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ดัชนีราคาหองชุด
(Condominium Price Index)
ประจํางวดครึ่งหลัง ป 2553
ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห รวมกับสมาคมอาคารชุดไทย จัดทํา “ดัชนี
ราคาหองชุด” รายครึ่งป มีวัตถุประสงคเพื่อเปนตัวชี้วัดความเคลื่อนไหวของราคาหองชุดเฉพาะในเขต
กรุงเทพฯ โดยเริ่มจากงวดครึ่งปแรกป 2553 และใชราคาในครึ่งหลังป 2552 เปนปฐาน
นายสัมมา คีตสิน ผูอํานวยการศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยเปดเผยวา ดัชนีราคาหองชุดรวมทุก
ระดับราคา สําหรับครึ่งหลังของป 2553 มีคาดัชนีเทากับ 105.59 ปรับเพิ่มขึ้น 4.16 จุด เมื่อเทียบกับครึ่ง
แรก ป 2553 และปรับตัวขึ้น 5.59 จุด เมือ่ เทียบกับครึ่งหลัง ป 2552
เมื่อแยกพิจารณาในแตละชวงระดับราคา พบวา
• หองชุดที่มีระดับราคาต่ํากวา 50,000 บาท/ตารางเมตร มีคาดัชนีเทากับ 110.17 ปรับเพิ่มขึ้น
8.70 จุด เมื่อเทียบกับครึง่ แรก ป 2553 และปรับเพิ่มขึ้นถึง 10.17 จุด เมื่อเทียบกับครึ่งหลัง ป
2552
• หองชุดที่มีระดับราคา 50,000 – 79,999 บาท/ตารางเมตร มีคา ดัชนีเทากับ 106.81 ปรับ
เพิ่มขึ้น 3.39 จุด เมื่อเทียบกับครึ่งแรก ป 2553 และปรับเพิ่มขึ้น 6.81 จุด เมื่อเทียบกับครึ่งหลัง
ป 2552
• หองชุดที่มีระดับราคาตั้งแต 80,000 บาท/ตารางเมตรขึ้นไป มีคาดัชนีเทากับ 103.32 ปรับ
เพิ่มขึ้น 3.61 จุด เมื่อเทียบกับครึ่งแรก ป 2553 และปรับเพิ่มขึ้น 3.32 จุด เมื่อเทียบกับครึ่งหลัง
ป 2552
โดยภาพรวม ราคาหองชุดคอนโดมิเนียมมีการขยับตัวสูงขึ้นในทุกกลุมราคา เนื่องจากสถานการณ
ทางการเมืองในที่รนุ แรงในชวงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ไดคลี่คลายลงมาก
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หองชุดระดับราคาต่ํากวา 50,000 บาท/ตารางเมตร มีการปรับราคาขึ้นสูงกวาระดับราคาอื่นๆ
(ดัชนีเพิ่มขึน้ 8.7 จุด ในรอบครึ่งป และเพิ่มขึ้น 10.17 จุด ในรอบป) ซึ่งเปนทีน่ าสังเกตวาราคาไดปรับตัวสูง
เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราเงินเฟอ และการเพิ่มขึ้นของรายไดผูซื้อ
หองชุดระดับราคา 50,000-79,999 บาท/ตารางเมตร มีการปรับราคาขึ้นในอัตราที่ใกลเคียงกับครึ่ง
ปแรก เนื่องจากตลาดราคาระดับกลางเปนตลาดทีม่ ีการซื้อเพื่ออยูอาศัยจริงมากกวาการลงทุน จึงทําใหรา
คามีการปรับขึน้ ตามกลไกของตลาด
หองชุดราคาสูงกวา 80,000 บาท/ตารางเมตร ปรับตัวเพิ่มขึน้ จากชวงครึ่งปแรก หลังจากที่กอน
หนานีม้ ีคาติดลบ เพราะหองชุดราคาแพงในยานใจกลางเมืองไดรับผลกระทบรุนแรงจากเหตุการณความไม
สงบทางการเมือง

เนื่องจากเปนตลาดที่มีสัดสวนผูซอื้ เพื่อการลงทุนใหเชาสูงกวาการซื้อเพื่ออยูอาศัยจริง

และตลาดไดเริ่มฟนตัวจากสถานการณทางการเมืองในประเทศที่คลี่คลายลง อีกทั้งความมัน่ ใจของผูเชา
และนักลงทุนชาวตางชาติทเี่ ริ่มดีขึ้น โดยเฉพาะหองชุดระดับหรู หรือระดับราคาสูงกวา 120,000 บาท/
ตารางเมตร มีการปรับตัวสูงขึ้นคอนขางมาก แสดงใหเห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่เริ่มกลับมา

ดัชนีราคาหองชุดแยกตามระดับราคา
ครึ่งปหลัง 2552

ครึ่งปแรก 2553

ครึ่งปหลัง 2553

(H2/2009)

(H1/2010)

(H2/2010)

ราคาต่ํากวา 50,000 บาท

100.00

101.47

110.17

8.70 (8.57%)

10.17 (10.17%)

50,000 – 79,999 บาท

100.00

103.42

106.81

3.39 (3.28%)

6.81 (6.81%)

มากกวา 80,000 บาท

100.00

99.71

103.32

3.61 (3.62%)

3.32 (3.32%)

ดัชนีรวมทุกราคา

100.00

101.43

105.59

4.16 (4.10%)

5.59 (5.59%)

ดัชนี

*หมายเหตุ:

HoH* (%)

YoY* (%)

HoH (%) หมายถึงผลตางของดัชนีงวดครึ่งปหลัง 2553 เทียบกับงวดครึ่งปแรก 2553 (รอยละที่เปลี่ยนแปลง)
YoY (%) หมายถึงผลตางของดัชนีงวดครึ่งปหลัง 2553 เทียบกับงวดครึ่งปหลัง 2552 (รอยละที่เปลี่ยนแปลง)
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ขอบเขตและวิธีการจัดทําดัชนี
คัดเลือกตัวอยางโครงการอาคารชุดในเขตกรุงเทพฯ ที่อยูระหวางการขาย มาจัดทําดัชนี โดยสุมตัวอยางดวยวิธี
สุมอยางงาย (Simple Random Sampling) ทั้งหมด 100 ตัวอยาง จาก 3 ชวงระดับราคา ตามสัดสวนของโครงการ
ทั้งหมดที่มีจริงในตลาด
โดยแบงระดับราคาไดดังนี้
• ระดับราคาต่ํากวา 50,000 บาท/ตารางเมตร
• ระดับราคา 50,000 – 79,999 บาท/ตารางเมตร
• ระดับราคาตั้งแต 80,000 บาท/ตารางเมตร
หากมีโครงการอาคารชุดที่ปดการขายไปในชวงที่ทําการสํารวจใหม หรือเหลือหนวยการขายไมเกิน 6 หนวย ก็จะ
นําโครงการใหมที่เปดขายอยู ณ ชวงเวลานั้น ซึ่งเปนระดับราคาเดียวกัน ทําเลใกลเคียงกัน เขามาทดแทน
1. ราคาขายนี้เปนราคาที่ไมรวมเฟอรนิเจอรลอยตัว
2. ใชราคาขายที่โครงการประกาศ ณ เดือนที่ 3 และ 4 ของชวงระยะเวลาที่จัดทําขอมูลมาคํานวณเปนดัชนี
3. หาราคาเฉลี่ยของแตละโครงการโดยการนําราคาของหองชุดตัวอยางชั้นลางสุด ชั้นบนสุด และชั้นกลาง มา
คํานวณหาราคาเฉลี่ย (ไมรวมพื้นที่เชาเพื่อการคาในโครงการ)
4. ในกรณีที่หาราคาในขอ 4 ตามที่โครงการประกาศไมได จะใชราคาขายมือสองที่มีในทองตลาดมาทดแทน
5. หาราคาเฉลี่ยของทุกโครงการ โดยนําราคาเฉลี่ยของแตละโครงการที่ไดในขอ 4 มาถวงน้ําหนักดวยพื้นที่ขายของ
โครงการนั้นๆ
6. จัดทําดัชนีโดยใหคาเฉลี่ยครึ่งหลังป 2552 เปนปฐาน มีคาเทากับ 100
7. การปรับกลุมตัวอยางจะดําเนินการทุกปเพื่อใหมีสัดสวนตัวอยางของโครงการตามภาพรวมของตลาดที่แทจริง

ขอความจํากัดความรับผิดชอบ
ขอมูลสถิติ ขอเขียนใด ๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไดรับมาจากแหลงขอมูลที่เชื่อถือไดหรือจากการประมวลผลที่เชื่อถือได ศูนย
ขอมูลอสังหาริมทรัพยไดตรวจสอบจนมั่นใจในระดับหนึ่งแลว แตศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไมสามารถยืนยันความถูกตองหรือความเปนจริง และไมอาจ
รับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้นไมวาในกรณีใด ๆ จากการใชขอมูล ผูนําขอมูลไปใชพึงใชวิจารณญาณ และตรวจสอบตามความเหมาะสม
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