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หัวข้ อ: ทาความรู้จกั กองทรัสต์ REIT ตอนที่ 2 “จุดกาเนิดกองทรัสต์ REIT”
ด้ วย วัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ด้ วยสภาวะทางเศรษฐกิจ และด้ วย
สถานการณ์ของตลาดทุนที่ไม่เหมือนกัน PFPO หรื อ กองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์ จึงไม่ใช่เครื่ องมือทางการเงินเชิงพาณิชย์ทดี่ ี่ที่สดุ สาหรับการ
ระดมทุนในธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ของเจ้ าของทรัพย์สนิ นักลงทุนสถาบันและ
รายย่อยอีกต่อไป ด้ วยข้ อจากัดหลักๆ หลายๆ เรื่ องของ PFPO ยกตัวอย่างเช่น
1. ประเภทของทรัพย์ สนิ ที่ถกู จำกัดในกำรลงทุน โดย PFPO นันมี
้ การ
จากัดประเภทของทรัพย์สนิ ที่สามารถลงทุนได้ อยูแ่ ค่ 8 ประเภท คือ อาคาร
สานักงาน อาคารศูนย์การค้ า อาคารโรงงานให้ เช่า อาคารคลังสินค้ า อาคารที่
พักอาศัย โรงแรม ศูนย์ประชุมหรือศูนย์นิทรรศการ ศูนย์จาหน่ายสินค้ าขนาด
จรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ
ใหญ่ หรื อสิง่ ก่อสร้ างอื่นที่ สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด
กรรมกำรผู้จัดกำร
2. สัดส่ วนกำรกู้ยมื เงินและลำดับกำรชำระหนี ้ ซึง่ PFPO สามารถกู้ยืม
บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้ นท์ จำกัด
เงินได้ เพียงแค่ 10% ของมูลค่าทรัพย์สนิ การที่ไม่สามารถก่อหนี ้ในระดับที่
เหมาะสมอาจส่งผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนที่ไม่จงู ใจนักสาหรับเจ้ าของทรัพย์สนิ และนักลงทุน
3. ผู้จัดกำรกองทุนต้ องเป็ นสถำบันกำรเงิน (บริษัทหลักทรัพย์ จัดกำรกองทุน) เท่ ำนัน้ ผู้ที่จะบริ หาร PFPO ได้ ต้องเป็ นบริ ษัท
หลักทรัพย์จดั การกองทุนเท่านัน้ ในกรณีนี ้บุคคลที่บริ หารกองทุนซึง่ คือสถาบันการเงินอาจไม่ใช่บคุ คลที่เข้ าใจถึงวิธีการ
บริ หารธุรกิจดังกล่าวเป็ นอย่างดี จึงอาจเกิดมุมมองที่แตกต่างกันและขาดความทันท่วงทีในการบริ หารจัดการทรัพย์สนิ
4. ไม่ สำมำรถลงทุนทำงอ้ อมและไม่ สำมำรถลงทุนในทรัพย์ สินที่อยู่ต่ำงประเทศได้ ซึง่ จากัดโครงการสร้ างการลงทุนที่ไม่มี
ความยืดหยุน่ และโอกาสในการเติบโตของ PFPO
5. ไม่ สำมำรถเช่ ำทรัพย์ สนิ กลับได้ โดยนิติบุคคลเดียวกัน เพื่อป้องกันการเล่นแร่แปรธาตุของเจ้ าของทรัพย์สนิ และไม่ให้ นกั
ลงทุนโดนเอาเปรี ยบ
จึงถึงเวลาที่กลไกตลาดทุนบ้ านเราต้ องมองหาแบบแผนซึง่ เป็ นที่ยอมรับในระดับสากล และเป็ นเครื่องมือที่ใช้ กนั อย่างแพร่หลายทัว่
โลก นัน่ ก็คือ REIT (Real Estate Investment Trust) หรือ ทรัสต์ เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ โดยเปลีย่ นจากฐานของ
กองทุนรวมมาเป็ นกองทรัสต์
แนวคิดเรื่ อง REIT เกิดขึ ้นและมีการพัฒนามาอย่างยาวนาน โดยเริ่ มต้ นในปี 1960 หรื อกว่า 6 ทศวรรษ ในประเทศสหรัฐอเมริ กา
แนวคิดดังกล่าวยังเป็ นจุดเริ่ มต้ นที่ได้ รับการยอมรับอย่างแพร่หลายและได้ มีการพัฒนาและนาไปปรับใช้ ในอีกกว่า 35 ประเทศทัว่ โลก
ณ วันนี ้เราจึงต้ องยอมรับว่า ต้ องมีการปรับเปลีย่ นกลไกต่างๆ เพื่อสร้ างการแข่งขันในเชิงพาณิชย์ให้ ได้ มากขึ ้น และสามารถผลักดัน
เศรษฐกิจและตลาดทุนของเราให้ เดินไปเทียบเคียงกับสากลให้ ได้

REIT จึงเริ่ มเข้ ามามีบทบาทมากขึ ้นในตลาดทุนบ้ านเรา ซึง่ การกาหนดกฎเกณฑ์เพื่อคลายข้ อจากัดของ PFPO ให้ ตอบโจทย์ในเชิง
พาณิชย์ได้ มากขึ ้น และการผลักดันให้ REIT เกิดขึ ้นนันก็
้ หลีกเลีย่ งไม่ได้ ว่า PFPO จะต้ องถูกคุมกาเนิดโดยไม่อนุญาตให้ สามารถออก
หน่วยลงทุนเพิม่ สาหรับการซื ้อทรัพย์สนิ เพิ่มได้ อีกทังมี
้ การปรับลดผลประโยชน์ของค่าธรรมเนียมและภาษี โดยข้ อกาหนดทัว่ ไป
ของ REIT มีดงั ต่อไปนี ้
1. ไม่มีข้อจากัดประเภทของทรัพย์สนิ ที่ REIT สามารถลงทุนได้
2. เจ้ าของทรัพย์สนิ สามารถถือหน่วยทรัสต์ได้ ถึงไม่เกิน 50%
3. REIT สามารถกู้เงินได้ ไม่เกิน 35% กรณีไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) และสามารถกู้เงินได้ ถึง 60% กรณีมี
Credit Rating ที่สงู กว่าระดับ Investment Grade หรื อสูงกว่า BBB- ขึ ้นไป
4. ผู้จดั การกองทรัสต์ ไม่จากัดอยูแ่ ค่สถาบันการเงิน แต่ต้องได้ รับการอนุมตั ิใบอนุญาตจากสานักงาน กลต.
5. เงินปั นผลที่นกั ลงทุนได้ รับจาก REIT ต้ องเสียภาษีเงินได้
6. สามารถลงทุนทางอ้ อมผ่านบริ ษัทฯ และสามารถลงทุนในทรัพย์สนิ ที่อยูต่ า่ งประเทศได้
7. สามารถลงทุนในทรัพย์สนิ ที่อยูร่ ะหว่างก่อสร้ างได้ แต่ต้องไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวม

ถึงแม้ REIT จะตอบโจทย์เรื่ องข้ อจากัดหลักๆที่กล่าวมาข้ างต้ นได้ ดีกว่า แต่ก็ไม่ได้ หมายความว่า REIT นันจะดี
้ กว่า PFPO ทังหมด
้
โดยสิง่ ที่จะต้ องแลกมา คือ ผลประโยชน์ทางภาษี ที่น้อยลง กล่าวคือ เงินปั นผลของREIT จะต้ องถูกนาไปคานวณภาษีเงินได้ ในขณะ
ที่เงินปั นผลของ PFPO นันได้
้ รับการยกเว้ นภาษี แต่ภาษีเงินได้ ที่ได้ รับการยกเว้ นนัน้ จากัดแค่สาหรับในส่วนของนักลงทุนสถาบัน
เท่านัน้ นักลงทุนรายย่อยอย่างเราๆจึงไม่ได้ รับผลกระทบใดๆจากการปรับเปลีย่ นโครงสร้ างภาษี นี ้
ทิ ้งท้ ายก่อนจบตอนนี ้ จะเห็นว่า ถึงแม้ ข้อจากัดต่างๆของ PFPO ถูกกาหนดขึ ้นจากมุมมองด้ านการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ จนทาให้ บางครัง้ PFPO มีการเคลือ่ นไหวที่คอ่ นข้ างช้ า แต่ในความเข้ มงวดนี ้ก็ยงั มีช่องว่าง และการฉวย
โอกาสของผู้ที่ตงใจที
ั ้ จ่ ะใช้ ช่องว่างเอาเปรี ยบนักลงทุน เพื่อหาผลประโยชน์ให้ ตนเองและพรรคพวก นัน่ แสดงให้ อย่างชัดเจนว่า ใน
ที่สดุ การมีกฎเกณฑ์ทเี่ ข้ มงวดเพียงอย่างเดียวคงไม่พอ ต้ องมองย้ อนกลับที่ไปแนวคิดและจุดตังต้
้ นเดิม คือ “จรรยำบรรณในกำร
ประกอบธุรกิจและวินัยทำงกำรเงินโดยคำนึงถึงนักลงทุนเป็ นสำคัญ”
ตอนต่ อไปเราจะมาพูดถึงกลไกการบริหารกองทรั สต์ REIT ให้ ประสบความสาเร็จ ว่ ามีปัจจัยอะไรบ้ าง

