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PwC เผยกรุงเทพฯ ติดโผอันดับ 6 เมืองหลวงในเอเชีย
แปซิฟกที่นาลงทุนที่สุดดานอสังหาฯแซงปกกิ่ง-ไทเป 
PwC ประเทศไทย )ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส ( เผยรายงานลาสุดระบุ กรุงจาการตา เมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซีย ควา
แชมปเมืองที่นาลงทุนมากที่สุดในเอเชียแปซิฟกในป 2556 ขยับขึ้นจากอันดับที่ 11 ในปน้ี  

แซงหนานครเซี่ยงไฮของจีนและสิงคโปร หลังปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ GDP เติบโตแข็งแกรง อัตราดอกเบ้ีย เงินเฟออยูใน
ระดับที่ควบคุมได ขณะที่กรุงเทพมหานครติดโผเปนอันดับที่ 6 เมืองหลวงนาลงทุนที่สุดในภูมิภาค 
 
รายงาน Emerging Trends in Real Estate® Asia Pacific 2013 ถูกจัดทําขึ้นเปนครั้งที่ 7 ภายใตความรวมมือกันระหวาง 
PwC และ The Urban Land Institute (www.uli.org) ผานการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูประกอบการอสังหาริมทรัพย นัก
ลงทุน ผูจัดการกองทุน บริษัทอสังหาริมทรัพย ผูใหเชา ตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย ผูใหคําแนะนํา และผูใหคําปรึกษาช้ันนํา
กวา 400 ราย ผานการสัมภาษณและการทําแบบสอบถามเก่ียวกับแนวโนมและการคาดการณในการลงทุนดานธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย ตลอดจนทิศทางในการพัฒนาตลาดอุตสาหกรรมดังกลาวในกลุมประเทศเอเชียแปซิฟก 
 
นาย ศิระ อินทรกําธรชัย ประธานกรรมการบริหาร PwC ประเทศไทย กลาวถึงผลสํารวจวา แนวโนมอุตสาหกรรมอสังหาฯ ทั่ว
โลกในระยะขางหนาจะเห็นการเขามาของนักลงทุนตางชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งในตลาดที่พัฒนาแลว ทั้งจากสหรัฐฯ และ
ยุโรป ขยายการลงทุนเขามาในตลาดที่เปนตลาดรอง หรือ Emerging Market เพิ่มมากขึ้น ทําใหเมืองที่เรียกวาเปน Second-
Tier ไมวาจะเปนกรุงจาการตา กัวลาลัมเปอร กรุงเทพฯ หรือมณฑลการคาที่สําคัญบางแหงของจีน กลายเปนที่จับตามองของ
แหลงเงินทุนที่จะเขามาในภูมิภาคน้ีมากยิ่งขึ้น 
 
“สิ่งที่ทําใหเมืองหลวงอยางจาการตากลายเปนเมืองที่นาลงทุนมากที่สุดในปหนา เปนผลมาจากปจจัยบวกหลายๆ อยาง โดย
รายงานพบวาบรรดานักธุรกิจและผูประกอบการมองวาปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจตางๆ ไมวาจะเปนอัตราดอกเบ้ีย และเงิน
เฟออยูในระดับที่ควบคุมได ในขณะเดียวกัน GDP ของประเทศก็เติบโตไดอยางแข็งแกรงที่ประมาณ 6.5 เปอรเซ็นตตอป 
รวมทั้งกระแสเงินทุนจาก FDI ที่ยังคงเติบโตสูงขึ้นที่ 39 เปอรเซ็นตในครึ่งปแรกของปน้ี,” นายศิระ กลาว 
 
“คนอาจจะมองภาพวาอินโดนีเซียนาจะมีจุดแข็งในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติมากกวาการสงออก แตในชวงที่ผานมา สิ่งที่
พบคือ เราเริ่มเห็นสัญญาณของการ relocate ของผูประกอบการที่เปน manufacturing จากจีนแผนดินใหญเขามามาก 
เน่ืองจากตนทุนในจีนเองไดทะยานเพิ่มสูงขึ้น,” เขากลาว “หากดูดีมานตของตลาดอสังหาฯ ตามรายงานก็จะพบวายังคง
แข็งแกรง เห็นไดจากความตองการเชาที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ office rent ในจาการตาที่เติบโตถึง 29 เปอรเซ็นต year-on-year แม
ความเสี่ยงโดยภาพรวมจะยังเปนเรื่องของการขอกูแบงก และการหา local พารตเนอรที่ไววางใจได” 
 
นายศิระ ยังกลาวเสริมวา ในสวนของกรุงเทพมหานคร ซึ่งถูกจัดอับดับใหเปนเมืองหลวงที่นาลงทุนมากที่สุดอันดับที่ 6 เพิ่มขึ้น
จากอันดับที่ 14 ในปน้ี ถือเปนสัญญาณที่สะทอนใหเห็นถึงความนาลงทุนในตลาดอสังหาริมทรัพยไทยที่ไดรับปจจัยสนับสนุน
จากตลาดกองทุนอสังหาฯ ที่เริ่มกลับมามีความคึกคักอีกครั้ง บวกกับการเติบโตจากภาคการทองเที่ยวและโรงแรม แมจะมี
ปจจัยเสี่ยงในเรื่องของบรรยากาศทางการเมือง ปญหาภัยธรรมชาติ และความไมแนนอนทางกฎระเบียบขอบังคับของกฏหมาย 
 



“ถึงแมกรุงเทพฯ จะมีความเสี่ยงจากปจจัยความไมแนนอนตางๆ แตตลาดอสังหาฯบานเราถือวามีศักยภาพสูงและเปนที่จับตา
มองจากบรรดานักลงทุนตางชาติ โดยมีจุดแข็งจากภาคการทองเที่ยวและโรงแรมที่มีการขยายตัวรวมไปถึงธุรกิจ Medical 
Tourism ที่ไดรับความสนใจอยางมากโดยเฉพาะจากกลุมประเทศตะวันออกกลางที่นิยมเดินทางเขามารับการรักษา ดวย
คาใชจายที่ตํ่าแตมาตรฐานในการบริการที่ไดรับน้ันอยูในระดับสูง,” เขากลาว 
 
“หากดูในสวนของตลาดกองทุนอสังหาฯบานเรา ปน้ีหนวยลงทุนของกองทุนอสังหาฯไดรับความสนใจจากนักลงทุนทั้งไทย
และตางประเทศอยางคึกคัก จนทําใหราคาที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯปรับเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง  ทําใหผูประกอบการเห็น
โอกาสในการระดมทุนผานกองทุนอสังหาฯมากขึ้น ที่ผานมาเราเห็นการเพิ่มทุนอยางตอเน่ือง อาทิ กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา เทสโก โลตัส รีเทล โกรท และกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ซีพีเอ็น รีเทล โกรท 
เปนตน” 
 
ขอมูลจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) ระบุวา มีกองทุนอสังหาริมทรัพยที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ
มีทั้งสิ้น 40 กองทุน (ขอมูล ณ วันที่ 14 ธ.ค. 2555)  โดยมีมูลคาตามราคาตลาด (มารเก็ตแคป) ที่ 1.8 แสนลานบาท เพิ่มขึ้น
รอยละ 86 จากสิ้นปกอนที่มีมูลคา 9.7  หม่ืนลานบาท โดยกองทุนอสังหาฯที่มีราคาหนวยลงทุนปรับขึ้นสูงสุดอันดับหน่ึง คือ 
กองทุนประเภทที่มีโรงแรมเปนสินทรัพยอางอิง รองลงมาคือกองทุนที่มีสํานักงานเปนสินทรัพยอางอิง และอันดับสาม คือ 
กองทุนที่มีศูนยการคาเปนสินทรัพยอางอิง ทั้งน้ี มีกองทุนอสังหาริมทรัพยที่ทําการระดมทุนผานตลาดหลักทรัพยฯในป 2555 
จํานวน 5 กอง ไดแก CPN Commercial Growth Leasehold Property Fund (CPNCG), Land and Houses Freehold 
and Leasehold Property Fund (LHPF), Quality Houses Hotel and Residence Freehold and Leasehold Property 
Fund (QHHR), Tesco Lotus Retail Growth Freehold and Leasehold Property Fund (TLGF) และ UOB Freehold 
Eight Thonglor Property Fund (UOB8TF) 
 
“รายงานยังพบวา ตลาดกองทุนอสังหาฯที่อางอิงสินทรัพยประเภทอาคารสํานักงานนาจะยังไดรับความสนใจในระยะขางหนา 
โดยเฉพาะอาคารสํานักงานในเขตเมือง แตอัตราการขยายตัวของสินทรัพยยังไมทันกับความตองการ ซึ่งนาจะตองใชเวลา
เปนปกวาที่จะสามารถกอสรางอสังหาฯดังกลาวไดทันตามความตองการ,” เขากลาว 
 
นอกจากจาการตา และกรุงเทพฯ จะติดอันดับท็อปเท็นเมืองหลวงนาลงทุนในปหนาแลว จะเห็นไดวายังมีประเทศสมาชิกใน
กลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อีกสองแหง ไดแก สิงคโปร และกัวลาลัมเปอรของมาเลเซีย ที่ถูกจัดใหอยูในอันดับ
ตนๆ ดวยเชนกันและมีอันดับที่สูงขึ้นเปรียบเทียบกับป 2555 ทั้งน้ี มีเพียงสิงคโปรเทาน้ัน ที่หลนจากอันดับจากที่หน่ึงในปน้ีมา
ที่อันดับสามในปหนา อยางไรก็ตาม อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางตอเน่ือง รวมทั้งความตองการเชาหรือซื้อสํานักงาน
ระดับเกรดเอของบริษัทตางชาติที่ยังมีจํานวนมาก จะยังเปนปจจัยสําคัญที่ผลักดันใหสิงคโปรยังคงเปนศูนยกลางดานธุรกิจ
อสังหาฯ ของภูมิภาคตอไป 
 
ดาน นาย ริชารด ไพรซ, ULI Trustee และ Chief Executive, Asia Pacific CBRE Global Investors ประจําฮองกง กลาว
วา บรรยากาศการลงทุนในอุตสาหกรรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกในระยะยาวจะยังคงสดใส แมจะมีความกังวลในเรื่องของ
ความเสี่ยงเศรษฐกิจโลกเปนปจจัยกดดันการเจริญเติบโตในภาพรวม นักลงทุนตางชาติจะขยายการลงทุนเขามาในตลาดรอง
ที่มีสินทรัพยราคาไมแพงมากแตใหผลตอบแทนคุมคากับความเสี่ยงมากขึ้น หลังจากสินทรัพยในตลาดหลัก (core market) 
เริ่มเห็นสัญญาณของการปรับตัวขึ้นของราคา 
 
“แมวาอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ รายไดประชากรที่เพิ่มขึ้น และ Property Value ที่ยังคงเพิ่มขึ้น จะเปนปจจัยสนับสนุนที่
สงผลตอแนวโนมในภาพรวม แตประเด็นที่จะเขามีอิทธิพลประกอบการพิจารณาของนักลงทุนและผูซื้อมากขึ้นคือ ความกังวล
เรื่องของราคาสินทรัพยในตลาดหลักๆในภูมิภาคที่เริ่มมีราคาแพงขึ้น ฉะน้ันสัญญาณของการ Overpriced ของ Asset ก็ยัง
เปนอะไรที่ตองติดตาม,” นาย ไพรซ กลาว 
 
นาย เค เค โซ, Asia Pacific Real Estate Tax Leader, PwC ฮองกง กลาวเสริมวา ความกังวลเก่ียวกับราคาสินทรัพยที่
ปรับตัวสูงขึ้นน้ี ยังจะเปนตัวผลักดันใหนักลงทุนมองหาโอกาสใหมๆหรือปรับกลยุทธการลงทุนไปสูสินทรัพยทางเลือกใน



อุตสาหกรรมที่เฉพาะเจาะจง (niche sectors) มากขึ้น เชน ระบบขนสง logistics ในญ่ีปุนและจีนที่กําลังไดรับความนิยม
หลังจากที่ประเทศกําลังอยูในชวงของการฟนฟูโครงสรางพื้นฐานดานการกระจายสินคาหลังเกิดเหตุการณภัยสึนามิในป 
2554 และความตองการผูบริโภคภายในประเทศของจีนโดยเฉพาะอยางยิ่ง E-commerce ที่เติบโตแซงหนาระบบขนสงสินคา
แบบดั้งเดิมที่มุงเนนไปที่การสงออกเปนหลัก 

 

  


