สรุปและวิเคราะหสถานการณอสังหาริมทรัพย
วันที่ 3 เมษายน 2555
ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย กําหนดจัดสัมมนาเรื่อง “วิเคราะหสถานการณตลาดที่อยูอาศัย จังหวัดภูเก็ต” ณ
โรงแรม A2 จังหวัดภูเก็ต ในวันอังคารที่ 3 เมษายน 2554 โดยมีผูทรงคุณวุฒิอื่น รวมบรรยายในชวงเสวนา
ขอมูลที่ไดมาจากการสํารวจภาคสนามของศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย โดยเปนขอมูลจากโครงการที่อยูระหวาง
การขาย เฉพาะโครงการที่มีหนวยเหลือขายไมต่ํากวา 6 หนวย
ในจังหวัดภูเก็ต มีหนวยขายที่อยูอาศัยในผังโครงการทั้งสิ้นประมาณ 23,350 หนวย แบงเปนหนวยบานจัดสรร
ประมาณ 9,940 หนวย อาคารชุดประมาณ 6,970 หนวย บานพักตากอากาศประมาณ 1,280 หนวย บานเอื้ออาทร
ประมาณ 720 หนวย และอาคารชุดเอื้ออาทรประมาณ 4,430 หนวย
ในประเภทบานจัดสรร หนวยที่อยูระหวางการขายประมาณ 9,9400 หนวย มาจากประมาณ 65 โครงการ มี
มูลคาโครงการการรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 36,700 ลานบาท ขายไดแลวประมาณ 6,790 หนวย มูลคาที่ขายไดประมาณ
22,000 ลานบาท เหลือขายประมาณ 3,150 หนวย มูลคาเหลือขายรวมประมาณ 14,700 ลานบาท
จากโครงการทั้งหมด อยูในอําเภอเมืองภูเก็ตประมาณ 5,890 หนวย ในอําเภอถลางประมาณ 3,320 หนวย และ
อําเภอกะทูประมาณ 730 หนวย และจากจํานวนหนวยในผังทั้งหมด เปนบานเดี่ยวประมาณ 3,260 หนวย เปนทาวนเฮาส
ประมาณ 3,280 หนวย บานแฝดประมาณ 2,200 หนวย และอาคารพาณิชยประมาณ 730 หนวย นอกนั้นเปนที่ดินเปลา
สําหรับสถานะของการกอสรางพบวา เปนหนวยที่ยังไมกอสรางประมาณ 1,940 หนวย อยูระหวางกอสราง
ประมาณ 2,680 หนวย และกอสรางแลวเสร็จประมาณ 5,320 หนวย โดยจากหนวยที่กอสรางแลวเสร็จ มีเหลือขาย (หรือ
เปนบานวาง) ประมาณ 590 หนวย
ในประเภทอาคารชุด หนวยที่อยูระหวางการขายมีประมาณ 6,970 หนวย มาจากประมาณ 49 โครงการ มี
มูลคาโครงการรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 32,800 ลานบาท ขายไดแลวประมาณ 4,100 หนวย มูลคาที่ขายไดประมาณ
18,100 ลานบาท เหลือขายประมาณ 2,870 หนวย มูลคาเหลือขายรวมประมาณ 14,700 ลานบาท
จากโครงการทั้งหมด อยูในอําเภอเมืองภูเก็ตประมาณ 4,380 หนวย ในอําเภอกะทูประมาณ 1,720 หนวย และ
ในอําเภอถลางประมาณ 870 หนวย และจากจํานวนหนวยในผังทั้งหมด เปนหองแบบสตูดิโอประมาณ 2,500 หนวย แบบ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ฝายประชาสัมพันธและบริการขอมูล
ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห ชั้น 18 อาคาร 2 เลขที่ 63 ถ.พระราม 9 หวยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท 0-2645-9675-6 โทรสาร 0-2643-1252 Email : www.reic.or.th / www.clickthaihome.com

1 หองนอนประมาณ 2,940 หนวย แบบ 2 หองนอนประมาณ 1,140 หนวย และแบบ 3 หองนอนขึ้นไปประมาณ 400
หนวย
สําหรับสถานะของการกอสรางพบวา เปนหนวยที่ยังไมกอสรางประมาณ 720 หนวย อยูระหวางกอสราง
ประมาณ 3,440 หนวย และกอสรางแลวเสร็จประมาณ 2,820 หนวย โดยจากหนวยที่กอสรางแลวเสร็จ มีเหลือขาย (หรือ
เปนหองวาง) ประมาณ 1,010 หนวย
ในประเภทบานพักตากอากาศ หรือวิลลา นับเฉพาะโครงการที่มีหนวยเหลือขายอยางนอย 1 หนวย มี
จํานวนประมาณ 40 โครงการ รวมประมาณ 1,280 หนวย อยูในอําเภอถลางประมาณ 530 หนวย ในอําเภอเมืองภูเก็ต
ประมาณ 600 หนวย และในอําเภอกะทูประมาณ 150 หนวย จากจํานวนหนวยทั้งหมดนี้ ขายไดแลวประมาณ 730 หนวย
เหลือขายอีกประมาณ 550 หนวย เปนหนวยที่ยังไมกอสรางประมาณ 300 หนวย อยูระหวางการกอสรางประมาณ 140
หนวย และกอสรางแลวเสร็จประมาณ 840 หนวย สรางเสร็จเหลือขาย (เปนหองวาง) ประมาณ 200 หนวย
ในประเภทบานเอื้ออาทร ซึ่งพัฒนาโดยการเคหะแหงชาติ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2554 มีโครงการแนวราบที่อยู
ระหวางการขาย 2 โครงการ รวมประมาณ 720 หนวย อยูในอําเภอถลางทั้งหมด ขายไดแลวประมาณ 680 หนวย และมี
เหลือขายประมาณ 40 หนวย สําหรับโครงการอาคารชุดเอื้ออาทรที่ยังอยูระหวางการขาย มีจํานวน 4 โครงการ รวม
ประมาณ 4,430 หนวย อยูในอําเภอถลาง 3 โครงการ รวมประมาณ 3,730 หนวย และในอําเภอเมือง 1 โครงการ รวม
ประมาณ 700 หนวย จากจํานวนหนวยทั้งหมดนี้ ขายไดแลวประมาณ 2,770 หนวย และมีเหลือขายประมาณ 1,660
หนวย เปนหนวยกอสรางแลวเสร็จประมาณ 3,170 หนวย และยังอยูระหวางการกอสรางประมาณ 1,260 หนวย
.............................................
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