สรุปและวิเคราะหสถานการณอสังหาริมทรัพย
ประจําสัปดาห วันที่ 2-8 กุมภาพันธ 2554
โดย ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห
***********************

สถานการณทางการเมืองกลับมาเปนปจจัยลบสําคัญอีกรอบในระยะเฉพาะหนา ทั้งจากปญหา
การสูรบที่ชายแดน และจากการชุมนุมของกลุมคนเสื้อสีทั้งสองฝงที่มีแนวโนมจะกดดันรัฐบาลเขมขนขึ้นใน
สัปดาหนี้ รวมไปถึงการเขาสูบรรยากาศที่พรรคฝายคานจะยื่นญัตติขออภิปรายไมไววางใจ ทําใหภาพรวม
ของตลาดที่อยูอาศัยในชวงตนปยังคอนขางซบเซา
ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห สรุปตัวเลขยอดโอนกรรมสิทธิ์ที่อยูอาศัยใน
เขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล 5 จังหวัด (นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม) ทัง้ ป 2553
แลว พบวามียอดรวมทัง้ ปประมาณ 178,000 หนวย เพิ่มขึ้นรอยละ 10 จากยอดรวมประมาณ 161,000
หนวยในป 2552 แบงเปนยอดการโอนกรรมสิทธิ์รวมประมาณ 109,100 หนวยในครึ่งแรกของป และอีก
ประมาณ 68,900 ในครึ่งหลังของป
จากยอดโอนกรรมสิทธิ์ดังกลาว แบงเปนหองชุดคอนโดมิเนียมมากที่สุด จํานวน 72,900 หนวย
(สัดสวนรอยละ 41 ของจํานวนการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่อยูอาศัยทั้งหมด) รองลงมาเปน ทาวนเฮาส
จํานวน 53,400 หนวย (สัดสวนรอยละ 30) บานเดี่ยวจํานวน 31,100 หนวย (สัดสวนรอยละ 17) อาคาร
พาณิชยจํานวน 15,300 หนวย (สัดสวนรอยละ 9) และบานแฝดจํานวน 5,300 หนวย (สัดสวนรอยละ 3)
เขตหรืออําเภอที่มีจํานวนหนวยการโอนกรรมสิทธิ์หองชุดคอนโดมิเนียมขายใหมมากที่สุด ไดแก
เขตพระโขนง เขตบางซื่อ เขตบางกะป เขตคลองสาน และอําเภอเมืองนนทบุรี สวนพื้นที่ที่มีจํานวนหนวย
การโอนกรรมสิทธิ์หองชุดคอนโดมิเนียมมือสองมากที่สุด ไดแก เขตบางกะป เขตพระโขนง เขตบางซื่อ
อําเภอบางใหญ จ.นนทบุรี และอําเภอเมืองนนทบุรี ตามลําดับ
สําหรับที่อยูอาศัยแนวราบ พบวาเขตหรืออําเภอที่มีจํานวนหนวยการโอนกรรมสิทธิ์บานแนวราบ
ขายใหมมากที่สุด ไดแก อําเภอลําลูกกา จ.ปทุมธานี อําเภอเมืองสมุทรปราการ อําเภอบางใหญ จ.นนทบุรี
อําเภอเมืองนนทบุรี และอําเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ สวนพื้นที่ที่มีจํานวนหนวยการโอนกรรมสิทธิ์บาน
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แนวราบมือสองมากที่สุด ไดแก เขตบางกะป อําเภอเมืองสมุทรปราการ อําเภอบางบัวทอง จ.นนทบุรี เขต
บางขุนเทียน และอําเภอลําลูกกา จ.ปทุมธานี ตามลําดับ
ในสัปดาหที่แลว ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห ไดนําเสนอขอมูลที่อยูอาศัย
สรางเสร็จจดทะเบียนใหมทุกประเภทรวมกัน ในรอบ 11 เดือนแรกของป 2553 ในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล
อยางไรก็ตาม ขณะนี้ ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไดประมาณการณจํานวนหนวยสรางเสร็จจดทะเบียนใหม
ทั้งป 2553 แลว พบวา มีจํานวนหนวยที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนใหมรวมกันทั้งปในป 2553 มี
ประมาณ 105,200 หนวย เพิ่มขึ้นรอยละ 11 จากยอดรวมประมาณ 95,000 หนวยในป 2552
จากจํานวนที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนใหมทั้งหมดในรอบป 2553 นี้ แบงเปนที่อยูอาศัยสราง
เสร็จจดทะเบียนในเขตกรุงเทพฯ ประมาณ 65,300 หนวย และในเขตปริมณฑลประมาณ 39,900 หนวย
และจากจํานวนทั้งหมด สามารถแบงประเภท เปนหองชุดคอนโดมิเนียมประมาณ 57,200 หนวย
(คิดเปนสัดสวนรอยละ 54 ของทั้งหมดของจํานวนที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนใหมทั้งหมด แตใน
จํานวนนี้ ไดรวมหองชุดเอื้ออาทรประมาณ 18,400 หนวยไวดวย) บานเดี่ยวประมาณ 31,900 หนวย
(สัดสวนรอยละ 30) ทาวนเฮาสประมาณ 12,400 หนวย (สัดสวนรอยละ 12) ที่เหลือเปนอาคารพาณิชย
ประมาณ 2,300 หนวย และบานแฝดประมาณ 1,400 หนวย
พื้น ที่ ซึ่ ง มีหอ งชุดคอนโดมิเนีย มสรางเสร็จจดทะเบีย นใหมมากที่สุ ดในป 2553 คือ เขตบึง กุม
อําเภอบางพลี จ. สมุทรปราการ เขตหวยขวาง เขตพระโขนง และอําเภอเมือง สมุทรปราการ ตามลําดับ
ส ว นพื้ น ที่ ซึ่ ง มี ที่ อ ยู อ าศั ย แนวราบสร า งเสร็ จ จดทะเบี ย นใหม ม ากที่ สุ ด ในป 2553 คื อ อํ า เภอเมื อ ง
สมุทรปราการ อําเภอบางใหญ จ.นนทบุรี อําเภอบางบัวทอง จ.นนทบุรี เขตคลองสามวา และอําเภอเมือง
สมุทรสาคร ตามลําดับ
จากห อ งชุ ด คอนโดมิ เ นี ย มสร า งเสร็ จ จดทะเบี ย นใหม ทั้ง หมด แบ ง ออกเป น หน ว ยที่ สร า งจาก
ผูประกอบการในตลาดหลักทรัพย ประมาณรอยละ 32 เปนหนวยจากผูประกอบการนอกตลาดประมาณ
รอยละ 36 และที่เหลือเปนหนวยจากการเคหะแหงชาติ หรือโครงการเอื้ออาทร ประมาณรอยละ 32
สําหรับในป 2554 นี้ คาดวายอดการโอนกรรมสิทธิน์ าจะลดลงเหลือประมาณ 170,000 หนวย
ใกลเคียงป 2552 แตยอดสรางเสร็จจดทะเบียนอาจไมลดลงมากนัก เนื่องจากยอดสรางเสร็จจดทะเบียน
เปนผลตอเนื่องจากการเปดโครงการในชวง 1-2 ปที่ผานมา โดยยังมีจํานวนหนวยหองชุดคอนโดมิเนียมที่
อยูในระหวางการสรางจํานวนมากในขณะนี้
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

2

