ทิศทางตลาดที่อยู่อาศัย

อิสระ บุญยัง

นายกกิตติมศักดิ์และที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร

ปี 2558
ที่ผ่านมา ภาวะ
ตลาดที่อยู่อาศัย
ได้ รั บ ผลกระทบ
จ า ก ปั จ จั ย ท า ง
เศรษฐกิจ ทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ
ซึ่ ง มี ผ ลทำ � ให้ ก ารเปิ ด
ตั ว โครงการใหม่ เ ข้ า สู่
ตลาด และจำ�นวนที่อยู่
อ า ศั ย ส ร้ า ง เ ส ร็ จ จ ด
ท ะ เ บี ย น จำ � น ว น ห น่ ว ย      
ลดลง ในขณะที่จำ�นวนการ       
โ อ น ก ร ร ม สิ ท ธิ์ ใ น เ ข ต
ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร แ ล ะ
ปริ ม ณฑล และมู ล ค่ า สิ น เชื่ อ    
ที่ อ ยู่ อ าศั ย ทั่ ว ไป ปล่ อ ยใหม่
(Post Finance) กลั บ มี มู ล ค่ า
สู ง สุ ด ในรอบ 18 ปี นั บ แต่
วิกฤตการณ์ปี 2540 เป็นต้นมา  

สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย
ปี 2558 และแนวโน้มปี 2559
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ส�ำหรับภาวะตลาดที่อยู่อาศัยในภูมิภาคยังคงชะลอตัว ด้านอุปทาน (Supply)
ลงอย่างชัดเจนในปี 2558 จากปัจจัยที่มีอุปทาน (Supply)
หากจะพิจารณาจ�ำนวนที่อยู่อาศัยที่เปิดตัวใหม่ (New
ของที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นสูงสุด ในช่วงปี 2555 - 2556 ประกอบกับ
supply) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่เข้าสู่ตลาด
ภาวะเศรษฐกิ จ ในภู มิ ภาคและเศรษฐกิ จ ภาคการเกษตร
ตลอดปี 2558 มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 104,870 หน่วย ลดลงจาก
ชะลอตัวลง
ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 11 โดยจ�ำนวนอาคารชุด
เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มตลาดที่อยู่อาศัยในปี 2559 จึง มีอัตราลดลงร้อยละ 17 จาก 73,123 เหลือ 60,420 หน่วย
ขอประมวลภาพรวมของตลาดที่อยู่อาศัยในปี 2558 ทั้ง ที่อยู่อาศัยแนวราบลดลงร้อยละ 2 จาก 45,158 เหลือ
ด้านอุปทาน (Supply) อุปสงค์ (Demand) ด้านราคา (Price) 44,450 หน่วย (แผนภูมิที่ 1)
และด้านสินเชื่อ (Pre - Post Finance)

2556

2557

44,450

60,420

73,123
45,158

45,028

85,209

แผนภูมิที่ 1 เปรียบเทียบที่อยู่อาศัยเปิดตัวใหม่ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
ของปี 2556 – 2558

2558

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
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31,206
32,784

แผนภูมิที่ 3 แสดงประเภทที่อยู่อาศัย
ที่มีความต้องการซื้อ

19,062
21,719
2,745
2,465

ย์

34%
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16%

3%

ทาวน์เฮาส์ อาคารชุด
อาคารพาณิชย์

แฝด

ทาวน์เฮาส์

บ้าน

บ้านแฝด

บ้านเดี่ยว

42%

อาคารชุด

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
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ส�ำหรับประเภทที่อยู่อาศัยซึ่งมีความต้องการซื้อ (Demand)
จากการส�ำรวจความต้องการที่อยู่อาศัยจากผู้เข้าชมงาน
มหกรรมบ้านและคอนโดครั้งที่ 33 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่
8 - 11 ตุลาคม 2558 พบว่าประเภทที่อยู่อาศัยที่มีความ
ต้องการสูงสุดคือ บ้านเดี่ยว ร้อยละ 42 และอาคารชุดมี
ความต้องการ ร้อยละ 34 (แผนภูมิที่ 3)

าณิช
อาคารพ

ปี 2557
ปี 2558

บ้านเดี่ยว

ประเภทที่อยู่อาศัยที่มีความต้องการซื้อ

67,516
64,252

แผนภูมิที่ 2 เปรียบเทียบที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จ
จดทะเบียน ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ปี 2557 - 2558

ด้านอุปสงค์ (Demand)

5%

ส�ำหรับจ�ำนวนที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปี 2558 มีจ�ำนวนทั้งสิ้น
111,639 หน่วย ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 7
โดยจ�ำนวนอาคารชุดสร้างเสร็จจดทะเบียนมีอัตราลดลงร้อยละ
12 จาก 67,516 หน่วย เหลือ 59,083 หน่วย บ้านเดี่ยวลดลง
ร้อยละ 2 จาก 31,206 หน่วย เหลือ 30,587 หน่วย ในขณะที่
ทาวน์เฮาส์และอาคารพาณิชย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จาก 19,062
หน่วย เป็น 19,916 หน่วย (แผนภูมิที่ 2)

ที่มา : งานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 33 วันที่ 8-11 ตุลาคม 2558
รวบรวมโดย : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

196,497

173,955

180,395

158,922

150,189

178,128

ในขณะเดี ย วกั น หากพิ จารณา Demand จากการ
โอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
จะพบว่า ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2558 ได้รับผลดีจาก
นโยบายของรัฐบาลด้านอสังหาริมทรัพย์ คือ มาตรการ
ทั้งด้านการลดหย่อนภาษีบ้านไม่เกิน 3 ล้าน ลดค่าธรรมเนียม
การโอนกรรมสิทธิ์จาก 2 เหลือ 0.01% และค่าจดจ�ำนองจาก
1% เหลือ 0.01% มีผลท�ำให้จ�ำนวนการโอนกรรมสิทธิ์ใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
แผนภูมิที่ 4 แสดงจำ�นวนโอนกรรมสิทธิ์ทีอยู่อาศัย
ในเดือนพฤศจิกายน 2558 เพิ่มขึ้น
ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ในช่วง ปี 2553 - 2558
ร้อยละ 68 ของค่าเฉลี่ยการโอน
กรรมสิทธิ์ 10 เดือนแรก จาก
ค่ า เฉลี่ ย 13,316 หน่ว ย เป็น
22,332 หน่วย และเดือนธันวาคม
การโอนกรรมสิทธิ์เพิ่มขึ้นร้อยละ
52 ของค่าเฉลี่ยจาก 13,316 หน่วย
เป็น 27,968 หน่วย มีผลท�ำให้
การโอนกรรมสิ ท ธิ์ ป ี 2558 มี
จ�ำนวน 196,497 หน่วย เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับปี 2557
และเป็ น การโอนกรรมสิ ท ธ์
จ�ำนวนสูงสุดในรอบ 18 ปี นับแต่
2553
2554
2555
2556
2557
2558
ปี 2540 (แผนภูมิที่ 4 และตาราง
ที่ 1) โดยที่อยู่อาศัยแนวราบเพิ่มขึ้น ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
ร้อยละ 17 จาก 106,644 หน่วย
ตารางที่ 1 แสดงจำ�นวนโอนกรรมสิทธิ์ทีอยู่อาศัย
เป็น 124,664 หน่วย และอาคารชุด
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปี 2557-2558
เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จาก 67,311
หน่วย เป็น 71,833 หน่วย มีผล
ปี
แนวราบ
แนวสูง
รวม
ท�ำให้การโอนกรรมสิทธิ์เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 13 จาก 173,955 หน่วย
2557
106,644
67,311
173,955
เป็น 196,497 หน่วย
2558
124,664
71,833
196,497
เปรียบเทียบสัดส่วน
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น		
		
17%
7%
13%
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
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การส�ำรวจระดับราคาซึ่งมีความต้องการซื้อที่อยู่อาศัย
จากผู้เข้าชมงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 33 ระหว่าง
วันที่ 8 - 11 ตุลาคม 2558 (ตารางที่ 2)
พบว่ า ระดั บ ราคาซึ่ ง มี
ตารางที่ 2 ระดับราคาที่ต้องการซื้อ
ความต้ อ งการซื้ อ มากที่ สุ ด
อยู ่ ใ นช่ ว ง 1-2 ล้ า นบาท
ระดับราคาที่ต้องการซื้อ
จำ�นวน
%
ซึ่ ง มี จ�ำนวนถึ ง ร้ อ ยละ 34
ความต้องการซื้อบ้านระดับ ต�่ำกว่า 1 ล้านบาท
713
8
ราคา 2-3 ล้านบาท มีความ 1-2 ล้านบาท
3,156
34
ต้ อ งการร้ อยละ 25 ความ เกินกว่า 2 ล้าน แต่ไม่เกิน 3 ล้านบาท
2,283
25
ต้องการซื้อระดับราคา 3-4 เกินกว่า 3 ล้าน แต่ไม่เกิน 4 ล้านบาท
1,628
18
ล้ า นบาท มี ความต้ อ งการ เกินกว่า 4 ล้าน แต่ไม่เกิน 6 ล้านบาท
918
10
ร้อยละ 18 และที่อยู่อาศัย เกินกว่า 6 ล้าน แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท
331
4
ต�่ำกว่า 1 ล้านบาท มีความ เกินกว่า 10 ล้าน แต่ไม่เกิน 15 ล้านบาท
106
1
ต้องการร้อยละ 8
15 ล้านบาทขึ้นไป
65
รวม
9,200
100
ในขณะเดี ย วกั น หาก
พิ จ ารณาระดั บ ราคาจาก
ข้ อ มู ล การโอนกรรมสิ ท ธิ์ ที่มา : มหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ ครั้งที่ 33 วันที่ 8 -11 ตุลาคม 2558
ในเขตกรุงเทพมหานครและ รวบรวมโดย : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
ปริมณฑล พบว่าราคาเฉลี่ย
ตารางที่ 3 จำ�นวนและมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์
ที่ มี ก ารซื้ อ ขายและโอน
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปี 2557-2558
กรรมสิทธิ์ ปี 2558 ลดลง
ร้ อ ยละ 19.54 จากราคา
ปี
2557
2558
เฉลี่ยปี 2557 ที่ 3.07 ล้านบาท
เหลื อ ราคาเฉลี่ ย ปี 2558 ประเภท
จ�ำนวน
มูลค่า ราคาเฉลี่ย จ�ำนวน
มูลค่า ราคาเฉลี่ย
ที่ 2.47 ล้านบาท (ตารางที่ 3) อาคารชุด
67,311 175,443 2.6
71,833 158,323 2.2
และจะเห็นได้ว่าราคาต่อหน่วย บ้านเดี่ยว
33,113 175,311 5.3
33,400 153,819 4.6
ของที่ อ ยู ่ อาศั ย ทุ ก ประเภท ทาวน์เฮาส์
54,530 114,278 2.1
68,298 102,070 1.5
ที่ มี ก ารโอนกรรมสิ ท ธิ์ มี บ้านแฝด
6,444 17,888 2.8
7,448 17,736 2.4
ระดับราคาต�่ำลงทุกประเภท
อาคารพาณิชย์ 12,663 50,923 4.0
15,116 52,167 3.5
รวม

174,061 533,843

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
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3.1

196,095 484,115

2.5

ราคา 1-4 ลบ. 77%

ด้านระดับราคา (Price)

สินเชื่อที่อยู่อาศัยทั่วไป ปล่อยใหม่ (Post Finance)

ด้านสินเชื่อผู้ประกอบการ (Pre Finance)

ปี 2558 พบว่ามีสินเชื่อที่อยู่อาศัยทั่วไป ปล่อยใหม่
ปี 2558 พบว่ามูลค่าสินเชื่อของปล่อยใหม่ผู้ประกอบการ
(Pre Finance) ด้านอสังหาริมทรัพย์ มีจ�ำนวน 66,494 ล้านบาท มีจ�ำนวน 577,846 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 (แผนภูมิที่ 6)
ลดลงร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับ ปี 2557 ซึ่งมีจ�ำนวน 75,218 ซึ่งมีจ�ำนวนสูงสุดในรอบ 18 ปี นับแต่วิกฤตการณ์ปี 2540
ล้านบาท (แผนภูมิที่ 5) ซึ่งสะท้อนถึงความระมัดระวังในการ เป็นต้นมา
ปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน และสอดคล้องกับการ
ปรับตัวของผู้ประกอบการที่เปิดตัวโครงการใหม่ลดลง
แผนภูมิที่ 5 สินเชื่อผู้ประกอบการที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่ ทั่วประเทศ แยกตามประเภทที่อยู่อาศัย

Q4/
2014

Q1/
2015

15,334

19,870

Q3/
2014

16,057

20,051

Q2/
2014

15,233

20,643

Q1/
2014

15,220

19,304

มูลค่า : ล้านบาท (Value in Million Baht)

Q2/
2015

Q3/
2015

Q4/
2015

แผนภูมิที่ 6 สินเชื่อที่อยู่อาศัยทั่วไปปล่อยใหม่ทั่วประเทศแสดงมูลค่าล้านบาท

Q1/
2015

Q2/
2015

Q3/
2015

159,005

143,379

Q4/
2014

143,418

Q3/
2014

132,044

Q2/
2014

168,861

146,282

Q1/
2014

140,265

120,229

มูลค่า : ล้านบาท (Value in Million Baht)

Q4/
2015

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
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สรุปสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในปี 2558
๏
๏
๏
๏
๏
๏

ปี 2558 ตลาดที่อยู่อาศัยกรุงเทพและปริมณฑล
การเปิดตัวโครงการใหม่เข้าสู่ตลาด			
104,870 หน่วย
ลดลงร้อยละ 11%
อาคารชุดเข้าสู่ตลาดใหม่		
60,420 หน่วย
ลดลงร้อยละ 17%
จ�ำนวนที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียน			
121,220 หน่วย
ลดลงร้อยละ 6%
จ�ำนวนโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย			
196,497 หน่วย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 13%
มูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย			
484,115 หน่วย
ลดลงร้อยละ 18%
สินเชื่อที่อยู่อาศัยทั่วไปปล่อยใหม่ (3Q)			
577,846 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1%

การชะลอตัวลงของตลาดที่อยู่อาศัยปี 2558 ถือเป็น
การปรับตัวตามปัจจัยด้านเศรษฐกิจในปี 2558 แต่การที่สินเชื่อ
รายย่อย (Post Finance) เพิ่มสูงขึ้น ปัจจัยจากการที่อาคารชุด
ซึ่งเปิดตัวมากที่สุดในปี 2555 - 2556 และเริ่มโอนกรรมสิทธิ์
ได้ในปี 2557 ประกอบกับที่อยู่อาศัยแนวราบชะลอตัวไม่มากนัก
และเป็นการสะท้อนว่าผู้ซื้อยังคงมีความเชื่อมั่นในปัจจัย
ทางการเมือง และปัจจัยทางเศรษฐกิจว่าจะคลี่คลายไปใน
ทิ ศ ทางที่ ดี ขึ้ น จึ ง ไม่ เ กิ ด การทิ้ ง เงิ น ดาวน์ เ หมื อ นกั บ
วิกฤตการณ์ในปี 2540
แนวโน้มตลาดที่อยู่อาศัยปี 2559
ปัจจัยที่ส่งผลดีต่อตลาดที่อยู่อาศัย ปี 2559
1. ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมน่าจะฟื้นตัวเมื่อเทียบกับปี 2558
ในขณะนี้อัตราดอกเบี้ยยังคงทรงตัวในอัตราต�่ำ ซึ่งเป็น
ผลดีต่อตลาดที่อยู่อาศัย
2. ราคาน�้ำมันทรงตัวในราคาต�่ำ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการควบคุม
ต้นทุนของผู้ประกอบโดยเฉพาะวัสดุพื้นฐานที่ใช้ในการ
พัฒนาที่ดิน เช่น ดินถม ลูกรัง หินคลุก หินที่ใช้ในการ
ก่อสร้าง รวมถึงการขนส่งวัสดุอื่นๆ
3. การลงทุนด้านโครงข่ายคมนาคมของภาครัฐ จะส่งผลดี
ทั้งในด้านปริมาณเงินที่เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจและจะเป็น
ผลดีต่อภาคอสังหาริมทรัพย์โดยตรง รวมถึงกระตุ้นการ
ลงทุนของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมอื่นๆ ด้วย
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4. การใช้กฎหมายพิเศษ ในการประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษ
จ�ำนวน 10 จังหวัด 12 พื้นที่ โดยยกเลิกข้อจ�ำกัดทาง
ด้านผังเมืองบางประการ และการออกข้อก�ำหนดจะท�ำให้
เริ่มด�ำเนินการในด้านสาธารณูปโภคของเขตเศรษฐกิจ
พิเศษได้ในบางพื้นที่ ในปี 2558 ซึ่งจะเป็นผลดีต่อภาค
อสังหาริมทรัพย์ในภูมิภาค
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์
ในปี 2559
1. อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเศรษฐกิจภาค
การเกษตร ซึ่งเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า
ที่อาจจะยังไม่ฟื้นตัวอย่างชัดเจน จะมีผลท�ำให้ตลาดที่อยู่
อาศัยในภูมิภาคฟื้นตัวได้ช้า ยกเว้นจังหวัดที่ได้รับผลดี
จากการเติบโตของภาคการท่องเที่ยว และจังหวัดที่มี
ความชัดเจนเรื่องโครงข่ายคมนาคมในจังหวัดภูมิภาคที่
จะเริ่มมีการฟื้นตัวของภาคที่อยู่อาศัยในปี 2559
2. ราคาที่ดินที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จะมีผลกระทบต่อ
การพัฒนาโครงการ ในระดับราคาที่เหมาะสมกับความ
สามารถของผู้ซื้อ
3. ปัจจัยเรื่องการขาดแคลนแรงงาน จะมีผลกระทบจาก
ปริมาณการก่อสร้างของภาครัฐที่มีมากขึ้นในปี 2559-2560
และจะมีผลท�ำให้ผู้ประกอบการต้องพัฒนาการรูปแบบ
วิธีการก่อสร้างให้ใช้แรงงานลดลง
ประเมินแนวโน้มตลาดที่อยู่อาศัย ปี 2559
1. ด้านอุปทาน (Supply) ผู้ประกอบการจะมีความระมัดระวัง
มากขึ้น ในการเปิดตัวโครงการใหม่เข้าสู่ตลาด โดย
ประเมินว่าการเปิดตัวโครงการใหม่เข้าสู่ตลาด (New
Supply) ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 0 - 5 โดยจะมีสัดส่วนการเพิ่มขึ้นของที่อยู่อาศัย
แนวราบ ในขณะที่อาคารชุดน่าจะชะลอตัวลง ในขณะ
เดี ย วกั น จะเกิ ด อาคารชุ ด ในพื้ น ที่ ชั้ น นอก (จั ง หวั ด
ปริ ม ณฑล) ซึ่ ง มี โ ครงข่ า ยคมนาคมระบบรางรองรั บ
และจะเป็นอาคารชุดที่มีระดับราคาต�่ำกว่า 1 ล้านบาท
ออกมาทดแทนที่อยู่อาศัยแนวราบ ซึ่งตลอดปี 2556 - 2558
ที่ผ่านมาไม่มีที่อยู่อาศัยแนวราบที่ระดับราคาต�่ำกว่า 1
ล้านบาทออกสู่ตลาดเลย

2. ความต้องการ (Demand) ความต้องการอาคารชุดน่าจะ 4. ตลาดที่อยู่อาศัยในภูมิภาค
ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2558 จากปัจจัยที่กลุ่มผู้ซื้อเพื่อ
เป็นบ้านหลังที่ 2 และซื้อเพื่อการลงทุน จะรอดูความชัดเจน 4.1 ในภูมิภาคราคาบ้านพร้อมที่ดิน และอาคารชุดจะไม่
สามารถปรับราคาได้ โดยเฉพาะอาคารชุดซึ่งต้องใช้เวลา
ของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมือง ในขณะที่
ดูดซับอุปทาน (Supply) เดิมของปี 2555-2556 อีก 2 ปี
กลุ่มผู้ซื้อจริง (Real Demand) จะมีทางเลือกส�ำหรับ
(2559
- 2560)
อาคารชุดมือสองมากขึ้น จากการที่อาคารชุดใหม่ที่เข้าสู่
ตลาดในเขตรอบในและรอบกลางของกรุงเทพมหานคร 4.2 ราคาที่ดินในภูมิภาค ที่มีโครงการลงทุนภาครัฐเรื่อง
โครงข่ายคมนาคม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ จะขึ้นราคา
ราคาปรับตัวสูงร้อยละ 10-50 เมื่อเทียบกับปี 2555 -2556
แบบก้าวกระโดด (Over price) และอาจท�ำให้ผู้ลงทุน
ความต้ องการที่อยู่อาศัยแนวราบจะเพิ่มมากขึ้นจาก
(เก็งก�ำไร) ติดกับดักราคาได้ หากโครงการมีความล่าช้า
ปัจจัยที่ โครงข่ายคมนาคมหลายเส้นทางที่ออกสู่พื้นที่
หรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้
ปริมณฑล รวมถึงระดับราคาของที่อยู่อาศัยแนวราบ
จะไม่ปรับตัวขึ้นมากนักในปี 2559 เมื่อเทียบกับอาคารชุด
บทสรุป
3. ระดับราคา (Price)
ปี 2559 จะเป็นปีซึ่งผู้ประกอบการยังคงมีความ
3.1 ระดับราคาที่อยู่อาศัยแนวราบจะปรับราคาไม่มากนัก
ระมัดระวังในการเปิดตัวโครงการ แม้ว่าจะมีปัจจัยบวก
(0-5%) จากปัจจัย
3.1.1 ราคาน�้ำมันต�่ำลง ซึ่งแม้น�้ำมันจะไม่ใช่ปัจจัย จากการคลี่คลายทางเศรษฐกิจและการเมืองรวมถึง
การผลิตทางตรงแต่เป็นปัจจัยการผลิตทาง โครงการลงทุนของภาครัฐ ในเรื่องโครงข่ายคมนาคม
อ้อมที่ผ่านค่าขนส่ง และท�ำให้ค่าพัฒนา ขนส่ง  ซึ่งเป็นปัจจัยบวกโดยตรงกับภาคอสังหาริมทรัพย์
ที่ดินคงที่หรือต�่ำลงเล็กน้อยคือ ค่าถมดิน และจะทำ�ให้การขยายตัวของภาคที่อยู่อาศัยไม่เกิน
วัสดุประเภทหิน ทราย ลูกรัง หินคลุก ฯ ร้อยละ 5
3.1.2 ราคาวัสดุก่อสร้างทุกประเภท จะไม่ปรับตัว
ในขณะที่จังหวัดสำ�คัญในภูมิภาคซึ่งมีอัตราการ
สูงขึ้นในปี 2559 หรือปรับตัวได้เพียงเล็กน้อย
ทั้ง ปูนซีเมนต์ เหล็ก กระเบื้อง-สุขภัณฑ์ เติบโตจำ�นวนที่อยู่อาศัยสูงมาก ในปี 2555 – 2556  
รวมถึงวัสดุก่อสร้างประเภทอื่น ซึ่งกล่าวได้ว่า ยังคงใช้เวลาในการดูดซัม Supply ในปี 2559 – 2560
ในปี 2559 ราคาวั ส ดุ ก ่ อ สร้ า งจะไม่ ใ ช่ (โดยเฉพาะอาคารชุด) สำ�หรับที่อยู่อาศัยแนวราบ   
ตัวแปรส�ำคัญ ในเรื่องของระดับราคา (Price) จะเป็นปีที่เริ่มฟื้นตัวได้  
3.1.3 ราคาที่ดิน ซึ่งปรับสูงขึ้นในเขตกรุงเทพ
อาคารชุดมือ 2 จะมีบทบาทในตลาดอย่างชัดเจน
มหานครและปริมณฑลจะมีผลกระทบต่อ
ยิ่งขึ้น จากการที่อาคารชุดเปิดตัวใหม่มีราคาสูงขึ้น
ความจ�ำเป็นในการปรับราคาที่อยู่อาศัย
ร้อยละ 10 -50  

3.2 ราคาอาคารชุดในเขตรอบในและรอบกลางจะยัง
ปี 2559 เป็นปีซึ่งระดับราคา (Price) เป็นประโยชน์
คงปรั บ ตั ว สู ง ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งจากปั จ จั ย เรื่ อ ง
ของราคาที่ดินที่ยังคงปรับตัวสูงขึ้น และราคาค่า ต่อผู้ซื้อที่อยู่อาศัย ในขณะเดียวกันก็เป็นอีกปีหนึ่ง
ก่อสร้างอาคารชุดที่ยังทรงตัวในระดับราคาสูงจาก ซึ่ ง ผู้ ป ระกอบการสามารถควบคุ ม ต้ น ทุ น ด้ า นการ
การมี Supply ของผู้รับเหมาอาคารสูงจ�ำนวนจ�ำกัด ก่อสร้างได้ดีจากปัจจัยที่กล่าวข้างต้น
ในขณะที่ระดับราคาอาคารชุดชานเมืองที่จะออกสู่
ตลาดระดับราคาไม่ถึง 1 ล้านบาท จะออกมา
ทดแทนตลาดทาวน์เฮาส์เป็นการถาวรต่อไป
Government Housing Bank
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