สรุปและวิเคราะหสถานการณอสังหาริมทรัพย
ประจําสัปดาห วันที่ 15–21 ธันวาคม 2553
โดย ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห
***********************

เข า ใกล ป ลายป 2553 ข า วการเป ด ตั ว โครงการที่ อ ยู อ าศั ย ใหม ทั้ ง แนวราบและแนวสู ง ของ
ผูประกอบการเบาบางลงมาก จากที่เคยรอนแรงสุดๆ ในระหวางเดือนกันยายน-ตุลาคม โดยในชวงระหวาง
วันที่ 1-19 ธันวาคม มีโครงการบานจัดสรรเปดตัวใหมเพียง 4 โครงการ รวมกันประมาณ 1,280 หนวย จาก
ผูประกอบการ 2 รายซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย และมีโครงการคอนโดมิเนียมเปดตัวใหม
เพียง 3 โครงการ จํานวนหนวยรวมกันประมาณ 1,300 หนวย เปนของผูประกอบการที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย 1 ราย และนอกตลาดหลักทรัพย 2 ราย ถือวาจํานวนลดลงมากจนนาจะทําใหเดือนธันวาคม
และเดือนเมษายน เปน 2 เดือนของปนี้ที่มีจํานวนหนวยการเปดตัวโครงการใหมต่ําสุด (เดือนเมษายน
2553 มีจํานวนหนวยบานจัดสรรเปดตัวใหมประมาณ 2,200 หนวย และคอนโดมิเนียมเปดตัวใหมเพียง
ประมาณ 800 หนวย)
ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห ไดปรับประมาณการวาทั้งป 2553 นี้ จะมี
โครงการแนวราบเป ด ใหม ทั่ ว ทั้ ง กรุ ง เทพฯ-ปริ ม ณฑล รวมประมาณ 51,700 หน ว ย และโครงการ
คอนโดมิเนียมเปดตัวใหมรวมกันประมาณ 66,000 หนวย และในปหนา 2554 จํานวนหนวยการเปดตัว
โครงการคอนโดมิเนียมใหมนาจะลดลงเหลือไมเกิน 60,000 หนวย จากการที่ผูประกอบการรายใหญ
เปลี่ยนแผนการตลาดหันไปสูแนวราบมากขึ้น
สํ า หรั บ ด า นการขายและการโอนกรรมสิ ท ธิ์ นั้ น ศู น ย ข อ มู ล อสั ง หาริ ม ทรั พ ย ธนาคารอาคาร
สงเคราะห ไดเปดเผยขอมูลการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยูอาศัยในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล ลาสุด พบวามีการ
ชะลอตัวลงมากในชวงตนของไตรมาสสุดทาย โดยในเดือนตุลาคม มีการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยูอาศัยลดลงใน
ทุกประเภท ทั้งหองชุดคอนโดมิเนียม บานเดี่ยว ทาวนเฮาส บานแฝด และอาคารพาณิชย โดยลดลงรอยละ
17 เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน และลดลงรอยละ 20 เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคมปที่แลว อยางไรก็ตาม เมื่อ
เทียบชวงระยะเวลาตลอด 10 เดือนแรกของป 2553 (มกราคม – ตุลาคม) พบวากลับเพิ่มขึ้นรอยละ 15
จากชวงเดียวกันของปกอน ทั้งนี้ เนื่องจากในรอบครึ่งแรกของปนี้ มียอดการโอนกรรมสิทธิ์สูงมากกอนหมด
มาตรการลดหยอนคาธรรมเนียม
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ในเดือนตุลาคม 2553 มีการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยูอาศัยประมาณ 10,500 หนวย ลดลงรอยละ 17
จากเดือนกันยายน และลดลงรอยละ 21 จากเดือนตุลาคม 2552 แบงเปนหองชุดคอนโดมิเนียมมากที่สุด
จํานวน 3,900 หนวย (สัดสวนรอยละ 37) รองลงมาเปนทาวนเฮาสจํานวน 3,400 หนวย (สัดสวนรอยละ
33) บานเดี่ยวจํานวน 1,900หนวย (สัดสวนรอยละ 18) อาคารพาณิชยจํานวน 1,000 หนวย (สัดสวนรอย
ละ 9) และบานแฝดจํานวน 300 หนวย (สัดสวนรอยละ 3)
มูลคาการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยูอาศัยทั้งหมดในเดือนตุลาคม คิดเปนประมาณ 22,300 ลานบาท
ลดลงรอยละ 13 จากเดือนกันยายน และลดลงรอยละ 17 จากเดือนตุลาคม 2552
เมื่อพิจารณาในชวงเวลาที่ยาวขึ้นคือ 10 เดือนแรกของป 2553 (มกราคม-ตุลาคม) พบวามีการ
โอนกรรมสิทธิ์ซื้อขายที่อยูอาศัยประมาณ 147,000 หนวย เพิ่มขึ้นรอยละ 15 จากชวงเดียวกันของปกอน
แบงเปนหองชุดคอนโดมิเนียมมากที่สุดประมาณ 59,000 หนวย (สัดสวนรอยละ 40) เพิ่มขึ้นมากถึงรอยละ
35 จากชวงเดียวกันของปกอน รองลงมาเปน ทาวนเฮาสประมาณ 44,400 หนวย (สัดสวนรอยละ 30 บาน
เดี่ยวประมาณ 25,900 หนวย (สัดสวนรอยละ 18) อาคารพาณิชยประมาณ 13,200 หนวย (สัดสวนรอยละ
9) และบานแฝดประมาณ 4,500 หนวย (สัดสวนรอยละ 3)
จากหองชุดคอนโดมิเนียมทั้งสิ้นแบงเปนหองชุดคอนโดมิเนียมใหมประมาณรอยละ 67 หองชุด
คอนโดมิเนียมมือสองประมาณ รอยละ 33 จากทาวนเฮาสทั้งสิ้น แบงเปนทาวนเฮาสใหมประมาณรอยละ
46 ทาวนเฮาสมือสองประมาณรอยละ 54 และจากบานเดี่ยวทั้งสิ้น แบงเปนบานเดี่ยวใหมประมาณรอยละ
41 และบานเดี่ยวมือสองประมาณรอยละ 59
พื้นที่ที่มีจํานวนหนวยการโอนกรรมสิทธิ์หองชุดคอนโดมิเนียมใหมมากที่สุด ไดแก เขตพระโขนง
เขตบางซื่อ เขตบางกะป อําเภอเมืองนนทบุรี และเขตคลองสาน
สวนพื้นที่ที่มีจํานวนหนวยการโอนกรรมสิทธิ์บานแนวราบใหมมากที่สุด ไดแก อําเภอลําลูกกา
ปทุมธานี อําเภอเมืองสมุทรปราการ อําเภอเมืองนนทบุรี อําเภอบางใหญ นนทบุรี และอําเภอบางพลี
สมุทรปราการ
ในป 2552 ป ที่ แ ล ว มี ก ารโอนกรรมสิ ท ธิ์ ที่ อ ยู อ าศั ย ในเขตกรุ ง เทพฯ-ปริ ม ณฑล ทั้ ง ป รวมกั น
ประมาณ 161,400 หนวย แบงเปน หองชุดคอนโดมิเนียมประมาณ 56,300 หนวย ทาวนเฮาสประมาณ
51,900 หนวย บานเดี่ยวประมาณ 33,300 หนวย อาคารพาณิชยประมาณ 15,400 หนวย และบานแฝด
ประมาณ 4,600 หนวย ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย คาดประมาณวาสําหรับป 2553 ทั้งป นาจะมีจํานวน
หนวยโอนกรรมสิทธิ์ไมนอยกวา 170,000 หนวย
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