
 

 

 

 

ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา ‘ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์’ (Real Estate Investment Trust: REIT) เป็นทางเลือกที่

ผู้ประกอบการไทยใช้เป็นเคร่ืองมือทางการเงินในการระดมทนุ นอกเหนือจากการกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงิน โดยการจดัตัง้ 

REIT จ าเป็นต้องมีผู้จดัการกองทรัสต์ (REIT Manager หรือ RM) ท าหน้าที่เป็นผู้บริหารจดัการกองทรัสต์และดแูลผลประโยชน์

ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ซึง่ในอดีตสว่นใหญ่มกัเป็นบริษัทท่ีจดัตัง้ขึน้โดยบริษัทในกลุม่ของเจ้าของทรัพย์สนิหรือบริษัทหลกัทรัพย์

จดัการกองทนุ (บลจ.) เข้ามาบริหารจดัการ แต่ปัจจบุนัมี RM ที่มีความเป็นอิสระ ไม่มีความเก่ียวข้องกบัเจ้าของทรัพย์สิน เป็น

ทางเลอืกใหมท่ี่เกิดขึน้ในวงการ REIT โดย ‘บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากดั’ (AIM REIT Management) เป็นผู้จดัการ

กองทรัสต์อิสระรายแรกในประเทศไทย โดยบริษัทฯ เป็นผู้ก่อตัง้และเป็น RM เร่ิมจากทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์

และสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท (AIMIRT) ที่จดทะเบียนอยูใ่นตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
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คณุจรัสฤทธ์ิ อรรถเวทยวรวฒุิ กรรมการผู้จดัการ บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมน

เนจเม้นท์ จ ากัด (AIM REIT Management) กล่าวว่า จากประสบการณ์

ของผู้บริหารและทีมงานที่อยู่ในแวดวงการเงินการธนาคาร และมีความ

เข้าใจในผลิตภณัฑ์ทางการเงินในระบบตลาดเงินและตลาดทนุ อีกทัง้ยงัมี

ประสบการณ์ตรงในการก่อตัง้และบริหารจัดการ REIT ท าให้ AIM REIT 

Management มีทีมบริหารที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะทางหรือ ‘Specialist’ 

ที่สามารถให้ค าปรึกษาและแนะน าเร่ืองการจัดตัง้ REIT และการบริหาร

จัดการกองทรัสต์ได้ทุกขัน้ตอนแบบ ‘Total Solutions’ ให้แก่เจ้าของ

ทรัพย์สินที่ให้ความสนใจศึกษาเก่ียวกับการจัดตัง้ การขายหรือให้เช่า

ทรัพย์สินแก่ REIT โดยการให้ค าปรึกษาดังกล่าวเร่ิมต้นตัง้แต่ช่วงการ

เตรียมความพร้อมของทรัพย์สิน ช่วงการเสนอขออนุญาตจากส านกังาน 

ก.ล.ต. ช่วงเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และต่อเนื่องไปจนถึงการ

ให้ความส าคญัในด้านการบริหารการเงินและนักลงทนุสมัพนัธ์ของ REIT 

หลงัจากที่น า REIT เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ แล้ว ซึง่ถือวา่เป็น 

Operating Platform ที่เป็นหวัใจของการบริหารจดัการ REIT ที่มองข้ามไม่ได้ ไม่ได้เน้นเพียงแค่การได้มาซึ่งทรัพย์สินเท่านัน้ 

หากแตย่งัให้ความส าคญักบัระบบการบริหารจดัการอีกด้วย เพราะหน้าที่หลกัของ RM คือการบริหารจดัการ REIT โดยค านงึถงึ

ประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เป็นส าคญั 
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คุณญาณิชศา ชาติวุฒิกอบกุล ผู้ อ านวยการฝ่ายการเงินและนักลงทุน

สมัพนัธ์ บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากดั (AIM REIT Management) 

ให้ข้อมลูวา่ การท าหน้าที่เป็นผู้จดัการกองทรัสต์ของบริษัทฯ ให้ความส าคญั

ตัง้แต่การเตรียมความพร้อมก่อนจดัตัง้ REIT ภายใต้ Operation Platform 

หรือโมเดลการปฏิบตัิงานแบบลงลกึรายละเอียด และยงัมีการเก็บรวบรวม

ข้อมูลในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีการน าทรัพย์สินมาจัดตัง้ REIT โดย

หลงัจากที่ REIT เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ แล้ว บริษัทฯ ยงัคงท า

หน้าที่ RM อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านการเงินและนกัลงทนุสมัพนัธ์ เพื่อ

บริหารจดัการการด าเนินงานของ REIT ตลอดจนจดัสรรผลตอบแทนให้แก่ผู้

ถือหนว่ยทรัสต์ได้ตามที่ประมาณการไว้ 

“เรามีทีมงานที่มีความรู้ ความสามารถ รวมถึงความช านาญการเฉพาะทาง 

(Specialist) ให้ค าแนะน าและบริหารจัดการอย่างครบวงจร ตัง้แต่ช่วง

เตรียมความพร้อมก่อนจดัตัง้ที่มีการให้ค าปรึกษาแก่เจ้าของทรัพย์สินอยา่ง

ใกล้ชิด ทัง้การให้ค าแนะน าทางด้านการเงิน เช่น การจดัการทางด้านบญัชี 

รวมไปถึงการจดัโครงสร้างทางการเงินของเจ้าของทรัพย์สินภายหลงัจากการระดมทนุ เราพร้อมที่จะให้เวลาและค าแนะน าแก่

เจ้าของทรัพย์สินในทุกขัน้ตอน เสมือนเป็น ‘Business Partner’ จนถึงช่วงเวลาหลงักองทรัสต์เข้าเทรดในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

บริษัทฯ ก็ท าหน้าที่เป็นผู้จดัการกองทรัสต์ บริหารจดัการกองทรัสต์เพื่อให้ด าเนินการไปอยา่งราบร่ืน และเกิดประโยชน์สงูสดุตอ่

ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ภายใต้ความเสีย่งที่เหมาะสม” คณุญาณิชศากลา่ว 

ทัง้นี ้ภายใต้โมเดลการปฏิบตัิงานแบบฉบบั AIM REIT Management จะท าหน้าที่บริหารจดัการกองทรัสต์แบบลงรายละเอียด

ในทุกมิติ ทัง้ในเร่ืองการควบคุมดูแลการลงทุนในทรัพย์สิน การจัดท างบประมาณและบริหารจัดการการรายได้ค่าเช่าและ

ค่าใช้จ่ายต่างๆ การบริหารสภาพคล่องและกระแสเงินสดของกองทรัสต์ รวมถึงการพิจารณาจ่ายเงินปันผลที่เหมาะสมที่สดุ

ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

ส่วนงานนักลงทุนสมัพันธ์ AIM REIT Management เน้นการเข้าถึงง่ายและเป็นมิตร มีทีมงานที่ท าหน้าที่ให้ข้อมูลแก่ผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์อย่างละเอียดและทนัท่วงที ส าหรับทัง้นกัลงทนุสถาบนัและนกัลงทนุรายย่อย นกัวิเคราะห์ หน่วยงานก ากบัดแูล

สื่อมวลชน และประชาชนทัว่ไปที่สนใจ โดยบริษัทฯ มีการจดัท ารายงานเพื่ออพัเดตข้อมลูต่างๆ ที่เก่ียวข้องกบักองทรัสต์เป็น

ประจ าทกุไตรมาส เพื่อให้ทกุฝ่ายสามารถเข้าถึงข้อมลูที่ถกูต้องและครบถ้วนของกองทรัสต์ 

“นักลงทุนที่ถือหน่วยทรัสต์ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักลงทุนที่มีวัตถุประสงค์ต้องการลงทุนในทรัพย์สินที่ให้ผลตอบแทนอย่าง

สม ่าเสมอจากเงินปันผล และมีความผนัผวนต ่ากวา่การลงทนุในหุ้น ซึง่กลุม่นกัลงทนุท่ีให้ความสนใจใน REIT นัน้มีทัง้นกัลงทนุ

สถาบนัและนกัลงทนุรายยอ่ย ดงันัน้ ทีมงานนกัลงทุนสมัพนัธ์จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในกองทรัสต์ที่บริษัทฯ บริหารจดัการ

อยา่งลกึซึง้ และมีทกัษะในการสือ่สารกบักลุม่เปา้หมายที่หลากหลายได้อยา่งมีประสทิธิภาพ”   คณุญาณิชศากลา่ว 

 

 

ญาณิชศา ชาตวุิฒกิอบกุล 
ผู้อ านวยการฝ่ายการเงนิและนักลงทุนสัมพนัธ์ 

บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากัด 
 



 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัสามารถบริหารจดัการกองทรัสต์ที่เข้าลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ทกุประเภท ตามใบอนญุาตที่ได้รับจาก

ส านกังาน ก.ล.ต. โดยความเป็นอิสระ ไม่ได้เป็นบริษัทในเครือของเจ้าของทรัพย์สิน จึงเป็นผลดีด้านความโปร่งใสและเปิด

กว้างในการคดัเลือกทรัพย์สินที่มีคณุภาพ เพื่อขยายโอกาสการลงทนุเพิ่มเติมของทรัสต์ภายใต้การบริหารของบริษัทฯ  และ

การจดัตัง้ REIT กองใหมใ่นอนาคต 

ธุรกิจของ ‘เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์’ ถือเป็นการเปิดมิติใหมข่องการระดมทนุผ่านกองทรัสต์ และยงัเป็นทางเลอืกใหมข่อง

ผู้ประกอบการท่ีสามารถน าโครงการอสงัหาริมทรัพย์คณุภาพท่ีมรีายได้จากคา่เช่า มาเข้าสูก่ระบวนการระดมทนุ โดยใช้ความ

เช่ียวชาญและประสบการณ์ของทีมงานผู้จดัการกองทรัสต์อิสระเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการระดมทุน 

 


