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หัวข้ อ: เปิ ดมุมมองผู้บริหาร ‘เอไอเอ็ม รี ท แมนเนจเม้ นท์’ โอกาสและความท้ าทายบน
เส้ นทางผู้จดั การกองทรัสต์อิสระ

ในช่วงที่ตลาดหุ้นกาลังผันผวนและดอกเบี ้ยเงินฝากอยูใ่ นระดับต่า การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ผา่ นทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์หรื อ Real Estate Investment Trust (REIT) เป็ นทางเลือกหนึง่ ที่นา่ สนใจสาหรับคนที่ต้องการออมเงินและ
นักลงทุน ซึง่ ทาให้ คนที่ไม่มีเงินก้ อนใหญ่สามารถลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ทาเลดีๆ ผ่านการซื ้อหน่วยทรัสต์ซงึ่ จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET)
การที่ REIT จะให้ ผลตอบแทนที่ดีให้ แก่ผ้ ลู งทุนได้ หรื อไม่นนั ้ นอกจากการพิจารณาศักยภาพของทรัพย์สนิ ที่ REIT เข้ าลงทุน
แล้ ว ‘ผู้จัดการกองทรั สต์ ’ (REIT Manager หรื อ RM) ซึ่งทาหน้ าที่บริ หารจัดการกองทรัสต์และดูแลผลประโยชน์ให้ แก่
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ก็มีสว่ นสาคัญอย่างยิ่ง
โดยปั จจุบนั สามารถแบ่ง RM ออกเป็ น 3 รูปแบบคือ 1. RM ที่เป็ นบริ ษัทลูกของบริ ษัทเจ้ าของทรัพย์สิน 2. RM ที่เป็ นบริ ษัท
หลักทรัพย์จดั การกองทุน (บลจ.) และ 3. RM ที่เป็ นบริ ษัทที่ประกอบธุรกิจหลักเป็ นผู้บริ หารจัดการกองทรัสต์ที่มีความเป็ น
อิสระ ไม่มีความเกี่ยวข้ องกับเจ้ าของทรัพย์สนิ หรื อตัวทรัพย์สนิ เรี ยกว่าเป็ นทางเลือกใหม่สาหรับเจ้ าของทรัพย์สนิ ที่ต้องการ
เข้ า ถึ ง แหล่ง เงิ น ทุน นอกเหนื อ จากการกู้ยื มเงิ นจากสถาบัน การเงิ น บริ ษั ท เอไอเอ็ ม รี ท แมนเนจเม้ น ท์ จ ากั ด
เป็ นผู้จัดการกองทรัสต์อิสระรายแรกที่เกิดขึ ้นในประเทศไทย โดยบริ ษัทฯ เป็ นผู้ก่อตังและเป็
้
น RM ของทรั สต์ เพื่อการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท (AIMIRT)

AIM REIT Management
สาหรับ ‘เอไอเอ็ม รี ท แมนเนจเม้ นท์ ’ เป็ นผู้จัดการกองทรัสต์อิสระรายแรกในประเทศไทย ที่ได้ รับความเห็นชอบจาก
สานักงาน ก.ล.ต. ให้ เป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ที่สามารถบริ หารจัดการ REIT ที่เข้ าลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ได้ หลากหลาย
ประเภท ภายใต้ การนาของคุณอมร จุฬาลักษณานุกูล ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และคุณจรั สฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ
กรรมการผู้จัดการ รวมทังคณะผู
้
้ บริ หารที่อยู่ในแวดวงการเงิน การธนาคาร และการลงทุน ที่มีประสบการณ์ ตรงในการ
ก่อตังและบริ
้
หารจัดการ REIT มาหลายปี

อมร จุฬาลักษณานุกูล
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้ นท์ จากัด

“ที ่ ผ่ า นมาผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ เ กื อ บ 100% เป็ นบริ ษั ท ลู ก ของ
เจ้ าของทรัพย์ สิน ที ่ทาหน้าที ่บริ หาร REIT ที ่ลงทุนในทรัพย์ สินที ่
เป็ นของบริ ษั ทแม่ แ ละบริ ษั ทในเครื อ เป็ นหลัก ซึ่ ง เรามองว่ าไม่
น่าจะจากัดอยู่แค่นนั้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์อิสระอย่าง ‘เอไอเอ็ม รีท
แมนเนจเม้ นท์ ’ สามารถเป็ นทางเลื อ กใหม่ ที่เ ปิ ดโอกาสให้กับ
ผูป้ ระกอบการรายอื ่นที ่มีอสังหาริ มทรัพย์ให้เช่าที ่มีคณ
ุ ภาพอี กเป็ น
จ านวนมาก ในการระดมทุน โดยการจัด ตั้ง REIT หรื อ ผ่ า นการ
ลงทุนของ REIT เพื ่อต่อยอดในการขยายธุรกิ จ ซึ่ งผู้ประกอบการ
เหล่ านี ้อาจยังไม่ มีประสบการณ์ ในการจัดตัง้ และบริ หารจัดการ
REIT หรื อผู้ประกอบการบางรายอาจมี ความต้องการที ่จะโฟกัส
ธุรกิ จ (Core Business) ของตนเป็ นหลัก และให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์
อิ สระที ่ มี ค วามเชี ่ ย วชาญท าหน้ า ที ่ บ ริ หารจั ด การ REIT ให้ ”
คุณอมรกล่าว

ความแตกต่ างของ AIM REIT Management
ผู้จัดการกองทรั สต์ อิสระ
คุณจรัสฤทธิ์ให้ มมุ มองว่า แนวโน้ มในอนาคตน่าจะมีผ้ จู ดั การกองทรัสต์
อิสระเพิ่มขึ ้น อย่างไรก็ตาม มัน่ ใจว่าด้ วยประสบการณ์ของทีมงานและ
โครงสร้ างองค์กรซึ่งมีความยืดหยุ่น ประกอบกับจุดประสงค์ที่ชดั เจนใน
การมุ่ ง เน้ นการก่ อ ตั ง้ และบริ หารจั ด การกองทรั ส ต์ ซึ่ ง ต่ า งจาก
บริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่มีธุรกิจหลากหลายกว่า และมีความ
เป็ นอิสระจากเจ้ าของทรั พย์ สิน จึงมัน่ ใจว่าบริ ษัทฯ มีศกั ยภาพในการ
แข่งขันที่ดี

จรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้ นท์ จากัด

“สโคปในธุรกิ จของ บลจ. ค่อนข้างกว้าง เนื ่องจากมี ธุรกิ จอื ่นๆ นอกจากการบริ หารจัดการกองทรัสต์ แต่ ‘เอไอเอ็ม รี ท
แมนเนจเม้ นท์ ’ ทาธุรกิ จด้านการบริ หารจัดการกองทรัสต์ เป็ นหลัก ดังนัน้ เราจึ งมี วตั ถุประสงค์ และจุดมุ่งหมายที ่ชดั เจน
และเป็ น Specialist ทีเ่ ชี ่ยวชาญด้านนีโ้ ดยตรง คณะผูบ้ ริ หารและทีมงานล้วนมี ความรู้และประสบการณ์ในการจัดตัง้ และ
บริ หารจัดการ REIT มานาน ประกอบกับโครงสร้างองค์กรที ่ยืดหยุ่นจะช่วยสนับสนุนการทางานร่ วมกันเพือ่ ตอบโจทย์และ
ความต้องการกับเจ้าของทรัพย์ สินอย่างใกล้ชิดและมี ประสิ ทธิ ภาพภายใต้การคานึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ ื อหน่วยทรัสต์
สาหรับขัน้ ตอนการบริ หารจัดการกองทรัสต์ของเราจะเริ่ มตัง้ แต่การวิ เคราะห์ตวั ทรัพย์สิน ทาเลที ่ตงั้ โครงสร้างทางการเงิ น
และการบัญชี โครงสร้ างภาษี จัดทาเอกสาร ตลอดจนประสานงานกับสานักงาน ก.ล.ต. และนักลงทุน มี ทีมงานที ่ให้
คาแนะนาและดูแลได้ครบทุกขัน้ ตอน ตัง้ แต่ตน้ จนจบแบบ Total Solutions” คุณจรัสฤทธิ์กล่าว

แนวโน้ มการเติบโตของ REIT ในไทย
ปี ที่ผ่านมาเป็ น ‘ปี ทอง’ ของ REIT เนื่องจากมีการจัดตังกองใหม่
้
และแปลงสภาพมาจากกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์มาก
ที่สดุ นับตังแต่
้ มี REIT เกิดขึ ้นในประเทศไทย โดยมีปัจจัยหลักมาจากรัฐบาลที่ให้ การสนับสนุนเรื่ องสิทธิประโยชน์ทางภาษี
อย่างไรก็ตาม คาดว่าในปี นี ้การเพิ่มทุนและจัดตัง้ REIT น่าจะกลับมาอยูใ่ นภาวะปกติ
“REIT ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่วนใหญ่ถูกจัดตัง้ และบริ หารจัดการโดยกลุ่มผูป้ ระกอบการรายใหญ่ทีม่ ี ชื่อคุ้นหู
แต่ผมอยากให้นกั ลงทุนมี มมุ มองทีเ่ ปิ ดกว้างมากขึ้ น โดยอยากให้พิจารณาจากคุณภาพทรัพย์สินที ่ REIT เข้าไปลงทุนเป็ น
หลักมากกว่ามากกว่าพิ จารณาจากชื ่อหรื อขนาดของบริ ษัทที ่เป็ นเจ้าของทรัพย์ สิน ยกตัวอย่างคลังสิ นค้าที ่ AIMIRT เข้า
ลงทุนในครั้งแรกนี ้ แม้ว่าบางส่วนจะเป็ นคลังสิ นค้าจากผูป้ ระกอบการที ่ไม่ได้เป็ นบริ ษัทที ่จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
แต่ก็เป็ นผู้ประกอบการขนาดใหญ่ ที่มีส่วนแบ่งตลาดเป็ นอันดับต้นๆ ในพื ้นที ่ยุทธศาสตร์ นนั้ อี กทัง้ ยังเป็ นคลังสิ นค้าที ่มี
คุณ ภาพ มี ม าตรฐานการก่ อ สร้ า งที ่สู ง และมี ผู้เ ช่ า ที ่เ ป็ นบริ ษั ท ชั้น น าทั้ง ในและต่ า งประเทศ” ผู้บริ หาร เอไอเอ็ม รี ท
แมนเนจเม้ นท์ กล่าว
จากประสบการณ์ และความรู้ ความเชี่ยวชาญของผู้บริ หารและทีมงาน ตลอดจนการแจ้ งเกิดทรัสต์ AIMIRT ที่เรี ยกได้ ว่า
เป็ นผลงานชิ ้นเอกของ ‘เอไอเอ็ม รี ท แมนเนจเม้ นท์ ’ แสดงถึงความแข็งแกร่ งในฐานะของผู้บกุ เบิก ซึ่งยังมีโอกาสและ
ศักยภาพในการเติบโต ควบคูไ่ ปกับตลาดทุนและธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ของประเทศ …
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่เว็บไซต์ www.aimirt.com และ www.aimreit.com

