
กลไกการขบัเคลือ่นและน าพา REIT สูค่วามส าเร็จนัน้ปฏิเสธไมไ่ด้วา่มคีวาม
เก่ียวข้องกบัหน่วยงานหลายหน่วยงาน เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษา
กฎหมาย ผู้จดัจ าหนา่ยหนว่ยทรัสต์ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ เป็นต้น 

โดยนอกจากจะต้องคดัเลือกผู้มีส่วนเก่ียวข้องแต่ละฝ่ายที่มีความรู้ ความ
เช่ียวชาญ ให้เหมาะกบัประเภทของธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์แต่ละประเภทแล้ว 
ยงัต้องมี Conductor ที่มัน่ใจได้ว่าสามารถประสานและควบคมุการท างาน
ของแต่ละฝ่ายให้บรรลถุึงเป้าหมายที่วางไว้ได้ ซึ่ง Conductor คนนัน้ ก็คือ 

ผู้จัดการกองทรัสต์ (REIT Manager) หรือที่ นิยมเรียกกันสัน้ๆว่า RM 

น่ันเอง 

RM จะเป็นผู้ ริเร่ิมการจัดตัง้ REIT โดยเร่ิมจากการวิเคราะห์ศกัยภาพของ
อสงัหาริมทรัพย์นัน้ๆ ไมเ่พียงแคใ่นมมุมองทางด้านการเงินเทา่นัน้ แตร่วมถึง
มุมมองอื่นๆที่ส าคัญอีกหลายๆแง่มุม จึงปฏิเสธไม่ได้ว่า  RM นี่แหละ คือ 

ตวัแทนของนกัลงทนุ และจะบริหารจดัการ REIT โดยค านึงถึงประโยชน์สงูสดุของนกัลงทนุ(ผู้ ถือหน่วย) เป็นส าคญั ซึ่ง  RM ที่ดีและ
สามารถขบัเคลือ่น REIT ไปข้างหน้าได้ดี ควรมีคณุสมบตัิพืน้ฐานหลกัๆดงัตอ่ไปนี ้

1. มีความโปร่งใสและมีจรรยาบรรณ 
2. มีความรู้ความเข้าใจในประเภทของทรัพย์สนิท่ี REIT จะเข้าลงทนุ 
3. มีประสบการณ์ตรงในการบริหารจดัการ REIT 
4. มีความรู้ ความคุ้นเคย ความแมน่ย าเร่ืองกฎเกณฑ์ของ ส านกังาน กลต. และตลาดหลกัทรัพย์ 
5. มีความรู้ทางการเงินและความเข้าใจในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เป็นอยา่งดี 
6. มีประสบการณ์ในการสือ่สารกบันกัลงทนุ 

คุณสมบัติที่ กล่าวถึ ง ข้ าง ต้นดู เหมือนจะไม่ยาก  ไม่ต่ า งอะไรกับคุณสมบัติพื น้ฐานทั่ว ไปที่ บ ริ ษัททั่วๆ ไปควรจะมี  
แต ่REIT มี Character เฉพาะตวั และยงัมีสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการก ากบัดแูลของส านกังาน กลต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ อีกด้วย จึงไม่
ง่ายเช่นกนัท่ีจะบริหารจดัการ REIT ให้ดีและมีประสทิธิภาพทัง้ทางด้านการเงินและการก ากบัดแูลและปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ทัง้หลาย
ให้ถกูต้อง อีกทัง้ RM ยงัต้องยื่นระบบงานตอ่ส านกังาน กลต. และต้องได้รับอนญุาตจากส านกังาน กลต. อีกด้วย นัน่แปลวา่ไมใ่ช่ใคร
ก็สามารถท าได้ 
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ขึน้ช่ือว่าผู้ จัดการกองทรัสต์ จึงปฏิเสธไม่ได้ว่า ฟันเฟืองหลกัที่จะผลกัดัน  REIT ไปสู่ความส าเร็จนีค้วรจะเป็น RM ไม่ใช่เจ้าของ
ทรัพย์สนิท่ีก าลงัจะขายทรัพย์สนิให้ REIT 

ขอบคณุภาพจาก privatebainking.scb.co.th 

ถ้าจะถามวา่ท าไม?  ถามกลบัให้คิดง่ายๆวา่ผู้ที่ก าลงัจะขายทรัพย์สนิยอ่มต้องการได้รับผลประโยชน์ที่สงูสดุจากการขายทรัพย์สินนัน้
ใช่หรือไม?่ 

ดงันัน้การท่ี REIT จะตดัสินใจลงทนุในแต่ละครัง้นัน้ RM จึงควรจะต้องเป็นผู้น าในการพิจารณาเลือกลงทนุในทรัพย์สนินัน้ๆที่ราคาที่
เหมาะสม 

ถามต่อว่าจะตอบได้อย่างไรว่าราคานัน้เหมาะสม ถ้าจะตอบได้เต็มปาก ก็คงจะบอกว่า  RM ควรมีความอิสระมากพอในการที่จะ
สามารถเข้าถึงข้อมลูของทรัพย์สนิอยา่งละเอียดและมีความเป็นอิสระในการตดัสนิใจ เพื่อสามารถให้นกัลงทนุเช่ือมัน่ได้วา่เงินของตน
จะได้รับการดแูลเป็นอยา่งดีภายใต้ความเสีย่งที่ยอมรับได้ 

แล้วท าไมต้อง RM? เพราะ RM จะเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและรับภาระ (Liability) ภายใต้การก ากบัดแูลของส านกังาน กลต. ตลาด
หลกัทรัพย์ฯ และรวมถึงการให้ข้อมลูแก่นกัลงทนุ ไมใ่ช่หน้าที่ของเจ้าของทรัพย์สนิอยา่งที่เข้าใจกนั 

REIT โดยทัว่ไปในตลาดบ้านเราจะแบง่ออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆด้วยกนั คือ 

1. REIT ที่ลงทุนในทรัพย์สินของบริษัทเจ้าของทรัพย์สิน โดยมี  RM เป็นบริษัทลูกของบริษัทเจ้าของทรัพย์สิน  (Sponsor 

REIT) ซึง่ REIT ประเภทนีม้ี Market Share ที่สงูสดุในตลาด 
2. REIT ที่บริหารโดย RM ที่เป็นสถาบนัการเงิน 
3. REIT ที่บริหารโดย RM ที่เป็นอิสระและไม่มีความเก่ียวโยงกับทรัพย์สินหรือเจ้าของทรัพย์สิน  (Independent REIT) ซึ่งยงัมี 

Market Share เป็นสว่นน้อยอยู ่แตใ่นอนาคตอนัใกล้คาดวา่จะมี REIT ประเภทนีเ้พิ่มขึน้เร่ือยๆ 



ต่อไปมาดูบทบาทและหน้าที่ของ RM ว่า RM เขาท าอะไรกันบ้าง?  เมื่อการลงทนุนัน้เป็นเร่ืองที่เก่ียวกบัเงินๆทองๆ เราจึงมกัจะ
เร่ิมต้นท่ี 

(1) การวิเคราะห์และศึกษารายละเอียดด้านการเงิน (Financial Due Diligence) ราคาซือ้ขายไมม่า เจ้าของทรัพย์สินคงจะตดัสนิใจ
ขายทรัพย์สนิยาก 

(2)  สิ่งที่มักจะถูกละเลยและมองข้ามแต่มีความส าคญัเท่าเทียมกันกับเร่ืองเงินก็คือ ความถูกต้องของทรัพย์สินในเชิงกฎหมาย 
ดงันัน้ RM จึงต้องมีความรู้พืน้ฐานและดแูลประเด็นนีอ้ย่างใกล้ชิดด้วย ไม่ใช่จะโยนความรับผิดชอบให้เป็นหน้าที่ของที่ปรึกษา
กฎหมายแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยจากประสบการณ์ ประเด็นนีม้ีความส าคญัมาก เนื่องจากกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการประกอบ
ธุรกิจแต่ละประเภทนัน้มีค่อนข้างมาก และสิ่งที่เห็นกนับ่อยในบ้านเรา คือ การขอใบอนญุาตที่เก่ียวข้องไม่ครบถ้วน ซึ่งประเด็น
ดงักลา่วนัน้ อาจไม่ได้เกิดจากความตัง้ใจ แต่อาจเกิดจากความไม่รู้ เพราะฉะนัน้  RM ที่ดีจึงควรมีเข้าใจและสามารถตรวจสอบ
รายละเอียดเบือ้งต้นได้ 

(3) หน้าที่ของ Conductor เร่ิมเข้ามาในขัน้ตอนนี ้โดยหลังจากที่ทุกฝ่ายเห็นควรที่จะร่วมศึกษาการขายทรัพย์สิน หรือ การ
จดัตัง้ REIT ร่วมกนั จึงมีความจ าเป็นต้องแตง่ตัง้ผู้ที่เก่ียวข้องหลายๆฝ่าย ทัง้ที่ถกูและไมไ่ด้ถกูก าหนดโดยส านกังาน กลต. เช่น ท่ี
ปรึกษาทางการเงิน (FA) ผู้ จัดจ าหน่าย (Underwriter) ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน (Appraiser) และที่ปรึกษากฎหมาย (Legal 

Advisor) เป็นต้น เพื่อร่วมกนัท างานให้บรรลถุึงเปา้หมายที่วางไว้ โดยหน้าที่และขอบเขตการท างานของผู้ เก่ียวข้องแตล่ะฝ่ายนัน้
จะเลา่ให้ฟังเพิ่มเติมในตอนตอ่ไป 

 

ทิง้ท้ายไว้ในตอนนีว้า่ RM ที่ดีนัน้ ต้องมีความโปร่งใส และความเข้าใจในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ประเภทนัน้เป็นอยา่งดี โดย Key หลกั
ในเร่ืองนี ้คือ การตอบทกุฝ่ายให้ได้อยา่งเต็มปากวา่ท าไมถึงเลอืกลงทนุในทรัพย์สนิประเภทนัน้ๆในราคาที่ก าหนดนัน่เอง 

แต่ถึงแม้ว่า RM จะเก่งกล้าสามารถขนาดไหน ก็ไม่สามารถท างานคนเดียวได้ ที่ปรึกษามืออาชีพทุกๆฝ่ายที่กล่าวมา

ข้างต้นนัน้ ย่อมมีความส าคัญไม่แพ้กัน 


