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วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2560
หัวข้ อ: ทาความรู้จกั กองทรัสต์ REIT ตอนที่ 1 วิกฤตต้ มยากุ้ง สูจ่ ดุ เริ่ มต้ นการลงทุนรูปแบบใหม่
การเปิ ดเสรี ทางการเงิน ที่สร้ างความเจริ ญรุ่งเรื องให้ กับอุตสาหกรรมการเงินของประเทศ
โดยปราศจากวินัยและเกราะป้องกันที่ดีพอนัน้ นาไปสู่ความเจริ ญรุ่ งเรื องอย่างรวดเร็ ว
เพียงชัว่ วูบ ผู้ประกอบการเองสามารถเข้ าถึงแหล่งเงินกู้ได้ ง่ายแสนง่าย สถาบันการเงินก็
ได้ กาไรจากส่วนต่างดอกเบี ้ยที่สงู ลิ่วจากการกู้เงินดอกเบี ้ยต่าจากนอกประเทศมาปล่อยกู้
ให้ กับธุรกิจในประเทศในอัตราที่สงู กว่า เหมือนเป็ นสูตรสาเร็ จที่สร้ างความมัง่ คัง่ ได้ อย่าง
รวดเร็ว วินวิน (Win-Win) มีความสุขกันถ้ วนหน้ าทุกฝ่ าย
ในขณะเดียวกันระเบิดเวลาก็ได้ เริ่ มทางานแล้ วเช่นกัน และในเวลาต่อมาเพียงไม่นาน เรา
ทังประเทศก็
้
เดินมาถึงจุดต่าสุดในวันที่ 2 กรกฎาคม 2540 วันที่เราเสียท่า วันที่คนเป็ นหนี ้
เพิ่มขึน้ 2 เท่าในเวลาชั่วข้ ามคืน วันที่ประเทศพังแต่ดันมีคนบางกลุ่มที่ยังจะอุตส่าห์ฉก
ฉวยโอกาสหาประโยชน์ให้ กับตัวเอง วันเราที่ประเทศเราได้ รับการสรรเสริ ญในเชิงลบว่า
เป็ นจุดเริ่มต้ นของโรคระบาดทางการเงินที่ร้ายแรง

จรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ
กรรมกำรผู้จัดกำร
บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้ นท์ จำกัด

จนได้ รับเกียรติให้ ใช้ ชื่ออาหารชื่อดังประจาชาติกบั เหตุการณ์นี ้ว่า “วิกฤตต้ มยำกุ้ง (Tom
Yum Kung Crisis)”

ในช่วงเวลาที่อุตสาหกรรมการเงินให้ ความสนใจอยู่กับการแก้ ปัญหาหนีส้ ินของสถาบัน
การเงิ น และปั ญหาหนี ส้ ิ น ของผู้ ประกอบการนั น้ PFPO (Property Fund for Public Offering) หรื อที่ ค้ ุ นเคยกั น ดี ใ นชื่ อ ของ “ก อ ง ทุ น ร ว ม
อสังหำริ มทรั พย์ ” ก็เกิดขึน้ มาอย่างเงียบๆ โดยไม่คิดไม่ฝันว่าจะเป็ นเครื่ องมือที่สาคัญอย่างหนึ่งในการช่วยฟื น้ ฟูเศรษฐกิจและเป็ นกลไกหนึ่งในการช่วยให้
ผู้ประกอบการรายใหญ่เจริญเติบโตได้ อย่างก้ าวกระโดดในเวลาต่อมา
ถ้ าจะกล่าวว่า PFPO เกิดขึน้ มาเพื่อช่วยเรื่ องวิกฤตเศรษฐกิจนัน้ เพียงอย่างเดียวคงจะไม่ถกู ต้ องทังหมด
้
เนื่องจากหลักเกณฑ์การจัดตังและกฎระเบี
้
ยบจาก
สานักงาน ก.ล.ต. แล้ วเสร็จในช่วงต้ นปี 2540 ก่อนเกิดวิกฤตดังกล่าวเสียอีก เพียงแต่วิกฤตต้ มยากุ้งนันเป็
้ นแรงผลักดันในการผ่อนคลายกฎระเบียบต่างๆ จน
PFPO ได้ มีการจัดตังได้
้ สาเร็จ โดย PFPO นันไม่
้ ได้ มีการจัดตังเพื
้ ่อช่วยเยียวยาเศรษฐกิจบ้ านเราเพียงอย่างเดียวเท่านัน้ แต่ยงั เพื่อการลงทุนโดยทัว่ ไปอีกด้ วย
จึงปฏิเสธไม่ได้ วา่ ในกระแสที่โหมกระหน่าเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจ มุมของ PFPO ในเรื่องการลงทุนโดยทัว่ ไปจึงเป็ นเรื่องรองในยุคนัน้
เมื่อย่อแล้ วก็ถึงเวลากระโดดให้ ไกลขึน้ เมื่อวิกฤตผ่านพ้ นไป ก็ถึงเวลาที่ PFPO ไม่ได้ เป็ นเพียงเครื่ องมือช่วยเยียวยา แต่กลายเป็ นกลไกที่ช่วยผลักดันและ
สร้ างการเจริญเติบโตอย่างก้ าวกระโดดของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
กล่า วคื อ การตัง้ PFPO จริ ง ๆ แล้ ว คื อ การระดุม ทุน จากนั ก ลงทุน ภาคเอกชนเพื่ อ เปิ ดโอกาสให้ นั ก ลงทุน ได้ มี ส่ว นรวมในการเป็ นเจ้ า ของกรรมสิท ธิ์
อสังหาริ มทรัพย์โครงการนัน้ ๆ โดยเงินทุนที่ ระดมได้ นนจะน
ั้
าไปคืนเงินกู้และพัฒนาโครงการใหม่ๆได้ ในระยะเวลาที่รวดเร็ วขึ ้น ซึ่งกลยุทธ์ การเติบโดด้ วยการ
จัดตัง้ PFPO โดยการขายทรัพย์สินและระดมทุนผ่าน PFPO นัน้ ทาให้ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สามารถสร้ างการเติบโตได้ ถึง 5 – 10 เท่า ในระยะเวลา 10 ปี สูง
กว่าการประกอบธุรกิจแบบดังเดิ
้ มมากเลยทีเดียว
แต่กลยุทธ์ นี ้ก็มีจดุ อ่อน เพราะผู้ที่สามารถระดมทุนได้ นนั ้ อยู่ในวงแคบ เนื่องจากความน่าเชื่อถือที่นักลงทุนยอมรับได้ นนั ้ ยังติดอยู่ กับชื่อผู้ประกอบการราย
ใหญ่ที่เป็ นที่ร้ ูจกั อย่างแพร่หลายเท่านัน้ ถึงแม้ ในเวลาต่อมาจะมีการจัดตัง้ PFPO ขึ ้นอย่างแพร่หลาย แต่ด้วยกฎเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่มงุ่ เน้ นการปกป้อง
ผลประโยชน์ของนักลงทุนเป็ นสาคัญ เช่น ประเภททรัพย์สินที่สามารถลงทุนได้ สัดส่วนการกู้ยืมเงิน และผลประโยชน์ทางภาษีที่เคยให้ ไว้ กบั นักลงทุนสถาบัน
เมื่อครัง้ วิกฤตยังคงอยู่ จึงทาให้ PFPO ไม่ได้ เป็ นเครื่องมือในเชิงพาณิชย์ (Commercial) ที่ดีมากพอสาหรับการระดมทุนของธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ใน
ประเทศไทย แล้ วมีเครื่องมือทางการเงินอะไรที่ดีกว่า ตอนหน้ ามาทาความรู้จกั กันครับ

