บทที่ 1
บทนํา
ความสําคัญของปั ญหา
ในระบบเศรษฐกิจยุคโลกาภิวฒ
ั น์ ซึ่งกระแสเงินลงทุนทัว่ โลกสามารถโยกย้ ายถ่าย
โอนไปได้ ง่ายในทุกประเทศทัว่ โลก ส่งผลให้ ตลาดทุนและตลาดเงินต่าง ๆ ทัว่ โลกต้ องหานวัตกรรม
ช่องทางการลงทุนใหม่ ๆ เพื่อดึงดูดนักลงทุนจากที่ตา่ ง ๆ ให้ สนใจมาลงทุนในตลาดเงิน ตลาดทุน
ในประเทศนัน้ ๆ กองทุนรวมก็เป็ นหนึ่งในเครื่ องมือที่ถกู นํามาใช้ เป็ นช่องทางการระดมทุนและการ
ลงทุน โดยทัว่ ไปกองทุนรวมถูกแบ่งออกเป็ นหลายประเภทตามลักษณะของหลักทรัพย์ที่กองทุน
เหล่านันไปลงทุ
้
น เช่น กองทุนรวมตราสารหนี ้ กองทุนรวมตราสารทุน กองทุนรวมดัชนี กองทุนรวม
เพื่อการเลี ้ยงชีพ กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ กองทุนรวมทองคํา กองทุนรวมสินค้ าโภคภัณฑ์ ฯลฯ
การวิจัยนี ้ผู้วิจยั ได้ ม่งุ เป้าการศึกษาไปที่ผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ เนื่องจาก
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เป็ นนวัตกรรมเครื่ องมือการลงทุนชนิดใหม่ที่เพิ่งเข้ ามาในประเทศไทย
ไม่นานนัก ซึง่ จะก่อประโยชน์ต่อทังประชาชนผู
้
้ ลงทุนและบริ ษัทพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์อย่างมาก
โดยประชาชนโดยทัว่ ไปยังมีความรู้ เกี่ยวกับผลตอบแทนของกองทุนประเภทนี ้น้ อย ประกอบกับ
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เป็ นนวัตกรรมทางเครื่ องมือระดมทุนเกี่ยวข้ องกับภาคอสังหาริ มทรัพย์
ของประเทศ ซึง่ ถือว่าเป็ นภาคส่วนที่มีความสําคัญมากของภาคเศรษฐกิจโดยรวม
ความหมายที่แท้ จริงของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์คือ กองทุนปิ ดประเภทหนึ่งที่ทํา
หน้ าที่ระดมเงินทุนจากประชาชนเพื่อนําไปลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ เช่น
ตึกอาคารสํานักงาน โรงแรม โครงการคอนโด อพาร์ ตเมนท์ หรื อโรงงาน เป็ นต้ น โดยกองทุนรวมได้ รับ
ผลตอบแทนในรู ปของค่าเช่าจากอสังหาริ มทรัพย์แล้ วนํามาจ่ายคืนผู้ลงทุนในรู ปของเงินปั นผล
(ศูนย์สง่ เสริ มการพัฒนาความรู้ตลาดทุน, 2552)
หลัก เกณฑ์ ใ นการจัด ตัง้ กองทุน รวมอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ต ามข้ อ มูล ของสํ า นัก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คือ ต้ องจัดตังโดยบริ
้
ษัทหลักทรัพย์จดั การ
กองทุนที่ได้ รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ต้ องมีบคุ คลที่สามทําหน้ าที่ดแู ลผลประโยชน์ ส่วนในด้ านการบริ หารจัดการ ทางบริ ษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนสามารถว่าจ้ างมืออาชีพด้ านอสังหาริมทรัพย์มาบริหารและดูแลพื ้นที่เช่าและเก็บค่า
เช่าแทนได้ สําหรับการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนเข้ า
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ไปลงทุนนัน้ ต้ องได้ รับการประเมินราคาจากบริ ษัทประเมินราคาทรัพย์สินที่คณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เห็นชอบ และหลังจากที่กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์สามารถระดม
ทุนจากการเสนอขายต่อนักลงทุนในตลาดแรก (Initial Public Offering: IPO) และจดทะเบียนกองทุนเรี ยบร้ อย
แล้ ว ก็จะนําหน่วยลงทุนไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อเป็ นตลาดรองเพื่อให้ สามารถซื ้อขาย
เปลี่ยนมือกันได้ แต่ถ้ากองทุนนัน้ ๆ ไม่สามารถระดมทุนจากตลาดแรก (Initial Public Offering: IPO) ได้ มาก
เพียงพอกับการลงทุน กองทุนรวมนันก็
้ ไม่สามารถจัดตังได้
้ และต้ องถูกยกเลิกไป (ศูนย์สง่ เสริ มการ
พัฒนาความรู้ตลาดทุน, 2552)
การลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ ผู้ลงทุนจะได้ สิทธิเป็ นเจ้ าของสินทรัพย์ที่
กองทุนเข้ าไปลงทุน โดยใช้ เงินจํานวนน้ อยกว่าการซื ้ออสังหาริ มทรัพย์นนโดยตรง
ั้
และจะมีสภาพ
คล่องมากกว่าการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ โดยตรง เพราะสามารถขายคืนได้ ในตลาดรองหรื อ
ตลาดหลักทรัพย์นั่นเอง โดยกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ สามารถไปซื ้อหรื อเช่าอสังหาริ มทรัพย์
ดังนันกองทุ
้
นนี ้จึงมีทงประเภทที
ั้
่ซื ้ออสังหาริ มทรัพย์ คือ ได้ เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิเลย หรื อประเภท
ที่ไปเช่าอสังหาริ มทรัพย์ คือไม่ได้ เป็ นเจ้ าของ เป็ นแต่เพียงผู้มีสิทธิในการใช้ อสังหาริ มทรัพย์ในช่วง
ระยะเวลาใดเวลาหนึง่ เท่านัน้ อาจจะเป็ น 20 ปี หรื อ 30 ปี ก็ได้ เมื่อครบกําหนดเวลาแล้ วก็ต้องคืน
อสังหาริมทรัพย์ให้ แก่เจ้ าของไป ราคามูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ที่ลงทุนใน
สิทธิการเช่า เมื่อระยะเวลาตามสัญญาเช่าเหลือน้ อยลงแล้ ว ราคาของสิทธิการเช่าก็จะน้ อยลงตาม
ซึง่ มีผลทําให้ มลู ค่าหน่วยลงทุนของกองทุน (NAV) มีคา่ ลดตํ่าลงด้ วย ดังนัน้ นักลงทุนจะต้ องรู้ก่อน
ว่ากองทุนที่นกั ลงทุนไปลงทุนนัน้ "ซื ้อ" หรื อ "เช่า" อสังหาริ มทรัพย์
ในด้ านมุมมองของนักพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ถ้ ากองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เป็ นที่
แพร่ หลายในประเทศมากขึ ้น ย่อมส่งผลดีต่อนักพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ในแง่ของต้ นทุนการระดม
ทุนลดตํ่าลง เนื่องจากไม่จําเป็ นต้ องไปขอกู้ธนาคาร โดยทั่วไปต้ นทุนการกู้ธนาคารค่อนข้ างสูง
ประกอบกับต้ องมีสนิ ทรัพย์คํ ้าประกันมูลค่าสูง อีกทังผู
้ ้ ก้ ตู ้ องมีเครดิตความน่าเชื่อถือด้ วย ธนาคาร
จึงปล่อยกู้ให้ แต่ถ้าระดมทุนผ่านกองทุนรวม นักพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์สามารถนําโครงการของ
ตนเสนอต่อผู้จดั การกองทุนรวม โดยให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมทําหน้ าที่นําเสนอโครงการและ
จัดหาเงินลงทุนให้ แทน ซึง่ ถ้ าโครงการนัน้ ๆ สามารถสร้ างผลตอบแทนได้ น่าพอใจ ย่อมส่งผลให้ มี
เงิ น จากกองทุน รวมเข้ า มาซือ้ หรื อเช่า สิน ทรั พ ย์ นัน้ ๆ ไปบริ ห ารงานต่อ ซึ่ง จะทํ า ให้ นัก พัฒ นา
อสังหาริมทรัพย์สามารถพัฒนาโครงการได้ พร้ อม ๆ กันหลายโครงการในเวลาเดียวกัน ในต้ นทุนที่
ตํ่าลงอย่างมาก เพราะไม่ต้องเสียดอกเบี ้ยเงินกู้ให้ กบั ธนาคาร
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ในปั จจุบนั การลงทุนผ่านกองทุนรวมเป็ นที่นิยมมากขึ ้น เนื่องจากอัตราดอกเบี ้ยเงิน
ฝากธนาคารมีระดับตํ่ามาก อีกทังการลงทุ
้
นผ่านกองทุนรวมมีข้อได้ เปรี ยบคือ ไม่ต้องเสียภาษี และ
ให้ ผลตอบแทนที่สงู พอสมควร แต่ในทางตรงกันข้ ามก็มีความเสี่ยงที่สงู กว่าการฝากเงินในธนาคาร
อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนเริ่ มที่จะมีความรู้ ในเรื่ องการลงทุนมากขึ ้น มีความสามารถในการบริ หาร
ความเสี่ ย งมากขึน้ จึง สนใจการลงทุน ผ่า นกองทุน รวมมากขึน้ ประกอบกับ การที่ กองทุน รวม
อสังหาริ มทรัพย์สามารถเป็ นเครื่ องมือของผู้ประกอบการอสังหาริ มทรัพย์ในการระดมเงินทุนเพื่อ
พัฒนาโครงการ
ทางผู้วิ จัย เล็ง เห็ น ว่า กองทุน รวมอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ เ ป็ นกองทุน รวมที่ น่ า สนใจมาก
ประเภทหนึ่ง โดยผลตอบแทนที่ได้ นนถื
ั ้ อว่ามีระดับที่น่าพอใจ และมีความผันผวนไม่มากเท่ากับ
กองทุนประเภทอื่น ๆ แต่เนื่องจากกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ในประเทศไทยนันยั
้ งจัดว่าเป็ นการ
้
นาน จึงได้ มีหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ลงทุนที่ใหม่สําหรับนักลงทุน เพราะเพิ่งมีการจัดตังมาไม่
เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจัดการกองทุนรวมต่าง ๆ ฯลฯ ให้ ความรู้แก่ผ้ ตู ้ องการ
ลงทุน อย่ า งต่อ เนื่ อ ง ดัง นัน้ ผู้วิ จัย จึ ง มี แ นวคิ ด ที่ จ ะช่ ว ยให้ นัก ลงทุน ได้ มี เ ครื่ อ งมื อ ในการช่ ว ย
ตัดสินใจลงทุน โดยจะได้ เลือกลงทุนได้ ถกู ที่และถูกเวลา ประกอบกับบริ ษัทจัดการกองทุนต่าง ๆ
สามารถนําเครื่ องมือนี ้ไปใช้ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการบริ หารจัดการให้ สามารถแข่งขันกับคูแ่ ข่ง
ได้ จงึ เกิดแนวคิดในการวิจยั หาสมการพยากรณ์ผลตอบแทนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ในประเทศ
ไทยนี ้ขึ ้น
วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. เพื่อสร้ างสมการที่สามารถพยากรณ์ผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
ในประเทศไทย (กอง 1) โดยใช้ แบบจําลองทางเศรษฐมิติ
2. เพื่อศึกษาความแตกต่างของตัวแปรปั จจัยภายในและปั จจัยทางเศรษฐกิจมห
ภาคที่มีผลต่อความแตกต่างของประเภทธุรกิจที่กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ในประเทศไทย (กอง 1)
ไปลงทุ น ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้ ทุ ก ภาคส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อง เช่ น ภาคประชาชนผู้ ลงทุ น ภาครั ฐ ภาค
อสังหาริ มทรัพย์ ฯลฯ สามารถใช้ เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการลงทุนและปรับปรุ งผลการดําเนินงานให้
ได้ ดียิ่งขึ ้น
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ขอบเขตของการศึกษา
1. งานวิจยั ครัง้ นี ้วิจยั เฉพาะกองทุนอสังหาริ มทรัพย์กอง 1 เท่านัน้ เนื่องจากกองทุน
อสังหาริมทรัพย์กอง 1 เป็ นกองทุนที่เสนอขายหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ลงทุนรายย่อย
2. งานวิจยั ครัง้ นี ้วิจยั จากกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ที่ได้ จดทะเบียนต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เท่านัน้
3. การวิจยั ครัง้ นี ้ใช้ ข้อมูลต่าง ๆ ของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์กอง 1 ที่เริ่ มก่อตัง้
ไม่เกิน 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2550 และต้ องเป็ นกองทุนที่จดทะเบียนในสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เท่านัน้ ซึง่ มีทงหมด
ั ้ 15 กองทุน เนื่องจากว่าถ้ าทําการศึกษากองทุนที่ก่อตัง้
หลังจากนี ้จะมีข้อมูลไม่เพียงพอในการคํานวณทางสถิติ โดยรายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละกองทุน
กล่าวในตารางที่ 1 ในส่วนของภาคผนวก ก
1) กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์โกลด์ (GOLDPF)
2) กองทุนอสังหาริ มทรัพย์ยโู อบี อพาร์ ทเม้ นหนึง่ (UOBAPF)
3) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-นิชดาธานี (MNIT)
4) กองทุนรวมอสังหาริ มบ้ านแสนทรัพย์ (SIRIPF)
5) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทียโู ดม เรซิเดนท์เชียล คอมเพล็กซ์ (TU-PF)
6) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี ้ เฮ้ าส์ (QHPF)
7) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เจซี (JCP)
8) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์บางกอก (BKKCP)
9) กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์มิลเลี่ยนแนร์ (MIPF)
10) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ CPN รี เทล โกรท (CPNRF)
11) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์ พาร์ ค (FUTUREPF)
12) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ (MJLF)
13) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน (TFUND)
14) กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ไทอินดัสเตรี ยล1 (TIF1)
15) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย (SPF)
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สมมติฐานงานวิจัย
ในการวิ จัยครั ง้ นี ผ้ ้ ูวิจัย ได้ ตัง้ สมมติฐ านโดยอาศัย ทฤษฎี ต่า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อง อาทิ
ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ มหภาค และทฤษฎีการลงทุนในหลักทรัพย์ รวมถึงการศึกษาจากงานวิจยั
ต่ า ง ๆ ในอดี ต ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง อาทิ การวิ เ คราะห์ ปั จ จัย ที่ กํ า หนดผลตอบแทนของกองทุ น รวม
อสังหาริ มทรัพย์ (ศิริลกั ษณ์ ธํารงรักษ์ กลุ , 2552) และปั จจัยที่มีผลต่อผลตอบแทนของกองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์ในประเทศไทย (ณัฐ สรรพัชญพงษ์ , 2551) โดยสมมติฐานที่จะทําการศึกษาแบ่ง
ออกเป็ น 2 ส่วน คือ สมมติฐานของปั จจัยภายในกองทุนอสังหาริ มทรัพย์เอง และสมมติฐานของ
ปั จจัยมหภาคภายนอกของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ ซึง่ มีดงั นี ้
สมมติฐานของปั จจัยภายในของกองทุนรวมอสังหาริมทรั พย์
ผลการบริ หารงานในอดีตส่งผลต่อผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ใน
ทิศทางเดียวกัน เพราะหากบริหารงานดียอ่ มส่งผลต่อผลตอบแทนกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
สมมติฐานของปั จจัยมหภาคภายนอกของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
1. อัตราการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี ้ยเงินฝากประจํา 1 ปี ส่งผลต่อผลตอบแทน
ของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ในทิศทางตรงกันข้ าม นัน่ คือ ถ้ าหากอัตราดอกเบี ้ยเงินฝากประจํา
เพิ่มขึน้ ผลตอบแทนของกองทุน รวมอสัง หาริ มทรั พ ย์ จะลดลง และในทางกลับกัน หากอัตรา
ดอกเบี ้ยเงินฝากประจําลดลง ผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จะเพิ่มขึ ้น
2. อัตราการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ลกู ค้ าชันดี
้ (MLR) เฉลี่ยจาก 3 ธนาคาร
ใหญ่ (ธนาคารกรุ งเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกสิกรไทย) ส่งผลต่อผลตอบแทนของ
กองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ ในทิศทางตรงกันข้ ามหรื อทิศทางเดียวกันก็ได้ โดยหากอัตราการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ MLR เฉลี่ยจาก 3 ธนาคารใหญ่เพิ่มขึ ้น เนื่องจากต้ องการลด
เงินเฟ้อในสภาวะเศรษฐกิจดีส่งผลให้ ผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เพิ่มขึ ้นได้ และ
ในทางกลับกันก็ถือว่าดอกเบี ้ย MLR เป็ นต้ นทุนทางการเงินของผู้ลงทุนเช่นกัน ซึง่ อาจส่งผลให้ ผลตอบแทน
ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลดลง
3. อัตราการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ส่งผลต่อผลตอบแทนของ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ในทิศทางเดียวกัน นัน่ คือ หากอัตราการเปลี่ยนแปลงของ MPI เพิ่มขึ ้น
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ผลตอบแทนของกองทุ น รวมอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ จ ะเพิ่ ม ขึน้ และในทางกลับ กัน หากอัต ราการ
เปลี่ยนแปลงของ MPI ลดลง ผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์จะลดลง
4. อัตราการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทเทียบกับดอลลาร์ สหรัฐ
ส่งผลต่อผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ในทิศทางเดียวกัน นัน่ คือ ถ้ าหากอัตราการเปลี่ยน
แปลงของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทเทียบกับดอลลาร์ สหรัฐเพิ่มขึ ้น ผลตอบแทนของกองทุน
รวมอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ จ ะเพิ่ ม ขึ น้ และในทางกลับ กัน หากอัต ราการเปลี่ ย นแปลงของอัต รา
แลกเปลี่ ย นสกุ ล เงิ น บาทเที ย บกั บ ดอลลาร์ สหรั ฐ ลดลง ผลตอบแทนของกองทุ น รวม
อสังหาริ มทรัพย์จะลดลง
5. อัตราการเปลี่ยนแปลงของราคานํ ้ามันดิบในตลาดโลก ส่งผลต่อผลตอบแทนของ
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ได้ ทงทิ
ั ้ ศทางตรงกันข้ ามและทิศทางเดียวกัน โดยหากอัตราการเปลี่ยนแปลงของ
ราคานํ ้ามันดิบในตลาดโลกเพิ่มขึ ้นเนื่องจากมีการเติบโตทางเศรษฐกิจย่อมส่งผลให้ ผลตอบแทน
ของกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์เพิ่มขึน้ ได้ ด้วย และในทางกลับกัน นํา้ มันถื อเป็ นต้ นทุนในการ
ดําเนินธุรกิจ ดังนันถ้
้ าราคานํ ้ามันสูงขึ ้นก็อาจทําให้ ผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
ลดลงได้ เช่นกัน
6. อัตราการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อที่วัดจากดัชนีราคาผู้บริ โภค ส่งผลต่อผลตอบแทนของ
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ในทิศทางตรงกันข้ ามกัน นัน่ คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อที่วดั จาก
ดัชนี ราคาผู้บริ โ ภคเพิ่ม ขึน้ ผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พ ย์ จะลดลง และในทาง
กลับกัน อัตราการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อที่วัดจากดัชนีราคาผู้บริ โภคลดลง ผลตอบแทนของ
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์จะเพิ่มขึ ้น
7. อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ (SET index) ส่งผลต่อผลตอบแทน
ของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ในทางตรงข้ ามหรื อทิศทางเดียวกันก็ได้ เนื่องจากอัตราการเปลี่ยนแปลงของ
ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์เพิ่มขึ ้น อาจทําให้ ผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เพิ่มขึ ้นหรื อ
ลดลงก็ได้ เพราะมูลค่าของกองทุนรวมด้ านอสังหาริ มทรัพย์มีสดั ส่วนในตลาดหลักทรัพย์คอ่ นข้ าง
น้ อยมาก เนื่องจากเพิ่งจดทะเบียนก่อตังกองทุ
้
นรวมได้ ไม่นาน
8. อัตราการเปลี่ ยนแปลงของดัชนี ราคาวัสดุก่อสร้ าง ส่งผลต่อผลตอบแทนของ
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ในทิศทางตรงกันข้ าม นัน่ คือ หากอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคา
วัสดุก่อสร้ างเพิ่มขึ ้น ผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์จะลดลง และในทางกลับกัน
หากอัต ราการเปลี่ ย นแปลงของดัช นี ร าคาวัส ดุก่ อ สร้ างลดลง ผลตอบแทนของกองทุน รวม
อสังหาริ มทรัพย์จะเพิ่มขึ ้น
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9. อัต ราการเปลี่ ย นแปลงของดัช นี ก ารลงทุน ภาคเอกชน ส่ง ผลต่อ ผลตอบแทน
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ในทิศทางเดียวกัน นัน่ คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีการลงทุน
ภาคเอกชนเพิ่มขึ ้น ผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จะเพิ่มขึ ้น และในทางกลับกันหาก
อัต ราการเปลี่ ย นแปลงของดัช นี ก ารลงทุ น ภาคเอกชนลดลง ผลตอบแทนของกองทุ น รวม
อสังหาริ มทรัพย์จะลดลง
10. อัตราการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี ้ยพันธบัตรรั ฐบาลอายุ 10 ปี ส่งผลต่อ
ผลตอบแทนกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ได้ ทงในทิ
ั ้ ศทางตรงกันข้ ามและทิศทางเดียวกัน เนื่องจาก
บางกองทุนได้ มีการเลือกที่จะถือครองพันธบัตรรัฐบาลไว้ ในกลุม่ การลงทุน (portfolio of investment)
เพื่อช่วยลดความเสี่ยงด้ วย โดยถ้ าอัตราดอกเบี ้ยพันธบัตรสูงขึ ้น กองทุนก็สามารถเข้ าไปซื ้อ ซึง่ จะ
ส่งผลให้ ผลตอบแทนของกองทุนสูงขึ ้นได้ ในทางตรงกันข้ าม พันธบัตรรัฐบาลก็ถือเป็ นคูแ่ ข่งที่เป็ น
ตัวเลือกของนักลงทุนเช่นกัน
11. อัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคําแท่งในตลาดโลก ส่งผลต่อผลตอบแทน
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ได้ ทงทิ
ั ้ ศทางตรงกันข้ ามและทิศทางเดียวกัน นัน่ คือ หากอัตราการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาทองคําแท่งในตลาดโลกเพิ่มขึ ้น ผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์อาจลดลงหรื อเพิ่มขึ ้นก็ได้
เพราะทองคําแท่งเป็ นได้ ทงสิ
ั ้ นค้ าทดแทน และยังเป็ นตัวที่ชี ้วัดภาวะเศรษฐกิจได้
12. อัตราการเปลี่ยนแปลงของจํานวนนักท่องเที่ยวที่เข้ ามาในประเทศไทย ส่งผลต่อ
ผลตอบแทนกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ ในทิศทางเดียวกัน นั่นคือ อัตราการเปลี่ยนแปลงของ
จํานวนนักท่องเที่ยวที่เข้ ามาในประเทศไทยเพิ่มขึ ้น ผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์จะ
เพิ่มขึ ้น และในทางกลับกัน หากอัตราการเปลี่ยนแปลงของจํานวนนักท่องเที่ยวที่เข้ ามาในประเทศ
ไทยลดลง ผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จะลดลง
กรอบแนวคิดงานวิจยั
จากทฤษฎีการวิเคราะห์เชิงปั จจัยพื ้นฐานซึง่ จะต้ องมีการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค
วิเคราะห์ ภาคอุตสาหกรรม และวิเคราะห์ บริ ษัท รวมทังการศึ
้
กษางานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง อาทิ การ
วิเคราะห์ปัจจัยที่กําหนดผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ (ศิริลกั ษณ์ ธํารงรักษ์ กลุ , 2552)
และปั จจัยที่มีผลต่อผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย (ณัฐ สรรพัชญพงษ์ , 2551)
ผู้ วิ จั ย สามารถสรุ ป กรอบแนวคิ ด งานวิ จั ย สมการพยากรณ์ ผ ลตอบแทนของกองทุ น รวม
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อสังหาริ มทรัพย์ในประเทศไทย โดยแสดงความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยภายในและภายนอกที่มีผล
ต่อผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ได้ ดงั แผนภาพที่ 1.1
ภาพที่ 1.1
กรอบแนวคิดงานวิจยั
ปั จจัยภายใน
ผลการบริหารงานในอดีตของกองทุนย้ อนหลัง
1 เดือน (RET-RET(-1))
2 เดือน (RET-RET(2))
และ 3 เดือน (RET-RET(-3))

ปั จจัยภายนอก
1. อัตราดอกเบี ้ยเงินฝากประจํา 1 ปี (I1)
2. อัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ขนตํ
ั ้ า่ ลูกค้ ารายใหญ่ชนดี
ั้
(MLR)
3. ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (MPI)
4. อัตราแลกเปลี่ยน (฿/$) (EX)
5. ราคานํ ้ามันดิบตลาดโลก (OIL)
6. อัตราเงินเฟ้อ (INF)
7. ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ (SET)
8. ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้ าง (CON)
9. ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (INV)
10. อัตราดอกเบี ้ยพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี (I2)
11.ราคาทองคําแท่งในตลาดโลก (GOLD)
12.จํานวนนักท่องเที่ยวที่เข้ ามาในประเทศไทย

ผลตอบแทนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์
ในประเทศไทย

จัดกลุ่มสมการตามประเภท
ธุรกิจที่กองทุนไปลงทุนแล้ วหา
ตัวแปรที่บ่งชีเอกลักษณ์ แต่ ละ
กลุ่ม

9
ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1. เพื่อเป็ นข้ อมูลให้ ประชาชนทราบปั จจัยทังภายในและปั
้
จจัยทางเศรษฐกิจมหภาค
ที่ เ ป็ นตัว กํ า หนดผลตอบแทนของกองทุน รวมอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ และใช้ ผ ลการวิ จัย ต่า ง ๆ เป็ น
ส่วนประกอบในการตัดสินใจลงทุนและกระจายความเสี่ยงได้ อย่างถูกต้ องมากขึ ้น
2. เพื่อให้ ภาครัฐใช้ เป็ นข้ อมูลในการควบคุมกองทุนรวมต่าง ๆ ให้ เป็ นเครื่ องมือที่
สร้ างประโยชน์ตรงตามวัตถุประสงค์การจัดตังกองทุ
้
นรวมให้ มากที่สดุ
3. เพื่อให้ ภาครัฐ นักลงทุนภาคอสังหาริ มทรัพย์ และประชาชนสามารถคาดการณ์
ผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ได้ ลว่ งหน้ า

