
 

 

        
 

 
 
 
 
 

จ ำนวนหน่วยท่ีอยู่อำศยัเปิดขำยใหม่ และจ ำนวนหน่วยท่ีอยู่อำศยัขำยได้ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ท่ีหด
ตวัอย่ำงตอ่เน่ือง สะท้อนถงึภำวะชะลอตวัของตลำดท่ีอยู่อำศยัในระยะท่ีผ่ำนมำ ทัง้นี ้ตลำดท่ีอยู่อำศยัยงัคงชะลอ
ตวัอย่ำงต่อเน่ืองมำจนถึงปี 2560 แม้ผู้ประกอบกำรพฒันำอสงัหำริมทรัพย์จะให้ควำมส ำคญักบักำรจดักิจกรรม
ทำงกำรตลำดอย่ำงเข้มข้น 

แนวโน้มการเข้าถึงสินเช่ือที่เป็นไปอย่างยากขึน้ เป็นข้อจ ากัดความสามารถในการซือ้ท่ีอยู่อาศัย 
ในขณะที่ ตลาดให้เช่าท่ีอยู่อาศัยเผชิญความท้าทายในการขึน้ค่าเช่าและหาผู้เช่า 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้ส ำรวจพฤติกรรมกำรซือ้ท่ีอยู่อำศยัของคนกรุงเทพฯ เพ่ือสะท้อนถึงแนวโน้มควำม
ต้องกำรซือ้ท่ีอยู่อำศยัใน 1-2 ปีนี ้จำกกลุ่มตวัอย่ำงท่ีเป็นคนกรุงเทพฯ หรือเป็นคนต่ำงจงัหวดัท่ีเข้ำมำท ำงำนใน
กรุงเทพฯ จ ำนวน 458 คน ครอบคลมุสำขำอำชีพหลกั ช่วงอำย ุและระดบัรำยได้ ระหวำ่งวนัท่ี 9-24 มีนำคม 2560 
ผลส ำรวจที่ส ำคญัมีดงันี ้

 

 

 

 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ส ำรวจพฤติกรรมกำรซือ้ท่ีอยู่อำศยัของคนกรุงเทพฯ เพ่ือสะท้อนถงึแนวโน้มควำมต้องกำร
ซือ้ท่ีอยู่อำศยั โดยผลส ำรวจพบวำ่ กลุม่ตวัอย่ำงร้อยละ 51 ยงัไมไ่ด้เป็นเจ้ำของท่ีอยู่อำศยั และสว่นใหญ่ร้อยละ 
76 มีแผนซือ้ท่ีอยู่อำศยัใน 1-2 ปีนี ้ซึง่สะท้อนวำ่ยงัมีควำมต้องกำรซือ้ท่ีอยู่อำศยั แตแ่นวโน้มกำรเข้ำถึงสินเช่ือท่ี
อยู่อำศยัเป็นไปอย่ำงยำกขึน้ ยงัเป็นข้อจ ำกดัควำมสำมำรถในกำรซือ้ท่ีอยู่อำศยั 

 นอกจำกนี ้ยังมีกลุ่มตวัอย่ำงอีกร้อยละ 15 ท่ีมีแผนซือ้ท่ีอยู่อำศยัใน 1-2 ปีนี ้เพ่ือเก็งก ำไรและปล่อยเช่ำ โดย
สว่นใหญ่ร้อยละ 68 เลือกซือ้ท่ีอยู่อำศยัในท ำเลชำนเมืองกรุงเทพฯ ท่ีอำจส่งผลให้มีท่ีอยู่อำศยัปล่อยเช่ำออกสู่
ตลำดมำกขึน้ และเจ้ำของท่ีอยู่อำศยัอำจเผชิญควำมท้ำทำยในกำรขึน้คำ่เช่ำและหำผู้ เช่ำ 

 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองวำ่ จ ำนวนหน่วยท่ีอยู่อำศยัขำยได้ในกลุ่มแนวรำบในกรุงเทพฯ และปริมณฑล น่ำจะ
ยงัคงทรงตวั เน่ืองจำกเป็นตลำดกลุ่มซือ้ท่ีอยู่อำศยัเพ่ืออยู่อำศยัจริง สอดคล้องกบัภำพท่ีผู้ประกอบกำรพฒันำ
อสงัหำริมทรัพย์หนัมำรุกขำยโครงกำรท่ีอยู่อำศยัแนวรำบในปี 2560 

 

 

ผลโพลล์ช้ี  คนกรุงเทพฯ ยังต ้องการซ้ือท่ีอยู่อาศัย แต่ มีข ้อจ  ากัดด้าน

ความสามารถในการซ้ือ ... คาดจ านวนหน่วยที่อยู่อาศัยขายไดก้ลุ่มแนวราบ ใน
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 แม้ยังมีความต้องการซือ้ท่ีอยู่อาศัยจากคนกรุงเทพฯ แต่แนวโน้มการเข้าถึงสินเช่ือที่เป็นไป
อย่างยากขึน้ เป็นข้อจ ากัดความสามารถในการซือ้ท่ีอยู่อาศัย 

กลุม่ตวัอย่ำงร้อยละ 49 เป็นกลุม่ท่ีเป็นเจ้ำของท่ีอยู่อำศยั 1 หลงัขึน้ไป และกลุม่ตวัอย่ำงอีกร้อยละ 51 เป็น
กลุม่ท่ียงัไมไ่ด้เป็นเจ้ำของท่ีอยู่อำศยั โดยกลุม่ตวัอย่ำงท่ียงัไมไ่ด้เป็นเจ้ำของท่ีอยู่อำศยัส่วนใหญ่ร้อยละ 76 มีแผน
ซือ้ท่ีอยู่อำศยัใน 1-2 ปีนี ้และอีกร้อยละ 24 ยงัไมม่ีแผนซือ้ท่ีอยู่อำศยัใน 1-2 ปีนี ้

ส ำหรับกลุ่มตวัอย่ำงท่ีมีแผนซือ้ท่ีอยู่อำศยัใน 1-2 ปีนี ้ส่วนใหญ่มองหำท่ีอยู่อำศยัใหม่ โดยเฉพำะอย่ำงย่ิง 
คอนโดมิเนียม และทำวน์เฮ้ำส์ สอดคล้องกบักำรตัง้งบประมำณในกำรซือ้ท่ีอยู่อำศยั ท่ีส่วนใหญ่ร้อยละ 72 มอง
หำท่ีอยู่อำศยัรำคำต ่ำกวำ่ 2 ล้ำนบำท รองลงมำร้อยละ 23 มองหำท่ีอยู่อำศยัรำคำ 2-2.99 ล้ำนบำท 

 
ที่มา : โพลล์ศนูย์วิจยักสิกรไทย 

 
หำกพิจำรณำควำมสำมำรถในกำรซือ้ท่ีอยู่อำศยั พบวำ่ กลุม่ตวัอย่ำงท่ีมีแผนซือ้ท่ีอยู่อำศยัใน 1-2 ปีนี ้ส่วน

ใหญ่ร้อยละ 67 ระบุว่ำ แนวโน้มกำรเข้ำถึงสินเช่ือท่ีอยู่อำศัยเป็นไปอย่ำงยำกขึน้ ในขณะท่ี ร้อยละ 17 ระบุว่ำ 
แนวโน้มกำรเข้ำถึงสินเช่ือท่ีอยู่อำศัยไม่ต่ำงจำกอดีต และอีกร้อยละ 16 ระบุว่ำ แนวโน้มกำรเข้ำถึงสินเช่ือท่ีอยู่
อำศัยมีควำมง่ำยขึน้ ทัง้นี ้กลุ่มตัวอย่ำงท่ีมีแผนซือ้ท่ีอยู่อำศัยใน 1-2 ปีนี ้มีข้อกังวลด้ำนอัตรำดอกเบีย้อยู่ใน
ระดบัสงูเป็นอนัดบัแรก รองลงมำเป็นกำรอนมุตัิสินเช่ือเป็นไปอย่ำงยำกขึน้ และวงเงินสินเช่ือไม่เพียงพอต่อรำคำท่ี
อยู่อำศยัท่ีจะซือ้ ตำมล ำดบั 

ส ำหรับควำมสำมำรถในกำรผ่อนช ำระสินเช่ือท่ีอยู่อำศยั พบวำ่ กลุม่ตวัอย่ำงท่ีมีแผนซือ้ท่ีอยู่อำศยัใน 1-2 ปี
นี ้สว่นใหญ่ร้อยละ 65 มีควำมสำมำรถในกำรผ่อนช ำระสินเช่ือท่ีอยู่อำศยั 5,001-10,000 บำทต่อเดือน สอดคล้อง
กบังบประมำณกำรซือ้ท่ีอยู่อำศยัของกลุ่มตวัอย่ำงส่วนใหญ่ท่ีมองหำท่ีอยู่อำศยัรำคำต ่ำกว่ำ 2 ล้ำนบำท โดยกำร
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มองหำท่ีอยู่อำศยัรำคำต ่ำกว่ำ 2 ล้ำนบำท ซึง่เป็นระดบัรำคำท่ีไม่สงูนกั บ่งชีว้่ำ แนวโน้มกำรก ำหนดงบประมำณ
ในกำรซือ้ท่ีอยู่อำศยัของกลุม่ตวัอย่ำงสว่นใหญ่ยงัคงเป็นไปอย่ำงระมดัระวงั 

จำกผลส ำรวจ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า แม้ยังมีความต้องการซือ้ที่อยู่อาศัยจากคนกรุงเทพฯ ใน 
1-2 ปีนี ้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มที่ยังไม่ได้เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย และมองหาที่อยู่อาศัยหลังแรก ซึ่ง
นั เป็นกลุ่มซือ้ที่อยู่อาศัยเพื่ออยู่อาศัยจริง แต่ยังมีข้อจ ากัดด้านความสามารถในการซือ้ที่อยู่อาศัย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แนวโน้มการเข้าถึงสินเชื่อที่ เป็นไปอย่างยากขึน้ เน่ืองจากสถา ันการเงินยังคง
เข้มงวดในการปล่อยสินเช่ือที่อยู่อาศัย ประกอ กั อัตราดอกเ ีย้ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึน้ ซึ่งเป็นปัจจัย
ส าคัญที่ ผู้มีแผนซือ้ที่อยู่อาศัยมีความกังวลเป็นล าดั ต้นๆ น่าจะยังเป็นแรงกดดันความสามารถในการ
ซือ้ที่อยู่อาศัย 

 ท าเลชานเมืองกรุงเทพฯ มีท่ีอยู่อาศัยปล่อยเช่าออกสู่ตลาดมากขึน้ ... ตลาดให้เช่าท่ีอยู่
อาศัยเผชิญความท้าทายในการขึน้ค่าเช่าและหาผู้เช่า 

เมื่อพิจำรณำวตัถุประสงค์ในกำรซือ้ท่ีอยู่อำศยัของกลุ่มตวัอย่ำงท่ีมีแผนซือ้ท่ีอยู่อำศยัใน 1-2 ปีนี ้พบว่ำ  
ร้อยละ 85 เป็นกลุม่ท่ีซือ้ท่ีอยู่อำศยัเพ่ืออยู่อำศยัจริง โดยมีวตัถุประสงค์ในกำรซือ้ท่ีอยู่อำศยัแตกต่ำงกนั เช่น ขยบั
ขยำยครอบครัว หำท่ีอยู่อำศยัใกล้ท่ีท ำงำน จะแตง่งำน เป็นต้น 

ในขณะท่ี อีกร้อยละ 15 เป็นกลุ่มท่ีซือ้ท่ีอยู่อำศยัเพ่ือกำรลงทุน ทัง้เก็งก ำไรและปล่อยเช่ำ โดยในจ ำนวนนี ้
ส่วนใหญ่ร้อยละ 68 เลือกซือ้ท่ีอยู่อำศยัในท ำเลชำนเมืองกรุงเทพฯ รองลงมำเป็นกำรเลือกซือ้ท่ีอยู่อำศยัในท ำเล
รอบนอกศนูย์กลำงธุรกิจ และศนูย์กลำงธุรกิจในสดัสว่นท่ีเท่ำกนั คือร้อยละ16 

 
ที่มา : โพลล์ศนูย์วิจยักสิกรไทย 
 

ทัง้นี ้หำกพิจำรณำกลุ่มตวัอย่ำงท่ีมีท่ีอยู่อำศัยมำกกว่ำ 1 หลงัในปัจจุบัน ควบคู่กันไป พบว่ำ ส่วนใหญ่
จดักำรที่อยู่อำศยัหลงัท่ี 2 ขึน้ไปด้วยกำรให้ผู้อื่นเช่ำสงูเป็นอนัดบัแรก รองลงมำเป็นกำรให้ลกูหลำนอำศยัอยู่ และ
เป็นกำรปิดไว้เฉยๆ ตำมล ำดบั โดยกลุ่มตวัอย่ำงท่ีมีท่ีอยู่อำศยัมำกกว่ำ 1 หลงั และให้ผู้อื่นเช่ำ ส่วนใหญ่ร้อยละ 
65 เผชิญปัญหำด้ำนกำรขึน้คำ่เช่ำยำก เพรำะมีคู่แข่งจ ำนวนมำก รองลงมำร้อยละ 22 เผชิญปัญหำด้ำนกำรหำผู้
เช่ำยำก และอีกร้อยละ 14 เผชิญปัญหำด้ำนผู้ เช่ำค้ำงช ำระคำ่เช่ำ 

การจัดการท่ีอยู่อาศัยหลังท่ี   ขึน้ไป
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จ ำนวนคอนโดมิเนียมเร่ิมก่อสร้ำงใหมใ่นกรุงเทพฯ และปริมณฑลท่ีเพ่ิมสงูขึน้ในระยะท่ีผ่ำนมำ โดยมีอตัรำ
กำรขยำยตวัเฉลี่ย (CAGR) ปี 2554-2558 ร้อยละ 11 ต่อปี 1 ดงึดูดให้ผู้มีก ำลงัซือ้หันมำลงทุนซือ้คอนโดมิเนียม
เพ่ือเก็งก ำไรและปล่อยเช่ำมำกขึน้ ส่งผลให้กำรแข่งขนัในตลำดให้เช่ำท่ีอยู่อำศยัในกรุงเทพฯ เป็นไปอย่ำงรุนแรง
มำกขึน้ โดย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ใน 1-2 ปีนี ้ที่อยู่อาศัยในท าเลชานเมืองกรุงเทพฯ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง คอนโดมิเนียม ที่ยังคงเปิดตัวโครงการอย่างต่อเน่ือง และตัง้ราคาไม่สูงมากนัก น่าจะได้รั 
ความสนใจในการซือ้เพื่อการลงทุน จงึน่าจะมีที่อยู่อาศัยปล่อยเช่าออกสู่ตลาดมากขึน้ ส่งผลให้เจ้าของ
ที่อยู่อาศัยอาจเผชญิความท้าทายในการขึน้ค่าเช่า ประกอ กั ใน 1-2 ปีนี ้น่าจะมีคนกรุงเทพฯ จ านวน
หน่ึงเลือกซือ้ที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองมากขึน้ ส่งผลให้เจ้าของที่อยู่อาศัยเผชญิความท้าทายในการหาผู้
เช่า และอาจเผชญิ าวะที่อยู่อาศัยปล่อยเช่าว่างอย่างยาวนาน 

คาด ปี’ 60 จ านวนหน่วยท่ีอยู่อาศัยขายได้ในกลุ่มแนวรา  ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ยังทรงตัว 
สอดคล้อง าพท่ีผู้ประกอ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รุกขายโครงการท่ีอยู่อาศัยแนวรา  

แม้ยังมีควำมต้องกำรซือ้ท่ีอยู่อำศยัจำกคนกรุงเทพฯ ใน 1-2 ปีนี ้แต่ภำวะสถำบันกำรเงินเข้มงวดในกำร
ปลอ่ยสินเช่ือท่ีอยู่อำศยั ท่ีจ ำกดัควำมสำมำรถในกำรซือ้ท่ีอยู่อำศยั ประกอบกบัยงัไมม่ีปัจจยัหนุนตลำดท่ีอยู่อำศยั 
รวมถงึอตัรำดอกเบีย้ยงัมีแนวโน้มเพ่ิมสงูขึน้ นบัเป็นควำมท้ำทำยของผู้ประกอบกำรพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ ส่งผล
ให้ผู้ประกอบกำรอสงัหำริมทรัพย์ยงัมีแนวโน้มลงทนุโครงกำรท่ีอยู่อำศยัในปี 2560 อย่ำงระมดัระวงั  

โดยจ ำนวนหน่วยท่ีอยู่อำศยัเปิดขำยใหม่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เดือนมกรำคม-กุมภำพนัธ์ 2560 อยู่ท่ี 
12,584 หน่วย หดตวัจำกในช่วงเดียวกนัของปี 2559 ร้อยละ 27 2 สะท้อนถึงแนวโน้มภำวะชะลอตวัของกำรเปิด
ขำยท่ีอยู่อำศยัในช่วงไตรมำสแรกของปี 2560 อย่ำงไรก็ดี หำกพิจำรณำภำพรวมของทัง้ปี 2560 ซึง่ผู้ประกอบกำร
พฒันำอสงัหำริมทรัพย์ท่ีจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ยงัคงตัง้เป้ำหมำยกำรขยำยตวัของยอดพรีเซลล์ และกำร
เปิดขำยโครงกำรท่ีอยู่อำศัยใหม่ในปี 2560 เพ่ือก่อให้เกิดกำรรับรู้รำยได้อย่ำงต่อเน่ืองในระยะต่อไป ส่งผลให้
จ ำนวนหน่วยท่ีอยู่อำศยัเปิดขำยใหมใ่นกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในปี 2560 น่ำจะอยู่ในภำวะทรงตวั หรือขยำยตวั
เลก็น้อย เม่ือเทียบกบัปี 2559 โดย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า จ านวนที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ในกรุงเทพฯ 
และปริมณฑลในปี 2560 น่าจะอยู่ที่ 100,000-103,000 หน่วย ขยายตัวร้อยละ 0-3 เม่ือเทยี กั ปี 2559 

ในส่วนของจ ำนวนหน่วยท่ีอยู่อำศยัขำยได้ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล น่ำจะยังหดตวั ซึ่งเป็นผลมำจำก
ควำมสำมำรถในกำรซือ้ท่ีอยู่อำศยัในปี 2560 ยงัไมส่ำมำรถฟืน้ตวัได้เตม็ท่ี สง่ผลให้จ ำนวนหน่วยท่ีอยู่อำศยัขำยได้
ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลในปี 2560 น่ำจะอยู่ท่ี 81,300-81,500 หน่วย หดตวัร้อยละ 6-7 เม่ือเทียบกบัปี 2559 3 
โดยเป็นผลมำจำกกำรหดตวัในกลุ่มคอนโดมิเนียม เน่ืองจำกมีจ ำนวนคอนโดมิเนียมคงค้ำงเพ่ิมสงูขึน้ในระยะท่ี
ผ่ำนมำ ประกอบกับยังมีจ ำนวนคอนโดมิเนียมเร่ิมก่อสร้ำงใหม่ ส่งผลให้กำรขำยคอนโดมิเนียมมีกำรแข่งขันท่ี
สงูขึน้ อีกทัง้ผู้ซือ้ท่ีอยู่อำศยัเพ่ือปลอ่ยเช่ำอำจชะลอกำรซือ้คอนโดมิเนียม เน่ืองจำกกำรแข่งขนัในตลำดให้เช่ำท่ีอยู่

                                                                                 
1 ค ำนวณโดยข้อมลูจำกศนูย์ข้อมลูอสงัหำริมทรัพย์ ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ 
2 Agency for Real Estate Affairs (AREA) 
3 เฉพำะกำรซือ้ขำยที่อยูอ่ำศยัเปิดขำยใหมจ่ำกผู้ประกอบกำร ไมร่วมกำรซือ้ขำยที่อยูอ่ำศยัมือสอง 



  

 

5 CURRENT ISSUE 

อำศัยเป็นไปอย่ำงรุนแรงมำกขึน้ นับเป็นควำมท้ำทำยของผู้ ประกอบกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ในกำรขำย
คอนโดมิเนียมในปี 2560 และในระยะถดัไป 

อย่างไรกดี็ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า จ านวนหน่วยที่อยู่อาศัยขายได้ในกลุ่มแนวรา น่าจะยังคง
ทรงตัว เน่ืองจากเป็นตลาดกลุ่มซือ้ที่อยู่อาศัยเพื่ออยู่อาศัยจริง สอดคล้องกั  าพที่ ผู้ประกอ การ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์หนัมารุกขายโครงการที่อยู่อาศัยแนวรา ในปี 2560 โดยเฉพำะอย่ำงย่ิง กำรรุกขำย
โครงกำรท่ีอยู่อำศยัแนวรำบระดบับน ท่ีเจำะตลำดผู้ซือ้ท่ีอยู่อำศยักลุ่มท่ีมีก ำลงัซือ้ ซึง่เป็นกลุ่มท่ีมีควำมอ่อนไหว
ตอ่ภำวะเศรษฐกิจในระดบัต ่ำ รวมถงึยงัมีโอกำสถกูปฏิเสธสินเช่ือท่ีอยู่อำศยัในระดบัต ่ำอีกด้วย  

ส าหรั กลยุทธ์การประกอ ธุรกิจในปี 2560 ผู้ประกอ การอสังหาริมทรัพย์อาจให้ความส าคัญ
กั การเร่งระ ายที่อยู่อาศัยคงค้าง ด้วยการให้ความส าคัญกั ตลาดกลุ่มซือ้ที่อยู่อาศัยเพื่ออยู่อาศัยจริง  
โดยอาจเลือกเจาะกลุ่มผู้มีแผนซือ้ที่อยู่อาศัยที่ยังไม่มีข้อจ ากัดในการเข้าถึงสินเชื่อ และมีศักย าพใน
การซือ้ที่อยู่อาศัย โดยกลุม่เป้ำหมำยท่ีน่ำจะมีศกัยภำพ ได้แก่ กลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีเร่ิมเข้ำสู่ตลำดแรงงำน ท่ียงัไม่มี
ภำระในกำรผ่อนช ำระหนีส้ิน และมองหำท่ีอยู่อำศยัหลงัแรกเป็นของตนเอง โดยเฉพำะอย่ำงย่ิง ท่ีอยู่อำศยัรำคำต ่ำ
กวำ่ 2 ล้ำนบำท ซึง่น่ำจะได้รับควำมสนใจ และยงัเป็นระดบัรำคำท่ีมีควำมสอดคล้องกบัควำมสำมำรถในกำรผ่อน
ช ำระของผู้ ต้องกำรซือ้ท่ีอยู่อำศยัอีกด้วย โดยผู้ประกอบกำรพฒันำอสงัหำริมทรัพย์อำจสร้ำงจุดขำยของโครงกำรท่ี
อยู่อำศยัอย่ำงสอดคล้องกบัวิถีชีวิตของกลุ่มคนรุ่นใหม่ เช่น กำรน ำนวตักรรมมำใช้ในกำรออกแบบ และก ำหนด
ฟังก์ชัน่กำรอยู่อำศยัท่ีตอบโจทย์คนรุ่นใหม ่เป็นต้น 

ในสว่นของกลุม่ผู้ซือ้ท่ีอยู่อำศยัควรซือ้ท่ีอยู่อำศยัตำมควำมต้องกำรอยู่อำศยัจริง รวมถึงเป็นท่ีอยู่อำศยัท่ีมี
ระดบัรำคำสอดคล้องกับควำมสำมำรถในกำรผ่อนช ำระสินเช่ือท่ีอยู่อำศยั ในขณะท่ี กลุ่มผู้ซือ้ท่ีอยู่อำศยัเพ่ือกำร
ลงทุนอำจต้องพิจำรณำอตัรำดอกเบีย้ท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมสงูขึน้ ท่ำมกลำงข้อจ ำกดัในกำรขึน้ค่ำเช่ำและกำรหำผู้ เช่ำ 
ซึง่อำจส่งผลให้ผลตอบแทนจำกกำรให้ผู้อื่นเช่ำท่ีอยู่อำศยัไม่สงูดงัเช่นในอดีต อีกทัง้ยงัมีประเด็นท้ำทำยจำกกำร
บงัคบัใช้ร่ำงพระรำชบญัญตัิภำษีท่ีดินและสิ่งปลกูสร้ำง พ.ศ. ... ในปี 2561 ท่ีส่งผลให้กลุ่มผู้ซือ้ท่ีอยู่อำศยัเพ่ือกำร
ลงทนุ โดยเฉพำะอย่ำงย่ิง ท่ีอยู่อำศยัในท ำเลศกัยภำพ อย่ำงศนูย์กลำงธุรกิจ มีต้นทนุภำระภำษีจ่ำยท่ีเพ่ิมสงูขึน้  

 

 

 

 

 

--------------------------------------- 
Disclaimer 
 รายงานวิจยัฉบบันีจ้ดัท าเพ่ือเผยแพร่ทัว่ไป โดยจดัท าขึน้จากแหลง่ข้อมลูต่างๆ ท่ีน่าเช่ือถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถกูต้อง ความน่าเช่ือถือ หรือความ
สมบรูณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อ่ืนใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงข้อมลูได้ตลอดเวลาโดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า ทัง้นีผู้้ ใช้ข้อมลูต้องใช้ความ
ระมดัระวงัในการใช้ข้อมลูต่างๆ ด้วยวิจารณญาณของตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทัง้สิน้ บริษัทฯ จะไมรั่บผิดตอ่ผู้ ใช้หรือบคุคลใดในความเสียหายใดจากการใช้
ข้อมลูดงักลา่ว ข้อมลูในรายงานฉบบันีจ้ึงไมถื่อวา่เป็นการให้ความเห็นหรือค าแนะน าในการตดัสินใจทางธุรกิจ แต่อยา่งใดทัง้สิน้ 


