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สถานการณ์ตลาดท่ีอยู ่อาศัยโดยท่ัวไป
นับว่าได้ปรับตัวดีขึ้น ในช่วงตั้งแต่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองโดยคณะรักษา
ความสงบเรยีบร้อยแห่งชาต ิ ต่อเนือ่งถึงการ
จดัตัง้คณะรฐับาลใหม่ โดยดชันคีวามเชือ่มัน่
ของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัย
ได้ปรับเพิ่มขึ้นสูงมาก จากระดับ 43.7 ใน
ไตรมาสแรก ซ่ึงสำารวจเม่ือเดอืนมีนาคม 2557 
พุ่งขึ้นสู่ระดับ 56.0 ในไตรมาสที่สองซึ่ง
สำารวจเมื่อเดือนมิถุนายน 2557 และ
สอดคล้องกบัดชันคีวามเชือ่มัน่ของผูบ้รโิภค
ซึ่งพุ่งสู่ระดับสูงเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม ตลาดไม่ได้มีการเติบโตอย่าง
พรวดพราด แม้สถานการณ์ตลาดจะดขีึน้มาก
เมื่อเทียบกับช่วงเวลาประมาณครึ่งปีก่อน
หน้านั้น และแม้ผู้ประกอบการจะเริ่มเปิด
โครงการใหม่ในกรงุเทพฯ - ปรมิณฑลมากข้ึน 
แต่ก็ยังคงระมัดระวังไม่เปิดมากจนเกินไป 

ตลาดที่อยู่อาศัยประเภทโครงการอาคาร
ชุดในจังหวัดหลักของภูมิภาคชะลอตัวลง

เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เนื่องจากมีอุปทาน
ค่อนข้างสูง ในขณะที่จังหวัดรองยังมีความ
เติบโตได้เนื่องจากฐานเดิมยังตำ่า 
 
ยอดเปิดโครงการที่อยู่อาศัยใหม่ 
8 เดือนแรก ปี 2557

ใน 8 เดือนแรกของปี 2557 ผู้ประกอบการ
ในพื้นที่กรุงเทพฯ - ปริมณฑล เปิดขาย
โครงการบ้านจดัสรรใหม่รวม 176 โครงการ 
รวม 31,600 หน่วย (เทียบกับ 8 เดือนแรก
ปีที่แล้วมีโครงการบ้านจัดสรรเปิดขายใหม่ 
190 โครงการ รวม 30,650 หน่วย) จำานวน
หน่วยเพิม่ขึน้เล็กน้อย ขณะทีจ่ำานวนโครงการ
ลดลง เนือ่งจากจำานวนหน่วยเฉลีย่ต่อโครงการ
มีมากขึ้น

ร้อยละ 74 ของหน่วยบ้านจัดสรรเปิดขาย
ใหม่เป็นโครงการของบริษัทจดทะเบียน 
แบ่งเป็นทาวน์เฮาส์ร้อยละ 56 บ้านเดี่ยว
ร้อยละ 33 บ้านแฝดร้อยละ 8 และอาคาร
พาณิชย์ร้อยละ 3

แบ่งเป็นโครงการในกรุงเทพฯ ร้อยละ 31 
นนทบุรีร้อยละ 21 สมุทรปราการร้อยละ 
23 ปทุมธานีร้อยละ 17 นครปฐมร้อยละ 5 
และสมุทรสาครร้อยละ 3

ผู ้ประกอบการรายใหญ่ท่ีเปิดหน่วยบ้าน
จดัสรรใหม่มากทีส่ดุนบัถงึสิน้เดอืนสงิหาคม 
ได้แก่ PS เปิดทั้งหมด 40 โครงการ จำานวน
ประมาณ 10,150 หน่วย LH เปิดทั้งหมด 
11 โครงการ จำานวนประมาณ 3,300 หน่วย 
SPALI เปิดทั้งหมด 7 โครงการ จำานวน
ประมาณ 2,000 หน่วย และ QH เปิด
ทั้งหมด 12 โครงการ จำานวนประมาณ 
2,800 หน่วย 

ใน 8 เดือนแรกของปี 2557 ผู้ประกอบการ
ในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล เปิดขาย
โครงการอาคารชุดคอนโดมิเนียมใหม่รวม 
93 โครงการ รวม 40,800 หน่วย (เทียบกับ 
8 เดือนแรก ปีที่แล้วมีโครงการอาคารชุด
คอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่ 134 โครงการ 
รวม 55,400 หน่วย) แสดงว่าตลาดห้องชุด
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คอนโดมิเนียมหดตัวลงประมาณร้อยละ 
26 จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ผู้ประกอบการซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนมี
หน่วยห้องชุดเปิดขายใหม่รวมกันเพียง
ประมาณร้อยละ 57 จากหน่วยทั้งหมด 
เทียบกับปี 2556 ทั้งปีผู้ประกอบการซึ่ง
เป็นบริษัทจดทะเบียนมีหน่วยห้องชุดเปิด
ขายใหม่รวมกันมากถึงร้อยละ 72 แสดงว่า
บริษัทจดทะเบียนมีความระมัดระวังในการ
เปิดโครงการอาคารชุดใหม่ อาจเนื่องมาก
จากป ัญหาโครงการเดิมยังค ้างอยู ่ ใน
กระบวนการพิจารณารายลงานผลกระทบ
สิง่แวดล้อม ในขณะทีผู่ป้ระกอบการรายย่อย
มีจำานวนมากขึ้นและส่วนใหญ่เปิดโครงการ
ขนาดเล็ก

จากโครงการอาคารชุดทีเ่ปิดขายใหม่ทัง้หมด 
พบว่าอยู่ในกรุงเทพฯ ร้อยละ 69 นนทบุรี
ร้อยละ 14 สมทุรปราการร้อยละ 5 ปทุมธานี
ร้อยละ 8 สมุทรสาครร ้อยละ 3 และ
นครปฐมร้อยละ 1

ผู ้ประกอบการซ่ึงเปิดขายหน่วยห้องชุด
ใหม่มากที่สุด ได้แก่ LPN เปิดทั้งหมด 6 
โครงการ จำานวนประมาณ 7,600 หน่วย PS 
เปิดทั้งหมด 14 โครงการ จำานวนประมาณ 
7,600 หน่วย AP เปิดทั้งหมด 3 โครงการ 
จำานวนประมาณ 2,070 หน่วย และ UV 
เปิดทั้งหมด 3 โครงการ จำานวนประมาณ 
2,150 หน่วย

คาดว่าในปี 2557 การเปิดโครงการบ้าน
จัดสรรในพื้นที่กรุงเทพฯ - ปริมณฑล น่าจะ

อยู่ที่ประมาณ 45,000 หน่วย ซึ่งใกล้เคียง
จำานวนหน่วยเปิดขายใหม่ในปี 2557 และ
การเปิดโครงการอาคารชุดน่าจะอยู ่ที่
ประมาณ 60,000-65,000 หน่วย ซึ่งลดลง
มากจากปีทีแ่ล้วทีเ่ปิดประมาณ 85,000 หน่วย

ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่

ในรอบ 7 เดือนแรกของปี 2557 ยอดที่อยู่
อาศยัสร้างเสรจ็จดทะเบยีนใหม่ในกรงุเทพฯ- 
ปริมณฑล มีจำานวน 63,157 หน่วย ลดลง
ร้อยละ 13 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 

กรุงเทพฯ มีจำานวน 33,178 หน่วย ลดลง
ร้อยละ 14 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

จังหวัดปริมณฑล มีจำานวน 29,979 หน่วย 
ลดลงร้อยละ 11 จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน

แยกตามประเภทที่อยู่อาศัย พบว่าหน่วยที่
อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ลดลง
ทุกประเภท ยกเว้นประเภทบ้านเดี่ยว ซึ่ง
อาจเ น่ืองมากจากโครงการบ ้านเดี่ยว
ประเภทสร้างเสร็จก่อนขายเริ่มมีมากขึ้น 
ในขณะที่โครงการอาคารชุดสร้างเสร็จจด
ทะเบียนมีน้อยลงจากปัญหาความล่าช้าใน
กระบวนการพิจารณารายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โดยแยกประเภทได้ดังนี้

ห้องชุด มีจำานวน 31,125 หน่วย ลดลง
ร้อยละ 21 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
(สัดส่วนร้อยละ 49 ของที่อยู ่อาศัยสร้าง
เสร็จจดทะเบียนใหม่ทุกประเภทรวมกัน)

บ้านเดี่ยว มีจำานวน 18,893 หน่วย เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 15 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
(สัดส่วนร้อยละ 30)

ทาวน์เฮ้าส ์ มีจำานวน 7,773 หน่วย ลดลง
ร้อยละ 20 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
(สัดส่วนร้อยละ 12)

อาคารพาณิชย์ มีจำานวน 3,662 หน่วย 
ลดลงร้อยละ 37 จากช่วงเดียวกันของปี
ก่อน (สัดส่วนร้อยละ 6)

บ้านแฝด มีจำานวน 1,704 หน่วย เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 78 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
(สัดส่วนร้อยละ 3)

พื้นที่ซึ่งมีหน่วยที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจด
ทะเบียนใหม่ประเภทแนวราบมากที่สุด 5 
อันดับแรก ได้แก่ อำาเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ (3,138 หน่วย) อำาเภอเมือง
สมุทรปราการ (1,849 หน่วย) เขตคลอง
สามวา (1,788 หน่วย) เขตบางขุนเทียน 
(1,431 หน่วย) และเขตประเวศ (1,384 หน่วย)

พื้นที่ซึ่งมีหน่วยที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจด
ทะเบียนใหม่ประเภทอาคารชุดมากที่สุด 
5 อันดับแรก ได้แก่ อำาเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ (5,176 หน่วย ซึ่งทั้งหมด
เป็นโครงการบ้านเอื้ออาทรบางนา 1-6) 
อำาเภอเมืองนนทบุรี (3,624 หน่วย) เขต
ลาดกระบัง (3,095 หน่วย เป็นโครงการ
บ้านเอื้ออาทรประชาพัฒนา 1-2 จำานวน 
1,972 หน่วย) เขตราษฎร์บูรณะ (1,875 
หน่วย) และเขตบางกะปิ (1,863 หน่วย)
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ทั้งนี้ มีอาคารชุดเอื้ออาทรของการเคหะ
แห่งชาติ ซึ่งสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ 11 
โครงการ รวม 220 อาคาร 9,289 หน่วย 

การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย

ในรอบ 7 เดือนแรกของปี 2557 ปริมาณ
การโอนกรรมสิทธิ์ เฉพาะที่อยู ่อาศัยใน
กรงุเทพฯ - ปรมิณฑล มจีำานวนรวม 90,764 
หน่วย ลดลงร้อยละ 5 จากช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน โดยพบว่าที่อยู่อาศัยประเภทห้องชุด
มกีารโอนกรรมสิทธิ์เพิ่มขึ้น ส่วนที่อยู่อาศัย
ประเภทแนวราบมีการโอนกรรมสิทธิ์ลดลง 
โดยแยกประเภทเป็น

ห้องชุดมากที่สุด จำานวน 38,441 หน่วย 
(สัดส่วนร้อยละ 42) เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นการโอนโดยนิติ
บคุคลร้อยละ 64 และ เป็นการโอนโดยบคุคล
ธรรมดาร้อยละ 36 หน่วยโอนกรรมสิทธิ์
ห้องชดุใหม่จากนติบิคุคลนัน้ ส่วนใหญ่น่าจะ
เป็นหน่วยซึ่งสร ้างเสร็จจดทะเบียนมา
ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2556 และยังไม่ได้โอน
กรรมสิทธิ์กันในช่วงนั้น

ทาวน์เฮ้าส ์จำานวน 27,352 หน่วย (สัดส่วน
ร้อยละ 30) ลดลงร้อยละ 10 จากช่วงเดยีวกัน
ของปีก ่อน เป็นการโอนโดยนิติบุคคล
ร้อยละ 34 และเป็นการโอนโดยบุคคล
ธรรมดาร้อยละ 66 

บ้านเดี่ยว จำานวน 15,215 หน่วย (สัดส่วน
ร้อยละ 17) ลดลงร้อยละ 14 จากจากช่วง
เดียวกันของปีก่อน เป ็นการโอนโดย
นิติบุคคลร้อยละ 34 และ เป็นการโอน
โดยบุคคลธรรมดาร้อยละ 66

อาคารพาณิชย ์ จำานวน 6,817 หน่วย 
(สัดส่วนร้อยละ 8) ลดลงร้อยละ 18 จาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อน  

บ้านแฝด จำานวน 2,939 หน่วย (สัดส่วน
ร้อยละ 3) ลดลงร้อยละ 3 จากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน
  
ทั้งน้ี มูลค่าการโอนกรรมสิทธ์ิเฉพาะที่อยู่
อาศัย 226,805 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 
จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน แยกประเภทเป็น

- อาคารชดุมากทีสุ่ด มลูค่า 88,997 ล้านบาท
(สัดส่วนร้อยละ 39) เพิ่มขึ้นร้อยละ 21 
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน  

- บ้านเดีย่ว มลูค่า 63,002 ล้านบาท (สดัส่วน
ร้อยละ 28) ลดลงร้อยละ 12 จากช่วง
เดียวกันของปีก่อน 

- ทาวน์เฮ้าส์ มลูค่า 46,258 ล้านบาท (สัดส่วน
ร้อยละ 20) ลดลงร้อยละ 3 จากช่วง
เดียวกันของปีก่อน  

- อาคารพาณิชย์ มูลค่า 21,123 ล้านบาท 
(สัดส่วนร้อยละ 10) ลดลงร้อยละ 3 จาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อน  

- บ้านแฝด มูลค่า 7,425 ล้านบาท (สัดส่วน
ร้อยละ 3) เพิม่ขึน้ร้อยละ 8 จากช่วงเดยีวกนั
ของปีก่อน  

สินเชื่อที่อยู่อาศัย

สินเช่ือที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไปปล่อยใหม่ยัง
อยู่ในเกณฑ์ดีในช่วงครึ่งแรก ปี 2557 แม้
จะมสีถานการณ์ความไม่สงบในช่วงไตรมาส
แรก โดยมยีอดสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยับคุคลทัว่ไป
ปล่อยใหม่รวม 120,229 ล้านบาทในระหว่าง
เดือนมกราคม - มีนาคม และเพิ่มขึ้นอีก 
140,265 ล้านบาทในระหว่างเดอืนเมษายน - 
มิถุนายน ทำาให้ในครึ่งแรกของปี 2557 มี
ยอดสินเชื่อที่อยู ่อาศัยบุคคลท่ัวไปปล่อย
ใหม่รวมกันประมาณ 260,494 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับครึ่งแรกของ
ปี 2556 ซึ่งมียอดรวมประมาณ 248,962 
ล้านบาท คาดว่าตลอดทัง้ปี 2557 ยอดสนิเชือ่
รวมจะมากกว่าหรือใกล้เคียงยอดรวมของ
ทั้งปี 2556 ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 534,844 
ล้านบาท

สำาหรับสินเช่ือที่อยู ่อาศัยคงค้าง ณ สิ้น
ไตรมาส 2 ปี 2557 มยีอดรวมที ่2,675,536 
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2556 ซึ่งอยู่
ที่ 2,557,313 ล้านบาท
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ตลาดที่อยู่อาศัยจะเติบโตอย่างไร
ในอนาคต

เราสามารถจัดแบ่งขนาดของตลาดที่อยู ่
อาศัยในประเทศไทยตามจังหวัดต่างๆ ได้
เป็น 4 ระดับ คือ 
-  ตลาดที่มีขนาดใหญ่มาก หรือ First-tier 

Provinces ได้แก่ กรงุเทพมหานคร ชลบรุี 
นนทบุรี

-  ตลาดที่มีขนาดใหญ ่รองลงมา หรือ 
Second-tier Provinces ซึ่งมีทั้งจังหวัด
ปริมณฑลและจังหวัดหลักในภูมิภาค 
ได้แก่ ปทมุธาน ี สมทุรปราการ เชียงใหม่ 
ขอนแก่น นครราชสีมา ระยอง ภูเก็ต 
ฯลฯ

-  ตลาดที่มีขนาดปานกลาง หรอื Third-tier
Provinces ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดรอง
ในภูมิภาค ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา 
นครศรีธรรมราช สรุาษฎร์ธาน ีอบุลราชธานี 
เชียงราย นครสวรรค์ฯลฯ 

-  ตลาดที่มีขนาดเล็ก หรือ Fourth-tier 
Provinces ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดอื่นที่
เหลอืในภมูภิาค ซ่ึงยงัต้องใช้เวลาอกีอย่าง
น้อย 2-3 ปีในการพัฒนาโครงการที่อยู่
อาศัย 

จังหวัดในกลุ่มตลาดขนาดใหญ่มีโครงการที่
อยูอ่าศยัทัง้แนวราบและแนวสงูจำานวนมาก 
ส่วนจังหวัดในระดับรองเริ่มมีการพัฒนา
โครงการที่อยู ่อาศัยแนวสูงมากขึ้นโดย
เฉพาะในช่วงระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมาซึ่ง
มีการเปิดโครงการคอนโดมิเนียมจำานวน
มาก ส่วนโครงการที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่ใน
ตลาดขนาดปานกลางและตลาดขนาดเล็ก
มีโครงการบ้านจัดสรรเป็นส่วนใหญ่

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เริ่ม
รกุเข้าไปมส่ีวนแบ่งในตลาดนอกกรงุเทพฯ -
ปริมณฑลมากขึ้น โดยจังหวัดที่มีหน่วยของ
ผู้ประกอบการจากบริษัทจดทะเบียนมาก
ในประเภทบ้านจัดสรร ได้แก่ ขอนแก่น 
ภูเก็ต และเชียงใหม่ ส่วนในประเภท
คอนโดมิเนียม ได้แก่ ขอนแก่น ชลบุรี 
ภูเก็ต นครราชสีมา เชียงใหม่ และระยอง

นอกจากกรงุเทพฯแล้ว จงัหวดัอืน่ซึง่มหีน่วย
ในระหว่างการขายเป็นหน่วยห้องชดุมากกว่า
หน่วยบ้านจัดสรร ได้แก่ ชลบุรี ขอนแก่น 
ภูเก็ต และ (ชะอำา) เพชรบุรี

จังหวัดอื่นๆในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
เริ่มมีการเปิดโครงการอาคารชุดมากขึ้นใน
ช่วง 1-3 ปีมานี้ ได้แก่ อุดรธานี เชียงราย 
พิษณุโลก สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 

มหาสารคาม อุบลราชธานี สกลนคร ฯลฯ 
และยังมีจังหวัดซึ่งเดิมไม่เคยมีโครงการ
คอนโดมิเนียม แต่เริ่มเปิดขายในช่วงปีนี้ 
ได้แก่ สมุทรสาคร บุรีรัมย์ ฯลฯ

การที่ผู้ประกอบการจากส่วนกลางรุกออก
ไปเปิดโครงการอสังหาริมทรัพย์ในต่าง
จังหวัด ทั้งที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์
เชงิพาณชิย์  เช่น ห้างสรรพสนิค้า โรงแรม นัน้ 
เป็นการช่วยกระจายความเจริญ และช่วย
ชะลอการเคล่ือนย้ายของประชากรจาก
ภมูภิาคเข้าเมอืงหลวง และทำาให้การพฒันา
อสังหาริมทรัพย์มีความสมดุลทั่วภูมิภาค
มากขึ้นในอนาคต

ราคาที่ดินในจังหวัดภาคอีสานซึ่งเคยเพิ่ม
สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว นับตั้งแต่สิ้นปี 2554 
และชะลอลงในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัวและ
สถานการณ์การเมืองมีความรุนแรงนั้น ได้
เริ่มปรับราคาขึ้นอีกภายหลังมีความชัดเจน
ด้านการเมืองและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะใน
จังหวัดชายแดนหรือในจังหวัดสำาคัญใกล้
เคยีงชายแดน หรอืตามแนวรถไฟทางคู ่ เช่น 
หนองคาย อดุรธาน ีอบุลราชธาน ีมกุดาหาร 
ฯลฯ เนือ่งจากมคีวามตืน่ตวัตามกระแส AEC 
และเนื่องจากทุนส่วนกลางได้รุกเข้าซื้อ
ที่ดินในจังหวัดเหล่านั้นมากขึ้น
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ปัจจัยสำาคัญที่อาจส่งผลต่อภาค
ที่อยู่อาศัย

ในช่วงระยะเวลาอันใกล้นี้ มีประเด็นที่จะ
เป็นปัจจัยสำาคัญต่อการตัดสินใจของผู ้
ประกอบการหรือผู้บริโภค ได้แก่

-  การปฏิรูปการจัดเก็บภาษี โดยเฉพาะ
ภาษีทีด่นิและสิง่ปลกูสร้าง และภาษมีรดก 

-  การปฏิรูปโครงสร้างการปกครองส่วน
ท้องถิน่ องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั องค์การ
บริหารส่วนตำาบล

-  การจัดทำาผังประเทศ ผังภาค ผังอนุภาค
ผังเมืองรวมจังหวัด ผังเฉพาะ ซึ่งอาจมี
ข้อกำาหนดหรือข้อบังคับท่ีแตกต่างกัน
และแตกต่างไปจากเดิม

-  นโยบายทีอ่ยูอ่าศยัของภาครฐั โดยเฉพาะ
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านท่ี
อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ ซึ่งอาจ
จัดทำาร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น การ
รถไฟแห่งประเทศไทย

-  การพัฒนาโครงการสาธารณูปโภค โดย
เฉพาะในภาคการขนส่งคมนาคมและ
การจราจร เช่น รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 
รถไฟทางคู่ มอเตอร์เวย์ ถนนหลายเลน 
ถนนวงแหวน ถนนเลี่ยงเมือง การพัฒนา
สนามบินและสายการบินต้นทุนตำ่า ฯลฯ 
ทำาให้เกิดการเคลื่อนย้ายของประชากร
ภายในประเทศ และทำาให้เกิดความต้องการ

ที่อยู ่อาศัยหลังที่สองในจังหวัดนอก
ภมูลิำาเนา

-  การพฒันาอสงัหารมิทรพัย์เชงิพาณชิย์ ใน
รปูแบบห้างสรรพสินค้า ห้างชมุชน อาคาร
สำานกังาน ฯลฯ ทัง้ในพืน้ทีศ่นูย์กลางธรุกจิ 
ปรมิณฑลรอบนอกกรงุเทพฯ และในจงัหวดั
ภูมิภาค

-  การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
ภาคการค้าขนาดใหญ่ เช่น ศูนย์ค้าส่ง 
ศนูย์กระจายสนิค้า นคิมอตุสาหกรรม ฯลฯ 
ไปจนถึงการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษใน
บริเวณจังหวัดชายแดน

-  การเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและ
เส้นทางเศรษฐกิจ ทั้ง AEC / Greater 
Mekong Sub-Region / East-West 
Economic Corridor / North-South 
Economic Corridor ก่อให้เกิดโอกาส
การลงทุนทางธุรกิจ การเดินทาง และ
อสงัหารมิทรพัย์เพือ่สนบัสนนุการดำาเนนิ
ธรุกจิ (อาคารสำานกังาน โรงงานอตุสาหกรรม) 
การเดนิทาง (โรงแรม) การอปุโภคบรโิภค 
(ห้างสรรพสนิค้า ห้างค้าปลกี ห้างชุมชน) 
ที่พักอาศัยระยะส้ัน (โรงแรม รีสอร์ต) 
ทีพ่กัอาศยัระยะกลาง (หอพกั อพาร์ตเม้นต์) 
ที่พักอาศัยระยะยาว (คอนโดมิเนียม)

-  จังหวัดสำาคัญ ทั้งกรุงเทพฯ - ปริมณฑล 
จงัหวดัหลักในภมูภิาค และจงัหวดัรองบาง
จงัหวดัในภมูภิาค จะถกูใช้เป็นฐานในการ
ประกอบธุรกิจในประเทศเพื่อนบ้าน 

เน่ืองจากส่ิงอำานวยความสะดวกและ
สาธารณูปโภคในประเทศไทยดีกว่า

-  ราคาพืชผลเกษตรกรรมซึ่ ง เป ็นพืช
เศรษฐกจิหลัก เช่น ข้าว อ้อย มนัสำาปะหลัง 
ยางพารา อาจมีความผันผวน ส่งผลกระ
ทบต่อรายได้ของผู้บริโภค โดยเฉพาะใน
ระดับกลางถึงล่าง

-  นโยบายสินเช่ือที่อยู ่อาศัยของสถาบัน
การเงินมีส่วนสำาคัญในการผลักดันให้
เกิดธุรกรรมด้านที่อยู่อาศัย

-  ภัยธรรมชาติซึ่งมีความหลากหลายและ
ความรนุแรงเพิม่ขึน้ทกุปี อาจส่งผลกระทบ
ทั้งทางตรงและทางจิตวิทยาในตลาดท่ี
อยู่อาศัย

-  ปัญหาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ปัญหา
ทางสังคม ปัญหาการจราจร และปัญหา
มลภาวะ อาจตามมากับการพฒันาโครงการ
ทีอ่ยูอ่าศยั หากขาดการวางแผนและการ
ควบคุมที่ดี

แม้การพัฒนาที่อยู ่อาศัยในอนาคตจะมี
ตัวแปรและความซับซ้อนท่ีผู ้ประกอบ
การและผู้บริโภคจะต้องพิจารณามากขึ้น 
แต่สำาหรับแนวโน้มระยะสั้นและระยะ
กลางตลาดที่อยู่อาศัยในประเทศไทยยังมี
เสถียรภาพและความเติบโตได้ดี ทั้งนี้ 
ผู ้ประกอบการควรติดตามสถานการณ์
เศรษฐกิจ การเมือง และการแข่งขันใน
ตลาด อย่างใกล้ชิด และใช้ข้อมูลประกอบ
การตัดสินใจมากขึ้น
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อาคาร 2 ชั้น 18 เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 แขวง/เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310 โทรสาร : 0-2643-1251
(วงเล็บมุมซองว่า “สมัครสมาชิกวารสาร”)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูล ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำานักงานใหญ่ อาคาร 2 ชั้น 18 เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ : 0-2202-1768, 0-2643-2016    โทรสาร : 0-2643-1251




