สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 5
(ฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม ข้ อมูลที่แก้ ไขปรากฏตามตัวอักษรสีน ้าเงินและขีดเส้ นใต้ )
(F53-4)
แบบรายงานการเพิ่มทุน
ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561
บริ ษั ท เอไอเอ็ม รี ท แมนเนจเม้ นท์ จากัด (“บริ ษั ทฯ” หรื อ “ผู้ จัดการกองทรั สต์ ”) ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่า อสังหาริ มทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรี ยล โกรท (“กองทรั สต์ ”
หรื อ “กองทรั สต์ AIMIRT”) ขอรายงานเกี่ยวกับความประสงค์ในการเพิ่มทุนและการจั ดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอ
ขายเพิ่มเติมของกองทรัสต์ AIMIRT ดังนี ้
1.

รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุน
บริ ษั ท ฯ มี ค วามประสงค์ จ ะเพิ่ ม ทุน ของกองทรั สต์ AIMIRT โดยการออกและเสนอขายหน่ว ยทรั สต์ จ านวน
ประมาณไม่เกิ น 430,000,000 (สี่ร้อยสามสิบล้ าน) หน่วย เมื่อ รวมกับหน่วยทรัสต์ ของกองทรัสต์ AIMIRT ใน
ปั จจุบนั จานวน 155,000,000 (หนึง่ ร้ อยห้ าสิบห้ าล้ าน) หน่วย จะทาให้ กองทรัสต์ AIMIRT มีหน่วยทรัสต์ทงสิ
ั ้ ้นไม่
เกิ น 585,000,000 (ห้ าร้ อยแปดสิบห้ าล้ าน) หน่วย มูลค่าที่ตราไว้ หน่วยละ 10.00 บาท สาหรั บการลงทุนใน
โครงการ SCC โครงการ TIP 8 และโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี และนอกจากเงินที่ได้ รับจากการเพิ่มทุน
ของกองทรัสต์ AIMIRT โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ ดงั กล่าว กองทรัสต์ AIMIRT จะดาเนินการ (ก)
กู้ยืมเงินระยะยาวในจานวนวงเงินรวมไม่เกิน 1,190,000,000 (หนึ่งพันหนึ่งร้ อยเก้ าสิบล้ าน) บาท สาหรับการ
ลงทุนในโครงการ SCC โครงการ TIP 8 และโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี และ (ข) กู้ยืมเงินระยะยาวใน
จานวนวงเงิ น รวมไม่ เกิ น 110,000,000 (หนึ่งร้ อยสิบ ล้ าน) บาท สาหรั บ การลงทุน ในโครงการเจดับ เบิ ล้ ยูดี
แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม ) เพื่อให้ กองทรัสต์ AIMIRT สามารถเข้ าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ทัง้ 4
โครงการ ในจานวนมูลค่าการเข้ าลงทุนรวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 4,300,000,000 (สี่พันสามร้ อยล้ าน) บาท โดยราคา
ทรัพย์สินดังกล่าวยังไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษี ธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง

2.

การจัดสรรหน่ วยทรัสต์ ท่ อี อกและเสนอขายเพิ่มเติม
บริ ษัทฯ คาดว่าจะจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมจานวนไม่เกิน 430,000,000 (สี่ร้อยสามสิบ
ล้ าน) หน่วย สาหรับราคาหน่วยทรัสต์ที่จะเสนอขายในครัง้ นี ้จะกาหนดโดยอ้ างอิง จากราคาประเมินของทรัพย์สนิ
ที่ จัด ท าโดยผู้ป ระเมิ น มูลค่า ทรั พ ย์ สิน อิ ส ระที่ ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากสานัก งานคณะกรรมการการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) ตลอดจนการพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้ อง
ได้ แก่ (1) ภาวะตลาดเงินตลาดทุนในช่วงที่มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (2) อัตราผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสม
ที่นกั ลงทุนจะได้ รับ (3) ศักยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สิน (4) อัตราดอกเบี ้ยทังในประเทศและในตลาดโลก
้
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(5) อัต ราผลตอบแทนที่ จะได้ จากการลงทุนในหลักทรั พย์ ป ระเภทตราสารทุน ตราสารหนี ้ รวมถึงการลงทุน
ทางเลือกอื่นๆ และ (6) ผลการสารวจความต้ องการของนักลงทุนสถาบัน (Bookbuilding) โดยมีรายละเอียด
เพิ่มเติมดังต่อไปนี ้
2.1

รายละเอียดการจัดสรรหน่วยทรัสต์

บริ ษัทฯ คาดว่าจะจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมจานวนไม่เกิน 430,000,000 (สี่ร้อยสามสิบ
ล้ าน) หน่วย โดยแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี ้
ส่ วนที่ 1 จัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ ไม่ต่า กว่าร้ อยละ 50 ของหน่วยทรัสต์ที่จะมี
การออกและเสนอขายในการเพิ่มทุนครัง้ นี ้ เพื่อเสนอขายให้ กับผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ (Rights Offering) หรื อเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ ไปเฉพาะกลุม่ ซึง่ เป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์
เดิมที่มีรายชื่ อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ (Preferential Offering) โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมอาจ
แสดงความจานงที่จะซื ้อหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ตามสิทธิที่ได้ รับจัดสรร หรื อเกินกว่าสิทธิที่ได้ รับ
จัดสรร หรื อน้ อยกว่าสิทธิที่ได้ รับการจัดสรร หรื อสละสิทธิไม่จองซื ้อหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ก็ได้
ทังนี
้ ้ ภายหลังจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ ในส่วนที่ 1 นีใ้ ห้ แก่ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์ เดิม ตามสิทธิ ที่ได้ รับจัดสรรแล้ ว
บริ ษัทฯ จะจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมที่เหลือให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิมที่แสดงความจานงที่จะซื ้อหน่วยทรัสต์
เกินกว่าสิทธิที่ได้ รับจัดสรรตามที่เห็นสมควร พร้ อมกับหรื อภายหลังจากการจัดสรรส่วนที่ 2 แล้ วหรื อไม่ก็ได้
ในกรณีการจัดสรรสิทธิตามอัตราส่วนที่กาหนดทาให้ ผ้ ถู ื อหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซื ้อหน่วยทรัสต์ ได้ รับสิทธิ
จองซื ้อหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมเป็ นจานวนที่มีเศษหน่วยทรัสต์ ที่ไม่สามารถจัดสรรให้ เป็ นจานวนเต็ม
หน่วยได้ ให้ ปัดเศษลงเป็ นจานวนเต็มหน่วยที่ใกล้ เคียงที่สดุ
ส่ วนที่ 2 จัดสรรหน่วยทรัสต์ ส่วนที่เหลือจากการเสนอขายในส่วนที่ 1 ให้ แก่ (1) บุคคลในวงจากัด (Private
Placement) ซึ่งรวมถึงผู้ลงทุนสถาบัน ซึ่งไม่ใช่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT ตามประกาศสานักงาน
คณะกรรมการการก ากับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ และไม่ใช่ บุค คลที่ เกี่ ย วโยงกัน กับ บริ ษั ท เจ้ า ของ
ทรัพย์ สิน ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรั พย์ ที่เกี่ ยวข้ อง และ/หรื อ (2) ให้ แก่
ประชาชนทั่ ว ไป (Public Offering) ตามที่ เ ห็ น สมควร ตามประกาศคณ ะกรรมการก ากั บ ตลาดทุ น
ที่ ทธ. 27/2559 เรื่ อ ง หลัก เกณฑ์ เงื่ อ นไข และวิธี ก ารในการจัด จ าหน่ า ยหลัก ทรั พ ย์ และประกาศอื่ น ใดที่
เกี่ยวข้ อง
ทังนี
้ ้ หากมีหน่วยทรัสต์ เหลือจากการเสนอขายให้ แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) และ/หรื อ ให้ แก่
ประชาชนทั่ว ไป (Public Offering) แล้ ว บริ ษั ท ฯ สงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะจัด สรรหน่ว ยทรั สต์ ที่ เหลื อ จากการจัด สรร
หน่วยทรัสต์ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อที่มีสิทธิจองซื ้อในส่วนที่ 1 ที่แสดงความจานงที่จะซื ้อหน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที่ได้ รับ
จัดสรรตามที่เห็นสมควร พร้ อมกับหรื อภายหลังจากการจัดสรรส่วนที่ 2 แล้ วหรื อไม่ก็ได้
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ตารางดังต่อไปนี เ้ ป็ นข้ อ มูลโดยสรุ ป ของการจัด สรรหน่วยทรั สต์ ที่ ออกและเสนอขายเพิ่ มเติ ม ของกองทรั สต์
AIMIRT ในครัง้ นี ้
จัดสรรให้ แก่
ส่วนที่ 1 จัดสรรเพื่ อเสนอ
ขายให้ กบั ผู้ถือหน่วยทรัสต์
เดิ มที่ มี รายชื่ อ ปรากฏใน
ส มุ ด ท ะ เ บี ย น ผู้ ถื อ
ห น่ ว ย ท รั ส ต์ (Rights
Offering) หรื อ เสนอขาย
แก่ประชาชนทัว่ ไปเฉพาะ
ก ลุ่ ม ซึ่ ง เ ป็ น ผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์เดิมที่มีรายชื่อ
ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้
ถื อ ห น่ ว ย ท รั ส ต์
(Preferential Offering)
ส่วนที่ 2 จัดสรรเพื่ อเสนอ
ขายให้ แก่ (1) บุ ค คลใน
ว ง จ า กั ด ( Private
Placement) ซึ่ ง รวมถึ ง ผู้
ลงทุน สถาบัน ซึ่ ง ไม่ ใช่ ผ้ ู
ถื อ ห น่ ว ย ท รั ส ต์ ข อ ง
กองทรั ส ต์ AIMIRT ตาม
ป ร ะ ก า ศ ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการการกากับ
ห ลั ก ท รั พ ย์ แล ะต ล าด
ห ลั ก ท รั พ ย์ แ ล ะไม่ ใช่
บุ ค คลที่ เกี่ ย วโยงกั น กั บ
บริ ษั ท เจ้ าของทรั พ ย์ สิ น
ต าม ป ระก าศ
ค ณ ะ ก รรม ก า รก ากั บ
ห ลั ก ท รั พ ย์ แล ะต ล าด
หลั ก ทรั พ ย์ ที่ เ กี่ ยวข้ อง
และ/หรื อ (2) ประชาชน
ทัว่ ไป (Public Offering)

จานวน
หน่ วยทรัสต์

อัตราส่ วน
(เดิม : ใหม่ )

ราคาขาย
(บาทต่ อหน่ วย)

ไม่ต่ากว่าร้ อยละ
50 ของ
หน่วยทรัสต์ที่จะ
มีการออกและ
เสนอขาย(2)

กาหนดใน
ภายหลัง(3)

กาหนดใน
ภายหลัง(2)

หน่วยทรัสต์สว่ น
ที่เหลือจากการ
เสนอขายตาม
ส่วนที่ 1

-

กาหนดใน
ภายหลัง(2)

วัน เวลา จองซือ้
และชาระเงินค่ า
หน่ วยทรัสต์
กาหนดภายหลัง และ
หลังจากที่ได้ รับ
อนุมตั ิจากสานักงาน
คณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์

หมายเหตุ
(1), (2), (4), (5) และ
ต้ องได้ รับมติเห็นชอบ
จากที่ประชุมผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ให้ มีการ
เพิ่มทุนของกองทรัสต์
AIMIRT

กาหนดภายหลัง และ (2), (4), (5) และต้ อง
หลังจากที่ได้ รับ
ได้ รับมติเห็นชอบจากที่
อนุมตั ิจากสานักงาน
ประชุมผู้ถือ
คณะกรรมการกากับ หน่วยทรัสต์ให้ มีการ
หลักทรัพย์และตลาด เพิ่มทุนของกองทรัสต์
หลักทรัพย์
AIMIRT
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หมายเหตุ
(1)

วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิในการจองซื ้อหน่วยทรัสต์เพิ่ม (Record Date) จะกาหนดใน
ภายหลังเมื่อได้ รับการอนุมตั ิจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT ให้ มีการเพิ่มทุน

(2)

สาหรับจานวนหน่วยทรัสต์ที่จะมีการออกและเสนอขายและราคาหน่วยทรัสต์ที่จะเสนอขายในครัง้ นี ้จะ
กาหนดโดยอ้ างอิงจากราคาประเมินของทรัพย์สินที่จัดทาโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้ รับ
ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ตลอดจนการพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้ อง ได้ แก่ (1)
ภาวะตลาดเงินตลาดทุนในช่วงที่มกี ารเสนอขายหน่วยทรัสต์ (2) อัตราผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสม
ที่นกั ลงทุนจะได้ รับ (3) ศักยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สิน (4) อัตราดอกเบี ้ยทังในประเทศและใน
้
ตลาดโลก (5) อัตราผลตอบแทนที่จะได้ จากการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน ตราสารหนี ้
รวมถึ ง การลงทุ น ทางเลื อ กอื่ น ๆ และ (6) ผลการส ารวจความต้ องการของนั ก ลงทุ น สถาบั น
(Bookbuilding)

(3)

อัตราส่วนการเสนอขายจะคานวณจากจานวนหน่วยทรัสต์ ก่อนการเพิ่มทุนในครัง้ นีข้ องกองทรัสต์
AIMIRT หารด้ วยจานวนหน่วยทรัสต์ที่จะมีการออกและเสนอขายในส่วนที่ 1 ในราคาต่อหน่วยตามที่
บริ ษัทฯ จะได้ กาหนดตามวิธีการที่ระบุตอ่ ไป

(4)

ภายหลังจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ในส่วนที่ 1 นี ้ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิมตามสิทธิที่ได้ รับจัดสรรแล้ ว
บริ ษัทฯ จะจัดสรรหน่วยทรัสต์ เพิ่มเติมที่เหลือ ให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์เดิมที่แสดงความจานงที่จะซือ้
หน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที่ได้ รับจัดสรรตามที่เห็นสมควร พร้ อมกับหรื อหลังจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์
ส่วนที่ 2 หรื อไม่ก็ได้ และหากมีหน่วยทรัสต์เหลือจากการเสนอขายให้ แก่ บุคคลในวงจากัด (Private
Placement) และ/หรื อ ให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป (Public Offering) แล้ ว บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ ที่จะจัดสรร
หน่วยทรัสต์ที่เหลือจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้ แก่ ผ้ จู องซื ้อที่มีสิทธิจองซื ้อในส่วนที่ 1 ที่แสดงความ
จานงที่จะซื ้อหน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที่ได้ รับจัดสรรตามที่เห็นสมควร พร้ อมกับหรื อภายหลังจากการ
จัดสรรส่วนที่ 2 แล้ วหรื อไม่ก็ได้

(5)

ให้ บริ ษัทฯ เป็ นผู้มีอานาจในการดาเนินการดังต่อไปนี ้ 1) พิจารณากาหนดรายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับ
การเสนอขายและจัดสรรหน่วยทรัสต์ ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงจานวนหน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอ
ขาย โครงสร้ างการเสนอขายสุดท้ าย ระยะเวลาการจองซื ้อ วิธีการจัดสรรหน่วยทรั สต์ วิธีการเสนอขาย
อัตราส่วนการใช้ สิทธิจองซื ้อ สัดส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย เงื่อนไขและวิธีการจองซื ้อ รวมถึง
เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้ องกับการเสนอขาย และการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอ
ขายเพิ่มเติมให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิมของกองทรัสต์ และวิธีการจัดสรรกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิมจอง
ซื ้อหน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิ ที่ได้ รับการจัดสรร รวมทังการเสนอขายและจั
้
ดสรรหน่วยทรัสต์ในส่วนที่
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เหลือจากการเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ ไปให้ แก่นกั ลงทุนอื่น ตลอดจนมีสทิ ธิใช้ ดลุ พินิจในการพิจารณา
ปฏิเสธไม่เสนอขายหรื อไม่จดั สรรหน่วยทรัสต์ที่เพิ่มให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์หรื อผู้ลงทุนรายใด หรื อผู้ถือ
หน่วยทรัสต์สญ
ั ชาติอเมริ กา แคนาดา ญี่ ปนุ่ หรื อสัญชาติอื่นใดที่มิใช่สญ
ั ชาติไทย หากเป็ นผลให้ การ
เสนอขายหรื อการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่เพิ่มดังกล่าวเป็ นการกระทาอันขัดต่อกฎเกณฑ์ระเบียบข้ อบังคับ
เกี่ยวกับการเสนอขายและการจัดสรรหน่วยทรัสต์ ทังของประเทศไทยหรื
้
อของประเทศของสัญชาติของ
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ นนั ้ ๆ หรื อก่อให้ เกิ ดภาระและค่าใช้ จ่ายในการดาเนินการเกิ นสมควร 2) พิจารณา
กาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ ที่มีสิทธิ ในการจองซื ้อหน่วยทรัสต์ (Record Date) โดยให้
แจ้ งวัน ก าหนดการดัง กล่า วและรายละเอี ย ดต่ า ง ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งต่ อ ตลาดหลัก ทรั พ ย์ เพื่ อ ให้ ผ้ ูถื อ
หน่วยทรั สต์ ท ราบต่อ ไป 3) เจรจา ตกลง จัด ท า ลงนาม ส่งมอบ และ/หรื อ แก้ ไขเปลี่ย นแปลง ใน
เอกสารคาขออนุญาต คาขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จาเป็ นที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหน่วยทรัสต์
ที่จะมีการออกและเสนอขาย ซึ่งรวมถึงเอกสาร และ/หรื อ สัญ ญาต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้ องกับ การจัดสรร
หน่วยทรัสต์เพิ่มเติม การแต่งตังที
้ ่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ และตัวแทนรับจองซื ้อ
หลัก ทรั พ ย์ รวมทัง้ ดาเนิน การเจรจา ติ ด ต่อ และ/หรื อ ยื่นค าขออนุญ าต ค าขอผ่อนผัน ต่าง ๆ และ
หลักฐานที่จาเป็ นที่เกี่ยวข้ องต่อสานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ
หรื อองค์กรของรัฐ หรื อบุคคลใด ๆ เพื่อการดังกล่าว และการนาหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมเข้ าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ เป็ นต้ น และ 4) ดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นหรื อที่เกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าวข้ างต้ นทุก
ประการ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรื อ ถอดถอนผู้รับมอบอานาจช่วงในการดาเนินการดังกล่าวข้ างต้ น
เพื่อให้ การดาเนินการดังกล่าวประสบผลสาเร็ จ และให้ ทรัสตีเป็ นผู้มีอานาจในการดาเนินการจัดทา ลง
นาม และ/หรื อ แก้ ไขเปลี่ ย นแปลงในเอกสาร และ/หรื อ สัญ ญาต่า ง ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ การจัด สรร
หน่วยทรั สต์ เพิ่ มเติ ม รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรื อ ถอดถอนผู้รับ มอบอานาจช่วงในการด าเนิ นการ
ดังกล่าว
ทังนี
้ ้ ให้ ถือเอาข้ อมูลที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และ/หรื อ หนังสือชี ้ชวนเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์ AIMIRT จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 เป็ นจานวนหน่วยทรัสต์
ที่จะจัดสรรเพื่อเสนอขายให้ ผ้ ลู งทุนแต่ละประเภท
อย่างไรก็ดี การจัดสรรหน่วยทรัสต์ดงั กล่าวข้ างต้ น จะไม่ทาให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์รายใด หรื อกลุม่ บุคคลใดเป็ นผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ ของกองทรัสต์ AIMIRT เกิ นกว่าร้ อยละ 50 ของจานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
กองทรัสต์ AIMIRT
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะดาเนินการยื่นคาขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขอให้ พิจารณารับหน่วยทรัสต์ที่
ออกและเสนอขายเพิ่มเติม ของกองทรัสต์ AIMIRT เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนภายใน 45 วัน นับแต่วนั ปิ ดการ
เสนอขายหน่วยทรัสต์
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2.2

การดาเนินการของบริ ษัทฯ กรณีที่มีเศษของหน่วยทรัสต์

ในกรณีการจัดสรรสิทธิตามอัตราส่วนที่กาหนดทาให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิมรายใดได้ รับสิทธิจองซื ้อหน่วยทรัสต์ที่
เสนอขายเพิ่มเติมเป็ นจานวนที่มีเศษหน่วยทรัสต์ที่ไม่สามารถจัดสรรให้ เป็ นจานวนเต็มหน่วยได้ ให้ ปัด เศษลง
เป็ นจานวนเต็มหน่วยที่ใกล้ เคียงที่สดุ
3.

กาหนดวันประชุมผู้ถือหน่ วยทรั สต์ เพื่อขออนุ มัติการเพิ่มทุนของกองทรั สต์ และจัดสรรหน่ วยทรั สต์ ท่ ี
ออกและเสนอขายเพิ่มเติม
กาหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ของกองทรัสต์ AIMIRT ครัง้ ที่ 1/2561 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
เวลา 14.00 น. ณ ห้ องบุษบา ชัน้ 1 โรงแรมแมนดาริ น โฮเต็ล เลขที่ 662 ถนนพระรามสี่ แขวงมหาพฤฒาราม เขต
บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 และกาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสทิ ธิในการเข้ าประชุมวิสามัญผู้
ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT ครัง้ ที่ 1/2561 (Record Date) ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

4.

การขออนุ ญ าตเพิ่ ม ทุ น /จั ด สรรหน่ วยทรั ส ต์ ท่ ี อ อกและเสนอขายเพิ่ ม เติ ม ต่ อ หน่ วยงานราชการที่
เกี่ยวข้ องและเงื่อนไขการขออนุญาต
ภายหลังที่ได้ รับการอนุมตั ิจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT ในการเพิ่มเงินทุนเพื่อลงทุนในทรัพย์สนิ ที่
จะลงทุนเพิ่มเติม บริ ษัทฯ จะดาเนินการขอความเห็นชอบการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ตอ่ สานักงาน ก.ล.ต. ต่อไป

5.

วัตถุประสงค์ ของการเพิ่มทุน และการใช้ เงินทุนในส่ วนที่เพิ่มเติม
เพื่อนาไปใช้ ในสาหรับการลงทุนในโครงการ SCC โครงการ TIP 8 และโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี เพื่อ
เพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ และส่งผลตอบแทนให้ กบั ผู้ถือหน่วยทรัสต์มากขึ ้น
รายละเอียดทรัพย์ สนิ (1)
ที่จะลงทุนเพิ่มเติม

โครงการ SCC ตัง้ อยู่ท่ ีตาบลปากคลองบางปลากด (ตาบลบางปลากด)
อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ทรัพย์สนิ ประเภทถังเก็บสารเคมีเหลว อาคารคลังสินค้ า
-

1

สิท ธิ ก ารเช่ า ที่ ดิ น 1 6 โฉนด (โฉนดที่ ดิ น เลขที่ 10036, 10037, 12381,
12726, 15311, 15870) และ 8 ตราจอง (ตราจองเลขที่ 432, 433, 434,
435, 436, 437, 443, 614) โดยมี เนื อ้ ที่เช่ารวมประมาณ 21 ไร่ 3 งาน

ที่ดินที่กองทรัสต์ AIMIRT จะเข้ าลงทุนเพิ่มเติมอยูร่ ะหว่างการดาเนินการแบ่งแยกโฉนดที่ดิน และ/หรือ ตราจอง โดยบริษัทเจ้ าของทรัพย์สิน
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62 ตารางวา และสิทธิการเช่าถังเก็บสารเคมีเหลว จานวน 61 ถัง โดยมี
ความจุถงั รวมประมาณ 85,380,000 ลิตร และอาคารคลังสินค้ าจานวน
3 หลัง โดยมีพื ้นที่อาคารคลังสินค้ ารวมประมาณ 16,726 ตารางเมตร มี
กาหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่กองทรัสต์ AIMIRT ลงทุน
เพิ่ ม เติ ม รวมถึงทรั พ ย์ สิน อื่น ๆ อัน เป็ นส่วนควบของที่ ดิ น และสิ่งปลูก
สร้ างดังกล่าว ซึ่งปั จจุบัน บริ ษัท สยามเฆมี จากัด (มหาชน) (“SCC”)
เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์
ทรัพย์สนิ ประเภทท่าเรื อ ถนนส่วนกลาง ตลอดจนสาธารณูปโภคต่างๆ
-

(2)

โครงการ TIP 8 ตั ้ ง อยู่ ที่ ต าบลบ างป ลา อ าเภ อบ างพ ลี จั ง ห วั ด
สมุทรปราการ
-

(3)

สิทธิ การเช่าในที่ดิน1 4 โฉนด (โฉนดที่ดินเลขที่ 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 ลงทุน
เพิ่ ม เติ ม รวมถึงทรั พ ย์ สิน อื่น ๆ อัน เป็ นส่วนควบของที่ ดิ น และสิ่งปลูก
สร้ างดังกล่าว เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้ เป็ นสาธารณูปโภคแก่ทรัพย์สิน
ที่จะลงทุนเพิ่มเติมโครงการ SCC ตลอดระยะเวลาที่กองทรัสต์ AIMIRT
เข้ าลงทุน ซึง่ ปั จจุบนั SCC เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์

กรรมสิทธิ์ในที่ดินรวม 5 โฉนด (โฉนดเลขที่ 140201, 140207, 140208,
162282 และ 162283) เนื ้อที่ตามโฉนดรวม 35 ไร่ 3 งาน 21.1 ตาราง
วา และกรรมสิทธิ์ ในอาคารคลังสินค้ า จานวน 4 หลัง (4 ยูนิต ) โดยมี
พื น้ ที่ อ าคารคลังสิน ค้ ารวมประมาณ 34,692.60 ตารางเมตร รวมถึ ง
ทรัพย์สินอื่นๆ อันเป็ นส่วนควบของที่ดินและอาคารคลังสินค้ าดังกล่าว
ซึ่งปั จจุบนั บริ ษัท ทิพย์โฮลดิ ้ง จากัด (“TIP”) เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ ใน
อาคารคลังสินค้ า และนายพิบูลย์ศักดิ์ ไกรศักดาวัฒน์ นายพรสิน ไกร
ศักดาวัฒ น์ และนายพรเทพ ไกรศักดาวัฒ น์ (รวมเรี ย กว่า “เจ้ าของ
ที่ดิน”) เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน

โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ตัง้ อยู่ท่ ีตาบลบางกะดี อาเภอเมือง
ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
-

สิทธิการเช่าในที่ดินรวม 1 โฉนด (โฉนดเลขที่ 30670) เนื ้อที่ตามโฉนด
รวม 15 ไร่ 0 งาน 61 ตารางวา และสิท ธิ การเช่าในอาคารคลังสิน ค้ า

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 5 หน้ า 7

จานวน 1 หลัง (1 ยูนิต) โดยมีพืน้ ที่อาคารคลังสินค้ าประมาณ 14,600
ตารางเมตร มีกาหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่กองทรัสต์
AIMIRT ลงทุนเพิ่มเติม รวมถึงทรัพย์สินอื่นๆ อันเป็ นส่วนควบของที่ดิน
และอาคารคลังสินค้ าดังกล่าว ซึ่งปั จจุบนั บริ ษัท สวนอุตสาหกรรมบาง
กะดี จากัด (“BIP”) เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์
ทัง้ นี ้ บริ ษั ท ฯ ได้ จั ด ให้ มี บ ริ ษั ท ประเมิ น มู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น จ านวน 2 ราย ได้ แก่ บริ ษั ท ซิ ม ส์ พร็ อ พเพอร์ ตี ้
คอนซัลแทนท์ จากัด และบริ ษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จากัด (รวมเรี ยกว่า “ผู้ประเมินมูลค่ าทรัพย์ สิน”)
ซึ่งเป็ นผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้ รับความเห็นชอบจาก สานักงาน ก.ล.ต. เพื่อประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่จะ
ลงทุนเพิ่มเติมในครัง้ นี ้แต่ละแห่ง โดยกองทรัสต์ AIMIRT จะลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม ทัง้ 4 โครงการ
ข้ างต้ นในราคารวมไม่เกิน 4,300,000,000 (สีพ่ นั สามร้ อยล้ าน) บาท (ชาระในวันที่กองทรัสต์ AIMIRT ลงทุนใน
ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม) ซึ่งประกอบไปด้ วยค่าเช่า ราคาซื ้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้ าง ค่าซื ้อเครื่ องมือและ
อุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้ อง (ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษี ธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง) โดยมูลค่าลงทุนสุดท้ ายที่กองทรัสต์ AIMIRT จะลงทุนในทรัพย์สิน
ที่จะลงทุนเพิ่มเติมรวมทัง้ 4 โครงการจะไม่เกินกว่าร้ อยละ 15 (สิบห้ า) ของราคาประเมินต่าสุดของทรัพย์สนิ ที่จะ
ลงทุนเพิ่มเติมทังหมดที
้
่ประเมินโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และมูลค่าลงทุนในแต่ละโครงการจะไม่เกินกว่า
ร้ อยละ 20 (ยี่สบิ ) ของราคาประเมินต่าสุดของทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมแต่ละโครงการที่ประเมินโดยผู้ประเมิน
มูลค่าทรัพย์สิน (ให้ ถือเอารายละเอียดทรัพย์สินที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์
และหนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทรัสต์ AIMIRT จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1
เป็ นทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์ AIMIRT จะลงทุนเพิ่มเติม)
6.

ประโยชน์ ท่ กี องทรัสต์ จะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุน และการจัดสรรหน่ วยทรัสต์ ท่ อี อกและเสนอขาย
เพื่อให้ กองทรัสต์ AIMIRT มีทรัพย์ สินเพิ่มขึ ้นอันจะส่งผลให้ มีการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน นอกจากนี ้
การเข้ าลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวยังส่งผลให้ กองทรัสต์ AIMIRT มีโอกาสในการได้ มีสว่ นรับผลประโยชน์ส่วน
เพิ่ ม ในทรั พ ย์ สิน ใหม่ที่ ลงทุน ทัง้ นี ้ การที่ ก องทรั สต์ AIMIRT มี จานวนหน่ว ยทรั สต์ เพิ่ ม มากขึน้ อาจจะท าให้
หน่วยทรัสต์มีสภาพคล่องมากขึ ้นสาหรับการซื ้อขายหน่วยทรัสต์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7.

ประโยชน์ ท่ ีผ้ ูถือหน่ วยทรั สต์ จะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุน และการจัดสรรหน่ วยทรั สต์ ท่ ีออกและเสนอ
ขาย
กองทรัสต์ AIMIRT จะมีขนาดใหญ่ขึ ้นซึง่ เป็ นที่นา่ สนใจต่อนักลงทุน โดยบริ ษัทฯ คาดว่าอาจส่งเสริ มให้ เกิดสภาพ
คล่องในตลาดรอง อีกทัง้ กองทรัสต์ AIMIRT จะสามารถกระจายความเสี่ยงของการจัดหาผลประโยชน์ จาก
อสังหาริ มทรัพย์ได้ เพิ่มขึ ้นจากอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์ AIMIRT จัดหาผลประโยชน์อยูใ่ นปั จจุบนั
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8.

รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็ นสาหรั บผู้ถือหน่ วยทรั สต์ เพื่อใช้ ในการประกอบการตัดสินใจในการอนุ มัติ
การเพิ่มทุน/จัดสรรหน่ วยทรัสต์ ท่ อี อกและเสนอขายเพิ่มเติม
- ไม่มี –

9.

ตารางระยะเวลาการดาเนินการเพิ่มทุน และจัดสรรหน่ วยทรัสต์ ท่ ีออกและเสนอขายเพิ่มเติม
9.1

กาหนดรายชื่ อผู้ถื อหน่วยทรั สต์ ที่มี สิท ธิ ในการเข้ าประชุม วิสามัญ ผู้ถือ หน่วยทรั สต์ ข องกองทรั สต์
AIMIRT ครัง้ ที่ 1/2561 ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ซึง่ เป็ นวันให้ สทิ ธิผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ (Record Date)

9.2

ก าหนดวั น ประชุ ม วิ ส ามั ญ ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ของกองทรั ส ต์ AIMIRT ครั ง้ ที่ 1/2561 ในวั น ที่
29 พฤศจิ กายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องบุษบา ชัน้ 1 โรงแรมแมนดาริ น โฮเต็ ล เลขที่ 662 ถนน
พระรามสี่ แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร 10500 เพื่อมีมติเกี่ยวกับการเพิ่มทุนของ
กองทรัสต์ AIMIRT การจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม และเรื่ องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง

บริ ษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี ้ถูกต้ องและครบถ้ วนทุกประการ
ขอแสดงความนับถือ
ทรั ส ต์ เพื่ อ การลงทุ น ในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละสิ ท ธิ ก ารเช่ า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์
เอไอเอ็ม อินดัสเทรี ยล โกรท
โดย บริ ษัท เอไอเอ็ม รี ท แมนเนจเม้ นท์ จากัด

(นายอมร จุฬาลักษณานุกลู )
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และกรรมการ

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 5 หน้ า 9

