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สรุปและวิเคราะหสถานการณอสังหาริมทรัพย 

ประจําสัปดาห วันที่ 23-30 พฤศจิกายน 2553 

โดย ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห 

*********************** 

 

ผลการตัดสินคดียุบพรรคการเมือง โดยศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงขางมากใหยกคํารอง ทําให

บรรยากาศทางการเมืองดีข้ึนช่ัวขณะในระยะเฉพาะหนา แตในระยะตอไปภาคธุรกิจและประชาชนยังตอง

กังวลกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่จะตามมา เชน จากกลุมที่ไมเห็นดวยกับคําตัดสิน หรือ จากกลุมที่

ตอตานการแกไขรัฐธรรมนูญ  

ป 2554 เปนปที่จะมีการเลือกต้ังทั่วไปคอนขางแนนอน ในชวงกอนการเลือกต้ังมีโอกาสที่การ

ตัดสินใจลงทุนของภาคธุรกิจจะชะลอลง และภายหลังการเลือกต้ังหากผลการเลือกต้ังไมเปนไปตามที่

คาดหวังหรือมีความรุนแรงทางการเมืองตามมา ก็อาจกระทบการลงทุนหลังการเลือกต้ังไดดวย แตหากการ

เลือกต้ังและผลที่ออกมาเปนไปดวยความเรียบรอย ไมมีแนวโนมของปญหาใหญตอเนื่อง การลงทุนในภาค

สวนตางๆนาจะกลับมาคึกคัก 

ในสัปดาหที่แลว ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ไดเปดเผยขอมูลการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยูอาศัย โดย

สรุป พบวาใน 3 ไตรมาสแรกของปนี้ มีการโอนกรรมสิทธิ์ทุกประเภทในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล รวมกัน

ประมาณ 136,000 หนวย แบงเปนหองชุดคอนโดมิเนียมประมาณ 54,900 หนวย ทาวนเฮาสประมาณ 

40,800 หนวย บานเดี่ยวประมาณ 23,900 หนวย อาคารพาณิชยประมาณ 12,200 หนวย และบานแฝด

ประมาณ 4,200 หนวย 

ในสวนของการโอนกรรมสิทธิ์หองชุด พบวาเปนหนวยใหมประมาณรอยละ 68 เปนหนวยมือสอง

ประมาณรอยละ 32 โดยพืน้ทีท่ี่มีการโอนกรรมสิทธิห์องชุดหนวยใหมมากที่สุด คือ เขตพระโขนง เขตบาง

ซื่อ เขตบางกะป อําเภอเมอืงนนทบุรี เขตคลองสาน และพ้ืนที่ทีม่ีการโอนกรรมสิทธิห์องชุดหนวยมือสอง

มากที่สุด คือ เขตบางกะป เขตพระโขนง  เขตบางซื่อ อําเภอบางใหญ อําเภอเมืองนนทบุรี 

ในสวนของการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยูอาศัยแนวราบ พบวาเปนหนวยใหมประมาณรอยละ 43 เปน

หนวยมือสองประมาณรอยละ 57 โดยพืน้ที่ที่มกีารโอนกรรมสิทธิ์ที่อยูอาศัยแนวราบหนวยใหมมากที่สุด คือ 

อําเภอลําลูกกา อําเภอเมืองสมุทรปราการ อําเภอเมืองนนทบุรี อําเภอเมืองสมุทรสาคร อําเภอบางใหญ 



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ฝายประชาสัมพันธและบริการขอมูล  
ศูนยขอมูลอสงัหาริมทรพัย ธนาคารอาคารสงเคราะห ชั้น 18 อาคาร 2 เลขท่ี 63 ถ.พระราม 9 หวยขวาง กรงุเทพฯ 10310 

โทรศัพท  0-2645-9675-6 โทรสาร 0-2643-1252 Email : www.reic.or.th / www.clickthaihome.com 

2

และพ้ืนที่ทีม่ีการโอนกรรมสิทธิท์ี่อยูอาศัยแนวราบหนวยมือสองมากที่สุด คือ เขตบางกะป อําเภอเมือง

สมุทรปราการ อําเภอบางบัวทอง เขตบางขุนเทยีน อําเภอลําลูกกา 

ขอมูลการโอนกรรมสิทธิ์เปนขอมูลที่สะทอนการซ้ือขายสดุทายของตลาดที่อยูอาศัย เพราะมีการ

โอนกรรมสิทธิจ์ริง จงึเทากับไดกรองตัวเลขการเกง็กําไรออกไปบางสวน และเหน็ภาพรวมไดชัดเจนกวา

เพราะเปนขอมูลที่มทีั้งที่อยูอาศัยที่สรางขายใหมและทีอ่ยูอาศัยมือสอง 

ในสัปดาหนี้ ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห เปดเผยขอมูลที่อยูอาศัยสราง

เสร็จจดทะเบยีนใหมทัว่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล ลาสุด พบวาในรอบไตรมาส 3 ป 2553 มีที่อยูอาศัยสรางเสร็จ

จดทะเบียนใหมรวมกนัทัง้แนวราบและแนวสูงประมาณ 22,350 หนวย แบงออกเปนที่อยูอาศัยสรางเสร็จ

จดทะเบียนในเขตกรุงเทพฯ ประมาณ 13,800 หนวย และเปนทีอ่ยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบยีนในเขต

จังหวัดปริมณฑลจํานวนประมาณ 8,600 หนวย  

 ขอมูลที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนใหมเปนขอมูลดานอุปทาน และเปนขอมูลถึงที่สุด เพราะ

แสดงใหเหน็หนวยบานที่สรางเสร็จใหมจริง มีการขอเลขที่บานเรียบรอยทัง้บานแนวราบและแนวสูง ซึ่งปกติ

จะแตกตางและเหล่ือมเวลาจากขอมูลการเปดโครงการใหมประมาณ 12-24 เดือน (หรืออาจนานกวานั้น

สําหรับโครงการขนาดใหญ) ตามระยะเวลาของการกอเสร็จหลังจากการเปดขายโครงการใหม 

 ในจํานวนที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนใหมทั้งหมดในรอบไตรมาส 3 นี ้แบงเปนประเภทหองชุด

คอนโดมิเนยีมประมาณ 10,500 หนวย (ในจํานวนนีเ้ปนอาคารชุดเอ้ืออาทร จํานวน 2,500 หนวย) บาน

เด่ียวประมาณ 7,850 หนวย ทาวนเฮาสประมาณ 3,200 หนวย อาคารพาณิชย ประมาณ 600 หนวย และ

บานแฝดประมาณ 200 หนวย  

หากพิจารณาขอมูลรวมกันตลอด 3 ไตรมาสแรก (มกราคม – กันยายน) ของป 2553 พบวามทีีอ่ยู

อาศัยสรางเสร็จจดทะเบยีนใหมรวมกันประมาณ 71,200 หนวย เพิ่มข้ึนรอยละ 9 จากชวงเดียวกันของป

กอน แบงออกเปนที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนในเขตกรุงเทพฯ ประมาณ 40,600 หนวย เพิม่ข้ึนรอยละ 

20 จากชวงเดียวกนัของปกอน และในเขตปริมณฑลประมาณประมาณ 30,600 หนวย ลดลงรอยละ 2 จาก

ชวงเดียวกนัของปกอน 

ในจํานวนที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนใหมทั้งหมด ในชวง 3 ไตรมาสแรกของป 2553 นั้น แบง

ออกไดเปนหองชุดคอนโดมิเนียมประมาณ 36,500 หนวย (คิดเปนรอยละ 51 ของที่อยูอาศัยสรางเสร็จจด

ทะเบียนใหมทกุประเภทรวมกัน อนึง่ ในจํานวนนี้เปนอาคารชุดเอ้ืออาทรประมาณ 11,500 หนวย) บาน

เด่ียวประมาณ 22,600 หนวย (คิดเปนรอยละ 32) ทาวนเฮาสประมาณ 9,900 หนวย (คิดเปนรอยละ 14) 
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อาคารพาณิชยประมาณ 1,400 หนวย (คิดเปนรอยละ 2) และบานแฝดประมาณ 800 หนวย (คิดเปนรอย

ละ 1)  

สําหรับพืน้ที่ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ซึง่มีจํานวนหนวยหองชุดคอนโดมิเนียมสรางเสร็จจดทะเบยีน

ใหมมากที่สุดในชวง 3 ไตรมาสแรกของป 2553 คือ อําเภอบางพลี (เกอืบทั้งหมดเปนหนวยในโครงการบาน

เอ้ืออาทร) เขตพระโขนง อําเภอเมืองสมทุรปราการ เขตหวยขวาง และเขตบางขุนเทียน ตามลําดับ โดย

โครงการอาคารชุดในเขตบางขุนเทียนมีเพยีงโครงการเดียว แตเปนโครงการขนาดใหญจากผูประกอบการ

ในตลาดหลักทรัพย  

สําหรับพืน้ที่ซึง่มีที่อยูอาศัยแนวราบสรางเสร็จจดทะเบียนใหมมากที่สุดในชวง 3 ไตรมาสแรกของป 

2553 คืออําเภอบางใหญ อําเภอเมืองสมุทรปราการ อําเภอเมืองสมุทรสาคร อําเภอบางบัวทอง และเขต

คลองสามวา ตามลําดับ 

จากหองชุดคอนโดมิเนียมสรางเสร็จจดทะเบียนใหมทั้งหมดใน 3 ไตรมาสแรกปนี้ แบงเปนหนวยที่

สรางโดยผูประกอบการในตลาดหลักทรัพย (Listed Developers) ประมาณรอยละ 33 เปนหนวยจาก

ผูประกอบการนอกตลาดหลักทรัพยประมาณรอยละ 36 และท่ีเหลือเปนหนวยโครงการเอื้ออาทรของการ

เคหะแหงชาติประมาณรอยละ 31 

จํานวนหนวยที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนใหมยังมีแนวโนมความเติบโตของหองชุด

คอนโดมิเนียมตอ เนื่องจากมีการเปดโครงการใหมจํานวนมากในชวง 2-3 ที่ผานมา และจะไปสรางเสร็จใน

ปถัดๆไป 

ขณะเดียวกัน ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ไดจัดทําขอมูลการปลอยสินเช่ือที่อยูอาศัยแกประชาชน

ในรอบ 3 ไตรมาสแรกของปนี้เชนกัน โดยพบวา ในระหวางเดือนมกราคม-กันยายนที่ผานมา สถาบัน

การเงินในระบบทั้งหมด มีการปลอยสินเช่ือที่อยูอาศัยแกประชาชนมากถึงประมาณ 281,300 ลานบาท 

เพิ่มข้ึนรอยละ 27 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปที่แลว และมากกวาตัวเลขรวมทั้งปของปกอนหนา

นั้น  

แบงเปนการปลอยในไตรมาสแรกประมาณ 109,900 ลานบาท ไตรมาสที่ 2 ประมาณ 96,200 

ลานบาท และไตรมาสที่ 3 ประมาณ 75,200 ลานบาท แมจะมีประกาศเกณฑการปลอยสินเช่ือใหมของ

ธนาคารแหงประเทศไทยออกมาก แตเนื่องจากไมมีผลบังคับในปนี้ จึงคาดวาทั้งป 2553 ยอดปลอยสินเช่ือ

ที่อยูอาศัยรวมนาจะทะลุหลัก 330,000 ลานบาท ซึ่งจะเปนยอดสูงสุดเปนประวัติการณ ทําลายสถิติเดิม 

318,900 ลานบาทของปที่แลว 


