สรุปและวิเคราะหสถานการณอสังหาริมทรัพย
ประจําสัปดาห วันที่ 23-29 มีนาคม 2554
โดย ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห
***********************

ภัยธรรมชาติในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก และในประเทศไทย มาเยือนบอยครั้งขึ้นในชวง 1-2 ปหลัง
และลาสุดเกิดเหตุการณแผนดินไหวในพมา และสถานการณนา้ํ ทวมในจังหวัดภาคใตของไทย เปรียบเทียบ
กันแลว เหตุการณแผนดินไหวครั้งนี้ไมไดสรางความเสียหายตอทรัพยสนิ ในภาคอสังหาริมทรัพยของไทย
แตอาจสงผลทางจิตวิทยาระยะสัน้ ทําใหผูคนกลัวการอยูในที่สงู แตหากมีเหตุการณทํานองเดียวกันเกิดขึน้
ซ้ําหรือรุนแรงก็ยอมมีผลกระทบมากขึ้น

สวนเหตุการณน้ําทวมในภาคใต

ปจจุบันยังอยูใ นจังหวัดที่มี

โครงการที่อยูอ าศัยซึ่งสรางโดยผูประกอบการไมมากนัก สวนใหญเปนที่อยูอาศัยสรางเองของคนในทองถิน่
อยางไรก็ตาม

ยังมีภาวะฝนตกหนักในพืน้ ที่ตอเนื่อง

และอาจขยายขอบเขตความเสียหายไปสูภาค

อสังหาริมทรัพยในเมืองใหญของภาคใตได หากมีน้ําฝนและน้ําปาไหลหลากเพิ่มเติม
ในสัปดาหนี้ ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห กําหนดจัดสัมมนาวิเคราะห
สถานการณตลาดที่อยูอาศัยในจังหวัดภูเก็ต

ขอมูลที่ไดมาจากการสํารวจภาคสนาม

โดยเปนขอมูล

โครงการที่อยูร ะหวางการขาย เฉพาะโครงการที่มหี นวยเหลือขายไมตา่ํ กวา 6 หนวย
ในจังหวัดภูเก็ต มีหนวยขายที่อยูอาศัยในผังโครงการทั้งสิน้ ประมาณ 16,800 หนวย แบงเปน
หนวยบานจัดสรรประมาณ 8,750 หนวย อาคารชุดประมาณ 4,350 หนวย บานพักตากอากาศประมาณ
950 หนวย บานเอื้ออาทรประมาณ 300 หนวย และอาคารชุดเอื้ออาทรประมาณ 2,450 หนวย
ในประเภทบานจัดสรร หนวยที่อยูระหวางการขายประมาณ 8,750 หนวย มาจากประมาณ 60
โครงการ มีมูลคาโครงการการรวมกันทั้งสิน้ ประมาณ 31,500 ลานบาท ขายไดแลวประมาณ 6,150 หนวย
มูลคาที่ขายไดประมาณ 22,500 ลานบาท เหลือขายประมาณ 2,600 หนวย มูลคาเหลือขายรวมประมาณ
9,000 ลานบาท จากโครงการทั้งหมด อยูในอําเภอเมืองภูเก็ตประมาณ 6,200 หนวย ในอําเภอถลาง
ประมาณ 2,300 หนวย และอําเภอกะทูประมาณ 250 หนวย และจากจํานวนหนวยในผังทัง้ หมด เปนบาน
เดี่ยวประมาณ 3,400 หนวย เปนทาวนเฮาสประมาณ 2,750 หนวย บานแฝดประมาณ 1,700 หนวย และ
อาคารพาณิชยประมาณ 750 หนวย นอกนั้นเปนที่ดินเปลา
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สําหรับสถานะของการกอสรางพบวา เปนหนวยทีย่ ังไมกอสรางประมาณ 1,650 หนวย อยูระหวาง
กอสรางประมาณ 1,600 หนวย และกอสรางแลวเสร็จประมาณ 5,500 หนวย โดยจากหนวยที่กอ สรางแลว
เสร็จ มีเหลือขาย (หรือเปนบานวาง) ประมาณ 800 หนวย
ในประเภทอาคารชุด หนวยที่อยูระหวางการขายมีประมาณ 4,350 หนวย มาจากประมาณ 45
โครงการ มีมูลคาโครงการรวมกันทั้งสิน้ ประมาณ 23,700 ลานบาท ขายไดแลวประมาณ 2,450 หนวย มูล
คาที่ขายไดประมาณ 13,700 ลานบาท เหลือขายประมาณ 1,900 หนวย มูลคาเหลือขายรวมประมาณ
10,000 ลานบาท จากโครงการทั้งหมด อยูในอําเภอเมืองภูเก็ตประมาณ 2,450 หนวย ในอําเภอกะทู
ประมาณ 1,200 หนวย และในอําเภอถลางประมาณ 700 หนวย และจากจํานวนหนวยในผังทั้งหมด เปน
หองแบบสตูดโิ อประมาณ 1,550 หนวย แบบ 1 หองนอนประมาณ 1,300 หนวย แบบ 2 หองนอนประมาณ
1,200 หนวย และแบบ 3 หองนอนขึ้นไปประมาณ 300หนวย
สําหรับสถานะของการกอสรางพบวา เปนหนวยทีย่ ังไมกอสรางประมาณ 1,500 หนวย อยูระหวาง
กอสรางประมาณ 1,650 หนวย และกอสรางแลวเสร็จประมาณ 1,200 หนวย โดยจากหนวยที่กอ สรางแลว
เสร็จ มีเหลือขาย (หรือเปนหองวาง) ประมาณ 350 หนวย
ในประเภทบานพักตากอากาศ หรือวิลลา นับเฉพาะโครงการทีม่ ีหนวยเหลือขายอยางนอย 1
หนวย มีจาํ นวนประมาณ 30 โครงการ รวมประมาณ 950 หนวย อยูในอําเภอถลางประมาณ 450 หนวย
และในอําเภอเมืองภูเก็ตประมาณ 300 หนวย และในอําเภอกะทูประมาณ 200 หนวย จากจํานวนหนวย
ทั้งหมดนี้ ขายไดแลวประมาณ 400 หนวย เหลือขายอีกประมาณ 550 หนวย เปนหนวยทีย่ ังไมกอสราง
ประมาณ 300 หนวย อยูระหวางการกอสรางประมาณ 150 หนวย และกอสรางแลวเสร็จประมาณ 500
หนวย สรางเสร็จเหลือขาย (เปนหองวาง) ประมาณ 250 หนวย
ในประเภทบานเอื้ออาทร ซึ่งพัฒนาโดยการเคหะแหงชาติ ณ สิน้ เดือนกุมภาพันธ 2554 มี
โครงการแนวราบที่อยูระหวางการขาย 1 โครงการ รวมประมาณ 310 หนวย อยูในอําเภอถลาง ขายไดแลว
ประมาณ 270 หนวย และมีเหลือขายประมาณ 40 หนวย สําหรับโครงการอาคารชุดเอื้ออาทรที่ยงั อยู
ระหวางการขาย มีจํานวน 2 โครงการ รวมประมาณ 2,450 หนวย อยูในอําเภอถลาง จากจํานวนหนวย
ทั้งหมดนี้ ขายไดแลวประมาณ 2,050 หนวย และมีเหลือขายประมาณ 400 หนวย เปนหนวยกอสรางแลว
เสร็จประมาณ 1,025 หนวย และยังอยูระหวางการกอสรางประมาณ 1,425 หนวย
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