สมาคมธุรกิจรับสรางบาน พลิกกลยุทธจัดงานแฟร
“Home Builder & Materials Expo 2020” ทัง้
แบบออฟไลน  และออนไลน

สมาคมธุรกิจรับสรางบาน พลิกกลยุทธ จัดงานแฟร
“Home Builder & Materials Expo 2020” ทัง้ แบบออฟไลน และออนไลน
สมาคมธุรกิจรับสรางบาน รับพิษเศรษฐกิจและCovid-19 ทําตลาดรับสรางบานชวง 6 เดือนแรกหดตัวไมนอยกวา 2
0-30% “วรวุฒิ กาญจนกูล” เผยเตรียมจัดงานรับสรางบานและวัสดุ Home Builder & Materials Expo 2020 ทัง้ 
2 ชองทาง แบบออฟไลน และออนไลน เพื่อตอบรับกระแสของกลุมลูกคาและตลาดที่คาดวาจะคอยๆ ฟื้ นตัวดีข้ น
ึ ใน
ชวงครึ่งหลังของปี 2563
นายวรวุฒิ กาญจนกูล นายกสมาคมธุรกิจรับสรางบาน เปิ ดเผยวา ในชวงครึ่งแรกของปี 2563 คาดภาพรวมตลาดรับ
สรางบานนาจะหดตัวไมนอยกวา 20-30% เนื่องจากไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของไวรัส Covid-19 ตัง้ แต
ชวงปลายปี 2562 ทําใหหยุดการดําเนินกิจกรรมตางๆ ทางเศรษฐกิจ และจากมาตรการปิดเมือง (Lockdown) ตาม
การบังคับใช พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน การรักษาระยะหางทางสังคม (Social Distancing)

ลวนสงผลกระทบอยางมากตอเศรษฐกิจ สังคม ภาคธุรกิจตางๆ ซึ่งก็รวมถึงธุรกิจรับสรางบานโดยตลาดที่หดตัวนัน
้
เกิดข้ น
ึ ในทุก Segment ของระดับราคาบาน ดังนี้
• กลุมตลาดระดับราคาไมเกิน 5 ลานบาท ตลาดหดตัว 30%
• กลุมตลาดระดับราคาตงั ้ แต 5-10 ลานบาท ตลาดหดตัว 20%
• กลุมตลาดระดับราคาตงั ้ แต 10 ลานบาทข้ น
ึ ไป ตลาดหดตัว10%
ทัง้ นี้ สาเหตุที่ตลาดระดับกลาง-ลาง มีระดับราคาต่าํ กวา 5 ลานบาท หดตัวมากสุด เพราะสวนใหญกลุมผูบริโภคที่
ปลูกสรางบานในระดับราคาดังกลาวจะพ่ งึ เงินกูจากธนาคาร แตพอเกิดภาวะความเสี่ยงตางๆข้ น
ึ  ไมวาจะเป็ นเรื่อง
รายได ความมัน
่ คงในอาชีพ ทําใหธนาคารเพิ่มความเขมงวด และระมัดระวังของธนาคารที่ปลอยกูมากยิ่งข้ น
ึ  จะตาง
กับกลุมผูบริโภคที่ที่ปลูกสรางบานราคาแพง ซึ่งผูบริโภคกลุมนี้คอนขางจะมีฐานะดีในระดับหนึ่ง จึงมีปัญหาในการ
ขอสินเชื่อจากธนาคารคอนขางนอย แตอยางไรก็ตาม คาดวาตลาดรับสรางบานนาจะคอยๆ ดีข้ น
ึ ในชวงครึ่งหลังของ
ปี ตามการคาดการณการฟ้ ื นตัวอยางคอยเป็ นคอยไปของเศรษฐกิจ โดยไดรับปัจจัยหนุนจากมาตรการภาครัฐและ
มาตรการเปิ ดเมืองบางสวนจะชวยสนับสนุนการฟ้ ื นตัวของเศรษฐกิจโดยรวม ขอเพียงอยาใหการระบาดของ เชื้อไว
รัส Covid-19 กลับมาใหม เพราะหากมี การกลับมาระบาดอาจทําใหเศรษฐกิจโดยรวมหดตัวเพิ่มได โดยขอมูลของ
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติคาดการณเศรษฐกิจไทยปี 2563 จะปรับตัวลดลงในชวง 5 – 6%
“ชวงตนปีสมาคมฯ เราคอนขางมองในแงบวกวาอยางนอยตลาดนาจะเติบโตไดมีมูลคา 1.2 – 1.3 หมื่นลานบาท
โดยอางอิงจากยอดขายของสมาชิกสมาคมธุรกิจรับสรางบานที่เพิ่มมากข้ น
ึ ในชวงเดือนธันวาคม 2562 ที่ผานมา แต
พอเกิดสถานการณ การแพรระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 เขามา และมีผลกระทบเป็ นวงกวางมาก คาดทงั ้ ปีตลาด
รับสรางบานนาจะหดตัว แตจะมากแคไหนตอนนี้ยังตอบชัดเจนไมได” นายวรวุฒิ กลาว
พรอมกันนี้นายวรวุฒิ ยังกลาวดวยวา สาเหตุที่มองวาผูบริโภคยังตองการที่จะปลูกสรางบานบนที่ดิน ซึ่งจะทําให
ตลาดรับสรางบานจะคอยๆ ดีข้ น
ึ ในชวงครึ่งหลังของปี 2563 เพราะจากขอมูลที่สะทอนผานการเขาเยี่ยมชมงานรับ
สรางบานออนไลน 2020 ระหวางวันที่ 20-31 มีนาคม 2563 ที่ผานมา ซึ่งเป็ น Online Exhibition ครัง้ แรก (เดิม
คืองานรับสรางบาน Focus 2020) ของสมาคมฯ ที่จัดข้ น
ึ และไดรับการตอบรับที่ดีภายใตสถานการณการแพรระบาด
เชื้อไวรัส Covid-19 ที่คอนขางรุนแรงในชวงนัน
้  โดยตลอด 12 วันของการจัดงานรับสรางบานออนไลน มีผูจองสราง
บานผานทางชองทางออนไลนของการจัดงานในครัง้ นี้เป็ นมูลคา 125 ลานบาท และมีผูที่สนใจจะสรางบานอีก ยอด
มูลคา การกอสรางรวม 600 ลานบาท จากผูบริโภคที่สนใจสรางจริง 100 ราย โดยผูประกอบการในธุรกิจรับสราง
บานที่รวมกิจกรรมการจัดงานรับสรางบานออนไลนในครัง้ นี้ จํานวน 14 บริษท
ั  (ตามปกติงานรับสรางบาน Focus จะ
มีสมาชิกรวมกวา 30-40 ราย) และการเขาเยี่ยมชมงานรับสรางบานออนไลน Feedback ที่เกิดข้ น
ึ มีมากกวา
575,000 ครัง้
จากยอดขายงานรับสรางบานออนไลนตลอด 12 วันของการจัดงาน แบงตามระดับราคาบานที่ปลูกสราง ดังนี้

• บานระดับราคาไมเกิน 2.5 ลานบาท คิดเป็ นสัดสวน 46.67%
• บานระดับราคาไมเกิน 2.51 – 5 ลานบาท คิดเป็ นสัดสวน 13.33%
• บานระดับราคาไมเกิน 5.01 – 10 ลานบาท คิดเป็ นสัดสวน 13.33%
• บานระดับราคาไมเกิน 10.01 – 20 ลานบาท คิดเป็ นสัดสวน 20.00%
• บานระดับราคา 20.01 ลานบาท ขึ้นไป คิดเป็ นสัดสวน 6.67 %
เพื่อเป็ นการกระตุนตลาดและใหเขาถึงผูบริโภคใหมากที่สุด สมาคมธุรกิจรับสรางบานจึงไดปรับกลยุทธการจัดงาน
ใหมตามสถานการณตามสถานการณ ที่ลาสุด ไดเตรียมการจัดงานรับสรางบานและวัสดุ Home Builder &
Materials Expo 2020 ทัง้ แบบออฟไลน และออนไลน เพื่อตอบรับกระแสของกลุมลูกคาทงั ้  2 ชองทาง โดยกําหนด
จัดงาน Online Exhibition ขึ้นในชวงครึ่งปีหลังของปี 2563 ขณะที่การจัดงานรับสรางบานและวัสดุ Home
Builder & Materials Expo 2020 แบบออฟไลน กําหนดจัดข้ น
ึ ระหวางวันที่ 1-4 ตุลาคม 2563 ที่ศูนยการแสดง
สินคาเมืองทองธานี
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