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สรุปและวิเคราะหสถานการณอสังหาริมทรัพย 

ประจําสัปดาห วันที่ 17-23 พฤษภาคม 2553 

โดย ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห 

*********************** 

 

แมสถานการณการชุมนมุทางการเมืองจะคล่ีคลายลงแลว และประเทศไทยกําลังเขาสูกระบวนการ

เยียวยาทางจิตใจและทรัพยสิน แตการชมุนุมที่ยาวตอเนื่องอยูประมาณ 2 เดือนคร่ึง ซึ่งมีชวงเวลาของ

ความรุนแรงอยูนานนั้น ทําใหเหตุการณตางๆยังติดอยูในมโนภาพของคนทั่วประเทศและชาวตางชาติที่

ติดตามสถานการณทัว่โลก ดังนัน้ การที่จะนําประเทศกลับคืนสูสภาพปกติที่มีเสถียรภาพและมีความสงบ

เรียบรอยโดยไมมีเหตุรุนแรงอีก นาจะใชชวงระยะเวลาไมนอยไปกวาชวงระยะเวลาที่เกิดเหตุการณ  

ประเทศไทยมคีวามสําคัญตอโลกในฐานะเปน Supply Chain ที่สําคัญโดยเฉพาะในดาน

ผลิตภัณฑอาหาร และช้ินสวนอิเล็กทรอนกิส จึงจะยังมกีารลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (Foreign Direct 

Investment) เขามาตอเนื่อง แตความนาสนใจอาจลดลงเม่ือเทียบกับเพื่อนบานหากยังมีเหตุการณรุนแรง 

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกจิ หรือ GDP ในไตรมาสแรกที่สูงมากถงึรอยละ 12 เทยีบปตอป เปน

อัตราสูงสุดในรอบ 15 ป ถือเปนขาวบวกที่เขามาถูกจังหวะเวลา แตตองไมลืมตัวเลขที่ออกมาสงูมากเปน

เพราะวาเศรษฐกิจไทย (และเศรษฐกิจโลก) ในไตรมาสแรกของปที่แลวอยูในระดับตํ่าจนติดลบ  

สําหรับภาคอสังหาริมทรัพยไดรับผลกระทบจากปจจัยการเมือง ในระหวางเดือนเมษายน-

พฤษภาคม จนทาํใหการซื้อขายชะลอลงมาก เดิมมีแนวโนมที่จะเหน็ความซบเซาตอเนื่องในเดือนมิถุนายน

ดวย แตลาสดุมีขาววากระทรวงการคลังจะตอมาตรการกระตุนอสังหาริมทรัพยออกไปอีกหนึ่งเดือน จาก

เดิมส้ินสุดเดือนพฤษภาคมเปนส้ินสุดเดือนมิถนุายน การตออายุมาตรการดังกลาวจะชวยใหสถานการณ

การซื้อขาย การปลอยสินเชือ่ที่อยูอาศัย และการโอนกรรมสิทธิ์ ในเดือนมิถนุายนกระเต้ืองข้ึนไดบาง  

ตลาดอสังหาริมทรัพยจะเปนอยางไรสําหรับระยะตอไปในคร่ึงหลังของป ข้ึนอยูกับความเช่ือมัน่

ของผูบริโภค ผูประกอบการ และความเช่ือมั่นจากตางประเทศ แตในระยะเฉพาะหนานี ้ มีผูประกอบการ

อยางนอย 4-5 ราย ที่ไดประกาศชะลอการเปดโครงการใหมบางแลว  

แมอนาคตจะยังไมแนนอน แตหากมองยอนหลังดูขอมูลอสังหาริมทรัพยในไตรมาสแรกของปกอน

เหตุการณความรุนแรง จะพบวาเปนไตรมาสที่ดีมากสําหรับภาคอสังหาริมทรัพย ทัง้ในแงจาํนวนที่อยูอาศัย
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สรางเสร็จจดทะเบียนใหม การขาย การใหสินเช่ือที่อยูอาศัยโดยสถาบันการเงิน ตลอดจนการโอน

กรรมสิทธิท์ี่อยูอาศัย  

ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห เปดเผยขอมูลสินเช่ือทีอ่ยูอาศัยสําหรับ

ผูบริโภคทั่วประเทศ ประจําไตรมาสแรก ป 2553 พบวาสถาบันการเงนิทัง้ระบบทุกประเภทรวมกนั มยีอด

สินเช่ือปลอยใหมแกผูบริโภคสําหรับซ้ือทีอ่ยูอาศัย เปนมูลคารวมประมาณ 109,900 ลานบาท เพิ่มข้ึนรอย

ละ 12 จากไตรมาสสุดทายป 2552 และเพิ่มข้ึนรอยละ 72 จากไตรมาสเดียวกนัของป 2552 

โดยธนาคารพาณิชยทกุแหงรวมกัน มีสวนแบงตลาดสนิเช่ือเพื่อที่อยูอาศัยบุคคลทัว่ไปปลอยใหม

ในไตรมาสแรก ป 2553 ประมาณ 72,100 ลานบาท คิดเปนรอยละ 66 ของสินเช่ือที่อยูอาศัยปลอยใหมทั้ง

ระบบ ธนาคารของรัฐ คืออาคารสงเคราะหและธนาคารออมสินรวมกนั มยีอดสินเช่ือที่อยูอาศัยปลอยใหม

ประมาณ 37,700 ลานบาท คิดเปนรอยละ 34 ของสินเช่ือที่อยูอาศัยปลอยใหมทั้งระบบ 

สําหรับสินเช่ือที่อยูอาศัยบุคคลทั่วไปคงคาง ณ ส้ินไตรมาสแรก ป 2553 มีมูลคา 1,778,000 ลาน

บาท เพิ่มข้ึนรอยละ 4 จากไตรมาสสุดทายป 2552 และเพิ่มข้ึนรอยละ 11 จากไตรมาสเดียวกนัของปกอน โดย

ธนาคารพาณิชยทุกแหงรวมกันมยีอดคงคางประมาณ 1,008,000 ลานบาท เทากับรอยละ 57 ของสินเช่ือที่

อยูอาศัยบุคคลทั่วไปคงคางทั้งระบบ ธนาคารของรัฐ คืออาคารสงเคราะหและธนาคารออมสินรวมกนั มี

ยอดคงคางประมาณ 762,000 ลานบาท คิดเปนรอยละ 43 ของทัง้ระบบ 

ธนาคารไทยพาณิชย เปนธนาคารที่สวนบางการตลาดสินเช่ือที่อยูอาศัยสูงที่สุดในบรรดาธนาคาร

พาณิชยดวยกนั สามารถปลอยสินเช่ือใหมสําหรับที่อยูอาศัยไดสูงกวา 10,000 ลานบาทเฉพาะในเดือนมีนาคม 

เมื่อรวมกับยอดในเดือนมกราคมและกุมภาพันธดวย ทาํใหในไตรมาสแรกสามารถปลอยสินเช่ือที่อยูอาศัยได

มากกวา 20,000 ลานบาท ธนาคารกรุงไทยนาจะมียอดการปลอยสินเช่ือที่อยูอาศัยในไตรมาสแรกประมาณ 

16,000 ลานบาท และธนาคารกสิกรไทยนาจะมียอดการปลอยสินเช่ือที่อยูอาศัยใกลเคียงธนาคารกรุงไทย 

ยอดปลอยสินเชื่อ 109,900 ลานบาทในไตรมาสแรกปนี้ ถือเปนยอดสูงที่สุดในรอบ 6 ปเศษ โดย

กอนหนานี้ ยอดปลอยสินเชื่อที่อยูอาศัยสูงที่สุดที่เคยบันทกึไวคือ 115,100 ลานบาทในไตรมาสสุดทาย ป 

2546 อนึ่ง ในป 2552 สถาบันการเงนิทกุแหงรวมกนัมียอดการปลอยสินเชื่อที่อยูอาศัยทัง้ระบบ รวมทัง้ป

ประมาณ 318,900 ลานบาท 

ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห ยังนําเสนอขอมูลที่อยูอาศัยสรางเสร็จจด

ทะเบียนใหมทัว่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล ประจําไตรมาสแรกของปนี ้ พบวามีจาํนวนสูงมากดวย คือประมาณ 

28,000 หนวย เปนหองชุดคอนโดมิเนยีมประมาณ 17,300 หนวย หรือรอยละ 62 ของจํานวนหนวยสราง
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เสร็จจดทะเบยีนใหมทัง้หมด เปนบานเด่ียวประมาณ 7,500 หนวย หรือรอยละ 27 ของทั้งหมด และเปน

ทาวนเฮาสประมาณ 2,600 หนวย หรือรอยละ 9 ของทัง้หมด ที่เหลือเปนบานแฝดและอาคารพาณิชย 

สัดสวนของหองชุดคอนโดมิเนียมสรางเสร็จจดทะเบียนใหมถือวาสูงมาก เมื่อเทียบกับตัวเลขใน

อดีต โดยแมในป 2552 ซึ่งเปนปที่มีสัดสวนหองชุดคอนโดมิเนียมสูงที่สุดในประวติัศาสตร ก็ยงัมีหองชุด

คอนโดมิเนยีมเปนสัดสวนเพยีงประมาณรอยละ 49 หองชุดคอนโดมิเนียมใหมไดเบียดเขาไปกนิสวนแบง

ของบานเด่ียว ทั้งนี้ บานเด่ียวสรางใหมเคยมีสัดสวนมากกวาคร่ึงหนึง่ของหนวยที่อยูอาศัยสรางเสร็จจด

ทะเบียนใหมทัง้หมดในชวงกอนหนาป 2551  

 จากหนวยที่อยูอาศัยทุกประเภทที่สรางเสร็จจดทะเบียนใหมทัง้หมดนี ้ อยูในเขตกรุงเทพฯจังหวดั

เดียวประมาณ 16,000 หนวย และอยูในปริมณฑล 5 จังหวัดรวมกนัประมาณ 12,000 หนวย 

จากจํานวนหนวยเฉพาะหองชุดคอนโดมิเนียมทั้งหมดประมาณ 17,300 หนวยนัน้ อยูในกรุงเทพฯ

จังหวัดเดียวประมาณ 10,000 หนวย อยูในจังหวัดสมทุรปราการประมาณ 5,100 หนวย อยูในจังหวัด

ปทุมธานีประมาณ 1,800 หนวย อยูในจังหวัดนนทบุรีประมาณ 300 หนวย สวนจังหวัดสมทุรสาครและ

จังหวัดนครปฐมไมมีหนวยเลย โดยหนวยที่อยูในจังหวัดสมทุรปราการและจังหวัดปทุมธานีแทบทัง้หมด

เปนหนวยบานเอ้ืออาทรนัน่เอง หรือเปนหนวยเอ้ืออาทรประมาณ 6,000 หนวย และเปนหนวยที่สรางโดย

ผูประกอบการเอกชนประมาณ 11,000 หนวย  

จากหองชุดคอนโดมิเนียมสรางเสร็จจดทะเบียนใหมประมาณ 11,000 หนวยที่สรางโดย

ผูประกอบการเอกชน ซึง่เกือบทัง้หมดอยูในกรุงเทพฯนั้น เปนของผูประกอบการที่จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย (Listed Developers) เพียงประมาณ 4,000 หนวย และเปนของผูประกอบการรายกลางหรือ

รายยอยซึง่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยมากถึงประมาณ 7,000 หนวย ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย

เชื่อวาในชวงระยะเวลาที่เหลือของปนี้ จะมีหนวยของ Listed Developers ทยอยสรางเสร็จจดทะเบียนใหม

ออกมาในสัดสวนที่มากข้ึนเร่ือยๆ จนกลับไปแซงหนาจํานวนหนวยของรายกลางและรายยอยไดอีก เพราะ

ขณะนี้ยังมีหนวยทีก่ําลงักอสรางคางอยูอีกจํานวนมาก อยางไรก็ตาม ยอดสรางเสร็จจดทะเบียนใหมไมได

หมายความถงึยอดขายในทิศทางเดียวกัน แตเปนการสรางเสร็จจากการเปดโครงการในชวงป 2551-2552 

เปนสวนใหญ 

สืบเนื่องจากสถานการณทางการเมืองในชวงกอนหนาน้ี ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห 

จึงไดพิจารณาเล่ือนกําหนดการจัดงานสัมมนา “สถานการณอสังหาริมทรัพย ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล” ณ โรงแรมสุโขทัย 

ถนนสาทร ออกไปจากเดิมกําหนดวันอังคารท่ี 25 พฤษภาคม 2553 เปล่ียนเปนวันจันทรที่ 7 มิถุนายน 2553 สถานที่และ
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