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สรุปและวิเคราะหสถานการณอสังหาริมทรัพย 

ประจําสัปดาห วันที่ 10-16 พฤษภาคม 2553 

โดย ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห 

*********************** 

 

สถานการณการเมืองในประเทศไทย ซึง่ปรากฏความรุนแรงตอเนื่องมาหลายสัปดาห สงผลกระทบ

ตอภาคอสังหาริมทรัพยแนนอน ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยต้ังคําถามไวใน REIC Web Poll ถึงผลกระทบ

ตอตลาดที่อยูอาศัยในชวงเวลาที่เหลือของปนี้จากเหตุการณความรุนแรงทางการเมือง พบวาประมาณหนึ่ง

ในสามของผูตอบแบบสอบถามคิดวาตลาดที่อยูอาศัยจะซบเซาลงมาก และประมาณคร่ึงหนึง่คิดวาตลาดที่

อยูอาศัยจะตกตํ่าลงบาง   

นอกภาคที่อยูอาศัย โรงแรมตางๆ ในกรุงเทพฯ ไดรับผลกระทบรุนแรง มีอัตราการเขาพักตํ่ามาก

เพียงประมาณรอยละ 30 จากการที่รัฐบาลมากกวา 10 ประเทศออกคําเตือนระดับสูงสุดหามประชาชน

ของตนไมใหเดินทางเขาประเทศไทย โรงแรมในจังหวัดทองเที่ยวก็ไดรับผลกระทบไมแพกัน ยกเวนโรงแรม

ในพื้นที่ปริมณฑลบางแหงที่กลายเปนทางเลือกใหผูมีความจําเปนตองจัดงานออกไปใชสถานที่รอบนอก 

แทนการจัดงานในโรงแรมเขตธุรกิจ นอกจากนี้ ผูประกอบการหรือนิติบุคคลบางรายที่เดือดรอนจากการไม

สามารถเขาใชพื้นที่อาคารสํานักงานในเขตที่มีการชุมนุม ตองเลือกออกไปเชาอาคารสํานักงานหรือใชหอง

โรงแรมเปนที่ทํางานแทน 

โครงการคอนโดมิเนียมในเขตใกลเคียงแหลงชุมนุมไดรับผลกระทบ เนื่องจากผูขายและผูบริโภคไม

สามารถดําเนินธุรกรรมไดโดยสะดวก และมีความเสี่ยงตอความเสียหายจากการเขาสูพื้นที่ของฝูงชน คาด

วาหลังจากเหตุการณสงบลง ผูบริโภคและผูประกอบการบางรายอาจตองกลับมาทบทวนแผนการซ้ือขาย

คอนโดมิเนียมในเมืองใกลเคียงบริเวณที่อาจลอแหลมตอการชุมนุมในอนาคตกันบาง แตคอนโดมิเนียม

นอกเขตเมืองนาจะไดรับผลกระทบนอยกวา ทั้งนี้ ความเชื่อมั่นทั้งของผูประกอบการและของผูบริโภคนาจะ

ส่ันคลอน และอาจเลือกที่จะถือเงินสดแทนการลงทุน  

ผูประกอบการรายใหญ รายยอย และบริโภคบางราย ในเขตที่ธุรกิจไดรับผลกระทบจากปญหา

บานเมือง อาจจะขาดรายไดที่พึงมี และทําใหความสามารถในการซื้อหาที่อยูอาศัยลดลง 
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มาตรการลดหยอนคาธรรมเนียมการโอนและการจดจํานอง ซึ่งตออายุมาจากปลายเดือนมีนาคม

จึงไมไดผลเต็มเม็ดเต็มหนวยเทาที่เคยคาดหวัง แตอยางไรก็ตาม ในชวงไตรมาสแรกของปนี้มาตรการ

ดังกลาวก็ไดชวยใหตลาดเติบโตไปมาก ดังจะเห็นไดจากยอดการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยูอาศัยที่พุงพรวดมาก

ในไตรมาสแรก โดยเฉพาะในเดือนมีนาคม ดังขอมูลการโอนกรรมสิทธิ์ที่ศูนยขอมูลนําเสนอ 

ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห เปดเผยขอมูลปริมาณการโอนกรรมสิทธิ์

อสังหาริมทรัพยในพืน้ที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล ประจําไตรมาสแรกของป 2553 พบวา มีการจดทะเบียนโอน

กรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพยทกุประเภท ทัง้ที่อยูอาศัย ทีดิ่นเปลา และอสังหาริมทรัพยประเภทอ่ืนๆ จํานวน

รวมกันประมาณ 79,800 หนวย เพิ่มข้ึนรอยละ 31 เมือ่เทียบกบัไตรมาสสุดทายของป 2552 และเพิ่มข้ึน

รอยละ 51 เมือ่เทียบกบัชวงเวลาเดียวกนัของปกอนหรือไตรมาสแรกของป 2552 หากนับเฉพาะที่อยูอาศัย

(โดยไมรวมทีดิ่นเปลาและไมรวมอสังหาริมทรัพยประเภทอ่ืนๆ) จะมีการโอนกรรมสิทธิ์จาํนวน 61,200 

แปลง เพิ่มข้ึนรอยละ 35 จากไตรมาสที่แลว และเพิ่มข้ึนรอยละ 59 จากไตรมาสเดียวกันของปกอน  

จากที่อยูอาศัยที่โอนท้ังหมด 61,200 หนวยนัน้ เปนอาคารชุดมากที่สุดจํานวนประมาณ 26,800 

หอง เพิ่มข้ึนรอยละ 106 จากไตรมาสเดียวกนัของปกอน รองลงมาเปน ทาวนเฮาสจํานวน 16,800 หนวย 

เพิ่มข้ึนรอยละ 33  จากไตรมาสเดียวกนัของปกอน บานเด่ียวจํานวน 10,400 หนวย เพิ่มข้ึนรอยละ 35 จาก

ไตรมาสเดียวกันของปกอน อาคารพาณิชยจํานวน 5,800 หนวย เพิ่มข้ึนรอยละ 47 จากไตรมาสเดียวกนั

ของปกอน และบานแฝดจาํนวน 1,400 หนวย ลดลงรอยละ 26 จากไตรมาสเดียวกนัของปกอน 

สาเหตุที่ทาํใหยอดการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์สูงเปนประวัติการณนั้น เนื่องมาจากมาตรการ

กระตุนธุรกิจอสังหาริมทรัพย ลดคาธรรมเนียมการโอนและจดจํานองที่เดิมมีกาํหนดหมดอายุในวันที ่ 28 

มีนาคมที่ผานมา (ตอมา มกีารประกาศตออายุมาตรการ) ทําใหทัง้ผูซือ้ ผูขาย และสถาบันการเงนิตางเรง

ดําเนนิการธุรกรรมการโอนเพิ่มข้ึนเปนจาํนวนมาก และเดือนมนีาคม 2553 เดือนเดียวมียอดการโอน

กรรมสิทธิท์ี่อยูอาศัยประมาณ 37,800 รายการ เกอืบเทากับจํานวนหนวยการโอนกรรมสิทธิ์ของไตรมาส

แรกปที่แลวทัง้ไตรมาสซ่ึงมีจาํนวนรวม 38,500 หนวย โดยในปที่แลวมีจํานวนหนวยการโอนเฉพาะเดือน

มีนาคมประมาณ 18,000 หนวย สําหรับอสังหาริมทรัพยอ่ืนๆ ซึง่ไมใชที่อยูอาศัย มีการโอนกรรมสิทธิ์

จํานวนประมาณ 18,600 แปลง สวนใหญเปนที่ดินเปลาประมาณ 17,100 แปลง เพิ่มข้ึนจากชวงเดียวกนั

ของปกอนรอยละ 45  
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ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ประมาณการจากตนทางการโอนกรรมสิทธิ์ไดวามีอัตราสวนของหนวย

ที่อยูอาศัยใหมตอหนวยที่อยูอาศัยมือสองโดยภาพรวมประมาณรอยละ 56 ตอ 44 เทียบกับในป 2552 ซึ่ง

มีหนวยขายใหมตอหนวยขายมือสองประมาณรอยละ 49 ตอ 51 ทั้งนี้ นาจะเกดิจากที่ผูประกอบการเรง

สรางที่อยูอาศัยใหเสร็จทนัการโอน  

โดยหองชุดคอนโดมิเนียมมีอัตราสวนหนวยใหมประมาณรอยละ 73 ในขณะที่บานแฝดมี

อัตราสวนหนวยใหมประมาณรอยละ 64  ทาวนเฮาสมอัีตราสวนหนวยใหมประมาณรอยละ 47 บานเด่ียว

มีอัตราสวนหนวยใหมประมาณรอยละ 42 และอาคารพาณิชยมีอัตราสวนหนวยใหมเพียงประมาณรอยละ 

26 เพราะผูประกอบการรายใหญในกรุงเทพฯ-ปริมณฑลไมนิยมสรางอาคารพาณิชยขาย 

มูลคาการโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพยในไตรมาสแรกของป 2553 มีรวมประมาณ 276,000 ลาน

บาท เพิม่ข้ึนรอยละ 124 จากชวงเดียวกันของปกอน เฉพาะประเภทท่ีอยูอาศัยมีการโอนรวม 149,200 

ลานบาท เพิ่มข้ึนรอยละ 89 จากชวงเดียวกันของปกอน สวนการโอนอสังหาริมทรัพยประเภทอ่ืนๆ ซึ่งไมใช

ที่อยูอาศัยมีจาํนวน 126,800 ลานบาท เพิม่ข้ึนรอยละ 187 จากชวงเดียวกนัของปกอน  

จากที่อยูอาศัยที่โอนกรรมสิทธิ์รวมมูลคาประมาณ 149,200 ลานบาทนั้น เปนหองชุด

คอนโดมิเนยีมมูลคา 69,600 ลานบาท (สัดสวนรอยละ 47 ของการโอนกรรมสิทธิท์ี่อยูอาศัยทั้งหมด) 

เพิ่มข้ึนจากชวงเดียวกนัของปกอนรอยละ 179 รองลงมาเปน บานเด่ียว มูลคา 39,000 ลานบาท (สัดสวน

รอยละ 26) เพิ่มข้ึนจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 50 ทาวนเฮาสจํานวน 22,700 ลานบาท (สัดสวน

รอยละ 15) เพิม่ข้ึนจากชวงเดียวกนัของปกอนรอยละ 44 อาคารพาณิชยจํานวน 14,700 ลานบาท 

(สัดสวนรอยละ 10) เพิม่ข้ึนจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 45 และบานแฝดจํานวน 3,100 ลานบาท 

(สัดสวนรอยละ 2) เพิม่ข้ึนจากชวงเดียวกนัของปกอนรอยละ 38 

การโอนกรรมสิทธิ์ประเภทอาคารชุดในไตรมาสแรกของป 2553 มีพื้นที่ใชสอยรวมประมาณ 1.22 

ลานตารางเมตร เพิ่มข้ึนรอยละ 111 จากไตรมาสแรกของปกอน โดยในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีพืน้ที่

ประมาณ 1.02 ลานตารางเมตร เพิ่มข้ึนจากชวงเดียวกนัของปกอนรอยละ 115 รองลงมาเปนจังหวดั

นนทบุรี มพีื้นที่ประมาณ 115,000 ตารางเมตร เพิม่ข้ึนจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 69 และจังหวัด

สมุทรปราการ มีพืน้ทีป่ระมาณ 70,000 ตารางเมตร เพิ่มข้ึนจากชวงเดียวกนัของปกอนรอยละ 176 

 


