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19 พฤษภาคม 2560

นักลงทุนชาวต่างชาติกับตลาด
อสังหาริมทรัพย์ของไทย?
ผูซ้ อื้ ชาวต่างชาติจะยังอยูต่ อ่ ไปหากผลตอบแทนเป็นไป
ได้จริงและเป็นไปตามที่ต้องการ ซึ่งอาจจะไม่เป็นตาม
ที่ต้องการตลอดไป

Accelerating success.
Hubba Co-working Space

สารบัญ
การเติบโตในการลงทุนจากต่างประเทศ.........................................3
นักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในภาคอุตสาหกรรม
ในประเทศไทย...............................................................................4
5 กลุ่มใหญ่ที่สุดของนักลงทุนต่างชาติในภาคอุตสาหกรรม
ของประเทศไทย.............................................................................4
ชาวต่างชาติ 10 ประเทศที่มีใบอนุญาตทำ�งานมากที่สุด
ในประเทศไทย ในไตรมาสที่ 4 ปีพ.ศ.2559................................5
ชาวต่างชาติ 10 อันดับแรกที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว
ในประเทศไทย...............................................................................5
การลงทุนโดยรายย่อย................................................................... 8
ความยั่งยืนของผลตอบแทน...........................................................9

2 คอลลิเออร์ส เรดาร์ | ผู้ซื้อชาวต่างชาติเข้ามาในตลาดอสังหาริมทรัพย์ของไทย? | คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

สุรเชษฐ กองชีพ

รองผู้อำ�นวยการฝ่ายวิจัย
การเติบโตล่าสุดในการลงทุนจากต่างประเทศในตลาด
อสังหาริมทรัพย์ไทยมาจากการแสวงผลตอบแทนที่สูง
ไม่ว่าจะเป็นจากผลตอบแทนจากการเช่าหรือการเพิ่ม
ค่าของเงินทุน (capital appreciation) จากทัว่ โลก แนวโน้ม
นีส้ ามารถคงอยูต่ อ่ ไปหากความคาดหวังด้านผลตอบแทน
เป็นไปได้จริงและเป็นไปตามทีต่ อ้ งการ ซึง่ อาจจะไม่เป็น
ตามที่ต้องการตลอดไป

ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยได้เติบโตกลายเป็นหนึ่งในสถานที่
ท่องเทีย่ วทีไ่ ด้รบั ความนิยมมากทีส่ ดุ ในโลก ซึง่ มีผลต่อเนือ่ งมายัง
การลงทุนจากต่างประเทศ ในภาคการบริการประเทศไทยโดย
เฉพาะกรุงเทพและสถานที่พักตากอากาศสำ�คัญๆ มีมาตรฐาน
การใช้ชีวิตที่มีคุณภาพในรูปแบบต่างๆ มากมายซึ่งมีเสน่ห์ดึงดูด
และรองรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมเทียบเท่ากับเมืองใหญ่
อื่นๆ ในภูมิภาคนี้ แต่มีราคาที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่า ปัจจัย
เหล่านีไ้ ด้กระตุน้ ความสนใจในการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์จาก
ผู้ลงทุนจากต่างประเทศทั้งรายใหญ่และรายย่อย

การเติบในการลงทุนจากต่างประเทศ
ประเทศไทยเป็นเป้าหมายที่ได้รับความนิยมสำ�หรับการ
ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ในภาคอุตสาหกรรม
เป็นเวลากว่า 30 ปี แผนภูมิด้านล่างนี้แสดงให้เห็นว่าการ
ลงทุนโดยตรงจากต่าประเทศ เริ่มปรับตัวลดลงตั้งแต่ปีพ.ศ.
2556 ที่เป็นเช่นนี้ไม่ได้มาจากการชะลอตัวของการลงทุน
ทั่วโลกเพียงอย่างเดียว แต่ยังมาจากสถานการณ์ทางการ
เมืองของประเทศไทย รัฐบาลปัจจุบนั มีความกระตือตือร้นใน
การกระตุน้ การลงทุนให้มากขึน้ ในภาคอุตสาหกรรมและการ
บริการเพื่อจะได้ยกระดับเศรษฐกิจซึ่งมีความคาดหวังว่าจะ
นำ�ประเทศออกจากกับดับรายได้ปานกลาง และแนวโน้มการ
เติบโตที่เป็นบวกในการขอการส่งเสริมการลงทุนกับคณะ
กรรมการส่งเสนริมการลงทุนบ่งบอกว่า กลยุทธ์นี้กำ�ลังเริ่ม
แสดงให้เห็นผลแล้ว
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่ได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนรายปี
600,000
500,000
ลานบาท

400,000
300,000
200,000
100,000
2553

2554

2555

การลงทนุตางชาตทิง้ัหมด

2556

2557

2558

2559

100% นกัลงทนุตางชาติ
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นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยรายปี
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ที่มา: กรมการท่องเที่ยว

แม้ ว่ า จะมี จุ ด แข็ ง ดั ง ที่ ก ล่ า วมา แต่ เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ
ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ประเทศไทยไม่ใช่
จุดหมายที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในภูมิภาคนี้ในแง่ของ
การลงทุนจากต่างประเทศในรูปแบบของการร่วมทุนด้าน
อสังหาริมทรัพย์ทั้งการควบรวมกิจการ หรือการเข้าซื้อ
โครงการอสังหาริมทรัพย์ และการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
โดยตรง นอกจากความไม่มเี สถียรภาพทางการเมืองภายใน
ในหลายปี ที่ ผ่ า นมาที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ความเชื่ อ มั่ นของ
นักลงทุนและส่งผลต่อผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะ
ยาวแล้ว ข้อจำ�กัดด้านการเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ของ
ชาวต่างชาติยังเป็นปัจจัยสำ�คัญที่มีผลต่อความสนใจของ
สถาบันการลงทุนระหว่างประเทศที่มีต่อตลาดไทยอีกด้วย

ลานบาท

5 กลุ่มใหญ่ที่สุดของนักลงทุนต่างชาติในภาคอุตสาหกรรมของ แต่ ค วามสนใจของนั ก ลงทุ น จากต่ า งชาติ ใ นภาคส่ ว น
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ไ ด้ ไ ปอยู่ ท่ี ก ารลงทุ น คอนโดมิ เ นี ย ม
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ที่มา: สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
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จากกราฟทางด้านซ้ายแสดงให้เห็นว่า นักลงทุนจากประเทศ
ญีป่ นุ่ ยังคงเป็นกลุม่ ใหญ่ทสี่ ดุ สำ�หรับการลงทุนจากต่างชาติ
ในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย แม้ว่าจะลดลงตั้งแต่
ปีพ.ศ.2555 โดยการลดลงนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากปัจจัย
ทีไ่ ด้กล่าวไว้กอ่ นหน้านี้ และยังมาจากการย้ายฐานการผลิต
ที่ใช้แรงงานจำ�นวนมากไปยังประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคนี้ แต่
อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังคงเป็นประเทศทีน่ า่ สนใจทีส่ ดุ
สำ�หรับการลงทุนของชาวญี่ปุ่น เนื่องจากตลาดการส่งออก
และโครงสร้างพื้นฐานที่มีการพัฒนาแล้วของประเทศไทย
แต่นักลงทุนจากประเทศจีนมีอัตราการขยายตัวมากที่สุด
ในปีล่าสุด
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จาํนวนชาวตางชาตทิไ่ีดใบอนญ
ุ าตทาํงาน

ชาวต่างชาติ 10 ประเทศที่มีใบอนุญาตทำ�งานมากที่สุดใน
ประเทศไทยในไตรมาสที่ 4 ปีพ.ศ.2559
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ที่มา: กระทรวงแรงงาน

ชาวต่างชาติ 10 อันดับแรกที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวใน
ประเทศไทย
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เนื่องจากนักลงทุนจากตางประเทศไดใหความสนใจหลัก
มาที่การลงทุนในอุตสาหกรรม ทําเลที่ไดรับความสนใจ
หลักจะอยูในพื้นที่อุตสาหกรรมทั่วประเทศไทย โดยเฉพาะ
Eastern Seaboard ซึง่ ชาวญีป่ นุ ยังคงเปนชุมชนชาวตางชาติ
ที่ใหญที่สุดในประเทศไทย ในดานจํานวนของใบอนุญาต
ทํางานที่ออกให ซึ่งเปนผลมาจากการไหลเขามาของการ
ลงทุ น ในภาคอุ ต สาหกรรมของชาวญี่ ปุ  น จํ า นวนมาก
นอกจากนี้ยังมีจํานวนชาวจีนที่เขามาในประเทศไทยเพื่อ
ทํางานเพิ่มมากขึ้น และปจจุบันไดกลายเปนกลุมผูอาศัย
ที่มีใบอนุญาตทํางานที่ใหญที่สุดเปนอันดับสองรองจาก
ชาวญี่ปุน ซึ่งแสดงในตารางทางดานซ้าย:
นอกจากแรงงานที่มีทักษะชาวตางชาติจํานวนมากแลว
ความสําคัญของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทาง
ของ นั ก ท อ งเที่ ย วทั่ ว โลกยั ง ทํ า ให มี ก ารเข า มาของชาว
ตางชาติจํานวนมากในฐานะนักทองเที่ยว ไมวาจะเปน
เขามาทองเที่ยว หรือการใชประเทศไทยเปนฐานสําหรับ
ไปท  อ งเที่ ย วยั ง ประเทศอื่ น ๆ จํ า นวนของนั ก ท อ งเที่ ย ว
ชาวตางชาติที่มายังประเทศไทยนั่นเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
และจํานวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติทั้งหมดเมื่อสิ้นสุด
ปพ.ศ.2559 มีมากกวา 32 ลานคน สูงที่สุดเทาที่เคย
มี ม า กระทรวงการท  อ งเที่ ย วและกี ฬ าและหน ว ยงาน
ของรัฐบาลอื่นๆ รวมถึงธุรกิจภาคเอกชนที่เกี่ยวกับธุรกิจ
การท  อ งเที่ ย วได  ค าดการณ  ว  า จํ า นวนนั ก ท  อ งเที่ ย วชาว
ตางชาติในปพ.ศ.2560 อาจจะสูงกวา 35 ลานคน ซึ่ง
เพิ่มขึ้น 10% จากปพ.ศ.2559 ชาวตางชาติกลุมหลัก
ที่เดินทางมายังประเทศไทยคือประเทศจีน ตามมาดวย
ประเทศอื่นๆ ในเอเชีย ซึ่งอางอิงจากสถิติของกรมการ
ทองเที่ยว ตามที่แสดงในกราฟดานซ้าย:
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การลงทุนของนักลงทุนตางชาติในรูปแบบของสถาบันการลงทุนหรือบริษัท
ไมว า ชาวตา งชาติจะเขา มาในประเทศไทยเพือ่ ทาํ งาน ทอ งเทีย่ ว ลงทุน หรือเพือ่ ศึกษาเลาเรียน ชาวตางชาติเหลานีห้ ลายๆ รายไดซ อื้
ทีพ่ กั อาศัยในกรุงเทพหรือจังหวัดอืน่ ๆ ในประเทศไทย ไมว า จะเพือ่ ใชอ ยูอ าศัยเองหรือเพือ่ การลงทุนซึง่ ลา สุด แนวโนม ดังกลาวไดรบั
การกระตุน โดยแรงกดดันทีม่ ตี อ ตลาดทีอ่ ยูอ าศัยหรือราคาทีป่ รับเพิม่ สูงขึน้ และมาตรการควบคุมจากรัฐบาลประเทศตา งๆ ในภูมภิ าค
นี้ ดังนั้นทั้งผูประกอบการตางชาติและนักลงทุนเอกชนจากตางประเทศกําลังมองหาการกระจายการลงทุนไปยังตลาดอื่นๆ
โดยประเทศไทยคือตลาดที่นาสนใจสําหรับผูสนใจลงทุนในตลาดอสังหาริมทรัพยจํานวนมาก เพราะวาอสังหาริมทรัพยใน
ประเทศไทยมีราคาไมแ พง และมีแนวโนม การขยายตัวทีด่ เี มือ่ เทียบกับการยา ยไปยังตลาดหรือประเทศอืน่ ๆ ทีม่ กี ารพัฒนามากกวา
ในภูมิภาคนี้
ในระดับองคกรมีบริษัทตางชาติมากมายมีความสนใจในการหาพันธมิตรชาวไทยหรือรวมทุนกับบริษัทคนไทย สําหรับการลงทุน
โครงการคอนโดมิเนียมหรือภาคอสังหาริมทรัพยอื่นๆ ซึ่งประเทศที่สนใจเขามาลงทุนในประเทศไทยกลุมใหญ คือ นักลงทุนจาก
ประเทศจีน และประเทศญี่ปุน ตามที่แสดงในตารางดานลาง:

ตัวอยางการรวมลงทุนและการลงทุนโดยตรงจากตางชาติ
ลำดับ

บริษัทไทย

บริษัทตางชาติ

สัญชาติ

ประเภทโครงการ

ทำเล

Mitsui Fudosan

ญี่ปุน

ที่พักอาศัย
และ คาปลีก

กรุงเทพ

1

Ananda Development Plc.

2

AP (Thailand) Plc.

Mitsubishi Estate

ญี่ปุน

ที่พักอาศัย
และ คาปลีก

กรุงเทพ

3

Sena Development Plc.

Hankyu Realty

ญี่ปุน

ที่พักอาศัย
และ คาปลีก

กรุงเทพ

4

Woralak Property Plc.

Shinwa Group

ญี่ปุน

ที่พักอาศัย

กรุงเทพ

5

J.S.P. Property Plc.

จีน

คาปลีก และ
เอนเตอรเทนเมนต
คอมเพล็กซ

ชลบุรี

6

Charnissara Development Plc.

Junfa

จีน

ที่พักอาศัย
และ โรงแรม

หัวหินและพังงา

7

Country Group Development Plc.

BCEG

จีน

ที่พักอาศัย
และ โรงแรม

กรุงเทพ

8

Magnolia Quality Development
Corporation Co., Ltd.

จีน

ที่พักอาศัย
และ คาปลีก

ชลบุรี

9

Tienchen International Property
(Thailand) Co., Ltd.

Tienchen

จีน

ที่พักอาศัย

กรุงเทพ

10

Home City Development Co., Ltd.

Home City Group

จีน

ที่พักอาศัย

หัวหิน

Gordon Brother

จีน

ที่พักอาศัย

กรุงเทพ

11

12

13

GDT Property Co., Ltd.

Chewathai Plc.

Sankyo Home Co., Ltd.

Zhong Tian Construction
Group

Greenland Group

TEE Development
Pte. Ltd.

สิงคโปร

ที่พักอาศัย

กรุงเทพ

Sankyo Group

ญี่ปุน

ที่พักอาศัย

กรุงเทพ
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14

Chaipattana (Thailand) Co., Ltd.

Sheng Di Jia Group

จีน

ที่พักอาศัย

ระยอง

(Thailand) Co., Ltd.
10

Home City Development Co., Ltd.

Home City Group

จีน

ที่พักอาศัย

หัวหิน

บริGordon
ษัทตางชาติ
Brother

สัญจีชาติ
น

ประเภทโครงการ
ที่พักอาศัย

ทำเล
กรุ
งเทพ

สิงคโปร
ญี่ปุน

ที่พักอาศัย
และ คาปลีก

กรุงเทพ
กรุงเทพ

ลำดั
11 บ

ษัทไทยCo., Ltd.
GDTบริ
Property

12
1

Chewathai Plc.
Ananda Development Plc.

13
2

Sankyo Home Co., Ltd.
AP (Thailand) Plc.

Sankyo Group
Mitsubishi Estate

ญี่ปุน
ญี่ปุน

ที่พักอาศัย
และ คาปลีก

กรุงเทพ
กรุงเทพ

14
3

Chaipattana (Thailand) Co., Ltd.
Sena Development Plc.

Sheng Di Jia Group
Hankyu Realty

ญีจี่ปนุน

ที่พักอาศัย
ที่พักอาศัย
และ คาปลีก

ระยอง
กรุงเทพ

15
4

Narai Property Co., Ltd.
Woralak Property Plc.

ARCH Capital
Shinwa Group
Management

ฮองกง
ญี่ปุน

ที่พักอาศัย
ที่พักอาศัย

ภูเก็ต
กรุงเทพ

16
5

The Choice Property Development
Ltd. Plc.
J.S.P. Co,
Property

Hong Kong Investorst
Zhong Tian Construction
Group

ฮองกง
จีน

กรุงเทพ และ ชลบุรี
ชลบุรี

17

Pace Development Corporation Plc.

6

Charnissara Development Plc.

Apollo Global
Management Co., Ltd.
Junfa

สหรัฐอเมริกา
จีน

ักอาศั
ย
คทีา่พปลี
ก และ
เอนเตอรเทนเมนต
คอมเพล็กซ
ที่พักอาศัย
ที่พักอาศัย
และ โรงแรม

จีน และ ฮองกง
จีน

ที่พักอาศัย
ที่พักอาศัย
และ โรงแรม

กรุงเทพ
กรุงเทพ

Greenland Group

จีน

ที่พักอาศัย

ชลบุรี

TEE Development
Pte.
Ltd.
Mitsui
Fudosan
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King Wai Group

7

Country Group Development Plc.

BCEG

8

Magnolia Quality Development
Corporation Co., Ltd.

กรุงเทพ
หัวหินและพังงา

คาปลีก
นอกจากนี้ ยั ง มี บ ริ ษั ท อื่ น ๆ อี ก มากมายที่ อ าจจะอยู  ใ นขั้ น ตอนการเจรจาหรื อ รอที่ จและ
ะประกาศแผนการลงทุ
น ในตลาด
อสังหาริมทรัพยTienchen
ประเทศไทย
ผูประกอบการไทยเองก็ยังมีความสนใจในการหาพันธมิตรตางชาติท่ีสามารถเพิ่มชองทางการขาย
International Property
จีน
กรุงเทพ
9
ที่พักอาศัย งคงมองหาพั
ในตลาดตางประเทศ(Thailand)
รวมไปถึCo.,
งรูปLtd.
แบบโครงการใหมๆTienchen
ดังนั้นในอนาคตคาดว
าผูประกอบการไทยยั
นธมิตรชาว
ตางชาติทส่ี ามารถชว ยใหพ วกเขาขยายไปสูต ลาดระดับภูมภิ าคหรือระดับโลก ในขณะทีบ่ างสวนมองการรวมมือกับชาวตางชาติเปนวิธี
หัวหิานงชาติจะช่วย
ที่พักอาศั
10
จีน ว นอืน
Home ล
City
Co., Ltd.
ในการรวมเทคโนโลยี
า สุDevelopment
ดหรือแนวความคิ
ดใหมๆ เขHome
ากับธุCity
รกิGroup
จของพวกเขา และส
่ ๆ คาดหวั
งวยา พันธมิตรชาวต่
เพิ่มกำ�ลังซื้อชาวต่างชาติเพื่อทดแทนกำ�ลังซื้อในประเทศไทยที่อาจจะผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจ
11

GDT Property Co., Ltd.

Gordon Brother

จีน

ที่พักอาศัย

กรุงเทพ

15

Narai Property Co., Ltd.

ARCH Capital
Management

ฮองกง

ที่พักอาศัย

ภูเก็ต

16

The Choice Property Development
Co, Ltd.

Hong Kong Investorst

ฮองกง

ที่พักอาศัย

กรุงเทพ และ ชลบุรี

17

Pace Development Corporation Plc.

Apollo Global
Management Co., Ltd.

สหรัฐอเมริกา

ที่พักอาศัย

กรุงเทพ

King Wai Group

จีน และ ฮองกง

ที่พักอาศัย

กรุงเทพ

อย่ า งไรก็ ต าม จะสั ง เกตได้ ว่ า การลงทุ นจากต่ า งประเทศจำ � นวนมากดำ � เนิ นการผ่ า นรู ป แบบบริ ษั ท แทนที่ จ ะเป็ นกองทุ น
อสังหาริมทรัพย์ทั้งแบบจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียTEE
น ซึDevelopment
่งมีแนวโน้มไปขยายตัวมากกว่าในตลาดที่ผู้บริโภคมีความพร้อมมากกว่า
กรุงเทพ
งคโปร
ที่พักอาศัย
12
Chewathai Plc.
และตลาดระดับภูมภิ าค เช่น เวียดนาม ซึง่ ส่วนหนึง่ เป็นผลมาจากนโยบายด้
าสินการเป็
นเจ้าของที
ด่ นิ ทีเ่ ป็นข้อจำ�กัดของประเทศไทย
Pte. Ltd.
ซึง่ ป้องกันองค์กรต่างชาติเข้ามาถือหุน้ ใหญ่ในกิจการทีเ่ ป็นเจ้าของทีด่ นิ ในประเทศไทย ถึงแม้จะสามารถให้เหตุผลได้วา่ ประเทศอืน่ ๆ
กรุงเทพร่ น
Sankyo
ญี่ปุน
ที่พมักทรั
อาศัพยย์ภายในประเทศที
เช่น เวีย13
ดนาม ก็มขี อ้ Sankyo
จำ�กัดทีHome
เ่ หมือCo.,
นกันLtd.แต่ประเทศไทยมี
การแข่Group
งขันการลงทุนในตลาดอสั
งหาริ
ุ แรงกว่า
มาก จึงเป็นข้อเปรียบเทียบที่ทำ�ให้ประเทศไทยไม่ใช่ตัวเลือกที่น่าสนใจมากนัก ผลคือ กองทุนรวมตราสารทุนส่วนบุคคลระหว่าง
ที่พักอาศัย ่ประเทศอื่นๆ
ระยอง
ประเทศ14กองทุนChaipattana
บำ�เหน็จบำ�(Thailand)
นาญ และบริ
ัทประกันภัSheng
ยที่ไม่DiมJia
ีกิจการในประเทศไทยให้
ความสนใจไปที
ที่น่าสนใจกว่า
จีน
Group
Co.,ษ
Ltd.

18

Keppel Thai Property Plc.
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การลงทุนโดยรายยอย
นักลงทุนรายย่อยที่เข้ามาซื้อคอนโดมิเนียมในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นการซื้อโดยตรงจากผู้ประกอบการ ซึ่งประกอบด้วย การซื้อ
ในมหกรรมงานแสดงตามทีต่ า่ งๆ ในต่างประเทศทีจ่ ดั โดยผูป้ ระกอบการโดยตรง การซือ้ ผ่านตัวแทนนายหน้าซึง่ ตัวแทนบางรายจะ
ทำ�การการันตีทงั้ กำ�ไรจากการขายและผลตอบแทนจากการเช่าแก่นกั ลงทุนชาวต่างชาติ หรือซือ้ โดยตรงจากเจ้าของคอนโดมิเนียม
เดิมโดยเฉพาะหากมีเป้าหมายทีจ่ ะเป็นเจ้าของคอนโดมิเนียมในทันที เบือ้ งหลังของการขยายตัวของผูซ้ อื้ ชาวต่างชาติเหล่านีม้ าจาก
การทีผ่ ปู้ ระกอบการชาวไทยได้เพิม่ ความพยายามในการขายคอนโดมิเนียมให้กบั ผูซ้ อื้ ชาวเอเชียมากขึน้ โดยเฉพาะชาวสิงคโปร์และ
ฮ่องกงในปีที่ผ่านมา แต่ความพยายามร่วมกันล่าสุดคือการเจาะตลาดผู้ซื้อจากประเทศจีน ซึ่งเกิดขึ้นในเวลาเดียวกับการเพิ่มขึ้น
อย่างมากของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มายังประเทศไทย ผู้ซื้อชาวจีนกำ�ลังกลายเป็นเป้าหมายหลักของผู้ประกอบการที่กำ�ลังมองหา
ช่องทางการขายให้กับผู้ซื้อชาวต่างชาติอย่างจริงจัง แม้ว่าผู้ประกอบการบางรายจะประสบความสำ�เร็จในตลาดชาวญี่ปุ่นซึ่งมุ่งเป้า
ส่วนใหญ่ไปที่ชาวญี่ปุ่นที่ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยอยู่แล้ว แต่ก็มีงานแสดงเปิดตัวหรือว่าการเปิดขายโครงการคอนโดมิเนียมบาง
งานในเมืองโตเกียวจะประสบความสำ�เร็จอยู่บ้าง
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ผูซ้อื ชาวจีนมีศักยภาพสูงมากอยางไมตองสงสัย แตธรรมชาติ
ด า นความต อ งการจากประเทศจี น มี แนวโน ม ที่ จ ะค  อ นข  า ง
แตกตางจากความตองการของชาวตางชาติเดิมๆ สําหรับ
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย ไทย จากการสํ า รวจชาวจี นที่ ต  อ งการซื้ อ
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย  น อกประเทศล  า สุ ด โดย Finance Times
สรุปวา ประเทศไทยกลายเปนหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่
ไดรับ ความนิยมสูงสุด 5 อันดับแรกสําหรับการลงทุนดาน
อสังหาริมทรัพยนอกประเทศจีน ที่เปนเชนนี้เนื่องจากการ
รับรูวาราคาอสังหาริมทรัพยในประเทศไทยต่ำ�กวาประเทศ
คูแขง และยังถูกมองวามีโอกาสในการขยายตัวสูงขึ้นแมวาอาจ
จะไมมากเทาประเทศอื่นๆ แตการสํารวจยังไดบอกวาปจจุบัน
มีเพียงแคโครงการระดับกลางลงไปเทานัน้ ทีไ่ ดรบั ความสนใจเปน
พิเศษจากผูซื้อชาวจีน ในขณะที่ความตองการระดับไฮเอนดขึ้น
ไปยังคงไดความสนใจจากผูซื้อชาวฮองกงหรือประเทศที่ไกล
ออกไปโดยเฉพาะผูซื้อจากยุโรป ออสเตรเลีย นิวซีแลนด และ
แคนาดา ดังนั้นการเขามาซื้อคอนโดมิเนียมของผูซื้อชาวจีน
ในประเทศไทยจึงใหความสนใจหลักไปที่คอนโดมิเนียมที่มี
ราคาขายตาํ่ วา 3 ลา นบาท อยางไรก็ตามเมือ่ เปรียบเทียบราคา
ของคอนโดมิเนียมที่จําหนายไปแลวกับแผนในการซื้อของผูซื้อ
การสํารวจของ Financial Times ระบุวา การเติบโต ของความ
ตอ งการทีม่ มี ากทีส่ ดุ มีแนวโนม ทีจ่ ะเปน คอนโดมิเนียมระดับสูง
ที่มีราคาขายสูงกวา 7 ลานบาท

หรือปลอยเชา ขอตกลงลักษณะนี้ประสบความสําเร็จ ไดรับ
ความสนใจคอนขางมาก แตในหลายๆ กรณี ผูซื้อชาวตางชาติ
พบว า ค า เช า ที่ ไ ด รั บ หลั ง จากเลยช ว งที่ มี ก ารการั น ตี ผ ล
ตอบแทนนัน้ ลดลงต�่ำ กวาชวงทีม่ กี ารการันตีไวอยางมาก และ
ในเวลาเดียวกันในขณะทีค่ อนโดมิเนียมทีเ่ ปดขายใหม มีมลู คา
เพิ่มขึ้น แตไมใชทุกคอนโดมิเนียมจะมีมูลคาเพิ่มขึ้นหลังจาก
ที่สรางเสร็จ เนื่องจากปจจัยหลายอยางซึ่งประกอบดวยการ
แขง ขันที่รุนแรง การบริหารจัดการที่ไมมีประสิทธิภาพ และ
ความพึงพอใจในโครงการที่สรางใหมของตลาดโดยทั่วไป
ผลที่ตามมาคือความนิยมในคอนโดมิเนียมในประเทศไทยมี
แนวโนมที่จะผันผวนตามผลตอบแทนของตลาด แตในเวลา
ที่ กําลังซื้อภายในโดยเฉพาะในกลุมตลาดระดับกลางลด
ลง การพึ่งพากําลังซื้อจากตางประเทศเพื่อเพิ่มรายไดใหกับ
ผูป ระกอบการคือกลยุทธใ นระยะสัน้ ทีด่ ี แตต อ งมีการวางแผน
และการบริหารจัดการอยา งรอบคอบ เพือ่ ใหม น่ั ใจวา ความนิยม
ตลาดคอนโดมิ เนี ย มในประเทศไทยของผู  ซื้ อ ชาวต า งชาติ
มีความยั่งยืน

ความยั่งยืนของผลตอบแทน
ในขณะที่ บ ริ ษั ท ลงทุ นจากต  า งชาติ ถู ก คาดหวั ง ว  า จะสร  า ง
ตัวอยางธุรกิจที่แข็งแกรงสําหรับการจัดสรรการลงทุนดาน
อสังหาริมทรัพยของพวกเขาในประเทศไทย และสวนใหญมี
ประสบการณเชิงบวกพรอมดวยผลกําไรที่ดีจากการลงทุนของ
พวกเขา ผูลงทุนรายยอยมักจะถูกโนมนาวโดยตัวอยางการ
ลงทุนที่เสนอโดยผูประกอบการและตัวแทนนายหนาทั้งหลาย
โดยปราศจากการหาขอมูลเพิ่มเติม
ไมกี่ปที่ผานมา ราคาขายคอนโดมิเนียมมีทิศทางปรับเพิ่มขึ้น
ระหวาง 3-10% ตอป ขึ้นอยูกับทําเลและรูปแบบโครงการ
และบางครัง้ ก็ปรับเพิม่ ขึน้ มากกวานัน้ ผลตอบแทนจากเชาของ
คอนโดมิเนียมทีอ่ ยูใ นทําเลทีด่ แี ละเปนโครงการทีม่ กี ารบริหาร
จัดการอยา งดีอยูท ปี่ ระมาณ 3-5% ตอ ป และบางครัง้ ก็มากกวา
นัน้ ซึง่ ผลตอบแทนทัง้ สองกรณีมากกวา อัตราดอกเบีย้ สูงสุดของ
เงินฝากธนาคารที่มีอยูในตลาดทั่วไปในปจจุบัน และเพียงพอ
ครอบคลุมคาธรรมเนียมทั่วไป
ผูป ระกอบการและตัวแทนนายหนา บางรายใหก ารการันตีคา เชา
ในระยะเวลาหนึ่งเพื่อกระตุนกําลังซื้อจากตางประเทศ และ
ยังเสนอแพคเกจเฟอรนิเจอรและขอตกลงการบริหารการขาย
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About Colliers International Group Inc.
Colliers International Group Inc. (NASDAQ & TSX: CIGI) is an industry leading global real estate
services company with more than 15,000 skilled professionals operating in 68 countries. With an
enterprising culture and significant employee ownership, Colliers professionals provide a full range of
services to real estate occupiers, owners and investors worldwide. Services include strategic advice
and execution for property sales, leasing and finance; global corporate solutions; property, facility and
project management; workplace solutions; appraisal, valuation and tax consulting; customized
research; and thought leadership consulting.
Colliers professionals think differently, share great ideas and offer thoughtful and innovative advice
that help clients accelerate their success. Colliers has been ranked among the top 100 outsourcing
firms by the International Association of Outsourcing Professionals’ Global Outsourcing for 11
consecutive years, more than any other real estate services firm.
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