
 

ในช่วงที่ตลาดหุ้นก าลงัผนัผวนและดอกเบีย้เงินฝากอยูใ่นระดบัต ่า การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ผา่นทรัสต์เพื่อการลงทนุใน
อสงัหาริมทรัพย์หรือ Real Estate Investment Trust (REIT) เป็นทางเลอืกหนึง่ที่นา่สนใจส าหรับคนที่ต้องการออมเงินและ
นกัลงทนุ ซึง่ท าให้คนที่ไมม่ีเงินก้อนใหญ่สามารถลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ท าเลดีๆ ผา่นการซือ้หนว่ยทรัสต์ซึง่จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ (SET) 
 
การท่ี REIT จะให้ผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ลงทนุได้หรือไมน่ัน้ นอกจากการพิจารณาศกัยภาพของทรัพย์สนิท่ี REIT เข้าลงทนุ
แล้ว ‘ผู้จัดการกองทรัสต์’ (REIT Manager หรือ RM) ซึ่งท าหน้าที่บริหารจดัการกองทรัสต์และดแูลผลประโยชน์ให้แก่              
ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ก็มีสว่นส าคญัอยา่งยิ่ง  
 
โดยปัจจบุนัสามารถแบง่ RM ออกเป็น 3 รูปแบบคือ 1. RM ที่เป็นบริษัทลกูของบริษัทเจ้าของทรัพย์สิน 2. RM ที่เป็นบริษัท
หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ (บลจ.) และ 3. RM ที่เป็นบริษัทท่ีประกอบธุรกิจหลกัเป็นผู้บริหารจดัการกองทรัสต์ที่มีความเป็น
อิสระ ไมม่ีความเก่ียวข้องกบัเจ้าของทรัพย์สนิหรือตวัทรัพย์สนิ เรียกวา่เป็นทางเลอืกใหมส่ าหรับเจ้าของทรัพย์สนิท่ีต้องการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุน นอกเหนือจากการกู้ ยืมเงินจากสถาบันการเงิน บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากัด                       
เป็นผู้จัดการกองทรัสต์อิสระรายแรกที่เกิดขึน้ในประเทศไทย โดยบริษัทฯ เป็นผู้ก่อตัง้และเป็น RM ของทรัสต์เพื่อการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท (AIMIRT) 
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AIM REIT Management 

ส าหรับ ‘เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์’ เป็นผู้จัดการกองทรัสต์อิสระรายแรกในประเทศไทย ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
ส านกังาน ก.ล.ต. ให้เป็นผู้จดัการกองทรัสต์ที่สามารถบริหารจัดการ REIT ที่เข้าลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ได้หลากหลาย
ประเภท ภายใต้การน าของคุณอมร จุฬาลกัษณานุกูล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และคุณจรัสฤทธ์ิ อรรถเวทยวรวุฒิ 
กรรมการผู้จัดการ รวมทัง้คณะผู้บริหารที่อยู่ในแวดวงการเงิน การธนาคาร และการลงทุน ที่มีประสบการณ์ตรงในการ
ก่อตัง้และบริหารจดัการ REIT มาหลายปี    

 
“ที่ผ่านมาผู้จัดการกองทรัสต์เกือบ 100% เป็นบริษัทลูกของ
เจ้าของทรัพย์สิน ที่ท าหน้าที่บริหาร REIT ที่ลงทุนในทรัพย์สินที่
เป็นของบริษัทแม่และบริษัทในเครือเป็นหลัก  ซ่ึงเรามองว่าไม่
น่าจะจ ากดัอยู่แค่นัน้ ผูจ้ดัการกองทรสัต์อิสระอย่าง ‘เอไอเอ็ม รีท 
แมนเนจเม้นท์’ สามารถเป็นทางเลือกใหม่ที่เปิดโอกาสให้กับ
ผูป้ระกอบการรายอื่นที่มีอสงัหาริมทรัพย์ให้เช่าที่มีคณุภาพอีกเป็น
จ านวนมาก ในการระดมทุนโดยการจัดตั้ง REIT หรือผ่านการ
ลงทุนของ REIT เพื่อต่อยอดในการขยายธุรกิจ ซ่ึงผู้ประกอบการ
เหล่านี้อาจยงัไม่มีประสบการณ์ในการจัดตัง้และบริหารจัดการ 
REIT หรือผู้ประกอบการบางรายอาจมีความต้องการที่จะโฟกสั
ธุรกิจ (Core Business) ของตนเป็นหลกั และใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์
อิสระที่มีความเชี่ยวชาญท าหน้าที่บริหารจัดการ REIT ให้”                     
คณุอมรกลา่ว 

 

 
ความแตกต่างของ AIM REIT Management 
ผู้จัดการกองทรัสต์อิสระ 

คณุจรัสฤทธ์ิให้มมุมองว่า แนวโน้มในอนาคตนา่จะมีผู้จดัการกองทรัสต์
อิสระเพิ่มขึน้ อย่างไรก็ตาม มัน่ใจว่าด้วยประสบการณ์ของทีมงานและ
โครงสร้างองค์กรซึ่งมีความยืดหยุ่น ประกอบกบัจุดประสงค์ที่ชดัเจนใน
การมุ่ง เ น้นการก่อตัง้และบริหารจัดการกองทรัสต์  ซึ่ งต่างจาก                   
บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุนที่มีธุรกิจหลากหลายกว่า และมีความ
เป็นอิสระจากเจ้าของทรัพย์สิน จึงมัน่ใจว่าบริษัทฯ มีศกัยภาพในการ
แขง่ขนัท่ีดี  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

จรัสฤทธ์ิ อรรถเวทยวรวุฒ ิ
  กรรมการผู้จัดการ 

บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากัด 

 

 

 

 

 

 

 
 
อมร จุฬาลักษณานุกูล  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากัด 



 
 
“สโคปในธุรกิจของ บลจ. ค่อนข้างกว้าง เนื่องจากมีธุรกิจอื่นๆ นอกจากการบริหารจดัการกองทรัสต์ แต่  ‘เอไอเอ็ม รีท 
แมนเนจเม้นท์’ ท าธุรกิจด้านการบริหารจดัการกองทรัสต์เป็นหลกั ดงันัน้ เราจึงมีวตัถปุระสงค์และจุดมุ่งหมายที่ชดัเจน
และเป็น Specialist ทีเ่ชี่ยวชาญดา้นนีโ้ดยตรง  คณะผูบ้ริหารและทีมงานลว้นมีความรู้และประสบการณ์ในการจดัตัง้และ
บริหารจดัการ REIT มานาน ประกอบกบัโครงสร้างองค์กรที่ยืดหยุ่นจะช่วยสนบัสนนุการท างานร่วมกนัเพือ่ตอบโจทย์และ
ความต้องการกบัเจ้าของทรัพย์สินอย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพภายใต้การค านึงถึงผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยทรัสต์   
ส าหรับขัน้ตอนการบริหารจดัการกองทรัสต์ของเราจะเร่ิมตัง้แต่การวิเคราะห์ตวัทรพัย์สิน ท าเลที่ตัง้ โครงสร้างทางการเงิน
และการบญัชี โครงสร้างภาษี จัดท าเอกสาร ตลอดจนประสานงานกบัส านกังาน ก.ล.ต. และนกัลงทุน มีทีมงานที่ให้
ค าแนะน าและดูแลไดค้รบทกุขัน้ตอน ตัง้แต่ตน้จนจบแบบ Total Solutions” คณุจรัสฤทธ์ิกลา่ว 

 

 
แนวโน้มการเตบิโตของ REIT ในไทย 

ปีที่ผ่านมาเป็น ‘ปีทอง’ ของ REIT เนื่องจากมีการจดัตัง้กองใหม่และแปลงสภาพมาจากกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์มาก
ที่สดุ นบัตัง้แตม่ี REIT เกิดขึน้ในประเทศไทย โดยมีปัจจยัหลกัมาจากรัฐบาลที่ให้การสนบัสนนุเร่ืองสทิธิประโยชน์ทางภาษี 
อยา่งไรก็ตาม คาดวา่ในปีนีก้ารเพิ่มทนุและจดัตัง้ REIT นา่จะกลบัมาอยูใ่นภาวะปกติ 
 
“REIT ทีจ่ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ส่วนใหญ่ถูกจดัตัง้และบริหารจดัการโดยกลุ่มผูป้ระกอบการรายใหญ่ทีมี่ชื่อคุ้นหู 
แต่ผมอยากให้นกัลงทนุมีมมุมองทีเ่ปิดกวา้งมากข้ึน โดยอยากให้พิจารณาจากคณุภาพทรัพย์สินที่ REIT เข้าไปลงทนุเป็น
หลกัมากกว่ามากกว่าพิจารณาจากชื่อหรือขนาดของบริษัทที่เป็นเจ้าของทรัพย์สิน ยกตวัอย่างคลงัสินค้าที่ AIMIRT เข้า
ลงทนุในครั้งแรกนี ้แม้ว่าบางส่วนจะเป็นคลงัสินค้าจากผูป้ระกอบการที่ไม่ได้เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
แต่ก็เป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่ที่มีส่วนแบ่งตลาดเป็นอนัดบัต้นๆ ในพื้นที่ยุทธศาสตร์นัน้ อีกทัง้ยงัเป็นคลงัสินค้าที่มี
คุณภาพ มีมาตรฐานการก่อสร้างที่สูง และมีผู้เช่าที่เป็นบริษัทชั้นน าทั้งในและต่างประเทศ” ผู้บริหาร เอไอเอ็ม รีท                        
แมนเนจเม้นท์ กลา่ว 
 
จากประสบการณ์และความรู้ความเช่ียวชาญของผู้บริหารและทีมงาน ตลอดจนการแจ้งเกิดทรัสต์ AIMIRT ที่เรียกได้ว่า
เป็นผลงานชิน้เอกของ ‘เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์’ แสดงถึงความแข็งแกร่งในฐานะของผู้บกุเบิก ซึ่งยงัมีโอกาสและ
ศกัยภาพในการเติบโต ควบคูไ่ปกบัตลาดทนุและธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ของประเทศ …  

 
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเตมิได้ที่เว็บไซต์ www.aimirt.com และ www.aimreit.com 

 

http://www.aimirt.com/
http://www.aimreit.com/

