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วิกฤตโควิด-19 ทําให้เกิดการชะลอตัวของซัพพลายทุกภาคส่วน
ซึ่งเปน็ข้อดีท่ีจะทําให้ตลาดกลับสู่ภาวะสมดุลย์ในเชิงปริมาณซพัพลาย

กลุ่มผู้ซื้อลดลงเหลือเพียงกําลังซือ้ในประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เปน็กลุ่มซื้ออยู่เอง

นักลงทุนชะลอการตัดสินใจ

 ตลาดที่อยู่อาศัยเป็น
ตลาดที่ฟื้ นตัวเร็วที่สุด 

 เป็นช่วงระบายสินค้าที่
เหลืออยู่ 

 การพัฒนาโครงการใหม่
ชะลอตัว

 ราคาทรงตัวหรือปรับตัว
ลดลง

 ตลาดอาคารสํานักงาน
ชะลอตัวเนื่องจากบริษัท
ต่างๆ อยู่ระหว่างการ
ปรับแผนการใช้พ้ืนที่ 

 ตลาดค้าปลีกจะมีการ
ปรับเปลี่ยนเป็นอย่างมาก 
ทั้งจากการขยายตวัของ 
อี-คอมเมิร์ซ และ
ผลกระทบจากโควิด-19
ทําให้เป็นภาคธุรกิจที่มี
ความท้าทายเป็นอย่างสูง

 ตลาดพ้ืนที่คลังสินค้ามี
การเจริญเติบโตสูง

 ตลาดพ้ืนอุตสหกรรมมี
แนวโน้มที่ดีด้วยการ
ส่งเสริมจากภาครัฐและ
ความคืบหน้าของ EEC

 ติดปัญหาการห้ามเดิน
ทางเข้าประเทศ 

มองตลาดอสังหาฯ
ก่อนและหลัง
โควิด-19
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ปริมาณความต้องการคอนโดมเินยีม และราคาระดับบน ตั้งแต่ปี 2538
ตลาดคอนโดมิเนียมใจกลางกรุงเทพฯ

ซัพพลายท่ีมีอยู่ ซัพพลายใหม่ ราคาเฉล่ีย บาท/ตารางเมตร

ที่มา: แผนกวิจัย ซีบีอาร์อี

วิกฤติแฮมเบอร์เกอร์ น้ําท่วม
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ปริมาณความต้องการคอนโดมเินยีม และราคา ตั้งแตปี่ 2557
ตลาดคอนโดมิเนียมรอบนอกใจกลางเมือง

ที่มา: แผนกวิจัย ซีบีอาร์อี

ซัพพลายท่ีมีอยู่ ซัพพลายใหม่ ราคาเฉล่ีย บาท/ตารางเมตร
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ตลาดบ้านขยายตัวเพ่ิมขึ้น 22%
คอนโดมิเนียมลดลง 40%

*แสนสิริ เอพี ไทยแลนด์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ พฤกษา และศุภาลัย

บ้าน คอนโด
ล้านบาท

Q1 2562 Q2 2562 Q3 2562 Q4 2562 Q1 2563 Q2 2563

ที่มา: ผู้พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยช้ันนําที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์* และแผนกวิจยั ซีบีอาร์อี
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อัตราการเข้าเย่ียมชมและการสอบถามเพ่ิมข้ึนตั้งแต่เดอืนพฤษภาคม 2563
ความต้องการที่อยู่อาศัยยังคงมีอย่างต่อเนื่อง

ที่มา: 22 โครงการที่แผนกซ้ือขายที่พักอาศัย ซีบีอาร์อี เป็นตัวแทน
ในช่วงมกราคม – กันยายน 2563

ลูกค้าท่ีเข้าเยี่ยมชมโครงการ ลูกค้าท่ีสอบถามเข้ามา
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ในระหว่าง 2561-2562 วัตถุประสงค์หลักในการซื้อ คือ การซื้อเพ่ืออยู่อาศัยเอง
รองลงมา คือ การซื้อเพ่ือการลงทุน และ เพ่ือเป็นบ้านพักตากอากาศ   แต่ในไตรมาส 2 ของปีนี้ 

การซื้อเพ่ือเป็นบ้านพักตากอากาศเพ่ิมข้ึนเป็น 25% ในขณะที่การซื้อเพ่ือการลงทนุลดลงเหลือ 16%

วัตถุประสงค์หลักในการซ้ือที่อยู่อาศยัระดับบน

บ้านพักตากอากาศ

2561 2562 2563

6% 

ลงทุน
34% 

อยู่เอง
60% 

บ้านพักตากอากาศ
5% 

ลงทุน
34% 

อยู่เอง
61% 

อยู่เอง
59% 

ลงทุน
16% 

บ้านพักตากอากาศ
25% 

ที่มา: แผนกซ้ือขายที่พักอาศัย ซีบีอาร์อี
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ยอดขายคอนโดที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างในย่านใจกลาง
กรุงเทพฯ จําแนกตามทําเล ณ ไตรมาส 2 พ.ศ. 2563

ยูนิตท่ีขายแล้ว ยูนิตท่ียังเหลือขายยูนิต

สีลม/สาทร ใจกลางลุมพินี สุขุมวิท สุขุมวิทรอบนอก ปทุมวัน ริมแม่นํ้า พระราม 3

ขายแล้ว 18,109 ยูนิต หรือ 60.1% ของซัพพลายในตลาด
และมียูนิตที่ยังเหลือขาย 12,037 ยูนิต  

ที่มา: แผนกวิจัย ซีบีอาร์อี
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ยอดขายคอนโดที่สร้างเสร็จแล้วในย่านใจกลางกรุงเทพฯ
ที่อยู่ระหว่างทําการตลาดในช่วงไตรมาส 2 พ.ศ. 2563

ยูนิต

สีลม/สาทร ใจกลางลุมพินี สุขุมวิท สุขุมวิทรอบนอก ปทุมวัน ริมแม่นํ้า พระราม 3

ขายแล้ว 53,669 ยูนิต หรือ 92.8% ของซัพพลายในตลาด 
และมียูนิตที่ยังเหลือขาย 4,164 ยูนิต  

ยูนิตท่ีขายแล้ว ยูนิตท่ียังเหลือขาย

ที่มา: แผนกวิจัย ซีบีอาร์อี
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ยอดขายคอนโดรอบนอกใจกลางเมือง
ที่อยู่ระหว่างทําการตลาดในไตรมาส 2 พ.ศ. 2563

ขายแล้ว 65,906 ยูนิต หรือ 66.5% ของซัพพลายในตลาด 
และมียูนิตที่ยังเหลือขาย 33,213 ยูนิต  

ยูนิตท่ีขายแล้ว ยูนิตท่ียังเหลือขายยูนิต

ที่มา: แผนกวิจัย ซีบีอาร์อี
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ความเส่ียงทางธุรกิจ โอกาส แนวทางการปรับตัว

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก่อนและหลังโควิด-19
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ตลาดมีความท้าทายมากกว่าทุกวิกฤตที่ผ่านมา

ความเส่ียงทางธุรกิจ

ความไม่แน่นอน
ของความเชื่อมั่น

ของตลาดและผู้บริโภค

ราคาไม่นิ่ง
มีทั้งราคาทรงตัว
และปรับตัวลดลง

การคาดการณ์ตา่งๆ 
ค่อนข้างลําบาก

ข้อจํากัดของ
การเดินทางเข้าประเทศ
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ปัจจบุนั
ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยจาก
เดือนก่อนหน้า และเป็นระดับท่ี
สูงท่ีสุด นับตั้งแต่เดอืน
มีนาคม 2563 เป็นต้นมา

แนวโน้ม
ดัชนีความเชื่อม่ันผู้บริโภคของ
ไทยลดลงมาท่ีระดับ 51.0 ใน
เดือนสิงหาคม 2563 คิดเป็น
ลดลง 22.2 จุด หรือ 30.71%
ต่อปี

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของประเทศไทย (CCI) 

ที่มา: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

COVID-19

- 30.71% 
Y-o-Y

ก.ย.62 ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63
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การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคในบริบทใหม่

ในช่วงกําลังซ้ือลดลง
ผู้บริโภคจะระมัดระวังการใช้จ่าย 

พ้ืนท่ีบ้านใหญ่ข้ึน 

 คนทํางานท่ีบ้านมากข้ึนท้ังกลุ่ม
ทํางานบริษัท คนตกงาน และ
คนทํางานส่วนตัวแบบฟรีแลนซ์

 ความต้องการท่ีหลากหลายของ
ฟงัก์ช่ันบ้าน

 ราคาเท่าเดิมหรือถูกลงแต่ความ
คาดหวังสินค้าต้องเท่าเดิม หรือดีข้ึน

ความเส่ียงทางธุรกิจ



15

สรุป
1. ระยะสั้น การซื้อขายกับต่างชาตยัิงคงชะลอตัว 
2. ระยะยาว นักลงทุนต่างชาติจะเพ่ิมข้ึนกว่าชว่งกอ่นโควิด-19 

และมคีวามหลากหลายมากข้ึน ทั้งในด้านเชือ้ชาต ิและราคา

 นักลงทุนระยะสั้น และระยะยาว 
จีน / ฮ่องกง

 การชะลอตัวของผู้ซ้ือต่างชาติ 
เนื่องจากปัญหาค่าเงินหยวน 
และเศรษฐกิจภายในประเทศ
ชะลอตัว

 ไม่มกีารซ้ือขาย
 มีการเลื่อนการโอนหรือ

ยกเลิก เนื่องจากไม่สามารถ
เดินทางเข้าประเทศไทยได้
หรือไม่มั่นใจในสภาวะ
เศรษฐกิจโลก

 นักลงทุนระยะสั้น และระยะยาว หลาย
ประเทศ เช่น จีน ฮ่องกง สิงคโปร์ 
ไต้หวัน และอื่นๆ

 ผู้ซ้ือต่างชาติจะเพ่ิมขึ้น

1. การที่ประเทศไทยประสบความสําเร็จใน
การควบคุมโรคและการรักษาพยาบาล

2. ความคุ้มค่าด้านราคา
3. แหล่งอาหารและเกษตรกรรม
4. ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
5. ประสบการณ์ของผู้ประกอบการ
6. แหล่งท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ของโลก

สถานการณ์กลุ่มลูกค้าต่างชาติต่อการซ้ือ
และการลงทุนอสังหาฯ ในประเทศไทย

ก่อนโควิด-19 โควิด-19 หลังโควิด-19
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ตลาดยังมีดีมานด์จากผู้ซ้ือชาวไทยและต่างชาติ
อย่างต่อเน่ืองในราคาท่ีเหมาะสม

โอกาสทางธุรกิจ

การลงทุนในตลาดทุนทั่วโลกอื่นๆ ค่อนข้างผันผวน  ให้ผลตอบแทนที่ไม่แน่นอน  
ตลอดจนอัตราดอกเบีย้เงินฝากที่ตํ่า และตลาดหุ้นไทยที่ปรับตัวลงอย่างต่อเนื่อง

ทําให้การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ซ่ึงเป็นสินทรัพย์ระยะยาวเป็นที่น่าสนใจ

เป็นจังหวะที่สามารถซ้ือของได้ในราคาถูกและลดต้นทุนการพัฒนา
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แนวทางการปรับตัว

พัฒนาสินค้าให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะที่มีตลาดในขณะนี้

พัฒนาโครงการใน
Scale ที่เล็กลง หรือแบ่งเฟส

ระบายสินค้าที่เหลืออยู่
ให้เร็วที่สุด

เลือกซ้ือที่ดินเก็บ
ในจังหวะที่ราคาถูก

พัฒนาระบบภายใน
เพ่ือรองรับการขยายตัวในอนาคต
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โครงการที่อยูอ่าศัยเปิดตัวใหม่
ในทําเลที่ไม่ล้นตลาด และมีราคา

ถูกกว่าก่อนวิกฤตโควิด-19

โครงการที่อยูอ่าศัยใกล้
โรงเรียนและมหาวิทยาลัย

บ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์
ย่านรอบนอกใจกลางเมือง

และชานเมือง

บ้านพักตากอากาศระดับบน
ใกล้กรุงเทพฯ เช่น หัวหิน พัทยา 

โครงการที่อยู่อาศัยที่ให้
ส่วนลด/โปรโมชั่น

ตลาด Wellness/Senior Living
โดยร่วมกับโรงพยาบาลชั้นนํา

สําหรับทั้งลูกค้าคนไทยและต่างชาติ 

ประเภทที่อยู่อาศัยที่ตลาดตอบรับดี
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ตัวแปรที่จะช่วยให้ตลาดดีขึ้น

กระตุ้นทั้งกลุ่มนักลงทนุ

และกลุ่มผู้ซือ้อยูเ่อง
ดําเนินการโครงสร้าง

พ้ืนฐานต่างๆ อย่างตอ่เนือ่ง

กระตุน้ทกุภาคส่วนของ

ตลาดอสังหาริมทรัพย์

มาตรการกระตุ้นจากภาครัฐที่ได้ผลครอบคลุมในวงกว้าง



อลิวัสสา พัฒนถาบุตร
บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จํากัด

ทิศทางตลาดอสังหาริมทรัพย์
2563-2564 23 กันยายน 2563
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