สรุปและวิเคราะหสถานการณอสังหาริมทรัพย
ประจําสัปดาห วันที่ 8-14 มิถุนายน 2554
โดย ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห
***********************

ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห รวมกับสมาคมธุรกิจบานจัดสรร และ
สมาคมอสังหาริมทรัพยไทย ไดจัดทําดัชนีราคาบานเดี่ยวและดัชนีราคาทาวนเฮาส รายครึ่งป ขึ้นเปนครั้ง
แรก เพื่อใหมีขอมูลอางอิงในการเปรียบเทียบราคาซื้อขายบานเดี่ยวและราคาซื้อขายทาวนเฮาสในตลาด
โดยในการจั ด ทํ า ดั ช นี ศู น ย ข อ มู ล อสั ง หาริ ม ทรั พ ย ใ ช ข อ มู ล อ า งอิ ง เฉพาะในพื้ น ที่ 4 จั ง หวั ด คื อ
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ซึ่งเปนตลาดใหญที่สุดสําหรับที่อยูอาศัยแนวราบ
ที่ผานมา ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ไดจัดทําดัชนีราคาหองชุดรวมกับสมาคมอาคารชุดไทยเปน
รายครึ่งปเชนกัน นอกจากนี้ ยังมีการจัดทําดัชนีราคาคากอสรางบานมาตรฐานรวมกับสมาคมธุรกิจรับ
สรางบานเปนรายไตรมาส และจัดทําดัชนีความเชื่อมั่นของผูประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยูอาศัยเปนราย
ไตรมาสดวย ดังนั้น การจัดทําดัชนีราคาบานเดี่ยวและทาวนเฮาสครั้งนี้ จึงเปนการเพิ่มเติมในภาพรวมดาน
ราคาของที่อยูอาศัยใหม ทั้งแนวราบและแนวสูง
สําหรับผลการจัดทําดัชนีราคาบานเดี่ยวและทาวนเฮาสในชวงครึ่งแรกของป 2554 โดยใชขอมูล
ราคาขายของโครงการบานจัดสรรใหมที่อยูในระหวางการขาย ในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และ
สมุทรปราการ ปรากฏผล ดังนี้
ดัชนีราคาบานเดี่ยว ในเขตกรุงเทพมหานครและ 3 จังหวัดปริมณฑล มีคาดัชนีเทากับ 103.82
ปรับเพิ่มขึ้นรอยละ 1.03 เมื่อเทียบกับคาดัชนี 102.76 ในชวงครึ่งหลังของป 2553 และปรับเพิ่มขึ้นรอยละ
1.79 เมื่อเทียบกับคาดัชนี 101.99 ในชวงเดียวกันของปกอน ถือวาปรับเพิ่มขึ้นไมมาก
เมื่อแยกตามพื้นที่ พบวา ดัชนีราคาบานเดี่ยวในพื้นที่กรุงเทพฯ จังหวัดเดียว ปรับเพิ่มขึ้นรอยละ
1.60 เปรียบเทียบปตอป ในขณะที่ดัชนีราคาบานเดี่ยวใน 3 จังหวัดปริมณฑลปรับเพิ่มขึ้นรอยละ 1.96 หรือ
ราคาบานเดี่ยวในปริมณฑลปรับเพิ่มขึ้นมากกวาในกรุงเทพฯ เพียงเล็กนอยเทานั้น
ประเภทของบานเดี่ยวที่คาดัชนีมีการปรับเพิ่มมากที่สุด คือ บานเดี่ยว 2 ชั้น ขนาดเนื้อที่ดิน 7699 ตารางวา พื้นที่ใชสอยประมาณ 180-300 ตารางเมตร มีคาดัชนีปรับเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 2.97 สวน
บานเดี่ยวขนาดใหญมาก คือบานเดี่ยวบนพื้นที่มากกวา 150 ตารางวานั้น คาดัชนีปรับเพิ่มขึ้นนอยมาก
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ดัชนีราคาทาวนเฮาส ในเขตกรุงเทพมหานครและ 3 จังหวัดปริมณฑล มีคาดัชนีเทากับ 106.90
ปรับเพิ่มขึ้นรอยละ 0.98 เมื่อเทียบกับคาดัชนี 105.87 ในชวงครึ่งหลังของป 2553 ถือวาปรับเพิ่มขึ้น
เล็กนอย แตปรับเพิ่มขึ้นมากถึงรอยละ 3.55 เมื่อเทียบกับคาดัชนี 103.24 ในชวงเดียวกันของปกอน
เมื่อแยกตามพื้นที่ พบวา ดัชนีราคาทาวนเฮาสในพืน้ ทีก่ รุงเทพฯ จังหวัดเดียว ปรับเพิ่มขึ้นมากถึง
รอยละ 4.74 เปรียบเทียบปตอป ในขณะที่ดัชนีราคาทาวนเฮาสใน 3 จังหวัดปริมณฑลปรับเพิม่ ขึ้นเพียง
รอยละ 2.79 หรือราคาทาวนเฮาสในกรุงเทพฯ ปรับขึ้นมากกวาราคาทาวนเฮาสในปริมณฑลมาก
กอนหนานี้ ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย รวมกับสมาคมอาคารชุดไทย ไดจัดทําและเปดเผยดัชนี
ราคาหองชุด รายครึ่งป เพื่อเปนตัวชี้วดั ความเคลื่อนไหวของราคาหองชุดเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ โดยใช
ราคาในครึ่งหลังป 2552 เปนปฐาน โดยดัชนีราคาหองชุดรวมทุกระดับราคา สําหรับครึ่งแรกของป 2554 มี
คาดัชนีเทากับ 108.57 ปรับเพิ่มขึ้นรอยละ 7 เมื่อเทียบกับคาดัชนี 101.43 ในชวงเดียวกันของปกอ น
เมื่อแยกพิจารณาในแตละชวงระดับราคา พบวา หองชุดที่มีระดับราคาต่ํากวา 50,000 บาท/
ตารางเมตร มีคาดัชนีเทากับ 113.14 ปรับเพิ่มขึ้นรอยละ 11.5 เมื่อเทียบกับคาดัชนี 101.47 ในชวงเดียวกัน
ของปกอน หองชุดที่มีระดับราคา 50,000 – 79,999 บาท/ตารางเมตร มีคาดัชนีเทากับ 109.48 ปรับเพิ่มขึ้น
รอยละ 5.9 เมื่อเทียบกับคาดัชนี 103.42 ในชวงเดียวกันของปกอน และหองชุดที่มีระดับราคาตั้งแต
80,000 บาท/ตารางเมตรขึ้นไป มีคาดัชนีเทากับ 103.46 ปรับเพิ่มขึ้นรอยละ 3.8 เมื่อเทียบกับคาดัชนี
99.71 ในชวงเดียวกันของปกอน
อยางไรก็ตาม ราคาหองชุดที่เพิม่ สูงขึ้นมากนัน้ น้ําหนักการเพิม่ สวนใหญอยูในชวงระหวางครึ่งแรก
ถึงครึ่งหลังของปที่แลว และชะลอการเพิ่มขึ้นในชวงหลัง เนื่องจากมีปจ จัยดานมาตรการ LTV ของธนาคาร
แหงประเทศไทย ที่มีผลบังคับใชตั้งแตตนป 2554 และความไมแนนอนทางการเมือง
หองชุดระดับราคาต่ํากวา 50,000 บาท/ตารางเมตร มีการปรับราคาขึ้นสูงกวาระดับราคาอื่นๆ
สวนหองชุดระดับราคา 50,000-79,999 บาท/ตารางเมตร เปนตลาดที่มีการซื้อเพือ่ อยูอาศัยจริงมากกวา
การลงทุน จึงทําใหราคามีการปรับขึ้นสอดคลองกับตลาดโดยรวม ขณะที่หองชุดราคาสูงกวา 80,000 บาท/
ตารางเมตร ปรับตัวเพิ่มขึน้ เพียงเล็กนอย เนื่องจากเปนตลาดทีม่ ีสดั สวนผูซื้อเพื่อการลงทุนใหเชาสูงกวา
การซื้อเพื่ออยูอ าศัยจริง และเปนตลาดทีอ่ อนไหวงายตอเหตุการณทางเศรษฐกิจและการเมือง
ทั้งดัชนีราคาบานเดี่ยว ดัชนีราคาทาวนเฮาส และดัชนีราคาหองชุด ถือเปนดัชนีราคาสําหรับบาน
ขายใหม แตในอนาคต ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ยังจะดําเนินการพัฒนาและจัดทําดัชนีราคาบานมือสอง
ดวย เพื่อใหครอบคลุมตลาดที่อยูอาศัยทัง้ ใหมและมือสอง
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