ตลาดคอนโดมิเนียม
ในกรุงเทพมหานคร
ไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2563
โดย บริษัท ฟีนิกซ์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล็อปเม้น แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จากัด

“ตลาดคอนโดมิเนียมในประเทศไทย
ชะลอตัวลงแบบชัดเจนทั้งจากภาวะ

สุรเชษฐ กองชีพ

เศรษฐกิจชะลอตัวเพราะผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19”

กรรมการผู้จัดการ

อุปทาน
มีผลโดยตรงต่อรูปแบบการใช้ชีวิตและการทางานที่

คอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่ในกรุงเทพมหานคร

เปลี่ยนแปลงไป
การปิดโครงการพื้นที่ค้าปลีกหรือการปิด
กิจการทั้งแบบชั่วคราวและถาวรของหลายๆ
บริษัทมีผล

รายไตรมาส ณ ไตรมาสที่ 2 พ.ศ.2563

โดยตรงต่อกาลังซื้อของคนไทยที่ความเชื่อมั่นลดลงและเลือก

เพราะสามารถได้ที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือคอนโดมิเนียม
ในราคาไม่สูงอีกทั้งยังมีของแถมหรือส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมอีก
แต่สาหรับคนทั่วไปก็ยากลาบากในการขอสินเชื่อมากขึ้น
โดยเฉพาะคนที่ทางานในธุรกิจที่ได้รับผลกระทบชัดเจนทั้ง
ธุรกิจการบิน สนามบิน โรงแรม การท่องเที่ยว อาหารและ
เครื่องดื่ม รวมไปถึงคนที่ทางานในอุตสาหกรรมยานยนต์และ
อุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศที่คาสั่งซื้อหรือ
ยอดการผลิตลดลงจนต้องปิดกิจการชั่วคราวและถาวรมากขึ้น
แบบที่เห็นในข่าว โครงการที่อยู่อาศัยรอบสนามบิน รอบนิคม
อุตสาหกรรมหลายแห่งได้รับผลกระทบบ้างแล้วในช่วงไตรมาส
ที่ 2 ที่ผ่านมา
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การซื้อที่อยู่อาศัยในตอนนี้ไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสม แต่สาหรับ
คนที่มีความพร้อมกลับกลายเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด

ยูนิต

ที่จะใช้จ่ายลดลง

ที่มา: ฟีนิกซ์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแทนซี่

คอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่ในไตรมาสที่ 2 พ.ศ.2563 มีทั้งหมด
ประมาณ 1,200 ยูนิตลดลงจากไตรมาสที่ 1 ประมาณ 74% เป็น
จานวนคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่ใน 1 ไตรมาสต่าที่สุดในรอบ
10 กว่าปีที่ผ่านมา และเมื่อรวมกับคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่ใน
ไตรมาสที่ 1 พ.ศ.2563 มีคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่
www.phoenixproperty.co.th

ในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้เพี ยงประมาณ 5,800 ยูนิตแน่นอน
ว่ายังคงต่าที่สุดในรอบ 10 กว่าปีที่ผ่านมา

และความเชื่อมั่นของคนไทยก็ยังคงอยู่ในภาวะชะลอตัวแบบที่
เป็นมา ผู้ประกอบการทุกรายคงเลือกที่จะปิดการขายโครงการ

ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เลือกที่จะชะลอการเปิดขายโครงการ

ที่สร้างเสร็จแล้วต่อไป ลดการเปิดขายโครงการคอนโดมิเนียม
ใหม่ และเพิ่มสัดส่วนโครงการบ้านจัดสรรให้มากขึ้นแบบช่วง 6

คอนโดมิเนียมออกไปในช่วงปีพ.ศ.2563

เดือนแรกของปีนี้

แต่ก็ยังคงมี

ผู้ประกอบการบางรายที่ยังคงเดินหน้าตามแผนที่วางไว้
เพียงแต่เลือกเปิดขายโครงการคอนโดมิเนียมเพี ยงบางส่วน

คอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่ในปีนี้คงอยู่
ในช่วงประมาณ 20,000 -25,000 ยูนิต ตา่ กว่าที่คาดการณ์
ไว้ช่วงปลายปีที่แล้วก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-

เท่านั้น โดยอาจจะเลือกบางโครงการในทาเลที่มีศักยภาพ และ
ราคาขายไม่สูงมากให้สอดคล้องกับกาลังซื้อในภาวะตลาดแบบ

19 แบบชัดเจน
ด้วย

แต่ต้องดูสถานการณ์ในช่วงครึ่งหลังของปี

นี้ ผู้ประกอบการที่มีที่ดินที่ซื้อมาก่อนหน้านี้และมีความเป็นไปได้
ที่จะยังไม่สามารถพัฒนาโครงการได้ในช่วง 1 – 2 ปีนี้ก็จะ
ประกาศขายทันที
และไม่ซื้อที่ดินเพื่อพั ฒนาโครงการ

ผู้ประกอบการรายใหญ่หลายรายจะยังพยายามหาเงินทุนใน
การพั ฒนาโครงการจากช่องทางอื่นๆ ที่ไม่ต้องพึ่งพาธนาคาร

คอนโดมิเนียมเพิ่มเติมในปีพ.ศ.2563
ถ้าจะซื้อก็อาจจะเป็นใน
รูปแบบการร่วมกันพัฒนากับเจ้าของที่ดินหรือไม่จ่ายเงินสด

มากขึ้น ทั้งการออกหุ้นกู้ซึ่งมีให้เห็นหลายรูปแบบทั้งแบบระยะ
สั้น ระยะยาว และแบบไม่จากัดระยะเวลาซึ่งอัตราผลตอบแทนก็

ให้กับเจ้าของที่ดิน

แตกต่างกันไป และอาจจะสูงกว่าดอกเบี้ยธนาคาร แต่พวกเขา
เลือกที่จะระดมทุนแบบนี้เพื่อความรวดเร็วในการพั ฒนา

ภาพรวมตลาดคอนโดมิเนียมในช่วงครึ่งหลังของปีนี้คงยังไม่

โครงการใหม่

แตกต่างจากช่วงครึ่งแรกของปีนี้เท่าใดนัก
เพราะปัจจัยลบ
ต่างๆ
ยังคงไม่ได้แตกต่างจากช่วงครึ่งแรกของปีนี้และมี

โครงการเพื่อที่พวกเขาจะได้ไม่ต้องใช้ทุนของบริษัทแบบ 100%
ในการลงทุน
ซึ่งวิธีการแบบนี้สามารถทาได้เฉพาะ

แนวโน้มที่จะมีความรุนแรงในบางเรื่อง เช่น เรื่องของการเมือง
เป็นต้น และการเดินทางเข้ามาในประเทศไทยของชาวต่างชาติ

ผู้ประกอบการรายใหญ่หรือรายกลางในตลาดหลักทรัพย์
เท่านั้น

ก็ยังคงไม่ชัดเจน

รวมไปถึงการหาพันธมิตรมาร่วมพัฒนา

แม้ว่าอาจจะมีการเปิดให้ชาวต่างชาติเดิน

ทางเข้ามาได้ในบางกลุ่มแต่ก็คงไม่ได้กลับไปสู่ภาวะปกติแบบ
ก่อนหน้านี้
ซึ่งถ้าการท่องเที่ยวของประเทศไทยยังคงไม่

ผู้ประกอบการรายกลางหรือรายเล็กนอกตลาดหลักทรัพย์คง
ต้องพยายามประคองสถานะของบริษัทให้รอดต่อไปในช่วงที่

กลับมาแบบก่อนหน้านี้ก็คงยากที่ภาวะเศรษฐกิจจะกลับมา
แบบเดิม

ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวรุนแรงแบบนี้
มากกว่า 1 – 2 ปีจึงจะเห็นการฟื้ นตัว

และคาดว่าจะใช้เวลา

อุปสงค์
5,000

50%

4,000

40%

3,000

30%

2,000
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20%

-

10%
<100,000

100,000-149,999 150,000-199,999 200,000-249,999 250,000-299,999

ยูนิตทีข่ ายได้

ยูนิตเหลือขาย

% ขายได้

ยูนิต

อัตราการขายเฉลี่ยคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่ในช่วงครึ่งแรกปีพ.ศ.2563

≥300,000

% ขายได้

ที่มา: ฟีนิกซ์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแทนซี่

อัตราการขายเฉลี่ยของคอนโดมิเนียมที่เปิดขายใหม่ในช่วง

6

โครงการคอนโดมิเนียมใหม่ลดลงในช่วง 6 เดือนแรกของปีก็

เดือนแรกของปีนี้อยู่ที่ประมาณ 36% เท่านั้น แสดงให้เห็นถึง
ภาวะเศรษฐกิจ ความเชื่อมั่นของกาลังซื้อได้เป็นอย่างดีว่าอยู่

เป็นการแสดงออกชัดเจนของผู้ประกอบการว่าพวกเขาให้
ความสนใจโครงการคอนโดมิเนียมลดลงแต่ไปเพิ่มสัดส่วนของ

ในภาวะถดถอยแบบชัดเจน และการที่ผู้ประกอบการเปิดขาย

โครงการบ้านจัดสรรมากขึ้น
ตลาดคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2563 I หน้า 2

ดัชนีความเหมาะสมในการซื้อบ้านหลังใหม่ที่ได้จากการสารวจ
โดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้า

แต่ผลกระทบที่รุนแรงที่สุดในช่วงหลายเดือนนี้ คือ ไวรัสโควิด19โครงการคอนโดมิเนียมที่เปิดขายใหม่ในไตรมาสที่ 2 พ.ศ.
2563 มีอัตราการขายได้เฉลี่ยเพียง 30% เท่านั้น ตา่ ที่สุดใน

ไทย ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 อยู่ที่ประมาณ 26.8 เพิ่มขึ้น
จากช่วงเดือนเมษายนประมาณ 19% แต่ก็ยังคงต่าที่สุดในรอบ
10

รอบ 10 กว่าปีที่ผ่านมาเช่นกัน สะท้อนให้เห็นว่าคนไทยขาด
ความเชื่อมั่นต่อภาวะเศรษฐกิจในระยะยาว

กว่าปีที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในภาวะ

เศรษฐกิจในระยะยาว และสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส
โควิด-19 ที่มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจาวันของทุกคนและ

แม้ว่าจะมีโครงการคอนโดมิเนียมจานวนไม่น้อยปิดการขาย

การทางานของคนจานวนไม่น้อย

หลังจากที่ผู้ประกอบการลดราคาหรือว่าจัดโปรโมชั่นในช่วง

ตลาดคอนโดมิเนียมที่ก่อนหน้านี้ได้รับผลกระทบจากปัจจัยลบ

– 3 เดือนที่ผ่านมา แต่ก็เป็นเพียงส่วนน้อยเมื่อเทียบกับ
คอนโดมิเนียมเหลือขายในตลาดที่มีประมาณ 57,000 ยูนิต

2

ต่างๆ อยู่แล้ว
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14,000

บาทต่อตารางเมตร

ยูนิต

คอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่ในกรุงเทพมหานครรายไตรมาสและราคาขายเฉลี่ย

50,001 - 100,000
>250,000

≤ 50,000
200,001 - 250,000

100,001 - 150,000
ราคาเฉลี่ย

150,001 - 200,000

ที่มา: ฟีนิกซ์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแทนซี่

คอนโดมิเนียมที่เปิดขายในช่วง

6

เดือนแรกของปีนี้เป็น

นอกจากนี้หลายโครงการไม่ได้อยู่ติดถนนเส้นทางหลักหรืออยู่

คอนโดมิเนียมในช่วงราคาไม่เกิน 100,000 บาทต่อตาราง
เมตรมากถึงประมาณ 77% ของจานวนคอนโดมิเนียมที่เปิด

ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าเพราะผู้ประกอบการต้องการเปิดขาย
โครงการคอนโดมิเนียมที่มีราคาไม่สูงเกินไป

ขายใหม่ในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ ผู้ประกอบการเลือกเปิด
ขายโครงการราคาไม่แพงในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว

ราคาขายเฉลี่ยคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่ในไตรมาสที่ 2 พ.ศ.

เพื่อให้สอดคล้องกับกาลังซื้อส่วนใหญ่ในประเทศไทย โดยทาเล
ที่ผู้ประกอบการเลือกเปิดขายโครงการคอนโดมิเนียมในช่วงที่
ผ่านมาคือ ทาเลที่มองเห็นศักยภาพได้ในปัจจุบันไม่จาเป็นต้อง
รออีก 1 – 2 ปี อาจจะมีบ้างที่ต้องรอการก่อสร้างเส้นทาง
รถไฟฟ้าแต่เป็นการก่อสร้างที่เหลือเวลาอีกไม่นาน

หน้า 3 I ตลาดคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร ไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2563

2563 อยู่ที่ประมาณ 86,000 บาทต่อตารางเมตรลดลงจาก
ไตรมาสที่ประมาณ
14%
และเป็นราคาขายเฉลี่ยของ
คอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่ที่ต่าที่สุดในรอบหลายปีที่ผ่านมา

สรุปภาพรวมตลาดและแนวโน้มในอนาคต

> ตลาดคอนโดมิเนียมยังอยู่ในช่วงชะลอตัวรุนแรงที่สุดในรอบ 10 กว่าปีที่ผ่านมา
> ตลาดคอนโดมิเนียมจะยังไม่ฟนตั
ื้ วในช่วงครึ่งหลังของปีพ.ศ.2563
> ผู้ประกอบการเน้นไปที่โครงการสร้างเสร็จพร้อมโอนกรรมสิทธิ์และบ้านจัดสรรมากกว่าเปิดขายโครงการใหม่
> คอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่ในปีพ.ศ.2563 มีความเป็นไปได้ที่จะอยู่ในช่วง 20,000 – 25,000 ยูนิตต้องดูสถานการณ์
ในช่วงครึ่งหลังของปีด้วย
> ผู้ประกอบการบางรายเลือกประกาศขายที่ดินที่เคยมีแผนจะพั ฒนาเป็นโครงการคอนโดมิเนียม
> ผูซ
้ ื้อชาวต่างชาติที่หายไปมีผลกระทบกับผู้ประกอบการบางรายที่เน้นไปที่กลุ่มผู้ซื้อชาวต่างชาติแน่นอนโดยเฉพาะ
โครงการที่พน้อมโอนกรรมสิทธิ์ในปีพ.ศ.2563
> ผู้ประกอบการและนักลงทุนต่างชาติยังคงสนใจเข้ามาหาผู้ร่วมทุนเพื่อลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย
> ผูป
้ ระกอบการไทยหลายรายเปิดรับการร่วมทุนทั้งจากต่างประเทศและในประเทศไทยเพื่อลดการลงทุนด้วยตนเองลง
> ผู้ประกอบการรายกลางและรายเล็กอาจจาเป็นต้องหยุดการพัฒนาโครงการเพื่อลดค่าใช้จ่ายในช่วงนี้
> ผูป
้ ระกอบการรายใหญ่บางรายลดราคาขายคอนโดมิเนียมโดยไม่สนใจผู้ที่ซื้อไปก่อนหน้านี้
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