
 

 

 

== 10 ข้อควรรู้...เกี่ยวกับกองทรัสต ์AIMIRT==  

----------------------------------------------------------------------------- 

1. การลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์เพ่ือรับประโยชนจ์ากรายได้ค่าเช่า   

สมยัก่อน... หากพดูถึงการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์(“อสงัหาฯ”) เพื่อหวงัดอกผลจากค่าเช่า คนสว่นใหญ่มกัจะ
นึกถึงการเขา้ซือ้ที่ดิน หรือซือ้อสงัหาฯ เช่น บา้น คอนโดมิเนียม และอาคารส านักงาน เพื่อน าไปปล่อยเช่าต่อ 
แต่การลงทุนโดยตรงในอสังหาฯ เหล่านี ้จ าเป็นต้องใช้เงินลงทุนที่สูงมาก และสภาพคล่องในการซือ้ขาย
ค่อนขา้งต ่า  
 
ต่อมา... ไดม้ีการลงทนุในรูปแบบของกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์(“กองทนุรวมอสงัหาฯ”) หรือ Property Fund 
ที่มีการซือ้ขายผ่านตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) ซึ่งสามารถเป็นเจา้ของอสงัหาฯ ได้
เหมือนกนั แต่ใชเ้งินในการลงทุนที่นอ้ยกว่าการเขา้ซือ้อสงัหาฯ นัน้โดยตรง ประกอบกบัสภาพคล่องในการซือ้
ขายที่สงูเนื่องจากสามารถซือ้ขายผ่านตลาดรองไดต้ลอดเวลา นอกจากนี ้กองทนุรวมอสงัหาฯ ยงัมกีารจ่ายเงิน
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ปันผลแก่นกัลงทนุตามเกณฑข์องส านกังาน ก.ล.ต. อีกดว้ย อย่างไรก็ตาม กองทนุรวมอสงัหาฯ มขีอ้จ ากดัในแง่
ของการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม การใช้เงินกู้ยืม และการจ ากัดการลงทุนเฉพาะในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ใน
ประเทศไทยเท่านัน้  
 

ปัจจุบนั... ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาฯ หรือ Real Estate Investment Trust (“REIT”) ไดเ้ขา้มามีบทบาท
และเป็นที่นิยมมากขึน้ เนื่องจาก REIT มีลกัษณะที่คลา้ยกบักองทุนรวมอสงัหาฯ ที่สามารถซือ้ขายผ่านตลาด
รองได ้โดยสามารถซือ้ขาย REIT ผ่านตลาดหลกัทรพัยฯ์ เหมือนซือ้ขายหุน้  ท าให้มีสภาพคล่องในการซือ้ขาย
สูง อีกทั้ง REIT มีขอ้จ ากัดในแง่ของการลงทุนที่น้อยกว่ากองทุนรวมอสังหาฯ ท าใหม้ีโอกาสในการเติบโตที่
มากกว่า เช่น REIT สามารถลงทุนในทรพัยส์ินเพิ่มเติมไดอ้ย่างต่อเนื่อง ประเภทของทรพัยส์ินหลกัที่สามารถ
ลงทุนมีความหลากหลายมากกว่า สามารถลงทุนในอสังหาฯ  ต่างประเทศได ้สามารถกู้เงินมาลงทุนไดใ้น
สดัส่วนที่สูงกว่าซึ่งมีส่วนช่วยเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนใหสู้งขึน้ เป็นตน้ จึงเห็นไดว้่า REIT เป็นหนึ่งใน
ทางเลือกของการลงทนุที่น่าสนใจส าหรบันกัลงทนุอย่างมาก 

 

2. REIT คืออะไร  

REIT เป็นหนึ่งในทางเลือกส าหรบันกัลงทนุที่สนใจการลงทนุในอสงัหาฯเพื่อรบัรายไดค่้าเช่า โดยไม่จ าเป็นตอ้ง
บรหิารจดัการทรพัยส์ินเอง เนื่องจาก REIT มทีัง้ผูจ้ดัการกองทรสัตท์ี่มีความรูแ้ละความเชี่ยวชาญในการบริหาร
จัดการทรพัยส์ินอย่างมืออาชีพ และมีผูบ้ริหารอสงัหาฯ ที่มีประสบการณใ์นการดูแลทรพัยส์ินเป็นอย่างดี มี
หนา้ที่ช่วยจดัหาผูเ้ช่า เก็บค่าเช่า ซ่อมแซมบ ารุงรกัษา และดแูลทรพัยส์ินใหพ้รอ้มเช่าอยู่เสมอ  

โดย REIT จะน าเงินที่ไดจ้ากการระดมทุนจากนักลงทุนไปลงทุนในอสงัหาฯ ที่สามารถสรา้งกระแสเงินสดรบั
จากรายไดค่้าเช่า เช่น ศนูยก์ารคา้ อาคารส านกังาน โรงแรม อาคารโรงงาน อาคารคลงัสินคา้ อาคารคลงัหอ้ง
เย็น รวมถึงอสงัหาฯ ประเภทอ่ืนที่สรา้งรายไดจ้ากค่าเช่าอย่างถงัเก็บสารเคมีเหลวใหเ้ช่า เป็นตน้ ซึ่งเมื่อไดก้ าไร
จากการด าเนินงานและการบริหารจัดการทรพัยส์ินดังกล่าว จึงน ามาจัดสรรเป็นผลประโยชนจ์่ายใหแ้ก่ผูถื้อ
หน่วยทรสัตต์ามสดัสว่นในรูปแบบของเงินปันผลนั่นเอง  

. 

3. REIT มรูีปแบบการถือครองทัง้แบบ Freehold และ Leasehold  



 

นกัลงทุนใน REIT ส่วนใหญ่มกัจะใหค้วามสนใจและเปรียบเทียบเฉพาะ “อตัราเงินปันผล” เป็นหลกั โดยไม่ได้
ค านึงถึงรูปแบบการถือครองทรพัยส์ิน ดงันัน้ นกัลงทนุควรท าความเขา้ใจประเภทการลงทนุของ REIT ดว้ย       

1) ประเภทกรรมสิทธิ์ (“Freehold”) เป็นการลงทุนโดยการซือ้อสงัหาฯ เพื่อเป็นเจา้ของทรพัยส์ินใน
อสงัหาฯ ประเภทนัน้ ๆ แลว้น ารายไดจ้ากการใหเ้ช่ามาจ่ายในรูปแบบของเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต ์
ดังนั้น REIT ประเภทนีจ้ึงมีอายุการลงทุนที่ไม่จ ากัด ซึ่งผูถื้อหน่วยทรสัตม์ีกรรมสิทธิ์ในทรพัยส์ินที่ REIT ได้
ลงทนุ โดยมลูค่าของ REIT ประเภทกรรมสิทธิ์ สว่นใหญ่จะมีมลูค่าที่เพิ่มสงูขึน้ในระยะยาว ตามการเติบโตของ
มลูค่าอสงัหาฯ ที่ไดล้งทนุ 

 2) ประเภทสิทธิการเช่า (“Leasehold”) เป็นการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาฯ ระยะยาว เช่น 20 ปี 
หรือ 30 ปี และจะน ารายไดจ้ากการใหเ้ช่ามาจ่ายเป็นเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัต ์เนื่องจาก REIT ประเภท
นีเ้ป็นการลงทุนในสิทธิการเช่า ผูถื้อหน่วยทรสัตจ์ึงไม่มีกรรมสิทธิ์ในทรพัยส์ินที่ REIT ไดล้งทุนไป ดังนัน้ เมื่อ
เวลาผ่านไป ระยะเวลาในการหาประโยชนข์อง REIT ประเภทนีจ้ะลดลงเรื่อย ๆ จนกระทั่งสิน้สดุอายสุญัญาเช่า 
ส่งผลให ้REIT ประเภทสิทธิการเช่าโดยส่วนใหญ่มกัจะจ่ายผลตอบแทนในรูปแบบของเงินปันผลในอัตราที่สูง
กว่า REIT ประเภทกรรมสิทธิ์  

. 

4. REIT มีทรัพยสิ์นหลายประเภท  

นอกจากรูปแบบการถือครองแลว้ นักลงทุนจ าเป็นตอ้งค านึงถึงประเภทของทรพัย์สินที่จะลงทุนอีกดว้ย โดย
ประเภททรพัยส์ินของ REIT ไดแ้ก่ ศนูยก์ารคา้ (“Retail”), อาคารส านกังาน (“Office”), โรงแรม (“Hospitality”), 
ศนูยแ์สดงสินคา้ (“Exhibition Center”), สนามบิน (“Airport”) และกลุม่อตุสาหกรรม (“Industrial”) เป็นตน้ ซึ่ง
อสงัหาฯ แต่ละประเภทจะมีความอ่อนไหวต่อสภาพเศรษฐกิจที่แตกต่างกนัไป 

. 

5. ทศิทาง REIT หลังวิกฤตโควิด-19 

ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ที่มีการจ ากัดการเดินทางของผูค้นทั่วโลก และนโยบายการท างานที่บา้น หรือ Work 
From Home ย่อมส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวและหลายธุรกิจที่เก่ียวขอ้ง ทั้งธุรกิจสนามบิน โรงแรม 
ศนูยแ์สดงสินคา้ ศนูยก์ารคา้ และอาคารส านกังาน  ซึ่งไดส้่งผลกระทบต่อ REIT ที่มีรายไดจ้ากค่าเช่าในธุรกิจ
เหล่านี ้อีกทั้ง ยังส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องในการจ่ายผลตอบแทนในรูปแบบของเงินปันผลแก่ผู้ถือ
หน่วยทรสัตอี์กดว้ย 



 

แมจ้ะยงัมีความไม่แน่นอนว่าโควิด-19 จะจบลงเมื่อไหร ่REIT ในบางประเภทที่ธุรกิจไดร้บัผลกระทบจากโควิด-
19 ทั้งทางตรงและทางอ้อมมีความจ าเป็นที่ต้องใช้เวลาในการฟ้ืนฟูธุรกิจ จนกว่าที่ปริมาณความต้องการ 
(“Demand”) จะกลบัสู่ภาวะปกติ นอกจากนี ้บางธุรกิจจ าเป็นตอ้งเผชิญกบัความทา้ทายจากคู่แข่งขนัรายใหม่ 
(“Supply”) ที่เพิ่มขึน้ในตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง REIT ประเภทอาคารส านกังาน และศนูยก์ารคา้ 

โดยภาพรวม REIT ในประเทศไทยสว่นใหญ่ไดร้บัผลกระทบจากโควิด-19 ค่อนขา้งมาก จึงท าใหค้วามสามารถ
ในการสรา้งกระแสเงินสดลดลง สง่ผลใหเ้งินปันผลต่อหน่วยลดลงหรือชะลอการจ่ายเงินปันผลออกไป อย่างไรก็
ตาม ยังมี REIT ที่สามารถเติบโตไดอ้ย่างโดดเด่นท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 และยังไดร้บัผลกระทบค่อนขา้ง
จ ากดั อีกทัง้ ยงัสามารถรกัษาระดบัการจ่ายเงินปันผลต่อหน่วยไดเ้พิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง หน่ึงในน้ันคือ REIT 
ในกลุ่มอุตสาหกรรม (“Industrial REIT”) 

. 

6. REIT ในกลุ่มอุตสาหกรรม (“Industrial REIT”) 

ด้วยจุดแข็งของ REIT ในกลุ่มอุตสาหกรรม ที่มีรายได้ค่าเช่าจากอสังหาฯ ในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งได้รับ
ผลกระทบอย่างจ ากัดจากวิกฤตโควิด-19 เนื่องจากภาคการผลิตและการขนส่งสินคา้ที่เป็นกลุ่มผูเ้ช่าหลกัยงั
สามารถด าเนินงานไดต้ามปกติ ท าใหม้ีเสถียรภาพของผลประกอบการที่สงู สามารถสรา้งกระแสเงินสดจาก
รายไดค่้าเช่าไดอ้ย่างสม ่าเสมอ โดยเฉพาะ REIT ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการกระจายตัวดี ทั้งประเภทของ
ทรพัยส์ิน สถานที่ตัง้ และกลุม่ลกูคา้ จึงสง่ผลต่ออตัราการเช่าที่ยงัอยู่ในระดบัสงู ผลประกอบการที่ยงัแข็งแกร่ง 
และยงัสามารถจ่ายเงินปันผลไดอ้ย่างสม ่าเสมอ 

 

7. AIMIRT คือหน่ึงใน REIT กลุ่มอุตสาหกรรมทีน่่าสนใจ  

AIMIRT ไดล้งทุนในทรพัยส์ินที่มีคณุภาพสงู หลากหลายประเภท มีความมั่นคงและมีศกัยภาพการเติบโตที่สงู 
ประกอบกบักลุม่ผูเ้ช่าของ AIMIRT ที่มีการกระจายตวัอยู่ในอตุสาหกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัการผลิตสินคา้ที่มีความ
จ าเป็นพื ้นฐาน เช่น สารเคมีตั้งต้นที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคที่หลากหลาย 
อตุสาหกรรมอาหาร และการขนส่งสินคา้ ส่งผลใหอ้ตัราการเช่าพืน้ที่ของทรพัยส์ินของ AIMIRT เต็ม 100% มา
โดยตลอดตั้งแต่จัดตั้งกองทรัสต์ ท าให้ผลการด าเนินงานและผลประกอบการทางการเงินของ AIMIRT 
แข็งแกรง่และเติบโตอย่างต่อเนื่อง “รายไดเ้พิ่ม ก าไรเพิ่ม และเงินปันผลเพิ่ม” 



 

• ปี 2561 รายได ้175.7 ลา้นบาท ก าไรจากการลงทุนสทุธิ 125.5 ลา้นบาท เงินปันผล 0.7674 บาทต่อ
หน่วย 

• ปี 2562 รายได ้338.0 ลา้นบาท ก าไรจากการลงทุนสทุธิ 226.8 ลา้นบาท เงินปันผล 0.7664 บาทต่อ
หน่วย 

• ปี 2563 รายได ้586.3 ลา้นบาท ก าไรจากการลงทุนสทุธิ 397.3 ลา้นบาท เงินปันผล 0.8472 บาทต่อ
หน่วย 

• ไตรมาส 1/2564 รายได ้155.9 ลา้นบาท ก าไรจากการลงทุนสุทธิ 104.8 ลา้นบาท เงินปันผล 0.22 
บาทต่อหน่วย 

โดยในปี 2561 มีมูลค่าทรพัย์สินรวม 2,517 ลา้นบาท ในปี 2562 มูลค่าทรพัยส์ินรวม 6,917 ลา้นบาท หรือ
เติบโต 175% จากปีก่อนหนา้ และในปี 2563 มลูค่าทรพัยส์ินรวม 7,486 ลา้นบาท หรือเติบโต 8% จากปีก่อน
หนา้ ส่วนรายไดเ้ติบโต 73% และ 92% ในปี 2563 และ 2562 ตามล าดบั และก าไรจากการลงทุนสุทธิเติบโต 
75% และ 81% ในปี 2563 และ 2562 ตามล าดบั สะทอ้นใหเ้ห็นว่า AIMIRT มีความมั่นคงและเติบโตทัง้ในแง่
ของการลงทุนในทรพัยส์ินใหม่ในท าเลยุทธศาสตร ์รายไดแ้ละก าไรที่เพิ่มขึ ้นต่อเนื่อง และที่ส  าคญัคือเงินปันผล
ที่สามารถจ่ายใหก้ับผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ดอ้ย่างสม ่าเสมอและเพิ่มขึน้ในทุกๆ ไตรมาสอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่
จัดตั้งกองทรัสต์ ถือเป็น REIT ที่มีการเติบโตของเงินปันผลสูงที่สุดและโดดเด่นที่สุดของ REIT ในกลุ่ม
อตุสาหกรรมในประเทศไทย   

. 

8. AIMIRT ยังสามารถเติบโตได้อย่างต่อเน่ือง  

AIMIRT หรือ “ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล 
โกรท” คือหนึ่งใน REIT กลุ่มอุตสาหกรรมชั้นน าของไทย ซึ่งมีนโยบายการลงทุนในอสังหาฯ ให้เช่าใน
ภาคอตุสาหกรรมที่มีความหลากหลายของประเภททรพัยส์ินและมีคณุภาพสงู ไดแ้ก่ อาคารคลงัสินคา้ อาคาร
โรงงาน อาคารคลงัหอ้งเย็น และถังเก็บสารเคมีเหลว เป็นตน้ จากจุดเริ่มตน้ถึงปัจจุบนั AIMIRT มีการเติบโต
โดยการลงทนุในทรพัยส์ินเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ดงันี ้

• วันที่ 26 ธ.ค. 2560 ไดเ้ขา้ลงทุนในทรพัย์สินประเภทกรรมสิทธิ์ (“Freehold”) มูลค่ารวมกว่า 2,140 
ลา้นบาท ในกรรมสิทธิ์บนอาคารคลงัหอ้งเย็นและอาคารคลงัสินคา้ใหเ้ช่า ประกอบดว้ย อาคารคลงั
หอ้งเย็น 3 ยูนิต และอาคารคลงัสินคา้ 1 ยูนิต จากกลุ่มบริษัท เจดับเบิล้ยูดี อินโฟโลจิสติกส ์จ ากัด 
(มหาชน) (“กลุ่ม JWD”) และอาคารคลงัสินคา้อีก 5 ยูนิตในโครงการ TIP 7 จากกลุ่มบริษัท ทิพยโ์ฮ



 

ลดิ้ง จ ากัด (“กลุ่ม TIP”) ท าเลที่ตั้งกระจายอยู่ในพื ้นที่จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร และ
ฉะเชิงเทรา 

• วนัที่ 21 ธ.ค. 2561 ไดเ้ขา้ลงทนุในทรพัยส์ินประเภทกรรมสิทธิ์ (“Freehold”) มลูค่าประมาณ 102 ลา้น
บาท ในกรรมสิทธิ์บนอาคารคลงัหอ้งเย็น 1 ยูนิต ซึ่งเป็นส่วนขยายเพิ่มเติมจากกลุ่ม JWD ในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

• วนัที่ 9 ส.ค. 2562 การเพิ่มทนุครัง้ที่ 1 ของ AIMIRT ซึ่งไดเ้ขา้ลงทนุในทรพัยส์ิน มลูค่าประมาณ 4,069 
ลา้นบาท ประกอบดว้ย  
o กรรมสิทธิ์ (“Freehold”) บนอาคารคลงัสินคา้ 4 ยูนิต ในโครงการ TIP 8 จากกลุ่ม TIP จงัหวดั

สมทุรปราการ 
o สิทธิการเช่า (“Leasehold”) 30 ปี ในถงัเก็บสารเคมีเหลว 61 ถงั และอาคารคลงัสินคา้ 3 ยนูิต 

ในโครงการสยามเฆมี จงัหวดัสมทุรปราการ 
o สิทธิการเช่า (“Leasehold”) 30 ปี ในอาคารคลงัสินคา้ 1 ยูนิต ในโครงการสวนอุตสาหกรรม

บางกะดี จงัหวดัปทมุธานี 

• วนัที่ 20 ส.ค. 2563 ไดเ้ขา้ลงทุนเพิ่มเติมในทรพัยส์ินประเภทกรรมสิทธิ์ (“Freehold”) มลูค่าประมาณ 
475 ลา้นบาท บนกรรมสิทธิ์อาคารโรงงาน 10 ยนูิต ในโครงการชีวาทยั อมตะซิตี ้จงัหวดัระยอง   

• วันที่ 22 เม.ย. 2564 ได้เข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมประเภทสิทธิการเช่า (“Leasehold”) มูลค่า
ประมาณ 123.50 ลา้นบาท บนสิทธิการเช่า 30 ปีของอาคารคลงัสินคา้ 1 ยูนิต ในโครงการเจดบัเบิล้ยู
ดี นวนคร จากกลุม่ JWD 

.  

9. AIMIRT เดินหน้าลงทุนในทรัพยสิ์นเพ่ิมเติม หนุนรายได้และก าไรเติบโตต่อเน่ือง 

AIMIRT ยงัคงเดินหนา้ลงทนุในทรพัยส์ินกลุม่อตุสาหกรรมเพื่อสรา้งกระแสเงินสดเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องในทุกปี 
โดยในปี 2564 นี ้ก็เช่นเดียวกัน เมื่อเดือน ก.พ. 2564 ที่ผ่านมา AIMIRT ได้รับมติอนุมัติการเข้าลงทุนใน
ทรพัยส์ินเพิ่มเติมจากที่ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต ์เพื่อเขา้ลงทนุในทรพัยส์ินประเภทอาคารคลงัสินคา้ 3 โครงการ 
โดยมีผูเ้ช่าพืน้ที่เต็ม 100% ดว้ยมลูค่าการลงทนุรวมไม่เกิน 2,350 ลา้นบาท ประกอบดว้ยทรพัยส์ินดงัต่อไปนี ้ 

1. กรรมสิทธิ์ (“Freehold”) บนอาคารคลังสินคา้ 8 ยูนิต จากโครงการ TIP 5 และ โครงการ TIP 8 จาก
กลุม่ TIP จงัหวดัสมทุรปราการ 



 

2. กรรมสิทธิ์  (“Freehold”) บนอาคารคลังสินค้า  4 ยูนิต จากโครงการเอ็มเอส แวร์เฮ้าส์ จังหวัด
สมทุรปราการ และ 

3. สิทธิการเช่า (“Leasehold”) 30 ปี บนอาคารคลังสินคา้ 4 ยูนิต จากโครงการไทยแทฟฟิตา้ จังหวัด
ระยอง  

การลงทนุนีค้าดว่าจะแลว้เสร็จในช่วงเดือน ก.ค. 2564 โดยหลงัจากการเขา้ลงทนุในทรพัยส์ินครัง้นี ้AIMIRT จะ
มีทรัพย์สินรวมทะยานสู่หลักหมื่นล้านบาท (ไม่เกิน 9,983 ล้านบาท) การเข้าลงทุนเพิ่มของทรัพย์สินนั้น 
AIMIRTจะสามารถสรา้งกระแสเงินสดที่เพิ่มขึน้จากการรบัรูร้ายไดค่้าเช่านบัตัง้แต่วนัที่เขา้ลงทุนไดท้นัที ดงันัน้ 
สิ่งที่นักลงทุนจะไดร้บัคือ โอกาสในการรบัผลตอบแทนในรูปแบบของเงินปันผลที่สูงขึน้ จากรายไดค่้าเช่าที่
สูงขึน้ของทรัพย์สินคุณภาพดี ประเภทของทรัพย์สินกลุ่มอุตสาหกรรมที่หลากหลาย มีความมั่นคงและมี
ศกัยภาพการเติบโตที่สงู ตัง้อยู่ในท าเลยทุธศาสตรท์ี่กระจายความเสี่ยงไดเ้ป็นอย่างดี ประกอบกบักลุม่ผูเ้ช่าที่มี
การกระจายตัวอยู่ในอุตสาหกรรมที่เก่ียวขอ้งกับภาคการผลิตที่มีความจ าเป็นพืน้ฐานจึงมีความตอ้งการเช่า
ทรพัยส์ินสงูอย่างต่อเนื่อง 

 

10. Key Takeaways    

ส าหรับนักลงทุนระยะกลางถึงระยะยาวที่รับความเสี่ยงได้ไม่สูงมากนัก และต้องการผลตอบแทนอย่าง
สม ่าเสมอ มีแนวคิดการบริหารพอรต์การลงทุนโดยเน้นผลตอบแทนในรูปแบบของเงินปันผลจากการถือ
ครองพอรต์การลงทุน... REIT คือหน่ึงในทางเลือกของการลงทุนที่น่าสนใจอย่างมาก  

REIT มีหลายประเภท ทัง้ศนูยก์ารคา้ อาคารส านกังาน โรงแรม และกลุม่อตุสาหกรรม เป็นตน้ โดยหากมองหา
การลงทนุที่ “ความเสี่ยงต ่าและผลตอบแทนสม ่าเสมอ” นกัลงทนุควรปรบัพอรต์การลงทุนจากหลกัทรพัยท์ี่ยงัมี
แนวโนม้ก าไรต ่า ไปหาหลกัทรพัยท์ี่มีผลการด าเนินงานดีและจ่ายเงินปันผลไดอ้ย่างสม ่าเสมอ  

REIT ในกลุ่มอุตสาหกรรม เป็นทางเลือกการลงทุนทีน่่าสนใจและโดดเด่นอย่างมาก เนื่องจากสามารถ
จ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับตราสารหนี ้มีเสถียรภาพกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับหุน้ และ
สามารถเติบโตไดโ้ดดเด่นและมีผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่องท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 เมื่อเปรียบเทียบกบั 
REIT ประเภทอ่ืน อีกทัง้ ยงัสามารถจ่ายเงินปันผลไดเ้ท่าเดิมหรือมากกว่าเดิม โดยนกัลงทุนสามารถพิจารณา
เลือกกอง REIT ในกลุม่อตุสาหกรรม เขา้พอรต์การลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยงและสรา้งรายไดจ้ากการลงทุน
อย่างสม ่าเสมอ (Passive Income) 

 



 

หากนักลงทุนท่านใดที่สนใจลงทุนใน REIT ในกลุ่มอุตสาหกรรม AIMIRT ถือว่าเป็นกองทรสัตท์ี่น่าสนใจเป็น
อย่างมาก เนื่องจากทรพัยส์ินมีคณุภาพ ตัง้อยู่บนท าเลยุทธศาสตร ์ประเภทของทรพัยส์ินมีความหลากหลาย 
มั่นคงและมีศกัยภาพในการเติบโตสงู กลุ่มผูเ้ช่ามีการกระจายตวัอยู่ในอตุสาหกรรมที่มีความมั่นคง  และอตัรา
การเช่าพืน้ที่ของทกุโครงการที่กองทรสัตล์งทนุเต็ม 100% ต่อเนื่องมาโดยตลอดนบัตัง้แต่กองทรสัตจ์ดัตัง้ และมี
อตัราการจ่ายเงินปันผลสงู จดัเป็น REIT ที่มีความเสี่ยงต ่าและมีการเติบโตของเงินปันผลสงูที่สุดและโดดเด่น
ที่สดุใน REIT กลุ่มอตุสาหกรรมในประเทศไทย ท าสถิติจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สงูขึน้เรื่อย ๆ ทุกไตรมาสจาก
ผลการด าเนินงานที่ดีและเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2561 จ่าย 0.7674 บาทต่อหน่วย, ปี 2562 จ่าย 0.7664 
บาทต่อหน่วย ปี 2563 จ่าย 0.8472 บาทต่อหน่วย และไตรมาสที่ 1 ปี 2564 จ่าย 0.2200 บาทต่อหน่วย  

. 

อย่าลืมศกึษากนันะครบั เพราะการลงทนุที่ดีเกิดขึน้เมื่อ “เราแสวงหาโอกาสอยู่เสมอและเขา้ใจในสินทรพัยท์ี่จะ
ลงทนุ“ ครบั     
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