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30 ธันวาคม 2564

รายงานสถานการณ์การโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดของคนต่างชาติ ไตรมาส 3 ปี 2564
COVID-19 ทาค่าเฉลี่ยจานวนหน่วยโอนลดลงร้อยละ -37.5 มูลค่าลดลงถึงร้อยละ -28.5

ศูน ย์ข อ้ มูล อสัง หาริม ทรัพ ย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รวบรวมสถิติการถือ ครองกรรมสิท ธิ์หอ้ งชุดของคน
ต่างชาติใ นภาพรวมทั้ง ประเทศ ผ่านสถิติการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในช่วงปี 2561 ถึง ปั จ จุบัน พบว่า มียอดการ
โอนกรรมสิท ธิ์หอ้ งชุด 3 ปี ส ะสมรวม 1,408,431 ตร.ม. แต่เ มื่อ เข้าสู่ไ ตรมาส 1 - 3 ปี 2564 ภาพรวมสถานการณ์
การโอนกรรมสิทธิ์หอ้ งชุดให้คนต่างชาติท่ ัวประเทศยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องเป็ นไตรมาสที่ 3
ใน 9 เดือนแรกของปี 2564 ห้องชุดราคาไม่เกิน 3.00 ล้านบาท ยัง คงเป็ นที่นิยมของคนต่างชาติ โดยมีการ
โอนกรรมสิทธิ์หอ้ งชุดทั่วประเทศให้ชาวจีนสูงสุดอันดับ 1 คิดเป็ นมูลค่า 17,800 ล้านบาท หรือร้อยละ 59.9 ของการ
โอนกรรมสิทธิ์ของชาวต่างชาติทั้งหมด เมื่ อเปรียบเทียบจานวนหน่วยที่ มีการโอนกรรมสิทธิ์พบว่าอัตราเฉลี่ยในช่วง
ที่มีก ารระบาดของ COVID-19 กับ ค่า เฉลี่ย ในช่ว งก่อ นมีก ารระบาด จานวนหน่ว ยโอนเฉลี่ย ลดลงร้อ ยละ -37.5
ค่าเฉลี่ยมูลค่าลดลงถึงร้อยละ -28.5
จานวนหน่ วย มูลค่า และพื้นที่ห้องชุ ดที่โอนกรรมสิทธิ์ให้คนต่างชาติ
ดร.วิช ัย วิร ตั กพัน ธ์ ผู ต้ รวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรัก ษาการผู อ้ านวยการศูน ย์ข อ้ มูล
อสัง หาริม ทรัพ ย์ก ล่า วว่า ภาพรวมสถานการณ์การโอนกรรมสิทธิ์หอ้ งชุดให้คนต่างชาติท่ัวประเทศในไตรมาส 3 ปี
2564 ยังคงหดตัวอย่างต่อเนื่องเป็ นไตรมาสที่ 3 นับตัง้ แต่ไตรมาส 1 ปี 2564 ทัง้ จานวนหน่วย จานวนมูลค่า และจานวน
พืน้ ที่ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ยงั ไม่คลี่คลาย
ในไตรมาส 3 ปี 2564 ประเทศไทยประสบปั ญหาการแพร่ระบาดของสายพันธ์ DELTA ทาให้มีตัวเลขผูต้ ิดเชือ้
รายวันเพิ่มสูงขึน้ เป็ นหลักหมื่นคน ภาครัฐจึงมีการยกระดับมาตรการจากัดการเดินทางทั่วประเทศอย่างเข้มงวด รวมไปถึง
การล็อคดาวน์ในพืน้ ที่สีแดงเข้มเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด ทาให้จานวนการโอนกรรมสิทธิ์หอ้ งชุดของคนต่างชาติหด
ตัวอย่างต่อเนื่อง โดยในไตรมาส 3 ปี 2564 มีจานวนหน่วยทัง้ หมด 1,755 หน่วย ลดลงร้อยละ -13.1 จากไตรมาสก่อน
หน้า (QoQ) และลดลงร้อยละ -6.9 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้า (YoY)
ทัง้ นี ้ เมื่อเปรียบเทียบจานวนหน่วยที่มีการโอนกรรมสิทธิ์เฉลี่ยในช่วงที่มีการระบาดของ COVID-19 (ปี 25632564) จานวน 2,059 หน่วย/ไตรมาส กับค่าเฉลี่ยในช่วงก่อนมีการระบาด (ปี 2561-2562) 3,296 หน่วย/ไตรมาส พบว่า
จานวนหน่วยโอนเฉลี่ยช่วงที่มีการระบาดลดลงร้อยละ -37.5 (ดูแผนภูมิท่ี 1 และ 2)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ฝ่ ายประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูล ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
ชั้น 18 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สานักงานใหญ่ 63 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
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สาหรับมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์หอ้ งชุดให้คนต่างชาติในไตรมาส 3 ปี 2564 ทั่วประเทศ พบว่ามีมลู ค่ารวมทัง้ สิน้
9,265 ล้านบาท ลดลงร้อยละ -2.8 จากไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) และลดลงร้อยละ -1.2 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้า
(YoY) ซึ่งเป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับจานวนหน่วย (ดูแผนภูมิท่ี 3 และ 4) และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยในช่วงที่มีการ
ระบาดของ COVID-19 (ปี 2563-2564) มูลค่า 9,637 ล้านบาท/ไตรมาส กับค่าเฉลี่ ยในช่วงก่อนการระบาด (ปี 25612562) มูลค่า 13,483 ล้านบาท/ไตรมาส พบว่าค่าเฉลี่ยในช่วงการแพร่ระบาดลดลงถึงร้อยละ -28.5
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แผนภูมิที่ 1 จานวนหน่วยโอนกรรมสิทธิห์ ้องชุดให้คนต่างชาติ ทั่วประเทศ
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รวบรวมและประมวลผลโดย : ศูนย์ขอ้ มูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แผนภูมิที่ 2 อัตราขยายตัวของจานวนหน่วยโอนกรรมสิทธิห์ ้องชุดให้คนต่างชาติ ทั่วประเทศ
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รวบรวมและประมวลผลโดย : ศูนย์ขอ้ มูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ฝ่ ายประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูล ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
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แผนภูมิที่ 3 จานวนมูลค่าการโอนกรรมสิทธิห์ ้องชุดให้คนต่างชาติ ทั่วประเทศ (หน่วย : ล้านบาท)
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รวบรวมและประมวลผลโดย : ศูนย์ขอ้ มูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แผนภูมิที่ 4 อัตราขยายตัวของมูลค่าการโอนกรรมสิทธิห์ ้องชุดให้คนต่างชาติ ทั่วประเทศ
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รวบรวมและประมวลผลโดย : ศูนย์ขอ้ มูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

พืน้ ที่การโอนกรรมสิทธิ์หอ้ งชุดให้คนต่างชาติในไตรมาส 3 ปี 2564 มีจานวน 79,233 ตารางเมตร ลดลงร้อยละ 7.6 จากไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) แต่เ พิ่ม ขึน้ เล็ กน้อยร้อยละ 0.2 จากช่ วงเดียวกันของปี ก่ อนหน้า (YoY) และเมื่ อ
เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยในช่วงที่มีการระบาดของ COVID-19 (ปี 2563-2564) ซึ่งมีพนื ้ ที่ 86,365 ตารางเมตร/ไตรมาส กับ
ค่าเฉลี่ยในช่วงก่อนการระบาด (ปี 2561-2562) ซึ่งมีพนื ้ ที่ 133,394 ตารางเมตร/ไตรมาส พบว่าในช่วงที่มีการแพร่ระบาด
มีพนื ้ ที่ลดลงถึงร้อยละ -35.3
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ฝ่ ายประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูล ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
ชั้น 18 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สานักงานใหญ่ 63 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
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แผนภูมิที่ 5 จานวนพืน้ ทีก่ ารโอนกรรมสิทธิห์ ้องชุดให้คนต่างชาติ ทั่วประเทศ (หน่วย : ตารางเมตร)

ที่มา : กรมที่ดิน

รวบรวมและประมวลผลโดย : ศูนย์ขอ้ มูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สัดส่วนการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้คนต่างชาติเปรียบเทียบกับการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดทั่วประเทศ
จานวนหน่วยที่โอนกรรมสิทธิ์หอ้ งชุดให้คนต่างชาติเมื่อเทียบกับจานวนหน่วยที่โอนกรรมสิทธิ์หอ้ งชุดทัง้ หมดทั่ว
ประเทศในไตรมาส 3 ปี 2564 มีสดั ส่วนร้อยละ 9.3 ในขณะที่มูลค่าห้องชุด มีสดั ส่วนร้อยละ 16.7 และพืน้ ที่หอ้ งชุด มี
สัดส่วนร้อยละ 12.0
ระดับราคาห้องชุดทีเ่ ป็ นทีน่ ิยมของคนต่างชาติ
ในไตรมาส 3 ปี 2564 มีจานวนหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์หอ้ งชุดให้คนต่างชาติมากที่สดุ ในช่วงระดับราคา ไม่เกิน
3.00 ล้านบาท มีจานวน 792 หน่วย คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 45.1 ของหน่วยทัง้ หมดจานวน 1,755 หน่วย รองลงมาคือ
ระดับราคา 3.01 – 5.00 ล้านบาท มีจานวน 454 หน่วย (ร้อยละ 25.9) ระดับราคา 5.01 – 7.50 ล้านบาท มีจานวน 277
หน่วย (ร้อยละ 15.8) ระดับราคามากกว่า 10.00 ล้านบาทขึน้ ไป มีจานวน 130 หน่วย (ร้อยละ 7.4) และระดับราคา 7.51
- 10.00 ล้านบาท มีจานวนน้อยที่สดุ คือ 102 หน่วย (ร้อยละ 5.8) ตามลาดับ ซึ่งเมื่อพิจารณาย้อนหลังไปจนถึงปี 2561
พบว่ามีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน โดยห้องชุดราคาไม่เกิน 3.00 ล้านบาท ยังคงเป็ นที่นิยมของคนต่างชาติเป็ นส่วน
ใหญ่ (ดูแผนภูมิท่ี 6)
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แผนภูมิที่ 6 สัดส่วนจานวนหน่วยโอนกรรมสิทธิห์ ้องชุดให้คนต่างชาติ ทั่วประเทศ แยกตามระดับราคา
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138
(5.9%)

2,594 (100.0%)

151
(6.4%)

2,350 (100.0%)

148
(7.3%)

145
(7.2%)

2,020 (100.0%)

102
(5.8%)

130
(7.4%)

1,755 (100.0%)

รวบรวมและประมวลผลโดย : ศูนย์ขอ้ มูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ในไตรมาส 3 ปี 2564 มีมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์หอ้ งชุดให้คนต่างชาติมากที่สุดในระดับราคามากกว่า 10.00
ล้านบาท จานวน 3,445 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 37.2 รองลงมาคือ ระดับราคา 3.01 – 5.00 ล้านบาท มีมูลค่า
1,862 ล้านบาท (ร้อยละ 20.1) ระดับราคา 5.01 – 7.50 ล้านบาท มีมลู ค่า 1,651 ล้านบาท (ร้อยละ 17.8) ระดับราคาไม่
เกิน 3.00 ล้านบาท มีมลู ค่า 1,439 ล้านบาท (ร้อยละ 15.5) และระดับราคา 7.51 – 10.00 ล้านบาท มีมลู ค่าน้อยที่สดุ คือ
868 ล้านบาท (ร้อยละ 9.4) ตามลาดับ (ดูแผนภูมิท่ี 7)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ฝ่ ายประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูล ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
ชั้น 18 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สานักงานใหญ่ 63 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02-645-9675-6 โทรสาร 0-2643-1251 www.reic.or.th
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แผนภูมิที่ 7 สัดส่วนมูลค่าการโอนกรรมสิทธิห์ ้องชุดให้คนต่างชาติ ทั่วประเทศ แยกตามระดับราคา

w/o COVID-19

Q1

2,519 (21.8%)

1,955 (16.9%)

2,856 (24.7%)

980 (8.5%)

11,558 (100.0%)

Q2

3,180 (21.2%)

3,238 (21.6%)

2,683 (17.9%)

Q3

2,906 (20.9%)

2,845 (20.5%)

3,089 (22.3%)

1,348 (9.7%)

3,688 (26.6%)

13,876 (100.0%)

Q4

3,650 (21.7%)

3,340 (19.8%)

1,909 (11.3%)

4,355 (25.9%)

16,834 (100.0%)

Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2

COVID-19

3,248 (28.1%)

3,580 (21.3%)

3,969 (28.0%)

3,369 (23.8%)

3,557 (32.0%)
2,958 (26.2%)

2,775 (24.6%)

3,456 (24.6%)

2,440 (23.2%)
1,082 (21.3%)

Q3

1,477 (15.7%)

1,653 (17.6%)

Q4

2,112 (16.6%)

1,940 (15.2%)

Q1
Q2
Q3

ที่มา : กรมที่ดิน

2,261 (20.7%)
1,751 (18.4%)
1,439 (15.5%)

1,609 (15.3%)
954 (18.8%)

1,735 (18.5%)
2,269 (17.8%)

1,921 (17.6%)
1,656 (17.4%)
1,862 (20.1%)

3,394 (23.9%)

14,181 (100.0%)

914 (8.2%)

2,599 (23.4%)

11,108 (100.0%)

1,599 (14.4%)

2,428 (17.3%)

675 (6.4%)

521 (10.3%)

1,721 (13.5%)

2,003 (21.0%)
1,651 (17.8%)

1,214 (8.6%)

1,056 (11.3%)

1,984 (18.2%)

1,159 (10.6%)

1,242 (13.0%)
868 (9.4%)

14,983 (100.0%)

1,182 (8.3%)

1,431 (12.7%) 920 (8.2%)

3,335 (23.8%)

2,880 (27.3%)
1,036 (20.4%)

2,266 (16.0%)

2,440 (22.0%)

4,484 (29.9%)

1,398 (9.3%)

3,199 (28.4%)
3,606 (25.7%)

11,283 (100.0%)
14,038 (100.0%)

2,928 (27.8%)

10,532 (100.0%)

1,480 (29.2%)

5,073 (100.0%)

3,461 (36.9%)

9,381 (100.0%)

4,709 (36.9%)

12,751 (100.0%)

3,597 (32.9%)
2,883 (30.2%)
3,445 (37.2%)

10,922 (100.0%)
9,534 (100.0%)
9,265 (100.0%)

รวบรวมและประมวลผลโดย : ศูนย์ขอ้ มูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สัญชาติคนต่างชาติทร่ี ับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด
ชาวจีน เป็ นสัญชาติที่มีการโอนกรรมสิทธิ์หอ้ งชุดมากที่สดุ ทั่วประเทศ โดยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 มี
การโอนกรรมสิทธิ์หอ้ งชุดให้ชาวจีนไปแล้วทัง้ หมด 3,760 หน่วย คิดเป็ นสัดส่วนที่สูงถึงร้อยละ 61.4 ของหน่วยทัง้ หมด
โดยมี 4 สัญชาติท่ีมีการโอนกรรมสิทธิ์อันดับรองลงมา ได้แก่ รัสเซีย จานวน 228 หน่วย (สัดส่วนร้อยละ 3.7) ถัดมาคือ
สหรัฐอเมริกา จานวน 197 หน่วย (สัดส่วนร้อยละ 3.2) สหราชอาณาจักร จานวน 194 หน่วย (สัดส่วนร้อยละ 3.2) และ
ฝรั่งเศส จานวน 172 หน่วย (สัดส่วนร้อยละ 2.8) ตามลาดับ
หากพิจารณาย้อนหลังไปจนถึงปี 2561 จะพบว่า ชาวจีน ยังคงเป็ นสัญชาติท่ีนิยมซือ้ ห้องชุดในประเทศไทยเป็ น
ส่วนใหญ่ โดยมีสดั ส่วนในแต่ละปี สงู กว่าร้อยละ 50 ของหน่วยทัง้ หมด และลาดับรองลงมาส่วนใหญ่เป็ นชาวยุโรป โดยมี
สัด ส่ว นไม่ถึง ร้อ ยละ 7 โดยสัญ ชาติที่นิย มเข้ามาซื อ้ ห้อ งชุด ในประเทศไทยตัง้ แต่ ปี 2561 จนถึง 9 เดือนแรกของปี
2564 ที่ มี จ านวนหน่ ว ยสะสมสูง สุด 5 อัน ดับ แรก ได้แ ก่ จี น รัส เซี ย สหราชอาณาจัก ร ฝรั่ง เศส และ สหรัฐ อเมริกา
ตามลาดับ (ดูแผนภูมิท่ี 8)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ฝ่ ายประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูล ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
ชั้น 18 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สานักงานใหญ่ 63 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02-645-9675-6 โทรสาร 0-2643-1251 www.reic.or.th
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แผนภูมิที่ 8 หน่วยโอนกรรมสิทธิห์ ้องชุดให้คนต่างชาติ ทั่วประเทศ เรียงตามสัญชาติสูงสุด 10 อันดับ
ปี
จีน
รัสเซีย
สหราชอาณาจักร
ฝรั่งเศส
สิงคโปร์
ไต้หวัน
สหรัฐอเมริกา
ญี่ปนุ่
ออสเตรเลีย
เยอรมัน
อื่น

7,916 (58.3%)

ที่มา : กรมที่ดิน

3

386 (4.7%)
277 (3.3%)
262 (3.2%)
210 (2.5%)
184 (2.2%)
165 (2.0%)
155 (1.9%)
149 (1.8%)
106 (1.3%)
1,139 (13.7%)

5,254
(63.4%)

795 (6.2%)

ฝรั่งเศส

402 (3.1%)

สหราชอาณาจักร

390 (3.0%)

ญี่ปนุ่
สหรัฐอเมริกา

377 (2.9%)

เยอรมัน
ไต้หวัน
ออสเตรเลีย
สิงคโปร์
อื่น

2,112 (15.6%)

2

จีน
รัสเซีย

826 (6.1%)
461 (3.4%)
431 (3.2%)
385 (2.8%)
325 (2.4%)
308 (2.3%)
293 (2.2%)
260 (1.9%)
251 (1.8%)

ปี
จีน
รัสเซีย
ฝรั่งเศส
สหราชอาณาจักร
เยอรมัน
สหรัฐอเมริกา
ไต้หวัน
ญี่ปนุ่
สิงคโปร์
ออสเตรเลีย
อื่น

ปี

284 (2.2%)
277 (2.2%)
233 (1.8%)
204 (1.6%)
198 (1.5%)

2,012 (15.7%)

ปี
จีน
รัสเซีย
สหรัฐอเมริกา
สหราชอาณาจักร
ฝรั่งเศส
เยอรมัน
สิงคโปร์
ไต้หวัน
ออสเตรเลีย
ญี่ปนุ่
อื่น

7,626
(59.6%)

(9M)

228 (3.7%)
197 (3.2%)
194 (3.2%)
172 (2.8%)
155 (2.5%)
124 (2.0%)
124 (2.0%)
100 (1.6%)
99 (1.6%)
972 (15.9%)

3,760
(61.4%)

รวบรวมและประมวลผลโดย : ศูนย์ขอ้ มูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ใน 9 เดือนแรกของปี 2564 มีการโอนกรรมสิทธิ์หอ้ งชุดทั่วประเทศให้ชาวจีน เป็ นมูลค่าสูงสุด จานวน 17,800
ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนที่สงู ถึงร้อยละ 59.9 ของมูลค่าทัง้ หมด ส่วน 4 สัญชาติท่ีมีมลู ค่าการโอนรองลงมาคือ วานูอาตู
จานวน 1,011 ล้านบาท (สัดส่วนร้อยละ 3.4) ถัดมาคือ สหรัฐอเมริกา จานวน 864 ล้านบาท (สัดส่วนร้อยละ 2.9) สหราช
อาณาจัก ร จ านวน 732 ล้า นบาท (สัด ส่ว นร้อ ยละ 2.5) และฝรั่ง เศส จ านวน 711 ล้า นบาท (สัด ส่ว นร้อ ยละ 2.4)
ตามลาดับ เป็ นที่น่าสังเกตว่า ชาววานูอาตู มีมลู ค่ารับโอนกรรมสิทธิ์หอ้ งชุดสะสมใน 9 เดือนแรกของปี 2564 สูงสุดเป็ น
ลาดับที่ 2 แต่มีจานวนหน่วยสะสมเพียง 23 หน่วย ซึ่งคิดเป็ นมูลค่าห้องชุดเฉลี่ยต่อหน่วยสูงถึง 44 ล้านบาท
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ฝ่ ายประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูล ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
ชั้น 18 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สานักงานใหญ่ 63 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02-645-9675-6 โทรสาร 0-2643-1251 www.reic.or.th
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ขนาดและราคาห้องชุดเฉลี่ย
ห้องชุดที่ชาวต่างชาติโอนกรรมสิทธิ์ใน 9 เดือนแรกของปี 2564 โดยเฉลี่ยมีขนาด 43 ตารางเมตร มูลค่าเฉลี่ย 4.9
ล้านบาท/หน่วย หรือประมาณตารางเมตรละ 114,000 บาท สหรัฐอเมริกาเป็ นสัญชาติท่ีโอนห้องชุดขนาดใหญ่สดุ เฉลี่ย
54.8 ตารางเมตร และสิงคโปร์เป็ นสัญชาติท่ีโอนห้องชุดมูลค่าต่อหน่วยสูงสุด เฉลี่ย 5.1 ล้านบาทต่อหน่วย (ดูตารางที่ 1)
ทัง้ นี ้ แม้ประเทศวานูอาตูจะมีมลู ค่าการโอนกรรมสิทธิ์หอ้ งชุดเฉลี่ยสูงถึง 44 ล้านบาท แต่ดว้ ยจานวนหน่วยซึ่งมีเพียง 23
หน่วย จึงไม่อยู่ใน 10 ประเทศที่มีหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์สงู สุด
ตารางที่ 1 ขนาดและมูลค่าห้องชุดเฉลีย่ ต่อหน่วยของสัญชาติทมี่ ีจานวนหน่วยโอนกรรมสิทธิท์ ่วั ประเทศสูงสุด 10 ลาดับ
ใน 9 เดือนแรกของปี 2564 (มกราคม - กันยายน)
พืน้ ที่
(ตำรำงเมตร)
138,218

มูลค่ำเฉลี่ยต่อหน่วย
(ล้ำนบำท)
4.7

พืน้ ทีเ่ ฉลี่ยต่อหน่วย
(ตำรำงเมตร)
36.8

1

จีน

3,760

มูลค่ำ
(ล้ำนบำท)
17,800

2

รัสเซีย

228

694

8,890

3.0

39.0

3

สหรัฐอเมริกา

197

864

10,798

4.4

54.8

4

สหราชอาณาจักร

194

732

9,839

3.8

50.7

5

ฝรั่งเศส

172

711

8,225

4.1

47.8

6

เยอรมัน

155

602

8,251

3.9

53.2

7

สิงคโปร์

124

632

5,206

5.1

42.0

8

ไต้หวัน

124

542

5,212

4.4

42.0

9

ออสเตรเลีย

100

407

5,277

4.1

52.8

10

ญีป่ นุ่

99

437

4,123

4.4

41.6

รวมทุกสัญชำติ

6,125

29,722

263,272

4.9

43.0

ลำดับ

สัญชำติ

ที่มา : กรมที่ดิน

หน่วย

รวบรวมและประมวลผลโดย : ศูนย์ขอ้ มูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

จังหวัดทีม่ ีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดคนต่างชาติสูงสุด
ใน 9 เดือนแรกของปี 2564 จังหวัดที่มีจานวนหน่วยโอนกรรมสิทธิ์หอ้ งชุดให้คนต่างชาติสะสมมากที่สดุ 5 อันดับ
แรก ได้แก่ กรุงเทพฯ ชลบุรี ภูเก็ต เชียงใหม่ และประจวบคีรีขนั ธ์ ซึ่งส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่ใน 2 จังหวัดแรก คือ กรุงเทพฯ
มีจานวน 3,246 หน่วย (สัดส่วนร้อยละ 53.0) และชลบุรี จานวน 1,738 หน่วย (สัดส่วนร้อยละ 28.4) ตามลาดับ โดยทัง้
2 จังหวัดมีสดั ส่วนรวมกันสูงถึงร้อยละ 81.4 ของทั่วประเทศ (ดูแผนภูมิท่ี 9)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ฝ่ ายประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูล ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
ชั้น 18 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สานักงานใหญ่ 63 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02-645-9675-6 โทรสาร 0-2643-1251 www.reic.or.th
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แผนภูมิที่ 9 หน่วยโอนกรรมสิทธิห์ ้องชุดให้คนต่างชาติ ทั่วประเทศ เรียงตามจังหวัดสูงสุด 5 อันดับ
ปี

ปี

2
สมุทรปราการ

เชียงใหม่

ชลบุรี

ชลบุรี

เชียงใหม่

สมุทรปราการ

ภูเก็ต

ภูเก็ต
อื่น

กรุงเทพฯ

อื่น

กรุงเทพฯ

ปี

ปี

4 (9M)

ภูเก็ต
ชลบุรี

ชลบุรี
สมุทรปราการ

อื่น

ที่มา : กรมที่ดิน

เชียงใหม่
ประจวบคีรีขนั ธ์

เชียงใหม่
กรุงเทพฯ

ภูเก็ต

อื่น
กรุงเทพฯ

รวบรวมและประมวลผลโดย : ศูนย์ขอ้ มูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

จังหวัดที่มีมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์หอ้ งชุดให้คนต่างชาติสูงสุด 5 อันดับแรก ใน 9 เดือนแรกของปี 2564 ได้แก่
กรุ งเทพฯ ชลบุรี ภูเก็ต ประจวบคีรีขันธ์ และนนทบุรี โดยใน 2 จังหวัดแรก คือ กรุ งเทพฯ มีมูลค่า 21,764 ล้านบาท (สัดส่วน
ร้อยละ 73.2) และชลบุรี มีมูลค่า 4,137 ล้านบาท (สัดส่วนร้อยละ 13.9) ตามลาดับ ซึ่งทั้ง 2 จังหวัด มีสัดส่วนมูลค่า
รวมกันสูงถึงร้อยละ 87.1 ของทัง้ ประเทศ
-----------------------------------คาสงวนลิขสิทธิ์
การนาข้อมูลที่ปรากฏในรายงานฉบับนีไ้ ปใช้งาน หรือเผยแพร่ต่อ ไม่ว่าแต่เพียงบางส่วนหรือทัง้ หมด
กรุณาอ้างอิง “ศูนย์ขอ้ มูลอสังหาริมทรัพย์” เป็ นแหล่งที่มาของข้อมูลด้วย
ข้อความจากัดความรับผิดชอบ
ข้อมูลสถิติ ข้อเขียนใด ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี ้ ศูนย์ขอ้ มูลอสังหาริมทรัพย์ได้รบั มาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อ ถือได้หรือจากการ
ประมวลผลที่เชื่อถือได้ ศูนย์ขอ้ มูลอสังหาริมทรัพย์ได้ตรวจสอบจนมั่นใจในระดับหนึ่งแล้ว แต่ศนู ย์ขอ้ มูลอสังหาริมทรัพย์ไม่สามารถยืน ยัน
ความถูกต้องหรือความเป็ นจริง และไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึน้ ไม่ว่าในกรณีใด จากการใช้ขอ้ มูล ผูน้ าข้อ มูลไปใช้พึงใช้
วิจารณญาณ และตรวจสอบตามความเหมาะสม
สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ ายประชาสัมพันธ์ เบอร์โทรศัพท์ 0 2645 9675
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ฝ่ ายประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูล ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
ชั้น 18 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สานักงานใหญ่ 63 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02-645-9675-6 โทรสาร 0-2643-1251 www.reic.or.th
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