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HIGHLIGHTS
•

มองสถานการณ์ภาพรวมการลงทุนในกอง REITs ของประเทศไทย

•

มาทาความรู้จกั กองทรัสต์ AIMCG

•

เจาะข้ อมูล 3 โครงการหลัก ได้ แก่ โครงการ 72 คอร์ ทยาร์ ด โครงการ ยูดี ทาวน์ โครงการ พอร์ โต้ ชิโน่

•

บทสรุปของกองทุนและการตัดสินใจของนักลงทุน

สวัสดีคร้ าบบบ นักลงทุนทุกท่านกลับมาพบกันอีกครัง้ กับ ผมหมอนัทคลินิกกองทุนคนเดิมครับ
ในช่วง 4-5 เดือนที่ผา่ นมา ผมเชื่อว่านักลงทุนเองก็คงจะลุ้นกับสถานการณ์ตา่ งๆ ทัว่ โลก ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องสงครามการค้ าที่มผี ล
ต่อการส่งออกของประเทศต่างๆ การปรับตัวขึน้ ของเงินเฟ้อที่กดดันการขึ ้นอัตราดอกเบี ้ยของทางสหรัฐฯ และการโหวต Brexit
ที่ล้มแล้ วล้ มอีก ซึง่ แต่ละสถานการณ์นนส่
ั ้ งผลกระทบต่อการลงทุนทัว่ โลก รวมถึงประเทศไทยด้ วยเช่นกันครับ

ด้ วยเหตุการณ์ ต่างๆ เหล่านีท้ าให้ การลงทุนในปี ที่แล้ ว รวมถึงปี นีด้ ้ วยนัน้ ค่อนข้ างจะลาบากเลยทีเดียวครั บ ซึ่งในตอนนี ้
เปรี ยบเสมือนกับว่าเราอยูใ่ นช่วงหลังจากการเติบโตสูง หรื อกาลังจะใกล้ พ้นช่วงพีคของสภาวะเศรษฐกิจที่ดีไปแล้ วนัน่ เองครับ
หากเราย้ อนไปดูในปี 2017 จะพบว่า ตลาดหุ้นปรับตัวขึ ้น และทาให้ เราได้ รับผลตอบแทนจากการลงทุนค่อนข้ างดีครับ แต่พอปี
2018 นันก็
้ เริ่ มที่จะมีความผันผวนมากขึ ้นจากสถานการณ์ตา่ งๆ ที่ผมได้ เกริ่ นไปก่อนหน้ านี ้ ซึง่ แน่นอนว่าประเทศไทยเองก็ได้ รับ
กระทบไปด้ วย การส่งออกของไทยเองก็ปรับตัวลดลงไปพอสมควร ซึ่งคงต้ องมาลุ้นกันว่าประเทศไทยเราจะหาอะไรมาช่วยทา
ให้ การเติบโตยังคงไปต่อได้ ครับ
แต่ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็ นอย่างไร ผมคิดว่านักลงทุนเองก็ควรที่จะทาการลงทุนอยูต่ ลอดเวลา เพราะว่าเงินเฟ้อเองก็ไม่เคยที่
จะหยุดนิ่ง ปรับตัวสูงขึ ้นเรื่ อยๆ ผมคิดว่าอย่างน้ อยๆ เราก็ควรจะต้ องหาสินทรัพย์เพื่อลงทุนให้ สามารถเอาชนะเงินเฟ้อให้ ได้
ครับ แต่การลงทุนในช่วงนี ้คงต้ องทาการบ้ านเยอะกว่าเดิม ซึง่ หากจะให้ ดี นักลงทุนเองก็ควรที่จะมีการกระจายความเสีย่ งไปยัง
สินทรัพย์ตา่ งๆ ด้ วยเช่นกัน
เนื่องจากการกระจายการลงทุน การจัดพอร์ ตหรื อที่เราเรี ยกกันว่า Asset Allocation นันจะเป็
้
นตัวช่วยสาคัญที่จะทาให้ เรา
ได้ รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่สม่าเสมอนัน่ เองครับ ทังนี
้ ้ ก็เพราะว่าไม่มีสินทรัพย์ใดที่จะให้ ผลตอบแทนที่ดีไปตลอด ซึ่งแต่
ละสินทรัพย์เองก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างกัน และมีสภาวะการลงทุนที่ตา่ งกันครับ
ซึง่ ถ้ าหากย้ อนกลับไปดูในปี ที่แล้ วที่ตลาดหุ้นไทยผันผวนในขาลง และหากใครที่ลงทุนในปี ที่แล้ วก็จะพบว่าส่วนใหญ่จะขาดทุน
ครับ โดยภาพรวมของตลาดหุ้นไทยเองก็ติดลบประมาณ -10% แต่นกั ลงทุนที่ลงทุนในกองทุนอสังหาริ มทรัพย์ และ REITs นัน้
กลับได้ รับผลตอบแทนเป็ นบวกแทน เห็นไหมครับว่าหากเรามีการกระจายการลงทุนที่ดีก็มีโอกาสที่จะทาให้ พอร์ ตการลงทุนของ
เราไม่ผนั ผวนมาก และในบางครัง้ ก็มีโอกาสสร้ างผลตอบแทนที่ดีได้ อีกด้ วยครับ
การลงทุนในกองทุนอสังหาฯ และ REITs ณ ปั จจุบนั เองก็เป็ นสินทรัพย์ทางเลือกอย่างหนึ่งที่ได้ รับความนิยมมากขึ ้นกว่าแต่
ก่อนพอสมควรครับ ทังนี
้ ้ ด้ วยผลตอบแทนของกองทุนอสังหาฯ และ REITs ที่ออกมาก่อนหน้ านี ้ส่วนใหญ่จะให้ ผลตอบแทนที่
ค่อนข้ างดีและสม่าเสมอ รวมถึงค่าเช่าที่ปรับตัวขึ ้นตามเงินเฟ้อไปโดยอัตโนมัติครับ
ที่ผลตอบแทนสม่าเสมอนันก็
้ เนื่องจากว่าการลงทุนในกองทุนอสังหาฯ และ REITs ให้ เงินปั นผลที่คอ่ นข้ างดีเลยทีเดียวครับ อยู่
ที่ราวๆ 5-8% ต่อปี ขึ ้นกับประเภทของสินทรัพย์ที่ไปลงทุนด้ วย แต่ประเด็นที่สาคัญคือผลตอบแทนที่เกิดขึ ้นนี ้มันเกิดจากค่าเช่า
ที่ได้ รับจริ งจากผู้เช่าในอสังหาริ มทรัพย์นนๆ
ั ้ ไม่ได้ เกิดจากการเก็งกาไรเหมือนกับการลงทุนในหุ้นหรื อสินทรัพย์อื่นๆ ที่ทาการซื ้อ
ขายส่วนต่างของราคาเป็ นหลักนัน่ เองครับ
นี่จึงเป็ นเสน่ห์ของอสังหาฯ ที่หากใครได้ ลงทุนไปแล้ วจะติดใจ รวมถึงตัวผมเองด้ วยครับ
ผมได้ เขียนถึงกองทุนอสังหาฯ และ REITs ไว้ หลายครัง้ และครั ง้ นี ้เป็ นอีกครัง้ ที่กอง REITs ที่ผมจะพูดถึงนันมี
้ ความน่าสนใจ
พอสมควร เรามาดูกนั นะครับว่าครัง้ นี ้ทาไมผมถึงคิดแบบนัน้

เนื่องจากกองที่เราจะพูดถึงนัน้ เป็ นกอง REITs ที่ไปลงทุนใน “ไลฟ์ สไตล์มอลล์ ” นั่นเองครั บ โดยวันนีผ้ มจะพาไปพบกัน
กองทรัสต์กองใหม่นนั่ คือ
“เอไอเอ็ ม คอมเมอร์ เชี ย ล โกรท (AIMCG)” หรื อ AIM Commercial Growth Freehold and Leasehold Real Estate
Investment Trust (AIMCG)
ก่อตังและบริ
้
หารจัดการโดยผู้จดั การกองทรัสต์อิสระ “AIM Group”
ซึ่ ง กองทรั ส ต์ นี จ้ ะมี น โยบายลงทุน ในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ใ ห้ เ ช่ า เพื่ อ การพาณิ ช ย์ (Commercial Real Estate) ที่ มี ศัก ยภาพ
หลากหลายประเภท ทังศู
้ นย์การค้ า ไลฟ์ สไตล์มอลล์ อาคารสานักงาน รวมถึงศูนย์การประชุม
โดยการเข้ าลงทุนครัง้ แรกจะลงทุนในไลฟ์ สไตล์มอลล์รวม 3 โครงการครับ มีมูลค่าของทรัพย์สินรวมกันไม่เกิ น 2,880 ล้ าน
บาท ซึ่งในอนาคตเองก็มีโอกาสที่กองจะขยายใหญ่ขึ ้น หากมีอสังหาฯ ที่น่าสนใจและมีศกั ยภาพในการสร้ างรายได้ เพิ่มเติม ก็
อาจจะได้ เห็นกองทรัสต์นี ้มีทรัพย์สนิ เพิ่มเติมได้ อีกในอนาคตครับ
คราวนี ้ เรามาดูกนั ครับว่าทัง้ 3 โครงการอยู่ตรงไหน และมีอะไรที่น่าสนใจบ้ างครับ โดยการลงทุนครัง้ แรกทังหมดจะเป็
้
น “สิทธิ
การเช่า” ครับ ประกอบไปด้ วย
1. โครงการ 72 คอร์ ทยาร์ ด
เป็ นไลฟ์ สไตล์มอลล์ ใครที่ไปแถวทองหล่อบ่อยๆ ก็น่าจะคุ้นเคยดีครับ โดยเฉพาะคนที่ชอบกินร้ านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มี
ความหรู หราหน่อยๆ ซึ่งทาเลจะอยู่ในบริ เวณออฟฟิ ศและที่พกั อาศัย จึงมีลกู ค้ าทังคนไทย
้
ชาวต่างชาติที่พกั อาศัยอยู่แถวนัน้
และนักท่องเที่ยว โดยเป็ นสถานที่ที่ได้ รับความนิยม สามารถตอบโจทย์ไลฟ์ สไตล์การใช้ ชีวิตของคนในย่านทองหล่อครับ
โครงการนี ้หากใครได้ เข้ าไปหรื อได้ เห็นจะต้ องบอกว่า ดูหรู หราน่าเที่ยวมาก เหมาะกับการพาสาวๆ ไปเดทหรื อเป็ นแหล่งแฮง
เอาท์นดั พบกัน ที่เป็ นแบบนันก็
้ เพราะว่าโครงการนี ้เต็มไปด้ วยร้ านอาหารและเครื่ องดื่มไฮเอนด์หลากหลายสไตล์ ภาพรวม
โครงการเองก็โดดเด่นด้ วยตัวอาคารที่ถกู ออกแบบโดยบริ ษัทสถาปนิกชื่อดังจากอังกฤษให้ มีลกั ษณะเฉพาะตัวในรู ปแบบคล้ าย
กล่องสีดาพื ้นผิวฟาซาด (Façade) ตกแต่งด้ วยหินขัด Terrazzo ช่วยเสริ มให้ ดีไซน์ดูแปลกใหม่สะดุดตา สามารถมองเห็นได้
จากระยะไกล ยิ่งเย็นๆ ค่าๆ ยิ่งสวยมาก บรรยากาศดีสดุ ๆ ครับ
เจาะลึกข้ อมูลทรัพย์ สนิ
• พื ้นที่ประมาณ 5,019 ตร.ม.
• Occupancy Rate เฉลีย่ 3 ปี ย้อนหลัง = 100%
• กองทรัสต์จะเข้ าลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารและงานระบบ ระยะเวลาการเช่าประมาณ 13 ปี
• ร้ านอาหารและเครื่ องดื่ม (Food & Beverage) ทังหมด
้
8 ร้ าน
• จานวนผู้มาใช้ บริ การ 300-1,500 คนต่อวัน

• พัฒนาและบริ หารโครงการโดย บริ ษัท เม็มเบอร์ ชิป จากัด*
* เมื่อกองทรัสต์เข้ าลงทุน บริษัท เชษฐโชติ จากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทในเครื อจะถูกแต่งตังให้
้ เป็ นผู้บริหารอสังหาริ มทรัพย์ของ
โครงการ
2. โครงการ ยูดี ทาวน์
เป็ นไลฟ์ สไตล์มอลล์ที่ใหญ่ที่สดุ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับ ตังอยู
้ ่ ใจกลางเมืองจังหวัดอุดรธานี เรี ยกได้ ว่าเป็ นจังหวัด
ศูนย์กลางทางการค้ าของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีการคมนาคมขนส่งที่สะดวก และมีจานวนเที่ยวบินมากที่สดุ ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้ จงั หวัดอุดรธานีมีแนวโน้ มของปริ มาณประชากรและนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ ้นอย่างต่อ เนื่อง
โดยโครงการนี ้จะเป็ นรูปแบบที่สอดคล้ องกับไลฟ์ สไตล์คนท้ องถิ่นในจังหวัดอุดรธานี แต่ก็พร้ อมที่จะต้ อนรับนักท่องเที่ยว มีพื ้นที่
สีเขียวมากกว่าไลฟ์ สไตล์มอลล์ทวั่ ไปและยังเป็ นสถานที่จดั อีเวนท์ใหญ่ๆ ประจาจังหวัดอยู่เสมอ ทังงานปี
้
ใหม่ งานสงกรานต์
และงานคอนเสิร์ตต่างๆ จึงเหมือนเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวแลนด์มาร์ คประจาจังหวัดอุดรธานีที่มีชื่อเสียงเป็ นที่ร้ ู จักดีในฐานะ
สถานที่ทอ่ งเที่ยวและพักผ่อนที่คนทัว่ ไปเข้ าไปใช้ บริ การครับ
โดยจุดเด่นของ “ยูดี ทาวน์ ” คือ เป็ นไลฟ์ สไตล์มอลล์ที่มีความหลากหลายของร้ านค้ าและกิจกรรม โดยมีโซนร้ านอาหาร ร้ าน
เสริ มสวย ธนาคาร และ ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต ที่ตอบสนองการใช้ ชีวิตประจาวัน และมีจุดเด่นที่แตกต่างจากไลฟ์ สไตล์มอลล์อื่นๆ
ทัว่ ไป คือ มีร้านค้ าถนนคนเดิน ฟู้ดคอร์ ท ลานคอนเสิร์ต ลานกิจกรรม และ พื ้นที่ขายสินค้ ารายย่อย ที่มีสินค้ าในราคาเอื ้อมถึง
จาหน่าย ทาให้ สามารถดึงดูดลูกค้ าท้ องถิ่นให้ แวะเข้ ามาใช้ ชีวิตประจาวันที่โครงการได้ เป็ นอย่างดี เรี ยกได้ วา่ แวะมาใช้ ชีวิตอยู่
ที่ “ยูดี ทาวน์” ได้ ทกุ วันกันเลย เพราะมีครบตังแต่
้ สตรี ทฟูด้ ไปจนถึงร้ านอาหารชันน
้ า
โครงการยูดี ทาวน์ ออกแบบอาคารด้ วยแนวคิด 3 หลักการคือ
(1) ผังโครงการไม่มีจดุ อับของ Customer Flow และอาคารไม่มีด้านหลัง ทาให้ สามารถจัด Display ร้ านได้ รอบทิศสามารถทา
ให้ ง่ายต่อการออกแบบผังร้ านค้ า
(2) การจัดผังเป็ นโซน เพื่อจัดให้ เกิด Sense of Place ที่ทาให้ ลกู ค้ าสามารถเข้ ามานัง่ สบาย เดินสนุก ออกแบบให้ มีบรรยากาศ
ความต่อเนื่องของ Indoor และ Outdoor เพื่อเป็ นที่แฮงเอ้ าท์
(3) วางคอนเซ็ปต์ Landscape เข้ ามาสร้ าง Customer Experience ในเรื่ อง Green and Sustainable โดยให้ ความสาคัญกับ
พื ้นที่ของสวนอย่างมาก มีการจัดสรรพื ้นที่ของต้ นไม้ และพื ้นที่พกั ผ่อน เพื่อให้ “ยูดี ทาวน์ ” เป็ นสถานที่ทันสมัยสาหรับกลุ่ม
ลูกค้ า ใช้ เวลาผ่อนคลาย ทากิจกรรมสังสรรค์ เป็ นแหล่งช็อปปิ ง้ ไลฟ์ สไตล์ และการพักผ่อนที่ใกล้ ชิดธรรมชาติ
เจาะลึกข้ อมูลทรัพย์ สนิ
• พื ้นที่ประมาณ 45,219 ตร.ม.
• Occupancy Rate เฉลีย่ 3 ปี ย้อนหลัง = 97%

•
•
•
•

กองทรัสต์จะเข้ าลงทุนในสิทธิการเช่า/เช่าช่วงบนที่ดิน อาคารและงานระบบ ระยะเวลาการเช่าประมาณ 21 ปี
โครงการมี 4 ส่วนหลัก คือ
ส่วนที่ 1 ยูดี ทาวน์ (UD Town) ประกอบด้ วย ร้ านค้ ากว่า 116 ร้ านค้ า
ส่วนที่ 2 ยูดี บาซาร์ (UD Bazaar) มีลกั ษณะเป็ นร้ านอาหาร และสินค้ าแฟชัน่ ต่างๆ ซึง่ รวมร้ านค้ าจากผู้ประกอบการ
ขนาดเล็กและร้ านค้ ากว่า 200 ร้ านค้ า
• ส่วนที่ 3 ส่วนขยายของโครงการยูดี ทาวน์ เป็ นส่วนของซุปเปอร์ มาร์ เก็ต ร้ านอาหาร พื ้นที่สาหรับจัดโปรโมชัน่ ขาย
สินค้ าต่างๆ และส่วนที่ 4 เป็ นลานจอดรถและทางเข้ าออกโครงการ
• โดยผู้เช่ารายใหญ่ๆ เช่น McDonald’s, โออิชิ กรุ๊ป เช่น Oishi Buffet, Oishi Ramen, Shabushi, Pizza Hut, The
Pizza Company, Swensen’s, KFC, Starbucks, Burger King, Villa Market
• จานวนผู้มาใช้ บริ การ 20,000-50,000 คนต่อวัน
ส่วนใหญ่คนที่มาโครงการ ยูดี ทาวน์ ก็เป็ นคนในพื ้นที่และจังหวัดใกล้ เคียง รวมถึงคนจากประเทศเพื่อนบ้ านอย่าง สปป. ลาว ที่
เดินทางข้ ามชายแดนผ่านจังหวัดหนองคายเข้ ามาท่องเที่ยวอีกด้ วยครับ
ที่สาคัญคือ เจ้ าของและผู้ก่อตังเป็
้ นคนท้ องถิ่นในจังหวัดอุดรธานี มีประสบการณ์ในการบริ หารโครงการ ยูดี ทาวน์ มาอย่าง
ยาวนาน นับตังแต่
้ ปี 2552 ซึง่ มีความเข้ าใจในพฤติกรรมของผู้บริ โภคและการทาธุรกิจในท้ องที่ตวั เมืองได้ เป็ นอย่างดีครับ
3. โครงการ พอร์ โต้ ชิโน่
โครงการนี ้ถือเป็ นไลฟ์ สไตล์มอลล์แห่งแรกที่มาก่อนใครในย่านมหาชัย และเป็ นโครงการที่ใหญ่ที่สดุ ในจังหวัดสมุทรสาครเลย
ทีเดียวครับ ใครที่ต้องเดินทางไปชะอา หัวหิน หรื อไปจังหวัดอื่นๆ ทางภาคใต้ ส่วนใหญ่ก็จะผ่านถนนพระราม 2 และต้ องผ่าน
โครงการนี ้ด้ วยนัน่ เอง
หากใครเดินทางไปพระราม 2 บ่อย ๆ ก็น่าจะเห็นโครงการนี ้แน่นอนครับ เพราะว่าโครงการที่มีรูปแบบอาคารและการจัดวาง
รู ปแบบโครงการเป็ นเมืองท่าหรื อเมืองประมงของมหาชัย เห็นชัดเลยทีเดียวครับ จึงทาให้ เ ป็ นจุดแวะพักที่ได้ รับความนิยมจาก
นักเดินทางเป็ นอย่างดี
นอกจากนี ้ โครงการตังอยู
้ ่ใกล้ เขตชุมชนมหาชัย ในจังหวัดสมุทรสาคร ทาให้ กลุ่มลูกค้ าจากที่อยู่อาศัยเหล่านี ้สามารถมาใช้
บริ การได้ บ่อยครัง้ ถือเป็ นศูนย์รวมร้ านอาหารและสิง่ อานวยความสะดวกสาหรับชุมชนได้ เป็ นอย่างดี โดยในปี นี ้ “พอร์ โต้ ชิโน่”
ได้ ด าเนิ น กลยุ ท ธ์ ภ ายใต้ คอนเซ็ ป Neighborhood Mall ซึ่ ง จะเน้ นกลุ่ม ลูก ค้ าซึ่ ง เป็ นคนท้ องถิ่ น มากขึ น้ โดยจะมี ก าร
ปรั บ ปรุ ง Food Port ใหม่ แ ละเพิ่ ม ร้ านค้ า ดัง ในย่ า นสมุท รสาคร อี ก 100 ร้ านค้ า ในบริ เ วณชัน้ 1 และปรั บ พื น้ ที่ ใ นส่ว น
ชัน้ 2 เป็ น Seafood Zone ซึ่ง รวมร้ าน Seafood ชื่ อ ดัง หลากสไตล์ บ นพื น้ ที่ ก ว่า 1,000 ตารางเมตร นอกจากนัน้ จะมี การ
ปรับปรุงภูมิทศั น์โดยรอบเพื่อให้ ชมุ ชนสามารถใช้ ประโยชน์ในการพักผ่อนหย่อนใจ รวมทังสร้
้ างสนามเด็กเล่นขนาดใหญ่ให้ ทกุ
คนในครอบครัวสามารถมีกิจกรรมร่วมกัน
โดยโครงการยังได้ อานิสงส์จากการขยายตัวของที่อยูอ่ าศัยที่เริ่ มขยายตัวออกสูพ่ ื ้นที่ปริ มณฑลเพิ่มขึ ้น โดยบริ เวณรอบๆ
โครงการนันมี
้ ประชากรอยูอ่ าศัยหนาแน่น และมีอตั ราการขยายตัวสูงสุดรองจากในกรุงเทพฯ อีกทังถนนพระราม
้
2 ที่เป็ นที่ตงั ้

ของโครงการยังถือเป็ นถนนที่มีการจราจรหนาแน่นแห่งหนึง่ ในโซนใกล้ กรุงเทพฯ ดังนัน้ โครงการ พอร์ โต้ ชิโน่ ณ ปั จจุบนั จึง
ไม่ได้ เป็ นแค่โครงการจุดพักรถ (Rest Area) สาหรับนักท่องเที่ยวเท่านันนะครั
้
บ แต่ยงั เป็ นศูนย์กลางของชุมชนในพื ้นที่อกี ด้ วย
เจาะลึกข้ อมูลทรัพย์ สนิ
•
•
•
•
•

พื ้นที่ประมาณ 33,694 ตร.ม.
กองทรัสต์จะเข้ าลงทุนในสิทธิการเช่าทีด่ ิน อาคารและงานระบบ ระยะเวลาการเช่า 30 ปี
Occupancy Rate เฉลีย่ 3 ปี ย้อนหลัง = 84%
ผู้เช่ารายใหญ่ๆ เช่น Starbucks, Foodland, McDonald’s
จานวนผู้มาใช้ บริ การ 4,000-10,000 คนต่อวัน

โดย ดี-แลนด์ พร็ อพเพอร์ ตี ้ ที่เป็ นผู้บริ หารโครงการนัน้ เป็ นบริ ษัทพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ที่เป็ นที่ร้ ู จักดีในย่านมหาชัย ซึ่งมี
ความเชี่ยวชาญในการพัฒนาและบริ หารจัดการโครงการมาเป็ นเวลานาน ทาให้ มีความเข้ าใจในพฤติกรรมและความต้ องการ
ของลูกค้ าได้ เป็ นอย่างดี
โดยสรุป ทัง้ 3 โครงการ ค่อนข้ างมีผ้ เู ช่าที่กระจายตัวพอสมควรครับ ไม่ได้ มีแค่ 3-4 บริ ษัทที่เข้ ามาเช่าพื ้นที่ แล้ วมีความน่าสนใจ
มากตรงอัตราการเช่าที่อยูใ่ นระดับสูงทุกโครงการ
ทังนี
้ ้ กองทรัสต์ประมาณการเงินจ่ายผลตอบแทนในปี แรกประมาณ 8% โดยผลตอบแทนนันก็
้ จะมาจากผลการดาเนินงานของ
ทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้ าลงทุน ซึ่งล้ วนมีผลการดาเนินงานที่ดี รายได้ เติบโตอย่างสม่าเสมอ และมีอตั ราการปรับค่าเช่าขึ ้นตาม
อายุสญ
ั ญาอีกด้ วยครับ
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AIMCG อีกหนึงกองทรัสต์น่าสนใจสําหรับนักลงทุน
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16/5/2562

AIMCG อีกหนึงกองทรัสต์น่าสนใจสําหรับนักลงทุน

ผมคิดว่าเปนกองทรัสต์ทีน่าสนใจมากๆ กองหนึงเลยครับ โดยส่วนตัวผมคิดว่าอาคารไลฟสไตล์มอลล์
ศูนย์การค้า คอมมูนิตีมอลล์ รวมถึงอาคารสํานักงาน เปนทรัพย์สินทีดีและน่าลงทุน โดยเฉพาะในยุคนี
ทีการใช้ชีวิตในรูปแบบเมืองทีเปลียนไปจากแต่ก่อนครับ
แต่ทังนี นักลงทุนเองก็ควรทีจะเข้าไปเยียมชมสถานที เพือจะได้เห็นภาพทีชัดเจนมากขึนว่า ทังทําเล
การเดินทาง การเข้าถึง และผู้ใช้บริการเปนไปตามทีผมได้เขียนมาหรือไม่ เพราะว่าหากจะต้องลงทุนอ
สังหาฯ เราควรจะไปให้เห็นของจริงก่อนเสมอครับ

https://aommoney.com/stories/docternut/aimcg-อีกหนึงกองทรัสต์น่าสนใจสําหรับนักลงทุน/2696#jvqd6tnv19
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ผมคิดว่าเป็ นกองทรัสต์ที่นา่ สนใจมากๆ กองหนึง่ เลยครับ โดยส่วนตัวผมคิดว่าอาคารไลฟ์ สไตล์มอลล์ ศูนย์การค้ า คอมมูนติ ี ้
มอลล์ รวมถึงอาคารสานักงาน เป็ นทรัพย์สนิ ที่ดีและน่าลงทุน โดยเฉพาะในยุคนี ้ทีก่ ารใช้ ชีวิตในรูปแบบเมืองทีเ่ ปลีย่ นไปจากแต่
ก่อนครับ
แต่ทงนี
ั ้ ้ นักลงทุนเองก็ควรที่จะเข้ าไปเยี่ยมชมสถานที่ เพื่อจะได้ เห็นภาพที่ชดั เจนมากขึ ้นว่า ทังท
้ าเล การเดินทาง การเข้ าถึง
และผู้ใช้ บริ การเป็ นไปตามที่ผมได้ เขียนมาหรื อไม่ เพราะว่าหากจะต้ องลงทุนอสังหาฯ เราควรจะไปให้ เห็นของจริ งก่อนเสมอ
ครับ
และที่สาคัญที่สดุ คือ นักลงทุนควรจะกระจายการลงทุนไปยังหลายๆ กลุม่ ธุรกิจด้ วยครับ เช่นกองทรัสต์ที่ลงทุนในทรัพย์สนิ อื่นๆ
เช่น คลังสินค้ า ออฟฟิ ศให้ เช่า ฯลฯ เพื่อที่นกั ลงทุนจะได้ ผลตอบแทนที่สม่าเสมอมากขึ ้น เพราะว่าความเสีย่ งเป็ นสิง่ ทีต่ ้ องให้
ความสาคัญและบริ หารให้ ดคี รับ
วันนีข้ อลาไปก่ อน ขอให้ นักลงทุนทุกท่ านโชคดีในการลงทุนกับกองทรัสต์ นะครับ สวัสดีครับ

