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ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้ อนรับ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิ ทธิ การเช่ าอสังหาริ มทรัพย์ เอไอเอ็ม คอม
เมอร์เชียล โกรท (AIMCG) เริ่ มซื้อขาย 12 ก.ค. นี้
ทรัสต์เ พื่อการลงทุน ในสิ ท ธิ การเช่ าอสังหาริ มทรัพ ย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เ ชี ยล โกรท มี นโยบายลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ให้เช่าเพื่อการพาณิ ชย์ ประเภทศูนย์การค้า ไลฟ์ สไตล์มอลล์ (Lifestyle Mall) ห้างสรรพสิ นค้า
อาคารสานักงานและศูนย์การประชุม โดยเข้าลงทุนครังแรกในไลฟ์
้
สไตล์มอลล์ 3 โครงการ ได้แก่ โครงการยูดี
ทาวน์ โครงการ 72 คอร์ทยาร์ด และโครงการพอร์โต้ ชิ โน่ พร้อมซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 12 ก.ค. นี้ โดยใช้
ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “AIMCG”
นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผูจ้ ดั การ หัวหน้าสายงานผูอ้ อกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิ ดเผยว่า
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยินดีต้อนรับทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท เข้าจด
ทะเบียนและเริม่ ซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โดยใช้ช่อื ย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “AIMCG” ในวันที่ 12
กรกฎาคม 2562 นี้
AIMCG จะเข้าลงทุนครัง้ แรกในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 3 โครงการได้แก่ (1) โครงการยูดี ทาวน์ จังหวัดอุดรธานี
อายุสทิ ธิการเช่าคงเหลือประมาณ 21 ปี (2) โครงการ 72 คอร์ทยาร์ด ทองหล่อ กรุงเทพฯ อายุสทิ ธิการเช่าคงเหลือ
ประมาณ 13 ปี และ (3) โครงการพอร์โต้ ชิโน่ ย่านมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร อายุสทิ ธิการเช่า 30 ปี ซึ่งทัง้ 3
โครงการเป็ นโครงการทีม่ คี ุณภาพและมีเอกลักษณ์ โดยจะว่าจ้างผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ซง่ึ มีประสบการณ์และมีความ
เข้าใจพฤติกรรมกลุ่มลูกค้า เป้ าหมายได้เป็ นอย่างดีมาเป็ นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ บริษัท อุดรพลาซ่า จากัด
บริษทั เชษฐโชติ จากัด และบริษทั ดี-แลนด์ พร็อพเพอร์ต้ี จากัด ตามลาดับ
AIMCG เสนอขายหน่วยทรัสต์ต่อผูล้ งทุน โดยจัดสรรหน่วยจานวน 288 ล้านหน่วย ระหว่างวันที่ 25-28 มิถุนายน 2562
ในราคาหน่ วยละ 10 บาท รวมมูลค่าเสนอขาย 2,880 ล้านบาท โดยมีบริษทั เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเม้นท์
จากัด เป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์ บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด เป็ นทรัสตี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
จากัด (มหาชน) และ บริษทั ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด เป็ นทีป่ รึกษาทางการเงินร่วม บริษทั หลักทรัพย์ กรุงศรี
จากัด (มหาชน) เป็ นผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
นายอมร จุฬาลักษณานุ กูล ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษทั เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จากัด เปิ ดเผยว่า
ทรัพ ย์สิน ที่ก องทรัสต์เ ข้า ลงทุ นครัง้ แรก ล้ว นแต่ เ ป็ น สิน ทรัพย์ท่ีมีศ ัก ยภาพและมีความโดดเด่ น ในด้า นท าเลที่ตัง้
ประกอบด้วย (1) โครงการยูดที าวน์ จังหวัดอุดรธานี เป็ นไลฟ์ สไตล์มอลที่ใหญ่ทส่ี ุดในภาคอีสาน เป็ นหนึ่งในแลนด์
มาร์คของจังหวัดอุดรธานี ได้รบั ความนิยมอย่างมากจากคนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงนักท่องเที่ยวจาก
ประเทศเพื่อนบ้าน อย่างสปป. ลาว (2) โครงการ 72 คอร์ทยาร์ด โดดเด่นด้านทาเลทีต่ งั ้ ใจกลางซอยทองหล่อ (สุขุมวิท
55) เป็ นแหล่งพบปะสังสรรค์ทไ่ี ด้รบั ความนิยมอันดับต้นๆ ของผูใ้ ช้บริการทีม่ กี าลังซือ้ สูง เพราะตัง้ อยู่ในทาเลทีม่ อี าคาร
สานักงานและทีพ่ กั อาศัยอยู่หนาแน่น โดยทาเลซอยทองหล่อถือเป็ นย่านศูนย์กลางธุรกิจ (CBD) ทีส่ าคัญของกรุงเทพฯ
(3) โครงการพอร์โต้ ชิโน่ ไลฟ์ สไตล์มอลล์แห่งแรกและมีขนาดใหญ่ทส่ี ดุ ในจังหวัดสมุทรสาคร โดดเด่นด้านทาเลทีอ่ ยู่ตดิ

ถนนพระราม 2 ซึง่ เป็ นถนนสายหลักทีใ่ ช้เชื่อมต่อการเดินทางจากกรุงเทพฯ สูภ่ าคใต้ จึงกลายเป็ นจุดพักระหว่างทาง ที่
ได้รบั ความนิยมจากผูเ้ ดินทางสูภ่ าคตะวันตกและภาคใต้ เป็ นศูนย์รวมร้านอาหารทีส่ าคัญแห่งหนึ่งของมหาชัย และยัง
ตัง้ อยู่ใกล้หมู่บา้ นจัดสรรขนาดใหญ่และชุมชนทีอ่ ยู่อาศัย ซึง่ สามารถตอบโจทย์การใช้ชวี ติ ของผูพ้ กั อาศัยย่านมหาชัยได้
เป็ นอย่างดี
AIMCG มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่น้อยกว่า 90% ของกาไรสุทธิทป่ี รับปรุงแล้วของรอบปี บญ
ั ชี ทัง้ นี้
ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุน ผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์รายใหญ่ของ AIMCG 3 ลาดับแรก ได้แก่ บริษทั อลิอนั ซ์ อยุธยา
ประกันชีวติ จากัด (มหาชน) ถือหน่ วยทรัสต์ 15.63% บริษทั อุดรพลาซ่า จากัด ถือหน่ วยทรัสต์ 5.03% และ บริษัท
เมืองไทยประกันภัย จากัด (มหาชน) ถือหน่วยทรัสต์ 2.78%
ผูล้ งทุนและผูส้ นใจ โปรดดูรายละเอียดจากหนังสือชีช้ วนของบริษทั ทีเ่ ว็บไซต์ของสานักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th
และข้อมูลทัวไปของทรั
่
สต์ท่ี www.aimcgreit.com และทีเ่ ว็บไซต์ www.set.or.th
“SET…Make it Work for Everyone”
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