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ส่วนท่ี 1  

สรปุข้อมูลส ำคญัของกองทรสัต ์(Fact Sheet) 

สรุปขอ้มูลส าคญันี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรสัต์และหนังสอืชีช้วน ซึ่งเป็นเพยีง
ขอ้มลูสรุปเกีย่วกบัการเสนอขาย ลกัษณะและความเสีย่งของกองทรสัต ์ดงันัน้ ผูล้งทุนตอ้งศกึษาขอ้มลูในรายละเอยีดจาก
หนังสอืชีช้วนฉบบัเตม็ ซึง่สามารถขอไดจ้ากผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ และผูจ้ดัการกองทรสัต์ หรอือาจศกึษาขอ้มูลได้
จากแบบแสดงรายการขอ้มลูและหนงัสอืชีช้วนที่ผูจ้ดัการกองทรสัตย์ื่นต่อส านกังาน ก.ล.ต. ไดท้ี ่website ของส านักงาน 
ก.ล.ต. 

ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท 

AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (AIMIRT) 

ผูเ้สนอขายหน่วยทรสัต ์และผูจ้ดัการกองทรสัต:์ บรษิทั เอไอเอม็ รที แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 

ทรสัต:ี บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จ ากดั 

1. สำระส ำคญัของกองทรสัต ์

ช่ือกองทรสัต ์(ไทย) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย์  
เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท 

ช่ือกองทรสัต ์(องักฤษ) AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment 
Trust 

ช่ือยอ่  AIMIRT 
ผูบ้ริหำรอสงัหำริมทรพัย ์ บรษิทั งานสมบรูณ์ จ ากดั (บรษิทัในเครอื TIP) 

บรษิทั สยามเฆม ีจ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั สวนอุตสาหกรรมบางกะด ีจ ากดั 

ทรสัตี (Trustee) บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จ ากดั 
ท่ีปรกึษำทำงกำรเงิน ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

 

1.1 ข้อมูลเก่ียวกบักำรเสนอขำยหน่วยทรสัตใ์นครัง้น้ี 

ผูเ้สนอขำยหลกัหน่วยทรสัต ์ บรษิทั เอไอเอม็ รที แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 

ประเภทหลกัทรพัยท่ี์เสนอขำย ใบทรัสต์ที่แสดงสิทธิของผู้ถือ ในฐานะผู้ร ับประโยชน์ในกองทรัสต์  
(หน่วยทรสัต)์ 

มูลค่ำท่ีตรำไว ้ 10 บาทต่อหน่วย 
จ ำนวนหน่วยท่ีออกและเสนอขำย 271,250,000 หน่วย  
รำคำเสนอขำยหน่วยทรสัต ์ 11.20 – 11.50 บาทต่อหน่วย 
มูลค่ำรวมของหน่วยทรสัต์ท่ีเสนอ
ขำย 

ไม่เกิน 4,200,000,000 บาท โดยมูลค่ารวมของหน่วยทรสัต์ที่เสนอขายจะ
ขึน้อยู่กบัจ านวนหน่วยทรสัต์ที่เสนอขายสุดท้าย ซึ่งผู้เสนอขายหน่วยทรสัต์
และผู้จ ัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายจะเป็นผู้ก าหนด
ร่วมกนั  
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จ ำนวนหน่วยจองซ้ือขัน้ต ำ่ ในส่วนที ่1 จดัสรรหน่วยทรสัตท์ีอ่อกและเสนอขายเพิม่เตมิในครัง้นี้ ประมาณ
ร้อยละ 50 ของหน่วยทรสัต์ที่จะมกีารออกและเสนอขายเพิม่เติมในการเพิม่
ทุนครัง้นี้ เพื่อเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุ่มซึง่เป็นผูถ้อืหน่วยทรสัต์
เดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ (“ประชาชนทัว่ไป
เฉพาะกลุ่มซึง่เป็นผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิ”) (Preferential Offering) ในวนัที ่17 
กรกฎาคม 2562 (Record Date) หน่วยจองซื้อขัน้ต ่าคอื 1 หน่วย และเพิม่ที
ละจ านวน 1 หน่วย 

ในสว่นที ่2 จดัสรรหน่วยทรสัตท์ีอ่อกและเสนอขายเพิม่เตมิในสว่นทีเ่หลอืจาก
การเสนอขายสว่นที ่1 โดยเสนอขายใหแ้ก่ ประชาชนทัว่ไป (Public Offering) 
โดย 

- ส าหรบัผูล้งทุนสถาบนั จ านวนหน่วยจองซือ้ขัน้ต ่าคอื 1,000 หน่วย และเพิม่
ทลีะจ านวน 1 หน่วย 

- ส าหรบับุคคลตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการ
จ าหน่าย ที่เป็นบริษัทเจ้าของทรพัย์สนิ และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกนัของ
บรษิทัเจา้ของทรพัยส์นิ จ านวนหน่วยจองซือ้ขัน้ต ่าคอื 1,000 หน่วย และเพิม่
ทลีะจ านวน 1 หน่วย 

- ส าหรับบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ ที่ไม่ใช่บริษัท
เจ้าของทรพัย์สนิ และ/หรอื กลุ่มบุคคลเดยีวกนัของบรษิัทเจ้าของทรพัย์สนิ 
จ านวนหน่วยจองซื้อขัน้ต ่าคอื 1,000 หน่วย และเพิม่เป็นจ านวนทวคีูณของ 
100 หน่วย 

ผู้ จ ัดกำ รกำรจัดจ ำห น่ำยและ
รบัประกนักำรจ ำหน่ำยหน่วยทรสัต ์

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

 

สดัส่วนกำรเสนอขำยหน่วยทรสัตใ์นเบือ้งต้นและวิธีกำรจองซ้ือ มีรำยละเอียดดงัน้ี 

ประเภทกำรเสนอขำย 
กำรช ำระรำคำจองซ้ือต่อ

หน่วย 
วนัท่ีจองซ้ือและช ำระเงิน 

ส่วนท่ี 1 เสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไป
เฉพาะกลุ่มซึง่เป็นผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิที่มี
ร ายชื่ อป รากฏ ในสมุ ดทะ เบียนผู้ ถื อ
ห น่วยทรัสต์  (Preferential Offering) ใน
วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 (Record Date) 
ประมาณ 135,625,000 หน่วย 

 
 
 
 
 
 

 
 

- ประเภทบุคคลธรรมดา และนิตบิุคคล 11.50 บาท - วนัที่ 30 กรกฎาคม 2562 - วนัที่ 1 
สงิหาคม 2562 เวลา 08.30 น. - 15.30 
น. หรือเวลาเปิดท าการของสาขาถึง
เวลา 15.30 น.  
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ประเภทกำรเสนอขำย 
กำรช ำระรำคำจองซ้ือต่อ

หน่วย 
วนัท่ีจองซ้ือและช ำระเงิน 

- ประเภทนักลงทุนสถาบนัที่มไิด้น าส่งใบ 
Bookbuildingและผู้จองซื้อประเภทนิติ
บุ คคลที่มอบอ านาจให้ผู้ดู แลรักษา
ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์  ( Custodian) เ ป็ น
ผูด้ าเนินการจองซือ้แทน 

11.50 บาท - วนัที ่30 กรกฎาคม 2562 ถงึ วนัที ่1 
สงิหาคม 2562 เวลา 08.30 น. - 15.30 
น. 
 

- ประเภทนักลงทุนสถาบันที่น าส่ง ใบ 
Bookbuilding 

ราคาเสนอขายสดุทา้ย วนัที ่6 - 7 สงิหาคม 2562 เวลา 08.30 
น. - 15.30 น. 

ส่วนท่ี 2 จัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและ
เสนอขายเพิ่มเติมในส่วนที่เหลือจากการ
เสนอขายส่วนที่ 1 โดยเสนอขายให้แก่ 
ประชาชนทัว่ไป (Public Offering) ประมาณ 
135,625,000 หน่วย 

  

- ประเภทผูล้งทุนสถาบนั ราคาเสนอขายสดุทา้ย - วันที่  6 - 7 สิงหาคม 2562 เวลา 
08.30 น. - 15.30 น. 

- ประเภทบุคคลตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัการ
การจัดจ าห น่ายและรับประกันการ
จ าหน่าย ที่เป็นบริษัทเจ้าของทรพัย์สนิ 
และ/หรอื กลุ่มบุคคลเดยีวกนัของบริษัท
เจา้ของทรพัยส์นิ 

ราคาเสนอขายสดุทา้ย - วันที่  6 - 7 สิงหาคม 2562 เวลา 
08.30 น. - 15.30 น. 

- ประเภทบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จ ัด
จ าหน่ายหน่วยทรัสต์  ที่ ไม่ ใช่บริษัท
เจ้าของทรัพย์สิน และ/หรือ กลุ่มบุคคล
เดยีวกนัของบรษิทัเจา้ของทรพัยส์นิ 

 

11.50 บาท - วัน ที่  30 ก รกฎ าคม  2562 - 2 
สงิหาคม 2562 และวนัที่ 5 สงิหาคม 
2562 เวลา 08.30 น. - 15.30 น. หรอื
เวลาเปิดท าการของสาขาถึงเวลา 
15.30 น. 

 

1.2 ควำมสมเหตสุมผลของมูลค่ำของกำรลงทุนในทรพัยสิ์น 

ส าหรบัมลูค่าสงูสุดของทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่งจะไม่เกนิ 4,200.00 ลา้นบาท (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิม่ ค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีน และภาษีธุรกจิเฉพาะ ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวขอ้ง) ซึ่งกองทรสัต์อาจจะเป็นผู้รบัผดิชอบ ซึ่งเป็นมูลค่าทีสู่งกว่ามูลค่าประเมนิค่าของทรพัยส์นิค่าต ่าสุดที่
จดัท าโดยผูป้ระเมนิอสิระประมาณรอ้ยละ 12.63 ทีป่รกึษาทางการเงนิและผูจ้ดัการกองทรสัต์เหน็ว่า มูลค่าลงทุน
สงูสดุดงักล่าวเป็นมลูค่าทีเ่หมาะสมเน่ืองจากปจัจยัดงัต่อไปน้ี 
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1) ความน่าสนใจของทรพัย์สนิที่กองทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เติมครัง้ทีห่นึ่ง : ทรพัย์สนิที่กองทรสัต์จะเขา้ลงทุน
เพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่งเป็นทรพัยส์นิทีม่ศีกัยภาพสงู เป็นทรพัยส์นิทีม่คีวามสามารถในการสรา้งรายไดใ้นระดบัสงู 
โดยทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่งนัน้แบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลกั คอื (1) สทิธกิารเช่า
อสงัหารมิทรพัย์ ได้แก่ ที่ดนิ ถงัเกบ็สารเคมเีหลว อาคารคลงัสนิค้า และสาธารณูปโภคต่างๆ ในโครงการ 
SCC ตัง้อยู่ในบรเิวณ ถนนสุขสวสัดิ ์อ าเภอเมอืงสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ โดยทีด่นิของโครงการ 
SCC ตัง้อยู่รมิแม่น ้าเจา้พระยาซึง่มคีวามลกึของแม่น ้ามากกว่าแม่น ้าท่าจนีและแม่น ้าบางปะกง จงึเหมาะสม
ส าหรบัเรอืขนส่งสนิคา้สารเคมเีหลวระหว่างประเทศขนาดระวางประมาณ 15,000 ตนั อกีทัง้โครงการ SCC 
ม ีSCC เป็นเจ้าของและเป็นผู้ด าเนินการท่าเรอืส าหรบัอ านวยความสะดวกในการเทยีบท่าส าหรบัขนถ่าย
สนิคา้สารเคมเีหลวเขา้สูถ่งัเกบ็สารเคมเีหลว นอกจากนี้ ดา้นหน้าของโครงการ SCC ตดิกบัถนนสขุสวสัดิ ์ซึง่
เชื่อมต่อกบัวงแหวนอุตสาหกรรมและเป็นหนึ่งในถนนสายหลกัส าหรบักระจายสนิคา้และการคมนาคมไปยงั
โรงงานและศูนย์อุตสาหกรรมต่างๆ ในจงัหวดัที่ติดกบักรุงเทพมหานครและพืน้ที่ภาคตะวนัตก ตะวนัออก 
และภาคใต้ (2) กรรมสทิธิใ์นทีด่นิและอาคารคลงัสนิคา้ ในโครงการ TIP 8 ตัง้อยู่บรเิวณ ถนนเลยีบคลองส่ง
น ้าชลหารพจิติรสวุรรณภูม ิอ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมุทรปราการ ซึง่ถอืเป็นจุดยุทธศาสตรส์ าหรบัการกระจาย
สนิคา้ การขนสง่ การคมนาคมและการด าเนินธุรกจิคลงัสนิคา้ใหเ้ช่าทีส่ าคญัทีส่ดุแห่งหนึ่งของประเทศ อกีทัง้
ยงัอยู่ในศนูยก์ลางอุตสาหกรรมการผลติชัน้น าของประเทศไทย (3) สทิธกิารเช่าในทีด่นิและอาคารคลงัสนิคา้ 
ในโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะด ีจงัหวดัปทุมธานี ซึง่อาคารคลงัสนิคา้ทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิ
ครัง้ที่หนึ่งเป็นคลังสินค้าให้เช่าขนาดใหญ่แห่งเดียวในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ทัง้นี้  โครงการสวน
อุตสาหกรรมบางกะดเีป็นเขตโรงงานอุตสาหกรรมทีไ่ดร้บัการยอมรบัจากกลุ่มผูผ้ลติ/โรงงานชัน้น าทัง้ในและ
ต่างประเทศ และเป็นทีต่ัง้ของโรงงานชัน้น าประมาณ 38 โรงงาน โดยเฉพาะผูผ้ลติจากประเทศญี่ปุน่ ในดา้น
มาตรฐานของระบบสาธารณูปโภคและระบบคมนาคมขนส่ง (4) กรรมสิทธิใ์นอาคารคลังห้องเย็น และ
กรรมสทิธิใ์นสงัหารมิทรพัย์ที่เกี่ยวขอ้งกบัการท าความเยน็ ในโครงการเจดบัเบิ้ลยูด ีแปซฟิิค (ส่วนขยาย
เพิม่เติม) ตัง้อยู่ในบรเิวณ ถนนสุวนิทวงศ ์จงัหวดัฉะเชงิเทรา ซึ่งถือเป็นจุดศูนย์กลางการด าเนินธุรกจิการ
ให้บรกิารรบัฝากและขนส่งสนิค้าแช่แขง็ โดยกองทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เติมครัง้ทีห่นึ่งในทรพัย์สนิหลกัซึง่
กระจายตวัอยู่ใน 4 โครงการ ตัง้อยู่ใน 3 จงัหวดั อนัไดแ้ก่ จงัหวดัสมุทรปราการ จงัหวดัปทุมธานี และจงัหวดั
ฉะเชงิเทรา ซึง่การกระจายตวัของทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่งท าใหก้องทรสัตม์กีาร
กระจายความเสีย่งของการลงทุน ในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ โครงการทีเ่ขา้ลงทุน ท าเลทีต่ัง้ ประเภทของทรพัยส์นิ 
ลกัษณะของผูเ้ช่า การครบก าหนดอายุสญัญา เป็นตน้  

(โปรดพิจารณารายละเอียดเพิม่เติม ในส่วนที่ 2 หวัข้อ 2.5 จุดเด่นของทรพัย์สนิที่กองทรสัต์จะเขา้ลงทุน
เพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง) 

2) ประมาณการผลตอบแทนในปีแรกอยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม: ผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละทีป่รกึษาทางการเงนิเหน็ว่า
มลูค่าลงทุนสงูสดุดงักล่าวเป็นมลูค่าทีเ่หมาะสม โดยพจิารณาจากประมาณอตัราเงนิทีจ่่ายใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต์
ทีผู่ถ้อืหน่วยทรสัตจ์ะไดร้บั ตามประมาณการงบก าไรขาดทุน และการปนัสว่นแบ่งก าไรสมมตฐิานส าหรบังวด 
12 เดอืน ตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2562 ถึงวนัที่ 30 มถุินายน 2563 (“รายงานประมาณการ”) และค านวณ
จากราคาซือ้ขายสงูสุดของหน่วยทรสัต์ AIMIRT ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2562 ถงึวนัที ่31 พฤษภาคม 2562 
คดิเป็น 12.3 บาทต่อหน่วย โดยในกรณีทีก่องทรสัตไ์ม่มกีารกูย้มื จะท าใหป้ระมาณการอตัราเงนิทีจ่่ายใหผู้ถ้อื
หน่วยเท่ากบัรอ้ยละ 6.16 โดยแบ่งเป็นประมาณการอตัราสว่นแบ่งก าไรสทุธเิท่ากบัรอ้ยละ 6.16 และประมาณ
การอตัราการลดทุนเท่ากบัร้อยละ 0.00 ทัง้นี้ในกรณีที่มีการกู้ยืมเงนิไม่เกิน 1,300.00 ล้านบาท จะท าให้
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ประมาณการอตัราเงนิทีจ่่ายใหผู้ถ้อืหน่วยเท่ากบัรอ้ยละ 6.65 โดยแบ่งเป็นประมาณการอตัราส่วนแบ่งก าไร
สุทธเิท่ากบัร้อยละ 6.65 และประมาณการอตัราการลดทุนเท่ากบัร้อยละ 0.00 ซึ่งเป็นอตัราผลตอบแทนที่
เหมาะสมเมื่อพจิารณาจากความมัน่คงของทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง และโอกาสใน
การเติบโตของทรพัย์สนิดงักล่าว อกีทัง้ ผู้ถือหน่วยทรสัต์จะได้ประโยชน์จากการกู้ยมืเงนิ เนื่องจากอตัรา
ดอกเบีย้ของเงนิกูน้้อยกว่าประมาณการอตัราเงนิทีจ่่ายใหผู้ถ้อืหน่วย ถงึแมว้่าอาจจะมคีวามเสีย่งทีเ่กีย่วเน่ือง
เพิม่เตมิจากการกูย้มืเงนิของกองทรสัต์ ตามรายละเอยีดทีป่รากฏในส่วนที่ 1.1.9 ความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้อนั
เป็นผลจากการทีก่องทรสัต์กูย้มืเงนิ โดยสามารถสรุปเปรยีบเทยีบผลตอบแทนในกรณีทีไ่ม่มเีงนิกูย้มืและมี
เงนิกูย้มืไดด้งันี้ 

 
ผลตอบแทนในปีแรก 

 
กรณีท่ีไม่มีกำรกู้ยืม  

กรณีท่ีมีกำรกู้ยมืไม่เกิน 
1,300 ลำ้นบำท  

ประมาณการอตัราเงนิทีจ่่ายใหผู้ถ้อืหน่วย 
(Total Distributable Yield)/1/2 

รอ้ยละ 6.16 รอ้ยละ 6.65 

ประมาณการการปนัสว่นแบง่ก าไรสทุธ ิ รอ้ยละ 6.16 รอ้ยละ 6.65 
ประมาณการการแบ่งสว่นทุน รอ้ยละ 0.00 รอ้ยละ 0.00 

หมายเหตุ: 
/1  อตัราผลตอบแทนดงักล่าว ค านวณจาก ราคาซื้อขายสงูสุดของหน่วยทรสัต์ AIMIRT ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2562 ถงึวนัที ่31 
พฤษภาคม 2562 คดิเป็น 12.3 บาทต่อหน่วย ซึง่เป็นเพยีงการแสดงประมาณการอตัราจ่ายเงนิใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์โดย
ค านวณจากประมาณการจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ส าหรบัรอบระยะเวลา 1 กรกฏาคม 2562 สิ้นสุด ณ 
วนัที ่30 มถุินายน 2563 และไมอ่าจรบัรองผลได ้

/2  การประมาณการดงักล่าวเป็นเพยีงการคาดการณ์โดยใชร้าคาซื้อขายสูงสุดของหน่วยทรสัต์ AIMIRT ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 
2562 ถึงวันที ่31 พฤษภาคม 2562 ตามหลักสมมติฐานแบบระมดัระวงั และไม่ได้เป็นการแสดงถึงผลตอบแทนทีผู่้ถือ
หน่วยทรสัต์จะไดร้บัจากการตดัสนิใจอนุมตักิารเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิตามทีเ่สนอในทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อื
หน่วยทรสัต์ AIMIRT ครัง้ที ่1/2561 หรอืการตดัสนิใจลงทุนในกองทรสัต์ 

 ทัง้นี้ หากน าอตัราเงนิทีจ่่ายแก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทีผู่ถ้ือหน่วยทรสัต์จะไดร้บั ส าหรบังวด 12 เดอืน ช่วงเวลา
ประมาณการวนัที ่1 กรกฎาคม 2562 ถงึวนัที ่30 มถุินายน 2563 มาเปรยีบเทยีบกบัอตัราเงนิทีจ่่ายแก่ผูถ้อื
หน่วยทรสัตท์ีผู่ถ้อืหน่วยทรสัต์จะไดร้บัของหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนทีเ่ป็นทางเลอืกในการลงทุนอื่นๆ ทีส่ามารถ
เทยีบเคยีงไดก้บักองทรสัต์จะพบว่า ประมาณการอตัราผลตอบแทนของกองทรสัต์นัน้เหมาะสมและสามารถ
เทยีบเคยีงไดก้บัค่าเฉลีย่รวม โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

หลกัทรพัยท่ี์น ำมำ

เทียบเคียง 

รำคำหน่วย 

(บำท) 

อตัรำเงินท่ี

จ่ำยให้ผูถื้อ

หน่วย  

(รอ้ยละ) 

อตัรำเงินท่ี

จ่ำยให้ผูถื้อ

หน่วยสุทธิ/1 

(รอ้ยละ) 

อำยสุญัญำเช่ำ

คงเหลือสุทธิ 

(ปี) 

AMATAR 11.80 6.48 4.02 40.54 

HREIT 8.15 7.13 5.39 57.54 

SSTRT 6.00 13.14 13.14 กรรมสทิธิ ์
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หลกัทรพัยท่ี์น ำมำ

เทียบเคียง 

รำคำหน่วย 

(บำท) 

อตัรำเงินท่ี

จ่ำยให้ผูถื้อ

หน่วย  

(รอ้ยละ) 

อตัรำเงินท่ี

จ่ำยให้ผูถื้อ

หน่วยสุทธิ/1 

(รอ้ยละ) 

อำยสุญัญำเช่ำ

คงเหลือสุทธิ 

(ปี) 

FTREIT 14.20 4.58 3.42 85.56 

WHART 14.70 5.14 3.78 73.81 

เฉล่ีย  7.29 5.95  

หมายเหตุ:  
/1 อตัราเงนิทีจ่่ายใหผู้ถ้อืหน่วยสุทธ ิคดิจากสมมตฐิานว่าทรพัยส์นิส่วนทีเ่ป็นสทิธกิารเช่าจะมกีารจ่ายคนืเงนิตน้แบบวธิเีสน้ตรง 
(Straight-line Method) ซึง่เป็นวิธีการคิดอัตราเงินทีจ่่ายให้ผู้ถือหน่วยสุทธิ แบบเปรียบเสมือนเท่านัน้ โดยการจ่าย
ผลตอบแทนทีเ่ป็นเงนิปนัผล หรอืการคนืเงนิจากการลดทุนทีจ่ะเกดิขึ้นจรงิจะขึ้นอยู่กบัความเพยีงพอของก าไรสะสมเมือ่
เทยีบกบัเงนิสดทีก่องทรสัต์มเีหลอืพอจ่ายเป็นผลตอบแทนใหก้บัผูถ้อืหน่วยทรสัต์ ในกรณีทีก่องทรสัต์มกี าไรสะสมเพยีงพอ 
เงนิสดดงักล่าวจะถูกจ่ายออกมาในรูปแบบของการจ่ายเงนิปนัผล อย่างไรกต็าม หากกองทรสัต์มกี าไรสะสมไมเ่พยีงพอ (ซึง่
อาจเกดิได้ในกรณีทีก่องทรสัต์มผีลขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงของราคาประเมนิทรพัย์สนิจนท าให้ก าไรสะสมน้อยกว่า
กระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน) การจ่ายเงนิสดดงักล่าว จะอยู่ในรปูแบบการคนืเงนิจากการลดทุนบางส่วนหรอืทัง้หมด 

ขอ้มลู ณ วนัที ่28 พฤษภาคม 2562 
 

1.3 วตัถปุระสงคข์องกำรระดมทนุในครัง้น้ี 

เพื่อน าเงนิทีไ่ดจ้ากการระดมทุนจากการเสนอขายหน่วยทรสัต์ และการกูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิไปลงทุนใน
ทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง ดงัต่อไปนี้ 

1) โครงกำร SCC  

ประกอบไปดว้ยทรพัยส์นิ 2 ประเภท ดงันี้ 

1.1. ทรพัยส์นิประเภทถงัเกบ็สารเคมเีหลว และอาคารคลงัสนิคา้ 

สทิธกิารเช่าทีด่นิ/1 6 โฉนด และ 8 ตราจอง โดยมเีน้ือทีเ่ช่ารวมประมาณ 21 ไร่ 3 งาน 62.00 ตารางวา 
และสทิธกิารเช่าถงัเกบ็สารเคมเีหลว จ านวน 61 ถงั โดยมคีวามจุถงัรวมประมาณ 85,380.00 กโิลลติร 
และอาคารคลงัสนิคา้จ านวน 3 หลงั โดยมพีืน้ทีอ่าคารคลงัสนิคา้รวมประมาณ 16,726.00 ตารางเมตร 
มกี าหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี นับตัง้แต่วนัทีก่องทรัสต์ลงทุนเพิม่เติมครัง้ทีห่นึ่ง รวมถึงทรพัยส์นิ
อื่นๆ อนัเป็นสว่นควบของทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งดงักล่าว ซึง่ปจัจุบนั SCC เป็นเจา้ของกรรมสทิธิ ์

1.2. ทรพัยส์นิประเภทท่าเรอื ถนนสว่นกลาง ตลอดจนสาธารณูปโภคต่างๆ/2 

                                                           
/1 ทีด่นิทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึง่อยู่ระหว่างการด าเนินการแบ่งแยกโฉนดทีด่นิ และ/หรอื ตราจอง โดยบรษิทัเจา้ของทรพัยส์นิ 
/3 ภายหลงัจากวนัจดทะเบยีนการเช่า ในกรณทีี ่SCC ประสงคจ์ะเปลีย่นแปลงทางเขา้ออก ถนนส่วนกลาง ตลอดจนสาธารณูปโภคต่างๆ ทีต่ ัง้
อยู่ในทีด่นิทีเ่ช่าประเภทสาธารณูปโภค (ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนในโครงการ SCC) กองทรสัต์และ SCC มสีทิธจิะร่วมกนัพจิารณาใหม้กีาร
เปลีย่นแปลงทีด่นิทีเ่ช่าประเภทสาธารณูปโภคใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงดงักล่าวได ้โดย SCC ตกลงว่าทางเขา้ออก ถนนส่วนกลาง 
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สทิธกิารเช่าในทีด่นิ 4 โฉนด และ 6 ตราจอง โดยมเีน้ือทีเ่ช่ารวมประมาณ 6 ไร่ 0 งาน 15.00 ตารางวา 
จาก SCC มกี าหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี นับตัง้แต่วนัทีก่องทรสัต์ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง รวมถงึ
ท่าเทยีบเรอื จ านวน 1 ท่า พืน้ที ่3,050 ตารางเมตร ถนนสว่นกลาง รวมถงึสาธารณูปโภคต่างๆ ท่อขน
ถ่ายสารเคม ีระบบขนถ่ายสารเคม ีงานระบบ สิง่ตดิตัง้ตรงึตรา สิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ และส่วน
ควบของทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้งดงักล่าว เพื่อวตัถุประสงคใ์นการใชเ้ป็นสาธารณูปโภคแก่ทรพัยส์นิทีจ่ะ
ลงทุนเพิ่มเติมโครงการ SCC ตลอดระยะเวลาที่กองทรสัต์เขา้ลงทุน ซึ่งปจัจุบนั SCC เป็นเจ้าของ
กรรมสทิธิ ์

2) โครงกำร TIP 8 

กรรมสทิธิใ์นทีด่นิรวม 5 โฉนด เนื้อทีต่ามโฉนดรวม 35 ไร่ 3 งาน 21.10 ตารางวา และกรรมสทิธิใ์นอาคาร
คลงัสนิคา้พรอ้มส านักงาน จ านวน 4 หลงั โดยมพีืน้ทีอ่าคารคลงัสนิคา้รวมประมาณ 34,692.60 ตารางเมตร 
รวมถงึทรพัยส์นิอื่นๆ อนัเป็นส่วนควบของทีด่นิและอาคารคลงัสนิค้าดงักล่าว ซึง่ปจัจุบนั TIP เป็นเจา้ของ
กรรมสทิธิใ์นอาคารคลงัสนิคา้พร้อมส านักงาน และนายพบิูลยศ์กัดิ ์ไกรศกัดาวฒัน์ นายพรสนิ ไกรศกัดา-
วฒัน์ และนายพรเทพ ไกรศกัดาวฒัน์ (รวมเรยีกว่า “เจ้ำของท่ีดิน”) เป็นเจา้ของกรรมสทิธิใ์นทีด่นิ 

3) โครงกำรสวนอตุสำหกรรมบำงกะดี  

สทิธกิารเช่าในที่ดนิรวม 1 โฉนด เนื้อที่ตามโฉนดรวม 15 ไร่ 0 งาน 61.00 ตารางวา และสทิธกิารเช่าใน
อาคารคลงัสนิค้า จ านวน 1 หลงั โดยมพีื้นที่อาคารคลงัสนิค้าประมาณ 14,600.00 ตารางเมตร มกี าหนด
ระยะเวลาการเช่า 30 ปี นบัตัง้แต่วนัทีก่องทรสัตล์งทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง รวมถงึทรพัยส์นิอื่นๆ อนัเป็นส่วน
ควบของทีด่นิและอาคารคลงัสนิคา้ดงักล่าว ซึง่ปจัจุบนั BIP เป็นเจา้ของกรรมสทิธิ ์

4) โครงกำรเจดบัเบ้ิลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยำยเพ่ิมเติม)  

สบืเนื่องจากการลงทุนครัง้แรกของกองทรสัต์ ในการรบัโอนกรรมสทิธิใ์นทีด่นิและอาคารคลงัหอ้งเยน็พรอ้ม
ส านักงานในโครงการเจดบัเบิล้ยูด ีแปซฟิิค นัน้ กองทรสัต์ และ JPAC ไดม้กีารก าหนดเงื่อนไขไวใ้นสญัญา
ตกลงกระท าการ (โครงการเจดบัเบิ้ลยูดี แปซิฟิค โครงการดาต้าเซฟ และโครงการแปซิฟิค ห้องเย็น) 
ระหว่าง กองทรสัต์ กบั บรษิทั เจดบัเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) บรษิทั เบญจพรแลนด ์จ ากดั 
บรษิัท เจดบัเบิ้ลยูด ีแปซฟิิค จ ากดั บรษิัท ดาต้าเซฟ จ ากดั และบรษิัท แปซฟิิค ห้องเยน็ จ ากดั ฉบบัลง
วนัที ่26 ธนัวาคม 2560 ระบุไวว้่า ภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวนัทีโ่ครงการเจดบัเบิ้ลยูด ีแปซฟิิค (ส่วน
ขยายเพิม่เตมิ) เริม่เปิดด าเนินการ (ทัง้นี้ ณ วนัทีก่องทรสัตเ์ขา้ลงทุนครัง้แรก โครงการเจดบัเบิล้ยดู ีแปซฟิิค 
(ส่วนขยายเพิม่เตมิ) ดงักล่าวยงัอยู่ระหว่างการด าเนินการก่อสรา้ง) กรณีทีก่องทรสัต์มคีวามประสงคจ์ะซือ้ 
เช่า รบัโอน ทัง้หมดหรอืแค่บางส่วนของทรพัยส์นิทีใ่ชป้ระกอบธุรกจิในโครงการเจดบัเบิล้ยดู ีแปซฟิิค (ส่วน
ขยายเพิม่เตมิ) ดงักล่าว JPAC ตกลงใหส้ทิธใินการซือ้ และ/หรอืเช่า และ/หรอืรบัโอนกรรมสทิธิ ์และ/หรอื 
รับโอนสิทธิครอบครองซึ่งทรัพย์สิน โครงการเจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) (Option to 
Buy/Lease) แก่กองทรัสต์ในราคา รวมทัง้ข้อก าหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องที่จะได้ตกลงกันระหว่าง

                                                           
ตลอดจนสาธารณูปโภคต่างๆ ในโครงการ SCC ที ่SCC จดัหามาแทนทีด่นิทีเ่ช่าประเภทสาธารณูปโภค (ในส่วนทีเ่ป็นทีต่ ัง้ของทางเขา้ออก 
ถนนส่วนกลาง ตลอดจนสาธารณูปโภค) นัน้จะต้องมสีภาพ ขนาด และความสะดวกในการใขป้ระโยชน์ทีไ่ม่ด้อยไปกว่าเดมิ รวมทัง้ต้องมี
ลกัษณะครบถ้วนตามทีร่ะบุในประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง (ถ้าม)ี (โปรดพจิารณารายละเอยีด ในส่วนที ่2 หวัขอ้ 2.7.1 สรุปสาระส าคญัของร่างของ
สญัญาทีเ่กีย่วขอ้งกบัทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึง่ ส าหรบัโครงการ SCC) 
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กองทรัสต์ กับ JPAC ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงของสญัญาตกลงกระท าการดังกล่าวซึ่ง ณ ปจัจุบนั 
โครงการเจดบัเบิล้ยดู ีแปซฟิิค (สว่นขยายเพิม่เตมิ) ดงักล่าวไดเ้ริม่เปิดด าเนินการแลว้ตัง้แต่วนัที ่5 มนีาคม 
2561 และกองทรสัตไ์ดเ้ขา้ลงทุนในโครงการเจดบัเบิล้ยดู ีแปซฟิิค (สว่นขยายเพิม่เตมิ) เสรจ็สิน้แลว้เมื่อวนัที ่
21 ธนัวาคม 2561 ตามสทิธใินการซือ้หรอืเช่าโครงการเจดบัเบิล้ยูด ีแปซฟิิค (ส่วนขยายเพิม่เตมิ) (Option 
to Buy/Lease) ไดแ้ก่ 

(1) กรรมสทิธิใ์นอาคารคลงัหอ้งเยน็พรอ้มส านักงาน จ านวน 1 หลงั โดยมพีืน้ทีอ่าคารคลงัสนิคา้ประมาณ 
2,708.40 ตารางเมตร รวมถึงงานระบบ สิง่ติดตัง้ตรงึตรา สิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ และส่วนควบของ
อาคารดงักล่าว 

(2) กรรมสิทธิใ์นเครื่องมือและอุปกรณ์ซึ่งจ าเป็นและสมควรส าหรับใช้ในการด าเนินกิจการโครงการ 
เจดบัเบิล้ยดู ีแปซฟิิค (สว่นขยายเพิม่เตมิ) 

ทัง้นี้ การเขา้ลงทุนเพิม่เติมครัง้ที่หนึ่งนี้ เป็นการด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกบัมติที่ประชุมวสิามญัผู้ถอื
หน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์ครัง้ที ่1/2561 ซึง่จดัขีน้ ณ วนัที ่29 พฤศจกิายน 2561 โดยกองทรสัตไ์ดร้บัการ
อนุมตัจิากผูถ้อืหน่วยทรสัต์ใหล้งทุนเพิม่เตมิใน 4 โครงการทัง้หมดทีก่ล่าวมาขา้งต้น รวมถงึแผนการลงทุน
และวาระที่เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี้กองทรสัต์ได้ด าเนินการเขา้ลงทุนในโครงการเจดบัเบิล้ยูด ีแปซฟิิค (ส่วนขยาย
เพิม่เตมิ) เสรจ็สิน้แลว้เมื่อวันที ่21 ธนัวาคม 2561 โดยใชเ้งนิทุนทีม่าจากการกูย้มืเงนิในวงเงนิกู้ระยะยาว
จ านวนรวมไม่เกนิ 110.00 ลา้นบาท และไม่ไดใ้ชเ้งนิทุนทีม่าจากการเพิม่ทุนของกองทรสัตโ์ดยการออกและ
เสนอขายหน่วยทรสัต์เพิ่มเติมครัง้ที่หนึ่งในการเข้าลงทุนในโครงการเจดบัเบิ้ลยูดี แปซิฟิค (ส่ วนขยาย
เพิม่เตมิ) ภายใตเ้งื่อนไขว่าประมาณการผลตอบแทนต่อหน่วย (Distribution per Unit หรอื DPU) ทีค่าดว่าผู้
ถอืหน่วยทรสัตจ์ะไดร้บัภายหลงัจากการลงทุนในทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง จะไม่
น้อยไปกว่าประมาณการผลตอบแทนต่อหน่วย (Distribution per Unit หรอื DPU) ทีค่าดว่าผูถ้อืหน่วยทรสัต์
จะได้รบัในกรณีทีก่องทรสัต์ไม่ได้ด าเนินการลงทุนในทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เติมครัง้ทีห่นึ่ง 
ทัง้นี้กองทรสัต์จะด าเนินการเขา้ลงทุนเพิม่เติมครัง้ทีห่นึ่งในทรพัยส์นิโครงการ SCC โครงการ TIP 8 และ 
โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี หลังจากที่กองทรสัต์สามารถระดมทุนผ่านการออกและเสนอขาย
หน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง 

 

1.4 กำรจดัตัง้กองทรสัต ์และโครงสรำ้งกองทรสัต ์

กองทรสัต์จดัตัง้ขึน้ตามพ.ร.บ. ทรสัต์ฯ เพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกรรมในตลาดทุนและกองทรสัต์นี้อา จเป็น
กองทรสัต์ทีร่องรบัการแปลงสภาพกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยเ์ขา้รวมกบักองทรสัต์ตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด โดยมีวัตถุประสงค์ในการออกหลักทรัพย์ประเภทหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust หรือ REIT) เพื่อเสนอขายต่อประชาชนตามประกาศที่ ทจ. 
49/2555 และอาจด าเนินการเพื่อแลกเปลีย่นกบัทรพัยส์นิและภาระของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยน์ าหน่วยทรสัต์
ดงักล่าวเขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์ 

เมื่อกองทรสัต์น าเงนิที่ได้จากการเสนอขายหน่วยทรัสต์ไปลงทุนในทรพัย์สนิหลกัของกองทรสัต์แล้ว และเมื่อ
กองทรสัต์รบัโอนทรพัยส์นิและภาระของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ลว้ (ในกรณีทีม่กีารแปลงสภาพกองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัยเ์ขา้รวมกบักองทรสัต์) ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะน าทรพัยส์นิหลกั และทรพัยส์นิหลกัทีไ่ดร้บัโอนจาก
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กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย์ (ในกรณีที่มีการแปลงสภาพกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย์เข้ารวมกบักองทรัสต์) 
ดงักล่าวไปจดัหาผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการใหเ้ช่า ใหเ้ช่าช่วง การใหใ้ชพ้ืน้ทีท่ีม่กีารเรยีกเกบ็ค่าตอบแทน และ
การให้บริการที่เกี่ยวข้องกบัการเช่าหรือให้ใช้พื้นที่หรือทรพัย์สินที่ให้เช่า ในการจดัหาผลประโยชน์ดงักล่าว 
ผูจ้ดัการกองทรสัตอ์าจมอบหมายหรอืแต่งตัง้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์(Property Manager) ใหด้ าเนินการได ้โดย
การมอบหมายหรอืแต่งตัง้จะเป็นไปตามขอ้ก าหนดในสญัญานี้ กฎหมาย และประกาศของส านักงาน ก.ล.ต. ที่
เกีย่วขอ้ง การด าเนินงานของผูจ้ดัการกองทรสัตใ์นการจดัการทรพัยส์นิของกองทรสัตจ์ะอยู่ภายใตก้ารควบคุมและ
ก ากบัดูแลโดยทรสัตี เพื่อให้การด าเนินงานของผู้จดัการกองทรสัต์เป็นไปตามขอ้ตกลงและเงื่อนไขแห่งสญัญา
ก่อตัง้กองทรสัต ์และหลกัเกณฑท์ีพ่.ร.บ. ทรสัตฯ์ ประกาศอื่นๆ ทีอ่อกโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านกังาน ก.ล.ต. 
และตลาดหลกัทรพัยฯ์ และกฎหมายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะไม่ด าเนินการในลกัษณะใดทีเ่ป็น
การใชก้องทรสัต์เพื่อประกอบธุรกจิอื่น และจะไม่น าอสงัหารมิทรพัยแ์ละสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต์ออกใหเ้ช่า
แก่บุคคลทีม่เีหตุอนัควรสงสยัว่าจะน าอสงัหารมิทรพัยแ์ละสงัหารมิทรพัยน์ัน้ไปใชป้ระกอบธุรกจิทีข่ดัต่อศลีธรรม 
หรอืไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

ทัง้นี้ ภายหลงัจากทีก่องทรสัต์เขา้ลงทุนในทรพัย์สนิที่กองทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง กองทรสัต์จะน า
ทรพัย์สนิดงักล่าวไปจดัหาประโยชน์ กล่าวคอื (1) ส าหรบัสทิธกิารเช่าในทีด่นิ ถงัเกบ็สารเคมเีหลว และอาคาร
คลงัสนิคา้ ในโครงการ SCC กองทรสัตจ์ะจดัหาประโยชน์โดยการน าทรพัยส์นิดงักล่าวออกใหเ้ช่าแก่ผูเ้ช่ารายยอ่ย 
และจะแต่งตัง้ SCC ใหป้ฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์(Property Manager) ส าหรบัทรพัยส์นิดงักล่าว 
(2) ส าหรบักรรมสทิธิใ์นทีด่นิ และอาคารคลงัสนิค้า ในโครงการ TIP 8 กองทรสัต์จะจดัหาประโยชน์โดยการน า
ทรพัยส์นิดงักล่าวออกใหเ้ช่าแก่ผูเ้ช่ารายย่อย และจะแต่งตัง้บรษิทั งานสมบูรณ์ จ ากดั (บรษิทัในเครอืของ TIP) 
ใหป้ฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์(Property Manager) ส าหรบัทรพัยส์นิดงักล่าว (3) ส าหรบัสทิธกิาร
เช่าในทีด่นิ และอาคารคลงัสนิคา้ ในโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี กองทรสัต์จะจดัหาประโยชน์โดยการน า
ทรพัย์สนิดงักล่าวออกให้เช่าแก่ผู้เช่ารายย่อย และจะแต่งตัง้ BIP ให้ปฏบิตัิหน้าที่เป็นผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ 
(Property Manager) ส าหรบัทรพัยส์นิดงักล่าว และ (4) ส าหรบักรรมสทิธิใ์นอาคารคลงัหอ้งเยน็ และเครื่องมอืและ
อุปกรณ์ซึง่จ าเป็นและสมควรส าหรบัใชใ้นการด าเนินกจิการโครงการเจดบัเบิล้ยดู ีแปซฟิิค (สว่นขยายเพิม่เตมิ) ใน
โครงการเจดบัเบิล้ยดู ีแปซฟิิค (สว่นขยายเพิม่เตมิ) กองทรสัตจ์ะจดัหาประโยชน์โดยการน าทรพัยส์นิดงักล่าวออก
ใหเ้ช่าแก่ JPAC เพื่อน าไปด าเนินกจิการหอ้งเยน็ 
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แผนภาพโครงสรา้งของกองทรสัต ์(AIMIRT) ภายหลงัการเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง 

 
 

1.5 นโยบำยกำรลงทุน3 4 

การลงทุนในทรพัยส์นิหลกัและอุปกรณ์ 

กองทรสัตม์นีโยบายการลงทุนในทรพัยส์นิหลกัประเภทอสงัหารมิทรพัยห์รอืสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์(รวมถงึ
สทิธกิารเช่าช่วงอสงัหารมิทรพัย)์ และทรพัยส์นิอนัเป็นส่วนควบหรอืเครื่องอุปกรณ์ของอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าว 
โดยประเภททรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะลงทุน ไดแ้ก่ ทรพัยส์นิทีเ่ป็นอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทอาคารคลงัสนิคา้ ศูนย์
กระจายสนิคา้ อาคารคลงัหอ้งเยน็ หรอือาคารโรงงาน รวมถงึอสงัหารมิทรพัยอ์ื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบั สนบัสนุน หรอื
สง่เสรมิธุรกจิการใหเ้ช่าพืน้ทีอ่าคารคลงัสนิคา้ ศนูยก์ระจายสนิคา้ อาคารคลงัหอ้งเยน็ หรอือาคารโรงงานดงักล่าว 
และทรพัยส์นิอื่นใดทีอ่าจสง่เสรมิการลงทุนของกองทรสัต์ 

                                                           
/3 ถงัเกบ็สารเคมเีหลวจ านวน 25 ถงั ประกอบดว้ย ถงัเกบ็สารเคมเีหลวจ านวน 10 ถงั ซึง่เช่าโดยบรษิทั เอสเอฟซ ีเอกเซลเลน้ซ์ จ ากดั โดยเป็น
การเช่าเพือ่ใชใ้นการประกอบธุรกจิหลกัและธุรกจิอืน่ๆ และถงัเกบ็สารเคมเีหลวจ านวน 15 ถงั ซึง่เช่าโดย SCC โดยเป็นการเช่าเพือ่ใหบ้รกิาร
กบับรษิทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ตามสญัญาใหบ้รกิารเช่าถงัเกบ็สารเคมเีหลวเดมิที ่SCC มกีบั บรษิทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน) เนือ่งจากกองทรสัต์ไม่สามารถท าการโอนสทิธใินสญัญาใหบ้รกิารเช่าถงัเก็บสารเคมเีหลวดงักล่าวได้ ก่อนการเขา้ลงทุนใน
โครงการ SCC 
/4 ถงัเกบ็สารเคมเีหลวจ านวน 36 ถงั ปล่อยเช่าใหแ้ก่ลกูคา้รายย่อย 
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(โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิใน สว่นที ่2 หวัขอ้ 14 นโยบายการลงทุนในอนาคต) 

 
1.6 รำยละเอียดท่ีส ำคญัเก่ียวกบัทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตจ์ะเขำ้ลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ีหน่ึง  

1) แผนทีแ่สดงทีต่ัง้ของทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง 
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2) ขอ้มลูทัว่ไปของทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง 

ล ำดบั 
ช่ือ

โครงกำร 

โฉนด /  
ตรำจอง
เลขท่ี 

ท่ีตัง้ 

ขนำดท่ีดินท่ี
กองทรสัตจ์ะ
เข้ำลงทุน

โดยประมำณ 
(ไร-่งำน-ตำรำง

วำ) 

รำยละเอียดทรพัยสิ์น 
พืน้ท่ีให้เช่ำ
ประมำณ/1 

อตัรำ
กำรเช่ำ
พืน้ท่ี
เฉล่ีย 

(รอ้ยละ) 
/2 

อำยุ
อำคำร
เฉล่ีย (ปี) 

/3 

1.  โครงการ 
SCC 

โฉนดทีด่นิ
เลขที ่10036, 

10037, 
12381, 
12726, 
15311, 
15870,  

9355 และ  
11537 

 
ตราจองเลขที ่

432, 433, 
434, 435, 

ต าบลปาก
คลองบาง

ปลากด (ต าบล
บางปลากด) 
อ าเภอเมอืง
สมุทรปราการ 

จงัหวดั
สมุทรปราการ 

- เ นื้ อ ที่ เ ช่ า
ส า ห รั บ
ท รั พ ย์ สิ น
ป ร ะ เ ภ ท ถั ง
เ ก็บสา ร เคมี
เหลว อาคาร
ค ลั ง สิ น ค้ า 
ประมาณ 21-
3-62.00  
 

- เ นื้ อ ที่ เ ช่ า
ส า ห รั บ
ท รั พ ย์ สิ น

(ก) สทิธกิารเช่าในที่ดนิ/4 6 โฉนด 8 ตราจอง จาก SCC มกี าหนด
ระยะเวลาการเช่า 30 ปี นับตัง้แต่วนัทีก่องทรสัต ์ลงทุนเพิม่เตมิ
ครัง้ทีห่นึ่ง 

(ข) สิทธิการเช่าในถังเก็บสารเคมีเหลว จ านวน 61 ถัง /6 อาคาร
คลงัสนิค้า จ านวน 3 หลงั รวมถึงทรพัยส์นิอื่น ได้แก่ ท่าเทยีบ
เรือ จ านวน 1 ท่า พื้นที่ 3,050 ตารางเมตร ถนนส่วนกลาง 
รวมถึงสาธารณูปโภคต่างๆ ท่อขนถ่ายสารเคม ีระบบขนถ่าย
สารเคมี งานระบบ สิง่ติดตัง้ตรึงตรา สิง่อ านวยความสะดวก
ต่างๆ อันเป็นส่วนควบของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว มี
ก าหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี นับตัง้แต่วนัทีก่องทรสัต์ลงทุน
เพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง 

(ก) สทิธิการเช่าในที่ดนิ /4 4 โฉนด 6 ตราจอง ส าหรบัท่าเรือ ถนน
ส่วนกลาง ตลอดจนสาธารณูปโภคต่างๆ รวมถึงทรพัยส์นิอื่นๆ 

• ถังเก็บสารเคมี
เหลว ความจุ 
85,380.00 
กโิลลติร 

 

100 24.63 
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ล ำดบั 
ช่ือ

โครงกำร 

โฉนด /  
ตรำจอง
เลขท่ี 

ท่ีตัง้ 

ขนำดท่ีดินท่ี
กองทรสัตจ์ะ
เข้ำลงทุน

โดยประมำณ 
(ไร-่งำน-ตำรำง

วำ) 

รำยละเอียดทรพัยสิ์น 
พืน้ท่ีให้เช่ำ
ประมำณ/1 

อตัรำ
กำรเช่ำ
พืน้ท่ี
เฉล่ีย 

(รอ้ยละ) 
/2 

อำยุ
อำคำร
เฉล่ีย (ปี) 

/3 

436, 437, 
443, 614 
และ 442/4/5 

ประเภทท่าเรอื 
ถนนส่วนกลาง 
ต ล อ ด จ น
สาธารณูปโภค
ต่ า ง ๆ 
ป ร ะ ม า ณ  
6-0-15.00  

อนัเป็นส่วนควบของทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้งดงักล่าว จาก SCC มี
ก าหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี นับตัง้แต่วนัทีก่องทรสัต์ลงทุน
เพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง/8 

• อ า ค า ร
ค ลั ง สิ น ค้ า 
16,726.00 
ตารางเมตร/7 

100 4.96 

2.  โครงการ 
TIP 8/9 

โฉนดทีด่นิ
เลขที ่

140201, 
140207, 
140208, 

162282 และ 
162283/5/10 

ต าบลบางปลา 
อ าเภอบางพล ี

จงัหวดั
สมุทรปราการ 

35-3-21.10 (ก) กรรมสทิธิใ์นทีด่นิรวม 5 โฉนด 
(ข) ก ร ร ม สิ ท ธิ ์ 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  
(ค) กรรมสทิธิใ์นสิง่ปลูกสร้างและทรพัย์สนิอื่นๆ อนัเป็นส่วนควบ

ของที่ดนิและอาคาร เครื่องมอือุปกรณ์ งานระบบในอาคารและ
ทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวเนื่ อง และจ าเป็นต่อการใช้
ประโยชน์ของทีด่นิและอาคารคลงัสนิคา้ โรงงาน และส านักงาน
ของโครงการ TIP 8 

34,692.60 ตาราง
เมตร/7 

100 1.51 
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ล ำดบั 
ช่ือ

โครงกำร 

โฉนด /  
ตรำจอง
เลขท่ี 

ท่ีตัง้ 

ขนำดท่ีดินท่ี
กองทรสัตจ์ะ
เข้ำลงทุน

โดยประมำณ 
(ไร-่งำน-ตำรำง

วำ) 

รำยละเอียดทรพัยสิ์น 
พืน้ท่ีให้เช่ำ
ประมำณ/1 

อตัรำ
กำรเช่ำ
พืน้ท่ี
เฉล่ีย 

(รอ้ยละ) 
/2 

อำยุ
อำคำร
เฉล่ีย (ปี) 

/3 

3.  โครงการ 
สวน

อุตสาหกร
รมบาง
กะด ี

โฉนดทีด่นิ
เลขที ่ 30670 

ต าบลบางกะด ี
อ าเภอเมอืง
ปทุมธานี 
จงัหวดั
ปทุมธาน ี

15-0-61.00 (ก) สทิธกิารเช่าในทีด่นิ 1 โฉนด จาก BIP มกี าหนดระยะเวลาการ
เช่า 30 ปี นบัตัง้แต่วนัทีก่องทรสัตล์งทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง 

(ข) สทิธกิารเช่าอาคารคลงัสนิค้า จ านวน 1 หลงั รวมถึงทรพัย์สนิ
อื่นๆ อนัเป็นส่วนควบของทีด่นิและอาคารคลงัสนิคา้ดงักล่าว มี
ก าหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี นับตัง้แต่วนัทีก่องทรสัต์ลงทุน
เพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง 

14,600.00 ตาราง
เมตร/7 

100 14.36 

4.  โครงการ 
เจ

ดบัเบิล้ยดู ี 
แปซฟิิค 
(สว่น
ขยาย

เพิม่เตมิ) 

-/11 ต าบลคลอง
นครเนื่องเขต 
อ าเภอเมอืง
ฉะเชงิเทรา 
จงัหวดั

ฉะเชงิเทรา 

-/11 (ก) กรรมสทิธิใ์นอาคารคลงัหอ้งเยน็พรอ้มส านักงาน 1 หลงั รวมถงึ
งานระบบ สิง่ตดิตรงึตรา สิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ และส่วน
ควบของอาคารดงักล่าว 

(ข) กรรมสทิธิใ์นเครื่องมอืและอุปกรณ์ซึง่จ าเป็นและสมควรส าหรบั
ใช้ในการด าเนินกิจการโครงการเจดบัเบิ้ลยูดี แปซิฟิค (ส่วน
ขยายเพิม่เตมิ) 

2,708.40 ตาราง
เมตร/7 

100 1.08 

หมายเหตุ:  
/1 พื้นทีใ่หเ้ช่าโดยประมาณค านวณจากพื้นทีใ่หเ้ช่ารวมตามสญัญาเช่าทีม่อียู่ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562 และสญัญาเช่าทีค่าดว่าจะมกีารจดัท าขึน้ภายในวนัทีก่องทรสัต์เขา้ลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึง่ 
/2 อตัราการเช่าพื้นทีเ่ฉลีย่อา้งองิตามสญัญาเช่าทีม่อียู่ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562 และสญัญาเช่าทีค่าดว่าจะมกีารจดัท าขึน้ภายในวนัทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึง่ 
/3 อายุอาคารเฉลีย่โดยประมาณ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562 ค านวณจากค่าเฉลีย่ของอายุอาคารถ่วงน ้ าหนกัดว้ยปรมิาตรหรอืพื้นทีอ่าคารใหเ้ช่าในแต่ละโครงการทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ ทีห่นึง่ โดยอ้างองิจาก
เอกสารทางกฎหมาย และ/หรอื ขอ้มลูจากเจา้ของทรพัย์ 

/4 ทีด่นิทีก่องทรสัต์ จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิอยู่ระหว่างการด าเนินการแบ่งแยกโฉนดทีด่นิ และ/หรอื ตราจอง โดยบรษิทัเจา้ของทรพัยส์นิ 
/5 อยู่ภายใตภ้าระผกูพนัโดยจ านองเป็นหลกัประกนัไวก้บัเจา้หนี้สถาบนัการเงนิ ซึง่จะไดร้บัการปลดจ านอง ปลอดจ านอง หรอืไถ่ถอนจ านอง (แลว้แต่กรณ)ี ก่อนการเขา้ลงทุนของกองทรสัต์ 
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/6 ถงัเกบ็สารเคมเีหลว จ านวน 34 ถงั คอื 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 มขีอ้ก าหนดในสญัญาเช่าทีใ่หส้ทิธทิัง้ผูเ้ช่าและผูใ้หเ้ช่าในการยกเลกิสญัญาเช่าก่อนครบก าหนดอายุสญัญาเช่า (Option to Early Terminate) 
โดยบอกกล่าวล่วงหน้า หรอืยนิยอมเสยีค่าปรบัตามจ านวนทีร่ะบุในสญัญาเช่า  

/7 พื้นทีอ่าคารคลงัสนิคา้ตามสภาพการใชง้านจรงิมคีวามแตกต่างจากพื้นทีอ่าคารคลงัสนิคา้ทีป่รากฏตามใบอนุญาตก่อสรา้งอาคาร เนือ่งมาจากค วามแตกต่างของวธิกีารวดัและถอดแบบจากสถานทีจ่รงิของหน่วยงาน
ราชการ อย่างไรกด็ ีความแตกต่างทีเ่กดิขึ้นนัน้จะไม่ส่งผลกระทบต่อรายไดค้่าเช่าของกองทรสัต์ เนือ่งจากการค านวณรายไดค้่าเช่าจะอ้างองิจากพื้นทีอ่าคารคลงัสนิคา้ตามสญัญาเช่า และเนือ่งจากขนาดพื้นทีอ่าคาร
คลงัสนิคา้ตามสญัญาเช่าไมเ่กนิพื้นทีท่ีไ่ดร้บัอนุญาต ดงันัน้ความแตกต่างของพื้นทีด่งักล่าวจะไมส่่งผลกระทบทางลบในดา้นกฎหมายต่อกองทรสัต์ 

/8 เป็นการเช่าเพือ่วตัถุประสงคใ์นการใชเ้ป็นสาธารณูปโภคแก่ทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึง่ ในโครงการ SCC ตลอดระยะเวลาทีก่องทรสัต์เขา้ลงทุน 
/9 เจา้ของกรรมสทิธิใ์นทีด่นิอนัเป็นทีต่ ัง้ของโครงการ TIP 8 คอื นายพบิลูยศ์กัดิ ์ไกรศกัดาวฒัน์ นายพรสนิ ไกรศกัดาวฒัน์ และนายพรเทพ ไกรศกัดาวฒัน์ ส่วนเจา้ของกรรมสทิธิใ์นอาคารคลงัสนิคา้ของโครงการ TIP 8 คอื 

TIP 
/10 เจา้ของทีด่นิตกลงจะด าเนินการจดทะเบยีนภาระจ ายอมใหแ้ก่ทีด่นิซึง่กองทรสัต์จะเขา้ลงทุนดงักล่าว เพือ่เป็นทางเขา้-ออก ตลอดจนสาธารณูปโภคต่างๆ โดยไมค่ดิค่าตอบแทนใดๆ 
/11 อาคารคลงัสนิคา้ทีก่องทรสัต์เขา้ลงทุนเพิม่เตมิในโครงการเจดบัเบิ้ลยดู ีแปซฟิิค (ส่วนขยายเพิม่เตมิ) ตัง้อยู่บนโฉนดทีด่นิเลขที ่85905 ระวาง 5136 I 1422 เลขทีด่นิ 745 ต าบลคลองนครเนือ่งเขต อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา 
จงัหวดัฉะเชงิเทรา ซึง่ปจัจุบนัทีด่นิดงักล่าวเป็นกรรมสทิธิข์องกองทรสัต์ (ตามหนังสอืสญัญาขายทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งระหว่าง บรษิทั เบญจพรแลนด์ จ ากดั กบักองทรสัต์ ฉบบัลงวนัที ่26 ธนัวาคม 2560) เนือ่งจาก
กองทรสัต์ไดเ้ขา้ลงทุนในทีด่นิดงักล่าวในการเขา้ลงทุนครัง้แรกของกองทรสัต์ และกองทรสัต์ไดล้งทุนในโครงการเจดบัเบิ้ลยดู ีแปซฟิิค (ส่วนขยายเพิม่เตมิ) เสรจ็สิ้นแลว้เมือ่วนัที ่21 ธนัวาคม 2561 
ทีม่า:  SCC TIP เจา้ของทีด่นิ BIP และ JPAC 
ขอ้มลู ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562
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3) มลูค่าทีล่งทุนเปรยีบเทยีบกบัราคาประเมนิตามวธิคีดิจากรายได ้(Income Approach)  

ผู้ประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิที่กองทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เติมครัง้ที่หนึ่งที่ได้รบัความเหน็ชอบจากส านักงาน 
ก.ล.ต. ทัง้ 2 รายเลือกใช้ราคาประเมินตามวิธีคิดจากรายได้/วิเคราะห์คิดลดกระแสเงินสด ( Income 
Approach) เป็นมูลค่าตลาดของทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง ซึง่ผูจ้ดัการกองทรสัต์ 
และทีป่รกึษาทางการเงนิไดต้รวจสอบสมมตฐิานหลกัของบรษิทัประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นการประเมนิ
มลูค่าทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่งแลว้ ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าสมมตฐิานหลกัที่
ใชใ้นการประเมนิมลูค่าดงักล่าวไม่สมเหตุสมผล อย่างไรกต็าม ผลประกอบการทีจ่ะเกดิขึน้จรงิอาจแตกต่าง
จากสมมตฐิานดงักล่าวได ้หรอืเหตุการณ์ต่างๆ อาจจะไม่เป็นไปตามทีค่าดการณ์ไว้โดยขอ้มลูราคาประเมนิ
ตามวธิคีดิจากรายได/้วเิคราะหค์ดิลดกระแสเงนิสด (Income Approach) ส าหรบัทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้
ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ดงัตารางดา้นล่างนี้ 

มูลค่ำประเมิน 

รำคำประเมิน (ล้ำนบำท) รำคำประเมิน 
ท่ีต ำ่กว่ำ  

(ล้ำนบำท) 

บริษทั ซิมส ์ 
พรอ็พเพอรต้ี์  
คอนซลัแทนท ์

จ ำกดั/1 

บริษทั แกรนด ์ 
แอสเซท  

แอดไวเซอรี่ 
จ ำกดั/2 

มูลค่ำทรพัยสิ์นรวมประมำณ 3,721.40 3,713.00  3,707.80 
- โครงการ SCC 2,593.80 2,599.00 2,593.80 
- โครงการ TIP 8 834.80 832.00 832.00 
- โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะด ี 292.80 282.00 282.00 

มลูค่าทรพัยส์นิทีก่องทรสัตเ์ขา้ลงทุนไม่เกนิประมาณ/3 /4 4,092.00  
สงูกว่าราคาประเมนิต ่าสดุ (รอ้ยละ)/5 10.36 

หมายเหตุ:  
/1 ราคาประเมนิมลูค่าอสงัหารมิทรพัย์ ณ วนัที ่1 ตุลาคม 2561 ของบรษิทั ซมิส์ พรอ็พเพอร์ตี้ คอนซลัแทนท ์จ ากดั ตามรายงานการ
ประเมนิมลูค่าอสงัหารมิทรพัย ์ฉบบัลงวนัที ่12 ตุลาคม 2561  

/2 ราคาประเมนิมูลค่าอสงัหารมิทรพัย์ ณ วนัที ่1 ตุลาคม 2561 ของบรษิัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี ่จ ากดั ตามรายงานการ
ประเมนิมลูค่าอสงัหารมิทรพัย ์ฉบบัลงวนัที ่17 ตุลาคม 2561 

/3 ตามมติที่ประชุมวิสามญัผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ครั้งที่ 1/2561 ซึง่จดัขี้น ณ วนัที ่29 พฤศจกิายน 2561 กองทรสัต์ไดร้บัการ
อนุมตัจิากผูถ้อืหน่วยทรสัต์ใหล้งทุนเพิม่เติมใน 4 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการ SCC โครงการ TIP8 โครงการ BIP และ โครงการเจ
ดบัเบิ้ลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิม่เติม) โดยมูลค่าสูงสุดของทรพัย์สินทีก่องทรสัต์จะเข้าลงทุนเพิม่เติมครัง้ทีห่นึง่จะไม่เกนิ 
4,300.00 ลา้นบาท (ไมร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีน และภาษธีุรกจิเฉพาะ ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่าย
อืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่กองทรสัต์อาจจะเป็นผูร้บัผดิชอบ) ซึง่มลูค่าประเมนิค่ารวมของทรพัยส์นิค่าต า่สุดแต่ละโครงการทีจ่ ัดท าโดยผู้
ประเมนิอสิระเท่ากบั 3,817.70 ลา้นบาท ซึง่มลูค่าสูงสุดของทรพัย์สนิทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึง่มมีลูค่าทีสู่งกว่า
มลูค่าประเมนิค่ารวมของทรพัยส์นิค่าต า่สุดแต่ละโครงการทีจ่ดัท าโดยผูป้ระเมนิอสิระประมาณรอ้ยละ 12.63 

/4 ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562 กองทรสัต์ไดเ้ขา้ลงลงทุนในโครงการเจดบัเบิ้ลยูด ีแปซฟิิค (ส่วนขยายเพิม่เตมิ) แลว้เสรจ็เป็นทีเ่รยีบรอ้ย 
ท าให้มูลค่าทรพัย์สนิทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนส าหรบัโครงการ SCC โครงการ TIP8 และโครงการ BIP จะไม่เกนิประมาณ 4,092 
ล้านบาท ซึง่ค านวณจาก มูลค่าสูงสุดทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนทัง้ 4 โครงการ หกัด้วยมูลค่าทีก่องทรสัต์เขา้ลงทุนในโครงการเจ
ดบัเบิ้ลยดู ีแปซฟิิค (ส่วนขยายเพิม่เตมิ) 

/5 เปรยีบเทยีบ มลูค่าสูงสุดทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนทัง้ 4 โครงการ หกัดว้ยมลูค่าทีก่องทรสัต์เขา้ลงทุนในโครงการเจดบัเบิ้ลยูด ีแป
ซฟิิค (ส่วนขยายเพิม่เตมิ) กบัมลูค่าประเมนิค่ารวมของทรพัย์สนิค่าต า่สุดของโครงการ SCC โครงการ TIP8 และโครงการ BIP ที ่
จดัท าโดยผูป้ระเมนิอสิระ 
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อย่างไรกต็าม มลูค่าลงทุนสดุทา้ยทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ที่
หนึ่งรวมทัง้ 4 โครงการจะไม่เกนิกว่ารอ้ยละ 15 ของราคาประเมนิต ่าสดุของทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิครัง้
ทีห่นึ่งทัง้หมดทีป่ระเมนิโดยผูป้ระเมนิมูลค่าทรพัยส์นิ และมลูค่าลงทุนในแต่ละโครงการจะไม่เกนิกว่าร้อยละ 
20.00 ของราคาประเมินต ่าสุดของทรพัย์สนิที่กองทรัสต์จะเขา้ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่หนึ่งแต่ละโครงการที่
ประเมนิโดยผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิ 

โดยมูลค่าสงูสุดของทรพัย์สนิทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่งจะไม่เกนิ 4,200.00 ลา้นบาท (ไม่
รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีน และภาษธีุรกจิเฉพาะ ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ย
อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง) ซึง่กองทรสัตอ์าจจะเป็นผูร้บัผดิชอบ ซึง่เป็นมูลค่าทีส่งูกว่ามลูค่าประเมนิค่าของทรพัยส์นิ
ค่าต ่าสดุทีจ่ดัท าโดยผูป้ระเมนิอสิระประมาณรอ้ยละ 10.01  

4) ราคาประเมนิตามวธิตีน้ทุนทดแทน (Replacement Cost Approach) 

มูลค่ำประเมิน บริษทั ซิมส ์พรอ็พเพอรต้ี์ 
คอนซลัแทนท ์จ ำกดั 

บริษทั แกรนด ์แอสเซท 
แอดไวเซอร่ี จ ำกดั 

ตน้ทุนทดแทนใหมข่องสิง่ปลกูสรา้ง 
(ก่อนหกัค่าเสือ่มราคา) และไม่รวมค่าทีด่นิและ
งานฐานราก (ลา้นบาท) 

1,817.26 1,056.53 

หมายเหตุ:   
/1 ขอ้มลูราคาประเมนิของทรพัย์สนิ ณ วนัที ่1 ตุลาคม 2561 ของบรษิทั ซมิส์ พรอ็พเพอร์ตี้ คอนซลัแทนท์ จ ากดั ตามรายงานการ
ประเมนิมลูค่าอสงัหารมิทรพัย์ฉบบัลงวนัที ่12 ตุลาคม 2561 และของบรษิทั แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี ่จ ากดั ตามรายงานการ
ประเมนิมลูค่าอสงัหารมิทรพัย ์ฉบบัลงวนัที ่17 ตุลาคม 2561 

5) ลกัษณะการจดัหาประโยชน์ 

บริษัทฯ ในฐานะผู้ก่อตัง้ทรัสต์และผู้จ ัดการกองทรัสต์ (REIT Manager) มีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างอตัรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนในระดบัทีเ่หมาะสม และยัง่ยนืในระยะยาวใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ โดยภายหลงั
จากทีก่องทรสัตเ์ขา้ลงทุนในทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง กองทรสัต์มนีโยบายในการ
จดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง กล่าวคอื ส าหรบัโครงการ SCC 
โครงการ TIP 8 และโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะด ีกองทรัสต์จะน าทรพัย์สนิออกใหเ้ช่าแกผูเ้ช่าราย
ย่อย และจะแต่งตัง้ SCC บริษัท งานสมบูรณ์ จ ากดั (บริษัทในเครอื TIP) และ BIP ให้ปฏิบตัิหน้าที่เป็น
ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์(Property Manager) ส าหรบัทรพัยส์นิดงักล่าว (แลว้แต่กรณี) และส าหรบัโครงการ
เจดบัเบิล้ยูด ีแปซฟิิค (ส่วนขยายเพิม่เตมิ) กองทรสัต์จะน าทรพัยส์นิออกใหเ้ช่าแก่ JPAC เพื่อน าไปด าเนิน
กจิการหอ้งเยน็ 

(โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากสว่นที ่2 หวัขอ้ 4 การจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัย)์ 

หน้าทีใ่นการช าระค่าใชจ้่ายในการซ่อมบ ารุงทรพัยส์นิ 

(1) SCC 

ตลอดระยะเวลาการเช่า SCC มหีน้าทีใ่นการบ ารุงรกัษา ซ่อมแซม และปรบัปรุงทรพัยส์นิทีเ่ช่าใหอ้ยูใ่น
สภาพที่ดแีละเหมาะสมแก่การใช้งานตามวตัถุประสงค์ ทัง้นี้ ส าหรบัทรพัย์สนิที่เช่าประเภทถงัเก็บ
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สารเคมเีหลว กองทรสัต์จะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายโดยการส ารองเงนิทุน (CAPEX Reserve) ในแต่
ละปีส าหรบัค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบ ารุงรกัษาและซ่อมแซมดงักล่าว ในกรณีทีใ่นปีใดมคี่าใชจ้่าย
เพื่อการบ ารุงรกัษาและซ่อมแซมจ านวนทีม่ากกวา่ CAPEX Reserve SCC ตกลงว่าจะเป็นผูร้บัผดิชอบ
ค่าใช้จ่ายส่วนเกนิที่เกดิขึน้จรงิในปีนัน้ๆ ให้แก่กองทรัสต์ และส าหรบัทรพัย์สนิที่เช่าประเภทอาคาร
คลงัสนิคา้ กองทรสัตจ์ะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใช่จ่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบ ารุงรกัษาและซ่อมแซม โดยแยก
ออกจาก CAPEX Reserve ที่มกีารส ารองเงนิทุนไว้เพื่อการบ ารุงรกัษาและซ่อมแซมทรพัย์สนิทีเ่ช่า
ประเภทถงัเกบ็สารเคมเีหลวขา้งตน้ 

(โปรดพจิารณารายละเอยีด ในสว่นที ่2 หวัขอ้ 2.7.1 สรุปสาระส าคญัของร่างของสญัญาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง ส าหรบัโครงการ SCC) 

(2) TIP 

ตลอดระยะเวลา 2 ปี นับจากวนัจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิใ์นทรพัยส์นิทีจ่ะซื้อในโครงการ TIP 8 TIP 
ตกลงจะเป็นผู้รบัผิดชอบในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายจากการปรบัปรุง ซ่อมแซม และ/หรือ เปลี่ยนแปลง
ทรพัยส์นิทีจ่ะซือ้ 

(โปรดพจิารณารายละเอยีด ในสว่นที ่2 หวัขอ้ 2.7.2 สรุปสาระส าคญัของร่างของสญัญาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง ส าหรบัโครงการ TIP 8) 

(3) BIP 

ตลอดระยะเวลาการเช่า BIP มหีน้าที่ด าเนินการและรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการด าเนินการซ่อมแซม
ใหญ่ (Major Maintenance) การด าเนินการบ ารุงรกัษาย่อย (Maintenance) และการซ่อมแซมย่อย 
(Repair) ของทรพัยส์นิทีเ่ช่า 

(โปรดพจิารณารายละเอยีด ในสว่นที ่2 หวัขอ้ 2.7.3 สรุปสาระส าคญัของร่างของสญัญาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง ส าหรบัโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะด)ี 

(4) JPAC 

ตลอดระยะเวลาการเช่า JPAC มหีน้าทีใ่นการบ ารุงรกัษา ซ่อมแซม และปรบัปรุงทรพัยส์นิทีเ่ช่าใหอ้ยู่
ในสภาพทีด่ ีหรอืเหมาะสมแก่การใชง้านตามวตัถุประสงคก์ารเช่า ทัง้นี้ JPAC จะรบัผดิชอบค่าใชจ้่าย
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบ ารุงรกัษาย่อย (Maintenance) และการซ่อมแซมย่อย (Repair) ในขณะทีก่องทรสัต์
จะรบัผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัการบ ารุงรกัษาและซ่อมแซมใหญ่ (Major Maintenance) เช่น 
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกบัระบบการท าความเยน็คอมเพรสเซอร์ เป็นต้น โดยกองทรสัต์จะเก็บส ารอง
เงนิทุน (CAPEX Reserve) ในแต่ละปีส าหรบัค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบ ารุงรกัษาและซ่อมแซมใหญ่ 
(Major Maintenance)ดังกล่าว ในกรณีที่ในปีใดมีค่าใช้จ่ายเพื่อการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมใหญ่
จ านวนทีม่ากกว่า CAPEX Reserve JPAC ตกลงว่าจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายสว่นเกนิทีเ่กดิขึน้จรงิ
ในปีนัน้ๆ ใหแ้ก่กองทรสัต์ 

(โปรดพจิารณารายละเอยีด ในส่วนที ่2 หวัขอ้ 2.8 สรุปสาระส าคญัของสญัญาทีเ่กีย่วขอ้งกบัทรพัยส์นิ
โครงการเจดบัเบิล้ยดู ีแปซฟิิค (สว่นขยายเพิม่เตมิ)) 
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หน้าทีใ่นการช าระภาษโีรงเรอืนและทีด่นิทีเ่กีย่วเน่ืองกบัทรพัยส์นิทีเ่ช่า 

(1) SCC 

SCC ตกลงจะรบัผดิชอบค่าภาษีโรงเรอืนและทีด่นิ (ให้หมายความรวมถึงภาษีทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้ง 
หรือภาษีอื่นใดในท านองเดียวกัน ไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไรก็ตาม) ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีและ
ค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกี่ยวขอ้งกบัทรพัยส์นิที่เช่าซึ่งได้เกดิหรอือาจมขีึน้ทัง้ก่อนหรอืจนกระทัง่วนัจด
ทะเบยีนการเช่าและตลอดระยะเวลาการเช่า 

(โปรดพจิารณารายละเอยีด ในสว่นที ่2 หวัขอ้ 2.7.1 สรุปสาระส าคญัของร่างของสญัญาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง ส าหรบัโครงการ SCC) 

(2) TIP 

ในกรณีที่สญัญาเช่าและสญัญาบรกิารที่เกี่ยวเนื่องกบัทรพัย์สนิที่จะซื้อก าหนดให้ผู้ให้เช่าพื้นที่เป็น
ผู้รบัผดิชอบช าระภาษีโรงเรอืนและที่ดิน หรอืภาษีที่ดนิและสิง่ปลูกสร้าง หรอืภาษีอื่นใดในลกัษณะ
เดยีวกนั TIP ตกลงจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าภาษีโรงเรอืนและทีด่นิ หรอืภาษีทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้ง หรอื
ภาษีอื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนัทีเ่กีย่วเนื่องกบัทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครั ้งทีห่นึ่งใน
โครงการ TIP 8 ซึง่ไดเ้กดิขึน้หรอือาจมขีึน้ทัง้ก่อนหรอืจนกระทัง่ถงึวนัจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิแ์ละ
ตลอดระยะเวลา 2 ปี นบัจากวนัจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิ ์

(โปรดพจิารณารายละเอยีด ในสว่นที ่2 หวัขอ้ 2.7.2 สรุปสาระส าคญัของร่างของสญัญาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง ส าหรบัโครงการ TIP 8) 

(3) BIP 

BIP ตกลงจะรบัผดิชอบค่าภาษีโรงเรอืนและที่ดนิ (ให้หมายความรวมถึงภาษีที่ดนิและสิง่ปลูกสร้าง 
หรือภาษีอื่นใดในท านองเดียวกนั ทัง้นี้ ไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไรก็ตาม) ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีและ
ค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกี่ยวข้องโดยไม่รวมถึงภาษีเงินได้ของกองทรัสต์ (หากมี)  ที่เกี่ยวเนื่องกบั
ทรัพย์สินที่เช่าซึ่งได้เกิดหรืออาจมีขึ้นทัง้ก่อนหรือจนกระทัง่ถึงวันจดทะเบียนการเช่าและตลอด
ระยะเวลาการเช่า 

(โปรดพจิารณารายละเอยีด ในสว่นที ่2 หวัขอ้ 2.7.3 สรปุสาระส าคญัของร่างของสญัญาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง ส าหรบัโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะด)ี 

(4) JPAC 

ตลอดระยะเวลาการเช่า JPAC ตกลงจะเป็นผู้รบัผดิชอบค่าภาษีโรงเรอืนและที่ดิน (ให้หมายความ
รวมถึงภาษีที่ดนิและสิง่ปลูกสร้าง หรอืภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกนั ทัง้นี้ ไม่ว่าจะเรยีกชื่ออย่างไรก็
ตาม) ภาษบี ารุงทอ้งที ่ภาษแีละค่าธรรมเนียมอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งโดยไมร่วามถงึภาษเีงนิไดข้องกองทรสัต ์
(หากม)ี 

(โปรดพจิารณารายละเอยีด ในส่วนที ่2 หวัขอ้ 2.8 สรุปสาระส าคญัของสญัญาทีเ่กีย่วขอ้งกบัทรพัยส์นิ
โครงการเจดบัเบิล้ยดู ีแปซฟิิค (สว่นขยายเพิม่เตมิ)) 
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6) โครงสรา้งรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายหลกัของโรงงานและคลงัสนิคา้ก่อนการลงทุนโดยกองทรสัต์ 

ถงัเกบ็สำรเคมีเหลวและอำคำรคลงัสินค้ำ โครงกำร SCC 

(เฉพำะท่ีเ ก่ียวข้องกับถัง
เ ก็ บ ส ำ ร เ ค มี เ ห ล ว แล ะ
อ ำ ค ำ ร ค ลั ง สิ น ค้ ำ ท่ี
กอ งทรัสต์ จ ะ เข้ ำ ล งทุ น
เท่ำนัน้) 

ส ำหรบังวดปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

รายไดค้่าเช่าถงัเกบ็สารเคมี
เหลว (หน่วย: ลา้นบาท) 

172.30 185.80 184.73 

รายไดค้่าเช่าอาคารคลงัสนิคา้ 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

25.97 29.36 32.21 

รวมรายไดค้่าเช่า  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

198.27 215.16 216.94 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิารและ
ด าเนินงาน/1  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

89.62 72.32 47.90 

ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษา 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

3.73 5.28 1.90 

ก าไรจากการด าเนินงาน 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

104.91 137.55 167.14 

ปรมิาตรความจุถงัเกบ็สารเคมี
เหลวทีเ่ช่า/2 
(หน่วย: กโิลลติร) 

79,280.00 85,380.00 85,380.00 

อตัราการเช่าเฉลีย่ของถงัเกบ็
สารเคมเีหลว/2 

(หน่วย: รอ้ยละ) 
100.00 100.00 100.00 

พืน้ทีเ่ช่าอาคารคลงัสนิคา้/3  
(หน่วย: ตารางเมตร) 

16,726.00 16,726.00 16,726.00 

อตัราการเช่าคลงัสนิคา้/3 
(หน่วย: รอ้ยละ) 

100.00 100.00 100.00 

 หมายเหตุ: 
/1 ค่าใชจ้่ายในการบรหิารและด าเนินงานรวมเฉพาะค่าใชจ้่ายโดยตรงทีเ่กีย่วขอ้งกบัทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะลงทุน ซึง่ประกอบดว้ย ค่าใชจ้่ าย
เงนิเดอืนพนกังาน ค่าสาธรณูปโภค ค่าตรวจสอบสภาพทรพัยส์นิ และค่าดแูลรกัษาความปลอดภยัในทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุน และ 
ค่าใชจ่้ายส่วนกลางทีป่นัส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนพิม่เตมิครัง้ทีห่นึง่ 

/2 อตัราการเช่าเฉลีย่ของถงัเกบ็สารเคมเีหลวค านวนจากปรมิาตรความจุของถงัเกบ็เกบ็สารเคมเีหลวทีม่ผีูเ้ช่าเฉลีย่ทัง้ปี  

/3 อตัราเช่าเฉลีย่ของอาคารคลงัสนิคา้ค านวณจากพื้นทีอ่าคารคลัง้สนิคา้ทีม่ผีูเ้ช่า ณ สิ้นงวด 
ทีม่า: SCC  
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อำคำรคลงัสินค้ำ โครงกำร TIP 8/1 

(เ ฉ พ ำ ะ ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ
อ ำ ค ำ ร ค ลั ง สิ น ค้ ำ ท่ี
กองทรสัตเ์ข้ำลงทุนเท่ำนัน้) 

ส ำหรบังวด 3 เดือน ปี 2561               
ไตรมำสท่ี 2 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษำยน  
ส้ินสุดวนัท่ี 30 
มิถนุำยน  

ไตรมำสท่ี 3 
ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎำคม  

ส้ินสุดวนัท่ี 30 
กนัยำยน  

ไตรมำสท่ี 4 
ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุำคม

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

รายไดค้่าเช่า  
(หน่วย: บาท) 

 8,950,000.00   13,875,000.00          18,045,000.00  

รายไดค้่าบรกิาร/2 (หน่วย: 
บาท) 

 77,760.00   181,468.00               292,563.00  

รายไดร้วม  
(หน่วย: บาท) 

 9,027,760.00   14,056,468.00          18,337,563.00  

ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษา
อาคาร/3 (หน่วย: บาท) 

 -     -                   11,235.00  

ก าไรหลงัจากหกัค่าซ่อมแซม
และบ ารุงรกัษาอาคาร/4  
(หน่วย: บาท)  

 9,027,760.00   14,056,468.00          18,326,328.00  

พืน้ทีเ่ช่าอาคารคลงัสนิคา้ ณ 
สิน้งวด 

(หน่วย: ตารางเมตร) 
 20,746.20   26,261.40  34,692.60 

อตัราการเช่า  
ณ สิน้งวด 
(หน่วย: รอ้ยละ) 

 100.00   100.00  100.00 

หมายเหตุ:  
/1 อาคารคลงัสนิคา้โครงการทพิย ์8 ทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุน ทยอยก่อสรา้งแลว้เสรจ็และเริม่ด าเนินการใหเ้ช่าครัง้แรกในเดอืนมนีาคม 2561 
/2 รายไดค้่าบรกิาร เป็นรายไดท้ีเ่รยีกเกบ็จากสญัญาบรกิาร (Service Agreement) ซึง่เกีย่วขอ้งกบัการให้บรกิารพื้นทีส่่วนกลาง (Common 

Area Service) และการใหบ้รกิารทัว่ไป 
/3 ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาอาคารคลงัสนิค้าใหเ้ช่า ประกอบดว้ย ค่าซ่อมแซมอาคารทัว่ไป และค่าตรวจสอบอาคาร เป็นต้น ทัง้นี้  อาคาร
คลงัสนิค้าโครงการทพิย์ 8 ทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เติมครัง้ทีห่นึง่  เพิง่ก่อสร้างแล้วเสร็จและเริม่ด าเนินการให้เช่าครัง้แรกในเดอืน
มนีาคม 2561 ดงันัน้จงึยงัไมม่คี่าใชจ้่ายดงักล่าวเกดิขึน้ในไตรมาส 2 และไตรมาส 3 

/4 ก าไรหลงัจากหกัค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาอาคาร ค านวณจาก รายไดร้วม ลบ ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาอาคาร 
ทีม่า: TIP 
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อำคำรคลงัสินค้ำ โครงกำรสวนอตุสำหกรรมบำงกะดี 

(เฉพำ ะ ท่ี เ ก่ี ย วข้ อ งกับ
อ ำ ค ำ ร ค ลั ง สิ น ค้ ำ ท่ี
ก อ ง ท รั ส ต์ เ ข้ ำ ล ง ทุ น
เท่ำนัน้) 

ส ำหรบังวดปีส้ินสุดวนัท่ี 31 สิงหำคม  
ส ำหรบังวด 4 เดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561  ปี 2561 

รายไดค้่าเช่าหลกั  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

20.91 20.91 22.15            7.59  

รายไดค้่าบรกิารและ
บ ารุงรกัษาอาคาร  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

5.23 5.23 6.41            2.34  

รายไดร้วม  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

26.14 26.14 28.57            9.93  

ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษา
อาคาร (หน่วย: ลา้นบาท) 

0.00 0.43 0.00 0.00 

ก าไรหลงัจากหกัค่าซ่อมแซม
และบ ารุงรกัษาอาคาร  
(หน่วย: ลา้นบาท)  

26.14 25.71 28.57 9.93 

พืน้ทีเ่ช่าอาคารคลงัสนิคา้  
(หน่วย: ตารางเมตร) 

12,100.00 12,100.00 14,600.00 14,600.00 

อตัราการเช่าพืน้ที ่ 
(หน่วย: รอ้ยละ) 

100.00 100.00 100.00 100.00 

ทีม่า: BIP 
 
อำคำรคลงัห้องเยน็ โครงกำรเจดบัเบ้ิลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยำยเพ่ิมเติม)/1 /2 

(เฉพำะท่ีเก่ียวข้องกบัอำคำรคลงัห้องเยน็ท่ี
กองทรสัตจ์ะเขำ้ลงทุนเท่ำนัน้) 

ส ำหรบังวด 3 เดือน ปี 2561                     
ไตรมำสท่ี 2 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษำยน  
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน  

ไตรมำสท่ี 3 
ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎำคม  
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน  

รายไดค้่าบรกิารรบัฝากและบรหิารสนิคา้ควบคุม
อุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็/3 (หน่วย: บาท) 

7,323,450.00 10,152,117.00 

ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน (หน่วย: บาท) 878,021.00 921,913.00 
ก าไรจากการด าเนินงาน (หน่วย: บาท) 6,445,429.00 9,230,204.00 
พืน้ทีอ่าคารคลงัหอ้งเยน็ (หน่วย: ตารางเมตร) 2,800.00 2,800.00 
หมายเหตุ:  
/1 กองทรสัต์ไดล้งทุนในโครงการเจดบัเบิ้ลยดู ีแปซฟิิค (ส่วนขยายเพิม่เตมิ) เสรจ็สิ้นแลว้เมือ่วนัที ่21 ธนัวาคม 2561  
/2 อาคารคลงัหอ้งเยน็ โครงการเจดบัเบิ้ลยดู ีแปซฟิิค (ส่วนขยายเพิม่เตมิ) ทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึง่ เริม่เปิดด าเนินการตัง้แต่
เดอืนมนีาคม 2561  
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/3 รายได้จากการให้บรกิารรบัฝากและบรหิารสนิค้าขา้งต้นไม่รวมรายได้จากการให้บรกิารขนส่งสนิค้าควบคุมอุณหภูมแิช่เย็นและแช่แขง็ 
เนือ่งจากอยู่ในส่วนธุรกจิใหบ้รกิารขนส่งสนิคา้ 

ทีม่า: JWD 
 
1.7  กำรกู้ยืมเงิน  

ส าหรบัทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง กองทรสัตจ์ะใชแ้หล่งเงนิทุนสว่นหนึ่งจากการกูย้มืเงนิ
จากธนาคารพาณิชย ์สถาบนัการเงนิ บรษิทัประกนัภยั และ/หรอื บุคคลอื่นใดทีอ่าจสามารถใหส้นิเชื่อแก่กองทรสัต์
ได ้(“ผูใ้ห้กู้”) ซึง่ขอ้เสนอเบือ้งตน้ทีก่องทรสัตไ์ดร้บัประกอบดว้ย วงเงนิกูย้มืระยะยาวจ านวนรวมไมเ่กนิ 1,300.00 
ล้านบาท เพื่อใช้ส าหรบัการลงทุนในทรพัยส์นิที่กองทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ที่หนึ่ง  รวมทัง้วงเงนิสนิเชื่อ
หมุน เวียน  (ตั ว๋ สัญญาใช้ เ งิน )  จ านวนรวมไม่ เกิน  50.00 ล้านบาท และวง เ งินสิน เชื่ อค ้ าประกัน  
(Bank Guarantee) จ านวนรวมไม่เกิน 10.00 ล้านบาท ส าหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารและ
ด าเนินงานของกองทรสัต์ และเพื่อใช้ค ้าประกนัการใช้สาธารณูปโภคของทรพัย์สนิของกองทรสัต์ ทัง้นี้ ระดบั
หนี้สนิของกองทรสัต์จะไม่เกนิรอ้ยละ 35.00 ของมูลค่าทรพัยส์นิรวม โดยขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของการกูย้มืเงนิ
ดงักล่าวจะเป็นไปตามทีก่ าหนดในสญัญาเงนิกู ้โดยมเีงื่อนไขทีส่ าคญัดงัต่อไปนี้ 

ผูใ้ห้กู้ ธนาคารพาณิชย ์สถาบนัการเงนิ และ/หรอื บรษิทัประกนัภยั และ/หรอื บุคคลอื่น
ใดทีอ่าจสามารถใหส้นิเชื่อแก่กองทรสัตไ์ด ้

ผูกู้้ ทรสัตีกระท าในนามของทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์และสทิธกิารเช่า
อสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท 

วงเงินกู้ วงเงินกู้ที่ 1: วงเงินกู้ระยะยาว จ านวนรวมไม่เกิน 1,300.00 ล้านบาท เพื่อใช้
ส าหรบัการลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง 

วงเงนิกูท้ี ่2: วงเงนิสนิเชื่อหมุนเวยีน (ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ) จ านวนรวมไม่เกนิ 50.00 
ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนของกองทรัสต์ในการบรหิาร
และการด าเนินงานของกองทรัสต์ การซ่อมบ ารุงและปรับปรุง
ทรพัยส์นิของกองทรสัต ์

วงเงนิกูท้ี ่3: วงเงนิสนิเชื่อค ้าประกนั (Bank Guarantee) จ านวนรวมไม่เกนิ 10.00 
ล้านบาท เพื่อใช้ค ้าประกนัการใช้สาธารณูปโภคของทรพัย์สนิของ
กองทรสัต ์ 

อตัรำดอกเบี้ย วงเงนิกูท้ี ่1: อตัราดอกเบีย้อา้งองิตามอตัราดอกเบีย้ MLR (Minimum Loan Rate) 
หรอื อตัราดอกเบี้ยอ้างองิตามอตัราดอกเบีย้อื่น โดยอตัราดอกเบีย้
เฉลี่ยตลอดอายุสญัญาเงนิกู้จะไม่เกนิอตัราดอกเบีย้เทยีบเท่าอตัรา
ดอกเบีย้ MLR (Minimum Loan Rate) 

วงเงนิกูท้ี ่2: อตัราดอกเบีย้อา้งองิตามอตัราดอกเบีย้ MLR (Minimum Loan Rate) 
หรอื อตัราดอกเบี้ยอ้างองิตามอตัราดอกเบีย้อื่น โดยอตัราดอกเบีย้
เฉลี่ยตลอดอายุสญัญาเงนิกู้จะไม่เกนิอตัราดอกเบีย้เทยีบเท่าอตัรา
ดอกเบีย้ MLR (Minimum Loan Rate) 

โดยอตัราดอกเบี้ย MLR (Minimum Loan Rate) คือ อตัราดอกเบี้ยส าหรบัเงนิกู้
ของลกูคา้รายใหญ่ชัน้ด ี
วงเงนิกูท้ี ่3:  ค่าธรรมเนียมอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.00 ต่อปีตลอดอายุสญัญาเงนิกู ้
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ทัง้นี้ อาจมคี่าธรรมเนียมเกีย่วกบัการจดัหาเงนิกูย้มืตามที่กองทรสัตแ์ละผูใ้หกู้อ้าจ
ก าหนดในสญัญาเงนิกูต่้อไป 

อำยสุญัญำเงินกู้ วงเงนิกูท้ี ่1:  อายุสญัญาเงนิกูเ้ฉลีย่ไม่เกนิ 10 ปี 
วงเงนิกูท้ี ่2:  ระยะเวลาช าระคนืเงนิกูไ้ม่เกนิ 1 ปี นับแต่วนัทีอ่อกตัว๋สญัญาใชเ้งนิ

แต่ละฉบบั หรอืตามที่จะระบุไว้ในสญัญาเงนิกู ้โดยผู้ให้กู้อาจมกีาร
พจิารณาทบทวนวงเงนิหรอืต่อระยะเวลาเป็นรายปี 

วงเงินกู้ที่ 3:  ระยะเวลาตามที่จะระบุไว้ในสัญญาเงินกู้ โดยผู้ให้กู้อาจมีการ
พจิารณาทบทวนวงเงนิหรอืต่อระยะเวลาเป็นรายปี 

กำรช ำระคืนเงินต้น  ช าระคืนโดยการทยอยช าระ และ/หรือ ครัง้เดียวทัง้จ านวนตามที่ระบุในสญัญา
เงนิกูแ้ละเอกสารทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งซึง่กองทรสัตแ์ละผูใ้หกู้จ้ะตกลงกนั/1  

หลกัประกนักำรกู้ยืม 1) การจ านองที่ดนิ และ/หรอื สิง่ปลูกสร้างของทรพัย์สนิที่กองทรสัต์จะเขา้ลงทุน
เพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่งบางสว่น 

2) การโอนสทิธอิย่างมเีงื่อนไขและ/หรอื จดทะเบยีนหลกัประกนัทางธุรกจิในสทิธิ
การเช่าที่ดิน และ/หรือ สิง่ปลูกสร้างของทรพัย์สนิที่กองทรสัต์จะเข้าลงทุน
เพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่งบางสว่น 

3) การโอนสิทธิอย่างมีเงื่อนไขและ/หรือ จดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจใน 
กรมธรรมป์ระกนัภยัของทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ที่หนึ่ง 
และสลกัหลงัใหผู้ใ้หกู้เ้ป็นผูร้บัผลประโยชน์และผูเ้อาประกนัภยัร่วม 

4) การจ านองทีด่นิ และ/หรอื สิง่ปลูกสรา้งของทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์เขา้ลงทุนครัง้
แรกบางสว่น 

5) การโอนสทิธิอย่างมีเงื่อนไข และ/หรือ จดทะเบียนหลกัประกนัทางธุรกิจใน
สญัญาเช่าในสทิธกิารเช่าทีด่นิ และ/หรอื สิง่ปลูกสรา้ง ของผูเ้ช่าของทรพัยส์นิ
ทีก่องทรสัตเ์ขา้ลงทุนครัง้แรกบางสว่น 

6) การโอนสทิธิอย่างมีเงื่อนไข และ/หรือ จดทะเบียนหลกัประกนัทางธุรกิจใน
กรมธรรมป์ระกนัภยัของทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์เขา้ลงทุนครัง้แรกบางส่วน และ
สลกัหลงัใหผู้ใ้หกู้เ้ป็นผูร้บัผลประโยชน์และผูเ้อาประกนัภยัร่วม 

7) หลกัประกนัการกูย้มือื่นๆ ตามทีก่องทรสัตแ์ละผูใ้หกู้อ้าจก าหนดในสญัญาเงนิกู้
และเอกสารทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งซึง่กองทรสัตแ์ละผูใ้หกู้จ้ะตกลงกนั 

ข้อปฏิบติัทำงกำรเงิน ผูกู้จ้ะต้องด ารงสถานะอตัราส่วนการก่อหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อมลูค่าทรพัยส์นิ
รวม ( Interest Bearing Debt to Total Asset Value Ratio) ไม่ เกินกว่ าร้อยละ 
35.00  และ/หรอื ขอ้ปฏบิตัทิางการเงนิอื่นๆ ตามทีก่องทรสัตแ์ละผูใ้หกู้อ้าจก าหนด
ในสญัญาเงนิกูแ้ละเอกสารทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งซึง่กองทรสัต์และผูใ้หกู้จ้ะตกลง
กนั 

หมายเหตุ:  

/ 1 ส าหรบัเงนิกูย้มืระยะยาว ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะมกีารเปิดเผยขอ้มลูและรายละเอยีดเกีย่วกบัการกนัเงนิส ารองเพือ่น ามาช าระหนี้
เงนิกูท้ีเ่กีย่วขอ้งใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต์รบัทราบผ่านทางแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-REIT) โดยจะมกีารเปิดเผยขอ้มลู
ใหเ้ป็นไปตามเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 
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ผู้จดัการกองทรสัต์และที่ปรึกษาทางการเงนิมคีวามเหน็ว่าการกู้ยมืเงนิเพื่อใช้ส าหรบัการลงทุนในทรพัย์สนิที่
กองทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่งนัน้จะเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยทรสัต ์เมื่อเทยีบกบัการใชเ้งนิจากการ
เสนอขายหน่วยทรสัต์เตม็มูลค่าการลงทุน ซึง่จะสง่ผลใหผ้ลตอบแทนต่อผูถ้อืหน่วยทรสัต์ดขีึน้ ทัง้นี้ ผูก้่อตัง้ทรสัต์
และที่ปรึกษาทางการเงินได้ค านึงถึงการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทรสัต์ด้วย ซึ่งดอกเบี้ยที่
กองทรสัต์ต้องช าระในการกูย้มืเงนิในครัง้นี้อยู่ในเกณฑท์ีใ่กลเ้คยีงกบัอตัราการกูย้มืเงินของลูกคา้ชัน้ดทีีธ่นาคาร
พาณิชย์ในประเทศส่วนใหญ่เสนอให้กบัลูกค้าของตนในอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกนั และอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่
ใกลเ้คยีงกนั 

 
1.8 ประมำณกำรงบก ำไรขำดทุนของกองทรสัต์ส ำหรบัรอบระยะเวลำ 12 เดือนหลงัจำกกองทรสัต์ลงทุน

เพ่ิมเติมครัง้ท่ีหน่ึง 

ขอ้มูลทีร่ะบุในหวัขอ้นี้ไม่ใช่ขอ้เทจ็จรงิในอดตี แต่เป็นขอ้มูลในลกัษณะทีเ่ป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต
(Forward-Looking Statement) โดยขอ้มูลดงักล่าวอยู่บนขอ้สมมติฐานหลายประการที่ระบุอยู่ในเอกสารแนบ 4 
ประมาณการรายไดท้ีค่าดว่ากองทรสัต ์จะไดร้บัในช่วงปีแรก ประกอบดว้ยรายไดจ้ากค่าเช่าและค่าบรกิารทีไ่ดจ้่าย
ช าระเป็นเงนิสดจรงิ โดยมรีายละเอยีดของประมาณการรายได้ส าหรบัปีตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 30 
มิถุนายน 2563 และอยู่ภายใต้ข้อสมมติฐานหลายประการและอยู่ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนบาง
ประการ ซึง่อาจท าใหผ้ลทีเ่กดิขึน้จรงิแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัจากทีป่ระมาณการไว ้ทัง้นี้ ขอ้มูลในส่วนนี้ไม่ควร
ถูกพจิารณาเป็นค ารบัรอง ค ารบัประกนัหรอืการคาดการณ์ภายใต้สมมตฐิานทีถู่กตอ้งของผูจ้ดัการกองทรสัต ์และ
ทีป่รกึษาทางการเงนิ และไม่ควรพจิารณาว่าประมาณการดังกล่าวจะบรรลุผลหรอืน่าจะบรรลุผล เนื่องจากขอ้มูล
ดงักล่าวจดัท าบนสมมตฐิานในช่วงทีจ่ดัท ารายงานขอ้มลูทางการเงนิตามสถานการณ์สมมตเิท่านัน้  

รายไดห้รอืผลประโยชน์ตอบแทนทีจ่่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีแ่ทจ้รงิอาจจะแตกต่างจากรายไดห้รอืผลประโยชน์
ตอบแทนทีจ่่ายใหแ้ก่ผู้ถอืหน่วยทรสัต์ทีป่รากฏในประมาณการของกองทรสัต์ นอกจากนี้ประมาณการก าไรและ
ผลประโยชน์ตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์จะไม่ได้รบัการปรับปรุงส าหรบัเหตุการณ์ใดๆ ที่เกิดขึ้น
ภายหลงัวนัทีข่องเอกสารฉบบันี้ โดยอตัราผลตอบแทนดงักล่าว ค านวณจากมูลค่าทรพัยส์นิทีก่องทรัสต์จะลงทุน
เพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่งรวมทัง้ 4 โครงการ ทีมู่ลค่ารวมกนัไม่เกนิ 4,300.00 ลา้นบาท โดยใชก้ารกูย้มืเงนิเพื่อลงทุนใน
ทรพัยส์นิหลกัทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่งจ านวนไม่เกนิ 1,300.00 ลา้นบาท ซึง่เป็นเพยีงการแสดง
การประมาณการส าหรบังวด 12 เดอืน ช่วงเวลาประมาณการวนัที ่วนัที ่1 กรกฎาคม 2562 ถงึ 30 มถุินายน 2563 
และไม่อาจรบัรองผลได ้

ขอ้มูลในส่วนนี้อยู่ภายใต้สมมตฐิานหลายประการ ซึง่แมจ้ะมกีารระบุตวัเลข ซึง่ผูจ้ดัการกองทรสัต์ และทีป่รกึษา
ทางการเงนิพจิารณาเหน็ว่าสมเหตุสมผล ณ วนัทีจ่ดัท างบก าไรขาดทุนทีค่าดคะเนตามสมมตฐิาน แต่สมมตฐิาน
และการประมาณการอยู่ภายใต้ความไม่แน่นอนและความเสีย่งทางธุรกจิ เศรษฐกจิ การเมอืง และการแข่งขนัที่
ส าคัญจ านวนมากซึ่งผู้จ ัดการกองทรสัต์ และที่ปรึกษาทางการเงินไม่สามารถควบคุมได้ อีกทัง้ยังตัง้อยู่บน
สมมตฐิานเกีย่วกบัการตดัสนิใจทางธุรกจิในอนาคตทีอ่าจเปลีย่นแปลงได ้ดงันัน้ ผูจ้ดัการกองทรสัต ์และทีป่รกึษา
ทางการเงนิจงึไม่สามารถรบัรองไดว้่าประมาณการดงักล่าวจะเกดิขึน้จรงิ ดงันัน้ ขอ้มลูทางการเงนิทีค่าดการณ์ใน
เอกสารฉบบันี้อาจแตกต่างจากผลทีเ่กดิขึน้อย่างมนีัยส าคญั ผูล้งทุนควรศกึษาสมมตฐิานการประมาณการ และ
ระมดัระวงัในการใชข้อ้มลูประมาณการในสว่นนี้ 
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งบก าไรขาดทุนทีค่าดคะเนตามสมมตฐิาน เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงนิทีเ่กีย่วกบัอนาคตทีจ่ดัเตรยีมโดย
ผู้จดัการกองทรสัต์ และที่ปรึกษาทางการเงิน และสอบทานโดยบรษิัท อีวาย จ ากดั ซึ่งผู้ลงทุนสามารถศกึษา
รายละเอยีดเพิม่เตมิไดใ้นเอกสารแนบ 4   
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ประมำณกำรงบก ำไรขำดทุนตำมสถำนกำรณ์สมมติและจำ่ยผลประโยชน์ตอบแทนตำมสถำนกำรณ์สมมติ 
ส ำหรบังวด 12 เดือน ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎำคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2563 

  
 
 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 อสงัหารมิทรพัยท์ีม่ ี
อยูเ่ดมิ 

  อสงัหารมิทรพัย์
ภายหลงัการลงทุน
เพิม่เตมิครัง้ทีห่น่ึง  

รำยได้จำกกำรลงทุน    
รายไดค้า่เช่าและบรกิาร  176    570  
รายไดด้อกเบีย้  -    2  
รวมรำยได้  176    572  
ค่ำใช้จ่ำย    
คา่ธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัต์  11    25  
คา่ธรรมเนียมทรสัต ี  6    12  
คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน  1    2  
คา่ธรรมเนียมการบรหิารจดัการทรพัยส์นิของกองทรสัต์  2    20  
คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการ  6    47  
คา่ธรรมเนียมวชิาชพี  1    2  
คา่ใชจ้า่ยอื่น  2    5  
ตน้ทุนทางการเงนิ  27    86  
คา่ใชจ้า่ยในการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตต์ดัจ าหน่าย  -    -  
รวมค่ำใช้จ่ำย  56    199  
รำยได้จำกกำรลงทุนสทุธิ  120    373  

    

ประมำณกำรจ่ำยประโยชน์ตอบแทนตำมสถำนกำรณ์สมมติ    

ประมาณการรายไดจ้ากการลงทุนสทุธ ิ  120    373  
บวก:  ประมาณการคา่ใชจ้า่ยทีไ่ม่ใช่เงนิสด:    

           สว่นต่างระหวา่งตน้ทุนทางการเงนิทีค่ านวณดว้ยอตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ    

                กบัตน้ทุนทางการเงนิทีจ่า่ยจรงิ  1    2  
           การตดัจ าหน่ายคา่ใชจ้่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์                         -                           -  
หกั:    ประมาณการรายไดท้ีไ่มใ่ช่เงนิสด:    

           สว่นต่างระหวา่งรายไดค้า่เช่าและบรกิารที่รบัรูต้ามวธิเีสน้ตรงกบั    

                รายไดค้า่เช่าและบรกิารทีไ่ดร้บัจรงิตามสญัญา  (8)   (12) 
ประมาณการเงนิจา่ยประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์  113    363  

    

ประมาณการอตัราการจา่ยประโยชน์ตอบแทน (รอ้ยละ)  100    100  
ประมาณการจ านวนหน่วยทรสัตท์ี่ออกและจ าหน่ายแลว้ ณ วนัสิน้งวดประมาณการ (ลา้น
หน่วย)/1 

 155  
 

 443  

ประมาณการเงนิจา่ยประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตต์่อหน่วย (บาท)  0.7288    0.8188  

หมายเหตุ:     

/1 จ านวนหน่วยทรสัต์ดงักล่าวเป็นตวัเลขอา้งองิเพือ่ใชใ้นการค านวณเท่านัน้  จ านวนหน่วยทรสัต์ทีก่องทรสัต์จะออกและเสนอขายสุดทา้ยอาจ
มากกว่า น้อยกว่า หรอืเท่ากบัจ านวนทีแ่สดงไวน้ี้ได ้
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อตัรำเงินท่ีจ่ำยให้แก่ผูถื้อหน่วยทรสัต/์1 
(รอ้ยละ) 

อตัรำเงินท่ีจ่ำยให้แก่ผูถื้อหน่วยทรสัตส์ุทธิ/2 
(รอ้ยละ) 

6.65 5.02 
หมายเหตุ: 
/1  อัตราผลตอบแทนดงักล่าว ค านวณจาก ราคาซื้อขายสูงสุดของหน่วยทรสัต์ AIMIRT ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2562 ถึงวนัที ่31 
พฤษภาคม 2562 คดิเป็น 12.3 บาทต่อหน่วย ซึง่เป็นเพยีงการแสดงประมาณการอตัราจ่ายเงนิใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์โดยค านวณ
จากประมาณการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ส าหรบัรอบระยะเวลา 1 กรกฏาคม 2562 สิ้นสุด ณ วนัที ่30 
มถุินายน 2563 และไมอ่าจรบัรองผลได ้

/2  อ้างองิจากอตัราเงนิทีจ่่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ ค านวณจาก ราคาซื้อขายสูงสุดของหน่วยทรสัต์ AIMIRT ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 
2562 ถึงวนัที ่31 พฤษภาคม 2562 คิดเป็น 12.3 บาทต่อหน่วย ซึง่เป็นเพียงการแสดงประมาณการอัตราจ่ายเงนิให้แก่ผู้ถือ
หน่วยทรสัต์โดยค านวณจากประมาณการจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ส าหรบัรอบระยะเวลา 1 กรกฏาคม 2562 
สิ้นสุด ณ วนัที ่30 มถุินายน 2563 และไม่อาจรบัรองผลได ้โดยอตัราเงนิทีจ่่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ภายหลงัการลงทุนเพิม่สุทธ ิ
คดิจากสมมตฐิานว่าทรพัย์สนิส่วนทีเ่ป็นสทิธกิารเช่าจะมกีารจ่ายคนืเงนิต้นแบบวธิเีสน้ตรง (Straight-line Method) ซึง่เป็นวธิกีาร
คดิอตัราเงนิทีจ่่ายใหผู้ถ้อืหน่วยสุทธ ิแบบเปรยีบเสมอืนเท่านัน้ โดยการจ่ายผลตอบแทนทีเ่ป็นเงนิปนัผล หรอืการคนืเงนิจากการ
ลดทุนทีจ่ะเกดิขึ้นจรงิจะขึ้นอยู่กบัความเพยีงพอของก าไรสะสมเมือ่เทยีบกบัเงนิสดทีก่องทรสัต์มเีหลอืพอจ่ายเป็นผลตอบแทน
ใหก้บัผูถ้อืหน่วยทรสัต์ ในกรณทีีก่องทรสัต์มกี าไรสะสมเพยีงพอ เงนิสดดงักล่าวจะถูกจ่ายออกมาในรูปแบบของการจ่ายเงนิปนัผล 
อย่างไรกต็าม หากกองทรสัต์มกี าไรสะสมไมเ่พยีงพอ (ซึง่อาจเกดิไดใ้นกรณทีีก่องทรสัต์มผีลขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงของราคา
ประเมนิทรพัยส์นิจนท าใหก้ าไรสะสมน้อยกว่ากระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน) การจ่ายเงนิสดดงักล่าว จะอยู่ในรปูแบบการคนืเงนิ
จากการลดทุนบางส่วนหรอืทัง้หมด 

โดยหากค านวณอตัราเงินที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ภายหลงัการลงทุนเพิ่มสุทธิ โดยคิดจากสมมติฐานว่า
ทรพัยส์นิสว่นทีเ่ป็นสทิธกิารเช่าจะมกีารจ่ายคนืเงนิต้นแบบวธิเีสน้ตรง (Straight-line Method) ประมาณการอตัรา
เงนิทีจ่่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตภ์ายหลงัการลงทนุเพิม่สุทธ ิเท่ากบั รอ้ยละ 5.02 ซึง่วธิคี านวณดงักล่าวเป็นวธิกีาร
คดิอตัราเงนิทีจ่่ายใหผู้ถ้อืหน่วยสุทธแิบบเปรยีบเสมอืนเท่านัน้ โดยการจ่ายผลตอบแทนทีเ่ป็นเงนิปนัผล หรอืการ
คนืเงนิจากการลดทุนทีจ่ะเกดิขึน้จรงิจะขึน้อยู่กบัความเพยีงพอของก าไรสะสมเมื่อเทยีบกบัเงนิสดที่กองทรสัต์มี
เหลอืพอจ่ายเป็นผลตอบแทนใหก้บัผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ในกรณีทีก่องทรสัตม์กี าไรสะสมเพยีงพอ เงนิสดดงักล่าวจะ
ถูกจ่ายออกมาในรปูแบบของการจ่ายเงนิปนัผล อย่างไรกต็าม หากกองทรสัตม์กี าไรสะสมไม่เพยีงพอ (ซึง่อาจเกดิ
ไดใ้นกรณีทีก่องทรสัต์มผีลขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงของราคาประเมนิทรพัย์สนิจนท าใหก้ าไรสะสมน้อยกว่า
กระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน) การจ่ายเงนิสดดงักล่าว จะอยู่ในรูปแบบการคนืเงนิจากการลดทุนบางสว่นหรอื
ทัง้หมด 

1.9 กำรวิเครำะหค์วำมไวต่อกำรเปล่ียนแปลง (Sensitivity Analysis)  

ผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละทีป่รกึษาทางการเงนิพจิารณาว่าความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้เงนิกูย้มื อา้งองิตามอตัรา
ดอกเบี้ย MLR อาจเป็นปจัจยัหลกัที่มีผลกระทบต่อผลตอบแทนของผู้ถือหน่วยทรสัต์อย่างมนีัยส าคญั ทางที่
ปรกึษาทางการเงนิจงึจดัท าการวเิคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง  (Sensitivity Analysis) ของประมาณการ
อตัราการปนัส่วนก าไรส าหรบังวด 12 เดือน ตัง้แต่ตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2563 จาก
สมมตฐิานการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ MLR สามารถสรุปไดด้งันี้ 
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กรณี 

ประมำณกำรกำรปัน
ส่วนแบ่งก ำไรสุทธิ 

(รอ้ยละ)/1 /2  

ประมำณกำรกำรแบ่ง
ส่วนทุนจำกรำยกำรท่ี

ไม่ใช่รำยได้และ
ค่ำใช้จ่ำยท่ีเป็นเงินสด 

(รอ้ยละ) 

ประมำณกำรเงินจ่ำย
ให้แก่ผูถื้อหน่วยทรสัต ์

(รอ้ยละ) /1 /2 

Best Case  
อตัราดอกเบีย้ MLR รอ้ยละ 6.00 

6.70 

0.00 

6.70 

Base Case 
อตัราดอกเบีย้ MLR รอ้ยละ 6.20 

6.66 6.66 

Worst Case 
อตัราดอกเบีย้ MLR รอ้ยละ 6.40 

6.61 6.61 

หมายเหตุ: 
/1  อตัราผลตอบแทนดงักล่าว ค านวณจาก ราคาซื้อขายสูงสุดของหน่วยทรสัต์ AIMIRT ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2562 ถึงวนัที ่31 
พฤษภาคม 2562 คดิเป็น 12.3 บาทต่อหน่วย1 มกราคม 2562 ถงึวนัที ่31 มกราคม 2562 คดิเป็น 10.5 บาทต่อหน่วย ซึง่เป็นเพยีง
การแสดงประมาณการอัตราจ่ายเงนิให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์โดยค านวณจากประมาณการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยทรสัต์ส าหรบัรอบระยะเวลา 1 กรกฏาคม 2562 สิ้นสุด ณ วนัที ่30 มถุินายม 2563 และไมอ่าจรบัรองผลได ้

/2  การประมาณการดงักล่าวเป็นเพยีงการคาดการณ์โดยใชร้าคาซื้อขายสงูสุดของหน่วยทรสัต์ AIMIRT ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2562 
ถึงวันที ่31 พฤษภาคมมกราคม 2562 ตามหลักสมมติฐานแบบระมดัระวัง และไม่ได้เป็นการแสดงถึงผลตอบแทนทีผู่้ถือ
หน่วยทรสัต์จะไดร้บัจากการตดัสนิใจอนุมตักิารเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึง่ตามทีเ่สนอในที ่
ประชุมวสิามญัผูถ้อืหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์ AIMIRT ครัง้ที ่1/2561 หรอืการตดัสนิใจลงทุนในกองทรสัต์ 

ทัง้นี้ โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิในเอกสารแนบ 4 งบก าไรขาดทุนทีค่าดคะเนตามสมมตฐิาน ส าหรบังวด 
12 เดอืน ช่วงเวลาประมาณการวนัที ่1 กรกฎาคม 2562 ถงึ 30 มถุินายน 2563 นอกจากนี้ เนื่องจากมลูค่าสงูสดุ
ทีไ่ม่เกนิ 4,300.00 ลา้นบาท และกูย้มืเงนิไม่เกนิ 1,300.00 ลา้นบาท โดยราคาสุดทา้ยทีจ่ะเขา้ลงทุนอาจมใิช่เป็น
มูลค่าสุดทา้ยทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุน ซึง่การก าหนดมูลค่าสุดทา้ยทีก่องทรสัตเ์ขา้จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง
จะขึน้กบัปจัจยัหลายประการ อาทเิช่น ความต้องการของนักลงทุนทัง้นักลงทุนสถาบนั (ผ่านกระบวนการแสดง
ความต้องการ หรอื Bookbuilding process) และรายย่อย รวมถงึสภาวะเศรษฐกจิ ภาวะตลาดทุน ดงันัน้ผูจ้ดัการ
กองทรสัต์ และทีป่รกึษาทางการเงนิไดพ้จิารณาว่ามลูค่าทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่งและ
สดัส่วนการกูย้มืเงนินัน้เป็นปจัจยัหลกัทีม่ผีลกระทบต่อ วงเงนิกูย้มืระยะยาว รวมถงึค่าใชจ้่ายและค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัการบรหิารกองทรสัต ์ซึง่มผีลตอบแทนของผูถ้อืหน่วยทรสัตอ์ย่างมนียัส าคญั 

ทัง้นี้ ทีป่รกึษาทางการเงนิจงึจดัท าการวเิคราะหค์วามอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของประมาณการอตัราการ
ปนัส่วนก าไรส าหรบังวด 12 เดือนตัง้แต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2563 จากสมมติฐานการ
เปลีย่นแปลงของราคาหน่วยทีก่องทรสัต์จะเสนอขาย และมูลค่าทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ที่
หนึ่ง ซึง่สามารถสรุปไดด้งันี้ 
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ประมาณการอตัราการปนัสว่นก าไรส าหรบังวด 12 เดอืนตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2562 ถงึ 30 มถุินายน 2563 กรณีทีก่องทรสัตเ์ขา้ลงทุนในทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุน
เพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง ทัง้ 4 โครงการ ไม่เกนิ 4,200.00 ลา้นบาท โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตจ์ านวน 271,250,000 หน่วย ซึง่เป็นไปตามและอยู่ภายใตก้รอบของมตขิองที่
ประชุมวสิามญัผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ครัง้ที ่1/2561 ของกองทรสัต ์AIMIRT ทีเ่กีย่วขอ้ง 

รำคำเสนอขำย

ต่อหน่วย (บำท) 

มลูค่ำทรพัยสิ์น

(ล้ำนบำท)/1 

ส่วนทุนจำกกำร

เสนอขำย

หน่วยทรสัต ์

(ล้ำนบำท) 

จ ำนวนเงิน

กู้ยืม 

(ล้ำนบำท) 

จ ำนวนหน่วย 

เสนอขำย 

(ล้ำนหน่วย)/1 

อตัรำส่วนกำรกู้ยืมเงิน

ต่อมลูค่ำของทรพัยสิ์นท่ี

จะเข้ำลงทุนเพ่ิมเติม 

(ร้อยละ) 

ประมำณกำรณ์เงิน

จ่ำยประโยชน์ตอบ

แทนต่อหน่วย (บำท) 

อตัรำประมำณกำรณ์

เงินจ่ำยประโยชน์ตอบ

แทนต่อหน่วย (ร้อยละ) 

กำรเพ่ิมขึน้ (ลดลง) ของ

ประมำณกำรเงินปันส่วน

แบง่ก ำไรต่อหน่วย เม่ือ

เทียบกบักรณีท่ีกองทรสัต์

มิได้ท ำกำรลงทุนเพ่ิมเติม

ครัง้ท่ีหน่ึง (บำท)/2 

10.7 4,200.00 2,902.38 1,297.63 271.25 30.90% 0.8663  8.10% 0.1375 

10.8 4,200.00 2,929.50 1,270.50 271.25 30.25% 0.8660  8.02% 0.1372 

10.9 4,200.00 2,956.63 1,243.37 271.25 29.60% 0.8657  7.94% 0.1369 

11.0 4,200.00 2,983.75 1,216.25 271.25 28.96% 0.8654  7.87% 0.1366 

11.1 4,200.00 3,010.88 1,189.13 271.25 28.31% 0.8651  7.79% 0.1364 

11.2 4,200.00 3,038.00 1,162.00 271.25 27.67% 0.8648  7.72% 0.1361 

11.3 4,200.00 3,065.13 1,134.88 271.25 27.02% 0.8645  7.65% 0.1358 

11.4 4,200.00 3,092.25 1,107.75 271.25 26.38% 0.8643  7.58% 0.1355 

11.5 4,200.00 3,119.38 1,080.63 271.25 25.73% 0.8640  7.51% 0.1352 

11.6 4,200.00 3,146.50 1,053.50 271.25 25.08% 0.8637  7.45% 0.1349 

11.7 4,200.00 3,173.63 1,026.38 271.25 24.44% 0.8634  7.38% 0.1347 

11.8 4,200.00 3,200.75 999.25 271.25 23.79% 0.8631  7.31% 0.1344 

11.9 4,200.00 3,227.88 972.13 271.25 23.15% 0.8628  7.25% 0.1341 

12.0 4,200.00 3,255.00 945.00 271.25 22.50% 0.8626  7.19% 0.1338 

12.1 4,200.00 3,282.13 917.87 271.25 21.85% 0.8623  7.13% 0.1335 
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รำคำเสนอขำย

ต่อหน่วย (บำท) 

มลูค่ำทรพัยสิ์น

(ล้ำนบำท)/1 

ส่วนทุนจำกกำร

เสนอขำย

หน่วยทรสัต ์

(ล้ำนบำท) 

จ ำนวนเงิน

กู้ยืม 

(ล้ำนบำท) 

จ ำนวนหน่วย 

เสนอขำย 

(ล้ำนหน่วย)/1 

อตัรำส่วนกำรกู้ยืมเงิน

ต่อมลูค่ำของทรพัยสิ์นท่ี

จะเข้ำลงทุนเพ่ิมเติม 

(ร้อยละ) 

ประมำณกำรณ์เงิน

จ่ำยประโยชน์ตอบ

แทนต่อหน่วย (บำท) 

อตัรำประมำณกำรณ์

เงินจ่ำยประโยชน์ตอบ

แทนต่อหน่วย (ร้อยละ) 

กำรเพ่ิมขึน้ (ลดลง) ของ

ประมำณกำรเงินปันส่วน

แบง่ก ำไรต่อหน่วย เม่ือ

เทียบกบักรณีท่ีกองทรสัต์

มิได้ท ำกำรลงทุนเพ่ิมเติม

ครัง้ท่ีหน่ึง (บำท)/2 

12.2 4,200.00 3,309.25 890.75 271.25 21.21% 0.8620  7.07% 0.1332 

12.3 4,200.00 3,336.38 863.63 271.25 20.56% 0.8617 7.01% 0.1329 
หมายเหตุ:  
/1 ประมาณการราคาเขา้ลงทุนในทรพัย์สนิทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึง่ ทัง้ 4 โครงการ ไม่เกนิ 4,200 ลา้นบาท และประมาณการจ านวนหน่วยทรสัต์ทีจ่ะออกและเสนอขายจ านวน 271,250,000 หน่วย ซึง่ 
   เป็นไปตามมตทิีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหน่วยทรสัต์ ของทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท ครัง้ที ่1/2561 ลงวนัที ่30 พฤศจกิายน 2561 
/2 การเพิม่ขึ้น (ลดลง) ของประมาณการเงนิปนัส่วนแบ่งก าไรต่อหน่วย เมือ่เทยีบกบักรณีทีก่องทรสัต์ มไิด้ท าการลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึง่ จะไม่น้อยกว่า 0.09 บาทต่อหน่วย ซึง่เป็นไปตามมตทิีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อื 
  หน่วยทรสัต์ ของทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท ครัง้ที ่1/2561 ลงวนัที ่30 พฤศจกิายน 2561 
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1.10 ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จำ่ยทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จำกกองทรสัต ์

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทัง้หมด 

ตลอดอำยกุองทรสัต์ รำยครัง้ 

เพดำน % ต่อปี  
(ไม่รวม

ภำษีมลูค่ำเพ่ิม) 

อตัรำท่ีคำดว่ำจะเรียกเกบ็ 

(ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม) 

รอบและ
ระยะเวลำท่ี
เรียกเกบ็ 

เพดำน % ของ NAV 
ภำยหลงักำรท ำธรุกรรม

ในแต่ละครัง้ 
 (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม) 

อตัรำท่ีคำดว่ำจะเรียก
เกบ็ 

(ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม) 

รวม ร้อยละ 10.00 
ของ NAV  

- - - - 
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ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทัง้หมด 

ตลอดอำยกุองทรสัต์ รำยครัง้ 

เพดำน % ต่อปี  
(ไม่รวม

ภำษีมลูค่ำเพ่ิม) 

อตัรำท่ีคำดว่ำจะเรียกเกบ็ 

(ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม) 

รอบและ
ระยะเวลำท่ี
เรียกเกบ็ 

เพดำน % ของ NAV 
ภำยหลงักำรท ำธรุกรรม

ในแต่ละครัง้ 
 (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม) 

อตัรำท่ีคำดว่ำจะเรียก
เกบ็ 

(ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม) 

• ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัต์  รอ้ยละ 0.75 ของ 
TAV โดยมี

ค่าธรรมเนียมขัน้
ต ่าไมน้่อยกว่า  

5.00 ลา้นบาทต่อปี 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.50 ของ TAV โดย
มคี่าธรรมเนียมขัน้ต ่าไมน้่อยกว่า  

5.00 ลา้นบาทต่อปี 

รายเดอืน 

 

ตามทีจ่่ายจรงิ ค่ำธรรมเ นียมในกำร
ได้มำซ่ึงทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ (Acquisition 
fee)  

ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของ
มลูค่าทรพัย์สนิทีไ่ดม้าของ
กองทรสัต์ในแต่ละคราว 
 
ค่ำธรรมเ นียมในกำร
จ ำหน่ำยไปซ่ึงทรพัย์สิน
ของกองทรสัต ์(Disposal 
fee)  

ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของ
มูลค่ าที่ต ่ ากว่ าร ะหว่ าง
ทรพัย์สนิทีจ่ าหน่ายไปของ
กองทรัสต์ในแต่ละคราว 
และราคาประเมนิที่จ ัดท า
โดยผูป้ระเมนิราคาที่อยู่ใน
บญัชีรายชื่อที่ได้รบัความ
เห็นชอบจากส านักงาน 
ก.ล.ต. 
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• ค่าธรรมเนียมทรสัต ีและผูเ้กบ็รกัษาทรพัยส์นิ รอ้ยละ 1.00  
ของ TAV โดยมี
ค่าธรรมเนียมขัน้
ต ่าไมน้่อยกว่า  

5.00 ลา้นบาทต่อปี
โดยไมร่วม

ค่าธรรมเนียมการ
จดัการกองทรสัต์ 

(ในกรณทีีท่รสัตรีบั
หน้าทีเ่ป็นผูจ้ดัการ
กองทรสัต)์ หรอื
ค่าธรรมเนียม 
ตราสารอืน่ใดที่

กองทรสัตส์ามารถ
เขา้ลงทุนและได้
พจิารณาเขา้ลงทุน  
(ในกรณทีีท่รสัตรีบั
หน้าทีเ่ป็นผูอ้อก
ตราสารดงักล่าว) 

(ไมร่วม
ภาษมีลูค่าเพิม่ 
ภาษธีุรกจิเฉพาะ
หรอืภาษอีื่นใดใน
ท านองเดยีวกนั) 

รอ้ยละ 0.22 ของ TAV โดยมี
ค่าธรรมเนียมขัน้ต ่าไมน้่อยกว่า  
5.00 ลา้นบาทต่อปี โดยไมร่วม

ค่าธรรมเนียมการจดัการกองทรสัต์ 
(ในกรณทีีท่รสัตรีบัหน้าทีเ่ป็น
ผูจ้ดัการกองทรสัต)์ หรอื

ค่าธรรมเนียมตราสารอื่นใดที่
กองทรสัตส์ามารถเขา้ลงทุนและได้
พจิารณาเขา้ลงทุน (ในกรณทีีท่รสัตี
รบัหน้าทีเ่ป็นผูอ้อกตราสารดงักล่าว) 
(ไมร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิ
เฉพาะหรอืภาษอีืน่ใดในท านอง

เดยีวกนั) 

รายเดอืน 

 
- - 

• ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน รอ้ยละ 0.10 ของ 
NAV 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.038 ต่อปีของ NAV รายเดอืน 
 

- - 

• ค่าธรรมเนียมการบรหิารจดัการทรพัยส์นิของกองทรสัต์  
  

ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.75 
ของรายไดสุ้ทธิ

จากสญัญาเช่าและ

ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ ซึ่ง
ช าระให้กับผู้จ ัดการกองทรัสต์ มี

รายเดอืน 
 

- - 
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สญัญาบรกิาร
ส าหรบั

ค่าธรรมเนียมการ
บรหิารจดัการ

ทรพัยส์นิหลกั และ
ไมเ่กนิรอ้ยละ 4.00 
ต่อปีของก าไรจาก
การด าเนินงาน

ส าหรบั
ค่าธรรมเนียม

พเิศษ  

อตัราดงันี้ 

(1) ค่ าธร รม เนี ยมการบริห าร
จัดการทรัพย์ สินหลักของ
กองทรสัต์ (Performance Fee) 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.75 ของรายได้
สุทธจิากสญัญาเช่าและสญัญา
บรกิาร 

(2) ค่าธรรมเนียมพเิศษ (Incentive 
Fee) ไม่เกนิรอ้ยละ 4.00 ต่อปี
ของก าไรจากการด าเนินงาน
ของกองทรสัต์ 

 
นอกจากนี้  ยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกีย่วขอ้ง ไดแ้ก่  

(1) ค่าดูแลระบบสาธารณูปโภค

ส่ ว น ก ล า ง  (Common Area 

Service Fee) คิ ด ที่ อั ต ร า

เริ่มต้น 3.00 บาทต่อตาราง

เมตรต่อเดอืน  

(2) ค่านายหน้าในการที่ผู้เช่าต่อ

อายุสญัญาเช่าและบรกิาร และ

ค่านายหน้าในการจดัหาผู้เช่า

ร า ย ใ ห ม่ ส า ห รั บ

อสังหาริมทรัพย์ที่ว่าง โดยมี

อตัราดงันี้ 

(2.1) อัตรา 0.50 เดือนของ
อั ต ร า ค่ า เ ช่ า แ ล ะ
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ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทัง้หมด 

ตลอดอำยกุองทรสัต์ รำยครัง้ 

เพดำน % ต่อปี  
(ไม่รวม

ภำษีมลูค่ำเพ่ิม) 

อตัรำท่ีคำดว่ำจะเรียกเกบ็ 

(ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม) 

รอบและ
ระยะเวลำท่ี
เรียกเกบ็ 

เพดำน % ของ NAV 
ภำยหลงักำรท ำธรุกรรม

ในแต่ละครัง้ 
 (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม) 

อตัรำท่ีคำดว่ำจะเรียก
เกบ็ 

(ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม) 

ค่าบรกิาร ในกรณีผู้เช่า
รายเดิมต่ออายุสัญญา
เช่าและสัญญาบริการ
เป็นระยะเวลา 3 ปี หรอื 
ล ด ล ง ห รื อ เ พิ่ ม ขึ้ น 
( แ ล้ ว แ ต่ ก รณี )  เ ป็ น
สัดส่วนตามระยะเวลา
การเช่าจรงิในกรณีผูเ้ช่า
รายเดิมต่ออายุสัญญา
เช่าและสัญญาบริการ
เป็นระยะเวลาน้อยกว่า 
3 ปี หรอืเกนิกว่า 3 ปี  

(2.2)  อตัรา 1 เดอืนของอตัรา
ค่าเช่าและค่าบรกิาร ใน
กรณีผู้เช่ารายใหม่ท า
สัญญาเช่าและสัญญา
บรกิารเป็นระยะเวลา 3 
ปี  ห รื อ  ล ด ล ง ห รื อ
เพิ่มขึ้น (แล้วแต่กรณี) 
เ ป็ น สั ด ส่ ว น ต า ม
ระยะเวลาการเช่าจริง 
ในกรณีผูเ้ช่ารายเดิมต่อ
อ า ยุ สัญญ า เ ช่ า แ ล ะ
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ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทัง้หมด 

ตลอดอำยกุองทรสัต์ รำยครัง้ 

เพดำน % ต่อปี  
(ไม่รวม

ภำษีมลูค่ำเพ่ิม) 

อตัรำท่ีคำดว่ำจะเรียกเกบ็ 

(ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม) 

รอบและ
ระยะเวลำท่ี
เรียกเกบ็ 

เพดำน % ของ NAV 
ภำยหลงักำรท ำธรุกรรม

ในแต่ละครัง้ 
 (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม) 

อตัรำท่ีคำดว่ำจะเรียก
เกบ็ 

(ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม) 

สั ญ ญ า บ ริ ก า ร เ ป็ น
ระยะเวลาน้อยกว่า 3 ปี 
หรอืเกนิกว่า 3 ปี 

• ค่าธรรมเนียมรายปีและค่าใชจ้่ายในการด ารงสถานะเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์

รอ้ยละ 0.05 ของ
ทุนช าระแลว้ 

ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.05 ของทุน
ช าระแลว้ 

รายปี - - 

• ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการสอบบญัช ี รอ้ยละ 0.13 ของ 
NAV 

ตามทีจ่่ายจรงิ รายปี - - 

• ดอกเบีย้และค่าธรรมเนียมจากการกูย้มืเงนิจากธนาคาร ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ - - - 

• ค่าธรรมเนียมทีป่รกึษาทางการเงนิ - - - รอ้ยละ 1.00 ตามทีจ่่ายจรงิ 

• ค่าธรรมเนียมทีป่รกึษาอื่นๆ - - - รอ้ยละ 1.00 ตามทีจ่่ายจรงิ 

• ค่าธรรมเนียมการจดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ - - - รอ้ยละ 3.00 ไมเ่กนิรอ้ยละ 3.00 ของ
มลูค่าหน่วยทรสัต์ทีเ่สนอ

ขาย 

• ค่าธรรมเนียมเกีย่วกบัการจดัหาเงนิกูย้มื หรอืการออกตราสารทีม่ ี
ลกัษณะเดยีวกนั 

- - - ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ 

• ค่าใชจ้่ายในการโฆษณาและประชาสมัพนัธ ์กรณทีีม่กีารระดมทุน
และส่งเสรมิการขายรวมถงึค่าใชจ้่ายเพือ่ใหข้อ้มลูแก่ผูล้งทุน 

- - - รอ้ยละ 1.00 ตามทีจ่่ายจรงิ 

• ค่าใชจ้่ายในการประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์และการจดัท าเอกสาร
ประกอบประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

- - - ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ 

• ค่าใชจ้่ายอื่นๆ      
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ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทัง้หมด 

ตลอดอำยกุองทรสัต์ รำยครัง้ 

เพดำน % ต่อปี  
(ไม่รวม

ภำษีมลูค่ำเพ่ิม) 

อตัรำท่ีคำดว่ำจะเรียกเกบ็ 

(ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม) 

รอบและ
ระยะเวลำท่ี
เรียกเกบ็ 

เพดำน % ของ NAV 
ภำยหลงักำรท ำธรุกรรม

ในแต่ละครัง้ 
 (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม) 

อตัรำท่ีคำดว่ำจะเรียก
เกบ็ 

(ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม) 

(1) ค่าธรรมเนียม และ/หรอื ค่าใชจ้่ายในการประเมนิราคาทรพัยส์นิ 
และ/หรอื สอบทานการประเมนิราคาทรพัยส์นิ 

รอ้ยละ 0.08 ของ 
NAV  

ตามทีจ่่ายจรงิ รายปี - - 

(2) ค่าจัดท าและจัดพิมพ์รายงานประจ าปี  และเอกสารอื่นๆที่
เกี่ยวเนื่องกับผู้ถือหน่วยทรัสต์  ตลอดจน ค่าแปลและจัดส่ง
เอกสารดงักล่าว 

รอ้ยละ 0.01 ของ 
NAV 

ตามทีจ่่ายจรงิ - - - 

(3) ค่าใช้จ่ายในการจดัท า จดัพิมพ์ และจดัส่งหนังสือบอกกล่าว 
หนังสอืตอบโต้ เอกสาร ข่าวสาร ประกาศและรายงานต่างๆ ถงึ
ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ รวมถงึการลงประกาศหนงัสอืพมิพ์ 

รอ้ยละ 0.01 ของ 
NAV 

ตามทีจ่่ายจรงิ - - - 

(4) ค่าใชจ้่ายหรอืค่าธรรมเนียม ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้
ถอืหน่วยทรสัต์ การเพิม่ทุน และ/หรอื ลดทุน เช่น ค่าธรรมเนียม
ธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าบรกิารทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ ค่า
ไปรษณยีากร ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรสาร เป็นตน้ 

รอ้ยละ 0.01 ของ 
NAV 

ตามทีจ่่ายจรงิ - - - 

(5) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยทรสัต์ ค่าเอกสารการลงบัญชี
กองทรสัต์ 

รอ้ยละ 0.01 ของ 
NAV 

ตามทีจ่่ายจรงิ - - - 

(6) ค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม
สัญญาก่อตัง้ทรัสต์ และ/หรือ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตาม
กฎหมาย และ/หรอื ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต .ประกาศ
ส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรอื กฎหมายอื่น ทีเ่กีย่วขอ้ง 

รอ้ยละ 0.01 ของ 
NAV 

ตามทีจ่่ายจรงิ - - - 

(7) ค่าธรรมเนียม และ/หรอื ค่าใช้จ่ายอื่นๆ อนัเกี่ยวเนื่องกบัการ
ด าเนินงานของกองทรสัต์ 

รอ้ยละ 0.10 ของ 
NAV  

ตามทีจ่่ายจรงิ - - - 
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ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทัง้หมด 

ตลอดอำยกุองทรสัต์ รำยครัง้ 

เพดำน % ต่อปี  
(ไม่รวม

ภำษีมลูค่ำเพ่ิม) 

อตัรำท่ีคำดว่ำจะเรียกเกบ็ 

(ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม) 

รอบและ
ระยะเวลำท่ี
เรียกเกบ็ 

เพดำน % ของ NAV 
ภำยหลงักำรท ำธรุกรรม

ในแต่ละครัง้ 
 (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม) 

อตัรำท่ีคำดว่ำจะเรียก
เกบ็ 

(ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม) 

(8) ค่าใช้จ่าย และ/หรือ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในการจัดตัง้
กองทรสัต์ เช่น ค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีนหน่วยทรสัต์เป็น
หลกัทรพัย์จดทะเบียน และค่าใช้จ่ายในการเตรยีมและจดัท า
เอกสารสญัญา เป็นตน้ 

- - - ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ 

(9) ค่าธรรมเนียมผู้แทนหรอืตวัแทน (Agent or Property Broker) 
(ถา้ม)ี ในการซื้อ จดัหา จ าหน่าย หรอืโอนสทิธ ิ

- - - รอ้ยละ 3.00 ตามทีจ่่ายจรงิ 

(10) ค่าธรรมเนียม หรอืค่าใชจ้่ายเพือ่การจดัหา ไดม้า จ าหน่าย จ่าย 
โอนสินทรัพย์  ทรัพย์สิน หลักทรัพย์ของกองทรัสต์  เช่น 
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือขายอสังหาริมทรัพย์ 
ค่ าใช้จ่ ายในการโอนหลักทรัพย์  หรือ  อสังหาริมทรัพย์  
ค่าธรรมเนียมการโอน เป็นตน้ 

- - - ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ 

(11) ค่าภาษีหรอืค่าธรรมเนียมและอากรแสตมป์ใดๆ ที่เกี่ยวกบัการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นของ
กองทรสัต์ เช่น ค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย ์และจะถูกหกัจาก
ค่าขายหลกัทรพัยเ์มือ่มกีารขายหลกัทรพัย ์เป็นตน้ 

- - - ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ 

(12)  ค่าธรรมเนียม และ/หรอื ค่าใชจ้่ายในการประเมนิค่าทรพัยส์นิ - - - ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ 

(13) ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายในการประเมินระบบ
วศิวกรรม ค่าธรรมเนียมผูส้อบบญัชต่ีอการตรวจสอบประมาณ
การงบก าไรขาดทุน ค่าใชจ้่ายจดัท ารายงาน หรอืบทวจิยั 

- - - ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ 



ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท  
AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (AIMIRT) 
 

 

  

ส่วนที ่1 หน้า 1-40 
 

 

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทัง้หมด 

ตลอดอำยกุองทรสัต์ รำยครัง้ 

เพดำน % ต่อปี  
(ไม่รวม

ภำษีมลูค่ำเพ่ิม) 

อตัรำท่ีคำดว่ำจะเรียกเกบ็ 

(ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม) 

รอบและ
ระยะเวลำท่ี
เรียกเกบ็ 

เพดำน % ของ NAV 
ภำยหลงักำรท ำธรุกรรม

ในแต่ละครัง้ 
 (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม) 

อตัรำท่ีคำดว่ำจะเรียก
เกบ็ 

(ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม) 

(14) ค่ า ใช้จ่ าย ในการรับช าร ะ เ งินค่ าซื้ อห น่วยทรัสต์  เช่น  
ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่า
โทรศพัท ์ค่าโทรสาร เป็นตน้ 

- - - ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ 

(15) ค่ า จัดท า  จัดพิมพ์  ใ บจอ งซื้ อ ห น่ วยทรัสต์  ใ บทรัส ต์  
ใบเสรจ็รบัเงนิ ใบก ากบัภาษ ีและแบบฟอรม์อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
กองทรัสต์ และค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมและจัดส่งเอกสาร
ดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

- - - ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ 

(16) ค่าจดัท าและจดัพมิพ์หนังสอืชี้ชวน ตลอดจน ค่าแปลและจดัส่ง
เอกสารดงักล่าว 

- - - ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ 

(17)  ค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จากการตดิตามทวงถามหรอืการด าเนินการ
ตามกฎหมายเพื่อการรับช าระหนี้ ใดๆ หรือค่าใช้จ่ายด้าน
กฎหมายในการด าเนินคดีในศาล เพื่อร ักษาสิทธิของผู้ถือ
หน่วยทรสัต์ ผู้จดัการกองทรสัต์ หรือ ทรสัตี ซึ่งเกี่ยวข้องกบั
กองทรสัต์ 

- - - ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ 

(18)  ค่าใชจ้่ายทางกฎหมายทีเ่กีย่วกบัการด าเนินงานและการบรหิาร
ทรพัย์สนิของกองทรสัต์ รวมถงึการค่าใชจ้่ายในการด าเนินคดี
ทางศาล เช่น ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคด ี ค่าใช้จ่ายในการยดึ
ทรัพย์สิน ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากผู้จ ัดการ
กองทรสัต์เพือ่ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยทรสัต์โดยรวม ค่าใชจ้่าย
ด้านกฎหมายในการด าเนินคดทีางศาล ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
สนิไหมทดแทนความเสยีหายแก่บุคคลภายนอก ค่าจดทะเบยีน
จ านอง ค่าจดทะเบยีนปลอดจ านอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัการจด

- - - ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ 
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ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทัง้หมด 

ตลอดอำยกุองทรสัต์ รำยครัง้ 

เพดำน % ต่อปี  
(ไม่รวม

ภำษีมลูค่ำเพ่ิม) 

อตัรำท่ีคำดว่ำจะเรียกเกบ็ 

(ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม) 

รอบและ
ระยะเวลำท่ี
เรียกเกบ็ 

เพดำน % ของ NAV 
ภำยหลงักำรท ำธรุกรรม

ในแต่ละครัง้ 
 (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม) 

อตัรำท่ีคำดว่ำจะเรียก
เกบ็ 

(ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม) 

ทะเบยีนต่างๆ กบัส านักงานทีด่นิที่เกีย่วขอ้ง ค่าใชจ้่ายในด้าน
นิตกิรรม ค่าใชจ้่ายในการแกไ้ขสญัญา เป็นตน้ 

(19)  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีของทรัสตีที่ฟ้องร้องให้ผู้จ ัดการ
กองทรสัต์ปฏบิตัิตามหน้าที่ หรอืเรยีกค่าสนิไหมทดแทนความ
เสียหายจากผู้จ ัดการกองทรัสต์ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือ
ห น่วยทรัสต์ทั ้งปวงหรือ เมื่อ ได้ร ับค าสัง่ จากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

- - - ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ 

(20) ค่าสินไหมทดแทนแก่บุคคลภายนอกส าหรบัความเสียหายที่
เกดิขึ้นอนัเนื่องมาจากการด าเนินงานของกองทรสัต์ ในส่วนที่
เกนิจากค่าสนิไหมทดแทนที่กองทรสัต์ได้รบัภายใต้กรมธรรม์
ประกนัภยั 

- - - ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ 

(21)  ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายในการเลิกกองทรสัต์หรือ
เปลีย่นแปลงผูจ้ดัการกองทรสัต์ หรอื ทรสัต ี

- - - ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ 

(22) ค่าตอบแทนผู้ช าระบญัชี และทรสัตีในระหว่างการช าระบญัชี
กองทรัสต์จนถึงการจดทะเบียนเลิกกองทรัสต์กับส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

- - - ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ 

(23) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม และ/หรอื ค่าใช้จ่ายอื่นๆ อนัเกี่ยวเนื่อง
กบัการด าเนินงานของกองทรสัต์ 

- - - ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ 
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1.11 เง่ือนไขในกำรยกเลิกกำรลงทุนในทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตจ์ะเข้ำลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ีหน่ึง  

ในกรณีทีม่เีหตุการณ์อย่างใดอยา่งหนึ่งดงัต่อไปนี้ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะยกเลกิการระดมทุนเพื่อเพิม่ทุน 

1) มูลค่าหน่วยทรสัตท์ีจ่องซือ้เมื่อรวมกบัเงนิทีก่องทรสัตก์นัไวเ้พื่อลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละมลูค่าเงนิกูย้มืจาก
บุคคลอื่น (ถ้าม)ี มมีูลค่าไม่เพยีงพอทีจ่ะลงทุนในอสงัหารมิทรพัยต์ามทีร่ะบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลการ
เสนอขายหน่วยทรสัตแ์ละหนงัสอืชีช้วนการเสนอขายหน่วยทรสัต ์โดยใหย้กเลกิการเสนอขายทัง้จ านวน 

2) มกีารจดัสรรหน่วยทรสัต์ให้แก่บุคคลใด กลุ่มบุคคลเดยีวกนัใด ผู้จดัการกองทรสัต์ ทรสัตี ผู้จดัการกองทรสัต์ 
หรอืผูล้งทุนต่างดา้วและท าใหก้ารถอืหน่วยทรสัต์ของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลดงักล่าวเมื่ อรวมกบัจ านวนหน่วยที่
ถอือยู่เดมิ (ถ้าม)ี ไม่เป็นไปตามอตัราหรอืหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในประกาศฉบบัขา้งต้น โดยใหย้กเลกิการเสนอ
ขายเฉพาะสว่นทีเ่กนิกว่าอตัราหรอืหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในประกาศฉบบัขา้งตน้ 

3) ไม่สามารถโอนเงนิทีไ่ดจ้ากการจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ใหแ้ก่ทรสัต ีเพื่อก่อตัง้กองทรสัต ์ใหแ้ลว้เสรจ็ภายในสบิหา้ 
(15) วนัท าการนบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยทรสัต์ 

4) เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญทางด้านกฎหมาย การเงิน เศรษฐกิจ ภาวะตลาด
หลกัทรพัย ์หรอืการเมอืงทัง้ในประเทศและต่างประเทศ หรอืการเปลีย่นแปลงอย่างมนีัยส าคญัที่มผีลกระทบต่อ
ทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง 

5) เมื่อมเีหตุทีท่ าใหส้ านักงาน ก.ล.ต. หรอืหน่วยงานราชการ สัง่ระงบัหรอืหยุดการเสนอขายหน่วยทรสัต์ หรอืไม่
สามารถสง่มอบหน่วยทรสัตท์ีเ่สนอขายได ้

6) มเีหตุอื่นใดตามเงื่อนไขการบอกเลกิสญัญาทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย 
(Underwriting Agreement) 
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2. ควำมเส่ียงส ำคญัของกำรลงทนุในหน่วยทรสัต ์ 

การลงทุนในหน่วยทรสัต์ของทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์และสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็  
อนิดสัเตรยีล โกรท มคีวามเสีย่ง ผูล้งทุนควรพจิารณาปจัจยัความเสีย่งดงัต่อไปน้ีอย่างรอบคอบก่อนทีจ่ะตดัสนิใจ
ลงทุน ทัง้น้ี ในส่วนน้ีจะกล่าวถงึความเสีย่งส าคญัของการลงทุนโดยสรุปเท่านัน้ เน้ือหาในรายละเอยีดของปจัจยั
ความเสีย่งได้ระบุไว้ในส่วนที่ 2 ขอ้ 1 ปจัจยัความเสีย่งของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรสัต ์
ฉบบันี้ 

2.1 ควำมเส่ียงท่ีเก่ียวกบักองทรสัตห์รอืกำรด ำเนินงำนของกองทรสัต ์

2.1.1 สมมตฐิานในรายงานประมาณการงบก าไรขาดทุนและการปนัส่วนแบ่งผลก าไรตามสมมตฐิานมคีวามไม่แน่นอน 
และขึน้อยู่กบัความเสีย่งและความไม่แน่นอนทางธุรกจิ เศรษฐกจิ การเงนิ กฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง และการแข่งขนั 
ซึง่อาจสง่ผลใหผ้ลประกอบการทีแ่ทจ้รงิแตกต่างจากทีป่ระมาณการไวอ้ย่างมนียัส าคญัและอาจสง่ผลต่อมลูค่าทีไ่ด้
ลงทุนในกองทรสัต ์

2.1.2 ความเสีย่งในการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่มลูค่าจะลดลงตามระยะเวลาการเช่าทีเ่หลอือยู่ 

2.1.3 ความเสี่ยงของผลประกอบการของกองทรัสต์ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้จดัการกองทรัสต์ และผู้บริหาร
อสงัหารมิทรพัยใ์นการจดัการและจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์ 

2.1.4 ความเสีย่งทีก่องทรสัต์อาจสญูเสยีผูจ้ดัการกองทรสัต์ และ/หรอื ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์หรอืผูจ้ดัการกองทรสัต์ 
และ/หรอื ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยอ์าจสญูเสยีบุคลากรทีเ่ป็นผูบ้รหิารระดบัสงูและบุคลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญใน
การจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัย ์

2.1.5 ความเสีย่งจากความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีอ่าจเกดิขึน้ 

2.1.6 รายไดข้องกองทรสัต์ขึน้อยู่กบัฐานะทางการเงนิของผูเ้ช่าพืน้ที ่และการตดัสนิใจต่ออายุสญัญาบรกิารลูกคา้ เมื่อ
สญัญาบรกิารลกูคา้ของผูเ้ช่าพืน้ทีส่ ิน้สดุลง 

2.1.7 ความเสีย่งจากการทีผู่เ้ช่าพืน้ทีไ่ม่ใหค้วามยนิยอมเขา้เป็นคู่สญัญาในสญัญาบรกิารลกูคา้กบักองทรสัต์ 

2.1.8 ความเสีย่งจากการทีก่องทรสัตไ์ม่สามารถใชป้ระโยชน์จากทรพัยส์นิหลกั เน่ืองจากคู่สญัญาไม่ปฏบิตัติามสญัญาที่
เกีย่วขอ้งกบัการลงทุนและการบรหิารอสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต์ 

2.1.9 ความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้อนัเป็นผลจากการทีก่องทรสัตก์ูย้มืเงนิ 

2.1.10 กองทรสัต์ต้องพึง่พาบรษิทัเจา้ของทรพัยส์นิ หรอืบุคคลทีบ่รษิทัเจา้ของทรพัยส์นิก าหนดส าหรบัการให้บรกิารสิง่
อ านวยความสะดวกและสาธารณูปโภคสว่นกลางบางประการ 

2.2 ควำมเส่ียงท่ีเก่ียวกบัทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัต ์

2.2.1 ความเสีย่งจากการแขง่ขนัทีส่งูขึน้ ซึง่อาจสง่ผลกระทบต่อการจดัหาผูเ้ช่าพืน้ที ่อตัราการเช่า และอตัราค่าเช่า 

2.2.2 ความเสีย่งจากการทีผู่ป้ระกอบกจิการใหบ้รกิารคลงัสนิคา้และบรกิารเกบ็น ้ามนัและสารเคมเีหลวไม่ปฏบิตัหิน้าที่ 

2.2.3 ความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพึง่พงิผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยข์องโครงการ SCC 
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2.2.4 ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของผู้เช่าหลัก และความเสี่ยงในการสูญเสยีผู้เช่าหลักซึ่งอาจท าให้รายได้ของ
กองทรสัตเ์ปลีย่นแปลงไป 

2.2.5 ความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการหาผูเ้ช่าเมื่อใกลส้ิน้สดุระยะเวลาการเช่าของกองทรสัต์ 

2.2.6 ความเสีย่งเกีย่วกบัใบอนุญาตส าหรบัผูป้ระกอบกจิการใหบ้รกิารคลงัสนิคา้และบรกิารเกบ็น ้ามนัและสารเคมเีหลว 
และใบอนุญาตเพื่อใชใ้นการประกอบกจิการของผูเ้ช่าหลกั 

2.2.7 ความเสีย่งเรื่องการใชส้ทิธใินการบอกเลกิสญัญาบรกิารลกูคา้ก่อนครบก าหนดระยะเวลา 

2.2.8 ความเสีย่งจากการทีท่รพัย์สนิทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่งมสีญัญาบรกิารลูกคา้บางส่วนทีใ่กล้จะ
ครบก าหนดอายุ 

2.2.9 ความเสี่ยงจากการที่ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ตัง้อยู่ในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ บริเวณใกล้เคียง
สนามบนิสวุรรณภูม ิ

2.2.10 ทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่งอาจมคีวามช ารุดบกพร่อง หรอือาจมกีารปฏบิตัทิีผ่ดิกฎหมาย
และกฎระเบยีบ หรอือาจมคีวามบกพร่องอื่น 

2.2.11 ความเสีย่งที่ทรพัย์สนิอาจมสีภาพด้อยลงในการจดัหาประโยชน์ และ/หรอื ความเสีย่งที่เงนิเกบ็ส ารองเพื่อการ
ซ่อมแซม หรอื การปรบัปรุงใหญ่ในทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัตอ์าจมไีม่เพยีงพอ 

2.2.12 ความเสีย่งเกีย่วกบัการไดม้าซึง่อสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต ์ 

2.3 ควำมเส่ียงท่ีเก่ียวกบักำรลงทุนในอสงัหำริมทรพัย ์

2.3.1 ความเสีย่งโดยทัว่ไปในการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์

2.3.2 กองทรสัต์อาจได้รบัผลกระทบในทางลบจากการขาดสภาพคล่องจากการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละการขาด
ทางเลอืกอื่นในการใชป้ระโยชน์จากทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์ 

2.3.3 ความเสีย่งทางการเมอืง 

2.3.4 การเปลีย่นแปลงในมาตรฐานการบญัชหีรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

2.3.5 ความเสีย่งจากกรณีทรพัยส์นิทีก่องทรสัตเ์ขา้ลงทุนมขีอ้จ ากดัในการใชป้ระโยชน์ในอนาคต 

2.3.6 ความเสีย่งจากกรณีทรพัยส์นิทีก่องทรสัตเ์ขา้ลงทุนถูกเวนคนื 

2.3.7 ความเสีย่งเกีย่วกบัอสงัหารมิทรพัยท์ีก่องทรสัต์ถอืครองนัน้อาจมคี่าใชจ้่ายเกีย่วกบัอสงัหารมิทรพัยเ์พิม่ขึน้รวมทัง้
ค่าใชจ้่ายในการด าเนินการต่างๆ เพิม่ขึน้ 

2.3.8 ความเสีย่งเกีย่วกบัเงนิชดเชยจากการประกนัภยั 

2.3.9 ความเสีย่งจากการทีคู่่สญัญาอาจพจิารณาเลื่อนช าระค่าเช่าหรอืการยกเวน้ค่าเช่าอนัเนื่องมาจากการทีท่รพัย์สนิที่
เช่าเสยีหายหรอืถูกท าลายอนัมผีลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิของทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ที่
หนึ่ง  



ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท  
AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (AIMIRT) 
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2.3.10 ความเสีย่งจากภยัธรรมชาต ิอุทกภยั และการก่อวนิาศภยั 

2.4 ควำมเส่ียงท่ีเก่ียวกบักำรลงทุนในหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์

2.4.1 ความเสีย่งจากมูลค่าของอสงัหารมิทรพัยท์ีก่องทรัสต์ลงทุนตามการประเมนิมูลค่าโดยผู้ประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิ
ไม่ได้เป็นเครื่องแสดงมูลค่าที่แท้จรงิของอสงัหารมิทรพัย์ และไม่สามารถรบัประกนัได้ว่าราคาที่กองทรสัต์เข้า
ลงทุนดงักล่าวนัน้จะเป็นไปตามมลูค่าประเมนิไม่ว่าในปจัจุบนัหรอืในอนาคต 

2.4.2 ความเสีย่งจากราคาของหน่วยทรสัตอ์าจลดลงหลงัจากการเสนอขายหน่วยทรสัต์ 

2.4.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกบัความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์และผลประโยชน์ตอบ
แทนที่ผู้ลงทุนได้รบัจากหน่วยทรสัต์น้อยกว่าผลประโยชน์ตอบแทนที่กองทรสัต์ได้รบัจากการด าเนินการของ
อสงัหารมิทรพัยท์ีก่องทรสัตล์งทุน 

2.4.4 ความเสีย่งจากผลการด าเนินงานจรงิอาจมคีวามแตกต่างอย่างมนียัส าคญัจากประมาณการก าไร 

2.4.5 ความเสี่ยงจากตลาดส าหรบัการลงทุนและซื้อขายหน่วยทรสัต์ของทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ใน
ประเทศไทยเป็นตลาดค่อนขา้งใหม่ 

2.4.6 การเปลีย่นแปลงนโยบายทางภาษทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนในหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์

2.4.7 ผูถ้อืหน่วยทรสัตไ์ม่สามารถขายคนืหน่วยทรสัตไ์ด ้

2.4.8 เงินคืนทุนจากการเลิกกองทรัสต์อาจจะน้อยกว่าจ านวนเงินที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้ลงทุนจากการเสนอขาย
หน่วยทรสัตใ์นครัง้นี้ 

2.4.9 ความเสีย่งอนัอาจเกดิจากการยกเลกิการเสนอขายหน่วยทรสัตท์ัง้จ านวน 

2.4.10 ความเสีย่งเกีย่วกบัการจดทะเบยีนรบัหน่วยทรสัต์เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน และการซือ้ขายหน่วยทรสัตใ์นตลาด
หลกัทรพัย ์

2.4.11 ความเสีย่งจากการขาดสภาพคล่องในการซือ้ขายหน่วยทรสัตใ์นตลาดหลกัทรพัย ์

2.4.12 ความเสีย่งดา้นภาษแีละค่าธรรมเนียม 

 

 


