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สรุปและวิเคราะหสถานการณอสังหาริมทรัพย 

ประจําสัปดาห วันที่ 19-25 มกราคม 2554 

โดย ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห 

*********************** 

 

ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห เปดเผยขอมูลการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยูอาศัย

ในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล พบวาในเดือนพฤศจิกายน 2553 มีการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยูอาศัยประมาณ 

12,900 หนวย มูลคารวมประมาณ 26,800 ลานบาท จํานวนหนวยเพิ่มข้ึนรอยละ 23 เมื่อเทียบกับเดือน

ตุลาคม 2553 แตลดลงรอยละ 13 เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2552  

แบงเปนหองชุดคอนโดมิเนียมมากที่สุด จํานวน 5,300 หนวย (สัดสวนรอยละ 41) รองลงมาเปน 

ทาวนเฮาสจํานวน 4,100 หนวย (สัดสวนรอยละ 32) บานเด่ียวจํานวน 2,200 หนวย (สัดสวนรอยละ 17) 

อาคารพาณิชยจํานวน 950 หนวย (สัดสวนรอยละ 7) และบานแฝดจํานวน 350 หนวย (สัดสวนรอยละ 3) 

เม่ือพิจารณาตลอดชวง 11 เดือนแรกของป 2553 (มกราคม-พฤศจิกายน) พบวามีการโอน

กรรมสิทธิ์ที่อยูอาศัยประมาณ 160,000 หนวย เพิ่มข้ึนรอยละ 12 จากชวงเดียวกันของปกอน แบงเปนหอง

ชุดคอนโดมิเนียมมากที่สุด จํานวน 64,300 หนวย (สัดสวนรอยละ 40) รองลงมาเปนทาวนเฮาสจํานวน 

48,500 หนวย (สัดสวนรอยละ 30) บานเด่ียวจํานวน 28,100 หนวย (สัดสวนรอยละ 18) อาคารพาณิชย

จํานวน 14,200 หนวย (สัดสวนรอยละ 9) และบานแฝดจํานวน 4,900 หนวย (สัดสวนรอยละ 3) มูลคาการ

โอนกรรมสิทธิ์ที่อยูอาศัยในรอบ 11 เดือนแรกรวมกันประมาณ 345,700 ลานบาท เพิ่มข้ึนรอยละ 17 จาก

ชวงเดียวกันของป 2552 

พื้นที่ที่มีจํานวนหนวยการโอนกรรมสิทธิ์หองชุดคอนโดมิเนียมใหมมากที่สุด ไดแก เขตพระโขนง 

เขตบางซื่อ เขตบางกะป เขตคลองสาน และอําเภอเมืองนนทบุรี แตพื้นที่ที่มีมูลคาโอนกรรมสิทธิ์หองชุด

คอนโดมิเนียมขายใหม เฉล่ียตอรายการสูงที่สุด คือ เขตปทุมวัน มีมูลคาเฉลี่ยตอหนวยอยูที่ 11.4 ลานบาท 

เขตบางรัก 9.9 ลานบาท เขตคลองเตย 8.3 ลานบาท เขตยานนาวา 7.3 ลานบาท และเขตวัฒนา 5.0 ลาน

บาท  

สวนพื้นที่ที่มีจํานวนหนวยการโอนกรรมสิทธิ์หองชุดคอนโดมิเนียมมือสองมากที่สุด ไดแก เขตบาง

กะป เขตพระโขนง  เขตบางซื่อ อําเภอบางใหญ จ.นนทบุรี และอําเภอเมืองนนทบุรี ตามลําดับ แตพื้นที่ที่มี
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มูลคาโอนกรรมสิทธิ์หองชุดคอนโดมิเนียมมือสอง เฉล่ียตอรายการสูงที่สุด คือ เขตปทุมวัน โดยอยูที่ 9.3 

ลานบาท เขตวัฒนา 6.0 ลานบาท เขตคลองเตย 5.5 ลานบาท เขตบางรัก 4.1 ลานบาท และเขตราชเทวี 

3.5 ลานบาท  

สําหรับที่อยูอาศัยแนวราบ พบวาพื้นที่ที่มีจํานวนหนวยการโอนกรรมสิทธิ์บานแนวราบขายใหม

มากที่สุด ไดแก อําเภอลําลูกกา จ.ปทุมธานี อําเภอเมืองสมุทรปราการ อําเภอบางใหญ จ.นนทบุรี อําเภอ

เมืองนนทบุรี และอําเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ สวนพื้นที่ที่มีจํานวนหนวยการโอนกรรมสิทธิ์บานแนวราบ

มือสองมากที่สุด ไดแก เขตบางกะป อําเภอเมืองสมุทรปราการ อําเภอบางบัวทอง จ.นนทบุรี เขตบางขุน

เทียน และอําเภอลําลูกกา จ.ปทุมธานี ตามลําดับ  

ทั้งนี้ ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยคาดประมาณวาสําหรับป 2553 ทั้งป นาจะมีจํานวนหนวยโอน

กรรมสิทธิ์ไมนอยกวา 170,000 หนวย 

ขณะเดียวกนั ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห ไดตรวจสอบยอดการเปด

โครงการที่อยูอาศัยใหมในรอบเดือนมกราคมที่ผานมา พบวามีโครงการแนวราบเปดใหมเพยีง 2 โครงการ 

ดวยจํานวนหนวยรวมกนัเพยีงประมาณ 310 หนวย เปนโครงการบานเด่ียวประมาณ 250 หนวย ของบริษัท

ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 1 โครงการ โครงการต้ังอยูในจงัหวัดสมุทรปราการ และเปนโครงการทาวน

โฮมบวกอาคารพาณิชยประมาณ 60 หนวยของบริษทันอกตลาดหลักทรัพยอีก  1 โครงการ โดยโครงการ

ดังกลาวต้ังอยูในเขตกรุงเทพฯ 

สวนโครงการอาคารชุดมีออกใหมแลว 6 โครงการ รวมประมาณ 1,000 หนวย ยังไมมีของบริษัท

ใหญเจาตลาดออกมาในชวงนี้ แตมีบริษัทนอกตลาดหลักทรัพยรายหนึ่งออกโครงการอาคารชุดแลว 3 

โครงการรวดในเดือนมกราคม รวมกันประมาณ 360 หนวย  

จาก 6 โครงการดังกลาวต้ังอยูในเขตกรุงเทพฯชั้นในและช้ันกลางรวม 5 โครงการ ไดแก โครงการที่

ถนนเพชรบุรีตัดใหม ถนนรัชดาภิเษก ถนน พหลโยธนิ ถนนวิภาวดีรังสิต และถนนราชวิถี สวนอีกโครงการ

หนึง่อยูในเขตจังหวัดนนทบุรี 

เทียบกับชวงเดือนมกราคมของปที่แลว มโีครงการแนวราบออกใหมทัง้เดือนประมาณ 5,200 หนวย 

และโครงการอาคารชุดออกใหมทัง้เดือนประมาณ 2,600 หนวย จึงถือวาปนี้โครงการใหมออกตัวคอนขางชา 

อนึ่ง ในชวงตนปนี้ มีผูประกอบการรายใหญ 2-3 บริษัท จัดกิจกรรมสงเสริมการขายลดแลกแจกแถมหลาย

รายการ อาจเปนสัญญาณสื่อใหเหน็สภาพตลาดวา ในชวงตนปนีย้ังตองมีการกระตุนตลาดกนัยกใหญเพื่อ

สรางความคึกคักใหกลับคืนมา หลังจากทีช่ะลอไปมากตั้งแตชวงเดือนพฤศจิกายนปที่แลว 


