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ทีอยูอ
่ าศัยประเภทคอนโดมิเนียมยังคงเป็ นสินทรัพย์ทหลายคนให้
ี
ความสนใจในการลงทุนไม่วา่ จะเป็ นเพือซือการอยูอ
่ าศัยเองหรือเพือสร้างรายได้ระยะสันและยาวจากการมูลค่า
เพิมของสินทรัพย์หรือผลตอบแทนจากค่าเช่า
แน่ นอนว่าด้วยราคาทีดินทีแพงขึน ขณะทีทีดินในเมืองหายากจึงเป็ นข้อจํากัดของโครงการเกิดใหม่และหากพัฒนาโครงการได้จริงราคาขายก็มรี ะดับสูงตามต้นทุนของทีดิน ดัง
นันตลาดคอนโดมือสองหรือรีเซลในเมืองกลายเป็ นทีสนใจของผูบ
้ ริโภคทีต้องการอยูใ่ นทําเลในเมือง
สุรเชษฐ กองชีพ ผูอ
้ าํ นวยการฝ่ ายวิจยั ตลาด ไรส์แลนด์ (ประเทศไทย) เปิ ดเผยว่า ทีอยูอ
่ าศัยทังบ้านและ คอนโดมือสองเริมเป็ นทีนิยมของผูซ
้ ือในตลาดเพราะราคาทีดินและราคา
ขายโครงการใหม่สงู ขึนทุกปี ขณะทีบ้านและ คอนโดมือสองมีราคาขายทีตํากว่าโครงการใหม่ๆ ในทําเลเดียวกันมากกว่า 10-20% หรือมากกว่ากว่านีในบางทําเล แม้ แต่ละปี ราคารีเซลจะ
มีการปรับราคาขึน ก็ตาม
ทังนี คอนโดสร้างเสร็จในแต่ละปี ตังแต่ปี 2551-ส.ค. 2561 มีราว 2.1-4 หมืนยูนิต/ปี และเพิมขึนต่อเนืองมาตังแต่ปี 2555 ทีมีจาํ นวนคอนโดสร้างเสร็จมากกว่า 3 หมืนยูนิต/ปี
ซึง คอนโดทีสร้างเสร็จแล้วนันอาจจะไม่ได้มค
ี นซือทังหมด การจะพิจารณาถึงเรืองของตลาดคอนโดมือสองนันจึงพิจารณาจากจํานวนคอนโดโอนกรรมสิทธิต่อปี ซึงในกรุงเทพฯ มีคอนโดที
โอนกรรมสิทธิต่อปี มากกว่า 5 หมืนยูนิต/ปี และมี แนวโน้มทีเพิมมากขึนในช่วง 1-2 ปี ทีผ่านมา ซึงคอนโดทีสร้างเสร็จในช่วงหลายปี ทีผ่านมามีผซ
ู้ ือทีเป็ นนักลงทุนหรือคนทีซือเพือ
ต้องการขายต่อเมือราคาขายมีการปรับเพิมขึนไปมากหลังจากทีเวลาผ่านไปหลายปี
อย่างไรก็ดี เนืองจากไม่มใี ครรวบรวมข้อมูลทําให้ไม่สามารถบอกจํานวนคอนโดมือสองทีชัดเจนได้แต่สามารถประมาณการได้วา่ คอนโด 15-20% ของจํานวนคอนโดทังหมดทีมี
การโอนกรรมสิทธิในกรุงเทพฯ อยูท
่ ประมาณ
ี
7,500 - 1 หมืนยูนิต/ปี ดังนัน ใน 5 ปี ทีผ่านมา มีคอนโดมือสองเข้าสูต
่ ลาดอยูท
่ ประมาณ
ี
3.75-5 หมืนยูนิต ซึงถือว่าเยอะมาก เพราะยังมี
คอนโดทีเปิ ดขายใหม่ตอ
่ ปี อีกมากกว่า 5 หมืนยูนิต/ปี ส่งผลให้มค
ี อนโดมือสองและคอนโดเปิ ดขายใหม่มถ
ี งึ แสนยูนิต/ปี ซึงจะเป็ นปัจจัยหลักทีกดดันให้ตลาดมีการขยายตัวจํากัด
สําหรับโครงการคอนโดทีเปิ ด ขายใหม่ในอนาคตอาจจะได้รบั ความสนใจลดลงถ้าโครงการไม่ได้โดดเด่นหรือว่าไม่ได้มอ
ี ะไรทีพิเศษกว่าโครงการทีสร้างเสร็จแล้ว เพราะว่าคอน
โดมือสอง หรือว่าคอนโดทียังขายไม่หมดในตลาด อาจจะน่ าสนใจกว่าเพราะว่าราคาขาย ตํากว่าเพราะโครงการทีพัฒนาใหม่บนทีดินทีมีตน
้ ทุนสูงกว่า โครงการเก่าก็ยอ
่ มจะ ต้องขายใน
ราคาทีสูงกว่าแน่ นอน ดังนัน คอนโดมือสองหรือคอนโดทีสร้างเสร็จเหลือขายแต่ราคาขายตํากว่า อีกทังหลายโครงการก็อยูใ่ นทําเลทีดีกว่าจึงเป็ นตลาดทีผูบ
้ ริโภคสนใจ
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ทังนี ในช่วง 8 เดือนปี นีมีคอนโดเปิ ดขายใหม่รวมทังหมดราว 3.33 หมืนยูนิต โดยในเดือน ก.ค. และ ส.ค. 2561 อยูท
่ ประมาณ
ี
1.16 หมืนยูนิต หรือในช่วง 2 เดือนของ
ไตรมาส 3 มีจาํ นวน คอนโดเปิ ดขายใหม่มากกว่าไตรมาส 2 ราว 37% และคาดว่าจะมีอก
ี หลายโครงการทีอาจจะเปิ ดขายในเดือน ก.ย. ดังนันทีคาดการณ์ ไว้ตน
้ ปี นีว่าจะมึโครงการเปิ ด
ใหม่ปีนีประมาณ 5.6 หมืนยูนิต จึงมีความเป็ นไปได้สงู และไม่ได้แตกต่างจากปี ก่อนหน้า
อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องดูเรืองของภาวะเศรษฐกิจ เรืองของกําลังซือทีฟื นตัวอย่างช้าๆ ตามเศรษฐกิจทีเริมปรับตัว ดีขนควบคู
ึ
ไ่ ปด้วย โดยคอนโดทีเปิ ดขายใหม่ใน 8 เดือนแรกที
ผ่านมานันอยูใ่ นพืนทีตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้ าปัจจุบน
ั ประมาณ 76% ของจํานวนทังหมดราว 3.33 หมืนยูนิต และ 20% อยูใ่ นพืนทีตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้ าทีกําลังก่อสร้างทุกเส้นทาง
"โครงการตามแนวรถไฟฟ้ าได้รบั การตอบรับทีดีจากผูซ
้ ือทังชาวไทยและต่างชาติ อัตราการขายเฉลียของโครงการคอนโดอยูท
่ ี 65% และสัดส่วนตลาดชาวต่างชาติของหลาย
โครงการเกือบเต็ม 49% ในขณะทีการเปิ ดให้จองออนไลน์ในราคาพิเศษก็ขายหมดในส่วนทีเปิ ดจองเช่นกัน" สุรเชษฐ กล่าว
ด้านกําลังซือมองว่า ลูกค้าคนไทยยังเป็ นลูกค้าหลักโดยมีสดั ส่วนลูกค้าต่างชาติเป็ นตัวเข้ามาช่วยเสริมตลาดโดยเฉพาะในตลาดในกรุงเทพฯ และจังหวัดท่องเทียว ซึงชาวต่างชาติที
เข้ามาซืออสังหาฯ ในประเทศไทยนันมีหลายกลุม
่ ทังจากต่างประเทศโดยตรง และกลุม
่ ทีทํางานหรืออาศัยในประเทศไทย ซึงกลุม
่ ทีน่ าสนใจคือ ชาวต่างชาติทเข้
ี ามาทํางานในไทยทีผู้
ประกอบการให้ความสนใจทังในตลาดทีอยูอ
่ าศัยเพือขายและเช่าระยะยาว
ทังนี กลุม
่ ของชาวต่างชาติทเข้
ี ามาทํางานในประเทศไทยนันมีจาํ นวนมากขึนทุกปี โดยถ้านับเฉพาะชาวต่างชาติทได้
ี รบั ใบอนุญาตทํางานในประเทศไทยนันก็มากกว่า 1.7 แสนคน
ซึงจํานวนนีไม่นบ
ั ชาวต่างชาติในอาเซียนรอบประเทศไทยทีได้รบั ใบอนุญาตทํางานอีกมากกว่า 2 ล้านคน เพราะชาวต่างชาติทเข้
ี ามาทํางานใช้แรงงานอาจจะไม่ใช่กลุม
่ เป้ าหมายหลักของ
ผูป
้ ระกอบการอสังหาฯ ในไทย
สําหรับชาวต่างชาติกลุม
่ นีแม้วา่ ส่วนใหญ่จะเข้ามาทํางานในระยะสันและ ไม่ได้ตอ
้ งการตังถินฐานในไทย แต่ก็มช
ี าวต่างชาติจาํ นวนไม่น้อยทีต้องการลงทุนในอสังหาฯ ในไทย
และแน่ นอนว่าพวกเขามองทีการลงทุนคอนโดเป็ นหลัก เพราะเป็ นอสังหาฯ ทีเปิ ดทางให้เขาสามารถถือครองได้ในชือตนเอง
ทีมา : หน ง
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