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หัวข้ อ: ทาความรู้จกั กองทรัสต์ REIT ตอนที่ 3 “รู้จกั ผู้ขบั เคลือ่ นบริหารกองทรัสต์ REIT”
กลไกการขับเคลือ่ นและนาพา REIT สูค่ วามสาเร็ จนันปฏิ
้ เสธไม่ได้ วา่ มีความ
เกี่ยวข้ องกับหน่วยงานหลายหน่วยงาน เช่น ที่ปรึ กษาทางการเงิน ที่ปรึ กษา
กฎหมาย ผู้จดั จาหน่ายหน่วยทรัสต์ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ เป็ นต้ น

จรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้ นท์ จากัด

โดยนอกจากจะต้ องคัดเลือกผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องแต่ละฝ่ ายที่มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ ให้ เหมาะกับประเภทของธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์แต่ละประเภทแล้ ว
ยังต้ องมี Conductor ที่มนั่ ใจได้ ว่าสามารถประสานและควบคุมการทางาน
ของแต่ละฝ่ ายให้ บรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้ ได้ ซึ่ง Conductor คนนัน้ ก็คือ
ผู้จัดการกองทรั สต์ (REIT Manager) หรื อที่นิยมเรี ยกกันสัน้ ๆว่ า RM
นั่นเอง

RM จะเป็ นผู้ริเริ่ มการจัดตัง้ REIT โดยเริ่ มจากการวิเคราะห์ศกั ยภาพของ
อสังหาริ มทรัพย์นนๆ
ั ้ ไม่เพียงแค่ในมุมมองทางด้ านการเงินเท่านัน้ แต่รวมถึง
มุมมองอื่นๆที่สาคัญอีกหลายๆแง่มุม จึงปฏิเสธไม่ได้ ว่า RM นี่แหละ คือ
ตัวแทนของนักลงทุน และจะบริ หารจัดการ REIT โดยคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของนักลงทุน(ผู้ถือหน่วย) เป็ นสาคัญ ซึ่ง RM ที่ดีและ
สามารถขับเคลือ่ น REIT ไปข้ างหน้ าได้ ดี ควรมีคณ
ุ สมบัติพื ้นฐานหลักๆดังต่อไปนี ้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

มีความโปร่งใสและมีจรรยาบรรณ
มีความรู้ความเข้ าใจในประเภทของทรัพย์สนิ ที่ REIT จะเข้ าลงทุน
มีประสบการณ์ตรงในการบริ หารจัดการ REIT
มีความรู้ ความคุ้นเคย ความแม่นยาเรื่ องกฎเกณฑ์ของ สานักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์
มีความรู้ทางการเงินและความเข้ าใจในธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์เป็ นอย่างดี
มีประสบการณ์ในการสือ่ สารกับนักลงทุน

คุ ณ สมบั ติ ที่ ก ล่ า วถึ ง ข้ างต้ นดู เ หมื อ นจะไม่ ย าก ไม่ ต่ า งอะไรกั บ คุ ณ สมบั ติ พื น้ ฐานทั่ ว ไปที่ บ ริ ษั ท ทั่ ว ๆไปควรจะมี
แต่ REIT มี Character เฉพาะตัว และยังมีสว่ นที่เกี่ยวข้ องกับการกากับดูแลของสานักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกด้ วย จึงไม่
ง่ายเช่นกันที่จะบริ หารจัดการ REIT ให้ ดีและมีประสิทธิภาพทังทางด้
้
านการเงินและการกากับดูแลและปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ทงหลาย
ั้
ให้ ถกู ต้ อง อีกทัง้ RM ยังต้ องยื่นระบบงานต่อสานักงาน กลต. และต้ องได้ รับอนุญาตจากสานักงาน กลต. อีกด้ วย นัน่ แปลว่าไม่ใช่ใคร
ก็สามารถทาได้

ขึน้ ชื่ อว่าผู้จัดการกองทรั สต์ จึงปฏิเสธไม่ได้ ว่า ฟั นเฟื องหลักที่จะผลักดัน REIT ไปสู่ความสาเร็ จนีค้ วรจะเป็ น RM ไม่ใช่เจ้ าของ
ทรัพย์สนิ ที่กาลังจะขายทรัพย์สนิ ให้ REIT
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ถ้ าจะถามว่าทาไม? ถามกลับให้ คิดง่ายๆว่าผู้ที่กาลังจะขายทรัพย์สนิ ย่อมต้ องการได้ รับผลประโยชน์ที่สงู สุดจากการขายทรัพย์สินนัน้
ใช่หรื อไม่?
ดังนันการที
้
่ REIT จะตัดสินใจลงทุนในแต่ละครัง้ นัน้ RM จึงควรจะต้ องเป็ นผู้นาในการพิจารณาเลือกลงทุนในทรัพย์สนิ นันๆที
้ ่ราคาที่
เหมาะสม
ถามต่อว่าจะตอบได้ อย่างไรว่าราคานันเหมาะสม
้
ถ้ าจะตอบได้ เต็มปาก ก็คงจะบอกว่า RM ควรมีความอิสระมากพอในการที่จะ
สามารถเข้ าถึงข้ อมูลของทรัพย์สนิ อย่างละเอียดและมีความเป็ นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อสามารถให้ นกั ลงทุนเชื่อมัน่ ได้ วา่ เงินของตน
จะได้ รับการดูแลเป็ นอย่างดีภายใต้ ความเสีย่ งที่ยอมรับได้
แล้ วทาไมต้ อง RM? เพราะ RM จะเป็ นผู้ที่มีความรับผิดชอบและรับภาระ (Liability) ภายใต้ การกากับดูแลของสานักงาน กลต. ตลาด
หลักทรัพย์ฯ และรวมถึงการให้ ข้อมูลแก่นกั ลงทุน ไม่ใช่หน้ าที่ของเจ้ าของทรัพย์สนิ อย่างที่เข้ าใจกัน
REIT โดยทัว่ ไปในตลาดบ้ านเราจะแบ่งออกเป็ น 3 ประเภทใหญ่ๆด้ วยกัน คือ
1. REIT ที่ ล งทุ น ในทรั พ ย์ สิ น ของบริ ษั ท เจ้ าของทรั พ ย์ สิ น โดยมี RM เป็ นบริ ษั ท ลูก ของบริ ษั ท เจ้ าของทรั พ ย์ สิ น (Sponsor
REIT) ซึง่ REIT ประเภทนี ้มี Market Share ที่สงู สุดในตลาด
2. REIT ที่บริ หารโดย RM ที่เป็ นสถาบันการเงิน
3. REIT ที่บริ หารโดย RM ที่เป็ นอิสระและไม่มีความเกี่ ยวโยงกับทรั พย์ สินหรื อเจ้ าของทรั พย์สิน (Independent REIT) ซึ่งยังมี
Market Share เป็ นส่วนน้ อยอยู่ แต่ในอนาคตอันใกล้ คาดว่าจะมี REIT ประเภทนี ้เพิ่มขึ ้นเรื่ อยๆ

ต่ อไปมาดูบทบาทและหน้ าที่ของ RM ว่ า RM เขาทาอะไรกันบ้ าง? เมื่อการลงทุนนันเป็
้ นเรื่ องที่เกี่ยวกับเงินๆทองๆ เราจึงมักจะ
เริ่ มต้ นที่
(1) การวิเคราะห์และศึกษารายละเอียดด้ านการเงิน (Financial Due Diligence) ราคาซื ้อขายไม่มา เจ้ าของทรัพย์สินคงจะตัดสินใจ
ขายทรัพย์สนิ ยาก
(2) สิ่งที่มักจะถูกละเลยและมองข้ ามแต่มีความสาคัญเท่าเทียมกันกับเรื่ องเงินก็ คือ ความถูกต้ องของทรั พย์ สินในเชิงกฎหมาย
ดังนัน้ RM จึงต้ องมีความรู้ พื ้นฐานและดูแลประเด็นนี ้อย่างใกล้ ชิดด้ วย ไม่ใช่จะโยนความรับผิดชอบให้ เป็ นหน้ าที่ของที่ปรึ กษา
กฎหมายแต่เพียงฝ่ ายเดียว โดยจากประสบการณ์ ประเด็นนี ้มีความสาคัญมาก เนื่องจากกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบ
ธุรกิจแต่ละประเภทนันมี
้ ค่อนข้ างมาก และสิ่งที่เห็นกันบ่อยในบ้ านเรา คือ การขอใบอนุญาตที่เกี่ยวข้ องไม่ค รบถ้ วน ซึ่งประเด็น
ดังกล่าวนัน้ อาจไม่ได้ เกิดจากความตังใจ
้ แต่อาจเกิดจากความไม่ร้ ู เพราะฉะนัน้ RM ที่ดีจึงควรมีเข้ าใจและสามารถตรวจสอบ
รายละเอียดเบื ้องต้ นได้
(3) หน้ า ที่ ข อง Conductor เริ่ ม เข้ า มาในขัน้ ตอนนี ้ โดยหลัง จากที่ ทุก ฝ่ ายเห็ น ควรที่ จ ะร่ ว มศึ ก ษาการขายทรั พ ย์ สิ น หรื อ การ
จัดตัง้ REIT ร่วมกัน จึงมีความจาเป็ นต้ องแต่งตังผู
้ ้ ที่เกี่ยวข้ องหลายๆฝ่ าย ทังที
้ ่ถกู และไม่ได้ ถกู กาหนดโดยสานักงาน กลต. เช่น ที่
ปรึ กษาทางการเงิ น (FA) ผู้จัดจาหน่าย (Underwriter) ผู้ประเมินราคาทรั พย์ สิน (Appraiser) และที่ปรึ กษากฎหมาย (Legal
Advisor) เป็ นต้ น เพื่อร่ วมกันทางานให้ บรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้ โดยหน้ าที่และขอบเขตการทางานของผู้เกี่ยวข้ องแต่ละฝ่ ายนัน้
จะเล่าให้ ฟังเพิ่มเติมในตอนต่อไป

ทิ ้งท้ ายไว้ ในตอนนี ้ว่า RM ที่ดีนนั ้ ต้ องมีความโปร่ งใส และความเข้ าใจในธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ประเภทนันเป็
้ นอย่างดี โดย Key หลัก
ในเรื่ องนี ้ คือ การตอบทุกฝ่ ายให้ ได้ อย่างเต็มปากว่าทาไมถึงเลือกลงทุนในทรัพย์สนิ ประเภทนันๆในราคาที
้
่กาหนดนัน่ เอง
แต่ ถึงแม้ ว่า RM จะเก่ งกล้ าสามารถขนาดไหน ก็ไม่ สามารถทางานคนเดียวได้ ที่ปรึ กษามืออาชีพทุกๆฝ่ ายที่กล่ าวมา
ข้ างต้ นนัน้ ย่ อมมีความสาคัญไม่ แพ้ กัน

