ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิิจอสัังหาริิมทรััพย์์ คืือ การซืื้อ การขาย การเช่่าและการดํําเนิินงานเกี่ียวกัับอสัังหาริิมทรััพย์์ที่เป็็นของตนเองหรืือเช่่าจาก
ผู้อื่น เช่น บ้านพร้อมที่ดิน คอนโดมิเนียม อาคารสํานักงาน ห้องชุด และการจัดสรรที่ดิน เป็นต้น
จากข้อมูลการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจในเดือน พ.ย.58 พบว่า
ธุร กิจ ที่ มีมู ล ค่ า ทุ น จดทะเบีย นสูง สุ ดคื อ ธุ ร กิ จ อสั งหาริ ม ทรั พ ย์
• กทม.และปริมณฑล 103 ราย (45%) อสังหาริมทรัพย์ 3,338 ลบ.
มูลค่าทุนจดทะเบียน 3,338 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21 หรือ
• จงหวดอนๆ
จังหวัดอืน่ ๆ 128 ราย (54%)
กิจกรรมของสํานักงานใหญ่
1 ใน 5 ของทุนจดทะเบียนจัดตั้งทั้งหมด รวมทั้ง ยังเป็นธุรกิจที่
1,211 ลบ.
21% 8%
ติดอันดับมูลทุนจดทะเบียนจัดตั้งสูงสุด 3 อันดับแรกมาโดยตลอด
ก่อสร้างอาคารทั่วไป ในปี 2558 (ม.ค.-พ.ย.) เนื่องจากลักษณะของการประกอบธุรกิจ
6%
1,047 ลบ.
6%
โฮลดิ้ง 904 ลบ. ประเภทนี้เ ป็นการให้เ ช่า ซื้อมา ขายไป ของอสั งหาริม ทรัพ ย์ใ น
ธุรกิจอื่นๆ 8,623 ลบ.
4%
แต่ ล ะประเภท เช่ น ที่ ดิ น บ้ า นจั ด สรร คอนโดมิ เ นี ย ม อาคาร
55%
ผลิตไฟฟ้า 601 ลบ.
พาณิชย์ ฯลฯ ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูงในการดําเนินธุรกิจ
แต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงด้วยเช่นกัน
สําหรับจํานวนการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในเดือนนี้มีทั้งสิ้น 231 ราย สูงเป็นอันดับที่ 2 ของธุรกิจจัดตั้งทั้งหมด
ส่ วนใหญ่ เป็ นการจดทะเบี ยนจั ดตั้ งในพื้ นที่ กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ได้ แก่ ปทุ มธานี นนทบุ รี และสมุ ทรปราการ รวมจํ านวน 103 ราย
หรือคิดเป็นร้อยละ 45 ส่วนภูมิภาคจดทะเบียนจัดตั้งสูงสุดในจังหวัดชลบุรี 41 ราย รองลงมาภูเก็ต 25 ราย และสุราษฎร์ธานี 20 ราย
ซึ่งสังเกตได้ว่าผู้ประกอบการนิยมจัดตั้งธุรกิจดังกล่าวในพื้นที่จังหวัดสําคัญๆ ที่มีจํานวนประชากรมาก มีความต้องการและกําลังซื้อสูง
รวมทั้งมีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ครบถ้วนเหมาะสมในการประกอบธุรกิจ

ธุรกิจที่มีมูลค่าจดทะเบียนจัดตั้งสูงสุดเดือน พ.ย.58

ภาพรวมธุภาพรวมธุ
รกิจ รกิจ
จํจานวนนตบุ
านวนนิติบคคลคงอย่
468 ราย
คคลคงอยู 50
50,468
46,707
ราย

3,663
ราย

98
ราย

มลค่
าทนนิ
ติบคคลคงอย่
521 229 ล้ลานบาท
านบาท
มูลคาทุ
นนตบุ
คคลคงอยู 33,521,229
2,185,833
ล้านบาท

1,318,746
ล้านบาท

16,650
ล้านบาท

บจ.

หจ./หส.

บมจ.

บมจ.

บจ.

หจ./หส.

92.5%

7.3%

0.2%

62.1%

37.4%

0.5%

ปัจจุบัน ณ 30 พฤศจิกายน 2558 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มีจํานวนธุรกิจที่ดําเนินกิจการอยู่ทั่วประเทศ 50,468 ราย โดยแบ่งเป็น
บริษัทจํากัด 46,707 ราย ห้างหุ้นส่วนจํากัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 3,663 ราย และบริษัทมหาชน 98 ราย
มูลค่าทุนจดทะเบียนนิติบุคคลคงอยู่ มีมูลค่า 3,521,229 ล้านบาท แบ่งเป็น บริษัทจํากัด มูลค่า 1,318,746 ล้านบาท ห้างหุ้นส่วน
จํากัดและห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล มูลค่า 16,650 ล้านบาท และบริษัทมหาชน มูลค่า 2,185,833 ล้านบาท
จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า ธุรกิจประเภทนี้ส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจในรูปแบบบริษัทจํากัดถึงร้อยละ 92.5 แต่มีมูลค่าทุนเพียง
ร้อยละ 37.4 เท่านั้น ซึ่งเมื่อเทียบกับบริษัทมหาชนจํากัดที่มีจํานวนน้อยรายเพียงร้อยละ 0.2 แต่มีมูลค่าทุนจดทะเบียนสูงถึงร้อยละ
62.1 แสดงให้เห็นว่าบริษัทมหาชนจํากัดมีบทบาทสําคัญในการลงทุนในธุรกิจประเภทนี้
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นิติบุคคลคงอยู่แบ่งตามพื้นที่
ตะวันออกเฉียงเหนือ

เหนือ
2,622 ราย (5%)
52,217 ล้านบาท (1%)

1,706 ราย (3%)
21,795 ล้านบาท (0.6%)

กลาง

5,130 ราย (11%)
201,842 ล้านบาท (6%)

ตะวันออก
10,474 ราย (21%)
88,844 ล้านบาท (3%)

ตะวันตก
2,167 ราย (4%)
10,527 ล้านบาท (0.4%)

ใต้
กทม.

8,232 ราย (16%)
61,830 ล้านบาท (2%)

20,137 ราย (40%)
3,084,174 ล้านบาท (87%)

เมื่ อ พิ จ ารณาจํ า นวนนิ ติ บุ ค คลคงอยู่ ข องธุ ร กิ จ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ทั้ ง หมด 50,468 ราย พบว่ า ส่ ว นใหญ่ ตั้ ง อยู่ ใ นพื้ น ที่
กรุงเทพมหานครมากที่สุด ถึง 40% รองลงมาคือภาคตะวันออก 21% และภาคใต้ 16% ตามลําดับ
สําหรับในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีมูลค่าทุนจดทะเบียนมากที่สุด คิดเป็น 87% รองลงมาคือภาคกลาง 6% และภาคตะวันออก 3%
ตามลําดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีการกระจุกตัวของที่ตั้งและทุนจดทะเบียนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพมหานครและกระจายตัว
อยู
อย่ในพนทเศรษฐกจสาคญของแตละภาคอยางชดเจน
นพื้นที่เศรษฐกิจสําคัญของแต่ละภาคอย่างชัดเจน

สัดส่วนมูลค่าเงินลงทุนแบ่งตามสัญชาติ
1
3,463,759
ล้านบาท

4

3,521,229 ล้านบาท (100%)
ไทย

ญี่ปน่
ญปุ

98.37%

0.12%

2

11,986
ล้านบาท

5

อังกฤษ

สิงคโปร์

0.12%

0.34%
จีน
0.21%

4,171
ล้านบาท

6

3

7,407
ล้านบาท

4,201
ล้านบาท

2,805
ล้านบาท

ฮ่องกง
สัญชาติอนื่ 26,900 ล้านบาท 0.76%

0.08%

เมื่อพิจารณาการลงทุนตามสัญชาติของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ณ 30 พฤศจิกายน 2558 พบว่า ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนของคน
ไทย มูลค่า 3,463,759 ล้านบาท คิดเป็น 98.37% สําหรับสัญชาติอื่นที่ลงทุนในธุรกิจนี้สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ สิงคโปร์ มูลค่า 11,986
ล้านบาท คิดเป็น 0.34% รองลงมาคือ จีน มูลค่า 7,407 ล้านบาท คิดเป็น 0.21% และญี่ปุ่น มูลค่า 4,201 ล้านบาท คิดเป็น 0.12%
ตามลําดับ
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อัตวราส่
อัตวราส่
นทางการเงิ
วนทางการเงิ
อัตราส่
นทางการเงิ
น น น
ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ผลตอบแทนจากสินทรัพย์

0.82

1.75

2.18

2.71

2.79

อัตราส่วนทุนหมุนเวียน

1.32

1.30

1.32

1.47

1.74

อัตราการหมุนของลูกหนี้ (เท่า)

15.74

10.14

12.53

11.81

9.43

อัตราส่วนหนีส้ นิ้ ต่อสินทรัพย์รวม
อตราสวนหนสนตอสนทรพยรวม

0.71

0.71

0.69

0.67

0.50

อัตรากําไร

3.98

9.21

10.32

12.80

12.39

จากข้อมูลข้างต้นพบว่า ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สามารถทํากําไรได้อย่างต่อเนื่องในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2553-2557) โดยในปี
2557 มีประสิทธิภาพในการบริหารงานซึ่งวัดจากอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 5 ปี (ปี 2553 - 2557) อยู่ที่
รอยล
ร้อยละ 2.79
. 9 แส
แสดงให้
ใ เห็นว
นว่าธุธรกิ
ร จมปร
จมีประสิสทธภ
ธิภาพในการบริ
ใน รบรหารสิ
รสนนทรัรพยเ
ย์เพื่อก่อใ
อให้เกิดผลตอบแทนสงขึ
ล อบแ นสู ขนแล
้นและเพิ
เ ่มขนอย
มขึ้นอย่างต่อเนอ
อเนื่อง
สําหรับสภาพคล่องของธุรกิจนี้มีการปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยในปี 2557 ธุรกิจมีอัตราส่วนทุนหมุนเวียนอยู่ที่ 1.74 ซึ่งอยู่
ในเกณฑ์ที่พอใช้ และแสดงให้เห็นว่าธุรกิจมีความสามารถเพียงพอในการชําระหนี้ระยะสั้น อย่างไรก็ตาม ลูกหนี้ของธุรกิจมีแนวโน้ม
เพิ่มสูงขึ้นธุรกิจจึงควรปรับปรุงโครงสร้างการบริหารลูกหนี้ให้สามารถแปลงเป็นเงินสดมาหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์ในการต่อยอดธุรกิจ
ต่อไป

เครื่องชี้วัดเครื
ธุร่อกิงชี
จอสั
มทรังหาริ
พย์ มทรัพย์
้วัดงด้หาริ
านอสั
ล้านบาท/เดือน

0

1,858

2,000
ปี

2550

3,090

4,616

4,000

1,310,779 1,398,157

8,517

1,207,785

1,707,806

2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000

3,330

1,076,219

5,148

6,000

1,531,969

6,176

8,000

2,339,569
9,142
9

1,927,904

2,152,445
9,015

ยูนิต/เดือน
10,000

500,000

การจดทะเบียนอาคารชุดทั่วประเทศ (ต่อเดือน)
1. ข้อมูลปี 2558 (ม.ค.-ต.ค.)
2. แหล่งข้อมูลจากสํานักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ (ต่อเดือน)
1. ข้อมูลปี 2558 (ม.ค.-ก.ย.)
2. แหล่งข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย

0
2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

จากสถิติการจดทะเบียนอาคารชุดทั่วประเทศเฉลี่ยต่อเดือน ตั้งแต่ปี 2550-2558 มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยกเว้นในปี
2554 ซึ่งเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ส่งผลให้มียอดการจดทะเบียนอาคารชุดลดลง และในช่วงปี 2555-2557 การจดทะเบียนอาคารชุดเริ่มฟื้น
ตัวสูงขึ้นต่อเนื่องและในปี 2558 (ม.ค.-ต.ค.) มียอดการจดทะเบียนอาคารชุดทั่วประเทศเฉลี่ยเดือนละ 9,142 ยูนิต เพิ่มสูงขึ้นจากปี
2557 คิดเป็นร้อยละ 1.41 ซึ่งสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการปล่อยสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ที่เพิ่มสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่องเช่นกัน
อยางตอเนองเชนกน
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจ เช่น การเพิ่มขึ้นของประชากร การเคลื่อนย้ายถิ่นฐานของ
ประชากร แผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเส้นทางคมนาคมของภาครัฐ จะเป็นปัจจัยส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของประชาชนใน
ประเทศให้สูงขึ้น ซึ่งจากปัจจัยดังกล่าวจะช่วยเปิดพื้นที่ของตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
รวมถึงจังหวัดท่องเที่ยวให้มีการเติบโตมากยิ่งขึ้น
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แนวโน้
มแนวโน้
ธุรมกิธุจรมกิธุจรกิจ
แนวโน้
รวมถึงการให้ผู้ที่กู้ซื้อบ้านที่มีราคาต่ํากว่า 3 ล้านบาท สามารถนํา
ราคาบ้าน 20% มาหกลดหยอนภาษเงนไดเปนร
ราคาบาน
มาหักลดหย่อนภาษีเงินได้เป็นระยะเวลา
ย เวลา 5 ปภาษ
ปีภาษี
โดยมีผลบังคับใช้เป็นเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยลงนามในร่ า งประกาศ ซึ่ ง จากมาตรการ
ดังกล่าวคาดว่าจะช่วยกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ ทั้งด้านการขาย
และการโอนให้สูงขึ้น
ภาคอสังหาริมทรัพย์มีส่วนสําคัญในการกระตุ้นและพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลจึงได้ส่งเสริมและกําหนดมาตรการ
ที่ช่วยกระตุ้นธุรกิจประเภทนี้มาโดยตลอด
ที่ผ่านมารัฐบาลได้ออกมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์
โดยการปล่อยสินเชื่อบ้านให้กับผู้มีรายได้น้อยจากธนาคารของรัฐ
ได้ แ ก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารออมสิ น และ
ธนาคารกรุงไทย เป็นต้น อีกทั้งได้ปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมการ
โอนจาก 2% เหลือ 0.01% และลดค่าธรรมเนียมการจดจํานอง
จากร้อยละ 1% เหลือร้อยละ 0.01% สําหรับผู้ที่อยู่อาศัยทั้งเก่าและใหม่

ทั้งนี้ การที่ประเทศไทยกําลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคม
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ อ า เ ซี ย น ( AEC) ใ น ปี 2 5 5 9 จ ะ ทํ า ใ ห้ ต ล า ด
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ข องไทยมี ก ารขยายตั ว กลายเป็ น ตลาดระดั บ
อาเซียนมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อธุรกิจโดยรวม แต่อย่างไรก็ตาม
ยั ง คงต้ อ งติ ด ตามสถานการณ์ ข องธุ ร กิ จ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ อ ย่ า ง
ใกล้ ชิ ด เนื่ อ งจากในปั จ จุ บั น ที่ มี ก ารแข่ ง ขั น ค่ อ นข้ า งสู ง ทั้ ง
ผู้ประกอบการรายเดิมและรายใหม่ รวมทั้งมาตรการใหม่ๆ ของ
ภาครัฐที่จะกระตุ้นธุรกิจ และเป็นแรงผลักทําให้ผู้ประกอบการเร่ง
พัฒนาเปิดโครงการใหม่เพื่อรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจและ
ตลาดในอนาคต

บทสรุบทสรุ
ป บทสรุ
ป ป
• ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ถือเป็นธุรกิจที่สําคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งก่อให้เกิดการจ้างงาน การผลิต การ
บริโภคตลอดจนการพัฒนาที่ดินทําให้ขยายความเจริญออกไปส่
บรโภคตลอดจนการพฒนาทดนทาใหขยายความเจรญออกไปสู
บริ เ วณโดยรอบ ก่ อ ให้ เ กิ ด การสร้ า งชุ ม ชนสร้ า งสั ง คม และยั ง
ก่อให้เกิดการลงทุนในประเทศ ซึ่งจากสถิติการจดทะเบียนจัดตั้ง
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ผ่านมา พบว่ามีจํานวนการจดทะเบียน
จั ด ตั้ ง สู ง เป็ น อั น ดั บ 2 ของประเทศต่ อ เนื่ อ งกั น ตลอดปี 2558
(ม.ค.-พ.ย.) โดยในเดือน พ.ย.58 ธุุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีมูลค่าทุุน
จดทะเบียนจัดตั้งสูงเป็นอันดับ 1 ซึ่งได้รับแรงสนับสนุนส่วนหนึ่ง
จากมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาล ประกอบกับ
แผนการพัฒ นาโครงสร้ า งพื้นฐานด้ า นคมนาคมของภาครัฐ ที่ มี
เป้าหมายเชื่อมโยงกรุงเทพมหานครกับต่างจังหวัดเข้าด้วยกัน จึง
ทําให้ เ กิ ด การขยายตั วของโครงการก่อสร้า งที่ อยู่ อาศัย ตามมา
มากมายบริเวณโดยรอบเส้นทางรถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย และตาม
แนวเส้ น ทางของรถไฟความเร็ ว สู ง รวมถึ ง จั ง หวั ด ที่ เ ป็ น แหล่ ง
ท่องเที่ยว

• สําหรับผลประกอบการของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในรอบ
5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2553-2557) พบว่ามีผลประกอบการที่ดีเช่นกัน
โดยธรกิ
โดยธุ
รกจสามารถสรางกาไรไดอยางตอเนอง
จสามารถสร้างกําไรได้อย่างต่อเนื่อง ซึซงแสดงใหเหนถง
่งแสดงให้เห็นถึง
แนวโน้มที่ดีของการลงทุนประกอบธุรกิจประเภทนี้ในช่วงที่ผ่านมา
• แนวโน้ ม ของธุ ร กิ จ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ใ นอนาคตคาดว่ า จะ
สามารถเติบโตได้จากปัจจัยบวก เช่น การมาตรการกระตุ้นภาค
อสังหาริมทรัพย์ข องรัฐ บาล และการเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ((AEC)) ในปี 2559 แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องพิจารณา
ปัจจัยอื่นๆ ประกอบด้วย ไม่ว่าจะเป็นความเข้มงวดในการปล่อย
สินเชื่อของธนาคารต่างๆ อัตราเงินเฟ้อ อัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งจะ
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และส่งผลต่อภาค
ธุรกิจรวมถึงการจดทะเบียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

กองข้อมูลธุรกิจ
ธันวาคม 2558

