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วนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2561  
 

 

เร่ือง  ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท ครัง้ที่ 1/2561  

 
 

เรียน   ทา่นผู้ ถือหนว่ยทรัสต์  
ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท  
 

 

สิง่ที่สง่มาด้วย 1. รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ประจ าปี 2561 
 2. สารสนเทศเก่ียวกบัทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม  
 3. สรุปรายงานการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิของบริษัทประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิ 
 4. สารสนเทศการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกันของกองทรัสต์กับบุคคลที่เก่ียวข้อง (บุคคลที่เก่ียวโยงกันกับ 

ทรัสตี) 
 5. แบบรายงานการเพิ่มทนุ 
 6. รายงานประมาณการงบก าไรขาดทนุตามสถานการณ์สมมติ ส าหรับงวด 12 เดือน ภายหลงัจากการ

เข้าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นี ้(ช่วงเวลาประมาณการวนัที่ 1 กรกฎาคม 2562 – 
วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563) 

 7. วิธีการลงทะเบียน การเข้าประชมุ และการมอบฉนัทะ 
 8. หนงัสอืมอบฉนัทะ  
 9. ข้อมูลของกรรมการอิสระของบริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากัด ประกอบการมอบฉันทะของผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์ 
 10. แผนทีส่ถานที่ประชมุ 
 11. ใบแจ้งรายช่ือผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 
 

ด้วย บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากัด (“บริษัทฯ” หรือ “ผู้จัดการกองทรัสต์”) ในฐานะผู้ จัดการกองทรัสต์
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท  (“กองทรัสต์” หรือ 
“กองทรัสต์ AIMIRT”) เห็นสมควรให้มีการจดัประชมุวิสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT ครัง้ที่ 1/2561 ในวนัท่ี 29 
พฤศ จิกายน  2561 เวลา  14.00 น . ณ  ห้ องบุษบา  ชั น้  1 โรงแรมแมนดา ริน  โฮ เต็ ล  เลขที่  662 ถนนพระรามสี ่ 
แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โดยจะเปิดรับลงทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในเวลา 12.00 น. แผนที่
สถานที่ประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ ส่งมาด้วย 10 จึงขอเรียนเชิญผู้ ถือหน่วยทรัสต์เข้าประชุมตามวนั เวลา และสถานที่ดงักลา่ว 
เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
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วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหน่วยทรัสต์ ประจ าปี 2561 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล   
 
 การประชุมสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ประจ าปี 2561 ของกองทรัสต์ AIMIRT เมื่อวนัที่ 27 เมษายน 2561 เร่ิมประชุม
เมื่อเวลา 9.00 น. ณ ห้องรสสคุน ชัน้ 1 โรงแรมแมนดาริน โฮเต็ล เลขที่ 662 ถนนพระรามสี่ แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 10500 มีผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เข้าร่วมประชมุด้วยตนเองและรับมอบฉนัทะทัง้หมด 65 ราย ถือหนว่ยทรัสต์รวมกนั
ทัง้สิน้จ านวน 77,496,200 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 49.9975 ของหน่วยทรัสต์ที่ออกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของกองทรัสต์ 
AIMIRT โดยมติแตล่ะวาระมีรายละเอียดดงันี ้
 
 วาระท่ี 1  รับทราบผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ประจ าปี 2560 

วาระท่ี 2 รับทราบงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลา ตัง้แต่วนัที่ 22 ธันวาคม 2560 (วนัจดัตัง้กองทรัสต์) ถึง
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

วาระท่ี 3 รับทราบการงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานตัง้แต่วนัที่ 22 ธันวาคม 2560 (วนัจดัตัง้
กองทรัสต์) ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

วาระท่ี 4 พิจารณารับทราบการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีส าหรับปี 2561 
 
โดยรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ประจ าปี 2561 ของกองทรัสต์ AIMIRT ดงักลา่ว เป็นไปตามที่ได้เปิดเผยไว้แก่
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวนัที่ 10 พฤษภาคม 2561 แล้ว ส าเนารายงานการประชุมดงักลา่วมีรายละเอียดตามที่
ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์พร้อมหนงัสอืเชิญประชมุครัง้นีแ้ล้ว 
 
ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์  
 
               เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไมม่ีการลงมติในวาระนี ้
 
ความเห็นของทรัสต ี  
 
              ทรัสตีได้พิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ประจ าปี 2561 ของกองทรัสต์ AIMIRT เมื่อวนัที่ 27 
เมษายน 2561 แล้ว ไม่มีข้อทักท้วงหรือข้อสังเกตใดในรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ประจ าปี 2561 ของ
กองทรัสต์ AIMIRT ดงักลา่ว และการด าเนินการดงักลา่วเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 
การลงมต ิ
 
              -ไมม่ี-  
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เงื่อนไขในการน าเสนอวาระเพื่อขออนุมัติในที่ประชุมวิสามัญผู้ถอืหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT ครัง้ที่ 1/2561 
มีรายละเอียดดังนี ้
 

• วาระที่  2 วาระที่  3 วาระที่  4 วาระที่  5 และวาระที่  6 เป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้องและเป็นเงื่อนไขของกันและกัน โดย
เกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ดังนั้น หากวาระที่  2 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT ครั้งที่  1/2561 นี ้จะไม่มีการน าเสนอวาระที่ เกี่ยวข้องอื่น
ดังกล่าวเพื่อให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถอืหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT ครัง้ที่ 1/2561 พิจารณาต่อไป 
 

ในกรณีที่วาระที่ 2 ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถอืหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT ครัง้ที่ 1/2561 แล้ว 

• ส ำหรับกำรเข้ำลงทุนในโครงกำร SCC โครงกำร TIP 8 และโครงกำรสวนอุตสำหกรรมบำงกะดี 
 

วาระที่  2 วาระที่  3 วาระที่  4 วาระที่  5.1 และวาระที่  6 เป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับการเข้าลงทุนในโครงการ SCC 
โครงการ TIP 8 และโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี และแหล่งเงินทุนที่ ใช้ส าหรับการลงทุนในทัง้ 3 
โครงการดังกล่าว ดังนัน้ วาระที่ 2 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5.1 และวาระที่ 6 ทุกวาระจะต้องได้รับอนุมัติจาก
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถอืหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT ครัง้ที่ 1/2561  

 
เน่ืองจากวาระที่  3 วาระที่  4 และวาระที่  5.1 เป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้องและเป็นเงื่อนไขของกันและกัน โดยเกี่ยวกับ
แหล่งเงินทุนที่ใช้ส าหรับการลงทุนในโครงการ SCC โครงการ TIP 8 และโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี 
หากเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงตามวาระที่  3 วาระที่  4 และวาระที่  5.1 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT ครั้งที่  1/2561 ให้ถือว่าวาระที่  3 วาระที่  4 และวาระที่  5.1 ที่ ได้รับการ
อนุมัติโดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถอืหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT ครัง้ที่ 1/2561 ไปก่อนหน้านัน้ได้ถกูยกเลิก
และจะไม่มีการน าเสนอวาระที่ เกี่ยวข้องอื่นดังกล่าวเพื่อให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 
AIMIRT ครัง้ที่ 1/2561 พิจารณาต่อไป  

 

• ส ำหรับกำรเข้ำลงทุนในโครงกำรเจดับเบิ้ลยดูี แปซิฟิค (ส่วนขยำยเพ่ิมเติม) 
 
วาระที่  2 วาระที่  5.2 และวาระที่  6 เป็นเร่ืองที่ เกี่ยวข้องกับการเข้าลงทุนในโครงการเจดับเบิล้ยูดี แปซิฟิค 
(ส่วนขยายเพิ่มเติม) และแหล่งเงินทุนที่ใช้ส าหรับการลงทุนในโครงการดังกล่าว ดังนัน้ วาระที่  2 วาระที่  5.2 
และวาระที่  6 ทุกวาระจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT ครัง้ที่ 
1/2561 

 
ทัง้นี ้ในกรณีที่ วาระที่  3 วาระที่  4 วาระที่  5.1 และวาระที่  5.2 ได้ถูกยกเลิก และ/หรือ ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่
ประชุมวิสามัญผู้ถอืหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT ครัง้ที่ 1/2561 ตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ให้ถอืว่าวาระที่ 2 
ที่ได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถอืหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT ครัง้ที่ 1/2561 ไปก่อนหน้านัน้ได้ถูก
ยกเลิกไปด้วย และจะไม่มีการน าเสนอวาระที่  6 เพื่อให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT 
ครัง้ที่ 1/2561 พิจารณาต่อไป 
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วาระที่ 2 พิจารณาอนุมตัิการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม                 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

เพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ในการจัดตัง้กองทรัสต์ AIMIRT ในการระดมเงินทุนไปลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ และไป
จดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว ไมว่่าจะเป็นการให้เช่า ให้เช่าช่วง การให้ใช้พืน้ที่ท่ีมีการเรียกเก็บคา่ตอบแทน และ
การให้บริการที่เก่ียวข้องกบัการเช่าหรือให้ใช้พืน้ที่หรือทรัพย์สินที่ให้เช่าในการจดัหาผลประโยชน์ดงักลา่ว เพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้
และผลตอบแทนแก่กองทรัสต์ AIMIRT และผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT 

 
ผู้จดัการกองทรัสต์พิจารณาเห็นควรให้เสนอตอ่ที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT เพื่อพิจารณาอนมุตัิการ

ลงทนุในทรัพย์สนิที่กองทรัสต์ AIMIRT จะลงทนุเพิ่มเติมในครัง้นี ้(“ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม”) เพื่อเพิ่มแหลง่ที่มาของรายได้
และสร้างผลตอบแทนให้กบัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ โดยทรัพย์สนิเพิ่มเติมที่กองทรัสต์ AIMIRT คาดวา่จะลงทนุจะประกอบด้วย 

 
รายละเอียดทรัพย์สนิที่จะ
ลงทุนเพิ่มเติม 

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

ทรัพย์สนิประเภทถงัเก็บสารเคมีเหลว อาคารคลงัสนิค้า 
(1.1)  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 และ
สทิธิการเช่าถงัเก็บสารเคมีเหลว จ านวน 61 ถงั โดยมีความจถุงัรวมประมาณ 
85,380,000 ลิตร และอาคารคลังสินค้าจ านวน 3 หลัง โดยมีพืน้ที่อาคาร
คลงัสินค้ารวมประมาณ 16,726 ตารางเมตร มีก าหนดระยะเวลาการเช่า 30 
ปี นบัตัง้แต่วนัที่กองทรัสต์ AIMIRT ลงทุนเพิ่มเติม รวมถึงทรัพย์สินอื่นๆ อัน
เป็นสว่นควบของที่ดินและสิ่งปลกูสร้างดงักลา่ว ซึง่ปัจจุบนั บริษัท สยามเฆมี 
จ ากดั (มหาชน) (“SCC”) เป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิ  

ทรัพย์สนิประเภททา่เรือ ถนนสว่นกลาง ตลอดจนสาธารณปูโภคตา่งๆ 
(1.2)  สิทธิการเช่าในที่ดิน 1 4 โฉนด (โฉนดที่ดินเลขที่  9355, 10037, 11537, 

15311) และ 6 ตราจอง (ตราจองเลขที่ 434, 435, 436, 437, 442, 433) โดย
มีเนื อ้ที่ เช่ารวมประมาณ 6 ไร่ 0 งาน 15 ตารางวา จาก SCC มีก าหนด
ระยะเวลาการเช่า 30 ปี นับตัง้แต่วันที่กองทรัสต์ AIMIRT ลงทุนเพิ่มเติม 
รวมถึงทรัพย์สินอื่นๆ อนัเป็นสว่นควบของที่ดินและสิ่งปลกูสร้างดงักลา่ว เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการใช้เป็นสาธารณูปโภคแก่ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม
โครงการ SCC ตลอดระยะเวลาที่กองทรัสต์ AIMIRT เข้าลงทุน ซึ่งปัจจุบัน 

                                                      
1 ที่ดินที่กองทรัสต์ AIMIRT จะเข้าลงทนุเพ่ิมเติมอยูร่ะหวา่งการด าเนินการแบง่แยกโฉนดที่ดิน และ/หรือ ตราจอง โดยบริษัทเจ้าของทรัพย์สิน 
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SCC เป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิ 

หมำยเหตุ: 

(1) ภายหลงัจากการเข้าลงทนุของกองทรัสต์ในโครงการ SCC กองทรัสต์จะจดัหา
ผลประโยชน์โดยการน าทรัพย์สินประเภทถงัเก็บสารเคมีเหลว และอาคารคลงั
สินค้าออกให้เช่าแก่ผู้ เช่ารายย่อยตามสญัญาเช่าระหว่างกองทรัสต์กับผู้ เช่า
รายย่อย โดย SCC จะเป็นผู้ ให้บริการเก็บสารเคมีเหลว (Operator) แก่ผู้ เช่า
รายยอ่ยโดยตรงตามสญัญาให้บริการระหวา่ง SCC กบัผู้ เช่ารายยอ่ย 

(2) นอกจากนี ้เมื่อกองทรัสต์ได้เข้าลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติมโครงการ 
SCC แล้ว ผู้ จัดการกองทรัสต์จะแต่งตัง้ SCC ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สนิโครงการ SCC ด้วย 

 
ทัง้นี ้รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับมูลค่าของทรัพย์สินโครงการ SCC ที่กองทรัสต์ 
AIMIRT จะเข้าลงทุนนัน้ให้เป็นไปตามจดหมายเชิญประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และ
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนังสือชีช้วนเสนอขาย
หนว่ยทรัสต์เพื่อการลงทนุในทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์ AIMIRT จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 

 
(2) โครงการ TIP 8 ตัง้อยู่ที่ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

กรรมสิทธ์ิในท่ีดินรวม 5 โฉนด (โฉนดเลขที่ 140201, 140207, 140208, 162282 
และ 162283) เนือ้ที่ตามโฉนดรวม 35 ไร่ 3 งาน 21.1 ตารางวา และกรรมสิทธ์ิใน
อาคารคลงัสนิค้า จ านวน 4 หลงั (4 ยนูิต) โดยมีพืน้ท่ีอาคารคลงัสนิค้ารวมประมาณ 
34,692.60 ตารางเมตร รวมถึงทรัพย์สินอื่นๆ อนัเป็นสว่นควบของที่ดินและอาคาร
คลังสินค้าดังกล่าว ซึ่งปัจจุบัน  บริษัท ทิพย์โฮลดิง้ จ ากัด  (“TIP”) เป็นเจ้าของ
กรรมสิทธ์ิในอาคารคลังสินค้า และนายพิบูลย์ศักดิ์ ไกรศักดาวัฒน์ นายพรสิน  
ไกรศกัดาวฒัน์ และนายพรเทพ ไกรศกัดาวฒัน์ (รวมเรียกวา่ “เจ้าของที่ดิน”) เป็น
เจ้าของกรรมสทิธ์ิในที่ดิน 

หมำยเหตุ: 

(1) ภายหลงัจากการเข้าลงทนุของกองทรัสต์ในโครงการ TIP 8 กองทรัสต์จะจดัหา
ผลประโยชน์โดยการน าทรัพย์สินออกให้เช่าแก่ผู้ เช่ารายย่อยตามสญัญาเช่า
และสญัญาให้บริการระหวา่งกองทรัสต์ กบัผู้ เช่ารายยอ่ย 

(2) นอกจากนี ้เมื่อกองทรัสต์ได้เข้าลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติมโครงการ 
TIP 8 แล้ว ผู้จดัการกองทรัสต์จะแต่งตัง้ บริษัท งานสมบูรณ์ จ ากัด (บริษัทใน
เครือของ TIP) ให้ปฏิบตัิหน้าที่เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สิน
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โครงการ TIP 8 ด้วย 

(3) เจ้าของที่ดินตกลงจะด าเนินการจดทะเบียนภาระจ ายอมบนโฉนดที่ดินที่
เจ้าของท่ีดินมีกรรมสทิธ์ิ ให้แก่ที่ดินซึ่งกองทรัสต์จะเข้าลงทนุดงักลา่ว เพื่อเป็น
ทางเข้า-ออก ตลอดจนสาธารณปูโภคตา่งๆ โดยไมค่ิดคา่ตอบแทนใดๆ 

 
ทัง้นี ้รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัมูลค่าของทรัพย์สินโครงการ TIP 8 ที่กองทรัสต์ 
AIMIRT จะเข้าลงทุนนัน้ให้เป็นไปตามหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ แบบ
แสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนังสือชีช้วนเสนอขาย
หนว่ยทรัสต์เพื่อการลงทนุในทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์ AIMIRT จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 

 
(3) โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ตัง้อยู่ที่ต าบลบางกะดี อ าเภอเมือง

ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 

สิทธิการเช่าในที่ดินรวม 1 โฉนด (โฉนดเลขที่ 30670) เนือ้ที่ตามโฉนดรวม 15 ไร่  
0 งาน 61 ตารางวา และสิทธิการเช่าในอาคารคลงัสินค้า จ านวน 1 หลงั (1 ยนูิต) 
โดยมีพืน้ที่อาคารคลงัสนิค้าประมาณ 14,600 ตารางเมตร มีก าหนดระยะเวลาการ
เช่า 30 ปี นบัตัง้แต่วนัที่กองทรัสต์ AIMIRT ลงทนุเพิ่มเติม รวมถึงทรัพย์สนิอื่นๆ อนั
เป็นส่วนควบของที่ดินและอาคารคลังสินค้าดังกล่าว ซึ่งปัจจุบัน  บริษัท สวน
อตุสาหกรรมบางกะดี จ ากดั (“BIP”) เป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิ  

หมำยเหตุ: 

(1) ภายหลงัจากการเข้าลงทนุของกองทรัสต์ในโครงการสวนอตุสาหกรรมบางกะดี
กองทรัสต์จะจัดหาผลประโยชน์โดยการน าทรัพย์สินออกให้เช่าแก่ผู้ เช่าราย
ยอ่ยตามสญัญาเช่าและสญัญาให้บริการระหวา่งกองทรัสต์ กบัผู้ เช่ารายยอ่ย 

(2) นอกจากนี ้เมื่อกองทรัสต์ได้เข้าลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติมโครงการ
สวนอุตสาหกรรมบางกะดีแล้ว ผู้ จัดการกองทรัสต์จะแต่งตัง้ BIP ให้ปฏิบัติ
หน้าที่เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สินโครงการสวนอตุสาหกรรม
บางกะดีด้วย 
 

ทัง้นี ้รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับมูลค่าของทรัพย์สินโครงการสวนอุตสาหกรรม
บางกะดีที่กองทรัสต์ AIMIRT จะเข้าลงทนุนัน้ให้เป็นไปตามหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนังสือ  
ชีช้วนเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทนุในทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์ AIMIRT จะลงทนุ
เพิ่มเติมครัง้ที่ 1 
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(4) โครงการเจดับเบิล้ยดูี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) ตัง้อยู่ที่ต าบลคลองนคร
เน่ืองเขต อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา  

สืบเนื่องจากการลงทนุครัง้แรกของกองทรัสต์ AIMIRT โดยการรับโอนกรรมสิทธ์ิใน
ที่ดินและอาคารคลงัห้องเย็นพร้อมส านกังานในโครงการเจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค นัน้ 
กองทรัสต์ AIMIRT และ บริษัท เจดับเบิล้ยูดี แปซิฟิค จ ากัด (“JPAC”) ได้มีการ
ก าหนดเง่ือนไขไว้ในสัญญาตกลงกระท าการ (โครงการเจดับเบิล้ยูดี แปซิฟิค 
โครงการดาต้าเซฟ และโครงการแปซิฟิค ห้องเย็น) ระหว่าง กองทรัสต์ AIMIRT กบั 
บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) บริษัท เบญจพรแลนด์ จ ากดั 
JPAC บริษัท ดาต้าเซฟ จ ากดั และบริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น จ ากดั ฉบบัลงวนัที่ 26 
ธนัวาคม 2560 (“สัญญาตกลงกระท าการ”) ระบุไว้ว่า ภายในระยะเวลา 3 ปี นบั
จากวนัท่ีโครงการพฒันาที่ดินท่ีตัง้อยูใ่นบริเวณที่ดินท่ีกองทรัสต์ได้เข้าลงทนุครัง้แรก
ในโครงการเจดับเบิล้ยูดี แปซิฟิค เพื่อเป็นโครงการอาคารคลงัห้องเย็น และ/หรือ 
อาคารคลงัสนิค้า พร้อมส านกังาน (“โครงการเจดับเบิล้ยดูี แปซิฟิค (ส่วนขยาย

เพิ่มเติม)”) เร่ิมเปิดด าเนินการ (ทัง้นี ้ณ วนัที่กองทรัสต์ AIMIRT เข้าลงทนุครัง้แรก 
โครงการเจดับเบิล้ยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) ดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการ
ด าเนินการก่อสร้าง) JPAC ตกลงให้สิทธิในการซือ้หรือเช่าโครงการเจดับเบิล้ยูดี  
แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) (Option to Buy/Lease) แก่กองทรัสต์ AIMIRT ใน
ราคา รวมทัง้ข้อก าหนดและเง่ือนไขที่เก่ียวข้องที่จะได้ตกลงกันระหว่างกองทรัสต์ 
กบั JPAC ภายใต้เง่ือนไขและข้อตกลงของสญัญาตกลงกระท าการ  

ซึ่ง ณ ปัจจุบนั โครงการเจดบัเบิล้ยูดี แปซิฟิค (สว่นขยายเพิ่มเติม) ดงักล่าวได้เร่ิม
เปิดด าเนินการแล้วตัง้แตว่นัที่ 5 มีนาคม 2561 และกองทรัสต์ AIMIRT ประสงค์จะ
เข้าลงทนุในโครงการเจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค (สว่นขยายเพิ่มเติม) ตามสิทธิในการซือ้
หรือเช่าโครงการเจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค (สว่นขยายเพิ่มเติม) (Option to Buy/Lease) 
ได้แก่ 

(4.1) กรรมสิท ธ์ิในอาคารคลังห้องเย็นพ ร้อมส านักงาน  จ านวน 1 หลัง  
(1 ยูนิต) โดยมีพืน้ที่อาคารคลงัห้องเย็นประมาณ 2,708.40 ตารางเมตร 
รวมถึงงานระบบ สิ่งติดตัง้ตรึงตรา สิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ และสว่น
ควบของอาคารดงักลา่ว ซึง่ปัจจบุนั JPAC เป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิ  

(4.2) กรรมสิทธ์ิในเคร่ืองมือและอปุกรณ์ซึ่งจ าเป็นและสมควรส าหรับใช้ในการ
ด าเนินกิจการโครงการเจดับเบิล้ยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) ซึ่ง
ปัจจบุนั JPAC เป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิ   

หมำยเหตุ: 

(1)  ส าหรับการเข้าลงทุนในโครงการเจดบัเบิล้ยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) 
กองทรัสต์จะใช้เฉพาะเงินทนุท่ีมาจากการกู้ยืมเงินในวงเงินกู้ ระยะยาวจ านวน
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รวมไม่เกิน 110,000,000 (หนึ่งร้อยสิบล้าน) บาท โดยกองทรัสต์จะไม่ได้ใช้
เงินทนุที่มาจากการเพิ่มทนุของกองทรัสต์ AIMIRT โดยการออกและเสนอขาย
หนว่ยทรัสต์เพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ในการเข้าลงทนุในโครงการเจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค 
(สว่นขยายเพิ่มเติม) ทัง้นี ้เง่ือนไขส าคญัในการกู้ยืมเงินให้เป็นไปตามหนงัสือ
เชิญประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์   

(2) ภายหลงัจากการเข้าลงทุนของกองทรัสต์ในโครงการเจดบัเบิล้ยูดี แปซิฟิค 
(ส่วนขยายเพิ่มเติม) กองทรัสต์จะจัดหาผลประโยชน์โดยการให้ JPAC เช่า
ทรัพย์สินดงักล่าว (ทัง้อสงัหาริมทรัพย์และสงัหาริมทรัพย์) เพื่อน าไปด าเนิน
กิจการห้องเย็น  

(3) เมื่อกองทรัสต์ได้รับโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมโครงการ 
เจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) แล้ว ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม
โครงการเจดับเบิ ล้ยูดี  แปซิ ฟิค  (ส่วนขยายเพิ่ม เติม ) ดังกล่าวจะเป็น
หลกัประกนัส าหรับการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ AIMIRT ที่มีอยู่แล้วกบัธนาคาร
เกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน)2 

ทัง้นี ้รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัมลูคา่ของทรัพย์สนิโครงการเจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค 
(สว่นขยายเพิ่มเตมิ) ที่กองทรัสต์ AIMIRT จะเข้าลงทนุนัน้ให้เป็นไปตามหนงัสอืเชิญ
ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์  
 

(โดย SCC BIP JPAC TIP และเจ้าของที่ดิน รวมกนัเรียกวา่ “บริษัทเจ้าของทรัพย์สิน”) 
 
รายละเอียดของทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมเป็นไปตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 อยา่งไรก็ดี ผู้จดัการกองทรัสต์

อาจเลือกที่จะลงทนุในทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมรายการใดรายการหนึ่งโดยจะค านึงถึงผลประโยชน์ของกองทรัสต์  AIMIRT 
และผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เป็นส าคญั 

 
ทัง้นี ้ผู้ จัดการกองทรัสต์ได้จัดให้มีบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน จ านวน 2 ราย ได้แก่ บริษัท ซิมส์ พร็อพเพอร์ตี ้

คอนซลัแทนท์ จ ากัด และบริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอร่ี จ ากัด (รวมเรียกว่า “ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน”) ซึ่งเป็นผู้
ประเมินมลูค่าทรัพย์สินท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“ส านักงาน 
ก.ล.ต.”) เพื่อประเมินมลูค่าทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นีแ้ต่ละแห่ง โดยกองทรัสต์ AIMIRT จะลงทนุในทรัพย์สินที่จะ

                                                      
2  ทัง้นี ้หนังสือสญัญาจ านองระหว่างกองทรัสต์ กับ ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน) ที่มีอยู่แล้วในปัจจบุนั (“หนังสือสัญญาจ านองเดิม”)  
ได้มีการระบุให้ทรัพย์สินที่จ านอง ได้แก่ สิ่งปลกูสร้างใดๆ ทัง้หมดในที่ดินที่จ านอง รวมทัง้ส่วนควบและส่วนต่อเติมของอาคารและสิ่งปลกูสร้าง
ดงักล่าว (ทัง้ที่มีอยูแ่ล้วในขณะที่ท าสญัญาจ านอง และที่จะมีขึน้ตอ่ไปในอนาคต) ดงันัน้ เม่ือกองทรัสต์ได้รับโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินที่จะลงทนุ
เพ่ิมเติมโครงการเจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค (สว่นขยายเพิ่มเติม) แล้ว ทรัพย์สินที่จะลงทนุเพ่ิมเติมโครงการเจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพ่ิมเติม) 
ดงักล่าวจะกลายเป็นหลกัประกันส าหรับการกู้ ยืมเงินของกองทรัสต์ AIMIRT ที่มีอยู่แล้วกับธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน) ตามหนังสือ
สญัญาจ านองเดิมนัน้ โดยไมต้่องด าเนินการเข้าท าหนงัสือสญัญาจ านองฉบบัใหม ่
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ลงทุนเพิ่มเติมทัง้ 4 โครงการข้างต้นในราคารวมไม่เกิน 4,300,000,000 (สี่พันสามร้อยล้าน) บาท (ช าระในวนัที่กองทรัสต์ 
AIMIRT ลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม) ซึ่งประกอบไปด้วยค่าเช่า ราคาซือ้ขายที่ดินและสิ่งปลกูสร้าง ค่าซือ้เคร่ืองมือ
และอปุกรณ์ที่เก่ียวข้อง (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม คา่ธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจนคา่ธรรมเนียม
และคา่ใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง)  

 
ในการนี ้ผู้จดัการกองทรัสต์มีความเห็นเก่ียวกบัความสมเหตสุมผลของมลูคา่ที่กองทรัสต์ AIMIRT จะลงทนุ กลา่วคือ 

ส าหรับมลูคา่ที่จะลงทนุสงูสดูของทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมทัง้ 4 โครงการในราคารวมไม่เกิน 4,300,000,000 (สีพ่นัสามร้อย
ล้าน) บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง) โดยมูลค่าลงทุนสดุท้ายที่กองทรัสต์ AIMIRT จะลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมรวมทัง้ 4 
โครงการจะไม่เกินกว่าร้อยละ 15 (สิบห้า) ของราคาประเมินต ่าสดุของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมทัง้หมดที่ประเมินโดยผู้
ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิ และมลูคา่ลงทนุในแตล่ะโครงการจะไมเ่กินกวา่ร้อยละ 20 (ยี่สบิ) ของราคาประเมินต ่าสดุของทรัพย์สนิ
ทีจ่ะลงทนุเพิ่มเติมแต่ละโครงการท่ีประเมินโดยผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สิน เนื่องจากหากเปรียบเทียบกบัอตัราผลตอบแทนของ
กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการการเชา่อสงัหาริมทรัพย์อื่นทีล่งทนุในทรัพย์สนิประเภทคลงัสนิค้าและโรงงานให้เช่า จะ
เห็นได้วา่คาดการณ์อตัราเงินที่จ่ายแก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์นัน้มีความเหมาะสมและอยู่ในระดบัใกล้เคียงกบักองทนุ
รวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์อื่นที่ลงทุนในทรัพย์สินประเภทคลงัสินค้าและโรงงานให้เช่า อีกทัง้
ทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติมนี ้เป็นการเข้าลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ที่มีคณุภาพและมาตรฐานการก่อสร้างที่ดี มีท าเลที่ตัง้ที่ดี
และมีสภาพพร้อมที่จะน าไปจดัหาผลประโยชน์ ผู้ เช่ามีศกัยภาพท่ีดีเป็นบริษัทชัน้น าทัง้ในและตา่งประเทศและมีการกระจายตวั
อยู่ในอตุสาหกรรมที่หลากหลายและมีเสถียรภาพทางการเงินที่ดี รวมทัง้มลูค่าของทรัพย์สินมีแนวโน้มที่จะมีราคาสงูขึน้และ
ทรัพย์สินมีแนวโน้มที่จะเป็นที่สนใจของนกัลงทุนและผู้ เช่า ด้วยเหตขุ้างต้น ผู้จดัการกองทรัสต์จึงมีความเห็นว่าการเข้าลงทุน
และมูลค่าสงูสดุของทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติมมีความเหมาะสม ทัง้นี ้ราคาที่กองทรัสต์ AIMIRT จะลงทนุในทรัพย์สินที่จะ
ลงทนุเพิ่มเติมในแต่ละโครงการจะไมส่งูกวา่ราคาประเมินต ่าสดุของทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมแตล่ะโครงการที่ประเมินโดยผู้
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินเกินร้อยละ 20 (ยี่สิบ) และมูลค่าลงทุนสดุท้ายที่กองทรัสต์ AIMIRT จะลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุน
เพิ่มเติมรวมทัง้ 4 โครงการจะไมเ่กินกว่าร้อยละ 15 (สิบห้า) ของราคาประเมินต ่าสดุของทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมทัง้หมดที่
ประเมินโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยรายละเอียดของราคาประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมที่ประเมินโดยผู้
ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิเป็นไปตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3  

 
รายละเอียดรายงานประมาณการงบก าไรขาดทนุตามสถานการณ์สมมติ ส าหรับงวด 12 เดือน ภายหลงัจากการเข้า

ลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นี ้(ช่วงเวลาประมาณการวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 – วันที่ 30 มิถุนายน 2563 
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 

 
ทัง้นี ้ราคาที่กองทรัสต์ AIMIRT จะใช้ในการลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติมดงักลา่วจะต้องเป็นไปตามจ านวน

เงินเพิ่มทนุของกองทรัสต์ AIMIRT ที่ได้จากการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม และการกู้ยืมเงิน ตามรายละเอียดที่จะ
ได้กลา่วตอ่ไปในวาระท่ี 3 และวาระท่ี 5  
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เงื่อนไขในการลงทุนและแผนการลงทุน 
 

• เม่ือได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถอืหน่วยทรัสต์ กองทรัสต์ AIMIRT มีแผนที่จะด าเนินการเข้าลงทุนในโครงการ 
เจดับเบิล้ยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) โดยการใช้เงินทุนจากการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ AIMIRT ใน 
วงเงนิกู้ระยะยาวจ านวนรวมไม่เกิน 110,000,000 (หน่ึงร้อยสิบล้าน) บาท (ตามรายละเอียดที่จะได้กล่าวต่อไป
ในวาระที่  5.2) ก่อนการเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่ จะลงทุนเพิ่ มเติมโครงการอื่ น  เน่ืองจากโครงการ 
เจดับเบิล้ยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) เป็นทรัพย์สินที่มีความพร้อมในการเข้าลงทุน อีกทัง้ยังเป็น
ทรัพย์สินที่มีขนาดเล็กและเป็นส่วนขยายเพิ่มเติมจากทรัพย์สินที่กองทรัสต์ AIMIRT เข้าลงทุนอยู่แล้วใน
ปัจจุบัน ซึ่งเหมาะกับการใช้แหล่งเงินทุนที่มาจากการกู้ยืมเงินทัง้หมด ดังนัน้ กองทรัสต์ AIMIRT จะไม่ได้ใช้
เงนิทุนที่มาจากการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ AIMIRT โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม ในการเข้า
ลงทุนในโครงการดังกล่าวแต่อย่างใด การลงทุนในโครงการเจดับเบิล้ยดูี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) จึงไม่
ต้องผ่านขัน้ตอนการด าเนินการเพิ่มทุน 

 

• อย่างไรก็ดี ในกรณีที่กองทรัสต์ AIMIRT ได้ด าเนินการเข้าลงทุนในโครงการเจดับเบิล้ยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยาย
เพิ่มเติม) เสร็จสิน้ไปก่อนแล้ว แม้ว่าต่อมากองทรัสต์ AIMIRT จะไม่สามารถลงทุนในโครงการ SCC และ/หรือ 
โครงการ TIP 8 และ/หรือ โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดีได้ ก็ไม่กระทบกับการเข้าลงทุนในโครงการเจ
ดับเบิล้ยดูี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) ที่กองทรัสต์ AIMIRT ได้ลงทุนไปก่อนแล้วแต่อย่างใด  

 
ทัง้นี ้ในกรณีที่กองทรัสต์ AIMIRT สามารถลงทุนในโครงการเจดับเบิล้ยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) ได้
เพียงโครงการเดียว ผู้จัดการกองทรัสต์จะด าเนินการพิจารณามูลค่าลงทุน และเงื่อนไขในการกู้ยมืเงนิ รวมถึง
คาดการณ์ผลตอบแทนที่ได้ เพื่อจะท าให้ประมาณการผลตอบแทนต่อหน่วย (Distribution per Unit หรือ DPU) 
ที่คาดว่าผู้ถือหน่วยทรัสต์จะได้รับภายหลังจากการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมของกองทรัสต์ 
AIMIRT ไม่น้อยไปกว่าประมาณการผลตอบแทนต่อหน่วย (Distribution per Unit หรือ DPU) ที่คาดว่าผู้ถือ
หน่วยทรัสต์จะได้รับในกรณีที่กองทรัสต์ AIMIRT ไม่ได้ด าเนินการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม  

 
การลงทนุของกองทรัสต์ AIMIRT ส าหรับทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมจะอยูภ่ายใต้เง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้
 
(1) บริษัทเจ้าของทรัพย์สนิได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น (ถ้าจ าเป็น) ของ

บริษัทเจ้าของทรัพย์สนิให้ขาย เช่า หรือเช่าช่วงทรัพย์สนิดงักลา่ว (แล้วแตก่รณี) ให้แก่กองทรัสต์ AIMIRT และได้ด าเนินการใดๆ 
เพื่อให้ทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมดงักลา่วพร้อมส าหรับการลงทนุโดยกองทรัสต์ AIMIRT  

 
(2) ไม่มีประเด็นที่ยงัคงค้างจากการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย หรือหากมีประเด็นทางกฎหมายใดๆ (ซึ่ง

จะต้องไมใ่ช่ประเด็นอนัจะท าให้ทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์ประสงค์จะเข้าลงทนุมีลกัษณะไมเ่ป็นไปตามกฎหมาย กฎ และประกาศที่
เก่ียวข้อง) ที่ยงัคงค้างหรือไม่สามารถด าเนินการได้ บริษัทฯ จะเปิดเผยความเสี่ยงดงักลา่วไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูการ
เสนอขายหนว่ยทรัสต์ และด าเนินการตามกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 

 
(3) ณ วันที่กองทรัสต์ AIMIRT เข้าลงทุน ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมได้รับการปลดจ านอง และได้รับการ

ยกเลกิหลกัประกนัอื่นใดบนทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมดงักลา่ว (ถ้ามี) 
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(4) ทรัสตีได้รับรองว่ากระบวนการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ AIMIRT เป็นไปตามสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ รวมถึง
กฎหมาย กฎ และระเบียบอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง และ 

 
(5) กองทรัสต์ AIMIRT ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ให้ด าเนินการเพิ่มทนุของกองทรัสต์ AIMIRT กู้ยืมเงิน การท ารายการที่
เก่ียวโยงกนัของกองทรัสต์ AIMIRT และด าเนินการอื่นใดที่เก่ียวข้องเพื่อลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมดงักลา่วเป็นส าเร็จ 
 

การเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมนีเ้ป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สินหลกัที่มีมูลค่าตัง้แต่ร้อยละ 30 ของมูลค่า
ทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ AIMIRT (ซึ่งมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ AIMIRT ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 เท่ากับ
ประมาณ 2,401,591,000 บาท (สองพนัสี่ร้อยหนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพนับาท)) คิดเป็นขนาดรายการที่มีมลูค่าเท่ากับ
ร้อยละ 179 (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้า) ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ AIMIRT ณ วนัที่ 30 กันยายน 2561 ซึ่งจ าเป็นที่
จะต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 (สามในสี)่ ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามประกาศส านกังาน ก.ล.ต. ที่ สร. 26/2555 เร่ือง ข้อก าหนด
เก่ียวกบัรายการและข้อความในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์  

 
ในการนี  ้บริษัทฯ จึงเสนอขอให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์อนุมัติการลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม โดยมี

รายละเอียดตามที่เสนอ และอนมุตัิมอบอ านาจให้บริษัทฯ และ/หรือ ทรัสตีเป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
 
(1) ก าหนดรูปแบบการเข้าลงทนุเพิ่มเติม รายละเอียดทรัพย์สิน วิธีการประเมินราคาทรัพย์สิน รวมถึงราคาที่

เหมาะสมในการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นี ้และการแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สินที่จะ
ลงทนุเพิ่มเติม  

 
(2) เจรจา จดัท า ลงนาม สง่มอบ และ/หรือ แก้ไขสญัญาหรือข้อผกูพนัที่แสดงถึงสิทธิที่จะซือ้ หรือเช่า หรือเช่า

ช่วง (แล้วแตก่รณี) และเข้าลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ สญัญาจะซือ้จะขายทรัพย์สนิ และ/หรือ สญัญาซือ้ขายทรัพย์สนิ และ/หรือ 
สญัญาเช่าทรัพย์สิน และ/หรือ สญัญาตกลงกระท าการ และ/หรือ สญัญาจ านองทรัพย์สิน (โดยกองทรัสต์ AIMIRT เป็นผู้ รับ
จ านองจากบริษัทเจ้าของทรัพย์สิน) และ/หรือ สญัญาอื่นใดที่เก่ียวข้องกับการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นี ้
และทรัพย์สนิอื่นท่ีเก่ียวข้อง การจดัหาประโยชน์ส าหรับทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม และ/หรือ สญัญา และ/หรือ เอกสารต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้อง เมื่อกองทรัสต์ AIMIRT ได้รับอนุมตัิจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และส านกังาน ก.ล.ต. ให้ลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุน
เพิ่มเติม รวมทัง้ ด าเนินการติดตอ่กบัส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการหรือองค์กรของรัฐ 
หรือบคุคลใดๆ เพื่อการดงักลา่ว เป็นต้น 
 

(3) เจรจา จัดท า ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาหรือข้อผูกพันที่เก่ียวข้องกับการแต่งตัง้
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ เพื่อให้สอดคล้องกบัการเข้าลงทนุเพิ่มเติมของกองทรัสต์ AIMIRT 
 

(4) ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นหรือเก่ียวเนื่องกบัการดงักลา่วข้างต้นทกุประการเพื่อให้การด าเนินการดงักลา่ว
ประสบผลส าเร็จ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรือ ถอดถอนผู้ รับมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการดงักล่าวตาม (1) (2) และ (3) 
ข้างต้น เพื่อให้การด าเนินการดงักลา่วประสบผลส าเร็จ และ 
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(5) ใช้ดลุพินิจในการที่จะเข้าลงทุนหรือไม่เข้าลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมบางรายการซึ่งเป็นไปตาม
เง่ือนไขในการลงทนุและแผนการลงทนุข้างต้น และ/หรือ ก าหนด เปลีย่นแปลงวิธีการ และ/หรือ เง่ือนไขตา่ง ๆ ในการเข้าลงทนุ 
หากเห็นว่าเง่ือนไขหรือผลแห่งการเจรจาต่อรองกับบริษัทเจ้าของทรัพย์สิน หรือผลจากการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย 
แสดงให้เห็นว่าการเข้าลงทนุของกองทรัสต์ AIMIRT ในทรัพย์สินดงักลา่วไมก่่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมแก่กองทรัสต์ AIMIRT 
และ/หรือ ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ หรืออาจก่อภาระผูกพนัให้แก่กองทรัสต์ AIMIRT เกินสมควร ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ 
AIMIRT และผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เป็นส าคญั 

 
อนึ่ง เมื่อกองทรัสต์ AIMIRT ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์แล้ว บริษัทฯ จะด าเนินการขอความเห็นชอบ

การเพิ่มทนุครัง้ที่ 1 ตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. ตอ่ไป 
 
ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์ 
 
 ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ควรพิจารณาอนมุตัิการลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม เนื่องจากผู้จดัการกองทรัสต์คาดวา่การ
ลงทนุในทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมนีเ้ป็นการลงทนุในทรัพย์สินที่มีศกัยภาพในการสร้างรายได้ ซึ่งจะเพิ่มผลประโยชน์ให้กบั
กองทรัสต์ AIMIRT โดยมีโอกาสจะท าให้รายได้คา่เช่าและผลประกอบการของกองทรัสต์ AIMIRT มีความมัน่คงเพิ่มขึน้ อีกทัง้
ยงัช่วยกระจายความเสีย่งของการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ รวมถึงเป็นการเพิ่มความหลากหลายของแหลง่ที่มา
ของรายได้ อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่กองทรัสต์ AIMIRT และผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ตอ่ไป 
 
 นอกจากนี ้ในการก าหนดราคาสุดท้ายที่กองทรัสต์ AIMIRT จะลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม กองทรัสต์ 
AIMIRT จะอ้างอิงจากราคาประเมินของทรัพย์สินที่จัดท าโดยผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน 
ก.ล.ต. และพิจารณาปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยผู้จดัการกองทรัสต์พิจารณาแล้วมีความเห็นเก่ียวกบัความสมเหตสุมผลของ
มลูค่าที่กองทรัสต์จะลงทนุ กลา่วคือ ส าหรับราคาที่กองทรัสต์ AIMIRT จะลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติมทัง้ 4 โครงการ
ในราคารวมไม่เกิน 4,300,000,000 (สี่พนัสามร้อยล้าน) บาท (ไมร่วมภาษีมลูค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษี
ธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจนคา่ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง) โดยมลูคา่ลงทนุสดุท้ายที่กองทรัสต์ AIMIRT จะลงทนุ
ในทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติมรวมทัง้ 4 โครงการจะไม่เกินกว่าร้อยละ 15 (สิบห้า) ของราคาประเมินต ่าสดุของทรัพย์สินที่จะ
ลงทนุเพิ่มเติมทัง้หมดที่ประเมินโดยผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิ และมลูคา่ลงทนุในแตล่ะโครงการจะไมเ่กินกวา่ร้อยละ 20 (ยี่สบิ) 
ของราคาประเมินต ่าสดุของทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติมแต่ละโครงการที่ประเมินโดยผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สิน  เนื่องจากหาก
เปรียบเทียบกบัอตัราผลตอบแทนของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการการเช่าอสงัหาริมทรัพย์อื่นที่ลงทนุในทรัพย์สิน
ประเภทคลงัสินค้าและโรงงานให้เช่า  จะเห็นได้ว่าคาดการณ์อัตราเงินที่จ่ายแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์นัน้มีความ
เหมาะสมและอยู่ในระดับใกล้เคียงกับกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์อื่นที่ลงทุนในทรัพย์สิน
ประเภทคลงัสนิค้าและโรงงานให้เช่า อีกทัง้ทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติมนี ้เป็นการเข้าลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ที่มีคณุภาพและ
มาตรฐานการก่อสร้างที่ดี มีท าเลที่ตัง้ที่ดีและมีสภาพพร้อมที่จะน าไปจดัหาผลประโยชน์ ผู้ เช่ามีศกัยภาพที่ดีเป็นบริษัทชัน้น า
ทัง้ในและตา่งประเทศและมีการกระจายตวัอยูใ่นอตุสาหกรรมที่หลากหลายและมีเสถียรภาพทางการเงินท่ีดี  รวมทัง้มลูค่าของ
ทรัพย์สินมีแนวโน้มที่จะมีราคาสงูขึน้และทรัพย์สนิมีแนวโน้มที่จะเป็นท่ีสนใจของนกัลงทนุและผู้ เช่า  ด้วยเหตขุ้างต้น ผู้จดัการ
กองทรัสต์จึงมีความเห็นว่าการเข้าลงทุนและมูลค่าที่จะลงทุนสงูสดุของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมมีความเหมาะสมและ
สามารถยอมรับได้ อีกทัง้ ธุรกรรมดงักลา่วยงัเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
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 ในด้านการให้เช่าโครงการเจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) นัน้ ผู้จดัการกองทรัสต์เห็นควรให้ JPAC เช่า
โครงการเจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค (สว่นขยายเพิ่มเติม) (ทัง้อสงัหาริมทรัพย์และสงัหาริมทรัพย์) เพื่อน าไปด าเนินกิจการห้องเย็น 
ภายหลงัจากการลงทนุเพิ่มเติมของกองทรัสต์ AIMIRT เนื่องจาก JPAC เป็นเจ้าของอาคารคลงัห้องเย็นและเป็นผู้บริหารงานใน
โครงการเจดบัเบิล้ยูดี แปซิฟิค (สว่นขยายเพิ่มเติม) มาตัง้แต่ต้น อีกทัง้ ยงัมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญเก่ียวกับการ
ด าเนินกิจการห้องเย็น และมีทีมงานด้านตา่ง ๆ ที่มีประสบการณ์และมีประสทิธิภาพ 
 
 นอกจากนี ้ผู้จดัการกองทรัสต์เห็นควรให้แต่งตัง้ (ก) SCC เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สินที่จะลงทุน
เพิ่มเติมโครงการ SCC (ข) บริษัท งานสมบรูณ์ จ ากดั (บริษัทในเครือของ TIP) เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สินที่
จะลงทุนเพิ่มเติมโครงการ TIP 8 และ (ค) BIP เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติมโครงการสวน
อตุสาหกรรมบางกะดี (โดย SCC บริษัท งานสมบรูณ์ จ ากดั และ BIP ในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ รวมเรียกวา่ “ผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์”) เนื่องจากผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์แต่ละรายมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินประเภทนัน้ๆ ซึง่จะสามารถดแูลและให้บริการแก่ผู้ เช่าเดิม รวมทัง้บริหารจดัการทรัพย์สนิให้กบักองทรัสต์ AIMIRT ได้
อยา่งตอ่เนื่องและมีประสทิธิภาพตอ่ไป ในการนี ้เนื่องจากผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์แตล่ะรายจะยงัคงมีการบริหารทรัพย์สนิของ
ตนเอง ซึง่เป็นอสงัหาริมทรัพย์ประเภทเดียวกนักบัอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ AIMIRT จะลงทนุเพิ่มเติม ผู้จดัการกองทรัสต์จะ
ก าหนดมาตรการในการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ตาม
แนวทางเดิมเมื่อครัง้จดัตัง้กองทรัสต์ AIMIRT ที่ก าหนดไว้ในสญัญาลงทนุฉบบัจดัตัง้กองทรัสต์ AIMIRT ทัง้นี ้รายละเอียดจะ
เป็นไปตามที่เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการ
ลงทนุในทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์ AIMIRT จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 
 
 ในส่วนของค่าตอบแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์นัน้ ในการพิจารณาความสมเหตุสมผลของอตัราค่าธรรมเนียม
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ที่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะเรียกเก็บจากกองทรัสต์ AIMIRT ผู้จดัการกองทรัสต์ได้ท าการเปรียบเทียบ
อตัราค่าตอบแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ที่จะเรียกเก็บกบักองทรัสต์ AIMIRT กบัอตัราค่าตอบแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 
(Property Management Fee) ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อื่น และ
คา่ตอบแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ AIMIRT ในปัจจุบนั ผู้จดัการกองทรัสต์
เห็นวา่อตัราค่าตอบแทนดงักลา่วมีความเป็นธรรมและสมเหตสุมผล และเนื่องจากผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เป็นผู้บริหารงานใน
ทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมมาตัง้แต่ต้น และเป็นผู้ประกอบการท่ีมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการบริหารงานอาคาร
คลงัสินค้า และถงัเก็บสารเคมีเหลว (แล้วแต่กรณี) อีกทัง้ ยงัมีความช านาญในการบริหารจดัการ และมีทีมงานด้านต่าง ๆ ท่ีมี
ประสบการณ์และมีประสิทธิภาพ พร้อมทัง้มีความคุ้นเคยกบัทรัพย์สินที่กองทรัสต์ AIMIRT จะเข้าลงทุนเพิ่มเติมเป็นอย่างดี 
การแตง่ตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม จึงเป็นธุรกรรมที่เป็นไปเพือ่
ประโยชน์ที่ดีที่สดุของกองทรัสต์ AIMIRT 
 
 ทัง้นี ้เพื่อให้การด าเนินการดงักล่าวเป็นไปอย่างราบร่ืน ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ควรอนมุตัิการมอบอ านาจให้บริษัทฯ และ/
หรือ ทรัสตีมีอ านาจด าเนินการตามที่เสนอข้างต้น โดยเมื่อกองทรัสต์ AIMIRT ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์แล้ว 
บริษัทฯ จะด าเนินการขอความเห็นชอบการเพิ่มทนุตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. ตอ่ไป 
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ความเห็นของทรัสตี  
 
 ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมตามที่ผู้ จัดการกองทรัสต์น าเสนอเพื่อให้พิจารณาลงทุนเพิ่มเติมดงักล่าวข้างต้นนัน้มี
ลกัษณะที่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุและประเภททรัพย์สินท่ีก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์  และได้ผ่านการประเมินมลูค่า
อย่างเต็มรูปแบบที่มีการตรวจสอบเอกสารสิทธิและเป็นไปเพื่อวตัถุประสงค์สาธารณะในการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน โดย  
ผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สินท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. จ านวน 2 รายแล้ว อย่างไรก็ดี ในวนัท่ีกองทรัสต์ AIMIRT 
จะเข้าลงทนุ ผู้จดัการกองทรัสต์จะพิจารณาลงทุนแต่เฉพาะทรัพย์สินที่ได้แก้ไขข้อจ ากดัต่างๆ (ถ้ามี) ที่อาจจะกระทบต่อการ
จดัหาประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์เป็นท่ีเรียบร้อยแล้วเท่านัน้ เพื่อให้เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
โดยจะค านงึถึงศกัยภาพของทรัพย์สนิ ความมัน่คงของผู้ เช่า และผลประโยชน์ของกองทรัสต์ AIMIRT และผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เป็น
ส าคญั 
 
การลงมติในวาระที่  2 นี ้เป็นการพิจารณาอนุมัติการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมส าหรับทัง้ 4 โครงการ 
ได้แก่ โครงการ SCC โครงการ TIP 8 โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี และโครงการเจดับเบิล้ยดูี แปซิฟิค (ส่วน
ขยายเพิ่มเติม) ในวาระเดียวกัน  
 
เมื่อวาระที่  2 และวาระต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ได้รับการอนุมัติจากที่
ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT ครั้งที่  1/2561 แล้ว กองทรัสต์จะด าเนินการลงทุนใน
ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมตามเงื่อนไขในการลงทุนและแผนการลงทุนที่ได้ระบุไว้ข้างต้น 
 
การลงมติ 
 

การเข้าท ารายการดงักลา่วของกองทรัสต์ AIMIRT เป็นการได้มาซึง่ทรัพย์สนิหลกัที่มีมลูคา่ตัง้แตร้่อยละ 30 ของมลูค่า
ทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์ AIMIRT ท าให้การเข้าท ารายการดงักลา่วของกองทรัสต์ AIMIRT จะต้องได้รับมติอนมุตัิจากที่ประชุม
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี่) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชุม
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 
ทัง้นี  ้การนับคะแนนเสียงของผู้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดดังกล่าว บริษัทฯ จะไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์ที่มีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเร่ืองที่มีการขอมติ ได้แก่ ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มีสว่นได้เสยีในการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 
หรือสิทธิการเช่า หรือผู้ที่เป็นเจ้าของ ผู้ให้เช่า หรือผู้ให้สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ AIMIRT จะลงทนุเพิ่มเติม และกลุม่
บคุคลเดียวกนั   

 
ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มีสว่นได้เสยีที่ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้(ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มีสทิธิ

ในการเข้าประชุมวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT ครัง้ที่ 1/2561 (Record Date) วนัที่ 5 พฤศจิกายน 2561) 
เป็นไปตามใบแจ้งรายช่ือผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 
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เงื่อนไขการเข้าท ารายการ 

 
วาระที่ 2 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 6 เป็นเร่ืองที่เก่ียวข้องและเป็นเง่ือนไขของกนัและกนั โดยเก่ียวกบั

การลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ดงันัน้ หากวาระที่ 2 ไม่ได้รับการอนุมตัิจากที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของ
กองทรัสต์ AIMIRT ครัง้ที่ 1/2561 นี ้จะไม่มีการน าเสนอวาระที่เก่ียวข้องอื่นดงักลา่วเพื่อให้ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์
ของกองทรัสต์ AIMIRT ครัง้ที่ 1/2561 พิจารณาตอ่ไป 

 
ในกรณีที่วาระท่ี 2 ได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT ครัง้ที่ 1/2561 แล้ว 

• บริษัทฯ จะเข้าท ารายการในวาระนี ส้ าหรับการเข้าลงทุนในโครงการ SCC โครงการ TIP 8 และโครงการสวน
อตุสาหกรรมบางกะดี ก็ต่อเมื่อวาระที่ 2 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5.1 และวาระที่ 6 ซึ่งเป็นเร่ืองที่เก่ียวข้องกบัการ
เข้าลงทนุในโครงการ SCC โครงการ TIP 8 และโครงการสวนอตุสาหกรรมบางกะดี และแหลง่เงินทนุที่ใช้ส าหรับการ
ลงทุนในทัง้ 3 โครงการดงักล่าว ทุกวาระได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT 
ครัง้ที่ 1/2561 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
 

• บริษัทฯ จะเข้าท ารายการในวาระนีส้ าหรับการเข้าลงทุนในโครงการเจดับเบิล้ยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) ก็
ต่อเมื่อวาระที่ 2 วาระที่ 5.2 และวาระที่ 6 ซึ่งเป็นเร่ืองที่เก่ียวข้องกบัการเข้าลงทนุในโครงการเจดบัเบิล้ยูดี แปซิฟิค 
(ส่วนขยายเพิ่มเติม) และแหลง่เงินทนุที่ใช้ส าหรับการลงทุนในโครงการดงักล่าว ทุกวาระได้รับอนุมตัิจากที่ประชุม
วิสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT ครัง้ที่ 1/2561 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
 

เน่ืองจากวาระที่ 3 วาระที่  4 และวาระที่  5.1 เป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้องและเป็นเงื่อนไขของกันและกัน โดยเกี่ยวกับแหล่ง
เงนิทุนที่ใช้ส าหรับการลงทุนในโครงการ SCC โครงการ TIP 8 และโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี  
 
หากเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงตามวาระที่  3 วาระที่  4 และวาระที่  5.1 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ ประชุมวิสามัญผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT ครัง้ที่  1/2561 ให้ถอืว่าวาระที่ 3 วาระที่ 4 และวาระที่ 5.1 ที่ได้รับการอนุมัติโดย
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถอืหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT ครัง้ที่ 1/2561 ไปก่อนหน้านัน้ได้ถกูยกเลิกและจะไม่มีการ
น าเสนอวาระที่เกี่ยวข้องอื่นดังกล่าวเพื่อให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT ครัง้ที่  1/2561 
พิจารณาต่อไป 
 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่ มทุนของกองทรัสต์ AIMIRT ครั้งที่  1 โดยการออกและเสนอขาย

หน่วยทรัสต์ใหม่จ านวนประมาณไม่เกิน 430,000,000 หน่วย เพื่อลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุน
เพิ่มเติมโครงการ SCC โครงการ TIP 8 และโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี และวิธีการ
ก าหนดราคาหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครัง้ที่ 1 

 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
 
 กองทรัสต์ AIMIRT จะเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมทัง้ 4 โครงการ ได้แก่ โครงการ SCC โครงการ TIP 8 
โครงการสวนอตุสาหกรรมบางกะดี และโครงการเจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค (สว่นขยายเพิ่มเติม) ในราคารวมไมเ่กิน 4,300,000,000 
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(สี่พนัสามร้อยล้าน) บาท (ช าระในวนัที่กองทรัสต์ AIMIRT ลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม) ซึ่งประกอบไปด้วยค่าเช่า 
ราคาซือ้ขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ค่าซือ้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจด
ทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจนคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง) โดยเงินทนุที่จะใช้ในการเข้าลงทนุใน
ทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมโครงการเจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค (สว่นขยายเพิ่มเติม) มาจากการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ AIMIRT ใน
วงเงินกู้ ระยะยาวจ านวนรวมไมเ่กิน 110,000,000 (หนึง่ร้อยสบิล้าน) บาท และส าหรับเงินทนุท่ีจะใช้ในการลงทนุในทรัพย์สนิที่
จะลงทนุเพิ่มเติมโครงการ SCC โครงการ TIP 8 และโครงการสวนอตุสาหกรรมบางกะดี มาจาก 2 สว่น ได้แก่ (1) เงินจากการ
เพิ่มทนุของกองทรัสต์ AIMIRT โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม และ (2) เงินกู้จากการกู้ยืมเงิน โดยโครงสร้าง
เงินทุนที่จะใช้ในการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมโครงการ SCC โครงการ TIP 8 และโครงการสวนอตุสาหกรรมบาง
กะดี จะพิจารณาจากความเหมาะสมของอตัราสว่นหนีส้ิน และเงินทนุของกองทรัสต์ AIMIRT สภาวะของตลาดทนุ และตลาด
หนีใ้นปัจจุบนั ในส่วนของโครงสร้างเงินทุนจากการเพิ่มทนุนัน้ บริษัทฯ เห็นควรให้มีการใช้เงินจากการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ 
AIMIRT โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมครัง้ที่ 1 โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ใหม่ของกองทรัสต์ 
AIMIRT จ านวนประมาณไมเ่กิน 430,000,000 (สีร้่อยสามสบิล้าน) หนว่ย  
 
 โดยวิธีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT ในครัง้นีจ้ะเป็นการเสนอขายผ่านผู้จดัการการจดัจ าหน่าย 
และผู้จดัจ าหน่าย ส าหรับราคาหนว่ยทรัสต์ที่จะเสนอขายในครัง้นีจ้ะก าหนดโดยอ้างอิงจากราคาประเมินของทรัพย์สินท่ีจดัท า
โดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ตลอดจนการพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ที่มีความ
เก่ียวข้อง ได้แก่ (1) ภาวะตลาดเงินตลาดทนุในช่วงที่มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (2) อตัราผลตอบแทนในระดบัที่เหมาะสมที่
นักลงทุนจะได้รับ (3) ศักยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สิน (4) อัตราดอกเบีย้ทัง้ในประเทศและในตลาดโลก (5) อัตรา
ผลตอบแทนที่จะได้จากการลงทุนในหลกัทรัพย์ประเภทตราสารทนุ ตราสารหนี ้รวมถึงการลงทนุทางเลือกอื่น ๆ และ (6) ผล
การส ารวจความต้องการของนักลงทุนสถาบัน (Bookbuilding) โดยให้ถือเอาข้อมูลที่ปรากฏในหนังสือชีช้วนเสนอขาย
หน่วยทรัสต์เพิ่มเติม เป็นจ านวนเงินทุน จ านวนหน่วยทรัสต์ที่จะเพิ่ม และราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขาย
เพิ่มเติมในครัง้ที่ 1 โดยมีวตัถปุระสงค์ของการเพิ่มทนุเพื่อน าไปใช้ในส าหรับการลงทุนในโครงการ SCC โครงการ TIP 8 และ
โครงการสวนอตุสาหกรรมบางกะดี เพื่อให้กองทรัสต์ AIMIRT มีทรัพย์สนิเพิ่มขึน้อนัจะสง่ผลให้มีการกระจายความเสี่ยงในการ
ลงทนุ เพิ่มแหลง่ที่มาของรายได้และสง่ผลตอบแทนให้กบัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มากขึน้ นอกจากนีก้ารเข้าลงทนุในทรัพย์สนิดงักลา่ว
ยงัสง่ผลให้กองทรัสต์ AIMIRT มีโอกาสในการได้มีสว่นรับผลประโยชน์สว่นเพิ่มในทรัพย์สนิใหม่ที่ลงทนุ อีกทัง้การท่ีกองทรัสต์ 
AIMIRT มีจ านวนหนว่ยทรัสต์เพิ่มมากขึน้จะสง่ผลให้กองทรัสต์ AIMIRT มีขนาดที่เพิ่มขึน้ ซึง่จะเป็นท่ีนา่สนใจตอ่นกัลงทนุ และ
บริษัทฯ คาดวา่อาจจะท าให้หนว่ยทรัสต์มีสภาพคลอ่งมากขึน้ส าหรับการซือ้ขายหนว่ยทรัสต์ในตลาดรอง  
 
 ในการนี ้บริษัทฯ จึงเสนอขอให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์อนมุตัิการเพิ่มทนุของกองทรัสต์ AIMIRT โดยการออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของกองทรัสต์ AIMIRT จ านวนประมาณไม่เกิน 430,000,000 (สี่ร้อยสามสิบล้าน) หน่วย เมื่อรวม
หน่วยทรัสต์จากการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ของกองทรัสต์ AIMIRT กับหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 
AIMIRT ในปัจจุบนัจ านวน 155,000,000 (หนึ่งร้อยห้าสิบห้าล้าน) หน่วย จะท าให้กองทรัสต์ AIMIRT มีหน่วยทรัสต์จ านวน
ทัง้สิน้ไมเ่กิน 585,000,000 (ห้าร้อยแปดสบิห้าล้าน) หนว่ย รวมถึงขอให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์อนมุตัิวิธีการก าหนดราคาหนว่ยทรัสต์
ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นี ้โดยให้ถือวา่มติของที่ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในเร่ืองนีจ้ะมีอาย ุ1 (หนึง่) ปี นบัจากวนัท่ีผู้
ถือหนว่ยทรัสต์มีมติตามที่เสนอทกุประการ รวมถึงมอบหมายให้บริษัทฯ และ/หรือ ทรัสตีมีอ านาจ 
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(1) ก าหนดรูปแบบการเพิ่มทนุของกองทรัสต์ AIMIRT โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม รวมถึง
ก าหนดจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จะออกเสนอขาย และราคาหน่วยทรัสต์ที่จะเสนอขาย โดยให้สอดคล้องกบัแนวทางที่ก าหนดไว้
ข้างต้น 

 
(2) ด าเนินการติดต่อกบัส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ องค์กรของรัฐ 

หรือบคุคลใดๆ เพื่อการเพิ่มทนุของกองทรัสต์ AIMIRT โดยการออกและเสนอขายหนว่ยทรัสต์เพิ่มเติม 
 

(3) ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นหรือเก่ียวเนื่องกบัการดงักลา่วข้างต้นทกุประการเพื่อให้การด าเนินการดงักลา่ว
ประสบผลส าเร็จ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรือ ถอดถอนผู้ รับมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้การ
ด าเนินการดงักลา่วประสบผลส าเร็จ 
 
 รายละเอียดแบบรายงานการเพิ่มทนุปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 เพื่อประกอบการพิจารณา 
 
ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์ 
 
 ด้วยกองทรัสต์ AIMIRT จะน าเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมโครงการ SCC 
โครงการ TIP 8 และโครงการสวนอตุสาหกรรมบางกะดีดงักล่าว เพื่อก่อให้เกิดโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน
เพิ่มเติมในอตัราที่เหมาะสมและยัง่ยืนในระยะยาวให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT และเป็นการเพิ่มแหล่งที่มา
ของรายได้ ดังนัน้ ผู้ จัดการกองทรัสต์พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ควรพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ 
AIMIRT เพื่อลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมโครงการ SCC โครงการ TIP 8 และโครงการสวนอตุสาหกรรมบางกะดี ตามที่
ได้น าเสนอทกุประการ 
 
ความเห็นของทรัสตี   

ทรัสตีพิจารณาแล้วเห็นว่า การเพิ่มทนุของกองทรัสต์ AIMIRT โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ใหม่เพื่อลงทนุ
ในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมโครงการ SCC โครงการ TIP 8 และโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี เพิ่มเติมจากทรัพย์สิน
ของกองทรัสต์ AIMIRT ที่มีอยูเ่ดิม และวิธีการก าหนดราคาหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทนุครัง้ที่ 1 มิได้
เป็นการขดัตอ่สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 
นอกจากนี ้ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องด าเนินกระบวนการใดๆ เพื่อให้การเพิ่มทนุของกองทรัสต์ AIMIRT เป็นไปตามมติที่

อนุมตัิโดยที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ รวมทัง้หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเพิ่มทนุของกองทรัสต์
ตามที่กฎหมายก าหนดตอ่ไป 
 
การลงมติ 
 

การเข้าท ารายการดงักลา่วของกองทรัสต์ AIMIRT เข้าขา่ยเป็นการเพิ่มทนุของกองทรัสต์ที่มิได้ระบไุว้เป็นการลว่งหน้า
ในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ ท าให้การเข้าท ารายการดังกล่าวของกองทรัสต์ AIMIRT จะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือ
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หนว่ยทรัสต์ ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 (สามในสี)่ ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชมุและ
มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 
ทัง้นี  ้การนับคะแนนเสียงของผู้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดดังกล่าว บริษัทฯ จะไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์ที่มีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเร่ืองที่มีการขอมติ ได้แก่ ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มีสว่นได้เสยีในการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 
หรือสิทธิการเช่า หรือผู้ที่เป็นเจ้าของ ผู้ให้เช่า หรือผู้ให้สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ AIMIRT จะลงทนุเพิ่มเติม และกลุม่
บคุคลเดียวกนั 

 
ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มีสว่นได้เสยีที่ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้(ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มีสทิธิ

ในการเข้าประชุมวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT ครัง้ที่ 1/2561 (Record Date) วนัที่ 5 พฤศจิกายน 2561) 
เป็นไปตามใบแจ้งรายช่ือผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 
 
เงื่อนไขการเข้าท ารายการ   
 

ในกรณีที่ท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT ครัง้ที่ 1/2561 อนมุตัิการเข้าท ารายการในวาระนี ้
บริษัทฯ จะเข้าท ารายการในวาระนีก็้ต่อเมื่อวาระที่ 2 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5.1 และวาระที่ 6 ซึ่งเป็นเร่ืองที่เก่ียวข้องกับ
การเข้าลงทนุในโครงการ SCC โครงการ TIP 8 และโครงการสวนอตุสาหกรรมบางกะดี และแหลง่เงินทนุท่ีใช้ส าหรับการลงทนุ
ในทัง้ 3 โครงการดงักลา่ว ทกุวาระได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT ครัง้ที่ 1/2561 เป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว 

 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติวิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมใน

การเพิ่มทุนครัง้ที่  1 และการน าหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
 
 เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุของกองทรัสต์ AIMIRT ตามที่ระบไุว้ในวาระที่ 3 ข้างต้น วิธีการเสนอขายและวิธีการ
จดัสรรหนว่ยทรัสต์เพื่อเสนอให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ในการพิจารณาจะเป็นไปดงันี ้
 
 ส่วนที่  1 จดัสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นี ้ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของหน่วยทรัสต์ที่จะมีการ
ออกและเสนอขายในการเพิ่มทุนครัง้นี ้เพื่อเสนอขายให้กับผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ (Rights Offering) หรือเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีรายช่ือปรากฏใน
สมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ (Preferential Offering) โดยผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมอาจแสดงความจ านงที่จะซือ้หน่วยทรัสต์ที่
เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นีต้ามสทิธิที่ได้รับจดัสรร หรือเกินกวา่สิทธิที่ได้รับจดัสรร หรือน้อยกวา่สทิธิที่ได้รับการจดัสรร หรือสละ
สทิธิไมจ่องซือ้หนว่ยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นีก็้ได้ 
 



 
 

 
 

19 

 ทัง้นี ้ภายหลงัจากการจดัสรรหนว่ยทรัสต์ในสว่นท่ี 1 นีใ้ห้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมตามสทิธิที่ได้รับจดัสรรแล้ว บริษัทฯ 
จะจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมที่เหลือให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่แสดงความจ านงที่จะซือ้หน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที่ได้รับ
จดัสรรตามที่เห็นสมควร พร้อมกบัหรือภายหลงัจากการจดัสรรสว่นท่ี 2 แล้วหรือไมก็่ได้ 
 
 ในกรณีการจดัสรรสทิธิตามอตัราสว่นท่ีก าหนดท าให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมที่มีสทิธิจองซือ้หนว่ยทรัสต์ได้รับสทิธิจองซือ้
หนว่ยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมเป็นจ านวนที่มีเศษหนว่ยทรัสต์ที่ไมส่ามารถจดัสรรให้เป็นจ านวนเต็มหน่วยได้ให้ปัดเศษลงเป็น
จ านวนเต็มหนว่ยที่ใกล้เคียงที่สดุ 
 
 ส่วนที่  2 จัดสรรหน่วยทรัสต์ส่วนที่ เหลือจากการเสนอขายในส่วนที่  1 ให้แก่ (1) บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) ซึ่งรวมถึงผู้ลงทนุสถาบนั ซึ่งไม่ใช่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ
การก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และไมใ่ช่บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบับริษัทเจ้าของทรัพย์สนิตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่เก่ียวข้อง และ/หรือ (2) ให้แก่ประชาชนทัว่ไป (Public Offering) ตามที่เห็นสมควร ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทธ. 27/2559 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการจดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ และ
ประกาศอื่นใดที่เก่ียวข้อง 
 
 ทัง้นี  ้หากมีหน่วยทรัสต์เหลือจากการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) และ/หรือ ให้แก่
ประชาชนทัว่ไป (Public Offering) แล้ว บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่เหลือจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้
จองซือ้ที่มีสทิธิจองซือ้ในสว่นท่ี 1 ที่แสดงความจ านงที่จะซือ้หนว่ยทรัสต์เกินกว่าสทิธิที่ได้รับจดัสรรตามที่เห็นสมควร พร้อมกบั
หรือภายหลงัจากการจดัสรรสว่นท่ี 2 แล้วหรือไมก็่ได้ 
 
 ทัง้นี ้ให้ถือเอาข้อมลูที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ และ/หรือ หนงัสอืชีช้วนเสนอขาย
หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทรัสต์ AIMIRT จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 เป็นจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จะจดัสรรเพื่อ
เสนอขายให้ผู้ลงทนุแตล่ะประเภท 
 
 อย่างไรก็ดี การจัดสรรหน่วยทรัสต์ดงักล่าวข้างต้น จะไม่ท าให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายใด หรือกลุ่มบุคคลใดเป็นผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT เกินกวา่ร้อยละ 50 ของจ านวนหนว่ยทรัสต์ที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทรัสต์ AIMIRT 
 
 ในการนี ้บริษัทฯ จะด าเนินการยื่นค าขอตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เพื่อขอให้พิจารณารับหนว่ยทรัสต์ที่ออก
และเสนอขายเพิ่มเติมของกองทรัสต์ AIMIRT เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนภายใน 45 วนั นบัแตว่นัปิดการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ 
 
 ในการนี ้บริษัทฯ จึงเสนอขอให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาอนมุตัิวิธีการเสนอขายและวิธีการจดัสรรหนว่ยทรัสต์ที่ออก
และเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นีแ้ละการน าหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยให้ถือว่ามติของที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในเร่ืองนีจ้ะมีอายุ 1 (หนึ่ง) ปี นบัจากวนัที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติ
ตามที่เสนอทกุประการ รวมถึงมอบหมายให้บริษัทฯ และ/หรือ ทรัสตีมีอ านาจในการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
 

(1) พิจารณาก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมที่มสีทิธิจองซือ้หนว่ยทรัสต์ที่จะเสนอขาย โดยวิธีการ
เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิม 
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(2) พิจารณาก าหนดรายละเอียดอื่น ๆ เก่ียวกบัการเสนอขายและจดัสรรหนว่ยทรัสต์ ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียง
จ านวนหน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขาย โครงสร้างการเสนอขายสดุท้าย ระยะเวลาการจองซือ้ วิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ 
วิธีการเสนอขาย อตัราสว่นการใช้สิทธิจองซือ้ สดัสว่นการเสนอขาย ราคาเสนอขาย เง่ือนไขและวิธีการจองซือ้ รวมถึงเง่ือนไข
และรายละเอียดอื่นที่เก่ียวข้องกับการเสนอขาย และการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขายเพิ่มเติมให้แก่ผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์เดิมของกองทรัสต์ และวิธีการจดัสรรกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมจองซือ้หน่วยทรัสต์เกินกวา่สทิธิที่ได้รับการจดัสรร 
รวมทัง้การเสนอขายและจดัสรรหน่วยทรัสต์ในสว่นที่เหลือจากการเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไปให้แก่นกัลงทนุอื่น ตลอดจนมี
สิทธิใช้ดุลพินิจในการพิจารณาปฏิเสธไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหน่วยทรัสต์ที่เพิ่มให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้ลงทนุรายใด 
หรือผู้ ถือหนว่ยทรัสต์สญัชาติอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุ่ น หรือสญัชาติอื่นใดที่มิใชส่ญัชาตไิทย หากเป็นผลให้การเสนอขายหรือการ
จดัสรรหน่วยทรัสต์ที่เพิ่มดงักล่าวเป็นการกระท าอนัขดัต่อกฎเกณฑ์ระเบียบข้อบงัคบัเก่ียวกับการเสนอขายและการจัดสรร
หนว่ยทรัสต์ ทัง้ของประเทศไทยหรือของประเทศของสญัชาติของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์นัน้ๆ หรือก่อให้เกิดภาระและคา่ใช้จ่ายในการ
ด าเนินการเกินสมควร 

 
(3) ก าหนดระยะเวลาเสนอขายหนว่ยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นี ้และด าเนินการในการยืน่ค า

ขอต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขอให้พิจารณารับหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมเป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบียนใตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 
(4) เจรจาต่อรองเข้าท าจดัเตรียมแก้ไขเพิ่มเติม และลงนามในสญัญา และเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการเสนอขาย 

และการจดัสรรหน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขายเพิ่มเติม รวมถึงการแต่งตัง้ผู้จดัการการจดัจ าหน่าย และผู้จดั จ าหน่ายเพื่อ
ด าเนินการดงักลา่ว 

(5) จัดเตรียม ลงนาม และยื่นค าขอรับความเห็นชอบ หรือการผ่อนผัน รวมถึงเอกสารอื่นใดที่จ าเป็น และ
เก่ียวข้องกบัการเสนอขายหน่วยทรัสต์ การจัดสรรหน่วยทรัสต์ และการน าหน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขายเพิ่มเติมเข้าจด
ทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง และกระท าการอื่นใด
ที่จ าเป็นและเหมาะสมเพื่อให้การด าเนินการดงักลา่วข้างต้นส าเร็จครบถ้วน และ 

 
(6) ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นหรือเก่ียวเนื่องกบัการดงักลา่วข้างต้นทกุประการเพื่อให้การด าเนินการดงักลา่ว

ประสบผลส าเร็จ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรือ ถอดถอนผู้ รับมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้การ
ด าเนินการดงักลา่วประสบผลส าเร็จ 
 
ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์  
 
 ผู้จัดการกองทรัสต์พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ควรพิจารณาอนุมัติวิธีการเสนอขาย และวิธีการจัดสรร
หน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นี ้และการน าหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยก าหนดให้มติของที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในเร่ืองนีจ้ะมีอายุ 1 (หนึ่ง) ปี นบัจากวนัที่ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์มีมติตามที่เสนอทกุประการ รวมถึงมอบอ านาจให้บริษัทฯ และ/หรือ ทรัสตีมีอ านาจด าเนินการตามที่เสนอข้างต้น 
เมื่อกองทรัสต์ AIMIRT ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์แล้ว บริษัทฯจะด าเนินการขอความเห็นชอบการเพิ่มทนุครัง้ที่ 
1 ตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. ตอ่ไป  
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ความเห็นของทรัสตี   
 

ทรัสตีพิจารณาแล้วเห็นวา่ การเสนอขายและวิธีการจดัสรรหนว่ยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทนุครัง้
ที่ 1 และการน าหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย มิได้เป็นการขดัต่อ
สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 
นอกจากนี ้ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องด าเนินกระบวนการใดๆ เพื่อให้การเสนอขายและวิธีการจดัสรรหน่วยทรัสต์ที่ออก

และเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครัง้ที่ 1 และการน าหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เป็นไปตามมติที่อนมุตัิโดยที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ รวมทัง้หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข 
และวิธีการในการเพิ่มทนุของกองทรัสต์ตามที่กฎหมายก าหนดตอ่ไป 
 
การลงมติ 
 

การเข้าท ารายการดงักลา่วของกองทรัสต์ AIMIRT จะต้องได้รับมติอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ด้วยคะแนน
เสยีงไมน้่อยกวา่มติเสยีงข้างมากซึง่คิดเป็นจ านวนเกินกวา่กึ่งหนึง่ของหนว่ยทรัสต์ทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชมุ
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ทัง้นี ้ในวาระนีไ้มม่ีผู้ ถือหนว่ยทรัสต์รายใดที่มีสว่นได้เสยีในเร่ืองนี  ้
 
เงื่อนไขการเข้าท ารายการ   
 
 ในกรณีที่ท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT ครัง้ที่ 1/2561 อนมุตัิการเข้าท ารายการในวาระนี ้
บริษัทฯ จะเข้าท ารายการในวาระนีก็้ต่อเมื่อวาระที่ 2 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5.1 และวาระที่ 6 ซึ่งเป็นเร่ืองที่เก่ียวข้องกับ
การเข้าลงทนุในโครงการ SCC โครงการ TIP 8 และโครงการสวนอตุสาหกรรมบางกะดี และแหลง่เงินทนุท่ีใช้ส าหรับการลงทนุ
ในทัง้ 3 โครงการดงักลา่ว ทกุวาระได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT ครัง้ที่ 1/2561 เป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว 
 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการกู้ยมืเงนิเพื่อลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม 
  
 สบืเนื่องจากวาระที่ 2  ซึ่งเก่ียวกบัโครงสร้างเงินทนุที่กองทรัสต์ AIMIRT จะเข้าลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติม
ทัง้ 4 โครงการ ได้แก่ โครงการ SCC โครงการ TIP 8 โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี และโครงการเจดบัเบิล้ยูดี แปซิฟิค 
(สว่นขยายเพิ่มเติม) ในราคารวมไม่เกิน 4,300,000,000 (สีพ่นัสามร้อยล้าน) บาท (ช าระในวนัที่กองทรัสต์ AIMIRT ลงทนุใน
ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม) ซึ่งประกอบไปด้วยค่าเช่า ราคาซือ้ขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ค่าซือ้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่
เก่ียวข้อง (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม คา่ธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจนคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง) นัน้ กองทรัสต์ AIMIRT คาดว่าบางสว่นของแหลง่เงินทนุส าหรับการลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติมจะ
มาจากการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ AIMIRT โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้  
 
วาระที่ 5.1 พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงินในวงเงนิกู้ระยะยาวจ านวนรวมไม่เกิน 1,190 ล้านบาท เพื่อลงทุนใน

ทรัพย์สินที่ จะลงทุนเพิ่มเติมโครงการ SCC โครงการ TIP 8 และโครงการสวนอุตสาหกรรม 
บางกะดี 
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ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
 
 เงินทุนที่จะใช้ในการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุน เพิ่มเติมโครงการ SCC โครงการ TIP 8 และโครงการสวน
อุตสาหกรรมบางกะดี มาจาก 2 ส่วน ได้แก่ (1) เงินจากการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ AIMIRT โดยการออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์เพิ่มเติม และ (2) เงินกู้จากการกู้ยืมเงิน โดยโครงสร้างเงินทนุที่จะใช้ในการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติม
โครงการ SCC โครงการ TIP 8 และโครงการสวนอตุสาหกรรมบางกะดี จะพิจารณาจากความเหมาะสมของอตัราสว่นหนีส้ิน 
และเงินทนุของกองทรัสต์ AIMIRT สภาวะของตลาดทนุ และตลาดหนีใ้นปัจจบุนั  
 
 ในส่วนของเงินกู้ จากการกู้ ยืมเงินเพื่อลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมโครงการ SCC โครงการ TIP 8 และ
โครงการสวนอตุสาหกรรมบางกะดี บริษัทฯ เห็นควรขอมติผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ อนมุตัิให้กองทรัสต์ AIMIRT กู้ยืมเงินจากธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่งหรือหลายแห่ง และอาจรวมถึงสถาบนัการเงินอื่นใด หรือผู้ ให้กู้ ที่เป็นสถาบนัอื่นใดที่สามารถให้
สินเช่ือแก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ได้ เช่น บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัย โดยผู้ ให้กู้ อาจเป็น
บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตีของกองทรัสต์ AIMIRT ในวงเงินกู้ ระยะยาวจ านวนรวมไม่เกิน 1,190,000,000 (หนึง่พนัหนึ่งร้อย
เก้าสิบล้าน) บาท เพื่อใช้ในการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมโครงการ SCC โครงการ TIP 8 และโครงการสวน
อุตสาหกรรมบางกะดี และอนุมัติให้กองทรัสต์ AIMIRT อาจน าทรัพย์สินของกองทรัสต์ AIMIRT ทัง้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และ
ทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม ทัง้หมดหรือบางสว่น ไปเป็นหลกัประกนัในการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ AIMIRT 
 
 อนึง่ การกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ AIMIRT ในวงเงินกู้ ระยะยาวจ านวนรวมไมเ่กิน 1,190,000,000 (หนึง่พนัหนึง่ร้อยเก้า
สบิล้าน) บาท เพื่อใช้ในการลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติมโครงการ SCC โครงการ TIP 8 และโครงการสวนอตุสาหกรรม
บางกะดี เมื่อรวมกบัเงินกู้ภายใต้สญัญากู้ยืมเงินเดิมที่มีอยูใ่นปัจจบุนัของกองทรัสต์ AIMIRT จ านวน 590,000,000 บาท (ห้า
ร้อยเก้าสิบล้านบาท)3 (อตัราสว่นการกู้ ยืมต่อทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 25614 อยู่ที่ร้อยละ 25 (ยี่สิบ
ห้า)) ระดบัหนีส้ินของกองทรัสต์ AIMIRT จะไม่เกินร้อยละ 35 (สามสิบห้า) ของมลูค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ AIMIRT ณ 
วนัที่กองทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ซึ่งยงัคงเป็นไปตามเกณฑ์ที่เก่ียวข้องซึ่งระบไุว้ว่า กองทรัสต์สามารถ
กู้ยืมเงินได้ไมเ่กินร้อยละ 35 ของมลูค่าทรัพย์สินรวม หรือไมเ่กินร้อยละ 60 ของมลูคา่ทรัพย์สนิรวม ส าหรับกองทรัสต์ที่มีอนัดบั
ความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทนุได้ (Investment Grade) จากการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือครัง้ลา่สดุโดยสถาบนั
การจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ไมเ่กิน 1 ปี ก่อนวนักู้ยืมเงิน  
 
 การกู้ยืมเงินและให้หลกัประกนัที่เก่ียวข้องกบัการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์  AIMIRT จะเป็นไปตามที่ผู้กู้ และผู้ ให้กู้ อาจ
ตกลงร่วมกนัก าหนดในสญัญากู้ยมืเงิน สว่นหลกัประกนัในการกู้ยืมเงินครัง้นีอ้าจรวมถึง (1) การจ านองทรัพย์สนิของกองทรัสต์ 
AIMIRT ทัง้ที่มีอยู่ในปัจจุบนั และทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติม ทัง้หมดหรือบางสว่น และ/หรือ การโอนสิทธิการเช่าเป็นประกนั 
(2) การโอนสิทธิอย่างมีเง่ือนไขในกรมธรรม์ประกนัภยั และสลกัหลงัให้ผู้ ให้กู้ เป็นผู้ รับผลประโยชน์และผู้ เอาประกนัภยัร่วม (3) 
การโอนสิทธิอย่างมีเง่ือนไขในสัญญาเช่า (4) การจดทะเบียนสิทธิการเช่า และ/หรือ สิทธิเรียกร้อง และ/หรือ กรมธรรม์
ประกนัภยั เป็นหลกัประกนัทางธุรกิจภายใต้พระราชบญัญัติหลกัประกนัทางธุรกิจ และ (5) หลกัประกนัการกู้ยืมอื่น ๆ ตามที่ผู้
กู้และผู้ให้กู้อาจตกลงร่วมกนัก าหนดเพิ่มเติมในสญัญากู้ยืมเงิน ผู้จดัการกองทรัสต์ขอสงวนสทิธิในการก าหนดหลกัเกณฑ์หรือ

                                                      
3 ข้อมลูตามงบการเงินประจ าไตรมาสที ่3 ปี 2561 
4 ข้อมลูตามงบการเงินประจ าไตรมาสที ่3 ปี 2561 
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เง่ือนไขใด ๆ ของการกู้ ยืมตลอดจนด าเนินการธุรกรรมใด ๆ ที่เก่ียวข้องกับการกู้ ยืมดงักล่าว โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของ
กองทรัสต์ AIMIRT และผู้ ถือหนว่ยเป็นส าคญั อาทิเช่น จ านวนเงิน อตัราดอกเบีย้ ระยะเวลาการกู้ยืมเ งิน ระยะเวลาการช าระ
เงิน การเจรจาเข้าท า ลงนาม จดัสง่เอกสารใด ๆ เก่ียวกบัการกู้ยืมเงิน รวมถึงการแตง่ตัง้ และ/หรือ ถอดถอนผู้ รับมอบอ านาจใน
การด าเนินการดงักลา่วข้างต้นเพื่อให้การด าเนินการดงักลา่วประสบผลส าเร็จ 
 
 ทัง้นี ้สารสนเทศการท ารายการที่เก่ียวโยงกันของกองทรัสต์กับบุคคลที่เก่ียวข้อง (บุคคลที่เก่ียวโยงกันกับทรัสตี) มี
รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 

 
 ผู้จดัการกองทรัสต์จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์พิจารณาอนมุตัิการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ AIMIRT และการให้
หลกัประกนัดงักลา่ว เพื่อลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติมโครงการ SCC โครงการ TIP 8 และโครงการสวนอตุสาหกรรม
บางกะดี โดยก าหนดจ านวนเงินกู้ยืมในวงเงินกู้ ระยะยาวจ านวนรวมไมเ่กิน 1,190,000,000 (หนึง่พนัหนึง่ร้อยเก้าสบิล้าน) บาท 
รวมถึงมอบหมายให้ผู้จดัการกองทรัสต์ และ/หรือ ทรัสตีเป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
 

(1) พิจารณาและก าหนดรายละเอียดหลกัเกณฑ์หรือเง่ือนไขใดๆ ในการกู้ ยืมเงิน อาทิ จ านวนเงินกู้  อัตรา
ดอกเบีย้ ระยะเวลาการกู้ยืมเงิน ระยะเวลาการช าระเงิน ค ามัน่ การด ารงสดัสว่นต่าง ๆ ของกองทรัสต์ AIMIRT ตามที่ตกลงกบั
ผู้ให้กู้  รายละเอียดหลกัประกนั ที่มติที่ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไมไ่ด้ก าหนดไว้และเท่าที่ไม่ขดัหรือแย้งกบัมติของที่ประชมุผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ และ/หรือ ตามค าสัง่หรือค าแนะน าของส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ 
หน่วยงานอื่นใดที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ด าเนินการติดตอ่กบัส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หนว่ยงานราชการ
หรือองค์กรของรัฐ หรือบคุคลใด ๆ เพื่อการดงักลา่ว 

 
(2) เจรจา จัดท า ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ แก้ไขสญัญากู้ ยืมเงิน สญัญาหลกัประกัน  หรือสญัญา หรือข้อ

ผกูพนั อื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ AIMIRT จดัสง่เอกสารใดๆ เก่ียวกบัการกู้ยืมเงิน และการให้หลกัประกนั 
และท าธุรกรรมใดๆ ที่เก่ียวข้องกบัการกู้ยมืเงินและการให้หลกัประกนัดงักลา่ว โดยค านงึถึงผลประโยชน์ของกองทรัสต์ AIMIRT 
และผู้ ถือหน่วยทรัสต์เป็นส าคญั รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรือ ถอดถอนผู้ รับมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการดงักลา่ว ข้างต้น 
เพื่อให้การด าเนินการดงักลา่วประสบผลส าเร็จ 

 
(3) การเข้าท าสญัญากู้ยืมเงิน สญัญาหลกัประกนั และสญัญาอื่นท่ีเก่ียวข้องกบัการกู้ยืมเงินระหว่างกองทรัสต์ 

AIMIRT กบั บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตี (ถ้ามี) 
 
(4) ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นหรือเก่ียวเนื่องกบัการดงักลา่วข้างต้นทกุประการเพื่อให้การด าเนินการดงักลา่ว

ประสบผลส าเร็จ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรือ ถอดถอนผู้ รับมอบอ านาจในการด าเนินการดงักลา่วตาม (1) และ/หรือ (2) และ/
หรือ (3) ข้างต้น เพื่อให้การด าเนินการดงักลา่วประสบผลส าเร็จ 
 
ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์  
 
 ผู้จดัการกองทรัสต์พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ควรพิจารณาอนมุตัิการกู้ยืมเงินในวงเงินกู้ ระยะยาวจ านวน
รวมไม่เกิน 1,190,000,000 (หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบล้าน) บาท เพื่อลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมโครงการ SCC 
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โครงการ TIP 8 และโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี  กับผู้ ให้กู้ ซึ่งอาจเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับทรัสตีของกองทรัสต์ 
AIMIRT รวมถึงอนมุตัิมอบหมายให้บริษัทฯ และ/หรือ ทรัสตีก าหนดรายละเอียดหลกัเกณฑ์ หรือเง่ือนไขอื่นๆ ในการกู้ยืมเงิน
และการให้หลกัประกัน และเจรจา จัดท า ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ แก้ไขเอกสารใดๆ เก่ียวกับการกู้ ยืมเงินและการให้
หลกัประกนั และท าธุรกรรมใดๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อให้การกู้ยืมเงินและการให้หลกัประกนัดงักลา่วประสบผลส าเร็จ 
 
ความเห็นของทรัสตี  
 

ทรัสตีขอแจ้งให้ทราบวา่เร่ืองที่ขอให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ลงมติในวาระนี ้เป็นรายการที่อาจเข้าข่ายเป็นการกระท าที่เป็น
การขดัแย้งทางผลประโยชน์ของกองทรัสต์ AIMIRT กบัทรัสตี เนื่องจากผู้จดัการกองทรัสต์เห็นควรขอมติผู้ ถือหนว่ยทรัสต์อนมุตัิ
ให้ผู้จดัการกองทรัสต์มีอ านาจด าเนินการกู้ ยืมเงินจากผู้ ให้กู้ ซึ่งอาจเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกนักับทรัสตี ในการนี ้ทรัสตีเห็นว่า
รายการระหวา่งกนัระหว่างกองทรัสต์ AIMIRT กบับคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตีตามที่ผู้จดัการกองทรัสต์เสนอขออนมุตัิจากผู้
ถือหน่วยทรัสต์ตามวาระนี ้เป็นการด าเนินการตามกระบวนการปกติของการท าธุรกรรมดงักล่าวเช่นเดียวกบัลกูค้าทัว่ไปของ
บคุคลที่เก่ียวโยงกันกบัทรัสตี การท ารายการระหว่างกนัระหว่างกองทรัสต์ AIMIRT กบับคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตีมิได้เป็น
การขดัตอ่สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง   

 
ทรัสตีเห็นว่าการกู้ยืมเงินเพื่อลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติมโครงการ SCC โครงการ TIP 8 และโครงการสวน

อตุสาหกรรมบางกะดี สามารถกระท าได้และมิได้เป็นการขดัต่อสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง เนื่องจากมลูค่า
การกู้ ยืมเงินที่เสนอขอให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ลงมติในครัง้นีก้ับการกู้ ยืมเงินของกองทรัสต์ AIMIRT ในปัจจุบนั ท าให้หนีส้ินของ
กองทรัสต์ AIMIRT จะมีจ านวนไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ AIMIRT ภายหลงัการกู้ ยืมเงิน (ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์ที่เก่ียวข้องที่กองทรัสต์สามารถกู้ยืมเงินได้ไม่เกินร้อยละ  35 ของมลูค่าทรัพย์สินรวม หรือไม่เกินร้อยละ 60 
ของมูลค่าทรัพย์สินรวม ในกรณีที่กองทรัสต์ AIMIRT มีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดับที่สามารถลงทุนได้ ( investment 
grade) ซึ่งเป็นอนัดบัความน่าเช่ือถือครัง้ล่าสุดที่ได้รับการจัดอนัดับโดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเช่ือถือที่ได้รับความ
เห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ไม่เกิน 1 ปีก่อนวนักู้ยืมเงิน) และการที่กองทรัสต์อาจให้หลกัประกนัที่เก่ียวข้องกบัการกู้ยืมเงิน
ดงักลา่วนัน้มิได้เป็นการขดัตอ่สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 
การลงมติ 
 

การเข้าท ารายการดงักลา่วของกองทรัสต์ AIMIRT จะต้องได้รับมติอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ด้วยคะแนน
เสยีงไมน้่อยกวา่มติเสยีงข้างมากซึง่คิดเป็นจ านวนเกินกวา่กึ่งหนึง่ของหนว่ยทรัสต์ทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชมุ
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน และหากในกรณีที่กองทรัสต์ AIMIRT จะกู้ยืมเงินจากบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตี ซึ่งรายการนี ้
อาจเข้าข่ายเป็นการกระท าที่เป็นการขดัแย้งทางผลประโยชน์ของกองทรัสต์  AIMIRT กบัทรัสตี ดงันัน้ มติที่ประชุมของผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์จะต้องไมม่ีเสยีงคดัค้านเกินกวา่ 1 ใน 4 ของจ านวนหนว่ยทรัสต์ที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด  

 
ทัง้นี  ้การนับคะแนนเสียงของผู้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดดังกล่าว  บริษัทฯ จะไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์ที่มีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษกบัทรัสตี   
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ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มีสว่นได้เสยีที่ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้(ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มีสทิธิ
ในการเข้าประชุมวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT ครัง้ที่ 1/2561 (Record Date) วนัที่ 5 พฤศจิกายน 2561) 
เป็นไปตามใบแจ้งรายช่ือผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 

 
การกู้ยืมเงินในครัง้นีอ้าจกู้ ยืมเงินจากสถาบนัการเงินซึ่งเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับทรัสตี ผู้จัดการกองทรัสต์จึงได้

แนบสารสนเทศการท ารายการที่เก่ียวโยงกันของกองทรัสต์กับบุคคลที่เก่ียวข้อง (บุคคลที่เก่ียวโยงกันกับทรัสตี) ปรากฏตาม 
สิ่งที่ ส่งมาด้วย 4 เพื่อประกอบการพิจารณา โดยบริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในสารสนเทศการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกันของ
กองทรัสต์กบับคุคลที่เก่ียวข้อง (บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตี) แล้วด้วยความระมดัระวงั และขอรับรองวา่ข้อมลูในสารสนเทศ
การท ารายการที่เก่ียวโยงกนัของกองทรัสต์กบับคุคลที่เก่ียวข้อง (บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตี) ไมเ่ป็นเท็จ และไม่ท าให้บคุคล
อื่นส าคญัผิดในสาระส าคญั 
 
เงื่อนไขการเข้าท ารายการ   
 
 ในกรณีที่ท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT ครัง้ที่ 1/2561 อนมุตัิการเข้าท ารายการในวาระนี ้
บริษัทฯ จะเข้าท ารายการในวาระนีก็้ต่อเมื่อวาระที่ 2 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5.1 และวาระที่ 6 ซึ่งเป็นเร่ืองที่เก่ียวข้องกับ
การเข้าลงทนุในโครงการ SCC โครงการ TIP 8 และโครงการสวนอตุสาหกรรมบางกะดี และแหลง่เงินทนุท่ีใช้ส าหรับการลงทนุ
ในทัง้ 3 โครงการดงักลา่ว ทกุวาระได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT ครัง้ที่ 1/2561 เป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว 
 
 อนึ่ง มติที่ประชุมของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่อนุมตัิการเข้าท ารายการในวาระนีจ้ะต้องไม่มีเสียงคดัค้านเกินกว่า 1 ใน 4 
ของจ านวนหนว่ยทรัสต์ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด กองทรัสต์จึงจะสามารถด าเนินการกู้ยืมเงินตามที่เสนอจากบคุคลที่เก่ียวโยง
กนักบัทรัสตี ทัง้นี ้หากมติที่ประชมุของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่อนมุตัิการเข้าท ารายการในวาระนีม้ีเสยีงคดัค้านเกินกวา่ 1 ใน 4 ของ
จ านวนหน่วยทรัสต์ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด กองทรัสต์จะไม่สามารถด าเนินการกู้ยืมเงินตามที่เสนอจากบคุคลที่เก่ียวโยงกนั
กบัทรัสตี แตก่องทรัสต์จะยงัคงสามารถด าเนินการกู้ยืมเงินตามที่เสนอจากบคุคลอื่นใดที่ไมใ่ช่บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตีได้ 
 
วาระที่ 5.2  พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงินในวงเงินกู้ระยะยาวจ านวนรวมไม่เกิน 110 ล้านบาท เพื่อลงทุนใน

ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมโครงการเจดับเบิล้ยดูี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
 
 เงินทนุที่จะใช้ในการลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมโครงการเจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค (สว่นขยายเพิ่มเติม) มาจาก
เงินกู้ จากการกู้ยืมเงิน บริษัทฯ เห็นควรขอมติผู้ ถือหน่วยทรัสต์ อนุมตัิให้กองทรัสต์ AIMIRT กู้ ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศแหง่หนึง่หรือหลายแหง่ และอาจรวมถึงสถาบนัการเงินอื่นใด หรือผู้ให้กู้ที่เป็นสถาบนัอื่นใดที่สามารถให้สนิเช่ือแก่ทรัสต์
เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ได้ เช่น บริษัทประกนัชีวิต และบริษัทประกนัวินาศภยั โดยผู้ให้กู้อาจเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนั
กบัทรัสตีของกองทรัสต์ AIMIRT ในวงเงินกู้ ระยะยาวจ านวนรวมไม่เกิน 110,000,000 (หนึ่งร้อยสิบล้าน) บาท เพื่อใช้ในการ
ลงทนุในทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมโครงการเจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค (สว่นขยายเพิ่มเติม) และอนมุตัิให้กองทรัสต์ AIMIRT อาจ
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น าทรัพย์สินของกองทรัสต์ AIMIRT ทัง้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ทัง้หมดหรือบางส่วน ไปเป็น
หลกัประกนัในการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ AIMIRT 
 
 อนึ่ง การกู้ ยืมเงินของกองทรัสต์ AIMIRT ในวงเงินกู้ ระยะยาวจ านวนรวมไม่เกิน 110,000,000 (หนึ่งร้อยสิบล้าน) 
บาท เพื่อใช้ในการลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมโครงการเจดบัเบิล้ยูดี แปซิฟิค (สว่นขยายเพิ่มเติม) เมื่อรวมกับเงินกู้
ภายใต้สญัญากู้ ยืมเงินเดิมที่มีอยู่ในปัจจุบันของกองทรัสต์ AIMIRT จ านวน 590,000,000 บาท (ห้าร้อยเก้าสิบล้านบาท)5 
(อตัราส่วนการกู้ยืมต่อทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 25616 อยู่ที่ร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า)) ระดบัหนีส้ินของ
กองทรัสต์ AIMIRT จะไม่เกินร้อยละ 35 (สามสิบห้า) ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ AIMIRT ณ วนัที่กองทรัสต์เข้า
ลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทุนเพิ่มเติม ซึง่ยงัคงเป็นไปตามเกณฑ์ที่เก่ียวข้องซึง่ระบไุว้วา่ กองทรัสต์สามารถกู้ยืมเงินได้ไมเ่กินร้อย
ละ 35 ของมลูคา่ทรัพย์สินรวม หรือไมเ่กินร้อยละ 60 ของมลูคา่ทรัพย์สินรวม ส าหรับกองทรัสต์ที่มีอนัดบัความนา่เช่ือถืออยูใ่น
อนัดบัที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) จากการจัดอนัดบัความน่าเช่ือถือครัง้ล่าสดุโดยสถาบันการจัดอนัดบัความ
นา่เช่ือถือที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ไมเ่กิน 1 ปี ก่อนวนักู้ยืมเงิน 
 
 การกู้ยืมเงินและให้หลกัประกนัที่เก่ียวข้องกบัการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์  AIMIRT จะเป็นไปตามที่ผู้กู้ และผู้ ให้กู้ อาจ
ตกลงร่วมกนัก าหนดในสญัญากู้ยมืเงิน สว่นหลกัประกนัในการกู้ยืมเงินครัง้นีอ้าจรวมถึง (1) การจ านองทรัพย์สนิของกองทรัสต์ 
AIMIRT ทัง้ที่มีอยู่ในปัจจุบนั และทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติม ทัง้หมดหรือบางสว่น และ/หรือ การโอนสิทธิการเช่าเป็นประกนั 
(2) การโอนสิทธิอย่างมีเง่ือนไขในกรมธรรม์ประกนัภยั และสลกัหลงัให้ผู้ ให้กู้ เป็นผู้ รับผลประโยชน์และผู้ เอาประกนัภยัร่วม (3) 
การโอนสิทธิอย่างมีเง่ือนไขในสัญญาเช่า (4) การจดทะเบียนสิทธิการเช่า และ/หรือ สิทธิเรียกร้อง และ/หรือ กรมธรรม์
ประกนัภยั เป็นหลกัประกนัทางธุรกิจภายใต้พระราชบญัญัติหลกัประกนัทางธุรกิจ และ (5) หลกัประกนัการกู้ยืมอื่น ๆ ตามที่ผู้
กู้และผู้ให้กู้อาจตกลงร่วมกนัก าหนดเพิ่มเติมในสญัญากู้ยืมเงิน ผู้จดัการกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการก าหนดหลกัเกณฑ์หรือ
เง่ือนไขใด ๆ ของการกู้ ยืมตลอดจนด าเนินการธุรกรรมใด ๆ ที่เก่ียวข้องกับการกู้ ยืมดงักล่าว โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของ
กองทรัสต์ AIMIRT และผู้ ถือหนว่ยเป็นส าคญั อาทิเช่น จ านวนเงิน อตัราดอกเบีย้ ระยะเวลาการกู้ยืมเงิน ระยะเวลาการช าระ
เงิน การเจรจาเข้าท า ลงนาม จดัสง่เอกสารใด ๆ เก่ียวกบัการกู้ยืมเงิน รวมถึงการแตง่ตัง้ และ/หรือ ถอดถอนผู้ รับมอบอ านาจใน
การด าเนินการดงักลา่วข้างต้นเพื่อให้การด าเนินการดงักลา่วประสบผลส าเร็จ 
 
 ทัง้นี ้สารสนเทศการท ารายการที่เก่ียวโยงกันของกองทรัสต์กับบุคคลที่เก่ียวข้อง (บุคคลที่เก่ียวโยงกันกับทรัสตี) มี
รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 
 
 ผู้จดัการกองทรัสต์จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์พิจารณาอนมุตัิการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ AIMIRT และการให้
หลกัประกนัดงักลา่ว เพื่อลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมโครงการเจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค (สว่นขยายเพิ่มเติม) โดยก าหนด
จ านวนเงินกู้ ยืมในวงเงินกู้ ระยะยาวจ านวนรวมไม่เกิน 110,000,000 (หนึ่งร้อยสิบล้าน) บาท รวมถึงมอบหมายให้ผู้จัดการ
กองทรัสต์ และ/หรือ ทรัสตีเป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
 

                                                      
5 ข้อมลูตามงบการเงินประจ าไตรมาสที ่3 ปี 2561  
6 ข้อมลูตามงบการเงินประจ าไตรมาสที ่3 ปี 2561  
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(1) พิจารณาและก าหนดรายละเอียดหลกัเกณฑ์หรือเง่ือนไขใดๆ ในการกู้ ยืมเงิน อาทิ จ านวนเงินกู้  อัตรา
ดอกเบีย้ ระยะเวลาการกู้ยืมเงิน ระยะเวลาการช าระเงิน ค ามัน่ การด ารงสดัสว่นต่าง ๆ ของกองทรัสต์ AIMIRT ตามที่ตกลงกบั
ผู้ให้กู้  รายละเอียดหลกัประกนั ที่มติที่ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไมไ่ด้ก าหนดไว้และเท่าที่ไม่ขดัหรือแย้งกบัมติของที่ประชมุผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ และ/หรือ ตามค าสัง่หรือค าแนะน าของส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ 
หน่วยงานอื่นใดที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ด าเนินการติดตอ่กบัส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หนว่ยงานราชการ
หรือองค์กรของรัฐ หรือบคุคลใด ๆ เพื่อการดงักลา่ว 

 
(2) เจรจา จัดท า ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ แก้ไขสญัญากู้ ยืมเงิน สญัญาหลกัประกัน  หรือสญัญา หรือข้อ

ผกูพนั อื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ AIMIRT จดัสง่เอกสารใดๆ เก่ียวกบัการกู้ยืมเงิน และการให้หลกัประกนั 
และท าธุรกรรมใดๆ ที่เก่ียวข้องกบัการกู้ยมืเงินและการให้หลกัประกนัดงักลา่ว โดยค านงึถึงผลประโยชน์ของกองทรัสต์ AIMIRT 
และผู้ ถือหน่วยทรัสต์เป็นส าคญั รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรือ ถอดถอนผู้ รับมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการดงักลา่วข้างต้น 
เพื่อให้การด าเนินการดงักลา่วประสบผลส าเร็จ 

 
(3) การเข้าท าสญัญากู้ยืมเงิน สญัญาหลกัประกนั และสญัญาอื่นท่ีเก่ียวข้องกบัการกู้ยืมเงินระหว่างกองทรัสต์ 

AIMIRT กบั บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตี (ถ้ามี) 
 
(4) ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นหรือเก่ียวเนื่องกบัการดงักลา่วข้างต้นทกุประการเพื่อให้การด าเนินการดงักลา่ว

ประสบผลส าเร็จ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรือ ถอดถอนผู้ รับมอบอ านาจในการด าเนินการดงักลา่วตาม (1) และ/หรือ (2) และ/
หรือ (3) ข้างต้น เพื่อให้การด าเนินการดงักลา่วประสบผลส าเร็จ 
 
ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์  
 
 ผู้จดัการกองทรัสต์พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ควรพิจารณาอนมุตัิการกู้ยืมเงินในวงเงินกู้ ระยะยาวจ านวน
รวมไมเ่กิน 110,000,000 (หนึง่ร้อยสบิล้าน) บาท เพื่อลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมโครงการเจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค (สว่น
ขยายเพิ่มเติม) กบัผู้ ให้กู้ ซึ่งอาจเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตีของกองทรัสต์ AIMIRT รวมถึงอนุมตัิมอบหมายให้บริษัทฯ 
และ/หรือ ทรัสตีก าหนดรายละเอียดหลกัเกณฑ์ หรือเง่ือนไขอื่นๆ ในการกู้ยืมเงินและการให้หลกัประกนั และเจรจา จดัท า ลง
นาม สง่มอบ และ/หรือ แก้ไขเอกสารใดๆ เก่ียวกบัการกู้ยืมเงินและการให้หลกัประกนั และท าธุรกรรมใดๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อให้
การกู้ยืมเงินและการให้หลกัประกนัดงักลา่วประสบผลส าเร็จ  
 
ความเห็นของทรัสตี  
 

ทรัสตีขอแจ้งให้ทราบวา่เร่ืองที่ขอให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ลงมติในวาระนี ้เป็นรายการที่อาจเข้าข่ายเป็นการกระท าที่เป็น
การขดัแย้งทางผลประโยชน์ของกองทรัสต์ AIMIRT กบัทรัสตี เนื่องจากผู้จดัการกองทรัสต์เห็นควรขอมติผู้ ถือหนว่ยทรัสต์อนมุตัิ
ให้ผู้จดัการกองทรัสต์มีอ านาจด าเนินการกู้ ยืมเงินจากผู้ ให้กู้ ซึ่งอาจเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกนักับทรัสตี ในการนี ้ทรัสตีเห็นว่า
รายการระหวา่งกนัระหว่างกองทรัสต์ AIMIRT กบับคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตีตามที่ผู้จดัการกองทรัสต์เสนอขออนมุตัิจากผู้
ถือหน่วยทรัสต์ตามวาระนี ้เป็นการด าเนินการตามกระบวนการปกติของการท าธุรกรรมดงักล่าวเช่นเดียวกบัลกูค้าทัว่ไปของ
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บคุคลที่เก่ียวโยงกันกบัทรัสตี การท ารายการระหว่างกนัระหว่างกองทรัสต์ AIMIRT กบับคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตีมิได้เป็น
การขดัตอ่สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง   

 
ทรัสตีเห็นวา่การกู้ยืมเงินเพื่อลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมโครงการเจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค (สว่นขยายเพิ่มเติม) 

สามารถกระท าได้และมิได้เป็นการขดัตอ่สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง เนื่องจากมลูคา่การกู้ยืมเงินท่ีเสนอขอให้
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ลงมติในครัง้นีก้ับการกู้ ยืมเงินของกองทรัสต์ AIMIRT ในปัจจุบนั ท าให้หนีส้ินของกองทรัสต์ AIMIRT จะมี
จ านวนไมเ่กินร้อยละ 35 ของมลูคา่ทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์ AIMIRT ภายหลงัการกู้ยืมเงิน (ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง
ที่กองทรัสต์สามารถกู้ยืมเงินได้ไมเ่กินร้อยละ 35 ของมลูคา่ทรัพย์สนิรวม หรือไมเ่กินร้อยละ 60 ของมลูคา่ทรัพย์สนิรวม ในกรณี
ที่กองทรัสต์ AIMIRT มีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ ( Investment Grade) ซึ่งเป็นอันดับความ
นา่เช่ือถือครัง้ลา่สดุที่ได้รับการจดัอนัดบัโดยสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 
ไม่เกิน 1 ปีก่อนวนักู้ยืมเงิน) และการที่กองทรัสต์อาจให้หลกัประกนัที่เก่ียวข้องกบัการกู้ยืมเงินดงักลา่วนัน้มิได้เป็นการขดัต่อ
สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 
การลงมติ 
 

การเข้าท ารายการดงักลา่วของกองทรัสต์ AIMIRT จะต้องได้รับมติอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ด้วยคะแนน
เสยีงไมน้่อยกวา่มติเสยีงข้างมากซึง่คิดเป็นจ านวนเกินกวา่กึ่งหนึง่ของหนว่ยทรัสต์ทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชุม
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน และหากในกรณีที่กองทรัสต์ AIMIRT จะกู้ยืมเงินจากบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตี ซึ่งรายการนี ้
อาจเข้าข่ายเป็นการกระท าที่เป็นการขดัแย้งทางผลประโยชน์ของกองทรัสต์ AIMIRT กบั ทรัสตี ดงันัน้ มติที่ประชุมของผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์จะต้องไมม่ีเสยีงคดัค้านเกินกวา่ 1 ใน 4 ของจ านวนหนว่ยทรัสต์ที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 

 
ทัง้นี  ้การนับคะแนนเสียงของผู้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดดังกล่าว  บริษัทฯ จะไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์ที่มีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษกบัทรัสตี   
 

ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มีสว่นได้เสยีที่ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้(ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มีสทิธิ
ในการเข้าประชุมวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT ครัง้ที่ 1/2561 (Record Date) วนัที่ 5 พฤศจิกายน 2561) 
เป็นไปตามใบแจ้งรายช่ือผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 

 
การกู้ยืมเงินในครัง้นีอ้าจกู้ ยืมเงินจากสถาบนัการเงินซึ่งเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับทรัสตี ผู้จัดการกองทรัสต์จึงได้

แนบสารสนเทศการท ารายการที่เก่ียวโยงกันของกองทรัสต์กบับุคคลที่เก่ียวข้อง (บุคคลที่เก่ียวโยงกันกับทรัสตี) ปรากฏตาม 
สิ่งที่ ส่งมาด้วย 4 เพื่อประกอบการพิจารณา โดยบริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในสารสนเทศการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกันของ
กองทรัสต์กบับคุคลที่เก่ียวข้อง (บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตี) แล้วด้วยความระมดัระวงั และขอรับรองวา่ข้อมลูในสารสนเทศ
การท ารายการที่เก่ียวโยงกนัของกองทรัสต์กบับคุคลที่เก่ียวข้อง (บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตี) ไมเ่ป็นเท็จ และไม่ท าให้บคุคล
อื่นส าคญัผิดในสาระส าคญั 
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เงื่อนไขการเข้าท ารายการ   
 
 ในกรณีที่ท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT ครัง้ที่ 1/2561 อนมุตัิการเข้าท ารายการในวาระนี ้
บริษัทฯ จะเข้าท ารายการในวาระนีก็้ต่อเมื่อวาระที่ 2 วาระที่ 5.2 และวาระที่ 6 ซึ่งเป็นเร่ืองที่เก่ียวข้องกับการเข้าลงทุนใน
โครงการเจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค (สว่นขยายเพิ่มเติม) และแหลง่เงินทนุที่ใช้ส าหรับการลงทนุในโครงการดงักลา่ว ทกุวาระได้รับ
อนมุตัิจากที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT ครัง้ที่ 1/2561 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
 
 อนึ่ง มติที่ประชุมของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่อนุมตัิการเข้าท ารายการในวาระนีจ้ะต้องไม่มีเสียงคดัค้านเกินกว่า 1 ใน 4 
ของจ านวนหนว่ยทรัสต์ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด กองทรัสต์จึงจะสามารถด าเนินการกู้ยืมเงินตามที่เสนอจากบคุคลที่เก่ียวโยง
กนักบัทรัสตี ทัง้นี ้หากมติที่ประชมุของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่อนมุตัิการเข้าท ารายการในวาระนีม้ีเสยีงคดัค้านเกินกวา่ 1 ใน 4 ของ
จ านวนหน่วยทรัสต์ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด กองทรัสต์จะไม่สามารถด าเนินการกู้ยืมเงินตามที่เสนอจากบคุคลที่เก่ียวโยงกนั
กบัทรัสตี แตก่องทรัสต์จะยงัคงสามารถด าเนินการกู้ยืมเงินตามที่เสนอจากบคุคลอื่นใดที่ไมใ่ช่บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตีได้ 
 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตัง้กองทรัสต์ AIMIRT รวมถึงการเข้าท า และ/หรือ 

การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกองทรัสต์ AIMIRT และการ
จัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุน
เพิ่มเติม 

 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
 
 ผู้จัดการกองทรัสต์พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ เพื่อพิจารณาและอนุมตัิการแก้ไข
เพิ่มเติมสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT โดยให้แก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ ปรับปรุงข้อมลูและรายละเอียดต่างๆ ที่เก่ียวข้อง
กบัทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพิ่มเติม โดยจัดท าเป็นรายละเอียดบญัชีทรัพย์สินเพิ่มเติมในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ ทัง้นี ้การแก้ไขเพิ่มเติม
ดงักล่าวไม่ได้เป็นการแก้ไขเง่ือนไขสาระส าคญัอนักระทบสิทธิของผู้ ถือหน่วยทรัสต์แต่อย่างใด รวมถึงการเข้าท า และ/หรือ การ
แก้ไขเพิ่มเติมสญัญาต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของกองทรัสต์ AIMIRT และการจัดหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ 
เพื่อให้สอดคล้องกบัการลงทนุในทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติม  
 
 รายละเอียดทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 
 
ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์  
 
 ผู้จดัการกองทรัสต์พิจารณาแล้วเห็นวา่ ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ควรพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาก่อตัง้กองทรัสต์ 
AIMIRT รวมถึงการเข้าท า และ/หรือ การแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของกองทรัสต์ AIMIRT และ
การจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ เพื่อให้สอดคล้องกบัการลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมในครัง้นีต้ามที่เสนอ  
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ความเห็นของทรัสตี   
 

ทรัสตีพิจารณาแล้วเห็นว่า การแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาก่อตัง้กองทรัสต์ AIMIRT รวมถึงการเข้าท า และ/หรือ การแก้ไข
เพิ่มเติมสญัญาต่างๆ ที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของกองทรัสต์ AIMIRT และการจัดหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ 
เพื่อให้สอดคล้องกบัการลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมมิได้เป็นการขดัตอ่สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT และ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 
การลงมติ 
 

การเข้าท ารายการดงักลา่วของกองทรัสต์ AIMIRT จะต้องได้รับมติอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ด้วยคะแนน
เสยีงไมน้่อยกวา่มติเสยีงข้างมากซึง่คิดเป็นจ านวนเกินกวา่กึ่งหนึ่งของหนว่ยทรัสต์ทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชมุ
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 
ทัง้นี  ้การนับคะแนนเสียงของผู้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดดังกล่าว บริษัทฯ จะไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์ที่มีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเร่ืองที่มีการขอมติ 
 
ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มีสว่นได้เสยีที่ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้(ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มีสทิธิ

ในการเข้าประชุมวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT ครัง้ที่ 1/2561 (Record Date) วนัที่ 5 พฤศจิกายน 2561) 
เป็นไปตามใบแจ้งรายช่ือผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 
 
เงื่อนไขการเข้าท ารายการ   
 
ในกรณีที่ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT ครัง้ที่ 1/2561 อนมุตัิการเข้าท ารายการในวาระนี ้ 
 

• บริษัทฯ จะเข้าท ารายการในวาระนี ส้ าหรับการเข้าลงทุนในโครงการ SCC โครงการ TIP 8 และโครงการสวน
อตุสาหกรรมบางกะดี ก็ต่อเมื่อวาระที่ 2 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5.1 และวาระที่ 6 ซึ่งเป็นเร่ืองที่เก่ียวข้องกบัการ
เข้าลงทนุในโครงการ SCC โครงการ TIP 8 และโครงการสวนอตุสาหกรรมบางกะดี และแหลง่เงินทนุที่ใช้ส าหรับการ
ลงทุนในทัง้ 3 โครงการดงักล่าว ทุกวาระได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT 
ครัง้ที่ 1/2561 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
 

• บริษัทฯ จะเข้าท ารายการในวาระนีส้ าหรับการเข้าลงทุนในโครงการเจดับเบิล้ยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) ก็
ต่อเมื่อวาระที่ 2 วาระที่ 5.2 และวาระที่ 6 ซึ่งเป็นเร่ืองที่เก่ียวข้องกบัการเข้าลงทนุในโครงการเจดบัเบิล้ยูดี แปซิฟิค 
(ส่วนขยายเพิ่มเติม) และแหลง่เงินทนุที่ใช้ส าหรับการลงทุนในโครงการดงักล่าว ทุกวาระได้รับอนุมตัิจากที่ประชุม
วิสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT ครัง้ที่ 1/2561 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงินในวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน (ตั๋ วสัญญาใช้เงิน) จ านวนรวมไม่เกิน 50 
ล้านบาท และวงเงินสินเชื่อค า้ประกัน (Bank Guarantee) จ านวนรวมไม่เกิน 10 ล้านบาท เพื่อใช้
เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกองทรัสต์ AIMIRT ในการบริหารและการด าเนินงานของกองทรัสต์ 
AIMIRT การซ่อมบ ารุงและปรับปรุงทรัพย์สินของกองทรัสต์ AIMIRT รวมทัง้เพื่อใช้ค า้ประกันการ
ใช้สาธารณูปโภคของทรัพย์สินของกองทรัสต์ AIMIRT 

 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
 
 เพื่อสนบัสนุนความคล่องตวัในการบริหารงานของกองทรัสต์ AIMIRT ดงันัน้ บริษัทฯ เห็นควรขอมติผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
อนมุตัิให้กองทรัสต์ AIMIRT กู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศแหง่หนึง่หรือหลายแหง่ และอาจรวมถึงสถาบนัการเงินอื่น
ใด หรือผู้ ให้กู้ที่เป็นสถาบนัอื่นใดที่สามารถให้สินเช่ือแก่ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ได้ เช่น บริษัทประกันชีวิต และ
บริษัทประกันวินาศภยั โดยผู้ ให้กู้อาจเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกนักับทรัสตีของกองทรัสต์ AIMIRT ในวงเงินสินเช่ือหมนุเวียน (ตัว๋
สญัญาใช้เงิน) จ านวนรวมไม่เกิน 50,000,000 (ห้าสิบล้าน) บาท และวงเงินสินเช่ือค า้ประกนั (Bank Guarantee) จ านวนรวมไม่
เกิน 10,000,000 (สิบล้าน) บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกองทรัสต์  AIMIRT ในการบริหารและการด าเนินงานของ
กองทรัสต์ AIMIRT การซ่อมบ ารุงและปรับปรุงทรัพย์สินของกองทรัสต์ AIMIRT รวมทัง้เพื่อใช้ค า้ประกนัการใช้สาธารณูปโภคของ
ทรัพย์สินของกองทรัสต์ AIMIRT และอนมุตัิให้กองทรัสต์ AIMIRT อาจน าทรัพย์สินของกองทรัสต์ AIMIRT ทัง้ที่มีอยู่ในปัจจุบนั 
และทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม ทัง้หมดหรือบางสว่น ไปเป็นหลกัประกนัในการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ AIMIRT 
 
 อนึ่ง การกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ AIMIRT ในวงเงินสินเช่ือหมนุเวียน (ตัว๋สญัญาใช้เงิน) จ านวนรวมไม่เกิน 50,000,000 
(ห้าสิบล้าน) บาท และวงเงินสินเช่ือค า้ประกัน (Bank Guarantee) จ านวนรวมไม่เกิน 10,000,000 (สิบล้าน) บาท เพื่อใช้เป็น
เงินทุนหมุนเวียนของกองทรัสต์ AIMIRT ในการบริหารและการด าเนินงานของกองทรัสต์  AIMIRT การซ่อมบ ารุงและปรับปรุง
ทรัพย์สินของกองทรัสต์ AIMIRT รวมทัง้เพื่อใช้ค า้ประกันการใช้สาธารณูปโภคของทรัพย์สินของกองทรัสต์ AIMIRT เมื่อรวมกับ
เงินกู้ภายใต้สญัญากู้ยืมเงินเดิมที่มีอยู่ในปัจจบุนัของกองทรัสต์ AIMIRT จ านวน 590,000,000 บาท (ห้าร้อยเก้าสบิล้านบาท)7 
(อตัราส่วนการกู้ ยืมต่อทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ ณ วนัที่ 30 กันยายน 25618 อยู่ที่ร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า)) ระดบัหนีส้ินของ
กองทรัสต์ AIMIRT จะไม่เกินร้อยละ 35 (สามสิบห้า) ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ AIMIRT ณ วนัที่กองทรัสต์เข้า
ลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม ซึง่ยงัคงเป็นไปตามเกณฑ์ที่เก่ียวข้องซึง่ระบไุว้วา่ กองทรัสต์สามารถกู้ยืมเงินได้ไมเ่กินร้อย
ละ 35 ของมลูคา่ทรัพย์สินรวม หรือไมเ่กินร้อยละ 60 ของมลูคา่ทรัพย์สินรวม ส าหรับกองทรัสต์ที่มีอนัดบัความนา่เช่ือถืออยูใ่น
อนัดบัที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) จากการจัดอนัดบัความน่าเช่ือถือครัง้ล่าสดุโดยสถาบันการจัดอนัดบัความ
นา่เช่ือถือที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ไมเ่กิน 1 ปี ก่อนวนักู้ยืมเงิน 
 
 การกู้ยืมเงินและให้หลกัประกนัที่เก่ียวข้องกบัการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์  AIMIRT จะเป็นไปตามที่ผู้กู้ และผู้ ให้กู้ อาจ
ตกลงร่วมกนัก าหนดในสญัญากู้ยมืเงิน สว่นหลกัประกนัในการกู้ยืมเงินครัง้นีอ้าจรวมถึง (1) การจ านองทรัพย์สนิของกองทรัสต์ 
AIMIRT ทัง้ที่มีอยู่ในปัจจุบนั และทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติม ทัง้หมดหรือบางสว่น และ/หรือ การโอนสิทธิการเช่าเป็นประกนั 
(2) การโอนสิทธิอย่างมีเง่ือนไขในกรมธรรม์ประกนัภยั และสลกัหลงัให้ผู้ ให้กู้ เป็นผู้ รับผลประโยชน์และผู้ เอาประกนัภยัร่วม (3) 

                                                      
7 ข้อมลูตามงบการเงินประจ าไตรมาสที ่3 ปี 2561  
8 ข้อมลูตามงบการเงินประจ าไตรมาสที ่3 ปี 2561  
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การโอนสิทธิอย่างมีเง่ือนไขในสัญญาเช่า (4) การจดทะเบียนสิทธิการเช่า และ/หรือ สิทธิเรียกร้อง และ/หรือ กรมธรรม์
ประกนัภยั เป็นหลกัประกนัทางธุรกิจภายใต้พระราชบญัญัติหลกัประกนัทางธุรกิจ และ (5) หลกัประกนัการกู้ยืมอื่น ๆ ตามที่ผู้
กู้และผู้ให้กู้อาจตกลงร่วมกนัก าหนดเพิ่มเติมในสญัญากู้ยืมเงิน ผู้จดัการกองทรัสต์ขอสงวนสทิธิในการก าหนดหลกัเกณฑ์หรือ
เง่ือนไขใด ๆ ของการกู้ ยืมตลอดจนด าเนินการธุรกรรมใด ๆ ที่เก่ียวข้องกับการกู้ ยืมดงักล่าว โดยค านึงถึงผลประ โยชน์ของ
กองทรัสต์ AIMIRT และผู้ ถือหนว่ยเป็นส าคญั อาทิเช่น จ านวนเงิน อตัราดอกเบีย้ ระยะเวลาการกู้ยืมเงิน ระยะเวลาการช าระ
เงิน การเจรจาเข้าท า ลงนาม จดัสง่เอกสารใด ๆ เก่ียวกบัการกู้ยืมเงิน รวมถึงการแตง่ตัง้ และ/หรือ ถอดถอนผู้ รับมอบอ านาจใน
การด าเนินการดงักลา่วข้างต้นเพื่อให้การด าเนินการดงักลา่วประสบผลส าเร็จ 
 
 ทัง้นี ้สารสนเทศการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกันของกองทรัสต์กับบุคคลที่เก่ียวข้อง (บุคคลที่เก่ียวโยงกันกับทรัสตี)  
มีรายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 

 
 ผู้จดัการกองทรัสต์จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์พิจารณาอนมุตัิการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ AIMIRT และการให้
หลกัประกนัดงักลา่ว เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของกองทรัสต์ AIMIRT ในการบริหารและการด าเนินงานของกองทรัสต์ AIMIRT 
การซ่อมบ ารุงและปรับปรุงทรัพย์สินของกองทรัสต์ AIMIRT รวมทัง้เพื่อใช้ค า้ประกันการใช้สาธารณูปโภคของทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ AIMIRT โดยก าหนดจ านวนเงินกู้ยืมในวงเงินสินเช่ือหมนุเวียน (ตัว๋สญัญาใช้เงิน) จ านวนรวมไม่เกิน 50,000,000 (ห้า
สิบล้าน) บาท และวงเงินสินเช่ือค า้ประกนั (Bank Guarantee) จ านวนรวมไม่เกิน 10,000,000 (สิบล้าน) บาท รวมถึงมอบหมาย
ให้ผู้จดัการกองทรัสต์ และ/หรือ ทรัสตีเป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
 

(1) พิจารณาและก าหนดรายละเอียดหลกัเกณฑ์หรือเง่ือนไขใดๆ ในการกู้ ยืมเงิน อาทิ จ านวนเงินกู้  อัตรา
ดอกเบีย้ ระยะเวลาการกู้ยืมเงิน ระยะเวลาการช าระเงิน ค ามัน่ การด ารงสดัสว่นต่าง ๆ ของกองทรัสต์ AIMIRT ตามที่ตกลงกบั
ผู้ให้กู้  รายละเอียดหลกัประกนั ที่มติที่ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไมไ่ด้ก าหนดไว้และเท่าที่ไม่ขดัหรือแย้งกบัมติของที่ประชมุผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ และ/หรือ ตามค าสัง่หรือค าแนะน าของส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ 
หน่วยงานอื่นใดที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ด าเนินการติดตอ่กบัส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หนว่ยงานราชการ
หรือองค์กรของรัฐ หรือบคุคลใด ๆ เพื่อการดงักลา่ว 

 
(2) เจรจา จัดท า ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ แก้ไขสญัญากู้ ยืมเงิน สญัญาหลกัประกัน  หรือสญัญา หรือข้อ

ผกูพนั อื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ AIMIRT จดัสง่เอกสารใดๆ เก่ียวกบัการกู้ยืมเงิน และการให้หลกัประกนั 
และท าธุรกรรมใดๆ ที่เก่ียวข้องกบัการกู้ยมืเงินและการให้หลกัประกนัดงักลา่ว โดยค านงึถึงผลประโยชน์ของกองทรัสต์ AIMIRT 
และผู้ ถือหน่วยทรัสต์เป็นส าคญั รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรือ ถอดถอนผู้ รับมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการดงักลา่วข้างต้น 
เพื่อให้การด าเนินการดงักลา่วประสบผลส าเร็จ 

 
(3) การเข้าท าสญัญากู้ยืมเงิน สญัญาหลกัประกนั และสญัญาอื่นท่ีเก่ียวข้องกบัการกู้ยืมเงินระหว่างกองทรัสต์ 

AIMIRT กบั บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตี (ถ้ามี) 
 
(4) ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นหรือเก่ียวเนื่องกบัการดงักลา่วข้างต้นทกุประการเพื่อให้การด าเนินการดงักลา่ว

ประสบผลส าเร็จ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรือ ถอดถอนผู้ รับมอบอ านาจในการด าเนินการดงักลา่วตาม (1) และ/หรือ (2) และ/
หรือ (3) ข้างต้น เพื่อให้การด าเนินการดงักลา่วประสบผลส าเร็จ 
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ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์  
 
 ผู้จัดการกองทรัสต์พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ควรพิจารณาอนุมตัิการกู้ยืมเงินในวงเงินสินเช่ือหมุนเวียน 
(ตัว๋สญัญาใช้เงิน) จ านวนรวมไม่เกิน 50,000,000 (ห้าสิบล้าน) บาท และวงเงินสินเช่ือค า้ประกนั (Bank Guarantee) จ านวนรวม
ไม่เกิน 10,000,000 (สิบล้าน) บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกองทรัสต์ AIMIRT ในการบริหารและการด าเนินงานของ
กองทรัสต์ AIMIRT การซ่อมบ ารุงและปรับปรุงทรัพย์สินของกองทรัสต์ AIMIRT รวมทัง้เพื่อใช้ค า้ประกนัการใช้สาธารณูปโภคของ
ทรัพย์สินของกองทรัสต์ AIMIRT กับผู้ ให้กู้ ซึ่งอาจเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับทรัสตีของกองทรัสต์ AIMIRT รวมถึงอนุมัติ
มอบหมายให้บริษัทฯ และ/หรือ ทรัสตีก าหนดรายละเอียดหลกัเกณฑ์ หรือเง่ือนไขอื่น ๆ ในการกู้ยืมเงินและการให้หลกัประกนั 
และเจรจา จดัท า ลงนาม สง่มอบ และ/หรือ แก้ไขเอกสารใด ๆ เก่ียวกบัการกู้ยืมเงินและการให้หลกัประกนั และท าธุรกรรมใดๆ 
ที่เก่ียวข้อง เพื่อให้การกู้ยืมเงินและการให้หลกัประกนัดงักลา่วประสบผลส าเร็จ   
 
ความเห็นของทรัสตี   
 

ทรัสตีขอแจ้งให้ทราบวา่เร่ืองที่ขอให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ลงมติในวาระนี ้เป็นรายการที่อาจเข้าข่ายเป็นการกระท าที่เป็น
การขดัแย้งทางผลประโยชน์ของกองทรัสต์ AIMIRT กบัทรัสตี เนื่องจากผู้จดัการกองทรัสต์เห็นควรขอมติผู้ ถือหนว่ยทรัสต์อนมุตัิ
ให้ผู้จดัการกองทรัสต์มีอ านาจด าเนินการกู้ ยืมเงินจากผู้ ให้กู้ ซึ่งอาจเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกนักับทรัสตี ในการนี ้ทรัสตีเห็นว่า
รายการระหวา่งกนัระหว่างกองทรัสต์ AIMIRT กบับคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตีตามที่ผู้จดัการกองทรัสต์เสนอขออนมุตัิจากผู้
ถือหน่วยทรัสต์ตามวาระนี ้เป็นการด าเนินการตามกระบวนการปกติของการท าธุรกรรมดงักล่าวเช่นเดียวกบัลกูค้าทัว่ไปของ
บคุคลที่เก่ียวโยงกันกบัทรัสตี การท ารายการระหว่างกนัระหว่างกองทรัสต์ AIMIRT กบับคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตีมิได้เป็น
การขดัตอ่สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง   

 
ทรัสตีเห็นว่าการกู้ ยืมเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกองทรัสต์ AIMIRT ในการบริหารและการด าเนินงานของ

กองทรัสต์ AIMIRT การซ่อมบ ารุงและปรับปรุงทรัพย์สินของกองทรัสต์ AIMIRT รวมทัง้เพื่อใช้ค า้ประกนัการใช้สาธารณูปโภคของ
ทรัพย์สินของกองทรัสต์ AIMIRT สามารถกระท าได้และมิได้เป็นการขัดต่อสัญญาก่อตัง้ทรัสต์  และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
เนื่องจากมลูค่าการกู้ยืมเงินที่เสนอขอให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ลงมติในครัง้นีก้บัการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ AIMIRT ในปัจจุบนั ท า
ให้หนีส้ินของกองทรัสต์ AIMIRT จะมีจ านวนไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ AIMIRT ภายหลงัการ
กู้ยืมเงิน (ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่เก่ียวข้องที่กองทรัสต์สามารถกู้ ยืมเงินได้ไมเ่กินร้อยละ 35 ของมลูคา่ทรัพย์สินรวม หรือไม่เกิน
ร้อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม ในกรณีที่กองทรัสต์ AIMIRT มีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ 
(Investment Grade) ซึ่งเป็นอนัดบัความน่าเช่ือถือครัง้ลา่สดุที่ได้รับการจดัอนัดบัโดยสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือที่
ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ไม่เกิน 1 ปีก่อนวนักู้ยืมเงิน) และการที่กองทรัสต์อาจให้หลกัประกนัที่เก่ียวข้องกบั
การกู้ยืมเงินดงักลา่วนัน้มิได้เป็นการขดัตอ่สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 
การลงมติ 
 

การเข้าท ารายการดงักลา่วของกองทรัสต์ AIMIRT จะต้องได้รับมติอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ด้วยคะแนน
เสยีงไมน้่อยกวา่มติเสยีงข้างมากซึง่คิดเป็นจ านวนเกินกวา่กึ่งหนึง่ของหนว่ยทรัสต์ทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชมุ
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน และหากในกรณีที่กองทรัสต์ AIMIRT จะกู้ยืมเงินจากบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตี ซึ่งรายการนี ้
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อาจเข้าข่ายเป็นการกระท าที่เป็นการขดัแย้งทางผลประโยชน์ของกองทรัสต์ AIMIRT กบัทรัสตี ดงันัน้ มติที่ประชุมของผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์จะต้องไมม่ีเสยีงคดัค้านเกินกวา่ 1 ใน 4 ของจ านวนหนว่ยทรัสต์ที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด  

 
ทัง้นี  ้การนับคะแนนเสียงของผู้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดดังกล่าว  บริษัทฯ จะไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์ที่มีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษกบัทรัสตี   
 

ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มีสว่นได้เสยีที่ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้(ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มีสทิธิ
ในการเข้าประชุมวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT ครัง้ที่ 1/2561 (Record Date) วนัที่ 5 พฤศจิกายน 2561) 
เป็นไปตามใบแจ้งรายช่ือผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 

 
การกู้ยืมเงินในครัง้นีอ้าจกู้ ยืมเงินจากสถาบนัการเงินซึ่งเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับทรัสตี ผู้จัดการกองทรัสต์จึงได้

แนบสารสนเทศการท ารายการที่เก่ียวโยงกันของกองทรัสต์กบับุคคลที่เก่ียวข้อง (บุคคลที่เก่ียวโยงกันกับทรัสตี) ปรากฏตาม 
สิ่งที่ ส่งมาด้วย 4 เพื่อประกอบการพิจารณา โดยบริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในสารสนเทศการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกันของ
กองทรัสต์กบับคุคลที่เก่ียวข้อง (บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตี) แล้วด้วยความระมดัระวงั และขอรับรองวา่ข้อมลูในสารสนเทศ
การท ารายการที่เก่ียวโยงกนัของกองทรัสต์กบับคุคลที่เก่ียวข้อง (บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตี) ไมเ่ป็นเท็จ และไม่ท าให้บคุคล
อื่นส าคญัผิดในสาระส าคญั 
 

เงื่อนไขการเข้าท ารายการ   
 

 อนึ่ง มติที่ประชุมของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่อนุมตัิการเข้าท ารายการในวาระนีจ้ะต้องไม่มีเสียงคดัค้านเกินกว่า 1 ใน 4 
ของจ านวนหนว่ยทรัสต์ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด กองทรัสต์จึงจะสามารถด าเนินการกู้ยืมเงินตามที่เสนอจากบคุคลที่เก่ียวโยง
กนักบัทรัสตี ทัง้นี ้หากมติที่ประชมุของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่อนมุตัิการเข้าท ารายการในวาระนีม้ีเสยีงคดัค้านเกินกวา่ 1 ใน 4 ของ
จ านวนหน่วยทรัสต์ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด กองทรัสต์จะไม่สามารถด าเนินการกู้ยืมเงินตามที่เสนอจากบคุคลที่เก่ียวโยงกนั
กบัทรัสตี แตก่องทรัสต์จะยงัคงสามารถด าเนินการกู้ยืมเงินตามที่เสนอจากบคุคลอื่นใดที่ไมใ่ช่บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตีได้ 
 

อน่ึง (ก) การกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ AIMIRT ในวงเงินกู้ระยะยาวจ านวนรวมไม่เกิน 1,190,000,000 (หน่ึงพันหน่ึง
ร้อยเก้าสิบล้าน) บาท เพื่อใช้ในการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมโครงการ SCC โครงการ TIP 8 และ
โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี (ข) การกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ AIMIRT ในวงเงินกู้ระยะยาวจ านวนรวมไม่เกิน 
110,000,000 (หน่ึงร้อยสิบล้าน) บาท เพื่อใช้ในการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมโครงการเจดับเบิล้ยูดี แป
ซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) และ (ค) การกู้ยมืเงินของกองทรัสต์ AIMIRT ในวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน (ตั๋วสัญญาใช้เงิน) 
จ านวนรวมไม่เกิน 50,000,000 (ห้าสิบล้าน) บาท และวงเงินสินเชื่อค า้ประกัน (Bank Guarantee) จ านวนรวมไม่เกิน 
10,000,000 (สิบล้าน) บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกองทรัสต์ AIMIRT ในการบริหารและการด าเนินงานของ
กองทรัสต์ AIMIRT การซ่อมบ ารุงและปรับปรุงทรัพย์สินของกองทรัสต์  AIMIRT รวมทั ้งเพื่ อใช้ค า้ประกันการใช้
สาธารณูปโภคของทรัพย์สินของกองทรัสต์ AIMIRT จะรวมเป็นจ านวนเงินกู้ทัง้หมดประมาณไม่เกิน 1,360,000,000 
(หน่ึงพันสามร้อยหกสิบล้าน) บาท ซ่ึงเม่ือรวมกับเงนิกู้ภายใต้สัญญากู้ยืมเงินเดิมที่ มีอยู่ในปัจจุบันของกองทรัสต์ 
AIMIRT ระดับหนีส้ินของกองทรัสต์ AIMIRT จะยังคงเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งระบุไว้ว่า กองทรัสต์สามารถ
กู้ ยืมเงินได้ไม่เกินร้อยละ 35 (สามสิบห้า) ของมูลค่าทรัพย์สินรวม หรือไม่เกินร้อยละ 60 (หกสิบ) ของมูลค่า
ทรัพย์สินรวม ส าหรับกองทรัสต์ที่ มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) จาก
การจัดอันดับความน่าเชื่ อถือครั้งล่าสุดโดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ ได้รับความเห็นชอบจาก
ส านักงาน ก.ล.ต. ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันกู้ยมืเงนิ 
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วาระที่ 8  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
  

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหน่วยทรัสต์เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน โดย
ผู้จดัการกองทรัสต์จะเปิดให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ลงทะเบียนเข้าประชุมตัง้แต่เวลา 12.00 น. อนึ่ง หากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่านใดไม่
สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะแต่งตัง้บคุคลอื่นเข้าร่วมประชมุและออกเสียงแทนในการประชุม
ครัง้นี ้กรุณากรอกข้อความและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึง่ที่แนบมากบัหนงัสอืเชิญประชมุครัง้นี  ้ดงัมี
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ ส่งมาด้วย 8 และปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท ให้ถูกต้องเรียบร้อย โดยผู้ ถือหน่วยทรัสต์
สามารถมอบฉนัทะให้ นายธนะชยั สนัติชยักลู หรือ เรืออากาศโทศภุกร จนัทศาศวตั กรรมการอิสระของผู้จดัการกองทรัสต์ เข้า
ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครัง้นีก็้ได้ รายละเอียดข้อมลูของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะ
ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9   
 

ส าหรับผู้ ถือหน่วยทรัสต์และผู้ รับมอบฉนัทะที่จะเข้าร่วมประชุม จะต้องน าเอกสารหลกัฐานเพื่อแสดงตนในการเข้า
ร่วมประชมุตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ที่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์พร้อมหนงัสอืเชิญประชุมครัง้นีแ้ล้ว 
และสง่มอบให้แก่ผู้จดัการกองทรัสต์ หรือบคุคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้จดัการกองทรัสต์ก่อนเข้าร่วมประชมุ  
 

ทัง้นี ้เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
และประสงค์ที่จะแตง่ตัง้บคุคลอื่นเข้าร่วมประชมุ ผู้จดัการกองทรัสต์ใคร่ขอความร่วมมือจากทา่นผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ในการจดัสง่
หนงัสอืมอบฉนัทะลว่งหน้าตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 (พร้อมติดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท) โดยจดัสง่ถึง “ผู้จัดการกองทรัสต์
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท” เลขที ่62 
อาคารมิลเลนเนีย ทาวเวอร์ ชัน้ 16 ห้อง 1601 ซอยหลงัสวน แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 ภายในวนัที่  
28 พฤศจิกายน 2561 หรือ ณ สถานท่ีจดัประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ก่อนเร่ิมการประชมุ 
 

ทัง้นี ้เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของท่าน กรุณาศึกษาวิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะ ตาม
รายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ ส่งมาด้วย 7 ที่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์พร้อมหนงัสือเชิญประชมุครัง้นีแ้ล้ว หากท่านมีข้อ
สงสยั หรือค าถามเก่ียวกับการมอบฉันทะ สามารถสอบถามได้ที่ ฝ่ายกฎหมายและก ากับการปฏิบตัิงาน บริษัท เอไอเอ็ม รีท 
แมนเนจเม้นท์ จ ากดั โทร. 02-254-0441-2 ในวนัและเวลาท าการ  
   
 

                                                                                  ขอแสดงความนบัถือ 
                                          ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์  

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



 

  
 

หน้าท่ี 1 
 

AIM 050/2561 
 

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  

เอไอเอม็ อนิดัสเทรียล โกรท 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจ าปี 2561 
____________________________                                                                                  _____________________________________________________ 

 
   การประชมุสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ประจ าปี 2561 ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์
และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท (“AIMIRT”) จัดขึน้เมื่อวนัที่ 27 เมษายน 2561 
เวลา 9.00 น. ณ ห้องรสสคุนธ์ ชัน้ 1 โรงแรมแมนดาริน เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 บางรัก กรุงเทพมหานคร โดย
มี นายธนะชยั สนัติชยักลู ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ เป็นประธานที่ประชมุ (“ประธานฯ”) 
 
   เลขานกุารบริษัทแนะน ากรรมการและผู้บริหารของบริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากดั 
(“บริษัท”) ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ของAIMIRT ทรัสตี และผู้สอบบญัชีที่เข้าร่วมประชมุในครัง้นี ้ดงันี ้
 
กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม  
1. นายธนะชยั สนัติชยักลู  ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ  
2. นายไพสฐิ แก่นจนัทน์   กรรมการ    
3. เรืออากาศโทศภุกร จนัทศาศวตั  กรรมการอิสระ 
4. นายอมร จฬุาลกัษณานกุลู  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ 
5. นายจรัสฤทธ์ิ อรรถเวทยวรวฒุิ  กรรมการผู้จดัการ และกรรมการ  
  
ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม    
1. นางสาวญาณิชศา ชาติวฒุิกอบกลุ  ผู้อ านวยการฝ่ายการเงินและนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
2. นายพงษ์ธร สจีุรพนัธ์  ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชี 
3. นางสาวจาฏพุจัน์ อทุวนิช  ผู้อ านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ และ 
4. นางสาวองัคณา เทพประเสริฐวงัศา  ผู้อ านวยการฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏิบตัิงาน และ 

 เลขานกุารบริษัท 
 
ตัวแทนทรัสตีที่เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวพิจิตตรา  ไตรรัตนธาดา  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จ ากดั 
2. นางสาวอรอนงค์  ชยัธง  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จ ากดั 
3. นางสาวลลติา  อุ้ยนอง บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จ ากดั 

สิง่ที่สง่มาด้วย 1 
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ตัวแทนผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายสมเกียรติ  แก้วทอง   บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
    
   ในการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในครัง้นี ้บริษัทมิได้จดัให้มี Inspector เพื่อตรวจสอบการนบั
คะแนนเนื่องจากวาระการในการประชมุครัง้นี ้เป็นวาระพิจารณาเพื่อทราบทัง้หมด  
 
   ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉนัทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนมีจ านวนรวม 
65 ราย ถือหน่วยทรัสต์รวมกันทัง้สิน้จ านวน 77,496,200 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 49.9975 ของจ านวนหน่วยที่
จ าหนา่ยได้ทัง้หมดของกองทรัสต์ ซึง่ครบองค์ประชมุ  
 
เร่ิมประชุม เวลา 9.00 น. 
 
   ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชุมและเปิดประชุมสามัญผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ประจ าปี 2561 และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1       รับทราบผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ประจ าปี 2560 
 
   เลขานกุารบริษัทแจ้งวา่มีผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉนัทะให้ผู้อื่นมา
ประชุมแทนมีจ านวนรวม 71 ราย ถือหน่วยทรัสต์รวมกันทัง้สิน้จ านวน 86,154,600 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 
55.5836 ของจ านวนหนว่ยที่จ าหนา่ยได้ทัง้หมดของกองทรัสต์ 
 
   ประธานฯ เสนอท่ีประชมุรับทราบผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ประจ าปี 2560 ซึง่บริษัทได้
รายงานผลการด าเนินงานและข้อมูลส าคญัของ AIMIRT ที่เกิดขึน้ ตัง้แต่วนัที่ 22 ธันวาคม 2560 (วนัที่จัดตัง้
กองทรัสต์) จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่ได้ปรากฎในรายงานประจ าปี 2560 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์พร้อมหนงัสือเชิญประชมุแล้ว  โดยมอบหมายให้กรรมการผู้จดัการเสนอรายละเอียดข้อมลูที่ส าคญั
ของกองทรัสต์  ผลการด าเนินงาน และฐานะการเงิน สรุปได้ดงันี ้
 
   AIMIRT ได้ถกูจดัตัง้ขึน้ในวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2560 และได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยเมื่อวนัที่ 9 มกราคม 2561 โดยมีบริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากัด ท าหน้าที่เป็นผู้จัดการ
กองทรัสต์ และบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จ ากดั ท าหน้าที่เป็นทรัสตี  โดยเข้าลงทนุครัง้แรกใน
อสงัหาริมทรัพย์ประเภทห้องเย็นและคลงัสินค้า ซึ่งเป็นการลงทุนในกรรมสิทธ์ิท่ีดิน อาคารคลงัห้องเย็น และ
อาคารคลงัสินค้า ของโครงการแปซิฟิค ห้องเย็น ในพืน้ที่มหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร  โครงการเจดับเบิล้ยูดี             
แปซิฟิค และ โครงการดาต้าเซฟ บนถนนสวุินทวงศ์ จังหวดัฉะเชิงเทรา ของกลุ่ม บริษัท เจดบัเบิล้ยูดี อินโฟ                 
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โลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) (“กลุ่ม JWD”)   โดยกลุ่ม JWD ได้เช่าทรัพย์สินเหล่านีจ้าก AIMIRT กลบัไปเพื่อ
ประกอบธุรกิจให้บริการห้องเย็นและโลจิสติกส์  นอกจากนี ้AIMIRT ได้ลงทุนในกรรมสิทธ์ิท่ีดินและอาคาร
คลงัสินค้า โครงการทิพย์ 7 ของบริษัท ทิพย์โฮลดิง้ จ ากดั (“TIP”) ในอ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ  โดย         
ผู้ เช่าคลังสินค้าในโครงการทิพย์ 7 ประกอบด้วยบริษัทชัน้น าทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  มูลค่า
อสงัหาริมทรัพย์รวมทัง้สิน้ 2,140 ล้านบาท  พืน้ท่ีให้เช่ารวม 58,559 ตารางเมตร  ณ สิน้ปี 2560 AIMIRT มีอตัรา
การเช่าร้อยละ 100  โดยมีรายละเอียดการลงทนุดงันี ้

1. รายละเอียดทรัพย์สนิท่ีลงทนุ  
   ทรัพย์สินที่ AIMIRT เข้าลงทนุตัง้อยู่ในบริเวณที่เป็นศนูย์กลางการคมนาคมขนสง่ และ
อตุสาหกรรมอาหาร รวมถึงเป็นจุดยทุธศาสตร์ในอตุสาหกรรมการผลิตของประเทศ  อีกทัง้อยู่ใกล้กบัสนามบิน
และท่าเรือที่ส าคญั โดยมีสดัส่วนการลงทุนในห้องเย็นและคลงัสินค้าของโครงการ JWD ประมาณร้อยละ 47 
และร้อยละ 16  ของพืน้ท่ีให้เช่ารวมตามล าดบั   และคลงัสนิค้าของโครงการทิพย์ 7 คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อย
ละ 37 ของพืน้ท่ีให้เช่ารวม  

2. ผู้ เช่าทรัพย์สนิ  
   ผู้ เช่าทรัพย์สินของ AIMIRT ได้แก่ บริษัทในกลุม่ JWD  ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการด้าน
ห้องเย็นและโลจิสติกส์ โดย  JWD เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ เช่า
คลงัสนิค้าในพืน้ท่ีโครงการทิพย์ 7 ซึง่เป็นบริษัทชัน้น าสญัชาติไทยและญ่ีปุ่ นโดยเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจต่างๆ 
อาทิ ชิน้สว่นอากาศยาน ระบบปรับอากาศ อปุกรณ์ส านกังาน และ ผู้ให้บริการห้องเย็นและโลจิสติกส์ เป็นต้น 

3. อายเุฉลีย่ของสญัญาเช่า  
   ทรัพย์สินที่ AIMIRT เข้าลงทนุครัง้แรกประมาณร้อยละ 92  มีสญัญาเช่าที่มีอายสุญัญา
เฉลีย่ตัง้แต ่3 ปีขึน้ไป ทัง้นี ้ทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุครัง้แรกกวา่ร้อยละ 80 จะครบก าหนดหลงัจากปี 2566  
 
   ส าหรับผลการด าเนินงานของ AIMIRT ส าหรับรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที่ 22 ธันวาคม 2560 
(วนัจดัตัง้กองทรัสต์) ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2560  ซึ่งมีการด าเนินงานรวมจ านวน 10 วนั  AIMIRT มีรายได้จาก
การลงทนุสทุธิทัง้สิน้ 1.27 ล้านบาท สินทรัพย์รวมเป็นจ านวนทัง้สิน้ 2,294 ล้านบาท โดยหลกัเป็นเงินลงทนุใน
อสงัหาริมทรัพย์ จ านวน 2,140 ล้านบาท  นอกจากนี ้AIMIRT มีสินทรัพย์สทุธิทัง้สิน้ 1,551 ล้านบาท และมีเงิน
กู้ยืมระยะยาวจ านวน 590 ล้านบาท  โดยมีอตัราสว่นหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ต่อสินทรัพย์รวมประมาณร้อยละ 
26 
 
   ที่ประชุมไมม่ีค าถามหรือแสดงความคิดเห็นอื่นใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผล
การด าเนินงานของกองทรัสต์ประจ าปี 2560 ตัง้แต่วนัที่ 22 ธันวาคม 2560 (วันจัดตัง้กองทรัสต์) ถึงวันที่ 31 
ธนัวาคม 2560  
 
มติที่ประชุม  ที่ประชมุรับทราบผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ประจ าปี 2560 ตามทีเ่สนอ 
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วาระที่ 2        รับทราบงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลา ตัง้แต่วันที่  22 ธันวาคม 2560 (วันจัดตัง้

กองทรัสต์) ถงึวันที่ 31 ธันวาคม 2560  
 

 เลขานกุารบริษัทแจ้งวา่มีผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉนัทะให้ผู้อื่นมา
ประชุมแทนมีจ านวนรวม 69 ราย ถือหน่วยทรัสต์รวมกันทัง้สิน้จ านวน 86,146,600 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 
55.5785 ของจ านวนหนว่ยที่จ าหนา่ยได้ทัง้หมดของกองทรัสต์  

  
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลา ตัง้แต่วนัที่ 22 

ธนัวาคม 2560 (วนัจดัตัง้กองทรัสต์) ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจ าปี ซึง่ได้ผา่นการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว และบริษัทได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์พิจารณาพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชุมแล้ว 
โดยมอบหมายให้กรรมการผู้จดัการน าเสนอรายละเอียดงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาตัง้แตว่นัท่ี 22 ธนัวาคม 
2560 (วนัจดัตัง้กองทรัสต์) ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  สรุปได้ดงันี ้

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 AIMIRT มีสนิทรัพย์รวมเป็นจ านวนทัง้สิน้ 2,294 ล้านบาท โดยเป็น

เงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ จ านวน 2,140 ล้านบาท หนีส้นิรวมเป็นจ ำนวน 742 ล้ำนบำท และสนิทรัพย์สทุธิ
ทัง้สิน้ 1,551 ล้ำนบำท  โดยเป็นทนุท่ีได้รับจำกผู้ ถือหนว่ยทรัสต์จ ำนวน 1,550 ล้ำนบำท  

  
ส ำหรับรอบระยะเวลำตัง้แตว่นัที่ 22 ธนัวำคม 2560 (วนัจดัตัง้กองทรัสต์) ถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

2560 ซึ่งมีกำรด ำเนินงำนรวมจ ำนวน 10 วนั  AIMIRT มีรำยได้จำกกำรลงทนุสทุธิทัง้สิน้ 1.27 ล้ำนบำท โดยมำ
จำกรำยได้รวม 2.88 ล้ำนบำท และ คำ่ใช้จ่ำยรวม 1.61 ล้ำนบำท 
    
   ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ได้สอบถาม และกรรมการผู้จดัการชีแ้จงดงันี ้ 

นายสรุเชษฐ์ วินิยกูลเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ จ านวน 10,000 หน่วย  สอบถามว่าบริษัทจะใช้
แหลง่เงินทนุใดในการช าระเงินกู้ ระยะยาวจ านวน 590 ล้านบาทในปี 2565 ซึ่งปัจจุบนั AIMIRT ได้ช าระเฉพาะ
ดอกเบีย้เทา่นัน้ 

 
กรรมการผู้จดัการชีแ้จงแหลง่เงินทนุที่สามารถน ามาใช้ในการช าระหนีอ้าจมาจาก 1)  การกู้

เงินจากสถาบนัการเงิน  2) การออกและเสนอขายหุ้นกู้  ซึ่งบริษัทมีแผนที่จะจดัให้มีการประเมินความเช่ือถือเพื่อ
ออกหุ้นกู้  (Credit Rating) เนื่องจากต้นทนุทางการเงินต ่ากว่าเมื่อเปรียบเทียบกบัการกู้ เงินจากสถาบนัการเงิน 
และ 3) กระแสเงินสดจากการด าเนินงานของกองทรัสต์    
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  ที่ประชุมไม่มีค าถามหรือแสดงความคิดเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชมุรับทราบ
งบการเงินส าหรับรอบระยะเวลา ตัง้แตว่นัท่ี 22 ธนัวาคม 2560 (วนัจดัตัง้กองทรัสต์) ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  
 
มติที่ประชุม ที่ประชมุรับทราบงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลา ตัง้แตว่นัท่ี 22 ธนัวาคม 2560 (วนัจดัตัง้

กองทรัสต์) ถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ตามที่เสนอ 
 
วาระที่ 3 รับทราบการงดจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานตัง้แต่วนัที่ 22 ธันวาคม 2560 

(วนัจัดตัง้กองทรัสต์) ถงึวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 
 
   เลขานกุารบริษัทแจ้งวา่มีผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉนัทะให้ผู้อื่นมา
ประชุมแทนมีจ านวนรวม 69 ราย ถือหน่วยทรัสต์รวมกันทัง้สิน้จ านวน 86,146,600 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 
55.5785  ของจ านวนหนว่ยที่จ าหนา่ยได้ทัง้หมดของกองทรัสต์  
 
   ประธานฯ เสนอให้ที่ประชมุพิจารณารับทราบการงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน
ตัง้แต่วันที่ 22 ธันวาคม 2560 (วันจัดตัง้กองทรัสต์) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมอบหมายให้ประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหารน าเสนอรายละเอียดการงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานตัง้แต่วนัที่ 22 ธันวาคม 
2560 (วนัจดัตัง้กองทรัสต์) ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ดงันี ้
 
   ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีในปีแรกของกองทรัสต์ตัง้แต่วนัที่ 22 ธันวาคม 2560 (วนัจดัตัง้
กองทรัสต์) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีการด าเนินงานรวมเพียง 10 วัน บริษัทจึงขอสงวนสิทธิที่จะไม่จ่าย
ประโยชน์ตอบแทนในรอบระยะเวลาดงักลา่ว และให้สะสมยอดเพื่อน าไปจ่ายรวมกบัผลประโยชน์ตอบแทนใน
ไตรมาสถดัไป เนื่องจากคา่ใช้จ่ายในการจ่ายเงินปันผลสงูและไม่คุ้มคา่ในการจ่ายเงินปันผล  ทัง้นี ้ตามนโยบาย
การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน  ผู้จดัการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 90 ของก าไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบญัชีในแตล่ะไตรมาส  โดยจะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่เกิน 4 ครัง้ต่อรอบปีบญัชี ทัง้นี ้ผู้จดัการกองทรัสต์อาจจ่ายประโยชน์ตอบแทนเกิน 4 ครัง้ต่อ
รอบบญัชีในกรณีที่กองทรัสต์มีการเพิ่มทนุ เพื่อเป็นประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิม 
 
  ที่ประชมุไมม่ีค าถามหรือแสดงความคิดเห็นอื่นใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชมุรับทราบการ
งดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานตัง้แต่วันที่ 22 ธันวาคม 2560 (วันจัดตัง้กองทรัสต์) ถึงวันที่ 31 
ธนัวาคม 2560  
 
มติที่ประชุม ที่ประชมุรับทราบการงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานตัง้แตว่นัท่ี 22 ธนัวาคม 

2560 (วนัจดัตัง้กองทรัสต์) ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 ตามที่เสนอ 
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วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบัญชีส าหรับ
ปี 2561 

 
   เลขานกุารบริษัทแจ้งวา่มีผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉนัทะให้ผู้อื่นมา
ประชุมแทนมีจ านวนรวม 69 ราย ถือหน่วยทรัสต์รวมกันทัง้สิน้จ านวน 86,146,600 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 
55.5785  ของจ านวนหนว่ยที่จ าหนา่ยได้ทัง้หมดของกองทรัสต์  
 
   ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงิน
ค่าสอบบญัชีส าหรับปี 2561  โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารน าเสนอรายละเอียดการแต่งตัง้ผู้สอบ
บญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีส าหรับปี 2561 ดงันี ้
 
  ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั มีคณุสมบตัิและประสบการณ์เหมาะสม  เป็น
ที่ยอมรับ  อีกทัง้มีมาตรฐานการท างานที่ดี   และเป็นผู้ สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  นอกจากนี ้บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั มีประสบการณ์
ในการตรวจสอบกองทรัสต์สงูสดุ และค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีมีความเหมาะสมกบัขอบเขตการสอบบญัชี  จึง
เสนอท่ีประชมุพิจารณารับทราบดงันี ้

1. รับทราบการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของ
กองทรัสต์ ในปี 2561 โดยมีรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้ 

-  นางสาวรัตนา จาละ เลขทะเบียน 3734  หรือ 
-  นางนงลกัษณ์ พุม่น้อย เลขทะเบียน 4172  หรือ 
-  นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง เลขทะเบียน 5315  

      โดยผู้สอบบญัชีและบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด  ไม่มีความสมัพนัธ์หรือส่วนได้เสีย
หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัผู้จดัการกองทรัสต์ หรือ ทรัสตี หรือผู้ที่เก่ียวข้อง
กบัผู้จดัการกองทรัสต์ หรือ ทรัสตี  

2. รับทราบการก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีส าหรับปี 2561 เป็นจ านวนเงิน 1,200,000 
บาท  
  ที่ประชมุไมม่ีค าถามหรือแสดงความคิดเห็นอื่นใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชมุรับทราบการ
แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีส าหรับปี 2561  
 
มติที่ประชุม  ที่ประชมุรับทราบการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีส าหรับปี 2561 

ตามทีเ่สนอ 
 
   ภายหลงัการน าเสนอวาระพิจารณาครบทกุวาระ  ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ได้สอบถาม/แสดงความ
คิดเห็น และประธานฯ และผู้บริหารได้ร่วมกนัชีแ้จงดงันี ้ 
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1. นางสาวพวงรัตน์  จนัทรานกุูล เป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ จ านวน 300,000 หน่วย  สอบถาม
ค าถาม และกรรมการผู้จดัการชีแ้จงดงันี ้

• ผลการด าเนินงานของ AIMIRT เป็นไปตามที่คาดการณ์หรือไม่?  บริษัทคาดการณ์
วา่ไตรมาส 1 ผลการด าเนินงานจะเป็นอยา่งไร?   

 ผลการด าเนินงานในไตรมาส 1 เป็นไปตามประมาณการตามที่ได้เปิดเผยไว้ใน
หนงัสอืชีช้วนเสนอขายหนว่ยทรัสต์  และมีเพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผล โดยบริษัทจะน าผลประโยชน์ตอบแทน 10 
วนัของผลการด าเนินงานในปี 2560 ไปจ่ายรวมกบัผลประโยชน์ตอบแทนของไตรมาสที่ 1 ของปี 2561 

• บริษัทมีแผนจะใช้ช่องทางใดในการช าระเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินจ านวน 590 
ล้านบาท? 

 บริษัท คาดว่าอาจออกหุ้นกู้ เพื่อช าระเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินเนื่องจากมีต้นทนุ
ทางการเงินที่ต ่ากว่าเมื่อเปรียบเทียบแหลง่เงินทนุประเภทอื่น  อย่างไรก็ตามบริษัทจะต้องพิจารณาช่วงเวลาใน
การด าเนินการเพื่อให้ AIMIRT มีขนาดของสนิทรัพย์ที่ใหญ่ขึน้ และต้องท า Credit Rating ด้วย 

2. นายธนา เชนะกุล ผู้ รับมอบฉันทะของ  CIMB-PRINCIPAL PROPERTY INCOME 
FUND แ ล ะ  CIMB-PRINCIPAL PROPERTY INCOME RETIREMENT MUTUAL FUND ซึ่ ง เ ป็ น ผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์รวม จ านวน 7,052,000 หน่วย  สอบถามว่าสภาวะการแข่งขนัของตลาดห้องเย็นเป็นอย่างไรบ้าง?  
อุปทาน (Supply) และอุปสงค์ (demand) ของห้องเย็นเป็นอย่างไร? และบริษัทมีแผนจะซือ้ทรัพย์สินเพิ่มจาก
ผู้ขายรายเดิม (Sponsor) หรือไม?่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารชีแ้จงดงันี ้ 
    ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชีแ้จงว่าบริษัทมีระบบการดแูลทรัพย์สินที่ให้เช่าอย่างใกล้ชิด 
และหากพิจารณาถึงกิจกรรมของผู้ เช่าทรัพย์ที่มหาชยั และสวุินทวงศ์ มีการใช้ห้องเย็นอยา่งเต็มพืน้ที่ สะท้อนให้
เห็นถึงความต้องการในห้องเย็นสงู  ทัง้นี ้มีความเป็นไปได้ที่บริษัทอาจตดัสินใจลงทนุซือ้ห้องเย็นเพิ่มจากผู้ขาย
รายเดิมในระยะเวลาที่เหมาะสม 

3. นายมนตรี เจริญสุวรรณ เป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ จ านวน 30,000 หน่วย  สอบถามถึง
ภาพรวมของอตุสาหกรรมห้องเย็น  และ บริษัทมีความมัน่ใจที่จะบริหารให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ได้รับผลตอบแทนที่ดี
หรือไม่ เมื่อเปรียบเทียบกับกองทุนอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์ ที่บริหารโดยบริษัท
หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอ็มเอฟซี จ ากดั (มหาชน)? และจะเร่ิมจ่ายเงินปันผลของไตรมาส 1 ปี 2561 เมื่อใด?  

กรรมการผู้ จัดการชีแ้จงว่า ภาพรวมของอุตสาหกรรมห้องเย็นจัดเป็นธุรกิจในหมวด 
logistic ซึ่งยงัมีอตัราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง  ทัง้นี ้หากพิจารณาถึงธุรกิจห้องเย็นควรพิจารณาอุตสาหกรรม
อาหาร และอตุสาหกรรมการเกษตรซึง่เป็นอตุสาหกรรมต่อเนื่องจากธุรกิจห้องเย็น  ปัจจุบนัอตุสาหกรรมอาหาร
และภาคการเกษตรมีการเติบโตอยา่งตอ่เนื่องทัง้ภายในประเทศและภาคสง่ออก  ทัง้นี ้ผู้ เช่าหลกัซึง่เป็นบริษัทใน
กลุ่ม JWD มีผลประกอบการของกลุ่ม JWD ในระดบัที่ดีและมีความสามารถในการแข่งขนัสงูในธุรกิจห้องเย็น 
นอกจากนี ้ระดบัคา่เช่าอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมและท าให้ JWD และบริษัทในกลุม่ JWD ยงัคงมีผลการด าเนินงาน
ที่ด ีและ JWD ยงัเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์   
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ส าหรับการจ่ายเงินปันผล  หากบริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน
ของไตรมาสที่ 1 ปี 2561  คณะกรรมการบริษัทจะประชุมเพื่อพิจารณาจ่ายเงินปันผลภายใน 45 วนั นบัจากวนั
สิน้สดุงบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 และจะจ่ายเงินปันผลภายใน 1 เดือนนบัวนัท่ีประชมุคณะกรรมการ 

4. นายสรุเชษฐ์ วินิยกูลเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ จ านวน 10,000 หน่วย  สอบถามว่า บริษัทมี
ความเสีย่งที่จะท าให้ทรัพย์สนิของบริษัทเสยีหายจนไมส่ามารถใช้ประโยชน์ได้หรือไม่? 

กรรมการผู้ จัดการชีแ้จงว่า บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดกับทรัพย์สินของ
กองทรัสต์จนท าให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้  บริษัทจึงได้จดัให้มีการประกนัภยัให้ครอบคลมุความเสี่ยงที่อาจ
เกิดกบัทรัพย์สนิของกองทรัสต์ทกุประเภท ได้แก่ 1) ประกนัภยัทรัพย์สนิประเภท All Risk Insurance ซึง่เป็นการ
ประกนัภยัโครงสร้างและทรัพย์สนิ  2) ประกนัภยัส าหรับบคุคลภายนอก (Public Liabilities Insurance) ส าหรับ
ชดเชยความเสียหายที่เกิดจากทรัพย์สินของกองทรัสต์ต่อบุคคลภายนอก และ 3) ประกันภัยในกรณีธุรกิจ
หยดุชะงกั (Business Interruption) เพื่อชดเชยรายได้ในกรณีที่ทรัพย์สินเสียหายและไม่สามารถสร้างรายได้ให้
กองทรัสต์ได้   นอกจากนี ้ผู้ เช่าซึ่งประกอบด้วยบริษัทข้ามชาติ และ JWD ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ มีระบบดแูลความปลอดภยั และการประกนัภยัอยา่งครบถ้วนและเป็นไปตามกฎระเบียบที่ก าหนด 

5. นางสาวพวงรัตน์  จนัทรานกุูล เป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ จ านวน 300,000 หน่วย  สอบถาม
ถึงสาเหตทุี่ราคาหนว่ยทรัสต์ที่ซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ไมเ่ปลีย่นแปลง 

กรรมการผู้จดัการชีแ้จงว่า ราคาหน่วยทรัสต์ที่ซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ เป็นไปตาม
กลไกตลาด ส าหรับการลงทุนในกองทรัสต์มีลกัษณะคล้ายคลึงกบัการออมเงิน  จึงอยากให้พิจารณาถึงความ
สม ่าเสมอของการจ่ายผลตอบแทน ทัง้นี ้หากพิจารณาคุณภาพทรัพย์สิน อาทิ ด้านการลงทุนในกรรมสิทธ์ิใน
ทรัพย์สนิ จะพบวา่อตัราผลตอบแทนของ AIMIRT ไมด้่อยกวา่ผลตอบแทนของกองทรัสต์กองอื่น 

  
ประธานฯ กลา่วเสริมเพื่อให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มัน่ใจวา่ บริษัทเป็นผู้จดัการกองทรัสต์อิสระราย

แรกและบริหารงานแบบมืออาชีพ ส าหรับการบริหารเงินกู้ยืมระยะยาว กรรมการอิสระได้สอบถามและพิจารณา
แล้วว่าการบริหารแหลง่เงินทนุต้องประกอบด้วยสว่นของหนีส้ินและสว่นของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ซึ่งจะต้องมีความ
เหมาะสมเพื่อให้กองทรัสต์สามารถสร้างผลตอบแทนที่น่าพอใจให้กับผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และมีกระแสเงินสด
เพียงพอในการช าระหนี ้ส าหรับอตัราสว่นหนีส้นิรวมที่ระดบัประมาณร้อยละ 26 นบัวา่ยงัอยูใ่นระดบัท่ีต ่า 

 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้ความมัน่ใจวา่บริษัทได้ปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ที่หน่วยงานควบคมุ

ก ากับอย่างเคร่งครัด และมีความมุ่งมัน่ที่จะบริหารงานเพื่อให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ได้รับผลตอบแทนในระดบัที่
เหมาะสมตอ่การลงทนุ 
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ไมม่ีผู้ เสนอเร่ืองอื่นใดตอ่ที่ประชมุเพื่อพิจารณา ประธานฯ จงึกลา่วปิดประชมุเมื่อเวลา 9.55 น. 

 
 
 
      ลงช่ือ   _____________________________ประธานกรรมการ 

     (นายธนะชยั สนัติชยักลู) 
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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 
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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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สรุปรายงานการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิของบริษัทประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

รายงานการประเมนิมลูคาทรัพยสนิ 

สิทธิการเชาท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสราง 

ต้ังอยูเลขท่ี 222 ภายในโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกระดี  

ถนนติวานนท (ทล.306) 

ตําบลบางกระดี อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวดัปทุมธาน ี

 

เสนอตอ 

บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเมนท จํากัด 

เอกสารอางองิเลขที ่: 61-1-2199-GL-1 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

จัดทําโดย : 

SIMS PROPERTY CONSULTANTS CO., LTD. 

บริษัท ซิมส พร็อพเพอรตี้ คอนซัลแทนท จํากัด 

2521/35-36 โครงการ BIZ TOWN LADPRAO ถนนลาดพราว  

แขวงคลองเจาคุณสิงห เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 

Tel.: +66 (2) 530-4333 Fax.: +66 (2) 530-4050-3 



 

 

 

 

 
 

 

 

 เอกสารอางอิงเลขท่ี 61-1-2199-GL-1 

วันท่ี 12 ตุลาคม 2561 

บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเมนท จํากัด 

เลขท่ี 62 อาคารมิลเลนเนีย ทาวเวอร ชั้น 16 หอง 1601  

ซอยหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

เรียน กรรมการผูจัดการ 

บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเมนท จํากัด 

ตามท่ีบริษัท ซิมส พร็อพเพอรต้ี คอนซัลแทนท จํากัด ไดรับมอบหมายจากทานใหเสนอความคิดเห็นซึ่งเปนมูลคาตลาดของ

ทรัพยสินประเภทสิทธิการเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง ประกอบดวยสิทธิการเชาที่ดิน จํานวน 1 แปลง (1 โฉนด) เน้ือที่ดิน 

15-0-61.0 ไร หรือเทากับ 6,061.0 ตารางวา พรอมสิ่งปลูกสราง จํานวน 1 รายการ และสิ่งปลูกสรางอ่ืนๆ จํานวน 7 รายการ 

(ระยะเวลา 30 ป นับตั้งแตวันที่ประเมินมูลคา) ตั้งอยูเลขท่ี 222 ภายในโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกระดี ถนนติวานนท 

(ทล.306) ตําบลบางกระดี อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยรายงานฉบับนี้ไดถูกจัดทําขึ้นโดยเฉพาะสําหรับ 

ลูกคา/ผูวาจาง เพ่ือวัตถุประสงค และขอสมมติฐานในการประเมินมูลคาตามท่ีระบุไวในรายงานฉบับนี้เทานั้น 

บริษัทฯ ไดดําเนินการตรวจสอบสภาพทรัพยสินดังกลาว เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 และไดศึกษาคนควาขอมูลตางๆ ท่ี

เกี่ยวของกับการประเมินฯ ทรัพยสินนี้ตามข้ันตอนแลว บริษัทฯ มีความเห็นวาทรัพยสินท่ีประเมินมูลคาควรมีมูลคา ดังนี ้

 มูลคาทรัพยสิน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561

(ภายใตระยะเวลาเชา 30 ป) 

: 292,800,000 บาท (สองรอยเกาสิบสองลานแปดแสนบาทถวน)

บริษัท ซิมส พร็อพเพอรต้ี คอนซัลแทนท จํากัด และขาพเจาผูมีอํานาจลงนามกระทําการแทนบริษัทฯ ขอรับรองไมมี

ผลประโยชนใด ๆ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมเกี่ยวของกับทรัพยสินท่ีไดประเมินมูลคา และไดปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผู

ประเมินคาทรัพยสินดวยความระมัดระวัง และรักษาจรรยาบรรณในวิชาชีพอยางสูงสุด 

ขอแสดงความนับถือ 

บริษัท ซิมส พร็อพเพอรต้ี คอนซัลแทนท จํากัด 

 

นายวรศักดิ์ โชติแฉลมสกุลชัย 

กรรมการผูจัดการ

บริษัท ซิมส์ พร็อพเพอร์ตี ้คอนซัลแทนท์ จํากัด  
SIMS PROPERTY CONSULTANTS CO., LTD. 

2521/35-36 โครงการ BIZ TOWN LADPRAO  

ถนนลาดพราว แขวงคลองเจาคุณสิงห เขตวังทองหลาง 

กรุงเทพมหานคร 

Tel.. : +66 (0) 2530-4333  

Fax..: +66 (0) 2530-4050-3  

Tel.. : +66 (2) 530-4333  

Fax.. : +66(2) 530-4050-3  

Juthamas
พี่ศักดิ์



รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน 

ทรัพยสิน             : สิทธิการเชาท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง 

ต้ังอยูเลขท่ี 222 ภายในโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกระดี 

ถนนติวานนท (ทล.306) ตําบลบางกระดี อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 

เอกสารอางอิงเลขท่ี   :  61-1-2199-GL-1 

 

หนาท่ี i 

 

 
 

 

สรุปสาระสาํคญั และมูลคาของทรัพยสนิ 

ชื่อลูกคา  : บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเมนท จํากัด 

วัตถุประสงคในการประเมินฯ : ใชเพ่ือวัตถุประสงคสาธารณะ 

ประเภททรัพยสิน  : สิทธิการเชาท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง  

ท่ีต้ังทรัพยสิน : ต้ังอยูเลขท่ี 222 ภายในโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกระดี  

ถนนติวานนท (ทล.306) ตําบลบางกระดี อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 

คาพิกัด GPS : Lat 13.982262 Lon 100.552680 

รายละเอียดทรัพยสิน : สิทธิการเชาท่ีดิน จํานวน 1 แปลง (1 โฉนด) เนื้อท่ีดิน 15-0-61.0 ไร หรือเทากับ 

6,061.0 ตารางวา พรอมสิ่งปลูกสรางจํานวน 1 รายการ ไดแก 

1. อาคารคลังสินคา และสํานักงาน 2 ชั้นพรอมชั้นลอย  

สิ่งปลูกสรางอ่ืนๆ จํานวน 7 รายกร ไดแก 
- อาคารหองน้ําชั้นเดียว 

- ปอมยาม 1 

- ปอมยาม 2 

- สวนโลงหลังคาคลุมจอดรถ 

- บอน้ําคอนกรีต 

- ลานคอนกรีต 

- รัวคอนกรีต 

หมายเหตุ : ณ วันท่ีทําการประเมินอาคารท่ีทําการประเมิน มีพ้ืนท่ีสุทธิ 14,600.00 ตารางเมตร 

โดยปจจุบันมีสัญญาเชาพ้ืนท่ีกับบริษัท โตชิบา (ประเทศไทย) จํากัด ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 

2561 ถึง 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราคาเชา 170 บาท/ตารางเมตร/เดือน 

สาธารณูปโภค : ประกอบดวย ระบบไฟฟา ประปา โทรศัพท และทอระบายน้ํา 

ลักษณะการถือครอง : กรรมสิทธ์ิถือครองโดยสมบูรณ 

ผูถือกรรมสิทธ์ิ : บริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จํากัด 

ภาระผูกพัน : ไมติดจํานองกับสถาบันการเงินใด 



รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน 

ทรัพยสิน             : สิทธิการเชาท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง 

ต้ังอยูเลขท่ี 222 ภายในโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกระดี 

ถนนติวานนท (ทล.306) ตําบลบางกระดี อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 

เอกสารอางอิงเลขท่ี   :  61-1-2199-GL-1 

 

หนาท่ี ii 

 

 
 

 

 
การเวนคืนท่ีดิน : ณ วันท่ีทําการประเมิน ทรัพยสินฯ ไมอยูในแนวเวนคืนเพ่ือกิจการใดๆ 

ขอจํากัดดานการใชประโยชน 

ในท่ีดิน และอาคาร 

: ทรัพยสินท่ีประเมินมูลคา ต้ังอยูในเขตพื้นท่ีบังคับการใชประโยชนในท่ีดินตามผังเมืองรวม

จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2546 ระบุวาพ้ืนท่ีมวง ประเภทอุตสาหกรรม และคลังสินคา 

(ปจจุบันอยูระหวางปรับปรุง)  

สมมติฐานเพ่ิมเติม  ในการประเมินพิจารณาครั้งนี้ ทางบริษัทฯ ไดต้ังขอสมมติฐานวา ทรัพยสินมีสัญญาเชา

ท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง และในการประเมินมูลคาคร้ังนี้ เปนการกําหนดมูลคากองทรัสต 

เ พ่ือลงทุนในอสังหาริมทรัพย (REIT) ซึ่งระยะป ท่ี 1-3 บริษัท สวนอุตสาหกรรม

บางกะดี จํากัด ผูขายทรัพยสินเขากองทุนทรัสตไดทดแทนสวนตางรายได คาเชา และ

คาบริการตลอดระยะเวลา 3 ปแรก 

วันท่ีทําการประเมินมูลคา : 1 ตุลาคม 2561  

วิธีการประเมินมูลคา : บริษัทฯ เลือกใชวิธีรายไดวิเคราะหคิดลดกระแสเงินสด เปนเกณฑในการประเมินมูลคา

ทรัพยสิน และเลือกใชวิธีตนทุนทดแทน เปนเกณฑในการตรวจสอบมูลคาทรัพยสิน 

มูลคาทรัพยสิน  

ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 

(ภายใตระยะเวลาเชา 30 ป)

: 292,800,000 บาท (สองรอยเกาสิบสองลานแปดแสนบาทถวน) 

หมายเหตุ: บทสรุปดังกลาวขางตนใชประกอบกับรายละเอียดและเงื่อนไขตาง ๆ ท่ีไดแสดงไวในเอกสารรายงานการประเมินฉบับสมบูรณ 

บริษัท ซิมส พร็อพเพอรตี้ คอนซัลแทนท จํากัด 



 

 
 

รายงานการประเมนิมลูคาทรัพยสนิ 

ท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสราง 

ต้ังอยูเลขท่ี 333/96-99 ภายในโครงการ TIP 8  

ถนนเลียบคลองสงน้ําสุวรรณภูมิ 

ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

เสนอตอ 

บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเมนท จํากัด 

เอกสารอางองิเลขที ่: 61-1-2409-GL-1 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทําโดย : 

SIMS PROPERTY CONSULTANTS CO., LTD. 

บริษัท ซิมส พร็อพเพอรตี้ คอนซัลแทนท จํากัด 

2521/35-36 โครงการ BIZ TOWN LADPRAO ถนนลาดพราว  

แขวงคลองเจาคุณสิงห เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 

Tel.: +66 (2) 530-4333 Fax.: +66 (2) 530-4050-3 



 

 

 

 

 

 

 

เอกสารอางอิงเลขท่ี 61-1-2409-GL-1 

วันท่ี 12 ตุลาคม 2561 

บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเมนท จํากัด 

เลขท่ี 62 อาคารมิลเลนเนีย ทาวเวอร ชั้น 16 หอง 1601  

ซอยหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

เรียน กรรมการผูจัดการ 

บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเมนท จํากัด 

ตามท่ีบริษัท ซิมส พร็อพเพอรต้ี คอนซัลแทนท จํากัด ไดรับมอบหมายจากทานใหเสนอความคิดเห็นซึ่งเปนมูลคาตลาดของ

ทรัพยสินประเภทท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง ประกอบดวยที่ดิน จํานวน 1 แปลง (5 โฉนดติดตอกัน) เน้ือที่ดินรวม 35-3-21.1 ไร 

หรือเทากับ 14,321.1 ตารางวา พรอมสิ่งปลูกสราง จํานวน 4 รายการ และสิ่งปลูกสรางอ่ืนๆ จํานวน 3 รายการ  ตั้งอยูเลขท่ี 

333/96-99 ภายในโครงการ TIP 8 ถนนเลียบคลองสงนํ้าสุวรรณภูมิ ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการโดย

รายงานฉบับนี้ไดถูกจัดทําขึ้นโดยเฉพาะสําหรับลูกคา/ผูวาจาง เพ่ือวัตถุประสงค และขอสมมติฐานในการประเมินมูลคาตามท่ี

ระบุไวในรายงานฉบับนี้เทานั้น 

บริษัทฯ ไดดําเนินการตรวจสอบสภาพทรัพยสินดังกลาว เม่ือวันที่ 1 ตุลาคม 2561 และไดศึกษาคนควาขอมูลตางๆ ท่ีเกี่ยวของ

กับการประเมินฯ ทรัพยสินนี้ตามข้ันตอนแลว บริษัทฯ มีความเห็นวาทรัพยสินท่ีประเมินมูลคาควรมีมูลคา ดังนี้ 

 มูลคาทรัพยสิน  

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561

: 834,800,000 บาท  (แปดรอยสามสิบสี่ลานแปดแสนบาทถวน) 

บริษัท ซิมส พร็อพเพอรต้ี คอนซัลแทนท จํากัด และขาพเจาผูมีอํานาจลงนามกระทําการแทน บริษัทฯ ขอรับรองไมมี

ผลประโยชนใด ๆ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมเกี่ยวของกับทรัพยสินท่ีไดประเมินมูลคา และไดปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูประเมิน

คาทรัพยสินดวยความระมัดระวัง และรักษาจรรยาบรรณในวิชาชีพอยางสูงสุด 

ขอแสดงความนับถือ 

บริษัท ซิมส พร็อพเพอรต้ี คอนซัลแทนท จํากัด 

นายวรศักดิ์ โชติแฉลมสกุลชัย 

กรรมการผูจัดการ

บริษัท ซิมส์ พร็อพเพอร์ตี ้คอนซัลแทนท์ จํากัด  
SIMS PROPERTY CONSULTANTS CO., LTD. 

2521/35-36 โครงการ BIZ TOWN LADPRAO  

ถนนลาดพราว แขวงคลองเจาคุณสิงห เขตวังทองหลาง 

กรุงเทพมหานคร 

Tel.. : +66 (0) 2530-4333  

Fax..: +66 (0) 2530-4050-3  

Tel.. : +66 (2) 530-4333   

Fax.. : +66(2) 530-4050-3  

Juthamas
พี่ศักดิ์



รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน 

ทรัพยสิน : ท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง 

ต้ังอยูเลขท่ี 333/96-99 ภายในโครงการ TIP 8 ถนนเลียบคลองสงน้ําสุวรรณภูมิ 

ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

เอกสารอางอิงเลขท่ี : 61-1-2409-GL-1 

 

หนาท่ี i 
 

 
 

 

สรุปสาระสาํคญั และมูลคาของทรัพยสนิ 

ชื่อลูกคา  : บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเมนท จํากัด 

วัตถุประสงคในการประเมินฯ : ใชเพ่ือวัตถุประสงคสาธารณะ 

ประเภททรัพยสิน  : ท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง  

ท่ีต้ังทรัพยสิน : ต้ังอยูเลขท่ี 333/96-99 ภายในโครงการ TIP 8 ถนนเลียบคลองสงน้ําสุวรรณภูมิ  

ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

คาพิกัด GPS : Lat : 13.575435 Lon : 100.751977 

รายละเอียดทรัพยสิน : ท่ีดิน จํานวน 1 แปลง (5 โฉนดติดตอกัน) เนื้อท่ีดินรวม 35-3-21.1 ไร หรือเทากับ 

14,321.1 ตารางวา พรอมสิ่งปลูกสราง จํานวน 4 รายการ ไดแก 

1. อาคารโรงงานและสํานักงาน 1 ชั้นพรอมชั้นลอย (อาคาร A) เลขท่ี 333/96 

2. อาคารโรงงานและสํานักงาน 1 ชั้นพรอมชั้นลอย (อาคาร B) เลขท่ี 333/97 

3. อาคารโรงงานและสํานักงาน 1 ชั้นพรอมชั้นลอย (อาคาร C) เลขท่ี 333/98 

4. อาคารโรงงานและสํานักงาน 1 ชั้นพรอมชั้นลอย (อาคาร D) เลขท่ี 333/99 

และสิ่งปลูกสรางอ่ืนๆ จํานวน 3 รายการ ไดแก  

- ลานคอนกรีตพรอมทอระบายน้ํา 

- ร้ัวคอนกรีตพรอมกําแพงกันดิน สูงประมาณ 3.0 เมตร 

- ร้ัวระหวางแปลง สูงประมาณ 3.0 เมตร 

สาธารณูปโภค : ประกอบดวย ระบบไฟฟา น้ําประปา โทรศัพท และทอระบายน้ํา 

ลักษณะการถือครอง : กรรมสิทธ์ิถือครองโดยสมบูรณ 

ผูถือกรรมสิทธ์ิ : โฉนดท่ีดินเลขท่ี 140201 ผูถือกรรมสิทธ์ิ คือ นายพรเทพ ไกรศักดาวัฒน 

โฉนดท่ีดินเลขท่ี 140207 ผูถือกรรมสิทธ์ิ คือ นายพรสิน ไกรศักดาวัฒน 

โฉนดท่ีดินเลขท่ี 140208, 1162282 และ 162283 ผูถือกรรมสิทธ์ิ คือ  

นายพิบูลยศักดิ์ ไกรศักดาวัฒน 

ภาระผูกพัน : ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  

ภาระผูกพันอื่นๆ  - 



รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน 

ทรัพยสิน : ท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง 

ต้ังอยูเลขท่ี 333/96-99 ภายในโครงการ TIP 8 ถนนเลียบคลองสงน้ําสุวรรณภูมิ 

ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

เอกสารอางอิงเลขท่ี : 61-1-2409-GL-1 

 

หนาท่ี ii 
 

 
 

 

 
การเวนคืนท่ีดิน : ณ วันท่ีทําการประเมิน ทรัพยสินฯ ไมอยูในแนวเวนคืนเพ่ือกิจการใดๆ 

ขอจํากัดดานการใชประโยชน 

ในท่ีดิน และอาคาร 

: ทรัพยสินท่ีประเมินมูลคา ต้ังอยูในเขตพื้นท่ีบังคับการใชประโยชนในท่ีดินตามผังเมืองรวม

จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ.2556 ระบุวาพ้ืนท่ีเหลือง ประเภทท่ีอยูอาศัยหนาแนนนอย (ย.1-3) 

สมมติฐานเพ่ิมเติม : ในการประเมินมูลคาคร้ังนี้เปนการกําหนดมูลคากองทรัสต เพ่ือลงทุนในอสังหาริมทรัพย 

(REIT) โดยอาคารเลขท่ี 333/96, 333/98-99 ในระยะปท่ี 1-2 บริษัท ทิพยโฮลด้ิง จํากัด 

ผูขายทรัพยสินเขากองทุนทรัสตไดทดแทนสวนตางรายไดคาเชา และคาบริการตลอด

ระยะเวลา 2 ป อีกท้ังในสวนของคาใชจายทางดานคาซอมแซม และบํารุงรักษาอาคาร 

ตลอดจนคาใชจายดานภาษีโรงเรือน บริษัท ทิพยโฮลดิ้ง จํากัด ผูขายทรัพยสินเปน

ผูรับผิดชอบตลอดระยะเวลา 2 ปนับแตวันท่ีทําการประเมิน สวนอาคารเลขท่ี 333/97 ใน

ระยะเลา 9 ป บริษัท ทิพยโฮดิ้ง จํากัด ไดทําสัญญาเชา 3+3+3 ป โดยการปรับคาเชาทุก 3 ป 

ท่ีอัตรา 10% สวนของคาใชจายทางดานซอมแซม และบํารุงรักษาอาคาร ตลอดจนคาใชจาย

ดานภาษีโรงเรือน บริษัท ทิพยโฮลดิ้ง จํากัด ผูขายทรัพยสินเปนผูรับชวงตลอดระยะเวลา 2 ป 

นับต้ังแตวันท่ี ทําการประเมิน 

วันท่ีทําการประเมินมูลคา : 1 ตุลาคม 2561  

วิธีการประเมินมูลคา : บริษัทฯ เลือกใชวิธีรายไดวิเคราะหคิดลดกระแสเงินสด เปนเกณฑในการประเมินมูลคา

ทรัพยสิน และเลือกใชวิธีตนทุนทดแทน เปนเกณฑในการตรวจสอบมูลคาทรัพยสิน 

มูลคาทรัพยสิน  

ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 

: 834,800,000 บาท (แปดรอยสามสิบสี่ลานแปดแสนบาทถวน) 

หมายเหตุ: บทสรุปดังกลาวขางตนใชประกอบกับรายละเอียดและเงื่อนไขตาง ๆ ท่ีไดแสดงไวในเอกสารรายงานการประเมินฉบับสมบูรณ 

บริษัท ซิมส พร็อพเพอรตี้ คอนซัลแทนท จํากัด 



 

การประเมนิมลูคาทรัพยสนิ 
สิทธิการเชาท่ีดินพรอมอาคาร และคลังเก็บน้ํามัน และสารเคมีเหลว 

          ต้ังอยูโครงการสยามเฆมี (Storage tank and Warehouse)  

เลขท่ี 196 หมู 1 ถนนสุขสวัสด์ิ ตําบลปากคลองบางปลากด 

  อําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ 

เสนอตอ 

บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเมนท จํากัด 

เอกสารอางองิเลขที่ : 61-1-2433-GL-1 

 
 

 

 

 
 

จัดทําโดย : 

SIMS PROPERTY CONSULTANTS CO., LTD. 

บริษัท ซิมส พร็อพเพอรตี้ คอนซัลแทนท จํากัด 
2521/35-36 โครงการ BIZ TOWN LADPRAO ถนนลาดพราว  

แขวงคลองเจาคุณสิงห เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 

โทรศัพท : +66 (2) 530-4333 โทรสาร : +66 (2) 530-4050-3 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารอางอิงเลขท่ี 61-1-2433-GL-1 

วันท่ี 12 ตุลาคม 2561 

บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเมนท จํากัด 

เลขท่ี 62 อาคารมิลเลนเนีย ทาวเวอร ชั้น 16 หอง 1601  

ซอยหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

เรียน กรรมการผูจัดการ 

 บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเมนท จํากัด  

 

ตามท่ีบริษัท ซิมส พร็อพเพอรต้ี คอนซัลแทนท จํากัด ไดรับมอบหมายจากทานใหเสนอความคิดเห็นซึ่งเปนมูลคาตลาดของ

ทรัพยสินประเภทสิทธิการเชาที่ดินพรอมอาคาร และคลังเก็บนํ้ามัน และสารเคมีเหลว  ประกอบดวย สิทธิการเชาอาคาร

คลังสินคา/โรงงาน พ้ืนที่เชา 16,726.0 ตารางเมตร พรอมคลังเก็บนํ้ามัน และสารเคมีเหลว กําหนดระยะเวลาเชาอายุ 30 ป 

(นับตั้งแตวันที่ประเมินมูลคา) ตั้งอยูโครงการสยามเฆมี (Storage tank and Warehouse) เลขท่ี 196 หมู 1 ถนนสุขสวัสดิ์ 

ตําบลปากคลองบางปลากด อําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ โดยรายงานฉบับนี้ไดถูกจัดทําขึ้นโดยเฉพาะสําหรับ

ลูกคา/ผูวาจาง เพ่ือวัตถุประสงค และขอสมมติฐานในการประเมินมูลคา ตามท่ีระบุไวในรายงานฉบับนี้เทานั้น 

บริษัทฯ ไดดําเนินการตรวจสอบสภาพทรัพยสินดังกลาว เม่ือวันที่ 1 ตุลาคม 2561 และไดศึกษาคนควาขอมูลตางๆ ท่ีเกี่ยวของ

กับการประเมินมูลคาทรัพยสินนี้ตามขั้นตอนแลว บริษัทฯ มีความเห็นวาทรัพยสินฯ ภายใตระยะเวลาการเชา 30 ป ควรมีมูลคา

ดังนี้ 

 

 มูลคาทรัพยสิน : 2,593,800,000 บาท (สองพันหารอยเกาสิบสามลานแปดแสนบาทถวน) 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 (ภายใตระยะเวลาการเชา 30 ป) 

บริษัทและผูประเมินขอรับรองวาไมมีผลประโยชนใดๆ เกี่ยวของกับทรัพยสินนี้ และไดปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูประเมินมูลคา

ทรัพยสินดวยความระมัดระวังตามมาตรฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพอยางเต็มท่ี 

ขอแสดงความนับถือ 

บริษัท ซิมส พร็อพเพอรต้ี คอนซัลแทนท จํากัด 

 

นายวรศักดิ์ โชติแฉลมสกุลชัย 

กรรมการผูจัดการ 

บริษัท ซิมส์ พร็อพเพอร์ตี ้คอนซัลแทนท์ จํากัด  
SIMS PROPERTY CONSULTANTS CO., LTD. 

2521/35-36 โครงการ BIZ TOWN LADPRAO  

ถนนลาดพราว แขวงคลองเจาคุณสิงห เขตวังทองหลาง 

กรุงเทพมหานคร 

Tel.. : +66 (0) 2530-4333  

Fax..: +66 (0) 2530-4050-3  

Tel.. : +66 (2) 530-4333  

Fax.. : +66(2) 530-4050-3  

Juthamas
พี่ศักดิ์



รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน 

ทรัพยสิน : สิทธิการเชาท่ีดินพรอมอาคาร และคลังเก็บน้ํามัน และสารเคมีเหลว 

  โครงการสยามเฆมี (Storage tank and Warehouse) เลขท่ี 196 หมู 1  

                           ถนนสุขสวัสดิ์ ตําบลปากคลองบางปลากด อําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ 

เอกสารอางอิงเลขท่ี : 61-1-2433-GL-1 

 

หนาท่ี i 

 

 
 

 

สรุปสาระสําคญั และมูลคาของทรัพยสนิ 

ชื่อลูกคา  : บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเมนท จํากัด 

วัตถุประสงคในการประเมินฯ  : เพ่ือวัตถุประสงคสาธารณะ  

ประเภททรัพยสิน  : สิทธิการเชาท่ีดินพรอมอาคาร และคลังเก็บน้ํามัน และสารเคมีเหลว  

ท่ีต้ังทรัพยสิน 

 

: ต้ังอยูโครงการสยามเฆมี (Storage tank and Warehouse)  

เลขท่ี 196 หมู 1 ถนนสุขสวัสดิ์ ตําบลปากคลองบางปลากด  

อําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ 

คาพิกัด GPS  : LAT : 13.608643 LON : 100.552052

รายละเอียดทรัพยสิน : สิทธิการเชาท่ีดินพรอมอาคารคลังสินคา/โรงงาน พ้ืนท่ีเชา 16,726.0 ตารางเมตร 

พรอมคลังเก็บน้ํามัน และสารเคมีเหลว กําหนดระยะเวลาการเชาอายุ 30 ป 

(นับต้ังแตวันท่ีประเมินมูลคา) สิ่งปลูกสราง จํานวน 3 รายการ ไดแก 

1. อาคารสํานักงานและโรงงาน 3 ชั้น 

2. อาคารคลังสินคาชั้นเดียว 

3. อาคารโรงงานชั้นเดียว 

คลังเก็บน้ํามัน และสารเคมี ความจุรวมประมาณ 85,380 ตัน ประกอบดวยดังนี้ 

1. ถังเก็บน้ํามัน (Group 1) จํานวน 9 ถัง  

2. ถังเก็บน้ํามัน (Group 3) จํานวน 26 ถัง 

3. ถังเก็บน้ํามัน (Group 4) จํานวน 11 ถัง 

4. ถังเก็บน้ํามัน (Group 5) จํานวน 4 ถัง 

5. ถังเก็บน้ํามัน (Group 7) จํานวน 11 ถัง 

สาธารณูปโภค : ประกอบดวยระบบไฟฟา น้ําประปา ทอระบายน้ํา และโทรศัพท  

กรรมสิทธ์ิการถือครอง : กรรมสิทธ์ิถือครองโดยสมบูรณ 

ผูถือกรรมสิทธ์ิ : บริษัท สยามเฆมี  จํากัด (มหาชน) 

ขอจํากัดดานการใชประโยชนใน

ท่ีดิน  

และอาคาร 

: ทรัพยสินท่ีประเมินมูลคา ต้ังอยูในเขตพื้นท่ีบังคับใชประโยชนท่ีดินตามพระราชบัญญัติผัง

เมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ.2556 ระบุทรัพยสินฯ ต้ังอยูบริเวณพ้ืนท่ีสีมวง ท่ีดินประเภท

อุตสาหกรรมและคลังสินคา 



รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน 

ทรัพยสิน : สิทธิการเชาท่ีดินพรอมอาคาร และคลังเก็บน้ํามัน และสารเคมีเหลว 

  โครงการสยามเฆมี (Storage tank and Warehouse) เลขท่ี 196 หมู 1  

                           ถนนสุขสวัสดิ์ ตําบลปากคลองบางปลากด อําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ 

เอกสารอางอิงเลขท่ี : 61-1-2433-GL-1 

 

หนาท่ี i 

 

 
 

 

 

 

สมมุติฐานเพ่ิมเติม  ในการประเมินมูลคาทรัพยสินคร้ังนี้ เปนการกําหนดมูลคากองทรัพย เพ่ือการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย กําหนดระยะเวลาการเชา 30 ป โดยทรัพยสินสวนถังเก็บสารเคมีเหลว 

พ้ืนท่ีรวม 85,380 ตัน บริษัท สยามเฆมี  จํากัด (มหาชน) ผูขายทรัพยสินเขากองทุนทรัพย 

ไดทดแทนสวนตางรายไดคาเชา และคาบริการตลอดอายุสัญญา 3 ป สวนทรัพยสิน

ประเภทอาคารโรงงาน และคลังสินคา พ้ืนท่ีประมาณ 16.726.00 ตารางเมตร ทาง 

บริษัท สยามเฆมี  จํากัด (มหาชน) ไดทําการเชากลับ กําหนดระยะเวลา 30 ป โดยคาเชา

โรงงาน และคลังสินคาตารางเมตรละ 150 บาท/เดือน โดยมีการปรับคาเชา ในรายป 1-15 

ปรับอัตราคาเชาทุก 3 ป ท่ีอัตรา 10%  สวนปท่ี 16-30 ปรับอัตรา 5% ในสวนคาภาษี

โรงเรือน บริษัท สยามเฆมี จํากัด (มหาชน) เปนผูรับภาระท้ังหมดต้ังแตปท่ี 1-30 

วันท่ีทําการประเมินมูลคา : 1 ตุลาคม 2561 

วิธีการประเมินมูลคา : เลือกใชวิธีวิธีเปรียบเทียบขอมูลตลาด เปนเกณฑในการพิจารณามูลคาทรัพยสิน 

มูลคาทรัพยสิน :  2,593,800,000 บาท  (สองพันหารอยเกาสิบสามลานแปดแสนบาทถวน) 

ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 (ภายใตอายุสัญญาเชา 30 ป) 

หมายเหตุ : บทสรุปดังกลาวขางตนใชประกอบกับรายละเอียดและเงื่อนไขตางๆ ท่ีไดแสดงไวในเอกสารรายงานการประเมินฉบับสมบูรณ 

บริษัท ซิมส พร็อพเพอรตี้ คอนซัลแทนท จํากัด 

 



 

 
 

รายงานการประเมนิมลูคาทรัพยสนิ 

อาคารและเคร่ืองจักรอุปกรณ 

ภายใตช่ือ "โกดังหองเย็นเจดับเบ้ิลยูดี แปซิฟค ฉะเชิงเทรา" 

ท่ีต้ังเลขท่ี 99/3 หมู 11 ซอยคลองนครเน่ืองเขต 28 

ถนนสุวนิทวงศ (ทล.304) 

ตําบลคลองนครเน่ืองเขต อําเภอเมืองฉะเชงิเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

เสนอ 

บริษัท บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเมนท จํากัด 

เอกสารอางองิเลขที่ : 61-1-1948-GL-1 

 

 

 

 

 

จัดทําโดย : 

SIMS PROPERTY CONSULTANTS CO., LTD. 

บริษัท ซิมส พร็อพเพอรตี้ คอนซัลแทนท จํากัด 
2521/35-36 โครงการ BIZ TOWN LADPRAO ถนนลาดพราว  

แขวงคลองเจาคุณสิงห เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 

Tel.. : +66 (2) 530-4333 Fax..: +66 (2) 530-4050-3 



 

 

 

 

 

 

เอกสารอางอิงเลขท่ี 61-1-1948-GL-1 

วันท่ี 12 ตุลาคม 2561 

บริษัท บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเมนท จํากัด 

เลขท่ี 62 อาคารมิลเลนเนีย ทาวเวอร ชั้น 16 หอง 1601  

ซอยหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เรียน กรรมการผูจัดการ 

บริษัท บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเมนท จํากัด 

ตามท่ีบริษัท ซิมส พร็อพเพอรต้ี คอนซัลแทนท จํากัด ไดรับมอบหมายจากทานใหเสนอความคิดเห็นซึ่งเปนมูลคาตลาดของ

ทรัพยสินประเภทอาคารและเครื่องจักรอุปกรณ  ประกอบดวยสิ่งปลูกสราง ไดแก อาคารโกดังหองเย็น พ้ืนที่เชาประมาณ 

2,708.4 ตารางเมตร พรอมงานเครื่องจักรอุปกรณ ภายใตชื่อ "โกดังหองเย็นเจดับเบ้ิลยูดี แปซิฟค ฉะเชิงเทรา" ที่ตั้งเลขท่ี 

99/3 หมู 11 ซอยคลองนครเน่ืองเขต 28 ถนนสุวินทวงศ (ทล.304) ตําบลคลองนครเน่ืองเขต อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา 

จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรายงานฉบับนี้ไดถูกจัดทําขึ้นโดยเฉพาะสําหรับลูกคา/ผูวาจาง วัตถุประสงคเพ่ือใชประโยชนสาธารณะ 

และขอสมมติฐานในการประเมินมูลคาตามท่ีระบุไวในรายงานฉบับนี้เทานั้น 

บริษัทฯ ไดดําเนินการตรวจสอบสภาพทรัพยสินดังกลาว เม่ือวันที่ 1 ตุลาคม 2561 และไดศึกษาคนควาขอมูลตางๆ ท่ี

เกี่ยวของกับการประเมินฯ ทรัพยสินนี้ตามข้ันตอนแลว บริษัทฯ มีความเห็นวาทรัพยสินท่ีประเมินมูลภายใตกรรมสิทธ์ิสม

บูรณาควรมีมูลคา ดังนี้ 

 มูลคาทรัพยสิน 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 

: 109,900,000 บาท (หน่ึงรอยเกาลานเกาแสนบาทถวน) 

บริษัท ซิมส พร็อพเพอรต้ี คอนซัลแทนท จํากัด และขาพเจาผูมีอํานาจลงนามกระทําการแทนบริษัทฯ ขอรับรองไมมี

ผลประโยชนใด ๆ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมเกี่ยวของกับทรัพยสินท่ีไดประเมินมูลคา และไดปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผู

ประเมินคาทรัพยสินดวยความระมัดระวัง และรักษาจรรยาบรรณในวิชาชีพอยางสูงสุด 

ขอแสดงความนับถือ 

บริษัท ซิมส พร็อพเพอรต้ี คอนซัลแทนท จํากัด 

 
 

 

 

 

นายวรศักดิ์ โชติแฉลมสกุลชัย 

กรรมการผูจัดการ

บริษัท ซิมส์ พร็อพเพอร์ตี ้คอนซัลแทนท์ จํากัด  
SIMS PROPERTY CONSULTANTS CO., LTD. 

2521/35-36 โครงการ BIZ TOWN LADPRAO  

ถนนลาดพราว แขวงคลองเจาคุณสิงห เขตวังทองหลาง 

กรุงเทพมหานคร 

Tel.. : +66 (0) 2530-4333  

Fax..: +66 (0) 2530-4050-3  

Tel.. : +66 (2) 530-4333   

Fax.. : +66(2) 530-4050-3  

Juthamas
พี่ศักดิ์



รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน 

ทรัพยสิน             : อาคารและเคร่ืองจักรอุปกรณ 

ภายใตชื่อ “โกดังหองเย็นเจดับเบ้ิลยูดี แปซิฟค” ท่ีต้ังเลขท่ี 99/3 หมูท่ี 11  

ซอยคลองนครเน่ืองเขต 28 ถนนสุวินทวงค (ทล.304)  

ตําบลคลองนครเนื่องเขต อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 

เอกสารอางอิงเลขท่ี   :   61-1-1948-GL-1 
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สรุปสาระสําคญั และมูลคาของทรัพยสนิ 

ชื่อลูกคา  : บริษัท บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเมนท จํากัด 

วัตถุประสงคในการประเมินฯ  : เพ่ือวัตถุประสงคสาธารณะ 

ประเภททรัพยสิน  : อาคารและเคร่ืองจักรอุปกรณ  

ท่ีต้ังทรัพยสิน : ภายใตชื่อ "โกดังหองเย็นเจดับเบ้ิลยูดี แปซิฟค ฉะเชิงเทรา" ท่ีต้ังเลขท่ี 99/3 หมู 11 

ซอยคลองนครเน่ืองเขต 28 ถนนสุวินทวงศ (ทล.304)     

ตําบลคลองนครเนื่องเขต อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา  

คาพิกัด GPS : LAT : 13.771329 LON : 100.981191 

รายละเอียดทรัพยสิน : สิ่งปลูกสราง ไดแก อาคารโกดังหองเย็น พ้ืนท่ีเชาประมาณ 2,708.4 ตารางเมตร 

พรอมงานเคร่ืองจักรอุปกรณ   

  

1  อาคารโกดังหองเย็นพรอมชั้นลอย  

(พ้ืนท่ีกอสรางตามสภาพปจจุบันรวมประมาณ  4,103.00 ตารางเมตร) 

  
งานเครื่องจักรอุปกรณ จํานวน 3 รากยาร 

  
-  เคร่ืองจักรและอุปกรณทําความเย็น   

  
-  เคร่ืองกําเนิดไฟฟา (GENERATOR)  

  
-  หมอแปลงไฟฟา (TRANSFORMER)  

       

  

หมายเหตุ :  ณ วันท่ีทําการประเมินไดรับแจงวา พ้ืนท่ีเชาโกดังหองเย็น มีพ้ืนท่ีเชาสุทธิ
เทากับ 2,708.4 ตารางเมตร ณ วันท่ีทําการประเมิน ทาง บริษัท เจดับเบ้ิลยูดี แปซิฟค 
จํากัด จะทําการเชาทรัพยสินจากกองทรัสต เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (REIT) 
กําหนดระยะเวลา 10 ป และมีสิทธิใหตออายุสัญญาเชา 2 ชวง ระยะเวลาเชาชวงละ 10 
ป รวมระยะเวลาเชาท้ังสิ้น 30 ป  เร่ิมระยะเวลาการเชาเมื่อกองทรัสตลงทุนในทรัพยสิน 
ในอัตราคาเชาโกดังหองเย็น 315 บาท/ตารางเมตร/เดือน โดยปท่ี 1-15 ปรับคาเชาทุกๆ 
3 ป ในอัตรา 5% และปท่ี 16-30 ปรับคาเชา ทุกๆ 3 ป ในอัตรา 3%   

สาธารณูปโภค : ประกอบดวย ระบบไฟฟา ประปา โทรศัพท และทอระบายน้ํา 

ลักษณะการถือครอง : กรรมสิทธ์ิถือครองโดยสมบูรณ 

ผูถือกรรมสิทธ์ิ  

(อาคารสิ่งปลูกสราง  

เคร่ืองจักรและอุปกรณ) 

: บริษัท เจดับเบ้ิลยูดี แปซิฟค จํากัด 

การเวนคืนท่ีดิน : ณ วันท่ีทําการประเมิน ทรัพยสินฯ ไมอยูในแนวเวนคืนเพ่ือกิจการใดๆ 

  



รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน 

ทรัพยสิน             : อาคารและเคร่ืองจักรอุปกรณ 

ภายใตชื่อ “โกดังหองเย็นเจดับเบ้ิลยูดี แปซิฟค” ท่ีต้ังเลขท่ี 99/3 หมูท่ี 11  

ซอยคลองนครเน่ืองเขต 28 ถนนสุวินทวงค (ทล.304)  

ตําบลคลองนครเนื่องเขต อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 

เอกสารอางอิงเลขท่ี   :   61-1-1948-GL-1 
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ขอจํากัดดานการใชประโยชนใน   

ท่ีดิน และอาคาร 

: ทรัพยสินท่ีประเมินมูลคา ต้ังอยูในเขตบังคับผังเมืองรวมชุมชนสุวินทวงศ จังหวัด

ฉะเชิงเทรา (พ.ศ.2558) ระบุทรัพยสินอยูในบริเวณพื้นท่ี สีเขียว ประเภทชนบทและ

เกษตรกรรม

สมมติฐานเพ่ิมเติม : 1)  ในการประเมินพิจารณาคร้ังนี้ ทางบริษัทฯ ไดต้ังขอสมมติฐานวา ทรัพยสินมี  สัญญา

เชาอาคารโกดังหองเย็นพรอมเคร่ืองจักรอุปกรณ มีกําหนดระยะเวลาเชา 10 ป และมี

สิทธิตออายุสัญญาเชาได 2 ชวง ระยะเวลาชวงละ 10 ป รวมระยะเวลาเชาท้ังสิ้น 

30 ป เร่ิมสัญญา วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 เปนตนไป  ในอัตราคาเชาโกดังหองเย็น 

315 บาท/ตารางเมตร/เดือน   โดยมีเงื่อนไขการปรับคาเชา ในปท่ี 1-15 ทุกๆ 3 ป 

ปรับคาเชาท่ีอัตรารอยละ 5 และในปท่ี 16-30 ทุกๆ 3 ป ปรับคาเชาท่ีอัตรารอยละ 3 

โดยผูเชาเปนผูออกคาใชจายในการดูแลซอมบํารุงรักษาอาคาร ในปท่ี 1-10 และใน

สวนปท่ี 11-30 อัตรา คิดอัตราคาใชจายสวนนี้ท่ีอัตรารอยละ 5 จากรายรับรวม สวน

คาใชจายในภาษีโรงเรือนประจําปเปนผูเชาเปนผูออกท้ังหมด 

2)  คาดูแลสาธารณูปโภคสวนกลาง  ไมมีเนื่องจากอยูในคาบริหารท่ีผูใหเชาจายไปแลว

ในสวนท่ีดิน สวนคาซอมแซมและซอมบํารุงรักษา ในปท่ี 1-10 ผูเชาเปนผูรับภาระ

สวนป 11-30 กองทรัสตเปนผูรับภาระ

วันท่ีทําการประเมินมูลคา : 1 ตุลาคม 2561  

วิธีการประเมินมูลคา : บริษัทฯ เลือกใชวิธีรายไดวิเคราะหคิดลดกระแสเงินสด เปนเกณฑในการประเมินมูลคา

ทรัพยสิน และเลือกใชวิธีตนทุนทดแทน เปนเกณฑในการตรวจสอบมูลคาทรัพยสิน

มูลคาทรัพยสิน : 109,900,000 บาท (หนึ่งรอยเกาลานเกาแสนบาทถวน) 

ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2561   

หมายเหตุ: บทสรุปดังกลาวขางตนใชประกอบกับรายละเอียดและเงื่อนไขตาง ๆ ท่ีไดแสดงไวในเอกสารรายงานการประเมินฉบับสมบูรณ 

บริษัท ซิมส พร็อพเพอรตี้ คอนซัลแทนท จํากัด 
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สารสนเทศการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัของกองทรัสต์กบับุคคลที่เกี่ยวข้อง 
(บุคคลที่เกี่ยวโยงกนักับทรัสต)ี 

 
1.  วนัท่ีท ารายการ : ภายหลงัจากที่ได้รับมติอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อ

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ ม  
อินดสัเทรียล โกรท (“กองทรัสต์” หรือ “กองทรัสต์ AIMIRT”) และส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) 
ในเร่ืองที่เก่ียวข้อง และคูส่ญัญาได้ปฏิบตัิตามเง่ือนไขบงัคบัก่อนที่ก าหนดไว้
ในสญัญาที่เก่ียวข้องกบัการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ AIMIRT เรียบร้อยแล้ว  

   
2. คูก่รณีที่เก่ียวข้องและ

ความสมัพนัธ์กบักองทรัสต์ 
AIMIRT 

: บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตี โดยอาจเป็นบริษัทหลกัทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์ 
สถาบันการเงิน และ/หรือบริษัทประกันภยั ซึ่งเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับ 
ทรัสตีตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

   
3. ลกัษณะสว่นได้เสยีของบคุคลที่

เก่ียวโยงกนักบัทรัสต ี
: บุคคลที่เก่ียวโยงกันกับทรัสตี มีส่วนได้เสียโดยการเป็นบุคคลที่กองทรัสต์ 

AIMIRT ประสงค์จะกู้ ยืมเงินเพื่อน ามาซื อ้และช าระค่าเช่าทรัพย์สินที่
กองทรัสต์ AIMIRT จะลงทนุเพิ่มเติม อีกทัง้ เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของ
กองทรัสต์ AIMIRT ในการบริหารและการด าเนินงานของกองทรัสต์ AIMIRT 
การซ่อมบ ารุงและปรับปรุงทรัพย์สินของกองทรัสต์  AIMIRT และเพื่อใช้ค า้
ประกนัการใช้สาธารณปูโภคของทรัพย์สนิของกองทรัสต์ AIMIRT 

   
4.  ลกัษณะทัว่ไปของรายการ : กองทรัสต์ AIMIRT จะกู้ยืมเงินจากบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตี และน าเงิน

ที่ได้รับจากการกู้ยืมเงินดงักลา่วไปลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม และ
เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกองทรัสต์ AIMIRT ในการบริหารและการ
ด าเนินงานของกองทรัสต์ AIMIRT การซ่อมบ ารุงและปรับปรุงทรัพย์สินของ
กองทรัสต์  AIMIRT รวมทัง้เพื่อใช้ค า้ประกันการใช้สาธารณูปโภคของ
ทรัพย์สนิของกองทรัสต์ AIMIRT 

   
5. เง่ือนไขในการกู้ยืมเงิน : (1) เงินกู้ ยืมในวงเงินกู้ ระยะยาวจ านวนรวมไม่เกิน 1,190,000,000 (หนึ่ง

พนัหนึง่ร้อยเก้าสบิล้าน) บาท เพื่อลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเตมิ
โครงการ SCC โครงการ TIP 8 และโครงการสวนอตุสาหกรรมบางกะดี  

(2) เงินกู้ ยืมในวงเงินกู้ ระยะยาวจ านวนรวมไม่เกิน 110,000,000 (หนึ่ง
ร้อยสบิล้าน) บาท เพื่อลงทนุในทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมโครงการเจ
ดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค (สว่นขยายเพิ่มเติม) 

(3) เงินกู้ ยืมในวงเงินสินเช่ือหมุนเวียน (ตัว๋สญัญาใช้เงิน) จ านวนรวมไม่
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เกิน 50,000,000 (ห้าสิบล้าน ) บาท และวงเงินสินเช่ือค า้ประกัน  
(Bank Guarantee) จ านวนรวมไม่เกิน 10,000,000 (สิบล้าน) บาท 
เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของกองทรัสต์ AIMIRT ในการบริหารและ
การด าเนินงานของกองทรัสต์ AIMIRT การซ่อมบ ารุงและปรับปรุง
ทรัพย์สินของกองทรัสต์  AIMIRT รวมทัง้เพื่อใช้ค า้ประกันการใช้
สาธารณปูโภคของทรัพย์สนิของกองทรัสต์ AIMIRT 
 

6.  ขนาดของรายการและมลูคา่รวม
ของสิง่ตอบแทน 

: การกู้ยืมเงินส าหรับเงินกู้ทัง้หมดจ านวนรวมประมาณไมเ่กิน 1,360,000,000 
(หนึง่พนัสามร้อยหกสิบล้าน)  บาท โดยอตัราดอกเบีย้ การช าระดอกเบีย้ จะ
เป็นไปตามที่กองทรัสต์ AIMIRT จะได้ตกลงกับผู้ ให้กู้  และเปิดเผยในแบบ
แสดงรายการข้อมลู และหนงัสอืชีช้วนการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ตอ่ไป  

   
7. เกณฑ์ในการก าหนดมลูคา่สิง่ตอบ

แทน 
: เง่ือนไขในการกู้ ยืมเงิน ซึ่งรวมถึงอัตราดอกเบีย้ และการช าระดอกเบีย้จะ

เป็นไปอยา่งสมเหตสุมผลและไมท่ าให้กองทรัสต์ AIMIRT เสยีประโยชน์ โดย
มีการก าหนดเง่ือนไขในสญัญาที่เก่ียวข้องที่เป็นเง่ือนไขทางการค้าตามปกติ 
(Arm’s Length Basis) ค่าใช้จ่ายในการเข้าท าธุรกรรมที่ เรียกเก็บจาก
กองทรัสต์ AIMIRT อยู่ในอัตราที่เป็นธรรมและเหมาะสม โดยเปรียบเทียบ
จากอตัราดอกเบีย้ / ค่าตอบแทนที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์ AIMIRT ในอดีต 
และอัตราที่เรียกเก็บกับผู้ กู้  / ผู้ รับบริการรายอื่น และผู้ที่มีส่วนได้เสียเป็น
พิเศษในการเข้าท าธุรกรรมไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจเข้าท าธุรกรรมนัน้ 
โดยการด าเนินธุรกรรมดังกล่าวจะค านึงถึงผลประโยชน์ของกองทรัสต์ 
AIMIRT และผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เป็นส าคญั เช่น คา่ตอบแทน จ านวนเงิน อตัรา
ดอกเบีย้ ระยะเวลาการกู้ยืมเงิน ระยะเวลาการช าระราคา ฯลฯ 

   
8. ประโยชน์ที่ได้รับจากกู้ยืมเงิน : ท าให้โครงสร้างเงินทุนที่จะใช้ในการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม

ของกองทรัสต์ AIMIRT เกิดความเหมาะสมของอตัราสว่นหนีส้ิน และเงินทนุ
ของกองทรัสต์ AIMIRT ซึ่งเป็นไปตามสภาวะของตลาดทุน และตลาดหนีใ้น
ปัจจบุนั และเพื่อความคลอ่งตวัในการด าเนินงานของกองทรัสต์ AIMIRT 

   
9. การขออนมุตัิท ารายการ : จะต้องได้รับมติอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อย

กว่ามติเสียงข้างมากซึ่งคิดเป็นจ านวนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของหน่วยทรัสต์
ทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
และ รายการนีอ้าจเข้าขา่ยเป็นการกระท าที่เป็นการขดัแย้งทางผลประโยชน์
ของกองทรัสต์ AIMIRT กับทรัสตี ดังนัน้ มติที่ประชุมของผู้ ถือหน่วยทรัสต์
จะต้องไม่มีเสียงคดัค้านเกินกว่า 1 ใน 4 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จ าหน่าย
ได้แล้วทัง้หมด ทัง้นี ้การนับคะแนนเสียงของผู้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด
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ดงักล่าว บริษัทฯ จะไม่นบัรวมคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีส่วนได้
เสยีเป็นพิเศษ  
 
โดยรายละเอียดผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองที่มีการขอ
มติเป็นไปตามใบแจ้งรายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ รายละเอียดปรากฏตาม 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 

   
10. ความเห็นของคณะกรรมการ 

บริษัทฯ เก่ียวกับการตกลงเข้าท า
รายการ และเปรียบเทียบความ
สม เหตุสมผลระหว่า งการท า
รายการกับบุคคลที่ เก่ียวโยงกับ
บคุคลภายนอก 

: บริษัทฯ มีความเห็นว่าการกู้ ยืมเงินเพื่อใช้ส าหรับการลงทุนในทรัพย์สินที่
กองทรัสต์ AIMIRT จะลงทนุเพิ่มเติมนัน้จะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 
เนื่องจากจะช่วยให้กองทรัสต์  AIMIRT มี โครงสร้างการบริหารเงินที่มี
ประสิทธิภาพมากขึน้ และต้นทุนในการลงทุนต ่าลง เมื่อเทียบกับการเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมเพียงอย่างเดียว ซึ่งส่งผลให้ผลตอบแทนของผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ดีขึน้ ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ค านึงถึงการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพ
คลอ่งของกองทรัสต์ AIMIRT ด้วย ในขณะเดียวกนัอตัราดอกเบีย้ที่กองทรัสต์ 
AIMIRT ต้องช าระในการกู้ยืมเงินในครัง้นีจ้ะอยูใ่นเกณฑ์ที่ใกล้เคียงกบัอตัรา
การกู้ ยืมเงินของลูกค้าชัน้ดีที่ธนาคารพาณิชย์ในประเทศส่วนใหญ่เสนอ
ให้กับลกูค้าของตนในอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน และอยู่ภายใต้เง่ือนไขที่
ใกล้เคียงกัน (เช่น ในเร่ืองที่เก่ียวกบัสิทธิระหว่างเจ้าหนีแ้ละผู้ ถือหุ้น / ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ และปัจจยัความเสี่ยงอื่นๆ) ซึ่งต ่ากว่าต้นทนุทางการเงินในสว่น
ทุนของกองทรัสต์ AIMIRT อย่างมีนัยส าคัญ นอกจากนี ้บริษัทฯ เห็นว่า
ธุรกรรมที่กองทรัสต์ AIMIRT จะกู้ ยืมเงินจากบุคคลที่เก่ียวโยงกันของทรัสตี
ไม่ได้ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์และท าให้กองทรัสต์  AIMIRT 
เสียประโยชน์ เนื่องจากเป็นไปตามทางการค้าปกติ (Arm’s Length Basis) 
และเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 
 

11. ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของ
บริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็น
ของคณะกรรมการบริษัทฯ 

: ไมม่ี  

   
12. รายการระหวา่งกนัท่ีผา่นมา : ไมม่ี 
   
13. รายช่ือผู้บริหาร และรายช่ือผู้ถือ
หนว่ยทรัสต์ 10 รายแรก ณ วนัก าหนด
รายช่ือผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 
 

: 1. รายช่ือผู้บริหาร 
ผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT 
ประกอบด้วย 
นายอมร จฬุาลกัษณานกุลู 
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นายจรัสฤทธ์ิ อรรถเวทยวรวฒุิ 
นางสาวญาณิชศา ชาติวฒุิกอบกลุ 
นายพงษ์ธร สจีุรพนัธ์ 
นางสาวจาฎพุจัน์ อทุวนิช 
นายเอกวจัน์ อมรวิวฒัน์ 

 
2. รายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์  10 รายแรก ณ  วันก าหนดรายช่ือผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ (Record date) (5 พฤศจิกายน 2561) เป็นไปตามใบแจ้ง
รายช่ือผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 
 

13. ตารางสรุปข้อมลูทางการเงิน : โปรดพิจารณารายละเอียดตามเอกสารแนบ 
   
 



 

สิง่ที่สง่มาด้วย 4 หน้า 5 
 

เอกสารแนบ 

สรุปข้อมูลทางการเงนิของกองทรัสต์ AIMIRT 

งบดุล 
หน่วย: พันบาท 

ณ วันที่ 
31 มีนาคม 2561 

ณ วันที่ 
30 มิถุนายน 2561 

สินทรัพย์   
เงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ตามมลูคา่ยตุิธรรม 2,140,000 2,140,000 
เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ตามมลูคา่ยตุิธรรม 88,247 70,270 
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 1,179 20,560 
ลกูหนี ้   
    จากการให้เช่าและบริการ - - 
    จากดอกเบีย้ 205 336 
    จากกรมสรรพากร 14,839 14,855 

สนิทรัพย์อื่น 2,835 4,278 
รวมสินทรัพย์ 2,247,305 2,250,299 
หนีส้ิน   
เจ้าหนี ้   
    จากดอกเบีย้ 136 136 
    อื่น 18,434 17,442 
คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 5,310 7,995 

เงินมดัจ ารับจากคา่เช่า 50,221 50,221 

เงินกู้ยืมระยะยาว 590,000 590,000 
รวมหนีส้ิน 664,101 665,794 
สินทรัพย์สุทธิ 1,583,204 1,584,505 
สินทรัพย์สุทธิ:   
ทนุจดทะเบียน   
    หนว่ยทรัสต์ 155,000,000 หนว่ย มลูคา่หนว่ยละ 10 บาท 1,550,000 1,550,000 
ทนุท่ีได้รับจากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์   
    หนว่ยทรัสต์ 155,000,000 หนว่ย มลูคา่หนว่ยละ 10 บาท 1,550,000 1,550,000 
ก าไรสะสม 33,204 34,505 
สินทรัพย์สุทธิ 1,583,204 1,584,505 
สนิทรัพย์สทุธิตอ่หนว่ย (บาท) 10.2142 10.2226 
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งบก าไรขาดทุน 
หน่วย: พันบาท 

ส าหรับงวดสามเดือน 
สิน้สุดวนัที่  

31 มีนาคม 2561 

ส าหรับงวดสามเดือน 
สิน้สุดวนัที่  

30 มิถุนายน 2561 
รายได้จากเงนิลงทุน   
รายได้จากการให้เช่าและบริการ 43,528 43,705 
รายได้ดอกเบีย้ 103 186 
รวมรายได้ 43,631 43,891 
ค่าใช้จ่าย   
คา่ธรรมเนียมผู้จดัการกองทรัสต์ฯ  2,582  2,635 

คา่ธรรมเนียมทรัสตี  1,276  1,304 
คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน  153  154 
คา่ธรรมเนียมการบริหารจดัการทรัพย์สนิของกองทรัสต์ฯ  562  571 
คา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ  621  791 
คา่ธรรมเนียมวิชาชีพ  300  303 
คา่ใช้จ่ายอื่น  95  801 
ต้นทนุทางการเงิน  6,110  6,178 
รวมค่าใช้จ่าย  11,699  12,737 
รายได้จากการลงทุนสุทธิ  31,932  31,154 
รายการก าไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงนิลงทุน   
ก าไรสทุธิที่เกิดขึน้จากเงินลงทนุในหลกัทรัพย์  5  - 
รวมรายการก าไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน  5  - 

การเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน  31,937  31,154 
 

งบกระแสเงนิสด 
หน่วย: พันบาท 

ส าหรับงวดสามเดือน 
สิน้สุดวนัที่  

31 มีนาคม 2561 

ส าหรับงวดสามเดือน 
สิน้สุดวนัที่  

30 มิถุนายน 2561 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน   
การเพิ่มขึน้ในสนิทรัพย์สทุธิจากการด าเนินงาน 31,937 63,091 
ปรับกระทบรายการเพิ่มขึน้ในสนิทรัพย์สทุธิจากการด าเนินงานให้
เป็นเงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน: 

  

   การซือ้เงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (98,552) (118,575) 
   การขายเงินลงทนุในหลกัทรัพย์  10,310  48,310 
   ต้นทนุทางการเงิน  6,110  12,288 
   การลดลงในลกูหนีจ้ากการให้เช่าและบริการ  2,744  2,744 
   การเพิ่มขึน้ในลกูหนีจ้ากดอกเบีย้  (197) (328) 
   การลดลงในลกูหนีจ้ากกรมสรรพากร  239  223 



 

สิง่ที่สง่มาด้วย 4 หน้า 7 
 

งบกระแสเงนิสด 
หน่วย: พันบาท 

ส าหรับงวดสามเดือน 
สิน้สุดวนัที่  

31 มีนาคม 2561 

ส าหรับงวดสามเดือน 
สิน้สุดวนัที่  

30 มิถุนายน 2561 
   การเพิ่มขึน้ในสนิทรัพย์อื่น  (2,704) (4,147) 
   การลดลงในเจ้าหนีอ้ื่น  (82,306) (83,298) 
   การเพิ่มขึน้ในคา่ใช้จ่ายค้างจ่าย  4,356  7,041 
   ก าไรสทุธิที่เกิดขึน้จากเงินลงทนุในหลกัทรัพย์  (5) (5) 
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงาน (128,068) (72,656) 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ   
การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ - (29,853) 
ดอกเบีย้จ่าย (6,381) (12,559) 
เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงนิ (6,381) (42,412) 
เงินสดและเงินฝากธนาคารลดลงสทุธิ (134,449) (115,068) 
เงินสดและเงินฝากธนาคารต้นงวด 135,628 135,628 
เงนิสดและเงนิฝากธนาคารปลายงวด  1,179 20,560 
 

อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 
และข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่ส าคัญ 

ส าหรับงวดสามเดือน 
สิน้สุดวนัที่  

31 มีนาคม 2561 

ส าหรับงวดสามเดือน 
สิน้สุดวนัที่  

30 มิถุนายน 2561 
มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิปลายงวด (พนับาท) 1,583,204 1,584,505 
อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินท รัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย
ระหวา่งงวด (ร้อยละ) 

0.74 1.55 

อตัราสว่นของรายได้จากเงินลงทนุรวมต่อมลูค่าสนิทรัพย์สทุธิถวั
เฉลีย่ระหวา่งงวด (ร้อยละ) 

2.77 5.55 

อัตราส่วนของจ านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของการซือ้ขายเงิน
ลงทุนระหว่างงวดต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด 
(ร้อยละ)* 

- 0.63 

มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิถวัเฉลีย่ระหวา่งงวด (พนับาท) 1,572,547 1,578,262 

*  จ านวนถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของการซือ้ขายเงินลงทนุค านวณโดยวิธีถวัเฉลี่ยถว่งน า้หนกัด้วยมลูคา่เงินลงทนุแตล่ะประเภท ณ วนัสิน้งวดโดย
ไมร่วมเงินฝากธนาคาร 

หมายเหต ุ ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากดั ในฐานะผู้จดัการกองทรสัต์ AIMIRT มีมติให้  
1. จ่ายประโยชน์ตอบแทนส าหรับผลการด าเนินงานตัง้แต่วนัที่ 22 ธันวาคม 2560 (วนัจัดตัง้กองทรัสต์ AIMIRT) ถึงวนัที่ 31 

มีนาคม 2561 ในอตัรา 0.1926 บาทต่อหน่วยทรสัต์ โดยกองทรัสต์ได้จ่ายประโยชน์ตอบแทนดงักล่าวในวนัที่ 12 มิถุนายน 
2561 และ 

2. จ่ายประโยชน์ตอบแทนส าหรับผลการด าเนินงานตัง้แต่วนัที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวนัที่ 30 มิถนุายน 2561 ในอตัรา 0.1861 
บาทต่อหน่วยทรสัต์ โดยกองทรสัต์ได้จ่ายประโยชน์ตอบแทนดงักล่าวในวนัที ่5 กนัยายน 2561 
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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 
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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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รายงานประมาณการงบก าไรขาดทนุตามสถานการณ์สมมติ ส าหรับงวด 12 เดือน  
ภายหลงัจากการเข้าลงทนุในทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเตมิในครัง้นี ้ 

(ช่วงเวลาประมาณการวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 – วนัท่ี 30 มถินุายน 2563) 
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วิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะ 
ในการประชุมวสิามัญผู้ถอืหน่วยทรัสต์ ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และ 

สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท  
ครัง้ที่ 1/2561 

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องบุษบา ชัน้ 1 โรงแรมแมนดาริน โฮเต็ล 

เลขที่ 622 ถนนพระรามสี่ แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
__________________________ 

 
1.  การลงทะเบียน 
 

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้ รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลกัฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ 
สถานท่ีประชมุก่อนเวลาได้ตัง้แตเ่วลา 12.00 น. ของวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2561  

 
2.  การเข้าประชุมด้วยตนเอง 
 

(1) กรณีบุคคลธรรมดา 

- ให้แสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ บตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือ หนงัสอืเดินทางฉบบัจริง 
ที่ยงัไมห่มดอายขุองผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

 
(2) กรณีนิติบุคคล 

- กรณีเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล 
อายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนัน้  
พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) 

- กรณีเป็นนิติบุคคลในต่างประเทศ  ให้แนบส าเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล อาย ุ
ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอ านาจของประเทศที่นิติบุคคลนัน้ตัง้อยู่ และให้ผู้มี
อ านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลนัน้ลงนามรับรองความถูกต้อง พร้อมประทบัตราส าคัญของ  
นิติบคุคล (ถ้ามี) 

- เอกสารใดที่มิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะต้องจดัท าค าแปลเป็นภาษาองักฤษแนบมา
พร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอ านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลนัน้ลงนามรับรองความถูกต้องของ  
ค าแปล พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) 
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- ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคล ต้องแสดงบัตรประจ าตัว  
ประชาชน หรือ บัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทางฉบับจริงที่ยังไม่หมดอาย ุ 
เพื่อลงทะเบียน 

 
3.  การมอบฉันทะ 
 

- ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (ส าหรับผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทั่วไป) หรือ 
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (ส าหรับผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่ปรากฏในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ
และแตง่ตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหนว่ยทรัสต์) ท่ีแนบมาพร้อมนี ้

- เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ผู้ จัดการกองทรัสต์ใคร่ขอความร่วมมือจากท่านผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ในการจดัสง่หนงัสือมอบฉนัทะก่อนวนัประชุมลว่งหน้าไม่น้อยกวา่ 1 วนัท าการ โดยจดัสง่
ถึง “ผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่ อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า

อสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท” เลขที่ 62 อาคารมิลเลนเนีย ทาวเวอร์ ชัน้ 16 ห้อง 
1601 ซอยหลงัสวน แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

- หนงัสือมอบฉนัทะต้องกรอกข้อมลูและลงลายมือช่ือให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีดลบข้อความที่
ส าคญั ผู้มอบฉนัทะต้องลงนามก ากบัไว้ทกุแหง่ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

 
เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ 
 
(1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ผู้มอบฉนัทะจะต้องจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนี ้

- หนงัสอืมอบฉนัทะซึง่ลงนามโดยผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 
- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ ส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือ ส าเนาหนงัสือเดินทาง ท่ียงัไม่

หมดอายขุองผู้มอบฉนัทะ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มอบฉนัทะ  
- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ ส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือ ส าเนาหนงัสือเดินทาง ท่ียงัไม่

หมดอายขุองผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้ รับมอบฉนัทะ  
 
(2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ผู้มอบฉนัทะจะต้องจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนี ้

- หนงัสือมอบฉนัทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพนันิติบคุคลตามหนงัสือรับรองนิติบุคคล พร้อม
ประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ ส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือ ส าเนาหนงัสือเดินทาง ท่ียงัไม่
หมดอายขุองผู้มีอ านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลตามหนงัสือรับรองนิติบคุคล ซึ่งเป็นผู้ลงนามในหนงัสือ
มอบฉนัทะ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามดงักลา่ว 



 

สิง่ที่สง่มาด้วย 7 หน้า 3 
 

- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล  
อายไุม่เกิน 6 เดือน ซึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ พร้อมประทบัตรา
ส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) 

- กรณีผู้ มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลในต่างประเทศ ให้แนบส าเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล  
อายไุมเ่กิน 1 ปี ซึง่ออกโดยหน่วยราชการท่ีมีอ านาจของประเทศที่นิติบคุคลนัน้ตัง้อยู ่และให้ผู้มีอ านาจ
ลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ลงนามรับรองความถกูต้อง พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) 

- เอกสารใดที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาองักฤษ จะต้องจัดท าค าแปลเป็นภาษาองักฤษแนบมาพร้อมกัน
ด้วย และให้ผู้ มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนัน้ลงนามรับรองความถูกต้องของค าแปล พร้อม
ประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) 

-        ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ ส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือ ส าเนาหนงัสือเดินทาง ท่ียงัไม่
หมดอายขุองผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้ รับมอบฉนัทะ 



 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 แบบ ก. 
Attachment 8 Form A.  

 

หนังสือมอบฉันทะ 
PROXY 

(ส ำหรับผูถื้อหน่วยทรัสตท์ัว่ไป) 
(For general trust unitholders) 

แบบ ก. 
Form A. 

เขียนท่ี   

วนัท่ี เดือน พ.ศ.  
Date Month Year 

 

(1)  ขำ้พเจำ้                                สญัชำติ   
       I/We                                      Nationality   

อยูบ่ำ้นเลขท่ี ถนน          ต ำบล/แขวง  
Reside at Road                                                            Tambol/Khwaeng  

อ ำเภอ/เขต จงัหวดั             รหสัไปรษณีย ์ โทรศพัท ์  
Amphur/Khet                                         Province                                                                     Postal Code                                         Tel 

 

(2)  เป็นผูถื้อหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อกำรลงทุนในอสงัหำริมทรัพยแ์ละสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย ์เอไอเอม็ อินดสัเทรียล โกรท  
      being a trust unitholder of AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust 

โดยถือหน่วยทรัสตจ์ ำนวนทั้งส้ินรวม หน่วย และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั                                 เสียง ดงัน้ี  
holding the total amount of                            units, and having the right to vote equal to                                votes as follows: 

   

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้  
       Hereby appoint 

  
(3.1) อำยุ ปี อยูบ่ำ้นเลขท่ี                                                   

       age    years, reside at 

ถนน   ต ำบล/แขวง  อ ำเภอ/เขต   

Road  Tambol/Khwaeng   Amphur/Khet  

จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์                          
Province  Postal Code   

 

 หรือ กรรมกำรอิสระ  
 or Independent Director, namely  

 

                 (3.2)         นำยธนะชยั สนัติชยักลู                                    อำยุ       64       ปี  อยูบ่ำ้นเลขท่ี           46 ซอยพฒันำกำร 65 แยก 1   
                                      Mr. Thanachai Santichaikul                                       age       64     years,   resides at       46 Soi Pattanakarn 65 Yaek 1        

ถนน                      - ต ำบล/แขวง                         ประเวศ      อ ำเภอ/เขต              ประเวศ  
Road           -               Tambol/Khwaeng    Pravet                Amphur/Khet Pravet   

จงัหวดั              กรุงเทพมหำนคร       รหสัไปรษณีย ์               10250  
Province           Bangkok            Postal Code                     10250     
 

หรือ 
or 

 

                  (3.3)     เรืออำกำศโท ศุภกร จนัทศำศวตั                           อำยุ   51          ปี  อยูบ่ำ้นเลขท่ี            64 ซอยนภำศพัท ์แยก 1         
                                   Flg. Off. Supakorn Chantasasawat                                     age   51        years,   resides at       64 Soi Napha Sap Yaek 1   

ถนน                      - ต ำบล/แขวง                         คลองตนั      อ ำเภอ/เขต              คลองเตย  
Road           -               Tambol/Khwaeng     Klongton                         Amphur/Khet                 Klong Toei   

จงัหวดั              กรุงเทพมหำนคร       รหสัไปรษณีย ์               10110  
Province          Bangkok            Postal Code                      10110     
   

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขำ้พเจำ้เพื่อเขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุมวิสำมญัผูถื้อหน่วยทรัสต ์ของทรัสตเ์พื่อกำร
ลงทุนในอสังหำริมทรัพย์และสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท คร้ังท่ี 1/2561 ในวันท่ี 29 พฤศจิกำยน 2561 เวลำ 14.00 น.  

(ปิดอำกรแสตมป์ 20 บำท) 
(Duty Stamp Baht 20) 



 

ณ ห้องบุษบำ ชั้น 1 โรงแรมแมนดำริน โฮเตล็ เลขท่ี 662 ถนนพระรำมส่ี แขวงมหำพฤฒำรำม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลำ 
และสถำนท่ีอ่ืนดว้ย 
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Trust Unitholders of AIM 

Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust No. 1/2018 on 29 November 2018, at 14.00 hrs., at the Bussaba room,  
1st Floor, Mandarin Hotel, No. 622 Rama 4 Road, Mahapruttaram Subdistrict, Bang Rak District, Bangkok 10500 or any adjourment at any date, 

time and place thereof. 

 

(4)  ขำ้พเจำ้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

       I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

 

(4.1)   วาระที ่1  พจิารณารับทราบรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจ าปี 2561 
 Agenda No. 1 To acknowledge the minutes of the 2018 Annual General Meeting of Trust Unitholders 

 หมำยเหตุ: วำระท่ี 1 เป็นวำระแจง้เพื่อทรำบ จึงไม่มีกำรลงมติในวำระน้ี 
 Remark: Agenda No. 1 is for acknowledgement. Therefore, no voting is required.   

 

(4.2)   วาระที ่2  พจิารณาอนุมตักิารลงทุนในทรัพย์สินทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ 
 Agenda No. 2  To consider and approve the investment in the Additional Investment Assets 

       (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

   (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
Approve Disapprove                 Abstain 

 

(4.3)   วาระที ่3  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ AIMIRT คร้ังที่ 1 โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ใหม่ จ านวน
ประมาณไม่เกิน 430,000,000 หน่วย เพื่อลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม โครงการ SCC โครงการ TIP 8 และ
โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี และวิธีการก าหนดราคาหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิม่เติมในการเพิม่ทุน
คร้ังที ่1 

Agenda No. 3 To consider and approve the first capital increase of AIMIRT through the issuance and offer for 

sale of approximately not exceeding 430,000,000 new trust units for the investment in the 

Additional Investment Assets in SCC Project, TIP 8 Project and Bangkadi Industrial Park Project, 

and the method for determining the price of the trust units to be issued and offered for sale of the 

first capital increase 

       (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

   (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
Approve Disapprove                 Abstain 

 

 (4.4) วาระที ่4  พจิารณาอนุมัติวิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุน คร้ังที่ 1 
และการน าหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

Agenda No. 4  To consider and approve the offering and allocation method for the additional trust units to be issued and 
offered for sale and the listing of the trust units as listed securities on the Stock Exchange of Thailand for the 
first capital increase 

        (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

   (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
       Approve        Disapprove                 Abstain 

 

(4.5) วาระที ่5  พจิารณาอนุมตักิารกู้ยมืเงนิเพือ่ลงทุนในทรัพย์สินทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ 



 

Agenda No. 5 To consider and approve the entering into the loans for the investment in the Additional 

Investment Assets   
 

วาระที ่5.1 พจิารณาอนุมัติการกู้ยมืเงนิในวงเงินกู้ระยะยาวจ านวนรวมไม่เกิน 1,190 ล้านบาท เพือ่ลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุน
เพิม่เตมิโครงการ SCC โครงการ TIP 8 และโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะด ี

Agenda No. 5.1 To consider and approve the entering into the long-term loan in the total amount of not exceeding Baht 1,190 
Million for the investment in the Additional Investment Assets in SCC Project, TIP 8 Project and Bangkadi 
Industrial Park Project 

        (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

   (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
       Approve        Disapprove                 Abstain 

 

วาระที ่5.2 พจิารณาอนุมัติการกู้ยืมเงินในวงเงินกู้ระยะยาวจ านวนรวมไม่เกิน 110 ล้านบาท เพือ่ลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุน
เพิม่เตมิโครงการเจดบัเบิล้ยูด ีแปซิฟิค (ส่วนขยายเพิม่เตมิ) 

Agenda No. 5.2 To consider and approve the entering into the long-term loan in the total amount of not exceeding Baht 110 
Million for the investment in the Additional Investment Assets in JWD Pacific Project (Expansion Area) 

        (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

   (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
       Approve        Disapprove                 Abstain 

 

 (4.6) วาระที ่6  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งกองทรัสต์ AIMIRT รวมถึงการเข้าท า และ/หรือ การแก้ไขเพิ่มเติม
สัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกองทรัสต์ AIMIRT และการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ 
เพือ่ให้สอดคล้องกบัการลงทุนในทรัพย์สินทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ 

Agenda No. 6 To consider and approve the amendments of the Trust Deed of AIMIRT, including the entry 

and/or the amendments to other agreements relating to the operation of AIMIRT and seek for 

benefits from the immovable properties in order to be line with the investment in the Additional 

Investment Assets   
        (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

   (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
       Approve        Disapprove                 Abstain 

 

(4.7) วาระที ่7  พจิารณาอนุมัติการกู้ยืมเงนิในวงเงนิสินเช่ือหมุนเวียน (ตัว๋สัญญาใช้เงนิ) จ านวนรวมไม่เกิน 50 ล้านบาท และวงเงิน
สินเช่ือค ้าประกัน (Bank Guarantee) จ านวนรวมไม่เกิน 10 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกองทรัสต์ 
AIMIRT ในการบริหารและการด าเนินงานของกองทรัสต์ AIMIRT การซ่อมบ ารุงและปรับปรุงทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ AIMIRT รวมทั้งเพือ่ใช้ค า้ประกนัการใช้สาธารณูปโภคของทรัพย์สินของกองทรัสต์ AIMIRT 

Agenda No. 7 To consider and approve the entering into the short-term revolving credit facility (Promissory 

Note) of AIMIRT in the total amount of not exceeding Baht 50 Million and the bank guarantee 

facility (Bank Guarantee) of AIMIRT in the total amount of not exceeding Baht 10 Million to be 

used as the working capital of AIMIRT for the management and operations of AIMIRT, 

maintenance and improvement of AIMIRT’s assets, and for the guarantee for the use of utilities of 

AIMIRT’s assets 
        (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

   (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 



 

                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
       Approve        Disapprove                 Abstain 

 

(4.8) วาระที ่8  พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้าม)ี 
Agenda No. 8 Other matters (if any) 

        (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

   (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
       Approve        Disapprove                 Abstain 

 

(5)  ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทรัสตม์อบฉันทะให้กรรมกำรอิสระเขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตน ขอควำมกรุณำให้ผูถื้อหน่วยทรัสตร์ะบุ
เสียงลงคะแนนโดยเฉพำะเจำะจงวำ่ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 

  In case a trust unitholder authorizes the Independent Director to attend and vote on your behalf, please specify your vote whether 

the trust unitholder desires for approval, disapproval or abstention.     

 

(6)  กำรลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวำระใดท่ีไม่เป็นไปตำมท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่ำกำรลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและ
ไม่ใช่เป็นกำรลงคะแนนเสียงของขำ้พเจำ้ในฐำนะผูถื้อหน่วยทรัสต ์

   Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and shall not be 

my/our voting as a trust unitholder. 

 

(7)  ในกรณีท่ีขำ้พเจำ้ไม่ไดร้ะบุควำมประสงคใ์นกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไวห้รือระบุไวไ้มช่ดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีกำรพิจำรณำหรือ
ลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจำกเร่ืองท่ีระบุไวข้ำ้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีกำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เทจ็จริงประกำรใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและ
ลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
                              In case I/we have not specified my/our voting intention(s) in any agenda or my/our voting intention(s) is not clearly specified or 

in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or 
addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

 

กิจกำรใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระท ำไปในกำรประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตำมท่ีขำ้พเจ้ำระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือ
เสมือนวำ่ขำ้พเจำ้ไดก้ระท ำเองทุกประกำร 

Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) 
specified in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 

 
 

                                                                                                                                          ลงช่ือ/Signed ..............................................................ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
( ) 

 
 

                                                                                                   ลงช่ือ/Signed.............................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
( ) 

 

หมำยเหตุ 

1.  ผูถื้อหน่วยทรัสต์ท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็นผูเ้ข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวน
หน่วยทรัสตใ์หผู้รั้บมอบฉนัทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได ้
The trust unitholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of 

units to several proxies for splitting votes. 
 



 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 แบบ ข. 
Attachment 8 Form B. 

 

หนังสือมอบฉันทะ 
PROXY 

(ส ำหรับผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์ปรำกฏในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝำกและดูแลหน่วยทรัสต)์ 

(For foreign trust unitholders who have custodian in Thailand only) 
แบบ ข. 

Form B. 

เขียนท่ี   

วนัท่ี เดือน พ.ศ.  
Date Month Year 

 

(1)  ขำ้พเจำ้                                สญัชำติ   
       I/We                                      Nationality   

อยูบ่ำ้นเลขท่ี ถนน          ต ำบล/แขวง  
Reside at Road                                                            Tambol/Khwaeng  

อ ำเภอ/เขต จงัหวดั             รหสัไปรษณีย ์  
Amphur/Khet                                         Province                                                                     Postal Code                                          

ในฐำนะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝำกและดูแลหน่วยทรัสต ์(Custodian) ใหก้บั   
as a Custodian for 

 

ซึง่เป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท 

being a trust unitholder of AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust 

โดยถือหน่วยทรัสตจ์ ำนวนทั้งส้ินรวม หน่วย และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั                               เสียง ดงัน้ี  
holding the total amount of                           units, and having the right to vote equal to    votes as follows: 

 (2) ขอมอบฉนัทะให ้  
       Hereby appoint 

(2.1) อำยุ ปี อยูบ่ำ้นเลขท่ี                                                   
       age    years, reside at 

ถนน   ต ำบล/แขวง  อ ำเภอ/เขต   

Road  Tambol/Khwaeng   Amphur/Khet  

จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์                          
Province  Postal Code   

 

 หรือ กรรมกำรอิสระ  
 or Independent Director, namely  

 

                 (2.2)         นำยธนะชยั สนัติชยักลู                                    อำยุ       64       ปี  อยูบ่ำ้นเลขท่ี           46 ซอยพฒันำกำร 65 แยก 1   
                                      Mr. Thanachai Santichaikul                                       age       64     years,   resides at       46 Soi Pattanakarn 65 Yaek 1        

ถนน                      - ต ำบล/แขวง                         ประเวศ      อ ำเภอ/เขต              ประเวศ  
Road           -               Tambol/Khwaeng    Pravet                Amphur/Khet Pravet   

จงัหวดั              กรุงเทพมหำนคร       รหสัไปรษณีย ์               10250  
Province           Bangkok            Postal Code                     10250     
 

หรือ 
or 

 

                  (2.3)     เรืออำกำศโท ศุภกร จนัทศำศวตั                           อำยุ   51          ปี  อยูบ่ำ้นเลขท่ี            64 ซอยนภำศพัท ์แยก 1         
                                   Flg. Off. Supakorn Chantasasawat                                     age   51        years,   resides at       64 Soi Napha Sap Yaek 1   

ถนน                      - ต ำบล/แขวง                         คลองตนั      อ ำเภอ/เขต              คลองเตย  
Road           -               Tambol/Khwaeng     Klongton                         Amphur/Khet                 Klong Toei   

จงัหวดั              กรุงเทพมหำนคร       รหสัไปรษณีย ์               10110  
Province          Bangkok            Postal Code                      10110    
 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขำ้พเจำ้เพื่อเขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุมวิสำมญัผูถื้อหน่วยทรัสต ์ของทรัสตเ์พื่อกำร
ลงทุนในอสังหำริมทรัพย์และสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท คร้ังท่ี 1/2561 ในวันท่ี 29 พฤศจิกำยน 2561 เวลำ 14.00 น.  

(ปิดอำกรแสตมป์ 20 บำท) 
(Duty Stamp Baht 20) 



 

ณ ห้องบุษบำ ชั้น 1 โรงแรมแมนดำริน โฮเตล็ เลขท่ี 662 ถนนพระรำมส่ี แขวงมหำพฤฒำรำม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลำ 
และสถำนท่ีอ่ืนดว้ย 
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Trust Unitholders of AIM 

Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust No. 1/2018 on 29 November 2018, at 14.00 hrs., at the Bussaba room,  
1st Floor, Mandarin Hotel, No. 622 Rama 4 Road, Mahapruttaram Subdistrict, Bang Rak District, Bangkok 10500 or any adjourment at any date, 

time and place thereof. 

 

(3)  ขำ้พเจำ้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 

       I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

  มอบฉนัทะตำมจ ำนวนหน่วยทรัสตท์ั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
 To grant the total amount of unit trust holding and having the right to vote 

  มอบฉนัทะบำงส่วน คือ                            
 To grant the partial units as follows:                                                              

  หน่วยทรัสต ์           หน่วย และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้                                            เสียง
            Unit trust  units, and having the right to vote equal to                                votes, 

 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด                         เสียง 
 Total amount of voting rights                                                          votes. 

 

                    (4)  ขำ้พเจำ้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
       I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

 

(4.1)   วาระที ่1  พจิารณารับทราบรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจ าปี 2561 
 Agenda No. 1 To acknowledge the minutes of the 2018 Annual General Meeting of Trust Unitholders 

 หมำยเหตุ: วำระท่ี 1 เป็นวำระแจง้เพื่อทรำบ จึงไม่มีกำรลงมติในวำระน้ี 
 Remark: Agenda No. 1 is for acknowledgement. Therefore, no voting is required.   

 

(4.2)   วาระที ่2  พจิารณาอนุมตักิารลงทุนในทรัพย์สินทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ 
 Agenda No. 2  To consider and approve the investment in the Additional Investment Assets 

       (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

   (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
Approve Disapprove                 Abstain 

 

(4.3)   วาระที ่3  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ AIMIRT คร้ังที่ 1 โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ใหม่ จ านวน
ประมาณไม่เกิน 430,000,000 หน่วย เพื่อลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม โครงการ SCC โครงการ TIP 8 และ
โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี และวิธีการก าหนดราคาหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิม่เติมในการเพิม่ทุน
คร้ังที ่1 

Agenda No. 3 To consider and approve the first capital increase of AIMIRT through the issuance and offer for 

sale of approximately not exceeding 430,000,000 new trust units for the investment in the 

Additional Investment Assets in SCC Project, TIP 8 Project and Bangkadi Industrial Park Project, 

and the method for determining the price of the trust units to be issued and offered for sale of the 

first capital increase 

       (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

   (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
Approve Disapprove                 Abstain 

 

 (4.4) วาระที ่4  พจิารณาอนุมัติวิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุน คร้ังที่ 1 
และการน าหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 



 

Agenda No. 4 To consider and approve the offering and allocation method for the additional trust units to be issued and 
offered for sale and the listing of the trust units as listed securities on the Stock Exchange of Thailand for the 
first capital increase 

        (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

   (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
       Approve        Disapprove                 Abstain 

 

(4.5) วาระที ่5  พจิารณาอนุมตักิารกู้ยมืเงนิเพือ่ลงทุนในทรัพย์สินทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ 
Agenda No. 5 To consider and approve the entering into the loans for the investment in the Additional 

Investment Assets   
 

วาระที ่5.1 พจิารณาอนุมตักิารกู้ยมืเงนิในวงเงนิกู้ระยะยาวจ านวนรวมไม่เกนิ 1,190 ล้านบาท เพือ่ลงทุนในทรัพย์สินทีจ่ะลงทุน
เพิม่เตมิโครงการ SCC โครงการ TIP 8 และโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะด ี

Agenda No. 5.1 To consider and approve the entering into the long-term loan in the total amount of not exceeding Baht 1,190 
Million for the investment in the Additional Investment Assets in SCC Project, TIP 8 Project and Bangkadi 
Industrial Park Project 

        (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

   (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
       Approve        Disapprove                 Abstain 

 

วาระที ่5.2 พจิารณาอนุมตักิารกู้ยมืเงนิในวงเงนิกู้ระยะยาวจ านวนรวมไม่เกนิ 110 ล้านบาท เพือ่ลงทุนในทรัพย์สินทีจ่ะลงทุน
เพิม่เตมิโครงการเจดบัเบิล้ยูด ีแปซิฟิค (ส่วนขยายเพิม่เตมิ) 

Agenda No. 5.2 To consider and approve the entering into the long-term loan in the total amount of not exceeding Baht 110 
Million for the investment in the Additional Investment Assets in JWD Pacific Project (Expansion Area) 

        (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

   (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
       Approve        Disapprove                 Abstain 

 

 (4.6) วาระที ่6  พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขเพิม่เตมิสัญญาก่อตั้งกองทรัสต์ AIMIRT รวมถึงการเข้าท า และ/หรือ การแก้ไขเพิม่เตมิ
สัญญาต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการด าเนินงานของกองทรัสต์ AIMIRT และการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ 
เพือ่ให้สอดคล้องกบัการลงทุนในทรัพย์สินทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ 

Agenda No. 6 To consider and approve the amendments of the Trust Deed of AIMIRT, including the entry 

and/or the amendments to other agreements relating to the operation of AIMIRT and seek for 

benefits from the immovable properties in order to be line with the investment in the Additional 

Investment Assets   
        (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

   (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
       Approve        Disapprove                 Abstain 

 



 

(4.7) วาระที ่7  พจิารณาอนุมตักิารกู้ยมืเงนิในวงเงนิสินเช่ือหมุนเวยีน (ตัว๋สัญญาใช้เงนิ) จ านวนรวมไม่เกนิ 50 ล้านบาท และวงเงนิ
สินเช่ือค า้ประกนั (Bank Guarantee) จ านวนรวมไม่เกนิ 10 ล้านบาท เพือ่ใช้เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนของกองทรัสต์ 
AIMIRT ในการบริหารและการด าเนินงานของกองทรัสต์ AIMIRT การซ่อมบ ารุงและปรับปรุงทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ AIMIRT รวมทั้งเพือ่ใช้ค า้ประกนัการใช้สาธารณูปโภคของทรัพย์สินของกองทรัสต์ AIMIRT 

Agenda No. 7 To consider and approve the entering into the short-term revolving credit facility (Promissory 

Note) of AIMIRT in the total amount of not exceeding Baht 50 Million and the bank guarantee 

facility (Bank Guarantee) of AIMIRT in the total amount of not exceeding Baht 10 Million to be 

used as the working capital of AIMIRT for the management and operations of AIMIRT, 

maintenance and improvement of AIMIRT’s assets, and for the guarantee for the use of utilities of 

AIMIRT’s assets 
        (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

   (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
       Approve        Disapprove                 Abstain 

 

(4.8) วาระที ่8  พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้าม)ี 
Agenda No. 8 Other matters (if any) 

        (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

   (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
       Approve        Disapprove                 Abstain 

 

(5) ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยทรัสตม์อบฉันทะให้กรรมกำรอิสระเขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตน ขอควำมกรุณำให้ผูถื้อหน่วยทรัสตร์ะบุเสียง
ลงคะแนนโดยเฉพำะเจำะจงวำ่ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 

 In case a trust unitholder authorizes the Independent Director to attend and vote on your behalf, please specify your vote whether 

the trust unitholder desires for approval, disapproval or abstention.     
 

(6)  กำรลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวำระใดท่ีไม่เป็นไปตำมท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่ำกำรลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและ
ไม่ใช่เป็นกำรลงคะแนนเสียงของขำ้พเจำ้ในฐำนะผูถื้อหน่วยทรัสต ์

   Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and shall not be 

my/our voting as a trust unitholder. 

 

 (7) ในกรณีท่ีขำ้พเจำ้ไม่ไดร้ะบุควำมประสงคใ์นกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีกำรพิจำรณำหรือ
ลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจำกเร่ืองท่ีระบุไวข้ำ้งตน้ รวมถึงกรณีรวมถึงกรณีท่ีมีกำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เทจ็จริงประกำรใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิ
พิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

                             In case I/we have not specified my/our voting intention(s) in any agenda or my/our voting intention(s) is not clearly specified or in 

case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or 

addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 



 

 

กิจกำรใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระท ำไปในกำรประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตำมท่ีขำ้พเจ้ำระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือ
เสมือนวำ่ขำ้พเจำ้ไดก้ระท ำเองทุกประกำร 

Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) 

specified in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 

 
 

                                                                                                                                            ลงช่ือ/Signed..............................................................ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
( ) 

 
 

                                                                                                   ลงช่ือ/Signed.............................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
( ) 

 

หมำยเหตุ 

1.  หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. น้ี ใช้เฉพำะกรณีท่ีผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์ปรำกฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็นผูรั้บฝำกและดูแลหน่วยทรัสตใ์หเ้ท่ำนั้น 
Only foreign trust unitholders whose names appear in the registration book and have appointed a Custodian in Thailand can use the Proxy 

Form B. 

2. หลกัฐำนท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
     Evidence to be attached with this Proxy Form are: 

      (1) หนงัสือมอบอ ำนำจจำกผูถื้อหน่วยทรัสตใ์หค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  ำเนินกำรลงนำมในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
      Power of Attorney from the trust unitholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on behalf of the trust unitholder. 

(2) หนงัสือยืนยนัวำ่ผูล้งนำมในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญำตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 
   Letter of certification to certify that a person executing the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian. 

3.  ผูถื้อหน่วยทรัสต์ท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็นผูเ้ข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวน
หน่วยทรัสตใ์หผู้รั้บมอบฉนัทะหลำยคน เพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได ้

 The trust unitholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of 

units to several proxies for splitting votes. 

 



  สิง่ที่สง่มาด้วย 9 หน้า 1 

สิง่ที่สง่มาด้วย 9 
 

ข้อมูลของกรรมการอิสระของบริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากัด 
ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

 

ชื่อ-นามสกุล 
ประเภทกรรมการ 
อายุ 
สัญชาต ิ

นายธนะชัย สันติชัยกูล 
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
64 ปี 
ไทย 

ที่อยู่ 46 ซอยพฒันาการ 65 แยก 1 แขวงประเวศ เขตประเวศ จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร 

การศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  (MBA) คณะพาณิชยศาสตร์และการ
บญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ประกาศนียบตัรชัน้สงูด้านสอบบญัชี  คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบญัชีจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรี บญัชี (ต้นทนุ)  
- คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูวิทยาการตลาดทนุ (วตท.รุ่นท่ี 1)  
- สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ  ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 18/2002  
- สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ  2 ปี 4 เดือน 

ประสบการณ์  
 

- กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  บมจ. แอลดีซี เด็นทลั  
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บมจ. เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป  
- กรรมการ บจก. นิวส์ เน็ตเวิร์ค มลัติมีเดีย 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  
บมจ. อีสเทิร์นโพลเีมอร์ กรุ๊ป  

- ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ   
บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์  

- กรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการ บมจ. สาลี ่พริน้ติง้ 
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ต าแหน่งในกิจการอื่น                                                           
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- ประธานกรรมการ  
บจ. สยามซินดิเคท เทคโนโลยี  

- ที่ปรึกษา กลุม่อตุสาหกรรมการพิมพ์และบรรจภุณัฑ์กระดาษ  
สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

- กรรมการตรวจสอบ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์กับกองทรัสต์ 

ไมม่ี 

การถอืหุ้นในบริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ 
จ ากัด 

ไมม่ี               

สัดส่วนของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด
ในบริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากัด 

ไมม่ี                                   

การถอืหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ ไมม่ี                                   

สัดส่วนของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่มีสทิธิออกเสียง
ทัง้หมด 

ไมม่ี                                   

ข้อพพิาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาล 
ที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ 

ไมม่ี 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัททกุครัง้ 

ผลงานในระหว่างด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 

ได้ให้ข้อคิดเห็นและแสดงทศันะจากประสบการณ์ที่กว้างขวางที่
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท รวมทัง้มีบทบาทส าคัญในการ
สง่เสริมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในครัง้นี ้ ไมม่ี 
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ชื่อ-นามสกุล 
ประเภทกรรมการ 
อายุ 
สัญชาต ิ

เรืออากาศโทศุภกร  จันทศาศวัต 
กรรมการอิสระ 
51 ปี 
ไทย 

ที่อยู่ 64 ซอยนภาศพัท์แยกที่ 1 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร 

การศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรี เภสชัศาสตร์  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ ไมม่ี               

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ  1 ปี 10 เดือน 

ประสบการณ์  
 

- กรรมการผู้จดัการ   บจก. อวานการ์ด แคปปิตอล 
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ   บจก. เทิร์นอะราวด์  
- Assistant Vice President   บมจ. เงินทนุสนิเอเชีย  
- ผู้จดัการ บริษัท คาเซนอฟ เอเซีย ลมิิเตด 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไมม่ี  

ต าแหน่งในกิจการอื่น                                                           
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

ที่ปรึกษา บริษัท ทโูฟร์ทรี จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์กับกองทรัสต์ 

ไมม่ี 

การถอืหุ้นในบริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ 
จ ากัด  

ไมม่ี               

สัดส่วนของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด
ในบริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากัด 

ไมม่ี                                   

การถอืหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ ไมม่ี                                   

สัดส่วนของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่มีสทิธิออกเสียง
ทัง้หมด 

ไมม่ี                                   

ข้อพพิาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาล 
ที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ 

ไมม่ี 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 4 ครัง้ จาก 5 ครัง้  

ผลงานในระหว่างด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 

ได้ให้ข้อคิดเห็นและแสดงทศันะจากประสบการณ์ที่กว้างขวางที่
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท รวมทัง้มีบทบาทส าคัญในการ
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สง่เสริมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในครัง้นี ้ ไมม่ี 
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สิง่ที่สง่มาด้วย 10 
 

แผนที่สถานที่ประชุม 
ห้องบุษบา ชัน้ 1 โรงแรมแมนดาริน โฮเต็ล 

เลขที่ 662 ถนนพระรามสี่ แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
เบอร์โทรศัพท์ : 02 238 0230 
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ใบแจ้งรายชื่อผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 
 

1. รายชื่อผู้ถอืหน่วยทรัสต์ที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ 
ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษ ได้แก่ ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มีสว่นได้เสยีในการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ หรือ
สิทธิการเช่า หรือผู้ที่เป็นเจ้าของ ผู้ ให้เช่า หรือผู้ ให้สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ AIMIRT จะลงทนุเพิ่มเติม 
และกลุม่บคุคลเดียวกนั (ณ วนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2561 ซึง่เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสทิธิในการเข้า
ประชุมวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ของกองทรัสต์ AIMIRT ครัง้ที่ 1/2561 (Record Date)) โดยไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในวาระท่ี 2 วาระท่ี 3 และวาระท่ี 6 ได้แก่  

ชื่อ จ านวนหน่วยทรัสต์ที่ถอือยู่ 
คิดเป็นสดัส่วน 

การถอืหน่วยทรัสต์ 
(ประมาณร้อยละ) 

บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 15,500,000 10.00 
นิติบคุคลอาคารชดุ บ้านเพลนิจิต 644,800 0.42 
นางสมศรี ไกรศกัดาวฒัน์ 3,080,000 1.99 
นายพรสนิ ไกรศกัดาวฒัน์ 2,800,000 1.81 
นายฐานวฒัน์ ไกรศกัดาวฒัน์ 1,200,000 0.77 
นายพรเทพ ไกรศกัดาวฒัน์ 1,100,000 0.71 
นางสาวบศุราทิพย์ ไกรศกัดาวฒัน์ 216,000 0.14 
เรืออากาศโทศภุกร จนัทศาศวตั 100,000  0.06 
นางสภุาณี จนัทศาศวตั 350,000 0.23 
นายประกิจ จนัทศาศวตั 21,000 0.01 
นางรุ่งรักษ์  จนัทศาศวตั 28,000 0.02 
นางสาวสาธินี จนัทศาศวตั 98,000 0.06 
นางสาวบศุกร จนัทศาศวตั 238,000 0.15 
นางสรีุรัตน์ จฬุาลกัษณานกุลู 100,000 0.06 
นายจรัสฤทธ์ิ  อรรถเวทยวรวฒุ ิ 61,700 0.04 
นายธีระ อรรถเวทยวรวฒุ ิ 94,400 0.06 
นางสริิฉตัร  อรรถเวทยวรวฒุิ 424,800 0.28 
นางสาวญาณิชศา ชาติวฒุิกอบกลุ 92,000 0.06 
นายธนยศ ชาติวฒุิกอบกลุ 152,700 0.10 

รวม 26,289,600 16.97 
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2. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี 
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ซึ่งเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตี (ณ วนัที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งเป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิในการเข้าประชุมวิสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ของกองทรัสต์ AIMIRT ครัง้ที่ 1/2561 (Record 
Date)) โดยเป็นบคุคลที่มีสว่นได้เสยีที่ไม่มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระท่ี 5.1 วาระท่ี 5.2 และวาระที่ 7 ได้แก่  

ชื่อ จ านวนหน่วยทรัสต์ที่ถอือยู่ 
คิดเป็นสดัส่วน 

การถอืหน่วยทรัสต์ 
(ประมาณร้อยละ) 

- - - 
รวม - - 

 
 
 

3. รายชื่อผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 10 รายแรก 
รายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 10 รายแรก (ณ วนัที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งเป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มี
สทิธิในการเข้าประชมุวิสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ของกองทรัสต์ AIMIRT ครัง้ที่ 1/2561 (Record Date)) ได้แก่  
 

ชื่อผู้ถอืหน่วยทรัสต์ จ านวนหน่วยทรัสต์ที่ถอือยู่ 
คิดเป็นสดัส่วน 

การถอืหน่วยทรัสต์ 
(ประมาณร้อยละ) 

บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 15,500,000 10.00 

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จ ำกดั (มหำชน) 11,000,000 7.10 

บริษัท เอฟดบับลวิดี ประกนัชีวติ จ ำกดั (มหำชน) 10,000,000 6.45 

บริษัท ไทยประกนัชีวติ จ ำกดั (มหำชน) 10,000,000 6.45 

กองทนุ ผสมบีซีเนียร์ส ำหรับวยัเกษียณ 8,000,000 5.16 

CIMB-PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND 6,597,100 4.26 

กองทนุเปิด บวัหลวงอินคมั 4,100,000 2.65 

นำงพรทิพย์ พิบลูนครินทร์ 3,100,000 2.00 

นำงสมศรี ไกรศกัดำวฒัน์ 3,080,000 1.99 

นำยพรสนิ ไกรศกัดำวฒัน์ 2,800,000 1.81 

รวม 74,177,100 47.87 
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