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ธุรกิจก่ อสร้ าง
สรุปแนวโน้ มธุรกิจ
ISIC : 55000000 กำรก่อสร้ำง
ธุ ร กิ จ ก่ อ สร้ ำ งในระยะ 1 ปี ข้ำ งหน้ำ มี แ นวโน้ม “Neutral (+)”
แม้ว่ำภำวะเศรษฐกิ จโดยรวมในปี 2564 จะขยำยตัวได้จำกัด เนื่ องจำก
สถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ส่ งผลทำให้หลำย
ภำคธุ รกิ จและอุตสำหกรรมฟื้ นตัวได้ช้ำกว่ำที่ คำดกำรณ์ ไว้ แต่ในส่ วน
ของธุ รกิ จก่ อสร้ ำงคำดว่ำจะยังคงได้รับ อำนิ สงส์ จำกกำรเร่ งลงทุน ใน
โครงกำรต่ ำงๆ ของภำครั ฐ เป็ นสำคัญ ส่ วนกำรก่ อสร้ ำงภำคเอกชน มี
แนวโน้ม ที่ ย งั ไม่ ฟ้ื นตัว ดี นัก เนื่ อ งจำกอุ ป ทำนส่ วนเกิ นที่ ย งั มี อ ยู่ม ำก
รวมถึงกำรฟื้ นตัวของเศรษฐกิ จและกำลังซื้ อของผูบ้ ริ โภคที่จะยังคงได้รับ
แรงกดดันจำกกำรแพร่ ระบำดของไวรัสโควิด-19 อยู่
ทั้งนี้ ธุรกิจยังมีปัจจัยเสี่ ยงจำกปั ญหำกำรขำดแคลนแรงงำน รวมถึง
ควำมผันผวนของรำคำวัสดุก่อสร้ ำง ท่ำมกลำงกำรแข่งขันที่ มีแนวโน้ม
รุ นแรงมำกขึ้น
ภาพรวมและสถานการณ์ธุรกิจ
จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของไวรั สโควิด-19 ในปี 2563 ได้
ส่ งผลกระทบต่อหลำยภำคส่ วนและหลำยอุตสำหกรรมให้เผชิ ญกับ ควำม
ยำกลำบำก สำหรับธุรกิจก่อสร้ำง แม้วำ่ ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 มูลค่ำ
กำรลงทุนก่อสร้ำงโดยรวมขยำยตัว 1.6%YoY สู งกว่ำเศรษฐกิจในภำพรวมที่
ยังหดตัว แต่ห ำกจำแนกตำมแหล่ งที่ ม ำของกำรลงทุ นพบว่ำกำรขยำยตัว
ดังกล่ำวมี ปัจจัยสนับสนุ นจำกงำนก่อสร้ ำงของภำครั ฐที่เพิ่มขึ้นเป็ นสำคัญ
ตำมกำรเร่ งเบิ ก จ่ำ ยกำรลงทุ นในโครงสร้ ำ งพื้ นฐำนและกำรก่ อสร้ ำ งใน
โครงกำรต่ำงๆ ขณะที่งำนก่อสร้ ำงของภำคเอกชน ที่ส่วนมำกกระจุกตัวใน
งำนก่ อ สร้ ำ งที่ อ ยู่อ ำศัย ในสั ด ส่ ว นกว่ ำ 53.1% ของมู ล ค่ ำ กำรก่ อ สร้ ำ ง
ภำคเอกชนทั้งหมด ปรับตัวลดลง 6.8%YoY ซึ่ งได้รับผลกระทบจำกกำลัง
ซื้ อที่อ่อนแอลง และอุปทำนคงค้ำงสะสมในระดับสู ง ทำให้ผปู้ ระกอบกำร
ชะลอกำรลงทุนในโครงกำรต่ำงๆ
รูปที่ 1 อัตรำกำรขยำยตัวของมูลค่ำกำรลงทุนก่อสร้ำงในประเทศ (ณ รำคำตลำด)
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ที่มำ : สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชำติ

รวม

Q3/20

ตารางที่ 1 มูลค่ำกำรลงทุนก่อสร้ำงแต่ละประเภท (ณ รำคำตลำด)
มูลค่ำ (ลบ.)
เปลี่ยนแปลง (%YoY)
Q1/63 Q2/63
Q3/63 Q1/63 Q2/63 Q3/63
งานก่ อสร้ างภาคเอกชน 136,403 143,457 151,194 -4.8 -3.5 -0.6
- ที่อยูอ่ ำศัย
72,779 76,238 79,849 -7.2 -7.5 -5.8
- ไม่ใช่ที่อยูอ่ ำศัย
37,020 42,341 44,546 -7.9 -1.5 -0.3
- อื่นๆ
26,604 24,878 26,799
7.5
7.1 18.4
งานก่ อสร้ างภาครัฐ
171,387 203,512 232,607 -13.9 14.1 17.6
- ที่อยูอ่ ำศัย
3,782
2,844
2,787 -31.0 -45.6 -31.5
- ไม่ใช่ที่อยูอ่ ำศัย
37,524 29,416 31,238 16.6 -1.4 -36.1
- อื่นๆ
130,081 171,252 198,582 -19.4 19.5 37.1
ที่มำ : สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชำติ
ประเภทอำคำร

สถานการณ์ด้านความต้ องการก่อสร้ าง
ในช่ ว ง 9 เดื อ นแรกของปี 2563 ควำมต้อ งกำรก่ อ สร้ ำ งโดยรวม
ปรับตัวลดลงเมื่ อเทียบกับช่ วงเดี ยวกันของปี ก่ อน สะท้อนได้จำกกำรออก
ใบอนุ ญำตก่ อสร้ ำงอำคำรทัว่ ประเทศที่ ลดลงถึ ง 22.7%YoY และเป็ นกำร
ลดลงในทุ ก ประเภทอำคำรทั้ง กำรก่ อ สร้ ำ งอำคำรที่ อ ยู่อ ำศัย และอำคำร
ประเภทอื่นๆ โดยเฉพำะอำคำรโรงแรมและอำคำรสำนักงำน ทั้งนี้ อำคำรที่
อยูอ่ ำศัยยังคงมีสัดส่ วนกำรออกใบอนุ ญำตสู งสุ ด โดยอำคำรแนวรำบลดลง
2.1%YoY ขณะที่อำคำรแนวสู งลดลงมำกถึง 70.6%YoY ตำมกำรชะลอกำร
ลงทุนของผูป้ ระกอบกำรเนื่องจำกยังมีอุปทำนเหลือขำยสะสมอยูม่ ำก
ตารางที่ 2 กำรออกใบอนุญำตก่อสร้ำงอำคำรทัว่ ประเทศ
จำนวนพื้นที่ (พันตร.ม.)
เปลี่ยนแปลง (%YoY)
ปี 2561 ปี 2562 9M/63 ปี 2561 ปี 2562 9M/63
อาคารที่อยู่อาศัย
39,048 40,436 25,337
2.8
3.6 -16.1
- แนวรำบ
32,279 32,219 23,529
4.5
-0.2
-2.1
- แนวสู ง
6,770 8,218 1,808
-5.0
21.4 -70.6
อาคารประเภทอื่นๆ
18,537 21,460 9,793
4.0
15.8 -35.9
- อุตสำหกรรม
7,446 7,702 4,159
11.0
3.4 -29.7
- อำคำรพำณิชย์
7,256 7,299 3,976
-2.8
0.6 -29.6
- โรงแรม
2,136 3,370 1,023
11.1
57.8 -42.2
- สำนักงำน
1,699 3,089
634
-1.3
81.8 -67.4
ที่มำ : ศูนย์ขอ้ มูลอสังหำริ มทรัพย์
ประเภทอำคำร

แนวโน้ มการเติบโตของธุรกิจ
แนวโน้มธุ รกิ จก่ อสร้ ำงในปี 2564 คำดว่ำโดยรวมจะขยำยตัวจำก
โครงกำรก่อสร้ำงของภำครัฐและรัฐวิสำหกิ จเป็ นหลัก จำกสถำนกำรณ์กำร
แพร่ ระบำดของโควิด-19 ระลอกใหม่ที่เกิดขึ้นในไทยตั้งแต่ช่วงปลำยปี 2563
ซึ่ งกำรแพร่ ระบำดกระจำยเป็ นวงกว้ำงและเร็ วกว่ำกำรระบำดรอบแรก แต่
เนื่ องจำกควำมพร้ อมด้ำนสำธำรณสุ ขมีมำกขึ้น มีกำรใช้มำตรกำรที่เข้มงวด
น้อยกว่ำ รวมทั้งพัฒนำกำรของวัคซี นและแผนกำรได้รับวัคซี นของไทยเริ่ ม

ข้อมูล บทวิเครำะห์ และกำรแสดงควำมคิดเห็ นต่ำงๆที่ปรำกฏอยูใ่ นรำยงำนฉบับนี้ ได้จดั ทำขึ้นบนพื้นฐำนของแหล่งข้อมูลที่ได้รับมำจำกแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพื่อใช้ประกอบกำรวิเครำะห์ภำวะ
เศรษฐกิจและอุตสำหกรรมซึ่ งเป็ นเอกสำรภำยในของธนำคำรแลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด (มหำชน) เท่ำนั้น ทั้งนี้ธนำคำรฯ จะไม่รับผิดชอบควำมเสี ยหำยใดๆทั้งปวงที่เกิดขึ้นจำกกำรนำข้อมูล บท
วิเครำะห์ กำรคำดหมำย และควำมคิดเห็นต่ำงๆ ที่ปรำกฏในรำยงำนฉบับนี้ไปใช้ โดยผูท้ ี่ประสงค์จะนำไปใช้ตอ้ งยอมรับควำมเสี่ ยง และควำมเสี ยหำยที่อำจเกิดขึ้นเองโดยลำพัง

สำนักวิจยั ธุ รกิจ สำยงำนบริ หำรควำมเสี่ ยงและยุทธศำสตร์องค์กร
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มีควำมชัดเจนจึงคำดผลกระทบต่อกิ จกรรมทำงเศรษฐกิจอำจจะไม่รุนแรง
เท่ำกำรระบำดรอบก่อน แต่กำรฟื้ นตัวในระยะต่อไปจะต่ำงกันในเชิ งพื้น ที่
กลุ่มธุ รกิ จและกลุ่มแรงงำน โดยในส่ วนของธุ รกิ จก่อสร้ ำงคำดว่ำจะยังคง
ได้รับอำนิสงส์จำกกำรเร่ งลงทุนในโครงกำรต่ำงๆ ของภำครัฐตำมมำตรกำร
ฟื้ นฟูเศรษฐกิ จและสังคมที่ได้รับผลกระทบจำกกำรระบำดของไวรัสโควิด19 อีกทั้งกำรเร่ งรัดดำเนิ นกำรก่ อสร้ ำงในโครงกำรต่อเนื่ อง ตำมแผนกำร
ลงทุนภำยใต้โครงกำรเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (EEC) ซึ่ งน่ ำจะช่ วย
หนุนให้กลุ่มผูป้ ระกอบกำรที่รับงำนจำกภำครัฐได้รับประโยชน์และกระตุน้
ให้เกิดกำรลงทุนของภำคเอกชนและกำรจ้ำงงำนเพิ่มขึ้นได้บำ้ ง
ตารางที่ 3 โครงกำรลงทุนของภำครัฐที่สำคัญในปี 2564
โครงการลงทุนทีส่ าคัญในปี 2564
1. โครงกำรควำมร่ วมมือระหว่ำงรัฐบำลไทย - จีนในกำรพัฒนำระบบ
รถไฟควำมเร็ วสู งเพื่อเชื่อมโยงภูมิภำคช่วงกรุ งเทพฯ - หนองคำย
(ระยะที่ 1 ช่วงกรุ งเทพฯ - นครรำชสี มำ)
2. โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสี ส้ม ช่วงศูนย์วฒั นธรรม - มีนบุรี
3. โครงกำรพัฒนำระบบส่ งและจำหน่ำย ระยะที่ 1
4. โครงกำรปรับปรุ งและขยำยระบบจำหน่ำยพลังไฟฟ้ำ ฉบับที่ 12 ปี
2560-2564
5. โครงกำรก่อสร้ำงรถไฟทำงคู่ ช่วงนครปฐม-ชุมพร (รวมทำงคู่สำย
ใต้ 3 เส้นทำง)
6. โครงกำรระบบขนส่ งมวลชนทำงรำงในพื้นที่กรุ งเทพฯ และ
ปริ มณฑล ช่วงบำงซื่ อ-รังสิ ต
7. โครงกำรทำงพิเศษสำยพระรำม 3 - ดำวคะนอง - วงแหวนรอบนอก
กรุ งเทพฯ ด้ำนตะวันตก
ที่มำ : สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชำติ (ณ ส.ค. 63)

เบิกจ่ าย
ลงทุน (ลบ.)
17,549
12,648
12,500
12,473
10,146
7,117
5,634

อย่ำงไรก็ตำม กำรลงทุนก่อสร้ำงของภำคเอกชน คำดว่ำอำจจะฟื้ น
ตัวได้ช้ำตำมทิศทำงเศรษฐกิ จในประเทศที่ยงั มีควำมไม่แน่ นอนสู งจำกกำร
ระบำดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ทำให้อุปสงค์ภำยในประเทศอ่อนแอ
เพิ่มขึ้นจำกฐำนะทำงกำรเงินของภำคครัวเรื อนที่ ยงั เปรำะบำง ขณะที่อตั รำ
กำรว่ำงงำนและหนี้ ครั วเรื อนคำดว่ำจะยังคงสู งขึ้นอย่ำงต่อเนื่ อง ส่ งผลต่อ
ควำมเชื่ อมัน่ ผูบ้ ริ โภคให้อยูใ่ นระดับต่ำ ซึ่งอำจกระทบต่อกำรตัดสิ นใจลงทุน
ก่อสร้ ำงของภำคเอกชน โดยเฉพำะในกลุ่มอุตสำหกรรมที่ได้รับผลกระทบ
โดยตรง อำทิ กลุ่มโรงแรม ท่องเที่ยวและนันทนำกำร ขณะที่กำรก่อสร้ำงที่
อยู่อำศัย ยังคงต้องเผชิ ญกับ ปั จจัยลบจำกอุ ป ทำนคงค้ำงที่ อยู่ใ นระดับสู ง
โดยเฉพำะโครงกำรที่อยูอ่ ำศัยประเภทอำคำรชุด
นอกจำกนี้ ธุ รกิ จยังมี ปัจจัยเสี่ ยงจำกปั ญหำกำรขำดแคลนแรงงำน
โดยเฉพำะในพื้ น ที่ ที่ มี ก ำรแพร่ ร ะบำดและอยู่ภ ำยใต้ม ำตรกำรควบคุ ม
เข้มงวดด้ำนแรงงำน รวมถึ งควำมผันผวนของรำคำวัสดุ ก่อสร้ ำงที่ เป็ นผล
จำกกำรแพร่ ระบำดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งปัจจัยดังกล่ำวอำจส่ งผลให้ธุรกิจมี
ต้น ทุ น ก่ อสร้ ำงที่ สู งขึ้ น ขณะที่ ยงั มี ค วำมไม่ แ น่ น อนสู งในเรื่ อ งกำรแพร่
ระบำด กำรกระจำยวัคซี น ซึ่งหำกไม่สำมำรถควบคุมกำรติดเชื้ อได้จนทำให้
สถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดยืดเยื้อและรุ นแรง จนต้องเพิ่มควำมเข้มงวดของ
มำตรกำรก็ ยิ่ ง จะส่ ง ผลกระทบต่ อ ระบบเศรษฐกิ จ มำกขึ้ น เป็ นล ำดับ ซึ่ ง
ผูร้ ับเหมำแต่ละรำยก็จะได้รับผลกระทบไม่เท่ำกัน โดยผูร้ ับเหมำขนำดใหญ่
อำจจะได้รับผลกระทบน้อยกว่ำผูร้ ับเหมำรำยเล็ก เนื่ องจำกมีตน้ ทุนต่ ำกว่ำ
ในหลำยด้ำน มีกระแสเงินสดที่มีควำมคล่องตัวมำกกว่ำ รวมถึ งเทคโนโลยี
และรู ปแบบในกำรก่อสร้ ำงที่ปรับเปลี่ ยนได้มำกกว่ำ ขณะที่กำรแข่งขันทำง
ธุ รกิ จก็คำดว่ำจะมีควำมเข้มข้นมำกขึ้ นจนอำจทำให้เกิดกำรตัดรำคำในกำร
ประมูลงำนและกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรทำกำไรของธุ รกิ จให้ลดลง
ได้

ข้อมูล บทวิเครำะห์ และกำรแสดงควำมคิดเห็ นต่ำงๆที่ปรำกฏอยูใ่ นรำยงำนฉบับนี้ ได้จดั ทำขึ้นบนพื้นฐำนของแหล่งข้อมูลที่ได้รับมำจำกแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพื่อใช้ประกอบกำรวิเครำะห์ภำวะ
เศรษฐกิจและอุตสำหกรรมซึ่ งเป็ นเอกสำรภำยในของธนำคำรแลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด (มหำชน) เท่ำนั้น ทั้งนี้ธนำคำรฯ จะไม่รับผิดชอบควำมเสี ยหำยใดๆทั้งปวงที่เกิดขึ้นจำกกำรนำข้อมูล บท
วิเครำะห์ กำรคำดหมำย และควำมคิดเห็นต่ำงๆ ที่ปรำกฏในรำยงำนฉบับนี้ไปใช้ โดยผูท้ ี่ประสงค์จะนำไปใช้ตอ้ งยอมรับควำมเสี่ ยง และควำมเสี ยหำยที่อำจเกิดขึ้นเองโดยลำพัง

