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หัวข้อ: “AIMIRT” คุณภาพสินทรัพย์ดี-ปั นผลโดดเด่น...‘อัตราเช่าพืน้ ที่เต็ม 100%’ แม้ใน
วิกฤติ COVID-19 !!!

สถานการณ์ตลาด “กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์” และ “ทรัสต์เพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT)” ของประเทศในปั จจุบนั ถือ
ว่ายังคงเป็ นถกเถียงกันอยู่ในวงสนทนาว่ายังสามารถลงทุนได้หรือไม่
ด้วยการแพร่เชือ้ ของไวรัส COVID-19 ยังไม่สามารถคลี่คลายได้ในขณะนี ้ จึงทาให้สินทรัพย์ประเภทต่างๆ ถูกกดดันให้ผลการ
ดาเนินงานยังไม่สามารถฟื ้ นตัวได้เร็วๆ นี ้
แต่ก็ได้มีสินทรัพย์บางประเภทอย่าง “คลังสินค้า” ที่ได้รบั อานิสงส์จากปั จจัยดังกล่าว ทาให้ความต้องการใช้ถกู เร่งตัวขึน้ อย่าง
ต่อเนื่องซึ่งในมุมมองนักลงทุนก็ถือเป็ นอีกหนึ่งโอกาสที่จะสร้างผลตอบแทนจากจังหวะเช่นนีไ้ ด้เช่นกัน
ในวันนีท้ าง ‘Wealthy Thai’ จึงหนึ่งกองทรัสต์ท่นี า่ สนใจอย่าง “กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท” หรือ กองทรัสต์ ‘AIMIRT’ ที่ได้มีการเพิ่มทุนครัง้ ที่ 2 มาแชร์ให้แก่ผอู้ า่ นและผูท้ ่ี
สนใจกันในครัง้ นี ้

“AIMIRT” เตรียมเพิ่มทุนครั้งที่ 2...ลงทุนสินทรัพย์เพิ่มอีก 3 แห่งมูลค่ากว่า 2.28 พันลบ.
โดย “อมร จุฬาลักษณานุกลู ” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จากัด ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ในฐานะผู้
ก่อตัง้ ทรัสต์และผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ‘AIMIRT’ บอกว่า ปั จจุบนั กองทรัสต์ ‘AIMIRT’ เตรียมเพิ่มทุนครัง้ ที่ 2 โดยจะเข้าลงทุน
เพิ่มเติมในกรรมสิทธิ์อาคารคลังสินค้า จานวน 12 ยูนติ และสิทธิการเช่าอาคารคลังสินค้าระยะเวลา 30 ปี จานวน 4 ยูนิต รวม
มูลค่าไม่เกิน 2,280 ล้านบาท ซึ่งจะมาจากการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มทุน จานวนไม่เกิน 172,268,908 หน่วย เป็ น
มูลค่าไม่เกิน 1,980 ล้านบาท และเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินประมาณ 300-600 ล้านบาท

(อมร จุฬาลักษณานุกูล)

“สาหรับภายหลังการเพิม่ ทุนครัง้ ที่ 2 นี ้ จะทาให้มลู ค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ ‘AIMIRT’ เพิ่มขึน้ แตะระดับ
ประมาณ 10,000 ล้านบาท จากปั จจุบนั ที่มมี ลู ค่าทรัพย์สินรวมประมาณ 7,500 ล้านบาท และเป็ นหนึ่งในกองทรัสต์กลุ่ม
อุตสาหกรรมชัน้ นาในประเทศไทย”

“AIMIRT” อวดผลการดาเนินงานในปี ทีผ่ ่านยังโตได้ต่อเนื่อง...แม้ในยามทีเ่ ศรษฐกิจเจอพิษ COVID19

ขณะเดียวกัน “จรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ” กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จากัด กล่าวเสริมว่า
การลงทุนเพิม่ เติมในทรัพย์สินใหม่ 3 โครงการ มีพนื ้ ที่ให้เช่ารวมทัง้ สิน้ 117,338 ตารางเมตร ได้แก่
1) กรรมสิทธิ์ในอาคารคลังสินค้าจานวน 8 ยูนิต ของโครงการทิพย์ 5 และโครงการทิพย์ 8 (ส่วนลงทุนเพิม่ เติม)
จังหวัดสมุทรปราการ จากกลุ่มบริษัท ทิพย์ โฮลดิง้ จากัด (‘กลุ่มทิพย์’) มีพนื ้ ที่ให้เช่ารวม 35,774 ตารางเมตร ซึ่ง “กลุ่ม
ทิพย์” ได้เป็ นผูข้ ายทรัพย์สินแก่กองทรัสต์ ‘AIMIRT’ มาก่อนหน้านีเ้ ป็ นจานวน 9 ยูนิต
2) กรรมสิทธิ์ในอาคารคลังสินค้า จานวน 4 ยูนิต ของโครงการเอ็มเอส แวร์เฮ้าส์ จังหวัดสมุทรปราการ จากบริษัท ทู
ไทเกอร์ พร็อพ จากัด พืน้ ที่ให้เช่ารวม 43,481 ตารางเมตร
3) สิทธิการเช่าระยะเวลา 30 ปี ในอาคารคลังสินค้า จานวน 4 ยูนิต ของโครงการไทยแทฟฟิ ต้า จังหวัดระยอง จาก
บริษัท ไทยแทฟฟิ ตา้ จากัด พืน้ ที่ให้เช่ารวม 38,083 ตารางเมตร

(จรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒ)ิ
“โดยทุกโครงการมีอตั ราการเช่าพืน้ ที่เต็ม 100% และอยูใ่ นทาเลยุทธศาสตร์ของอุตสาหกรรมการผลิตและขนส่งของประเทศ ซึ่ง
ภายหลังเข้าลงทุนเพิม่ เติม จะมีพนื ้ ที่ให้เช่ารวมเพิ่มขึน้ เป็ นทัง้ หมด 268,364 ตารางเมตร และมีความจุของถังเก็บสารเคมีเหลว
ให้เช่ารวม 85,580 กิโลลิตร”

สาหรับภาพรวมเศรษฐกิจในช่วงกว่า 1 ปี ท่ผี ่านมา ได้รบั ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 แต่กลุ่มธุรกิจ
อุตสาหกรรมถือว่าได้รบั ผลกระทบค่อนข้างน้อยมากเมื่อเทียบกับกลุ่มธุรกิจอื่นๆ เช่น ธุรกิจสนามบิน, โรงแรม, ศูนย์แสดงสินค้า
, ศูนย์การค้า และอาคารสานักงาน ฯลฯ อีกทัง้ กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเป็ นกลุ่มที่มีความต้องการเช่าพืน้ ที่อย่างต่อเนื่อง
“ซึ่งได้รบั ปั จจัยบวกจากธุรกิจอีคอมเมิรซ์ (E-Commerce) ธุรกิจค้าปลีก อุตสาหกรรมการผลิต การส่งออก รวมทัง้ การบริโภค
ภายในประเทศ ที่ยงั สามารถขยายตัวและเติบโตได้ดใี นช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้กองทรัสต์ ‘AIMIRT’ มีผลการดาเนินงานที่ม่นั คง
และเติบโตอย่างต่อเนื่อง”

คาดยีลด์ “AIMIRT” งวด 1 ปี ข้างหน้าจะอยู่ท่ี 7.5%
นอกจากนี ้ “ธนาเดช โอภาสยานนท์” กรรมการผู้จัดการร่วม บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จากัด กล่าวเพิ่มเติม
ว่า บริษัทฯ ประมาณการการจ่ายประโยชน์ตอบแทน (Dividend Yield) แก่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์ภายหลังกองทรัสต์ ‘AIMIRT’ เข้า
ลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม อ้างอิงข้อมูลจากประมาณการการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์ต่อหน่วย สาหรับ
งวด 12 เดือน ในช่วงเวลาประมาณการตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถนุ ายน 2565 อยู่ท่ี 0.8927 บาทต่อหน่วย
หรือคิดเป็ นอัตราผลตอบแทนที่ประมาณ 7.50%

(ธนาเดช โอภาสยานนท์)

“ทัง้ นี ้ ภายหลังการเข้าลงทุนเพิ่มเติม กองทรัสต์ ‘AIMIRT’ จะมีโครงสร้างของประเภททรัพย์สินซึ่งมีความหลากหลายและกลุม่ ผู้
เช่าที่กระจายตัวอย่างเหมาะสมยิ่งขึน้ โดยจะมีสดั ส่วนรายได้มาจากอาคารคลังสินค้าให้เช่า 49% ถังเก็บสารเคมีเหลว 31%
อาคารคลังห้องเย็น 15% และอาคารโรงงาน 5% ซึ่งการลงทุนเพิ่มเติมนีจ้ ะเป็ นการเพิ่มความหลากหลายของกลุ่มผูเ้ ช่าและ
อุตสาหกรรมปลายทางได้มากยิ่งขึน้ นอกจากนี ้ ยังช่วยเพิ่มสัดส่วนการลงทุนของกองทรั สต์ ‘AIMIRT’ ในรูปแบบ ‘กรรมสิทธิ์
(Freehold)’ เป็ น 61% และในรูปแบบ ‘สิทธิการเช่าระยะยาว (Leasehold)’ ที่ 39% อีกด้วย”

“AIMIRT” เตรียมเปิ ดจองเพิ่มทุนครั้งที่ 2 ในวันที่ 9-13 ก.ค.นี.้ ..หลังเคาะราคาที่ 11.90บาท/หน่วย
พร้อมกันนี ้ “กฤชกร นนทะนาคร” ผู้อานวยการฝ่ ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่ าย สายงานตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุ งไทย
จากัด (มหาชน) ที่ปรึกษาทางการเงินและผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย กล่าวว่า หลังจากกองทรัสต์
‘AIMIRT’ ยื่นแบบคาขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนครัง้ ที่ 2 และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์
(Filing) ต่อสานักงาน ก.ล.ต. ปั จจุบนั ได้รบั การอนุมตั ิและมีผลใช้บงั คับแล้ว ขัน้ ตอนต่อไปจะเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนแก่
นักลงทุน

สาหรับการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนครัง้ ที่ 2 จานวนทัง้ สิน้ ไม่เกิน 172,268,908 หน่วย แบ่งเป็ น
(1) เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปทีเ่ ป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม (Preferential Public Offering: PPO) ที่มีรายชื่อปรากฏใน
สมุดทะเบียนทะเบียนผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ (Record Date) ในวันที่ 21 มิถนุ ายน 2564 ในสัดส่วนประมาณ 80% ของจานวน

หน่วยทรัสต์ท่เี สนอขายในครัง้ นี ้ หรือประมาณ 137,815,126 หน่วย
กาหนดอัตราส่วนใช้สิทธิ์จองซือ้ ที่ 1 หน่วยทรัสต์เดิม ต่อ 0.3233 หน่วยทรัสต์ใหม่ เสนอขายในวันที่ 5 - 9 กรกฎาคม
นี้ ในเวลาทาการ ที่ ‘ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)’ และ ‘ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)’ ทุกสาขาทั่วประเทศ
โดยการจองซือ้ ผ่านธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ผูจ้ องซือ้ ที่เป็ นบุคคลธรรมดาสามารถจองซือ้ ผ่านแอปพลิเคชัน
Krungthai NEXT หรือผ่านระบบจองซือ้ ออนไลน์ ที่ https://moneyconnect.krungthai.com ได้อกี หนึ่งช่องทาง โดยผูถ้ ือ
หน่วยทรัสต์เดิมสามารถจองซือ้ ตามสิทธิ เกินกว่า น้อยกว่า หรือสละสิทธิไม่จองซือ้ ก็ได้”
(2) เสนอขายประชาชนทั่วไป (Public Offering: PO) ซึง่ รวมถึงนักลงทุนสถาบัน บุคคลธรรมดา และนิติบคุ คลตามดุลย
พินิจของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย โดยสามารถจองซือ้ ได้ใ นวันที่ 5 - 9 และ 12 - 13 กรกฎาคม
นี้ ในเวลาทาการ ที่ ‘ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)’ และ ‘ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)’ ทุกสาขาทั่วประเทศ
(สาหรับช่องทางการจองซือ้ ผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT และระบบจองซือ้ ออนไลน์ของธนาคารกรุงไทย จากัด
(มหาชน) สามารถจองซือ้ ได้ตงั้ แต่วนั ที่ 5 - 13 กรกฎาคมนี)้
“ทัง้ นี ้ หลังจากจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์เดิมตามสิทธิท่ไี ด้รบั จัดสรรแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม
ที่เหลือให้แก่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์เดิมที่จองซือ้ หน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิท่ไี ด้รบั จัดสรรตามที่เห็นสมควร พร้อมกับหรือภายหลังการ
จัดสรรให้แก่ประชาชนทั่วไปหรือไม่ก็ได้”
สาหรับผูจ้ องซือ้ ทุกรายจะต้องชาระเงินจองซือ้ หน่วยทรัสต์เพิม่ ทุนที่ราคาเสนอขายสูงสุดทีไ่ ม่เกิน 11.90 บาทต่อ
หน่วย และจะประกาศราคาเสนอขายสุดท้าย (Final Price) วันที่ 14 กรกฎาคมนี ้ ภายหลังจากการสารวจความต้องการจอง
ซือ้ จากนักลงทุนสถาบัน (Book building) โดยกรณีท่รี าคาเสนอขายหน่วยทรัสต์สดุ ท้ายต่ากว่าราคาเสนอขายสูงสุด ผูจ้ ดั การ
การจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายจะคืนเงินส่วนต่างแก่ผจู้ องซือ้ ทุกราย และคาดว่าบริษัทฯ จะนาหน่วยทรัสต์เพิ่มทุน
เข้าซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเดือนกรกฎาคม 2564

ชู “AIMIRT” คุณภาพสินทรัพย์ดี-ปั นผลโดดเด่น...อัตราเช่าพืน้ ทีเ่ ต็ม 100% แม้ในวิกฤติ COVID-19
สุดท้าย “วีณา เลิศนิมติ ร ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่” ผู้บริหารสายงาน Investment Banking ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด
(มหาชน) ที่ปรึกษาทางการเงินและผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ได้ให้มมุ มองการลงทุนในกองรีทส์
(REITs) ว่า ในช่วงที่ผ่านมายังคงเป็ นทางเลือกการลงทุนที่นา่ สนใจ แม้ว่ามีสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID19 โดยเฉพาะกองทรัสต์ในกลุม่ อุตสาหกรรมซึง่ ในช่วงที่ผ่านมาได้รบั ผลกระทบค่อนข้างน้อยจากสถานการณ์ COVID-19
โดยส่วนใหญ่มีผลการดาเนินงานและอัตราค่าเช่าอยูใ่ นระดับที่ดี เนื่องจากได้รบั ปั จจัยบวกจากการขยายตัวของอุตสาหกรรม
ในบางกลุ่มธุรกิจ เช่น ธุรกิจอีคอมเมิรซ์ (E-Commerce) ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ (Logistics) และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การส่งออก เป็ นต้น

(วีณา เลิศนิมิตร)
“จุดเด่นของกองทรัสต์ ‘AIMIRT’ คือมีการกระจายตัวของทรัพย์สินในกลุ่มอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ตัง้ อยู่บนพืน้ ที่ยทุ ธศาสตร์
ที่เป็ นศูนย์กลางการกระจายสินค้าและการคมนาคมขนส่งที่สาคัญที่สดุ แห่งหนึ่งของไทย มีสดั ส่วนการลงทุนของทรัพย์สินทัง้
ประเภทกรรมสิทธิ์ (Freehold) และสิทธิการเช่าระยะยาว (Leasehold) อีกทัง้ มีประวัติผลการดาเนินงานและการจ่าย
ผลตอบแทนในระดับที่ดีอย่างสม่าเสมอ”
“AIMIRT ถือเป็ นหนึ่งในกองทรัสต์กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการจ่ายเงินปั นผลโดดเด่นมาตลอด แม้ในปี ท่ผี ่านมาที่มี
สถานการณ์ COVID-19 แต่ยงั คงมี ‘อัตราการเช่าพืน้ ทีเ่ ต็ม 100%’ และสามารถจ่ายเงินปั นผลได้อย่างสม่าเสมอเพิม่ ขึน้ ทุก
ไตรมาส ตอกยา้ ถึงคุณภาพทรัพย์สินที่เข้าลงทุน จึงเป็ นกองทรัสต์ท่เี หมาะสมกับผูท้ ่ตี อ้ งการลงทุนในระยะกลางและระยะยาว
เพื่อรับผลตอบแทนจากเงินปั นผลอย่างต่อเนื่อง
“นักลงทุนทีก่ าลังมองหาโอกาสการลงทุนในสินทรัพย์ทม่ี ีความเสี่ยงไม่สูงมาก แต่สามารถสร้างรายได้ระหว่างถือ
หน่วยลงทุนและพอร์ตการลงทุนมีการเติบโตได้ตอ่ เนื่อง กองทรัสต์ ‘AIMIRT’ ก็ถือเป็ นอีกหนึ่งทางทีน่ ่าสนใจเพราะ
ด้วยผลงานในอดีตทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตอย่างมีนัยสาคัญ ยังมีสินทรัพย์คุณภาพทีจ่ ะช่วยสร้างผลตอบแทน
ในอนาคตเข้ามาเพิ่มเติมได้อกี ไม่มากก็น้อย”

