“พีเอ็นเอ็น แค็ปปิ ตอล” สบชองบาทแข็ง เปิ ดเมกะ
โปรเจคปิ ดทายไตรมาส 4 ชวนนักลงทุนไทยบุก
ตลาดอสังหาฯ UK

“พีเอ็นเอ็น แค็ปปิ ตอล” สบชองบาทแข็ง เปิ ดเมกะโปรเจคปิ ดทายไตรมาส 4 ชวนนักลงทุนไทยบุกตลาดอสังหาฯ
UK ลุย 10 โครงการใหญ รับผลตอบแทนสูงสุด 10% ตอปี
“พีเอ็นเอ็น แค็ปปิ ตอล” ที่ปรึกษาดานการลงทุนอสังหาริมทรัพยทงั ้ ในประเทศและตางประเทศ เปิ ดเมกะโปรเจค
ชวนนักลงทุนไทยบุกตลาดสหราชอาณาจักร ลุย UK Hot Spot กวา 10 โครงการ รับผลตอบแทนสูงสุด 10% ตอปี
หลังตลาดคอนโด หรือ อพารทเมนทใน UK โตตอเนื่องเฉลี่ย 3-5% ตอปี รับบาทแข็งทุบสถิติในรอบ 6 ปี  รวมถึง
ภาพรวมตลาดอสังหาฯ ในลอนดอนชวง 10 ปี ที่ผานมา มีการเติบโตของเงินทุนที่แข็งแกรง คาดเพิ่มข้ น
ึ อีก 15% ใน
ปี  2021 พรอมชจ
ี้ ุด Golden Time ชวงเวลาทองสําหรับนักลงทุนในงานสัมมนา ‘PNN Capital: Future-Proof
The UK Property Investment’ ในวันเสารที่ 16 พฤศจิกายน 2019 ณ โรงแรม Sheraton Grande Sukhumvit
Bangkok หองสุขุมวิท ชัน
้  2 เวลา 10.00-15.00 น. แบงเป็ นภาคเชา 10.00-12.30 น. และภาคบาย 13.30-15.00
น. พรอมมอบขอเสนอสุดพิเศษมากมายในงาน
นางสาวดาว ไวรักษสัตว ผูอํานวยการประจําสหราชอาณาจักร บริษท
ั  พี เอ็น เอ็น แค็ปปิ ตอล จํากัด หรือ PNN เปิ ด

เผยวา PNN Capital เป็ นบริษท
ั ที่มีความเชี่ยวชาญการดําเนินธุรกิจที่ปรึกษาดานการลงทุนในระดับสูง โดยมีการ
รับรองจากศูนยขอมูลที่ปรึกษาประเทศไทย กระทรวงการคลัง เป็ นเครื่องยืนยัน อีกทงั ้ นอกจากงานดานที่ปรึกษา
แลว บริษท
ั ยังไดขยาย Business Unit ใหม ในการดําเนินธุรกิจดานการลงทุนอสังหาริมทรัพยในตางประเทศอีก
ดวย โดยจะเน นไปในอสังหาฯ ในประเทศแถบยุโรป เชน ประเทศอังกฤษ, ฝรัง่ เศส
จุดแข็งของ PNN Capital จะอยูที่การดําเนินงานโดยเน นความมน
ั ่ คงเป็ นหลัก จากการเลือกลงทุนกับพารทเนอรที่
เป็ น Developer ระดับโลก มีการแตงตงั ้ อยางถูกตอง และมีประสบการณ Management โครงการในระดับสูง และ
มีสาขาดูแลจัดการในหลายประเทศ นอกจากนี้ บริษท
ั ยังไดจัดตงั ้ ทีม PNN ขึ้นประจําการในสหราชอาณาจักร เพื่อ
สามารถศึกษารายละเอียดขอมูลอสังหาฯ ไดอยางใกลชิด พรอมมีการดูแล และประสานงานกับเจาของโครงการ รวม
ทัง้ ตรวจสอบความคืบหน าของแตละโครงการไดจากสถานที่สรางจริง
ในปัจจุบัน PNN Capital มีอสังหาริมทรัพยที่ดูแลอยูในมือมากกวา 10 โครงการ จํานวนมากกวา 1,000 ยูนิต อาทิ
คอนโดมีเนียมหรู, โรงแรม, รีสอรท, หอพักนักศึกษา รวมถึงมีบริการจัดหาอสังหาฯ ตามความตองการของลูกคา ซึ่ง
โครงการอสังหาฯ แตละโครงการที่ PNN ดูแลและนําเสนอนัน
้  จะมีจุดเดนที่แตกตางกัน และมีหลากหลายรูปแบบ
การลงทุน แตจะเน นไปที่คุณภาพของโครงการและความคุมคาในการลงทุน โดยจะมีผลตอบแทนเฉลี่ยสุทธิอยูที่ 6.
5-10% ตอปี ทัง้ ยังไดรับสิทธิประโยชนดานภาษี, สิทธิการถือครองในอสังหาฯ สูงสุดกวา 999 ปี , การรับประกันผล
ตอบแทน รวมถึงสัญญาการซ้ อ
ื คืน ซึ่งนับเป็ นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่าํ และใหผลตอบแทนสูง เมื่อเทียบกับการ
ลงทุนในธุรกิจอ่ น
ื
และในชวงไตรมาสสุดทายของปี 2019 นี้ PNN Capital จะนําเสนอโครงการที่ถือเป็ น Hot Spot ของ UK ตัง้ อยูใน
เมืองที่กําลังเติบโตและมีความกาวหน าทางเศรษฐกิจ ทัง้ ยังใหผลตอบแทนในระดับที่นาสนใจคือ 6.5-10% ตอปี
อาทิ โครงการ Vita Student Cardiff ที่พักนักศึกษาที่มีอัตราการจองลวงหน าเป็ นอันดับตนๆ ของอังกฤษ ที่ตงั ้ อยู
ในเมืองที่ไดรับความนิยมจากนักศึกษาตางชาติในการเขาเรียนตอมากที่สุดเมืองหนึ่ง ในทําเลที่หอมลอมดวย
มหาวิทยาลัยชน
ั ้ นําหลายแหง, โครงการ No.7 Phase 2 โรงแรมติดชายหาด ในเมือง BlackPool เมืองตากอากาศ
ตอนกลางถึงตอนเหนือของอังกฤษ, โครงการ Elizabeth Tower คอนโดหรู 52 ชัน
้  ตัง้ อยูในเมืองแมนเชสเตอร,
โครงการ Chancery Quaters London อพารทเมนทสวนตัวในกรุงลอนดอน ที่สามารถเดินไปมหาวิทยาลัย King’s
Collage ในเวลาเพียง 3 นาที และใกลสถานที่สําคัญอ่ น
ื ๆ อีกหลายแหง ถือเป็ นทําเลที่ดีที่สุดในการอยูอาศัยและ
ปลอยเชา รวมถึงอีก 2 โครงการสําคัญในเมืองทา Liverpool อยาง Infinity Waters และ Aura ที่สามารถตอบ
โจทยการลงทุนไดหลายรูปแบบ รวมถึงการันตีผลตอบแทนที่สูง ทัง้ ยังมีอัตรารับซ้ อ
ื คืนในราคาสูงเมื่อถือครองครบ
ตามระยะเวลาที่กําหนด
นางสาวดาว ไวรักษสัตว กลาวตอไปวา ในชวงเวลาตอจากนี้ นับเป็ นชวงเวลาที่คุมคาแกการลงทุนที่สุด โดยเฉพา
ะใน UK ที่ชวงนี้ถือเป็ น Golden Time ของนักลงทุน เพราะมีปัจจัยในดานบวกเอื้อใหหลายปัจจัย ไมวาจะเป็ น ราคา

คอนโดหรืออพารทเมนทในอังกฤษที่ปรับข้ น
ึ ตอเนื่องเฉลี่ย 3-5% ตอปีในชวง 2-3 ปี ที่ผานมา ประกอบกับการที่คา
เงินบาทของไทยแข็งตัวสูงสุดทําลายสถิติในรอบ 6 ปี  รวมถึงภาพรวมตลาดอสังหาฯ ในลอนดอนชวง 10 ปี ที่ผานมา
มีการเติบโตของเงินทุนที่แข็งแกรง ทัง้ ยังคาดวาจะเพิ่มข้ น
ึ อีก 15% ภายในปี 2021 โดยกฎหมายก็เอื้ออํานวยเปิ ด
์ บบเชาซ้ อ
ใหคนตางชาติถือครองกรรมสิทธิแ
ื นานถึง 999 ปี  อีกทงั ้ กลุมผูบริโภค ยังมีพฤติกรรมตอความตองการเชา
ที่สูงข้ น
ึ  โดยคนรุนใหมทงั ้ คนอังกฤษและชาวตางชาติ ที่อายุไมเกิน 40 ปี  เลือกที่จะเชามากกวาการซ้ อ
ื  45% คา
ประเมินดีมานดตอปีมีถึง 360,000 ยูนิต ทางเลือกซ้ อ
ื ลงทุนในระยะยาวจึงเป็ นหัวขอที่ตอบโจทยสถานการณโดย
รวมในชวงนี้
นอกจากนี้ ดวยสถานการณ Brexit ยังชวยเอื้อใหนักลงทุนไดประโยชนจาก Capital Gain ในอนาคต จากอัตราการ
เติบโตของที่อยูอาศัยในประเทศอังกฤษ และการขยายเสนทางคมนาคมจากลอนดอนไปยังเมืองแมนเชสเตอร ซึ่ง
หลายบริษท
ั ไดยายที่ทําการไปตงั ้ อยู รวมถึงอัตราการเติบโตของหอพักนักศึกษา ที่มีการขยายตัวเพิ่มข้ น
ึ เป็ นเทาตัว
จากคานิยมในการสงบุตรหลานมาศึกษาตอในประเทศอังกฤษที่มีจํานวนเพิ่มข้ น
ึ ทุกปี เนื่องจากประเทศอังกฤษมี
แหลงรวมของมหาวิทยาลัยชน
ั ้ นําของโลก โดยสถิติจากตลาดนักศึกษาเชาในอังกฤษ พบวาปัจจุบันมีนักเรียนนักศึกษาไทยในอังกฤษราว 6,095 คน นักศึกษาจีน 91,215 คน นักศึกษานอกสหภาพยุโรป 310,575 คน จึงนับได
วามีกลุมเป าหมายรองรับมากพอที่จะลดคาความเสี่ยงในการลงทุน
อีกทงั ้ การเลือกลงทุนดานอสังหาริมทรัพย ยังนับเป็ นความคุมคาของนักลงทุนที่มีแผนในการสงบุตรหลานไปศึกษา
ตอในตางประเทศอีกดวย เพราะอสังหาฯ เหลานี้จะเป็ นการแกปัญหาเรื่องคาใชจายดานที่อยูไดอยางสมบูรณ ทัง้ ยัง
สามารถสงตอในฐานะมรดกที่สรางรายไดอยางมงั ่ คงในอนาคต นอกจากนี้ การลงทุนดานอสังหาฯ จะเป็ นวิธีการดูแล
เงินตนไดแบบปลอดภัย และใหผลตอบแทนที่สูง สามารถจับตองได รับรองทรัพยสินในมือจากสัญญาในรูปแบบ
บริษท
ั  การันตีทงั ้ ผลตอบแทนและการซ้ อ
ื คืน โดยจากประสบการณของ PNN Capital ที่อยูในวงการอสังหาฯ มา
มากกวา 10 ปี  สามารถสรางผลตอบแทนแกนักลงทุนไดทุกปี จนไดรับการยอมรับและเชื่อถือจากนักลงทุนทว
ั ่ โลก
จนเราสามารถรับประกันไดวา เงินที่ลงทุนไดจะมีความคุมคาอยางแนนอน
“เพื่อแสดงภาพความชัดเจนในการลงทุนอสังหาริมทรัพยในตางประเทศ PNN Capital จึงไดจัดสัมมนา ‘PNN
Capital: Future-Proof The UK Property Investment’ ในวันเสารที่ 16 พฤศจิกายน 2019 เวลา 10.00-15.00
น. แบงเป็ นภาคเชา 10.00-12.30 น. และภาคบาย 13.30-15.00 น. ณ โรงแรม Sheraton Grande Sukhumvit
Bangkok หองสุขุมวิท ชัน
้  2 โดยภายในงานสัมมนา ผูเขารวมจะไดพบกับขอเสนอสุดพิเศษมากมาย อาทิ โปรเจ
คโครงการ UK Property ที่ใหผลตอบแทนสุทธิ 10% ตอปี, มอบสวนลดสูงสุดถึง 400,000 บาท และสิทธิ ์ Buy
Back สูงถึง 120% โดยผูที่สนใจสามารถติดตอสอบถามเพิ่มเติมไดที่ โทร 02-643-0744 หรือ Line: @pnncapital
Inbox :facebook.com/pnncapital.” นางสาวดาว ไวรักษสัตว กลาวทงิ้ ทาย

