
March 2021

แหล่งรายได้เสรมิของผู้พัฒนาอสังหาฯ?
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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:่ มีนาคม 2021

ตลาดอสังหาฯ ในช่ วงปี  2021-2023 มี  Outlook ท่ี ไ ม่ ดี เห มือนเคย โดย 

Krungthai COMPASS ประเมินแนวโน้มรายได้ของผู้พัฒนาอสังหาฯ ในช่วงปี 

2021-2023 ว่ามีโอกาสขยายตัวได้เพียงปีละ 3.6% จากท่ีเคยเติบโตสูงถึงปีละ 

7.2% โดยมีปัจจัยกดดันหลายประการ ไม่ว่าจะเป็น 1) สภาพเศรษฐกิจท่ีกว่าจะฟื้ น

ตัวไปอยู่ในระดับเดียวกับช่วงก่อนเกิดโควดิ-19 อาจต้องรอถึงปี 2022 ขณะท่ี 2) 

การกู้ซื้อท่ีอยู่อาศัยของผู้บรโิภคไทยก็ถูกกดดันจากหน้ีครัวเรอืนสูงถึง 86.6% 

เช่นเดียวกับ 3) ก าลังซื้อของชาวต่างชาติท่ีถูกจ ากัดจากมาตรการเดินทางระหว่าง

ประเทศ นอกจากน้ี ภายใต้ดีมานด์ท่ีอ่อนแอ คาดว่าการท าโปรโมชั่นอย่างต่อเน่ือง 

จะท าให้อัตราก าไรสุทธิของผู้พัฒนาอสังหาฯ ในช่วงปี 2021-2023 มีแนวโน้มอยู่ใน

ระดับต่าท่ี 14.6% จากท่ีเคยสูงถึง 18.7% ในปี 2019

แหล่งรายได้เสริมในปัจจุบันอาจไม่ช่วยประคับประคองผู้พัฒนาอสังหาฯ ได้มาก

เท่าใดนัก การหาแหล่งรายได้เสริมใหม่ ๆ จึงทวีความส าคัญมากขึ้น โดยธุรกิจท่ี

เป็นแหล่งรายได้อ่ืนของผู้พัฒนาอสังหาฯ ในปัจจุบันล้วนก าลังเผชิญหน้ากับความ

เส่ียงท่ีมากขึ้นจากการแพรร่ะบาดของ COVID-19 ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอพารท์เม้นท์

ท่ีมีผู้เช่าต่างชาติลดลง ธุรกิจโรงแรม และรา้นค้าปลีกท่ีได้รบัผลกระทบจากการ

หายไปของนักท่องเท่ียวต่างชาติ ตลอดจนธุรกิจออฟฟิศส านักงานท่ีก าลังถูก 

Disrupt จากกระแสการ WFH จึงเป็นการยากท่ีธุรกิจเหล่าน้ีจะสามารถช่วย

ประคับประคองผลการด าเนินงานของผู้พัฒนาอสังหาฯ ได้

ธุรกิจติดต้ัง Solar Rooftop มีศักยภาพในการเป็นแหล่งรายได้เสริมให้กับ

ผู้พัฒนาอสังหาฯ เน่ืองจากมูลค่าตลาดมีแนวโน้มสูงถึง 137,000 ล้านบาทในช่วง 

10 ปีข้างหน้า นอกจากกระแสรักษ์โลก และส่ิงแวดล้อมแล้ว เราประเมินความ

ต้องการติดต้ัง Solar Rooftop ภาคครัวเรอืนว่ามีโอกาสท่ีจะ Take-off ได้ใน

อนาคตโดยมีปัจจัยสนับสนุนจากราคา Solar Rooftop ท่ีลดลงอย่างมาก และ

การปรบัเพ่ิมราคารบัซื้อไฟ (FiT) ท่ีท าให้ระยะเวลาคืนทุนเรว็ขึ้นอย่างมากจาก 17-

30.3 ปี ในปี 2013 เหลือ 6.1-13.9 ปี ในปี 2021 และอาจเหลือเพียง 5.3-12 ปี ภายใน

ระยะเวลาไม่ก่ีปีข้างหน้า ท้ังน้ี ผู้พัฒนาอสังหาฯ มีความได้เปรยีบในการเข้าสู่ตลาด 

Solar Rooftop เน่ืองจากมีความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มลูกบ้านเดิม โดยกลยุทธ์ท่ี

สามารถท าให้เข้าสู่ตลาดได้เร็วคือการเป็นพันธมิตรกับบริษัทรับติดต้ัง Solar 

Rooftop เหมือนอย่างท่ีเคยเกิดขึ้นกับ Stockland ผู้พัฒนาอสังหาฯ รายใหญ่ใน

ออสเตรเลีย

พชรพจน์ นันทรามาศ กณิศ อ่าสกุลกิตติพงษ์ เรอืนทิพย์
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แหล่งรายได้เสรมิของผู้พัฒนาอสังหาฯ ?

ท าไม Solar Rooftop จงึน่าสนใจ
ในยามท่ีตลาดอสังหาฯ อาจไม่เติบโตดีได้อย่างเคย

Demand จากลูกบ้าน
มีโอกาส Take-off ในอนาคต 
จากระยะเวลาคืนทุนท่ีเรว็ขึ้นเรื่อยๆ

ท าให้คาดวา่มูลค่าตลาด
ในช่วง 10 ปีข้างหน้าสูงถึง

137,000
ล้านบาท

42,000
ล้านบาท

95,000
ล้านบาท

กลุ่มใช้
โควตาจากภาครฐั

ประเมินจาก
แผน PDP 
ฉบับปรบัปรุง
ครัง้ท่ี 1

กลุ่มไม่ใช้
โควตาจากภาครฐัSolar Rooftop

มีราคาถูกลง
ราคารบัซื้อไฟ (FiT)

ปรบัตัวสูงขึ้น

ตัวอย่างการเข้าสู่ธุรกิจ Solar Rooftop 
ด้วย Partnership Model

ท่ีอยู่อาศัยเป็น
“บ้านแนวราบ”

มีการใช้ไฟ
ในเวลากลางวนั

ค่าไฟไม่ต่ากวา่ 
900 บ./เดือน

ปัจจัยสนับสนุน

17.0-30.3
ปี

5.3-12
ปี

6.1-13.9
ปี

2013             2021             2025f
PDP

จับมือเป็นพันธมิตร หรอืท า M&A
บรษัิทรบัติดต้ัง Solar Rooftop

ปัจจุบันมีบรษัิทรบัติดต้ัง Solar 
Rooftop ท่ีได้รบัการแนะน าจาก
กระทรวงพลังงานมากกวา่ 60 ราย

“Stockland” ผู้พัฒนาอสังหาฯ 

ในออสเตรเลียร่วมมือกับบริษัท

รบัติดต้ัง Solar Rooftop เพ่ือน าเสนอผลิตภัณฑ์ให้ลูกบ้าน

ลูกบ้าน 
Stockland

ให้ส่วนลด
ค่าติดต้ัง

Solar Rooftop

15-20%
Stockland

Natural 
solar

?
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ธุรกิจพัฒนาท่ีอยู่อาศัยจดัเป็นหน่ึงในธุรกิจท่ีได้รบัปัจจยัลบมาตลอด
ในระยะหลัง ไม่วา่จะเป็นปี 2019 ท่ี ธปท. มีการปรบัเกณฑ์ LTV ใหม่
ซ่ึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้กู้ซ้ือท่ีอยู่อาศัยต้ังแต่สัญญาท่ี 2 ขึ้นไป 
หรอืการแข็งค่าของเงนิบาทเมื่อเปรยีบเทียบกับเงนิหยวนท่ีส่งผลให้

ราคาท่ีอยู่อาศัยในไทยดูแพงขึ้นในสายตาผู้ซ้ือชาวจีน1

ตลอดปี 2020 ตลาดท่ีอยู่อาศัยยังต้องเผชิญกับการแพรร่ะบาดของ 
COVID-19 ท่ีนอกจากจะเข้ามาบั่นทอนก าลังซ้ือของผู้บรโิภคชาวไทย
ผ่านภาวะเศรษฐกิจท่ีหดตัวแล้ว การจ ากัดการเดินทางระหวา่งประเทศ

ยังส่งผลให้ก าลังซ้ือจากผู้บรโิภคต่างชาติหายไปอย่างมาก 
ในบทความนี้ เราจะมาวเิคราะห์ดูวา่ในชว่งเวลาท่ีตลาดท่ีอยู่อาศัย
ก าลังเผชิญปัญหาจากรอบด้าน จะมีธุรกิจไหนท่ีผู้พัฒนาอสังหาฯ 

สามารถมองเป็นแหล่งรายได้เสรมิให้กับตนเองได้บ้าง? 

1 ในปี 2019 เงินหยวนแข็งค่าข้ึน 8.1% เมื่อเทียบกับเงินบาทจาก 4.89 บาทต่อหยวนในป ี2018 เป็น 4.49 บาทต่อหยวน
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ความต้องการซื้อท่ีอยู่อาศัยของผู้บริโภคในช่วง 1-3 ปีนับจากนี้ มีแนวโน้มท่ีจะอยู่ใน

ทิศทางอ่อนแอต่อไป เนื่องจากยังต้องเผชิญกับปัจจัยลบอยู่มาก ท้ังการแพรร่ะบาด

ของ COVID-19 ในระลอกใหม่ท่ีส่งผลให้ผู้บรโิภคบางกลุ่มมีรายได้ท่ีไม่แน่นอนจน

ต้องเล่ือนการซื้อท่ีอยู่อาศัยออกไป หน้ีครวัเรอืนท่ีอยู่ในระดับสูงท่ีส่งผลกระทบต่อ

ความสามารถในการกู้ของผู้บรโิภค ตลอดจนความต้องการซื้อของชาวต่างชาติท่ียัง

ถูกจ ากัดจากการเดินทางระหว่างประเทศ การเติบโตของรายได้โดยรวมของผู้พัฒนา

อสังหาฯ จึงมีแนวโน้มชะลอลง ขณะเดียวกันการกระตุ้นก าลังซื้อของผู้บรโิภคผ่าน

การท าโปรโมชั่นทางการตลาดก็มีโอกาสท าให้การท าก าไรของผู้พัฒนาอสังหาฯ อยู่ใน

ระดับต่ากว่าในอดีต
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รายได้เติบโตชะลอลง และยังไม่กลับสู่ระดับเดิมในช่วง 1-3 ปีข้างหน้า ท่ามกลางปัจจัย

ฉุดรั้งต่าง ๆ ท้ังจากทิศทางของเศรษฐกิจไทยท่ีกว่าจะฟื้ นตัวกลับไปอยู่ในระดับ

เดียวกับช่วงก่อนเกิดวกิฤติ COVID-19 หรอืปี 2019 ก็ต้องรอถึงปี 2022 และการกู้ซื้อ

ท่ีอยู่อาศัยของผู้บรโิภคยังคงถูกจ ากัดจากหน้ีครวัเรอืนท่ีสูงถึง 86.6%2 คาดว่ารายได้

ในช่วงปี 2021-2023 ของผู้พัฒนาอสังหาฯ จะขยายตัวได้เพียงปีละ 3.6% ชะลอลง

คร ึ่งหน่ึงจากในอดีตท่ีเคยเติบโตมากถึงปีละ 7.2% ส่งผลให้ระดับของรายได้ในปี 

2023 จะต่ากว่าปี 2018 อยู่ 4.5% (รูปท่ี 1)

ความต้องการซื้อคอนโดมิเนียมมีแนวโน้มยังอยู่ในระดับต่า นอกจากปัจจัยข้างต้นแล้ว 

ความต้องการซื้ อคอนโดมิเนียมของชาวต่างชาติ (คิดเป็น 20% ของมูลค่าโอน

คอนโดมิเนียมในไทย) ยังถูกกดดันจากมาตรการจ ากัดการเดินทางระหว่างประเทศ

ท่ีส่งผลให้ผู้ซื้อต่างชาติไม่สามารถเดินทางเข้ามาเลือกซื้อและโอนกรรมสิทธิ์ในไทย 

สะท้อนได้จากมูลค่าโอนคอนโดมิเนียมของชาวจีนท่ีหดตัวถึง 54.2%YoY ในปีท่ีผ่าน

มา

>> แนวโน้มรายได้ และผลประกอบการของผู้พัฒนาอสังหาฯ 
ใน 1-3 ปีมีทิศทางเป็นอย่างไร?

2 ข้อมูลล่าสุด ณ ไตรมาสท่ี 3/2563

รปูท่ี 1 รายได้ของผู้พัฒนาอสังหาฯ* ในช่วงปี 2021F-2023F มีแนวโน้มเติบโตในอัตราท่ีชะลอลงจากปัจจัยฉุดรัง้ต่าง ๆ

หน่วย: Index (2010 = 100)

ที่มา: ขอ้มูลจาก EMIS Professional และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS
หมายเหต:ุ * รายได้ของผู้พัฒนาอสังหาฯ คือผลรวมรายได้ของ AP, LH, LPN, PSH, QH, SIRI และ SPALI

โดยเท่ากับ 1.07 แสนล้านบาท ในป ี2010, 1.86 แสนล้านบาท (2018), 1.62 แสนล้านบาท (2019), 1.59 แสนล้านบาท (2020) และ 
1.77 แสนล้านบาท (2023F) 

อัตราการเติบโต (RHS)     รายได้รวมของผู้พัฒนาอสังหาฯ

ปัจจัยฉุดรัง้ต่อการเจรญิเติบโตของตลาดท่ีอยู่อาศยัในปี 2021

ต้องรอถึงปี 2022 กวา่เศรษฐกิจจะฟ้ืนตัว
กลับมาอยู่ในระดับเดียวกับปี 2019

หน้ีครวัเรอืนท่ีอยู่ในระดับสูงถึง 86.6% 
คือข้อจ ากัดส าคัญต่อการกู้ซ้ือท่ีอยู่อาศัย

ข้อจ ากัดด้านการเดินทางระหวา่งประเทศ
ส่งผลให้ผู้ซ้ือต่างชาติลดลง

ดีมานด์ประเภท Investment และ 
Speculation มีน้อยลงในตลาด

GDP

Foreign

HH debt

LTV

+7.2%

2010-2018

ต่อปี

+3.6%

2021-2023F

ต่อปี

หน่วย: %YoY
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ผู้พัฒนาอสังหาฯ จึงหันมาจับตลาดบ้านจัดสรรกันมากขึ้น โดยในปี 2021 คาดว่า

อุปทานบ้านจัดสรรเปิดใหม่มีแนวโน้มจะขยายตัว 46%YoY ข้ึนมาอยู่ท่ี 52,000 ยูนิต 

ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนเกือบ 60% ของหน่วยท่ีอยู่อาศัยเปิดใหม่ท้ังหมดในกรุงเทพฯ และ

ปรมิณฑล (รูปท่ี 2) สูงข้ึนกว่าในอดีตท่ีสัดส่วนของบ้านจัดสรรเปิดใหม่มักอยู่ใน

ระดับเพียง 35-45% เท่าน้ัน

หน่ึงในหลักฐานท่ีชี้ให้เห็นว่าผู้พัฒนาอสังหาฯ เร ิม่หันมาให้ความส าคัญกับตลาด

บ้านจัดสรรกันมากข้ึน คือแผนการเปิดโครงการใหม่ (Launch Plan) ในปี 2021 ท่ี

ผู้พัฒนาอสังหาฯ รายใหญ่ต่างประกาศแผนการลงทุนโครงการบ้านจัดสรรในสัดส่วนท่ี

มากกว่าคอนโดมิเนียมอย่างเห็นได้ชัด (รูปท่ี 2)

รปูท่ี 2 หน่วยเปิดใหม่ในกรุงเทพฯ และปรมิณฑล และ Launch Plan ของผู้พัฒนาอสังหาฯ รายใหญ่ในปี 2021

ที่มา: ขอ้มูลจาก REIC, รายงาน Analyst Meeting และ Opp Day ของแต่ละบรษัิท, Press Search และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

หน่วย: ยูนิต, % ของท่ีอยู่อาศัยเปิดใหม่ท้ังหมด (RHS)

33
,8

14

4
4
,1

8
1

4
3,

4
79

35
,7

0
2

52
,0

0
0

38% 36%

44%

57% 59%

0%

25%

50%

75%

100%

0

30,000

60,000

90,000

120,000

150,000

2016 2018 2019 2020 2021F

บ้านจัดสรร           อาคารชุด          สัดส่วนของบ้านจัดสรร (RHS) ตัวอย่าง Launch Plan ในปี 2021
(หน่วย: % ของมูลค่าหน่วยเปิดใหม่ทั้งหมด)
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การแข่งขันท่ีทวคีวามรุนแรงขึ้นท าให้อัตราก าไรสุทธิของผู้พัฒนาอสังหาฯ มีแนวโน้ม

อยู่ในระดับต่าท่ี 14.6% น้อยกว่าช่วงก่อนเกิดวกิฤติ COVID-19 (หรอืปี 2019) ท่ีเคย

อยู่ในระดับสูงถึง 18.7% อย่างเห็นได้ชัด (รูปท่ี 3) โดยภาวะการแข่งขันในตลาด

คอนโดมิเนียมว่ามีแนวโน้มรุนแรงข้ึนจากดีมานด์ท่ีอยู่ในระดับต่า ขณะท่ีการแข่งขัน

ในตลาดบ้านจัดสรรก็คาดว่าจะรุนแรงข้ึนจากการเพ่ิมข้ึนอย่างมากของอุปทานเปิด

ใหม่ ภายใต้ภาวะดังกล่าว ในส่วนถัดไปเราจะมาดูว่าธุรกิจท่ีเป็นแหล่งรายได้เสรมิ

ให้กับผู้พัฒนาอสังหาฯ ในปัจจุบันจะสามารถประคับประคองผลการด าเนินงานของ

ผู้พัฒนาอสังหาฯ ได้หรอืไม่?

รปูท่ี 3 คาดการณ์อัตราก าไรสุทธิของผู้พัฒนาอสังหาฯ* ในปี 2021F-2023F

ที่มา: ขอ้มูลจาก EMIS Professional และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS
หมายเหต:ุ * อัตราก าไรสุทธิของผู้พัฒนาอสังหาฯ คือค่าเฉล่ียอัตราก าไรสุทธิของ AP, LH, LPN, PSH, QH, SIRI และ SPALI

หน่วย: % ของรายได้รวม
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ผู้พัฒนาอสังหาฯ ในปัจจุบันมีการกระจายแหล่งรายได้ และนิยมไปธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง

กับภาคอสังหาฯ อาทิ อพาร์ทเม้นท์ โรงแรม ออฟฟิศส านักงาน และห้างค้าปลีก ใน

ระยะหลัง ผู้พัฒนาอสังหาฯ รายใหญ่ของไทย 3 มีการกระจายแหล่งรายได้จากธุรกิจ

พัฒนาท่ีอยู่อาศัยมาพ่ึงพิงธุรกิจอ่ืน ๆ มากข้ึน สะท้อนจากรายได้อ่ืน (Others

Income)4  ของผู้พัฒนาอสังหาฯ ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย

ท่ีสูงข้ึนอย่างต่อเน่ืองจากประมาณ 7,000 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็น 4% ของรายได้รวมใน

ปี 2015 เพ่ิมข้ึนเป็น 16,000 ล้านบาท หรอื 9% ของรายได้รวมในปี 2019 ซึ่งถือเป็น

ความพยายามของผู้พัฒนาอสังหาฯ ในการลดความเส่ียงจากการพ่ึงพิงแหล่งรายได้

จากการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยเพียงอย่างเดียว (รูปท่ี 4)

>> ธุรกิจท่ีเป็นแหล่งรายได้อื่นของผู้พัฒนาอสังหาฯ 
จะสามารถช่วยประคับประคองผลการด าเนินงานได้หรอืไม่?

3 ประกอบด้วยผู้พัฒนาอสังหาฯ 7 รายท่ีมีรายได้สูงท่ีสุดในปี 2019 คือ PSH, LH, SIRI, AP, SPALI, PF และ SC
4 ไม่รวมรายได้ท่ีเก่ียวเนื่องกับการขายท่ีอยู่อาศัย เช่น ค่านายหน้า และรายได้ท่ีเกิดข้ึนครัง้เดียว (One-off) เช่น ขายท่ีดิน และสินทรพัย์
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อย่างไรก็ตาม ธุรกิจท่ีเป็นแหล่งรายได้เสริมในปัจจุบันมีแนวโน้มธุรกิจท่ีไม่สู้ดีนัก จึง

อาจไม่สามารถประคับประคองผลประกอบการของผู้พัฒนาอสังหาฯ ได้ในอนาคต โดย 

ธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ โรงแรม ออฟฟิศส านักงาน และรา้นค้าปลีกต่างได้รับผลกระทบ

จากการแพรร่ะบาดของ COVID-19 จนท าให้มี Outlook ของธุรกิจในช่วง 1-2 ปีต่อจาก

น้ีท่ีไม่สดใสนัก ยกตัวอย่างเช่น ธุรกิจอพารท์เม้นท์ท่ีก าลังเผชิญหน้ากับการลดลงของ

ผู้เช่าชาวต่างชาติ ธุรกิจโรงแรม และค้าปลีกท่ีได้รับผลกระทบจากการหายไปของ

นักท่องเท่ียวต่างชาติ หรอืธุรกิจออฟฟิศส านักงานท่ีก าลังถูก Disrupt จากกระแสการ 

WFH (รูปท่ี 4)

ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว เราจึงอยากเสนอให้ผู้พัฒนาอสังหาฯ ลองพิจารณา

แหล่งท่ีมาของรายได้เสริมจากธุรกิจอื่นๆ มากขึ้น โดย เราประเมินว่าธุรกิจติดต้ัง 

Solar Rooftop ให้ภาคครวัเรอืนเป็นหน่ึงในธุรกิจท่ีมีโอกาสเติบโตข้ึนมาก (Take-

off) ในอนาคตจากต้นทุนแผงโซลารท่ี์ถูกลง และการปรบัราคารบัซื้อไฟท่ีสูงข้ึนของ

ภาครฐัซึ่งล้วนส่งผลให้ระยะเวลาคืนทุนของการติดต้ัง Solar Rooftop เรว็ข้ึนกว่าใน

อดีตอย่างมาก 

รปูท่ี 4 แม้ผู้พัฒนาอสังหาฯ ขนาดใหญ่* จะมี Others Income เฉล่ียปีละ 15,000 ล้านบาท แต่แนวโน้มธุรกิจท่ีเป็น 
Others Income กลับอยู่ในภาวะท่ีไม่สดใสนักในอนาคต

ที่มา: ขอ้มูลจากงบการเงนิ และรายงานประจ าปขีองแต่ละบรษัิท และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

หมายเหต:ุ * ประกอบด้วยผู้พัฒนาอสังหาฯ 7 รายที่มีรายได้สูงที่สุดในป ี2019 คือ PSH, LH, SIRI, AP, SPALI, PF และ SC

หน่วย: พันล้านบาท
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ท้ังน้ี แม้ในปัจจุบันจะเร ิม่มีผู้ประกอบการในธุรกิจอ่ืน เช่นธุรกิจขายของใช้ในครวัเรอืน 

(Home Improvement) และธุรกิจรบัเหมาก่อสรา้ง (Contractor) ได้ขยับขยาย

เข้ามารบัติดต้ัง Solar Rooftop กันบ้างแล้ว แต่การท่ีผู้พัฒนาอสังหาฯ มีข้อได้เปรยีบ

จากการมีความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มลูกบ้านเก่าไม่ว่าจะเป็นการรูข้้อมูลตัวบ้านท่ีดีกว่า

ผู้ประกอบการในธรุกิจอื่น ท าให้การประเมินความพรอ้มในการติดต้ัง Solar Rooftop 

มีความแม่นย า และรวดเร็ว การพร้อมต่อการเข้าซ่อมแซมความเสียหายท่ีอาจเกิด

ขึ้นกับตัวบ้านระหว่างการติดต้ัง Solar Rooftop จากการรูถึ้งประเภท และสเปคของ

วัสดุท่ีใช้ในการก่อสรา้งบ้านอย่างดี ตลอดจน การมีความน่าเชื่อถือในการรับประกัน 

Solar Rooftop ตลอดอายุการใช้งานท่ีนานถึง 25 ปี เน่ืองจากผู้พัฒนาอสังหาฯ ส่วน

ใหญ่มักเป็นบรษัิทจดทะเบียนท่ีมีการด าเนินกิจการมาแล้วหลายปี จากเหตุผลท่ีได้

กล่าวไป เราจึงประเมินธุรกิจพัฒนาอสังหาฯ ว่ามีศักยภาพท่ีจะเข้ามาสู่ธุรกิจติดต้ัง 

Solar Rooftop ได้ ในส่วนถัดไป เราจึงจะมาประเมินกันว่าตลาดติดต้ัง Solar

Rooftop ภาคครัวเรอืนมีมูลค่าอยู่ท่ีเท่าไหร่? พร้อมตอบค าถามว่าหากผู้พัฒนา

อสังหาฯ สนใจจะเข้าสู่ตลาดน้ีจะสามารถท าอย่างไรได้บ้าง?
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Section 2

Solar Rooftop 
เป็นแหล่งรายได้เสรมิ
ท่ีน่าสนใจส าหรบั 
Developers 
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ในต่างประเทศ การติดต้ัง Solar Rooftop ภาคครวัเรอืนมีการเรง่ตัวขึ้นมาซักพักแล้ว 

โดยมีปัจจัยส่งเสริมจากราคา Solar Rooftop ท่ีปรับตัวลง ระยะเวลาคืนทุนจึงมาเร็วขึ้น 

ส่วนส าหรบัไทยน้ัน เราคาดว่าจะเร ิม่เป็นท่ีนิยมมากข้ึนท้ังจากราคาแผงโซลารท่ี์ลดลง

อย่างมาก และจากการท่ีการไฟฟ้าฯ ปรบัเพ่ิมราคารบัซื้อไฟฟ้าสูงข้ึน โดยเราคาดการณ์

ตลาดติดต้ัง Solar Rooftop ภาคครัวเรอืนในไทย ว่าจะมีมูลค่าอย่างน้อยท่ีปีละ 

2,000 ล้านบาท อีกท้ังยังมี Upside อยู่อีกมาก ซึ่งพอท่ีจะกล่าวได้ว่าธุรกิจติดต้ัง Solar 

Rooftop ให้ภาคครวัเรอืนสามารถเป็นแหล่งรายได้เสรมิของผู้พัฒนาอสังหาฯ ได้
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ในตลาดต่างประเทศ ราคาแผงโซลารท่ี์ปรบัตัวลงกวา่ 49-66% ในระหวา่งปี 2013 จนถึง

ปี 2019 (รูปท่ี 5) ส่งผลให้การติดต้ัง Solar Rooftop ในภาคครวัเรอืนเป็นท่ีนิยมขึ้นมา

ซักพัก สะท้อนจากสัดส่วนของท่ีอยู่อาศัย หรอืครวัเรอืนท่ีมีการติดต้ัง Solar Rooftop 

(Penetration Rate) ท่ีเพ่ิมสูงข้ึนมากในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา ยกตัวอย่างเช่น ในสหรฐัฯ 

ท่ีมีการคาดการณ์ว่าในปี 2019 จะมีท่ีอยู่อาศัยราว 2.6 ล้านหลังท่ีท าการติดต้ัง Solar 

Rooftop คิดเป็น Penetration Rate เท่ากับ 4.2% เพ่ิมข้ึนจาก 0.2% ในปี 20105

หรอืออสเตรเลียก็มีการประเมินว่าในปี 2019 จะมีครวัเรอืนท่ีมี Solar Rooftop อยู่ 

1.9 ล้านครวัเรอืน คิดเป็น Penetration Rate สูงถึง 20.4% เพ่ิมข้ึนจาก 2.2% ในปี 

20106 (รูปท่ี 6) 

>> ตลาด Solar Rooftop ของภาคครวัเรอืนบูมมาซักพักแล้ว
ในต่างประเทศ โดยมีปัจจยัสนับสนุนหลักจากการลดลงของ
ราคาแผงโซลาร์

5 อ้างอิงจาก Credit Suisse’s Equity Research  
6 อ้างอิงจาก Australian PV Institute และ Australian Bureau of Statistics
7 ออสเตรเลียมค่ีาไฟฟ้าประมาณ 7.9 บาท/kWh แพงท่ีสุดเป็นอันดับ 14 ของโลก (ข้อมูล ณ มิถุนายน 2020) อ้างอิงจาก Global Petrol Prices

รปูท่ี 5 ราคาแผงโซลาร ์(Solar Module) ปรบัตัวลงมากในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา

หน่วย: USD/W

ที่มา: ขอ้มูลจาก International Renewable Energy Agency (IRENA)

ในกรณีของประเทศออสเตรเลีย เป็นท่ีสังเกตว่านอกจากราคาแผงโซลารท่ี์ลดลงแล้ว 

ปัจจยัท่ีส่งเสรมิให้ Penetration Rates ของออสเตรเลียอยู่ในระดับสูงมาจาก 1) ราคา

ค่าไฟฟ้าท่ีสูง7 ประกอบกับ 2) การสนับสนุนของภาครฐั ท้ังการขออนุญาตติดต้ังท่ีง่าย

และมีค่าใช้จ่ายท่ีน้อย การให้ส่วนลดภาษีกับผู้ติดต้ัง (Tax Rebate) ตลอดจนการรบัซื้อ

ไฟฟ้าจากครวัเรอืน (Feed-in Tariff: FiT) ซึ่งล้วนแต่ท าให้ระยะเวลาคืนทุนของการ

ติดต้ัง Solar Rooftop ส้ันลง 
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รปูท่ี 6 ตัวอย่างตลาด Solar Rooftop ในต่างประเทศ: ผู้บรโิภคในสหรฐัฯ และออสเตรเลียมี Penetration Rate 
ท่ีสูงมากข้ึนในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา (2010-2019)
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ที่มา: ขอ้มูลจาก Credit Suisse, Australian PV Institute และ Australian Bureau of Statistics และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

Cumulative GW Installed (LHS)

% Residential Penetration (RHS)

Cumulative Solar PV Installation (LHS)

% Dewelling Penetration (RHS)

ระยะเวลาคืนทุนท่ีเร็วขึ้นจาก 17-30.3 ปี ในปี 2013 เหลือ 6.1-13.9 ปี ในปี 2021 และมี

แนวโน้มลดลงเหลือเพียง 5.3-12 ปีในอนาคต8 คือปัจจัยสนับสนุนหลักให้ครัวเรือน

ไทยมีโอกาสจะลงทุนติดต้ัง Solar Rooftop กันมากขึ้นในอนาคต โดยระยะเวลาคืน

ทุนท่ีเรว็ข้ึนมากมีสาเหตุมาจาก 1) ราคาแผงโซลารท่ี์ปรับตัวลงต่อเน่ือง ประกอบกับ 

2) การปรับราคารับซื้อไฟเพ่ิมข้ึนจาก 1.68 บาท/หน่วย ในช่วงปี 2019-2020 เป็น 2.2 

บาท/หน่วย 9 ท าให้ครัวเรอืนท่ีติดต้ัง Solar Rooftop ได้รบัประโยชน์จากการขายไฟ

มากข้ึน (ดูรายละเอียดการค านวณระยะเวลาคืนทุนได้ใน Box#1: การเปรยีบเทียบ

ระยะเวลาคืนทุนในการติดต้ัง Solar Rooftop) 

>> ในกรณีของไทย ระยะเวลาคืนทุนท่ีเรว็ขึ้นจากราคาแผงโซลาร์
ท่ีต่าลง และการปรบัเพ่ิม FiT สูงขึ้นเป็น 2.2 บาท/หน่วย 
มีแนวโน้มท่ีจะจงูใจให้ครวัเรอืนติดต้ัง Solar Rooftop 
มากขึ้น

8 ก าหนดให้ราคา Solar Rooftop ปรบัลงปีละ 4% อ้างอิงจาก Bloomberg: Solar-Power Costs Falling Even Faster Than Expected 
Due to Virus

9 อ้างอิงจาก กพช. เพ่ิมอัตรารบัซื้อโซลารภ์าคประชาชนจาก 1.68 เป็น 2.20 บาท

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-06-24/solar-power-costs-falling-even-faster-than-expected-due-to-virus
https://www.prachachat.net/economy/news-582310
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ท้ังน้ี ตามแผน PDP ฉบับปรบัปรุงครั้งท่ี 1 ภาครฐัมีเป้าหมายท่ีจะรบัซื้อไฟฟ้าจาก

ครวัเรอืนท่ี 50 เมกะวัตต์ หรอืประมาณ 10,000 หลังคาเรอืนในปี 2021 ก่อนเพ่ิมข้ึน

ปีละ 50 เมกะวัตต์ (10,000 ครวัเรอืน) ในระหว่างปี 2022-2024 โดย ณ ปี 2028 

ภาครฐัจะรบัซื้อไฟฟ้าสะสมจากครวัเรอืนอยู่ท่ี 1,100 เมกะวัตต์ ซึ่งหากได้ตามเป้า

หมายถึง หมายความว่า ณ ส้ินปี 2028 จะมีครวัเรอืนท่ีติดต้ัง Solar Rooftop แล้ว

อย่างน้อย 220,000 หลังคาเรอืน โดย ในกรณีท่ีมีจ านวนครัวเรือนท่ีติดต้ัง Solar

Rooftop ได้ตามเป้าหมาย เราประเมินมูลค่าตลาดติดต้ัง Solar Rooftop ภาค

ครัวเรือนเฉพาะส่วนท่ีภาครัฐมีการรับซื้อไฟฟ้าว่าจะมีมูลค่าอยู่ท่ีปีละประมาณ 2,000 

ล้านบาทในระหวา่งปี 2021-2024 และเพ่ิมสูงขึ้นเป็น 34,000 ล้านบาทในปี 2028 (รูป

ท่ี 7) คิดเป็นมูลค่ารวมราว 42,000 ล้านบาท

รปูท่ี 7 มูลค่าตลาดติดต้ัง Solar Rooftop ภาคครวัเรอืน– เฉพาะโควตารบัซ้ือไฟของภาครฐั

ที่มา: ขอ้มูลจาก PDP 2018 ฉบบัปรบัปรงุครัง้ท่ี 1 และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS
หมายเหต:ุ ก าหนดให้ครวัเรอืนมกี าลังการผลิตไฟฟา้เฉล่ียที ่5 กิโลวตัต์/หลังคาเรอืน และมคี่าใชจ้า่ยในการติดต้ังเท่ากับ 40,000 บาท/กิโลวตัต์

หน่วย: ล้านบาท (มูลค่าตลาด) และเมกะวตัต์ (ก าลังผลิตไฟฟา้สะสม)

มูลค่าตลาดติดต้ัง Solar Rooftop ภาคครวัเรอืน (เฉพาะส่วนท่ีประเมินจากโควตารบัซ้ือไฟฟ้า)

ก าลังการผลิตสะสมของโซลารภ์าคครวัเรอืน
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การเปรยีบเทียบระยะเวลาคืนทุนในการติดต้ัง 
Solar Rooftop 

BOX 1 ในการประเมินระยะเวลาคืนทุนของครวัเรอืน เราก าหนดให้ครวัเรอืนมีต้นทุนติดต้ัง 

Solar Rooftop ท่ีก าลังการผลิต 2 kWh ในปี 2013 เท่ากับ 247,000 บาท 

ก่อนลดเหลือ 99,095 บาท และ 89,905 บาท ในปี 2019 และ 2021 ส่วนประโยชน์

จาก Solar Rooftop ท่ีครัวเรือนจะได้รับสามารถแบ่งได้เป็น 1) รายได้จาก

การขายไฟให้กับภาครฐั ซ่ึงจะได้เฉพาะครวัเรอืนท่ีมีการท าสัญญา และเข้ารว่ม

โครงการโซลารภ์าคประชาชน (ซ่ึงเริม่ในปี 2019 เป็นต้นมา) และ 2) ค่าไฟฟ้า

ท่ีประหยัดได้ซ่ึงเป็นประโยชน์เฉพาะครัวเรือนท่ีมีการใช้ไฟในเวลากลางวันท่ี 

Solar Rooftop สร้างไฟ ซ่ึงประโยชน์ของ Solar Rooftop ท้ัง 2 ส่วนอาจ

มีมูลค่าท่ีแตกต่างกันออกไป ตามแต่รูปแบบการอยู่อาศัยของแต่ละครัวเรือน 

เช่น ครัวเรือนท่ีอยู่บ้านในช่วงกลางวันมากก็จะได้รับประโยชน์จากค่าไฟฟ้าท่ี

ประหยัดมากกวา่รายได้จากการขายไฟ ขณะท่ีครวัเรอืนท่ีไม่อยู่ช่วงกลางวันจะ

ได้ประโยชน์จากการขายไฟฟ้าแทน

การปรบัตัวลงของราคาส่งผลให้การลงทุนติดต้ัง Solar Rooftop มีความ

น่าสนใจขึ้นมาก เม่ือเปรียบเทียบต้นทุน และประโยชน์ตามย่อหน้าข้างต้นแล้ว 

เราพบว่าราคา Solar Rooftop ท่ีสูงในปี 2013 ส่งผลให้การติดต้ัง Solar 

Rooftop ในช่วงเวลาดังกล่าวมีระยะเวลาคืนทุนท่ีนานถึง 17 ปี (กรณีใช้ไฟหมด 

100%) ซ่ึงใกล้เคียงกับอายุการใช้งาน Solar Rooftop ท่ี 25 ปี อย่างไรก็ดี 

การท่ีราคา Solar Rooftop ปรับตัวลงมากกว่า 60% จาก 247,000 บาทใน

ปี 2013 เหลือ 99,095 บาทในปี 2019 ก็ส่งผลให้ครวัเรือนท่ีมีการติดต้ัง Solar 

Rooftop ในปี 2019 และใช้ไฟท้ัง 100% มีระยะเวลาคืนทุนเพียง 6.8 ปี เร็วข้ึน

ถึง 10.2 ปี จากปี 2013 (รูปท่ี 8)

นอกจากราคา Solar Rooftop ท่ีปรบัตัวลงแล้ว การปรบัเพ่ิมอัตรารบัซื้อไฟฟ้า

จาก 1.68 บาท/หน่วย ในปี 2019 เป็น 2.2 บาท/หน่วยในปี 2021 ก็ส่งผลให้

ระยะเวลาคืนทนุของครวัเรอืนเรว็ขึ้นเช่นกัน โดยเราประเมินระยะเวลาคืนทุนจาก

ราคา Solar Rooftop ในปี 2019 และอัตรารับซ้ือไฟฟ้าเดิมท่ี 1.68 บาท/หน่วย 

วา่ครวัเรอืนท่ีมีสัดส่วนของการขายไฟให้กับภาครัฐท่ีสูงกว่าใช้เอง เช่น ในกรณี

ท่ี 1 (ขายไฟ 100%) และกรณีท่ี 2 (ขายไฟ 75% ใช้เอง 25%) จะมีระยะเวลา

คืนทุนเท่ากับ 12.8 ปี และ 20.2 ปี ตามล าดับ ขณะท่ีครัวเรือนท่ีมีสัดส่วนของ

การขายไฟน้อยกว่าใช้เอง เช่น ในกรณีท่ี 4 (ขายไฟ 25% ใช้เอง 75%) และ

กรณีท่ี 5 (ใช้เอง 100%) จะมีระยะเวลาคืนทุนเร็วกว่าท่ี 6.8 ปี และ 7.8 ปี 

เน่ืองจากประโยชน์จากค่าไฟฟ้าท่ีประหยัดได้ในแต่ละหน่วยน้ันจะมีมูลค่าสูง

กว่าการขายไฟคืนให้กับภาครัฐ สะท้อนจากอัตราค่าไฟเฉล่ียท่ี 3.77 บาท/หน่วย 

สูงกวา่อัตรารบัซ้ือไฟฟ้าเดิมท่ี 1.68 บาท/หน่วย (รูปท่ี 8) 
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กรณี# ก าลังการผลิต
ไฟฟ้าของ 

Solar Rooftop 
(kWh)

เงนิลงทุน
ขั้นต่า 
(บาท)
>> (A)

การผลิตไฟฟ้า
(หน่วย/ปี)

รปูแบบการใช้ไฟจาก
Solar Rooftop 

ปรมิาณการใช้
ไฟฟ้าโดยเฉลี่ย
ของครวัเรอืน 
(หน่วย/ปี)

ประโยชน์ที่ได้รบัจากการติดตั้ง Solar (บาท/ปี) (A)/(B)
ระยะเวลา
คืนทุน (ปี)(1) รายได้จาก

การขายไฟ
(2) ค่าไฟฟ้า
ที่ประหยัดได้

(1)+(2) ประโยชน์
ทั้งหมด >> (B)ใช้เอง ขายให้ภาครฐั

1

2 99,095

2,921 0% 100%

3,865

4,907 0 4,907 20.2.

2 2,921 25% 75% 3,680 4,078 7,758 12.8

3 2,921 50% 50% 2,454 8,155 10,609 9.3

4 2,921 75% 25% 1,227 11,424 12,651 7.8

5 2,921 100% 0% 0 14,564 14,564 6.8

ท้ังน้ี เม่ือราคา Solar Rooftop ในปี 2021 ปรบัตัวลง (ลดลง 11% จากปี 2019) 

และภาครัฐปรับเพ่ิมอัตราซ้ือไฟฟ้าข้ึนมาท่ี 2.2 บาท/หน่วย ระยะเวลาคืนทุน

ส าหรับครัวเรือนท่ีมีสัดส่วนการขายไฟให้กับภาครัฐท่ีสูงอย่างในกรณีท่ี 1 

(ขายไฟ 100%) และกรณีท่ี 2 (ขายไฟ 75% ใช้เอง 25%) จะมีระยะเวลาคืน

ทุนเหลือ 10 ปี และ 13.9 ปี เร็วข้ึน 2.8 และ 6.3 ปี ตามล าดับ (รูปท่ี 9) ส่วน

ระยะเวลาคืนทุนของครัวเรือนท่ีมีสัดส่วนของการขายไฟน้อยกว่าใช้เองอย่าง

กรณีท่ี 4 และ 5 จะไม่แตกต่างจากเดิมนักเน่ืองจากครัวเรือนในกลุ่มน้ีจะได้

ประโยชน์จากราคา Solar Rooftop ท่ีลดลงเสียเป็นส่วนใหญ่

รปูท่ี 8 เปรยีบเทียบระยะเวลาคืนทุนในการลงทุน Solar Rooftop ส าหรบัภาคครวัเรอืน

ที่มา: วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS
หมายเหต:ุ 1. อัตราค่าไฟฟา้รายเดือนค านวณเปน็ขัน้บนัได โดย 1-150 หน่วยแรก อยู่ที่ 3.25 บาท/หน่วย หน่วยที่ 151-400 อยู่ที่ 4.22 บาท/หน่วย และ

หน่วยที่ 401 ขึน้ไป อยู่ที่ 4.42 บาท/หน่วย
2. ไฟฟา้ที่ผลิตจาก Solar Rooftop จะถูกใชใ้นครวัเรอืนก่อน ส่วนที่เหลือใชจ้งึจะถูกขายให้แก่ภาครฐัภายใต้โครงการโซลารภ์าคประชาชน
3. เงนิลงทุนขัน้ต่าในการติดต้ัง Solar Rooftop ในป ี2019 และ 2021 เปน็ราคาท่ีบวกกับค่าใบอนุญาตติดต้ังจากกฟภ. หรอืกฟน. ท่ี 
9,095 บาทแล้ว 

ปี 2019: ราคาแผง Solar Rooftop 45,000 บาท/กิโลวตัต์ และ อัตรารบัซ้ือไฟฟ้าท่ี 1.68 บาท/หน่วย

ปี 2013: ราคาแผง Solar Rooftop 123,500 บาท/กิโลวตัต์ และไม่มีการรบัซ้ือไฟฟ้าโดยภาครฐั

กรณี# ก าลังการผลิต
ไฟฟ้าของ 

Solar Rooftop 
(kWh)

เงนิลงทุน
ขั้นต่า 
(บาท)
>> (A)

การผลิตไฟฟ้า
(หน่วย/ปี)

รปูแบบการใช้ไฟจาก
Solar Rooftop 

ปรมิาณการใช้
ไฟฟ้าโดยเฉลี่ย
ของครวัเรอืน 
(หน่วย/ปี)

ประโยชน์ที่ได้รบัจากการติดตั้ง Solar (บาท/ปี) (A)/(B)
ระยะเวลา
คืนทุน (ปี)(1) รายได้จาก

การขายไฟ
(2) ค่าไฟฟ้า
ที่ประหยัดได้

(1)+(2) ประโยชน์
ทั้งหมด >> (B)ใช้เอง ขายให้ภาครฐั

1

2 247,000

2,921 0% 0%

3,865

0 0 0 n.a.

2 2,921 25% 0% 0 4,078 4,078 60.6

3 2,921 50% 0% 0 8,155 8,155 30.3

4 2,921 75% 0% 0 11,424 11,424 21.6

5 2,921 100% 0% 0 14,564 14,564 17.0

กรณี# ก าลังการผลิต
ไฟฟ้าของ 

Solar Rooftop 
(kWh)

เงนิลงทุน
ขั้นต่า 
(บาท)
>> (A)

การผลิตไฟฟ้า
(หน่วย/ปี)

รปูแบบการใช้ไฟจาก
Solar Rooftop 

ปรมิาณการใช้
ไฟฟ้าโดยเฉลี่ย
ของครวัเรอืน 
(หน่วย/ปี)

ประโยชน์ที่ได้รบัจากการติดตั้ง Solar (บาท/ปี) (A)/(B)
ระยะเวลา
คืนทุน (ปี)(1) รายได้จาก

การขายไฟ
(2) ค่าไฟฟ้า
ที่ประหยัดได้

(1)+(2) ประโยชน์
ทั้งหมด >> (B)ใช้เอง ขายให้ภาครฐั

1

2 89,095

2,921 0% 100%

3,865

6,426 0 6,426 13.9.

2 2,921 25% 75% 4,820 4,078 8,897 10.0

3 2,921 50% 50% 3,213 8,155 11,368 7.8

4 2,921 75% 25% 1,607 11,424 13,031 6.8

5 2,921 100% 0% 0 14,564 14,564 6.1

ปี 2021: ราคาแผง Solar Rooftop 40,000 บาท/กิโลวตัต์ และ อัตรารบัซ้ือไฟฟ้าท่ี 2.2 บาท/หน่วย
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รปูท่ี 9 การปรบัเพ่ิมอัตรารบัซ้ือไฟจาก 1.68 เป็น 2.2 บาท/หน่วย ส่งผลให้ครวัเรอืนท่ีมีสัดส่วนการขายไฟให้กับภาครฐั
มีระยะเวลาคืนทุนท่ีเรว็ข้ึน

หน่วย: ปี

ที่มา: : วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

นอกจากมูลค่าตลาดในส่วนของโควตาขายไฟแล้ว เรามองว่าตลาดติดต้ัง Solar 

Rooftop ให้ภาคครวัเรอืนยังโอกาสสูงขึ้นได้อีก (Upside) จากตลาดในส่วนของกลุ่ม

ครวัเรอืนท่ีสามารถคุ้นทนุเองได้ในระยะเวลาอันส้ัน โดยไม่จ าเป็นต้องขายไฟให้ภาครฐั 

อย่างครวัเรอืนท่ีใช้กิจวัตรประจ าวันในท่ีอยู่อาศัยเป็นส่วนใหญ่ เช่น ครวัเรอืนท่ีใช้ท่ี

พักอาศัยในการประกอบธุรกิจ หรอื ครวัเรอืนขนาดใหญ่ท่ีในบ้านพักมักมีสมาชิกอยู่

ตลอดเวลา เช่น ครวัเรอืนท่ีมีสมาชิกวัยเกษียณอาศัยอยู่ ท าให้มีแนวโน้มท่ีจะใช้ไฟฟ้า

ในตอนกลางวัน ท่ีแม้จะไม่ได้ท าสัญญาขายไฟให้กับภาครฐั แต่การใช้ไฟฟ้าในช่วง

กลางวันอย่างเป็นประจ า ประกอบกับราคา Solar Rooftop ท่ีปรับตัวลงมากใน

ปัจจุบัน ก็เพียงพอท่ีจะท าให้ครัวเรอืนในกลุ่มน้ีมีระยะเวลาคืนทุนจากการติดต้ัง 

Solar Rooftop เพียง 6.1-7.8 ปี10 เม่ือเทียบกับอายุการใช้งานท้ังหมดท่ี 25 ปี 

10 อ้างอิงจากระยะเวลาคืนทุน ณ ปี 2021 กรณี 3, 4 และ 5 ใน Box#1: การเปรยีบเทียบระยะเวลาคืนทุนในการติดต้ัง Solar Rooftop

ระยะเวลาคืนทุนท่ีเรว็ข้ึน

ระยะเวลาคืนทุน ณ ปี 2019
(ราคาแผง 45,000 บาท/กิโลวตัต์ 

อัตรารบัซื้อไฟ 1.68 บาท/หน่วย)

ระยะเวลาคืนทุน ณ ปี 2021
(ราคาแผง 40,000 บาท/กิโลวตัต์ 

อัตรารบัซื้อไฟ 2.2 บาท/หน่วย)

-6.3

-2.8
-1.5 -1.0 -0.7

20.2

12.8

9.3
7.8

6.8
13.9

10.0
7.8

6.8 6.1

อายุการใช้งานของ Solar Rooftop (Life span): 25 ปี

#1 #2 #3 #4 #5

0% 25% 50% 75% 100%

100% 75% 50% 25% 0%

รูปแบบของการใช้ไฟฟ้าจาก Solar Rooftop (แกนนอน)

ใชเ้อง

ขายให้ภาครฐั

กรณี
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โดยจากการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรอืน (SES) เราพบว่าจาก

ครัวเรอืนท่ัวไทยท้ังหมด 21.87 ล้านครัวเรอืน มีครัวเรอืนท่ีสามารถติดต้ัง Solar 

Rooftop และคุ้มทุนได้เรว็โดยไม่จ าเป็นต้องท าสัญญาขายไฟให้กับภาครฐั หรอืกลุ่ม

ครัวเรอืนท่ีมี Potential อยู่ท้ังหมด 10.8% หรอืราว 2.36 ล้านครัวเรอืน แบ่งเป็น

ครวัเรอืนพักอาศัยท่ีบ้านและใช้ท่ีพักอาศัยในการประกอบธุรกิจ 2.2% หรอื 0.49 ล้าน

ครัวเรอืน และครัวเรอืนท่ีพักอาศัยท่ีบ้านโดยมีคนท างานและผู้สูงอายุอยู่ด้วยกัน 

8.6% คิดเป็น 1.87 ล้านครัวเรอืน โดยในกรณีท่ีครัวเรือนท้ัง 2 กลุ่มท่ีมีความเป็น

เป็นได้สูงว่าจะมีคนอยู่อาศัยในช่วงกลางวันค่อนข้างแน่สามารถเข้าถึง Solar 

Rooftop ได้เร็วเท่าครึ่งหนึ่งของออสเตรเลีย หรือเร็วเท่าออสเตรเลีย ซึ่งคิดเป็น 

Penetration Rate ท่ี 10-20% ภายในระยะเวลา 10 ปี ตลาดในส่วนท่ีเป็น Upside นี้

ก็มีโอกาสท่ีจะมีมูลค่าสูงถึง 47,500-95,000 ล้านบาท

รปูท่ี 10 ประเมิน Upside ของตลาดติดต้ัง Solar Rooftop จากครวัเรอืนท่ัวประเทศท้ังหมด 21.87 ล้านครวัเรอืน

ที่มา: : ขอ้มูลจาก SES ป ี2019 และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS 

หมายเหต:ุ    *เฉพาะครวัเรอืนท่ีมีค่าไฟฟา้ต้ังแต่ 900 บาทต่อเดือนขึน้ไป ซึง่เปน็ระดับของค่าไฟท่ีท าให้ครวัเรอืนได้รบัประโยชน์จากการติดต้ัง 

Solar Rooftop ขนาด 2 kWh ที่มีก าลังผลิตไฟ 2,921 หน่วยต่อป ี(เทียบเท่าค่าไฟประมาณ 900 บาทต่อเดือน) มากที่สุด

** ก าหนดให้ครวัเรอืนในกลุ่ม Potential มีสัดส่วนการติดต้ัง Solar Rooftop ได้ 20% ในระยะเวลา 10 ป ี(เทียบเท่ากับ

ออสเตรเลีย) โดยมีก าลังผลิตไฟฟา้เฉล่ียที ่5 กิโลวตัต์/คลังคาเรอืน คิดเปน็ค่าใชจ้า่ยในการติดต้ังเท่ากับ 40,000 บาท/กิโลวตัต์

ครวัเรอืนในกลุ่ม Potential มีสัดส่วน 10.8% จากท้ังหมด1

มีบา้นเป็นท่ีพักอาศัย – ใช้ท่ีพักอาศัยในการประกอบธุรกิจ

มีบา้นเป็นท่ีพักอาศัย – มีสมาชิกวยัท างาน                                  
และผู้สูงอายุอาศัยรว่มกัน

2.2%

8.6%

2 เทียบเท่าจ านวนครวัเรอืนท้ังหมด 3 คิดเป็น Upside ให้ตลาด 
Solar Rooftop ได้ถึง

2.36
ล้านครวัเรอืน
ท่ัวไทย

9.5
หม่ืนล้านบาท**
ตลอดระยะเวลา 10 ปี

โดยสรุปแล้ว เราประเมินมูลค่าตลาดติดต้ัง Solar Rooftop ภาคครัวเรือนของไทย

ในช่วงระยะเวลา 10 ปีต่อจากนี้ ไว้ท่ี 137,000 ล้านบาท แบ่งเป็นมูลค่าตลาดตาม

โควตารับซื้อไฟของภาครัฐเท่ากับ 42,000 ล้านบาท และมูลค่าตลาดในส่วนของ

ครัวเรอืนท่ีสามารถคุ้มทุนได้เองโดยไม่ต้องขายไฟอีก 95,000 ล้านบาท หาก

ครวัเรอืนในกลุ่มน้ีสามารถมี Penetration Rate ได้ถึง 20% ในช่วงระยะเวลา 10 ปี

ต่อจากน้ี ส่วนด้านการท าก าไรน้ันพบว่าธุรกิจ Solar Rooftop มีก าไรสุทธิโดยเฉล่ีย

ในช่วงปี 2017-2019 อยู่ในระดับปานกลางท่ี 5.7% เม่ือเทียบกับธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีเป็น

แหล่งรายได้เสรมิของผู้พัฒนาอสังหาฯ ในปัจจุบัน

*

*
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วธีิท่ีผู้พัฒนาอสังหาฯ จะเข้าสู่ธุรกิจติดต้ัง Solar Rooftop ได้เร็วจึงอาจเป็นการจับ

มือเป็นพันธมิตรในการด าเนินธุรกิจกับบริษัทท่ีมีความเชี่ยวชาญอยู่ ก่อนแล้ว 

ยกตัวอย่างในกรณีของบรษัิท Stockland ผู้พัฒนาอสังหาฯ ชั้นน าในออสเตรเลีย11

ได้เร ิ่มเข้ามาสู่ธุรกิจติดต้ัง Solar Rooftop ภาคครัวเรอืนด้วยการจับมือเป็น

พันธมิตรกับบรษัิท Natural Solar ผู้ให้บรกิารติดต้ัง Solar Rooftop และใช้

ประโยชน์จากความสัมพันธ์ท่ีดีกับกลุ่มลูกบ้านเก่าผ่านการน าเสนอส่วนลดค่าติดต้ัง

จ านวน 15-20% ให้กับผู้บรโิภคท่ีเป็นลูกบ้านของ Stockland มาต้ังแต่ปี 2015 ซึ่งมี

จ านวนกว่า 25,000 ยูนิต หรอืกรณีในไทยเอง บรษัิท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 

(มหาชน) หรอื “SENA” ผู้พัฒนาอสังหาฯ รายใหญ่ของไทยรายแรก ๆ ท่ีเข้าสู่ธุรกิจ

พลังงานทางเลือกก่อนผู้เล่นรายอ่ืน ผ่านการท า M&A เข้าซื้อหุ้นในบรษัิท เอท โซลาร ์

จ ากัด (ชื่อเดิม บรษัิท วัฒนาสุขเอ็นจิเรยีน่ิง จ ากัด) ท่ีด าเนินธุรกิจจ าหน่ายและ

ติดต้ัง Solar Rooftop ต้ังแต่ปี 2015

ท้ังน้ี ณ ปัจจุบันน้ีได้มีผู้ประกอบการหลายรายท่ีรบัติดต้ัง Solar Rooftop จึงนับว่า

เป็นโอกาสท่ีดีของผู้พัฒนาอสังหาฯ ท่ีจะเข้าไปเจรจาในการด าธุรกิจด้วยกัน โดย 

ส าหรบัรายชื่อผู้ประกอบการในเบ้ืองต้นน้ันทางกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และ

อนุรกัษ์พลังงาน (DEDE) ก็ได้มีการแนะน ารายชื่อบรษัิทกว่า 60 ราย12 ซึ่งมีต้ังแต่

บรษัิทขนาดย่อม-กลาง (SMEs) ไปจนถึงบรษัิทขนาดใหญ่

เน่ืองด้วยการติดต้ัง Solar Rooftop ให้กับ

ครวัเรอืนน้ันต้องการความรู ้ความเชี่ยวชาญใน

การติดต้ัง อีกท้ังยังต้องมีการรับประกัน และ

บรกิารบ ารุงรกัษาอยู่เป็นระยะ ซึ่งหากผู้พัฒนา

อสังหาฯ เลือกท่ีจะต้ังบรษัิทใหม่ และส่ังสม

องค์ความรู้น้ันต้องใช้เวลา และอาจไม่ทันการ

ในโลกสมัยใหม่ท่ีต้องการความรวดเรว็ในการ

ด าเนินธุรกิจ

>> ถ้าผู้พัฒนาอสังหาฯ ไทยสนใจขยายมาท าธุรกิจ Solar 
Rooftop ภาคครวัเรอืนจะท าอย่างไรได้บ้าง? แล้วมีตัวอย่าง
จากต่างประเทศบ้างหรอืไม่?

Stockland 
จับมือกับ

ผู้ให้บรกิารติดต้ัง
เพ่ือน าเสนอ

ส่วนลดค่า 
Solar Rooftop

15-20% 

ให้กลุ่มลูกบ้านของ
ตน

11 มีรายได้ในปี 2020FY เท่ากับ 60,600 ล้านบาท
12 แนะน ารายชื่อผู้ด าเนินการติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา

ที่มา: : ภาพจาก 
https://www.accordelectrical.com.au/2021/
02/03/new-study-on-the-effect-of-solar-
on-household-affordability/
และ 
https://www.khaosod.co.th/economics/ho
use-condo/news_4083830

https://www.dede.go.th/ewt_news.php?nid=41352
https://www.accordelectrical.com.au/2021/02/03/new-study-on-the-effect-of-solar-on-household-affordability/
https://www.khaosod.co.th/economics/house-condo/news_4083830
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โดยสรุป Krungthai COMPASS วเิคราะห์วา่รายได้และก าไร
ของธุรกิจอสังหาฯในช่วง 1-3 ปีนี้จะไม่สดใสเหมือนเคย
จากปัจจยักดดันรอบด้าน แม้ผู้พัฒนาอสังหาฯ 
จะมีรายได้จากธุรกิจอื่นๆ แต่พบวา่รายได้เหล่าน้ัน
มักอยู่ในธุรกิจออฟฟศิให้เช่า อพาตเมนต์ให้เช่า 
และโรงแรม ซ่ึงก็มีแนวโน้มธุรกิจท่ีไม่สดใส
จากผลกระทบของ COVID-19 เช่นกัน 
ด้วยเหตุน้ี การหาแหล่งรายได้เสรมิอื่น
จึงย่ิงทวคีวามส าคัญข้ึนส าหรบัผู้พัฒนาฯ

ธุรกิจติดต้ัง Solar Rooftop
ให้ภาคครวัเรอืนมีศักยภาพ
ท่ีจะเป็นแหล่งรายได้เสรมิ
แก่ผู้ประกอบการอสังหาฯได้
เน่ืองจากความต้องการในการติดต้ัง
Solar Rooftop ของภาคครวัเรอืนมีโอกาสสูง
ท่ีจะ Take-Off ในอนาคตอันใกล้ จากปัจจัยด้าน
ราคาแผงโซลารท่ี์ลดลงและราคารบัซ้ือไฟฟา้จากภาครฐั
ท่ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงประเมินวา่มูลค่าตลาดติดต้ัง Solar Rooftop
อาจสูงถึง 137,000 ล้านบาทในช่วง 10 ปีน้ี แม้ผู้พัฒนาอสังหาฯ
จะมีฐานลูกค้าเก่า แต่หากไม่เริม่เข้าสู่ตลาด ก็อาจเสียโอกาส
ธุรกิจไปได้ ซ่ึงการไปเป็นหุ้นส่วนธุรกิจกับผู้ประกอบการท่ีท า
ธุรกิจติดต้ัง Solar Rooftop อยู่แล้วโมเดลหน่ึงท่ีน่าสนใจใน
การเข้าสู่ธุรกิจน้ี

https://www.dede.go.th/ewt_news.php?nid=41352
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คณะผู้จดัท า >>

ดร.พชรพจน์ นันทรามาศ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่

ดร.พชรพจน์ เป็นท่ีรู้จักอย่างกว้างขวางในแวดวงวชิาการและส่ือมวลชนใน

ฐานะเป็นนักเศรษฐศาสตร์ท่ีมีความเชี่ยวชาญในเร ื่องเศรษฐกิจและการเงนิ 

สามารถวเิคราะห์ได้อย่างลึกซึ้ง ตรงประเด็น และเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มนักธุรกิจ 

ดร.พชรพจน์ จึงได้รบัเชิญเป็นวทิยากรในรายการข่าวและงานสัมมนาอย่างต่อเน่ือง

ก่อนรว่มงานกับธนาคารกรุงไทย ดร.พชรพจน์ มีประสบการณ์ท างานกว่า 7 ปีท่ี

ธนาคารไทยพาณิชย์และเคยท างานด้านวชิาการเป็น Assistant Professor 

of Economics ท่ี  San Diego State University ประเทศสหรัฐอเมรกิา 

นอกจากน้ัน ยังเคยฝึกงานท่ีธนาคารกลางของสหรัฐฯ (Fed) ดร.พชรพจน์    

จบการศึกษาระดับปรญิญาเอก ด้านเศรษฐศาสตร์ 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

วัสดุ ก่อสร้าง กว่า  3 ปี  ท่ี ศูนย์ว จิัยเศรษฐกิจและธุรกิจ (Economic

Intelligence Center) ธนาคารไทยพาณิชย์

กณิศ จบการศึกษาปรญิญาตร ี(เกียรตินิยมอันดับหน่ึง) สาขาเศรษฐศาสตร ์

จากมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ และปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกิจ จาก

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย
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พงษ์ประภา นภาพฤกษ์ชาติ

Analyst

พงษ์ประภา มีความรู ้และความเชี่ยวชาญด้านการวจิัยอุตสาหกรรม และการ

วเิคราะห์ความเส่ียงด้านเครดิตในหลากหลายกลุ่มธุรกิจมากกว่า 7 ปี ปัจจุบัน

ดูแลงานวจิัยของกลุ่มธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ เคร ื่องใช้ไฟฟ้า เคร ื่องจักรกลบรกิาร

ไอที และโรงไฟฟ้าเอกชน โดยก่อนรว่มงานกับธนาคารกรุงไทย มีประสบการณ์

ด้านการวเิคราะห์ความเส่ียงด้านเครดิตในหลากหลายกลุ่มธุรกิจ เช่น ธนาคาร

พาณิชย์ ค้าปลีก อสังหารมิทรพัย์ ท่ี บลจ.ไทยพาณิชย์ ธนาคารสแตนดารด์

ชารเ์ตอรด์ (ไทย) และธนาคาร ยูโอบี จ ากัด (มหาชน)   

พงษ์ประภา จบการศึกษาระดับปรญิญาตร ี(เกียรตินิยมอันดับสอง) สาขา

สถิติประยุกต์ จากมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ีและปรญิญาโท 

สาขา Finance, Investment and Risk จาก University of Kent ประเทศ

สหราชอาณาจักร รวมท้ัง ผ่านหลักสูตร Chartered Financial Analyst, 

level 1 
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