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PwC คาดปี 63 สินทรัพย์£µ¥Ä�o�µ¦ �¦ ·®µ¦ �°��°��»��́Éª Ã̈ �Ã��³ ¨ »�100 ล้านล้านเหรียญฯ

PwC คาดปี 2563 มูลค่าสินทรัพยภ์ายใตก้ารบริหารแตะ 101 ลา้นลา้นเหรียญฯ ®¦ º° Á¡ ·É¤�¹Ê�60% จากปี 2555 หลงัสินทรัพย์
ของกองทุนบาํนาญ �̈»n¤ ¨ ¼��oµ�̧É¤�̧ª µ¤¤ É́��́É�Ä��̈µ�Á�·�Ä®¤nÂ̈ ³ �°��»��ª µ¤¤ É́��́É�Â®n��µ�·Á�·�Ã�Á¡ ·É¤�¹Ê��̧ÊÂ�ª Ã�o¤�µ¦ ¨ ��»�
Ä�°  �́®µ¦ ·¤�¦ ¡́ ¥r�³ Å�o¦ �́�ª µ¤�·¥¤�µ��́�̈��»� �µ�́�¤µ��¹Ê�เหตุสร้างผลตอบแทนสูงกวา่เงินเฟ้อ คาดมูลค่าอสงัหาริมทรัพย์
�̧É�́�̈��»� �µ�́� �Ä�Ä��̧63 จะเติบโตกวา่ 55% พร้อมประเมินการลงทุนอสงัหาฯ ในไทย โดยเฉพาะอาคารสาํนกังานใหเ้ช่า
ยงัน่าสนใจ Á¡ ¦ µ³  µ¤µ¦ ��¦ �́Á¡ ·É¤�nµÁ�nµÅ�o�µ¤° �́¦ µÁ�·�Á¢o° �̧ÉÁ¡ ·É¤�¹Ê� Â�n�nª � Ế��o°�¦ ³ ¤�́¦ ³ ª �́�µ¦ ¨ ��»�Ä��̧É° ¥¼n° µ«¥́ หลงั
Á«¦ ¬��·�Á¦ ·É¤  n� �́�µ��³ ¨ ° ตวั

ในช่วงระหวา่ง 2-3 �̧�̧É�nµ�¤µ ความตอ้งการในการลงทุนในกองทุนอสงัหาริมทรัพย ์ หรือระบบสาธารณูปโภค ¤�̧Îµ�ª �Á¡ ·É¤�¹Ê�
เป็นอยา่งมีนยัสาํคญั Ã�¥Á�¡ µ³ Ä��̈µ�Á�·�Ä®¤n¤�̧ª µ¤�o°��µ¦ ¡ �́�µ�µ��oµ�Ã�¦ � ¦ oµ�¡ ºÊ��µ� Á¡ ºÉ° ¦ °�¦ �́�Îµ�ª ��¦ ³ �µ�¦ �̧É
Á¡ ·É¤¤µ��¹Ê�

นาย ศิระ อินทรกาํธรชยั ประธานกรรมการบริหาร บริษทั PwC ประเทศไทย (ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส) กล่าวถึงผลการศึกษา
Real Estate 2020: Building the future วา่ PwC �¦ ³ ¤µ��µ¦ �r ·��¦ ¡́ ¥r£µ¥Ä�o�µ¦ �¦ ·®µ¦ �°��°��»��́Éª Ã̈ �Ä��̧
2563 จะเติบโตเป็น 101.7 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐฯ จากปี 2555 อยู�่̧É63.9 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐฯ ®¦ º° Á¡ ·É¤�¹Ê�60% Á�ºÉ°��µ�
�µ¦ ¨ ��»��°��°��»��Îµ�µ��̧É�µ�ª nµ�³ Á¡ ·É¤�¹Ê��µ�33.9 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐฯ เป็น 56.5 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐฯ การลงทุน
Á¡ ·É¤�°��̈»n¤ ¨ ¼��oµ�̧É¤�̧ª µ¤¤ É́��́É�(High-net-worth individuals: HNWI) จาก 52.4 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐฯ เป็น 76.9

ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐฯ Â̈ ³ �µ¦ Á�·�Ã��°��°��»��ª µ¤¤ É́��́É�Â®n��µ�·�°�Â�n̈³�¦ ³ Á�« (Sovereign Wealth Fund:

SWF) จาก 5.2 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐฯ เป็น 8.9 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐฯ

“เงินลงทุนของนกัลงทุนสถาบนั Á�·�Ã��¹Ê�¤µ�®¨ �́ª ·�§�·Á«¦ ¬��·� Â̈ ³ Á¦ ·É¤®�́Å�̈��»�Ä�°  �́®µ¦ ·¤�¦ ¡́ ¥r�̧É¦ °�¦ �́Ã�¦ � ¦ oµ�
¡ ºÊ��µ�¤µ��¹Ê� Ã�¥Á�¡ µ³ �¦ ¦ �µ�°��»�°  �́®µ¦ ·¤�¦ ¡́ ¥rÂ̈ ³ �°��»��ª µ¤¤ É́��́É�Â®n��µ�·�°�Â�n̈³�¦ ³ Á�« �̧ÉÁ¦ ·É¤¤ °�®µ�n°�
�µ��µ¦ Á¡ ·É¤  ·��¦ ¡́ ¥r£µ¥Ä�o�µ¦ �¦ ·®µ¦  °��̈o°��́�£µ�¦ �́Á°��ÈÁ¦ ·É¤¤ °�®µÂ®¨ n�Á�·��»�Ä�¦ ¼�Â���nµ�Ç �́��́Ê�เรามองวา่ในระยะ
ต่อไป กองทุนบริหารเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์�³ �̈µ¥¤µÁ�È�¡ µ¦ r�Á�° ¦ r�̧É Îµ�́��°�¦ �́�µ̈ ” นาย ศิระ กล่าว

�́Ê��̧ÊÁ¤ºÉ° Á�¦ ¥̧�Á�̧¥��́�¤¼̈�nµ°  �́®µ¦ ·¤�¦ ¡́ ¥r�̧É�́�̈��»� �µ�́� �Ä�̈��»�¡ �ª nµ จะเติบโตมากกวา่ 55% จาก 29 ลา้นลา้น
เหรียญสหรัฐฯ ในปี 2555 เป็น 45.3 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2563 โดยพบวา่ ¤ ¼̈�nµ°  �́®µ¦ ·¤�¦ ¡́ ¥r�̧É�́�̈��»� �µ�́�
สนใจ



ลงทุน ส่วนใหญ่อยูใ่นกลุ่มประเทศกาํลงัพฒันาในเอเชียแปซิฟิก (Developing Asia-Pacific) ไดแ้ก่ บงัคลาเทศ ภูฏาน บรูไน 
กมัพชูา จีน ฟิจิ อินเดีย อินโดนีเซีย คิริบาติ ลาว มาเลเซีย มลัดีฟ หมู่เกาะมาร์แชล ไมโครนีเซีย มองโกเลีย เมียนมาร์ เนปาล ปาเลา 
ปาปัวนิวกินี ฟิลิปปินส์ ซาเมา หมู่เกาะโซโลมอน ศรีลงักา ไทย ติมอร์เลส ตองกา ตูวาลู วานูอาตู และเวยีดนาม �¹É��¦ ³ Á�«Ä��̈»n¤�̧Ê
¤�̧́ª Á̈��µ¦ ¨ ��»�Á¡ ·É¤  ¼��¹Ê�¤µ��̧É »��¹�140%  หรือคิดเป็น 10.2 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐฯ จาก 4.3 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐฯ

�̈�µ¦ «¹�¬µ¥�́�̧ÊÄ®oÁ®È�ª nµ ธุรกิจอสงัหาฯ �³ Á�·�Ã��ª��¼nÅ��́�Á«¦ ¬��·�Â̈ ³  �́�¤�̧ÉÁ�̈Ȩ́¥�Â�̈�Å�° ¥nµ�¦ ª �Á¦ Èª ถือเป็นปัจจยัเร่ง
Ä®o�ª µ¤�o°��µ¦ Ä��µ¦ �n°  ¦ oµ�¤¤̧µ��¹Ê�Ã�¥Á�¡ µ³ ° ¥nµ�¥·É�° �́¦ µ�µ¦ �¥µ¥�́ª �°����́Ê��̈µ�Ä��̈µ�Á�·�Ä®¤n�̧É�¼o�¦ ·Ã£�¤�̧Îµ̈ �́�ºÊ°
Á¡ ·É¤�¹Ê�Â̈ ³ ¤�̧ª µ¤�o°��µ¦ �̧É�³�º°�¦ °�°  �́®µ² Ä�¦ ¼�Â���̧É®¨ µ�®¨ µ¥ และมีการคาดการณ์วา่ในอีก 6 ปีขา้งหนา้กระแสเมกะเท
รนด ์ (Megatrends) �̧É£µ��»¦ �·��́Éª Ã̈ ��Îµ̈ �́�́��µ¤°��́Ê��³  n��̈Ä®oÁ�·��µ¦ Á�̈Ȩ́¥�Â�̈��¹É��³  n��̈�¦ ³��Ã�¥�¦ ��n°�»¦ �·�
อสงัหาริมทรัพย์

“�̈�µ¦  Îµ¦ ª ��µ¦ ¨ ��»�Ä� ·��¦ ¡́ ¥r�̧É�́��o°�Å�o (Real Asset) �°��¦ ¦ �µ�́�̈��»� �µ�́��¹É�¤ ̧ ·��¦ ¡́ ¥r£µ¥Ä�o�µ¦ �¦ ·®µ¦
มากกวา่ 1.9 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ พบวา่ 72%  �Ä�̈��»�Ä�°  �́®µ¦ ·¤�¦ ¡́ ¥r¤µ��ª nµ�µ¦ ¨ ��»� ·��¦ ¡́ ¥r° ºÉ�Ç ตวัอยา่งเช่น กองทุน
�ÎÊµ¤�́�°��° ¦ rÁª ¥r�̧É¤ ̧ ·��¦ ¡́ ¥r¦ ª ¤ 8.1 แสนลา้นเหรียญสหรัฐฯ �¹É�Á�È��°��»��ª µ¤¤ É́��́É�Â®n��µ�·��µ�Ä®�n�̧É »�Ä�Ã̈ � ก็มี
Á�oµ®¤µ¥�̧É�³ Á¡ ·É¤�µ¦ ¨ ��»�Ä�°  �́®µ¦ ·¤�¦ ¡́ ¥r¤µ��¹Ê�Ä��̧2557”

สาํหรับแนวโนม้การลงทุนอสงัหาริมทรัพยใ์นประเทศไทย นายศิระมองวา่ �nµ�³ Å�o¦ �́�µ¦ �·¥¤Á¡ ·É¤�¹Ê��µ��́�̈��»� �µ�́�Ä�
ประเทศ ®¨ �́° �́¦ µÁ�·�Á¢o° Á¦ n��́ª �¹Ê��»��̧ ª ��µ��́�° �́¦ µ�°�Á�̧Ê¥�̧É° ¥¼nÄ�¦ ³ �́��ÎÉµ �¹É��µ¦ ¨ ��»�°  �́®µ¦ ·¤�¦ ¡́ ¥r ใหผ้ลตอบแทน
Á�̈Ȩ́¥ ¼��ª nµÁ�·�Á¢o° โดยเฉพาะอสงัหาริมทรัพยป์ระเภทอาคารสาํนกังานใหเ้ช่า Á�ºÉ°��µ�° �́¦ µ�nµÁ�nµ µ¤µ¦ ��¦ �́�¹Ê��µ¤° �́¦ µÁ�·�
เฟ้อได ้¥·É�®µ�Á̈º°��ÎµÁ̈�̧É�̧เช่น ศูนยก์ลางธุรกิจ ก็มีโอกาสในการทาํกาํไรจากหลายทาง เช่น �ÎµÅ¦ �µ�¦ µ�µ�̧É�·��̧ÉÁ¡ ·É¤�¹Ê�และกาํไร
จากการปล่อยเช่าอสงัหาริมทรัพย์

อยา่งไรก็ดี การลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์ �¦ ³ Á£��̧É° ¥¼n° µ«¥́ ° µ�¥�́Å¤n�nµ �Ä�Ä��nª � Ế� Á�ºÉ°��µ�£µª ³ Á«¦ ¬��·�Ã�¥¦ ª ¤Á¦ ·É¤  n�
สญัญาณชะลอตวั Â̈ ³  �µ��µ¦ �r�µ��µ¦ Á¤º°�Ä��¦ ³ Á�« n��̈�n°�ª µ¤Á�ºÉ° ¤ É́��¼o�¦ ·Ã£��ÎµÄ®o�¦ ³ ���n°�µ¦ �̈n° ¥ ·�Á�ºÉ° °  �́®µ²
ของธนาคารพาณิชยบ์างแห่ง โดยปัจจุบนัจะพบวา่ ผูป้ระกอบการหลายรายชะลอเปิดขายโครงการใหม่ โดยเฉพาะอาคารชุด �́��́Ê�
�µ¦ �ºÊ° °  �́®µ² �¦ ³ Á£��̧ÊÁ¡ ºÉ° Á�È��ÎµÅ¦ ° µ�¤�̧ª µ¤Á Ȩ́¥�ได้

นาย ศิระ �̈nµª �·Ê��oµ¥ª nµ �µ¦ Á�̈ Ȩ́¥�Â�̈��̧ÉÁ�·��¹Ê��́�£µ��»¦ �·�°  �́®µ²  n��̈Ä®o�¼o�́��µ¦ �°��»��o°�Á¦ ·É¤Á�¦ ¥̧¤Â��¦ °�¦ �́Á¡ ºÉ°
ปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ การกาํหนดกลยทุธ์และประเมินภาพรวมในระดบัสากล �¹É��́��́¥Á®¨ nµ�̧Ê̈ oª ��È� ·É� Îµ�́� ¦ ª ¤�́Ê��o°�
ติดตามแนวโนม้ โอกาส Â̈ ³ �ª µ¤Á Ȩ́¥��nµ�Ç�̧É° µ�Á�·��¹Ê�โดยฉพาะเทรนดต์่างๆ �̧É�³ Á�·��µ�Á«¦ ¬��·�Ä��̈»n¤�̈µ�Á�·�ใหม่

การขยายตวัอยา่งรวดเร็วของหวัเมืองต่างๆในโลก (Megacities) �³�Îµ¤µ�¹É��́Ê�Ã°�µ Â̈ ³ �ª µ¤Á Ȩ́¥�Ä��µ¦ ¨ ��»� �́Ê�Â�n�µ¦
¨ ��»�Ä�°  �́®µ¦ ·¤�¦ ¡́ ¥r®¨ �́Ä�Á¤º°��̧É¤�̧ª µ¤Á Ȩ́¥��ÎÉµ-�̈�°�Â���ÎÉµÄ��¦ ³ Á�«�̧É¡ �́�µÂ̈ oª Å����¹��µ¦ ¨ ��»�Ä�Á¤º°��̧É¤�̧ª µ¤
Á Ȩ́¥� ¼�-ผลตอบแทนสูงในตลาดเกิดใหม่ �́Ê��̧Ê�µ¦ Á�̈ºÉ°�¥oµ¥�µ� �́�¤ (Social migration) ของประชากรในกลุ่มประเทศเกิด
Ä®¤nÄ�Á°Á�̧¥�³ Á�È�Â¦ ��́�Á�̈ºÉ°� Îµ�́�Ä®oÁ�·��µ¦ �¥µ¥�́ª �°��·��¦ ¦ ¤�µ¦ �n°  ¦ oµ�Ä�Ã̈ ��¹É��µ�ª nµ�³ Á�·�Ã��¹� 15 ลา้นลา้น
เหรียญฯในปี 2568



�¼o�¦ ³ �°��µ¦ °  �́®µ² �¦ ª ¤�́Ê�£µ�¦ �́�³ ®�́¤µÄ®o�ª µ¤  Îµ�́�Ä��µ¦ �Îµ�ª �́�¦ ¦ ¤�oµ�Á��Ã�Ã̈ ¥�̧Â̈ ³ �µ¦ ¡ �́�µ° ¥nµ�¥É́�¥º��
(Technology innovation and sustainability) Ä®¤nÇÁ¡ ºÉ° ¤µ¡ �́�µ�́�° »� µ®¦ ¦ ¤ °  �́®µ¦ ·¤�¦ ¡́ ¥r¤µ��¹Ê��Ã�¥
°  �́®µ¦ ·¤�¦ ¡́ ¥rÄ�°�µ���³�o°� °�¦ �́�́��ª µ¤�o°��µ¦ �̧ÉÁ�̈Ȩ́¥�Â�̈�Å��°��¼o° ¥¼n° µ«¥́��¼o�́��µ¦ �°��»�°  �́®µ² �Â̈ ³ �́�̈��»�
�̧É¤°�®µ°  �́®µ¦ ·¤�¦ ¡́ ¥r�̧ÉÅ�o¤µ�¦ �µ��µ¦ ¡ �́�µ° ¥nµ�¥É́�¥º��¦ ª ¤�́Ê�¤Á̧��Ã�Ã̈ ¥�̧̧É�́� ¤ ¥́��ÎµÄ®o�¼o�¦ ³ �°��µ¦ ² �ตอ้งแข่งขนักนั
° ¥nµ�¦ »�Â¦ �Á¡ ºÉ° Á¡ ·É¤ ¡ ¦ Á̧¤ ¥̧¤ Â̈ ³  ¦ oµ��»��nµÄ®o�́�°  �́®µ¦ ·¤�¦ ¡́ ¥r�°���
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