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จับตาทิศทางตลาดที่อยู่อาศัย ครึ่งหลังปี 2562
ดร.วิชัย วิรัตกพั นธ์ ผู้ ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรั กษาการผู้ อานวยการศู นย์
ข้ อมูลอสังหาริ มทรั พย์ เปิ ดเผยถึงภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยในช่วงครึ่งแรกปี 2562 ว่า จากที่ศนู ย์ข้อมูล
อสังหาริ ม ทรั พ ย์จัดเก็บ และรวบรมข้ อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ และดาเนินการสารวจข้ อมูลภาคสนาม
เกี่ ย วกับ โครงการที่ อ ยู่อ าศัย ที่ อยู่ระหว่างการขาย มี ข้อ สัง เกตว่าลัก ษณะของอุป สงค์ ในกรุ ง เทพฯและ
ปริ มณฑลจะแตกต่างจากจังหวัดภูมิภาค โดยผู้ซื ้อที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุดในกรุงเทพฯและปริ มณฑล
ส่วนหนึ่งจะเป็ นการซื ้อเพื่อการลงทุนในระยะยาวและเก็งกาไรระยะสัน้ แต่สาหรับผู้ซื ้ออาคารชุดในจังหวัด
ภูมิภาคส่วนใหญ่จะมีความต้ องการซื ้อเพื่ออยู่อาศัยจริ งมากกว่าการซื ้อเพื่อการเก็งกาไรระยะสัน้ แต่อาจมี
เป็ นการซื ้อเพื่อการลงทุนระยะยาวในรูปแบบการให้ เช่าในบางพื ้นที่ด้ วยเช่นกัน สาหรับที่อยู่อาศัยประเภท
แนวราบโดยส่วนมากเป็ นการซื ้อเพื่ออยู่อาศัย
นอกจากนี ้ยังพบว่าผู้ที่ซือ้ ที่อยู่อาศัยเพื่ออยู่อาศัยจริ งในทุกพืน้ ที่มักจะประสบปั ญหาในลักษณะ
เดียวกัน คือผู้ซื ้อส่วนใหญ่ยงั ขาดการออมเงินก่อนการซื ้อบ้ าน และบางส่วนมีการย้ ายถิ่นฐานมาทางานใน
จังหวัดอื่น ซึ่งทาให้ จาเป็ นต้ องหาซื ้อที่อยู่อาศัยเป็ นหลังที่สอง โดยใช้ เงินที่ได้ จากนายจ้ างเป็ นค่าเช่าบ้ านมา
เป็ นเงินผ่อนบ้ านที่จะซื ้อ และเมื่อธนาคารแห่งประเทศไทยได้ ประกาศใช้ มาตรการ Macroprudential มีผล
ทาให้ ผ้ ซู ื ้อบ้ านที่ไม่ได้ มีการเตรี ยมความพร้ อมเรื่ องเงินออมเพื่อเป็ นเงินส่วนต่างอีกประมาณร้ อยละ 10 - 20
ของมูลค่าที่อยูอ่ าศัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็ นผู้ซื ้อบ้ านหลังที่สองซึง่ ส่วนใหญ่ไม่สามารถขอสินเชื่อที่อยู่อาศัย
ได้ ทาให้ ผ้ ปู ระกอบการต้ องนาหน่วยขายที่ไม่สามารถโอนฯได้ เหล่านี ้กลับมาขายซ ้า จึงเป็ นสาเหตุที่ทาให้
กิ ดอุป ทานส่วนเกิ น ในตลาดที่ อยู่อ าศัยในปี 2562 มี สูงกว่าภาวะปกติ และเกิ ด การชะลอการลงทุน ใน
โครงการที่อยูอ่ าศัยใหม่ๆ
ทังนี
้ ้ เมื่อพิจารณาจากการจัดเก็บข้ อมูลทังในด้
้ านอุปสงค์และอุปทาน ภาพรวมทังประเทศในครึ
้
่ง
แรกปี 2562 (เดือนมกราคม - มิถุนายน) สถานการณ์ ตลาดที่อยู่อาศัยในด้ านอุปสงค์ปรับตัวลดลงทังการ
้
โอนกรรมสิ ท ธิ์ ที่ อ ยู่อ าศัย และสิ น เชื่ อ ที่ อ ยู่อ าศัย ปล่ อ ยใหม่ แต่ในด้ า นอุป ทานในช่วงครึ่ ง แรกปี 2562
โครงการที่ อยู่อาศัยใหม่ โดยเฉพาะโครงการอาคารชุดยังมี จ านวนหน่วยเพิ่ ม ขึน้ เมื่ อเที ยบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปี 2561 โดยบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็ นกลุ่มที่เปิ ดขายโครงการอาคารชุดมาก
ถึงร้ อยละ 64 ของจานวนหน่วยทังหมดที
้
่เปิ ดขายใหม่ในช่วงครึ่ งแรกปี 2562 แต่ที่อยู่อาศัยสร้ างเสร็ จจด
ทะเบียนใหม่ มีจานวนหน่วยลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 โดยเป็ นการลดลงของจานวน
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อาคารชุดสร้ างเสร็ จใหม่ แต่ที่อยู่อาศัยแนวราบมีจานวนเพิ่มขึน้ ซึ่งเป็ นการเพิ่ม ขึ ้นของทัง้ โครงการบ้ าน
จัดสรรที่ผ้ ปู ระกอบการสร้ าง และบ้ านที่ประชาชนสร้ างเอง
“เมื่อเปรี ยบเทียบข้ อมูล จากการสารวจโครงการที่อยู่อาศัยระหว่างการขายในตลาด ณ ครึ่ ง
แรกของปี 2562 พบว่าโครงการที่อยุ่อาศัยแนวราบมีหน่วยเหลือขาย 87,369 หน่วย ซึ่งสูงกว่าอาคารชุดที่ มี
หน่วยเหลือขายจานวน 64,969 หน่วย แต่หากพิจารณาในรายละเอียดของสถานะการก่อสร้ างของทังสอง
้
ประเภท จะเห็นได้ ว่าที่อยู่อาศัยแนวราบมีหน่วยขายที่ยังไม่ได้ มีการก่อสร้ างถึง ร้ อยละ 49 และมีหน่วยที่
สร้ างเสร็จและยังไม่ได้ ขายร้ อยละ 20 และอยูร่ ะหว่างการก่อสร้ างร้ อยละ 30 ขณะที่อาคารชุดมีหน่วยขายที่
ยัง ไม่ได้ มี ก ารก่ อ สร้ างเพี ย งร้ อยละ 19 และมี ห น่วยที่ ส ร้ างเสร็ จ และยัง ไม่ได้ ขายถึ ง ร้ อยละ 27 และอยู่
ระหว่างการก่อสร้ างร้ อยละ 54”
ข้ อมูลดังกล่าวแสดงให้ เห็นว่าไม่น่าจะมี ความกังวลในหน่วยเหลือขายของที่อยู่อาศัยประเภท
แนวรายว่าจะมีจานวนมากเกินไป เนื่องจากมีความยืดหยุ่นในการก่อสร้ าง โดยสามารถทยอยขายทยอย
ก่อสร้ างได้ ทาให้ ผ้ ูประกอบการที่สร้ างบ้ านแนวราบมีการบริ หารเฉพาะในส่วนบ้ านสร้ างเสร็ จแต่ยงั ไม่ได้
ขาย หรื อ Inventory เพียงร้ อยละ 20 หรื อ 17,766 หน่วย โดยหน่วยที่อยู่ระหว่างการก่อสร้ างอีก ร้ อยละ 30
หรื อ 26,585 หน่วย จะสามารถชะลอการก่อสร้ างตามยอดขายที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลาได้
ส าหรั บ อาคารชุด ที่ ห้ อ งชุด ที่ ส ร้ างเสร็ จ แต่ยัง ไม่ ได้ ข าย (inventory) สูง ถึ ง ร้ อยละ 27 หรื อ
17,362 หน่วย ซึ่งยังถื อว่าไม่ม ากเกินไป แต่ผ้ ูประกอบการต้ องเร่ งขายหน่วยเหล่านีอ้ อกไปให้ เร็ วเพื่อลด
ต้ นทุนการประกอบการ และที่น่าจะให้ ความสาคัญอย่างมากคือ ห้ องชุดที่ยงั ไม่ได้ ขายแต่อยู่ระหว่างการ
ก่อสร้ าง ซึง่ มีอีกร้ ยละ 54 หรื อ 35,289 หน่วย ที่กาลังจะสร้ างออกมาภายในอีก 1-2 ปี หากสถานการณ์การ
ขายห้ องชุดยังอยูใ่ นภาวะการชะลอตัวเช่นนี ้ ก็อาจจะทาให้ ผ้ ปู ระกอบการจะมี Inventory เพิ่มมากขึ ้นได้ ซึ่ง
จะส่งผลต่อต้ นทุนการดาเนินการของผู้ประกอบที่มากขึ ้น สิ่งนี ้น่าจะเป็ นความกังวลของผู้ประกอบการและ
จะเห็นได้ วา่ หลายโปรเจคท์มีการประกาศชะลออโครงการออกไป
“จากภาวะการณ์ ตลาดที่อยู่อาศัยในปั จจุบนั ผู้ประกอบการควรจะต้ องระมัดระวังในการเพิ่ม
supply ของที่อยู่อาศัยในตลาด โดยเฉพาะประเภทอาคารชุด โดยอาจจะเน้ นการลงทุนในโครงการที่คาดว่า
จะมีกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายแน่นอน แต่อาจชะลอการเปิ ดโครงการที่มีกลุ่มลูกค้ าไม่ชดั เจน และประเภทและ
ทาเลที่มีการแข่งขันกันสูงอยูใ่ นปั จจุบนั ” ดร.วิชยั กล่าวในตอนท้ าย
อย่างไรก็ตามศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ได้ ประเมินสถานการณ์โดยภาพรวมครึ่งหลังปี 2562
(เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม) ว่า สถานการณ์ ตลาดที่อยู่อาศัย ในด้ านอุปสงค์การโอนกรรมสิทธิ์ ที่อยู่อาศัย
คาดว่าไตรมาส 3 และ 4 จะมีการปรับตัวดีขึ ้นกว่าไตรมาส 2 ทาให้ ครึ่งหลังสูงกว่าครึ่งแรกเล็กน้ อย แต่หาก
เทียบกับครึ่งหลังปี 2561 จานวนหน่วยและมูลค่าจะต่ากว่าร้ อยละ 15.5 และ12.2 ตามลาดับ
ขณะที่สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลปล่อยใหม่คาดว่าจะลดลงร้ อยละ 5.7 เมื่อเที ยบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปี 2561 ส่วนด้ านอุปทานโครงการที่อยู่อาศัยเปิ ดขายใหม่ ในช่วงครึ่ งหลังปี 2562 คาดว่าจะ
ลดลงร้ อยละ 28.0 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 เนื่องจากมีอุปทานเหลือขายในตลาดสะสม
มาในช่วงครึ่ งปี หลัง ส่วนที่ อยู่อาศัยสร้ างเสร็ จจดทะเบียนใหม่ คาดว่าจะลดลงร้ อยละ 2.3 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561
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ดังนันภาพรวมตลาดที
้
่อยู่อาศัยทังปี
้ 2562 ในด้ านอุปสงค์การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยคาดว่า
จานวนหน่วยจะลดลงร้ อยละ 10.2 และมูลค่าจะลดลงร้ อยละ 7.1 ส่วนด้ านอุปทานโครงการที่อยู่อาศัยเปิ ด
ขายใหม่คาดว่าจะจานวนหน่วยลดลงร้ อยละ 12.7 และที่อยู่อาศัยสร้ างเสร็ จจดทะเบียนใหม่คาดว่าจะมี
จานวนหน่วยลดลงร้ อยละ 9.1 เมื่อเทียบกับปี 2561
อย่างไรก็ ต ามการชะลอตัวทัง้ ในด้ านอุป สงค์แ ละอุป ทาน แสดงให้ เห็ นถึ งการปรับ ตัวของ
ผู้ประกอบการซึ่งจะนาไปสู่การปรับสมดุลย์ของตลาด โดยประมาณการอุปทานเหลือขายที่อยู่อาศัยใน
ตลาดในพื ้นที่กรุงเทพฯ-ปริ มณฑล ปี 2562 จะมีจานวนประมาณ 154,367 หน่วย เป็ นโครงการบ้ านจัดสรร
ประมาณ 88,727 หน่วย คิดเป็ นร้ อยละ 57.5 อาคารชุดมี ประมาณ 65,639 หน่วย คิดเป็ นร้ อยละ 42.5
หน่วยที่มีมากที่สดุ คือ อาคารชุดร้ อยละ 42.5 รองลงมาเป็ นทาวน์เฮ้ าส์ร้อยละ 31.8 บ้ านเดี่ยวร้ อยละ 17.1
ที่เหลือเป็ น บ้ านแฝด และอาคารพาณิชย์
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