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  8 กันยายน 2560 
 

สถานการณอสังหาริมทรัพยในไตรมาส 2 ป 2560 

ภาพรวมสถานการณตลาดที่อยูอาศัยในชวงไตรมาส 2 ป 2560 มีการชะลอตัวของจํานวนหนวยทั้งในดาน
อุปทานและอุปสงค แตที่อยูอาศัยเปดตัวใหมมีจํานวนและมูลคารวมถึงราคาเฉล่ียตอหนวยเพิ่มข้ึน กลุมผูซื้อที่มีรายได
นอย มีศักยภาพในการซ้ือที่อยูอาศัยในระดับตํ่า เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจและการเขมงวดการปลอยสินเชื่อของสถาบัน
การเงิน ถึงแมวาจะมีความตองการที่อยูอาศัยในจํานวนมากก็ตาม 

ดานอุปทานที่อยูอาศัย 

 โครงการที่อยูอาศัยเปดขายใหม ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ในชวงไตรมาส 2 ป 2560 มีจํานวน 73 
โครงการ มีหนวยในผังรวม 28,051 หนวย จํานวนหนวยเพิ่มข้ึนรอยละ 52.3 เม่ือเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป 2559 ซึ่ง
มีจํานวน 97 โครงการ 18,421 หนวย และมีมูลคาโครงการรวม 106,073 ลานบาท เพิ่มข้ึนรอยละ 61.9 เมื่อเทียบกับ
ชวงเวลาเดียวกันของป 2559 ซึ่งมีมูลคาโครงการรวม 65,530 ลานบาท แสดงใหเห็นวาโครงการเปดขายใหมในป 2560 
เปดขายโครงการที่มีขนาดใหญกวา และเปดขายในระดับราคาตอหนวยสูงกวาในชวงเดียวกันของปกอน 

 โครงการที่อยูอาศัยเปดขายใหม แบงออกเปนโครงการบานจัดสรรและโครงการอาคารชุด โดยโครงการบาน
จัดสรรมีการเปดขายใหมจํานวน 40 โครงการ 11,371 หนวย มูลคาโครงการรวม 43,937 ลานบาท จํานวนหนวยเพิ่มข้ึน
รอยละ 17.0 และมีมูลคาโครงการเพิ่มข้ึนรอยละ 21.3 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของป 2559 ซึ่งมีโครงการเปดขายจํานวน 
72 โครงการ 9,717 หนวย มูลคาโครงการ 36,230 ลานบาท และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยมีโครงการเปดขาย
ใหมจํานวน 33 โครงการ 10,180 หนวย คิดเปนสัดสวนรอยละ 89.5 ของจํานวนหนวยโครงการบานจัดสรรเปดขายใหม
ทั้งหมดในไตรมาสนี้ เพิ่มข้ึนรอยละ 71.8 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป 2559 

 สวนโครงการอาคารชุดเปดขายใหมในไตรมาส 2 ป 2560 มีจํานวน 33 โครงการ 16,680 หนวย มีมูลคา
โครงการอาคารชุดรวม 62,011 ลานบาท จํานวนหนวยเพิ่มข้ึนมากถึงรอยละ 91.6 และมูลคาเพิ่มข้ึนมากถึงรอยละ 111.6 
จากชวงเดียวกันของป 2559 ซึ่งมีจํานวน 25 โครงการ 8,704 หนวย มูลคา 29,300 ลานบาท และบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยมีโครงการเปดขายใหมจํานวน 14 โครงการ 7,477 หนวย คิดเปนสัดสวนรอยละ 88.5 ของจํานวนหนวย
โครงการอาคารชุดเปดขายใหมทั้งหมดในไตรมาสนี้ เพิ่มข้ึนรอยละ 20.3 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป 2559 (ดู
ตารางที่ 1) 

  ในไตรมาสนี้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ เปดขายจํานวน 55 โครงการ 23,163 หนวย คิดเปน
สัดสวนรอยละ 82.4 ของจํานวนหนวยโครงการที่อยูอาศัยเปดขายใหมทั้งหมด เพิ่มข้ึนมากถึงรอยละ 90.8 เมื่อเทียบกับ
ชวงเวลาเดียวกันของป 2559 ซึ่งบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเปดขายจํานวน 41 โครงการ 12,138 หนวย (ดู
แผนภูมิที่ 1) 
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ตารางที่ 1 โครงการที่อยูอาศัยเปดขายใหม กรุงเทพฯ – ปริมณฑล ไตรมาส 2 ป 2560 

ประเภทบาน 

โครงการ หนวย มูลคา 

ไตรมาส 2 
ป 2559 

ไตรมาส 2 
ป 2560 

YoY 
ไตรมาส 2 
ป 2559 

ไตรมาส 
2 ป 2560 

YoY 
ไตรมาส 2 
ป 2559 

ไตรมาส 
2 ป 2560 

YoY 

บานจัดสรร 72 40 -44.4% 9,717 11,371 17.0% 36,230 43,937 21.3% 

อาคารชุด 25 33 32.0% 8,704 16,680 91.6% 29,300 62,011 111.6% 

รวม 97 73 -24.7% 18,421 28,051 52.3% 65,530 105,948 61.7% 

แผนภูมิที่ 1 สัดสวนจํานวนหนวยของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ 

 
  สําหรับแนวโนมโครงการที่อยูอาศัยเปดขายใหม ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ป 2560 คาดวาจะมีหนวย
โครงการเปดใหมอยูที่ประมาณ 108,709 หนวย เพิ่มข้ึนจากป 2559 รอยละ 2.9 โดยมีชวงคาดการณอยูที่ประมาณ 
97,900 ถึง 119,700 หนวย 

   ที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนใหม ในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล 5 จังหวัด (นนทบุรี ปทุมธานี 
สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม) ในชวงไตรมาส 2 ป 2560 มีจํานวน 27,151 หนวย เพิ่มข้ึนรอยละ 40.2 เม่ือเทียบกับ
ชวงเวลาเดียวกันของป 2559 ซึ่งมีจํานวน 19,366 หนวย  

ที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนใหมจํานวน 27,151 หนวยนี้ เปนหองชุดมากที่สุด จํานวน 15,805 หนวย 
คิดเปนรอยละ 58.2 ของหนวยที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนใหมทั้งหมด รองลงมาเปนบานเด่ียว มีจํานวน 6,727 หนวย 
คิดเปนรอยละ 24.8 ทาวนเฮาส มีจํานวน 3,180 หนวย คิดเปนรอยละ 11.7  อาคารพาณิชยพักอาศัยจํานวน 885 หนวย 
คิดเปนรอยละ 3.3 และบานแฝดมีจํานวน 554 หนวย คิดเปนรอยละ 2.0  

สําหรับแนวโนมที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนใหม ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ป 2560 คาดวาจะมีหนวยอยูที่
ประมาณ 111,300 หนวย ลดลงจากป 2559 รอยละ 12.0 โดยมีชวงคาดการณอยูที่ประมาณ 100,200 ถึง 122,500 
หนวย 
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ดานอุปสงคที่อยูอาศัย 

 การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยูอาศัยในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล ในชวงไตรมาส 2 ป 2560 มีจํานวน 39,597 หนวย และมี
มูลคา 103,560 ลานบาท จํานวนหนวยลดลงรอยละ 25.3 และมูลคาลดลงรอยละ 16.3 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป 
2559 ซึ่งมีจํานวน 53,030 หนวย และมูลคา 123,766 ลานบาท ซึ่งเปนผลจากมาตรการกระตุนภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย
ในชวงเดือนเมษายน ของไตรมาส 2 ป 2559 เปนเดือนสุดทายของมาตรการลดหยอนคาธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ทําใหมี
การเรงการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยูอาศัยเปนจํานวนมาก  

 ในชวงไตรมาส 2 ป 2560 มีการโอนกรรมสิทธิ์อาคารชุดมากที่สุด จํานวน 19,600 หนวย คิดเปนรอยละ 49.5 ของ
หนวยโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมด รองลงมาเปนทาวนเฮาส จํานวน 11,980 หนวย คิดเปนรอยละ 30.3 บานเด่ียวมีการโอน
จํานวน 5,174 หนวย คิดเปนรอยละ 13.1 บานแฝดมีการโอนจํานวน 1,472 หนวย คิดเปนรอยละ 3.7 และอาคารพาณิชย
พักอาศัยมีการโอนจํานวน 1,371 หนวย คิดเปนรอยละ 3.5  

 การโอนกรรมสิทธิ์บานใหม หรือบานที่โอนจากนิติบุคคลมีจํานวน 25,151 หนวย และโอนบานมือสอง หรือบานที่โอนจากบุคคล
ธรรมดามีจํานวน 14,446 หนวย ทําใหสัดสวนจํานวนหนวยโอนกรรมสิทธิ์บานใหมตอบานมือสองในไตรมาส 2 ป 2560 เทากับ 64 : 36 

 สําหรับแนวโนมยอดโอนกรรมสิทธิ์ที่อยูอาศัยในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล ป 2560 คาดวาจะมีหนวยโอนกรรมสิทธิ์ที่อยูอาศัยที่
ประมาณ 154,500 หนวย ลดลงจากป 2559 รอยละ 11.9 โดยมีชวงคาดการณอยูที่ประมาณ 139,000 ถึง 170,000 หนวย และมี
มูลคาอยูที่ประมาณ 416,000 ลานบาท ลดลงจากป 2559 รอยละ 6.3 โดยมีชวงคาดการณอยูที่ประมาณ 374,500 ถึง 457,650 
ลานบาท 

สินเชื่อบุคคลปลอยใหมทั้งระบบทั่วประเทศ ในชวงไตรมาส 2 ป 2560 มีมูลคา 147,491 ลานบาท ลดลงรอยละ 4.3 
เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของป 2559 ซึ่งมีมูลคา 154,171 ลานบาท บาท ซึ่งเปนผลจากมาตรการกระตุนภาคธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยในชวงเดือนเมษายน ของไตรมาส 2 ป 2559 เปนเดือนสุดทายของมาตรการลดหยอนคาธรรมเนียมการโอน
กรรมสิทธิ์ จึงทําใหมีการซื้อขายและเรงขอสินเช่ือเปนจํานวนมากกวาปกติเพื่อใหทันในชวงเวลาของมาตรการที่รัฐบาลสนับสนุน  

สําหรับแนวโนมสินเชื่อบุคคลปลอยใหมทั้งระบบทั่วประเทศ ป 2560 คาดวาจะมีมูลคาอยูที่ประมาณ 566,300 ลาน
บาท ลดลงจากป 2559 รอยละ 3.4 โดยมีชวงคาดการณอยูที่ประมาณ 558,000 ถึง 602,700 ลานบาท 

สินเชื่อที่อยูอาศัยบุคคลทั่วไปคงคาง ณ ไตรมาส 2 ป 2560 มีมูลคา 3,391,428 ลานบาท เพิ่มข้ึนรอยละ 5.4 เมื่อ
เทียบกับชวงเดียวกนัของป 2559  

สําหรับแนวโนมสินเช่ือบุคคลทั่วไปทั้งระบบทั่วประเทศ ป 2560 คาดวาจะมีมูลคาอยูที่ประมาณ 3,441,100 ลานบาท 
เพิ่มข้ึนจากป 2559 รอยละ 3.5 โดยมีชวงคาดการณอยูที่ประมาณ 3,425,500 ถึง 3,464,500 ลานบาท 

 

สอบถามรายละเอียดเพิม่เติมโทร 0-2645-9675-6      
ฝายประชาสัมพันธและบริการขอมูล ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย 


