เอกสารแนบ 10*
แนวโน้ มธุรกิจที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ และปริมณฑลปี 2564-2566 ซึ่งเป็ นธุรกิจหลักของกลุ่มแสนสิ ริใน
ปัจจุบัน
จากข้อมูลบางส่วนที่ปรากฎในบทวิเคราะห์ของวิจยั กรุ งศรี 1 เดือนมกราคม 2564 รายงานถึงสถานการณ์ที่อยู่อาศัย
ในกรุ งเทพฯ และปริ มณฑลของปี 2563 พบว่า
ภาพรวมตลาดที่อยูอ่ าศัยในกรุ งเทพฯ และปริ มณฑลช่วงครึ่ งแรกของปี ได้รับผลกระทบรุ นแรงจากการแพร่ ระบาด
ของ COVID-19 ทาให้โครงการเปิ ดขายใหม่มีจานวนทั้งสิ้น 27,307 ยูนิต ลดลงมากถึง 49.3% YoY เนื่องจากผูป้ ระกอบการ
ชะลอการเปิ ดโครงการใหม่และเร่ งระบายสต๊อกคงค้างผ่านกลยุทธ์การขายหลายรู ปแบบ เช่น การให้ส่วนลดมากกว่าปกติ
การปล่อยเช่า และการให้อยูฟ่ รี 1 - 2 ปี เป็ นต้น สอดคล้องกับยอดขาย (Pre-sale) ที่อยูอ่ าศัยที่หดตัวต่อเนื่องจากปี 2562 อยูท่ ี่
25,629 ยูนิต (-46.2% YoY)

ในช่ วงครึ่ งปี หลัง ตลาดที่ อยู่อาศัยมี แนวโน้มหดตัวต่อเนื่ อง ด้วยสภาวะเศรษฐกิ จที่ ซบเซา รวมทั้งภาวะหนี้
ครัวเรื อนที่ยงั อยู่ในระดับสู ง ทาให้ความสามารถในการซื้ อที่อยู่อาศัยลดลง สาหรับทั้งปี 2563 ตลาดที่อยู่อาศัยมีแนวโน้ม
หดตัวรุ นแรงต่อเนื่องจากปี 2562 ผลจาก (1) กาลังซื้อในประเทศมีแนวโน้มซบเซาตามภาวะเศรษฐกิจ (2) กาลังซื้อจากลูกค้า
ต่างชาติชะลอลงตามภาวะถดถอยของเศรษฐกิจโลก (3) เกณฑ์ LTV ที่ยงั คงเข้มงวดในสัญญาที่ 2 ขึ้นไป และ (4) อุปทานคง
ค้างสะสมอยูใ่ นระดับสู งในหลายพื้นที่ ปั จจัยข้างต้นจะกระทบการตัดสิ นใจซื้ อที่อยูอ่ าศัยของผูบ้ ริ โภคและความเชื่อมัน่ ใน
การลงทุนของผูป้ ระกอบการ โดยคาดว่าการเปิ ดขายโครงการใหม่จะหดตัว 48.0% สู่ ระดับต่ าที่ สุดในรอบ 10 ปี โดย
ผูป้ ระกอบการชะลอการเปิ ดคอนโดมิเนียมและหันไปเพิ่มสัดส่ วนแนวราบมากขึ้น ด้านยอดขายจะหดตัว 35.0% ต่อเนื่อง
จากปี 2562 ที่หดตัว 16.8% เนื่ องจากผูป้ ระกอบการส่ วนใหญ่จะเลื่อนการเปิ ดโครงการใหม่ออกไปเพื่อรอดูสถานการณ์
เศรษฐกิจ
ที่มา: แนวโน้มธุรกิจที่อยูอ่ าศัยในกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล ของวิจยั กรุ งศรี (เมษายน 2563) (https://www.krungsri.com/bank/getmedia/82adcf79c8b6-47ca-98e5-a4f295075032/IO_Housing_in_BMR_200430_TH_EX.aspx)
*ข้อมูลที่ปรากฎในเอกสารแนบนี้ เป็ นข้อมูลบางส่ วนจากบทวิเคราะห์ของวิจัยกรุ งศรี ซึ่ งเป็ นข้อมูลสาธารณะที่บุคคลทัว่ ไปสามารถเข้าถึงได้ โดยผูอ้ อกโทเคนดิ จิทลั และ
ผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิ จิทลั ประสงค์ที่จะให้ขอ้ มูล เกี่ ยวกับภาพรวมอุตสาหกรรมแก่ผูล้ งทุนเพื่อใช้ในการพิจารณาเพิ่มเติม อย่างไรก็ดี ผูล้ งทุนควรศึกษาบท
วิเคราะห์ของวิจยั กรุ งศรี ฉบับเต็ม ตามเชิงอรรถที่ 1 ทั้งนี้ ข้อมูลตามที่ปรากฎในเอกสารแนบนี้มิได้เป็ นการแสดงว่าผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั และผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคน
ดิจิทลั ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว
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ดัชนีราคาที่อยู่อาศัยรวมในช่วงครึ่ งปี แรกเพิ่มขึ้นทุกประเภท คอนโดมิเนียมเพิ่มขึ้นมากสุ ด 6.0% รองลงมาเป็ น
ทาวน์เฮาส์และบ้านเดี่ยวเพิ่มขึ้น 5.6% และ 5.5% ตามลาดับ สอดคล้องกับการเปิ ดตัวของโครงการใหม่ซ่ ึ งส่ วนใหญ่เน้นที่
อยูอ่ าศัยกลุ่มระดับกลาง-บนถึงบนหรื ออยูใ่ กล้รถไฟฟ้าสายใหม่ซ่ ึงมีตน้ ทุนที่ดินแพงและเป็ นผลให้ราคาที่อยู่อาศัยโดยรวม
สู งขึ้น

แนวโน้ มปี 2564-2566
• ตลาดที่อยู่อาศัยในกรุ งเทพฯ และปริมณฑลช่ วง 3 ปี ข้ างหน้ ามีแนวโน้ มกระเตื้องขึน้ ปั จจัยสนับสนุนจากเศรษฐกิจที่
คาดว่ า จะทยอยฟื้ นตัว การเร่ ง เดิ น หน้า โครงการเมกะโปรเจ็ ก ต์ ตลอดจนการเข้า มาลงทุ น /ท างานในไทยของ
ชาวต่างชาติ (Expatriates) อย่างไรก็ตาม อุปทานคงค้างที่ยงั อยูใ่ นระดับสู งยังเป็ นปัจจัยกดดันการเติบโต
• การเปิ ดตั ว โครงการใหม่ มี แ นวโน้ ม เพิ่ม ขึ้น เฉลี่ ย 5.0% ต่ อ ปี เที ย บกับ เฉลี่ ย 10.0% ในช่ ว ง 10 ปี ที่ ผ่ า นมา โดย
ผูป้ ระกอบการมีการเพิ่มสัดส่ วนบ้านแนวราบมากขึ้นเพื่อรักษาอัตรากาไรของธุรกิจ และรองรับความต้องการซื้ อเพื่อ
อยู่อาศัยจริ งที่มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง ทั้งนี้ รายได้ของผูป้ ระกอบการธุ รกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยรายใหญ่จะยังเติบโต
ขณะที่รายกลาง-เล็กจะเผชิญการแข่งขันรุ นแรงทั้งด้านยอดขายและราคาที่ดินซึ่งหายากขึ้นและมีราคาแพง
o บ้ านแนวราบ (บ้ านเดี่ยวและทาวน์ เฮ้ าส์ ): ปั จจัยหนุ นการเติบโตจากด้านดีมานด์จากกระแส new normal ที่ดึงให้
ผูซ้ ้ื อหันมาให้ความสาคัญกับพื้นที่ใช้สอย/ ฟั งก์ช่ันที่เอื้อต่อการทางานที่บ้านมากขึ้น รวมทั้งการขยายตัวของ
หน้าที่ 2

o

โครงการรถไฟฟ้า โครงข่ายถนน และศูนย์การค้า ที่ขยายความเจริ ญออกไป ครอบคลุมพื้นที่รอบนอกเมืองมากขึ้น
ส่ วนด้านซัพพลายมาจากข้อจากัดด้านเงินทุนของผูป้ ระกอบการ ทาให้เลื อกเปิ ดโครงการแนวราบ เนื่ องจาก
รู ป แบบพัฒนาโครงการสามารถแบ่งเฟสได้ บนพื้ น ที่ แ ถบปริ ม ณฑลซึ่ งราคาที่ ดินยังไม่สู งเท่าใจกลางเมื อง
ประกอบกับสต๊อกของคอนโดมิเนียมที่ยงั คงมีสัดส่วนสู งกว่าบ้านแนวราบ
คอนโดมิเนียม: คาดว่าจะปรับตัวดีข้ นึ ในบางพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ใจกลางเมืองและแนวรถไฟฟ้าบางเส้นทาง ซึ่ง
คอนโดมิเนียมส่วนใหญ่พฒั นาโดยผูป้ ระกอบการรายใหญ่ที่มีศกั ยภาพทั้งด้านการบริ หารโครงการ การตลาดและ
แหล่งเงินทุนหมุนเวียน ทั้งนี้ แม้ว่าอุปทานใหม่ของคอนโดมิเนียมโดยรวมจะชะลอลงมากในปี 2563 กระนั้นใน
บางพื้นที่ยงั มีอุปทานคงค้างอยูใ่ นระดับสู ง เช่น แนวรถไฟฟ้าสายสี ม่วง (บางซื่อ-บางใหญ่) แนวรถไฟฟ้าสายสี น้ า
เงิน (หัวลาโพง-บางแค) ซึ่งเป็ นพื้นที่รอบนอกและมีศกั ยภาพเชิงทาเลต่ากว่าโดยเปรี ยบเทียบ

• การแข่ งขันมีแนวโน้ มรุ นแรงขึน้ ทั้งจากผู้ประกอบการไทยและกลุ่มทุนจากต่ างชาติ ทั้งนี้ เพื่อให้ธุรกิจสามารถแข่งขัน
ได้ผปู ้ ระกอบการมีแนวโน้มร่ วมทุนเป็ นพันธมิตรกับบริ ษทั ในประเทศหรื อกลุ่มทุนต่างชาติมากขึ้น รวมถึงขยายการ
ลงทุนไปยังอสังหาริ มทรัพย์ประเภทอื่นๆ เพื่อขยายธุรกิจและลดความเสี่ ยงในการประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะโครงการ
อสังหาริ มทรัพย์แบบผสมผสาน (Mixed-use)
• ปัจจัยที่ต้องติดตามในระยะต่ อไป ได้แก่ (1) ทิศทางการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจในภาวะการแพร่ ระบาดของ COVID-19
(2) หนี้ ครั ว เรื อ นมี แ นวโน้ม สู งขึ้น ต่ อเนื่ อ ง (3) พฤติ กรรมการเลื อ กที่ อยู่อ าศัย อาจเปลี่ ย นไปหลังการแพร่ ระบาด
COVID-19 เช่น การทางานที่บา้ นอาจทาให้มีความต้องการบ้านแนวราบนอกเมืองที่มีพ้ืนที่ (4) การบังคับใช้ พ.ร.บ.
ภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างที่เริ่ มจัดเก็บในปี 25634/ อาจกระตุน้ ให้มีการซื้อขายเปลี่ยนมือที่ดินมากขึ้น แต่ขณะเดียวกัน
ก็อาจเพิ่มภาระภาษีแก่ผปู ้ ระกอบการที่มีอุปทานคงค้างเกิน 3 ปี นับจากวันที่พ.ร.บ.ดังกล่าวมีผลบังคับใช้
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