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สรุปและวิเคราะหสถานการณอสังหาริมทรัพย 

ประจําสัปดาห วันที่ 10–23 สิงหาคม 2554 

โดย ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห 

*********************** 

 

โดยภาพรวม ขอมูลสถิติที่สะทอนภาพตลาดที่อยูอาศัยในรอบคร่ึงแรกของป 2554 ชี้ใหเหน็วา

ตลาดมีทิศทางถดถอยลงเม่ือเทียบกบัชวงคร่ึงแรกของป 2553 ซึ่งเปนไปตามความคาดหมายของศูนย

ขอมูลอสังหาริมทรัพย 

ในคร่ึงแรกของป 2254 ผูประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยูอาศัยเปดโครงการใหมเพือ่ขายทัง้แนวราบ

และแนวสูงในสัดสวนเกือบเทากนั โดยในโครงการแนวราบหรือโครงการบานจัดสรรนั้น มกีารเปดขาย

หนวยใหมรวมกันประมาณ 26,500 หนวย จาก 143 โครงการใหม แบงเปนโครงการที่เปดขายโดย

ผูประกอบการที่เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยประมาณ 18,200 หนวย จาก 73 โครงการ และ

ผูประกอบการอื่นอีกประมาณ 8,300 หนวย แยกประเภทเปนบานเด่ียวประมาณ 11,050 หนวย 

ทาวนเฮาสประมาณ 13,150 หนวย บานแฝดประมาณ 1,250 หนวย และอาคารพาณิชยประมาณ 1,050 

หนวย 

เขตหรืออําเภอที่มีโครงการบานจัดสรรเปดขายใหมมากท่ีสุด ไดแก อําเภอลําลูกกา (ประมาณ 

2,180 หนวย) อําเภอบางกรวย (ประมาณ 1,930 หนวย) เขตทุงครุ (ประมาณ 1,580 หนวย) เขตคลอง

หลวง (ประมาณ 1,370 หนวย) เขตสะพานสูง (ประมาณ 1,370 หนวย) เขตบางพลี (ประมาณ 1,350 

หนวย) อําเภอสามพราน (ประมาณ 1,190 หนวย) อําเภอบางบัวทอง (ประมาณ 1,140 หนวย) เขตสาย

ไหม (ประมาณ 1,010 หนวย) อําเภอปากเกร็ด (ประมาณ 980 หนวย) 

 สําหรับโครงการประเภทอาคารชุดที่เปดขายใหมในคร่ึงแรกของปนี้ มีประมาณ 26,500 หนวย 

(ใกลเคียงจํานวนหนวยของโครงการแนวราบ) จาก 61 โครงการใหม แบงเปนโครงการที่เปดขายโดย

ผูประกอบการที่เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยประมาณ 18,600 หนวย จาก 24 โครงการ และ

ผูประกอบการอื่นอีกประมาณ 7,900 หนวย 
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เขตหรืออําเภอที่มีโครงการหนวยในโครงการอาคารชุดเปดขายใหมมากที่สุด ไดแก เขตบึงกุม 

(ประมาณ 3,160 หนวย) อําเภอปากเกร็ด (ประมาณ 2,660 หนวย) เขตยานนาวา (ประมาณ 2,580 

หนวย) เขตวฒันา (ประมาณ 1,930 หนวย) เขตสวนหลวง (ประมาณ 1,900 หนวย) เขตดินแดง (ประมาณ 

1,550 หนวย) เขตปทุมวนั (ประมาณ 1,510 หนวย) เขตประเวศ (ประมาณ 1,440 หนวย) เขตหวยขวาง 

(ประมาณ 1,410 หนวย) เขตบางนา (ประมาณ 1,070 หนวย) 

ในรอบคร่ึงแรกป 2554 มีหนวยที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนใหมในพืน้ที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล 

รวมประมาณ 39,400 หนวย ลดลงรอยละ 19 เมื่อเทยีบกับยอดรวมประมาณ 48,900 หนวยในรอบคร่ึง

แรกของปที่แลว 

แบงเปนที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนใหมในกรุงเทพฯ ประมาณ 25,350 หนวย (ลดลงรอยละ 

5 จากชวงคร่ึงแรกของปที่แลว) และในจังหวัดปริมณฑลอีกประมาณ 14,050 หนวย (ลดลงรอยละ 36 จาก

ชวงครึ่งแรกของปที่แลว) 

แยกประเภททีอ่ยูอาศัย เปนหองชุดประมาณ 15,800 หนวย (รอยละ 40 ของหนวยทั้งหมด) บาน

เด่ียวประมาณ 15,950 หนวย (รอยละ 41) ทาวนเฮาสประมาณ 5,120 หนวย (รอยละ 13) อาคารพาณิชย

ประมาณ 1,650 หนวย (รอยละ 4) และบานแฝดประมาณ 850 หนวย (รอยละ 2) 

ยอดโอนกรรมสิทธิท์ี่อยูอาศัยในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ลดลงมากถึงรอยละ 33 ในคร่ึงแรกของป 

2554 เมื่อเทยีบกับคร่ึงแรกของปที่แลว คือลดลงจากประมาณ 109,200 หนวย เหลือประมาณ 73,700 

หนวย ทั้งนี้ เนื่องจากในคร่ึงแรกของป 2553 ยังมีมาตรการกระตุนการซ้ือขายที่อยูอาศัยซึง่สงผลใหยอด

โอนกรรมสิทธิใ์นชวงนัน้มีปริมาณสูงมากกวาปกติ โดยเฉพาะในเดือนมีนาคม 2553 มียอดโอนกรรมสิทธ

สูงมากถงึประมาณ 38,800 หนวย และในเดือนมิถนุายน 2553 ก็มียอดโอนสูงประมาณ 23,300 หนวย  

ยอดโอนกรรมสิทธิ์ในรอบคร่ึงแรกของปนี้ แบงเปนการโอนจากนิติบุคคล (อนุมานวาเปนที่อยู

อาศัยหนวยขายใหม) ประมาณ 40,500 และการโอนจากบุคคลธรรมดา (อนุมานวาเปนที่อยูอาศัยหนวย

ขายมือสอง) ประมาณ 33,200 หนวย 

จากยอดโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมด แบงเปน หองชุดคอนโดมิเนียมมากที่สุด จํานวน 28,800 หนวย 

(สัดสวนรอยละ 39) รองลงมาเปนทาวนเฮาสจํานวน 23,200 หนวย (สัดสวนรอยละ 31) บานเด่ียวจํานวน 

13,600 หนวย (สัดสวนรอยละ 18) อาคารพาณิชยจํานวน 5,950 หนวย (สัดสวนรอยละ 8) และบานแฝด

จํานวน 2,150 หนวย (สัดสวนรอยละ 3)  


