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24 กุมภาพนัธ 2560 
 

รายงานสถานการณตลาดที่อยูอาศัยไทย 
ป 2559 และแนวโนมป 2560 

 
ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย (ศขอ.) ไดติดตามสถานการณตลาดที่อยูอาศัยอยางตอเนื่องทุกไตรมาสโดยทํา

การประมวลขอมูลทางสถิติและผลการสํารวจขอมูลตลาดที่อยูอาศัย สําหรับในไตรมาส 4 ของป 2559 มีความ
แตกตางจากปที่ผานๆ มา เนื่องจากเกิดเหตุการณสําคัญกับคนไทยทั้งประเทศและกระทบโดยตรงตอทุกภาคสวน 
ผูประกอบการชะลอแผนการเปดตัวโครงการใหม ผูบริโภคชะลอการตัดสินใจซื้อ สงผลใหภาพรวมของตลาดที่อยู
อาศัยชะลอตัวตอเนื่องจากไตรมาส 3  

ดร.วิชัย วิรัตกพันธ ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานกลยุทธ 2 เปดเผยในฐานะรักษาการผูอํานวยการศูนย
ขอมูลอสังหาริมทรัพย ถึงสถานการณตลาดที่อยูอาศัยป 2559 วา ตลาดมีการขยายตัวลดลงทั้งในดานอุปทานและอุป
สงค โดยเฉพาะในดานอุปทาน การเปดตัวโครงการใหมลดลงอยางชัดเจนโดยในป 2559 มีโครงการเปดใหมจํานวน 
403 โครงการ รวม 96,526 หนวย คิดเปนมูลคา 303,160 ลานบาท ภาพโดยรวมลดลงทั้งจํานวนหนวยและมูลคา
โครงการ กลาวคือในป 2558 มีโครงการเปดใหมจํานวน 444 โครงการ รวม104,856 หนวย คิดเปนมูลคา 394,410 
ลานบาท จํานวนโครงการลดลงรอยละ 9.23 จํานวนหนวยลดลงรอยละ 7.94 และมูลคาลดลงรอยละ 23.14 
ตามลําดับ 

ดานอุปสงคการโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพยมีความเคล่ือนไหวที่นาสนใจคือ หลังจากที่มีการเรงโอน
กรรมสิทธิ์ที่เพื่อใหทันมาตรการลดคาธรรมเนียมการโอนและคาจดจํานองในชวงคร่ึงปแรก การโอนกรรมสิทธิ์
อสังหาริมทรัพยชะลอตัวลงอยางเห็นไดชัดในไตรมาส 3 และกลับมาขยายตัวเพิ่มสูงข้ึนอีกคร้ังในไตรมาส 4 สงผลใหใน
ป 2559 จํานวนหนวยการโอนกรรมสิทธิ์กลับไปอยูในระดับที่ใกลเคียงกับป 2557 ที่ประมาณ 174,000 – 175,000 
หนวย 

สําหรับจํานวนหนวยการโอนกรรมสิทธิ์หองชุดมีสัดสวนสูงถึงรอยละ 51 ขณะที่ป 2558 หองชุดมีสัดสวนเพียง
รอยละ 37 ดานมูลคาการโอนกรรมสิทธิ์มีแนวโนมลดลงเปนปที่ 3 ติดตอกัน เนื่องจากผูประกอบการผลิตบานในกลุม
ระดับราคาที่ถูกลงเพื่อใหสอดคลองกับกําลังซ้ือที่มีความสามารถในการซื้อที่อยูอาศัยลดลงตามภาวะเศรษฐกิจ ในป 
2559 มูลคาการโอนกรรมสิทธิ์รวม 444,113 ลานบาท ในจํานวนดังกลาวหองชุดมีสัดสวนที่เพิ่มข้ึนเปนรอยละ 44
ขณะที่ป 2558 มูลคาการโอนหองชุดมีสัดสวนรอยละ 33 ของมูลคาการโอนทั้งหมด 
 สําหรับอุปสงคดานสินเชื่อที่อยูอาศัยบุคคลทั่วไปทั่วปลอยใหมประเทศของสถาบันการเงินทั้งระบบ ไดแก 
ธนาคารพาณิชย ธนาคารของรัฐ สถาบันการเงินประเภทอ่ืนๆ พบวาในป 2559 สถาบันการเงินทั้งระบบ ใหสินเช่ือที่อยู
อาศัยบุคคลทั่วไปปลอยใหมทั่วประเทศรวมมูลคา 586,050 ลานบาท เพิ่มข้ึนรอยละ 1.4 จากชวงเดียวกันของปกอน 
โดยทั้งป 2558 มีการใหสินเชื่อที่อยูอาศัยบุคคลทั่วไปปลอยใหม มูลคามากถึง 577,846 ลานบาท ซึ่งยอดสินเชื่อที่อยู
อาศัยบุคคลทั่วไปปลอยใหมเพิ่มข้ึนอยางมากในไตรมาส 4 ป 2559 โดยมีมูลคาถึง 159,064 ลานบาท เพิ่มข้ึนรอยละ 
16.9 จากไตรมาสกอน แตเพิ่มข้ึนรอยละ 0.04 จากไตรมาสเดียวกันของปกอน 
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 ดังนั้น อาจกลาวไดวาในป 2559 ตลาดที่อยูอาศัยมีการปรับตัวของประมาณของอุปทานและอุปสงคที่มี
ความสอดคลองกันมากยิ่งข้ึน ทั้งนี้ ศูนยขอมูลฯ ไดประมวลขอมูลดานอุปทานและอุปสงค รวมถึงประมาณแนวโนม 
ป 2560 ดังนี้  
 
1. สถานการณดานอุปทาน 

การติดตามการเปลี่ยนแปลงดานอุปทานในตลาดที่อยูอาศัย จากขอมูลโครงการที่อยูอาศัยเปดขายใหมใน
เขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล 5 จังหวัด (นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม) และที่อยูอาศัยสราง
เสร็จจดทะเบียนใหม ป 2559 ศูนยขอมูลฯ ไดพบการเปล่ียนแปลงที่สําคัญ ดังนี้ 
1.1 โครงการท่ีอยูอาศัยเปดขายใหม 

 ศูนยขอมูลฯ ติดตามอุปทานที่อยูอาศัยที่เปดขายใหม พบวาในป 2559 ผูประกอบการเปดขายโครงการท่ี
อยูอาศัยใหมในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑลรวมกันประมาณ 96,526 หนวย ลดลงรอยละ 8 เมื่อเทียบกับป 2558 ซึ่งมี
จํานวนทั้งสิ้น104,856 หนวย แบงเปนบานจัดสรร 43,813 หนวย และหองชุด 52,713 หนวย เทียบกับป 2558 มี
หนวยบานจัดสรรเปดขายใหมในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล รวมทั้งสิ้น 44,450 หนวย และหองชุด 60,406หนวย ลดลง
รอยละ 1 และรอยละ 13 ตามลําดับ  

พื้นที่ซึ ่งมีหนวยบานจัดสรรเปดขายใหมมากที่สุดในป 2559 ไดแก 1.โซนสมุทรปราการ จํานวน 8,800 
หนวย 2. โซนบางกรวย-บางใหญ-บางบัวทอง-ไทรนอย จํานวน 8,604 หนวย 3.โซนลําลูกกา-คลองหลวง-ธัญบุรี-
หนองเสือ จํานวน 4,955 หนวย  4.โซนเมืองปทุมธานี-ลาดหลุมแกว-สามโคก จํานวน 3,636 หนวย และ5.โซนเมือง
สมุทรสาคร จํานวน 2,710 หนวย 

 สวนพื้นที่ที่มีหนวยหองชุดเปดขายใหมมากที่สุดในป 2559 ไดแก 1.โซนกรุงเทพฯฝงธนบุรี จํานวน 10,966 
หนวย  2. โซนสุขุมวิทตอนปลาย จํานวน 5,672 หนวย  3. โซนนนทบุรี จํานวน 5,445 หนวย 4.โซนหวยขวาง-
จตุจักร-ดินแดง จํานวน 4,710 หนวย และ 5. โซนสุขุมวิทตอนตน จํานวน 3,277 หนวย  

ทั้งนี้ จากหนวยหองชุดทั้งหมดที่เปดขายใหมในกรุงเทพฯ-ปริมณฑลในป 2559 รอยละ 5 เปนหองชุดที่เปดขาย
ในราคาไมเกิน 1 ลานบาทรอยละ 65 อยูในระดับราคา 1.1-3 ลานบาท รอยละ 19 เปนหนวยในระดับราคา 3.1-5 ลาน
บาท และรอยละ 11 เปนหนวยในระดับราคาที่สูงกวา 5 ลานบาท 

 
1.2 ที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนใหม 
 ขอมูลที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนใหม ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล 5 จังหวัด (นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ 
สมุทรสาคร นครปฐม) พบวาในป 2559 มีจํานวนหนวยที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนใหมทุกประเภทรวมกัน 
123,383 หนวย ลดลงรอยละ 0.4 จากชวงเดียวกันของป 2558 ซึ่งมีจํานวนประมาณ 123,830หนวย 

สําหรับมิติของพื้นที่การพัฒนาของหนวยที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนใหมพบวา มีการกระจายตัวอยูในเขต
กรุงเทพฯ จํานวนประมาณ 62,378 หนวย ลดลงรอยละ 9 จากชวงเดียวกันของป 2558 และใน 5 จังหวัดปริมณฑล
รวมกัน 61,005 หนวย เพิ่มข้ึนรอยละ 10 จากชวงเดียวกันของป 2558  
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แบงเปนหนวยหองชุดประมาณ 69,696 หนวย คิดเปนรอยละ 56 ของหนวยสรางเสร็จจดทะเบียนใหมทั้งหมด  สวนที่
เหลือเปนโครงการที่อยูอาศัยแนวราบ ประกอบดวย บานเด่ียวประมาณ 31,912 หนวย คิดเปนรอยละ 26 ทาวนเฮาสประมาณ 
16,344 หนวย คิดเปนรอยละ 13 อาคารพาณิชยพักอาศัยประมาณ 3,417 หนวย คิดเปนรอยละ 3 และบานแฝดประมาณ  
2,014 หนวยคิดเปนรอยละ 2 

พื้นที่ซึ่งมีหนวยที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนใหมประเภทแนวราบมากที่สุด 5 อันดับแรกในป 2559 ไดแก 
1. อําเภอเมืองปทุมธานี จํานวน 3,832 หนวย 2. อําเภอบางบัวทอง จํานวน 3,346 หนวย 3. อําเภอเมืองสมุทรสาคร 
จํานวน 2,888 หนวย 4. อําเภอบางพลี จํานวน 2,682 หนวย และ 5. อําเภอเมืองสมุทรปราการ จํานวน 2,560 หนวย 
 พื้นที่ซึ่งมีหนวยที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนใหมประเภทหองชุดมากที่สุด 5 อันดับแรกในป 2559 ไดแก 1. 
อําเภอธัญบุรี จํานวน 8,705 หนวย 2. อําเภอเมืองนนทบุรี จํานวน 6,600 หนวย 3. อําเภอเมืองสมุทรปราการ จํานวน 
5,861 หนวย ซึ่งในจํานวนนี้เปนโครงการบานเอ้ืออาทรบานคลองสวน 862 หนวย ที่เหลือเปนโครงการเอกชน 4. เขต
จตุจักร จํานวน 4,272 หนวย และ 5. เขตบางรัก จํานวน 3,289 หนวย  
 ทั้งนี้ ในป 2559 มีอาคารชุดเอ้ืออาทรสรางเสร็จจดทะเบียนใหมของการเคหะแหงชาติ 7 โครงการ รวม 113 
อาคาร 5,232 หนวย 

 
2. สถานการณดานอุปสงค 

 จากการที่ศูนยขอมูลฯ ไดติดตามการเปลี่ยนแปลงดานอุปสงคในตลาดที่อยู อาศัย ผานขอมูลการโอน
กรรมสิทธิ ์ที ่อยู อาศัย และขอมูลสินเชื ่อที ่อยู อาศัยในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล 5 จังหวัด (นนทบุร ี ปทุมธานี 
สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม) พบการเปล่ียนแปลงที่สําคัญ ดังนี้ 

ในป 2559 การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยูอาศัยในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล  มีจํานวนหนวยรวมกัน 175,315หนวย 
ลดลงรอยละ 11 จากป 2558 ซึ่งมีจํานวน 196,642 หนวย ประกอบดวยการโอนกรรมหองชุดคอนโดมิเนียมมากที่สุด 
จํานวน 90,077 หนวย คิดเปนรอยละ 51 ของหนวยการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยูอาศัยทุกประเภทรวมกัน รองลงมาเปนทาวน
เฮาส 51,111 หนวย คิดเปนรอยละ 29 อันดับ 3 คือการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยูอาศัยประเภทบานเด่ียว 20,392 หนวย คิด
เปนรอยละ 12  อันดับ  4  อาคารพาณิชย  8,944 หนวย  คิดเปนรอยละ 5 อันดับสุดทายเปนบานแฝด 4,791 
หนวย คิดเปนรอยละ 3  

พิจารณาในแงของมูลคาการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยูอาศัย ในป 2559 มีมูลคารวมกันประมาณ  444,113ลาน
บาท  โดยหองชุด มีมูลมูลคาการโอนกรรมสิทธิ์สูงสุดประมาณ 195,703 ลานบาท คิดเห็นสัดสวนรอยละ 44 ของมูลคา
การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยูอาศัยทุกประเภทรวมกัน อันดับ 2 คือการบานเดี่ยว มีมูลคาการโอนกรรมสิทธิ์ประมาณ 
107,265 ลานบาท สัดสวนรอยละ 24 อันดับ 3 ทาวนเฮาส มีมูลคาการโอนกรรมสิทธิ์ประมาณ 91,707ลานบาท 
สัดสวนรอยละ 21 อันดับ 4 อาคารพาณิชย มีมูลคาการโอนประมาณ 34,651 ลานบาท สัดสวนรอยละ 8 และอันดับ
สุดทายคือบานแฝด มีมูลคาการโอน 14,787 ลานบาท สัดสวนรอยละ 3 
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หนวยการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยูอาศัยประเภทหองชุดมากที่สุด 5 อันดับแรก ไดแก 1 ในกรุงเทพฯ ประมาณ 
59,196 หนวย  2. จังหวัดปทุมธานีประมาณ 10,364 หนวย  3. จังหวัดสมุทรปราการประมาณ 9,271หนวย  4.ใน
จังหวัดนนทบุรีประมาณ 8,890 หนวย  และ 5.จังหวัดนครปฐมประมาณ 1,222 หนวย  

พื้นที่ซึ่งมีจํานวนหนวยโอนกรรมสิทธิ์หองชุดขายใหม (โอนจากนิติบุคคล) มากที่สุดใน ป 2559 ไดแก 1. 
อําเภอเมืองนนทบุรี  2. เขตลาดกระบัง  3. อําเภอคลองหลวง 4. อําเภอบางพลี และ 5. อําเภอธัญบุรี สวนพื้นที่ซึ่ งมี
จํานวนหนวยโอนกรรมสิทธิ์หองชุดมือสอง (โอนจากบุคคลธรรมดา) มากที่สุด ไดแก 1. เขตจตุจักร 2. เขตหวยขวาง 3. 
เขตประเวศ 4. เขตวัฒนา และ 5. เขตพระโขนง  

พื้นที่ซึ่งมีจํานวนหนวยโอนกรรมสิทธิ์บานเด่ียวขายใหมมากที่สุดใน ป 2559 ไดแก 1.อําเภอลําลูกกา 2. 
อําเภอบางพลี 3. อําเภอเมืองปทุมธานี 4. เขตสายไหม และ 5. อําเภอธัญบุรี สวนพื้นที่ซึ่งมีจํานวนหนวยการโอน
กรรมสิทธิ์บานเดี่ยวมือสองมากที่สุด ไดแก 1. เขตบางกะป 2. เขตบางเขน 3. อําเภอลําลูกกา 4. อําเภอเมือง
สมุทรปราการ และ 5. เขตพระโขนง  

พื้นที่ซึ่งมีจํานวนหนวยโอนกรรมสิทธิ์ทาวนเฮาสขายใหมมากที่สุดใน ป 2559 ไดแก 1. อําเภอบางพลี 2. 
อําเภอเมืองสมุทรปราการ 3. อําเภอพระสมุทรเจดีย 4. อําเภอบางบัวทอง และ 5. เขตประเวศ สวนพื้นที่ซึ่งมีจํานวน
หนวยโอนกรรมสิทธิ์ทาวนเฮาสมือสองมากที่สุด ไดแก  1.  อําเภอเมืองสมุทรปราการ   2.  อําเภอบางบัวทอง  3. 
เขตบางเขน 4. เขตบางกะป และ 5.อําเภอคลองหลวง  

 
3. ตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย 

เนื่องจากสินเชื่อเปนกลไกที่สําคัญที่จะทําใหเกิดความสามารถซื้อที่อยูอาศัย (Housing Affordability) ขึ้น 
ศขอ. จึงไดติดตามและจัดเก็บขอมูลสินเชื่อที่อยูอาศัยซึ่งประกอบดวย ขอมูลสินเชื่อที่อยูอาศัยบุคคลทั่วไปปลอย
ใหมทั่วประเทศ และ สินเชื่อที่อยูอาศัยบุคคลทั่วไปคงคาง โดยภาพรวมในป 2559 มีดังนี้  

  
3.1 สินเชื่อท่ีอยูอาศัยบุคคลทั่วไปปลอยใหมทั่วประเทศ 

สินเชื่อที ่อยู อาศัยบุคคลทั่วไปปลอยใหมทั ่วประเทศ ประกอบดวยสินเชื่อสถาบันการเงินทั ้งระบบ คือ 
ธนาคารพาณิชย ธนาคารของรัฐ และสถาบันการเงินประเภทอื่นๆ ไดแก บริษัทเงินทุน บริษัทประกันชีวิต และการ
เคหะแหงชาติ พบวา ไตรมาส 4 ป 2559 สินเชื่อที่อยูอาศัยบุคคลทั่วไปปลอยใหม มีมูลคาสูง 159,064 ลานบาท 
เพิ่มข้ึนรอยละ 16.9 จากไตรมาสกอน แตเพิ่มข้ึนรอยละ 0.04 จากไตรมาสเดียวกันของปกอน    

โดยในป 2559 ยอดสินเชื่อที่อยูอาศัยบุคคลทั่วไปปลอยใหมทั่วประเทศมีมูลคาประมาณ 586,050   ลาน
บาท เพิ่มขึ้นรอยละ 1.4 จากชวงเดียวกันของปกอน โดยทั้งป 2558 มีการใหสินเชื่อที่อยูอาศัยบุคคลทั่วไปปลอย
ใหม มูลคามากถึง 577,846 ลานบาท  ซึ่งสวนแบงตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยปลอยใหม ป 2559 ธนาคารพาณิชย
ทุกแหงรวมกันยังมีสวนแบงสูงสุดถึงรอยละ  56.3 ธนาคารอาคารสงเคราะหมีสวนแบงรอยละ 28.7  ธนาคารออม
สินรอยละ 12.7 และสถาบันอ่ืนๆ มีเพียงรอยละ 2.3   
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3.2 สินเชื่อท่ีอยูอาศัยบุคคลทั่วไปคงคางทั่วประเทศ 
 สินเช่ือที่อยูอาศัยบุคคลทั่วไปคงคาง  ณ ส้ินไตรมาส 4 ป 2559 มีมูลคา 3,323,485 ลานบาท เพิ่มข้ึนรอย

ละ 2 จากไตรมาสกอน  และเพิ่มข้ึนรอยละ 7 จากไตรมาสเดียวกันของปกอน โดยสวนแบงตลาด  สินเชื่อที่อยูอาศัย
บุคคลทั่วไปคงคาง  ธนาคารพาณิชยทุกแหงรวมกันมีสวนแบงตลาดรอยละ 59 ธนาคารอาคารสงเคราะหมีสวนแบง
ตลาดรอยละ 28 ธนาคารออมสินรอยละ 10 และสถาบันอ่ืนๆ มีเพียงรอยละ 2.5 

 
4. แนวโนมตลาดที่อยูอาศัยป 2560 
 
 ทั้งนี้ ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยประเมินตลาดที่อยูอาศัย ในป 2560 โดยพิจารณาจากสถิติขอมูลในรอบปที่ผาน ๆ  มา
และคาตัวแปรตาง  ๆที่เกี่ยวของ คาดการณวาดานอุปทานในป 2560 โครงการเปดขายใหมจะมีจํานวนประมาณ 108,000 หนวย 
เพิ่มข้ึนจากป 2559 รอยละ 12 (โดยมีชวงคาดการณที่จํานวน 97,200 – 119,000 หนวย) และประมาณการที่อยูอาศัยสรางเสร็จ
จดทะเบียนในป 2560 จะมีจํานวนประมาณ 124,000 หนวย เพิ่มข้ึนจากป 2559 รอยละ 0.50 (โดยมีชวงคาดการณที่จํานวน 
111,000 – 136,000 หนวย)  

ดานอุปสงค ในป 2560  คาดวาการโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพยจะขยายตัวเพิ่มขึ้นจากป 2559 รอยละ 3 
โดยมีจํานวนประมาณ 180,000 หนวย (โดยมีชวงคาดการณที่จํานวน 162,000 – 221,000 หนวย) มูลคาการโอน
กรรมสิทธิ ์ จํานวนประมาณ 466,000 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากป 2559 รอยละ 5 (โดยมีชวงคาดการณที ่จํานวน 
420,000 – 513,000 ลานบาท) ในขณะที่คาดวาจะมียอดสินเชื่อที่อยูอาศัยบุคคลทั่วไปปลอยใหมทั้งระบบ จํานวน 
594,000 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากป 2559 รอยละ 1 (โดยมีชวงคาดการณที่จํานวน 570,000 – 617,000 ลานบาท) และ
ประมาณการณสินเช่ือที่อยูอาศัยบุคคลทั่วไปคงคางทั้งระบบ จํานวน 3,433,000 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากป 2559 รอยละ 
3 (โดยมีชวงคาดการณที่จํานวน 3,394,000 – 3,472,000 ลานบาท) 
 การประเมินแนวโนมตลาดที่อยูอาศัยดังกลาว ยังมีอีกหลายปจจัยที่นาสนใจ ประกอบดวย ปจจัยบวกซึ่ง
เปนผลตอเนื่องจากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาล โดยเฉพาะการพัฒนาโครงขายคมนาคมขนสง และ
รถไฟฟาสายสําคัญตางๆ ที่คาดการณวาจะเปดพื้นที่ใหมในปริมณฑล อีกทั้งมาตรการกระตุนเศรษฐกิจในภูมิภาค
ผานการสงเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษคลัสเตอร  และแผนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก รวมถึง
มาตรการสงเสริมการพัฒนาที่อยูอาศัยรองรับสังคมผูสูงอายุ ซึ่งรัฐบาลมุงมั่นผลักดันใหเกิดผลเปนรูปธรรม จะชวย
สรางตลาดใหมทดแทนยอดขายที่ชะลอตัวลง ขณะที่ความตองการที่อยูอาศัยที่แทจริงยังมีอยูในระบบ ตางจาก
ความตองการซื้อเพื่อการลงทุนที่ลดลงอยางชัดเจน ปจจัยบวกดังกลาวจะชวยใหภาพรวมของตลาดที่อยูอาศัยในป 
2560 เปนไปในทิศทางที่ดีข้ึนเมื่อเทียบกับปที่ผานมา  

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2645-9675-6             
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