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คลังสินค้า: ธุรกิจอสังหาฯ ท้ากระแสโควิดในอินเดีย
1. ภาพรวมของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในอินเดีย
 จากข้อมูลของ Confederation of Real Estate Developers’ Association of India (CREDAI)
ภาคอสังหาริมทรัพย์ของอินเดียในภาพรวม มีขนาดประมาณ 1.8 แสนล้านเหรียญสหรัฐ โดยในช่วงปี 2558-2563
ขยายตัวเฉลี่ย 11.2% ในปี 2562 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สามารถดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศได้ 6.26 พันล้าน
เหรียญสหรัฐ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากการที่รฐั บาลอินเดียได้อนุญาตให้มีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ / Real Estate
Investment Trust (REITs) ซึ่งทาให้นักลงทุนต่างชาติสามารถถือครองอสังหาริมทรัพย์ในอินเดียได้
 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครอบคลุมทั้งธุรกิจที่พักอาศัย นิคมอุตสาหกรรม สานักงาน อาคารพาณิชย์
ศูนย์การค้า และเขตเศรษฐกิจที่มีแผนจะสร้างเพิ่มอีกหลายแห่งทั่วประเทศ โดย 80% ของภาคอสังหาริมทรัพย์
เป็นธุรกิจประเภทที่พักอาศัย (Housing / Residential Segment) ในปี 2562 ขนาดของตลาดที่พักอาศัยมี
อัตราขยายตัว 23% จากปีก่อนหน้า มีปัจจัยสาคัญมาจากการหลั่งไหลของแรงงานอพยพเข้ามาในเมืองใหญ่ปีละ
ประมาณ 10 ล้านคน ประกอบกับกาลังซื้อของชนชั้นกลางที่เพิ่มขึ้น

2. แนวโน้มความต้องการของตลาด
 รายงานของ Cushman and Wakefield และ Anarock Property Consultants ระบุว่า
อินเดียกาลังขาดแคลนที่พักอาศัยสาหรับคนชั้นกลางและผู้ที่มีรายได้น้อย โดยพบว่าในช่วงปี 2559 – 2563 ผู้
มีรายได้น้อย (Low-income Group) ที่อยู่ในเมืองใหญ่ของอินเดีย (Top 8 Cities) มีความต้องการที่พักอาศัย
มากถึง 1,982,000 ยูนิต ในขณะที่ มีที่พักอาศัยอยู่เพียง 25,000 เท่านั้น ยังมีความต้องการที่ต้องเติม เติมอีก
จานวนมาก
อินเดียมีจานวนคนในวัย millennial มากถึง
440 ล้านคน หรือ 34% ของประชากร พฤติกรรม
ของคนรุ่นใหม่กาลังสะท้อนความต้อง Co-living &
working Space ซึ่ ง Federation of Indian
Chambers of Commerce and Industry พบว่า
คนอินเดียที่เกิดในช่วงปี 2523-2538 (Gen Y /
Millennial) ซึ่ง กาลังก้ าวเข้าสู่วัยทางานและเริ่ม
สร้างครอบครัว มี ความต้องการที่จ ะพัก อาศัยใน
บ้านเช่าแบบ Co-living Space โดยเฉพาะคนรุ่น
ใหม่ในเมืองบังกาลอร์ อัมดาบัด นิวเดลี และ มุมไบ
ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่มีค่าที่พักอาศัยค่อนข้างสูง ซึ่งใน
ปัจจุบันมีบริษัทที่ให้บริการในลักษณะ ได้แก่ OYO,
Makaan, Proptiger, CoHo, MiNest, CoLive และ
StayAbode
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 แม้ว่าภาวะโรคระบาดเกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อธุรกิจให้เช่าพื้นที่สานักงาน ศูนย์การค้า และกิจการ
โรงแรมอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการอินเดียคาดว่าจะกลับมาขยายตัวได้อีกครั้งภายหลังการทยอย
คลายล็อคดาวน์ โดยมีแนวโน้มว่าผู้เช่าจะย้ายออกไปเช่าในย่านธุรกิจที่เป็นพื้นที่รอง (Secondary Business
District) มากขึ้น ซึ่ง เป็นความต้องการจากบริษัทด้าน IT/Business Process Management บริษัทให้
คาปรึกษาและบริการธุรกิจ และบริษัทยาและเวชภัณฑ์ โดยเฉพาะในเมืองบังกาลอร์ และ ไฮเดอราบัด

 ผลการศึกษาของ Knight Frank India พบว่าอสังหาริมทรัพย์ประเภทคลังสินค้าเป็นธุรกิจบริการ
ที่มีแนวโน้มเติบโต ซึ่งเป็นสิ่งที่ดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ โดยเฉพาะจากสิงคโปร์ และ UAE สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ Savills India ที่พบว่าในปี 2563 มีความต้องการพื้นที่สาหรับการจัดเก็บสินค้าอีกประมาณ 35 ล้าน
ตารางฟุตใน 8 เมืองหลักของอินเดีย (เดลี เจนไน ไฮเดอราบัด กัลกัตต้า มุมไบ ปูเน่ อัมดาบัด และ บังกาลอร์)

3

แม้ว่าในภาพรวมทั้งประเทศแล้ว ธุรกิจคลังสินค้าในช่วงเดือน เม.ย. – ก.ย. 2563 ถึงปัจจุบัน จะหดตัวลงประมาณ
11% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า แต่ในช่วงปี 2560 – 2563 คลังสินค้าในเมืองหลักยังขยายตัว โดยเฉพาะที่
เมืองมุมไบ ปูเน่ และ อัมดาบัด โดยมีอัตราขยายตัวเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 69%, 35% และ 43% ตามลาดับ โดย
คลังสินค้าในเมื องปูเน่ และ อัมดาบัด จะเน้นให้บริการสถานที่เ พื่อ จัดเก็บ วัตถุดิบและการขนส่งสนับสนุน
โรงงานในนิคมอุตสาหกรรม รวมทั้งคลังสินค้าเพื่อรองรับการจัดส่งของสาหรับ e-Commerce

ในขณะที่ การศึกษาแนวโน้มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในเอเชียแปซิฟิกของ JLL พบว่าในช่วงครึ่งแรกของ
ปี 2563 มูลค่าการลงทุนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ลดลง 32% เมื่อเทียบกับครึ่ง แรกของปี 2562 อย่างไรก็ดี
ตลาดการลงทุนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ในกลุ่มคลังสินค้าเพื่อจัดเก็บ บรรจุและกระจายสินค้า (Fulfillment
Center) ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกยังคงมีทิศทางที่ดีกว่าอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นๆ แม้การขยายตัวจะชะลอ
ลงไปบ้างและมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ประเภทนี้จะไม่มีการปรับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วก็ตาม แต่เป็นการลงทุน
ในระยะยาวรองรับรูปแบบการค้าที่จะใช้ระบบจัดส่ง (Delivery) มากขึ้นภายหลังภาวะโรคระบาด
 นอกจากคลังสาหรับสินค้าสาเร็จรูปแล้ว อินเดียมีแนวโน้มที่จะต้องการสถานที่จัดเก็บและกระจาย
สินค้าเกษตรด้วย อาทิ ไซโล โกดัง ห้ องเย็น สาหรับสินค้ าเน่าเสียง่าย โดยรายงานของ CBRE ระบุว่าในปี
2561 อินเดียมีพื้นที่สาหรับการจัดเก็บสินค้าสด (Cold Storage: CS Real Estate) ในอินเดียอยู่ที่ 750,800
ล้านตารางฟุต สามารถรองรับผลผลิตได้ประมาณ 3,739 ล้านตัน และในปี 2564 จะมีพื้นที่รวมประมาณ
1,4001,500 ล้านตารางฟุต เพื่อรองรับผลผลิตที่เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวที่ประมาณ 7,075 ล้านตัน ซึ่งเป็นผลมา
จากการบริโภคของคนเมืองที่จะเพิ่มขึ้น รวมถึงการสนับสนุนการส่งออกของรัฐบาลที่ตั้งเป้าจะให้อินเดียเป็น
World Food Factory นอกจากนี้ อินเดียยังต้องการระบบจัดเก็บยาและวัคซีนรองรับภาวะโรคระบาดที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคตด้วย
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ทั้งนี้ รายงานของ FAO พบว่าการเน่าเสียของผลผลิตทางการเกษตรในอินเดีย ยังมีสัดส่วนสูงที่
ประมาณ 40% ของผลผลิตทั้งหมด แต่ Food Corporation of India (FCI) ซึ่งเป็นหน่วยงานเพื่อความมั่นคง
ทางอาหารของอินเดียได้ประเมินความเสียหายไว้ที่อย่างน้อย 10% ของผลผลิตทั้งหมด และระบุว่าการจัดเก็บ
และการขนส่งผลผลิตไปยังโรงงานเป็นช่วงที่
เกิดความเสียหายมากที่สุด สอดคล้องกับผล
การศึ ก ษาของ National Academy of
Agricultural Sciences (NAAS) ที่เสนอให้
ภาคเอกชนเข้ า มาพั ฒ นาระบบโลจิ ส ติ ก ส์
การเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีและระบบการ
บริห ารจัดการที่ดีขึ้น โดยเฉพาะ ผัก ผลไม้
อาหารทะเล เนื้อสัตว์ และ ดอกไม้
3. ข้อแนะนาแก่ผู้ประกอบการไทยในการเข้าไปทาธุรกิจ คลังสินค้า
3.1 มุ่งเน้นให้บริการที่ใช้เทคโนโลยี ผู้ประกอบการในอินเดียได้เริ่มขยายการลงทุนในกิจการคลังสินค้า
มากขึ้นตามล าดับ แต่อิ นเดียยังขาดความชานาญทางเทคนิคในการเก็ บ รัก ษาสินค้าสด จึง เป็นโอกาสของ
ผู้ประกอบการไทยที่มีประสบการณ์ อาทิ การจัดเก็บและบ่มผลไม้ โรงคัดแยกและบรรจุหีบห่อ และ การขนส่ง
ด้วยรถห้องเย็นที่ควบคุมอุณหภูมิ ซึ่งในปัจจุบันยังมีกิจการเหล่านี้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ รวมทั้งระบบ
การจัดส่งสินค้าสดถึงบ้านด้วย (Online Grocery) และการจัดหาบรรจุภัณฑ์ที่ดีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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ในการศึกษาลู่ทาง ผู้ประกอบการควรเรียนรู้จากกรณีศึกษาของคู่แข่งที่มีอยู่ในตลาด ทั้งนี้ การลงทุน
สามารถทาได้หลายรูปแบบ อาทิ การซื้อต่อกิจการคลังสินค้าที่มีอยู่เพื่อยกระดับการให้บริการ การเข้าไปร่วม
ลงทุน (joint venture) การสร้างและวางระบบคลังสินค้าตามความต้องการของโรงงานในเขตอุตสาหกรรม
หรือธุรกิจการค้าขนาดใหญ่ในพื้นที่ Build-to-Suit (BtS) และการลงทุนในรูปแบบขายและเช่า/เช่าซื้อกลับ
(Sale and Lease Back) ซึ่งเป็นการลงทุนที่ผู้เช่าคลังสินค้านาทรัพย์สินที่ตนเองเป็นเจ้าของมาขายให้กับนัก
ลงทุนทาการก่อสร้างและบริหารงาน เพื่อให้เจ้าของกรรมสิทธิ์เดิมเช่าใช้ประโยชน์
3.2 ผู้ประกอบการควรหาโอกาสเดินทางไปสารวจพืน้ ที่และพบปะกับหน่วยงานด้านส่งเสริมการลงทุน
ของรัฐนั้นๆ โดยควรมุ่งเน้นการลงทุนในเมืองที่มีเขตนิคมอุตสาหกรรมด้านอาหารหรือยารักษาโรค ซึ่งรัฐบาล
อินเดียกาลังให้การสนับสนุน เพื่อเชื่อมโยงระหว่างแหล่งผลิต โรงงาน และ คลังสินค้าเครือข่ายในเมืองอื่น ๆ
รวมถึงเขต Free Trade and Warehousing Zone ในเมืองท่า อาทิ มุมไบ และ เชนไน ด้วย ยกตัวอย่างเช่น
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Food Parks ซึ่งแต่ละแห่งจะเน้นกลุม่ สินค้าที่แตกต่างกัน และหลายแห่งยังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง เช่น Food
Park ที่เมืองทิรูวานันทะปุรัม ซึ่งกาลังจะมีท่าเรือน้าลึกแห่งใหม่ที่เชื่อมโยงกับตะวันออกกลางด้วย เป็นต้น
Food Parks in India

ที่มา http://cbre.vo.llnwd.net

3.3 เตรียมการรองรับอุปสรรคในทางปฏิบัติ ประเด็นที่บริษัทอสังหาริมทรัพย์จากไทยเคยประสบใน
การเข้ามาก่อสร้างและบริหารงานในอินเดีย ได้แก่ การรวบรวมที่ดินและแรงงานฝีมือในพื้นที่ การนาพนักงาน
คนไทยเข้าไปควบคุมการก่อสร้างซึ่งการขอวีซ่ากาหนดให้แรงงานต่างชาติต้องมีรายได้ขั้นต่า 25,000 เหรียญ
สหรัฐต่อปี การควบคุมแรงงานและเวลาให้ได้ตามสัญญา รวมถึงจัดระบบดูแลรักษา ในขณะที่ การออกแบบที
ตามหลักวาสตูศาสตร์ (Vasty Shastra) ของชาวอินเดียด้วย อย่างไรก็ดี ในส่วนของการก่อสร้างและบริหาร
จั ด การคลั ง สิ น ค้ า ไม่ ไ ด้ มี ค วามซั บ ซ้ อ นเท่ า กั บ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ป ระเภทที่ พั ก อาคาร/ส านั ก งาน และ
ห้างสรรพสินค้าจึงไม่น่ามีอุปสรรคมากนัก
อย่างไรก็ตาม รัฐบาลอินเดียมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนในอินเดีย โดยในแต่ละรัฐจะมี หน่วยงาน
ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการจูงใจและการสนับสนุนสาหรับนักลงทุน อาทิ หน่วยงาน Invest India และ MIDC
การเข้าไปติดต่อเพื่อร่วมลงทุนเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเกษตรในอินเดียจึงน่าจะได้รับตอบรับจากหน่วยงาน
ในท้องถิ่น ทั้งนีจ้ ากข้อมูลของ Venture Intelligence พบว่ายังมีการลงทุนจากต่างชาติทากิจการคลังสินค้าไม่
มากนั ก โดยการลงทุ นหลัก มาจากกลุ่ ม ทุ น Temasek ของสิ ง คโปร์ เนเธอร์แ ลนด์ และ เยอรมนี ซึ่ ง
ผู้ประกอบการไทยที่มีความพร้อมและสามารถก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ ได้จะเข้าถึงตลาดได้ในระยะยาว
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