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LIVE LIKE A LANDLORD
หลายคนคงพอจะทราบกันมาบ้างว่า เราไม่ควรถือเงินสดอยู่ในมือมากเกินความจ�าเป็น เพราะนั่นเท่ากับเราก�าลังพลาดโอกาส
ในการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า โดยทางเลือกของการลงทุนที่เรารวบรวมข้อมูลมาน�าเสนอในครั้งนี้คือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งถามว่ามีดีอย่างไร ให้ผลตอบแทนมากน้อยเท่าไหร่ พื้นที่สองหน้ากระดาษนี้มีค�าตอบ

มีเงินเก็บก้อนใหญ่ อยากน�ามาลงทุนในคอนโดมิเนียม มีวิธีเลือก
ลงทุนให้ ได้ผลตอบแทนคุ้มค่าอย่างไรบ้าง?
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ถอื เป็นทางเลือกในการลงทุนทีก่ า� ลังมาแรง เพราะอสังหาริมทรัพย์เป็นทรัพย์สนิ
ที่นับวันจะยิ่งเพิ่มมูลค่ามากขึ้นเรื่อยๆ ในระยะยาวจึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า และให้ผลตอบแทนที่งดงาม สมัยก่อน
รูปแบบการลงทุนอาจจ�ากัดอยู่แค่การซื้อที่ดินสะสมไว้เพื่อเป็นมรดกให้ลูกหลาน หรือซื้อเพื่อเก็งก�าไรในอนาคต
แต่ปจั จุบนั ทีด่ นิ ในกรุงเทพฯ มีราคาแพงกว่าเมือ่ ก่อนมาก ผูค้ นจึงนิยมอยูอ่ าศัยในรูปแบบคอนโดมิเนียมกันมากขึน้
ท�าให้นกั ลงทุนซือ้ คอนโดฯ เพือ่ น�ามาปล่อยเช่า หรือซือ้ มาตกแต่งเพือ่ เก็งก�าไรได้ไม่ยาก ซึง่ ก่อนทีจ่ ะกลายเป็นเซียน
เรื่องการลงทุนในคอนโดฯ เรามีหลักการเลือกซื้อคอนโดฯ ให้ ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่ามาฝากด้วย

การเติบโตของราคาอสังหาริมทรัพย์แต่ละประเภทโดยเฉลี่ย 5 ปี
ย้อนหลัง (พ.ศ. 2551-2556) เพื่อการพิจารณาเลือกลงทุน
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ดูท�าเลที่ตั้งของคอนโดฯ

ทีม่ าแรงทีส่ ดุ คงหนีไม่พน้ คอนโดมิเนียม
ที่มีท�าเลอยู่ติดรถไฟฟ้า ใกล้แหล่งการค้า
ย่านธุรกิจ หรือแหล่งสถานศึกษา ซึ่งแม้คอนโดฯ
ประเภทนีจ้ ะมีตน้ ทุนทีส่ งู แต่กม็ ศี กั ยภาพในการเติบโต
มากกว่าท�าเลทีต่ งั้ อยูน่ อกใจกลางเมือง แต่ทงั้ นีท้ งั้ นัน้
ก็ตอ้ งดูสถิตแิ ละความต้องการเช่าของผูเ้ ช่าในพืน้ นัน้ ๆ
ทั้ ง ในปั จ จุ บั น และอนาคตด้ ว ย เพราะแม้ ว ่ า พื้ น ที่
บริ เ วณนั้ น จะเคยมี ป ริ ม าณความต้ อ งการเช่ า สู ง
แต่ถา้ ปริมาณห้องให้เช่าในตลาดล้นเกินความต้องการ
ก็อาจจะท�าให้นักลงทุนหาผู้เช่าได้ยากยิ่งขึ้น แถมยัง
ท�าให้การขึ้นราคาค่าเช่าล�าบากขึ้นอีกด้วย
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คอนโดมิเนียม
เพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้น

3.7%
ต่อปี

ที่ดิน
เพิ่มขึ้น

6.7%
ต่อปี

เพิ่มขึ้น

4.3%
ต่อปี

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

บ้านเดี่ยว
พร้อมที่ดิน

8.4%
ต่อปี

ทาวน์เฮาส์
พร้อมที่ดิน

5อันดับย่านที่มีราคาที่ดินสูงที่สุดในกรุงเทพฯ
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หลังสยามสแควร์

ถนนพระราม1

ถนนสยามสแควร์
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ไทม์สแควร์ นานา
และถนนสุขุมวิท
ถนนสุขุมวิท
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ถนนวิทยุ

ถนนสีลม

ถนนวิทยุ และศาลาแดง

สีลม

ที่มา : www.bangkokbiznews.com

1.65

ใกล้สถานี รถไฟฟ้าสยาม

(หน่วย : ล้านบาทต่อตารางวา)

เลือกห้องที่มีวิวสวย

นอกจากการตกแต่งภายในห้องที่จะ
ต้องดูดีแล้ว วิวทิวทัศน์นอกหน้าต่างหรือ
ระเบี ย งก็ ถื อ เป็ น ปั จ จั ย ส� า คั ญ ที่ จ ะท� า ให้ ค อนโดฯ
ห้องนัน้ ปล่อยเช่าหรือปล่อยขายได้งา่ ยยิง่ ขึน้ เพราะฉะนัน้
ถ้ามีงบเพียงพอก็ควรเลือกห้องทีม่ วี วิ สวย มองออกไป
เห็ น แม่ น�้ า หรื อ วิ ว ของเมื อ งแบบกว้ า งๆ พยายาม
หลีกเลี่ยงห้องที่มองไปแล้วโดนตึกสูงข้างๆ บดบัง
ทัศนียภาพ เพราะจะท�าให้ผู้อยู่อาศัยรู้สึกอึดอัด และ
ส่งผลให้การปล่อยเช่าเป็นไปได้ยากยิง่ ขึน้ นอกจากนี้
ยังต้องดูโครงการในอนาคตด้วยว่าพื้นที่ด้านที่เป็นวิว
ของห้องจะมีการก่อสร้างตึกสูงมาบังห้องเราหรือไม่
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เลือกทิศของห้องที่ใช่

ทิ ศ ทางของห้ อ งก็ เ ป็ น เรื่ อ งส� า คั ญ
ไม่แพ้กัน เพราะทิศที่ตั้งของห้องจะส่งผล
ต่ อสภาพอากาศ แสงแดด และอุณ หภู มิข องห้ อง
ตัวเลือกทีด่ ที สี่ ดุ คือห้องทีม่ หี น้าต่างหรือระเบียงหันไป
ทางทิศตะวันออก เพราะตอนเช้าจะได้รับแสงแดด
ตอนบ่ายก็ไม่ร้อนจนเกินไป เมื่อตกเย็นกลับเข้าที่พัก
ก็ไม่มีแสงแดดมาคอยแยงตา และที่ส�าคัญ ยังช่วย
ประหยัดแอร์ ไม่ต้องเปลืองค่าไฟกว่าที่ควรจะเป็น
อีกด้วย แนะน�าว่าก่อนตัดสินใจซื้อควรหาเวลาว่าง
หลายๆ ช่วงไปดูห้องที่หมายตาเอาไว้
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เลือกห้องทีใ่ ห้คา่ เช่าห้องคุม้ ค่า

ก่อนจะควักเงินก้อนใหญ่ไปลงทุนใน
คอนโดฯ ควรค�านึงถึงผลก�าไรของค่าเช่าด้วย
ว่าจะคุ้มกับค่านายหน้า ค่าซ่อมแซม ค่าภาษีอากร

ค่าส่วนกลาง หรือแม้แต่ค่าท�าความสะอาดเมื่อผู้เช่า
ย้ายออกหรือไม่ ต้องท�าใจด้วยว่าบางครั้งอาจมีค่าใช้
จ่ายจิปาถะต่างๆ เกิดขึน้ ได้เสมอ เช่น ค่าเปลีย่ นลูกบิด
หรือกุญแจเพื่อความสบายใจของผู้เช่ารายใหม่ ทั้งนี้
เมือ่ หักรายจ่ายต่างๆ แล้ว อย่างน้อยก็ควรจะได้อตั รา
ผลตอบแทนสูงกว่าการน�าเงินไปฝากไว้ในธนาคาร
หรือลงทุนในหุ้นกู้บริษัทเอกชน เนื่องจากการลงทุน
ในคอนโดฯ ปล่อยเช่ามีความเสี่ยงในการหาผู้เช่า
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เลือกราคาห้องที่ไม่แพงเกินไป

การซื้อห้องที่แพงจนเกินไปอาจท�าให้
นักลงทุนเกิดอาการ ‘ทุนหาย ก�าไรหด’
ดังนัน้ จึงต้องประเมินราคาคอนโดฯ ให้เหมาะสมด้วย
หลักคิด 3 ข้อ ดังนี้ 1) เปรียบเทียบจากราคาตลาด
โดยส�ารวจราคาของคอนโดฯ อื่นๆ ที่มีลักษณะและ
ขนาดใกล้เคียงกับคอนโดฯ ที่เราจะซื้อ หรืออยู่ใน
บริเวณใกล้เคียงกัน 2) คิดจากต้นทุน วิธีนี้คือการใช้
ราคาก่อสร้างใหม่มาหักค่าเสื่อมราคาออก ซึ่งยุ่งยาก
และซับซ้อนพอสมควร เพราะนักลงทุนต้องทราบราคา
วัสดุ ราคาที่ดิน และค่าก่อสร้าง โดยเปรียบเทียบกับ
ลั ก ษณะของอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ ใ กล้ เ คี ย งกั น ด้ ว ย
3) คิดจากรายได้ วิธนี ี้คือการหาอัตราค่าเช่าโดยเฉลีย่
ของคอนโดฯ ทีม่ ลี กั ษณะ ขนาด และท�าเลใกล้เคียงกัน
และก�าหนดผลตอบแทนที่ต้องการของนักลงทุนเพื่อ
ปล่อยเช่า เช่น ห้องแบบเดียวกันในละแวกใกล้เคียงกัน
มีคนปล่อยให้เช่าอยู่ที่ราคาเดือนละ 5,000 บาท
หากนักลงทุนต้องการผลตอบแทนที่ 6% ต่อปี ก็ไม่ควร
ซื้อห้องที่ราคาเกิน (5,000 บาท x 12 เดือน) / 6% =
1,000,000 บาท เป็นต้น

ปรึกษาได้ทุกความต้องการเพื่อทุกฝันที่เป็นจริง
ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา

ติดตามฉบับอื่นๆ ได้ที่
www.askkbank.com/k-expert

