25 มีนาคม 2563
คนต่ างด้ าวโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด ปี 2562 มูลค่ ารวมกว่ า 16% ของตลาดรวม
ชาวจีน เป็ นสัญชาติท่ ีมีสัดส่ วนมูลค่ าการโอนกรรมสิทธิ์สูงสุด 55.4%
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริ มทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รายงานภาพรวมการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดของคนต่าง
ด้ าว ปี 2562 พบว่า ตลอดปี ที่ผ่านมามีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดของคนต่างด้ าวทัว่ ประเทศ จานวน 13,232 หน่วย คิด
เป็ นสัดส่วนร้ อยละ 10.5 เมื่อเทียบกับจานวนหน่วยห้ องชุดที่โอนกรรมสิทธิ์ทงั ้ หมด มีมูลค่า 52,070 ล้ านบาท คิดเป็ น
สัดส่วนร้ อยละ 16.4 และมีพื ้นที่ห้องชุด 521,725 ตารางเมตร คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 12.0 (ดูแผนภูมิประกอบ)
เมื่อเทียบกับปี 2561 พบว่า คนต่างด้ าวมีจานวนหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์ ห้องชุดลดลงร้ อยละ -9.9 มูลค่า
ลดลงร้ อยละ -12.0 พื ้นที่ห้องชุดลดลงร้ อยละ -13.4 โดยห้ องชุดที่คนต่างด้ าวโอนกรรมสิทธิ์ในปี 2562 มีมลู ค่าเฉลี่ยต่อ
หน่วย 3.94 ล้ านบาท และพื ้นที่เฉลี่ยต่อหน่วย 39.4 ตารางเมตร
แผนภูมิแสดงสัดส่ วนการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดของคนต่ างด้ าว ปี 2561 - 2562
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หมายเหตุ : เป็ นข้ อมูลเบื ้องต้ น ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

จังหวัดที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดสูงสุด
จังหวัดที่คนต่างด้ าวซื ้อห้ องชุดมากที่สดุ จะอยู่ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และในจังหวัดท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง
เป็ นส่วนใหญ่ ซึง่ ชาวจีน เป็ นสัญชาติที่มีสดั ส่วนมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดทั่วประเทศมากที่สุดในปี 2562
โดยมีส ดั ส่ว นถึง ร้ อ ยละ 55.4 ของมูล ค่า การโอนกรรมสิ ทธิ์ ห้องชุดให้ คนต่างด้ าวทัง้ หมดทั่วประเทศ มี มูลค่า
52,070 ล้ านบาท รองลงมาเป็ นรัสเซีย มีสดั ส่วนร้ อยละ 4.6 สหราชอาณาจักร มีสดั ส่วนร้ อยละ 3.1 ญี่ปนุ่ มีสดั ส่วน
ร้ อยละ 3.0 และฝรั่งเศส มีสดั ส่วนร้ อยละ 2
ในปี 2562 จัง หวัด ที่ มี จ านวนหน่ วยที่ ค นต่ างด้ าวโอนกรรมสิ ท ธิ์ ห้ องชุ ดสูง สุด 5 อัน ดับ แรก ได้ แ ก่ 1)
กรุ งเทพฯ จานวน 5,481 หน่วย คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 41.4 ของหน่วยทัง้ หมด รองลงมาคือ 2) ชลบุรี จานวน
4,740 หน่วย (สัดส่วนร้ อยละ 35.8) 3) สมุทรปราการ จานวน 1,104 หน่วย (สัดส่วนร้ อยละ 8.3) 4) เชียงใหม่
จานวน 729 หน่วย (สัดส่วนร้ อยละ 5.5) และ 5) ภูเก็ต จานวน 519 หน่วย (สัดส่วนร้ อยละ 3.9) ตามลาดับ
เมื่อเทียบกับปี 2561 จังหวัดที่มีจานวนหน่วยที่คนต่างด้ าวโอนกรรมสิทธิ์ลดลง ได้ แก่ กรุ งเทพฯ ชลบุรี
และเชียงใหม่ โดยลดลงร้ อยละ -22.6 ร้ อยละ -2.1 และ ร้ อยละ -37.3 ตามลาดับ ส่วนในจังหวัดสมุทรปราการ
และภูเก็ต มีจานวนหน่วยเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 83.4 และร้ อยละ 7.5 ตามลาดับ
จังหวัดที่มีมลู ค่าการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดของคนต่างด้ าวสูงสุด 5 อันดับแรก คือ กรุ งเทพฯ มีมลู ค่า 31,628
ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 60.7 ของจ านวนมูลค่ าทัง้ หมด รองลงมาคือ ชลบุ รี มี มูลค่ า 12,202 ล้ านบาท
(สัดส่วนร้ อยละ 23.4) ภูเก็ต มีมูลค่า 2,596 ล้ านบาท (สัดส่วนร้ อยละ 5.0) สมุทรปราการ มีมูลค่า 2,489 ล้ าน
บาท (สัดส่วนร้ อยละ 4.8) และเชียงใหม่ มีมลู ค่า 1,683 ล้ านบาท (สัดส่วนร้ อยละ 3.2) ตามลาดับ
เมื่อเทียบกับปี 2561 จังหวัดที่มีมลู ค่าการโอนกรรมสิทธิ์ลดลง ได้ แก่ กรุงเทพฯ ชลบุรี และเชียงใหม่ โดย
ลดลงร้ อยละ -19.4 ร้ อยละ - 0.9 และร้ อยละ - 43.9 ตามลาดับ ส่วนในจังหวัดภูเก็ตและสมุทรปราการ มีมูลค่า
การโอนเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 8.2 และร้ อยละ 113.5 ตามลาดับ
จัง หวัดที่ มี พื น้ ที่ การโอนกรรมสิ ท ธิ์ ห้ อ งชุ ด ของคนต่ างด้ าวสูง สุด 5 อัน ดับ แรก คื อ กรุ งเทพฯ มี พื น้ ที่
224,280 ตารางเมตร คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 43.0 ของจานวนพื ้นที่ทงั ้ หมด รองลงมาคือ ชลบุรี มีพื ้นที่ 178,515
ตารางเมตร (สัดส่วนร้ อยละ 34.2) เชียงใหม่ มีพื ้นที่ 33,117 ตารางเมตร (สัดส่วนร้ อยละ 6.3) สมุทรปราการ มี
พืน้ ที่ 32,900 ตารางเมตร (สัดส่วนร้ อยละ 6.3) และ ภู เก็ ต มี พืน้ ที่ 27,287 ตารางเมตร (สัดส่วนร้ อยละ 5.2)
ตามลาดับ
เมื่ อเที ยบกับปี 2561 จังหวัดที่ มี พื น้ ที่ การโอนกรรมสิ ทธิ์ ห้องชุดของคนต่างด้ าวลดลง ได้ แก่ กรุ งเทพฯ
ชลบุรี และเชีย งใหม่ โดยลดลงร้ อ ยละ -25.6 ร้ อ ยละ -3.5 และร้ อ ยละ -35.5 ตามล าดับ ส่ว นในจัง หวัด
สมุทรปราการ และภูเก็ต มีจานวนพื ้นที่เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 78.0 และร้ อยละ 7.4 ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาจังหวัดที่มีมลู ค่าการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้ คนต่างด้ าวสูงสุดในปี 2562 จะพบว่า
▪ กรุงเทพฯ มีมลู ค่าการโอนกรรมสิทธิ์สงู สุดในเขตห้ วยขวาง วัฒนา คลองเตย พระโขนง และคลองสาน
ตามลาดับ
▪ ชลบุรี มีมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์สูงสุดในอาเภอบางละมุง สัตหีบ และศรี ราชา ตามลาดับ โดยกว่า
ร้ อยละ 88.5 จะอยู่ในอาเภอบางละมุง
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▪ ภูเก็ต มีมลู ค่าการโอนกรรมสิทธิ์สงู สุดในอาเภอถลาง กะทู้ และเมืองภูเก็ต ตามลาดับ
▪ สมุ ทรปราการ มีมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ สูงสุดในอาเภอเมืองสมุทรปราการ เป็ นส่วนใหญ่ โดยมี
สัดส่วนสูงถึงร้ อยละ 96.6
▪ เชียงใหม่ มีมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์สูงสุดในอาเภอเมืองเชียงใหม่ เป็ นส่วนใหญ่ โดยมีสดั ส่วนสูงถึง
ร้ อยละ 92.0 รองลงมาคือ แม่ริม สัดส่วนร้ อยละ 5.0
ในปี 2562 จีน เป็ นสัญชาติที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดมากที่สุด ทัง้ จานวนหน่วยมูลค่า และพืน้ ที่ห้อง
ชุด โดยมีการโอนมากถึง 7,506 หน่วย คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 56.7 ของห้ องชุดที่มีการโอนกรรมสิทธิ์โดยคนต่าง
ด้ าวทังหมด
้
มีมลู ค่า 28,860 ล้ านบาท (ร้ อยละ 55.4) และพื ้นที่ห้องชุด 254,546 ตารางเมตร (ร้ อยละ 48.8)
สัญ ชาติที่มีการรับโอนกรรมสิทธิ์มากที่สุดรองลงมา ได้ แก่ รั สเซีย สหราชอาณาจักร ฝรั่ งเศส และ
ญี่ปุ่น ตามลาดับ
พืน้ ที่เฉลี่ยต่ อหน่ วย
ในกลุ่มสัญ ชาติที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดมากที่สุด 5 อันดับแรกในปี 2562 ได้ แก่ จีน รัสเซีย สหราช
อาณาจักร ฝรั่งเศส และญี่ ปุ่น พบว่า สหราชอาณาจักร มีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดขนาดพืน้ ที่เฉลี่ยต่อหน่วย
ใหญ่ที่สดุ 51.1 ตารางเมตร ส่วนจีนมีขนาดพื ้นที่เฉลี่ยต่อหน่วยต่าสุดคือ 33.9 ตารางเมตร
มูลค่ าเฉลี่ยต่ อหน่ วย
ญี่ปุ่นมีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดในราคาเฉลี่ยต่อหน่วยสูงสุดคือ 4.2 ล้ านบาท ในขณะที่ รัสเซียมีราคา
เฉลี่ยต่อหน่วยต่าสุดคือ 3.0 ล้ านบาท
มูลค่ าการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดแยกรายจังหวัด
เมื่อพิจารณาสัญชาติที่มีมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ ห้องชุดสูงสุด แยกตามจังหวัด ในปี 2562 พบว่า
▪ กรุงเทพฯ ชาวจีนเป็ นสัญชาติที่โอนกรรมสิทธิ์มากที่สดุ จานวน 19,784 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อย
ละ 62.6 ของมูลค่าการโอนในจังหวัด แต่มลู ค่าลดลงจากปี 2561 ร้ อยละ - 5.0 รองลงมาเป็ น มาเลเซีย สิงคโปร์
ญี่ปุ่น และไต้ หวันซึ่ง 4 สัญชาตินี ้มีสดั ส่วนการโอนรวมกันเพียงร้ อยละ 11.6 และมีเพียงมาเลเซียที่มีมูลค่าการ
โอนเพิ่มขึ ้นจากปี 2561 แต่อีก 3 สัญชาติมีมลู ค่าการโอนลดลง
▪ ชลบุ รี ชาวจี น ยัง เป็ น สัญ ชาติ ที่ มี มูล ค่ าการโอนกรรมสิ ท ธิ์ ห้ องชุ ด มากที่ สุด ถึ ง 5,255 ล้ านบาท
(สัดส่วนร้ อยละ 43.1) เพิ่มขึน้ จากปี 2561 ร้ อยละ 5.0 รองลงมาคือ รั สเซีย สหราชอาณาจักร ฝรั่ งเศส และ
ญี่ ปุ่น โดย 4 สัญ ชาตินีม้ ีสัดส่วนรวมกันร้ อยละ 25.2 และรัสเซียเป็ นสัญชาติเดีย วที่มีมูลค่าการโอนลดลงจากปี
2561
▪ ภูเก็ต รั สเซียเป็ นสัญชาติที่มีมลู ค่าการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดมากที่สดุ 831 ล้ านบาท (สัดส่วนร้ อยละ
32.0) เพิ่มขึ ้นจากปี 2561 ร้ อยละ 27.7 รองลงมาคือ จีน สหราชอาณาจักร ฝรั่ งเศส และสหรั ฐอเมริ กา ซึ่ง 4
สัญชาตินีม้ ีสดั ส่วนรวมกันร้ อยละ 30.3 โดยสหรัฐอเมริ กาเป็ นสัญชาติเดียวที่มีมูลค่าการโอนกรรมสิท ธิ์ ห้ อ งชุด
เพิ่มขึน้ จากปี 2561
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▪ สมุทรปราการ ชาวจีนมากที่สดุ จานวน 1,980 ล้ านบาท (สัดส่วนร้ อยละ 79.6) เพิ่มขึ ้นจากปี 2561
ร้ อยละ 130.4 รองลงมาเป็ น ฮ่ องกง ญี่ปุ่น ไต้ หวัน และสหราชอาณาจักร ซึ่งทัง้ 4 สัญชาติ มีสดั ส่วนรวมกัน
เพียงร้ อยละ 14.0 โดยทัง้ 4 สัญชาติมีมลู ค่าการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดเพิ่มขึ ้นจากปี 2561
▪ เชียงใหม่ ช าวจีน เป็ นสัญชาติที่มีมูลค่าการโอนมากที่สุด 1,111 ล้ านบาท (สัดส่วนร้ อยละ 66.0)
ลดลงจากปี 2561 ร้ อยละ - 46.4 รองลงมาเป็ น เกาหลีใต้ สหราชอาณาจักร ฝรั่ งเศส และสหรั ฐอเมริ กา ซึ่ง
ทัง้ 4 สัญ ชาติ มี สัดส่วนรวมกันร้ อยละ 17.9 โดยฝรั่ งเศส เป็ นสัญ ชาติ เดี ยวที่ มูล ค่ าการโอนกรรมสิท ธิ์ ห้องชุด
เพิ่มขึ ้นจากปี 2561
ในปี 2562 จานวนหน่วยห้ องชุดที่โอนกรรมสิทธิ์ ให้ คนต่ างด้ าวมากที่ สุด จะอยู่ในระดับราคา 2.01 – 3.00
ล้ านบาท มีจานวน 3,657 หน่วย คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 27.6 ของจานวนหน่วยที่โอนทัง้ หมด 13,232 หน่วย
โดยเพิ่มขึน้ จากปี 2561 ร้ อยละ 20.8 ซึง่ เป็ นระดับราคาเดียวที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ ้น ส่วนในระดับราคาอื่น ๆ มีการ
ปรับตัวลดลงทังหมด
้
ระดับราคาที่มีจานวนหน่วยโอนรองลงมาคือ 3.01 – 5.00 ล้ านบาท มีจานวน 3,162 หน่วย
คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 23.9 ส่วนระดับราคาที่มีจานวนหน่วยน้ อยที่สดุ คือ 7.51 – 10.00 ล้ านบาท มีจานวน 499
หน่วย คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 3.8
มูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้ คนต่างด้ าว ในปี 2562 มีสดั ส่วนสูงสุดอยู่ในระดับราคา มากกว่า 10
ล้ านบาท โดยมีมูลค่า 13,424 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 25.8 ของมูลค่าที่โอนทัง้ หมด 52,070 ล้ านบาท
รองลงมาคือระดับราคา 3.01 – 5.00 ล้ านบาท มีมลู ค่า 12,128 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อ ยละ 23.3 ส่วนระดับ
ราคาที่มีสดั ส่วนมูลค่าน้ อยที่สดุ คือไม่เกิน1 ล้ านบาท มีมูลค่า 701 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 1.3 ทัง้ นี ้ ใน
ทุก ระดับ ราคามีก ารปรับ ตัว ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2561 ยกเว้ นระดับราคา 2.01 – 3.00ล้ านบาท ที่มี การปรับตัว
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 20.2
แผนภูมแิ สดงการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดของคนต่ างด้ าว ปี 2561 – 2562 แสดงจานวนหน่ วย แยกตามระดับราคา
752 (5.1%)
669 (5.1%) YoY = -11.0%
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YoY = -9.9%)

674 (4.6%)
499 (3.8%) YoY = -26.0%
1,781 (12.1%)
1,287 (9.7%) YoY = -27.7%
3,242 (22.1%)
3,162 (23.9%) YoY = -2.5%
3,027 (20.6%)
3,657 (27.6%) YoY = 20.8%
1,798 (12.2%)
1,767 (13.4%) YoY = -1.7%
2,008 (13.7%)
1,118 (8.4%) YoY = -44.3%
1,412 (9.6%)
1,073 (8.1%) YoY = -24.0%

หมายเหตุ : เป็ นข้ อมูลเบื ้องต้ น

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
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ข้ อความจากัดความรับผิดชอบ
ข้ อมูลสถิติ ข้ อเขียนใด ๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี ้ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ได้ รับมาจากแหล่งข้ อมูลที่เชื่อถือ
ได้ หรือจากการประมวลผลที่เชื่อถือได้ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริ มทรัพย์ได้ ตรวจสอบจนมัน่ ใจในระดับหนึ่งแล้ ว แต่ศนู ย์
ข้ อมูลอสังหาริมทรัพย์ไม่สามารถยืนยันความถูกต้ องหรื อความเป็ นจริง และไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายที่
เกิดขึ ้นไม่ว่าในกรณีใดๆ จากการใช้ ข้อมูล ผู้นาข้ อมูลไปใช้ พงึ ใช้ วิจารณญาณ และตรวจสอบตามความเหมาะสม

รายละเอียดเพิ่มเติ มโทร 0-2645-9675-6
ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ และบริ การข้อมูล ศูนย์ ข้อมูลอสังหาริ มทรัพย์
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