รายงานวิจัย

กรุงเทพมหานคร | คอนโดมิเนียม
ไตรมาสที่ 4 ปีพ.ศ.2561

“คอนโดมิ เนี ย มทั้ง หมดที่เปิ ด ขายใหม่ ในกรุ ง เทพ
มหานครในปี พ.ศ. 2561 อยู่ที่ประมาณ 66,021
หน่วย ซึ่งเป็นตัวเลขของอุปทานเปิดขายใหม่ของ
คอนโดมิ เ นี ย มที่ สู ง ที่ สุ ด ในประวั ติ ศ าสตร์ ต ลาด
คอนโดมิเนียมของกรุงเทพมหานคร”

ทิศทางตลาด
อุปสงค์
อัตราการขายของคอนโดมิเนียมทั้งหมดที่เปิด
ขายอยูใ่ นกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2561 อยู่
ที่ประมาณ 58% ในขณะที่มีคอนโดมิเนียมอีก
กว่า 45,000

อุปทาน
คอนโดมิเนียมประมาณ 591,744 ยูนติ สร้างเสร็จ
และจดทะเบียนอาคารชุดในกรุงเทพมหานคร

คอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่
ในไตรมาสที่ 3 ปีพ.ศ.2561 มีคอนโดมิเนียม
ประมาณ 22,579 ยูนิต เปิดขายมากที่ สุ ด
ในช่วงหลายปีท่ผี ่านมา ในไตรมาสที่ 4 ปีพ.ศ.
2561 มีคอนโดมิเนียมประมาณ 20,881 ยูนติ

ราคาขาย
ร า ค า ข า ย ข า ย เฉลี่ ย ต่ อ ต า ร า ง เม ต ร ข อ ง
คอนโดมิเนียมในปี พ.ศ. 2561ปรับตัวเพิม่ สูงขึน้
กว่าในปีกอ่ นหน้าทีป่ ระมาณ 8.2%

อุปทาน

คอนโดมิ เนี ย มเปิ ด ขายใหม่ ใ นแต่ ล ะไตรมาสช่ ว ง
ไตรมาสที่ 1 พ.ศ.2558 - ไตรมาสที่ 4 พ.ศ.2561

ยนูติ

ตลาดคอนโดมิเนียม
กรุงเทพมหานคร
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ที่มา: ฝ่ายวิจัย คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

คอนโดมิเนียมประมาณ 20,881 ยูนติ เปิดขายใหม่ในไตรมาสที่ 4
ปีพ.ศ.2561 แต่ยงั น้อยกว่าในไตรมาสที่ 3 ทีผ่ า่ นมาอยูท่ ี่ ประมาณ
7.5% ที่เปิดขายใหม่ถึง 22,579 หน่วย แต่ถึงอย่างไรก็ตาม จาก
อุปทานที่เปิดขายใหม่ในไตรมาสที่ 4 ที่ผ่านมา ทำ�ให้ภาพรวม
คอนโดมิเนียมทั้งหมดที่เปิดขายในปี พ.ศ. 2561 อยู่ที่ประมาณ
66,021 หน่วย ซึ่งสูงกว่าในปีพ.ศ. 2560 ที่ประมาณ 12.4%
ผู้ประกอบการในตลาดหลักทรัพย์ยังคงเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนตลาด
คอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครเพราะคอนโดมิเนียมประมาณ
72% ที่เปิดขายในไตรมาสที่ 4 ปีพ.ศ. 2561 พัฒนาโดยผู้
ประกอบการในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ และประมาณ 58% ของ
คอนโดมิเนียมที่เปิดขายในไตรมาสที่ 4 ที่ผ่านมาตั้งอยู่ในพื้นที่
ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายปัจจุบัน โดยเฉพาะพื้นที่ตามแนว
ถนนสุขุมวิทประมาณ 20% ของคอนโดมิเนียมที่เปิดขายใหม่
ในไตรมาสที่ 4 ปีพ.ศ.2561 ในกรุงเทพมหานครตั้งอยู่ในพื้นที่
กรุงเทพมหานครชั้นใน โดยที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นนอกมี
จำ�นวนคอนโดมิเนียมที่เปิดขายมากที่สุดคือที่ประมาณ 12,856
ยูนิต หรือประมาณ 62% ของจำ�นวนทั้งหมด ตามมาด้วยพื้นที่
กรุงเทพมหานครชั้นในประมาณ 20% โครงการคอนโดมิเนียม
ส่วนใหญ่ที่เปิดขายในพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นนอกส่วนใหญ่ตั้ง
อยู่บนแนวเส้นทางของรถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย

แม้วา่ ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยปี พ.ศ.2560 จะมีแนวโน้มเป็น
บวก แต่กำ�ลังซื้อในตลาดคอนโดมิเนียมกลับเพิ่มขึ้นไม่มากนัก ยูนิต
เหลือขายในตลาดอยู่ที่ประมาณ 45,000 ยูนิตและกลายเป็นเรื่อง
ทีผ่ ปู้ ระกอบการทุกรายกังวลมากพอสมควร เพราะว่าผูป้ ระกอบการ
ทุกรายจำ�เป็นต้องขยายตัวทุกๆ ไตรมาส พวกเขาไม่สามารถชะลอ
การเปิดขายโครงการใหม่เละเร่งปิดการขายยูนิตเหลือขายก่อน ผู้
ประกอบการจึงจำ�เป็นต้องสร้างความแตกต่างให้กับโครงการตัวเอง
ทั้งเรื่องการออกแบบ รูปแบบโครงการ รูปแบบห้อง รวมไปถึงพื้นที่
ส่วนกลางชั้นบนสุด เป็นต้น เพื่อดึงดูดผู้ซื้อ นอกจากนี้ ผู้ประกอบ
การยังพยายามหาช่องทางในการขายให้กบั ผูซ้ อื้ และนักลงทุนชาวต่าง
ชาติกอ่ นเปิดขายคนไทย แม้วา่ โครงการคอนโดมิเนียมหลายโครงการ
ทีเ่ ปิดขายในช่วงหลายเดือนทีผ่ า่ นมามีราคาขายสูงกว่าราคาขายเฉลีย่
ของโครงการอื่นๆ ในทำ�เลนั้น

คอนโดมิเนียมประมาณ 16,059 ยูนิตที่สร้างเสร็จ และจด
ทะเบี ย นอาคารชุ ด ที่ ก รมที่ ดิ น ในไตรมาสสุ ด ท้ า ยของปี พ .ศ.
2561 ส่ ง ผลให้ ทั้ ง ปี พ .ศ.2561 มี ค อนโดมิ เนี ย มประมาณ
55,325 ยูนิตสร้างเสร็จ และจดทะเบียนที่กรมที่ดิน ซึ่งถือว่า
เป็นปีทมี่ คี อนโดมิเนียมก่อสร้างแล้วเสร็จ และจดทะเบียนอาคาร
ชุดเป็นจำ�นวนที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ตลาดคอนโดมิเนียม
ของประเทศไทย ส่งผลให้อุปทานคอนโดมิเนียมในปัจจุบันของ
กรุงเทพมหานครอยู่ที่ประมาณ 591,744 ยูนิต และยังมี
คอนโดมิเนียมอีกมากกว่า 50,000 ยูนิตที่มีกำ�หนดแล้วเสร็จ
ในปีพ.ศ.2562

ตลาดคอนโดมิ เนี ย มของกรุ ง เทพมหานครมี ก ารเติ บ โตอย่ า งต่ อ
เนื่องในปีพ.ศ. 2561 และจะเติบโตอย่างต่อเนื่องในปีพ.ศ. 2562
เนือ่ งจากการขยายตัวของระบบขนส่งมวลชนทีอ่ ยูร่ ะหว่างก่อสร้างอีก
หลายเส้นทาง แม้วา่ กำ�ลังซือ้ ของคนไทยจะยังมี จำ�กัดและเริม่ ชะลอ
ตัวลง และสำ�หรับกลุม่ ผูซ้ อื้ ต่างชาติสว่ นใหญ่จะเป็นการซือ้ เพือ่ ลงทุน
เท่านั้น ซึ่งประเด็นนี้ดีเวลลอปเปอร์ทุกรายควรใช้ความระมัดระวัง

ดั ช นี ค วามเชื่ อ มั่ น ในการซื้ อ ที่ อ ยู่ อ าศั ย ใหม่ ที่ สำ � รวจโดยศู น ย์
พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้า ณ เดือน
สิงหาคม พ.ศ.2560 ไทยพบว่าอยูท่ ปี่ ระมาณ 56% ในช่วงหลาย
ปีทผี่ า่ นมา การทีค่ วามเชือ่ มัน่ ปรับลดลงนัน้ สะท้อนให้เห็นความ
เชื่อมั่นของคนไทยต่อภาวะเศรษฐกิจประเทศไทยในระยะยาว
แม้ว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยจะมีสัญญานบวกและขยายตัวปี
พ.ศ.2560 แต่การขยายตัวดังกล่าวยังไม่มผี ลต่อคนไทยโดยส่วน
ใหญ่ ทำ�ให้ความเชื่อมั่นในการซื้อที่อยู่อาศัยยังคงต่ำ�อยู่
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อุปทานคอนโดมิเนียม ณ ไตรมาสที่ 4 ปีพ.ศ.2561
อปุทานทเ่ีพม่ิขน้ึในแตละป

อัตราการขายเฉลี่ยของคอนโดมิเนียมที่เปิดขาย
ใหม่ในกรุงเทพมหานคร จำ�แนกรายไตรมาส

อตัราการขาย

สำ�หรับคาดการณ์แนวโน้มของตลาดคอนโดมิเนียมในปีพ.ศ.2562
ในแง่ของอุปทานคาดว่าจะเพิม่ ขึน้ อีกไม่ต�่ำ กว่า 45,000 – 50,000
หน่วย ในกรุงเทพมหานครชั้นใน และเขตรอบกรุงเทพรอบนอก
อุปทานใหม่ในปีพ.ศ.2562 คาดว่าอาจจะน้อยกว่าอุปทานใหม่ในปี
2561 ประมาณ 24% ขึ้นอยู่กับนโยบายของภาครัฐที่เอื้อประโยชน์
ให้กับธุรกิจอสังหาฯ ภาพรวมเศรษกิจ และราคาที่ดินที่ปรับตัวสูง
ขึ้นอย่างมาก ในปีพ.ศ.2562 เราจะเห็นการร่วมทุนในการพัฒนา
โครงการระหว่างดีเวลลอปเปอร์ไทยกับดีเวลลอปเปอร์ต่างชาติมาก
ขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มทุนจากประเทศจีน ญี่ปุ่น ฮ่องกง และ สิงคโปร์
เนือ่ งจากตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยยังได้รบั ความสนใจลงทุนจากต่าง
ชาติถงึ แม้จะพบว่าเริม่ จะมีแนวโน้มทีล่ ดลง ตัง่ แต่ในช่วงปลายปีทผี่ า่ น

อุปสงค์

อัตราการขายเฉลี่ยของคอนโดมิเนียมทั้งหมดที่เปิดขายตั้งแต่
ปีพ.ศ.2558 ถึงไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2561 อยู่ที่ประมาณ 80%
สำ�หรับคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่ในไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2561 มี
อัตราการขายเฉลีย่ ประมาณ 52% จากจำ�นวนทัง้ หมด 20,881
ยูนิตและมีบางโครงการของผู้ประกอบการในตลาดหลักทรัพย์ที่
อยู่ทำ�เลที่ดีขายได้เกือบ 100% ภายในเวลาไม่กี่วันหลังจากเปิด
ขายแบบเป็นทางการ แต่ก็มี คอนโดมิเนียมหลายโครงการที่เปิด
ขายในไตรมาสทีแ่ ล้วและมีอตั ราการขายไม่ถงึ 50% ซึง่ ไม่ใช่เรือ่ ง
ของภาวะ เศรษฐกิจไม่ดี แต่ตงั้ อยูใ่ นพืน้ ทีท่ ไี่ ม่นา่ สนใจหรือราคา
ขายที่สูงกว่าราคาเฉลี่ยในพื้นที่ไปมาก

เออรส รายไตรมาส
ยม ไตรมาส
3 2561
2 คอลลิ
<<region>>
Research &| คอนโดมิ
ForecastเนีReport
| Quarter
Year or Date | <<Location / Sector>> | Colliers International

อัตราการขายเฉลี่ยของคอนโดมิเนียมที่มีราคาขายเฉลี่ยน้อย
กว่า 200,000 บาทต่อตารางเมตรอยู่ที่ประมาณ 57% ส่วน
คอนโดมิเนียมที่มีราคาขายมากกว่า 200,000 บาทต่อตาราง
เมตรมีอัตราการขายเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 53% ใกล้เคียงกัน แต่
ว่า คอนโดมิเนียมที่มีราคาขายต่ำ�กว่า 200,000 บาทต่อตาราง
เมตรมีจำ�นวนมากกว่ามากมายหลายเท่าตัวนัก
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ยนูติ

คอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่รายไตรมาสแยกตาม
ระดับราคาขาย

โครงการคอนโดมิเนียมทีม่ รี าคาขายมากกว่า 200,000 บาทต่อตา
รางเมตรในช่วงปี พ.ศ.2561 มีจ�ำ นวนมากกว่าช่วงเดียวกันของปีพ.ศ.
2560 บางโครงการอาจจะเคยเปิดขายมาก่อนหน้านี้แล้ว แต่มีการ
กลับมาเปิดขายใหม่อกี ครัง้ หลังจากหลายปีผา่ นไป
คอนโดมิเนียมทีเ่ ปิดขายในช่วงไตรมาสที่ 4 พ.ศ.2561 ทีผ่ า่ นมาส่วน
ใหญ่มรี ะดับราคาขายทีส่ งู กว่า 100,000 บาทต่อตารางเมตรราคาขาย
เฉลีย่ ของคอนโดมิเนียมทีเ่ ปิดขายในไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2561 ปรับเพิม่
สูงขึน้ จากช่วงไตรมาสที่ 3 ปีพ.ศ. 2561 ทีป่ ระมาณ 6% และราคา
ขายขายเฉลีย่ ต่อตารางเมตรของคอนโดมิเนียมในปี พ.ศ. 2561 เพิม่
สูงขึน้ กว่าในปีกอ่ นหน้าทีป่ ระมาณ 8.2%
สำ�หรับระดับราคาคอนโดมิเนียมในตลาดกรุงเทพชัน้ ใน ปีพ.ศ.2562
คาดว่าจะปรับตัวขึ้นอีกอย่างน้อย 8-10% ในขณะที่ตลาดกรุงเทพ
มหานครรอบนอก ราคาจะปรับตัวขึ้นอีกประมาณ 5-8% ส่งผลให้
ราคาเฉลีย่ ของตลาดปรับขึน้ อีกอย่างน้อย 8-10%

0

ราคาเฉลย่ี

ที่มา: ฝ่ายวิจัย คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา ราคาขายเฉลี่ยของคอนโดมิเนียมเปิด
ขายใหม่เพิม่ ขึน้ ต่อเนือ่ งโดยปรับขึน้ ประมาณ 10-15% ต่อปีหรือ
มากกว่านีใ้ นบางทำ�เล ผูป้ ระกอบการหลายรายให้ความสนใจเปิด
ขายโครงการระดับราคา 50,001-100,000 บาทต่อตารางเมตร
โดยเฉพาะในปี พ.ศ.2561 และประมาณ 52% ของคอนโดมิเนียม
ที่เปิดขายในไตรมาสที่ 4 พ.ศ.2561 ตั้งอยู่ในพื้นที่ตามแนวเส้น
ทางรถไฟฟ้าที่กำ�ลังก่อสร้าง ซึ่งราคาที่ดินยังคงต่ำ�กว่าในพื้นที่
เมืองชั้นใน
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