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บทสรุปผู้บริหาร
ตลาดที่อยู่อาศัยของไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้นหลังจากที่ ได้ชะลอตัวในช่วงหลังมาตรการกระตุ้นของภาครัฐได้หมดลง
ทั้งนี้ คาดว่ามูลค่ายอดโอนที่อยู่อาศัยจะฟื้นตัวราว 7% ในปี 2018 โดยมีปัจจัยบวกทั้งจากภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวดีขึ้น
การขยายตัวของโครงสร้างพืน้ ฐานการคมนาคม ขนาดครอบครัวทีเ่ ล็กลงเรือ่ ยๆ ประกอบกับความต้องการทีอ่ ยูอ่ าศัยในทำ�เล
ที่มีศักยภาพสูง ซึ่งจูงใจให้ผู้ประกอบการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยออกมาอย่างต่อเนื่อง และส่งผลให้การแข่งขันสูงขึ้น
อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการจำ�เป็นต้องระมัดระวังในการเปิดโครงการใหม่ๆ และเร่งระบายหน่วยเหลือขายโดยเฉพาะ
ตลาดคอนโดมิเนียม นอกจากนี้ ภาวะตลาดปัจ จุ บั น ที่ เ ป็ น ตลาดของผู้ ซื้อ ยั งกลายเป็ น โจทย์ ที่ ย ากมากขึ้ น สำ � หรั บ
ผู้ประกอบการในการพัฒนาโครงการต่อๆ ไป
ไลฟ์ ส ไตล์ ที่ แ ตกต่ า งของผู้ บ ริ โ ภคยุ ค ใหม่ อ ย่ า งมิ ล เลนเนี ย ล และกลุ่ ม ที่ เ ข้ า สู่ สั ง คมสู ง อายุ อ ย่ า งเบบี้ บู ม เมอร์
และกระแสเกี่ยวกับผู้บริโภคต่างๆ รวมถึงนวัตกรรมเทคโนโลยี ล้วนมีอิทธิพลต่อการพัฒนาและการขายโครงการ
ที่อยู่อาศัยในอนาคต อีไอซีพบว่าเทรนด์ความต้องการที่อยู่อาศัยของไทยที่น่าจับตามองคือ 1) ตลาดคอนโดมิเนียม
จะยังคงเป็นตลาดใหญ่ แม้ว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ต้องการที่อยู่อาศัยแนวราบ 2) ผู้บริโภคให้ความสำ�คัญกับพื้นที่ส่วนกลาง
ฟังก์ชั่นการใช้งานของพื้นที่ภายในโครงการที่หลากหลาย 3) ผู้บริโภคอยากอยู่ใกล้แหล่งชุมชนเพิ่มเติมจากแค่ใกล้
รถไฟฟ้ า 4) smart home จะกลายเป็ น new normal ในอนาคต 5) ผู้ บ ริ โ ภคจะมี ก ารเปรี ย บเที ย บข้ อ มู ล
ผ่านช่องทางดิจิทัลมากขึ้นอีกและนิยมรูปแบบที่ล้ำ�หน้าขึ้น
แม้ ว่ า ผู้ บ ริ โ ภคไทยส่ ว นใหญ่ อ ยากได้ ที่ อ ยู่ อ าศั ย แนวราบโดยเฉพาะบ้ า นเดี่ ย ว แต่ ค อนโดมิ เ นี ย มจะยั ง คง
เป็ น ตลาดใหญ่ โดยเฉพาะตลาดกลุ่ ม คนรุ่ น ใหม่ ท่ี กำ � ลั ง เข้ า สู่ วั ย ทำ � งาน ที่ ค อนโดมิ เ นี ย มเป็ น ทางเลื อ กที่ น่ า จะ
ตอบโจทย์ ม ากกว่ า รู ป แบบอื่ น ด้ ว ยเรื่ อ งทำ � เลและกำ � ลั ง ซื้ อ ขณะที่ ก ลุ่ ม Gen X และกลุ่ ม ที่ เ ข้ า สู่ สั ง คมสู ง อายุ
อย่ า งเบบี้ บู ม เมอร์ ก็ มี ค วามต้ อ งการคอนโดมิ เ นี ย มเพื่ อ ตอบโจทย์ ที่ ห ลากหลาย เช่ น ภาระการดู แ ลที่ อ ยู่ อ าศั ย
ที่น้อยกว่า การซื้อเพื่อลงทุน และบางส่วนเป็นการซื้อให้บุตรหลาน อย่างไรก็ดี มุมมองจากผลการสำ�รวจพบว่าหากไม่มี
ข้อจำ�กัดในเรื่องต่างๆ มากนัก ผู้บริโภคส่วนใหญ่อยากได้ที่อยู่อาศัยแนวราบโดยเฉพาะบ้านเดี่ยวมากกว่า
ผู้บริโภคไทยให้ความสำ�คัญกับพื้นที่ส่วนกลาง ฟังก์ชั่นการใช้งานของพื้นที่ ในโครงการ ผู้บริโภคไทยให้ความสำ�คัญ
กับความสมดุลของการทำ�งานและการใช้ชีวิต ประกอบอาชีพอิสระ และยอมรับการแชร์ ในสังคมมากขึ้น ส่งผลให้
พื้ น ที่ ส่ ว นกลางและพื้ น ที่ ร่ ว มในโครงการที่ อ ยู่ อ าศั ย มี ผ ลต่ อ การเลื อ กซื้ อ ที่ อ ยู่ อ าศั ย มากขึ้ น ผู้ ป ระกอบการ
จึงควรคำ�นึงถึงการออกแบบฟังก์ชั่นการใช้งานของพื้นที่ในโครงการที่หลากหลาย อย่างเช่นการมี co-working space
และ co-recreation ในที่อยู่อาศัย ตลอดจนพื้นที่ที่จะสามารถรองรับการแชร์ ในด้านอื่นๆ ต่อไปในอนาคต เช่น พื้นที่จอด
รถยนต์ส่วนกลางที่ใช้ร่วมกัน เป็นต้น
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ทำ�เลที่เดินทางสะดวก ใกล้รถไฟฟ้ายังคงสำ�คัญ แต่ทำ�เลที่ ใกล้แหล่งชุมชนและสิ่งอำ�นวยความสะดวกก็สำ�คัญ
ต่อผู้บริโภคไม่น้อยไปกว่ากัน ทำ�เลที่อยู่อาศัยที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้าหรือที่ทำ�งานอาจยังไม่เพียงพอที่จะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์
ของผู้ บ ริ โ ภค ผู้ บ ริ โ ภคมี ค วามต้ อ งการให้ มี สิ่ ง จำ � เป็ น และสิ่ ง อำ � นวยความสะดวกสบายอยู่ ใ กล้ ตั ว มากขึ้ น
ไม่ว่าจะเป็นแหล่งอาหารและเครื่องดื่ม โรงพยาบาลและศูนย์บริการด้านสุขภาพ ศูนย์การค้า ซึ่งจะส่งผลให้ โครงการ
แนวมิกซ์ยูสได้รับความนิยมมากขึ้น
เทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาททั้งในส่วนของ smart home ซึ่งแม้ว่ายังไม่แพร่หลายนักในไทย แต่จะเป็นจุดขาย
ที่ ได้รับความสนใจมากขึ้นโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ขณะที่ช่องทางดิจิทัลจะกลายเป็นช่องทางหลักในการเข้าถึงผู้ซื้อ
ทีอ่ ยูอ่ าศัยทัง้ การตลาดและบริการหลังการขายผ่านแพลตฟอร์มใหม่ๆ โดยในส่วนของ smart home จะได้รบั ความนิยม
มากขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของระบบเตือนภัยและระบบจัดการพลังงานในที่อยู่อาศัย นอกจากนี้ การเข้าถึงเทคโนโลยี
ของผู้ บ ริ โ ภคส่ง ผลให้ช่องทางดิจิทัล จะมีบทบาทในการตั ดสิ น ใจเลื อ กซื้ อ ที่ อ ยู่ อ าศั ย มากขึ้ น เนื่ อ งจากผู้ บ ริ โภคจะมี
การเปรียบเทียบข้อมูลมากขึ้น ผู้ประกอบการจึงควรหันมาให้ความสำ�คัญกับการนำ� proptech เข้ามาใช้เป็นตัวช่วยผ่าน
การพัฒนาแพลตฟอร์มใหม่ๆ อาทิ การนำ�เสนอบริการหลังการขายรูปแบบต่างๆ การนำ�เสนอข้อมูลเพื่อให้ผู้บริโภค
เปรียบเทียบโครงการได้งา่ ยขึน้ รวมถึงการนำ�เสนอข้อมูลในรูปแบบใหม่ๆ อย่าง AR หรือ VR ตลอดจนการนำ� proptech มาใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการโครงการ
การแข่งขันในตลาดที่อยู่อาศัยที่รุนแรงขึ้นส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องเน้นกลยุทธ์สร้างความแตกต่างและเข้าใจ
ผู้บริโภคให้ลึกขึ้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดย 3 กลยุทธ์สำ�คัญในการสร้างความแตกต่างที่ ไม่ควร
มองข้ามคือ 1) ออกแบบโดยให้ความสำ�คัญต่อความต้องการของกลุม่ ลูกค้าเป้าหมายมากยิง่ ขึน้ เช่น universal design
ที่ตอบโจทย์การใช้งานของผู้บริโภคหลากหลายกลุ่ม ขณะที่การออกแบบที่ตอบโจทย์ customization จะช่วยสร้าง
ความแตกต่างในการแข่งขันเพื่อเจาะกลุ่ม niche market อย่าง luxury ที่มีศักยภาพซื้อสูง 2) จับมือทางธุรกิจเพื่อ
พั ฒ นาสิ น ค้ า ถ่ า ยทอดความรู้ เข้ า ถึ ง ผู้ บ ริ โ ภคกลุ่ ม ใหม่ และสร้ า งภาพลั ก ษณ์ ข องแบรนด์ โดยความร่ ว มมื อ
ทางธุรกิจสามารถสร้างได้หลายรูปแบบทั้งการหาผู้ร่วมทุนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาโครงการ
mixed use ในโครงการที่มีศักยภาพสูงโดยเลือกองค์ประกอบของอสังหาริมทรัพย์ที่ลงตัวตอบโจทย์ความต้องการของ
ผู้บริโภคหลากหลายกลุ่ม หรือจับมือกับสตาร์ทอัพเพื่อนำ�เสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการอยู่อาศัย เช่น สมาร์ทโฮม
นอกจากนี้ การจับมือเพื่อสร้างแบรนด์ เช่น ความร่วมมือกับเชนโรงแรมชั้นนำ�ยังช่วยเพิ่มมูลค่าของโครงการอีกด้วย และ
3) พั ฒ นาแพลตฟอร์ ม บริ ก ารหลั ง การขายใหม่ ๆ เพื่ อ เพิ่ ม โอกาสในการขายและต่ อ ยอดนำ � Big data
มาพัฒนาสินค้าและบริการ อย่างเช่นการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางเพือ่ รวบรวมบริการหลังการขาย หรือการใช้ประโยชน์จาก
Big data ซึ่งนอกจากจะช่วยลดต้นทุนการดำ�เนินงานแล้วยังสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคหรือข้อมูล
ปัญหาที่พบจากการให้บริการหลังการขายต่างๆ เพื่อนำ�มาพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยที่ผู้บริโภคมีความต้องการในอนาคต
อีกด้วย
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ส่องเทรนด์ความต้องการ
ที่อยู่อาศัยในตลาดโลก

ตลาดที่ อ ยู่ อ าศั ย ได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากเทรนด์ ค วามต้ อ งการ
ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปมากเช่นเดียวกับอุตสาหกรรมอื่นๆ
โดยมี ปั จ จั ย ผลั ก ดั น ที่ สำ � คั ญ ๆ อาทิ โครงสร้ า งประชากร
ที่เปลี่ยนแปลงสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้น ไลฟ์สไตล์ที่แตกต่าง
ของประชากรในแต่ละเจเนอเรชัน่ ระหว่างเบบีบ้ มู และมิลเลนเนียล
กระแสความใส่ ใ จเรื่ อ งสิ่ ง แวดล้ อ ม รวมไปถึ ง ความก้ า วหน้ า
ของเทคโนโลยีที่ทำ�ให้มีนวัตกรรมมากขึ้น อีไอซีจึงได้วิเคราะห์
ถึ ง เทรนด์ ค วามต้ อ งการที่ อ ยู่ อ าศั ย ในอนาคตซึ่ ง พบว่ า มี
5 เทรนด์หลักที่น่าจับตามองประกอบด้วย 1) ความต้องการ
ความสมดุ ล ของการอยู่ อ าศั ย ทำ � งาน และความบั น เทิ ง
2) ความต้องการที่อยู่อาศัยที่รองรับผู้สูงอายุ 3) ความต้องการ
ทีอ่ ยูอ่ าศัยทีต่ อบโจทย์ดา้ นสิง่ แวดล้อม 4) การใช้เทคโนโลยีส�ำ หรับ
บ้านอัจฉริยะ และ 5) การใช้ property technology ช่วยในการ
บริหารจัดการด้านต่างๆ สำ�หรับผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

1.1

Live Work
Play
...
สร้างสมดุลชีวิตในที่เดียว
ผู้บริโภคกลุ่มมิลเลนเนียลให้ความสำ�คัญกับความสมดุลของชีวิตทั้ง
การอยูอ่ าศัย การทำ�งาน และความสนุกกับการใช้ชวี ติ ผลักดันให้มกี ารนำ�
เอาแนวคิดของ co-living space เข้ามาอยู่ในโครงการทีอ่ ยูอ่ าศัยมากขึน้
ผูบ้ ริโภคกลุม่ มิลเลนเนียลหรือคนทีเ่ กิดในช่วง 1980-1990 หรือมีอายุ
ในช่วง 20-40 ปีในปัจจุบนั ถือเป็นกำ�ลังซือ้ สำ�คัญของตลาดทีอ่ ยูอ่ าศัย
ในช่วง 5 ปีขา้ งหน้า ทัง้ นี้ จากผลสำ�รวจของ HSBC1 ใน 9 ประเทศทัว่ โลก
พบว่า 40% ของผูบ้ ริโภคกลุม่ มิลเลนเนียลเป็นเจ้าของทีอ่ ยูอ่ าศัยในปัจจุบนั
แต่ทน่ี า่ สนใจกว่านัน้ คือ 83% ของกลุม่ ทีย่ งั ไม่เป็นเจ้าของทีอ่ ยูอ่ าศัยมีแผน
จะซือ้ ในระยะ 5 ปีขา้ งหน้า ดังนัน้ ความเข้าใจไลฟ์สไตล์ของผูบ้ ริโภคกลุม่ นี้
จึงมีความสำ�คัญเพราะมีไลฟ์สไตล์ทแ่ี ตกต่างจากคนรุน่ ก่อนค่อนข้างมาก
โดยเฉพาะเรือ่ งการใช้ชวี ติ นอกจากนี้ ผลสำ�รวจของ Deloitte2 ในปี
2017 ยังแสดงให้เห็นว่าผูบ้ ริโภคกลุม่ นีใ้ ห้ความสำ�คัญกับความสมดุลของ
การทำ�งานและการใช้ชีวิต (work/life balance) เป็นอันดับแรกใน
การเลือกงาน มากกว่าโอกาสความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน อีกทัง้ 75%
ของผู้บริโภคกลุ่มมิลเลนเนียลยังไม่ต้องการนั่งทำ�งานในที่ทำ�งานโดย
เห็นว่าการทำ�งานจากทีบ่ า้ นจะช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพในการทำ�งานมากกว่า
ซึ่งด้วยไลฟ์สไตล์ท่เี ปลี่ยนแปลงไปนี้ผลักดันให้เกิดการนำ�เอาแนวคิด
co-living space มาปรับใช้ ในโครงการที่อยู่อาศัยมากขึ้น อย่างเช่น
พื้นที่ทำ�งานร่วมหรือ co-working space และการมีพ้นื ที่ร่วมสำ�หรับ
การพักผ่อนและการทำ�กิจกรรมเพือ่ ความบันเทิงหรือ co-recreation
ซึ่ ง จะช่ ว ยตอบโจทย์ ค วามสมดุ ล ชี วิ ต ของคนรุ่ น ใหม่ ท่ี ต้ อ งการ
ทัง้ การทำ�งานและการใช้ชวี ติ รวมถึงการมีสงั คมเพือ่ แลกเปลีย่ นไอเดียและ
ทำ�กิจกรรมใหม่ๆ ร่วมกับผูอ้ น่ื
1 HSBC สำ�รวจจากกลุ่มตัวอย่าง 9,000 คนในออสเตรเลีย แคนาดา จีน ฝรั่งเศส มาเลเซีย เม็กซิโก

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา โดยกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย 85% อาศัย
ในเมือง 14% อาศัยแถบชานเมือง และ 1% อาศัยในชนบท
2 Deloitte สำ�รวจจากกลุ่มคนที่เกิดหลังปี 1982 จำ�นวน 7,900 คนใน 30 ประเทศทั้งประเทศพัฒนา
แล้วและกลุ่มประเทศกำ�ลังพัฒนา โดยเป็นกลุ่มที่ทำ�งาน full-time ในองค์กรเอกชนขนาดใหญ่

Economic Intelligence Center (EIC)

รูปที่ 1: ผู้บริโภคกลุ่มมิลเลนเนียลเป็นกำ�ลังซื้อสำ�คัญและมีแนวโน้มให้ความสำ�คัญกับ
ความสมดุลของชีวิตเป็นอันดับแรก
สัดส่วนของผูบ้ ริโภคกลุม่ มิลเลนเนียลทีเ่ ป็นเจ้าของทีอ่ ยูอ่ าศัย
และกลุม่ ทีย่ งั ไม่เป็นเจ้าของ แต่มแี ผนทีจ่ ะซือ้ ในอนาคต

10 อันดับแรกของปัจจัยในการพิจารณาเลือกงานของผูบ้ ริโภค
กลุม่ มิลเลนเนียล

หน่วย:% ของผู้ตอบแบบสำ�รวจทั้งหมด

หน่วย:คะแนน (ไม่รวมปัจจัยด้านเงินเดือน)
ความสมดุลของชีวิต
(work/life balance)

เจ้าของที่อยู่อาศัย
ผู้ที่ยังไม่ได้เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย (ไม่มีแผนที่จะซื้อภายใน 5 ปี ข้างหน้า)
ผู้ที่ยังไม่ได้เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย (มีแผนที่จะซื้อภายใน 5 ปี ข้างหน้า)
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17

ที่มา: การวิเคราะห์ โดย EIC จากข้อมูลของ HSBC และ Deloitte
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เทรนด์ทอ่ี ยูอ่ าศัยในโครงการประเภท mixed use จะช่วย
ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ท่ตี ้องการ
ความสมดุลของชีวติ และไม่ตอ้ งการเสียเวลาไปกับการเดินทาง
จากผลสำ�รวจของ CBRE3 ใน 12 ประเทศพบว่าผู้บริโภค
กลุ่มมิลเลนเนียลต้องการใช้เวลาเดินทางไปทำ�งานไม่เกิน
30 นาที และสำ�หรับกลุม่ มิลเลนเนียลในแถบเอเชียแปซิฟกิ นัน้
ระยะเวลาการเดินทางไปทำ�งานเป็นปัจจัยสำ�คัญอันดับต้นๆ
ในการตัดสินใจเปลีย่ นงาน ส่งผลให้ทอ่ี ยูอ่ าศัยในเมืองยังเป็น
ที่ต้องการสูงสำ�หรับผู้บริโภคกลุ่มนี้ ประกอบกับไลฟ์สไตล์
ที่ ใ ช้ จ่ า ยด้ า นความบั น เทิ ง และการพั ก ผ่ อ นค่ อ นข้ า งสู ง
นิยมทานอาหารนอกบ้าน ไปออกกำ�ลังกาย จึงใช้เวลา
ส่วนใหญ่ในศูนย์การค้ามากขึ้น ส่งผลให้แนวคิดโครงการ
ประเภท mixed use ทีม่ กี ารผสมผสานการใช้ประโยชน์ของ
โครงการหลายรูปแบบได้แก่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย สำ�นักงาน ศูนย์การค้า
หรืออสังหาริมทรัพย์รปู แบบอืน่ ๆ ไว้ในบริเวณเดียวกันมีแนวโน้ม
ได้รบั ความนิยมมากขึน้ และเป็นโครงการทีเ่ น้นเพิม่ สัดส่วน
พืน้ ทีเ่ พือ่ ตอบสนองไลฟ์สไตล์เหล่านีม้ ากขึน้ เช่น ร้านอาหาร
ฟิตเนส พืน้ ทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจ จากเดิมทีม่ กั เป็นทีอ่ ยูอ่ าศัย
สำ�นักงานและร้านค้า

รูปที่ 2: ผู้บริโภคกลุ่มมิลเลนเนียลไม่ต้องการเสียเวลาไปกับการเดินทาง
ระยะเวลาทีใ่ ช้ ในการเดิ
…. นทางไปทำ�งานทีผ่ บู้ ริโภคกลุม่ มิลเลนเนียล
ยอมรับได้นานทีส่ ดุ
ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการเดินทางไปทํางานทีก
่ ลุม
่

ปัจจ ัยทีใ่ ช้พจ
ิ ารณาเปลีย
่ นงานของกลุม
่ มิลเลนเนียล

หน่วย:% ของผู้ตอบแบบสำ
�รวจทั
้งหมดับได้นานทีส่ ดุ
มิลเลนเนี
ยลยอมร

หน่ในภู
วย:%มของผู
้ตอบแบบสำ
�รวจทั
ภ
ิ าคเอเชี
ยแปซิ
ฟิก ้งหมด

หน่วย: % ของผู ้ตอบแบบสํารวจทัง้ หมด
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3 CBRE สำ�รวจจากกลุ่มคนมิลเลนเนียลที่มีอายุระหว่าง 22-29 ปี จำ�นวน 13,000 คน ใน 12 ประเทศ ประกอบด้วย ฮ่องกง สเปน เม็กซิโก จีน ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร

แคนาดา ออสเตรเลีย สหรัฐฯ เยอรมนี อินเดีย ญี่ปุ่น

1.2

บ้านเพื่อผู้สูงอายุ
...
ตลาดที่ ไม่ควรมองข้าม

แนวโน้มการเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุสง่ ผลให้ทอ่ี ยูอ่ าศัยสำ�หรับผูส้ งู อายุ (elderly care home) ได้รบั ความนิยมมากขึน้ ใน
หลายประเทศทัว่ โลก เช่น สหรัฐฯ ญีป่ นุ่ เยอรมนี สวีเดนและสหราชอาณาจักร ทัง้ นี้ ข้อมูลจาก CBRE แสดงให้เห็นว่าทีอ่ ยูอ่ าศัย
สำ�หรับผูส้ งู อายุในสหรัฐฯ ได้รบั ความนิยมอย่างต่อเนือ่ ง สะท้อนจากอัตราการเช่าทีอ่ ยูใ่ นระดับสูงราว 87-90% อย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่
ปี 2009 เป็นต้นมา โดยส่วนใหญ่ทอ่ี ยูอ่ าศัยลักษณะนีจ้ ะแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ตามสมรรถภาพในการดำ�รงชีวติ ของผูส้ งู อายุ ได้แก่
ผูส้ งู อายุทส่ี ามารถดำ�รงชีวติ ด้วยตนเองได้ ผูส้ งู อายุทต่ี อ้ งการความช่วยเหลือบางส่วน และผูส้ งู อายุทช่ี ว่ ยเหลือตนเองไม่ได้ ซึง่ แต่ละ
ประเภทจะมีการออกแบบให้มสี ง่ิ อำ�นวยความสะดวกต่างๆ ทีส่ อดคล้องกับความต้องการของผูส้ งู อายุแต่ละประเภท
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รูปที่ 3: อัตราการเช่าที่อยู่อาศัยสำ�หรับผู้สูงอายุในสหรัฐฯ อยู่ ในระดับสูงต่อเนื่อง
อัตราการเช่าอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆ ในสหรัฐฯ
หน่วย: % ของอุปทานอสังหาริมทรัพย์แต่ละประเภท
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ที่มา: การวิเคราะห์ โดย EIC จากข้อมูลของ CBRE

แนวโน้ ม โครงการที่อ ยู่อ าศั ย สำ � หรั บ ผู้สูง อายุ มีก ารพั ฒ นาโมเดลธุ ร กิ จ ที่ห ลากหลายมากขึ้น เพื่อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ความต้ อ งการของครอบครั ว ผู้สูง อายุ ตั ว อย่ า งเช่ น ในสหรั ฐ ฯ มี ก ารพั ฒ นาโมเดลธุ ร กิ จ ที่มีค วามแตกต่ า งกั น
ในแง่วธิ กี ารสร้างรายได้ โดยรูปแบบทีพ่ บมากทีส่ ดุ คือ การเช่า เนือ่ งจากความไม่แน่นอนในระยะเวลาการอยูอ่ าศัยและความสะดวก
ในการเคลื่อนย้ายไปยังสถานที่อ่นื ๆ รวมทั้งโรงพยาบาล ตัวอย่างเช่น Continuing care retirement communities
(CCRCs) และ Assisted living facilities ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่อาศัยให้เช่าสำ�หรับผู้สูงอายุท่ตี ้องการความช่วยเหลือ
ในการดำ � รงชี วิต อย่ า งไรก็ ดี โมเดลธุ ร กิ จ อี ก รู ป แบบหนึ่ง ที่เริ่ม แพร่ ห ลายมากขึ้น คื อ การซื้อ ที่อ ยู่อ าศั ย ในโครงการ
ที่อ อกแบบสำ � หรั บ ผู้สูง อายุ โ ดยเฉพาะ ซึ่ง เหมาะสำ � หรั บ ผู้สูง อายุ ท่ีส ามารถดำ � รงชี วิต ได้ ด้ว ยตนเอง เนื่อ งจากมี
ความเป็นส่วนตัวมากกว่าการเช่า นอกจากนี้ บริษทั ผูพ้ ฒ
ั นาโครงการก็ยงั สามารถเสนอบริการสำ�หรับผูส้ งู อายุเพิม่ เติมและเก็บค่าบริการ
เป็นรายเดือนเพือ่ สร้างรายได้เพิม่ เติม เช่น บริการจัดเมนูและทำ�อาหาร บริการทำ�ความสะอาด การซ่อมแซมและดูแลทีพ่ กั เป็นต้น
ในขณะเดียวกัน ความต้องการที่อยู่อาศัยสำ�หรับคนหลายช่วงอายุ (multigeneration house) ก็มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นเนื่องจากสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุได้ จากข้อมูลของ U.S. Census Bureau พบว่าจำ�นวน
ครัวเรือนผูส้ งู อายุ (อายุ 65 ปีขน้ึ ไป) และครัวเรือนใกล้เกษียณอายุ (อายุ 55-64 ปี) ทีม่ บี ตุ รแต่อาศัยอยูก่ บั คูส่ มรสตามลำ�พัง
ในสหรัฐฯ มีอยูร่ าว 23 ล้านครัวเรือน คิดเป็นสัดส่วนราว 28% ของจำ�นวนครัวเรือนทัง้ หมดในปี 2017 อย่างไรก็ดี การที่
ผูบ้ ริโภคกลุม่ มิลเลนเนียลมีแนวโน้มกลับไปอาศัยอยูก่ บั บิดา-มารดามากขึน้ ทำ�ให้เกิดความต้องการทีอ่ ยูอ่ าศัยทีเ่ หมาะสำ�หรับ
คนหลายช่วงอายุ เนือ่ งจากครอบครัวจะสามารถประหยัดค่าใช้จา่ ยในการดูแลผูส้ งู อายุได้ ซึง่ จากข้อมูลของ Genworth ระบุวา่
ค่าใช้จา่ ยในการดูแลผูส้ งู อายุอยูท่ ร่ี าว 45,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปีในปี 2017 และมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ เฉลีย่ ปีละ 3.3% ต่อปี รวมถึง
ค่าใช้จา่ ยในการดูแลเด็กเล็ก ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ทัง้ นี้ ข้อมูลล่าสุดของ Pew Research Center และ U.S. Census Bureau ณ
สิน้ ปี 2016 พบว่ามีประชากรสหรัฐฯ ราว 20% หรือประมาณ 64 ล้านคนทีอ่ ยูอ่ าศัยร่วมกับคนตัง้ แต่ 2 รุน่ ขึน้ ไป ซึง่ สัดส่วนดังกล่าวมี
แนวโน้มเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่ทศวรรษที่ 1990 เป็นต้นมา แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการเปลีย่ นแปลงวัฒนธรรมการอยูอ่ าศัยของ
ครัวเรือนในสหรัฐฯ ได้เป็นอย่างดี
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รูปที่ 4: สัดส่วนครอบครัวผู้สูงอายุและใกล้เกษียณอายุทำ�ให้วัฒนธรรมการอยู่อาศัยใน
สหรัฐฯ เปลี่ยนแปลงไป ก่อให้เกิดความต้องการที่อยู่อาศัยที่เหมาะสำ�หรับคนหลายช่วงอายุ
สัดส่วนครัวเรือนผูส้ งู อายุและใกล้เกษียณอายุทม่ี บี ตุ รแต่อาศัย
อยูก่ บั คูส่ มรสตามลำ�พัง

สั ด ส่ ว นและจำ � นวนประชากรสหรั ฐ ฯ ที่ อ ยู่ อ าศั ย ร่ ว มกั บ
คนตั้งแต่ 2 รุ่นขึ้นไป

หน่วย:% ของครัวเรือนในสหรัฐฯ ปี 2017

หน่วย:% ของประชากรสหรัฐฯ ในแต่ละปี, ล้านคน
สัดส่วนประชากรสหรัฐฯ ที่อาศัยร่วมกับกลุ่มคน 2 รุ่นขึ้นไป
จำานวนประชากรสหรัฐฯ ที่อาศัยร่วมกับกลุ่มคน 2 รุ่นขึ้นไป

ครัวเรือนที่สมาชิกมีอายุ 65 ปีขึ้นไป
ครัวเรือนที่สมาชิกมีอายุ 55-64 ปี
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ที่มา: การวิเคราะห์ โดย EIC จากข้อมูลของ U.S. Census Bureau และ Pew Research Center

แนวคิดการออกแบบทีอ่ ยูอ่ าศัยสำ�หรับคนหลายช่วงอายุถกู พัฒนาจนกลายเป็นการสร้างชุมชนทีเ่ หมาะสมกับคนทุกช่วงวัย
โดยมีตน้ แบบมาจากเยอรมนีและสวีเดน ซึง่ มีแนวโน้มเพิม่ จำ�นวนขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง แนวคิดนีถ้ กู คิดค้นในสวีเดนและถูกนำ�
มาปรับใช้ ในเยอรมนีในปี 2003 และขยายตัวอย่างรวดเร็วหลังจากนัน้ โดยในปัจจุบนั เกือบทุกชุมชนในเยอรมนีกว่า 450 ชุมชน
ที่ได้รบั การออกแบบในลักษณะนี้ ทัง้ นี้ แนวคิดการพัฒนาในประเทศดังกล่าวถูกออกแบบโดยผสานข้อดีของทีอ่ ยูอ่ าศัยสำ�หรับ
ผู้สูงอายุและที่อยู่อาศัยสำ�หรับคนหลายช่วงวัยเข้าด้วยกันจนเกิดเป็นแนวคิดการออกแบบโครงการที่อยู่อาศัยในรูปแบบ
อเนกประสงค์ (universal design) โดยให้ทอ่ี ยูอ่ าศัยสำ�หรับผูส้ งู อายุเป็นจุดศูนย์กลางของชุมชน เน้นการออกแบบให้เหมาะสมกับ
การใช้ชวี ติ ของผูส้ งู อายุ ขณะเดียวกันยังมีพน้ื ทีส่ เี ขียวและสิง่ อำ�นวยความสะดวกในพืน้ ทีส่ ว่ นกลาง เช่น ห้องอาหาร ห้องพยาบาล
สวนสาธารณะ รวมถึงพืน้ ทีท่ ร่ี องรับความต้องการของคนวัยอืน่ ๆ ด้วย เช่น สนามเด็กเล่น และห้องอเนกประสงค์ทใ่ี ช้จดั กิจกรรม
ได้ ก่อให้เกิดปฏิสมั พันธ์ระหว่างคนทุกวัยในชุมชนผ่านการทำ�กิจกรรมต่างๆ ทีจ่ ดั ขึน้ ในโครงการ ทำ�ให้ผสู้ งู อายุรสู้ กึ เป็นส่วนหนึง่
ของสังคมและมีสขุ ภาพจิตโดยรวมทีด่ ขี น้ึ นอกจากนี้ ยังช่วยให้เกิดปฏิสมั พันธ์ในชุมชนและส่งเสริมการเรียนรูข้ องเด็กอีกด้วย
อย่างไรก็ตาม ตลาดทีอ่ ยูอ่ าศัยสำ�หรับคนหลายช่วงอายุยงั เป็นตลาดเฉพาะกลุม่ ทีเ่ น้นเจาะกลุม่ ทีม่ กี �ำ ลังซือ้ สูง เนือ่ งจาก
มีต้นทุนในการพัฒนาที่สูงกว่าที่อยู่อาศัยทั่วไป ส่งผลให้มีราคาค่อนข้างสูง จากความจำ�เป็นด้านการออกแบบที่ต้อง
มีพื้นที่ขนาดใหญ่เพียงพอเพื่อรองรับสมาชิกในครอบครัวจำ�นวนมาก อีกทั้งยังต้องมีการออกแบบเป็นพิเศษเพื่อให้
มีสงิ่ อำ�นวยความสะดวกรองรับความต้องการสำ�หรับคนทุกวัย ขณะเดียวกันก็ตอ้ งมีพนื้ ทีส่ ว่ นตัวสำ�หรับสมาชิกในครอบครัว
แต่ละคนด้วย ส่งผลให้ทอี่ ยูอ่ าศัยลักษณะนีใ้ นสหรัฐฯ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นบ้านเดีย่ วจะมีราคาขายต่อตารางเมตรสูงกว่าบ้านเดีย่ ว
ลักษณะทั่วไปตั้งแต่ 15% ขึ้นไป ขึ้นอยู่กับทำ�เล ขนาด สิ่งอำ�นวยความสะดวกและต้นทุนในการก่อสร้างในแต่ละเมือง
โดยจุดเด่นคือการออกแบบให้มีพื้นที่ส่วนตัวสำ�หรับครอบครัวผู้สูงอายุ เช่น ห้องนอน ห้องน้ำ� ครัว พื้นที่อยู่อาศัยและ
พื้นที่จอดรถ แยกออกจากพื้นที่ส่วนรวม เพื่อความเป็นส่วนตัวมากขึ้น
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1.3

Eco
Living
...
ทางเลือกใหม่ของการอยูอ่ าศัย
ในยุคโลกร้อน
ที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (environmental friendly)
มีแนวโน้มได้รับความนิยมมากขึ้น โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อลด
การพึ่ง พาทรั พ ยากรไฟฟ้ า และน้ำ� ในการอยู่อ าศั ย จากกระแส
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศทั่วโลกตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษที่
1990 ทัง้ นี้ นวัตกรรมการออกแบบทีอ่ ยูอ่ าศัยทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
ในต่างประเทศทีก่ �ำ ลังเป็นทีน่ ยิ ม คือ แนวคิดออกแบบทีอ่ ยูอ่ าศัยให้เกิด
การประหยัดพลังงานโดยลดการใช้ไฟฟ้า หรือ passive building design
ซึง่ ถูกประยุกต์ ใช้จนนำ�ไปสูก่ ารออกแบบทีอ่ ยูอ่ าศัยแบบเปิดโล่ง (open
floor plan) เพื่อให้แสงจากธรรมชาติส่องถึงพื้นที่ต่างๆ ภายในที่อยู่
อาศัยให้มากทีส่ ดุ อีกทัง้ ยังช่วยให้อากาศภายในทีอ่ ยูอ่ าศัยถ่ายเทได้ดขี น้ึ
ซึง่ ลดการพึง่ พาเครือ่ งปรับอากาศ นอกจากนี้ ยังมีการใช้วสั ดุกอ่ สร้างทีเ่ ป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เช่น การใช้คอนกรีตที่ผลิตจากขี้เถ้าหรือ
คอนกรีตทีเ่ หลือใช้ การใช้ไม้ไผ่ซง่ึ เป็นพืชโตเร็วแทนการใช้ไม้ชนิดอืน่ หรือ
การใช้กระจกแบบ Low-emissivity (Low-E) เพือ่ ป้องกันอากาศร้อนจาก
ภายนอกเข้ามาภายในอาคาร เป็นต้น
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ก้าวต่อไปของการอยู่อาศัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมคือการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เพื่อใช้ ในครัวเรือน ใน
ปัจจุบนั การติดตัง้ แผงโซลาร์เพือ่ ผลิตกระแสไฟฟ้าตามบ้านเรือนได้รบั ความนิยมมากขึน้ ในสหรัฐฯ โดยกำ�ลังการผลิตติดตัง้
ในปี 2018-2019 มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ เฉลีย่ 4% ต่อไตรมาส หรือจากราว 9.6 กิกะวัตต์ ณ สิน้ ปี 2017 เป็น 13.5 กิกะวัตต์ ณ สิน้ ปี
2019 ทัง้ นี้ ปัจจัยมาจากนโยบายทีอ่ นุญาตให้หกั 30% ของค่าใช้จา่ ยการติดตัง้ แผงโซลาร์ไปลดภาษีประจำ�ปีได้ ไม่วา่ จะเป็น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

รูปที่ 5: กำ�ลังการผลิตติดตั้งแผงโซลาร์ภาคครัวเรือนในสหรัฐฯ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องในอนาคต
กำ�ลังการผลิตติดตัง้ แผงโซลาร์ภาคครัวเรือนในสหรัฐฯ ณ สิน้ ไตรมาส
หน่วย: กิกะวัตต์
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ที่มา: การวิเคราะห์ โดย EIC จากข้อมูลของ U.S. Energy Information Administration (EIA)

นอกจากนี้ บริษทั ผูต้ ดิ ตัง้ แผงโซลาร์ ในสหรัฐฯ มีโมเดลธุรกิจทีส่ ามารถแก้ปญ
ั หาเรือ่ งต้นทุนการติดตัง้ ทีอ่ ยู่ในระดับสูงได้
ยกตัวอย่างเช่น การทีบ่ ริษทั เสนอติดตัง้ แผงโซลาร์พร้อมอุปกรณ์ให้เจ้าของบ้านโดยไม่มคี า่ ใช้จา่ ย แต่มกี ารทำ�สัญญาว่าเจ้าของบ้าน
จะต้องซื้อไฟฟ้าจากแผงโซลาร์ท่ีติดตั้งไว้ ในราคาที่ถูกกว่าการซื้อไฟฟ้าจากรัฐบาล หรืออีกรูปแบบหนึ่งคือโมเดลธุรกิจ
แบบการเช่าดำ�เนินงาน (operating lease) กล่าวคือ บริษทั จะติดตัง้ แผงโซลาร์พร้อมอุปกรณ์ตา่ งๆ ให้กอ่ นโดยไม่มคี า่ ใช้จา่ ย
แล้วให้เจ้าของบ้านผ่อนชำ�ระค่าติดตัง้ รายเดือนเพือ่ แลกกับการทีเ่ จ้าของบ้านสามารถใช้ประโยชน์จากกระแสไฟฟ้าทีผ่ ลิตได้จาก
แผงโซลาร์ได้ โดยไม่คดิ ค่าใช้จา่ ย
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1.4

Smart home
...

ตอบโจทย์ที่อยู่อาศัยยุคดิจิทัล
Smart home มีแนวโน้มเข้ามาเป็นส่วนหนึง่ ในชีวติ ประจำ�วันและคาดว่ามูลค่าตลาดทัว่ โลกจะเติบโตต่อเนือ่ งราว 34% ต่อปี
ในช่วงปี 2015-2025 ส่งผลให้มลู ค่าตลาดจะเพิม่ ขึน้ ไปถึง 2.6 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2025 โดย smart home เป็น
นวัตกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับทีอ่ ยูอ่ าศัยซึง่ จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวติ ของผูบ้ ริโภคให้ได้รบั ความสะดวกสบายและความปลอดภัย
ยิง่ ขึน้ โดย smart home สามารถแบ่งตามประเภทการใช้งานใน 5 กลุม่ คือ 1) ระบบรักษาความปลอดภัย (security and safety)
เช่น เซนเซอร์ตรวจจับการทำ�งานผิดปกติของเครือ่ งใช้ไฟฟ้าภายในบ้านหรือตรวจจับผูบ้ กุ รุก 2) ระบบการจัดการพลังงานและ
สาธารณูปโภค (utilities management) เช่น ระบบจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าเพือ่ นำ�เสนอแนวทางการประหยัด
ค่าใช้จา่ ยภายในบ้าน 3) ระบบด้านความสะดวกสบาย (convenience and comfort) เช่น เครือ่ งใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะอย่างตูเ้ ย็นที่
ผู้ ใช้งานสามารถตรวจเช็ควัตถุดิบผ่านมือถือแบบเรียลไทม์และสามารถแจ้งเตือนเมื่อวัตถุดิบที่อยู่ในตู้เย็นหมดอายุ
4) ระบบการจัดการด้านสุขภาพ (health and wellness) เช่น ระบบทีช่ ว่ ยวัดและแจ้งเตือนเมือ่ คุณภาพอากาศหรือระดับเสียง
ภายในบ้านมีโอกาสส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผูอ้ าศัย และ 5) ระบบเอ็นเตอร์เทนเมนท์ (media and entertainment)
เช่น ระบบสัง่ การด้วยเสียงทีช่ ว่ ยควบคุมลำ�โพงหรือโทรทัศน์ภายในบ้าน ทัง้ นี้ ตลาด smart home คาดว่าจะเติบโตสูงในทุกกลุม่
แต่ท่มี ีแนวโน้มเติบโตโดดเด่นคือ ด้านสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ท่ีใส่ใจสุขภาพมากขึ้น รวมถึง
สอดรับกับการก้าวเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุอกี ด้วย

Economic Intelligence Center (EIC)

รูปที่ 6: มูลค่าตลาด smart home ทั่วโลกมีแนวโน้มเติบโตราว 34% ต่อปี
ในระหว่างปี 2015-2025
มูลค่าตลาด smart home ทัว่ โลก
หน่วย: พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
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ที่มา: การวิเคราะห์ โดย EIC จากข้อมูลของ A. T. Kearney

การใช้งาน smart home ในปัจจุบนั ยังไม่แพร่หลาย
นั ก เนื่อ งจากปั จ จั ย ทั้ง ด้ า นราคาและผู้บ ริ โ ภค
ยังขาดความเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์ โดยในปี 2017
มีเพียง 2% ของครัวเรือนทั่วโลกที่มีการใช้งาน
อุปกรณ์หรือติดตัง้ ระบบ smart home ซึง่ สหรัฐฯ
เป็นประเทศทีม่ กี ารใช้งานสูงสุด ทัง้ นี้ เหตุผลหลักที่
การใช้งานยังไม่เป็นทีน่ ยิ ม เนือ่ งจากราคาของผลิตภัณฑ์
smart home หลายประเภทยังสูงกว่าผลิตภัณฑ์
ทัว่ ไปอยูม่ าก เช่น ระบบไฟอัจฉริยะ Philips Hue
ทีม่ รี าคาของอุปกรณ์ควบคุมพร้อมหลอดไฟรวมกัน
ราว 4 พันบาท เทียบกับหลอดไฟ LED แบบปกติท่ี
มีราคาถูกทีส่ ดุ เพียงราว 100 บาทเท่านัน้ สอดคล้อง
กับผลสำ�รวจของ McKinsey ที่พบว่า 66% ของ
ผูบ้ ริโภคทีต่ ดั สินใจไม่ซอ้ื สินค้า smart home เนือ่ งจาก
เห็นว่าสินค้าดังกล่าวมีราคาสูงเกินไป ในขณะที่ 39%
ไม่มน่ั ใจว่านวัตกรรม smart home จะมีประโยชน์
เท่าทีค่ วรและ 37% มองว่าเทคโนโลยีดงั กล่าวยังอยู่
ในขัน้ พัฒนาและไม่พร้อมสำ�หรับใช้งานจริง

อัตราเติบโตเฉลี่ยช่วงปี 2015-2025
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รูปที่ 7: การใช้งาน smart home ทั่วโลกในปัจจุบันยังอยู่ ในระดับต่ำ�
อัตราการใช้งาน smart home ของครัวเรือนในปี 2017
หน่วย: % ครัวเรือน
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ที่มา: การวิเคราะห์ โดย EIC จากข้อมูลของ Smart home market report by Statista

อย่างไรก็ดี แนวโน้มผู้บริโภคกลุ่มมิลเลนเนียลที่ค้นุ ชินกับเทคโนโลยีสมัยใหม่จะเป็นแรงสำ�คัญในการผลักดันตลาด
smart home ในอนาคต จากผลสำ�รวจของ GfK พบว่าราว 30% ของผูบ้ ริโภคกลุม่ มิลเลนเนียลในสหรัฐฯ วางแผนทีจ่ ะซือ้ ผลิตภัณฑ์
smart home ภายใน 2-3 ปีขา้ งหน้า โดยมีเหตุผลหลักคือต้องการยกระดับความปลอดภัยภายในบ้าน รวมถึงลดค่าใช้จา่ ย
ด้านสาธารณูปโภคต่างๆ นอกจากนี้ ยังมองว่าการใช้งานอุปกรณ์และระบบ smart home จะช่วยยกระดับภาพลักษณ์และ
ดูมคี วามทันสมัยอีกด้วย ทัง้ นี้ เทคโนโลยีของ smart home ในปัจจุบนั ซึง่ มีการพัฒนารูปแบบการใช้งานทีห่ ลากหลายและ
อำ�นวยความสะดวกในการใช้งานมากขึน้ อาทิ การทำ�งานแบบอัตโนมัติ การควบคุมจากทางไกล หรือการสัง่ งานด้วยเสียง ซึง่ คาดว่า
จะดึงดูดให้ผบู้ ริโภคมีความต้องการติดตัง้ อุปกรณ์ smart home ในทีอ่ ยูอ่ าศัยมากขึน้
ผูป้ ระกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ ในหลายประเทศมีแนวคิดในการพัฒนาทีพ่ กั อาศัยโดยใช้นวัตกรรม smart home
มากขึน้ จากการศึกษาของ Consumer Technology Association พบว่าการนำ� smart home มาติดตัง้ ในทีอ่ ยูอ่ าศัยในสหรัฐฯ
เป็นปัจจัยเสริมทีช่ ว่ ยให้ผปู้ ระกอบการมีรายได้เพิม่ ขึน้ โดยพบว่า 36% ของธุรกิจรับสร้างบ้านมีรายได้เพิม่ ขึน้ จากการให้บริการติดตัง้
อุปกรณ์และระบบเทคโนโลยีภายในบ้าน ส่งผลให้ผปู้ ระกอบการในสหรัฐฯ ทีน่ �ำ เสนอบริการติดตัง้ ระบบอัตโนมัตภิ ายในบ้านและ
ระบบจัดการพลังงานมีแนวโน้มเพิม่ จำ�นวนมากขึน้ โดยในช่วงปี 2009-2015 เพิม่ ขึน้ ถึงราว 24% นอกจากนี้ ยังมีแนวโน้มจับมือ
เป็นพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างผูป้ ระกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์และผูพ้ ฒ
ั นานวัตกรรม smart home เพิม่ ขึน้ อีกด้วย อาทิ
การร่วมกันพัฒนาบ้านอัจฉริยะของ Apple กับ Lennar Corp, KB Home, และ Brookfield Residential Properties เป็นต้น

1.5

Property technology
...
ตอบสนองความต้องการแห่งโลกอนาคต
จากการทีผ่ บู้ ริโภคกลุม่ มิลเลนเนียลจะมีบทบาทสำ�คัญในฐานะเป็นกำ�ลังซือ้ หลักของตลาดทีอ่ ยูอ่ าศัยนัน้ การนำ�เทคโนโลยี
ด้านอสังหาริมทรัพย์ (property technology หรือ proptech) มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างประสบการณ์ ในการซื้อ
ที่อยู่อาศัยจึงเป็นทั้งความท้าทายและโอกาสที่ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ให้ความสำ�คัญ โดยเทรนด์ของ proptech ใน
ปัจจุบนั ถูกใช้เป็นจุดเด่นเพือ่ สร้างความแตกต่างในมุมมองของผูบ้ ริโภคและเพิม่ ประสิทธิภาพในกระบวนการการดำ�เนินงาน
นอกจาก proptech ที่ถูกนำ�มาใช้แล้ว ยังมีเทคโนโลยี blockchain ที่อีไอซีคาดว่าจะเพิ่มบทบาทในวงการอสังหาริมทรัพย์
มากขึน้ เนือ่ งจากช่วยลดต้นทุน ประหยัดเวลาในการทำ�ธุรกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการซือ้ ขาย หรือแม้กระทัง่ การจัดเก็บข้อมูล
การเข้าถึงข้อมูลที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นที่สามารถนำ�ไปใช้ทั้งในระดับภาครัฐ และเอกชน
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Proptech มีบทบาทในวงการอสังหาริมทรัพย์มากขึ้น สะท้อนจากมูลค่าการลงทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด
จากข้อมูลของ CB Insight พบว่าในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มูลค่าเงินลงทุนใน startup ที่เกี่ยวกับ proptech เพิ่มขึ้นจาก
1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2013 มาสู่ 6.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2017 โดยหากนับเป็นจำ�นวนดีลลงทุนได้
เพิ่มจากจำ�นวน 29 ดีล เป็น 89 ดีลในช่วงเวลาเดียวกัน จากจำ�นวนเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นนี้ แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการใช้
เทคโนโลยีในวงการอสังหาริมทรัพย์อย่างแพร่หลายในมิติต่างๆ มากขึ้น ส่งผลให้มี startup ใหม่ๆ ที่มีการพัฒนารูปแบบ
proptech ให้มกี ารใช้งานทีต่ อบโจทย์ผพู้ ฒ
ั นาอสังหาริมทรัพย์ และผูบ้ ริโภคมากขึน้ ทัง้ นี้ จากข้อมูลของ CB Insight พบว่า
ในปี 2017 มีจำ�นวน proptech startup ซึ่งเป็นดาวรุ่งและอยู่ใน stage seed (มีผลิตภัณฑ์ ให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ทดลองใช้แล้วและต้องการระดมเงินทุนราว 1แสน-3 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) หรือ series A (มี business model ที่ชัดเจน
โดยสินค้าและบริการต้องผ่านการพัฒนาในเรื่องของกลุ่มเป้าหมายมาเรียบร้อย พร้อมจะทำ�การพัฒนาในเรื่องของตลาด
และต้องการระดมเงินทุนราว 1-15 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) มากกว่า 190 บริษัท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากกลางปี 2017 ที่มีจำ�นวน
130 บริษัท สะท้อนให้เห็นว่านักลงทุน หรือผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เล็งเห็นถึงความสำ�คัญในการลงทุนด้านเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ได้เป็นอย่างดี

รูปที่ 8: จำ�นวนเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นใน proptech startup สะท้อนให้เห็นถึงความสำ�คัญต่อ
เทคโนโลยีด้านอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก
จำ�นวนเงินลงทุนใน property technology และจำ�นวนดีล
หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ , จำ�นวนดีล
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ปัจจุบัน proptech เข้ามามีบทบาทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในหลายมิติ ซึ่งช่วยยกระดับกระบวนการทำ�งานของผู้พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ รวมถึงลดข้อจำ�กัดของผู้บริโภคจากการใช้เทคโนโลยี ให้เกิดประโยชน์ ทั้งนี้ JLL ได้จัดประเภทของ
proptech ไว้เป็น 4 กลุ่ม ตามลักษณะกิจกรรมในตลาดอสังหาริมทรัพย์ ดังนี้

1) Brokerage and leasing
คื อ กลุ่ ม ของแพลตฟอร์ ม ที่ ร วบรวมข้ อ มู ล นายหน้ า เพื่ อ ซื้ อ -ขายหรื อ เช่ า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์
ซึ่งประกอบด้วยบริการย่อยอีกหลายส่วน เช่น 1) list and search service ที่ให้บริการ
ด้านข้อมูลหรือข่าวสาร 2) agent matching ที่ให้บริการค้นหานายหน้าสำ�หรับซือ้ ขายสินทรัพย์
3) tech-enabled brokerage ที่รวบรวมบริษัทตัวกลาง (broker) ที่ให้บริการผ่านแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ โดยให้บริการระหว่างบริษัทพัฒนาอสังหาฯ ซื้อ-ขายกับลูกค้า 4) brokerless list and
search ให้บริการเชื่อมการซื้อขายหรือเช่าระหว่างเจ้าของอสังหาฯ กับผู้ต้องการซื้อหรือเช่า
โดยไม่ผ่านบริษัทตัวกลาง (broker) 5) sale, marketing and CRM ที่ให้บริการด้านการขาย
การตลาด และ การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและลูกค้า (Customer Relationship
Management หรือ CRM)

2) Property management
คือกลุม่ ของแพลตฟอร์มทีร่ วบรวมบริการด้านการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ ซึง่ ประกอบด้วย
บริการย่อยอีกหลายส่วน เช่น 1) drones and solar energy ที่ให้บริการเพื่อเพิ่มมูลค่ากับนัก
พัฒนาอสังหาฯ โดย drone จะถูกนำ�มาใช้ด้านการทำ�การตลาด หรือใช้ ในกระบวนการตรวจ
สอบงานก่อสร้างแบบระยะไกล ในส่วนของ solar energy จะนำ�เสนอบริการเชิงพาณิชย์
มากกว่าการใช้เป็นพลังงานภายในบ้านของตนเท่านัน้ 2) smart home fixtures and controls
3) tenant management ที่นำ�เทคโนโลยีคลาวด์ (cloud) และ Internet of Things (IoT)
เพื่อใช้จัดการข้อมูลด้านการปล่อยเช่าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 4) third party handymen
ที่รวบรวมคนให้บริการด้านการซ่อมบำ�รุงที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานการให้บริการ
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3) Property development
แพลตฟอร์มทีต่ อบโจทย์และลดข้อจำ�กัดเดิมๆ ของผูพ้ ฒ
ั นาอสังหาฯ ในบางกิจกรรมทีต่ อ้ งใช้เงินทุน
ค่อนข้างสูง โดยประกอบด้วยแพลตฟอร์มทีส่ �ำ คัญ ดังนี้ 1) architecture and construction tools
ที่ออกแบบมาเพื่อลดจุดอ่อนด้านงานออกแบบและก่อสร้างโดยนำ�เทคโนโลยีคลาวด์ (cloud)
เพื่อสร้างมาตรฐานให้กับงานสถาปัตย์และงานด้านวิศวกรรม 2) construction/material
marketplace ที่รวบรวมผู้รับเหมาก่อสร้างและซัพพลายเออร์เพื่อเสนอให้กับกลุ่มลูกค้า
ที่ตรงจุดมากขึ้น 3) design inspiration/service ที่รวบรวมผู้ ให้บริการด้านงานออกแบบ
ที่นำ�แนวคิด “see it, like it, buy it” เข้ามาเป็นจุดแข็งเพื่อนำ�เสนอสินค้าและบริการที่ผ่าน
งานดีไซน์แล้วให้ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนตามความพอใจได้ (customized design plan)
และ 4) VR and 3D คือเทคโนโลยีที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์ที่เหมือนจริงให้กับลูกค้าและช่วย
ลดข้อผิดพลาดด้านงานดีไซน์

4) Investment and financing
แพลตฟอร์มเกีย่ วกับการระดมทุน รวมถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของลูกค้าทีต่ อ้ งการทีอ่ ยูอ่ าศัย
ให้สะดวกและรวดเร็วขึ้น ประกอบด้วย 1) crowdfunding คือช่องทางการระดมทุนโดยมี
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ง่ายขึ้นผ่านนักลงทุนจากทั่วโลก 2) mortgage tech คือแพลตฟอร์ม
ที่นำ�กระบวนการแบบดิจิทัลเข้ามาใช้ ในขั้นตอนการขอกู้สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อลดระยะเวลา
ดำ�เนินการ รวมถึงประหยัดต้นทุนในขั้นตอนการทำ�งานแบบเดิม
จากข้อมูลการลงทุนใน proptech ที่เคลื่อนไหวมากที่สุด ณ สิ้นปี 2016 พบว่านักลงทุนเลือกที่จะลงทุนในบริษัท
proptech startup ที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยสูงถึง 64% ส่วนอีก 36% ลงทุนใน proptech startup ที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
เพือ่ การพาณิชย์ (commercial real estate) จาก proptech startup ทีเ่ กีย่ วกับทีอ่ ยูอ่ าศัยข้างต้น นักลงทุนเลือกทีจ่ ะลงทุน
ในบริษัท brokerage and leasing ในสัดส่วนมากที่สุดที่ 53%
เทคโนโลยี ที่ ม าแรงอย่ า ง blockchain ก็ กำ � ลั ง มี บ ทบาทในธุ ร กิ จ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ใ นแง่ ก ารลดข้ อ จำ � กั ด
ในการเก็บข้อมูล การเชื่อมต่อข้อมูล และการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น blockchain คือเทคโนโลยี
ที่เป็นตัวแทนแห่งนวัตกรรมในการสร้างฐานข้อมูล (database) แบบไม่มีตัวกลาง (decentralize) มีความโปร่งใส
และมีความปลอดภัยในการเก็บข้อมูล เนื่องจากข้อมูลถูกกระจายไว้ ในเครื่องของทุกคนที่ใช้งานจึงทำ�ให้ลดค่าใช้จ่าย
การดูแลระบบไปได้มากเพราะไม่ต้องมีระบบศูนย์กลาง และลดโอกาสการเกิดระบบล่มจนไม่สามารถทำ�ธุรกรรม
(transaction) ต่างๆ ได้ ในวงการอสัง หาริม ทรั พ ย์ นั้ น blockchain ถู กนำ � มาประยุ กต์ ใช้ ในหลายวั ตถุ ป ระสงค์
ปัจจุบันการประยุกต์ ใช้ blockchain ในภาคอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยเป็นการใช้ โดยภาครัฐมากกว่า
โดยเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลแบบไร้รอยต่อ เทคโนโลยี blockchain ถูกนำ�มาใช้ ในการสร้างฐานข้อมูลขนาดใหญ่
เพื่อเก็บข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงกันในหลายมิติ ตัวอย่างเช่น ญี่ปุ่น โดยภาครัฐประกอบด้วย The Ministry of Justice
และ Ministry of Land, Infrastructure Transport and Tourism ได้น�ำ blockchain มาใช้เพือ่ ระบุความเป็นเจ้าของบ้าน
พักอาศัยเพื่อควบคุมการเพิ่มขึ้นของบ้านที่ ไม่มีผู้อยู่อาศัยและสร้างแรงจูงใจให้เกิดการขายต่อหรือปรับปรุงบ้านไม่ให้เกิด

Economic Intelligence Center (EIC)

ความทรุดโทรม นอกจากนี้ ยังถูกนำ�มาใช้ ในการเก็บภาษี โดยเริ่มนำ�มาใช้ ในบางเมืองในช่วงต้นปี 2018 และคาดว่าจะใช้
ทัว่ ประเทศใน 5 ปีขา้ งหน้า นอกจากนี้ ยังมีแผนทีจ่ ะรวบรวมข้อมูลจากสถาบันการเงินทีม่ ขี อ้ มูลด้านหลักประกัน และราคาขาย
มาไว้ ในฐานข้อมูลนี้เช่นกัน
อีกตัวอย่างหนึ่งคือ ดูไบ ได้นำ� blockchain มาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง smart city โดยการสนับสนุนจาก The Dubai
Land Department (DLD) มาใช้ ในการเก็บข้อมูลสัญญาอสังหาริมทรัพย์ การลงทะเบียนการเช่า รวมถึงมีการเชื่อมโยง
ข้อมูลด้านสาธารณูปโภคจากหน่วยงานของรัฐ (DEWA) นอกจากนี้ ยังได้รวมฐานข้อมูลของผู้เช่าโดยอำ�นวยความสะดวก
ให้ผเู้ ช่าสามารถชำ�ระค่าเช่าแบบออนไลน์ โดยไม่ตอ้ งมีเอกสารประกอบ ทัง้ นี้ กระบวนการทัง้ หมดสามารถดำ�เนินการได้ ใน
เวลาไม่กี่นาทีและดำ�เนินการได้จากทุกที่ทั่วโลกโดยลดขั้นตอนการไปดำ�เนินการที่หน่วยงานของรัฐ ในอนาคต ทางรัฐบาล
จะนำ�เทคโนโลยี blockchain มาให้บริการด้านธนาคาร การขอสินเชือ่ บ้าน เพือ่ ให้ทกุ ธุรกรรมทีเ่ กีย่ วกับอสังหาริมทรัพย์อยู่
ในแพลตฟอร์มเดียว ซึ่งจะผลักดันให้ โครงการนี้แล้วเสร็จภายในปี 2020
นอกจากนี้ ในปี 2017 กรมที่ดินของสวีเดน (Swedish National Surveying Office : Lantmäteriet) ได้จ้างบริษัท
ChromaWay ซึ่งเป็น startup ที่พัฒนาแพลตฟอร์มที่รองรับ blockchain4 ในรูปแบบ private blockchain เพื่อบันทึก
และเก็บข้อมูลทีด่ นิ และทีอ่ ยูอ่ าศัย ซึง่ อนุญาตให้ผทู้ เี่ ข้าถึงข้อมูลได้ ในวงจำ�กัด ประกอบด้วย ธนาคารทีล่ งทะเบียนใช้ขอ้ มูล
ตัวกลาง (agent) และเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ โดยแพลตฟอร์มดังกล่าวอยู่ในรูปแบบแอปพลิเคชัน (app-based smart
contract solution) ซึ่งช่วยลดระยะเวลาการทำ�ธุรกรรมจาก 4-6 เดือน เหลือเพียงไม่กี่วัน ที่สำ�คัญสามารถลดต้นทุน
การทำ�ธุรกรรม (transaction cost) ได้ถึง 100 ล้านยูโรต่อปี และป้องกันการฉ้อโกง (fraud) ได้
ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์สามารถนำ�เทคโนโลยี blockchain มาใช้บริหารต้นทุน ลดเวลา ด้วย smart contract เพื่อ
ให้เกิดความคล่องตัวในการทำ�ธุรกรรมสัญญาและลดระยะเวลา โดยหากสัญญาอยู่ใน blockchain ทุกคนจะเห็นข้อมูล
ตรงกัน เราจึงสามารถไว้ ใจให้ระบบอัตโนมัติปฏิบัติงานใดๆ ตามที่ระบุไว้ ในสัญญาได้ ในการจัดเก็บข้อมูลหรือการทำ�
ธุรกรรมทางกฎหมาย blockchain จะช่วยให้สามารถเก็บข้อมูลธุรกรรมและเอกสารทางกฎหมายโดยไม่ต้องใช้กระดาษ
และได้รับการรับรองความถูกต้องจากกระบวนการของ blockchain เอง Propy เป็นบริษัทผู้ ให้บริการ marketplace
ด้านอสังหาริมทรัพย์จากสหรัฐฯ ที่นำ� smart contract มาให้บริการซื้อ ขาย ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งช่วยประหยัด
ต้นทุนและระยะเวลาดำ�เนินการ โดยธุรกรรมแรกของ Propy ที่ใช้ smart contract ดำ�เนินการเมื่อเดือนกันยายน
ปี 2017 ซึ่งเป็นการซื้ออพาร์ทเมนท์มูลค่า 6 หมื่นดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ยูเครน โดยผู้ซื้อจากสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ในเบื้องต้น
Propy ใช้ smart contract นำ�ร่อง (pilot region) เฉพาะในรัฐแคลิฟอร์เนีย และรัฐเวอร์มอนต์ และเมืองเคียฟ
ของยู เ ครน เนื่ อ งจากมี ค วามพร้ อ มในทุ ก ด้ า น โดยเฉพาะด้ า นกฎหมาย ปั จ จุ บั น ผู้ ซื้ อ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ใ นสหรั ฐ ฯ
ต้องสูญเงินกว่า 900 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่เกิดจากการฉ้อโกงจากขั้นตอนการซื้อ ขาย และกว่า 1 หมื่นดอลลาร์สหรัฐฯ
ที่ต้องมีการซื้อประกันภัยกรรมสิทธิ์ (title insurance) เนื่องจากความไม่มีประสิทธิภาพของการเข้าถึงฐานข้อมูล
ด้านอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งหาก smart contract ถูกใช้อย่างแพร่หลาย จะช่วยแก้ปัญหาค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนี้ ได้อย่างมาก

4 Blockchain แบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 1) Private Blockchain (Blockchain ส่วนตัว) Blockchain ที่อนุญาตให้เฉพาะคนภายในองค์กรหรือคนที่ถูกเชิญใช้งานได้

เท่านั้นเสมือน Intranet ตัวอย่างเช่น Ripple 2) Public Blockchain (Blockchain สาธารณะ) คือ Blockchain ที่ทุกคนจะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ เสมือน Internet ตัวอย่าง
เช่น Bitcoin หรือ Ethereum
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เจาะพฤติกรรมการเลือกซื้อ
ที่อยู่อาศัยของคนไทย
เมือ่ กลับมามองตลาดทีอ่ ยูอ่ าศัยของไทย จะเห็นได้วา่ ตลาดยังมีแนวโน้ม
เติบโตตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจแม้ว่ายังมีปัจจัยกดดันจากรายได้
ครัวเรือนที่ยังไม่ฟื้นตัวและหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ ในระดับสูงโดยเฉพาะ
ในต่างจังหวัด อย่างไรก็ดี ภาวะการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นส่งผลให้
ผู้ ป ระกอบการต้ อ งปรั บ ตั ว โดยหั น มาเน้ น พั ฒ นารู ป แบบที่ อ ยู่ อ าศั ย
ให้สอดรับกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปมากขึ้น ทั้งนี้
จากการศึกษาของอีไอซีพบว่า ผู้บริโภคไทยส่วนใหญ่ยังมีความต้องการ
ที่อยู่อาศัยแนวราบ แต่ด้วยข้อจำ�กัดทางการเงินและไลฟ์สไตล์ผลักดัน
ให้ตลาดคอนโดมิเนียมเติบโต อย่างไรก็ดี เทรนด์การเลือกซือ้ ทีอ่ ยูอ่ าศัย
ของไทยบางส่วนมีความคล้ายคลึงกับต่างประเทศ เช่น เทรนด์ของ
การแบ่งปันพื้นที่ ในการอยู่อาศัยร่วมกันอย่างเช่น co-working space
นอกจากนี้ บทบาทของเทคโนโลยีอย่าง smart home แม้วา่ ยังมีการนำ�
มาใช้ ไม่มากนัก แต่คาดว่าจะกลายเป็น new normal ในอนาคตเพื่อ
ตอบโจทย์กลุม่ คนรุน่ ใหม่ ประกอบกับช่องทางดิจทิ ลั จะกลายเป็นช่องทางหลัก
ในการเข้าถึงผู้ซ้ือที่อยู่อาศัยทั้งในแง่การทำ�การตลาดและการพัฒนา
บริการหลังการขายผ่านแพลตฟอร์มใหม่ๆ

สองภาวะตลาดที่อยูอาศัย
กรุงเทพฯ และปริมณฑล

จำนวนหนวย
โอนโต

ราคาเฉลี่ย
เพิ่มขึ้น

3%

4%

4.3

4.6

แสนลานบาท

แสนลานบาท

2017

2018F

มูลคาโอนขยายตัว

฿

ปจจัยบวก

7%

GDP
ปจจัยลบ

เศรษฐกิจ
ขยายตัวดีขึ้น
โครงการรถไฟฟา

ความเชื่อมั่น
ของผูบริโภค
ยังทรงตัว

ดีมานดสูงใน
ทำเลศักยภาพ

หนี้สินตอรายได
ยังอยูในระดับสูง

อยูคนเดียว
มากขึ้น

ประเด็นที่ตองจับตามอง
ทาวนเฮาสหรือบานแฝด
ไดรับความนิยมเพิ่มขึ้น
ราคาจับ
ตองได

คอนโดยังไม
ตอบโจทยดาน
ขนาดพื้นที่

ที่มา: การวิเคราะห โดย EIC จากขอมูลของ REIC

www.scbeic.com

การเขามา
ของนักลงทุน
ตางชาติ

ภาวะ oversupply
ในบางทำเล

Economic Intelligence Center (EIC)

ภาวะตลาด
ที่อยู่อาศัยของไทย

...

มองอดีต
สู่อนาคต
ขนาดครัวเรือนไทยที่มีแนวโน้มเล็กลงและอาศัยอยู่คนเดียวมากขึ้น ผลักดันให้ความต้องการ
ที่อยู่อาศัยยังขยายตัว จากข้อมูลของสำ�นักงานสถิติแห่งชาติในปี 2017 พบว่าขนาดครัวเรือนไทย
ส่วนใหญ่มีจำ�นวน 3-4 คน รองลงมามีจำ�นวน 2 คน 1 คน และตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ซึ่งมีสัดส่วน
ที่ 37% 28% 20% และ 14% ของครัวเรือนทั้งหมดตามลำ�ดับ โดยจำ�นวนสมาชิกเฉลี่ยอยู่ที่ 3.1 คน
ต่อครัวเรือน ซึ่งเป็นขนาดที่เล็กลงอย่างต่อเนื่องจากในปี 1990 และ 2009 ซึ่งอยู่ที่ 4.4 และ 3.3 คน
ต่อครัวเรือน ตามลำ�ดับ ทั้งนี้ อีไอซีคาดว่าขนาดครัวเรือนจะยังคงมีขนาดที่เล็กลง เนื่องจาก
การคาดการณ์การเพิ่มขึ้นของจำ�นวนประชากรของสำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสั ง คมแห่ ง ชาติ ที่ ค าดว่ า ในช่ ว งปี 2018-2020 จะเติ บ โตเฉลี่ ย ปี ล ะ 0.23% เที ย บกั บ ใน
ช่วงปี 2009-2017 ที่เติบโตเฉลี่ยปีละ 0.51% ในขณะที่สัดส่วนบ้านต่อจำ�นวนครัวเรือนมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นในปี 2017 มีสัดส่วนที่ 1.2 เพิ่มขึ้นจากปี 2009 ที่ 1.08 สะท้อนถึงความต้องการที่อยู่อาศัย
ที่เพิ่มขึ้นจากการแยกครอบครัว
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รูปที่ 9: ขนาดครอบครัวไทยมีแนวโน้มเล็กลง โดยขนาดครัวเรือนซึ่งมีสมาชิกเพียง
1 คน หรือ 2 คนมีสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้นมาก
จำ�นวนครัวเรือนแบ่งตามขนาดครัวเรือน รายภาค
หน่วย: %, พันครัวเรือน

1 คน

2 คน
กรุงเทพฯ
ปริมณฑล
กลาง
ตะวันออก
เฉียงเหนือ
ใต้
เหนือ

1 คน

2 คน
3-4 คน
ตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป

3-4 คน
ตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป

2009 14% 26%
2017
2009
2017
2009
2017
2009
2017
2009
2017
2009
2017

40% 20% 2,019
23%
27%
37% 13% 2,737
18% 30% 36% 17% 1,404
22%
34%
33% 11% 2,433
14% 23%
43%
20% 3,333
23%
27%
36%
13% 4,042
9%
21%
46%
17%
27%
38%
11% 23%
43%
23% 2,599
17% 25%
40%
18% 2,730
27%
13%
45%
15% 3,864
22%
30%
36%
12% 3,864

24%
18%
5,580

6,360
6,360

ที่มา: การวิเคราะห์ โดย EIC จากข้อมูลของสำ�นักงานสถิติแห่งชาติ

ตลาดที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นส่วนสำ�คัญในการขับเคลื่อนมูลค่าที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน สะท้อนจาก
มูลค่าตลาดที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลคิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ย 64% จากทั่วประเทศ
ในช่วงปี 2015-2017 โดยที่อยู่อาศัยแนวราบได้รับความนิยมมากที่สุด จากข้อมูลศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC)
ในปี 2017 กรุงเทพฯ และปริมณฑลมีมูลค่ายอดโอนที่อยู่อาศัยราว 4.2 แสนล้านบาทจากมูลค่ายอดโอนที่อยู่อาศัย
ทัว่ ประเทศที่ 6.7 แสนล้านบาท ทัง้ นี้ หากพิจารณาเฉพาะกรุงเทพฯ พบว่าในปี 2017 มีมลู ค่ายอดโอนกว่า 2.8 แสนล้านบาท
คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นสู ง ถึ ง 41% ของมู ล ค่ า ยอดโอนทั่ ว ประเทศ ในขณะที่ จำ � นวนหน่ ว ยโอนมี สั ด ส่ ว นเพี ย ง 28%
จากทั่วประเทศ สะท้อนให้เห็นว่ามูลค่าที่อยู่อาศัยโดยเฉลี่ยต่อหน่วยสูงกว่าต่างจังหวัดราว 1.6 เท่า โดยเฉพาะ
ที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวมีราคาต่อหน่วยต่างกันราว 3 เท่า ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงประเภทที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑลพบว่าที่อยู่อาศัยแนวราบได้รับความนิยมมากที่สุดโดยคิดเป็นสัดส่วนมูลค่ายอดโอนเฉลี่ย 38% ของ
มูลค่ายอดโอนทั่วประเทศในช่วงปี 2015-2017 ในขณะที่สัดส่วนมูลค่ายอดโอนของคอนโดมิเนียมอยู่ที่ราว 26%

Economic Intelligence Center (EIC)

คอนโดมิเนียมได้รับความนิยมมากที่สุดในกรุงเทพฯ โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2005 และหน่วยพร้อมขายคอนโดมิเนียม
เพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ในปี 2013 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากเหตุการณ์น้ำ�ท่วมปี 2011-2012 ประกอบกับ
การพั ฒ นาระบบรถไฟฟ้า ทำ�ให้ผู้ประกอบการหั น มาพั ฒ นาที่ อ ยู่ อ าศั ยรู ป แบบคอนโดมิ เ นี ยมมากขึ้ น อย่ า งไรก็ดี
ตลาดเริ่มส่งสัญญาณเติบโตช้าลงนับตั้งแต่ช่วงปี 2014 เป็นต้นมา แต่ในช่วงเดือนตุลาคมปี 2015-เดือนเมษายน
ปี 2016 ภาครัฐได้ออกนโยบายเพื่อกระตุ้นตลาดที่อยู่อาศัยด้วยการลดค่าธรรมเนียมการโอนจาก 2% และจำ�นอง
จาก 1% เหลือ 0.01% ซึ่งช่วยกระตุ้นให้จำ�นวนหน่วยโอนที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเพิ่มขึ้นราว 13%
ในปี 2015 จากที่หดตัวราว 5% ในปี 2014 ซึ่งส่งผลดีต่อตลาดคอนโดมิเนียมอย่างมาก โดยเฉพาะเดือนเมษายน
ปี 2016 ที่มีจำ�นวนหน่วยโอนคอนโดมิเนียมสูงถึง 2 หมื่นหน่วย ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันในปีก่อนหน้าถึง 3.5 เท่า
ที่ถึงแม้ภาพรวมของจำ�นวนหน่วยโอนในปี 2016 จะลดลงแต่สัดส่วนของหน่วยโอนคอนโดมิเนียมกลับเพิ่มสูงขึ้นมา
อยู่ที่ 51% จากสัดส่วนราว 40% ในช่วงปี 2013-2015 นั้นแสดงให้เห็นถึงกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการคอนโดมิเนียม
ที่ตัดสินใจเร่งโอนก่อนจะหมดมาตรการกระตุ้นดังกล่าว อย่างไรก็ดี เมื่อหมดช่วงที่มีมาตรการกระตุ้นจากภาครัฐ
ภาวะตลาดที่ อ ยู่ อ าศั ย ในช่ ว งปี 2016-17 กลั บ ยั ง คงชะลอตั ว จากรายได้ แ ละกำ � ลั ง ซื้ อ ของผู้ บ ริ โ ภคที่ ยั ง ไม่ ฟื้ น ตั ว
ขณะเดียวกันหนี้ภาคครัวเรือนยังอยู่ในระดับสูง
อีไอซีคาดการณ์จำ�นวนหน่วยยอดโอนที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลจะเติบโตราว 3% ในขณะที่ระดับ
ราคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นราว 4% ในปี 2018 ส่งผลให้คาดการณ์มูลค่ายอดโอนที่อยู่อาศัยทุกประเภทในเขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑลฟื้นตัวดีขึ้นราว 7% เนื่องจากปัจจัยหลายด้าน ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจที่คาดว่าจะขยายตัวดีขึ้นมากกว่า
ปีที่ผ่านมา ความคืบหน้าของโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมของภาครัฐ และดีมานด์ที่อยู่อาศัยในทำ�เลศักยภาพ
ที่ซัพพลายหายากขึ้น ซึ่งราคาที่อยู่อาศัยในทำ�เลดังกล่าวมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นในอนาคต รวมถึงโครงการขนาดใหญ่
ของภาครั ฐ เช่ น โครงการพั ฒ นาระเบี ย งเศรษฐกิ จ พิ เ ศษภาคตะวั น ออก (EEC) ที่ ค าดว่ า จะช่ ว ยกระตุ้ น
ภาคอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะเขตภาคตะวันออก และแนวโน้มการแยกครอบครัวแบบอยู่คนเดียวมากขึ้น อย่างไรก็ดี
อีไอซีคาดว่าปัจจัยที่จะเข้ามากดดันภาวะตลาดที่อยู่อาศัยมี 3 ปัจจัยที่สำ�คัญ ได้แก่ ระดับความเชื่อมั่นของผู้บริโภค
ต่ อ ภาวะเศรษฐกิ จ โดยรวมที่ ยั ง ทรงตั ว ในระดั บ ไม่ สู ง มากนั ก ระดั บ รายได้ แ ละหนี้ สิ น ต่ อ ครั ว เรื อ นที่ ส่ ง ผลกระทบ
ต่อความสามารถในการก่อหนี้เพื่อนำ�มาซื้อที่อยู่อาศัย รวมถึงหากมีความล่าช้าของโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม
ของภาครัฐอาจทำ�ให้ผู้บริโภคชะลอการซื้อเพื่อรอความชัดเจนของโครงการดังกล่าว
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รูปที่ 10: มูลค่ายอดโอนที่อยู่อาศัยขยายตัวราว 7% ในปี 2018 ในขณะที่จำ�นวนหน่วยโอน
ขยายตัวเพียง 3% สะท้อนถึงการปรับตัวของราคาที่อยู่อาศัยที่สูงขึ้น
มูลค่ายอดโอน (Transferred values) และจำ�นวนหน่วยโอน (Transferred units) ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
หน่วย: พันล้านบาท , พันหน่วย

อาคารพาณิชย์

บ้าบ้นเดี
านเดี
่ยว่ยว คอนโดมิ
คอนโดมิ
เนียเนีมยม บ้าบ้นแฝด
านแฝด

มูลค่ายอดโอน (Transferred values)
436
30%
37%
9%
21%
2013

+7%

534
33%

485
32%

444
24%

33%

33%

10%
21%

11%
21%

21%

2014

2015

2016

ทาวน์เฮ้าส์

จำ�นวนหน่วยโอน (Transferred units)
182
17%

174
19%

41%

39%

197
17%

428
23%

459
23%

44%

47%

46%

8%

5%

21%

5%

21%

8%
31%

7%
31%

8%
35%

2017

2018F

2013

2014

2015

37%

+3%
175
12%

163
14%

169
14%

51%

49%

49%

5%

4%

4%

29%

29%

29%

2016

2017

2018F

ที่มา: การวิเคราะห์ โดย EIC จากข้อมูลของ REIC

อีไอซีคาดว่าทีอ่ ยูอ่ าศัยแนวราบประเภทอืน่ ๆ ที่ ไม่ใช่บา้ นเดีย่ ว
จะเป็ น ทางเลื อ กที่ ผู้ บ ริ โ ภคนิ ย มเพิ่ ม ขึ้ น เนื่ อ งจากราคา
จับต้องได้และคอนโดมิเนียมยังไม่ตอบโจทย์ เนื่องจากราคา
บ้านเดีย่ วเปิดใหม่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีการปรับราคา
เพิ่มสูงขึ้นมากเฉลี่ยปีละประมาณ 11% ในช่วงปี 2013-2017
โดยในปี 2017 ราคาบ้านเดีย่ วเปิดตัวเฉลีย่ ที่ 7.4 ล้านบาทต่อหลัง
ในขณะทีร่ าคาทาวน์เฮ้าส์ และบ้านแฝดเปิดตัวเฉลีย่ ที่ 2.5 ล้านบาท
ต่ อ หลั ง และ 4.6 ล้ า นบาทต่ อ หลั ง ซึ่ ง ปรั บ เพิ่ ม ขึ้ น เฉลี่ ย
ปีละ 0.5% และ 8% ตามลำ�ดับ ทั้งนี้ ด้วยระดับราคาที่จับต้องได้
จึงเป็นโอกาสของทาวน์เฮ้าส์ และบ้านแฝดที่เป็นทางเลือกให้
กับผู้บริโภคระดับล่างถึงกลางที่ยังต้องการที่อยู่อาศัยแนวราบ
ในอนาคต

Economic Intelligence Center (EIC)

หน่วยเหลือขายคอนโดมิเนียมในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการเร่งเปิดตัวโครงการใหม่กดดันให้ผปู้ ระกอบการ
ต้องเร่งระบายสต็อกในช่วง 1-2 ปีข้างหน้า แม้ว่ามูลค่าโอน
ทีอ่ ยูอ่ าศัยในกรุงเทพฯ และปริมณฑลจะมีมลู ค่าสูงทีส่ ดุ มาโดยตลอด
แต่หน่วยเหลือขายกลับขยายตัวสูงขึ้นกว่าในอดีต โดยในช่วง
ปี 2009-2017 ขยายตัวเฉลี่ยปีละ 8% ขณะที่หน่วยขายได้5
ขยายตั ว เฉลี่ ย ปี ล ะ 8% เช่ น กั น แม้ จ ะเป็ น อั ต ราการขายได้
ที่ขยายตัวดีขึ้น แต่หากพิจารณาถึงหน่วยเปิดใหม่ของที่อยู่อาศัย
ทุ ก ประเภทในช่ ว งเดี ย วกั น ที่ ข ยายตั ว เฉลี่ ย ต่ อ ปี ร าว 9%
โดยคอนโดมิเนียม และทาวน์เฮ้าส์มีการขยายตั วเฉลี่ ย ต่ อ ปี
มากที่สุดที่ 13% และ 8% ตามลำ�ดับ จะเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้
หน่วยเหลือขายยังคงเพิม่ สูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ งโดยเฉพาะคอนโดมิเนียม
ทั้งนี้ อีไอซีเห็นว่าต้องจับตาอัตราการเร่งตัวของหน่วยเปิดใหม่
ทีเ่ พิม่ ขึน้ ควบคูก่ บั หน่วยเหลือขายซึง่ อาจกดดันให้เกิดภาวะสต็อก
ที่ อ ยู่ อ าศั ย ล้ น ตลาดในอนาคต และคาดว่ า ผู้ ป ระกอบการจะ
เร่งระบายสต็อกในทำ�เลที่อัตราการขายได้ชะลอตัวมา

รูปที่ 11: หน่วยเหลือขายขยายตัวเพิ่มขึ้น สวนทางกับจำ�นวนหน่วยขายได้ที่ชะลอตัว
ในช่วงปี 2012-2017
จำ�นวนหน่วยขายได้ และหน่วยเหลือขายของบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และคอนโดมิเนียม ณ สิ้นปีในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
หน่วย: พันหน่วย
คอนโดมิเนียม (แกนซ้าย)
ทาวน์เฮ้าส์ (แกนซ้าย)

รัฐประหาร
(พ.ค. 2014)

บ้านเดี่ยว (แกนซ้าย)
หน่วยเหลือขาย ณ สิ้นปี (แกนขวา)

นำ้าท่วมใหญ่
นโยบายบ้านหลังแรก
(ก.ย. 2011- ธ.ค. 2012)

มาตรการลดหย่อน
ค่าธรรมเนียมโอน
(ต.ค. 2015เม.ย. 2016)
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ที่มา: การวิเคราะห์ โดย EIC จากข้อมูลของ Agency for Real Estate Affairs (AREA)
5 หน่วยขายได้คอื หน่วยทีม
่ กี ารจองซือ้ ในปีนัน้ ๆ ซึง่ อาจจะมีหรือไม่มกี ารโอนก็ได้ จึงไม่ใช่ตวั เลขชุดเดียวกันกับจำ�นวนหน่วยโอนที่ได้จากศูนย์ขอ้ มูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC)
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ปรับเกมกลยุทธ์ธุรกิจอสังหาฯ พิชิตใจผู้บริโภคยุค 4.0

ตลาดที่อยู่อาศัยในต่างจังหวัด แสดงสัญญาณปรับตัวสู่สมดุลแบบค่อยเป็นค่อยไป สะท้อนจากแนวโน้มการปรับตัว
ลดลงของหน่วยเหลือขายอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะคอนโดมิเนียม หน่วยเหลือขายที่อยู่อาศัยแนวราบซึ่งเป็นตลาดหลัก
ปรับตัวสูงขึ้นมากในปี 2014 ราว 50% เมื่อเทียบกับปี 2013 และทรงตัวที่ระดับ 4.5-4.9 หมื่นหน่วยในช่วงปี 2014-2017
ส่วนหนึง่ เป็นผลจากการชะลอตัวของการเปิดโครงการใหม่ จากข้อมูล REIC พบว่าในปี 2017 จำ�นวนทีอ่ ยูอ่ าศัยเปิดขายใหม่
แนวราบลดลงจากปี 2016 ถึงราว 80% อย่างไรก็ดี การระบายสต็อกทีย่ งั ทรงตัวส่งผลให้หน่วยเหลือขายทีอ่ ยูอ่ าศัยแนวราบ
ยังอยู่ในระดับที่สูง ในขณะที่จำ�นวนหน่วยเปิดขายใหม่คอนโดมิเนียมในปี 2017 ลดลงจากปี 2016 ราว 60% จากการ
ทีห่ น่วยเปิดขายใหม่ลดลงประกอบกับการเร่งระบายสต็อกอย่างต่อเนือ่ งส่งผลให้หน่วยเหลือขายสะสมของคอนโดมิเนียม
ณ ปี 2017 ลดลง 44% เมื่อเทียบกับปี 2014

รูปที่ 12: ตลาดคอนโดมิเนียมในหัวเมืองหลักมีทิศทางดีขึ้นจากหน่วยเหลือขายที่ลดลง
ต่อเนื่อง
หน่วยเหลือขายสะสมและมูลค่าหน่วยเหลือขายสะสมที่อยู่อาศัยแนวราบและคอนโดมิเนียม 6 จังหวัดหลัก
หน่วย: พันหน่วย(แกนซ้าย), พันล้านบาท (แกนขวา)
เชียงใหม่เชียงใหม่ ขอนแก่นขอนแก่น
ชลบุรี ชลบุรี
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(พันล้านบาท)
(พันล้า(RHS)
นบาท) (แกนขวา)
(RHS)
นครราชสี
นครราชสี
มา มา
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ที่มา: การวิเคราะห์ โดย EIC จากข้อมูลของ REIC ณ สิ้นไตรมาส 3 ของปีนั้นๆ
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การเข้ามาร่วมลงทุนของนักลงทุนต่างชาติจะช่วยให้เกิดการแลกเปลีย่ นความรู้ ประสบการณ์ และขยายฐานลูกค้าต่างชาติ
โดยเฉพาะจากประเทศของนักลงทุน รวมถึงเป็นแหล่งเงินทุนที่สำ�คัญอีกช่องทางหนึ่ง การเข้ามาร่วมลงทุนของ
นักลงทุนต่างชาติ จะช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เฉพาะด้านเพื่อยกระดับการพัฒนาที่อยู่อาศัย
และสร้างความแตกต่าง ในขณะเดียวกันก็สามารถขยายฐานลูกค้าต่างประเทศโดยเฉพาะจากประเทศของนักลงทุน
รวมถึงลดภาระด้านต้นทุนการจัดหาเงินลงทุนซึ่งส่งผลให้การเปิดโครงการใหม่ๆ ทำ�ได้รวดเร็วขึ้น ทั้งนี้ จากข้อมูล
ของธนาคารแห่ ง ประเทศไทยพบว่ า การขยายตั ว ของเงิ น ลงทุ น โดยตรงจากต่ า งประเทศสำ � หรั บ กิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ
อสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 8% ต่อปีในช่วงปี 2010-2017 และเพิ่มสูงมากในปี 2015-2017 ซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ 18% ต่อปี
โดยประเทศที่มีเงินลงทุนในธุรกิจอสังหาฯ สูงสุด 5 อันดับแรกในช่วง 3 ปีนี้ ได้แก่ ฮ่องกง สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา
สิงคโปร์ และญี่ปุ่น ที่สัดส่วน 21% 19% 17% 13% และ 5% ตามลำ�ดับ
จากภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยในอดีตที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นถึงภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้น ผู้ประกอบการพัฒนาที่อยู่อาศัย
จึงต้องสร้างความแตกต่างและที่สำ�คัญต้องตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคให้ ได้มากที่สุด ซึ่งเป็นทั้งโอกาส
และความท้าทายในอนาคต ดังนั้น อีไอซีจึงได้จัดทำ�แบบสำ�รวจเพื่อทำ�การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือก
ซื้อที่อยู่อาศัย โดยสอบถามถึงความต้องการในการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยในหลายด้าน อาทิ ทำ�เล ประเภทของที่อยู่อาศัย
ตลอดจนเทคโนโลยีที่นำ�มาใช้ ในที่อยู่อาศัยและบริการหลังการขาย เพื่อนำ�ผลที่ ได้มาสรุปเป็นประเด็นที่น่าสนใจ
ต่อวงการอสังหาริมทรัพย์และข้อเสนอแนะแนวทางทีจ่ ะนำ�ไปสูก่ ารปรับตัวของผูป้ ระกอบการให้ตอบโจทย์ความต้องการ
ของตลาดในอนาคต
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กลุมตัวอยางที่ตอบ
แบบสำรวจของ
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Disclaimer
กลุมตัวอยางที่อีไอซีทำการสำรวจอาจมีการกระจายตัวแตกตางจากโครงสรางประชากรของไทย โดยเฉพาะในกลุมตัวอยางที่มีอายุต่ำกวา 20 ป
และมากกวา 60 ปซึ่งมีจำนวนผูตอบคอนขางนอย ซึ่งหากไมรวมกลุมตัวอยางกลุมนี้ จะพบวาสัดสวนการกระจายตัวของกลุมตัวอยางในแตละชวง
อายุของอีไอซีมีการกระจายตัวคอนขางใกลเคียงกับโครงสรางประชากร

ที่มา: การวิเคราะห โดย EIC จากขอมูลผลสำรวจของ EIC ณ เดือน มีนาคม 2018

www.scbeic.com

2.1
คอนโดมิเนียมยังคงเป็นตลาดใหญ่
แม้ว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ต้องการที่อยู่อาศัยแนวราบ
โดยเฉพาะบ้านเดี่ยว
แม้วา่ คนไทยส่วนใหญ่มีความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยแนวราบโดยเฉพาะบ้านเดีย่ ว แต่ดว้ ยข้อจำ�กัดทางการเงินส่งผลให้
ตลาดคอนโดมิเนียมยังมีโอกาสเติบโตจากความต้องการซือ้ ทีย่ งั เพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะคนกลุม่ มิลเลนเนียล (อายุ 21-40 ปี)
ในกรุงเทพฯ ทั้งนี้ จากผลสำ�รวจของอีไอซีพบว่า 63% ของคนกลุ่มมิลเลนเนียลมีความต้องการซื้อบ้านเดี่ยวจากสัดส่วน
ความต้องการซือ้ ทีอ่ ยูอ่ าศัยแนวราบทัง้ หมด 80% ในขณะที่ 20% มีความต้องการซือ้ คอนโดมิเนียม อย่างไรก็ดี เมือ่ พิจารณาถึง
ระดับรายได้ตอ่ เดือนและราคาทีอ่ ยูอ่ าศัยทีว่ างแผนจะซือ้ กลับพบว่าคนกลุม่ นีม้ รี ายรับเฉลีย่ ประมาณ 33,000 บาทต่อเดือน
และวางแผนจะซื้อที่อยู่อาศัยในระดับราคาเฉลี่ยราว 1-3 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาขายโดยเฉลี่ยของคอนโดมิเนียม
ในย่านชานเมืองเป็นส่วนใหญ่และต่ำ�กว่าราคาขายของบ้านเดี่ยวในปัจจุบันซึ่งอยู่ที่ระดับประมาณ 7 ล้านบาท (ราคาเฉลี่ย
บ้านเดี่ยวเปิดขายใหม่ในช่วงปี 2015-2017) สะท้อนให้เห็นว่าข้อจำ�กัดทางการเงินของคนกลุ่มมิลเลนเนียลคือสิ่งที่ฉุดรั้ง
ความต้องการซื้อบ้านเดี่ยวและผลักดันให้คนกลุ่มนี้หันมาเลือกซื้อคอนโดมิเนียมที่มีราคาขายที่ต่ำ�กว่าและพื้นที่ใช้สอย
น้อยกว่า
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รูปที่ 13: บ้านเดี่ยวยังมีความต้องการซื้อสูงที่สุด ในขณะที่คนกลุ่มมิลเลนเนียลในกรุงเทพฯ
และปริมณฑลให้ความสนใจทาวน์เฮ้าส์มากขึ้น
ท่านสนใจซื้อที่อยู่อาศัยประเภทใดมากที่สุด ?
หน่วย: % ของผู้ตอบแบบสำ�รวจในแต่ละช่วงอายุ

บ้านเดี่ยว
อาคารพาณิชย์
ทาวน์เฮ้าส์
บ้านแฝด
คอนโดมีเนียม low-rise

โฮมออฟฟิศ
คอนโดมีเนียม high-rise

บ้านเดี่ยว
อาคารพาณิชย์
ทาวน์เฮ้าส์
บ้านแฝด
คอนโดมีเนียม low-rise

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

กรุงเทพฯ
และปริ
ณฑล
กรุงมเทพฯ
รวมทุกช่วงอายุ
และปริมณฑล

66%
66%

21-30 ปี
21-30 ปี
31-40 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
51-60 ปี
สูงกว่า 60 ปี
สูงกว่า 60 ปี

67%
67%
68%
68%
65%
65%
65%
65%
63%
63%

8%
8%

2%
4% 2%
2%
4% 2%

11%
11%

7%
7%

3% 2%
13%
4%
3%
3% 2%
13%
4%
3%
1%
3% 3%
10%
6%
3% 3%1% 10%
6%
2%
8% 5% 2%
11%
8%
8%
8% 5% 2% 2% 11%
5% 7% 2% 3% 10%
9%
5% 7% 2% 3% 10%
9%
5% 7% 2% 4% 7%
13%
5% 7% 2% 4% 7%
13%
10%
10%
9%
9%

ต่างจังหวัด
ต่างจังหวัด

83%

รวมทุ
ช่วงงอายุ
ต่ากงจั
หวัด

83%

21-30 ปี

88%

21-30 ปี
31-40 ปี

88%
83%

3% 6% 1%2% 3% 3%
3% 6% 1%2% 3% 3%

31-40 ปี
41-50 ปี

83%
80%

41-50 ปี
51-60 ปี

80%
79%

51-60 ปี
สูงกว่า 60 ปี

79%
75%

1%

2%
8%

สูงกว่า 60 ปี

75%

1%

8%
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0% 2%
3% 3%
2% 2%0% 2%
3% 2% 3%2%
3% 7% 1%2%
2%
2%
3% 7% 1% 2%2%
9% 1%2% 3% 4%
9% 1%2% 3% 4%
8% 0%2% 4% 4%
8% 0%2% 4% 4%
1% 7%
7%
0%
1% 7%
7%
0%
2%

2%
2%
2%

โฮมออฟฟิศ
คอนโดมีเนียม high-r

Economic Intelligence Center (EIC)

อย่างไรก็ดี ตลาดคอนโดมิเนียมยังมีโอกาสเติบโตจากความต้องการเป็นเจ้าของทีอ่ ยูอ่ าศัย โดยเฉพาะในกลุม่ ทีเ่ ริม่ มองหา
ทีอ่ ยูอ่ าศัยแห่งแรกอย่างเช่นกลุม่ มิลเลนเนียล นอกจากคอนโดมิเนียมจะตอบโจทย์ขอ้ จำ�กัดทางการเงินแล้ว จากผลสำ�รวจ
ของอีไอซีพบว่า คนไทยส่วนใหญ่ตอ้ งการเป็นเจ้าของทีอ่ ยูอ่ าศัย โดยเฉพาะสัดส่วนของกลุม่ คนมิลเลนเนียลทีต่ อ้ งการซือ้
ทีอ่ ยูอ่ าศัยเพือ่ เป็นสินทรัพย์ทม่ี อี ยูส่ งู กว่า 70% และกว่า 51% ของคนกลุม่ นีว้ างแผนจะซือ้ ทีอ่ ยูอ่ าศัยในช่วง 1-3 ปีขา้ งหน้า
อย่างไรก็ตาม จุดประสงค์ ในการซือ้ ทีอ่ ยูอ่ าศัยของคนกลุม่ มิลเลนเนียลตอนต้น (old millennials) และคนกลุม่ มิลเลนเนียล
ตอนปลาย (young millennials) มีความแตกต่างกัน โดยคนกลุม่ old millennials (อายุ 31-40 ปี) ซือ้ เพือ่ อยูอ่ าศัยในระยะยาว
จนเกษียณและต้องการที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ข้นึ เพื่อรองรับสมาชิกในครอบครัวที่มากขึ้น รวมถึงบางส่วนซื้อให้บุตรหลาน
ในอนาคต ในขณะทีก่ ลุม่ young millennials (อายุ 21-30 ปี) ซือ้ เพราะต้องการความเป็นอิสระหรือเป็นสถานทีพ่ กั ผ่อน

รูปที่ 14: คนไทยส่วนใหญ่ต้องการเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย
วัตถุประสงค์ของการซื้อที่อยู่อาศัยของกลุ่มคนในช่วงอายุต่างๆ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
หน่วย: % ของผู้ตอบแบบสำ�รวจในแต่ละช่วงอายุ

21-30 ปี

31-40 ปี

41-50 ปี

51-60 ปี

เพื่อเป็นสินทรัพย์

46%
45%

30%
32%

เพื่ออยู่อาศัยยามเกษียณ

36%
27%
24%
23%

ต้องการความเป็นอิสระ/ส่วนตัว

23%
20%
23%

อน
เพืเพื่อ่อทีเป็
่อยูน่อสถานที
าศัยแห่่พงทีักผ่่สอง
ต้องการที่อยู่อาศัยที่เดินทางได้สะดวก
ซื้อให้บุตรหลาน

12%

22%
15%

20%

60 ปีขึ้นไป

44%
45%

37%
35%

29%
32%
31%
28%
29%

25%
25%

ที่มา: การวิเคราะห์ โดย EIC จากข้อมูลผลสำ�รวจของ EIC ณ เดือนมีนาคม 2018

48%

64%

72%

78%
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ขณะที่กลุ่มผู้สูงอายุบางส่วนยังมีความต้องการซื้อคอนโดมิเนียม โดยส่วนใหญ่ซื้อเพื่อลงทุน เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยแห่ง
ที่สอง หรือซื้อให้บุตรหลาน ผลสำ�รวจของอีไอซีแสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้ตอบแบบสำ�รวจที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปมีความสนใจซื้อ
คอนโดมิเนียมเป็นสัดส่วนค่อนข้างสูงทีร่ าว 20% ของผูต้ อบแบบสำ�รวจทีม่ อี ายุ 60 ปีขนึ้ ไปทัง้ หมด ทัง้ นี้ เหตุผลอันดับแรก
นอกจากการซื้อเพื่อเป็นสินทรัพย์แล้ว คือ ซื้อเพื่อปล่อยเช่าหรือเก็งกำ�ไร คิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 60% รองลงมาคือ
ซื้อเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยแห่งที่สองที่สัดส่วนราว 31% และซื้อให้บุตรหลานที่สัดส่วน 27% นอกจากนี้ เมื่อแยกประเภท
คอนโดมิ เ นี ย มแบบ high-rise และ low-rise พบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามที่ อ ายุ ม ากขึ้ น มี แ นวโน้ ม ต้ อ งการซื้ อ
คอนโดมิเนียมแบบ low-rise มากขึ้น สะท้อนถึงโอกาสของผู้ประกอบการในการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมให้
ตรงกับจุดประสงค์ ในการซื้อและความชื่นชอบในคอนโดมิเนียมแต่ละประเภทของผู้ซื้อแต่ละช่วงอายุ

รูปที่ 15: จุดประสงค์การซื้อคอนโดมิเนียมของผู้ตอบในช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไปนอกจาก
ซื้อเพื่อเป็นสินทรัพย์ แล้วยังซื้อเพื่อลงทุน เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยแห่งที่สองหรือซื้อให้บุตรหลาน
วัตถุประสงค์ของการซื้อคอนโดมิเนียมของกลุ่มคนอายุ 60 ปีขึ้นไป
หน่วย : % ของผู้ตอบแบบสำ�รวจในช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไปที่ต้องการซื้อคอนโดมิเนียม

60%

เพื่อปล่อยเช่า/เก็งกำาไร
51%

เพื่อเป็นสินทรัพย์
เพื่อ่อทีเป็่อยูน่อสถานที
เพื
าศัยแห่่พงักทีผ่่สอองน

31%

ซื้อให้บุตรหลาน

27%

เดินทางได้สะดวก
เพื่ออยู่อาศัยยามเกษียณ

24%
18%

ที่มา: การวิเคราะห์ โดย EIC จากข้อมูลผลสำ�รวจของ EIC ณ เดือนมีนาคม 2018

2.2
ผู้บริโภคให้ความสำ�คัญกับพื้นที่ส่วนกลาง
ฟังก์ชั่นการใช้งานหลากหลาย

ในการเลื อ กที่ อ ยู่ อ าศั ย นอกจากผู้ บ ริ โ ภคจะให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ องค์ ป ระกอบภายในแล้ ว ยั ง ให้ ค วามสำ � คั ญ
กับสภาพแวดล้อมโดยรอบอีกด้วย จากผลสำ�รวจของอีไอซีในประเด็นเกี่ยวกับการให้ความสำ�คัญกับส่วนประกอบ
ของที่อยู่อาศัยทั้งในบ้านและบริเวณรอบบ้านพบว่า ราว 44% ของผู้ตอบแบบสำ�รวจให้ความสำ�คัญกับห้องนอนเป็นอันดับ
แรก รองลงมาคือ ห้องน้ำ�ที่ 31% แต่ที่น่าสนใจคือ นอกจากการให้ความสำ�คัญกับองค์ประกอบภายในบ้านแล้ว ผู้บริโภคยัง
ให้ความสำ�คัญกับสภาพแวดล้อมรอบบ้านและพืน้ ทีส่ ว่ นกลางเป็นอันดับ 3 โดยมีสดั ส่วนอยูท่ ี่ 24% สะท้อนถึงความต้องการ
ของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ให้ความสนใจกับสภาพแวดล้อมโดยรอบของที่อยู่อาศัยเป็นลำ�ดับต้นๆ
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Co-working space ในโครงการที่ อ ยู่ อ าศั ย ตอบโจทย์
ความต้ อ งการผู้ บ ริ โ ภคกลุ่ ม มิ ล เลนเนี ย ลและ Gen Z
(อายุต�่ำ กว่า 20 ปี) ในช่วง 4-5 ปีทผี่ า่ นมา จะพบว่าความนิยมของ
co-working space เพิม่ ขึน้ อย่างมาก เห็นได้จากการเพิม่ จำ�นวน
อย่างต่อเนือ่ งจากทีม่ เี พียง 3 แห่งในปี 2012 เป็นมากกว่า 120 แห่ง
ในปี 2016 ซึง่ เป็นผลมาจากแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจสตาร์ทอัพ
และ SMEs ใหม่ๆ ที่อยู่ในช่วงเริ่มธุรกิจทำ�ให้ยังไม่มีการลงหลัก
ปักฐานในการเช่าออฟฟิศถาวร จากจุดเริ่มดังกล่าวส่งผลให้
รูปแบบการทำ�งานในลักษณะนี้ ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นและ
เริม่ ถูกนำ�มาพัฒนาให้อยูใ่ นโครงการทีอ่ ยูอ่ าศัยเนือ่ งจากตอบโจทย์
ความสะดวกที่ไม่ตอ้ งเดินทาง ขณะทีก่ ลุม่ นักศึกษาต้องการพืน้ ที่
อ่านหนังสือ/พบปะเพือ่ นฝูงได้อสิ ระ ทัง้ นี้ จากผลสำ�รวจของอีไอซี
พบว่า กว่า 70% ของผูบ้ ริโภคไทยต้องการให้มี co-working space
ในโครงการทีอ่ ยูอ่ าศัย โดยเฉพาะกลุม่ มิลเลนเนียลและ Gen Z และ
เมือ่ วิเคราะห์รายอาชีพพบว่ากลุม่ ทีม่ ธี รุ กิจส่วนตัวและอาชีพอิสระ
เห็นด้วยถึง 77% สะท้อนถึงไลฟ์สไตล์ท่ตี ้องการทำ�งานได้ทุกที่
ทุกเวลา ภายใต้บรรยากาศการทำ�งานที่ไม่จำ�เจ

รูปที่ 16: กลุ่มคนรุ่นใหม่มีความต้องการ co-working space ในโครงการที่พักอาศัย
จำ�นวน co-working space ในไทย

ความต้องการ co-working space ในโครงการที่พักอาศัย

หน่วย: แห่ง

หน่วย: % ของผู้ตอบแบบสำ�รวจในแต่ละช่วงอายุ
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ปี ปีปีปี51-60
ปี51-60
51-60
51-60
51-60
ปี ปีปีปีปีสูงสูสูกว่
งสูงกว่
สูงกว่
ากว่
ง60+
ากว่
าา า
202020ปี2020
ปีปีปีปี
606060ปี6060
ปีปีปีปี
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การออกแบบให้มีฟังก์ช่ันการใช้งานหลากหลายจะสอดรับเทรนด์การอยู่อาศัยของคนหลายช่วงอายุ อย่างเช่น
การทีก่ ลุม่ มิลเลนเนียลเริม่ หันมาให้ความสำ�คัญกับทีอ่ ยูอ่ าศัยทีเ่ อือ้ ต่อกลุม่ ผูส้ งู อายุ ในขณะทีพ่ นื้ ทีอ่ อกกำ�ลังกายเป็น
ความต้องการของผูซ้ อื้ กลุม่ มิลเลนเนียลและ Gen Z โดยข้อมูลจากผลสำ�รวจพบว่าสัดส่วนผูต้ อบแบบสำ�รวจมีแนวโน้มจะให้
ความสำ�คัญกับการออกแบบทีอ่ ยูอ่ าศัยทีเ่ อือ้ ต่อผูส้ งู อายุมากขึน้ แม้แต่ในกลุม่ ทีม่ อี ายุไม่มากอย่างเช่นกลุม่ คนมิลเลนเนียล
ราว 40% ยังให้ความสำ�คัญกับบ้านทีอ่ อกแบบมาเพือ่ ผูส้ งู อายุ สะท้อนว่าเทรนด์การออกแบบบ้านสำ�หรับคนหลายช่วงอายุ
อาจได้รับการตอบรับที่ดีจากแนวโน้มของการอยู่ร่วมกันของคนในหลายช่วงอายุ นอกจากนี้ ผู้ตอบแบบสำ�รวจที่ยังอายุ
ไม่มากจะให้ความสำ�คัญกับการมีพื้นที่และอุปกรณ์สำ�หรับออกกำ�ลังกายมากกว่าผู้ที่มีอายุมากอย่างเห็นได้ชัดเช่นกัน
สะท้อนถึงการให้ความสำ�คัญกับสุขภาพมากขึ้น

รูปที่ 17: กระแสใส่ ใจสุขภาพของคนรุ่นใหม่กลายมาเป็นปัจจัยสำ�คัญประการหนึ่ง
ในการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัย
การออกแบบที่อยู่อาศัยที่เอื้อต่อผู้สูงอายุมีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อที่อยู่อาศัยมากน้อยเพียงใด ?

การมีพื้นที่และอุปกรณ์ออกกำ�ลังกายมากขึ้นมีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยมากน้อยเพียงใด ?

หน่วย: % ของผูต้ อบแบบสำ�รวจทีว่ างแผนจะซือ้ ทีอ่ ยูอ่ าศัยภายใน 5 ปีขา้ งหน้า
มากที่สุด
มาก
น้อย
น้อยที่สุด
มากที่สุด
มาก
น้อย
น้อยที่สุด

หน่วย: % ของผูต้ อบแบบสำ�รวจทีว่ างแผนจะซือ้ ทีอ่ ยูอ่ าศัยภายใน 5 ปีขา้ งหน้า
มากที่สุด
มาก
น้อย
น้อยที่สุด
มากที่สุด
มาก
น้อย
น้อยที่สุด

5%
5%
11%
11%
49%
49%

35%
35%

2%
2%
15%
15%

1%
1%
15%
15%

46%
46%

45%
45%

38%
38%

39%
39%

1%
1%
12%
12%
42%
42%

45%
45%

8%
8%
40%
40%

52%
52%

1%
1%
45%
45%

54%
54%

ตำ่ากว่า 21-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี สูงกว่า
ตำ่ากว่า 21-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี สูงกว่า
20 ปี
60 ปี
20 ปี
60 ปี

3%
3%
16%
16%
24%
24%

57%
57%

1%
1%
14%
14%

1%
1%
14%
14%

1%
1%
13%
13%

43%
43%

47%
47%

50%
50%

43%
43%

38%
38%

35%
35%

1%
1%
17%
17%

6%
6%

51%
51%

71%
71%

32%
32%

23%
23%

ตำ่ากว่า 21-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี สูงกว่า
ตำ20่ากว่ปีา 21-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี สู60งกว่ปีา
20 ปี
60 ปี
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2.3
ตลาดบ้านมือสอง
ยังมีโอกาสเติบโต โดยเฉพาะ
ประเภทโฮมออฟฟิศ

ตลาดบ้านมือสอง โดยเฉพาะทาวน์เฮ้าส์และโฮมออฟฟิศยังมีโอกาส
เติบโต เนือ่ งจากทีอ่ ยูอ่ าศัยใหม่ทม่ี พี น้ื ที่ใช้สอยขนาดใหญ่และอยู่ใน
ทำ�เลที่ดีเริ่มหายากขึ้นและมีราคาแพงขึ้น ส่งผลให้ผ้บู ริโภคหันมาให้
ความสนใจบ้านมือสองมากขึน้ โดยเหตุผลนัน้ มาจากเรือ่ งของทำ�เลและ
ราคาที่ถูกกว่าโครงการใหม่ๆ เมื่อเทียบกับในทำ�เลเดียวกัน ซึ่งจาก
ผลสำ�รวจความคิดเห็นเกีย่ วกับการซือ้ บ้านมือสองของอีไอซี พบว่า 58% ของ
ผูต้ อบแบบสำ�รวจสนใจซือ้ บ้านมือสอง นอกจากนี้ เมือ่ วิเคราะห์เจาะลงไป
ในประเภทที่ อ ยู่ อ าศั ย ที่ ส นใจซื้ อ จะพบว่ า 72% ของผู้ ที่ ส นใจ
ซื้ อ ที่ อ ยู่ อ าศั ย ประเภททาวน์ เ ฮ้ า ส์ แ ละโฮมออฟฟิ ศ มี ค วามสนใจ
ซื้อที่อยู่อาศัยมือสอง โดยปัจจัยสนับสนุนมาจากการที่อยู่อาศัยใหม่
ที่มีขนาดพื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่ ในทำ�เลที่ดีเริ่มหายากและมีราคา
แพงขึ้น ส่ ง ผลให้ บ้า นมื อ สองอาจเป็ น ทางเลื อ กหนึ่ง ที่ต อบโจทย์
ดังกล่าว สะท้อนถึงโอกาสของตลาดบ้านมือสองทีย่ งั มีแนวโน้มเติบโต
ได้ โดยเฉพาะโครงการแนวราบในทำ�เลทีด่ แี ละมีชอ่ื เสียง
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รูปที่ 18: ผู้บริโภคที่สนใจซื้อที่อยู่อาศัยมือสองส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มองหาทาวน์เฮ้าส์และ
โฮมออฟฟิศ
ความสนใจในที่อยู่อาศัยมือสอง แบ่งตามประเภทที่อยู่อาศัยที่ต้องการซื้อ
หน่วย: % ของผูต้ อบแบบสำ�รวจทีส่ นใจซือ้ ทีอ่ ยูอ่ าศัยในแต่ละประเภท

72%

71%
63%

ทาวน์เฮาส์

โฮมออฟฟิศ

บ้านแฝด

55%

52%

คอนโดมิเนียม

บ้านเดียว

้ เทาวน์
ทาวน์
ทาวน์
เทาวน์
ฮาส์
ฮาส์
เทาวน์
ฮาส์
เฮาส์
โฮมออฟฟิ
โฮมออฟฟิ
โฮมออฟฟิ
โฮมออฟฟิ
ศโฮมออฟฟิ
ศ ศ ศ บ้ศานแฝด
บ้านแฝด
บ้านแฝด
บ้าบ้นแฝด
คอนโดมิ
คอนโดมิ
คอนโดมิ
เคอนโดมิ
นียคอนโดมิ
เนีมยเมนียเนีมยเนีมบ้ยมานเดี
บ้านเดี
บ้่ยาวนเดี
บ้่ยาวบ้นเดี
่ยาวนเดี
่ยว่ยว
เฮาส์
านแฝด
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2.4
ทำ�เลใกล้รถไฟฟ้าอย่างเดียวไม่พอ
ผู้บริโภคต้องการอยู่ใกล้
สิ่งอำ�นวยความสะดวกต่างๆ

คนกรุ ง เทพฯ และปริ ม ณฑลให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ ทำ � เลใกล้ แ หล่ ง ชุ ม ชน
และสิ่ ง อำ � นวยความสะดวกเป็ น อั น ดั บ แรก จากผลสำ � รวจของอี ไ อซี
พบว่าสัดส่วนคนกรุงเทพฯ และปริมณฑลในทุกช่วงอายุให้ความสำ�คัญกับ
การมีทอ่ี ยูอ่ าศัยใกล้แหล่งชุมชนมากทีส่ ดุ เช่น ห้างสรรพสินค้า คอมมิวนิตม้ี อลล์
หรือร้านอาหารต่างๆ รองลงมาคือทำ�เลใกล้รถไฟฟ้าและสถานทีท่ �ำ งาน ตามลำ�ดับ
ทัง้ นี้ ความนิยมในทำ�เลลักษณะนี้ได้สะท้อนผ่านราคาขายทีอ่ ยูอ่ าศัยในทำ�เลทีอ่ ยูต่ ดิ
กับศูนย์การค้าทีส่ งู กว่าทีอ่ ยูอ่ าศัยในทำ�เลลักษณะอืน่ ยกตัวอย่างเช่น คอนโดมิเนียม
ทีอ่ ยูต่ ดิ กับห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่และใกล้สถานีรถไฟฟ้าในระยะไม่เกิน 200
เมตรจะมีราคาขายเฉลีย่ ณ วันเปิดขายครัง้ แรกสูงกว่าคอนโดมิเนียมในระดับ
เดียวกันและย่านเดียวกันทีอ่ ยูห่ า่ งจากห้างสรรพสินค้าและสถานีรถไฟฟ้าเกินกว่า
500 เมตร ประมาณ 15-22% ในขณะทีค่ นต่างจังหวัดส่วนใหญ่ให้ความสำ�คัญกับ
ทำ�เลใกล้สถานทีท่ �ำ งานมากทีส่ ดุ รองลงมาคือทำ�เลใกล้แหล่งชุมชน และทำ�เลใกล้
สวนสาธารณะตามลำ�ดับ
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คนต่างจังหวัดส่วนใหญ่ให้ความสำ�คัญกับทำ�เลใกล้สถานทีท่ �ำ งานมากทีส่ ดุ รองลงมาคือทำ�เลใกล้แหล่งชุมชน และทำ�เล
ใกล้สวนสาธารณะตามลำ�ดับ สะท้อนถึงราคาและอุปทานทีด่ นิ ในต่างจังหวัดทีอ่ ยูใ่ กล้แหล่งงานและแหล่งชุมชนยังมีมากกว่า
กรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่งผลให้ผปู้ ระกอบการสามารถพัฒนาโครงการทีอ่ ยูอ่ าศัยในทำ�เลลักษณะดังกล่าวได้ โดยทีร่ ะดับ
ราคาทีเ่ หมาะสมกับกำ�ลังซือ้ ของคนต่างจังหวัด ซึง่ แตกต่างจากราคาและอุปทานทีด่ นิ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลในบริเวณ
ย่านอาคารสำ�นักงานซึ่งมักตั้งอยู่ในย่านใจกลางเมืองทำ�ให้มีราคาสูง ส่งผลให้คนกรุงเทพฯ และปริมณฑลส่วนใหญ่ให้
ความสำ�คัญกับทำ�เลใกล้ระบบรถไฟฟ้าเพื่อความสะดวกในการเดินทาง นอกจากนี้ การขยายตัวของย่านการค้าใน
ต่างจังหวัดยังมักจะอยู่ในบริเวณเดียวกันกับแหล่งงาน ซึ่งต่างจากลักษณะการขยายตัวของย่านการค้าในกรุงเทพฯ
ที่มักจะเติบโตควบคู่ไปกับแหล่งที่อยู่อาศัยมากกว่า

รูปที่ 19: คนกรุงเทพฯ และปริมณฑลให้ความสำ�คัญกับแหล่งชุมชนเป็นอันดับแรก
ในขณะที่คนต่างจังหวัดให้ความสำ�คัญกับการอยู่ ใกล้สถานที่ทำ�งานมากที่สุด
ทำ�เลลักษณะใดมีผลต่อการตัดสินใจเลือกที่อยู่อาศัยของท่านมากที่สุด ? (ตอบได้ 3 ข้อ)
หน่วย: % ของผู้ตอบแบบสำ�รวจในแต่ละช่วงอายุ
21-30 ปี

41-50 ปี

31-40 ปี

51-60 ปี

กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ใกล้แหล่งชุมชน
ใกล้ที่ทำางาน

40%

24%

ใกล้สวนสาธารณะ
ใกล้ โรงพยาบาล
ย่านใจกลางเมือง
ใกล้ทางด่วน

26%
28%

ต่างจังหวัด
64%
61%
56%
59%
58%
58%
58%
55%
59%
55%
55%
61%
60%

ใกล้รถไฟฟ้า
35%
41%

22%
21%
19% 22%
30%
14%
11%
12%
12%
10%
15%
20%
15%
15%
13%

สูงกว่า 60 ปี

62%
51% 57%
48%
42%
67%
62%
65%
39% 52%

ใกล้
แหล่
งชุงมชุชน
ใกล้
แหล่
มชน
ใกล้
ที่ททำาี่ทงาน
ใกล้
ำางาน
ใกล้
รถไฟฟ้
าา
ใกล้
รถไฟฟ้

18%
15% 25%

34%

ใกล้สวนสาธารณะ

52%
ใกล้
ใกล้โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
ย่าย่นใจกลางเมื
ององ
านใจกลางเมื
ใกล้
ทางด่
วนวน
ใกล้
ทางด่

ที่มา: การวิเคราะห์ โดย EIC จากข้อมูลผลสำ�รวจของ EIC ณ เดือนมีนาคม 2018

32%

28%
24%
25%
19%
27%
27%
24%
23%
19%

12%
6%
4%
5%
6% 15%

45%
42%
40% 46%
52%

45

46

ปรับเกมกลยุทธ์ธุรกิจอสังหาฯ พิชิตใจผู้บริโภคยุค 4.0

สำ�หรับโครงการ mixed use ซึ่งผู้บริโภคส่วนใหญ่สนใจโครงการที่มีศูนย์การค้า ศูนย์สุขภาพ และศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
จากผลสำ�รวจของอีไอซีพบว่า กลุ่มผู้บริโภคที่มีแผนจะซื้อที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมีเนียมกว่า 69% สนใจที่อยู่อาศัย
ในโครงการ mixed use และหากวิเคราะห์ลงลึกถึงประเภทของอสังหาริมทรัพย์ที่อยากให้มีในโครงการ 3 อันดับแรก
พบว่าผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่ถงึ 86% อยากอยูใ่ นโครงการทีม่ ศี นู ย์การค้า ขณะที่ 51% อยากให้มศี นู ย์สขุ ภาพหรือศูนย์ดแู ลผูส้ งู อายุ
ในโครงการ และ 21% อยากให้มีออฟฟิศ ที่น่าสนใจคือแม้ ในกลุ่มผู้สูงอายุถึง 87% ยังมีความต้องการศูนย์การค้า ขณะที่
68% อยากให้มีศูนย์สุขภาพหรือศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

รูปที่ 20: กว่า 70% ของผู้บริโภคสนใจที่อยู่อาศัยในโครงการ mixed use
ความสนใจที่อยู่อาศัยในโครงการ mixed use และประเภทของอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องการให้อยู่ในโครงการ (ตอบได้ 2 ข้อ)
หน่วย : %ของผู้ตอบแบบสำ�รวจทั้งหมด

ห้างสรรพสินค้า

86%

ศูนย์สุขภาพ/ศูนย์ศูดนย์ูแกลผู
ารค้้สาูงอายุ

51%
86%

ศูนย์สุขภาพ/ศูนย์ดูแศูลผู
อายุ
นย์้สกูงารค้
า ศ
ออฟฟิ

mixed use
Mixed

ศูนย์สุขภาพ/ศูนย์ดูแลผูออฟฟิ
้สูงอายุศ

21%

ออฟฟิ
เซอร์วิสอพาท์
เมนต์ศ

21%
18%

โรงเรี
ยน
เซอร์วิสอพาท์
เมนต์

17%
18%

เซอร์วิสอพาท์เมนต์
โรงเรียน

ไม่สนใจ

ไม่สนใจ 31%

สนใจ

69% สนใจ

51%
21%

โรงแรม
โรงแรม
13%
โรงเรี
ยน
17%

51%

ศูนย์การประชุม
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5%

17%

13%

พิพโรงแรม
ิธพิภัพณิธฑ์ภัณฑ์
5%13%5%
ศูนศูย์กนพิารประชุ
ภัณมฑ์ 5%
ย์พกิธารประชุ
ม

18%

5%

86%

2.5
Smart home
จะกลายเป็น new normal ในอนาคต

ระบบหรืออุปกรณ์อัจฉริยะภายในบ้าน (smart home) จะกลายเป็นปัจจัยในการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยที่ผู้บริโภคยุคใหม่
ให้ความสำ�คัญ แม้ว่าจากข้อมูลการคาดการณ์ของ Smart home market report โดย Statista ชี้ให้เห็นว่าอัตราการใช้
งาน smart home ของไทยในปี 2018 ยังอยู่ในระดับต่ำ�เพียงแค่ราว 1% ของครัวเรือนทั้งหมด แต่จากผลสำ�รวจของอีไอซี
พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่อายุต่ำ�กว่า 30 ปี มองว่าอุปกรณ์ smart home เป็นปัจจัยที่เริ่มเข้ามา
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อโครงการที่อยู่อาศัยมากขึ้น อย่างไรก็ดี ความสำ�คัญของ smart home มีแนวโน้มลดลง
สวนทางกับช่วงอายุที่เพิ่มมากขึ้น
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Smart home ที่เน้นเรื่องความปลอดภัย สามารถเตือนภัยต่างๆ ได้เป็นที่ต้องการของผู้ซื้อบ้านมากที่สุดเมื่อเทียบ
กับอุปกรณ์อัจฉริยะอื่นๆ เมื่อวิเคราะห์ถึงประเภทของ smart home ที่ผู้บริโภคให้ความสำ�คัญ จะพบว่าราว 77% ของ
ผู้ตอบแบบสำ�รวจอยากให้มีระบบเตือนภัยอัจฉริยะภายในที่พักอาศัย เนื่องจากคาดหวังว่าระบบดังกล่าวจะช่วยลด
ความเสี่ยงหรือป้องกันเหตุโจรกรรมและช่วยให้จับกุมผู้กระทำ�ความผิดได้รวดเร็วขึ้น ขณะที่ราว 73% ต้องการให้มีระบบ
ทีช่ ว่ ยควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าและจัดการพลังงานภายในบ้าน ซึง่ นอกจากจะทำ�ให้การใช้ชวี ติ ประจำ�วันสะดวกสบายขึน้ แล้วยังมี
โอกาสช่วยลดค่าใช้จา่ ยด้านสาธารณูปโภคในบ้านได้อกี ด้วย สะท้อนให้เห็นว่าผูป้ ระกอบการอาจต้องนำ�อุปกรณ์ smart home
พืน้ ฐานมาติดตัง้ ภายในโครงการเพือ่ ดึงดูดความสนใจของผูบ้ ริโภค เช่น ระบบกล้องวงจรปิดทีม่ รี ะบบจดจำ�ใบหน้าทีม่ รี ะบบ
เตือนภัยหากมีผบู้ กุ รุก ระบบควบคุมการใช้งานเครือ่ งปรับอากาศผ่านสมาร์ทโฟน หรือระบบติดตามพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า
ภายในบ้านเพื่อจัดการพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี ระบบสั่งการด้วยเสียงภายในบ้านยังไม่เป็น
ที่นิยมนัก เนื่องจากผู้บริโภคยังไม่เห็นรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ชัดเจน รวมถึงเทคโนโลยีดังกล่าวยังไม่รองรับการใช้งาน
ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รูปที่ 21: ระบบเตือนภัย และระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าและจัดการพลังงาน คืออุปกรณ์
อัจฉริยะภายในบ้าน (smart home) ที่ผู้บริโภคไทยอยากให้มีติดตั้งในที่อยู่อาศัยมากที่สุด
ทีอ่ ยูอ่ าศัยทีม่ กี ารติดตัง้ อุปกรณ์ smart home จะมีอทิ ธิพลต่อ
การตัดสินใจซื้อของท่านมากน้อยเพียงใด?

อุปกรณ์ smart home ประเภทใดที่ท่านอยากให้มีติดตั้งใน
ที่อยู่อาศัยมากที่สุด?

หน่วย: % ของผู้ตอบแบบสำ�รวจในแต่ละช่วงอายุ

หน่วย: % ของผู้ตอบแบบสำ�รวจทั้งหมด

น้อยที่สุด

น้อย

น้อายที20่สุด 0%7% น้อย 45%มาก
ตำ่ากว่

มาก

มากที่สุด

มากที่ส48%
ุด

7%
9%
ตำ่ากว่า 20 0%
21-30
47%
48% 43%
1% 45%
9% 13%
21-30 31-40
50% 43%
36%
1% 1% 47%
13% 14%
31-40 41-50
1% 1% 50% 53% 36% 32%
14% 10% 53% 58%
41-50 51-60
32% 31%
1% 1%
51-60
61 ปี1%
ข10%
ึ้นไป 1%9% 58% 66%
31% 25%
61 ปีขึ้นไป 1%9%
66%
25%

ระบบเตือนภัย
ระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า
และจัดการพลังงาน
ระบบแสงไฟอัตโนมัติ

77%
73%
43%

ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ

30%

เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ

27%

ระบบสั่งการด้วยเสียง
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12%

2.6
ผู้บริโภคจะมีการเปรียบเทียบข้อมูลผ่านช่องทาง
ดิจิทัลมากขึ้น และนิยมรูปแบบที่ล้ำ�หน้าขึ้นเรื่อยๆ

โซเชียลมีเดียกลายเป็นช่องทางหลักในการเข้าถึงผู้ซื้อที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะเนื้อหาประเภทรีวิวโครงการที่ช่วยให้
ผู้บริโภคได้รับข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญหรือกลุ่มคนที่สนใจในโครงการ จากข้อมูลของสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย)
ชี้ ให้เห็นว่ามูลค่าโฆษณาดิจิทัลของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในช่วงปี 2012-2017 เติบโตขึ้นราวปีละ 12% สะท้อนถึง
ความนิยมของการใช้สื่อออนไลน์ ในการนำ�เสนอผลิตภัณฑ์มากขึ้น สอดคล้องกับผลสำ�รวจของอีไอซีที่พบว่าสื่อออนไลน์
เข้ามามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าชมโครงการที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคมากกว่าสื่อดั้งเดิมอย่างทีวีและสื่อสิ่งพิมพ์ โดย
กว่า 50% ของผู้ตอบแบบสำ�รวจสนใจเข้าชมโครงการที่อยู่อาศัยหลังได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านรีวิวออนไลน์หรือแพลตฟอร์ม
โซเชียลมีเดีย เทียบกับสื่อดั้งเดิมอย่างทีวีหรือวิทยุที่มีผู้บริโภคเพียง 8% สนใจเข้าชมโครงการหลังได้รับข้อมูลจากแหล่ง
ดังกล่าว
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การโฆษณาด้วยคลิปวีดีโอมีความน่าสนใจกว่าภาพนิง่ เนือ่ งจากเข้าถึงผูบ้ ริโภคได้งา่ ยและสร้างความรูส้ กึ ร่วมกับแบรนด์
ผ่านเรื่องราวที่บริษัทต้องการนำ�เสนอ ทั้งนี้ พบว่าในปี 2017 มีเพจเฟสบุ๊กไทยราว 22% ที่จ่ายเงินเพื่อโฆษณาสินค้า
และบริการผ่านช่องทางดังกล่าว ซึ่งผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ก็หันมาใช้ช่องทางดังกล่าวในการทำ�การตลาดมากขึ้น
ส่งผลให้การแข่งขันเพื่อแย่งชิงพื้นที่สื่อออนไลน์ทวีความรุนแรง ดังนั้น ผู้ประกอบการควรให้ความสำ�คัญกับรูปแบบและ
วิธกี ารนำ�เสนอสือ่ โฆษณาออนไลน์ทดี่ งึ ดูดใจผูบ้ ริโภค เช่น การใช้คลิปวีดโี อ ซึง่ ข้อมูลของบริษทั วิจยั ข้อมูลโซเชียลมีเดียอย่าง
Locowise ชี้ให้เห็นว่าการนำ�เสนอข้อมูลด้วยวีดีโอสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ ใช้งานเฟสบุ๊กในไทยได้มากกว่ารูปภาพ
ราว 2 เท่า อย่างไรก็ดี ผูป้ ระกอบการควรระมัดระวังการนำ�เสนอข้อมูลออนไลน์เนือ่ งจากโซเชียลมีเดียสามารถส่งผลกระทบ
เชิงลบได้รวดเร็วเช่นกัน โดยจากผลสำ�รวจของอีไอซีเกี่ยวกับปัจจัยที่อาจทำ�ให้ผู้บริโภคตัดสินใจยกเลิกสัญญาจองซื้อ
ที่อยู่อาศัย พบว่า 29% ของผู้ตอบแบบสำ�รวจต้องการยกเลิกสัญญาหากได้รับข้อมูลรีวิวโครงการในเชิงลบจากช่องทาง
ออนไลน์
การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการนำ�เสนอข้อมูลโครงการจะสามารถตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคสมัยใหม่ที่ต้องการ
ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบโครงการที่อยู่อาศัยที่ครบถ้วนมากขึ้น โดยนวัตกรรมต่างๆ จะเข้ามาช่วยให้การนำ�เสนอแบบบ้าน
และคอนโดมิเนียมโดนใจผู้บริโภคมากขึ้นไม่ใช่เพียงแค่ภาพถ่ายหรือโมเดล 3 มิติเช่นเดิม ซึ่งนอกจากจะสร้างจุดเด่น
ให้ผปู้ ระกอบการแล้วยังทำ�ให้ผบู้ ริโภคมีแนวโน้มเข้ามาชมโครงการจริงหรือตัดสินใจซือ้ ทีอ่ ยูอ่ าศัยง่ายขึน้ จากข้อมูลทีค่ รบถ้วน
ในหลายมุมมอง ทัง้ นี้ จากผลสำ�รวจของอีไอซีพบว่า ผูต้ อบแบบสำ�รวจราว 46% เห็นว่าเทคโนโลยีการแสดงภาพทีอ่ ยูอ่ าศัย
แบบ 360 องศาผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันจะสามารถดึงดูดความสนใจในตัวที่อยู่อาศัยมากที่สุด นอกจากนี้
ผู้บริโภคยังสนใจการนำ�เสนอที่ประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี Virtual Reality (VR) และ Augmented Reality (AR) เพื่อให้
การนำ�เสนอห้องพักตัวอย่างและบรรยากาศโดยรอบโครงการมีความสมจริงยิ่งขึ้น

Economic Intelligence Center (EIC)

รูปที่ 22: ช่องทางออนไลน์สามารถดึงดูดความสนใจให้คนไทยอยากเข้าชมโครงการที่อยู่อาศัย
มากที่สุด
สื่อช่องทางใดที่ดึงดูดความสนใจให้ท่านอยากเข้าชมโครงการ
ที่อยู่อาศัยมากที่สุด?

เทคโนโลยีใดที่ดึงดูดความสนใจในโครงการที่อยู่อาศัยของ
ท่านมากที่สุด?

หน่วย: % ของผู้ตอบแบบสำ�รวจในแต่ละช่วงอายุ

หน่วย: % ของผู้ตอบแบบสำ�รวจทั้งหมด

1

2

3

ต่ำ�กว่า 20

57%

41%

36%

21-30

59%
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35%

31-40

55%

47%

36%

41-50

46%

43%

38%

51-60

45%

39%

34%

60 ปีขนึ้ ไป

39%

39%

34%

เว็บไซต์/แอปพลิเคชันแสดงภาพ
ที่อยู่อาศัยและทิวทัศน์แบบ 360 องศา

46%

แพลตฟอร์มกลางเปรียบเทียบ
ข้อมูลแต่ละโครงการ

41%

Virtual Reality (VR) เพื่อสัมผัส
ประสบการณ์การอยู่อาศัยจริง

39%

Augmented Reality (AR) ให้ลูกค้า
ทดลองตกแต่งที่อยูอ่ าศัย
Chatbot บนเว็บไซต์
สำาหรับสอบถามข้อมูล

ป้ายโฆษณา คำ�แนะนำ�จากคนรูจ้ กั รีวิวออนไลน์ โซเชียลมีเดีย

ที่มา: การวิเคราะห์ โดย EIC จากข้อมูลผลสำ�รวจของ EIC ณ เดือนมีนาคม 2018

37%
22%
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เจาะพฤติกรรม

การเลือกซื้อที่อยูอาศัยของคนไทย
87%

คนไทยสวนใหญอยากไดบานเดี่ยว
อยากซื้อบานแนวราบโดยเฉพาะบานเดี่ยว

แตคอนโดมิเนียมตอบโจทย
งบประมาณและไลฟสไตลมากกวา

52%
20%

วางแผนซื้อบานราคา

1-3 ลานบาท

ของผูสูงอายุในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
สนใจซื้อคอนโดมิเนียมมากกวาชวงวัยอื�น

พื้นที่สวนกลาง และฟงกชั่น
การใชงานหลากหลาย จุดแข็ง
ที่สำคัญ

90%

ของกลุมมิลเลนเนียลและ Gen Z
ตองการมี co-working space

ที่มา: การวิเคราะห โดย EIC จากขอมูลผลสำรวจของ EIC ณ เดือนมีนาคม 2018

www.scbeic.com

พลังโซเชียลมีเดีย จูงใจคนที่อยากมีบาน

่อยูอาศัยหลัง
50% เขอาานรีชมโครงการที
วิวออนไลน/โซเชียลมีเดีย
าการแสดงภาพที่อยูอาศัยแบบ
46% เห็360นวองศาช
วยดึงดูดความน�าสนใจ
ใหกับที่อยูอาศัยมากที่สุด

Smart home :
new normal ในอนาคต

าอุปกรณ smart home
87% มองว
มีผลกับการเลือกซื้อที่อยูอาศัย
77% อยากใหมีระบบเตือนภัยอัจฉริยะ
งการระบบที่ชวยควบคุม
73% ตอุอปกรณ
ไฟฟาและจัดการพลังงาน

ทำเลที่ ใช ตองใกลแหลงชุมชน

60%
62%

ของคนกรุงเทพฯ ชอบทำเลใกล
ศูนยการคา ซูเปอรมารเก็ตและรานอาหาร
ของคนตางจังหวัดชอบทำเล
ใกลที่ทำงาน

ตลาดบานมือสองยังโต โดยเฉพาะโฮมออฟฟศ

58%
72%

สนใจซื้อบานมือสอง
ของผูที่สนใจซื้อทาวนเฮาสและโฮมออฟฟศ
สนใจซื้อที่อยูอาศัยมือสอง

3

เปิดกลยุทธ์การขาย
ที่อยู่อาศัยในยุค 4.0
ในยุคที่ตลาดที่อยู่อาศัยแข่งขันรุนแรง ประกอบกับความต้องการของ
ผู้บริโภคมีความหลากหลายและซับซ้อนขึ้น ขณะเดียวกันเทคโนโลยี
เข้ามามีบทบาทในการเลือกซือ้ ทีอ่ ยูอ่ าศัยมากขึน้ ส่งผลให้ผปู้ ระกอบการ
ต่างแข่งขันกันพัฒนารูปแบบที่อยู่อาศัยและนำ�เทคโนโลยีมาใช้เพื่อ
ให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ ผู้ประกอบการที่จะมี
ความได้ เ ปรี ย บในการแข่ ง ขั น นอกจากจะต้ อ งมี ค วามเข้ า ใจถึ ง
ความต้องการของผู้บริโภคแล้ว ยังต้องสร้างความแตกต่างให้เหนือ
คูแ่ ข่งในตลาด อีไอซีจงึ ได้วเิ คราะห์ถงึ กลยุทธ์การแข่งขันพบว่า 3 กลยุทธ์
สำ�คัญในการสร้างความแตกต่างที่ ไม่ควรมองข้ามคือ 1) ออกแบบโดย
ให้ความสำ�คัญต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมากยิ่งขึ้น 2) จับมือทางธุรกิจ
เพื่อพัฒนาสินค้า ถ่ายทอดความรู้ เข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มใหม่ และ
สร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ และ 3) พัฒนาแพลตฟอร์มบริการหลัง
การขายใหม่ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายและต่อยอดนำ� Big data
มาพัฒนาสินค้าและบริการ

3.1
ออกแบบโดยให้ความสำ�คัญต่อความต้องการของ
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายมากยิ่งขึ้น
การนำ�แนวคิด universal design มาใช้ ในการออกแบบโครงการที่อยู่อาศัยจะช่วยตอบโจทย์การใช้งานของผู้บริโภค
กลุม่ เป้าหมายและเพิม่ โอกาสในการขาย โดย universal design เป็นแนวคิดการออกแบบทีม่ วี ตั ถุประสงค์ ให้คนทุกกลุม่
เช่น ผูส้ งู อายุ สตรีตง้ั ครรภ์ เด็ก รวมถึงผูพ้ กิ าร สามารถใช้งานสถานทีต่ า่ งๆ ได้อย่างเท่าเทียมกัน การออกแบบในลักษณะนี้
ไม่ได้ครอบคลุมเฉพาะการติดตัง้ สิง่ อำ�นวยความสะดวก เช่น ราวจับ หรือทางลาด แต่ยงั ครอบคลุมตัง้ แต่ขน้ั ตอนการออกแบบ
และก่อสร้างที่อยู่อาศัยด้วย เช่น ขนาดความกว้างของประตูทางเข้าบ้านต้องกว้างประมาณ 90-100 เซนติเมตรเพื่อให้
ผู้สูงอายุท่นี ่งั รถเข็นสามารถใช้งานได้ โดยไม่มีผ้ชู ่วยเหลือ หรือการเปลี่ยนจากประตูแบบผลักเป็นประตูบานเลื่อน เป็นต้น
ตัวอย่างโครงการทีน่ า่ สนใจคือคอนโดมิเนียม Skyville@Dawson ในสิงคโปร์ทม่ี กี ารประยุกต์ ใช้แนวคิด universal design
ในทุกรายละเอียด อาทิ การออกแบบทางเดินระหว่างเคาน์เตอร์ครัวให้มคี วามกว้างเหมาะกับการใช้งานรถเข็น การติดตัง้
กระเบือ้ งกันลืน่ และสิง่ อำ�นวยความสะดวกในห้องน้�ำ เพือ่ ป้องกันอันตราย การออกแบบห้องให้มเี สาและผนังน้อยทีส่ ดุ เพือ่ ให้
ผูส้ งู อายุทใ่ี ช้รถเข็นสามารถเคลือ่ นที่ได้สะดวก นอกจากนี้ บริเวณพืน้ ทีส่ ว่ นกลางก็มกี ารออกแบบให้ทางเดินทุกส่วนมีความกว้าง
เหมาะสมสำ�หรับการใช้งานรถเข็นเพือ่ ความเสมอภาคในการใช้งาน การติดตัง้ เครือ่ งออกกำ�ลังกายสำ�หรับผูส้ งู อายุภายในพืน้ ที่
สนามเด็กเล่น รวมถึงการออกแบบป้ายให้มขี นาดใหญ่และชัดเจน องค์ประกอบเหล่านีส้ ง่ ผลให้ โครงการดังกล่าวมียอดจอง
ซือ้ ห้องชุดสูงกว่า 7 เท่าของจำ�นวนห้อง แสดงให้เห็นถึงความนิยมในทีอ่ ยูอ่ าศัยทีม่ กี ารออกแบบด้วแนวคิด universal design
ซึง่ สอดรับเทรนด์การเข้าสูส่ งั คมสูงอายุของไทย ดังนัน้ ผูป้ ระกอบการอาจต้องให้ความสำ�คัญกับการออกแบบในลักษณะนีม้ ากขึน้
เพราะไม่เพียงแต่ตอบโจทย์แนวโน้มสังคมผูส้ งู อายุเท่านัน้ แต่ผบู้ ริโภคกลุม่ อืน่ ๆ ก็สามารถใช้งานได้ ซึง่ จะช่วยเพิม่ ความสามารถ
ในการแข่งขันของโครงการ

Economic Intelligence Center (EIC)

รูปที่ 23: แนวคิดการออกแบบเพื่อมวลชนมีหลักการพื้นฐาน 7 ประการเพื่อให้คนทุกประเภท
ในสังคมสามารถใช้ประโยชน์จากสถานที่หรือสิ่งของนั้นได้อย่างเท่าเทียม
หลักการพื้นฐานของการออกแบบเพื่อมวลชน (universal design) 7 ประการ

ความเสมอภาค
equitability

มีขนาดที่เหมาะสม
appropriate size
& space

คนทุกกลุ่มสามารถใช้
งานได้อย่างเท่าเทียมกัน

ความยืดหยุ่น
flexibility

ออกแบบให้เหมาะกับทั้ง
ผู้ ใช้งานที่ถนัดมือซ้ายและขวา
สามารถปรับขึ้น-ลงได้ตาม
ความสูงของผู้ ใช้

ขนาดห้องน้ำ�สำ�หรับผู้พิการ
ที่ออกแบบให้มีพื้นที่เพียง
พอสำ�หรับหมุน หรือกลับ
รถเข็นได้

การออกแบบ
เพื่อมวลชน

ทุ่นแรงกาย

low physical effort

universal design

ออกแบบให้ ใช้งานโดยไม่ต้อง
ออกแรงมากนัก

ป้องกันอันตราย

tolerance for error
มีการออกแบบเพื่อป้องกัน
อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจาก
ปัจจัยต่าง ๆ รวมถึง
การใช้งานที่ผิดพลาด

ที่มา: The Center for Universal Design

ใช้งานง่าย

simple & intuitive
ทุกคนสามารถใช้งานได้ โดยไม่
ขึ้นอยู่กับความรู้ ทักษะ หรือ
ความสามารถ

ข้อมูลชัดเจน
เข้าใจง่าย

perceptible information
มีการแสดงข้อมูลประกอบ
การใช้งานที่เข้าใจง่าย โดย
ส่วนใหญ่จะใช้รูปภาพ
เพื่อสื่อสาร
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ปรับเกมกลยุทธ์ธุรกิจอสังหาฯ พิชิตใจผู้บริโภคยุค 4.0

การออกแบบพื้นที่ส่วนตัวสำ�หรับครอบครัวผู้สูงอายุ (In-law suite) น่าจะตอบโจทย์เทรนด์ความต้องการที่อยู่อาศัย
สำ�หรับคนหลายช่วงอายุทจี่ ะทวีความสำ�คัญมากขึน้ ในอนาคต จากต้นทุนการดูแลผูส้ งู อายุทเี่ พิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง จำ�นวน
ผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกและการที่ผู้สูงอายุในปัจจุบันมีสุขภาพแข็งแรงและสามารถดำ�รงชีวิตได้อย่างอิสระมากกว่า
ในอดีต ก่อให้เกิดกระแสการอยูอ่ าศัยแบบหลายช่วงอายุภายในครัวเรือนเดียวกัน รวมถึงความต้องการพืน้ ทีก่ ารดำ�รงชีวติ
ที่เป็นส่วนตัวสำ�หรับครอบครัวผู้สูงอายุภายในบ้าน การนำ�เอาแนวคิดการออกแบบให้เสมือนกับว่ามีบ้านของครอบครัว
ผูส้ งู อายุอกี หลังหนึง่ อยูภ่ ายในบริเวณเดียวกัน (In-law suite) จะช่วยตอบโจทย์การอยูอ่ าศัยร่วมกันของคนหลายวัย ตัวอย่างเช่น
ผู้ประกอบการในสหรัฐฯ ได้เล็งเห็นโอกาสและพัฒนาโครงการบ้านเดี่ยวสำ�หรับคนหลายช่วงอายุ โดยภายในพื้นที่
In-law suite จะประกอบด้วยห้องต่างๆ เพือ่ ให้ผสู้ งู อายุสามารถดำ�รงชีวติ ได้อย่างอิสระ เช่น ห้องนอน ห้องน้�ำ ห้องครัวเล็ก
ห้องนั่งเล่น พื้นที่ซักรีด รวมถึงชานบ้าน ลานจอดรถส่วนตัวและประตูเข้า-ออกเฉพาะ ขณะเดียวกันก็มีส่วนเชื่อมต่อกับ
พืน้ ทีอ่ นื่ ของบ้านเพือ่ ให้ผสู้ งู อายุสามารถดำ�รงชีวติ ร่วมกับบุตรหลานในครอบครัวได้ ซึง่ ถือเป็นโอกาสสำ�หรับบริษทั ผูพ้ ฒ
ั นา
โครงการที่อยู่อาศัยที่ต้องการแนวคิดการออกแบบที่แปลกใหม่และสอดรับกับความต้องการของผู้ซื้อในอนาคต
ผู้ บ ริ โ ภคจะมี ค วามต้อ งการเฉพาะบุคคล (customization) มากขึ้ น โดยอาจจะเน้ น เจาะกลุ่ มตลาด luxury
ก่ อ น เนื่ อ งจากยั ง มี ต้ น ทุ น สู ง และเพื่ อ สร้ า งความแตกต่ า งในการแข่ ง ขั น จากการที่ ผู้ บ ริ โ ภคยุ ค ใหม่
มีความต้องการที่ซับซ้อนขึ้น ส่งผลให้เทรนด์ customization มีแนวโน้มเติบโตและขยายไปในสินค้าและบริการ
หลากหลายกลุ่ม ซึ่งรวมไปถึงการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยของคนไทย ทั้งนี้ จากผลสำ�รวจของอีไอซีพบว่า 94% ของ
ผู้ที่ตอบแบบสำ�รวจตอบว่าสนใจซื้อโครงการที่อยู่อาศัยที่เปิดโอกาสให้สามารถปรับเปลี่ยนวัสดุตามความต้องการ
ของผูซ้ อื้ ได้ เช่น สีทาผนัง กระเบือ้ งปูพนื้ สุขภัณฑ์ อย่างไรก็ดี ในแง่ของผูป้ ระกอการ การออกแบบทีอ่ ยูอ่ าศัยในโครงการที่
เปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถเลือกปรับเปลี่ยนวัสดุในลักษณะนี้ ได้ยังมีข้อจำ�กัดหากเป็นโครงการที่สร้างเสร็จก่อนขาย
อีกทั้งยังอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนในการก่อสร้างเนื่องจากไม่ทำ�ให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (economy of scale)
ผู้ประกอบการจึงอาจนำ�แนวคิดของการ customization มาใช้ ในโครงการที่เจาะตลาด high-end ตัวอย่างเช่น
โครงการคอนโดมิ เ นี ย ม The Pacific ของบริ ษั ท Trumark Urban ใน San Francisco สหรั ฐ ฯ ได้ นำ �
แนวคิ ด customization มาใช้ ใ นโครงการบางส่ ว นโดย 8 ยู นิ ต จากทั้ ง หมด 11 ยู นิ ต ของห้ อ ง Penthouses
มีการออกแบบโดยให้ผู้ซื้อสามารถเลือกผังห้อง (floor plan) รวมถึงเลือกรูปแบบตกแต่งภายใน เช่น สี และวัสดุ
ตามความต้ อ งการของผู้ ซื้ อ ได้ โดยบริ ษั ท ได้ มี ก ารนำ � เทคโนโลยี Virtual Reality มาช่ ว ยในการออกแบบตาม
ความต้ อ งการของลู ก ค้ า เพื่ อ ให้ ลู ก ค้ า สามารถเห็ น ภาพ floor plan เสมื อ นจริ ง แบบสามมิ ติ ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ บ ริ ษั ท
สามารถขายโครงการได้ถึง 90% ภายในระยะเวลาไม่ถึง 1 เดือน สะท้อนถึงโอกาสในการพัฒนารูปแบบโครงการให้มี
ความแตกต่าง โดยเฉพาะในทำ�เลทีม่ มี ลู ค่าทีด่ นิ สูงเพือ่ เจาะกลุม่ ตลาด luxury ทัง้ นี้ ในการพัฒนารูปแบบโครงการในลักษณะ
ของ customization ผู้ประกอบการอาจมีการจับมือร่วมกับบริษัทผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างในการดำ�เนินโครงการ ซึ่งจะช่วยให้
ผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการต้นทุนในการปรับเปลี่ยนวัสดุก่อสร้างตามความต้องการของผู้ซื้อได้ดียิ่งขึ้น
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การออกแบบที่ ให้ความสำ�คัญกับสภาพแวดล้อมบริเวณโครงการ โดยเน้นความสำ�คัญของพื้นทีส่ ีเขียวภายในโครงการ
มีแนวโน้มได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะโครงการที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมและหมู่บ้านจัดสรรที่ตั้งอยู่
ในกรุงเทพฯ ซึ่งมีการขยายตัวของชุมชนเมืองอย่างรวดเร็ว ความหนาแน่นของประชากรสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่กลับมี
อัตราส่วนพืน้ ทีส่ เี ขียวต่อจำ�นวนประชากรต่�ำ กว่ามาตรฐานสากลและเมืองใหญ่หลายเมืองทัว่ โลก อีกทัง้ ยังมีขอ้ จำ�กัดเรือ่ ง
ความสะดวกในการเข้าถึง ส่งผลให้เกิดความต้องการพืน้ ทีส่ เี ขียวมากขึน้ เพือ่ ใช้เป็นสถานทีอ่ อกกำ�ลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ
หรือประกอบกิจกรรมต่างๆ ซึ่งการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่ส่วนกลางของโครงการที่อยู่อาศัยให้มากขึ้นกว่าที่กฎหมาย
กำ�หนดอาจตอบสนองต่อความต้องการพื้นที่สีเขียวและเพิ่มความน่าสนใจให้กับโครงการได้เนื่องจากผู้อยู่อาศัยสามารถ
ใช้งานได้สะดวก โดยผู้ประกอบการอาจออกแบบพื้นที่สีเขียวส่วนกลางให้สามารถใช้งานได้หลากหลาย เช่น พื้นที่สำ�หรับ
พักผ่อนหย่อนใจ สนามเด็กเล่น ลู่วิ่ง ทางจักรยาน เป็นต้น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของคนหลากหลายกลุ่ม
ที่อาศัยอยู่ภายในโครงการ นอกจากนี้ ยังสามารถช่วยตอบโจทย์กระแสรักสุขภาพ (wellness) ของคนยุคนี้ด้วย ทั้งนี้
จากงานการศึกษาประโยชน์ของพื้นที่สีเขียวของสำ�นักเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์รัฐสภา (Parliamentary Office of
Science and Technology) ของอังกฤษพบว่าความเสีย่ งของการเสียชีวติ ด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดลดลงหากอยูอ่ าศัย
ในบริเวณที่มีพื้นที่สีเขียวมากขึ้น และผู้พัฒนาอสังหาฯ สามารถเพิ่มมูลค่าอสังหาฯ ในลอนดอนราว 3% กรณีที่อยู่ใกล้
สวนสาธารณะในรัศมี 0.6 กิโลเมตร และราว 5% กรณีทคี่ ณ
ุ ภาพของสวนสาธารณะนัน้ อยูใ่ นเกณฑ์เกินมาตรฐาน ในขณะที่
การศึกษาโดย Journal of Epidemiology & Community Health พบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ที่อาศัยในบริเวณที่มีพื้นที่สีเขียว
มากขึ้นในรัศมี 1 กิโลเมตรจากที่อยู่อาศัยจะช่วยลดอัตราการป่วยด้วยโรควิตกกังวลและโรคซึมเศร้าลงได้

รูปที่ 24: กรุงเทพฯ มีสัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อจำ�นวนประชากรต่ำ�กว่ามาตรฐานสากล
รวมถึงต่ำ�กว่าเมืองใหญ่หลายเมืองทั่วโลก
อัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อจำ�นวนประชากรในเมืองใหญ่ทั่วโลก
หน่วย: ตารางเมตรต่อคน
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หมายเหตุ: องค์การอนามัยโลก (WHO) กำ�หนดมาตรฐานสากลของอัตราส่วนพืน้ ทีส่ เี ขียวต่อหัวประชากรไว้ที่ 9 ตารางเมตรต่อคน
ทีม่ า: การวิเคราะห์ โดย EIC จากข้อมูลของสำ�นักสิง่ แวดล้อม กรุงเทพมหานคร, องค์การอนามัยโลก (WHO), The Economist
Intelligence Unit (EIU) และ World Cities Culture Forum ปี 2014-17
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3.2
จับมือทางธุรกิจเพื่อ
พัฒนาสินค้า ถ่ายทอดความรู้
เข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มใหม่
และสร้างภาพลักษณ์
ของแบรนด์

ผูพ้ ฒ
ั นาทีอ่ ยูอ่ าศัยอาจมองหาผูร้ ว่ มทุนทีม่ คี วามเชีย่ วชาญเฉพาะด้าน
เพื่อพัฒนาโครงการรูปแบบใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของ
ผูบ้ ริโภคหลากหลายกลุม่ เช่น โครงการทีอ่ ยูอ่ าศัยทีม่ ที ง้ั ศูนย์การค้าและ
ศูนย์สขุ ภาพ ทัง้ นี้ ในทำ�เลทีม่ ศี กั ยภาพสูง ผูป้ ระกอบการพัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัย
อาจเลือกพัฒนาโครงการในรูปแบบมิกซ์ยูสที่ตอบโจทย์ ไลฟ์สไตล์
ของคนไทย ซึ่งนอกจากจะช่วยกระจายความเสี่ยงด้านรายได้แล้ว
ยังดึงดูดลูกค้าเฉพาะกลุม่ ได้อกี ด้วย โดยหนึง่ ในรูปแบบของโครงการมิกซ์ยสู
ที่น่าสนใจคือ การผสมผสานศูนย์การค้าและศูนย์สุขภาพร่วมกับที่อยู่
อาศัย เพือ่ ตอบโจทย์ความต้องการของผูบ้ ริโภคที่ให้ความสำ�คัญกับการ
อยูอ่ าศัยใกล้แหล่งอำ�นวยความสะดวก ประกอบกับกระแสรักสุขภาพ
และการเข้าสูส่ งั คมสูงอายุ โดยเฉพาะในกลุม่ Gen X และ Baby Boomer
ซึ่งตัวอย่างของการพัฒนารูปแบบดังกล่าวคือ โครงการ Whitehall
community ในเมือง Pennsylvania สหรัฐอเมริกา ซึง่ เป็นโครงการ
มิกซ์ยสู ทีผ่ สมผสานทาวน์โฮม ห้างสรรพสินค้าและโรงพยาบาล ภายใต้
ความร่วมมือระหว่าง Main Line Health ผู้ ให้บริการด้านการแพทย์
และ Trammell Crow Company ผูพ้ ฒ
ั นาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่
ซึ่งเคยมีประสบการณ์การพัฒนาโครงการมิกซ์ยูส โดยโครงการนี้
ประสบความสำ � เร็ จ จากการผสมผสานความรู้ ด้ า นการพั ฒ นา
อสังหาริมทรัพย์ซ่งึ ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการพัฒนา
ไม่วา่ จะเป็นทาวน์โฮม ห้างสรรพสินค้าและโรงพยาบาล
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รูปที่ 25: ผู้พัฒนาที่อยู่อาศัยควรจับมือกับผู้ประกอบการที่เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เพื่อพัฒนา
สินค้า ถ่ายทอดความรู้ เข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มใหม่ และ สร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์

Bra

nd

กลยุทธ์การจับมือทางธุรกิจสำ�หรับผู้พัฒนาที่อยู่อาศัย

new Product

know-how

new customer

branding

strategy

พัฒนาโครงการมิกซ์ยูส
รูปแบบใหม่ๆ อย่างเช่น
โครงการที่อยู่อาศัยที่มี
ศูนย์การค้าและ
ศูนย์สุขภาพ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมด้านการอยู่
อาศัยและที่อยู่อาศัย

พัฒนาโครงการโดยให้
ความสำ�คัญกับความ
ต้องการของลูกค้า
เฉพาะกลุ่ม อย่างเช่น
การพัฒนาฟิตเนส
ในโครงการ

ทำ� Co-Branding
เพื่อพัฒนาสินค้าและ
วาง Positioning ใหม่

partner

ผู้ประกอบการธุรกิจ
โรงพยาบาลและศูนย์
การค้า

ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ
ดำ�เนินธุรกิจด้านที่อยู่
อาศัย

ผู้ประกอบการธุรกิจ
ฟิตเนส

ผู้ประกอบการในธุรกิจ
อื่นๆ แต่มีภาพลักษณ์
แบรนด์ที่เหมาะสมกัน

targeted
customer

Gen X และ
Baby Boomer

ทุกกลุ่ม
(ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยี)

มิลเลนเนียลและ Gen Z
ที่รักสุขภาพและชื่นชอบ
การออกกำ�ลังกาย

ทุกกลุ่ม
(ขึ้นอยู่กับ Brand)

ที่มา: การวิเคราะห์ โดย EIC

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการควรจับมือกับสตาร์ทอัพด้านที่อยู่อาศัยเพื่อเข้าถึงนวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงช่วยลดต้นทุน
และระยะเวลาในการสร้างทีมงานที่ต้องอาศัยทักษะเฉพาะด้าน โดยผู้ประกอบการอาจร่วมมือกับสตาร์ทอัพที่นำ�เสนอ
นวัตกรรมเพือ่ การอยูอ่ าศัยทีช่ ว่ ยยกระดับคุณภาพชีวติ ของผูบ้ ริโภค ซึง่ สามารถตอบสนองไลฟ์สไตล์และความต้องการของ
กลุ่มผู้บริโภคให้มีความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้น เช่น Robart สตาร์ทอัพสัญชาติออสเตรียที่พัฒนาหุ่นยนต์
ทำ�ความสะอาด, Ring สตาร์ทอัพจากสหรัฐอเมริกาทีพ่ ฒ
ั นาอุปกรณ์รกั ษาความปลอดภัยอัจฉริยะ และ LifeSmart สตาร์ทอัพ
สัญชาติจีนที่เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบสมาร์ทโฮมโดยมีทั้งสินค้าซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์สำ�หรับระบบ Home
automation home security และ energy saving เป็นต้น ทั้งนี้ นอกจากผู้บริโภคจะได้รับบริการด้านการอยู่อาศัย
ที่ดีขึ้นแล้ว ผู้ประกอบการยังได้รับการถ่ายทอดทักษะความรู้ความชำ�นาญด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการอยู่อาศัย
จากผู้ประกอบการสตาร์ทอัพอีกด้วย
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ปรับเกมกลยุทธ์ธุรกิจอสังหาฯ พิชิตใจผู้บริโภคยุค 4.0

ผูป้ ระกอบการสามารถยกระดับการให้บริการโดยจับมือกับผู้ ให้บริการเฉพาะด้าน เช่น การร่วมมือกับผู้ ให้บริการฟิตเนส
ที่มีชื่อเสียงเพื่อสร้างโอกาสดึงดูดผู้บริโภคกลุ่มมิลเลนเนียลและ Gen Z กระแสรักสุขภาพส่งผลให้คนรุ่นใหม่ให้
ความสำ�คัญกับการออกกำ�ลังกายมากขึน้ ซึง่ โครงการทีอ่ ยูอ่ าศัยส่วนใหญ่ได้มบี ริการห้องออกกำ�ลังกายให้กบั ลูกบ้านอยูแ่ ล้ว
อย่างไรก็ดี ปัญหาที่โครงการที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่พบคือ ความไม่เพียงพอของเครื่องออกกำ�ลังกาย ดังนั้น เพื่อตอบสนอง
ความต้องการดังกล่าวและสร้างจุดขายให้กบั โครงการ แนวทางในการแก้ปญ
ั หาทีน่ า่ สนใจ คือผูพ้ ฒ
ั นาทีอ่ ยูอ่ าศัยอาจจับมือ
กับผู้ ให้บริการฟิตเนส เพื่อนำ�เสนอสินค้าและบริการที่ตรงใจผู้บริโภคและเพิ่มความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น
การมีคอร์สเรียน เช่น โยคะ มวยไทย รวมถึง personal trainer ตลอดจนการให้สิทธิประโยชน์ ในการใช้บริการฟิตเนส
ในเครือที่กระจายอยู่ตามแหล่งต่างๆ รวมทั้งกลยุทธ์การนำ�ข้อมูลผู้บริโภคจากผู้ ให้บริการฟิตเนสมาวิเคราะห์เพื่อทราบว่า
สินค้าและบริการประเภทใดที่ได้รบั ความนิยมสูง และนำ�เสนอเพือ่ ให้ตรงใจผูบ้ ริโภคกลุม่ นีม้ ากทีส่ ดุ ตัวอย่างเช่น M.K. Real
Estate ได้จับมือกับ FIT-D Fitness ผู้ประกอบการด้านการออกกำ�ลังกาย ฟิตเนส และสุขภาพ เปิดตัว Flora Ville Sports
Club ซึ่งให้บริการห้องฟิตเนสครบวงจร ประกอบด้วยเครื่องออกกำ�ลังกาย เทรนเนอร์ส่วนตัวมืออาชีพ ตลอดจนคลาส
ออกกำ�ลังกาย เช่น โยคะ และซุมบ้า เพื่อรองรับกลุ่มลูกบ้านในโครงการและลูกค้าภายนอกโครงการเพื่อสร้างรายได้เพิ่ม
อีกช่องทาง
เทรนด์การทำ� Co-Branding เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการซึ่งนอกจากจะสร้างมูลค่าเพิ่ม
ของสินค้าแล้วยังช่วยให้สามารถเจาะผู้บริโภคกลุ่มใหม่ได้อีกด้วย Branded residence คือรูปแบบที่อยู่อาศัยใน
รูปแบบของการ Co-Branding ระหว่างผู้พัฒนาอสังหาฯ และโรงแรม หรือดีไซน์เนอร์แบรนด์ด้านแฟชั่นหรือจิวเวลรี่ หรือ
สถาปนิกทีม่ ชี อ่ื เสียงระดับโลก (starchitect) โดยส่วนใหญ่เน้นพัฒนาในเมืองท่องเทีย่ ว และเมืองใหญ่ทวั่ โลก สำ�หรับไทย
branded residence ได้รบั ความนิยมจากผูป้ ระกอบการด้านอสังหาฯ ทีต่ อ้ งการเจาะตลาดกลุม่ ลูกค้านักลงทุนรายใหญ่พเิ ศษ
(Ultra High Net Worth; UHNW) และนักลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth; HNW) ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
ซึ่งต้องการซื้อไว้เพื่ออยู่อาศัยควบคู่กับการลงทุน จุดเด่นของ branded residence ในมุมมองของผู้ซื้อคือสามารถขาย
ต่อได้ ในราคาค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับโครงการในระดับเดียวกันในทำ�เลใกล้กัน และยังสามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง
ด้วยการปล่อยเช่าซึง่ บางโครงการได้เสนอ rental program เพือ่ เจาะตลาดนักลงทุนเป็นหลัก จากการศึกษาของ Colliers
พบว่าการเพิ่มขึ้นของมูลค่า (price premium) ขึ้นอยู่กับระดับของแบรนด์ (brand position) เมื่อกำ�หนดให้ปัจจัยอื่นๆ
อยูใ่ นระดับเดียวกัน โดยการ Co-branding กับ World-famous ultra luxury จะทำ�ให้อสังหาฯ มีมลู ค่าเพิม่ ขึน้ 41% ระดับ
Luxury ที่ 21%-40% และระดับ High-end 10%-20% ปัจจุบันไทยมี branded residence จำ�นวน 45 โครงการ ได้แก่
ภูเก็ต 26 โครงการ พัทยา 10 โครงการ และกรุงเทพฯ 9 โครงการ โดยส่วนใหญ่เป็นการทำ� Co-branding กับโรงแรมระดับ
5 ดาวขึ้นไป เช่น Banyan Tree Residences Riverside Bangkok ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่าง Nirvana Daii ผู้ประกอบการ
พัฒนาที่อยู่อาศัยและ Banyan Tree เครือโรงแรมหรูระดับโลก หรือร่วมมือกับบริษัทออกแบบระดับโลก เช่น โครงการ
KHUN by YOO inspired by Starck ที่แสนสิริร่วมมือกับยู ดีไซน์ สตูดิโอ (YOO Design Studio) อย่างไรก็ดี
แม้ ในปัจจุบัน branded residence จะมีระดับการแข่งขันสูงขึ้นเรื่อยๆ แต่ด้วยจุดเด่นของโครงการที่เน้นคุณภาพระดับ
ซูเปอร์พรีเมียมทั้งในแง่สินค้าและบริการ โดยเฉพาะการบริหารจัดการอสังหาฯ (property management) โดยโรงแรม
ระดับโลก และตั้งอยู่ในทำ�เลที่มีศักยภาพ ซึ่งอีไอซีมองว่าหากผู้ประกอบการสามารถสร้างความแตกต่าง และจับคู่กับ
พาร์ทเนอร์ได้อย่างเหมาะสมและน่าสนใจ รวมถึงการสร้างสินค้าให้เป็นสิง่ หายาก (rare item) ทีส่ ามารถสะท้อนภาพลักษณ์
แบบเหนือระดับให้กับผู้ซื้อก็จะเป็นจุดแข็งที่ทำ�ให้ branded residence ยังได้รับความสนใจจากผู้ซื้อระดับ UHNW และ
HNW จากทั่วโลก

3.3
พัฒนาแพลตฟอร์มบริการหลังการขายใหม่ๆ
เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายและต่อยอดนำ� Big data
มาพัฒนาสินค้าและบริการ

การพัฒนาบริการหลังการขายของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะช่วยสร้างความผูกพันกับลูกค้าและสร้างความแตกต่างใน
การแข่งขันโดยเฉพาะบริการซ่อมแซมหรือแก้ ไขปัญหาภายในทีพ่ กั อาศัยทีผ่ บู้ ริโภคมีความต้องการสูง โดยผูป้ ระกอบการไทย
เริม่ ดำ�เนินกลยุทธ์ทเ่ี น้นความต้องการของลูกค้าเป็นหลักมากขึน้ โดยเฉพาะการให้บริการหลังการขายเพือ่ เพิม่ ความสะดวกสบาย
และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัยรุ่นใหม่ ซึ่งจากการสำ�รวจของอีไอซีพบว่ากว่า 90% ของผู้ตอบแบบสำ�รวจมองว่า
บริการหลังการขายมีอทิ ธิพลต่อการเลือกซือ้ ทีอ่ ยูอ่ าศัยในปัจจุบนั โดยผูบ้ ริโภค 78% มีความเห็นว่าบริการซ่อมแซมหรือแก้ไข
ปัญหาภายในบ้านมีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจมากทีส่ ดุ ในขณะทีผ่ ตู้ อบแบบสำ�รวจ 54% ต้องการให้มชี อ่ งทางออนไลน์ส�ำ หรับ
ติดต่อนิติบุคคลและชำ�ระค่าสาธารณูปโภคหรือค่าส่วนกลาง และราว 48% อยากได้บริการที่ช่วยอำ�นวยความสะดวกใน
การปล่อยเช่าและขายต่อที่อยู่อาศัย ทั้งนี้ การพัฒนาแอปพลิเคชันที่รวบรวมบริการหลังการขายต่างๆ เช่น การรับข่าวสาร
จากนิติบุคคล การชำ�ระค่าสาธารณูปโภค นัดหมายบริการซ่อมแซมหรือทำ�ความสะอาด และบริการปล่อยเช่า ไว้ ในที่เดียว
จะช่วยให้ผู้อยู่อาศัยในโครงการสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วในยุคดิจิทัล
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รูปที่ 26: บริการหลังการขายเข้ามามีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกโครงการที่อยู่อาศัย
ของผู้บริโภคมากขึ้น
บริการเสริมหลังการขายที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัย
หน่วย: % ของผู้ตอบแบบสำ�รวจทั้งหมด
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ที่มา: การวิเคราะห์ โดย EIC จากข้อมูลผลสำ�รวจของ EIC ณ เดือนมีนาคม 2018

แพลตฟอร์มกลางเพือ่ รวบรวมบริการหลังการขายจะช่วยให้บริษทั จัดการปัญหาของการให้บริการ ถึงแม้วา่ การให้บริการ
หลังการขายต่างๆ จะเป็นช่องทางทีช่ ว่ ยเพิม่ รายได้ให้ผปู้ ระกอบการ แต่อาจส่งผลให้บริษทั ต้องเผชิญกับปัญหาหลากหลายประการ
ทัง้ การควบคุมต้นทุน การจัดหาแรงงาน และการรักษามาตรฐานการให้บริการ ทัง้ นี้ ผูพ้ ฒ
ั นาโครงการอสังหาริมทรัพย์ทม่ี ี
ความเชีย่ วชาญในรายละเอียดโครงการและมีกลุม่ ลูกค้าทีม่ ศี กั ยภาพอยูแ่ ล้วสามารถพัฒนาแพลตฟอร์มกลางทีร่ วมผู้ให้บริการ
ที่ ได้รับการคัดกรองเพื่อให้บริการผู้อยู่อาศัยได้ตามมาตรฐาน ซึ่งบริษัทจะได้รับรายได้จากค่าธรรมเนียมการให้บริการ
แพลตฟอร์ ม กลาง นอกจากนี้ แพลตฟอร์มดังกล่าวอาจรวมถึงบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตของผู้อยู่อาศัย
เช่น บริการดูแลผูส้ งู อายุและเด็ก สอนหนังสือ และสอนออกกำ�ลังกาย เป็นต้น อย่างไรก็ดี การพัฒนาแอปพลิเคชันจำ�เป็นต้อง
ใช้ ง บประมาณในการลงทุ น และต้ อ งการบุ ค ลากรที่ค อยดู แ ลระบบ ซึ่ง หากผู้ป ระกอบการไม่ มีง บประมาณมากนั ก
ก็สามารถร่วมมือกับสตาร์ทอัพ เช่น Seekster, Fixzy และ ServisHero ทีเ่ ป็นผู้ให้บริการแอปพลิเคชันสำ�หรับเรียกช่างซ่อมบ้าน
หรือบริการทำ�ความสะอาดเพือ่ เพิม่ ช่องทางบริการหลังการขายแก่ผอู้ ยูอ่ าศัยได้เช่นกัน

Economic Intelligence Center (EIC)

การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคจากแพลตฟอร์มออนไลน์ช่วยให้บริษัทสามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น
ของโครงการที่อยู่อาศัยและนำ�เสนอบริการใหม่ๆ ที่ตรงใจผู้บริโภคมากขึ้น โดยข้อมูลการใช้บริการซ่อมแซมหรือแก้ไข
ปัญหาภายในที่อยู่อาศัยจากแพลตฟอร์มบริการหลังการขายทำ�ให้บริษัทสามารถรับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้าง
รวมถึงระยะเวลาการใช้งานของวัสดุอุปกรณ์ ในที่อยู่อาศัย เพื่อวิเคราะห์และวางแผนในการก่อสร้างโครงการใหม่ๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ผู้ประกอบการหลายรายได้หันมาพัฒนาช่องทางออนไลน์สำ�หรับการจองซื้อ
ที่อยู่อาศัยมากขึ้น ซึ่งนอกจากจะช่วยลดต้นทุนการดำ�เนินงานแล้วยังสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค
เพื่อวิเคราะห์ถึงลักษณะที่อยู่อาศัยที่ผู้บริโภคมีความต้องการ รวมถึงเสริมสร้างความเข้าใจในกลุ่มลูกค้าของบริษัทเพื่อ
พัฒนาสินค้าและบริการให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ได้ดียิ่งขึ้น เช่น Lodhar Group บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของ
อินเดียที่ใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่(ฺbig data) ในโครงการ New Cuffe Parade และ Palava City
ซึ่งช่วยพัฒนากระบวนการขายให้มีประสิทธิภาพขึ้นและส่งผลให้รายได้ของบริษัทในไตรมาสแรกปี 2018 เติบโตขึ้นราว
30% ซึง่ จากความสำ�เร็จดังกล่าวทำ�ให้บริษทั มีแผนทีจ่ ะดำ�เนินกลยุทธ์ดา้ นการวิเคราะห์ขอ้ มูล(data analytics) ในโครงการ
อื่นๆ เพิ่มเติมและคาดว่าจะสามารถเพิ่มรายได้ ในปี 2018 ขึ้นราว 40% จากปีก่อนหน้า

65

คณะผู้จัดทำ�

ดร.ยรรยง ไทยเจริญ
รองผูจ้ ดั การใหญ่ ผูบ้ ริหารสูงสุด
Economic Intelligence Center

ดร.ยรรยง ไทยเจริญ ดำ�รงตำ�แหน่งรองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด
Economic Intelligence Center (EIC) ซึ่งเป็นหน่วยงานกลยุทธ์ของ
ธนาคารไทยพาณิชย์ ทั้งนี้ ก่อนร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ ดร.ยรรยง
มีประสบการณ์ทำ�งานที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ในตำ�แหน่ง ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายนโยบายการเงิน สายนโยบายการเงิน ซึ่งรับผิดชอบภาพรวมของ
งานนโยบาย ด้านอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน และเงินทุนเคลื่อน
ย้ายระหว่างประเทศ และที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในตำ�แหน่ง
ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน
ดร.ยรรยง เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจมหภาค นโยบายการเงินและ
ตลาดทุนรวมทั้งเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ ในงานสัมมนาแก่สาธารณชนและ
องค์ ก รภายนอกทั้ ง ในและต่ า งประเทศอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ตลอดจนเป็ น
อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันการศึกษาต่างๆ
ดร.ยรรยง จบการศึ กษาระดั บ ปริ ญญาเอก ด้ า นเศรษฐศาสตร์ สาขา
การเงิ น และเศรษฐศาสตร์ ร ะหว่ า งประเทศและระดั บ ปริ ญ ญาตรี ใ น
สาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยMassachusetts Institute of
Technology (MIT) ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า ภายใต้ ทุ น ธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย

วิธาน เจริญผล
ผู้อำ�นวยการอาวุโส
คลัสเตอร์ธุรกิจบริการ

วิธาน ปัจจุบันดูแลทีมวิเคราะห์ธุรกิจในคลัสเตอร์บริการ ทั้งการท่องเที่ยว
อสังหาริมทรัพย์ค้าส่งค้าปลีก และบริการด้านสุขภาพ โดยก่อนหน้านี้ วิธาน
มีประสบการณ์วิจัยเชิงนโยบายและกลยุทธ์กว่า 7 ปี และเคยร่วมงานกับ
สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ในการจัดทำ�
แบบจำ�ลองทางด้านกรอบและการจัดสรรงบประมาณ และศึกษาวิเคราะห์
นโยบายการคลังอืน่ ๆ อีกทัง้ ยังเคยร่วมงานกับฝ่ายวิจยั และข้อมูลสารสนเทศ
และฝ่ายพัฒนากลยุทธ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วิ ธ าน จบการศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี (เกี ย รติ นิ ย ม) สาขาเศรษฐศาสตร์ จาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

ปราณิดา ศยามานนท์
นักวิเคราะห์อาวุโส

วิรงรอง วิโรจน์รัตน์์
นักวิเคราะห์อาวุโส

ปราณิดามีประสบการณ์ท�ำ งานด้านการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาคและนโยบายการเงิน
รวมถึง วิเคราะห์เศรษฐกิจต่างประเทศ ตลอดจนงานวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับภาวะ
ธุรกิจ และ อุตสาหกรรมต่างๆ มากว่า 10 ปี โดยก่อนหน้านีเ้ คยร่วมงานกับธนาคาร
แห่งประเทศไทย ในส่วนของทีมวิเคราะห์นโยบายการเงิน และทีมวิเคราะห์
เศรษฐกิจต่างประเทศ สายนโยบาย การเงินเป็นเวลา 7 ปี
ปราณิดา จบการศึกษาปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่าง
ประเทศ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และระดับปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์
จาก University of Texas at Arlington
วิรงรอง ปัจจุบันดูแลทีมวิเคราะห์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และการท่องเที่ยว
โดยก่อนหน้านี้ วิรงรอง มีประสบการณ์การวางแผนกลยุทธ์องค์กรและบริหาร
พอร์ทโฟลิโอให้กับบริษัท ทีซีซี แลนด์ แอทเสท เวิลด์ เอสเตท อีกทั้งยังเคย
ร่วมงานกับหน่วยงานบริหารพอร์ทโฟลิโอ ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งกว่า 7 ปี
ด้านพัฒนาแบบจำ�ลอง ได้แก่ แบบจำ�ลองเพื่อวิเคราะห์ธุรกรรมต้องสงสัย
ด้านฟอกเงิน แบบจำ�ลองเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสินเชื่อของลูกค้าธุรกิจ
รวมถึงรับผิดชอบในงานโครงการพิเศษต่าง ๆ ของธนาคาร ได้แก่ กฎหมายภาษี
ของสหรัฐอเมริกา (FATCA) และมาตรฐานบัญชีใหม่ทีเกี่ยวกับการกันสำ�รอง
ของธนาคาร
วิรงรอง จบการศึกษาปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขาวิชาการบัญชี
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ และปริญญาโท
สาขากฎหมายเศรษฐกิจ คณะนิติศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กานต์ชนก บุญสุภาพร
นักวิเคราะห์

กานต์ชนก มีประสบการณ์ทำ�งานวิเคราะห์วางแผนกลยุทธ์ ในธุรกิจค้าปลีกวัสดุ
ก่อสร้างกับบริษทั ในเครือซิเมนต์ไทย (SCG) ก่อนหน้านี้ ได้รว่ มงานกับสถาบันวิจยั
เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย นอกจากนัน้ ยังมีประสบการณ์การฝึกงานในโครงการ
SCG Excellent Internship program โดยบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำ�กัด (มหาชน)
และได้รับรางวัล SCG Innovative suggestion award ขณะฝึกงาน
กานต์ชนก จบการศึกษาปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขาเศรษฐศาสตร์
การเงิน จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขณะศึกษาได้รบั รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน
ตอบปัญหาด้านเศรษฐศาสตร์ระดับอุดมศึกษา

คณะผู้จัดทำ�

ปุลวัชร ปิติไกรศร
นักวิเคราะห์

ภูริพัฒน์ โสภณคีรีรัตน์
นักวิเคราะห์

ปุลวัชร มีประสบการณ์ทำ�งานกับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในด้านการวิเคราะห์
อุตสาหกรรม นอกจากนี้ ผ่านการฝึกงานกับบริษัท PriceWaterhouseCoopers
ประเทศไทย ทัง้ นี้ เคยได้รบั รางวัลชนะเลิศเหรียญทองในการแข่งขันเศรษฐศาสตร์
เพชรยอดมงกุฎระดับอุดมศึกษาประจำ�ปี 2557 ซึ่งจัดโดยมูลนิธิร่มฉัตรและ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปุลวัชร จบการศึกษาปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขาเศรษฐศาสตร์
การเงินและนโยบายการเงิน สาขาเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภูริพัฒน์ มีประสบการณ์ทำ�งานเป็นที่ปรึกษาทางด้านการลงทุน ให้กับบริษัท
หลักทรัพย์ ในประเทศไทย นอกจากนั้น ยังผ่านการฝึกอบรมในโครงการพัฒนา
ผู้แนะนำ�การลงทุนรุ่นใหม่ Junior IC@Broker โดยสถาบันฝึกอบรมสมาคมบริษัท
หลักทรัพย์ ไทย (ATI) ซึ่งร่วมกับศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภูริพัฒน์ จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จากสำ�นักวิชาเศรษฐศาสตร์
และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และปริญญาโท สาขา
การลงทุนทางการเงินและการบริหารความเสีย่ งจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Economic Intelligence Center (EIC)
E-mail: eic@scb.co.th โทร: +66 (2) 544 2953

ดร. ยรรยง ไทยเจริญ

รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด Economic Intelligence Center ธนาคารไทยพาณิชย์
yunyong.thaicharoen@scb.co.th

Economic and Financial
Market Research
กระแสร์ รังสิพล
krasae.rangsipol@scb.co.th

กิตติพงษ์ เรือนทิพย์

kittipong.rueanthip@scb.co.th

ดร.ธนพล ศรีธัญพงศ์

thanapol.srithanpong@scb.co.th

วชิรวัฒน์ บานชื่น

Infrastructure Cluster
ดร.สุปรีย์ ศรีสำ�ราญ

supree.srisamran@scb.co.th

napong.cheerasuwankit@scb.co.th

กณิศ อ่ำ�สกุล

kanit.umsakul@scb.co.th

นิธิ กวีวิวิธชัย

ปุญญภพ ตันติปิฎก

ปัญจรัตน์ กิตติจรูญวิทย์

punyapob.tantipidok@scb.co.th

นวพร โกมลสุรเดช

nawaporn.komolsuradej@scb.co.th

wachirawat.banchuen@scb.co.th

กัลยรักษ์ นัยรักษ์เสรี

kunyaruk.naiyaraksaree@scb.co.th

จิรามน สุธีรชาติ

jiramon.sutheerachart @scb.co.th

ปางอุบล อำ�นวยสิทธิ์

pangubon.amnueysit@scb.co.th

พิมพ์นิภา บัวแสง

pimnipa.booasang@scb.co.th

ยุวาณี อุ้ยนอง

Energy and Resouroes Cluster
พิมใจ ฮุนตระกูล
pimjai.hoontrakul@scb.co.th

ดร.ศิวาลัย ขันธะชวนะ

sivalai.khantachavana@scb.co.th

ณัฐนันท์ อภินันท์วัฒนกูล

nattanan.apinunwattanakul@scb.co.th

อภิญญา อักษรกิจ

apinya.aksornkij@scb.co.th

yuwanee.ouinong@scb.co.th

Export Cluster
โชติกา ชุ่มมี

chotika.chummee@scb.co.th

krilerk.vallopsiri@scb.co.th

ณัฐธิดา อินทรมยูร

nattida.intaramayoon@scb.co.th

ภวิชา สุวรรณกูล

pawicha.suwannakal@scb.co.th

ภูมิศักดิ์ คำ�ประเสริฐ

poomisak.kumprasert@scb.co.th

วนิชชา นาฑีสุวรรณ

vithan.charoenphon@scb.co.th

sorodda.upamai@scb.co.th

ผู้อำ�นวยการอาวุโสคลัสเตอร์ธุรกิจบริการ

วิรงรอง วิโรจน์รัตน์

ธันยาพร เล้าโสภาภิรมย์

กานต์ชนก บุญสุภาพร

นันทพงศ์ พันทวีศักดิ์

ปุลวัชร ปิติไกรศร

nantapong.pantaweesak@scb.co.th

Knowledge Management
& Networking
ไกรฤกษ์ วัลลภศิริ

วรวรรณ วรรณประพันธ์

กฤษกร ตราชู

tanyaporn.laosopapirom@scb.co.th

panjarat.kitticharoonwit@scb.co.th

Service Cluster
วิธาน เจริญผล

ปราณิดา ศยามานนท์

kriskorn.trachoo@scb.co.th

nithi.kaveevivitchai@scb.co.th

wanitcha.nateesuwan@scb.co.th

เลิศศักดิ์ สง่าศิลป์

lerdsak.sangasilpa@scb.co.th

Business Advisory
ณพงศ์ จีระสุวรรณกิจ

pranida.syamananda@scb.co.th
wirongrong.wirotrat@scb.co.th
kanchanok.bunsupaporn@scb.co.th
pullawat.pitigraisorn@scb.co.th

ภูริพัฒน์ โสภณคีรีรัตน์

puripat.sophonkeereerat@scb.co.th

worawan.wannaprapan@scb.co.th

โสฬสฎา อุปมัย

NOTES

