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ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1 

สารสนเทศการได้มาซ่ึงทรัพยส์ินของกองทรัสต ์
 

1.  วันทีท่ ารายการ : ภายหลงัจากที่ไดร้บัมติอนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต์ของทรสัต์
เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอไอ
เอ็ม อินดัสเทรียล โกรท (“กองทรัสต์” หรือ “กองทรัสต์ AIMIRT”) 
และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์
(“ส ำนักงำน ก.ล.ต.”) ในเรื่องที่เก่ียวขอ้ง และกองทรสัตไ์ดด้  าเนินการ
ออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม และ/หรือ กู้ยืมเงินเพื่อการ
ลงทุนในทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมแลว้เสร็จ และคู่สญัญาไดป้ฏิบัติ
ตามเงื่อนไขบงัคบัก่อนท่ีก าหนดไวใ้นสญัญาที่เก่ียวขอ้งกบัการไดม้าซึ่ง
ทรพัยสิ์นของกองทรสัตเ์ป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 

   
2. คู่ ก ร ณี ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง แ ล ะ

ความสัมพันธ์กับกองทรัสต ์
AIMIRT 

: 1. บรษิัท ทิพยโ์ฮลดิง้ จ ากดั (“TIP”) 
2. นายพิบลูยศ์กัดิ์ ไกรศกัดาวฒัน ์ 
3. นายพรเทพ ไกรศกัดาวฒัน ์ 
4. นายพรสิน ไกรศกัดาวฒัน ์ 
5. นายฐานวฒัน ์ไกรศกัดาวฒัน ์ 
6. นางสมศรี ไกรศกัดาวฒัน ์ 
7. บรษิัท ท ูไทเกอร ์พรอ็พ จ ากดั (“2 Tiger Prop”) 
8. บรษิัท ไทยแทฟฟิตา้ จ ากดั (“Thai Taffeta”) 
 
นายพิบูลยศ์กัดิ์ ไกรศกัดาวฒัน ์นายพรเทพ ไกรศกัดาวฒัน ์นายพรสิน 
ไกรศกัดาวฒัน ์นายฐานวฒัน ์ไกรศกัดาวฒัน ์และนางสมศรี ไกรศกัดา
วัฒน์ รวมกันหรือแยกกันเรียกว่า “เจ้ำของที่ดิน” ซึ่งเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน และมี TIP เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินคา้
และส านักงาน ซึ่งเป็นทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมในโครงการทิพย ์5 
และโครงการทิพย ์8 

TIP, เจ้าของที่ ดิ น , 2 Tiger Prop และ  Thai Taffeta รวม เรียกว่ า 
“บริษัทเจ้าของทรัพยส์ิน” ซึ่งเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิในทรพัยสิ์นที่จะ
ลงทนุเพิ่มเติม  

 
3.  ลักษณะทั่วไปของรายการ : กองทรัสต์ AIMIRT จะน าเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนโดยการออกและ

เสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติม และ/หรือ เงินกูจ้ากการกูย้ืมเงินเพิ่มเติม 
เพื่อไปลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่
เก่ียวข้อง โดยกองทรัสต์ AIMIRT จะลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุน
เพิ่มเติมโดยลงทนุในกรรมสิทธ์ิและสิทธิการเช่า ซึ่งทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุน
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เพิ่มเติมทั้ง 3 โครงการขา้งตน้มีราคารวมไม่เกิน 2,350,000,000 บาท 
(สองพันสามรอ้ยห้าสิบล้านบาท) (ช าระในวันที่กองทรัสต์ AIMIRT 
ลงทุนในทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติม) ซึ่งประกอบไปดว้ยค่าเช่า ราคา
ซือ้ขายที่ดินและส่ิงปลกูสรา้ง รวมถึงทรพัยสิ์นอื่นที่เก่ียวขอ้ง (รวมภาษี
อากร ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ รวม
ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง)   

   
4. รายละเอียดทรัพย์สินที่จะ

ลงทุนเพิ่มเติม 
: รายละเอียดเป็นไปตามตารางสรุปรายละเอียดทรัพยสิ์นที่จะลงทุน

เพิ่มเติมดา้นล่าง 
   
5.  ขนาดของรายการและมูลค่า

รวมของสิ่งตอบแทน 
: การลงทุนในทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมทัง้ 3 โครงการขา้งตน้มีมลูค่า

รวมไม่เกิน 2,350,000,000 บาท (สองพันสามรอ้ยห้าสิบล้านบาท) 
(ช าระในวนัที่กองทรสัต ์AIMIRT ลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพิ่มเติม) 
ซึ่งประกอบไปดว้ยค่าเช่า ราคาซือ้ขายที่ดินและส่ิงปลูกสรา้ง รวมถึง
ทรพัยสิ์นอื่นที่เก่ียวขอ้ง (รวมภาษีอากร ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน 
และภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่
เก่ียวขอ้ง)   
 
มลูค่าการลงทุนในทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมคิดเป็นมูลค่าประมาณ
รอ้ยละ 31.46 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ AIMIRT (โดย
มลูค่าทรพัยสิ์นรวมของกองทรสัต ์AIMIRT ณ วนัที่ 30 กันยายน 2563 
มีมูลค่าเท่ากับ 7,469,630,461 บาท) ซึ่งนับเป็นรายการได้มาซึ่ง
ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ที่มีมูลค่าตั้งแต่รอ้ยละ 30 ของมูลค่า
ทรพัยสิ์นรวมของกองทรสัต ์AIMIRT ซึ่งจะตอ้งไดร้บัมติเห็นชอบจากที่
ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต ์ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 (สามในส่ี) 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่เขา้รว่มประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน   

   
6. มูลค่าของทรัพยส์ินทีจ่ะลงทนุ : มลูค่าทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมรวมทั้ง 3 โครงการขา้งตน้จะไม่เกิน 

2,350,000,000 บาท (สองพันสามรอ้ยหา้สิบลา้นบาท) (ช าระในวนัที่
กองทรสัต ์AIMIRT ลงทุนในทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติม) ซึ่งประกอบ
ไปดว้ยค่าเช่า ราคาซือ้ขายที่ดินและส่ิงปลกูสรา้ง รวมถึงทรพัยสิ์นอื่นที่
เก่ียวขอ้ง (รวมภาษีอากร ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจ
เฉพาะ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง) ทัง้นี ้
มลูค่าทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมประเมินโดยผูป้ระเมินมลูค่าทรพัยสิ์น
ที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. จ านวน 2 ราย ได้แก่ 
บรษิัท ซิมส ์พรอ็พเพอรต์ี ้คอนซลัแทนท ์จ ากดั และบริษัท แกรนด ์แอส
เซท แอดไวเซอรี่ จ ากัด (รวมเรียกว่า “ผู้ประเมินมูลค่าทรัพยส์ิน”) 
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เพื่อประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นที่จะลงทนุเพิ่มเติมในครัง้นีแ้ต่ละแห่ง โดยผู้
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินทั้งสองรายเลือกใช้วิ ธีคิดลดจากรายได ้
(Income Approach) ในการประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเตมิ 
ทั้งนี ้ในกรณีที่กองทรสัต ์AIMIRT สามารถเขา้ลงทุนในทรพัยสิ์นที่จะ
ลงทุนเพิ่มเติมได้ครบทั้ง 3 โครงการ มูลค่าลงทุนสูงสุดที่กองทรัสต ์
AIMIRT จะลงทุนในทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมรวมทั้ง 3 โครงการจะ
เป็นราคาที่สงูกว่าราคาประเมินต ่าสุดของทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติม
รวมทัง้ 3 โครงการที่ประเมินโดยผูป้ระเมินมลูค่าทรพัยสิ์นไม่เกินรอ้ยละ 
10 และมลูค่าลงทุนสูงสดุในแต่ละโครงการจะเป็นราคาที่สงูกว่าราคา
ประเมินต ่าสุดของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมของโครงการนั้น ที่
ประเมินโดยผูป้ระเมินมลูค่าทรพัยสิ์นไม่เกินรอ้ยละ 15  

   
7. เกณฑใ์นการก าหนดมูลค่าสิ่ง

ตอบแทน 
: มูลค่าของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นี ้พิจารณาจากอัตรา

ผลตอบแทนการเช่าและราคาประเมินที่ไดร้บัจากรายงานการประเมิน
มลูค่าทรพัยสิ์นของผูป้ระเมินมลูค่าทรพัยสิ์น ซึ่งใชร้าคาประเมนิตามวิธี
คิดลดจากรายได ้(Income Approach) ในการประเมินมลูค่าทรพัยสิ์น
ที่จะลงทนุเพิ่มเติม 

   
8. ประโยชน์ที่ ได้ รับจากการ

ลงทุนในทรัพยส์ิน 
: การลงทุน ในทรัพย์สินที่ จะลงทุน เพิ่ ม เติมนี ้ เป็นการลงทุนใน

อสงัหารมิทรพัยท์ี่มีศกัยภาพในการสรา้งรายได ้มีลกัษณะทางกายภาพ
ที่ดี มีการก่อสรา้งที่มีมาตรฐานระดับสากล มีท าเลที่ตั้งที่ดี ในจุด
ยุทธศาสตรข์องการประกอบธุรกิจ มีระบบสาธารณูปโภคที่ครบถว้น 
ไดร้บัการพฒันาและบรหิารจากผูท้ี่มีประสบการณ ์และมีสภาพพรอ้มที่
จะน าไปจัดหาผลประโยชน์ อีกทั้งผู้ เช่ามีความสามารถและมี
เสถียรภาพทางการเงนิ และกระจายตวัอยู่ในอตุสาหกรรมที่หลากหลาย 
รวมทั้งมูลค่าของทรพัยสิ์นมีแนวโนม้ที่จะมีราคาสูงขึน้และทรพัยสิ์นมี
แนวโนม้ที่จะเป็นที่สนใจของนกัลงทุนและผูเ้ช่า ซึ่งจะเพิ่มผลประโยชน์
ให้กับกองทรสัต์ AIMIRT โดยมีโอกาสจะท าให้รายได้ค่าเช่าและผล
ประกอบการของกองทรสัต ์AIMIRT มีความมั่นคงเพิ่มขึน้ อีกทัง้ยงัช่วย
กระจายความเส่ียงของการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรพัย ์
รวมถึงเป็นการเพิ่มความหลากหลายของแหล่งที่มาของรายได ้อันจะ
ก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่กองทรสัต ์AIMIRT และผูถื้อหน่วยทรสัตต์่อไป 

   
9. แหล่งเงนิทุนทีใ่ช้ในการลงทนุ

ในทรัพยส์ิน 
: (1) เงินจากการเพิ่มทุนของกองทรสัต ์AIMIRT โดยการออกและ

เสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมครัง้ที่ 2 โดยการออกและเสนอ
ขายหน่วยทรสัต์ใหม่ของกองทรสัต์ AIMIRT จ านวนไม่เกิน 
235,000,000 (สองรอ้ยสามสิบหา้ลา้น) หน่วย 

(2) เงินกูจ้ากการกูย้ืมเงินเพิ่มเติมในวงเงินกูร้ะยะยาวจ านวนรวม
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ไม่ เกิน  600,000,000 (หกร้อยล้าน ) บาท จากธนาคาร
พาณิชยใ์นประเทศแห่งหนึ่งหรือหลายแห่ง และอาจรวมถึง
สถาบนัการเงินอื่นใด หรือผูใ้หกู้ท้ี่เป็นสถาบนัอื่นใดที่สามารถ
ให้สินเชื่อแก่ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรพัย์ได ้เช่น 
บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัย และอาจให้
หลกัประกันท่ีเก่ียวขอ้งกับการกูย้ืมเงินของกองทรสัต ์AIMIRT 
เพื่ อใช้ในการลงทุนในทรัพย์สินที่ จะลงทุนเพิ่มเติมและ
ค่าใชจ้่ายอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง 

   
10. การขออนุมตัิท ารายการ : การเข้าท ารายการดังกล่าวเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินหลักของ

กองทรัสต์ที่มีมูลค่าตั้งแต่ร ้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของ
กองทรัสต์ AIMIRT ซึ่งจะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือ
หน่วยทรสัต ์ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 (สามในส่ี) ของจ านวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหน่วยทรสัตท์ี่เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน  

   
11. ความเห็นของคณะกรรมการ

บริษัทฯ เกี่ยวกับการตกลง
เข้าท ารายการ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าการลงทุนในทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติม
นีเ้ป็นการลงทุนในทรพัยสิ์นที่มีศกัยภาพในการสรา้งรายได ้มีลักษณะ
ทางกายภาพที่ดี มีการก่อสรา้งที่มีมาตรฐานระดบัสากล มีท าเลที่ตัง้ที่ดี
ในจุดยุทธศาสตรข์องการประกอบธุรกิจมีระบบสาธารณูปโภคที่
ครบถ้วน ได้รับการพัฒนาและบริหารจากผู้ที่ประสบการณ์ และมี
สภาพพรอ้มที่จะน าไปจดัหาผลประโยชน ์อีกทั้งผูเ้ช่ามีความสามารถ
และมีเสถียรภาพทางการเงิน และกระจายตัวอยู่ในอุตสาหกรรมที่
หลากหลาย รวมทัง้มลูค่าของทรพัยสิ์นมีแนวโนม้ที่จะมีราคาสงูขึน้และ
มี แนวโน้มที่ จะ เป็นที่ สนใจของนัก ลงทุนและผู้ เช่ า  ซึ่ งจะเพิ่ ม
ผลประโยชนใ์หก้ับกองทรสัต ์AIMIRT โดยมีโอกาสจะท าใหร้ายไดค้่า
เช่าและผลประกอบการของกองทรสัต ์AIMIRT มีความมั่นคงเพิ่มขึน้ 
อีกทั้งยังช่วยกระจายความเส่ียงของการจัดหาผลประโยชน์จาก
อสังหาริมทรพัย ์รวมถึงเป็นการเพิ่มความหลากหลายของแหล่งที่มา
ของรายได ้อันจะก่อให้เกิดประโยชนแ์ก่กองทรสัต ์AIMIRT และผูถื้อ
หน่วยทรสัตต์่อไป  

นอกจากนี ้ในการก าหนดราคาสุดทา้ยที่กองทรสัต ์AIMIRT จะลงทุน
ในทรพัยสิ์นที่จะลงทนุเพิ่มเติม กองทรสัต ์AIMIRT จะอา้งอิงจากราคา
ประเมินของทรพัยสิ์นท่ีจดัท าโดยผูป้ระเมินมลูค่าทรพัยสิ์นท่ีไดร้บัความ
เห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. และพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
โดยผู้จัดการกองทรัสต์พิจารณาแล้วมีความเห็นเก่ียวกับความ
สมเหตุสมผลของมูลค่าที่กองทรสัตจ์ะลงทุน กล่าวคือ ส าหรบัราคาที่
กองทรัสต์ AIMIRT จะลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมทั้ง 3 
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โครงการนัน้ ในราคารวมไม่เกิน 2,350,000,000 บาท (สองพนัสามรอ้ย
หา้สิบลา้นบาท) (ช าระในวนัที่กองทรสัต ์AIMIRT ลงทุนในทรพัยสิ์นที่
จะลงทุนเพิ่มเติม) ซึ่งประกอบไปดว้ยค่าเช่า ราคาซือ้ขายที่ดินและส่ิง
ปลกูสรา้ง รวมถึงทรพัยสิ์นอื่นที่เก่ียวขอ้ง (รวมภาษีอากร ค่าธรรมเนียม
การจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและ
ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง) เนื่องจากทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมนีเ้ป็น
การเข้าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีศักยภาพในการสรา้งรายได้ มี
ลักษณะทางกายภาพที่ดี มีการก่อสรา้งที่มีมาตรฐานระดับสากล มี
ท าเลที่ตั้งที่ ดี ในจุดยุทธศาสตร์ของการประกอบธุรกิจ มี ระบบ
สาธารณูปโภคที่ครบถ้วน ได้รับการพัฒนาและบริหารจากผู้ที่มี
ประสบการณ ์และมีสภาพพรอ้มที่จะน าไปจัดหาผลประโยชน ์อีกทัง้ผู้
เช่ามีความสามารถและมีเสถียรภาพทางการเงิน และกระจายตวัอยู่ใน
อตุสาหกรรมที่หลากหลาย รวมทัง้มลูค่าของทรพัยสิ์นมีแนวโนม้ที่จะมี
ราคาสูงขึน้และเป็นที่สนใจของนักลงทุนและผู้เช่า  ด้วยเหตุข้างต้น 
ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ึงมีความเห็นว่าการเขา้ลงทุนและมลูค่าสงูสดุของ
ทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมมีความเหมาะสม อีกทัง้ รายการดงักล่าว
ยงัเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

   
12. ความเห็นของกรรมการของ

บ ริษั ท ฯ  ที่ แ ต ก ต่ า งจ าก
ความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัทฯ ตามข้อ 11. 

: 
 

ไม่มี 
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รายละเอียดทรัพยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิ่มเติม 

ล าดับ โครงการ 
โฉนดทีด่ิน
เลขที ่

ทีต่ั้ง 
ขนาดทีด่นิทีก่องทรัสตจ์ะ
เข้าลงทุนโดยประมาณ 

(ไร่-งาน-ตารางวา) 
รายละเอียดทรัพยส์นิ 

พืน้ทีใ่ห้เช่า
ประมาณ 
(ตร.ม.)1 

อายุอาคาร
ประมาณ (ปี)2 

1. โครงการทิพย ์5 
และโครงการ
ทิพย ์83   

(รายละเอียด
ดา้นล่าง) 

ต าบลบางปลา  
อ าเภอบางพลี  

จงัหวดัสมทุรปราการ 

35 ไร ่ 
1 งาน  

23.5 ตารางวา 

(ก) กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน จ านวน 13 โฉนด4 
(ข) กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินคา้ และ

ส านกังาน จ านวน 7 หลงั (8 ยนูติ)5   

35,773.7 ตร.ม. 5.38 ปี 

 รายละเอียดแยกตามโครงการทพิย ์5 และโครงการทิพย ์8 ดงันี ้
 โครงการทิพย ์5 3670, 

7090, 
105539, 
105540, 
122744, 
122745, 
123002,  
123003, 
129233, 
129342, 
131267, 
131268 

ต าบลบางปลา  
อ าเภอบางพลี  

จงัหวดัสมทุรปราการ 

27 ไร ่ 
3 งาน  

50.6 ตารางวา 

(ก) กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน จ านวน 12 โฉนด 
(ข) กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินคา้ และ

ส านกังาน จ านวน 6 หลงั (7 ยนูติ) 

27,775 ตร.ม. 6.06 ปี 
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ล าดับ โครงการ 
โฉนดทีด่ิน
เลขที ่

ทีต่ั้ง 
ขนาดทีด่นิทีก่องทรัสตจ์ะ
เข้าลงทุนโดยประมาณ 

(ไร่-งาน-ตารางวา) 
รายละเอียดทรัพยส์นิ 

พืน้ทีใ่ห้เช่า
ประมาณ 
(ตร.ม.)1 

อายุอาคาร
ประมาณ (ปี)2 

 โครงการทิพย ์8 140202 ต าบลบางปลา  
อ าเภอบางพลี  

จงัหวดัสมทุรปราการ 

7 ไร ่ 
1 งาน  

72.9 ตารางวา 

(ก) กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน จ านวน 1 โฉนด 
(ข) กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินคา้ และ

ส านกังาน จ านวน 1 หลงั (1 ยนูติ) 

7,998.7 ตร.ม. 3.01 ปี 

2. โครงการ 
เอ็มเอส แวรเ์ฮา้ส ์ 

55123 6 ต าบลบางเสาธง 
อ าเภอบางเสาธง

จงัหวดัสมทุรปราการ 

53 ไร ่ 
0 งาน 

39 ตารางวา 

(ก) กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน จ านวน 1 โฉนด 
(ข) กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินคา้ และ

ส านกังาน จ านวน 3 หลงั (4 ยนูติ) 

43,481 ตร.ม. 21.33 ปี 

3.  โครงการ 
ไทยแทฟฟิตา้ 

2883, 
2896, 
2906, 

29145, 
29146, 
34252, 
34256, 
57091 

ต าบลหว้ยโป่ง  
อ าเภอเมอืงระยอง 
จงัหวดัระยอง 

 

45 ไร ่ 
2 งาน  

66.8 ตารางวา 

(ก) สิทธิการแบ่งเช่าในที่ดิน จ านวน 8 
โฉนด7 มีก าหนดระยะเวลาการเช่า 
30 ปี  นั บ ตั้ ง แ ต่ วั น ที่ ก อ งท รัส ต ์
AIMIRT ลงทนุเพิ่มเติม 

(ข) สิทธิการเช่าในอาคารคลังสินคา้และ
ส านกังาน จ านวน 5 หลงั8 (5 ยนูิต) มี
ก าหนดระยะเวลาการเช่ า  30 ปี 
นับตั้ งแต่ วันที่ กองทรัสต์ AIMIRT 
ลงทนุเพิ่มเติม 

42,493 ตร.ม. 0.53 ปี8 

หมำยเหตุ 
ขอ้มลู ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 
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1 พืน้ที่อาคารตามสภาพการใชง้านจริงมีความแตกต่างจากพืน้ที่อาคารที่ปรากฏตามใบอนุญาตก่อสรา้ง เนื่องมาจากความแตกต่างของวิธีการวดัและถอดแบบจากสถานที่จริงของหน่วยงานราชการ อย่างไรก็ดี ความแตกต่างที่
เกิดขึน้นัน้จะไม่ส่งผลกระทบต่อรายไดค้่าเช่าของกองทรสัต ์เนื่องจากการค านวณรายไดค้่าเช่าจะอา้งอิงจากพืน้ที่อาคารตามสญัญาเช่า และเนื่องจากขนาดพืน้ที่อาคารตามสญัญาเช่าไม่เกินพืน้ที่ที่ไดร้บัอนญุาต ดงันัน้ความ
แตกต่างของพืน้ที่ดงักล่าวจะไม่ส่งผลกระทบทางลบในดา้นกฎหมายต่อกองทรสัต ์AIMIRT 

2อายอุาคารเฉลี่ยโดยประมาณ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 ค านวณจากค่าเฉลี่ยของอายอุาคารถ่วงน า้หนกัดว้ยพืน้ที่อาคารใหเ้ช่าในแต่ละโครงการที่กองทรสัต์ AIMIRT จะเขา้ลงทนุ 
3นายพิบลูยศ์กัดิ์ ไกรศกัดาวฒัน ์นายพรสิน ไกรศกัดาวฒัน ์นายพรเทพ ไกรศกัดาวฒัน ์นายฐานวฒัน ์ไกรศกัดาวฒัน ์และนางสมศรี ไกรศกัดาวฒัน ์(รวมกนัหรือแยกกนัเรียกว่า “เจ้ำของทีด่ิน”) เป็นเจา้ของกรรมสิทธิ์ในที่ดินอนั
เป็นที่ตัง้ของโครงการทิพย ์5 และโครงการทิพย ์8 โดยมี TIP เป็นเจา้ของกรรมสิทธิ์ในอาคารคลงัสินคา้และส านกังานของโครงการทิพย ์5 และโครงการทิพย ์8  

4 TIP และเจา้ของที่ดินตกลงจะด าเนินการจดทะเบียนภาระจ ายอมบนที่ดินขา้งเคียงของที่ดินซึ่งกองทรสัตจ์ะเขา้ลงทนุ ใหแ้ก่ที่ดินซึ่งกองทรสัตจ์ะเขา้ลงทนุดงักล่าว เพื่อเป็นทางเขา้-ออก ตลอดจนสาธารณปูโภคต่างๆ โดยไม่คิด
ค่าตอบแทน 

5 สญัญาเช่าที่เกี่ยวขอ้งกับการจัดหาประโยชนก์ับผูเ้ช่าบางรายมีขอ้ก าหนดใหส้ิทธิผูเ้ช่าในการบอกเลิกสญัญาเช่าก่อนครบก าหนดระยะเวลาการเช่าตามสัญญาเช่า (Option to Early Terminate) โดยผูใ้หเ้ช่ามีสิทธิยึดเงิน
ประกัน และสามารถเรียกรอ้งค่าเสียหายเพ่ิมเติมได ้เช่น ค่าซ่อมแซมปรบัปรุงอาคารใหก้ลบัสู่สภาพเดิม ค่าสาธารณูปโภคคงคา้ง และอ่ืนๆ (ถา้มี) ทัง้นี ้สญัญาเช่ากบัผูเ้ช่าบางรายไดก้ าหนดเพ่ิมเติมใหผู้เ้ช่าตอ้งจ่ายค่าปรบั
ใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่าในจ านวนเท่ากบัรอ้ยละ 20 ของค่าเช่าที่ตอ้งช าระใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่าส าหรบัระยะเวลาการเช่าที่เหลือ 

6 ที่ดินที่กองทรสัตจ์ะลงทนุตกอยู่ในบงัคบัภาระจ ายอม (บางส่วน) เร่ือง ทางเดิน ทางรถยนต ์ของที่ดินโฉนดเลขที่ 77980 ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ (“ที่ดินโฉนดเลขที่ 77980”) ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์

ของบริษัท สยามคอนเทนเนอร ์ทรานสปอรต์ แอนด ์เทอรมิ์นอล จ ากดั โดยไม่มีก าหนดเวลาและไม่มีค่าตอบแทน ตามบนัทึกถอ้ยค า (ขอ้ตกลงเรื่องภาระจ ายอม) ฉบบัลงวนัที่ 28 เมษายน 2538 ทัง้นี ้เนื่องจากที่ดินโฉนดเลขที่ 
77980 เป็นที่ดินที่อยู่แปลงดา้นในและจ าเป็นตอ้งใชบ้างส่วนของที่ดินที่กองทรสัตจ์ะลงทุนเพ่ือเป็นทางเขา้ออกไปสู่ถนนสาธารณะ นอกจากนี ้ปัจจบุนั ที่ดินที่กองทรสัตจ์ะลงทนุ ไดใ้ชป้ระโยชนใ์นบางส่วนของที่ดินโฉนดเลขที่ 
32834 ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จังหวดัสมุทรปราการ (“ที่ดินโฉนดเลขที ่32834”) ซึ่งป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท สยามคอนเทนเนอร ์ทรานสปอรต์ แอนด ์เทอรมิ์นอล จ ากัด ตามบนัทึกถอ้ยค า (ขอ้ตกลงเร่ืองภาระจ า
ยอม) ฉบับลงวนัที่ 13 กรกฎาคม 2533 เนื่องจากที่ดินที่กองทรสัตจ์ะลงทุนเป็นที่ดินแปลงที่อยู่ตรงกลาง ระหว่างที่ดินโฉนดเลขที่ 77980 และที่ดินโฉนดเลขที่ 32834 ซึ่งที่ดินโฉนดเลขที่ 32834 เป็นที่ดินแปลงที่ติดกับถนน
สาธารณะ เและจ าเป็นตอ้งใชบ้างส่วนของที่ดินโฉนดเลขที่ 32834 เพ่ือเป็นทางเขา้ออกไปสู่ถนนสาธารณะ โดยที่กองทรสัต ์AIMIRT อยู่ระหว่างการพิจารณาความครบถว้นของเอกสารที่เกี่ยวขอ้งกบัการใชป้ระโยชนใ์นบางส่วน
ของที่ดินโฉนดเลขที่ 32834 เพ่ือเป็นทางเขา้ออกไปสู่ถนนสาธารณะของทรพัยส์ินที่จะลงทนุเพ่ิมเติมในโครงการเอ็มเอส แวรเ์ฮา้ส ์

7 Thai Taffeta ซึ่งเป็นเจา้ของที่ดินอันเป็นที่ตั้งของโครงการไทยแทฟฟิตา้ ตกลงจะด าเนินการจดทะเบียนใหก้องทรสัตเ์ป็นผูร้บัประโยชนใ์นภาระติดพันในอสังหาริมทรพัยบ์นบางส่วนของที่ดินซึ่ง Thai Taffeta เป็นเจา้ของ
กรรมสิทธิ์ เพ่ือเป็นทางเขา้ออก ตลอดจนสาธารณปูโภคต่างๆ ตลอดระยะเวลาที่กองทรสัตล์งทนุในทรพัยส์ินที่จะลงทนุเพ่ิมเติม โดยไม่คิดค่าตอบแทน  

8 ปัจจบุนั อาคาร W5 และ W9 ในโครงการไทยแทฟฟิตา้ยงัอยู่ระหว่างการก่อสรา้ง ซึ่งคาดว่าจะก่อสรา้งแลว้เสรจ็ก่อนวนัที่กองทรสัตค์าดว่าจะลงทนุเพ่ิมเติม 
 
ทีม่า บริษัทเจา้ของทรพัยส์ิน 
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กำรจัดหำผลประโยชนจ์ำกทรัพยส์ินทีก่องทรัสต ์AIMIRT จะลงทุนเพิ่มเติม 

ส าหรบัทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม สามารถสรุปรายชื่อผูเ้ช่าหรือผูเ้ช่าช่วง และอตัราส่วนรายไดข้องแต่ละโครงการต่อรายไดร้วมทกุโครงการได ้ดงันี ้

โครงกำร ผู้เช่ำหรือผู้เช่ำช่วง ประเภททรัพยส์นิ 
จ ำนวน 
(ยูนิต) 

พืน้ทีใ่ห้เช่ำ
ประมำณ 
(ตร.ม.)1 

อัตรำส่วนรำยได ้
ต่อรำยได้รวมทุกโครงกำร 

ทีจ่ะลงทนุเพิ่มเติม  
(ร้อยละ)2 

1. โครงการทพิย ์5 และโครงการทพิย ์8 
โครงกำรทพิย ์5 

อาคารคลงัสินคา้ 8 35,773.7 38.38 

CA5 บรษิัท ซีวา่ ลอจีสติกส ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
CA12-2 บรษิัท ชินนมัโป (ประเทศไทย) จ ากดั 
CA13 บรษิัท ฮายาชิ สปรงิ (ประเทศไทย) จ ากดั 
CA14-1  

บรษิัท เมอิวะ อินดสัทรี (ประเทศไทย) จ ากดั 
CA14-2 
RB16 บรษิัท ทาคาทซ ึเอ็มเอฟจี (ประเทศไทย) จ ากดั 
RB19 บรษิัท ดีเอสวี โซลชูั่นส ์จ ากดั 
โครงกำรทพิย ์8 

E บรษิัท ซิงไท่ เทรดดิง้ จ ากดั 
2. โครงกำรเอ็มเอส แวรเ์ฮ้ำส ์

W1 บรษิัท ไทยเมกา้แคบ จ ากดั 

อาคารคลงัสินคา้ 4 43,481 36.20 
W2 บรษิัท เพอรเ์ฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จ ากดั 
W3 (A) บางส่วน, (B), W4 บรษิัท เพอรเ์ฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จ ากดั 

W3 (A) บางส่วน บรษิัท คินเทซ ึโลจิสติคส ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
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โครงกำร ผู้เช่ำหรือผู้เช่ำช่วง ประเภททรัพยส์นิ 
จ ำนวน 
(ยูนิต) 

พืน้ทีใ่ห้เช่ำ
ประมำณ 
(ตร.ม.)1 

อัตรำส่วนรำยได ้
ต่อรำยได้รวมทุกโครงกำร 

ทีจ่ะลงทนุเพิ่มเติม  
(ร้อยละ)2 

 3. โครงกำรไทยแทฟฟิต้ำ 
W5 บรษิัท ซงักวิแหลมฉบงั (ประเทศไทย) จ ากดั3 

อาคารคลงัสินคา้ 5  42,493 25.43 
W6 บรษิัท ทวีทรพัย ์โลจิสติกส ์(2018) จ ากดั 
W7 บรษิัท ทวีทรพัย ์โลจิสติกส ์(2018) จ ากดั4 
W8 บรษิัท มงคลรุง่เรืองกิจ จ ากดั3 
W9 บรษิัท มิตซูบชิิ โลจิสติกส ์ประเทศไทย จ ากดั3 

หมำยเหตุ   
ขอ้มลู ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 
1 พืน้ที่ใหเ้ช่าโดยประมาณค านวณจากพืน้ที่ใหเ้ชา่รวมตามสญัญาเช่าที่มีอยู่ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 และสญัญาเช่าที่คาดว่าจะมีการจดัท าขึน้ภายในวนัที่กองทรสัต ์AIMIRT เขา้ลงทนุในทรพัยส์ินที่จะลงทนุเพ่ิมเติม ทัง้นี ้ส  าหรบั
โครงการไทยแทฟฟิตา้ พืน้ที่ใหเ้ช่ายงัมีความไม่แน่นอนและอาจเปลี่ยนแปลงได ้ตามที่สญัญาเช่าส าหรบัอาคารคลงัสินคา้บางหลงัอยู่ระหว่างการจดัท า อย่างไรก็ดี พืน้ที่ใหเ้ช่าตามสญัญาเช่า จะไม่เกินพืน้ที่อาคารที่ปรากฏตาม
ใบอนญุาตก่อสรา้ง  

2 รายไดท้ี่ใชใ้นการค านวณ เป็นรายไดร้วมอา้งอิงตามสญัญาเช่าที่มีอยู่ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 และสญัญาเชา่ที่คาดวา่จะมกีารจดัท าขึน้ภายในวนัที่กองทรสัต ์AIMIRT จะเขา้ลงทนุในทรพัยส์ินที่จะลงทนุเพ่ิมเติม 
3 ภายในวนัที่กองทรสัต ์AIMIRT จะเขา้ลงทนุในทรพัยส์ินที่จะลงทนุเพ่ิมเติมในโครงการไทยแทฟฟิตา้ กองทรสัต ์AIMIRT คาดว่าจะด าเนินการจดัหาผลประโยชนก์บัผูเ้ช่ารายย่อยในอาคาร W5, W8 และ W9 โดยเขา้ท าสญัญาเช่ากบั 

Thai Taffeta (ในฐานะผูเ้ช่า) โดยที่ Thai Taffeta (ในฐานะผูเ้ช่าและผูใ้หเ้ช่าชว่ง) จะใหเ้ช่าช่วงแก่ผูเ้ช่าช่วงรายดงักลา่วต่อไป ทัง้นี ้ปัจจบุนั อยู่ระหว่างการพิจารณาเง่ือนไขของสญัญา  
4 ปัจจบุนั Thai Taffeta อยู่ระหว่างการเจรจาเงื่อนไขในสญัญาเช่าส าหรบัอาคาร W7 ทัง้นี ้คาดว่าจะมีการจดัท าสญัญาเช่าแลว้เสรจ็ภายในวนัที่กองทรสัต ์AIMIRT จะเขา้ลงทนุในทรพัยส์ินที่จะลงทุนเพ่ิมเติม
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ประมำณกำรรำยได้ทีค่ำดว่ำกองทรัสต ์AIMIRT จะได้รับในช่วงปีแรก 

ประมาณการรายไดท้ี่คาดว่ากองทรสัต ์AIMIRT จะไดร้บัในช่วงปีแรก ประกอบดว้ยรายไดจ้ากค่าเช่าและบรกิารที่ไดจ้่ายช าระ
เป็นเงินสดจรงิ โดยมีรายละเอียดของประมาณการรายไดส้ าหรบัปีตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 30 มิถนุายน 2565 ดงันี ้

    (หน่วย: ลา้นบาท) 

 

 ทรพัยส์ิน 
ท่ีมีอยู่เดิม 

 
ทรพัยส์ินภายหลงั
การลงทนุเพิ่ม 

รายไดค้่าเชา่และบริการ  642.37  842.86 
รายไดด้อกเบีย้  0.44  0.64 
รวมรำยได้  642.81  843.50 
ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัต ์  (30.41)  (39.79) 
ค่าธรรมเนียมทรสัตี  (12.72)  (15.54) 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  (1.62)  (1.87) 
ค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการทรพัยส์ินของกองทรสัต ์  (37.81)  (52.92) 
ค่าใชจ้่ายในการด าเนินโครงการ  (56.78)  (71.47) 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ  (1.50)  (1.50) 
ค่าใชจ้่ายอื่น  (15.32)  (18.73) 
ตน้ทุนทางการเงิน  (89.11)  (101.76) 
ค่าใชจ้่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตต์ดัจ าหน่าย  (0.63)  (0.63) 
ค่าใชจ้่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตส์  าหรบัการลงทนุในทรพัยส์ินเพิ่มเติม  -  (8.30) 
รวมค่ำใช้จ่ำย  (245.89)  (312.52) 
ก ำไรจำกกำรลงทุนสุทธิ  396.91  530.98 
     

ประมำณกำรจ่ำยประโยชนต์อบแทนตำมสถำนกำรณส์มมติ  
ประมาณการก าไรจากการลงทนุสทุธิ  396.91  530.98 

บวกกลบั: ค่าใชจ้่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตต์ดัจ าหน่าย  0.63   0.63  
บวกกลบั: ค่าใชจ้่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตส์  าหรบั 
การลงทนุในทรพัยส์ินเพิ่มเติม 

 
-    

 
8.30  

บวกกลบั: ส่วนต่างระหว่างตน้ทุนทางการเงินท่ีค านวณดว้ยอตัราดอกเบีย้ท่ีแทจ้ริง 
กบัตน้ทนุทางการเงินท่ีจ่ายจริง 

                                                                                          
3.68  

                                                                                           
4.86  

หกัออก: ส่วนต่างระหว่างรายไดจ้ากค่าเช่าและบริการท่ีรบัรูต้ามวิธีเสน้ตรงกบั 
รายไดค้่าเช่าและบริการท่ีไดร้บัจริงตามสญัญา 

                                                                                        
(3.93) 

                                                                                         
(7.06) 

หกัออก: การช าระคืนเงินกูย้ืม  -      (2.63) 
ประมำณกำรเงินจ่ำยประโยชนต์อบแทนทีส่ำมำรถพิจำรณำจ่ำยให้แก่ผู้ถือ
หน่วยทรัสต ์

 
397.30 

 
535.09 

     

ประมาณการอตัราการจ่ายประโยชนต์อบแทน  94.50%  98.50% 
ประมาณการเงินจ่ายประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัต ์  375.45  527.06 
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    (หน่วย: ลา้นบาท) 

 

 ทรพัยส์ิน 
ท่ีมีอยู่เดิม 

 
ทรพัยส์ินภายหลงั
การลงทนุเพิ่ม 

ประมำณกำรกำรจ่ำยประโยชนต์อบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสตต่์อหน่วย 
ประมาณการจ านวนหน่วยทรสัตท่ี์ออกและจ าหน่ายแลว้ ณ วนัสิน้งวดประมาณการ (ลา้นหน่วย)1  426.25  583.85 
ประมาณการเงินจ่ายประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตต์่อหน่วย (บาท)  0.8808  0.9027 

หมำยเหตุ 
1 จ านวนหน่วยทรสัตด์งักล่าวเป็นตวัเลขอา้งอิงเพื่อใชใ้นการค านวณเท่านัน้ โดยค านวณจากราคาทรพัยส์ินที่ลงทุนเพิ่มที่ 2,320 ลา้นบาทและ

ราคาหน่วยทรสัตท์ี่ 12.50 บาท ทัง้นี ้ราคาและจ านวนหน่วยทรสัตท์ี่กองทรสัตจ์ะเสนอขาย และราคาทรพัยส์ินที่กองทรสัตจ์ะลงทุนสุดทา้ยอาจ

มากกว่า นอ้ยกว่า หรอืเท่ากบัที่ประมาณไวไ้ด ้
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ทัง้นี ้ท่ีปรกึษาทางการเงินไดจ้ดัท าการวิเคราะหค์วามอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของประมาณการเงินจ่ายประโยชน์
ตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตต์่อหน่วย ส าหรบัช่วงระยะเวลาประมาณการตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 30 มิถนุายน 
2565 จากสมมติฐานการเปล่ียนแปลงของราคาหน่วยที่กองทรสัตจ์ะเสนอขาย และมลูค่าเงินกูย้ืมที่กองทรสัตจ์ะใช้ในการ
เขา้ลงทนุเพิม่เติม โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 
กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของประมำณกำรเงินจ่ำยประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยทรัสตต์่อหน่วย (บำท) ส ำหรับช่วงระยะเวลำประมำณกำรตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎำคม 2564 ถึง 30 มิถุนำยน 
2565 กรณีลงทุนในทรัพยส์ินทีล่งทุนเพิ่มในมูลค่ำ 2,320 ล้ำนบำท 

  เงินกู้ยืมทีใ่ช้ในกำรลงทุนเพ่ิมเติม (ล้ำนบำท) 
 

 
- 100.00 200.00 300.00 350.00 400.00 500.00 600.00 

รำ
คำ

เส
นอ

ขำ
ยต่

อห
น่ว

ย 
(บ
ำท

) 

11.50 N/A N/A N/A N/A 0.8819 0.8851 0.8915 0.8982 
11.60 N/A N/A N/A 0.8810 0.8841 0.8872 0.8936 0.9002 
11.70 N/A N/A N/A 0.8832 0.8863 0.8894 0.8957 0.9022 

11.80 N/A N/A N/A 0.8854 0.8884 0.8915 0.8977 0.9042 
11.90 N/A N/A 0.8817 0.8876 0.8905 0.8936 0.8998 0.9061 
12.00 N/A N/A 0.8839 0.8897 0.8926 0.8956 0.9018 0.9081 

12.10 N/A N/A 0.8861 0.8918 0.8947 0.8977 0.9037 0.9100 
12.20 N/A 0.8827 0.8882 0.8939 0.8968 0.8997 0.9057 0.9119 
12.30 N/A 0.8848 0.8903 0.8959 0.8988 0.9017 0.9076 0.9137 

12.40 0.8817 0.8870 0.8924 0.8979 0.9008 0.9036 0.9095 0.9155 
12.50 0.8839 0.8891 0.8944 0.8999 0.9027 0.9056 0.9114 0.9174 
12.60 0.8860 0.8912 0.8965 0.9019 0.9047 0.9075 0.9132 0.9191 

12.70 0.8882 0.8933 0.8985 0.9039 0.9066 0.9094 0.9151 0.9209 
12.80 0.8902 0.8953 0.9005 0.9058 0.9085 0.9113 0.9169 0.9227 

12.90 0.8923 0.8973 0.9025 0.9077 0.9104 0.9131 0.9187 0.9244 
13.00 0.8944 0.8993 0.9044 0.9096 0.9123 0.9150 0.9205 0.9261 
13.10 0.8964 0.9013 0.9063 0.9115 0.9141 0.9168 0.9222 0.9278 

13.20 0.8984 0.9033 0.9082 0.9133 0.9159 0.9186 0.9239 0.9295 
13.30 0.9004 0.9052 0.9101 0.9152 0.9177 0.9203 0.9256 0.9311 
13.40 0.9024 0.9071 0.9120 0.9170 0.9195 0.9221 0.9273 0.9327 

13.50 0.9043 0.9090 0.9138 0.9188 0.9213 0.9238 0.9290 0.9343 

หมำยเหตุ 
1 ส่วนที่แรเงาแสดงถึงประมาณการเงินจ่ายประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยทรสัต์ต่อหน่วยภายหลังจากการลงทุนในทรพัยส์ินที่จะลงทุน
เพิ่มเติมซึ่งไม่นอ้ยไปกว่าประมาณการเงินจ่ายประโยชนต์อบแทนให้แก่ผูถ้ือหน่วยทรสัต์ต่อหน่วยกรณีที่กองทรสัต์ไม่ไดด้  าเนินการลงทุนใน
ทรพัยส์ินที่จะลงทนุเพ่ิมเติม 
2 การวิเคราะหค์วามอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือใหเ้ป็นแนวทางเท่านั้น โดยช่วงของราคาเสนอขายต่อหน่วยอาจมากกว่า 
นอ้ยกว่า หรือเท่ากบัที่วิเคราะหต์ามตารางขา้งตน้ได ้
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กำรวิเครำะหค์วำมอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของกำรเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของประมำณกำรเงินจ่ำยประโยชน์
ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสตต์่อหน่วย (บำท) เม่ือเทยีบกับกรณีทีก่องทรัสตไ์มไ่ด้ลงทุนในทรัพยส์ินทีจ่ะลงทุน
เพิ่มเติม ส ำหรับช่วงระยะเวลำประมำณกำรตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎำคม 2564 ถึง 30 มิถุนำยน 2565 กรณีลงทุนใน
ทรัพยส์ินทีล่งทุนเพิ่มในมูลค่ำ 2,320 ล้ำนบำท 

  เงินกู้ยืมทีใ่ช้ในกำรลงทุนเพ่ิมเติม (ล้ำนบำท) 

 
 

- 100.00 200.00 300.00 350.00 400.00 500.00 600.00 

รำ
คำ

เส
นอ

ขำ
ยต่

อห
น่ว

ย 
(บ
ำท

) 

11.50 N/A N/A N/A N/A 0.0011 0.0042 0.0107 0.0174 
11.60 N/A N/A N/A 0.0002 0.0033 0.0064 0.0128 0.0194 

11.70 N/A N/A N/A 0.0024 0.0055 0.0085 0.0149 0.0214 
11.80 N/A N/A N/A 0.0046 0.0076 0.0107 0.0169 0.0234 
11.90 N/A N/A 0.0009 0.0067 0.0097 0.0127 0.0189 0.0253 

12.00 N/A N/A 0.0031 0.0089 0.0118 0.0148 0.0209 0.0272 
12.10 N/A N/A 0.0052 0.0110 0.0139 0.0168 0.0229 0.0291 
12.20 N/A 0.0018 0.0074 0.0130 0.0159 0.0189 0.0249 0.0310 

12.30 N/A 0.0040 0.0095 0.0151 0.0179 0.0208 0.0268 0.0329 
12.40 0.0009 0.0061 0.0116 0.0171 0.0199 0.0228 0.0287 0.0347 

12.50 0.0031 0.0083 0.0136 0.0191 0.0219 0.0248 0.0306 0.0365 
12.60 0.0052 0.0104 0.0157 0.0211 0.0239 0.0267 0.0324 0.0383 
12.70 0.0073 0.0124 0.0177 0.0230 0.0258 0.0286 0.0343 0.0401 

12.80 0.0094 0.0145 0.0197 0.0250 0.0277 0.0304 0.0361 0.0418 
12.90 0.0115 0.0165 0.0216 0.0269 0.0296 0.0323 0.0379 0.0436 
13.00 0.0136 0.0185 0.0236 0.0288 0.0314 0.0341 0.0396 0.0453 

13.10 0.0156 0.0205 0.0255 0.0307 0.0333 0.0359 0.0414 0.0470 
13.20 0.0176 0.0224 0.0274 0.0325 0.0351 0.0377 0.0431 0.0486 
13.30 0.0196 0.0244 0.0293 0.0343 0.0369 0.0395 0.0448 0.0503 

13.40 0.0216 0.0263 0.0312 0.0361 0.0387 0.0413 0.0465 0.0519 
13.50 0.0235 0.0282 0.0330 0.0379 0.0404 0.0430 0.0482 0.0535 

หมำยเหตุ 
1 ส่วนที่แรเงาแสดงถึงประมาณการเงินจ่ายประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยทรสัต์ต่อหน่วยภายหลังจากการลงทุนในทรพัยส์ินที่จะลงทุน
เพิ่มเติมซึ่งไม่นอ้ยไปกว่าประมาณการเงินจ่ายประโยชนต์อบแทนให้แก่ผูถ้ือหน่วยทรสัต์ต่อหน่วยกรณีที่กองทรสัต์ไม่ไดด้  าเนินการลงทุนใน
ทรพัยส์ินที่จะลงทนุเพ่ิมเติม 
2 การวิเคราะหค์วามอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือใหเ้ป็นแนวทางเท่านั้น โดยช่วงของราคาเสนอขายต่อหน่วยอาจมากกว่า 
นอ้ยกว่า หรือเท่ากบัที่วิเคราะหต์ามตารางขา้งตน้ได ้
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กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของประมำณกำรเงินจ่ำยประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยทรัสตต์่อหน่วย (บำท) ส ำหรับช่วงระยะเวลำประมำณกำรตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎำคม 2564 ถึง 30 มิถุนำยน 
2565 กรณีลงทุนในทรัพยส์ินทีล่งทุนเพิ่มในมูลค่ำ 2,350 ล้ำนบำท 

  เงินกู้ยืมทีใ่ช้ในกำรลงทุนเพ่ิมเติม (ล้ำนบำท) 
 

 
- 100.00 200.00 300.00 350.00 400.00 500.00 600.00 

รำ
คำ

เส
นอ

ขำ
ยต่

อห
น่ว

ย 
(บ
ำท

) 

11.50 N/A N/A N/A N/A N/A 0.8809 0.8873 0.8938 
11.60 N/A N/A N/A N/A N/A 0.8831 0.8894 0.8959 
11.70 N/A N/A N/A N/A 0.8822 0.8852 0.8915 0.8979 

11.80 N/A N/A N/A 0.8814 0.8843 0.8874 0.8935 0.8999 
11.90 N/A N/A N/A 0.8835 0.8865 0.8895 0.8956 0.9018 
12.00 N/A N/A N/A 0.8857 0.8886 0.8915 0.8976 0.9038 

12.10 N/A N/A 0.8821 0.8878 0.8907 0.8936 0.8996 0.9057 
12.20 N/A N/A 0.8843 0.8899 0.8927 0.8956 0.9015 0.9076 
12.30 N/A 0.8810 0.8864 0.8919 0.8947 0.8976 0.9035 0.9095 

12.40 N/A 0.8832 0.8885 0.8940 0.8968 0.8996 0.9054 0.9113 
12.50 N/A 0.8853 0.8906 0.8960 0.8987 0.9015 0.9073 0.9132 

12.60 0.8823 0.8874 0.8926 0.8980 0.9007 0.9035 0.9091 0.9150 
12.70 0.8844 0.8895 0.8946 0.8999 0.9026 0.9054 0.9110 0.9167 
12.80 0.8865 0.8915 0.8966 0.9019 0.9046 0.9073 0.9128 0.9185 

12.90 0.8886 0.8936 0.8986 0.9038 0.9065 0.9091 0.9146 0.9203 
13.00 0.8907 0.8956 0.9006 0.9057 0.9083 0.9110 0.9164 0.9220 
13.10 0.8927 0.8976 0.9025 0.9076 0.9102 0.9128 0.9182 0.9237 

13.20 0.8948 0.8995 0.9044 0.9095 0.9120 0.9146 0.9199 0.9254 
13.30 0.8968 0.9015 0.9063 0.9113 0.9138 0.9164 0.9216 0.9270 
13.40 0.8987 0.9034 0.9082 0.9131 0.9156 0.9182 0.9233 0.9287 

13.50 0.9007 0.9053 0.9101 0.9149 0.9174 0.9199 0.9250 0.9303 

หมำยเหตุ 
1 ส่วนที่แรเงาแสดงถึงประมาณการเงินจ่ายประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยทรสัต์ต่อหน่วยภายหลังจากการลงทุนในทรพัยส์ินที่จะลงทุน
เพิ่มเติมซึ่งไม่นอ้ยไปกว่าประมาณการเงินจ่ายประโยชนต์อบแทนให้แก่ผูถ้ือหน่วยทรัสตต์่อหน่วยกรณีที่กองทรสัต์ไม่ไดด้  าเนินการลงทุนใน
ทรพัยส์ินที่จะลงทนุเพ่ิมเติม 
2 การวิเคราะหค์วามอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือใหเ้ป็นแนวทางเท่านั้น โดยช่วงของราคาเสนอขายต่อหน่วยอาจมากกว่า 
นอ้ยกว่า หรือเท่ากบัที่วิเคราะหต์ามตารางขา้งตน้ได ้
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กำรวิเครำะหค์วำมอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของกำรเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของประมำณกำรเงินจ่ำยประโยชน์
ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสตต์่อหน่วย เม่ือเทียบกับกรณีที่กองทรัสต์ไม่ได้ลงทุนในทรัพยส์ินที่จะลงทุน
เพิ่มเติม ส ำหรับช่วงระยะเวลำประมำณกำรตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎำคม 2564 ถึง 30 มิถุนำยน 2565 กรณีลงทุนใน
ทรัพยส์ินทีล่งทุนเพิ่มในมูลค่ำ 2,350 ล้ำนบำท 

  เงินกู้ยืมทีใ่ช้ในกำรลงทุนเพ่ิมเติม (ล้ำนบำท) 
 

 
- 100.00 200.00 300.00 350.00 400.00 500.00 600.00 

รำ
คำ

เส
นอ

ขำ
ยต่

อห
น่ว

ย 
(บ
ำท

) 

11.50 N/A N/A N/A N/A N/A 0.0001 0.0064 0.0130 
11.60 N/A N/A N/A N/A N/A 0.0023 0.0086 0.0150 
11.70 N/A N/A N/A N/A 0.0014 0.0044 0.0106 0.0171 

11.80 N/A N/A N/A 0.0005 0.0035 0.0065 0.0127 0.0191 
11.90 N/A N/A N/A 0.0027 0.0056 0.0086 0.0147 0.0210 
12.00 N/A N/A N/A 0.0048 0.0078 0.0107 0.0167 0.0230 

12.10 N/A N/A 0.0013 0.0069 0.0098 0.0128 0.0187 0.0249 
12.20 N/A N/A 0.0034 0.0090 0.0119 0.0148 0.0207 0.0268 
12.30 N/A 0.0002 0.0056 0.0111 0.0139 0.0168 0.0226 0.0287 

12.40 N/A 0.0023 0.0077 0.0131 0.0159 0.0188 0.0246 0.0305 
12.50 N/A 0.0045 0.0097 0.0152 0.0179 0.0207 0.0264 0.0323 
12.60 0.0015 0.0066 0.0118 0.0171 0.0199 0.0227 0.0283 0.0341 

12.70 0.0036 0.0086 0.0138 0.0191 0.0218 0.0246 0.0302 0.0359 
12.80 0.0057 0.0107 0.0158 0.0211 0.0237 0.0265 0.0320 0.0377 
12.90 0.0078 0.0127 0.0178 0.0230 0.0256 0.0283 0.0338 0.0394 

13.00 0.0099 0.0147 0.0198 0.0249 0.0275 0.0302 0.0356 0.0412 
13.10 0.0119 0.0167 0.0217 0.0268 0.0294 0.0320 0.0373 0.0429 
13.20 0.0139 0.0187 0.0236 0.0286 0.0312 0.0338 0.0391 0.0445 

13.30 0.0159 0.0207 0.0255 0.0305 0.0330 0.0356 0.0408 0.0462 
13.40 0.0179 0.0226 0.0274 0.0323 0.0348 0.0373 0.0425 0.0478 
13.50 0.0199 0.0245 0.0292 0.0341 0.0366 0.0391 0.0442 0.0495 

หมำยเหตุ 
1 ส่วนที่แรเงาแสดงถึงประมาณการเงินจ่ายประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยทรสัต์ต่อหน่วยภายหลังจากการลงทุนในทรพัยส์ินที่จะลงทุน
เพิ่มเติมซึ่งไม่นอ้ยไปกว่าประมาณการเงินจ่ายประโยชนต์อบแทนให้แก่ผูถ้ือหน่วยทรสัต์ต่อหน่วยกรณีที่กองทรสัต์ไม่ไดด้  าเนินการลงทุนใน
ทรพัยส์ินที่จะลงทนุเพ่ิมเติม 
2 การวิเคราะหค์วามอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหเ้ป็นแนวทางเท่านัน้ โดยช่วงของราคาเสนอขายต่อหน่วย อาจมากกว่า 
นอ้ยกว่า หรือเท่ากบัที่วิเคราะหต์ามตารางขา้งตน้ได ้
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ตำรำงสรุปรำยละเอียดกำรลงทุนในทรัพยส์ินที่จะลงทุนเพิ่มเติม และมูลค่ำสูงสุดที่กองทรัสต ์AIMIRT จะลงทุน
ในทรัพยส์ินทีจ่ะลงทุนเพิ่มเติม 

หมำยเหตุ     
1 ราคาประเมินมูลค่าอสงัหาริมทรพัย ์ณ วนัที่ 1 กรกฎาคม 2564 ของบริษัท ซิมส ์พร็อพเพอรต์ี ้คอนซลัแทนท ์จ ากัด ตามรายงานการประเมิน
มลูค่าอสงัหาริมทรพัย ์ฉบบัลงวนัที่ 25 ธันวาคม 2563 

2 ราคาประเมินมลูค่าอสงัหาริมทรพัย ์ณ วนัที่ 1 กรกฎาคม 2564 ของบริษัท แกรนด ์แอสเซท แอดไวเซอรี่ จ ากดั ตามรายงานการประเมินมูลค่า
อสงัหาริมทรพัย ์ฉบบัลงวนัที่ 22 มกราคม 2564 

 

 

ทรัพยส์ินทีจ่ะลงทุนเพิ่มเติม 
สิทธกิำรเช่ำ และกรรมสิทธิ์ในทีด่นิทีต่ั้งโครงกำร 
กรรมสิทธ์ิในท่ีดินที่กองทรสัต ์ AIMIRT จะเขา้ลงทนุ 
สิทธิการเชา่ในท่ีดินที่กองทรสัต ์AIMIRT จะเขา้ลงทนุ 
รวม 

88 ไร ่1 งาน 62.5 ตารางวา 
45 ไร ่2 งาน 66.8 ตารางวา 
133 ไร ่0 งาน 29.3 ตารางวา 

ลักษณะกำรลงทนุของกองทรัสต ์ AIMIRT  
โครงการทิพย ์5 และโครงการทิพย ์8 รบัโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินจากเจา้ของท่ีดิน และ 

รบัโอนกรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินคา้จาก TIP 

โครงการเอ็มเอส แวรเ์ฮา้ส ์ รบัโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินและอาคารคลงัสินคา้จาก  
2 Tiger Prop  

โครงการไทยแทฟฟิตา้ แบ่งเช่าที่ดินและอาคารคลังสินคา้ มีก าหนดระยะเวลา
การเช่า 30 ปีนับตั้งแต่วันที่กองทรัสต์ AIMIRT ลงทุน
เพิ่มเติม จาก Thai Taffeta 

พืน้ท่ีเช่าทัง้หมดที่กองทรสัต ์AIMIRT จะเขา้ลงทนุโดยประมาณ 
- อาคารคลงัสินคา้ 121,748 ตารางเมตร 
รำคำประเมินทรัพยส์นิรวมเฉพำะส่วนทีก่องทรัสต ์AIMIRT จะลงทุน  
ราคาประเมินโดยบรษิัท ซิมส ์พรอ็พเพอรต์ี ้คอนซลัแทนท ์จ ากดั1 2,279.5 ลา้นบาท 
ราคาประเมินโดยบรษิัท แกรนด ์แอสเซท แอดไวเซอรี่ จ ากดั2  2,241.4 ลา้นบาท 
มูลค่ำสูงสุดทีก่องทรัสต ์AIMIRT จะลงทุนในอสังหำริมทรัพย ์ 
(รวมภาษีอากร ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกจิเฉพาะ รวมตลอดจน
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง)  

ไม่เกิน  2,350.0 ลา้นบาท 
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มูลค่ำอสังหำริมทรัพยจ์ำกกำรประเมินรำคำโดยพิจำรณำจำกรำยได้ (Income Approach)  

 
รำคำประเมนิ (ล้ำนบำท) 

บริษัท ซิมส ์พร็อพเพอรต์ี ้ 
คอนซัลแทนท ์จ ำกดั1 

บริษัท แกรนด ์แอสเซท  
แอดไวเซอร่ี จ ำกดั2 

มูลค่ำทรัพยส์นิรวมประมำณ 2,279.5 2,241.4 

มูลค่ำทรัพยส์นิทีก่องทรัสตเ์ขำ้
ลงทนุไม่เกนิประมำณ (ล้ำนบำท) 

2,350.0 

สูงกว่ำรำคำประเมินต ่ำสุด  
(ร้อยละ) 

4.90 3/ 4  

หมำยเหตุ  
1 ราคาประเมินมูลค่าอสงัหาริมทรพัย ์ณ วนัที่ 1 กรกฎาคม 2564 ของบริษัท ซิมส ์พร็อพเพอรต์ี ้คอนซลัแทนท ์จ ากัด ตามรายงานการประเมิน
มลูค่าอสงัหาริมทรพัย ์ฉบบัลงวนัที่ 25 ธันวาคม 2563 

2 ราคาประเมินมลูค่าอสงัหาริมทรพัย ์ณ วนัที่ 1 กรกฎาคม 2564 ของบริษัท แกรนด ์แอสเซท แอดไวเซอรี่ จ ากดั ตามรายงานการประเมินมูลค่า
อสงัหาริมทรพัย ์ฉบบัลงวนัที่ 22 มกราคม 2564 

3 อา้งอิงราคาประเมินต ่าสุดที่ค  านวณจากราคาประเมินต ่าสุดของทรพัยส์ินแต่ละโครงการตามมูลค่าประเมินของทรพัยส์ินของบริษัท ซิมส ์พร็อพ
เพอรต์ี ้คอนซลัแทนท ์จ ากดั และบริษัท แกรนด ์แอสเซท แอดไวซอรี่ จ ากดั ประเมินมลูค่า ณ วนัที่ 1 กรกฎาคม 2564 ซึ่งอยู่ที่ 2,240.3 ลา้นบาท 

4 ในกรณีที่กองทรสัต ์AIMIRT สามารถเขา้ลงทนุในทรพัยส์ินที่จะลงทุนเพิ่มเติมไดค้รบทัง้ 3 โครงการ มูลค่าลงทุนสูงสุดที่กองทรสัต ์AIMIRT จะ
ลงทุนในทรพัยส์ินที่จะลงทุนเพิ่มเติมรวมทั้ง 3 โครงการจะเป็นราคาที่สูงกว่าราคาประเมินต ่าสุดของทรัพยส์ินที่จะลงทุนเพิ่มเติมรวมทั้ง 3 
โครงการที่ประเมินโดยผูป้ระเมินมูลค่าทรพัยส์ินไม่เกินรอ้ยละ 10 และมูลค่าลงทุนสูงสุดในแต่ละโครงการจะเป็นราคาที่สูงกว่าราคาประเมิน
ต ่าสดุของทรพัยส์ินที่จะลงทนุเพ่ิมเติมของโครงการนัน้ ที่ประเมินโดยผูป้ระเมินมลูค่าทรพัยส์ินไม่เกินรอ้ยละ 15 
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สรุปข้อมูลทั่วไปของทรัพยส์ินทีจ่ะลงทุนเพิม่เติม 
ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ AIMIRT จะลงทุนเพิ่มเติมเป็นทรัพยสิ์นประเภทอาคารคลังสินค้า โดยมีรายละเอียดท าเลที่ตั้ง 
ดงัต่อไปนี ้
โครงกำร ทพิย ์5 และทพิย ์8 
เจา้ของที่ดิน (1) นายพิบลูยศ์กัดิ์  

(2) นายพรสิน  
(3) นายพรเทพ  
(4) นายฐานวฒัน ์ 
(5) นางสมศรี  

เจา้ของอาคาร TIP 
สถานท่ีตัง้ ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 
ระยะทางโดยประมาณส าหรบัการเดินทางจาก ประมาณ 50 กิโลเมตร จาก กรุงเทพมหานคร 
จ านวน  อาคารคลงัสินคา้จ านวน 7 หลงั (8 ยนูิต) 
 
โครงกำร เอ็มเอส แวรเ์ฮ้ำส ์
เจา้ของทรพัยสิ์น  2 Tiger Prop 
สถานท่ีตัง้ ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ 
ระยะทางโดยประมาณส าหรบัการเดินทางจาก ประมาณ 50 กิโลเมตร จาก กรุงเทพมหานคร 
จ านวน  อาคารคลงัสินคา้จ านวน 3 หลงั (4 ยนูิต) 
 
โครงกำร ไทยแทฟฟิต้ำ  
เจา้ของทรพัยสิ์น  Thai Taffeta  
สถานท่ีตัง้ ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 
ระยะทางโดยประมาณส าหรบัการเดินทางจาก ประมาณ 170 กิโลเมตร จาก กรุงเทพมหานคร 
จ านวน  อาคารคลงัสินคา้จ านวน 5 หลงั (5 ยนูิต) 
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1. ขอ้มลูผูเ้ช่าทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัต ์AIMIRT ลงทนุอยู่เดิม และทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม จ าแนกตามประเภทธุรกิจของ
ผูเ้ช่า 

ประเภทอุตสำหกรรม 
ของผู้เชำ่ / กลุ่มบริษัทแม่ 

อัตรำส่วนรำยไดต้่อรำยได้รวม 

(ร้อยละ) 

ทรัพยส์ินทีก่องทรัสต ์
AIMIRT ลงทุนอยู่เดิม1 

ทรัพยส์ินทีก่องทรัสต ์
AMIRT จะลงทนุ

เพิ่มเตมิ2 

รวมทรัพยส์ินทัง้หมด
ภำยหลังกองทรัสต ์

AIMIRT ลงทุนเพิ่มเติม2 

โลจิสติกส ์ 13.8 45.0 21.4 

ใหบ้รกิารหอ้งเย็นและโลจิสตกิส ์ 21.7 - 16.4 

ผลิตผลิตภณัฑท์ี่ไดจ้ากโรงกลั่น
ปิโตรเลียม 

17.2 - 13.0 

ผลิตน า้มนัหล่อล่ืน 15.6 - 11.8 

ผลิตชิน้ส่วนเพื่อการ
อตุสาหกรรม 

7.8 13.7 9.3 

ซือ้ขายผลิตภณัฑท์ี่ไดจ้ากโรง
กลั่นปิโตรเลียม 

12.2 - 9.2 

อาหารสตัว ์ - 21.2 5.2 

เครื่องใชไ้ฟฟ้า 4.9 - 3.7 

บรรจภุณัฑ ์ 3.6 1.2 3.0 

เฟอรน์ิเจอร ์ - 10.5 2.6 

อปุกรณส์ านกังาน 3.2 - 2.4 

คา้ปลีก - 8.3 2.0 

รวม 100.0 100.0 100.0 

หมำยเหตุ  
ขอ้มลู ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 
1 ทรพัยส์ินที่กองทรสัต ์AIMIRT ลงทุนอยู่เดิม รวมถึงโครงการเจดบัเบิล้ยูดี นวนคร ซึ่งกองทรสัต ์AIMIRT คาดว่าจะเขา้ลงทนุไดแ้ลว้เสรจ็ก่อน
การเขา้ลงทนุในทรพัยส์ินที่กองทรสัต ์AIMIRT จะลงทนุเพ่ิมเติม 

2 รายไดท้ี่ใชใ้นการค านวณ เป็นรายไดร้วมอา้งอิงตามสญัญาเช่าที่มีอยู่ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 และสญัญาเช่าที่คาดว่าจะมีการจดัท าขึน้
ภายในวนัที่กองทรสัต ์AIMIRT จะเขา้ลงทนุในทรพัยส์ินที่จะลงทนุเพ่ิมเติม 
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2. ขอ้มลูรายละเอียดผูเ้ช่ารายใหญ่ 5 อนัดบัแรกของทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัต ์AIMIRT ลงทนุอยู่เดิม1 

ล ำดับ รำยชื่อผู้เช่ำ 
ประเภททรัพยส์นิ 

ทีเ่ช่ำ 

อัตรำส่วนรำยไดต้่อ
รำยได้รวมทุกโครงกำร

ทีล่งทุนอยู่เดิม 
(ร้อยละ) 

ประเภทธุรกิจ 

1 
บรษิัท เอสเอฟซี เอกเซลเลน้ซ ์
จ ากดั 

ถงัเก็บสารเคมีเหลว
และอาคาร
คลงัสินคา้ 

15.6 ผลิตน า้มนัหล่อล่ืน 

2 
บรษิัท แปซิฟิค หอ้งเย็น จ ากดั 
(PCS) 

อาคาร 
คลงัหอ้งเย็น 

11.4 
ผูใ้หบ้รกิารหอ้งเย็น
และโลจิสติกส ์

3 
บรษิัท เจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค 
จ ากดั (JPAC) 

อาคาร 
คลงัหอ้งเย็น 

8.2 
ผูใ้หบ้รกิารหอ้งเย็น
และโลจิสติกส ์

4 
บรษิัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน) 

ถงัเก็บสารเคมีเหลว 8.1 
ผลิตผลิตภณัฑท์ี่ไดจ้าก
โรงกลั่นปิโตรเลียม 

5 
บรษิัท ซีวา่ ลอจีสติกส ์(ประเทศ
ไทย) จ ากดั จ ากดั 

อาคารคลงัสินคา้ 6.2 โลจิสติกส ์

หมำยเหตุ  
ขอ้มลู ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 
1 ทรพัยส์ินที่กองทรสัต ์AIMIRT ลงทุนอยู่เดิม รวมถึงโครงการเจดบัเบิล้ยูดี นวนคร ซึ่งกองทรสัต ์AIMIRT คาดว่าจะเขา้ลงทนุไดแ้ลว้เสรจ็ก่อน
การเขา้ลงทนุในทรพัยส์ินที่กองทรสัต ์AIMIRT จะลงทนุเพ่ิมเติม 

 

3. ขอ้มลูรายละเอียดผูเ้ช่ารายใหญ่ 5 อนัดบัแรกของทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัต ์AIMIRT จะลงทนุเพิ่มเติม 

ล ำดับ รำยชื่อผู้เช่ำ 
ประเภททรัพยส์นิ 

ทีเ่ช่ำ 

อัตรำส่วนรำยไดต้่อ
รำยได้รวมของ

โครงกำรทีจ่ะลงทนุ
เพิ่มเติม 
(ร้อยละ)1 

ประเภทธุรกิจ 

1 
บรษิัท เพอรเ์ฟค คอมพาเนียน 
กรุ๊ป จ ากดั  

อาคารคลงัสินคา้  21.2 อาหารสตัว ์ 

2 
บรษิัท ทวีทรพัย ์โลจิสติกส์2 
(2018) จ ากดั 

อาคารคลงัสินคา้ 12.0 โลจิสติกส ์

3 บรษิัท ไทยเมกา้แคบ จ ากดั  อาคารคลงัสินคา้ 10.5 เฟอรน์ิเจอร ์ 
4 บรษิัท ซิงไท่ เทรดดิง้ จ ากดั อาคารคลงัสินคา้ 8.3 คา้ปลีก 
5 บรษิัท ดีเอสวี โซลชูั่นส ์จ ากดั อาคารคลงัสินคา้ 7.7 โลจิสติกส ์
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หมำยเหตุ  
ขอ้มลู ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 
1  รายไดท้ี่ใชใ้นการค านวณ เป็นรายไดร้วมอา้งอิงตามสญัญาเช่าที่มีอยู่ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2563 และสญัญาเช่าที่คาดว่าจะมีการจดัท าขึน้
ภายในวนัที่กองทรสัต ์AIMIRT จะเขา้ลงทนุในทรพัยส์ินที่จะลงทนุเพ่ิมเติม 

2  ปัจจุบนั Thai Taffeta อยู่ระหว่างการเจรจาเง่ือนไขในสญัญาเช่าส าหรบัอาคาร W7 ทัง้นี ้คาดว่าจะมีการจัดท าสญัญาเช่าแลว้เสรจ็ภายใน
วนัที่กองทรสัต ์AIMIRT จะเขา้ลงทนุในทรพัยส์ินที่จะลงทนุเพ่ิมเติม 

 

4. ขอ้มลูผูเ้ช่ารายใหญ่ 5 อนัดบัแรกของทรพัยสิ์นทัง้หมดของกองทรสัต ์AIMIRT ภายหลงัการลงทุนเพิ่มเติม ทัง้ทรพัยสิ์น
ที่กองทรสัต ์AIMIRT ลงทนุอยู่เดิม1 และทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม 

ล ำดับ รำยชื่อผู้เช่ำ 
ประเภททรัพยส์นิ 

ทีเ่ช่ำ 

อัตรำส่วนรำยไดต้่อ
รำยได้รวมทุก

โครงกำรภำยหลงักำร
ลงทนุเพิ่มเติม 

(ร้อยละ)2 

ประเภทธุรกิจ 

1 
บรษิัท เอสเอฟซี เอกเซลเลน้ซ ์
จ ากดั 

ถงัเก็บสารเคมีเหลว
และอาคาร
คลงัสินคา้ 

11.8 ผลิตน า้มนัหล่อล่ืน 

2 
บรษิัท แปซิฟิค หอ้งเย็น จ ากดั 
(PCS) 

อาคาร 
คลงัหอ้งเย็น 

8.6 
ผูใ้หบ้รกิารหอ้งเย็น
และโลจิสติกส ์

3 
บรษิัท ซีวา่ ลอจีสติกส ์(ประเทศ
ไทย) จ ากดั จ ากดั 

อาคารคลงัสินคา้ 6.5 โลจิสติกส ์

4 
บรษิัท เจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค 
จ ากดั (JPAC) 

อาคาร 
คลงัหอ้งเย็น 

6.2 
ผูใ้หบ้รกิารหอ้งเย็น
และโลจิสติกส ์

5 
บรษิัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน) 

ถงัเก็บสารเคมีเหลว 6.1 
ผลิตผลิตภณัฑท์ี่ไดจ้าก
โรงกลั่นปิโตรเลียม 

หมำยเหตุ  
ขอ้มลู ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 
1 ทรพัยส์ินที่กองทรสัต ์AIMIRT ลงทุนอยู่เดิม รวมถึงโครงการเจดบัเบิล้ยูดี นวนคร ซึ่งกองทรสัต ์AIMIRT คาดว่าจะเขา้ลงทนุไดแ้ลว้เสรจ็ก่อน
การเขา้ลงทนุในทรพัยส์ินที่กองทรสัต ์AIMIRT จะลงทนุเพิ่มเติม 

2 รายไดท้ี่ใชใ้นการค านวณ เป็นรายไดร้วมอา้งอิงตามสญัญาเช่าที่มีอยู่ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 และสญัญาเช่าที่คาดว่าจะมีการจดัท าขึน้
ภายในวนัที่กองทรสัต ์AIMIRT จะเขา้ลงทนุในทรพัยส์ินที่จะลงทนุเพ่ิมเติม 
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5. อายคุงเหลือของสญัญาเช่าของทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัต ์AIMIRT ลงทนุอยู่เดิม1 และทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม 

ปีทีค่รบก ำหนดอำยุ
สัญญำเช่ำ  (พ.ศ.) 

อัตรำส่วนรำยไดต้่อรำยได้รวมทกุโครงกำรทีล่งทนุอยู่เดิม 
(ร้อยละ) 

ทรัพยส์ินทีก่องทรัสต ์
AIMIRT ลงทุนอยู่เดิม 

ทรัพยส์ินทีก่องทรัสต ์AMIRT 
จะลงทุนเพ่ิมเติม2 

รวมทรัพยส์ินทัง้หมด
ภำยหลังกองทรัสต ์AIMIRT 

ลงทุนเพ่ิมเติม2 

ภายในปี 2563 24.3 - 18.4 

ภายในปี 2564 30.5 24.3 28.9 

ภายในปี 2565 12.0 37.4 18.2 

ภายในปี 2566  2.1 36.0 10.4 

ภายในปี 2567 1.9 2.3 2.0 

ภายในปี 2568 - - - 

ภายในปี 2569 - - - 

หลงัจากปี 2569 29.2 - 22.0 

รวม 100.0 100.0 100.0 

หมำยเหตุ  
ขอ้มลู ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 
1 ทรพัยส์ินที่กองทรสัต ์AIMIRT ลงทุนอยู่เดิม รวมถึงโครงการเจดบัเบิล้ยูดี นวนคร ซึ่งกองทรสัต ์AIMIRT คาดว่าจะเขา้ลงทนุไดแ้ลว้เสรจ็ก่อน
การเขา้ลงทนุในทรพัยส์ินที่กองทรสัต ์AIMIRT จะลงทนุเพ่ิมเติม 

2 รายไดท้ี่ใชใ้นการค านวณ เป็นรายไดร้วมอา้งอิงตามสญัญาเช่าที่มีอยู่ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 และสญัญาเช่าที่คาดว่าจะมีการจดัท าขึน้
ภายในวนัที่กองทรสัต ์AIMIRT จะเขา้ลงทนุในทรพัยส์ินที่จะลงทนุเพ่ิมเติม 
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สรุปข้อมูลทรัพยส์ินทีก่องทรัสต ์AIMIRT ลงทนุอยู่ในปัจจบุันและทรัพยส์นิภำยใต้แผนกำรลงทนุทีไ่ด้รับอนุมัต ิ

ในปัจจบุนักองทรสัต ์AIMIRT มีทรพัยสิ์นหลกัที่กองทรสัต ์AIMIRT ลงทนุอยู่ในปัจจบุนัและทรพัยสิ์นภายใตแ้ผนการลงทุนท่ีไดร้บัอนมุตัิตามมติที่ประชมุคณะกรรมการของบรษิัทฯ เมื่อ
วนัที่ 24 มิถุนายน 2563 จ านวน 10 โครงการ มีพืน้ที่ใหเ้ช่าประมาณ 151,026.10 ตารางเมตร มีถังเก็บสารเคมีเหลวใหเ้ช่า ความจุประมาณ 85,580 กิโลลิตร ตัง้อยู่บนที่ดิน เนือ้ที่ดินรวม
ประมาณ 198 ไร ่3 งาน 39.8 ตารางวา โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ล ำดับ ชื่อโครงกำร 
โฉนด /  
ตรำจอง
เลขที ่

ทีต่ั้ง 

ขนำดทีด่นิ
โดยประมำณ 

(ไร่-งำน- 
ตำรำงวำ) 

รำยละเอียดทรัพยส์นิ 
พืน้ทีใ่ห้เช่ำ
ประมำณ 

อัตรำกำร
เช่ำพืน้ที่
เฉลี่ย  

(ร้อยละ) 

อำยุอำคำร
เฉลี่ย 1 (ปี)  

ทรัพยส์ินหลกัทีก่องทรัสต ์AIMIRT ลงทนุอยู่ในปัจจุบนั 

1.  โครงการ 
แปซิฟิค  
หอ้งเย็น 

โฉนดเลขที่ 
157963 

ต าบลนาดี 
อ าเภอเมอืง
สมทุรสาคร 
จงัหวดั

สมทุรสาคร 

21-1-97.80 (ก) กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน 1 โฉนด 
(ข) กรรมสิทธ์ิในอาคารคลังห้องเย็น จ านวน 2 อาคาร 

แบ่งเป็น 2 ยนูิต 
(ค) กรรมสิทธ์ิในสงัหาริมทรพัยท์ี่เก่ียวกบัการท าความเย็น 

ในโครงการแปซิฟิค หอ้งเย็น 

17,562 
ตารางเมตร 

100 7.42 

2.  โครงการ 
เจดบัเบิล้ยดูี 
แปซิฟิค 

โฉนดเลขที่ 
85905 

ต าบลคลองนคร
เนื่องเขต อ าเภอ
เมืองฉะเชงิเทรา 

จงัหวดั
ฉะเชิงเทรา 

16-1-97 (ก) กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน 1 โฉนด 
(ข) กรรมสิทธ์ิในอาคารคลังห้องเย็น จ านวน 1 อาคาร 

แบ่งเป็น 1 ยนูิต  
(ค) กรรมสิทธ์ิในสงัหาริมทรพัยท่ี์เก่ียวกบัการท าความเย็น  

ในโครงการเจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค 

10,058  
ตารางเมตร 

 
 

100 6.76 
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ล ำดับ ชื่อโครงกำร 
โฉนด /  
ตรำจอง
เลขที ่

ทีต่ั้ง 

ขนำดทีด่นิ
โดยประมำณ 

(ไร่-งำน- 
ตำรำงวำ) 

รำยละเอียดทรัพยส์นิ 
พืน้ทีใ่ห้เช่ำ
ประมำณ 

อัตรำกำร
เช่ำพืน้ที่
เฉลี่ย  

(ร้อยละ) 

อำยุอำคำร
เฉลี่ย 1 (ปี)  

3.  โครงการ 
ดาตา้เซฟ 

โฉนดเลขที่ 
85904 

ต าบลคลองนคร
เนื่องเขต  
อ าเภอเมอืง
ฉะเชิงเทรา 
จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

12-2-56 (ก) กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน 1 โฉนด 
(ข) กรรมสิทธ์ิในอาคารคลังสินค้า จ านวน 1 อาคาร 

แบ่งเป็น 1 ยนูิต  
 

9,288 
ตารางเมตร 

100 6.90 

4.  โครงการ 
ทิพย ์7 

โฉนดเลขที่ 
128496, 
144679, 
128498, 
128499, 

128500 และ 
3572 

ต าบลบางปลา 
อ าเภอบางพลี 

จงัหวดั
สมทุรปราการ 

34-3-79.20 (ก) กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน 6 โฉนด 
(ข) กรรมสิทธ์ิในอาคารคลังสินค้า จ านวน 5 อาคาร 

แบ่งเป็น 5 ยนูิต 
 

21,651.10   
ตารางเมตร 

100 5.50 

5.  โครงการ 
SCC 

โฉนดเลขที่ 
10036, 
10037, 
12381, 
12726, 

ต าบลปากคลอง
บางปลากด 
(ต าบลบาง
ปลากด) 

อ าเภอเมอืง

- เนือ้ที่เชา่
ส าหรบั
ทรพัยสิ์น
ประเภทถงั
เก็บสารเคมี

(ก) สิทธิการเช่าในที่ดิน 6 โฉนด 8 ตราจอง จาก SCC มี
ก าหนดระยะเวลาการเช่ า  30 ปี  นับตั้งแต่ วันที่
กองทรสัต ์ลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่หน่ึง 

(ข) สิทธิการเช่าในถังเก็บสารเคมีเหลว จ านวน 61 ถัง 
อาคารคลังสินคา้ จ านวน 3 หลัง รวมถึงทรพัยสิ์นอื่น 

• ถงัเก็บ
สารเคมเีหลว 
ความจ ุ
85,380 
กิโลลิตร 

100 26.11 
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ล ำดับ ชื่อโครงกำร 
โฉนด /  
ตรำจอง
เลขที ่

ทีต่ั้ง 

ขนำดทีด่นิ
โดยประมำณ 

(ไร่-งำน- 
ตำรำงวำ) 

รำยละเอียดทรัพยส์นิ 
พืน้ทีใ่ห้เช่ำ
ประมำณ 

อัตรำกำร
เช่ำพืน้ที่
เฉลี่ย  

(ร้อยละ) 

อำยุอำคำร
เฉลี่ย 1 (ปี)  

15311, 
15870,  

9355 และ  
11537 

 
ตราจองเลขที่ 

432, 433, 
434, 435, 
436, 437, 
443, 614 
และ 442 

สมทุรปราการ 
จงัหวดั

สมทุรปราการ 

เหลว อาคาร
คลงัสินคา้ 
ประมาณ  
21-3-62 

- เนือ้ที่เชา่
ส าหรบั
ทรพัยสิ์น

ประเภทท่าเรือ 
ถนนส่วนกลาง 
ตลอดจน

สาธารณปูโภค
ต่างๆ 

ประมาณ  
6-0-15 

ไดแ้ก่ ท่าเทียบเรือ จ านวน 1 ท่า พืน้ที่ 3,050 ตาราง
เมตร ถนนส่วนกลาง รวมถึงสาธารณูปโภคต่างๆ ท่อ
ขนถ่ายสารเคมี ระบบขนถ่ายสารเคมี งานระบบ ส่ิง
ติดตั้งตรึงตรา ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ อันเป็น
ส่วนควบของที่ดินและส่ิงปลกูสรา้งดงักล่าว มีก าหนด
ระยะเวลาการเช่า 30 ปี นบัตัง้แต่วนัที่กองทรสัตล์งทุน
เพิ่มเติมครัง้ที่หน่ึง 

(ค) สิทธิการเช่าในที่ดิน 4 โฉนด 6 ตราจอง ส าหรบัท่าเรือ 
ถนนส่วนกลาง ตลอดจนสาธารณูปโภคต่างๆ รวมถึง
ทรพัยสิ์นอื่นๆ อันเป็นส่วนควบของที่ดินและส่ิงปลูก
สรา้งดังกล่าว จาก SCC มีก าหนดระยะเวลาการเช่า 
30 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีกองทรสัตล์งทุนเพิ่มเติมครัง้ที่หนึ่ง
2 

 

• อาคาร
คลงัสินคา้ 
16,726.00 
ตารางเมตร 

100 6.46 
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ล ำดับ ชื่อโครงกำร 
โฉนด /  
ตรำจอง
เลขที ่

ทีต่ั้ง 

ขนำดทีด่นิ
โดยประมำณ 

(ไร่-งำน- 
ตำรำงวำ) 

รำยละเอียดทรัพยส์นิ 
พืน้ทีใ่ห้เช่ำ
ประมำณ 

อัตรำกำร
เช่ำพืน้ที่
เฉลี่ย  

(ร้อยละ) 

อำยุอำคำร
เฉลี่ย 1 (ปี)  

6.  โครงการ  
TIP 8 

โฉนดเลขที่ 
140201, 
140207, 
140208, 

162282 และ 
162283 

ต าบลบางปลา 
อ าเภอบางพลี 

จงัหวดั
สมทุรปราการ 

35-3-21.10 (ก) กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน 5 โฉนด 
(ข) กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินคา้ โรงงาน และส านกังาน 

จ านวน 4 หลงั  
(ค) กรรมสิทธ์ิในส่ิงปลูกสรา้งและทรพัยสิ์นอื่นๆ อันเป็น

ส่วนควบของที่ดินและอาคาร เครื่องมืออุปกรณ์ งาน
ระบบในอาคารและทรพัยสิ์นอื่นที่เก่ียวขอ้ง เก่ียวเนื่อง 
และจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดินและอาคาร
คลงัสินคา้ โรงงาน และส านกังานของโครงการ TIP 8 

34,692.60  
ตารางเมตร 

100 3.01 

7.  โครงการ 
สวน

อตุสาหกรรม
บางกะด ี

โฉนดเลขที่  
30670 

ต าบลบางกะดี 
อ าเภอเมอืง
ปทมุธานี  

จงัหวดัปทมุธาน ี

15-0-61 (ก) สิทธิการเช่าในที่ดิน 1 โฉนด จาก BIP มีก าหนด
ระยะเวลาการเช่า 30 ปี นบัตัง้แต่วนัที่กองทรสัตล์งทุน
เพิ่มเติมครัง้ที่หน่ึง 

(ข) สิทธิการเช่าอาคารคลังสินคา้ จ านวน 1 หลัง รวมถึง
ทรพัยสิ์นอื่นๆ อันเป็นส่วนควบของที่ดินและอาคาร
คลังสินคา้ดังกล่าว มีก าหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี 
นบัตัง้แต่วนัท่ีกองทรสัตล์งทนุเพิ่มเติมครัง้ที่หน่ึง 

14,600  
ตารางเมตร 

100 15.85 
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ล ำดับ ชื่อโครงกำร 
โฉนด /  
ตรำจอง
เลขที ่

ทีต่ั้ง 

ขนำดทีด่นิ
โดยประมำณ 

(ไร่-งำน- 
ตำรำงวำ) 

รำยละเอียดทรัพยส์นิ 
พืน้ทีใ่ห้เช่ำ
ประมำณ 

อัตรำกำร
เช่ำพืน้ที่
เฉลี่ย  

(ร้อยละ) 

อำยุอำคำร
เฉลี่ย 1 (ปี)  

8.  โครงการ 
เจดบัเบิล้ยดูี  
แปซิฟิค  

(ส่วนขยาย
เพิ่มเติม) 

-3 ต าบลคลองนคร
เนื่องเขต  
อ าเภอเมอืง
ฉะเชิงเทรา 
จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

-3 (ก) กรรมสิทธ์ิในอาคารคลังห้องเย็นพรอ้มส านักงาน 1 
หลงั รวมถึงงานระบบ ส่ิงติดตรงึตรา ส่ิงอ านวยความ
สะดวกต่างๆ และส่วนควบของอาคารดงักล่าว 

(ข) กรรมสิทธ์ิในเคร่ืองมือและอุปกรณ์ซึ่งจ าเป็นและ
สมควรส าหรับใช้ในการด าเนินกิจการโครงการเจ
ดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) 

2,708.40  
ตารางเมตร 

100 2.58 

9.  โครงการ
ชีวาทยั  
อมตะซติี ้ 

15000 นิคมอตุสาหกรรม
อมตะซติี ้ระยอง 
ต าบลมาบยางพร 
อ าเภอปลวกแดง 
จงัหวดัระยอง 

26-0-73 (ก) กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน จ านวน 1 โฉนด 
(ข) กรรมสิทธ์ิในอาคารโรงงาน และส านักงาน จ านวน  

10 หลงั  

17,120  
ตารางเมตร 

100 6.99 

ทรัพยส์ินภำยใต้แผนกำรลงทนุทีไ่ด้รับอนุมัต ิ

10.  โครงการ 
เจดบัเบิล้ยดูี 
นวนคร4 

 

26779 เขตส่งเสรมิ
อตุสาหกรรม 
นวนคร 

ต าบลคลองหนึง่ 
อ าเภอ 

คลองหลวง 

8-0-77.7 
 

(ก) สิท ธิการเช่ าในที่ ดิน  จ านวน 1 โฉนด มีก าหนด
ระยะเวลาการเช่า 30 ปี นับตั้งแต่วันที่กองทรัสต ์
AIMIRT ลงทนุเพิ่มเติม 

(ข) สิท ธิการเช่ าในอาคารคลังสินค้า  โรงงาน  และ
ส านกังาน จ านวน 1 หลงั มีก าหนดระยะเวลาการเช่า 
30 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีกองทรสัต ์AIMIRT ลงทนุเพิ่มเติม 

6,620  
ตารางเมตร 

100 0.06 
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ล ำดับ ชื่อโครงกำร 
โฉนด /  
ตรำจอง
เลขที ่

ทีต่ั้ง 

ขนำดทีด่นิ
โดยประมำณ 

(ไร่-งำน- 
ตำรำงวำ) 

รำยละเอียดทรัพยส์นิ 
พืน้ทีใ่ห้เช่ำ
ประมำณ 

อัตรำกำร
เช่ำพืน้ที่
เฉลี่ย  

(ร้อยละ) 

อำยุอำคำร
เฉลี่ย 1 (ปี)  

จงัหวดัปทมุธาน ี

หมายเหตุ 
ขอ้มลู ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 
1 อายอุาคารเฉลี่ยโดยประมาณ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563  ค านวณจากค่าเฉลี่ยของอายอุาคารถ่วงน า้หนกัดว้ยปริมาตรหรือพืน้ที่ใหเ้ช่าแต่ละโครงการ 
2 เป็นการเช่าเพื่อวตัถปุระสงคใ์นการใชเ้ป็นสาธารณปูโภคแก่ทรพัยส์ินที่กองทรสัตเ์ขา้ลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ที่หนึ่ง ในโครงการ SCC ตลอดระยะเวลาที่กองทรสัตเ์ขา้ลงทนุ 
3 อาคารคลงัสินคา้ในโครงการเจดบัเบิล้ยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพ่ิมเติม) ตัง้อยู่บนโฉนดที่ดินเลขที่ 85905 ต าบลคลองนครเนื่องเขต อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา ซึ่งที่ดินดงักล่าวกองทรสัต ์AIMIRT ไดเ้ขา้
ลงทนุในที่ดินดงักล่าวในการเขา้ลงทนุครัง้แรกของกองทรสัต ์(ตามหนงัสือสญัญาขายที่ดินพรอ้มสิ่งปลกูสรา้ง ฉบบัลงวนัที่ 26 ธันวาคม 2560) 

4 กองทรสัต ์AIMIRT คาดว่าจะเขา้ลงทนุในโครงการเจดบัเบิล้ยดูี นวนคร ไดแ้ลว้เสรจ็ก่อนการเขา้ลงทนุในทรพัยส์ินที่กองทรสัต ์AIMIRT จะลงทนุเพ่ิมเติม  


