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หัวข้ อ: เจาะลึกโมเดล AIM REIT Management ชูความเป็ น Specialist ตอบโจทย์การจัดตัง้
และบริ หารจัดการกองทรัสต์

ในช่ ว ง 4-5 ปี ที่ ผ่า นมา ‘ทรั สต์ เ พื่ อ การลงทุน ในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ’ (Real Estate Investment Trust: REIT) เป็ น ทางเลือ กที่
ผู้ประกอบการไทยใช้ เป็ นเครื่ องมือทางการเงินในการระดมทุน นอกเหนือจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน โดยการจัดตัง้
REIT จาเป็ นต้ องมีผ้ จู ดั การกองทรัสต์ (REIT Manager หรื อ RM) ทาหน้ าที่เป็ นผู้บริ หารจัดการกองทรัสต์และดูแลผลประโยชน์
ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ ซึง่ ในอดีตส่วนใหญ่มกั เป็ นบริ ษัทที่จดั ตังขึ
้ ้นโดยบริ ษัทในกลุม่ ของเจ้ าของทรัพย์สนิ หรื อบริ ษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน (บลจ.) เข้ ามาบริ หารจัดการ แต่ปัจจุบนั มี RM ที่มีความเป็ นอิสระ ไม่มีความเกี่ยวข้ องกับเจ้ าของทรัพย์สิน เป็ น
ทางเลือกใหม่ที่เกิดขึ ้นในวงการ REIT โดย ‘บริ ษัท เอไอเอ็ม รี ท แมนเนจเม้ นท์ จากัด’ (AIM REIT Management) เป็ นผู้จดั การ
กองทรัสต์อิสระรายแรกในประเทศไทย โดยบริ ษัทฯ เป็ นผู้ก่อตังและเป็
้
น RM เริ่ มจากทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
และสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรี ยล โกรท (AIMIRT) ที่จดทะเบียนอยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์ฯ

คุณจรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท เอไอเอ็ม รี ท แมน
เนจเม้ นท์ จากัด (AIM REIT Management) กล่าวว่า จากประสบการณ์
ของผู้บริ หารและทีมงานที่อยู่ในแวดวงการเงินการธนาคาร และมีความ
เข้ าใจในผลิตภัณฑ์ทางการเงินในระบบตลาดเงินและตลาดทุน อีกทังยั
้ งมี
ประสบการณ์ ตรงในการก่อตังและบริ
้
หารจัดการ REIT ทาให้ AIM REIT
Management มีทีมบริ หารที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางหรื อ ‘Specialist’
ที่สามารถให้ คาปรึ กษาและแนะนาเรื่ องการจัดตัง้ REIT และการบริ หาร
จั ด การกองทรั ส ต์ ไ ด้ ทุ ก ขัน้ ตอนแบบ ‘Total Solutions’ ให้ แก่ เ จ้ าของ
ทรั พ ย์ สิน ที่ ให้ ความสนใจศึกษาเกี่ ย วกั บ การจัดตัง้ การขายหรื อให้ เช่า
ทรั พ ย์ สิน แก่ REIT โดยการให้ ค าปรึ กษาดังกล่าวเริ่ ม ต้ น ตัง้ แต่ช่วงการ
จรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ
เตรี ยมความพร้ อมของทรัพย์สิน ช่วงการเสนอขออนุญาตจากสานักงาน
กรรมการผู้จัดการ
ก.ล.ต. ช่วงเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และต่อเนื่องไปจนถึงการ
บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้ นท์ จากัด
ให้ ความสาคัญในด้ านการบริ หารการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ ของ REIT
หลังจากที่นา REIT เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ ว ซึง่ ถือว่าเป็ น
Operating Platform ที่เป็ นหัวใจของการบริ หารจัดการ REIT ที่มองข้ ามไม่ได้ ไม่ได้ เน้ นเพียงแค่การได้ มาซึ่งทรัพย์สินเท่านัน้
หากแต่ยงั ให้ ความสาคัญกับระบบการบริ หารจัดการอีกด้ วย เพราะหน้ าที่หลักของ RM คือการบริ หารจัดการ REIT โดยคานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็ นสาคัญ

คุณ ญาณิ ช ศา ชาติ วุฒิ ก อบกุล ผู้อ านวยการฝ่ ายการเงิ น และนัก ลงทุ น
สัมพันธ์ บริ ษัท เอไอเอ็ม รี ท แมนเนจเม้ นท์ จากัด (AIM REIT Management)
ให้ ข้อมูลว่า การทาหน้ าที่เป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ของบริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญ
ตังแต่
้ การเตรี ยมความพร้ อมก่อนจัดตัง้ REIT ภายใต้ Operation Platform
หรื อโมเดลการปฏิบตั ิงานแบบลงลึกรายละเอียด และยังมีการเก็บรวบรวม
ข้ อมูลในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีการนาทรั พย์ สินมาจัดตัง้ REIT โดย
หลังจากที่ REIT เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ ว บริ ษัทฯ ยังคงทา
หน้ าที่ RM อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้ านการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อ
บริ หารจัดการการดาเนินงานของ REIT ตลอดจนจัดสรรผลตอบแทนให้ แก่ผ้ ู
ถือหน่วยทรัสต์ได้ ตามที่ประมาณการไว้
“เรามีทีมงานที่มีความรู้ ความสามารถ รวมถึงความชานาญการเฉพาะทาง
ญาณิชศา ชาติวุฒกิ อบกุล
(Specialist) ให้ ค าแนะน าและบริ ห ารจัด การอย่ า งครบวงจร ตัง้ แต่ช่ ว ง
ผู้อานวยการฝ่ ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้ นท์ จากัด
เตรี ยมความพร้ อมก่อนจัดตังที
้ ่มีการให้ คาปรึ กษาแก่เจ้ าของทรัพย์สินอย่าง
ใกล้ ชิด ทังการให้
้
คาแนะนาทางด้ านการเงิน เช่น การจัดการทางด้ านบัญชี
รวมไปถึงการจัดโครงสร้ างทางการเงินของเจ้ าของทรัพย์สินภายหลังจากการระดมทุน เราพร้ อมที่จะให้ เวลาและคาแนะนาแก่
เจ้ าของทรัพย์สินในทุกขันตอน
้
เสมือนเป็ น ‘Business Partner’ จนถึงช่วงเวลาหลังกองทรัสต์เข้ าเทรดในตลาดหลักทรัพย์ฯ
บริ ษัทฯ ก็ทาหน้ าที่เป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ บริ หารจัดการกองทรัสต์เพื่อให้ ดาเนินการไปอย่างราบรื่ น และเกิดประโยชน์สงู สุดต่อ
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ภายใต้ ความเสีย่ งที่เหมาะสม” คุณญาณิชศากล่าว
ทังนี
้ ้ ภายใต้ โมเดลการปฏิบตั ิงานแบบฉบับ AIM REIT Management จะทาหน้ าที่บริ หารจัดการกองทรัสต์แบบลงรายละเอียด
ในทุกมิติ ทังในเรื
้ ่ องการควบคุมดูแลการลงทุนในทรัพย์สิน การจัดทางบประมาณและบริ หารจัดการการรายได้ ค่าเช่าและ
ค่าใช้ จ่ายต่างๆ การบริ หารสภาพคล่องและกระแสเงินสดของกองทรัสต์ รวมถึงการพิจารณาจ่ายเงินปั นผลที่เหมาะสมที่สดุ
ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ AIM REIT Management เน้ นการเข้ าถึงง่ายและเป็ นมิตร มีทีมงานที่ทาหน้ าที่ให้ ข้อมูลแก่ผ้ ถู ือ
หน่วยทรัสต์อย่างละเอียดและทันท่วงที สาหรับทังนั
้ กลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อย นักวิเคราะห์ หน่วยงานกากับดูแล
สื่อมวลชน และประชาชนทัว่ ไปที่สนใจ โดยบริ ษัทฯ มีการจัดทารายงานเพื่ออัพเดตข้ อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกองทรัสต์เป็ น
ประจาทุกไตรมาส เพื่อให้ ทกุ ฝ่ ายสามารถเข้ าถึงข้ อมูลที่ถกู ต้ องและครบถ้ วนของกองทรัสต์
“นักลงทุนที่ถือ หน่วยทรั สต์ ส่วนใหญ่ เป็ นกลุ่มนักลงทุนที่มีวัตถุประสงค์ ต้องการลงทุนในทรั พย์ สินที่ให้ ผลตอบแทนอย่า ง
สม่าเสมอจากเงินปั นผล และมีความผันผวนต่ากว่าการลงทุนในหุ้น ซึง่ กลุม่ นักลงทุนที่ให้ ความสนใจใน REIT นันมี
้ ทงนั
ั ้ กลงทุน
สถาบันและนักลงทุนรายย่อย ดังนัน้ ทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์จึงต้ องมีความรู้ความเข้ าใจในกองทรัสต์ที่บริ ษัทฯ บริ หารจัดการ
อย่างลึกซึ ้ง และมีทกั ษะในการสือ่ สารกับกลุม่ เป้าหมายที่หลากหลายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ” คุณญาณิชศากล่าว

นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังสามารถบริ หารจัดการกองทรัสต์ที่เข้ าลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ทกุ ประเภท ตามใบอนุญาตที่ได้ รับจาก
สานักงาน ก.ล.ต. โดยความเป็ นอิสระ ไม่ได้ เป็ นบริ ษัทในเครื อของเจ้ าของทรัพย์สิน จึงเป็ นผลดีด้านความโปร่ งใสและเปิ ด
กว้ างในการคัดเลือกทรัพย์สินที่มีคณ
ุ ภาพ เพื่อขยายโอกาสการลงทุนเพิ่มเติมของทรัสต์ภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทฯ และ
การจัดตัง้ REIT กองใหม่ในอนาคต
ธุรกิจของ ‘เอไอเอ็ม รี ท แมนเนจเม้ นท์ ’ ถือเป็ นการเปิ ดมิติใหม่ของการระดมทุนผ่านกองทรัสต์ และยังเป็ นทางเลือกใหม่ของ
ผู้ประกอบการที่สามารถนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์คณ
ุ ภาพที่มรี ายได้ จากค่าเช่า มาเข้ าสูก่ ระบวนการระดมทุน โดยใช้ ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์ของทีมงานผู้จดั การกองทรัสต์อิสระเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการระดมทุน

