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VIEWPOINT
FROM GH BANK PRESIDENT AND
CHAIRMAN OF THE REIC
EXECUTIVE COMMITTEES

สคร.ประกาศคะแนน
ประเมิินผลการดำำ�เนิินงาน
รััฐวิิสาหกิิจปีี 2563
ปรากฏว่่า ธอส.
ได้้รัับผลการประเมิิน
ที่่�ระดัับคะแนน 4.8908

สููงสุุดในทุุกสาขาของ
รััฐวิิสาหกิิจทั้้�ง 51 แห่่ง
นายฉัตรชัย ศิริ ไล

กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์
ประธานกรรมการด�ำเนินการ
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
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จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััส COVID-19 ในช่่วงปีี 2563 - 2564 ธนาคารอาคารสงเคราะห์์ (ธอส.) ยัังสามารถ
ช่่วยให้้คนไทยมีีบ้้านได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง ผลการดำำ�เนิินงานปีี 2563 ธอส. สามารถปล่่อยสิินเชื่่�อใหม่่ได้้สููงที่่�สุุดในรอบ 67 ปีี
มููลค่่า 225,151 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 4.57 % จากปีี 2562 และสููงกว่่าเป้้าหมายถึึง 15,791 ล้้านบาท อีีกทั้้�งยัังให้้ความช่่วยเหลืือ
ลููกหนี้้�ที่่�ได้้รัับผลกระทบด้้านรายได้้จากวิิกฤต COVID-19 ผ่่านมาตรการช่่วยเหลืือ 10 มาตรการ มีีลููกหนี้้�เข้้ามาตรการสููงสุุด
687,489 บััญชีี เงิินต้้นคงเหลืือ 576,139 ล้้านบาท
19 พฤษภาคม 2564 สำำ�นัักงานคณะกรรมการนโยบายรััฐวิสิ าหกิิจ (สคร.) ได้้ประกาศคะแนนประเมิินผลการดำำ�เนิินงานรััฐวิสิ าหกิิจ
ปีี 2563 ตามระบบประเมิินผลรััฐวิสิ าหกิิจ State Enterprise Assessment Model : SE-AM ผลปรากฏว่่า ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
ได้้รัับผลการประเมิินที่่�ระดัับคะแนน 4.8908 สููงสุุดในทุุกสาขาของรััฐวิิสาหกิิจทั้้�ง 51 แห่่ง สะท้้อนให้้เห็็นถึึงความเป็็นเลิิศ
ด้้านระบบการบริิหารจััดการองค์์กรที่่� ธอส. สามารถตอบสนองยุุทธศาสตร์์ชาติิ นโยบายรััฐบาล แผนยุุทธศาสตร์์และพัันธกิิจ
“ทำำ�ให้้คนไทยมีีบ้้าน” ภายใต้้แนวคิิดหลััก “Be Simple, Make it Simple” ทำำ�ให้้คนไทยมีีบ้้านได้้ง่่ายๆ
สำำ�หรัับผลการดำำ�เนิินงานในไตรมาสแรกของปีี 2564 แม้้ว่่าสภาพเศรษฐกิิจโดยรวมจะได้้รัับผลกระทบจากการแพร่่ระบาดของ
COVID-19 อย่่างต่่อเนื่่�อง ส่่งผลให้้ประชาชนบางกลุ่่�มชะลอการตััดสิินใจซื้้�อที่่�อยู่่�อาศััย แต่่ ธอส. ยัังสามารถปล่่อยสิินเชื่่�อใหม่่ได้้
46,847 ล้้านบาท หรืือจำำ�นวน 29,945 บััญชีี สููงกว่่าเป้้าหมายของไตรมาสที่่� 1/64 ที่่�กำำ�หนดไว้้ที่่� 44,085 ล้้านบาท สููงกว่่าเป้้า
6.27 % ส่่งผลให้้ธนาคารมีียอดสิินเชื่่�อคงค้้างทั้้�งสิ้้�นมููลค่่า 1,346,920 ล้้านบาท
ในปีี 2564 ธนาคารได้้มีีการยกระดัับการพััฒนาบริิการดิิจิิทััลทั้้�งบริิการด้้านการเงิินและสิินเชื่่�อ ผ่่าน Mobile Application :
GHB ALL ภายใต้้ โครงการ G H Bank New Normal Services ปััจจุุบัันเปิิดให้้บริิการแล้้ว 15 ประเภทบริิการ ประกอบด้้วย
1. ซื้อ้� -ตรวจ สลากออมทรััพย์์ ธอส. ดิิจิิทััล 2. ใบเสร็็จรัับชำำ�ระเงิินกู้้� 3. ขอ Statement เงิินฝาก 4. จองคิิวทำำ�ธุุรกรรมที่่�สาขาได้้
ล่่วงหน้้า 5. เปลี่่�ยนแปลงข้้อมููลส่่วนตััว 6. ผ่่อนดาวน์์ทรััพย์์ NPA 7. เปิิดบััญชีีเงิินฝากออมทรััพย์์อิเิ ล็็กทรอนิิกส์์ 8. กู้้�เพิ่่�มเพื่่�อชำำ�ระหนี้้�
ที่่�อยู่่�อาศััยและ NCB Request (e-Consent) 9. หนัังสืือรัับรองเพื่่�อเบิิกค่่าเช่่าบ้้าน 10. หนัังสืือรัับรองดอกเบี้้�ยเงิินกู้้� 11. หนัังสืือ
รัับรองภาษีีดอกเบี้้�ยเงิินฝาก 12. ขอสำำ�เนาเอกสารสััญญากู้้�/จำำ�นอง/โฉนด 13. นััดรัับโฉนด 14. สมััคร Application : GHB ALL
ด้้วยตััวเอง 15. การโอนเงิินเข้้าบััญชีีอัตั โนมััติหิ ลัังทำำ�นิิติกิ รรม และยัังได้้เพิ่่�มบริิการใหม่่ อาทิิ การแจ้้งข้้อมููลระยะเวลาคุ้้�มครองประกััน
อััคคีีภััย การชำำ�ระค่่าเบี้้�ยประกัันอััคคีีภััย และปลดล็็อก Application : GHB ALL โดยไม่่ต้้องไปสาขา (กรณีีเปลี่่�ยนเครื่่�อง/
เปลี่่�ยนซิิม) ล่่าสุุดธนาคารได้้เปิิดช่่องทางการให้้บริิการทางการเงิินรููปแบบใหม่่บน Application LINE โดยใช้้ชื่่�อว่่า GHB Buddy
ซึ่่�งทำำ�หน้้าที่่�แจ้้งเตืือนความเคลื่่�อนไหวบััญชีีของลููกค้้าเป็็นรายบุุคคลในธุุรกรรมฝาก ถอน โอน ชำำ�ระเงิินกู้้� แจ้้งเตืือนชำำ�ระเงิินกู้้�
ถููกรางวััลสลากออมทรััพย์์ เป็็นต้้น เพื่่�อยกระดัับสู่่�การเป็็น Digital Service Bank ในปีี 2564 และก้้าวสู่่� Digital Bank เต็็มรููปแบบ
ในปีี 2566
ขณะเดีียวกัันธนาคารยัังได้้จััดทำำ�โครงการ G H Bank Smart NPL เพิ่่�มความสะดวกให้้กัับลููกค้้าที่่�ต้้องการประนอมหนี้้� สำำ�หรัับ
กลุ่่�มลููกหนี้้�ที่่�จำำ�เป็็นต้้องได้้รัับการดููแลเป็็นพิิเศษ (Special Mention) และกลุ่่�มหนี้้�เสีีย (NPL) โดยไม่่ต้้องเดิินทางมายื่่�นเรื่่�อง
ขอประนอมหนี้้�ที่่�สาขาธนาคาร สามารถดำำ�เนิินการผ่่าน Application : GHB ALL ด้้วยการเลืือกรายการ G H Bank Smart NPL
และอััปโหลดเอกสารที่่�แสดงผลกระทบทางรายได้้ อาทิิ สลิิปเงิินเดืือน หนัังสืือรัับรองจากหน่่วยงานต้้นสัังกััด ภาพถ่่ายกิิจการ
หรืือ Statement เพื่่�อได้้รัับการพิิจารณาปรัับลดเงิินงวดผ่่อนชำำ�ระเป็็นระยะเวลาสููงสุุดไม่่เกิิน 12 เดืือน นอกจากนี้้� ธนาคารยัังเพิ่่�ม
ทางเลืือกให้้กับั ผู้้�ที่่�ต้อ้ งการมีีที่่�อยู่่�อาศััยเป็็นของตััวเองในราคาและทำำ�เลที่่�เหมาะสม ด้้วยการเพิ่่�มช่่องทางในการซื้้�อ-ขายบ้้านมืือสอง
ให้้กับั ประชาชน กัับโครงการ G H Bank Marketplace รัับเป็็นตััวกลางรัับฝากขายบ้้านมืือสอง ผ่่าน www.ghbhomecenter.com
และ Application : G H Bank Smart NPA รวมถึึงยัังสามารถแจ้้งความประสงค์์นำำ�ออกประมููลออนไลน์์ที่่�มีีเป็็นประจำำ�ทุุกเดืือน
ได้้อีีกด้้วย
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์ ในฐานะสถาบัันการเงิินของรััฐที่่�มีีบทบาทสำำ�คััญในการให้้บริิการสิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยของประเทศ
ยัังคงมุ่่�งมั่่�นดำำ�เนิินการตามพัันธกิิจ “ทำำ�ให้้คนไทยมีีบ้้าน” พร้้อมทั้้�งร่่วมมืือกัับทุุกภาคส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องในการส่่งเสริิมและผลัักดััน
ให้้ภาคธุุรกิิจอสัังหาริิมทรััพย์์และเศรษฐกิิจของประเทศสามารถพลิิกฟื้้�นจากวิิกฤตการระบาดของไวรััส COVID-19 ได้้อย่่าง
เหมาะสมและมั่่�นคงต่่อไป
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นายวิชัย วิรัตกพันธ์

ผูต้ รวจการธนาคาร
และรักษาการผู้อ�ำนวยการ
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
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ในช่่วงไตรมาส 2 ปีี 2564 นี้้� ประเทศไทยยัังประสบกัับการแพร่่ระบาดของ COVID-19 ที่่�มีีการแพร่่ระบาดค่่อนข้้างรุุนแรง
มากขึ้้�นกว่่าในไตรมาสแรก ซึ่่�งเป็็นระลอกที่่� 3 และส่่งผลให้้ภาพรวมเศรษฐกิิจไทยในปีี 2564 ให้้มีีการถดถอยต่่อเนื่่�อง
และยัังไม่่มีีความชััดเจนถึึงการฟื้้�นตััวภายในปีี 2564 ซึ่่�งได้้ส่่งผลกระทบต่่อรายได้้ การจ้้างงาน และกำำ�ลัังซื้้�อ
ที่่�อยู่่�อาศััยของประชาชน รวมถึึงชาวต่่างชาติิซึ่ง่� เป็็นกำำ�ลัังซื้้�อสำำ�คััญของตลาด อาคารชุุดหายไปจากตลาดด้้วย ศููนย์์ข้อ้ มููลฯ
ได้้เฝ้้าสัังเกตการณ์์ตลาดที่่�อยู่่�อาศััยมาอย่่างต่่อเนื่่�อง และได้้มีข้ี ้อสัังเกตในเรื่่�องปััจจััยเสี่่�ยงที่่�สำำ�คััญบางประการ
ประการแรก คืือ ดััชนีีความเชื่่�อมั่่�นของผู้้�ประกอบการในพื้้�นที่่�กรุุงเทพฯ และปริิมณฑลมีีค่า่ ต่ำำ��กว่่าระดัับค่่ากลางร้้อยละ 50
ในทุุกไตรมาส ตั้้�งแต่่ปีี 2563 ถึึงไตรมาส 1 ปีี 2564 ซึ่่ง� สะท้้อนว่่าผู้้�ประกอบการยัังขาดความเชื่่�อมั่่�นต่่อการดำำ�เนิินการพััฒนา
ที่่�อยู่่�อาศััย ซึ่่�งเป็็นผลจากความกัังวลต่่อการควบคุุมการแพร่่ระบาดของ COVID-19 โดยเฉพาะด้้านผลประกอบการ
การเปิิดตััวโครงการใหม่่/เฟสใหม่่ และการจ้้างงาน ส่่งผลให้้มีีการลดการลงทุุนใหม่่ๆ ลง ซึ่่�งอาจส่่งผลต่่อการจ้้างงาน
ในประเทศและเศรษฐกิิจของประเทศไทยด้้วย
ประการที่่�สอง คืือ การขาดแคลนแรงงานในการก่่อสร้้าง ซึ่่�งเป็็นผลจากการแพร่่ระบาดของ COVID-19 ในปััจจุุบััน
ก็็ดูเู หมืือนว่่าเป็็นผลกระทบที่่�สำำ�คััญต่่อการก่่อสร้้าง และการส่่งมอบบ้้านให้้กับั ลููกค้้า ซึ่่ง� เป็็นความเสี่่�ยงในเรื่่�องการบริิหาร
สภาพคล่่องของผู้้�ประกอบการและผู้้�รัับเหมาก่่อสร้้างอีีกด้้วย
ประการที่่�สาม คืือ ผู้้�ประกอบการที่่�อยู่่�อาศััยส่่วนใหญ่่ยัังคงจำำ�เป็็นต้้องจััดรายการส่่งเสริิมการขายที่่�เข้้มข้้นสำำ�หรัับ
ที่่�อยู่่�อาศััยสร้้างเสร็็จพร้้อมขายและพร้้อมโอนกรรมสิิทธิ์์� หรืือโครงการที่่�กำำ�ลัังจะสร้้างเสร็็จ เพื่่�อเร่่งรััดการตััดสิินใจ
รัับมอบและโอนฯ ของผู้้�ซื้้�อที่่�ยัังมีีเงิินออมและมีีรายได้้ต่่อเนื่่�อง ซึ่่�งจะส่่งผลต่่อความสามารถในการทำำ�กำำ�ไรที่่�อาจลดลง
ประการที่่�สี่่� คืือ สถาบัันการเงิินยัังคงรัักษาความเข้้มงวดในการปล่่อยสิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยให้้กับั กลุ่่�มผู้้�กู้้�ที่่�มีคี วามเสี่่�ยงจาก
ผลกระทบของการแพร่่ระบาดของ COVID-19 ซึ่่ง� อาจส่่งผลให้้ปริิมาณการปฏิิเสธสิินเชื่่�อมากขึ้้�น และทำำ�ให้้ผู้้�ประกอบการ
จะได้้รัับผลกระทบจากการระบาย Back Lock ในมืือออกได้้ช้้าลง
ผลจากความเสี่่�ยงของตลาดที่่�อยู่่�อาศััยที่่�ได้้กล่่าวข้้างต้้น อาจส่่งผลกระทบต่่อภาวะเศรษฐกิิจในภาพรวมของประเทศไทย
ได้้ แต่่อย่่างไรก็็ตามนัักเศรษฐศาสตร์์จากหลายหน่่วยงานมีีความหวัังว่่า เราจะได้้เห็็นสััญญาณการฟื้้น� ตััวอ่่อนๆ ในปลาย
ไตรมาส 4 ปีี 2564 เมื่่�อประชาชนชาวไทยส่่วนใหญ่่ได้้รัับวััคซีีนตามแผนของรััฐบาล และอาจจะมีีการฟื้้�นตััวที่่�ชััดเจน
ในครึ่่�งหลัังของปีี 2565
ภายใต้้สถานการณ์์ที่่�กดดัันต่่อผู้้�ประกอบการและผู้้�ซื้้�อบ้้านเช่่นปััจจุุบัันนี้้� ศููนย์์ข้้อมููลอสัังหาริิมทรััพย์์ขอให้้กำำ�ลัังใจ
ดััง Theme ของวารสารฉบัับนี้้�ว่่า “Wave 3 - But We Move On” ในปีี 2564 เรายัังคงเป็็นเพื่่�อนที่่�หวัังดีี
เป็็นมิิตรที่่�คอยสนัับสนุุนให้้ทุุกฝ่่ายทั้้�งหน่่วยงานภาครััฐ ภาคเอกชน และประชาชนชาวไทย เพื่่�อให้้สามารถเดิินฝ่่าฟััน
ปััญหาและอุุปสรรคได้้อย่่างมั่่�นคง และเพื่่�อพบกัับสิ่่�งที่่�ดีีขึ้้�นที่่�รอพวกเราอยู่่� สู้้�ๆ นะครัับทุุกท่่าน
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เศรษฐกิิจไทย ปีี 2564
นายวิิชััย วิิรััตกพัันธ์์

ผู้้�ตรวจการธนาคาร
จะเติิบโต หรืือ ถดถอย?
และรัักษาการผู้้�อำำ�นวยการ

ศููนย์์ข้้อมููลอสัังหาริิมทรััพย์์

ดร.ยรรยง ไทยเจริิญ รองผู้้�จััดการใหญ่่อาวุุโส ประธานเจ้้าหน้้าที่่�
บริิหาร กลุ่่�มงาน Economic Intelligence Center (EIC)
กล่่าวถึึงแนวโน้้มเศรษฐกิิจในปีี 2564 ว่่า เศรษฐกิิจไทยในภาพรวม
ปีี 2564 มีีแนวโน้้มขยายตััวเมื่่�อเทีียบกัับปีี 2563 แต่่จะเป็็น
การขยายตััวท่่ามกลางภาวะซบเซา และ GDP ยัังไม่่กลัับไปอยู่่�
ในระดัับเดีียวกัับปีี 2562 ซึ่่�งเป็็นช่่วงก่่อนเกิิดวิิกฤต COVID-19
คาดว่่าช่่วงเวลาที่่�เศรษฐกิิจโดยรวมจะกลัับใกล้้เคีียงกัับช่่วงก่่อน
เกิิดวิิกฤต COVID-19 เร็็วที่่�สุุดอาจจะเป็็นปลายปีี 2565 หรืือ
ต้้นปีี 2566 แต่่ทั้้�งนี้้� ยัังมีีข่่าวดีีคืือเศรษฐกิิจโลกมีีแนวโน้้มฟื้้�นตััว
ชััดเจน ซึ่่ง� การฟื้้น� ตััวจะมีีลักั ษณะแตกต่่างกัันระหว่่างกลุ่่�มประเทศ
ประเทศที่่�พััฒนาแล้้วจะฟื้้น� ตััวได้้ดีกี ว่่า โดยมาจากปััจจัยั การฉีีดวััคซีีน
ที่่�สามารถฉีีดได้้เร็็วกว่่า และคาดว่่าการฟื้้น� ตััวของภาคอุุตสาหกรรม
จะมีีแนวโน้้มการฟื้้�นตััวได้้ดีีกว่่าภาคบริิการ ซึ่่�งจะช่่วยกระตุ้้�น
ในเรื่่�องของการส่่งออกให้้ดีีขึ้้�นด้้วย ซึ่่�งจากสภาวการณ์์ที่่�เปลี่่�ยนไป
จากการแพร่่ระบาดของ COVID-19 ในรอบใหม่่ EIC ได้้ปรัับลด
คาดการณ์์เศรษฐกิิจไทยปีี 2564 โดยคาดว่่าจะขยายตััวเหลืือ
ร้้อยละ 2.0 จากเดิิมที่่�คาดว่่าจะขยายตััวร้้อยละ 2.6
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ดร.ยรรยง ไทยเจริิญ

รองผู้้�จััดการใหญ่่อาวุุโส
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร กลุ่่�มงาน
Economic Intelligence Center (EIC)

คาดการณ์์ภาวะเศรษฐกิิจโลกขยายตััวร้้อยละ 6
สถานการณ์์ COVID-19 ซึ่่�งมีีจำำ�นวนผู้้�ติิดเชื้้�อทั่่�วโลกเริ่่�มลดลงจาก
ความคืื บ หน้้ า ในการฉีี ด วัั ค ซีี น ในทวีี ป ยุุ โรปและสหรัั ฐ อเมริิ ก า
รวมถึึงจำำ�นวนผู้้�ติิดเชื้้�อที่่�ลดลงในอิินเดีียจากมาตรการล็็อกดาวน์์
ในขณะที่่�จำำ�นวนผู้้�ติิ ด เชื้้�อในละติิ น อเมริิ ก าเพิ่่�มขึ้้�นเล็็ ก น้้ อ ย
ส่่วนจำำ�นวนผู้้�ติิดเชื้้�อในญี่่�ปุ่่�น ไทย มาเลเซีีย ยัังเพิ่่�มขึ้้�นต่่อเนื่่�อง
ตััวแปรสำำ�คััญที่่�สำำ�คััญในการต่่อสู้้�กัับ COVID-19 รอบนี้้� เป็็นเรื่่�อง
ของการฉีีดวััคซีีน

ขึ้้�นในทุุ ก ประเทศ โดยภาคบริิ ก ารในประเทศที่่�พัั ฒ นาแล้้ ว
โดยเฉพาะประเทศที่่�มีีการฉีีดวััคซีีนได้้ครอบคลุุมประชากรของ
ประเทศ เริ่่�มเห็็นการฟื้้�นตััว ขณะที่่�ประเทศกำำ�ลัังพััฒนาฟื้้�นตััว
ช้้ากว่่า และปรัับชะลอในบางประเทศที่่�มีีการระบาดเพิ่่�มขึ้้�น

ทั้้�งนี้้� เครื่่�องชี้้�วััดการค้้าระหว่่างประเทศบ่่งชี้้�ว่่า การกลัับมาระบาด
ของ COVID-19 ไม่่ส่่งผลต่่อแนวโน้้มการค้้าโลก โดยการค้้า
ของกลุ่่�มทั้้�งประเทศพััฒนาแล้้วและกำำ�ลัังพััฒนาส่่วนใหญ่่ยัังคง
ประเทศไทยมีีการฉีีดวััคซีีนแล้้วประมาณร้้อยละ 3.5 ของประชากร ฟื้้�นตััวต่่อเนื่่�อง
ทั้้�งหมด ซึ่่�งสำำ�หรัับประเทศที่่�พััฒนาแล้้วหลายแห่่งจะมีีสภาวะ
Herd Immunity ภายในปีี 2564 ในขณะที่่�ประเทศกำำ�ลัังพััฒนา นอกจากนี้้� ยัังพบว่่าธนาคารกลางของประเทศเศรษฐกิิจหลััก
ส่่วนใหญ่่จะมีีภาวะ Herd Immunity ล่่าช้้ากว่่านั้้�น คาดว่่าไทย มีี แ นวโน้้ ม จะดำำ�เนิิ น นโยบายการเงิิ น ที่่�ผ่่ อ นคลายต่่ อ เนื่่�อง
จะมีีภููมิคุ้้�ิ มกัันหมู่่�ในช่่วงไตรมาส 1 ปีี 2565
โดยคาดว่่า FED จะเริ่่�มสื่่�อสารถึึงการลดระดัับการผ่่อนคลาย
นโยบายลงไปในช่่ ว งครึ่่� ง แรกของปีี 2564 และจะเริ่่�มทำำ�
อย่่างไรก็็ตามกองทุุนการเงิินระหว่่างประเทศ หรืือ IMF คาดการณ์์ QE Tapering หรืือการปรัับลดเม็็ดเงิินที่่�ใช้้ในการกระตุ้้�นเศรษฐกิิจ
ภาวะเศรษฐกิิจโลกในปีีนี้้� ว่่าจะขยายตััวร้้อยละ 6 ซึ่่�งการเติิบโต ผ่่านมาตรการ QE ในช่่วงต้้นปีีหน้้า ซึ่่�ง EIC คาดการณ์์ว่่าธนาคาร
จะอยู่่�ในประเทศที่่�พััฒนาแล้้วเป็็นหลััก เนื่่�องจากมีีการฉีีดวััคซีีน แห่่งประเทศไทย (ธปท.) จะคงอััตราดอกเบี้้�ยนโยบายที่่�ร้้อยละ 0.5
ที่่�เร็็วกว่่า และมีีมาตรการภาครััฐเข้้ามาสนัับสนุุนการฟื้้�นตััวที่่�ได้้ ตลอดปีี 2564 รวมทั้้�งใช้้มาตรการเฉพาะจุุดร่่วมกัับหน่่วยงานอื่่�นๆ
ครอบคลุุมและทั่่�วถึึง ด้้านภาคอุุตสาหกรรมของประเทศส่่วนใหญ่่ เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการส่่งผ่่านนโยบายการเงิินและจััดสรร
ยัังคงขยายตััวแม้้จะมีีการระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่่ สภาพคล่่ อ ง รวมถึึงสนัั บ สนุุ น การปรัั บ ปรุุ ง โครงการหนี้้�และ
ขณะที่่�ภาคบริิการยัังคงฟื้้�นตััวช้้ากว่่าเนื่่�องจากมาตรการที่่�เข้้มงวด การจััดการกัับหนี้้�เสีีย

ภาคอุุตสาหกรรมของประเทศส่่วนใหญ่่ยัังคงขยายตััวแม้้จะมีีการระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่่
ขณะที่่�ภาคบริิการยัังคงฟื้้�นตััวช้้ากว่่าจากมาตรการที่่�เข้้มงวดขึ้้�น แม้้ว่่าประเทศกลุ่่�มพััฒนาแล้้วจะเห็็นสััญญาณ
กลััภาคอุ
บมาฟื้้ต�นสาหกรรมของประเทศส่
ตััวบ้้างแล้้ว
วนใหญ่ยังคงขยายตัวแม้จะมีการระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ขณะที่ภาคบริการยังคง
ฟื้นตัวช้ากว่าจากมาตรการที่เข้มงวดขึ้น แม้ว่าประเทศกลุ่มพัฒนาแล้วจะเห็นสัญญาณกลับมาฟื้นตัวบ้างแล้ว
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ภาคบริการในประเทศพัฒนาแล้วโดยเฉพาะประเทศที่มีการฉีควัคซีนคืบหน้าเริ่มเห็นการฟื้น
ตัว ขณะที่ของ EM ฟื้นตัวช้ากว่า และปรับชะลลงในบางประเทศที่มีการระบาดเพิ่มขึ้น
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Updated
เศรษฐกิิจไทยมีีแนวโน้้มเกิิด Permanent Output Loss ขนาดใหญ่่ เมื่่�อเทีียบกัับประเทศอื่่�น เนื่่�องจากภาคท่่องเที่่�
ยว
เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มเกิด Permanent Output loss ขนาดใหญ่ เมื่อเทียบกับประเทศอื่น เนื่องจากภาคท่องเที่ยวซึ่งเป็นภาค
ซึ่่ง� เป็็นภาคเศรษฐกิิจหลัักของไทยมีีแนวโน้้มฟื้้น� ตััวช้้า แผลเป็็นทางเศรษฐกิิจที่่ลึึ� กกว่่า และข้้อจำ�กั
ำ ดั ด้้านมาตรการมหภาค

เศรษฐกิจหลักของไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวช้า แผลเป็นทางเศรษฐกิจที่ลึกกว่า และข้อจากัดด้านมาตรการมหภาค

ประมำณกำรกำรฟื้นตัวของ Real GDP ของประเทศต่ำง ๆ

หน่วย : ดัชนี (2019Q4 = 100)
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ภาพรวมเศรษฐกิิจไทย ส่่งออกมีีแนวโน้้มดีีขึ้้�น
สำำ�หรัับภาวะเศรษฐกิิจไทย พบว่่า GDP ไตรมาส 1 ปีี 2564 หดตััว
ที่่�ร้อ้ ยละ -2.6 เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงเดีียวกัันของปีีก่อ่ นหน้้า โดยปรัับตััว
ดีีขึ้้�นจากไตรมาส 4 ปีี 2563 ตามการส่่งออกสิินค้้าที่่�ฟื้้�นตััวดีี
แต่่การบริิโภคภาคเอกชนพลิิกกลัับมาหดตััวจากการระบาดของ
COVID-19 ในประเทศระลอกที่่� 2 ด้้านการส่่งออกฟื้้น� ตััวแข็็งแกร่่ง
โดยฟื้้�นตััวได้้ดีีในสิินค้้าส่่งออกสำำ�คััญเกืือบทุุกประเภท โดยการ
ส่่งออกไปประเทศพััฒนาแล้้ว และประเทศจีีนจะฟื้้�นตััวได้้เร็็วกว่่า
ทางด้้านภาคอุุตสาหกรรม ฟื้้น� ตััวได้้ในภาพรวม โดยสิินค้้าที่่�ฟื้น้� ตััว
ได้้เร็็ว ได้้แก่่ Electrical Equipment, Basic Metal แต่่ถ้้าเป็็น
สิินค้้าพวก Petroleum ยัังฟื้้�นตััวได้้ไม่่ค่่อยดีีนััก รวมถึึงสิินค้้า
พวก Machinery สะท้้ อ นให้้ เ ห็็ น ว่่ า การลงทุุ น ในประเทศยัั ง
ค่่อนข้้างซบเซา

ปรัับลดประมาณการในปีีต่อ่ ไป เพื่่�อสะท้้อนนโยบายการเปิิดประเทศ
ของไทยและต่่างชาติิที่่�เข้้มงวดกว่่าที่่�เคยคาดการณ์์ไว้้
ทั้้�งนี้้� ในช่่วง 4 เดืือนแรกของปีี 2564 ภาครััฐอนุุมัติั โิ ครงการต่่างๆ
รวมเม็็ดเงิินราว 290,000 ล้้านบาท ขณะที่่�ในช่่วงที่่�เหลืือของปีี
ภาครััฐยัังเหลืือเม็็ดเงิินอีีกราว 240,000 แสนล้้านบาท ภายใต้้
พ.ร.ก. เงิินกู้้� 1 ล้้านล้้านบาท อีีกทั้้�งภาครััฐได้้ออกมาตรการเพิ่่�มเติิม
ล่่าสุุด คิิดเป็็นวงเงิินที่่�จะเข้้าสู่่�เศรษฐกิิจราว 240,000 ล้้านบาท
ตามที่่�เคยมีีแนวนโยบายมาก่่อนหน้้านี้้� อย่่างไรก็็ดีี เม็็ดเงิินใน
การกระตุ้้�นเศรษฐกิิจในช่่วงไตรมาสที่่� 2 ค่่อนข้้างน้้อยเมื่่�อเทีียบกัับ
ผลกระทบจากการระบาดรอบล่่าสุุด อาจทำำ�ให้้เศรษฐกิิจหดตััว
เมื่่�อพิิจารณาข้้ อมูู ลในรายไตรมาสโดยจะหดตััวอีีกครั้้� งในช่่ วง
ไตรมาสที่่� 2 ของปีี 2564

ด้้านภาพรวมการส่่งออก คาดว่่ามีีแนวโน้้มดีีขึ้้�น จากราคาสิินค้้า
โภคภััณฑ์์ที่่�ปรัับตััวเพิ่่�มขึ้้�น จะสนัับสนุุนมููลค่่าส่่งออกของไทย การจััดตั้้�งธุุรกิิจใหม่่ในภาพรวมเพิ่่�มขึ้้�นในช่่วงไตรมาสแรกของ
ให้้เพิ่่�มขึ้้�น EIC ปรัับคาดการณ์์ส่ง่ ออกในปีี 2564 คาดว่่าจะขยายตััว ปีี 2564 แต่่ส่ว่ นใหญ่่มาจากการเพิ่่�มขึ้้�นของจำำ�นวนวิิสาหกิิจชุมุ ชน
ร้้อยละ 8.6 เพิ่่�มขึ้้�นจากเดิิมที่่�เคยคาดไว้้ที่่�ร้้อยละ 6.4
ตามการส่่งเสริิมของภาครััฐ และธุุรกิิจใหม่่ในภาคเกษตร ขณะที่่�
ธุุรกิิจอสัังหาริิมทรััพย์์และโรงแรมยัังคงหดตััวสููง
สำำ�หรัับการท่่องเที่่�ยวระหว่่างประเทศ พบว่่า ยัังมีีความกัังวล
เกี่่�ยวกัับการระบาดของ COVID-19 สายพัันธุ์์�ใหม่่ที่่�ระบาดง่่าย จากการประเมิิ น ความสามารถในการจ่่ า ยดอกเบี้้�ยของภาค
รุุนแรง และยัังไม่่มีีวััคซีีนที่่�มีีประสิิทธิิภาพ จึึงทำำ�ให้้ประเทศต่่างๆ ธุุรกิิจไทยตามยอดขายที่่�หดตััวลง EIC คาดว่่า สััดส่่วน Zombie
ระมััดระวัังในการเปิิดประเทศ สำำ�หรัับการเดิินทางทั้้�งขาเข้้าและ Firm หรืือธุุรกิิจที่่�การทำำ�กำำ�ไรไม่่เพีียงพอต่่อการชำำ�ระดอกเบี้้�ย
ขาออก ส่่งผลให้้จำำ�นวนนัักท่่องเที่่�ยวมีีแนวโน้้มฟื้้�นตััวช้้าลงกว่่า แต่่ยัังไม่่ต้้องปิิดกิิจการ จะเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมีีนััยในปีี 2563 - 2565
ที่่�คาด ดัังนั้้�น EIC ได้้ปรัับลดประมาณการจำำ�นวนนัักท่่องเที่่�ยว หลัังวิิกฤต COVID-19 ซึ่่�งภาคอสัังหาริิมทรััพย์์จะมีีบริิษััทที่่�เป็็น
ต่่างชาติิในปีี 2564 ลงจาก 3.7 ล้้านคน เหลืือ 1.5 ล้้านคน รวมถึึง Zombie Firm เพิ่่�มขึ้้�นถึึงร้้อยละ 20
8

ด้้านตลาดแรงงาน พบว่่า อััตราว่่างงานทั้้�งประเทศเพิ่่�มขึ้้�นอีีกครั้้�ง
ในไตรมาสแรกของปีี 2564 จากจำำ�นวนคนว่่างงานที่่�เพิ่่�มสููงกว่่า
ช่่วงล็็อกดาวน์์ปีี 2563 ขณะที่่�ชั่่�วโมงการทำำ�งานยัังลดลงต่่อเนื่่�อง
โดยเฉพาะจำำ�นวนคนเสมืือนว่่างงานที่่�ยัังเพิ่่�มขึ้้�น และส่่วนใหญ่่ไม่่มีี
รายได้้ ซึ่่ง� รายได้้รวมจากการทำำ�งานของลููกจ้้างเอกชนในไตรมาส 1
ปีี 2564 หดตััวลงถึึงร้้อยละ -8.8 เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงเดีียวกััน
ของปีี ก่่ อ นหน้้ า โดยเป็็ น การหดตัั ว ในทุุ ก สาขาธุุ ร กิิ จสำำ�คัั ญ
นอกภาคเกษตร ทั้้�งในส่่วนที่่�เป็็นค่่าจ้้างและรายได้้จากการทำำ� OT
และโบนััส

ในกลุ่่�มประเทศพััฒนาแล้้วจาก Pent-up Demand และราคา
ที่่�อยู่่�อาศัั ย ที่่�ปรัั บ สูู ง ขึ้้�น อีี ก ทั้้�งยัั ง มีี ปัั จจัั ย เสริิ ม จากฐานต่ำำ��
ในช่่วงวิิกฤต COVID-19 ปีีก่่อน แต่่ทั้้�งนี้้� คาดการณ์์ว่่าแรงกดดััน
ด้้านเงิินเฟ้้อจะปรัับลดลงในช่่วงครึ่่ง� หลัังของปีี 2564 ตามมาตรการ
การกระตุ้้�นเศรษฐกิิจที่่�หมดอายุุลง

ส่่ ว นสิิ น เชื่่�อภาคธุุ ร กิิ จ เห็็ น ได้้ อ ย่่ า งชัั ด เจนว่่ า เริ่่�มชะลอลงใน
ไตรมาส 1 ปีี 2564 โดยเฉพาะสิินเชื่่�อรายใหญ่่ที่่�ชะลอจากฐานสููง
ในปีี 2563 ขณะที่่�สิินเชื่่�อ SME ติิดลบน้้อยลงแต่่ก็็ยัังอยู่่�ในสภาวะ
ติิดลบอย่่างต่่อเนื่่�อง ด้้านสิินเชื่่�ออุุปโภคบริิโภคขยายตััวร้้อยละ 5.3
สััดส่่วนหนี้้�ครััวเรืือนต่่อ GDP ในไตรมาส 4 ปีี 2563 เพิ่่�มขึ้้�นสููงสุุด โดยเฉพาะสิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยและสิินเชื่่�อส่่วนบุุคคล แต่่ยัังควรต้้อง
เป็็นประวััติิการณ์์ ตามการลดลงของ GDP เป็็นหลััก ขณะที่่� ระวัังปััญหาด้้านคุุณภาพสิินเชื่่�อ ที่่�จะส่่งผลให้้เกิิดปััญหา NPL
หนี้้�ครััวเรืือนยัังขยายตััว ส่่วนหนึ่่�งจากมาตรการการพัักชำำ�ระหนี้้� ในอนาคต
โดยในช่่วง 2 เดืือนแรก สิินเชื่่�อผู้้�บริิโภคยัังคงเติิบโต แสดงให้้เห็็น
ว่่ า มีี แ นวโน้้ ม ทำำ�ให้้ สัั ด ส่่ ว นหนี้้�ครัั ว เรืื อ นน่่ า จะเพิ่่�มขึ้้�นได้้ อีี ก ใน สรุุ ป เศรษฐกิิ จ ไทยมีี แ นวโน้้ ม เกิิ ด ร่่ อ งรอยความเสีี ย หายทาง
ไตรมาสแรกของปีี 2564 ก่่อนที่่�จะชะลอลงในช่่วงถััดไป ภาวะ เศรษฐกิิ จ เป็็ น การถาวร หรืื อ Permanent Output Loss
ดัังกล่่าวส่่งผลชััดเจนต่่อความเชื่่�อมั่่�นของผู้้�บริิโภคในภาพรวม ขนาดใหญ่่ เมื่่�อเทีี ย บกัั บ ประเทศอื่่�น เนื่่�องจากปัั จจัั ย สำำ�คัั ญ
ซึ่่� ง ในเดืื อ นเมษายน 2564 ลดลงต่ำำ��สุุ ด เป็็ น ประวัั ติิ ก ารณ์์ 3 ประการ คืือ ประเทศไทยอยู่่�ในกลุ่่�มประเทศที่่�ฉีีดวััคซีีนช้้ากว่่า
โดยต่ำำ��กว่่ า ช่่ ว งล็็ อ กดาวน์์ ใ นปีี 2563 สะท้้ อ นถึึงปัั ญ หาทาง ประเทศผู้้�นำำ�ทางเศรษฐกิิจ ประเทศไทยพึ่่ง� พารายได้้จากภาคธุุรกิิจ
เศรษฐกิิจที่่�เกิิดจากภาคครััวเรืือนที่่�รุุนแรงมากขึ้้�น
การท่่ อ งเที่่�ยว ซึ่่� ง เป็็ น ภาคเศรษฐกิิ จ หลัั ก แต่่ มีี แ นวโน้้ ม ฟื้้� น ตัั ว
ล่่าช้้ากว่่าที่่�คาดการณ์์ และประเทศไทยมีีข้้อจำำ�กััดด้้านมาตรการ
ในภาคการเงิินในภาพรวม คาดว่่าภาวะเงิินเฟ้้อจะอยู่่�ในสภาวะ ภาครััฐที่่�นำำ�มาใช้้กระตุ้้�นเศรษฐกิิจ แม้้จะใช้้เม็็ดเงิินเข้้าไปแล้้ว
ที่่�ควบคุุ ม ได้้ โดยภาวะเงิิ น เฟ้้ อ ปรัั บ สูู ง ขึ้้�นในนานาประเทศ จำำ�นวนหนึ่่�งแต่่ก็็ไม่่มากเพีียงพอที่่�จะกระตุ้้�นเศรษฐกิิจโดยรวม
ตามราคาสิินค้้าโภคภััณฑ์์ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งกลุ่่�มน้ำำ��มััน ขณะที่่� ให้้ฟื้้�นตััวโดยเร็็วได้้

ผู้้�ประกอบการธุุรกิิจที่่�อยู่่�อาศััยควรปรัับตััว 4 ด้้าน
สำำ�หรัั บ ภาคธุุ ร กิิ จที่่� อยู่่�อาศัั ย ทิิ ศ ทางจะเป็็ น เช่่ น ใดในปีี 2564
การออกแบบต้้ อ งตอบโจทย์์ ก ารทำำ�งานที่่�บ้้ า น ผู้้�บริิ โ ภค
เมื่่�อพิิจารณาจากภาพรวมเศรษฐกิิจสิ่่�งแรกที่่�ต้้องให้้ความสำำ�คััญ
เน้้นให้้ความสำำ�คััญกัับสุุขภาพและความปลอดภััย ส่่งผลให้้
คืือตลาดกลุ่่�มไหนที่่�จะมีีโอกาสฟื้้�นตััวได้้มากกว่่า โดยจากข้้อมููล
การออกแบบเน้้นเสริิมสภาพคล่่องและลดค่่าใช้้จ่่าย
จะเห็็นว่่าอุุปสงค์์ในตลาดแนวราบมีีแนวโน้้มฟื้้�นตััวได้้มากกว่่า 3. Sale & Marketing Channel การขายโครงการผ่่านช่่องทาง
คอนโดฯ โดยเฉพาะบ้้านแฝดและทาวน์์เฮาส์์ในพื้้�นที่่�กรุุงเทพฯ ออนไลน์์จะมีีมากขึ้้�นและรุุนแรงขึ้้�น ผู้้�ประกอบการหัันมาใช้้
ปริิมณฑล ที่่�ยัังมีีบางทำำ�เลที่่�มีีศัักยภาพ
กลยุุทธ์์การตลาดออนไลน์์มากขึ้้�น เทคโนโลยีีมีบี ทบาทมากขึ้้�น
ช่่วยให้้ลููกค้้าสามารถชมโครงการได้้เสมืือนจริิง และสามารถ
แต่่ทั้้�งนี้้�ผู้้�ประกอบการจำำ�เป็็นต้้องมีีการปรัับตััวใน 4 ด้้านหลััก คืือ
เปรีียบเทีียบโครงการต่่างๆ ได้้สะดวกมากขึ้้�น
1. Liquidity & Cost Reduction การลดต้้นทุุนการดำำ�เนิินงาน 4. Risk Management & Diversification ตลาดอสัังหาริิมทรััพย์์
ตััดค่่าใช้้จ่า่ ยที่่�ไม่่จำำ�เป็็น ดููแล Balance Sheet โดยลดสิินทรััพย์์
ที่่�ผัันผวนมากขึ้้�น ส่่งผลให้้ผู้้�ประกอบการต้้องหัันมาเน้้นกระจาย
ที่่�ไม่่จำำ�เป็็น ลดหนี้้� และเน้้นเพิ่่�มสภาพคล่่อง โดยเร่่งระบาย
ความเสี่่�ยง โดยขยายธุุรกิิจอื่่�นๆ เพื่่�อสร้้าง Recurring Income
สต็็อกให้้ลดลงมากที่่�สุุด
มากขึ้้�น ทั้้�งในส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องโดยตรงและไม่่เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจ
2. Value & Affordable พััฒนาโครงการที่่�มีีขนาดเล็็กลงเพื่่�อให้้
อสัั ง หาริิ ม ทรัั พ ย์์ อาทิิ ธุุ ร กิิ จ Healthcare ธุุ ร กิิ จนิิ ค ม
ปิิดการขายได้้เร็็วขึ้้�น เน้้นพััฒนาโครงการที่่�ให้้ความคุ้้�มค่่า
อุุตสาหกรรม
เพื่่�อให้้ ส อดคล้้ อ งกัั บ ความสามารถในการซื้้� อ บ้้ า นที่่�ลดลง
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ตลาดอสัังหาฯ ที่่�ผัันผวนในช่่วงที่่�ผ่่านมาทำำ�ให้้ผู้้�ประกอบการมีีการกระจายความเสี่่�ยง โดยหัันไปเน้้นขยายธุุรกิิจอื่่�นๆ
มากขึ้้�นเพื่่�อสร้้าง Recurring Income ทั้้�งที่่�เกี่่�ยวข้้องโดยตรงและไม่่เกี่่�ยวข้้องกัับอสัังหาฯ

ธุุรกิิจอสัังหาริิมทรััพย์์มีีความผัันผวน ควรกระจายความเสี่่�ยงขยายธุุรกิิจ
สู่่� Mega Trend หลัังวิิกฤต COVID-19
ดร.สมประวิิณ มัันประเสริิฐ ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่
ผู้้�บริิหารสายงานวิิจััยและหััวหน้้าทีีมเศรษฐกิิจ บมจ.ธนาคาร
กรุุงศรีีอยุุธยา ให้้ความเห็็นเกี่่�ยวกัับแนวโน้้มเศรษฐกิิจในปีี 2564
ว่่า ปััจจุุบัันภาพรวมเศรษฐกิิจโลกกำำ�ลัังเริ่่�มฟื้้�นตััว โดยเริ่่�มต้้นที่่�
การฟื้้�นตััวของ 4 ประเทศหลััก กลุ่่�มแรก ได้้แก่่ ประเทศจีีน
ซึ่่� ง ฟื้้� น ตัั ว มาเป็็ น ลำำ�ดัั บ ต้้ น ๆ ต่่ อ มาเป็็ น ประเทศสหรัั ฐ อเมริิ ก า
ที่่�ฟื้้�นตััวจากการออกมาตรการกระตุ้้�นขอรััฐ กลุ่่�มประเทศยุุโรป
ที่่�เริ่่�มมีีการฟื้้�นตััวในภาคบริิการ และประเทศสุุดท้้ายเป็็นประเทศ
ญี่่�ปุ่่�นที่่�กำำ�ลัังมีีแนวโน้้มการฟื้้�นตััวจากภาคการส่่งออก ซึ่่�งจากนี้้�ไป
เศรษฐกิิจโลกจะฟื้้�นตััวจากภาคบริิการ โดยจุุดที่่�แสดงให้้เห็็นว่่า
วงจรเศรษฐกิิจฟื้้น� ตััวแล้้วหรืือไม่่ คืือ การจ้้างงาน หากการจ้้างงาน
ฟื้้�นตััวดีีขึ้้�น ก็็แสดงให้้เห็็นว่่ารอบของการฟื้้�นตััวทางเศรษฐกิิจ
กำำ�ลัังเกิิดขึ้้�น และเมื่่�อใดที่่�ภาคบริิการเริ่่�มฟื้้�นตััว หมายความว่่า
เศรษฐกิิจโลกก็็จะเริ่่�มฟื้้�นตััวสู่่�สภาวะที่่�ดีีขึ้้�น

ดร.สมประวิิณ มัันประเสริิฐ

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่
ผู้้�บริิหารสายงานวิิจััยและหััวหน้้าทีีมเศรษฐกิิจ
บมจ.ธนาคารกรุุงศรีีอยุุธยา
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อย่่างไรก็็ตาม การฟื้้น� ตััวของเศรษฐกิิจโลกนั้้�นขึ้้�นอยู่่�กัับ 4 ประเด็็น 3) ภาครััฐสนัับสนุุนเงิินในการฟื้้�นฟููและเปลี่่�ยนแปลงภาคธุุรกิิจ
หลัักสำำ�คััญ ดัังนี้้�
สำำ�หรัับโลกยุุคใหม่่
1) การทำำ�นโยบายในประเทศหลัั ก ของโลกยัั ง คงมีี อ ยู่่� เช่่ น 4) Supply Chain ของโลกกำำ�ลัั ง จะเปลี่่�ยนไป ในอดีี ต
มาตรการเยีียวยา มาตรการกระตุ้้�นและฟื้้�นฟูู และมาตรการ
หนึ่่�งประเทศจะมีีความสามารถในการทำำ�อุุตสาหกรรมเพีียง
ทางการเงิิน
หนึ่่ง� ประเภท แต่่ปัจจุ
ั บัุ นั หนึ่่ง� ประเทศสามารถทำำ�อุุตสาหกรรม
2) เริ่่�มมีีการดำำ�เนิินการธุุรกิิจด้้านการบริิการมากขึ้้�น แต่่จะเป็็น
หลายๆ อย่่างได้้มากขึ้้�น และเราต้้องรู้้�ว่า่ ธุุรกิิจของเราจะอยู่่�ใน
ภายในประเทศหรืือภายในภููมิิภาคเป็็นหลััก
ตำำ�แหน่่งใดของ Supply Chain

Great expectations
GLOBAL:Global:
GREAT EXPECTATIONS
China
 After a slowdown in 1Q, economy shows signs of
stabilizing
 Private sector playing greater role in supporting
growth, with global recovery, rising wages, excess
savings, and accelerating vaccination
 PBOC likely to keep accommodative policy to
support real sector despite more prudent measures
to curb speculative market

US






Economic data signal strong start;
reopening and current measures will
support growth throughout 2021
American Families Plan likely to be
approved but with a smaller allocation
FOMC sees faster growth and higher
inflation but is unlikely to initiate QE
tapering this year

Europe
 Accelerating vaccination campaign
and reopening economy would
support economic growth ahead
 Government and household spending
could be major drivers of economic
recovery in 2H21
 ECB may reduce weekly pandemic
bond purchases in 3Q21; BOE signals
tapering as outlook improve

สำำ�หรัับภาพรวมเศรษฐกิิจไทย บมจ.ธนาคารกรุุงศรีีอยุุธยา ได้้มีี
การปรัับลดคาดการณ์์อััตราการขยายตััวของ GDP ปีี 2564
เป็็นร้้อยละ 2.0 จากที่่�เคยคาดการณ์์ว่่าจะขยายตััวร้้อยละ 2.2
รวมทั้้�งปรัับลดจำำ�นวนนัักท่่องเที่่�ยวเหลืือ 3.3 แสนคน จากการ
คาดการณ์์ ก่่ อ นหน้้ า นี้้�ไว้้ ที่่� 3 ล้้ า นคน เนื่่�องจากประเมิิ น ว่่ า
นัักท่่องเที่่�ยวยัังไม่่มีีความมั่่�นใจในการท่่องเที่่�ยวระหว่่างประเทศ

Japan
 Latest outbreak could cause a
slowdown in 2Q21, but economy
would recover in 2H
 BOJ’s outlook still implies
deflationary stand, suggesting the
need to maintain very loose
monetary policy

2
ด้้านการส่่งออกในปีี 2564 ภาพรวมการส่่งออกของประเทศไทย
มีีแนวโน้้มของการเติิบโตที่่�ดีีขึ้้�น ซึ่่ง� ปััจจัยั สำำ�คััญเกิิดจากการฟื้้น� ตััว
ของเศรษฐกิิ จ โลก โดยเฉพาะอุุ ต สาหกรรมที่่�มีี ก ารผลิิ ต ได้้ ถึึ ง
ร้้อยละ 70 การลงทุุนใหม่่จะเกิิดขึ้้�นทัันทีี ประกอบกัับภาคการเงิิน
ซึ่่�งคณะกรรมการนโยบายการเงิินยัังคงมีีทิิศทางคงอััตราดอกเบี้้�ย
ไปถึึงปีี 2565 เพื่่�อให้้เกิิดการฟื้้�นตััวทางเศรษฐกิิจ ซึ่่�งคาดการณ์์ว่่า
น่่าจะกลัับเข้้าสู่่�สภาวะใกล้้เคีียงกัับช่่วงก่่อนเกิิดวิิกฤต COVID-19
อย่่างเร็็วที่่�สุุดคืือปลายปีี 2565
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MPC
HOLDS
RATESrates
WITH MORE
CAUTIONS
OUTLOOK;
MPC
holds
with
more
cautious outlook;
WE EXPECT POLICY RATES TO BE MAINTAINED THROUGH NEXT YEAR

policy rates to be maintained through next year
Expected vaccination path
and timeline to reach herd immunity
Case 1

Case 2
Herd Immunity
Q3/22

BOT’s economic forecasts

Case 2

Case 3

Herd immunity threshold
Case 1
Herd Immunity
Q1/22

Case 3
Herd Immunity
Q4/22

Feb

Sep

Dec

May-21 Aug-21 Nov-21 Feb-22 May-22 Aug-22 Nov-22 Feb-23
Source: BOT

we expect

Case 1

Case 2

Case 3

Additional
vaccines procured
and distributed
(100 million doses
in 2021)

Planned
Procurement
and Distribution
of vaccines
(64.6 million
doses)

Delayed
procurement and
distribution of
vaccines (below
64.6 million
doses in 2021)

Herd immunity attainment

Q1/22

Q4/22

Q3/22

2021

2022

2021

2022

2021

GDP (%YoY)

2.0

4.7

1.5

2.8

1.0

2022
1.1

Foreign tourist figures (millions)

1.2

15.0

1.0

12.0

0.8

8.0

Economic impact from delayed
vaccination and herd immunity*

-

-3.0% of GDP
(THB 460 bn)

-5.7% of GDP
(THB 890 bn)

Unemployment and
underemployment at the end of
2022 (millions)

2.7

2.8

2.9

Note: * Differences in total economic value for the period 2021-2022 compared to Case1
The projection does not include potential additional government measures to offset the shock.

Krungsri Research’s view


At the 5 May meeting, the MPC voted unanimously to maintain policy rate at a record low of 0.50%, holding rates for the eighth consecutive
meeting since May 2020.
The BOT expects Thai 2021 GDP growth to miss the previous projection, mainly because of impacts of the third wave and concern over delays in
the procurement and distribution of vaccines. The BOT’s more cautious outlook is based on the speed of the vaccination program. However, its
latest forecast have yet to take into account the latest relief measures approved by the cabinet on 5 May. Those measures are worth more than
THB200bn. This implies 2021 GDP growth outlook could be better than the latest BOT projection.
Despite a more pessimistic outlook for economic growth, the MPC is likely to hold policy rates as the Thai economy would only recover gradually
in the second half of this year, encouraged by promising outlook for exports, additional fiscal supports, and the accelerating vaccination program.
The BOT is now focusing more on targeted monetary policy than interest rate policy, given the uneven economic recovery. We maintain that the
MPC would keep policy rates at a record low through next year or until the overall economy fully recovers. The BOT would want to preserve the
limited room to maneuver interest rate policy for unexpected headwinds that would have broad-based impact on the Thai economy.

สำำ�หรัับภาคธุุรกิิจที่่�อยู่่�อาศััย มีีประเด็็นที่่�ต้้องจัับตามอง ในการ
กำำ�หนดทิิศทางการลงทุุนปีี 2564 ได้้แก่่ อุุปสงค์์ในตลาดแนวราบ
มีีแนวโน้้มฟื้้�นตััวได้้มากกว่่าอาคารชุุด โดยเฉพาะบ้้านแฝดและ
ทาวน์์เฮ้้าส์์ในพื้้�นที่่�กรุุงเทพฯ - ปริิมณฑล ซึ่่�งยัังคงมีีบางทำำ�เล
ที่่�มีีศักั ยภาพ เช่่น ทำำ�เลตามแนวเส้้นทางรถไฟฟ้้าสายใหม่่ ในขณะที่่�
ตลาดแนวราบในปีีนี้้� มีีแนวโน้้มอยู่่�ในระดัับราคาที่่�เข้้าถึึงได้้มากขึ้้�น
กว่่าช่่วงที่่�ผ่่านมา โดยเฉพาะกลุ่่�มระดัับราคาต่ำำ��กว่่า 5 ล้้านบาท




Source: BOT, Krungsri Research

โดยขยายธุุรกิิจอื่่�นๆ เพื่่�อสร้้าง Recurring Income มากขึ้้�น
ทั้้�งในส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องโดยตรงและไม่่เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจอสัังหาริิมทรััพย์์
อาทิิ ธุุรกิิจ Healthcare ธุุรกิิจนิิคมอุุตสาหกรรม
แนวโน้้มการเปลี่่�ยนแปลงของโลก หรืือ Mega Trend ที่่�จะเกิิดขึ้้�น
ในอนาคต ได้้แก่่ การใช้้ชีีวิิตของผู้้�บริิโภคมีีการเปลี่่�ยนแปลงไป
ตั้้�งแต่่เริ่่�มเกิิดสถานการณ์์การระบาดของ COVID-19 ส่่งผลให้้
เกิิด
32
การเปลี่่�ยนแปลงปััจจััยต่่างๆ ในการใช้้ชีีวิิต โดย Mega Trend
จะเข้้ ามามีี บทบาทความสำำ�คัั ญกัั บการดำำ�เนิิ นธุุ ร กิิ จ หลัั ง วิิ ก ฤต
COVID-19 โดยมีีปัจจั
ั ยั ที่่�จำำ�เป็็นต้้องพิิจารณาเพิ่่�มเติิมอีีก 3 ปััจจัยั
ได้้แก่่ 1) Health คนให้้ความสนใจเรื่่�องสุุขภาพมากขึ้้�น โดยเฉพาะ
การป้้ อ งกัั น ไม่่ ใ ห้้ เ กิิ ด โรค 2) ความสนใจในสิ่่�งแวดล้้ อ ม และ
3) การบริิหารจััดการความเสี่่�ยงและความไม่่แน่่นอน

ขณะที่่�สถานการณ์์ด้า้ นราคาเริ่่�มมีีสัญ
ั ญาณของการฟื้้น� ตััวเล็็กน้้อย
ในช่่วงไตรมาสแรกของปีี 2564 แต่่ยัังต้้องจัับตาผลกระทบจาก
การระบาดระลอกใหม่่ที่่�อาจส่่งผลให้้ระดัับราคาชะลอตััวลงอีีกครั้้�ง
โดยเฉพาะอาคารชุุ ด ซึ่่� ง มีี ห น่่ ว ยเหลืื อ ขายที่่�ยัั ง อยู่่�ในระดัั บ สูู ง
ประกอบกัับสถานการณ์์การระบาดระลอกใหม่่ ทำำ�ให้้ผู้้�ประกอบการ
ยัังทำำ�โปรโมชั่่�นเพื่่�อระบายสต็็อกอย่่างต่่อเนื่่�อง ซึ่่�งผู้้�ประกอบการ
ทั้้�งรายใหญ่่ แ ละรายเล็็ ก ยัั ง เน้้ น ตลาดแนวราบระดัั บ ราคาที่่� โดยวััตถุุประสงค์์ของการอยู่่�บ้้านจะเปลี่่�ยนไป ความเป็็นเมืือง
เข้้าถึึงได้้ และเปิิดโครงการขนาดเล็็กลง เพื่่�อปิิดการขายได้้เร็็วขึ้้�น ลัักษณะอสัังหาริิมทรััพย์์ในอนาคตจะมีีการกระจายตััวมากขึ้้�น
Space จะเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญ ซึ่่ง� จะเป็็นโอกาสในการพััฒนาพื้้�นที่่�ใหม่่ๆ
ในด้้านกลยุุทธ์์ การปรัับตััวของผู้้�ประกอบการ ลดต้้นทุุนการดำำ�เนิินงาน และการเข้้าถึึงระบบสาธารณููปโภคยัังคงมีีความสำำ�คััญ รููปแบบ
ตััดค่่าใช้้จ่่ายที่่�ไม่่จำำ�เป็็น ดููแล Balance Sheet โดยลดสิินทรััพย์์ พื้้�นที่่�ใช้้สอยภายในบ้้านจะเปลี่่�ยนแปลงไป การดููแลรัักษาบ้้าน
ที่่�ไม่่จำำ�เป็็น ลดหนี้้� และเน้้นเพิ่่�มสภาพคล่่อง โดยเร่่งระบายสต็็อก จะต้้องง่่าย ต้้องมีีความยืืดหยุ่่�นในการเปลี่่�ยนแปลง ต้้องออกแบบบ้้าน
ให้้ลดลงมากที่่�สุุด ในการออกแบบบ้้านต้้องตอบโจทย์์การทำำ�งาน ให้้เชื่่�อมกัับเทคโนโลยีีได้้ง่า่ ย และต้้องตอบสนองความต้้องการของ
ที่่�บ้้ า น โดยผู้้�บริิ โ ภคเน้้ น ให้้ ค วามสำำ�คัั ญ กัั บ สุุ ข ภาพและ ทุุก Generation
ความปลอดภััย
Mega Trend ทั้้�งหมดที่่�กล่่ า วมาข้้ า งต้้ น เป็็ น สิ่่�งที่่�ภาค
ในภาวะตลาดอสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�มีคี วามผัันผวนมากขึ้้�นเช่่นนี้้� ส่่งผล อสัั ง หาริิ ม ทรัั พ ย์์ จ ะต้้ อ งปรัั บ ตัั ว เพื่่�อรองรัั บ กัั บ ความต้้ อ งการ
ให้้มีีผู้้�ประกอบการหลายรายเริ่่�มหัันมาเน้้นกระจายความเสี่่�ยง และการใช้้ชีีวิิตของผู้้�บริิโภคที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป
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นโยบายการกำำ�กัับดููแล
สถาบัันการเงิินของ ธปท.
เพื่่�อส่่งผ่่านความช่่วยเหลืือให้้กัับลููกหนี้้�
ที่่�ได้้รัับผลกระทบจาก
"สถานการณ์์ COVID-19"

นัับตั้้�งแต่่ต้้นปีี 2563 ที่่�การระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา
สายพัันธุ์์�ใหม่่ 2019 หรืือ COVID-19 ส่่งผลกระทบรุุนแรงในวงกว้้าง
ต่่อธุุรกิิจและประชาชน ธนาคารแห่่งประเทศไทย (ธปท.) ได้้ออก
มาตรการทางการเงิินรููปแบบต่่างๆ เพื่่�อช่่วยเหลืือผู้้�ได้้รับั ผลกระทบ
ให้้สอดคล้้องกัับลัักษณะปััญหา รวมถึึงสร้้างกลไกให้้สถาบัันการเงิิน

(สง.) สามารถส่่งผ่่านความช่่วยเหลืือไปยัังลููกหนี้้� ภายใต้้สถานการณ์์
ที่่�ยัังมีีความไม่่แน่่นอนสููงได้้มากขึ้้�น เช่่น การปรัับปรุุงหลัักเกณฑ์์
การจััดชั้้�นสิินทรััพย์์และกัันเงิินสำำ�รอง และลดต้้นทุุนทางการเงิิน
ของ สง. ด้้วยการปรัับลดอััตราเงิินนำำ�ส่่งเข้้ากองทุุนเพื่่�อการฟื้้�นฟูู
และพััฒนาระบบสถาบัันการเงิิน (FIDF) เป็็นต้้น

ภาพรวมมาตรการเพ�่อชวยเหลือประชาชนและภาคธุรกิจ
รายยอย

ขาดสภาพคลองชั่วคราว
กระทบไมมาก
ยังชําระหนี้ ได
แกหนี้เดิม

เติมรายไดผานมาตรการการคลัง
เติมเง�นหมุนเว�ยนผาน SFls

สถาบันการเง�น

ธุรกิจขนาดใหญ

Soft Loan
สินเชื่อฟนฟ�ฯ

กองทุน BSF เพ�่อรักษา
สภาพคลองของการระดมทุน
ในตลาดตราสารหนี้

ปรับปรุงโครงสรางหนี้โดยสงผานความชวยเหลือเพ�่มเติม
ไกลเกลี่ยหนี้

กระทบมาก
มีปญหาชําระหนี้

ธุรกิจ SMEs

พักชําระหนี้

(กรณียังประเมิน
Cashflow ไม ได)

โครงการพักทรัพย พักหนี้

(กรณีมีทรัพยสินเปนหลักประกัน)

ปรับปรุงว�ธีการคิดดอกเบี้ยผิดนัดชําระหนี้
ดูแลเสถียรภาพ พรอมปรับเกณฑที่เอื้อให สง. เรงปรับโครงสรางหนี้ที่สอดคลอง
กับกระแสเง�นสดในอนาคตของลูกหนี้ ควบคูกับการบร�หารความเสี่ยงอยางเหมาะสม
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จากสถานการณ์์การระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่่ ส่่งผล
ซ้ำำ��เติิมต่่อการฟื้้น� ตััวทางเศรษฐกิิจและความสามารถในการชำำ�ระหนี้้�
ของลููกหนี้้� ขณะที่่�ระบบ สง. ยัังมีีความมั่่�นคง ด้้วยระดัับเงิินกองทุุน
เงิินสำำ�รอง และสภาพคล่่องที่่�อยู่่�ในระดัับสููงอย่่างต่่อเนื่่�อง ธปท.
จึึงได้้ทบทวนแนวนโยบายในการส่่งผ่่านความช่่วยเหลืือเพิ่่�มเติิม

ให้้ แ ก่่ ลูู ก หนี้้�ที่่�ได้้ รัั บ ผลกระทบ และกระตุ้้�นให้้ สง. เร่่ ง ปรัั บ
โครงสร้้างหนี้้�โดยคำำ�นึึงถึึงศัักยภาพและโอกาสในการปรัับตััวของ
ลูู ก หนี้้�ในอนาคต ขณะที่่�ยัั ง รัั ก ษาความมั่่�นคงและการบริิ ห าร
ความเสี่่�ยงที่่�ดีีของระบบ สง. โดยมีีสาระสำำ�คััญ ดัังนี้้�

นโยบายการกํากับดูแลสถาบันการเง�น เพ�่อสงผานความชวยเหลือ
ใหกับลูกหนี้ที่ ไดรับผลกระทบจากสถานการณ COVID-19
การระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม
สงผลกระทบตอการฟนตัวทางเศรษฐกิจ
และความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้

ใหความชวยเหลือ
เพ�่มเติมแกลูกหนี้
ที่ยังไดรับผลกระทบ

ระบบธนาคารพาณิชยยังมีความมั่นคง
ดวยระดับเง�นกองทุน เง�นสํารอง
และสภาพคลองที่อยูในระดับสูงอยางตอเนื่อง

สงเสร�มใหสถาบันการเง�น
เรงปรับโครงสรางหนี้
โดยคํานึงถึงศักยภาพของลูกหนี้

เสร�มความมั่นคงและ
การบร�หารความเสี่ยงที่ดี
ของระบบสถาบันการเง�น

1 ขยายมาตรการชะลอการชําระหนี้ สําหรับลูกหนี้ SMEs ที่จะครบกําหนดวันที่ 30 มิ.ย. 2564 นี้ ตอไปจนถึงสิ�นป 2564
2 กําหนดกลไกเพ�่อจ�งใจใหสถาบันการเง�นปรับโครงสรางหนี้ใหกับลูกหนี้ที่ ไดรับผลกระทบ โดยคํานึงถึงศักยภาพของลูกหนี้
3 ใหสถาบันการเง�นจายเง�นปนผลระหวางกาลได โดยกําหนดอัตราการจาย เพ�่อคงมาตรการเชิงปองกันในการดูแลความมั่นคง
ของสถาบันการเง�น

ที่่�มา : ข่่าว ธปท. ฉบัับที่่� 40/2564 วัันที่่� 10 มิิถุุนายน 2564

ธอส. ขยายระยะเวลามาตรการช่่วยเหลืือลููกหนี้้�
ที่่�ได้้รัับผลกระทบ COVID-19 ถึึง ธ.ค. 64
เพื่่�อเป็็นการดำำ�เนิินงานตามนโยบายของ นายอาคม เติิมพิิทยาไพสิิฐ
รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงการคลััง ที่่�ต้้องการให้้สถาบัันการเงิิน
เฉพาะกิิ จ ของรัั ฐ ช่่ ว ยเหลืื อ ลูู ก ค้้ า ประชาชนที่่�ยัั ง คงได้้ รัั บ
ผลกระทบด้้านรายได้้จากปััญหาการแพร่่ระบาดของ COVID-19
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์จึึงได้้ขยายระยะเวลาความช่่วยเหลืือ
ลูู ก ค้้ า เดิิ ม ที่่�อยู่่�ระหว่่ า งการใช้้ ม าตรการความช่่ ว ยเหลืื อ ฯ
ของธนาคาร ตาม “โครงการ ธอส. รวมไทย สร้้างชาติิ ปีี 2564”
จำำ�นวน 7 มาตรการ ไปสิ้้�นสุุดความช่่วยเหลืือในวัันที่่� 31 ธัันวาคม
2564 (จากเดิิมสิ้้�นสุุดความช่่วยเหลืือ 31 กรกฎาคม 2564)
ซึ่่�งปััจจุุบัันมีีจำำ�นวนลููกค้้าของ ธอส. ที่่�อยู่่�ระหว่่างการรัับความ
ช่่วยเหลืือตามมาตรการรวมกว่่า 143,100 บััญชีี เงิินต้้นคงเหลืือ
137,260 ล้้านบาท โดยเปิิดให้้ลูกู ค้้าลงทะเบีียนแจ้้งความประสงค์์
เพื่่�อขยายระยะเวลาความช่่วยเหลืือผ่่าน Application : GHB ALL
หรืื อ GHB Buddy บน Application Line ได้้ ตั้้� งแต่่ วัั น ที่่�
1 - 29 กรกฎาคม 2564 (ยกเว้้นมาตรการที่่� 12 ลงทะเบีียน
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ได้้ตั้้�งแต่่เดืือนมิิถุุนายน - พฤศจิิกายน 2564 ที่่�สำำ�นัักงานใหญ่่
และสาขาทั่่�วประเทศ) ประกอบด้้วย
มาตรการที่่� 9, 10, 11 และ 11 New Entry : แบ่่งจ่่ายเงิิน
งวดผ่่อนชำำ�ระ (ตััดต้น้ ตััดดอก) เหลืือ 25% หรืือ 50% หรืือ 75%
ของเงิินงวดผ่่อนชำำ�ระในปััจจุุบััน โดยทั้้�ง 4 มาตรการ ครอบคลุุม
กลุ่่�มลููกค้้าที่่�อยู่่�ในมาตรการทั้้�งที่่�มีีสถานะบััญชีีปกติิ สถานะ NPL
ลููกหนี้้�สถานะ NPL ที่่�อยู่่�ระหว่่างการปรัับโครงสร้้างหนี้้�
มาตรการที่่� 12 : ขยายระยะเวลาลดเงิินงวดผ่่อนชำำ�ระ และ
พัักชำำ�ระหนี้้� สำำ�หรัับลููกค้้าผู้้�ประกอบการสิินเชื่่�อแฟลตรายเดิิม
ที่่�อยู่่�ในมาตรการความช่่วยเหลืือของธนาคาร ครอบคลุุมลููกค้้า
ผู้้�ประกอบการรายใหม่่ ที่่�มีี ส ถานะบัั ญ ชีี ป กติิ (ไม่่ เ ป็็ น NPL
ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2563) และไม่่เคยเข้้าร่่วมมาตรการของ
ธนาคารมาก่่อน หากเป็็นผู้้�ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากการแพร่่ระบาด

ของ COVID-19 ระลอกใหม่่ สามารถเลืือกจ่่ายเงิินงวดผ่่อนชำำ�ระ
เหลืือ 25 % หรืือ 50 % หรืือ 70 % ของเงิินงวดผ่่อนชำำ�ระในปััจจุบัุ นั
(ตััดเงิินต้้นและดอกเบี้้�ย) หรืือเลืือกพัักชำำ�ระหนี้้� หากได้้รับั ผลกระทบ
รุุ น แรงที่่�ไม่่ ส ามารถประเมิิ น กระแสเงิิ น สดของกิิ จ การ หรืื อ
ไม่่สามารถเปิิดดำำ�เนิินกิิจการได้้ตามปกติิ โดยสามารถลงทะเบีียน
ได้้ตั้้�งแต่่เดืือนมิิถุุนายน - พฤศจิิกายน 2564 และได้้รัับสิิทธิ์์�
ช่่วยเหลืือตั้้�งแต่่เดืือนมิิถุุนายนถึึงเดืือนธัันวาคม 2564 ระยะเวลา
สููงสุุด 7 เดืือน สามารถลงทะเบีียนได้้ที่่�สำำ�นักั งานใหญ่่ และสาขา
ทั่่�วประเทศ
มาตรการที่่� 13 : พัักชำำ�ระเงิินต้้น และจ่่ายเฉพาะดอกเบี้้�ย
รายเดืือน สำำ�หรัับลููกค้้าที่่�มีีสถานะบััญชีีปกติิ (ไม่่เป็็น NPL ไม่่อยู่่�
ขั้้�นตอนของกฎหมาย และไม่่อยู่่�ระหว่่างทำำ�ข้้อตกลงประนอมหนี้้�)
ที่่�อยู่่�ระหว่่างใช้้มาตรการความช่่วยเหลืือเดิิมของธนาคาร
มาตรการที่่� 14 : พัักชำำ�ระเงิินต้้น และจ่่ายเฉพาะดอกเบี้้�ย
รายเดืือน พร้้อมลดดอกเบี้้�ยลงเหลืือ 3.90% ต่่อปีี สำำ�หรัับ
ลููกหนี้้�ที่่�สถานะ NPL และลููกหนี้้� NPL ที่่�อยู่่�ระหว่่างการปรัับ

โครงสร้้างหนี้้� ซึ่่�งจะพ้้นสิิทธิิการปรัับโครงสร้้างหนี้้�ที่่�ใช้้อยู่่�หากใช้้
มาตรการที่่� 14 และต้้องเป็็นผู้้�ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากการประกอบ
อาชีีพ หรืือทำำ�ธุุรกิิจ หรืือการค้้า เนื่่�องจาก COVID-19 และ
ไม่่ ส ามารถผ่่ อ นชำำ�ระเงิิ น งวดให้้ ธ นาคารได้้ ต ามสัั ญ ญาเงิิ น กู้้�
หรืือข้้อตกลงปรัับโครงสร้้างหนี้้�หรืือตามคำำ�พิิพากษา
ทั้้�งนี้้� สำำ�หรัั บ ลูู ก ค้้ า ที่่�มีี ค วามประสงค์์ เข้้ า มาตรการเพื่่�อขยาย
ระยะเวลาความช่่วยเหลืือ จะต้้อง Upload หลัักฐานยืืนยัันว่่า
ได้้รัับผลกระทบทางรายได้้ผ่่านทาง Application : GHB ALL
และ GHB Buddy ให้้ธนาคารพิิจารณา เช่่น สลิิปเงิินเดืือน
หนัังสืือรัับรองจากหน่่วยงานต้้นสัังกััด ภาพถ่่าย หรืือ Statement
เป็็นต้้น ส่่วนกรณีีที่่�ลููกค้้าไม่่มีีสมาร์์ทโฟนสามารถกรอกข้้อมููล
เพื่่�อแจ้้งความประสงค์์ขอรัับความช่่วยเหลืือตามมาตรการได้้ที่่�
www.ghbank.co.th และภายในเดืือนตุุลาคม 2564 ธนาคาร
จะทำำ�การสำำ�รวจความประสงค์์ของลููกค้้าอีีกครั้้�ง ว่่ามีีความพร้้อม
ที่่�จะกลัั บ มาผ่่ อ นชำำ�ระได้้ ต ามปกติิ ห รืื อ ไม่่ หรืื อ ยัั ง คงได้้ รัั บ
ผลกระทบด้้านรายได้้ และต้้องการรัับความช่่วยเหลืือต่่อไปจนถึึง
วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

สอบถามรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมหรืือติิดตามข้้อมููลข่่าวสารของธนาคารได้้ที่่�ศููนย์์ลููกค้้าสััมพัันธ์์ (Call Center) โทร. 0 2645 9000
หรืือ www.ghbank.co.th, Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์์ และ Application : GHB ALL
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สิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััย
สํําหรัับผู้้�สููงอายุุ

สแกน QR Code

(Reverse Mortgage : RM)
การให้้สิินเชื่่�อเพื่่�อผู้้�สููงอายุุ
โดยมีีที่่�อยู่่�อาศััยเป็็นหลัักประกััน
(Reverse Mortgage) เป็็นมาตรการ
รองรัับสัังคมผู้้�สููงอายุุมาตรการหนึ่่�ง
ซึ่่�งคณะรััฐมนตรีีมีีมติิเห็็นชอบให้้
สถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจ เป็็นธนาคาร
นำำ�ร่่องในการให้้สิินเชื่่�อดัังกล่่าว
เพื่่�อรองรัับการเข้้าสู่่�สัังคมผู้้�สููงอายุุ
ของประเทศในระยะต่่อไป

คณะรััฐมนตรีีเห็็นชอบมาตรการรองรัับสัังคมผู้้�สููงอายุุ
ในการประชุุ ม คณะรัั ฐ มนตรีี เ มื่่�อวัั น ที่่� 8 พฤศจิิ ก ายน 2559
คณะรััฐมนตรีีได้้มีีมติิเห็็นชอบมาตรการรองรัับสัังคมผู้้�สููงอายุุ
ตามที่่�กระทรวงการคลัังเสนอ ในมาตรการดัังกล่่าวได้้มีีการเสนอ
เรื่่�อง สิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยสํําหรัับผู้้�สููงอายุุ (Reverse Mortgage : RM)
โดยได้้มอบหมายให้้สถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจนํําร่่องเพื่่�อดํําเนิินการ

มาตรการสิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยสํําหรัับผู้้�สููงอายุุ (Reverse Mortgage)
เพื่่�อให้้ ผู้้�ที่่�มีี อ ายุุ ตั้้� งแต่่ 60 ปีี ขี้้� นไป สามารถนํําที่่�อยู่่�อาศัั ย
ที่่�ตนมีี ก รรมสิิ ท ธิ์์� แ ละปลอดภาระหนี้้�มาเปลี่่�ยนเป็็ น รายได้้
ในการดํํารงชีีพเป็็นรายเดืือน

ธปท. ออกหลัักเกณฑ์์การให้้สิินเชื่่�อเพื่่�อผู้้�สููงอายุุโดยมีีที่่�อยู่่�อาศััยเป็็นหลัักประกััน
(Reverse Mortgage) ของสถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจ
การให้้ สิิ น เชื่่�อเพื่่�อผู้้�สูู ง อายุุ โ ดยมีี ที่่� อยู่่�อาศัั ย เป็็ น หลัั ก ประกัั น
เป็็นธุุรกรรมสิินเชื่่�อรููปแบบใหม่่ ที่่�มีีลัักษณะแตกต่่างจากสิินเชื่่�อ
ทั่่�วไป กล่่าวคืือ เป็็นธุุรกรรมสิินเชื่่�อที่่�ให้้กัับผู้้�กู้้�ที่่�เป็็นผู้้�สููงอายุุ เช่่น
ผู้้�ที่่�เกษีียณอายุุจากการทำำ�งาน โดยนำำ�ที่่�อยู่่�อาศััยซึ่่ง� เป็็นกรรมสิิทธิ์์�
ของตน และปลอดภาระหนี้้�มาเป็็นหลัักประกัันในการขอสิินเชื่่�อ
จากสถาบัั น การเงิิ น เฉพาะกิิ จ เพื่่�อเพิ่่�มเงิิ น ได้้ ใ นการดำำ�รงชีี พ
ซึ่่� ง จำำ�นวนเงิิ น ที่่�ผู้้�กู้้�จะได้้ รัั บ ขึ้้�นอยู่่�กัั บ อายุุ ข องผู้้�กู้้� มูู ล ค่่ า ของ
ที่่�อยู่่�อาศัั ย และอัั ต ราดอกเบี้้�ย โดยผู้้�กู้้�จะได้้ รัั บ เงิิ นให้้ สิินเชื่่�อ
ในลัักษณะทยอยรัับเป็็นงวดจนกว่่าผู้้�กู้้�จะเสีียชีีวิติ หรืือครบกำำ�หนด
อายุุ สัั ญ ญาสิิ น เชื่่�อตามเงื่่�อนไขที่่�ได้้ ต กลงไว้้ และในระหว่่ า ง
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ที่่�ผู้้�กู้้�ยัั ง ไม่่ เ สีี ย ชีี วิิ ต หรืื อ สัั ญ ญายัั ง ไม่่ ค รบกำำ�หนดนั้้�น ผู้้�กู้้�ยัั ง คง
มีีกรรมสิิทธิ์์�และสามารถอาศััยอยู่่�ในที่่�อยู่่�อาศััยที่่�นำำ�มาเป็็นหลััก
ประกัั น ดัั ง กล่่ า วได้้ โดยไม่่ ต้้ อ งชำำ�ระคืื น สิิ น เชื่่�อ จนกว่่ า ผู้้�กู้้�
จะเสีียชีีวิิตหรืือครบกำำ�หนดอายุุสััญญาสิินเชื่่�อแล้้วแต่่กรณีี
ด้้วยลัักษณะดัังกล่่าวข้้างต้้น การให้้สิินเชื่่�อเพื่่�อผู้้�สููงอายุุโดยมีี
ที่่�อยู่่�อาศััยเป็็นหลัักประกััน จึึงก่่อให้้เกิิดความเสี่่�ยงทั้้�งต่่อสถาบััน
การเงิินเฉพาะกิิจที่่�เป็็นผู้้�ให้้กู้้� และผู้้�สููงอายุุที่่� เป็็นผู้้�กู้้�แตกต่่าง
จากสิินเชื่่�อทั่่�วไป

ดัังนั้้�น เพื่่�อให้้สถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจมีกี ารบริิหารความเสี่่�ยงจาก
การให้้ สิิ น เชื่่�อเพื่่�อผู้้�สูู ง อายุุ โดยมีี ที่่� อยู่่�อาศัั ย เป็็ น หลัั ก ประกัั น
อย่่างเหมาะสม ธนาคารแห่่งประเทศไทยจึึงกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์
เกี่่�ยวกัับการให้้สินิ เชื่่�อเพื่่�อผู้้�สููงอายุุ โดยมีีที่่�อยู่่�อาศััยเป็็นหลัักประกััน
เพื่่�อให้้ ส ถาบัั น การเงิิ น เฉพาะกิิ จ ถืื อ ปฏิิ บัั ติิ ใ ห้้ ส อดคล้้ อ งกัั น
ตามหลัั ก เกณฑ์์ ข องประกาศธนาคารแห่่ ง ประเทศไทย และ
แนวนโยบายที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น การจััดทำำ�นโยบายการให้้สิินเชื่่�อ
การวิิเคราะห์์สิินเชื่่�อ การจััดชั้้�น และกัันเงิินสำำ�รองการดำำ�รงเงิิน
กองทุุนการเรีียกเก็็บดอกเบี้้�ย และค่่าบริิการต่่างๆ และการรัับรู้้�
รายได้้

นอกจากนี้้� สถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจควรให้้ความสำำ�คััญกัับการ
คุ้้�มครองผู้้�บริิโภค โดยผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการเสนอสิินเชื่่�อเพื่่�อผู้้�สููงอายุุ
โดยมีีที่่�อยู่่�อาศััยเป็็นหลัักประกััน ควรมีีความรู้้�ความเข้้าใจในสิินเชื่่�อ
ดัั ง กล่่ า ว และนำำ�เสนอหรืื อ สร้้ า งความรู้้� ค วามเข้้ า ใจให้้ กัั บ ผู้้�กู้้�
เกี่่�ยวกัับลัักษณะของสิินเชื่่�อ ความเสี่่�ยง และสิิทธิิในกรณีีต่่างๆ
อย่่างชััดเจน เพื่่�อให้้ผู้้�กู้้�สามารถตััดสิินใจได้้ตรงตามความต้้องการ
และความเสี่่�ยงที่่�ตนสามารถยอมรัับได้้
ที่่�มา : ประกาศธนาคารแห่่งประเทศไทย ที่่� สนส. 2/2564 เรื่่�อง การให้้สิินเชื่่�อเพื่่�อผู้้�สููงอายุุ
		 โดยมีีที่่�อยู่่�อาศััยเป็็นหลัักประกััน (Reverse Mortgage) ของสถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจ

สิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ (Reverse Mortgage) ธอส.
โครงการสิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ (Reverse Mortgage : RM) เป็็นสิินเชื่่�อสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุตั้้�งแต่่ 60 ปีี แต่่ไม่่เกิิน 80 ปีี
ซึ่่�งธนาคารให้้กู้้�ยืมื เพื่่�อเป็็นค่่าใช้้จ่่ายในการดำำ�รงชีีพ โดยลููกค้้าต้้องนำำ�ที่่�อยู่่�อาศััยที่่�ปลอดภาระจำำ�นองมาเป็็นหลัักประกัันในการขอ
สิินเชื่่�อ และธนาคารจะจ่่ายเงิินให้้ผู้้�กู้้�เป็็นรายเดืือน ทั้้�งนี้้�ได้้กำำ�หนดพื้้�นที่่�นำำ�ร่่องหลัักประกัันต้้องตั้้�งอยู่่�ในเขตกรุุงเทพฯ และปริิมณฑล

วััตถุุประสงค์์การยื่่�นกู้้�
เพื่่�อเป็็นค่่าใช้้จ่่ายในการดำำ�รงชีีพ

อััตราดอกเบี้้�ย
คิิดอััตราดอกเบี้้�ยเงิินกู้้�เท่่ากัับ 6.25% ต่่อปีี
ตลอดอายุุสััญญากู้้�เงิิน

คุุณสมบััติิ
•	บุุคคลธรรมดา มีีสััญชาติิไทยอายุุตั้้�งแต่่
60 ปีี แต่่ไม่่เกิิน 80 ปีี และเป็็นผู้้�มีีกรรมสิิทธิ์์�
ในที่่�อยู่่�อาศััยโดยปลอดภาระจำำ�นอง
•	ต้้องไม่่เป็็นผู้้�ไร้้ความสามารถ หรืือเสมืือน
ไร้้ความสามารถ
•	กู้้�ร่่วมได้้เฉพาะกัับคู่่�สมรสตามกฎหมาย
หรืือพี่่�น้้องร่่วมบิิดามารดาเดีียวกััน
	ที่่�มีีกรรมสิิทธิ์์�ในหลัักประกัันเดีียวกััน

ระยะเวลาการกู้้�

วงเงิินให้้กู้้�สููงสุุด
วงเงิินให้้กู้้�สููงสุุดต่่อรายต่่อหลัักประกััน
ไม่่เกิิน 10 ล้้านบาท

อย่่างน้้อย 6 เดืือน และสููงสุุดไม่่เกิิน 25 ปีี
โดยอายุุผู้้�กู้้�รวมกัับระยะเวลาขอกู้้�
ต้้องไม่่เกิิน 85 ปีี

ค่่าธรรมเนีียม
ยกเว้้นค่่าธรรมเนีียม
1.	ค่่าธรรมเนีียมการยื่่�นกู้้�
(0.1% ของวงเงิินกู้้�)
2.	ค่่าประเมิินราคาหลัักประกััน

ธนาคารเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบค่่าธรรมเนีียม
1.	ค่่าจดทะเบีียนสิิทธิิและนิิติิกรรม
(1,000 บาทต่่อราย)
2.	ค่่าจดทะเบีียนนิิติกิ รรมจำำ�นอง
(1% ของวงเงิินจำำ�นอง)
3.	ค่่าเบี้้�ยประกัันอััคคีีภััยครึ่่�งหนึ่่�ง (50%)

เอกสาร
•	บััตรประจำำ�ตััวประชาชน / ข้้าราชการ /
	รััฐวิิสาหกิิจ
• ทะเบีียนบ้้านฉบัับเจ้้าบ้้าน
•	สำำ�เนาทะเบีียนสมรส / ใบหย่่า /
ใบมรณะบััตร (ถ้้ามีี)
•	สำำ�เนาใบเปลี่่�ยนชื่่�อ - สกุุล (ถ้้ามีี)
•	อื่่�นๆ (ถ้้ามีี)

เอกสารหลัักประกััน
•	สำำ�เนาโฉนดที่่�ดิิน / น.ส.3ก. / หนัังสืือ
แสดงกรรมสิิทธิ์์�ห้้องชุุด (อช.2) ทุุกหน้้า
• หลัักฐานการเป็็นเจ้้าของบ้้าน เช่่น สำำ�เนา
ใบคำำ�ขอ เลขหมายบ้้าน สำำ�เนาสััญญา
ซื้้�อขายฉบัับสำำ�นัักงานที่่�ดิิน (ทด.13 หรืือ
อ.ช.23)
• ทะเบีียนบ้้านหลัักประกัันที่่�มีีชื่่�อผู้้�กู้้�หลัักเป็็น
“เจ้้าบ้้าน” หรืือ“ผู้้�อาศััย”
•	อื่่�นๆ (ถ้้ามีี)

หมายเหตุุ ** ธนาคารขอสงวนสิิทธิ์์�ในการขอเอกสารต่่างๆ ของผู้้�กู้้�เพิ่่�มเติิม เพื่่�อใช้้ประกอบพิิจารณาการให้้สิินเชื่่�อของธนาคาร **

17

สถานการณ์์ตลาดที่่�อยู่่�อาศััย
ในกรุุงเทพฯ - ปริิมณฑล
และจัังหวััดภููมิิภาค
ครึ่่�งหลัังปีี 2563
และแนวโน้้มปีี 2564
(จากผลสำำ�รวจภาคสนามล่่าสุุด)
สแกน QR Code

ปีี 2563 ธุุรกิิจอสัังหาริิมทรััพย์์ได้้รัับผลกระทบ
จากปััจจััยลบรอบด้้าน จากสถานการณ์์
ทางเศรษฐกิิจที่่�ชะลอตััวจากสถานการณ์์
การแพร่่ระบาดของ COVID-19 ส่่งผลกระทบ
ต่่อรายได้้ การจ้้างงาน และกำำ�ลัังซื้้อ� ที่่อ� ยู่่�อาศััย
ของประชาชน นอกจากนั้้�น ชาวต่่างชาติิซึ่่�งเป็็น
กำำ�ลัังซื้้อ� สำำ�คัญ
ั ของตลาดอาคารชุุด ก็็หดหายไป
จากการล็็อกดาวน์์ทางเศรษฐกิิจและ
การเดิินทางเข้้าประเทศ ผู้้�ประกอบการส่่วนใหญ่่
ต้้องจััดรายการส่่งเสริิมการขายที่่อ� ยู่่�อาศััย
ที่่�สร้้างเสร็็จ โดยเฉพาะการให้้ส่่วนลดเงิินสด
การให้้อยู่่�ฟรีีในช่่วง 1 - 2 ปีีแรก โดยการผ่่อน
ดาวน์์ให้้กัับผู้้�ซื้้�อ ฯลฯ เพื่่�อเร่่งรััดการตััดสิินใจ
ของผู้้�ซื้้�อที่่�ยัังมีีเงิินออมและมีีรายได้้ต่่อเนื่่�อง
เพื่่�อลดปริิมาณที่่�อยู่่�อาศััยเหลืือขายของตน
ซึ่่�งผลการสำำ�รวจตลาดอสัังหาริิมทรััพย์์
ด้้านที่่�อยู่่�อาศััยของในพื้้�นที่่� 26 จัังหวััด
ที่่�ศููนย์์ข้้อมููลอสัังหาริิมทรััพย์์จะช่่วยสะท้้อน
ภาพสถานการณ์์ของตลาดได้้อย่่างดีี
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ตลาดที่่�อยู่่�อาศััย 26 จัังหวััดหลัักทั่่�วประเทศ

สถานการณ์์อุุปสงค์์และอุุปทานตลาดที่่�อยู่่�อาศััย (บ้้านจััดสรร
และอาคารชุุด) ที่่�อยู่่�ระหว่่างการขาย ซึ่่�งนัับเฉพาะโครงการ
ที่่�มีี ห น่่ ว ยเหลืื อ ขายไม่่ ต่ำำ�� กว่่ า 6 หน่่ ว ย จากการสำำ�รวจของ
ศูู น ย์์ ข้้ อ มูู ล อสัั ง หาริิ ม ทรัั พ ย์์ ใ น 26 จัั ง หวัั ด หลัั ก ทั่่�วประเทศ
ในช่่วงครึ่ง่� หลัังปีี 2563 พบว่่ามีีการหดตััวลงทั้้�งอุุปสงค์์และอุุปทาน
ผู้้�ประกอบการพััฒนาโครงการที่่�อยู่่�อาศััยมีีการชะลอการเปิิดขาย
โครงการใหม่่ โดยจะเห็็นได้้จากโครงการที่่�อยู่่�อาศััยที่่�เปิิดขายใหม่่
(New Supply) โดยรวม 26 จัังหวััดหลััก มีีเพีียง 51,895 หน่่วย
มููลค่่า 251,000 ล้้านบาท ลดลงจากครึ่่ง� หลัังปีี 2562 ร้้อยละ -35.5
และร้้อยละ -19.3 ตามลำำ�ดัับ ส่่งผลดีีทำำ�ให้้ประมาณอุุปทาน
ในตลาดที่่�อยู่่�ระหว่่างการขาย (Total Supply) ในช่่วงครึ่่�งหลััง
ของปีี 2563 มีีจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 350,075 หน่่วย คิิดเป็็นมููลค่่ารวม
1.57 ล้้ า นล้้ า นบาท โดยมีี จำำ� นวนหน่่ ว ยลดลงร้้ อ ยละ -1.4
แต่่มีีมููลค่่าเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 10.8 (ดููตารางที่่� 1 - 2)
โครงการที่่�อยู่่�อาศััยที่่�เปิิดขายใหม่่ (New Supply) โดยรวม
26 จัังหวััดหลััก จำำ�นวน 51,895 หน่่วยนี้้� ส่่วนใหญ่่ร้้อยละ 33.6
เปิิดขายในระดัับราคา 2.01 - 3.00 ล้้านบาท รองลงมาร้้อยละ 26.8
เปิิดขายในระดัับราคา 3.01 - 5.00 ล้้านบาท โดยในสองระดัับ
ราคานี้้�มีีสััดส่่วนรวมกัันมากถึึงร้้อยละ 60.4
เมื่่�อเทีี ย บกัั บ ช่่ ว งเดีี ย วกัั น ของปีี 2562 (YoY) จะเห็็ น ได้้ ว่่ า
ผู้้�ประกอบการใน 26 จัังหวัั ดหลัั ก เปิิดขายที่่�อยู่่�อาศััย ลดลง
เกืือบทุุกระดัับราคา ยกเว้้น 3 ระดัับราคา ได้้แก่่ ระดัับราคาต่ำำ��กว่่า
1.00 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 207.7 จากจำำ�นวน 272 หน่่วย
เป็็น 837 หน่่วย ระดัับราคา 1.01 - 1.50 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น
ร้้อยละ 18.4 จาก 3,121 หน่่วย เป็็น 3,694 หน่่ วย และ

ตารางที่่� 1	จำำ�นวนหน่่วยโครงการที่่�อยู่่�อาศััย 26 จัังหวััดหลััก แยกตามภาค
ภาค

กรุุงเทพฯ ปริิมณฑล

จำำ�นวน
โครง
การ

หน่่วย หน่่วย หน่่วย
เปิิด
Total ขายได้้
ขาย Supply ใหม่่
ใหม่่

อััตรา
ดููดซัับ
ต่่อ
เดืือน

1,728 36,414 210,748 34,575

ภาคกลาง
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ภาคเหนืือ

2.7% 176,173

70.2%

60.2%

66.6%

YOY
หน่่วย หน่่วย หน่่วย หน่่วย
เหลืือ เปิิดขาย Total ขายได้้
ขาย
ใหม่่ Supply ใหม่่
59.1% -35.4%

0.4%

1.4%

0.9%

-0.9%

22.4%

23.5%

4.1% -25.7%

28.6%

1,110

2.1%

7,889

1.7%

2.6%

2.1%

2.6%

407

2,198 18,570

2,071

1.9% 16,499

4.2%

5.3%

4.0%

5.5% -32.1%

ภาคตะวัันออก

979

8,586 75,362 10,787

2.4% 64,575

16.5%

21.5%

20.8%

21.7% -36.4%

ภาคตะวัันออก
เฉีียงเหนืือ

297

1,306 13,500

1.4% 12,365

2.5%

3.9%

2.2%

4.1% -44.8%

ภาคตะวัันตก

138

1.3%

4,738

0.8%

1.5%

0.8%

1.6% -74.8% -24.5% -72.0% -62.9%

ภาคใต้้

339

1.7% 15,952

4.1%

5.1%

3.5%

5.3% -19.2%

395

1,135

5,131

393

2,104 17,765

1,813

4,004 51,895 350,075 51,884

17.1%

หน่่วย
เหลืือ
ขาย

8,999

รวม 26
จัังหวััดหลััก

892

สััดส่่วน
หน่่วย
เหลืือ หน่่วย หน่่วย หน่่วย
ขาย เปิิดขาย Total ขายได้้
ใหม่่ Supply ใหม่่

2.5% 298,191 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% -35.5%

-4.3%

0.9%

5.5%

-9.1% -24.8% -17.2%

-0.7% -32.8% -32.4%
-1.4%

-4.1%

-2.7%

ที่่�มา : ศููนย์์ข้้อมููลอสัังหาริิมทรััพย์์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์์

ตารางที่่� 2	มููลค่่าโครงการที่่�อยู่่�อาศััย 26 จัังหวััดหลััก แยกตามภาค
ภาค

กรุุงเทพฯ ปริิมณฑล

จำำ�นวน
โครง
การ

มููลค่่า
มููลค่่า
เปิิดขาย Total
Supply
ใหม่่
(ลบ.)
(ลบ.)

มููลค่่า
ขายได้้
ใหม่่
(ลบ.)

มููลค่่า
เหลืือ
ขาย
(ลบ.)

1,728 196,993 1,074,231 165,003 909,228

สััดส่่วน
มููลค่่า มููลค่่า มููลค่่า
เปิิดขาย Total ขายได้้
ใหม่่ Supply ใหม่่
(ลบ.)
(ลบ.)
(ลบ.)
78.4%

68.3%

74.7%

มููลค่่า
เหลืือ
ขาย
(ลบ.)
67.3%

YOY
มููลค่่า มููลค่่า มููลค่่า
เปิิดขาย Total ขายได้้
ใหม่่ Supply ใหม่่
(ลบ.)
(ลบ.)
(ลบ.)

มููลค่่า
เหลืือ
ขาย
(ลบ.)

-16.7%

13.8%

17.6%

0.2%

ภาคกลาง

116

2,690

26,096

3,283

22,813

1.1%

1.7%

1.5%

1.7% 151.1%

17.0%

68.3%

-3.5%

ภาคเหนืือ

407

7,798

68,112

7,205

60,907

3.1%

4.3%

3.3%

4.5%

-17.9%

14.5%

-16.8%

9.6%

ภาคตะวัันออก

979

33,253 221,579

12.0%

16.2%

15.1%

16.4%

-19.4%

6.5%

10.1%

-5.2%

ภาคตะวัันออก
เฉีียงเหนืือ

297

4,160

47,535

3,585

43,950

1.7%

3.0%

1.6%

3.3%

-40.4%

-2.5%

-24.2%

-7.3%

ภาคตะวัันตก

138

2,401

24,345

1,920

22,425

1.0%

1.5%

0.9%

1.7%

-71.9%

-15.2%

-73.3%

-12.1%

ภาคใต้้

339

7,215

77,296

6,664

70,632

2.9%

4.9%

3.0%

5.2%

-37.9%

1.3%

-42.2%

5.0%

4,004 251,309 1,572,446 220,912 1,351,534 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% -19.3%

10.8%

8.0%

-0.9%

รวม 26
จัังหวััดหลััก

30,052 254,832

ที่่�มา : ศููนย์์ข้้อมููลอสัังหาริิมทรััพย์์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
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ระดัั บ ราคามากกว่่ า 10.00 ล้้ า นบาท เพิ่่�มขึ้้�นร้้ อ ยละ 5.6 ประสบกัั บ วิิ ก ฤตการแพร่่ ร ะบาดของ COVID-19 ซ้ำำ��เติิ ม
จากจำำ�นวน 3,098 หน่่วย เป็็น 3,271 หน่่วย (ดููแผนภููมิที่่�ิ 1 - 2) ทำำ�ให้้หน่่วยที่่�ขายได้้ใหม่่ในช่่วงครึ่่�งหลัังปีี 2563 ของจัังหวััดหลััก
26 จัังหวััด มีีจำำ�นวนเพีียง 51,884 หน่่วย ลดลงร้้อยละ -4.1
ศููนย์์ข้้อมููลอสัังหาริิมทรััพย์์ คาดการณ์์ว่่าในปีี 2564 จะมีีโครงการ เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงเดีียวกัันของปีี 2562 (YoY) แต่่มููลค่่าขายได้้ใหม่่
ที่่�อยู่่�อาศััยที่่�เปิิดขายใหม่่ (New Supply) ใน 26 จัังหวััดหลััก เพิ่่�มขึ้้�นเป็็น 220,000 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 8.0 ซึ่่�งมููลค่่าที่่�
ลดลงทั้้�งจำำ�นวนหน่่วยและมููลค่่า ร้้อยละ -5.4 และ -4.0 โดยจะมีี เพิ่่�มขึ้้�นนี้้� มาจาก 4 ช่่วงราคา โดยช่่วงราคาต่ำำ��กว่่า 1.00 ล้้านบาท
การเปิิดขายใหม่่จำำ�นวนประมาณ 90,558 หน่่วย และมีีมููลค่่า เพิ่่�มขึ้้�นร้้ อ ยละ 61.9 รองลงมาเป็็ น ระดัั บ ราคา มากกว่่ า
ประมาณ 422,937 ล้้านบาท
10.00 ล้้ า นบาท มูู ล ค่่ า เพิ่่�มขึ้้�นร้้ อ ยละ 61.4 ระดัั บ ราคา
7.51 - 10.00 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 27.0 และระดัับราคา
สำำ�หรัับที่่�อยู่่�อาศััยที่่�ขายได้้ใหม่่ ซึ่่�งมีีการหดตััวต่่อเนื่่�องมาตั้้�งแต่่ 5.01 - 7.50 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นเล็็กน้้อยร้้อยละ 0.4 (ดููแผนภููมิที่่�ิ 3 - 6)
ปีี 2562 จากผลกระทบของมาตรการ LTV และในปีี 2563 โดยแยกเป็็น

แผนภููมิิที่่� 1

โครงการที่่�อยู่่�อาศััย
ที่่�เปิิดขายใหม่่
(New Supply)
ใน 26 จัังหวััดหลััก
แสดงจำำ�นวนหน่่วย

35,000

31,211

30,000
25,000

21,818
17,443

20,000

13,895

15,000

9,854

10,000
5,000

272

837

3,121 3,694

8,553

5,482

5,290
2,514 1,983

3,098 3,271

≤1.00 ลบ.

1.01-1.50 ลบ.

1.51-2.00 ลบ.
2562-H2

2.01-3.00 ลบ.
2563-H1

3.01-5.00 ลบ.

5.01-7.50 ลบ. 7.51-10.00 ลบ.

>10.00 ลบ.

2563-H2

ที่่�มา : ศููนย์์ข้้อมููลอสัังหาริิมทรััพย์์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์์

แผนภููมิิที่่� 2

อััตราขยายตััว
ของจำำ�นวนหน่่วย
โครงการที่่�อยู่่�อาศััย
ที่่�เปิิดขายใหม่่
(New Supply)
ใน 26 จัังหวััดหลััก

207.7%

18.4%

≤10.00 ลบ.

1.01-1.50
ลบ.

5.6%

-44.4%

-44.1%

-36.3%

-38.2%

-21.1%

1.51-2.00
ลบ.

2.01-3.00
ลบ.

3.01-5.00
ลบ.

5.01-7.50
ลบ.

7.51-10.00
ลบ.

ที่่�มา : ศููนย์์ข้้อมููลอสัังหาริิมทรััพย์์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
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-35.5%
>10.00 ลบ.

รวม 26
จังหวัด

แผนภููมิิที่่� 3

25,000
19,640

20,000

13,945

15,000
10,000

13,115

7,589 7,670
3,119

5,000
584

จำำ�นวนหน่่วย
ขายได้้ใหม่่
ใน 26 จัังหวััดหลััก

17,588

5,692 5,152

3,220

1,630 1,835 1,906

1,091

2,213

≤1.00 ลบ.

1.01-1.50 ลบ.

1.51-2.00 ลบ.

2.01-3.00 ลบ.

2562-H2

3.01-5.00 ลบ. 5.01-7.50 ลบ. 7.51-10.00 ลบ.

2563-H1

>10.00 ลบ.

2563-H2

ที่่�มา : ศููนย์์ข้้อมููลอสัังหาริิมทรััพย์์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์์

แผนภููมิิที่่� 4

86.8%

อััตราขยายตััว
ของจำำ�นวนหน่่วย
ขายได้้ใหม่่
ใน 26 จัังหวััดหลััก

3.2%

≤10.00 ลบ.

1.01-1.50
ลบ.

16.1%

12.6%
1.1%

1.51-2.00
ลบ.

-10.4%

-6.0%

-9.5%

2.01-3.00
ลบ.

3.01-5.00
ลบ.

5.01-7.50
ลบ.

-4.1%
7.51-10.00
ลบ.

>10.00 ลบ.

รวม 26
จังหวัด

ที่่�มา : ศููนย์์ข้้อมููลอสัังหาริิมทรััพย์์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์์

แผนภููมิิที่่� 5

70,000
60,000

52,768

50,000

54,840

53,956

49,872

47,938

40,000

32,362 32,485

มููลค่่า (ลบ.)
หน่่วยขายได้้ใหม่่
ใน 26 จัังหวััดหลััก

30,903

30,000
15,749 15,098

20,000
10,000

654 1,044

12,612

16,015

4,726 4,503

≤1.00 ลบ.

1.01-1.50 ลบ.

1.51-2.00 ลบ.

2.01-3.00 ลบ.

2562-H2

2563-H1

3.01-5.00 ลบ.

5.01-7.50 ลบ. 7.51-10.00 ลบ.

>10.00 ลบ.

2563-H2

ที่่�มา : ศููนย์์ข้้อมููลอสัังหาริิมทรััพย์์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
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แผนภููมิิที่่� 6

61.9%

อััตราขยายตััว
ของมููลค่่า
หน่่วยขายได้้ใหม่่
ใน 26 จัังหวััดหลััก

61.4%

27.0%
8.0%
0.4%

≤10.00 ลบ.

-4.7%

-4.1%

-9.2%

-1.6%

1.01-1.50
ลบ.

1.51-2.00
ลบ.

2.01-3.00
ลบ.

3.01-5.00
ลบ.

5.01-7.50
ลบ.

7.51-10.00
ลบ.

>10.00 ลบ.

รวม 26
จังหวัด

ที่่�มา : ศููนย์์ข้้อมููลอสัังหาริิมทรััพย์์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์์

โครงการบ้้ า นจัั ด สรร ซึ่่� ง มัั ก เป็็ น ตลาดที่่�ประชาชนซื้้� อ
เพื่่�ออยู่่�อาศัั ย จริิ ง ไม่่ ใช่่ ต ลาดเพื่่�อการลงทุุ น หรืื อ เก็็ ง กำำ�ไร
และไม่่ใช่่ตลาดของชาวต่่างชาติิซื้้�ออยู่่�อาศััย ดัังนั้้�นจึึงมีียอดขาย
เพิ่่�มขึ้้�นทั้้�งจำำ�นวนหน่่ ว ยและมูู ล ค่่ า ร้้ อ ยละ 6.3 และ 25.8
ตามลำำ�ดัับ

โครงการอาคารชุุด ซึ่่ง� เป็็นตลาดที่่�ผู้้�ซื้อ้� เพื่่�อการอยู่่�อาศััยจริิง
ผสมกัับตลาดเพื่่�อการลงทุุนหรืือเก็็งกำำ�ไร และตลาดที่่�อยู่่�อาศััย
ของชาวต่่างชาติิ โดยมีีชาวจีีนเป็็นผู้้�ซื้้�อหลัักในตลาดต่่างชาติินั้้�น
ในช่่วงครึ่่�งหลัังปีี 2563 มีียอดขายใหม่่ลดลงทั้้�งจำำ�นวนหน่่วย
และมูู ล ค่่ า ร้้ อ ยละ -16.1 และร้้ อ ยละ -11.8 ตามลำำ�ดัั บ
ซึ่่�งสอดคล้้องกัับข้้อมููลการโอนกรรมสิิทธิ์์�ห้้องชุุดของคนต่่างด้้าว
ที่่�หดตััวลงร้้อยละ -35.3 ในปีี 2563 (ดููตารางที่่� 3 - 6)

ตารางที่่� 3	จำำ�นวนหน่่วยโครงการบ้้านจััดสรร 26 จัังหวััดหลััก แยกตามภาค
ภาค

กรุุงเทพฯ ปริิมณฑล

จำำ�นวน
โครง
การ

หน่่วย หน่่วย หน่่วย
เปิิด
Total ขายได้้
ขาย Supply ใหม่่
ใหม่่

1,188 18,531 120,533 18,172

ภาคกลาง

112

ภาคเหนืือ

สััดส่่วน
หน่่วย
เหลืือ หน่่วย หน่่วย หน่่วย
ขาย เปิิดขาย Total ขายได้้
ใหม่่ Supply ใหม่่

2.5% 102,361

65.8%

55.0%

59.0%

YOY
หน่่วย หน่่วย หน่่วย หน่่วย
เหลืือ เปิิดขาย Total ขายได้้
ขาย
ใหม่่ Supply ใหม่่

หน่่วย
เหลืือ
ขาย

54.3% -29.3%

24.1%

17.5%

-0.9%

23.4%

24.5%

1,066

2.0%

7,688

3.2%

4.0%

3.5%

4.1%

354

2,081 15,644

1,606

1.7% 14,038

7.4%

7.1%

5.2%

7.4% -27.8%

ภาคตะวัันออก

809

4,866 50,701

7,993

2.6% 42,708

17.3%

23.1%

25.9%

22.7% -43.2%

ภาคตะวัันออก
เฉีียงเหนืือ

250

911 10,620

943

1.5%

9,677

3.2%

4.8%

3.1%

5.1% -55.8% -10.2% -19.6% -10.5%

ภาคตะวัันตก

107

285

2,460

243

1.6%

2,217

1.0%

1.1%

0.8%

1.2% -81.8% -35.7% -78.3% -66.3%

ภาคใต้้

257

617 10,592

794

1.2%

9,798

2.2%

4.8%

2.6%

5.2% -64.5%

3,077 28,183 219,304 30,817

ที่่�มา : ศููนย์์ข้้อมููลอสัังหาริิมทรััพย์์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
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17.1%

5.6%

8,754

รวม 26
จัังหวััดหลััก

892

อััตรา
ดููดซัับ
ต่่อ
เดืือน

2.3% 188,487 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% -35.6%

6.7% -23.9% -28.7%
-7.7%

5.7%

14.5%

-6.6% -47.7% -44.0%
-0.1%

6.3%

6.4%

ตารางที่่� 4	มููลค่่าโครงการบ้้านจััดสรร 26 จัังหวััดหลััก แยกรายจัังหวััด
ภาค

กรุุงเทพฯ ปริิมณฑล

จำำ�นวน
โครง
การ

มููลค่่า
มููลค่่า
เปิิดขาย Total
Supply
ใหม่่
(ลบ.)
(ลบ.)

1,188 115,641 649,199

มููลค่่า
ขายได้้
ใหม่่
(ลบ.)

สััดส่่วน
มููลค่่า มููลค่่า มููลค่่า
เปิิดขาย Total ขายได้้
ใหม่่ Supply ใหม่่
(ลบ.)
(ลบ.)
(ลบ.)

มููลค่่า
เหลืือ
ขาย
(ลบ.)

97,411 551,788

79.1%

66.9%

71.9%

มููลค่่า
เหลืือ
ขาย
(ลบ.)

YOY
มููลค่่า มููลค่่า มููลค่่า
เปิิดขาย Total ขายได้้
ใหม่่ Supply ใหม่่
(ลบ.)
(ลบ.)
(ลบ.)

66.0%

มููลค่่า
เหลืือ
ขาย
(ลบ.)

-3.2%

14.4%

51.2%

2.9%

ภาคกลาง

112

2,690

25,649

3,197

22,452

1.8%

2.6%

2.4%

2.7% 151.1%

17.2%

70.5%

-3.5%

ภาคเหนืือ

354

7,556

59,432

6,051

53,381

5.2%

6.1%

4.5%

6.4%

-13.6%

14.9%

-13.2%

11.8%

ภาคตะวัันออก

809

21,731 119,895

9.8%

14.6%

16.0%

14.4%

-34.3%

-3.9%

13.6%

-9.8%

ภาคตะวัันออก
เฉีียงเหนืือ

250

3,053

40,361

3,214

37,147

2.1%

4.2%

2.4%

4.4%

-51.6%

-2.6%

-19.1%

-9.2%

ภาคตะวัันตก

107

813

10,869

783

10,085

0.6%

1.1%

0.6%

1.2%

-90.5%

-41.3%

-87.4%

-18.0%

ภาคใต้้

257

2,201

43,780

3,027

40,753

1.5%

4.5%

2.2%

4.9%

-59.8%

10.7%

-39.6%

-0.3%

3,077 146,263 970,916 135,414 835,502 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% -14.7%

9.3%

25.8%

-1.1%

รวม 26
จัังหวััดหลััก

14,309 141,626

ที่่�มา : ศููนย์์ข้้อมููลอสัังหาริิมทรััพย์์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์์

ตารางที่่� 5	จำำ�นวนหน่่วยโครงการอาคารชุุด 26 จัังหวััดหลััก แยกรายจัังหวััด
ภาค

กรุุงเทพฯ ปริิมณฑล

จำำ�นวน
โครง
การ

หน่่วย หน่่วย หน่่วย
เปิิด
Total ขายได้้
ขาย Supply ใหม่่
ใหม่่

540 17,883 90,215 16,403

อััตรา
ดููดซัับ
ต่่อ
เดืือน

สััดส่่วน
หน่่วย
เหลืือ หน่่วย หน่่วย หน่่วย
ขาย เปิิดขาย Total ขายได้้
ใหม่่ Supply ใหม่่

3.0% 73,812

75.4%

69.0%

77.9%

YOY
หน่่วย หน่่วย หน่่วย หน่่วย
เหลืือ เปิิดขาย Total ขายได้้
ขาย
ใหม่่ Supply ใหม่่
67.3% -40.8%

-5.8% -15.7% -10.6%

ภาคกลาง

4

-

245

44

3.0%

201

0.0%

0.2%

0.2%

0.2%

ภาคเหนืือ

53

117

2,926

465

2.6%

2,461

0.5%

2.2%

2.2%

2.2% -67.1%

-7.9% -31.2% -25.3%

3,720 24,661

2,794

1.9% 21,867

15.7%

18.9%

13.3%

19.9% -24.5%

3.3% -10.6% -13.5%

ภาคตะวัันออก

170

ภาคตะวัันออก
เฉีียงเหนืือ

47

395

2,880

192

1.1%

2,688

1.7%

2.2%

0.9%

2.5%

ภาคตะวัันตก

31

110

2,671

150

0.9%

2,521

0.5%

2.0%

0.7%

2.3%

ภาคใต้้

82

1,487

7,173

1,019

2.4%

6,154

6.3%

5.5%

4.8%

5.6%

รวม 26
จัังหวััดหลััก

927 23,712 130,771 21,067

N.A.

หน่่วย
เหลืือ
ขาย

29.5%

-0.4%

2.3%

2.7%

-4.8% -42.9% -40.0%

N.A. -10.1% -46.8% -40.9%
71.3%

9.6% -13.6% -21.2%

2.7% 109,704 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% -35.3%

-3.5% -16.1% -13.0%

ที่่�มา : ศููนย์์ข้้อมููลอสัังหาริิมทรััพย์์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
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ตารางที่่� 6	มููลค่่าโครงการอาคารชุุด 26 จัังหวััดหลััก แยกรายจัังหวััด
ภาค

กรุุงเทพฯ ปริิมณฑล

จำำ�นวน
โครง
การ
540

มููลค่่า
มููลค่่า
เปิิดขาย Total
Supply
ใหม่่
(ลบ.)
(ลบ.)
81,352 425,032

มููลค่่า
ขายได้้
ใหม่่
(ลบ.)

มููลค่่า
เหลืือ
ขาย
(ลบ.)

67,591 357,441

สััดส่่วน
มููลค่่า มููลค่่า มููลค่่า
เปิิดขาย Total ขายได้้
ใหม่่ Supply ใหม่่
(ลบ.)
(ลบ.)
(ลบ.)
77.4%

70.7%

YOY
มููลค่่า มููลค่่า มููลค่่า
เปิิดขาย Total ขายได้้
ใหม่่ Supply ใหม่่
(ลบ.)
(ลบ.)
(ลบ.)

มููลค่่า
เหลืือ
ขาย
(ลบ.)

79.1% 325.8%

มููลค่่า
เหลืือ
ขาย
(ลบ.)

-30.4%

12.9%

-10.9%

-3.2%

ภาคกลาง

4

-

448

87

361

0.0%

0.1%

0.1%

0.3%

N.A.

9.3%

14.8%

-1.0%

ภาคเหนืือ

53

242

8,679

1,154

7,525

0.2%

1.4%

1.3%

6.9%

-67.9%

12.0%

-31.7%

-1.6%

11,521 101,684

15.0%

18.8%

13.5%

92.7%

1.4%

23.1%

4.0%

5.4%

ภาคตะวัันออก

170

ภาคตะวัันออก
เฉีียงเหนืือ

47

1,107

7,174

371

6,803

1.1%

1.2%

0.4%

6.2%

66.7%

-2.1%

-51.2%

0.0%

ภาคตะวัันตก

31

1,588

13,476

1,136

12,340

1.5%

2.2%

1.3%

11.2%

N.A.

32.1%

18.6%

-6.2%

ภาคใต้้

82

5,014

33,516

3,637

29,879

4.8%

5.6%

4.3%

27.2%

-18.3%

-8.8%

-44.2%

14.8%

13.3% -11.8%

-0.7%

รวม 26
จัังหวััดหลััก

15,743 113,206

927 105,047 601,530

85,498 516,032 100.0% 100.0% 100.0% 470.4% -25.0%

ที่่�มา : ศููนย์์ข้้อมููลอสัังหาริิมทรััพย์์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์์

ในปีี 2564 นี้้� ศูู น ย์์ ข้้ อ มูู ล อสัั ง หาริิ ม ทรัั พ ย์์ คาดการณ์์ ว่่ า
ยอดขายใหม่่ในตลาดที่่�อยู่่�อาศััย 26 จัังหวััดหลััก ยัังคงหดตััวลง
จากปีี 2563 ทั้้�งจำำ�นวนหน่่วยและมููลค่่า ร้้อยละ -8.8 และ
ร้้อยละ -12.3 โดยคาดว่่าจะขายได้้ประมาณ 96,186 หน่่วย
มููลค่่าประมาณ 397,270 ล้้านบาท

ร้้ อ ยละ 2.5 ซึ่่� ง มีี อัั ต ราเท่่ า กัั บ ในช่่ ว งครึ่่� ง หลัั ง ปีี 2562
แต่่หากพิิจารณาแยกตามระดัับราคาขาย จะพบว่่าอััตราดููดซัับ
ต่่อเดืือนของกลุ่่�มที่่�อยู่่�อาศััยระดัับราคา 2.01 - 7.50 ล้้านบาท
จะมีีอััตราลดลง ส่่วนระดัับราคาต่ำำ��กว่่า 2.00 ล้้านบาท และระดัับ
ราคามากกว่่า 7.50 ล้้านบาท มีีอััตราการดููดซัับเพิ่่�มมากขึ้้�น
ซึ่่�งอััตราดููดซัับที่่�เพิ่่�มขึ้้�นในสองกลุ่่�ม มีีสาเหตุุจากมีีการขายใหม่่
ภาวะอัั ต ราดูู ด ซัั บ ต่่ อ เดืื อ น (Absorption Rate) ของตลาด ที่่�เพิ่่�มขึ้้�น แต่่หน่่วยเหลืือขายลดลง (ดููแผนภููมิที่่�ิ 9 - 10)
ที่่�อยู่่�อาศััย 26 จัังหวััดหลััก ในช่่วงครึ่่�งหลัังปีี 2563 มีีอััตรา

แผนภููมิิที่่� 9

อััตราการดููดซัับ
ต่่อเดืือนของ
ตลาดที่่�อยู่่�อาศััย
26 จัังหวััดหลััก
ในช่่วงครึ่่�งหลััง
ปีี 2563

3.5%

3.2%

3.0%

2.7%

2.9%

1.5%

2.8% 2.8%

2.6%

2.6%
2.3%

2.5%
2.0%

2.7%

2.1%

2.4%

2.2%

2.5%

2.4%
2.0%

2.2%

2.5%

1.5%

1.0%
0.5%
0.0%
1.51-2.00
2.01-3.00
3.01-5.00
ลบ.
ลบ.
ลบ.
2562-H2
2563-H1
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1.01-1.50
ลบ.

5.01-7.50
ลบ.
2563-H2

7.51-10.00
ลบ.

>10.00 ลบ.

รวม 26
จังหวัด

แผนภููมิิที่่� 10

อััตราขยายตััว (YoY)
ของอััตราการดููดซัับ
ต่่อเดืือนของ
ตลาดที่่�อยู่่�อาศััย
26 จัังหวััดหลััก
ในช่่วงครึ่่�งหลััง
ปีี 2563

1.7%

0.2%

≤10.00 ลบ.

1.01-1.50
ลบ.

0.2%

0.1%

1.51-2.00
ลบ.

-0.3%

-0.1%

-0.2%

2.01-3.00
ลบ.

3.01-5.00
ลบ.

5.01-7.50
ลบ.

0.3%

-0.1%
7.51-10.00
ลบ.

>10.00 ลบ.

รวม 26
จังหวัด
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จากการชะลอการเปิิ ด ขายโครงการบ้้ า นจัั ด สรรใหม่่ ข อง
ผู้้�ประกอบการ แต่่ มีี ย อดขายได้้ ใ หม่่ เ พิ่่�มขึ้้�น ส่่ ง ผลดีี ทำำ� ให้้
สถานการณ์์ ห น่่ ว ยเหลืื อ ขายโดยรวมของโครงการที่่�อยู่่�อาศัั ย
26 จัังหวััดหลััก ณ สิ้้�นปีี 2563 ลดลงเหลืือ 298,191 หน่่วย หรืือ
ลดลงร้้อยละ -0.9 แต่่มููลค่่าเพิ่่�มขึ้้�นเป็็น 1.35 ล้้านล้้านบาท หรืือ
เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 11.3 เมื่่�อเทีียบกัับครึ่่�งหลัังของปีี 2562 ที่่�มีีจำำ�นวน
หน่่วยเหลืือขาย 301,000 หน่่วย มููลค่่า 1.21 ล้้านล้้านบาท

ศููนย์์ข้้อมููลอสัังหาริิมทรััพย์์คาดว่่า แนวโน้้มในปีี 2564 ที่่�อยู่่�อาศััย
เหลืือขายใน 26 จัังหวััดหลััก จะมีีจำำ�นวนเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 2.1
จากปีี 2563 เนื่่�องจากกำำ�ลัั ง ซื้้� อ ที่่�อยู่่�อาศัั ย โดยรวมยัั ง ได้้ รัั บ
ผลกระทบจากวิิกฤติิเศรษฐกิิจที่่�ซบเซาตลอดทั้้�งปีี 2564 และ
อาจต้้องใช้้ระยะเวลาในการฟื้้�นตััวอีีก 1 - 2 ปีี (ดููตารางที่่� 7)

ตารางที่่� 7	จำำ�นวนหน่่วยโครงการบ้้านจััดสรร 26 จัังหวััดหลััก แยกตามภาค
ภาค
กรุุงเทพฯ - ปริิมณฑล

หน่่วยเหลืือขาย
2563
2564 F

มููลค่่าเหลืือขาย (ลบ.)
2563
2564 F

YoY
หน่่วย

มููลค่่า

176,173

174,773

909,228

853,428

-0.8%

-6.1%

ภาคกลาง

7,889

8,863

22,813

23,180

12.3%

1.6%

ภาคเหนืือ

16,499

15,070

60,907

54,351

-8.7%

-10.8%

ภาคตะวัันออก

64,575

68,170

221,579

221,273

5.6%

-0.1%

ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ

12,365

14,498

43,950

50,120

17.3%

14.0%

4,738

6,222

22,425

26,300

31.3%

17.3%

15,952

16,941

70,632

76,697

6.2%

8.6%

298,191

304,538

1,351,534

1,305,350

2.1%

-3.4%

ภาคตะวัันตก
ภาคใต้้
รวม 26 จัังหวััดหลััก
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ในสถานการณ์์เศรษฐกิิจชะลอตััวต่่อเนื่่�องถึึงสองปีี มีีผลทำำ�ให้้
กำำ�ลัั ง ซื้้� อ และยอดขายที่่�อยู่่�อาศัั ย ใน 26 จัั ง หวัั ด หลัั ก หดตัั ว
ซึ่่� ง ยอดขายที่่�หดตัั ว ลงนี้้� จะเปลี่่�ยนแปลงผกผัั น กัั บ จำำ�นวน
หน่่วยเหลืือขายสร้้างเสร็็จ (Inventory) โดย ณ สิ้้�นปีี 2563
พบว่่ามีีหน่่วยเหลืือขายสร้้างเสร็็จจำำ�นวน 81,151 หน่่วย (คิิดเป็็น
ร้้ อ ยละ 27.2 ของหน่่ ว ยเหลืื อ ขายทั้้�งหมด) มีี มูู ล ค่่ า รวม
342,129 ล้้ า นบาท (คิิ ดเป็็ นร้้ อยละ 25.3 ของมูู ล ค่่ าหน่่ ว ย
เหลืือขายทั้้�งหมด) จำำ�นวนหน่่วยและมููลค่่าเพิ่่�มขึ้้�นจากช่่วงเดีียวกััน
ของปีี 2562 ร้้อยละ 19.2 และร้้อยละ 36.7 ตามลำำ�ดัับ

มีีสััดส่่วนร้้อยละ 27.9 แต่่หากพิิจารณาในด้้านมููลค่่าของหน่่วย
สร้้างเสร็็จเหลืือขาย พบว่่า มููลค่่าสร้้างเสร็็จเหลืือขายสููงสุุดจะอยู่่�
ในกลุ่่�มที่่�อยู่่�อาศััยราคาแพง ระดัับราคา 3.01 - 5.00 ล้้านบาท
ร้้อยละ 26.9 รองลงมาเป็็นระดัับราคามากกว่่า 10.00 ล้้านบาท
มีีสััดส่่วนร้้อยละ 23.9 (ราคาเฉลี่่�ยหน่่วยละ 23.9 ล้้านบาท)

สำำ�หรัับที่่�อยู่่�อาศััยในกลุ่่�มระดัับราคาต่ำำ��กว่่า 3.00 ล้้านบาท ซึ่่ง� ได้้รับั
การกระตุ้้�นการโอนกรรมสิิทธิ์์�และจดจำำ�นองจากมาตรการของรััฐ
พบว่่า ที่่�อยู่่�อาศััยกลุ่่�มนี้้�มีีหน่่วยสร้้างเสร็็จเหลืือขาย ณ สิ้้�นปีี 2563
รวมกัันจำำ�นวน 44,219 หน่่วย คิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 54.5 ของ
หากพิิจารณาแยกตามราคาขาย พบว่่า จำำ�นวนหน่่วยสร้้างเสร็็จ หน่่วยสร้้างเสร็็จเหลืือขายทั้้�งหมด 81,151 หน่่วย และมีีมูลู ค่่ารวม
เหลืื อ ขายในระดัั บ ราคา 2.01 - 3.00 มีี สัั ด ส่่ ว นมากที่่�สุุ ด 94,740 ล้้านบาท คิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 27.7 ของมููลค่่าหน่่วย
ร้้อยละ 29.7 รองลงมาเป็็นระดัับราคา 3.01 - 5.00 ล้้านบาท สร้้างเสร็็จเหลืือขายทั้้�งหมด 342,129 ล้้านบาท (ดููแผนภููมิที่่�ิ 7 - 8)

แผนภููมิิที่่� 7

จำำ�นวนหน่่วยและ
มููลค่่าที่่�อยู่่�อาศััย
สร้้างเสร็็จเหลืือขาย
(Inventory)
ณ สิ้้�นปีี 2563
ของ 26 จัังหวััดหลััก

140,000
120,000

91,987

100,000

81,809

64,040

80,000

51,659

60,000
40,000
20,000

21,935

20,106
7,460
3,824

5,733

3,134
<10.00 ลบ.

1.01-1.50
ลบ.

24,135

10,527

2.01-3.00
ลบ.

1.51-2.00
ลบ.

22,676
3.01-5.00
ลบ.

จำนวนหนวย

8,273
5.01-7.50
ลบ.

3,487

2,496

>10.00 ลบ.

7.51-10.00
ลบ.

มูลคา (ลบ.)
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แผนภููมิิที่่� 8

สััดส่่วนจำำ�นวนหน่่วย
สร้้างเสร็็จเหลืือขาย
(Inventory)
ณ สิ้้�นปีี 2563
ของ 26 จัังหวััดหลััก

35.0%

29.7%

30.0%
25.0%

27.9%
26.9%

18.7%

20.0%

5.0%

15.1%

13.0%

15.0%
10.0%

23.9%

10.2%
4.7%

7.1%

6.4%

5.9%

0.9%

2.2%

≤1.00 ลบ.

1.01-1.50
ลบ.

3.1%

4.3%

0.0%
1.51-2.00
ลบ.
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2.01-3.00
ลบ.
จำนวนหนวย

3.01-5.00
ลบ.
มูลคา

5.01-7.50
ลบ.

7.51-10.00
ลบ.

>10.00 ลบ.

กรุุงเทพฯ - ปริิมณฑล
ตลาดที่่�อยู่่�อาศัั ย ในเขตกรุุ ง เทพฯ และ 5 จัั ง หวัั ด ปริิ ม ณฑล
(นนทบุุรีี ปทุุมธานีี สมุุทรปราการ สมุุทรสาคร และนครปฐม)
ในช่่วงครึ่่�งหลัังปีี 2563 พบว่่า โครงการที่่�อยู่่�อาศััยเปิิดขายใหม่่
(New supply) มีีจำำ�นวน 36,414 หน่่วย มีีสััดส่่วนมากที่่�สุุดถึึง
ร้้ อ ยละ 70.2 ของจำำ�นวนหน่่ ว ยทั้้�งหมดใน 26 จัั ง หวัั ด หลัั ก
ทั่่�วประเทศ และมีี มูู ล ค่่ า 196,993 ล้้ า นบาท คิิ ด เป็็ น
สัั ด ส่่ ว นร้้ อ ยละ 78.4 มูู ล ค่่ า โครงการเปิิ ด ขายใหม่่ ทั้้� งหมดใน
26 จัังหวััดหลัักทั่่�วประเทศ จำำ�นวนหน่่วยและมููลค่่าโครงการ
เปิิดขายใหม่่ในช่่วงครึ่่�งหลัังของปีี 2563 ลดลงร้้อยละ -35.4
และร้้อยละ -16.7 ตามลำำ�ดัับ เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงครึ่่�งหลัังปีี 2562
ที่่�มีีจำำ�นวน 56,411 หน่่วย มููลค่่า 236,462 ล้้านบาท (ดููตาราง
ที่่� 1 - 2)

โครงการที่่�อยู่่�อาศัั ย เปิิ ด ขายใหม่่ (New Supply) มีี จำำ� นวน
36,414 หน่่วยนี้้� เปิิดขายในระดัับราคาต่ำำ��กว่่า 3.00 ล้้านบาท
ร้้อยละ 50.6 (ในจำำ�นวนนี้้�ร้้อยละ 32.1 เปิิดขายในระดัับราคา
2.01 - 3.00 ล้้านบาท) ส่่วนระดัับราคามากกว่่า 3.00 ล้้านบาท
มีีสััดส่่วนร้้อยละ 49.4
เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงเดีียวกัันของปีี 2562 พบว่่า โครงการที่่�อยู่่�อาศััย
เปิิดขายใหม่่ลดลงเกืือบทุุกระดัับราคา ยกเว้้นระดัับราคาต่ำำ��กว่่า
1.50 ล้้านบาท และระดัับราคามากกว่่า 10.00 ล้้านบาท (ดููแผนภููมิิ
ที่่� 11 - 12)

แผนภููมิิที่่� 11
25,000

23,246

20,000

15,694
11,675

15,000

8,805

10,000
5,000

จำำ�นวนหน่่วย
โครงการเปิิดขายใหม่่
ในกรุุงเทพฯ ปริิมณฑล
ช่่วงครึ่่�งหลัังปีี 2563

5,250
607

1,014

6,295
4,501

3,713

2,429

2,045 1,566

2,867 3,118

≤1.00 ลบ.

1.01-1.50 ลบ.

1.51-2.00 ลบ. 2.01-3.00 ลบ.
2562-H2

2563-H1

3.01-5.00 ลบ.

5.01-7.50 ลบ. 7.51-10.00 ลบ.

>10.00 ลบ.

2563-H2

ที่่�มา : ศููนย์์ข้้อมููลอสัังหาริิมทรััพย์์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์์

แผนภููมิิที่่� 12

อััตราขยายตััว (YoY)
ของจำำ�นวนหน่่วย
โครงการเปิิดขายใหม่่
ในกรุุงเทพฯ ปริิมณฑล
ช่่วงครึ่่�งหลัังปีี 2563

139.5%
100.0%

8.8%

≤1.00 ลบ.

1.01-1.50
ลบ.

-29.3%

-49.8%

-43.9%

-28.5%

-23.4%

1.51-2.00
ลบ.

2.01-3.00
ลบ.

3.01-5.00
ลบ.

5.01-7.50
ลบ.

7.51-10.00
ลบ.

-35.4%
>10.00 ลบ.

รวม
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โครงการบ้้านจััดสรรที่่�เปิิดขายใหม่่ในช่่วงครึ่่�งหลัังปีี 2563
มีี จำำ� นวน 18,531 หน่่ วย มูู ลค่่ า 115,641 ล้้ านบาท ลดลง
ร้้อยละ -29.3 และร้้อยละ -3.2 ตามลำำ�ดัับ เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงครึ่ง่� หลััง
ปีี 2562 ที่่�มีีจำำ�นวน 26,216 หน่่วย มููลค่่า 119,503 ล้้านบาท

สำำ�หรัับที่่�อยู่่�อาศััยที่่�ขายได้้ใหม่่ในช่่วงครึ่่�งหลัังปีี 2563 มีีจำำ�นวน
รวม 34,575 หน่่วย มููลค่่า 165,003 ล้้านบาท คิิดเป็็นสััดส่่วน
ร้้อยละ 66.6 และร้้อยละ 74.7 ของหน่่วยและมููลค่่าที่่�ขายได้้ใหม่่
ทั้้�งหมดใน 26 จัังหวััดหลัักทั่่�วประเทศ ยอดขายที่่�อยู่่�อาศััยเพิ่่�มขึ้้�น
ทั้้�งจำำ�นวนหน่่ ว ยและมูู ล ค่่ า ร้้ อ ยละ 1.4 และร้้ อ ยละ 17.6
โครงการอาคารชุุดที่่�เปิิดขายใหม่่มีีจำำ�นวน 17,883 หน่่วย ตามลำำ�ดัั บ เมื่่�อเทีี ย บกัั บ ช่่ ว งครึ่่� ง หลัั ง ปีี 2562 ที่่�มีี จำำ� นวน
มููลค่่า 81,352 ล้้านบาท ลดลงร้้อยละ -40.8 และร้้อยละ -30.4 34,114 หน่่วย มููลค่่า 140,314 ล้้านบาท
ตามลำำ�ดัั บ เมื่่�อเทีี ย บกัั บ ช่่ ว งครึ่่� ง หลัั ง ปีี 2562 ที่่�มีี จำำ� นวน
30,195 หน่่วย มููลค่่า 116,959 ล้้านบาท (ดููตารางที่่� 3 - 6)
โครงการบ้้านจััดสรรที่่�ขายได้้ใหม่่มีีจำำ�นวน 18,172 หน่่วย
มูู ล ค่่ า 97,411 ล้้ า นบาท เพิ่่�มขึ้้�นทั้้�งจำำ�นวนหน่่ ว ยและมูู ล ค่่ า
จำำ�นวนหน่่วยที่่�อยู่่�อาศััยที่่�อยู่่�ระหว่่างการขายทั้้�งหมด (Total ร้้อยละ 24.1 และร้้อยละ 51.2 ตามลำำ�ดัับ เมื่่�อเทีียบกัับช่่วง
Supply) มีีจำำ�นวน 210,748 หน่่วย มููลค่่า 1.1 ล้้านล้้านบาท ครึ่ง�่ หลัังปีี 2562 ที่่�มีีจำำ�นวน 14,646 หน่่วย มููลค่่า 64,413 ล้้านบาท
คิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 60.2 และร้้อยละ 68.3 ของหน่่วยและมููลค่่า
ที่่�อยู่่�ระหว่่างการขายทั้้�งหมดใน 26 จัังหวััด ทั้้�งจำำ�นวนหน่่วย บ้้านจััดสรรที่่�ขายได้้ใหม่่จำำ�นวน 18,172 หน่่วยนี้้� อยู่่�ในกลุ่่�มราคา
และมูู ล ค่่ า เพิ่่�มขึ้้�นร้้ อ ยละ 0.4 และร้้ อ ยละ 13.8 ตามลำำ�ดัั บ ต่ำำ��กว่่า 3.00 ล้้านบาท ร้้อยละ 42.1 ส่่วนกลุ่่�มราคาที่่�มากกว่่า
เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงครึ่่�งหลัังปีี 2562 ที่่�มีีจำำ�นวน 209,868 หน่่วย 3.00 ล้้านบาท มีีสััดส่่วนร้้อยละ 57.9 และเมื่่�อเทีียบกัับช่่วง
มููลค่่า 944,163 ล้้านบาท
ครึ่ง่� หลัังปีี 2563 พบว่่าบ้้านจััดสรรขายได้้ใหม่่เพิ่่�มขึ้้�นทุุกระดัับราคา
ยกเว้้นระดัับราคาต่ำำ��กว่่า 2.00 ล้้านบาท (ดููแผนภููมิิที่่� 13 - 14)
โครงการบ้้านจััดสรรที่่�อยู่่�ระหว่่างการขายทั้้�งหมด มีีจำำ�นวน
120,533 หน่่วย มููลค่่า 649,199 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 5.6
โครงการอาคารชุุดที่่�ขายได้้ใหม่่มีจำำ�
ี นวน 16,403 หน่่วย มููลค่่า
และร้้อยละ 14.4 ตามลำำ�ดัับ เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงครึ่่�งหลัังปีี 2562 67,591 ล้้านบาท ลดลงทั้้�งจำำ�นวนหน่่วยและมููลค่่า ร้้อยละ -15.7
ที่่�มีีจำำ�นวน 114,146 หน่่วย มููลค่่า 567,677 ล้้านบาท
และร้้อยละ -10.9 ตามลำำ�ดัับ เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงครึ่่�งหลัังปีี 2562
ที่่�มีีจำำ�นวน 19,468 หน่่วย มููลค่่า 75,901 ล้้านบาท (ดููตารางที่่� 3 - 6)
โครงการอาคารชุุดอยู่่�ระหว่่างการขายทั้้�งหมด มีีจำำ�นวน
90,215 หน่่วย มููลค่่า 425,032 ล้้านบาท จำำ�นวนหน่่วยลดลง อาคารชุุดที่่�ขายได้้ใหม่่จำำ�นวน 16,403 หน่่วยนี้้� ขายได้้ในกลุ่่�ม
ร้้อยละ -5.8 แต่่มููลค่่าเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 12.9 ตามลำำ�ดัับ เมื่่�อเทีียบ ราคาต่ำำ��กว่่ า 3.00 ล้้ า นบาท ร้้ อ ยละ 65.3 ส่่ ว นกลุ่่�มราคา
กัั บ ช่่ ว งครึ่่� ง หลัั ง ปีี 2562 ที่่�มีี จำำ�นวน 95,722 หน่่ วย มูู ลค่่ า ที่่�มากกว่่า 3.00 ล้้านบาท มีีสัดั ส่่วนร้้อยละ 34.7 และเมื่่�อเทีียบกัับ
376,486 ล้้านบาท (ดููตารางที่่� 3 - 6)
ช่่วงครึ่่�งหลัังปีี 2563 พบว่่า อาคารชุุดที่่�ขายได้้ใหม่่ในกรุุงเทพฯ ปริิ ม ณฑลลดลงทุุ ก ระดัั บ ราคา ยกเว้้ น ระดัั บ ราคาต่ำำ��กว่่ า
2.00 ล้้านบาท (ดููแผนภููมิที่่�ิ 15 - 16)

แผนภููมิิที่่� 13

จำำ�นวนหน่่วย
บ้้านจััดสรร
ที่่�ขายได้้ใหม่่
ในกรุุงเทพฯ ปริิมณฑล
ช่่วงครึ่่�งหลัังปีี 2563

8,000
7,000

5,772

5,614

5,020

6,000

4,314

5,000
4,000

2,649

3,000
1,626

2,000
1,000

160

2

572

1,675

1,539

530

335

971

1,290
749

≤1.00 ลบ.

1.01-1.50 ลบ.

1.51-2.00 ลบ. 2.01-3.00 ลบ.
2562-H2
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2563-H1

3.01-5.00 ลบ.
2563-H2

5.01-7.50 ลบ.

7.51-10.00 ลบ. >10.00 ลบ.

แผนภููมิิที่่� 14

อััตราขยายตััว (YoY)
จำำ�นวนหน่่วย
บ้้านจััดสรร
ที่่�ขายได้้ใหม่่
ในกรุุงเทพฯ ปริิมณฑล
ช่่วงครึ่่�งหลัังปีี 2563

83.2%
72.2%

58.1%
30.1%

24.1%

15.0%

-98.8%
≤1.00 ลบ.

-41.4%

-5.4%

1.01-1.50
ลบ.

1.51-2.00
ลบ.

2.01-3.00
ลบ.

3.01-5.00
ลบ.

5.01-7.50
ลบ.

>10.00 ลบ.

7.51-10.00
ลบ.

รวม
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8,054

จำำ�นวนหน่่วย
อาคารชุุด
ที่่�ขายได้้ใหม่่
ในกรุุงเทพฯ ปริิมณฑล
ช่่วงครึ่่�งหลัังปีี 2563

5,740
4,668

2,284
238

831

≤1.00 ลบ.

809

3,104

2,827

1,732

1,312

1.01-1.50 ลบ. 1.51-2.00 ลบ. 2.01-3.00 ลบ.
2562-H2

1,334

772

544

3.01-5.00 ลบ. 5.01-7.50 ลบ. 7.51-10.00 ลบ.

2563-H1

911

711

>10.00 ลบ.

2563-H2
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249.2%

อััตราขยายตััว (YoY)
จำำ�นวนหน่่วย
อาคารชุุด
ที่่�ขายได้้ใหม่่
ในกรุุงเทพฯ –
ปริิมณฑล
ช่่วงครึ่่�งหลัังปีี 2563

62.2%

23.8%

≤1.00 ลบ.

1.01-1.50
ลบ.

1.51-2.00
ลบ.

-28.7%

-33.5%

-23.0%

-29.5%

-22.0%

-15.7%

2.01-3.00
ลบ.

3.01-5.00
ลบ.

5.01-7.50
ลบ.

7.51-10.00
ลบ.

>10.00 ลบ.

รวม
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ทั้้�งนี้้�พบว่่า ผลจากจำำ�นวนยอดขายที่่�อยู่่�อาศััยที่่�เพิ่่�มขึ้้�นในช่่วง และมููลค่่า ร้้อยละ 0.2 และร้้อยละ 13.1 ตามลำำ�ดัับ เมื่่�อเทีียบ
ครึ่่�งหลัังของปีี 2563 ทำำ�ให้้อััตราดููดซัับของตลาดที่่�อยู่่�อาศััย กัับช่่วงครึ่่�งหลัังปีี 2562 ที่่�มีีจำำ�นวน 175,754 หน่่วย มููลค่่า
ในกรุุงเทพฯ - ปริิมณฑลในภาพรวม มีีอัตั ราร้้อยละ 2.7 ต่่อเดืือน 803,850 ล้้านบาท (ดููตารางที่่� 3 - 6) โดยแยกเป็็น
เท่่ากัับในช่่วงครึ่่�งหลัังปีี 2562 โดยแยกเป็็น
โครงการบ้้านจััดสรรที่่�เหลืือขายสะสมมีีจำำ�นวน 102,361
โครงการบ้้านจััดสรรมีีอััตราดููดซัับเพิ่่�มขึ้้�นเป็็นร้้อยละ 2.5 หน่่วย มููลค่่า 551,788 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นทั้้�งจำำ�นวนหน่่วยและ
ต่่อเดืือน เมื่่�อเทีียบกัับครึ่่�งหลัังปีี 2562 ที่่�มีีอััตราดููดซัับต่่อเดืือน มููลค่่า ร้้อยละ 2.9 และร้้อยละ 9.6 ตามลำำ�ดัับ เมื่่�อเทีียบกัับ
ร้้อยละ 2.1
ช่่วงครึ่่�งหลัังปีี 2562 ที่่�มีีจำำ�นวน 99,500 หน่่วย มููลค่่า 503,265
ล้้านบาท
โครงการอาคารชุุดมีีอััตราดููดซัับลดลงเหลืือร้้อยละ 3.0
ต่่อเดืือน เมื่่�อเทีียบกัับครึ่่�งหลัังปีี 2562 ที่่�มีีอััตราดููดซัับต่่อเดืือน บ้้านจััดสรรเหลืือขายสะสมจำำ�นวน 102,361 หน่่วยนี้้� เป็็นกลุ่่�ม
ร้้อยละ 3.4 (ดููตารางที่่� 1)
ราคาไม่่เกิิน 3.00 ล้้านบาท ร้้อยละ 40.4 และกลุ่่�มราคาเกิิน
3.00 ล้้านบาท อีีกร้้อยละ 59.6 เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงเดีียวกัันของ
ณ สิ้้�นปีี 2563 กรุุงทพฯ - ปริิมณฑล มีีจำำ�นวนเหลืือขายสะสม ปีี 2562 หน่่วยเหลืือขายทุุกระดัับราคาเพิ่่�มมากขึ้้�น ยกเว้้นหน่่วย
176,173 หน่่วย มููลค่่า 909,228 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นทั้้�งจำำ�นวนหน่่วย เหลืือขายระดัับราคาไม่่เกิิน 2.00 ล้้านบาท (ดููแผนภููมิที่่�ิ 17 - 18)

แผนภููมิิที่่� 17

จำำ�นวนหน่่วย
บ้้านจััดสรร
เหลืือขายสะสม
ในกรุุงเทพฯ ปริิมณฑล
ช่่วงครึ่่�งหลัังปีี 2563

40,000

30,926

35,000

33,446 33,605 34,609

30,000
25,000
20,000

13,841 14,486

15,000
8,237

10,000
5,000

3

1,682 1,233

≤1.00 ลบ.

1.01-1.50 ลบ.
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7,202 7,236

6,669

3,965 4,679

1.51-2.00 ลบ. 2.01-3.00 ลบ.
2562-H2

3.01-5.00 ลบ.

2563-H1

5.01-7.50 ลบ. 7.51-10.00 ลบ.

2563-H2
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อััตราขยายตััว (YoY)
จำำ�นวนหน่่วย
บ้้านจััดสรร
เหลืือขายสะสม
ในกรุุงเทพฯ –
ปริิมณฑล
ช่่วงครึ่่�งหลัังปีี 2563

18.0%

8.1%

-92.9%
≤1.00 ลบ.

-26.7%
1.01-1.50
ลบ.

4.7%

3.01-5.00
ลบ.

5.01-7.50
ลบ.

0.5%

2.9%

>10.00 ลบ.

รวม

-19.0%
1.51-2.00
ลบ.

2.01-3.00
ลบ.
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3.0%

7.51-10.00
ลบ.

>10.00 ลบ.

บ้้านจััดสรรเหลืือขายสะสมในกรุุงเทพฯ - ปริิมณฑล กลุ่่�มระดัับ
ราคาที่่�เหลืือขายมากที่่�สุุด ได้้แก่่ กลุ่่�มราคา 3.01 - 5.00 ล้้านบาท
เหลืื อ ขายร้้ อ ยละ 33.8 ของบ้้ า นจัั ด สรรเหลืื อ ขายสะสม
ในกรุุงเทพฯ - ปริิมณฑลทั้้�งหมด โดยในระดัับราคานี้้� ทำำ�เล
ที่่�มีี ก ารแข่่ ง ขัั น สูู ง เนื่่�องจากมีี ห น่่ ว ยเหลืื อ ขายมาก และ
ขายได้้ใหม่่น้้อย แยกตามประเภทได้้ดัังนี้้�
บ้้านเดี่่�ยว ในทำำ�เลลำำ�ลููกกา - คลองหลวง - ธััญบุุรีี - หนองเสืือ
มีีหน่่วยเหลืือขาย 2,500 หน่่วย ในขณะที่่�มีีหน่่วยที่่�ขายได้้ในช่่วง
6 เดืือนของครึ่่�งหลัังปีี 2563 เพีียง 300 หน่่วย
บ้้านแฝด ในทำำ�เลบางใหญ่่ - บางบััวทอง - บางกรวย - ไทรน้้อย และ
ทำำ�เลลำำ�ลููกกา - คลองหลวง - ธััญบุุรีี - หนองเสืือ มีีหน่่วยเหลืือขาย
มากกว่่า 2,000 หน่่วย ในขณะที่่�ขายได้้ใหม่่เพีียง 300 หน่่วย

3) เมืื อ งปทุุ ม ธานีี - ลาดหลุุ ม แก้้ ว - สามโคก เหลืื อ ขาย
สะสม 4,800 หน่่วย ขณะที่่�ขายได้้ใหม่่ 470 หน่่วย

และทาวน์์เฮ้้าส์์ ในทำำ�เลบางใหญ่่ - บางบััวทอง - บางกรวย ไทรน้้อย ที่่�มีีหน่่วยเหลืือขาย 3,300 หน่่วย ขายได้้ใหม่่ 250 หน่่วย
โครงการอาคารชุุ ด เหลืื อ ขายสะสม ณ สิ้้�นปีี 2563
และทำำ�เลหลัักสี่่� - ดอนเมืือง - สายไหม - บางเขน มีีหน่่วยเหลืือขาย ในกรุุ ง เทพฯ - ปริิ ม ณฑล มีี จำำ� นวน 73,812 หน่่ ว ย มูู ล ค่่ า
2,300 หน่่วย ในขณะที่่�ขายได้้ใหม่่ 230 หน่่วย
357,441 ล้้านบาท จำำ�นวนหน่่วยลดลงร้้อยละ -3.2 แต่่มููลค่่า
เพิ่่�มขึ้้�นร้้ อ ยละ 18.9 เมื่่�อเทีี ย บกัั บ ช่่ ว งครึ่่� ง หลัั ง ปีี 2562 ที่่�มีี
นอกจากนั้้�น ในระดัับราคา 2.01 - 3.00 ล้้านบาท ซึ่่�งมีีสััดส่่วน จำำ�นวน 76,254 หน่่วย มููลค่่า 300,585 ล้้านบาท
หน่่ ว ยเหลืื อ ขายร้้ อ ยละ 32.7 ของหน่่ ว ยเหลืื อ ขายสะสม
ในกรุุ ง เทพฯ - ปริิ ม ณฑลทั้้�งหมด ระดัั บ ราคานี้้�มีี ท าวน์์ เ ฮ้้ า ส์์ อาคารชุุดเหลืือขายสะสมจำำ�นวน 73,812 หน่่วยนี้้� กลุ่่�มราคาไม่่เกิิน
เหลืือขายมากที่่�สุุดใน 3 ทำำ�เล ได้้แก่่
3.00 ล้้านบาท มีีสัดั ส่่วนมากที่่�สุุดร้้อยละ 58.8 และกลุ่่�มราคาเกิิน
1)	ทำำ�เลบางใหญ่่ - บางบััวทอง - บางกรวย - ไทรน้้อย เหลืือขาย 3.00 ล้้านบาท อีีกร้้อยละ 41.2 อาคารชุุดเหลืือขายมีีจำำ�นวน
สะสม 7,200 หน่่วยในขณะที่่�ขายได้้ใหม่่ 700 หน่่วย
ลดลงเกืือบทุุกระดัับราคา เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงเดีียวกัันของปีี 2562
2)	ทำำ�เลลำำ�ลููกกา - คลองหลวง - ธััญบุุรีี - หนองเสืือ เหลืือขาย ยกเว้้นระดัับราคา 1.01 - 2.00 ล้้านบาท ที่่�มีีหน่่วยเหลืือขาย
สะสม 6,700 หน่่วย ขณะที่่�ขายได้้ใหม่่ 680 หน่่วย
เพิ่่�มขึ้้�น (ดููแผนภููมิิที่่� 19 - 20)
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อััตราขยายตััว (YoY)
จำำ�นวนหน่่วย
อาคารชุุด
ที่่�ขายได้้ใหม่่
ในกรุุงเทพฯ –
ปริิมณฑล
ช่่วงครึ่่�งหลัังปีี 2563

≤1.00 ลบ.

1.01-1.50 ลบ.

1.51-2.00 ลบ.

2.01-3.00 ลบ.

2562-H2

2563-H1

3.01-5.00 ลบ.

5.01-7.50 ลบ. 7.51-10.00 ลบ.

>10.00 ลบ.

2563-H2

ที่่�มา : ศููนย์์ข้้อมููลอสัังหาริิมทรััพย์์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
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แผนภููมิิที่่� 20

อััตราขยายตััว (YoY)
จำำ�นวนหน่่วย
อาคารชุุด
เหลืือขายสะสม
ในกรุุงเทพฯ –
ปริิมณฑล
ช่่วงครึ่่�งหลัังปีี 2563

12.9%

15.0%

1.8%

-16.8%
≤1.00 ลบ.

-5.9%
1.01-1.50
ลบ.

1.51-2.00
ลบ.

2.01-3.00
ลบ.
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รวม

ที่่�มา : ศููนย์์ข้้อมููลอสัังหาริิมทรััพย์์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์์

อาคารชุุดเหลืือขายสะสมในกรุุงเทพฯ - ปริิมณฑล กลุ่่�มระดัับราคา
ที่่�เหลืือขายมากที่่�สุุด ได้้แก่่ กลุ่่�มราคา 2.01 - 3.00 ล้้านบาท
มีีสััดส่่วนหน่่วยเหลืือขายร้้อยละ 33.1 ของอาคารชุุดเหลืือขาย
สะสมในกรุุ ง เทพฯ - ปริิมณฑลทั้้�งหมด โดยในระดัับราคานี้้�
มีีทำำ�เลที่่�มีีการแข่่งขัันสููง เนื่่�องจากมีีหน่่วยเหลืือขายมาก และ
ขายได้้ใหม่่น้้อย ได้้แก่่
1)	ทำำ�เลธนบุุรีี - คลองสาน - บางกอกน้้อย - บางกอกใหญ่่ บางพลััด เหลืือขาย 3,500 หน่่วย ขายได้้ใหม่่ 590 หน่่วย
2)	ทำำ�เลเมืืองนนทบุุรีี - ปากเกร็็ด เหลืือขาย 2,900 หน่่วย
ขายได้้ใหม่่ 600 หน่่วย
3)	ทำำ�เลเมืืองสมุุทรปราการ - พระประแดง - พระสมุุทรเจดีีย์์
เหลืือขาย 2,700 หน่่วย ขายได้้ใหม่่ 480 หน่่วย
4)	ทำำ�เลตลิ่่�งชััน - บางแค - ภาษีีเจริิญ - หนองแขม - ทวีีวัฒ
ั นา
เหลืือขาย 2,400 หน่่วย ขายได้้ใหม่่ 280 หน่่วย

1)	ทำำ�เลห้้วยขวาง - จตุุจัักร - ดิินแดง มีีหน่่วยเหลืือขาย
4,900 หน่่วย ขายได้้ใหม่่ 600 หน่่วย
2)	ทำำ�เลธนบุุรีี - คลองสาน - บางกอกน้้อย - บางกอกใหญ่่ บางพลััด มีีหน่่วยเหลืือขาย 2,200 หน่่วย ขายได้้ใหม่่
200 หน่่วย
3)	ทำำ�เลตลิ่่�งชััน - บางแค - ภาษีีเจริิญ - หนองแขม - ทวีีวัฒ
ั นา
มีีหน่่วยเหลืือขาย 1,100 หน่่วย ขายได้้ใหม่่ 120 หน่่วย

สำำ�หรัับอาคารชุุดราคามากกว่่า 5.00 ล้้านบาทขึ้้�นไป ทำำ�เลที่่�มีี
หน่่วยเหลืือขายมาก และขายได้้ใหม่่น้้อย ซึ่่�งผู้้�ประกอบการควร
ระมััดระวัังในการลงทุุนเปิิดขายโครงการใหม่่ ได้้แก่่ ทำำ�เลสุุขุุมวิิท
เนื่่�องจากมีีหน่่วยเหลืือขายในระดัับราคา 5.01 - 7.50 ล้้านบาท
จำำ�นวน 1,200 หน่่วย ขายได้้ใหม่่ 130 หน่่วย และมีีหน่่วย
เหลืื อ ขายในระดัั บ ราคา 7.51 - 10.00 ล้้ า นบาท จำำ�นวน
1,160 หน่่วย ขายได้้ใหม่่ 130 หน่่วย นอกจากนั้้�น ในระดัับราคา
อาคารชุุดเหลืือขายในระดัับราคา 3.01 - 5.00 ล้้านบาท มีีสัดั ส่่วน มากกว่่า 10.00 ล้้านบาท มีีหน่่วยเหลืือขายมากถึึง 2,100 หน่่วย
เหลืื อ ขายร้้ อ ยละ 22.3 ของอาคารชุุ ด เหลืื อ ขายสะสม ในขณะที่่�ขายได้้ใหม่่ในช่่วง 6 เดืือนของครึ่่�งหลัังปีี 2563 ได้้เพีียง
ในกรุุงเทพฯ - ปริิมณฑลทั้้�งหมด โดยในระดัับราคานี้้� ทำำ�เล 200 หน่่วยเท่่านั้้�น
ที่่�มีีการแข่่งขัันสููง ได้้แก่่
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ภาคกลาง

และร้้อยละ 70.5 ตามลำำ�ดัับ เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงครึ่่�งหลัังปีี 2562
ตลาดที่่�อยู่่�อาศััยในภาคกลาง 2 จัังหวััดหลััก
ที่่�มีีจำำ�นวน 864 หน่่วย มููลค่่า 1,875 ล้้านบาท ส่่วนโครงการ
ได้้แก่่ พระนครศรีีอยุุธยา และสระบุุรีี ในช่่วงครึ่่�งหลัังปีี 2563
อาคารชุุ ด ที่่�ขายได้้ ใ หม่่ มีี จำำ� นวนเพีี ย ง 44 หน่่ ว ย มูู ล ค่่ า
มีีโครงการเปิิดขายใหม่่ จำำ�นวน 892 หน่่วย มููลค่่า 2,690 ล้้านบาท 87 ล้้ า นบาท ทั้้�งจำำ�นวนหน่่ ว ยและมูู ล ค่่ า เพิ่่�มขึ้้�นร้้ อ ยละ 2.3
คิิดเป็็นสััดส่่วนเพีียงร้้อยละ 1.7 และร้้อยละ 1.1 ของจำำ�นวน
และร้้อยละ 14.8 ตามลำำ�ดัับ เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงครึ่่�งหลัังปีี 2562
หน่่วยและมููลค่่าเปิิดขายใหม่่รวมทั้้�งหมดใน 26 จัังหวััด
ที่่�มีีจำำ�นวน 43 หน่่วย มููลค่่า 76 ล้้านบาท (ดููตารางที่่� 3 - 6)
ทั้้�งจำำ�นวนหน่่วยและมููลค่่าเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 17.1 และ
ร้้อยละ 151.1 ตามลำำ�ดัับ เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงครึ่่�งหลัังปีี 2562
ทั้้�งนี้้�พบว่่า ภาวะอััตราดููดซัับที่่�อยู่่�อาศััยต่่อเดืือนของ 2 จัังหวััด
ที่่�มีีจำำ�นวน 762 หน่่วย มููลค่่า 1,071 ล้้านบาท โครงการ
ภาคกลางในช่่วงครึ่่�งหลัังปีี 2563 มีีอััตราเพิ่่�มขึ้้�นเป็็นร้้อยละ 2.1
เปิิดขายใหม่่ใน 2 จัังหวััดภาคกลาง เป็็นโครงการบ้้านจััดสรร
เมื่่�อเทีียบกัับครึ่่�งหลัังปีี 2562 ที่่�มีีอััตราดููดซัับต่่อเดืือนร้้อยละ 1.7
ทั้้�งหมด ไม่่มีีโครงการอาคารชุุด (ดููตารางที่่� 1 - 6)
โดยมีี อัั ต ราดูู ด ซัั บ ของบ้้ า นจัั ด สรรเพิ่่�มขึ้้�นเป็็ น ร้้ อ ยละ 2.0
เมื่่�อเทีียบกัับครึ่่�งหลัังปีี 2562 ที่่�มีีอััตราดููดซัับต่่อเดืือนร้้อยละ 1.6
ที่่�อยู่่�อาศััยที่่�อยู่่�ระหว่่างการขายทั้้�งหมด (Total Supply) มีีจำำ�นวน และอาคารชุุดมีีอััตราดููดซัับต่่อเดืือน เพิ่่�มขึ้้�นเป็็นร้้อยละ 3.0
8,999 หน่่วย มููลค่่า 26,096 ล้้านบาท คิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 2.6 เมื่่�อเทีียบกัับครึ่่�งหลัังปีี 2562 ที่่�มีีอััตราดููดซัับต่่อเดืือนร้้อยละ 2.9
และร้้อยละ 1.7 ของที่่�อยู่่�ระหว่่างการขายทั้้�งหมดใน 26 จัังหวััด (ดููตารางที่่� 1)
ตามลำำ�ดัับ จำำ�นวนหน่่วยที่่�อยู่่�ระหว่่างการขายลดลงร้้อยละ -0.9
แต่่มููลค่่าเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 17.0 เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงครึ่่�งหลัังปีี 2562 ณ สิ้้�นปีี 2563 จัังหวััดหลัักในภาคกลาง 2 จัังหวััด (พระนครศรีีอยุุธยา
ที่่�มีีจำำ�นวน 9,078 หน่่วย มููลค่่า 22,296 ล้้านบาท โดยแยกเป็็น และสระบุุรีี) มีีที่่�อยู่่�อาศััยเหลืือขายสะสมจำำ�นวน 7,889 หน่่วย
มูู ล ค่่ า 22,813 ล้้ า นบาท คิิ ด เป็็ น สัั ด ส่่ ว นร้้ อ ยละ 2.6 และ
โครงการบ้้ า นจัั ด สรรที่่�อยู่่�ระหว่่ า งการขายมีี จำำ� นวน ร้้อยละ 1.7 ของหน่่วยและมููลค่่าเหลืือขายทั้้�งหมดใน 26 จัังหวััด
8,754 หน่่วย มููลค่่า 25,649 ล้้านบาท จำำ�นวนหน่่วยลดลง โดยจำำ�นวนหน่่วยลดลงร้้อยละ -3.5 แต่่มููลค่่าเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 12.1
ร้้อยละ -0.9 แต่่มููลค่่าเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 17.2 เมื่่�อเทีียบกัับช่่วง เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงครึ่่�งหลัังปีี 2562 ที่่�มีีจำำ�นวน 8,171 หน่่วย
ครึ่่ง� หลัังปีี 2562 ที่่�มีีจำำ�นวน 9,078 หน่่วย มููลค่่า 22,296 ล้้านบาท มููลค่่า 20,344 ล้้านบาท โดยแยกเป็็น
โครงการอาคารชุุดที่่�อยู่่�ระหว่่างการขายมีีจำำ�นวน 245 หน่่วย
โครงการบ้้านจััดสรร เหลืือขายสะสม มีีจำำ�นวน 7,688 หน่่วย
มููลค่่า 448 ล้้านบาท จำำ�นวนหน่่วยลดลงร้้อยละ -0.4 แต่่มููลค่่า มูู ล ค่่ า 22,452 ล้้ า นบาท จำำ�นวนหน่่ ว ยลดลงร้้ อ ยละ -3.5
เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 9.3 ตามลำำ�ดัับ เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงครึ่่�งหลัังปีี 2562 แต่่มููลค่่าเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 12.2 เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงครึ่่�งหลัังปีี 2562
ที่่�มีีจำำ�นวน 246 หน่่วย มููลค่่า 410 ล้้านบาท (ดููตารางที่่� 3 - 6) ที่่�มีีจำำ�นวน 7,968 หน่่วย มููลค่่า 20,010 ล้้านบาท
จำำ�นวนหน่่ ว ยที่่�อยู่่�อาศัั ย ที่่�ขายได้้ ใ หม่่ ใ นช่่ ว งครึ่่� ง หลัั ง ปีี 2563
มีีจำำ�นวนรวม 1,110 หน่่วย มููลค่่า 3,283 ล้้านบาท คิิดเป็็นสััดส่่วน
ร้้อยละ 2.1 และร้้อยละ 1.5 ของหน่่วยและมููลค่่าที่่�ขายได้้ใหม่่
ทั้้�งหมดใน 26 จัั ง หวัั ด ทั้้�งจำำ�นวนหน่่ ว ยและมูู ล ค่่ า เพิ่่�มขึ้้�น
ร้้อยละ 22.4 และร้้อยละ 68.3 เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงครึ่่�งหลัังปีี 2562
ที่่�มีีจำำ�นวน 907 หน่่วย มููลค่่า 1,951 ล้้านบาท

โครงการอาคารชุุด เหลืือขายสะสมจำำ�นวน 201 หน่่วย
มููลค่่า 361 ล้้านบาท จำำ�นวนหน่่วยลดลงร้้อยละ -1.0 แต่่มููลค่่า
เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 8.1 เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงครึ่่�งหลัังปีี 2562 ที่่�มีีจำำ�นวน
203 หน่่วย มููลค่่า 334 ล้้านบาท (ดููตารางที่่� 3 - 6)

ณ สิ้้�นปีี 2564 คาดว่่าจะมีีจำำ�นวนหน่่วยเหลืือขายที่่�อยู่่�อาศััย
ประมาณ 8,863 หน่่วย และมีีมููลค่่าประมาณ 23,180 ล้้านบาท
โครงการบ้้านจััดสรรที่่�ขายได้้ใหม่่ มีีจำำ�นวน 1,066 หน่่วย มููลค่่า ซึ่่ง� เพิ่่�มขึ้้�นทั้้�งจำำ�นวนหน่่วยและมููลค่่า ร้้อยละ 12.3 และร้้อยละ 1.6
3,197 ล้้านบาท ทั้้�งจำำ�นวนหน่่วยและมููลค่่า เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 23.4 ตามลำำ�ดัับ เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2563 (ดููตารางที่่� 7)
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ภาคเหนืือ

ตลาดที่่�อยู่่�อาศััยในช่่วงครึ่่�งหลัังปีี 2563 ของ 4 จัังหวััดหลััก
ในภาคเหนืือ ได้้แก่่ จัังหวััดเชีียงใหม่่ เชีียงราย พิิษณุุโลก
และตาก มีีหน่่วยเปิิดขายใหม่่ (New Supply) จำำ�นวน
2,198 หน่่วย มููลค่่า 7,798 ล้้านบาท คิิดเป็็นสััดส่่วน
ร้้อยละ 4.2 และร้้อยละ 3.1 ของหน่่วยและมููลค่่าเปิิดขายใหม่่
ใน 26 จัังหวััด ทั้้�งจำำ�นวนหน่่วยและมููลค่่าโครงการ
เปิิดขายใหม่่ลดลงร้้อยละ -32.1 และร้้อยละ -17.9 ตามลำำ�ดัับ
เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงครึ่่�งหลัังปีี 2562 ที่่�มีีจำำ�นวน 3,237 หน่่วย
มููลค่่า 9,502 ล้้านบาท (ดููตารางที่่� 1 - 2)
โครงการบ้้านจััดสรรเปิิดขายใหม่่ในช่่วงครึ่่�งหลัังปีี 2563
มีีจำำ�นวน 2,081 หน่่วย มููลค่่า 7,556 ล้้านบาท ลดลงทั้้�งจำำ�นวน
หน่่วยและมููลค่่า โดยลดลงร้้อยละ -27.8 และร้้อยละ -13.6
ตามลำำ�ดัั บ เมื่่�อเทีี ย บกัั บ ช่่ ว งครึ่่� ง หลัั ง ปีี 2562 ที่่�มีี จำำ� นวน
2,881 หน่่วย มููลค่่า 8,747 ล้้านบาท

และมููลค่่า ร้้อยละ 6.7 และร้้อยละ 14.9 ตามลำำ�ดัับ เมื่่�อเทีียบ
กัั บ ช่่ ว งครึ่่� ง หลัั ง ปีี 2562 ที่่�มีี จำำ� นวน 14,666 หน่่ ว ย มูู ล ค่่ า
51,728 ล้้านบาท
โครงการอาคารชุุ ด ที่่�อยู่่�ระหว่่ า งการขายมีี จำำ� นวน
2,926 หน่่วย มููลค่่า 8,679 ล้้านบาท โดยจำำ�นวนหน่่วยลดลง
ร้้อยละ -7.9 แต่่มููลค่่าเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 12.0 เมื่่�อเทีียบกัับช่่วง
ครึ่่ง� หลัังปีี 2562 ที่่�มีีจำำ�นวน 3,177 หน่่วย มููลค่่า 7,746 ล้้านบาท
(ดููตารางที่่� 3 - 6)

ที่่�อยู่่�อาศัั ย ที่่�ขายได้้ ใ หม่่ ในช่่ ว งครึ่่� ง หลัั ง ปีี 2563 มีี จำำ� นวน
2,071 หน่่วย มููลค่่า 7,205 ล้้านบาท คิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 4.0
และร้้ อ ยละ 3.3 ของหน่่ ว ยและมูู ล ค่่ า ที่่�ขายได้้ ใ หม่่ ทั้้� งหมด
ใน 26 จัังหวััด ทั้้�งจำำ�นวนหน่่วยและมููลค่่า ลดลงร้้อยละ -25.7
และร้้ อ ยละ -16.8 ตามลำำ�ดัั บ เมื่่�อเทีี ย บกัั บ ช่่ ว งครึ่่� ง หลัั ง ปีี
2562 ที่่�มีี จำำ� นวน 2,787 หน่่ ว ย มูู ล ค่่ า 8,664 ล้้ า นบาท
โครงการอาคารชุุดเปิิดขายใหม่่มีีจำำ�นวนเพีียง 117 หน่่วย โดยแยกเป็็น
มูู ล ค่่ า 242 ล้้ า นบาท ลดลงทั้้�งจำำ�นวนหน่่ ว ยและมูู ล ค่่ า
ร้้อยละ -67.1 และร้้อยละ -67.9 ตามลำำ�ดัับ เมื่่�อเทีียบกัับช่่วง
โครงการบ้้านจััดสรรที่่�ขายได้้ใหม่่มีีจำำ�นวน 1,606 หน่่วย
ครึ่่�งหลัังปีี 2562 ที่่�มีีจำำ�นวน 356 หน่่วย มููลค่่า 754 ล้้านบาท มูู ล ค่่ า 6,051 ล้้ า นบาท ลดลงทั้้�งจำำ�นวนหน่่ ว ยและมูู ล ค่่ า
(ดููตารางที่่� 3 - 6)
ร้้อยละ -23.9 และร้้อยละ -13.2 ตามลำำ�ดัับ เมื่่�อเทีียบกัับช่่วง
ครึ่่�งหลัังปีี 2562 ที่่�มีีจำำ�นวน 2,111 หน่่วย มููลค่่า 6,975 ล้้านบาท
ที่่�อยู่่�อาศัั ย ที่่�อยู่่�ระหว่่ า งการขายทั้้�งหมด (Total Supply)
มีีจำำ�นวน 18,570 หน่่วย มููลค่่า 68,112 ล้้านบาท คิิดเป็็นสััดส่่วน
โครงการอาคารชุุ ด ที่่�ขายได้้ ใ หม่่ มีี จำำ� นวน 465 หน่่ ว ย
ร้้อยละ 5.3 และร้้อยละ 4.3 ของหน่่วยและมููลค่่าที่่�อยู่่�ระหว่่าง มูู ล ค่่ า 1,154 ล้้ า นบาท ลดลงทั้้�งจำำ�นวนหน่่ ว ยและมูู ล ค่่ า
การขายทั้้�งหมดใน 26 จัังหวััด ทั้้�งจำำ�นวนหน่่วยและมููลค่่าเพิ่่�มขึ้้�น ร้้อยละ -31.2 และร้้อยละ -31.7 ตามลำำ�ดัับ เมื่่�อเทีียบกัับช่่วง
ร้้อยละ 4.1 และร้้อยละ 14.5 ตามลำำ�ดัับ เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงครึ่่ง� หลััง ครึ่่�งหลัังปีี 2562 ที่่�มีีจำำ�นวน 676 หน่่วย มููลค่่า 1,689 ล้้านบาท
ปีี 2562 ที่่�มีีจำำ�นวน 17,843 หน่่วย มููลค่่า 59,474 ล้้านบาท (ดููตารางที่่� 3 - 6)
โดยแยกเป็็น
ทั้้�งนี้้�พบว่่า ภาวะอััตราดููดซัับ (Absorption Rate) ของตลาด
โครงการบ้้ า นจัั ด สรรที่่�อยู่่�ระหว่่ า งการขายมีี จำำ� นวน ที่่�อยู่่�อาศััยใน 4 จัังหวััดภาคเหนืือในช่่วงครึ่่�งหลัังปีี 2563 มีีอััตรา
15,644 หน่่วย มููลค่่า 59,432 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นทั้้�งจำำ�นวนหน่่วย ลดลงเหลืือร้้อยละ 1.9 เมื่่�อเทีียบกัับครึ่่�งหลัังปีี 2562 ที่่�มีีอััตรา
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ดููดซัับต่่อเดืือนร้้อยละ 2.6 โดยอััตราดููดซัับของบ้้านจััดสรรลดลง
เหลืือร้้อยละ 1.7 เมื่่�อเทีียบกัับครึ่่�งหลัังปีี 2562 ที่่�มีีอััตราดููดซัับ
ต่่อเดืือนร้้อยละ 2.4 และอาคารชุุดมีีอััตราดููดซัับต่่อเดืือนลดลง
เหลืือร้้อยละ 2.6 เมื่่�อเทีียบกัับครึ่่�งหลัังปีี 2562 ที่่�มีีอััตราดููดซัับ
ต่่อเดืือนร้้อยละ 3.5 (ดููตารางที่่� 1)
ณ สิ้้�นสุุดครึ่่�งหลัังปีี 2563 ภาคเหนืือ 4 จัังหวััด มีีที่่�อยู่่�อาศััย
เหลืือขายสะสมจำำ�นวน 16,499 หน่่วย มููลค่่า 60,907 ล้้านบาท
คิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 5.5 และร้้อยละ 4.5 ของหน่่วยและมููลค่่า
เหลืือขายทั้้�งหมดใน 26 จัังหวััด ทั้้�งจำำ�นวนหน่่วยและมููลค่่าเพิ่่�มขึ้้�น
ร้้อยละ 9.6 และร้้อยละ 19.9 ตามลำำ�ดัับ เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงครึ่่ง� หลััง
ปีี 2562 ที่่�มีีจำำ�นวน 15,056 หน่่วย มููลค่่า 50,810 ล้้านบาท
โดยแยกเป็็น

ภาคตะวัันออก

จัังหวััดหลัักในภาคตะวัันออก 3 จัังหวััด ได้้แก่่ จัังหวััดชลบุุรีี
ระยอง และฉะเชิิงเทรา มีีโครงการที่่�อยู่่�อาศััยเปิิดขายใหม่่
(New Supply) จำำ�นวน 8,586 หน่่วย มููลค่่า 30,052 ล้้านบาท
คิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 16.5 และร้้อยละ 12.0 ของจำำ�นวนหน่่วย
และมููลค่่าเปิิดขายใหม่่รวมทั้้�งหมดใน 26 จัังหวััด ทั้้�งจำำ�นวน
หน่่วยและมููลค่่า ลดลงร้้อยละ -36.4 และร้้อยละ -19.4
ตามลำำ�ดัับ เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงครึ่่�งหลัังปีี 2562 ที่่�มีีจำำ�นวน
13,494 หน่่วย มููลค่่า 37,306 ล้้านบาท ซึ่่ง� เป็็นสถานการณ์์ที่ดีี�่
ที่่�ผู้้�ประกอบการมีีการชะลอการลงทุุนเปิิดขายโครงการใหม่่
ในสถานการณ์์ที่่�เศรษฐกิิจมีีการชะลอตััวเช่่นปััจจุุบััน
(ดููตารางที่่� 1 - 2) โดยแยกเป็็น

โครงการบ้้านจััดสรรที่่�เปิิดขายใหม่่ในช่่วงครึ่่�งหลัังปีี 2563
มีีจำำ�นวน 4,866 หน่่วย มููลค่่า 14,309 ล้้านบาท ลดลงทั้้�งจำำ�นวน
โครงการบ้้ า นจัั ด สรรมีี ห น่่ ว ยเหลืื อ ขายสะสมจำำ�นวน หน่่วยและมููลค่่า ร้้อยละ -43.2 และร้้อยละ -34.3 ตามลำำ�ดัับ
14,038 หน่่วย มููลค่่า 53,381 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นทั้้�งจำำ�นวนหน่่วย เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงครึ่่�งหลัังปีี 2562 ที่่�มีีจำำ�นวน 8,567 หน่่วย
และมููลค่่า ร้้อยละ 11.8 และร้้อยละ 19.3 ตามลำำ�ดัับ เมื่่�อเทีียบ มููลค่่า 21,786 ล้้านบาท
กัั บ ช่่ ว งครึ่่� ง หลัั ง ปีี 2562 ที่่�มีี จำำ� นวน 12,555 หน่่ ว ย มูู ล ค่่ า
44,753 ล้้านบาท
โครงการอาคารชุุดที่่�เปิิดขายใหม่่มีีจำำ�นวน 3,720 หน่่วย
มููลค่่า 15,743 ล้้านบาท โดยจำำ�นวนหน่่วยลดลงร้้อยละ -24.5
โครงการอาคารชุุ ด มีี ห น่่ ว ยเหลืื อ ขายสะสมจำำ�นวน แต่่มููลค่่าเพิ่่�มขึ้้�นเล็็กน้้อยร้้อยละ 1.4 เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงครึ่่�งหลััง
2,461 หน่่วย มููลค่่า 7,525 ล้้านบาท ซึ่่�งจำำ�นวนหน่่วยลดลง ปีี 2562 ที่่�มีีจำำ�นวน 4,927 หน่่วย มููลค่่า 15,520 ล้้านบาท
ร้้อยละ -1.6 แต่่มููลค่่าเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 24.2 เมื่่�อเทีียบกัับช่่วง (ดููตารางที่่� 3 - 6)
ครึ่่ง� หลัังปีี 2562 ที่่�มีีจำำ�นวน 2,501 หน่่วย มููลค่่า 6,057 ล้้านบาท
(ดููตารางที่่� 3 - 6)
ที่่�อยู่่�อาศััยที่่�อยู่่�ระหว่่างการขายทั้้�งหมด (Total Supply) มีีจำำ�นวน
รวม 75,362 หน่่วย มููลค่่า 254,832 ล้้านบาท คิิดเป็็นสััดส่่วน
ศููนย์์ข้อ้ มููลอสัังหาริิมทรััพย์์ คาดว่่าภาคเหนืือ 4 จัังหวััด จะมีีหน่่วย ร้้อยละ 21.5 และร้้อยละ 16.2 ของหน่่วยและมููลค่่าที่่�อยู่่�ระหว่่าง
เหลืือขายสะสม ณ สิ้้�นปีี 2564 จำำ�นวนประมาณ 15,070 หน่่วย การขายทั้้�งหมดใน 26 จัังหวััด จำำ�นวนหน่่วยลดลงร้้อยละ -4.3
และมีีมูลู ค่่าประมาณ 54,351 ล้้านบาท ลดลงทั้้�งจำำ�นวนหน่่วยและ แต่่มููลค่่าเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 6.5 เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงครึ่่�งหลัังปีี 2562
มููลค่่า ร้้อยละ -8.7 และร้้อยละ -10.8 ตามลำำ�ดัับ เมื่่�อเทีียบกัับ ที่่�มีีจำำ�นวน 78,780 หน่่วย มููลค่่า 239,244 ล้้านบาท โดยแยกเป็็น
ปีี 2563 ที่่�มีีจำำ�นวน 16,499 หน่่วยและมีีมูลู ค่่า 60,907 ล้้านบาท
(ดููตารางที่่� 7)
โครงการบ้้ า นจัั ด สรรที่่�อยู่่�ระหว่่ า งการขายมีี จำำ� นวน
50,701 หน่่วย มููลค่่า 141,626 ล้้านบาท ทั้้�งจำำ�นวนหน่่วย
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และมูู ล ค่่ า ลดลงร้้ อ ยละ -7.7 และร้้ อ ยละ -3.9 ตามลำำ�ดัั บ ร้้อยละ -5.2 แต่่มูลู ค่่าเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 6.0 เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงครึ่่ง� หลััง
เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงครึ่่�งหลัังปีี 2562 ที่่�มีีจำำ�นวน 54,910 หน่่วย ปีี 2562 ที่่�มีีจำำ�นวน 68,093 หน่่วย มููลค่่า 209,034 ล้้านบาท
มููลค่่า 147,302 ล้้านบาท
โดยแยกเป็็น
โครงการอาคารชุุ ด ที่่�อยู่่�ระหว่่ า งการขายมีี จำำ� นวน
24,661 หน่่วย มููลค่่า 113,206 ล้้านบาท ทั้้�งจำำ�นวนหน่่วย
และมูู ล ค่่ า เพิ่่�มขึ้้�นร้้ อ ยละ 3.3 และร้้ อ ยละ 23.1 ตามลำำ�ดัั บ
เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงครึ่่�งหลัังปีี 2562 ที่่�มีีจำำ�นวน 23,870 หน่่วย
มููลค่่า 91,942 ล้้านบาท (ดููตารางที่่� 3 - 6)

โครงการบ้้ า นจัั ด สรรเหลืื อ ขายสะสม ณ สิ้้�นปีี 2563
มีีจำำ�นวน 42,708 หน่่วย มููลค่่า 119,895 ล้้านบาท ลดลงทั้้�งจำำ�นวน
หน่่วยและมููลค่่า ร้้อยละ -9.8 และร้้อยละ -6.5 ตามลำำ�ดัับ
เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงครึ่่�งหลัังปีี 2562 ที่่�มีีจำำ�นวน 47,350 หน่่วย
มููลค่่า 128,173 ล้้านบาท

ที่่�อยู่่�อาศัั ย ที่่�ขายได้้ ใ หม่่ ใ นช่่ ว งครึ่่� ง หลัั ง ปีี 2563 มีี จำำ� นวน
10,787 หน่่ ว ย มูู ล ค่่ า 33,253 ล้้ า นบาท คิิ ด เป็็ น สัั ด ส่่ ว น
ร้้อยละ 20.8 และร้้อยละ 15.1 ของหน่่วยและมููลค่่าที่่�ขายได้้ใหม่่
ทั้้�งหมดใน 26 จัั ง หวัั ด ซึ่่� งทั้้�งจำำ�นวนหน่่ วยและมูู ลค่่ าเพิ่่�มขึ้้�น
ร้้อยละ 0.9 และร้้อยละ 10.1 ตามลำำ�ดัับ เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงครึ่่�งหลััง
ปีี 2562 ที่่�มีียอดขาย 10,687 หน่่วย มููลค่่า 30,210 ล้้านบาท
โดยแยกเป็็น

โครงการอาคารชุุดเหลืือขายสะสมมีีจำำ�นวน 21,867 หน่่วย
มููลค่่า 101,684 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นทั้้�งจำำ�นวนหน่่วยและมููลค่่า
ร้้อยละ 5.4 และร้้อยละ 25.8 ตามลำำ�ดัับ เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงครึ่่ง� หลััง
ปีี 2562 ที่่�มีีจำำ�นวน 20,743 หน่่วย มููลค่่า 80,861 ล้้านบาท (ดููตาราง
ที่่� 3 - 6)

โครงการบ้้านจััดสรรที่่�ขายได้้ใหม่่มีีจำำ�นวน 7,993 หน่่วย
มูู ล ค่่ า 21,731 ล้้ า นบาท เพิ่่�มขึ้้�นทั้้�งจำำ�นวนหน่่ ว ยและมูู ล ค่่ า
ร้้อยละ 5.7 และร้้อยละ 13.6 ตามลำำ�ดัับ เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงครึ่่�งหลััง
ปีี 2562 ที่่�มีีจำำ�นวน 7,560 หน่่วย มููลค่่า 19,129 ล้้านบาท
โครงการอาคารชุุดที่่�ขายได้้ใหม่่มีีจำำ�นวน 2,794 หน่่วย
มููลค่่า 11,521 ล้้านบาท โดยจำำ�นวนหน่่วยที่่�ขายได้้ใหม่่ลดลง
ร้้อยละ -10.6 แต่่มููลค่่าเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 4.0 เมื่่�อเทีียบกัับช่่วง
ครึ่ง่� หลัังปีี 2562 ที่่�มีีจำำ�นวน 3,127 หน่่วย มููลค่่า 11,081 ล้้านบาท
(ดููตารางที่่� 3 - 6)

ทำำ�เลอาคารชุุดในภาคตะวัันออกที่่�มีีหน่่วยเหลืือขายสะสมมาก
และมีีหน่่วยขายได้้ใหม่่น้้อย ซึ่่�งเป็็นทำำ�เลที่่�ผู้้�ประกอบการควร
ระมััดระวัังในการเปิิดขายโครงการใหม่่มีี 2 ทำำ�เล ได้้แก่่
1)	ทำำ�เลหาดจอมเทีียน มีี 3 ระดัับราคาที่่�มีีอาคารชุุดเหลืือขาย
สะสมมาก ได้้แก่่ ระดัับราคา 2.01 - 3.00 ล้้านบาท
จำำ�นวน 2,500 หน่่วย แต่่มีีหน่่วยขายได้้ใหม่่ 350 หน่่วย
ในช่่วง 6 เดืือนของครึ่่ง� หลัังปีี 2563 ระดัับราคา 3.01 - 5.00
ล้้านบาท มีีหน่่วยเหลืือขาย 4,200 หน่่วย แต่่ขายได้้ใหม่่
370 หน่่วย และในระดัับราคา 5.01 - 7.50 ล้้านบาท
มีี ห น่่ ว ยเหลืื อ ขายสะสม 1,300 หน่่ ว ย แต่่ ข ายได้้ ใ หม่่
140 หน่่วย
2)	ทำำ�เลพััทยา - เขาพระตำำ�หนััก มีี 3 ระดัับราคาที่่�มีีอาคารชุุด
เหลืือขายสะสมมาก ได้้แก่่ ระดัั บราคา 2.01 - 3.00
ล้้านบาท จำำ�นวน 1,000 หน่่วย แต่่มีีหน่่วยขายได้้ใหม่่
160 หน่่วย ในช่่วง 6 เดืือนของครึ่ง่� หลัังปีี 2563 ระดัับราคา
3.01 - 5.00 ล้้านบาท มีีหน่่วยเหลืือขาย 3,600 หน่่วย
แต่่ขายได้้ใหม่่ 300 หน่่วย และในระดัับราคา 5.01 - 7.50
ล้้านบาท มีีหน่่วยเหลืือขายสะสม 1,000 หน่่วย แต่่ขาย
ได้้ใหม่่ 140 หน่่วย

ทั้้�งนี้้�พบว่่า ภาวะอััตราดููดซัับ (Absorption Rate) ของตลาด
ที่่�อยู่่�อาศััยใน 3 จัังหวััดหลัักภาคตะวัันออก ช่่วงครึ่่�งหลัังปีี 2563
มีีอััตราร้้อยละ 2.4 ต่่อเดืือน เพิ่่�มขึ้้�นเล็็กน้้อยเมื่่�อเทีียบกัับครึ่่�งหลััง
ปีี 2562 ที่่�มีีอััตราดููดซัับต่่อเดืือนร้้อยละ 2.3 โดยบ้้านจััดสรร
มีีอัตั ราดููดซัับ ร้้อยละ 2.6 ต่่อเดืือน เพิ่่�มขึ้้�นเมื่่�อเทีียบกัับครึ่่ง� หลััง
ปีี 2562 ที่่�มีีอััตราดููดซัับต่่อเดืือนร้้อยละ 2.3 แต่่อาคารชุุดมีีอััตรา
ดููดซัับร้้อยละ 1.9 ต่่อเดืือน ลดลงเมื่่�อเทีียบกัับครึ่่�งหลัังปีี 2562
ที่่�มีีอััตราดููดซัับร้้อยละ 2.2 ต่่อเดืือน (ดููตารางที่่� 1)
ศููนย์์ข้้อมููลอสัังหาริิมทรััพย์์คาดว่่า ณ สิ้้�นปีี 2564 ภาคตะวัันออก
3 จัังหวััดหลััก จะมีีหน่่วยเหลืือขายสะสมประมาณ 68,170 หน่่วย
สำำ�หรัั บ ที่่�อยู่่�อาศัั ย เหลืื อ ขาย ณ สิ้้�นปีี 2563 ใน 3 จัั ง หวัั ด และมีีมููลค่่าประมาณ 221,273 ล้้านบาท โดยจำำ�นวนหน่่วย
ภาคตะวัันออก มีีจำำ�นวน 64,575 หน่่วย มููลค่่า 221,579 ล้้านบาท จะเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 5.6 แต่่มูลู ค่่าจะลดลงร้้อยละ -0.1 เมื่่�อเทีียบกัับ
คิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 21.7 และร้้อยละ 16.4 ของหน่่วยและ ณ สิ้้�นปีี 2563 ที่่�มีีจำำ�นวนหน่่วย 64,575 มีีมููลค่่า 221,579
มููลค่่าเหลืือขายทั้้�งหมดใน 26 จัังหวััด โดยจำำ�นวนหน่่วยลดลง ล้้านบาท (ดููตารางที่่� 7)
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ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ
ตลาดที่่�อยู่่�อาศััยใน 5 จัังหวััดหลัักในภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ
ได้้แก่่ จัังหวััดนครราชสีีมา ขอนแก่่น อุุบลราชธานีี อุุดรธานีี
และมหาสารคาม มีีโครงการเปิิดขายใหม่่จำำ�นวน 1,306 หน่่วย
มููลค่่า 4,160 ล้้านบาท คิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 2.5 และ
ร้้อยละ 1.7 ของหน่่วยและมููลค่่าเปิิดขายใหม่่รวมทั้้�งหมด
ใน 26 จัังหวััด ซึ่่�งทั้้�งจำำ�นวนหน่่วยและมููลค่่าลดลงร้้อยละ -44.8
และร้้อยละ -40.4 ตามลำำ�ดัับ เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงครึ่่�งหลััง
ปีี 2562 ที่่�มีีจำำ�นวน 2,364 หน่่วย มููลค่่า 6,976 ล้้านบาท
(ดููตารางที่่� 1 - 2) โดยแยกเป็็น
โครงการบ้้านจััดสรรเปิิดขายใหม่่ในช่่วงครึ่่�งหลัังปีี 2563
มีีจำำ�นวน 911 หน่่วย มููลค่่า 3,053 ล้้านบาท ลดลงทั้้�งจำำ�นวน
หน่่วยและมููลค่่า ร้้อยละ -55.8 และร้้อยละ -51.6 ตามลำำ�ดัับ
เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงครึ่่�งหลัังปีี 2562 ที่่�มีีจำำ�นวน 2,059 หน่่วย
มููลค่่า 6,312 ล้้านบาท

กัั บ ช่่ ว งครึ่่� ง หลัั ง ปีี 2562 ที่่�มีี จำำ� นวน 11,829 หน่่ ว ย มูู ล ค่่ า
41,449 ล้้านบาท
โครงการอาคารชุุ ด ที่่�อยู่่�ระหว่่ า งการขายมีี จำำ� นวน
2,880 หน่่วย มููลค่่า 7,174 ล้้านบาท ลดลงทั้้�งจำำ�นวนหน่่วย
และมููลค่่า ร้้อยละ -4.8 และร้้อยละ -2.1 ตามลำำ�ดัับ เมื่่�อเทีียบ
กัั บ ช่่ ว งครึ่่� ง หลัั ง ปีี 2562 ที่่�มีี จำำ� นวน 3,024 หน่่ ว ย มูู ล ค่่ า
7,327 ล้้านบาท (ดููตารางที่่� 3 - 6)
ที่่�อยู่่�อาศััยที่่�ขายได้้ใหม่่ใน 5 จัังหวััดหลัักภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ
มีีจำำ�นวน 1,135 หน่่วย มููลค่่า 3,585 ล้้านบาท คิิดเป็็นสััดส่่วน
ร้้อยละ 2.2 และร้้อยละ 1.6 ของหน่่วยและมููลค่่าที่่�ขายได้้ใหม่่
ทั้้�งหมดใน 26 จัั ง หวัั ด ลดลงทั้้�งจำำ�นวนหน่่ ว ยและมูู ล ค่่ า
ร้้อยละ -24.8 และร้้อยละ -24.2 ตามลำำ�ดัับ เมื่่�อเทีียบกัับช่่วง
ครึ่่ง� หลัังปีี 2562 ที่่�มีีจำำ�นวน 1,509 หน่่วย มููลค่่า 4,730 ล้้านบาท
โดยแยกเป็็น

โครงการอาคารชุุดเปิิดขายใหม่่จำำ�นวน 395 หน่่วย มููลค่่า
1,107 ล้้านบาท ทั้้�งจำำ�นวนหน่่วยและมููลค่่า เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 29.5
โครงการบ้้านจััดสรรที่่�ขายได้้ใหม่่มีีจำำ�นวน 943 หน่่วย
และร้้อยละ 66.7 ตามลำำ�ดัับ เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงครึ่่�งหลัังปีี 2562 มูู ล ค่่ า 3,214 ล้้ า นบาท ลดลงทั้้�งจำำ�นวนหน่่ ว ยและมูู ล ค่่ า
ที่่�มีีจำำ�นวน 305 หน่่วย มููลค่่า 664 ล้้านบาท (ดููตารางที่่� 3 - 6) โดยลดลงร้้อยละ -19.6 และร้้อยละ -19.1 ตามลำำ�ดัับ เมื่่�อเทีียบ
กัั บ ช่่ ว งครึ่่� ง หลัั ง ปีี 2562 ที่่�มีี จำำ� นวน 1,173 หน่่ ว ย มูู ล ค่่ า
ที่่�อยู่่�อาศัั ย ที่่�อยู่่�ระหว่่ า งการขายทั้้�งหมด (Total Supply) 3,970 ล้้านบาท
มีีจำำ�นวนรวม 13,500 หน่่วย มููลค่่า 47,535 ล้้านบาท คิิดเป็็น
สัั ด ส่่ ว นร้้ อ ยละ 3.9 และร้้ อ ยละ 3.0 ของหน่่ ว ยและมูู ล ค่่ า
โครงการอาคารชุุ ด ที่่�ขายได้้ ใ หม่่ มีี จำำ� นวน 192 หน่่ ว ย
ที่่�อยู่่�ระหว่่ า งการขายทั้้�งหมดใน 26 จัั ง หวัั ด ลดลงทั้้�งหน่่ ว ย มูู ล ค่่ า 371 ล้้ า นบาท ลดลงทั้้�งจำำ�นวนหน่่ ว ยและมูู ล ค่่ า
และมููลค่่า ร้้อยละ -9.1 และร้้อยละ -2.5 ตามลำำ�ดัับ เมื่่�อเทีียบ ร้้อยละ -42.9 และร้้อยละ -51.2 ตามลำำ�ดัับ เมื่่�อเทีียบกัับช่่วง
กัั บ ช่่ ว งครึ่่� ง หลัั ง ปีี 2562 ที่่�มีี จำำ� นวน 14,853 หน่่ ว ย มูู ล ค่่ า ครึ่่�งหลัังปีี 2562 ที่่�มีีจำำ�นวน 336 หน่่วย มููลค่่า 760 ล้้านบาท
48,776 ล้้านบาท โดยแยกเป็็น
(ดููตารางที่่� 3 - 6)
โครงการบ้้ า นจัั ด สรรที่่�อยู่่�ระหว่่ า งการขายมีี จำำ� นวน ทั้้�งนี้้�พบว่่า ภาวะอััตราดููดซัับที่่�อยู่่�อาศััยใน 5 จัังหวััดภาคตะวัันออก
10,620 หน่่วย มููลค่่า 40,361 ล้้านบาท ลดลงทั้้�งจำำ�นวนหน่่วย เฉีียงเหนืือ ในช่่วงครึ่่�งหลัังปีี 2563 มีีอััตราร้้อยละ 1.4 ต่่อเดืือน
และมููลค่่า ร้้อยละ -10.2 และร้้อยละ -2.6 ตามลำำ�ดัับ เมื่่�อเทีียบ ลดลงเมื่่�อเทีียบกัับครึ่่�งหลัังปีี 2562 ที่่�มีีอััตราดููดซัับต่่อเดืือน
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ร้้อยละ 1.7 ต่่อเดืือน โดยบ้้านจััดสรรมีีอััตราดููดซัับร้้อยละ 1.5 และร้้อยละ -0.9 ตามลำำ�ดัับ เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงครึ่่�งหลัังปีี 2562
ต่่อเดืือน ลดลงเมื่่�อเทีียบกัับครึ่่�งหลัังปีี 2562 ที่่�มีีอััตราดููดซัับ ที่่�มีีจำำ�นวน 10,656 หน่่วย มููลค่่า 37,478 ล้้านบาท
ต่่อเดืือนร้้อยละ 1.7 ต่่อเดืือน และอาคารชุุดมีีอัตั ราดููดซัับต่่อเดืือน
ร้้อยละ 1.1 ลดลงเมื่่�อเทีียบกัับครึ่่�งหลัังปีี 2562 ที่่�มีีอััตราดููดซัับ
โครงการอาคารชุุดเหลืือขายสะสมจำำ�นวน 2,688 หน่่วย
ต่่อเดืือนร้้อยละ 1.9 ต่่อเดืือน (ดููตารางที่่� 1)
มููลค่่า 6,803 ล้้านบาท โดยจำำ�นวนหน่่วยเหลืือขายมีีจำำ�นวน
เท่่ากัับช่่วงครึ่่�งหลัังของปีี 2562 แต่่มีีมููลค่่าเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 3.6
สำำ�หรัับ 5 จัังหวััดหลัักในภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ มีีจำำ�นวน เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงครึ่่�งหลัั งปีี 2562 ที่่�มีีจำำ�นวน 2,688 หน่่ วย
ที่่�อยู่่�อาศััยเหลืือขายสะสมรวม 12,365 หน่่วย มููลค่่า 43,950 มููลค่่า 6,568 ล้้านบาท (ดููตารางที่่� 3 - 6)
ล้้านบาท ซึ่่ง� คิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 4.1 และร้้อยละ 3.3 ของหน่่วย
และมููลค่่าเหลืือขายทั้้�งหมดใน 26 จัังหวััด ทั้้�งจำำ�นวนหน่่วยและ ศููนย์์ข้อ้ มููลอสัังหาริิมทรััพย์์ คาดว่่า ณ สิ้้�นปีี 2564 นี้้� 5 จัังหวััดหลััก
มููลค่่า ลดลงร้้อยละ -7.3 และร้้อยละ -0.2 เมื่่�อเทีียบกัับช่่วง ในภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ จะมีีที่่�อยู่่�อาศััยเหลืือขายสะสม จำำ�นวน
ครึ่่�งหลัังปีี 2562 ที่่�มีีจำำ�นวน 13,344 หน่่วย มููลค่่า 44,046 ประมาณ 14,498 หน่่วย และมีีมููลค่่าประมาณ 50,120 ล้้านบาท
ล้้านบาท โดยแยกเป็็น
โดยคาดว่่าหน่่วยเหลืือขายจะเพิ่่�มมากขึ้้�นทั้้�งจำำ�นวนหน่่วยและ
มููลค่่า ร้้อยละ 17.3 และร้้อยละ 14.0 ตามลำำ�ดัับ เมื่่�อเทีียบกัับ
โครงการบ้้านจััดสรรเหลืือขายสะสมจำำ�นวน 9,677 หน่่วย ปีี 2563 ที่่�มีีจำำ�นวนหน่่วย 12,365 มีีมููลค่่า 43,950 ล้้านบาท
มููลค่่า 37,147 ล้้านบาท ลดลงทั้้�งจำำ�นวนและมููลค่่า ร้้อยละ -9.2 (ดููตารางที่่� 7)

ภาคตะวัันตก
ตลาดที่่�อยู่่�อาศััยในภาคตะวัันตก 2 จัังหวััด ได้้แก่่
จัังหวััดประจวบคีีรีีขัันธ์์ และเพชรบุุรีี ในช่่วงครึ่่�งหลัังปีี 2563
มีีโครงการที่่�อยู่่�อาศััยเปิิดขายใหม่่ (New Supply)
จำำ�นวน 395 หน่่วย มููลค่่า 2,401 ล้้านบาท ซึ่่�งคิิดเป็็น
สััดส่่วนร้้อยละ 0.8 และร้้อยละ 1.0 ของหน่่วยและมููลค่่า
เปิิดขายใหม่่รวมทั้้�งหมดใน 26 จัังหวััด ลดลงทั้้�งจำำ�นวนหน่่วย
และมููลค่่า ร้้อยละ -74.8 และร้้อยละ -71.9 ตามลำำ�ดัับ
เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงครึ่่�งหลัังปีี 2562 ที่่�มีีจำำ�นวน 1,568 หน่่วย
มููลค่่า 8,546 ล้้านบาท ซึ่่�งภาคตะวัันตกมีีการหดตััว
ของการเปิิดขายโครงการใหม่่มากที่่�สุุด ในจำำ�นวน 7 ภาค
ที่่�ศููนย์์ข้้อมููลอสัังหาริิมทรััพย์์ทำำ�การสำำ�รวจ
(ดููตารางที่่� 1 - 2) โดยแยกเป็็น
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โครงการบ้้านจััดสรรที่่�เปิิดขายใหม่่ในช่่วงครึ่่�งหลัังปีี 2563
มีีจำำ�นวน 285 หน่่วย มููลค่่า 813 ล้้านบาท ลดลงทั้้�งจำำ�นวน
หน่่วยและมููลค่่า ร้้อยละ -81.8 และร้้อยละ -90.5 ตามลำำ�ดัับ
เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงครึ่่�งหลัังปีี 2562 ที่่�มีีจำำ�นวน 1,568 หน่่วย
มููลค่่า 8,546 ล้้านบาท
โครงการอาคารชุุดที่่�เปิิดขายใหม่่มีีจำำ�นวน 110 หน่่วย
มููลค่่า 1,588 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจากช่่วงเดีียวกัันของปีีก่่อนซึ่่�งไม่่มีี
โครงการอาคารชุุดเปิิดขายใหม่่เลย (ดููตารางที่่� 3 - 6)
ที่่�อยู่่�อาศัั ย ที่่�อยู่่�ระหว่่ า งการขายทั้้�งหมด (Total Supply)
ใน 2 จัั ง หวัั ด หลัั ก ภาคตะวัั น ตกมีี จำำ� นวนรวม 5,131 หน่่ ว ย

มููลค่่า 24,345 ล้้านบาท ซึ่่�งคิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 1.5 และ
ร้้อยละ 1.5 ของหน่่วยและมููลค่่าที่่�อยู่่�ระหว่่างการขายทั้้�งหมด
ใน 26 จัังหวััด โดยทั้้�งจำำ�นวนหน่่วยและมููลค่่าลดลงร้้อยละ -24.5
และร้้อยละ -15.2 ตามลำำ�ดัับ เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงครึ่่�งหลัังปีี 2562
ที่่�มีีจำำ�นวน 6,795 หน่่วย มููลค่่า 28,711 ล้้านบาท โดยแยกเป็็น

และอาคารชุุ ด มีี อัั ต ราดูู ด ซัั บ ร้้ อ ยละ 0.9 ลดลงเมื่่�อเทีี ย บกัั บ
ครึ่่�งหลัังปีี 2562 ที่่�มีีอััตราดููดซัับต่่อเดืือนร้้อยละ 1.6 ต่่อเดืือน
(ดููตารางที่่� 1)

โครงการบ้้านจััดสรรที่่�อยู่่�ระหว่่างการขายทั้้�งหมดมีีจำำ�นวน
2,460 หน่่วย มููลค่่า 10,869 ล้้านบาท ลดลงทั้้�งจำำ�นวนหน่่วย
และมููลค่่า ร้้อยละ -35.7 และร้้อยละ -41.3 ตามลำำ�ดัับ เมื่่�อเทีียบ
กัั บ ช่่ ว งครึ่่� ง หลัั ง ปีี 2562 ที่่�มีี จำำ� นวน 3,825 หน่่ ว ย มูู ล ค่่ า
18,511 ล้้านบาท

สำำ�หรัั บ ที่่�อยู่่�อาศัั ย เหลืื อ ขายสะสม ณ สิ้้�นปีี 2563 ของ
2 จัังหวััดหลัักในภาคตะวัันตก มีีจำำ�นวน 4,738 หน่่วย มููลค่่า
22,425 ล้้านบาท ซึ่่�งคิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 1.6 และร้้อยละ 1.7
ของหน่่วยและมููลค่่าเหลืือขายทั้้�งหมดใน 26 จัังหวััด โดยจำำ�นวน
หน่่วยลดลงร้้อยละ -12.1 แต่่มููลค่่าเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 4.2 เมื่่�อ
เทีียบกัับช่่วงครึ่่�งหลัังปีี 2562 ที่่�มีีจำำ�นวน 5,393 หน่่วย มููลค่่า
21,511 ล้้านบาท โดยแยกเป็็น

โครงการอาคารชุุ ด ที่่�อยู่่�ระหว่่ า งการขายมีี จำำ� นวน
2,671 หน่่วย มููลค่่า 13,476 ล้้านบาท ซึ่่�งจำำ�นวนหน่่วยลดลง
ร้้อยละ -10.1 แต่่มููลค่่าเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 32.1 เมื่่�อเทีียบกัับช่่วง
ครึ่ง่� หลัังปีี 2562 ที่่�มีีจำำ�นวน 2,970 หน่่วย มููลค่่า 10,200 ล้้านบาท
(ดููตารางที่่� 3 - 6)

โครงการบ้้ า นจััดสรรที่่�เหลืื อ ขายสะสมมีี จำำ� นวน
2,217 หน่่วย มููลค่่า 10,085 ล้้านบาท ลดลงทั้้�งจำำ�นวนและ
มููลค่่า ร้้อยละ -18.0 และร้้อยละ -17.8 ตามลำำ�ดัับ เมื่่�อเทีียบ
กัั บ ช่่ ว งครึ่่� ง หลัั ง ปีี 2562 ที่่�มีี จำำ� นวน 2,705 หน่่ ว ย มูู ล ค่่ า
12,269 ล้้านบาท

ที่่�อยู่่�อาศัั ย ที่่�ขายได้้ ใ หม่่ ใ นช่่ วง 6 เดืื อนของครึ่่� ง หลัั งปีี 2563
มีีจำำ�นวน 393 หน่่วย มููลค่่า 1,920 ล้้านบาท คิิดเป็็นสััดส่่วน
ร้้ อ ยละ 0.8 และร้้ อ ยละ 0.9 ของหน่่ ว ยและมูู ล ค่่ า ที่่�ขาย
ได้้ใหม่่ทั้้�งหมดใน 26 จัังหวััด ลดลงทั้้�งจำำ�นวนหน่่วยและมููลค่่า
ร้้อยละ -72.0 และร้้อยละ -73.3 ตามลำำ�ดัับ เมื่่�อเทีียบกัับช่่วง
ครึ่่�งหลัังปีี 2562 ที่่�มีีจำำ�นวน 1,402 หน่่วย มููลค่่า 7,200 ล้้านบาท

โครงการอาคารชุุดเหลืือขายสะสมมีีจำำ�นวน 2,521 หน่่วย
มูู ล ค่่ า 12,340 ล้้ า นบาท จำำ�นวนหน่่ ว ยลดลงร้้ อ ยละ -6.2
แต่่มููลค่่าเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 33.5 เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงครึ่่�งหลัังปีี 2562
ที่่�มีีจำำ�นวน 2,688 หน่่วย มููลค่่า 9,242 ล้้านบาท (ดููตารางที่่� 3 - 6)

ศููนย์์ข้้อมููลอสัังหาริิมทรััพย์์คาดว่่า ณ สิ้้�นปีี 2564 ภาคตะวัันตก
2 จัั ง หวัั ด นี้้�จะมีี จำำ� นวนที่่�อยู่่�อาศัั ย เหลืื อ ขายสะสมประมาณ
โครงการบ้้านจััดสรรที่่�ขายได้้ใหม่่มีีจำำ�นวน 243 หน่่วย 6,222 หน่่วย และมีีมููลค่่าประมาณ 26,300 ล้้านบาท ซึ่่�งคาดว่่า
มููลค่่า 783 ล้้านบาท ลดลงทั้้�งจำำ�นวนหน่่วยและมููลค่่า ร้้อยละ -78.3 จำำ�นวนหน่่วยและมููลค่่าจะเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 31.3 และร้้อยละ 17.3
และร้้อยละ -87.4 ตามลำำ�ดัับ เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงครึ่่�งหลัังปีี 2562 ตามลำำ�ดัั บ เมื่่�อเทีี ย บกัั บ ปีี 2563 ที่่�มีี จำำ� นวนหน่่ ว ย 4,738
ที่่�มีีจำำ�นวน 1,120 หน่่วย มููลค่่า 6,241 ล้้านบาท
มีีมููลค่่า 22,425 ล้้านบาท (ดููตารางที่่� 7)
โครงการอาคารชุุ ด ที่่�ขายได้้ ใ หม่่ มีี จำำ� นวน 150 หน่่ ว ย
มููลค่่า 1,136 ล้้านบาท จำำ�นวนหน่่วยลดลงร้้อยละ -46.8 แต่่มููลค่่า
เพิ่่�มขึ้้�นร้้ อ ยละ 18.6 เมื่่�อเทีี ย บกัั บ ช่่ ว งครึ่่� ง หลัั ง ปีี 2562 ที่่�มีี
จำำ�นวน 282 หน่่วย มููลค่่า 958 ล้้านบาท (ดููตารางที่่� 3 - 6)
ทั้้�งนี้้�พบว่่า ภาวะอััตราดููดซัับ (Absorption Rate) ตลาดที่่�อยู่่�อาศััย
ใน 2 จัังหวััดหลัักภาคตะวัันตก มีีอััตราร้้อยละ 1.3 ต่่อเดืือน
ซึ่่� ง ลดลงเมื่่�อเทีี ย บกัั บ ครึ่่� ง หลัั ง ปีี 2562 ที่่�มีี อัั ต ราร้้ อ ยละ 3.4
ต่่อเดืือน โดยบ้้านจััดสรรมีีอััตราดููดซัับลดลงเหลืือร้้อยละ 1.6
เมื่่�อเทีียบกัับครึ่่�งหลัังปีี 2562 ที่่�มีีอััตราดููดซัับต่่อเดืือนร้้อยละ 4.9
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ภาคใต้้
ตลาดที่่�อยู่่�อาศััยใน 4 จัังหวััดหลัักในภาคใต้้ ได้้แก่่ จัังหวััดภููเก็็ต
สงขลา สุุราษฎร์์ธานีี และนครศรีีธรรมราช มีีโครงการ
ที่่�อยู่่�อาศััยเปิิดขายใหม่่ (New Supply) จำำ�นวน 2,104 หน่่วย
มููลค่่า 7,215 ล้้านบาท ซึ่่�งคิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 4.1
และร้้อยละ 2.9 ของหน่่วยและมููลค่่าเปิิดขายใหม่่รวมทั้้�งหมด
ใน 26 จัังหวััด โดยทั้้�งจำำ�นวนหน่่วยและมููลค่่า ลดลง
ร้้อยละ -19.2 และร้้อยละ -37.9 ตามลำำ�ดัับ เมื่่�อเทีียบกัับ
ช่่วงครึ่่�งหลัังปีี 2562 ที่่�มีีจำำ�นวน 2,605 หน่่วย มููลค่่า
11,611 ล้้านบาท (ดููตารางที่่� 1 - 2) โดยแยกเป็็น
โครงการบ้้านจััดสรรเปิิดขายใหม่่ในช่่วงครึ่่�งหลัังปีี 2563
มีีจำำ�นวน 617 หน่่วย มููลค่่า 2,201 ล้้านบาท ลดลงทั้้�งจำำ�นวน
หน่่วยและมููลค่่า ร้้อยละ -64.5 และร้้อยละ -59.8 ตามลำำ�ดัับ
เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงครึ่่� งหลัั งปีี 2562 ที่่�มีี จำำ�นวน 1,737 หน่่วย
มููลค่่า 5,475 ล้้านบาท

แต่่มููลค่่าเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 10.7 เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงครึ่่�งหลัังปีี 2562
ที่่�มีีจำำ�นวน 11,346 หน่่วย มููลค่่า 39,538 ล้้านบาท
โครงการอาคารชุุ ด ที่่�อยู่่�ระหว่่ า งการขายจำำ�นวน
7,173 หน่่วย มููลค่่า 33,516 ล้้านบาท จำำ�นวนหน่่วยเพิ่่�มขึ้้�น
ร้้อยละ 9.6 แต่่มููลค่่าลดลงร้้อยละ -8.8 เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงครึ่่�งหลััง
ปีี 2562 ที่่�มีีจำำ�นวน 6,542 หน่่วย มููลค่่า 36,755 ล้้านบาท
(ดููตารางที่่� 3 - 6)
ที่่�อยู่่�อาศััยที่่�ขายได้้ใหม่่ในช่่วง 6 เดืือนของครึ่่�งหลัังปีี 2563
มีีจำำ�นวน 1,813 หน่่วย มููลค่่า 6,664 ล้้านบาท ซึ่่�งคิิดเป็็นสััดส่่วน
ร้้อยละ 3.5 และร้้อยละ 3.0 ของหน่่วยและมููลค่่าที่่�ขายได้้ใหม่่
ทั้้�งหมดใน 26 จัังหวััด โดยทั้้�งจำำ�นวนหน่่วยและมููลค่่า ลดลง
ร้้ อยละ -32.8 และร้้ อยละ -42.2 ตามลำำ�ดัั บ เมื่่�อเทีี ย บกัั บ
ช่่วงครึ่่�งหลัังปีี 2562 ที่่�มีีจำำ�นวน 2,699 หน่่วย และมีีมููลค่่า
11,537 ล้้านบาท โดยแยกเป็็น

โครงการอาคารชุุดเปิิดขายใหม่่มีีจำำ�นวน 1,487 หน่่วย
มููลค่่า 5,014 ล้้านบาท โดยจำำ�นวนหน่่วยเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 71.3
โครงการบ้้านจััดสรรที่่�ขายได้้ใหม่่มีีจำำ�นวน 794 หน่่วย
แต่่มููลค่่าลดลงร้้อยละ -18.3 เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงครึ่่�งหลัังปีี 2562 มูู ล ค่่ า 3,027 ล้้ า นบาท ลดลงทั้้�งจำำ�นวนหน่่ ว ยและมูู ล ค่่ า
ที่่�มีีจำำ�นวน 868 หน่่วย มููลค่่า 6,136 ล้้านบาท (ดููตารางที่่� 3 - 6) ร้้อยละ -47.7 และร้้อยละ -39.6 ตามลำำ�ดัับ เมื่่�อเทีียบกัับช่่วง
ครึ่่�งหลัังปีี 2562 ที่่�มีีจำำ�นวน 1,519 หน่่วย มููลค่่า 5,014 ล้้านบาท
ที่่�อยู่่�อาศััยที่่�อยู่่�ระหว่่างการขายทั้้�งหมด (Total Supply) ในช่่วง
ครึ่่�งหลัังปีี 2563 มีีจำำ�นวนรวม 17,765 หน่่วย มููลค่่า 77,296
โครงการอาคารชุุดที่่�ขายได้้ใหม่่มีีจำำ�นวน 1,019 หน่่วย
ล้้านบาท ซึ่่�งคิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 5.1 และร้้อยละ 4.9 ของหน่่วย มูู ล ค่่ า 3,637 ล้้ า นบาท ลดลงทั้้�งจำำ�นวนหน่่ ว ยและมูู ล ค่่ า
และมููลค่่าที่่�อยู่่�อาศััยที่่�อยู่่�ระหว่่างการขายทั้้�งหมดใน 26 จัังหวััด ร้้อยละ -13.6 และร้้อยละ -44.2 ตามลำำ�ดัับ เมื่่�อเทีียบกัับช่่วง
โดยจำำ�นวนหน่่วยลดลงร้้อยละ -0.7 แต่่มููลค่่าเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 1.3 ครึ่่ง� หลัังปีี 2562 ที่่�มีีจำำ�นวน 1,180 หน่่วย มููลค่่า 6,523 ล้้านบาท
เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงครึ่่�งหลัังปีี 2562 ที่่�มีีจำำ�นวน 17,888 หน่่วย (ดููตารางที่่� 3 - 6)
มููลค่่า 76,293 ล้้านบาท โดยแยกเป็็น
ทั้้�งนี้้�พบว่่า ตลาดที่่�อยู่่�อาศััยในภาคใต้้ 4 จัังหวััด มีีอััตราดููดซัับ
โครงการบ้้านจััดสรรที่่�อยู่่�ระหว่่างการขายมีีจำำ�นวน 10,592 (Absorption Rate) ร้้อยละ 1.7 ต่่อเดืือน ลดลงเมื่่�อเทีียบกัับ
หน่่วย มููลค่่า 43,780 ล้้านบาท จำำ�นวนหน่่วยลดลงร้้อยละ -6.6 ครึ่่ง� หลัังปีี 2562 ที่่�มีีอัตั ราดููดซัับร้้อยละ 2.5 โดยบ้้านจััดสรรมีีอัตั รา
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ดููดซัับร้้อยละ 1.2 ต่่อเดืือน ลดลงเมื่่�อเทีียบกัับครึ่่�งหลัังปีี 2562
ที่่�มีีอััตราร้้อยละ 2.2 และอาคารชุุดมีีอััตราดููดซัับร้้อยละ 2.4
ลดลงเมื่่�อเทีียบกัับครึ่่�งหลัังปีี 2562 ที่่�มีีอััตราดููดซัับร้้อยละ 3.0
ต่่อเดืือน (ดููตารางที่่� 1)
สำำ�หรัับที่่�อยู่่�อาศััยเหลืือขายสะสม ณ สิ้้�นปีี 2563 ในพื้้�นที่่� 4 จัังหวััด
หลัักในภาคใต้้ มีีจำำ�นวน 15,952 หน่่วย มููลค่่า 70,632 ล้้านบาท
ซึ่่�งคิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 5.3 และร้้อยละ 5.2 ของหน่่วยและ
มููลค่่าเหลืือขายทั้้�งหมดใน 26 จัังหวััด โดยทั้้�งจำำ�นวนหน่่วยและ
มููลค่่า เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 5.0 และร้้อยละ 9.1 ตามลำำ�ดัับ เมื่่�อเทีียบ
กัับช่่วงครึ่่�งหลัังปีี 2562 ที่่�มีีจำำ�นวน 15,189 หน่่วย และมีีมููลค่่า
64,755 ล้้านบาท โดยแยกเป็็น
โครงการบ้้านจััดสรรเหลืือขายสะสมมีีจำำ�นวน 9,798 หน่่วย
มููลค่่า 40,753 ล้้านบาท ซึ่่�งจำำ�นวนหน่่วยลดลงร้้อยละ -0.3
แต่่มููลค่่าเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 18.0 เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงครึ่่�งหลัังปีี 2562
ที่่�มีีจำำ�นวน 9,827 หน่่วย มููลค่่า 34,524 ล้้านบาท
โครงการอาคารชุุดเหลืือขายสะสมมีีจำำ�นวน 6,154 หน่่วย
มููลค่่า 29,879 ล้้านบาท ซึ่่�งจำำ�นวนหน่่วยเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 14.8
แต่่มููลค่่าลดลงร้้อยละ -1.2 เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงครึ่่�งหลัังปีี 2562
ที่่�มีีจำำ�นวน 5,362 หน่่วย มููลค่่า 30,232 ล้้านบาท (ดููตาราง
ที่่� 3 - 6)
ศููนย์์ข้้อมููลอสัังหาริิมทรััพย์์คาดว่่า ณ สิ้้�นปีี 2564 ที่่�อยู่่�อาศััย
เหลืื อ ขายสะสมใน 4 จัั ง หวัั ด ภาคใต้้ จะมีี จำำ� นวนประมาณ
16,941 หน่่วย และมีีมููลค่่าประมาณ 76,697 ล้้านบาท ซึ่่�งคาดว่่า
จำำ�นวนหน่่วยและมููลค่่าจะเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 6.2 และร้้อยละ 8.6
ตามลำำ�ดัั บ เมื่่�อเทีี ย บกัั บ ปีี 2563 ที่่�มีี จำำ� นวนหน่่ ว ย 15,952
มีีมููลค่่า 70,632 ล้้านบาท (ดููตารางที่่� 7)

โดยสรุุ ป แล้้ ว สถานการณ์์ ใ นครึ่่� ง หลัั ง ปีี 2563 ที่่�ผ่่ า นมา
ผู้้�ประกอบการพััฒนาโครงการที่่�อยู่่�อาศััยมีีการชะลอการเปิิด
ขายโครงการใหม่่ โดยมีีโครงการที่่�อยู่่�อาศััยที่่�เปิิดขายใหม่่
(New Supply) เปิิดลดลงจากครึ่่�งหลัังปีี 2562 และเมื่่�อ
พบกัับภาวะขายได้้ใหม่่ที่่�หดตััวลงด้้วยเช่่นกััน ทำำ�ให้้ปริิมาณ
อุุ ป ทานในตลาดที่่�อยู่่�ระหว่่ า งการขาย (Total Supply)
ในช่่วงครึ่่�งหลัังของปีี 2563 มีีจำำ�นวนหน่่วยลดลงเล็็กน้้อย
สำำ�หรัับภาพรวมในปีี 2564 สถานการณ์์การแพร่่บาดของ
COVID-19 ได้้กลัับมาแพร่่ระบาดอีีกครั้้�ง และมีีความรุุนแรง
กว่่าปีี 2563 ซึ่่�งทำำ�ให้้รััฐบาลต้้องออกมาควบคุุมกิิจกรรม
ทางเศรษฐกิิจต่า่ งๆ เพื่่�อป้้องกัันการแพร่่ระบาดในวงกว้้างอีีก
แต่่ในลัักษณะที่่�ผ่่อนคลายกว่่าเดิิม ซึ่่�งส่่งผลกระทบต่่อรายได้้
และกำำ�ลัังซื้้�อของประชาชนให้้อ่่อนแอลงอีีก
แม้้ว่า่ ภาครััฐจะต่่ออายุุมาตรการลดค่่าธรรมเนีียมการโอนและ
จดจำำ�นองต่่อไปอีีกจนถึึงสิ้้�นปีี 2564 แต่่สถานการณ์์กำำ�ลัังซื้้�อ
ที่่�อยู่่�อาศััยที่่�ยัังคงหดตััว และผู้้�ประกอบการก็็ยังั ต้้องใช้้กลยุุทธ์์
ด้้านราคาและด้้านโปรโมชั่่�นในการทำำ�การตลาดอย่่างต่่อเนื่่�อง
แต่่อาจไม่่สามารถกระตุ้้�นยอดขายที่่�อยู่่�อาศััยใหม่่ในภาพรวม
ได้้มากเหมืือนในช่่วงปีีที่่�ผ่า่ นมา เพราะกลุ่่�มผู้้�ซื้อ้� ที่่�ยัังมีีเงิินออม
และมีีรายได้้ต่่อเนื่่�องถููกดููดซัับออกไปมากแล้้วจากรายการ
ส่่ ง เสริิ ม การขายในปีี 2563 และกลุ่่�มผู้้�มีี กำำ�ลัั ง ซื้้� อ ใหม่่ ๆ
ก็็ฟื้้�นกลัับมาไม่่มากเนื่่�องจากภาวะเศรษฐกิิจที่่�ซบเซาต่่อเนื่่�อง
สำำ�หรัับกรณีีที่่�รััฐบาลมีีนโยบายในการขยายกลุ่่�มที่่�มีีกำำ�ลัังซื้้�อ
ใหม่่ๆ โดยให้้มีีการเปิิดให้้ชาวต่่างชาติิเดิินทางเข้้าประเทศได้้
ในช่่วงไตรมาสที่่� 4 ของปีี 2564 นี้้� ก็็เป็็นอีีกหนึ่่�งโอกาสในการ
เพิ่่�มเติิมกำำ�ลัังซื้้�อใหม่่ๆ ให้้ตลาดอสัังหาริิมทรััพย์์ในประเทศ
ศูู น ย์์ ข้้ อ มูู ล อสัั ง หาริิ ม ทรัั พ ย์์ ค าดว่่ า แนวโน้้ ม ธุุ ร กิิ จ
อสัั ง หาริิ ม ทรัั พ ย์์ แ ละตลาดที่่�อยู่่�อาศัั ย จะได้้ รัั บ ผลดีี จ าก
การที่่�เศรษฐกิิจฟื้้น� ตััวทางเศรษฐกิิจชัดั เจนตั้้�งแต่่กลางปีี 2565
เนื่่�องจากกำำ�ลัั ง ซื้้� อ ที่่�อยู่่�อาศัั ย โดยรวมยัั ง ได้้ รัั บ ผลกระทบ
จากวิิกฤตเศรษฐกิิจจะเริ่่�มกลัับมา ซึ่่ง� หมายถึึงการฟื้้น� ตััวธุุรกิิจ
อสัังหาริิมทรััพย์์และตลาดที่่�อยู่่�อาศััยสู่่�สภาพตลาดช่่วงก่่อน
COVID-19 อาจจะต้้องใช้้เวลาอีีก 1 - 2 ปีีข้้างหน้้า
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ACTIVITIES

ธอส. ถวายพระพรชััยมงคล
สมเด็็จพระนางเจ้้าสุุทิิดา
พััชรสุุธาพิิมลลัักษณ พระบรมราชิินีี

คุ ณ ฉั ต รชั ย ศิ ริ ไ ล กรรมการผู้ จั ด การ ธอส. พร้ อ มด้ ว ยคณะผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง
ของธนาคาร ร่ ว มบั น ทึ ก เทปถวายพระพรชั ย มงคล สมเด็ จ พระนางเจ้ า สุ ทิ ด า
พั ช รสุ ธ าพิ ม ลลั ก ษณ พระบรมราชิ นี เนื่ อ งในโอกาสวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษา
3 มิถุนายน 2564 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ณ สถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 MCOT HD
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ธอส. มอบเงิินสนัับสนุุนรวม 9 แสนบาท
แก่่ รพ.วชิิรพยาบาล และ รพ.พระมงกุุฎเกล้้า
คุุ ณ ยุุ ท ธนา หยิิ ม การุุ ณ ประธานกรรมการ ธอส. พร้้ อ มด้้ ว ย
ดร.กิิริิฎา เภาพิิจิิตร กรรมการธนาคาร ในฐานะประธานกรรมการ
กำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
(CG&CSR) และคณะผู้้�บริิหารระดัับสููงของธนาคาร ร่่วมพิิธีส่ี ง่ มอบ
เงิินสนัับสนุุนจำำ�นวนรวม 900,000 บาท

2. มอบเงิินสนัับสนุุนจำำ�นวน 200,000 บาท ให้้แก่่โรงพยาบาล
พระมงกุุฎเกล้้า จััดหาเครื่่�องฮีีโมเปอร์์ฟิิวชั่่�น จำำ�นวน 1 เครื่่�อง
สำำ� ห รัั บ ใช้้ ใ น ก า ร รัั ก ษ า ผู้้�ป่่ ว ย C O V I D - 1 9 ซึ่่� ง ถืื อ เ ป็็ น
เครื่่�องมืือที่่�มีีประสิิทธิิภาพสููงในการช่่วยลดอาการปอดอัักเสบ
รุุนแรงที่่�เกิิดจากภููมิิคุ้้�มกัันต่่อต้้านไวรััส COVID-19 มากเกิินไป
พร้้อมน้ำำ��ดื่่�มธนาคารจำำ�นวน 5,000 ขวด รวมถึึงหน้้ากากอนามััย
แบ่่งออกเป็็น
และสายคล้้ อ งที่่�จัั ด ทำำ�โดยพนัั ก งานจิิ ต อาสาของธนาคาร
1 . ม อ บ เ งิิ น ส นัั บ ส นุุ น จำำ� น ว น 7 0 0 , 0 0 0 บ า ท ใ ห้้ แ ก่่ โดยมีี พลตรีี วิิ เ ชษฐ์์ รัั ต นจรัั ส โรจน์์ หัั ว หน้้ า สำำ�นัั ก งาน
โรงพยาบาลวชิิรพยาบาล จััดสร้้างหอผู้้�ป่่วยไอซีียููความดัันลบ ผู้้�บัังคัับบััญชาโรงพยาบาลพระมงกุุฎเกล้้า ให้้เกีียรติิเป็็นผู้้�รัับมอบ
แบบห้้องแยก “เตีียงต่่อชีีวิิต” ผู้้�ป่่วย COVID-19 พร้้อมน้ำำ��ดื่่�ม เมื่่�อวัันที่่� 1 มิิถุุนายน 2564
ธนาคารจำำ�นวน 10,000 ขวด รวมถึึงหน้้ า กากอนามัั ย และ
สายคล้้ อ งที่่�จัั ด ทำำ�โดยพนัั ก งานจิิ ต อาสาของธนาคาร โดยมีี
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์จัักราวุุธ มณีีฤทธิ์์� คณบดีีคณะแพทยศาสตร์์
วชิิรพยาบาล ให้้เกีียรติิเป็็นผู้้�รัับมอบ
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ธอส. สนัับสนุุนงบประมาณ
สร้้างหอผู้้�ป่่วยไอซีียููความดัันลบ

ให้้แก่่ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์์เฉลิิมพระเกีียรติิ
คุ ณ ยุ ท ธนา หยิ ม การุ ณ ประธานกรรมการ ธอส. นำ�ที ม คณะกรรมการธนาคาร
ประกอบด้ ว ย ดร.กิ ริ ฎ า เภาพิ จิ ต ร ดร.กริ ช ผกา บุ ญ เฟื่ อ ง คุ ณ ชาญวิ ท ย์ นาคบุ รี
พร้อมด้วยคุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง ร่วมพิธีส่งมอบเงิน
สนับสนุนสู้ภัย COVID-19 จำ�นวน 2,000,000 บาท มอบให้แก่ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ สำ�หรับจัดสร้างหอผูป้ ว่ ยไอซียคู วามดันลบแบบห้องแยกทีใ่ ช้ในการรักษา
ผู้ป่วยวิกฤตที่มีอาการรุนแรง โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ประธาน
คณะกรรมการบริ ห าร โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ เป็ น ผู้ รั บ มอบ
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2564
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ธอส. คว้้า 4.8908 คะแนน

ผลประเมิินการดำำ�เนิินงานรััฐวิิสาหกิิจปีี 63
สููงสุุดในรััฐวิิสาหกิิจทั้้�ง 51 แห่่ง
สำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้ประกาศคะแนนประเมินผล
การดำ�เนินงานรัฐวิสาหกิจ ปี 2563 ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ State Enterprise
Assessment Model : SE-AM ซึ่งผลปรากฏว่า ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้รับ
ผลการประเมิ น ที่ 4.8908 คะแนน สู ง สุ ด ในทุ ก สาขาของรั ฐ วิ ส าหกิ จ ทั้ ง 51 แห่ ง
สะท้อนให้เห็นถงึ ความเป็นเลิศของระบบการบริหารจัดการองค์กรของธนาคารทีส่ ามารถ
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล และแผนยุทธศาสตร์ธนาคารตามพันธกิจ
“ทำ�ให้คนไทยมีบ้าน” ภายใต้แนวคิดหลัก “Be Simple, Make it Simple” หรือทำ�ให้
คนไทยมีบ้านได้ง่ายๆ ด้วยการทำ�งานที่ทุ่มเทของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของธนาคาร
ทั้ ง 5,000 คน แม้ อ ยู่ ภ ายใต้ ส ถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของเชื้ อ ไวรั ส COVID-19
แต่ธนาคารยังคงช่วยให้ประชาชนมีบ้านได้อย่างต่อเนื่อง

ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์์
ได้้รัับผลการประเมิิน
ที่่� 4.8908 คะแนน

สะท้้อนให้้เห็็นถึึง
ความเป็็นเลิิศของระบบ
การบริิหารจััดการองค์์กร
ของธนาคาร”
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สััมมนาสถานการณ์์ที่่�อยู่่�อาศััย ปีี 2564 (Online Seminar)
ศููนย์์ข้้อมููลอสัังหาริิมทรััพย์์ จััดสััมมนา สถานการณ์์ตลาดที่่�อยู่่�อาศััย ปีี 2564
(Online Seminar) เป็็นรายงานผลสำำ�รวจภาคสนามโครงการที่่�อยู่่�อาศััย
26 จัังหวััด ของ REIC โดย ดร.วิิชััย วิิรััตกพัันธ์์ ผู้้�ตรวจการธนาคารและ
รัักษาการผู้้�อำำ�นวยการศููนย์์ข้้อมููลอสัังหาริิมทรััพย์์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
เป็็นผู้้�บรรยายหลััก และได้้รับั เกีียรติิจาก คุุณอธิิภูู จิิตรานุุเคราะห์์ ผู้้�อำำ�นวยการ
สำำ�นัั ก เเผนงาน สำำ�นัั ก นโยบายเเละเเผนการขนส่่ ง เเละจราจร (สนข.)
กล่่าวปาฐกถาพิิเศษเรื่่�อง “ความก้้าวหน้้าเเผนพััฒนาโครงข่่ายคมนาคม
ในเขตพััฒนาพิิเศษภาคตะวัันออก (EEC)” ในงานสถานการณ์์ตลาดที่่�อยู่่�อาศััย
ภาคตะวัันออก 3 จัังหวััด EEC
จำำ�นวน 5 ครั้้�ง ได้้แก่่
สถานการณ์์ ต ลาดที่่�อยู่่�อาศัั ย กรุุ ง เทพฯ - ปริิ ม ณฑล และภาคกลาง
(กรุุ ง เทพฯ นนทบุุ รีี ปทุุ ม ธานีี สมุุ ท รปราการ สมุุ ท รสาคร นครปฐม
พระนครศรีีอยุุธยา และสระบุุรีี) จััดขึ้้�นเมื่่�อวัันที่่� 19 พฤษภาคม 2564
สถานการณ์์ตลาดที่่�อยู่่�อาศััยภาคเหนืือ (เชีียงราย เชีียงใหม่่ พิิษณุุโลก
เเละตาก)
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สถานการณ์์ตลาดที่่�อยู่่�อาศััยภาคตะวัันออก 3 จัังหวััด EEC (ชลบุุรีี ระยอง
เเละฉะเชิิงเทรา) จััดขึ้้�นเมื่่�อวัันที่่� 24 พฤษภาคม 2564
สถานการณ์์ ต ลาดที่่�อยู่่�อาศัั ย ภาคตะวัั น ออกเฉีี ย งเหนืื อ (ขอนเเก่่ น
นครราชสีีมา อุุบลราชธานีี อุุดรธานีี เเละมหาสารคาม)
สถานการณ์์ตลาดที่่�อยู่่�อาศััยภาคตะวัันตกเเละภาคใต้้ (ภููเก็็ต สงขลา
นครศรีีธรรมราช สุุราษฎร์์ธานีี เพชรบุุรีี เเละประจวบคีีรีีขัันธ์์) จััดขึ้้�น
เมื่่�อวัันที่่� 10 มิิถุุนายน 2564 และถ่่ายทอดจากบริิษััท ESTATE CORNER
จำำ�กััด ชั้้�น 4 อาคาร Cyber World ถนนรััชดาภิิเษก กรุุงเทพฯ

สััมภาษณ์์พิิเศษ รายการ
เรื่่�องง่่ายใกล้้ตััว ทาง 9 MCOT HD
ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารและรักษาการผู้อำ�นวยการศูนย์ข้อมูล
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ สั ม ภาษณ์ พิ เ ศษถึ ง แนวโน้ ม ตลาดที่ อ ยู่ อ าศั ย ครึ่ ง ปี ห ลั ง
เมื่อต้นทุนเปลี่ยนไปจากการปรับราคาของเหล็ก เเละการเปิดให้ต่างชาติ
ซื้อที่อยู่อาศัย จะเพิ่มสภาพคล่องจริงหรือ? ณ บริษัท อสมท. จำ�กัด (มหาชน)
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564

ดร.วิิชััย วิิรััตกพัันธ์์

สััมภาษณ์์พิิเศษถึึงแนวโน้้ม
ตลาดที่่�อยู่่�อาศััย
ครึ่่�งปีีหลััง”
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IEE / EIA

APPROVED

สแกน QR Code

รายชื่่�อโครงการอาคารชุุดและบ้้านจััดสรรที่่�ได้้รัับอนุุมััติิ IEE และ EIA
เดืือนมกราคม-มีีนาคม 2564
ชื่่�อ

เจ้้าของ

วัันที่่�ออกหนัังสืือ
เห็็นชอบ

ตำำ�บล

เขต/อำำ�เภอ

จัังหวััด

อาคารชุุดพัักอาศััย 45 ชั้้�น

บริิษััท โอลััน - เคมเมด จำำ�กััด

22 มีี.ค. 2564

จอมพล

จตุุจัักร

กรุุงเทพมหานคร

ONEDER KASET (วัันเดอร์์ เกษตร)

บริิษััท เอกภููมิิทรััพย์์ ดีีเวลล็็อปเมนท์์
จำำ�กััด

25 ม.ค. 2564

ลาดยาว

จตุุจัักร

กรุุงเทพมหานคร

ควิินทารา สาทร-โพธิ์์�นิิมิิตร

บริิษััท อีีสเทอร์์น สตาร์์ เรีียลเอสเตท
จำำ�กััด (มหาชน)

02 มีี.ค. 2564

บุุคคโล

ธนบุุรีี

กรุุงเทพมหานคร

อาคารชุุด ดิิ ออริิจิ้้�น ลาดพร้้าว 111

บริิษััท ออริิจิ้้�น ลาดพร้้าว จำำ�กััด

14 ม.ค. 2564

คลองจั่่�น

บางกะปิิ

กรุุงเทพมหานคร

ศรีีบููรพา

บริิษััท สิิริพัิ ัฒน์์ เอท จำำ�กััด

11 ม.ค. 2564

หััวหมาก

บางกะปิิ

กรุุงเทพมหานคร

ลุุมพิินีี คอนโดทาวน์์ เอกชััย 48
(อาคาร A, B, C, D)

บริิษััท แอล.พีี.เอ็็น.ดีีเวลลอปเมนท์์ จำำ�กััด
(มหาชน)

22 มีี.ค. 2564

บางบอน

บางบอน

กรุุงเทพมหานคร

บ้้านอิินทรภิิบาล

บริิษััท พฤกษา เรีียลเอสเตท จำำ�กััด
(มหาชน)

19 มีี.ค. 2564

บึึงกุ่่�ม

บึึงกุ่่�ม

กรุุงเทพมหานคร

RYE SUKHUMVIT (ไรย์์ สุุขุุมวิิท 101/1)

บริิษััท ไวท์์สยาม ดีีเวลลอปเม้้นท์์ จำำ�กััด

04 มีี.ค. 2564

บางจาก

พระโขนง

กรุุงเทพมหานคร

อาคารชุุด เดอะ ไพรเวซี่่� นััมเบอร์์ 54
(The Privacy Number 54)

บริิษัทั พฤกษา เวนเจอร์์ วััน จำำ�กััด

11 มีี.ค. 2564

พระโขนงใต้้

พระโขนง

กรุุงเทพมหานคร

The Sukhumvit 49 (เดอะ สุุขุุมวิิท 49)

บริิษััท แสนสิิริิ จำำ�กััด (มหาชน)

19 ก.พ. 2564

คลองตัันเหนืือ

วััฒนา

กรุุงเทพมหานคร

อาคารชุุดพัักอาศััย โนเบิิล ทองหล่่อ

บริิษััท โนเบิิล ดีีเวลลอปเมนท์์ จำำ�กััด
(มหาชน)

04 ม.ค. 2564

คลองตัันเหนืือ

วััฒนา

กรุุงเทพมหานคร

โฮล์์ม เอกมััย 22 (HOLME EKKAMAI 22) บริิษััท เอส เอ ฟิิวเจอร์์ พร็็อพเพอร์์ตี้้�
จำำ�กััด

20 ม.ค. 2564

คลองเตยเหนืือ

วััฒนา

กรุุงเทพมหานคร

SOHO BANGKOK RATCHADA
(โซโห แบงค็็อก รััชดา)

บริิษััท พาร์์ค รััชดา จำำ�กััด

14 ม.ค. 2564

ห้้วยขวาง

ห้้วยขวาง

กรุุงเทพมหานคร

Palm Central Condominium

บริิษััท ปาล์์ม เบย์์ จำำ�กััด

05 มีี.ค. 2564

หนองปรืือ

บางละมุุง

ชลบุุรีี

ศุุภาลััย วิิลล์์ พััทยา-มอเตอร์์เวย์์

บริิษััท ศุุภาลััย จำำ�กััด (มหาชน)

31 มีี.ค. 2564

หนองปรืือ

บางละมุุง

ชลบุุรีี

The Indeed Grand Canal
Condominium

บริิษััท แกรนด์์ พีี พรอพเพอร์์ตี้้� จำำ�กััด

08 มีี.ค. 2564

บ้้านเก่่า

พานทอง

ชลบุุรีี

KAVE Salaya (เคฟ ศาลายา)

บริิษััท ไพร์์ซ พร็็อพเพอร์์ตี้้� จำำ�กััด

22 มีี.ค. 2564

ศาลายา

พุุทธมณฑล

นครปฐม

ลุุมพิินีี เพลส แจ้้งวััฒนะ-ปากเกร็็ด
สเตชั่่�น

บริิษััท แอล.พีี.เอ็็น.ดีีเวลลอปเมนท์์ จำำ�กััด
(มหาชน)

20 ม.ค. 2564

ปากเกร็็ด

ปากเกร็็ด

นนทบุุรีี
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ชื่่�อ

เจ้้าของ

วัันที่่�ออกหนัังสืือ
เห็็นชอบ

ตำำ�บล

เขต/อำำ�เภอ

จัังหวััด

Modiz Launch (โมดิิช ลอนซ์์)

บริิษััท เซเรเบีียม จำำ�กััด

22 ม.ค. 2564

คลองหนึ่่�ง

คลองหลวง

ปทุุมธานีี

Vana Nava Residence Hua Hin

บริิษััท หััวหิิน สกาย ลิิฟวิ่่�ง จำำ�กััด

02 มีี.ค. 2564

หนองแก

หััวหิิน

ประจวบคีีรีีขัันธ์์

อาคารชุุด แคช รีีสอร์์ท บางเทา
บีี ดัับเบิ้้�ลยูู ซิิกเนเจอร์์ คอลเลคชั่่�น
บาย เบส์์ท เวสเทิิร์์น

บริิษััท สคาย ดีีเวลลอปเม้้นท์์ จำำ�กััด

05 ก.พ. 2564

เชิิงทะเล

ถลาง

ภููเก็็ต

อาคารอยู่่�อาศััยรวม เจริิญสิินธานีี
พรุุจำำ�ปา

บริิษััท เจริิญสิิน แอสเสท จำำ�กััด

15 มีี.ค. 2564

เทพกระษััตรีี

ถลาง

ภููเก็็ต

อาคารชุุด วีีไอพีี กะรน

บริิษััท เลิิฟ ราไวย์์ ทราเวล จำำ�กััด

10 มีี.ค. 2564

กะรน

เมืืองภููเก็็ต

ภููเก็็ต

อาคารชุุด ดิิ วััน ในหาน
(The One Nai Harn)

บริิษััท ดิิ วััน ภููเก็็ต จำำ�กััด

05 ก.พ. 2564

ราไวย์์

เมืืองภููเก็็ต

ภููเก็็ต

Milin Condo (มิิลิิน คอนโด)

บริิษััท มิิลิินเรีียลเอสเตท จำำ�กััด

02 มีี.ค. 2564

เชิิงเนิิน

เมืืองระยอง

ระยอง

วัันที่่�ออกหนัังสืือ
เห็็นชอบ

ตำำ�บล

เขต/อำำ�เภอ

จัังหวััด

รายชื่่�อโครงการโรงแรม และอพาร์์ทเม้้นท์์ที่่� ได้้รัับอนุุมััติิ IEE และ EIA
เดืือนมกราคม-มีีนาคม 2564
ชื่่�อ

เจ้้าของ

โรงแรม อ่่าวนางชีีปเปอร์์

นายประสิิทธิ์์� หมอทรััพย์์

29 มีี.ค. 2564

อ่่าวนาง

เมืืองกระบี่่�

กระบี่่�

โรงแรม เฮดทููเบด (Head2bed)

บริิษััท อ่่าวนาง พรสุุดา จำำ�กััด

07 ม.ค. 2564

อ่่าวนาง

เมืืองกระบี่่�

กระบี่่�

โรงแรม ดิิ แบ็็งคอก คอลเลคชั่่�น
(The Bangkok Collection)

บริิษััท เทนธ์์ อเวนิิว จำำ�กััด

28 ม.ค. 2564

คลองเตย

คลองเตย

กรุุงเทพมหานคร

JW URBAN HOTEL
(เจดัับบลิิว เออแบ็็น โฮเทล)

บริิษััท เจดัับบลิิว เรีียลเอสเตท จำำ�กััด

22 มีี.ค. 2564

ดอนเมืือง

ดอนเมืือง

กรุุงเทพมหานคร

Citadines Connect Sukhumvit 51

บริิษััท ซิิตี้้� โฮเทลเลีียร์์ส จำำ�กััด

11 ม.ค. 2564

คลองเตยเหนืือ

วััฒนา

กรุุงเทพมหานคร

Centre point pattaya

บริิษััท คาซ่่า วิิลล์์ (ชลบุุรีี 2554) จำำ�กััด

23 ก.พ. 2564

นาเกลืือ

บางละมุุง

ชลบุุรีี

วู้้�ดแลนด์์ สวีีทส์์ (Woodlands Suites)

บริิษััท วู้้�ดแลนด์์ รีีสอร์์ท จำำ�กััด

09 มีี.ค. 2564

นาเกลืือ

บางละมุุง

ชลบุุรีี

ดีี เอ็็กเพรส (D Xpress)

นางศิิริิวรรณ สมตััว และนางสาวพิิชามญช์์
สมตััว

10 มีี.ค. 2564

หนองปรืือ

บางละมุุง

ชลบุุรีี

เดอะ คอร์์เนอร์์ ลอดจ์์
(The Corner Lodge)

นางพััชริินทร์์ นิ่่�มจิินดา

11 มีี.ค. 2564

หนองปรืือ

บางละมุุง

ชลบุุรีี

โรงแรม เดอะวิิน พััทยา
(THE WIN PATTAYA)

บริิษััท เดอะวิิน พััทยา จำำ�กััด

28 ม.ค. 2564

หนองปรืือ

บางละมุุง

ชลบุุรีี

ออกััส สวีีทส์์ (August Suites)

บริิษััท ซีี.เอส.ซีี.แลนด์์ จำำ�กััด

10 มีี.ค. 2564

หนองปรืือ

บางละมุุง

ชลบุุรีี

โรงแรม ยาตรา เกาะยาวใหญ่่ รีีสอร์์ท
(Yatra Koh Yao Yai Resort)

บริิษััท เคซีี เกาะยาวใหญ่่ รีีสอร์์ท จำำ�กััด

19 ก.พ. 2564

เกาะยาวใหญ่่

เกาะยาว

พัังงา

โรงแรมเกาะยาว วู๊๊�ดแลนด์์ รีีสอร์์ท
(Koh Yao Woodland Resort)

บริิษััท เคซีี เกาะยาวใหญ่่ รีีสอร์์ท จำำ�กััด

22 ก.พ. 2564

เกาะยาวใหญ่่

เกาะยาว

พัังงา
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ชื่่�อ

เจ้้าของ

วัันที่่�ออกหนัังสืือ
เห็็นชอบ

ตำำ�บล

เขต/อำำ�เภอ

จัังหวััด

โรงแรมรััตนชาติิ รีีสอร์์ท
(Rattanachat Resort)

บริิษััท รััตนชาติิ ดีีเวลลอปเม้้นท์์ จำำ�กััด

22 ก.พ. 2564

เกาะยาวใหญ่่

เกาะยาว

พัังงา

โรงแรมหาดทรายยาว รีีสอร์์ท
(Haad Sai Yao Resort)

บริิษััท รััตนชาติิ ดีีเวลลอปเม้้นท์์ จำำ�กััด

22 ก.พ. 2564

เกาะยาวใหญ่่

เกาะยาว

พัังงา

คาลิิมา เขาหลััก รีีสอร์์ท แอนด์์ สปา

บริิษััท คาลิิมา เขาหลััก รีีสอร์์ท แอนด์์
สปา จำำ�กััด

08 ก.พ. 2564

ลำำ�แก่่น

ท้้ายเหมืือง

พัังงา

โรงแรมอัังสนา ลากููน่่า ภููเก็็ต (ส่่วนขยาย)

บริิษััท บางเทา แกรนด์์ จำำ�กััด

08 ก.พ. 2564

เชิิงทะเล

ถลาง

ภููเก็็ต

โรงแรม บ้้านภููฉลอง เพลส

บริิษััท บ้้านภููฉลอง เพลส จำำ�กััด

15 มีี.ค. 2564

ฉลอง

เมืืองภููเก็็ต

ภููเก็็ต

โรงแรม พริิสทีีน (Pristine Hotel)

บริิษััท พริิสทีีน เรีียล เอสเตท จำำ�กััด

08 ก.พ. 2564

ฉลอง

เมืืองภููเก็็ต

ภููเก็็ต

โรงแรม ชาเทรีียม โฮเต็็ล ราไวย์์บีีช ภููเก็็ต

บริิษััท บารอน เวิิลด์์ เทรด จำำ�กััด

22 ม.ค. 2564

ราไวย์์

เมืืองภููเก็็ต

ภููเก็็ต

โรงแรม ภููเก็็ตโฮเทล

นางสาวกััลยวีีร์์ ธีีระประภาวงศ์์

08 ก.พ. 2564

วิิชิิต

เมืืองภููเก็็ต

ภููเก็็ต

โรงแรม ภููเก็็ตโฮเทล

นางสาวกััลยวีีร์์ ธีีระประภาวงศ์์

08 ก.พ. 2564

วิิชิิต

เมืืองภููเก็็ต

ภููเก็็ต

วัันที่่�ออกหนัังสืือ
เห็็นชอบ

ตำำ�บล

เขต/อำำ�เภอ

จัังหวััด

เหมืืองแร่่หิินปููน เพื่่�ออุุตสาหกรรมก่่อสร้้าง บริิษัทั เชีียงรายแลนด์์ แอสโซซิิเอทส์์ จำำ�กััด

05 มีี.ค. 2564

ผางาม

เวีียงชััย

เชีียงราย

เหมืืองแร่่หิินอุุตสาหกรรม
ชนิิดหิินแอนดีีไซต์์และหิินควอร์์ตไซต์์

ของบริิษััท ฟุุกเทีียนกรุ๊๊ป� จำำ�กััด

25 ม.ค. 2564

ผาจุุก

เมืืองอุุตรดิิตถ์์

อุุตรดิิตถ์์

เหมืืองแร่่หิินอุุตสาหกรรม
ชนิิดหิินแอนดีีไซต์์

ห้้างหุ้้�นส่่วนจำำ�กััด ศิิลาพิิชััย

22 ม.ค. 2564

ผาจุุก

เมืืองอุุตรดิิตถ์์

อุุตรดิิตถ์์

เหมืืองแร่่หิินอุุตสาหกรรม
ชนิิดหิินบะซอลต์์

บริิษััท ศิิลาน้ำำ��ยืืน จำำ�กััด

05 มีี.ค. 2564

บุุเปืือย

น้ำำ��ยืืน

อุุบลราชธานีี

29 ม.ค. 2564

สีีวิิเชีียร

น้ำำ��ยืืน

อุุบลราชธานีี

วัันที่่�ออกหนัังสืือ
เห็็นชอบ

ตำำ�บล

เขต/อำำ�เภอ

จัังหวััด

ผลิิตไฟฟ้้าจากขยะชุุมชน ขนาด 6 เมกะวััตต์์ บริิษััท อััลไลแอนซ์์ คลีีน เพาเวอร์์ จำำ�กััด
ในรููปแบบ Feed-In Tariff (FiT)

08 ม.ค. 2564

ไสไทย

เมืืองกระบี่่�

กระบี่่�

โรงไฟฟ้้าบููรพาพาวเวอร์์

20 ม.ค. 2564

เขาหิินซ้้อน

พนมสารคาม

ฉะเชิิงเทรา

รายชื่่�อโครงการเหมืืองแร่่ที่่� ได้้รัับอนุุมััติิ IEE และ EIA
เดืือนมกราคม-มีีนาคม 2564
ชื่่�อ

เจ้้าของ

เหมืืองแร่่หินิ อุุตสาหกรรมชนิิดหิินบะซอลต์์ บริิษััท บ้้านทองศิิลาทรััพย์์ จำำ�กััด

รายชื่่�อโครงการอุุตสาหกรรมที่่�ได้้รัับอนุุมััติิ IEE และ EIA
เดืือนมกราคม-มีีนาคม 2564
ชื่่�อ
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เจ้้าของ

บริิษััท บีี.กริิม เพาเวอร์์ (ราชบุุรีี) 1 จำำ�กััด

ชื่่�อ

เจ้้าของ

วัันที่่�ออกหนัังสืือ
เห็็นชอบ

ตำำ�บล

เขต/อำำ�เภอ

จัังหวััด

โรงงานผลิิตเหล็็กแผ่่นเคลืือบสีี

บริิษััท พีีซีีเอ็็ม โพรเซ็็สซิ่่�ง (ประเทศไทย)
จำำ�กััด

14 ม.ค. 2564

ดอนหััวฬ่่อ

เมืืองชลบุุรีี

ชลบุุรีี

นิิคมอุุตสาหกรรมปิ่่�นทอง

บริิษััท ปิ่่�นทอง อิินดััสเตรีียล ปาร์์ค จำำ�กััด

08 ม.ค. 2564

หนองขาม

ศรีีราชา

ชลบุุรีี

โรงงานผลิิตชิ้้�นส่่วนยานยนต์์จากเหล็็กหล่่อ บริิษััท เอ็็ม เอ็็น ทีี จำำ�กััด

22 ก.พ. 2564

หนองระเวีียง

เมืือง
นครราชสีีมา

นครราชสีีมา

โรงไฟฟ้้าพลัังงานสะอาดนาบอน 1

บริิษััท เอซีีอีี โซลาร์์ จำำ�กััด

25 ก.พ. 2564

ทุ่่�งสง

นาบอน

นครศรีีธรรมราช

โรงงานหลอมอะลููมิิเนีียม

บริิษััท โฮเอ เมทััล (ประเทศไทย) จำำ�กััด

30 มีี.ค. 2564

หนองกี่่�

กบิินทร์์บุรีุ ี

ปราจีีนบุุรีี

โรงงานผลิิตเหล็็กแผ่่น เหล็็กรููปพรรณ
และเหล็็กลวด

บริิษััท ซิิน เคอ หยวน จำำ�กััด

15 ก.พ. 2564

ตาสิิทธิ์์�

ปลวกแดง

ระยอง

โรงงานผลิิตสัังกะสีีแท่่ง สัังกะสีีผสม
และลวดสัังกะสีี (ส่่วนขยาย)

บริิษัทั โดวะ เมทััลส์์ แอนด์์ ไมนิ่่�ง
(ประเทศไทย) จำำ�กััด

09 ก.พ. 2564

มาบยางพร

ปลวกแดง

ระยอง

นิิคมอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ
อีีสเทิิร์์นซีีบอร์์ด 4

บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ อีีสเทิิร์์นซีีบอร์์ด
อิินดััสเตรีียลเอสเตท 4 จำำ�กััด

30 มีี.ค. 2564

แม่่น้ำำ��คู้้�

ปลวกแดง

ระยอง

นิิคมอุุตสาหกรรมบางปูู

การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย

19 มีี.ค. 2564

แพรกษาใหม่่

เมืือง
สมุุทรปราการ

สมุุทรปราการ

14 ม.ค. 2564

ไชยภููมิิ

ไชโย

อ่่างทอง

วัันที่่�ออกหนัังสืือ
เห็็นชอบ

ตำำ�บล

เขต/อำำ�เภอ

จัังหวััด

โรงไฟฟ้้าก๊๊าซธรรมชาติิอ่่างทอง เพาเวอร์์ 2 บริิษััท บีี.กริิม เพาเวอร์์ (ราชบุุรีี) 1 จำำ�กััด

รายชื่่�อโครงการอาคารสำำ�นัักงานที่่�ได้้รัับอนุุมััติิ IEE และ EIA
เดืือนมกราคม-มีีนาคม 2564
ชื่่�อ

เจ้้าของ

อาคารสำำ�นัักงาน พาณิิชยกรรม
สถานศึึกษา สถานพยาบาล เทนธ์์ อเวนิิว
(Tenth Avenue)

บริิษััท เทนธ์์ อเวนิิว จำำ�กััด

28 ม.ค. 2564

เขตคลองเตย

คลองเตย

กรุุงเทพมหานคร

อาคารสำำ�นัักงาน สุุขุุมวิิท ซอย 7

บริิษััท เจแอลเค โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด

13 ม.ค. 2564

คลองเตยเหนืือ

วััฒนา

กรุุงเทพมหานคร
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HIGHLIGHT DATA

สแกน QR Code

สรุุปข้้อมููลอสัังหาริิมทรััพย์์ ไตรมาส 4 ปีี 2563
การออกใบอนุญาตจัดสรร ทั่วประเทศ
ไตรมาส 4 ป 2563

167 โครงการ

จํานวนโครงการ
ที่ไดรับใบอนุญาตจัดสรร

19,068 หนวย

รอยละ 12.6 QoQ
รอยละ 25.1 YoY

จํานวนหนวย
ที่ไดรับอนุญาตจัดสรร

รอยละ 18.5 QoQ
รอยละ 45.6 YoY

เมื่อพิจารณาประเภทที่อยูอาศัยที่ ไดรับอนุญาตจัดสรรมากที่สุดในไตรมาสนี้ ไดแก
ทาวนเฮาส
9,019 หนวย
บานเดี่ยว

5,879 หนวย

บานแฝด

อาคารพาณิชย
438 หนวย

3,581 หนวย

ที่ดินเปลา

151 หนวย

จังหวัดที่มีจํานวนหนวยที่ ไดรับใบอนุญาตจัดสรรมากที่สุด 5 อันดับแรก ไดแก

01

สมุทรปราการ

02

กรุงเทพมหานคร

03
ปทุมธานี

04
ชลบุร�

05
ระยอง

การออกใบอนุุ ญ าตก่่ อ สร้้ า งเพื่่� อ ที่่� อ ยู่่� อ าศัั ย ประเภท การออกใบอนุุ ญ าตก่่ อ สร้้ า งเพื่่� อ ที่่� อ ยู่่� อ าศัั ย ประเภท
แนวราบ ทั่่�วประเทศ ในไตรมาส 4 ปีี 2563 มีีจำำ�นวน 55,287 อาคารชุุด ทั่่�วประเทศ ในไตรมาส 4 ปีี 2563 มีีการออก
หน่่วย ลดลงร้้อยละ 4.9 จากไตรมาสก่่อน และลดลงร้้อยละ 8.1
จากไตรมาสเดีียวกัันของปีีก่่อน เป็็นพื้้�นที่่�ที่่�ได้้รัับอนุุญาตก่่อสร้้าง
7,437,248 ตารางเมตร เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 0.1 จากไตรมาสก่่อน
แต่่ลดลงร้้อยละ 9.2 จากไตรมาสเดีียวกัันของปีีก่่อน จะเห็็นได้้ว่่า
จัั ง หวัั ด ที่่�มีี จำำ� นวนหน่่ ว ยที่่�ได้้ รัั บ ใบอนุุ ญ าตก่่ อ สร้้ า งประเภท
แนวราบมากที่่�สุุด 5 อัันดัับแรก ได้้แก่่ กรุุงเทพมหานคร ชลบุุรีี
สมุุทรปราการ นครราชสีีมา และปทุุมธานีี
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ใบอนุุญาตก่่อสร้้างอาคารชุุด 119 อาคาร เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 105.2
จากไตรมาสก่่อน แต่่ลดลงร้้อยละ 4.8 จากไตรมาสเดีียวกัันของ
ปีีก่่อน เป็็นพื้้�นที่่�ที่่�ได้้รัับอนุุญาตก่่อสร้้าง 864,111 ตารางเมตร
ลดลงร้้อยละ 3.3 จากไตรมาสก่่อน และลดลงร้้อยละ 40.7
จากไตรมาสเดีียวกัันของปีีก่อ่ น ทั้้�งนี้้�จัังหวััดที่่�มีีพื้้�นที่่�ที่่�ได้้รับั อนุุญาต
ก่่อสร้้างอาคารชุุดมากที่่�สุุด 5 อัันดัับแรก ได้้แก่่ กรุุงเทพมหานคร
ชลบุุรีี ภููเก็็ต ระยอง และขอนแก่่น

ที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนใหม ในเขตกรุงเทพฯ - ปริมณฑล
ไตรมาส 4 ป 2563

22,895 หนวย

กรุงเทพฯ - ปร�มณฑล

13,136 หนวย
รอยละ 29.6 QoQ
QoQ
รอยละ 27.7 YoY
YoY

กรุงเทพฯ

9,759 หนวย
จังหวัดปร�มณฑล

รอยละ 34.9 QoQ
QoQ
รอยละ 36.0 YoY
YoY
รอยละ 21.0 QoQ
QoQ
รอยละ 12.3 YoY
YoY

เมื่่�อพิิจารณาแยกตามประเภทที่่�อยู่่�อาศััย ได้้ดัังนี้้�
ห้้องชุุด มีีจำำ�นวน 10,451 หน่่วย (สััดส่่วน

บ้้านแฝด มีี จำำ� นวน 560 หน่่ ว ย (สัั ด ส่่ ว น

บ้้านเดี่่�ยว มีีจำำ�นวน 7,236 หน่่วย (สััดส่่วน

อาคารพาณิิ ชย์์ มีี จำำ� นวน 802 หน่่ ว ย

ร้้อยละ 2) ลดลงร้้อยละ 9.8 จากไตรมาสก่่อน
และลดลงร้้อยละ 11.1 จากไตรมาสเดีียวกััน
ของปีีก่่อน

ร้้อยละ 46 ของที่่�อยู่่�อาศััยสร้้างเสร็็จจดทะเบีียน
ใหม่่ทุุกประเภทรวมกััน) ลดลงร้้อยละ 44.6
จากไตรมาสก่่ อ น และลดลงร้้ อ ยละ 44.0
จากไตรมาสเดีียวกัันของปีีก่่อน

(สััดส่่วนร้้อยละ 4) ลดลงร้้อยละ 10.2 จาก
ไตรมาสก่่อน และลดลงร้้อยละ 3.4 จากไตรมาส
เดีียวกัันของปีีก่่อน

ร้้อยละ 32) ลดลงร้้อยละ 12.2 จากไตรมาสก่่อน
แต่่เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 6.2 จากไตรมาสเดีียวกััน
ของปีีก่่อน

ทาวน์์เฮ้้าส์์ มีีจำำ�นวน 3,846 หน่่วย (สััดส่่วน

ร้้อยละ 17) ลดลงร้้อยละ 1.6 จากไตรมาสก่่อน
และลดลงร้้อยละ 18.3 จากไตรมาสเดีียวกััน
ของปีีก่่อน

พ�้นที่ซึ่งมีหนวยที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนใหมประเภทแนวราบมากที่สุด 5 อันดับแรก

อําเภอบางพลี

อําเภอลําลูกกา

เขตประเวศ

อําเภอบางเสาธง

อําเภอเมืองสมุทรปราการ

พ�้นที่ซึ่งมีหนวยที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนใหมประเภทหองชุดมากที่สุด 5 อันดับแรก

เขตพระโขนง

เขตภาษีเจร�ญ

อําเภอคลองหลวง

เขตธนบุร�

เขตจตุจักร
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การโอนกรรมสิ
การโอนกรรมสิททธิธิ์ท์ที่อี่อยูยูออาศั
าศัยย ในเขตกรุ
ในเขตกรุงงเทพฯ
เทพฯ -- ปร�
ปร�มมณฑล
ณฑล
ไตรมาส
ไตรมาส 44 ปป 2563
2563

56,946 หนหนววยย

จํจําานวนรวม
นวนรวม

รรออยละ
ยละ 10.9 QoQ
QoQ
รรออยละ
ยละ 0.9 YoY
YoY

ห้้องชุุดเป็็นประเภทที่่�มีีการโอนมากที่่�สุุด จำำ�นวน 31,322 หน่่วย มููลค่่าการโอนกรรมสิิทธิ์์ที่่�� อยู่่�อาศััยมีีจำำ�นวนรวม 175,764 ล้้านบาท
ขึ้้�นร้้อยละ 25.5 จากไตรมาสก่่อน และเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 5.1 โอนกรรมสิิทธิ์์�เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 5.0 จากไตรมาสก่่อน และเพิ่่�มขึ้้�น
สิสิเพิ่่�จากไตรมาสเดีี
นนมเชื
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ยยบุบุก่คค่อคลทั
่ว่วไป
นแบ
งงตลาด
สิสินนเชื
เพ�
ทีที่อ่อยูยูก่่อออนาศั
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ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 12.8 จาก
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4
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ลดลงร้้อยละ 3.7 จากไตรมาสเดีียวกัันของปีีก่อ่ น
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มูลคารวม
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ไตรมาส 4 ป 2563
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รายละเอีียดเพิ่่�มเติิม

• ข้้อมููลอสัังหาริิมทรััพย์์
7 ประเภท
• Property Index

สวนแบงตลาด สินเชื่อที่อยูอาศัย
บุคคลทั่วไปคงคาง

ธนาคารพาณิชย
ทุกแหงรวมกัน
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สแกน QR Code

มีบร�การขอมูลดานตางๆ ดังนี้

1

สมาชิกผูใชขอมูลบน
WWW.REIC.OR.TH

ขอมูลสถิติในดานตางๆ เชน การโอนกรรมสิทธิ์ ขอมูลที่อยูอาศัย
สรางเสร็จจดทะเบียน ใบอนุญาตกอสรางที่อยูอาศัย สามารถ
ดาวนโหลดขอมูลไฟล Excel บนเว็บไซต
อัตราคาสมาชิก

20,000 บาท / ป

2

สมาชิกรายงาน
โครงการเปดตัวใหม
กรุงเทพฯ – ปร�มณฑล (รายเดือน)

รายงานสรุปขอมูลโครงการอาคารชุดและบานจัดสรร
ที่เปดขายในแตละเดือน โดยจัดสงรายงานใหสมาชิกทุกเดือน
อัตราคาสมาชิก

3

25,000 บาท / ป

บร�การจัดทําขอมูล
ตามความตองการของลูกคา

สามารถกําหนดรัศมีพ�้นที่ที่สนใจใหทางศูนยขอมูลฯ จัดทําขอมูล นําไปใชงาน
ดานการวางแผนเพ�่อการลงทุน ตัวอยางขอมูลประกอบดวย ขอมูลสํารวจ
โครงการที่อยูอาศัยลาสุด ขอมูลยอนหลังแยกตามประเภทและระดับราคา
จํานวนหนวยที่ขายได หนวยคงเหลือ อัตราดูดซับ (Absorption Rate)
และขอมูลโอนกรรมสิทธิ์

สอบถามรายละเอียดเพ�่มเติมไดที่

คุณอภิญญา ศูนยขอมูลอสังหาร�มทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห
โทรศัพท 0 2645 9677 โทรสาร 0 2643 1251 E-Mail : Apinya.t@reic.or.th

