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สรุปและวิเคราะหสถานการณอสังหาริมทรัพย 

ประจําสัปดาห วันที่ 3-9 สิงหาคม 2553 

โดย ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห 

*********************** 

 

ในตลาดคอนโดมิเนียมปจจุบัน มีผูซื้อทั้งที่เปนผูซื้อเพื่อประสงคจะอยูอาศัยจริงไมวาจะ

เปนบานหลังแรกหรือบานหลังที่สองท่ีสาม มทีั้งผูซื้อเพื่อลงทุน (Investment) หมายถงึประสงคจะเก็บไว

ปลอยใหผูอ่ืนเชาเพื่อเก็บคาเชาเปนดอกผล หรือเพื่อขายตอในอนาคตภายหลังจากไดรับโอนกรรมสิทธิ์มา

ทอดหนึ่งแลว และยังมีผูซือ้เพื่อเกง็กําไร (Speculation) หมายถงึไมไดมีความประสงคจะถือครองไวใน

ระยะยาว ไมไดต้ังใจจะรอคอยจนมีการโอนกรรมสิทธิ์ภายหลังการกอสรางคอนโดมเินียมเสร็จ แตซื้อเพราะ

เช่ือวาราคาหนวยหองชุดคอนโดมิเนียมทีซ่ื้อจะมีการปรับข้ึนไปในอนาคต เพื่อจะไดขายทิง้ใหกับผูอ่ืนที่จอง

ซื้อไมทัน เปนการถือครองไวในระยะเวลาส้ันมาก 

ในสวนของผูซือ้เพื่อการลงทนุนัน้นาจะเปนกลุมที่มีเงินเย็นเปนสวนใหญ และมองวาอัตรา

ผลตอบแทน (Yields) จากการปลอยใหเชาสูงกวาอัตราดอกเบ้ียที่จะไดรับหากนาํเงนิไปฝากสถาบัน

การเงนิ หรือมคีวามเส่ียงนอยกวาการลงทนุในหลักทรัพยตางๆ แตอาจมีสวนหนึ่งไปกูยืมเขามาลงทนุ กลุม

นี้นาเปนหวงเพราะผลตอบแทนในอนาคตจากการใหเชาอาจไมเปนไปตามที่คาดหวงัหากตลาดมีความผัน

ผวน หรืออาจใหผลตอบแทนตํ่ากวาภาระดอกเบ้ียจายหากราคาคาเชาถูกกดลงมาจากภาวะสินคาลน

ตลาด หรือคาเชาไมไดปรับข้ึนแตดอกเบ้ียเปนขาข้ึน 

กลุมผูซื้อเพื่อเก็งกาํไรเปนประเด็นนาหวง เพราะข้ึนชื่อวาเกง็กาํไรไมวาจะเปนหุนหรือ

คอนโดมิเนยีมยอมมีความเส่ียงสูงทัง้ส้ิน ผูซื้อจึงตองมีเงินและมเีวลาใหกับการติดตามตลาด การติดตาม

หาลูกคา และการติดตามดูแลทรัพยสินอยางใกลชิด 

ในสัปดาหนี้ ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห เปดเผยขอมูลปริมาณ

การโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพยในพืน้ทีก่รุงเทพฯ-ปริมณฑล ประจําไตรมาส 2 ของป 2553 พบวาเฉพาะ

การโอนกรรมสิทธิท์ี่อยูอาศัย มีจาํนวนประมาณ 45,200 หนวย ลดลงรอยละ 26 จากไตรมาสแรก แต

เพิ่มข้ึนรอยละ 32 จากไตรมาส 2 ของป 2552  
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จากที่อยูอาศัยที่มกีารโอนกรรมสิทธิ์ทัง้หมดนั้น มียอดการโอนกรรมสิทธิ์ลดลงมากจาก

ไตรมาสแรกในทกุประเภท แตมีจํานวนสูงกวาเมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ของปที่แลว ทั้งนี้เปนเพราะไตรมาส

แรกของปนี้มยีอดการโอนสูงมากเปนประวัติการณ และถึงแมจะชะลอลงมากในไตรมาสที่สอง แตก็ยังมี

แรงสงจากมาตรการลดหยอนคาธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิท์ี่ขยายเวลามาจนจบเดือนมิถนุายน 

สามารถแยกการโอนกรรมสิทธิ์เฉพาะประเภทที่อยูอาศัยในไตรมาส 2 ไดเปนประเภทหอง

ชุดคอนโดมิเนยีมมากที่สุดประมาณ 18,000 หนวย (สัดสวนรอยละ 40 ของทัง้หมด) ลดลงรอยละ 33 จาก

ไตรมาสแรก แตเพิ่มข้ึนรอยละ 59 จากไตรมาสเดียวกนัของปกอน รองลงมาเปนทาวนเฮาสจํานวน

ประมาณ 14,000 หนวย (สัดสวนรอยละ 31) ลดลงรอยละ 16 จากไตรมาสแรก แตเพิ่มข้ึนรอยละ 23 จาก

ไตรมาสเดียวกันของปกอน บานเด่ียวมีจาํนวนประมาณ 8,100 หนวย (สัดสวนรอยละ 18) ลดลงรอยละ 

22 จากไตรมาสแรก แตเพิ่มข้ึนรอยละ 10 จากไตรมาสเดียวกันของปกอน อาคารพาณิชยมีจํานวน

ประมาณ 3,900 หนวย (สัดสวนรอยละ 9) ลดลงรอยละ 32 จากไตรมาสแรก แตเพิ่มข้ึนรอยละ 25 จากไตร

มาสเดียวกนัของปกอน และบานแฝดมีจาํนวนประมาณ 1,200 หนวย (สัดสวนรอยละ 3) ลดลงรอยละ 17 

จากไตรมาสแรก แตเพิ่มข้ึนรอยละ 12 จากไตรมาสเดียวกันของปกอน 

มูลคาการโอนกรรมสิทธิท์ี่อยูอาศัยมีรวมกันประมาณ 92,000 ลานบาท ลดลงรอยละ 38 

จากไตรมาสแรก แตเพิ่มข้ึนรอยละ 35 จากไตรมาสเดียวกนัของปกอน โดยเปนมูลคาการโอนกรรมสิทธิ์

ประเภทหองชดุคอนโดมิเนยีมมากที่สุด มลูคาประมาณ 35,000 ลานบาท (สัดสวนรอยละ 38 ของทัง้หมด) 

ลดลงรอยละ 50 จากไตรมาสกอน แตเพิ่มข้ึนรอยละ 85 จากไตรมาสเดียวกนัของปกอน รองลงมาเปนบาน

เด่ียว มมีูลคาการโอนกรรมสิทธิ์ประมาณ 27,800 ลานบาท (สัดสวนรอยละ 30) ลดลงรอยละ 29 จากไตร

มาสกอน แตเพิ่มข้ึนรอยละ 9 จากไตรมาสเดียวกนัของปกอน ทาวนเฮาสมีมูลคาการโอนกรรมสิทธิ์

ประมาณ 18,200 ลานบาท (สัดสวนรอยละ 20) ลดลงรอยละ 20 จากไตรมาสกอน แตเพิ่มข้ึนรอยละ 26 

จากไตรมาสเดียวกนัของปกอน อาคารพาณิชยมมีูลคาการโอนกรรมสิทธิ์ประมาณ 8,500 ลานบาท 

(สัดสวนรอยละ 9) ลดลงรอยละ 42 จากไตรมาสกอน แตเพิ่มข้ึนรอยละ 16 จากไตรมาสเดียวกนัของปกอน 

และบานแฝดมีมูลคาการโอนกรรมสิทธิ์ประมาณ 2,500 ลานบาท (สัดสวนรอยละ 3) ลดลงรอยละ 19 จาก

ไตรมาสกอน แตเพิ่มข้ึนรอยละ 17 จากไตรมาสเดียวกันของปกอน 

ที่อยูอาศัยแตละประเภททีม่กีารโอนกรรมสิทธิ์ในรอบไตรมาส 2 ปนี้ แยกยอยเปนประเภท

ใหมและมือสอง ไดเปนประเภทอาคารชุด รอยละ 66 เปนการโอนหนวยใหม และรอยละ 34 เปนการโอน
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หนวยมือสอง หรือหนวยใหมมีมากกวาหนวยมือสองประมาณเทาตัว แสดงวาผูประกอบการอาคารชุดเรง

สรางหนวยใหมเสร็จใหทนัมาตรการลดหยอนคาธรรมเนยีมของภาครัฐ จึงมีหนวยอาคารชุดสรางเสร็จใหม

ที่ขายไดพรอมโอนจํานวนมาก ประเภทบานเด่ียว รอยละ 41 เปนการโอนหนวยใหม และรอยละ 59 เปน

หนวยมือสอง ประเภททาวนเฮาส รอยละ 47 เปนการโอนหนวยใหม และรอยละ 53 เปนหนวยมือสอง 

ประเภทอาคารพาณิชย รอยละ 22 เปนการโอนหนวยใหม และรอยละ 78 เปนหนวยมือสอง และประเภท

บานแฝด รอยละ 62 เปนการโอนหนวยใหม และรอยละ 38 เปนหนวยมือสอง  

เขตที่มีการโอนหองชุดคอนโดมิเนียมสรางเสร็จใหมมากที่สุด คือ เขตพระโขนง เขตบางซื่อ 

เขตหวยขวาง เขตคลองสาน และเขตสวนหลวง เขตทีม่ีการโอนหองชุดคอนมิเนยีมมือสองมากที่สุด คือ 

เขตบางกะป เขตพระโขนง เขตบางซ่ือ อําเภอบางใหญ นนทบุรี และอําเภอเมืองนนทบุรี สําหรับเขตที่มีการ

โอนที่อยูอาศัยแนวราบสรางเสร็จใหมมากที่สุด คือ อําเภอลําลูกกา ปทมุธาน ี อําเภอเมืองนนทบุรี อําเภอ

เมืองสมทุรปราการ อําเภอบางพลี สมทุรปราการ และอําเภอคลองหลวง ปทุมธานี เขตที่มีการโอนที่อยู

อาศัยแนวราบมือสองมากทีสุ่ด คือ เขตบางกะป อําเภอเมืองสมทุรปราการ อําเภอบางบัวทอง นนทบุรี เขต

พระโขนง เขตบางขุนเทยีน 

เมื่อพิจารณารวมกับไตรมาสแรก พบวามีจาํนวนหนวยการโอนกรรมสิทธิท์ี่อยูอาศัยในคร่ึง

แรกของป 2553 ประมาณ 106,400 หนวย เพิม่ข้ึนรอยละ 46 จากชวงคร่ึงแรกของปที่แลว จากทีอ่ยูอาศัยที่

มีการโอนกรรมสิทธิท์ั้งหมดในรอบคร่ึงแรกของป 2553 นั้น แบงเปนหองชุดคอนโดมิเนยีมมากที่สุด

ประมาณ 44,800 หนวย เพิม่ข้ึนรอยละ 84 จากชวงครึ่งแรกของป 2552 รองลงมาเปนทาวนเฮาสประมาณ 

30,800 หนวย เพิม่ข้ึนรอยละ 28 บานเด่ียวประมาณ 18,500 หนวย เพิ่มข้ึนรอยละ 23 อาคารพาณิชย

ประมาณ 9,700 หนวย เพิม่ข้ึนรอยละ 37 และบานแฝดประมาณ 2,600 หนวย เพิม่ข้ึนรอยละ 19 

มูลคาการโอนกรรมสิทธิ์เฉพาะท่ีอยูอาศัยในคร่ึงแรกของป 2553 เทากับประมาณ 

241,200 ลานบาท เพิ่มข้ึนรอยละ 64 จากชวงคร่ึงแรกของป 2552 โดยแยกเปนอาคารชุดมากทีสุ่ด มูลคา

ประมาณ 104,600 ลานบาท เพิ่มข้ึนสูงถึงรอยละ 138 รองลงมาเปนบานเด่ียวมูลคาประมาณ 66,700 

ลานบาท เพิม่ข้ึนรอยละ 30 ทาวนเฮาสมูลคาประมาณ 41,000 ลานบาท เพิ่มข้ึนรอยละ 36 อาคาร

พาณิชยมูลคาประมาณ 23,300 ลานบาท เพิ่มข้ึนรอยละ 33 และบานแฝดมูลคาประมาณ 5,600 ลานบาท 

เพิ่มข้ึนรอยละ 28 

 


