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3 พฤศจิกายน 2563 

 
ดัชนีราคาท่ีอยู่อาศัยอยู่ระหว่างการขาย ในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล ไตรมาส 3 ปี 2563 

ลดลงต่อเน่ืองเหตุจากผู้ประกอบการเร่งอัดโปรโมชั่นกระตุ้นยอดขาย  
 

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รายงานดัชนีราคาท่ีอยู่อาศัยไตรมาส 3 ปี 2563 
พบการเปลี่ยนแปลงราคาประกาศขายใช้โปรโมชั่ นลดราคากระตุ้นการตัดสินใจซือ้ ส่งผลให้ดัชนี
ราคาห้องชุด และบ้านจัดสรร ยังคงลดลงต่อเน่ืองเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา  
 
ดัชนีราคาห้องชุดใหม่ท่ีอยู่ระหว่างการขาย ไตรมาส 3 ปี 2563 

ดร. วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรักษาการผู้ อ านวยการศูนย์ข้อมูล
อสงัหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่าการจัดท าดัชนีราคาที่อยู่อาศัยของศนูย์ข้อมูลอสงัหาริมทรัพย์ ประจ าไตรมาส 3 ปี 
2563 ยงัคงมีทิศทางลดลงต่อเนื่อง โดยดชันีราคาห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ไตร
มาส 3 ปี 2563 มีค่าดชันีเท่ากบั 153.1 จุด เพิ่มขึน้ร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน (YoY) 
แต่ลดลงร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) ดชันีราคาห้องชดุลดลงต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 3 เมื่อ
เทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า โดยดชันีราคาห้องชดุมีค่าดชันีสงูสดุในช่วงไตรมาส 4 ปี 2562 ก่อนเกิดสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ COVID-19 แต่ภายหลังจากมีการแพร่ระบาดของ COVID-19 ตลาดอาคารชุดได้รับ
ผลกระทบจากการชะลอตวัตวัของก าลงัซือ้ ทัง้จากผู้ซือ้อยู่อาศยัจริง นกัลงทุน และผู้ซือ้ที่เป็นคนต่างด้าว ท าให้
ตลาดห้องชุดมีหน่วยเหลือขายสร้างเสร็จมากกว่าความต้องการของตลาด ผู้ประกอบการมีการให้ส่วนลดและ
โปรโมชั่นจูงใจให้ผู้ ซือ้เพื่อเร่งรัดการตัดสินใจ จึงส่งผลให้ราคาขายอาคารชุดสร้างใหม่มีทิศทางลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง 
 ดชันีราคาห้องชดุใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ในไตรมาส 3 ปี 2563 นี ้เมื่อพิจารณาแยกตามพืน้ท่ี พบว่า 
กรุงเทพฯ มีค่าดัชนีเท่ากับ 154.7 จุด เพิ่มขึน้ร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) แต่
ลดลงร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) ปริมณฑล มีค่าดชันีเท่ากบั 145.2 จุด ลดลงร้อยละ 0.2 เมื่อ
เทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน (YoY) แต่เพิ่มขึน้ร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า (QoQ)  

ส าหรับรายการสง่เสริมการขายห้องชดุใหม่ที่อยู่ระหว่างการขายในไตรมาสนี ้พบว่า ผู้ประกอบการสว่น
ใหญ่ร้อยละ 46.8 จะให้เลือกเป็นของแถม เช่น เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ฯลฯ รองลงมาร้อยละ 34.6 จะให้ผู้
ซือ้เลือกเป็นสว่นลดเงินสด และร้อยละ 18.6 จะช่วยผู้ซือ้จ่ายค่าใช้จ่ายในวนัโอนกรรมสิทธ์ิ 
ดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ท่ีอยู่ระหว่างการขายไตรมาส 3 ปี 2563 

ส าหรับการเปลี่ยนแปลงดชันีราคาบ้านจดัสรรใหม่ (บ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์) ที่อยู่ระหว่างการขาย ใน
กรุงเทพฯ และปริมณฑล ไตรมาส 3 ปี 2563 มีค่าดชันีเท่ากบั 128.1 เพิ่มขึน้ร้อยละ 0.9 เมื่อเทียบกบัช่วงเวลา
เดียวกนัของปีก่อน (YoY) แต่ลดลงร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) ดชันีราคาบ้านจดัสรร 
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ลดลงเป็นไตรมาสที่ 2 โดยเป็นผลมาจากการที่ผู้ประกอบการหนัมาเปิดขายโครงการใหม่ประเภทบ้านจัดสรร
มากกว่าอาคารชุด ท าให้อปุทานพร้อมขายในตลาดบ้านจดัสรรเพิ่มสงูขึน้ ผู้ประกอบการต้องเร่งรัดการตดัสินใจ
ของผู้ซือ้ด้วยการสว่นลดเงินสดหรือโปรโมชัน่ด้านอ่ืนๆ  

เมื่อจ าแนกดชันีราคาบ้านจดัสรรตามพืน้ที่ พบว่า ในพืน้ที่กรุงเทพฯ มีค่าดชันีเท่ากบั 127.1 เพิ่มขึน้ร้อย
ละ 0.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) แต่ลดลงร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า 
(QoQ) ส่วนในพืน้ที่ปริมณฑล มีค่าดชันีเท่ากับ 129.0 เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.2 เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี
ก่อน (YoY) แต่ลดลงร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) 2)  

โดยในส่วนของดัชนีราคาบ้านเด่ียว ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไตรมาส 3 ปี 2563 มีค่าดัชนีเท่ากับ 
126.4 เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.0 เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน (YoY) แต่ลดลงร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกบัไตร
มาสก่อนหน้า (QoQ) ซึ่งในพืน้ที่กรุงเทพฯ มีค่าดัชนีเท่ากับ 125.8 เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.0 เมื่อเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปีก่อน (YoY) แต่ลดลงร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) ขณะที่ปริมณฑล มีค่า
ดชันีเท่ากบั 126.6 เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.0 เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) แต่ลดลงร้อยละ 0.1 เมื่อ
เทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า (QoQ)  
 ส าหรับดัชนีราคาทาวน์เฮ้าส์ ในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล ไตรมาส 3 ปี 2563 มีค่าดัชนีเท่ากับ 130.0 
เพิ่มขึน้ร้อยละ 0.9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน (YoY) แต่ลดลงร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกบัไตรมาส
ก่อนหน้า (QoQ) โดยกรุงเทพฯ มีค่าดชันีเท่ากบั 128.2 เพิ่มขึน้ร้อยละ 0.7 เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี
ก่อน (YoY) แต่ลดลงร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า (QoQ)  ส่วนปริมณฑล มีค่าดชันีเท่ากบั 132.0 
เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน(YoY) แต่ลดลงร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบกับไตรมาส
ก่อนหน้า (QoQ)  
 ส่วนรายการส่งเสริมการขายบ้านจัดสรรใหม่ที่อยู่ระหว่างการขายในไตรมาสนี  ้พบว่า ผู้ประกอบการ
ส่วนใหญ่ร้อยละ 35.4 จะให้ผู้ซือ้เลือกเป็นส่วนลดเงินสด รองลงมาร้อยละ 33.7 จะให้เลือกเป็นของแถม แถม 
เช่น เคร่ืองปรับอากาศ เฟอร์นิเจอร์ ผ้าม่าน ป๊ัมน า้ แท้งก์น า้ ฯลฯ และร้อยละ 30.9 จะช่วยผู้ซือ้จ่ายค่าใช้จ่ายใน
วนัโอนกรรมสิทธ์ิ และ/หรือ ฟรีค่าสว่นกลาง  

    

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการ โทรศัพท์  02-645-9674-6 โทรสาร 0-2643-1251 


