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สรุปและวิเคราะหสถานการณอสังหาริมทรัพย 

ประจําสัปดาห วันที่ 8-14 มีนาคม 2553 

โดย ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห 

*********************** 

 

อสังหาริมทรัพยในจนียังมียอดขายเพิ่มข้ึน แตเปนไปในอัตราที่ลดลงมากในเดือนมกราคมและ

กุมภาพนัธ ทั้งนี้ ทางการจีนไดกําหนดมาตรการปองกนัการเก็งกาํไรในตลาดที่อยูอาศัย โดยกาํหนดใหผูซื้อ

ตองวางเงนิดาวนไมตํ่ากวารอยละ 30 สําหรับบานหลังแรก และไมตํ่ากวารอยละ 40 สําหรับบานหลังที่สอง 

ขณะที่ธนาคารพาณิชยไดรับสัญญาณใหเขมงวดการปลอยสินเชื่อ ทั้งการควบคุมเชิงปริมาณและควบคุม

โดยการเพิ่มอัตราดอกเบ้ีย คาดหมายวาตลาดอาจคลายความรอนแรงในชวงปลายป เพราะโครงการที่อยู

อาศัยที่เปดใหมในปที่แลวจํานวนมากจะสรางเสร็จในชวงต้ังแตกลางปนี้ ทาํใหมอุีปทานเพิม่ข้ึนมากและ

ราคาอาจปรับลงไดบาง 

 

ในการจัดอันดับประเทศทัว่โลกที่ดีที่สุดสําหรับการใชชวีติหลังเกษียณ (Retirement Index) โดย

นิตยสารประเภทไลฟสไตลของนักธุรกิจขามชาติฉบับหนึ่งชื่อ International Living เมื่อไมนานมานี ้ โดย

พิจารณาปจจัยทัง้ดานอสงัหาริมทรัพย สิทธิประโยชน คาครองชีพ วฒันธรรม สาธารณสุข สาธารณูปโภค 

ความปลอดภัย ภูมิอากาศ ไดจัดใหประเทศไทยอยูในอนัดับที่ 19 ของประเทศทั้งหมด และเปนอันดับที่ 2 

ของประเทศในภูมิภาคเอเชีย รองจากมาเลเซีย (อันดับที่ 16) โดย 5 อันดับแรกไดแก เอคัวดอร เม็กซิโก 

ปานามา อุรุกวัย และ อิตาลี สําหรับในปจจัยหมวดอสังหาริมทรัพย ซึ่งพิจารณาจากราคาเปรียบเทียบและ

ความสะดวกในการซื้อหานัน้ ประเทศไทยไดคะแนนคอนขางสูง 80 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 จึงเห็นได

วาประเทศไทยยังเปนดินแดนที่ตางชาติใหความนิยม ดังนั้น ในระยะยาวเมื่อกาวขามพนปนี้ไปไดแลว และ

หากไมมีปญหาดานสถานการณรุนแรงทางการเมืองยืดเยื้อยาวนาน ตลาดที่อยูอาศัยสําหรับชาวตางชาติ

ระดับบนยังมีโอกาสฟนตัวไดในภายหนา 

 

ในชวงเดือนมนีาคมที่ผานมาตอเนื่องถึงสัปดาหหนา แมบรรยากาศทางการเมืองจะมีความคุกรุน

จากสถานการณชุมนุม แตยงัมีโครงการทีอ่ยูอาศัยประเภทอาคารชุดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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ของผูประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยูอาศัยรายใหญ ที่เร่ิมเปดการขายใหม มากถึง 8 โครงการ รวมประมาณ 

4,700 หนวย เปนโครงการทีม่ีขนาดอาคารสูงเกนิกวา 20 ชั้นถึง 7 โครงการ นอกจากนี ้ยังมีโครงการบาน

จัดสรรเปดขายใหมอีก 3 โครงการ รวมประมาณ 700 หนวย แสดงใหเห็นความเชื่อมัน่ของผูประกอบการที่

ยังอยูในระดับสูง แมอาจไมสูงเทาไตรมาสที่แลวในชวงปลายป  

การเปดโครงการใหมดังกลาว เปนการเปดโครงการตามแผนงานท่ีกําหนดไวเดิมกอนหนานี้แลว 

บางโครงการประสบความสําเร็จขายไดดี ขณะที่บางโครงการขายไดชากวา เพราะสําหรับการซื้อขายที่อยู

อาศัยสวนใหญในชวงตนเดือนมีนาคมนั้น จะเนนโครงการที่สรางเสร็จพรอมขายและพรอมโอน เพื่อรับ

ประโยชนจากมาตรการทีก่ําลังจะหมดลง ทั้งนี้ มปีระกาศของกรมที่ดินในสัปดาหทีแ่ลววาจะเปดใหบริการ

ทําธุรกรรมโอนอสังหาริมทรัพยในวนัเสาร-อาทิตยดวย ไปจนถงึวนัส้ินสุดมาตรการคือวันอาทติยที่ 28 

มีนาคม 2553 

จากขอมูลการโอนกรรมสิทธิย์อนหลังในปที่แลว ซึง่เปนปทีม่ีกําหนดหมดอายุมาตรการในเดือน

มีนาคมเชนกนั พบวาจากจาํนวนหนวยทีอ่ยูอาศัยทกุประเภทท้ังใหมและมือสองประมาณ 160,000 หนวย

ที่มีการโอนกรรมสิทธิ์กนัในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑลในปที่แลวทั้งปนัน้ เปนการโอนในเดือนมกราคม

ประมาณ 9,500 หนวย โอนในเดือนกุมภาพันธประมาณ 11,000 หนวย และโอนในเดือนมีนาคมเดือน

เดียวสูงสุดถึงประมาณ 18,000 หนวย หลังจากนัน้ในเดือนเมษายนซ่ึงมีเหตุการณไมสงบ พบวายอดการ

โอนกรรมสิทธิล์ดลงเหลือเพยีงประมาณ 7,800 หนวยทั้งเดือน กอนจะกระเต้ืองข้ึนเปนประมาณ 10,400 

หนวยในเดือนพฤษภาคม และเพิ่มเปนประมาณ 16,100 หนวยในเดือนมิถนุายนตามลําดับ 

ขณะเดียวกนัในป 2551 ซึ่งเปนปกอนหนาและยังไมมีมาตรการกระตุนอสังหาริมทรัพยในไตรมาส

แรกนั้น มยีอดการโอนกรรมสิทธิท์ี่อยูอาศัยทกุประเภททัง้ใหมและมือสองในเดือนมกราคมเพยีงประมาณ 

8,500 หนวย เดือนกุมภาพันธประมาณ 9,800 หนวย และเดือนมนีาคมประมาณ 8,400 หนวย 

ในปนี้ซึง่กาํหนดส้ินสุดมาตรการในไตรมาสแรก จึงคาดหมายไดวาจะมีการโอนกรรมสิทธิห์นวยที่

อยูอาศัยทกุประเภทท้ังใหมมือสองจํานวนมากในเดือนมีนาคม ในระดับใกลเคียงกับปที่แลว และจะลด

ปริมาณลงมากในเดือนเมษายนเชนเดียวกัน  

 

ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย จัดทํารายงานการสํารวจโครงการที่อยูอาศัยยานซอยทองหลอ ซึง่เปน

พื้นที่ทีม่ีโครงการที่อยูอาศัยประเภทอาคารสูงจํานวนมาก และเปนทาํเลยอดนิยมของผูซื้อและผูเชา

คอนโดมิเนยีมระดับหรูทั้งชาวไทยและตางชาติ ทั้งเพื่อการพกัอาศัยและเพ่ือการลงทนุ โดยพืน้ที่บริเวณนี้ 
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ที่ดินมีราคาแพงมากและทีดิ่นที่สามารถนํามาพฒันาโครงการไดมีนอยลง ราคาประเมนิที่ดินบริเวณซอย

ทองหลออยูทีป่ระมาณ 200,000 บาทตอตารางวา แตมีผูประกาศขายในตลาดในราคาสูงกวานั้น เชน 

ที่ดินติดซอยทองหลอมีผูประกาศขายในราคาสูงถึง 450,000 บาทตอตารางวา 

 ซอยทองหลอเปนซอยที่มีขนาดถนนกวางขวางกวาซอยทัว่ไป สะดวกตอการคมนาคมสัญจร และมี

สาธารณูปโภคครบ สามารถเดินทางเขาออกไดจากทั้งถนนสุขุมวทิและถนนเพชรบุรีตัดใหม มีสถานี

รถไฟฟาอยูใกลเคียง ลักษณะเดนของซอยทองหลอคือมีการผสมผสานระหวางคนรุนเกาและคนรุนใหม 

เนื่องจากเปนที่ต้ังของบานหรูในยุคกอน แตก็มีรานอาหาร ส่ิงอํานวยความสะดวก และสถานบันเทงิสําหรับ

คนรุนใหมอยูมากมาย นอกจากน้ี ยังมกีารผสมผสานของชาวไทยและชาวตางชาติ มีโรงเรียนนานาชาติ 

และโรงพยาบาลช้ันนําอยูใกลเคียง 

ในชวง 3-4 ปที่ผานมา มีโครงการคอนโดมิเนียมเปดใหมในซอยทองหลอเกือบ 20 โครงการ เปน

โครงการที่เปดใหมในปที่แลว 2 โครงการ มีจํานวนหนวยตามผังโครงการรวมทั้งส้ินประมาณ 4,500 หนวย 

มียอดจองหรือขายแลวประมาณ 3,500 หอง หรือประมาณสามในส่ีของหนวยทั้งหมดในผัง แตมีหนวยหอง

ชุดที่อยูระหวางการกอสรางประมาณ 1,700 หนวย หรือประมาณหนึง่ในสามของหนวยในผังทัง้หมด จึงยงั

มีหนวยในตลาดจํานวนมากที่มกีารจองซือ้แลวแตยังไมไดมีการโอนกรรมสิทธิ์เพราะยังสรางไมเสร็จ 

คร่ึงหนึง่ของโครงการทัง้หมดเปนของผูประกอบการในตลาดหลักทรัพย แตจํานวนหนวยในผังของ

โครงการซึง่สรางโดยผูประกอบการในตลาดหลักทรัพยมปีระมาณรอยละ 70 ของหนวยทัง้หมด หรือ

โครงการละประมาณ 340-350 หนวย ขณะที่ผูประกอบการนอกตลาดหลักทรัพยจะทาํโครงการที่มีขนาด

เล็กกวาและมจีํานวนหนวยตอโครงการนอยกวา คือเพยีงประมาณ 150-160 หนวยตอโครงการ 

 โครงการอาคารชุดของบริษัทพัฒนาที่อยูอาศัยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย มีราคาขายเฉล่ีย

อยูที่ประมาณ 110,000 บาทตอตารางเมตร มียอดจองหรือขายแลวประมาณรอยละ 87 ในขณะที่โครงการ

ของบริษัทพฒันาที่อยูอาศัยนอกตลาดหลักทรัพย อยูทีป่ระมาณ 84,000 บาทตอตารางเมตร มียอดจอง

หรือขายแลวประมาณรอยละ 56  

นอกจากการสํารวจโครงการที่อยูอาศัยในยานซอยทองหลอแลว ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยยังมีการสํารวจ

โครงการที่อยูอาศัยในพื้นที่อื่นๆ ของกรุงเทพมหานครอยางตอเนื่อง และนําออกเผยแพรเปนระยะตามความเหมาะสม 

รายละเอียดดูไดจาก REIC Research Report ในเว็บไซต www.reic.or.th ของศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคาร

อาคารสงเคราะห 

 


