29 พฤศจิกายน 2560

รายงานผลสํารวจตลาดที่อยูอาศัยกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ชวงครึ่งแรกป 2560
ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ไดจัดทํารายงานสรุปผลการสํารวจอุปทานและอุปสงคของโครงการ
ที่อยูอ าศัย ที่อยู ร ะหวา งการขายในชว งครึ่งแรกป 2560 ในพื้น ที่ ก รุ ง เทพฯ – ปริม ณฑล โดยนับ เฉพาะ
โครงการที่มีหนวยเหลือขายไมต่ํากวา 6 หนวย ซึ่งจากการสํารวจพบวา มีโครงการที่อยูอาศัยอยูระหวางการ
ขายจํานวน 1,563 โครงการ มีหนวยในผังโครงการรวม 451,089 หนวย ประกอบดวยโครงการบานจัดสรร
1,126 โครงการ มีหนวยในผังโครงการจํานวน 208,237 หนวย และโครงการอาคารชุด 437 โครงการ มี
หนวยในผังโครงการจํานวน 242,852 หนวย
ดร.วิชัย วิรัตกพันธ ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานกลยุทธ 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห
และรักษาการผูอํานวยการศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย กลาววา จากการสํารวจในชวงครึ่งแรกป 2560
โครงการบานจัดสรรมีหนวยเหลือขายจํานวน 78,219 หนวย หรือรอยละ 38 ของหนวยในผังโครงการบาน
จัดสรรทั้งหมด และโครงการอาคารชุด มีหนวยเหลือขายจํานวน 63,658 หนวย หรือรอยละ 26 ของหนวย
ในผังโครงการอาคารชุดทั้งหมด ภาพรวมอุปทานโครงการที่อยูอาศัยในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล ชวงครึ่งแรก
ป 2560 เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของป 2559 ทั้งโครงการบานจัดสรรและอาคารชุด ขณะเดียวกันอัตราการ
ดูดซับของที่อยูอาศัยเกือบทุกประเภทสูงกวาชวงเดียวกันของป 2559 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
โครงการบานจัดสรร ที่อยูในระหวางการขายในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล จํานวน 1,126 โครงการ
มีหนวยในผังของทุกโครงการรวมกันประมาณ 208,237 หนวย หนวย มีหนวยเหลือขายหรือเปนอุปทานใน
ตลาดประมาณ 78,219 หนวย คิดเปนมูลคาหนวยเหลือขายประมาณ 328,477 ลานบาท (เทียบกับในชวง
ครึ่งแรกป 2559 มีจํานวน 1,077 โครงการ มีหนวยในผังโครงการประมาณ 202,947หนวย และมีหนวย
เหลือขายประมาณ 77,848 หนวย คิดเปนมูลคาหนวยเหลือขายประมาณ 340,139 ลานบาท)
ทั้งนี้ หนวยในผังโครงการทั้งหมด 208,237 หนวย สวนใหญรอยละ 49 เปนทาวนเฮาส รองลงมา
รอยละ 34 เปนบานเดี่ยว รอยละ 12 เปนบานแฝด ที่เหลือเปนอาคารพาณิชยและที่ดินเปลา
เมื่อแยกตามระดับราคา หนวยในผังสวนใหญ รอยละ 33 อยูในชวงราคา 3.01 – 5.00 ลานบาท
รองลงมา รอยละ 26 อยูในชวงราคา 2.01 – 3.00 ลานบาท รอยละ 24 อยูในชวงราคาเกินกวา 5 ลานบาท
และรอยละ 17 อยูในชวงราคาไมเกิน 2 ลานบาท
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แยกตามสถานะของการกอสราง พบวา สวนใหญเปนหนวยที่สรางเสร็จจํานวน 132,845 หนวย
คิดเปนรอยละ 64 ของหนวยในผังทั้งหมด รองลงมาเปนหนวยที่ยังไมไดเริ่มสรางจํานวน 40,305 หนวย คิด
เปนรอยละ 19 และหนวยที่อยูระหวางการกอสรางจํานวน 35,087 หนวย คิดเปนรอยละ 17 โดยหนวยที่
กอสรางเหลือขาย หรือบานวางมีจํานวน 13,704 หนวย หรือรอยละ 10 ของหนวยที่กอสรางแลวเสร็จ
ทั้งหมด
โครงการบานจัดสรรทั้งหมด 1,126 โครงการ แบงออกเปนโครงการในกรุงเทพฯ มากที่สุด 374
โครงการ มีหนวยในผังจํานวน 66,221 หนวย มูลคาโครงการรวม 384,258 ลานบาท เหลือขายประมาณ
18,286 หนวย รองลงมาเปนโครงการในจังหวัดนนทบุรี 255 โครงการ มีหนวยในผังจํานวน 41,405 หนวย
มูลคาโครงการรวม 175,517 ลานบาท เหลือขาย 17,703 หนวย เปนโครงการในจังหวัดปทุมธานี 185
โครงการ มีหนวยในผังจํานวน 40,960 หนวย ลานบาท มูลคาโครงการรวม 137,385 ลานบาท เหลือขาย
17,215 หนวย เปนโครงการในจังหวัดสมุทรปราการ 164 โครงการ มีหนวยในผังจํานวน 36,068 หนวย
มูลคาโครงการรวม 126,152 ลานบาท เหลือขาย 14,846 หนวย เปน โครงการในจังหวัดสมุทรสาคร 79
โครงการ มีหนวยในผังจํานวน 16,090 หนวย มูลคาโครงการรวม 50,606 ลานบาท เหลือขาย 6,711 หนวย
และเปนโครงการในจังหวัดนครปฐม 69 โครงการ มีหนวยในผังจํานวน 7,493 หนวย มูลคาโครงการรวม
28,571 ลานบาท เหลือขาย 3,458 หนวย
พื้นที่ซึ่งมีหนวยบานจัดสรรในผังโครงการมากที่สุด ไดแก อําเภอบางพลี อําเภอลําลูกกา อําเภอ
บางบัวทอง อําเภอเมืองสมุทรสาคร และ อําเภอธัญบุรี สวนพื้นที่ซึ่งมีหนวยบานจัดสรรเหลือขายมากที่สุด
ไดแก อําเภอบางบัวทอง อําเภอบางพลี อําเภอลําลูกกา อําเภอคลองหลวง และอําเภอเมืองสมุทรสาคร
ในชวงครึ่งแรกป 2560 บานจัดสรรในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล ประเภททาวนเฮาส มีหนวยขายได
ใหมจํานวน 11,368 หนวย มีอัตราดูดซับรอยละ 3.6 ตอเดือน สูงกวาชวงเดียวกันของป 2559 เล็กนอย ซึ่งมี
อัตรารอยละ 3.5 โดยบานเดี่ยว มีหนวยขายไดใหมจํานวน 5,554 หนวย มีอัตราดูดซับรอยละ 3 ตอเดือน
เพิ่มขึ้นจากชวงครึ่งแรกป 2559 ซึ่งมีอัตราดูดซับรอยละ 2.7 และบานแฝด มีหนวยขายไดใหมจํานวน
2,690 หนวย มีอัตราดูดซับรอยละ 4.1 ตอเดือน สูงกวาครึ่งแรกป 2559 ซึ่งมีอัตรารอยละ 3
โครงการอาคารชุด ที่อยูในระหวางการขายในกรุงเทพฯ - ปริมณฑล มีจํานวน 437 โครงการ มี
หนวยในผังของทุกโครงการรวมกัน 242,852 หนวย มูลคาโครงการรวม 782,566 ลานบาท มีหนวยหองชุด
เหลื อ ขายหรื อ เป น อุ ป ทานในตลาดประมาณ 63,658 หน ว ย คิ ด เป น มู ล ค า หน ว ยเหลื อ ขายประมาณ
197,597 ลานบาท (เทียบกับชวงเดียวกันของป 2559 ซึ่งมีโครงการอาคารชุด 442 โครงการ มีหนวยในผัง
โครงการ 231,438 หนวย มีหนวยเหลือขาย 59,642 หนวย คิดเปนมูลคาหนวยเหลือขายประมาณ 181,099
ลานบาท) หนวยในผังโครงการทั้งหมด 242,852 หนวย สวนใหญรอยละ 67 เปนหองชุดแบบหนึ่งหองนอน
รองลงมารอยละ 20 เปนหองแบบสตูดิโอ และรอยละ 11 เปนแบบสองหองนอน ที่เหลือเปนแบบสาม
หองนอนขึ้นไป
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ราคาของหนวยในผังโครงการ สวนใหญ รอยละ 42 เปนหนวยหองชุดในชวงราคาไมเกิน 2 ลานบาท
อีกรอยละ 29 อยูในชวงราคา 2.01 – 3.00 ลานบาท และรอยละ 15 ในชวงราคา 3.01 – 5.00 ลานบาท ที่เหลือ
อีกรอยละ 14 อยูในชวงราคาเกินกวา 5 ลานบาท
แยกตามสถานะของการกอสราง พบวา เปนหนวยที่สรางเสร็จแลว 110,976 หนวย คิดเปนรอยละ
46 ของหนวยในผังโครงการ เปนหนวยที่อยูระหวางการกอสรางประมาณ 111,953 หนวย คิดเปนรอยละ
46 และเปนหนวยที่ยังไมไดเริ่มสรางประมาณ 19,923 หนวย คิดเปนรอยละ 8 และมีหนวยที่กอสรางแลว
เสร็จเหลือขาย จํานวน 19,614 หนวย คิดเปนรอยละ 18 ของหนวยที่สรางเสร็จแลวทั้งหมด
โครงการอาคารชุดทั้งหมด 437 โครงการ แบงออกเปนโครงการในกรุงเทพฯ มากที่สุด 311 โครงการ
หนวยในผังจํานวน 161,356 หนวย เหลือขาย 34,199 หนวย เปนโครงการในจังหวัดนนทบุรี 62 โครงการ มี
หนวยในผัง 40,320 หนวย เหลือขาย 13,866 หนวย เปนโครงการในจังหวัดสมุทรปราการ 34 โครงการ มี
หนวยในผัง 23,229 หนวย เหลือขาย 8,725 หนวย เปนโครงการในจังหวัดปทุมธานี 18 โครงการ มีหนวยในผัง
13,510 หนวย เหลือขาย 5,434 หนวย เปนโครงการในจังหวัดนครปฐม 9 โครงการ มีหนวยในผัง 3,102 หนวย
เหลือขาย 1,036 หนวย และเปนโครงการในจังหวัดสมุทรสาคร 3 โครงการ มีหนวยในผัง 1,335 หนวย เหลือขาย
398 หนวย
พื้นที่ที่มีหนวยหองชุดในผังโครงการมากที่สุด ไดแก อําเภอเมืองนนทบุรี อําเภอเมืองสมุทรปราการ
เขตบางซื่อ เขตจตุจักร และเขตบางนา สวนเขตหรืออําเภอที่มีหนวยหองชุดเหลือขายมากที่สุด ไดแก
อําเภอเมืองนนทบุรี อําเภอเมืองสมุทรปราการ อําเภอธัญบุรี เขตจตุจักร และเขตบางซื่อ
ในชวงครึ่งแรกป 2560 อาคารชุดในกรุงเทพฯ – ปริมณฑลขายไดใหมจํานวนรวม 27,296 หนวย มีอัตรา
ดูดซับรอยละ 5.0 ตอเดือน ซึ่งสูงกวาอัตราดูดซับในชวงเดียวกันของป 2559 เล็กนอย ซึ่งมีอัตรารอยละ 4.9
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