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หัวข้ อ: (Review) AIMIRT อีกหนึง่ กองทรัสต์ (REIT) ที่นกั ลงทุนต้ องติดตาม

สวัสดีครับ นักลงทุนทุกท่าน กลับมาพบกันอีกครัง้ ในคลินิกกองทุนแห่งนี ้ครับ เป็ นอย่างไรกันบ้ างครับในช่วงที่ตลาดหุ้นผันผวน
และมีปัจจัยเสีย่ งเยอะแบบนี ้ ไม่วา่ จะเป็ นสงครามการค้ า การขึ ้นดอกเบี ้ย ฯลฯ
ผมเชื่อว่านักลงทุนหลายคนก็น่าจะพยายามมองหาสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงลดลง เพื่อที่จะลดความเสี่ย งจากการลงทุนที่ไม่
แน่นอนและรอจังหวะในการลงทุนครัง้ ถัดไป หลังจากที่ทกุ อย่างเริ่ มมีความชัดเจนมากขึ ้น
แต่ถ้าหากนักลงทุนปรั บลดความเสี่ยงด้ วยการย้ ายเงิ น ไปลงทุนในกองทุนตราสารหนีห้ รื อ กองทุนตลาดเงิ น ก็ อาจจะได้
ผลตอบแทนที่ไม่คอ่ ยสูงเท่าไหร่นกั เนื่องจากช่วงนี ้เป็ นช่วงที่ดอกเบี ้ยยังไม่ได้ ปรับตัวขึ ้นสูง
ซึง่ ทางเลือกอีกทางสาหรับการลงทุนในช่วงนี ้ นัน่ ก็คือ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ หรื อ REIT ที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ นัน่ เองครับ
ถ้ าหากใครที่ติดตามคลินิกกองทุนอยู่เรื่ อยๆ ก็จะทราบดีว่า ผมเองก็เป็ นคนนึงที่ชื่ นชอบกองทรัสต์ หรื อ REIT เป็ นอย่างมาก
เนื่องจากว่า กองทรัสต์หรื อ REIT เหล่านี ้ เป็ นสินทรัพย์ที่ให้ ผลตอบแทนค่อนข้ างสม่าเสมอพอสมควร แถมความผันผวนของ
ราคาก็ไม่ได้ สงู เท่ากับการลงทุนในหุ้นอีกด้ วยครับ
ถ้ านักลงทุนเก็บกองทรัสต์เหล่านี ้เข้ าไปในพอร์ ตการลงทุนระยะยาวก็จ ะทาให้ เรามีโอกาสได้ ผลตอบแทนที่สม่าเสมอมากขึ ้น
และยังมีการกระจายความเสีย่ งที่ดีในเรื่ องของราคา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ห้ นุ มีความผันผวน ราคาของกองทรัสต์ก็มกั จะ
ปรับสูงขึ ้น

แต่การลงทุนในกองทรัสต์เองก็ควรจะต้ องมีการกระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสมด้ วยเช่นกันครับ เพราะหากเราลงทุนใน
กองทรัสต์ที่ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ประเภทใดประเภทเเดียวก็อาจจะมีความเสี่ยงจากการกระจุกตัวได้ เหมือนกันหากเกิด
อะไรขึ ้นกับกองทรัสต์นนๆ
ั ้ ดังนัน้ พอร์ ตการลงทุนประเภทอสังหาริ มทรัพย์ของเราควรมีการลงทุนที่หลากหลาย เช่น ออฟฟิ ศให้
เช่า สนามบิน โครงสร้ างพื ้นฐาน ห้ างสรรพสินค้ า ฯลฯ
โดยปกติแล้ วผมมักจะชื่นชอบออฟฟิ ศเช่า ห้ างสรรพสินค้ า และโครงสร้ างพื ้นฐานต่างๆ ส่วนกองทรัสต์ที่ลงทุนในโกดังให้ เช่า
หรื อคลังสินค้ า รวมถึงห้ องเย็นนัน้ ผมจะรู้ สกึ เสมอว่าไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ นกั อาจจะเป็ นเพราะว่าไม่ค่อยคุ้นเคยและไม่ได้
ศึกษารายละเอียดมากเท่าไหร่ เพราะว่ามีโอกาสน้ อยที่จะได้ ไปดูของจริ ง
แต่ห ลัง จากที่ ผมได้ ศึก ษาข้ อ มูลก็ พ บว่า มี ก องทรั สต์ ที่ มี น โยบายการลงทุน ที่ ค รอบคลุม อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ เ กี่ ย วข้ องกับ
ภาคอุตสาหกรรม หรื อ Industrial REIT อย่างครบวงจรซะด้ วย โดยปั จจุบนั กองทรัสต์นี ้ลงทุนทังในคลั
้
งสินค้ าและคลังห้ องเย็น
มาตรฐานสูงควบคูก่ นั มีการกระจายความเสีย่ งได้ เป็ นอย่างดี จึงยิ่งมีความน่าสนใจอย่างมากครับ
นัน่ ก็คือ กอง “AIMIRT” นัน่ เองครับ
เรามาดูรายละเอียดของกองทรัสต์นี ้กัน
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สิ่งที่น่าสนใจอย่างแรกสาหรับกอง AIMIRT คือ การเป็ นกองทรัสต์อิสระที่ไม่ได้ บริ หารจัดการโดยบริ ษัทในเครื อของเจ้ าของ
ทรัพย์สิน แต่ก็ได้ รับความไว้ วางใจจากบริ ษัทประกันชันน
้ า รวมถึงกองทุนดังๆ จาก บลจ. มากมายครับ ทังนี
้ ้ ก็เพราะว่ าบริ ษัท
ประกันส่วนใหญ่ต้องการผลตอบแทนที่สม่าเสมอเพื่อจ่ายคืนให้ กบั ผู้ทาประกันนัน่ เอง นี่จึงเป็ นส่วนหนึง่ ที่ผมคิดว่าเป็ นหลักฐาน
ยืนยันได้ วา่ กองทรัสต์นี ้น่าจะให้ ผลตอบแทนที่คอ่ นข้ างจะดีเลยทีเดียวครับ ซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าให้ ฟังว่าผลตอบแทนเป็ นอย่างไร
กันต่อจากผู้ที่ถือกอง เรามาดูกนั ที่ภาพรวมกันครับ
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กองทรั สต์ มีชื่อเต็มว่า AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust ชื่ อย่อคือ AIMIRT
โดยกองทรัสต์มีนโยบายในการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ที่ เกี่ยวข้ องกับภาคอุตสาหกรรมที่สร้ าง “รายได้ ” ให้ แก่กองในลักษณะ
ของ “ค่าเช่า” ที่ดีและสม่าเสมอในระยะยาว ทังในลั
้ กษณะ Freehold (กรรมสิทธิ์) และ Leasehold (สิทธิการเช่า) โดยในการ
ลงทุนครัง้ แรก กองทรัสต์ลงทุนเป็ น Freehold 100% ในคลังสินค้ าให้ เช่าและยังมีห้องเย็น (Cold Storage) ให้ เช่าอีกด้ วย ถือ
เป็ นกองแรกที่รวมทัง้ สองอย่างนีเ้ ข้ าด้ วยกัน ดังนัน้ นักลงทุนสบายใจได้ หากจะเน้ นการลงทุนในระยะยาว หรื อส่งต่อให้
ลูกหลานครับ
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ผู้จดั การกองทรัสต์ (REIT Manager) คือ ทีมงานของ AIM REIT Management ผู้จดั การกองทรัสต์อิสระที่ได้ รับใบอนุญาตจาก
สานักงาน ก.ล.ต. โดย AIM REIT Management ไม่ได้ เป็ นบริ ษัทในเครื อของเจ้ าของทรัพย์สิน ซึ่งจะส่งผลดีต่อความโปร่ งใส
เป็ นกลางในการบริ หารงานและเพิ่มโอกาสในการแสวงหาทรัพย์สนิ ที่มีศกั ยภาพเพื่ อเพิ่มโอกาสเติบโตของกองทรัสต์ในอนาคต
นอกจากนี ้ กองทรัสต์ยงั มี บลจ. ไทยพาณิชย์ รับหน้ าที่เป็ นทรัสตี คอยตรวจสอบอีกขันหนึ
้ ง่ อีกด้ วย
สาหรับผู้เช่า พูดง่ายๆ ว่าเหมือนแบ่งเป็ น 2 Projects โดยที่ Project ของ JWD เป็ นในเรื่ องของห้ องเย็นและคลังจัดเก็บเอกสาร
Datasafe ซึ่งทาง JWD จะเป็ นผู้เช่าเอง แล้ วนาไปใช้ ในการดาเนินธุรกิจให้ บริ การห้ องเย็นและโลจิสติกส์ต่อไป ส่วน Project
ของ TIP จะเป็ นการให้ เช่าคลังสินค้ า โดยที่มีผ้ เู ช่าคลังสินค้ าชันน
้ าที่หลากหลายมาใช้ บริ การพื ้นที่เช่า แล้ วก็ให้ กลุม่ บริ ษัทของ
TIP รับหน้ าที่เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ดูแลคลังสินค้ าในส่วนนี ้ครับ
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สิง่ ที่ทาให้ กองทรัสต์นี ้น่าสนใจมากๆ ก็คือ อัตราการเช่าเป็ น 100% ตังแต่
้ เริ่ มลงทุนมาจนถึงปั จจุบนั เลยทีเดียว เรี ยกได้ วา่ ได้ คา่
เช่าแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยแน่ๆ นอกจากนี ้ ยังมีการกระจายตัวของกลุ่มลูกค้ าทังที
้ ่เป็ นผู้เช่าพื ้นที่ที่เช่าตรงกับกองทรัสต์และ
ผู้รับบริ การห้ องเย็นและคลังจัดเก็บเอกสารของ JWD ที่มาเช่าพื ้นที่ของกองทรัสต์ ที่คอ่ นข้ างจะหลากหลาย
กระจายไปในหลายอุตสาหกรรม เช่น กลุ่มธุรกิ จอาหาร ไม่ว่าจะเป็ น CPF, The Pizza Company, Thai Union กลุ่มธุรกิ จ
ชิ ้นส่วนอากาศยาน กลุม่ อุปกรณ์สานักงาน และกลุม่ ผู้ให้ บริ การโลจิสติกส์ เป็ นต้ น
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ข้ อดีของการกระจายกลุม่ ผู้เช่าที่หลากหลายแบบนี ้ก็คือ สร้ างโอกาสที่จะได้ ผลตอบแทนที่สม่าเสมอนัน่ เอง ซึ่งหากเป็ นผู้เช่า
ไม่กี่รายที่กระจุกตัวอยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกันอาจจะมีความเสีย่ งหากผู้เช่ารายนันไม่
้ ตอ่ สัญญา ทีนี ้เรื่ องใหญ่ครับเพราะจะทา
ให้ ผลตอบแทนของกองทรัสต์ลดลงอย่างเห็นได้ ชดั
ส่ว นอายุข องการต่อ สัญ ญานัน้ ยัง คงมี อ ายุก ารต่อ สัญ ญาของลูก ค้ า ที่ ค่อ นข้ า งจะยาว เมื่ อ เที ย บกับ กองทรั สต์ แ ละกอง
อสังหาริ มทรัพย์อื่นๆ ในกลุม่ เดียวกัน คือส่วนใหญ่ประมาณ 79% มีอายุสญ
ั ญาการเช่าคลังสินค้ าและห้ องเย็นยาวไปจนถึงปี
2024 นูน่ เลยครับ
ดังนัน้ หากใครอยากลงทุนระยะกลางหรื อระยะยาว กองทรัสต์นี ้ถือว่าอยูใ่ นตัวเลือกที่ดีครับ
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พื ้นที่ของห้ องเย็นและคลังสินค้ าก็กระจายตัวอยู่ในทาเลที่เหมาะสมในการให้ บริ การโลจิสติกส์ โดยห้ องเย็นนันตั
้ งอยู
้ ่ในย่าน
มหาชัย จ. สมุทรสาคร ซึ่งเป็ นศูนย์กลางของธุรกิจห้ องเย็น ส่วนคลังสินค้ าที่ตงอยู
ั ้ บ่ นถนนสุวินทวงศ์ จ. ฉะเชิงเทรา และ ถนน
บางนา-ตราด จ. สมุทรปราการ ก็ถือเป็ นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการผลิตและการกระจายสินค้ า ซึ่งมีศกั ยภาพที่จะพัฒนาเป็ น
ศูนย์กลางการขนส่งสินค้ าและโลจิสติกส์ของภูมิภาคอาเซียนในอนาคต
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กองทรัสต์จึงมีโอกาสที่จะได้ ประโยชน์จากทาเลที่เรี ยกได้ ว่าเป็ นพื ้นที่ยทุ ธศาสตร์ แถมตอนนี ้กระแสของ E-Commerce กาลัง
มา การจัดส่งสินค้ าต่างๆ ก็ต้องรวดเร็ ว ถ้ ามีคลังสินค้ าที่อยู่ในพื ้นที่ที่ขนส่งสะดวกแบบนี ้ก็ถือหนึ่งในข้ อได้ เปรี ยบทางธุรกิจไป
เลย

ถือว่าน่าสนใจมากทีเดียวครับ หากใครที่ชื่นชอบการลงทุนกองทุนที่เกี่ยวข้ องกับคลังสินค้ าและห้ องเย็นอยู่แล้ ว สามารถเพิ่ม
กองทรั สต์ นีใ้ ห้ อยู่ใน Watch List ของกองที่น่าสนใจได้ เลย แต่หากใครที่ไม่เคยลงทุนกับกองแนวนี ล้ ะก็ อยากให้ เข้ า มาดู
รายละเอียดของกองทรัสต์นี ้ให้ มากขึ ้นครับ เพราะผมเชื่อว่าน่าจะสร้ างผลตอบแทนได้ อย่างสม่าเสมอทีเดียว
คราวนี ้เรามาสรุปจุดเด่นของ “AIMIRT” ว่าทาไมกองทรัสต์กองนี ้ถึงน่าสนใจกันครับ
1. อัตราเงินปั นผลเป็ นที่นา่ สนใจ
ผมต้ องบอกว่าหากนักลงทุนสนใจที่จะลงทุนกับกองทรัสต์นี ้ ราคาหน่วยทรัสต์ AIMIRT ที่ซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เอง ใน
ปั จจุบนั ถือว่ายังไม่สงู มากเท่าไหร่ นกั ซึ่งหากนักลงทุนซื ้อหน่วยได้ ในราคาไม่แพง ก็จะทาให้ อตั ราผลตอบแทนจากเงินปั นผล
(Dividend Yield) เฉลีย่ อยูใ่ นระดับที่นา่ สนใจ
ซึ่งเมื่อคานวณอัตราผลตอบแทนจากเงินปั นผลย้ อนหลังสองงวดแรกของปี นี ร้ วมกัน จะให้ อตั ราผลตอบแทนที่ประมาณ 7.6%
เลยทีเดียวครับ (คานวณจากราคาปิ ดของหน่วยทรัสต์ AIMIRT ณ 28 ส.ค. 2561 ที่ 10.10 บาทต่อหน่วย) ถือว่าไม่น้อยเลยครับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะที่ดอกเบี ้ยต่า และมีความผันผวนจากการลงทุนในหุ้นสูงเหมือนในตอนนี ้
ดังนัน้ ที่ผ่านมาจึงทาให้ กองทรัสต์นี ้มีอตั ราผลตอบแทนจากเงินปั นผลย้ อนหลังสูงติดอันดับต้ นๆ ของทรัสต์ทงหมด
ั้
21 กองที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคานวณจากอัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อหน่วย ในสองงวดแรกของปี นี ้
2. อัตราการเช่าเต็ม 100%
อันนี ้ชัดเจนว่า นักลงทุนที่ลงทุนกับกองทรัสต์นี ้น่าจะได้ ผลตอบแทนที่ค่อนข้ างสม่าเสมอ เนื่องจากอัตราการเช่าพื ้นที่ทรัพย์สนิ
เต็ม 100% ตังแต่
้ จดั ตังกองทรั
้
สต์จนถึงปั จจุบนั เนื่องจากทรัพย์สินของกองทรัสต์เป็ นห้ องเย็นและคลังสินค้ าที่มีมาตรฐานสูง
ตังอยู
้ ใ่ นทาเลที่ดี ซึง่ เป็ นศูนย์กลางการขนส่งและกระจายสินค้ าที่สาคัญ จึงมีความต้ องการเช่าอย่างต่อเนื่องนัน่ เองครับ
3. กระจายความเสีย่ ง
เนื่องจากว่ากลุม่ ลูกค้ าที่มาเช่าห้ องเย็นและคลังสินค้ ามีความหลากหลายมาก โดยไม่ได้ พงึ่ พิงอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึง่
หรื อทรัพย์สินประเภทใดประเภทหนึ่งมากจนเกิน ไป เมื่อเทียบกับกลุม่ กองทรัสต์ทวั่ ไปที่ลงทุนในคลังสินค้ าหรื อโรงงานเพียง
เท่านัน้ โดยกอง AIMIRT เป็ นกองทรัสต์กองแรกในประเทศไทยที่เข้ าลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ประเภทห้ องเย็นควบคู่ไปกับ
อสังหาริ มทรัพย์ประเภทคลังสินค้ า จึงมีเกิดการกระจายความเสีย่ งมากกว่ากองทรัสต์อื่ นๆ
4. ค่าเช่าเฉลีย่ สูง ลูกค้ าอยูย่ าวและมีโอกาสขึ ้นค่าเช่า/ บริ การได้
เนื่องจากค่าเช่าห้ องเย็นโดยเฉลี่ยสูงกว่าค่าเช่าคลังสินค้ าทัว่ ไป ทาให้ ภาพรวมค่าเช่าเฉลี่ยของกองทรัสต์สงู กว่ากองทุนหรื อ
กองทรัสต์อื่นที่ลงทุนในคลังสินค้ าหรื อโรงงานให้ เช่าเพียงอย่างเดียวค่อ นข้ างมาก แถมห้ องเย็นและคลังสินค้ าที่เป็ นทรัพย์สนิ
ของกอง AIMIRT ส่วนใหญ่เป็ นการทาสัญญาเช่าระยะยาวกับผู้เช่า และมีแนวโน้ มการปรับขึ ้นค่าเช่าห้ องเย็นและคลังสินค้ าได้
อย่างต่อเนื่องตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในสัญญาอีกด้ วยครับ
5. ระบบการส่งสินค้ าจากช่องทาง Online เพิม่ มากขึ ้น
ข้ อนี ้ใครที่ถือกองทรัสต์นี ้ผมถือว่าได้ ประโยชน์เต็มๆ ครับ เนื่องจากได้ รับแรงสนับสนุนจากการฟื น้ ตัวของภาคการผลิต ความ
คืบหน้ าของโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่สนับสนุนการเติบโตของการลงทุน

ของภาครั ฐและเอกชน และแรงสนับสนุน จากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิ จ E-Commerce ที่การกระจายสินค้ าสู่มือ
ผู้บริ โภคโดยใช้ เวลาน้ อยที่สดุ นัน่ เองครับ
จากโอกาสที่จะได้ รับผลตอบแทนอย่างสม่าเสมอ การทาสัญญาระยะยาวกับผู้เช่าซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย และ
ทาเลที่อยู่บนพืน้ ที่ยุทธศาสตร์ อีกทัง้ ตอนนีอ้ ยู่ในช่วงที่ E-Commerce กาลังมาแรง จึงทาให้ กอง AIMIRT ถื อเป็ นอีกหนึ่ง
ทางเลือกที่นา่ สนใจมากๆ
เป็ นอย่างไรกันบ้ างครับ กองทรัสต์ที่ผมนามารี วิวในวันนี ้ ผมคงต้ องบอกว่ากองนี ้น่าจะเป็ นกองแรกที่ทาให้ ผมมีมมุ มองใหม่กบั
กองคลังสินค้ าและห้ องเย็นเลยล่ะครับ
สรุ ปทิ ้งท้ ายสักหน่อยว่า ถ้ านักลงทุนมีกองอสังหาริ มทรัพย์หรื อกอง REIT อยู่แล้ ว ไม่ว่าจะเป็ นประเภทไหนรู ปแบบไหนก็ตาม
แต่ถ้าหากยังไม่มีกองทรัสต์ที่เป็ นคลังสินค้ าและห้ องเย็นในพอร์ ตแล้ วละก็ กอง AIMIRT นี ้เป็ นกองทรัสต์ที่รวมทังสองอย่
้
างไว้
เลย ซื ้อ 1 ได้ ถึง 2
ไว้ ถ้ามีโอกาสมาเขียนอีกจะมาเล่ารายละเอียดอื่นๆ ให้ ฟังต่อ แต่ว่าตอนนี ้เวลาหมดแล้ วครับ แล้ วพบกันใหม่นะครับนักลงทุน
ทุกท่าน วันนี ้ลาไปก่อน ขอให้ โชคดีกบั การลงทุนใน REIT นะครับ สวัสดีครับ
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