ตลาดที่อยู่อาศัยในเขตกรุ งเทพฯและปริมณฑล...กาลังซือ้ ที่ยังไม่ ฟื้นตัวดี
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ประเด็นสาคัญ
 ตลาดที่ อ ยู่ อ าศัย ในช่ ว งที่ เ หลื อ ของปี 2562 ยัง มี ค วามท้ า ทายรอบด้ า นรออยู่ ส่ ง ผลให้ ผ้ ู ป ระกอบการมี ค วาม
ระมัดระวังในการเปิ ดโครงการใหม่ รวมถึงปรั บแผนธุรกิจให้ สอดคล้ องกับสภาวะตลาดมากยิ่งขึน้ ในช่ วงครึ่ ง
หลังของปี โดยให้ ความสาคัญกับโครงการระดับกลางที่ราคามีความใกล้ เคียงกับความสามารถซื ้อของกาลังซื ้อกลุ่ม
ผู้บริ โภคทัว่ ไป (Mass Customer) ที่ตงอยู
ั ้ ่บริ เวณส่วนเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะ
 แรงซื ้อในประเทศน่าจะชะลอตัวลงจากกาลังซื ้อที่ยงั ไม่ฟืน้ ตัวดี กอปรกับหนี ้สินครั วเรื อนต่อ GDP ที่ยงั อยู่ในระดับสูง
โดยเฉพาะกลุม่ ที่มีความเปราะบาง รวมถึงปั จจัยทางธุรกิจเอง ส่งผลให้ กลุ่มผู้ซือ้ เพื่อการลงทุนทัง้ ระยะสัน้ และยาว
อาจชะลอการลงทุนเพิ่มเพื่อรอดูสถานการณ์ ขณะที่กลุ่ มที่ซือ้ เพื่ออยู่อาศัยที่มีอยู่อย่ างจากัดบางส่ วนน่ าจะ
ได้ ประโยชน์ จากนโยบายภาครั ฐที่อาจช่ วยเร่ งการตัดสินใจจองซือ้
 สถานการณ์ การชะลอตัวดังกล่าวและทิ ศทางการปรั บแผนธุรกิจของผู้ประกอบการ รวมถึงกาลังซื ้อทัง้ ชาวไทยและ
ต่างชาติที่มีแนวโน้ มที่จะชะลอตัวลง ทาให้ ศูนย์ วิจัยกสิกรไทยมองว่ า จานวนที่อยู่อาศัยค้ างขาย ณ สิน้ ปี 2562
จะอยู่ท่ ปี ระมาณ 196,000 – 201,000 หน่ วย หดตัวร้ อยละ 1.9 ถึงขยายตัวเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 0.6 จากปี 2561
อย่างไรก็ดียงั คงต้ องติดตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ที่อาจมีการประกาศในช่วงครึ่ งหลังของปี รวมไปถึง
การเร่ งทาตลาดของผู้ประกอบการในช่วงโค้ งสุดท้ ายของปี ก่อนที่กฎหมายภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ าง จะมีการเริ่ ม
จัดเก็บในวันที่ 1 มกราคม 2563
ภาวะของตลาดที่อยู่อาศัยในช่วงครึ่ งแรกของปี 2562 ที่ผ่านมา มีความน่าสนใจเป็ นอย่างมาก เนื่องจาก
มีภาพสะท้ อนจากเครื่ องชี ้ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ที่อยู่อาศัยทังบวกและลบเกิ
้
ดขึ ้นในระยะเวลาเดียวกัน โดยเห็นได้
จากจานวนโครงการที่อยู่อาศัย ใหม่ในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑลที่มีจานวนเพิ่มขึ ้น ขณะเดียวกันอัตราการจอง
ซื ้อที่อยู่อาศัยใหม่ยังมีการชะลอตัว เนื่องจากปั จจัยทัง้ ด้ านเศรษฐกิจของไทยและสถานภาพของเศรษฐกิจโลกที่
ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมัน่ ของกลุ่มลูกค้ าทังชาวไทยและต่
้
างชาติ ส่งผลให้ รัฐบาลได้ เข้ ามากระตุ้นตลาดผ่าน
นโยบายลดภาษี สาหรั บที่อยู่อาศัยหลังแรกรวมไปถึง การลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิท ธิ์ซื ้อที่อยู่อาศัยในช่วง
ไตรมาสที่ 2 ของปี ซงึ่ คาดว่าจะเป็ นประโยชน์ให้ แก่กลุม่ ผู้ที่กาลังตัดสินใจซื ้อหรื อโอนที่อยู่อาศัย ดังนันภาพรวมของ
้
ตลาดในช่วงครึ่ งปี แรกก็ยังถือว่าอยู่ในภาวะที่ ทรงตัว ทังนี
้ ้ ศูนย์ วิจัยกสิกรไทย ได้ ทาการวิเคราะห์ ทิศทางของ
ตลาดอสังหาริ มทรัพย์ที่อยู่อาศัยในช่วงที่เหลือของปี 2562 ดังนี ้
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ผู้ประกอบการเพิ่มความระมัดระวังและเปิ ดตัวโครงการให้ สอดคล้ องกับภาวะตลาดที่
แท้ จริงมากยิ่งขึน้ แต่ ขณะเดียวกันก็พบกับความท้ าทายด้ านการแข่ งขัน
สาหรับทิศทางการลงทุนของ
ผู้ ประกอบการที่ อ ยู่ อ าศั ย ในเขต
กรุ งเทพฯและปริ มณฑลในช่วงที่เหลือ
ของปี นี ้ ศูนย์ วิจัยกสิกรไทย คาดว่ า
ผู้ ป ระกอบการน่ าจะมี ก ารชะลอ
การลงทุ น รวมถึง มี ก ารปรั บ แผน
ธุรกิจให้ สอดคล้ องกับภาวะตลาด
ที่แท้ จริ ง มากยิ่งขึน้ โดยหัน มาเปิ ด
โครงการในระดั บ ราคาที่ ใ กล้ กั บ
ความสามารถซื อ้ ของก าลัง ซื อ้ กลุ่ม
ผู้บริ โภคทัว่ ไป (Mass Customer) ที่มี
ความต้ องการซือ้ ที่ อยู่อาศัยเป็ นของ
ตัวเอง มากกว่าที่ จ ะเลือกเจาะกลุ่ม
ลูกค้ าเฉพาะ (Niche Customer)
อย่ า งผู้ ที่ มี ก าลั ง ซื อ้ สู ง เ หมื อน ที่
ผู้ประกอบการบางส่วนได้ ทาในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมา ทังนี
้ ้ถึงแม้ ว่าจานวนหน่วยเปิ ดตัวในครึ่ งปี หลังมีแนวโน้ มที่จะ
สูงขึ ้นกว่าครึ่งปี แรกก็ตาม แต่น่าจะเป็ นผลมาจากปั จจัยตามฤดูกาลประกอบกับโครงการบางส่วนที่ ผ้ ปู ระกอบการ
จาเป็ นต้ องเปิ ดตัวตามแผนธุรกิจ อย่างไรก็ดี เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนคาดว่าจานวนที่อยู่อาศัย
เปิ ดใหม่เขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑลจะมีการหดตัวลงอย่างมากและส่งผลให้ ยอดรวมทังปี
้ 2562 น่าจะมีจานวนอยู่
ที่ 1.0 – 1.1 แสนหน่วย หดตัวลงร้ อยละ 14-18 เมื่อเทียบกับปี ที่ผ่านมา
 ผู้ประกอบการหันมาเพิ่มสัดส่ วนโครงการราคาระดับกลางที่น่าจะสอดคล้ องกับกาลังซือ้ มากขึน้
โครงการที่คาดว่าน่าจะได้ รับความนิยมในการเปิ ดตัวในช่วงที่เหลือของปี 2562 ได้ แก่ ที่อยู่อาศัยในราคา
ระดับกลาง ประเภททาวน์ เฮ้ าส์ ทาวน์ โฮม และอาคารชุด ซึ่งตัง้ อยู่บริ เวณจุดเชื่อมต่ อรถไฟฟ้ าที่กาลังสร้ าง
เสร็จ แต่ กระจายไปยังเขตกรุ งเทพรอบนอก อาทิ มีนบุรี ลาดพร้ าว พัฒนาการ ปากเกร็ ด เป็ นต้ น โดยคาดว่า
โครงการระดับกลางในกลุ่มนี ้จะมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 2-5 ล้ านบาท เพื่อเจาะกลุ่มผู้ที่ต้องการซื ้อไว้ อยู่อาศัยเอง อาทิ
กลุ่มผู้ท่ อี ยู่ในวัยเริ่ มทางาน (First Jobber) หรื อกลุ่มคนรุ่ นใหม่ ท่ มี องหาที่อยู่อาศัยเพื่อขยายครอบครั ว
ซึง่ ทังสองกลุ
้
ม่ นี ้เป็ นกลุม่ ที่มีสดั ส่วนสูงในกาลังแรงงานปั จจุบนั
อย่างไรก็ดีจากข้ อมูลของ เอเจนซี่ ฟอร์ เรี ยลเอสเตท แอฟแฟร์ ส แสดงให้ เห็นว่าจานวนที่อยู่อาศัยค้ าง
ขายสะสม ณ กลางปี 2562 ในกลุ่ มราคาระดับ กลางทัง้ แนวราบและอาคารชุ ดเป็ นกลุ่ ม ที่มี จานวน
โครงการหน่ วยเหลือขายสูงมากเมื่อเทียบกับหน่วยเหลือขายทังหมด
้
โดยสามารถแบ่งเป็ นที่อยู่อาศัยประเภท
ทาวน์เฮ้ าส์ระดับกลาง ราคา 2-5 ล้ านบาท ที่มีสดั ส่วนสูงถึงร้ อยละ 67.9 ของจานวนที่อยู่อาศัยเหลือขายประเภท
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ทาวน์ เ ฮ้ าส์ ทั ง้ หมดในเขตกรุ ง เทพฯและ
ปริ มณฑล ขณะที่ อาคารชุดระดับ กลางที่
ราคา 2-5 ล้ านบาท ที่ เป็ นหน่ วยเหลือขาย
นันมี
้ สดั ส่วนสูงถึงร้ อยละ 44.7 ของจานวน
อาคารชุดเหลือขายทัง้ หมดในเขตกรุ งเทพฯ
แ ล ะ ป ริ ม ณ ฑ ล ส ะ ท้ อ น ใ ห้ เ ห็ น ว่ า
ผู้ ประกอบการเองก็ อ าจพบกั บ การ
แข่ ง ขั น ที่ รุ น แรงอย่ างหลี ก เลี่ ย งไม่ ได้
ถึงแม้ จะพยายามปรั บแผนมาเปิ ดโครงการในราคาระดับกลาง จากที่โครงการระดับนี ้มีจานวนหน่วยเหลือ
ขายสูง กอปรกับเป็ น Segment ที่ มีผ้ ูประกอบการเข้ ามาลงทุนอย่างหนาแน่นทัง้ รายเล็ก -รายใหญ่ ส่งผลให้
ผู้ประกอบการอาจจาเป็ นต้ องเพิ่มโปรโมชั่นทางการตลาดเพื่อที่จะให้ สามารถขายโครงการดังกล่าวในช่วงครึ่ งปี
หลังได้
แรงซือ้ จากผู้บริโภคทัง้ ในและนอกประเทศยังมีแนวโน้ มชะลอลงท่ ามกลางหลายปั จจัยท้ าทายที่
ต่ อเนื่องมาจากช่ วงครึ่งปี แรก
ทางฝั่ งของความต้ องการที่อยู่อาศัยนัน้ ถึงแม้ ว่าในช่วงโค้ งสุดท้ ายของปี อาจมีความเคลื่อนไหวจากทัง้
กิจกรรมทางการตลาดของผู้ประกอบการเพื่อกระตุ้นยอดขายก่อนที่จะเริ่ มมีการจัดเก็บภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ าง
ในวันที่ 1 มกราคม 2563 รวมถึงนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของฝั่ งรั ฐบาล แต่เมื่อเทียบกับปั จจัยท้ าทายต่างๆที่
ยังคงมีอยู่มากและคาดว่าจะมีผลต่อเนื่องไปยังช่วงที่เหลือของปี อาทิ ภาวะเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อกาลังซื ้อ และ
ความเชื่อมัน่ รวมถึงนโยบายกากับดูแลสินเชื่อ (LTV) ที่อาจส่งผลทางด้ านจิตวิทยาของผู้บริ โภคในประเทศ กอปร
กับกาลังซื ้อที่ชะลอลงของกลุ่มผู้ซื ้อต่างชาติ ปั จจัยต่างๆที่กล่าวมานี ้ส่งผลให้ ศูนย์ วิจัยกสิกรไทย คาดว่ ายอด
จองซือ้ ที่อยู่อาศัยเขตกรุ งเทพฯและปริมณฑลในช่ วงครึ่ งปี หลังน่ าจะชะลอตัวลงจากครึ่ งปี แรก ส่ งผลให้
ยอดรวมทัง้ ปี 2562 น่ าจะมีการหดตัวประมาณร้ อยละ 10 – 14 เมื่อเทียบกับทัง้ ปี 2561 ที่ผ่านมา
 กาลังซือ้ ที่ยังฟื ้ นตัวไม่ ท่ วั ถึงและภาระหนีส้ ินที่ยังสูง สร้ างแรงกดดันต่ อกลุ่มผู้บริโภคในประเทศ
ความท้ าทายของแรงซื ้อจากผู้บริ โภคในประเทศนัน้ เป็ นผลจากความกังวลต่อสถานะเศรษฐกิจ กาลังซื ้อที่มี
อย่างจากัด รวมไปถึงความสามารถในการชาระหนี ซ้ ึ่งสะท้ อนจากสัดส่วนหนีส้ ินครั วเรื อนต่อ GDP ที่ อยู่ใน
ระดับสูง รวมถึงยอดคงค้ างหนีท้ ี่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ (NPL) ของสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริ โภคที่มีมูลค่าเพิ่มขึน้
อย่างต่อเนื่องตังแต่
้ ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ ผ้ ูบริ โภคบางกลุ่มอาจมี ข้อจากัดในการขอสินเชื่ อเพิ่ มในช่วงครึ่ งปี หลัง
โดยเฉพาะกลุม่ ผู้บริ โภคที่มีความเปราะบางต่อสถานการณ์ เศรษฐกิจ
ทังนี
้ ้การชะลอตัวของแรงซื ้อที่อยู่อาศัยในช่วงครึ่ งปี หลัง น่าจะมาจากกลุ่มผู้ซือ้ เพื่อการลงทุนทัง้ ระยะสัน้
และยาว เนื่องจากเป็ นกลุม่ ที่ได้ รับผลกระทบจากปั จจัยหลายๆด้ านในเวลาเดียวกัน อาทิ จากนโยบายกากับดูแล
สินเชื่อ ส่งผลให้ จาเป็ นต้ องใช้ เงินลงทุนที่สงู กว่าเดิมมาก ประกอบกับการแข่งขันที่รุนแรงและจานวนห้ องเช่าที่มีอยู่
มากในปั จจุบนั อาจส่งผลให้ ผลตอบแทนการลงทุน (Net Yield) จากการให้ เช่าที่อยู่อาศัยอาจไม่ได้ สงู เหมือนใน

CURRENT ISSUE

4

อดีตที่ผ่านมา นอกจากนีย้ ังอาจมี แรงกดดันจากกฎหมายภาษี ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้ างที่จะมีการเริ่ มจัดเก็บในปี
2563 ที่อาจส่งผลให้ นักลงทุน กลุ่มนี เ้ ลือกที่ จะชะลอการลงทุน ไป หรื อเลือกกระจายการลงทุนไปยังสินทรั พย์
ประเภทอื่นๆมากยิ่งขึน้ อย่างไรก็ดี การชะลอตัวดังกล่ าวอาจส่ งผลบวกต่ อตลาดทัง้ ฝั่ งผู้ซือ้ และผู้ ขายใน
ระยะยาว เนื่องจากช่ วยให้ ตลาดเข้ าสู่ภาวะสมดุล หลังจากที่ขยายตัวอย่ างต่ อเนื่องในช่ วงหลายปี ที่ผ่าน
มา

ในขณะเดียวกัน ทางฝั่ งของผู้ซือ้ เพื่ออยู่อาศัยเอง ที่มีอยู่อย่างจากัด น่าจะได้ รับประโยชน์จากนโยบาย
ภาครัฐที่ได้ เข้ ากระตุ้นตลาดและสร้ างบรรยากาศเชิงบวกในภาวะที่มีความท้ าทายอย่างมาก ทัง้ 1. มาตรการทาง
ภาษี สาหรับกลุม่ ผู้ซื ้อที่เสียภาษี โดยเป็ นการซื ้อที่อยู่อาศัยหลังแรก เพื่อเป็ นการซื ้ออยู่อาศัยจริ งในราคาไม่เกิน 5
ล้ านบาท 2.มาตรการลดค่าธรรมเนี ยมในการทาธุรกรรมการซื ้อที่อยู่อาศัย โดยอาจช่วยเร่ งการตัดสิ นใจให้ แก่
ผู้บริ โภคที่มีแผนซื ้อที่อยู่อาศัยในปี นี ้
 ผู้ซือ้ ชาวต่ างชาติเริ่มมีสัญญาณชะลอตัวลง จากราคาที่อยู่อาศัยที่ปรั บตัวสูงขึน้ ขณะที่ค่าเช่ าอาจไม่
สามารถปรั บตัวขึน้ ตามได้
ภาพรวมของตลาดอสัง หาริ มทรั พ ย์
ชาวต่างชาติในช่วงครึ่ งหลังของปี 2562 นี ้น่าจะ
มีการหดตัวต่อเนื่องจากช่วงครึ่ งปี แรก หลังจาก
เริ่ มมีสัญ ญาณการชะลอตัว ให้ เห็ น ในไตรมาส
แรกของปี ผ่านมูลค่าเงินโอนจากต่างชาติเพื่อซื ้อ
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อาคารชุดที่หดตัวลงถึงร้ อยละ 16.3 (YoY)1 ทัง้ นี ้หนึ่งในปั จจัยที่คาดว่าน่าจะส่งผลให้ มีการชะลอตัวลง เกิดจาก
การปรับตัวสูงขึ ้นของราคาที่อยู่อาศัยในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล กอปรกับการแข็งค่าของเงินบาทส่งผลให้ เงิน
ลงทุนในการครอบครองที่อยู่อาศัย (Purchase Price) ในประเทศไทยสาหรับชาวต่างชาติมีราคาสูงขึ ้น นอกจากนี ้
ผลจากการแข่งขันที่สงู ขึ ้นของอาคารชุดได้ ทาให้ การขยายตัวของราคาให้ เช่า (Gross Rental Rate) ในหลายๆ
โครงการแทบไม่มีการปรับตัวขึ ้นสะท้ อนให้ เห็นจากการเปลี่ยนแปลงค่าเช่าโดยเฉลี่ยของโครงการกลุ่มตัวอย่างที่มี
การขยายตัวแค่เพียงร้ อยละ 0.5 จึงทาให้ ผลตอบแทนการลงทุนจากค่าเช่า (Gross Rental Yield) อาคารชุดบาง
แห่งอาจมีการหดตัวลงเมื่อเทียบกับปี ที่ผ่านมา จากปั จจัยต่ างๆที่กล่ าวมาอาจทาให้ ผ้ ูซือ้ ชาวต่ างชาติเลือกที่
จะชะลอการลงทุนเพื่อดูทิศทางของตลาดก่ อนตัดสินใจ ทัง้ นีก้ ลุ่มผู้ซือ้ ชาวจี น ที่มีการขยายตัวอย่างมาก
ในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมาก็อาจมีการหดตัวลงในช่วงครึ่ งหลังของปี 2562 (YoY) จากปั จจัยแวดล้ อมต่างๆที่ได้ กล่าว
ไปข้ างต้ น รวมถึงฐานจานวนที่สงู ในครึ่งหลังของปี 2561 ทาให้ กาลังซื ้อบางส่วนอาจถูกดูดซับไปตังแต่
้ ช่วงปี ที่ผ่าน
มา
โดยสรุ ป ตลาดอสังหาริมทรั พย์
ประเภทที่อยู่อาศัย ในช่ วงครึ่ งหลัง
ของปี 2562 ยังอาจพบกับความท้ า
ทายที่ ต่ อ เนื่ องมาจากในช่ ว งครึ่ ง
แรกของปี ทัง้ จากผู้ประกอบการที่ มี
หน่ ว ยเหลื อ ขายสู ง รวมถึ ง สภาพ
เศรษฐกิจและกาลังซื ้อของผู้บริ โภคทัง้
ชาวไทยและต่างชาติ ซึง่ น่าจะส่งผลให้
มี ก ารชะลอตั ว ในช่ ว งที่ เ หลื อ ของปี
ต่อเนื่ องไปถึงในช่ วงต้ น ปี 2563 การ
ชะลอตัวดังกล่ าวอาจส่ งผลบวกต่ อ
ตลาดทัง้ ฝั่ งผู้ซือ้ และผู้ขายในระยะยาว เนื่องจากช่ วยให้ ตลาดเข้ าสู่ภาวะสมดุล หลังจากที่ขยายตัวอย่ าง
ต่ อเนื่องในช่ วงหลายปี ที่ผ่านมา อย่างไรก็ดียงั คงต้ องติดตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่อาจจะมี
การประกาศในช่วงครึ่ งหลังของปี รวมถึงท่าทีผ้ ปู ระกอบการในการทาตลาดช่วงโค้ งสุดท้ ายของปี ก่อนการจัดเก็บ
ภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ าง ในวันที่ 1 มกราคม 2563
--------------------------------------Disclaimer
รายงานวิจยั ฉบับนี ้จัดทาเพื่อเผยแพร่ทวั่ ไป โดยจัดทาขึ ้นจากแหล่งข้ อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริ ษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้ อง ความน่าเชื่อถือ หรื อความ
สมบูรณ์เพื่อใช้ ในทางการค้ าหรื อประโยชน์อื่นใด บริ ษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุ งข้ อมูลได้ ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า ทังนี
้ ้ผู้ใช้ ข้อมูลต้ องใช้ ความ
ระมัดระวังในการใช้ ข้อมูลต่างๆ ด้ วยวิจารณญาณของตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทังสิ
้ ้น บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้ หรื อบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้
ข้ อมูลดังกล่าว ข้ อมูลในรายงานฉบับนี ้จึงไม่ถือว่าเป็ นการให้ ความเห็นหรื อคาแนะนาในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทังสิ
้ ้น
1

ข้อมูลจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย
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