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สรุปสถานการณอสังหาริมทรัพย  

ไตรมาสแรก ป 2555 

สัมมา คีตสิน 

ผูอํานวยการศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย  

ธนาคารอาคารสงเคราะห 

30 เมษายน 2555 
*********************** 

 

ตลาดที่อยูอาศัยในไตรมาสแรกของป 2555 ยังคงไดรับผลกระทบเชิงจิตวทิยาจากเหตุการณ

อุทกภัยเมื่อไตรมาสสุดทายของป 2554 แตสถานการณตลาดมีแนวโนมดีข้ึนตามลําดับ 

คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงนิ ธนาคารแหงประเทศไทย ไดเล่ือนกําหนดเวลาเดิมที่จะปรับ

เกณฑสัดสวนการใหสินเช่ือตอมูลคาที่อยูอาศัยของสถาบันการเงนิ หรือเกณฑ LTV (Loan-to-Value 

Ratio) ออกไปจากเดิมซึง่ต้ังใจจะบังคับใชสําหรับบานจัดสรร ในวันที่ 1 มกราคม 2555 เปนใหเร่ิมตนบังคับ

ใชวันที่ 1 มกราคม 2556 เปนการบรรเทาปญหาของตลาดที่อยูอาศัยแนวราบซ่ึงประสบปญหารุนแรงกวาที่

อยูอาศัยแนวสูง 

ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย คร้ังแรกของปนี้ เมื่อวนัที่ 

25 มกราคม 2555 คณะกรรมการฯ ประเมินวา ในภาวะที่ความเส่ียงดานเงินเฟอมีไมมาก ขณะที่ปญหา

เศรษฐกิจโลกที่ยืดเย้ือยังคงเปนปจจัยลบตอการขยายตัวของเศรษฐกจิไทย จึงมมีติเปนเอกฉันทใหลดอัตรา

ดอกเบ้ียนโยบายลงรอยละ 0.25 เปนรอยละ 3.00 ตอป และประเมินวาการผอนคลายอัตราดอกเบ้ีย

นโยบายในครั้งนี้จะสนับสนนุกระบวนการฟนฟูเศรษฐกจิใหกลับสูระดับปกติไดเร็วข้ึน อยางไรก็ตาม ในการ

ประชุมคร้ังตอมา เมื่อวนัที ่21 มีนาคม 2555 คณะกรรมการฯ มีมติใหคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย  

ดังนัน้ แนวโนมในชวงครึง่แรกของป 2555 อัตราดอกเบ้ียนโยบายจึงนาจะอยูคงที่จนกวาปญหา

เงินเฟอจะมีความรุนแรงข้ึน และอัตราดอกเบ้ียสินเช่ือทีอ่ยูอาศัยในตลาดจึงยงัไมมแีนวโนมเปลีย่นแปลงไป

จากเดิมมากนกั 

ราคาน้าํมันและราคาวัสดุกอสรางเร่ิมผันผวน คาแรงข้ันตํ่าปรับข้ึนเปนวนัละ 300 บาทแลวในพืน้ที่

กรุงเทพฯ-ปริมณฑลและจังหวัดภูเก็ต ผูประกอบการและผูบริโภคยังมีความกังวลในประเด็นความขัดแยง
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ทางการเมืองและการบริหารจัดการน้ําอยูบาง แตโดยภาพรวมผูประกอบการมคีวามเชื่อมัน่มากข้ึนกวา

ในชวงปลายป 2554  

ตราบใดที่ภาครัฐยังคงเดินหนาโครงการกอสรางระบบรถไฟฟาขนสงมวลชน และโครงการกอสราง

ทางดวน ปรับปรุงขยายถนนสายหลัก สายรอง สะพาน และสาธารณูปโภคตางๆ ทัง้ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล 

และในจังหวัดภูมิภาค ตราบนั้น ตลาดที่อยูอาศัยกย็ังสามารถเติบโตได จากการที่ชนช้ันกลางอพยพและหา

ซื้อที่อยูอาศัยเพิ่มข้ึนในเขตเมืองที่เจริญหรือกําลังพัฒนา  

 

โครงการท่ีอยูอาศัยเปดขายใหม ในกรุงเทพฯ-ปรมิณฑล 

 

ในระหวางเดือนมกราคม-มนีาคมของป 2555 มีโครงการที่อยูอาศัยเปดขายใหมรวม 95 โครงการ 

จํานวนหนวยรวมกันประมาณ 28,800 หนวย แบงเปนบานจัดสรร 52 โครงการ จาํนวนหนวยรวมประมาณ 

6,850 หนวย และอาคารชุด 43 โครงการ จํานวนหนวยรวมประมาณ 21,950 หนวย 

สําหรับจํานวนบานจัดสรรเปดขายใหม 6,850 หนวยนัน้ นับวาลดลงมากจากระดับ 16,100 หนวย 

(จาก 87 โครงการ) ในไตรมาสเดียวกนัของป 2554 และนอยกวายอดรวมประมาณ 13,700 หนวย (จาก 

69 โครงการ) ในไตรมาสแรกของป 2553  

หากดูสถานการณแยกเปนรายเดือน พบวา มกีารเปดหนวยบานจัดสรรใหมในเดือนมกราคม

ประมาณ 1,150 หนวย และเพิ่มข้ึนเปนประมาณ 1,600 หนวยในเดือนกมุภาพันธ กอนทีจ่ะมีการเปด

จํานวนมากข้ึนในเดือนมีนาคมรวมกนัอีกประมาณ 4,100 หนวย แตผูประกอบการสวนใหญยงัหลีกเล่ียง

การเปดโครงการใหมในโซนอุทกภัย 

หากแยกรายจังหวัดพบวาเปนหนวยที่เปดขายในกรุงเทพฯ ประมาณ 2,400 หนวย ในนนทบุรี

ประมาณ 1,900 หนวย  ในปทมุธานีประมาณ 1,250 หนวย ในสมทุรปราการประมาณ 750 หนวย ใน

สมุทรสาครประมาณ 500 หนวย และในนครปฐมเพียงประมาณ 50 หนวย 

หากแยกตามประเภทบาน พบวา เปนบานเด่ียวประมาณ 3,250 หนวย (คิดเปนรอยละ 47 ของ

หนวยบานจัดสรรเปดขายใหมทัง้หมด) เปนทาวนเฮาสประมาณ 2,650 หนวย (คิดเปนรอยละ 38) ที่เหลือ

เปนบานแฝดและอาคารพาณิชยพักอาศัย 

โครงการบานจัดสรรที่เปดขายใหมในไตรมาสแรกปนี ้ เปนโครงการที่พฒันาโดยผูประกอบการที่

เปนบริษทัจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย 25 โครงการ รวมประมาณ 4,400 หนวย (เทากับรอยละ 64 ของ
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จํานวนหนวยบานจัดสรรที่เปดใหมทัง้ตลาด) เทยีบกบัไตรมาสแรกปที่แลว ผูประกอบการที่เปนบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเปดโครงการบานจัดสรรใหม 43 โครงการ รวมประมาณ 11,700 หนวย หรือ

เทากับยอดในสวนนี้หดหายไปมากกวารอยละ 60 

จํานวนหนวยบานจัดสรรเฉลี่ยตอโครงการในไตรมาสแรกป 2555 เทากบั 130 หนวย (แบงเปน

โครงการของผูประกอบการซึง่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเฉล่ียโครงการละ 175 หนวย และแบงเปน

โครงการของผูประกอบการซึง่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเฉลี่ยโครงการละ 90 หนวย) 

เทียบกับคาเฉล่ีย 170 หนวยตอโครงการตลอดทั้งป 2554 (แบงเปนโครงการของผูประกอบการซึง่

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเฉล่ียโครงการละ 230 หนวย และเปนโครงการของผูประกอบการซึ่งไมได

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเฉล่ียโครงการละ 115 หนวย) จึงเห็นไดวา ในไตรมาสแรกปนี้ 

ผูประกอบการเปดโครงการบานจัดสรรที่มีขนาดโครงการเล็กลง 

สําหรับจํานวนหองชุดเปดขายใหม 21,950 หนวยนัน้ นบัวาเพิ่มข้ึนมากจากระดับ 13,600 หนวย 

(จาก 36 โครงการ) ในไตรมาสเดียวกนัของป 2554 และมากกวาระดับประมาณ 15,800 หนวย (จาก 37 

โครงการ) ในไตรมาสแรกป 2553   

ดูสถานการณแยกเปนรายเดือน พบวา มีการเปดหนวยหองชุดใหมในเดือนมกราคมประมาณ 

5,900 หนวย และเพิ่มข้ึนเปนประมาณ 7,700 หนวยในเดือนกุมภาพันธ กอนที่จะเพิ่มข้ึนอีกประมาณ 

8,300 หนวยในเดือนมนีาคม 

หากแยกรายจังหวัดพบวาเปนหนวยที่เปดขายในกรุงเทพฯ จังหวัดเดียวมากถงึประมาณ 14,900 

หนวย ในสมทุรปราการประมาณ 4,050 หนวย ในนนทบุรีประมาณ 2,750 หนวย  ในปทุมธานปีระมาณ 

250 หนวย สําหรับสมุทรสาครและนครปฐมไมมีการเปดโครงการอาคารชุดใหม 

โครงการอาคารชุดที่เปดขายใหมในไตรมาสแรกปนี้ เปนโครงการที่พัฒนาโดยผูประกอบการที่เปน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 23 โครงการ รวมประมาณ 15,000 หนวย (เทากับรอยละ 68 ของ

จํานวนหนวยหองชุดชุดที่เปดใหมทัง้ตลาด) เทียบกับไตรมาสแรกปที่แลว ผูประกอบการที่เปนบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเปดโครงการอาคารชุดใหมเพียง 14 โครงการ รวมกันเพียงประมาณ 10,000 

หนวย หรือเทากับยอดในสวนนี้เพิม่ข้ึนประมาณรอยละ 50 
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จํานวนหนวยหองชุดเฉล่ียตอโครงการในไตรมาสแรกป 2555 เทากับ 510 หนวย (แบงเปน

โครงการของผูประกอบการซึง่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเฉล่ียโครงการละ 650 หนวย และแบงเปน

โครงการของผูประกอบการซึง่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเฉลี่ยโครงการละ 345 หนวย) 

เทียบกับคาเฉล่ีย 390 หนวยตอโครงการตลอดทั้งป 2554 (แบงเปนโครงการของผูประกอบการซึง่

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเฉล่ียโครงการละ 640 หนวย และแบงเปนโครงการของผูประกอบการซึง่

ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเฉล่ียโครงการละ 205 หนวย) จึงเห็นไดวา ในไตรมาสแรกปนี ้

ผูประกอบการซึ่งเปนบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเปดโครงการที่มีขนาดใกลเคียงป 2554 แต

ผูประกอบการซึ่งเปนบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เปดโครงการอาคารชดุที่มีขนาดโครงการเล็ก

ลง 

สรุปไดวา ในไตรมาสแรกที่ผานมา ผูประกอบการสวนใหญเนนการเปดโครงการอาคารชุดมากกวา

แนวราบ สัดสวนการเปดหนวยหองชุดมีมากกวาหนวยบานจัดสรรมากกวา 3 เทาตัว โดยโครงการอาคาร

ชุดเปดใหมสวนหนึ่งเปนโครงการที่เล่ือนการเปดตัวมาจากชวงอุทกภัย เปนโครงการซึ่งผูประกอบการมีผืน

ที่ดินซ่ึงซื้อไวกอนอุทกภัยอยูแลว ตางจากโครงการแนวราบซ่ึงผูประกอบการสวนใหญมองวายังทาํ

การตลาดไดยากในไตรมาสแรก  

อยางไรก็ตาม ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยคาดวาแนวโนมหลังไตรมาสแรกผานพนไป 

ผูประกอบการจะชะลอการเปดโครงการอาคารชุดลง สําหรับการเปดโครงการแนวราบหรือบานจัดสรรใหม

นั้นอาจจะยังชะลอตัวตอเนื่องในไตรมาสทีส่อง แตจะเร่ิมมีมากข้ึนชัดเจนในคร่ึงหลังของป หากไมมอุีทกภัย 

หรือภัยธรรมชาติอ่ืน หรือเหตุการณรุนแรงอ่ืนๆ มาทาํใหสถานการณตลาดแยลง 

 

โครงการท่ีอยูอาศัยเปดขายใหม ในตางจังหวัด 

 

ในแผนงานประจําป 2555 ซึ่งผูประกอบการไดแถลงตอส่ือมวลชนในชวงตนป ทําใหเหน็ภาพวา

ผูประกอบการจากสวนกลางซ่ึงสวนใหญเปนบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย มีแผนขยายการ

ดําเนนิงานออกไปสูจังหวัดหวัเมืองใหญในภูมิภาคมากข้ึน โดยเฉพาะในจังหวัดชลบุรี ในอําเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ ตอเนื่องอําเภอชะอํา จงัหวัดเพชรบุรี  

ในจังหวัดชลบุรี มีผูประกอบการรายใหญจากสวนกลาง ซึ่งไดประกาศแผนงานที่จะเปดโครงการที่

อยูอาศัยในป 2555 ไดแก  
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- LALIN (บานจัดสรร 1 โครงการ)  

- LPN (อาคารชดุ 3 โครงการ)  

- NCH (บานจดัสรร 1 โครงการ อาคารชุด 2 โครงการ)  

- NUSA (บานจัดสรร 1 โครงการ)  

- PS (บานจัดสรร 1 โครงการ)  

- QH (บานจัดสรร 3 โครงการ อาคารชุด 2 โครงการ )  

- SC (อาคารชุด 1 โครงการ)  

- SENA (บานจัดสรร 1 โครงการ)  

- SIRI (อาคารชุด 1 โครงการ)  

- SPALI (บานจัดสรร 3 โครงการ)  

รวมโครงการทีอ่ยูอาศัยจากผูประกอบการจากสวนกลางประมาณ 20 โครงการ แบงเปนบาน

จัดสรรประมาณ 11 โครงการ และอาคารชุดประมาณ 9 โครงการ นอกจากนี ้ ยังมีโครงการของ

ผูประกอบการรายยอยและผูประกอบการในทองถิน่อีกจาํนวนหนึง่   

สําหรับในพืน้ที่อําเภอหวัหนิ จังหวัดประจวบคีรีขันธ และอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี มี

ผูประกอบการรายใหญจากสวนกลางซ่ึงไดประกาศแผนงานที่จะเปดโครงการที่อยูอาศัยในป 2555 ไดแก  

- CI (บานจัดสรร 1 โครงการ)  

- LPN (อาคารชดุ 2 โครงการ)  

- MJD (อาคารชุด 2 โครงการ)  

- SC (บานจัดสรร 1 โครงการ อาคารชุด 1 โครงการ)  

- SIRI (อาคารชุด 4 โครงการ)  

รวมโครงการทีอ่ยูอาศัยจากผูประกอบการจากสวนกลางประมาณ 11 โครงการ แบงเปนบาน

จัดสรรประมาณ 2 โครงการ และอาคารชุดประมาณ 9 โครงการ นอกจากนี้ ยงัมีโครงการของ

ผูประกอบการรายยอยและผูประกอบการในทองถิน่อีกจาํนวนหนึง่  

 นอกจากนี ้ผูประกอบการจากสวนกลางยงัมีแผนเปดโครงการในจังหวดัใหญอ่ืนๆ ดังนี ้

จังหวัดเชียงใหม ผูประกอบการจากสวนกลางยังมีแผนเปดโครงการบานจัดสรรประมาณ 3 

โครงการ และอาคารชุดประมาณ 3 โครงการ 
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จังหวัดภูเก็ต ผูประกอบการจากสวนกลางยังมีแผนเปดโครงการบานจัดสรรประมาณ 6 โครงการ 

และอาคารชุดประมาณ 4 โครงการ 

จังหวัดนครราชสีมา ผูประกอบการจากสวนกลางยังมีแผนเปดโครงการบานจัดสรรประมาณ 3 

โครงการ  

จังหวัดขอนแกน ผูประกอบการจากสวนกลางยังมีแผนเปดโครงการบานจัดสรรประมาณ 5 

โครงการ และอาคารชุดประมาณ 1 โครงการ 

จังหวัดอุดรธานี ผูประกอบการจากสวนกลางยงัมีแผนเปดโครงการบานจัดสรรประมาณ 1 

โครงการ  

 

ทีอยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนใหม ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล 

 

ในไตรมาสแรกของป 2555 มีหนวยที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบยีนใหมจํานวนประมาณ 20,900 

หนวย ลดลงรอยละ 8 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป 2554 ซึ่งมจีํานวนประมาณ 22,700 หนวย 

ยอดสรางเสร็จจดทะเบยีนใหมในไตรมาสแรก แบงเปนเดือนมกราคมประมาณ 3,300 หนวย เดือน

กุมภาพนัธประมาณ 10,900 หนวย และเดือนมีนาคมอีกประมาณ 6,700 หนวย  

ทั้งนี้ แบงเปนหนวยที่อยูอาศัยในพื้นที่กรุงเทพฯประมาณ 11,900 หนวย และจังหวัดรอบ

ปริมณฑลรวมกันอีกประมาณ 9,000 หนวย เปนที่นาสังเกตวาจํานวนหนวยในกรุงเทพฯเพิ่มข้ึนถึงรอยละ 

12 จากชวงเดียวกนัของปกอน แตจํานวนหนวยในจังหวัดรอบปริมณฑลกลับลดลงมากถงึรอยละ 25 จาก

ชวงเดียวกนัของปกอน สะทอนปญหาผลพวงจากอุทกภัยใหญ ซึ่งกระทบจังหวัดปริมณฑลมากกวา เชน 

ในจังหวัดนนทบุรี ปทุมธาน ีและนครปฐม 

แยกตามประเภทของที่อยูอาศัย พบวาเปนหองชุดประมาณ 9,750 หนวย เพิ่มข้ึนรอยละ 14 จาก

ชวงเดียวกนัของปกอน โดยจํานวนหนวยหองชุดคิดเปนรอยละ 47 ของหนวยที่อยูอาศัยทัง้หมด 

เปนบานเด่ียวประมาณ 7,550 หนวย ลดลงรอยละ 23 จากชวงเดียวกนัของปกอน โดยจํานวน

หนวยบานเด่ียวคิดเปนรอยละ 36 ของหนวยที่อยูอาศัยทั้งหมด 

เปนทาวนเฮาสประมาณ 2,800 หนวย ลดลงรอยละ 6 จากชวงเดียวกนัของปกอน โดยจํานวน

หนวยทาวนเฮาสคิดเปนรอยละ 13 ของหนวยที่อยูอาศัยทั้งหมด 
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ที่เหลือเปนอาคารพาณิชยพกัอาศัยประมาณ 450 หนวย และบานแฝดประมาณ 350 หนวย ลดลง

รวมกันประมาณรอยละ 42 จากชวงเดียวกันของปกอน และมีจํานวนหนวยรวมกันคิดเปนรอยละ 4 ของ

หนวยที่อยูอาศัยทั้งหมด 

สัดสวนอาคารชุดสรางเสร็จจดทะเบียนที่รอยละ 47 ของหนวยที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบยีน

ใหมทัง้หมด ยังคงตํ่ากวารอยละ 50 ตอเนื่องจากตลอดป 2554 ซึ่งมีสัดสวนเพียงรอยละ 42 ถอืวาลดลง

จากสัดสวนรอยละ 57 ตลอดป 2552 และรอยละ 56 ตลอดป 2553 ทั้งนี้ เนื่องจากผูประกอบการ

ภาคเอกชนเปดโครงการอาคารชุดนอยลงในป 2554 เทียบกับป 2553 รวมถึงกรณีที่หนวยอาคารชุดเอ้ือ

อาทรมีจาํนวนลดลง และประเด็นปญหาการขาดแคลนแรงงานและปญหาอุทกภัย ทาํใหการกอสราง

อาคารชุดจนเสร็จมีความลาชากวากาํหนด เพราะตองสรางใหเสร็จทั้งอาคารจึงจะจดทะเบียนเปนหองชุด

ใหมได 

 

การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยูอาศัย ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล 

 

การโอนกรรมสิทธิท์ี่อยูอาศัยในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ในไตรมาสแรกของป 2555 มีรวมกนั

ประมาณ 32,100 หนวย ลดลงรอยละ 10 เมื่อเทยีบกบัจํานวน 35,600 หนวย ในชวงไตรมาสแรกป 2554 

แตเพิ่มข้ึนรอยละ 14 จากจํานวน 28,200 หนวยของไตรมาสสุดทายป 2554  

แบงเปนยอดโอนในเดือนมกราคมประมาณ 7,900 หนวย เดือนกุมภาพนัธประมาณ 10,550 

หนวย และเดือนมีนาคมประมาณ 13,650 หนวย แสดงใหเห็นวาสถานการณดานการโอนกรรมสิทธิ์ดีข้ึน

ตามลําดับ 

ยอดโอนกรรมสิทธิท์ี่อยูอาศัยทุกประเภทในท้ัง 6 จงัหวดั กรุงเทพฯ-ปริมณฑล เฉล่ียตอเดือนในไตร

มาสแรกป 2555 เทากับเดือนละ 10,700 หนวย เปรียบเทียบกับคาเฉล่ียเดือนละ 12,500 หนวยตลอดชวง

ป 2554 และเปรียบเทียบกบัคาเฉลี่ยเดือนละ หนวย 13,550 หนวย ในชวง 9 เดือนแรกของป 2554 (ซึ่งเปน

ชวงกอนเกิดอุทกภัยใหญในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล) 

หากดูเฉพาะจังหวัดปริมณฑล 3 จงัหวัดทีไ่ดรับผลกระทบจากอุทกภัยรุนแรงที่สุด พบวายอดการ

โอนกรรมสิทธิท์ี่อยูอาศัยทุกประเภท เปรียบเทยีบรอบ 9 เดือนแรกของป 2554 (กอนอุทกภัย) กับรอบ 6 

เดือนถัดมา (ระหวางเดือนกนัยายน 2554 – มีนาคม 2555) เปนดังนี ้
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จังหวัด จํานวนหนวยเฉลี่ยตอเดือน 

มกราคม-กันยายน 2554 

จํานวนหนวยเฉลี่ยตอเดือน 

ตุลาคม 2554 – มีนาคม  2555 

ลดลง 

รอยละ 

นนทบุรี 2,200 1,230 -44% 

ปทุมธาน ี 1,180 670 -43% 

นครปฐม 410 200 -51% 

 

ยอดโอนกรรมสิทธิ์ในไตรมาสแรกของป 2555 แบงเปนหองชุดคอนโดมิเนียมมากที่สุด จํานวน 

14,100 หนวย (สัดสวนรอยละ 44 ของหนวยการโอนกรรมสิทธิท์ี่อยูอาศัยทุกประเภทรวมกัน) รองลงมา

เปนทาวนเฮาส 9,050 หนวย (สัดสวนรอยละ 28) บานเด่ียว 5,450 หนวย (สัดสวนรอยละ 17) อาคาร

พาณิชย 2,700 หนวย (สัดสวนรอยละ 8) ที่เหลือเปนบานแฝดประมาณเกือบ 800 หนวย  

พิจารณาในแงของมูลคาการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยูอาศัย ในไตรมาสแรกมีมูลคารวมกนัประมาณ 

69,350 ลานบาท แบงเปน หองชุดมีมูลคาการโอนประมาณ 26,550 ลานบาท บานเด่ียวมีมูลคาการโอน

ประมาณ 19,700 ลานบาท ทาวนเฮาสมมีูลคาการโอนประมาณ 14,100 ลานบาท อาคารพาณิชยมีมูลคา

การโอนประมาณ 7,100 ลานบาท และบานแฝดมีมูลคาการโอน 1,900 ลานบาท  

จากจํานวนหนวยหองชุดทีม่ีการโอนกรรมสิทธิท์ั้งหมด พบวาเปนหนวยหองชุดใหมประมาณรอย

ละ 68 หรือ 2 ใน 3 ของทัง้หมด และเปนหนวยหองชุดมอืสองประมาณรอยละ 32 ซึ่งเปนสัดสวนที่ใกลเคียง

กับตัวเลขของป 2553 ทั้งปและตัวเลขของไตรมาสแรกป 2554  

การโอนกรรมสิทธิท์ี่อยูอาศัยประเภทหองชุด มีมากที่สุดในกรุงเทพฯ ประมาณ 11,200 หนวย ใน

จังหวัดนนทบุรีประมาณ 1,350 หนวย จังหวัดสมุทรปราการประมาณ 850 หนวย จงัหวดัปทุมธานี

ประมาณ 600 หนวย จงัหวดัสมุทรสาครประมาณ 100 หนวย  

พื้นที่เฉล่ียตอหนวยของหองชุดที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ในกรุงเทพฯอยูที่ประมาณ 38.6 ตารางเมตร 

สวนในจังหวัดปริมณฑลอยูที่ประมาณ 35.2 ตารางเมตร 

พื้นที่ซึ่งมีจํานวนหนวยการโอนกรรมสิทธิห์องชุดใหม (โอนจากนิติบคุคล) มากที่สุดในไตรมาสแรก

ปนี้ ไดแก เขตบางกะป เขตบางซื่อ เขตพระโขนง เขตบางเขน และเขตบางนา สวนพืน้ทีซ่ึ่งมีจาํนวนหนวย
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การโอนกรรมสิทธิห์องชุดคอนโดมิเนียมมอืสอง (โอนจากบุคคลธรรมดา) มากที่สุด ไดแก เขตบางกะป เขต

พระโขนง เขตบางซื่อ อําเภอบางใหญนนทบุรี และอําเภอเมืองนนทบุรี ตามลําดับ  

พื้นที่ซึ่งมีจํานวนหนวยการโอนกรรมสิทธิบ์านเด่ียวขายใหมมากท่ีสุดในไตรมาสแรกปนี ้ ไดแก 

อําเภอบางพลี อําเภอบางบัวทอง เขตประเวศ อําเภอลําลูกกา และเขตบางขุนเทียน สวนพืน้ทีซ่ึง่มีจํานวน

หนวยการโอนกรรมสิทธิ์บานเด่ียวมือสองมากที่สุด ไดแก เขตบางกะป เขตหนองจอก อําเภอเมือง

สมุทรปราการ อําเภอเมืองนนทบุรี เขตพระโขนง และเขตตลิ่งชัน ตามลําดับ  

พื้นที่ซึ่งมีจํานวนหนวยการโอนกรรมสิทธิท์าวนเฮาสขายใหมมากที่สุดในไตรมาสแรกปนี ้ ไดแก 

อําเภอเมืองสมุทรปราการ เขตประเวศ อําเภอบางพลี อําเภอเมืองสมุทรสาคร และอําเภอลําลูกกา สวน

พื้นที่ซึ่งมีจํานวนหนวยการโอนกรรมสิทธิท์าวนเฮาสมือสองมากที่สุด ไดแก อําเภอเมืองสมทุรปราการ เขต

บางกะป เขตบางเขน อําเภอบางบัวทอง และอําเภอธญับุรี ตามลําดับ โดยในอําเภอบางบัวทองมีจํานวน

หนวยการโอนประมาณ 270 หนวย อําเภอธัญบุรีมีจํานวนหนวยการโอนประมาณ 240 หนวย เทยีบกับ

อําเภอเมืองสมุทรปราการซ่ึงมีการโอนสูงสุดประมาณ 400 หนวย) 

 

สินเชื่อท่ีอยูอาศัย ทั่วประเทศ 

 

หลังจากที่สถาบันการเงนิปลอยสินเช่ือที่อยูอาศัยไปมากมายถึงประมาณ 377,200 ลานบาทในป 

2553 แลว ในป 2554 ยอดสินเช่ือที่อยูอาศัยปลอยใหมยังคงสูงถงึประมาณ 375,500 ลานบาทโดยเปนการ

ปลอยมากใน 3 ไตรมาสแรกกอนภาวะอุทกภัย ทัง้นี ้มีการแขงขันในตลาดสินเช่ือที่อยูอาศัยรุนแรงในภาค

ธนาคารพาณิชยในชวงไตรมาสที ่2 และไตรมาสที่ 3 ของป 2554 

ในไตรมาสแรกของป 2555 สถาบันการเงินทุกประเภทปลอยสินเช่ือที่อยูอาศัยรวมกันประมาณ 

87,400 ลานบาท เพิ่มข้ึนรอยละ 6 จากยอดรวมประมาณ 82,300 ลานบาทในไตรมาสแรกของป 2554 

และเพิ่มข้ึนรอยละ 6 เชนกนั จากยอดรวมประมาณ 82,600 ลานบาทในไตรมาสสุดทายของป 2554 (ยอด

สินเช่ือที่อยูอาศัยปลอยใหมสําหรับไตรมาส 2 ป 2554 เทากับประมาณ 99,300 ลานบาท และสําหรับไตร

มาส 3 ป 2554 เทากับประมาณ 111,300 ลานบาท) 

ยอดสินเช่ือทีอ่ยูอาศัยปลอยใหมในไตรมาสแรก ป 2555 แยกเปนสวนของธนาคารพาณิชย

ประมาณรอยละ 58 ของทัง้หมด ที่เหลือรอยละ 42 เปนสวนของธนาคารของรัฐ (อนึ่ง ต้ังแตไตรมาสแรกป 
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2555 ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ไดเพิ่มขอมูลสินเช่ือที่อยูอาศัยปลอยใหมจากธนาคารอิสลามแหง

ประเทศไทย และจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร รวมไวในขอมูลธนาคารของรัฐดวย

แลว จากเดิมไมมีการจัดเก็บขอมูลจาก 2 ธนาคารรัฐดังกลาว) 

สําหรับสินเช่ือที่อยูอาศัยคงคาง ซึ่งมยีอดประมาณ 1,878,200 ลานบาท ณ ส้ินป 2553 นัน้ ปรับ

เพิ่มข้ึนเปนประมาณ 2,036,800 ลานบาท ณ ส้ินป 2554 และเม่ือส้ินไตรมาสแรกป 2555 เพิ่มข้ึนมาอยูที่

ประมาณ 2,110,400 ลานบาท 

 
ความเชื่อมั่นของผูประกอบการธุรกจิพฒันาท่ีอยูอาศัย  

 

ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ไดสํารวจความเช่ือมั่นของผูประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยูอาศัย 

ประจําไตรมาสแรก ป 2555 มีผูประกอบการตอบแบบสอบถามจํานวน 166 บริษัท เปนบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย 30 บริษัท และบริษัทที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 136 บริษัท ในการคํานวณ

ดัชนีรวมจะใหน้ําหนักบริษัทจดทะเบียนและบริษัทไมจดทะเบียน 50:50 เทากัน 

ดัชนีความเช่ือมั่นของผูประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยูอาศัยมีคากลางของดัชนีเทากับ 50 ดังนั้น 

หากคาดัชนีสูงกวาคากลาง มีนัยวาผูประกอบการเห็นวาเปนภาวะที่ดี และหากดัชนีมีคาสูงกวาเดิม มีนัย

วาผูประกอบการเห็นวาเปนภาวะท่ีดีข้ึนจากเดิม ในทางตรงขาม หากคาดัชนีตํ่ากวาคากลาง มีนัยวา

ผูประกอบการเห็นวาเปนภาวะที่ไมดี และหากดัชนีมีคาตํ่ากวาเดิม มีนัยวาผูประกอบการเห็นวาเปนภาวะที่

แยลงจากเดิม 

ผลการสํารวจดัชนีความเช่ือมั่นของผูประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยูอาศัย ประจําไตรมาส 1 ป 

2555 พบวาคาดัชนีความเชื่อม่ันในภาวะปจจุบัน (Current Situation Index) มีคาเทากับ 54.3 ปรับตัว

เพิ่มข้ึนจากไตรมาส 4 ป 2554 ซึ่งดัชนีมีคาเทากับ 37.2 และไตรมาสเดียวกันของปกอน (ไตรมาสแรก ป 

2554) ซึ่งดัชนีมีคาเทากับ 51.2 

เมื่อแยกประเภทผูประกอบการ พบวาสําหรับผูประกอบการที่เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย มีคาความเชื่อมั่นในภาวะปจจุบันเทากับ 61.9 เพิ่มข้ึนจากไตรมาสที่แลว ซึ่งมีคาดัชนี 36.6 

สําหรับผูประกอบการที่ไมใชบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย มีคาดัชนีความเชื่อมั่นในภาวะปจจุบัน

เทากับ 46.8 ปรับตัวเพิ่มข้ึนจากไตรมาสที่แลว ซึ่งมีคาดัชนี 37.8  
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แสดงใหเห็นวาผูประกอบการซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยซึ่งมักเปนผูประกอบการรายใหญ

กวา มีความเช่ือมั่นในภาวะปจจุบันสูงกวาผูประกอบการซึ่งไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยและมักมี

ขนาดเล็กกวา 

คาดัชนีในไตรมาสนี้เพิ่มข้ึน เมื่อเทียบกับไตรมาสที่แลวที่เปนชวงเกิดวิกฤตอุทกภัยใหญ โดย

ผูประกอบการมีความเชื่อมั่นเพิ่มข้ึนในเกือบทุกหมวด อาทิ ผลประกอบการ ยอดขาย การลงทุน การจาง

งาน และการเปดโครงการใหม และ/หรือ เฟสใหม  

สําหรับดัชนีความคาดหวังในอีก 6 เดือนขางหนา (Expectations Index) ประจําไตรมาสแรก 

ป 2555 มีคาเทากับ 67.0 ปรับเพิ่มข้ึนจากไตรมาสที่แลว ซึ่งมีคาเทากับ 60.8 ขณะที่ไตรมาสเดียวกันของป 

2554 ดัชนีมีคาเทากับ 65.8 

โดยในสวนของบริษัทซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย มีคาดัชนีความคาดหวังในอีก 6 เดือน

ขางหนา เทากับ 71.7 ปรับเพิ่มข้ึนจากไตรมาสที่แลวซ่ึงมีคาดัชนีเทากับ 65.5 และสําหรับบริษัทซ่ึงไมได

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย มีคาดัชนีความคาดหวังในอีก 6 เดือนขางหนา เทากับ 62.3 ปรับเพิ่มข้ึน

จากไตรมาสที่แลวซ่ึงมีคาดัชนีเทากับ 56.2 

คาดัชนีความคาดหวังใน 6 เดือนขางหนา (มองไปถึงเดือนกันยายน 2555 เปรียบเทียบกับเดือน

มีนาคม 2555 ซึ่งเปนชวงเวลาที่สํารวจความเช่ือมั่น) สูงกวาคากลางและมีคาเพิ่มข้ึน แสดงใหเห็นวา

ผูประกอบการมีความคาดหวังที่ดีข้ึนตออนาคต แตอาจยังมีความกังวลตอปจจัยลบบางดาน เชน ภาวะ

เศรษฐกิจ การเมือง อุทกภัย และคาแรงข้ันตํ่าซ่ึงปรับเพิ่มข้ึนต้ังแตวันที่ 1 เมษายน 2555 ในเขตกรุงเทพฯ-

ปริมณฑล และในจังหวัดภูเก็ต 

 

************************** 


