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กรอบการน าเสนอ



 ในประเทศอุตสาหกรรม การจัดตั้ง Trust เป็นจุดเริ่มต้นของการ
พัฒนาสู่กองทุนอสังหาริมทรัพย์รูปแบบต่างๆ  

 ก.ล.ต. ออกระเบียบ วิธกีารออกกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ป ี
2540 เพื่อรองรับการปรับโครงสร้างหนี้ของสถาบนักรเงินอัน
เนื่องมาจากวิกฤตทางเศรษฐกิจ (กอง 2 กอง3 และ กอง 4)

4fbuspan@ku.ac.th



 กระบวนการแปลงสินทรัพย์แท้จริง (Real Asset) คือ 
อสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆ เป็นสนิทรัพย์ทางการเงิน 
(Financial Assets) 

 มาตรา 60 แห่งพระราชบญัญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2551 และมาตรา 118(1) แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
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 ก าหนดรูปแบบ Positive Lists
 ตัวอย่างสินทรัพย์ที่สามารถน ามาจัดท ากองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ได้ เช่น โกดังสินค้า ศนูย์การค้า สนามบิน 
เซอร์วิส อพาร์ตเม้นต์  หอพักนักศึกษา บ้านจัดสรร อาคาร
ส านักงาน

 มูลค่าตลาดของกองทุนเพิ่มขึ้นจาก 26 กองทุนระดับ 65,758.79  
ล้านบาทในปี 2552 เป็น 35 กองทุนมูลค่า 97,236.52 ล้านบาท
ในปี 2554 คิดเป็นการเติบโตเฉลี่ยปีละกว่าร้อยละ 20
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 ระบุวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจงมีสินทรัพย์ชัดเจน กองทุนกรรมสิทธิ์ประเภท Free 
Hold กองทุนประเภทกรรมสิทธิ์การเช่าอสังหาริมทรัพย์ Lease Hold

 กรณีไม่ระบุเฉพาะเจาะจงจะต้อง (1) กองทุนรวมที่ระบุวัตถุประสงค์
เฉพาะเจาะจง คือมีการก าหนดอสังหาริมทรัพย์ที่จะซื้อหรือเช่าไว้ในรายละเอียด
ของโครงการอย่างชัดเจน (2) กองทุนรวมที่ไม่ระบุเฉพาะเจาะจงโดยกองทุน
รวมทั้งสองประเภทนี้ จะต้องลงทุนเพื่อให้ได้มาและมีไว้ซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือ
สิทธิในการเช่ารวมอย่างน้อยร้อยละ 75 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (Net Asset 
Value: Nav) โดยอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุนต้องเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่ใน
ประเทศไทย ขณะที่กองทุนเข้าลงทุนต้องมีการด าเนินการก่อสร้างไปแล้วไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 และไม่อนญุาตให้กองทุนรวมซื้อที่ดินว่างเปล่า ทั้งนี้กองทุนรวม
จะต้องถืออสังหาริมทรัพย์ตามที่ระบุไว้เป็นการเฉพาะไว้ไม่น้อยกว่า 1 ปี
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 กรณีที่กองทนุรวมอสังหาริมทรัพย์มีก าไรสุทธิในแต่ละปี บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทนุฯ ต้องจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถือหน่อยลงทุน ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิประจ าปี

 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษี โดยการ
ยกเว้นภาษีเงนิได้นิติบุคคล ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ปกตินิติบุคลต้องหัก
ภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 1 กรณีขาย หรือร้อยละ 5 กรณีให้เช่า)

 อัตราภาษีโรงเรือนร้อยละ 12.5 ของรายได้
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 ใช้เป็นเครื่องมือการลงทุนที่มีประสิทธิภาพจากการคุกคามของเงินเฟ้อ
 เปิดโอกาสให้นักลงทุนรายย่อยสามารถเข้าถงึการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ทีม่ีศักยภาพสูงและมีความผันผวนของกระแสเงินสด
น้อย

 โดยทั่วไปเหมาะสมกับนักลงทนุที่ไม่ชอบความเสี่ยง (Risk Averse)
 ลักษณะเหมาะสมแก่นักลงทุนที่หวังมูลค่าในระยะยาว Value Investor 

: VI หรือการก าหนดกลยุทธล์งทุนแบบตั้งรับ Passive Investment ซึ่ง
สอดคล้องกับบริบทในประเทศไทย                  
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สมมุติฐานการก าหนดมูลค่าเริ่มต้นของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Initial 
Investment)

(1) วิธีการประเมินต้นทุนทดแทน (Replacement Cost Evaluation) วิธีนี้พิจารณา
จากมูลค่าเงินลงทุนเริ่มต้นที่จ าเป็นต้องใช้ ส าหรับการจัดสร้างอสังหาริมทรัพย์ใน
รูปแบบเดียวกับอสังหาริมทรัพย์ที่พิจารณาซื้อเข้าเป็นสินทรัพย์ของกองทุนรวมฯ 
ในเวลาปัจจุบัน

(2) วิธีประเมินมูลค่าตลาด (Market Price Approach) เป็นการประเมินจากราคา
ดุลยภาพของความต้องการระหว่าง  อุปสงค์และอุปทานของอสังหาริมทรัพย์นั้นๆ 
โดยกลไกทางการตลาดจะช่วยให้ได้ราคายุติธรรม ซ่ึงเป็นราคาดุลยภาพของราคา
ซ้ือ-ขายของอสังหาริมทรัพย์นั้นๆ
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(3) วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ (Discounted Cash Flow Method: 
DCF) เป็นวิธีที่นิยมมากที่สุด เนื่องจากได้รับการรองรับโดยทฤษฎีทางการเงินและ
สมมติฐานทางการเงินที่เหมาะสม

 โดยปกติการประเมินมูลค่าของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ จะไม่ใช้วิธี
ผลตอบแทนทางตรง (Direct Capitalization Method) ยกเว้นกรณีของกองทุน
ประเภทสิทธิเช่าที่มีอายุน้อยกว่า 5 ปี

 ก.ล.ต. ก าหนดรายชื่อบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินเป็นการเฉพาะ ตามประกาศ 
ปี 2552
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 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมรวมมีหน้าที่ต้องค านวณและเปิดเผยมูลค่า
ทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ก่อนวัน
สุดท้ายของเดือนถัดไป

 ซึ่งโดยทั่วไปวิธีประเมินจากอรรถประโยชน์ของสินทรัพย์ที่กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ เข้าไปลงทุน ไม่ใช่การพิจารณาจากมูลค่าตลาดของสินทรัพย์

 อาทิ อัตราค่าเช่าตลาด (Market Rental Rate) รายได้ (Income) ค่าใช้จ่ายการ
ด าเนินการ (Operating Cost) รายได้สุทธิ (Net Operating Income) มูลค่า
สุดท้าย (Terminal Value) ระยะเวลาในการค านวณ (Project Timing) อัตราคิด
ลด (Discount Rate) อัตราการเติบโตของรายได้ (Growth Income Rate) อัตรา
การเติบโตของค่าใช้จ่าย (Growth Cost Rate) และอื่นๆ
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 การประเมนิค่าของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม มักใช้
สมมติฐานที่เข้มงวด ซึ่งอ้างอิงจากสภาพการใช้ประโยชน์ปัจจุบันของ
อสังหาริมทรัพย์ 

 ระดับราคาตลาดของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ควรสูงกว่ามูลค่า
สินทรัพย์สุทธ(ิNet Asset Value: NAV) ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่แท้จริง 
(Intrinsic Value)
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(1) ประโยชน์จากสภาพคล่องที่มากขึน้จากกระบวนการแปลงสินทรัพย์
แท้จริง (Real Asset) เป็นสินทรัพย์ทางการเงิน (Financial Asset) 

(2) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทนุรวม ค านวณมา
จากสมมติฐานที่เข้มงวดท าให้มูลค่า NAV ที่ได้เป็นระดับต่ า (Lower 
Bound)

(3) การก ากับดูแลที่เข้มงวดของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ต่อการ
ออกกองทุนรวมอสังหาริมทรพัย์และการบริหารจัดการสินทรัพย์ของ
กองทุนรวมฯ ท าให้การฉกฉวยประโยชน์จากตัวแทน  (Agents) ของผู้
ถือหนว่ยลงทุน (Principal) มีโอกาสเกิดข้ึนได้น้อย 

14fbuspan@ku.ac.th



 ข้อก าหนดตามประมวลกฎหมายรัษฏากร  ลบสาม บวกสามท าให้นกั
ลงทุนสถาบันเป็นนักลงทุนระยะยาว

 ระดับสัดส่วนการถือครองหน่วยลงทนุกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่
มากกว่าร้อยละ 30 น่าจะมีผลเชิงบวกต่อการบริหารจัดการสินทรัพย์
ของกองทุนรวมอสังหาริมทรพัย์ (Interest Blockholders) 

 ปริมาณการซือ้ขายของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จะช่วยประเมินผล
กระทบของสภาพคล่อง ซึ่งปกติเป็นเงื่อนไขพื้นฐานส าหรับการเลือก
ลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินของนักลงทุนทุกประเภท 
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1. เพื่อศึกษาความสัมพันธข์องบทบาทของนักลงทุนสถาบัน และสภาพ
คล่องของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่มีตอ่ระดับราคาส่วนลดของมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิเมื่อเปรียบเทียบกับราคาตลาดของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์
2. เพื่ออนุมานความสัมพันธ์ของต้นทุนตัวแทนระหว่างผู้ถือหนว่ยลงทุน
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และบทบาทของนักลงทุนสถาบันจากปริมาณ
การซื้อขายกองทนุรวมอสังหาริมทรัพย์
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ทฤษฎีตัวแทน (Agency Theory) (Jensen และ Meckling, 1976) 
เสนอว่าธุรกิจเปรียบเสมือนกับการเชื่อมโยงภายใต้สัญญาระหว่างผู้
เป็นเจ้าของทรพัยากรต่างๆ  ความสัมพันธ์ตัวแทนนี้เกิดขึ้นเมื่อใดก็
ตามที่มีมากกว่า หนึง่บุคคลในกรณีนี้จะหมายถึงผู้เป็นเจ้าของ
ทรัพยากรหรือตัวการ (Principals) ได้มีการว่าจ้างให้บุคคลอ่ืนหรือ
ตัวแทน (Agents) ด าเนินการโดยการมอบหมายอ านาจในการตัดสินใจ
ให้กับตัวแทนหล่านี้ ทฤษฎีตัวแทนจึงถกูค านึงเหมือนกบัความขัดแยง้
ระหว่างกลุ่มตา่งๆ หรือความขัดแย้งของกลุ่มผลประโยชน์  หรือความ
ขัดแย้งระหว่างตัวแทนและเจ้าของทรัพยากร 
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  ต้นทุนในการเฝ้าระวัง (Monitor Managerial Activities) เช่น ต้นทุนใน
การตรวจสอบ

  ต้นทุนที่เกิดข้ึนจากการปรับโครงสร้างขององค์กร ซึ่งจะช่วยจ ากัดพฤติ
กรรมการบริหารที่ไม่พึงประสงค์ อาทิ การแต่งตั้งบุคคลที่มีความ
เหมาะสมในการเข้ามาเป็นคณะกรรมการของบริษัท  หรือต้นทุนที่
เกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างของธุรกิจหรอืการก าหนดโครงสร้างล าดับ
ขั้นในการบริหาร (Management Hierarchy)

 โอกาสต้นทนุค่าเสียโอกาสที่เกิดขึ้นเมื่อผู้ถือหุ้นจ าเป็นต้องก าหนด
ข้อจ ากัด อาทิ การจัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิเศษต่างๆ จะจ ากัด
โอกาสของผู้จดัการในการน าทรัพยากรของบริษัทไปสร้างประโยชน์ให้
ได้มากที่สุดในระยะเวลาอันส้ัน 
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 ผู้จัดการกองทนุฯ ไม่ได้มีสัดส่วนความเป็นเจ้าของหุ้นแมแ้ต่น้อย
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม มีผู้ถือหุ้นของตนเองแตกต่างไป
จากผู้ลงทนุในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นั้นๆ 

 เป้าหมายบรหิารอ่ืนๆ อาทิ การคัดเลือกลูกค้าผู้ใช้บริการ (กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์) การสร้างกลไกก ากบัดูแลที่อ้างอิงผลตอบแทน 
(Incentives) การก าหนดข้อจ ากัดในการด าเนินงาน (Constraints) 
และการก าหนดบทลงโทษ (Punishments)

 การบริหารกองทนุรวมอสังหาริมทรัพย์ก าหนดรูปแบบสญัญาเป็นการ
เฉพาะ ให้กลไกก ากับดูแล และควบคุมโดยกลไกตลาดเป็นไปได้ยาก
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 กลุ่มที่ 1 นักลงทุนอิสระ โดยหลักๆ ได้แก่ผู้จัดการกองทุนรวม
หรือที่ปรึกษาการลงทุน (Investment Advisers) 

- การยึดถือนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างเคร่งครัด การ
ก าหนดและกดดันลักษณะของการลงโทษ Pressure-Resistant
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 กลุ่มที่ 2 นักลงทนุสถาบันซึง่มีความคาบเกี่ยวกับตัวบรษิัทที่ลงทุน (Grey 
Institutions) อาทิ ธนาคารพาณิชย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุน บริษัทประกันภัย
หรือนักลงทุนสถาบันการเงินประเภทอื่น การลงทุน บริษัทประกนัภัยหรือ
นักลงทุนสถาบันการเงินประเภทอื่น 

- การสร้างแรงกดดันในรูปแบบการจูงใจ Pressure Sensitive                              
โดยเฉพาะกลุม่ธนาคารพาณิชย์และกลุ่มประกันภัย

- เป็นนักลงทนุที่มีบทบาทในการปกป้องการครอบครองเชิงปฏิปกัษ์
Anti-takeover (Bennett et. al., 2003) บทบาทของนกัลงทุนสถาบนัใน
ฐานะของนักลงทุนที่มีการติดตามการลงทนุอย่างต่อเนื่อง (Brickley
et.al., 1988)
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 นักลงทุนสถาบันปกติจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทนุในระยะยาวที่
ดีกว่านกัลงทนุทั่วๆไปจากการใช้นโยบาย  การซื้อและถอืครอง
หลักทรัพย์ระยะยาว (Grinblatt et. al.,1995; Daniel et. al., 1997; 
Gompers and Metrick, 2001; 1995 Chemmanura et. al., 2009)

 สนับสนุนให้เกิดการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม การบริหารเชิงบวกต่อ
บริษัทฯ ที่เข้าไปลงทุนได้ในระยะสั้น (Bhide, 1993) นักลงทุนสถาบนั
มักให้ความส าคัญกับการท าก าไรในระยะสั้นมากกว่ามูลค่าของธุรกิจ
ในระยะยาว จงึท าให้เกิดการเลือกสรรหุ้นที่ผิดพลาดเมื่อเปรียบ เทียบ
กับระดับราคา (Bushee, B., 2001)
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 นักลงทุนสถาบันมีความเกีย่วข้องกับกลไกธรรมาภิบาลขององค์กร โดย
สะท้อนจากจ านวนการเข้าครอบครองกิจการเชิงปฏิปักษ์ที่น้อยลง จาก
การปรากฏของนกัลงทุนสถาบัน (Pound, 1992)

 Rubin (2007) สภาพคล่องของหุ้นมีความสัมพันธ์กับสัดส่วนของนัก
ลงทุนสถาบันที่ถือครองหลักทรัพย์ Blockholding จะท าให้สภาพคล่อง
ของหุ้นต่ าลง

 Ferreira และ Matos (2008) สัดส่วนของนักลงทุนสถาบันต่างชาติ
มากกว่านกัลงทุนสถาบันในประเทศบางตลาด นักลงทุนสถาบันเลือก
ลงทุนในบริษทัขนาดใหญ่โดยให้ความส าคัญกับดัชนีชี้วัดทางด้านกลไก
ธรรมาภิบาล (Governance Indicators)
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 นักลงทุนสถาบันส่วนใหญ่จะให้ความส าคัญกับตัวบริษัทมากกว่าประเทศ
ซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัท 

 กลุ่มของนักลงทุนสถาบนัเป็นกลุ่มที่มีบทบาทในการเฝ้าระวัง Effective 
Monitors

 นักลงทุนสถาบันจะช่วยเพิม่มูลค่าของผู้ถือหุ้น ดงันั้นนักลงทุนสถาบัน
เหล่านี้จึงเป็นกลุ่มที่สามารถต่อรอง หรือผลักดันผู้ก ากบัดูแลตลาด 
นอกจากนี้การช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวธุรกิจมากกว่าการถือหุ้นโดย
นักลงทุนสถาบันท้องถิ่น

 ผลการประกอบการที่ดีขึ้น (Better Operating Performance) และการ
ลดรายจ่ายด้านการลงทุนที่ไม่จ าเป็น (Reduced Capital Expenditures) 
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 ศึกษาเฉพาะกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กอง 1 ซึ่งมีวัตถปุระสงค์การ
ลงทุนเพื่อการพาณิชย์ทั่วไป

ชื่อกองทุน ตัวย่อ
วันแรกที่ซือ้ขาย

ในตลาด
หลักทรัพย์ฯ

ประเภทสิทธิ

1.กองทุนรวมอสังหารมิทรัพย์บางกอก BKKCP 19/11/2546 กรรมสิทธิ

2. กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์    
ซีพีเอ็น รีเทล โกรท

CPNRF 23/08/2548 สิทธิเช่า

3. กองทุนรวมอสังหารมิทรัพย์ เจซี* JCP 05/01/2550 สิทธิเช่า

4. กองทุนรวมอสังหารมิทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค FUTUREPF 07/12/2549 สิทธิเช่า

5. กองทุนรวมอสังหารมิทรัพย์โกลด์ GOLDPF 22/05/2550 สิทธิเช่า
6. กองทุนรวมอสังหารมิทรัพย์ลักซช์ัวรี่ LUXF 9/06/2551** กรรมสิทธิ
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 ศึกษาเฉพาะกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กอง 1 ซึ่งมีวัตถปุระสงค์การ
ลงทุนเพื่อการพาณิชย์ทั่วไป

ชื่อกองทุน ตัวย่อ
วันแรกที่ซือ้
ขายในตลาด
หลักทรัพย์ฯ

ประเภทสิทธิ

7. กองทุนรวมอสังหารมิทรัพย์มิลเลียนแบร์ MIPF 08/03/2548 กรรมสิทธิ
8. กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 

เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ MJLF 18/07/2550 สิทธิเช่า

9. กองทุนรวมอสังหารมิทรัพย์เอ็มเอฟ-นิชดา
ธานี MNIT 11/08/2548 กรรมสิทธิ

10. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์พร็อพเพอร์ตี้ 
เพอร์เฟค PFFUND 20/03/2551 กรรมสิทธิ

11. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์ QHPF 12/12/2549 สิทธิเช่า
12. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย SPF 24/11/2549 สิทธิเช่า
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ชื่อกองทุน ตัวย่อ
วันแรกที่ซือ้ขาย

ในตลาด
หลักทรัพย์ฯ

ประเภทสิทธิ

13. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน TFUND 12/05/2548 กรรมสิทธิ

14. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยอินดัส     
เตรียล หน่ึง TIF1 29/06/2548 กรรมสิทธิ

15. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ที ยู โดม เรสซิ
เดนท์เซียล คอมเพล็กซ TU-PF 06/12/2549 สิทธิเช่า

16. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ยูโอบี อะ
พาร์ท เมนท์ หนึ่ง UOBAPF 29/10/2549 สิทธิเช่า

17. กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
เออร์บานา URBNPF 18/10/2550 สิทธิเช่า
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ข้อมูลอนุกรมเวลา (Time Series Data) แบบข้อมูลภาคตัดขวาง (Cross-
Section Data)

1. ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคจากธนาคารแหง่ประเทศไทย   www.bot.or.th  
และ ส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
www.price.moc.go.th
2. ข้อมูลรายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จากฐานข้อมูลบอกรับสมาชกิของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  www.setsmart.com
3. ข้อมูลน้ ามันรายวันจาก บมจ.ปิโตรเลียมไทย www.pptplc.com
4. ข้อมูลสนับสนุนจากฐานข้อมูล Bloomberg Professional
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 สมการถดถอยอนุกรมเวลา (Times Series Regression 
Analysis)

 การค านวณตัวแบบ (Estimation of the Model)
 การก าหนดความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับตัวแปรตาม (Linear 

OLS Estimator)
 การก าหนดตัวประมาณค่าที่ไม่มีความเอนเอียง (Unbiased 

OLS Estimator)โดยใช้วิธีสมการถดถอยมีค่าต่ าที่สุด (Best 
OLS Estimator)
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1. ค่าความคลาดเคลื่อนที่มีความแปรปรวนคงที่(Homoscedasticity)
2. การไม่มีความสัมพันธ์เชิงเสน้ตรงระหว่างค่าความคาดเคลื่อน (No 

Autocorrelation)
3. การไม่มีความสัมพันธ์เชิงเสน้ตรงอย่างสมบูรณ์ระหว่างตัวแปรภายนอก

แบบจ าลอง (No Perfect Mulitcollinearity)
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4. ตัวแปรภายนอก มีคุณสมบัติคงที่ในแต่ละตัวอย่างและเป็นตัวแปรสุ่ม
ระหว่างตัวอย่าง (Non-Stochastic) โดยการท า Unit Root Test เพื่อ
หาอันดับความสัมพันธ์ของข้อมูล (Order of Integration) ก่อนที่จะน า
ข้อมูลไปทดสอบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาว 
(Cointegration Relationship) โดยพิจารณานิ่งของข้อมูลที่ระดับ 
Level (Stationary at Level) หรือ I(0) อยา่งน้อยที่สุดคือ I(1) หรือ 
Stationary at First Difference เพื่อป้องกันการเกิดความสัมพันธ์เชิง
มารยา (Spurious Regression) ที่ส่งผลใหค้วามสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นไม่
เป็นจริง ท าใหก้ารแปลความหมายมีข้อผิดพลาด 
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Pm/NAV   = b0 + b1 (Oil) + b2(IB) + b3 (INF) + b4 (CEI)   
+ b5 (SET) + b6 (Iinv) + b7 (Avg Vol) + AR (1)

โดยที่
Pm/NAV =  อัตราส่วนราคาตลาดของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์  
       เปรียบเทียบกับมูลค่าสุทธิของสินทรัพย์ต่อหน่วยลงทุน
b0 + …+ b10 =  สัมประสิทธิ์หน้าตัวแปรแต่ละตัว
Oil =  ระดับราคาน้ ามันดีเซลตามประกาศของ

     บมจ.ปิโตรเลียมไทย
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 IB =  อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมระหว่างธนาคารแบบข้ามคืน 
(Overnight Borrowing Rate)

INF =  ดัชนีเงินเฟ้อ คือค่าดัชนีราคาผู้บริโภคตลอดช่วงการศึกษา
CEI =  ดัชนีพ้องเศรษฐกิจ (Coincidence Index)
SET =  ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ (SET Index)
Iinv =  การมีอยู่ของนักลงทุนสถาบันในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ        
กองทุนอสังหาริมทรัพย์ โดยนักลงทุนสถาบันได้แก่ สถาบันการเงิน กองทุนเพื่อการ
ลงทุน หรือ สถาบันการเงินที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ

Avg. Vol =   จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่มีการซื้อ             
ขายเฉลี่ยในเดือนนั้นๆ โดยค านวณจากปริมาณการซื้อขายสะสม              
ตลอดวันท าการในเดือนนั้น และหารด้วยจ านวนวันท าการ
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1. กลุ่มตัวแปรควบคุม

Oil
Mean
Max
Min.
S.D.
Skewness
Kurtosis

28.3819
44.24
18.34

4.386385
0.545202
5.880356

IB
Mean
Max
Min.
S.D.
Skewness
Kurtosis

2.238993
3.94
1.25

0.953949
0.282341
1.480681

INF
Mean
Max
Min.
S.D.
Skewness
Kurtosis

110.9563
128.1
102.1

6.485733
1.131979
3.573442

CONS
Mean
Max
Min.
S.D.
Skewness
Kurtosis

117.4638
142.4
108.2

7.898608
1.575277
5.432491

CEI
Mean
Max
Min.
S.D.
Skewness
Kurtosis

118.2976
125.1

109.98
3.58563

-0.305733
2.370354

SET
Mean
Max
Min.
S.D.
Skewness
Kurtosis

803.4066
1207.67

384.15
224.0638

-0.199323
1.863521
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2. ตัวแปร

สังเกตการณ์

กลุ่มกองทุนอสังหาริมทรัพย์

ประเภทกรรมสิทธ์ิ

(N=9769)

กลุ่มกองทุนอสังหาริมทรัพย์

ประเภทสิทธิเชา่

(N=12704)

Pm/NAV

Mean

Max

Min.

S.D.

Skewness

Kurtosis

0.841848

1.158144

0

0.131593

-0.787932

4.236504

0.841848

1.158144

0

0.131593

-0.787932

4.236504

Iinv

Mean

Max

Min.

S.D.

Skewness

Kurtosis

0.714198

1

0

0.451819

-0.948208

1.899097

0.666667

1

0

0.471423

-0.707107

1.5
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2. ตัวแปร

สังเกตุการณ์

กลุ่มกองทุนอสังหาริมทรัพย์

ประเภทกรรมสิทธ์ิ

(N=9769)

กลุ่มกองทุนอสังหาริมทรัพย์

ประเภทสิทธิเชา่

(N=12704)

AvgVol

Mean

Max

Min.

S.D.

Skewness

Kurtosis

169487.4

21365220

0

118586

17.16798

307.4888

340790.5

15638583

0

895341.5

11.91249

197.1996
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ตัวแปร R-square VIF

OIL 0.8963 9.6430

IB 0.8843 8.6408

INF 0.8884 8.9585

CONS 0.9231 13.0002

CEI 0.6461 2.8254

AVGVOL 0.0142 1.0144

SET 0.7794 4.5340
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1. การถือครองของนักลงทุนสถาบันมีลักษณะที่สามารถก าหนดทิศทางการบริหาร 
จัดการอสังหาริมทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ   เนื่อง จากสถาบันการ เงินมีการก าหนด
นโยบายการบริหารในลักษณะที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (Block Holders)

2. การถือครองกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ของนักลงทุนสถาบันจ าเป็นต้องสอดคล้อง
กับประมวลกฏหมายรัษฏากร คือมีการถือครองก่อนและหลังการจ่ายเงินปันผลไม่
น้อยกว่าสามเดือน ซึ่งเมื่อพิจารณาจากลักษณะของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ส่วน
ใหญ่ที่มีการจ่ายเงินปันผลเฉลี่ยอย่างน้อยปีละสองครั้ง รูปแบบการลงทุนของนัก
ลงทุนสถาบันจึงมีรูปแบบการลงทุนระยะยาวแบบเน้นมูลค่าเพิ่ม (Value Investor) 
ลักษณะดัง กล่าวส่งผลให้สภาพคล่องของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มีอยู่น้อย การ
ปรับราคาของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จึงมีลักษณะของขอ้มลูที่ไม่ต่อเนื่อง 
กล่าวคือช่วงกว้างของการซื้อ ขาย (Bid Ask Spread) มีมากกว่าหลักทรัพย์ในกลุ่ม
อสังหาริมทรัพย์โดยตรง
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 การที่ระดับราคาตลาดของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Pm ) มีค่าน้อย
กว่ามูลค่าหนว่ยลงทุนของกองทุนสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ อาจแสดงถงึต้นทุนตัวแทนที่ผู้ลงทุนรายย่อยได้รับ

 การก าหนดใหม้ีการประเมินมูลค่าอสังหารมิทรัพย์ที่มกีารลงทุนในทุกๆ 
สองปี โดยผู้ประเมินภายนอก และก าหนดให้มีผู้สอบทานราคา

 แรงผลักดันใหป้ระเมินมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทนุสุทธิ (NAV) ในเชิง
อนุรักษ์ โดยก าหนดสมมติฐานที่เข้มงวดส าหรับการประเมินกระแสเงิน
สดเพื่อให้ระดับมูลค่าหน่วยลงทุนสุทธิ (NAV) ไม่มีความแตกต่างจาก
การประเมนิโดยหน่วยงานอ่ืนๆ
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สมมติฐานการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่ปลายงวด 
(Terminal Value) ส าหรับกองทุนอสังหาริมทรัพย์ ทั้งสอง
ประเภท
การที่ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญของตัวแปรอัตรา
ดอกเบี้ยผลตอบแทน (Nominal Interest Rate) กับส่วนต่างของ
ราคาตลาดและมูลค่าสินทรัพย์สุทธิแสดงถึงการไม่มีนัยส าคัญ
อันเนื่องมาจากปัจจัยดอกเบี้ยแตกต่างจากกองทุน
อสังหาริมทรัพย์ประเภทREIT (Real Estate Investment 
Trusts) ซึ่งสามารถกู้ยืมในสัดส่วนที่สูง
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 ปัญหาสภาพคล่องของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ท าให้นัก
ลงทุนสถาบนัมีบทบาทต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทนี้
อย่างมากขดัแย้งกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ให้เป็นทางเลือกส าหรับการลงทุนระยะยาวของ
นักลงทุนรายย่อย

 บทบาทของผู้ก าหนดราคาตลาด (Market Maker) ซึ่งนักลงทุน
สถาบันจะได้ประโยชนจ์ากการประเมินก าไร หรือขาดทุนช่วย
ให้งบลงทุนของนักลงทุนสถาบันสะท้อนสถานะที่เป็นจริงมาก
ขึ้น
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 อัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าหน่วยลงทุนกองทุนสุทธิ (NAV) 
ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่น้อยกว่า 1 ยังอาจใช้เป็น
กลไกในการก ากับ ดูแลผูป้ระเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์

 การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนสามารถซื้อหุ้นคืน (Treasury 
Stocks) และการก าหนดอัตราส่วนที่เหมาะสมของการก่อหนี้ 
(Leverage Ratio)
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1. การจัดตั้งทรัสต์ข้ึนเป็นเจ้าของแบบทรัพย์สินและมีการว่าจ้าง
ผู้บริหารทรัสต์ อาทิ ประเทศแคนาดา มาเลเซีย สิงคโปร์

2. การจัดต้ังกองทุนนิติบุคคล ซึ่งเป็นลกัษณะของการก ากับดูแลอย่าง
เข้มงวด มีการระบุประเภทของผู้สามารถบริหารกองทุน เช่น ประเทศ
ไทย บราซิล

3. การจัดตั้ง REITs โดยมกีารจดัตั้งบริษัทขึ้นมาบริหารทรัพย์สิน โดย
ประเทศอุตสาหกรรมชั้นน าล้วนแล้วแต่ใช้รูปแบบ REITs อาทิ 
ประเทศสหรัฐ กลุ่มประเทศในยุโรป ออสเตรเลีย ในประเทศสหรัฐได้มี
การจัดตั้ง REITs นับจากทศวรรษ 1960 โดยมีการออกกฏหมาย คือ 
Real Estate Investment Trust Act เพื่อให้ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โครงการใหญ่ ๆ ได้อย่างเหมาะสม
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 การสร้างความโปรง่ใส (Transparency) เพราะด้วยขนาดกองทนุรวม
อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยซึ่งมีขนาดเล็กเมื่อเปรียบ เทียบกับใน
ประเทศอุตสาหกรรมชั้นน า การสร้างกลไกควบคุม ก ากบัดูแลของผู้
หน่วยลงทุน มีค่าใช้จ่ายที่สูงมากจนเกนิไป

 การก าหนดกลไกของก.ล.ต. ในการเปิดเผยข้อมูลการประเมินมูลค่า
หน่วยลงทุนกองทุนสุทธิ (NAV) โดยให้ครอบคลุมไปถึงการแสดง
สมมติฐานในการประเมนิกระแสเงินสด หรือมูลค่าปัจจุบันของกระแส
เงินสด

 การจัดท ารายงานการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ระหว่างกาล 
เช่นเดียวกับรายงานผู้สอบทาน
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 การประยุกต์ใช้แบบจ าลองและกรอบแนวคิดกับหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยตรง โดยอาจปรับตัวแปรควบคุมบางตัวให้มี
ความเหมาะสมมากขึ้น เช่นใช้ค่า PPI แทน CPI

 การศึกษาในกลุ่มของกองทนุอสังหาริมทรพัย์ประเภทกองผสม เช่น
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล (TLGF) 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ 
เรซิเดนซ์ (QHHR) เป็นต้น

 การปรับแบบจ าลองเพื่อศึกษาเชิงเปรียบเทียบกองทุนอสังหาริมทรัพย์ใน
ประเทศไทยกับต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยอธบิายอัตราส่วนลดที่สูงของ
กองทุนอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย
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(1) เหตุใดการเติบโตของกองทนุอสังหารมิทรัพย์ในประเทศไทยจึงน้อย
      กว่าที่ควร
(2) นักลงทนุรายย่อยได้รับประโยชน์จากการจัดต้ังกองทนุอสังหาริมทรพัย์ 
      หรือไม่
(3) Value Investor มีอยู่จริงไหมในกองทนุอสังหาริมทรพัย์
(4) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อ กลต.ในการพัฒนาอุตสาหกรรมกองทุน 
      อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ควรเป็นอย่างไร
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