สรุปและวิเคราะหสถานการณอสังหาริมทรัพย
ประจําสัปดาห วันที่ 6 – 12 เมษายน 2554
โดย ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห
***********************

ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห รายงานขอมูลการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยูอาศัย
ในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล สําหรับรอบ 2 เดือนแรก (มกราคม – กุมภาพันธ) ของป 2554 พบวาปริมาณ
การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยูอาศัยลดลงมาก กลาวคือ มีการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยูอาศัยรวมกันเพียงประมาณ
18,900 หนวย ลดลงถึงรอยละ 21 จากจํานวนประมาณ 23,950 หนวยในชวงเดียวกันของป 2553
ทั้งนี้ จากจํานวนหนวยโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมด แบงเปนประเภทหองชุดคอนโดมิเนียมมากที่สุด
ประมาณ 7,300 หนวย (สัดสวนรอยละ 38 ของจํานวนหนวยทั้งหมด) รองลงมาเปน ทาวนเฮาส 6,000
หนวย (สัดสวนรอยละ 32) บานเดี่ยว 3,400 หนวย (สัดสวนรอยละ 18) อาคารพาณิชย 1,700 หนวย
(สัดสวนรอยละ 9) และบานแฝด 500 หนวย (สัดสวนรอยละ 3)
พื้นที่ที่มีจํานวนหนวยการโอนกรรมสิทธิ์หองชุดคอนโดมิเนียมใหมมากที่สุด ไดแก เขตหวยขวาง
เขตบางซื่อ เขตจตุจักร เขตบางกะป และเขตพระโขนง สวนพื้นที่ที่มีจํานวนหนวยการโอนกรรมสิทธิ์หองชุด
คอนโดมิเนียมมือสองมากที่สุด ไดแก เขตบางกะป เขตพระโขนง เขตบางซื่อ อําเภอเมืองนนทบุรี และ
อําเภอบางใหญ จ.นนทบุรี ตามลําดับ
พื้ น ที่ ที่ มี จํ า นวนหน ว ยการโอนกรรมสิ ท ธิ์บ า นแนวราบใหม ม ากที่ สุด ได แ ก

อํ า เภอเมื อ ง

สมุทรปราการ อําเภอบางใหญ จ.นนทบุรี และอําเภอลําลูกกา จ.ปทุมธานี สวนพื้นที่ที่มีจํานวนหนวยการ
โอนกรรมสิทธิ์บานแนวราบมือสองมากที่สุด ไดแก เขตบางกะป อําเภอเมืองสมุทรปราการ และอําเภอบาง
บัวทอง จ.นนทบุรี
พิจารณาในแงสัดสวนของจํานวนหนวยการโอนกรรมสิทธิ์ระหวางที่อยูอาศัยใหมและมือสอง
พบวา ประเภทหองชุดคอนโดมิเนียมมีสัดสวนหนวยใหมและหนวยมือสองประมาณ 66 ตอ 34 ประเภท
บานเดี่ยวมีสัดสวนหนวยใหมและหนวยมือสองประมาณ 39 ตอ 61 และประเภททาวนเฮาสมีสัดสวนหนวย
ใหมและหนวยมือสองประมาณ 45 ตอ 55
การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยูอาศัยทั้งหมดในชวง 2 เดือนแรกของป 2554 มีมูลคารวมประมาณ 36,700
ลานบาท ลดลงมากถึงรอยละ 27 จากมูลคารวมประมาณ 50,100 ลานบาทในชวงเดียวกันของปกอน
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จากมูลคา ทั้ง หมดการโอนทั้ งหมดนั้น แบง เปน มูลค าการโอนหอ งชุดคอนโดมิเ นีย มประมาณ
14,050 ลานบาท (สัดสวนรอยละ 38 ของมูลคาทั้งหมด) รองลงมาเปนบานเดี่ยว มีมูลคาการโอน 10,800
ลานบาท (สัดสวนรอยละ 30) ทาวนเฮาส มีมูลคาการโอน 7,500 ลานบาท (สัดสวนรอยละ 20) อาคาร
พาณิชย มีมูลคาการโอน 3,300 ลานบาท (สัดสวนรอยละ 9) และบานแฝด มีมูลคาการโอน 1,050 ลาน
บาท (สัดสวนรอยละ 3)
สําหรับมูลคาเฉลี่ยของหนวยหองชุดคอนโดมิเนียมขายใหมในรอบ 2 เดือนแรกอยูที่ประมาณ
หนวยละ 2.39 ลานบาท และมูลคาเฉลี่ยของหนวยหองชุดคอนโดมิเนียมมือสองในรอบ 2 เดือนแรกอยูที่
ประมาณหนวยละ 1.04 ลานบาท
สวนแนวราบ มูลคาเฉลี่ยของหนวยบานเดี่ยวขายใหมในรอบ 2 เดือนแรกอยูที่ประมาณหนวยละ
4.6 ลานบาท และมูลคาเฉลี่ยของหนวยบานเดี่ยวมือสองอยูที่ประมาณหนวยละ 2.22 ลานบาท มูลคา
เฉลี่ยของหนวยทาวนเฮาสขายใหมอยูที่ประมาณหนวยละ 1.65 ลานบาท และมูลคาเฉลี่ยของหนวยทาวน
เฮาสมือสองอยูที่ประมาณหนวยละ 900,000 บาท
พื้นที่ที่มีมูลคาโอนกรรมสิทธิ์หองชุดคอนโดมิเนียมใหมเฉลี่ยตอรายการสูงที่สุด คือ เขตปทุมวัน
เขตบางรัก และเขตคลองเตย และพื้นที่ที่มีมูลคาเฉลี่ยตอรายการต่ําที่สุด คือ อําเภอสามโคก อําเภอเมือง
ปทุมธานี และอําเภอธัญบุรี ตามลําดับ
พื้นที่ที่มีมูลคาโอนกรรมสิทธิ์หองชุดคอนโดมิเนียมมือสองเฉลี่ยตอรายการสูงที่สุด คือ เขตปทุมวัน
เขตบางรัก และเขตหลักสี่ และพื้นที่ที่มีมูลคาเฉลี่ยตอรายการต่ําที่สุด คือ เขตมีนบุรี อําเภอสามโคก จ.
ปทุมธานี และอําเภอเมืองปทุมธานี
ขณะเดียวกัน ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย รวมกับสมาคมธุรกิจรับสรางบาน ไดจัดทํารายงาน “ดัชนี
ราคาคากอสรางบานมาตรฐาน” ในเขตกรุงเทพฯ พบวา สําหรับไตรมาส 1 ของป 2554 ดัชนีมีคาเทากับ
131.7 ปรับขึ้น 2.1 จุด เมื่อเทียบกับไตรมาสกอนหนา (ไตรมาส 4 ป 2553) ซึ่งมีคาดัชนี 129.6 และปรับขึ้น
4.0 จุด เมื่อเทียบกับคาดัชนี 127.7 ในชวงเดียวกันของป 2553 (ไตรมาส 1 ป 2553)
การที่ดัชนีราคาคากอสรางบานมาตรฐานปรับเพิ่มขึ้นมาก เนื่องมาจากราคาวัสดุกอสรางในหมวด
ผลิตภัณฑเหล็ก เพิ่มขึ้นถึงประมาณรอยละ 10 ในไตรมาส 1 ป 2554 ขณะเดียวกัน ราคางานระบบไฟฟา
และสุขภัณฑก็เพิ่มขึ้นดวย นอกจากนี้ คาแรงในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล มีการปรับขึ้นจากอัตรา 206 บาท
เปน 215 บาท ในไตรมาส 1 ป 2554 และคาแรงคิดเปนสัดสวนถึงประมาณรอยละ 30 ในการคํานวณดัชนี
ราคาคากอสรางบานมาตรฐาน
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