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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 >>
โควดิ-19 ท่ีระบาดท่ัวโลกในปี 2020 ได้ท าให้เศรษฐกิจไทยเจอกับภาวะ Recession 
ท่ีรุนแรงท่ีสุดในรอบกว่า 20 ปี เป็นอีกปัจจัยลบท่ีรุมเร้าภาคอสังหารมิทรัพย์ 
ต่อเน่ืองจากปี 2019 ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยปรบัเกณฑ์ LTV ในการขอสินเชื่อ
ให้เข้มงวดข้ึน และการแข็งค่าของเงนิบาทเทียบกับเงนิหยวนซึ่งกระทบดีมานด์
ของชาวจีน

Krungthai COMPASS ประเมินว่าตลาดท่ีอยู่อาศัยในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
(Bangkok Metropolitan Region: BMR) ในปี 2020 มีแนวโน้มหดตัว 27%YoY 
โดยการแพรร่ะบาดของไวรสัโควดิ-19 ท าให้ความต้องการซื้อท่ีอยู่อาศัยถูกบั่นทอนลง 
ท้ังชาวไทยท่ีมีรายได้ลดลงจากการหยุดชะงักของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ
กลุ่มอาชีพอิสระและเจ้าของกิจการ ตลอดจนชาวต่างชาติ โดยเฉพาะผู้ซื้อจากจีนท่ี
ได้รบัผลกระทบจากมาตรการ Lockdown จนท าให้ไม่สามารถเดินทางเข้ามาเลือก
ซื้อและโอนกรรมสิทธิ์ท่ีอยู่อาศัยในไทยได้ 

ผู้ประกอบการมีการปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์เฉพาะหน้าท่ีเปล่ียนแปลงไป
อย่างมาก โดยในปี 2020 น้ี คาดว่าตลาดท่ีอยู่อาศัยใน BMR จะมียูนิตเปิดใหม่
เพียง 72,000 ยูนิต ลดลงเกือบ 40%YoY ซึ่งเม่ือประกอบกับกลยุทธ์ในการเสรมิ
สภาพคล่องของผู้พัฒนาอสังหาฯ โดยการเรง่ระบายสต็อกเหลือขายด้วยการจัด
โปรโมชั่นต่าง ๆ แล้ว คาดว่าสต็อกเหลือขายในปี 2020 จะปรบัตัวสูงข้ึน 5%YoY 
ชะลอลงจากค่าเฉล่ียในอดีตท่ีเพ่ิมข้ึนไม่ต่ากว่าปีละ 9%

ส าหรบั New Normal ในภาคอสังหาฯ Krungthai COMPASS ประเมินว่าพฤติกรรม
ของผู้บรโิภคจะเปล่ียนไปโดย 1) การซ้ือท่ีอยู่อาศัยผ่านช่องทางออนไลน์ อาจ
กลายเป็นเร ื่องปกติท่ัวไป สะท้อนจากจ านวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ของผู้พัฒนาอสังหาฯ 
ท่ีสูงข้ึน 40% ในช่วงการแพรร่ะบาดของโควดิ-19 2) ผู้บริโภคอาจให้ความส าคัญ
กับขนาดของท่ีอยู่อาศัยมากขึ้น เพ่ือรองรบักับกิจวัตรประจ าวันต้องใช้เวลาอยู่ใน
ท่ีอยู่อาศัยท่ีมากข้ึน โดยเฉพาะการท างานท่ีบ้าน (Work From Home) และ 
3) ผู้บริโภคอาจต้องการพ้ืนท่ีส่วนกลางแบบมีพ้ืนท่ีส่วนตัวเพ่ือตอบโจทย์ความ
กังวลด้านสุขภาพและความปลอดภัยของตัวผู้บรโิภคเอง 

เพ่ือตอบโจทย์ผู้บรโิภค Krungthai COMPASS แนะน าให้ผู้พัฒนาอสังหาฯ ขนาด
ย่อม-กลาง น าแนวทางการปรบัตัวของผู้พัฒนาอสังหาฯ รายใหญ่ท่ีเริ่มมีให้เห็นกัน
มาศึกษาและต่อยอด ท้ัง 1) การน าเทคโนโลยี Virtual Visits มาใช้สนับสนุนการ
ซื้อสังหาฯ ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยการให้ผู้บรโิภคสามารถเข้าชมโครงการได้
เสมือนจรงิบนเว็บไซต์ 2) การปรับแผนการเปิดโครงการใหม่มาเน้นตลาดบ้าน
จัดสรรท่ีมีพ้ืนท่ีใช้สอยมากกว่าคอนโดมิเนียม รวมไปถึง 3) การ Re-design 
พ้ืนท่ีส่วนกลางใหม่ และติดต้ังอุปกรณ์ Touchless เพ่ือลดโอกาสท่ีผู้บรโิภคจะ
สัมผัสกันให้น้อยท่ีสุด เป็นต้น

เผยแพร:่ มิถุนายน 2020

พชรพจน์ นันทรามาศ กณิศ อ่าสกุล
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ท่ีมา: ข้อมูลจาก AREA, REIC, Similar Web และการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS 

แนวทางการปรบัตัวผู้พัฒนาอสังหาฯ ชั้นน า

พัฒนาระบบ Virtual Visits ให้
ผู้บรโิภคสามารถชมโครงการผ่าน
ช่องทางออนไลน์ได้อย่างเสมือนจรงิ

 พัฒนาบ้านแนวราบมากขึ้น
(โดยเฉพาะ บ้านแฝด และทาวน์เฮ้าส์)

 ออกแบบให้คอนโดฯ ในบางท าเล
มีห้อง One Bed Plus แทน 
Studio มากขึ้น 

Re-design พ้ืนท่ีส่วนกลางใหม่ 
เช่น ออกแบบ Co-working ให้น่ัง
แยกกัน และใช้อุปกรณ์ Touchless

3 รูปแบบการอยู่อาศัยท่ีอาจเปล่ียนไปหลังยุค Covid-19

ซื้ออสังหาฯ ผ่านช่องทาง 
“ออนไลน์”

อาจกลายเป็นเรื่องปกติ

มูลค่าโอนกรรมสิทธ์ิ ยูนิตเปิดใหม่ สต็อกเหลือขาย
(พันล้านบาท, %YOY) (พันยูนิต, %YOY) (พันยูนิต, %YOY)

ภาวะตลาดท่ีอยู่อาศัย 
(กรุงเทพฯ และปรมิณฑล)                 ในปี 2020-2021

2019            2020f            2021f
(Covid-19 impact)

572

420

470

-27% +12%

119

72
85

-39% +18%

176

185

192

+5% +4%

ในปี 2020 มูลค่าโอนคอนโดฯ ซึ่งพ่ึงพา
ความต้องการจากผู้ซื้อชาวจีน มีแนวโน้ม
หดตัวสูงกวา่บ้านจดัสรรท่ี 30%

บ้านจัดสรรเปิดใหม่จะมีสัดส่วนราว 60% 
ของท่ีอยู่อาศัยเปิดใหม่ในปี 2020-2021 
เน่ืองจากผู้พัฒนาอสังหาฯ หันมาจับ
ตลาดแนวราบมากขึ้น

การระบายสต็อก และลดเปิดโครงการใหม่ 
ท าให้สต็อกเหลือขายมีแนวโน้มโตชะลอ
ลงเหลือ 4-5% ในปี 2020-2021 จาก
อดีตท่ีโตเฉล่ีย 9%

พ้ืนท่ีใช้สอยต้องใหญ่เพียงพอ
กับกิจวตัรประจ าวนั

โดยเฉพาะ WFH

คอนโดฯ ขนาดเล็ก
ในตัวเมือง

คอนโดฯ ขนาดใหญ่
บา้นแนวราบ
ท าเลนอกตัวเมือง

ผู้บรโิภคจะหวงแหนความเป็นส่วนตัวมากขึ้น
จากมาตรการ Social Distancing

พ้ืนท่ีส่วนกลางท่ีออกแบบให้ลูกบา้นใช้งาน
รว่มกันหลาย ๆ คน อาจท าให้เกิดความกังวล

ด้านสุขภาพและความปลอดภัย

ภายใต้ Budget เท่าเดิม ผู้บรโิภคอาจยอม
อยู่ไกลจากเดิม เพ่ือแลกกับพ้ืนท่ีท่ีเพ่ิมขึ้น

ซื้ออสังหาฯ ผ่านช่องทาง 
“ออนไลน์”

อาจกลายเป็นเรื่องปกติ

ท าเลอาจไม่ส าคัญเท่า
“ขนาดของท่ีอยู่อาศยั”

อยากใช้พ้ืนท่ีส่วนกลาง
แบบมีพ้ืนท่ีส่วนตัว
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ธรุกิจพัฒนาท่ีอยู่อาศัยนับเป็นหนึ่งในธุรกิจท่ีได้รบัปัจจัยกดดันมาอย่างต่อเนื่องต้ังแต่

ช่วงต้นปี 2019 ท้ัง 1) เกณฑ์ LTV ใหม่ของธปท. ท่ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้กู้ซื้อท่ีอยู่อาศัย

ต้ังแต่สัญญาท่ี 2 เป็นต้นไป และ 2) การแข็งค่าของเงินบาทเม่ือเทียบกับค่าเงนิหยวน 

ท่ีส่งผลให้ราคาท่ีอยู่อาศัยในไทยดูแพงข้ึนในสายตาผู้ซื้อชาวจีน ท้ังน้ี แม้ในช่วงปลายปี 

2019 ตลาดท่ีอยู่อาศัยดูได้ปัจจัยบวกจากการท่ีภาครฐับาลจะออกมาตรการตุ้นการซื้อ

ผ่านการลดค่าธรรมเนียมโอนและจดจ านองให้เหลือรายการละ 0.01% แต่อย่างไรก็ดี 

ในต้นปี 2020 ท่ีผ่านมา ตลาดท่ีอยู่อาศัยกลับเผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด-19

ซึง่ดูจะเป็นปัจจัยลบท่ีหนักหนากวา่ท่ีผ่านมาเสียอีก ในส่วนนี้ เราจึงจะมาวเิคราะห์กันวา่

โควดิ-19 ส่งผลกระทบอย่างไรต่อธรุกิจพัฒนาท่ีอยู่อาศัย? และภาวะของตลาดในช่วงปี 

2020-2021 จะมีทิศทางเป็นอย่างไร? 
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ยอด Pre-sale (%)

สภาพเศรษฐกิจที่หดตัว รวมถึงการปิดกิจการห้างรา้นต่าง ๆ เป็นการชั่วคราวจากการ

แพรร่ะบาดของโควดิ-19 ท าให้ผู้บริโภคบางกลุ่มมีรายได้ลดลง และส่งผลกระทบต่อ

ความต้องการซื้อท่ีอยู่อาศัยของผู้บริโภคอย่างมาก สะท้อนจากยอดจองท่ีอยู่อาศัย

เปิดใหม่ (Pre-sale) ท่ีลดลงจาก 20% ในไตรมาสท่ี 4/2019 มาอยู่ท่ี 15% ในไตรมาส

ท่ี 1/2020 และยังมีแนวโน้มลดต่าลงเหลือ 12% ในไตรมาสท่ี 2/2020 เน่ืองจากใน

เดือน เม.ย.-พ.ค. 2020 เป็นช่วงท่ีภาคอสังหาฯ ของไทยได้รบัผลกระทบจาก โควดิ-19 

อย่างหนัก โดยเฉพาะความต้องการซื้อคอนโดฯ จากชาวจีนท่ีแทบจะหายไปท้ังหมด

เพราะไม่สามารถเดินทางมาชมโครงการและโอนกรรมสิทธิ์ในไทยได้

รปูที่ 1 ยอด Pre-sale ของท่ีอยู่อาศัยเปิดใหม่

ที่มา: AREA, วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

>> 1.1 ความต้องการซื้อท่ีอยู่อาศัยของผู้บรโิภคลดลงแค่ไหนจากวกิฤติโควดิ-19 ?

คอนโดมิเนียม         บ้านจัดสรร         ท่ีอยู่อาศัยท้ังหมด           ค่าเฉล่ีย 3 เดือนของท่ีอยู่อาศัยท้ังหมด
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การหดตัวท่ีเกิดข้ึน ก็ดูจะเป็นไปตามผลการส ารวจจาก Wunderman Thompson 

บรษัิทเอเจนซี่ชั้นน าของโลกในช่วงปลายเดือนมีนาคมท่ีผ่านมาว่า โควิด-19 จะท าให้

ความต้ังใจซื้อท่ีอยู่อาศัยหายไปราว 1 ใน 3 จากช่วงก่อนการระบาด ส าหรับผู้บริโภคท่ี

เลื่อนการซื้อท่ีอยู่อาศัยกว่า 80% เป็นการเลื่อนการซื้อออกไปอย่างไม่มีก าหนด โดย

กลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้น้อยกว่า 40,000 บาทต่อเดือน ให้เหตุผลว่า ตนเองจ าเป็นต้อง

ให้ความส าคัญกับสินค้าท่ีมีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวติก่อนเป็นอันดับแรก ในขณะท่ี

เหตุผลของกลุ่มท่ีมีรายได้มากกว่า 40,000 บาทต่อเดือน ซึ่งเล่ือนการซื้อท่ีอยู่อาศัย

ออกไป ดูจะเป็นเร ื่องความคุ้มค่าในการลงทุนอสังหาฯ ท่ีไม่ดีนักในช่วงน้ี

รปูท่ี 2 ผลการส ารวจความต้ังใจซ้ืออสังหาฯ ของผู้บรโิภคในช่วงการแพรร่ะบาดของโควดิ-19

ที่มา: Wunderman Thompson (Thailand)

อะไรคือสาเหต?ุ
ท่ีท าให้ผู้บรโิภคมีความต้ังใจซื้ออสังหาฯ ลดลง

หน่วย: % ของกลุ่มตัวอย่างความต้ังใจซ้ืออสังหาฯ หายไปจากโควดิ-19

80% ของผู้บรโิภค

ตัดสินใจเล่ือนการซ้ืออสังหาฯ อย่างไม่มีก าหนด

20% ของผู้บรโิภค

เล่ือนการซ้ืออสังหาฯ ออกไป ~1 ปี

กลุ่มผู้บรโิภคท่ีมีรายได้ 

<40,000บาทต่อเดือน*
มีก าลังซื้อท่ีจ ากัด
จงึต้องให้ความส าคัญกับ

สินค้าท่ีมีความจ าเป็น
ต่อการใช้ชีวติ
เป็นอนัดับแรก

ส่วนความต้ังใจซื้อท่ีลดลงของ
กลุ่มผู้บรโิภคท่ีมีรายได้ 

>40,000 บาทต่อเดือน

ซึ่งมักให้ความส าคัญกับ 
“ความคุ้มค่าในการลงทุน”

อาจแปลความได้วา่
การลงทุนอสังหาฯ 

ในเวลาน้ี ให้ผลตอบแทน
ไม่ดีนัก

40,000
บาทต่อเดือน0                                         20,000                                           60,000                                  80,000

รายได้
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แล้วโควดิ-19 กระทบความต้องการซื้อท่ีอยู่อาศัยของผู้บรโิภคกลุ่มใด และอยู่

ใน Segment ไหนเป็นหลัก ?

หากจะพิจารณาให้ลึกข้ึนว่าการใช้มาตรการ Lockdown และ Social Distancing 

เพ่ือยับยั้งการแพรร่ะบาดของโควดิ-19 ส่งผลกระทบกับผู้บรโิภคในกลุ่มใดบ้าง พบว่า

ผู้ท่ีได้รบัผลกระทบอย่างมากคือ กลุ่มลูกจ้างนอกระบบ ซึ่งมักไม่มีการท าสัญญาจ้างท่ี

แน่ชัด และเส่ียงต่อการถกูพักงานแบบไม่ได้รบัค่าจ้าง โดยกลุ่มน้ีมีจ านวนกว่า 3 แสนคน

ในกรุงเทพฯ (คิดเป็นประมาณ 7% ของแรงงานในกรุงเทพฯ) 

นอกจากกลุ่มแรงงานนอกระบบแล้ว คนกลุ่มใหญ่ท่ีจะได้รับผลกระทบ ซึ่งเป็นกลุ่มท่ี

มักมีความสามารถในการซื้อท่ีอยู่อาศัย คือ ผู้ประกอบธุรกิจแบบไม่มีลูกจ้างและ

ฟรแีลนซ์ ผู้ประกอบธุรกิจท่ีมีลูกจ้าง และผู้ช่วยธุรกิจครอบครวัแบบไม่ได้ค่าจ้าง ซึ่งมี

จ านวนสูงถึง 1.7 ล้านคน คิดเป็น 29% ของคนท างานท้ังหมดในกรุงเทพฯ

เม่ือน าข้อมูลรายได้และอาชีพของครัวเรอืนมาประกอบ พบว่าครัวเรือนท่ีมีรายได้

ต่ากว่า 1 แสนบาทต่อเดือน ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีมีความสามารถท่ีจะซื้อทีอยู่อาศัยในระดับ

ราคาต่ากว่า 10 ล้านบาทได้ มีความอ่อนไหวในด้านรายได้ในช่วงการระบาดของโควิด 

โดยเฉพาะกลุ่มครวัเรือนท่ีมีรายได้ในช่วง 2-3 หมื่นบาท และ 3-5 หมื่นบาท เน่ืองจาก

ครวัเรอืนในกลุ่มดังกล่าว มักเป็นผู้ประกอบธุรกิจท้ังท่ีมีลูกจ้างและไม่มีลูกจ้าง (ได้รบั

ผลกระทบจากโควดิ-19) ในสัดส่วนท่ีมาก อีกท้ังยังมีผู้ประกอบอาชีพรับราชการ 

(ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีรายได้ถูกกระทบจากโควดิ-19 น้อย) ในสัดส่วนท่ีต่ากว่าครวัเรอืนกลุ่ม

รายได้อ่ืน ๆ ด้วย

รปูท่ี 3 สัดส่วนอาชีพของหัวหน้าครวัเรอืน ในแต่ละระดับรายได้ของครวัเรอืน

หมายเหต:ุ 1) อาชพีจา้งงานตัวเอง คือกลุ่มผู้ท าธรุกิจแบบไม่มีลูกจา้งและฟรแีลนซ ์2) พนักงานรฐัวสิาหกิจรวมกับกลุ่มขา้ราชการ
ที่มา: ขอ้มูลจาก SES 2019 จากส านักงานสถิติแห่งชาติ 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

20k-30k 30k-50k 50k-100k >100k

นายจ้าง               จ้างงานตัวเอง               ข้าราชการ               ลูกจ้างเอกชน

รายได้ได้รบัผลกระทบจากโควดิ-19 มาก ได้รบัผลกระทบน้อย

% ของอาชีพของหัวหน้าครวัเรอืน

รายได้ครวัเรอืน
ต่อเดือน (บาท)
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ยอด Pre-sale ของท่ีอยู่อาศัยในแต่ละระดับราคาก็แสดงให้เห็นภาพท่ีคล้ายกัน โดย

ท่ีอยู่อาศัยในกลุ่ม Economy (ระดับราคาไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อยูนิต) และกลุ่ม 

Middle (ระดับราคา 3-10 ล้านบาทต่อยูนิต) ซึ่งเหมาะสมกับครวัเรอืนท่ีมีรายได้ต่า

กว่า 1 แสนบาทต่อเดือน มียอด Pre-sale ในเดือน เม.ย.-พ.ค. 2020 เพียง 12% และ 

17% ต่ากว่าค่าเฉล่ีย 1 ปีย้อนหลังท่ีอยู่ในระดับ 21% และ 23% อยู่ค่อนข้างมาก ขณะท่ี

ยอด Pre-sale ของท่ีอยู่อาศัยในกลุ่ม Luxury (ระดับราคา 10-20 ล้านบาท) และ 

Super Luxury (20 ล้านบาท ข้ึนไป) ในเดือน เม.ย.-พ.ค. 2020 กลับไม่ได้แตกต่าง

จากค่าเฉล่ียนัก ซึ่งอาจส่ือว่าผู้บริโภคที่มีรายได้สูงได้รับผลกระทบจากโควิดน้อยกว่า

กลุ่มอื่ น อีกท้ังยังมีความมั่งค่ัง (Wealth) ท่ีเพียงพอส าหรับการซื้ อท่ีอยู่อาศัยได้

ตามปกติ

รปูท่ี 4 ยอด Pre-sale ท่ีอยู่อาศัยเปิดใหม่แบ่งตามระดับราคา

ที่มา: AREA, วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

21%
23%

12%

17%

0%

10%

20%

30%

4
Q

'2
0

19

1Q
'2

0
20

A
p

r-
M

a
y
'2

0
20

4
Q

'2
0

19

1Q
'2

0
20

A
p

r-
M

a
y
'2

0
20

4
Q

'2
0

19

1Q
'2

0
20

A
p

r-
M

a
y
'2

0
20

4
Q

'2
0

19

1Q
'2

0
20

A
p

r-
M

a
y
'2

0
20

Economy

(< 3 mn. THB)

Middle

(3-10 mn. THB)

Luxury

(10-20 mn. THB)

Super Luxury

(> 20 mn. THB)

% Pre-sale            1 Yr. Avg.
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อย่างไรก็ดี ไม่ใช่วา่ความต้องการซื้อของท่ีอยู่อาศัยเปิดใหม่ทุกโครงการจะได้รบัผลกระทบ

จากโควิด-19 ไปท้ังหมด เพราะหากพิจารณาแยกตามประเภทของท่ีอยู่อาศัย และ

ระดับราคาแล้ว พบว่ายังมีบาง Segment ท่ียังได้รับผลตอบรับท่ีดีจากผู้บริโภคอยู่ 

สะท้อนจากยอด Pre-sale ในช่วงเดือน เม.ย.-พ.ค. 2020 ท่ีไม่ได้ลดลง ยกตัวอย่างเช่น

 คอนโดมิเนียมราคาต่ากว่า 3 ล้านบาท: สามารถท ายอด Pre-sale ได้ถึง 33% 

ในช่วงเดือน เม.ย.-พ.ค. 2020 ซึ่งถือว่าสูงท่ีสุดหากเปรยีบเทียบกับคอนโดมิเนียม

ในระดับราคา 3-10 ล้านบาท ท่ีท ายอดจองได้เพียง 13%

 ทาวน์เฮ้าส์ราคา 3-10 ล้านบาท: สามารถท ายอด Pre-sale ได้สูงถึง 35% 

ในช่วงเดือน เม.ย.-พ.ค. 2020 ท้ังน้ี หากพิจารณายอด Pre-sale ท่ีลดลงของ

คอนโดมิเนียมในระดับราคาเดียวกัน อาจเป็นข้อสังเกตได้ว่าผู้บรโิภคบางส่วน

เลือกท่ีจะซื้ อทาวน์เฮ้าส์ท่ีให้พ้ืนท่ีสอยใช้มากกว่าแทนคอนโดมิเนียมจรงิ

เหมือนท่ีหน่ึงในผู้พัฒนาอสังหาฯ รายใหญ่ของไทยอย่าง GOLD เคยกล่าวไว้

ในช่วงเดือน เม.ย. ท่ีผ่านมา1

 บ้านเด่ียวราคา 10 ล้านบาทขึ้นไป บ้านแฝดและทาวน์เฮ้าส์ราคา 20 ล้านบาทขึ้นไป: 

เป็น Segment ท่ีดูเหมือนจะไม่ได้รบัผลกระทบจากโควดิ-19 เลย สะท้อนจาก

ยอดสูงในช่วงเดือน เม.ย.-พ.ค. 2020 ท่ีอยู่ในระดับสูงท่ีสุดในรอบปีท่ีผ่านมา

รปูท่ี 5 ยอดจอง (Pre-sale) ของท่ีอยู่อาศัยเปิดตัวใหม่ใน 2Q-2019 ถึง พ.ค. 2020 แบ่งตามประเภท และระดับราคา

ที่มา: AREA, วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

2Q’19        3Q’19        4Q’19        1Q’20         เม.ย.-พ.ค.’20

หน่วย: % ของยูนิตท้ังหมด

คอนโดมิเนียม

บา้นเด่ียว

บา้นแฝด

ทาวน์เฮา้ส์
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<3 ล้านบาท 3-10 ล้านบาท 10-20 ล้านบาท >20 ล้านบาท
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1 GOLD ช้ีโควดิ-19 จุดเปล่ียนอสังหาฯ คอนโดฯไม่ตอบโจทย์ไลฟส์ไตล์ WFH

https://www.prop2morrow.com/2020/04/24/gold%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94-19-%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AF-%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%AF%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%9F%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B9%8Cwfh/
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ความต้องการซื้อท่ีอยู่อาศัยลดลงอย่างมากในช่วง โควดิ-19 จะก่อให้เกิดปัญหาใน

การพัฒนาโครงการท่ีอยู่อาศัยต่อผู้พัฒนาอสังหาฯ ท้ังกับ 1) โครงการท่ีเปิดตัวไป

แล้วในปีท่ีผ่านมา อาจต้องเผชิญหน้ากับความเส่ียงท่ีจะไม่สามารถสรา้งยอดจองได้

สูงพอให้ด าเนินการก่อสร้างต่อจนเสร็จ และ 2) การปรับเปล่ียนแผนการเปิด

โครงการในปี 2020 น้ี  

โครงการท่ีเปิดตัวในปี 2019 ท่ีก าลังก่อสร้างอยู่ในปัจจุบันจะสร้างยอดจองได้ถึงเกณฑ์

ท่ีจะก่อสรา้งต่อจนเสรจ็ได้หรอืไม่ ?

เมื่ อพิจารณารูปแบบในการพัฒนาโครงการบ้านจัดสรรท่ีสามารถแบ่งเฟสได้ 

แตกต่างจากโครงการคอนโดฯ ท่ีต้องใช้เงินทุนมากกวา่เพราะต้องพัฒนาโครงการให้

เสรจ็ 100% ถึงจะสามารถรบัรูร้ายได้ได้ คอนโดฯ จงึดูมีความเส่ียงมากกวา่ โดยเฉพาะ

คอนโดฯ ท่ีเปิดตัวใน 2H-2019 มีแนวโน้มท่ีจะต้องเผชิญกับความเส่ียงท่ีอาจจะสรา้ง

เสรจ็ล่าช้าได้มากกว่าคอนโดฯ ท่ีเปิดตัวในคร ึ่งแรกของปี (ซึ่งน่าจะสรา้งเสรจ็ไปแล้ว

พอสมควร หากเทียบกับระยะเวลาสรา้งคอนโดฯ โดยเฉล่ียท่ีราว 2 ปี) เพราะคอนโดฯ 

ท่ีเปิดตัวใน 2H-2019 ต้องเผชิญหน้ากับความต้องการซื้อคอนโดฯ ท่ีลดลงอย่างท่ีได้

กล่าวไปข้างต้น ซึ่งอาจท าให้ผู้พัฒนาไม่สามารถสรา้งยอดจองได้มากพอท่ีสถาบัน

การเงนิจะพิจารณาการปล่อยกู้ให้ และเม่ือโครงการท่ีก าลังพัฒนาเกิดปัญหาขาด

สภาพคล่อง การก่อสรา้งต่าง ๆ จึงมีโอกาสหยุดชะงักลง ท้ังน้ี ประเด็นท่ีน่าสงสัยต่อ 

คือ คอนโดฯ ท่ีเปิดตัวใหม่ในช่วง 2H-2019 มีจ านวนเท่าใด? พัฒนาโดยใคร? 

ในระดับราคา และท าเลไหน ?

ข้อมูลจาก AREA ระบุว่าคอนโดฯ ท่ีเปิดตัวใหม่ใน 2H-2019 มีจ านวน 32,300 ยูนิต 

โดยเกือบ 60% มีผู้พัฒนาท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Listed) เป็นผู้พัฒนา 

ส่วนท่ีเหลืออีก 40% ถูกพัฒนาโดยบริษัทท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

(Non-Listed) ดังแสดงในรูปท่ี 6 ท้ังน้ี Segment ท่ีผู้พัฒนาเลือกมากสุด คือกลุ่ม

ระดับราคาไม่เกิน 100,000 บาทต่อตร.ม. โดย มีจ านวนมากถึง 71% หรอื 23,000 ยูนิต 

ซึ่งจะอยู่ในท าเลรอบๆ ตัวเมือง เช่น บางนา-สมุทรปราการ ธนบุร ีรชัดา-ลาดพรา้ว 

และพระราม2-เพชรเกษม เป็นหลัก ส่วนกลุ่มระดับราคาท่ีสูงข้ึนมาท่ีเหลืออีก 9,300

ยูนิต ส่วนใหญ่จะพัฒนาในท าเลตัวเมือง 

>> 1.2 ผู้ประกอบการปรบัตัวอย่างไรในภาวะท่ีความต้องการซื้อออ่นแอลงมาก ?
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ของยูนิตคอนโดฯ เปิดใหม่ใน 2H-2019
ถูกพัฒนาโดย 

Listed Company

23,000 ยูนิต

9,300 ยูนิต

รปูท่ี 6 ใครคือผู้พัฒนาคอนโดฯ เปิดใหม่ใน 2H-2019 (Listed vs Non-Listed)

รปูท่ี 7 รายละเอียดคอนโดฯ เปิดใหม่ใน 2H-2019 แบ่งตามระดับราคาต่อ ตร.ม.

รปูท่ี 8 รายละเอียดคอนโดฯ เปิดใหม่ใน 2H-2019 แบ่งตามระดับราคาต่อ ตร.ม. และท าเลท่ีต้ัง

ที่มา: AREA, วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

หน่วย: ยูนิต

< 100,000 บาท/ตร.ม.         

> 100,000 บาท/ตร.ม.

< 100,000 บาท/ตร.ม.         

> 100,000 บาท/ตร.ม.

หน่วย: ยูนิต
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รอบตัวเมือง: 24,150 ยูนิต (75% ของยูนิตทั้งหมด)

ในตัวเมือง: 8,150 ยูนิต (25% ของยูนิตทั้งหมด)
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แล้วในสถานการณ์ท่ีความต้องการซื้อคอนโดฯ ตกไปอย่างมาก ผู้พัฒนาจะมีทางเลือก

ในการจัดการกับโครงการท่ีเปิดตัวไปในแล้ว 2H-2019 อย่างไรบ้าง? เรามองว่า ทางเลือก

ในการท้ิงโครงการและปล่อยให้กลายเป็นอาคารท้ิงรา้งไปเลยค่อนข้างเป็นไปได้ยาก 

เพราะแม้จะท้ิงโครงการไปแล้ว แต่ตัวผู้พัฒนายังคงต้องแบกรบัภาระหน้ีสินท่ีกู้มาจาก

สถาบันการเงินอยู่ หากเป็นผู้พัฒนาท่ีเพ่ิงเร ิม่พัฒนาโครงการดังกล่าวเป็นโครงการ

แรกๆ (ไม่มีรายได้จากการขายโครงการอ่ืน ๆ) และไม่มีความแข็งแกรง่ทางการเงนิก็

มีโอกาสท่ีจะเผชิญกับภาวะล้มละลายได้ อย่างไรก็ดี หากมองว่าความต้องการซื้อคอนโดฯ 

จะกลับมาภายใน 1-2 ปี ผู้พัฒนาดูจะไม่จ าเป็นต้องท้ิงโครงการไปเลย

ทางเลือกท่ีสองคือ ใช้เงินทุนตัวเองในการก่อสรา้งให้แล้วเสรจ็ซึ่งเป็นทางเลือกท่ีใน

ความเป็นจริงมักไม่ท ากันนัก เน่ืองจากการใช้เงนิทุนท้ังหมดในการพัฒนาโครงการ

ในช่วงท่ีก าลังซื้อชะลอตัวจะเป็นความเส่ียงต่อสภาพคล่องของผู้พัฒนาอย่างมาก 

ทางเลือกท่ีสาม หรือการ “เลื่อนการก่อสร้างออกไป” เฉพาะโครงการท่ียอดจองมี

แนวโน้มไม่ถึงเกณฑ์ท่ีสถาบันการเงินก าหนดออกไปก่อนเพ่ือรอให้สภาพเศรษฐกิจ

และก าลังซื้อของผู้บรโิภคฟ้ืนตัวกลับมา จงึดูมีความเป็นไปได้มากสุด ซึ่งคาดว่าน่าจะมี

ราว ๆ 50% ของคอนโดฯ เปิดใหม่ใน 2H-2019 หรอืเทียบเท่า 20% ของคอนโดฯ เปิดใหม่

ของท้ังปี 2019

ท้ังน้ี แม้การเล่ือนการก่อสรา้งจะส่งผลให้โครงการดังกล่าวใช้ระยะเวลาก่อสรา้งท่ี

นานกว่าปกติ จนอาจท าให้ผู้พัฒนาต้องเสียค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เพ่ิมข้ึน ไม่ว่าจะเป็นค่าปรบั

ท่ีต้องจ่ายให้กับผู้รบัเหมาก่อสร้างและผู้ซื้อ ตลอดจนค่าดอกเบ้ียท่ีต้องจ่ายให้กับ

สถาบันการเงนิ แต่หลายๆ โครงการในอดีตก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเม่ือเศรษฐกิจเริ่ม

ฟ้ืนตัวกลับมา โครงการท่ีดีมีจุดเด่นก็สามารถประสบความส าเรจ็ได้อยู่ดี เหมือนอย่าง

กรณีโครงการ โนเบิล เพลินจิต ท่ีแม้จะเจอปัญหาการขออนุญาตก่อสรา้งซึ่งท าให้

ต้องใช้ระยะเวลาก่อสรา้งนานกว่า 6 ปี (2011-2017) ซึ่งนานกว่าคอนโดฯ ท่ัวไปถึง 

2-3 เท่า แต่ด้วยจุดเด่นด้านท าเลท าให้ ปัจจุบัน โนเบิล เพลินจิต จึงสามารถท ายอด

โอนไปแล้วถึง 88% ของโครงการ
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แล้วผู้พัฒนามีแผนการจัดการกับโครงการท่ีมีแผนจะเปิดตัวในปี 2020 อย่างไร ?

หากเปรยีบเทียบแผนการเปิดโครงการใหม่ในปี 2020 ของผู้พัฒนาอสังหาฯ ที่จดทะเบียน

ในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย ในช่วงก่อนการแพรร่ะบาดของ โควดิ-19 (ไตรมาส

ท่ี 1/2020) กับช่วงท่ีเกิดการแพรร่ะบาดแล้ว (ไตรมาสท่ี 2/2020) เราจะพบวา่แผนการ

เปิดโครงการใหม่เกือบ 1 ใน 3 นั้นถูกชะลอออกไป จากเป้าเดิมท่ีก าหนดไว้ท่ี 195,500 

ล้านบาท ลงมาเหลือ 137,800 ล้านบาท ซึ่งเป็นระดับท่ีต่ากว่าปี 2019 ถึง 35% โครงการ

โดยส่วนใหญ่ท่ีถูกเล่ือนการพัฒนาออกไปคือ โครงการคอนโดฯ โดยมีมูลค่าเหลือ

เพียง 21,000 ล้านบาท ลดลงจากแผนเดิมถึง 63% 

ขณะท่ีโครงการบ้านจัดสรร ซึ่งก าลังอยู่ในความสนใจของผู้พัฒนาอสังหาฯ น้ันยังมี

มูลค่าเปิดใหม่อยู่ถึง 116,800 ล้านบาท ลดลงจากแผนเดิมเพียง 16% จากการ

ปรบัเปล่ียนแผนการเปิดโครงการดังกล่าว จะเห็นได้ว่าผู้พัฒนาอสังหาฯ เลือกท่ีจะ

เลื่ อนโครงการท่ีมีความเส่ียงอย่างคอนโดฯ ออกไปก่อน และหันมาจับตลาดบ้าน

จดัสรรท่ีเป็น Real Demand กันมากขึ้น

รปูท่ี 9 การเปิดและแผนการเปิดโครงการใหม่ของผู้พัฒนาอสังหาฯ*

หมายเหต:ุ ประกอบด้วย ANAN, AP, LH, LPN, PSH, QH , SIRI และ SPALI
ที่มา: ขอ้มูลจาก Analyst Meeting ของแต่ละบรษัิท, วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

หน่วย: ล้านบาท
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แนวโน้มปี 2020

Krungthai COMPASS ประเมินตลาดท่ีอยู่อาศัยในกรุงเทพฯ และปรมิณฑล จะอยู่ใน

ภาวะหดตัวอย่างมากในปี 2020 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ     

โควดิ-19 ท่ีเข้ามาบั่นทอนความต้องการซื้อท่ีอยู่อาศัยของผู้บรโิภค ท้ัง 1) ผู้บรโิภคชาว

ไทยผ่านการหดตัวทางเศรษฐกิจท่ีรุนแรง (Deep Recession) ในขณะเดียวกัน 

มาตรการ Lockdown ประเทศเพ่ือควบคุมการแพรร่ะบาดก็ส่งผลให้ 2) ผู้ซื้อต่างชาติ 

โดยเฉพาะชาวจีน ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ซื้อหลักน้ันไม่สามารถเดินทางเข้ามาเลือกซื้อ และท า

การโอนกรรมสิทธิ์ท่ีอยู่อาศัยในไทยได้

ยูนิตเปิดใหม่

จากสถานการณ์ดังกล่าว ผู้พัฒนาอสังหาฯ โดยส่วนใหญ่จึงตัดสินใจเลื่อนการเปิด

โครงการใหม่ส่วนหนึ่งออกไปก่อน ส่งผลให้จ านวนท่ีอยู่อาศัยเปิดใหม่ในกรุงเทพฯ 

และปรมิณฑล (Bangkok Metropolitan Region: BMR) ในช่วง 5 เดือนแรกของ

ปี 2020 หดตัวถึง 54%YoY (รูปท่ี 10) โดย ส าหรับท้ังปี 2020 คาดว่าจ านวนท่ีอยู่

อาศัยเปิดใหม่ใน BMR จะมีจ านวนท้ังหมดท่ีประมาณ 72,000 ยูนิต หดตัวเกือบ 

40%YoY ซึ่งถือว่าต่ากว่า Trend Line (ระดับของจ านวนโครงการเปิดใหม่ท่ีควรจะ

เป็น หากไม่เกิดวกิฤติโควดิ-19) อยู่ค่อนข้างมาก ท้ังน้ี โครงการเปิดใหม่ในปี 2020

สามารถแบ่งได้เป็น คอนโดมิเนียม 28,800 ยูนิต ติดลบ 60%YoY ขณะท่ีบ้าน

จัดสรรซึ่งเป็นตลาดท่ีผู้พัฒนาอสังหาฯ หลายรายให้ความส าคัญจะมีจ านวนเปิดใหม่ 

43,200 ยูนิต ติดลบน้อยกว่าท่ี 20%YoY (รูปท่ี 11)

>> 1.3 ภาวะตลาดท่ีอยู่อาศัยในปี 2020-2021 มทิีศทางอย่างไร ? 

รปูท่ี 10 จ านวนยูนิตท่ีอยู่อาศัยเปิดตัวใหม่ใน BMR ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2018-2020 

หน่วย: ยูนิต

ที่มา: AREA
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รปูท่ี 11 จ านวนยูนิตท่ีอยู่อาศัยเปิดตัวใหม่ใน BMR

ที่มา: AREA และ REIC, วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

มูลค่าโอนกรรมสิทธ์ิ

นอกเหนือจากการแพรร่ะบาดของโควดิ-19 ท่ีส่งผลต่อความต้องการซื้ออสังหาฯ ของ

ผู้บริโภคแล้ว กระบวนการพิจารณาสินเชื่ อเพ่ือท่ีอยู่อาศัยของผู้บริโภค (Post-

Finance) ท่ีเข้มงวดขึ้น และภาวะหนี้ครวัเรอืนท่ีอยู่ในระดับสูง จะเป็นปัจจัยกดดันต่อ

การโอนกรรมสิทธ์ิท่ีอยู่อาศัยของผู้บริโภค ท้ังน้ี ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2020 

พบว่ามีการโอนกรรมสิทธิ์ท่ีอยู่อาศัยใน BMR ท่ี 1.62 แสนล้านบาท ติดลบ 13%YoY 

(รูปท่ี 12) ขณะท่ีท้ังปี 2020 คาดว่ามูลค่าโอนกรรมสิทธิ์ท่ีอยู่อาศัยท้ังหมดใน BMR

จะมีมูลค่าราว 4.26 แสนล้านบาท ติดลบ 27%YoY ลงมาอยู่ในระดับต่ากว่า Trend 

Line (ระดับของมูลค่าโอนกรรมสิทธิ์ท่ีควรจะเป็นหากไม่เกิดวกิฤติโควดิ-19) อยู่

ค่อนข้างมาก โดยตลาดคอนโดมิเนียมท่ีได้รบัผลกระทบจากการหายไปของก าลังซื้อ

ต่างชาติ และมาตรการ LTV มีแนวโน้มหดตัวมากกว่าตลาดบ้านจัดสรรท่ี 30%YoY 

และ 24%YoY ตามล าดับ (รูปท่ี 13)

รปูท่ี 12 มูลค่าโอนกรรมสิทธ์ิท่ีอยู่อาศัยใน BMR (4 เดือนแรก)

หน่วย: ล้านบาท

ที่มา: REIC

คอนโดมีเนียม

บ้านจัดสรร 

-13%

คอนโดมีเนียม
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Trend Line
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รปูท่ี 13 มูลค่าโอนกรรมสิทธ์ิท่ีอยู่อาศัยใน BMR

ที่มา: REIC, วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS
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สต็อกเหลือขาย

ท่ามกลางความอ่อนแอของความต้องการซื้อท่ีอยู่อาศัยของผู้บรโิภค การปรบัลดการ

เปิดโครงการใหม่ และหันมาระบายสต็อกท่ีอยู่อาศัยเพ่ือเพ่ิมสภาพคล่องให้กับธุรกิจ 

จะส่งผลให้สต็อกเหลือขายในปี 2020 มีแนวโน้มปรบัตัวสูงขึ้น 5% มาอยู่ท่ี 184,500 ยูนิต  

(แบ่งเป็นสต็อกคอนโดมิเนียม 80,500 ยูนิต เพ่ิมข้ึน 6%YoY และบ้านจัดสรร 

104,000 ยูนิต เพ่ิมข้ึน 4%YoY) ถือว่าชะลอลงจากในอดีตซึ่งสต็อกเหลือขายมัก

เพ่ิมข้ึนไม่ต่ากว่าปีละ 9% (รูปท่ี 14)

รปูท่ี 14 สต็อกท่ีอยู่อาศัยเหลือขายสะสมใน BMR

ที่มา: AREA และ REIC, วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS
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ภาพรวมของปี 2021

ส าหรับปี 2021 คาดว่าตลาดท่ีอยู่อาศัยจะทยอยฟ้ืนตัวตามสภาพเศรษฐกิจไทย โดย 

Krungthai COMPASS ประเมินว่า GDP การบรโิภคภาคเอกชน และการลงทุน

ภาคเอกชน จะกลับมาขยายตัวได้ท่ี 6.1%, 3% และ 6% ตามล าดับ ประกอบกับการ

เร ิม่ฟื้ นตัวของจ านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติจาก 8.1 ล้านคนในปี 2020 เป็น 15.9 ล้านคน

ในปี 2021 คาดว่าจะส่งผลให้ความต้องการซื้อท่ีอยู่อาศัยท้ังของคนไทย และต่างชาติ

ฟื้ นตัวกลับมาได้บ้าง

ในปี 2021 มูลค่าโอนกรรมสิทธิ์ท่ีอยู่อาศัยใน BMR มีแนวโน้มกลับมาเติบโตท่ี 12%YoY 

หรอืมีมูลค่าเท่ากับ 4.7 แสนล้านบาท แบ่งเป็นคอนโดมิเนียม 2.02 แสนล้านบาท 

ขยายตัว 11%YoY และบ้านจัดสรร 2.67 แสนล้านบาท ขยายตัว 13%YoY แต่ยังถือว่า

อยู่ในระดับต่าหากเปรยีบเทียบกับก่อนการแพรร่ะบาดของ โควดิ-19 ท่ีมีมูลค่าโอน

กรรมสิทธิ์ท่ีอยู่อาศัยใน BMR สูงถึง 5.7 แสนล้านบาท ในปี 2019 ด้านจ านวนท่ีอยู่

อาศัย เปิดใหม่คาดว่ าจะอยู่ ท่ี ราว  85,000 ยู นิต เติบโต 18%YoY แบ่งเป็น

คอนโดมิเนียม 34,000 ยูนิต น้อยกว่าบ้านจัดสรรท่ีจะเป็นตลาดท่ีผู้พัฒนาอสังหาฯ 

หันมาให้ความส าคัญมากข้ึนคาดว่าจะมีการเปิดตัวราว 51,000 ยูนิต ท่ีมีสัดส่วนราว 

60% ของยูนิตเปิดใหม่ท้ังหมด สต็อกเหลือขายคาดว่าจะปรบัตัวสูงข้ึน 4%YoY มาอยู่ท่ี 

192,000 ยูนิต แบ่งเป็นคอนโดมิเนียม 84,500 ยูนิต และบ้านจัดสรร 107,500 ยูนิต

รปูท่ี 15 เศรษฐกิจไทยท่ีมีแนวโน้มฟ้ืนตัวในปี 2021 จะส่งผลต่อเน่ืองให้ตลาดท่ีอยู่อาศัยฟ้ืนตัวตาม

ที่มา: NESDC, AREA และ REIC, วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

-10

-12

-8

-4

0

4

8

12

19
9
1

19
9
3

19
9
5

19
9
7

19
9
9

20
0
1

20
0
3

20
0
5

20
0
7

20
0
9

20
11

20
13

20
15

20
17

20
19

20
21

f

20
23

f

20
25

f

Real GDP (%YoY)

-8.8%

+6.1%
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ตลาดท่ีอยู่อาศัยในปี 2021

470,000 ลบ. 

(+12%YoY) 

85,000 ยูนิต 

(+18%YoY) 

192,000 ยูนิต 

(+4%YoY) 

มูลค่าโอนกรรมสิทธ์ิ

ยูนิตเปิดใหม่

สต็อกเหลือขาย
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โดยสรุปแล้ว Krungthai COMPASS ประเมนิวา่ตลาดท่ีอยู่อาศัยใน BMR 

ส าหรบัปี 2020 จะถูกกดดันจากการแพรร่ะบาดของ โควดิ-19 เป็นอย่างมาก

ผ่านสภาพเศรษฐกิจท่ีหดตัว รายได้ของผู้บริโภคท่ีหายไป และการ

ไม่สามารถเดินทางเข้ามาดูโครงการและโอนกรรมสิทธ์ิของผู้ซื้ อ

ต่างชาติในช่วง Lockdown ซึ่งจะส่งผลให้มูลค่าตลาดหดตัว 27%YoY 

และแม้เศรษฐกิจไทยจะมีแนวโน้มทยอยฟื้ นตัวในปี 2021 แต่กว่าตลาด

ท่ีอยู่อาศัยจะกลับมาอยู่ในระดับเดียวกับช่วงก่อนเกิดวิกฤติ โควิด-19

(ปี 2019) ก็อาจต้องใช้เวลาอีก 4-5 ปี (ปี 2024-2025) อย่างไรก็ดี 

ผู้พัฒนาอสังหาฯ ควรติดตามพฤติกรรมการอยู่อาศัยของผู้บรโิภคท่ี

อาจเปล่ียนไปหลังเกิดวกิฤติ โควดิ-19 เพ่ือน ามาปรบัปรุงการออกแบบ

และพัฒนาท่ีอยูอ่าศัยให้เหมาะสม ซึ่งจะพูดถึงในส่วนถัดไป
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Section2

รูปแบบการอยู่อาศัย
ของผู้บรโิภค

จะเปล่ียนแปลงอย่างไร
หลังยุคโควดิ-19
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การแพรร่ะบาดของ โควดิ-19 ไม่ได้ท าให้ความต้องการซื้อท่ีอยู่อาศัยของผู้บรโิภคลดลง

เพียงอย่างเดียว แต่อาจเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการอยู่อาศัยของผู้บริโภคกลุ่มหนึ่ง

อย่างถาวร (New Normal) ศจ. วทิวัส รุง่เรอืงผล อาจารย์ประจ าโครงการธุรกิจอสังหา

ฯ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์ได้ให้มุมมองว่า “แม้ใน 1 ปีนับจากน้ี โลกจะมีวัคซีนท่ีท าให้ 

โควดิ-19 กลายเป็นไข้หวัดธรรมดาได้ และคน 80% จะกลับไปใช้ชีวติในรูปแบบเก่าคือ 

อยู่คอนโดฯ และน่ังรถไฟฟ้าไปท างานท่ีออฟฟิศ แต่พฤติกรรมของคนอีก 20% ท่ีเหลือ

อาจเปล่ียนแปลงไปอย่างส้ินเชิง เช่น การท างานท่ีบ้าน (Work From Home: WFH) 

ท่ีอาจกลายเป็นเร ื่องปกติของบรษัิทจ านวนหน่ึง หรอื การหวงแหนความเป็นส่วนบุคคล

จากการเว้นระยะห่างทางสังคม ซึ่งอาจท าให้คนไม่อยากอาศัยในท่ีท่ีมีคนพลุกพล่าน

บทความในส่วนต่อจากน้ี Krungthai COMPASS จึงได้รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ 

รวมถึงการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการอสังหาฯ ของไทย เพ่ือมาวเิคราะห์ว่าพฤติกรรม

ของผู้บรโิภคในอนาคตมีแนวโน้มเปล่ียนแปลงไปอย่างไรบ้าง?
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เมื่อผู้บรโิภคบางกลุ่มไม่กล้าเดินทางมาชมโครงการ ขณะท่ีผู้บรโิภคอีกส่วนหนึ่งต้อง

ใช้เวลาในบ้านมากขึ้นจากการ WFH การท าตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ หรอื Digital 

Marketing จงึดูมีความส าคัญมากขึ้น อย่างไรก็ดี ช่องทางออนไลน์ ในท่ีน้ีไม่ได้หมายถึง

ระบบ Online Booking เท่าน้ัน เพราะส่ิงท่ีจะท าให้ผู้บรโิภคสามารถตัดสินใจซื้อ 

อสังหาฯ ผ่านช่องทางออนไลน์ได้คือ “ความเชื่อม่ัน” ความท้าทายของผู้พัฒนา

อสังหาฯ จึงอยู่ท่ีการท ายังไงให้ผู้บรโิภคได้เห็น บรรยากาศ ววิทิวทัศน์ และภาพการ

ตกแต่งห้องหรอืตัวโครงการได้เสมือนจรงิท่ีสุด ระบบ Virtual Visits หรอืการชม

ห้องตัวอย่าง และโครงการผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น vTOUR ของ AP จึงดูเป็นส่ิงท่ี 

ผู้พัฒนาอสังหาฯ ควรน ามาสนับสนุนการซื้ออสังหาฯ ผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งก าลัง

เป็นท่ียอมรบัจากผู้บรโิภคสะท้อนจาก …..

สถิติจ านวนคนเข้าเว็บไซต์ผู้พัฒนาอสังหาฯ (ประกอบด้วย ANAN, AP, LPN, PSH, 

SC, SENA, SIRI และ SPALI) ในช่วงโควดิ-19 ซึ่ งเพ่ิมข้ึนถึง 40% จากค่าเฉล่ียท่ี 

8,400 ครั้ง/เว็บไซต์/วัน ในเดือน ม.ค. 2020 ซึ่งเป็นช่วงก่อนการแพรร่ะบาด เป็น 

11,700 ครัง้/เว็บไซต์/วัน ในเดือน พ.ค. 2020 แสดงให้เห็นช่องทางออนไลน์ดูมีความ

น่าสนใจมากขึ้นอย่างแท้จริง โดย 50-60% ของยอดคนเข้าเว็บไซต์มาจากการ 

Search Engine ด้วย Key Word ต่างๆ เช่น “คอนโดฯ ย่านพระราม 9” หรอื “คอนโดฯ 

แสนสิร”ิ ส่วนอีก 5-10% ของยอดคนเข้าเว็บไซต์มาจากเว็บไซต์ท่ีให้ข้อมูลรวีวิอสังหาฯ 

เช่น Think Of Living หรอื Home.co.th เป็นต้น 

>> 2.1 ผู้บรโิภคจะยอมรบัการซื้อท่ีอยู่อาศัยผ่านช่องทางออนไลน์มากขึน้

การซื้ อขายท่ีอยู่อาศัยผ่านช่องทางออนไลน์ 

ก าลังกลายเป็นช่องทางหลักของผู้พัฒนาฯ โดย

ในปี 2019 PSH สามารถท ายอดขายท่ีอยู่อาศัยจาก

ช่องทาง Digital Marketing อาทิ Online Booking, 

Social Media (Line, Facebook, YouTube) หรอื 

Shopee ได้ถึง 20,605 ล้านบาท คิดเป็น 58% ของ

ยอดขายรวม สูงกว่าช่องทางออฟไลน์ถึง 1.4 เท่า 

รูห้รอืไม่
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จ านวนผู้เข้าชมเวบ็ไซด์
ของผู้พัฒนาอสังหาฯ รายใหญ่

รปูที่ 16 จ านวนผู้เข้าชม (Reach) เวบ็ไซต์ของผู้พัฒนาอสังหาฯ รายใหญ่*

หากถามว่าปัจจัยมีความส าคัญเป็นอันดับแรกๆ ต่อการเลือกซื้ อท่ีอยู่อาศัยของ

ผู้บรโิภค คงปฏิเสธไม่ได้วา่ “ท าเล” อยู่ใกล้ตัวเมือง มีความอุดมสมบูรณ์ และเดินทาง

สะดวก น่าจะเป็นค าตอบของใครหลาย ๆ คน ผลการส ารวจของ DDProperty2 ในปี

ท่ีผ่านมา ก็ให้ค าตอบท่ีคล้ายกันคือ ผู้บรโิภคให้ความส าคัญกับ “ท าเล” มาเป็น

อันดับท่ี 1 เหนือกว่าปัจจัยด้านความปลอดภัย และราคาเสียอีก จึงไม่แปลกท่ีเราจะ

เห็นผู้บรโิภคบางกลุ่มเลือกซื้อคอนโดฯ ขนาดเล็ก (22-24 ตร.ม.) ในท าเลใจกลาง

เมือง ท่ีมีราคาอยู่ในระดับท่ีสามารถเปล่ียนไปซื้อคอนโดฯ ขนาดใหญ่ หรอืบ้าน

จัดสรรในท าเลนอกตัวเมืองได้

>> 2.2 ผู้บรโิภคอาจยอมลดความส าคัญด้านท าเลท่ีต้ังเพ่ือให้ได้ท่ีอยู่อาศัยท่ี

มพ้ืีนท่ีมากขึน้

หมายเหต:ุ *ประกอบด้วย ANAN, AP, LPN, PSH, SC, SENA, SIRI และ SPALI
ที่มา: Similar Web , วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

2 อ้างอิงจาก DDProperty เผยผลส ารวจ 3 ปัจจัยท่ีคนส่วนใหญ่ใช้เลือกซ้ือบ้าน (18 มีนาคม 2019)

‘000 ครัง้/เวบ็ไซต์/วนั

https://www.ddproperty.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2/3-%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99-12006
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อย่างไรก็ดี เม่ือ WFH มีโอกาสจะกลายเป็นเรื่องปกติของคนท างานบางกลุ่ม แนวโน้มท่ี

ผู้บริโภคจะให้ความส าคัญกับขนาดของท่ีอยู่อาศัยก็อาจมากขึ้น ภายใต้งบประมาณ

เท่าเดิม ผู้บรโิภคอาจเปลี่ยนจากการซื้อคอนโดฯ ขนาดเล็กในเมือง เป็นคอนโดฯ ขนาด

ใหญ่ท่ีมีพ้ืนท่ีท างานได้ เป็นการทดแทน3 เช่น หากผู้บรโิภคมีงบประมาณ 6-7 ล้านบาท 

จะสามารถซื้อคอนโดฯ ในท าเลชิดลม/เพลินจิต ท่ีมีราคาเฉล่ียราว 300,000 บาท/ตร.ม. 

ได้ขนาด 22-24 ตร.ม. แต่หากผู้บรโิภคคน้ันเปล่ียนมาซื้อคอนโดฯ ในท าเลนอกตัวเมือง 

เช่น รัชโยธิน ซึ่งมีราคาเฉล่ียราว 138,000 บาท/ตร.ม. ก็จะได้ห้องขนาดใหญ่ข้ึนท่ี 

48-52 ตร.ม.(อ่านเพ่ิมเติมได้จากบทความ “ส่อง Landscape คอนโดมิเนียมย่าน

รชัโยธิน…ในวนัท่ีรถไฟฟ้ามาหานะเธอ”) นอกจากน้ี การเปล่ียนจากคอนโดฯ ขนาดเล็ก

ในเมือง เป็น บ้านแฝด หรือทาวน์เฮ้าส์ ก็ดูเป็นตัวเลือกท่ีน่าสนใจส าหรับผู้บรโิภค

เช่นกัน (อ่านเพ่ิมเติมได้จากบทความ “บ้านแฝด....เทรนด์อสังหาฯมาแรงในยุค LTV”)

การพัฒนาท่ีอยู่อาศัยในท าเลนอกเมืองจงึดูมีความเป็นไปได้ท่ีจะคึกคักขึ้นในอนาคต

3 อ้างอิงจาก การวเิคราะห์โปรไฟล์ลูกค้าของ GOLD ท่ีพบวา่ลูกค้าท่ีเคยอยู่อาศัยคอนโดฯ หันมาซ้ือบ้านแนวราบกันมากข้ึน เพราะต้องการ
พ้ืนท่ีส่วนตัวมากข้ึน เน่ืองจากคอนโดฯมีพ้ืนท่ีจ ากัด ซ่ึงเป็นมุมสอดคล้องกับผู้พัฒนาอสังหาฯ รายอ่ืน เช่น SPALI NCH และ ORI

https://krungthai.com/Download/economyresources/EconomyResourcesDownload_443Landscape_condo_27_12_62.pdf
https://krungthai.com/Download/economyresources/EconomyResourcesDownload_436LTV_31_07_62.pdf
https://krungthai.com/Download/economyresources/EconomyResourcesDownload_436LTV_31_07_62.pdf
https://krungthai.com/Download/economyresources/EconomyResourcesDownload_436LTV_31_07_62.pdf
https://krungthai.com/Download/economyresources/EconomyResourcesDownload_443Landscape_condo_27_12_62.pdf
https://krungthai.com/Download/economyresources/EconomyResourcesDownload_443Landscape_condo_27_12_62.pdf
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/884155
https://www.prachachat.net/property/news-482440
https://www.thebangkokinsight.com/364693/
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แม้การแพรร่ะบาดของ โควดิ-19 จะส่งผลให้ผู้คนเริม่ใช้ชีวติกับตัวเองมากขึ้นจากการ

เพ่ิมระยะห่างทางสังคม (Social Distancing หรอื Physical Distancing) แต่เชื่อวา่

ผู้บริโภคท่ีซื้อโครงการท่ีอยู่อาศัยจะยังคงต้องการใช้พ้ืนท่ีส่วนกลางอยู่ โจทย์ใหญ่

ของผู้พัฒนาอสังหาฯ จึงอยู่ท่ีการออกแบบพ้ืนท่ีส่วนกลางอย่างไรให้ยังเป็นจุดขาย

ของโครงการ และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภคท่ีใส่ใจในเร ื่องความ

ปลอดภัย และสุขภาพของตัวเองมากข้ึน ไปพรอ้ม ๆ กัน

คุณ พีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร บรษัิท ออรจิิ้น พรอ็พเพอรต้ี์ จ ากัด 

(มหาชน) หรอื ORI ได้ให้ความคิดเห็นว่า รูปแบบพ้ืนท่ีส่วนกลางจะเปลี่ยนไปในยุค

หลังโควิด-19 เช่น Co-Working Space ท่ีเป็นท่ีนิยมและเหมาะแก่การ WFH ต้อง

ปรับเปลี่ยนให้คนนั่งแยกกันแทน จุดสัมผัสต่างๆ ในพ้ืนท่ีส่วนกลาง เช่น ประตู

ทางเข้าโครงการ หรอื ลิฟท์ จ าเป็นต้องออกแบบใหม่และน าเทคโนโลยีไร้การสัมผัส 

(Touchless) เช่น ระบบเซนเซอร ์ระบบสแกนใบหน้า หรอื ระบบค าส่ังเสียง มาใช้

แทน เพ่ือให้ผู้บริโภคท่ีให้ความส าคัญกับความปลอดภัยมากขึ้นนั้นมีความเชื่อมั่นใน

การซื้อท่ีอยู่อาศัย

>> 2.3 ผู้บรโิภคจะหวงแหนความเป็นส่วนตัวแมจ้ะอยู่ในพ้ืนท่ีส่วนกลาง

รปูท่ี 17 ตัวอย่างการ Re-design พ้ืนท่ีส่วนกลาง

ที่มา: ภาพจากอินสตาแกรม purefitnessofficial, http://unionspace.my/, https://www.thansettakij.com/

Private fitness

Private Working Space
(จากนั่งรวมๆ เปล่ียนเป็นน่ังแบบ Pocket แยกกัน)

Touchless 
lift

Touchless 
door

http://unionspace.my/
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คณะผู้จดัท า >>
ดร.พชรพจน์ นันทรามาศ

ผู้อ านวยการฝ่ายอาวโุส ผู้บรหิารกลุ่ม 

Business Risk and Macro Research

ดร.พชรพจน์ เป็นท่ีรูจ้ักอย่างกว้างขวางในแวดวงวชิาการและส่ือมวลชนใน

ฐานะเป็นนักเศรษฐศาสตรท่ี์มีความเชี่ยวชาญในเร ื่องเศรษฐกิจและการเงนิ 

สามารถวเิคราะห์ได้อย่างลึกซึ้ง ตรงประเด็น และเป็นประโยชน์ต่อกลุ่ม

นักธุรกิจ ดร.พชรพจน์ จึงได้รบัเชิญเป็นวทิยากรในรายการข่าวและงานสัมมนา

อย่างต่อเน่ือง

ก่อนรว่มงานกับธนาคารกรุงไทย ดร.พชรพจน์ มีประสบการณ์ท างานกว่า 7 ปี

ท่ีธนาคารไทยพาณิชย์และเคยท างานด้านวชิาการเป็น Assistant

Professor of Economics ท่ี  San Diego State University ประเทศ

สหรัฐอเมรกิา นอกจากน้ัน ยังเคยฝึกงานท่ีธนาคารกลางของสหรัฐฯ 

(Fed) ดร.พชรพจน์ จบการศึกษาระดับปรญิญาเอก ด้านเศรษฐศาสตร ์

จาก University of Michigan ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

Senior Analyst

ดร. กิตติพงษ์ มีประสบการณ์ท างานวจิัยด้านเศรษฐศาสตรก์ารพัฒนา และ

การวเิคราะห์เศรษฐกิจมหภาค เชี่ยวชาญในการประยุกต์ข้อมูลจุลภาค

ในการวเิคราะห์ประเด็นต่างๆ มีผลงานวจิัยตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ

นานาชาติ และบทความในหนังสือพิมพ์และส่ือออนไลน์ต่างๆ ก่อนรว่มงาน

กับธนาคารกรุงไทย มีประสบการณ์การท าวจิัยท่ีธนาคารไทยพาณิชย์ 

สถาบันวจิัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) และ Nagoya University

ตลอดจนเคยเป็นอาจารย์พิเศษท่ี Mahidol University International 

College (MUIC) 

ดร.กิตติพงษ์ จบการศึกษาปรญิญาเอก ด้านเศรษฐศาสตร ์จากมหาวทิยาลัย

หอการ ค้ า ไทย โดยเป็น นักศึกษา  แลกเป ล่ียน ท่ี  Massachusetts

Institute of Technology (MIT) สหรฐัอเมรกิา ภายใต้ทุนโครงการปรญิญาเอก

กาญจนาภิเษก

ดร.กิตติพงษ์ เรอืนทิพย์

กณิศ อ่าสกุล

Analyst

กณิศ มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ท างานวจิัยธุรกิจใน

คลัสเตอรโ์ครงสรา้งพ้ืนฐาน เช่น กลุ่มธุรกิจรบัเหมาก่อสรา้ง และกลุ่มธุรกิจ

วัสดุก่อสร้าง กว่า  3 ปี  ท่ี ศูนย์ว จิัยเศรษฐกิจและธุรกิจ (Economic

Intelligence Center) ธนาคารไทยพาณิชย์

กณิศ จบการศึกษาปรญิญาตร ี(เกียรตินิยมอันดับหน่ึง) สาขาเศรษฐศาสตร ์

จากมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ และปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกิจ จาก

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย
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