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พฤติกรรมการซื้ออสังหาฯ ของผู้ใช้ TerraBkk.com 

จากการเก็บข้อมูลแบบสอบถามออนไลน์ 
402 กลุ่มตัวอย่าง
1 กันยายน 2562



พฤติกรรมการออม ของกลุ่มตัวอย่าง 402 

วัตถุประสงค์ในการออมเงิน 
1. เพ่ือการลงทุน และ เพ่ือวางแผนเกษียณ 
2. เพ่ือไว้ใช้ยามฉุกเฉินและยามเจ็บป่วย 
3. เพ่ือการท่องเที่ยวและสันทนาการ
4. เพ่ือซ้ือที่อยู่อาศัย 
5. เพ่ือใช้จ่ายที่นอกเหนือจากรายจา่ยประจ า

❑ ผู้มรีายได้ 10,000- 18,000 บาทต่อเดือน
อายุ 26-30 ปี มีเงินออมน้อยกว่ากลุ่มอื่น

❑ GEN Y เกือบ 40% ใช้สินเชื่อ 90-100% 
ในการซื้ออสังหาริมทรพัย ์

จากการเก็บข้อมูลแบบสอบถามออนไลน์ 
402 กลุ่มตัวอย่าง
1 กันยายน 2562

การยื่นขอสินเชื่อ LTV 90-100% 
เป็นส่วนมากของ GEN X และ Y



การถือครองอสังหาฯ แบ่งตามรายได้

ผู้มีรายได้ 10,000 – 35,000 ต่อเดือน 43% ไม่มี
อสังหาริมทรัพย์ในครอบครอง 

จากการเก็บข้อมูลแบบสอบถามออนไลน์ 
402 กลุ่มตัวอย่าง 



การถือครองอสังหาฯ แบ่งตามอายุ

จากการเก็บข้อมูลแบบสอบถามออนไลน์ 
402 กลุ่มตัวอย่าง
1 กันยายน 2562

GEN X ผู้มีรายได้ >50,000 ต่อเดือน เปน็กลุ่มที่มีการถือ
ครองอสังหาฯ 2 ทรัพย์ขึ้นไป ถึง 52%



จ านวนอสังหาฯ ในครอบครอง

❑ GEN Y : ซื้อเพ่ือการอยู่อาศัย
❑ GEN X : ซื้อเพ่ือปล่อยเช่ามากขึน้
❑ Baby Boom : เก็บเป็นทรัพย์สินสร้างมลูค่าเพ่ิม

❑ GEN X,Y คอนโดมิเนียม ดาวเด่น
❑ Baby boom นิยมซื้อบ้านเด่ียว ทาวเฮ้าส์ 

❑ อสังหาที่ 1 เปน็ไปเพ่ือการอยู่อาศัย
❑ อสังหาฯ ที่ 2 และ 3 เปน็ไปเพ่ือการสร้างความมั่นคงทางรายรับ
❑ อสังหาฯ ที่ 4 ขึ้นไป เปน็การเก็งก าไรระยะส้ัน 

จากการเก็บข้อมูลแบบสอบถามออนไลน์ 
402 กลุ่มตัวอย่าง
1 กันยายน 2562



2558-2561 
อสังหาฯ 
คึกคัก



ประเทศไทยน่าลงทุนอสังหาริมทรัพย์ 4 ดาว

source : globalpropertyguide.com



House Price Change of Thailand compared to Asia

เปรียบเทียบรอบ 5 ปี เปรียบเทียบรอบ 1 ปี

source : globalpropertyguide.com

Source for yield 
นักลงทุนต่างชาตมิา
ลงทุนไทย 



พฤติกรรมคนจีน : แห่ลงทุนอสังหาฯ ไทย

มูลค่า เงินโอนเพ่ือซ้ืออาคารชุดในไทยของ

ชาวจีน ปี 2561 อยู่ที่ 39,178 ล้านบาทเร่ง

ขึ้นจากปี 2560 ที่ 23,621 ล้านบาท 

(ขยายตัว 65.9% จากปีก่อน) 

โดยคิดเป็น 43% ของมูลค่า เงินโอน

เพ่ือซ้ืออาคารชุดของชาวต่างชาติ

และ 12% ของ มูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์

อาคารชุดไทยทั้งประเทศ เพ่ิมขึ้น จากปี 

2560 ที่ 9%

Source : เจาะลึกและชี้ประเด็นความเส่ียงของทุนจีนในตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย 

โดยชนา กีรติยุตวงศ์, ธนพร ต้ังตระกูล และมณีรัตน์ ก้องเสียง ธนาคารแห่งประเทศไทย

8 มีนาคม 2562

39.1

23.6



การเปลี่ยนแปลงราคาที่ผ่านมาจากก าลังซื้อคนจีน

จากการเก็บข้อมูลจาก Terrabkk.com 



2562 
อสังหาฯ 
ตกหลุม



เงินเดือน คนกรุงเทพ&ปริมณฑล โตขึ้นเท่าไหร่?  

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาติไทย



ค่าเงินบาทแข็ง : อสังหาฯไทย แพงขึ้น ในสายตาชาวจีน

ณ วันที่ 28 ส.ค. 2562 

อัตราแรกเปลี่ยนเงินบาทไทยต่อหยวนจีน

1 หยวนจีน = 4.3320 บาทไทย

ปี 2559 เงินหยวนจีน 185,873 หยวนสามารถแลกเงิน 1 ล้านบาทไทย

ปี 2562 ต้องใช้เงินหยวนจีนประมาณ 230,840 หยวนในการแลกเงิน 1 ล้านบาทไทย

เท่ากับว่าคนจีนต้องเพ่ิมเงินขึ้นประมาณ 24.19% เพ่ือแรกเงิน 1 ล้านบาทไทยจากปี 2016

▪ การโอนและแลกเปลี่ยนเงินถูกจ ากัด การแลกเปลี่ยนเงินตรา ทุกกรณี
ไว้ท่ี 50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อป ีหรือ เท่ากับ (1.6 ล้านบาทต่อป)ี 

▪ ห้ามโอนเงินออกมาซื้ออสังหาฯต่างประเทศ

2558 2559 2560 2561 2562 

-24%



รายได้สุทธิ Developer ปี 2553 – 2562
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SOURCE : SET.OR.TH

( ล้านบาท )

• รายได้สุทธิ 11 บมจ. ที่มีรายได้ระดับ 10,000 ล้านบาทต่อปี ขึ้นไป 

ประกอบด้วย : พฤกษา  /  แลนด์แอนด์เฮ้าส์ /เอพี (ไทยแลนด์) / แสนสิริ/ ศุภาลัย / พร็อพเพอร์ต้ี เพอร์เฟค / ควอลิต้ีเฮ้าส์ / ออริจ้ิน /
เอสซี แอสเสท / แอล.พี.เอ็น. / อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์
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รายได้จากการขาย Q2/61 รายได้จากการขาย Q2/62 %YoY

( ล้านบาท )

82% ของ 17 บมจ. 
รายได้จากการขาย 
Q2/62 ลดลงYoY

ผลจาก
● มาตรการ LTV
● เร่งโอนกรรมสิทธ์ิ Q1/62
● เปิดโครงการใหม่ลดลง

Q2/62 Developer รายได้จากการขาย 



ความเส่ียงใหม่



2563 ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัย

Sources: United Nations and World Bank

Too Few Workers

The United Nations show births in Thailand have dropped to a level on par with Switzerland and 

Finland, two ultra-wealthy countries with which it has almost nothing else in common.

Those numbers 
mean that more 
than a quarter of 
Thailand’s people 
will be over 60 by 
2030—and most 
will be poor.



อีก 80 ปี เราจะมีประชากรคนไทยเหลือ 46 ล้านคน

Sources: United Nations and World Bank

'Lost generation' 

haunts Japan, Abe 

and the BOJ

Workers frozen out 
in the 1990s now 
lack the spending 

power the economy 
needs

20.1%
15.6%

https://www.populationpyramid.net

2538 ญ่ีปุ่นเข้าสู่สังคมสูงวัย



2556 เติบโตใหม่อีกครั้ง

“เปิดประเทศยกเว้นวซี่า”

“คอนโดปล่อยเช่ารายวัน”

“ต่างชาติซ้ืออสังหาฯได้ทุก

ประเภท” 

23 ปี

2534 ญี่ปุ่นเกิด ฟองสบู่อสังหาฯ ,2537 เข้าสู่สังคมสูงวัย

Source : The Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) 

Condominiums represented 85% of home sales in the 

Tokyo metropolitan area. 



แล้ว 2563?




