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สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยโดยทั่วไปนับว่า
ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี แม้ดัชนีความเช่ือมั่นใน
ภาวะปัจจุบัน (Current Situation Index) 
ของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู ่อาศัย
ประจำาไตรมาส 3 ปี 2557 ซึ่งวัดเมื่อเดือน
กันยายน จะลดลงเล็กน้อยจากค่าดัชนีใน
ไตรมาส 2 ปี 2557 ซึ่งวัดเมื่อเดือนมิถุนายน 
(ลดจาก 56.0 เหลือ 54.5) แต่เมื่อดูค่า
ดัชนีความคาดหวังในอีก 6 เดือนข้างหน้า 
(Expectations Index) ประจำาไตรมาส 3 
ปี 2557 พบว่าค่าดัชนีเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับ
ไตรมาส 2 ปี 2557 (เพิ่มขึ้นจาก 67.3 เป็น 
69.0) แสดงว่าผูป้ระกอบการมคีวามคาดหวัง
ที่ดีถึงอนาคตในระยะครึ่งแรกปี 2558

คณะกรรมการนโยบายการเงนิ (กนง.) ธนาคาร 
แห่งประเทศไทย มีมติ 6 ต่อ 1 ให้คงอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายไว้ท่ีร้อยละ 2.00 ในการ

ประชุมครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 
2557 โดยมีกรรมการหนึ่งท่านโหวตให้ลด
อัตราดอกเบ้ียนโยบายลงร้อยละ 0.25 ใน
ขณะที่กรรมการอีก 6 ท่านขอให้คงอัตรา
ดอกเบี้ยเดมิ นยัสำาคญัคอื กนง. เริ่มมีมุมมอง
ที่ต่างไปจากการประชุมครั้งก่อนหน้า โดยมี
ความเห็นว่าเศรษฐกิจไม่ได้เติบโตเร็วอย่างที่
คาดหวงัไว้ เนือ่งจากอปุสงค์ในประเทศยงัไม่ฟ้ืน 
การใช้จ่ายภาครัฐยังช้า และภาคการส่งออก
ที่ยังอ่อนแอ

ผู้ประกอบการรายใหญ่ในธุรกิจพัฒนาที่อยู่
อาศยั ทีเ่คยคาดหมายว่าจะเปิดโครงการใหม่
เพิ่มมากขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีกลับชะลอ
การเปิดโครงการลงเป็นส่วนใหญ่ แต่ Backlog 
หรือปริมาณสินค้าคงคลังที่ยังมีอยู่มากจาก
คำาสั่งซื้อเดิม ทำาให้ผู้ประกอบการรายใหญ่
ส่วนใหญ่ยังมีผลประกอบการที่ดี 

สำาหรบัตลาดทีอ่ยูอ่าศยัในต่างจงัหวดั มภีาวะ
ชะลอตัวของการเปิดโครงการใหม่และการ
ซื้อขายในตลาดอาคารชุดคอนโดมิเนียมอย่าง
เหน็ได้ชัด เนือ่งจากมีอุปทานมากกว่าอุปสงค์ 
และปัจจัยทางเศรษฐกิจยังไม่เอื้ออำานวย 
โดยภาวะหนี้ครัวเรือนยังเป็นปัจจัยลบที่
สำาคัญ

ยอดเปิดโครงการที่อยู่อาศัยใหม่ 10 
เดือนแรก ปี 2557
 
ในรอบ 10 เดอืนแรกของปี 2557 ผูป้ระกอบการ 
ในพ้ืนที่กรุงเทพฯ - ปริมณฑล เปิดขาย
โครงการบ้านจัดสรรใหม่รวม 218 โครงการ 
รวมประมาณ 37,900 หน่วย (เทียบกับ 10 
เดือนแรกปีที่แล้ว มีโครงการบ้านจัดสรร
เปิดขายใหม่ 216 โครงการ รวมประมาณ 
35,100 หน่วย) จำานวนหน่วยเพิม่ขึน้ประมาณ
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ร้อยละ 8 ขณะที่จำานวนโครงการเกือบเท่า
เดิม โดยในรอบ 10 เดือนแรกปีนี้ โครงการ
บ้านจัดสรรเปิดขายใหม่มีจำานวนหน่วยเฉลี่ย
ประมาณ 174 หน่วยต่อโครงการ ขณะที่
ในรอบ 10 เดือนแรกปีที่แล้ว โครงการบ้าน
จัดสรรเปิดขายใหม่มีจำานวนหน่วยเฉลี่ย
ประมาณ 163 หน่วยต่อโครงการ

ร้อยละ 73 ของหน่วยบ้านจดัสรรเปิดขายใหม่
เป็นของบรษัิทจดทะเบยีน แบ่งเป็นทาวน์เฮาส์ 
ร้อยละ 56 บ้านเดี่ยวร้อยละ 33 บ้านแฝด
ร้อยละ 8 และอาคารพาณิชย์ร้อยละ 3

แบ่งตามพ้ืนทีจ่งัหวดั เป็นโครงการในกรงุเทพฯ
ร้อยละ 33 นนทบุรีร้อยละ 22 สมุทรปราการ
ร้อยละ 22 ปทุมธานีร้อยละ 16 นครปฐม
ร้อยละ 5 และสมุทรสาครร้อยละ 2

หากแบ่งตามพื้นที่เป็นโซน หน่วยบ้านจดัสรร
เปิดขายใหม่มากที่สุดในรอบ 10 เดือนแรก
ของปีนี้ 5 อันดับแรก อยู่ที่บริเวณ

1)  สมุทรปราการ ประมาณ 8,500 หน่วย
2)  บางกรวย-บางใหญ่-บางบวัทอง-ไทรน้อย 

ประมาณ 6,400 หน่วย
3) ลำาลกูกา-คลองหลวง-ธัญบุรี-หนองเสอื 

ประมาณ 5,000 หน่วย
4)  มีนบุรี-หนองจอก-คลองสามวา-

ลาดกระบัง ประมาณ 4,200 หน่วย
5) บางเขน-สายไหม-ดอนเมือง-หลักสี่

ประมาณ 3,000 หน่วย

ผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ (บจ.) มีส่วนแบ่งการ
ตลาดประมาณร้อยละ 73 ของหน่วยใน
โครงการบ้านจัดสรรเปิดขายใหม่ทั้งหมด 
โดยผู ้ประกอบการรายใหญ่ที่ เป ิดขาย
หน่วยบ้านจัดสรรใหม่มากที่สุดในพื้นที่
กรุงเทพฯ-ปริมณฑล 5 อนัดบัแรก นับจาก
ต้นปีถึงสิ้นเดือนตุลาคม ได้แก่ 

1) PS เปิดทั้งหมด 42 โครงการ จำานวน
ประมาณ 10,500 หน่วย 

2) QH เปิดทั้งหมด 14 โครงการ จำานวน
ประมาณ 3,400 หน่วย 

3)  SPALI เปิดทั้งหมด 9 โครงการ จำานวน
ประมาณ 2,500 หน่วย 

4) SIRI เปิดทั้งหมด 6 โครงการ จำานวน
ประมาณ 2,000 หน่วย 

5) AP เปิดทั้งหมด 11 โครงการ จำานวน
ประมาณ 1,450 หน่วย 

ในรอบ 10 เดือนแรกของปี 2557 ผู้ประกอบ
การในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล เปิดขาย
โครงการอาคารชุดคอนโดมิเนียมใหม่รวม 
132 โครงการ รวมประมาณ 56,300 หน่วย 
(เทียบกับ 10 เดือนแรกปีที่แล้ว มีโครงการ
อาคารชุดคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่ 178 
โครงการ รวมประมาณ 75,600 หน่วย) ทั้ง
จำานวนโครงการและจำานวนหน่วยลดลงมาก 
โดยจำานวนหน่วยลดลงร้อยละ 25 โดยในรอบ 
10 เดือนแรกปีนี้ โครงการอาคารชุดเปิดขาย 
ใหม่มจีำานวนหน่วยเฉลีย่ประมาณ 426 หน่วย

ต่อโครงการ ขณะที่ในรอบ 10 เดือนแรกปี
ทีแ่ล้ว โครงการอาคารชุดเปิดขายใหม่มจีำานวน
หน่วยเฉลี่ยประมาณ 424 หน่วยต่อโครงการ 
นับว่าใกล้เคียงกัน

ร้อยละ 60 ของหน่วยห้องชุดคอนโดมิเนียม
เปิดขายใหม่เป็นของบริษัทจดทะเบียน แบ่ง
เป็นห้องแบบสตดูโิอร้อยละ 9  แบบหนึง่ห้องนอน 
ร้อยละ 80  แบบสองห้องนอนร้อยละ 9  และ 
แบบสามห้องนอนขึ้นไปร้อยละ 1

แบ่งตามพืน้ทีจั่งหวดั เป็นโครงการในกรงุเทพฯ
ร้อยละ 73 นนทบุรร้ีอยละ 13 ปทมุธานร้ีอยละ 
7 สมทุรปราการร้อยละ 4 สมทุรสาครร้อยละ 
2 และนครปฐมร้อยละ 1

หากแบ่งตามพื้นที่เป็นโซน หน่วยห้องชุด
เปิดขายใหม่มากที่สุดในรอบ 10 เดือนแรก
ของปีนี้ 5 อันดับแรก อยู่ที่บริเวณ

1)  ธนบุรี ประมาณ 11,700 หน่วย
2)  นนทบุรี ประมาณ 7,250 หน่วย
3)  ห้วยขวาง-จตุจักร-ดินแดง ประมาณ 

5,350 หน่วย
4)  บางซื่อ-ดุสิต ประมาณ 4,000 หน่วย
5)  ปทุมธานี ประมาณ 3,900 หน่วย

ผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน 
ตลาดหลักทรัพย์ (บจ.) มีส่วนแบ่งการ
ตลาดประมาณร้อยละ 60 ของหน่วยใน
โครงการอาคารชุดเปิดขายใหม่ทั้งหมด 
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โดยผู ้ประกอบการรายใหญ่ที่ เป ิดขาย
หน่วยห้องชุดคอนโดมิเนียมใหม่มากที่สุด
ในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ-ปริมณฑล นับจากต้นปี
ถึงสิ้นเดือนตุลาคม ได้แก่ 

1)  PS เปิดทั้งหมด 14 โครงการ จำานวน
ประมาณ 7,600 หน่วย 

2)  LPN เปิดทั้งหมด 6 โครงการ จำานวน
ประมาณ 7,550 หน่วย 

3)  AP เปิดทั้งหมด 4 โครงการ จำานวน
ประมาณ 3,300 หน่วย 

4) JSP เปิดทั้งหมด 2 โครงการ จำานวน
ประมาณ 2,750 หน่วย 

5)  ANAN เปิดท้ังหมด 4 โครงการ จำานวน
ประมาณ 2,750 หน่วย 

คาดว่าในปี 2557 การเปิดโครงการบ้านจดัสรร
ในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล น่าจะอยู ่ที่
ประมาณ 45,000 หน่วย ซึ่งใกล้เคียงจำานวน
หน่วยเปิดขายใหม่ในปี 2557 และการเปิด 
โครงการอาคารชุดน ่าจะอยู ่ที่ประมาณ 
65,000 หน่วย ซึ่งลดลงมากจากปีที่แล้วที่
เปิดประมาณ 85,000 หน่วย

สินเชื่อที่อยู่อาศัย

ในไตรมาส 3 ปี 2557 สินเชื่อที่อยู่อาศัย
บุคคลทั่วไปปล่อยใหม่ขยายตัวได้ดี โดย
มียอดการปล่อยสินเชื่อท้ังประเทศโดยทุก
สถาบันการเงินประมาณ 146,282 ล้านบาท 
นับเป็นยอดสินเชื่อที่อยู ่อาศัยบุคคลทั่วไป
ปล่อยใหม่สูงสุดเมื่อเทียบกับทุกไตรมาสใน
อดีตที่ผ่านมา 

ยอดสินเชื่อที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่ในไตรมาส 
3 ปี 2557 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3 เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสก่อนหน้า (ไตรมาส 2 ปี 2557) และ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 เมื่อเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปีที่แล้ว (ไตรมาส 3 ปี 2556) ใน
ขณะเดียวกัน ยอดสินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคล
ทั่วไปปล่อยใหม่ในรอบ 9 เดือนแรกของปีนี้ 
ก็เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3  เมื่อเทียบกับ 9 เดือน
แรกของปี 2556

ไตรมาส/ปี รวม

Q1/56 112,140

Q2/56 136,822

Q3/56 141,057

Q4/56 144,825

รวม Q1-Q4/56 534,844

รวม Q1-Q3/56 390,019

Q1/57 120,229

Q2/57 140,265

Q3/57 146,282

รวม Q1-Q3/57 406,776

∆QoQ 4.3%

∆YoY 3.7%

∆YTD 4.3%

หน่วย : ล้านบาท

สนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยับคุคลทัว่ไปปล่อยใหม่

คาดว่ายอดสินเช่ือที่อยู ่อาศัยบุคคลทั่วไป
ปล่อยใหม่ของทั้งปี 2557 จะเพิ่มสูงกว่ายอด
รวมทั้งปี 2556 ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 534,844 
ล้านบาท โดยอาจเพ่ิมขึน้สูร่ะดบัสงูกว่า 550,000 
ล้านบาทในปีนี้

สำาหรับสินเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยับคุคลทัว่ไปคงค้าง 
ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2557 มียอดรวมอยู่ที่ 
2,733,462 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 
2556 ซึ่งอยู่ที่ 2,557,313 ล้านบาท และเพิ่ม
ขึ้นจาก ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2557 ซึ่งอยู่ที่ 
2,675,536 ล้านบาท

ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่

ในไตรมาส 3 ปี 2557 มทีีอ่ยูอ่าศยัสร้างเสรจ็
จดทะเบียนใหม่ในกรุงเทพฯ - ปริมณฑล 
จำานวน 40,618 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 31 
จากไตรมาสก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จาก
ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็น 

กรงุเทพฯ 26,971 หน่วย เพิม่ขึน้ร้อยละ 90 
จากไตรมาสก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 29 จาก
ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

จงัหวดัปรมิณฑล 13,647 หน่วย ลดลงร้อยละ 
19 จากไตรมาสก่อน และลดลงร้อยละ 26 
จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

แยกตามประเภทที่อยู่อาศัย ได้เป็น
ห้องชุด มีจำานวน 24,589 หน่วย (ร้อยละ 61 
ของที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ทุก
ประเภทรวมกัน)
บ้านเดีย่ว มจีำานวน 10,052 หน่วย (ร้อยละ 25)
ทาวน์เฮ้าส์ มจีำานวน 3,313 หน่วย (ร้อยละ 8)
อาคารพาณชิย์ มจีำานวน 1,802 หน่วย (ร้อยละ 4)
บ้านแฝด มีจำานวน 862 หน่วย (ร้อยละ 2)

สำาหรับยอดสะสมที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจด
ทะเบียนใหม่ในกรุงเทพฯ - ปริมณฑล 9 
เดือนแรก ปี 2557 มจีำานวน 93,173 หน่วย 
ลดลงร้อยละ 5 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
แบ่งออกเป็น

กรุงเทพฯ 53,759 หน่วย ลดลงร้อยละ 1 
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
จงัหวดัปรมิณฑล 39,414 หน่วย ลดลงร้อยละ 
9 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

แยกตามประเภทที่อยู่อาศัย ได้เป็น
ห้องชดุ มจีำานวน 50,359 หน่วย ลดลงร้อยละ 
3 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (ร้อยละ 54 
ของที่อยู ่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่
ทุกประเภทรวมกัน)
บ้านเดี่ยว มีจำานวน 25,264 หน่วย เพิ่มขึ้น 
ร ้อยละ 4 จากช่วงเดียวกันของปีก ่อน 
(ร้อยละ 27)
ทาวน์เฮ้าส์ มีจำานวน 10,105 หน่วย ลดลง 
ร้อยละ 20 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
(ร้อยละ 11)
อาคารพาณิชย์ มีจำานวน 5,052 หน่วย ลดลง
ร้อยละ 33 จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน (ร้อยละ 5)
บ้านแฝด มจีำานวน 2,393 หน่วย เพิม่ขึน้ร้อยละ 
96 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (ร้อยละ 3)
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รวมกัน 41,374 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จาก
ไตรมาสก่อน แต่ลดลงร้อยละ 16 จากไตรมาส
เดียวกันของปีก่อน แบ่งประเภทเป็น

ห้องชุดมากที่สุด จำานวน 15,543 หน่วย 
เป็นการโอนโดยนิติบุคคลร้อยละ 72 และ
เป็นการโอนโดยบุคคลธรรมดาร้อยละ 28
ทาวน์เฮ้าส ์ จำานวน 14,238 หน่วย เป็นการ
โอนโดยนิติบุคคลร้อยละ 42 และเป็นการโอน
โดยบุคคลธรรมดาร้อยละ 58
บ้านเดี่ยว จำานวน 7,113 หน่วย เป็นการโอน
โดยนิติบุคคลร้อยละ 47 และเป็นการโอนโดย
บุคคลธรรมดาร้อยละ 53  
อาคารพาณิชย ์จำานวน 2,847 หน่วย 
บ้านแฝด จำานวน 1,633 หน่วย เพิม่ขึน้ร้อยละ 
26 จากไตรมาสก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 
จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

สำาหรับมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย
ทั้งหมดในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ในไตรมาส 
3 ปี 2557 มีมูลค่า 95,521 ล้านบาท ลดลง
ร้อยละ 6 จากไตรมาสก่อน และลดลงร้อยละ 
17 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน
ห้องชุด มากที่สุด มูลค่า 32,849 ล้านบาท 
บ้านเดี่ยว มูลค่า 29,743 ล้านบาท 
ทาวน์เฮ้าส์ มูลค่า 21,751 ล้านบาท 
อาคารพาณิชย์ มูลค่า 7,635 ล้านบาท 
บ้านแฝด มูลค่า 3,543 ล้านบาท 

สำาหรับยอดการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยใน
กรุงเทพฯ-ปริมณฑล สะสม 9 เดือนแรก ปี 
2557 มีจำานวน 120,056 หน่วย ลดลงร้อยละ 
7 จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน แยกประเภทเป็น

ห้องชุด มากที่สุด จำานวน 49,020 หน่วย 
ลดลงร้อยละ 3 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
เป็นการโอนโดยนิติบุคคลร้อยละ 66 และ
เป็นการโอนโดยบุคคลธรรมดาร้อยละ 34 
ทาวน์เฮ้าส์ จำานวน 37,803 หน่วย ลดลง
ร้อยละ 6 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นการ
โอนโดยนิติบุคคลร้อยละ 37 และเป็นการโอน
โดยบุคคลธรรมดาร้อยละ 63 
บ้านเดี่ยว จำานวน 20,390 หน่วย ลดลง
ร้อยละ 13 จากจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
เป็นการโอนโดยนิติบุคคลร้อยละ 38 และ
เป็นการโอนโดยบุคคลธรรมดาร้อยละ 62 
อาคารพาณิชย ์ จำานวน 8,695 หน่วย ลดลง
ร้อยละ 19 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน  
บ้านแฝด จำานวน 4,148 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 
3 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน  

สำาหรับมูลค่าการโอนกรรมสิทธ์ิที่อยู่อาศัยใน
กรุงเทพฯ - ปริมณฑล สะสม 9 เดือนแรก 
ปี 2557 มีมูลค่า 291,613 ล้านบาท ลดลง
ร้อยละ 4 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน   แยก
ประเภทเป็น
ห้องชุด มากที่สุด มูลค่า 109,245 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน  
บ้านเดี่ยว มูลค่า 85,019 ล้านบาท ลดลง
ร้อยละ 11 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
ทาวน์เฮ้าส์ มูลค่า 61,707 ล้านบาท ลดลง
ร้อยละ 3 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน  
อาคารพาณิชย์ มูลค่า 25,763 ล้านบาท ลดลง
ร้อยละ 14 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน  
บ้านแฝด มลูค่า 9,880 ล้านบาท เพิม่ขึน้ร้อยละ 
7 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน  

อย่างไรก็ตาม ใน 9 เดือนแรก ปี 2557 มี
อาคารชุดเอื้ออาทรซึ่งอาจสร้างเสร็จไปก่อน
หน้านี้ แต่มาจดทะเบียนในช่วงปีนี้มากถึง 
23 โครงการ รวม 20,489 หน่วย 

ใน 9 เดือนแรก ปี 2557 พ้ืนที่ซึ่งมีหน่วย 
ทีอ่ยูอ่าศยัสร้างเสรจ็จดทะเบยีนใหม่ประเภท
แนวราบมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ อำาเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ (3,435 หน่วย) 
เขตคลองสามวา (2,432 หน่วย) อำาเภอเมือง
สมุทรปราการ (2,133 หน่วย) เขตสายไหม 
(1,891 หน่วย) และเขตบางขุนเทียน (1,785 
หน่วย)

ใน 9 เดือนแรก ปี 2557 พ้ืนที่ซึ่งมีหน่วย 
ทีอ่ยูอ่าศยัสร้างเสรจ็จดทะเบยีนใหม่ประเภท
ห้องชุดมากท่ีสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ เขต
ลาดกระบัง (12,110 หน่วย เป็นโครงการ
บ้านเอื้ออาทรประชาพัฒนา 1-5 จำานวน 
4,795 หน่วย และโครงการบ้านเอื้ออาทร
ร่มเกล้า 1-6 จำานวน 6,024 หน่วย) อำาเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ (5,176 หน่วย 
ซึ่งทั้งหมดเป็นโครงการบ้านเอื้ออาทรบางนา 
1-6) อำาเภอเมืองนนทบุรี (3,906 หน่วย) เขต
บางกะปิ (2,575 หน่วย) และเขตจอมทอง 
(2,066 หน่วย)

การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย

ในไตรมาส 3 ปี 2557 มียอดการโอน
กรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล 
ทั้งท่ีอยู่อาศัยใหม่ (โอนจากนิติบุคคล) และ
ที่อยู่อาศัยมือสอง (โอนจากบุคคลธรรมดา) 
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