สรุปและวิเคราะหสถานการณอสังหาริมทรัพย
ประจําสัปดาห วันที่ 31 สิงหาคม – 6 กันยายน 2553
โดย ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห
***********************

ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห ประมวลผลขอมูลสินเชื่อที่อยูอาศัยปลอย
ใหมทั้งระบบในไตรมาสสองของปนี้ พบวามีมูลคารวมกันประมาณ 96,200 ลานบาท เมื่อรวมกับยอดใน
ไตรมาสแรก 109,900 ลานบาท ทําใหในครึ่งแรกของปนี้สถาบันการเงินทุกประเภททุกแหงรวมกันปลอย
สินเชื่อใหมเพื่อผูซื้อที่อยูอาศัยทั้งสิ้นประมาณ 206,100 ลานบาท นับเปนยอดสูงมากที่สุดเทาที่เคยเปนมา
สําหรับงวดครึ่งป เทียบกับครึ่งแรกของป 2552 มียอดปลอยใหมรวม 134,700 ลานบาท
ปที่ แ ล ว ทั้ ง ป สถาบั น การเงิ น ทุ ก แห ง รวมกั น มีย อดปล อ ยใหมข องสิ น เชื่ อ ที่ อยู อ าศั ย ประมาณ
318,000 ลานบาท เปนยอดสูงสุดเทาที่เคยมี สําหรับในป 2553 นี้ ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยประเมินวา
ยอดสินเชื่อที่อยูอาศัยปลอยใหมจะทะลุจากยอดเดิมของปที่แลว และนาจะสูงกวา 330,000 ลานบาท โดย
คาดวาธนาคารพาณิชยทุกแหงรวมกันจะปลอยสินเชื่อใหมในปนี้มากกวา 200,000 ลานบาท และธนาคาร
ของรัฐรวมกันจะปลอยสินเชื่อที่อยูอาศัยมากกวา 130,000 ลานบาท
สําหรับยอดสินเชื่อที่อยูอาศัยคงคางในระบบทั้งสิ้น ณ สิ้นสุดไตรมาสสองของปนี้ อยูที่ประมาณ
1.820 ลานลานบาท เพิ่มขึ้นสุทธิประมาณ 104,000 ลานบาท จากยอดรวม 1.716 ลานลานบาทเมื่อสิ้นป
ที่แลว โดยธนาคารพาณิชยรวมกันมีสวนแบงตลาดสินเชื่อที่อยูอาศัยคงคางมากกวารอยละ 57 ขณะที่
ธนาคารของรัฐมีสวนแบงตลาดสินเชื่อที่อยูอาศัยคงคางรวมกันมากกวารอยละ 42
สวนตางระหวางยอดปลอยใหม 206,100

ลานบาทในครึ่งแรกของปนี้ และยอดเพิ่มขึ้นสุทธิ

104,000 ลานบาท หรือสวนตางประมาณ 102,100 ลานบาทนั้น เปนผลเนื่องมาจากการชําระสินเชื่อคืน
ของผูกู และการ Re-finance ขามสถาบันการเงินซึ่งมักจะมีมากในภาวะดอกเบี้ยต่ํา
แนวโนมอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้นในปหนา นาจะสงผลใหสัดสวนการ Re-finance ขามสถาบัน
การเงินลดนอยลง อนึ่ง ความรอนแรงของตลาดที่อยูอาศัยในปนี้มาจากปจจัยภาวะดอกเบี้ยต่ํา บวกกับ
ปจจัยมาตรการกระตุนการซื้อขายในครึ่งแรกของป รวมไปถึงสภาพคลองในตลาดและความเฟองฟูของ
ตลาดหลักทรัพย ทําใหผูบริโภคกลุมหนึ่งหันไปซื้อที่อยูอาศัยเพื่อการลงทุนและเก็งกําไรมากขึ้น
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

อย า งไรก็ ต าม เมื่ อ หมดมาตรการกระตุ น และอั ต ราดอกเบี้ ย มี ทิ ศ ทางขาขึ้ น ชั ด เจน ทั้ ง
ผูประกอบการและผูบริโภคตองใชความระมัดระวังมากขึ้น เพราะจะเหลือปจจัยบวกนอยลง และความ
เสี่ยงจะมีเพิ่มมากขึ้นในปหนา
การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยูอาศัย ในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล เดือนกรกฎาคมซบเซาหนักตามคาด
หลังสิ้นสุดมาตรการลดหยอนคาธรรมเนียม แตรวมกัน 7 เดือนแรกของป 2553 (มกราคม – กรกฎาคม) ยัง
เพิ่มขึ้นรอยละ 29 จากชวงเดียวกันของปกอน
หากพิจารณาเฉพาะเดือนกรกฎาคม 2553 พบวา มีการโอนกรรมสิทธิท์ ี่อยูอาศัยเพียงประมาณ
5,200 หนวย ลดลงมากถึงรอยละ 77 เมื่อเทียบกับจํานวน 22,700 หนวยในเดือนมิถนุ ายน และลดลงรอย
ละ 62 เมื่อเทียบกับจํานวน 13,600 หนวยในเดือนกรกฎาคม 2552 โดยมียอดโอนกรรมสิทธิ์ลดลงในที่อยู
อาศัยทุกประเภท หลังจากที่จากที่ผูบริโภคจํานวนมากเรงโอนกรรมสิทธิท์ ี่อยูอาศัยไปสองระลอก ทั้งใน
เดือนมีนาคม (โอน 37,800 หนวย) และในเดือนมิถนุ ายน (โอน 22,700 หนวย) กอนสิน้ สุดมาตรการ
ลดหยอนคาธรรมเนียมการโอนและการจดจํานองไปเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน
ในจํานวนที่อยูอาศัยโอนกรรมสิทธิ์ในเดือนกรกฎาคม ประมาณ 5,200 หนวยนี้ แบงเปนประเภท
ทาวนเฮาสมากที่สุด ประมาณ 1,700 หนวย (สัดสวนรอยละ 33

ของหนวยการโอนทั้งหมด) หองชุด

คอนโดมิเนียมประมาณ 1,650 หนวย (สัดสวนรอยละ 32) บานเดี่ยวมีจํานวนประมาณ 1,000 หนวย
(สั ดส ว นร อยละ 19) อาคารพาณิ ชย ป ระมาณ 550 หน ว ย (สั ดส ว นร อยละ 11) และบา นแฝดจํ า นวน
ประมาณ 300 หนวย (สัดสวนรอยละ 5) ทั้งนี้ ใน 6 เดือนแรกที่ผานมามียอดการโอนหองชุดคอนโดมิเนียม
มากกวาที่อยูอาศัยประเภทอื่น
เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายนซึ่งเปนเดือนสุดทายของมาตรการ จํานวนหนวยการโอนกรรมสิทธิ์
ทาวนเฮาสลดลงรอยละ 75 หองชุดคอนโดมิเนียมลดลงมากที่สุดรอยละ 81 บานเดี่ยวลดลงรอยละ 76
ขณะที่จํานวนหนวยอาคารพาณิชยลดลงรอยละ 72 และบานแฝดลดลงรอยละ 54
และเมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2552 หรือ 12 เดือนยอนหลัง พบวา ยอดลดลงมากเชนกัน
กลาวคือ จํานวนหนวยการโอนกรรมสิทธิ์ทาวนเฮาสลดลงรอยละ 60 หองชุดคอนโดมิเนียมลดลงรอยละ
65 บานเดี่ยวลดลงรอยละ 63 อาคารพาณิชยลดลงรอยละ 59 และบานแฝดลดลงรอยละ 35
จํานวนหนวยการโอนกรรมสิทธิ์หองชุดคอนโดมิเนียมที่ลดลงมากและมีเพียง 1,650 หนวยนั้น
เทียบกับเดือนมิถุนายนมีการโอนกรรมสิทธิ์หองชุดคอนโดมิเนียมประมาณ 8,900 หนวย และในรอบครึ่ง
แรกของปนี้มีการโอนกรรมสิทธิ์หองชุดคอนโดมิเนียมรวมกันมากถึงประมาณ 44,800 หนวย ทําใหเดือน
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กรกฎาคม 2553 กลายเปนเดือนที่มียอดการโอนกรรมสิทธิ์หองชุดคอนโดมิเนียมต่ําที่สุดนับตั้งแตศูนย
ขอมูลฯ เคยจัดเก็บขอมูลการโอนกรรมสิทธิ์ยอนหลังมาตั้งแตป 2550
บานเดี่ยวมีคากลาง (Median) ของมูลคาตอหนวยในการโอนกรรมสิทธิ์สูงสุด ที่ประมาณ 1.8 ลาน
บาท โดยหนวยขายใหม (โอนจากนิติบุคคล) มีคากลาง 3.9 ลานบาท และหนวยขายมือสอง (โอนจาก
บุคคลธรรมดา) มีคากลาง 1.4 ลานบาท สําหรับหองชุดคอนโดมิเนียมมีคากลางของมูลคาตอหนวยในการ
โอนกรรมสิทธิ์ที่ 580,000 บาท โดยหนวยขายใหมมีคากลาง 1.2 ลานบาท และหนวยขายมือสองมีคากลาง
390,000 บาท
สัดสวนการโอนกรรมสิทธิ์หองชุดคอนโดมิเนียมมือสองตอการโอนหองชุดคอนโดมิเนียมใหม อยูที่
ประมาณ 60:40 ซึ่งแตกตางจากในรอบ 6 เดือนแรกที่สัดสวนการโอนหองชุดคอนโดมิเนียมมือสองมีนอย
กวาหองชุดคอนโดมิเนียมใหมในสัดสวนประมาณ 30:70 จึงอาจเปนสัญญาณวาหองชุดคอนโดมิเนียมที่
เป ด ขายใหม อ าจลดความร อ นแรงลงเมื่ อ หมดมาตรการสนั บ สนุ น การโอนแล ว โดยก อ นหน า นี้
ผูประกอบการเรงสรางหนวยใหมออกมาขายจํานวนมากรองรับมาตรการจึงมีสินคาหองชุดคอนโดมิเนียม
ใหมใหโอนจํานวนมาก
สําหรับสรุปยอดรวม 7 เดือนแรกของการโอนกรรมสิทธิ์เฉพาะที่อยูอาศัยในเขตกรุงเทพฯและ
ปริมณฑล มีจํานวนรวมประมาณ 111,600 หนวย แตหากรวมที่ดินเปลาและอสังหาริมทรัพยประเภทอื่นๆ
ดวยจะมีจํานวนรวมประมาณ 145,800 หนวย
โดยใน 7 เดือนแรก มีการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยูอาศัยประเภทอาคารชุดมากที่สุดประมาณ 46,500
หนวย (สัดสวนรอยละ 42 ของการโอนทั้งหมด) ทาวนเฮาสประมาณ 32,450 หนวย (สัดสวนรอยละ 29)
บานเดี่ยวประมาณ 19,500 หนวย (สัดสวนรอยละ 17) อาคารพาณิชยประมาณ 10,250 หนวย (สัดสวน
รอยละ 9) และบานแฝดประมาณ 2,900 หนวย (สัดสวนรอยละ 3)
** ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห กําหนดจัดงานสัมมนาทางวิชาการ ประจําป (REIC
Real Estate Symposium 2010) ในหัวขอ “อสังหาริมทรัพยไทย... ไรพรมแดน” ในวันพุธที่ 15 กันยายน 2553 ระหวาง
เวลา 9.00-17.00

น. ณ หองบอลรูม โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร ถนนรางน้ํา กรุงเทพฯ ผูสนใจโปรดติดตอฝา ย

ประชาสัมพันธ ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย โทรศัพท 02-202-1768 หรือ 02-643-2016
ทั้งนี้ ผูอํานวยการศูนยขอมูลฯ จะนําเสนอผลการศึกษาเปรียบเทียบสิทธิการถือครองที่อยูอาศัยของคนตางชาติ
ในประเทศตางๆแถบเอเชีย และมีรายการเสวนาอีก 3 ชวง ประกอบดวยประเด็น พฤติกรรมการซื้ออสังหาริมทรัพยของ
ชาวตางชาติในประเทศไทย สถานการณการซื้อขายและเชาอสังหาริมทรัพยของชาวตางชาติในประเทศไทย และ โอกาส
ของผูประกอบการไทยในตางประเทศและประเด็นดานกฎหมายที่นาสนใจ **
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