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หัวข้ อ: เปิ ดตัวทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ AIMCG
กองทรัสต์ที่เปิ ดโอกาสให้ คณ
ุ เป็ นเจ้ าของ 3 ไลฟ์ สไตล์มอลล์รายใหญ่ ภายใต้ การดูแลของ AIM
Group ผู้จดั การกองทรัสต์อิสระ

HIGHLIGHTS
AIM Group ผู้จดั การกองทรัสต์อสิ ระ จัดตังทรั
้ สต์กองใหม่ภายใต้ ชื่อ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิ
การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์ เชียล โกรท (AIM Commercial Growth Freehold and Leasehold Real Estate
Investment Trust) หรื อ AIMCG มีนโยบายลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ให้ เช่าเพื่อการพาณิชย์ ประเภทศูนย์การค้ า ไลฟ์ สไตล์
มอลล์ อาคารสานักงาน และศูนย์การประชุม เป็ นต้ น
•

AIMCG เข้ าลงทุนครัง้ แรกในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ประเภทไลฟ์ สไตล์มอลล์รวม 3 โครงการ ได้ แก่ โครงการ 72
คอร์ ทยาร์ ด ทองหล่อ, โครงการยูดี ทาวน์ อุดรธานี และโครงการพอร์ โต้ ชิโน่ สมุทรสาคร ชูจดุ เด่นเป็ นทรัพย์สนิ คุณภาพ ตังอยู
้ ่
บนทาเลที่โดดเด่นและมีความหลากหลาย
•

อีกหนึง่ ทางเลือกสาหรับนักลงทุนที่ไม่มีกาลังทรัพย์มากพอที่จะลงทุนในอสังหาฯ โดยตรงก็คือ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ผ่า
นทรั สต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริ ม ทรั พย์ หรื อ Real Estate Investment Trust (REIT) ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
(SET) แต่สงิ่ ที่นกั ลงทุนต้ องพิจารณา นอกเหนือจากศักยภาพของทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์เข้ าลงทุนแล้ ว ผู้จดั การกองทรัสต์ ซึง่ ทา

หน้ าที่บริ หารจัดการและดูแลผลประโยชน์ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ ก็มีผลในการตัดสินใจไม่น้อย โดยที่ผา่ นมา ผู้จดั การกองทรัสต์
ส่วนใหญ่มกั จะเป็ นบริ ษัทในกลุม่ ของเจ้ าของอสังหาฯ ที่เข้ าลงทุน แต่ปัจจุบนั มีผ้ จู ดั การกองทรัสต์อิสระที่ไม่ขึ ้นตรงต่อบริ ษัทแม่
และไม่มีความเกี่ยวข้ องใดๆ กับบริ ษัทที่เป็ นเจ้ าของอสังหาฯ เป็ นอีกหนึ่งทางเลือ กสาหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนอสังหาฯ
ภายใต้ นโยบายการลงทุนที่เปิ ดกว้ าง เป็ นอิสระ และยังถือเป็ นโซลูชนั ของเจ้ าของอสังหาฯ ที่ต้องการระดมทุนผ่านกองทรัสต์

วันนี ้ AIM Group ผู้จดั การกองทรัสต์อิสระในประเทศไทย นาทัพโดย คุณอมร จุฬาลักษณานุกลู ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และ
คุณจรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ กรรมการผู้จัดการ เอไอเอ็ม กรุ๊ ป กาลังสร้ างทางเลือกใหม่ในการช่วยผู้ประกอบการอสังหาฯ
ระดมทุนผ่านทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ หรื อ REIT เพื่อต่อยอดในการขยายธุรกิจ หลังจากที่ประสบความสาเร็ จใน
การระดมทุนและจัดตังทรั
้ สต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรี ยล โกรท
หรื อ AIMIRT ซึ่งลงทุนในอสังหาฯ ที่เกี่ ยวข้ องกับภาคอุตสาหกรรมไปเมื่อปลายปี 2560 และกาลังอยู่ระหว่างขันตอนการ
้
พิจารณาอนุมตั ิจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สานักงาน ก.ล.ต.) เพื่อระดมทุนและเข้ า
ลงทุนในทรัพย์สนิ เพิ่มเติมรวมมูลค่าไม่เกิน 4,300 ล้ านบาท
AIM Group เดินหน้ าจัดตังกองทรั
้
สต์ใหม่ภายใต้ ชื่อ ‘AIMCG’ เพื่อเข้ าลงทุนครัง้ แรกในอสังหาฯ ประเภทไลฟ์ สไตล์มอลล์รวม 3
โครงการ ได้ แก่ โครงการ 72 คอร์ ทยาร์ ด ทองหล่อ, โครงการยูดี ทาวน์ อุดรธานี และโครงการพอร์ โต้ ชิโน่ สมุทรสาคร ชูจดุ เด่น
เป็ นทรัพย์สนิ คุณภาพ ตังอยู
้ บ่ นทาเลที่โดดเด่นและมีความหลากหลาย

การเดินทางครัง้ ใหม่ของ AIM Group จะสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ กบั นักลงทุนได้ มากน้ อยแค่ไหน ต้ องวิเคราะห์แบบคาต่อคาจาก 2
ผู้บริ หาร AIM Group และ 3 ผู้บริ หารอสังหาฯ ทัง้ 3 โครงการ
นิยามความเป็ น AIM Group ผู้จัดการกองทรัสต์ อิสระ
ในช่วงเริ่ มต้ นจัดตัง้ AIM Group เสียงคัดค้ านดังกว่าเสียงสนับสนุน เพราะยากที่จะมีผ้ ปู ระกอบการที่ไหนไว้ วางใจให้ ผ้ จู ดั การ
กองทรัสต์อิสระที่ไม่มีบริ ษัทแม่ที่เป็ นบริ ษัทที่ทาธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ หรื อบริ ษัทมหาชนมาสนับสนุน แต่ทงั ้ คุณอมร
จุฬาลักษณานุกลู และ คุณจรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ เชื่อว่า ความเป็ นอิสระจะทาให้ การบริ หารจัดการมีความโปร่งใส มีความ
คล่องตัวสูง และยังสามารถว่าจ้ างผู้ประกอบการ ซึง่ เป็ นผู้ที่มีประสบการณ์ตรงกับทรัพย์สนิ นันๆ
้ ให้ กลับมาเป็ นผู้บริ หารอสังหา
ฯ ได้ อย่างอิสระ
คุณ อมรกล่า วว่า “กองทรั สต์ อิ สระเป็ น เรื่ อ งค่อ นข้ างใหม่ที่ เ กิ ด ขึน้ ในวงการ ‘กองทรั สต์ ’ หรื อ ที่ เ รี ย กว่า รี ท (Real Estate
Investment Trust: REIT) ปั จจุบนั REIT ในตลาดทังหมด
้
22 กอง ส่วนใหญ่จะเป็ นแพลตฟอร์ มที่เรี ยกว่าเป็ นสปอนเซอร์ รีท
(Sponsor REIT) นัน่ แปลว่า บริ ษัทที่เป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ สว่ นใหญ่เป็ นบริ ษัทลูกของบริ ษัทมหาชนที่มีการพัฒนาทรัพย์ สิน
ของตัวเอง แล้ วขายทรัพย์สินเหล่านันเข้
้ ามาที่กองทรั สต์ และแต่งตังให้
้ บริ ษัทลูกเป็ นผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อบริ หารจัดการ
เพราะฉะนัน้ REIT ที่มีความเป็ นอิสระ ไม่ขึ ้นตรงต่อเจ้ าของทรัพย์สนิ ที่เกิดขึ ้นจึงเป็ นเรื่ องใหม่
“ผู้จดั การกองทรัสต์อิสระจึงไม่มีความเกี่ยวโยงใดๆ กับเจ้ าของทรัพย์สนิ ข้ อดีคือ สามารถบริ หารงานได้ อย่างเป็ นอิสระ เมื่อไม่มี
ความเชื่อมโยง เกี่ยวโยง จึงมีความโปร่งใสชัดเจน มีเหตุผลที่อธิบายได้ วา่ เวลาซื ้อทรัพย์ เราลงทุนมูลค่าเท่าไร เหตุและผลเป็ น
อย่างไร รวมถึงเวลาบริ หารจัดการทรัพย์สินนันๆ
้ เนื่องจากเราไม่ได้ เป็ นบริ ษัทลูกของเจ้ าของทรัพย์สิน การบริ หารจัดการจึงมี
ความคล่องตัวสูง สองคือ เมื่อกองทรัสต์ตงขึ
ั ้ ้นมาแล้ ว เราสามารถว่าจ้ างเจ้ าของทรัพย์สินเดิมให้ กลับมาเป็ นผู้บริ หารอสังหาฯ
เมื่อเราไม่ใช่บริ ษัทลูกของเจ้ าของทรัพย์สนิ จึงมีวิธีกากับดูแลและควบคุมเขาได้ อย่างเต็มที่ มีความคอมเมอร์ เชียลมากกว่า จึง
เป็ นสิง่ ใหม่ที่นกั ลงทุนก็มองหา เพราะโครงสร้ างมันอิสระ และตอบคาถามได้ ชดั เจนในทุกๆ มุม
“ข้ อจากัดของผู้จัดการกองทรั สต์ อิ สระคือ ความคุ้นชิ นของตลาดจะมองไปที่ บริ ษั ทแม่ก่ อน เพราะเป็ นบริ ษัทมหาชนที่ มี
ทรัพย์สินอยู่ในมือ แน่นอนว่า คนที่มีทรัพย์สินอยู่ในมือ อนาคตกองทรัสต์ก็อาจจะเติบโตไปได้ เยอะ ในขณะที่กองทรัสต์อิสระ
มักจะมีคาถามว่า ผู้จดั การกองทรัสต์เป็ นใคร? บริ หารจัดการได้ หรื อเปล่า? แล้ วกองทรัสต์จะโตได้ อย่างไร เมื่อไม่ได้ เป็ นบริ ษัท
ลูกของใคร? เราก็บอกอยู่แล้ วว่าเราเป็ นคนที่ทางานสถาบันการเงินมา ทาเรื่ องกองทุนอสังหาฯ ทาเรื่ อง REIT มาเยอะ เรามอง
ว่า เรื่ องของ REIT เป็ นเรื่ องใหม่ที่นา่ สนใจ และอยูใ่ นช่วงที่ REIT กาลังเกิดขึ ้นในตลาดบ้ านเรา ฉะนันด้
้ วยประสบการณ์ตรงของ
ทีมงาน AIM Group ที่ทา REIT มาโดยตรง และยังได้ รับใบอนุญาตจากสานักงาน ก.ล.ต. ให้ ทาหน้ าที่เป็ นผู้ก่อตังทรั
้ สต์และ
ผู้จดั การกองทรัสต์ ถ้ าสานักงาน ก.ล.ต. เขาอนุมตั ิใบอนุญาตให้ นัน่ แปลว่า เขาต้ องเชื่อว่า ระบบงานเราถูกตรวจสอบแล้ ว มี
ระบบงานที่สามารถบริ หารจัดการได้ ”

คุณจรัสฤทธิ์กล่าวว่า “ส่วนเรื่ องอนาคตของกองทรัสต์ มันเคยมีคาถามว่า เราจะโตอย่างไร แต่วนั นี ้ REIT ที่เราทาเป็ นกองแรกก็
คือ AIMIRT เป็ นกองทรัสต์ที่มีนโยบายลงทุนในอสังหาฯ ที่เกี่ยวข้ องกับภาคอุตสาหกรรม เวลาผ่านไปแค่ 1 ปี AIMIRT กาลังจะ
เพิ่มทุนและลงทุนในทรัพย์สนิ เพิ่ม ซึง่ จะทาให้ มลู ค่าทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ใหญ่ขึ ้นกว่า 200% นัน่ แปลว่า กองทรัสต์ที่เริ่ มต้ นที่
2,140 ล้ านบาท วันนี ้ AIMIRT มีแผนจะเพิ่มทุนและลงทุนเพิ่มอีกมูลค่าไม่เกิน 4,300 ล้ านบาท ทาให้ ขนาดกองทรัสต์โตเป็ น
6,400 ล้ านบาท ซึ่งโตเร็ วมาก มันพิสจู น์ได้ ว่า ที่ มนั โตมาได้ เพราะความเป็ นอิสระของกองทรัสต์ การที่เจ้ าของทรัพย์สินจะเอา
ทรัพย์สินของเขามาขายให้ กบั กองทรัสต์ เขาทาได้ อย่างสบายใจ เพราะเราไม่ได้ เป็ นคู่แข่งเขา เขาไม่ต้องกลัวว่าข้ อมูลที่เป็ น
ความลับทางการค้ าจะถูกนาไปใช้ ในเชิงการแข่งขัน
“อีกจุดเด่นของ AIM Group ก็คือ อิสระในการเฟ้นหาอสังหาฯ ที่มีศกั ยภาพ เพื่อให้ กองทรัสต์เข้ าไปลงทุน แปลว่าเรากาลังทา
สิง่ ที่ตลาดไม่ทา ทาในสิง่ ที่คนอื่นมองว่าไม่ค้ มุ และยังไม่อยากทาในเวลานี ้ หมายความว่า เราเชื่อมัน่ ว่ามีทรัพย์สนิ ที่มีคณ
ุ ภาพ
และศักยภาพอยูเ่ ยอะในตลาด เพียงแต่ตลาดนันคุ
้ ้ นชินกับสิง่ ที่ร้ ูจกั ดังนัน้ เราทางานหนักเพื่อทาให้ ได้ ทรัพย์สนิ ที่ดีแต่ไม่ได้ เป็ น
ที่ร้ ูจกั ให้ เป็ นที่ร้ ูจกั ความยากอยูต่ รงที่นกั ลงทุนจะเชื่อได้ อย่างไรว่า ทรัพย์สนิ เหล่านี ้มันดีจริ ง โดยสิง่ ที่เรากาลังจะบอกคื อ กลุม่
ธุรกิจคุณภาพไม่ได้ มีแค่บริ ษัทมหาชน ธุรกิจไซส์เล็กลงมาก็มีคณ
ุ ภาพได้ เช่นกัน ดังนัน้ สิ่งที่ AIM Group ทา จึงอาจเป็ นของที่
ไม่ค้ นุ หู แต่มีศกั ยภาพ เราศึกษาความเป็ นไปได้ อย่างเต็มที่ อย่างละเอียด เป็ นกลาง และเมื่อเราเชื่อมัน่ ในทรัพย์สินนัน้ เราก็
เดินหน้ าต่อ”

ขอบเขตการทางานของ AIM Group
เมื่อเป็ นอิสระจากบริ ษัทแม่ ขอบเขตการทางานของ AIM Group จึงชูจุดเด่นในการเปิ ดโอกาสให้ เจ้ าของทรัพย์สินเดิมกลับมา
เป็ นผู้บริ หารอสังหาฯ เพื่อบริ หารจัดการทรัพย์สินเอง โดยมีผ้ จู ดั การกองทรัสต์คอยกากับดูแลและทางานร่ วมกันอย่างใกล้ ชิด
คุณอมรยังกล่าวอีกว่า “คาว่าผู้จดั การกองทรัสต์อิสระที่เราเข้ ามาดูแลและบริ หารจัดการ จะเป็ นเรื่ องของการเงินและการบริ หาร
จัดการทรัพย์สนิ เป็ นหลัก ซึง่ การบริ หารจัดการทรัพย์สนิ นัน้ โครงสร้ างของการทากองทรัสต์ มันเปิ ดโอกาสให้ เรามีโอกาสในการ
ว่าจ้ างเจ้ าของทรัพย์สนิ เดิมมาบริ หารจัดการทรัพย์สินนันๆ
้ นี่เป็ นข้ อดีมาก เพราะคนที่จะรู้จกั ทรัพย์สนิ ได้ ดีที่สดุ ก็คือ คนที่สร้ าง
และทามาเองกับมือ มีผลประกอบการที่มนั่ คงก็เพราะเขา ฉะนัน้ การเปิ ดโอกาสให้ เราสามารถไปว่าจ้ างเขา เป็ นสิ่งที่เราคิดจะ
ทา และนักลงทุนน่าจะชอบ เพราะคนคนนัน้ คือคนที่ทาให้ เกิดกาไรอย่างต่อเนื่องมาในอดีต ส่วนหน้ าที่ หลักของผู้จัดการ
กองทรัสต์ก็คือ เรื่ องของการเงิน การดูเรื่ องการเงินที่คอ่ นข้ างจะละเอียดและซับซ้ อน กล่าวคือ ทาทุกอย่างให้ กองทรัสต์เดินหน้ า
ต่อไปอย่างมัน่ คงมากที่สดุ ให้ มีกาไรมากที่สดุ ไม่ว่าจะเป็ นการเพิ่มรายได้ หรื อลดค่าใช้ จ่าย ทางด้ านการควบคุมค่าใช้ จ่ายจะ
เกิดขึ ้นจาก 2 มุมด้ วยกัน คือ การควบคุมและลดค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานจริ งๆ และการใช้ ผลิตภัณฑ์ทางการเงินเข้ ามาช่วย
ฉะนัน้ จาก Know-How ของเราที่มีประสบการณ์ในด้ านการเงิน การธนาคารมา อยู่สถาบันการเงินมา ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
และเครื่ องมือทางการเงินแบบนี ้สามารถเข้ ามาเพิ่มมูลค่าให้ กบั กองได้ ”
คุณจรัสฤทธิ์กล่าวเสริ มในประเด็นของการดาเนินงานทุกขันตอน
้
ย่อมต้ องอยูภ่ ายใต้ กฎระเบียบของสานักงาน ก.ล.ต. และการ
กากับดูแลของทรัสตี “ในทุกขันตอนของการท
้
างาน เราจะต้ องคอยควบคุมการทางานของเราให้ เป็ นไปตามกฎ ตามระบบงาน
ภายใต้ กฎเกณฑ์ของ Compliance และผู้ที่ช่วยตรวจสอบ ซึ่งได้ แก่ ทรัสตี และสานักงาน ก.ล.ต. สุดท้ ายเป็ นเรื่ องของงาน IR
(Investor Relations) ก็ต้องมีการสื่อสารให้ ข้อมูลแก่นกั ลงทุนอย่างทันท่วงที เวลาที่เขาต้ องการรู้ อะไร เมื่อเขาโทร.มา จะต้ อง
ให้ ข้อมูลที่ถกู ต้ องได้ ในทันที ไม่ตา่ งกับบริ ษัทมหาชนทัว่ ไป”
การเติบโตของ AIMIRT สร้ างความเชื่อมั่นให้ กับกองทรัสต์ ใหม่ AIMCG
“ผลงานที่ผา่ นมาภายใต้ AIM Group ก็จะมีกอง AIMIRT ซึง่ เป็ นการลงทุนในทรัพย์สนิ ประเภทที่เกี่ยวข้ องกับภาคอุตสาหกรรม
โดยลงทุนครัง้ แรกในคลังสินค้ าและห้ องเย็น ” คุณอมรชี ้แจงข้ อมูล “AIMIRT เป็ นกองทรัสต์กองแรกในประเทศไทยที่ลงทุนใน
ทรัพย์สินประเภทห้ องเย็น ตอนนี ้ AIMIRT อยู่ระหว่างการพิจารณาของสานักงาน ก.ล.ต. ที่จะเพิ่มทุนและลงทุนเพิ่มมูลค่าไม่
เกิน 4,300 ล้ านบาท โดยจะมีทรัพย์สนิ อีกประเภทที่ยงั ไม่เคยมี REIT กองไหนทาคือ ถังเก็บน ้ามันและถังเก็บสารเคมีเหลว ซึง่ ก็
เป็ นทรัพย์สินประเภทใหม่ๆ ที่เราหามาแชร์ ให้ กบั นักลงทุนได้ รับประโยชน์ในระยะยาว จะเห็นว่าการทางานของเราเป็ นอิสระ
เพราะไม่ได้ ผูกกับใคร เพราะฉะนัน้ อะไรที่มีศกั ยภาพ เราหามาให้ แล้ วมาลองดูว่า มันมีศกั ยภาพพอหรื อไม่ มีเหตุและผล
อธิบายเป็ นอย่างไร เป็ นสิง่ ที่เราหวังว่าจะตอบโจทย์ในสิง่ ที่เราเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์อิสระ”
อีกประเด็นที่นา่ สนใจคือ การเลือกลงทุนในทรัพย์สนิ ที่ยงั ไม่เคยมีใครทา อะไรคือสิง่ ที่ AIM Group พิจารณา คุณจรัสฤทธิ์กล่าว
ว่า โดยหลักการทัว่ ไปคล้ ายกับผู้จดั การกองทุนอื่นๆ ก็คือดูเรื่ องกายภาพ ทรัพย์สนิ มีคณ
ุ ภาพในการก่อสร้ างหรื อไม่ โลเคชันต้ อง
ดี และใบอนุญาตต้ องครบถ้ วน แต่รายละเอียดที่ AIM Group ไม่มองข้ ามคือ การวิเคราะห์ไปถึงธุรกิจของเจ้ าของทรัพย์สนิ และ
ปั จจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อความสามารถในการดาเนินธุรกิจ “เราดูที่เจ้ าของทรัพย์สินว่าเขามี ผลการดาเนินงานเป็ นอย่างไร
เพราะเรื่ องของการทากองทรัสต์ เราจะกลับไปว่าจ้ างเขา เราอยากให้ เขาอยู่กบั เราไปนานๆ และเรื่ องสาคัญมากคือ การเงิน

รายได้ ที่ได้ จากทรัพย์สนิ มัน่ คงแค่ไหน มีโอกาสในการเจริ ญเติบโตขนาดไหน รวมถึงเรื่ องของกลไกต่างๆ ว่าเราจะวางโครงสร้ าง
การอยู่ร่วมกันเป็ นอย่างไร ดูผ้ เู ช่า มีชื่อเสียงอย่างไร น่าเชื่อถือหรื อเปล่า จ่ายค่าเช่าได้ หรื อไม่ ดูลกึ ไปถึงธุรกิจของผู้เช่าว่าทา
ธุรกิจอะไร ธุรกิจปลายทางเขาทาอะไร มันกาลังอยูใ่ นช่วงขาขึ ้นหรื อว่าช่วงขาลง เพราะถ้ าธุรกิจไม่ดี การที่เขามีโอกาสจ่ายค่า
เช่าไม่ได้ ก็เป็ นไปได้ ”
AIMCG กองทรัสต์ ใหม่ ท่ จี ะทาให้ นักลงทุนเป็ นเจ้ าของไลฟ์ สไตล์ มอลล์ ได้ ง่ายขึน้
คุณอมรเผยว่า หลังจาก AIM Group ลงทุนในทรัพย์สินประเภทอุตสาหกรรมไปแล้ ว และถือว่าประสบความสาเร็ จ ก็มองว่า
ทรัพย์สนิ แต่ละประเภทควรแยกกองทรัสต์ให้ ชดั เจน ทรัพย์สนิ ที่เป็ นอสังหาฯ เพื่อการพาณิชย์ก็ควรอยูอ่ ีกกองทรัสต์หนึง่ จึงเป็ น
ที่มาของการจัดตังกอง
้ AIMCG (AIM Commercial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust) ขึ ้นมา
“เราตังต้
้ นกอง AIMCG ด้ วยคอนเซปต์ที่วา่ อสังหาฯ อะไรที่เป็ นพื ้นที่เช่าในเชิงพาณิชย์ อย่างไลฟ์ สไตล์มอลล์ ห้ างสรรพสินค้ า
อาคารสานักงาน โครงการมิกซ์ยสู (Mixed-Use) เราจะรู้วา่ ทรัพย์สนิ ประเภทนี ้ โดยทัว่ ไปมีการปรับอัตราการขึ ้นค่าเช่าค่อนข้ าง
สูง เพราะเป็ นที่ที่ถ้าผู้เช่าเขารู้วา่ ทราฟฟิ กมันมา เขาต้ องก็ต้องไปเช่าอยูใ่ นที่ที่มีทราฟฟิ กที่ดี โดยทรัพย์สนิ 3 โครงการแรกที่เป็ น
จุดเริ่ มต้ นในการ IPO ของเรา เรามุง่ เป้าไปที่ไลฟ์ สไตล์มอลล์”
AIM Group ยังคงใช้ หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้ าลงทุน ได้ แก่ ทรัพย์สินมีคณ
ุ ภาพสูง ทาเลที่ตงโดด
ั้
เด่นและมีความหลากหลาย อัตราการเช่าพื ้นที่สงู ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์มีประสบการณ์สงู และมีโอกาสในการลงทุนเพิ่มเติม
โดยโครงการที่กองทรัสต์จะเข้ าลงทุนในครัง้ แรกนี ้ล้ วนเป็ นโครงการที่ประสบความสาเร็ จ มีผลการดาเนินงานของโครงการที่ดี
เนื่องจากได้ รับการตอบรับจากกลุม่ ลูกค้ าเป็ นอย่างดีมาอย่างต่อเนื่อง อีกทังโครงการยั
้
งมีเอกลัก ษณ์ที่โดดเด่น ตังอยู
้ ใ่ นทาเลที่
มีศกั ยภาพ และมีความหลากหลาย ทังในย่
้ านใจกลางกรุ งเทพฯ และจังหวัดเศรษฐกิจที่มีประชากรอยู่อย่างหนาแน่น และมี
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง นอกจากนี ้ยังเป็ นโครงการที่มีอตั ราการเช่าพื ้นที่สงู และมีแนวโน้ มการเติบโตที่ดีในอนาคตทัง้
3 โครงการ ได้ แก่ โครงการ 72 คอร์ ทยาร์ ด, โครงการยูดี ทาวน์ และโครงการพอร์ โต้ ชิโน่ โดยผู้บริ หารของทัง้ 3 โครงการ ร่ วม
เปิ ดเผยข้ อมูลและชูจดุ เด่นที่สร้ างความเชื่อมัน่ ให้ กบั นักลงทุนได้ อย่างน่าสนใจ

คุณวลีวลั ย์ โรจนภักดี ผู้จดั การทัว่ ไป บริ ษัท เม็มเบอร์ ชิป จากัด ผู้พฒ
ั นาโครงการ 72 คอร์ ทยาร์ ด ไลฟ์ สไตล์มอลล์ใจกลางทอง
หล่อ ชูจุดเด่นเรื่ องคอนเซปต์ที่แตกต่างจากไลฟ์ สไตล์มอลล์ในละแวกเดียวกัน “เรามีแนวคิดที่จะสร้ าง Lifestyle Complex ที่
เป็ นผู้นาเรื่ อง Lifestyle Trend ของกลุม่ นักศึกษาตอนปลายไปจนถึงวัยทางานให้ จบในที่เดียว มีทงร้
ั ้ านกาแฟสาหรับช่วงเช้ า
ร้ านอาหารญี่ปนตอบโจทย์
ุ่
คนทางาน และช่วงเย็นก็มีร้านให้ นงั่ แฮงเอาต์ สามารถใช้ ชีวิตได้ ตงแต่
ั ้ เช้ าจนถึงค่า เรายังมีพื ้นที่ทงั ้
Indoor และ Outdoor เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์ สไตล์ทกุ รู ปแบบจริ งๆ และไม่ต้องกังวลเรื่ องที่จอดรถ เพราะเรามีตกึ จอดรถสาหรับผู้
มาใช้ บริ การเพียงพอ

“จุดเด่นของเราอีกอย่างก็คงเป็ นเรื่ องของโลเคชันที่อยู่ใจกลางเมืองอย่างทองหล่อ ซึ่งเป็ นย่านศูนย์กลางที่สาคั ญของกรุงเทพฯ
และเป็ นจุดหมายของการพบปะสังสรรค์ที่เป็ นตัวเลือกอันดับต้ นๆ สาหรับกลุ่มคนที่มีกาลังซื ้อสูง โดยมีทงออฟฟิ
ั้
ศและที่พกั
อาศัยเป็ นจานวนมาก ณ เวลานี ้ไม่มีคนรุ่ นใหม่ที่ไม่ร้ ู จกั 72 คอร์ ทยาร์ ด เพราะเราตอบโจทย์ไลฟ์ สไตล์การใช้ ชีวิตย่านทองหล่อ
อย่างแท้ จริ ง”

ในขณะที่ คุณธนกร วีรชาติยานุกลู ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บริ ษัท อุดรพลาซ่า จากัด ผู้บริ หารโครงการศูนย์การค้ ายูดีทาวน์
อุดรธานี กล่าวถึงจุดเด่นของโครงการยูดี ทาวน์วา่ “โครงการยูดี ทาวน์เป็ น Open Mall ที่ใหญ่ที่สดุ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีการศึกษาและปรับแนวทางของโครงการให้ เข้ าใจถึงพฤติกรรมของผู้บริ โภคเป็ นอย่างดี ในขณะเดียวกันจังหวัดอุดรธานีถือ
เป็ นจังหวัดศูนย์กลางทางการค้ าของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทังยั
้ งเป็ นจังหวัดที่มีเที่ยวบินต่อวั นมากถึง 56 เที่ยวบิน
ซึง่ ถือว่ามากที่สดุ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สะดวกในการเชื่อมต่อไปยังจังหวัดใกล้ เคียง ทาเลที่ตงก็
ั ้ อยูก่ ลางใจเมือง มีถนน
ล้ อมรอบ 4 ด้ าน และใกล้ เคียงกันกาลังจะมีสถานีรถไฟรางคู่ ตัวโครงการเองเน้ นตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริ โภคของคนท้ องถิ่น

“ล่าสุดเพิ่งปรับเปลีย่ นแนวคิดในการใช้ พื ้นที่ UD Zaap Station โดยนาแนวคิด ‘UD สโมสร’ เปลีย่ นบรรยากาศให้ เป็ น 4 แหล่ง
คือ Meeting Place, Chill Out, Cheer และ Place to be Seen ปรั บปรุ งพืน้ ที่ใหม่ เพิ่มชัน้ 2 เป็ นโซน V.I.P. ให้ สามารถชม
คอนเสิร์ตได้ สนุกขึน้ รองรับคนได้ ทงั ้ 2 ชัน้ ไม่ต่ากว่า 3,000 คน นอกจากนันยั
้ งมีการทากิจกรรมและแคมเปญกระตุ้นการ
จับจ่ายใช้ สอยร่ วมกับแบรนด์ตา่ งๆ ในศูนย์การค้ าเป็ นประจาทุกไตรมาส จนถึงวันนี ้ โครงการยูดี ทาวน์กลายเป็ นแลนด์มาร์ ก
ประจาจังหวัด งานเทศกาลใหญ่ๆ ปี ใหม่ สงกรานต์ ทุกคนต้ องมาที่นี่ เราสามารถตอบโจทย์ไลฟ์ สไตล์ได้ ชดั เจน จึงมีชื่อเสียง
เป็ นที่ร้ ูจกั ดีในฐานะสถานที่ทอ่ งเที่ยวและพักผ่อนที่สาคัญ ถือเป็ นแลนด์มาร์ กประจาจังหวัด สามารถรองรับกาลังซื ้อของคนใน
พื ้นที่และจังหวัดใกล้ เคียง รวมถึงประชาชนจากประเทศลาวที่เดินทางข้ ามชายแดนเข้ ามาท่องเที่ยวและจับจ่ายใช้ สอย”

ทางฝั่งของโครงการพอร์ โต้ ชิโน่ ไลฟ์ สไตล์มอลล์ที่ใหญ่ที่สดุ ในจังหวัดสมุทรสาคร ถือเป็ นจุดแวะพักขนาดใหญ่บนถนนพระราม
2 ผู้ที่เดินทางจากกรุงเทพฯ ลงสูภ่ าคใต้ จะต้ องผ่าน จึงรองรับทังกลุ
้ ม่ ลูก ค้ าที่เป็ นนักท่องเที่ยวและคนในชุมชนละแวกนัน้ นายสุ
เทพ ปั ญญาสาคร กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท ดีแลนด์ พร็ อพเพอร์ ตี ้ จากัด กล่าวว่า “โครงการพอร์ โต้ ชิโน่ ขณะนี ้ก็ดาเนินงานมา
ประมาณ 7 ปี เป็ นโครงการที่ตอบโจทย์กลุม่ ผู้บริ โภคยุคใหม่ภายใต้ แนวคิด The Harbor of Joy การผสมผสานเอกลักษณ์พื ้นที่
เข้ ากับความทันสมัยสูก่ ารเป็ นแลนด์มาร์ กแห่งใหม่บนถนนพระราม 2 รองรับกลุม่ ลูกค้ าที่เป็ นนักท่องเที่ยวหรื อผู้เดินทางผ่านไป
ยังจังหวัดทางภาคใต้ ตัวเลขรถยนต์ที่ผ่านถนนเส้ นนี ้อยู่ที่ประมาณ 70,000 คัน ไม่รวมรถขนส่งพาณิชย์ ถ้ าถามว่าอะไรทาให้
เรายังเติบโตต่อเนื่องก็คงต้ องบอกว่า โลเคชันสาคัญที่สดุ เราอยู่บนถนนที่มีทราฟฟิ กเยอะเป็ นอันดับต้ นๆ ของประเทศไทย
นอกจากนี ้ ยังได้ อานิสงส์จากการขยายตัวของโครงการที่อยูอ่ าศัยที่ขยายตัวออกสูพ่ ื ้นที่ปริ มณฑลเพิ่มขึ ้น

“ดังนัน้ โครงการพอร์ โต้ ชิโน่จึงไม่ได้ เป็ นแค่โครงการจุดพักรถ (Rest Area) สาหรับนักท่องเที่ยวเท่านัน้ แต่ยงั เป็ นศูนย์กลางของ
ชุมชนในพืน้ ที่ที่มีกาลังซือ้ สูงอีกด้ วย สิ่งสาคัญคือ เราบริ หารงานด้ วยความเข้ าใจลูกค้ ามากๆ เราเป็ นไลฟ์ สไตล์ม อลล์ ที่
เกี่ยวข้ องกับคนท้ องถิ่นเป็ นหลัก สิง่ ที่เราปรับตัวตลอดเวลาก็คือ การทาความเข้ าใจกับไลฟ์ สไตล์ของลูกค้ าที่เปลีย่ นไป ปี นี ้เป็ น
ปี ที่เรามีการรี โนเวตและปรับตัวเยอะ สิ่งหนึ่งที่ลกู ค้ ามีความต้ องการคือ การได้ รับบริ การที่สะดวก รวดเร็ ว เราเปิ ดโซนอาหาร
พื ้นที่กว่า 1,000 ตารางเมตร เน้ นอาหารกินง่าย โลคัลฟูด้ สตรี ทฟูด้ ของจังหวัดเป็ นหลัก ยิ่งเติมเต็มคนที่เดินทางและคนในพื ้นที่
มากยิ่งขึ ้น เราจึงเพิ่มร้ านที่มีบริ การไดรฟ์ ทรูเข้ ามาในโครงการด้ วย เช่น สตาร์ บคั ส์ ซึ่งเป็ นรูปแบบไดรฟ์ ทรู แห่งแรกของประเทศ
ไทย นอกจากนี ้ ยังมีพื ้นที่ Co-Working Space ภายใต้ ชื่อ ‘Heart Work Co-Working Space @Porto Chino’ เพื่อตอกย ้าคอน
เซปต์ของพอร์ โต้ ชิโน่ ในการเป็ น ‘The Heart of Your Community’ Co-Working Space แห่งแรกในจังหวัดสมุทรสาคร ที่เปิ ด
ให้ บริ การเมื่อปลายปี 2560 โดยกลุม่ ผู้ใช้ บริ การเป็ นทังนั
้ กธุรกิจสตาร์ ทอัพ กลุม่ ฟรี แลนซ์ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ครี เอเตอร์
องค์กรต่างๆ รวมถึงกลุม่ ที่ใช้ เพื่อสอนหรื อติวหนังสือ”
คุณจรัสฤทธิ์ให้ ข้อมูลเพิ่มเติมถึงเหตุและผลในการคัดเลือกทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้ าลงทุน และจุดสาคัญที่ทงั ้ 3 ผู้บริ หาร
จาก 3 โครงการ ไว้ วางใจให้ AIM Group เป็ นพาร์ ตเนอร์ ทางธุรกิจ “กอง REIT เป็ นเครื่ องมือสร้ างความเติบโตได้ อย่างก้ าว
กระโดด ขยายธุรกิจได้ เร็ ว เพราะมีเงินหมุนกลับเข้ ามาเร็ วกว่าการทาธุรกิจที่เป็ น Conventional เช่น โครงการหนึ่งกู้แบงก์
สมมติวา่ สามารถชาระคืนเงินกู้แบงก์ได้ ภายใน 10 ปี นัน่ แปลว่า กว่าจะเริ่ มโครงการที่ 2 ได้ ต้ องรอถึง 10 ปี ถ้ าเปรี ยบเทียบกับ
การใช้ REIT เป็ นเครื่ องมือในการระดมทุน เขาขายเข้ ากองปี ที่ 3 เขาได้ เงินหนึง่ ก้ อนไปคืนหนี ้แบงก์ และนาเงินอีกก้ อนไปพัฒนา
โครงการที่ 2 สองโครงการเกิ ดขึน้ ได้ ในระยะเวลาที่ สนลง
ั ้ ถ้ าผู้ประกอบการเข้ าใจเครื่ องมือนี ้ ย่อมจะใช้ ให้ ถูกที่และเป็ น

ประโยชน์ตอ่ ธุรกิจ นี่คือคอนเซปต์หลัก เราจึงนาเรื่ องนี ้เข้ าไปคุยกับผู้ประกอบการที่มีศกั ยภาพ ซึง่ ผู้ประกอบการทัง้ 3 โครงการ
เอง ก็มีแผนที่จะทาให้ ธุรกิจเขาให้ เติบโตอย่างไร และมีข้อจากัดในเรื่ องโครงสร้ างทางการเงินแบบไหน เรี ยกว่า เป็ นการศึกษา
การทางานร่วมกันระหว่าง AIM Group และผู้ประกอบการทัง้ 3 โครงการ เราไม่ได้ ไปซื ้อของเขาเหมือนเป็ นพ่อค้ า แต่เราเข้ าไป
ในฐานะพาร์ ตเนอร์ ทางธุรกิจ ช่วยคิดว่าข้ อดีของเขาที่จะใช้ REIT ให้ เป็ นประโยชน์อย่างไร โดยที่เราเองได้ ของที่ดีไปนาเสนอ
ให้ กบั นักลงทุน”

ไลฟ์ สไตล์ มอลล์ จะไม่ ใช่ เทรนด์ แต่ เป็ นวิถชี วี ิตของคนยุคใหม่
AIM Group ยังเผยอีกว่า AIMCG ใช้ เวลาค่อนข้ างนานในการเฟ้นหาและคัดเลือกทรัพย์สินที่มีคณ
ุ ภาพและมีศกั ยภาพจริ งๆ
คุณจรัสฤทธิ์ชี ้แจงว่า “เนื่องจากทรัพย์สินที่เราดูเป็ นรี เทล ทรัพย์สินจึงมีความเคลื่อนไหวที่รวดเร็ ว ถ้ าเราใช้ เวลาศึกษาไม่นาน
พอ เราจะไม่เห็นว่าผลประกอบการที่แท้ จริ งในทุก Cycle ว่าผลประกอบการนัน้ มันนิ่งจริ งหรื อไม่ เพราะหลังจากนี ้คนที่จะต้ อง
ตอบคาถามนักลงทุนคือ AIM Group เราจึงต้ องใช้ ระยะเวลาในการพิจารณาค่อนข้ างนาน กว่าเราจะ IPO หรื อลงทุนใน
ทรัพย์สนิ โครงการต่างๆ”
แล้ วนักลงทุนจะมัน่ ใจได้ อย่างไรว่าไลฟ์ สไตล์มอลล์จะไม่ใช่เทรนด์ แต่เป็ นวิถีชีวิตของคนยุคใหม่ คุณอมรมองว่า ในแง่ของการ
วิเคราะห์หรื อการคาดการณ์ล้วนมีความเสีย่ ง แต่สงิ่ ที่ AIM Group จะสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ กบั นักลงทุนคือ ผลประกอบการใน
อดีต “เราจะนาเสนอให้ เห็นว่า ทัง้ 3 โครงการที่เราเลือกลงทุน ธุรกิจมีความนิ่งในระดับหนึง่ แล้ วหรือไม่ ดูอตั ราการเช่ าย้ อนหลัง
และผลการดาเนินงานของโครงการย้ อนหลังอย่างน้ อย 3 ปี เราเห็นความนิ่ง ดังนัน้ อดีตพิสจู น์อนาคตได้ ระดับหนึง่ ก็นา่ จะเป็ น
ฐานที่สร้ างความเชื่อมัน่ ได้ ระดับหนึง่ ”

ตัวแปรอื่นๆ จะมีผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุนหรื อไม่ คุณจรัสฤทธิ์แสดงทัศนะได้ อย่างน่าสนใจ “ไลฟ์ สไตล์มอลล์ที่ประสบ
ความสาเร็จอยูท่ ี่ F&B เพราะเป็ นสิง่ ที่ถกู แทนที่ยากในโลกออนไลน์ นี่คือการปรับตัวของธุรกิจประเภทนี ้ว่า จะสร้ างความ
เหมาะสมในสัดส่วนของผู้เช่าอย่างไร ไลฟ์ สไตล์ที่เปลีย่ นไปก็อาจเป็ นตัวแปรหนึง่ หรื อสภาพเศรษฐกิจโดยรวม คนใช้ จา่ ย
น้ อยลงก็อาจส่งผลกระทบบ้ างเหมือนกัน ดังนัน้ เราต้ องดูวา่ แต่ละโครงการเขามีมิกซ์เจอร์ คือมีการผสมผสานสัดส่วนประเภทผู้
เช่าอย่างไร อย่างโครงการยูดี ทาวน์ มีตงแต่
ั ้ สตรี ทฟูด้ ไปจนถึงร้ านอาหารราคาแพง ทาให้ สามารถตอบโจทย์กลุม่ ลูกค้ าได้
หลากหลาย มีโอกาสที่จะประสบความสาเร็จได้ เพราะคนอาจจะหนีจากห้ างฯ มาใช้ จา่ ยที่นี่มากขึ ้น จริ งๆ แล้ วปั จจัยภายใน
เป็ นเรื่ องหลัก ทีมงานเขาจะต้ องรักษาคุณภาพแบบนี ้ ต้ องสร้ างกิจกรรมให้ มคี วามถี่เท่าไร สร้ างอะไรใหม่ๆ มาดึงดูดลูกค้ า ”
ทิ ้งท้ ายให้ กบั นักลงทุนที่มองไปถึงจุดทีด่ อกเบี ้ยขาขึ ้น ในเวลานันกองทรั
้
สต์ยงั เป็ นสิง่ ที่นกั ลงทุนต้ องกังวลหรื อไม่ คุณจรัสฤทธิ์
กล่าวทิ ้งท้ ายไว้ อย่างน่าสนใจว่า “เราไม่กลัวดอกเบี ้ยขาขึ ้น ดอกเบี ้ยขึ ้นอีก 20 รอบ ก็ไม่เท่ากับผลตอบแทนที่จะได้ จาก REIT
เพราะดอกเบี ้ยเงินฝากแบงก์เป็ นคนให้ โดยมีต้นทุนจาการนาเงินฝากไปปล่อยกู้ จึงขึ ้นอยูก่ บั ว่าแบงก์ปล่อยกู้ได้ เท่าไร แบงก์จึง
จะให้ ดอกเบี ้ยเงินฝากได้ เท่าไร ในขณะที่ REIT คือทางลัด ให้ คณ
ุ ได้ มีโอกาสได้ เป็ นส่วนหนึง่ ได้ เป็ นเจ้ าของโครงการนัน้ เรามอง
ว่า คุณอยากทาโกดังหนึง่ โกดัง แต่คณ
ุ ไม่มเี งิน คุณมาซื ้อ REIT คุณเป็ นเจ้ าของโกดังทันที เวลาดูผลตอบแทนของ REIT ก็
เหมือนคุณลงเงินไปหนึง่ ก้ อน แล้ วสิง่ ที่คณ
ุ ได้ กลับมาก็คือ เงินปั นผลที่เปรี ยบเสมือนดอกผลที่ได้ รับกลับคืนมาจากเงินลงทุน
ของคุณเอง เหมือนการทาธุรกิจจริ งๆ ในขณะที่เงินฝากแบงก์ไม่ใช่”
ในอนาคตกองทรัสต์ AIMCG วางแผนเข้ าลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ให้ เช่าเพื่อการพาณิชย์ทกุ ประเภท ทังอาคารส
้
านักงาน
อาคารสานักงาน โครงการมิกซ์ยสู (Mixed-Use) ไลฟ์ สไตล์มอลล์ ห้ างสรรพสินค้ า หรื อพื ้นที่ที่เป็ นรี เทล ข้ อมูลเพิ่มเติมต้ องรอ
การพิจารณาต่อไป ซึง่ ทุกทรัพย์สนิ ที่เลือกลงทุนก็จะใช้ เกณฑ์การพิจารณาเช่นเดียวกับ 3 โครงการแรก มองในมุมนักลงทุนแล้ ว
ถือเป็ นทางเลือกทีด่ ี แม้ วา่ การลงทุนทุกรูปแบบจะมีความเสีย่ ง แต่ถ้าเลือกลงทุนในกอง REIT ที่ให้ ผลตอบแทนประมาณ 8%
ต่อปี ก็นา่ จะคุ้มค่าที่จะศึกษาข้ อมูลเพิ่มเติม

