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หัวข้ อ: การกลับมาอีกครัง้ กับ กองทรัสต์ AIMIRT ที่คนสนใจกอง REITs ต้ องติดใจ

สวัสดีครับ นักลงทุนทุกท่าน ขอต้ อนรับเข้ าสูค่ ลินิกกองทุนแห่งนี ้ หากพูดถึงหนึง่ ในรูปแบบการลงทุนที่ได้ รับความนิยมมาทุกยุค
ทุกสมัยแล้ วละก็ คงหนีไม่พ้นเรื่ องของการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ หรื อการลงทุนผ่านกอง REIT โดยเฉพาะ REIT ที่ลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์ในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีรายได้ ที่ค่อนข้ างมัน่ คง และมีศกั ยภาพที่จะเติบโตไปพร้ อมกับภาคส่วนอื่นๆ ไม่ว่า
เรื่ องของภาคการผลิต อาหาร สินค้ าอุปโภคบริ โภค การก่อสร้ าง หรื อโลจิสติกส์
ล่าสุดที่ได้ รับความนิยมมากขึ ้นเรื่ อยๆ ก็คือ ระบบ Cold Chain Logistic ครับ ที่มีความสาคัญมากๆ โดยเฉพาะประเทศไทยที่
เป็ นเมืองของกินที่อร่อยที่สดุ ในโลก ก็ถือว่าไม่เกินจริ งเลยล่ะครับ
ดังนัน้ การที่จะรักษาของให้ สด สะอาด และใหม่อยูเ่ สมอนัน้ ระบบโกดังที่ออกแบบมา ก็ต้องเป็ นระบบห้ องเย็น รวมถึงรถยนต์
ที่ใช้ ขนส่งด้ วยครับ
นอกจากนี ้ ไม่ใช่เพียงแค่วา่ มีแต่ของกิน เท่านันนะครั
้
บ ยังรวมถึง ยารักษาโรคบางอย่างอุปกรณ์ทางการแพทย์ และผลิตภัณฑ์
อื่นๆ อีกมากมายที่ต้องควบคุมอุณหภูมิครับ จึงไม่แปลกที่จะมีผ้ ทู ี่ดาเนินธุรกิจห้ องเย็นเพิ่มมากขึ ้นครับ และเป็ นที่มาของ กอง
REIT ที่ผมกาลังจะพูดถึงในวันนี ้อีกครัง้ ครับ

ใช่ครับ ผมใช้ คาว่า “อีกครัง้ ” เนื่องจากว่ากองทุนนี ้ ผมได้ เคยพูดถึงไปแล้ วเมื่อไม่นานมานี ้เองครับ ซึ่งกอง REIT กองนี ้ได้ รับ
ความนิยมอย่างมาก จากนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทัว่ ไป ที่อยากเป็ นเจ้ าของอสังหาริ มทรัพย์ในภาคอุตสาหกรรม ซึง่ ตังอยู
้ ่
บนทาเลที่เรี ยกว่า เป็ นยุทธศาสตร์ สาคัญของประเทศเลยล่ะครับ
หากใครสนใจกอง AIMIRT นี ้
สามารถอ่านตอนก่อนหน้ านี ้ได้ จาก Link นี ้เลยครับ http://bit.ly/2H7uGLb
ก่อนจะไปอธิบายถึงรายละเอียดของกอง REIT นี ้ว่ามีอะไรที่นา่ สนใจเพิม่ เติมจากครัง้ ที่แล้ ว ผมขออนุญาตย้ อนความสัก
เล็กน้ อยนะครับ เพื่อให้ เข้ าใจภาพรวมของกอง REIT นี ้มากขึ ้นครับ
กองทรัสต์ กองนี ้มีชื่อเต็มว่า AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust ชื่อย่อคือ
AIMIRT
โดยกองทรัสต์นี ้มีนโยบายในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้ องกับภาคอุตสาหกรรม ทังอสั
้ งหาริ มทรัพย์ประเภทอาคาร
คลังสินค้ า ศูนย์กระจายสินค้ า อาคารคลังห้ องเย็น หรื ออาคารโรงงาน และทรัพย์สนิ อื่นใดที่อาจส่งเสริ มการลงทุนของ
กองทรัสต์
ซึง่ ในการลงทุนครัง้ แรกของกองทรัสต์ ลงทุนในทรัพย์สนิ ประเภทคลังสินค้ า (Warehouse) ให้ เช่าและยังมีห้องเย็น (Cold
Storage) ให้ เช่าอีกด้ วยครับ โดยลงทุนเป็ น Freehold 100% ครับ แถมมีอตั ราการเช่า 100% เต็มอีกด้ วยครับ
ซึง่ ในครัง้ นี ้ที่ผมได้ นากอง REIT นี ้กลับมาเล่าให้ ฟังอีกครัง้ เนื่องจากว่ากอง REIT นี ้กาลังจะมีการเพิ่มทรัพย์สนิ เข้ ามาในกอง
นัน่ เองครับ เย้ !!
แน่นอนว่าถ้ าใครที่ได้ ลงทุนไปก่อนหน้ านี ้ ผมขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ เนื่องจากการเพิม่ ทรัพย์สนิ ครัง้ นี ้ สิง่ ที่นกั ลงทุนจะ
ได้ รับไปก็คือ โอกาสที่จะได้ รับผลตอบแทนที่สงู ขึ ้น เนื่องจากกองทรัสต์มีรายได้ จากค่าเช่ามากขึ ้น มีผ้ เู ช่าที่หลากหลายมากขึ ้น
และมีการกระจายความเสีย่ งทีด่ ขี ึ ้นด้ วยครับ
เห็นแบบนี ้แล้ ว คงอยากทราบแล้ วสินะครับ ว่าทรัพย์สนิ ทีเ่ พิ่มเข้ ามาใหม่นนเป็
ั ้ นอย่างไรบ้ าง และจะส่งผลอย่างไรกับกอง REIT
กองนี ้ครับ
ก่อนอื่น ผมคงเริ่มต้ นที่ทรัพย์สนิ ปั จจุบนั ของกอง REIT ก่อนนะครับ ซึง่ ทรัพย์สนิ เดิมที่ทางกอง AIMIRT นี ้มีอยูก่ ็คือ 3 Cold
Storages และอีก 6 Warehouses ซึง่ ทาเลที่ตงของทรั
ั้
พย์สนิ จะกระจายอยูแ่ ถว สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา และ สมุทรปราการ
ครับ
ส่วนทรัพย์สนิ ใหม่ที่จะเพิ่มเติมเข้ ามาในกองคือ 8 Warehouses, 1 Cold Storage และอีก 61 Tanks !! ครับ
ใช่ครับ มี Tank ที่เก็บสารเคมีเหลวเพิ่มเข้ ามาในกอง REIT นี ้ด้ วยครับ โดยรายละเอียดทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนเพิ่ม ประกอบด้ วย

61 Tanks และ 3 Warehouses โครงการ SCC บนถนนสุขสวัสดิ์ จังหวัดสมุทรปราการ ของบริษัท สยามเฆมี จากัด (มหาชน)
4 Warehouses โครงการ TIP 8 บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ของบริ ษัท ทิพย์โฮลดิ ้ง จากัด
1 Warehouse โครงการ BIP จังหวัดปทุมธานี ของบริ ษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จากัด
1 Cold Storage โครงการ เจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิม่ เติม) บนถนนสุวินทวงศ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ของบริ ษัท เจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค จากัด
นอกจากนี ้ เมื่อทรัพย์สนิ ใหม่ที่เข้ ามา มีผ้ เู ช่าประจาอยูแ่ ล้ วก็ทาให้ อตั ราการเช่าของทรัพย์สนิ ที่เข้ ามาใหม่นนก็
ั ้ ยงั คงเป็ น 100%
เช่นเดิมครับ ส่วนพื ้นที่รวมก็จะเพิ่มมากขึ ้น โดยก่อนหน้ านี ้มีพื ้นทีค่ ลังสินค้ า และห้ องเย็นรวมประมาณ 58,559 ตารางเมตร
เมื่อรวมกับพื ้นที่ของทรัพย์สนิ ใหม่อีก 68,727 ตารางเมตร และปริมาตรความจุ 85,380 กิโลลิตร ก็จะกลายเป็ นพื ้นที่คลังสินค้ า
และห้ องเย็นรวม 127,286 ตารางเมตร และมีปริ มาตรความจุ 85,380 กิโลลิตรเลยทีเดียวครับ
และจากเดิมทีม่ ีแต่ Freehold 100% หรื อกรรมสิทธิ์เป็ นเจ้ าของนัน้ ภายหลังการลงทุนเพิ่มเติมรูปแบบการลงทุนจะเป็ น
Freehold 45% และ Leasehold 55% ครับ
แน่นอนว่าข้ อดีของการรวมทรัพย์สนิ ใหม่เข้ ามา ไม่ได้ มีแค่เรื่ องขนาดของพื ้นที่นะครับ แต่การได้ ผ้ เู ช่ารายใหม่ที่มีความ
หลากหลายมากขึ ้น ก็ทาให้ การลงทุนในกอง AIMIRT นี ้มีการกระจายความเสีย่ งที่มากขึ ้นไปด้ วยครับ
ซึง่ จากภาพจะเห็นได้ วา่ ทาเลที่ตงของทรั
ั้
พย์สนิ ที่เพิม่ เติมเข้ ามาใหม่ก็มีการกระจายตัวทีด่ ีขึ ้น ทุกโครงการล้ วนตังอยู
้ บ่ นทาเล
ศูนย์กลางการผลิตและการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ที่สาคัญของประเทศ มีความต้ องการเช่าพื ้นที่ในระดับสูง ก็ถือว่าเป็ น
การกระจายพื ้นที่ของทรัพย์สนิ ให้ ครอบคลุมมากขึ ้นไปอีกทางครับ กลุม่ ลูกค้ าที่เพิม่ เข้ ามาในการเพิ่มทรัพย์สนิ นี ้ มีผ้ เู ช่าเป็ น
บริ ษัทชันน
้ าทังในและต่
้
างประเทศเพิ่มเข้ ามา อาทิ กลุม่ บริ ษัท ไทยออยล์ ปิ โตรนาส เอสโซ่ และโตชิบา
ส่วนภาพรวมของกลุม่ อุตสาหกรรมที่เข้ ามาก็กระจายไปยังกลุม่ อาหาร สินค้ าอุปโภคบริ โภค การก่อสร้ าง และเคมีภณ
ั ฑ์ตา่ งๆ
รวมถึงการคมนาคมและโลจิสติกส์ ซึง่ ก็จะไม่คอ่ ยซ ้ากับกลุม่ ลูกค้ าเดิมสักเท่าไหร่ ก็เป็ นการลดความเสีย่ งจากการมีกลุม่
อุตสาหกรรมที่มาเช่าแบบกระจุกตัวในตอนแรกอีกด้ วยครับ และช่วยสร้ างโอกาสที่จะได้ รับผลตอบแทนที่ดีอีกด้ วย
ซึง่ ทรัพย์สนิ ทัง้ 4 โครงการทีก่ องทรัพย์เข้ าลงทุนเพิ่มเติมล้ วนเป็ นทรัพย์สนิ ที่มีผ้ เู ช่าเต็ม 100% อยูแ่ ล้ ว อย่างที่ได้ เกริ่ นไปก่อน
หน้ านี ้ครับ และยังมีสญ
ั ญาเช่าระยะยาวจากห้ องเย็นโครงการ เจดับเบิ ้ลยูดี แฟซิฟิค และโครงการแปซิฟิค ห้ องเย็น รวมทังมี
้
สัญญาเช่าระยะยาวเพิ่มเติมจากโครงการ SCC เพิ่มเข้ ามา ซึง่ เป็ นสัญญาเช่าระยะยาว 30 ปี ทาให้ เราได้ เก็บกินค่าเช่าได้ อย่าง
สบายใจครับ
โดยการรวมทรัพย์สนิ ใหม่เข้ ามาในครัง้ นี ้มีการเพิ่มการกู้ยืมเข้ ามาด้ วย เพื่อให้ ทางกอง AIMIRT นันใช้
้ เงิน หรื อต้ นทุนในการซื ้อ
สินทรัพย์ใหม่เข้ ามาในกอง REIT นี ้น้ อยลงไปนัน่ เองครับ ซึง่ ก็จะคล้ ายๆ กับการตังกอง
้ AIMIRT ในครัง้ แรก ที่มีมลู ค่าทรัพย์สนิ
2,140 ล้ านบาท โดยมีสดั ส่วนของเงินกู้ยืมต่อทรัพย์สนิ รวมไม่เกิน 30% ครับ และการลงทุนเพิ่มครัง้ นี ้มูลค่าการลงทุนไม่เกิน
4,200 ล้ านบาท ช่วยเพิ่มมูลค่าทรัพย์สนิ ภายหลังการลงทุนเพิ่มที่ไม่เกิน 6,340 ล้ านบาท โดยสัดส่วนหนี ้ต่อทรัพย์สนิ รวมจะอยู่
ราวๆ 30% ครับ
นัน่ ก็จะทาให้ คาดการณ์ประมาณการผลตอบแทนต่อหน่วย (DPU) เฉลีย่ ในปี แรก (1 ก.ค. 2562 ถึง 30 มิ.ย. 2563) อยูใ่ นระดับ
ทีน่ า่ สนใจ โดยจะเพิม่ ขึ ้นมาอยูท่ ปี่ ระมาณ 0.8640 - 0.8648 บาทต่อหน่วย กรณีที่กองทรัสต์เข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์
จะเข้ าลงทุนเพิม่ เติมครัง้ ที่ 1 ทัง้ 4 โครงการ ไม่เกิน 4,200 ล้ านบาท โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์จานวน

271,250,000 หน่วย ภายใต้ สมมติฐานว่า กองทรัสต์ประมาณอัตราการจ่ายประโยชน์ผลตอบแทนร้ อยละ 100 และออกหน่วย
เพิ่มเติม 271,250,000 หน่วย ที่ราคา 11.20 - 11.50 บาทต่อหน่วย
โดยสรุ ป จุดเด่ นภายหลังการลงทุนเพิ่มเติมในครัง้ นีส้ ่ งผลให้ กอง REIT นีม้ ีจุดเด่ นของทรัพย์ สินที่กองทุนไปลงทุน
มากมายเลยทีเดียวครับ ทัง้ ทาเลที่ตงั ้ ที่ครอบคลุมมากขึน้ มีการกระจายตัวของอุตสาหกรรมผู้เช่ าที่หลากหลายขึน้
ถือว่ าเป็ นการกระจายความเสี่ยงได้ อย่ างดี แต่ ทงั ้ นีก้ ็ยงั คงอัตราการเช่ าของทรัพย์ สินที่ดีไว้ อีกด้ วย แถมห้ องเย็นและ
คลังสินค้ าของโครงการ JWD และ SCC มีสัญญาเช่ าระยะยาวกับผู้เช่ า รวมถึงประมาณการผลตอบแทนต่ อหน่ วยที่
สูงขึน้ และสภาพคล่ องที่เพิ่มขึน้ จากขนาดกองทรัสต์ ท่ ใี หญ่ ขนึ ้ ครับ
นักลงทุนจะเห็นได้ วา่ การเพิม่ ทรัพย์สนิ เข้ ามาในกอง REIT นัน้ หากเป็ นทรัพย์สนิ ที่ดี ก็จะทาให้ REIT มีศกั ยภาพในการสร้ าง
รายได้ จากค่าเช่าอย่างสม่าเสมอ และยังช่วยเพิม่ โอกาสการเติบโตของกอง REIT เพิม่ ขึ ้นสูงมาก รวมถึงโอกาสที่จะทาให้ นกั
ลงทุนได้ รับผลตอบแทนสม่าเสมอก็เพิ่มสูงมากขึ ้นไปด้ วยครับ
ซึง่ เราก็ต้องลุ้นกันต่อว่า สาหรับกอง AIMIRT นี ้จะเพิม่ ทรัพย์สนิ อีกในอนาคตหรื อเปล่านะครับ แต่จากที่ทราบมาผมคิดว่ากอง
AIMIRT นี ้มีโอกาสที่จะมีภาค 3 เหมือนกับซีรีส์ดงั ๆ หรื อหนังดังๆ อีกครับ เนื่องจากว่าภาคอุตสาหกรรมยังคงโตอย่างต่อเนื่อง
ไม่หยุดลงแค่นี ้ อีกทังประเทศไทยยั
้
งเป็ นศูนย์กลางของการคมนาคม และโลจิสติกส์ที่สาคัญ ซึง่ เชื่อมต่อระหว่างเหนือ (จีน
เมียนมา และ สปป.ลาว) และใต้ (มาเลเซีย และ สิงคโปร์ ) รวมถึงตะวันออก - ตะวันตก หรื อที่เราเรี ยกว่า EEC อีกด้ วยครับ
ดังนัน้ ผมคิดว่าหากนักลงทุนท่านไหนที่สนใจลงทุนกับอสังหาฯ ภาคอุตสาหกรรม ทังระบบ
้
Logistic + Warehouse + Cold
Chain ทังหลายแล้
้
วละก็ กอง AIMIRT นี ้ถือว่าเป็ นอีกกองทุนนึงทีต่ ้ องเพิม่ ลงไปในรายชื่อกอง REIT ที่นา่ ซื ้อเลยล่ะครับ เพราะ
ทรัพย์สนิ ที่มีคณ
ุ ภาพสูง ทาเลที่ตงซึ
ั ้ ง่ เรี ยกได้ วา่ ตังอยู
้ บ่ นพื ้นทีย่ ทุ ธศาสตร์ ผู้เช่าที่กระจายตัวอยูใ่ นหลากหลายอุตสาหกรรม
และยังมีอตั ราการเช่าพื ้นที่เต็ม 100% ต่อเนื่อง แต่ทงนี
ั ้ ้ นักลงทุนเองก็ต้องเข้ าใจ และศึกษาหาข้ อมูลของกองนี ้เพิ่มเติม เพื่อให้
เราลงทุนแล้ วสบายใจมากขึ ้น มัน่ ใจมากขึ ้นนะครับ
เนื่องจากการลงทุนที่ดคี ือ “ต้ องเข้ าใจสินทรัพย์ที่ตนเองจะลงทุนด้ วย” เพราะว่าการลงทุนที่เสีย่ งที่สดุ คือ การไม่เข้ าใจว่าเรา
กาลังลงทุนกับอะไรอยูน่ นั่ เองครับ

สุดท้ ายก่อนจากกันไป ผมจะย ้าเสมอเรื่ องของการลงทุนใน REIT หรื อ กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ และโครงสร้ างพื ้นฐานว่า
ควรที่จะมีการกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์ตา่ งๆ อย่างเหมาะสมครับ เช่นมีกอง REIT ที่เป็ นห้ างสรรพสินค้ าบ้ าง ออฟฟิ ศ
เช่าบ้ าง เพื่อให้ ได้ ผลตอบแทนทีส่ ม่าเสมอมากที่สดุ ครับ

ผมคิดว่าวันนี ้นักลงทุนทุกท่านน่าจะได้ ข้อมูลที่ดีไปพอสมควร
ไว้ พบกันครัง้ หน้ านะครับ วันนี ้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

