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HIGHLIGHTS
คณะกรรมการโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรื ออีอีซี คาดว่าจะมีเม็ดเงินลงทุนเกิดขึ ้นจากสปริ งบอร์ ด
ทางเศรษฐกิจนี ้ถึง 1.5 ล้ านล้ านบาท ใน 5 ปี ส่งผลให้ ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมเติบโตอย่างมีนยั สาคัญ
•

•

•

ธุรกิจคลังสินค้ าและส่วนทีเ่ กี่ยวข้ องกับภาคอุตสาหกรรมยังมีศกั ยภาพเติบโตต่อเนื่อง ตามการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรมในพื ้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก
ธุรกิจคลังสินค้ าและส่วนทีเ่ กี่ยวข้ องกับภาคอุตสาหกรรมยังมีศกั ยภาพเติบโตต่อเนื่อง ตามการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรมในพื ้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก

ภาคอุตสาหกรรมไทยเป็ นเครื่ องจักรกลสาคัญที่นาพาประเทศไปข้ างหน้ า โดยมีการคาดการณ์วา่ จะมีเม็ด เงินลงทุนเพิม่ ขึ ้นจาก
โครงการพัฒนาระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรื อ EEC ถึงปี ละ 3 แสนล้ านบาท เกิดการจ้ างงาน เพิม่ กาลังการ
ผลิต นาไปสูก่ ารขยายตัวของเมืองใหม่และภาคอุตสาหกรรมบนพื ้นที่ที่มีศกั ยภาพ โดยโครงการ EEC ครอบคลุมพื ้นที่ 3
จังหวัด ได้ แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ซึง่ รัฐบาลตังเป้
้ าให้ EEC เป็ น ‘สปริ งบอร์ ด’ ที่จะพาประเทศไปสูย่ คุ ที่โชติช่วง
ชัชวาลอีกครัง้

ไม่เพียงแต่แนวโน้ มของภาคการผลิตที่เติบโตเท่านัน้ ทุกองค์ประกอบในห่วงโซ่อปุ ทานของอุตสาหกรรมไทยก็ถือว่ามีอนาคตที่
สดใสด้ วยเช่นเดียวกัน สิง่ ที่สะท้ อนภาพธุรกิจได้ ชดั เจนคือ ธุรกิจคลังสินค้ าให้ เช่า ซึง่ เป็ นบริ การหนึง่ ในการบริ หารงานด้ านโลจิ
สติกส์ ซึง่ มีบทบาทสาคัญในการสนับสนุนการดาเนินงานของธุรกิจต่างๆ ทังกระบวนการผลิ
้
ต การค้ า และการขนส่ง
จากข้ อมูลของธนาคารกรุงศรี อยุธยาพบว่า คลังสินค้ าให้ เช่าในไทยถึง 95% ของจานวนคลังสินค้ าให้ เช่าทัว่ ประเทศเป็ น
คลังสินค้ าแบบดังเดิ
้ ม เน้ นให้ เช่าพื ้นที่คลังสินค้ าและให้ บริ การระบบสาธารณูปโภค ปั จจุบนั เริ่มมีคลังสินค้ าสมัยใหม่ทชี่ ่วย
สร้ างมูลค่าเพิ่มต่อระบบโลจิสติกส์ครบวงจร ทาให้ ผ้ ปู ระกอบการมีรายได้ จากการให้ บริ การทีเ่ พิ่มขึ ้น
ปี 2559 พื ้นที่คลังสินค้ าให้ เช่าของไทยมีมากถึง 3.8 ล้ านตารางเมตร จากการขยายตัวของการลงทุนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และ
ผู้พฒ
ั นาพื ้นที่นิคมอุตสาหกรรม โดยเน้ นลงทุนในพื ้นที่โดยรอบอีอซี ี อย่างชลบุรี ฉะเชิงเทรา และพื ้นที่ใกล้ ทา่ อากาศยานสุวรรณ
ภูมิ เป็ นต้ น

แนวโน้ มของธุรกิจคลังสินค้ าทัว่ ไปยังถือว่าน่าสนใจ ความต้ องการเช่าพื ้นทีค่ ลังสินค้ ามีแนวโน้ มปรับดีขึ ้นตามการลงทุนของ
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศที่มีแนวโน้ มขยายตัว ซึง่ เป็ นไปตามการผลักดันการลงทุนใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
ของภาครัฐ รวมทังปั
้ จจัยจากการค้ าและบริ การในประเทศที่ขยายตัวดีตอ่ เนื่อง
หลายฝ่ ายคาดว่ารายได้ ของธุรกิจกลุม่ นี ้จะยังอยูใ่ นระดับที่นา่ ดึงดูดใจ สาหรับนักลงทุนที่ยงั ต้ องการผลตอบแทนที่ดีจากธุรกิจ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม คาถามที่สาคัญคือ จะลงทุนผ่านทางเลือกใดที่จะไว้ วางใจและให้ ผลตอบแทนที่ตรงใจ
มากที่สดุ
‘กองทรัสต์ AIMIRT’ ทางเลือกทีใ่ ช่ของการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ที่มีศกั ยภาพ

หากนักลงทุนเห็นศักยภาพและโอกาสในการเติบโตของธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ การลงทุนโดยตรงด้ วยการซื ้อที่ดินหรื อสิง่ ปลูก
สร้ างต้ องใช้ ทนุ จานวนมาก ‘ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (Real Estate Investment Trust: REIT)’ จึงเป็ นทางเลือกที่
น่าสนใจและได้ รับการยอมรับในวงกว้ าง
การลงทุนใน REIT เป็ นการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หลากหลายประเภท ผ่านการระดมทุนจากนักลงทุน ซึง่ จะช่วยเปิ ดโอกาส
ให้ นกั ลงทุนได้ มีสว่ นร่วมในการเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ และ/หรื อ สิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์โครงการนันๆ
้ ทังยั
้ งช่วยให้ เจ้ าของ
โครงการหรื อผู้พฒ
ั นาอสังหาริ มทรัพย์สามารถนาเงินที่ได้ จากการระดมทุน ผ่านตลาดทุนนาไปลงทุนหรื อพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์โครงการใหม่ๆ ได้ รวดเร็ วขึ ้น และเปิ ดโอกาสให้ บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์เข้ ามาทา
หน้ าที่บริ หารจัดการ REIT ให้ ได้ ตามมาตรฐานสากล

หนึง่ ใน REIT ที่เข้ าลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ที่มคี ณ
ุ ภาพและศักยภาพสูงคือ ‘ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิ
การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรี ยล โกรท’ ใช้ ชื่อภาษาอังกฤษว่า AIM Industrial Growth Freehold and
Leasehold Real Estate Investment Trust หรื อ AIMIRT ซึง่ ก่อตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และจดทะเบียนกับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2561 ภายใต้ การบริ หารของเอไอเอ็ม รี ท แมนเนจเม้ นท์ ผู้จดั การ
กองทรัสต์อิสระรายแรกในประเทศไทย
กองทรัสต์ AIMIRT มีนโยบายลงทุนในทรัพย์สนิ หลักประเภทอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ รวมถึงสิทธิการ
เช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์ ประเภทอาคารคลังสินค้ า ศูนย์กระจายสินค้ า อาคารคลังห้ องเย็น หรื ออาคารโรงงาน รวมถึง
อสังหาริ มทรัพย์อื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจภาคอุตสาหกรรม จึงเป็ นกองทรัสต์ที่พร้ อมเติบโตไปกับภาคอุตสาหกรรมของประเทศ
อย่างแท้ จริ ง

อมร จุฬาลักษณานุกลู ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บริ ษัท เอไอเอ็ม รี ท แมนเนจเม้ นท์ จากัด ให้ ข้อมูลว่า ขณะนี ้กองทรัสต์
AIMIRT เตรี ยมจะเข้ าลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 รวมจานวน 4 โครงการ ดังนี ้

• ห้ องเย็นโครงการเจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) บนถนนสุวินทวงศ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ของกลุม่ บริ ษัท เจ
ดับเบิ ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จากัด (มหาชน) จานวน 1 ยูนิต พื ้นทีร่ วมประมาณ 2,708 ตารางเมตร
• คลังสินค้ าโครงการ TIP 8 จังหวัดสมุทรปราการ ของบริ ษัท ทิพย์โฮลดิ ้ง จากัด จานวน 4 ยูนิต พื ้นที่รวมประมาณ
34,693 ตารางเมตร
• ถังเก็บสารเคมีเหลวและคลังสินค้ า โครงการ SCC บนถนนสุขสวัสดิ์ จังหวัดสมุทรปราการ ของบริษัท สยามเฆมี
จากัด (มหาชน) จานวน 61 ถัง ปริ มาตรความจุถงั รวมประมาณ 85,380 กิโลลิตร และคลังสินค้ าจานวน 3 ยูนติ พื ้นที่
รวมประมาณ 16,726 ตารางเมตร
• คลังสินค้ าโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี ของบริ ษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จากัด จานวน 1
ยูนิต พื ้นที่รวมประมาณ 14,600 ตารางเมตร
ทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์จะเข้ าลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 มีมลู ค่ารวมไม่เกิน 4.3 พันล้ านบาท ซึง่ ภายหลังการเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ
เพิ่มเติมครัง้ นี ้จะทาให้ ขนาดทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์มีมลู ค่ารวมแตะระดับ 6.4 พันล้ านบาท หรือเติบโตขึ ้นอีกกว่า 3 เท่าตัว
จากการลงทุนครัง้ แรก โดยทรัพย์สนิ ทัง้ 4 โครงการ ล้ วนเป็ นทรัพย์สนิ ที่มีคณ
ุ ภาพ มีศกั ยภาพการเติบโตที่ดี และอยูใ่ นทาเล
ยุทธศาสตร์ ด้านโลจิสติกส์ ใกล้ สนามบินสุวรรณภูมิ และนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงตังอยู
้ ใ่ กล้ ทาเลศูนย์กลางเศรษฐกิจ
อย่างกรุงเทพฯ และเมกะโปรเจกต์อย่างโครงการ EEC จึงเรี ยกว่า เป็ นพื ้นที่ศนู ย์กลางของภาคอุตสาหกรรมและการกระจาย
สินค้ าที่สาคัญมากที่สดุ แห่งหนึง่ ของประเทศ
และอีกหนึง่ ไฮไลต์ของการลงทุนเพิ่มเติมครัง้ นี ้คือ กองทรัสต์ AIMIRT จะมีทรัพย์สนิ หลากหลายประเภทมากขึ ้น จากเดิมที่มีแค่
ห้ องเย็นและคลังสินค้ า และจะมีถงั เก็บสารเคมีเหลวเพิ่มเข้ ามา ซึง่ แน่นอนว่า กลุม่ ผู้เช่าทรัพย์สนิ ก็มีความหลากหลายขึ ้นตาม
ไปด้ วย โดยเฉพาะผู้เช่าภาคธุรกิจชันน
้ าของไทยและต่างประเทศจากกลุม่ อุตสาหกรรมพลังงาน เช่น ไทยออยล์ ปิ โตรนาส เอส
โซ่ ฯลฯ นอกจากนี ้ทาเลที่ตงของทรั
ั้
พย์สนิ ยังเริ่ มกระจายตัว จากพื ้นที่ทางฝั่งตะวันออกขยายข้ ามไปยังปทุมธานีด้วย ซึง่ จะทา
ให้ ครอบคลุมพื ้นที่การกระจายสินค้ าและโลจิสติกส์มากขึ ้น
ซึง่ จากความโดดเด่นเรื่ องคุณภาพและทาเลที่ตงั ้ ทาให้ ทงั ้ 4 โครงการ มีผ้ เู ช่าพื ้นที่เต็ม 100% เช่นเดียวกับทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์
ลงทุนครัง้ แรก ได้ แก่
• โครงการแปซิฟิค ห้ องเย็น (บริษัท เจดับเบิ ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จากัด (มหาชน))
• โครงการเจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค (บริ ษัท เจดับเบิ ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จากัด (มหาชน))
• โครงการดาต้ าเซฟ (บริ ษัท เจดับเบิ ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จากัด (มหาชน))
• โครงการทิพย์ 7 (บริ ษัท ทิพย์โฮลดิ ้ง จากัด)

จะเห็นว่าทุกโครงการทีเ่ ข้ าลงทุนทังในครั
้
ง้ แรกและการลงทุนเพิม่ เติมครัง้ ที่ 1 กองทรัสต์ AIMIRT ยังคงคอนเซปต์การเฟ้นหา
ทรัพย์สนิ ที่มีคณ
ุ ภาพ ทาเลดี และมีอตั ราเช่าเต็ม 100% ทาให้ ผลการดาเนินงานที่ผา่ นมาของกองทรัสต์เติบโตโดดเด่นอย่าง
ต่อเนื่อง
ทังนี
้ ้ทุกการลงทุนมีความเสีย่ ง การบริ หารจัดการความเสีย่ งที่ดีทสี่ ดุ อย่างหนึง่ คือ การเลือกลงทุนผ่านเครื่ องมือทางการเงินและ
ผู้เชี่ยวชาญด้ านการลงทุนทีเ่ ชื่อถือได้ ในวันที่ผ้ ลู งทุนต่างพยายามเสาะหาแนวทางการลงทุนที่จะช่วย ‘เอาชนะเงินเฟ้อ’ และให้
ผลตอบแทนที่นา่ พอใจอย่างต่อเนื่อง การลงทุนใน REIT ที่บริ หารจัดการทรัพย์สนิ ศักยภาพสูงที่เป็ นที่ต้องการและมีอนาคต จึง
เป็ นอีกทางเลือกทีจ่ ะช่วยเสริ มพอร์ ตการลงทุนให้ แข็งแกร่งยิ่งขึ ้นได้
ลงทุนก่อน มัน่ คงกว่า

