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ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 

รายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าลงทุนในปัจจบุันของทรัสตเ์พื่อการลงทนุ 

ในอสังหาริมทรัพยแ์ละสทิธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์เอไอเอ็ม คอมเมอรเ์ชียล โกรท  

(กองทรัสต ์AIMCG) ในโครงการ พอรโ์ต้ ชิโน่ และโครงการ ยูดี ทาวน ์  

 

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท 

(“กองทรัสต ์AIMCG” หรือ “กองทรัสต”์) ไดเ้ขา้ลงทนุในโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ และโครงการ ยูดี ทาวน ์ในการลงทุนใน

ทรัพยสิ์นหลักครัง้แรก เมื่อวันท่ี 5 กรกฎาคม 2562 โดยรายละเอียดเก่ียวกับการเข้าลงทุนในปัจจุบันของกองทรัสต์ 

AIMCG ในโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ และโครงการ ยดูี ทาวน ์มีดงันี ้

1.  โครงการ พอรโ์ต้ ชิโน่ 

ข้อมูลทั่วไปและลักษณะการลงทุนในทรัพยส์ิน 

โครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ เป็นศูนยก์ารคา้ประเภท Lifestyle Mall เปิดดาํเนินการในปี 2555 ตัง้อยู่ท่ีถนนพระราม 2 

ตาํบลนาดี อาํเภอเมืองสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร โดยมีเนือ้ท่ีประมาณ 15 ไร่ โดยท่ีตัง้ของโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ เป็น

ทางผ่านสายหลกัในจงัหวดัสมทุรสาคร และเป็นเสน้ทางหลกัท่ีจะเดินทางไปหวัหิน ชะอาํ อมัพวา หรือ ราชบุรี เป็นตน้ จึง

เป็นแหล่งท่องเท่ียวใหม่สาํหรบัคนในจงัหวดัสมทุรสาคร และเป็นจุดพกัระหว่างทาง (Rest Area) สาํหรบันกัท่องเท่ียวท่ี

เดินทางออกจากกรุงเทพมหานคร ไปยงัแหล่งท่องเท่ียวในจงัหวดัใกลเ้คียง 

การลงทุนในทรพัยสิ์นของโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ ของกองทรสัต ์เป็นการลงทุนในสิทธิการเช่าท่ีดินและอาคาร 

พืน้ท่ีใชส้อยประมาณ 33,694 ตารางเมตร ซึ่งมีระยะเวลาการเช่าตามสญัญาสิน้สดุวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2592 โดยการลงทนุ

ในโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ ดงักล่าว กองทรสัต ์AIMCG ไดเ้ขา้ทาํสญัญาเช่าท่ีดินและอาคาร รวมถึงสญัญาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

ในการลงทุนในทรัพยสิ์นหลักครัง้แรกดังกล่าวกับบริษัท ดี-แลนด ์พร็อพเพอรต์ี ้จาํกัด (“ดี-แลนด์”) ซึ่งเป็นเจ้าของ

กรรมสิทธิ์ในท่ีดินและอาคารโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่  

ตารางแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัลกัษณะการลงทนุในทรพัยสิ์นของโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ 

ช่ือโครงการ โครงการ พอรโ์ต ้ชิโน ่

ทีต่ั้ง ถนนพระราม 2 ตาํบลนาดี อาํเภอเมืองสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร 

ทีด่ินทีต่ั้งโครงการ โฉนดที่ดินเลขที่ 117042, 117043 และ 120935 (บางส่วน) ตาํบลนาดี อาํเภอเมืองสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร 

ขนาดที่ดินรวมประมาณ 15 ไร ่1 งาน 60 ตารางวา 

พืน้ทีอ่าคาร พืน้ที่ใชส้อย ทัง้หมดประมาณ 16,547 ตารางเมตร โดยไม่รวมพืน้ทีข่องอาคารจอดรถ 

รายละเอียดลักษณะ

การลงทุนของ

กองทรัสต ์AIMCG 

1) สิทธิการเช่าที่ดินรวม 3 โฉนด รวมเนือ้ที่พืน้ที่เขา้ลงทนุประมาณ 14 ไร ่0 งาน 60 ตารางวา มีกาํหนดระยะเวลาการเช่า  

30 ปี นบัตัง้แต่วนัที่ 5 กรกฎาคม 2562 ซึ่งเป็นวนัที่กองทรสัต ์AIMCG เขา้ลงทนุ (สญัญาสิน้สดุวนัที่ 4 กรกฎาคม 2592) 
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 2) สิทธิการเช่าอาคาร 1 ชั้น จาํนวน 1 หลัง และอาคาร 2 ชั้น จาํนวน 4 หลัง พืน้ที่ใชส้อยรวมประมาณ 16,547 ตาราง

เมตร พรอ้มสิ่งปลูกสรา้งและทรพัยส์ินอ่ืน ๆ อันเป็นส่วนควบของที่ดินและอาคาร มีกาํหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี 

นบัตัง้แต่วนัที่ 5 กรกฎาคม 2562 ซึ่งเป็นวนัที่กองทรสัต ์AIMCG เขา้ลงทนุ (สญัญาสิน้สดุวนัที่ 4 กรกฎาคม 2592) 

3) สิทธิการเช่างานระบบสาธารณปูโภค ระบบไฟฟ้า ระบบปรบัอากาศและระบายอากาศ ระบบสขุาภิบาล ระบบดบัเพลิง

และป้องกนัอคัคีภัย ระบบแจง้เหตเุพลิงไหม ้ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉกุเฉิน ระบบขนสง่ ระบบกระจายเสียง ระบบรกัษา

ความปลอดภัย และ ระบบแก๊ส ในโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ รวมทัง้สิ่งติดตัง้ตรึงตรา สิ่งอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ และ

ส่วนควบของที่ดินและอาคารดังกล่าวซึ่งได้ใช้ในการดาํเนินโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน ่มีกาํหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี 

นบัตัง้แต่วนัที่ 5 กรกฎาคม 2562 ซึ่งเป็นวนัที่กองทรสัต ์AIMCG เขา้ลงทนุ (สญัญาสิน้สดุวนัที่ 4 กรกฎาคม 2592) 

ผู้บริหาร

อสังหาริมทรัพย ์

ดี-แลนด ์

สรุปรายละเอียด

พืน้ทีท่ีก่องทรัสต ์

AIMCG เข้าลงทุน 

 

 

รายละเอียดพืน้ที ่ พืน้ทีโ่ดยประมาณ 

(ตารางเมตร) 

พืน้ทีท่ีก่องทรัสต ์AIMCG เข้าลงทุน 

พืน้ที่รา้นคา้ ที่กองทรสัต ์AIMCG เขา้ทาํสญัญากบัผูเ้ช่ารา้นคา้ที ่

เช่าตรงโดยผูเ้ช่ารายย่อย 

9,542 

พืน้ที่ส่วนกลาง ที่ทางดี-แลนดเ์ป็นผูเ้ช่า 4,778 

พืน้ที่ส่วนกลางอ่ืน ๆ  19,374 

รวมพืน้ทีท่ีก่องทรัสต ์AIMCG เข้าลงทุน 33,694 

พืน้ทีท่ีก่องทรัสต ์AIMCG ไม่เข้าลงทุน 

พืน้ที่อาคารจอดรถ 9,990 

พืน้ที่อ่ืน ๆ ที่ไม่ไดน้าํเขา้กองทรสัต ์AIMCG - 

รวมพืน้ทีท่ีก่องทรัสต ์AIMCG ไม่ลงทุน 9,990 

รวมพืน้ทีทั่ง้หมด 43,814 
 

 

2. โครงการ ยูดี ทาวน ์

ข้อมูลทั่วไปและลักษณะการลงทุนในทรัพยส์ิน 

โครงการ ยูดี ทาวน์ เป็นศูนย์การค้าประเภท Lifestyle Mall เปิดดาํเนินการเมื่อปี 2552 ตั้งอยู่ท่ีถนนโพศรี 

(บรเิวณสถานีรถไฟจงัหวดัอดุรธานี) ตาํบลหมากแขง้ อาํเภอเมืองอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี โดยโครงการ ยูดี ทาวน ์ตัง้อยู่

บนท่ีดินพืน้ท่ีประมาณ 28 ไร ่มีพืน้ท่ีใชส้อยทัง้หมดรวมประมาณ 45,219 ตารางเมตร  
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การลงทุนในทรพัยสิ์นในโครงการ ยูดี ทาวน ์ของกองทรสัตป์ระกอบไปดว้ยการลงทุนในพืน้ท่ีโครงการหลกั ซึ่งมี

ระยะเวลาการเช่าและเช่าช่วงตามสญัญาสิน้สดุวนัท่ี 30 เมษายน 2583 และพืน้ท่ีส่วนต่อขยาย ซึ่งมีระยะเวลาการเช่าช่วง

ตามสัญญาสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 โดยการลงทุนในโครงการ ยูดี ทาวน ์ดังกล่าว กองทรสัต ์AIMCG ไดเ้ขา้ทาํ

สญัญาเช่าช่วงท่ีดิน สญัญาเช่าอาคาร สญัญาเช่าช่วงท่ีดินและอาคาร (ส่วนต่อขยาย) และสญัญาเช่าช่วงท่ีดิน (ส่วนต่อ

ขยาย) รวมถึงสญัญาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการลงทุนในทรพัยสิ์นหลกัครัง้แรกดงักล่าวกับบริษัท อุดรพลาซ่า จาํกัด (“อุดร

พลาซ่า”) โดยมีรายละเอียดการเขา้ลงทนุปรากฏตามแผนภาพดงัตอ่ไปนี ้

 
 

ตารางแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัลกัษณะการลงทนุในทรพัยสิ์นของโครงการ ยดูี ทาวน ์  

ช่ือโครงการ โครงการ ยดูี ทาวน ์

ทีต่ั้ง ถนนโพศรี บริเวณสถานีรถไฟจงัหวดัอดุรธานี ตาํบลหมากแขง้ อาํเภอเมืองอุดรธานี จงัหวดัอดุรธาน ี

สัญญาเช่าที่

เก่ียวข้องกับทีด่ิน

ทีต่ั้งโครงการ 

 

โครงการ ยูดี ทาวน ์ตัง้อยู่บนที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย (“การรถไฟฯ”) ตามสญัญาเช่า 3 ฉบบั ระหว่าง การรถไฟฯ 

(ผูใ้หเ้ช่า) กบั อดุรพลาซ่า (ผูเ้ช่า) โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

ฉบับที ่
สัญญาเช่า ระหว่าง การรถไฟฯ (ผู้ให้เช่า)  

กับ อุดรพลาซ่า (ผู้เช่า) 
กาํหนดระยะเวลาเช่า 

1 
สญัญาเช่าที่ดินเพ่ือดาํเนินการจัดหาประโยชนท์ี่สถานีอุดรธานี เลขที่

สญัญา 907490226 ลงวนัที่ 29 มีนาคม 2549 

30 ปี  

(ตัง้แต่วนัที่ 1 พฤษภาคม 2553  

ถึงวนัที่ 30 เมษายน 2583) 

2 
สัญญาเช่าที่ดินเพ่ือใช้ประโยชน์เป็นการชั่ วคราว  เลขที่สัญญา 

901608085 ลงวนัที่ 17 มกราคม 2561 

5 ปี  

(ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2561  

ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2565) 
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3 
สญัญาเช่าที่ดินพรอ้มสิ่งปลกูสรา้ง ที่บริเวณย่านสถานีอุดรธาน ีเลขที่

สญัญา 907608086 ลงวนัที่ 17 มกราคม 2561 

5 ปี  

(ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2561  

ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2565) 

    

รายละเอียด

ลักษณะการลงทุน

ของกองทรัสต ์

AIMCG 

 

1. โครงการ ยูดี ทาวน ์

1) สิทธิการเช่าช่วงที่ดิน โครงการ ยดูี ทาวน ์ตามสญัญาดงัต่อไปนี ้

- ที่ดินตามสัญญาเช่าที่ดินเพ่ือดําเนินการจัดหาประโยชน์ที่สถานีอุดรธานี เลขที่สัญญา 907490226  

ลงวนัที่ 29 มีนาคม 2549 ระหว่างการรถไฟฯ กบั อดุรพลาซ่า พืน้ที่ประมาณ 37,521.65 ตารางเมตร (พืน้ที่ที่

กองทรสัต ์AIMCG ลงทุนประมาณ 37,479.65 ตารางเมตร) มีกาํหนดระยะเวลาการเช่านับตั้งแต่วันที่ 5 

กรกฎาคม 2562 ซึ่งเป็นวนัที่กองทรสัต ์AIMCG เขา้ลงทนุ (สญัญาสิน้สดุวนัที่ 30 เมษายน 2583)  

2) สิทธิการเช่าอาคาร โครงการ ยดูี ทาวน ์ 

- สิทธิการเช่าอาคารจาํนวน 25 หลงั ขนาดพืน้ที่ใชส้อยรวมประมาณ 21,900 ตารางเมตร พรอ้มสิ่งปลกูสรา้ง

และทรัพยส์ินอ่ืน ๆ อันเป็นส่วนควบของที่ดินและอาคาร มีกําหนดระยะเวลาการเช่านับตั้งแต่วันที่ 5 

กรกฎาคม 2562 ซึ่งเป็นวนัที่กองทรสัต ์AIMCG เขา้ลงทนุ (สญัญาสิน้สดุวนัที่ 30 เมษายน 2583) 

3) สิทธิการเช่างานระบบสาธารณปูโภค โครงการ ยดู ีทาวน ์

- สิทธิการเช่างานระบบสาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้า ระบบปรบัอากาศและระบายอากาศ ระบบสุขาภิบาล 

ระบบดบัเพลิงและป้องกนัอคัคีภัย ระบบแจง้เหตุเพลิงไหม ้ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน ระบบขนส่ง ระบบ

กระจายเสียง ระบบรกัษาความปลอดภัย และ ระบบแก๊ส ในโครงการ ยูดี ทาวน ์รวมทั้งสิ่งติดตัง้ตรึงตรา  

สิ่งอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ และส่วนควบของที่ดินและอาคารดงักล่าวซึ่งไดใ้ชใ้นการดาํเนินโครงการ ยูดี 

ทาวน ์มีกาํหนดระยะเวลาการเช่านบัตัง้แต่วนัที่ 5 กรกฎาคม 2562 ซึ่งเป็นวนัที่กองทรสัต ์AIMCG เขา้ลงทนุ 

(สญัญาสิน้สดุวนัที่ 30 เมษายน 2583) 

2. โครงการ ยูดี ทาวน ์(พืน้ทีส่่วนต่อขยาย) 

1) สิทธิการเช่าช่วงที่ดิน โครงการ ยดูี ทาวน ์(ส่วนต่อขยาย) ตามสญัญาดงัต่อไปนี ้

- ที่ดินตามสญัญาเช่าที่ดินเพ่ือใชป้ระโยชนเ์ป็นการชั่วคราว เลขที่สญัญา 901608085 ลงวนัที่ 17 มกราคม 

พ.ศ. 2561 ระหว่างการรถไฟฯ กับ อุดรพลาซ่า พืน้ที่ประมาณ 1,526.85 ตารางเมตร มีกาํหนดระยะเวลา

การเช่านับตัง้แต่วนัที่ 5 กรกฎาคม 2562 ซึ่งเป็นวันที่กองทรสัต ์AIMCG เขา้ลงทุน (สัญญาสิน้สุดวนัที่ 31 

ธันวาคม 2565) 

- ที่ดินตามสญัญาเช่าที่ดินพรอ้มสิ่งปลกูสรา้ง เลขที่ 907608086 ลงวนัที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 ระหว่างการ

รถไฟฯ กับ อุดรพลาซ่า พืน้ที่ประมาณ 6,264 ตารางเมตร มีกําหนดระยะเวลาการเช่านับตั้งแต่วันที่ 5 

กรกฎาคม 2562 ซึ่งเป็นวนัที่กองทรสัต ์AIMCG เขา้ลงทนุ (สญัญาสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2565) 

2) สิทธิการเช่าช่วงอาคาร โครงการ ยดูี ทาวน ์(ส่วนต่อขยาย) ตามสญัญาดงัต่อไปนี ้

- สิทธิการเช่าช่วง อาคารจาํนวน 2 หลงั ตามสญัญาเช่าที่ดินพรอ้มสิ่งปลกูสรา้ง เลขที่ 907608086 ลงวนัที่ 17 

มกราคม พ.ศ. 2561 ระหว่างการรถไฟฯ กบั อดุรพลาซ่า ขนาดพืน้ที่ใชส้อยรวมประมาณ 4,846 ตารางเมตร 



 

หนา้ 5 

พรอ้มสิ่งปลูกสรา้งและทรพัยส์ินอ่ืน ๆ อันเป็นส่วนควบของที่ดินและอาคาร มีกาํหนดระยะเวลาการเช่า 

นับตัง้แต่วนัที่ 5 กรกฎาคม 2562 ซึ่งเป็นวนัที่กองทรสัต ์AIMCG เขา้ลงทุน (สญัญาสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม  

2565) 

3) สิทธิการเช่างานระบบสาธารณปูโภค โครงการ ยดู ีทาวน ์(สว่นต่อขยาย) 

- สิทธิการเช่างานระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบสุขาภิบาล ระบบดับเพลิงและ

ป้องกนัอคัคีภยั ระบบแจง้เหตเุพลิงไหม ้ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉกุเฉิน ระบบขนส่ง ระบบกระจายเสียง ระบบ

รกัษาความปลอดภยั และ ระบบแก๊สในโครงการ ยดู ีทาวน ์รวมทัง้สิง่ติดตัง้ตรึงตรา สิ่งอาํนวยความสะดวก

ต่าง ๆ และส่วนควบของที่ดินและอาคารดังกล่าวซึ่งได้ใช้ในการดาํเนินโครงการ ยูดี ทาวน์ มีกําหนด

ระยะเวลาการเช่านบัตัง้แต่วนัที่ 5 กรกฎาคม 2562 ซึ่งเป็นวนัที่กองทรสัต ์AIMCG เขา้ลงทนุ (สญัญาสิน้สดุ

วนัที่ 31 ธันวาคม 2565) 

ผู้บริหาร

อสังหาริมทรัพย ์

อดุรพลาซ่า 

สรุปรายละเอียด

พืน้ทีท่ีก่องทรัสต ์

AIMCG เข้าลงทุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดพืน้ที่ พืน้ทีโ่ดยประมาณ 

(ตารางเมตร) 

พืน้ทีท่ีก่องทรัสต ์AIMCG เข้าลงทุน 

   พืน้ที่รา้นคา้ ที่กองทรสัต  ์AIMCG เขา้ทาํสญัญากับผูเ้ช่ารา้นคา้ที่

เช่าตรงโดยผูเ้ช่ารายย่อย 

12,065 

   พืน้ที่ส่วนรา้นคา้ ที่อดุรพลาซ่าเป็นผูเ้ช่า   10,285 

   พืน้ที่ส่วนกลาง ที่อดุรพลาซ่าเป็นผูเ้ช่า 5,381 

   พืน้ที่ส่วนกลางอ่ืน ๆ 17,548 

รวมพืน้ทีท่ีก่องทรัสต ์AIMCG เข้าลงทุน 45,279 

พืน้ทีท่ีก่องทรัสต ์AIMCG ไม่เข้าลงทุน 

   พืน้ที่เทสโก ้โลตสั ซูเปอรม์ารเ์ก็ต 2,421 

   พืน้ที่อาคารสาํนกังานและที่พกัผูบ้ริหาร 1,023 

   พืน้ที่ส่วนกลางอ่ืน ๆ 42 

รวมพืน้ทีท่ีก่องทรัสต ์AIMCG ไม่ลงทุน 3,486 

รวมพืน้ทีทั่ง้หมด 48,765 
 

 

 

 


