29 พฤศจิกายน 2562
รายงานสถานการณ์ ตลาดที่อยู่อาศัยปี 2562
วิเคราะห์ แนวโน้ มปี 2563
ดร.วิ ชัย วิ รั ต กพั น ธ์ ผู้ ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรั ก ษาการผู้ อ านวยการศู น ย์ ข้ อ มู ล
อสังหาริมทรัพย์เปิ ดเผยถึงสถานการณ์ตลาดที่อยูอ่ าศัย ไตรมาส 3 ต่อเนื่องไตรมาส 4 ปี 2562 ว่า หลังจากที่รัฐบาล
ประกาศมาตรการลดภาระให้ กับผู้ซื ้อที่อยู่อาศัย เพื่อสนับสนุนและบรรเทาภาระให้ แก่ประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่
อาศัยเป็ นของตนเอง เหมาะสมกับศักยภาพของประชาชนแต่ละกลุม่ โดยรัฐบาลจะลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการ
โอนกรรมสิทธิ์จากเดิมร้ อยละ 2 เหลือร้ อยละ 0.01 และ ลดค่าจดทะเบียนการจานองอสังหาริมทรัพย์จากเดิมร้ อยละ
1 เหลือร้ อยละ 0.01 ทังนี
้ ้ เฉพาะการซื ้อขายที่อยู่อาศัยที่ดินพร้ อมอาคารหรื อห้ องชุด ในราคาไม่เกิน 3 ล้ านบาทต่อ
หน่ วย และโครงการ “บ้ านดีมี ด าวน์ ” ซึ่งให้ การสนับ สนุน เงิน ดาวน์ 50,000 บาท แก่ผ้ ูซือ้ ที่ อยู่อาศัย มาตรการ
ดังกล่าวส่งผลต่อภาพรวมของตลาดที่อยูอ่ าศัยปี 2563
ผลจากมาตรการคาดว่าจะทาให้ ตวั เลขการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย จากเดิมที่ประเมินว่า ภาพรวมจะติด
ลบถึงประมาณร้ อยละ 7.7 แต่เมื่อมีมาตรการมากระตุ้นการซื ้อขายและโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยของรัฐบาล ศูนย์
ข้ อมูลอสังหาริ มทรัพ ย์ ประมาณว่าในปี 2562 การโอนกรรมสิทธิ์ ทั่วประเทศ ณ สิ ้นปี นี ้ น่าจะลดลงจากปี 2561
ประมาณร้ อยละ 0.6 จานวนมูลค่าลดลงประมาณร้ อยละ 2.2
ทัง้ นี ้ สถานการณ์ ต ลาดที่ อ ยู่อ าศัย ณ ไตรมาส 3 ปี 2562 ยัง คงเป็ น ช่ ว งเวลาที่ ได้ รับ แรงส่ง หรื อ แรง
สนับสนุนจากมาตรการลดค่าทาเนียมการโอนและค่าธรรมเนียมการจัดจานอง สาหรับบ้ านในระดับราคาไม่เกิน 1
ล้ า นบาท ซึ่ง กลุ่ม ใหญ่ คื อ โครงการบ้ า นเอื อ้ อาทร โครงการที่ อ ยู่อ าศัย ในภูมิ ภ าค และคอนโดมิ เนี ย มในพื น้ ที่
ปริมณฑล
อุปทานกลุ่มบ้ านราคาไม่ เกิน 3 ล้ านบาทรอการขาย 84,191 หน่ วย
อย่างไรก็ตามสถานการณ์ตลาดในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 จานวนที่อยูอ่ าศัยเหลือขายภาพรวมทัว่ ประเทศ
ณ ครึ่ งแรกปี 2562 มีจานวนหน่วยเหลือขาย 270,131 หน่วย ประกอบด้ วยโครงการในพื ้นที่กรุ งเทพฯปริ มณฑล
151,993 หน่วย คิดเป็ นร้ อยละ 56.3 ของจานวนที่อยู่อาศัยเหลือขาย และอยู่ในพื น้ ที่ภูมิภาค (20 จังหวัดหลัก) มี
จานวน 118,138 หน่วย คิดเป็ นร้ อยละ 43.7
ขณะที่ Inventory หรื อ ที่ อ ยู่อ าศัย ที่ อ ยู่ระหว่างการก่ อ สร้ าง และก่ อ สร้ างเสร็ จ รอการขาย ณ ช่ วงเวลา
เดียวกัน ทั่วประเทศ มีจานวนประมาณ 158,895 หน่วย เป็ นกลุ่มระดับราคาไม่เกิน 3 ล้ านบาท จานวน 84,191
หน่วย คิดเป็ นร้ อยละ 53 ของ Inventory เป็ นคอนโดมิเนียมพักอาศัย 43,597 หน่วย คิดเป็ นร้ อยละ 51.8% ของ
Inventory ทังหมด
้
โดยในจานวนดังกล่าว แบ่งเป็ นโครงการที่อยู่อาศัยในพื ้นที่กรุ งเทพฯ-ปริ มณฑล 95,462 หน่วย เป็ นกลุ่ม
ราคาไม่เกิน 3.0 ล้ านบาท จานวน 48,465 หน่วย คิดเป็ นร้ อยละ 50.8 โดยเป็ นคอนโดมิเนียม 30,873 หน่วย คิด
เป็ นร้ อยละ 63.7 ขณะที่ในภูมิภาค มีจานวน 63,433 หน่วย เป็ นกลุม่ ระดับราคาไม่เกิน 3.0 ล้ านบาท 35,726 หน่วย
เป็ นร้ อยละ 56.3 เป็ นคอนโดมิเนียม 12,724 หน่วย คิดเป็ นร้ อยละ 35.6
1

ทังนี
้ ้ ประมาณการที่อยู่อาศัยเหลือขายทัว่ ประเทศ ณ ครึ่งหลังปี 2562 จะมีจานวน 257,969 หน่วย แบ่ง
เป็ น อยู่ในพืน้ ที่ ก รุ งเทพฯ-ปริ มณฑล 149,284 หน่ วย หรื อคิดเป็ น ร้ อยละ 56.3 ในพืน้ ที่ ภูมิภาคจานวน 108,685
หน่วย คิดเป็ นร้ อยละ 43.7
อุปสงค์ บ้านราคาไม่ เกิน 1 ล้ านบาท พยุงตลาด 9 เดือนแรกปี 2562
ส าหรั บ สถานการณ์ ด้ า นความต้ อ งการที่ อ ยู่อ าศัย ในช่ วงครึ่ ง หลังปี 2562 ประเมิ น จากข้ อ มูล การโอน
กรรมสิ ท ธิ์ ที่ อ ยู่อ าศัย พบว่า ภาพรวมทั่ว ประเทศในช่ ว งไตรมาส 3 ปี 2562 มี ห น่ ว ยการโอนกรรมสิ ท ธิ์ จ านวน
101,704 หน่วย เพิ่มขึ ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2561 ร้ อยละ 11.1 มีมลู ค่ารวม 227,793 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากช่วง
เดียวกัน ของปี 2561 ร้ อยละ 12.4 ซึ่งเป็ น ผลส่วนหนึ่งจากการโอนคอนโดมิเนี ยมราคาต่ากว่า 1 ล้ านบาท ซึ่งมี
จานวนมากถึง 16,179 หน่วย อยูใ่ นพื ้นที่ในพื ้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล รวม 13,984 หน่วย
ขณะที่ภาพโดยรวมมีการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยทุกประเภททุกระดับราคาในพื ้นที่กรุ งเทพฯ-ปริ มณฑล
รวม 53,936 หน่ ว ย หรื อ คิ ด เป็ นร้ อยละ 53.0 เพิ่ ม ขึ น้ จากช่ ว งเดี ย วกัน ของปี 2561 ร้ อยละ 10.9 เป็ น การโอน
กรรมสิทธิ์ในภูมิภาค 47,768 หน่วย คิดเป็ นร้ อยละ 47.0% หรื อเพิ่มขึ ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2561 ร้ อยละ 13.1 ใน
ด้ านมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ภาพรวมทัว่ ประเทศช่วงไตรมาส 3 ปี 2562 มีมลู ค่าการโอนกรรมสิทธิ์ 227,793 ล้ าน
บาท เพิ่มขึ ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2561 ร้ อยละ 12.4 เป็ นมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ ในพื ้นที่กรุ งเทพฯ-ปริ มณฑล
146,827 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 64.5 โดยเพิ่มขึ ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2561 ร้ อยละ 9.6 เป็ นการโอนกรรมสิทธิ์
ในภูมิภาค 80,966 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 35.5 เพิ่มขึ ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2561 ร้ อยละ 17.8
ประมาณการณ์ เปิ ดตัวใหม่ ปี 2562 เฉพาะกรุงเทพฯ-ปริมณฑล กว่ า 112,000 หน่ วย
สาหรับอุปทานใหม่ที่จะเข้ ามาในตลาดปี 2562 คาดว่าจะมีการปรับตัวในช่วงครึ่งหลังปี 2562 เมื่อพิจารณา
จากไตรมาส 3 ปี 2562 ประมาณการว่า จะมีการเปิ ดขายโครงการใหม่ประมาณ 20,000 หน่วย ถ้ าเทียบกับช่วง
เดียวกันของปี 2561ซึง่ มีการเปิ ดตัวโครงการใหม่ประมาณ 40,000 หน่วย จะเห็นถึงการปรับตัวลดลงสอดคลองกับ
สถานการณ์ตลาดที่ชะลอตัว และเมื่อพิจารณาจากเส้ นค่าเฉลี่ยของการเปิ ดตัวโครงการใหม่แต่ละไตรมาส จะเห็น
ว่าค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณ 20,000 – 30,000 หน่วย และคาดการณ์วา่ ไตรมาส 4 ปี 2562 จะมีโครงการเปิ ดขายใหม่ไม่
น้ อยกว่า 44,000 หน่วย แสดงว่าเอกชนเริ่มกลับเข้ ามามีความมัน่ ใจอีกครัง้
ทังนี
้ ้ จากข้ อมูลสารวจโครงการที่อยูอ่ าศัยเปิ ดขายใหม่ของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ พบว่าในช่วงไตรมาส
3 ปี 2562 ในพื ้นที่กรุ งเทพฯ-ปริ มณฑล มีที่อยู่อาศัยทุกประเภทเปิ ดขายใหม่จานวนรวม 20,863 หน่วย เป็ นบ้ าน
จัดสรรเปิ ดตัวใหม่เพียง 8,879 หน่วย ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2561 ร้ อยละ 57.3 ซึ่งเป็ นการปิ ดตัวที่ลดลง
อย่างต่อเนื่องมา 3 ไตรมาส ขณะที่มีคอนโดมิเนียมเปิ ดขายใหม่ประมาณ 11,984 หน่วย โดยลดลงจากช่วงเดียวกัน
ของ 2561 ร้ อยละ 56.5
โดยประมาณการว่า ปี 2562 ในพื น้ ที่ กรุ งเทพฯ-ปริ มณฑล จะมีที่ อยู่อาศัยเปิ ดขายใหม่ทุกประเภทรวม
112,044 หน่วย เป็ นโครงการบ้ านจัดสรรเปิ ดตัวใหม่เพียง 46,010 หน่วย โดยลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2561
ร้ อยละ 24.4 เป็ นการเปิ ดตัวน้ อยต่ออย่างเนื่องมา 3 ไตรมาส ส่วนคอนโดมิเนียมมีโครงการเปิ ดตัวใหม่เพียง 66,034
หน่วย ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2561 ร้ อยละ 22.4
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วิเคราะห์ สถานการณ์ ตลาดที่อยู่อาศัยปี 2562
อย่างไรก็ ต ามศูน ย์ ข้อ มูล อสังหาริ ม ทรัพ ย์ ประเมิ น สถานการณ์ ไตรมาส 4 ปี 2562 ในพื น้ ที่ ก รุ งเทพฯปริ มณฑล คาดว่าจะมีการเปิ ดโครงการใหม่ทงบ้
ั ้ านจัดสรรและคอนโดมิเนียมเพิ่มขึ ้นมากกว่า 3 ไตรมาสที่ผ่านมา
อย่างเห็ นได้ ชัด โดยคาดว่า โครงการบ้ านจัดสรรจะเปิ ดโครงการใหม่ 14,954 หน่ วย เป็ น คอนโดมิเนี ยม 29,399
หน่วย โดยคาดว่าจะมีการเปิ ดตัวโครงการใหม่ทงปี
ั ้ 2562 จานวน 112,044 หน่วย ลดลงจากปี 2561 ร้ อยละ 23.2
ทังนี
้ ้ แบ่งเป็ นโครงการบ้ านจัด สรรจานวน 46,010 หน่วย คิดเป็ นร้ อยละ 41.1 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2561
ร้ อนละ 24.4 เป็ นโครงการคอนโดมิเนียม 66,034 หน่วย คิดเป็ นร้ อยละ 58.8 ลดลงร้ อยละ 22.4 จากช่วงเดียวกัน
ของปี 2561
โดยคาดว่าในช่วงครึ่ งหลังของปี 2562 หลังจากได้ รับผลบวกจากมาตรการกระตุ้น จากรัฐบาล จะเหลือ
อุปทานในตลาด 257,969 หน่วย ซึ่งเป็ นสถานการณ์ ที่ ดีขึ ้นกว่าไม่มีมาตรการรองรับร้ อยละ 2.4 และคาดว่าจะมี
ยอดการโอนกรรมสิทธิ์รวมทัว่ ประเทศจานวนประมาณ 361,696 หน่วย เป็ นมูลค่ารวม 820,624 ล้ านบาท ซึง่ น่าจะ
ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2561 ร้ อยละ 2.2
ประเมินทิศทางตลาดที่อยู่อาศัย ปี 2563
สาหรับทิศทางตลาด ปี 2563 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ วิเคราะห์ภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยโดยคาว่าจะมี
การขยายตัวอย่างต่อ เนื่องจากปลายปี 2562 แต่จะมีการขยายตัวไม่มากนักโดยจะขยายตัวไม่เกิน ร้ อยละ 5 โดย
โครงการที่อยู่อาศัยใหม่จะมีการเปิ ดตัวต่อ เนื่องจากช่วงปลายปี รองรับมาตรการรัฐซึ่งคาดว่าจะมีจานวนใกล้ เคียง
กับยอดการเปิ ดตัวในปี 2562
ด้ านความต้ องการซื ้อที่อยู่อาศัยจะมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่ อง โดยมีปัจจัยสาคัญคืออัตราดอกเบี ้ยขาลง
และ มาตรการกระตุ้นอสังหาริ มทรัพ ย์ ของรัฐบาล ทัง้ การลดค่าธรรมเนี ยมการโอนกรรมสิทธิ์ และค่าจดจานอง
รวมถึง “โครงการบ้ านดีมีดาวน์ ” ส่งผลให้ อุปทานในตลาดจะถูกทยอยดูดซับ โดยในปี 2563 ผู้ประกอบการยังคง
ต้ องให้ ความสาคัญกับการบริ หารสินค้ าที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการก่อสร้ างและที่อยู่อาศัยสร้ างเสร็ จรอการขาย
(Inventory) เพื่อให้ อปุ ทานไม่ค้างอยู่มากเกินไป ซึง่ ภาพรวมทัว่ ประเทศครึ่งแรกปี 2563 คาดว่าจะมีที่อยูอ่ าศัยเหลือ
ขายประมาณ 245,371 หน่วย
“ภาพรวมทิศทางตอนนี ้ เป็ นข้ อสรุ ปสันๆ
้ ภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยยังคงขยายตัวต่อเนื่องจากปลายปี นี ้
แสดงว่ามาตรการยังมีผลอยู่ในการกระตุ้น และยังคงขยายตัวต่อเนื่ อง แต่ว่ามีการขยายตัวไม่มากนัก คาดว่า ณ
สถานการณ์ขณะนี ้ตลาดโดยรวมจะขยายตัวไม่เกินร้ อยละ 5 ในส่วนของโครงการที่อยูอ่ าศัยใหม่ก็ยงั คงเปิ ดตัวโดยมี
จานวนใกล้ เคียงกับปี ที่ 2561 และความต้ องการซื ้อที่อยู่อาศัยยังคงมีปั จจัยสาคัญคือเรื่ องดอกเบี ้ยซึง่ อยู่ในสภาวะ
ดอกเบี ้ยขาลง ในส่วนของมาตรการกระตุ้น การเป็ นเจ้ าของที่อยู่อาศัยของรัฐบาลก็ส่งผลให้ อปุ ทานมีการถูกดูดซับ
ออกไป ในส่วนของปี 2563 สิง่ ที่ควรให้ ความระมัดระวังคือผู้ประกอบการเองยังคงต้ องให้ ความสาคัญกับการบริหาร
สินค้ าคงเหลือ หรื อ Inventory ที่มีอยู่ในมือ โดยให้ มีเหลือค้ างอยู่ไม่มากจนเกินไป ตลาดปี 2563 ยังคงดาเนินต่อไป
ได้ แต่คงต้ องระมัดระวังอย่าปล่อย Supply ออกมาเยอะจนตลาดดูดซับไม่ทนั เพราะว่ากาลังซื ้อในตลาดถึงแม้ ยงั มี
อยู่ แต่มีอยูไ่ ม่มากนัก” ดร.วิชยั วิรัตกพันธ์ กล่าวในตอนท้ าย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ มโทร 0-2645-9675-6
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