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PwC เผย กรุงเทพฯ ติดโผอันดับ 6 เมืองหลวงในเอเชียแปซิฟกที่นาลงทุน
ท่ีสุดดานอสังหาฯ ป’56 (04/01/2013 14:13) 

 ‘กรุงเทพฯ’ เขยิบจากอันดับ 14 ในปนี้ แซงหนาปกก่ิงและไทเป สูการ
เปนหนึ่งในเมืองหลวงยอดฮิตท่ีนาลงทุนมากที่สุดดานอสังหาฯในป ’56 
หลังไดอานิสงสตลาดกองทุนอสังหาฯ (REIT) และการทองเท่ียวเชิง
การแพทยหนุน 

  

 ‘จาการตา’ มามืดครองแชมปปหนา ทะยานจากอันดับ 11 ในปนี้ 
ช้ี GDP เติบโตแข็งแกรง, ดบ., เงินเฟอควบคุมได 

 ส่ีหัวเมืองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต – จาการตา 
สิงคโปร กัวลาลัมเปอร และกรุงเทพฯ ติดโผเมืองนาลงทุน
ปหนา  

 คาดผูประกอบการอสังหาฯฝงตต.มองหาดีลใหมๆ และ
โอกาสในการขยายการลงทุนในตลาดเกิดใหมในเอเชีย
มากขึ้น  

 แนวโนมการลงทุนธุรกิจอสังหาฯในเอเชียแปซิฟกยังเปน
บวก แมพิษวิกฤตศก.ยุโรป-ปญหาหน้ีการคลังสหรัฐฯยังกด
ดัน  

กรุงเทพฯ, 18 ธันวาคม 2555 – PwC ประเทศไทย (ไพรซวอเตอรเฮาส
คูเปอรส) เผยรายงานลาสุดระบุ กรุงจาการตา เมืองหลวงของประเทศ
อินโดนีเซีย ควาแชมปเมืองท่ีนาลงทุนมากที่สุดในเอเชียแปซิฟกในป 
2556 ขยับขึ้นจากอันดับท่ี 11 ในปนี้ แซงหนานครเซี่ยงไฮของจีนและ
สิงคโปร หลังปจจัยพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ GDP เติบโตแข็งแกรง อัตรา
ดอกเบี้ย เงินเฟออยูในระดับท่ีควบคุมได ขณะที่กรุงเทพมหานครติดโผ
เปนอันดับท่ี 6 เมืองหลวงนาลงทุนท่ีสุดในภูมิภาค 

  

รายงาน Emerging Trends in Real Estate® Asia Pacific 2013 ถูก
จัดทําขึ้นเปนครั้งท่ี 7 ภายใตความรวมมือกันระหวาง PwC และ The 
Urban Land Institute (www.uli.org) ผานการเก็บรวบรวมขอมูลจากผู
ประกอบการอสังหาริมทรัพย นักลงทุน ผูจัดการกองทุน 
บริษัทอสังหาริมทรัพย ผูใหเชา ตัวแทนซ้ือขายหลักทรัพย ผูใหคําแนะ
นํา และผูใหคําปรึกษาช้ันนํากวา 400 ราย ผานการสัมภาษณและการทํา
แบบสอบถามเก่ียวกับแนวโนมและการคาดการณในการลงทุนดานธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย ตลอดจนทิศทางในการพัฒนาตลาดอุตสาหกรรมดัง
กลาวในกลุมประเทศเอเชียแปซิฟก 

  

นาย ศิระ อินทรกําธรชัย ประธานกรรมการบริหาร PwC ประเทศไทย 
กลาวถึงผลสํารวจวา แนวโนมอุตสาหกรรมอสังหาฯ ท่ัวโลกในระยะขาง
หนาจะเห็นการเขามาของนักลงทุนตางชาติ โดยเฉพาะอยางย่ิงในตลาด
ท่ีพัฒนาแลว ท้ังจากสหรัฐฯ และยุโรป ขยายการลงทุนเขามาในตลาดท่ี
เปนตลาดรอง หรือ Emerging Market เพ่ิมมากขึ้น ทําใหเมืองท่ีเรียก
วาเปน Second-Tier ไมวาจะเปนกรุงจาการตา กัวลาลัมเปอร กรุงเทพฯ 
หรือมณฑลการคาท่ีสําคัญบางแหงของจีน กลายเปนท่ีจับตามองของ
แหลงเงินทุนท่ีจะเขามาในภูมิภาคน้ีมากย่ิงขึ้น 

 
“ส่ิงท่ีทําใหเมืองหลวงอยางจาการตากลายเปนเมืองท่ีนาลงทุนมากที่
สุดในปหนา เปนผลมาจากปจจัยบวกหลายๆ อยาง โดยรายงานพบวา
บรรดานักธุรกิจและผูประกอบการมองวาปจจัยพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ
ตางๆ ไมวาจะเปนอัตราดอกเบี้ย และเงินเฟออยูในระดับท่ีควบคุมได ใน
ขณะเดียวกัน GDP ของประเทศก็เติบโตไดอยางแข็งแกรงท่ีประมาณ 
6.5 เปอรเซ็นตตอป รวมท้ังกระแสเงินทุนจาก FDI ท่ียังคงเติบโตสูงขึ้น
ท่ี 39 เปอรเซ็นตในครึ่งปแรกของปน้ี,” นายศิระ กลาว 

สงถึงเพื่อน

มุมสมาชิก 

ช่ือสมาชิก:   
รหัสผาน:   
ลืมรหัสผาน? 
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“คนอาจจะมองภาพวาอินโดนีเซียนาจะมีจุดแข็งในเรื่องของทรัพยากร
ธรรมชาติมากกวาการสงออก แตในชวงท่ีผานมา ส่ิงท่ีพบคือ เราเร่ิมเห็น
สัญญาณของการ relocate ของผูประกอบการท่ีเปน manufacturing 
จากจีนแผนดินใหญเขามามาก เนื่องจากตนทุนในจีนเองไดทะยานเพ่ิม
สูงข้ึน,” เขากลาว “หากดูดีมานตของตลาดอสังหาฯ ตามรายงานก็จะ
พบวายังคงแข็งแกรง เห็นไดจากความตองการเชาที่เพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ 
office rent ในจาการตาท่ีเติบโตถึง 29 เปอรเซ็นต year-on-year แม
ความเส่ียงโดยภาพรวมจะยังเปนเรื่องของการขอกูแบงก และการหา 
local พารตเนอรท่ีไววางใจได” 

 
นายศิระ ยังกลาวเสริมวา ในสวนของกรุงเทพมหานคร ซ่ึงถูกจัดอับดับ
ใหเปนเมืองหลวงท่ีนาลงทุนมากที่สุดอันดับท่ี 6 เพ่ิมข้ึนจากอันดับที่ 14 
ในปนี้ ถือเปนสัญญาณท่ีสะทอนใหเห็นถึงความนาลงทุนในตลาด
อสังหาริมทรัพยไทยท่ีไดรับปจจัยสนับสนุนจากตลาดกองทุนอสังหาฯ 
ท่ีเริ่มกลับมามีความคึกคักอีกครั้ง บวกกับการเติบโตจากภาคการทอง
เท่ียวและโรงแรม แมจะมีปจจัยเส่ียงในเรื่องของบรรยากาศทางการเมือง 
ปญหาภัยธรรมชาติ และความไมแนนอนทางกฎระเบียบขอบังคับของ
กฏหมาย 

 
“รายงานยังพบวา ตลาดกองทุนอสังหาฯท่ีอางอิงสินทรัพยประเภท
อาคารสํานักงานนาจะยังไดรับความสนใจในระยะขางหนา โดยเฉพาะ
อาคารสํานักงานในเขตเมือง แตอัตราการขยายตัวของสินทรัพยยังไม
ทันกับความตองการ ซ่ึงนาจะตองใชเวลาเปนปกวาท่ีจะสามารถกอสราง
อสังหาฯดังกลาวไดทันตามความตองการ,” เขากลาว 
 
นอกจากจาการตา และกรุงเทพฯ จะติดอันดับท็อปเท็นเมืองหลวงนาลง
ทุนในปหนาแลว จะเห็นไดวายังมีประเทศสมาชิกในกลุมประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อีกสองแหง ไดแก สิงคโปร และกัวลา
ลัมเปอรของมาเลเซีย ท่ีถูกจัดใหอยูในอันดับตนๆ ดวยเชนกันและมี
อันดับท่ีสูงขึ้นเปรียบเทียบกับป 2555 ท้ังน้ี มีเพียงสิงคโปรเทานั้น ท่ี
หลนจากอันดับจากท่ีหน่ึงในปนี้มาท่ีอันดับสามในปหนา อยางไรก็ตาม 
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง รวมท้ังความตองการเชา
หรือซ้ือสํานักงานระดับเกรดเอของบริษัทตางชาติท่ียังมีจํานวนมาก จะ
ยังเปนปจจัยสําคัญที่ผลักดันใหสิงคโปรยังคงเปนศูนยกลางดานธุรกิจ
อสังหาฯ ของภูมิภาคตอไป 

 
ดาน นาย ริชารด ไพรซ, ULI Trustee และ Chief Executive, Asia 

 
“ถึงแมกรุงเทพฯ จะมีความเสี่ยงจากปจจัยความไมแนนอนตางๆ แต
ตลาดอสังหาฯบานเราถือวามีศักยภาพสูงและเปนท่ีจับตามองจาก
บรรดานักลงทุนตางชาติ โดยมีจุดแข็งจากภาคการทองเที่ยวและ
โรงแรมที่มีการขยายตัวรวมไปถึงธุรกิจ Medical Tourism ท่ีไดรับความ
สนใจอยางมากโดยเฉพาะจากกลุมประเทศตะวันออกกลางที่นิยมเดิน
ทางเขามารับการรักษา ดวยคาใชจายท่ีต่ําแตมาตรฐานในการบริการท่ี
ไดรับน้ันอยูในระดับสูง,” เขากลาว 
 
“หากดูในสวนของตลาดกองทุนอสังหาฯบานเรา ปน้ีหนวยลงทุนของ
กองทุนอสังหาฯไดรับความสนใจจากนักลงทุนท้ังไทยและตางประเทศ
อยางคึกคัก จนทําใหราคาท่ีซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯปรับเพ่ิมขึ้น
อยางตอเน่ือง  ทําใหผูประกอบการเห็นโอกาสในการระดมทุนผานกอง
ทุนอสังหาฯมากข้ึน ท่ีผานมาเราเห็นการเพิ่มทุนอยางตอเน่ือง อาทิ 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา เทสโก โลตัส รีเทล โกรท 
และกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ซีพีเอ็น รีเทล โกรท เปน
ตน” 
 
ขอมูลจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) ระบุวา มีกอง
ทุนอสังหาริมทรัพยท่ีจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯมีท้ังส้ิน 
40 กองทุน (ขอมูล ณ วันท่ี 14 ธ.ค. 2555)  โดยมีมูลคาตามราคา
ตลาด (มารเก็ตแคป) ท่ี 1.8 แสนลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 86 จากสิ้นป
กอนท่ีมีมูลคา 9.7  หมื่นลานบาท โดยกองทุนอสังหาฯท่ีมีราคาหนวย
ลงทุนปรับข้ึนสูงสุดอันดับหนึ่ง คือ กองทุนประเภทท่ีมีโรงแรมเปน
สินทรัพยอางอิง รองลงมาคือกองทุนท่ีมีสํานักงานเปนสินทรัพยอางอิง 
และอันดับสาม คือ กองทุนท่ีมีศูนยการคาเปนสินทรัพยอางอิง ท้ังน้ี มี
กองทุนอสังหาริมทรัพยที่ทําการระดมทุนผานตลาดหลักทรัพยฯในป 
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) 
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Pacific CBRE Global Investors ประจําฮองกง กลาววา บรรยากาศการ
ลงทุนในอุตสาหกรรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกในระยะยาวจะยังคงสดใส 
แมจะมีความกังวลในเรื่องของความเสี่ยงเศรษฐกิจโลกเปนปจจัยกดดัน
การเจริญเติบโตในภาพรวม นักลงทุนตางชาติจะขยายการลงทุนเขามา
ในตลาดรองที่มีสินทรัพยราคาไมแพงมากแตใหผลตอบแทนคุมคากับ
ความเส่ียงมากขึ้น หลังจากสินทรัพยในตลาดหลัก (core market) เร่ิม
เห็นสัญญาณของการปรับตัวข้ึนของราคา 

  

“แมวาอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ รายไดประชากรท่ีเพ่ิมข้ึน และ 
Property Value ท่ียังคงเพิ่มขึ้น จะเปนปจจัยสนับสนุนที่สงผลตอแนว
โนมในภาพรวม แตประเด็นท่ีจะเขามีอิทธิพลประกอบการพิจารณาของ
นักลงทุนและผูซ้ือมากขึ้นคือ ความกังวลเรื่องของราคาสินทรัพยใน
ตลาดหลักๆในภูมิภาคท่ีเริ่มมีราคาแพงขึ้น ฉะนั้นสัญญาณของการ 
Overpriced ของ Asset ก็ยังเปนอะไรที่ตองติดตาม,” นาย ไพรซ กลาว 

  

นาย เค เค โซ, Asia Pacific Real Estate Tax Leader, PwC ฮองกง 
กลาวเสริมวา ความกังวลเกี่ยวกับราคาสินทรัพยท่ีปรับตัวสูงข้ึนนี้ ยังจะ
เปนตัวผลักดันใหนักลงทุนมองหาโอกาสใหมๆหรือปรับกลยุทธการลง
ทุนไปสูสินทรัพยทางเลือกในอุตสาหกรรมท่ีเฉพาะเจาะจง (niche 
sectors) มากขึ้น เชน ระบบขนสง logistics ในญ่ีปุนและจีนท่ีกําลังได
รับความนิยมหลังจากท่ีประเทศกําลังอยูในชวงของการฟนฟูโครงสราง
พ้ืนฐานดานการกระจายสินคาหลังเกิดเหตุการณภัยสึนามิในป 2554 
และความตองการผูบริโภคภายในประเทศของจีนโดยเฉพาะอยางยิ่ง E-
commerce ท่ีเติบโตแซงหนาระบบขนสงสินคาแบบด้ังเดิมท่ีมุงเนนไป
ท่ีการสงออกเปนหลัก 

 

 แนวโนมเศรษฐกิจไทยปมะเส็ง : การสงออกและการใชจายภาครัฐชวยประคองการเติบ
โต (18/01/2013 09:45)  

 นักเศรษฐศาสตรมองทิศทางดอกเบี้ยป 56 ยังไมเขาสูขาข้ึน-เงินบาทแข็งคาอีก 
(09/01/2013 13:34)  

 PwC เผย กรุงเทพฯ ติดโผอันดับ 6 เมืองหลวงในเอเชียแปซิฟกท่ีนาลงทุนท่ีสุดดานอสัง
หาฯ ป’56 (04/01/2013 14:13)  

 ศูนยวิจัยกสิกรไทย สอง 7 ธุรกิจมีแนวโนมเติบโตโดดเดนในป 56 (28/12/2012 17:22) 
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