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27 พฤษภาคม 2563 

 

วิเคราะห์ตลาดท่ีอยู่อาศัยกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ปี 2563 

ขายได้ใหม่ลดลง -21.7 % คาดการณ์มีหน่วยเหลือขายสะสมกว่า 2 แสนหน่วย 
 

ศนูย์ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้จัดท ารายงานสรุปผลการส ารวจอุปทาน
และอุปสงค์ของโครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายในช่วงคร่ึงหลังปี 2562 ในพืน้ที่กรุงเทพฯ – 
ปริมณฑล นบัเฉพาะโครงการที่มีหน่วยเหลือขายไม่ต ่ากว่า 6 หน่วย  

โดยภาพรวมมีที่อยู่อาศัยเสนอขายจ านวนรวม 209,868 หน่วย เพิ่มขึน้จากช่วงคร่ึงแรกปี 2562 
ประมาณร้อยละ 7.3 โดยมีจ านวนหน่วยขายได้ใหม่ลดลงร้อยละ -21.7 ในขณะที่จ านวนหน่วยเหลือขาย
รวมเพิ่มขึน้ร้อยละ 15.6 

 ในจ านวนหน่วยเหลือขายทัง้หมดเป็นหน่วยสร้างเสร็จเหลือขาย 40,792 หน่วย มูลค่ารวมกว่า 
157,140 ล้านบาท และคาดการณ์ปี 2563 จะมีที่อยู่อาศยัเหลือขายสะสมจ านวนประมาณ 212,750 หน่วย 
มีมลูค่าประมาณ 1,340,233 ล้านบาท 

  ดร.วิชัย วิ รัตกพันธ์  ผู้ ตรวจการธนาคาร และรักษาการผู้ อ านวยการศูนย์ข้อมูล
อสังหาริมทรัพย์ กล่าวว่า จากการส ารวจภาคสนามในช่วงคร่ึงแรกปี 2562 พบว่า มีจ านวนโครงการที่ยัง
อยู่ระหว่างขายในพืน้ที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล จ านวน 1,670 โครงการ มีหน่วยเหลือขายจ านวน 151,993 
หน่วย เมื่อเข้าสู่คร่ึงหลัง ปี 2562 มีจ านวนอุปทานใหม่เข้าสู่ตลาดจ านวน 56,411 หน่วย ส่งผลให้มีที่อยู่
อาศัยอยู่ระหว่างการขายจ านวน 1,714 โครงการ  รวมมีจ านวนหน่วยเสนอขาย 209,868 หน่วย และมี
อปุทานเหลือขายจ านวน 175,754 หน่วย มลูค่ารวม 765,037 ล้านบาท 

ในจ านวนโครงการที่ยงัอยู่ระหว่างขายในพืน้ที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑลทัง้หมด ประกอบด้วยโครงการ
บ้านจัดสรร 1,177 โครงการ จ านวน 114,146 หน่วย ขายได้ใหม่ในช่วงคร่ึงปีหลังจ านวน 14,646 หน่วย 
และมีหน่วยเหลือขายจ านวน 99,500 หน่วย คิดเป็นมูลค่าเหลือขาย 459,155 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก
ช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 ร้อยละ 15.7 และเป็นโครงการอาคารชุด 537 โครงการ จ านวน 95,722 
หน่วย ขายได้ใหม่ในช่วงคร่ึงปีหลงัจ านวน 19,468 หน่วย และมีหน่วยเหลือขายจ านวน 76,254 หน่วย คิด
เป็นมลูค่าเหลือขาย  305,882 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2561 ร้อยละ 11.1  

"ภาพรวมของตลาดคร่ึงหลงัปี 2562 จ านวนหน่วยที่อยู่อาศัยเสนอขายในตลาดหากเทียบกับคร่ึง
แรกของปี 2562 จะพบว่ามีจ านวนเพิ่มขึน้ประมาณร้อยละ 7.3 ขณะที่หน่วยเหลือขายที่  ณ วันที่  31 
ธันวาคม 2562 มีจ านวน 175,754 หน่วย ซึ่งมีจ านวนที่เพิ่มขึน้มากกว่า 20,000 หน่วย เทียบกับคร่ึงแรก
ของปี 2562 ที่มีหน่วยเหลือขายรวม 151,993 หน่วย  หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 15.6 ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่สะท้อน
ให้เห็นว่าหน่วยเหลือขายสะสมสว่นหนึ่งเกิดขึน้มาจากสว่นที่เหลือขายจากช่วงคร่ึงแรกของปี 2562 ใน 
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จ านวนหน่วยเหลือขายทัง้หมดเป็นหน่วยสร้างเสร็จเหลือขาย 40,792 หน่วย มลูค่ารวมกว่า 157,140 ล้าน
บาท "  

ด้านการขายในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2562 หน่วยขายได้ใหม่มีจ านวน 34,114 หน่วย เมื่อเทียบกับ
คร่ึงแรกของปี 2562 ปรับลดลงประมาณร้อยละ -21.7 โดยในช่วงคร่ึงแรกของปี 2562 มีจ านวนหน่วยขาย
ได้ใหม่ 43,596 หน่วย และเมื่อวิเคราะห์ตามประเภทที่อยู่อาศัยพบว่าอาคารชุดและทาวเฮาส์ มีจ านวน
หน่วยเหลือขายในระดับที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด โดยอาคารชุดมีหน่วยเหลือขายจ านวน 76,254 หน่วย
และทาวน์เฮ้าส์มีหน่วยเหลือขายจ านวน 56,213 หน่วย ในขณะที่บ้านเด่ียวมีหน่วยเหลือขายจ านวน 
28,182 หน่วย  

ทัง้นีเ้มื่อพิจารณาจากอตัราการดดูซบัเป็นการสะท้อนภาวะความสมดลุระหว่างตวัอปุทานอยู่อาศยั
ในพืน้ที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาพรวมของอัตราการดูดซับในคร่ึงหลังของปี 2562 ลดต ่าลงมา
ค่อนข้างมากซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าภาวการณ์ขายไม่ดี อปุทานในระหว่างการขายมีจ านวนมากขึน้ แต่อัตรา
การขายได้ใหม่น้อยลง อัตราการดูดซับจึงลดต ่าลง โดยในช่วงคร่ึงหลังปี 2562 อัตราดูดซบัต่อเดือนของ
ตลาดที่อยู่อาศยัในพืน้ที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑลลดเหลือเพียงร้อยละ 2.7 ต ่ากว่าค่ามาตรฐานเฉลี่ย 5 ปี ซึ่งมี
อตัราดูดซบัเฉลี่ยร้อยละ 4.2 โดยอตัราดดูซบัต่อเดือนในกลุ่มราคาที่มีอตัราการลดต ่าลงมากที่สดุจะอยู่ใน
ระดบัราคาราคามากกว่า 10 ล้านบาทขึน้ไป  

อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากอตัราดูดซบัต่อเดือนสงูสดุ และมีสดัส่วนการขายได้ใหม่สูงสดุโดย
พบว่า 5 ล าดับแรกท าเลที่มียอดขายใหม่สูงสุด ประกอบด้วย 1.ท าเลพระโขนง-บางนา-ส่วนหลวง และ
ประเวศอัตราการดูดซบัร้อยละ 4.9  จ านวนขายได้ใหม่ 3,104 หน่วย 2.ท าเลธนบุรี- คลองสาม-บางกอก
น้อย-บางกอกใหญ่ และบางพลดั การดดูซบัร้อยละ 4.4 จ านวนขายขายได้ใหม่ 2,946 หน่วย 3.ท าเลห้วย
ขวาง-จตุจักร-ดินแดง  การดูดซับร้อยละ 3.5 จ านวนขายขายได้ใหม่ 2,764 หน่วย 4.ท าเลอ าเภอเเมือง
สมุทรปราการ-พระประแดง และสมุทรเจดีย์ การดูดซับร้อยละ 2.7 จ านวนขายขายได้ใหม่ 2,527 หน่วย 
และ 5.ท าเลล าลกูกา-คลองหลวง-ธัญบุรี การดดูซบัร้อยละ 1.6 จ านวนขายขายได้ใหม่ 2,497 หน่วย โดยมี
เพียง 3 ท าเลแรกเป็นท าเลที่มีศกัยภาพ 

ทัง้นี ้ศูนย์ข้อมูลฯคาดการณ์ว่าในปี 2563 จะมีโครงการที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่สะสมจ านวน
ประมาณ 79,408 หน่วย และมีหน่วยเหลือขายสะสม 212,750 หน่วย  

 
 
  

-------------------------------------------------- 
 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมโทร 0-2645-9675-6             
ฝ่ายประชาสมัพนัธ์และบริการขอ้มูล ศูนย์ข้อมูลอสงัหาริมทรัพย์   


