
 

 

 

สถานการณต์ลาด “กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย”์ และ “ทรสัตเ์พื่อลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์(REIT)” ของประเทศในปัจจบุนั ถือ

ว่ายงัคงเป็นถกเถียงกนัอยู่ในวงสนทนาว่ายงัสามารถลงทนุไดห้รือไม่ 

ดว้ยการแพรเ่ชือ้ของไวรสั COVID-19 ยงัไม่สามารถคลี่คลายไดใ้นขณะนี ้จึงท าใหสิ้นทรพัยป์ระเภทต่างๆ ถกูกดดนัใหผ้ลการ

ด าเนินงานยงัไม่สามารถฟ้ืนตวัไดเ้รว็ๆ นี ้

แต่ก็ไดม้ีสินทรพัยบ์างประเภทอย่าง “คลงัสินคา้” ที่ไดร้บัอานิสงสจ์ากปัจจยัดงักลา่ว ท าใหค้วามตอ้งการใชถ้กูเรง่ตวัขึน้อยา่ง

ต่อเนื่องซึ่งในมมุมองนกัลงทนุก็ถือเป็นอีกหน่ึงโอกาสที่จะสรา้งผลตอบแทนจากจงัหวะเช่นนีไ้ดเ้ช่นกนั 

 

ในวนันีท้าง ‘Wealthy Thai’ จงึหน่ึงกองทรสัตท์ี่นา่สนใจอย่าง “กองทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสิทธิการเช่า

อสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อินดสัเทรียล โกรท” หรือ กองทรสัต ์‘AIMIRT’ ที่ไดม้ีการเพิ่มทนุครัง้ที่ 2 มาแชรใ์หแ้ก่ผูอ้า่นและผูท้ี่

สนใจกนัในครัง้นี ้
 
 

 

 

Website: https://www.wealthythai.com/en/updates/mutual-funds/fun-of-funds/3031 
Section: FUN OF FUNDS 
วันที:่ 15 มถินุายน 2564 

หัวข้อ: “AIMIRT” คณุภาพสินทรพัยด์ี-ปันผลโดดเด่น...‘อตัราเชา่พืน้ท่ีเต็ม 100%’ แมใ้น

วิกฤติ COVID-19 !!! 

https://www.wealthythai.com/en/updates/mutual-funds/fun-of-funds/3031


 

“AIMIRT” เตรียมเพ่ิมทุนคร้ังที ่2...ลงทุนสินทรัพยเ์พ่ิมอีก 3 แห่งมูลค่ากว่า 2.28 พันลบ. 
โดย “อมร จฬุาลกัษณานกุลู” ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร บรษิัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั ผูจ้ดัการกองทรสัต ์ในฐานะผู้

ก่อตัง้ทรสัตแ์ละผูจ้ดัการกองทรสัต ์‘AIMIRT’ บอกวา่ ปัจจบุนักองทรสัต ์‘AIMIRT’ เตรียมเพิ่มทนุครัง้ที่ 2 โดยจะเขา้ลงทนุ

เพ่ิมเติมในกรรมสิทธ์ิอาคารคลงัสินคา้ จ านวน 12 ยนูติ และสิทธิการเช่าอาคารคลงัสินคา้ระยะเวลา 30 ปี จ านวน 4 ยนูิต รวม

มลูค่าไม่เกิน 2,280 ลา้นบาท ซึ่งจะมาจากการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิ่มทนุ จ านวนไม่เกนิ 172,268,908 หน่วย เป็น

มลูค่าไม่เกิน 1,980 ลา้นบาท และเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินประมาณ 300-600 ลา้นบาท 

 
(อมร จุฬาลกัษณานกูุล) 

 

“ส าหรบัภายหลงัการเพิม่ทนุครัง้ที่ 2 นี ้จะท าใหม้ลูค่าทรพัยสิ์นรวมของกองทรสัต ์‘AIMIRT’ เพิ่มขึน้แตะระดบั
ประมาณ 10,000 ล้านบาท จากปัจจบุนัท่ีมมีลูค่าทรพัยสิ์นรวมประมาณ 7,500 ลา้นบาท และเป็นหนึ่งในกองทรสัตก์ลุ่ม
อตุสาหกรรมชัน้น าในประเทศไทย” 

 
“AIMIRT” อวดผลการด าเนินงานในปีทีผ่่านยังโตได้ต่อเน่ือง...แม้ในยามทีเ่ศรษฐกิจเจอพิษ COVID-
19 



 

ขณะเดียวกนั “จรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ” กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท ์จ ากดั กล่าวเสรมิวา่ 
การลงทนุเพิม่เตมิในทรพัยสิ์นใหม่ 3 โครงการ มีพืน้ท่ีใหเ้ช่ารวมทัง้สิน้ 117,338 ตารางเมตร ไดแ้ก ่
1) กรรมสิทธิ์ในอาคารคลังสินค้าจ านวน 8 ยูนิต ของโครงการทพิย ์5 และโครงการทพิย ์8 (ส่วนลงทนุเพิม่เตมิ) 
จงัหวดัสมทุรปราการ จากกลุ่มบรษิัท ทิพย ์โฮลดิง้ จ ากดั (‘กลุ่มทพิย’์) มีพืน้ท่ีใหเ้ชา่รวม 35,774 ตารางเมตร ซึ่ง “กลุ่ม
ทพิย”์ ไดเ้ป็นผูข้ายทรพัยสิ์นแก่กองทรสัต ์‘AIMIRT’ มาก่อนหนา้นีเ้ป็นจ านวน 9 ยนูิต 
2) กรรมสิทธิ์ในอาคารคลังสินค้า จ านวน 4 ยูนิต ของโครงการเอ็มเอส แวรเ์ฮ้าส ์จงัหวดัสมทุรปราการ จากบรษิัท ท ู
ไทเกอร ์พรอ็พ จ ากดั พืน้ท่ีใหเ้ชา่รวม 43,481 ตารางเมตร 
3) สทิธิการเช่าระยะเวลา 30 ปี ในอาคารคลังสนิค้า จ านวน 4 ยูนิต ของโครงการไทยแทฟฟิต้า จงัหวดัระยอง จาก
บรษิัท ไทยแทฟฟิตา้ จ ากดั พืน้ท่ีใหเ้ชา่รวม 38,083 ตารางเมตร 

 

 
(จรสัฤทธิ ์อรรถเวทยวรวฒุ)ิ 

 
“โดยทกุโครงการมีอตัราการเช่าพืน้ท่ีเต็ม 100% และอยูใ่นท าเลยทุธศาสตรข์องอตุสาหกรรมการผลิตและขนส่งของประเทศ ซึ่ง
ภายหลงัเขา้ลงทนุเพิม่เติม จะมพีืน้ท่ีใหเ้ชา่รวมเพิ่มขึน้เป็นทัง้หมด 268,364 ตารางเมตร และมคีวามจขุองถงัเก็บสารเคมีเหลว
ใหเ้ชา่รวม 85,580 กิโลลิตร”  
 



 

ส าหรบัภาพรวมเศรษฐกิจในชว่งกว่า 1 ปีที่ผ่านมา ไดร้บัผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของ COVID-19 แต่กลุ่มธุรกจิ
อตุสาหกรรมถือว่าไดร้บัผลกระทบค่อนขา้งนอ้ยมากเมื่อเทยีบกบักลุ่มธุรกิจอื่นๆ เช่น ธุรกิจสนามบนิ, โรงแรม, ศนูยแ์สดงสินคา้
, ศนูยก์ารคา้ และอาคารส านกังาน ฯลฯ อีกทัง้กลุ่มธุรกิจอตุสาหกรรมเป็นกลุ่มที่มีความตอ้งการเช่าพืน้ท่ีอยา่งต่อเนื่อง 
 
“ซึ่งไดร้บัปัจจยับวกจากธุรกิจอีคอมเมิรซ์ (E-Commerce) ธุรกจิคา้ปลีก อตุสาหกรรมการผลิต การส่งออก รวมทัง้การบรโิภค
ภายในประเทศ ที่ยงัสามารถขยายตวัและเติบโตไดด้ใีนชว่งที่ผ่านมา ส่งผลใหก้องทรสัต ์‘AIMIRT’ มีผลการด าเนินงานท่ีมั่นคง
และเติบโตอยา่งต่อเนื่อง” 
 

คาดยีลด ์“AIMIRT” งวด 1 ปีข้างหน้าจะอยู่ที ่7.5% 

นอกจากนี ้“ธนาเดช โอภาสยานนท”์ กรรมการผู้จัดการร่วม บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท ์จ ากัด กลา่วเพิ่มเติม
ว่า บรษิัทฯ ประมาณการการจ่ายประโยชนต์อบแทน (Dividend Yield) แก่ผูถื้อหน่วยทรสัตภ์ายหลงักองทรสัต ์‘AIMIRT’ เขา้
ลงทนุในทรพัยสิ์นเพิ่มเติม อา้งองิขอ้มลูจากประมาณการการจ่ายประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตต์่อหนว่ย ส าหรบั
งวด 12 เดือน ในชว่งเวลาประมาณการตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ถงึวนัท่ี 30 มิถนุายน 2565 อยู่ที่ 0.8927 บาทต่อหน่วย 
หรือคิดเป็นอตัราผลตอบแทนที่ประมาณ 7.50% 
 

 
(ธนาเดช โอภาสยานนท)์ 



 

 
“ทัง้นี ้ภายหลงัการเขา้ลงทนุเพิ่มเติม กองทรสัต ์‘AIMIRT’ จะมีโครงสรา้งของประเภททรพัยสิ์นซึ่งมีความหลากหลายและกลุม่ผู้
เช่าที่กระจายตวัอย่างเหมาะสมยิ่งขึน้ โดยจะมีสดัส่วนรายไดม้าจากอาคารคลงัสินคา้ใหเ้ช่า 49% ถังเก็บสารเคมีเหลว 31% 
อาคารคลงัหอ้งเย็น 15% และอาคารโรงงาน 5% ซึ่งการลงทุนเพิ่มเติมนีจ้ะเป็นการเพิ่มความหลากหลายของกลุ่มผูเ้ช่าและ
อุตสาหกรรมปลายทางไดม้ากยิ่งขึน้ นอกจากนี ้ยงัช่วยเพิ่มสดัส่วนการลงทุนของกองทรัสต ์‘AIMIRT’ ในรูปแบบ ‘กรรมสิทธิ์ 
(Freehold)’ เป็น 61% และในรูปแบบ ‘สิทธิการเช่าระยะยาว (Leasehold)’ ที่ 39% อีกดว้ย” 
 

“AIMIRT” เตรียมเปิดจองเพ่ิมทุนคร้ังที ่2 ในวันที ่9-13 ก.ค.นี.้..หลังเคาะราคาที ่11.90บาท/หน่วย 

พรอ้มกนันี ้“กฤชกร นนทะนาคร” ผู้อ านวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย สายงานตลาดเงนิตลาดทนุ ธนาคารกรุงไทย 
จ ากัด (มหาชน) ที่ปรกึษาทางการเงินและผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย กลา่วว่า หลงัจากกองทรสัต ์
‘AIMIRT’ ยื่นแบบค าขออนญุาตเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิ่มทนุครัง้ที่ 2 และแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหน่วยทรสัต ์
(Filing) ตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. ปัจจบุนัไดร้บัการอนมุตัิและมีผลใชบ้งัคบัแลว้ ขัน้ตอนต่อไปจะเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิ่มทนุแก่
นกัลงทนุ 



 

 

ส าหรบัการเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิ่มทนุครัง้ที่ 2 จ านวนทัง้สิน้ไม่เกิน 172,268,908 หน่วย แบง่เป็น 
(1) เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปทีเ่ป็นผู้ถือหน่วยทรัสตเ์ดิม (Preferential Public Offering: PPO) ที่มีรายชื่อปรากฏใน
สมดุทะเบียนทะเบียนผูถื้อหน่วยทรสัต ์(Record Date) ในวนัท่ี 21 มิถนุายน 2564 ในสดัส่วนประมาณ 80% ของจ านวน



 

หน่วยทรสัตท์ี่เสนอขายในครัง้นี ้หรือประมาณ 137,815,126 หน่วย  
 
ก าหนดอตัราส่วนใชสิ้ทธ์ิจองซือ้ท่ี 1 หน่วยทรัสตเ์ดิม ต่อ 0.3233 หน่วยทรัสตใ์หม่ เสนอขายในวันที ่5 - 9 กรกฎาคม

นี ้ในเวลาท าการ ที่ ‘ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)’ และ ‘ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากัด (มหาชน)’ ทกุสาขาทั่วประเทศ 
โดยการจองซือ้ผ่านธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ผูจ้องซือ้ที่เป็นบคุคลธรรมดาสามารถจองซือ้ผ่านแอปพลิเคชนั 
Krungthai NEXT หรือผ่านระบบจองซือ้ออนไลน ์ท่ี https://moneyconnect.krungthai.com ไดอ้กีหน่ึงช่องทาง โดยผูถื้อ
หน่วยทรสัตเ์ดมิสามารถจองซือ้ตามสิทธิ เกินกวา่ นอ้ยกวา่ หรือสละสิทธิไม่จองซือ้ก็ได”้ 
(2) เสนอขายประชาชนทั่วไป (Public Offering: PO) ซึง่รวมถงึนกัลงทนุสถาบนั บคุคลธรรมดา และนิติบคุคลตามดลุย
พินิจของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย โดยสามารถจองซือ้ไดใ้นวนัที ่5 - 9 และ 12 - 13 กรกฎาคม

นี ้ในเวลาท าการ ที่ ‘ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)’ และ ‘ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากัด (มหาชน)’ ทกุสาขาทั่วประเทศ 
(ส าหรบัช่องทางการจองซือ้ผ่านแอปพลิเคชนั Krungthai NEXT และระบบจองซือ้ออนไลนข์องธนาคารกรุงไทย จ ากดั 
(มหาชน) สามารถจองซือ้ไดต้ัง้แต่วนัท่ี 5 - 13 กรกฎาคมนี)้ 
 
“ทัง้นี ้หลงัจากจดัสรรหน่วยทรสัตใ์หแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมตามสิทธิที่ไดร้บัจดัสรรแลว้ บรษิัทฯ จะจดัสรรหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติม
ที่เหลือใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมที่จองซือ้หน่วยทรสัตเ์กินกว่าสิทธิที่ไดร้บัจดัสรรตามที่เห็นสมควร พรอ้มกบัหรือภายหลงัการ
จดัสรรใหแ้ก่ประชาชนทั่วไปหรือไม่ก็ได”้ 
 
ส าหรบัผูจ้องซือ้ทกุรายจะตอ้งช าระเงินจองซือ้หน่วยทรสัตเ์พิม่ทนุที่ราคาเสนอขายสูงสุดทีไ่ม่เกนิ 11.90 บาทตอ่

หน่วย และจะประกาศราคาเสนอขายสดุทา้ย (Final Price) วนัท่ี 14 กรกฎาคมนี ้ภายหลงัจากการส ารวจความตอ้งการจอง
ซือ้จากนกัลงทนุสถาบนั (Book building) โดยกรณีที่ราคาเสนอขายหน่วยทรสัตส์ดุทา้ยต ่ากวา่ราคาเสนอขายสงูสดุ ผูจ้ดัการ
การจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายจะคืนเงินส่วนต่างแก่ผูจ้องซือ้ทกุราย และคาดว่าบรษิัทฯ จะน าหน่วยทรสัตเ์พิ่มทนุ
เขา้ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยภายในเดือนกรกฎาคม 2564 

ชู “AIMIRT” คุณภาพสินทรัพยด์ี-ปันผลโดดเด่น...อัตราเช่าพืน้ทีเ่ต็ม 100% แม้ในวิกฤติ COVID-19 

สดุทา้ย “วีณา เลิศนิมิตร ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่” ผู้บริหารสายงาน Investment Banking ธนาคารไทยพาณชิย ์จ ากดั 

(มหาชน) ที่ปรกึษาทางการเงินและผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย ไดใ้หม้มุมองการลงทนุในกองรีทส ์
(REITs) ว่า ในช่วงที่ผ่านมายงัคงเป็นทางเลือกการลงทนุท่ีนา่สนใจ แมว้่ามีสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ COVID-
19 โดยเฉพาะกองทรสัตใ์นกลุม่อตุสาหกรรมซึง่ในช่วงที่ผ่านมาไดร้บัผลกระทบค่อนขา้งนอ้ยจากสถานการณ์ COVID-19 
 
โดยส่วนใหญ่มีผลการด าเนินงานและอตัราคา่เช่าอยูใ่นระดบัท่ีดี เนื่องจากไดร้บัปัจจยับวกจากการขยายตวัของอตุสาหกรรม
ในบางกลุ่มธุรกจิ เช่น ธุรกจิอีคอมเมิรซ์ (E-Commerce) ธุรกจิใหบ้รกิารโลจิสติกส ์(Logistics) และอตุสาหกรรมที่เก่ียวขอ้งกบั
การส่งออก เป็นตน้ 

https://moneyconnect.krungthai.com/


 

 
(วณีา เลิศนมิิตร) 

 
“จดุเด่นของกองทรสัต ์‘AIMIRT’ คือมีการกระจายตวัของทรพัยสิ์นในกลุ่มอตุสาหกรรมที่หลากหลาย ตัง้อยู่บนพืน้ท่ียทุธศาสตร์
ที่เป็นศนูยก์ลางการกระจายสินคา้และการคมนาคมขนส่งที่ส  าคญัที่สดุแห่งหน่ึงของไทย มีสดัส่วนการลงทนุของทรพัยสิ์นทัง้
ประเภทกรรมสิทธ์ิ (Freehold) และสิทธิการเชา่ระยะยาว (Leasehold) อีกทัง้ มีประวตัิผลการด าเนินงานและการจา่ย
ผลตอบแทนในระดบัท่ีดีอยา่งสม ่าเสมอ” 
 
“AIMIRT ถือเป็นหนึ่งในกองทรสัตก์ลุ่มอตุสาหกรรมที่มีการจา่ยเงนิปันผลโดดเด่นมาตลอด แมใ้นปีที่ผ่านมาที่มี
สถานการณ ์COVID-19 แต่ยงัคงมี ‘อตัราการเช่าพืน้ทีเ่ต็ม 100%’ และสามารถจา่ยเงินปันผลไดอ้ย่างสม ่าเสมอเพิม่ขึน้ทกุ
ไตรมาส ตอกย า้ถงึคณุภาพทรพัยสิ์นท่ีเขา้ลงทนุ จึงเป็นกองทรสัตท์ี่เหมาะสมกบัผูท้ี่ตอ้งการลงทนุในระยะกลางและระยะยาว
เพื่อรบัผลตอบแทนจากเงินปันผลอย่างต่อเนื่อง 
 
“นักลงทุนทีก่ าลังมองหาโอกาสการลงทนุในสินทรัพยท์ีมี่ความเสี่ยงไม่สูงมาก แตส่ามารถสร้างรายได้ระหว่างถือ
หน่วยลงทุนและพอรต์การลงทุนมีการเติบโตได้ตอ่เน่ือง กองทรัสต ์‘AIMIRT’ ก็ถือเป็นอกีหน่ึงทางทีน่่าสนใจเพราะ
ด้วยผลงานในอดตีทีส่ะท้อนให้เหน็ถึงการเติบโตอย่างมีนัยส าคัญ ยังมีสินทรัพยค์ุณภาพทีจ่ะช่วยสร้างผลตอบแทน
ในอนาคตเข้ามาเพิ่มเติมได้อกีไม่มากก็น้อย” 


