สรุปและวิเคราะหสถานการณอสังหาริมทรัพย
ประจําสัปดาห วันที่ 18-24 พฤษภาคม 2554
โดย ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห
***********************

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห ไดจัดสัมมนา
วิเคราะหตลาดที่อยูอาศัยในพืน้ ทีก่ รุงเทพฯ-ปริมณฑล

โดยนําเสนอขอมูลโครงการที่อยูระหวางการขาย

เฉพาะโครงการที่มีหนวยเหลือขายไมต่ํากวา 6 หนวย
สําหรับโครงการที่อยูอาศัยประเภทแนวราบหรือโครงการบานจัดสรร จากการสํารวจพบวาในรอบ
ครึ่งหลังของป 2553 มีโครงการบานจัดสรรเปดขายรวมกันประมาณ 710 โครงการ มีจํานวนหนวยตามผัง
รวมกันประมาณ 138,300 หนวย อยูในกรุงเทพฯ 51,400 หนวย นนทบุรี 21,300 หนวย ปทุมธานี 28,000
หนวย สมุทรปราการ 26,800 หนวย สมุทรสาคร 8,000 หนวย นครปฐม 2,800 หนวย แยกประเภทบาน
เปนทาวนเฮาสประมาณ 66,600 หนวยหรือรอยละ 48 เปนบานเดี่ยวประมาณ 53,300 หนวยหรือรอยละ
39 ที่เหลือเปนบานแฝด อาคารพาณิชย หรือที่ดินเปลาในโครงการจัดสรร
มูลคาโครงการจากหนวยในผังทัง้ หมดอยูท ี่ประมาณ 459,200 ลานบาท จากหนวยในผังทัง้ หมด
138,300 หนวยนัน้ ขายไดแลวประมาณ 84,000 หนวย หรือประมาณรอยละ 61 มีมูลคาขายไดแลว
ประมาณ 273,700 ลานบาท มูลคาเหลือขายประมาณ 185,500 ลานบาท สําหรับหนวยที่ขายไดแลวนั้นมี
การโอนกรรมสิทธิ์แลวรวมกันประมาณ 63,800 หนวย หรือรอยละ 76 จากหนวยที่ขายได
สําหรับสถานะของการกอสราง พบวาเปนหนวยสรางเสร็จแลวประมาณ 82,900 หนวย อยูระหวาง
กอสรางประมาณ 21,400 หนวย และยังไมไดเริ่มสรางอีกประมาณ 34,000 หนวย เขตหรืออําเภอที่มี
จํานวนหนวยบานจัดสรรในผังโครงการมากที่สุด ไดแก อําเภอเมืองสมุทรปราการ อําเภอลําลูกกา อําเภอ
บางพลี อําเภอคลองหลวง และเปนเขตทีม่ ีหนวยเหลือขายมากที่สุดในขณะนี้เชนกัน
นอกจากนี้ ยังมีโครงการบานจัดสรรที่เปดขายใหมในรอบ 4 เดือนแรกของปนี้ เพิ่มอีกประมาณ
110 โครงการ จํานวนหนวยรวมอีกประมาณ 21,100 หนวย แยกเปน ทาวนเฮาสประมาณ 10,800 หนวย
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เปนบานเดี่ยวประมาณ 7,900 หนวย ที่เหลือเปนบานแฝดและอาคารพาณิชย โดยเขตหรืออําเภอที่มีการ
เปดขายหนวยบานจัดสรรใหมมากที่สุดในรอบ 4 เดือนแรก ไดแก อําเภอลําลูกกา อําเภอบางกรวย เขต
สะพานสูง อําเภอคลองหลวง อําเภอบางพลี และอําเภอสามพราน
สําหรับโครงการอาคารชุด มีรวมกันประมาณ 320 โครงการ มีจาํ นวนหนวยตามผังรวมกัน
ประมาณ 127,600 หนวย อยูในกรุงเทพฯ 114,400 หนวย นนทบุรี 5,500 หนวย ปทุมธานี 1,900 หนวย
สมุทรปราการ 4,750 หนวย นครปฐม 1,050 หนวย สวนสมุทรสาครไมมี แยกตามประเภทหองชุดเปนแบบ
สตูดิโอประมาณ 30,500 หนวยหรือรอยละ 24 เปนแบบหนึง่ หองนอนประมาณ 73,600 หนวยหรือรอยละ
58 เปนแบบสองหองนอนประมาณ 19,700 หนวยหรือรอยละ 15 ที่เหลือเปนแบบสามหองนอนขึ้นไป
โครงการของผูป ระกอบการในตลาดหลักทรัพยสวนใหญเปนโครงการขนาด

200-800

หนวย

สวน

ผูประกอบการนอกตลาดสวนใหญเปนโครงการขนาดไมเกิน 200 หนวย
มูลคาโครงการจากหนวยในผังทัง้ หมดอยูท ี่ประมาณ 440,700 ลานบาท แตจากหนวยในผัง
ทั้งหมด 127,600 หนวยนัน้ ขายไดแลวประมาณ 86,200 หนวย หรือประมาณรอยละ 68 ของหนวย
ทั้งหมดในผัง มีมูลคาขายไดแลวประมาณ 306,100 ลานบาท มูลคาเหลือขายประมาณ 134,600 ลานบาท
มีการโอนกรรมสิทธิ์แลวรวมกันประมาณ 24,550 หนวย หรือรอยละ 28 จากหนวยทีข่ ายได
สําหรับสถานะของการกอสราง พบวาจากหนวยทัง้ หมดประมาณ 127,600 หนวยนัน้ สรางเสร็จ
แลวประมาณ 38,400 หนวย อยูระหวางกอสรางประมาณ 54,600 หนวย และยังไมไดเริ่มสรางอีก
ประมาณ 34,600 หนวย เขตที่มีจํานวนหนวยหองชุดในผังโครงการในระหวางการขายมากที่สุด ไดแก เขต
หวยขวาง เขตจตุจักร เขตวัฒนา เขตบางนา เขตคลองเตย สวนเขตหรืออําเภอที่มีหนวยเหลือขายมากที่สุด
ในขณะนี้ ไดแก เขตจตุจักร เขตบางนา อําเภอปากเกร็ด เขตวัฒนา เขตหวยขวาง
นอกจากนี้ ยังมีโครงการอาคารชุดที่เปดขายใหมในรอบ 4 เดือนแรกของปนี้เพิ่มอีกประมาณ 45
โครงการ จํานวนหนวยรวมประมาณ 20,400 หนวย เปนแบบสตูดิโอประมาณ 1,400 หนวยหรือรอยละ 7
เปนแบบหนึ่งหองนอนประมาณ 15,600 หนวยหรือรอยละ 77 เปนแบบสองหองนอนประมาณ 3,100
หนวยหรือรอยละ 15 ที่เหลือเปนแบบสามหองนอนขึน้ ไป เขตหรืออําเภอที่มีการเปดขายหนวยหองชุดใหม
มากที่สุดในรอบ 4 เดือนแรก ไดแก เขตบึงกุม อําเภอปากเกร็ด เขตยานนาวา เขตสวนหลวง เขตประเวศ
เขตบางนา
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