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Disclosures : This report is not intended to provide the basis for any evaluation of the financial instruments discussed 
herein. The information was obtained from various sources; we do not guarantee its accuracy or completeness. In 
particular, information provided herein should be regarded as indicative, preliminary and for illustrative purposes 
only. There is no representation that any transaction can execute at such terms or price. 

Information provided in this report is not intended to constitute legal, tax or accounting advice in relation to entering 
into any transaction and does not have regard to the particular needs of any specific person who may receive this 
report. Clients should consult their own financial advisors regarding the appropriateness of investing in any 
investment strategies discussed or recommended in this report and should understand that statements regarding 
future prospects may not be realized. While all information this presentation has been produced or compiled from 
sources believed to be reliable, the Bank makes no representation as to its accuracy or completeness. 

Foreword >>

เผยแพร:่ กรกฎาคม 2019

ครวัเรอืนท่ีก าลังหาซ้ือท่ีอยู่อาศัยในตอนน้ี คงจะมีหลากหลายปัจจัยท่ีต้องพิจารณา 

ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของท่ีอยู่อาศัย ท าเลท่ีต้ัง ราคา รวมท้ังต้องท าความเข้าใจกับ

กฎเกณฑ์ใหม่ของธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีมีผลกระทบต่อปรมิาณเงนิดาวน์ 

และเงนิเก็บท่ีจะต้องมีไว้เพ่ือตกแต่งท่ีอยู่อาศัย เป็นต้น

Krungthai Compass อยากชวนให้ครัวเรือนท่ีก าลังมองหาท่ีอยู่อาศัยท าความ

รู้จักกับ "บ้านแฝด" เน่ืองจากบ้านแฝดในปัจจุบันสามารถตอบโจทย์การใช้งานได้

แทบไม่แตกต่างจากท่ีอยู่อาศัยยอดนิยมอย่างบ้านเด่ียว ท้ังด้านฟังก์ชันการใช้งาน

และความเป็นส่วนตัว แต่ในราคาท่ีเข้าถึงได้ง่ายกว่า ในขณะเดียวกันบ้านแฝดก็

อาจเป็นทางเลือกท่ีน่าสนใจส าหรบัครวัเรอืนท่ีต้องการความสะดวกสบายในการ

เดินทาง เพราะในปัจจุบันมีโครงการบ้านแฝดท่ีอยู่ไม่ไกลจากแนวรถไฟฟ้าเพ่ิม

มากข้ึน ท่ีส าคัญคือด้วยราคาท่ีย่อมเยากว่าคอนโดขนาดครอบครัว จึงท าให้

ผู้บรโิภคสามารถลดระยะเวลาการเก็บออมเงนิส าหรบัเงนิดาวน์และสามารถซื้อท่ี

อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้เรว็ขึ้น

นอกจากน้ี Krungthai Compass ยังน าเสนอแนวทางการประเมินพ้ืนท่ีศักยภาพ

ในการซ้ือบ้านแฝด ได้แก่พ้ืนท่ีท่ีราคาขายต่อของบ้านแฝดในอนาคตน้ันน่าจะไม่ถูก

กดดันจากการระบายสต๊อกของผู้ประกอบการอสังหาฯ มากเกินไป โดยดูจาก

ปัจจัยท้ังด้านอุปสงค์และอุปทาน

ในภาพรวมตลาดบ้านแฝดมีการเติบโตท่ีดีในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมา โดยมูลค่าการโอน

กรรมสิทธิ์เติบโตราว 30% ในช่วงปี 2015-2018 สูงกว่าทาวน์เฮ้าส์ท่ีขยายตัว 7% 

หรอืบ้านเด่ียวและตึกแถวกลับอยู่ในภาวะหดตัว และในช่วง 5 เดือนแรกของปี 

2019 น้ีตลาดบ้านแฝดก็ยังมีการเติบโตแม้ว่าตลาดท่ีอยู่อาศัยโดยรวมจะหดตัว

ต้ังแต่ไตรมาส 2 เป็นต้นมา

พชรพจน์ นันทรามาศ กณิศ อ่าสกุล
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เทียบชะตา

ท่ีอยู่อาศัยแนวราบ 
vs

ท่ีอยู่อาศัยแนวสูง
ในยุค LTV
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หลังจากมาตรการ LTV ออกมาในเดือนเมษายน 2019 จะเห็นว่าท่ีอยู่อาศัยแนวราบซึ่งหลายคนเชื่อ

ว่าการซื้อมาจากความต้องการอยู่อาศัยจรงิของผู้บรโิภค (Real demand) เป็น Segment ท่ีได้รบั

ผลกระทบน้อยกว่าท่ีอยู่อาศัยแนวสูง โดยข้อมูลสถิติได้สนับสนุนความเชื่อดังกล่าว สะท้อนจาก

ยอดโอนกรรมสิทธ์ิของท่ีอยู่อาศัยแนวราบหดตัวน้อยกวา่แนวสูง โดยหลังมาตรการ LTV มีผลบังคับใช้

เราพบว่ามูลค่าโอนกรรมสิทธิ์ท่ีอยู่อาศัยในกรุงเทพฯและปรมิณฑล (Bangkok Metropolitan 

Region: BMR) ติดลบถึง 16%YOY ในช่วงเดือน เม.ย.-พ.ค. 2019 โดยตลาดท่ีอยู่อาศัยแนวราบติด

ลบเพียง 4%YOY ขณะท่ีตลาดท่ีอยู่อาศัยแนวสูงหรอืคอนโดมิเนียมน้ันติดลบมากถึง 27%YOY 

ในช่วงเวลาเดียวกัน (รูปท่ี 1)

>> แนวราบยืนระยะได้ดีกวา่แนวสูง
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รปูท่ี 1 มูลค่าโอนกรรมสิทธ์ิท่ีอยู่อาศัยแนวราบมีแนวโน้มหดตัวน้อยกวา่ท่ีอยู่อาศัยแนวสูง

ท่ีมา: REIC, วเิคราะห์โดย Krungthai Compass
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แนวราบ

-4%

มูลค่าโอนกรรมสิทธ์ิท่ีอยู่อาศัย BMR (ล้านบาท)

สอดคล้องกับอัตรา Pre-sale1 ท่ีอยู่อาศัยแนวราบท่ีหดตัวน้อยกว่าท่ีแนวสูง ต้ังแต่ช่วงไตรมาส 

3/2018 ท่ีตลาดเร ิม่รับรูว่้าจะมีการใช้เกณฑ์ LTV ใหม่ใน เม.ย. 2019 เป็นต้นไป อัตรา Pre-sale 

ของท่ีอยู่อาศัยแนวราบและแนวสูงได้ปรบัตัวลงอย่างเห็นได้ชัด โดยอัตรา Pre-sale ของท่ีอยู่อาศัย

แนวสูงหายไปถึง 38% จาก 68% ในไตรมาส 2/2018 ลงมาเหลือเพียง 30% ในไตรมาส 2/2019 

ขณะท่ีในช่วงเวลาเดียวกันอัตรา Pre-sale ของท่ีอยู่อาศัยแนวราบกลับลดไปเพียง 18% หรอืราว

คร ึง่หน่ึงของท่ีอยู่อาศัยแนวสูงเท่าน้ัน (รูปท่ี 2)

ตัวเลข Pre-sale ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าแม้ท้ังตลาดท่ีอยู่อาศัยแนวราบและแนวสูงจะได้รับ

ผลกระทบจากเกณฑ์ LTV ใหม่ แต่อยู่อาศัยแนวราบกลับได้ผลกระทบน้อยกว่า เพราะโดยส่วนใหญ่แล้ว

การซื้อท่ีอยู่อาศัยแนวราบน้ันเป็นการซื้อเพ่ืออยู่อาศัยจรงิ ต่างจากท่ีอยู่อาศัยแนวสูงท่ีมักมีการซื้อ

เพ่ือปล่อยเช่า ตลอดจนซื้อเพ่ือเก็งก าไร

รปูท่ี 2 อัตรา Pre-sale ของท่ีอยู่อาศัยแนวราบหดตัวต่ากวา่ท่ีอยู่อาศัยแนวราบหลังมีการใช้เกณฑ์ LTV

ท่ีมา: AREA, วเิคราะห์โดย Krungthai Compass

1 Pre-sale หมายถึง การซื้อขายหรอืท าสัญญาจะซื้อจะขาย (สัญญาจอง) ในช่วงเวลาก่อนเปิดขายจรงิหรอืการขายอย่างเป็นทางการ ซึ่ง
ส่วนใหญ่แล้วมักเปน็โครงการท่ียังไม่เริม่ก่อสรา้ง โดยอัตรา Pre-sale ค านวณจาก ยอดขายที่อยู่อาศัยเปดิใหม่ ÷ จ านวนที่อยู่อาศัยเปดิใหม่ 
ในแต่ละชว่งเวลา

อัตรา Pre-sale รายไตรมาสของแต่ละประเภทท่ีอยู่อาศัยในช่วงปี 2017-2019
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BOX 1 รายละเอยีดมาตรการ LTV ใหม่ของธนาคารแห่งประเทศไทย

LTV คือ มาตรการท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ก าหนดขึ้นเพ่ือควบคุมสัดส่วน

การปล่อยสินเชื่อเพ่ือท่ีอยู่อาศัยต่อมูลค่าหลักประกัน โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือป้องกันการเกิด

หนี้เสียในตลาดท่ีอยู่อาศัย ภายใต้เกณฑ์ LTV ท่ีมีผลบังคับใช้ต้ังแต่ เม.ย. 2019 ท่ีผ่านมา ผู้กู้

สินเชื่อเพ่ือท่ีอยู่อาศัยเป็นสัญญาท่ี 2 และต้ังแต่สัญญาท่ี 3 จะสามารถกู้ได้น้อยลง โดย

จ าเป็นต้องมีเงนิดาวน์มากข้ึน 5%-20% ของมูลค่าท่ีอยู่อาศัย ขณะท่ีผู้กู้ในสัญญาท่ี 1 ยังคงมี

ความสามารถในการกู้ได้เท่ากับเกณฑ์ LTV เดิมในอดีต ดังแสดงในตารางท่ี 1

ท าไม ธปท. ถึงต้องออกมาควบคมุการปล่อยสินเชื่อท่ีอยู่อาศัยด้วย LTV?

เน่ืองด้วย ธปท. มีความกังวลว่าตลาดท่ีอยู่อาศัยจะมีการแข่งขันท่ีทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ 

อาจท าให้มาตรฐานการปล่อยสินเชื่อหย่อนลงและเป็นตัวเรง่ให้เกิดการเก็งก าไรในตลาดท่ีอยู่

อาศัย สะท้อนจากข้อมูลการปล่อยกู้สินเชื่อบ้านในระบบธนาคารพาณิชย์ในช่วงปี 2017-2018 

ซึ่งเป็นช่วงท่ี ธปท.มีการก าหนดเกณฑ์ LTV ไว้ท่ี 95% ส าหรบัท่ีอยู่อาศัยแนวราบ และ 90% 

ส าหรบัแนวสูง โดยหากเกินจากอัตราดังกล่าว ธนาคารจะต้องปรบัค่าความเส่ียงท่ีธนาคาร

ต้องแบกรับ (RW) แต่กลับพบว่ามีผู้กู้ท่ีกู้ได้มากกว่า 90% ของราคาท่ีอยู่อาศัยเพ่ิมอย่าง

ต่อเน่ือง โดย 1H/2018 มีผู้กู้จ านวนกว่า 50% ท่ีกู้ได้มากกว่า 90% ของราคาท่ีอยู่อาศัยและ

หากรวมสินเชื่อ top-up ด้วยแล้วพบว่ามีผู้กู้เกือบ 25% ท่ีสามารกู้ได้มากกว่า 100% ของ

ราคาสินทรพัย์รวม top-up  (รูปท่ี 3)

ตารางท่ี 1 เกณฑ์ LTV ใหม่ส่งผลให้ผู้กู้ต้องวางเงินดาวน์มากข้ึน (หลักประกันต่ากวา่ 10 ล้านบาท)

ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

เกณฑ์ 
LTV เดิม

เกณฑ์ 
LTV ใหม่

เงนิดาวน์มากขึ้นรายละเอียดมาตรการ

แ
น
วร
าบ
 

สัญญาท่ี 1 ก าหนดเกณฑ์ 

RW2 by LTV      

โดยมี 

threshold

ท่ี 95%

95%RW2 +0%

สัญญาท่ี 2 
(ผ่อนช าระสัญญาที่ 1 มาแล้วต้ังแต่ 3 ปขีึน้ไป)

90%Limit3 +5%

สัญญาท่ี 2 
(ผ่อนช าระสัญญาที่ 1 มาแล้วน้อยกวา่ 3 ป)ี

80%Limit3 +15%

สัญญาท่ี 3 70%Limit3 +25%

แ
น
วสู
ง
 

สัญญาท่ี 1 ก าหนดเกณฑ์ 

RW2 by LTV      

โดยมี 

threshold

ท่ี 90%

90%RW2 +0%

สัญญาท่ี 2 
(ผ่อนช าระสัญญาที่ 1 มาแล้วต้ังแต่ 3 ปขีึน้ไป)

90%Limit3 +0%

สัญญาท่ี 2 
(ผ่อนช าระสัญญาที่ 1 มาแล้วน้อยกวา่ 3 ป)ี

80%Limit3 +10%

สัญญาท่ี 3 70%Limit3 +20%

2 Risk Weight (RW) คือ ค่าน้าหนักของความเส่ียง หากสถาบันการเงนิปล่อยสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยไม่เกิน threshold ที่ก าหนดจะได้ RW เท่ากับ 
35% แต่หากเกินกวา่ threshold ที่ก าหนดจะได้ RW เท่ากับ 75% อย่างไรก็ดี ธปท. ก าหนดวา่ LTV ต้องไม่เกิน 100% ของมูลค่าหลักทรพัย์
3 Limit คือ ธปท. ไม่อนุญาตให้สถาบนัการเงนิปล่อยสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยเกินกวา่ threshold ที่ก าหนดไว ้
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เพ่ือเป็นการป้องกันความเส่ียงต่อเสถียรภาพเศรษฐกิจและระบบการเงนิในอนาคตของ

ประเทศไทย ธปท. จึงได้ก าหนดเกณฑ์ LTV ใหม่ ด้วยการก าหนดเพดานให้ไม่สามารถปล่อยกู้

ได้เกินก าหนด (hard limit) ดังมีรายละเอียดตามท่ีได้กล่าวไปในส่วนก่อนหน้า

รปูท่ี 3 ผู้กู้กว่า 50% สามารถกู้สินเช่ือท่ีอยู่อาศัยได้มากกว่า 90% ของมูลค่าหลักประกันอสังหาริมทรัพย์ 
และหากรวมสินเช่ือ top-up แล้ว พบวา่มีผู้กู้ประมาณ 25% สามารถกู้ได้มากกวา่ 100%

0%

20%

40%

60%

2013 2014 2015 2016 2017 1H/18

สินเชื่อปล่อยใหม่ระบบธพ. LTV>90%

สินเชื่อปล่อยใหม่ระบบธพ. LTV รวม Top up >100%

% ของจ านวนบัญชี

ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ท าไมท่ีอยู่อาศัยแนวราบจงึได้รบัผลกระทบน้อยกวา่แนวสูง?

เราประเมินว่าสาเหตุท่ีท าให้ท่ีอยู่อาศัยแนวราบได้รบัผลกระทบจาก LTV น้อยกว่ายังเป็นเพราะ

ตลาดแนวราบน้ันมีสัดส่วนของ Real demand ท่ีมากกว่าอันเป็นผลสืบเน่ืองมาจาก Profile ของ

ผู้ซื้อแตกต่างกัน โดยท่ีอยู่อาศัยแนวราบมีสัดส่วนของการกู้ในสัญญาท่ี 2 ข้ึนไปต่ากว่าแนวสูง 

ขณะท่ีสัดส่วนผู้ซื้ อต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนก็มีแนวโน้มต่ากว่าแนวสูงจากการมีข้อก าหนด

ในการซื้อท่ีค่อนข้างซับซ้อน ส าหรบัเหตุผลท่ีท่ีอยู่อาศัยแนวราบได้รบัผลกระทบน้อยกว่า มีดังน้ี

เพราะ...ท่ีอยู่อาศัยแนวราบมีสัดส่วนของผู้กู้ต้ังแต่ 2 สัญญาขึ้นไป น้อยกวา่ท่ีอยู่อาศัยแนวสูง 

ข้อมูลสินเชื่อเพ่ือท่ีอยู่อาศัยของระบบธนาคารพาณิชย์ จาก ธปท. ในไตรมาสท่ี 3/2017-

2/2018 แสดงให้เห็นว่าท่ีอยู่อาศัยแนวราบมีสัดส่วนผู้กู้ต้ังแต่ 2 สัญญาข้ึนไปต่ากว่าท่ีอยู่

อาศัยแนวสูง ท้ังในแง่ของจ านวนบัญชีและมูลค่าสินเชื่อ โดย ท่ีอยู่อาศัยแนวราบมีบัญชี

สินเชื่อท่ีเป็นสัญญาท่ี 2 ข้ึนไปเพียง 10% ต่ากว่าท่ีอยู่อาศัยแนวสูงท่ีมีสัดส่วนดังกล่าวสูงถึง 

33% ของจ านวนบัญชีสินเชื่อท่ีอยู่อาศัยปล่อยใหม่ เช่นเดียวกับ มูลค่าสินเชื่อเพ่ือท่ีอยู่อาศัย

ซึ่งท่ีอยู่อาศัยแนวราบน้ันมีสัญญาท่ี 2 ข้ึนไปเป็นสัดส่วนเท่ากับ 12% ต่ากว่าท่ีอยู่อาศัยแนว

สูงท่ีเท่ากับ 25% ของมูลค่าสินเชื่อเพ่ือท่ีอยู่อาศัยปล่อยใหม่ท้ังหมด 

สัดส่วนจ านวนบัญชีสินเชื่อเพ่ือท่ีอยู่อาศัยปล่อยใหม่ท่ีมี LTV และ LTV รวมสินเชื่อ top-up ในระดับสูง
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รูปท่ี 4 ท่ีอยู่อาศัยแนวราบมีสัดส่วนของจ านวนบัญชีและมูลค่าสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยปล่อยใหม่ต้ังแต่สัญญาท่ี 2 
ข้ึนไป ต่ากวา่แนวสูง

ท้ังน้ี เม่ือพิจารณารว่มกับอัตราการขยายตัวของจ านวนบัญชีสินเชื่อเพ่ือท่ีอยู่อาศัยปล่อยใหม่

ใน เม.ย.-พ.ค. 2019 ซึ่งเป็นช่วงท่ีมาตรการ LTV บังคับใช้ พบว่าจ านวนบัญชีได้รบัสินเชื่อท่ีกู้ 

2 หลังข้ึนไปพรอ้มกันหดตัวลง 22%YOY ส าหรับท่ีอยู่อาศัยแนวราบ และติดลบ 45%YOY

ส าหรบัท่ีอยู่อาศัยแนวสูง เราจึงมองว่าตลาดท่ีอยู่อาศัยแนวราบซึ่งมีสัดส่วนของการกู้ต้ังแต่ 

2 สัญญาข้ึนไปท่ีน้อยกว่าจะหดตัวต่ากว่าตลาดท่ีอยู่อาศัยแนวสูง 

ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

บัญชีสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศัยปล่อยใหม่
(เม.ย.-พ.ค. 19)

อัตราการ
ขยายตัว
(%YOY)

ผู้กู้ท่ีอยู่อาศัยหลังแรก

 แนวราบ +6%

 แนวสูง -12%

ผู้กู้ 2 หลังข้ึนไปพรอ้มกัน

 แนวราบ -22%

 แนวสูง -45%

10%

33%

12%

25%

สัญญาท่ี 1

สัญญาท่ี 2 ขึ้นไป (เข้ามาตรการ LTV)

จ านวนบัญชี มูลค่าสินเชื่อ

ท่ีอยู่อาศัย
แนวราบ

ท่ีอยู่อาศัย
แนวสูง

สัดส่วนบัญชีและมูลค่าสินเชื่อปล่อยใหม่ของระบบธนาคารพาณิชย์ส าหรบัช่วงไตรมาสท่ี 3/2017-2/2018 
(เฉพาะท่ีอยู่อาศัยมูลค่า < 10 ลบ.)

อัตราการขยายตัวของบัญชีสินเชื่อเพ่ือ
ท่ีอยู่อาศัยปล่อยใหม่

Vectors graphics created by freepik 

รูห้รอืไม่

นอกจากการเก็งก าไร หรือการซ้ือเพ่ือปล่อยเช่าแล้ว สาเหตุหน่ึงท่ีท า ให้

ท่ีอยู่อาศัยแนวสูงมีสัดส่วนบัญชีและมูลค่าสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศัยต้ังแต่สัญญา

ท่ี 2 ข้ึนไปสูงกว่าแนวราบอาจเป็นเพราะท่ีอยู่อาศัยแนวสูงน้ันสามารถเป็น

ท่ีอยู่อาศัยหลังรองของคนท่ีอยากมี Lifestyle ท่ีต้องการอาศัยในตัวเมือง

แม้ความต้องการซ้ือท่ีอยู่อาศัยแนวสูงในลักษณะดังกล่าวจะถือเป็น Real 

demand เหมือนกัน แต่อย่างไรก็ดี เรามองว่าความต้องการซ้ือท่ีอยู่อาศัย

หลังรองอาจยังอ่อนไหวต่อมาตรการ LTV กว่าหลังแรก เพราะเม่ือมองในแง่

ของความจ าเป็นแล้ว ท่ีอยู่อาศัยหลังรองอาจเกินความจ าเป็นของผู้ท่ี มี

ท่ีอยู่อาศัยอยู่ก่อนแล้ว 
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เพราะ...ท่ีอยู่อาศัยแนวราบมีสัดส่วนของผู้ซื้อต่างชาติในระดับต่ากวา่แนวสูง โดย เราประเมิน

จากข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการซื้อท่ีอยู่อาศัยในไทยของผู้ซื้อต่างชาติเปรยีบเทียบระหว่าง

แนวราบและแนวสูงพบว่าการซื้อท่ีอยู่อาศัยแนวราบมีข้ันตอนตามกฎหมายท่ีใช้เวลานาน 

เน่ืองจากผู้ซื้อชาวต่างชาติต้องน าเงนิมาลงทุนในไทย มูลค่าไม่ต่ากว่า 40 ล้านบาท เป็น

ระยะเวลาไม่ต่ากว่า 5 ปี จึงมีสิทธิในการซื้อท่ีอยู่อาศัยแนวราบ

ตรงข้ามกับการซื้อท่ีอยู่อาศัยแนวสูงของชาวต่างชาติท่ีสามารถท าได้ง่ายและสะดวกกว่า

เ น่ืองจากกฎหมายไทยได้ก าหนดว่ าชาวต่างชาติสามารถถือครองกรรมสิทธ์ ใน

คอนโดมิเนียมได้สูงสุดท่ี 49% ดังน้ัน ผลกระทบจากก าลังซื้อของผู้บรโิภคชาวจีนท่ีอ่อนตัว

ลงจากภาคเศรษฐกิจและการอ่อนค่าของเงนิหยวนจึงมีแนวโน้มท่ีจะกระทบกับท่ีอยู่อาศัย

แนวสูงอย่างคอนโดมิเนียมมากกว่าแนวราบ

รปูท่ี 5 ขั้นตอนการซ้ือท่ีอยู่อาศัยแนวสูงของชาวต่างชาติสะดวกและง่ายกวา่การซ้ือท่ีอยู่อาศัยแนวราบ

ลงทุนในไทยไม่ต่ากวา่ 40 ลบ. 

เป็นระยะเวลา 5 ปี

ขออนุมัติจากกระทรวงมหาดไทย

ค้นหาบ้านท่ีถูกใจ

วางเงนิและท าสัญญาจอง

โอนกรรมสิทธิ์

ค้นหาคอนโดฯ ท่ีถูกใจ

เช็ค Foreigner Quota 
(49% ของยูนิตรวม)

วางเงนิและท าสัญญาจอง

โอนกรรมสิทธิ์

แนวราบ แนวสูง

ท่ีมา: วเิคราะห์โดย Krungthai Compass

วธิน้ีีใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี

ชาวต่างชาติท่ีมีคู่สมรสเป็นชาวไทยสามารถซื้อบ้านในไทยได้
แต่ต้องเซ็นเอกสารวา่เงนิท้ังหมดท่ีน ามาซื้อเป็นสินส่วนตัวของชาวไทย
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ด้วยเหตุผลข้างต้น เราจึงมองว่าท่ีอยู่อาศัยแนวราบจะหดตัวน้อยกวา่แนวสูง โดยประเมินว่าตลาด

แนวราบมีแนวโน้มหดตัวเล็กน้อยราว 4%YOY ในปี 2019 ขณะท่ีตลาดแนวสูงหรอืคอนโดมิเนียม

มีโอกาสติดลบกว่า 20%YOY ในช่วงเวลาเดียว ท้ังน้ี คาดว่าตลาดท่ีอยู่อาศัยใน BMR จะมีมูลค่าราว 

5.1 แสนล้านบาท หดตัว 10%YOY จากปีท่ีผ่านมา (รูปท่ี 6) โดยมีแรงกดดันส าคัญจาก 

1) แนวโน้มการหดตัวของยอด Pre-sale ท่ีอยู่อาศัยแนวราบและแนวสูงในช่วงระยะเวลา 3-6 เดือน 

และ 18-24 เดือนก่อนหน้าท่ีจะก่อสรา้งเสรจ็และพรอ้มโอนกรรมสิทธ์ในปัจจุบัน 2) ปัจจัยฐานสูง

โดยเฉพาะช่วงปลายปี 2018 สืบเน่ืองมาจากการเรง่โอนกรรมสิทธิ์เพ่ือหลีกเล่ียงเกณฑ์ LTV และ 

3) ก าลังซื้อของชาวจีนท่ีลดน้อยลงจากการอ่อนค่าของเงนิหยวน

รปูท่ี 6 มูลค่าโอนกรรมสิทธ์ิแนวราบมีแนวโน้มหดตัว 4%YOY น้อยกวา่แนวสูงท่ีคาดวา่จะหดตัวลง 20%YOY 
ในปี 2019

ท่ีมา: REIC, วเิคราะห์โดย Krungthai Compass
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หน่ึงใน Segment ท่ีช่วยพยุงตลาดท่ีอยู่อาศัยแนวราบ คือ “บ้านแฝด” หรอืผลิตภัณฑ์บ้านท่ีอยู่

ก่ึงกลางระหว่างบ้านเด่ียวและทาวน์เฮ้าส์ จากการมีส่วนใดส่วนหน่ึงของโครงสร้างบ้านท่ีถูก

ก าหนดให้ต้องติดกับบ้านหลังอ่ืน โดย บ้านแฝดน้ันได้รบัความนิยมมากข้ึนอย่างเห็นได้ชัดในช่วง 

2-3 ปีหลังสุด สังเกตได้จาก

มูลค่าโอนกรรมสิทธ์ิบ้านแฝดใน BMR เติบโตอย่างโดดเด่นกวา่ 30% ในช่วงปี 2015-2018 สูงกว่า

ทาวน์เฮ้าส์ท่ีขยายตัว 7% สวนทางกับท่ีบ้านเด่ียวและตึกแถวกลับอยู่ในภาวะหดตัวอย่างชัดเจน

ขณะท่ีในปี 2019 การโอนกรรมสิทธิ์บ้านแฝดในช่วง 5 เดือนแรกน้ันยังคงเติบโตอย่างต่อเน่ืองท่ี 

9% โดยเราประเมินว่าตลาดบ้านแฝดยังมีท่ีให้เติบโตได้อีกมาก สะท้อนจากส่วนแบ่งตลาดของบ้าน

แฝดท่ียังอยู่ในระดับต่าเพียง 5%-8% ของตลาดแนวราบ

>> บ้านแฝดคือดาวเด่นในแนวราบ
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รูปท่ี 7 บ้านแฝดเติบโตโดดเด่นเหนือแนวราบประเภทอื่น และยังมีโอกาสเติบโตได้อีกจากการมีส่วนแบ่งใน
ตลาดท่ียังน้อยอยู่ 

ท่ีมา: REIC, วเิคราะห์โดย Krungthai Compass

บ้านแฝดยังเป็น product ที่มีอัตราขาย4 ในแต่ละปี ท่ีเพ่ิมขึ้นมากท่ีสุดเม่ือ

เปรยีบเทียบกับที่อยู่อาศัยแนวราบประเภทอื่นๆ เพ่ือเป็นการยืนยันภาพของบ้าน

แฝดท่ีก าลังเป็นดาวเด่น มูลค่าโอนกรรมสิทธิ์เพียงอย่างเดียวอาจยังไม่สามารถ

ยืนยันภาพดังกล่าวได้ท้ังหมด โดยจ าเป็นต้องนับการท าสัญญาจะซื้อจะขาย 

หรอื “สัญญาจอง” ประกอบกันด้วย ท้ังน้ี เม่ือพิจารณาอัตราขายบ้านแฝดซึ่ง

นับรวมท้ังการโอนกรรมสิทธิ์และการท าสัญญาจองในแต่ละปี พบว่าปรบัตัว

สูงข้ึนถึง 7% จาก 24% ในปี 2014 ข้ึนมาอยู่ท่ี 31% ของยูนิตพรอ้มขายท้ังหมด

ในปี 2018 มากกว่าทาวน์เฮ้าส์และบ้านเด่ียวท่ีปรบัตัวสูงข้ึน 4% และ 2% ในช่วง

เวลาเดียวกันตามล าดับ และสวนทางกับอัตราขายตึกแถวท่ีปรบัตัวลงกว่า 20% 

ในระหว่างปี 2014-2018 ดังแสดงในรูปท่ี 8

รปูท่ี 8 อัตราขายบ้านแฝดใน BMR เติบโตเหนือท่ีอยู่อาศัยแนวราบประเภทอื่นๆ 

ท่ีมา: AREA, วเิคราะห์โดย Krungthai Compass
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อัตราขาย% ของท่ีอยู่อาศัยพรอ้มขาย 

บ้านแฝดมีอัตรา

ขายเฉล่ียราว

31%

4 อัตราขาย ค านวณจาก ยอดขายท่ีอยู่อาศัยซึง่นับตัวเลขการโอนกรรมสิทธิ์รวมกับการท าสัญญาจะซื้อจะขาย (สัญญาจอง) ÷ จ านวนที่อยู่

อาศัยพรอ้มขาย ในแต่ละชว่งเวลา

มูลค่าการโอนกรรมสิทธิท่ี์อยู่อาศัยแนวราบใน BMR 
ช่วงปี 2015-2018

ส่วนแบ่งตลาดของท่ีอยู่อาศัยแนวราบใน BMR
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% ของมูลค่าโอนกรรมสิทธิ์

อัตราขาย (นับรวมการท าสัญญาจอง) ของท่ีอยู่อาศัยแนวราบแต่ละประเภท
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Section2

4 เหตุผล

ท่ีท าให้บ้านแฝด

กลายเป็นทางเลือก

ท่ีน่าสนใจส าหรบั

ครอบครวัใหม่
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ส าหรบับทวเิคราะห์ในส่วนน้ี เราก าหนดสมมติฐานไวว้า่ “ผู้ท่ีก าลังสรา้งครอบครวั” หรอื “ครอบครวัใหม่” อาศัยอยู่ด้วยกัน 2 generation 
เช่น พ่อแม่ลูก จ านวนสมาชิกในครวัเรอืนราว 2-4 คน และก าลังมองหาท่ีอยู่อาศัยท่ีมีขนาดเหมาะสมกับครอบครวั อันประกอบไปด้วย
บ้านเด่ียวพ้ืนท่ีใช้สอยเริม่ต้นประมาณ 120 ตร.ม. บ้านแฝดขนาด 100 ตร.ม. และคอนโดมิเนียมขนาด 50 ตร.ม.5 ดังน้ี

บ้านเด่ียว บ้านแฝด คอนโดมิเนียม

Vectors graphics created by freepik 

5 ข้อมูลราคา พ้ืนที่ใช้สอย และท าเลของบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และคอนโดมิเนียมถูกเก็บรวบรวมมาจากโครงการต่างๆ ใน 4 ท าเลด้วยกัน 
ประกอบด้วย พระราม 2-เพชรเกษม, บางบวัทอง, รามอินทรา-มีนบุร-ีหนองจอก และรงัสิต-ปทุมธานี

- ห่างจากแนวรถไฟฟา้ (>5 กม.)

- พ้ืนท่ีใช้สอยเริม่ต้น 120 ตร.ม.

-จ านวน 2-3 ห้องนอน

- เหมาะกับครอบครวัขนาด 2-4 คน

- ราคาเริม่ต้น 4.2 ล้านบาท

- ห่างจากแนวรถไฟฟา้ (>5 กม.)

- พ้ืนท่ีใช้สอยเริม่ต้น 100 ตร.ม.

-จ านวน 2-3 ห้องนอน

- เหมาะกับครอบครวัขนาด 2-4 คน

- ราคาเริม่ต้น 2.5 ล้านบาท

- ห่างจากแนวรถไฟฟา้ (<1 กม.)

- พ้ืนท่ีใช้สอยเริม่ต้น 50 ตร.ม.

-จ านวน 2 ห้องนอน

- เหมาะกับครอบครวัขนาด 2-3 คน

- ราคาเริม่ต้น 4.0 ล้านบาท
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ท าไมราคาบ้านแฝดถึงถูกกว่าบ้านเด่ียว? ข้อก าหนดการก่อสร้างท่ีอยู่อาศัย 

โดยเฉพาะข้อก าหนดด้านขนาดท่ีดินข้ันต่าและหน้ากว้างของท่ีดินคือ

ปัจจัยหลักท่ีส่งผลให้ราคาบ้านแฝดและบ้านเด่ียวน้ันแตกต่างกัน โดยการ

จัดสรรท่ีดินในโครงการหมู่บ้านจัดสรรเพ่ือจ าหน่ายพร้อมอาคารบ้านเด่ียว

จะต้องมีขนาดท่ีดินไม่ต่ากว่า 50 ตร.ว. ขณะท่ีการจัดสรรท่ีดินเพ่ือจ าหน่าย

พร้อมบ้านแฝดจะต้องการขนาดท่ีดินเพียง 35 ตร.ว. ขนาดท่ีดินข้ันต่าท่ี

การพัฒนาบ้านแฝดต้องการน้อยกว่าถึง 15 ตร.ว. คือจุดส าคัญท่ีท าให้บ้านแฝด

มีราคาต่ากว่าบ้านเด่ียวถึงกว่า 30% หากก าหนดให้การพัฒนาโครงการบ้านท้ัง 

2 ประเภทน้ันเกิดข้ึนในท าเลท่ีติดกัน (ราคาท่ีดินเท่ากัน), ขนาดท่ีดินเท่ากัน 

พ้ืนท่ีใช้สอยภายในตัวบ้านและคุณภาพของบ้านเท่าๆ กัน

>> ถูกกวา่บ้านเด่ียวแต่ฟังก์ชันแทบไม่ต่าง

1
สาเหตุท่ี

บ้านแฝดมีราคา

ต่ากวา่บ้านเด่ียว

โดยเฉล่ียประมาณ

30%

รปูท่ี 9 ข้อก าหนดด้านการก่อสรา้งท่ีอยู่อาศัยส่งผลให้ราคาบ้านแฝดน้ันต่ากวา่บ้านเด่ียว

ท่ีมา: DDProperty และ Thai Appraisal Foundation, วเิคราะห์โดย Krungthai Compass
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40,000

บ้านเด่ียว บ้านแฝด

ต้นทุนท่ีดิน

ราคาขายบ้าน

30%

บาทต่อ ตร.ม.

ลักษณะ บ้านเด่ียว บ้านแฝด

ขนาดท่ีดิน (ตร.ว.) ≥ 50 ≥ 35

หน้ากวา้งของท่ีดิน (ม.) ≥ 10 ≥ 8

โครงสรา้ง ไม่มีโครงสรา้งท่ี
ติดกับหลังอ่ืนเลย

มีโครงสรา้งท่ีติด
กับหลังอ่ืนเพียง

ด้านเดียว

ต้นทุนท่ีดิน
(% ของราคาขาย)

40% 35%

Vectors graphics created by freepik 

ราคาบ้านเด่ียวและบ้านแฝดในท าเลเดียวกัน
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ท าไมฟังก์ชันการใช้งานของบ้านแฝดถึงไม่แตกต่างกันบ้านเด่ียว? แม้บ้านแฝด

จะมีฟังก์ชันการใช้งานหลัก อาทิ ห้องนอน ห้องน่ังเล่น ห้องครัว ห้องน้า 

รวมถึงพ้ืนท่ีซักล้าง ท่ีครบถ้วนและไม่แตกต่างจากบ้านเด่ียวเท่าใดนัก 

อย่างไรก็ตาม “ความเป็นส่วนตัว” ยังถือเป็นฟังก์ชันส าคัญท่ีหลายคนอาจติดภาพ

ว่าบ้านแฝดด้อยกว่าบ้านเด่ียว เน่ืองจากข้อก าหนดในการก่อสร้างได้ระบุให้

การบ้านแฝดน้ันจ าเป็นต้องมีส่วนใดส่วนหน่ึงของบ้านไปติดกับอีกหลัง

ซึ่งส่งผลกระทบด้านลบต่อความเป็นส่วนตัวของผู้พักอาศัย

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันผู้ประกอบการหลายรายสามารถพัฒนาบ้านแฝดท่ี

สามารถแก้ไขปัญหาด้านความเป็นส่วนตัวได้ด้วยการออกแบบให้ไม่มีผนังของ

ตัวบ้านท่ีเชื่อมติดกัน แต่ให้ไปเชื่อมกันท่ีใต้ดิน หรอืเรยีกว่า “คานเชื่อมใต้ดิน” 

ในส่วนของพ้ืนท่ีจอดรถ พ้ืนท่ีซักล้างหรอืรัว้บ้าน จึงท าให้เม่ือผู้บรโิภคมองตัว

บ้านจากภายนอกจะพบว่าบ้านแฝดแต่ละหลังน้ันไม่มีส่วนหน่ึงส่วนใดของตัว

บ้านไปติดกับอีกหลังเลย จึงกล่าวได้ว่าการพัฒนาบ้านแฝดในปัจจุบันน้ัน

สามารถสร้างความเป็นส่วนตัวของผู้พักอาศัยได้ในระดับท่ีใกล้เคียงกับ

บ้านเด่ียวเลย

คือ
เทคนิคก่อสรา้งท่ี
ท าให้บ้านแฝด
ในปัจจบุัน

มีลักษณะภายนอก
ไม่ต่างจาก
บ้านเด่ียว

คานเชื่อม
ใต้ดิน 

รปูท่ี 10 เทคโนโลยีการออกแบบและก่อสรา้งในปัจจุบันส่งผลความเป็นส่วนตัวของผู้อยู่อาศัยบ้านแฝด
ไม่แตกต่างจากบ้านเด่ียวเลย

บ้านฟ้าปิยรมย์ เทนโดร (NC group)

“บ้านแฝดของโครงการจัดเสมือนเป็นบ้านเด่ียวขนาด

ท่ีดินเล็กเพราะไม่มีผนังของตัวบ้านท่ีเช่ือมติดกัน จึงมี

ข้อดีคือ มีความเป็นส่วนตัวเหมือนบ้านเด่ียว โดยส่วน

ท่ีติดกันจะเป็นรัว้บ้านและลานซักล้างเท่าน้ัน”

Thinkofliving

Venue ติวานนท์-รงัสิต (SC asset)

“บ้านแฝดท่ีดินเริ่มต้น 38.5 ตารางวา หลังน้ีเป็นบ้าน

แฝดท่ีมีผนังท่ีติดกันเฉพาะครัวไทยด้านนอกเท่าน้ัน 

ส่วนฟังก์ช่ันอื่ นๆ ไม่ติดกับบ้านด้านข้าง ท าให้มี

ความเป็นส่วนตัวและได้ช่องแสงมากขึ้น”

Thinkofliving

ชีวารมย์ รงัสิต-ดอนเมือง (Chewathai)

“ลืมภาพบ้านแฝดท่ีเรามักจะคิดว่าต้องมีส่วนใดส่วนหน่ึง

ของผนังท่ีเช่ือมติดกันออกไป เพราะบ้านแฝดของ

โครงการน้ี ส่วนท่ีเช่ือมติดกันจะอยู่ใต้ดิน หรือแค่

เพียงคานคอดินเท่าน้ัน”

Thinkofliving
ท่ีมา: Thinkofliving
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ราคาบ้านแฝดท่ีต่ากว่าและเกณฑ์ LTV ใหม่ คือ 2 ปัจจัยหลักท่ีส่งผลให้การซื้อ

บ้านแฝดนั้นใช้เงนิดาวน์ต่ากวา่คอนโดมิเนียม ส าหรบัครอบครวัใหม่ท่ีก าลังมอง

หาท่ีอยู่อาศัยท่ีมีความสะดวกต่อการเดินทางไปท างานแล้ว คอนโดมิเนียม

ขนาด 50 ตร.ม. ช่วงปลายสายรถไฟฟ้าท่ีมีราคาเท่ากับ 4.2 ล้านบาทน้ันดูเป็น

หน่ึงในตัวเลือกท่ีมีความเหมาะสมกับครอบครวัดังกล่าว 

ภายใต้เกณฑ์ LTV ใหม่ท่ีผู้กู้สามารถกู้ได้ 90%6 ของมูลค่าท่ีอยู่อาศัยแนวสูง ผู้

กู้จึงจ าเป็นต้องมีเงนิดาวน์ถึง 420,000 บาท ท้ังน้ี เม่ือเปรยีบเทียบกับบ้านแฝด

ขนาด 100 ตร.ม. ท่ีมีราคาเท่ากับ 2.5 ล้านบาท และผู้กู้สามารถกู้ได้ 95%6 น้ัน

จะพบว่าเงนิดาวน์ท่ีผู้กู้ต้องเตรยีมจะลดลงกว่า 295,000 บาท มาอยู่ท่ี 125,000 

บาท โดย 70%7 ของเงนิดาวน์บ้านแฝดท่ีต่ากว่าคอนโดฯเป็นผลมาจากราคา

บ้านแฝดท่ีต่ากว่า และท่ีเหลืออีก 30%8 เป็นผลของ LTV ดังแสดงในรูปท่ี 11

>> ใช้เงนิดาวน์น้อยกวา่คอนโดมิเนียม

2
สาเหตุท่ี

ของเงินดาวน์บ้าน

แฝดท่ีต่ากวา่คอนโดฯ 

เป็นผลมาจากราคา

บ้านแฝดท่ีต่ากวา่ 

ส่วนท่ีเหลืออกี

70%

30%
เป็นผลมาจาก

เกณฑ์ LTV

รปูท่ี 11 70% ของเงินดาวน์บ้านแฝดท่ีต่ากวา่คอนโดฯเป็นผลมาจากราคาบ้านแฝดท่ีต่ากวา่ และท่ีเหลืออีก 
30% เป็นผลของ LTV

420,000

125,000
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30%
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คอนโดมิเนียม

(มูลค่า 4.2 ล้านบาท)

ส่วนต่างเงนิดาวน์ บ้านแฝด

(มูลค่า 2.5 ล้านบาท)

บาท

ผลของเกณฑ์ LTV ใหม่

ผลของราคาบ้านแฝดท่ีต่ากวา่

เงนิดาวน์ท่ีอยู่อาศัย

การเปรยีบเทียบเงนิดาวน์คอนโดมิเนียมมูลค่า 4.2 ล้านบาทและบ้านแฝดมูลค่า 2.5 ล้านบาท

ท่ีมา: วเิคราะห์โดย Krungthai Compass

6 คิดจากระดับรายได้ที่ 60,000 บาท/เดือน ซึง่เหมาะต่อการกู้ซื้อที่อยู่อาศัยมูลค่า 4.2 ล้านบาท และคิด saving rates เท่ากับ 13%
7 ก าหนดให้บา้นแฝดไม่มีขอ้ได้เปรยีบด้านราคา (ราคาเท่าคอนโดฯ) แต่ยังสามารถกู้ได้ 95% ของมูลค่าบ้าน ผู้กู้บ้านแฝดราคา 4.2 ล้านบาท 
จะต้องใชเ้งนิดาวน์ 210,000 บาท น้อยกวา่เงนิดาวน์ส าหรบัคอนโดฯที่ 420,000 บาท อยู่ 210,000 บาท ซึ่งคิดเป็น 70% ของเงนิดาวน์ใน
กรณีปกติที่เท่ากับ 285,000 บาท
8 ก าหนดให้บา้นแฝดไม่มีขอ้ได้เปรยีบด้านเกณฑ์ LTV (คอนโดฯ กู้ได้เท่ากับบ้านแฝดที่ 95% ของมูลค่าบ้าน) แต่บ้านแฝดยังมีราคาต่ากวา่
คอนโดฯ เงนิดาวน์บ้านแฝดที่ 125,000 บาท และคอนโดฯที่ 210,000 บาท จะมีส่วนต่างเหลือเพียง 85,000 บาท หรอืราว 30% ของเงิน
ดาวน์ในกรณีปกติที่เท่ากับ 285,000 บาท
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รปูท่ี 12 เงินท่ีกันไวส้ าหรบัการตกแต่งภายในคอนโดมิเนียมเกือบ cover จ านวนเงินดาวน์บ้านแฝดท่ีมากข้ึน
ภายในเกณฑ์ LTV ใหม่

หน่วย: บาท

ท่ีมา: วเิคราะห์โดย Krungthai Compass

9 คิดจากครวัเรอืนที่มีรายได้เท่ากับ 60,000-100,000 บาท/เดือน และคิด Saving rates เท่ากับ 10% (SES, 2017 นับเฉพาะผู้ตอบ

แบบสอบถามที่ระบุวา่อยู่อาศัยในพ้ืนที่กรงุเทพฯ และปรมิณฑล) โดยรายได้ 60,000 บาท/เดือน เปน็ระดับรายได้ที่เหมาะสมต่อการกู้ซื้อที่อยู่
อาศัยมูลค่า 4.2 ล้านบาท

คอนโดมเินียม บ้านแฝด

ราคา (บาท) (A) 4,200,000 2,500,000

เงินดาวน์ภายใต้ LTV เดิม (%LTV) (B)
0

(100%)
0

(100%)

เงินดาวน์ภายใต้ LTV ใหม่ (%LTV) (C)
420,000
(90%)

125,000
(95%)

เงินดาวน์ท่ีมากข้ึนภายใต้เกณฑ์ LTV ใหม่ (D) = (C) – (B) 420,000 125,000

เงินเก็บต่อเดือน9 (E) 6,000-10,000

ระยะเวลาท่ีต้องเก็บออมเงินเพ่ิมเติม (เดือน) (F) = (D) ÷ (E) 42-70 13-21

Vectors graphics created by freepik 

เงินดาวน์ท่ีน้อยกว่า ส่งผลให้ครอบครวัใหม่ท่ีเลือกซื้อบ้านแฝดนั้นใช้ระยะเวลาเก็บออมเงินดาวน์ท่ี

ส้ันกวา่การซื้อคอนโดมิเนียม หากก าหนดให้ครอบครวัดังกล่าวมีการเก็บออมเงนิต่อเดือนเท่ากับ 

6,000-10,000 บาท ครอบครวัดังกล่าวจ าเป็นต้องชะลอการซื้อคอนโดมิเนียมออกไป เน่ืองจาก

จ าเป็นต้องเก็บออมเงนิเพ่ือใช้เป็นเงนิดาวน์เป็นระยะเวลากว่า 42-70 เดือน อย่างไรก็ดี หาก

ครอบครัวดังกล่าวเลือกท่ีจะเปล่ียนมาซื้ อบ้านแฝด ท่ีใช้เงนิดาวน์น้อยกว่าเป็นการทดแทน 

ครอบครวัดังกล่าวจะใช้ระยะเวลาในการเก็บออมเงนิส้ันลงเหลือเพียง 13-21 เดือน

อย่างไรก็ตาม ข้อกังวลของครอบครวัใหม่ท่ีมีความประสงค์จะซื้อคอนโดมิเนียม คือการเดินทาง

ด้วยรถไฟฟ้า ดังน้ันในส่วนถัดไป เราจะแสดงให้เห็นว่าบ้านแฝดหลายๆแห่งท่ีมีราคาถูกกว่า

คอนโดมิเนียมน้ันมีท าเลท่ีไม่ได้ห่างจากแนวรถไฟฟ้าเท่าใดนัก และแม้จะค่าใช้จ่ายค่าเดินทางท่ี

เพ่ิมข้ึนแล้ว ต้นทุนการซื้อบ้านแฝดก็ไม่ได้แพงไปกว่าการซื้อคอนโดมิเนียมท่ีติดรถไฟฟ้าเลย
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บ้านแฝดท่ีหลายๆคนยังติดตาว่ามีท าเลท่ีห่างไกลจากแนวรถไฟฟ้าจะค่อยๆ

เปล่ียนไปจากการมาถึงของรถไฟฟ้าสายสีต่างๆ อาทิ บ้านแฝดในพ้ืนท่ี

นนทบุร-ีบางบัวทอง ก็อยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ่-บางซื่อ) ท่ีได้

เดินรถแล้วในปัจจุบัน ขณะท่ีบ้านแฝดในพ้ืนท่ีรามอินทรา-มีนบุร-ีหนองจอก, 

พระราม 2-เพชรเกษม และรงัสิต-ปทุมธานี ก็จะอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าสายสีชมพู 

(มีนบุร-ีรามอินทรา) และสายสีส้ม (ศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุร)ี, สายสีแดงเข้ม 

(หัวล าโพง-มหาชัย) และสายสีแดง (บางซื่อ-รงัสิต) ท่ีก าลังด าเนินก่อสรา้ง

และคาดว่าจะแล้วเสรจ็ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปีนับจากน้ี 

ในส่วนน้ี เราจึงจะแสดงให้เห็นว่าการเลือกซื้อบ้านแฝดท่ีในพ้ืนท่ีท่ีได้กล่าวไป 

ซึ่ ง ในอนาคตจะอยู่ ห่ างจากแนวรถไฟฟ้า เ พียงเ ล็กน้อยแทนการซื้ อ

คอนโดมิเนียมท่ีติดรถไฟฟ้าน้ัน จะมีความคุ้มค่าและประหยัดกว่าในระยะยาว 

โครงการบ้านแฝดมีท าเลห่างจากแนวรถไฟฟ้าเป็นระยะทางไม่เกิน 10 กิโลเมตร 

โดยใช้เวลาในการเดินทางนานขึ้นกวา่คอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้า 20 นาทีต่อวัน 

จากการส ารวจบ้านแฝดท่ีไม่ห่างกับรถไฟฟ้าจ านวน 14 โครงการ ใน 4 ท าเล 

ประกอบด้วยประกอบด้วยบางบัวทอง, พระราม 2-เพชรเกษม, รามอินทรา-

มีนบุร-ีหนองจอก และรงัสิต-ปทุมธานี พบว่าโดยเฉล่ียแล้วโครงการบ้านแฝด

จะอยู่ในท าเลท่ีห่างจากโครงการรถไฟฟ้าเพียงประมาณ 10 กิโลเมตร ซึ่งต้อง

ใช้ระยะเวลาในการเดินทางไป-กลับจากโครงการไปยังรถไฟฟ้าในช่วงเวลา

เรง่ด่วน (7.00 และ 17.00 น.) ราว 30 นาทีต่อวัน นานกว่าคอนโดมิเนียมติด

รถไฟฟ้าท่ีมีระยะห่างจากเพียง 200-750 เมตรท่ีใช้เวลาเดินเท้าไม่เกิน 10 นาที

ต่อวัน อยู่ 20 นาทีต่อวันเท่าน้ัน ซึ่งเป็นระยะเวลาท่ีไม่นานมากนักในแต่ละวัน

>> อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากรถไฟฟ้าในราคาท่ีคุ้มค่าต่อการเดินทาง

3
สาเหตุท่ี

ครอบครวัท่ีซื้อ

บ้านแฝดซึ่งมี

ราคาต่ากวา่

คอนโดฯ ราว 

1.5 
ล้านบาท 

27 ปี

สามารถน าส่วน

ต่างไปใช้เป็นค่า

เดินทางได้นานถึง
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อย่างไรก็ตาม ส่วนต่างของราคาบ้านแฝดท่ีถูกกว่าคอนโดมิเนียมสามารถ

ชดเชยค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปยังรถไฟฟ้าได้ถึง 27 ปี นอกจากนี้ ยังได้พ้ืนท่ี

ใช้สอยท่ีมากขึ้นกวา่คอนโดมิเนียมอีก 1 เท่าตัว ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่ีมาก

ข้ึนคือต้นทุนส าคัญท่ีครอบครวัใหม่ต้องแบกรบัหากเลือกท่ีจะซื้อบ้านแฝดท่ีอยู่

ห่างรถไฟฟ้าแทนคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้า โดย เราประเมินว่าการเดินทาง

จากบ้านแฝดไปรถไฟฟ้าระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร จะมีค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางด้วยรถแท็กซี่อยู่ท่ี 230 บาทต่อวัน หรอืประมาณ 50,400 บาทต่อปี10

อย่างไรก็ตาม พิจารณารว่มกับราคาขายเฉล่ียของบ้านแฝดขนาด 100 ตร.ม. ท่ี

เท่ากับ 2.5 ล้านบาท ซึ่งถูกกว่าคอนโดมิเนียมขนาด 50 ตร.ม. ท่ีมีราคาขาย

เฉล่ียเท่ากับ 4 ล้านบาท อยู่ถึง 40% หรอืราว 1.5 ล้านบาท โดย ครอบครวัใหม่

ท่ีซื้อบ้านแฝดสามารถใช้เงนิส่วนต่างดังกล่าวไปใช้ในการเดินทางโดยแท็กซี่ซึ่ง

ท่ีอยู่ประมาณ 50,400 บาทต่อปี ได้มากถึง 27 ปี อีกท้ังยังได้พ้ืนท่ีใช้สอยตัวใน

บ้านมากกว่าเดิมอีก 1 เท่าตัว

ท่ีมา: Home, Memo8 วเิคราะห์โดย Krungthai Compass

รปูท่ี 13 ราคาของบ้านแฝดท่ีต่ากวา่คอนโดมิเนียมสามารถชดเชยค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ 27 ปี
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ปีล้านบาท

ราคาคอนโดมิเนียมขนาด 50 ตร.ม.

ราคาบ้านแฝดขนาด 100 ตร.ม.

จ านวนปีส่วนต่างราคาบ้านแฝดสามารถชดเชยค่าเดินทางได้ (แกนขวา)

บางบัวทอง รามอินทรา-มีนบุร-ี

หนองจอก

พระราม 2-เพชรเกษม รงัสิต-ปทุมธานี เฉล่ีย 4 ท าเล

ค่าเดินทาง
[Taxi]
(บาท/ป)ี

โครงการ
รถไฟฟ้า
ท่ีอยู่ใกล้

Vectors graphics created by freepik 

38,500 62,500 50,300 66,000 50,400

(บางใหญ-่บางซื่อ) (แคราย-มีนบุร)ี

(ศูนย์วฒัฯ-มีนบุร)ี

(หัวล าโพง-มหาชัย) (บางซื่อ-รงัสิต) 5 โครงการ
รถไฟฟ้า

10 ค่าเดินทางค านวณจากค่าโดยสารแท็กซี ่โดยก าหนดให้เดินทาง 2 เที่ยวต่อวนั (7.00 และ 17.00) และเดินทางทุกวนัต้ังแต่วนัจนัทร-์เสาร์

การเปรยีบเทียบราคาบ้านแฝด, ราคาคอนโดมิเนียม และจ านวนปีท่ีส่วนต่างราคาบ้านแฝดสามารถชดเชย
ค่าเดินทางได้ในแต่ละท าเล
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ตัวเลือกของผู้บริโภคท่ีมีมากจาก.....แนวโน้มของยูนิตบ้านแฝดเปิดขายใหม่มีแนวโน้มปรับตัว

สูงขึ้นปีละ 18% ในช่วงปี 2019-2020 ภายใต้แนวโน้มท่ีไม่ดีนักของตลาดท่ีอยู่อาศัยในปี 2019 

โดยเฉพาะตลาดคอนโดมิเนียม ผู้ประกอบการอสังหาฯรายใหญ่ของไทยหลายราย อาทิ AP, 

LPN, ORI, PSH และ TEAK ได้หันมาให้ความส าคัญกับการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยแนวราบ 

โดยเฉพาะบ้านแฝดมากข้ึน ท้ังน้ี เราประเมินว่าจ านวนยูนิตของบ้านแฝดท่ีเปิดขายใหม่จะ

ปรบัตัวสูงข้ึนมาอยู่ท่ี 6,500 ยูนิตในปี 2019 และ 7,500 ยูนิตในปี 2020 เติบโตเฉล่ียปีละ 18% 

สอดคล้องกับตัวเลขพ้ืนท่ีขอใบอนุญาตก่อสร้างบ้านแฝดใน BMR ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 

2019 ท่ีขยายตัวถึง 20%YOY จากปีท่ีผ่านมา

>> ตัวเลือกท่ีมีมากและคุณภาพท่ีดีขึ้น หลังผู้พัฒนาอสังหาฯรายใหญ่หันมา

จบัตลาดน้ีมากขึ้น

4
สาเหตุท่ี

ท่ีมา: : AREA และ REIC, วเิคราะห์โดย Krungthai Compass

รปูท่ี 14 ยูนิตบ้านแฝดเปิดขายใหม่มีแนวโน้มปรบัตัวสูงข้ึนอย่างต่อเน่ืองในปี 2019F-2020F
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ยูนิตบ้านแฝดเปิดขายใหม่ใน BMR ส าหรบัช่วงปี 2011-2018 และคาดการณ์ปี 2019-2020
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คุณภาพท่ีดีขึ้น.....จากเทคโนโลยีของผู้ประกอบการอสังหาฯ รายใหญ่คัดเลือกมาใช้ในแต่ละ

ขั้นตอน อาทิ ขั้นตอนก่อสร้างท่ี ผู้ประกอบการรายใหญ่มักเลือกใช้ชิ้นส่วนส าเร็จรูป 

(Prefabs) ซึ่งท าให้การก่อสรา้งบ้านแต่ละหลังน้ันเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน รวมถึง

ขั้นตอนการตรวจรับด้วยการพัฒนา Application บน Smartphone หรอื Tablet ท่ี

นอกจากผู้บรโิภคจะได้รบัความสะดวกสบายในการตรวจรบัแล้ว ยังท าให้การแก้ไขงานน้ัน

ตรงจุดและมีประสิทธิภาพมากข้ึน สุดท้ายผู้ประกอบการอสังหาฯรายใหญ่ได้มีการระบบ 

smart home ซึ่งโดยท่ัวไปมักพบในโครงการแนวสูงเป็นหลัก มาอยู่ในท่ีอยู่อาศัยแนวราบ

มากข้ึน เช่น ระบบควบคุมเคร ื่องปรบัอากาศผ่าน Application และระบบควบคุมแสงสว่าง

อัตโนมัติเม่ือตรวจพบผู้พักอาศัย เป็นต้น

เห็นได้ว่าการเลือกใช้เทคโนโลยีดังกล่าวของผู้ประกอบการน้ันไม่ได้ท าให้คุณภาพของบ้าน

สูงข้ึนเพียงอย่างเดียว แต่ยังส่งผลให้คุณภาพการใช้ชีวติของผู้บรโิภคไปพรอ้มๆกัน
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BOX 2 มุมมองจากผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาท่ีอยู่อาศัย

Teak เป็นดีเวลลอปเปอร์อสังหาฯ ท่ีมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาคอนโดมิเนียม

ประเภท Low Rise ภายใต้แบรนด์ “The Teak” โดยใช้แนวคิดหลักในการพัฒนา

คอนโดมิเนียมท่ีเน้นพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมประเภท Low Rise ใกล้แนว

รถไฟฟ้า เป็นหลัก เพ่ือให้สะดวกต่อการเดินทาง มีจ านวนหน่วยไม่มากเพ่ือให้ได้

ความรูสึ้กเหมือนอยู่บ้านและเพ่ิมความเป็นส่วนตัวเหมาะแก่การอยู่อาศัย ท่ีผ่านมา 

Teak ประสบความส าเรจ็ในการพัฒนาคอนโด The Teak มาแล้ว 3 โครงการ โดย

ภายในปี 2019 น้ี บรษัิทจะท าการเปิดตัวคอนโดมิเนียม อีก 2 โครงการ

บรรยากาศของตลาดท่ีอยู่อาศัยแนวสูง หรอืคอนโดมิเนียมยังค่อนข้างน่ิงๆ หลังได้รบั

ผลกระทบจากมาตรการ LTV ท้ังน้ี มองว่ามีเพียงบาง Segments ท่ียังไปต่อได้ อาทิ 

ช่วงระดับราคา 3-6 ล้านบาท เน่ืองจากยังพอมีก าลังซื้อจากจีน หรอื Segments

ท่ีเป็น Luxury ไปเลย เพราะเป็นกลุ่มท่ีลูกค้ามีก าลังซื้ออยู่มาก ขณะท่ีตลาดท่ีอยู่

อาศัยแนวราบน้ันคิดว่ายังสามารถเติบโตได้ตามปกติ เน่ืองจากการซื้อท่ีอยู่อาศัย

แนวราบโดยส่วนใหญ่น้ันเป็นการซื้ อเพ่ืออยู่อาศัยจรงิ อย่างไรก็ตาม ภายใต้

สถานการณ์ท่ีราคาท่ีดินน้ันปรับตัวสูงข้ึนอย่างต่อเน่ืองมองว่า บ้านแฝดและ

ทาวน์เฮ้าส์ เป็น Segments ท่ีมี ศักยภาพในการเติบโต โดยเฉพาะบ้านแฝด

ท่ีในปัจจุบันน้ันสามารถใช้เทคโนโลยีในการก่อสร้างให้มีลักษณะและฟังก์ชันท่ี

เหมือนกับบ้านเด่ียวแต่มีราคาถูกกว่า

คุณวรุตม ์ภาณุพัฒนพงศ์
ประธานเจา้หน้าท่ีบรหิาร บรษัิท ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด 
ในเครอื บรษัิท บิวเดอสมารท์ จ ากัด (มหาชน)

ปัจจุบัน บรษัิท ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (Teak) ท าธุรกิจด้านไหนบ้าง?

คุณวรุตม์ มองแนวโน้มตลาดท่ีอยู่อาศัยในช่วง 1-2 ปีข้างหน้าเป็นอย่างไรบ้าง?
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SMEs สามารถคว้าโอกาสได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการควรมีความเข้าใจก่อนว่า 

แม้การพัฒนาบ้านแฝดจะต้องการขนาดของท่ีดินข้ันต่าตามกฏหมายก าหนดเท่ากับ 

35 ตร.ว. ซึ่งต่ากว่าบ้านเด่ียวท่ีต้องการขนาดท่ีดินไม่น้อยกว่า 50 ตร.ว. แต่ต้นทุน

ท่ีดินน้ันเป็นต้นทุนหลักในการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยแนวราบ โดยส่วนตัวจึงมองว่าโอกาส

ของ SMEs ในการพัฒนาบ้านแฝดน้ันน่าจะอยู่ในพ้ืนท่ีรอบนอกของปรมิณฑล และ

พ้ืนท่ีต่างจังหวัดท่ียังมีราคาท่ีดินท่ีไม่สูงมากนัก

ผู้ประกอบการควรท่ีจะมีกรอบการประเมินพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในการเข้าไปพัฒนา

อย่างเป็นระบบ เช่น เป็นพ้ืนท่ีเดินทางได้สะดวก และท่ีอยู่ไม่ไกลจากสถานท่ีส าคัญ 

หรอืเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีอัตราดูดซับ (Absorption rate) อยู่ในระดับสูง มีสต๊อกเหลือขาย

อยู่ในระดับต่า เป็นต้น นอกจากน้ี ความพรอ้มด้านเงนิทุนผ่านการมี Bank support 

ก็เป็นอีกหน่ึงส่ิงท่ีผู้ประกอบการควรพร้อม เน่ืองจากเม่ือผู้ประกอบการได้พ้ืนท่ี

ท่ีมีศักยภาพมาแล้ว การลงทุนซื้ อท่ีดิน (Land bank) ก็ถือเป็นข้ันตอนท่ีต้อง

ด าเนินการต่อเน่ืองกันไป สุดท้ายเป็นเร ื่องของการให้ความส าคัญกับการบรกิาร

หลังการขาย เช่น นิติบุคคล รวมถึง After sales service ต่าง ๆ เช่นกัน การันตี

งานก่อสรา้ง ก็เป็นอีกส่วนหน่ึงท่ีผู้ประกอบการท่ีต้องการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนน้ัน

ไม่ควรละเลย

ข้อแนะน าส าหรบั SMEs ในการเข้าพัฒนาบ้านแฝด

ผู้ประกอบการ SMEs สามารถควา้โอกาสจาก Trends บ้านแฝดท่ีก าลังมา

ได้หรอืไม่?
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Background photo created by 4045/ freepik 

Section3

ประเมินพ้ืนท่ี
ศักยภาพ...

ในการซื้อบ้านแฝด



Krungthai Compass28

บ้านแฝดราคา 3-5 ล้านบาท เป็น Segments ท่ีมียูนิตพรอ้มขายมากท่ีสุด โดยมีจ านวนยูนิตพรอ้ม

ขายมากถึง 12,000 ยูนิต คิดเป็นสัดส่วนถึง 60% ของบ้านแฝดพรอ้มขายท้ังหมดในปี 2018 ขณะท่ี 

Segment ท่ีได้รับการพัฒนารองลงมาคือช่วงระดับราคา 2-3 และ 5-10 ล้านบาท ท่ีมีสัดส่วน

เท่ากับ 20% และ 14% ตามล าดับ

นอกจากนี้ โครงการบ้านแฝดโดยส่วนใหญจ่ะกระจายตัวอยู่รอบนอก BMR โดยเฉพาะพ้ืนท่ีนนทบุร-ี

บางบัวทอง ย่านบางบัวทองและวงแหวนรอบนอก-คลองมหาสวัสด์ิ, พ้ืนท่ีรงัสิต-ปทุมธานี ย่าน

คลอง 1-7 และล าลูกกา, พ้ืนท่ีบางนา-สมุทรปราการ ย่านบางนา-ตราด กม.10-24 และพ้ืนท่ี

พระราม 2-เพชรเกษม ย่านเอกชัย-บางบอน เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีการพัฒนาบ้านแฝดมากท่ีสุด คิดเป็น

สัดส่วนถึง 2 ใน 3 จากยูนิตบ้านแฝดพรอ้มขายท้ังหมดในปี 2018

>> Supply บ้านแฝดในปัจจบุันมีลักษณะเป็นอยา่งไร?
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รูปที่ 15 Segment บ้านแฝดราคา 3-5 ล้านบาท มียูนิตพร้อมขายมากท่ีสุด ซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะอยู่
รอบนอก BMR

เห็นได้ว่าตัวเลือกบ้านแฝดท่ีพรอ้มขายในปัจจุบันค่อนข้างมี Segment ท่ีหลากหลายท้ังด้านราคา

และด้านท าเล อย่างไรก็ดี เราประเมินว่าหากมองในมุมของผู้บรโิภคท่ีก าลังเลือกซื้อท่ีอยู่อาศัยอยู่

แล้ว บ้านแฝดในแต่ละท าเล กลับมีศักยภาพท่ีแตกต่างกันออกไป

ท่ีมา: AREA และ วเิคราะห์โดย Krungthai Compass

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

นนทบุร-ีบางบัวทอง

รงัสิต-ปทุมธานี

บางนา-สมุทรปราการ

พระราม2-เพชรเกษม

ป่ินเกล้า-พุทธมลฑล

มีนบุร-ีสุวทิวงศ์

กรุงเทพตะวนัออก

สุขสวสัด์ิ

พหลโยธิน-รามอินทรา

ติวานนท์

รชัดา-ลาดพรา้ว

พหลโยธิน

ธนบุรี

นนทบุร-ีบางซ่ือ

1-2 ลบ. 2-3 ลบ. 3-5 ลบ. 5-10 ลบ. > 10 ลบ.

20%

60%

14%

% ของยูนิตพรอ้มขาย

2 ใน 3
ของตลาดบ้านแฝด

ยูนิตบ้านแฝดพรอ้มขาย ณ ส้ินปี 2018 แบ่งตามระดับราคาและท าเล

ยูนิตบ้านแฝดพรอ้มขาย ณ ส้ินปี 2018  
แบ่งตามระดับราคา
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หากกล่าวถึงปัจจัยท่ีมีความส าคัญเป็นล าดับแรกๆ ต่อการตัดสินใจซื้อท่ีอยู่อาศัยของครอบครวัใหม่

ท่ีก าลังหาซื้อท่ีอยู่อาศัยคงจะหนีไม่พ้น 1) เป็นพ้ืนท่ีท่ีอยู่ใกล้กับสถานท่ีส าคัญ (Key magnets) เช่น 

ออฟฟิศส านักงาน ห้างสรรพสินค้า สถานศึกษา และโรงพยาบาล หรอื 2) เป็นพ้ืนท่ีท่ีอยู่ใกล้กับระบบ

ขนส่งมวลชน โดยเฉพาะสถานีรถไฟฟ้าเพ่ือให้ง่ายต่อการเดินทาง เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม อีกหน่ึงส่ิงท่ีครอบครัวใหม่ควรน าไปพิจารณาคือประเด็นด้าน 3) ราคาขายต่อใน

อนาคต ดังน้ัน ค าว่า “พ้ืนท่ีศักยภาพ” ในบทวเิคราะห์ส่วนน้ีจึงมีความหมายว่าพ้ืนท่ีท่ีราคาขายต่อ

ของบ้านแฝดในอนาคตน้ัน มีแนวโน้มท่ีจะไม่ถูกกดดันจากการให้ส่วนลด หรอืการจัด Marketing 

campaign เพ่ือระบายสต๊อกบ้านแฝดของผู้ประกอบการอสังหาฯ

ยูนิตเหลือขายสะสม (Remaining units) และระยะเวลาขายหมด (Time to go) คือ 2 ปัจจัยหลัก

ท่ีใช้ประเมินพ้ืนท่ีศักยภาพในการซื้อบ้านแฝด เพ่ือเป็นแนวทางเบ้ืองต้นส าหรับการเลือกซื้อบ้าน

แฝดของครอบครวัใหม่ เราได้พัฒนากรอบแนวคิดส าหรบัการประเมินพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพจากการใช้

ปัจจัย Remaining units ณ ส้ินปี 2018 เพ่ือสะท้อนสถานการณ์อุปทานบ้านแฝดว่ามีเหลือมาก

น้อยเท่าใด พิจารณารว่มกับปัจจัย Time to go ท่ีสามารถใช้เป็นเคร ื่องบ่งชี้ได้ว่าอุปสงค์บ้านแฝด

น้ันสอดคล้องกับอุปทานบ้านแฝดในตลาดหรอืไม่ ดังแสดงในรูปท่ี 16

>> แนวทางการประเมินพ้ืนท่ีศักยภาพในการซื้อบ้านแฝด

รปูท่ี 16 กรอบแนวคิดเบื้องต้นในการประเมินพ้ืนท่ีศักยภาพในการซ้ือบ้านแฝด

1 2

3 4

LowHigh

High
(above average)

Low
(below average)

Remaining units 
in 2018

Time to go
(months)

1. พ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงสูง โดยมีโอกาสท่ี

ราคาขายต่อของบ้านแฝดในอนาคตจะถูก

กดดันจากมียูนิตเหลือขายอยู่เป็นจ านวน

มากอีก ท้ังยังใ ช้ร ะยะเวลาขายหมดท่ี

ค่อนข้างนาน

2. พ้ืนท่ีท่ีมีท่ีอยู่อาศัยเหลือขายน้อยแต่ใช้

ระยะเวลาขายหมดท่ีนาน คาดว่าเป็นพ้ืนท่ีท่ี

โครงการส่วนใหญ่อยู่ในช่วงทยอยขาย

3. พ้ืนท่ีศักยภาพท่ีมีท่ีอยู่อาศัยเหลือขาย

เยอะแต่มีระยะเวลาขายหมดท่ีส้ันแสดงให้

เห็นวา่เป็นพ้ืนท่ีท่ีเพ่ิงได้รบัการพัฒนา

4. พ้ืนท่ีท่ีมีแนวโน้มจะเป็นพ้ืนท่ีศักยภาพ

โดยมีโอกาสท่ีราคาขายต่อของบ้านแฝดใน

อนาคตจะไม่ถูกกดดัน สะท้อนจากการมี

ยูนิตเหลือขายท่ีต่าและระยะเวลาขายหมดท่ี

ใช้เวลาค่อนข้างส้ัน

ท่ีมา: วเิคราะห์โดย Krungthai Compass

กรอบแนวคิดในการประเมินพ้ืนท่ีศักยภาพ
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o ราคา 2-3 ล้านบาท: เป็นระดับราคามีตัวเลือกไม่มากนัก โดยมีเพียง 2 ท าเล เท่าน้ันท่ีมีศักยภาพ

โดดเด่นเหนือพ้ืนท่ีอ่ืนๆใน Segment เดียวกัน คือ พ้ืนท่ีพระราม 2-เพชรเกษม ย่านเอกชัย-บาง

บอน และพ้ืนที่มีนบุร-ีสุวนิทวงศ์ ย่านนิมิตรใหม่ ท่ีบ้านแฝดน้ันขายดีและมีสต๊อกเหลือไม่มาก

o ราคา 3-5 ล้านบาท: เป็น Segment ท่ีมีตัวเลือกมากข้ึนเป็น 4 ท าเล ประกอบด้วย พ้ืนท่ีติวานนท์ ย่าน

ติวานนท์-นวลฉว ีพ้ืนท่ีมีนบุร-ีสุวนิทวงศ์ ย่านหทัยราษฎร ์และหนองจอก พ้ืนท่ีพระราม 2-เพชรเกษม

ย่านวงแหวน-เพชรเกษม และพระราม 2 กม.1-10 และพ้ืนท่ีกรงุเทพตะวนัออก ย่านลาดกระบัง

o ราคา 5-10 ล้านบาท: พ้ืนท่ีท่ีดูมีศักยภาพมากท่ีสุดเม่ือเปรยีบเทียบกับพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ใน Segment 

เดียวกัน ประกอบด้วย 4 ท าเล คือ พ้ืนท่ีรังสิต-ปทุมธานี ย่านคลอง 1-7 พ้ืนท่ีรัชดา-ลาดพร้าว 

ย่านโชคชัย 4 พ้ืนท่ีพระราม 2-เพชรเกษม ย่านวงแหวน-เพชรเกษม และพ้ืนท่ีติวานนท์ ย่าน

สรงประภา

>> จาก Framework ดังกล่าว เราประเมนิวา่มีพ้ืนท่ีศักยภาพส าหรบัการซื้อ

บ้านแฝดใน BMR อยู่ด้วยกัน 10 ท าเล แบ่งแยกตามระดับราคา ประกอบด้วย

รปูท่ี 17 พ้ืนท่ีศักยภาพส าหรบัการซ้ือบ้านแฝดใน BMR มีอยู่ด้วยกัน 10 ท าเล

ผลการประเมินพ้ืนท่ีศักยภาพในการซื้อบ้านแฝดราคา 2-3, 3-5 และ 5-10 ล้านบาท

ท่ีมา: AREA และ วเิคราะห์โดย Krungthai Compass
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นนทบุรี-บางบัวทอง กรุงเทพตะวันออก ติวานนท์

ธนบุรี นนทบุร-ีบางซ่ือ ป่ินเกล้า-พุทธมลฑล

พระราม2-เพชรเกษม ใจกลางเมือง พหลโยธิน-รามอินทรา

มีนบุรี-สุวิทวงศ์ รังสิต-ปทุมธานี รัชดา-ลาดพร้าว
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คณะผู้จดัท า >>
ดร.พชรพจน์ นันทรามาศ

ผู้อ านวยการฝ่ายอาวโุส 

Global  Business Development  and  Strategy

ดร.พชรพจน์ เป็นท่ีรูจ้ักอย่างกว้างขวางในแวดวงวชิาการและส่ือมวลชนในฐานะ

เป็นนักเศรษฐศาสตรท่ี์มีความเชี่ยวชาญในเร ื่องเศรษฐกิจและการเงนิ สามารถ

วเิคราะห์ได้อย่างลึกซึ้ง ตรงประเด็น และเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มนักธุรกิจ ดร.พชรพจน์ 

จึงได้รบัเชิญเป็นวทิยากรในรายการข่าวและงานสัมมนาอย่างต่อเน่ือง

ก่อนรว่มงานกับธนาคารกรุงไทย ดร.พชรพจน์ มีประสบการณ์ท างานกว่า 7 ปีท่ี

ธนาคารไทยพาณิชย์และเคยท างานด้านวชิาการเป็น Assistant Professor of 

Economics ท่ี  San Diego State University ป ร ะ เ ท ศ ส ห รั ฐ อ เ ม ร ิก า 

นอกจากน้ัน ยังเคยฝึกงานท่ีธนาคารกลางของสหรฐัฯ (Fed)

Analyst

กณิศ มีความรูค้วามเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ท างานวจิัยธุรกิจในคลัสเตอร์

โครงสรา้งพ้ืนฐาน เช่น กลุ่มธุรกิจรบัเหมาก่อสรา้ง และกลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสรา้ง 

กว่า 3 ปี ท่ีศูนย์วจิัยเศรษฐกิจและธุรกิจ (Economic IntelligenceCenter) 

ธนาคารไทยพาณิชย์

กณิศ จบการศึกษาปรญิญาตร ี(เกียรตินิยมอันดับหน่ึง) สาขาเศรษฐศาสตร ์

จากมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ และปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกิจ จาก

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

กณิศ อ่าสกุล

Senior Economist

ดร. กิตติพงษ์ มีประสบการณ์ท างานวจิัยด้านเศรษฐศาสตร์การพัฒนา และ

การว เิคราะห์เศรษฐกิจมหภาค เชี่ยวชาญในการประยุกต์ข้อมูลจุลภาค

ในการวเิคราะห์ประเด็นต่างๆ มีผลงานวจิัยตีพิมพ์ในวารสารวชิาการนานาชาติ 

และบทความในหนัง สือ พิมพ์และ ส่ือออนไลน์ ต่ างๆ  ก่อนร่วมงานกับ

ธนาคารกรุงไทย มีประสบการณ์การท าวจิัยท่ีธนาคารไทยพาณิชย์ สถาบันวจิัย

เพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) และ Nagoya University ตลอดจนเคย

เป็นอาจารย์พิเศษท่ี Mahidol University International College (MUIC) 

ดร.กิตติพงษ์ จบการศึกษาปรญิญาเอก ด้านเศรษฐศาสตร์ จากมหาวทิยาลัย

หอการค้าไทย โดยเป็นนักศึกษา แลกเปล่ียนท่ี Massachusetts Institute of 

Technology (MIT) สหรฐัอเมรกิา ภายใต้ทุนโครงการปรญิญาเอกกาญจนาภิเษก

ดร.กิตติพงษ์ เรอืนทิพย์

Analyst

กัญญาณัฐ มีประสบการณ์ท างานด้านการบัญชี การเงนิ และเคยฝึกงานเป็น

ผู้ช่วยนักวจิัยท่ีมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

กัญญาณัฐ จบการศึกษาระดับปรญิญาตร ี(เกียรตินิยมอันดับสอง) จาก

คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบัญชี มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

กัญญาณัฐ รงัสิยเวคิน
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