
เมกโปรเจ็กตหนุน เศรษฐกิจฟน-อสังหาฯ ป 61 โต 

  

ขาวเศรษฐกิจ หนังสือพิมพไทยโพสต -- เสารท่ี 30 ธันวาคม 2560 00:00:55 น. 

ในป 2561 ยังคงเชื่อวาภาวะเศรษฐกิจของประเทศจะยังคงมีอัตราการขยายตัวตอเนื่องมาจากชวงปลายป 2560 ซ่ึง

เปนท่ีแนนอนวาเกิดจากปจจัยในหลายดานท่ีชวยกระตุนใหเศรษฐกิจมีการเติบโตไดในทิศทางท่ีดี สิ่งท่ีเราเชื่อกัน

ในตอนนี้นาจะเปนปจจัยบวกจากความชัดเจนของทางภาครัฐในเรื่องของการเรงลงทุนโครงการระบบขนสงมวลชน 

รวมไปถึงแนวคิดท่ีจะเกิดการเลือกตั้งในเร็วๆ นี้ 

  

นอกจากนี้ยังมีปจจัยจากภายนอกประเทศ โดยเฉพาะเศรษฐกิจโลกท่ีตอนนี้เริ่มมีความเคลื่อนไหวไปในทิศทางท่ีดี

ยิ่งข้ึน แนนอนวาสงผลตอภาคการสงออกของไทยดวย ซ่ึงในป 2560 นี้ คาดวาจะมีการขยายตัวไดท่ีกวา 8% ดวย

ปจจัยท่ีกลาวมาขางตน สงผลใหภาคธุรกิจเอกชนในเมืองไทยเกิดความตื่นตัว และมองถึงศักยภาพเตรียมพรอมลงทุน

มากยิ่งข้ึน ในสวนของธุรกิจอสังหาริมทรัพยเอง ก็เริ่มจะเห็นผูประกอบการกลับมาลงทุน เปดตัวโครงการใหมเพ่ิมมาก

ข้ึน 

 

โดยเฉพาะการขยายการลงทุนสาธารณูปโภค คมนาคมจากภาครัฐ รองรับพ้ืนท่ีภาคตะวันออก โครงการพัฒนา

ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development - EEC) และสงเสริมการลงทุนใน

นิคมอุตสาหกรรม ทําใหภาคตะวันออกกลายเปนทําเลท่ีบริษัทอสังหาริมทรัพยมุงขยายการลงทุนมากข้ึน 

 

ซ่ึงกอนหนานี้ ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยรายงานวา ปจจุบันชลบุรีมีโครงการจัดสรร 390-400 โครงการ ประมาณ 

5.3 หม่ืนยูนิต มูลคากวา 1.57 แสนลานบาท โดยศรีราชามีโครงการจัดสรร 105 โครงการ 18,300 ยูนิต มูลคา 5 

หม่ืนลานบาท สินคาสวนใหญระดับราคา 2-3 ลานบาท โดยสัดสวน 94% เปนผูประกอบการในทองถ่ิน และอีก 6% 

เปนผูประกอบการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ 

 

นายวิชัย วิรัตกพันธ รักษาการผูอํานวยการศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย มีความเห็นวา ตลาดอสังหาฯ ในป 2561 คาด

จะเติบโตประมาณ 6-8% จากปนี้เติบโตเพียง 2-3% และคาดจากเดิมท่ีคาดกันวาปนี้จะไมมีการเติบโต โดยเปนผลมา

จากตลาดในไตรมาส 3-4 ปรับตัวดีข้ึน จนทําใหตลาดรวมเติบโต สวนอัตราดอกเบี้ยนโยบายท่ีมีแนวโนมจะปรับข้ึน

ตามภาวะเศรษฐกิจ แตเชื่อวาจะปรับข้ึนไมถึง 0.5% เนื่องจากรัฐบาลจําเปนตองใชมาตรการดอกเบี้ยต่ําเปนเครื่องมือ

ในการกระตุนเศรษฐกิจ 

 



ท้ังนี้ ซัพพลายท่ีอยูอาศัยในตลาด กทม.-ปริมณฑล ป 2561 จะมีจํานวนหนวยประมาณ 154,200 หนวย แบงเปน

โครงการแนวราบประมาณ 74,300 หนวย คิดเปน 48.2% ขณะท่ีอาคารชุดมีประมาณ 79,900 หนวย คิดเปน 

51.8% โดยหนวยท่ีมีมากสุดคือ อาคารชุด 51.8% รองลงมาเปนทาวนเฮาส 29.1% และบานเดี่ยว 13.6% ท่ีเหลือ

เปนบานแฝดและอาคารพาณิชย 

 

อยางไรก็ตาม "การลงทุนระดับเมกะโปรเจ็กตของภาครัฐตามอีอีซี นอกจากจะชวยผลักดันและยกระดับเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยใหเปนเขตเศรษฐกิจชั้นนําของอาเซียน แลวจะสงผลโดยตรงกับธุรกิจอสังหาริมทรัพยใน 3 จังหวัดภาค

ตะวันออก ไดแก ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ใหมีความตองการท่ีอยูอาศัยจํานวนมาก จากแรงงานท่ีทํางานใน

พ้ืนท่ีดังกลาว" นายวิชัยกลาวสําหรับแนวคิดการพัฒนาพ้ืนท่ีตามนโยบายอีอีซี กรมโยธาธิการและผังเมืองไดมีแนวคิด

ในการพัฒนาเมืองใน 3 จังหวัด ไดแก 1.การ ปรับปรุงพ้ืนท่ีเมืองเดิมริมชายฝงทะเล ใหคงขีดความสามารถในการ

รองรับการทองเท่ียว 2.การหาพ้ืนท่ีและเตรียมพัฒนาพ้ืนท่ีใหมรองรับ กิจกรรมตามบทบาทใหมของอีอีซี และ 3.การ

สรางโครงขายเชื่อมโยง ท้ังระบบคมนาคมขนสง และสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ เชื่อมโยงในพ้ืนท่ีและระหวางพ้ืนท่ี

เมืองเกา-ใหม 

 

ในสวนของผูพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยแถวหนา อยาง บมจ.เอพี (ไทยแลนด) โดย นายอนุพงษ อัศวโภคิน 

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร ไดกลาววา ในป 2561 ภาพรวมธุรกิจอสังหาริมทรัพยยังคงสอดรับกับภาพการเติบโตของ

เศรษฐกิจประเทศ การแขงขันยังคงเกิดจากผูประกอบการรายใหญเปนหลัก ท่ีปรับกลยุทธใหสอดคลองกับภาวะ

เศรษฐกิจ ซัพพลายท่ีตอบโจทยตลาดระดับกลางและบนข้ึนไปยังคงไดรับการตอบรับท่ีดีจากผูบริโภค การเปดตัวของ

สินคาใหมแนวราบยังคงเปนตลาดท่ีนาจับตามอง 

 

สวนคอนโดมิเนียม สินคาท่ีตอบตลาดระดับกลางถึงบนยังคงมีกําลังซ้ือ สวนตลาดระดับลางคอนขางนากังวล เพราะ

มีสตอกสรางเสร็จคงเหลือจํานวนมาก กระแสการมาของเทคโนโลยีถือเปนอีกหนึ่งความทาทายของธุรกิจพัฒนา

อสังหาริมทรัพยท่ีตองปรับตัวใหทันเทคโนโลยีตางๆ ท่ีเกิดข้ึน ถือเปนตัวชวยท่ีเปดโอกาสใหเราเขาใจและรูจักลูกคา

มากข้ึนเทานั้น ซ่ึงสุดทายแลวผูประกอบการตองคนหาใหเจอวาลูกคากลุมเปาหมายของตนเองกําลังมองหาอะไร 

สําหรับการอยูอาศัยในโลกอนาคต 

 

สําหรับในป 2560 นี้ บริษัทไดเปดตัวโครงการใหมท้ังสิ้น 25 โครงการ มูลคารวม 49,040 ลานบาท แบงเปนบาน

เดี่ยว 9 โครงการ มูลคา 12,350 ลานบาท ทาวนโฮม 13 โครงการ มูลคา 12,590 ลานบาท และคอนโดมิเนียม 3 

โครงการ มูลคา 24,100 ลานบาท ปจจุบันสามารถสรางยอดขายรวมของสินคาท้ังกลุมคอนโด และแนวราบไดมากถึง 

41,600 ลานบาท เติบโต 85% และเกินจากเปาหมายเดิมท่ีตั้งไว 26,000 ลานบาท ถึง 60% โดยแบงเปนยอดขายท่ี

เกิดจากสินคาแนวราบมูลคา 14,525 ลานบาท และคอนโดมิเนียม 27,075 ลานบาท 



 

"การเติบโตอยางกาวกระโดดในครั้งนี้ ถือไดวาสะทอนภาพความสําเร็จของวิธีคิดในการพัฒนาอสังหาริมทรัพยในแบบ

ของ     เอพี ท่ีนํามิติท้ัง 4 ดาน ไดแก โลเกชั่น โปรดักสท่ีเขาถึงความตองการแฝง การกําหนดแพ็กเกจราคาขายท่ี

สอดรับกับความสามารถในการผอนชําระ และการศึกษาจํานวนซัพพลายคงเหลือแตละเซ็กเมนต มาเชื่อมโยงกันเพ่ือ

ออกแบบโมเดลสินคาและราคาขายท่ีเขาใจและตอบโจทยความตองการลูกคาไดอยางแมนยํา" นายอนุพงษกลาว 

 

นอกจากนี้บริษัทยังไดรับความรวมมืออยางดีจาก "มิตซูบิชิ เอสเตท กรุป (MECG)" พันธมิตรทางธุรกิจในการสงตอ

แนวคิดในการบริหารจัดการคุณภาพ สูการสรางกรอบแนวคิดหลักในการสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีในการพัฒนา

คอนโดมิเนียมเอพี ผานการผสมผสานประสบการณในการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเขากับการประยุกตใชเทคโนโลยี

สมัยใหม โดยเฉพาะแนวคิดเรื่อง IoT (Internet of Thing) ตลอดจนนวัตกรรมการกอสรางสําเร็จรูปในระบบโมดูลาร 

อยางหองน้ําสําเร็จรูปท่ีใหคา Defect เทากับศูนย 

 

โดยในปนี้บริษัทและมิตซูบิชิ เอสเตท กรุป ยังถือเปนพันธมิตรรายแรกและรายเดียวในธุรกิจท่ีมีโมเดลการรวมทุน

พัฒนาอสังหาริมทรัพยในประเทศไทยท่ีแตกตางจากรายอ่ืน ดวยการจัดตั้งบริษัทแมในไทย ดวยทุนจดทะเบียนท่ีสูงถึง 

6,100 ลานบาท ภายใตชื่อ "บริษัท พรีเมียม เรสซิเดนท จํากัด" เพ่ือทําหนาท่ีบริหารจัดการโครงการภายใตการรวม

ทุน โดยทางมิตซูบิชิ เอสเตท ไดสงทีมงานจากญี่ปุนท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานมานั่งทํางานประจํารวมกับทีมงานเอ

พีอีกดวย 

 

ดาน บมจ.เจ.เอส.พี.พร็อพเพอรตี้ โดย นายไพโรจน วัฒนวโรดม กรรมการผูจัดการ กลาวถึงภาพรวมตลาดป 2561 

วา ปหนาคาดวาภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพยจะมีการขยายตัวไดในทิศทางท่ีดียิ่งข้ึนอีก โดยคาดวาจะมีอัตราการ

เติบโตท่ีไมต่ํากวา 5% 

 

อยางไรก็ตาม ในปหนาบริษัทเชื่อวาเทรนดการพัฒนาโครงการของผูประกอบการอสังหาริมทรัพยจะเปนการพัฒนา

แนวราบมากข้ึน เนื่องจากซัพพลายยังมีเหลือนอย สวนโครงการประเภท "มิกสยูส" นั้นมองวาจะยังมีการพัฒนาและ

ยังมีความจําเปนอยู ซ่ึงจะเปนการเพ่ิมทางเลือกใหกับลูกคา และทําใหผูประกอบการลดความเสี่ยง 

 

สวนแผนการดําเนินธุรกิจในปหนา บริษัทมีแผนดําเนินธุรกิจเพ่ือการพัฒนาไปขางหนาอยางยั่งยืน โดยบริษัทได

กําหนดวิสัยทัศน "JSP จะ Net Profit Growth" หรือเปนปแหงการสรางการเติบโตของกําไรสุทธิใหเติบโตอยางม่ันคง 



นอกจากนี้ยังมีการปรับโฉมสินคาบริการ รวมไปถึงเจาะกลุมตลาดใหม และหันมาพัฒนาโครงการแนวราบมากยิ่งข้ึน 

โดยมีแผนพัฒนาโครงการแนวราบ จํานวน 6 โครงการ มูลคารวมโครงการกวา 3,975 ลานบาท 

 

โดยโครงการแนวราบใหม แบงเปนบานเดี่ยว จํานวน 3 โครงการ ไดแก "J Villa Exclusive วงแหวน-บางใหญ" มูลคา 

590 ลานบาท "J Villa บางปะกง-บานโพธิ์" มูลคา 305 ลานบาท และ "บางเสร ชลบุรี" มูลคา 1,000 ลานบาท สวน

โครงการบานแฝด บริษัทเตรียมพัฒนา จํานวน 3 โครงการ ไดแก "J City วงแหวนบางใหญ" มูลคา 580 ยูนิต "J Villa 

รัตนาธิเบศร-บางบัวทอง" มูลคา 800 ลานบาท และโครงการทําเลสาทร-กัลปพฤกษ" บนพ้ืนท่ีกวา 9 ไร จํานวน 46 ยู

นิต มูลคา 700 ลานบาท 

 

"ในปหนาบริษัทมีแผนจะมีการปรับเพ่ิมราคาสินคาข้ันตนข้ึนอีก 5-10% ลดตนทุนการขาย ทําการปรับสรางสตอกสิน

คาใหสมดุลกับยอดขายในแตละเดือน สวนการพัฒนาสินคาใหมจะมุงเนนเจาะกลุมตลาดใหม โดยจะหันมารุกการ

เปดตัวโครงการประเภทแนวราบ กลุมราคา 3-5 ลานบาท เพ่ิมข้ึนท่ีสัดสวน 40-60% นอกจากนี้ยังมีความสนใจใน

การพัฒนาอสังหาริมทรัพยในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) จึงไดวางงบลงทุนในการซ้ือท่ีดินเพ่ือ

พัฒนาโครงการใหมไวท่ี 1,500 ลานบาท" นายไพโรจนกลาว 

 

ดาน นายแสนผิน สุขี กรรมการผูจัดการใหญ บมจ.แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท (GOLD) เปดเผยถึง

แผนดําเนินธุรกิจในป 2561 วา ในปหนาบริษัทมีแผนในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ชูกลยุทธในการพัฒนาโครงการ

ขนาดใหญในทําเลใจกลางเมือง โดยจะมองทําเลในยานท่ีมีกําลังซ้ือสูง แหลงชุมชน สามารถเดินทางสะดวก ใกลสิ่ง

อํานวยความสะดวก และพัฒนาโครงการใหมีความหลากหลายเพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภคทุก

กลุมเปาหมาย 

 

ท้ังนี้ บริษัทมีโครงการเมกะโปรเจ็กต จํานวน 3 โครงการ โดยในป 2560 นี้ บริษัทพัฒนาโครงการ "บริติช อเวนิว" 

ทําเลเกษตรนวมินทร พัฒนาเปนโครงการท่ีมีความหลากหลาย 5 โครงการ ในแบบบานสไตลอังกฤษ บนเนื้อท่ีรวม 

120 ไร รวม 950 ยูนิต มูลคา 4,000 ลานบาท นอกจากนี้บริษัทยังพัฒนาโครงการในทําเลตางจังหวัดอยางตอเนื่อง 

โดยจะมุงเนนทําเลในเมืองในจังหวัดท่ีมีกําลังซ้ือ เชน อยุธยา เชียงราย ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา 

 

สําหรับในป 2561 บริษัทมีแผนพัฒนาโครงการท่ีอยูอาศัยรวม 34 โครงการ มูลคาโครงการรวม 39,600 ลานบาท 

แบงเปนโครงการทาวนโฮม 20 โครงการ บานแฝด 8 โครงการ บานเดี่ยว 4 โครงการ และโครงการในตางจังหวัด 2 

โครงการ และมีแผนจัดซ้ือท่ีดินเพ่ิม 34 แปลง ดวยงบประมาณ 13,240 ลานบาท อยางไรก็ตาม บริษัทตั้งเปามี

ยอดขายสําหรับธุรกิจท่ีอยูอาศัยท่ี 26,600 ลานบาท และตั้งเปาหมายรับรูรายไดท่ี 16,100 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 35% 



 

ขณะท่ี นายสุรเชษฐ กองชีพ รองผูอํานวยการฝายวิจัย บริษัท คอลลิเออรส อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศ ไทย) จํากัด 

กลาววา ภาพรวมตลาดท่ีอยูอาศัยแนวราบในจังหวัดปริมณฑล 5 จังหวัด นนทบรุี, ปทุมธาน,ี นครปฐม, สมุทรสาคร

และสมุทรปราการ มีการเปดโครงการบานจัดสรรคอนขางมากไปในทิศทางเดียวกัน อัตราการขายยังคอยๆ เปนคอยๆ 

ไป ยกเวนในบางจังหวัดท่ีผูประกอบการไปเปดในทําเลท่ีดีก็จะขายดี 

 

สําหรับทําเลเดนท่ีนาสนใจในการพัฒนาโครงการในจังหวัดปริมณฑล คือตองอยูแนวเสนทางรถไฟฟา, ใกลพ้ืนท่ีพาณิช

ยกรรมตามขอกําหนดในผังเมือง, ใกลพ้ืนท่ีตามแนวถนนวงแหวนกาญจนาภิเษก และพ้ืนท่ีท่ีไมไกลจากจุดข้ึน-ลงทาง

ดวน สวนการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตคือ จังหวัดปริมณฑลจะยังขยายตัวตอไป ผังเมืองมีผลตอการพัฒนา

มากท่ีสุด บานจัดสรรเปนตลาดท่ีขยายตัวตอเนื่อง ท่ีอยูอาศัยนอยกวา 3 ลานบาทยังเปนท่ีตองการ และ

คอนโดมิเนียมยังเปนท่ีนาสนใจในบางทําเล. 

 


