21 ตุลาคม 2563
วิเคราะห์ ทศิ ทางตลาดที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ปี 2564
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ได้ ทาการสารวจโครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายในกรุงเทพฯ ปริ มณฑล ในช่วงครึ่งแรก ปี 2563 ซึ่งเป็ นการสารวจโครงการบ้ านจัดสรรและอาคารชุด ที่มีหน่วยเหลือขาย
ไม่ต่ากว่า 6 หน่วย โดยในช่วงที่ทาการสารวจ พบว่ามีจานวนหน่วยที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างขาย ณ ครึ่งแรก
ปี 2563 (Total Supply) ทัง้ หมด 1,692 โครงการ จานวน 205,851 หน่วย มูลค่ารวม 1,037,865 ล้ านบาท
จาแนกเป็ นโครงการบ้ านจัดสรร 1,167 โครงการ 120,341 หน่วย มูลค่า 642,816 ล้ านบาท และโครงการ
อาคารชุด 525 โครงการ 85,510 หน่วย มูลค่า 395,048 ล้ านบาท ในจ านวนดังกล่าวมี หน่วยเหลือขาย
จานวน 173,093 หน่วย และในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 มีที่อยู่อาศัยขายได้ ใหม่จานวน 32,758 หน่วย
ดร.วิ ชั ย วิ รั ต กพั นธ์ ผู้ ตรวจการธนาคาร และรั ก ษาการผู้ อ านวยการศู น ย์ ข้ อมู ล
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เปิ ดเผยว่ า การพั ฒ นาโครงการที่ อ ยู่ อ าศัย ในพื น้ ที่ ก รุ ง เทพฯปริ ม ณฑล อัต ราการ
เปลี่ยนแปลงของหน่วยที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายยังคงมีอตั ราการเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5.2 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปี 2562 (YoY) และยังสูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 Half ล่าสุด โดยเป็ นการเพิ่มขึ ้นของบ้ านจัดสรร ร้ อยละ
15.2 แต่อาคารชุดมีหน่วยลดลง ร้ อยละ -6.2 เมื่อพิจารณาจากอัตราการเปลี่ยนแปลงของโครงการที่อยู่
อาศัยเปิ ดขายใหม่ มีจานวนลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2562 ร้ อยละ -28.7 หน่วยขายได้ ใหม่มีอตั ราการ
เปลี่ยนแปลงลดลงถึงร้ อยละ -24.9 ส่งผลให้ หน่วยเหลือขายมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 13.9
เมื่อเทียบกับช่วงครึ่งแรกของปี 2562
จังหวัดปทุมธานีมี Total Supply เพิ่มขึ ้นมากที่สดุ ร้ อยละ 40.4 รองลงมาคือ นครปฐม ร้ อยละ 9.0
และสมุทรปราการ ร้ อยละ 5.7 ตามลาดับ ส่วนจังหวัด ที่มี Total Supply ลดลงมากที่สุดได้ แก่ กรุ งเทพฯ
ร้ อยละ -2.4 รองลงมาได้ แก่นนทบุรี ร้ อยละ -0.6 และสมุทรสาคร ร้ อยละ -0.2
ในช่วงครึ่ งแรก ปี 2563 มีโครงการเปิ ดขายใหม่รวม 159 โครงการ จานวน 29,816 หน่วย มูลค่า
รวม 137,068 ล้ านบาท เป็ นบ้ านจัดสรร 124 โครงการ รวม 17,926 หน่วย มูลค่า 94,667 ล้ านบาท และ
อาคารชุด 35 โครงการ จานวน 11,890 หน่วย มูลค่ารวม 42,401 ล้ านบาท โดยกรุ งเทพฯ เป็ นพืน้ ที่ที่มี
โครงการเปิ ดขายใหม่ ม ากที่สุด 68 โครงการ ประกอบด้ วย บ้ านจัดสรร 46 โครงการ และอาคารชุด 22
โครงการ รวม 12,463 หน่วย มูลค่า 71,038 ล้ านบาท รองลงมาคือปทุมธานี เปิ ดโครงการใหม่ 31 โครงการ
ประกอบด้ วย บ้ านจัดสรร 26 โครงการ และอาคารชุด 5 โครงการ รวม 7,720 หน่วย มูลค่า 25,007 ล้ าน
บาท และนนทบุรี 23 โครงการ เป็ นโครงการบ้ านจัดสรร 21 โครงการ และอาคารชุด 2 โครงการ รวม 5,196
หน่วย มูลค่า 26,345 ล้ านบาท
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อย่างไรก็ตามจานวนหน่วยเหลือขาย และหน่วยขายได้ ใหม่ ยังคงเป็ นประเด็นที่น่าจับตา โดย ณ
ครึ่ ง แรก ปี 2563ในกรุ ง เทพฯ - ปริ ม ณฑล มี อุป ทานเหลื อ ขายจ านวน 173,093 หน่ ว ย คิ ด เป็ น มูล ค่ า
878,933 ล้ านบาท จาแนกเป็ นบ้ านจัดสรร 99,993 หน่วย คิดเป็ นมูลค่า 533,725 ล้ านบาท และอาคารชุด
73,100 หน่วย คิดเป็ นมูลค่า 345,208 ล้ านบาท
เมื่อจาแนกตามราคาพบว่าหน่วยเหลือขายบ้ านจัดสรรส่วนใหญ่ อยู่ในช่วงระดับราคา 3 - 5 ล้ าน
บาท มีจานวน 34,262 หน่วย คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 34.3 ของหน่วยบ้ านจัดสรรที่เหลือขายทังหมด
้
ขณะที่
อาคารชุดเหลือขายส่วนใหญ่อยู่ในช่วงระดับราคา 2 – 3 ล้ านบาท มีจานวน 22,290 หน่วย คิดเป็ นสัดส่วน
ร้ อยละ 30.5 ของหน่วยอาคารชุดที่เหลือขายทังหมด
้
ทังนี
้ ้ บ้ านจัดสรรที่มีมูลค่าหน่วยเหลือขายมากที่สุดอยู่ในช่วง มากกว่า 10 ล้ านบาท มีมูลค่ารวม
163,300 ล้ านบาท คิดเป็ น สัดส่วนร้ อยละ 30.6 ของมูลค่าบ้ านจัดสรรที่เหลือขายทัง้ หมด เช่ นเดียวกับ
อาคารชุดส่วนใหญ่ มี มูลค่าเหลือขายอยู่ในช่วงระดับราคา มากกว่า 10 ล้ านบาท มีมูลค่ารวม 118,112
ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 34.2 ของมูลค่าอาคารชุดที่เหลือขายทังหมด
้
ขณะที่ ห น่ วยขายได้ ใหม่ ในช่ ว งครึ่ ง แรกปี 2563 มี จ านวนทัง้ สิ น้ 32,758 หน่ ว ย คิ ด เป็ น มูล ค่ า
158,932 ล้ านบาท ในจานวนดังกล่าวเป็ นบ้ านจัดสรร 20,348 หน่วย มูลค่า 109,092 ล้ านบาท และอาคาร
ชุด 12,410 หน่วย มูลค่า 49,840 ล้ านบาท
โดยหน่วยบ้ านจัดสรรขายได้ ใหม่มากที่สุดอยู่ในช่วงราคา 3 - 5 ล้ านบาท มีจานวน 6,775 หน่วย
คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 33.3 สาหรับหน่วยอาคารชุดขายได้ ใหม่มากที่สุดอยู่ในช่วงราคา 2 - 3 ล้ านบาท มี
จานวน 4,423 หน่วย คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 35.6
ทังนี
้ ้ บ้ านจัดสรรขายได้ ใหม่มีมลู ค่ามากที่สดุ อยู่ในช่วง มากกว่า 10 ล้ านบาท มีมลู ค่ารวม 34,467
ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 31.6 สาหรับอาคารชุดที่ขายได้ ใหม่มากที่สุดอยู่ในช่วง มากกว่า 10 ล้ าน
บาท มีมลู ค่ารวม 13,358 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 26.8
เมื่อแยกตามสถานะของการก่อสร้ างของหน่วยเหลือขายทังหมด
้
พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 38.1 ยัง
ไม่ก่อสร้ าง รองลงมาอยู่ระหว่างการก่อสร้ างร้ อยละ 36.0 และที่เหลือร้ อยละ 25.9 ก่อสร้ างเสร็ จแล้ ว หาก
แยกตามประเภทที่อยู่อาศัยพบว่า บ้ านจัดสรรส่วนใหญ่ ร้ อยละ 50.8 ยังไม่ก่อสร้ าง โดยอยู่ระหว่างสร้ าง
ร้ อยละ 27.9 และสร้ างเสร็ จแล้ วร้ อยละ 21.3 ขณะที่อาคารชุดส่วนใหญ่ อยู่ระหว่างสร้ างถึงร้ อยละ 47.2
สร้ างเสร็จแล้ วร้ อยละ 32.3 และ ยังไม่ก่อสร้ างร้ อยละ 20.5 ตามลาดับ
ด้ านอัตราดูดซับ หรื อ Absorption Rate ของตลาดที่อยู่อาศัยในกรุ งเทพฯ - ปริ มณฑล ซึ่งศูนย์
ข้ อมูลอสังหาริมทรัพย์ ใช้ เป็ นเครื่องชี ้อุปสงค์ (Demand) ของตลาดที่อยู่อาศัยนัน้ การสารวจในรอบครึ่งแรก
ปี 2563 พบว่า มีอตั ราดูดซับต่อเดือนลดลง จากร้ อยละ 3.7 ในครึ่งแรก ปี 2562 เหลือร้ อยละ 2.7 โดยบ้ าน
จัดสรรมีอตั ราดูดซับเท่ากับช่วงเดียวกันของปี ก่อน (YoY) ที่ร้อยละ 2.8 ขณะที่อาคารชุดมีอตั ราดูดซับลดลง
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จากร้ อยละ 4.8 เหลื อร้ อยละ 2.4 เนื่องจากมี หน่วยเหลือขายเพิ่ ม มากขึ น้ ในขณะที่ห น่วยขายได้ ใหม่ มี
จานวนลดลง
ทาเลที่มีหน่วยขายได้ ใหม่ในช่วงครึ่งแรก ปี 2563 มากที่สดุ 3 ลาดับแรก คือทาเลบางพลี-บางบ่อบางเสาธง ทาเลเมืองสมุทรปราการ-พระประแดง-พระสมุทรเจดีย์ และทาเลลาลูกกา-คลองหลวง-ธัญบุรีหนองเสือ ตามลาดับ
สาหรับทาเลที่มีหน่วยเหลือขายมากที่สุด 3 ลาดับแรก ได้ แก่ ทาเลลาลูกกา-คลองหลวง-ธัญบุรีหนองเสือ ทาเลบางใหญ่ -บางบัวทอง-บางกรวย-ไทรน้ อย และทาเลเมืองสมุทรปราการ-พระประแดง-พระ
สมุทรเจดีย์ ตามลาดับ
ในขณะที่ทาเลที่มีหน่วยขายได้ ใหม่ในช่วงครึ่งแรก ปี 2563 มากที่สดุ 3 ลาดับแรก คือทาเลบางพลีบางบ่อ-บางเสาธง ทาเลเมืองสมุทรปราการ-พระประแดง-พระสมุทรเจดีย์ และทาเลลาลูกกา-คลองหลวงธัญบุรี-หนองเสือ ตามลาดับ
อย่ างไรก็ ต ามศูน ย์ ข้อ มูล อสัง หาริ ม ทรัพ ย์ ได้ ป ระมาณการทิ ศ ทางตลาดที่ อยู่อ าศัยกรุ งเทพฯปริ มณฑล ปี 2563 และแนวโน้ มปี 2564 โดยคาดว่า ณ ครึ่งหลังปี 2563 จะมีที่อยู่อาศัยรอการขายจานวน
185,993 หน่ วย มี มูล ค่าหน่วยเหลื อขายจ านวน 937,703 ล้ านบาท และเพิ่ ม ขึน้ เป็ น 193,415 หน่วย มี
มูลค่าหน่วยเหลือขายประมาณ 956,086 ล้ านบาท ในครึ่งแรกปี 2564 ในขณะที่อัตราดูดซับต่อเดือนของ
บ้ านจัดสรร คาดว่าจะลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 2.0 ในครึ่งหลังปี 2563 และเพิ่ มขึ ้นเป็ น 2.4 ในครึ่งแรกปี 2564
ส่วนอัตราดูดซับต่อเดือนของอาคารชุดคาดว่าจะลดลงมาอยู ท่ีร้อยละ 1.7 ในครึ่งหลังปี 2563 และเพิ่มขึน้
เล็กน้ อยเป็ นร้ อยละ 1.8 ในครึ่งแรกปี 2564
สาหรับการเคลื่อนไหวด้ านการเปิ ดตัวโครงการใหม่ ประมาณการว่าจะยังคงลดลงต่อเนื่องโดยคาด
ว่าจะมีการเปิ ดโครงการใหม่ประมาณ 23,116 หน่วย ในครึ่งหลังปี 2563 และเปิ ดใหม่อีก 26,124 หน่วยใน
ครึ่งแรกปี 2564 ในขณะที่จานวนหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์ ณ ครึ่ งหลังปี 2563 คาดว่าจะมีจานวนประมาณ
75,752 หน่วย มูลค่า 187,971 ล้ านบาท และหน่วยโอนกรรมสิทธิ์จะลดลงมาเหลือ 56,774 หน่วย มูลค่า
228,024 ล้ านบาท ในครึ่ งแรก ปี 2564 ซึ่งประมาณการดังกล่าวอยู่ภายใต้ ตัวแปรที่ยังไม่มีเหตุการณ์ การ
ชุมนุมทางการเมือง เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563
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