มเติม
100
ท่ า เ รื อ ถ น น (ค) สิทธิการเช่าในที่ดนิ 4 4 โฉนด 6 ตราจอง สาหรับท่าเรื อ • อ า ค า ร ค ลั ง สิ น ค้ า
16,726 ตารางเมตร7
ส่วนกลาง ตลอดจน
ถนนส่วนกลาง ตลอดจนสาธารณูปโภคต่างๆ รวมถึง
สาธารณูปโภคต่างๆ
ทรั พย์ สินอื่นๆ อันเป็ นส่วนควบของที่ดินและสิ่งปลูก
ประมาณ 6-0-15
สร้ างดังกล่าว จาก SCC มีกาหนดระยะเวลาการเช่า
30 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่กองทรัสต์ AIMIRT ลงทุนเพิ่มเติม8
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อายุอาคาร
เฉลี่ย (ปี )3
23.69

6.49

ลาดับ

ชื่อโครงการ

โฉนด / ตรา
จองเลขที่

ที่ตงั ้

ขนาดที่ดนิ ที่
กองทรัสต์ จะเข้ า
ลงทุนโดยประมาณ
(ไร่ -งาน-ตารางวา)
35-3-21.1

2.

โครงการ TIP 89

โฉนดที่ดนิ เลขที่
140201,
140207,
140208,
162282 และ
1622835 / 10

ตาบลบางปลา
อาเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ

3.

โครงการ
สวนอุตสาหกรรม
บางกะดี

30670

ตาบลบางกะดี
อาเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี

15-0-61

4.

โครงการ
เจดับเบิ ้ลยูดี
แปซิฟิค (ส่วน
ขยายเพิ่มเติม)

-11

ตาบลคลองนครเนื่อง
เขต อาเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

-11

1

อัตราการเช่ า
พืน้ ที่เฉลี่ย
(ร้ อยละ)2

อายุอาคาร
เฉลี่ย (ปี )3

รายละเอียดทรัพย์ สิน

พืน้ ที่ให้ เช่ าประมาณ

(ก) กรรมสิทธิ์ในที่ดนิ รวม 5 โฉนด
(ข) ก ร ร ม สิ ท ธิ์ ใ น อ า ค า ร ค ลั ง สิ น ค้ า โ ร ง ง า น
และสานักงาน จานวน 4 หลัง (4 ยูนิต)
(ค) กรรมสิทธิ์ ในสิ่งปลูกสร้ างและทรั พ ย์สิน อื่น ๆ อันเป็ น
ส่วนควบของที่ดินและอาคาร เครื่ องมือ อุปกรณ์ งาน
ระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้ อง เกี่ยวเนื่อง
และจาเป็ นต่อ การใช้ ป ระโยชน์ ของที่ ดิน และอาคาร
คลังสินค้ า โรงงาน และสานักงานของโครงการ TIP 8
(ก) สิ ท ธิ ก ารเช่ า ในที่ ดิ น 1 โฉนด จาก BIP มี ก าหนด
ระยะเวลาการเช่ า 30 ปี นั บ ตัง้ แต่ วัน ที่ ก องทรั ส ต์
AIMIRT ลงทุนเพิ่มเติม
(ข) สิทธิการเช่าอาคารคลังสินค้ า จานวน 1 หลัง (1 ยูนิต)
รวมถึงทรั พ ย์ สิน อื่ น ๆ อัน เป็ นส่ วนควบของที่ ดิน และ
อาคารคลังสินค้ าดังกล่าว มีกาหนดระยะเวลาการเช่า
30 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่กองทรัสต์ AIMIRT ลงทุนเพิ่มเติม
(ก) กรรมสิ ท ธิ์ ในอาคารคลังห้ อ งเย็ น พร้ อมส านัก งาน 1
หลั ง (1 ยู นิ ต ) รวมถึ ง งานระบบ สิ่ ง ติ ด ตรึ ง ตรา สิ่ ง
อ านวยความสะดวกต่างๆ และส่วนควบของอาคาร
ดังกล่าว
(ข) กรรมสิ ท ธิ์ ใ นเครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ซึ่ง จ าเป็ นและ
สมควรส าหรั บ ใช้ ในการด าเนิ น กิ จ การโครงการเจ

34,692.60 ตารางเมตร7

100

1.01

14,600 ตารางเมตร7

100

13.86

2,708.40 ตารางเมตร7

100

0.59

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2 หน้ า 5

ลาดับ

ชื่อโครงการ

โฉนด / ตรา
จองเลขที่

ที่ตงั ้

ขนาดที่ดนิ ที่
กองทรัสต์ จะเข้ า
ลงทุนโดยประมาณ
(ไร่ -งาน-ตารางวา)

รายละเอียดทรัพย์ สิน

พืน้ ที่ให้ เช่ าประมาณ

1

อัตราการเช่ า
พืน้ ที่เฉลี่ย
(ร้ อยละ)2

ดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม)
หมายเหตุ
ข้ อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
1
พืน้ ที่ให้ เช่าโดยประมาณคานวณจากพื ้นที่ให้ เช่ารวมตามสัญญาเช่าที่มีอยู่ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และสัญญาเช่าที่คาดว่าจะมีการจัดทาขึ ้นภายในวันที่กองทรัสต์ AIMIRT เข้ าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุน
เพิ่มเติม
2
อัตราการเช่าพื ้นที่เฉลี่ยอ้ างอิงตามสัญญาเช่าที่มีอยู่ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และสัญญาเช่าที่คาดว่าจะมีการจัดทาขึ ้นภายในวันที่กองทรัสต์ AIMIRT จะเข้ าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม
3
อายุอาคารเฉลี่ยโดยประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 คานวณจากค่าเฉลี่ยของอายุอาคารถ่วงน ้าหนักด้ วยพื ้นที่อาคารหรื อปริ มาตรให้ เช่าในแต่ละโครงการที่กองทรัสต์ AIMIRT จะเข้ าลงทุน
4
ที่ดนิ ที่กองทรัสต์ AIMIRT จะเข้ าลงทุนเพิ่มเติมอยู่ระหว่างการดาเนินการแบ่งแยกโฉนดที่ดนิ และ/หรื อ ตราจอง โดยบริ ษัทเจ้ าของทรัพย์สิน
5
อยู่ภายใต้ ภาระผูกพันโดยจานองเป็ นหลักประกันไว้ กบั เจ้ าหนี ้สถาบันการเงิน ซึง่ จะได้ รับการปลดจานอง ปลอดจานอง หรื อไถ่ถอนจานอง (แล้ วแต่กรณี) ก่อนการเข้ าลงทุนของกองทรัสต์
6
ถังเก็บสารเคมีเหลว จานวน 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 มีข้อกาหนดในสัญญาเช่าที่ให้ สิทธิทงผู
ั ้ ้ เช่าและผู้ให้ เช่าในการยกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกาหนดอายุสญ
ั ญาเช่า (Option
to Early Terminate) โดยบอกกล่าวล่วงหน้ า หรื อยินยอมเสียค่าปรับตามจานวนที่ระบุในสัญญาเช่า
7
พืน้ ที่อาคารคลังสินค้ าตามสภาพการใช้ งานจริ งมีความแตกต่างจากพื ้นที่อาคารคลังสินค้ าที่ปรากฏตามใบอนุญาตก่อสร้ าง เนื่องมาจากความแต กต่างของวิธีการวัดและถอดแบบจากสถานที่จริ งของหน่วยงาน
ราชการ อย่างไรก็ดี ความแตกต่างที่เกิดขึน้ นันจะไม่
้
ส่งผลกระทบต่อรายได้ ค่าเช่าของกองทรัสต์ เนื่องจากการคานวณรายได้ ค่าเช่าจะอ้ างอิงจากพื ้นที่อาคารคลังสินค้ าตามสัญญาเช่า และเนื่องจากขน าดพื ้นที่
อาคารคลังสินค้ าตามสัญญาเช่าไม่เกินพื ้นที่ที่ได้ รับอนุญาต ดังนันความแตกต่
้
างของพื ้นที่ดงั กล่าวจะไม่ส่งผลกระทบทางลบในด้ านกฎหมายต่อกองทรัสต์
8
เป็ นการเช่าเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้ เป็ นสาธารณูปโภคแก่ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมโครงการ SCC ตลอดระยะเวลาที่กองทรัสต์เข้ าลงทุน
9
เจ้ าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินอันเป็ นที่ตงของโครงการ
ั้
TIP 8 คือ นายพิบูลย์ศกั ดิ์ ไกรศักดาวัฒน์ นายพรสิน ไกรศักดาวัฒน์ และนายพรเทพ ไกรศักดาวัฒน์ ส่วนเจ้ าของกรรมสิทธิ์ในอาคารคลังสินค้ าของโครงการ TIP
8 คือ TIP
10
เจ้ าของที่ดนิ ตกลงจะดาเนินการจดทะเบียนภาระจายอมให้ แก่ที่ดินซึง่ กองทรัสต์จะเข้ าลงทุนดังกล่าว เพื่อเป็ นทางเข้ า-ออก ตลอดจนสาธารณูปโภคต่างๆ โดยไม่คดิ ค่าตอบแทนใดๆ

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2 หน้ า 6

อายุอาคาร
เฉลี่ย (ปี )3

11

อาคารคลังสินค้ าที่กองทรัสต์ AIMIRT จะเข้ าลงทุนเพิ่มเติมในโครงการเจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) ตังอยู
้ ่บนโฉนดที่ดินเลขที่ 85905 ระวาง 5136 I 1422 เลขที่ดิน 745 ตาบลคลองนครเนื่องเขต
อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่ง ปั จจุบนั ที่ดินดังกล่าวเป็ นกรรมสิทธิ์ของกองทรัสต์ AIMIRT (ตามหนังสือสัญ ญาขายที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ าง ฉบับลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560) เนื่องจากกองทรัสต์
AIMIRT ได้ เข้ าลงทุนในที่ดนิ ดังกล่าวในการเข้ าลงทุนครัง้ แรกของกองทรัสต์
ที่มา SCC TIP เจ้ าของที่ดนิ BIP และ JPAC

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2 หน้ า 7

ลักษณะการลงทุนของทรัพย์ สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม
สาหรับทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม สามารถสรุปลักษณะการลงทุนได้ ดงั นี ้
โครงการ
ประเภททรัพย์ สิน

ลั ก ษ ณ ะ ก า ร ได้ ม า ซึ่ ง
ทรัพย์ สินของกองทรัสต์

โครงการ SCC
ถังเก็บสารเคมีเหลว
และอาคารคลังสินค้ า
สิทธิการเช่าที่ดิน1 และสิทธิการเช่าถังเก็บ
สารเคมี เหลว และอาคารคลัง สิ น ค้ า มี
กาหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี นับตัง้ แต่
วันที่กองทรัสต์ AIMIRT ลงทุนเพิ่มเติม

ที่ดนิ

สิ่งปลูกสร้ าง

โครงการ TIP 8

ท่ าเรือ ถนนส่ วนกลาง และ
อาคารคลังสินค้ า
สาธารณูปโภคต่ างๆ
สิทธิการเช่าที่ดนิ 1 และสิทธิการเช่า กรรมสิทธิ์ในที่ดิน และกรรมสิทธิ์ใน
ท่ า เรื อ ถนนส่ ว นกลาง ตลอดจน อาคารคลังสินค้ า3
สาธารณู ป โภคต่ า งๆ 2 มี ก าหนด
ระยะเวลาการเช่า 30 ปี นับตัง้ แต่
วั น ที่ กอ งทรั ส ต์ AIMIRT ล งทุ น
เพิ่มเติม
เนื ้อที่เช่ารวม
เนื ้อที่ตามโฉนด
เนื ้อที่เช่ารวม
ประมาณ 6 ไร่
รวมประมาณ
ประมาณ 21 ไร่
ที่ดนิ
ที่ดนิ
0 งาน 15
35 ไร่ 3 งาน 21.1
3 งาน 62 ตารางวา
ตารางวา1
ตารางวา
ถังเก็บสารเคมีเหลว
อาคารคลังสินค้ า
จานวน 61 ถัง
พร้ อมสานักงาน
ความจุรวม
ท่าเทียบเรื อ
จานวน 4 หลัง (4
ประมาณ
จานวน 1 ท่า
สิ่งปลูกสร้ าง
สิ่งปลูกสร้ าง ยูนิต) พื ้นที่รวม
85,380,000 ลิตร
พื ้นที่ 3,050
ประมาณ
และอาคาร
ตารางเมตร
34,692.60ตาราง
คลังสินค้ าจานวน 3
เมตร4
หลัง (3 ยูนิต) โดยมี

โครงการ
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี

โครงการเจดับเบิล้ ยูดี แปซิฟิค
(ส่ วนขยายเพิ่มเติม)

อาคารคลังสินค้ า

อาคารคลังห้ องเย็น

สิทธิ การเช่าที่ ดิน และสิ ทธิ ก ารเช่า
อ า ค า ร ค ลั ง สิ น ค้ า มี ก า ห น ด
ระยะเวลาการเช่ า 30 ปี นับ ตัง้ แต่
วั น ที่ ก อ งท รั ส ต์ AIMIRT ล งทุ น
เพิ่มเติม

กรรมสิท ธิ์ในอาคารคลังห้ อ งเย็น
และกรรมสิ ท ธิ์ ในเครื่ อ งมื อ และ
อุ ป กรณ์ ซึ่ ง จ าเป็ นและสมควร
ส าหรั บ ใช้ ในการด าเนิ น กิ จ การ
โครงการเจดับ เบิ ล้ ยู ดี แปซิ ฟิ ค
(ส่วนขยายเพิ่มเติม)

ที่ดนิ

สิ่งปลูกสร้ าง

เนื ้อที่ตามโฉนด
รวมประมาณ
15 ไร่ 0 งาน 61
ตารางวา
อาคารคลังสินค้ า
จานวน 1 หลัง (1
ยูนิต) พื ้นที่รวม
ประมาณ
14,600 ตาราง
เมตร4

ที่ดนิ

-5

สิ่งปลูกสร้ าง

อาคารคลังห้ อง
เย็น พร้ อม
สานักงาน
จานวน 1 หลัง
(1 ยูนิต) พื ้นที่
รวมประมาณ
2,708.40
ตารางเมตร4

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2 หน้ า 8

โครงการ
ประเภททรัพย์ สิน

โครงการ SCC
ถังเก็บสารเคมีเหลว
และอาคารคลังสินค้ า
พื ้นที่อาคาร
คลังสินค้ ารวม
ประมาณ 16,726
ตารางเมตร4

ท่ าเรือ ถนนส่ วนกลาง และ
สาธารณูปโภคต่ างๆ

โครงการ TIP 8

โครงการ
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี

โครงการเจดับเบิล้ ยูดี แปซิฟิค
(ส่ วนขยายเพิ่มเติม)

อาคารคลังสินค้ า

อาคารคลังสินค้ า

อาคารคลังห้ องเย็น

หมายเหตุ
ข้ อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
1
ที่ดนิ ที่กองทรัสต์ AIMIRT จะเข้ าลงทุนเพิ่มเติมอยู่ระหว่างการดาเนินการแบ่งแยกโฉนดที่ดนิ และ/หรื อ ตราจอง โดยบริ ษัทเจ้ าของทรัพย์สิน
2
เป็ นการเช่าเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้ เป็ นสาธารณูปโภคแก่ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม โครงการ SCC ตลอดระยะเวลาที่กองทรัสต์เข้ าลงทุน
3
เจ้ าของกรรมสิทธิ์ในที่ดนิ ที่ตงโครงการ
ั้
TIP 8 คือ นายพิบลู ย์ศกั ดิ์ ไกรศักดาวัฒน์, นายพรสิน ไกรศักดาวัฒน์, นายพรเทพ ไกรศักดาวัฒน์ ส่วนเจ้ าของกรรมสิทธิ์ในอาคารคลังสินค้ าของโครงการ TIP 8 คือ TIP
4
พื ้นที่อาคารคลังสินค้ าตามสภาพการใช้ งานจริ งมีความแตกต่างจากพืน้ ที่อาคารคลังสินค้ าที่ปรากฏในใบอนุญาตก่อสร้ าง เนื่องมาจากความแตก ต่างของวิธีการวัดและถอดแบบจากสถานที่จริ งของหน่วยงาน
ราชการ อย่างไรก็ดี ความแตกต่างที่เกิดขึน้ นันจะไม่
้
ส่งผลกระทบต่อรายได้ ค่าเช่าของกองทรัสต์ เนื่องจากการคานวณรายได้ ค่าเช่าจะอ้ างอิงจากพื ้นที่อาคารคลังสินค้ าตามสัญญาเช่า และเนื่องจากขนาดพื น้ ที่
อาคารคลังสินค้ าตามสัญญาเช่าไม่เกินพื ้นที่ที่ได้ รับอนุญาต ดังนัน้ ความแตกต่างของพื ้นที่ดงั กล่าวจะไม่ส่งผลกระทบทางลบในด้ านกฎหมายต่อกองทรัสต์
5
อาคารคลังสินค้ าที่กองทรั สต์ AIMIRT จะเข้ าลงทุนเพิ่มเติมในโครงการเจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) ตังอยู
้ ่บนโฉนดที่ดินเลขที่ 85905 ระวาง 5136 I 1422 เลขที่ดิน 745 ตาบลคลองนครเนื่องเขต
อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งปั จจุบั นที่ดินดังกล่าวเป็ นกรรมสิทธิ์ของกองทรัสต์ AIMIRT (ตามหนังสือสัญ ญาขายที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ าง ฉบับลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560) เนื่องจากกองทรัสต์
AIMIRT ได้ เข้ าลงทุนในที่ดนิ ดังกล่าวในการเข้ าลงทุนครัง้ แรกของกองทรัสต์
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การจัดหาผลประโยชน์ จากทรัพย์ สินที่กองทรัสต์ AIMIRT จะลงทุนเพิ่มเติม
สาหรับทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม สามารถสรุปรายชื่อผู้เช่าและอัตราส่วนรายได้ ของแต่ละโครงการต่อรายได้ รวมทุกโครงการได้ ดังนี ้

โครงการ

ประเภททรัพย์ สนิ

ผู้เช่ า

จานวน
(ถัง / ยูนิต)

พืน้ ที่ให้ เช่ า
ประมาณ1

อัตราส่ วนรายได้
ต่ อรายได้ รวมทุกโครงการ
ที่จะลงทุนเพิ่มเติม2
(ร้ อยละ)

61 ถัง

85,380,000
ลิตร

62.62

3 ยูนิต

16,726
ตารางเมตร

8.31

1. โครงการ SCC
เลขที่ถงั เก็บสารเคมีเหลว:
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, ถังเก็บสารเคมีเหลว
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

•
•
•
•
•
•
•

เลขที่อาคาร:
WH 14, WH 15, WH 19

• บริ ษัท เอสเอฟซี เอกเซลเล้ นซ์ จากัด

อาคารคลังสินค้ า

บริ ษัท เอสเอฟซี เอกเซลเล้ นซ์ จากัด
บริ ษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ไอ.ซี.พี.เคมิคอลส์ จากัด
บริ ษัท ท็อป โซลเว้ นท์ จากัด
บริ ษัท ยูเนี่ยน ปิ โตรเคมีคอล จากัด (มหาชน)
บริ ษัท พีซีเอ็ม (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษัท เอ็มซี อินดัสเทรี ยลเคมิคลั จากัด
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โครงการ

ประเภททรัพย์ สนิ

ผู้เช่ า

จานวน
(ถัง / ยูนิต)

พืน้ ที่ให้ เช่ า
ประมาณ1

อัตราส่ วนรายได้
ต่ อรายได้ รวมทุกโครงการ
ที่จะลงทุนเพิ่มเติม2
(ร้ อยละ)

อาคารคลังสินค้ า

• บริ ษัท ซีวา่ ลอจีสติกส์ (ประเทศไทย) จากัด
• บริ ษัท ไอดับเบิลยูเค (ประเทศไทย) จากัด
• บริ ษัท เบสท์ โลจิสติกส์ เทคโนโลยี (ประเทศจีน) จากัด

4 ยูนิต

34,692.60
ตารางเมตร

18.81

อาคารคลังสินค้ า

• บริ ษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จากัด

1 ยูนิต

14,600.00
ตารางเมตร

7.64

1 ยูนิต

2,708.40
ตารางเมตร

2.62

2. โครงการ TIP 8
เลขที่อาคาร:
TIP 8-A, TIP 8-B, TIP 8-C, TIP 8-D
3. โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี
เลขที่อาคาร:
222

4. โครงการเจดับเบิล้ ยูดี แปซิฟิค (ส่ วนขยายเพิ่มเติม)
เลขที่อาคาร:
JPAC อาคาร 2

อาคารคลังห้ องเย็น • บริ ษัท เจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค จากัด (JPAC)

หมายเหตุ
ข้ อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
1
พื ้นที่ให้ เช่าโดยประมาณคานวณจากพืน้ ที่ให้ เช่ารวมตามสัญญาเช่าที่มีอยู่ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และสัญญาเช่าที่คาดว่าจะมีการจัดทาขึน้ ภายในวันที่กองทรัสต์ AIMIRT เข้ าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุน
เพิ่มเติม
2
รายได้ ที่ใช้ ในการคานวณ เป็ นรายได้ รวมอ้ างอิงตามสัญญาเช่าที่มีอยู่ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และสัญญาเช่าที่คาดว่าจะมีการจัดทาขึ ้นภายในวันที่กองทรั สต์ AIMIRT จะเข้ าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุน
เพิ่มเติม
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ประมาณการรายได้ ท่ คี าดว่ ากองทรัสต์ AIMIRT จะได้ รับในช่ วงปี แรก
ประมาณการรายได้ ที่คาดว่ากองทรัสต์ AIMIRT จะได้ รับในช่วงปี แรก ประกอบด้ วยรายได้ จากค่าเช่าและค่าบริ ก ารที่ได้ จ่าย
ชาระเป็ นเงินสดจริ ง โดยมีรายละเอียดของประมาณการรายได้ สาหรับปี ตังแต่
้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2562 - 30 มิถนุ ายน 2563
ดังนี ้

รายได้ จากการลงทุน
รายได้ คา่ เช่าและบริการ
รายได้ ดอกเบี ้ย
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าธรรมเนียมผู้จดั การกองทรัสต์
ค่าธรรมเนียมทรัสตี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์
ค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินโครงการ
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าใช้ จา่ ยอื่น
ต้ นทุนทางการเงิน
ค่าใช้ จา่ ยในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ตดั จาหน่าย
รวมค่ าใช้ จ่าย
รายได้ จากการลงทุนสุทธิ
ประมาณการจ่ ายประโยชน์ ตอบแทนตามสถานการณ์ สมมติ
ประมาณการรายได้ จากการลงทุนสุทธิ
บวก: ประมาณการค่าใช้ จา่ ยที่ไม่ใช่เงินสด:
ส่วนต่างระหว่างต้ นทุนทางการเงินที่คานวณด้ วยอัตราดอกเบี ้ยที่แท้ จริง
กับต้ นทุนทางการเงินที่จา่ ยจริง
การตัดจาหน่ายค่าใช้ จา่ ยในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
หัก: ประมาณการรายได้ ที่ไม่ใช่เงินสด:
ส่วนต่างระหว่างรายได้ คา่ เช่าและบริการที่รับรู้ตามวิธีเส้ นตรงกับ
รายได้ คา่ เช่าและบริการที่ได้ รับจริงตามสัญญา
ประมาณการเงินจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
ประมาณการอัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทน (ร้ อยละ)
ประมาณการจานวนหน่วยทรัสต์ที่ออกและจาหน่ายแล้ ว ณ วันสิ ้นงวดประมาณการ (ล้ านหน่วย)1
ประมาณการเงินจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ตอ่ หน่วย (บาท)

อสังหาริมทรัพย์
ที่มีอยูเ่ ดิม

(หน่วย: ล้ านบาท)
อสังหาริมทรัพย์
ภายหลังการลงทุนเพิ่ม

176
176

570
2
572

11
6
1
2
6
1
2
27
56
120

25
12
2
20
47
2
5
86
199
373

120

373

1
-

2
-

(8)
113

(12)
363

100
155
0.7288

100
443
0.8188

หมายเหตุ
1
จานวนหน่วยทรัสต์ดงั กล่าวเป็ นตัวเลขอ้ างอิงเพื่อใช้ ในการคานวณเท่านัน้ จานวนหน่วยทรัสต์ที่กองทรัสต์ฯจะออกและเสนอขายสุดท้ ายอาจ
มากกว่า น้ อยกว่า หรือเท่ากับจานวนที่แสดงไว้ นี ้ได้
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สรุ ปประมาณการจ่ ายประโยชน์ ตอบแทนและประมาณการอัตราจ่ ายเงินให้ แก่ ผ้ ถู อื หน่ วยทรัสต์ ในช่ วงปี แรกตัง้ แต่
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2563

ประมาณการจ่ายประโยชน์ตอบ
แทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
(บาทต่อหน่วย)

0.7288

ภายหลังการลงทุนเพิ่ม
กรณีท่ มี กี ารกู้ยมื เงิน
ไม่ เกิน 1,300 ล้ านบาท
0.8188

ประมาณการอัตราจ่ายเงินให้ แก่ผ้ ู
ถือหน่วยทรัสต์ในปี แรก1/ 2
(ร้ อยละ)

6.69

7.52

อสังหาริมทรัพย์
ที่มีอยู่เดิม

ภายหลังการลงทุนเพิ่ม
กรณีท่ ไี ม่ มกี ารกู้ยมื เงิน
0.7581

6.96

หมายเหตุ
1

2

ประมาณการอัต ราจ่ ายเงิน ให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ในปี แรกโดยค านวณจากประมาณการจ่ ายประโยชน์ ต อบแทนให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ
หน่วยทรั สต์ และราคาซื ้อขายสูงสุดของหน่วยทรัสต์ AIMIRT ตังแต่
้ วนั ที่ 6 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 คิดเป็ น
10.9 บาทต่อหน่วย
การประมาณการดังกล่าวเป็ นเพี ยงการคาดการณ์ โดยใช้ ราคาซื ้อขายสูงสุดของหน่วยทรัสต์ ของกองทรัสต์ AIMIRT ตังแต่
้ วนั ที่ 6
กันยายน 2561 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ตามหลักสมมติฐานแบบระมัดระวัง และไม่ได้ เป็ นการแสดงถึงผลตอบแทนที่ ผ้ ูถือ
หน่วยทรั สต์จะได้ รั บ จากการตัดสินใจอนุมัติ การเข้ าลงทุน ในทรั พย์ สินที่ จะลงทุนเพิ่ม เติม ตามที่เสนอในที่ป ระชุมวิสามัญ ผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT ครัง้ ที่ 1/2561 หรื อการตัดสินใจลงทุนในกองทรัสต์ AIMIRT

ประมาณการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ ภายหลังจากการเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมตามงบ
กาไรขาดทุนตามสถานการณ์ สมมติและประมาณการปั นส่วนแบ่งกาไรสาหรับงวด 12 เดือน ช่วงเวลาประมาณการตังแต่
้
วัน ที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึ ง วัน ที่ 30 มิ ถุน ายน 2563 (“รายงานประมาณการ”) เท่ า กับ 0.8188 บาทต่ อ หน่ ว ย และ
ประมาณการอัตราจ่ายเงินให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ในปี แรก (Prospective Gross Yield) หรื อประมาณการอัตราเงินที่จ่ายแก่ผ้ ู
ถือหน่วยทรัสต์ภายหลังจากการเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมตามรายงานประมาณการ คานวณจากราคาซื ้อขาย
สูงสุดของหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT ตังแต่
้ วนั ที่ 6 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เท่ากับร้ อยละ 7.52
ทังนี
้ ้ หากกองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมโดยเป็ นการระดมทุนผ่านการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม
ครั ง้ ที่ 1 เพี ย งอย่างเดี ยว และไม่มี ก ารกู้ยื ม เงิ น และใช้ สมมติ ฐ านเดีย วกัน กับ ที่ ใช้ จัด ท ารายงานประมาณการ คาดว่า
ประมาณการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ ภายหลังจากการเข้ าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมตาม
รายงานประมาณการ เท่ า กับ 0.7581 บาทต่อ หน่ วย และประมาณการอัต ราจ่ า ยเงิ น ให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หน่ว ยทรั สต์ ในปี แรก
(Prospective Gross Yield) หรื อประมาณการอัตราเงินที่จ่ายแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ภายหลังจากการเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะ
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ลงทุนเพิ่มเติมตามรายงานประมาณการ คานวณจากราคาซื ้อขายสูงสุดของหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT ตังแต่
้ วนั ที่ 6
กันยายน 2561 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เท่ากับร้ อยละ 6.96
ตารางสรุ ปรายละเอียดการลงทุนในทรัพย์ สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม และมูลค่ าสูงสุดที่กองทรัสต์ AIMIRT จะลงทุน
ในทรัพย์ สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม
ทรัพย์ สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม
สิทธิการเช่ า และกรรมสิทธิ์ในที่ดนิ ที่ตงั ้ โครงการ
สิทธิการเช่าในที่ดินที่กองทรัสต์ AIMIRT จะเข้ าลงทุน
43 ไร่ 0 งาน 38.00 ตารางวา
35 ไร่ 3 งาน 21.10 ตารางวา
กรรมสิทธิ์ในที่ดินที่กองทรัสต์ AIMIRT จะเข้ าลงทุน
78 ไร่ 3 งาน 59.10 ตารางวา
รวม
ลักษณะการลงทุนของกองทรัสต์ AIMIRT
โครงการ SCC

โครงการ TIP 8
โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี
โครงการเจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิม่ เติม)

เช่าที่ดิน ถังเก็ บสารเคมีเหลว อาคารคลังสินค้ า รวมทัง้
ท่าเรื อ ถนนส่วนกลาง ตลอดจนสาธารณูปโภคต่างๆ 1 มี
กาหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี จาก SCC
รับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินจากเจ้ าของที่ดิน และ
รับโอนกรรมสิทธิ์ในอาคารคลังสินค้ าจาก TIP
เช่าทีด่ ินและอาคารคลังสินค้ า มีกาหนดระยะเวลาการเช่า
30 ปี จาก BIP
รับโอนกรรมสิทธิ์ในอาคารคลังห้ องเย็นจาก JPAC

พื ้นที่เช่าทังหมดที
้
ก่ องทรัสต์ AIMIRT จะเข้ าลงทุนโดยประมาณ
- อาคารคลังสินค้ าและอาคารคลังห้ องเย็น
- ถังเก็บสารเคมีเหลว
ราคาประเมินทรัพย์ สนิ รวมเฉพาะส่ วนที่กองทรัสต์ AIMIRT จะลงทุน2
ราคาประเมินโดยบริษัท ซิมส์ พร็อพเพอร์ ตี ้ คอนซัลแทนท์ จากัด
ราคาประเมินโดยบริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จากัด
มูลค่ าสูงสุดที่กองทรัสต์ AIMIRT จะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
(ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิม่ ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ
รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง)

68,727 ตารางเมตร
85,380,000 ลิตร
3,831.30 ล้ านบาท
3,830.00 ล้ านบาท
ไม่เกิน 4,300 ล้ านบาท

หมายเหตุ
1
สิทธิ การเช่าท่าเรื อ ถนนส่วนกลาง ตลอดจนสาธารณูปโภคต่างๆ เป็ นการเช่าเพื่ อวั ตถุประสงค์ในการใช้ เป็ นสาธารณูปโภคแก่
ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมโครงการ SCC ตลอดระยะเวลาที่กองทรัสต์ AIMIRT เข้ าลงทุน
2
ราคาประเมินทรั พย์สิน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ซึ่งกองทรั สต์ AIMIRT คาดว่าจะเข้ าลงทุนในทรั พย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมภายใน
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2 หน้ า 14

มูลค่ าอสังหาริมทรัพย์ จากการประเมินราคาโดยพิจารณาจากรายได้ (Income Approach)

มูลค่ าทรัพย์ สนิ รวมประมาณ
มูลค่ าทรัพย์ สนิ ที่กองทรัสต์ เข้ า
ลงทุนไม่ เกินประมาณ (ล้ านบาท)
สูงกว่ าราคาประเมินต่าสุด
(ร้ อยละ)

ราคาประเมิน (ล้ านบาท)
บริษัท ซิมส์
บริษัท แกรนด์
พร็อพเพอร์ ตี ้
แอสเซท
คอนซัลแทนท์ จากัด1
แอดไวเซอรี่ จากัด2
3,831.30
3,830.00
4,300.00
12.633/ 4

หมายเหตุ
1
ราคาประเมินมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ของบริ ษัท ซิมส์ พร็ อพเพอร์ ตี ้ คอนซัลแทนท์ จากัด ตามรายงานการประเมิน
มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561
2
ราคาประเมินมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561ของบริ ษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จากัด ตามรายงานการประเมินมูลค่า
อสังหาริมทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 17 ตุลาคม 2561
3
อ้ างอิงราคาประเมินต่าสุดที่คานวณจากราคาประเมินต่าสุดของทรัพย์สินแต่ละโครงการตามมูลค่าประเมินของทรัพย์สินของบริษัท ซิมส์ พร็อพ
เพ อ ร์ ตี ้ ค อน ซั ล แ ท น ท์ จ า กั ด แ ล ะบ ริ ษั ท แ ก รน ด์ แ อส เซท แ อ ด ไวซอ รี่ จ ากั ด ป ระเมิ น มู ล ค่ า ณ วั น ที่ 1 ตุ ล าค ม 2561
ซึง่ อยูท่ ี่ 3,817.70 ล้ านบาท
4
มูลค่าลงทุนสุดท้ ายที่กองทรัสต์ AIMIRT จะลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมรวมทัง้ 4 โครงการจะไม่เกินกว่าร้ อยละ 15 ของราคาประเมิน
ต่าสุดของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมทังหมดที
้
่ประเมินโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และมูลค่าลงทุนในแต่ละโครงการจะไม่เกินกว่าร้ อยละ 20
ของราคาประเมินต่าสุดของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมแต่ละโครงการที่ประเมินโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2 หน้ า 15

สรุ ปข้ อมูลทั่วไปของทรัพย์ สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม
1. ทาเลที่ตงั ้
1.1. ทรัพย์สนิ ประเภทถังเก็บสารเคมีเหลว
โครงการ
ผู้พฒ
ั นาอสังหาริ มทรัพย์/เจ้ าของทรัพย์สนิ
สถานที่ตงั ้
ระยะทางโดยประมาณสาหรับการเดินทางจาก
จานวน

SCC
บริ ษัท สยามเฆมี จากัด (มหาชน)
ตาบลปากคลองบางปลากด (ตาบลบางปลากด) อาเภอ
เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ประมาณ 20 กิโลเมตร จาก กรุงเทพมหานคร
ถังเก็บสารเคมีเหลว จานวน 61 ถัง

1.2. ทรัพย์สนิ ประเภทอาคารคลังสินค้ า
โครงการ
ผู้พฒ
ั นาอสังหาริ มทรัพย์/เจ้ าของทรัพย์สนิ
สถานที่ตงั ้
ระยะทางโดยประมาณสาหรับการเดินทางจาก
จานวน
โครงการ
ผู้พฒ
ั นาอสังหาริ มทรัพย์
เจ้ าของที่ดิน

SCC
บริ ษัท สยามเฆมี จากัด (มหาชน)
ตาบลปากคลองบางปลากด (ตาบลบางปลากด) อาเภอ
เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ประมาณ 20 กิโลเมตร จาก กรุงเทพมหานคร
อาคารคลังสินค้ าจานวน 3 หลัง (3 ยูนิต)

เจ้ าของอาคาร
สถานที่ตงั ้
ระยะทางโดยประมาณสาหรับการเดินทางจาก
จานวน

TIP 8
บริ ษัท ทิพย์โฮลดิ ้ง จากัด
(1) นายพิบลู ย์ศกั ดิ์ ไกรศักดาวัฒน์
(2) นายพรสิน ไกรศักดาวัฒน์
(3) นายพรเทพ ไกรศักดาวัฒน์
บริ ษัท ทิพย์โฮลดิ ้ง จากัด
ตาบลบางปลา อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ประมาณ 50 กิโลเมตร จาก กรุงเทพมหานคร
อาคารคลังสินค้ าจานวน 4 หลัง (4 ยูนิต)

โครงการ
ผู้พฒ
ั นาอสังหาริ มทรัพย์/เจ้ าของทรัพย์สนิ
สถานที่ตงั ้
ระยะทางโดยประมาณสาหรับการเดินทางจาก
จานวน

สวนอุตสาหกรรมบางกะดี
บริ ษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จากัด
ตาบลบางกะดี อาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
ประมาณ 33 กิโลเมตร จาก กรุงเทพมหานคร
อาคารคลังสินค้ าจานวน 1 หลัง (1 ยูนิต)
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1.3. ทรัพย์สนิ ประเภทอาคารคลังห้ องเย็น
โครงการ
ผู้พฒ
ั นาอสังหาริ มทรัพย์
สถานที่ตงั ้

เจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม)
บริ ษัท เจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค จากัด
ตาบลคลองนครเนื่องเขต อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ประมาณ 58 กิโลเมตร จาก กรุงเทพมหานคร
อาคารคลังห้ องเย็นจานวน 1 หลัง (1 ยูนิต)

ระยะทางโดยประมาณสาหรับการเดินทางจาก
จานวน

2. ข้ อมูลผู้เช่าทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์ AIMIRT ลงทุนอยูเ่ ดิม และทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม จาแนกตามประเภทธุรกิจของ
ผู้เช่า

ประเภทอุตสาหกรรม
ของผู้เช่ า / กลุ่มบริษัทแม่
ผู้ให้ บริ การห้ องเย็นและโลจิสติกส์

อัตราส่ วนรายได้ ต่อรายได้ รวม
(ร้ อยละ)
ทรัพย์ สินที่กองทรัสต์
AIMIRT ลงทุนอยู่เดิม
73.02

รวมทรัพย์ สินทัง้ หมด
ทรัพย์ สินที่กองทรัสต์
ภายหลังกองทรัสต์ AIMIRT
AMIRT จะลงทุนเพิ่มเติม1
ลงทุนเพิ่มเติม1
2.62
23.80

-

30.66

21.44

-

25.33

17.71

7.94

14.13

12.27

ซื ้อขายผลิตภัณ ฑ์ที่ได้ จากโรงกลั่น
ปิ โตรเลียม

-

14.94

10.45

เครื่ องใช้ ไฟฟ้า

-

7.64

5.34

บรรจุภณ
ั ฑ์

-

4.68

3.27

ชิ ้นส่วนอากาศยาน

7.44

-

2.24

อุปกรณ์สานักงาน

6.81

-

2.05

ระบบปรับอากาศ
รวม

4.79
100.00

100.00

1.43
100.00

ผลิตน ้ามันหล่อลื่น
ผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ด้ จากโรงกลั่ น
ปิ โตรเลียม
โลจิสติกส์

หมายเหตุ
ข้ อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
1
รายได้ ที่ใช้ ในการคานวณ เป็ นรายได้ รวมอ้ างอิงตามสัญญาเช่าที่มีอยู่ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และสัญญาเช่าที่คาดว่าจะมี
การจัดทาขึ ้นภายในวันที่กองทรัสต์ AIMIRT จะเข้ าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม
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3. ข้ อมูลรายละเอียดผู้เช่ารายใหญ่ 5 อันดับแรกของทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์ AIMIRT ลงทุนอยูเ่ ดิม

ลาดับ

1
2
3

รายชื่อผู้เช่ า
บริ ษัท แปซิฟิค ห้ องเย็น จากัด
(PCS)
บริ ษัท เจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค
จากัด (JPAC)
บริ ษัท ดาต้ าเซฟ จากัด
(Datasafe)

4

บริ ษัท เลนโซ่ แอโรสเปซ จากัด

5

บริ ษัท ริ โก้ (ประเทศไทย) จากัด

หมายเหตุ

ประเภท
ทรัพย์ สิน
ที่เช่ า
อาคาร
คลังห้ องเย็น
อาคาร
คลังห้ องเย็น
อาคาร
คลังสินค้ า
อาคาร
คลังสินค้ า
อาคาร
คลังสินค้ า

อัตราส่ วนรายได้ ต่อ
รายได้ รวมทุกโครงการ
ที่ลงทุนอยู่เดิม
(ร้ อยละ)

ปี ที่ครบกาหนด
อายุสัญญาเช่ า
(พ.ศ.)

41.45

2570

23.74

2570

7.84

2570

7.44

2562

ชิ ้นส่วนอากาศยาน

6.82

2567

อุปกรณ์สานักงาน

ประเภทธุรกิจ
ผู้ให้ บริ การห้ องเย็น
และโลจิสติกส์
ผู้ให้ บริ การห้ องเย็น
และโลจิสติกส์
ผู้ให้ บริ การห้ องเย็น
และโลจิสติกส์

ข้ อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

4. ข้ อมูลรายละเอียดผู้เช่ารายใหญ่ 5 อันดับแรกของทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์ AIMIRT จะลงทุนเพิ่มเติม

ลาดับ

รายชื่อผู้เช่ า

ประเภท
ทรัพย์ สิน
ที่เช่ า

อัตราส่ วนรายได้ ต่อ
รายได้ รวมทุกโครงการ ปี ที่ครบกาหนด
ภายหลังการลงทุน อายุสัญญาเช่ า
(พ.ศ.)
เพิ่มเติม
1
(ร้ อยละ)

ประเภทธุรกิจ

ถังเก็บสารเคมี
1

บริ ษัท เอสเอฟซี เอกเซลเล้ นซ์
จากัด

เหลวและ
อาคาร
คลังสินค้ า

2

บริ ษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย)
จากัด (มหาชน)

ถังเก็บสารเคมี
เหลว

3

บริ ษัท ไอ.ซี.พี.เคมิคอลส์ จากัด

ถังเก็บสารเคมี
เหลว

10.38

2561 - 2563

ซื ้อขายผลิตภัณฑ์ที่ได้
จากโรงกลัน่
ปิ โตรเลียม

4

บริ ษัท ซีวา่ ลอจีสติกส์
(ประเทศไทย) จากัด

อาคาร
คลังสินค้ า

9.78

2564

โลจิสติกส์

30.66

2561 - 2565

ผลิตน ้ามันหล่อลื่น

ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้
14.20

2564

จากโรงกลัน่
ปิ โตรเลียม
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ลาดับ

5

ประเภท
ทรัพย์ สิน
ที่เช่ า

รายชื่อผู้เช่ า

บริ ษัท ท็อป โซลเว้ นท์ จากัด

อัตราส่ วนรายได้ ต่อ
รายได้ รวมทุกโครงการ ปี ที่ครบกาหนด
ภายหลังการลงทุน อายุสัญญาเช่ า
(พ.ศ.)
เพิ่มเติม
1
(ร้ อยละ)

ถังเก็บสารเคมี
เหลว

7.70

2563

ประเภทธุรกิจ

ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้
จากโรงกลัน่
ปิ โตรเลียม

หมายเหตุ
ข้ อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
1
รายได้ ที่ใช้ ในการคานวณ เป็ นรายได้ รวมอ้ างอิงตามสัญญาเช่าที่มีอยู่ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และสัญญาเช่าที่คาดว่าจะมี
การจัดทาขึ ้นภายในวันที่กองทรัสต์ AIMIRT จะเข้ าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม

5. ข้ อมูลผู้เช่ารายใหญ่ 5 อันดับแรกของทรัพย์สนิ ทังหมดของกองทรั
้
สต์ AIMIRT ภายหลังการลงทุนเพิ่มเติม ทังทรั
้ พย์สิน
ทีก่ องทรัสต์ AIMIRT ลงทุนอยูเ่ ดิมและทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม

ลาดับ

รายชื่อผู้เช่ า

1

บริ ษัท เอสเอฟซี เอกเซลเล้ นซ์ จากัด

2

บริ ษัท แปซิฟิค ห้ องเย็น จากัด (PCS)

3

บริ ษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน)

4

5

บริ ษัท เจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค จากัด
(JPAC)
บริ ษัท ไอ.ซี.พี.เคมิคอลส์ จากัด

อัตราส่ วนรายได้ ต่อ
รายได้ รวมทุกโครงการ
ภายหลังการลงทุน
เพิ่มเติม
(ร้ อยละ)1

ประเภทธุรกิจ

21.44

ผลิตน ้ามันหล่อลื่น

12.47

ผู้ให้ บริ การห้ องเย็น
และโลจิสติกส์

ถังเก็บสารเคมีเหลว

9.93

ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้
จากโรงกลัน่
ปิ โตรเลียม

อาคารคลังห้ องเย็น

8.98

ประเภททรัพย์ สิน
ที่เช่ า
ถังเก็บสารเคมีเหลว
และอาคารคลังสินค้ า
อาคารคลังห้ องเย็น

ถังเก็บสารเคมีเหลว

7.25

ผู้ให้ บริ การห้ องเย็น
และโลจิสติกส์
ซื ้อขายผลิตภัณฑ์ที่ได้
จากโรงกลัน่
ปิ โตรเลียม

หมายเหตุ
ข้ อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
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1

รายได้ ที่ใช้ ในการคานวณ เป็ นรายได้ รวมอ้ างอิงตามสัญญาเช่าที่มีอยู่ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และสัญญาเช่าที่คาดว่าจะมี
การจัดทาขึ ้นภายในวันที่กองทรัสต์ AIMIRT จะเข้ าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม

6. อายุคงเหลือของสัญญาเช่าของทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์ AIMIRT ลงทุนอยูเ่ ดิม
อัตราส่ วนรายได้ ต่อรายได้ รวมทุกโครงการที่ลงทุนอยู่เดิม
(ร้ อยละ)

ปี ที่ครบกาหนดอายุ
สัญญาเช่ า (พ.ศ.)

โครงการ JWD1

โครงการ TIP 72

รวม

ภายในปี 2562

-

56.99

15.37

ภายในปี 2563

-

17.74

4.79

ภายในปี 2564

-

-

-

ภายในปี 2565

-

-

-

ภายในปี 2566

-

-

-

ภายในปี 2567

-

25.27

6.82

หลังจากปี 2567

100.00

-

73.02

รวม

100.00

100.00

100.00

หมายเหตุ
ข้ อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
1
โครงการ JWD หมายถึง โครงการแปซิฟิค ห้ องเย็น โครงการเจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค และโครงการดาต้ าเซฟ ที่กองทรัสต์ AIMIRT
ลงทุนอยู่เดิม
2
โครงการ TIP 7 ที่กองทรัสต์ AIMIRT ลงทุนอยู่เดิม

7. อายุคงเหลือของสัญญาเช่าของทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์ AIMIRT จะลงทุนเพิ่มเติม
ปี ที่ครบ
กาหนดอายุ
สัญญาเช่ า
(พ.ศ.)
ภายในปี 2561

อัตราส่ วนรายได้ ต่อรายได้ รวมทุกโครงการภายหลังการลงทุนเพิ่มเติม1
(ร้ อยละ)
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
เจดับเบิล้ ยูดี
สวนอุตสาหกรรม
SCC
TIP 8
แปซิฟิค
บางกะดี
(ส่ วนขยายเพิ่มเติม)
16.65
-

รวม
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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ปี ที่ครบ
กาหนดอายุ
สัญญาเช่ า
(พ.ศ.)
ภายในปี 2565

อัตราส่ วนรายได้ ต่อรายได้ รวมทุกโครงการภายหลังการลงทุนเพิ่มเติม1
(ร้ อยละ)
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
เจดับเบิล้ ยูดี
สวนอุตสาหกรรม
SCC
TIP 8
แปซิฟิค
บางกะดี
(ส่ วนขยายเพิ่มเติม)
24.76
-

รวม
17.56

ภายในปี 2566

-

-

-

-

-

ภายในปี 2567

-

-

-

-

-

หลังจากปี 2567
รวม

100.00

100.00

100.00

100.00
100.00

2.63
100.00

หมายเหตุ
ข้ อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
1
รายได้ ที่ใช้ ในการคานวณ เป็ นรายได้ รวมอ้ างอิงตามสัญญาเช่ าที่มีอยู่ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และสัญญาเช่าที่คาดว่าจะมี
การจัดทาขึ ้นภายในวันที่กองทรัสต์ AIMIRT จะเข้ าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม
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8. อายุคงเหลือของสัญ ญาเช่าของทรัพย์สินทังหมดของกองทรั
้
สต์ AIMIRT ภายหลังการลงทุนเพิ่มเติม ทัง้ ทรัพย์สินที่
กองทรัสต์ AIMIRT ลงทุนอยูเ่ ดิมและทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม
ปี ที่ครบกาหนด
อายุสัญญาเช่ า
(พ.ศ.)
ภายในปี 2561

อัตราส่ วนรายได้ ต่อรายได้ รวมทุกโครงการภายหลังการลงทุนเพิ่มเติม1
(ร้ อยละ)
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
สวนอุตสาหกรรม
SCC
JWD2
TIP3
บางกะดี
16.65
-

รวม
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

หลังจากปี 2567
รวม

100.00

100.00
100.00

100.00

100.00

23.80
100.00

หมายเหตุ
ข้ อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
1
รายได้ ที่ใช้ ในการคานวณ เป็ นรายได้ รวมอ้ างอิงตามสัญญาเช่าที่มีอยู่ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และสัญญาเช่าที่คาดว่าจะมี
การจัดทาขึ ้นภายในวันที่กองทรัสต์ AIMIRT จะเข้ าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม
2
โครงการ JWD หมายถึงโครงการแปซิฟิค ห้ องเย็น โครงการเจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค โครงการดาต้ าเซฟ ที่กองทรัสต์ AIMIRT ลงทุน
อยู่เดิม และโครงการเจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) ที่กองทรัสต์ AIMIRT จะลงทุนเพิ่มเติม
3
โครงการ TIP หมายถึง โครงการ TIP 7 ที่กองทรั สต์ AIMIRT ลงทุนอยู่เดิม และโครงการ TIP 8 ที่กองทรั สต์ AIMIRT จะลงทุน
เพิ่มเติม
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สรุ ปข้ อมูลอสังหาริมทรัพย์ ท่ กี องทรัสต์ AIMIRT ลงทุนอยู่ในปั จจุบัน
ทรัพย์สนิ หลักที่กองทรัสต์ AIMIRT ลงทุนอยูใ่ นปั จจุบนั ได้ แก่ กรรมสิทธิ์ในอสังหาริ มทรัพย์ประเภท (1) อาคารคลังห้ องเย็น จานวน 3 หลัง มีพื ้นที่อาคารรวมประมาณ 27,620 ตารางเมตร
และ (2) อาคารคลังสินค้ า จานวน 6 หลัง มีพื ้นที่อาคารรวมประมาณ 30,939.10 ตารางเมตร คิดเป็ นจานวนรวมทังสิ
้ ้น 9 หลัง และมีพื ้นที่อาคารรวมทังสิ
้ ้นประมาณ 58,599.10 ตารางเมตร
ตังอยู
้ บ่ นที่ดินที่มีเนื ้อที่รวมประมาณ 85 ไร่ 2 งาน 30.88 ตารางวา โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1) ทรัพย์ สินประเภทอาคารคลังห้ องเย็น
1.1) กรรมสิทธิ์ในอสังหาริ มทรัพย์ ได้ แก่ (ก) ที่ดินซึง่ เป็ นที่ตงของอาคารที
ั้
่กองทรัสต์จะลงทุน และหมายความรวมถึงระบบสาธารณูปโภคต่างๆ และส่วนควบของที่ดินดังกล่าวที่ใช้ ใน
การประกอบกิจการอาคารคลังห้ องเย็น และ (ข) อาคาร สิ่งปลูกสร้ างใดๆ ทังหมดซึ
้
่งได้ ปลูกสร้ างในที่ดินที่กองทรัสต์จะลงทุน ซึง่ เป็ นที่ตงและใช้
ั้
ในการดาเนินการกิจการของ
โครงการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง อาคารห้ องเย็นฝากสินค้ าพร้ อมสานักงาน ทังนี
้ ้ ให้ รวมถึงระบบต่างๆ สิ่งติดตังตรึ
้ งตรา สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ และส่วนควบของ
อาคารที่กองทรัสต์จะลงทุนและที่ดินที่กองทรัสต์จะลงทุนดังกล่าว ซึง่ ได้ ใช้ ในการดาเนินการกิจการของโครงการอยูใ่ นปั จจุบนั
1.2) กรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ ได้ แก่ เครื่ องมือและอุปกรณ์ซงึ่ จาเป็ นและสมควรสาหรับใช้ ในการดาเนินการกิจการของโครงการ

ลาดับ

1
2
3

โครงการ
โครงการแปซิฟิค ห้ องเย็น
(สมุทรสาคร)
โครงการแปซิฟิค ห้ องเย็น
(สมุทรสาคร)
โครงการเจดับเบิ ้ลยูดี
แปซิฟิค
(ฉะเชิงเทรา)

เลขที่
อาคาร
อาคาร 6

พืน้ ที่ใช้ สอย
ของอาคาร
ประมาณ
(ตร.ม.)
13,632

อาคาร 7

3,930

-

10,058

รายละเอียด
อาคารคลังห้ องเย็น
อาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
ชันเดี
้ ยว จานวน 1 หลัง
อาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
ชันเดี
้ ยว จานวน 1 หลัง
อาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
และโครงเหล็ก ชันเดี
้ ยว
จานวน 1 หลัง

โฉนด
ที่ดนิ
เลขที่

157963

85905

ขนาดที่ดนิ
(ประมาณ)
ไร่
21

16

งาน
1

1

อายุอาคาร
เฉลี่ย1 (ปี )
ตร.วา

รูปแบบการได้ มาซึ่ง
ทรัพย์ สิน
ที่ดนิ

อาคาร

6.17

กรรมสิทธิ์

กรรมสิทธิ์

2.83

กรรมสิทธิ์

กรรมสิทธิ์

4.76

กรรมสิทธิ์

กรรมสิทธิ์

97.80

97
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ลาดับ

โครงการ

เลขที่
อาคาร

พืน้ ที่ใช้ สอย
ของอาคาร
ประมาณ
(ตร.ม.)

รายละเอียด
อาคารคลังห้ องเย็น

โฉนด
ที่ดนิ
เลขที่

ขนาดที่ดนิ
(ประมาณ)

อายุอาคาร
เฉลี่ย1 (ปี )

ไร่

งาน

ตร.วา

37

3

94.80

รูปแบบการได้ มาซึ่ง
ทรัพย์ สิน
ที่ดนิ

อาคาร

อาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
จานวน 1 ห้ อง
รวมพืน้ ที่อาคารคลังห้ องเย็น

27,620

หมายเหตุ
1
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2) ทรัพย์ สินประเภทอาคารคลังสินค้ า
กรรมสิทธิ์ในอสังหาริ มทรัพย์ ได้ แก่ (ก) ที่ดินซึง่ เป็ นที่ตงของอาคารที
ั้
่กองทรัสต์จะลงทุน และหมายความรวมถึงระบบสาธารณูปโภคต่างๆ และส่วนควบของที่ดินดังกล่าวที่ใช้ ในการ
ประกอบกิจการอาคารคลังสินค้ า และ (ข) อาคาร สิ่งปลูกสร้ างใดๆ ทังหมดซึ
้
่งได้ ปลูกสร้ างในที่ดินที่กองทรัสต์จะลงทุน ซึ่งเป็ นที่ตงและใช้
ั้
ในการดาเนินการกิจการของโครงการ ซึ่ง
รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง อาคารคลังสินค้ าพร้ อมสานักงาน ทังนี
้ ้ ให้ รวมถึงระบบต่างๆ สิ่งติดตังตรึ
้ งตรา สิง่ อานวยความสะดวกต่างๆ และส่วนควบของอาคารที่กองทรัสต์จะลงทุนและ
ที่ดินที่กองทรัสต์จะลงทุนดังกล่าว ซึง่ ได้ ใช้ ในการดาเนินการกิจการของโครงการอยูใ่ นปั จจุบนั

ลาดับ

1

โครงการ

โครงการดาต้ าเซฟ

เลขที่
อาคาร

-

พืน้ ที่ใช้ สอย
ของอาคาร
ประมาณ
(ตร.ม.)

9,288

รายละเอียด
อาคารคลังสินค้ า
อาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
และโครงเหล็ก ชันเดี
้ ยว
จานวน 1 หลัง

โฉนด
ที่ดนิ
เลขที่

ขนาดที่ดนิ
(ประมาณ)

อายุอาคาร
เฉลี่ย1 (ปี )

ไร่

งาน

ตร.วา

85904

12

2

56

128496

7

1

54.30

รูปแบบการได้ มาซึ่ง
ทรัพย์ สิน
ที่ดนิ

อาคาร

4.90

กรรมสิทธิ์

กรรมสิทธิ์

3.21

กรรมสิทธิ์

กรรมสิทธิ์

อาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
สองชัน้ จานวน 1 หลัง

2

โครงการ TIP 7

PD2

5,701.50

อาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
ชันเดี
้ ยว จานวน 1 หลัง

144679

1

3

74.20

3

โครงการ TIP 7

PD4

5,292

อาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
ชันเดี
้ ยว จานวน 1 หลัง

128498

7

2

17.10

3.42

กรรมสิทธิ์

กรรมสิทธิ์

4

โครงการ TIP 7

PD5

4,804

อาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
ชันเดี
้ ยว จานวน 1 หลัง

128499

7

0

33.60

3.21

กรรมสิทธิ์

กรรมสิทธิ์
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ลาดับ

โครงการ

เลขที่
อาคาร

พืน้ ที่ใช้ สอย
ของอาคาร
ประมาณ
(ตร.ม.)

รายละเอียด
อาคารคลังสินค้ า

โฉนด
ที่ดนิ
เลขที่

ขนาดที่ดนิ
(ประมาณ)

อายุอาคาร
เฉลี่ย1 (ปี )

ไร่

งาน

ตร.วา

รูปแบบการได้ มาซึ่ง
ทรัพย์ สิน
ที่ดนิ

อาคาร

5

โครงการ TIP 7

PD6

3,940.70

อาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
ชันเดี
้ ยว จานวน 1 หลัง

128500

6

2

44

4.08

กรรมสิทธิ์

กรรมสิทธิ์

6

โครงการ TIP 7

PD7

1,912.90

อาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
ชันเดี
้ ยว จานวน 1 หลัง

3572

4

1

56

4.17

กรรมสิทธิ์

กรรมสิทธิ์

47

2

36.08

รวมพืน้ ที่อาคารคลังสินค้ า

30,939.10

หมายเหตุ
1
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