
 

Property Funds & REITs & Infrastructure Funds  
(กลุ่ม REITs) 

ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่ม REITs 
กลุ่ม REITs เป็นหลกัทรพัยท์ี่มกีารลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ 

หรอืโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เช่น ออฟฟิศ ห้างสรรพสนิคา้ 
โรงไฟฟ้า ซึง่สร้างรายไดท้ีส่ม ่าเสมอจากค่าเช่าและสามารถเตบิโต
ได้ตามสภาวะเศรษฐกิจ  ท าให้กลุ่ม REITs สามารถจ่ายเงิน           
ปันผลไดใ้นระดบัสงูอยา่งสม ่าเสมอ จงึเหมาะกบันักลงทุนทีต่อ้งการ
รายไดป้ระจ าจากเงนิปันผลแต่ไม่ได้คาดหวงัการเพิม่ขึน้ของราคา
หน่วยลงทุนมาก ทั ้ง น้ี  ราคาหน่วยลงทุนของกลุ่ ม  REITs                
จะเปลีย่นแปลงไปตามสภาวะเศรษฐกจิและตลาดทุน ซึง่มโีอกาสที่
กลุ่ม REITs จะให้ผลตอบแทนเป็นลบได้ในระยะสัน้ นักลงทุนจึง
ควรลงทุนในกลุ่ม REITs ระยะปานกลางถงึระยะยาว 

สถานการณ์ของกลุม่ REITs ในปัจจบุนั 
จากภาพรวมเศรษฐกจิโลกยงัคงเผชญิกบัภาวะการเตบิโตที่

ถงึแมย้งัเป็นบวก แต่เตบิโตในอตัราที่ชะลอตวัลง ในขณะทีเ่งนิเฟ้อ
อยู่ในระดบัต ่า และธนาคารกลางในประเทศส าคญัหลายประเทศ     
มแีนวโน้มทีจ่ะผ่อนคลายนโยบายการเงนิมากขึน้ ซึง่ในสถานการณ์
น้ีจะส่งผลบวกต่อกลุ่ม REITs ซึ่งมีอัตราเงินปันผลที่สูง (ระดับ       
5-6% ต่อปี) โดยผลตอบแทนยอ้นหลงัของกลุ่ม REITs เปรยีบเทยีบ
กบัหุน้ (รปูที ่1) จะเหน็ไดว้า่กลุ่ม REITs มผีลตอบแทนทีส่งูกวา่หุน้
ทัง้ของไทยและสงิคโปรใ์นช่วง 5 ปีทีผ่า่นมา เน่ืองจาก สภาวะอตัรา
ดอกเบี้ยต ่าจากการผ่อนคลายนโยบายการเงนิของธนาคารกลาง 
อย่างไรก็ตาม จากการที่ราคาของกลุ่ม REITs ปรับตัวเพิ่มขึ้น
ในช่วงที่ผ่านมา ท าให้ Valuation อยู่ในระดับที่ค่อนข้างแพง         
(รปูที ่2 และ 3) โดยเฉพาะของสงิคโปรท์ี ่Yield Spread อยูใ่นระดบั        
(-1 S.D.) จึงท าให้โอกาส Upside ของกลุ่ม REITs ในปัจจุบัน
คอ่นขา้งจะจ ากดั 

กองทุนแนะน า PRINCIPAL iPROP 
• เน้นลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัยใ์นไทยและ

ต่างประเทศ (ไทยและสงิคโปรเ์ป็นหลกั)  
• จากขอ้มลูในอดตีมกีารจ่ายเงนิปันผลทุก 3 เดอืน (ปี 2018 จ่ายปัน

ผล คดิเป็นอตัราผลตอบแทน 5.1%/ปี)  

ทีม่า: Bloomberg, ขอ้มลู ณ วนัที ่29 มนีาคม 2562   

 

รปูท่ี 3: ส่วนต่างระหว่างอตัราผลตอบแทนเงินปันผล SG REITs และ
อตัราดอกเบีย้พนัธบตัรรฐับาลสิงคโปรอ์าย ุ10 ปี กบัค่าเฉล่ียย้อนหลงั (%) 

ทีม่า: Bloomberg, ขอ้มลู ณ วนัที ่29 มนีาคม 2562   

รปูท่ี 2: ส่วนต่างระหว่างอตัราผลตอบแทนเงินปันผล TH REITs และ
อตัราดอกเบีย้พนัธบตัรรฐับาลไทยอาย ุ10 ปี กบัค่าเฉล่ียย้อนหลงั (%) 

รปูท่ี 4: สดัส่วนการลงทุนของกองทุน และผลตอบแทนกองทุนย้อนหลงั 

ทีม่า: Principal Asset Management, ขอ้มลู ณ วนัที ่29 มนีาคม 2562   

 
ค าเตอืน: ผลการด าเนนิงานในอดตีของกองทุนมไิด้เป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคตควรท าความเขา้ใจลกัษณะกองทุนเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทนุ; ทัง้นี้เอกสารนี้จดัท าโดยการเรยีบเรยีง
ขอ้มูลจากแหลง่ขอ้มลูสาธารณะเพือ่ใชเ้ป็นขอ้มลูส าหรบัภายในมใิช่ส าหรบัการเผยแพรแ่ละไม่ได้มวีตัถุประสงค์เพือ่ชกัชวนชี้น าหรอืเสนอขายหลกัทรพัย์ใดๆไมถ่อืเป็นการใหค้วามเหน็หรอืค าแนะน าในการตดัสนิใจการลงทนุทาง
การเงนิโดยสิ้นเชงิ อนึ่งขอ้มูลทีป่รากฎอยู่บนเอกสารฉนับนี้ถูกจดัท าและรวบรวมด้วยความสุจรติ  และพยายามจดัท าขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งขอ้มูลทีม่คีวามน่าเชือ่ถอืเพือ่ใหเ้ป็นขอ้มูลทีถู่กต้องแต่บรษิทัมอิาจรบัประกนัความ
ถูกตอ้งครบถว้นหรอืความน่าเชือ่ถอืของขอ้มลูดงักลา่วไดผู้ใ้ชข้อ้มลูนี้ตอ้งใชค้วามระมดัระวงัดว้ยวจิารณญานของตนเองและรบัผดิชอบในความเสีย่งต่างๆทีอ่าจเกดิขึน้ 

(สงิคโปร)์ 

ทีม่า: Bloomberg, ขอ้มลู ณ วนัที ่29 มนีาคม 2562   

 

TH REIT TH Stock SG REIT SG Stock
YTD 10.11% 5.79% 12.43% 5.10%
1 ปี 20.57% -4.79% 11.80% -2.76%
3 ปี 11.08% 3.47% 8.58% 2.71%
5 ปี 13.90% 6.89% 10.18% 3.66%

รปูท่ี 1:เปรียบเทียบผลตอบแทนระหว่างกลุ่ม property fund กบัหุ้น

 

CIMB PRINCIPAL iPROP เกณฑม์าตรฐาน

3 เดอืน 9.25% 10.51%

6 เดอืน 7.43% 8.64%

1 ปี 13.29% 15.65%

3 ปี 9.68% 11.03%

5 ปี 11.01% 11.03%

ตัง้แตจั่ดตัง้กองทุน 10.71% 12.53%

CIMB PRINCIPAL iPROP เกณฑม์าตรฐาน

3 เดอืน 9.25% 10.51%

6 เดอืน 7.43% 8.64%

1 ปี 13.29% 15.65%

3 ปี 9.68% 11.03%

5 ปี 11.01% 11.03%

ตัง้แต่จดัตัง้กองทุน 10.71% 12.53%

วนัจดัตัง้กองทนุ คอื วนัที ่17 กุมภาพนัธ ์2555 

 เกณฑม์าตรฐาน คอื SETPFUND TRI Index 50% + FSTREI TRI Index (THB) 50% 

 ทีม่า: Principal Asset Management, ขอ้มลู ณ วนัที ่29 มนีาคม 2562   


