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หัวข้อ: แกะพอร์ตกองทรัสต์ AIMIRT ทาไมถึงจ่ายปั นผลสูงได้ท่ามกลางวิกฤติ COVID-19

แกะพอร์ ตกองทรัสต์ AIMIRT
ทำไมถึงจ่ ำยปันผลสู งได้ ท่ำมกลำงวิกฤติ COVID-19
Caption
REIT หรื อ กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ ในช่วงปี ที่ผ่านมาเป็ นช่วงที่ค่อนข้างซบเซา และไม่ได้
รั บ ความนิ ย มจากนั ก ลงทุ น มากนั ก เนื่ อ งจากการแพร่ ร ะบาดของ Covid-19 ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ การใช้
ชีวิตประจาวันและการดาเนิ นธุรกิจของผูป้ ระกอบการ ทาให้หลายธุ รกิจอยู่ในสภาวะสุ ญญากาศ ซึ่ ง REIT ใน
บางอุตสาหกรรม อาทิ REIT ในกลุ่มโรงแรม อาคารสานักงาน หรื อห้างสรรพสิ นค้า ต่างก็ได้รับผลกระทบไป
ตาม ๆ กัน
ท่ามกลางเศรษฐกิจที่ดูเหมือนว่าจะยังไม่ฟ้ื นจากวิกฤติในครั้งนี้ แต่มี REIT ในกลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งไม่เพียงจะ
ไม่ลดการจ่ายเงินปันผลเหมือน REIT กองอื่น ๆ แต่ยงั สวนกระแส ให้ผลตอบแทนที่ ดี จ่ายเงินปันผลสู งขึ้นใน

ทุกไตรมาสมาอย่างต่อเนื่ อง นัน่ ก็คือ ทรัสต์ เพื่อกำรลงทุนในอสั งหำริมทรัพย์ และสิ ทธิกำรเช่ ำอสั งหำริมทรั พย์
เอไอเอ็ม อิน ดั ส เทรี ย ล โกรท หรื อ ‘AIMIRT’ ที่ มี อัต ราการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลที่ โ ดดเด่ น ที่ สุ ด ใน REIT กลุ่ ม
อุตสาหกรรม โดยในปี 2563 ที่ผ่านมา ‘AIMIRT’ ได้จ่ายเงินปันผลรวมทั้งปี ที่อตั รา 0.8472 บาทต่อหน่วย และ
เป็ นการจ่ายในอัตราที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่ องทุกไตรมาสตลอดทั้งปี อะไรที่ทาให้ ‘AIMIRT’ โดดเด่น วันนี้เราจะมา
หาคาตอบกัน....
#กองรี ทส์ #ปั นผล #AIMIRT #aimirt#aimgroup

REIT ในกลุ่มอุตสำหกรรมคือคำตอบ
ผลการดาเนินงานตลอดทั้งปี 2563 จนมาถึงไตรมาสที่ 1 ปี 2564 ของ REIT ในหลายอุตสาหกรรม ยังต้องเผชิญ
กับความ ท้าทายอย่างหนัก จากผลกระทบของการแพร่ ระบาดของ Covid -19 ที่ทาให้ผปู ้ ระกอบการหลายรายไม่
สามารถดาเนินธุรกิจได้ตามปกติ อีกทั้ง ยังเป็ นปัจจัยที่กดดันให้กาไรของ REIT ในกลุ่มโรงแรม ห้างสรรพสิ นค้า
รวมถึงกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานในกลุ่มคมนาคมขนส่ งได้รับผลกระทบ ทาให้อตั ราเงินปั นผลจ่ายลดลง
ส่ งผลต่อความเชื่อมัน่ ของนักลงทุน และทาให้ราคาหน่วยของ REIT และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานในกลุ่ม
ดังกล่าวได้ปรับตัวลดลง
แต่ในทางกลับกัน REIT ในกลุ่มอุตสาหกรรม (Industrial REIT) กลับยังมีกาไรที่โดดเด่น เนื่องจากจุดเด่นของ
REIT ประเภทนี้ คือการเป็ นส่ วนหนึ่งของภาคการผลิตและการขนส่ ง (Logistics) ของประเทศ ซึ่งถึงแม้ว่าการ
เดินทางและออกจากบ้านจะลดลง แต่ก็ยงั มีความต้องการในการใช้สินค้าอุปโภคบริ โภค และสิ นค้าที่จาเป็ นต่อ
การดารงชีพในชีวิตประจาวันผ่านช่องทางต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นช่องทางการซื้อขายสิ นค้าออนไลน์ (E-Commerce)
และช่องทางดั้งเดิม (Traditional Format) ดังนั้น การผลิตสิ นค้าที่อาคารโรงงาน (Factory) และการจัดเก็บสิ นค้า
ที่อาคารคลังสิ นค้า (Warehouse) เพื่อส่ งมอบสิ นค้า ไปสู่ ผูบ้ ริ โภคปลายทาง ทาให้อาคารโรงงานและอาคาร
คลังสิ นค้า เป็ นส่ วนสาคัญในการขับเคลื่อนธุ รกิจในยุคนี้ อย่างมาก นอกจากนี้ สัญญาเช่าของอาคารโรงงานและ
อาคารคลังสิ นค้า จะเป็ นสัญญาเช่าทั้งระยะสั้นและระยะยาว จึงเป็ นเหตุผลหลักที่ทาให้ธุรกิจการปล่อยเช่าพื้นที่
สาหรับอาคารโรงงานและอาคารคลังสิ นค้า ยังคงดาเนิ นธุ รกิจไปได้ดีอย่างต่อเนื่ องและไม่หยุดชะงักเหมื อน
หลายธุรกิจ ซึ่ง ‘AIMIRT’ เป็ นหนึ่งในผูเ้ ล่นเพียงไม่กี่ราย ที่ได้รับผลกระทบน้อยมาก จากการแพร่ ระบาดของ
Covid -19 ซึ่งเห็นได้จากการรายงานผลการดาเนินงานในปี 2563 ที่มีการเติบโตของกาไรกว่า 110% จากปี ก่อน
หน้า และตอกย้ าความมัน่ คงด้วยการเติบโตต่อเนื่ องของกาไรจากการลงทุนสุ ทธิ ในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้า

อุตสำหกรรมที่มั่นคงของผู้เช่ ำ และ Location ของทรัพย์ที่ลงทุนคือ หัวใจของควำมสำเร็จ

ด้วยผลประกอบการที่โดดเด่น ทาให้ ‘AIMIRT’ อยูใ่ นความสนใจของนักลงทุนสถาบันอย่างมาก ไม่น่าแปลกใจ
เลย เพราะเมื่อแกะพอร์ ตทรัพย์สิน ก็จะพบว่า มูลค่าทรัพย์สิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 มีมูลค่ารวมกว่า 7,504
ล้านบาท ประกอบไปด้วยทรัพย์สินประเภท อาคารคลังห้องเย็น 4 ยูนิต อาคารคลังสิ นค้า 14 ยูนิต อาคารโรงงาน
10 ยูนิต และถังเก็บสารเคมีเหลว 61 ถัง ซึ่ งมีความหลากหลายของประเภททรัพย์สิน สู ง มีการกระจายตัวของ
ทาเลที่ ต้ งั ทรั พย์สินไปยังพื้นที่ ยุทธศาสตร์ ต่าง ๆ ในขณะที่ กลุ่มผูเ้ ช่าทรัพย์สินและอุตสาหกรรมปลายทางที่
เกี่ยวข้องก็มีการกระจายตัวอย่างเหมาะสม โดยผูเ้ ช่าหลัก ๆ อยู่ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสิ นค้าที่
ความจาเป็ นพื้นฐาน เช่น สารเคมีต้ งั ต้นที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตสิ นค้าอุปโภคบริ โภคที่หลากหลาย
อุตสาหกรรมอาหาร และการขนส่งสิ นค้า ซึ่งนาไปสู่ ความมัน่ คงและมีเสถียรภาพของรายได้ของ ‘AIMIRT’
จุดเด่นอีกด้านคือ ที่ต้ งั ของทรัพย์สินที่อยู่ในจุด Strategic Location ที่มีความต้องการใช้พ้ืนที่อย่างต่อเนื่ อง เช่น
อาคารคลังห้องเย็นของกลุ่ม JWD ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร มีความต้องการใช้พ้ืนที่สูงในการจัดเก็บสิ นค้า
เพื่อการส่ งออกและการบริ โภคภายในประเทศ อาคารคลังสิ นค้าของกลุ่ม TIP ตั้งอยู่ที่คลองส่ งน้ าสุ วรรณภูมิ ซึ่ง
เป็ นจุดศูนย์กลางการกระจายสิ นค้าทั้งทางอากาศ ทางเรื อ และทางถนน ที่ได้รับอานิ สงส์จากการขยายตัวของ
ธุรกิจ E-Commerce และ
โลจิสติกส์ ทาให้มีความต้องการเช่าพื้นที่เพิม่ มากขึ้น อีกทั้ง ที่ต้ งั ถังเก็บสารเคมี
เหลวของกลุ่ม SCC ที่มีท่าเรื อเป็ นของตัวเอง ติดแม่น้ าเจ้าพระยา และอยูบ่ นถนนสุ ขสวัสดิ์ สะดวกต่อการขนส่ ง
และการกระจายสิ นค้า ครอบคลุมพื้นที่ท้ งั ในกรุ งเทพฯ และภาคกลาง ทาให้ความต้องการใช้พ้ืนที่ในการจัดเก็บ
สารเคมีเหลว ซึ่งเป็ นสารตั้งต้นในกระบวนการผลิตสิ นค้าอุปโภคที่เป็ นปัจจัย 4 มีอยูอ่ ย่างต่อเนื่อง

ปันผลเพิม่ ขึน้ ทุกไตรมำส!!
จากความต้องการเช่ าพื้นที่ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่ อง ทาให้ ‘AIMIRT’ สามารถรักษาอัตราการเช่า ของทุก
โครงการเต็ม 100% ต่อเนื่องมาตั้งแต่จดั ตั้งกองทรัสต์ ส่ งผลให้ ‘AIMIRT’ มีความมัน่ คงจากรายได้ค่าเช่า และ
สร้างผลตอบแทนให้กบั ผูถ้ ือหน่วยอย่างสม่าเสมอ สะท้อนจากเงินปันผลที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกไตรมาส โดยสถิติ
การจ่ายเงินปันผลย้อนหลังตั้งแต่ ไตรมาส 1 ปี 2563 ถึง ไตรมาส 1 ปี 2564 มีรายละเอียดดังนี้
รอบผลประกอบกำร

เงินปันผล (บำท/หน่ วย)

1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563
1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2563
1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2563
1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2563

0.2047 บาท
0.2100 บาท
0.2150 บาท
0.2175 บาท

1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2564

0.2200 บาท

จะเห็ น ได้ว่า ถึ ง แม้ส ถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของ Covid-19 จะส่ ง ผลกระทบต่ อ หลายอุ ต สาหกรรม แต่
‘AIMIRT’ ยังสามารถจ่ายเงินปันผลได้อย่างต่อเนื่องในอัตราที่สูงขึ้นทุกไตรมาสมาตลอดทั้งปี 2563 และเพิม่ ขึ้น
ต่อเนื่องมาจนถึงไตรมาสล่าสุด โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลสาหรับรอบผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2564 อยู่ที่
0.2200 บาทต่อหน่วย ซึ่ งถือเป็ นการจ่ายเงินปั นผลรายไตรมาสสู งที่สุด นอกจากนี้ ‘AIMIRT’ ยังคงเดินหน้า
ขยายการลงทุนในทรัพย์สินคุณภาพดีและมีศกั ยภาพเพิ่มเติมในอนาคต ในมุมของนักลงทุน การมี REIT ที่มีผล
การดาเนินงานที่แข็งแกร่ ง ถือเป็ นการกระจายความเสี่ ยงต่อพอร์ตการลงทุน ที่จะช่วยสร้างกระแสเงินสดในรู ป
ของเงินปั นผลอย่างสม่าเสมอ และช่วยลดความเสี่ ยงจากความผันผวนของตลาดทุน หากมีติดพอร์ ตไว้ ก็ช่วย
สร้างความอุ่นใจให้นกั ลงทุนได้แน่นอน....

