
 

 

 

แกะพอร์ตกองทรัสต์ AIMIRT  

ท ำไมถึงจ่ำยปันผลสูงได้ท่ำมกลำงวกิฤต ิCOVID-19 
 

Caption 

REIT หรือ กองทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ในช่วงปีท่ีผ่านมาเป็นช่วงท่ีค่อนขา้งซบเซา และไม่ได้
รับความนิยมจากนักลงทุนมากนัก เน่ืองจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 ท่ีส่งผลกระทบต่อการใช้
ชีวิตประจ าวนัและการด าเนินธุรกิจของผูป้ระกอบการ ท าให้หลายธุรกิจอยู่ในสภาวะสุญญากาศ ซ่ึง REIT ใน
บางอุตสาหกรรม อาทิ REIT ในกลุ่มโรงแรม อาคารส านกังาน หรือห้างสรรพสินคา้ ต่างก็ไดรั้บผลกระทบไป
ตาม ๆ กนั  
 

ท่ามกลางเศรษฐกิจท่ีดูเหมือนว่าจะยงัไม่ฟ้ืนจากวิกฤติในคร้ังน้ี  แต่มี REIT ในกลุ่มอุตสาหกรรม ซ่ึงไม่เพียงจะ
ไม่ลดการจ่ายเงินปันผลเหมือน REIT กองอ่ืน ๆ แต่ยงัสวนกระแส ให้ผลตอบแทนท่ีดี จ่ายเงินปันผลสูงขึ้นใน
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ทุกไตรมาสมาอย่างต่อเน่ือง นัน่ก็คือ ทรัสต์เพ่ือกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์และสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ 
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท หรือ ‘AIMIRT’ ท่ีมีอัตราการจ่ายเงินปันผลท่ีโดดเด่นท่ีสุดใน REIT กลุ่ม
อุตสาหกรรม โดยในปี 2563 ท่ีผ่านมา ‘AIMIRT’ ไดจ่้ายเงินปันผลรวมทั้งปี ท่ีอตัรา 0.8472 บาทต่อหน่วย และ
เป็นการจ่ายในอตัราท่ีสูงขึ้นอยา่งต่อเน่ืองทุกไตรมาสตลอดทั้งปี อะไรท่ีท าให ้‘AIMIRT’ โดดเด่น วนัน้ีเราจะมา
หาค าตอบกนั....  
#กองรีทส์ #ปันผล #AIMIRT #aimirt#aimgroup 

REIT ในกลุ่มอุตสำหกรรมคือค ำตอบ 
 

ผลการด าเนินงานตลอดทั้งปี 2563 จนมาถึงไตรมาสท่ี 1 ปี 2564 ของ REIT ในหลายอุตสาหกรรม ยงัตอ้งเผชิญ
กบัความ ทา้ทายอยา่งหนกั จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของ Covid -19 ท่ีท าใหผู้ป้ระกอบการหลายรายไม่
สามารถด าเนินธุรกิจไดต้ามปกติ อีกทั้ง ยงัเป็นปัจจยัท่ีกดดนัใหก้ าไรของ REIT ในกลุ่มโรงแรม หา้งสรรพสินคา้ 
รวมถึงกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานในกลุ่มคมนาคมขนส่งไดรั้บผลกระทบ ท าให้อตัราเงินปันผลจ่ายลดลง 
ส่งผลต่อความเช่ือมัน่ของนกัลงทุน และท าให้ราคาหน่วยของ REIT และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานในกลุ่ม
ดงักล่าวไดป้รับตวัลดลง 
 
แต่ในทางกลบักนั REIT ในกลุ่มอุตสาหกรรม (Industrial REIT) กลบัยงัมีก าไรท่ีโดดเด่น เน่ืองจากจุดเด่นของ 
REIT ประเภทน้ี คือการเป็นส่วนหน่ึงของภาคการผลิตและการขนส่ง (Logistics) ของประเทศ ซ่ึงถึงแมว้่าการ
เดินทางและออกจากบา้นจะลดลง แต่ก็ยงัมีความตอ้งการในการใช้สินคา้อุปโภคบริโภค และสินคา้ท่ีจ าเป็นต่อ
การด ารงชีพในชีวิตประจ าวนัผา่นช่องทางต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นช่องทางการซ้ือขายสินคา้ออนไลน์ (E-Commerce) 
และช่องทางดั้งเดิม (Traditional Format) ดงันั้น การผลิตสินคา้ท่ีอาคารโรงงาน (Factory) และการจดัเก็บสินคา้
ท่ีอาคารคลงัสินคา้ (Warehouse) เพื่อส่งมอบสินคา้ไปสู่ผูบ้ริโภคปลายทาง ท าให้อาคารโรงงานและอาคาร
คลงัสินคา้ เป็นส่วนส าคญัในการขบัเคล่ือนธุรกิจในยคุน้ีอย่างมาก นอกจากน้ี สัญญาเช่าของอาคารโรงงานและ
อาคารคลงัสินคา้ จะเป็นสัญญาเช่าทั้งระยะสั้นและระยะยาว จึงเป็นเหตุผลหลกัท่ีท าให้ธุรกิจการปล่อยเช่าพื้นท่ี 
ส าหรับอาคารโรงงานและอาคารคลงัสินคา้ ยงัคงด าเนินธุรกิจไปไดดี้อย่างต่อเน่ืองและไม่หยุดชะงกัเหมือน
หลายธุรกิจ ซ่ึง ‘AIMIRT’ เป็นหน่ึงในผูเ้ล่นเพียงไม่ก่ีราย ท่ีไดรั้บผลกระทบน้อยมาก จากการแพร่ระบาดของ 
Covid -19 ซ่ึงเห็นไดจ้ากการรายงานผลการด าเนินงานในปี 2563 ท่ีมีการเติบโตของก าไรกว่า 110% จากปีก่อน
หน้า และตอกย  ้าความมัน่คงดว้ยการเติบโตต่อเน่ืองของก าไรจากการลงทุนสุทธิในไตรมาสท่ี 1 ปี 2564 เม่ือ
เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้  
 

อุตสำหกรรมท่ีม่ันคงของผู้เช่ำ และ Location ของทรัพย์ท่ีลงทุนคือ หัวใจของควำมส ำเร็จ 



 

 

ดว้ยผลประกอบการท่ีโดดเด่น ท าให ้‘AIMIRT’ อยูใ่นความสนใจของนกัลงทุนสถาบนัอยา่งมาก ไม่น่าแปลกใจ
เลย เพราะเม่ือแกะพอร์ตทรัพยสิ์น ก็จะพบว่า มูลค่าทรัพยสิ์น ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 มีมูลค่ารวมกว่า 7,504 
ลา้นบาท ประกอบไปดว้ยทรัพยสิ์นประเภท อาคารคลงัหอ้งเยน็ 4 ยนิูต อาคารคลงัสินคา้ 14 ยนิูต อาคารโรงงาน 
10 ยูนิต และถงัเก็บสารเคมีเหลว 61 ถงั ซ่ึงมีความหลากหลายของประเภททรัพยสิ์นสูง มีการกระจายตวัของ
ท าเลท่ีตั้งทรัพยสิ์นไปยงัพื้นท่ียุทธศาสตร์ต่าง ๆ ในขณะท่ีกลุ่มผูเ้ช่าทรัพยสิ์นและอุตสาหกรรมปลายทางท่ี
เก่ียวขอ้งก็มีการกระจายตวัอย่างเหมาะสม โดยผูเ้ช่าหลกั ๆ อยู่ในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตสินคา้ท่ี
ความจ าเป็นพื้นฐาน เช่น สารเคมีตั้งตน้ท่ีใช้ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตสินคา้อุปโภคบริโภคท่ีหลากหลาย 
อุตสาหกรรมอาหาร และการขนส่งสินคา้ ซ่ึงน าไปสู่ความมัน่คงและมีเสถียรภาพของรายไดข้อง ‘AIMIRT’  
 

จุดเด่นอีกดา้นคือ ท่ีตั้งของทรัพยสิ์นท่ีอยู่ในจุด Strategic Location ท่ีมีความตอ้งการใชพ้ื้นท่ีอย่างต่อเน่ือง  เช่น 
อาคารคลงัห้องเยน็ของกลุ่ม JWD ตั้งอยู่ในจงัหวดัสมุทรสาคร มีความตอ้งการใช้พื้นท่ีสูงในการจดัเก็บสินคา้
เพื่อการส่งออกและการบริโภคภายในประเทศ อาคารคลงัสินคา้ของกลุ่ม TIP ตั้งอยู่ท่ีคลองส่งน ้ าสุวรรณภูมิ ซ่ึง
เป็นจุดศูนยก์ลางการกระจายสินคา้ทั้งทางอากาศ ทางเรือ และทางถนน ท่ีไดรั้บอานิสงส์จากการขยายตวัของ
ธุรกิจ E-Commerce และ              โลจิสติกส์ ท าใหมี้ความตอ้งการเช่าพื้นท่ีเพิ่มมากขึ้น อีกทั้ง ท่ีตั้งถงัเก็บสารเคมี
เหลวของกลุ่ม SCC ท่ีมีท่าเรือเป็นของตวัเอง ติดแมน่ ้าเจา้พระยา และอยูบ่นถนนสุขสวสัด์ิ สะดวกต่อการขนส่ง
และการกระจายสินคา้ ครอบคลุมพื้นท่ีทั้งในกรุงเทพฯ และภาคกลาง ท าให้ความตอ้งการใชพ้ื้นท่ีในการจดัเก็บ
สารเคมีเหลว ซ่ึงเป็นสารตั้งตน้ในกระบวนการผลิตสินคา้อุปโภคท่ีเป็นปัจจยั 4 มีอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง 
 

ปันผลเพิม่ขึน้ทุกไตรมำส!! 
 

จากความตอ้งการเช่าพื้นท่ีท่ีมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง ท าให้ ‘AIMIRT’ สามารถรักษาอตัราการเช่าของทุก
โครงการเต็ม 100% ต่อเน่ืองมาตั้งแต่จดัตั้งกองทรัสต ์ส่งผลให้ ‘AIMIRT’ มีความมัน่คงจากรายไดค้่าเช่า และ
สร้างผลตอบแทนให้กบัผูถื้อหน่วยอย่างสม ่าเสมอ สะทอ้นจากเงินปันผลท่ีปรับตวัเพิ่มขึ้นทุกไตรมาส โดยสถิติ
การจ่ายเงินปันผลยอ้นหลงัตั้งแต่ ไตรมาส 1 ปี 2563 ถึง ไตรมาส 1 ปี 2564 มีรายละเอียดดงัน้ี  
 

รอบผลประกอบกำร  เงินปันผล (บำท/หน่วย) 
 

1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563   0.2047 บาท 
1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2563   0.2100 บาท 
1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2563   0.2150 บาท  
1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2563  0.2175 บาท 



 

1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2564   0.2200 บาท 
 
จะเห็นได้ว่า ถึงแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 จะส่งผลกระทบต่อหลายอุตสาหกรรม แต่ 
‘AIMIRT’ ยงัสามารถจ่ายเงินปันผลไดอ้ย่างต่อเน่ืองในอตัราท่ีสูงขึ้นทุกไตรมาสมาตลอดทั้งปี 2563 และเพิ่มขึ้น
ต่อเน่ืองมาจนถึงไตรมาสล่าสุด โดยอตัราการจ่ายเงินปันผลส าหรับรอบผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2564 อยู่ท่ี 
0.2200 บาทต่อหน่วย ซ่ึงถือเป็นการจ่ายเงินปันผลรายไตรมาสสูงท่ีสุด  นอกจากน้ี ‘AIMIRT’ ยงัคงเดินหน้า
ขยายการลงทุนในทรัพยสิ์นคุณภาพดีและมีศกัยภาพเพิ่มเติมในอนาคต ในมุมของนกัลงทุน การมี REIT ท่ีมีผล
การด าเนินงานท่ีแข็งแกร่ง ถือเป็นการกระจายความเส่ียงต่อพอร์ตการลงทุน ท่ีจะช่วยสร้างกระแสเงินสดในรูป
ของเงินปันผลอย่างสม ่าเสมอ และช่วยลดความเส่ียงจากความผนัผวนของตลาดทุน หากมีติดพอร์ตไว ้ก็ช่วย
สร้างความอุ่นใจใหน้กัลงทุนไดแ้น่นอน.... 

 


