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บทความ STOCK2MORROW – AIMIRT ( บทความที่ 1 )

ช่วงนีค้ วรกลับมาลงทุนหรือยัง ?
มีคำกล่ำวสำหรับนักลงทุน หรือคนที่สนใจเกี่ยวกับกำรลงทุนว่ำ “รู้อะไร” ไม่สู้ “รู้ง”ี้ เพรำะหลำยต่อหลำยครัง้
นักลงทุนมักจะพลำดโอกำสดี ๆ ในกำรลงทุนเพียงเพรำะประเมินสถำนกำรณ์ได้ไม่ดีพอ อำจจะเพรำะข้อมูล
รอบตัวในขณะนัน้ ทำให้ตดั สินใจไปอีกทำง เช่น กำรเลือกลงทุนในหลำยๆ ครัง้ ในช่วงที่สภำวะตลำดหรือ สภำพ
เศรษฐกิจไม่สดใสก็ไม่กล้ำลงทุน แต่กลับกลำยเป็ นว่ำช่วงเวลำแบบนีแ้ หละ ที่เหมำะกับกำรลงทุนที่สดุ
เช่นเดียวกับสถำนกำรณ์ขณะนีท้ ่หี ลำย ๆ คนมองว่ำเศรษฐกิจยังไม่สดใสเพรำะสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ
COVID-19ยังไม่คลี่คลำยสมบูรณ์ดี ทำให้ไม่กล้ำลงทุน และเกิดคำถำมที่ว่ำควรจะลงทุนหรือยัง แล้วถ้ำลงทุน
จะลงทุนในสินทรัพย์อะไรดี ตลำดหุน้ ก็ดยู งั ผันผวน จะลงทุนในอสังหำริมทรัพย์โดยตรงก็ใช้เงินเยอะ คริปโต
(Crypto) ก็ยงั ไม่ใช่ทำง แล้วจะลงทุนอะไรดี…

เคยลองมอง REIT หรือยัง ?

อยำกให้ลองหันมำมองกำรลงทุนอีกรูปแบบหนึ่งที่น่ำสนใจ ในแง่ของผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ แต่ควำมผันผวน
ป่ วนท้องน้อยกว่ำกำรลงทุนอื่น ๆ นั่นคือ REIT หรือ Real Estate Investment Trust หรือทรัสต์เพื่อกำรลงทุน
ในอสังหำริมทรัพย์ จำกชื่อฟั งดูเหมือนยำก แต่จริงๆ แล้วเป็ นกำรลงทุนที่ง่ำยเหมือนซือ้ หุน้ แต่ผนั ผวนน้อยกว่ำ
ไม่ตอ้ งลุน้ เป็ นรำยวัน เหมำะกับผูช้ ่ืนชอบกำรลงทุนที่ไม่ผนั ผวนมำกนัก เพรำะเป็ นกำรลงทุนที่มีผเู้ ชี่ยวชำญมำ
ช่วยดูแลให้ ตัง้ แต่กำรสรรหำอสังหำริมทรัพย์ท่นี ่ำสนใจลงทุนและมีศกั ยภำพ ไปจนถึงกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพย์สินเพื่อจัดหำรำยได้ค่ำเช่ำ และจ่ำยผลตอบแทนในรูปแบบของเงินปันผลให้แก่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์ทุกรำย
โดยที่ผลู้ งทุนหรือผูถ้ ือหน่วยทรัสต์แบบเรำ ๆ ท่ำน ๆ ทัง้ หลำยไม่ตอ้ งเข้ำไปบริหำรให้ว่นุ วำย แค่เอำเงินไปลงทุน
แล้วรอรับเงินปันผลเท่ำนัน้ แต่สิ่งหนึ่งที่ตอ้ งทำก็คือ ทำกำรบ้ำนสักนิดว่ำจะเลือก REIT ตัวไหนดี ให้ม่นั ใจว่ำของ
ที่ได้มำนัน้ เป็ น “ของดี” จริง ๆ

แล้วยังมี REIT ทีน่ ่าสนใจลงทุนในช่วงนีบ้ ้างมั้ย ?
ต้องบอกว่ำ REIT ในหมวดอสังหำริมทรัพย์มีหลำยประเภท มีทงั้ REIT ที่ลงทุนในโรงแรม ห้ำงสรรพสินค้ำ
สนำมบิน อำคำรสำนักงำน ฯลฯ หลำกหลำยประเภทมำก ซึ่งแต่ละประเภทก็จะมีขอ้ ดีขอ้ เด่น รวมทัง้
ผลตอบแทนแตกต่ำงกันไป แต่ถำ้ ช่วงนีท้ ่คี นทำงำนยังต้อง Work From Home (WFH) กันอยู่ อำคำรสำนักงำน
อำจจะยังไม่น่ำสนใจ ส่วนโรงแรม คนก็ยงั ไม่ค่อยกล้ำไปเที่ยวต่ำงจังหวัด และนักท่องเที่ยวต่ำงชำติก็ยงั ไม่
กลับมำ ดังนัน้ REIT ที่น่ำสนใจและมีควำมเสี่ยงน้อยในช่วงนี ้ จึงน่ำจะเป็ น REIT ในกลุม่ อุตสำหกรรม
(Industrial REIT) เพรำะภำคอุตสำหกรรมทัง้ อำคำรโรงงำน (Factory) อำคำรคลังสินค้ำ (Warehouse) อำคำร
ห้องเย็น (Cold Storage) ให้เช่ำต่ำง ๆ ยังคงดำเนินกำรตำมปกติอยู่ แถมบำงประเภทผลกำรดำเนินกำรดีกว่ำ
ช่วงไม่มีกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ด้วยซำ้
เพรำะควำมต้องกำรในกำรใช้สินค้ำอุปโภคบริโภค
ภำยในประเทศ และสินค้ำที่จำเป็ นต่อกำรใช้ชีวิตประจำวันที่ยงั มีอยู่ตลอด สินค้ำเหล่ำนัน้ ยังจำเป็ นต้องมีกำร
ผลิตที่อำคำรโรงงำน ถูกจัดเก็บที่อำคำรคลังสินค้ำและอำคำรห้องเย็น เพื่อส่งมอบสินค้ำไปสูผ่ บู้ ริโภคปลำยทำง
อย่ำงพวกเรำ ดังนัน้ ต้องบอกว่ำ REIT ในกลุม่ อุตสำหกรรม แทบไม่ได้รบั ผลกระทบเชิงลบเลย

ขอแนะนากองทรัสต์ AIMIRT จุดเด่นของกองและผลการดาเนินงานทีผ่ ่านมา
ดังนั้น ช่วงนีจ้ ึงอยากแนะนานักลงทุนว่ามีกองทรัสต์ทนี่ ่าสนใจอยู่กองหนึ่งคือ กองทรัสต์ AIMIRT
แล้ว AIMIRT คืออะไร ?

AIMIRT หรือ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม
อินดัสเทรียล โกรท คือหนึ่งใน REIT กลุม่ อุตสำหกรรมชัน้ นำของไทย มีนโยบำยกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์
ให้เช่ำในกลุม่ อุตสำหกรรม โดยทรัพย์สินที่เลือกลงทุนล้วนแต่มีคณ
ุ ภำพสูง มีควำมหลำกหลำยและกระจำยตัว
สูง ได้แก่ อำคำรคลังสินค้ำ อำคำรโรงงำน อำคำรห้องเย็น และถังเก็บสำรเคมีเหลวที่จดั เก็บสำรตัง้ ต้นของภำค
กำรผลิตหลักของสินค้ำเกือบทุกประเภท ซึ่งจำกผลกำรดำเนินงำนหลำยปี ท่ผี ่ำนมำ ทรัพย์สินของกองทรัสต์
AIMIRT ทุกโครงกำรมีอตั รำกำรเช่ำพืน้ ที่เต็ม 100% มำโดยตลอดตัง้ แต่กองทรัสต์ AIMIRT จัดตัง้ ซึ่งถือว่ำโดด
เด่นมำกเมื่อเทียบกับ REIT กองอื่น เป็ นสิ่งหนึง่ ที่ยืนยันถึงกำรเลือกทรัพย์สินที่มีคณ
ุ ภำพและกำรบริหำร
ทรัพย์สินที่ดีมีประสิทธิภำพ นอกจำกนี ้ กองทรัสต์ AIMIRT ยังเป็ นหนึ่งในกอง REIT ไม่กี่กองที่สำมำรถขยำยตัว
ทัง้ ในแง่กำรลงทุนเพิ่มเติมรำยได้ และผลกำไรที่มีกำรเติบโตทุกปี
เราลองมาย้อนดูผลการดาเนินงานทีผ่ ่านมาของกองทรัสต์ AIMIRT
•
•
•
•

ปี 2561 มีรำยได้ 175.7 ล้ำนบำท กำไรจำกกำรลงทุนสุทธิ 125.5 ล้ำนบำท
ปี 2562 มีรำยได้ 338.0 ล้ำนบำท กำไรจำกกำรลงทุนสุทธิ 226.8 ล้ำนบำท
ปี 2563 มีรำยได้ 586.3 ล้ำนบำท กำไรจำกกำรลงทุนสุทธิ 397.3 ล้ำนบำท
ไตรมำสที่ 1 ปี 2564 มีรำยได้ 155.9 ล้ำนบำท กำไรจำกกำรลงทุนสุทธิ 104.8 ล้ำนบำท
หำกพิจำรณำถึงอัตรำกำรจ่ำยเงินปันผลในอดีต กองทรัสต์ AIMIRT จ่ำยเงินปันผลทำสถิติสงู ขึน้ เรื่อย ๆ ทุกไตร
มำสอย่ำงต่อเนื่อง จัดเป็ น REIT ที่มีกำรเติบโตของเงินปันผลสูงที่สดุ และโดดเด่นที่สดุ ของ REIT ในกลุม่
อุตสำหกรรมในประเทศไทย โดยปี 2561 จ่ำย 0.7674 บำทต่อหน่วย, ปี 2562 จ่ำย 0.7664 บำทต่อหน่วย
และปี 2563 จ่ำย 0.8472 บำทต่อหน่วย และไตรมำสที่ 1 ปี 2564 จ่ำย 0.2200 บำทต่อหน่วย

ทรัพย์สินทีจ่ ะลงทุนเพิ่มและภาพรวมของกองทรัสต์ AIMIRT หลังเพิม่ ทุน
ในปี 2564 นี ้ กองทรัสต์ AIMIRT ยังมีแผนเดินหน้ำลงทุนในสินทรัพย์อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งกองทรัสต์ AIMIRT ได้รบั
มติอนุมัติกำรเข้ำลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมจำกที่ประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ เพื่อเข้ำลงทุนในทรัพย์สินประเภท
อำคำรคลัง สิ น ค้ำ 3 แห่ ง ที่ มี ผู้เ ช่ ำ พื ้น ที่ เ ต็ ม 100% ด้ว ยมู ล ค่ ำ กำรลงทุ น รวมไม่ เ กิ น 2,350 ล้ำ นบำท
ประกอบด้วยทรัพย์สินดังต่อไปนี ้

1. กรรมสิทธิ์ (Freehold) ในอำคำรคลังสินค้ำ 8 ยูนิต จำกโครงกำร TIP 5 และ โครงกำร TIP 8 จำกกลุ่ม
TIP จังหวัดสมุทรปรำกำร
2. กรรมสิ ท ธิ์ (Freehold) ในอำคำรคลั ง สิ น ค้ำ 4 ยู นิ ต จำกโครงกำรเอ็ ม เอส แวร์เ ฮ้ำ ส์ จั ง หวั ด
สมุทรปรำกำร และ
3. สิทธิกำรเช่ำ (Leasehold) 30 ปี ในอำคำรคลังสินค้ำ 4 ยูนิต จำกโครงกำรไทยแทฟฟิ ตำ้ จังหวัดระยอง

ซึ่งภำยหลังกำรเข้ำซือ้ สินทรัพย์ครัง้ นี ้ กองทรัสต์ AIMIRT จะมีทรัพย์สินรวมใกล้แตะหมื่นล้ำนบำทเลยทีเดียว
กล่ำวคือ ไม่เกิน 9,983 ล้ำนบำท ซึ่งจะเป็ นกำรเพิ่มขึน้ ของทรัพย์สินที่มีคณ
ุ ภำพที่ผจู้ ดั กำรกองทรัสต์ได้สรรหำ
และคัดเลือกมำเป็ นอย่ำงดี โดยทรัพย์สินดังกล่ำว จะสำมำรถสร้ำงกระแสเงินสดให้เพิ่มขึน้ จำกรำยได้ค่ำเช่ำที่
เพิ่มขึน้ และจะสร้ำงโอกำสให้ผูล้ งทุนได้รบั เงินปันผลที่สงู ขึน้ ตำมไปด้วย
.

โอกาสดี ๆ แบบนีถ้ ้าพลาดไปก็จะกลับมาสู่คาพูดอมตะที่ว่า “รู้ง”ี้ เช่นเคย เพราะจากสภาวะปั จจุบัน
ทีก่ ารลงทุนใน REIT ทีล่ งทุนในทรัพย์สินประเภทอื่น ๆ เช่น อาคารสานักงาน โรงแรม ค้าปลีก ยังมี
ความผันผวนหรือยังไม่สดใส การลงทุนใน REIT กลุ่มอุตสาหกรรมแบบนี้แหละที่ม่ันคง และได้รับ
ผลกระทบทางลบน้อยกว่าอย่างชัดเจน
ถ้าการเก็บเงินไว้ในธนาคารดูผันผวนน้อย แต่ก็ได้ผลตอบแทนน้อยเช่นกัน

ลองพิจารณาการย้ายเงินฝากจากธนาคารมาลงทุนในกองทรัสต์ AIMIRT ดู เชือ่ ว่าน่าจะสบายใจกับ
ความผันผวนทีต่ ่าและพอใจกับผลตอบแทนทีจ่ ะได้รับอย่างสม่าเสมอ แม้ว่าอาจจะดูไม่หวือหวา แต่
การลงทุนใน AIMIRT คงทาให้ลดการมานั่งบ่นทีหลังว่า “รู้ง”ี้ ได้ดีทเี ดียว

