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3 ความเข้าใจผิด

ในการลงทุนกองทุนอสังหาริมทรัพย์
ข้ อ มู ล จากตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ พบว่ า
กองทุนอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund)
ทรั ส ต์ เ พื่ อ การลงทุ น ในอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์
(REITs) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
(Infrastructure Fund) ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560 มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 60 กองทุน แบ่งเป็น
กองทุนอสังหาริมทรัพย์แบบซือ้ ขาด (Freehold)
จ�ำนวน 25 กองทุน แบบเซ้ง (Leasehold)
จ�ำนวน 22 กองทุน แบบผสม มีทั้ง ซื้อ
ขาดและเซ้งในกองทุนเดียวกัน จ�ำนวน 13
กองทุน
ถึ ง แม้ ก องทุ น อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ใ น
ประเทศไทยยังมีจ�ำนวนไม่มากนักเมื่อเทียบ
กับในต่างประเทศ แต่สิ่งที่นักลงทุนจะได้
รับประโยชน์จากการลงทุนในกองทุนเหล่า
นี้ คือ ผลตอบแทนที่สม�่ำเสมอ และนัก
ลงทุ น มี แ นวโน้ ม ให้ ค วามสนใจลงทุ น ใน
กองทุ น รวมอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พิ่ ม ขึ้ น เห็ น
ได้จากการเติบโตของมูลค่าตลาดของกอง
ทุนฯ ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้มีความเข้าใจ
ในกองทุนอสังหาริมทรัพย์มากขึ้น และเลือก
ลงทุนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ให้เหมาะกับ
ตนเองได้ดียิ่งขึ้น เรามาท�ำความเข้าใจกับ
3 ความเข้ า ใจผิ ด ในการลงทุ น ในกองทุ น
อสังหาริมทรัพย์มีอะไรบ้าง
1. อัตราจ่ายเงินปันผลของกองทุนฯ
แบบสิทธิการเช่าน้อยกว่าแบบซื้อขาด
ใช่หรือไม่?
อัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นหนึง่ ในปัจจัย
ที่ใช้ในการตัดสินใจลงทุน ความเข้าใจผิด
เรือ่ งแรกคืออัตราจ่ายเงินปันผลของกองทุนฯ
แบบสิทธิการเช่า จะได้น้อยกว่า กองทุนฯ
แบบซื้อขาดเสมอ
ค�ำตอบคือ ไม่จริงเสมอไป ท�ำไมจึงมี
ความเข้าใจผิดเช่นนี้ ส่วนหนึ่งมาจากราคา
NAV ที่กองทุนฯ แบบสิทธิการเช่ามีแนวโน้ม
เข้าใกล้ 0 เมือ่ ใกล้ครบก�ำหนด
สิทธิการเช่า กล่าวง่ายๆ
คือ เมื่อใกล้ครบก�ำหนด
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แทบไม่มีใครอยากซื้อต่อ ดังนั้น ในการจ่าย
เงินปันผลของกองทุนฯ แบบสิทธิการเช่า
จะเป็นการทยอยจ่ายผลตอบแทนพร้อมเงิน
ต้นคืนไปด้วย จนกระทั่งหมดสิทธิการเช่า
ราคา NAV จะเท่ากับ 0 นั่นเอง สิ่งที่ถูกต้อง
คือ หากเปรียบเทียบว่าผลตอบแทนระหว่าง
กัน ควรจะใช้การค�ำนวณผลตอบแทนแบบ
Internal Rate of Return ซึง่ เป็นการค�ำนวณผล
ตอบแทนทีค่ ำ� นึงถึงผลตอบแทนทัง้ เงินปันผล
และส่วนต่างของราคา เทียบต่อ 1 หน่วย
ระยะเวลาเท่ากันแล้ว คิดเป็นกีเ่ ปอร์เซ็นต์ จะ
ช่วยให้เปรียบเทียบกันชัดเจนยิ่งขึ้น
2. กองทุ น ฯ แบบซื้ อ ขาดดี ก ว่ า
แบบสิทธิการเช่า เพราะมีกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย์สินใช่หรือไม่?
ผู้ลงทุนหลายคนนิยมลงทุนในกองทุนฯ
แบบซื้อขาด เนื่องจากกองทุนฯ เป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ ท�ำให้ตัดสินใจในทรัพย์สินได้ไม่
ต้องลุ้นว่าเจ้าของจะต่อสิทธิการเช่าให้เมื่อ
ใกล้ครบก�ำหนด จึงพิจารณาว่า การลงทุน
ในกองทุนฯ แบบซื้อขาด จะดีกว่ากองทุนฯ
แบบสิทธิการเช่า
ค� ำ ตอบคื อ ไม่ จ ริ ง เสมอไป หาก
มองอี ก มุ ม ในฐานะเจ้ า ของที่ ดิ น มรดก
ใจกลางเมืองกรุงเทพฯ ผู้จัดการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ อยากจะได้มาเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์เพื่อหารายได้จากค่าเช่า เจ้าของ
ที่ดินจะยินยอมขายให้หรือไม่ ถ้ายินยอม ก็
แล้วไป แต่ถ้าไม่ยินยอมขาย จะมีแนวทาง
ที่ท�ำให้กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มีโอกาส
ใช้ประโยชน์จากท�ำเลใจกลางเมืองได้บ้าง
กองทุนรวมจะเซ้ง หรือ สิทธิการเช่า จะเป็น
ค�ำตอบ
ดังนั้น กองทุนฯ แบบซื้อขาดอาจจะดี
หรือไม่ดีกว่าแบบสิทธิการเช่าก็ได้ อย่าลืม!
พิจารณาถึง ท�ำเล ท�ำเล ท�ำเล ที่จะเป็นที่มา
ของอัตราค่าเช่า ปริมาณพื้นที่ให้เช่า โอกาส
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ในการเพิ่มค่าเช่า การพึ่งพาผู้เช่า ที่ช่วยให้
มีโอกาสมีเงินได้ในกระเป๋าเพิ่มมากขึ้นหรือ
ไม่ เป็นปัจจัยส�ำคัญกว่า กองทุนฯ แบบซื้อ
ขาดหรือไม่ โดยน�ำมาเปรียบเทียบกับราคา
ทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็นของกองทุนในอนาคตของกอง
ทุนแบบซื้อขาด
3. ราคา NAV = ราคาตลาด?
ราคามูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (Net Asset
Value) เป็นมูลค่าตลาดของสินทรัพย์หกั ด้วย
ค่าใช้จ่ายต่างๆ เทียบต่อ 1 หน่วยการลงทุน
ซึ่งอาจจะเท่ากับหรือไม่เท่ากับ ราคาตลาด
ที่เกิดจากผู้ซ้อื ผู้ขาย ยินยอมพร้อมใจตกลง
ซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์ และส่วนหนึ่ง
ที่ท�ำให้ราคาตลาดไม่เท่ากับราคา NAV นั่น
คือ สภาพคล่อง หรือกล่าวอีกนัยว่า เป็น
ปั จ จั ย ที่ ก� ำ หนดจากผู ้ ซื้ อ ผู ้ ข ายในขณะใด
ขณะหนึ่ ง ซึ่ ง ไม่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งเท่ า กั บ มู ล ค่ า
ตลาดของอสังหาริมทรัพย์ก็ได้ หากสภาพ
คล่องสูง ราคา NAV จะใกล้เคียงกับราคา
ตลาดมาก ในขณะที่สภาพคล่องน้อย ราคา
NAV มีโอกาสแตกต่างกับราคาตลาดได้เช่น
กัน ดังนั้น สภาพคล่องการซื้อขายกองทุน
อสังหาริมทรัพย์ เป็นอีกปัจจัยหนึ่งในการ
พิจารณา เนื่องจากถือเป็น Transaction Cost
ที่แฝงกับกองทุนรวม ควรศึกษาราคาตลาด
ในอดีตให้เห็นสภาพคล่องของราคาก่อนจะ
ตัดสินใจลงทุนก็ได้
เพื่อให้มีโอกาสประสบความส�ำเร็จจาก
การลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์มากยิ่ง
ขึ้น ควรท�ำความเข้าใจปัจจัยที่มีผลต่อผล
ตอบแทนการลงทุนในกองทุนรวมฯ ไม่ว่า
จะเป็น ที่มาของเงินปันผลและส่วนต่างของ
ราคา ท�ำเลที่ตั้งของทรัพย์สินซึ่งเกิดรายได้
จากค่าเช่าที่สม�่ำเสมอ (ไม่ใช่จากกรรมสิทธิ์
ในทรัพย์สิน) และสภาพคล่องของราคาซื้อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์ แล้วคุณจะเลือก
กองทุนอสังหาริมทรัพย์ที่เหมาะกับตนเองได้
ง่ายขึ้น

