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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

ความสาํคัญของปญหา 
 

นับต้ังแตประเทศไทยไดมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ จากประเทศที่พึ่งพาเกษตรกรรมไปสู
ประเทศกึ่งอุตสาหกรรมนั้นไดทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางดานเศรษฐกิจ การคา สังคม 
การเมือง  วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และการดํารงชีวิตของประชาชน การ
ขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมไดทําใหเกิดการเคลื่อนยายแรงงานจากชนบทสูตัวเมือง โดยเฉพาะ
กรุงเทพมหานคร ปญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นตามมาอยางหลีกเลี่ยงไมไดก็คือปญหาดานที่อยูอาศัย  ซึ่ง
เปนหนึ่งในปจจัยสี่ที่จําเปนสําหรับการดํารงชีวิตของมนุษย ความหนาแนนของประชากรที่เพิ่มข้ึน
นอกจากจะสงผลถึงราคาที่ดินใหสูงขึ้นตามอยางรวดเร็วแลว ยังทําใหเกิดการพัฒนาดานที่อยู
อาศัยจากการใชพื้นที่แตเพียงแนวราบ อาทิ บานเดี่ยว บานแฝด และ หองแถว มาเปนการมุงเนน
ในการจัดสรรพื้นที่ในแนวสูง เชน อาคารชุดและอพารทเมนท เพื่อการใชประโยชนจากที่ดินใหมาก
ที่สุด ดังที่ไดเห็นในปจจุบัน 

 
สําหรับกรุงเทพมหานคร นอกจากจะตองประสบกับปญหาการจัดสรรที่อยูอาศัยใหกับ

ประชากรที่กําลังเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ แลว อีกปจจัยหนึ่งที่จะละเลยไมไดนั่นคือปญหาการจราจร  ที่
เพิ่มข้ึนตามสภาพสังคมเมืองมาโดยตลอด ระยะทางและระยะเวลาในการเดินทางจึงเปนอีกปจจัย
หนึ่งที่สําคัญซึ่งตองนํามาพิจารณาในการเลือกซื้อที่อยูอาศัย โดยเฉพาะผูที่มีรายไดระดับปาน
กลางไปจนถึงผูที่มีรายไดระดับสูง ที่อยูอาศัยประเภทบานเดี่ยวแมจะตอบสนองความตองการได
เหมาะสมมากกวาในดานความเปนสวนตัว และพื้นที่ใชสอย แตมักจะอยูในทําเลที่หางจากตัว
เมืองออกไป ไมสะดวกในการเดินทาง ใชเวลามากและตองเสียคาใชจายสูง ดังนั้นอาคารชุดพัก
อาศัยที่ใกลกับที่ทํางาน หรือสะดวกในการเดินทางจึงเปนทางเลือกที่เหมาะสมใหแกทั้งบุคคลซึ่งมี
ที่อยูอาศัยอยูแลว และผูที่กําลังเริ่มตนหาที่อยูอาศัยเปนของตัวเองมากกวา 

 
ในรอบ 10 ปที่ผานมา (ป 2539 – 2548) มีการเพิ่มข้ึนของหองชุดในเขตกรุงเทพมหานคร 

และ 5 จังหวัดปริมณฑล (นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร) จํานวน
ทั้งสิ้น 216,631 หนวย จําแนกเปนการเพิ่มข้ึนในเขตกรุงเทพมหานครจํานวน 178,719 หนวย คิด
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เปนรอยละ 82.5 สวนใน 5 จังหวัดปริมณฑลมีจํานวน 37,912 หนวย คิดเปนรอยละ 17.5 (สวน
วิทยบริการ ฝายวิชาการ ธนาคารอาคารสงเคราะห 2549) ทั้งนี้จะเห็นไดวาการเพิ่มข้ึนของหองชุด
ในเขตกรุงเทพมหานครมีจํานวนมากกวาในสวนของ 5 จังหวัดปริมณฑล เนื่องจากการกอสราง
อาคารชุดมักจะกอสรางในเขตเมืองที่มีราคาที่ดินสูงมาก ทําใหตนทุนตอหนวยสูง จึงจําเปนตองใช
พื้นที่ใหเกิดประโยชนสูงสุด และเปนที่นาสังเกตวาการเพิ่มข้ึนของหองชุดในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลในชวง 10 ปที่ผานมานั้น จะมีลักษณะขึ้นลงตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ดังที่
แสดงในภาพที่ 1 คือในป 2539 มีหองชุดจดทะเบียนเพิ่มข้ึนมากถึง 70,575 หนวย แตหลังจากเกิด
วิกฤตการณทางเศรษฐกิจในป 2540 ทําใหมีหองชุดจดทะเบียนลดลงมาโดยตลอดจาก 62,837 
หนวย ในป 2540 เหลือ 9,063 หนวย ในป 2542 และหดตัวเหลือเพียง 4,650 หนวยในป 2544 แต
อยางไรก็ตามตั้งแตป 2545 เปนตนมา จํานวนหองชุดจดทะเบียนเริ่มขยายตัวเพิ่มมากขึ้นอยาง
ตอเนื่อง โดยในป 2547 – 2548 ที่ผานมา ที่อยูอาศัยประเภทหองชุดในเขตกรุงเทพมหานครและ 5 
จังหวัดปริมณฑลไดรับความนิยมจากประชาชนมากขึ้น โดยเฉพาะโครงการที่อยูใกลกับบริเวณ
เครือขายคมนาคมใหมๆ เชน รถไฟฟาบีทีเอส (Bangkok Mass Transit System - BTS) และ
รถไฟฟามหานคร (Mass Rapid Transit - MRT)  เปนตน ดังจะเห็นไดจากโครงการที่เปดตัวใหม
ในรัศมีการใหบริการของรถไฟฟาจะขายหมดในเวลาอันรวดเร็วเกือบทุกโครงการ ทั้งนี้เนื่องจาก
เหตุผลในการเดินทางที่ตองการความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น อีกทั้งตองการลดคาใชจายและเวลา
ในการเดินทางลง จากการที่ราคาน้ํามันเพิ่มสูงขึ้น และสงผลกระทบใหคาใชจายโดยรวมของ
ประชาชนเพิ่มสูงขึ้นตาม ดวยเหตุนี้โครงการระบบขนสงมวลชนทั้งรถไฟฟา และรถไฟฟาใตดิน 
รวมไปถึงโครงการขยายและเชื่อมตอเสนทางในอนาคต จึงไดกลายเปนปจจัยหลักในการกําหนด
ทําเลเพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยตางๆ ที่สําคัญในปจจุบัน เพราะผูที่อยูอาศัยในอาคารชุด
เหลานี้ไมจําเปนตองมีรถยนตเพื่อใชในการไปทํางาน 
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ภาพที่ 1  จํานวนหองชุดทีจ่ดทะเบียนเพิม่ข้ึนในเขตกรงุเทพมหานครและ 5 จังหวัดปริมณฑล  

   ป 2539 – 2548 
ที่มา: สวนวิทยบริการ ฝายวิชาการ ธนาคารอาคารสงเคราะห (2549) 
 

ในชวงครึ่งปแรก 2549 นี้ มีโครงการอาคารชุดใหมเปดขายทั้งสิ้น 32 โครงการ จํานวน 
9,913 หนวย เติบโตจากชวงครึ่งปแรก 2548 ถึงรอยละ 37 (เพิ่มข้ึน 2,701 หนวย) สวนใหญ
เปดตัวในชวงไตรมาส 2 กวา 5,693 หนวย โดย 1 ใน 3 ของจํานวนหองชุดที่เปดขายใหมหรือ
ประมาณ 3,000 หนวย กระจุกตัวอยูในพื้นที่บริเวณถนนสุทธิสาร – ถนนรัชดาภิเษก – ถนน
ลาดพราว ดังที่แสดงในภาพที่ 2 ซึ่งอยูในเสนทางเดินของรถไฟฟามหานคร (MRT) และเปนพื้นที่ที่
รองรับการขยายตัวของเมืองจากยานธุรกิจ เชน ยานอโศก และยานสุขุมวิท อีกทั้งเปนจุดเชื่อม
ตอไปยังถนนวิภาวดี ถนนพระรามเกา และถนนเพชรบุรี รวมไปถึง เสนทางดวนรามอินทรา – อาจ
ณรงค มีการเพิ่มข้ึนของศูนยการคา อาคารสํานักงาน และสาธารณูปการตางๆ พื้นที่นี้จึงนับวาเปน
พื้นที่ที่มีความนาสนใจอยางยิ่ง สําหรับการพัฒนาโครงการที่อยูอาศัยประเภทอาคารชุด 
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ภาพที่ 2  จํานวนหองชุดทีจ่ดทะเบียนเพิม่ข้ึนในเขตกรงุเทพมหานครแบงตามเขตพืน้ที่ตางๆ  
   ในชวงป 2548 – คร่ึงปแรก 2549 

ที่มา: ฝายวิจยัและพัฒนา บริษัทพลัส พร็อพเพอรต้ี พารทเนอร จํากดั (2549) 
 
ถึงแมวาพืน้ทีบ่ริเวณถนนสทุธิสาร – ถนนรัชดาภิเษก – ถนนลาดพราว จะมีผูประกอบการ

เขามาลงทนุพฒันาโครงการที่อยูอาศัยประเภทอาคารชดุเปนจํานวนมากก็ตาม แตโครงการสวน
ใหญก็สามารถสรางยอดขายไดอยางรวดเร็ว โดยบางโครงการสามารถปดการขายไดภายใน 1 – 2 
เดือน ดังที่ไดแสดงในตารางที ่ 1 จงึทาํใหปจจุบันพืน้ทีบ่ริเวณนี้เหลือหองชุดที่เปดใหจองรวมกนั
เพียงประมาณ 300 หนวยเทานัน้ ดังนัน้จึงมีความเปนไปไดอยางยิง่ที่จะมีผูประกอบการรายใหม
เขามาลงทนุในพืน้ที่บริเวณนี้ แลวนาที่จะประสบความสําเร็จเหมือนกับโครงการทีผ่านๆ มา 
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ตารางที่ 1  โครงการอาคารชุดบริเวณถนนสุทธิสาร – ถนนรัชดาภิเษก – ถนนลาดพราว ซึง่อยูใน 
   เสนทางเดินของรถไฟฟามหานคร (MRT) ที่สามารถปดการขายไดอยางรวดเร็ว 

 
ชื่อโครงการ ที่ตั้ง จํานวน (หนวย) เดือนท่ีเปดขาย เดือนท่ีปดการขาย

1. คอนโดวัน ลาดพราว 15 ซ. ลาดพราว 15 87 มี.ค. 49 มี.ค. 49
2. คอนโดวัน ลาดพราว 18 ซ. ลาดพราว 18 175 มี.ค. 49 เม.ย. 49
3. เดอะพัลซ ซ. ลาดพราว 44 202 มี.ค. 49 มี.ค. 49
4. เดอะเซสท ซ. ลาดพราว 7 153 เม.ย. 49 พ.ค. 49
5. คอนโดวัน รัชดา - ลาดพราว ซ. รัชดาภิเษก 19 103 มิ.ย. 49 มิ.ย. 49
ที่มา: จากการสํารวจและสัมภาษณฝายขายของโครงการ (2549) 

 
แตอยางไรก็ตามการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพยในชวงสภาวะปจจุบัน ไมสามารถจะ

มองขามสัญญาณตางๆ ทางเศรษฐกิจ รวมทั้งภาวะความไมแนนอนทางการเมือง และปญหา
ความสงบเรียบรอยภายในประเทศได ดังนั้นการตัดสินใจลงทุนใดๆ จึงจําเปนที่จะตองผาน
การศึกษา การวิเคราะหปญหาและอุปสรรค รวมไปถึงการวิเคราะหแนวโนมของธุรกิจ เพื่อใหการ
ลงทุนนั้นสอดคลองกับทิศทางของเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงของตลาด และรสนิยมของผูบริโภค 
จากเหตุผลที่สนับสนุนดังกลาวขางตน ทําใหการศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนสรางที่อยูอาศัย
ประเภทอาคารชุด บริเวณสถานีรถไฟฟามหานครสุทธิสารนี้มีความสําคัญและมีความจําเปนอยาง
ยิ่ง เพื่อเปนแนวทางสําหรับนักลงทุน และนักธุรกิจในการพัฒนาหลักความคิด และความรูสําหรับ
ภาคธุรกิจนี้ตอไปในอนาคต 
 

วัตถุประสงคการศึกษา 
 

1. เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของที่อยูอาศัยประเภทอาคารชุด ในเขตพื้นที่ใกลเคียงสถานี
รถไฟฟามหานครสุทธิสาร  
 

2. เพื่อศึกษาลักษณะและรูปแบบความตองการที่อยูอาศัยประเภทอาคารชุด จาก
โครงการบริเวณใกลเคียงสถานีรถไฟฟามหานครสุทธิสาร 
 

3. เพื่อศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนทางดานตลาด ทางดานเทคนิค และทางดาน
การเงินในโครงการลงทุนกอสรางที่อยูอาศัยประเภทอาคารชุด บริเวณสถานีรถไฟฟามหานครสุทธิ
สาร 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั 
 

1. เพื่อเปนประโยชนตอการวางแผนพัฒนาลักษณะและรูปแบบของที่อยูอาศัยประเภท
อาคารชุด ใหสอดคลองกับความตองการของตลาด 
 

2. เปนแนวทางในการตัดสินใจลงทุนสรางที่อยูอาศัยประเภทอาคารชุดของภาคเอกชน  
 

ขอบเขตการศึกษา 
 

1. การศึกษาครั้งนี้ไดนําทฤษฎกีารวิเคราะหโครงการมาใช 3 ดาน ไดแก การวเิคราะห
ทางดานตลาด การวิเคราะหทางดานเทคนิค และการวิเคราะหทางดานการเงนิ 

 
1.1 การวิเคราะหทางดานตลาดจะทําการวเิคราะหถงึจุดแข็ง จุดออน โอกาสและ

อุปสรรค (SWOT Analysis) ของโครงการ รวมไปถึงการศึกษาโอกาสในการขายจากโครงการ
บริเวณใกลเคยีง เพื่อประมาณรายรับของโครงการ 

 
1.2 การวิเคราะหทางดานเทคนคิจะพิจารณาในเรื่องของทําเลที่ต้ังของโครงการ 

ลักษณะและรปูแบบของอาคาร เพื่อประมาณตนทุนของโครงการ 
 

1.3 การวิเคราะหทางดานการเงินจะทําการประมาณกระแสเงินสดของโครงการ 
(Cash Flow) การคํานวณมูลคาปจจุบันสุทธิของผลตอบแทน (Net Present Value of Benefit : 
NPVB) การคํานวณอัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน (Benefit-Cost Ratio: BCR) การคํานวณ
อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) การคํานวณจุดคุมทุน 
(Break Even Point) และการวิเคราะหความออนไหว (Sensitivity Analysis) 
 

2. ศึกษาเฉพาะพื้นที่ใกลเคียงสถานีรถไฟฟามหานครสุทธสิาร รัศมีประมาณ 2 กโิลเมตร 
โดยรอบ เพือ่ใหครอบคลุมพื้นที่ของสถานีขางเคียงดวย (สถานีรถไฟฟามหานครแตละสถานีจะ
หางกนัโดยเฉลี่ย 1.18 กิโลเมตร) แตตองอยูในรัศมีไมเกิน 800 เมตร จากสถานีรถไฟฟามหานครที่
ใกลที่สุด เพื่อใหสามารถเดนิจากโครงการไปยังสถานีรถไฟฟามหานครไดสะดวก 
 

3. ทําการเก็บรวบรวมขอมูลต้ังแตวันที่ 1 สิงหาคม  – 31 ธันวาคม 2549 
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วิธีการศึกษา 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ทําการสํารวจและสัมภาษณฝายขายของโครงการบริเวณ
ใกลเคียง ทั้งโครงการเกาที่ไดปดการขายไปแลว ตลอดจนการสํารวจโครงการที่เปดตัวใหมทุก
โครงการในรัศมี 2 กิโลเมตรจากสถานีรถไฟฟามหานครสุทธิสารแตจะตองเปนโครงการที่อยูใน
รัศมีไมเกิน 800 เมตร จากสถานีรถไฟฟามหานครที่ใกลที่สุด เกี่ยวกับทําเลที่ต้ังของโครงการ 
ลักษณะทั่วไปของอาคารชุด จํานวนหองชุด ลักษณะของหองชุด ราคาขาย ส่ิงอํานวยความสะดวก 
ระยะเวลาที่ใชในการกอสรางและระยะเวลาที่ใชในการขายของแตละโครงการ รวมไปถึงการ
สัมภาษณผูเชี่ยวชาญงานดานตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งดานสถาปตยกรรมและวิศวกรรม เกี่ยวกับการ
ออกแบบอาคารชุดและหองชุดภายในอาคาร ตนทุนคากอสรางและระยะเวลาที่ใชในการกอสราง
ของโครงการที่จะลงทุน 
 

ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยรวบรวมจากเอกสารวิชาการที่เกี่ยวของที่มี
การศึกษาไวแลวจากหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 

1. การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา 
 

1.1 ความเปนไปไดทางดานตลาด 
 

1.1.1 การวิเคราะหโอกาสในการขาย จะพิจารณาจากยอดจองหองชุดของ
โครงการที่อยูอาศัยประเภทอาคารชุดบริเวณใกลเคียง วาผูบริโภคเลือกจองหองชุดในโครงการ
ลักษณะใด รวมไปถึงลักษณะและรูปแบบของหองชุดที่ผูบริโภคเลือกจอง เพื่อนําขอมูลมาใช
ประกอบในการกําหนดราคาขาย และการออกแบบอาคารชุดและหองชุดภายในโครงการที่จะ
ลงทุนใหมีลักษณะคลายคลึงกับโครงการที่มียอดจองหองชุดสูง เพราะถาโครงการอื่นๆ บริเวณ
ใกลเคียงที่มียอดจองหองชุดสูง โครงการที่ทําการศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนครั้งนี้ซึ่งมี
รูปแบบคลายคลึงกันก็นาที่จะมีโอกาสในการขายสูงดวยเชนกัน 
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1.1.2 วิเคราะหถึงจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) 
ของโครงการ เพื่อประกอบการพิจารณาวาโครงการที่จะศึกษานี้อยูในภาวะที่สามารถลงทุนได
หรือไม 
 

1.2 ความเปนไปไดทางดานเทคนิค 
 

1.2.1 ศึกษาถึงทําเลที่ต้ังของโครงการ รูปที่ดินและการออกแบบอาคารและ
หองชุดภายในอาคารเพื่อใหทราบถึงรายละเอียดของโครงการที่จะสามารถกอสรางได 
 

1.2.2 ศึกษาถึงขั้นตอนในการกอสรางอาคารชุด เพื่อใหทราบถึงระยะเวลาที่
ใชในการกอสราง ตนทุนคากอสรางในแตละชวงเวลา 

 
2. การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ 

 
เปนการวิเคราะหความเปนไปไดทางดานการเงนิ ซึง่ประกอบไปดวย 

 
2.1 การประมาณการงบกระแสเงินสด (Cash Flow) เปนการจัดทําเพื่อคาดการณ

ประมาณเงินสดรับจายของโครงการ ทําใหทราบวาธุรกิจมีเงินหมุนเวียนในการบริหารโครงการใน
แตละชวงเพียงพอหรือไม เงินทุนหมุนเวียนเพียงพอตอการดําเนินงานเทาใด ในกรณีที่ขาดเงินทุน
หมุนเวียนจะสามารถหาแหลงเงินไดจากที่ใด 
  

การจัดทํางบประมาณกระแสเงินสด จะเปนการรวบรวมขอมูลรายละเอียดของ
โครงการเพื่อจะใหการดําเนินงานของโครงการเปนไปอยางตอเนื่อง โดยจะมีการปรับปรุงแกไขให
สอดคลองกับสถานการณไดทันทวงที ระยะในการจัดทํามักจะแสดงประมาณการเปนชวง คือ 
ต้ังแตเร่ิมโครงการจนสิ้นสุดโครงการ สวนมากแลวจะแสดงเปนแตละเดือนและมีการเปรียบเทียบ
ประมาณการที่เกิดขึ้นจริงกับที่ประมาณการเอาไว 
 

2.2 การคํานวณคาตนทุนเงินทนุเฉลี่ยถวงน้าํหนกั (Weighted Average Cost of 
Capital, WACC) เพื่อใหทราบถึงตนทนุเงินทุนเฉลี่ยของโครงการ 
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WACC     =     (We x Ke) + (Wd x Kd x (1 – Tax)) 
 

ในที่นี้   We = สัดสวนเงินลงทุนจากผูประกอบการ 
 
   Ke = ตนทนุเงนิทุนของผุประกอบการ 
 
   Wd = สัดสวนเงินลงทุนจากการกูยมื 
 
   Kd = ตนทนุเงนิทุนจากการกูยมืเงิน 
 
   Tax = อัตราภาษีเงนิไดนิติบุคคล 

 
2.3 การคํานวณมูลคาปจจุบันสุทธิของผลตอบแทน (Net Present Value of 

Benefit : NPVB) โดยหลักการตัดสินใจที่แสดงวาโครงการมีความเหมาะสมทางการเงินหรือไมนั้น
ใหดูที่คา NPVB กลาวคือ เมื่อคา NPVB มากกวาศูนย หรือมีคาเปนบวก แสดงวากิจการนั้นๆ มี
ความเหมาะสมที่จะลงทุนได เนื่องจาก มูลคาปจจุบันของผลประโยชนรวมมากกวามูลคาปจจุบัน
ของตนทุนในการลงทุนรวม (PVB > PVIC) 
 
โดย     NPVB         =        PVB-PVIC 
 

∑ ∑
= = +
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ในที่นี้   B = ผลประโยชนของโครงการ 
 
   IC = ตนทนุการลงทุนของโครงการ 
 
   WACC = อัตราคิดลด หรือตนทุนเงนิทนุเฉลี่ยถวงน้าํหนกั 
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   t = ระยะเวลาโครงการ (0, 1,…, n) 
 

n = อายุของโครงการเปนเดือน 
 

2.4 คํานวณคาอัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน (Benefit-Cost Ratio: BCR) โดย
หลักการตัดสินใจที่แสดงวาโครงการมีความเหมาะสมทางเศรษฐกิจและการเงินหรือไมนั้นใหดูทีค่า 
BCR กลาวคือ เมื่อคา BCR เทากับ 1 หรือมีคามากกวา 1 แสดงวากิจการนั้นๆ มีความเหมาะสมที่
จะลงทุนได เนื่องจาก มูลคาปจจุบันของผลประโยชนรวมมากกวามูลคาปจจุบันของตนทุนรวม 
(PVB > PVC) 
 
โดย         BCR        =           PVB/PVC 
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∑
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ในที่นี้   B = ผลประโยชนของโครงการ 
 
   IC = ตนทนุการลงทุนของโครงการ 
 
   WACC = อัตราคิดลด หรือตนทุนเงนิทนุเฉลี่ยถวงน้าํหนกั 
 
   t = ระยะเวลาโครงการ (0, 1,…, n) 
 

n = อายุของโครงการเปนเดือน 
 

2.5 คํานวณคาอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return: 
IRR) หลักการตัดสินใจที่แสดงวาโครงการมีความเหมาะสมทางเศรษฐกิจและการเงินหรือไมนั้นให
ดูที่คา IRR กลาวคือ เมื่อคา IRR มีคาสูงกวาตนทุนเงินทุนเฉลี่ยถวงน้ําหนักของโครงการ แสดงวา
กิจการนั้นๆ มีความเหมาะสมที่จะลงทุนได 
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ในที่นี้   B = ผลประโยชนของโครงการ 
 
   IC = ตนทนุการลงทุนของโครงการ 
 
   r = IRR 
  
   t = ระยะเวลาโครงการ (0, 1,…, n) 
 

n = อายุของโครงการเปนเดือน 
 

2.6 คํานวณคาจุดคุมทุน (Break Even Point) ซึ่งเปนจุดที่รายไดจากการขายหอง
เทากับตนทุนรวมทั้งหมดของโครงการ ธุรกิจจะไมมีกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงาน ณ จุดนี้ 

 

P
TCQ =  

 
ในทีน่ี ้   Q = จํานวนหองชดุที่ตองขาย ณ จุดคุมทนุ 
 
   TC = ตนทนุรวมของโครงการ 
 
   P = ราคาเฉลี่ยของหองชุด 
 

2.7 การวิเคราะหความออนไหว (Sensitivity Analysis) เปนการวิเคราะหโครงการ
เพื่อใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริงทีม่ีความไมแนนอน (Uncertainty) และความเสีย่งภยั 
(Risk) อันอาจกอใหเกิดผลกระทบตอการลงทนุในโครงการได สําหรบัปจจัยหลกัทีม่ีผลกระทบตอ
การศึกษาครั้งนี้ประกอบดวย ราคาหองและตนทุนการกอสราง โดยจะนํามาวิเคราะหความ
ออนไหวของผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับจากการลงทุนในโครงการสรางที่อยูอาศยัประเภท
อาคารชุด บริเวณสถานีรถไฟฟามหานครสุทธิสาร 
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ขอสมมติในการศึกษา 
 

1. กําหนดอายุโครงการ 24 เดือน 
 

2. ระยะเวลาที่ใชในการปดการขาย 16 เดือน นับจากเริ่มเปดการขาย 
 

3. โอนหองใหลูกคาทั้งหมดไดภายในระยะเวลา 4 เดือนนับจากที่ตึกกอสรางเสร็จ 
 

4. ราคาขายเริ่มตนที่ 42,000 บาทตอตารางเมตร โดยบวกราคาเพิ่มข้ึนชั้นละ 1,000 
บาทตอตารางเมตร และหองมุมบวกราคาเพิ่มอีกหองละ 50,000 บาท 
 

5. เงื่อนไขการจายเงินคาหองชุดแบงเปน 2 สวนดังนี้ 
 

5.1 เงินดาวนรอยละ 10 ของราคาหองชุด แบงเปน 
 

5.1.1 เงินจองหองละ 20,000 บาท 
 
5.1.2 เงินทําสัญญาหองละ 50,000 บาท จายภายใน 7 วันหลังจากวันจอง

หองชุด 
 

5.1.3 เงินผอนดาวนสวนที่เหลือ โดยลูกคาจะตองผอนดาวนใหหมดกอนทีตึ่ก
จะกอสรางเสร็จ  
 

5.2 เงินโอนรอยละ 90 ของราคาหองชุด โดยลูกคาจะตองโอนหองชุดภายใน 4 
เดือนหลังจากที่ตึกกอสรางเสร็จ 

 
6. เฉลี่ยวามีลูกคาเขามาจอง ทําสัญญาและโอนเดือนละเทาๆ กัน 

 
7. ตนทุนคากอสรางอาคารใหเฉลี่ยจายเดือนละเทาๆ กัน 
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8. คาใชจายการตลาด และคาโฆษณาประชาสัมพันธ คิดเปนรอยละ 3 ของรายรับ 
 

9. คาใชจายในการดําเนินงานคิดเปนรอยละ 10 ของคาใชจายในการกอสราง 
 

10. คาธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์หองชุดคิดเปนรอยละ 2 ของราคาขายหองชุด โดย
ผูซื้อและผูขายแบงชําระฝายละครึ่ง 
 

11. คาภาษีธุรกิจเฉพาะรอยละ 3.3 ของราคาขายหองชุด 
 

12. การศึกษาครั้งนี้ใชสัดสวนเงินลงทุนจากผูประกอบการเองทั้งหมด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 14

บทที่ 2 
 

การตรวจเอกสาร 
 

โครงรางทางทฤษฎีและแนวคิด 
 

วิทยานิพนธนีมุ้งศึกษาตนทนุและผลประโยชน ที่ไดรับจากการลงทนุสรางที่อยูอาศัย
ประเภทอาคารชุด ซึ่งผูศึกษาไดตรวจสอบเอกสารและงานวิจยัทีเ่กี่ยวของเพื่อเปนแนวทางใน
การศึกษาดังนี ้
 
ทฤษฎีการวิเคราะหความเหมาะสมและความเปนไปไดของโครงการ (ชูชีพ พิพัฒนศิถี, 
2544) 

 
1. การวิเคราะหทางดานเทคนิค (Technical Analysis) เปนการวิเคราะหความเหมาะสม

และความเปนไปไดทางดานเทคนิคของโครงการ โดยทําการพิจารณารูปแบบทางเลือกตางๆ ที่
เปนไปได ความเหมาะสมทางดานเทคโนโลยีที่นํามาใช วิธีการกอสรางที่เหมาะสมกบัโครงการทีจ่ะ
กอใหเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ความยืดหยุนของโครงการที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงที่ไมได
คาดหมายมากอน ผลกระทบจากโครงการและระหวางโครงการที่อยูในพื้นที่เดียวกัน และความ
ตองการในดานการดําเนินการและการบํารุงรักษาหลังจากที่โครงการเสร็จสมบูรณแลว นอกจากนี้ 
การวิเคราะหทางดานเทคนิค หรือการศึกษาดานวิศวกรรม ยังตองคํานึงถึงผลิตภัณฑและ
คุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑดวยวามีความเปนไปไดทางเทคนิคที่จะนํามาใชในโครงการ
หรือไม การวิเคราะหทางดานเทคนิคเปนการพิจารณามิติของงานโครงการ (Dimensions of 
Project Work) และเปนการกําหนดตนทุนของโครงการ 
 

2. การวิเคราะหทางดานตลาดและการตลาด (Market and Marketing Analysis) เปน
การวิเคราะหเพื่อใหทราบวาโครงสรางตลาดเปนอยางไร รายรับหรือผลประโยชนของโครงการมา
จากที่ใดและมีปริมาณเทาใด รวมถึงจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรคทางการตลาดของ
โครงการ การวิเคราะหทางดานตลาด (Market Analysis) ประกอบดวยการพยากรณอุปสงค 
(Demand Forecasting) การศึกษาโครงสรางตลาด และการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและ
อุปสรรค (SWOT Analysis) สวนการวิเคราะหทางดานการตลาด (Marketing Analysis) 
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ประกอบดวย การวิเคราะหโดยใชหลักของ 4P’s  นอกจากนี้ การวิเคราะหโครงการทางดานตลาด
และการตลาดจะทําใหทราบถึงรายรับหรือผลประโยชนในการจัดทําโครงการ 
 

3. การวิเคราะหทางดานสังคม (Social Analysis) เปนการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงที่
คาดวาจะเกิดขึ้น (Expected Change) จากโครงการ ซึ่งนําไปสูส่ิงแวดลอมของมนุษย (Human 
Environment) ในรูปขององคกรทางสังคมและมาตรฐานการครองชีพ และการเขาใจกระบวนการ
ทางสังคมที่เกี่ยวของ โดยจะตองพิจารณาถึงผลกระทบตอวัตถุประสงคทางสังคม ไดแก การ
กระจายรายได การสรางโอกาส การมีงานทํา และผลที่มีตอประชากรกลุมเปาหมาย นอกจากนี้ ยัง
ตองคํานึงถึงองคประกอบของการวิเคราะหทางดานสังคม ซึ่งเกี่ยวกับคนหลายกลุม เชน ผูที่จะ
ไดรับประโยชน ผูผลิต ผูบริโภค เปนตน การวิเคราะหทางดานสังคมจะเนนองคประกอบหลัก 4 
ประการ คือ ลักษณะทางดานสังคม วัฒนธรรม ดานประชากรศาสตร องคกรทางสังคมของ
กิจกรรมการผลิต การยอมรับไดทางวัฒนธรรม และการรับความเห็นชอบและสนับสนุนจาก
ประชากรโครงการ 
 

4. การวิเคราะหทางดานสถาบัน (Institution Analysis) เปนการวิเคราะหถึงสถาบันที่
เปนผูรับผิดชอบตอโครงการนั้นๆ โดยจะมุงประเด็นไปที่การพัฒนาสถาบันใหมีความเขมแข็งทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว และการระบุพรอมกับความพยายามแกไขปญหาทางดานสถาบันของ
โครงการซึ่งเกี่ยวกับการจัดการที่มีประสิทธิผล การมีบุคลากรที่เพียงพอ โครงสรางขององคกร 
นโยบายและระเบียบการ การฝกอบรม และนโยบายเศรษฐกิจแหงชาติ สถาบันที่มีเขมแข็ง มี
กําลังคนที่เพียงพอ และมีนโยบายที่แนนอน จะชวยใหการจัดทําโครงการบรรลุไดตามวัตถุประสงค
และสามารถสรางผลประโยชนในระดับที่ต้ังไวได 
 

5. การวิเคราะหทางดานสิ่งแวดลอม (Environment Analysis) เปนการวิเคราะหถึง
ผลกระทบที่มีตอส่ิงแวดลอมซึ่งเกิดจากการจัดทําโครงการ โดยมีวัตถุประสงคของการจัดการ
ทางดานสิ่ งแวดลอม  เพื่อการบรรลุความสมดุลระหวางความตองการของมนุษยตอ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู ทั้งตอรุนในปจจุบันและในอนาคต กับความสามารถของสิ่งแวดลอมที่
จะตอบสนองตอความตองการดังกลาว การวิเคราะหทางดานสิ่งแวดลอมจะตองคํานึงถึงประเด็น
ตางๆ ดังนี้ คือ การระบุถึงทรัพยากรประเภทที่เกิดทดแทนใหมได และประเภทที่ใชแลวหมดเปลือง 
วาควรจะถูกนํามาใชกับโครงการหรือไม และใชอยางไร การระบุถึงจุดออนไหวในระบบนิเวศวิทยา
ทองถิ่นที่อาจจะไดรับผลในทางลบจากโครงการ การประเมินสถานการณความเปนไปไดทางดาน
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มลพิษ อันเปนผลเนื่องมาจากกิจกรรมตางๆ ของโครงการ และการประเมินโดยทั่วไป เพือ่พจิารณา
วาการออกแบบองคประกอบหลักๆ ของโครงการจะมีความยั่งยืนในเชิงนิเวศวิทยามากนอย
เพียงใดในระยะยาว 
 

6. การวิเคราะหทางดานการเงิน (Financial Analysis) เปนที่ส่ิงสําคัญโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งโครงการลงทุนของภาคเอกชน ที่มีวัตถุประสงคมุงเนนผลประโยชนที่ไดรับจากโครงการสูงสุด
เปนสําคัญ การวิเคราะหทางดานการเงินคํานึงถึงการกระจายรายได และสภาพความเปนเจาของ
ทุนมากกวา การวิเคราะหจัดทําไปบนพื้นฐานของกระแสการไหลเขา-ออกทางดานการเงิน 
โดยเฉพาะในรูปของผลตอบแทนตอทุนสวนตัว ผลงานที่ผานมา ตนทุนของสิ่งอํานวยความสะดวก
ใหมๆ ที่สัมพันธกับความสามารถในการหารายไดใหม ประมาณการของรายไดในอนาคต กระแส
เงินสด งบดุล และอื่นๆ การวิเคราะหทางดานการเงินจะใชการวัดความคุมคาของโครงการ
เชนเดียวกับการวิเคราะหทางดานเศรษฐกิจ แตจะใชอัตราคิดลดแตกตางกัน กลาวคือ ในการ
วิเคราะหทางดานเศรษฐกิจ ตนทุนของเงินลงทุนในโครงการใหมก็คืออัตราผลตอบแทนสูงที่สุด 
(Maximum Alternative Benefit Foregone) หรือคาเสียโอกาสของทุน (Opportunity Cost of 
Capital) นั่นเอง สวนอัตราคิดลดที่ใชในการวิเคราะหทางดานการเงินเปนอัตราดอกเบี้ยเงินกู หรือ
อัตราที่ผูสนับสนุนทางการเงินคาดวาจะไดรับจาดโครงการลงทุน 
 

7. การวิเคราะหทางดานเศรษฐกิจ (Economic Analysis) เปนสวนประกอบที่สําคัญใน
การประเมินคาโครงการ เนื่องจากเปนการบงชี้ถึงความสมเหตุสมผลสําหรับการตัดสินใจของผู
กําหนดนโยบายหรือหนวยงานที่สนับสนุนทางการเงินที่จะรับหรือปฏิเสธโครงการเพื่อการลงทุน 
การวิเคราะหทางดานเศรษฐกิจเปนวิธีการกําหนดผลตอบแทนรวม  หรือผลิตภาพ  หรือ
ความสามารถในการทํากําไรใหกับสังคมโดยรวม หรือระบบเศรษฐกิจที่ทรัพยากรทั้งหมดไดทุมเท
ไปใหกับโครงการโดยไมคํานึงถึงวาใครในสังคมจะเปนผูให และผูไดรับผลประโยชนเหลานั้น การ
วัดความคุมคาของโครงการ (Measures of Project Worth) โดยที่สามารถระบุและวัดผลประโยชน
และตนทุนของโครงการเปนคาเชิงปริมาณได  การวิเคราะหโครงการก็จะเปนไปตามวิธีของการ
วิเคราะหตนทุนและผลประโยชน แตมีเพียงตนทุนเทานั้นที่สามารถระบุและวัดคาเชิงปริมาณได 
ในขณะที่ผลประโยชนของโครงการยากที่จะวัดเปนตัวเงินได การวิเคราะหโครงการจะตองอาศัยวิธี
ของตนทุนสัมฤทธิผล (Cost Effectiveness) โดยการวิเคราะหคาใชจายต่ําสุด สําหรับการ
วิเคราะหตนทุนและผลประโยชนจะใชตัวชี้วัดคือ มูลคาปจจุบัน (Net Present Value: NPV) เปน
ตัววัดความคุมคาของโครงการ 
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แนวคิดและทฤษฎกีารวิเคราะหตนทนุและผลประโยชน (ชชูีพ พิพัฒนศิถ,ี 2544) 
 
 การวิเคราะหตนทุนและผลประโยชน เปนการวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางตนทุนของ
โครงการกับผลตอบแทนที่ไดรับจากการมีโครงการ โดยในการวิเคราะหจะตองทําการระบุให
ชัดเจนวาอะไรคือตนทุนและอะไรคือผลตอบแทนที่ไดรับ มีผูใหคําจํากัดความของตนทุนและ
ผลตอบแทนไวดังนี้ 

 
นิยามของตนทุนและผลตอบแทนถูกกําหนดโดยวัตถุประสงคของกิจการที่ต้ังไว กลาวคือ

ตนทุนหมายถึง อะไรก็ไดที่ลดหรือมีผลในทางกลับกันตอวัตถุประสงคของโครงการ สวน
ผลประโยชน หมายถึง อะไรก็ไดที่สงเสริมเพิ่มพูนวัตถุประสงคของโครงการ 

 
ในการกําหนดวาอะไรเปนตนทุนและอะไรเปนผลตอบแทนขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของผู

ตัดสินใจลงทุน  ถาเปนวัตถุประสงคของโครงการภาคเอกชน การวิเคราะหตนทุนและผลประโยชน
จะยึดกําไรสูงสุดเปนวัตถุประสงคอันสูงสุดที่ตองการ 

 
ในการศึกษาครั้งนี้ตนทุนของโครงการสรางที่อยูอาศัยประเภทอาคารชุดจะประกอบดวย

ตนทุนในการลงทุน (Investment Cost : IC) และตนทุนในการดําเนินการ (Operating Cost : OC) 
โดยตนทุนในการลงทุนไดแก คาที่ดิน คาออกแบบและขออนุญาตกอสราง และคากอสราง สวน
ตนทุนในการดําเนินการ ไดแก คาใชจายการตลาด คาใชจายในการดําเนินงานของโครงการ 
คาธรรมเนียม และคาภาษีตางๆ 

 
มูลคาปจจุบันของตนทุนในการลงทุน (Present Value of Investment Cost: PVIC) ของ

โครงการสรางที่อยูอาศัยประเภทอาคารชุดจะประกอบดวยคาที่ดิน คาออกแบบและขออนุญาต
กอสราง และคากอสราง สวนตนทุนในการดําเนินการจะพิจารณาในสวนของการคํานวณหามูลคา
ปจจุบันของผลประโยชน โดยการหามูลคาปจจุบันของตนทุนในการลงทุนของโครงการสรางที่อยู
อาศัยประเภทอาคารชุดสามารถคํานวณไดจากสูตรตอไปนี้ 

 

∑
= +

=
n

t
t

t

r
IC

PVIC
0 )1(
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ในที่นี้   PVIC = มูลคาปจจุบันของตนทุนในการลงทุน 
 

IC = ตนทนุการลงทุนของโครงการ 
 

   t = ระยะเวลาโครงการ (0, 1,…, n) 
 
   r = อัตราดอกเบี้ยหรืออัตราคิดลดที่เหมาะสม 
 
   n = อายุของโครงการเปนป 
 
 สําหรับผลประโยชนในการศึกษาครั้งนี้ ผลประโยชนที่ไดรับคือ ผลตอบแทนสุทธิจาก
รายได หักดวยคาใชจายในการดําเนินการ สําหรับการหามูลคาปจจุบันของผลประโยชนรวม 
(Present Value of Benefit: PVB) สามารถคํานวณไดจากสมการตอไปนี้ 
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ในที่นี้   PVB = มูลคาปจจุบันของผลประโยชนรวมของโครงการ 
 
   TR = รายไดรวม 
 

OC = ตนทุนในการดําเนินการ 
 
   t = ระยะเวลาโครงการ (0, 1,…, n) 
 
   r = อัตราดอกเบี้ยหรืออัตราคิดลดที่เหมาะสม 
 
   n = อายุของโครงการเปนป 
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การวัดความคุมคาของโครงการจะใชตัวชี้วัดความคุมคา (Indicator of Project Worth) 
ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ประกอบดวย   
 
 1.  มูลคาปจจุบันสุทธิของผลตอบแทน (Net Present Value of Benefit: NPVB) คือ
จํานวนผลประโยชนสุทธิที่ไดรับตลอดระยะเวลาของโครงการ ซึ่งอาจมีคาเปนลบ เปนศูนยหรือเปน
บวกก็ได ข้ึนอยูกับขนาด (Magnitude) ของมูลคาปจจุบันของผลประโยชนรวมหักออกดวยมูลคา
ปจจุบันของตนทุนในการลงทุนรวมของโครงการ  
 
    NPVB = PVB-PVIC 
 

∑ ∑
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ในที่นี้   B = ผลประโยชนของโครงการ 
 
   IC = ตนทนุการลงทุนของโครงการ 
 
   r = อัตราดอกเบี้ยหรืออัตราคิดลดที่เหมาะสม 
  
   t = ระยะเวลาโครงการ (0, 1,…, n) 
 

n = อายุของโครงการเปนป 
 
 หลักการตัดสินใจ (Decision Rule) ที่วาโครงการจะมีความเหมาะสมทางเศรษฐกิจและ
การเงินไดหรือไมนั้นใหดูที่ NPVB กลาวคือ เมื่อ NPVB มากกวาศูนย หรือมีคาเปนบวก แสดงวา
กิจการนั้นๆ มีความเหมาะสมที่จะลงทุนได เนื่องจาก มูลคาปจจุบันของผลประโยชนรวมมากกวา
มูลคาปจจุบันของตนทุนรวม (PVB > PVIC) 
 
 2.  อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน (Benefit-Cost Ratio: BCR) คือมูลคาปจจุบันของ
ผลประโยชนรวมหารดวยมูลคาปจจุบันของตนทุนรวม ผลประโยชนจะเกิดขึ้นตลอดอายุของ
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เศรษฐกิจโครงการถึงแมวาเมื่อการลงทุนโครงการผานพนไปแลว ในขณะที่ตนทุนคาที่ดิน คา
ออกแบบและขออนุญาตกอสราง และคากอสราง จะเกิดขึ้นเฉพาะในชวงการลงทุนเทานั้น สวน
ตนทุนในการดําเนินการ ไดแก คาใชจายการตลาด คาใชจายในการดําเนินงานของโครงการ 
คาธรรมเนียม และคาภาษีตางๆ จะเกิดขึ้นตลอดชวงอายุทางเศรษฐกิจโครงการ จากนั้นจึงนําเอา
กระแสผลประโยชนและกระแสตนทุนของโครงการที่ไดปรับคาไปตามเวลาหรือคิดเปนมูลคา
ปจจุบันแลวสามารถหาอัตราผลประโยชนดังนี้ 
 

BCR = PVB/PVIC 
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∑
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ในที่นี้   B = ผลประโยชนของโครงการ 
 
   IC = ตนทนุการลงทุนของโครงการ 
 
   r = อัตราดอกเบี้ยหรืออัตราคิดลดที่เหมาะสม 
  
   t = ระยะเวลาโครงการ (0, 1,…, n) 
 
   n = อายุของโครงการเปนป 

 
ขนาดของ BCR อาจเทากับ 1 มากกวา 1 หรือนอยกวา 1 ก็ได แตโดยหลักการตัดสินใจที่

แสดงวาโครงการมีความเหมาะสมทางเศรษฐกิจและการเงินหรือไมนั้นใหดูที่คา BCR กลาวคือ 
เมื่อคา BCR เทากับ 1 หรือมีคามากกวา 1 แสดงวากิจการนั้นๆ มีความเหมาะสมที่จะลงทุนได 
เนื่องจาก มูลคาปจจุบันของผลประโยชนรวมมากกวามูลคาปจจุบันของตนทุนรวม (PVB > PVIC) 
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3.  อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) คือ 
ผลตอบแทนเฉลี่ยตอปเปนรอยละของโครงการ หรือหมายถึงอัตราผลตอบแทนในกระบวนการคิด
ลดที่ทําใหมูลคาปจจุบันสุทธิของโครงการมีคาเทากับศูนย เมื่อกําหนดให r คือ IRR แลวคาของ r 
จะสามารถไดจากการแกสมการดังตอไปนี้ 
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ในที่นี้   B = ผลประโยชนของโครงการ 
 
   IC = ตนทนุการลงทุนของโครงการ 
 
   r = อัตราดอกเบี้ยหรืออัตราคิดลดที่เหมาะสม 
  

   t = ระยะเวลาโครงการ (0, 1,…, n) 
 
   n = อายุของโครงการเปนป 

 
หลักการตัดสินใจที่แสดงวาโครงการมีความเหมาะสมทางเศรษฐกิจและการเงินหรือไมนั้น

ใหดูที่คา IRR กลาวคือ เมื่อคา IRR มีคาสูงกวาตนทุนเงินทุนเฉลี่ยถวงน้ําหนักของโครงการ แสดง
วากิจการนั้นๆ มีความเหมาะสมที่จะลงทุนได 

 
4.  จุดคุมทุน (Break Even Point) คือ จุดที่รายไดจากการขายหองเทากับตนทุนรวม

ทั้งหมดของโครงการ ธุรกิจจะไมมีกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงาน ณ จุดนี้ 
 

P
TCQ =  

 
ในทีน่ี ้   Q = จํานวนหองชดุที่ตองขาย ณ จุดคุมทนุ 
 
   TC = ตนทนุรวมของโครงการ 
 
   P = ราคาเฉลี่ยของหองชุด 



 22

 5. การวิเคราะหความออนไหว (Sensitivity Analysis) เปนการวิเคราะหโครงการเพื่อให
สอดคลองกับสภาพความเปนจริงที่มีความไมแนนอน (Uncertainty) และความเสีย่งภัย (Risk) อัน
อาจกอใหเกิดผลกระทบตอการลงทุนในโครงการได การวิเคราะหความออนไหวมีวธิกีารพืน้ฐาน 2 
ประการทีน่ํามาใชคือ วธิีการของตัวแปร (Variable-by-Variable Approach) ซึ่งจะตองทาํการ
กําหนดตัวแปรที่มีผลกระทบทั้งหมด แลวกําหนดคาของตัวแปรทีละตัว และนาํมาคาํนวณหา
ตัวชี้วัดความคุมคาของโครงการใหม อีกวิธีหนึง่คือ วิธกีารของเรื่องราว เปนการกาํหนดคาของตัว
แปรหลายๆ ตัวที่สอดคลองกันผสมผสานเปนเรื่องราวทางเลือกตางๆ (Alternative Scenarios) ใน
หลายรูปแบบ แลวจึงนํามาหาตัวชี้วัดความคุมคาของโครงการใหม 
 

6.  ตนทนุเงินทุนเฉลีย่ถวงน้าํหนัก (Weighted Average Cost of Capital, WACC) คือ
อัตรารอยละของคาเฉลี่ยของคาใชจายทีธ่รุกิจตองจายไป เพื่อใหไดเงินทุนจํานวนนั้นๆ เขามาใช
ลงทนุในกิจการ โดยแหลงเงนิทนุที่สําคัญ คือ แหลงเงินทุนจากผูประกอบการและแหลงเงินทนุจาก
การกูยมื 
 

WACC     =     (We x Ke) + (Wd x Kd x (1 – Tax)) 
    

ในที่นี้   We = สัดสวนเงินลงทุนจากผูประกอบการ 
 
   Ke = ตนทนุเงนิทุนของผูประกอบการ 
 
   Wd = สัดสวนเงินลงทุนจากการกูยมื 
 
   Kd = ตนทนุเงนิทุนจากการกูยมืเงิน 
 
   Tax = อัตราภาษีเงนิไดนิติบุคคล 
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ผลงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ 
  

สมวรรณ อุดมเสรีเลิศ (2536) ไดทําการศึกษาเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบความเปนไปได
ของการลงทุน: โครงการอพารทเมนทและโครงการทาวนเฮาส ณ ถนนลาดพราว ซอย 71 โดย
เปรียบเทียบที่อยูอาศัย 2 โครงการ คือ อพารทเมนท และทาวนเฮาส วาโครงการใดมีความคุมคา
ตอการลงทุนมากกวากัน พรอมทั้งเปรียบเทียบความเปนไปไดทางการตลาด โดยใชวิธี Marketing 
Survey และการเปรียบเทียบทางดานการเงินโดยใชเกณฑการตัดสินใจ คือ มูลคาปจจุบันสุทธิ 
(Net Present Value: NPV) อัตราผลตอบแทนตอคาใชจาย (Benefit Cost Ratio: B/C Ratio)  
อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) และการวิเคราะหความ
ออนไหว (Sensitivity Analysis)  
 

การศึกษาลักษณะพื้นที่โครงการพบวา ที่ต้ังโครงการมีความเหมาะสมในการทาํโครงการที่
อยูอาศัยอยางมาก และเมื่อศึกษาดานการตลาดโดยใชกลุมเปาหมาย คือ นักศึกษาปริญญาโท
ของสถาบันพัฒนาบริหารศาสตรเปนตัวแทนของกลุมผูบริโภคพบวา โครงการทาวนเฮาสมีความ
เปนไปไดทางการตลาดมากกวาโครงการอพารทเมนท สวนความเปนไปไดทางการเงินจาก
การศึกษาพบวา โครงการทาวนเฮาสใหผลตอบแทนจากการลงทุนคุมคาตอการลงทุน ในขณะที่
โครงการอพารทเมนทนั้นไมคุมคาตอการลงทุน ซึ่งขอสรุปสอดคลองกับความเปนไปไดทาง
การตลาด ดังนั้น จึงตัดสินใจเลือกลงทุนในโครงการทาวนเฮาส เนื่องจากมีความเปนไปไดในการ
ลงทุนและคุมคาตอการลงทุน 
 

ธนารัตน พิริเยศยางกูร (2541) ไดทําการศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนที่อยูอาศัย
ประเภทใหเชาของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา โดยศึกษาความเปนไปได
ทางการตลาดและความเปนไปไดทางการเงิน โดยแบงการศึกษาออกเปน 2 กรณี คือ (1) ผูลงทุน
ซื้อที่ดิน และขอกูเงินจากสถาบันการเงินกอสรางที่อยูอาศัยประเภทใหเชา (2) ผูลงทุนซื้อที่ดิน และ
นําเงินลงทุนของตนบางสวนนอกเหนือจากการกูเงินจากสถาบันการเงินกอสรางที่อยูอาศัย
ประเภทใหเชา โดยใชเกณฑการตัดสินใจ คือ มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) 
อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) ระยะเวลาคืนทุน 
(Payback Period) และการวิเคราะหความออนไหว (Sensitivity Analysis) 
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จากการศึกษาพบวาการลงทุนในการกอสรางหอพักสําหรับนิสิต ซึ่งถือวาเปนการลงทุนใน
ระยะยาวโดยที่ผลตอบแทนตอปคอนขางสม่ําเสมอ การจะลงทุนในธุรกิจหอพักจําเปนที่ผูลงทุน
จะตองมีเงินทุนจํานวนหนึ่งลงทุนรวมเพื่อใชจายในการกอสราง ทั้งนี้เนื่องจากการลงทุนระยะยาว
และผลตอบแทนสม่ําเสมอเกือบทุกปทําใหรายการจายคืนเงินกูมีความสม่ําเสมอแตอัตราการจาย
คืนต่ําสงผลใหการเพิ่มข้ึนของอัตราดอกเบี้ยเปนไปอยางรวดเร็วจนไมสามารถทํากําไรจากธุรกิจ
ดังกลาวได ดังนั้นการลงทุนในธุรกิจหอพักสําหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรี
ราชา จะมีความเปนไปไดในการลงทุนเมื่อผูลงทุนลงเงินลงทุนของตนเองจํานวนหนึ่งเพื่อใชในการ
กอสรางหอพัก โดยที่เงินลงทุนจะมากนอยเพียงใดก็ข้ึนอยูกับอัตราดอกเบี้ยในปที่ลงทุน และจาก
การวิเคราะหความออนไหวของโครงการสรางหอพักสําหรับนิสิต โดยกําหนดใหอัตราคาเชาลดลง
รอยละ 5 และตนทุนคาใชจายเพิ่มข้ึนรอยละ 5 ผลของการศึกษาพบวาผลของการลดลงของอัตรา
คาเชามีผลกระทบตอกําไรมากกวาผลของการเพิ่มข้ึนของตนทุนและคาใชจาย 
 
 สรุปผลการศึกษาที่ เกี่ยวของกับการลงทุน หรือการศึกษาหาความเปนไปไดดาน
อสังหาริมทรัพย ที่ผานมา จํานวน 2 ทาน ทําใหทราบวา การวิเคราะหความเปนไปไดเชิงการเงิน
ควรใชมูลคาปจจุบันสุทธิ อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุนและอัตราผลตอบแทนภายในของ
โครงการ เปนเกณฑในการพิจารณา เนื่องจากเปนการคํานวณโดยพิจารณาเรื่องกระแสเงินสดที่
เกิดขึ้นตามชวงเวลา อีกทั้งยังคํานึงถึงเรื่องคาของเงินตามชวงเวลา และมีปจจัยสําคัญที่มี
ผลกระทบตอความเปนไปไดเชิงการเงินของโครงการสําคัญ 3 ปจจัย คือ ราคาขาย ตนทุนคาที่ดิน 
และตนทุนคากอสรางโครงการ 
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บทที่ 3 
 

สภาพทั่วไปของตลาดที่อยูอาศัยบริเวณพื้นที่โครงการ 
 

สถานการณตลาดที่อยูอาศัยกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ป 2549 และแนวโนมป 2550 
  
 อิสระ บุญยัง (2549) ต้ังแตตนป 2549 ภาวะตลาดอสังหาริมทรัพยโดยเฉพาะในภาคที่อยู
อาศัยไดรับผลกระทบจากปจจัยหลายดาน ไมวาจะเปนปจจัยสถานการณบานเมืองที่ทําให
เศรษฐกิจชะลอตัว ภาวะราคาน้ํามันที่ปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง สงผลใหราคาจําหนายปลีก
น้ํามันในประเทศปรับตัวสูงขึ้นอยางรวดเร็ว และทําใหตนทุนราคาวัสดุซึ่งเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑป
โตเลียมปรับตัวสูงขึ้นดวย รวมถึงวัสดุกอสรางอื่นๆ ก็ปรับตัวสูงขึ้นโดยผานทางปจจัยการผลิตที่
เพิ่มข้ึนและผานทางคาขนสงที่เพิ่มข้ึนดวยเชนกัน ในขณะที่สถานการณความไมสงบในชายแดน
ภาคใตและสถานการณไขหวัดนกก็ยังมิไดสงบลงไป พรอมกันนั้นปจจัยซึ่งสงผลกระทบตอทั้งภาค
ผูประกอบการ และผูซื้อที่อยูอาศัยโดยตรง คืออัตราดอกเบี้ยก็ปรับตัวสูงขึ้นเปนระยะ ซึ่งเปนไป
ตามดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแหงประเทศไทย โดยผานนโยบายการเงินที่ไดปรับข้ึนดอกเบี้ย
ในตลาดซื้อคืนพันธบัตร 14 วัน ต้ังแตเดือนตุลาคม 2547 – มิถุนายน 2549 รวม 12 คร้ัง ทําให
ดอกเบี้ยในตลาดซื้อคืนพันธบัตรเพิ่มจากรอยละ 1.50 เปนรอยละ 5 เพื่อสกัดเงินเฟอที่สูงขึ้นจาก
ราคาน้ํามันที่ปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง และเพื่อรักษาสวนตางดอกเบี้ยของไทยกับธนาคารกลาง
สหรัฐไมใหตางกันมากนัก และแมวาจํานวนประชากรและรายไดประชากรจะเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง 
แตปจจุบันปจจัยดานเศรษฐกิจหลัก และปจจัยในภาคอสังหาริมทรัพยบางปจจัยยังคงทรงตัว 
หลายปจจัยไมมีแนวโนมดีข้ึน ซึ่งตอไปจะเปนการวิเคราะหปจจัยตางๆ ที่มีผลกับตลาดที่อยูอาศัย 
โดยเนนตลาดที่อยูอาศัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งเปนสวนใหญของการพัฒนา
โครงการที่อยูอาศัยทั้งประเทศจะทําใหเห็นถึงสถานการณตลาดที่อยูอาศัยในบริเวณดังกลาวได
ชัดเจนขึ้น 

 
1. สภาพเศรษฐกิจโดยรวม  อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือ GDP เฉลี่ยในป 

พ.ศ. 2548 ลดลงจากปที่ผานมาอยูที่รอยละ 4.7 สวนในป พ.ศ. 2549 นั้น หลายสถาบัน
คาดการณวาอัตราการเจริญเติบโตของ GDP อาจจะปรับตัวลดลงเล็กนอยหรือเทาเดิม เนื่องจาก
ผลกระทบเชิงลบจากภาวะทางการเมือง อัตราเงินเฟอและอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ, 2549) 
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2. ดอกเบี้ยและเงินเฟอ  อัตราเงินเฟอเฉลี่ยในป พ.ศ. 2548 เพิ่มข้ึนมาจากรอยละ 2.9 
ในป พ.ศ. 2547 เปนรอยละ 4.5 เนื่องจากภาวะราคาน้ํามันที่สูงอยางตอเนื่องทําใหอัตราดอกเบี้ย
สําหรับลูกคารายใหญชั้นดี ประเภทเงินกูแบบมีระยะเวลา (MLR) ของธนาคารพาณิชยในประเทศ
เร่ิมปรับตัวสูงขึ้นตั้งแตชวงครึ่งปหลังเปนตนมา และแนวโนมจะยังขึ้นอยางตอเนื่อง ในสวนของที่
อยูอาศัยนั้น ถาอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจะทําใหกําลังซื้อของประชาชนลดต่ําลง ทั้งนี้สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดคาดการณอัตราเงินเฟอในป พ.ศ. 2549 ไว
ใกลเคียงกับป พ.ศ. 2548 ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่แทจริงในปจจุบันตามมาตรฐานของ
ธนาคารแหงประเทศไทย ติดลบอยูรอยละ 0.5 ดังนั้นอัตราดอกเบี้ยที่จะตองปรับข้ึนจึงนาจะปรับ
ไมมากนัก และปจจุบันธนาคารและสถาบันการเงินตางๆ ไดเร่ิมเขมงวดกับการปลอยสินเชื่อที่อยู
อาศัย และสินเชื่อโครงการอสังหาริมทรัพยมากขึ้น ซึ่งมีผลชะลอทั้งอุปสงค – อุปทานของตลาดที่
อยูอาศัย (ธนาคารแหงประเทศไทย, 2549) 
 

3. กําลังซื้อของประชาชน  จํานวนผูประกันตน ในระบบประกันสังคมที่มีอัตราเพิ่ม
มากกวาอัตราเพิ่มของประชากรใน 3 ปที่ผานมา  แสดงถึงจํานวนผูที่มีงานทํา มีรายไดประจํา
เพิ่มข้ึน ซึ่งเปนกําลังซื้อที่สําคัญสําหรับตลาดที่อยูอาศัย แตเนื่องจากอัตราเงินเฟอ  ผลกระทบจาก
ราคาน้ํามันและอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มข้ึนตั้งแตปลายป พ.ศ. 2548 ทําใหมีผลทั้งทางจิตวิทยาการใช
จายและลดกําลังซื้อที่แทจริงของประชาชนโดยรวมลง  โดยอัตราดอกเบี้ยจะมีผลกระทบตอกําลัง
ซื้อมากที่สุด กลาวคืออัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มข้ึนรอยละ 1 จะทําใหกําลังซื้อลดลงประมาณรอยละ 5.5 
(สํานักงานประกันสังคม, 2549) 
 

4. ตนทุนวัตถุดิบในการพัฒนา  ตนทุนวัตถุดิบในการพัฒนาที่อยูอาศัยป พ.ศ. 2548 
โดยรวมเพิ่มข้ึนเล็กนอย แมดัชนีราคาวัสดุกอสรางในกลุมเหล็ก-ซีเมนตจะลดลง แตราคาเหล็กก็ยัง
ถือวาอยูในระดับที่สูงมาก เมื่อเทียบกับป พ.ศ. 2543 - 2546 อีกทั้งเหล็ก  และซีเมนตเปนเพียง
องคประกอบสวนหนึ่งของวัสดุที่ใชในการกอสรางเทานั้น ขณะที่ดัชนีราคาวัสดุในกลุมที่เหลือเพิ่ม
สูงขึ้นทุกกลุมประกอบกับคาแรง ซึ่งคิดเปน 1 ใน 4 ของคากอสรางก็เพิ่มข้ึนจากอัตราเงินเฟอและ
ตนทุนการพัฒนาที่ดินดิบ เชน คาถมดินก็เพิ่มข้ึนโดยตรงจากราคาน้ํามัน ทําใหตนทุนการกอสราง
บานเพิ่มข้ึน  และสําหรับป พ.ศ. 2549 นอกจากคาวัสดุกอสรางและคาแรงจะสูงขึ้นจากอัตราเงิน
เฟอแลว โครงการลงทุนขนาดใหญของรัฐบาลยังจะทําใหเกิดการขาดแคลนทั้งแรงงาน และวัสดุ
กอสราง โดยเฉพาะกลุมเหล็กและคอนกรีตซึ่งเปนแรงหนุนใหตนทุนที่อยูอาศัยสูงขึ้นไปอีก 
(สํานักงานดัชนีเศรษฐกิจการคา, 2549) 
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5. ราคาที่อยูอาศัย  ในป พ.ศ. 2548 ดัชนีราคาบานเดี่ยวพรอมที่ดินสูงขึ้นประมาณรอย
ละ 9 ราคาทาวนเฮาสพรอมที่ดินที่สูงขึ้นรอยละ 6.7 เมื่อประกอบกับการสํารวจสภาพตลาดแลว 
อธิบายไดวาการแขงขันในตลาดบานเดี่ยวที่รุนแรง มีการแขงขันกันเพิ่มคุณภาพโดยใชวัสดุที่ดีข้ึน 
หรือเพิ่มอุปกรณประกอบตางๆ เชน ชุดครัว เครื่องปรับอากาศ สวน เครื่องเรือน ฯลฯ ทําใหดัชนี
ราคาโดยรวมสูงขึ้นมาก อยางไรก็ตามตนทุนที่เพิ่มสวนหนึ่งผูประกอบการตองเปนผูรับภาระไวเอง 
สวนราคาทาวนเฮาสที่เพิ่มข้ึนนอยกวา เนื่องจากเปนสินคาสําหรับผูมีกําลังซื้อตํ่ากวาบานเดี่ยว ซึ่ง
ผูประกอบการตองเปนผูรับภาระตนทุนเพิ่มสวนหนึ่งอีกเชนกัน ทําใหกําไรจากตลาดที่อยูอาศัย
โดยรวมลดลงในปที่ผานมา (ธนาคารอาคารสงเคราะห, 2549) 
 

6. ประชากรเมืองและการเพิ่มของบานใหม  การเพิ่มข้ึนของบานใหมในแตละเขตนั้นมี
สาเหตุหลักๆ คือการเพิ่มจํานวนประชากร การแยกครอบครัวใหมหรือการมีบานหลังที่สอง ซึ่งการ
เพิ่มข้ึนของจํานวนประชากรในกรุงเทพฯ และหัวเมืองตางๆ แสดงใหเห็นถึงทิศทางการขยายตัวที่
แตกตางกันไปของแตละพื้นที่ ในสวนของกรุงเทพฯ มีอัตราการเพิ่มของจํานวนประชากรต่ํากวา
ตางจังหวัดโดยรอบโดยเฉพาะจังหวัดปทุมธานี แสดงถึงการเริ่มอ่ิมตัวของที่ดินใจกลางเมืองและ
ขยายออกชานเมือง ในประเทศไทยอัตราการขยายตัวของที่อยูอาศัยจะสูงกวาการเพิ่มข้ึนของ
ประชากรทุกป มีสาเหตุมาจากอัตราสวนประชากรตอครัวเรือนในแตละปลดลงอยางตอเนื่อง 
อัตราสวนประชากรตอครัวเรือนลาสุดของประเทศเทากับ 3.36 คน/ครัวเรือน ซึ่งมีแนวโนมลดลง
อีกมากจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบสังคมชนบทสูสังคมเมือง สวนกรุงเทพฯและปริมณฑล มี
อัตราสวนประชากรตอครัวเรือนลาสุดคือ 2.56 คน/ครัวเรือน ลดลงมาจาก 3.36 คน/ครัวเรือน ในป 
พ.ศ. 2536 และแนวโนมนาจะลดไดอีกไมมาก โดยหากอัตราสวนประชากรตอครัวเรือนไมลดลง 
การเพิ่มข้ึนของครัวเรือนในภาวะปกติ นาจะเพิ่มข้ึนในสัดสวนใกลเคียงกับการเพิ่มข้ึนของจํานวน
ประชากร แตในป พ.ศ. 2548 การเพิ่มของประชากรในกรุงเทพฯ และปริมณฑลคิดเปนประมาณ
รอยละ 1.63 ซึ่งหากคํานวณความตองการที่อยูอาศัยเพิ่มในอัตราเดียวกันและมีอัตราสวน
ประชากรตอครัวเรือน 2.56 คน/ครัวเรือน โดยคิดจากจํานวนประชากรทั้งหมด จะไดความตองการ
ที่อยูอาศัยเพิ่มตอปคือประมาณ 57,000 – 60,000 หนวย ซึ่งนอยกวาขอมูลที่อยูอาศัยสรางเสร็จ
จดทะเบียนในป พ.ศ. 2548 จํานวน 71,301 หนวย (กรมการปกครอง, 2549) 
 

7. กฎหมายและขอกําหนดตางๆ  จากการที่จะมีการประกาศใชผังเมืองฉบับใหม ซึ่ง
ปรับเปลี่ยนรายละเอียดเกี่ยวกับพื้นที่ และลดอัตราพื้นที่กอสรางตอขนาดที่ดินลงในหลายพื้นที่ 
ประกอบกับกฎระเบียบที่เกี่ยวของอื่นๆ เชน กฎหมายควบคุมอาคาร หรือขอกําหนดทางดาน
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ส่ิงแวดลอมและการจัดสรรที่ดิน ซึ่งเพิ่มภาระหรือตนทุนการพัฒนาโครงการที่อยูอาศัย ทําให
ผูประกอบการจําเปนตองตั้งราคาขายสูงขึ้น แมโดยรวมแลวจะเปนผลดีกับผูอยูอาศัยที่ไดอยูใน
สภาพแวดลอมที่ดีข้ึน มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน แตเนื่องจากเปนการใชมาตรฐานเดียวกันในโครงการ
ทุกระดับราคา จึงเสมือนหนึ่งเปนการกีดกันที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอยใหมีบานไดยากขึ้น 
ถึงแมจะมีมาตรการสงเสริมการลงทุนสําหรับผูประกอบการที่อยูอาศัยราคาต่ําแลวก็ตาม  
 

8. การลงทุนจากตางประเทศ  แนวโนมการออนตัวของคาเงินเหรียญสหรัฐ ประกอบกับ
ราคาอสังหาริมทรัพยในประเทศที่ยังต่ํา เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาค ทําใหเกิดการ
เคลื่อนยายเงินทุนเขามาลงทุนในอสังหาริมทรัพย มีผลทําใหทั้งอุปสงคและอุปทานในตลาด
เพิ่มข้ึนดานการเพิ่มอุปสงค เชน การลงทุนในที่อยูอาศัย บานพักตากอากาศ การเชา-ซื้อสํานักงาน 
รานคา เปนผลดีกับผูประกอบการที่จะมีฐานตลาดกวางขึ้นและสามารถเพิ่มราคาขาย-เชาสูงขึ้น  
สวนการเพิ่มอุปทาน เชน การรวมทุนกับผูพัฒนาอสังหาริมทรัพยในการพัฒนาโครงการใหมๆ ออก
สูตลาด เปนเหตุใหการแขงขันในตลาดรุนแรงมากขึ้น ตลอดจนทําใหที่ดินซึ่งเปนวัตถุดิบหลักใน
การพัฒนาโครงการในยานที่มีความตองการสูง เชน ใจกลางเมืองหรือในจังหวัดทองเที่ยวสําคัญมี
ราคาสูงขึ้น แตทั้งนี้การเขามาลงทุนจะอยูกับบรรยากาศทางการเมืองและความมั่นคงของรัฐบาล
ดวย 
 
 สรุปจากปจจัยตางๆ ทั้งเรื่องของการที่เศรษฐกิจเติบโตสูงขึ้นไมมากนัก ประกอบกับอัตรา
เงินเฟอและอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้น ตนทุนการพัฒนา - กอสรางที่เพิ่มสูงขึ้นสูงขึ้น กฎระเบียบ
ทางราชการที่เพิ่มภาระใหผูประกอบการและผูบริโภค และความเขมงวดในการปลอยสินเชื่อของ
สถาบันการเงินที่เพิ่มข้ึน จึงสงผลใหกําลังซื้อของผูบริโภคนั้นลดลง แตเปนที่คาดการณวาเมื่อ
ภาวการณตางๆ เร่ิมมีความคลี่คลายลงในป 2550 จะทําใหประชาชนมีความมั่นใจในอนาคตของ
การจางงานและศักยภาพของรายได รวมทั้งภาวะจิตใจที่ดีข้ึน ซึ่งจะทําใหกําลังซื้อกลับเขามาใน
ตลาดเพราะยังมีความตองการที่แทจริง โดยเฉพาะในกลุมตลาดกลาง – ลาง ในระดับราคาไมเกิน 
3 ลานบาท ซึ่งสอดคลองกับการสํารวจความตองซื้อของศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย และภาวะ
อัตราดอกเบี้ยที่เร่ิมทรงตัวและมีแนวโนมลดลงในป 2550 จะทําใหผูซื้อประเมินศักยภาพของ
ตนเองในเรื่องรายไดและความสามารถในการผอนชําระในอนาคตไดสอดคลองกับระดับราคาที่จะ
ซื้อซึ่งทําใหการถูกปฏิเสธสินเชื่อลดลง 
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ระดับราคาทีอ่ยูอาศัยที่ผูบริโภคตองการซ้ือ 
 
 จากการสํารวจความตองการซื้อที่อยูอาศัยของศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย รวมกับ บริษัท 
โฮมบายเออร ไกด จํากัด พบวาระดับราคาของที่อยูอาศัยที่ผูบริโภคตองการซื้อมากที่สุดอยูในชวง
ระดับราคา 1,000,000 – 1,500,000 บาท ซึ่งมีจํานวนถึงรอยละ 20.2 และโดยรวมความตองการ
ซื้อที่อยูอาศัยในชวงราคา 500,000 – 3,000,000 บาท มีความตองการสูงถึงรอยละ 72.6  ดังที่ได
แสดงในตารางที่ 2 และจากการสํารวจดังกลาวพบวาผูที่ตองการซื้อที่อยูอาศัยมีพฤติกรรมการ
ประเมินความสามารถในการซื้อที่อยูอาศัยของตนเองไดถูกตองและเหมาะสมมากขึ้น โดยสังเกต
จากขอมูลรายไดและงบประมาณที่ตองการซื้อที่อยูอาศัยสอดคลองกัน ดังแสดงในตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 2  ระดับราคาที่อยูอาศัยที่ผูบริโภคตองการซื้อ 
 

ระดับราคาที่ตองการซื้อ (บาท) จํานวน (คน) รอยละ
ต่ํากวา 500,000 745 4.2

500,000 - 1,000,000 3,493 19.6
1,000,001 - 1,500,000 3,590 20.2
1,500,001 - 2,000,000 2,915 16.4
2,000,001 - 3,000,000 2,908 16.4
3,000,001 - 4,000,000 1,278 7.2
4,000,001 - 5,000,000 873 4.9
5,000,001 - 7,000,000 618 3.5

7,000,001 ข้ึนไป 818 4.6
ไมระบุ 530 3.0
รวม 17,768 100.0

ที่มา: ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย รวมกับ บริษัท โฮมบายเออร ไกด จํากัด (2549) 
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ตารางที่ 3  รายไดของครอบครัวตอเดือนและงบประมาณที่อยูอาศัยที่ผูบริโภคตองการซื้อ 
 

งบประมาณ
ท่ีตองการซื้อ ต่ํากวา 10,000 20,001 30,001 50,001 มากกวา ไมระบุ

(บาท) 10,000 20,000 30,000 50,000 100,000 100,000
ต่ํากวา 500,000 33.5 9.8 3.0 2.2 0.9 1.1 2.4

500,000 - 1,000,000 34.4 42.3 26.9 16.0 7.7 3.7 4.8
1,000,001 - 1,500,000 10.7 23.5 31.8 24.5 13.9 8.7 5.9
1,500,001 - 2,000,000 8.4 12.5 19.3 22.9 17.7 10.9 4.5
2,000,001 - 3,000,000 3.4 5.8 12.5 21.1 27.7 18.4 4.1
3,000,001 - 4,000,000 0.7 1.1 2.6 6.9 14.6 15.0 2.1
4,000,001 - 5,000,000 1.6 0.9 1.1 3.2 9.3 14.1 2.9
5,000,001 - 7,000,000 0.5 0.4 0.5 1.1 6.0 14.0 1.9

7,000,001 ขึ้นไป 3.4 1.9 1.2 1.2 1.5 12.4 36.0
ไมระบุ 3.4 1.9 1.1 1.0 0.6 1.6 35.4
รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

รายไดของครอบครัวตอเดือน (บาท)

ที่มา: ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย รวมกับ บริษัท โฮมบายเออร ไกด จํากัด (2549) 
 

กลาวโดยสรุปคือ ผูที่มีรายไดของครอบครัวตอเดือนต่ํากวา 10,000 บาท สวนใหญสนใจที่
อยูอาศัยที่ราคาไมเกิน 1,000,000 บาท สวนกลุมผูที่มีรายไดของครอบครัวตอเดือนอยูในชวง 
10,000 – 30,000 บาท สวนใหญสนใจที่อยูอาศัยในชวงราคา 500,000 – 1,500,000 บาท และ
สุดทายผูที่รายไดมากกวา 30,000 บาท สวนใหญสนใจที่อยูอาศัยในชวงราคา 1,000,000 – 
3,000,000 บาท 
 
 ดังนั้นเพื่อใหสอดคลองกับระดับราคาของที่อยูอาศัยที่ผูบริโภคสวนใหญตองการซื้อ การ
พัฒนาโครงการที่อยูอาศัยในบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นกลางซึ่งมีราคาที่ดินคอนขางสูง
เนื่องจากเปนพื้นที่รองรับการขยายตัวจากยานศูนยกลางธุรกิจ จึงไดเปลี่ยนแปลงรูปแบบจากเดิม
ที่เคยพัฒนาโครงการแตเพียงแนวราบซึ่งคือ บานเดี่ยว บานแฝด และทานวเฮาส มาเปนการ
พัฒนาโครงการประเภทอาคารชุดแทนเนื่องจากจะตองคํานึงถึงการใชประโยชนจากที่ดินให
ไดมากที่สุด เพื่อทําใหตนทุนในแตละหนวยลดต่ําลง 
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ปจจัยที่มีผลตอมูลคาของหองชุด 
 
 พัลลภ กฤตยานวัช (2549) การกําหนดราคาขายหองชุดในแตละโครงการจะมีความ
แตกตางกนัไป แมแตหองชุดภายในอาคารเดียวกนั ก็จะมีมูลคาหรือราคาซื้อขายที่แตกตางกนัดวย 
การกําหนดราคาขายหองชุดใหเหมาะสมกบัความตองการของตลาดนัน้ จะตองอาศัยปจจัยหลาย
ดานเปนสวนประกอบในการตัดสินใจ ซึ่งปจจัยสาํคัญที่สงผลกับมูลคาของหองชุดสามารถสรุปได
ดังนี ้
 

1. ปจจัยทีม่ีผลกบัมูลคาหองชดุโดยรวมทัง้อาคาร 
 

1.1 ทําเลที่ต้ังอาคาร ทําเลที่ต้ังของอาคารชุดนับเปนปจจัยสําคัญที่สุด ที่สงผล
กระทบกับมูลคาของหองชุดโดยรวม ทําเลที่ต้ังใดดีหรือไมดีจะสะทอนจากราคาซื้อขายที่ดินของ
บริเวณนั้น ดังนั้นการประเมินมูลคาของอาคารชุดโดยทั่วไปแลวจะตองวิเคราะหทําเลที่ต้ังกอน วา
ต้ังอยูในเขตจังหวัด อําเภอ ตําบล ถนนและทําเลใด อยูในตัวเมืองหรือชานเมือง และอยูในยาน
ชุมชนใด หากอยูใกลกับศูนยกลางเมืองหรือยานใจกลางธุรกิจการคาก็จะทําใหราคาสูงขึ้น 
  

หากอาคารชุดอยูในยานทําเลเดียวกัน ก็ตองวิเคราะหลงไปอีกวาทางเขาออกและ
การจราจรมีความสะดวกมากนอยเพียงใด อยูใกลถนนสายหลัก ถนนสายรอง หรือถนนซอย 
ลักษณะผิวจราจรและความกวางของทาง สามารถเขาออกไดหลายทิศทางหรือไม และความ
สะดวกในการเขาถึงสาธารณูปการตางๆ เชน สถานีรถไฟฟาใตดินหรือรถไฟลอยฟา ศูนยการคา 
ธนาคาร โรงเรียน โรงพยาบาล และสถานที่ราชการตางๆ เปนตน 

 
1.2 รูปแบบของอาคาร รูปแบบของอาคารเชิงสถาปตยกรรม ทั้งตัวอาคารและ

ส่ิงแวดลอมของชุมชนที่สวยงาม มีเอกลักษณพิเศษ เปนที่พอใจของผูอยูอาศัยและผูที่มาพบเห็น
ทั่วไป ยอมมีผลกระทบทางบวกตอมูลคาของหองชุดโดยรวม อาคารชุดราคาต่ํามักจะออก
แบบอยางเรียบงายเพื่อประหยัดตนทุนการกอสราง ในขณะที่อาคารชุดราคาสูงมักจะมีการ
ออกแบบที่เปนเอกลักษณพิเศษทั้งตัวอาคารและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ภายในอาคาร 
 

1.3  คุณภาพการกอสรางอาคารและระบบสาธารณูปโภค คุณภาพการกอสราง
อาคารจะตองพิจารณาถึงโครงสรางอาคารวามีความมั่นคงแข็งแรงเพียงใด วัสดุการกอสรางวามี
การเลือกใชวัสดุอยางดีหรืออยางคุณภาพต่ําราคาถูก ไมวาจะเปนพื้นหอง ผนังหอง หองน้ํา เครื่อง
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สุขภัณฑ สีและฝาเพดาน รวมทั้งฝมือในการกอสรางวามีความประณีตมากนอยแคไหน โดยอาจ
สังเกตจากรอยตอตางๆ รอยแตกราวของผนัง ความละเอียดของการฉาบปูน เปนตน นอกจากนี้
คุณภาพการกอสรางระบบสาธารณูปโภคภายในอาคารเชน ระบบน้ําประปา ระบบไฟฟา ระบบ
ระบายน้ําเสีย ระบบสื่อสาร ระบบปองกันอัคคีภัย ระบบลิฟต ที่ไมมีปญหาติดขัดบกพรอง เปนตน 
ยอมมีผลกระทบกับมูลคาของอาคารดวย 
 

1.4 ส่ิงอํานวยความสะดวกในอาคาร อาคารชุดที่มีทรัพยสวนกลางหรือส่ิงอํานวย
ความสะดวกในอาคารและชุมชนมากก็จะยิ่งเพิ่มมูลคาของหองชุดใหสูงขึ้น ตัวอยางทรัพย
สวนกลางไดแก ลานจอดรถ หองประชุม หองออกกําลังกาย สนามเทนนิส สระวายน้ํา สวนหยอม 
สโมสร เปนตน 
 

1.5 จํานวนชั้นหรือความสูงของอาคาร อาคารชุดราคาต่ําสวนมากจะมีจํานวนชั้นที่
ไมสูงมากนัก ประมาณ 4-5 ชั้น โดยจะมีเร่ืองของลิฟตเขามาประกอบดวย หากเปนอาคารชดุสงู 4-
5 ชั้นไมมีลิฟต ราคาขายก็จะถูกกวาอาคารชุดที่มีลิฟต สวนอาคารชุดที่มีราคาสูงมักจะเปนอาคาร
ชุดที่มีความสูงมากกวา 4-5 ชั้น (แตก็ไมเสมอไป ข้ึนอยูกับการออกแบบทางสถาปตยกรรมดวย) 
และอยูในบริเวณศูนยกลางธุรกิจ ซึ่งที่ดินมีราคาสูงจึงจําเปนตองใชประโยชนจากที่ดินใหไดมาก
ที่สุด เชนเดียวกับอาคารชุดที่อยูริมแมน้ําเจาพระยามักจะเปนอาคารชุดที่มีความสูงมากกวา 5 ชั้น
ข้ึนไป เพื่อใหสามารถมองเห็นทิวทัศนของแมน้ํามากที่สุด 
 

1.6 การบริหารทรัพยสวนกลาง การบริหารชุมชนหรือการบริหารทรัพยสวนกลาง
ของนิติบุคคลอาคารชุด จะสงผลตอมูลคาของอาคารชุดโดยรวม หากอาคารชุดใดมีการจัดระบบ
การบริหารที่ดี สามารถเก็บคาใชจายในการบริหารทรัพยสวนกลางไดอยางเต็มที่ ก็จะทําให
สามารถรักษามาตรฐานของความสะอาด ความปลอดภัย และระบบการจราจรที่ดีไวได ซึ่งก็จะ
สงผลใหมูลคาของหองชุดภายในอาคารสูงขึ้น หากตรงกันขามก็จะสงผลใหมูลคาของหองชุดต่ําลง 
 

1.7 สภาพคลองการซื้อขายเปลี่ยนมือหรือการใหเชาอยูอาศัย อาคารชุดที่เปนที่
นิยมหรือเปนที่ตองการของประชาชนสูง เนื่องจากมีปริมาณเสนอขายนอยกวาความตองการ ก็จะ
ทําใหมีสภาพคลองสูง คือเมื่อประกาศขายก็จะมีผูซื้ออยางรวดเร็ว ไมเสียเวลาในการทําการตลาด
นาน จะสงผลใหราคาดีกวาอาคารชุดอื่นๆ ที่มีสภาพคลองต่ํา หรือหากอาคารชุดใดมีผูสนใจ
สอบถามขอเชามาก สามารถใหเชาไดในราคาสูง ราคาซื้อขายก็จะสูงตามไปดวย เพราะหาก
เจาของไมไดอยูอาศัยเองก็สามารถใหเชาไดในราคาที่ดี  
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1.8 อัตราการเขาอยูอาศัย อัตราการเขาอยูอาศัยในอาคารชุดนับวาเปนอีกปจจัย
หนึ่งที่มีผลกระทบตอมูลคาของหองชุด เนื่องจากหากมีอัตราการอยูอาศัยนอยก็จะทําใหเกิด
ปญหาในการจัดเก็บคาใชจายสวนกลางเพื่อดูแลความเรียบรอยภายในอาคารชุด สงผลใหอาคาร
เสื่อมโทรมเร็ว การซื้อขายทําไดยากและทําใหราคาลดลงในที่สุด แตในทางตรงกันขามหากมีผูอยู
อาศัยมากและยังมีคนยายเขาเรื่อยๆ จนเต็มหรือเกือบเต็มก็จะสงผลใหราคาของหองชุดโดยรวม
สูงขึ้น 
 

1.9 อายุของอาคาร อายุของอาคารที่นานขึ้นจะสงผลใหตัวอาคารและระบบตางๆ 
ภายในอาคารเสื่อมโทรมลง ทําใหเกิดการเสื่อมคาขึ้น มูลคาของหองชุดภายในอาคารก็จะลดลง 
 

1.10 สภาพของอาคารโดยรวม สภาพของอาคารและบริเวณโดยรวมของทรัพย
สวนกลาง เชน สํานักงานนิติบุคคลอาคารชุด ความทรุดโทรมของตัวอาคาร สีอาคาร ระบบไฟฟา 
ระบบประปา ความสะอาดของบริเวณอาคารโดยรอบ และสภาพแวดลอมอ่ืนๆ หากปราศจากการ
ดูแลบํารุงรักษาที่ดียอมสงผลกระทบตอความเปนอยูของผูที่อยูอาศัยและมูลคาหองชุดโดยรวม
ดวย แตหากมีการดูแลรักษาอยางดีก็จะสงผลใหผูที่จะมาซื้อเกิดความรูสึกที่ดีและสามารถขายได
ในราคาสูง 
 

2. ปจจัยที่มีผลกระทบตอมูลคาของหองชุดแตละหองภายในอาคารเดียวกัน 
  

2.1 ขนาดของหองชุด ขนาดพื้นที่ใชสอยภายในหองชุดโดยทั่วไปมักจะประเมิน
มูลคาหองชุดเปนตารางเมตร โดยถามีพื้นที่มากขึ้น ราคาก็จะสูงขึ้นตามไปดวย 
 

2.2 แบบและจํานวนหอง นอกจากราคาจะผันแปรตามขนาดของหองชุดแลว ยัง
แปรผันตามการแบงหองยอยภายในหองชุดดวย วามีมากนอยเพียงใด เชน หองนอน หองครัว 
หองน้ํา หองรับประทานอาหาร หองพักผอน หองทํางาน เปนตน หองชุดที่มีการแบงจํานวนหองใช
สอยมากขึ้นก็จะทําใหราคาสูงขึ้นดวย  สําหรับหองชุดที่มีราคาต่ําสุดมักจะเปนหองโลง
อเนกประสงคที่ไมมีการแบงหองเลย 
 

2.3 ตําแหนงที่ต้ังของหองชุด หองชุดแตละหองจะมีตําแหนงที่ต้ังที่แตกตางกัน เชน 
อยูชั้นสูงหรือตํ่า ในกรณีที่เปนอาคารชุดที่ไมมีลิฟตหองชั้นที่อยูตํ่า (ชั้น 2-3) ราคาจะสงูกวาหองชัน้



 34

ที่อยู สูงขึ้นไป (ชั้น 4-5) เนื่องจากมีความสะดวกในการขึ้นลง สวนอาคารชุดที่ที่มีลิฟตนั้น 
โดยทั่วไปยิ่งอยูชั้นสูงราคาก็ยิ่งจะสูงตามไปดวย เนื่องจากสามารถมองเห็นทิวทัศนไดกวางไกล
และอากาศดีกวา 
 

นอกจากนี้แมวาหองชุดจะอยูชั้นเดียวกัน อาคารเดียวกัน แตอยูในตําแหนงที่ต้ัง
ตางกัน ราคาก็จะตางกันดวย เชน หองที่อยูในจุดรับลม หองที่รับแสงแดดชวงเชา เปนหองมุมที่
สามารถมองเห็นวิวไดหลายทาง หองที่มีวิวสวย ราคาก็จะสูงกวาหองอื่นๆ เปนตน 
 

2.4 คุณภาพวัสดุภายในหองชุด บางครั้งหองชุดในอาคารเดียวกัน แตราคาจะ
ตางกัน เนื่องจากการใชวัสดุที่มีคุณภาพตางกัน เชน พื้นหอง ผนังหอง ฝาเพดาน ประตูหนาตาง 
หองน้ําและสุขภัณฑ ซึ่งวัสดุเหลานี้ราคาจะแตกตางกันตามตราสินคาและคุณภาพของสินคา เปน
ตน ตัวอยางเชน บางหองอาจปูพื้นดวยหินออน แทนที่จะเปนกระเบื้องธรรมดา ราคาก็จะสูงขึ้น
มาก 

 
คุณภาพของวัสดุอาจขึ้นอยูกับอุปสงคและอุปทานของตลาดวัสดุกอสราง และยังอาจ

มีผลสืบเนื่องจากคุณภาพของการออกแบบของบริษัทผูประกอบการอีกดวย นอกจากนี้วัสดุหรือ
การออกแบบที่รวมสมัยมากเกินไปก็อาจลาสมัยเร็วทําใหมูลคาลดลงก็ได 

 
2.5 การปรับปรุงและตกแตงเพิ่มเติม ราคาหองชุดในอาคารเดียวกัน อาจแตกตาง

กัน เนื่องจากเจาของอาจมีการปรับปรุงหรือตกแตงเพิ่มเติมจากสภาพเดิม เชน เปลี่ยนพื้น 
ปรับปรุงสภาพหองน้ํา ทําตูติดผนัง ตกแตงเฟอรนิเจอร หรือทาสีใหม เปนตน ซึ่งการปรับปรุง
ตกแตงเพิ่มเติมเหลานี้ จะสงผลใหหองชุดมีราคาเพิ่มข้ึนกวาเดิม ตรงกันขามหากหองชุดใด ไมมี
การปรับปรุงตกแตงใดๆ หรือหากมีการปลอยรางนานหลายป จนอยูในสภาพที่ทรุดโทรม ราคากจ็ะ
ลดลงดวย 
 

2.6 ความชัดเจนของสิทธิ์ในหองชุดและคาใชจายสวนกลาง สภาพทางกฎหมาย
ยอมมีผลกระทบตอมูลคาของหองชุด หองชุดที่มีเอกสารสิทธิ์คือหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุด (อช.2) 
ถูกตอง ไมมีปญหาการโตแยงสิทธิ์ ไมมีภาระคางคาใชจายสวนกลางกับนิติบุคคลอาคารชุดและไม
มีประเด็นปญหาขอพิพาทใดๆ ทางกฎหมาย ยอมสามารถซื้อขายเปลี่ยนมือไดในราคาตลาด แต
หากมีประเด็นปญหาใดในทางกฎหมาย ก็จะสงผลกระทบทางลบตอมูลคาทรัพยสินทันที 
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ตัวอยางเชน หองชุดที่มีผูบุกรุกอยู ผูเชาไมยอมออกจากหองเชา หรือมีการคางคาชําระสวนกลาง 
หรือเปนหองชุดที่มีกรณีพิพาทโตแยงสิทธิ์กันอยูเปนตน 
 

2.7 สภาพดานสังคมจิตวิทยาของหองชุด ในการซื้อขายหองชุดนั้น ปจจัยหนึ่งที่มี
ผลกระทบตอราคาซื้อขายวาจะถูกหรือแพง ไดแกสภาพปจจัยดานสังคมจิตวิทยาของหองชุด 
ตัวอยางเชน หองชุดมือสองหากเจาของผูขายตอมีชื่อเสียง หรือหองผูอยูใกลเคียงมีชื่อเสียงหรือ
เปนผูที่ผูซื้อชื่นชมยกยอง ราคาอาจปรับตัวสูงขึ้นได แตหากหองชุดใดมีการฆาตกรรม อัตวิบาตร
กรรมหรือมีการทะเลาะเบาะแวงกัน เปนตน จะสงผลกระทบดานสังคมวิทยาใหราคาลดลง ยิ่งไป
กวานั้น หากหองใดมีลักษณะหรือทําเลที่ดีและไมดีตามตําราฮวงจุยหรือความเชื่อของประชาชน ก็
จะสงผลกระทบตอราคาซื้อขายไดเชนกัน 

 
จะเห็นวาอาคารชุดก็เชนเดียวกับอสังหาริมทรัพยอ่ืนๆ ตามหลักการแลวจะมีมูลคาหรือ

ราคาไมเทากัน เนื่องจากปจจัยหลายประการ ทั้งลักษณะดานกายภาพ ตนทุนการกอสรางและ
ส่ิงแวดลอมทางสังคมจิตวิทยา แมแตหองชุดในอาคารเดียวกัน ขนาดเทากัน การตกแตงเหมอืนกนั 
ก็ลวนแตมีความแตกตางกันทั้งสิ้น อยางนอยที่สุด ที่แตกตางกันก็คือในเรื่องของทําเลที่ต้ัง หองชุด
แมจะอยูบนที่ดินแปลงเดียวกัน แตก็ยังตางกันตรงชั้นความสูงและตําแหนงของหอง ดังนั้นจึงสรุป
ไดวา ไมมีหองชุดใด หรือไมมีอสังหาริมทรัพยใดในโลกนี้ที่เหมือนกัน เมื่อเปนเชนนั้นมูลคาหรือ
ราคาจึงอาจแตกตางกันไปดวย ดังนั้นผูซื้อ ผูขาย หรือผูประเมินมูลคาทรัพยสินที่มีความรอบคอบ
จึงควรตองไตรตรองและทําการแยกแยะความแตกตางเหลานี้ใหได 
 
ที่อยูอาศัยประเภทอาคารชุดบริเวณพื้นที่โครงการ 
 
 ปจจุบันการลงทุนในโครงการที่อยูอาศัยประเภทอาคารชุดบริเวณพื้นที่ถนนสุทธิสาร – 
ถนนรัชดาภิเษก – ถนนลาดพราวนั้นมีอยูอยางตอเนื่อง เพื่อตอบสนองความตองการดานที่อยู
อาศัยของประชากรที่เพิ่มข้ึน การสํารวจโครงการที่อยูอาศัยประเภทอาคารชุดบริเวณพื้นที่ดังกลาว 
มีวัตถุประสงคเพื่อใหทราบถึงแนวทางในการกําหนดรูปแบบโครงการ และโอกาสในการขาย 

 
จากการสํารวจโครงการที่อยูอาศัยประเภทอาคารชุดบริเวณพื้นที่ดังกลาว ทั้งโครงการเกา

ที่ไดปดการขายไปแลว ตลอดจนการสํารวจโครงการที่เปดตัวใหมทุกโครงการในรัศมี 2 กิโลเมตร
จากสถานีรถไฟฟามหานครสุทธิสารและเปนโครงการที่อยูในรัศมีไมเกิน 800 เมตร จากสถานี
รถไฟฟามหานครที่ใกลที่สุดพบวามีจํานวนโครงการทั้งสิ้น 13 โครงการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
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ภาพที่ 3  ที่ต้ังของโครงการที่อยูอาศัยประเภทอาคารชดุบริเวณสถานีรถไฟฟามหานครสุทธิสาร   
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1.  โครงการ เดอะคริส คอนโดมิเนียม I 
ทําเลที่ต้ัง    : ซอยรัชดาภิเษก 17 ถนนรัชดาภิเษก  

เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร  
เขาซอย 200 เมตร 

สถานีรถไฟฟามหานครที่ใกลสุด : สถานีสุทธิสาร 
ระยะหางจากสถานีรถไฟฟามหานคร : 500 เมตร 
เนื้อทีโ่ครงการ   : 1-1-56 ไร 
ลักษณะโครงการ   : อาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชัน้ จํานวน 1 อาคาร 
จํานวนหองชดุทั้งโครงการ  : 98 หนวย  
 

ตารางที่ 4  ยอดจองหองชุดของโครงการ เดอะคริส คอนโดมิเนียม I 
 

ลักษณะหองชุด ขนาดพื้นท่ี (ตร.ม.) จํานวนหองชุด (หนวย) ยอดจอง (หนวย)
สตูดิโอ 32 - 34 6 6

1 หองนอน 40 - 47 43 42
2 หองนอน 73 - 77 35 35
3 หองนอน 105 14 14

ที่มา: จากการสํารวจและสัมภาษณฝายขายของโครงการ (2549) 
 

ราคาเริ่มตนเฉลี่ยตอตารางเมตร : 52,000 บาท 
ส่ิงอํานวยความสะดวก  : สระวายน้ําและหองออกกําลงักาย 

     : สวนสวนกลาง 
     : รานสะดวกซื้อและรานกาแฟ 

: ระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง 
: สิทธิ์ในการจอดรถยนตไมระบุตําแหนง 1 คัน 

เร่ิมกอสราง    : ตุลาคม 2547 
กอสรางเสร็จ   : เมษายน 2549 
เร่ิมเปดขาย    : กรกฎาคม 2547 
ปดการขาย    : จนถงึธนัวาคม 2549 ยังไมสามารถปดการขาย 

แตมียอดจองประมาณ 99 % 
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2.  โครงการ เดอะคริส คอนโดมิเนียม II 
ทําเลที่ต้ัง    : ซอยรัชดาภิเษก 17 ถนนรัชดาภิเษก  
      เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร  
      เขาซอย 200 เมตร 
สถานีรถไฟฟามหานครที่ใกลสุด : สถานีสุทธิสาร 
ระยะหางจากสถานีรถไฟฟามหานคร : 500 เมตร 
เนื้อทีโ่ครงการ   : 1-1-38 ไร 
ลักษณะโครงการ   : อาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชัน้ จํานวน 1 อาคาร 
จํานวนหองชดุทั้งโครงการ  : 98 หนวย  
 

ตารางที่ 5  ยอดจองหองชุดของโครงการ เดอะคริส คอนโดมิเนียม II 
 

ลักษณะหองชุด ขนาดพื้นท่ี (ตร.ม.) จํานวนหองชุด (หนวย) ยอดจอง (หนวย)
สตูดิโอ 32 - 34 6 6

1 หองนอน 40 - 47 43 40
2 หองนอน 73 - 77 35 27
3 หองนอน 105 14 13

ที่มา: จากการสํารวจและสัมภาษณฝายขายของโครงการ (2549) 
 

ราคาเริ่มตนเฉลี่ยตอตารางเมตร : 55,000 บาท 
ส่ิงอํานวยความสะดวก  : สระวายน้ําและหองออกกําลงักาย 
     : สวนสวนกลาง 
     : รานสะดวกซื้อและรานกาแฟ 

: ระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง 
: สิทธิ์ในการจอดรถยนตไมระบุตําแหนง 1 คัน 

เร่ิมกอสราง    : มกราคม 2549 
คาดวาจะกอสรางเสร็จ  : มีนาคม 2551 
เร่ิมเปดขาย    : มกราคม 2549 
ปดการขาย    : จนถงึธนัวาคม 2549 ยังไมสามารถปดการขาย 

แตมียอดจองประมาณ 88 % 
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3.  โครงการ เดอะคริส คอนโดมิเนียม III 
ทําเลที่ต้ัง    : ซอยรัชดาภิเษก 17 ถนนรัชดาภิเษก 

เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร  
เขาซอย 200 เมตร 

สถานีรถไฟฟามหานครที่ใกลสุด : สถานีสุทธิสาร 
ระยะหางจากสถานีรถไฟฟามหานคร : 500 เมตร 
เนื้อทีโ่ครงการ   : 1-0-18 ไร 
ลักษณะโครงการ   : อาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชัน้ จํานวน 1 อาคาร 
จํานวนหองชดุทั้งโครงการ  : 109 หนวย  

 
ตารางที่ 6  ยอดจองหองชุดของโครงการ เดอะคริส คอนโดมิเนียม III 
 

ลักษณะหองชุด ขนาดพื้นท่ี (ตร.ม.) จํานวนหองชุด (หนวย) ยอดจอง (หนวย)
สตูดิโอ 32 - 34 45 3

1 หองนอน 40 - 47 50 19
2 หองนอน 73 - 77 12 3
3 หองนอน 105 2 0

ที่มา: จากการสํารวจและสัมภาษณฝายขายของโครงการ (2549) 
 

ราคาเริ่มตนเฉลี่ยตอตารางเมตร : 58,000 บาท 
ส่ิงอํานวยความสะดวก  : สระวายน้ําและหองออกกําลงักาย 
     : สวนสวนกลาง 
     : รานสะดวกซื้อและรานกาแฟ 

: ระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง 
: สิทธิ์ในการจอดรถยนตไมระบุตําแหนง 1 คัน 

เร่ิมกอสราง    : เมษายน 2550 
คาดวาจะกอสรางเสร็จ  : สิงหาคม 2551 
เร่ิมเปดขาย    : ตุลาคม 2549 
ปดการขาย    : จนถงึธนัวาคม 2549 ยังไมสามารถปดการขาย 

แตมียอดจองประมาณ 23 % 
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4.  โครงการ ชาโตว อินทาวน คอลลาจ รัชดา 
ทําเลที่ต้ัง    : ซอยรัชดาภิเษก 13 แขวงดินแดง เขตหวยขวาง 

กรุงเทพมหานคร เขาซอย 80 เมตร 
สถานีรถไฟฟามหานครที่ใกลสุด : สถานหีวยขวาง 
ระยะหางจากสถานีรถไฟฟามหานคร : 200 เมตร 
เนื้อทีโ่ครงการ   : 2-3-86 ไร 
ลักษณะโครงการ   : อาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชัน้ จํานวน 2 อาคาร 
จํานวนหองชดุทั้งโครงการ  : 292 หนวย  

 
ตารางที่ 7  ยอดจองหองชุดของโครงการ ชาโตว อินทาวน คอลลาจ รัชดา 
 

ลักษณะหองชุด ขนาดพื้นท่ี (ตร.ม.) จํานวนหองชุด (หนวย) ยอดจอง (หนวย)
สตูดิโอ 33 - 50 122 84

1 หองนอน 27 - 50 114 64
2 หองนอน 52 - 67 56 30

ที่มา: จากการสํารวจและสัมภาษณฝายขายของโครงการ (2549) 
 

ราคาเริ่มตนเฉลี่ยตอตารางเมตร : 51,000 บาท 
ส่ิงอํานวยความสะดวก  : สระวายน้ํา หองออกกาํลังกายและหองเซานา 
     : รานคา 
     : สวนสวนกลาง 

: ระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง 
: สิทธิ์ในการจอดรถยนตไมระบุตําแหนง 1 คัน 

เร่ิมกอสราง    : กุมภาพนัธ 2549 
คาดวาจะกอสรางเสร็จ  : มิถุนายน 2550 
เร่ิมเปดขาย    : มกราคม 2549 
ปดการขาย    : จนถงึธนัวาคม 2549 ยังไมสามารถปดการขาย 
      แตมียอดจองประมาณ 61 % 
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5.  โครงการ คอนโดวนั รัชดา - ลาดพราว 
ทําเลที่ต้ัง    : ซอยรัชดาภิเษก 19 ถนนรัชดาภิเษก  

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  
เขาซอย 100 เมตร 

สถานีรถไฟฟามหานครที่ใกลสุด : สถานีรัชดาภิเษก 
ระยะหางจากสถานีรถไฟฟามหานคร : 160 เมตร 
เนื้อทีโ่ครงการ   : 0-3-80 ไร 
ลักษณะโครงการ   : อาคารชุดพักอาศัยสูง 9 ชัน้ จํานวน 1 อาคาร 
จํานวนหองชดุทั้งโครงการ  : 103 หนวย  

 
ตารางที่ 8  ยอดจองหองชุดของโครงการ คอนโดวัน รัชดา - ลาดพราว 
 

ลักษณะหองชุด ขนาดพื้นท่ี (ตร.ม.) จํานวนหองชุด (หนวย) ยอดจอง (หนวย)
สตูดิโอ 29 - 30 47 47

1 หองนอน 47 - 50 40 40
2 หองนอน 60 - 61 16 16

ที่มา: จากการสํารวจและสัมภาษณฝายขายของโครงการ (2549) 
 

ราคาเริ่มตนเฉลี่ยตอตารางเมตร : 52,000 บาท 
ส่ิงอํานวยความสะดวก  : หองออกกําลงักายและหองอเนกประสงค 
     : หองซกัรีด 
     : สวนสวนกลาง 

: ระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง 
: สิทธิ์ในการจอดรถยนตไมระบุตําแหนง 1 คัน 

เร่ิมกอสราง    : ธันวาคม 2549 
คาดวาจะกอสรางเสร็จ  : พฤษภาคม 2551 
เร่ิมเปดขาย    : มิถุนายน 2549 
ปดการขาย    : มิถุนายน 2549 
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6.  โครงการ คอนโดวนั ลาดพราว-สเตชั่น 
ทําเลที่ต้ัง    : ซอยลาดพราว 18 ถนนลาดพราว เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร เขาซอย 20 เมตร 
สถานีรถไฟฟามหานครที่ใกลสุด : สถานีลาดพราว 
ระยะหางจากสถานีรถไฟฟามหานคร : 160 เมตร 
เนื้อทีโ่ครงการ   : 1-1-85 ไร 
ลักษณะโครงการ   : อาคารชุดพักอาศัยสูง 9 ชัน้ จํานวน 1 อาคาร 
จํานวนหองชดุทั้งโครงการ  : 142 หนวย  

 
ตารางที่ 9  ยอดจองหองชุดของโครงการ คอนโดวัน ลาดพราว-สเตชั่น 
 

ลักษณะหองชุด ขนาดพื้นท่ี (ตร.ม.) จํานวนหองชุด (หนวย) ยอดจอง (หนวย)
สตูดิโอ 29 - 32 67 67

1 หองนอน 46.3 - 52.3 68 56
2 หองนอน 66 7 7

ที่มา: จากการสํารวจและสัมภาษณฝายขายของโครงการ (2549) 
 

ราคาเริ่มตนเฉลี่ยตอตารางเมตร : 53,500 บาท 
ส่ิงอํานวยความสะดวก  : หองออกกําลงักายและหองอเนกประสงค 
     : หองซกัรีด 
     : สวนสวนกลาง 

: ระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง 
: สิทธิ์ในการจอดรถยนตไมระบุตําแหนง 1 คัน 

เร่ิมกอสราง    : มีนาคม 2550 
คาดวาจะกอสรางเสร็จ  : สิงหาคม 2551 
เร่ิมเปดขาย    : ตุลาคม 2549 
ปดการขาย    : จนถงึธนัวาคม 2549 ยังไมสามารถปดการขาย 
      แตมียอดจองประมาณ 92 % 
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7.  โครงการ คอนโดวนั ลาดพราว 15 
ทําเลที่ต้ัง    : ซอยลาดพราว 15 ถนนลาดพราว เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร เขาซอย 100 เมตร 
สถานีรถไฟฟามหานครที่ใกลสุด : สถานีลาดพราว 
ระยะหางจากสถานีรถไฟฟามหานคร : 200 เมตร 
เนื้อทีโ่ครงการ   : 0-3-8.8 ไร 
ลักษณะโครงการ   : อาคารชุดพักอาศัยสูง 9 ชัน้ จํานวน 1 อาคาร 
จํานวนหองชดุทั้งโครงการ  : 87 หนวย  

 
ตารางที่ 10  ยอดจองหองชุดของโครงการ คอนโดวัน ลาดพราว 15 
 

ลักษณะหองชุด ขนาดพื้นท่ี (ตร.ม.) จํานวนหองชุด (หนวย) ยอดจอง (หนวย)
สตูดิโอ 32 - 34 32 32

1 หองนอน 48 - 58 39 39
2 หองนอน 60 - 75 16 16

ที่มา: จากการสํารวจและสัมภาษณฝายขายของโครงการ (2549) 
 

ราคาเริ่มตนเฉลี่ยตอตารางเมตร : 44,000 บาท 
ส่ิงอํานวยความสะดวก  : หองออกกําลงักายและหองอเนกประสงค 
     : หองซกัรีด 
     : สวนสวนกลาง 

: ระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง 
: สิทธิ์ในการจอดรถยนตไมระบุตําแหนง 1 คัน 

เร่ิมกอสราง    : กุมภาพนัธ 2549 
คาดวาจะกอสรางเสร็จ  : กรกฎาคม 2550 
เร่ิมเปดขาย    : มีนาคม 2549 
ปดการขาย    : มีนาคม 2549  
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8.  โครงการ ไลฟ แอท รัชดา 
ทําเลที่ต้ัง    : ซอยลาดพราว 36  ถนนลาดพราว เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร ติดถนนลาดพราว 
สถานีรถไฟฟามหานครที่ใกลสุด : สถานีลาดพราว 
ระยะหางจากสถานีรถไฟฟามหานคร : 300 เมตร 
เนื้อทีโ่ครงการ   : 4-0-37 ไร 
ลักษณะโครงการ   : อาคารชุดพักอาศัยสูง 16 ชัน้ 1 อาคารและ  
      อาคารชุดพักอาศัยสูง 12 ชัน้ 1 อาคาร 
จํานวนหองชดุทั้งโครงการ  : 474 หนวย  

 
ตารางที่ 11  ยอดจองหองชุดของโครงการ ไลฟ แอท รัชดา 
 

ลักษณะหองชุด ขนาดพื้นท่ี (ตร.ม.) จํานวนหองชุด (หนวย) ยอดจอง (หนวย)
สตูดิโอ 33 184 172

1 หองนอน 40 240 235
2 หองนอน 60 - 71.5 50 49

ที่มา: จากการสํารวจและสัมภาษณฝายขายของโครงการ (2549) 
 

ราคาเริ่มตนเฉลี่ยตอตารางเมตร : 52,000 บาท 
ส่ิงอํานวยความสะดวก  : สระวายน้ํา หองออกกาํลังกายและหองเซานา 
     : หองซกัรีด 
     : สวนในรม 
     : มุมอานหนังสอืและและอินเตอรเน็ท  

: ระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง 
: สิทธิ์ในการจอดรถยนตไมระบุตําแหนง 1 คัน 

เร่ิมกอสราง    : ธันวาคม 2549 
คาดวาจะกอสรางเสร็จ  : สิงหาคม 2551 
เร่ิมเปดขาย    : ตุลาคม 2549 
ปดการขาย    : จนถงึธนัวาคม 2549 ยังไมสามารถปดการขาย 
      แตมียอดจองประมาณ 96 % 
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9.  โครงการ คอนโดวนั ลาดพราว 18 
ทําเลที่ต้ัง    : ซอยลาดพราว 18 ถนนลาดพราว เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร เขาซอย 350 เมตร 
สถานีรถไฟฟามหานครที่ใกลสุด : สถานีลาดพราว 
ระยะหางจากสถานีรถไฟฟามหานคร : 500 เมตร 
เนื้อทีโ่ครงการ   : 1-1-31 ไร 
ลักษณะโครงการ   : อาคารชุดพักอาศัยสูง 9 ชัน้ จํานวน 1 อาคาร 
จํานวนหองชดุทั้งโครงการ  : 175 หนวย  

 
ตารางที่ 12  ยอดจองหองชุดของโครงการ คอนโดวัน ลาดพราว 18 
 

ลักษณะหองชุด ขนาดพื้นท่ี (ตร.ม.) จํานวนหองชุด (หนวย) ยอดจอง (หนวย)
สตูดิโอ 30 - 33 95 95

1 หองนอน 44 - 51 72 72
2 หองนอน 59 8 8

ที่มา: จากการสํารวจและสัมภาษณฝายขายของโครงการ (2549) 
 

ราคาเริ่มตนเฉลี่ยตอตารางเมตร : 42,000 บาท  
ส่ิงอํานวยความสะดวก  : หองออกกําลงักายและหองอเนกประสงค 
     : หองซกัรีด 
     : สวนสวนกลาง 

: ระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง 
: สิทธิ์ในการจอดรถยนตไมระบุตําแหนง 1 คัน 

เร่ิมกอสราง    : กุมภาพนัธ 2549 
คาดวาจะกอสรางเสร็จ  : กรกฎาคม 2550 
เร่ิมเปดขาย    : มีนาคม 2549 
ปดการขาย    : เมษายน 2549 
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10.  โครงการ เดอะเซสท คอนโดมิเนียม 
ทําเลที่ต้ัง    : ซอยลาดพราว 7  ถนนลาดพราว แขวงลาดยาว 

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ติดถนนลาดพราว 
สถานีรถไฟฟามหานครที่ใกลสุด : สถานีลาดพราวและสถานพีหลโยธนิ 
ระยะหางจากสถานีรถไฟฟามหานคร : 700 เมตร 
เนื้อทีโ่ครงการ   : 1-1-0 ไร 
ลักษณะโครงการ   : อาคารชุดพักอาศัยสูง 25 ชัน้ จาํนวน 1 อาคาร 
จํานวนหองชดุทั้งโครงการ  : 153 หนวย 

 
ตารางที่ 13  ยอดจองหองชุดของโครงการ เดอะเซสท คอนโดมิเนียม 
 

ลักษณะหองชุด ขนาดพื้นท่ี (ตร.ม.) จํานวนหองชุด (หนวย) ยอดจอง (หนวย)
สตูดิโอ 34.18 - 39.81 33 33

1 หองนอน 36.68 - 47.08 81 81
2 หองนอน 56.04 - 76.84 39 39

ที่มา: จากการสํารวจและสัมภาษณฝายขายของโครงการ (2549) 
 

ราคาเริ่มตนเฉลี่ยตอตารางเมตร : 45,000 บาท 
ส่ิงอํานวยความสะดวก  : สระวายน้ําและหองออกกําลงักาย 
     : สวนสวนกลาง 

: ระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง 
: สิทธิ์ในการจอดรถยนตไมระบุตําแหนง 1 คัน 

เร่ิมกอสราง    : กรกฎาคม 2549 
กอสรางเสร็จ   : สิงหาคม 2550 
เร่ิมเปดขาย    : เมษายน 2549 
ปดการขาย    : พฤษภาคม 2549 
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11.  โครงการ ซี เพลส คอนโดมิเนียม 
ทําเลที่ต้ัง    : ซอยลาดพราว 18 ถนนลาดพราว เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร เขาซอย 500 เมตร  
สถานีรถไฟฟามหานครที่ใกลสุด : สถานีลาดพราว 
ระยะหางจากสถานีรถไฟฟามหานคร : 750 เมตร 
เนื้อทีโ่ครงการ   : 0-3-20 ไร 
ลักษณะโครงการ   : อาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชัน้ จํานวน 1 อาคาร 
จํานวนหองชดุทั้งโครงการ  : 54 หนวย  

 
ตารางที่ 14  ยอดจองหองชุดของโครงการ ซี เพลส คอนโดมิเนียม 
 

ลักษณะหองชุด ขนาดพื้นท่ี (ตร.ม.) จํานวนหองชุด (หนวย) ยอดจอง (หนวย)
1 หองนอน 55.2 - 67.8 42 36
2 หองนอน 73.8 - 106 12 10

ที่มา: จากการสํารวจและสัมภาษณฝายขายของโครงการ (2549) 
 

ราคาเริ่มตนเฉลี่ยตอตารางเมตร : 42,000 บาท 
ส่ิงอํานวยความสะดวก  : สระวายน้ํา 

: สวนสวนกลางบนดาดฟา 
     : รานคาบริเวณชั้น 2 ทัง้ชั้น 

: ระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง 
 : สิทธิ์ในการจอดรถยนตไมระบุตําแหนง 1 คัน 

เร่ิมกอสราง    : กรกฎาคม 2548 
กอสรางเสร็จ   : กันยายน 2549 
เร่ิมเปดขาย    : มีนาคม 2549 
ปดการขาย    : จนถงึธนัวาคม 2549 ยังไมสามารถปดการขาย 
      แตมียอดจองประมาณ 85 % 
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12.  โครงการ เดอะเน็กซ คอนโดมิเนียม 
ทําเลที่ต้ัง    : ซอยลาดพราว 44  ถนนลาดพราว  

สามเสนนอก (บางซื่อฝงใต) กรุงเทพมหานคร 
เขาซอย 50 เมตร 

สถานีรถไฟฟามหานครที่ใกลสุด : สถานีลาดพราว 
ระยะหางจากสถานีรถไฟฟามหานคร : 800 เมตร 
เนื้อทีโ่ครงการ   : 1-2-91 ไร 
ลักษณะโครงการ   : อาคารชุดพักอาศัยสูง 9 ชัน้ จํานวน 2 อาคาร 
จํานวนหองชดุทั้งโครงการ  : 282 หนวย แตเปนหองชุดไวขาย 277 หนวย 

 
ตารางที่ 15  ยอดจองหองชุดของโครงการ เดอะเน็กซ คอนโดมิเนียม 
 

ลักษณะหองชุด ขนาดพื้นท่ี (ตร.ม.) จํานวนหองชุด (หนวย) ยอดจอง (หนวย)
สตูดิโอ 29.98 - 39.62 202 115

1 หองนอน 38.78 - 56.58 73 71
2 หองนอน 82.5 1 1
3 หองนอน 123.57 1 1

ที่มา: จากการสํารวจและสัมภาษณฝายขายของโครงการ (2549) 
 

ราคาเริ่มตนเฉลี่ยตอตารางเมตร : 46,000 บาท 
ส่ิงอํานวยความสะดวก  : สระวายน้ําและหองออกกําลงักาย 
     : สวนสวนกลาง 
     : มุมอานหนังสอืและและอินเตอรเน็ท  

: ระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง 
: สิทธิ์ในการจอดรถยนตไมระบุตําแหนง 1 คัน 

เร่ิมกอสราง    : พฤษภาคม 2549 
คาดวาจะกอสรางเสร็จ  : กันยายน 2550 
เร่ิมเปดขาย    : สิงหาคม 2549 
ปดการขาย    : จนถงึธนัวาคม 2549 ยังไมสามารถปดการขาย 
      แตมียอดจองประมาณ 68 % 
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13.  โครงการ เดอะพัลซ คอนโดมิเนียม 
ทําเลที่ต้ัง    : ซอยลาดพราว 44  ถนนลาดพราว  

สามเสนนอก (บางซื่อฝงใต) กรุงเทพมหานคร  
เขาซอย 50 เมตร 

สถานีรถไฟฟามหานครที่ใกลสุด : สถานีลาดพราว 
ระยะหางจากสถานีรถไฟฟามหานคร : 800 เมตร 
เนื้อทีโ่ครงการ   : 1-2-27 ไร 
ลักษณะโครงการ   : อาคารชุดพักอาศัยสูง 9 ชัน้ จํานวน 1 อาคาร 
จํานวนหองชดุทั้งโครงการ  : 202 หนวย 

                          
ตารางที่ 16  ยอดจองหองชุดของโครงการ เดอะพัลซ คอนโดมิเนียม 
 

ลักษณะหองชุด ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.) จํานวนหองชุด (หนวย) ยอดจอง (หนวย)
สตูดิโอ 30.82 138 138

1 หองนอน 33.86 - 73.52 64 64
ที่มา: จากการสํารวจและสัมภาษณฝายขายของโครงการ (2549) 
 

ราคาเริ่มตนเฉลี่ยตอตารางเมตร : 42,000 บาท 
ส่ิงอํานวยความสะดวก  : สระวายน้ํา 
     : สวนสวนกลาง 
     : อินเตอรเนท็  

: ระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง 
: สิทธิ์ในการจอดรถยนตไมระบุตําแหนง 1 คัน 

เร่ิมกอสราง    : ป 2548 
กอสรางเสร็จ   : กรกฎาคม 2549 
เร่ิมเปดขาย    : มีนาคม 2549 
ปดการขาย    : มีนาคม 2549 
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บทที่ 4 
 

ผลการศึกษา 
 

การวิเคราะหความเปนไปไดดานตลาด 
 

จากการสํารวจโครงการที่อยูอาศัยประเภทอาคารชุดทีต้ั่งอยูในรัศม ี 2 กิโลเมตรรอบสถานี
รถไฟฟามหานครสุทธิสารและเปนโครงการที่อยูในรัศมีไมเกิน 800 เมตร จากสถานีรถไฟฟามหา
นครที่ใกลที่สุดพบวามีอยูทัง้สิ้น 13 โครงการ สามารถสรุปประเด็นทีสํ่าคัญไดดังนี ้

 
1. ลักษณะโครงการ  
 

1.1 จํานวนอาคารชุดทั้งหมดในโครงการ โครงการสวนใหญ 10 โครงการ หรือคิด
เปนรอยละ 77 จะมีอาคารชุดทั้งหมดภายในโครงการจาํนวน 1 อาคาร สวนที่เหลอือีก 3 โครงการ 
หรือคิดเปนรอยละ 23 จะมี 2 อาคาร 
 

1.2 จํานวนชัน้ของอาคารชุด โครงการสวนใหญ 11 โครงการ หรือคิดเปนรอยละ 85 
มีความสงู 8 – 9 ชั้น สวนที่เหลืออีก 2 โครงการ หรือคิดเปนรอยละ 15 มีความสงูเกนิ 9 ชั้น 
 

1.3 จํานวนหองชดุทั้งหมดในโครงการ มีต้ังแต 54 – 474 หนวย 
 

1.4 ลักษณะหองชดุ จะเหน็วาพื้นที่บริเวณนี้มีปริมาณของหองชุดลกัษณะตางๆ 
รวมกันถึง 2,264 หนวย โดยในทีน่ี้เปนหองชุดประเภทสตูดิโอและ 1 หองนอนเปนสวนใหญ ซึง่มี
ปริมาณรวมกนัถงึ 1,946 หนวย หรือคิดเปนรอยละ 85.95 ดังที่ไดแสดงไวในตารางที่17 
 
ตารางที่ 17  ปริมาณของหองชุดลักษณะตางๆ บริเวณสถานีรถไฟฟามหานครสุทธสิาร 
  

ลักษณะหองชุด จํานวน (หนวย) รอยละ
สตูดิโอ 977 43.15

1 หองนอน 969 42.80
2 หองนอน 287 12.68
3 หองนอน 31 1.37

รวม 2,264 100.00
ที่มา: จากการสํารวจและสัมภาษณฝายขายของโครงการ (2549) 
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2. ราคาเริ่มตนเฉลี่ยตอตารางเมตร มีราคาเริ่มตนเฉลีย่ตั้งแตตารางเมตรละ 42,000 
บาท ไปจนถงึตารางเมตรละ 58,000 บาท ซึง่ราคาขายที่แตกตางกนันี้ข้ึนอยูกับทาํเลที่ต้ังของ
โครงการ ตําแหนงของหอง  ขนาดของหอง วัสดุที่ใชในการกอสรางและตกแตง ส่ิงอํานวยความ
สะดวกภายในโครงการและชวงเวลาที่เปดขายเปนหลัก 
 

3. สิ่งอํานวยความสะดวกภายในโครงการ  
 

3.1. ส่ิงอํานวยความสะดวกที่ทกุโครงการมีเหมอืนกนั คือ สวนสวนกลาง ระบบ
รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมงและสิทธิ์ในการจอดรถยนตแบบไมระบุตําแหนง 1 คัน 
 

3.2. ส่ิงอํานวยความสะดวกที่บางโครงการมีเพิม่เติมใหกับลูกคา คือ หองออกกําลงั
กาย สระวายน้ํา มุมอานหนังสือและและอินเตอรเนท หองซักรีด และรานคา 
 

4. ยอดจองหองชุด พืน้ที่บริเวณนี้มีปริมาณของหองชุดลักษณะตางๆ รวมกัน 2,264 
หนวย และมยีอดจองไปแลวทัง้สิ้น 1,926 หนวย หรือคิดเปนรอยละ 85.07 โดยหองชุดแตละ
ลักษณะจะมียอดจองใกลเคียงกนัคือประมาณรอยละ 82 – 90 และมีอยู 7 โครงการที่มยีอดจอง
เกินรอยละ 90 ภายในระยะเวลา 2 เดือนนบัจากเริ่มเปดขาย ดังที่ไดแสดงไวในตารางที่ 18 
 

ตารางที่ 18  รอยละของยอดจองหองชุด ของโครงการบริเวณสถานีรถไฟฟามหานครสุทธิสาร 
 

โครงการ สตูดิโอ 1 หองนอน 2 หองนอน 3 หองนอน รวม ระยะเวลาที่ใชในการขาย
เดอะคริส คอนโดมิเนียม I 100.00 97.67 100.00 100.00 98.98 29 เดือน
เดอะคริส คอนโดมิเนียม II 100.00 93.02 77.14 92.86 87.76 11 เดือน
เดอะคริส คอนโดมิเนียม III 6.67 38.00 25.00 0.00 22.94 2 เดือน
ชาโตว อินทาวน คอลลาจ รัชดา 68.85 56.14 53.57 - 60.96 11 เดือน
คอนโดวัน รัชดา - ลาดพราว 100.00 100.00 100.00 - 100.00 ภายใน 1 เดือน
คอนโดวัน ลาดพราว-สเตชั่น 100.00 82.35 100.00 - 91.55 2 เดือน
คอนโดวัน ลาดพราว 15 100.00 100.00 100.00 - 100.00 ภายใน 1 เดือน
ไลฟ แอท รัชดา 93.48 97.92 98.00 - 96.20 2 เดือน
คอนโดวัน ลาดพราว 18 100.00 100.00 100.00 - 100.00 1 เดือน
เดอะเซสท คอนโดมิเนียม 100.00 100.00 100.00 - 100.00 1 เดือน
ซี เพลส คอนโดมิเนียม - 85.71 83.33 - 85.19 9 เดือน
เดอะเน็กซ คอนโดมิเนียม 56.93 97.26 100.00 100.00 67.87 4 เดือน
เดอะพัลซ คอนโดมิเนียม 100.00 100.00 - - 100.00 ภายใน 1 เดือน
รวม 81.68 88.65 83.97 90.32 85.07

ที่มา: จากการสํารวจและสัมภาษณฝายขายของโครงการ (2549) 
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การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค 
 
จุดแข็ง 
 

1. ราคาขายต่ําที่สุดในบริเวณนี้ ในขณะที่คุณภาพของโครงการอยูในระดับใกลเคียงกับ
คูแขงขันรายอื่นๆ 
 

2. การคมนาคมสะดวก เนื่องจากที่ต้ังของโครงการอยูติดถนนสุทธิสาร และอยูหางจาก
สถานีรถไฟฟามหานครเพียง 500 เมตร 
 
จุดออน 
 

1. มีที่จอดรถไมเพียงพอกับจํานวนหองชุด เนื่องจากโครงการมีจํานวนหองชุดทั้งหมด 
78 หนวย แตสามารถจอดรถไดสูงสุด 50 คัน (ชองจอดรถ 40 คัน และจอดขวาง 10 คัน)  
 

2. ขาดความเปนสวนตัว เนื่องจากโครงการอยูติดถนนสุทธิสารซึ่งมีการคมนาคมตลอด 
24 ชั่วโมง ทําใหขาดความสงบในการพักอาศัย 
 
โอกาส 
 

1. ความตองการที่อยูอาศัยภายในเมืองเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากจํานวนประชากรโดยรวม
ของประเทศเพิ่มสูงขึ้น การเคลื่อนยายของประชากรจากตางจังหวัดมาสูกรุงเทพมหานครมีมากขึ้น 
และแนวโนมขนาดของครอบครัวที่เล็กลง 
 

2. จํานวนผูประกันตน ในระบบประกันสังคมที่มีอัตราเพิ่มข้ึนมากกวาอัตราเพิ่มข้ึนของ
ประชากรใน 3 ปที่ผานมาแสดงถึงจํานวนผูมีงานทํา มีรายไดประจําเพิ่มข้ึน ซึ่งเปนกําลังซื้อที่
สําคัญสําหรับตลาดที่อยูอาศัย 

3. ราคาน้ํามันที่เพิ่มสูงขึ้น ทําใหประชาชนสวนใหญหันมาใชบริการระบบขนสงมวลชน
แทนการใชรถยนตสวนตัวมากขึ้น ดังนั้นที่อยูอาศัยที่อยูใกลกับแนวรถไฟฟาบีทีเอสหรือรถไฟฟา
มหานคร จะเปนทางเลือกที่เหมาะสมสําหรับผูที่ตองการหาที่อยูอาศัยใหม 
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อุปสรรค 
 

1. ธนาคารมีความเขมงวดในการปลอยสินเชื่อใหกับผูประกอบการรายใหมที่ยังไมมี
ประสบการณในการทําธุรกิจอสังหาริมทรัพย ดังนั้นการจัดหาเงินทุนจากการกูยืมจึงเปนไปไดยาก  
 

2. ตนทุนคากอสรางเพิ่มสูงขึ้น ตามราคาน้ํามันและคาแรงที่เพิ่มสูงขึ้น 
 

3. อัตราดอกเบี้ยและอัตราเงินเฟอที่เพิ่มสูงขึ้น ทําใหกําลังซื้อของประชาชนลดต่ําลง 
 

สรุป ถึงแมวาพื้นที่บริเวณนี้จะมีผูประกอบการเขามาลงทุนพัฒนาโครงการที่อยูอาศัย
ประเภทอาคารชุดเปนจํานวนมากก็ตาม แตโครงการสวนใหญก็สามารถสรางยอดขายไดอยาง
รวดเร็ว โดยมีอยู 7 โครงการ จาก 13 โครงการที่มียอดจองเกินรอยละ 90 ภายในระยะเวลา 2 
เดือนนับจากเร่ิมเปดขาย จึงทําใหปจจุบันพื้นที่บริเวณนี้เหลือหองชุดที่เปดใหจองรวมกันเพียง
ประมาณ 300 หนวยเทานั้น สวนโครงการที่มียอดจองคอนขางต่ํานั้น สวนใหญจะเปนโครงการที่
อยูหางจากสถานีรถไฟฟาใตดินเกิน 700 เมตร หรือมีราคาขายเริ่มตนเฉลี่ยตอตารางเมตรสูงกวา 
50,000 บาท  

 
ดังนั้นถาโครงการที่ทําการศึกษานี้ อยูหางจากสถานีรถไฟฟามหานครไมเกิน 700 เมตร 

และตั้งราคาขายเริ่มตนเฉลี่ยตอตารางเมตรใหตํ่าที่สุดในตลาด คือ 42,000 บาท ขณะที่คุณภาพ
อยูในระดับเดียวกับโครงการอื่นๆ โดยหองชุดภายในอาคารเปนแบบสตูดิโอและแบบ 1 หองนอน
เปนสวนใหญ ก็จะทําใหมีความเปนไปไดในการลงทุนทางดานตลาด 

 
การวิเคราะหความเปนไปไดทางดานเทคนิค 

 
การวิเคราะหทําเลที่ต้ังของโครงการ 

 
 ปจจัยหลักที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อที่อยูอาศัยของคนไทยนั้นมีอยู 2 ประการ คือ ทําเล
ที่ต้ังของโครงการ และราคาขาย ซึ่งผูประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพยตางใหความสําคัญจนตอง
แขงขันกันตั้งแตการเลือกซื้อที่ดินที่มีศักยภาพดานโครงขายการคมนาคม พรอมดวยระบบ
สาธารณูปโภค หลังจากนั้นจึงเปนเรื่องกลยุทธในการวางแนวคิดทางการตลาดที่แตกตางกัน
ออกไป 
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 ผูประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพยสวนใหญ มักจะพัฒนาโครงการไปตามโครงคาย
คมนาคมตางๆ ตามแตลักษณะและประเภทของอสังหาริมทรัพย ซึ่งหากเปนโครงการประเภท
อาคารชุด ก็จะอาศัยแนวเสนทางของรถไฟบีทีเอส หรือรถไฟฟามหานคร เพื่อตอบสนองแนวทาง
ในการดําเนินชีวิตของคนเมืองเปนหลัก แตถาหากเปนบานเดี่ยวหรือทาวนเฮาส สวนใหญก็มักจะ
อยูตามชานเมือง แตตองอยูใกลกับทางดวน ซึ่งถือเปนแนวทางในการพัฒนาโครงการโดยทั่วไป 
สงผลใหผูประกอบการแตละรายตองแขงขันกันหาที่ดินในทําเลตางๆ ตามที่ตองการ เพื่อให
โครงการลงทุนประสบความสําเร็จมากที่สุด 
 

ในอดีตพื้นที่บริเวณถนนสุทธิสาร – ถนนรัชดาภิเษก – ถนนลาดพราวถือเปนพื้นที่ที่มี
ปญหาการจราจรติดขัดมากที่สุดแหงหนึ่งของกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเปนพื้นที่ที่รองรับการ
ขยายตัวของเมืองจากยานธุรกิจ เชน ยานอโศก และยานสุขุมวิท และเปนจุดเชื่อมตอไปยังถนน
วิภาวดี ถนนพระรามเกา และถนนเพชรบุรี จึงทําใหมีรถเขา-ออกเปนจํานวนมาก อีกทั้งมีซอยแยก
ยอยซาย-ขวา และมีจุดกลับรถเปนระยะ ทําใหความรวดเร็วในการระบายรถคอนขางชา ภาพรวม
การจราจรของพื้นที่บริเวณนี้จึงมีความหนาแนนตลอดทั้งวัน แตปจจุบันคนในพื้นที่ดังกลาวมี
ทางเลือกในการเดินทางมากขึ้น ไมวาจะเปนการใชบริการรถไฟฟามหานคร ซึ่งที่สถานีลาดพราว 
(บริเวณแยกรัชดา-ลาดพราว) มีอาคารจอดรถที่สามารถรองรับรถยนตไดหลายพันคัน หรือการใช
บริการทางดวนรามอินทรา-อาจณรงคเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางเขาสูเขตศูนยกลาง
ธุรกิจ นอกจากนี้การเดินทางภายในพื้นที่ยังสามารถใชเสนทางลัดที่เชื่อมตอถึงกันหลายซอยโดย
ไมตองออกถนนใหญเพื่อหลีกเลี่ยงปญหาการจราจรที่หนาแนน และในอนาคตยานนี้ยังมีโครงการ
รถไฟฟาสายสีเหลืองตอจากสถานีลาดพราว ไปตามแนวถนนลาดพราว เลี้ยวขวาเขาถนนศรี
นครินทร จนถึงสําโรง สมุทรปราการ รวมระยะทางประมาณ 32 กม.มีสถานีรับ - สง 20 สถานี 
ดังนั้นพื้นที่นี้จึงนับวาเปนพื้นที่ที่มีความนาสนใจอยางยิ่ง สําหรับการพัฒนาโครงการที่อยูอาศัย
ประเภทอาคารชุด 
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รายละเอียดโครงการกอสรางที่อยูอาศยัประเภทอาคารชุด 
 
ทําเลที่ต้ัง    : ซอยสิทธิปญญา  ถนนสุทธสิาร  

แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง 
กรุงเทพมหานคร ติดถนนสทุธิสาร ดังภาพที่ 4 

สถานีรถไฟฟามหานครที่ใกลสุด  : สถานีสุทธิสาร 
ระยะหางจากสถานีรถไฟฟามหานคร : 500 เมตร ดังภาพที ่5 
เนื้อทีโ่ครงการ    : 0-3-30 ไร 
รูปที่ดิน     : ส่ีเหลี่ยมผนืผา ติดถนนสทุธสิาร  

หนากวาง 22 เมตร ลึก 60 เมตร ดังภาพที ่6 
ลักษณะโครงการ : อาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชัน้ จํานวน 1 อาคาร  

ดังภาพที่ 7 
ระยะเวลาในการกอสราง   : 16 เดือน 
ระยะเวลาโครงการ   : 24 เดือน 
การใชพืน้ที่ของอาคาร  
 ชั้น 1     : ประชาสัมพันธ หองโถง และที่จอดรถ 40 คัน  
 ชั้น 2    : หองประชมุ หองซักรีด หองออกกําลงักาย  
      รานคามมุอานหนังสือและเลนอินเตอรเนท็ 
 ชั้น 3 – 8   :  หองชุดรูปแบบสตูดิโอ 5 หอง 
      หองชุดรูปแบบ 1 หองนอน 5 หอง 
      หองชุดรูปแบบ 2 หองนอน 3 หอง 
 ดาดฟา    : สวน ถังเก็บน้าํ 
ส่ิงอํานวยความสะดวก   : หองออกกําลงักาย 
     : สวนสวนกลาง 
     : หองซกัรีด 
     : มุมอานหนังสอืและเลนอินเตอรเน็ท 

: ระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง 
: สิทธิ์ในการจอดรถยนตไมระบุตําแหนง 1 คัน 

จํานวนหองชดุทั้งโครงการ  : 78 หนวย ดังที่ไดแสดงในตารางที่ 19 
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ตารางที่ 19  รายละเอียดจํานวนหองชุดลักษณะตางๆ ของโครงการลงทุนกอสรางที่อยูอาศัย   
    ประเภทอาคารชุดบริเวณสถานีรถไฟฟามหานครสุทธิสาร 
 

ลักษณะหองชุด ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.) จํานวนหองชุด (หนวย)
สตูดิโอ 28 30

1 หองนอน 56 30
2 หองนอน 64 18

ที่มา: จากการสัมภาษณฝายพัฒนาโครงการ บริษทั ทวีสิน พร็อพเพอรต้ี จํากัด. 
 
ราคาเริ่มตนเฉลี่ยตอตารางเมตร  : 42,000 บาท ดังที่ไดแสดงในตารางที ่20 
 
ตารางที่ 20  รายละเอียดราคาหองชุดลักษณะตางๆ ของโครงการลงทุนกอสรางที่อยูอาศัย 
         ประเภทอาคารชุดบริเวณสถานีรถไฟฟามหานครสุทธิสาร 
 
ชั้น ลักษณะหองชุด ราคาตอตารางเมตร(บาท) ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.) ราคาขาย (บาท)
3 สตูดิโอ 42,000 28 1,176,000
3 1 หองนอน 42,000 56 2,352,000
3 2 หองนอน 42,000 64 2,688,000
4 สตูดิโอ 43,000 28 1,204,000
4 1 หองนอน 43,000 56 2,408,000
4 2 หองนอน 43,000 64 2,752,000
5 สตูดิโอ 44,000 28 1,232,000
5 1 หองนอน 44,000 56 2,464,000
5 2 หองนอน 44,000 64 2,816,000
6 สตูดิโอ 45,000 28 1,260,000
6 1 หองนอน 45,000 56 2,520,000
6 2 หองนอน 45,000 64 2,880,000
7 สตูดิโอ 46,000 28 1,288,000
7 1 หองนอน 46,000 56 2,576,000
7 2 หองนอน 46,000 64 2,944,000
8 สตูดิโอ 47,000 28 1,316,000
8 1 หองนอน 47,000 56 2,632,000
8 2 หองนอน 47,000 64 3,008,000

ที่มา: จากการคํานวณ 



 57

 
 
ภาพที่ 4  ที่ต้ังของโครงการลงทนุกอสรางที่อยูอาศัยประเภทอาคารชดุบริเวณสถานีรถไฟฟา 
 มหานครสุทธสิาร  
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ภาพที่ 5  ทางเขา – ออก สถานีรถไฟฟามหานครสุทธสิาร 
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ภาพที่ 6  รูปที่ดินของโครงการลงทุนกอสรางที่อยูอาศัยประเภทอาคารชุดบริเวณสถานีรถไฟฟา 

   มหานครสุทธิสาร  
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ภาพที่ 7  รูปแบบของโครงการลงทุนกอสรางที่อยูอาศัยประเภทอาคารชุดบริเวณสถานีรถไฟฟา 

   มหานครสุทธิสาร 
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การวิเคราะหความเปนไปไดดานการเงนิ 
 

 ในหวัขอนี้จะเปนการศึกษาความเปนไปไดในการลงทนุทางการเงนิ ของโครงการสรางที่
อยูอาศัยประเภทอาคารชุดบริเวณสถานีรถไฟฟามหานครสุทธิสาร ซึ่งคํานวณไดจากรายไดที่
รับเขามาและตนทนุรวมที่จายออกไป โดยใชเครื่องมอืทางการเงินเปนเกณฑในการตัดสินใจวามี
ความคุมคาและเหมาะสมกบัการลงทุนหรอืไม โดยจะแบงการศึกษาออกเปน 9 สวน ดังนี ้
 

1. การประมาณรายรับและเงือ่นไขการจายเงิน 
 

2. การประมาณตนทนุ 
 

3. การคํานวณตนทนุเงินทุนเฉลี่ยถวงน้าํหนกั (Weighted Average Cost of Capital, 
WACC) 

 
4. การประมาณงบกระแสเงนิสด 

 
5. การคํานวณมลูคาปจจุบันสทุธิของผลตอบแทน (Net Present Value of Benefit: 

NPVB) 
 

6. การคํานวณคาอัตราสวนผลประโยชนตอตนทนุ (Benefit-Cost Ratio: BCR) 
 

7. การคํานวณคาอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) 
 

8. การคํานวณคาจุดคุมทนุ (Break Even Point) 
 

9. การวิเคราะหความออนไหว (Sensitivity Analysis) 
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การประมาณรายรับและเงือ่นไขการจายเงิน 
 
 รายรับของโครงการกอสรางที่อยูอาศัยประเภทอาคารชดุ บริเวณสถานีรถไฟฟามหานคร
สุทธิสาร จะมาจากการขายหองชุดทั้ง 78 หนวย ซึง่มพีืน้ที่ขายรวม 3,672 ตารางเมตร ราคาขาย
เร่ิมตนที ่ 42,000 บาทตอตารางเมตร โดยบวกราคาเพิ่มข้ึนชั้นละ 1,000 บาทตอตารางเมตร และ
หองมมุบวกราคาเพิ่มอีกหองละ 50,000 บาท ดังที่ไดแสดงรายละเอยีดในตารางที ่21 
 
ตารางที่ 21   รายรับสุทธิของโครงการลงทุนกอสรางที่อยูอาศัยประเภทอาคารชุดบริเวณสถานี 

รถไฟฟามหานครสุทธิสาร 
 
ชั้น พื้นท่ีขาย (ตร.ม.) ราคาตอตารางเมตร (บาท) จํานวนหองมุม (หอง) ราคาเพิ่มหองมุม (บาท) รวมรายรับ (บาท)
3 612 42,000 4 50,000 25,904,000
4 612 43,000 4 50,000 26,516,000
5 612 44,000 4 50,000 27,128,000
6 612 45,000 4 50,000 27,740,000
7 612 46,000 4 50,000 28,352,000
8 612 47,000 4 50,000 28,964,000
รวม 3,672 24 164,604,000

2,110,308ราคาเฉลี่ยตอหอง
ที่มา: จากการคํานวณ 
 
 ดังนัน้รายรับสุทธิของโครงการคือ 164,604,000 บาท ซึ่งจะแบงเงื่อนไขการจายเงิน
ออกเปน 2 สวน หลักๆ ดังนี ้
 

1. เงินดาวนรอยละ 10 ของราคาหองชุด แบงเปน 
 

1.1 เงินจองหองละ 20,000 บาท 
 
1.2 เงินทําสัญญาหองละ 50,000 บาท จายภายใน 7 วนัหลงัจากจองหองชุด 

 
1.3 เงินผอนดาวนสวนที่เหลือ โดยลูกคาจะตองผอนดาวนใหหมดกอนที่ตึกจะ

กอสรางเสร็จ  
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2. เงินโอนรอยละ 90 ของราคาหองชุด โดยลูกคาจะตองโอนหองชุดภายใน 4 เดือน
หลังจากที่ตึกกอสรางเสร็จ 
 
ตารางที่ 22   แหลงที่มาของรายรับคาหองชุดของโครงการลงทุนกอสรางที่อยูอาศัยประเภท

อาคารชุด บริเวณสถานีรถไฟฟามหานครสุทธิสาร 
 

เงินโอนรอยละ 90 รวม (บาท)
เงินจอง (บาท) เงินทําสัญญา (บาท) ผอนดาวนสวนที่เหลือ(บาท)

1,560,000 3,900,000 11,000,400 148,143,600 164,604,000

เงินดาวนรอยละ 10

ที่มา: จากการคํานวณ 
 
 โดยโครงการจะเริ่มเปดการขายในเดือนทีเ่ร่ิมกอสราง และตั้งเปาหมายการขายหองชุด
ทั้งหมดใหไดภายในระยะเวลา 16 เดือนนับจากเริ่มเปดการขาย และโอนหองใหลูกคาทัง้หมดได
ภายในระยะเวลา 4 เดือนนบัจากที่ตึกกอสรางเสร็จ โดยเฉลี่ยวามีลูกคาเขามาจอง ทําสัญญาและ
โอนเดือนละเทาๆ กัน ดังที่ไดแสดงรายละเอียดในตารางที ่23 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 64

ตารางที่ 23  ประมาณการรายรับของโครงการลงทนุกอสรางที่อยูอาศัยประเภทอาคารชุดบริเวณสถานีรถไฟฟามหานครสุทธสิาร 
 

รายละเอียด รวม เดือนที่ 4 เดือนที่ 5 เดือนที่ 6 เดือนที่ 7 เดือนที่ 8 เดือนที่ 9 เดือนที่ 10 เดือนที่ 11 เดือนที่ 12 เดือนที่ 13 
เงินจอง 1,560,000 97,500 97,500 97,500 97,500 97,500 97,500 97,500 97,500 97,500 97,500 
เงินทําสัญญา 3,900,000 243,750 243,750 243,750 243,750 243,750 243,750 243,750 243,750 243,750 243,750 
เงินดาวนสวนที่เหลือ            
    ผูที่จองในเดือนที่ 4 687,525 42,970 42,970 42,970 42,970 42,970 42,970 42,970 42,970 42,970 42,970 
    ผูที่จองในเดือนที่ 5 687,525  45,835 45,835 45,835 45,835 45,835 45,835 45,835 45,835 45,835 
    ผูที่จองในเดือนที่ 6 687,525   49,109 49,109 49,109 49,109 49,109 49,109 49,109 49,109 
    ผูที่จองในเดือนที่ 7 687,525    52,887 52,887 52,887 52,887 52,887 52,887 52,887 
    ผูที่จองในเดือนที่ 8 687,525     57,294 57,294 57,294 57,294 57,294 57,294 
    ผูที่จองในเดือนที่ 9 687,525      62,502 62,502 62,502 62,502 62,502 
    ผูที่จองในเดือนที่ 10 687,525       68,753 68,753 68,753 68,753 
    ผูที่จองในเดือนที่ 11 687,525        76,392 76,392 76,392 
    ผูที่จองในเดือนที่ 12 687,525         85,941 85,941 
    ผูที่จองในเดือนที่ 13 687,525          98,218 
    ผูที่จองในเดือนที่ 14 687,525           
    ผูที่จองในเดือนที่ 15 687,525           
    ผูที่จองในเดือนที่ 16 687,525           
    ผูที่จองในเดือนที่ 17 687,525           
    ผูที่จองในเดือนที่ 18 687,525           
    ผูที่จองในเดือนที่ 19 687,525           
    รวมเงินดาวนในแตละเดือน 11,000,400 42,970 88,805 137,914 190,801 248,095 310,597 379,349 455,741 541,682 639,899 
เงินโอน 148,143,600           
รวมรายรับ 164,604,000 384,220 430,055 479,164 532,051 589,345 651,847 720,599 796,991 882,932 981,149 
ที่มา: จากการคํานวณ 
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ตารางที่ 23  (ตอ) 
 

รายละเอียด เดือนที่ 14 เดือนที่ 15 เดือนที่ 16 เดือนที่ 17 เดือนที่ 18 เดือนที่ 19 เดือนที่ 20 เดือนที่ 21 เดือนที่ 22 เดือนที่ 23 
เงินจอง 97,500 97,500 97,500 97,500 97,500 97,500     
เงินทําสัญญา 243,750 243,750 243,750 243,750 243,750 243,750     
เงินดาวนสวนที่เหลือ           
    ผูที่จองในเดือนที่ 4 42,970 42,970 42,970 42,970 42,970 42,970     
    ผูที่จองในเดือนที่ 5 45,835 45,835 45,835 45,835 45,835 45,835     
    ผูที่จองในเดือนที่ 6 49,109 49,109 49,109 49,109 49,109 49,109     
    ผูที่จองในเดือนที่ 7 52,887 52,887 52,887 52,887 52,887 52,887     
    ผูที่จองในเดือนที่ 8 57,294 57,294 57,294 57,294 57,294 57,294     
    ผูที่จองในเดือนที่ 9 62,502 62,502 62,502 62,502 62,502 62,502     
    ผูที่จองในเดือนที่ 10 68,753 68,753 68,753 68,753 68,753 68,753     
    ผูที่จองในเดือนที่ 11 76,392 76,392 76,392 76,392 76,392 76,392     
    ผูที่จองในเดือนที่ 12 85,941 85,941 85,941 85,941 85,941 85,941     
    ผูที่จองในเดือนที่ 13 98,218 98,218 98,218 98,218 98,218 98,218     
    ผูที่จองในเดือนที่ 14 114,588 114,588 114,588 114,588 114,588 114,588     
    ผูที่จองในเดือนที่ 15  137,505 137,505 137,505 137,505 137,505     
    ผูที่จองในเดือนที่ 16   171,881 171,881 171,881 171,881     
    ผูที่จองในเดือนที่ 17    229,175 229,175 229,175     
    ผูที่จองในเดือนที่ 18     343,763 343,763     
    ผูที่จองในเดือนที่ 19      687,525     
    รวมเงินดาวนในแตละเดือน 754,487 891,992 1,063,873 1,293,048 1,636,811 2,324,336     
เงินโอน       37,035,900 37,035,900 37,035,900 37,035,900 
รวมรายรับ 1,095,737 1,233,242 1,405,123 1,634,298 1,978,061 2,665,586 37,035,900 37,035,900 37,035,900 37,035,900 
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การประมาณตนทุน 
 

วิพิชญ ดุลยพัชร และสรพล บรรจงรัตนะงาม (2550) ตนทุนของโครงการสรางที่อยูอาศัย
ประเภทอาคารชุดบริเวณสถานีรถไฟฟามหานครสุทธิสารจะประกอบดวย 2 สวนหลักๆ ก็คือ 

 
1. ตนทุนในการลงทุน (Investment Cost : IC) การคํานวณตนทุนในการลงทุนของ

โครงการสรางที่อยูอาศัยประเภทอาคารชุดนั้นเปนสิ่งที่สามารถทําไดโดยงาย เนื่องจากสามารถใช
ขอมูลทางเทคนิคจากสถาปนิกผูออกแบบโครงการมาเปนสิ่งอางอิง 
 

1.1 คาที่ดิน โครงการนี้มีเนื้อที่ทั้งหมด 330 ตารางวา โดยเปนที่ดินสวนบุคคลของผู
ลงทุนเอง มีมูลคาตลาดเฉลี่ยตารางวาละ 80,000 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 26,400,000 บาท 

 
1.2 คาถมดิน เนื่องจากที่ดินอยูในระดับเดียวกับถนนจึงตองมีการถมดินใหสูงขึ้น

ประมาณ 50 เซนติเมตร เพื่อปองกันน้ําทวม โดยตนทุนคาถมดินเฉลี่ยตารางวาละ 800 บาท รวม
เปนเงินทั้งสิ้น 264,000 บาท 
 

1.3 คาออกแบบและขออนุญาตกอสราง คิดเปนราคาเหมาในอัตรารอยละ 4 ของ
มูลคาการกอสราง รวมเปนเงิน 3,142,560 บาท (78,564,000 x 0.04) แบงจายเปน 4 งวดเทาๆ 
กัน 

   
งวดที่ 1  จายเมื่อทําสัญญา 
 
งวดที่ 2  จายเมื่อทําแบบกอสรางแลวเสร็จ (ประมาณ 2 เดือนหลังจากทํา

สัญญา) 
 
งวดที่ 3  จายเมื่อไดรับการอนุญาตกอสรางจากเขต (ประมาณ 1 เดือนหลังจาก

ทําแบบกอสรางแลวเสร็จ) 
 
งวดที่ 4 จายเมื่อการกอสรางแลวเสร็จ  
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1.4 คากอสรางอาคาร 6,547 ตารางเมตร ตนทุนเฉลี่ยตารางเมตรละ 12,000 บาท 
รวมเปนเงิน 78,564,000 บาท ระยะเวลากอสรางทั้งสิ้น 16 เดือน เฉลี่ยเดือนละ 4,910,250 บาท 
ซึ่งประกอบไปดวย 
 

1.4.1 งานฐานราก  เร่ิมเดือนที่ 4 ระยะเวลาทํางาน 2 เดือน 
 
1.4.2 งานโครงสราง  เร่ิมเดือนที่ 5 ระยะเวลาทํางาน 6 เดือน 

 
1.4.3 งานสถาปตยกรรม เร่ิมเดือนที่ 9 ระยะเวลาทํางาน 8 เดือน 

 
1.4.4 งานสุขาภิบาล  เร่ิมเดือนที่ 10 ระยะเวลาทํางาน 6 เดือน 

 
1.4.5 งานไฟฟา  เร่ิมเดือนที่ 12 ระยะเวลาทํางาน 6 เดือน 

 
1.4.6 งานเบ็ดเตล็ด  เร่ิมเดือนที่ 18 ระยะเวลาทํางาน 2 เดือน 

 
2. ตนทุนในการดําเนินการ (Operating Cost : OC) 

 
2.1 คาใชจายการตลาด และคาโฆษณาประชาสัมพันธ คิดเปนรอยละ 3 ของ

รายรับ รวมเปนเงิน 4,938,120 บาท (164,604,000 x 0.03) ระยะเวลาทําการตลาดทั้งสิ้น 16 
เดือน เฉลี่ยเดือนละ 308,632.50 บาท 

 
2.2 คาใชจายในการดําเนินงานซึ่งประกอบไปดวยเงินเดือนพนักงาน คาน้ํามันรถ 

คาน้ําประปา คาไฟฟา คาโทรศัพท คาอุปกรณสํานักงานและคาใชจายเบ็ดเตล็ด คิดเปนรอยละ 
10 ของคาใชจายในการกอสราง รวมเปนเงิน 7,856,400 บาท (78,564,000 x 0.10) ระยะเวลา
ทั้งสิ้น 24 เดือน เฉลี่ยเดือนละ 327,350 บาท 
 

2.3 คาธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์หองชุดคิดเปนรอยละ 1 ของราคาขายหอง
ชุด รวมเปนเงิน 1,646,040 บาท (164,604,000 x 0.01) จายเมื่อโอนกรรมสิทธิ์หองชุด (ตาม
กฎหมายแลวคาธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์หองชุดอยูที่รอยละ 2 ของราคาประเมินหองชุด 
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โดยผูซื้อและผูขายแบงชําระฝายละครึ่ง หรือรอยละ 1 ซึ่งปกติแลวราคาซื้อขายจริงจะสูงกวาราคา
ประเมินเสมอ แตการประเมินราคาหองชุดแตละหองนั้นจะทําไดก็ตอเมื่อการกอสรางแลวเสร็จ 
ดังนั้นการประมาณคาธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์หองชุดในครั้งนี้จึงใชคาสูงสุดที่จะเปนไปได 
ซึ่งก็คือรอยละ 2 ของราคาซื้อขายหองชุด โดยผูซื้อและผูขายแบงชําระฝายละครึ่ง หรือรอยละ 1) 
 

2.4 คาภาษีธุรกิจเฉพาะรอยละ 3.3 ของราคาขายหองชุด รวมเปนเงิน 5,431,932 
บาท (164,604,000 x 0.033) จายเมื่อโอนกรรมสิทธิ์หองชุด (ตามกฎหมายแลวคาภาษีธุรกิจ
เฉพาะจะอยูที่รอยละ 3.3 ของราคาที่สูงกวาระหวางราคาขายกับราคาประเมินหองชุด โดยผูขาย
เปนผูรับผิดชอบในการชําระทั้งหมด ซึ่งปกติแลวราคาซื้อขายจริงจะสูงกวาราคาประเมินเสมอ แต
การประเมินราคาหองชุดแตละหองนั้นจะทําไดก็ตอเมื่อการกอสรางแลวเสร็จ ดังนั้นการประมาณ
คาภาษีธุรกิจเฉพาะในครั้งนี้จึงใชคาสูงสุดที่จะเปนไปได ซึ่งก็คือรอยละ 3.3 ของราคาซื้อขายหอง
ชุด โดยผูขายเปนผูชําระทั้งหมด) 
 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 
 

1. คาภาษีเงินไดนิติบุคคลหัก ณ ที่จาย รอยละ 1 ของราคาขายหองชุด รวมเปนเงิน 
1,646,040 บาท (164,604,000 x 0.01) จายเมื่อโอนกรรมสิทธิ์หองชุด (ตามกฎหมายแลวคาภาษี
เงินไดนิติบุคคลหัก ณ ที่จายจะอยูที่รอยละ 1 ของราคาขายหองชุด โดยผูขายเปนผูรับผิดชอบใน
การชําระทั้งหมด ซึ่งภาษีที่จายไปทั้งหมดนี้จะนํามาหักกับภาษีเงินไดนิติบุคคลที่ตองจายใน
ปลายปได) 

 
2. คาภาษีเงินไดนิติบุคคลรอยละ 30 ของกําไร โดยสามารถนําคาภาษีเงินไดนิติบุคคล

หัก ณ ที่จาย ที่ไดจายไปแลวมาหักออกได รวมเปนเงิน 8,768,432 บาท (((164,604,000 – 
129,889,092) x 0.3) - 1,646,040) จายเมื่อส้ินสุดโครงการ 
 

 
 
 
 



 69

ตารางที่ 24  ประมาณการตนทนุของโครงการลงทนุกอสรางที่อยูอาศยัประเภทอาคารชุดบริเวณสถานีรถไฟฟามหานครสุทธสิาร 
 

รายละเอยีด รวม เดือนที่ 0 เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 เดือนที่ 3 เดือนที่ 4 เดือนที่ 5 เดือนที่ 6 เดือนที่ 7 
ตนทุนในการลงทุน          
  คาที่ดิน 26,400,000 26,400,000        
  คาถมดิน 264,000 264,000        
  คาออกแบบและขออนุญาตกอสราง  3,142,560 785,640  785,640 785,640     
  คากอสราง 78,564,000     4,910,250 4,910,250 4,910,250 4,910,250 
  รวมตนทุนในการลงทุน 108,370,560 27,449,640 0 785,640 785,640 4,910,250 4,910,250 4,910,250 4,910,250 
           
ตนทุนในการดําเนินการ          
  คาใชจายการตลาด 4,938,120     308,633 308,633 308,633 308,633 
  คาใชจายในการดําเนินการ 7,856,400 327,350 327,350 327,350 327,350 327,350 327,350 327,350 327,350 
  คาธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์หองชุด 1,646,040         
  คาภาษีธุรกิจเฉพาะ 5,431,932         
  รวมตนทุนในการดําเนินการ 19,872,492 327,350 327,350 327,350 327,350 635,983 635,983 635,983 635,983 
รวมตนทุนของโครงการ 128,243,052 27,776,990 327,350 1,112,990 1,112,990 5,546,233 5,546,233 5,546,233 5,546,233 
คาภาษีเงินไดนิติบุคคลหัก ณ ที่จาย 1,646,040                 
คาภาษีเงินไดนิติบุคคล 9,262,244                 
ที่มา: จากการคํานวณ 
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ตารางที่ 24  (ตอ) 
 

รายละเอยีด เดือนที่ 8 เดือนที่ 9 เดือนที่ 10 เดือนที่ 11 เดือนที่ 12 เดือนที่ 13 เดือนที่ 14 เดือนที่ 15 
ตนทุนในการลงทุน         
  คาที่ดิน         
  คาถมดิน         
  คาออกแบบและขออนุญาตกอสราง          
  คากอสราง 4,910,250 4,910,250 4,910,250 4,910,250 4,910,250 4,910,250 4,910,250 4,910,250 
  รวมตนทุนในการลงทุน 4,910,250 4,910,250 4,910,250 4,910,250 4,910,250 4,910,250 4,910,250 4,910,250 
         
ตนทุนในการดําเนินการ         
  คาใชจายการตลาด 308,633 308,633 308,633 308,633 308,633 308,633 308,633 308,633 
  คาใชจายในการดําเนินการ 327,350 327,350 327,350 327,350 327,350 327,350 327,350 327,350 
  คาธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์หองชุด         
  คาภาษีธุรกิจเฉพาะ         
  รวมตนทุนในการดําเนินการ 635,983 635,983 635,983 635,983 635,983 635,983 635,983 635,983 
รวมตนทุนของโครงการ 5,546,233 5,546,233 5,546,233 5,546,233 5,546,233 5,546,233 5,546,233 5,546,233 
คาภาษีเงินไดนิติบุคคลหัก ณ ที่จาย                 
คาภาษีเงินไดนิติบุคคล                 
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ตารางที่ 24  (ตอ) 
 

รายละเอยีด เดือนที่ 16 เดือนที่ 17 เดือนที่ 18 เดือนที่ 19 เดือนที่ 20 เดือนที่ 21 เดือนที่ 22 เดือนที่ 23 
ตนทุนในการลงทุน         
  คาที่ดิน         
  คาถมดิน         
  คาออกแบบและขออนุญาตกอสราง     785,640     
  คากอสราง 4,910,250 4,910,250 4,910,250 4,910,250     
  รวมตนทุนในการลงทุน 4,910,250 4,910,250 4,910,250 5,695,890 0 0 0 0 
         
ตนทุนในการดําเนินการ         
  คาใชจายการตลาด 308,633 308,633 308,633 308,633     
  คาใชจายในการดําเนินการ 327,350 327,350 327,350 327,350 327,350 327,350 327,350 327,350 
  คาธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์หองชุด     411,510 411,510 411,510 411,510 
  คาภาษีธุรกิจเฉพาะ     1,357,983 1,357,983 1,357,983 1,357,983 
  รวมตนทุนในการดําเนินการ 635,983 635,983 635,983 635,983 2,096,843 2,096,843 2,096,843 2,096,843 
รวมตนทุนของโครงการ 5,546,233 5,546,233 5,546,233 6,331,873 2,096,843 2,096,843 2,096,843 2,096,843 
คาภาษีเงินไดนิติบุคคลหัก ณ ที่จาย         411,510 411,510 411,510 411,510 
คาภาษีเงินไดนิติบุคคล               9,262,244 
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การคํานวณคาตนทุนเงินทุนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 
 
 ตนทุนเงินทุนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก คือ อัตรารอยละของคาเฉลี่ยของคาใชจายที่ธุรกิจตองจาย
ไป เพื่อใหไดเงินทุนจํานวนนั้นๆ เขามาใชลงทุนในกิจการ โดยแหลงเงินทุนที่สําคัญคือ 
 

1. เงินลงทุนจากผูประกอบการ โดยในปที่ผานมาการสรางอัตรากําไรกอนหักภาษีของ
ผูประกอบการอสังหาริมทรัพยแตละรายนั้นไมมีความแตกตางกันมากนัก เฉลี่ยอยูที่ประมาณรอย
ละ 30 ดังนั้นตนทุนเงินทุนของผูประกอบการหลังหักภาษีจะอยูที่รอยละ 21 (มาจาก 30 x (1 – 
0.3)) 
 

2. เงินกูยืม โดยอัตราดอกเบี้ยสําหรับลูกคารายใหญชั้นดี ประเภทเงินกูแบบมีระยะเวลา 
(MLR) เฉลี่ยของ 5 ธนาคารใหญ (ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณชิย ธนาคาร
กสิกรไทยและธนาคารกรุงศรีอยุธยา) อยูที่รอยละ 7.7 แตการจัดหาเงินทุนจากการกูยืมจะทําให
สามารถนําคาใชจายดอกเบี้ยที่จายไปมาลดภาษีได ดังนั้นตนทุนเงินทุนของเงินกูยืมจะอยูที่รอย
ละ 5.39 (มาจาก 7.7 x (1 – 0.3)) 
 

เนื่องจากโครงการลงทุนกอสรางที่อยูอาศัยประเภทอาคารชุด บริเวณสถานีรถไฟฟามหา
นครสุทธิสาร เปนการลงทุนของผูประกอบการรายใหมที่ยังไมเคยมีประสบการณในการทําธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยมากอน จึงทําใหโอกาสที่จะไดรับการสนับสนุนดานเงินลงทุนจากธนาคารนั้นมี
ความเปนไปไดคอนขางต่ํา ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงใชสัดสวนเงินลงทุนจากผูประกอบการเอง
ทั้งหมด 
 

WACC   = (We x Ke) + (Wd x Kd x (1 – Tax)) 
   

= (1 x 0.21) + (0 x 0.077 x (1 – 0.3)) 
   

= 0.21 หรือรอยละ 21 
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การประมาณงบกระแสเงนิสด 
 
อนุชา กุลวิสุทธิ์ (2550) สภาพคลองทางการเงนิเกี่ยวของกับความสําเร็จหรือลมเหลวของ

โครงการลงทนุอยางมาก ทีเ่ปนเชนนีเ้พราะการลมสลายของธุรกิจที่เกดิขึ้นในปจจุบันเกือบทั้งหมด 
มีสาเหตุหลักๆ จากปญหาการขาดสภาพคลองทางการเงิน สวนเหตุผลอ่ืนๆ เชน เร่ืองการขาดทนุ
หรือสวนของเจาของติดลบ ลวนเปนเพียงปญหาปลีกยอยระดับรองๆ ลงมาเทานัน้ ดังจะเหน็ได
จากกิจการที่ปดตัวลงจํานวนมากทั้งในประเทศและตางประเทศ ถาหากมีโอกาสตรวจดูงบการเงิน
ของกิจการเหลานัน้จะพบวางบการเงนิก็ไมไดมีสัญญาณชี้ใหเหน็วากิจการจะตองปดตัวลงแต
อยางใด และงบการเงนิของกิจการหลายแหงยังคงแสดงวามกีําไรอยู หรือหากดูจากงบดุลก็จะเหน็
วาคาสวนของเจาของกย็ังเปนบวกอยูจํานวนมาก ซึ่งสาเหตุสําคัญทีท่ําใหกิจการเหลานั้น
จําเปนตองปดกิจการลงลวนมาจากเหตุผลคลายๆ กัน คือประสบปญหาขาดสภาพคลองทาง
การเงนิ ทําใหไมมีเงินทนุหมนุเวยีนมาใชในการดําเนนิกจิการตอได(อนุชา, 2550) 
 

โดยปกติแลวการตรวจดูสภาพคลองจากการประมาณงบประมาณเงนิสด จัดเปนวิธทีี่ดี
ที่สุด เพราะสะทอนภาพฐานะเงนิสดในอนาคต ในการประมาณงบกระแสเงนิสดของโครงการ
ลงทนุกอสรางที่อยูอาศัยประเภทอาคารชดุบริเวณสถานีรถไฟฟามหานครสุทธิสารครั้งนี้ จะเปน
การประมาณทั้งในดานกระแสเงินสดรับและกระแสเงนิสดจาย เพื่อใหทราบถงึความตองการ
เงินทนุในชวงระยะเวลาตางๆ ของโครงการ และทาํใหการดําเนนิงานของโครงการเปนไปอยาง
ตอเนื่อง ดังที่ไดแสดงในตารางที่ 25 
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ตารางที่ 25  ประมาณการกระแสเงินสดของโครงการลงทนุกอสรางทีอ่ยูอาศัยประเภทอาคารชุดบริเวณสถานีรถไฟฟามหานครสุทธิสาร 
 

รายละเอียด รวม เดือนที่ 0 เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 เดือนที่ 3 เดือนที่ 4 เดือนที่ 5 เดือนที่ 6 เดือนที่ 7 เดือนที่ 8 เดือนที่ 9 เดือนที่ 10 เดือนที่ 11 
กระแสเงินสดรบั              
    เงินจอง 1,560,000     97,500 97,500 97,500 97,500 97,500 97,500 97,500 97,500 
    เงินทําสญัญา 3,900,000     243,750 243,750 243,750 243,750 243,750 243,750 243,750 243,750 
    เงินดาวนสวนที่เหลือ 11,000,400     42,970 88,805 137,914 190,801 248,095 310,597 379,349 455,741 
    เงินโอน 148,143,600             
    รวมกระแสเงินสดรับ 164,604,000 0 0 0 0 384,220 430,055 479,164 532,051 589,345 651,847 720,599 796,991 
กระแสเงินสดจาย              
    ตนทุนในการลงทนุ 108,370,560 27,449,640 0 785,640 785,640 4,910,250 4,910,250 4,910,250 4,910,250 4,910,250 4,910,250 4,910,250 4,910,250 
    ตนทุนในการดําเนินการ 19,872,492 327,350 327,350 327,350 327,350 635,983 635,983 635,983 635,983 635,983 635,983 635,983 635,983 
    ภาษีเงินไดนิติบุคคล 10,908,284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
    รวมกระแสเงินสดจาย 139,151,336 27,776,990 327,350 1,112,990 1,112,990 5,546,233 5,546,233 5,546,233 5,546,233 5,546,233 5,546,233 5,546,233 5,546,233 
กระแสเงินสดสุทธ ิ 25,452,664 -27,776,990 -327,350 -1,112,990 -1,112,990 -5,162,012 -5,116,177 -5,067,068 -5,014,182 -4,956,888 -4,894,386 -4,825,633 -4,749,242 
มูลคาปจจุบันของตนทุนในการลงทุน 95,163,036 27,449,640 0 761,072 749,078 4,607,958 4,535,338 4,463,864 4,393,515 4,324,276 4,256,127 4,189,052 4,123,035 
มูลคาปจจุบันของผลประโยชน 95,171,155 -327,350 -322,191 -317,114 -312,116 -236,263 -190,204 -142,562 -92,994 -41,072 13,751 72,189 135,195 
มูลคาปจจุบันสุทธ ิ 8,119             
อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน  1.0001             
ตนทุนเงินทุนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 21.00%             

ที่มา: จากการคํานวณ 
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ตารางที่ 25  (ตอ) 
 

รายละเอียด เดือนที่ 12 เดือนที่ 13 เดือนที่ 14 เดือนที่ 15 เดือนที่ 16 เดือนที่ 17 เดือนที่ 18 เดือนที่ 19 เดือนที่ 20 เดือนที่ 21 เดือนที่ 22 เดือนที่ 23 
กระแสเงินสดรบั             
    เงินจอง 97,500 97,500 97,500 97,500 97,500 97,500 97,500 97,500     
    เงินทําสญัญา 243,750 243,750 243,750 243,750 243,750 243,750 243,750 243,750     
    เงินดาวนสวนที่เหลือ 541,682 639,899 754,487 891,992 1,063,873 1,293,048 1,636,811 2,324,336     
    เงินโอน         37,035,900 37,035,900 37,035,900 37,035,900 
    รวมกระแสเงินสดรับ 882,932 981,149 1,095,737 1,233,242 1,405,123 1,634,298 1,978,061 2,665,586 37,035,900 37,035,900 37,035,900 37,035,900 
กระแสเงินสดจาย             
    ตนทุนในการลงทนุ 4,910,250 4,910,250 4,910,250 4,910,250 4,910,250 4,910,250 4,910,250 5,695,890 0 0 0 0 
    ตนทุนในการดําเนินการ 635,983 635,983 635,983 635,983 635,983 635,983 635,983 635,983 2,096,843 2,096,843 2,096,843 2,096,843 
    ภาษีเงินไดนิติบุคคล 0 0 0 0 0 0 0 0 411,510 411,510 411,510 9,673,754 
    รวมกระแสเงินสดจาย 5,546,233 5,546,233 5,546,233 5,546,233 5,546,233 5,546,233 5,546,233 6,331,873 2,508,353 2,508,353 2,508,353 11,770,597 
กระแสเงินสดสุทธ ิ -4,663,301 -4,565,083 -4,450,496 -4,312,991 -4,141,109 -3,911,934 -3,568,172 -3,666,287 34,527,547 34,527,547 34,527,547 25,265,303 
มูลคาปจจุบันของตนทุนในการลงทุน 4,058,058 3,994,105 3,931,160 3,869,206 3,808,229 3,748,214 3,689,144 4,211,965 0 0 0 0 
มูลคาปจจุบันของผลประโยชน 204,090 280,766 368,081 470,632 596,520 762,059 1,008,323 1,500,840 25,129,862 24,733,827 24,344,034 17,532,851 
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ตารางที่ 26  การคํานวณอตัราผลตอบแทนภายในของโครงการลงทนุกอสรางที่อยูอาศัยประเภทอาคารชุดบริเวณสถานีรถไฟฟามหานครสุทธิสาร 
 

รายละเอียด รวม เดือนที่ 0 เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 เดือนที่ 3 เดือนที่ 4 เดือนที่ 5 เดือนที่ 6 เดือนที่ 7 เดือนที่ 8 เดือนที่ 9 เดือนที่ 10 เดือนที่ 11 
กระแสเงินสดรบั              
    เงินจอง 1,560,000     97,500 97,500 97,500 97,500 97,500 97,500 97,500 97,500 
    เงินทําสญัญา 3,900,000     243,750 243,750 243,750 243,750 243,750 243,750 243,750 243,750 
    เงินดาวนสวนที่เหลือ 11,000,400     42,970 88,805 137,914 190,801 248,095 310,597 379,349 455,741 
    เงินโอน 148,143,600             
    รวมกระแสเงินสดรับ 164,604,000 0 0 0 0 384,220 430,055 479,164 532,051 589,345 651,847 720,599 796,991 
กระแสเงินสดจาย              
    ตนทุนในการลงทนุ 108,370,560 27,449,640 0 785,640 785,640 4,910,250 4,910,250 4,910,250 4,910,250 4,910,250 4,910,250 4,910,250 4,910,250 
    ตนทุนในการดําเนินการ 19,872,492 327,350 327,350 327,350 327,350 635,983 635,983 635,983 635,983 635,983 635,983 635,983 635,983 
    ภาษีเงินไดนิติบุคคล 10,908,284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
    รวมกระแสเงินสดจาย 139,151,336 27,776,990 327,350 1,112,990 1,112,990 5,546,233 5,546,233 5,546,233 5,546,233 5,546,233 5,546,233 5,546,233 5,546,233 
กระแสเงินสดสุทธ ิ 25,452,664 -27,776,990 -327,350 -1,112,990 -1,112,990 -5,162,012 -5,116,177 -5,067,068 -5,014,182 -4,956,888 -4,894,386 -4,825,633 -4,749,242 
มูลคาปจจุบันของตนทุนในการลงทุน 95,158,360 27,449,640 0 761,063 749,064 4,607,842 4,535,197 4,463,696 4,393,323 4,324,059 4,255,887 4,188,790 4,122,751 
มูลคาปจจุบันของผลประโยชน 95,158,360 -327,350 -322,189 -317,110 -312,110 -236,257 -190,198 -142,557 -92,990 -41,070 13,750 72,184 135,186 
มูลคาปจจุบันสุทธ ิ 0             
อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน  1.0000             
อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ 21.01%             

ที่มา: จากการคํานวณ 
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ตารางที่ 26  (ตอ) 
 

รายละเอียด เดือนที่ 12 เดือนที่ 13 เดือนที่ 14 เดือนที่ 15 เดือนที่ 16 เดือนที่ 17 เดือนที่ 18 เดือนที่ 19 เดือนที่ 20 เดือนที่ 21 เดือนที่ 22 เดือนที่ 23 
กระแสเงินสดรบั             
    เงินจอง 97,500 97,500 97,500 97,500 97,500 97,500 97,500 97,500     
    เงินทําสญัญา 243,750 243,750 243,750 243,750 243,750 243,750 243,750 243,750     
    เงินดาวนสวนที่เหลือ 541,682 639,899 754,487 891,992 1,063,873 1,293,048 1,636,811 2,324,336     
    เงินโอน         37,035,900 37,035,900 37,035,900 37,035,900 
    รวมกระแสเงินสดรับ 882,932 981,149 1,095,737 1,233,242 1,405,123 1,634,298 1,978,061 2,665,586 37,035,900 37,035,900 37,035,900 37,035,900 
กระแสเงินสดจาย             
    ตนทุนในการลงทนุ 4,910,250 4,910,250 4,910,250 4,910,250 4,910,250 4,910,250 4,910,250 5,695,890 0 0 0 0 
    ตนทุนในการดําเนินการ 635,983 635,983 635,983 635,983 635,983 635,983 635,983 635,983 2,096,843 2,096,843 2,096,843 2,096,843 
    ภาษีเงินไดนิติบุคคล 0 0 0 0 0 0 0 0 411,510 411,510 411,510 9,673,754 
    รวมกระแสเงินสดจาย 5,546,233 5,546,233 5,546,233 5,546,233 5,546,233 5,546,233 5,546,233 6,331,873 2,508,353 2,508,353 2,508,353 11,770,597 
กระแสเงินสดสุทธ ิ -4,663,301 -4,565,083 -4,450,496 -4,312,991 -4,141,109 -3,911,934 -3,568,172 -3,666,287 34,527,547 34,527,547 34,527,547 25,265,303 
มูลคาปจจุบันของตนทุนในการลงทุน 4,057,753 3,993,780 3,930,815 3,868,843 3,807,848 3,747,815 3,688,728 4,211,464 0 0 0 0 
มูลคาปจจุบันของผลประโยชน 204,075 280,744 368,048 470,588 596,461 761,978 1,008,210 1,500,661 25,126,718 24,730,578 24,340,683 17,530,328 
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การคํานวณมูลคาปจจุบันสุทธ ิ
 
 มูลคาปจจุบันสุทธิ เปนการหาผลรวมของมูลคาปจจุบันของผลประโยชนหักออกดวย
มูลคาปจจุบันของตนทนุในการลงทุนของโครงการ โดยใชตนทนุเงินทุนเฉลีย่ถวงน้าํหนักเปนอัตรา
คิดลด ซึ่งมีการคํานวณดังนี ้
 

NPVB     = PVB-PVIC 
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ในที่นี้   B = ผลประโยชนของโครงการ 
 
   IC = ตนทนุการลงทุนของโครงการ 
 
   WACC = อัตราคิดลด หรือตนทุนเงนิทนุเฉลี่ยถวงน้าํหนกั 
  
   t = ระยะเวลาโครงการ (0, 1,…, n) 
 

n = อายุของโครงการเปนเดือน 
 
 จากตารางที่ 25 จะเหน็วามูลคาปจจุบันสุทธิมีคาเทากบั 8,119 บาท ซึ่งมากกวา 0 นั่น
หมายความวา มูลคาปจจุบันของผลประโยชนรวมมีคามากกวามูลคาปจจุบันของตนทนุในการ
ลงทนุรวม ดังนั้นโครงการนีจ้ึงมีความคุมคาในการลงทนุ 
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การคํานวณคาอัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน 
 

อัตราสวนผลประโยชนตอตนทนุ เปนการหาอัตราสวนของมูลคาปจจบัุนของผลประโยชน
ตอมูลคาปจจบัุนของตนทนุในการลงทนุของโครงการ โดยใชตนทุนเงนิทนุเฉลีย่ถวงน้าํหนักเปน
อัตราคิดลด ซึ่งมีการคํานวณดังนี ้

 
BCR = PVB/PVC 
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ในที่นี้   B = ผลประโยชนของโครงการ 
 
   IC = ตนทนุการลงทุนของโครงการ 
 
   WACC = อัตราคิดลด หรือตนทุนเงนิทนุเฉลี่ยถวงน้าํหนกั 
  
   t = ระยะเวลาโครงการ (0, 1,…, n) 
 

n = อายุของโครงการเปนเดือน 
 
 จากตารางที่ 25 จะเหน็วาอัตราสวนผลประโยชนตอตนทนุมีคาเทากับ 1.0001 เทา ซึ่ง
มากกวา 1 นั่นหมายความวามูลคาปจจุบันของผลประโยชนรวมมคีามากกวามลูคาปจจุบันของ
ตนทนุในการลงทนุรวม ดังนั้นโครงการนีจ้ึงมีความคุมคาในการลงทนุ 
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การคํานวณคาอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ 
 
 อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ เปนการหาอัตราคิดลดหรืออัตราผลตอบแทนเฉลีย่
ของโครงการทีท่ําใหมูลคาปจจุบันสทุธิมีคาเปน 0 ซึง่มีการคํานวณดังนี ้
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ในที่นี้   B = ผลประโยชนของโครงการ 
 
   IC = ตนทนุการลงทุนของโครงการ 
 
   r = IRR 
  
   t = ระยะเวลาโครงการ (0, 1,…, n) 
 

n = อายุของโครงการเปนเดือน 
 
 จากตารางที่ 26 จะเห็นวาอตัราผลตอบแทนภายในของโครงการมีคาเทากบัรอยละ 21.01 
ซึ่งมากกวาตนทุนเงนิทนุเฉลีย่ถวงน้าํหนักของโครงการ ดังนั้นโครงการนี้จึงมีความคุมคาในการ
ลงทนุ 

 
การคํานวณคาจุดคุมทุน 

 
จุดคุมทุน เปนการหาจุดที่รายไดจากการขายหองเทากับตนทุนรวมทั้งหมดของโครงการ 

ธุรกิจจะไมมีกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงาน ณ จุดนี้ 
 

P
TCQ =

308,110,2
052,243,128

=  = 60.77 หอง 
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ในทีน่ี ้   Q = จํานวนหองชดุที่ตองขาย ณ จุดคุมทนุ 
 
   TC = ตนทนุรวมของโครงการ (จากตารางที่ 24) 
 
   P = ราคาเฉลี่ยของหองชุด (จากตารางที่ 21) 
 
 จะเหน็วาจุดคุมทุนของโครงการเทากับ 60.77 หอง หรือคิดเปนรอยละ 77.91 ของจาํนวน
หองทั้งหมด นัน่หมายความวาโครงการจําเปนจะตองขายหองใหไดอยางนอย 61 หอง จากทั้งหมด 
78 หอง เพื่อทีโ่ครงการจะไมขาดทุนจากการลงทนุในครัง้นี ้

 
การวิเคราะหความออนไหว 

 
 ในการวิเคราะหผลตอบแทนจากการลงทุน อาจมีความคลาดเคลื่อนบางประการเกิดขึ้นได 
เนื่องจากวาการวิเคราะหในสวนของตนทนุ หรือคาใชจายทัง้หมด อาจมตัีวแปรบางตัว
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงในทางที่เพิม่ข้ึนหรือลดลงแลวแตภาวะทาง
เศรษฐกิจหรือภาวะอืน่ๆ ที่สงผลกระทบ ดังนัน้การวิเคราะหความออนไหวของโครงการลงทนุสราง
ที่อยูอาศัยประเภทอาคารชดุในครั้งนี้ จงึเปนการตรวจสอบดูวาโครงการจะสามารถรับผลกระทบ
จากความเสีย่งและความไมแนนอนไดมากนอยเพียงใด เพื่อเตรยีมแนวทางในการแกปญหาที่
อาจจะเกิดขึน้ในอนาคต สําหรับปจจัยหลกัที่มีผลกระทบตอการศึกษาครั้งนีป้ระกอบดวยราคา
หองชุดและตนทนุการกอสราง โดยพิจารณาจากคาของมูลคาปจจุบันสุทธิ อัตราสวนผลประโยชน
ตอตนทุนและอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ ดังที่ไดแสดงในตารางที่ 27 - 29 
 
ตารางที่ 27   มูลคาปจจุบันสุทธิของโครงการลงทุนกอสรางที่อยูอาศัยประเภทอาคารชุดบริเวณ

สถานีรถไฟฟามหานครสุทธิสาร  
  

ราคาขาย
ปกติ เพิ่มขึ้นรอยละ 5 เพิ่มขึ้นรอยละ 10 เพิ่มขึ้นรอยละ 15

ปกติ 8,119 -2,455,203 -4,918,525 -7,381,847
เพิ่มขึ้น 1,000 บาทตอตารางเมตร 1,881,385 -581,937 -3,045,259 -5,508,581
เพิ่มขึ้น 2,000 บาทตอตารางเมตร 3,754,651 1,291,329 -1,171,993 -3,635,315
เพิ่มขึ้น 3,000 บาทตอตารางเมตร 5,627,918 3,164,595 701,273 -1,762,049

ตนทุนการกอสราง

ที่มา: จากการคํานวณ 
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ตารางที่ 28   อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุนของโครงการลงทุนกอสรางที่อยูอาศัยประเภท
อาคารชุดบริเวณสถานีรถไฟฟามหานครสุทธิสาร  

 
ราคาขาย

ปกติ เพิ่มขึ้นรอยละ 5 เพิ่มข้ึนรอยละ 10 เพิ่มขึ้นรอยละ 15
ปกติ 1.0001 0.9751 0.9516 0.9297

เพิ่มขึ้น 1,000 บาทตอตารางเมตร 1.0198 0.9941 0.9701 0.9475
เพิ่มขึ้น 2,000 บาทตอตารางเมตร 1.0395 1.0131 0.9885 0.9654
เพิ่มขึ้น 3,000 บาทตอตารางเมตร 1.0591 1.0321 1.0069 0.9832

ตนทุนการกอสราง

ที่มา: จากการคํานวณ 
 

ตารางที่ 29   อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการลงทุนกอสรางที่อยูอาศัยประเภทอาคารชุด
บริเวณสถานีรถไฟฟามหานครสุทธิสาร  

 
ราคาขาย

ปกติ เพิ่มขึ้นรอยละ 5 เพิ่มข้ึนรอยละ 10 เพิ่มขึ้นรอยละ 15
ปกติ 21.01% 18.31% 15.73% 13.26%

เพิ่มขึ้น 1,000 บาทตอตารางเมตร 23.10% 20.36% 17.74% 15.23%
เพิ่มขึ้น 2,000 บาทตอตารางเมตร 25.19% 22.41% 19.75% 17.20%
เพิ่มขึ้น 3,000 บาทตอตารางเมตร 27.27% 24.45% 21.75% 19.16%

ตนทุนการกอสราง

ที่มา: จากการคํานวณ 
 
 จากตารางที่ 27 – 29 จะเห็นวาถาตั้งราคาขายปกติ ในขณะที่ตนทุนคากอสรางเพิ่มข้ึนก็
จะทําใหโครงการนี้ไมคุมคากับการลงทุน ดังนั้นถาตนทุนคากอสรางเพิ่มข้ึน โครงการจะตองปรับ
ราคาขายเพิ่มข้ึนตาม เพื่อใหโครงการมีคุมคากับการลงทุน  

 
ปจจุบันราคาขายที่ ต้ังอยูเปนราคาที่ ตํ่าที่สุดในตลาดบริเวณนี้ ขณะที่คุณภาพของ

โครงการนั้นสูงกวาหลายๆ โครงการในตลาด ดังนั้นโครงการจึงมีความเปนไปไดที่จะปรับราคาขาย
เพิ่มข้ึนอีก 
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บทที่ 5 
 

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 
 

สรุปผลการศกึษา 
 

จากการศึกษาความเปนไปไดในโครงการลงทุนกอสรางที่อยูอาศัยประเภทอาคารชุด 
บริเวณสถานีรถไฟฟามหานครสุทธิสาร ทั้งในดานการประเมินความเปนไปไดในการลงทุน
ทางดานตลาด ดานเทคนิค และดานการเงิน สามารถสรุปความเปนไปไดในการลงทุนไดดังนี้ 
 
ความเปนไปไดทางดานตลาด 
 

1. สภาพทัว่ไปของที่อยูอาศัยประเภทอาคารชุดบริเวณใกลเคียง จากการสํารวจและ
สัมภาษณฝายขายของโครงการตางๆ พบวา โครงการสวนใหญเปนโครงการทีม่ีความสูง 8 – 9 ชัน้ 
จํานวน 1 อาคาร โดยมีส่ิงอํานวยความสะดวกพื้นฐานที่เหมือนกนัทุกโครงการคอื สวนสวนกลาง 
ระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมงและสิทธิ์ในการจอดรถยนตแบบไมระบุตําแหนง 1 คัน 
สวนหองชุดภายในอาคารจะเปนแบบสตดิูโอและ 1 หองนอนเปนหลกั 
 

2. ลักษณะและรปูแบบความตองการที่อยูอาศัยประเภทอาคารชุดในบริเวณนี้ จากการ
สํารวจและสัมภาษณฝายขายของโครงการตางๆ บริเวณใกลเคียง พบวา ปจจุบันพืน้ที่บริเวณนีม้ี
ยอดจองไปแลวทัง้สิ้นรอยละ 85.07 โดยหองชดุแตละลักษณะจะมียอดจองใกลเคียงกนัคือ
ประมาณรอยละ 82 – 90 และมีอยู 7 โครงการ จาก 13 โครงการที่มียอดจองเกินรอยละ 90 
ภายในระยะเวลา 2 เดือนนบัจากเริ่มเปดขาย สวนโครงการที่มยีอดจองคอนขางต่ํานั้นสวนใหญจะ
เปนโครงการทีอ่ยูหางจากสถานีรถไฟฟาใตดินเกนิ 700 เมตร หรือมีราคาขายเริ่มตนเฉลี่ยตอ
ตารางเมตรสงูกวา 50,000 บาท  

 
ดังนัน้ถาโครงการทีท่ําการศกึษานี้ อยูหางจากสถานีรถไฟฟามหานครไมเกิน 700 เมตร 

และตั้งราคาขายเริ่มตนเฉลีย่ตอตารางเมตรใหตํ่าที่สุดในตลาด คือ 42,000 บาท ขณะที่คุณภาพ
อยูในระดับเดยีวกับโครงการอื่นๆ โดยหองชุดภายในอาคารเปนแบบสตูดิโอและแบบ 1 หองนอน
เปนสวนใหญ ก็จะทาํใหมีความเปนไปไดในการลงทนุทางดานตลาด 
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ความเปนไปไดทางดานเทคนิค 
 

1. ทําเลที่ต้ังของโครงการ จากการศึกษาพบวาทาํเลที่ต้ังของโครงการมีความเปนไปได
ในการลงทนุเนื่องจากอยูหางจากสถานีรถไฟฟามหานครสุทธิสารเพียง 500 เมตร ซึ่งเปนพืน้ทีท่ี่
รองรับการขยายตัวของเมืองจากยานธุรกจิ ถงึแมวาพืน้ที่บริเวณนี้จะมีคูแขงอยูหลายโครงการแต
สวนใหญก็ไดปดการขายไปแลว สวนโครงการทีย่ังเหลืออยูก็มีราคาที่คอนขางสงูหรืออยูหางจาก
สถานีรถไฟฟามหานคร 
 

2.  ลักษณะโครงการ เพือ่ใหไดโครงการที่สามารถนาํไปกอสรางไดจริงจึงไดใหฝาย
พัฒนาโครงการของเจาของโครงการ ออกแบบอาคารชุดบนที่ดินทีท่าํการศึกษา พบวาที่ดินแปลง
ดังกลาวสามารถสรางอาคารชุดพักอาศัยไดสูง 8 ชั้น จาํนวน 1 อาคาร มีหองชุดทัง้สิ้น 78 หนวย 
แบงเปนแบบสตูดิโอ 30 หนวย แบบ 1 หองนอน 30 หนวย และแบบ 2 หองนอน 18 หนวย ตนทุน
คากอสรางเฉลี่ยตารางเมตรละ 12,000 บาท ระยะเวลากอสรางทัง้สิน้ 16 เดือน 
 
ความเปนไปไดทางดานการเงิน 
 
 การศึกษาความเปนไปไดทางการเงินภายใตเงื่อนไขตางๆ ที่กําหนด คืออายุโครงการ 24 
เดือน โดย สามารถปดการขายไดภายใน 16 เดือนนับจากเริ่มเปดขาย ตนทนุคาใชจายตางๆ 
เปนไปตามขอกําหนด ตนทนุเงนิทุนของโครงการเทากบัรอยละ 21 ตอป สามารถสรุปผลไดดังนี้ 
 
 มูลคาปจจุบันสุทธิเทากับ      8,119 บาท  
 

อัตราสวนผลประโยชนตอตนทนุ     1.0001 เทา 
 
อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการรอยละ          21.01 ตอป 

 
 จุดคุมทุน       61 หอง 
 

ในสวนของการวิเคราะหความออนไหว จะเหน็วาเมื่อตนทนุคากอสรางเพิ่มข้ึนเพียง
เล็กนอยก็จะทาํใหโครงการนีไ้มคุมคากับการลงทนุทันท ี เนื่องจากโครงการนีม้ีมูลคาปจจุบันสทุธิ
ใกลเคียงกบั 0 อัตราสวนผลประโยชนตอตนทนุมีคาใกลเคียงกับ 1 และอัตราผลตอบแทนภายใน
โครงการมีคาใกลเคียงกับตนทุนเงนิทนุของโครงการ 
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ขอเสนอแนะ 
 

การตัดสินใจลงทนุในโครงการนี ้จะตองมคีวามระมัดระวังในการดําเนนิการโครงการอยาง
มาก ซึ่งขอควรระวังมีดังนี ้
 

1. การประมาณตนทนุผิดพลาดจากความเปนจริง เชน การประมาณคากอสรางต่ํากวา
ความเปนจริงเนื่องจากคาวัสดุที่ใชในการกอสรางอาจจะมีการปรับราคาสูงขึ้นไดในอนาคต 
 

2. การกอสรางลาชากวากําหนด สงผลใหตนทุนของโครงการสูงขึ้น 
 

3.  การปดการขายไดเร็วเกนิไป จึงทําใหไมสามารถปรับราคาขายขึน้ไดเมื่อคากอสราง
เพิ่มสูงขึ้นในอนาคต  
 

4. โครงการลงทนุขาดสภาพคลอง เนื่องจากการประมาณกระแสเงินสดผิดพลาด สงผล
ใหโครงการตองหยุดชะงกัลง และไมสามารถโอนหองใหลูกคาไดเพราะการกอสรางยังไมแลวเสร็จ 

  
ขอเสนอแนะในการแกไขปญหาดังกลาวมีดังตอไปนี ้
 
1. การวางแผนทางดานตนทนุ โดยทาํการศกึษาทางดานวิศวกรรมเทคนิคอยางละเอยีด 

จะทาํใหทราบตนทนุการกอสรางที่ใกลเคยีงกับความเปนจริงมากขึ้น รวมทัง้พิจารณาถึงแนวโนม
การปรับราคาของตลาดวัสดุกอสรางในอนาคตดวย  
 

2. การวางแผนทางดานเวลาใหเหมาะสม ทั้งทางดานการกอสรางและดานการขาย 
เพื่อที่จะไดไมกระทบถงึตอนทนุเงินทุนของโครงการ ดังนัน้ผูประกอบการจึงควรศึกษาขอมูลอยาง
ละเอียดในสวนของสภาวะแวดลอมทางธุรกิจที่อยูอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
รวมทัง้ในบริเวณที่ศึกษา เพื่อใหทราบถงึปริมาณอุปสงคและอุปทานที่แทจริงของตลาด และของ
กลุมลูกคาเปาหมาย 
 

3. การวางแผนทางดานเงินลงทุน เนื่องจากโครงการนี้เปนการลงทนุของผูประกอบการ
รายใหมที่ยงัไมเคยมีประสบการณในการทําธุรกิจอสังหาริมทรัพยมากอน จงึทําใหโอกาสทีจ่ะ
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ไดรับการสนับสนุนดานเงินลงทนุจากธนาคารนั้นมีความเปนไปไดคอนขางต่าํ ดังนั้นขอสมมติใน
การศึกษาครั้งนี้จึงใชสัดสวนเงินลงทนุจากผูประกอบการเอง ในความเปนจริงเนื่องจากโครงการนี้
เปนโครงการทีใ่ชเงินทนุสวนเจาของสงู จึงมีปญหาในการหาหุนสวนที่จะมีฐานะการเงนิเพียงพอ
มารวมในโครงการ ดังนัน้ผูที่บริหารโครงการตองสรางความมัน่ใจใหแกผูรวมลงทนุ วาโครงการจะ
สามารถประสบความสาํเร็จตามที่ต้ังเปาหมายไว โดยมอัีตรากําไรเปนสิ่งจงูใจ 
 

4. การวางแผนทางดานภาษ ี โดยจะตองศึกษารายละเอียดวาผูประกอบการธรุกิจ
อสังหาริมทรัพยตองเสียภาษอีะไรบาง และการคํานวณภาษีแตละชนิดคิดจากฐานอะไร 
 

5. การศึกษากฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ของผังเมืองใหม เพื่อควบคุมการกอสรางให
ถูกตองตามนโยบายของภาครัฐ รวมทัง้ศกึษานโยบายของภาครัฐทั้งในระยะสัน้และในระยะยาวที่
จะสงผลกระทบกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย 
 

6. เลือกทาํเลในการลงทุนใหเหมาะสม เพื่อใหโครงการลงทุนประสบความสาํเร็จมาก
ที่สุด 
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