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สรุปและวิเคราะหสถานการณอสังหาริมทรัพย 

ประจําสัปดาห วันที่ 7-13 กันยายน 2554 

โดย ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห 

*********************** 

ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห จัดสัมมนาประจําป ในวันที ่ 14 กันยายน 

2554 โดยมีวิทยากรรวมบรรยายจากหลายหนวยงาน ทั้งจากสมาคมผูประกอบการดานอสงัหาริมทรัพย 

สํานักวิจัยดานอสังหาริมทรัพยอ่ืนๆ และแวดวงตลาดทนุที่เกี่ยวของกบัอสังหาริมทรัพย  

ขณะเดียวกนั ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย เปดเผยขอมูลสถิติภาพรวมตลาดที่อยูอาศัยในชวงต้ังแต

ตนปนี้มา วามีสัดสวนลดลงเกือบทุกดาน เชน ยอดรวมที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนใหมในกรุงเทพฯ-

ปริมณฑล ลดลงรอยละ 14 เมื่อเทียบ 7 เดือนแรกปนี ้ (46,300 หนวย) กับ 7 เดือนแรกปที่แลว (54,100 

หนวย) ยอดรวมการโอนกรรมสิทธิท์ี่อยูอาศัยในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ลดลงรอยละ 23 เมื่อเทียบ 7 เดือน

แรกปนี้ (88,200 หนวย) กับ 7 เดือนแรกปที่แลว (114,600 หนวย) 

นอกจากนี ้ โครงการที่อยูอาศัยเปดขายใหมในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑลก็มีจํานวนลดลงในรอบ 8 

เดือนแรกของปนี้ โดยประเภทแนวราบหรือบานจัดสรร ลดลงรอยละ 12 เมื่อเทียบ 8 เดือนแรกของปนี ้

(30,600 หนวย) กับ 8 เดือนแรกของปทีแ่ลว (35,100 หนวย) และประเภทแนวสูงหรืออาคารชุด ลดลงรอย

ละ 15 เมื่อเทยีบ 8 เดือนแรกของปนี ้(27,800 หนวย) กบั 8 เดือนแรกของปที่แลว (32,900 หนวย) 

ที่อยูอาศัยเปดขายใหมในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑลรอบ 8 เดือนแรกของปนี ้ มโีครงการทัง้แนวราบ

และแนวสูงรวมกัน 243 โครงการ จาํนวนหนวยรวมกันประมาณ 58,350 หนวย โดยใน 6 เดือนแรกของปมี

การเปดโครงการและจํานวนหนวยใกลเคียงกับคร่ึงแรกของปที่แลว แตมาลดลงมากในชวงเดือนกรกฎาคม

และสิงหาคม โดยเฉพาะในโครงการประเภทอาคารชุดนั้น มีจาํนวนหนวยเปดขายใหมเพียงประมาณ 

1,250 หนวยใน 2 เดือนลาสุดของปนี ้

ผูประกอบการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยมีสวนแบงการตลาดสูงถึงรอยละ 74 ในประเภท

บานเด่ียว รอยละ 69 ในประเภททาวนเฮาส และรอยละ 69 ในประเภทหองชุด แตมีสวนแบงการตลาดนอย

เพียงรอยละ 34 ในประเภทบานแฝด และรอยละ 8 เทานั้นในประเภทอาคารพาณิชย 

สําหรับโครงการบานจัดสรรขนาดใหญที่มหีนวยเปดขายในโครงการต้ังแต 300 หนวยข้ึนไป มี 28 

โครงการใน 8 เดือนแรกของปนี้ เปนของผูประกอบการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 24 โครงการ 
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จํานวนหนวยรวมประมาณ 10,170 หนวย เปนของผูประกอบการนอกตลาดหลักทรัพย 4 โครงการ จาํนวน

หนวยรวมประมาณ 2,010 หนวย 

สําหรับโครงการอาคารชุดขนาดใหญที่มหีนวยเปดขายในโครงการต้ังแต 1,000 หนวยข้ึนไป ม ี 11 

โครงการใน 8 เดือนแรกของปนี้ เปนของผูประกอบการทีจ่ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 9 โครงการ จํานวน

หนวยรวมประมาณ 11,390 หนวย เปนของผูประกอบการนอกตลาดหลักทรัพย 2 โครงการ จาํนวนหนวย

รวมประมาณ 1,920 หนวย 

โครงการอาคารชุดเปดใหม แบงประเภทหองไดเปน ประเภทสตูดิโอคิดเปนรอยละ 4 ของทัง้หมด 

ประเภทหนึ่งหองนอนคิดเปนรอยละ 44 ประเภทสองหองนอนคิดเปนรอยละ 43 ประเภทสามหองนอนข้ึน

ไปคิดเปนรอยละ 9 ทั้งนี้ หองประเภทสามหองนอนข้ึนไปจะมีราคาสูงต้ังแต 10 ลานบาทข้ึนไป 

เขตหรืออําเภอที่มีโครงการบานจัดสรรเปดใหมจํานวนมากที่สุดในรอบ 8 เดือนแรกของปนี้ ไดแก 

อําเภอลําลูกกา อําเภอบางกรวย เขตทุงครุ อําเภอบางพลี อําเภอบางบัวทอง เขตคลองหลวง เขตสะพาน

สูง อําเภอสามพราน อําเภอปากเกร็ด และเขตสายไหม สวนเขตหรืออําเภอที่มีโครงการอาคารชุดเปดใหม

จํานวนมากทีสุ่ดในรอบ 8 เดือนแรกของปนี้ ไดแก เขตบึงกุม อําเภอปากเกร็ด เขตยานนาวา เขตวัฒนา 

เขตสวนหลวง เขตหวยขวาง เขตดินแดง เขตปทุมวนั เขตประเวศ และเขตบางนา 

ปจจัยลบตอผูประกอบการและตลาดที่อยูอาศัยในขณะนี ้ ไดแก ตนทนุการพัฒนาโครงการและ

ราคาที่อยูอาศัยที่อาจปรับเพิม่ข้ึนจากภาวะเงนิเฟอ การปรับเพิ่มคาแรง ราคาวัสดุกอสราง ภัยธรรมชาติ น้ํา

ทวม และปจจัยตางประเทศ รวมทัง้การขาดความชัดเจนของมาตรการกระตุนการซ้ือขายที่อยูอาศัย 

ปจจัยบวกตอผูประกอบการและตลาดที่อยูอาศัยในขณะนี้ ไดแก ภาวะเศรษฐกิจที่ยังมีความ

เติบโต แผนพัฒนาเสนทางขนสงมวลชนสายใหมและแนวการตัดถนนเสนทางใหมๆ และสะพานขามแมน้าํ

เจาพระยา กาํลังซื้อที่อาจเพิ่มข้ึนจากการข้ึนคาแรงและเงนิเดือนขาราชการ และมาตรการดานที่อยูอาศัย

หากมีความชดัเจน  

อนึ่ง ในปจจุบัน แนวโนมผูประกอบการรายใหญและรายกลางจากกรุงเทพฯ ตางขยายพื้นที่ออก

ไปสูจังหวัดภูมิภาคและพื้นที่รอบนอกมากข้ึน เชน การเขาสูตลาดที่อยูอาศัยในภูเก็ต ชลบุรี อยุธยา 

ขอนแกน ฯลฯ เพื่อสรางโอกาสทางการคาเพิ่มข้ึน 

คาดวาตลอดไตรมาสสามตลาดที่อยูอาศัยยังมีการชะลอตัวตอเนื่อง แตอาจปรับตัวดีข้ึนไดในไตร

มาสสุดทายเมือ่ตลาดมีความชัดเจนกับมาตรการ และเขาสูฤดูมหกรรมที่อยูอาศัยอีกรอบหนึง่ซึ่ง

ผูประกอบการและสถาบันการเงนิตองปดยอดการขาย 


