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Principal Member, Int’l Fed of R.E.(FIABCI)

ที่ TAF 03/209/58
15 มกราคม 2558
เรื่ อง

สรุ ปอัตราผลตอบแทนในการลงทุนอสังหาริ มทรัพย์ พ.ศ. 2557

เรี ยน

ท่านผูส้ นใจและเกี่ยวข้องกับวงการประเมินค่าทรัพย์สิน

ตามที่มูลนิ ธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่ งประเทศไทย ได้มอบหมายให้ อ.วสันต์ คงจันทร์ กรรมการอานวยการ
ของมูลนิ ธิ เป็ นประธานคณะทางานจัดทาอัตราผลตอบแทนในการลงทุนอสังหาริ มทรัพย์ พ.ศ.2557 ข้างต้น บัดนี้ อ.วสันต์
และคณะทางานได้จดั ทาเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว มูลนิธิจึงขอประกาศใช้อตั ราผลตอบแทนฯ ณ เดือนธันวาคม 2557 ดังนี้:
ตารางที่ 1: สรุ ปผลการระดมสมอง อัตราผลตอบแทนในการลงทุนของอสังหาริ มทรัพย์ประเภทต่างๆ ณ เดือนธันวาคม 2557
ประเภท

อัตราผลตอบแทน

อสังหาริ มทรัพย์
โกดัง/โรงงาน

เม.ย.2551
7-10%
ปริ มณฑล

พ.ค.2552
7-10%
ปริ มณฑล

ศูนย์การค้า

8-10%
กทม.
ปริ มณฑล

8-12%
กทม.
ปริ มณฑล

อาคาร
สานักงาน

เซอร์ วสิ
อะพาร์ ตเมนต์

อะพาร์ ตเมนต์
โรงแรม

กค.2553
7-10%
ปริ มณฑล

ต.ค.2554
6-8%
ปริ มณฑล

8-12%
8-12%
กทม.ปริ มณฑล กทม.ปริ มณฑล

ต.ค.2555
9-12%
เขตปริ มณฑล
(พื้นที่น้ าไม่ท่วม)
กทม.CBD
12-15%

พ.ย.2556
8-10%
ปริ มณฑล

ธ.ค.2557
8-11%
ปริ มณฑล

กทม.CBD
10-12%

กทม.CBD
8-10%

กทม.นอก CBD
8-10%
กทม.CBD
6-8%

กทม.นอก CBD
7-9%
กทม.CBD
6-8%

กทม.CBD
7-8%

กทม.CBD
7-10%

กทม.CBD
7-8%

กทม.CBD
7-8%

กทม.นอก CBD
10-12%
กทม.CBD
7-8%

กทม.นอก CBD
5-6%

กทม.นอก CBD
5-7%

กทม.นอก CBD
5-7%

กทม.นอก CBD
6-7%

กทม.นอก CBD
6-7%

กทม.นอก CBD
5-7%

กทม.นอก CBD
5-7%

กทม. เกรด A
8-9%
กทม. เกรด B
7-8%
กทม. 6-7%
กทม. 8-10%

กทม. เกรด A
7-10%
กทม. เกรด B
6-8%
กทม. 6-8%
กทม. 8-12%

กทม. เกรด A
6-8%
กทม. เกรด B
6-8%
กทม. 6-8%
กทม. 7-8%

กทม. เกรด A
6-8%
กทม. เกรด B
5-7%
กทม. 5-7%
กทม. 7-9%

กทม. เกรด A
7-8%
กทม. เกรด B
6-7%
กทม. 6-7%

กทม. เกรด A
6-8%
กทม. เกรด B
5-7%
กทม. 5-7%

กทม. เกรด A
6-8%
กทม. เกรด B
5-7%
กทม. 5-7%

กทม.

กทม.
เกรด 4-5 ดาว 8-10%
เกรด 3 ดาว 7-8%

กทม.
เกรด 4-5 ดาว 7-9%
เกรด 3 ดาว 6-8%

เกรด 4-5 ดาว 10-12%

เกรด 3 ดาว 8-10%

10 ถ.นนทรี กรุ ง เทพมหานคร 10120 โทร. 0.2295.3171 โทรสาร 0.2295.1154
Email: info@thaiappraisal.org

URL: www.thaiappraisal.org

ตารางที่ 1: สรุ ปผลการระดมสมอง อัตราผลตอบแทนในการลงทุนของอสังหาริ มทรัพย์ประเภทต่างๆ ณ ธันวาคม 2557 (ต่อ)
ประเภท
อธิบายเพิ่มเติม
อสังหาริ มทรัพย์
โกดัง/โรงงาน
ศูนย์การค้า

อาคารสานักงาน

เซอร์วสิ
อะพาร์ตเมนต์
อะพาร์ตเมนต์
โรงแรม

พื้นที่เช่าโกดัง/คลังสิ นค้า หลังจากน้ าท่วมใหญ่ในปลายปี 2554 ทาให้ปี 2555 อยูใ่ นสถานการณ์ไม่ปกติ ปรับตัวดีข้ ึน
ในปี 2556 ต่อเนื่องปี 2557 ผลตอบแทนกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น อย่างเห็นได้ชดั
ศูนย์การค้าในย่านศูนย์กลางธุ รกิจที่ขยายตัวได้ดีในช่วงปี 2555 แต่ชะลอตัวลงตั้งแต่ตน้ ปี 2556 ต่อเนื่ องถึงปี 2557
เนื่องภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา ภาวะหนี้สินครัวเรื อนที่สูงขึ้น ทาให้การใช้จ่ายชะลอตัวอย่างเห็นได้ชดั ทิศทางเดียวกับ
ผลตอบแทนกองทุนอสังหาริ มทรัพย์ มีแนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้ชดั
ตลาดอาคารสานักงาน แม้วา่ ในช่วง 10 กว่าปี ที่ผา่ นมามีแนวโน้มซบเซา อัตราผลตอบแทนลดลงต่อเนื่องจากต้นทุนค่า
ที่ดินในย่านศูนย์กลางธุรกิจปรับตัวสู งขึ้นมาก สาหรับการพัฒนาใหม่ อย่างไรก็ตาม สาหรับอาคารสานักงานเดิมที่มี
อยูป่ ั จจุบนั มีอตั ราการเช่าสูงขึ้นมากบางแห่ งกว่า 90% เนื่ องจากแทบไม่มีอุปทานใหม่ (เนื่ องจากต้นทุนค่าที่ดินสู งไม่
คุม้ ค่าการลงทุน) ทาให้อาคารเดิมที่มีอยูแ่ นวโน้มที่ดีข้ ึนในปี ต่อๆ ไปโดยเฉพาะในย่านใจกลางเมือง
ตลาดที่มีความสัมพันธ์กบั ตลาดอาคารสานักงาน เซอร์วสิ อะพาร์ ตเมนต์ (สาหรับชาวต่างชาติ) ในปี 2557 ผลตอบแทน
ปรับตัวสูงขึ้น รวมทั้งอาจปรับค่าเช่าได้ในอนาคต อีกทั้งจานวนหนึ่ ง ยังปรับให้เช่ารายวันคล้ายโรงแรม โดยเฉพาะใน
ย่านแหล่งช็อปปิ้ งสาหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ซึ่งมีอตั ราการขยายตัวสูง (จดทะเบียนโรงแรมบางส่วน)
ตลาดอะพาร์ ตเมนต์สาหรับชาวต่างชาติในเขตกรุ งเทพฯ ชั้นในโดยเฉพาะย่านสุ ขุมวิท เนื่ องจากอุปสงค์ค่อนข้างทรงตัว
จากทิศทางการลงทุนของชาวต่างชาติ ประกอบกับมีการแข่งขันการสูงมีอุปทานในตลาดมาก ยังต้องใช้เวลาในการดูดซับ
ในปี 2557 มีแนวโน้มชะลอตัวลงตามภาวการณ์ท่องเที่ ยวโดยรวม (ปี 2553 ขยายตัว 11% ปี 2554 ขยายตัว19% ปี
2555 ขยายตัว 15.98% (22.3 ล้านคน)และปี 2556 คาดว่าจะขยายตัว 10% (24.5 ล้านคน) ปี 2557 (24.0 ล้านคน) ลดลง
6.6%

แนบท้ายเพิ่มเติม:(1) อัตราผลตอบแทนนี้เป็ นอัตราเฉพาะในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลเป็ นสาคัญ ในกรณี จงั หวัดอื่นในภูมิภาคอัตราอาจมีความ
แตกต่างไป
(2) อัตราผลตอบแทนนี้เป็ นอัตราผลตอบแทนในการลงทุนของผูป้ ระกอบการหรื อนักลงทุนในตลาดอสังหาริ มทรัพย์โดยประมาณ
(3) อัตราข้างต้นเป็ นอัตราผลตอบแทนในตลาด แต่การนาไปใช้ในการประเมินยังต้องพิจารณาถึงความเหมาะสม ซึ่ งอาจสู งหรื อต่ากว่า
อัตราตลาดได้ ทั้งนี้มูลนิธิเห็นว่าในการใช้อตั ราผลตอบแทนใด ผูป้ ระเมินค่าทรัพย์สินสมควรอธิบายให้ชดั เจนถึงที่มาและสมมติฐาน
ที่กาหนดให้ผรู ้ ับบริ การได้เข้าใจอย่างแท้จริ ง ทั้งนี้ การอธิ บายวิธีการประเมินค่าทรัพย์สินถือเป็ นมาตรฐานและจรรยาบรรณประการ
หนึ่งตามมาตรฐานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินในประเทศไทย (ดูอธิบายเพิ่มเติม)
อนึ่ง ในการเสวนา มูลนิธิประเมินฯ ได้รวบรวมข้อมูลอัตราผลตอบแทนในการลงทุนในการซื้ อหน่วยลงทุน ของกองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์ที่จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์ในบ้านเราจานวน 22 กองทุ น เพื่อเป็ นข้อมูลอ้างอิงเบื้ องต้นในการกาหนดอัตรา
ผลตอบแทนในการลงทุนของอสังหาริ มทรัพย์ประเภทต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนเป็ นผลตอบแทนจากเงินปั นผล (Dividend
Yield) ที่ข้ ึนอยูก่ บั นโยบายการจ่ายเงินปันผล ซึ่งส่วนใหญ่จะมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณ 90% แสดงถึงผลตอบแทนที่จ่ายยังไม่
ครอบคลุมผลตอบแทนที่แท้จริ ง รวมทั้งยังมีความแตกต่างไปตามประเภทของกองทุนฯ กองทุนเปิ ด กองทุนปิ ด กองทุนแบบ Freehold
หรื อ Leasehold (ศึกษารายละเอียดในเว็บไซด์ตลาดหลักทรัพย์ http://www.set.or.th) ประเภทอสังหาริ มทรัพย์ที่ลงทุน ทาเลที่ต้ งั เกรด
โครงการ ต้นทุนทางการเงินของโครงการ เป็ นต้น
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อย่างไรก็ตาม ผลตอบแทนของกองทุนรวมฯ สามารถใช้เป็ นข้อพิจารณาทางหนึ่ งในการพิจารณาผลตอบแทนในเบื้ องต้นที่
สามารถเข้าถึงและอ้างอิงได้ จากเว็บไซด์ของตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้
ตารางที่ 2: ผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend Yield) ของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ในปี 2549-2557

ตารางที่ 2: ผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend Yield) ของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ในปี 2549-2557 (ต่อ)

สรุ ปอัตราผลตอบแทนในการลงทุนอสังหาริ มทรัพย์ พ.ศ. 2557

3

มู ลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่ งประเทศไทย
องค์ก รวิช าการไม่ แ สวงหากาไร ทะเบี ย นลาดับที่ กท. 1075

Principal Member, Int’l Fed of R.E.(FIABCI)

สรุ ปภาพรวมผลตอบแทนจากเงินปั นผล (Dividend Yield) ของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์โดยรวมตั้งแต่ปี 2549 ถึงปั จจุบนั ดังนี้
ปี 49 ผลตอบแทนเฉลี่ย 7.67% (พิสยั 6-10%)
ปี 50 ผลตอบแทนเฉลี่ย 7.21% (พิสยั 3-10%)
ปี 51 ผลตอบแทนเฉลี่ย 8.54% (พิสยั 7-12.5%)
ปี 52 ผลตอบแทนเฉลี่ย 8.70% (พิสยั 7-12.3%)
ปี 53 ผลตอบแทนเฉลี่ย 7.54% (พิสยั 7-10.6%)
ปี 54 ผลตอบแทนเฉลี่ย 6.93% (พิสยั 2-15.9%)
ปี 55 เฉลี่ย 6.89% (พิสยั 4.0-14.69%)
ปี 56 เฉลี่ย 5.83% (พิสยั 1.4-8.3%)
ปี 57 เฉลี่ย 5.71% (พิสยั 2.4-9.08%)
หากพิจารณาแยกประเภทอสังหาริ มทรัพย์ จะพบว่า
 กลุ่มโรงงาน/คลังสิ นค้า (กองทุน TIF1, TFUND)
ปี 49 ผลตอบแทน 8.32-8.42%
ปี 50 ผลตอบแทน 7.59-10.22%
ปี 51 ผลตอบแทน 7.31-8.60%
ปี 52 ผลตอบแทน 7.42-7.77%
ปี 53 ผลตอบแทน 6.84-7.47%
ปี 54 ผลตอบแทน 6.38-7.62%
ปี 55 เฉลี่ย 5.19% (พิสยั 4.67-5.70%)
ปี 56 เฉลี่ย 6.27% (พิสยั 5.28-7.27%)
ปี 57 เฉลี่ย 7.81% (พิสยั 7.31-8.30%)
 กลุ่มศูนย์การค้า (กองทุน FUTUREPF, CPNRF, MJLF)
ปี 49 ผลตอบแทน 7.81-10.09%
ปี 50 ผลตอบแทน 7.99-9.41%
ปี 51 ผลตอบแทน 10.56-11.10%
ปี 52 ผลตอบแทน 9.95-10.87%
ปี 53 ผลตอบแทน 7.55-8.88%
ปี 54 ผลตอบแทน 8.03-8.98%
ปี 55 เฉลี่ย 6.71% (พิสยั 5.74-7.76%)
ปี 56 เฉลี่ย 7.19% (พิสยั 6.10-7.82%)
ปี 57 เฉลี่ย 6.45% (พิสยั 4.29-8.11%)
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 กลุ่มอาคารสานักงาน (กองทุน BKKCP, MIPF, JCP)
ปี 49 ผลตอบแทน 6.28-7.79%
ปี 50 ผลตอบแทน 6.55-7.76%
ปี 51 ผลตอบแทน 8.08-8.59%
ปี 52 ผลตอบแทน 7.50-7.78%
ปี 53 ผลตอบแทน 6.11-7.77%
ปี 54 ผลตอบแทน 4.00-7.52%
ปี 55 เฉลี่ย 5.31% (พิสยั 4.00-6.87%)
ปี 56 เฉลี่ย 5.21% (พิสยั 4.60-5.96%)
ปี 57 เฉลี่ย 4.59% (พิสยั 2.40-6.17%)
 กลุ่มเซอร์วสิ อะพาร์ตเมนต์ (กองทุน QHPF,MNIT,GOLDPF,SIRIPF,TU-PF,UOBAPF,URBNPF)
ปี 49 ผลตอบแทน 6.07-7.40%
ปี 50 ผลตอบแทน 3.09-7.98%
ปี 51 ผลตอบแทน 0.43-11.18%
ปี 52 ผลตอบแทน 7.37-12.32%
ปี 53 ผลตอบแทน 6.36-7.56%
ปี 54 ผลตอบแทน 6.38-7.62%
ปี 55 เฉลี่ย 7.10% (พิสยั 2.63-14.69%)
ปี 56 เฉลี่ย 7.61% (พิสยั 5.91-9.08%)
 กลุ่มโรงแรม รี สอร์ท (กองทุน CTARAF, LUXF, QHOP)
ปี 52 ผลตอบแทน 7.38-10.76%
ปี 52 ผลตอบแทน 7.42-7.77%
ปี 53 ผลตอบแทน 9.51-10.16%
ปี 54 ผลตอบแทน 9.82-15.56%
ปี 55 เฉลี่ย 8.85% (พิสยั 8.64-9.626%)
ปี 56 เฉลี่ย 5.95% (พิสยั 2.94-6.35%)
ปี 57 เฉลี่ย 5.43% (พิสยั 4.75-6.10%)
นอกจากนี้การเสวนายังได้พิจารณาถึง ผลการสารวจอัตราผลตอบแทนและอัตราคิดลดของธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ โดย
“สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย” ที่ได้ทาการการเผยแพร่ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 แสดงผลการสารวจดังนี้ (ศึกษาเพิม่ เติมใน
เว็บไซด์สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย www.tva.or.th)
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ตารางที่ 3 ผลการสารวจอัตราผลตอบแทนและอัตราคิดลดของธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
ประเภทธุรกิจ
ทาเล
สิ ทธิการเช่า – LH
กรรมสิ ทธิ์ - FH
อัตราคิดลด
อัตราผลตอบแทน
อัตราคิดลด
อัตราผลตอบแทน
โรงแรม
ชั้นดี
12-13%
10-11%
7.0-8.0%
ลาดับรอง
12-13%
8.0-9.0%
สานักงาน
ชั้นดี
12-14%
10-11%
5.0-6.0%
ลาดับรอง
11-13%
6.0-8.0%
โรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตฯ
12-13%
8.0-9.0%
ศูนย์กระจายสิ นค้า
ทางหลวง
11-12%
9.0-10%
(ที่มา: สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย www.tva.or.th)

มูลนิ ธิขอขอบพระคุณ อ.วสันต์ คงจันทร์ กรรมการอานวยการและประธานคณะทางาน คณะบุคคลและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุนการจัดทาอัตราผลตอบแทนนี้
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาและโปรดเผยแพร่ เพื่อการใช้ประโยชน์ต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
ฝ่ ายประสานงาน:
นางสาวนงลักษณ์ จตุเทน
เลขานุการมูลนิธิ โทร. 0.2295.3171 ต่อ 109
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