
 

HIGHLIGHTS  

• คณะกรรมการโครงการเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก หรืออีอีซี คาดวา่จะมเีม็ดเงินลงทนุเกิดขึน้จากสปริงบอร์ด
ทางเศรษฐกิจนีถ้ึง 1.5 ล้านล้านบาท ใน 5 ปี สง่ผลให้ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการอตุสาหกรรมเติบโตอยา่งมีนยัส าคญั 

• ธุรกิจคลงัสนิค้าและสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัภาคอตุสาหกรรมยงัมีศกัยภาพเติบโตตอ่เนื่อง ตามการขยายตวัของ

ภาคอตุสาหกรรมในพืน้ท่ีภาคกลางและภาคตะวนัออก 

• ธุรกิจคลงัสนิค้าและสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัภาคอตุสาหกรรมยงัมีศกัยภาพเติบโตตอ่เนื่อง ตามการขยายตวัของ

ภาคอตุสาหกรรมในพืน้ท่ีภาคกลางและภาคตะวนัออก 

 

ภาคอตุสาหกรรมไทยเป็นเคร่ืองจกัรกลส าคญัที่น าพาประเทศไปข้างหน้า โดยมีการคาดการณ์วา่ จะมีเม็ดเงินลงทนุเพิม่ขึน้จาก
โครงการพฒันาระเบยีงเขตเศรษฐกิจพเิศษภาคตะวนัออก หรือ EEC ถึงปีละ 3 แสนล้านบาท เกิดการจ้างงาน เพิม่ก าลงัการ
ผลติ น าไปสูก่ารขยายตวัของเมืองใหมแ่ละภาคอตุสาหกรรมบนพืน้ท่ีที่มีศกัยภาพ โดยโครงการ EEC ครอบคลมุพืน้ท่ี 3 
จงัหวดั ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบรีุ และระยอง ซึง่รัฐบาลตัง้เปา้ให้ EEC เป็น ‘สปริงบอร์ด’ ที่จะพาประเทศไปสูย่คุที่โชตชิ่วง
ชชัวาลอีกครัง้  
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ไมเ่พียงแตแ่นวโน้มของภาคการผลติที่เติบโตเทา่นัน้ ทกุองค์ประกอบในหว่งโซอ่ปุทานของอตุสาหกรรมไทยก็ถือวา่มีอนาคตที่
สดใสด้วยเช่นเดยีวกนั สิง่ที่สะท้อนภาพธุรกิจได้ชดัเจนคือ ธุรกิจคลงัสนิค้าให้เช่า ซึง่เป็นบริการหนึง่ในการบริหารงานด้านโลจิ
สติกส์ ซึง่มีบทบาทส าคญัในการสนบัสนนุการด าเนินงานของธุรกิจตา่งๆ ทัง้กระบวนการผลติ การค้า และการขนสง่  

จากข้อมลูของธนาคารกรุงศรีอยธุยาพบวา่ คลงัสนิค้าให้เชา่ในไทยถึง 95% ของจ านวนคลงัสนิค้าให้เชา่ทัว่ประเทศเป็น
คลงัสนิค้าแบบดัง้เดิม เน้นให้เช่าพืน้ท่ีคลงัสนิค้าและให้บริการระบบสาธารณปูโภค ปัจจบุนัเร่ิมมคีลงัสนิค้าสมยัใหมท่ีช่่วย
สร้างมลูคา่เพิ่มตอ่ระบบโลจิสติกส์ครบวงจร ท าให้ผู้ประกอบการมีรายได้จากการให้บริการท่ีเพิ่มขึน้ 

ปี 2559 พืน้ท่ีคลงัสนิค้าให้เช่าของไทยมีมากถงึ 3.8 ล้านตารางเมตร จากการขยายตวัของการลงทนุธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์และ
ผู้พฒันาพืน้ท่ีนิคมอตุสาหกรรม โดยเน้นลงทนุในพืน้ท่ีโดยรอบอีอซีี อยา่งชลบรีุ ฉะเชิงเทรา และพืน้ท่ีใกล้ทา่อากาศยานสวุรรณ
ภมูิ เป็นต้น 

 



แนวโน้มของธุรกิจคลงัสนิค้าทัว่ไปยงัถือวา่นา่สนใจ ความต้องการเช่าพืน้ท่ีคลงัสนิค้ามีแนวโน้มปรับดีขึน้ตามการลงทนุของ
ภาคอตุสาหกรรมการผลติในประเทศที่มีแนวโน้มขยายตวั ซึง่เป็นไปตามการผลกัดนัการลงทนุใน 10 อตุสาหกรรมเปา้หมาย
ของภาครัฐ รวมทัง้ปัจจยัจากการค้าและบริการในประเทศที่ขยายตวัดตีอ่เนื่อง  

หลายฝ่ายคาดวา่รายได้ของธุรกิจกลุม่นีจ้ะยงัอยูใ่นระดบัท่ีนา่ดงึดดูใจ ส าหรับนกัลงทนุท่ียงัต้องการผลตอบแทนที่ดีจากธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการอตุสาหกรรม ค าถามที่ส าคญัคือ จะลงทนุผา่นทางเลอืกใดที่จะไว้วางใจและให้ผลตอบแทนที่ตรงใจ
มากที่สดุ 

‘กองทรัสต์ AIMIRT’ ทางเลอืกทีใ่ช่ของการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ที่มีศกัยภาพ 

 
หากนกัลงทนุเห็นศกัยภาพและโอกาสในการเติบโตของธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ การลงทนุโดยตรงด้วยการซือ้ที่ดินหรือสิง่ปลกู
สร้างต้องใช้ทนุจ านวนมาก ‘ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust: REIT)’ จึงเป็นทางเลอืกที่
นา่สนใจและได้รับการยอมรับในวงกว้าง  

การลงทนุใน REIT เป็นการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หลากหลายประเภท ผา่นการระดมทนุจากนกัลงทุน ซึง่จะชว่ยเปิดโอกาส
ให้นกัลงทนุได้มีสว่นร่วมในการเป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิ และ/หรือ สทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์โครงการนัน้ๆ ทัง้ยงัช่วยให้เจ้าของ
โครงการหรือผู้พฒันาอสงัหาริมทรัพย์สามารถน าเงินท่ีได้จากการระดมทนุ ผา่นตลาดทนุน าไปลงทนุหรือพฒันา
อสงัหาริมทรัพย์โครงการใหม่ๆ  ได้รวดเร็วขึน้ และเปิดโอกาสให้บริษัทท่ีมีความเช่ียวชาญในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เข้ามาท า
หน้าที่บริหารจดัการ REIT ให้ได้ตามมาตรฐานสากล  



หนึง่ใน REIT ที่เข้าลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ที่มคีณุภาพและศกัยภาพสงูคือ ‘ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิ
การเช่าอสงัหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท’ ใช้ช่ือภาษาองักฤษวา่ AIM Industrial Growth Freehold and 
Leasehold Real Estate Investment Trust หรือ AIMIRT ซึง่ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 22 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และจดทะเบียนกบั
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเมื่อวนัท่ี 9 มกราคม พ.ศ. 2561 ภายใต้การบริหารของเอไอเอม็ รีท แมนเนจเม้นท์ ผู้จดัการ
กองทรัสต์อิสระรายแรกในประเทศไทย  

กองทรัสต์ AIMIRT มีนโยบายลงทนุในทรัพย์สนิหลกัประเภทอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ รวมถึงสทิธิการ
เช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์ ประเภทอาคารคลงัสนิค้า ศนูย์กระจายสนิค้า อาคารคลงัห้องเย็น หรืออาคารโรงงาน รวมถึง
อสงัหาริมทรัพย์อื่นใดที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจภาคอตุสาหกรรม จึงเป็นกองทรัสต์ที่พร้อมเติบโตไปกบัภาคอตุสาหกรรมของประเทศ
อยา่งแท้จริง 

 
 
อมร จฬุาลกัษณานกุลู ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากดั ให้ข้อมลูวา่ ขณะนีก้องทรัสต์ 

AIMIRT เตรียมจะเข้าลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 รวมจ านวน 4 โครงการ ดงันี ้



• ห้องเย็นโครงการเจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค (สว่นขยายเพิ่มเติม) บนถนนสวุินทวงศ์ จงัหวดัฉะเชิงเทรา ของกลุม่บริษัท เจ

ดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) จ านวน 1 ยนูิต พืน้ท่ีรวมประมาณ 2,708 ตารางเมตร   

• คลงัสนิค้าโครงการ TIP 8 จงัหวดัสมทุรปราการ ของบริษัท ทิพย์โฮลดิง้ จ ากดั จ านวน 4 ยนูิต พืน้ที่รวมประมาณ 

34,693 ตารางเมตร 

• ถงัเก็บสารเคมีเหลวและคลงัสนิค้า โครงการ SCC บนถนนสขุสวสัดิ์ จงัหวดัสมทุรปราการ ของบริษัท สยามเฆมี 

จ ากดั (มหาชน) จ านวน 61 ถงั ปริมาตรความจถุงัรวมประมาณ 85,380 กิโลลติร และคลงัสนิค้าจ านวน 3 ยนูติ พืน้ท่ี

รวมประมาณ 16,726 ตารางเมตร 

• คลงัสนิค้าโครงการสวนอตุสาหกรรมบางกะดี จงัหวดัปทมุธานี ของบริษัท สวนอตุสาหกรรมบางกะดี จ ากดั จ านวน 1 

ยนูิต พืน้ท่ีรวมประมาณ 14,600 ตารางเมตร 

 ทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์จะเข้าลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 มีมลูคา่รวมไมเ่กิน 4.3 พนัล้านบาท ซึง่ภายหลงัการเข้าลงทนุในทรัพย์สนิ

เพิ่มเติมครัง้นีจ้ะท าให้ขนาดทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์มีมลูคา่รวมแตะระดบั 6.4 พนัล้านบาท หรือเติบโตขึน้อีกกวา่ 3 เทา่ตวั

จากการลงทนุครัง้แรก โดยทรัพย์สนิทัง้ 4 โครงการ ล้วนเป็นทรัพย์สนิท่ีมีคณุภาพ มีศกัยภาพการเตบิโตที่ดี และอยูใ่นท าเล

ยทุธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์ ใกล้สนามบินสวุรรณภมูิ และนิคมอตุสาหกรรมตา่งๆ รวมถงึตัง้อยูใ่กล้ท าเลศนูย์กลางเศรษฐกิจ

อยา่งกรุงเทพฯ และเมกะโปรเจกต์อยา่งโครงการ EEC จงึเรียกวา่ เป็นพืน้ท่ีศนูย์กลางของภาคอตุสาหกรรมและการกระจาย

สนิค้าที่ส าคญัมากที่สดุแหง่หนึง่ของประเทศ 

และอีกหนึง่ไฮไลต์ของการลงทนุเพิ่มเติมครัง้นีค้อื กองทรัสต์ AIMIRT จะมีทรัพย์สนิหลากหลายประเภทมากขึน้ จากเดมิที่มีแค่

ห้องเย็นและคลงัสนิค้า และจะมถีงัเก็บสารเคมีเหลวเพิ่มเข้ามา ซึง่แนน่อนวา่ กลุม่ผู้ เชา่ทรัพย์สนิก็มีความหลากหลายขึน้ตาม

ไปด้วย โดยเฉพาะผู้ เชา่ภาคธุรกิจชัน้น าของไทยและตา่งประเทศจากกลุม่อตุสาหกรรมพลงังาน เช่น ไทยออยล์ ปิโตรนาส เอส

โซ ่ฯลฯ นอกจากนีท้ าเลที่ตัง้ของทรัพย์สนิยงัเร่ิมกระจายตวั จากพืน้ท่ีทางฝ่ังตะวนัออกขยายข้ามไปยงัปทมุธานด้ีวย ซึง่จะท า

ให้ครอบคลมุพืน้ท่ีการกระจายสนิค้าและโลจิสติกส์มากขึน้ 

ซึง่จากความโดดเดน่เร่ืองคณุภาพและท าเลที่ตัง้ ท าให้ทัง้ 4 โครงการ มีผู้ เชา่พืน้ท่ีเต็ม 100% เช่นเดียวกบัทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์

ลงทนุครัง้แรก ได้แก่  

• โครงการแปซิฟิค ห้องเย็น (บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน)) 

• โครงการเจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค (บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน)) 

• โครงการดาต้าเซฟ (บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน)) 

• โครงการทิพย์ 7 (บริษัท ทิพย์โฮลดิง้ จ ากดั) 



จะเห็นวา่ทกุโครงการท่ีเข้าลงทนุทัง้ในครัง้แรกและการลงทนุเพิม่เติมครัง้ที่ 1 กองทรัสต์ AIMIRT ยงัคงคอนเซปต์การเฟน้หา

ทรัพย์สนิท่ีมีคณุภาพ ท าเลดี และมีอตัราเชา่เตม็ 100% ท าให้ผลการด าเนินงานท่ีผา่นมาของกองทรัสต์เติบโตโดดเดน่อยา่ง

ตอ่เนื่อง  

ทัง้นีท้กุการลงทนุมีความเสีย่ง การบริหารจดัการความเสีย่งที่ดีทีส่ดุอยา่งหนึง่คือ การเลอืกลงทนุผา่นเคร่ืองมือทางการเงินและ

ผู้ เช่ียวชาญด้านการลงทนุท่ีเช่ือถือได้ ในวนัท่ีผู้ลงทนุตา่งพยายามเสาะหาแนวทางการลงทนุท่ีจะชว่ย ‘เอาชนะเงินเฟอ้’ และให้

ผลตอบแทนที่นา่พอใจอยา่งตอ่เนื่อง การลงทนุใน REIT ที่บริหารจดัการทรัพย์สนิศกัยภาพสงูที่เป็นที่ต้องการและมีอนาคต จงึ

เป็นอีกทางเลอืกทีจ่ะชว่ยเสริมพอร์ตการลงทนุให้แข็งแกร่งยิ่งขึน้ได้ 

ลงทนุก่อน มัน่คงกวา่ 


