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สรุปและวิเคราะหสถานการณอสังหาริมทรัพย 

ประจําสัปดาห วันที่ 19-25 ตุลาคม 2553 

โดย ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห 

*********************** 

 

กรณีธนาคารกลางของสาธารณรัฐประชาชนจีน (People’s Bank of China) ประกาศปรับเพิ่ม

อัตราดอกเบี้ยนโยบายเมื่อวันอังคารที่ 19 ตุลาคมนั้น แมนักเศรษฐศาสตรจํานวนหนึ่งจะบอกวาเปนเร่ือง

นาแปลกใจ แตหากมองในภาพความรอนแรงของตลาดที่อยูอาศัยในจีนแลว การข้ึนอัตราดอกเบ้ียนโยบาย

คร้ังนี้ก็ไมไดเปนส่ิงที่เหนือความคาดหมายนัก เพราะมาตรการตางๆ กอนหนานี้ที่จีนออกมาเพื่อสกัดภาวะ

ฟองสบูในภาคที่อยูอาศัยไมใหลุกลามนั้น ไดผลบางไมไดผลบาง ในคร้ังนี้ทางการจีนจึงอาจตองการสง

สัญญาณใหแรงกวาที่เปนมา  

อนึ่ง อัตราดอกเบ้ียนโยบายของจีนใชอัตราดอกเบ้ียเงินฝากและเงินกูระยะเวลา 1 ป นับวา

แตกตางจากธนาคารกลางของประเทศอ่ืนๆ (รวมทั้งไทย) ซึ่งนิยมใชอัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมขามคืนระหวาง

ธนาคาร (Overnight Repurchase Rate) เปน Benchmark และการข้ึนอัตราดอกเบ้ียนาจะสงผลถึงตลาด

ที่อยูอาศัยทั้งฝงผูประกอบการและผูบริโภคไดตรงกวาโดยไมออมคอม 

 

สวนตลาดที่อยูอาศัยในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ใจกลางประเทศไทย รอนฉาดวยจํานวนโครงการ

คอนโดมิเนียมที่ผูประกอบการรายใหญถึงรายยอยแขงกันเปดมากมายในรอบครึ่งแรกของเดือนตุลาคม 

ดวยจํานวนโครงการคอนโดมิเนียมเปดใหจองใหมถึง 21 โครงการในชวงต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม ถึงสุด

สัปดาหวันอาทิตยที่ 17 ตุลาคม หรือเฉล่ียมากกวาหนึ่งโครงการตอวัน  

มาในสัปดาหที่ผานมา ระหวางวันที่ 18-24 ตุลาคม มีโครงการคอนโดมิเนียมเปดใหมอีก 3 

โครงการ รวม 24 วันแรกในเดือนนี้ ผูประกอบการพาเหรดเปดโครงการไปแลว 24 โครงการ เฉล่ียวันละ 1 

โครงการพอดี จํานวนหนวยรวมทั้งส้ินประมาณ 11,150 หนวย โดย 3 โครงการลาสุดลวนเปนโครงการ

ขนาดเล็กของผูประกอบการรายยอยนอกตลาดหลักทรัพย และมีรวมกันเพียงประมาณ 330 หนวย ไดแก

โครงการยานซอยลาดพราว 71 ประมาณ 180 หนวย โครงการยานติวานนท ประมาณ 70 หนวย และ

โครงการยานออนนุช 65 อีกประมาณ 80 หนวย 



 

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 

สรุปโครงการคอนโดมิเนียมที่เปดใหม ระหวางวันที่ 1-24 ตุลาคม 2553 เปนโครงการของ

ผูประกอบการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (Listed Developers) รวม 13 โครงการ จํานวนหนวยรวม

ประมาณ 8,520 หนวย หรือเทากับประมาณรอยละ 76 ของจํานวนหนวยรวมหองชุดในโครงการ

คอนโดมิเนียมที่เปดใหมทั้งหมดในชวงเวลาดังกลาว สวนผูประกอบการนอกตลาดหลักทรัพย (Non-Listed 

Developers) เปดโครงการทั้งส้ิน 11 โครงการ จํานวนหนวยรวมประมาณ 2,630 หนวย คิดเปนประมาณ

รอยละ 24 ของจํานวนหนวยรวมหองชุดในโครงการคอนโดมิเนียมที่เปดใหมทั้งหมด  

เมื่อนับถอยหลังไปต้ังแตตนป 2553 ถึงสัปดาหลาสุด จึงมีโครงการคอนโดมิเนียมเปดใหมแลว

รวมกันถึง 137 โครงการ จํานวนหนวยที่เปดใหจองมีรวมประมาณ 54,450 หนวย ในจํานวนนี้ รอยละ 74 

พัฒนาโดย Listed Developers หรือเกือบ 3 ใน 4 ของทั้งหมด จึงนับวาในป 2553 นี้เปนปที่ผูประกอบการ

รายใหญ โดยเฉพาะระดับ Top Ten ต้ังหนาต้ังตาแขงกันเปดโครงการมากมาย 

จากการติดตามการประกาศขาวของผูประกอบการต้ังแตตนปถึงปจจุบัน  ศูนยขอมูล

อสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห พบวายังมีผูประกอบการที่เคยประกาศจะเปดโครงการ

คอนโดมิเนียมในชวงที่เหลือของปนี้อีกประมาณ 30-40 โครงการ ดวยจํานวนหนวยรวมกันอีกประมาณ 

15,000-20,000 หนวย  

หรือเทากับวา ในป 2553 นี้ จะมีโครงการคอนโดมิเนียมเปดขายใหมทั่วทั้งกรุงเทพฯ-ปริมณฑล 

ประมาณ 170-180 โครงการ จํานวนหน วยเป ดใหม รวมท้ังป ประมาณ 70,000-75,000 หนวย นับวา

มากมายกวาทุกปที่ผานมา และมากกวาแมกระทั่งในป 2538 หรือป 2539 ซึ่งเปนชวงกอนวิกฤตเศรษฐกิจ

ป 2540 

สําหรับโครงการบานจัดสรร หรือโครงการที่อยูอาศัยแนวราบ มีโครงการเปดใหมต้ังแตตนปถึง

ปจจุบันประมาณ 210 โครงการ รวมประมาณ 41,000 หนวย แบงเปนบานเด่ียวประมาณ 13,900 หนวย 

(หรือประมาณรอยละ 34 ของจํานวนหนวยบานแนวราบที่ประกาศเปดทั้งหมด) เปนทาวนเฮาสประมาณ 

24,300 หนวย (หรือประมาณรอยละ 60) เปนบานแฝดประมาณ 2,100 หนวย (หรือประมาณรอยละ 5) ที่

เหลือเปนอาคารพาณิชยประมาณ 700 หนวย  

และเชนเดียวกับโครงการคอนโดมิเนียม พบวาผูประกอบการที่เปน Listed Developers ทีสวน

แบงการตลาดในการเปดโครงการใหมในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑลมากถึงประมาณรอยละ 73 หรือเกือบ 3 

ใน 4 ของทั้งหมด 
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หากมองไกลไปถึงส้ินป 2553 และหากเปนไปตามแผนการเปดโครงการที่ผูประกอบการรายตางๆ 

ไดเคยประกาศไว จะมีโครงการบานจัดสรรหรือบานแนวราบเปดใหมออกมาอีกประมาณ 60 โครงการ ดวย

จํานวนหนวยตามผังโครงการอีกประมาณ 8,500 หนวย 

ซึ่งจะทําใหทั้งปนี้ มีโครงการบานจัดสรรเปดใหมรวมกันประมาณ 270 โครงการ ดวยจํานวนหนวย

ที่เปดการขายใหมรวมกันประมาณ 50,000 หนวย แบงเปนบานเด่ียวประมาณ 18,300 หนวย (หรือ

ประมาณรอยละ 37 ของจํานวนหนวยบานแนวราบท่ีประกาศเปดทั้งหมด) เปนทาวนเฮาสประมาณ 

28,200 หนวย (หรือประมาณรอยละ 57) เปนบานแฝดประมาณ 2,200 หนวย (หรือประมาณรอยละ 4) ที่

เหลือเปนอาคารพาณิชยประมาณ 700 หนวย  

รวมโครงการที่อยูอาศัย ทั้งแนวราบและแนวสูงตลอดป 2553 ตามการคาดประมาณจากแผนงาน

ของผูประกอบการ พบวาจะมีจํานวนหนวยเปดขายใหมรวมกันมากถึงประมาณ 125,000 หนวย จาก 450 

โครงการ โดยจํานวนหนวยที่เปนแนวราบมีประมาณรอยละ 40 และจํานวนหนวยที่เปนแนวสูงหรือ

คอนโดมิเนียมมีประมาณรอยละ 60  

หากนับเฉพาะยอดสะสมต้ังแตตนปถึงปจจุบัน มีจํานวนโครงการที่อยูอาศัยเปดใหมรวมกัน

ประมาณ 350 โครงการ จํานวนหนวยรวมกันทั้งแนวราบและแนวสูงประมาณ 95,000 หนวย โดยจํานวน

หนวยที่เปนแนวราบมีประมาณรอยละ 43 และจํานวนหนวยที่เปนแนวสูงหรือคอนโดมิเนียมมีประมาณ

รอยละ 57 

ทั้งนี้ จํานวนหนวยตางๆ ที่สรุปมาแลวนั้น ยังไมไดรวมจํานวนหนวยโครงการเอ้ืออาทร ซึ่งหนวย

บานเอ้ืออาทรในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑลสวนใหญจะเปนคอนโดมิเนียม เนื่องจากที่ดินมีราคาแพงเมื่อ

เทียบกับตางจังหวัด 

 

สําหรับสภาวะน้ําทวมในหลายจังหวัดซ่ึงกระทบตอหลายแสนครัวเรือนนั้น บทสรุปและวิเคราะห

สถานการณอสังหาริมทรัพยในสัปดาหที่แลว ไดชี้ใหเห็นไปแลววาอาจทําใหพืชผักและสินคาทางการ

เกษตรขาดแคลนและมีราคาเพิ่มสูงข้ึน สงผลกระทบตอเงินเฟอใหเพิ่มสูงข้ึน และอาจสรางแรงกดดันตอ

อัตราดอกเบ้ียขาข้ึนในอนาคต 

นอกจากนี ้ อาจสงผลกระทบตอความตองการวัสดุกอสรางเพื่อซอมแซมบานและสาธารณูปโภค 

ทั้งถนนและสะพานภายหลังน้าํลด และอาจกระทบตอราคาวัสดุกอสรางได โดยเฉพาะคอนกรีต และอิฐซ่ึง

โรงงานในพืน้ที่น้าํทวมไมสามารถผลิตได 
 


