17 มิถนุ ายน 2563
วิเคราะห์ ตลาดที่อยู่อาศัยภาคตะวันตก ปี 2563
อาคารชุดเหลือขายฉุดอัตราดูดซับต่าต่ อเนื่อง
ศูน ย์ ข้อ มูล อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รายงานสรุ ป ผลการส ารวจอุป ทานและอุป สงค์ ของ
โครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายช่วงครึ่ งหลังปี 2562 ในพืน้ ที่ภาคตะวันตก ได้ แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ
จังหวัดเพชรบุรี โดยนับเฉพาะโครงการที่มีหน่วยเหลือขายไม่ต่า กว่า 6 หน่วย จากการสารวจพบว่าภาพรวมตลาดชะลอ
ตัวแม้ โครงการใหม่จะเข้ ามาในตลาดไม่ มาก แต่ด้วยจานวนหน่วยขายได้ ใหม่ลดลงจึงมีผลให้ อัตราดู ดซับลดลงในปี
2563
ดร.วิ ชั ย วิ รั ต กพั น ธ์ ผู้ ต รวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ แ ละรั ก ษาการผู้ อ านวยการศู น ย์ ข้ อ มู ล
อสังหาริ ม ทรั พย์ กล่าวว่าในพืน้ ที่ ภ าคตะวันตก พบว่า ณ สิน้ ปี 2562 มี โครงการที่อยู่อาศัยเสนอขายจานวนทัง้ สิน้
6,795 หน่วย ซึ่งคิดเป็ นร้ อยละ 1.9 ของจานวนที่อยู่อาศัยใน 26 จังหวัดหลักซึ่งมีจานวนรวม 355,145 หน่วย นับได้ ว่ามี
การพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยน้ อยที่สดุ ในกลุม่ 26 จังหวัด โดยแบ่งเป็ นที่อยู่อาศัยในพื ้นที่จงั หวัดประจวบคีรีขนั ธ์จานวน
3,692 หน่วย และจังหวัดเพชรบุรีจานวน 3,103 หน่วย
จากการสารวจภาพรวมโครงการที่อยู่อาศัยในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ในช่วงครึ่งหลังปี 2562 อุปทานภาพรวมมี
ที่อยู่อาศัยเสนอขายจานวน 95 โครงการ รวม 3,692 หน่วย มีโครงการที่เปิ ดขายใหม่ ในช่วงครึ่ งปี หลัง จานวน 1,069
หน่วย โดยเป็ นบ้ านจัดสรรทังหมด
้
ในช่วงครึ่งหลังปี 2562 มีจานวนหน่วยที่ขายได้ ใหม่จานวน 942 หน่วย และมีหน่วย
เหลือขายจานวน 2,750 หน่วย มูลค่า 13,059 ล้ านบาท ส่วนทาเลที่มียอดขายได้ ใหม่สงู สุด 3 อันดับแรก ได้ แก่ 1.ทาเล
ทับใต้ มีอตั ราดูดซับร้ อยละ 8.8 2.ทาเลหัวหิน อัตราดูดซับร้ อยละ 4.8 และ 3.ทาเลเขาตะเกียบ อัตราดูดซับร้ อยละ 2.0
ทังนี
้ ้ ในจานวนดังกล่าวมีที่อยู่อาศัยสร้ างเสร็จเหลือขาย (พร้ อมโอน) หรื อเป็ น Inventory ณ สิ ้นปี 2562 จานวน
505 หน่วย มูลค่า 2,866 ล้ านบาท ประกอบด้ วยโครงการบ้ านจัดสรรมีจานวน 173 หน่วย มูลค่า 820 ล้ านบาท โครงการ
อาคารชุดมีจานวน 332 หน่วย มูลค่า 2,046 ล้ านบาท โดยทาเลซึ่งมีที่อยู่อาศัยสร้ างเสร็ จเหลือขายสูงสุด 3 อันดับแรก
ได้ แก่ 1.หัวหิน จานวน 207 หน่วย 2.เขาหินเหล็กไฟ จานวน 96 หน่วย และ 3.ปราณบุรี จานวน 83 หน่วย
ในปี 2563 คาดการณ์ว่าจะมีการปรับตัวของตลาดมากพอสมควรเนื่องจากยังมีจานวนหน่ วยเหลือขายจานวน
มากทังในส่
้ วนของบ้ านเดี่ยว และอาคารชุด ส่งผลให้ อตั ราดูดซับของทุกกลุม่ ประเภทที่อยู่อาศัยมีแนวโน้ มที่จะปรับลดลง
ซึง่ เมื่อพิจารณาจากภาพรวมในช่วงครึ่งหลังของปี 2562 อัตราดูดซับจะอยู่ที่ร้อยละ 4.3 ลดลงจากร้ อยละ 5.1 ในช่วงครึ่ง
แรกของปี 2562 ส่วนในปี 2563 คาดการณ์ว่าอัตราดูดซับจะลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 0.9-1.7 โดยคาดว่าจะมีโครงการใหม่
เปิ ดขายประมาณ 981 หน่วย ในขณะที่มีหน่วยเหลือขายสะสมประมาณ 3,244 หน่วย ในจานวนดังกล่าวหากไม่มีการ
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ก่อสร้ างหน่วยเหลือขายเข้ ามาเติมในตลาด และอุปทานใหม่ไม่เพิ่มในกลุ่มสินค้ าที่มีปัญหาคือกลุ่มอาคารชุดระดับราคา
2-3 ล้ านบาท ตลาดโดยรวมน่าจะปรับตัวดีขึ ้นในปี 2564
สาหรับผลสารวจตลาดที่อยู่อาศัยในพืน้ ที่จังหวัด เพชรบุรี พบว่า ณ สิ ้นปี 2562 มีจานวนที่อยู่อาศัยเสนอขาย
จานวนทัง้ สิน้ 55 โครงการ จานวน 3,103 หน่วย ลดลงจากช่ วงครึ่ งปี แรกร้ อยละ -22.9 โดยมี โครงการที่เปิ ดขายใหม่
ในช่วงครึ่งปี หลังเพียง 499 หน่วย ซึง่ เป็ นโครงการบ้ านจัดสรรทังหมด
้
เมื่อพิจารณาจากหน่วยขายได้ ใหม่จากการสารวจพบว่าในช่วงครึ่งหลังปี 2562 มีหน่วยขายได้ ใหม่จานวน 460
หน่วย เพิ่มขึ ้นจากช่วงครึ่งปี แรกร้ อยละ 26.7 ในจานวนดังกล่าวเป็ นการขายห้ องชุด 147 หน่วย และเป็ นบ้ านจัดสรร 313
หน่วย และมีหน่วยเหลือขายจานวน 2,643 หน่วย ลดลงจากช่วงครึ่ งปี แรกร้ อยละ -27.8 มูลค่ารวม 10,575 ล้ านบาท
โดยเป็ นหน่วยเหลือขายประเภทโครงการอาคารชุดจานวน 1,809 หน่วย บ้ านจัดสรรจานวน 834 หน่วย
จากการที่จานวนหน่วยขายได้ ใหม่มีอตั ราการขายได้ เพิ่มขึ ้นถึงร้ อยละ 26.7 จึงส่งผลให้ จานวนที่อยู่อาศัยเหลือ
ขายมีอตั ราลดลงร้ อยละ -27.8 โดยทาเลที่มีที่อยู่อาศัยเหลือขายมากที่สดุ 3 อันดับแรก ได้ แก่ 1.ชะอาตอนเหนือ จานวน
1,793 หน่วย 2.ชะอาตอนใต้ จานวน 604 หน่วย 3.ในเมืองเพชรบุรี จานวน 239 หน่วย ส่วนทาเลขายได้ ใหม่สูงสุด 3
อันดับแรก ได้ แก่ 1.ทาเลชะอาตอนใต้ จานวน 275 หน่วย อัตราดูดซับร้ อยละ 5.2 อันดับ 2.ทาเลชะอาตอนเหนือ จานวน
160 หน่ วย อัต ราดูด ซับ ร้ อยละ 1.4 และอัน ดับ 3.ท าเลในเมื อ งเพชรบุ รี จ านวน 25 หน่ ว ย อัต ราดูด ซับ ร้ อยละ 1.6
ตามลาดับ
โดยมีหน่วยที่สร้ างเสร็จเหลือขาย (พร้ อมโอน) หรือเป็ น Inventory ในพื ้นที่สารวจจังหวัดเพชรบุรีมีจานวน 1,873
หน่วย มูลค่า 6,992 ล้ านบาท ซึ่ง 3 ทาเลที่มีหน่วยสร้ างเสร็ จเหลือขายมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้ แก่ 1.ทาเลชะอาตอน
เหนือ จานวน 1,706 หน่วย 2.ทาเลชะอาตอนใต้ จานวน 85 หน่วย 3.ทาเลในเมืองเพชรบุรี จานวน 80 หน่วย
ในปี 2563 คาดการณ์ ว่าจะมีการปรับตัวของตลาดโดยเฉพาะในส่วนของโครงการอาคารชุดมากพอสมควร
เนื่องจากมีจานวนหน่วยสร้ างเสร็จเหลือขายสะสมอยู่เป็ นจานวนมาก ส่งผลให้ อตั ราดูดซับของทุกกลุม่ ประเภทที่อยู่อาศัย
มีแนวโน้ มปรับตัวลดลง แม้ ภาพรวมในช่วงครึ่งหลังของปี 2562 อัตราดูดซับ รวมของทุกประเภทจะอยู่ที่ร้อยละ 2.5 ซึ่ง
เพิ่มขึน้ จากร้ อยละ 1.5 ในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 แต่ด้วยจานวนหน่วยเหลือขายที่ยงั คงมีอยู่มากพอสมควร จึงคาดว่า
จะส่งผลให้ อัตราดูดซับ ในปี 2563 ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 0.8-2.4 โดยคาดว่าจะมี โครงการใหม่เปิ ดขายประมาณ 364
หน่วย ในขณะที่มีหน่วยเหลือขายสะสมประมาณ 2,610 หน่วย ในจานวนดังกล่าว ที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุดยังคงน่า
เป็ นห่วงเนื่องจากมีหน่วยเหลือขายมากที่สดุ ถึง 1,660 หน่วย
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