สรุปและวิเคราะหสถานการณอสังหาริมทรัพย
ประจําสัปดาห วันที่ 29 มีนาคม - 4 เมษายน 2553
โดย ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห
***********************

ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห เผยแพรขอมูลอสังหาริมทรัพยสาํ คัญ 4
รายการ ไดแก ดัชนีความเชื่อมั่นของผูประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยูอาศัย ประจําไตรมาสแรก ป 2553
ดัชนีคากอสรางบานมาตรฐาน ประจําไตรมาสแรก ป 2553 ขอมูลที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนใหม
เดือนมกราคม 2553 และขอมูลโอนกรรมสิทธิท์ ี่อยูอาศัย 2 เดือนแรก ป 2553
ดัชนีความเชื่อมั่นของผูประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยูอาศัยประจําไตรมาสแรก ป 2553 ซึ่ง
สํารวจผูประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยูอาศัยทั้งที่เปนบริษัทจดทะเบียนและที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน ใน
รอบไตรมาสลาสุดนี้ มีผูตอบแบบสอบถามมากกวาทุกไตรมาสที่ผานมา (สํารวจมาแลว 10 ไตรมาส) คือมี
ผูตอบแบบสอบถามมากถึง 165 ราย เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 28 บริษัท และบริษัทที่
ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 137 บริษัท แยกเปนความเชื่อมั่นในไตรมาสปจจุบัน และความ
คาดหวังในอนาคต 6 เดือนขางหนา
ผลการสํารวจพบวา ดัชนีความเชื่อมั่นในภาวะปจจุบัน (Current Situation Index) มีคาเทากับ
59.0 ซึ่งสูงที่สุดตอเนื่องมา 5 ไตรมาส หลังจากที่เคยต่ําสุดเมื่อไตรมาส 4/2551 โดยปรับสูงขึ้นเล็กนอย
จากไตรมาสที่แลว ซึ่งมีคาดัชนีเทากับ 57.8 คาดัชนีที่ปรับสูงขึ้นมาจากบริษัทจดทะเบียนเปนหลัก โดย
บริษัทที่ไมไดจดทะเบียนมีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอย
การที่ดัชนีความเชื่อมั่นในภาวะปจจุบันปรับตัวสูงขึ้นโดยภาพรวม สะทอนมุมมองดานบวกในแง ผล
ประกอบการ การลงทุน การจางงาน และการเปดโครงการใหมหรือเฟสใหมเพิ่ม ดวยผลของมาตรการ
กระตุนอสังหาริมทรัพย
สําหรับดัชนีความคาดหวังในอีก 6 เดือนขางหนา (Expectations Index) ปรับตัวลดลงเปนครั้ง
แรกหลังจากไดปรับขึ้นมาแลวตอเนื่องกัน 4 ไตรมาส โดยมีคาดัชนีเทากับ 63.4 ลดลงจากการสํารวจใน
ไตรมาสกอนหนาซึ่งมีคาดัชนีเทากับ 70.4 ทั้งบริษัทจดทะเบียนและบริษัทที่ไมไดจดทะเบียนมีความ
คาดหวังตออนาคตอีก 6 เดือนขางหนาหรือประมาณสิ้นไตรมาส 3 ปนี้ วาสถานการณอาจไมสดใสมากเทา
ในไตรมาสแรก อาจเนื่องมาจากสถานการณการชุมนุมทางการเมืองที่มีแนวโนมจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น
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ประกอบกับมาตรการกระตุนธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพยที่จะหมดอายุลงในวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 และ
ราคาวัสดุกอสรางที่อาจจะปรับตัวสูงขึ้น
ดัชนีคากอสรางบานมาตรฐาน ไดมาจากความรวมมือระหวางศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยกบั
สมาคมธุรกิจรับสรางบาน โดยจัดทํารายงาน “ดัชนีคา กอสรางบานมาตรฐาน” สํารวจเฉพาะในพืน้ ที่
กรุงเทพมหานคร เปนรายไตรมาส โดยจัดทําครั้งแรกสําหรับขอมูลประจําไตรมาส 1 ป 2553 และจัดทํา
ดัชนีจากขอมูลยอนหลังถึงป 2543
ดัชนีราคาคากอสรางบานมาตรฐานสําหรับไตรมาสแรกของป 2553 มีคาเทากับ 127.7 เพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับคาดัชนี 125.9 ในไตรมาสกอนหนา (ไตรมาส 4 ป 2552) แตลดลงเมื่อเทียบกับคาดัชนี 127.9
ในชวงเดียวกันของป 2552 (ไตรมาส 1 ป 2552)
ดัชนีนี้ใชขอมูลราคาขายสงวัสดุกอสรางของกระทรวงพาณิชย และคาแรงขั้นต่ําของกระทรวง
แรงงาน ในป 2543 เปนปฐาน สมมุติฐานระยะเวลากอสรางบานประมาณ 180 วัน ราคาคากอสรางบาน
รวม คาดําเนินการ และภาษีมูลคาเพิ่มแลว แตไมรวมราคาที่ดินและคาใชจายในการพัฒนาที่ดิน เชน
คาใชจายในการถมดิน และคาปรับหนาดิน
ใชแบบบาน “ครอบครัวไทยเปนสุข 5” ของกรมโยธาธิการและผังเมือง (ทั้งนี้ไดรับอนุญาตจากกรม
โยธาฯ แลว) ซึ่งเปนบาน 2 ชั้น พื้นที่ใชสอย 169 ตารางเมตร ขนาดที่ดินที่ใชในการกอสรางประมาณ 64
ตารางวา เปนบานมาตรฐานในการคํานวณดัชนีราคาคากอสรางบานมาตรฐาน อยางไรก็ตาม เนื่องจาก
เปนดัชนีราคาคากอสรางบานมาตรฐาน ไมควรใชวัดความเคลื่อนไหวของคากอสรางบานในโครงการ
จัดสรร
โดยภาพรวมรายป ดัชนีราคาคากอสรางบานมาตรฐานปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกปในแตละปตามดัชนี
ราคาวัสดุกอสราง โดยในปฐาน 2543 ดัชนีมีคาเทากับ 100.0 และเพิ่มขึ้นเปน 104.5 ในป 2544 และ
เพิ่มขึ้นตอเนื่องจนมีคาดัชนีเทากับ 111.8 ในป 2547 และมีคาดัชนีเทากับ 125.4 ในป 2551 และมีคาดัชนี
126.4 ในป 2552 ตามลําดับ
ตั้งแตป 2546 ดัชนีราคาคากอสรางบานมาตรฐานมีการปรับตัวขึ้นในอัตราที่ต่ํากวาดัชนีราคาวัสดุ
กอสราง สําหรั บป 2551 ราคาวัสดุกอสรางปรับตัวสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญตามราคาน้ํามั นและราคา
เหล็กในตลาดโลก แตโดยภาพรวมรายไตรมาสในระหวางป 2552 พบวาในไตรมาสแรกดัชนีราคาคา
กอสรางบานมาตรฐานเพิ่มสูงขึ้นจากไตรมาสกอนหนามาก และลดต่ําลงในชวง 3 ไตรมาสหลัง กอนจะ
กลับมาเพิ่มขึ้นอีกในไตรมาสแรกปนี้
ดัชนีราคาคากอสรางบานมาตรฐานมีความผันผวนนอยกวาดัชนีราคาวัสดุกอสราง เนื่องจากวัสดุ
หมวดเหล็กและผลิตภัณฑเหล็กมีสัดสวนประมาณรอยละ 26 ในการคํานวณดัชนีราคาวัสดุกอสราง แตมี
สัดสวนเพียงรอยละ 7 ในการคํานวณดัชนีราคาคากอสรางบานมาตรฐาน
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ขอมูลที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนใหม ในเขตกรุงเทพฯและ 5 จังหวัดปริมณฑล (นนทบุรี
ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม) พบวาในเดือนมกราคม 2553 มีจํานวนรวมประมาณ
6,000 หนวย ลดลงรอยละ 24 จากเดือนกอนรอยธันวาคม 2552 แตเพิ่มขึ้นรอยละ 24 จากเดือนมกราคม
2552 แบงออกเปนที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนใหมในกรุงเทพฯ ประมาณ 3,400 หนวย และในจังหวัด
ปริมณฑลประมาณ 2,600 หนวย
ในที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนใหมจาํ นวน 6,000 หนวย แบงออกไดเปนอาคารชุดประมาณ
2,400 หนวย คิดเปนรอยละ 40 ของทั้งหมด แตเปนหนวยจากโครงการบานเอื้ออาทร ประมาณ 850
หนวย) บานเดี่ยว 2,050 หนวย คิดเปนรอยละ 34 ทาวนเฮาส 1,300 หนวย บานแฝด 200 หนวย อาคาร
พาณิชย 50 หนวย นาสังเกตวาในเดือนนีม้ ีจํานวนทาวนเฮาสเพิ่มขึน้ มากเปนพิเศษ เมื่อเทียบกับชวงที่ผาน
มา นาจะเปนผลจากการเปดโครงการทาวนเฮาสจํานวนมากเมื่อตนปที่แลว
5 เขตที่มีที่อยูอาศัยแนวราบสรางเสร็จจดทะเบียนใหมมากที่สุด คือ เทศบาลตําบลบางเมือง
สมุทรปราการ เขตมีนบุรี เขตบางเขน อําเภอเมืองปทุมธานี และเทศบาลนครนนทบุรี และ 5 เขตที่มีอาคาร
ชุดสรางเสร็จจดทะเบียนใหมมากที่สุด คือ เขตดุสิต อําเภอบางพลี เขตพระโขนง เขตคลองสาน และอําเภอ
คลองหลวง อนึ่ง หนวยอาคารชุดทั้งหมดในอําเภอบางพลีเปนหนวยในโครงการเอื้ออาทร
ขอมูลโอนกรรมสิทธิ์ที่อยูอาศัย งวด 2 เดือนแรก ป 2553 ในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล มีการจด
ทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพยเฉพาะประเภทที่อยูอาศัย ทั้งใหมและมือสอง รวมกันประมาณ
23,400 หนวย เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 14 แบงเปนอาคารชุดมากที่สุดประมาณ 9,300
หนวย รองลงมาเปนทาวนเฮาสประมาณ 7,100 หนวย บานเดี่ยวประมาณ 4,100 หนวย อาคารพาณิชย
ประมาณ 2,400 หนวย และบานแฝดประมาณ 500 หนวย
มูลคาการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยูอาศัย ในชวง 2 เดือนแรกนี้ มีประมาณ 49,300 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก
ชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 23 แบงเปนอาคารชุดประมาณ 21,000 ลานบาท บานเดี่ยวประมาณ
12,900 ลานบาท ทาวนเฮาสประมาณ 8,900 ลานบาท อาคารพาณิชยประมาณ 5,500 ลานบาท และ
บานแฝดประมาณ 1,000 ลานบาท
มูลคาเฉลี่ยของที่อยูอาศัยที่โอนกรรมสิทธิ์กัน พบวา บานเดี่ยวมีมูลคาเฉลี่ยประมาณหนวยละ 3.1
ลานบาท หองชุดหนวยละ 2.3 ลานบาท อาคารพาณิชยหนวยละ 2.3 ลานบาท บานแฝดหนวยละ 2.0
ลานบาท และทาวนเฮาสหนวยละ 1.2 ลานบาท
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