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(ฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม ข้อมลูที่แก้ไขปรากฏตามตวัอกัษรสนี า้เงินและขีดเส้นใต้) 
 

(F53-4) 
 

แบบรายงานการเพิ่มทุน 
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อนิดัสเทรียล โกรท 

วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
 

 บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากัด (“บริษัทฯ” หรือ “ผู้จัดการกองทรัสต์”) ในฐานะผู้ จัดการกองทรัสต์
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท (“กองทรัสต์” 
หรือ “กองทรัสต์ AIMIRT”) ขอรายงานเก่ียวกับความประสงค์ในการเพิ่มทุนและการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอ
ขายเพิ่มเติมของกองทรัสต์ AIMIRT ดงันี ้
 
1. รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุน 
 

บริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนของกองทรัสต์ AIMIRT โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์จ านวน
ประมาณไม่เกิน 430,000,000 (สี่ร้อยสามสิบล้าน) หน่วย เมื่อรวมกับหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT ใน
ปัจจบุนัจ านวน 155,000,000 (หนึง่ร้อยห้าสิบห้าล้าน) หนว่ย จะท าให้กองทรัสต์ AIMIRT มีหนว่ยทรัสต์ทัง้สิน้ไม่
เกิน 585,000,000 (ห้าร้อยแปดสิบห้าล้าน) หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10.00 บาท ส าหรับการลงทุนใน
โครงการ SCC โครงการ TIP 8 และโครงการสวนอตุสาหกรรมบางกะดี และนอกจากเงินท่ีได้รับจากการเพิ่มทนุ
ของกองทรัสต์ AIMIRT โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ดงักล่าว กองทรัสต์ AIMIRT จะด าเนินการ (ก) 
กู้ยืมเงินระยะยาวในจ านวนวงเงินรวมไม่เกิน 1,190,000,000 (หนึ่งพนัหนึ่งร้อยเก้าสิบล้าน) บาท ส าหรับการ
ลงทุนในโครงการ SCC โครงการ TIP 8 และโครงการสวนอตุสาหกรรมบางกะดี และ (ข) กู้ยืมเงินระยะยาวใน
จ านวนวงเงินรวมไม่เกิน 110,000,000 (หนึ่งร้อยสิบล้าน) บาท ส าหรับการลงทุนในโครงการเจดับเบิล้ยูดี  
แปซิฟิค (สว่นขยายเพิ่มเติม) เพื่อให้กองทรัสต์ AIMIRT สามารถเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติมทัง้ 4 
โครงการ ในจ านวนมูลค่าการเข้าลงทุนรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 4,300,000,000 (สี่พันสามร้อยล้าน) บาท โดยราคา
ทรัพย์สินดงักล่าวยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ  รวมตลอดจน
คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
 

2. การจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม  
 

บริษัทฯ คาดว่าจะจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมจ านวนไม่เกิน 430,000,000 (สี่ร้อยสามสิบ
ล้าน) หนว่ย ส าหรับราคาหนว่ยทรัสต์ที่จะเสนอขายในครัง้นีจ้ะก าหนดโดยอ้างอิงจากราคาประเมินของทรัพย์สนิ
ที่จัดท าโดยผู้ ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ตลอดจนการพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ที่มีความเก่ียวข้อง 
ได้แก่ (1) ภาวะตลาดเงินตลาดทนุในช่วงที่มีการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ (2) อตัราผลตอบแทนในระดบัท่ีเหมาะสม
ที่นกัลงทนุจะได้รับ (3) ศกัยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สิน (4) อตัราดอกเบีย้ทัง้ในประเทศและในตลาดโลก 
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(5) อัตราผลตอบแทนที่จะได้จากการลงทุนในหลกัทรัพย์ประเภทตราสารทุน ตราสารหนี ้รวมถึงการลงทุน
ทางเลือกอื่นๆ และ (6) ผลการส ารวจความต้องการของนักลงทุนสถาบนั (Bookbuilding) โดยมีรายละเอียด
เพิ่มเติมดงัตอ่ไปนี ้
 
2.1 รายละเอียดการจดัสรรหนว่ยทรัสต์ 

 
บริษัทฯ คาดว่าจะจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมจ านวนไม่เกิน 430,000,000 (สี่ร้อยสามสิบ
ล้าน) หนว่ย โดยแบง่ออกเป็น 2 สว่น ซึง่มีรายละเอียด ดงันี ้
 
ส่วนที่  1 จัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นี ้ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของหน่วยทรัสต์ที่จะมี
การออกและเสนอขายในการเพิ่มทุนครัง้นี ้เพื่อเสนอขายให้กับผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีรายช่ือปรากฏในสมุด
ทะเบียนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ (Rights Offering) หรือเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุม่ซึง่เป็นผู้ ถือหนว่ยทรัสต์
เดิมที่มีรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ (Preferential Offering) โดยผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมอาจ
แสดงความจ านงที่จะซือ้หนว่ยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นีต้ามสทิธิที่ได้รับจัดสรร หรือเกินกวา่สทิธิที่ได้รับ
จดัสรร หรือน้อยกวา่สทิธิที่ได้รับการจดัสรร หรือสละสทิธิไมจ่องซือ้หนว่ยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นีก็้ได้  
  
ทัง้นี ้ภายหลงัจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ในส่วนที่ 1 นีใ้ห้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมตามสิทธิที่ได้รับจัดสรรแล้ว 
บริษัทฯ จะจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมที่เหลือให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่แสดงความจ านงที่จะซือ้หน่วยทรัสต์
เกินกวา่สทิธิที่ได้รับจดัสรรตามที่เห็นสมควร พร้อมกบัหรือภายหลงัจากการจดัสรรสว่นท่ี 2 แล้วหรือไมก็่ได้  
 
ในกรณีการจดัสรรสิทธิตามอตัราสว่นที่ก าหนดท าให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซือ้หน่วยทรัสต์ได้รับสิทธิ
จองซือ้หน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมเป็นจ านวนที่มีเศษหน่วยทรัสต์ที่ไม่สามารถจัดสรรให้เป็นจ านวนเต็ม
หนว่ยได้ให้ปัดเศษลงเป็นจ านวนเต็มหนว่ยที่ใกล้เคียงที่สดุ 
 
ส่วนที่  2 จัดสรรหน่วยทรัสต์ส่วนที่เหลือจากการเสนอขายในส่วนที่ 1 ให้แก่ (1) บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) ซึ่งรวมถึงผู้ลงทุนสถาบนั ซึ่งไม่ใช่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT ตามประกาศส านกังาน
คณะกรรมการการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่ใช่บุคคลที่เก่ียวโยงกันกับบริษัทเจ้าของ
ทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่เก่ียวข้อง  และ/หรือ (2) ให้แก่
ประชาชนทั่วไป  (Public Offering) ตามที่ เห็นสมควร  ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
 ที่ ทธ. 27/2559 เร่ือง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ และประกาศอื่นใดที่
เก่ียวข้อง 

 
ทัง้นี ้หากมีหน่วยทรัสต์เหลือจากการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) และ/หรือ ให้แก่
ประชาชนทั่วไป (Public Offering) แล้ว บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่เหลือจากการจัดสรร
หน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้จองซือ้ที่มีสิทธิจองซือ้ในสว่นที่ 1 ที่แสดงความจ านงที่จะซือ้หน่วยทรัสต์เกินกวา่สิทธิที่ได้รับ
จดัสรรตามที่เห็นสมควร พร้อมกบัหรือภายหลงัจากการจดัสรรสว่นท่ี 2 แล้วหรือไมก็่ได้  
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ตารางดังต่อไปนีเ้ป็นข้อมูลโดยสรุปของการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมของกองทรัสต์  
AIMIRT ในครัง้นี ้

จัดสรรให้แก่ 
จ านวน

หน่วยทรัสต์ 
อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหน่วย) 

วัน เวลา จองซือ้ 
และช าระเงนิค่า
หน่วยทรัสต์ 

หมายเหตุ 

สว่นที่ 1  จัดสรรเพื่อเสนอ
ขายให้กบัผู้ ถือหน่วยทรัสต์
เดิมที่มีรายช่ือปรากฏใน
ส มุ ด ท ะ เ บี ย น ผู้ ถื อ
ห น่ ว ย ท รั ส ต์  (Rights 
Offering) หรือเสนอขาย
แก่ประชาชนทัว่ไปเฉพาะ
ก ลุ่ ม ซึ่ ง เ ป็ น ผู้ ถื อ
หนว่ยทรัสต์เดิมที่มีรายช่ือ
ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้
ถื อ ห น่ ว ย ท รั ส ต์ 
(Preferential Offering) 

ไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 
50 ของ

หนว่ยทรัสต์ที่จะ
มีการออกและ
เสนอขาย(2) 

ก าหนดใน
ภายหลงั(3) 

ก าหนดใน
ภายหลงั(2) 

ก าหนดภายหลงั และ
หลงัจากที่ได้รับ

อนมุตัิจากส านกังาน
คณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ 

(1), (2), (4), (5) และ
ต้องได้รับมติเห็นชอบ
จากที่ประชมุผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ให้มีการ
เพิ่มทนุของกองทรัสต์ 

AIMIRT 

สว่นที่ 2  จัดสรรเพื่อเสนอ
ขายให้แก่  (1) บุคคลใน
ว ง จ า กั ด  ( Private 
Placement) ซึ่งรวมถึงผู้
ลงทุนสถาบัน ซึ่งไม่ใช่ผู้
ถื อ ห น่ ว ย ท รั ส ต์ ข อ ง
กองทรัสต์ AIMIRT ตาม
ป ร ะ ก า ศ ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการการก ากับ
หลักท รัพ ย์ และตลาด
หลัก ท รัพ ย์  แล ะ ไม่ ใช่
บุคคลที่ เก่ียวโยงกันกับ
บริษัทเจ้าของทรัพย์สิน
ต า ม ป ร ะ ก า ศ
คณ ะก รรม ก า รก ากั บ
หลักท รัพ ย์ และตลาด
หลักท รัพ ย์ที่ เ ก่ี ยว ข้อง 
และ/หรือ (2) ประชาชน
ทัว่ไป (Public Offering) 

หนว่ยทรัสต์สว่น
ที่เหลอืจากการ
เสนอขายตาม
สว่นที่ 1  

- ก าหนดใน
ภายหลงั(2) 

ก าหนดภายหลงั และ
หลงัจากที่ได้รับ

อนมุตัิจากส านกังาน
คณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ 

 (2), (4), (5) และต้อง
ได้รับมติเห็นชอบจากที่

ประชมุผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ให้มีการ
เพิ่มทนุของกองทรัสต์ 

AIMIRT 
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หมายเหต ุ
 
 (1) วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิในการจองซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่ม (Record Date) จะก าหนดใน

ภายหลงัเมื่อได้รับการอนมุตัิจากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT ให้มีการเพิ่มทนุ  
 
 (2) ส าหรับจ านวนหนว่ยทรัสต์ที่จะมีการออกและเสนอขายและราคาหนว่ยทรัสต์ที่จะเสนอขายในครัง้นีจ้ะ

ก าหนดโดยอ้างอิงจากราคาประเมินของทรัพย์สินที่จัดท าโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ตลอดจนการพิจารณาปัจจยัตา่ง ๆ ท่ีมีความเก่ียวข้อง ได้แก่ (1) 
ภาวะตลาดเงินตลาดทนุในช่วงที่มกีารเสนอขายหนว่ยทรัสต์ (2) อตัราผลตอบแทนในระดบัท่ีเหมาะสม
ที่นกัลงทนุจะได้รับ (3) ศกัยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สิน (4) อตัราดอกเบีย้ทัง้ในประเทศและใน
ตลาดโลก (5) อตัราผลตอบแทนที่จะได้จากการลงทุนในหลกัทรัพย์ประเภทตราสารทุน ตราสารหนี ้
รวมถึงการลงทุนทางเลือกอื่น  ๆ และ (6) ผลการส ารวจความต้องการของนักลงทุนสถาบัน 
(Bookbuilding)  

 
 (3) อตัราส่วนการเสนอขายจะค านวณจากจ านวนหน่วยทรัสต์ก่อนการเพิ่มทุนในครัง้นีข้องกองทรัสต์ 

AIMIRT หารด้วยจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จะมีการออกและเสนอขายในสว่นที่ 1 ในราคาต่อหน่วยตามที่
บริษัทฯ จะได้ก าหนดตามวิธีการท่ีระบตุอ่ไป  

 
(4) ภายหลงัจากการจดัสรรหนว่ยทรัสต์ในสว่นท่ี 1 นีใ้ห้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมตามสทิธิที่ได้รับจดัสรรแล้ว 

บริษัทฯ จะจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมที่เหลือให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่แสดงความจ านงที่จะซือ้
หน่วยทรัสต์เกินกวา่สทิธิที่ได้รับจดัสรรตามที่เห็นสมควร พร้อมกบัหรือหลงัจากการจดัสรรหนว่ยทรัสต์
ส่วนที่ 2 หรือไม่ก็ได้ และหากมีหน่วยทรัสต์เหลือจากการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) และ/หรือ ให้แก่ประชาชนทัว่ไป (Public Offering) แล้ว บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะจัดสรร
หน่วยทรัสต์ที่เหลือจากการจดัสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้จองซือ้ที่มีสิทธิจองซือ้ในสว่นที่ 1 ที่แสดงความ
จ านงที่จะซือ้หน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรรตามที่เห็นสมควร  พร้อมกบัหรือภายหลงัจากการ
จดัสรรสว่นท่ี 2 แล้วหรือไมก็่ได้  

 
(5) ให้บริษัทฯ เป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการดงัต่อไปนี ้1) พิจารณาก าหนดรายละเอียดอื่น ๆ เก่ียวกับ

การเสนอขายและจดัสรรหน่วยทรัสต์ ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียงจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอ
ขาย โครงสร้างการเสนอขายสดุท้าย ระยะเวลาการจองซือ้ วิธีการจดัสรรหน่วยทรัสต์ วิธีการเสนอขาย 
อตัราส่วนการใช้สิทธิจองซือ้ สดัสว่นการเสนอขาย ราคาเสนอขาย เง่ือนไขและวิธีการจองซือ้ รวมถึง
เง่ือนไขและรายละเอียดอื่นท่ีเก่ียวข้องกบัการเสนอขาย และการจดัสรรหน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอ
ขายเพิ่มเติมให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดมิของกองทรัสต์ และวิธีการจดัสรรกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมจอง
ซือ้หน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที่ได้รับการจดัสรร รวมทัง้การเสนอขายและจัดสรรหน่วยทรัสต์ในส่วนที่
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เหลอืจากการเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไปให้แก่นกัลงทนุอื่น ตลอดจนมีสทิธิใช้ดลุพินิจในการพิจารณา
ปฏิเสธไม่เสนอขายหรือไม่จดัสรรหน่วยทรัสต์ที่เพิ่มให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้ลงทนุรายใด หรือผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์สญัชาติอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุ่ น หรือสญัชาติอื่นใดที่มิใช่สญัชาติไทย หากเป็นผลให้การ
เสนอขายหรือการจดัสรรหนว่ยทรัสต์ที่เพิ่มดงักลา่วเป็นการกระท าอนัขดัตอ่กฎเกณฑ์ระเบียบข้อบงัคบั
เก่ียวกบัการเสนอขายและการจดัสรรหนว่ยทรัสต์ ทัง้ของประเทศไทยหรือของประเทศของสญัชาติของ
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์นัน้ๆ หรือก่อให้เกิดภาระและค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเกินสมควร 2) พิจารณา
ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิในการจองซือ้หน่วยทรัสต์ (Record Date) โดยให้
แจ้งวันก าหนดการดังกล่าวและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ทราบต่อไป 3) เจรจา ตกลง จัดท า ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลง ใน
เอกสารค าขออนญุาต ค าขอผ่อนผนัต่างๆ และหลกัฐานที่จ าเป็นที่เก่ียวข้องกบัการจดัสรรหน่วยทรัสต์
ที่จะมีการออกและเสนอขาย ซึ่งรวมถึงเอกสาร และ/หรือ สญัญาต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดสรร
หน่วยทรัสต์เพิ่มเติม การแต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ และตวัแทนรับจองซือ้
หลกัทรัพย์ รวมทัง้ด าเนินการเจรจา ติดต่อ และ/หรือ ยื่นค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผันต่าง ๆ และ
หลกัฐานท่ีจ าเป็นท่ีเก่ียวข้องตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หน่วยงานราชการ 
หรือองค์กรของรัฐ หรือบคุคลใด ๆ เพื่อการดงักลา่ว และการน าหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ เป็นต้น และ 4) ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นหรือที่เก่ียวเนื่องกบัการดงักลา่วข้างต้นทกุ
ประการ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรือ ถอดถอนผู้ รับมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการดงักล่าวข้างต้น
เพื่อให้การด าเนินการดงักลา่วประสบผลส าเร็จ และให้ทรัสตีเป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการจดัท า ลง
นาม และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลงในเอกสาร และ/หรือ สัญญาต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดสรร
หน่วยทรัสต์เพิ่มเติม รวมถึงการแต่งตัง้และ/หรือ ถอดถอนผู้ รับมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการ
ดงักลา่ว 

 
ทัง้นี ้ให้ถือเอาข้อมลูที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ และ/หรือหนงัสือชีช้วนเสนอ
ขายหนว่ยทรัสต์เพื่อการลงทนุในทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์ AIMIRT จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 เป็นจ านวนหนว่ยทรัสต์
ที่จะจดัสรรเพื่อเสนอขายให้ผู้ลงทนุแตล่ะประเภท  
 
อยา่งไรก็ดี การจดัสรรหนว่ยทรัสต์ดงักลา่วข้างต้น จะไมท่ าให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์รายใด หรือกลุม่บคุคลใดเป็นผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT เกินกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
กองทรัสต์ AIMIRT 
 
ทัง้นี ้บริษัทฯ จะด าเนินการยื่นค าขอต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขอให้พิจารณารับหน่วยทรัสต์ที่
ออกและเสนอขายเพิ่มเติมของกองทรัสต์ AIMIRT เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนภายใน 45 วนั นบัแต่วนัปิดการ
เสนอขายหนว่ยทรัสต์ 
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2.2 การด าเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหนว่ยทรัสต์ 
 
ในกรณีการจดัสรรสิทธิตามอตัราสว่นที่ก าหนดท าให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมรายใดได้รับสิทธิจองซือ้หน่วยทรัสต์ที่
เสนอขายเพิ่มเติมเป็นจ านวนที่มีเศษหน่วยทรัสต์ที่ไม่สามารถจัดสรรให้เป็นจ านวนเต็มหน่วยได้ ให้ปัดเศษลง
เป็นจ านวนเต็มหนว่ยที่ใกล้เคียงที่สดุ 
 

3.  ก าหนดวันประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนของกองทรัสต์และจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่
ออกและเสนอขายเพิ่มเติม 

 
 ก าหนดวนัประชุมวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT ครัง้ที่ 1/2561 ในวนัที่ 29 พฤศจิกายน 2561 

เวลา 14.00 น. ณ ห้องบุษบา ชัน้ 1 โรงแรมแมนดาริน โฮเต็ล เลขที่ 662 ถนนพระรามสี่ แขวงมหาพฤฒาราม เขต
บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 และก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มีสทิธิในการเข้าประชมุวสิามญัผู้
ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT ครัง้ที่ 1/2561 (Record Date) ในวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2561 

 
4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมต่อหน่วยงานราชการที่

เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต 
 
 ภายหลงัที่ได้รับการอนมุตัิจากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT ในการเพิ่มเงินทนุเพื่อลงทนุในทรัพย์สนิที่

จะลงทนุเพิ่มเติม บริษัทฯ จะด าเนินการขอความเห็นชอบการเพิ่มทนุของกองทรัสต์ตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. ตอ่ไป 
 
5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่มเติม  
 

เพื่อน าไปใช้ในส าหรับการลงทุนในโครงการ SCC โครงการ TIP 8 และโครงการสวนอตุสาหกรรมบางกะดี เพื่อ
เพิ่มแหลง่ที่มาของรายได้และสง่ผลตอบแทนให้กบัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มากขึน้ 

 
รายละเอียดทรัพย์สนิ
ที่จะลงทุนเพิ่มเติม 

(1) โครงการ SCC ตัง้อยู่ที่ต าบลปากคลองบางปลากด (ต าบลบางปลากด) 
อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 

ทรัพย์สนิประเภทถงัเก็บสารเคมีเหลว อาคารคลงัสนิค้า 

- สิทธิการเช่าที่ดิน1 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 

                                                 
1 ที่ดินที่กองทรัสต์ AIMIRT จะเข้าลงทนุเพ่ิมเติมอยูร่ะหวา่งการด าเนินการแบง่แยกโฉนดที่ดิน และ/หรือ ตราจอง โดยบริษัทเจ้าของทรัพย์สิน 
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62 ตารางวา และสิทธิการเช่าถงัเก็บสารเคมีเหลว จ านวน 61 ถงั โดยมี
ความจถุงัรวมประมาณ 85,380,000 ลติร และอาคารคลงัสินค้าจ านวน 
3 หลงั โดยมีพืน้ท่ีอาคารคลงัสนิค้ารวมประมาณ 16,726 ตารางเมตร มี
ก าหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี นบัตัง้แต่วนัที่กองทรัสต์ AIMIRT ลงทนุ
เพิ่มเติม รวมถึงทรัพย์สินอื่นๆ อันเป็นส่วนควบของที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างดงักล่าว ซึ่งปัจจุบัน บริษัท สยามเฆมี จ ากัด (มหาชน) (“SCC”) 
เป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิ 

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 นบัตัง้แต่วนัที่กองทรัสต์ AIMIRT ลงทนุ
เพิ่มเติม รวมถึงทรัพย์สินอื่นๆ อันเป็นส่วนควบของที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างดงักลา่ว เพื่อวตัถปุระสงค์ในการใช้เป็นสาธารณปูโภคแก่ทรัพย์สิน
ที่จะลงทนุเพิ่มเติมโครงการ SCC ตลอดระยะเวลาที่กองทรัสต์ AIMIRT 
เข้าลงทนุ ซึง่ปัจจบุนั SCC เป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิ 

 
 (2) โครงการ TIP 8 ตั ้งอยู่ ที่ ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี  จั งหวัด

สมุทรปราการ 

- กรรมสทิธ์ิในท่ีดินรวม 5 โฉนด (โฉนดเลขที่ 140201, 140207, 140208, 
162282 และ 162283) เนือ้ที่ตามโฉนดรวม 35 ไร่ 3 งาน 21.1 ตาราง
วา และกรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้า จ านวน 4 หลงั (4 ยูนิต) โดยมี
พืน้ที่อาคารคลังสินค้ารวมประมาณ 34,692.60 ตารางเมตร รวมถึง
ทรัพย์สินอื่นๆ อนัเป็นส่วนควบของที่ดินและอาคารคลงัสินค้าดงักล่าว 
ซึ่งปัจจุบนั บริษัท ทิพย์โฮลดิง้ จ ากัด (“TIP”) เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิใน
อาคารคลงัสินค้า และนายพิบูลย์ศักดิ์ ไกรศกัดาวฒัน์ นายพรสิน ไกร
ศักดาวัฒน์ และนายพรเทพ ไกรศักดาวัฒน์ (รวมเรียกว่า “เจ้าของ
ที่ดิน”) เป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิในที่ดิน 

 
 (3) โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ตัง้อยู่ที่ต าบลบางกะดี อ าเภอเมือง

ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 

- สิทธิการเช่าในที่ดินรวม 1 โฉนด (โฉนดเลขที่ 30670) เนือ้ที่ตามโฉนด
รวม 15 ไร่  0 งาน 61 ตารางวา และสิทธิการเช่าในอาคารคลงัสินค้า 
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จ านวน 1 หลงั (1 ยูนิต) โดยมีพืน้ที่อาคารคลงัสินค้าประมาณ 14,600 
ตารางเมตร มีก าหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี นบัตัง้แต่วนัที่กองทรัสต์ 
AIMIRT ลงทนุเพิ่มเติม รวมถึงทรัพย์สินอื่นๆ อนัเป็นส่วนควบของที่ดิน
และอาคารคลงัสินค้าดงักลา่ว ซึ่งปัจจุบนั บริษัท สวนอตุสาหกรรมบาง
กะดี จ ากดั (“BIP”) เป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิ  

  
ทัง้นี  ้บริษัทฯ ได้จัดให้มีบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน จ านวน 2 ราย ได้แก่  บริษัท ซิมส์ พร็อพเพอร์ตี ้ 
คอนซลัแทนท์ จ ากดั และบริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอร่ี จ ากดั (รวมเรียกวา่ “ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน”) 
ซึ่งเป็นผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจาก ส านกังาน ก.ล.ต. เพื่อประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่จะ
ลงทนุเพิ่มเติมในครัง้นีแ้ต่ละแห่ง โดยกองทรัสต์ AIMIRT จะลงทนุในทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมทัง้ 4 โครงการ
ข้างต้นในราคารวมไม่เกิน 4,300,000,000 (สีพ่นัสามร้อยล้าน) บาท (ช าระในวนัที่กองทรัสต์ AIMIRT ลงทนุใน
ทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติม) ซึ่งประกอบไปด้วยค่าเช่า ราคาซือ้ขายที่ดินและสิ่งปลกูสร้าง ค่าซือ้เคร่ืองมือและ
อปุกรณ์ที่เก่ียวข้อง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจน
คา่ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง) โดยมลูคา่ลงทนุสดุท้ายที่กองทรัสต์ AIMIRT จะลงทนุในทรัพย์สิน
ที่จะลงทนุเพิ่มเติมรวมทัง้ 4 โครงการจะไมเ่กินกวา่ร้อยละ 15 (สบิห้า) ของราคาประเมินต ่าสดุของทรัพย์สนิท่ีจะ
ลงทุนเพิ่มเติมทัง้หมดที่ประเมินโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และมูลค่าลงทุนในแต่ละโครงการจะไม่เกินกว่า
ร้อยละ 20 (ยี่สบิ) ของราคาประเมินต ่าสดุของทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมแตล่ะโครงการท่ีประเมินโดยผู้ประเมิน
มลูค่าทรัพย์สิน (ให้ถือเอารายละเอียดทรัพย์สินที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 
และหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหนว่ยทรัสต์เพื่อการลงทนุในทรัพย์สินที่กองทรัสต์ AIMIRT จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 
เป็นทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์ AIMIRT จะลงทนุเพิ่มเติม)  

 
6.  ประโยชน์ที่กองทรัสต์จะพงึได้รับจากการเพิ่มทุน และการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขาย  
 
 เพื่อให้กองทรัสต์ AIMIRT มีทรัพย์สินเพิ่มขึน้อนัจะส่งผลให้มีการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน นอกจากนี  ้

การเข้าลงทนุในทรัพย์สินดงักล่าวยงัส่งผลให้กองทรัสต์ AIMIRT มีโอกาสในการได้มีสว่นรับผลประโยชน์ส่วน
เพิ่มในทรัพย์สินใหม่ที่ลงทุน ทัง้นี ้การที่กองทรัสต์ AIMIRT มีจ านวนหน่วยทรัสต์เพิ่มมากขึน้อาจจะท าให้
หนว่ยทรัสต์มีสภาพคลอ่งมากขึน้ส าหรับการซือ้ขายหนว่ยทรัสต์ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

 
7.  ประโยชน์ที่ ผู้ถือหน่วยทรัสต์จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน และการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอ

ขาย 
 
 กองทรัสต์ AIMIRT จะมีขนาดใหญ่ขึน้ซึง่เป็นท่ีนา่สนใจตอ่นกัลงทนุ โดยบริษัทฯ คาดวา่อาจสง่เสริมให้เกิดสภาพ

คล่องในตลาดรอง อีกทัง้กองทรัสต์ AIMIRT จะสามารถกระจายความเสี่ยงของการจัดหาผลประโยชน์จาก
อสงัหาริมทรัพย์ได้เพิ่มขึน้จากอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ AIMIRT จดัหาผลประโยชน์อยูใ่นปัจจบุนั 

 
 



สิง่ที่สง่มาด้วย 5 หน้า 9 
 

 
8.  รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหน่วยทรัสต์ เพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติ

การเพิ่มทุน/จัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม 
 

- ไมม่ี – 
 
 

9.  ตารางระยะเวลาการด าเนินการเพิ่มทุน และจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม 
 
 9.1  ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิในการเข้าประชุมวิสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 

AIMIRT ครัง้ที่ 1/2561 ในวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2561 ซึง่เป็นวนัให้สทิธิผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ (Record Date)  
 
 9.2 ก าหนดวันประชุม วิสามัญ ผู้ ถือหน่วยท รัสต์ของกองท รัสต์  AIMIRT ค รัง้ที่  1/2561 ในวันที่  

29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบุษบา ชัน้ 1 โรงแรมแมนดาริน โฮเต็ล เลขที่ 662 ถนน
พระรามสี่ แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 เพื่อมีมติเก่ียวกับการเพิ่มทุนของ
กองทรัสต์ AIMIRT การจดัสรรหนว่ยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม และเร่ืองอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

 
บริษัทฯ ขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 
 

                                ขอแสดงความนบัถือ 
                                                 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  

                                                                                           เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท 
                                                               โดย บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากดั 
 
 
 
 (นายอมร จฬุาลกัษณานกุลู) 

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ 
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