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บทคัดย่ อ
งานวิ จั ย นี มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื อสร้ างสมการพยากรณ์ ผ ลตอบแทนกองทุ น รวม
อสังหาริ มทรัพย์ในประเทศไทย โดยขอบเขตของการศึกษาครอบคลุมเฉพาะกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์กอง 1 ที
จดทะเบียนต่อสํานักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ เท่านัน วิธีการศึกษาใช้
แบบจําลองทางเศรษฐมิติในการสร้ างสมการเพือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรต้ น ได้ แก่
ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ ในอดีต และปั จจัยทางเศรษฐกิจมหภาค ซึง
ประกอบด้ วย (1) ราคานํามันดิบตลาดโลก (2) อัตราดอกเบียเงินฝากประจํา 12 เดือน (3) อัตราดอกเบียเงินกู้ขนตํ
ั า
ลูกค้ ารายใหญ่ชนดี
ั (4) ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (5) อัตราแลกเปลียนเฉลีย 5 ธนาคารใหญ่ (฿ / $) (6) อัตรา
เงินเฟ้อ (7) ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ (8) ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้ าง (9) ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (10) อัตราดอกเบีย
พันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี (11) ราคาทองคําตลาดโลก และ (12) จํานวนนักท่องเทียวทีเข้ ามาในประเทศไทย ตัว
แปรตามคือ ผลตอบแทนกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ในประเทศไทย สมการทีได้ คือสมการพยากรณ์ผลตอบแทน
รายกองทุน และการจัดกลุม่ สมการพยากรณ์ผลตอบแทนตาม 5 ประเภทธุรกิจทีกองทุนไปลงทุน ประโยชน์ทีได้ รับ
เพือให้ ภาครัฐ นักลงทุนและประชาชนทราบปั จจัยทีเป็ นตัวกําหนดผลตอบแทนกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ และ
สามารถใช้ สมการคาดการณ์ผลตอบแทนได้ ลว่ งหน้ า ผลการวิจยั พบว่า ผลประกอบการย้ อนหลัง 1 และ 2 เดือนมี
อิทธิ พลต่อผลตอบแทนของทุกกองทุน ส่วนตัวแปรเศรษฐกิจมหภาคทีมีอิทธิ พลต่อผลตอบแทนใช้ คาดการณ์
แนวโน้ มผลตอบแทนของแต่ละกลุ่มคือ (1) กองทุนทีลงทุนในทีพักอาศัย ควรพิจารณาตัวแปรพันธบัตรรัฐบาล
อายุ 10 ปี (I2) อัตราดอกเบียเงินกู้ลกู ค้ าชันดี (MLR) และราคานํามันในตลาดโลก (OIL) (2) กองทุนทีลงทุนใน
อาคารสํานักงานควรพิจารณาตัวแปรดัชนีราคาวัสดุก่อสร้ าง (CON) ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(SET) ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (MPI) และราคานํามันในตลาดโลก (OIL) (3) กองทุนทีลงทุนในศูนย์การค้ า
ควรพิจารณาตัวแปรหลักคือ พันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี (I2) ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (INV) และดัชนีผลผลิตภาค
อุตสาหกรรม (MPI) (4) กองทุนทีลงทุนในโรงงานอุตสาหกรรมควรพิจารณาตัวแปรผลการดําเนินงานในอดีตของ
กองทุนนัน ๆ ย้ อนหลังไป 2 เดือนเป็ นหลัก (5) กองทุนทีลงทุนในสนามบินควรพิจารณาตัวแปรราคานํามันดิบ
ตลาดโลก (OIL) และจํานวนนักท่องเทียวทีเข้ ามาในประเทศไทย (FOR)

(1)

Abstract
The objective of the research is to create econometric models which can
predict the return on Thai property funds. The scope was limited to the study of the Thai
Property Funds Public Offering (PR) which is legally registered with the Securities and
Exchange Commission. Researcher used econometric model to create the models for
each fund and for the overall funds to analyze the relationships between the independent variable
(fund past performance), macroeconomic factors, and dependent variables (return on
Thai property funds). Macroeconomic factors include; (1) world oil price, (2) 12 months
fixed deposit rate, (3) Minimum Loan Rate (MLR), (4) construction price index, (5) investment
index from private sector, (6) return from 10 years government bond, (7) Manufacturer
Production Index (MPI), (8) exchange rate ฿ / $, (9) inflation, (10) SET index, (11) world
gold price, and (12) number of tourists. Researcher analyzed and forecasted the return
on each property fund and each type of fund which were grouped according to their
major investments e.g. residential, office building, warehouse, airport, and plaza. The
study was for the benefits of the government, investors, and private sector with the hope
that they can have clearer pictures of what affect the return on Thai property funds.
Researcher found that past performance of the fund in the last 1 and 2 months were
significant factors for all the funds. While the significant macroeconomics factors for
each type of funds can be summarized; (1) Property funds investing in residentials,
return depended on 10 years government (I2), minimum loan rate (MLR) and world oil
price (OIL). (2) Property funds investing in office buildings, return depended on construction price
index (CON), SET index (SET), manufacturing production index (MPI) and world oil price
(OIL). (3) Property funds investing in plazas, return depended on 10 years government bond (I2),
investment index (INV) and manufacturing production index (MPI). (4) Property funds
investing in warehouses, return depended highly on the funds’ last 2 months past
performance. (5) Property funds investing in airport, return depended on world oil price
(OIL) and number of tourists coming to Thailand (FOR).

(2)
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