
 

 

HIGHLIGHTS 

• มองสถานการณ์ภาพรวมการลงทนุในกอง REITs ของประเทศไทย  

• มาท าความรู้จกักองทรัสต์ AIMCG 

• เจาะข้อมลู 3 โครงการหลกั ได้แก่ โครงการ 72 คอร์ทยาร์ด โครงการ ยดูี ทาวน์ โครงการ พอร์โต้ ชิโน่ 

• บทสรุปของกองทนุและการตดัสนิใจของนกัลงทนุ 

 
สวสัดีคร้าบบบ นกัลงทนุทกุทา่นกลบัมาพบกนัอีกครัง้กบั ผมหมอนทัคลนิิกกองทนุคนเดิมครับ  
 
ในช่วง 4-5 เดือนที่ผา่นมา ผมเช่ือวา่นกัลงทนุเองก็คงจะลุ้นกบัสถานการณ์ตา่งๆ ทัว่โลก ไมว่า่จะเป็นเร่ืองสงครามการค้าที่มผีล
ต่อการสง่ออกของประเทศต่างๆ การปรับตวัขึน้ของเงินเฟ้อที่กดดนัการขึน้อตัราดอกเบีย้ของทางสหรัฐฯ และการโหวต Brexit 
ที่ล้มแล้วล้มอีก ซึง่แตล่ะสถานการณ์นัน้สง่ผลกระทบตอ่การลงทนุทัว่โลก รวมถึงประเทศไทยด้วยเช่นกนัครับ 
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ด้วยเหตุการณ์ต่างๆ เหล่านีท้ าให้การลงทุนในปีที่แล้ว รวมถึงปีนีด้้วยนัน้ค่อนข้างจะล าบากเลยทีเดียวครับ ซึ่งในตอนนี ้
เปรียบเสมือนกบัวา่เราอยูใ่นช่วงหลงัจากการเติบโตสงู หรือก าลงัจะใกล้พ้นช่วงพีคของสภาวะเศรษฐกิจที่ดีไปแล้วนัน่เองครับ  
 
หากเราย้อนไปดใูนปี 2017 จะพบวา่ ตลาดหุ้นปรับตวัขึน้ และท าให้เราได้รับผลตอบแทนจากการลงทนุคอ่นข้างดีครับ แตพ่อปี 
2018 นัน้ก็เร่ิมที่จะมีความผนัผวนมากขึน้จากสถานการณ์ตา่งๆ ท่ีผมได้เกร่ินไปก่อนหน้านี ้ซึง่แนน่อนวา่ประเทศไทยเองก็ได้รับ
กระทบไปด้วย การสง่ออกของไทยเองก็ปรับตวัลดลงไปพอสมควร ซึ่งคงต้องมาลุ้นกนัวา่ประเทศไทยเราจะหาอะไรมาช่วยท า
ให้การเติบโตยงัคงไปตอ่ได้ครับ 
 
แต่ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร ผมคิดว่านกัลงทนุเองก็ควรที่จะท าการลงทนุอยูต่ลอดเวลา เพราะว่าเงินเฟอ้เองก็ไมเ่คยที่
จะหยดุนิ่ง ปรับตวัสงูขึน้เร่ือยๆ ผมคิดว่าอย่างน้อยๆ เราก็ควรจะต้องหาสินทรัพย์เพื่อลงทุนให้สามารถเอาชนะเงินเฟ้อให้ได้
ครับ แตก่ารลงทนุในช่วงนีค้งต้องท าการบ้านเยอะกวา่เดิม ซึง่หากจะให้ดี นกัลงทนุเองก็ควรท่ีจะมีการกระจายความเสีย่งไปยงั
สนิทรัพย์ตา่งๆ ด้วยเช่นกนั  
 
เนื่องจากการกระจายการลงทุน การจัดพอร์ตหรือที่เราเรียกกันว่า Asset Allocation นัน้จะเป็นตวัช่วยส าคญัที่จะท าให้เรา
ได้รับผลตอบแทนจากการลงทนุที่สม ่าเสมอนัน่เองครับ ทัง้นี ้ก็เพราะวา่ไมม่ีสินทรัพย์ใดที่จะให้ผลตอบแทนท่ีดีไปตลอด ซึ่งแต่
ละสนิทรัพย์เองก็จะมีข้อดีข้อเสยีตา่งกนั และมีสภาวะการลงทนุท่ีตา่งกนัครับ 

ซึง่ถ้าหากย้อนกลบัไปดใูนปีที่แล้วที่ตลาดหุ้นไทยผนัผวนในขาลง และหากใครที่ลงทนุในปีที่แล้วก็จะพบวา่สว่นใหญ่จะขาดทนุ
ครับ โดยภาพรวมของตลาดหุ้นไทยเองก็ติดลบประมาณ -10% แต่นกัลงทนุท่ีลงทนุในกองทนุอสงัหาริมทรัพย์ และ REITs นัน้
กลบัได้รับผลตอบแทนเป็นบวกแทน เห็นไหมครับวา่หากเรามีการกระจายการลงทนุท่ีดีก็มีโอกาสที่จะท าให้พอร์ตการลงทนุของ
เราไมผ่นัผวนมาก และในบางครัง้ก็มีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีได้อีกด้วยครับ 

การลงทุนในกองทุนอสงัหาฯ และ REITs ณ ปัจจุบนัเองก็เป็นสินทรัพย์ทางเลือกอย่างหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากขึน้กว่าแต่
ก่อนพอสมควรครับ ทัง้นี ้ด้วยผลตอบแทนของกองทนุอสงัหาฯ และ REITs ที่ออกมาก่อนหน้านีส้ว่นใหญ่จะให้ผลตอบแทนที่
คอ่นข้างดีและสม ่าเสมอ รวมถึงคา่เช่าที่ปรับตวัขึน้ตามเงินเฟอ้ไปโดยอตัโนมตัิครับ 

ที่ผลตอบแทนสม ่าเสมอนัน้ก็เนื่องจากวา่การลงทนุในกองทนุอสงัหาฯ และ REITs ให้เงินปันผลที่คอ่นข้างดีเลยทีเดียวครับ อยู่
ที่ราวๆ  5-8% ตอ่ปี ขึน้กบัประเภทของสนิทรัพย์ที่ไปลงทนุด้วย แตป่ระเด็นที่ส าคญัคือผลตอบแทนที่เกิดขึน้นีม้นัเกิดจากคา่เชา่
ที่ได้รับจริงจากผู้ เช่าในอสงัหาริมทรัพย์นัน้ๆ ไมไ่ด้เกิดจากการเก็งก าไรเหมือนกบัการลงทนุในหุ้นหรือสนิทรัพย์อื่นๆ ที่ท าการซือ้
ขายสว่นตา่งของราคาเป็นหลกันัน่เองครับ 
 
นี่จึงเป็นเสนห์่ของอสงัหาฯ ที่หากใครได้ลงทนุไปแล้วจะติดใจ รวมถึงตวัผมเองด้วยครับ  
 
ผมได้เขียนถึงกองทนุอสงัหาฯ และ REITs ไว้หลายครัง้ และครัง้นีเ้ป็นอีกครัง้ที่กอง REITs ที่ผมจะพดูถึงนัน้มีความน่าสนใจ
พอสมควร เรามาดกูนันะครับวา่ครัง้นีท้ าไมผมถึงคิดแบบนัน้  



 
เนื่องจากกองที่เราจะพูดถึงนัน้เป็นกอง REITs ที่ไปลงทุนใน “ไลฟ์สไตล์มอลล์” นั่นเองครับ โดยวันนีผ้มจะพาไปพบกัน
กองทรัสต์กองใหมน่ัน่คือ 
 
“เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท (AIMCG)” หรือ AIM Commercial Growth Freehold and Leasehold Real Estate 
Investment Trust (AIMCG)  
 
ก่อตัง้และบริหารจดัการโดยผู้จดัการกองทรัสต์อิสระ “AIM Group”  
ซึ่งกองทรัสต์นีจ้ะมีนโยบายลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าเพื่อการพาณิชย์  (Commercial Real Estate) ที่มีศักยภาพ
หลากหลายประเภท ทัง้ศนูย์การค้า ไลฟ์สไตล์มอลล์ อาคารส านกังาน รวมถึงศนูย์การประชมุ 

โดยการเข้าลงทุนครัง้แรกจะลงทุนในไลฟ์สไตล์มอลล์รวม  3 โครงการครับ มีมูลค่าของทรัพย์สินรวมกันไม่เกิน 2,880 ล้าน
บาท ซึ่งในอนาคตเองก็มีโอกาสที่กองจะขยายใหญ่ขึน้ หากมีอสงัหาฯ ที่น่าสนใจและมีศกัยภาพในการสร้างรายได้เพิ่มเติม ก็
อาจจะได้เห็นกองทรัสต์นีม้ีทรัพย์สนิเพิ่มเติมได้อีกในอนาคตครับ 

คราวนี ้เรามาดกูนัครับว่าทัง้ 3 โครงการอยู่ตรงไหน และมีอะไรท่ีน่าสนใจบ้างครับ โดยการลงทนุครัง้แรกทัง้หมดจะเป็น “สิทธิ
การเช่า” ครับ ประกอบไปด้วย  
 
1. โครงการ 72 คอร์ทยาร์ด  

เป็นไลฟ์สไตล์มอลล์ ใครที่ไปแถวทองหลอ่บ่อยๆ ก็น่าจะคุ้นเคยดีครับ โดยเฉพาะคนที่ชอบกินร้านที่มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั มี
ความหรูหราหน่อยๆ ซึ่งท าเลจะอยู่ในบริเวณออฟฟิศและที่พกัอาศยั จึงมีลกูค้าทัง้คนไทย ชาวต่างชาติที่พกัอาศยัอยู่แถวนัน้ 
และนกัทอ่งเที่ยว โดยเป็นสถานท่ีที่ได้รับความนิยม สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนในยา่นทองหลอ่ครับ 

โครงการนีห้ากใครได้เข้าไปหรือได้เห็นจะต้องบอกว่าดหูรูหราน่าเที่ยวมาก เหมาะกบัการพาสาวๆ ไปเดทหรือเป็นแหล่งแฮง
เอาท์นดัพบกัน ที่เป็นแบบนัน้ก็เพราะว่าโครงการนีเ้ต็มไปด้วยร้านอาหารและเคร่ืองดื่มไฮเอนด์หลากหลายสไตล์ ภาพรวม
โครงการเองก็โดดเดน่ด้วยตวัอาคารท่ีถกูออกแบบโดยบริษัทสถาปนิกช่ือดงัจากองักฤษให้มีลกัษณะเฉพาะตวัในรูปแบบคล้าย
กล่องสีด าพืน้ผิวฟาซาด (Façade) ตกแต่งด้วยหินขดั Terrazzo ช่วยเสริมให้ดีไซน์ดูแปลกใหม่สะดดุตา สามารถมองเห็นได้
จากระยะไกล ยิ่งเย็นๆ ค ่าๆ ยิ่งสวยมาก บรรยากาศดีสดุๆ ครับ 
 
เจาะลึกข้อมูลทรัพย์สนิ 

• พืน้ท่ีประมาณ 5,019 ตร.ม. 

• Occupancy Rate เฉลีย่ 3 ปีย้อนหลงั = 100%  

• กองทรัสต์จะเข้าลงทนุในสทิธิการเช่าอาคารและงานระบบ ระยะเวลาการเชา่ประมาณ 13 ปี  

• ร้านอาหารและเคร่ืองดื่ม (Food & Beverage) ทัง้หมด 8 ร้าน 

• จ านวนผู้มาใช้บริการ 300-1,500 คนตอ่วนั 



• พฒันาและบริหารโครงการโดย บริษัท เม็มเบอร์ชิป จ ากดั* 
      * เมื่อกองทรัสต์เข้าลงทนุ บริษัท เชษฐโชติ จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทในเครือจะถกูแตง่ตัง้ให้เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของ 
โครงการ 
 
2. โครงการ ยดูี ทาวน์  

เป็นไลฟ์สไตล์มอลล์ที่ใหญ่ที่สดุในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือครับ ตัง้อยู่ ใจกลางเมืองจงัหวดัอุดรธานี เรียกได้ว่าเป็นจงัหวดั
ศนูย์กลางทางการค้าของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน มีการคมนาคมขนสง่ที่สะดวก และมีจ านวนเที่ยวบินมากที่สดุใน
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ สง่ผลให้จงัหวดัอดุรธานีมีแนวโน้มของปริมาณประชากรและนกัทอ่งเที่ยวเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่อง 

โดยโครงการนีจ้ะเป็นรูปแบบท่ีสอดคล้องกบัไลฟ์สไตล์คนท้องถ่ินในจงัหวดัอดุรธานี แตก็่พร้อมที่จะต้อนรับนกัทอ่งเที่ยว มีพืน้ท่ี
สีเขียวมากกว่าไลฟ์สไตล์มอลล์ทัว่ไปและยงัเป็นสถานที่จดัอีเวนท์ใหญ่ๆ ประจ าจงัหวดัอยู่เสมอ ทัง้งานปีใหม่ งานสงกรานต์ 
และงานคอนเสิร์ตต่างๆ จึงเหมือนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแลนด์มาร์คประจ าจังหวดัอุดรธานีที่มีช่ือเสียงเป็นที่รู้จักดีในฐานะ
สถานท่ีทอ่งเที่ยวและพกัผอ่นท่ีคนทัว่ไปเข้าไปใช้บริการครับ  
 
โดยจุดเด่นของ “ยูดี ทาวน์” คือ เป็นไลฟ์สไตล์มอลล์ที่มีความหลากหลายของร้านค้าและกิจกรรม โดยมีโซนร้านอาหาร ร้าน
เสริมสวย ธนาคาร และ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ที่ตอบสนองการใช้ชีวิตประจ าวนั และมีจุดเด่นที่แตกต่างจากไลฟ์สไตล์มอลล์อื่นๆ 
ทัว่ไป คือ มีร้านค้าถนนคนเดิน ฟู้ดคอร์ท ลานคอนเสิร์ต ลานกิจกรรม และ พืน้ที่ขายสินค้ารายยอ่ย ที่มีสินค้าในราคาเอือ้มถึง
จ าหน่าย ท าให้สามารถดงึดดูลกูค้าท้องถ่ินให้แวะเข้ามาใช้ชีวิตประจ าวนัที่โครงการได้เป็นอยา่งดี เรียกได้วา่แวะมาใช้ชีวิตอยู่
ที ่“ยดูี ทาวน์” ได้ทกุวนักนัเลย เพราะมีครบตัง้แตส่ตรีทฟูด้ไปจนถึงร้านอาหารชัน้น า   
 
โครงการยดูี ทาวน์ ออกแบบอาคารด้วยแนวคิด 3 หลักการคือ  

(1) ผงัโครงการไมม่ีจดุอบัของ Customer Flow และอาคารไม่มีด้านหลงั ท าให้สามารถจดั Display ร้านได้รอบทิศสามารถท า
ให้ง่ายตอ่การออกแบบผงัร้านค้า  
(2) การจดัผงัเป็นโซน เพื่อจดัให้เกิด Sense of Place ที่ท าให้ลกูค้าสามารถเข้ามานัง่สบาย เดินสนกุ ออกแบบให้มีบรรยากาศ
ความตอ่เนื่องของ Indoor และ Outdoor เพื่อเป็นท่ีแฮงเอ้าท์ 
(3) วางคอนเซ็ปต์ Landscape เข้ามาสร้าง Customer Experience ในเร่ือง Green and Sustainable โดยให้ความส าคญักบั
พืน้ที่ของสวนอย่างมาก มีการจัดสรรพืน้ที่ของต้นไม้และพืน้ที่พกัผ่อน เพื่อให้ “ยูดี ทาวน์” เป็นสถานที่ทันสมยัส าหรับกลุ่ม
ลกูค้า ใช้เวลาผอ่นคลาย ท ากิจกรรมสงัสรรค์ เป็นแหลง่ช็อปปิง้ ไลฟ์สไตล์ และการพกัผอ่นท่ีใกล้ชิดธรรมชาติ 
 
เจาะลึกข้อมูลทรัพย์สนิ 
 

• พืน้ท่ีประมาณ 45,219 ตร.ม.  

• Occupancy Rate เฉลีย่ 3 ปีย้อนหลงั = 97% 



• กองทรัสต์จะเข้าลงทนุในสทิธิการเช่า/เช่าช่วงบนที่ดิน อาคารและงานระบบ ระยะเวลาการเช่าประมาณ 21 ปี  

• โครงการมี 4 สว่นหลกั คือ 

• สว่นท่ี 1 ยดูี ทาวน์ (UD Town) ประกอบด้วย ร้านค้ากวา่ 116  ร้านค้า 

• สว่นท่ี 2 ยดูี บาซาร์ (UD Bazaar) มีลกัษณะเป็นร้านอาหาร และสนิค้าแฟชัน่ตา่งๆ ซึง่รวมร้านค้าจากผู้ประกอบการ
ขนาดเลก็และร้านค้ากวา่ 200 ร้านค้า 

• สว่นท่ี 3 สว่นขยายของโครงการยดูี ทาวน์ เป็นสว่นของซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหาร พืน้ท่ีส าหรับจดัโปรโมชัน่ขาย
สนิค้าตา่งๆ และสว่นท่ี 4 เป็นลานจอดรถและทางเข้าออกโครงการ 

• โดยผู้ เช่ารายใหญ่ๆ เช่น McDonald’s, โออิชิ กรุ๊ป เช่น Oishi Buffet, Oishi Ramen, Shabushi, Pizza Hut, The 
Pizza Company, Swensen’s, KFC, Starbucks, Burger King, Villa Market  

• จ านวนผู้มาใช้บริการ 20,000-50,000 คนตอ่วนั 

สว่นใหญ่คนที่มาโครงการ ยดูี ทาวน์ ก็เป็นคนในพืน้ท่ีและจงัหวดัใกล้เคียง รวมถึงคนจากประเทศเพื่อนบ้านอยา่ง สปป. ลาว ท่ี
เดินทางข้ามชายแดนผา่นจงัหวดัหนองคายเข้ามาทอ่งเที่ยวอีกด้วยครับ  

ที่ส าคญัคือ เจ้าของและผู้ก่อตัง้เป็นคนท้องถ่ินในจงัหวดัอุดรธานี มีประสบการณ์ในการบริหารโครงการ ยูดี ทาวน์ มาอย่าง
ยาวนาน นบัตัง้แตปี่ 2552 ซึง่มีความเข้าใจในพฤติกรรมของผู้บริโภคและการท าธุรกิจในท้องที่ตวัเมืองได้เป็นอยา่งดีครับ 
 
3. โครงการ พอร์โต้ ชิโน่  

โครงการนีถื้อเป็นไลฟ์สไตล์มอลล์แห่งแรกที่มาก่อนใครในย่านมหาชยั และเป็นโครงการที่ใหญ่ที่สดุในจงัหวดัสมทุรสาครเลย
ทีเดียวครับ ใครที่ต้องเดินทางไปชะอ า หวัหิน หรือไปจงัหวดัอื่นๆ ทางภาคใต้ สว่นใหญ่ก็จะผ่านถนนพระราม 2 และต้องผ่าน
โครงการนีด้้วยนัน่เอง 

หากใครเดินทางไปพระราม 2 บ่อย ๆ ก็น่าจะเห็นโครงการนีแ้น่นอนครับ เพราะว่าโครงการที่มีรูปแบบอาคารและการจดัวาง
รูปแบบโครงการเป็นเมืองท่าหรือเมืองประมงของมหาชยั เห็นชดัเลยทีเดียวครับ จึงท าให้เ ป็นจดุแวะพกัที่ได้รับความนิยมจาก
นกัเดินทางเป็นอยา่งดี  

นอกจากนี ้โครงการตัง้อยู่ใกล้เขตชุมชนมหาชัย ในจังหวดัสมุทรสาคร ท าให้กลุ่มลกูค้าจากที่อยู่อาศยัเหล่านีส้ามารถมาใช้
บริการได้บ่อยครัง้ ถือเป็นศนูย์รวมร้านอาหารและสิง่อ านวยความสะดวกส าหรับชมุชนได้เป็นอยา่งดี  โดยในปีนี ้“พอร์โต้ ชิโน”่ 
ได้ด าเนินกลยุทธ์ภายใต้คอนเซ็ป  Neighborhood Mall ซึ่งจะเน้นกลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นคนท้องถ่ินมากขึน้ โดยจะมีการ
ปรับปรุง Food Port ใหม่และเพิ่มร้านค้าดังในย่านสมุทรสาคร อีก  100 ร้านค้า ในบริเวณชัน้ 1 และปรับพืน้ที่ในส่วน
ชัน้ 2 เป็น Seafood Zone  ซึ่งรวมร้าน Seafood ช่ือดังหลากสไตล์บนพืน้ที่กว่า  1,000 ตารางเมตร นอกจากนัน้จะมีการ
ปรับปรุงภมูิทศัน์โดยรอบเพื่อให้ชมุชนสามารถใช้ประโยชน์ในการพกัผอ่นหย่อนใจ รวมทัง้สร้างสนามเด็กเลน่ขนาดใหญ่ให้ทกุ
คนในครอบครัวสามารถมีกิจกรรมร่วมกนั 

โดยโครงการยงัได้อานิสงส์จากการขยายตวัของที่อยูอ่าศยัที่เร่ิมขยายตวัออกสูพ่ืน้ท่ีปริมณฑลเพิ่มขึน้ โดยบริเวณรอบๆ 
โครงการนัน้มีประชากรอยูอ่าศยัหนาแนน่ และมีอตัราการขยายตวัสงูสดุรองจากในกรุงเทพฯ อีกทัง้ถนนพระราม 2 ที่เป็นท่ีตัง้



ของโครงการยงัถือเป็นถนนท่ีมีการจราจรหนาแนน่แหง่หนึง่ในโซนใกล้กรุงเทพฯ ดงันัน้ โครงการ พอร์โต้ ชิโน ่ณ ปัจจบุนั จึง
ไมไ่ด้เป็นแคโ่ครงการจดุพกัรถ (Rest Area) ส าหรับนกัทอ่งเที่ยวเทา่นัน้นะครับ แตย่งัเป็นศนูย์กลางของชมุชนในพืน้ท่ีอกีด้วย 
 
เจาะลึกข้อมูลทรัพย์สนิ 
 

• พืน้ท่ีประมาณ 33,694 ตร.ม. 

• กองทรัสต์จะเข้าลงทนุในสทิธิการเช่าทีด่ิน อาคารและงานระบบ ระยะเวลาการเชา่ 30 ปี  

• Occupancy Rate เฉลีย่ 3 ปีย้อนหลงั = 84% 

• ผู้ เช่ารายใหญ่ๆ เช่น Starbucks, Foodland, McDonald’s 

• จ านวนผู้มาใช้บริการ 4,000-10,000 คนตอ่วนั 
 
โดย ดี-แลนด์  พร็อพเพอร์ตี ้ที่เป็นผู้บริหารโครงการนัน้ เป็นบริษัทพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ที่เป็นที่รู้จักดีในย่านมหาชยั ซึ่งมี
ความเช่ียวชาญในการพฒันาและบริหารจดัการโครงการมาเป็นเวลานาน ท าให้มีความเข้าใจในพฤติกรรมและความต้องการ
ของลกูค้าได้เป็นอยา่งดี 
 
โดยสรุป ทัง้ 3 โครงการ คอ่นข้างมีผู้ เช่าที่กระจายตวัพอสมควรครับ ไมไ่ด้มีแค ่3-4 บริษัทท่ีเข้ามาเช่าพืน้ท่ี แล้วมีความนา่สนใจ
มากตรงอตัราการเช่าที่อยูใ่นระดบัสงูทกุโครงการ  
 
ทัง้นี ้กองทรัสต์ประมาณการเงินจ่ายผลตอบแทนในปีแรกประมาณ 8% โดยผลตอบแทนนัน้ก็จะมาจากผลการด าเนินงานของ
ทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทนุ ซึ่งล้วนมีผลการด าเนินงานท่ีดี รายได้เติบโตอยา่งสม ่าเสมอ และมีอตัราการปรับคา่เช่าขึน้ตาม
อายสุญัญาอีกด้วยครับ 
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ผมคิดว่าเป�นกองทรัสต์ที�น่าสนใจมากๆ กองหนึ�งเลยครับ โดยส่วนตัวผมคิดว่าอาคารไลฟ�สไตล์มอลล์
ศูนย์การค้า คอมมูนิตี�มอลล์ รวมถึงอาคารสํานักงาน เป�นทรัพย์สินที�ดีและน่าลงทุน โดยเฉพาะในยุคนี�
ที�การใช้ชีวิตในรูปแบบเมืองที�เปลี�ยนไปจากแต่ก่อนครับ

แต่ทั�งนี� นักลงทุนเองก็ควรที�จะเข้าไปเยี�ยมชมสถานที� เพื�อจะได้เห็นภาพที�ชัดเจนมากขึ�นว่า ทั�งทําเล
การเดินทาง การเข้าถึง และผู้ใช้บริการเป�นไปตามที�ผมได้เขียนมาหรือไม่ เพราะว่าหากจะต้องลงทุนอ
สังหาฯ เราควรจะไปให้เห็นของจริงก่อนเสมอครับ
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ผมคิดวา่เป็นกองทรัสต์ที่นา่สนใจมากๆ กองหนึง่เลยครับ โดยสว่นตวัผมคดิวา่อาคารไลฟ์สไตล์มอลล์ ศนูย์การค้า คอมมนูติี ้
มอลล์ รวมถึงอาคารส านกังาน เป็นทรัพย์สนิท่ีดีและนา่ลงทนุ โดยเฉพาะในยคุนีท้ีก่ารใช้ชีวิตในรูปแบบเมืองทีเ่ปลีย่นไปจากแต่
ก่อนครับ 

แตท่ัง้นี ้นกัลงทนุเองก็ควรท่ีจะเข้าไปเยี่ยมชมสถานท่ี เพื่อจะได้เหน็ภาพท่ีชดัเจนมากขึน้วา่ ทัง้ท าเล การเดินทาง การเข้าถึง 
และผู้ใช้บริการเป็นไปตามที่ผมได้เขียนมาหรือไม ่เพราะวา่หากจะต้องลงทนุอสงัหาฯ เราควรจะไปให้เห็นของจริงก่อนเสมอ
ครับ 

และที่ส าคญัที่สดุคือ นกัลงทนุควรจะกระจายการลงทนุไปยงัหลายๆ กลุม่ธุรกิจด้วยครับ เช่นกองทรัสต์ที่ลงทนุในทรัพย์สนิอื่นๆ 
เช่น คลงัสนิค้า ออฟฟิศให้เชา่ ฯลฯ เพื่อท่ีนกัลงทนุจะได้ผลตอบแทนที่สม ่าเสมอมากขึน้ เพราะวา่ความเสีย่งเป็นสิง่ทีต้่องให้
ความส าคญัและบริหารให้ดคีรับ 

วันนีข้อลาไปก่อน ขอให้นักลงทุนทุกท่านโชคดีในการลงทุนกับกองทรัสต์นะครับ สวัสดคีรับ 

 


