20 กุมภาพันธ์ 2562

สถานการณ์ ตลาดที่อยู่อาศัยกรุ งเทพฯ-ปริมณฑล ปี 2561 และแนวโน้ มปี 2562
ดร.วิชยั วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กล่าวในฐานะรักษาการผู้อานวยการ
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริ มทรัพย์ ถึงภาพรวมสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ปี 2561 และแนวโน้ มปี 2562 ว่า ภาพรวม
ในปี 2561 ทังปี
้ สถานการณ์ ตลาดที่อยู่อาศัยทัง้ ในด้ านอุปสงค์และอุปทาน ปรับตัวเพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบกับปี 2560
โดยเป็ นผลจากการขยายตัวของปั จจัยพื น้ ฐานทางเศรษฐกิ จโดยรวมของประเทศ ทัง้ ภาคการส่งออก และการ
ท่องเที่ยว รวมถึงการลงทุนในโครงการเมกะโปรเจ็กต์ของภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็ นโครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ รถไฟฟ้า
ความเร็ วสูง นอกจากนี ้ผลจากมาตรการกากับดูแลสินเชื่อของธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ ส่งผลให้ ปลายปี มีอุป
สงค์เพิ่มขึ ้นมามากเป็ นพิเศษ และเกิดอุปทานใหม่ขึ ้นทดแทนอุปทานเดิมที่ได้ ขายออกไปแล้ ว
สาหรับแนวโน้ มในปี 2562 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริ มทรัพย์คาดว่าผลจากมาตรการควบคุมสินเชื่อ และ
การชะลอตัวของเศรษฐกิจ รวมถึงภาวะดอกเบี ้ยขาขึ ้น จะส่งผลต่อตลาดที่อยู่อาศัย และจะส่งผลให้ มีการชะลอตัว
ทังในด้
้ านอุปสงค์และอุปทาน โดยในด้ านอุปสงค์การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยจะลดลงทังจ
้ านวนหน่วยและมูลค่า
ร้ อยละ 17.9 และร้ อยละ 15.1 ตามลาดับเมื่อเทียบกับปี 2561 และคาดว่าสินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลปล่อยใหม่ทงั ้
ประเทศจะลดลงร้ อยละ 0.7 เมื่อเทียบกับปี 2561 ส่วนอุปทานโครงการเปิ ดตัวใหม่คาดว่าจะลดลงร้ อยละ 5.3 เมื่อ
เทียบกับปี 2561 แต่ที่อยู่อาศัยสร้ างเสร็ จจดทะเบียนคาดว่าจะยังคงเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 11.3 เมื่อเที ยบกับปี 2561
เนื่องจากการขยายตัวของโครงการที่เปิ ดขายใหม่ในปี 2560- 2561
1. สถานการณ์ ด้านอุปทานที่อยู่อาศัย
1.1 โครงการที่อยู่อาศัยเปิ ดขายใหม่ ในกรุ งเทพฯ-ปริมณฑล
ภาพรวมโครงการที่อยู่อาศัยเปิ ดขายใหม่ในปี 2561 มีจานวนรวม 404 โครงการ มีหน่วยในผังรวม
118,271 หน่วย และมีมลู ค่าโครงการรวม 538,767 ล้ านบาท จานวนโครงการลดลงร้ อยละ 2.7 แต่จานวนหน่วยและ
มูลค่าเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3.6 และร้ อยละ 10.3 ตามลาดับ เมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่งมีจานวน 415 โครงการ 114,194
หน่วย และมีมลู ค่าโครงการ 488,537 ล้ านบาท
โดยประเภทบ้ านจัดสรรมีจานวน 244 โครงการลดลงร้ อยละ 9.0 และมีจานวน 45,063 หน่วยลดลง
ร้ อยละ 8.5 แต่มีมูลค่าโครงการ 217,811 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 3.8 เมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่งมีจานวน 268
โครงการ 49,241 หน่วย และมีมลู ค่าโครงการ 209,905 ล้ านบาท
ส่วนอาคารชุดมีจานวน 160 โครงการ 73,208 หน่วย และมีมลู ค่าโครงการ 320,956 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น
ทัง้ จ านวนโครงการ จ านวนหน่ วยและมูลค่าโครงการ โดยเพิ่ มขึน้ ร้ อยละ 8.8 ร้ อยละ 12.7 และร้ อยละ 15.2
ตามลาดับ เมื่อเทียบกับปี 2560 ซึง่ มีจานวน 147 โครงการ 64,953 หน่วย และมีมลู ค่าโครงการ 278,632 ล้ านบาท
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ทาเลของโครงการบ้ านจัดสรรที่เปิ ดขายใหม่มากที่สดุ 5 อันดับแรก ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑลปี 2561
ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นประเภททาวน์เฮ้ าส์มากที่สดุ ได้ แก่ 1) บางใหญ่-บางบัวทอง-บางกรวย-ไทรน้ อย ซึง่ เป็ นทาเลที่แนว
รถไฟฟ้าสายสี ม่วงเปิ ดให้ บริ การแล้ ว เปิ ดขายในระดับราคา 3.01 – 5.00 ล้ านบาทมากที่สุด 2) ลาลูกกา-คลอง
หลวง-ธัญบุรี-หนองเสือ ซึง่ เป็ นทาเลที่มีแนวรถไฟฟ้าสายสีเขียว (ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต) ที่กาลังอยูร่ ะหว่าง
ก่อสร้ าง จึงส่งผลให้ โครงการที่อยู่อาศัยเปิ ดขายใหม่ในทาเลนี ้ปรับราคาเพิ่มขึ ้นอยู่ในระดับราคา 3.01 – 5.00 ล้ าน
บาท จากเดิมส่วนใหญ่เปิ ดขายอยู่ในระดับราคา 2.01 – 3.00 ล้ านบาท มากที่สดุ 3) บางพลี-บางบ่อ-บางเสาธง ใน
ทาเลนี ้โครงการเปิ ดใหม่ส่วนใหญ่จะเป็ นบริ เวณที่ใกล้ ทางด่วนพิเศษบูรพาวิถี และราคาปรับเพิ่มขึ ้นอยู่ในระดับ
ราคา 3.01 – 5.00 ล้ านบาท จากเดิมส่วนใหญ่เปิ ดขายอยู่ในระดับราคา 2.01 – 3.00 ล้ านบาท มากที่สุด 4) เมือง
ปทุมธานี -ลาดหลุมแก้ ว-สามโคก เป็ นทาเลชุมชนที่อยู่อาศัยขยายตัวสูงเห็นได้ ชัดในปี 2561 ที่ มีโครงการบ้ าน
จัดสรรเปิ ดขายมากขึ ้น โดยส่วนใหญ่เป็ นประเภททาวน์เฮ้ าส์ และอยูใ่ นระดับราคา 2.01 – 3.00 ล้ านบาท มากที่สดุ
และ 5) คลองสามวา-มีนบุรี-หนองจอก-ลาดกระบัง เป็ นทาเลที่มีรถไฟฟ้าสายสีชมพู (แคราย-มีนบุรี) ที่กาลังอยู่
ระหว่างก่อสร้ าง จึงส่งผลให้ โครงการที่อยู่อาศัยเปิ ดขายใหม่ในทาเลนี ้ปรับราคาเพิ่มขึ ้นอยู่ในระดับราคา 3.01 –
5.00 ล้ านบาท จากเดิมส่วนใหญ่เปิ ดขายอยูใ่ นระดับราคา 2.01 – 3.00 ล้ านบาท มากที่สดุ
ทาเลของโครงการอาคารชุด ที่เปิ ดขายใหม่มากที่ สุด 5 อันดับแรกในกรุ งเทพฯ-ปริ ม ณฑลปี
2561และส่วนใหญ่ เป็ นห้ องชุดประเภท 1 ห้ องนอนมากที่ สุด ได้ แก่ 1) ห้ วยขวาง-จตุจักร-ดินแดง ตามแนว
รถไฟฟ้าสายสีน ้าเงิน (MRT) ส่วนใหญ่เปิ ดขายในระดับราคา 5.01 – 7.50 ล้ านบาท ราคาปรับตัวเพิ่มขึ ้นจากเดิม ซึ่ง
ส่วนใหญ่ เปิ ดขายในระดับราคา 3.01 – 5.00 ล้ านบาท มากที่ สุด 2) สุขุมวิท ตามแนวรถไฟฟ้ าบีที เอส (สาย
สุขุมวิท) ส่วนใหญ่ เปิ ดขายในระดับราคา 10 ล้ านบาทขึน้ ไป 3) พระโขนง-บางนา-สวนหลวง-ประเวศส่วน
ใหญ่เปิ ดขายในระดับราคา 3.01 –5.00 ล้ านบาท ราคาปรับตัวเพิ่มขึ ้นจากเดิมซึ่งส่วนใหญ่เปิ ดขายในระดับ
ราคา2.01 –3.00 ล้ านบาทมากที่สดุ
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4) พญาไท-ราชเทวี ตามแนวรถไฟฟ้าบีทีเอส (สายสุขุมวิท ) ส่วนใหญ่ เปิ ดขายในระดับราคา
5.01–7.50 และ 7.51 – 10.00 ล้ านบาท ราคาปรับตัวเพิ่มขึ ้นจากเดิมซึ่งส่วนใหญ่เปิ ดขายในระดับราคา 2.01
–3.00 ล้ านบาทมากที่สดุ และ 5) ธนบุรี-คลองสาน-บางกอกน้ อย-บางกอกใหญ่-บางพลัด ส่วนใหญ่เปิ ดขาย
ในระดับราคา 2.01 – 3.00 ล้ านบาทมากที่สดุ
สาหรับแนวโน้ มที่อยูอ่ าศัยอยูอ่ าศัยเปิ ดขายใหม่ในปี 2562 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์คาดว่าจะ
มีจานวนประมาณ112,044 หน่วย เป็ นประเภทบ้ านจัดสรรประมาณร้ อยละ 41.1 และเป็ นอาคารชุดร้ อยละ
58.9 โดยมีช่วงคาดการณ์อยู่ที่ประมาณ 100,800 ถึง 123,250 หน่วยลดลงร้ อยละ 5.3 เมื่อเทียบกับปี 2561
ซึง่ มีจานวน 118,271 หน่วย
1.2 ที่อยู่อาศัยสร้ างเสร็จจดทะเบียนใหม่ ในกรุ งเทพฯ – ปริมณฑล
ปี 2561 ทังปี
้ มีจานวนที่อยู่อาศัยสร้ างเสร็ จจดทะเบียนใหม่ 122,877หน่วย เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 7.3
เมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่งมีจานวน 114,501 หน่วย โดยที่อยู่อาศัยแนวราบทังบ้
้ านจัดสรรและบ้ านที่ประชาชน
สร้ างเองเพิ่มขึ ้นร้ อยละ11.5 ส่วนอาคารชุดเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3.9
ส่วนแนวโน้ มที่อยู่อาศัยสร้ างเสร็ จจดทะเบียนใหม่ในปี 2562 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์คาดว่า
จะมี จ านวนประมาณ136,799 หน่ว ย โดยมี ช่วงคาดการณ์ อ ยู่ที่ ป ระมาณ 123,100 ถึ ง 140,900 หน่ว ย
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 11.3 เมื่อเทียบกับปี 2561 ซึง่ มีจานวนประมาณ 122,877 หน่วย
ที่อยู่อาศัยสร้ างเสร็จจดทะเบียนใหม่ ในกรุ งเทพฯ – ปริมณฑล ปี 2561 และแนวโน้ มปี 2562
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2.

สถานการณ์ ด้านอุปสงค์ ท่ อี ยู่อาศัย
.1 การโอนกรรมสิทธิ์ท่ อี ยู่อาศัยในกรุ งเทพฯ–ปริมณฑล
ด้ านการโอนกรรมสิ ทธิ์ ที่อยู่อาศัย ภาพรวมปี 2561 มี จานวนการโอนกรรมสิ ทธิ์ ที่อยู่อาศัยใน
กรุงเทพฯ – ปริ มณฑล 196,630 หน่วย และมีมลู ค่า 565,112 ล้ านบาท โดยจานวนหน่วยเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 20.3
และมูล ค่า เพิ่ ม ขึ น้ ร้ อยละ 32.1 เมื่ อเที ยบกั บปี 2560 ซึ่ งมี ยอดโอนกรรมสิ ทธิ์ 163,468 หน่ วย และมี มูลค่า
427,728 ล้ านบาท ทัง้ นี ้ เป็ นการโอนกรรมสิทธิ์ บ้านสร้ างใหม่ (หรื อบ้ านที่ โอนจากนิ ติบุคคล) 123,664 หน่วย
และโอนกรรมสิ ทธิ์ บ้านมื อสอง (บ้ านที่ โอนจากบุคคลธรรมดา) ประมาณ 72,966 หน่วย ทาให้ สัดส่วนจานวน
หน่วยโอนกรรมสิทธิ์บ้านสร้ างใหม่ตอ่ บ้ านมือสองในปี 2561 เท่ากับ 63: 37
สาหรั บแนวโน้ มการโอนกรรมสิทธิ์ ที่อยู่อาศัยในกรุ งเทพฯ – ปริ มณฑลในปี 2562 ศูนย์ข้อมูล
อสังหาริ มทรัพ ย์คาดว่าจะมีจานวนประมาณ 161,457 หน่วย (มีช่วงคาดการณ์ อยู่ประมาณ 145,300 ถึง
177,600 หน่วย) และมีมลู ค่า 479,904 ล้ านบาท หน่วย (มีชว่ งคาดการณ์อยู่ประมาณ 431,900 ถึง 527,900
ล้ านบาท) โดยจานวนหน่วยลดลงร้ อยละ 17.9 และมูลค่าลดลงร้ อยละ 15.1 เมื่อเทียบกับปี 2561 ซึ่งมียอด
โอนกรรมสิทธิ์มีจานวน 196,630 หน่วย และมีมลู ค่า 565,112 ล้ านบาท
2.2 สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลปล่ อยใหม่ ท่ วั ประเทศ
ปี 2561 ทังปี
้ สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลปล่อยใหม่ทวั่ ประเทศ มีมลู ค่า 702,900 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 10.9 เมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่งมีมลู ค่า 633,990 ล้ านบาท โดยแนวโน้ มสินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลปล่อย
ใหม่ทงประเทศในปี
ั้
2562 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริ มทรัพย์คาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ 697,814 ล้ านบาท โดยมี
ช่วงคาดการณ์ อยู่ที่ประมาณ 692,600 ถึง 701,900 ล้ านบาท มีแนวโน้ มลดลงร้ อยละ 0.7 เมื่อเทียบกับปี
2561 ซึง่ มีมลู ค่า 702,900 ล้ านบาท เนื่องจากคาดว่าปี 2562 จะมีการโอนกรรมสิทธิ์ลดลง
2.3 สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลคงค้ างทั่วประเทศ
อย่า งไรก็ ต าม ณ สิ น้ ปี 2561 สิ น เชื่ อ ที่ อ ยู่อ าศัย บุค คลคงค้ า งทัง้ ระบบทั่ว ประเทศ มี มูล ค่า
3,795,058 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 7.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 ซึ่งมีมลู ค่า 3,525,103 ล้ านบาท
สาหรับแนวโน้ มสินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลคงค้ างทัว่ ประเทศ ณ สิ ้นปี 2562 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริ มทรัพย์คาดว่า
จะมีมูลค่าประมาณ 4,145,000 ล้ านบาท โดยมีช่วงคาดการณ์ อยู่ที่ประมาณ 4,102,700 ถึง 4,187,600 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 9.2 เมื่อเทียบกับปี 2561 ซึง่ มีมลู ค่า 3,795,058 ล้ านบาท
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