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ข้อจ�ำกัดความรับผิดชอบ
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และตรวจสอบความถููกต้้อง

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

ในปีี 2564 ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์์
ยัังคงเดิินหน้้าให้้บริิการ
สิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััย
ด้้วยแนวคิิดหลััก
“Be Simple,
Make it Simple”
หรืือการทำำ�ให้้คนไทย
เข้้าถึึงการมีีบ้้าน
ได้้ง่่ายๆ
นายฉัตรชัย ศิริ ไล

กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์
ประธานกรรมการด�ำเนินการ
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
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ในปีี 2564 ธนาคารอาคารสงเคราะห์์ ยัังคงเดิินหน้้าให้้บริิการสิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยด้้วยแนวคิิดหลััก “Be Simple, Make it Simple”
หรืือการทำำ�ให้้คนไทยเข้้าถึึงการมีีบ้้านได้้ง่่ายๆ โดยตั้้�งเป้้าสิินเชื่่�อปล่่อยใหม่่จำำ�นวน 215,641 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 3
จากเป้้าหมายในปีี 2563 ภายใต้้ยุุทธศาสตร์์สำำ�คััญ คืือ การยกระดัับบริิการธนาคารสู่่� Digital Service Bank ในปีี 2564 และ
ก้้าวไปสู่่�การเป็็น Digital Bank อย่่างเต็็มรููปแบบในปีี 2566 ตาม Roadmap “บัันได 3 ขั้้�น” ด้้วยการนำำ�บริิการหลัักทั้้�งในด้้าน
สิินเชื่่�อและเงิินฝาก เข้้าสู่่� Digital Platform เพื่่�อให้้บริิการลููกค้้าโดยไม่่ต้้องเดิินทางมาที่่�สาขา
เป้้าหมายของการดำำ�เนิินงานคืือการลดจำำ�นวนธุุรกรรมที่่�เคาน์์เตอร์์ภายในสาขาให้้เหลืือเพีียงร้้อยละ 5 ของจำำ�นวนธุุรกรรมทั้้�งหมด
ส่่วนจำำ�นวนธุุรกรรมผ่่านเครื่่�องอิิเล็็กทรอนิิกส์์ อาทิิ ตู้้�ชำำ�ระเงิินกู้้� LRM หรืือ QR Non Cash Payment ที่่�หน้้าสาขาให้้ลดเหลืือ
ร้้อยละ 15 เพิ่่�มจำำ�นวนธุุรกรรมผ่่าน Application : GHB ALL เป็็นร้้อยละ 80 ภายในปีี 2565 ปััจจุุบัันธนาคารอยู่่�ระหว่่าง
การพััฒนาโครงการ GHB New Normal Services ในเฟสที่่� 3 ซึ่่ง� มีีกำำ�หนดให้้บริิการในเดืือนมีีนาคม 2564 รวมถึึงเดิินหน้้าโครงการ
Virtual Branch หน่่วยบริิการสิินเชื่่�อไร้้ที่่�ทำำ�การโดยลููกค้้าไม่่ต้้องเดิินทางมาที่่�สาขาแต่่ยัังคงได้้รัับบริิการเสมืือนอยู่่�ที่่�สาขา ซึ่่�งได้้
เริ่่�มดำำ�เนิินการไปแล้้ว
ในปีี 2564 นี้้� ธนาคารฯ ได้้เตรีียมกรอบวงเงิิน 70,000 ล้้านบาท เพื่่�อให้้บริิการ 3 ผลิิตภััณฑ์์สิินเชื่่�ออััตราดอกเบี้้�ยต่ำำ��ในกลุ่่�ม
ผู้้�มีีรายได้้น้้อย (Social Solution) ครอบคลุุมทุุกวััตถุุประสงค์์ของการกู้้� อาทิิ เพื่่�อซื้้�อ ปลููกสร้้าง ต่่อเติิม ซ่่อมแซม และไถ่่ถอน
จำำ�นองจากสถาบัันการเงิินอื่่�น ผ่่อนชำำ�ระได้้นานสููงสุุดถึึง 40 ปีี ประกอบด้้วย 1. “โครงการสิินเชื่่อ� ที่่อ� ยู่่อ� าศััยเพื่่อ� บุุคลากรภาครััฐ”
กรอบวงเงิิน 30,000 ล้้านบาท สำำ�หรัับข้้าราชการ พนัักงานราชการ พนัักงานมหาวิิทยาลััย พนัักงานรััฐวิิสาหกิิจ พนัักงาน/
เจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐที่่�ชื่่�อเรีียกอย่่างอื่่�น และลููกจ้้างประจำำ�ที่่�เป็็นผู้้�มีีสิิทธิิกู้้�เงิินตามข้้อตกลงโครงการสวััสดิิการเงิินกู้้�เพื่่�อที่่�อยู่่�อาศััย
ประเภทไม่่มีเี งิินฝาก ที่่�หน่่วยงานต้้นสัังกััดได้้ลงนามร่่วมกัับ ธอส. 2. “โครงการสิินเชื่่อ� บ้้านคนละหลััง” กรอบวงเงิิน 10,000 ล้้านบาท
สำำ�หรัับผู้้�ที่่�มีีรายได้้ไม่่เกิิน 25,000 บาท ต่่อเดืือน วงเงิินให้้กู้้�รายละไม่่เกิิน 2 ล้้านบาท 3. “โครงการบ้้าน ธอส. เพื่่�อสานรััก”
กรอบวงเงิิน 30,000 ล้้านบาท สำำ�หรัับผู้้�ที่่�มีีรายได้้ไม่่เกิิน 35,000 บาท ต่่อเดืือน วงเงิินให้้กู้้�รายละไม่่เกิิน 3 ล้้านบาท
นอกจากนี้้� ยัังได้้เพิ่่�มทางเลืือกให้้กัับกลุ่่�มพนัักงานที่่�ประกอบอาชีีพประจำำ�และผู้้�ประกอบอาชีีพอิิสระ ที่่�มีีรายได้้ต่่อเดืือนมากกว่่า
25,000 บาทขึ้้�นไป โดยได้้เตรีียมกรอบวงเงิินอีีก 23,000 ล้้านบาท เพื่่�อให้้บริิการ 5 ผลิิตภััณฑ์์สิินเชื่่�ออััตราดอกเบี้้�ยต่ำำ��ในกลุ่่�ม
Business Solution ประกอบด้้วย 1. โครงการสิินเชื่่�อบ้้านอยู่่�เย็็น เป็็นสุุข กรอบวงเงิิน 4,000 ล้้านบาท สำำ�หรัับการซื้้�อ ปลููกสร้้าง
ต่่อเติิม ซ่่อมแซม และซื้้�ออุุปกรณ์์หรืือสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกเพื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยที่่�มีีระบบพลัังงานทดแทน ระบบช่่วยลดการใช้้พลัังงาน
ไฟฟ้้า หรืือซื้้�ออุุปกรณ์์ฯ ที่่�ช่่วยลดความร้้อนภายในที่่�อยู่่�อาศััย เพื่่�อให้้เป็็นที่่�อยู่่�อาศััยประหยััดพลัังงาน (ECO House) 2. โครงการ
สิินเชื่่�อบ้้าน D Plus กรอบวงเงิิน 2,000 ล้้านบาท สำำ�หรัับลููกค้้าที่่�มีีวงเงิินกู้้�ตั้้�งแต่่ 2,500,000 บาทขึ้้�นไป และซื้้�อที่่�อยู่่�อาศััย
ในโครงการบ้้านจััดสรรที่่�เข้้าร่่วมโครงการพิิเศษที่่�ธนาคารจััดทำำ�ขึ้้�น เพื่่�อเพิ่่�มความสะดวกรวดเร็็วในการพิิจารณาสิินเชื่่�อให้้กับั ลููกค้้า
อาทิิ โครงการ Fast Track โครงการ Smart Fast Track และโครงการ Regional Fast Track 3. โครงการสิินเชื่่�อบ้้าน สร้้างสมใจ
กรอบวงเงิิน 3,000 ล้้านบาท สำำ�หรัับลููกค้้าที่่�ใช้้บริิการ ผู้้�ประกอบธุุรกิิจที่่�เป็็นสมาชิิกของของสมาคมไทยรัับสร้้างบ้้าน สมาคมธุุรกิิจ
รัับสร้้างบ้้าน และบริิษััท บิิลค์์ วััน กรุ๊๊�ป จำำ�กััด เพื่่�อใช้้ในการปลููกสร้้าง ต่่อเติิม ขยาย ซ่่อมแซมอาคาร และซื้้�ออุุปกรณ์์หรืือ
สิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกเพื่่�อประโยชน์์ในการอยู่่�อาศััย 4. โครงการสิินเชื่่�อบ้้าน All Home กรอบวงเงิิน 6,500 ล้้านบาท สำำ�หรัับ
ลููกค้้าที่่�มีีวััตถุุประสงค์์การกู้้�เพื่่�อซื้้�อที่่�อยู่่�อาศััย วงเงิินกู้้�ไม่่เกิิน 3 ล้้านบาท 5. โครงการสิินเชื่่�อบ้้าน Dream Homes by GHB
กรอบวงเงิิน 7,500 ล้้านบาท สำำ�หรัับลููกค้้าที่่�ไม่่มีีการผ่่อนชำำ�ระสิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยกัับ ธอส. และสถาบัันการเงิินอื่่�น ให้้กู้้�เพื่่�อซื้้�อ
ปลููกสร้้าง หรืือเพื่่�อซื้้�อที่่�ดิินพร้้อมปลููกสร้้าง
ขณะเดีียวกัันธนาคารฯ ยัังให้้ความสำำ�คััญกัับการดููแลให้้ความช่่วยเหลืือลููกค้้าที่่�ได้้รัับผลกระทบด้้านรายได้้จากปััญหา COVID-19
อย่่างใกล้้ชิิดผ่่าน “โครงการ ธอส. รวมไทย สร้้างชาติิ ปีี 2564” โดยมีีลููกค้้าที่่�ได้้รัับผลกระทบจาก COVID-19 ระลอกใหม่่
(M9 - M12) ลงทะเบีียนแจ้้งความประสงค์์เข้้า 4 มาตรการ รวมเกืือบ 1.24 แสนบััญชีี เงิินต้้นคงเหลืือกว่่า 1.2 แสนล้้านบาท
พร้้อมกัันนี้้� ธนาคารฯ ได้้ขยายความช่่วยเหลืือเป็็นการเฉพาะของลููกค้้าในมาตรการที่่� 2 พัักชำำ�ระเงิินต้้นและชำำ�ระเฉพาะดอกเบี้้�ย
รายเดืือน เป็็นระยะเวลา 1 ปีี ซึ่่ง� จะครบกำำ�หนดระยะเวลาความช่่วยเหลืือตามมาตรการในวัันที่่� 31 มีีนาคม และ 30 เมษายน 2564
หากยัังมีีผลกระทบด้้านรายได้้สามารถลงทะเบีียนแจ้้งความประสงค์์เพื่่�อขอขยายความช่่วยเหลืือไปจนถึึง 31 ธัันวาคม 2564
โดยผ่่าน Application : GHB ALL
ธอส. ในบทบาทผู้้�นำำ�ตลาดสิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยของประเทศ เรายัังคงมุ่่�งมั่่�นดำำ�เนิินการตามพัันธกิิจ “ทำำ�ให้้คนไทยมีีบ้้าน” และสานต่่อ
วิิสัยั ทััศน์์ในการเป็็น “ธนาคารที่่ดี� ที่ี สุ่� ดสำ
ุ ำ�หรับั การมีีบ้้าน” พร้้อมทั้้�งเป็็นกลไกของภาครััฐในการขัับเคลื่่�อนภาคธุุรกิิจอสัังหาริิมทรััพย์์
และเศรษฐกิิจของประเทศให้้สามารถฟื้้�นตััวจากวิิกฤตการระบาดของไวรััส COVID-19 ได้้อย่่างต่่อเนื่่�องต่่อไป
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อสัังหาริิมทรััพย์์
พร้้อมที่่�จะสนัับสนุุน
ทั้้�งในด้้านข้้อมููล มุุมมอง
เชิิงการพััฒนาตลาด
ที่่�อยู่่�อาศััย และการ
ขัับเคลื่่�อนนโยบาย
กัับทุุกภาคส่่วน
โดยหวัังเป็็นอย่่างยิ่่�งว่่า
ภาคอสัังหาริิมทรััพย์์ ไทย
จะก้้าวต่่อไปด้้วยความ
มั่่�นคงและยั่่�งยืืน
นายวิชัย วิรัตกพันธ์

ผู้ตรวจการธนาคาร
และรักษาการผู้อ�ำนวยการ
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
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ภาคอสัังหาริิมทรััพย์์ไทยได้้ผ่่านปีี 2563 ด้้วยปััจจััยลบมากมาย โดยทั้้�งจากภาพรวมทางเศรษฐกิิจที่่�มีีการชะลอตััว
ต่่อเนื่่�องมาจากปีี 2562 ประกอบกัับผลกระทบจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััส COVID-19 ซึ่่ง� ส่่งผลกระทบ
ต่่อรายได้้ของการจ้้างงานและกำำ�ลัังซื้้�อของประชาชนจนทำำ�ให้้เศรษฐกิิจในปีี 2563 มีีการหดตััวลงอย่่างชััดเจน
โดยสำำ�นัักงานสภาเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิได้้คาดการณ์์ว่่า เศรษฐกิิจไทยในปีี 2563 จะหดตััวลงร้้อยละ -6.0
ด้้ ว ยการหดตัั ว ทางเศรษฐกิิ จ เช่่ น นี้้�ได้้ ส่่ ง ผลต่่ อ ภาคอสัั ง หาริิ ม ทรัั พ ย์์ อ ย่่ า งชัั ด เจนในช่่ ว งครึ่่� ง แรกของปีี 2563
ที่่�มีีการแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััส COVID-19 และมีีการล็็อกดาวน์์การเดิินทางทั้้�งภายในและจากภายนอกประเทศ
ส่่งผลให้้หน่่วยที่่�อยู่่�อาศััยขายได้้ใหม่่ในตลาดลดลงถึึงร้้อยละ -15.0 เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงเดีียวกัันของปีีก่่อน แต่่ได้้เริ่่�ม
ปรัับตััวดีีขึ้้�นบ้้างในเดืือนพฤษภาคม 2563 และเห็็นชััดเจนในครึ่่�งหลัังของปีี 2563 ที่่�หน่่วยที่่�อยู่่�อาศััยขายได้้ใหม่่
ในตลาดปรัับตััวเพิ่่�มขึ้้�นถึึงร้้อยละ 8.3 เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงเดีียวกัันของปีีก่่อน ทั้้�งนี้้� น่่าจะเป็็นผลจากมาตรการกระตุ้้�น
อสัั ง หาริิ มทรัั พย์์ ข องรัั ฐ ร่่ วมกัั บ ความพยายามใช้้ มาตรการทางการตลาดในการกระตุ้้�นการซื้้�อที่่�อยู่่�อาศัั ย ของ
ภาคเอกชน และการผ่่อนปรนมาตรการ LTV ในด้้านการปรัับเกณฑ์์ของสััญญาการกู้้�และวงเงิินขอกู้้�เพิ่่�มของ ธปท.
ซึ่่�งในช่่วงครึ่่�งหลัังปีี 2563 รััฐบาลก็็สามารถจััดการควบคุุมการแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััส COVID-19 ของประเทศไทย
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ทำำ�ให้้ผู้้�ซื้้�อบ้้านเองมีีความมั่่�นใจมากขึ้้�นว่่าเศรษฐกิิจน่่าจะพลิิกฟื้้�นกลัับมาในช่่วงปลายปีี 2563
จากมุุ ม มองที่่�เป็็ นบวกในหลายด้้ านได้้ ช่่ วยให้้ ภาคอสัั งหาริิ มทรัั พย์์ ไทยสามารถผ่่ านวิิ กฤตไปได้้ ด้้ ว ยยอดหน่่ ว ย
โอนกรรมสิิทธิ์์�ทั้้�งประเทศลดลงกว่่าปีี 2562 เพีียงร้้อยละ -8.5 ด้้วยมููลค่่าการโอนกรรมสิิทธิ์์�ที่่�ลดลงเล็็กน้้อยเพีียง
ร้้อยละ -0.3 เท่่านั้้�น
ศููนย์์ข้้อมููลอสัังหาริิมทรััพย์์มีีความมั่่�นใจว่่า ในปีี 2564 ที่่�ในช่่วงต้้นปีีมีีการแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััส COVID-19 และ
ยัังคงมีีความเสี่่�ยงในด้้านการกลัับมาระบาดรอบสาม รวมถึึงภาวะความผัันผวนของเศรษฐกิิจโลกและเศรษฐกิิจไทย
เราจะผ่่านปีี 2564 ไปได้้อย่่างดีี ด้้วยแรงขัับเคลื่่�อนของมาตรการและด้้วยความร่่วมมืือของภาคเอกชน ซึ่่�งทั้้�งสองฝ่่าย
ต้้องทำำ�งานร่่วมกัันอย่่างใกล้้ชิดิ เพื่่�อร่่วมกัันขัับเคลื่่�อนมาตรการต่่างๆ ทั้้�งที่่�ออกมาแล้้วหรืือจะออกในอนาคตให้้สามารถ
สร้้างกำำ�ลัังซื้้�อที่่�อยู่่�อาศััยและสร้้างความเชื่่�อมั่่�นในการซื้้�อที่่�อยู่่�อาศััยให้้กัับคนไทย
ศูู น ย์์ ข้้ อ มูู ล อสัั ง หาริิ ม ทรัั พ ย์์ พ ร้้ อ มที่่�จะสนัั บ สนุุ น ทั้้�งในด้้ า นข้้ อ มูู ล มุุ ม มองเชิิ ง การพัั ฒ นาตลาดที่่�อยู่่�อาศัั ย และ
การขัับเคลื่่�อนนโยบายกัับทุุกภาคส่่วน โดยหวัังเป็็นอย่่างยิ่่�งว่่า ภาคอสัังหาริิมทรััพย์์ไทยจะก้้าวต่่อไปด้้วยความมั่่�นคง
และยั่่�งยืืน
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ผลจากการออก
มาตรการกระตุ้้�น
อสัังหาริิมทรััพย์์
ระหว่่างปีี 2562 - 2563

บทความนี้้�เป็็นความตั้้�งใจของศููนย์์ข้้อมููล
อสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�จะทำำ�การสรุุปวิิเคราะห์์
ผลจากมาตรการด้้านอสัังหาริิมทรััพย์์
ในช่่วงปีี 2562 - 2563 เนื่่�องจากเป็็นช่่วงเวลา
ที่่�ตลาดอสัังหาริิมทรััพย์์ได้้รัับผลกระทบ
อย่่างมากจากปััจจััยภายนอกที่่�สำำ�คััญ
และในช่่วงเวลาดัังกล่่าว รััฐบาลได้้ออก
มาตรการด้้านอสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�สำำ�คััญๆ
ผ่่านกลไกของรััฐบาลและรััฐวิิสาหกิิจ
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ผลจากมาตรการของรััฐและ
การดำำ�เนิินการกระตุ้้�นตลาดของ
ภาคเอกชนได้้ทำำ�ให้้ภาพรวม
ของการโอนกรรมสิิทธิ์์�ที่่�อยู่่�อาศััย
ในปีี 2563 สามารถที่่�จะก้้าวข้้าม
วิิกฤตไปได้้ แม้้ว่่าหน่่วยการโอน
กรรมสิิทธิ์์�ลดลงถึึงร้้อยละ -8.5
และสิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยของบุุคคล
ก็็ลดลงร้้อยละ -4.4”
หากย้้อนกลัับไปดููภาวะอสัังหาริิมทรััพย์์ในช่่วงปีี 2561 ที่่�ตลาด
อสัังหาริิมทรััพย์์ด้้านที่่�อยู่่�อาศััยมีีการขยายตััวอย่่างมากซึ่่�งเป็็น
ผลจากมาตรการกระตุ้้�นอสัังหาริิมทรััพย์์ในครั้้�งที่่�ออกในช่่วงเดืือน
กัันยายน 2559 - เดืือนเมษายน 2560 ที่่�ผ่่านมา ดัังจะเห็็นได้้ว่่า
ในปีี 2561 มีีหน่่วยการโอนกรรมสิิทธิ์์�สููงถึึง 393,761 หน่่วย
คิิดเป็็นมููลค่่า 935,290 ล้้านบาท และมีียอดสิินเชื่่�อปล่่อยใหม่่สููง
ถึึง 702,900 ล้้านบาท จากความร้้อนแรงของตลาดอสัังหาริิมทรััพย์์
ในช่่วงดัังกล่่าวได้้ส่่งผลให้้ ธนาคารแห่่งประเทศไทย (ธปท.) จึึงได้้
วางแนวทางในการควบคุุมความร้้อนแรงของตลาดอสัังหาริิมทรััพย์์
ด้้วยมาตรการควบคุุมสััดส่่วนเงิินกู้้�ต่่อมููลค่่าทรััพย์์สิิน (LTV) หรืือ
เรีียกว่่า “มาตรการ Macroprudential” ให้้สถาบัันการเงิิน
ทั้้�งภาคเอกชนและการใช้้เป็็นแนวการในการให้้สิินเชื่่�อรายย่่อย
แก่่ผู้้�ซื้้�อที่่�อยู่่�อาศััย ตั้้�งแต่่เดืือนเมษายน 2562

ในวัั น ที่่� 24 มิิ ถุุ น ายน 2562 โดยให้้ มีี ก ารลดค่่ า ธรรมเนีี ย ม
จดทะเบีียนสิิทธิิและนิิติิกรรมบ้้านจััดสรรและห้้องชุุดราคาไม่่เกิิน
1 ล้้านบาท โดยลดค่่าธรรมเนีียมการจดทะเบีียน การโอนกรรมสิิทธิ์์�
และการจำำ�นองจากเดิิม 2% และ 1% ตามลำำ�ดัับ ให้้เหลืือ 0.01%
และได้้ขยายมาตรการในขั้้�นที่่� 3 โดยในวัันที่่� 1 พฤศจิิกายน 2562
ได้้ อ อกมาตรการสำำ�หรัั บ ผู้้�ที่่�ซื้้�อที่่�อยู่่�อาศัั ย จากผู้้�ประกอบการ
ราคาไม่่ เ กิิ น 3 ล้้ า นบาท ลดค่่ า ธรรมเนีี ย มการจดทะเบีี ย น
การโอนกรรมสิิ ทธิ์์� แ ละการจำำ�นองเหลืื อ 0.01% โดยมีี ผลถึึง
วัันที่่� 24 ธัันวาคม 2563 และธนาคารแห่่งประเทศไทยยัังได้้
ตระหนัักถึึงผลกระทบดัังกล่่าวด้้วย โดยในวัันที่่� 15 สิิงหาคม 2562
ได้้ ผ่่อนปรนในเรื่่�องการนัับสััญญาที่่�สองตามเกณฑ์์ LTV โดย
ผ่่ อ นปรนการนัั บ สัั ญ ญาของกู้้�ร่่ ว ม ถ้้ า ไม่่ ไ ด้้ มีี ชื่่� อเป็็ น เจ้้ า ของ
กรรมสิิ ท ธิ์์� จ ะยัั ง ไม่่ นัั บ เป็็ น สัั ญ ญากู้้� นอกจากนี้้� ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์์ยัังได้้นำำ�โครงการสิินเชื่่�อเพื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยสำำ�หรัับ
กู้้�ซื้้�ออาคารพร้้อมที่่�ดิินจากผู้้�ประกอบการราคาไม่่เกิิน 3 ล้้านบาท
อััตราดอกเบี้้�ยร้้อยละ 2.5 วงเงิิน 5 หมื่่�นล้้านบาท และในวัันที่่�
11 ธัันวาคม 2562 กระทรวงการคลัังได้้ออกโครงการบ้้านดีี
มีี ด าวน์์ ส นัั บ สนุุ น เงิิ น เพื่่�อลดภาระการผ่่ อ นดาวน์์ จำำ� นวนเงิิ น
50,000 บาทให้้กัับผู้้�ที่่�มีีรายได้้ไม่่เกิิน 1.2 ล้้านบาทต่่อปีีเป็็น
จำำ�นวน 1 แสนสิิทธิ์์� และมีีผลถึึงวัันที่่� 31 มีีนาคม 2563

หลัังจากการใช้้มาตรการ “มาตรการ Macroprudential” พบว่่า
ผลการโอนกรรมสิิทธิ์์�ที่่�อยู่่�อาศััยในไตรมาสที่่� 2 ปีี 2562 ได้้ลดลง
อย่่างมากเมื่่�อเทีียบกัับช่่วงเวลาเดีียวกัันของปีี 2561 โดยลดลงถึึง
ร้้อยละ -14.0 ผลกระทบดัังกล่่าวได้้เป็็นปััจจััยกระตุ้้�นให้้รััฐบาล
เห็็นความจำำ�เป็็นในการออกมาตรการกระตุ้้�นอสัังหาริิมทรััพย์์
อย่่างต่่อเนื่่�องถึึง 3 มาตรการ โดยวัันที่่� 30 เมษายน 2562
ออกมาตรการขั้้�นแรกในการลดหย่่อนภาษีีจากการซื้้�อบ้้านและ
ห้้องชุุดราคาไม่่เกิิน 5 ล้้านบาท โดยสามารถนำำ�ไปลดหย่่อนได้้ ผลจากการออกมาตรการกระตุ้้�นอสัังหาริิมทรััพ ย์์ ของรัั ฐบาล
ไม่่ เ กิิ น 2 แสนบาท ต่่ อ มารัั ฐ บาลได้้ อ อกมาตรการขั้้�นที่่�สอง ที่่�ออกมากระตุ้้�นในช่่วงปีี 2562 ทำำ�ให้้สถานการณ์์ตลาดที่่�อยู่่�อาศััย
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ในด้้านอุุปสงค์์ของการโอนกรรมสิิทธิ์์ที่่�� อยู่่�อาศััยทั่่�วประเทศมีีหน่่วย
การโอนกรรมสิิทธิ์์� 391,964 หน่่วย คิิดเป็็นมููลค่่า 930,751 ล้้านบาท
ซึ่่� ง เป็็ น การปรัั บ ตัั ว ลดลงเพีี ย งเล็็ ก น้้ อ ยทั้้�งจำำ�นวนหน่่ ว ยและ
มููลค่่า โดยลดลงเพีียงร้้อยละ -0.5 เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2561 แต่่ยอด
การปล่่อยสิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยปล่่อยใหม่่ของสถาบัันการเงิินปรัับตััว
ลดลงเหลืือ 640,259 ล้้านบาท ลดลงร้้อยละ -8.9 เมื่่�อเทีียบกัับ
ปีี 2561 ทั้้�งนี้้�อาจเป็็ น เพราะมาตรการที่่�ออกมาได้้ ส่่ ง ผลกัั บ
กลุ่่�มบ้้านในระดัับราคาไม่่เกิิน 3 ล้้านบาท จึึงอาจเป็็นเหตุุให้้
ยอดสิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยในปีี 2562 ลดลง
ดัังนั้้�นจึึงอาจกล่่าวได้้ว่่า ในปีี 2562 ผลกระทบจากมาตรการ
Macroprudential หรืือมาตรการ LTV ของ ธปท. นัับว่่ามีี
ผลกระทบค่่อนข้้างมากต่่อตลาดอสัังหาริิมทรััพย์์ด้้านที่่�อยู่่�อาศััย
แต่่ด้้วยมาตรการเกี่่�ยวกัับอสัังหาริิมทรััพย์์ของรััฐบาลที่่�ออกมา
อย่่างต่่อเนื่่�องและในเวลาที่่�เหมาะสมได้้ทำำ�ให้้สถานการณ์์ตลาด
ที่่�อยู่่�อาศััยไม่่เกิิดภาวะการถดถอย ซึ่่�งอาจกล่่าวได้้ว่่ามาตรการ
ต่่ า งๆ ของรัั ฐ ที่่�ออกมาได้้ ส ร้้ า งผลกระทบเชิิ ง บวกต่่ อ ตลาด
อสัังหาริิมทรััพย์์อย่่างมาก
สำำ�หรัับปีี 2563 ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากการแพร่่ระบาดของไวรััส
COVID-19 ที่่�มีีการแพร่่ระบาดทั่่�วโลก ทั้้�งนี้้� การระบาดของไวรััส
COVID-19 ในประเทศไทยเริ่่�มขึ้้�นช่่วงต้้นปีี 2563 และมีีมาตรการ
ล็็อกดาวน์์การเดิินทางข้้ามจัังหวััดทั่่�วประเทศ และการเดิินทาง
เข้้าประเทศไทยอย่่างเข้้มงวดในช่่วงปลายเดืือนมีีนาคม - กรกฎาคม
2563 และได้้ส่ง่ ผลให้้มูลู ค่่าการส่่งออกสิินค้้าและบริิการ การลงทุุน
ภาคเอกชน และการอุุปโภคบริิโภคภาคเอกชนที่่�หดตััวลง ส่่งผลให้้
ภาพรวมเศรษฐกิิจไทยปีี 2563 มีีภาวะการหดตััวถึึงร้้อยละ -6.1
ในทิิศทางเดีียวกัับภาพรวมของเศรษฐกิิจโลก
สำำ�หรัั บ ในส่่ ว นของตลาดอสัั ง หาริิ ม ทรัั พ ย์์ นั้้� น ในไตรมาสแรก
ที่่�ยัังไม่่มีีการแพร่่ระบาดของไวรััส COVID-19 รุุนแรง ตลาด
อสัังหาริิมทรััพย์์ก็็ยัังไม่่รัับผลกระทบชััดเจนนัักและยัังคงได้้รัับผล
จากมาตรการบ้้านดีีมีีดาวน์์ แต่่ได้้รัับผลกระทบที่่�ชััดเจนที่่�สุุด
ในไตรมาสที่่� 2 ปีี 2563 โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในเดืือนเมษายน 2563
จำำ�นวนหน่่วยและมููลค่่าการโอนกรรมสิิทธิ์์�ที่่�อยู่่�อาศััยได้้ลดลง
เมื่่�อเทีี ย บกัั บ ช่่ ว งเวลาเดีี ย วกัั น ของปีี 2562 โดยลดลง
ร้้อยละ -11.4 และร้้อยละ -0.8 ตามลำำ�ดัับ แต่่ได้้เริ่่�มปรัับตััวดีีขึ้้�น
ในเดืือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2563 ทั้้�งนี้้� น่่าจะเป็็นผลมา
จากการที่่�มาตรการสำำ�หรัับผู้้�ที่่�ซื้้�อที่่�อยู่่�อาศััยจากผู้้�ประกอบการ
ราคาไม่่เกิิน 3 ล้้านบาท ลดค่่าธรรมเนีียมการจดทะเบีียนการโอน
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กรรมสิิ ท ธิ์์� แ ละการจำำ�นองเหลืื อ 0.01% ยัั ง มีี ผ ลถึึงวัั น ที่่�
24 ธัันวาคม 2563 และภาคเอกชนได้้พยายามใช้้มาตรการตลาด
ในการกระตุ้้�นการซื้้�อที่่�อยู่่�อาศััย ประกอบกัับในวัันที่่� 20 มกราคม
2563 ธปท. ได้้ผ่่อนปรนมาตรการ LTV ครั้้�งที่่� 2 ในด้้านการปรัับ
เกณฑ์์ของสััญญาการกู้้�บ้้านหลัังที่่� 1 และ 2 โดยสััญญากู้้�ที่่� 1 สำำ�หรัับ
การกู้้�ซื้้�อบ้้านที่่�มีีมููลค่่าต่ำำ��กว่่า 10 ล้้านบาท สามารถขอกู้้�เพิ่่�มได้้
เป็็นร้้อยละ 110 ของมููลค่่าบ้้าน และลดระยะเวลาสำำ�หรัับเกณฑ์์
การทำำ�สัั ญญากู้้�ซื้้�อบ้้ านสัั ญญาที่่� 2 จาก 3 ปีี ให้้ เ หลืื อ 2 ปีี
ซึ่่�งในขณะนั้้�นทุุกภาคส่่วนมีีมุุมมองที่่�เชื่่�อว่่า ภาวการณ์์ระบาด
น่่าจะเป็็นไปในระยะที่่�ไม่่ยาวนาน และเศรษฐกิิจน่่าจะพลิิกฟื้้�น
กลัับมาในช่่วงปลายปีี 2563 เนื่่�องจากรััฐบาลสามารถจััดการ
ควบคุุมการแพร่่ระบาดของไวรััส COVID-19 ของประเทศไทยได้้
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ผลจากมาตรการของรััฐและการดำำ�เนิินการ
กระตุ้้�นตลาดของภาคเอกชนได้้ ทำำ� ให้้ ภ าพรวมของการโอน
กรรมสิิทธิ์์�ที่่�อยู่่�อาศััยในปีี 2563 สามารถที่่�จะก้้าวข้้ามวิิกฤตไปได้้
แม้้ว่่าหน่่วยการโอนกรรมสิิทธิ์์�ลดลงถึึงร้้อยละ -8.5 และสิินเชื่่�อ
ที่่�อยู่่�อาศัั ย ของบุุ ค คลก็็ ล ดลงร้้ อ ยละ -4.4 ในปีี 2563 ทั้้�งนี้้�
การเกิิดการระบาดรอบที่่�สองของไวรััส COVID-19 ได้้ทำำ�ให้้
การโอนกรรมสิิทธิ์์ใ� นเดืือนธัันวาคม 2563 ต่ำำ��กว่่าช่่วงเวลาเดีียวกััน
ของปีี 2562 ถึึงร้้อยละ -13.1
ดัังนั้้�นอาจกล่่าวได้้ว่่า ในปีี 2563 ผลกระทบจากการระบาด
ของไวรััส COVID-19 เป็็นปััจจััยลบที่่�สร้้างผลกระทบค่่อนข้้างมาก
ต่่ อ ตลาดอสัั ง หาริิ ม ทรัั พ ย์์ ด้้ า นที่่�อยู่่�อาศัั ย แต่่ นัั บ ว่่ า ยัั ง โชคดีี ที่่�
ต้้นปีี 2563 ยัังมีีมาตรการลดค่่าธรรมเนีียมในการโอนกรรมสิิทธิ์์�
และค่่าจดจำำ�นองสำำ�หรัับการซื้้�อที่่�อยู่่�อาศััยราคาไม่่เกิิน 3 ล้้านบาท
จากผู้้�ประกอบการดัั ง ที่่�ได้้ ก ล่่ า วมาแล้้ ว รวมถึึงการปรัั บ ตัั ว
ของภาคเอกชนในการระบายอุุปทานคงค้้างผ่่านมาตรการด้้าน
การตลาดในด้้านราคา แต่่อย่่างไรก็็ตาม มาตรการของรััฐบาล
ในการกระตุ้้�นตลาดอสัังหาริิมทรััพย์์อาจรองรัับสถานการณ์์ที่่�หนััก
ในระดัั บ หนึ่่� ง และเมื่่�อเจอสถานการณ์์ ก ารระบาดของไวรัั ส
COVID-19 ในรอบที่่�สองซึ่่ง� ทำำ�ให้้การโอนกรรมสิิทธิ์์ใ� นช่่วงปลายปีี
ได้้ รัั บ ผลกระทบอยู่่�บ้้ า ง แต่่ ก็็ ส ามารถผ่่ า นวิิ ก ฤตไปได้้ โ ดยมีี
หน่่วยโอนกรรมสิิทธิ์์�ทั้้�งประเทศลดลงกว่่าปีี 2562 ร้้อยละ -8.5
แต่่ความพยายามในการระบายอุุปทานของผู้้�ประกอบการที่่�อยู่่�
ในปีี 2563 ที่่�มีีการขายและโอนกรรมสิิทธิ์์ที่่�� อยู่่�อาศััยในส่่วนที่่�ราคา
สููงกว่่า 3 ล้้านบาทไปไม่่น้้อยได้้ช่่วยให้้มููลค่่าการโอนกรรมสิิทธิ์์�
ลดลงจากปีี 2562 เล็็กน้้อยเพีียงร้้อยละ -0.3 เท่่านั้้�น นัับว่่า
มาตรการของรััฐที่่�ดำำ�เนิินการในปีี 2563 สามารถสััมฤทธิ์์�ผลได้้
ยัังคงต้้องอาศััยแรงสนัับสนุุนของภาคเอกชนด้้วย

สำำ�หรัับมาตรการในการส่่งเสริิมให้้คนไทยสามารถมีีที่่�อยู่่�อาศััย
เป็็นของตนเองได้้นั้้�น จากการรวบรวมของศููนย์์ข้อ้ มููลฯ ได้้รวบรวม
นโยบายและมาตรการรััฐมาอย่่างต่่อเนื่่�อง พบว่่า มาตรการพื้้�นฐาน
ที่่�รััฐบาลมีีอยู่่�สองมาตรการ คืือ (1) มาตรการที่่�กรมสรรพากร
ให้้การยกเว้้นภาษีีเงิินได้้จากการขายอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อเปลี่่�ยน
ที่่�อยู่่�อาศััยกำำ�หนดเวลา 1 ปีีก่อ่ นหรืือนัับตั้้�งแต่่วันั ทำำ�สััญญาซื้้�อขาย
ที่่�เริ่่�มใช้้ตั้้�งแต่่วันั ที่่� 1 มกราคม 2546 ถึึงปััจจุุบันั และ (2) มาตรการ
ที่่�กรมสรรพากรยกเว้้ น ภาษีี เ งิิ น ได้้ สำำ� หรัั บ เงิิ น ได้้ เ ท่่ า ที่่�ได้้ จ่่ า ย
เป็็นดอกเบี้้�ยเงิินกู้้�ยืืม สำำ�หรัับการกู้้�ยืืมเงิินเพื่่�อซื้้�อ เช่่าซื้้�อ หรืือ
สร้้างอาคารที่่�อยู่่�อาศััยลดหย่่อนได้้ไม่่เกิิน 1 แสนบาท เริ่่�มใช้้ตั้้�งแต่่
วัันที่่� 1 มกราคม 2550 ถึึงปััจจุุบััน

หลัั ง จากผ่่ า นช่่ ว งเวลาแห่่ ง ปัั ญ หาที่่�หนัั ก ในปีี 2562 - 2563
แล้้วนั้้�น ดููเหมืือนว่่าในช่่วงต้้นปีี 2564 ตลาดอสัังหาริิมทรััพย์์
ในประเทศไทยยัั ง คงเจอกัั บ ปัั จ จัั ย ลบหลายประการ เช่่ น
ภาวะทางเศรษฐกิิจไทยที่่�รอการฟื้้�นตััวที่่�มีีแนวโน้้มจะขยายตััว
ประมาณร้้อยละ 3 - 4 เท่่านั้้�น ภาวะหนี้้�ครััวเรืือนที่่�สููงถึึงประมาณ
ร้้อยละ 86 และการเผชิิญการแพร่่ระบาดระลอกที่่�สอง และ
ความเสี่่�ยงที่่�จะเกิิดการระบาดระลอกที่่�สามของไวรััส COVID-19
เมื่่�อมีี ก ารเปิิ ด ประเทศต้้ อ นรัั บ นัั ก ท่่ อ งเที่่�ยว อย่่ า งไรก็็ ต าม
ความสำำ�เร็็จของการผลิิตวััคซีีนจากหลายแหล่่งและมีีปริิมาณมาก
เพีียงพอ และมีีการวางแผนในการฉีีดวััคซีีนให้้ทั่่�วถึึงและเพีียงพอ
นัั บ เป็็ น ปัั จ จัั ย สำำ�คัั ญ ต่่ อ ความหวัั ง ในการที่่�เศรษฐกิิ จ ไทยจะมีี
การฟื้้�นตััว โดยคาดว่่าปััจจััยเหล่่านี้้�ล้้วนส่่งผลกระทบโดยตรงต่่อ
แต่่ในช่่วงปีี 2562 - 2563 รััฐบาลได้้มีีการออกมาตรการที่่�สำำ�คััญ อุุปสงค์์และอุุปทานของตลาดที่่�อยู่่�อาศััยด้้วยเช่่นกััน
ในการส่่ ง เสริิ ม ให้้ ค นไทยสามารถมีี ที่่� อยู่่�อาศัั ย เป็็ น ของตนเอง
มากกว่่ามาตรการในการกระตุ้้�นเศรษฐกิิจ คืือ (1) โครงการสิินเชื่่�อ รััฐบาลได้้เห็็นว่่าตลาดที่่�อยู่่�อาศััยยัังอยู่่�ในระหว่่างฟื้้�นตััว และ
เพื่่�อที่่�อยู่่�อาศััย (โครงการบ้้านล้้านหลััง) ของ ธอส. อััตราดอกเบี้้�ย การฟื้้น� ตััวของภาคอสัังหาริิมทรััพย์์จะเป็็นปััจจััยสำำ�คััญในการสร้้าง
ร้้อยละ 3 โครงการบ้้านล้้านหลััง (ก) ตาม ครม. วัันที่่� 12 มีีนาคม แรงขัับเคลื่่�อนทางเศรษฐกิิจของประเทศ จึึงได้้ให้้มีีการขยาย
2562 ซึ่่�งเป็็นนโยบายดำำ�เนิินการในช่่วงวัันที่่� 2 มกราคม 2562 - มาตรการกระตุ้้�นอสัังหาริิมทรััพย์์ต่่อเนื่่�องอีีก 1 ปีี ในการลด
30 ธัันวาคม 2564 (2) การให้้การลดหย่่อนภาษีีจากการซื้้�อบ้้าน ค่่ า ธรรมเนีี ย มการโอนกรรมสิิ ท ธิ์์� แ ละการจดจำำ�นองสำำ�หรัั บ
และห้้องชุุดราคาไม่่เกิิน 5 ล้้านบาท โดยสามารถนำำ�ไปลดหย่่อน ที่่�อยู่่�อาศััยใหม่่ในราคาไม่่เกิิน 3 ล้้านบาท ไปจนถึึงสิ้้�นปีี 2564
ได้้ไม่่เกิิน 2 แสนบาท ดำำ�เนิินการในช่่วงวัันที่่� 30 เมษายน 2562 - เพื่่�อพยุุ ง ตลาดที่่�อยู่่�อาศัั ย ให้้ ท รงตัั ว และสามารถกลัั บ ไปสู่่�การ
30 ธัันวาคม 2562 (3) การส่่งเสริิม “กิิจการที่่�อยู่่�อาศััยสำำ�หรัับ ขยายตััวในปีี 2564 - 2565 และยัังได้้เลื่่�อนการประกาศอััตราภาษีี
ผู้้�มีีรายได้้น้้อย” โดยคณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุน (BOI) ที่่�ดิินและสิ่่�งปลููกสร้้างใหม่่ไปเป็็นปีี 2565 การลดอััตราภาษีีที่่�ดิิน
โดยบ้้านต้้องมีีพื้้�นที่่�ไม่่น้อ้ ยกว่่า 70 ตร.ม. ห้้องชุุดมีีพื้้�นที่่�ไม่่น้อ้ ยกว่่า และสิ่่�งปลููกสร้้างเหลืือร้้อยละ 10 ซึ่่�งเป็็นมาตรการที่่�จะช่่วย
24 ตร.ม. กรณีีตั้้�งอยู่่�ในบริิเวณกรุุงเทพฯ และปริิมณฑลราคา ลดภาระของผู้้�ซื้้�อและผู้้�ประกอบการพัั ฒ นาอสัั ง หาริิ ม ทรัั พ ย์์
หน่่วยละไม่่เกิิน 1.2 ล้้านบาท แต่่ถ้้าต้้องอยู่่�ในจัังหวััดอื่่�นราคา ซึ่่�งนัับเป็็นมาตรการสำำ�คััญที่่�จะสามารถให้้ผลเชิิงบวกต่่อตลาด
ไม่่เกิิน 1 ล้้านบาท ดำำ�เนิินการในช่่วงวัันที่่� 6 กุุมภาพัันธ์์ 2563 - อสัังหาริิมทรััพย์์ได้้อย่่างชััดเจน แต่่จะเพีียงพอต่่อการกระตุ้้�น
31 ธัันวาคม 2563
เศรษฐกิิจในภาพรวมและภาคอสัังหาริิมทรััพย์์ในปีี 2564 หรืือไม่่
อาจต้้องติิดตามผลกระทบจากมาตรการอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อนำำ�ผล
สำำ�หรัับธนาคารอาคารสงเคราะห์์ พบว่่า ธนาคารได้้ออกมาตรการ ที่่�ได้้รัับใช้้ประเมิินความพีียงพอและความเหมาะสมของมาตรการ
ที่่�สำำ�คัั ญ ที่่�เข้้ า มาช่่ ว ยเหลืื อ ลูู ก หนี้้�ในช่่ ว งไตรมาสที่่� 4 ได้้ แ ก่่ สำำ�หรัับสถานการณ์์ในปีี 2564 และในระยะต่่อไปได้้อย่่างทัันกาล
(1) มาตรการขยายเวลาการลงทะเบีียนสำำ�หรัับลููกค้้าในโครงการ
ธอส. ช่่วยคนไทย ร่่วมสร้้างชาติิ (2) โครงการของขวััญปีีใหม่่
มอบเงิิน 1,000 บาท เพื่่�อส่่งเสริิมวิินััยทางการเงิิน (3) มาตรการ
ขยายเวลาให้้ลูกู ค้้าสามารถชำำ�ระเงิินกู้้�ตามจำำ�นวนเพิ่่�มเติิมอีีก 5 วััน
สำำ�หรัับงวดธัันวาคม 2563 (4) การร่่วมมืือกัับการเคหะแห่่งชาติิ
ตามมาตรการลดค่่ า ธรรมเนีี ย มการโอน ให้้ มีี ก ารนัั ด วัั น โอน
กรรมสิิทธิ์์�และจดจำำ�นองให้้แล้้วเสร็็จ และ (5) การออกโครงการ
สิินเชื่่�อ Two-GEN ที่่�เปิิดโอกาสให้้สามารถผ่่อนชำำ�ระสิินเชื่่�อได้้ถึึง
สองรุ่่�นยาวนานสููงสุุด 70 ปีี
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สรุุปมาตรการกระตุ้้�นเศรษฐกิิจและภาคธุุรกิิจอสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�สำำ�คััญ
ในช่่วงปีี 2562 - 2563
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1 ม.ค. 46 - ปััจจุุบััน

กรมสรรพากร ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้จากการขายอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อเปลี่่�ยน
ที่่�อยู่่�อาศััยกำำ�หนดเวลา 1 ปีีก่่อนหรืือนัับตั้้�งแต่่วัันทำำ�สััญญาซื้้�อขาย

1 ม.ค. 50 - ปััจจุุบััน

กรมสรรพากรยกเว้้นภาษีีเงิินได้้สำำ�หรัับเงิินได้้เท่่าที่่�ได้้จ่่ายเป็็นดอกเบี้้�ยเงิินกู้้�ยืืม
สำำ�หรัับการกู้้�ยืืมเงิินเพื่่�อซื้้�อ เช่่าซื้้�อ หรืือสร้้างอาคารที่่�อยู่่�อาศััยลดหย่่อนได้้
ไม่่เกิิน 1 แสนบาท

2 ม.ค. 62 - 30 ธ.ค. 64

โครงการสิินเชื่่�อเพื่่�อที่่�อยู่่�อาศััย (โครงการบ้้านล้้านหลััง) ของ ธอส.
อััตราดอกเบี้้�ยร้้อยละ 3 โครงการบ้้านล้้านหลััง (ก) ครม. มีีมติิ วัันที่่� 12 มีี.ค. 62
ให้้ปรัับกรอบวงเงิินกู้้� เพิ่่�มวงเงิินให้้กัับกลุ่่�มผู้้�กู้้�ที่่�มีีรายได้้น้้อย และขยายระยะเวลา
ของโครงการ จากเดิิมที่่�สิ้้�นสุุดเมื่่�อ 30 ธ.ค. 62 (ข) ครม. มีีมติิ วัันที่่� 16 มิิ.ย. 63
ปรัับเกณฑ์์ราคาซื้้�อขายให้้สููงขึ้้�นจาก 1 ล้้านบาท เป็็น 1.2 ล้้านบาท

1 เม.ย. 62 - ปััจจุุบััน

ธนาคารแห่่งประเทศไทยได้้ออกมาตรการ LTV (Loan-to-Value) เพื่่�อลด
การเก็็งกำำ�ไรในตลาดอสัังหาริิมทรััพย์์ โดยกำำ�หนดให้้ต้้องมีีการวางเงิินดาวน์์
ขั้้�นต่ำำ��สำำ�หรัับการซื้้�อบ้้านตั้้�งแต่่ร้้อยละ 10 จนไปถึึงร้้อยละ 30 ตามแต่่กรณีี
ยกเว้้นบ้้านหลัังแรกที่่�มีีมููลค่่าต่ำำ��กว่่า 10 ล้้านบาท ที่่�สามารถกู้้�วงเงิินได้้เต็็ม
มููลค่่าบ้้าน

30 เม.ย. 62 - 30 ธ.ค. 62

ลดหย่่อนภาษีีจากการซื้้�อบ้้านและห้้องชุุดราคาไม่่เกิิน 5 ล้้านบาท โดยสามารถ
นำำ�ไปลดหย่่อนได้้ไม่่เกิิน 2 แสนบาท

24 มิิ.ย. 62 - 23 มิิ.ย. 63

ลดค่่าค่่าธรรมเนีียมจดทะเบีียนสิิทธิิและนิิติิกรรม บ้้านจััดสรรและห้้องชุุด
ราคาไม่่เกิิน 1 ล้้านบาท โดยลดค่่าธรรมเนีียมการจดทะเบีียนการโอน
และการจำำ�นองจากเดิิม 2% และ 1% ตามลำำ�ดัับเหลืือ 0.01%

15 ส.ค. 62 - ปััจจุุบััน

ผ่่อนปรนมาตรการ LTV ครั้้�งที่่� 1 (ผ่่อนปรนการนัับสััญญาของผู้้�กู้้�ร่่วม
โดยถ้้าไม่่ได้้มีีชื่่�อเป็็นเจ้้าของกรรมสิิทธิ์์�จะยัังไม่่นัับเป็็นสััญญากู้้�)

24 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 63

โครงการสิินเชื่่�อเพื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยของ ธอส. สำำ�หรัับกู้้�ซื้้�ออาคารพร้้อมที่่�ดิิน
จากผู้้�ประกอบการราคาไม่่เกิิน 3 ล้้านบาท อััตราดอกเบี้้�ยร้้อยละ 2.5
วงเงิิน 5 หมื่่�นล้้านบาท

1 พ.ย. 62 - 24 ธ.ค. 63

ลดค่่าธรรมเนีียมจดทะเบีียนสิิทธิิและนิิติิกรรม บ้้านจััดสรรและห้้องชุุด
โดยลดค่่าธรรมเนีียมการจดทะเบีียนการโอน และการจำำ�นองจากเดิิม 2%
และ 1% ตามลำำ�ดัับเหลืือ 0.01% (ปรัับเกณฑ์์ราคาซื้้�อขายจาก 1 ล้้านบาท
เป็็นไม่่เกิิน 3 ล้้านบาท)

11 ธ.ค. 62 - 31 มีี.ค. 63

โครงการบ้้านดีีมีีดาวน์์ กระทรวงการคลัังสนัับสนุุนเงิินเพื่่�อลดภาระ
การผ่่อนดาวน์์จำำ�นวนเงิิน 5 หมื่่�นบาทให้้กัับผู้้�ที่่�มีีรายได้้ไม่่เกิิน 1.2 ล้้านบาท
ต่่อปีี เป็็นจำำ�นวน 1 แสนสิิทธิ์์�

20 ม.ค. 63 - ปััจจุุบััน

ผ่่อนปรนมาตรการ LTV ครั้้�งที่่� 2 (ปรัับเกณฑ์์ของสััญญาการกู้้�บ้้านหลัังที่่� 1
และ 2 โดยสััญญากู้้�ที่่� 1 สำำ�หรัับการกู้้�ซื้้�อบ้้านที่่�มีีมููลค่่าต่ำำ��กว่่า 10 ล้้านบาท
สามารถขอกู้้�เพิ่่�มได้้อีีกร้้อยละ 10 สำำ�หรัับสิินเชื่่�อที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับที่่�อยู่่�อาศััย
รวมกัับของเดิิมเป็็นร้้อยละ 110 ของมููลค่่าบ้้าน และลดระยะเวลาสำำ�หรัับ
เกณฑ์์การทำำ�สััญญากู้้�ซื้้�อบ้้านสััญญาที่่� 2 จาก 3 ปีี ให้้เหลืือ 2 ปีี)

6 ก.พ. 63 - ปััจจุุบััน

การส่่งเสริิม “กิิจการที่่�อยู่่�อาศััยสำำ�หรัับผู้้�มีีรายได้้น้้อย” โดยคณะกรรมการ
ส่่งเสริิมการลงทุุน (BOI) โดยบ้้านต้้องมีีพื้้�นที่่�ไม่่น้้อยกว่่า 70 ตร.ม.
ห้้องชุุดมีีพื้้�นที่่�ไม่่น้้อยกว่่า 24 ตร.ม. กรณีีตั้้�งอยู่่�ในบริิเวณกรุุงเทพฯ
และปริิมณฑลราคาหน่่วยละไม่่เกิิน 1.2 ล้้านบาท แต่่ถ้้าต้้องอยู่่�ในจัังหวััดอื่่�น
ราคาไม่่เกิิน 1 ล้้านบาท

8 มีี.ค. 63 - 30 ธ.ค. 63

ธอส. ออกมาตรการช่่วยเหลืือลููกหนี้้�ที่่�ได้้รัับผลกระทบทางเศรษฐกิิจ โดยแบ่่ง
ลููกค้้าเป็็น 3 กรณีี ประกอบด้้วย กรณีีที่่� 1 อยู่่�ระหว่่างการใช้้อััตราดอกเบี้้�ย
โปรโมชั่่�น ให้้ชำำ�ระเฉพาะดอกเบี้้�ยรายเดืือน ระยะเวลาไม่่เกิิน 6 เดืือน กรณีีที่่� 2
พ้้นการใช้้อััตราดอกเบี้้�ยตามโปรโมชั่่�นแล้้ว ถ้้าเป็็นกลุ่่�มลููกค้้ารายย่่อยหรืือ
สวััสดิิการ ให้้ใช้้อััตราดอกเบี้้�ย MRR-1.25% ต่่อปีี ระยะเวลาไม่่เกิิน 6 เดืือน
และถ้้าเป็็นกลุ่่�มลููกค้้าแฟลตให้้ใช้้อััตราดอกเบี้้�ย MLR-1.25% ต่่อปีี ระยะเวลา
ไม่่เกิิน 6 เดืือน และกรณีีที่่� 3 สำำ�หรัับลููกค้้าที่่�ได้้รัับผลกระทบจากการท่่องเที่่�ยว
ของนัักท่่องเที่่�ยวจากประเทศกลุ่่�มเสี่่�ยง ให้้ชำำ�ระเฉพาะดอกเบี้้�ยรายเดืือน
โดยลดอััตราดอกเบี้้�ยลงเหลืือ 1.00% ต่่อปีี ระยะเวลาไม่่เกิิน 4 เดืือน
(ในกรณีีที่่� 3 ยื่่�นได้้ถึึง 30 มิิ.ย. 63)

27 มีี.ค. 63 - 30 เม.ย. 63

มาตรการที่่� 1 (โครงการ ธอส. ช่่วยคนไทย ร่่วมสร้้างชาติิ) พัักชำำ�ระเงิินต้้น
จ่่ายเฉพาะดอกเบี้้�ย เป็็นเวลา 3 เดืือน สำำ�หรัับลููกค้้าสถานะปกติิที่่�มีีวงเงิินกู้้�
ไม่่เกิิน 3 ล้้านบาท / หลัักประกััน
11
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1 - 30 เม.ย. 63

มาตรการที่่� 2 (โครงการ ธอส. ช่่วยคนไทย ร่่วมสร้้างชาติิ) พัักชำำ�ระเงิินต้้น
เป็็นเวลา 1 ปีี จ่่ายเฉพาะดอกเบี้้�ย และขยายระยะเวลากู้้�ได้้อีีก 10 ปีี
เมื่่�อครบระยะเวลาการพัักชำำ�ระเงิิน

1 - 30 เม.ย. 63

มาตรการที่่� 3 (โครงการ ธอส. ช่่วยคนไทย ร่่วมสร้้างชาติิ) พัักชำำ�ระเงิินต้้น
เป็็นเวลา 6 เดืือน จ่่ายดอกเบี้้�ยเฉพาะรายเดืือน และลดดอกเบี้้�ยลงเหลืือ
ร้้อยละ 3.90 ต่่อปีี โดยต้้องส่่งหลัักฐานที่่�สะท้้อนว่่า โควิิด-19 ส่่งผลให้้
รายได้้ลดลง

1 - 30 เม.ย. 63

มาตรการที่่� 4 (โครงการ ธอส. ช่่วยคนไทย ร่่วมสร้้างชาติิ) ลดดอกเบี้้�ยลงเหลืือ
ร้้อยละ 3.90 ต่่อปีี จ่่ายเฉพาะดอกเบี้้�ยรายเดืือนเป็็นเวลา 6 เดืือน สำำ�หรัับลููกค้้า
ที่่�อยู่่�ในระหว่่างใช้้ดอกเบี้้�ยผิิดชำำ�ระหนี้้�หรืือสถานะกฎหมาย

13 - 30 เม.ย. 63

มาตรการที่่� 5 (โครงการ ธอส. ช่่วยคนไทย ร่่วมสร้้างชาติิ) พัักชำำ�ระเงิินต้้น
และดอกเบี้้�ยเป็็นระยะเวลา 4 เดืือน และจะยกดอกเบี้้�ยที่่�พัักชำำ�ระให้้ลููกค้้า
เมื่่�อสิ้้�นสุุดระยะเวลาการกู้้�ตามสััญญา สำำ�หรัับลููกค้้าที่่�มีีวงเงิินกู้้�ไม่่เกิิน
3 ล้้านบาท รายได้้ต่่อเดืือนไม่่เกิิน 35,000 บาท

13 - 30 เม.ย. 63

มาตรการที่่� 6 (โครงการ ธอส. ช่่วยคนไทย ร่่วมสร้้างชาติิ) พัักชำำ�ระเงิินต้้น
เป็็นระยะเวลา 4 เดืือน พร้้อมลดดอกเบี้้�ยเหลืือร้้อยละ 1.00 ต่่อปีี
สำำ�หรัับบุุคลากรทางการแพทย์์และสาธารณสุุข

27 เม.ย. 63 - 31 พ.ค. 63

มาตรการที่่� 7 (โครงการ ธอส. ช่่วยคนไทย ร่่วมสร้้างชาติิ) พัักชำำ�ระเงิินต้้น
และดอกเบี้้�ย สำำ�หรัับลููกค้้า SMEs สิินเชื่่�อประเภทแฟลต และสิินเชื่่�อเพื่่�อพััฒนา
โครงการที่่�ทำำ�นิิติิกรรมภายในวัันที่่� 22 เม.ย. 63 เป็็นระยะเวลา 6 เดืือน

1 พ.ค. 63 - 28 มิิ.ย. 63

มาตรการที่่� 8 (โครงการ ธอส. ช่่วยคนไทย ร่่วมสร้้างชาติิ) พัักชำำ�ระเงิินต้้น
และดอกเบี้้�ย สำำ�หรัับลููกค้้าทุุกวััตถุุประสงค์์การกู้้� ที่่�เคยลงทะเบีียนแจ้้ง
ความประสงค์์เข้้ามาตรการที่่� 1, 2, 3, 4 และ 6 เป็็นระยะเวลา 3 เดืือน
แต่่ต้้องไม่่เกิินกรอบระยะเวลาเดิิม เพื่่�อเป็็นการบรรเทาผลกระทบด้้านรายได้้
จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของไวรััสโควิิด-19 เพิ่่�มเติิม

10 มิิ.ย. 63 - 31 ส.ค. 63

ลดภาษีีที่่�ดิินและสิ่่�งปลููกสร้้างเหลืือร้้อยละ 10 เฉพาะในปีีภาษีี 2563

10 มิิ.ย. 63 - 30 ธ.ค. 63

สิินเชื่่�อโครงการบ้้าน ธอส. เราไม่่ทิ้้�งกััน (ดอกเบี้้�ย 1.99% ต่่อปีี คงที่่� 2 ปีีแรก)
สำำ�หรัับประชาชนที่่�ได้้สิิทธิ์์�ตามโครงการเราไม่่ทิ้้�งกััน

13 ก.ค. 63 - 29 ส.ค. 63

มาตรการที่่� 8.5 (โครงการ ธอส. ช่่วยคนไทย ร่่วมสร้้างชาติิ) พัักชำำ�ระเงิินต้้น
และดอกเบี้้�ย 3 เดืือน สำำ�หรัับลููกค้้าที่่�อยู่่�ระหว่่างการใช้้มาตรการที่่� 5

1 ส.ค. 63 - 30 ก.ย. 63

การเคหะแห่่งชาติิ ออกโครงการสิินเชื่่�อเพื่่�อการพััฒนาที่่�อยู่่�อาศััยสำำ�หรัับ
ผู้้�ที่่�มีีรายได้้น้้อย ภายใต้้งบประมาณปีี 2563 มีีกรอบวงเงิิน 346.60 ล้้านบาท
มีีกลุ่่�มเป้้าหมายที่่�ประมาณ 500 ราย

15 ก.ย. 63 - 30 ก.ย. 64

ครม. อนุุมััติิแนวทางการเปิิดรัับนัักท่่องเที่่�ยวประเภทพิิเศษ Special Tourist
VISA (STV) ที่่�มีีคุุณสมบััติิ (1) เป็็นบุุคคลที่่�ประสงค์์จะเดิินทางมาพำำ�นััก
ระยะยาว (Long Stay) ภายในประเทศไทย (2) มีีหลัักฐานสถานที่่�พัักอาศััย
ระยะยาวภายในประเทศไทย เป็็นต้้น โดยวีีซ่่าประเภทนี้้�จะอนุุญาตให้้อยู่่�ใน
ประเทศไทยได้้เป็็นเวลา 90 วััน และสามารถต่่อได้้ 2 ครั้้�ง ครั้้�งละ 90 วััน

1 ต.ค. 63 - 29 ต.ค. 63

ธอส. ประกาศให้้ลููกค้้าเดิิมที่่�อยู่่�ระหว่่างการใช้้มาตรการของโครงการ ธอส.
ช่่วยคนไทย ร่่วมสร้้างชาติิ และยัังคงได้้รัับผลกระทบด้้านรายได้้จากโควิิด-19
เข้้ามาลงทะเบีียนขยายระยะเวลาความช่่วยเหลืือไปจนถึึงวัันที่่� 31 ม.ค. 64
รวม 4 มาตรการ ได้้แก่่ มาตรการที่่� 1, 3, 8 และ 8.5

2 พ.ย. 63 - 16 พ.ย. 63

จากมาตรการลดค่่าธรรมเนีียมการโอนจนถึึงวัันที่่� 24 ธ.ค. 63 กคช. ร่่วมมืือ
กัับ ธอส. เตรีียมความพร้้อมและเชิิญชวนให้้ลููกค้้าเร่่งติิดต่่อขอยื่่�นคำำ�ร้้อง
นััดวัันโอนกรรมสิิทธิ์์�และจดจำำ�นองจนถึึงวัันที่่� 16 พ.ย. 63 เพื่่�อที่่�ทาง ธอส.
จะได้้ดำำ�เนิินการนััดวัันไปโอนกรรมสิิทธิ์์�และจดจำำ�นองให้้แล้้วเสร็็จภายใน
วัันที่่� 27 พ.ย. 63

1 ธ.ค. 63 - 30 ธ.ค. 64

ธอส. เปิิดตััวโครงการสิินเชื่่�อ Two-GEN หรืือผลิิตภััณฑ์์ที่่�เปิิดโอกาส
ให้้เลืือกผ่่อนชำำ�ระได้้ 2 Generations หรืือยาวนานสููงสุุดถึึง 70 ปีี โดยธนาคาร
จะให้้การสนัับสนุุนวงเงิินสิินเชื่่�อรายละ 1.5 - 1.8 ล้้านบาท วงเงิินรวมทั้้�งสิ้้�น
10,000 ล้้านบาท

8 ธ.ค. 63 - 4 ม.ค. 64

โครงการของขวััญปีีใหม่่ของธนาคารอาคารสงเคราะห์์ (ธอส.) เพื่่�อส่่งเสริิม
วิินััยทางการเงิินสำำ�หรัับลููกค้้า ธอส. ผู้้�มีีรายได้้น้้อย ด้้วยการมอบเงิินจำำ�นวน
1,000 บาท ให้้แก่่ลููกค้้าที่่�มีีคุุณสมบััติิตามที่่�ธนาคารกำำ�หนด
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30 ธ.ค. 63 - 5 ม.ค. 64

ธอส. ประกาศขยายเวลาให้้ลููกค้้าสามารถชำำ�ระเงิินกู้้�ตามจำำ�นวนที่่�ต้้องชำำ�ระ
รายเดืือน สำำ�หรัับงวดเดืือนธัันวาคม 2563 เพิ่่�มขึ้้�นอีีก 5 วััน โดย ธอส. จะไม่่นัับ
ว่่าเป็็นการชำำ�ระล่่าช้้าแต่่อย่่างใด เพื่่�อบรรเทาผลกระทบให้้กัับลููกค้้าสิินเชื่่�อบ้้าน
ของธนาคารที่่�พัักอาศััยอยู่่�ในพื้้�นที่่�เสี่่�ยงหรืือจัังหวััดเฝ้้าระวัังจากปััญหา
การแพร่่ระบาดของไวรััสโควิิด-19 ครั้้�งใหม่่

1 ม.ค. 64 - 31 มีี.ค. 64

มาตรการที่่� 12 (โครงการ ธอส. ช่่วยคนไทย ร่่วมสร้้างชาติิ) ลดเงิินงวด
ผ่่อนชำำ�ระเหลืือ 25% หรืือ 50% หรืือ 70% ของเงิินงวดผ่่อนชำำ�ระของเงิิน
งวดปััจจุุบัันหรืือพัักชำำ�ระหนี้้�จนถึึงเดืือนมิิถุุนายน 2564 สำำ�หรัับลููกค้้า SMEs
สิินเชื่่�อประเภทแฟลต

1 ม.ค. 64 - 30 มิิ.ย. 64

กคช. ออกมาตรการให้้ความช่่วยเหลืือลููกค้้าใหม่่เพื่่�อบรรเทาผลกระทบ
ทางเศรษฐกิิจจากโควิิด-19 ประกอบไปด้้วย (1) เช่่าซื้้�อดอกเบี้้�ย 0% ปีีแรก
สำำ�หรัับลููกค้้าที่่�ธนาคารปฏิิเสธสิินเชื่่�อ (2) ลดราคาโครงการที่่�อยู่่�อาศััย
ลงจำำ�นวน 56 โครงการ และ (3) ค่่าเช่่าราคาพิิเศษสำำ�หรัับโครงการ
บ้้านเอื้้�ออาทรและเคหะชุุมชนที่่�เข้้าร่่วมโครงการ 84 โครงการ

1 ม.ค. 64 - 31 ธ.ค. 65

บริิษััท ไทยแลนด์์ พริิวิิเลจ คาร์์ด จำำ�กััด ออกโปรแกรมใหม่่คืือ Elite Flexible
Program เพื่่�อขยายสิิทธิิประโยชน์์บััตรอีีลีีทรองรัับกลุ่่�มนัักลงทุุนชาวต่่างชาติิ
ที่่�มีีคุุณภาพสููงและมีีกำำ�ลัังซื้้�อสููง เพื่่�อเป็็นส่่วนช่่วยในการกระตุ้้�นภาคอสัังหาฯ

15 ม.ค. 64 - 29 ม.ค. 64

มาตรการที่่� 9 (โครงการ ธอส. ช่่วยคนไทย ร่่วมสร้้างชาติิ) ลดเงิินงวดผ่่อนชำำ�ระ
เหลืือ 25% หรืือ 50% หรืือ 75% ของเงิินงวดผ่่อนชำำ�ระในปััจจุุบัันเป็็นเวลา
6 เดืือน สำำ�หรัับลููกค้้าที่่�เคยเข้้าร่่วมมาตรการ

15 ม.ค. 64 - 26 ก.พ. 64

มาตรการที่่� 10 (โครงการ ธอส. ช่่วยคนไทย ร่่วมสร้้างชาติิ) ลดเงิินงวด
ผ่่อนชำำ�ระเหลืือ 25% หรืือ 50% หรืือ 75% ของเงิินงวดผ่่อนชำำ�ระในปััจจุุบััน
เป็็นเวลา 6 เดืือน สำำ�หรัับลููกหนี้้�สถานะ NPL และลููกหนี้้�สถานะ NPL
ที่่�อยู่่�ระหว่่างปรัับโครงสร้้างหนี้้�

26 ม.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64

มาตรการที่่� 8 (โครงการ ธอส. ช่่วยคนไทย ร่่วมสร้้างชาติิ) พัักชำำ�ระเงิินต้้น
และดอกเบี้้�ย สำำ�หรัับลููกค้้าทุุกวััตถุุประสงค์์การกู้้� ที่่�เคยลงทะเบีียนแจ้้ง
ความประสงค์์เข้้ามาตรการที่่� 1, 2, 3, 4 และ 6 เป็็นระยะเวลา 3 เดืือน แต่่ต้้อง
ไม่่เกิินกรอบระยะเวลาเดิิม เพื่่�อเป็็นการบรรเทาผลกระทบด้้านรายได้้จาก
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของไวรััสโควิิด-19 เพิ่่�มเติิม

1 ก.พ. 64 - 26 ก.พ. 64

มาตรการที่่� 11 (โครงการ ธอส. ช่่วยคนไทย ร่่วมสร้้างชาติิ) ลดเงิินงวด
ผ่่อนชำำ�ระเหลืือ 25% หรืือ 50% หรืือ 75% ของเงิินงวดผ่่อนชำำ�ระในปััจจุุบััน
เป็็นเวลา 6 เดืือน สำำ�หรัับลููกค้้าที่่�ไม่่เคยเข้้าร่่วมมาตรการ

3 ก.พ. 64 - 31 ธ.ค. 64

มาตรการลดค่่าธรรมเนีียมการโอนซื้้�ออสัังหาริิมทรััพย์์ สำำ�หรัับราคาบ้้าน
ไม่่เกิิน 3 ล้้านบาท เพื่่�อช่่วยเหลืือธุุรกิิจอสัังหาริิมทรััพย์์ โดยจะลด
ค่่าธรรมเนีียมการจดทะเบีียนโอนอสัังหาริิมทรััพย์์และห้้องชุุดจากเดิิม 2%
ของราคาประเมิินทุุนทรััพย์์เหลืือ 0.01% และลดค่่าจดทะเบีียนจำำ�นอง
อสัังหาริิมทรััพย์์และห้้องชุุดจากเดิิม 1% ของมููลค่่าที่่�จำำ�นอง เหลืือ 0.01%

23 มีี.ค. 64

มาตรการให้้ความช่่วยเหลืือฟื้้�นฟููผู้้�ประกอบธุุรกิิจที่่�ได้้รัับผลกระทบจาก
การระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 ประกอบไปด้้วย 2 มาตรการ
ได้้แก่่
• มาตรการสนัับสนุุนการให้้สิินเชื่่�อแก่่ผู้้�ประกอบธุุรกิิจ (มาตรการสิินเชื่่�อ
ฟื้้�นฟูู) วงเงิิน 250,000 ล้้านบาท
• มาตรการสนัับสนุุนการรัับโอนทรััพย์์สิินหลัักประกัันเพื่่�อชำำ�ระหนี้้�
โดยให้้ผู้้�ประกอบธุุรกิิจมีีสิิทธิิซื้้�อทรััพย์์สิินนั้้�นคืืนในภายหลััง (มาตรการ
พัักทรััพย์์ พัักหนี้้�) วงเงิิน 100,000 ล้้านบาท
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การโอน
กรรมสิิทธิ์์�ห้้องชุุด
ของคนต่่างชาติิ
ทั่่�วประเทศ
ปีี 2563

จุุดต่ำำ��สุุดของการโอนห้้องชุุดต่่างชาติิ
พบในไตรมาส 2/2563

จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ COVID-19 ตั้้�งแต่่ปลายเดืือน
มีี นาคม 2563 ได้้ ส่่ งผลกระทบอย่่ างมากต่่ อตลาดอาคารชุุ ด
ที่่�ขายให้้กัับคนต่่างชาติิ เนื่่�องจากได้้มีีการล็็อกดาวน์์การเดิินทาง
เข้้า-ออกประเทศทำำ�ให้้คนต่่างชาติิไม่่สามารถเดิินทางเข้้าประเทศ
ซึ่่�งได้้ส่่งผลกระทบต่่อการโอนกรรมสิิทธิ์์�ห้้องชุุดของคนต่่างชาติิ
ทำำ�ให้้ในช่่วงไตรมาส 2 ปีี 2563 เป็็นช่่วงที่่�ต่ำำ��ที่่�สุุดโดยมีียอด
โอนกรรมสิิทธิ์์�เพีียง 1,162 หน่่วย โดยลดลงจากช่่วงเดีียวกัันของ
ปีี 2562 ร้้อยละ -61.1 และมีีมููลค่่าลดลงเหลืือ 5,073 ล้้านบาท
ลดลงร้้อยละ -54.3
อย่่างไรก็็ตาม ผู้้�ประกอบการได้้พยายามอำำ�นวยความสะดวก
ให้้คนต่่างชาติิในด้้านต่่างๆ เพื่่�อช่่วยให้้ผู้้�ซื้้�อห้้องชุุดชาวต่่างชาติิ
สามารถทำำ�การรัับโอนกรรมสิิทธิ์์�ห้้องชุุดที่่�สร้้างเสร็็จพร้้อมโอนได้้
เพิ่่�มมากขึ้้�นในไตรมาส 3 - 4 โดยในไตรมาส 3 มีีการโอนห้้องชุุด
ของคนต่่างชาติิจำำ�นวน 1,885 หน่่วย มููลค่่า 9,381 ล้้านบาท
และไตรมาส 4 มีีการโอนห้้องชุุดจำำ�นวน 2,592 หน่่วย มููลค่่า
12,730 ล้้านบาท
ทำำ�ให้้ทั้้�งปีี 2563 มีีการโอนกรรมสิิทธิ์์�ห้้องชุุดของคนต่่างชาติิ
ทั่่�วประเทศรวมทั้้�งสิ้้�น 8,285 หน่่วย มููลค่่า 37,716 ล้้านบาท แม้้ว่า่
การโอนกรรมสิิทธิ์์�ห้้องชุุดของคนต่่างชาติิได้้พ้้นจุุดต่ำำ��สุุดมาแล้้ว
แต่่ยอดรวมทั้้�งปีีของปีี 2563 ยัังคงต่ำำ��กว่่าปีี 2562 โดยจำำ�นวน
หน่่ ว ยลดลงร้้ อ ยละ -35.3 และมูู ล ค่่ า ลดลงร้้ อ ยละ -25.5
(ดููแผนภููมิที่่�ิ 1 - 2)
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แผนภููมิิที่่� 1 จำำ�นวนหน่่วยและมููลค่่าการโอนกรรมสิิทธิ์์�ห้้องชุุดของคนต่่างชาติิ ทั่่�วประเทศ รายไตรมาส
16.4%
-11.2%

-12.1%

22.7%

-13.2%

-27.0%

-33.9%

-61.1%

3,625

14,181

3,336
2,987

-18.7%

-25.9%

-22.3%

-16.6%

-25.7%

-16.9%

-9.3%

-54.3%

14,038
12,730

2,850

2,646

11,108

2,592

11,283

10,532

9,381

1,885
5,073

1,162

Q1

Q2

2562

Q3

จำนวนหนวย

Q4

Q1

Q2

2563

จำนวนหนวย

YoY

Q3

Q4
YoY

Q1

Q2

2562

Q3

มูลคา (ลานบาท)

Q4

Q1

Q2

2563

Q3

มูลคา (ลานบาท)

YoY

Q4
YoY

ที่่�มา : กรมที่่�ดิิน
รวบรวมประมวลผลโดย : ศููนย์์ข้้อมููลอสัังหาริิมทรััพย์์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์์

แผนภููมิิที่่� 2	จำำ�นวนหน่่วยและมููลค่่าการโอนกรรมสิิทธิ์์�ห้้องชุุดของคนต่่างชาติิ ทั่่�วประเทศ รายปีี
-11.6%

-5.7%

13,568

-25.5%

57,251
12,798

50,610

-35.3%

37,716

8,285

2561

2562
จำนวนหนวย

2563
YoY

2561

2562
มูลคา (ลานบาท)

2563
YoY

ที่่�มา : กรมที่่�ดิิน
รวบรวมประมวลผลโดย : ศููนย์์ข้้อมููลอสัังหาริิมทรััพย์์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์์

หากเปรีี ย บจำำ�นวนการโอนกรรมสิิ ท ธิ์์� ห้้ อ งชุุ ด ของคนต่่ า งชาติิ และมีีมููลค่่าคิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 16.3 ของมููลค่่าทั้้�งหมด ต่่อมา
เทีียบกัับคนไทย พบว่่า ในปีี 2561 คนต่่างชาติิเคยมีีสััดส่่วน ในปีี 2562 มีีสััดส่่วนลดลงเหลืือร้้อยละ 9.9 ของจำำ�นวนหน่่วย
การโอนกรรมสิิทธิ์์�คิิดเป็็นร้้อยละ 10.1 ของจำำ�นวนหน่่วยทั้้�งหมด ทั้้�งหมด และร้้อยละ 15.5 ของมููลค่่าทั้้�งหมด และมีีสััดส่่วนต่ำำ��สุุด
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เหลืือเพีียงร้้อยละ 6.8 ของจำำ�นวนหน่่วยทั้้�งหมด และร้้อยละ 12.1 ราคา 3.01 - 5.00 ล้้านบาท และราคา 2.01 - 3.00 ล้้านบาท
ของมููลค่่าทั้้�งหมดในปีี 2563 (ดููแผนภููมิิที่่� 3)
โดยทั้้�งสองระดัับราคาจะมีีสััดส่่วนจำำ�นวนหน่่วยใกล้้เคีียงกัันคืือ
ร้้อยละ 23.2 และร้้อยละ 23.0 ตามลำำ�ดัับ แต่่เมื่่�อพิิจารณา
ระดัับราคาห้้องชุุดที่่�คนต่่างชาติิมีีการโอนกรรมสิิทธิ์์�มากที่่�สุุด ด้้านมููลค่่าการโอน พบว่่า ห้้องชุุดระดัับราคามากกว่่า 10 ล้้านบาท
เฉลี่่�ย 3 ปีีย้้อนหลััง (ปีี 2561 - 2563) ส่่วนใหญ่่จะอยู่่�ในระดัับ จะมีีสััดส่่วนมููลค่่าสููงสุุดถึึงร้้อยละ 28.5 (ดููแผนภููมิิที่่� 4)

แผนภููมิิที่่� 3 สััดส่่วนการโอนกรรมสิิทธิ์์�ห้้องชุุดของคนต่่างชาติิ
สัดสวนจํานวนหนวย

สัดสวนมูลคา

89.9%

90.1%

93.2%

10.1%

9.9%

6.8%

2561

2562

2563

ตางชาติ

83.7%

84.5%

87.9%

16.3%

15.5%

12.1%

2561

2562

ไทย

ตางชาติ

2563
ไทย

ที่่�มา : กรมที่่�ดิิน
รวบรวมประมวลผลโดย : ศููนย์์ข้้อมููลอสัังหาริิมทรััพย์์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์์

แผนภููมิิที่่� 4 สััดส่่วนจำำ�นวนหน่่วยและมููลค่่าเฉลี่่�ย 3 ปีีย้้อนหลััง (ปีี 2561 – 2563) แยกตามระดัับราคาห้้องชุุด
สัดสวนจํานวนหนวย
23.0%

สัดสวนมูลคา

23.2%

28.5%
21.2%

11.2%

11.4%

17.3%

12.1%

13.8%

8.5%
4.7%

9.6%

6.0%
1.5%

ไมเกิน
1 ลบ.

1.01 - 1.51 - 2.01 - 3.01 - 5.01 - 7.51 - มากกวา
1.50 ลบ. 2.00 ลบ. 3.00 ลบ. 5.00 ลบ. 7.50 ลบ. 10.00 ลบ. 10 ลบ.

ที่่�มา : กรมที่่�ดิิน
รวบรวมประมวลผลโดย : ศููนย์์ข้้อมููลอสัังหาริิมทรััพย์์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
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ไมเกิน
1 ลบ.

3.3%

4.7%

1.01 - 1.51 - 2.01 - 3.01 - 5.01 - 7.51 - มากกวา
1.50 ลบ. 2.00 ลบ. 3.00 ลบ. 5.00 ลบ. 7.50 ลบ. 10.00 ลบ. 10 ลบ.

กรุุงเทพฯ มีีต่่างชาติิโอนกรรมสิิทธิ์์�มากกว่่าครึ่่�ง

จัั ง หวัั ด ที่่�มีี จำำ� นวนการโอนกรรมสิิ ท ธิ์์� ห้้ อ งชุุ ด ของคนต่่ า งชาติิ
มากที่่�สุุดในปีี 2563 ใน 10 ลำำ�ดัับแรก ซึ่่�งมีีสััดส่่วนจำำ�นวนหน่่วย
รวมกัันมากถึึงร้้อยละ 99.7 และมีีสัดั ส่่วนมููลค่่าการโอนกรรมสิิทธิ์์�
รวมกัันมากถึึงร้้อยละ 99.8 ส่่วนที่่�เหลืืออีีก 20 จัังหวััดมีีสััดส่่วน
จำำ�นวนหน่่วยเพีียงร้้อยละ 0.3 และสััดส่่วนมููลค่่ารวมกัันร้้อยละ 0.2
เท่่านั้้�น

ร้้อยละ 57.1 และมีีสััดส่่วนมููลค่่าการโอนมากถึึงร้้อยละ 73.5
เกิินกว่่าครึ่่�งหนึ่่�งของการโอนกรรมสิิทธิ์์�ห้้องชุุดของคนต่่างชาติิ
ทั่่�วประเทศ อัันดัับสอง คืือ จัังหวััดชลบุุรีี มีีสััดส่่วนจำำ�นวนหน่่วย
ร้้ อ ยละ 24.9 แต่่ มีี สัั ด ส่่ ว นมูู ล ค่่ า ร้้ อ ยละ 14.2 โดยมีี อำำ� เภอ
บางละมุุง (พััทยา) เป็็นอำำ�เภอที่่�มีีคนต่่างชาติิรับั โอนกรรมสิิทธิ์์สู� งู สุุด
อัั น ดัั บ สาม คืื อ จัั ง หวัั ด ภูู เ ก็็ ต มีี สัั ด ส่่ ว นจำำ�นวนหน่่ ว ยเพีี ย ง
ร้้อยละ 4.7 แต่่มีีสััดส่่วนมููลค่่าร้้อยละ 4.6 ส่่วนอัันดัับ 4 - 10
จัังหวััดที่่�มีีโอนกรรมสิิทธิ์์�ห้้องชุุดคนต่่างชาติิมากที่่�สุุดในปีี 2563 ได้้แก่่ จัังหวััดสมุุทรปราการ เชีียงใหม่่ ประจวบคีีรีีขัันธ์์ (หััวหิิน)
อัันดัับแรก คืือ กรุุงเทพมหานคร ซึ่่�งมีีสััดส่่วนจำำ�นวนหน่่วยมากถึึง ปทุุมธานีี ระยอง นนทบุุรีี และเชีียงราย ตามลำำ�ดัับ (ดููตารางที่่� 1)

ตารางที่่� 1	จัังหวััดที่่�มีีการโอนกรรมสิิทธิ์์�อาคารชุุดคนต่่างชาติิมากที่่�สุุด 10 ลำำ�ดัับแรก (เรีียงตามจำำ�นวนหน่่วยปีี 2563)
อัันดัับ

จัังหวััด

จำำ�นวนหน่่วย

มููลค่่า (ล้้านบาท)

2561

2562

2563

2561

2562

2563

ราคาเฉลี่่�ย
ต่่อหน่่วย
(ล้้านบาท)

สััดส่่วนปีี 2563
หน่่วย

มููลค่่า

1

กรุุงเทพมหานคร

6,391

5,471

4,727

38,340

31,150

27,739

5.87

57.1%

73.5%

2

ชลบุุรีี

4,546

4,519

2,060

11,402

11,637

5,374

2.61

24.9%

14.2%

3

ภููเก็็ต

476

505

387

2,371

2,508

1,728

4.46

4.7%

4.6%

4

สมุุทรปราการ

531

1,096

380

1,141

2,488

1,060

2.79

4.6%

2.8%

5

เชีียงใหม่่

1,212

717

327

3,153

1,659

756

2.31

3.9%

2.0%

6

ประจวบคีีรีขัี ันธ์์

71

161

198

318

626

659

3.33

2.4%

1.7%

7

ปทุุมธานีี

70

70

107

69

87

153

1.43

1.3%

0.4%

8

ระยอง

61

53

35

104

81

98

2.81

0.4%

0.3%

9

นนทบุุรีี

111

95

31

167

192

80

2.57

0.4%

0.2%

10

เชีียงราย

19

26

8

25

45

8

1.02

0.1%

0.0%

จัังหวััดอื่่�นๆ

80

85

25

159

135

60

2.42

0.3%

0.2%

รวมทั่่�วประเทศ

13,568

12,798

8,285

57,251

50,610

37,716

4.55

100.0%

100.0%

ที่่�มา : กรมที่่�ดิิน
รวบรวมประมวลผลโดย : ศููนย์์ข้้อมููลอสัังหาริิมทรััพย์์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
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ชาวจีีนมีีสััดส่่วนโอนกรรมสิิทธิ์์�สููงสุุดเกืือบ 60%

สััญชาติิของคนต่่างชาติิที่่�ซื้้�อและรัับโอนกรรมสิิทธิ์์�ห้้องชุุดมากที่่�สุุด 10 อัันดัับแรก ในปีี 2563 เปรีียบเทีียบกัับปีี 2562 ซึ่่�งสััญชาติิ
ของคนต่่างชาติิของทั้้�งสองปีีมีีรายชื่่�อ 10 ประเทศที่่�เหมืือนกััน

1

2

3

4

5

6

เป็็ น ชาวจีี น ซึ่่� ง เป็็ น คนต่่ า งชาติิ ที่่�มีี ก ารรัั บ โอนกรรมสิิ ท ธิ์์�
ห้้องชุุดมากที่่�สุุด โดยในปีี 2562 มีีสัดั ส่่วนการโอนร้้อยละ 59.6
ของจำำ�นวนหน่่วย และเพิ่่�มสััดส่่วนเป็็นร้้อยละ 63.4 ในปีี 2563
ชาวจีี น ส่่ ว นใหญ่่ ช อบอาคารชุุ ด ในเขตอำำ�เภอบางละมุุ ง
จัังหวััดชลบุุรีี (พื้้�นที่่�พััทยา) มากที่่�สุุด มีีสััดส่่วนร้้อยละ 22.2
ของจำำ�นวนหน่่ ว ยที่่�โอนกรรมสิิ ท ธิ์์� ทั้้� งหมด รองลงมาเป็็ น
เขตห้้วยขวาง กรุุงเทพฯ (พื้้�นที่่�ใกล้้สถานทููตจีีน) มีีสััดส่่วน
ร้้อยละ 9.1 อำำ�เภอเมืืองสมุุทรปราการ ร้้อยละ 7.0 และ
อำำ�เภอเมืืองเชีียงใหม่่ ร้้อยละ 6.8 ส่่วนจัังหวััดภููเก็็ต มีีสัดั ส่่วน
การโอนกรรมสิิทธิ์์�เพีียงร้้อยละ 1.8 เท่่านั้้�น

เป็็ น ชาวฝรั่่� ง เศส สัั ด ส่่ ว นการโอนกรรมสิิ ท ธิ์์� ปีี 2563
ร้้อยละ 3.4 ของจำำ�นวนหน่่วยทั้้�งหมด โดยมีีสััดส่่วน
เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2562 ซึ่่�งมีีสััดส่่วนร้้อยละ 3.1 ชาวฝรั่่�งเศส
ส่่วนใหญ่่ชอบห้้องชุุดในอำำ�เภอบางละมุุง จัังหวััดชลบุุรีี
(พื้้�นที่่�พััทยา) ร้้อยละ 43.8 รองลงมาเป็็นจัังหวััดภููเก็็ต
ทั้้�ง 3 อำำ�เภอ ร้้อยละ 9.6 และอำำ�เภอเมืืองเชีียงใหม่่
ร้้อยละ 8.6 ของจำำ�นวนหน่่วยที่่�โอนกรรมสิิทธิ์์�ทั้้�งหมด

เป็็ น ชาวเยอรมัั น สัั ดส่่ วนการโอนกรรมสิิ ท ธิ์์� ปีี 2563
ร้้อยละ 2.5 ของจำำ�นวนหน่่วยทั้้�งหมด โดยมีีสััดส่่วน
เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2562 ซึ่่ง� มีีสัดั ส่่วนร้้อยละ 2.2 ชาวเยอรมััน
ส่่วนใหญ่่ชอบห้้องชุุดในอำำ�เภอบางละมุุง จัังหวััดชลบุุรีี
(พััทยา) ร้้อยละ 58.6 รองลงมาเป็็นห้้องชุุดในเขตวััฒนา
กรุุ ง เทพฯ ร้้ อ ยละ 4.7 และอำำ�เภอเมืื อ งเชีี ย งใหม่่
ร้้อยละ 4.2 ของจำำ�นวนหน่่วยที่่�โอนกรรมสิิทธิ์์�ทั้้�งหมด
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เป็็ น ชาวรัั ส เซีี ย มีี สัั ด ส่่ ว นการโอนกรรมสิิ ท ธิ์์� ปีี 2563
ร้้อยละ 4.7 ของจำำ�นวนหน่่วยทั้้�งหมด แต่่ลดลงจาก
ปีี 2562 ซึ่่ง� มีีสัดั ส่่วนร้้อยละ 6.2 ของจำำ�นวนหน่่วยทั้้�งหมด
ชาวรัั ส เซีี ย ส่่ ว นใหญ่่ ช อบห้้ อ งชุุ ด ในอำำ�เภอบางละมุุ ง
จัังหวััดชลบุุรีี (พื้้�นที่่�พััทยา) ร้้อยละ 72.9 รองลงมาเป็็น
จัังหวััดภููเก็็ตทั้้�ง 3 อำำ�เภอ ร้้อยละ 19.6 และอำำ�เภอหััวหิิน
จัังหวััดประจวบคีีรีีขัันธ์์ มีีสััดส่่วนเพีียงร้้อยละ 1.5 ของ
จำำ�นวนหน่่วยที่่�โอนกรรมสิิทธิ์์�ทั้้�งหมด

เป็็นชาวสหราชอาณาจัักร (อัังกฤษ) สััดส่่วนการโอน
กรรมสิิทธิ์์ปี� ี 2563 ร้้อยละ 3.1 ของจำำ�นวนหน่่วยทั้้�งหมด
สััดส่่วนเพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2562 ซึ่่�งมีีสััดส่่วนร้้อยละ 3.0
ชาวอัั ง กฤษส่่ ว นใหญ่่ ช อบห้้ อ งชุุ ด ในอำำ�เภอบางละมุุ ง
จัังหวััดชลบุุรีี (พื้้�นที่่�พััทยา) ร้้อยละ 49.4 รองลงมาเป็็น
อำำ�เภอเมืืองเชีียงใหม่่ ร้้อยละ 8.4 และเขตคลองเตย
กรุุ ง เทพฯ ซึ่่� ง มีี สััดส่่วนร้้อยละ 4.7 ของจำำ�นวนหน่่วย
ที่่�โอนกรรมสิิทธิ์์ทั้้�� งหมด

เป็็นชาวสหรััฐอเมริิกา สััดส่่วนการโอนกรรมสิิทธิ์์�ปีี 2563
ร้้อยละ 2.2 ของจำำ�นวนหน่่วยทั้้�งหมดเท่่ากัันกัับปีี 2562
ชาวสหรััฐอเมริิกาส่่วนใหญ่่ชอบห้้องชุุดในอำำ�เภอบางละมุุง
จัังหวััดชลบุุรีี (พื้้�นที่่�พััทยา) ร้้อยละ 38.8 รองลงมา
เป็็นอำำ�เภอเมืืองเชีียงใหม่่ ร้้อยละ 15.5 และห้้องชุุด
ในเขตวััฒนา กรุุงเทพฯ ร้้อยละ 5.9 ของจำำ�นวนหน่่วย
ที่่�โอนกรรมสิิทธิ์์�ทั้้�งหมด
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9

10

เป็็ น ชาวไต้้ ห วัั น สัั ด ส่่ ว นการโอนกรรมสิิ ท ธิ์์� ปีี 2563
ร้้อยละ 2.0 ของจำำ�นวนหน่่วยทั้้�งหมด โดยมีีสััดส่่วน
เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2562 ซึ่่�งมีีสััดส่่วนร้้อยละ 1.8 ชาวไต้้หวััน
ชอบห้้องชุุด 3 ลำำ�ดัับแรกในกรุุงเทพฯ 3 เขต ได้้แก่่
เขตคลองเตย ร้้อยละ 15.8 รองลงมาเป็็นเขตห้้วยขวาง
ร้้อยละ 10.2 และเขตวััฒนา ร้้อยละ 8.6 ของจำำ�นวนหน่่วย
ที่่�โอนกรรมสิิทธิ์์�ทั้้�งหมด

เป็็นชาวสิิงคโปร์์ มีีสััดส่่วนการโอนกรรมสิิทธิ์์�ปีี 2563
ร้้อยละ 1.8 ของจำำ�นวนหน่่วยทั้้�งหมด โดยมีีสััดส่่วน
เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2562 ซึ่่ง� มีีสัดั ส่่วนร้้อยละ 1.5 ชาวสิิงคโปร์์
คล้้ า ยกัั บ ชาวไต้้ ห วัั น ที่่�ชอบห้้ อ งชุุ ด 3 ลำำ�ดัั บ แรกใน
กรุุงเทพฯ 3 เขต ได้้แก่่ เขตคลองเตย ร้้อยละ 12.4
รองลงมาเป็็นเขตห้้วยขวาง ร้้อยละ 12.2 และเขตวััฒนา
ร้้อยละ 9.4 ของจำำ�นวนหน่่วยที่่�โอนกรรมสิิทธิ์์�ทั้้�งหมด

ตารางที่่� 2

เป็็ น ชาวญี่่�ปุ่่�น มีี สัั ด ส่่ ว นการโอนกรรมสิิ ท ธิ์์� ปีี 2563
ร้้อยละ 1.9 ของจำำ�นวนหน่่วยทั้้�งหมด โดยมีีสััดส่่วนลดลง
จากปีี 2562 ซึ่่�งมีีสััดส่่วนร้้อยละ 2.9 ชาวญี่่�ปุ่่�นส่่วนใหญ่่
ชอบห้้ องชุุ ดในอำำ�เภอบางละมุุ ง จัั งหวัั ดชลบุุ รีี (พื้้�นที่่�
พััทยา) ร้้อยละ 22.0 รองลงมาเป็็นอำำ�เภอศรีีราชา จัังหวััด
ชลบุุรีี ร้้อยละ 18.3 และห้้องชุุดในเขตวััฒนา กรุุงเทพฯ
ร้้อยละ 18.2 ของจำำ�นวนหน่่วยที่่�โอนกรรมสิิทธิ์์�ทั้้�งหมด

เป็็นชาวออสเตรเลีีย มีีสััดส่่วนการโอนกรรมสิิทธิ์์�ปีี 2563
ร้้อยละ 1.3 ของจำำ�นวนหน่่วยทั้้�งหมด โดยมีีสััดส่่วน
ลดลงจากปีี 2562 ซึ่่ง� มีีสัดั ส่่วนร้้อยละ 1.6 ชาวออสเตรเลีีย
จะคล้้ายกัับชาวเยอรมัันและสหรััฐอเมริิกา ที่่�ส่่วนใหญ่่
จะชอบห้้องชุุดในอำำ�เภอบางละมุุง จัังหวััดชลบุุรีี (พื้้�นที่่�
พััทยา) ร้้อยละ 51.3 รองลงมาเป็็นอำำ�เภอเมืือง จัังหวััด
เชีียงใหม่่ ร้้อยละ 8.2 และห้้องชุุดในเขตวััฒนา กรุุงเทพฯ
ร้้อยละ 4.5 ของจำำ�นวนหน่่วยที่่�โอนกรรมสิิทธิ์์�ทั้้�งหมด
(ดููตารางที่่� 2)

สััญชาติิคนต่่างชาติิที่่�มีีการรัับโอนกรรมสิิทธิ์์�ห้้องชุุดมากที่่�สุุดในปีี 2562 - 2563
ปีี 2562

อัันดัับ

สััญชาติิ

ปีี 2563

หน่่วย

สััดส่่วน

มููลค่่า
(ล้้านบาท)

สััดส่่วน

อัันดัับ

สััญชาติิ

7,626

59.6%

29,518

58.3%

1

จีีน

หน่่วย

สััดส่่วน

มููลค่่า
(ล้้านบาท)

สััดส่่วน

5,251

63.4%

22,865

60.6%

1

จีีน

2

รััสเซีีย

795

6.2%

2,360

4.7%

2

รััสเซีีย

386

4.7%

1,141

3.0%

3

ฝรั่่�งเศส

402

3.1%

1,572

3.1%

3

ฝรั่่�งเศส

278

3.4%

1,369

3.6%

4

สหราช
อาณาจัักร

390

3.0%

1,394

2.8%

4

สหราช
อาณาจัักร

259

3.1%

1,143

3.0%

5

ญี่่�ปุ่่�น

377

2.9%

1,579

3.1%

5

เยอรมััน

211

2.5%

911

2.4%

6

สหรััฐอเมริิกา

284

2.2%

1,220

2.4%

6

สหรััฐอเมริิกา

182

2.2%

718

1.9%

7

เยอรมััน

277

2.2%

1,108

2.2%

7

ไต้้หวััน

165

2.0%

1,104

2.9%

8

ไต้้หวััน

233

1.8%

1,049

2.1%

8

ญี่่�ปุ่่�น

156

1.9%

836

2.2%

9

ออสเตรเลีีย

204

1.6%

875

1.7%

9

สิิงคโปร์์

148

1.8%

936

2.5%

10

สิิงคโปร์์

198

1.5%

1,174

2.3%

10

ออสเตรเลีีย

109

1.3%

592

1.6%

ที่่�มา : กรมที่่�ดิิน
รวบรวมประมวลผลโดย : ศููนย์์ข้้อมููลอสัังหาริิมทรััพย์์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
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THAILAND
PRIVILEGE CARD

หนุุนมาตรการภาครััฐกระตุ้้�นธุุรกิิจอสัังหาริิมทรััพย์์
ผ่่าน ELITE FLEXIBLE ONE
บริิษััท ไทยแลนด์์ พริิวิิเลจ คาร์์ด จำำ�กััด เป็็นผู้้�ดำำ�เนิินงานโครงการ
บัั ต รสมาชิิ ก ไทยแลนด์์ พริิ วิิ เ ลจ คาร์์ ด หรืื อ “บัั ต รสมาชิิ ก
ไทยแลนด์์ อีีลิิท” โดยดำำ�เนิินโครงการผ่่านรููปแบบการใช้้แนวคิิด
แบบบััตรสมาชิิกพิิเศษ หรืือ Exclusive Member Club มีีสถานะ
เป็็นบริิษัทั ของรััฐ โดยได้้รับั การอนุุมัติั จิ ากคณะรััฐมนตรีี ให้้ดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจ ตั้้�งแต่่วัันที่่� 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 ตามที่่�กระทรวง
การท่่ อ งเที่่�ยวและกีี ฬ า เป็็ น ผู้้�นำำ�เสนอ โดยมีี ก ารท่่ อ งเที่่�ยว
แห่่งประเทศไทย (ททท.) เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นแต่่เพีียงผู้้�เดีียว ด้้วยทุุน
จดทะเบีียน 1,000 ล้้านบาท
บริิ ษััท ไทยแลนด์์ พริิ วิิเ ลจ คาร์์ ด จำำ�กัั ด มีี จุุดประสงค์์ ห ลัั ก
เพื่่�อสร้้างรายได้้จากนัักท่่องเที่่�ยวต่่างชาติิ และดึึงดููดนัักท่่องเที่่�ยว
ระดัับ High-end ตลอดจนธุุรกิิจ นัักลงทุุน และกลุ่่�มชาวต่่างชาติิ
ที่่�ต้้องการพำำ�นัักในประเทศไทย ทั้้�งในระยะสั้้�นและในระยะยาว
ซึ่่�งนำำ�เสนอสิิทธิิพิิเศษและบริิการแก่่สมาชิิก โดยให้้บริิการอำำ�นวย
ความสะดวกสบายให้้แก่่กลุ่่�มเป้้าหมาย อัันเป็็นการสร้้างให้้เกิิด
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แรงจููงใจ อีีกทั้้�งเป็็นการส่่งเสริิม สนัับสนุุน และขยายฐานทาง
การตลาดของกลุ่่�มนัักท่่องเที่่�ยวคุุณภาพระดัับสููง เพื่่�อเป็็นการช่่วย
กระตุ้้�นเศรษฐกิิจ อุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยวของประเทศไทย
ทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม ซึ่่�งบริิการดัังกล่่าวจะมาจากทั้้�งภาครััฐ
และเอกชน อาทิิ สิิทธิิประโยชน์์สำำ�หรัับการตรวจคนเข้้าเมืือง
ด้้วยการอำำ�นวยความสะดวกในด่่านตรวจคนเข้้าเมืืองที่่�สนามบิิน
และการรายงานตััว 90 วััน การท่่องเที่่�ยว การประกอบธุุรกิิจ
การลงทุุน สัันทนาการ การแพทย์์ และสุุขภาพ เป็็นต้้น
กลุ่่�มเป้้าหมายหลัักของ “บััตรสมาชิิกไทยแลนด์์ อีีลิทิ การ์์ด” เป็็น
ชาวต่่างประเทศที่่�มีีคุณ
ุ ภาพและกำำ�ลัังซื้้�อสููง ไม่่ว่า่ จะเป็็นนัักธุุรกิิจ
นัั ก ลงทุุ น หรืื อ นัั ก ท่่ อ งเที่่�ยว ที่่�ชื่่�นชอบในเอกลัั ก ษณ์์ และ
จุุ ด เด่่ น ด้้ า นต่่ า งๆ ของประเทศไทยทางด้้ า นการท่่ อ งเที่่�ยว
การประกอบธุุ ร กิิ จ การลงทุุ น สุุ ข ภาพ อาหาร ตลอดจน
ศิิ ล ปวัั ฒ นธรรม บริิ ษัั ท ไทยแลนด์์ พริิ วิิ เ ลจ คาร์์ ด จำำ�กัั ด
มีีจุดุ เด่่นทั้้�งทางด้้านบริิการและสิิทธิิประโยชน์์มากมาย

ปััจจุุบััน บริิษััท ไทยแลนด์์ พริิวิิเลจ คาร์์ด จำำ�กััด ได้้หนุุนมาตรการ
ภาครััฐกระตุ้้�นธุุรกิิจอสัังหาริิมทรััพย์์ด้ว้ ยการเปิิดตััว Elite Flexible
One ตั้้�งแต่่ 1 มกราคม 2564 ด้้วยการร่่วมมืือกัับการท่่องเที่่�ยว
แห่่งประเทศไทย (ททท.) และศููนย์์บริิหารสถานการณ์์เศรษฐกิิจ
จากผลกระทบจากการระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019
(ศบศ.) หวัังดึึงนัักลงทุุนต่่างชาติิผ่า่ นสิิทธิิประโยชน์์จากบััตรสมาชิิก
ไทยแลนด์์ อีีลิิท เพื่่�อช่่วยกระตุ้้�นธุุรกิิจอสัังหาริิมทรััพย์์
นายสมชััย สููงสว่่าง ผู้้�จัดั การใหญ่่ บริิษััท ไทยแลนด์์ พริิวิิเลจ
คาร์์ด จำำ�กััด ผู้้�ดำำ�เนิินโครงการบััตรเอกสิิทธิ์์�พิิเศษ ไทยแลนด์์
อีีลิทิ กล่่าวว่่า จากสภาวะการชะลอตััวของเศรษฐกิิจอัันสืืบเนื่่�อง
มาจากสถานการณ์์ ก ารแพร่่ ร ะบาดของโรคติิ ด เชื้้�อไวรัั ส
โคโรนา 2019 (โควิิ ด -19) ซึ่่� ง เป็็ น วิิ ก ฤตการณ์์ ใ หม่่ ที่่� เกิิ ด ขึ้้�น
บริิ ษัั ท ฯ จึึงมีี แ นวความคิิ ด ที่่�จะขยายสิิ ท ธิิ ป ระโยชน์์ ร องรัั บ
กลุ่่�มนัักลงทุุนชาวต่่างชาติิที่่�มีีคุุณภาพและมีีกำำ�ลัังซื้้�อสููง เพื่่�อช่่วย
กระตุ้้�นเศรษฐกิิ จ ในกลุ่่�มธุุ ร กิิ จ ภาคอสัั ง หาริิ ม ทรัั พ ย์์ แ ละ
ภาคอุุ ต สาหกรรมที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องผ่่ า นบัั ต รสมาชิิ ก ฯ ในรูู ป แบบ
ของโปรแกรมพิิเศษ “Elite Flexible One” โดยสมาชิิกบััตรฯ
จะต้้ อ งมีี ก ารลงทุุ น ในการซื้้�ออสัั ง หาริิ ม ทรัั พ ย์์ ป ระเภท
คอนโดมิิ เ นีี ย มในประเทศไทยที่่�ดำำ�เนิิ น การก่่ อ สร้้ า งแล้้ ว เสร็็ จ
เป็็ น ที่่�เรีี ย บร้้ อ ยแล้้ ว และพร้้ อ มเข้้ า อยู่่�อาศัั ย ที่่�มีี มูู ล ค่่ า รวม

นายสมชััย สููงสว่่าง

ผู้้�จััดการใหญ่่
บริิษััท ไทยแลนด์์ พริิวิิเลจ คาร์์ด จำำ�กััด

ไม่่น้้อยกว่่า 10 ล้้านบาท เพื่่�อตอบสนองแนวทางการกระตุ้้�น
เศรษฐกิิ จ ของรัั ฐ บาลในการดึึงให้้ ก ลุ่่�มนัั ก ธุุ ร กิิ จ นัั ก ลงทุุ น
ที่่�มีีศัักยภาพเข้้ามาลงทุุนในประเทศไทย ผ่่านโปรแกรมพิิเศษนี้้�
ซึ่่�งมีีระยะเวลาดำำ�เนิินการ 2 ปีี (เริ่่�ม 1 มกราคม 2564 สิ้้�นสุุด
31 ธัันวาคม 2565)

คุุณสมบััติิและเงื่่�อนไขของบััตรสมาชิิกประเภท
“Elite Flexible One” มีีรายละเอีียดดัังนี้้�
1.	ผู้้�สมััครต้้องซื้้�ออสัังหาริิมทรััพย์์ประเภทคอนโดมิิเนีียมซึ่่�งมีีมููลค่่า
4.4	ผู้้�สมััครต้้องมีีอายุุตั้้�งแต่่ 20 ปีีขึ้้�นไป
รวมไม่่น้้อยกว่่า 10 ล้้านบาท และจะได้้เป็็นสมาชิิกบััตรไทยแลนด์์
4.5	ผู้้�สมัคั รต้้องผ่่านการตรวจสอบคุุณสมบััติติ ามที่่บริ
� ษัิ ทั ฯ กำำ�หนด
อีีลิิท ตามประเภทบััตรที่่�บริิษััทฯ กำำ�หนด
2.	ผู้้�สมัคั รที่่ยื่� น่� ความประสงค์์ขอเข้้าร่่วมโปรแกรม Elite Flexible One 5. อนุุญาตให้้ผู้้�สมััครที่่�ซื้้�ออสัังหาริิมทรััพย์์ ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มีีนาคม 2563
สามารถสมัั ค รบัั ต รสมาชิิ ก ในโครงการ Elite Flexible One ได้้
จะต้้องแสดงหลัักฐานยืืนยัันกรรมสิิทธิ์์ก� ารถืือครองอสัังหาริิมทรััพย์์
ภายใต้้เงื่่�อนไขที่่บริ
� ิษััทฯ กำำ�หนด
ในนามของผู้้�สมััคร ที่่�มีีมููลค่่ารวมไม่่น้้อยกว่่า 10 ล้้านบาท และ
ห้้ามจำำ�นอง จำำ�หน่่าย โอน ภายในระยะเวลา 5 ปีี
6. โครงการอสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�ถููกซื้้�อกิิจการ (Take Over) ทั้้�งโครงการ
โดยนัักลงทุุน หรืือบริิษััทที่่�เป็็นทั้้�งของไทยและต่่างชาติิ สามารถเข้้าร่่วม
3. อนุุญาตให้้ผู้้� สมัั ค รที่่� มีีสิิ ท ธิิ ค รอบครองอสัั ง หาริิ ม ทรัั พ ย์์ แ บบ
โครงการ Elite Flexible One ได้้ ภายใต้้เงื่่�อนไขที่่�บริิษััทฯ กำำ�หนด
สัั ญ ญาเช่่ า หรืื อ (Leasehold) สามารถสมัั ค รบัั ต รสมาชิิ ก
โดยผู้้�พััฒนาโครงการจะต้้องทำำ�โครงการที่่�ก่่อสร้้างแล้้วเสร็็จภายหลััง
ในโครงการ Elite Flexible One ได้้ ภายใต้้เงื่่อ� นไขที่่บริ
� ษัิ ทั ฯ กำำ�หนด
จากลงนามข้้อตกลงความร่่วมมืือนั้้�นสามารถเพิ่่�มโครงการดัังกล่่าว
4. เอกสารหลัักฐานสำำ�หรัับการยื่่�นสมััครบััตรประเภท Elite Flexible
ได้้ในภายหลััง รวมถึึงรายละเอีียดเรื่่�องของการโอน ในกรณีีที่่�ลููกค้้า
One
ไม่่สามารถเดิินทางมาโอนได้้ สามารถมอบอำำ�นาจให้้ทางผู้้�พััฒนา
4.1 หลัักฐานยืืนยัันกรรมสิิทธิ์์�การถืือครองอสัังหาริิมทรััพย์์
อสัังหาริิมทรััพย์์ดำำ�เนิินการแทนได้้ ซึ่่�งต้้องทำำ�การโอนเงิินเต็็มจำำ�นวน
ในนามของผู้้�สมััคร ที่่�มีีมููลค่่ารวมไม่่น้้อยกว่่า 10 ล้้านบาท
100 เปอร์์ เ ซ็็ น ต์์ พร้้อมทั้้� ง มีีหลัั ก ฐานการโอนเป็็ น หนัั ง สืือรัั บ รอง
4.2 หลัั ก ฐานการโอนเงิิ น จากต่่ า งประเทศเพื่่� อ การลงทุุนซื้้� อ
การโอนเงิินจากทางธนาคารเท่่านั้้�น
อสัังหาริิมทรััพย์์ในประเทศไทย
4.3	ผู้้�สมััครต้้องมีีหนัังสืือเดิินทางต่่างประเทศ
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สำำ�หรัับการได้้รัับความร่่วมมืือจากผู้้�พััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์ในครั้้�งนี้้� ถืือเป็็นการช่่วยทำำ�ให้้กลุ่่�มลููกค้้าผู้้�ถืือบััตรที่่�มีีศัักยภาพในการซื้้�อสููง
(Strong Purchasing Power) ได้้ตััดสิินใจเลืือกประเทศไทยเป็็นบ้้านหลัังที่่� 2 ในการอยู่่�อาศััยในระยะเวลาที่่�ยาวนานขึ้้�น หรืือสำำ�หรัับ
ลููกค้้าที่่�เตรีียมตััวเกษีียณมาใช้้ชีีวิิตในประเทศไทย ตามเป้้าหมาย High Value Tourism ด้้วยการเชื่่�อมต่่อลููกค้้าที่่�มีีความต้้องการซื้้�อ
ที่่�อยู่่�อาศััย พร้้อมกัับเป็็นการเพิ่่�มศัักยภาพเสริิมความแข็็งแกร่่งทางธุุรกิิจกัับพัันธมิิตรที่่�เข้้าร่่วมทั้้�งสิ้้�น 12 ราย ได้้แก่่

1

12
บร�ษัท แกรนด ยูนิตี้
ดิเวลล็อปเมนท
จํากัด

11

บร�ษัท ไรมอนแลนด
จํากัด (มหาชน)

2
บร�ษัท เอพ�
(ไทยแลนด) จํากัด

บร�ษัท นายณ
เอสเตท จํากัด

3
10

บร�ษัท 888
ทองหลอ จํากัด

บร�ษัท แสนสิร� จํากัด

บร�ษัท ออร�จิ�น
เพอรตี้ จํากัด
(มหาชน)

บร�ษัท ชาญอิสสระ
ดีเวล็อปเมนท
จํากัด (มหาชน)

9

บร�ษัท อนันดา
ดีเวลลอปเมนท
จํากัด (มหาชน)

บร�ษัท
เสนาดีเวลลอปเมนท
จํากัด (มหาชน)

8

บร�ษัท วรลักษณ
พรอพเพอรตี้
จํากัด (มหาชน)

7

โดยแต่่ละรายได้้มีีการนำำ�โครงการคอนโดมิิเนีียมพร้้อมอยู่่�เข้้าร่่วม
หลายโครงการ ซึ่่�งแต่่ละโครงการมีีหลากหลายรููปแบบให้้ผู้้�สนใจ
ได้้เลืือก โดยนัักลงทุุนชาวต่่างชาติิที่่�ซื้้�อและโอนกรรมสิิทธิ์์ใ� นแต่่ละ
โครงการ มููลค่่ารวมไม่่ต่ำำ��กว่่า 10 ล้้านบาท จะได้้รัับสิิทธิ์์�พิิจารณา
เป็็นสมาชิิกบััตรไทยแลนด์์ อีีลิิท ประเภท Elite Flexible One
รัับสิิทธิิประโยชน์์ด้า้ นวีีซ่า่ ในการอยู่่�อาศััยระยะยาวในประเทศไทย
ร่่วมกัับการบริิการอำำ�นวยความสะดวกในการเข้้าออก และการอยู่่�
อาศััยในประเทศไทย ยัังไม่่รวมถึึงเอกสิิทธิ์์�และเงื่่�อนไขอื่่�นๆ ตาม
ที่่�กำำ�หนด รวมทั้้�งด้้านสิิทธิิประโยชน์์ภาคธุุรกิิจและบริิการต่่างๆ
จากเครืือพัันธมิิตร เพื่่�อมุ่่�งเน้้นให้้สมาชิิกได้้รัับบริิการที่่�ดีีที่่�สุุด
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บร�ษัท ไซมิส
แอสเสท จํากัด
(มหาชน)

4

5

6

ปััจจุุบันั โครงการบััตร Elite Flexible One มีีโครงการคอนโดมิิเนีียม
พร้้อมอยู่่�เข้้าร่่วมหลายโครงการจากผู้้�พััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์ชั้้�นนำำ�
ทั้้�ง 12 ราย กว่่า 50 โครงการ โดยรายชื่่�อโครงการที่่�ร่่วมมืือใน
การขายบััตร Elite Flexible One (EFO) สามารถตรวจสอบ
ได้้ที่่� www.thailandelite.com การร่่วมมืือกัันในครั้้�งนี้้�ถืือเป็็น
อีีกก้้าวหนึ่่ง� ของความสำำ�เร็็จในการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�ผนวกพลัังระหว่่าง
พัั น ธมิิ ต รในการช่่ ว ยสร้้ า งมูู ล ค่่ า เพิ่่�มให้้ กัั น และกัั น อย่่ า งยั่่�งยืื น
นายสมชััยกล่่าว

ในส่่วนของนโยบายการดำำ�เนิินงานของ ไทยแลนด์์ อีีลิิท คาร์์ด
เราได้้ กำำ� หนดทิิ ศ ทางในอนาคตขององค์์ ก รเพื่่�อมุ่่�งสู่่�การเป็็ น
Exclusive VISA & Service Provider และ Thailand’s Tourism
& Economic Value-add Partner ซึ่่�งนอกจากการเน้้นขายบััตร
สมาชิิกที่่�มีีจุุดขายหลัักด้้านสิิทธิิวีีซ่่าชนิิดพิิเศษ (ท่่องเที่่�ยว) ใน
การพำำ�นัักในประเทศไทย เรายัังมุ่่�งเน้้นการยกระดัับองค์์กรด้้วย
การวางตััวเป็็น Exclusive VISA & Service Provider ในการนำำ�
เสนอผลิิตภััณฑ์์และบริิการที่่�ตอบสนองความต้้องการให้้กัับลููกค้้า
เป้้าหมาย พััฒนาธุุรกิิจรอง เพื่่�อสร้้างรายได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง และ
อีีกหนึ่่�งเป้้าหมายคืือการวางตััวเป็็น Thailand’s Tourism &
Economic Value-add Partner ด้้วยการสนัับสนุุนทิิศทาง
การดำำ�เนิินงานและนโยบายของการท่่องเที่่�ยวแห่่งประเทศไทย
และเป็็นส่่วนหนึ่่ง� ในการขัับเคลื่่�อนการเติิบโตทางเศรษฐกิิจ รวมถึึง
การทำำ�งานอย่่างบููรณาการร่่วมกัับหน่่วยงานภาครััฐ

ช่่วยกัันพััฒนาสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มทางเศรษฐกิิจด้้านการท่่องเที่่�ยว
ของประเทศไทย และช่่ ว ยกัั น เดิิ น หน้้ า เชิิ ญ ชวนนัั ก ท่่ อ งเที่่�ยว
ต่่างชาติิเข้้าสู่่�ประเทศตามแผนยุุทธศาสตร์์ชาติิ เพื่่�อมาช่่วยกััน
ผลัั ก ดัั น ให้้ ป ระเทศไทยเติิ บ โตด้้ า นการท่่ อ งเที่่�ยวมากขึ้้�น”
นายสมชััยกล่่าวเสริิมในตอนท้้าย

“ไทยแลนด์์ อีี ลิิ ท คาร์์ ด ภายใต้้ ก ารดูู แ ลของการท่่ อ งเที่่�ยว
แห่่ ง ประเทศไทย ซึ่่� ง เป็็ น หนึ่่� ง ในหน่่ ว ยงานรัั ฐ วิิ ส าหกิิ จ สัั ง กัั ด
ในกระทรวงการท่่องเที่่�ยวและกีีฬา เรามุ่่�งมั่่�นและพร้้อมที่่�จะ

เงื่่�อนไข

Elite Flexible One (EFO)

ค่่าธรรมเนีียมสมาชิิก

500,000. - บาท (รวม VAT)

Visa (PE)

5 ปีี

อายุุสมาชิิก

5 ปีี

การโอนสมาชิิกภาพ

ไม่่สามารถโอนได้้

ค่่าธรรมเนีียมรายปีี

ไม่่มีีค่่าธรรมเนีียม

Upgrade เป็็นบััตรสมาชิิกประเภทบุุคคล ภายใน 2 ปีี
1. Elite Ultimate Privilege ราคาบััตร 2 ล้้านบาท อายุุบััตร 20 ปีี
2. Elite Superiority Extension ราคาบััตร 1 ล้้านบาท อายุุบััตร 20 ปีี
3. Elite Privilege Access ราคาบััตร 1 ล้้านบาท อายุุบััตร 10 ปีี

จ่่ายส่่วนต่่าง

สิิทธิิประโยชน์์
Airport Service (EPA & Premium Lane)

12 ครั้้�งต่่อปีี

Airport Service (Departure Lounge & Electro car)

6 ครั้้�งต่่อปีี

Elite Personal Liaison (EPL)

1

90-Day Report

4
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สิิทธิิประโยชน์์

บััตรสมาชิิกไทยแลนด์์ อีีลิิท ถืือได้้ว่่าเป็็นบััตรสมาชิิกระดัับประเทศบััตรแรกของโลกที่่�ให้้
สิิทธิิประโยชน์์ครอบคลุุมด้้านการอำำ�นวยความสะดวก ทั้้�งเรื่่�องการเดิินทางเข้้า - ออก
ประเทศ การพัักผ่่อน และการติิดต่่อธุุรกิิจ และสิิทธิิประโยชน์์อีีกมากมาย เริ่่�มตั้้�งแต่่
การมีีเจ้้าหน้้าที่่�คอยรัับรองและอำำ�นวยความสะดวกให้้สมาชิิก นัับตั้้�งแต่่มาถึึงสนามบิิน
ของประเทศไทย จนกระทั่่�งเดิินทางกลัับที่่�พััก
นอกจากนี้้� สมาชิิกจะได้้รัับบริิการส่่วนลดพิิเศษจากสนามกอล์์ฟ สปา โรงแรม รีีสอร์์ท
ร้้านอาหาร ห้้องรัั บ รองพิิเศษ โรงพยาบาล และสถานบริิ ก ารทางการแพทย์์ ชั้้� น นำำ�
ทั่่�วประเทศไทย พร้้อมสิิทธิิประโยชน์์อีีกมากมายที่่�จะอยู่่�คู่่�กัับสมาชิิกแต่่ละท่่านไปตลอด
อายุุสมาชิิก เพราะเราอยากให้้สมาชิิกได้้รัับความพึึงพอใจสููงสุุดคลอดเวลาที่่�พำำ�นัักอยู่่�
ในประเทศไทย

สิิทธิิด้้านวีีซ่่า

สมาชิิกจะได้้รัับ Privilege Entry Visa ซึ่่�งเป็็นวีีซ่่า
ท่่องเที่่�ยวชนิิดพิิเศษ ระยะเวลาเริ่่�มต้้นที่่� 5 ปีี ไปจน
ถึึง 20 ปีี สามารถเดิินทางเข้้า - ออกประเทศไทยได้้
ไม่่จำำ�กััดจำำ�นวนครั้้�ง และต่่ออายุุวีีซ่่าได้้คราวละ 5 ปีี
จนครบอายุุสมาชิิก ได้้รัับอนุุญาตให้้พำำ�นัักอาศััย
อยู่่�ในประเทศไทยได้้คราวละ 1 ปีี

การอำำ�นวยความสะดวก
ในการเดิินทางเข้้า - ออก
ประเทศไทย

สมาชิิกจะได้้รัับการดููแลอำำ�นวยความสะดวกในการ
เดิินทางเข้้า - ออกประเทศ สำำ�หรัับเที่่�ยวบิินระหว่่าง
ประเทศ (สนามบิินสุุวรรณภููมิิ และภููเก็็ต) ในระดัับ
วีี ไอพีี โดยมีีเจ้้าหน้้าที่่� Elite Personal Assistant
หรืือ EPA คอยให้้บริิการอำำ�นวยความสะดวกผ่่าน
ช่่องทางพิิเศษในการตรวจลงตราหนัังสืือเดิินทาง
(Premium Lane) พร้้อมทั้้� ง บริิ ก ารรถไฟฟ้้ า
(Electro Cart) และห้้องรัับรองพิิเศษ (Lounge)

บริิการรถรัับ - ส่่งระหว่่างสนามบิิน
และที่่�พััก

บริิการรถลิิมููซีีน รัับ - ส่่ง ระหว่่างสนามบิิน และ
ที่่�พััก สำำ�หรัับสมาชิิกที่่�เดิินทางด้้วยเที่่�ยวบิินระหว่่าง
ประเทศ ณ สนามบิินจัังหวััดกรุุงเทพฯ เชีียงใหม่่
ภููเก็็ต และสมุุย

บริิการติิดต่่อประสานงาน
	กัับหน่่วยงานรััฐบาล

บริิ ก ารติิ ด ต่่ อ ประสานงานกัั บ หน่่ วย งานรัั ฐ บาล
เพื่่� อ อำำ� นวยความสะดวกให้้แก่่ ส มาชิิ ก ในการ
เข้้ารัั บบริิ ก ารจากหน่่ วย งานภาครัั ฐ ต่่ า งๆ อาทิิ
การรายงานตััว 90 วััน การขออยู่่�ต่อ่ การทำำ�ใบขัับขี่่�
เป็็นต้้น โดยมีีเจ้้าหน้้าที่่� Elite Personal Liaison
หรืือ EPL คอยบริิการอำำ�นวยความสะดวก

บริิการติิดต่่อประสานงาน
	กัับเครืือข่่ายทางธุุรกิิจ

การสร้้างเครืือข่่ายทางธุุรกิิจที่่จ� ะนำำ�ความได้้เปรีียบ
มาให้้ธุุรกิิจของคุุณ ด้้วยบริิการติิดต่่อประสานงาน
และการอำำ�นวยความสะดวกกัับหน่่วย งานต่่างๆ
สิิทธิิพิิเศษจากผู้้�ให้้บริิการชั้้�นนำำ�ที่่�คััดสรร *(บริิการ
ตามประเภทบััตร)
•	สนามกอล์์ฟ : บริิการจากสนามกอล์์ฟชั้้�นนำำ�
ทั่่�วประเทศ
•	สปา : นวดไทย นวดเท้้า นวดทรีีตเมนต์์ และ
บริิการผ่่อนคลายพิิเศษ
•	สถานพยาบาล : การตรวจสุุขภาพประจำำ� ปีี
ได้้ที่่� โ รงพยาบาลชั้้� น นำำ� มาตรฐานระดัั บส ากล
ในประเทศไทย

สิิทธิิประโยชน์์อื่่�นๆ

สิิ ท ธิิ ป ระโยชน์์ แ ละส่่ ว นลดพิิเศษจากร้้านค้้า
ปลอดภาษีี ห้้างสรรพสิินค้้า โรงแรม สนามกอล์์ฟ
สปา โรงพยาบาล ร้้านอาหาร และร้้านค้้าชั้้�นนำำ�
มากมาย

ศููนย์์บริิการสมาชิิกสััมพัันธ์์

• การให้้บริิการทางโทรศััพท์์ผ่่านเจ้้าหน้้าที่่� เป็็น
ภาษาอัังกฤษตลอด 24 ชั่่�วโมง
• การให้้บริิ ก ารเป็็ น ภาษาเกาหลีี จีีนกลาง และ
ญี่่� ปุ่่� น (ตั้้� ง แต่่ เ วลา 6.00 - 21.00 น.) *เวลา
มาตรฐานประเทศไทย (GMT +7)
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ประเภทของบััตรไทยแลนด์์ อีีลิิท คาร์์ด

ปััจจุุบัันบััตรไทยแลนด์์ อีีลิิท คาร์์ด มีีทั้้�งสิ้้�น 9 ประเภท มีีความหลากหลายทั้้�งด้้านราคา
และสิิทธิิประโยชน์์ โดยมีีราคาตั้้�งแต่่ 5 แสน ถึึง 2 ล้้านบาท ครอบคลุุมทุุกกลุ่่�มเป้้าหมาย
โดยกลุ่่�มเป้้าหมายมีีทั้้�งชาวต่่างชาติิที่่�มีีฐานะปานกลางจนถึึงฐานะร่ำำ��รวย รวมถึึงกลุ่่�ม
ที่่�เข้้ามาเป็็นครอบครััว โดยเป็็นกลุ่่�มชาวต่่างชาติิที่่�รัักเมืืองไทย ต้้องการอยู่่�อาศััยและลงทุุน
ในประเทศไทย จากการซื้้อ� ที่่อ� ยู่่อ� าศััยประเภทคอนโด การเช่่าบ้้านและคอนโด และการใช้้จ่่าย
ในประเทศไทย เนื่่�องจากมีีการพำำ�นัักหลายปีี นัับเป็็นการลงทุุนในประเทศไทยอย่่างหนึ่่�ง
ในขณะที่่�นัักท่่องเที่่�ยวทั่่�วไปใช้้แค่่ระยะเวลาไม่่กี่่�วัันในประเทศไทย ทั้้�งนี้้�บััตรไทยแลนด์์ อีีลิิท
คาร์์ด 9 ประเภท ได้้แก่่
1. บััตร “อีีลิิท อููทิิเมท พริิวิิเลจ (Elite
Ultimate privilege)” หรืือแพ็็กเกจหลััก
ราคา 2 ล้้านบาท อายุุบััตร 20 ปีี มาพร้้อม
สิิ ท ธิิ ป ระโยชน์์ แ บบเต็็ ม รููปแบบ สำำ� หรัั บ
ผู้้�อยู่่อ� าศััยในระยะยาว ทั้้�งบริิการรถลิิมููซีีน
ระยะสั้้น� อย่่างไม่่จำ�กั
ำ ดั กอล์์ฟ สปา จำำ�นวน
24 ครั้้�งต่่อปีี บริิการตรวจเช็็กร่่างกาย
1 ครั้้�งต่่อปีี

5. บััตร “อีีลิิท พริิวิิเลจ แอคเซส (Elite
Privilege Access)” ราคา 1 ล้้านบาท
อายุุบััตร 10 ปีี อีีกทางเลืือกหนึ่่�งสำำ�หรัับ
การอยู่่�อาศััยในประเทศไทยในระยะยาว
ไม่่ว่่าจะมาเดี่่�ยวหรืือมาเป็็นครอบครััว และ
มีีการเดิินทางเข้้าออกบ่่อยครั้้�ง กัับบริิการ
รถรัับส่่งส่่วนตััว และการตรวจสุุขภาพ
พิิเศษที่่�โรงพยาบาลชั้้�นนำำ�ในประเทศไทย

2. บััตร “อีีลิิท แฟมิิลี่่� พรีีเมี่่�ยม (Elite
Family Premium)” จะเป็็ น แพ็็ ก เกจ
ที่่�พ่่วงกัับ “อีีลิิท อููทิิเมท พริิวิิเลจ” สำำ�หรัับ
บุุคคลในครอบครััว ในราคา 1 ล้้านบาท
โดยอายุุบััตรขึ้้�นอยู่่�กัับบััตรหลััก พร้้อม
บริิ ก ารรถลิิ มููซีี นระยะสั้้� น อย่่ า งไม่่ จำำ�กัั ด
กอล์์ฟ สปา จำำ�นวน 10 ครั้้�งต่่อปีี

6. บััตร “อีีลิิท แฟมิิลี่่� อััลเทอร์์เนทีีฟ
(Elite Family Alternative)” ราคา
8 แสนบาท อายุุ 10 ปีี เป็็นบััตรที่่�เหมาะ
ทั้้�งมาเดี่่�ยวและมาเป็็นครอบครััว ในการ
พำำ�นักั ระยะยาวหรืือระยะสั้้�นที่่จ� ะเต็็มไปด้้วย
ความประทัับใจในรอยยิ้้�ม คุุณจะได้้เวลา
อัันมีีค่่าในประเทศไทยอย่่างคุ้้�มค่่าที่่�สุุด

3. บััตร “อีีลิิท ซููพีีเรีียริิตี้้� เอ็็กซ์์เทนชั่่�น
(Elite Superiority Extension)” ราคา
1 ล้้านบาท อายุุบัั ต ร 20 ปีี สำำ� หรัั บ
ผู้้�ต้้องการอาศััยในประเทศไทยระยะยาว
โดยไม่่ต้้องกัังวลใจ เหมาะกัับกลุ่่�มเกษีียณ
อายุุ หรืือผู้้�ที่ต้้่� องการพำำ�นักั ในประเทศไทย
ในระยะยาว

7. บััตร “อีีลิิท อีีซี่่� แอสเซส (Elite Easy
Access)” ราคา 5 แสนบาท อายุุบััตร
5 ปีี สำำ�หรัับการเข้้าออกในประเทศไทย
ระยะสั้้�น สำำ�หรัับท่่านที่่�เดิินทางคนเดีียว
และสามารถอััปเกรดเป็็นแพ็็กเกจหลัักได้้
มาพร้้อมบริิการรถลิิมููซีีนระยะสั้้น� จำำ�นวน
24 ครั้้� ง ต่่ อ ปีี โดยรัั บส่่ ง จากสนามบิิ น
ไปยัังที่่�พัักหรืือโรงแรม (ภายในกรุุงเทพฯ
เชีียงใหม่่ ภููเก็็ต และสมุุย)

4. บััตร “อีีลิทิ พร๊๊อพเพอร์์ตี้้� พาร์์ทเนอร์์
ชิิ ฟ เมมเบอร์์ ชิิ ฟ (Elite Property
Partnership)” ราคาขึ้้�นอยู่่�กัับโครงการ
อายุุบัั ต ร 20 ปีี อีีกหนึ่่� ง ทางเลืือกหนึ่่� ง
ที่่� น่่ า สนใจสำำ� หรัั บผู้้� ที่่� ต้้ องการอยู่่� อ าศัั ย
ในประเทศไทยในระยะยาว กัับการมองหา
อสัั ง หาริิ ม ทรัั พ ย์์ ที่่� คุุณ จะอยู่่� อ าศัั ย ใน
ประเทศไทย นอกจากสมาชิิกบััตรฯ จะมีี
ที่่� อ ยู่่� อ าศัั ย ในประเทศไทยแล้้วยัั ง ได้้รัั บ
สิิทธิิพิิเศษต่่างๆ ที่่�สมาชิิกบััตรฯ พึึงได้้รัับ
นั่่� น คืือเหตุุผลว่่ า ทำำ� ไมคุุณควรเดิิ น ทาง
เข้้าประเทศไทยให้้บ่่อยขึ้้�น และพัักอาศััย
อยู่่�ในประเทศไทยให้้นานยิ่่�งขึ้้�น ให้้เหมาะสม
กัั บที่่� คุุณ เลืือกให้้ประเทศไทยเป็็ น บ้้ า น
อีีกหลัังของคุุณ

9. บััตร “อีีลิิท แม็็กซิิม่่า เฮลท์์ (Elite
Maxima Health)” ราคา 1 ล้้าน
5 แสนบาท อายุุบััตร 5 ปีี มาพร้้อมกัับ
ความคุ้้� ม ครองสููงถึึ ง 5 ล้้านบาทต่่ อ ปีี
ทำำ�ให้้คุุณหมดทุุกความกัังวลกัับปััญหา
ด้้านสุุขภาพและการใช้้ชีีวิิตให้้คุุณใช้้ชีีวิิต
ในประเทศไทยได้้อย่่างมีีความสุุข ไม่่ว่่า
จะเพื่่�อการเดิินทางท่่องเที่่�ยวหรืือพัักผ่่อน
จะสั้้� น หรืื อ จะนานแค่่ ไ หน หากเกิิ ด การ
เจ็็ บป่่วย หรืื อ เหตุุการณ์์ ไ ม่่ ค าดคิิ ด กัั บ
ชีีวิิ ต ของคุุณ เราพร้้อมแนะนำำ�บริิ ก าร
ที่่� มีีคุุณ ภาพจากสถานพยาบาลที่่� มีี
มาตรฐาน พร้้อมทั้้�งสิิทธิิประโยชน์์ด้้าน
สุุขภาพ (Wellness) และการผ่่อนคลาย
ความเมื่่�อยล้้าของร่่างกายให้้คุุณสามารถ
ดื่่ม� ด่ำำ��กับั การใช้้ชีีวิิตในประเทศไทยได้้อย่่าง
มีีความสุุข
นอกจากนี้้�ยัังมีีบััตรสมาชิิกพิิเศษ สำำ�หรัับ
บุุคคลที่่�ทำำ�คุุณประโยชน์์ให้้แก่่ประเทศไทย
ด้้วยบััตรประเภท Friend of Thailand
ที่่�มอบให้้เป็็นกรณีีพิิเศษ

8. บััตร“อีีลิทิ แฟมิิลีี เอ็็กซ์์เคอร์์ชั่่�น (Elite
Family Excursion)” ราคา 8 แสนบาท
อายุุบัั ต ร 5 ปีี เพื่่� อ การเข้้าออกใน
ประเทศไทยระยะสั้้� น เหมาะกัั บ กลุ่่�ม
ครอบครัั ว โดยเฉพาะ ด้้วยราคาพิิเศษ
สำำ�หรัับ 2 ท่่านเป็็นต้้นไป เจาะกลุ่่�มนัักธุุรกิิจ
ครอบครััวที่ลูู่� กศึึกษาในไทย หรืือผู้้�ที่เ่� ข้้ามา
พัักผ่่อนระยะสั้้�นๆ เป็็นครอบครััว
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โครงการสิินเชื่่�อปีี 2564
สิินเชื่่�อบ้้านสุุขสัันต์์ (Re-in)
ยื่่�นคำำ�ขอกู้้�และอนุุมััติิตั้้�งแต่่วัันที่่� 4 มกราคม 2564
ถึึงวัันที่่� 30 มิิถุุนายน 2564 ทำำ�นิิติิกรรม
ภายในวัันที่่� 30 กรกฎาคม 2564
(ทั้้�งนี้้� ธนาคารสงวนสิิทธิ์์�ในการกำำ�หนดระยะเวลา
สิ้้�นสุุดโครงการก่่อนกำำ�หนด หากธนาคารให้้สิินเชื่่�อ
เต็็มวงเงิินของโครงการแล้้ว)

วััตถุุประสงค์์การยื่่�นกู้้�
• เพื่่�อไถ่่ถอนจำำ�นองที่่�ดิินพร้้อมอาคาร
หรืือห้้องชุุด จากสถาบัันการเงิินอื่่�น

• เพื่่�อไถ่่ถอนจำำ�นองที่่�ดิินพร้้อมอาคาร
จากสถาบัันการเงิินอื่่�น และปลููกสร้้าง
หรืือต่่อเติิม / ขยาย / ซ่่อมแซมอาคาร

• เพื่่�อไถ่่ถอนจำำ�นองที่่�ดิินเปล่่าจาก
สถาบัันการเงิินอื่่�น พร้้อมปลููกสร้้างอาคาร

หมายเหตุุ :
• นิิยามคำำ�ว่่า “อาคาร” หมายถึึง บ้้านเดี่่�ยว บ้้านแฝดทาวน์์เฮ้้าส์์ และอาคารพาณิิชย์์เพื่่�อที่่�อยู่่�อาศััย ยกเว้้นแฟลต และบ้้านเช่่า
• ผู้้�กู้้�ต้้องมีีประวััติิเป็็นลููกหนี้้�ที่่�ดีีจากสถาบัันการเงิินเดิิมไม่่น้้อยกว่่า 12 เดืือน และไม่่ค้้างชำำ�ระหนี้้�ตามที่่�ธนาคารกำำ�หนด

วงเงิิน / ระยะเวลาผ่่อน
วงเงิิน

•	วงเงิินให้้กู้้�ตามเกณฑ์์หลัักประกััน และตามเกณฑ์์รายได้้
เป็็นไปตามระเบีียบปฏิิบััติิงานสิินเชื่่�อของธนาคาร
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ระยะเวลาผ่่อน

• ไม่่น้้อยกว่่า 3 ปีี 6 เดืือน และไม่่เกิิน 40 ปีี โดยอายุุผู้้�กู้้�รวมกัับระยะเวลา
ที่่�ขอกู้้�ต้้องไม่่เกิิน 70 ปีี ยกเว้้น กรณีีข้้าราชการตุุลาการ อััยการ
หรืืออื่่�น ๆ ที่่�มีีอายุุเกษีียณมากกว่่า 60 ปีี ให้้ใช้้อายุุผู้้�กู้้�เมื่่�อรวมกัับ
ระยะเวลาที่่�ขอกู้้�ต้้องไม่่เกิิน 75 ปีี

ค่่าธรรมเนีียม

ยกเว้้น ค่่าธรรมเนีียมการยื่่�นกู้้�ร้้อยละ 0.1 ของวงเงิินทำำ�นิิติิกรรม
สแกน QR Code

คุุณสมบััติิ / เอกสารที่่�ใช้้สมััคร
คุุณสมบััติิ

ผู้้�กู้้�ต้้องมีีคุุณสมบััติิข้้อใดข้้อหนึ่่�ง ดัังนี้้�
• เป็็นลููกค้้ารายย่่อยทั่่�วไป
• เป็็นลููกค้้าสวััสดิิการไม่่มีีเงิินฝาก

เอกสาร

เอกสารส่่วนบุุคคล

•	บััตรประจำำ�ตััวประชาชน / บััตรข้้าราชการ
•	สำำ�เนาทะเบีียนบ้้าน / สำำ�เนาทะเบีียนสมรส /
ใบหย่่า / ใบมรณะบััตร
•	สำำ�เนาใบเปลี่่�ยนชื่่�อ - สกุุล
•	สำำ�เนาบััตรประจำำ�ตััวประชาชนคู่่�สมรส (ถ้้ามีี)
เอกสารทางการเงิิน

พนัักงานประจำำ�

• ใบรัับรองเงิินเดืือน / หนัังสืือผ่่านสิิทธิิสวััสดิิการ
•	สลิิปเงิินเดืือนหรืือหลัักฐานการรัับเงิินเดืือน
ย้้อนหลััง 3 เดืือน

•	สำำ�เนาบััญชีีเงิินฝากย้้อนหลััง 6 เดืือน
(กรณีีอาชีีพประจำำ�)

เอกสารหลัักประกััน

•	สำำ�เนาสััญญากู้้�เงิิน และสำำ�เนาสััญญาจำำ�นอง
กัับสถาบัันการเงิินเดิิม (กรณีีไถ่่ถอนจำำ�นอง)
• ใบเสร็็จการผ่่อนชำำ�ระหรืือบััญชีีหมุุนเวีียน
ผู้้�ประกอบอาชีีพอิิสระ
ย้้อนหลััง 1 หรืือ 2 ปีี (กรณีีไถ่่ถอน)
•	สำำ�เนาบััญชีีเงิินฝากย้้อนหลััง 12 เดืือน / หลัักฐาน
แสดงฐานะการเงิินอื่่�นๆ (พร้้อมเอกสารฉบัับจริิง) • หลัักฐานการเป็็นเจ้้าของอาคาร
•	สำำ�เนาโฉนดที่่�ดิิน / นส.3ก / หนัังสืือกรรมสิิทธิ์์�
•	สำำ�เนาทะเบีียนการค้้า / ทะเบีียนบริิษััท /
ห้้องชุุด / อช.2 ทุุกหน้้า
ห้้างหุ้้�นส่่วน
•
ใบอนุุญาตปลููกสร้้าง / ต่่อเติิม
• หลัักฐานการเสีียภาษีีเงิินได้้
• แบบแปลน
•	รููปถ่่ายกิิจการ
• ใบประมาณการปลููกสร้้าง / สััญญาว่่าจ้้าง
•	สำำ�เนาใบประกอบวิิชาชีีพ
ก่่อสร้้าง

หมายเหตุุ : ** ธนาคารขอสงวนสิิทธิ์์�ในการขอเอกสารต่่างๆ ของผู้้�กู้้�เพิ่่�มเติิม เพื่่�อใช้้ประกอบพิิจารณาการให้้สิินเชื่่�อของธนาคาร **
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ซื้้�อขายบ้้านมืือสอง
ผ่่านช่่องทางออนไลน์์กัับ ธอส.
บ้้านมืือสองเป็็นอีีกทางเลืือกหนึ่่�งสำำ�หรัับผู้้�ต้้องการมีีบ้้านในยุุค New Normal
เนื่่�องจากเมื่่�อเทีียบกัับบ้้านใหม่่แล้้ว มีีข้้อได้้เปรีียบทั้้�งในเรื่่�องของราคา
ทำำ�เลการได้้เห็็นสภาพบ้้านและสัังคมรอบข้้าง รวมทั้้�งสามารถรีีโนเวต
ได้้ตามที่่�ต้้องการ บ้้านมืือสองจึึงเป็็นตััวเลืือกที่่�น่่าสนใจ

จุุดเด่่นของบ้้านมืือสอง

1) ราคาถููก
ราคาบ้้าน ดููจะเป็็นข้้อที่่�บ้้านมืือสองดููเด่่นกว่่าบ้้านใหม่่ในพื้้�นที่่� ใกล้้เคีียงกััน บ้้านที่่�เปิิดใหม่่มัักจะมีีการก่่อสร้้างที่่�ไกลออกไป
เนื่่�องจากราคาที่่�ดิินที่่�แพงขึ้้�นสำำ�หรัับบ้้านมืือสองที่่�สร้้าง
เดีียวกััน โดยราคาจะถููกกว่่าบ้้านใหม่่ตั้้�งแต่่ 20 - 40%
มาหลายปีีจะอยู่่�ในย่่านธุุรกิิจใกล้้ศูนู ย์์กลางเมืือง
ขึ้้�นกัับอายุุการก่่อสร้้างของบ้้าน เช่่น มีีกำำ�ลัังซื้้�อ
มากกว่่า มีีทำำ�เลที่่�ตั้้�งที่่�สะดวกและประหยััด
1 ล้้านบาท สามารถหาซื้้�อทาวน์์เฮาส์์ในทำำ�เล
ค่่ า ใช้้ จ่่ า ยในการเดิิ น ทาง และอยู่่�ใกล้้
ที่่�มีีราคา 9 แสนบาท -1 ล้้านบาทต้้นๆ ได้้
ที่่�ทำำ�งาน ใกล้้สถานศึึกษา จึึงเป็็นจุุดเด่่น
เปรีียบเทีียบกัับทาวน์์เฮาส์์ใหม่่จะมีีราคา
ของบ้้ า นมืื อ สองที่่�เหนืื อ กว่่ า บ้้ า น
1.9 - 2 ล้้านบาทขึ้้�นไป
ในโครงการเปิิดตััวใหม่่
สำำ�หรัั บ คอนโดมิิ เ นีี ย ม เนื่่�องจากใน
3) เห็็นสภาพบ้้านและสัังคมรอบข้้าง
ปัั จ จุุ บัั น ต้้ น ทุุ น ที่่�ดิิ น มีี ร าคาแพงมาก
บ้้ า นมืื อ สองจะสร้้ า งเสร็็ จ เรีี ย บร้้ อ ยแล้้ ว
ทำำ�ให้้ ใ นระดัั บ ราคา 1 - 2 ล้้ า นบาท
จึึงทำำ�ให้้เห็็นสภาพบ้้าน รู้้�ว่่าจะต้้องปรัับปรุุง
เป็็ น ห้้ อ งที่่�มีี ข นาดเล็็ ก หรืื อ มีี พื้้� นที่่�ใช้้ ส อย
ในส่่ ว นไหน รวมถึึงสภาพชุุ ม ชนรอบบ้้ า น
28 - 30 ตารางเมตร เทีียบกัับการเลืือกซื้้�อคอนโดฯ
เป็็ น อย่่ า งไรก็็ จ ะเห็็ น ได้้ อ ย่่ า งชัั ด เจน เพราะมีี ค นอยู่่�
มืื อ สองที่่�มีี อ ายุุ 10 ปีี ขึ้้� นไป อาจได้้ ห้้ อ งชุุ ด ขนาดใหญ่่
40 ตารางเมตร จุุดนี้้�เป็็นข้้อได้้เปรีียบของการซื้้�อบ้้านมืือสอง ก่่อนหน้้าแล้้ว
ที่่�แม้้ว่่าซื้้�อมาแล้้วอาจมีีค่่าใช้้จ่่ายในการรีีโนเวต แต่่ความคุ้้�มค่่า
4)	สามารถรีีโนเวตได้้ตามที่่�ต้้องการ
มีีมากกว่่า เพราะได้้อยู่่�อาศััยในทำำ�เลที่่�ต้้องการในราคาถููกลง
ผู้้�ที่่�ซื้้�อบ้้ า นมืื อ สอง สามารถที่่�จะรีี โ นเวตได้้ เ องโดยอาจจะใช้้
สถาปนิิกหรืือบริิษััทที่่�รัับบริิการในการรีีโนเวตบ้้าน มาดำำ�เนิิน
2)	ทำำ�เลดีี
ทำำ�เลที่่�ตั้้�ง โดยทั่่�วไปบ้้ า นมืื อ สองมัั ก จะมีี ทำำ� เลที่่�ตั้้�งที่่�ดีี ก ว่่ า การให้้ ซึ่่� ง สามารถที่่�จะตกแต่่ ง หรืื อ ปรัั บ ฟัั ง ก์์ ชั่่� นการใช้้ ง าน
บ้้านในโครงการที่่�เปิิดตััวใหม่่ เมื่่�อเทีียบประเภทบ้้านและขนาด ได้้อย่่างที่่�เราต้้องการ

ช่่องทางการเลืือกซื้้�อบ้้านมืือสอง

การเลืือกซื้้�อบ้้านมืือสองสามารถเลืือกได้้ 4 ช่่องทาง คืือ การซื้้�อตรง
จากผู้้�ขาย การซื้้�อผ่่ า นโบรกเกอร์์ การซื้้�อทรัั พ ย์์ ร อการขาย
ของสถาบัันการเงิิน และการซื้้�อผ่่านการประมููล แต่่ละแหล่่ง
มีีจุุดดีีและจุุดด้้อยที่่�แตกต่่างกัันออกไป

ทำำ�ให้้ได้้ราคาที่่�ต่ำำ�� เนื่่�องจากไม่่มีีการบวกเพิ่่�มค่่านายหน้้าและ
ค่่าดำำ�เนิินการ แต่่ผู้้�ขายอาจไม่่มีคี วามรู้้�ความเข้้าใจในการจััดเตรีียม
เอกสารการซื้้�อขาย การติิดต่่อกัับหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง ทำำ�ให้้
ผู้้�ซื้้�อไม่่ได้้รัับความสะดวกเท่่าที่่�ควร

การเลืือกซื้้�อบ้้านมืือสองกัับผู้้�ขายโดยตรงมีีข้อ้ ดีีคือื สามารถต่่อรอง การซื้้�อกัับตััวแทนนายหน้้า มีีข้อ้ ดีีตรงที่่�มีีบ้า้ นและห้้องชุุดให้้เลืือก
ราคาลงได้้ในระดัับที่่�เหมาะสม และเกิิดความพึึงพอใจทั้้�ง 2 ฝ่่าย เป็็นจำำ�นวนมาก ทำำ�ให้้ได้้ข้้อมููลในการเปรีียบเทีียบราคา พร้้อม
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ได้้รับั ความสะดวกจากการให้้บริิการของตััวแทนขาย แต่่การเลืือก G H Bank Marketplace รัับฝากขาย
ใช้้บริิการตััวแทนซื้้�อขายบ้้านมีีข้้อพิิจารณาคืือ ความน่่าเชื่่�อถืือ บ้้านมืือสองผ่่านช่่องทางออนไลน์์ของ ธอส.
ของตัั ว แทนแต่่ ล ะราย ชื่่� อ เสีี ย งและผลงานที่่� ผ่่ า นมา และ ในปีี 2564 ธนาคารอาคารสงเคราะห์์ ยัั ง คงเดิิ น หน้้ า ด้้ ว ย
ค่่าธรรมเนีียมที่่�ต้้องมีีการบวกเพิ่่�มในส่่วนของค่่าบริิการเข้้าไป แนวคิิดหลััก “Be Simple, Make it Simple” หรืือการทำำ�ให้้
คนไทยเข้้าถึึงการมีีบ้้านได้้ง่่ายๆ กัับ ธอส. สอดคล้้องกัับพัันธกิิจ
โดยเฉลี่่�ยอยู่่�ที่่�ประมาณ 3 - 5%
“ทำำ� ให้้ ค นไทยมีี บ้้ า น” โดยได้้ จัั ดทำำ� “โครงการ G H Bank
ทรััพย์์รอการขายของสถาบัันการเงิิน เป็็นอีีกแหล่่งหนึ่่�งที่่�ได้้รัับ Marketplace” (นายหน้้าขายบ้้านมืือสอง) เพื่่�อเปิิดโอกาสให้้
ความนิิยม นอกจากจะมีีบ้้านให้้เลืือกจำำ�นวนมากและราคาต่ำำ��กว่่า ผู้้�ที่่�ต้้องการขายบ้้านมืือสองทุุกประเภทกัับผู้้�ซื้้�อสามารถบรรลุุ
ราคาตลาดแล้้ว การขอสิินเชื่่�อมีีความสะดวก เนื่่�องจากธนาคาร วััตถุุประสงค์์ของตนเองได้้สะดวกยิ่่�งขึ้้�น โดยผู้้�ที่่�ต้้องการฝากขาย
เจ้้าของทรััพย์์สิินจะให้้สิินเชื่่�อเอง แต่่ทั้้�งนี้้�บ้้านมืือสองที่่�อยู่่�ในมืือ เพีียงนำำ�เอกสารหลัักฐาน อาทิิ บััตรประจำำ�ตััวประชาชน สำำ�เนา
สถาบัันการเงิินบางหลัังอาจมีีสภาพชำำ�รุดุ ทรุุดโทรมกว่่าบ้้านในมืือ โฉนด สำำ�เนาหนัังสืือแสดงกรรมสิิทธิ์์�ห้้องชุุด (กรรมสิิทธิ์์�เป็็นของ
ของบริิษััทนายหน้้าหรืือบ้้านที่่�เจ้้าของขายเอง
ผู้้�ฝากขาย) ไฟล์์รููปถ่่ายที่่�อยู่่�อาศััยที่่�ต้้องการฝากขายที่่�เป็็นสภาพ
ปััจจุุบันั และแบบแปลน (ถ้้ามีี) และเข้้ามาติิดต่อ่ ธนาคารด้้วยตนเอง
การซื้้�อผ่่านการประมููล มีีทั้้�งจากการบัังคัับจำำ�นองขายทอดตลาด ที่่�สาขาของธนาคารทุุกแห่่งทั่่�วประเทศหรืือที่่�ฝ่่ายบริิหาร NPA
ของกรมบัังคัับคดีี และประมููลกัับผู้้�จััดการประมููลเอกชน โดยบ้้าน ชั้้�น 8 อาคาร 1 ธอส. สำำ�นัักงานใหญ่่ (พระราม 9) และภายหลััง
มืือสองที่่�อยู่่ใ� นตลาดการประมููลของกรมบัังคัับคดีีส่ว่ นใหญ่่ จะเป็็น ผู้้�ฝากขายลงนามในสััญญากัับธนาคารแล้้ว ธอส. จะนำำ�ที่่�อยู่่�อาศััย
บ้้านที่่�เป็็นหลัักประกัันของสถาบัันการเงิิน ข้้อดีีคืือผู้้�ซื้้�อจะได้้รัับ ดัังกล่่าวไปประกาศขายตามราคาที่่�ผู้้�ฝากขายกำำ�หนดหรืือสามารถ
บริิการด้้านสิินเชื่่�อจากสถาบัันการเงิิน และมีีระดัับราคาขายเฉลี่่ย� ใช้้ข้้อมููลจากระบบฐานข้้อมููลสารสนเทศภููมิิศาสตร์์ (GIS) ของ
ต่ำำ�� กว่่าราคาบ้้านใหม่่ประมาณ 30 - 60% ขึ้้น� อยู่่�กับั สภาพบ้้าน
ธอส. ที่่� จัั ด เก็็ บ รายละเอีี ย ดข้้ อ มููลที่่� อ ยู่่� อ าศัั ย ในบริิ เวณต่่ า งๆ
ที่่�ธนาคารเคยประเมิินราคาไว้้มาเป็็นข้้อมููลประกอบการตััดสิินใจ
ซื้้�อขายบ้้านในยุุค New Normal เป็็นเรื่่�องง่่ายๆ ในการตั้้�งราคาขายได้้อีีกด้้วย
ในยุุค New Normal ที่่�เกิิดกับั ตลาดที่่�อยู่่อ� าศััยจะเห็็นได้้ว่า่ ผู้้�บริิโภค
เริ่่� ม รัั บ ได้้ กัั บ การซื้้� อ บ้้ า นหรืื อ คอนโดมิิ เ นีี ย ม โดยไม่่ ต้้ อ งเห็็ น โดย ธอส. จะประกาศขายทรััพย์์ของผู้้�ฝากขายเป็็นระยะเวลา
ห้้ อ งตัั ว อย่่ า งจริิ ง ในขณะที่่� ผู้้� ประกอบการเองได้้ มีี ก ารใช้้ สื่่� อ 180 วัั น นัั บ จากวัั น ทำำ�สัั ญญ าผ่่ า นช่่ อ งทางหลัั ก ของธนาคาร
รููปแบบใหม่่ ๆ ในการนำำ� เสนอโครงการ เช่่ น วิิ ดีี โ อรีี วิิ ว จาก ประกอบด้้วยเว็็บไซต์์ www.ghbhomecenter.com ที่่�รวบรวม
ภาพจำำ�ลองเสมืือนจริิง (Virtual Reality: VR) และกึ่่�งจำำ�ลอง ทรัั พย์์ NPA ของธนาคารทั่่� ว ประเทศและรองรัั บ การใช้้ ง าน
(Augmented Reality: AR) ที่่�สามารถแสดงภาพจำำ�ลองเสมืือน ทุุกแพลตฟอร์์ม อาทิิ Notebook โทรศััพท์์มืือถืือ และแท็็บเล็็ต
ผสมผสานกัับของจริิงๆ ได้้ ซึ่่�งทำำ�ให้้ผู้้�ซื้้�อบ้้านสามารถใช้้ข้้อมููล รวมถึึงช่่องทาง Application : G H Bank Smart NPA หรืือ
เหล่่านี้้�ในการเปรีียบเทีียบแต่่ละโครงการ แทนการสำำ�รวจทีีละ ขายในงานประมููลออนไลน์์ผ่่าน Application : G H Bank Smart
5 - 10 โครงการด้้วยตััวเองโดยไม่่จำำ�เป็็นต้้องเสีียเวลาเดิินทาง NPA ที่่�มีีเป็็นประจำำ�ทุุกเดืือน และหากมีีผู้้�ที่่�แสดงความสนใจ
ไปสถานที่่�จริิง
และติิดต่่อซื้้�อ - ขายได้้ตามระยะเวลาที่่�ธนาคารกำำ�หนด หากผู้้�ซื้้�อ
ใช้้สิินเชื่่�อของ ธอส. อััตราดอกเบี้้�ยเริ่่�มต้้น 0% เพื่่�อซื้้�อบ้้านมืือสอง
ในส่่วนของตลาดบ้้านมืือสอง ซึ่่�งในแต่่ละปีีมีีปริิมาณการซื้้�อขาย ของผู้้�ที่่�ฝากขายธนาคารจะเรีียกเก็็บค่่านายหน้้าจากผู้้�ฝากขาย
เป็็ น จำำ� นวนมาก เริ่่� ม มีี ก ารนำำ� แพลตฟอร์์ ม สำำ�ห รัั บ ซื้้� อ ขายบน เพีียง 1% ของราคาขายฝาก ส่่วนกรณีีผู้้�ซื้้�อไม่่ได้้ใช้้สิินเชื่่�อของ
โลกออนไลน์์ (Online Marketplace) ที่่�มีีลัักษณะเป็็นเว็็บไซต์์ ธอส. ธนาคารจะเรีียกเก็็บค่่านายหน้้าจากผู้้�ฝากขาย 2% ของราคา
หรืื อ แอปพลิิ เ คชั่่� น กลางสำำ�ห รัั บ การติิ ดต่่ อ ซื้้� อ ขาย ที่่� ร วบรวม ขายฝากซึ่่� ง ต่ำำ�� กว่่ า ค่่ า นายหน้้ า ในระบบขายบ้้ า นมืื อ สองทั่่� ว ไป
บ้้านมืือสองจำำ�นวนมากไว้้ด้้วยกัันผ่่านเครืือข่่ายอิินเทอร์์เน็็ตมาใช้้ ที่่�จัดั เก็็บในอััตรา 3% ขึ้้�นไป
ไม่่ว่่าคุุณอยากซื้้�ออะไร อยากขายอะไร ก็็สามารถทำำ�ได้้ง่่ายๆ ผู้้�สนใจโครงการ G H Bank Marketplace
ล่่าสุุดธนาคารอาคารสงเคราะห์์ในฐานะผู้้�นำำ�ตลาดที่่�อยู่่�อาศััยและ สามารถติิดตามข้้อมููลข่่าวสารของธนาคารเพิ่่�มเติิมได้้ที่่�
สิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััย ได้้จััดทำ�ำ “โครงการ G H Bank Marketplace” www.ghbhomecenter.com และ www.ghbank.co.th
(นายหน้้าขายบ้้านมืือสอง) ขึ้้�นมาเพื่่�อให้้ผู้้�ที่่�ต้้องการขายบ้้าน หรืือสอบถามรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมที่่�ฝ่่ายบริิหาร NPA
มืือสองทุุกประเภทกัับผู้้�ซื้้�อสามารถเข้้ามาติิดต่่อซื้้�อขายได้้สะดวก โทร. 0 2202 1582-3 และ 0 2202 1016
และฝ่่ายบริิหารหนี้้�ภููมิิภาค โทร. 0 2202 1170
รวดเร็็วมากยิ่่�งขึ้้�น
และ 0 2202 2036
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สแกน QR Code

สถานการณ์์
ตลาดที่่�อยู่่�อาศััย
ทั่่�วประเทศ
ไตรมาส 4 ปีี 2563
และแนวโน้้ม ปีี 2564

ในไตรมาส 4 ปีี 2563 สถานการณ์์
ตลาดที่่�อยู่่�อาศััยทั่่�วประเทศมีีการชะลอตััว
อย่่างต่่อเนื่่�องจากไตรมาส 3 ปีี 2563
ทั้้�งด้้านอุุปทานด้้านการออกใบอนุุญาต
จััดสรรที่่�ดิิน การออกใบอนุุญาตก่่อสร้้าง
และอุุปสงค์์ด้้านการโอนกรรมสิิทธิ์์ที่่� �อยู่่�อาศััย
ซึ่่�งได้้รัับผลอย่่างมากจากสถานการณ์์
การแพร่่ระบาดของไวรััส COVID-19
ระลอกใหม่่ในช่่วงปลายเดืือนธัันวาคม
และมีีการควบคุุมการดำำ�เนิินธุุรกิิจบางประเภท
การจำำ�กััดการเดิินทางเข้้า-ออกบางจัังหวััด
ที่่�เป็็นพื้้�นที่่�ควบคุุมสููงสุุด ซึ่่�งมีีผลต่่อกำำ�ลัังซื้้�อ
และความมั่่�นใจในการซื้้�อที่่�อยู่่�อาศััย
ของประชาชนอย่่างมาก

ในภาพรวมปีี 2563 ที่่�เศรษฐกิิ จ ไทยได้้ รัั บ ผลกระทบ
จากการแพร่่ระบาดของ COVID-19 สองระลอก คาดว่่าจะมีี
อััตราการขยายตััวติิดลบถึึงร้้อยละ -6.0 ส่่งผลทำำ�ให้้ทั้้�งอุุปทาน
และอุุปสงค์์ของตลาดที่่�อยู่่�อาศััยหดตััวลงตามภาวะเศรษฐกิิจ
โดยเฉพาะตลาดอาคารชุุ ด ซึ่่� ง ได้้ รัั บ ผลกระทบจากกำำ�ลัั ง ซื้้�อ
ของชาวต่่างชาติิที่่�ไม่่สามารถเดิินทางเข้้าประเทศได้้ อย่่างไรก็็ตาม
จากการที่่�รััฐบาลได้้ออกมาตรการกระตุ้้�นภาคธุุรกิิจอสัังหาริิมทรััพย์์
โดยการลดค่่าธรรมเนีียมการโอนกรรมสิิทธิ์์�และการจดจำำ�นอง
สำำ�หรัับที่่�อยู่่�อาศััยสร้้างใหม่่ (ไม่่นัับรวมบ้้านมืือสอง) ในราคา
ไม่่เกิิน 3 ล้้านบาท รวมทั้้�งการที่่�ผู้้�ประกอบการจััดรายการส่่งเสริิม
การขาย เช่่น การลดราคาขายลงร้้อยละ 20 - 30 การช่่วยเงิิน
ค่่าผ่่อนบ้้าน การให้้อยู่่�ฟรีี 2 - 3 ปีี การรัับประกัันผลตอบแทน
ฯลฯ เป็็ น ปัั จ จัั ย ที่่�มีี ส่่ ว นช่่ ว ยกระตุ้้�นทำำ�ให้้ ย อดโอนกรรมสิิ ท ธิ์์�
ที่่�อยู่่�อาศััยทั่่�วประเทศให้้ลดลงในระดัับที่่�ไม่่รุนุ แรงตามที่่�คาดการณ์์
กัันไว้้ตั้้�งแต่่ต้้นปีี โดยยอดโอนกรรมสิิทธิ์์�ในปีี 2563 มีีการหดตััวลง
ร้้อยละ -8.5 ของจำำ�นวนหน่่วย และร้้อยละ -0.3 ของมููลค่่า
แต่่ ก ารลดลงของอุุ ป ทานที่่�อยู่่�อาศัั ย จากการขอใบอนุุ ญ าต
จััดสรรที่่�ดิิน และการขอใบอนุุญาตปลููกสร้้างที่่�ลดลงในปีี 2563
ร้้อยละ -16.9 และ -9.0 ตามลำำ�ดัับนั้้�น นัับว่่าเป็็นการปรัับตััวเพื่่�อ
สร้้างความสมดุุลระหว่่างอุุปสงค์์และอุุปทานของตลาดที่่�อยู่่�อาศััย
อย่่างไรก็็ตาม ในปีี 2564 ยัังมีีปััจจััยเสี่่�ยงต่่างๆ ที่่�จะต้้องติิดตาม
และเฝ้้ า ระวัั ง อาทิิ ความไม่่ แ น่่ น อนของสถานการณ์์ ก าร
แพร่่ระบาดไวรััส COVID-19 ความล่่าช้้าของการกระจายวััคซีีน
ความไม่่แน่่นอนทางด้้านประสิิทธิิภาพของวััคซีีน ความล่่าช้้า
ของการฟื้้�นตััวทางเศรษฐกิิจ ภาวะภััยแล้้งที่่�อาจจะทำำ�ให้้ผลผลิิต
ทางการเกษตรไม่่ดีีเท่่าที่่�ควร ฯลฯ ซึ่่�งเป็็นปััจจััยลบต่่อกำำ�ลัังซื้้�อ
ที่่�อยู่่�อาศัั ย ของประชาชนและต่่ อ ตลาดที่่�อยู่่�อาศัั ย ทั่่�วประเทศ
อย่่ า งไรก็็ ต าม ในภาวะที่่�อัั ต ราดอกเบี้้�ยในตลาดต่ำำ��มาก และ
การที่่�รัั ฐ บาลได้้ ข ยายระยะเวลามาตรการกระตุ้้�นภาคธุุ ร กิิ จ
อสัั ง หาริิ ม ทรัั พ ย์์ โ ดยการลดค่่ า ธรรมเนีี ย มการโอนกรรมสิิ ท ธิ์์�
และการจดจำำ�นองสำำ�หรัั บ ที่่�อยู่่�อาศัั ย สร้้ า งใหม่่ (ไม่่ นัั บ รวม
บ้้านมืือสอง) ในราคาไม่่เกิิน 3 ล้้านบาทไปจนถึึงสิ้้�นปีี 2564
การเลื่่�อนการประกาศอััตราภาษีีที่่�ดินิ และสิ่่�งปลููกสร้้างใหม่่ไปเป็็น
ปีี 2565 การลดอััตราภาษีีที่่�ดิินและสิ่่�งปลููกสร้้างเหลืือร้้อยละ 10
ฯลฯ ซึ่่ง� เป็็นมาตรการที่่�จะช่่วยลดภาระของผู้้�ซื้้�อและผู้้�ประกอบการ
พััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์ นัับเป็็นปััจจััยบวกที่่�สำำ�คััญ
ศููนย์์ข้้อมููลอสัังหาริิมทรััพย์์จึึงคาดว่่า ตลาดที่่�อยู่่�อาศััยในปีี 2564
ผ่่านยอดการโอนกรรมสิิทธิ์์�อาจจะมีีอััตราการขยายตััวติิดลบจาก
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ปีี 2563 ที่่�ประมาณร้้อยละ -1.5 ในเชิิงปริิมาณหน่่วยการโอนฯ
และร้้ อยละ -5.6 ในเชิิ ง มูู ลค่่ าการโอนฯ หรืื อมีี ภ าวะทรงตัั ว
ต่่อเนื่่�องจากปีี 2563 แต่่หากเศรษฐกิิจในทุุกภาคกลัับฟื้้�นคืืน
ได้้เร็็ว เราอาจได้้เห็็นตลาดที่่�อยู่่�อาศััยไทยที่่�มีีการขยายตััวได้้ถึึง
ร้้อยละ 8.4 ในเชิิงปริิมาณหน่่วยการโอนฯ และร้้อยละ 3.8
ในเชิิงมููลค่่าการโอนฯ แต่่ทั้้�งนี้้�ตลาดที่่�อยู่่�อาศััยในระยะต่่อไปอีีก
2 ปีี ตลาดไม่่เติิบโตอย่่างรุุนแรงดัังเช่่นในช่่วงปีี 2561 ซึ่่�งเป็็น
ช่่วงที่่�ยัังไม่่มีีมาตรการ Macroprudential และการแพร่่ระบาด
ของไวรััส COVID-19 เนื่่�องจากการขยายตััวของอุุปทานที่่�อยู่่�อาศััย
ในการรองรัับความต้้องการมีีน้้อยลงและกำำ�ลัังซื้้�อของประชาชน
ก็็ลดลงด้้วยเช่่นกััน

1. สถานการณ์์ด้้านอุุปทานที่่�อยู่่�อาศััย
1.1 การออกใบอนุุญาตจััดสรรที่่�ดิินทั่่�วประเทศ
ในไตรมาส 4 ปีี 2563 มีีโครงการที่่�อยู่่�อาศััยที่่�ได้้รัับอนุุญาตจััดสรร
ที่่�ดิินทั่่�วประเทศ รวมจำำ�นวน 148 โครงการ และ 16,784 หน่่วย
ซึ่่�งลดลงร้้อยละ -33.6 และร้้อยละ -52.1 ตามลำำ�ดัับ เมื่่�อเทีียบกัับ
ช่่วงเวลาเดีียวกัันของปีี 2562 (ดููแผนภููมิที่่�ิ 1) และหากเปรีียบเทีียบ
กัั บ ข้้ อ มูู ล ย้้ อ นหลัั ง พบว่่ า ไตรมาส 4 ปีี 2563 เป็็ น ไตรมาส

แผนภููมิิที่่� 1 การออกใบอนุุญาตจััดสรรที่่�ดิิน

เพื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยทั่่�วประเทศ ไตรมาส 4 ปีี 2562

-14.2%

29.1%

12.8%

9.6%

การออกใบอนุุญาตจััดสรรที่่�ดิินในไตรมาส 4 ปีี 2563 นี้้� จะ
กระจายตัั ว อยู่่�ในพื้้�นที่่� กรุุ ง เทพฯ - ปริิ ม ณฑล มากที่่�สุุ ด ถึึง
10,094 หน่่วย โดยคิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 60.1 ของจำำ�นวน
ทั้้�งหมด ซึ่่�งเป็็นจำำ�นวนหน่่วยที่่�ลดลงร้้อยละ -42.5 รองลงมา
คืือ ภาคตะวัันออก มีีการออกใบอนุุญาตจััดสรรที่่�ดิิน จำำ�นวน
2,326 หน่่วย โดยคิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 13.9 ซึ่่ง� เป็็นจำำ�นวนหน่่วย
ที่่�ลดลงมากถึึงร้้อยละ -77.0 ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ มีีจำำ�นวน
1,309 หน่่วย โดยมีีสััดส่่วนร้้อยละ 7.8 ซึ่่�งเป็็นจำำ�นวนหน่่วย
ที่่�ลดลงร้้อยละ -13.3 ภาคเหนืือ มีีจำำ�นวน 1,758 หน่่วย โดยมีี
สััดส่่วนร้้อยละ 10.5 ซึ่่�งเป็็นจำำ�นวนหน่่วยที่่�ลดลงร้้อยละ -59.1
ภาคใต้้ มีีจำำ�นวน 755 หน่่วย โดยมีีสััดส่่วนร้้อยละ 4.5 ซึ่่�งเป็็น
จำำ�นวนหน่่ ว ยที่่�เพิ่่�มขึ้้�นร้้ อ ยละ 142.0 ภาคกลาง มีี จำำ� นวน
445 หน่่วย โดยมีีสััดส่่วนร้้อยละ 2.7 ซึ่่�งเป็็นจำำ�นวนหน่่วยที่่�ลดลง
ร้้อยละ -69.2 และภาคตะวัันตก มีีจำำ�นวน 97 หน่่วย โดยมีีสัดั ส่่วน
น้้ อ ยที่่�สุุ ด เพีี ย งร้้ อ ยละ 0.6 ซึ่่� ง เป็็ น จำำ�นวนหน่่ ว ยที่่�ลดลง
ร้้อยละ -78.0 ทั้้�งนี้้� เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงเวลาเดีียวกัันของปีี 2562
(ดููแผนภููมิิที่่� 2)

แผนภููมิิที่่� 2 สััดส่่วนจำำ�นวนหน่่วยการออกใบอนุุญาต
	จััดสรรที่่�ดิินเพื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยทั่่�วประเทศ
ไตรมาส 4 ปีี 2562

49.9%
-3.2%

-30.6%

-52.1%

35,060

24,944

ที่่�มีีจำำ�นวนหน่่วยที่่�ได้้รัับอนุุญาตจััดสรรที่่�ดิินทั่่�วประเทศที่่�ต่ำำ��ที่่�สุุด
ในรอบ 9 ปีี หรืือในรอบ 34 ไตรมาส นัับตั้้�งแต่่ไตรมาส 2 ปีี 2555
ซึ่่�งมีีจำำ�นวน 17,126 หน่่วย

5Y Average = 24,500

27,859
24,148

23,385

18,580

17,319

16,784

Q4/62 : 223 โครงการ 35,060 หนวย

ภาคเหนือ
1,758, 10.5%
ภาคใต
755, 4.5%
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
1,309, 7.8%
ภาคตะวันออก
2,326, 13.9%

5

Q4/63 : 148 โครงการ 16,784 หนวย
YoY : โครงการ -33.6% หนวย -52.1%

4

ลำดับหนวยการจัดสรรที่ดิน

1

3
กรุงเทพฯ - ปร�มณฑล
10,094, 60.1%

2

1

2
3
4

Q1

Q2

2562

Q3

Q4
จำนวนหนวย

Q1

Q2

2563

Q3

Q4

ภาคตะวันตก 7
97, 0.6%
ภาคกลาง
445, 2.7%

6

YoY

ที่่�มา : ศููนย์์ข้้อมููลอสัังหาริิมทรััพย์์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์์

5
6
7

กรุงเทพฯ - ปร�มณฑล
YoY -42.5%
ภาคตะวันออก
YoY -77.0%
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
YoY -13.3%
ภาคเหนือ
YoY -59.1%
ภาคใต
YoY +142.0%
ภาคกลาง
YoY -69.2%
ภาคตะวันตก
YoY -78.0%

ที่่�มา : ศููนย์์ข้้อมููลอสัังหาริิมทรััพย์์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
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ในภาพรวมปีี 2563 การออกใบอนุุญาตจััดสรรที่่�ดิินเพื่่�อที่่�อยู่่�อาศััย
ทั่่�วประเทศมีีจำำ�นวนรวม 727 โครงการ และ 85,347 หน่่วย
ซึ่่�งลดลงทั้้�งจำำ�นวนโครงการและจำำ�นวนหน่่วยที่่�ร้้อยละ -4.5 และ
-16.9 ตามลำำ�ดัับ เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2562 และมีีเทีียบข้้อมููลในอดีีต
พบว่่า ปีี 2563 เป็็นปีีที่่�มีจำำ�
ี นวนหน่่วยที่่�ได้้รัับอนุุญาตจััดสรรที่่�ดิิน
ทั่่�วประเทศน้้อยที่่�สุุดในรอบ 8 ปีีที่่�ผ่่านมา นัับตั้้�งแต่่ปีี 2555
ซึ่่�งมีีหน่่วยที่่�ได้้รัับอนุุญาตจััดสรร 85,770 หน่่วย (ดููแผนภููมิิที่่� 3)
การออกใบอนุุญาตจััดสรรที่่�ดิินทั่่�วประเทศ ในปีี 2563 จะกระจายตััว
อยู่่�ในพื้้�นที่่� กรุุงเทพฯ - ปริิมณฑล มากที่่�สุุดจำำ�นวน 276 โครงการ
46,529 หน่่วย โดยมีีจำำ�นวนหน่่วยคิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 54.5
ซึ่่�งลดลงทั้้�งจำำ�นวนโครงการและจำำ�นวนหน่่วย ร้้อยละ -12.4
และ -19.0 ตามลำำ�ดัับ รองลงมา ได้้แก่่ ภาคตะวัันออก มีีจำำ�นวน
183 โครงการ 17,463 หน่่วย โดยมีีจำำ�นวนหน่่วยคิิดเป็็นสััดส่่วน
ร้้อยละ 20.4 ซึ่่� ง ลดลงทั้้�งจำำ�นวนโครงการและจำำ�นวนหน่่ ว ย
ร้้อยละ -10.3 และ -28.7 ภาคเหนืือ มีีจำำ�นวน 76 โครงการ
6,526 หน่่วย โดยมีีจำำ�นวนหน่่วยคิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 7.6

แผนภููมิิที่่� 3 การออกใบอนุุญาตจััดสรรที่่�ดิิน

แผนภููมิิที่่� 4 สััดส่่วนจำำ�นวนหน่่วยการออกใบอนุุญาต

เพื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยทั่่�วประเทศ ปีี 2563
แนวโน้้มปีี 2564

107,936

-7.6%

-5.2%

8.7%

-8.1%

-16.9%

2.1%

99,684 94,470 102,732

	จััดสรรที่่�ดิินเพื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยทั่่�วประเทศ
ปีี 2563
12.3%

95,882
85,347

5Y Average = 98,000

-5.8%

78,449

ซึ่่� ง เพิ่่�มขึ้้�นทั้้�งจำำ�นวนโครงการและจำำ�นวนหน่่ ว ย ร้้ อ ยละ 8.6
และ 5.6 ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ มีีจำำ�นวน 75 โครงการ
6,452 หน่่วย โดยมีีจำำ�นวนหน่่วยคิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 7.6
ซึ่่�งจำำ�นวนโครงการเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 5.6 แต่่จำำ�นวนหน่่วยลดลง
ร้้อยละ -10.6 ภาคใต้้ มีีจำำ�นวน 51 โครงการ 3,733 หน่่วย โดยมีี
จำำ�นวนหน่่วยคิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 4.4 ซึ่่�งเพิ่่�มขึ้้�นทั้้�งจำำ�นวน
โครงการและจำำ�นวนหน่่วย ร้้อยละ 30.8 และ 66.2 ภาคกลาง
มีีจำำ�นวน 32 โครงการ 2,800 หน่่วย โดยมีีจำำ�นวนหน่่วยคิิดเป็็น
สััดส่่วนร้้อยละ 3.3 ซึ่่�งลดลงทั้้�งจำำ�นวนโครงการและจำำ�นวนหน่่วย
ร้้ อ ยละ -8.6 และ -28.3 และภาคตะวัั น ตก มีี จำำ� นวน
34 โครงการ 1,871 หน่่วย โดยมีีจำำ�นวนหน่่วยคิิดเป็็นสััดส่่วน
ร้้ อ ยละ 2.2 ซึ่่� ง เพิ่่�มขึ้้�นทั้้�งจำำ�นวนโครงการและจำำ�นวนหน่่ ว ย
ร้้อยละ 25.9 และ 46.9 ตามลำำ�ดัับ จะเห็็นว่่าทุุกภาคมีีจำำ�นวนหน่่วย
ที่่�ได้้รัับอนุุญาตจััดสรรที่่�ดิินลดลง ยกเว้้น ภาคเหนืือ ภาคใต้้
และตะวัันตก ที่่�มีีหน่่วยที่่�อยู่่�อาศััยที่่�ได้้รัับอนุุญาตจััดสรรที่่�ดิิน
เพิ่่�มขึ้้�น ทั้้�งนี้้� เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงเวลาเดีียวกัันของปีี 2562

87,165

2562 : 761 โครงการ 102,732 หนวย
2563 : 727 โครงการ 85,347 หนวย
YoY : โครงการ -4.5 หนวย -16.9%

ภาคเหนือ
ภาคใต 6,526, 7.6%
3,733, 4.4%
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
6,452, 7.6%

ภาคตะวันออก
17,436, 20.4%

2

3

5

ลำดับหนวยการจัดสรรที่ดิน

4
กรุงเทพฯ - ปร�มณฑล
46,529, 54.5%

1

1

กรุงเทพฯ - ปร�มณฑล
YoY -19.0%

2

ภาคตะวันออก
YoY -28.7%
ภาคเหนือ
YoY +5.6%

3
4

2559

2560

2561

2562
หนวย

2563
YoY

ที่่�มา : ศููนย์์ข้้อมููลอสัังหาริิมทรััพย์์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
หมายเหตุุ : F หมายถึึง ข้้อมููลพยากรณ์์

34

Worst
2564F

Base
2564F

Best
2564F

ภาคตะวันตก 7
1,871, 2.2%
6
ภาคกลาง
2,800, 3.3%

ที่่�มา : ศููนย์์ข้้อมููลอสัังหาริิมทรััพย์์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
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6
7

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
YoY -10.6%
ภาคใต
YoY +66.2%
ภาคกลาง
YoY -28.3%
ภาคตะวันตก
YoY +46.9%

ตารางที่่� 1

การออกใบอนุุญาตจััดสรรที่่�ดิินเพื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยเรีียงลำำ�ดัับตามภาค ในปีี 2563

ลำำ�ดัับ

ภาค

จำำ�นวน
โครงการ

จำำ�นวน
หน่่วย

สััดส่่วน
จำำ�นวน
หน่่วย

ที่่�ดิิน
จััดสรร

บ้้านเดี่่�ยว บ้้านแฝด

ทาวน์์
เฮาส์์

อาคาร
พาณิิชย์์

YoY
โครงการ

YoY
หน่่วย

1

กรุุงเทพฯ
- ปริิมณฑล

276

46,529

54.5%

493

9,859

6,913

28,674

590

-12.4%

-19.0%

2

ภาคตะวัันออก

183

17,436

20.4%

132

4,564

3,365

9,181

194

-10.3%

-28.7%

3

ภาคเหนืือ

76

6,526

7.6%

580

3,011

1,470

1,192

273

8.6%

5.6%

4

ภาคตะวัันออก
เฉีียงเหนืือ

75

6,452

7.6%

69

3,030

1,520

1,526

307

5.6%

-10.6%

5

ภาคใต้้

51

3,733

4.4%

207

1,417

739

1,350

20

30.8%

66.2%

6

ภาคกลาง

32

2,800

3.3%

182

545

186

1,772

115

-8.6%

-28.3%

7

ภาคตะวัันตก

34

1,871

2.2%

254

875

10

659

73

25.9%

46.9%

727

85,347

100.0%

1,917

23,301

14,203

44,354

1,572

-4.5%

-16.9%

2.2%

27.3%

16.6%

52.0%

1.8%

รวมทั่่�วประเทศ
สััดส่่วน

ที่่�มา : ศููนย์์ข้้อมููลอสัังหาริิมทรััพย์์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์์

สำำ�หรัับประเภทที่่�อยู่่�อาศััยที่่�ได้้รัับอนุุญาตจััดสรรที่่�ดิินในปีี 2563
อัันดัับ 4 จัังหวััดนนทบุุรีี คิิดเป็็นร้้อยละ 8.8 (ส่่วนใหญ่่
ส่่วนใหญ่่เป็็นทาวน์์เฮ้้าส์์มีีสััดส่่วนมากสุุดร้้อยละ 52.0 รองลงมา อยู่่�ในอำำ�เภอบางบััวทอง บางใหญ่่ และบางกรวย)
เป็็นบ้้านเดี่่�ยว ร้้อยละ 27.3 บ้้านแฝด ร้้อยละ 16.6 ที่่�ดิินเปล่่า
อัั น ดัั บ 5 จัั ง หวัั ดช ลบุุ รีี คิิ ด เป็็ น ร้้ อ ยละ 6.2 (ส่่ ว นใหญ่่
จััดสรร ร้้อยละ 2.2 และอาคารพาณิิชย์์ ร้้อยละ 1.8 (ดููตารางที่่� 1) อยู่่�ในอำำ�เภอเมืืองชลบุุรีี พานทอง และบางละมุุง)
อัันดัับ 6 จัังหวััดปทุุมธานีี คิิดเป็็นร้้อยละ 6.2 (ส่่วนใหญ่่
จัั ง หวัั ด ที่่�ได้้ รัั บ ใบอนุุ ญ าตจัั ด สรรที่่�ดิิ น สูู ง สุุ ด 10 อัั น ดัั บ แรก อยู่่�ในอำำ�เภอลำำ�ลููกกา เมืืองปทุุมธานีี และคลองหลวง)
ในปีี 2563 ซึ่่�งคิิดเป็็นสััดส่่วนรวมมากถึึงร้้อยละ 79.9 ของจำำ�นวน
อัันดัับ 7 จัังหวััดฉะเชิิงเทรา คิิดเป็็นร้้อยละ 4.9 (ส่่วนใหญ่่
หน่่วยที่่�อยู่่�อาศััยที่่�ได้้รัับใบอนุุญาตจััดสรรที่่�ดิินทั้้�งหมด ดัังนี้้�
อยู่่�ในอำำ�เภอบางปะกง เมืืองฉะเชิิงเทรา และแปลงยาว)
อัันดัับ 1 จัังหวััดสมุุทรปราการ คิิดเป็็นร้้อยละ 18.5 (ส่่วนใหญ่่
อัันดัับ 8 จัังหวััดเชีียงใหม่่ คิิดเป็็นร้้อยละ 4.5 (ส่่วนใหญ่่
อยู่่�ในอำำ�เภอบางพลีี เมืืองสมุุทรปราการ และพระสมุุทรเจดีีย์์)
อยู่่�ในอำำ�เภอสัันทราย เมืืองเชีียงใหม่่ และสัันกำำ�แพง)
อัันดัับ 2 กรุุงเทพมหานคร คิิดเป็็นร้้อยละ 16.3 (ส่่วนใหญ่่
อัันดัับ 9 จัังหวััดสมุุทรสาคร คิิดเป็็นร้้อยละ 3.1 (ส่่วนใหญ่่
อยู่่�ในเขตประเวศ เขตหนองแขม และเขตสายไหม)
อยู่่�ในอำำ�เภอเมืืองสมุุทรสาคร และกระทุ่่�มแบน)
อัั น ดัั บ 3 จัั ง หวัั ด ระยอง คิิ ด เป็็ น ร้้ อ ยละ 8.9 (ส่่ ว นใหญ่่
อัันดัับ 10 จัังหวััดนครราชสีีมา คิิดเป็็นร้้อยละ 2.4 (ส่่วนใหญ่่
อยู่่�ในอำำ�เภอปลวกแดง เมืืองระยอง และนิิคมพััฒนา)
อยู่่�ในอำำ�เภอเมืืองนครราชสีีมา ปากช่่อง และสููงเนิิน)
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ตารางที่่� 2	จัังหวััดที่่�มีีการออกใบอนุุญาตจััดสรรที่่�ดิินเพื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยมากที่่�สุุด 10 อัันดัับแรก ในปีี 2563
ลำำ�ดัับ
จัังหวััด

จัังหวััด

ภาค

จำำ�นวน
โครงการ

จำำ�นวน
หน่่วย

ที่่�ดิิน
จััดสรร

บ้้านเดี่่�ยว บ้้านแฝด

ทาวน์์
เฮ้้าส์์

อาคาร
พาณิิชย์์

YoY
หน่่วย

สััดส่่วน
จำำ�นวน
หน่่วย

1

สมุุทรปราการ

กรุุงเทพฯ
- ปริิมณฑล

74

15,804

312

2,892

1,905

10,627

68

22.4%

18.5%

2

กรุุงเทพ
มหานคร

กรุุงเทพฯ
- ปริิมณฑล

103

13,884

126

3,547

1,776

8,394

41

-7.1%

16.3%

3

ระยอง

ภาคตะวัันออก

82

7,555

66

2,433

1,364

3,657

35

-22.2%

8.9%

4

นนทบุุรีี

กรุุงเทพฯ
- ปริิมณฑล

45

7,534

-

1,920

1,174

4,198

242

6.5%

8.8%

5

ชลบุุรีี

ภาคตะวัันออก

60

5,315

6

798

1,095

3,395

21

-50.2%

6.2%

6

ปทุุมธานีี

กรุุงเทพฯ
- ปริิมณฑล

25

5,286

10

824

1,150

3,129

173

-61.1%

6.2%

7

ฉะเชิิงเทรา

ภาคตะวัันออก

30

4,185

8

1,166

864

2,034

113

16.8%

4.9%

8

เชีียงใหม่่

ภาคเหนืือ

31

3,868

457

1,954

814

643

-

6.6%

4.5%

9

สมุุทรสาคร

กรุุงเทพฯ
- ปริิมณฑล

16

2,677

32

376

634

1,580

55

-58.4%

3.1%

10

นครราชสีีมา

ภาคตะวัันออก
เฉีียงเหนืือ

23

2,072

28

1,094

300

424

226

-42.8%

2.4%

จัังหวััดอื่่�นๆ

238

17,167

872

6,297

3,127

6,273

598

3.6%

20.1%

รวมทั่่�วประเทศ

727

85,347

1,917

23,301

14,203

44,354

1,572

-16.9%

100.0%

ที่่�มา : ศููนย์์ข้้อมููลอสัังหาริิมทรััพย์์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์์

สำำ�หรัั บ ประเภทที่่�อยู่่�อาศัั ย ที่่�ได้้ ใ บอนุุ ญ าตจัั ด สรรที่่�ดิิ น ใน 10
อัันดัับแรก ส่่วนใหญ่่จะเป็็นทาวน์์เฮ้้าส์์ ยกเว้้นจัังหวััดเชีียงใหม่่
และจัังหวััดนครราชสีีมา ที่่�ส่่วนใหญ่่จะเป็็นบ้้านเดี่่�ยว (ดููตาราง
ที่่� 2) ทั้้�งนี้้� แนวโน้้มการออกใบอนุุญาตจััดสรรที่่�ดิินทั่่�วประเทศ
ในปีี 2564 ศูู น ย์์ ข้้ อ มูู ล อสัั ง หาริิ ม ทรัั พ ย์์ คาดว่่ า จะมีี จำำ� นวน
ประมาณ 87,165 หน่่วย เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 2.1 จากปีี 2563 โดยมีี
ช่่วงคาดการณ์์อยู่่�ประมาณ 78,449 ถึึง 95,882 หน่่วย มีีการ
เปลี่่�ยนแปลงระหว่่างร้้อยละ -8.1 ถึึง 12.3 เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2563
ซึ่่�งมีีจำำ�นวน 85,347 หน่่วย (ดููแผนภููมิิที่่� 3)
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1.2 การออกใบอนุุญาตก่่อสร้้างที่่�อยู่่�อาศััยทั่่�วประเทศ
ในช่่วงไตรมาส 4 ปีี 2563 มีีการออกใบอนุุญาตก่่อสร้้างที่่�อยู่่�อาศััย
ทั่่�วประเทศ ทั้้�งประเภทบ้้ า นที่่�ประชาชนสร้้ า งเอง และบ้้ า น
ในโครงการจััดสรร มีีจำำ�นวนประมาณ 77,874 หน่่วย ลดลง
ร้้ อ ยละ -17.3 เมื่่�อเทีี ย บกัั บ ช่่ ว งเวลาเดีี ย วกัั น ของปีี 2562
โดยสามารถแบ่่ ง เป็็ น การออกใบอนุุ ญ าตก่่ อ สร้้ า งที่่�อยู่่�อาศัั ย
แนวราบ ประมาณ 50,930 หน่่วย และอาคารชุุด ประมาณ 26,945
หน่่วย ซึ่่�งลดลงทั้้�งที่่�อยู่่�อาศััยประเภทแนวราบและอาคารชุุด
ร้้อยละ -15.3 และ -20.8 ตามลำำ�ดัับ เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงเวลาเดีียวกััน
ของปีี 2562 โดยพบว่่ า ที่่�อยู่่�อาศัั ย แนวราบ มีี ก ารขยายตัั ว

แผนภููมิิที่่� 5 การออกใบอนุุญาตก่่อสร้้างที่่�อยู่่�อาศััย

แผนภููมิิที่่� 6 อััตราขยายตััวจำำ�นวนหน่่วย

	ทั่่�วประเทศ ไตรมาส 4 ปีี 2563
18.9%

16.7%

-6.0%

-7.8%

-4.5%

-17.3%

61.4%
44.8%
27.5%
14.5%

26,945

9.9%
10.3%

Q2

2562

Q3

แนวราบ

Q4

Q1

Q2

อาคารชุด

2.2%

-0.1%

Q3
2563E

-15.3%
-22.8%

Q2

Q3

Q4

Q1

Q4

YoY (ทุกประเภท)

YoY (แนวราบ)

แผนภููมิิที่่� 8	อััตราขยายตััวจำำ�นวนหน่่วย

	ทั่่�วประเทศปีี 2563 และแนวโน้้มปีี 2564
-11.6%

371,635
338,189

299,051

233,195

5Y Average = 340,000

103,911
234,278

138,188
233,447

103,173
223,427

108,146
205,692

141,270

313,838

99,083

332,279

89,175

326,600

209,876

350,095

208,825

-1.7%

8.1%
365,507
108,992

-9.0%

การออกใบอนุุญาตก่่อสร้้างที่่�อยู่่�อาศััย
	ทั่่�วประเทศปีี 2563 และแนวโน้้มปีี 2564

256,515

13.8%

33.9%
0.4%

2560

2561

แนวราบ

2562

2563E

อาคารชุด

Worst
2564F

Base
2564F

YoY (ทุกประเภท)

ที่่�มา : ศููนย์์ข้้อมููลอสัังหาริิมทรััพย์์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
หมายเหตุุ : E หมายถึึง ตััวเลขประมาณการ, F หมายถึึง ข้้อมููลพยากรณ์์

8.6%
-1.5%

4.5%

0.4%

-4.6%

-7.6%

2560

-0.5%
-4.6%

-23.4%

2559

2559

Q4

YoY (อาคารชุด)

แผนภููมิิที่่� 7 การออกใบอนุุญาตก่่อสร้้างที่่�อยู่่�อาศััย
4.1%

Q3
2563E

ที่่�มา : ศููนย์์ข้้อมููลอสัังหาริิมทรััพย์์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
หมายเหตุุ : E หมายถึึง ตััวเลขประมาณการ

-10.4%

-20.8%

Q2

2562

ที่่�มา : ศููนย์์ข้้อมููลอสัังหาริิมทรััพย์์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
หมายเหตุุ : E หมายถึึง ตััวเลขประมาณการ

-3.0%

-19.1%
-34.6%

Q1

Q1

3.4%

0.4%
5.1%

50,930

58,134

61,776

24,742

25,384

26,840

34,012

63,438

56,208

30,602

38,790

5Y Average = 84,200
94,162 90,278
92,722
87,160 82,876
86,810
77,874

53,932

63,157

34,784

97,941

9.9%

60,150

10.2%

การออกใบอนุุญาตก่่อสร้้างที่่�อยู่่�อาศััย
	ทั่่�วประเทศ ไตรมาส 4 ปีี 2563

-24.8%

2561

2562

2563E

Base
2564F

Best
2564F

YoY (แนวราบ)

YoY (อาคารชุด)

ที่่�มา : ศููนย์์ข้้อมููลอสัังหาริิมทรััพย์์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
หมายเหตุุ : E หมายถึึง ตััวเลขประมาณการ, F หมายถึึง ข้้อมููลพยากรณ์์

ติิ ด ลบเป็็ น ไตรมาสแรก แต่่ อ าคารชุุ ด มีี ก ารขยายตัั ว ติิ ด ลบ เมื่่�อเทีี ย บกัั บ ปีี 2562 แบ่่ ง เป็็ น การออกใบอนุุ ญ าตก่่ อ สร้้ า ง
ติิ ด ต่่ อ กัั น เป็็ น ไตรมาสที่่� 4 นัั บ ตั้้�งแต่่ ไ ตรมาส 1 ปีี 2563 ที่่�อยู่่�อาศััยประเภทแนวราบ ประมาณ 234,278 หน่่วย และ
(ดููแผนภููมิิที่่� 5 และ 6)
อาคารชุุด ประมาณ 103,911 หน่่วย ซึ่่ง� คาดว่่าที่่�อยู่่�อาศััยแนวราบ
จะได้้รัับอนุุญาตก่่อสร้้างเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 0.4 ส่่วนอาคารชุุดคาดว่่า
สำำ�หรัับปีี 2563 ทั้้�งปีี คาดว่่าจะมีีการออกใบอนุุญาตก่่อสร้้าง จะลดลงร้้อยละ –24.8 เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2562 (ดููแผนภููมิิที่่� 7
ที่่�อยู่่�อาศััย จำำ�นวนประมาณ 332,279 หน่่วย ลดลงร้้อยละ -9.0 และ 8)
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เมื่่�อจำำ�แนกเป็็นรายภาค พบว่่า กรุุงเทพฯ - ปริิมณฑล มีีการออก
ใบอนุุญาตก่่อสร้้างที่่�อยู่่�อาศััยมากที่่�สุุด ประมาณ 147,023 หน่่วย
โดยคิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 43.5 ของทั้้�งหมด ซึ่่ง� ลดลงร้้อยละ -19.7
โดยลดลงทั้้�งแนวราบและอาคารชุุด ร้้อยละ -16.3 และ -21.7
รองลงมาเป็็น ภาคตะวัั นออกเฉีียงเหนืือ มีีจำำ�นวนประมาณ
45,023 หน่่ ว ย โดยคิิ ด เป็็ น สัั ด ส่่ ว นร้้ อ ยละ 13.3 ซึ่่� ง เพิ่่�มขึ้้�น
ร้้อยละ 13.2 โดยเป็็นการเพิ่่�มขึ้้�นของแนวราบร้้อยละ 14.0
แต่่อาคารชุุดลดลงร้้อยละ -9.2 เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2562 ภาคใต้้
มีีจำำ�นวนประมาณ 40,064 หน่่วย โดยคิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 11.8
ซึ่่�งเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 11.0 โดยเป็็นการเพิ่่�มขึ้้�นทั้้�งที่่�อยู่่�อาศััยแนวราบ
และอาคารชุุด ร้้อยละ 10.2 และร้้อยละ 19.0 เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2562
ภาคตะวัันออก มีีจำำ�นวนประมาณ 37,972 หน่่วย โดยคิิดเป็็น
สััดส่่วนร้้อยละ 11.2 ซึ่่�งลดลงร้้อยละ -23.6 โดยเป็็นการลดลง
ทั้้�งของแนวราบและอาคารชุุด ร้้อยละ -8.2 และร้้อยละ -66.7
ภาคเหนืือ มีีจำำ�นวนประมาณ 33,586 หน่่วย โดยคิิดเป็็นสััดส่่วน
ร้้อยละ 9.9 ซึ่่�งลดลงร้้อยละ -8.2 โดยเป็็นการลดลงทั้้�งแนวราบ
และอาคารชุุด ร้้อยละ -5.5% และร้้อยละ -52.1 ภาคตะวัันตก
มีีจำำ�นวนประมาณ 19,855 หน่่วย โดยคิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 5.9

ตารางที่่� 3
ลำำ�ดัับ

ซึ่่� ง เพิ่่�มขึ้้�นร้้ อ ยละ 14.3 โดยเป็็ น การเพิ่่�มขึ้้�นของทั้้�งแนวราบ
และอาคารชุุด ร้้อยละ 9.8 และร้้อยละ 97.8 และภาคกลาง
มีีจำำ�นวนประมาณ 14,666 หน่่วย โดยคิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 4.3
ซึ่่� ง เพิ่่�มขึ้้�นร้้ อ ยละ 65.4 โดยเป็็ น การเพิ่่�มขึ้้�นของแนวราบ
ร้้อยละ 79.2 แต่่อาคารชุุดลดลงร้้อยละ -43.0 ทั้้�งนี้้�เมื่่�อเทีียบกัับ
ปีี 2562
โดยสรุุปแล้้ว ในปีี 2563 ภาพรวมใบอนุุญาตก่่อสร้้างทั่่�วประเทศ
จะลดลงร้้อยละ -9.0 แต่่พบว่่า ใบอนุุญาตก่่อสร้้างแนวราบ
กลัับทรงตััว โดยขยายตััวในภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ ภาคใต้้ และ
ภาคตะวัันตก โดยส่่วนใหญ่่อยู่่�ในพื้้�นที่่�จัังหวััดสููงสุุด 5 อัันดัับแรก
ได้้แก่่ นครราชสีีมา สงขลา ขอนแก่่น นครศรีีธรรมราช และราชบุุรีี
ขณะที่่�ใบอนุุญาตก่่อสร้้างอาคารชุุดกลัับลดลงถึึงร้้อยละ 24.8
โดยลดลงเกืือบทุุกภาค แต่่พบว่่าภาคใต้้และภาคตะวัันตกกลัับมีี
การออกใบอนุุญาตก่่อสร้้างอาคารชุุดเพิ่่�มขึ้้�น โดยส่่วนใหญ่่อยู่่�ใน
ภาคใต้้ คืือ จัังหวััดภููเก็็ต นครศรีีธรรมราช และสงขลา และ
ภาคตะวัันตก คืือ จัังหวััดประจวบคีีรีขัี นั ธ์์และราชบุุรีี (ดููตารางที่่� 3)

การออกใบอนุุญาตก่่อสร้้างที่่�อยู่่�อาศััยเรีียงลำำ�ดัับตามภาค ในปีี 2563

ภาค

2562
แนว
ราบ

อาคาร
ชุุด

2563
รวม

แนว
ราบ

อาคาร
ชุุด

YOY
รวม

แนว
ราบ

อาคาร
ชุุด

รวม

แนว
ราบ

อาคาร
ชุุด

รวม

-16.3%

-21.7%

-19.7%

23.8%

87.8%

43.5%

1

กรุุงเทพฯ ปริิมณฑล

66,656 116,522 183,178

55,791

2

ภาคตะวัันออก
เฉีียงเหนืือ

38,345

1,440

39,785

43,716

1,308

45,023

14.0%

-9.2%

13.2%

18.7%

1.3%

13.3%

3

ภาคใต้้

33,047

3,055

36,102

36,430

3,635

40,064

10.2%

19.0%

11.0%

15.5%

3.5%

11.8%

4

ภาคตะวัันออก

36,629

13,099

49,728

33,612

4,360

37,972

-8.2%

-66.7%

-23.6%

14.3%

4.2%

11.2%

5

ภาคเหนืือ

34,420

2,180

36,600

32,541

1,045

33,586

-5.5%

-52.1%

-8.2%

13.9%

1.0%

9.9%

6

ภาคตะวัันตก

16,485

890

17,375

18,094

1,760

19,855

9.8%

97.8%

14.3%

7.7%

1.7%

5.9%

7

ภาคกลาง

7,865

1,002

8,867

14,094

571

14,666

79.2%

-43.0%

65.4%

6.0%

0.5%

4.3%

รวมทั่่�วประเทศ

233,447 138,188 371,635 234,278 103,911 338,189

ที่่�มา : ศููนย์์ข้้อมููลอสัังหาริิมทรััพย์์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
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91,232 147,023

สััดส่่วน

0.4% -24.8%

-9.0% 100.0% 100.0% 100.0%

ตารางที่่� 4	จัังหวััดที่่�มีีการออกใบอนุุญาตก่่อสร้้างเพื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยมากที่่�สุุด 10 อัันดัับแรก ในปีี 2563
ลำำ�ดัับ

จัังหวััด

ภาค

แนวราบ

อาคารชุุด

รวม

YoY
แนวราบ

อาคารชุุด

รวม

สััดส่่วน
ร้้อยละ

1

กรุุงเทพมหานคร

กรุุงเทพฯ
- ปริิมณฑล

14,551

87,407

101,958

-12.7%

-12.1%

-12.2%

30.1%

2

ชลบุุรีี

ภาคตะวัันออก

13,127

3,548

16,675

-30.0%

-64.1%

-41.7%

4.9%

3

นครราชสีีมา

ภาคตะวัันออก
เฉีียงเหนืือ

14,228

773

15,001

6.1%

-39.1%

2.2%

4.4%

4

ปทุุมธานีี

กรุุงเทพฯ
- ปริิมณฑล

11,032

2,243

13,275

-23.1%

-65.9%

-36.5%

3.9%

5

สมุุทรปราการ

กรุุงเทพฯ
- ปริิมณฑล

11,200

1,205

12,405

10.1%

140.1%

16.3%

3.7%

6

เชีียงใหม่่

ภาคเหนืือ

9,638

579

10,217

-22.3%

-67.3%

-27.9%

3.0%

7

นนทบุุรีี

กรุุงเทพฯ
- ปริิมณฑล

8,705

223

8,927

-38.0%

-97.8%

-62.8%

2.6%

8

ระยอง

ภาคตะวัันออก

7,801

528

8,329

4.3%

-81.8%

-19.7%

2.5%

9

สงขลา

ภาคใต้้

7,931

160

8,090

6.6%

-46.1%

4.6%

2.4%

10

ขอนแก่่น

ภาคตะวัันออก
เฉีียงเหนืือ

7,181

400

7,582

11.9%

100.0%

18.1%

2.2%

จัังหวััดอื่่�นๆ

128,882

6,847

135,729

14.8%

21.8%

15.1%

40.1%

รวมทั่่�วประเทศ

234,278

103,911

338,189

0.4%

-24.8%

-9.0%

100.0%

ที่่�มา : ศููนย์์ข้้อมููลอสัังหาริิมทรััพย์์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์์

เมื่่�อพิิจารณารายจัังหวััดที่่�มีีการออกใบอนุุญาตก่่อสร้้างสููงสุุด
10 อัั น ดัั บ แรก ในปีี 2563 คิิ ด เป็็ น สัั ด ส่่ ว นรวมกัั น มากถึึง
ร้้อยละ 59.9 ของจำำ�นวนการออกใบอนุุญาตก่่อสร้้างทั้้�งหมด
พบว่่า
อัันดัับ 1 ได้้แก่่ กรุุงเทพมหานคร มีีสััดส่่วนจำำ�นวนหน่่วย
ร้้ อ ยละ 30.1 แต่่ มีี ใ บอนุุ ญ าตก่่ อ สร้้ า งลดลงทั้้�งแนวราบและ
อาคารชุุด ร้้อยละ -12.7 และ -12.1
อัันดัับ 2 จัังหวััดชลบุุรีี มีีสัดั ส่่วนร้้อยละ 4.9 ลดลงทั้้�งแนวราบ
และอาคารชุุด ร้้อยละ -30.0 และ -64.1
อัันดัับ 3 จัังหวััดนครราชสีีมา มีีสััดส่่วนร้้อยละ 4.4 แนวราบ
เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 6.1 แต่่อาคารชุุดลดลงร้้อยละ -39.1
อัั น ดัั บ 4 จัั ง หวัั ดปทุุ ม ธานีี มีี สัั ด ส่่ ว นร้้ อ ยละ 3.9 ลดลง
ทั้้�งแนวราบและอาคารชุุด ร้้อยละ -23.1 และ -65.9
อัันดัับ 5 จัังหวััดสมุุทรปราการ มีีสััดส่่วนร้้อยละ 3.7 เพิ่่�มขึ้้�น
ทั้้�งแนวราบและอาคารชุุด ร้้อยละ 10.1 และ 140.1
อัันดัับ 6 จัังหวััดเชีียงใหม่่ มีีสััดส่่วนร้้อยละ 3.0 ลดลงทั้้�ง
แนวราบและอาคารชุุด ร้้อยละ -22.3 และ -67.3

อัันดัับ 7 จัังหวััดนนทบุุรีี มีีสััดส่่วนร้้อยละ 2.6 ลดลงทั้้�ง
แนวราบและอาคารชุุด ร้้อยละ -38.0 และ -97.8
อัันดัับ 8 จัังหวััดระยอง มีีสััดส่่วนร้้อยละ 2.5 แนวราบเพิ่่�มขึ้้�น
ร้้อยละ 4.3 แต่่อาคารชุุดลดลงร้้อยละ -81.8
อัันดัับ 9 จัังหวััดสงขลา มีีสัดั ส่่วนร้้อยละ 2.4 แนวราบเพิ่่�มขึ้้�น
ร้้อยละ 6.6 แต่่อาคารชุุดลดลงร้้อยละ -46.1
อัันดัับ 10 จัังหวััดขอนแก่่น มีีสััดส่่วนร้้อยละ 2.2 เพิ่่�มขึ้้�น
ทั้้�งแนวราบและอาคารชุุ ด ร้้ อ ยละ 11.9 และร้้ อ ยละ 100
เนื่่�องจากในปีี 2562 ไม่่มีีการออกใบอนุุญาตก่่อสร้้างอาคารชุุด
(ดููตารางที่่� 4)
สำำ�หรัับแนวโน้้มการออกใบอนุุญาตก่่อสร้้างที่่�อยู่่�อาศััยทั่่�วประเทศ
ในปีี 2564 ศููนย์์ข้้อมููลอสัังหาริิมทรััพย์์ คาดว่่าจะมีีประมาณ
332,279 หน่่ ว ย ลดลงร้้ อ ยละ -1.7 โดยมีี ช่่ ว งคาดการณ์์
อยู่่�ประมาณ 299,051 ถึึง 365,507 หน่่วย มีีอััตราการขยายตััว
อยู่่�ในช่่วงร้้อยละ -11.6 ถึึงร้้อยละ 8.1 เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2563
ซึ่่�งมีีจำำ�นวนประมาณ 338,189 หน่่วย (ดููแผนภููมิิที่่� 7)
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2.	ด้้านอุุปสงค์์ที่่�อยู่่�อาศััย
2.1 การโอนกรรมสิิทธิ์์�ที่่�อยู่่�อาศััยทั่่�วประเทศ
ในช่่ ว งไตรมาส 4 ปีี 2563 มีี ก ารโอนกรรมสิิ ท ธิ์์� ที่่� อยู่่�อาศัั ย
ทั่่�วประเทศ จำำ�นวน 93,829 หน่่วย มููลค่่า 250,393 ล้้านบาท
ลดลงทั้้�งจำำ�นวนหน่่ ว ยและมูู ล ค่่ า ร้้ อ ยละ -12.8 และ -6.4
ตามลำำ�ดัับ เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงเวลาเดีียวกัันของปีี 2562 (ดููแผนภููมิิ
ที่่� 9 และ 10)

สำำ�หรัับปีี 2563 ทั้้�งปีี การโอนกรรมสิิทธิ์์�ที่่�อยู่่�อาศััยทั่่�วประเทศ
มีีจำำ�นวน 358,496 หน่่วย มููลค่่า 928,376 ล้้านบาท ลดลง
ทั้้�งจำำ�นวนหน่่วยและมููลค่่า ร้้อยละ -8.5 และ -0.3 ตามลำำ�ดัับ
เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2562 (ดููแผนภููมิิที่่� 11 และ 12)

แผนภููมิิที่่� 9	จำำ�นวนหน่่วยการโอนกรรมสิิทธิ์์�

แผนภููมิิที่่� 10	มููลค่่าการโอนกรรมสิิทธิ์์�
-7.3%

5.1%

Q3

2562

แนวราบ

Q4

Q1

Q2

ที่่�มา : ศููนย์์ข้้อมููลอสัังหาริิมทรััพย์์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์์

แผนภููมิิที่่� 11	จำำ�นวนหน่่วยการโอนกรรมสิิทธิ์์�

แผนภููมิิที่่� 12	มููลค่่าการโอนกรรมสิิทธิ์์�

แนวราบ

อาคารชุด

ที่่�มา : ศููนย์์ข้้อมููลอสัังหาริิมทรััพย์์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
หมายเหตุุ : F หมายถึึง ข้้อมููลพยากรณ์์
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Base
2564F

YoY (ทุกประเภท)

Best
2564F

-15.1%

2559

2560

2563

แนวราบ

อาคารชุด

ที่่�มา : ศููนย์์ข้้อมููลอสัังหาริิมทรััพย์์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
หมายเหตุุ : F หมายถึึง ข้้อมููลพยากรณ์์

276,247

2562

788,509

512,262

311,437

2561

95,963

876,121

5Y Average = 885,000

258,608

697,718 674,114

326,824

935,290 930,751 928,376

-5.6%

Worst
2564F

Base
2564F

YoY (ทุกประเภท)

3.8%
963,733
337,635

-0.3%

626,098

-0.5%

415,507

236,013

212,412
Worst
2564F

38.7%

306,941

-3.4%

616,939

2563

105,500

317,912

117,223

353,236

5Y Average = 340,000

2562

122,338

129,441

2561

-7.0%

388,559

358,496

236,158

2560

262,523

2559

260,081

206,984

108,119

206,472

122,323

328,795 315,103

133,680

393,761 391,964

8.4%

603,927

-1.5%

352,114

-11.3%

583,176

-8.5%

257,196

-0.5%

440,521

25.0%

128,945

-4.2%

Q4

	ที่่�อยู่่�อาศััยทั่่�วประเทศ ปีี 2563
และแนวโน้้มปีี 2564 (หน่่วย : ล้้านบาท)

259,615

-12.3%

Q3

YoY (ทุกประเภท)

อาคารชุด

ที่่�มา : ศููนย์์ข้้อมููลอสัังหาริิมทรััพย์์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์์

	ที่่�อยู่่�อาศััยทั่่�วประเทศ ปีี 2563
และแนวโน้้มปีี 2564

83,445

2563

154,430

66,266

210,273 212,597

146,331

99,325

255,113 250,393

65,764

Q2

-6.4%

5Y Average = 208,300

144,510

Q1

9.0%

171,668

1.0%

168,279

Q4

YoY (ทุกประเภท)

อาคารชุด

202,304

135,373

79,147

39,267

Q3
2563

233,974

226,869

147,722

Q2

-0.9%

267,604

54,562

Q1

65,480

24,398

79,599

55,201

Q4

93,829

30,562

89,026

96,042

-15.7%

569,180

แนวราบ

-12.8%

5Y Average = 89,400

60,915

Q2
Q3
2562

-8.0%

81,421

107,630

70,415

68,122

59,381

Q1

-6.1%

152,553

-6.5%

28,111

84,794

16.8%

2.5%

37,215

36,247

104,369

64,605

30,566

95,171

1.5%

-14.0%

25,413

9.1%

	ที่่�อยู่่�อาศััยทั่่�วประเทศ ไตรมาส 4 ปีี 2563
(หน่่วย : ล้้านบาท)

66,931

	ที่่�อยู่่�อาศััยทั่่�วประเทศ ไตรมาส 4 ปีี 2563

Best
2564F

การโอนกรรมสิิทธิ์์�ที่่�อยู่่�อาศััยทั่่�วประเทศ ในปีี 2563 แยกตาม
ประเภทที่่�อยู่่�อาศััยพบว่่า ที่่�อยู่่�อาศััยแนวราบ มีีการโอนจำำ�นวน
236,158 หน่่ วย ลดลงจากปีีก่่อนร้้ อยละ -10.0 แต่่มีีมููลค่่ า
616,939 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจากปีีก่่อนร้้อยละ 2.2 และอาคารชุุด
มีีการโอนจำำ�นวน 122,338 หน่่วย ลดลงจากปีีก่่อนร้้อยละ -5.5
และมีีมููลค่่า 311,437 ล้้านบาท ลดลงจากปีีก่่อนร้้อยละ -4.7

มีีการโอนกรรมสิิทธิ์์�ที่่�อยู่่�อาศััยจำำ�นวน 10,642 หน่่วย โดยคิิดเป็็น
สััดส่่วนร้้อยละ 3.0 ซึ่่�งลดลงร้้อยละ -17.9 และในด้้านมููลค่่า
มีี จำำ�นวน 17,001 ล้้ านบาท โดยคิิ ดเป็็ นสัั ดส่่ ว นร้้ อ ยละ 1.8
ซึ่่�งลดลงร้้อยละ -4.0 และภาคตะวัันตก มีีการโอนกรรมสิิทธิ์์�
ที่่�อยู่่�อาศััยจำำ�นวน 10,515 หน่่วย ลดลงร้้อยละ -9.2 คิิดเป็็นสััดส่่วน
ร้้อยละ 2.9 แต่่ในด้้านมููลค่่ามีีจำำ�นวน 22,302 ล้้านบาท โดยคิิด
เป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 2.4 ซึ่่�งเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 11.5 ทั้้�งนี้้�เมื่่�อเทีียบกัับ
หากพิิจารณาเป็็นรายภาค พบว่่า กรุุงเทพฯ - ปริิมณฑล มีีจำำ�นวน จำำ�นวนหน่่วยและมููลค่่าการโอนกรรมสิิทธิ์์�ทั้้�งหมดในปีี 2562
หน่่วยโอนกรรมสิิทธิ์์ม� ากที่่�สุุด จำำ�นวน 196,639 หน่่วย โดยคิิดเป็็น (ดููแผนภููมิิที่่� 13 และ 14)
สััดส่่วนร้้อยละ 54.9 ซึ่่�งลดลงจากปีีก่่อนร้้อยละ -4.7 แต่่มีีมููลค่่า
การโอน 613,590 ล้้านบาท โดยคิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 66.1 เมื่่�อพิิจารณารายจัังหวััดที่่�มีีการโอนกรรมสิิทธิ์์�ที่่�อยู่่�อาศััยสููงสุุด
ซึ่่�งเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 0.3 รองลงมาเป็็นภาคตะวัันออก มีีการโอน 10 อัันดัับแรก ในปีี 2563 ซึ่่�งมีีสััดส่่วนโดยรวมร้้อยละ 71.9
กรรมสิิทธิ์์�ที่่�อยู่่�อาศััยจำำ�นวน 51,287 หน่่วย โดยคิิดเป็็นสััดส่่วน ของจำำ�นวนการโอนกรรมสิิทธิ์์�ที่่�อยู่่�อาศััยทั้้�งหมด พบว่่า
อัันดัับ 1 ได้้แก่่ กรุุงเทพมหานคร จำำ�นวน 105,190 หน่่วย
ร้้อยละ 14.3 ซึ่่�งลดลงร้้อยละ -12.4 แต่่ในด้้านมููลค่่ามีีจำำ�นวน
111,545 ล้้านบาท โดยคิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 12.0 ซึ่่�งเพิ่่�มขึ้้�น มููลค่่า 395,111 ล้้านบาท ที่่�อยู่่�อาศััยแนวราบโอนมากในเขต
ร้้อยละ 0.9 ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ มีีการโอนกรรมสิิทธิ์์� คลองสามวา ประเวศ และสายไหม ส่่วนอาคารชุุดโอนมากในเขต
ที่่�อยู่่�อาศััยจำำ�นวน 33,989 หน่่วย โดยคิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 9.5 บางซื่่�อ จััตุจัุ ักร และบางขุุนเทีียน
อัั น ดัั บ 2 จัั ง หวัั ดช ลบุุ รีี จำำ�นวน 29,271 หน่่ ว ย มูู ล ค่่ า
ซึ่่�งลดลงร้้อยละ -5.3 แต่่ในด้้านมููลค่่ามีีจำำ�นวน 56,340 ล้้านบาท
โดยคิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 6.1 ซึ่่ง� เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 11.1 ภาคเหนืือ 69,073 ล้้านบาท ที่่�อยู่่�อาศััยแนวราบโอนมากในอำำ�เภอศรีีราชา
มีีการโอนกรรมสิิทธิ์์�ที่่�อยู่่�อาศััยจำำ�นวน 28,393 หน่่วย โดยคิิดเป็็น บางละมุุ ง และเมืื อ งชลบุุ รีี ส่่ ว นอาคารชุุ ด โอนมากในอำำ�เภอ
สััดส่่วนร้้อยละ 7.9 ซึ่่�งลดลงร้้อยละ -5.2 และในด้้านมููลค่่า บางละมุุง ศรีีราชา และสััตหีีบ
อัั น ดัั บ 3 จัั ง หวัั ดปทุุ ม ธานีี จำำ�นวน 26,985 หน่่ ว ย
มีี จำำ�นวน 50,455 ล้้ านบาท โดยคิิ ดเป็็ นสัั ดส่่ วนร้้ อยละ 5.4
ซึ่่�งลดลงร้้อยละ -5.2 ภาคใต้้ มีีการโอนกรรมสิิทธิ์์�ที่่�อยู่่�อาศััย มููลค่่า 52,789 ล้้านบาท ที่่�อยู่่�อาศััยแนวราบโอนมากในอำำ�เภอ
จำำ�นวน 27,031 หน่่วย โดยคิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 7.5 ซึ่่�งลดลง คลองหลวง ลำำ�ลููกกา และธััญบุุรีี ส่่วนอาคารชุุดโอนมากในอำำ�เภอ
ร้้อยละ -18.6 และในด้้านมููลค่่ามีีจำำ�นวน 57,143 ล้้านบาท คลองหลวง ธััญบุุรีี และเมืืองปทุุมธานีี)
โดยคิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 6.2 ซึ่่�งลดลงร้้อยละ -14.1 ภาคกลาง

แผนภููมิิที่่� 13

สััดส่่วนจำำ�นวนหน่่วยการโอนกรรมสิิทธิ์์�
	ที่่�อยู่่�อาศััยทั่่�วประเทศ ปีี 2563
ภาคกลาง
10,642, 3.0%
ภาคใต
27,031, 7.5%

ภาคเหนือ
28,393, 7.9%

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
33,989, 9.5%
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ภาคตะวันตก
10,515, 2.9%
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ลำดับหนวยการโอนกรรมสิทธ�์
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1
กรุงเทพฯ-ปร�มณฑล
196,639, 54.9%
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ภาคตะวันออก
51,287, 14.3%
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2
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กรุงเทพฯ-ปร�มณฑล
YoY -4.7%
ภาคตะวันออก
YoY -12.4%
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
YoY -5.3%
ภาคเหนือ
YoY -15.2%
ภาคใต
YoY -18.6%
ภาคกลาง
YoY -17.9%
ภาคตะวันตก
YoY -9.2%

แผนภููมิิที่่� 14

สััดส่่วนมููลค่่าการโอนกรรมสิิทธิ์์�
	ที่่�อยู่่�อาศััยทั่่�วประเทศ ปีี 2563
(หน่่วย : ล้้านบาท)
ภาคกลาง ภาคตะวันตก
17,001, 1.8% 22,302, 2.4%
ภาคใต
7 6
57,143, 6.2%
3
ภาคเหนือ
50,455, 5.4% 5
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
56,340, 6.1%
ภาคตะวันออก
11,545, 12.0%

ลำดับหนวยการจัดสรรที่ดิน

1

4
กรุงเทพฯ-ปร�มณฑล
613,590, 66.1%

2

1

2
3
4
5
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กรุงเทพฯ-ปร�มณฑล
YoY +0.3%
ภาคตะวันออก
YoY +0.9%
ภาคใต
YoY -14.1%
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
YoY +11.1%
ภาคเหนือ
YoY -5.2%
ภาคตะวันตก
YoY +11.5%
ภาคกลาง
YoY -4.0%
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อัันดัับ 4 จัังหวััดนนทบุุรีี จำำ�นวน 25,706 หน่่วย มููลค่่า
75,376 ล้้ า นบาท ที่่�อยู่่�อาศัั ย แนวราบโอนมากในอำำ�เภอ
บางบััวทอง บางใหญ่่ และบางกรวย ส่่วนอาคารชุุดโอนมาก
ในอำำ�เภอเมืืองนนทบุุรีี ปากเกร็็ด และบางบััวทอง
อัันดัับ 5 จัังหวััดสมุุทรปราการ จำำ�นวน 25,637 หน่่วย
มููลค่่า 63,770 ล้้านบาท ที่่�อยู่่�อาศััยแนวราบโอนมากในอำำ�เภอ
เมืืองสมุุทรปราการ บางพลีี และพระสมุุทรเจดีีย์์ ส่่วนอาคารชุุด
โอนมากในอำำ�เภอเมืืองสมุุทรปราการ บางพลีี และบางเสาธง
อัั น ดัั บ 6 จัั ง หวัั ด ระยอง จำำ�นวน 12,027 หน่่ ว ย มูู ล ค่่ า
24,352 ล้้ า นบาท ที่่�อยู่่�อาศัั ย แนวราบโอนมากในอำำ�เภอ
ปลวกแดง เมืืองระยอง และนิิคมพััฒนา ส่่วนอาคารชุุดโอนมาก
ในอำำ�เภอเมืืองระยอง แกลง และปลวกแดง
อัันดัับ 7 จัังหวััดเชีียงใหม่่ จำำ�นวน 11,248 หน่่วย มููลค่่า
25,140 ล้้านบาท ที่่�อยู่่�อาศััยแนวราบโอนมากในอำำ�เภอสัันทราย
เมืืองเชีีย งใหม่่ และหางดง ส่่วนอาคารชุุ ดโอนมากในอำำ�เภอ
เมืืองเชีียงใหม่่ หางดง และสัันทราย)
อัันดัับ 8 จัังหวััดนครราชสีีมา จำำ�นวน 8,364 หน่่วย มููลค่่า
17,255 ล้้ า นบาท ที่่�อยู่่�อาศัั ย แนวราบโอนมากในอำำ�เภอ
เมืืองนครราชสีีมา ปากช่่อง และสููงเนิิน ส่่วนอาคารชุุดโอนมาก
ในอำำ�เภอเมืืองนครราชสีีมา ปากช่่อง และสููงเนิิน เช่่นเดีียวกััน

อัันดัับ 9 จัังหวััดนครปฐม จำำ�นวน 6,809 หน่่วย มููลค่่า
12,346 ล้้ า นบาท ที่่�อยู่่�อาศัั ย แนวราบโอนมากในอำำ�เภอ
สามพราน เมืืองนครปฐม และพุุทธมณฑล ส่่วนอาคารชุุดโอนมาก
ในอำำ�เภอสามพราน นครชััยศรีี และพุุทธมณฑล
อัันดัับ 10 จัังหวััดสงขลา จำำ�นวน 6,387 หน่่วย มููลค่่า
13,145 ล้้านบาท ที่่�อยู่่�อาศััยแนวราบโอนมากในอำำ�เภอหาดใหญ่่
เมืื อ งสงขลา และสะเดา ส่่ ว นอาคารชุุ ด โอนมากในอำำ�เภอ
หาดใหญ่่ เมืืองสงขลา และสะเดา เช่่นเดีียวกััน (ดููตารางที่่� 5)
การโอนกรรมสิิทธิ์์�ที่่�อยู่่�อาศััยแยกตามระดัับราคาโดยพิิจารณา
จากมููลค่่าการโอนกรรมสิิทธิ์์�ที่่�อยู่่�อาศััยในปีี 2563 พบว่่า ระดัับ
ราคาที่่�มีีการโอนกรรมสิิทธิ์์�ที่่�อยู่่�อาศััยสููงสุุด 3 อัันดัับ คืือ ระดัับ
ราคา 2.01 - 3.00 ล้้านบาท มีีมููลค่่า 207,873 ล้้านบาท คิิดเป็็น
สััดส่่วนร้้อยละ 22.4 ของมููลค่่าการโอนกรรมสิิทธิ์์�ที่่�อยู่่�อาศััย
ทั้้�งหมด ซึ่่�งเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 13.4 รองลงมา ระดัับราคา 3.01 - 5.00
ล้้านบาท มีีมููลค่่า 198,399 ล้้านบาท คิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 21.4
ซึ่่�งลดลงร้้อยละ -0.1 และอัันดัับ 3 โอนในระดัับราคามากกว่่า
10.00 ล้้านบาท มีีมููลค่่า 154,523 ล้้านบาท คิิดเป็็นสััดส่่วน
ร้้อยละ 16.6 ซึ่่�งลดลงร้้อยละ 4.4 ซึ่่�งใน 3 อัันดัับแรกนี้้� มีีสััดส่่วน
รวมกัันมากถึึงร้้อยละ 60.4

ตารางที่่� 5	จัังหวััดที่่�มีีการออกใบอนุุญาตก่่อสร้้างเพื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยมากที่่�สุุด 10 อัันดัับแรก ในปีี 2563
ลำำ�ดัับ

จัังหวััด

ภาค

หน่่วย
แนวราบ อาคารชุุด

รวม

29.3%

YoY
หน่่วย

มููลค่่า
แนวราบ อาคารชุุด

1

กรุุงเทพมหานคร กรุุงเทพฯ
- ปริิมณฑล

35,272

2

ชลบุุรีี

ภาคตะวัันออก

19,284

9,987

29,271

8.2%

-16.9% 45,921

3

ปทุุมธานีี

กรุุงเทพฯ
- ปริิมณฑล

18,793

8,192

26,985

7.5%

-1.0%

4

นนทบุุรีี

กรุุงเทพฯ
- ปริิมณฑล

16,963

8,743

25,706

7.2%

-3.3%

5

สมุุทรปราการ

กรุุงเทพฯ
- ปริิมณฑล

16,868

8,769

25,637

6

ระยอง

ภาคตะวัันออก

11,208

819

7

เชีียงใหม่่

ภาคเหนืือ

8,183

8

นครราชสีีมา

ภาคตะวัันออก
เฉีียงเหนืือ

9

นครปฐม

10

สงขลา

รวม

-0.9% 167,868 227,244 395,111

สััดส่่วน
มููลค่่า

YoY
มููลค่่า

42.6%

-1.9%

23,153

69,073

7.4%

-8.2%

44,506

8,283

52,789

5.7%

13.3%

62,939

12,437

75,376

8.1%

7.0%

7.2%

-19.2% 53,595

10,175

63,770

6.9%

-3.8%

12,027

3.4%

1.3%

22,990

1,362

24,352

2.6%

32.2%

3,065

11,248

3.1%

-14.9% 20,198

4,941

25,140

2.7%

-7.3%

7,198

1,166

8,364

2.3%

-2.4%

14,071

3,184

17,255

1.9%

19.2%

กรุุงเทพฯ
- ปริิมณฑล

4,543

2,266

6,809

1.9%

-8.2%

10,484

1,862

12,346

1.3%

4.5%

ภาคใต้้

5,593

794

6,387

1.8%

-1.5%

11,969

1,177

13,145

1.4%

8.6%

8,619 100,872

28.1%

17,619 180,018

19.4%

-3.0%

จัังหวััดอื่่�นๆ
รวมทั่่�วประเทศ

92,253

236,158 122,338 358,496 100.0%
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69,918 105,190

สััดส่่วน
จำำ�นวน
หน่่วย

-14.1% 162,399
-8.5%

616,939 311,437 928,376 100.0%

-0.3%

การโอนกรรมสิิ ท ธิ์์� ที่่� อยู่่�อาศัั ย แนวราบแยกตามระดัั บ ราคา
ซึ่่�งพิิจารณาจากมููลค่่าการโอนกรรมสิิทธิ์์�ที่่�อยู่่�อาศััยในปีี 2563
พบว่่ า ระดัั บ ราคาแนวราบที่่�มีี ก ารโอนกรรมสิิ ท ธิ์์� ที่่� อยู่่�อาศัั ย
สููงสุุด 3 อัันดัับ คืือ ระดัับราคา 2.01 - 3.00 ล้้านบาท มีีมููลค่่า
145,558 ล้้านบาท โดยคิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 23.6 ของมููลค่่า
การโอนกรรมสิิ ท ธิ์์� แ นวราบทั้้�งหมด ซึ่่� ง เพิ่่�มขึ้้�นร้้ อ ยละ 22.9
รองลงมา โอนในระดัับราคา 3.01 - 5.00 ล้้านบาท มีีมููลค่่า
136,820 ล้้านบาท โดยคิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 22.2 ซึ่่�งเพิ่่�มขึ้้�น
ร้้อยละ 1.4 และอัันดัับ 3 โอนในระดัับราคามากกว่่า 10.00 ล้้านบาท
มีีมูลู ค่่า 91,786 ล้้านบาท คิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 14.9 ซึ่่�งเพิ่่�มขึ้้�น
ร้้อยละ 2.6 ซึ่่�งใน 3 อัันดัับแรกนี้้�มีีสััดส่่วนร้้อยละรวมกัันมากถึึง
ร้้อยละ 60.6
ส่่วนการโอนกรรมสิิทธิ์์อ� าคารชุุดแยกตามระดัับราคา ซึ่่ง� พิิจารณา
จากมููลค่่าการโอนกรรมสิิทธิ์์�ที่่�อยู่่�อาศััยในปีี 2563 พบว่่า ระดัับ
ราคาอาคารชุุดที่่�มีีการโอนกรรมสิิทธิ์์�ที่่�อยู่่�อาศััยสููงสุุด 3 อัันดัับ
คืือ ระดัับราคามากกว่่า 10 ล้้านบาท มีีมููลค่่า 62,737 ล้้านบาท
โดยคิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 20.1 ของมููลค่่าการโอนกรรมสิิทธิ์์�
อาคารชุุดทั้้�งหมด ซึ่่�งลดลงร้้อยละ -13.0 รองลงมา โอนในระดัับ
ราคา 2.01 - 3.00 ล้้านบาท มีีมููลค่่า 62,315 ล้้านบาท โดย
คิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 20.0 ซึ่่�งลดลงร้้อยละ -3.9 และอัันดัับ 3
โอนในระดัับราคา 3.01 - 5.00 ล้้านบาท มีีมูลู ค่่า 61,580 ล้้านบาท
โดยคิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 19.8 ซึ่่�งลดลงร้้อยละ -3.1 ซึ่่�งใน
3 อัันดัับแรกนี้้�มีีสััดส่่วนรวมกัันมากถึึงร้้อยละ 59.9 (ดููตารางที่่� 6)

ประมาณ 317,912 ถึึง 388,559 หน่่วย มีีการเปลี่่�ยนแปลง
ระหว่่างร้้อยละ -11.3 ถึึง ร้้อยละ 8.4 เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2563 ซึ่่ง� มีี
358,496 หน่่วย และคาดว่่าจะมีีมููลค่่าการโอนกรรมสิิทธิ์์�ประมาณ
876,121 ล้้านบาท ลดลงร้้อยละ -5.6 โดยมีีช่่วงคาดการณ์์อยู่่�
ประมาณ 788,509 ถึึง 963,733 ล้้านบาท มีีการเปลี่่�ยนแปลง
ระหว่่างร้้อยละ -15.1 ถึึงร้้อยละ 3.8 เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2563 ซึ่่�งมีี
มููลค่่า 928,376 ล้้านบาท
การโอนกรรมสิิทธิ์์�แนวราบทั่่�วประเทศในปีี 2564 คาดว่่าจะมีี
ประมาณ 236,013 หน่่วย ลดลงร้้อยละ -0.1 โดยมีีช่่วงคาดการณ์์
อยู่่�ประมาณ 212,412 ถึึง 259,615 หน่่วย มีีการเปลี่่�ยนแปลง
ระหว่่างร้้อยละ -10.1 ถึึงร้้อยละ 9.9 เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2563
ซึ่่�งมีี 236,158 หน่่วย และคาดว่่าจะมีีมููลค่่าการโอนกรรมสิิทธิ์์�
ประมาณ 569,180 ล้้ า นบาท ลดลงร้้ อ ยละ -7.7 โดยมีี
ช่่วงคาดการณ์์อยู่่�ประมาณ 512,262 ถึึง 626,098 ล้้านบาท
มีีการเปลี่่�ยนแปลงระหว่่างร้้อยละ -17.0 ถึึงร้้อยละ 1.5 เมื่่�อเทีียบ
กัับปีี 2563 ซึ่่�งมีีมููลค่่า 616,939 ล้้านบาท

การโอนกรรมสิิ ท ธิ์์� อ าคารชุุ ดทั่่� ว ประเทศในปีี 2564 คาดว่่ า
จะมีี ป ระมาณ 117,223 หน่่ ว ย ลดลงร้้ อ ยละ -4.2 โดยมีี
ช่่ ว งคาดการณ์์ อ ยู่่�ประมาณ 105,500 ถึึง 128,945 หน่่ ว ย
มีีการเปลี่่�ยนแปลงระหว่่างร้้อยละ -13.8 ถึึงร้้อยละ 5.4 เมื่่�อ
เทีียบกัับปีี 2563 ซึ่่�งมีี 122,338 หน่่วย และคาดว่่าจะมีีมููลค่่า
การโอนกรรมสิิทธิ์์ป� ระมาณ 306,941 ล้้านบาท ลดลงร้้อยละ -1.4
โดยมีีช่ว่ งคาดการณ์์อยู่่�ประมาณ 276,247 ถึึง 337,635 ล้้านบาท
สำำ�หรัั บ แนวโน้้ ม การโอนกรรมสิิ ท ธิ์์� ที่่� อ ยู่่� อ าศัั ยทั่่� ว ประเทศใน มีีการเปลี่่�ยนแปลงระหว่่างร้้อยละ -11.3 ถึึงร้้อยละ 8.4 เมื่่�อ
ปีี 2564 ศูู น ย์์ ข้้ อ มูู ล อสัั ง หาริิ ม ทรัั พ ย์์ คาดว่่ า จะมีี ป ระมาณ เทีียบกัับปีี 2563 ซึ่่�งมีีมููลค่่า 311,437 ล้้านบาท (ดููแผนภููมิที่่�ิ 11
353,236 หน่่วย ลดลงร้้อยละ -1.5 โดยมีีช่่วงคาดการณ์์อยู่่� และ 12)

ตารางที่่� 6	จัังหวััดที่่�มีีการออกใบอนุุญาตก่่อสร้้างเพื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยมากที่่�สุุด 10 อัันดัับแรก ในปีี 2563
ระดัับราคา
≤ 1.00 ลบ.

2563
แนวราบ
อาคารชุุด
36,512
20,256

YoY

สััดส่่วน

รวม
56,768

แนวราบ
-36.4%

อาคารชุุด
-6.9%

รวม
-28.3%

แนวราบ
5.9%

อาคารชุุด
6.5%

รวม
6.1%

1.01 - 1.50 ลบ.

37,764

16,767

54,532

-19.4%

-3.1%

-15.0%

6.1%

5.4%

5.9%

1.51 - 2.00 ลบ.

63,593

28,849

92,442

6.2%

-2.1%

3.4%

10.3%

9.3%

10.0%

2.01 - 3.00 ลบ.

145,558

62,315

207,873

22.9%

-3.9%

13.4%

23.6%

20.0%

22.4%

3.01 - 5.00 ลบ.

136,820

61,580

198,399

1.4%

-3.1%

-0.1%

22.2%

19.8%

21.4%

5.01 - 7.50 ลบ.

70,940

38,992

109,931

7.4%

0.03%

4.7%

11.5%

12.5%

11.8%

7.51 - 10.00 ลบ.

33,967

19,942

53,909

10.4%

6.2%

8.8%

5.5%

6.4%

5.8%

> 10.00 ลบ.

91,786

62,737

154,523

2.6%

-13.0%

-4.4%

14.9%

20.1%

16.6%

ทั่่�วประเทศ

616,939

311,437

928,376

100.0%

100.0%

100.0%

2.2%

-4.7%

-0.3%
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ACTIVITIES

MD ธอส. ร่่วมสััมภาษณ์์ในรายการ

NBT รวมใจ
สู้้�ภััยโควิิด 19

ในประเด็็นมาตรการ
ทางการคลัังและ
การให้้ความช่่วยเหลืือ
ลููกค้้าที่่�ได้้รัับผลกระทบ
ของสถาบัันการเงิิน
ในช่่วงที่่�มีีการแพร่่
ระบาดของโควิิด-19
รอบใหม่่”
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"NBT รวมใจ สู้้�ภััยโควิิด 19
ณ ทำำ�เนีียบรััฐบาล"

คุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธอส. ให้สัมภาษณ์สดในรายการ “NBT รวมใจ สู้ภัย
โควิด 19 ณ ทำ�เนียบรัฐบาล” โดยมีคุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การคลัง พร้อมด้วยผู้บริหารสถาบันการเงินของรัฐ ร่วมสัมภาษณ์ ในประเด็นมาตรการ
ทางการคลังและการให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบของสถาบันการเงินใน
ช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบใหม่ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ NBT2HD
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564

พิิธีีลงนามบัันทึึกข้้อตกลง (MOU)
ความร่่วมมืือตามโครงการ Life Begins
with GHB ระหว่่าง ธอส. กัับแพทยสภา
คุุ ณ ฉัั ต รชัั ย ศิิ ริิ ไ ล กรรมการผู้้�จัั ด การ
ธอส. พร้้อมด้้วย ศาสตราจารย์์เกีียรติิคุุณ
แพทย์์ ห ญิิ ง สมศรีี เผ่่ า สวัั ส ดิ์์� นายก
แพทยสภา ร่่ ว มลงนามบัั น ทึึกข้้ อ ตกลง
(MOU) ความร่่วมมืือตามโครงการ Life
Begins with GHB ระหว่่ า งธนาคาร
อาคารสงเคราะห์์ กัั บ แพทยสภา เพื่่�อ
ส่่ ง เสริิ ม ให้้ ส มาชิิ ก ของแพทยสภากว่่ า

60,000 คน ได้้มีีที่่�อยู่่�อาศััยเป็็นของตนเอง
และมีี การออมเงิิ นเพื่่�อสร้้ างความมั่่�นคง
กัั บ ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ สิิ น เชื่่�อและเงิิ น ฝากอัั ต รา
ดอกเบี้้�ยพิิ เ ศษของธนาคาร พิิ ธีี ล งนาม
ความร่่ ว มมืื อ ดัั ง กล่่ า วจัั ด ขึ้้�นเมื่่�อวัั น ที่่�
8 กุุมภาพัันธ์์ 2564 ณ อาคารสภาวิิชาชีีพ
ชั้้�น 14 กระทรวงสาธารณสุุข จ.นนทบุุรีี

เพื่่�อส่่งเสริิมให้้สมาชิิก
ของแพทยสภากว่่า

60,000 คน

ได้้มีีที่่�อยู่่�อาศััย
เป็็นของตนเอง ”
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ธอส. จััดกิิจกรรมเทศกาลตรุุษจีีน
ประจำำ�ปีี 2564

คุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธอส. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน
ของธนาคาร ร่วมงานตรุษจีน ธอส. และชมการแสดงเชิดสิงโต เนื่องในเทศกาลตรุษจีน
ประจำ�ปี 2564 เพื่อความเจริญรุ่งเรือง โชคดีมีสุข และเสริมสิริมงคลให้แก่ธนาคารและ
ผู้ปฏิบัติงาน อีกทั้งเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของคนไทยเชื้อสายจีน
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 บริเวณหน้าอาคาร 2 ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ สำ�นักงานใหญ่

46

เสวนา Stay with REIC for nd
Real Estate Sustainability 2
ศู น ย์ ข้ อ มู ล อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ จัดกิจกรรม Stay with
REIC for Real Estate Sustainability
2 nd โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ นำ�เสนอ
ข้ อ มู ล ของศู น ย์ ข้ อ มู ล อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์
และแนวทางการนำ�ข้อมูลไปใช้ประโยชน์
เพื่อการวิเคราะห์และการพยากรณ์ตลาด
ที่อยู่อาศัยจากผู้เชี่ยวชาญ อีกทั้งเป็นเวที
ในการแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น กั บ ผู้ ใช้
ข้อมูลจากหลายองค์กร โดย ดร.ยรรยง
ไทยเจริ ญ รองผู้ จั ด การใหญ่ ผู้ บ ริ ห าร
สู ง สุ ด Economic Intelligence
Center ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จำ�กั ด
(มหาชน) คุ ณ ธี ร วั ฒ น์ พิ พั ฒ น์ ดิ ฐ กุ ล

ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร บจก. โซเคน
เอสเตท และ ดร.วิชยั วิรตั กพันธ์ ผูต้ รวจการ
ธนาคารและรักษาการผู้อำ�นวยการศูนย์
ข้ อ มู ล อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ร่ ว มเสวนาเรื่ อ ง
“มุ ม มองการใช้ ข้ อ มู ล ในการวิ เ คราะห์
ทิศทางการลงทุนพัฒนาที่อยู่อาศัย“โดย
ผูเ้ ข้าร่วมเสวนาได้รว่ มแลกเปลีย่ นแนวทาง
วิ ธี ก ารใช้ ข้ อ มู ล สำ�หรั บ การวิ เ คราะห์
ทิ ศ ทางพั ฒ นาที่ อ ยู่ อ าศั ย พร้ อ มทดลอง
ใช้ข้อมูลในรูปแบบ Visualization และ
รูปแบบงานบริการข้อมูลของศูนย์ข้อมูล
อสังหาริมทรัพย์ ณ โรงแรมคาร์ลตัน โฮเทล
แบงคอก สุขุมวิท เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม
2563
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IEE / EIA APPROVED

สแกน QR Code

รายชื่่�อโครงการอาคารชุุดและบ้้านจััดสรรที่่�ได้้รัับอนุุมััติิ IEE และ EIA
เดืือนตุุลาคม - ธัันวาคม 2563
ชื่่�อ

เจ้้าของ

วัันที่่�ออกหนัังสืือ
เห็็นชอบ

ตำำ�บล

เขต/อำำ�เภอ

จัังหวััด

ปััญญ์์ (PUNN)

บริิษััท ดลศิิริิ ดีีเวลลอปเม้้นท์์ จำำ�กััด

15 ธ.ค. 2563

คลองเตย

คลองเตย

กรุุงเทพมหานคร

กรู๊๊�ฟ ไวบส์์ ลาดพร้้าว 18

บริิษััท กรู๊๊�ฟ คอนโด แอล18 จำำ�กััด

18 พ.ย. 2563

จอมพล

จตุุจัักร

กรุุงเทพมหานคร

อาคารชุุด ไลฟ์์ ลาดพร้้าว สเตชั่่�น

บริิษััท เอพีี เอ็็มอีี 16 จำำ�กััด

05 ต.ค. 2563

จอมพล

จตุุจัักร

กรุุงเทพมหานคร

ดิิ ออริิจิ้้�น ลาดพร้้าว 15

บริิษััท ดิิ ออริิจิ้้�น ดุุสิิต จำำ�กััด

22 ธ.ค. 2563

จอมพล

จตุุจัักร

กรุุงเทพมหานคร

Wellness Rama-2

บริิษััท บีีพีีเค เวลล์์เนส เซ็็นเตอร์์ จำำ�กััด

30 ธ.ค. 2563

บางมด

จอมทอง

กรุุงเทพมหานคร

ณ รีีวา เจริิญนคร

บริิษััท ณวรางค์์ เจริิญนคร จำำ�กััด

26 พ.ย. 2563

สำำ�เหร่่

ธนบุุรีี

กรุุงเทพมหานคร

อาคารชุุด นิิว โนเบิิล ไฟฉาย-วัังหลััง

บริิษััท คอนติิเนนตััล ซิิตี้้� จำำ�กััด

21 ธ.ค. 2563

บ้้านช่่างหล่่อ

บางกอกน้้อย

กรุุงเทพมหานคร

ศุุภาลััย ซิิตี้้� รีีสอร์์ท จรััญฯ 91

บริิษััท ศุุภาลััย จำำ�กััด (มหาชน)

07 ธ.ค. 2563

บางอ้้อ

บางพลััด

กรุุงเทพมหานคร

พััฒนาที่่�ราชพััสดุุแปลงที่่�ตั้้�งโรงภาษีี
ร้้อยชัักสาม (THE CUSTOM HOUSE)

กิิจการร่่วมค้้า บริิษัทั ยููซิตี้้�ิ จำำ�กััด (มหาชน)
บริิษัทั อามัันรีีสอร์์ท เซอร์์วิสิ เซส ลิิมิเิ ต็็ด
และบริิษัทั ซิิลเวอร์์ลิงิ ค์์ รีีสอร์์ทส์์ ลิิมิเิ ต็็ด

02 ต.ค. 2563

บางรััก

บางรััก

กรุุงเทพมหานคร

ไวร์์เลส โดย เอชเคแอล โนเบิิล

บริิษััท เอชเคแอล โนเบิิล (ไวร์์เลส) จำำ�กััด

08 ธ.ค. 2563

ลุุมพิินีี

ปทุุมวััน

กรุุงเทพมหานคร

เดอะ ไพรเวซี่่� พาร์์ค อ่่อนนุุช

บริิษััท พฤกษา เรีียลเอสเตท จำำ�กััด
(มหาชน)

13 พ.ย. 2563

บางจาก

พระโขนง

กรุุงเทพมหานคร

เดอะ ไพรเวซี่่� สุุขุุมวิิท 62

บริิษััท พฤกษา เรีียลเอสเตท จำำ�กััด
(มหาชน)

06 ต.ค. 2563

พระโขนงใต้้

พระโขนง

กรุุงเทพมหานคร

ฟีีล คอนโด ลาดพร้้าว 126

บริิษััท ไลฟ์์ อิิมเมจ คอนโดมิิเนีียม จำำ�กััด

16 ต.ค. 2563

พลัับพลา

วัังทองหลาง

กรุุงเทพมหานคร

มาร์์เก็็ตเพลส ทองหล่่อ

บรืืษััท สยามฟิิวเจอร์์ดีีเวลอปเมนท์์ จำำ�กััด
(มหาชน)

20 ต.ค. 2563

คลองตัันเหนืือ

วััฒนา

กรุุงเทพมหานคร

สโคป กรีีน

บริิษััท สโคป จำำ�กััด

05 ต.ค. 2563

คลองตัันเหนืือ

วััฒนา

กรุุงเทพมหานคร

Oakwood Hotel and Residence
Sukhumvit Thonglor Bangkok

บริิษััท ฟิิฟตี้้� ไฟว์์ พร็็อพเพอร์์ตี้้� จำำ�กััด

18 พ.ย. 2563

คลองตัันเหนืือ

วััฒนา

กรุุงเทพมหานคร

ดิิ อิิสสระ สาทร

บริิษััท ชาญอิิสสระ ดีีเวล็็อปเมนท์์ จำำ�กััด
(มหาชน)

16 ต.ค. 2563

ทุ่่�งมหาเมฆ

สาทร

กรุุงเทพมหานคร

ลองบีีช พาวิิลเลีียน 1

บริิษััท ทรายมณีี จำำ�กััด

08 ธ.ค. 2563

นาเกลืือ

บางละมุุง

ชลบุุรีี

เรืือนทิิพย์์ พััทยา

บริิษััท เอส ทีี อัันนา จำำ�กััด

10 พ.ย. 2563

นาเกลืือ

บางละมุุง

ชลบุุรีี

ภััสสรวิิลล์์

บริิษััท พรภััสสร แอสเซท จำำ�กััด

18 ธ.ค. 2563

หนองปรืือ

บางละมุุง

ชลบุุรีี

บ้้านฟ้้า กรีีนเนอรี่่� ลอฟท์์ ชััยพรวิิถีี

บริิษััท เอ็็น.ซีี.เฮ้้าส์์ซิ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน)

15 ต.ค. 2563

หนองปรืือ

บางละมุุง

ชลบุุรีี
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ชื่่�อ

เจ้้าของ

วัันที่่�ออกหนัังสืือ
เห็็นชอบ

ตำำ�บล

เขต/อำำ�เภอ

จัังหวััด

GRAND SOLAIRE

บริิษััท เอส.แอล.อาร์์ ดีีเวลล็็อปเม้้นท์์
จำำ�กััด

15 ธ.ค. 2563

หนองปรืือ

บางละมุุง

ชลบุุรีี

วิิลล่่า วิิลล่่า พััทยา

บริิษััท ภููชวิิน จำำ�กััด

14 ต.ค. 2563

หนองปรืือ

บางละมุุง

ชลบุุรีี

เดอะ แกรนด์์ 9

บริิษััท พีี.เอ็็ม.ซีี. พััทยา เฮ้้าส์์ซิ่่�ง จำำ�กััด

09 ธ.ค. 2563

หนองปรืือ

บางละมุุง

ชลบุุรีี

วิินด์์แฮม การ์์เดน ไอริิณ บางเสร่่ พััทยา

บริิษััท ไอริิณ พร็็อพเพอร์์ตี้้� จำำ�กััด

12 ต.ค. 2563

บางเสร่่

สััตหีีบ

ชลบุุรีี

เอสเซ็็นท์์ นครราชสีีมา 2

บริิษััท ซีีพีีเอ็็น เรซซิิเด้้นซ์์ จำำ�กััด

01 ธ.ค. 2563

บ้้านเกาะ

เมืือง
นครราชสีีมา

นครราชสีีมา

เดอะปริ้้�น เรสซิิเด้้นซ์์

บริิษััท กิิจพััฒนาทรััพย์์ จำำ�กััด

06 ต.ค. 2563

ท่่าทราย

เมืืองนนทบุุรีี

นนทบุุรีี

เพลิิน เพลิิน พลััส คอนโดมิิเนีียม

บริิษััท วิิถีีไทย เรีียลเอสเตท จำำ�กััด

23 ธ.ค. 2563

ประชาธิิปััตย์์

ธััญบุุรีี

ปทุุมธานีี

เดอะ แฮมป์์ตัันส์์

บริิษััท แสนสิิริิ จำำ�กััด (มหาชน)

03 ธ.ค. 2563

หนองแก

หััวหิิน

ประจวบคีีรีีขัันธ์์

ลุุมพิินีี วิิลล์์ แจ้้งวััฒนะ-ปากเกร็็ด สเตชั่่�น

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

26 ต.ค. 2563

ปากเกร็็ด

ปากเกร็็ด

นนทบุุรีี

จััดสรรที่่�ดิิน สีีวลีี-รััษฎา

บริิษััท แอล.เอช.เมืืองใหม่่ จำำ�กััด

21 ต.ค. 2563

รััษฎา

เมืืองภููเก็็ต

ภููเก็็ต

จััดสรรที่่�ดิิน คราวน์์ เอสเตท

บริิษััท 33 โปร จำำ�กััด

09 ต.ค. 2563

เกาะแก้้ว

เมืืองภููเก็็ต1

ภููเก็็ต

อาคารชุุด ดาวา เรสซิิเดนซ์์ เฟส 1

บริิษััท ลากููน่่า แกรนด์์ จำำ�กััด

21 ต.ค. 2563

เชิิงทะเล

ถลาง

ภููเก็็ต

เอสเซ็็นท์์ ระยอง 2

บริิษััท ซีีพีีเอ็็น เรซซิิเด้้นซ์์ จำำ�กััด

01 ธ.ค. 2563

เชิิงเนิิน

เมืืองระยอง

ระยอง

ดิิ ออริิจิ้้�น สุุขุุมวิิท-สายลวด สเตชั่่�น

บริิษััท ออริิจิ้้�น สุุขุุมวิิท สายลวด จำำ�กััด

27 พ.ย. 2563

ปากน้ำำ��

เมืือง
สมุุทรปราการ

สมุุทรปราการ

รีีเกิิล สุุขุุมวิิท 76

บริิษััท รุ่่�นฟู๋๋� (ประเทศไทย) จำำ�กััด

10 พ.ย. 2563

สำำ�โรงเหนืือ

เมืือง
สมุุทรปราการ

สมุุทรปราการ

นิิช โมโน เมกะ สเปซ บางนา เฟส 3

บริิษััท เสนาดีีเวลลอปเม้้นท์์ เอ 8 จำำ�กััด

12 ต.ค. 2563

บางแก้้ว

บางพลีี

สมุุทรปราการ

ALIVE Sukhumvit 76

บริิษััท เอพีีเอส บิิซ ทาวน์์ จำำ�กััด

28 ต.ค. 2563

สำำ�โรงใต้้

พระประแดง

สมุุทรปราการ

วัันที่่�ออกหนัังสืือ
เห็็นชอบ

ตำำ�บล

เขต/อำำ�เภอ

จัังหวััด

รายชื่่�อโครงการโรงแรมและอพาร์์ทเม้้นท์์ที่่� ได้้รัับอนุุมััติิ IEE และ EIA
เดืือนตุุลาคม - ธัันวาคม 2563
ชื่่�อ

เจ้้าของ

โรงแรม ลาเวาส์์ La vows Hotel

บริิษััท บริิคส์์ รีีโวลููชั่่�น จำำ�กััด

03 ธ.ค. 2563

ชะอำำ�

ชะอำำ�

เพชรบุุรีี

โรงแรม วิิลล่่า สกาย Hotel Villa Sky

บริิษััท ไดก้้า เอสเตท จำำ�กััด

24 พ.ย. 2563

ชะอำำ�

ชะอำำ�

เพชรบุุรีี

โรงแรมศรีีพัังงา

บริิษััท ลีีออน ดิิวตี้้�ฟรีี จำำ�กััด

02 ต.ค. 2563

กระบี่่�ใหญ่่

เมืืองกระบี่่�

กระบี่่�

โรงแรม โฮปแลนด์์ สุุขุุมวิิท 8
(Hope Land Hotel Sukhumvit 8)

บริิษััท นิิรัันดร์์ โนวา จำำ�กััด

30 ธ.ค. 2563

คลองเตย

คลองเตย

กรุุงเทพมหานคร

Hawin Apartment

นางไรริินทร เสริิฐไธสง

09 ธ.ค. 2563

หนองปรืือ

บางละมุุง

ชลบุุรีี

บลูู มัังกี้้� พััทยา

บริิษััท บ้้านช้้าง โฮเทล แอนด์์
เซอร์์วิิส จำำ�กััด

06 พ.ย. 2563

หนองปรืือ

บางละมุุง

ชลบุุรีี

ต้้นแต้้ว อพาร์์ทเม้้นท์์

วิินััส ใจดีี

15 ต.ค. 2563

หนองปรืือ

บางละมุุง

ชลบุุรีี
49

ชื่่�อ

เจ้้าของ

วัันที่่�ออกหนัังสืือ
เห็็นชอบ

ตำำ�บล

เขต/อำำ�เภอ

จัังหวััด

Hawin Apartmenht

นางไรริินทร เสริิฐไธสง

09 ธ.ค. 2563

หนองปรืือ

บางละมุุง

ชลบุุรีี

โรงแรม ไอยราแกรนด์์ 1

บริิษัทั ไอยรา แกรนด์์ โฮเท็็ล จำำ�กััด

05 พ.ย. 2563

หนองปรืือ

บางละมุุง

ชลบุุรีี

โรงแรม ไอยราแกรนด์์ 2

บริิษััท ไอยรา แกรนด์์ โฮเท็็ล จำำ�กััด

05 พ.ย. 2563

หนองปรืือ

บางละมุุง

ชลบุุรีี

โรงแรมดุุสิิต แกรนด์์ พาร์์ค 3
(Dusit Grand Park 3)

บริิษััท ดุุสิิต ไฮท์์ ทาวเวอร์์ จำำ�กััด

09 ต.ค. 2563

หนองปรืือ

บางละมุุง

ชลบุุรีี

โรงแรม เกาะช้้างพาราไดซ์์ ฮิิล

บริิษััท เกาะช้้างพาราไดซ์์ ฮิิล จำำ�กััด

25 ธ.ค. 2563

เกาะช้้าง

เกาะช้้าง

ตราด

โรงแรม แอริิซ่่า โฮเทล (Aireza Hotel)

บริิษััท สุุริจัิ ัน ฮอสพิิทาลิิตี้้� จำำ�กััด

22 ต.ค. 2563

รััษฎา

เมืืองภููเก็็ต

ภููเก็็ต

โรงแรม บาย เดอะ ซีี

บริิษััท ซีีวิิวเรสซิิเดนท์์ จำำ�กััด

09 ธ.ค. 2563

วิิชิิต

เมืืองภููเก็็ต

ภููเก็็ต

โรงแรม แรบบิิท แมนชั่่�น
(Rabbit Mansion Hotel)

บริิษััท เจ.เจ. เดอะแรบบิิท จำำ�กััด

09 ธ.ค. 2563

ป่่าตอง

กะทู้้�

ภููเก็็ต

โรงแรม เซเว่่น คิิว ป่่าตอง บีีชโฮเทล

นางไสว สาริิยา

21 ต.ค. 2563

ป่่าตอง

กะทู้้�

ภููเก็็ต

โรงแรม จ๋๋าง พลััส รีีสอร์์ท

บริิษััท ลิ่่�มทรััพย์์ แกรนด์์ จำำ�กััด

09 ต.ค. 2563

ป่่าตอง

กะทู้้�

ภููเก็็ต

โรงแรม ดาวา เฟส 2

บริิษััท ลากููน่่า แกรนด์์ จำำ�กััด

09 ธ.ค. 2563

เชิิงทะเล

ถลาง

ภููเก็็ต

โรงแรม วิินแดม แกรนด์์ บีีชฟร้้อน รีีสอร์์ท นางสมถวิิล หมั่่�นสู้้�

09 ธ.ค. 2563

เชิิงทะเล

ถลาง

ภููเก็็ต

โรงแรม ออ-มา บางเทา
(Ho-Ma Bangtao)

บริิษััท วััน เรีียล เอสเตท ภููเก็็ต จำำ�กััด

09 ธ.ค. 2563

เชิิงทะเล

ถลาง

ภููเก็็ต

อาคารอยู่่�อาศััยรวม ศุุภชััย อพาร์์ทเม้้นท์์

นายศุุภชััย อัังศิิริิกุุล

09 ต.ค. 2563

สาคูู

ถลาง

ภููเก็็ต

CENTARA Q RESORT RAYONG

บริิษััท สััปปาย่่า รีีสอร์์ท จำำ�กััด

24 พ.ย. 2563

กร่ำำ��

แกลง

ระยอง

โรงแรมสมุุย คอรััล เบย์์
(Samui Coral Bay)

บริิษััท คอรััล เบย์์ พร็็อพเพอร์์ตี้้� จำำ�กััด

04 ธ.ค. 2563

บ่่อผุุด

เกาะสมุุย

สุุราษฎร์์ธานีี

โรงแรม แคนทารีี อุุดรธานีี

บริิษััท เกษมกิิจ จำำ�กััด

08 ธ.ค. 2563

หมากแข้้ง

เมืืองอุุดรธานีี

อุุดรธานีี

โรงแรม เซ็็นทรััล อุุบลราชธานีี

บริิษััท เซ็็นทรััลพััฒนา เรีียลตี้้� จำำ�กััด

27 ต.ค. 2563

แจระแม

เมืือง
อุุบลราชธานีี

อุุบลราชธานีี

เอสเซ็็นท์์ นครราชสีีมา 2

บริิษััท ซีีพีีเอ็็น เรซซิิเด้้นซ์์ จำำ�กััด

01 ธ.ค. 2563

บ้้านเกาะ

เมืือง
นครราชสีีมา

นครราชสีีมา

วัันที่่�ออกหนัังสืือ
เห็็นชอบ

ตำำ�บล

เขต/อำำ�เภอ

จัังหวััด

27 ต.ค. 2563

น้ำำ��ร้้อน

เมืืองเพชรบููรณ์์

เพชรบููรณ์์

ทำำ�เหมืืองแร่่หิินอุุตสาหกรรมชนิิดเกรย์์แวก บริิษััท เอกศิิลาจัันทบุุรีี จำำ�กััด
เพื่่�ออุุตสาหกรรมก่่อสร้้าง

02 พ.ย. 2563

อ่่างคีีรีี

มะขาม

จัันทบุุรีี

ทำำ�เหมืืองแร่่หิินอุุตสาหกรรมชนิิดเกรย์์แวก ห้้างหุ้้�นส่่วนจำำ�กััด เอกพานิิชระยอง
เพื่่�ออุุตสาหกรรมก่่อสร้้าง

02 พ.ย. 2563

อ่่างคีีรีี

มะขาม

จัันทบุุรีี

รายชื่่�อโครงการเหมืืองแร่่ที่่� ได้้รัับอนุุมััติิ IEE และ EIA
เดืือนตุุลาคม - ธัันวาคม 2563
ชื่่�อ
ทำำ�เหมืืองแร่่หิินอุุตสาหกรรมชนิิดหิิน
แอนดีีไซต์์ เพื่่�ออุุตสาหกรรมก่่อสร้้าง
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เจ้้าของ
ห้้างหุ้้�นส่่วนจำำ�กััด พฤฒิิพงษ์์ก่่อสร้้าง

ชื่่�อ

เจ้้าของ

วัันที่่�ออกหนัังสืือ
เห็็นชอบ

ตำำ�บล

เขต/อำำ�เภอ

จัังหวััด

ทำำ�เหมืืองแร่่หิินอุุตสาหกรรมชนิิดหิินปููน
เพื่่�ออุุตสาหกรรมก่่อสร้้าง

บริิษััท ศิิลาแม่่ท้้อ จำำ�กััด

30 พ.ย. 2563

แม่่ท้้อ

เมืืองตาก

ตาก

ทำำ�เหมืืองแร่่หิินอุุตสาหกรรมชนิิดหิินปููน
เพื่่�ออุุตสาหกรรมก่่อสร้้าง

ห้้างหุ้้�นส่่วนจำำ�กััด ศิิลาลานทอง

21 ธ.ค. 2563

เขาชายธง

ตากฟ้้า

นครสวรรค์์

ทำำ�เหมืืองแร่่หิินอุุตสาหกรรมชนิิดหิินปููน
เพื่่�ออุุตสาหกรรมก่่อสร้้าง

ห้้างหุ้้�นส่่วนจำำ�กััด ชััยพฤกษ์์คอนสตรััคชั่่�น

30 พ.ย. 2563

เขากะลา

พยุุหะคีีรีี

นครสวรรค์์

ทำำ�เหมืืองแร่่หิินอุุตสาหกรรมชนิิดหิินทราย นายกริิช ว่่องสัันตติิวานิิช
เพื่่�ออุุตสาหกรรมก่่อสร้้าง

18 ธ.ค. 2563

นาดง

ปากคาด

บึึงกาฬ

ทำำ�เหมืืองแร่่หิินอุุตสาหกรรมชนิิดหิินปููน
เพื่่�ออุุตสาหกรรมก่่อสร้้าง

06 พ.ย. 2563

พนมวัังก์์

ควนขนุุน

พััทลุุง

02 พ.ย. 2563

พระบาทนาสิิงห์์

รััตนวาปีี

หนองคาย

วัันที่่�ออกหนัังสืือ
เห็็นชอบ

ตำำ�บล

เขต/อำำ�เภอ

จัังหวััด

ห้้างหุ้้�นส่่วนจำำ�กััด อรุุณภััณฑ์์พานิิชย์์

ทำำ�เหมืืองแร่่หิินอุุตสาหกรรมชนิิดหิินทราย บริิษัทั รััชพิิมพ์์พร จำำ�กััด
เพื่่�ออุุตสาหกรรมก่่อสร้้าง

รายชื่่�อโครงการอุุตสาหกรรมที่่�ได้้รัับอนุุมััติิ IEE และ EIA
เดืือนตุุลาคม - ธัันวาคม 2563
ชื่่�อ

เจ้้าของ

นิิคมอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ
อีีสเทิิร์์นซีีบอร์์ด 2

บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ อิินดััสเตรีียล ดีี
เวลลอปเมนท์์ จำำ�กััด (มหาชน)

10 พ.ย. 2563

คลองกิ่่�ว

คลองกิ่่�ว

ชลบุุรีี

นิิคมอุุตสาหกรรมโรจนะหนองใหญ่่

บริิษััท สวนอุุตสาหกรรมโรจนะ จำำ�กััด
(มหาชน)

12 ต.ค. 2563

หนองไผ่่แก้้ว

บ้้านบึึง

ชลบุุรีี

นิิคมอุุตสาหกรรมโรจนะชลบุุรีี 2
(เขาคัันทรง)

บริิษััท สวนอุุตสาหกรรมโรจนะ จำำ�กััด
(มหาชน)

03 พ.ย. 2563

เขาคัันทรง

ศรีีราชา

ชลบุุรีี

นิิคมอุุตสาหกรรมเอเชีีย คลีีน ชลบุุรีี

บริิษััท เอเชีีย คลีีน อิินดััสเตรีียล
พร็็อพเพอร์์ตี้้� จำำ�กััด

08 ธ.ค. 2563

ห้้างสููง

หนองใหญ่่

ชลบุุรีี

โรงงานหลอมและรีีดเหล็็ก
ของบริิษััท หลิ่่�ง หนััน สตีีล จำำ�กััด

บริิษััท หลิ่่�ง หนััน สตีีล จำำ�กััด

06 ต.ค. 2563

วัังตะกูู

เมืืองนครปฐม

นครปฐม

โรงงานผลิิตชิ้้�นส่่วนอะลููมิิเนีียม
ของบริิษััท ไทย อะคิิบะ จำำ�กััด

บริิษััท ไทย อะคิิบะ จำำ�กััด

10 พ.ย. 2563

หนองระเวีียง

เมืือง
นครราชสีีมา

นครราชสีีมา

โรงงานผลิิต Purified Terephthalic
Acid (PTA)

บริิษััท จีีซีี-เอ็็ม พีีทีีเอ จำำ�กััด

04 ธ.ค. 2563

มาบตาพุุด

เมืืองระยอง

ระยอง

นิิคมอุุตสาหกรรมเอ็็กโก ระยอง

บริิษััท ผลิิตไฟฟ้้า จำำ�กััด (มหาชน)

12 ต.ค. 2563

ห้้วยโป่่ง

เมืืองระยอง

ระยอง

โรงงานผลิิตปููนซีีเมนต์์และ
ระบบสาธารณููปโภคสนัับสนุุน

บริิษัทั ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด (มหาชน)

22 ต.ค. 2563

ทัับกวาง

แก่่งคอย

สระบุุรีี
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HIGHLIGHT DATA

สแกน QR Code

สรุปข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ไตรมาส 3 ปี 2563
การออกใบอนุญาตจัดสรร ทั่วประเทศ
การออกใบอนุ
ญาตจัดสรร ทั่วประเทศ
ไตรมาส 3 ป 2563
ไตรมาส 3 ป 2563
ไตรมาส 3 ป 2563

190
โครงการ
190 โครงการ
โครงการ

23,385
23,385 หนหนหนวววยยย

รรออยละ
ยละ 15.2
15.2 QoQ
QoQ
รอยละ 15.2 QoQ

จํจําานวนโครงการ
นวนโครงการ
ทีจํทีา่่ไไดดนวนโครงการ
รรับับอนุ
อนุญ
ญาตจั
าตจัดดสรร
สรร
ที่ไดรับอนุญาตจัดสรร

จํจําานวนหน
นวนหนววยย
ทีจํทีา่่ไไดดนวนหน
รรับับอนุ
วยาตจั
อนุญ
ญ
าตจัดดสรร
สรร
ที่ไดรับอนุญาตจัดสรร

รรออยละ
ยละ 35.0
35.0 QoQ
QoQ
รอยละ 35.0 QoQ
รรออยละ
ยละ 3.2
3.2 YoY
YoY
รอยละ 3.2 YoY

เมื่อพ�จารณาประเภทที่อยูอาศัยที่ ไดรับอนุญาตจัดสรรมากที่สุดในไตรมาสนี้ ไดแก
เมื่อพ�จารณาประเภทที่อยูอาศัยที่ ไดรับอนุญาตจัดสรรมากที่สุดในไตรมาสนี้ ไดแก

ทาวน
ทาวนเเฮฮาาสส

12,785
ทาวนเฮหน
าสววยย
12,785
หน
12,785 หนวย

บบาานเดี
นเดี่ย่ยวว

6,311
บานเดีหน
่ยวววยย
6,311
หน
6,311 หนวย

บบาานแฝด
นแฝด

3,478
หน
บานแฝด
3,478
หนววยย
3,478 หนวย

อาคารพาณิ
อาคารพาณิชชยย
583
อาคารพาณิ
583 หน
หนววยยชย
583 หนวย

ทีที่ด่ดินินเปล
เปลาา

228
แปลง
ที่ดินเปล
228
แปลงา
228 แปลง

จังหวัดที่มีจํานวนหนวยที่ ไดรับใบอนุญาตจัดสรรมากที่สุด 5 อันดับแรก ไดแก
จังหวัดที่มีจํานวนหนวยที่ ไดรับใบอนุญาตจัดสรรมากที่สุด 5 อันดับแรก ไดแก

01
01

สมุ
สมุททรปราการ
รปราการ
สมุทรปราการ

02
02

กรุ
กรุงงเทพมหานคร
เทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

03
03
ระยอง
ระยอง
ระยอง

04
04

ฉะเชิ
ฉะเชิงงเทรา
เทรา
ฉะเชิงเทรา

05
05
นนทบุ
นนทบุรร��
นนทบุร�

การออกใบอนุุ ญ าตก่่ อสร้้ า งเพื่่� อที่่� อยู่่�อา ศัั ย ประเภท การออกใบอนุุ ญ าตก่่ อสร้้ า งเพื่่� อที่่� อยู่่�อา ศัั ย ประเภท
แนวราบ ทั่่�วประเทศ ในไตรมาส 3 ปีี 2563 มีีจำำ�นวน 58,134 อาคารชุุ ด ทั่่� วป ระเทศ ในไตรมาส 3 ปีี 2563 มีี ก าร

หน่่วย ลดลงร้้อยละ 5.9 จากไตรมาสก่่อน แต่่เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 3.4
จากไตรมาสเดีียวกัันของปีีก่่อน เป็็นพื้้�นที่่�ที่่�ได้้รัับอนุุญาตก่่อสร้้าง
7,430,855 ตารางเมตร ลดลงร้้อยละ 4.3 จากไตรมาสก่่อน และ
ลดลงร้้อยละ 6.0 จากไตรมาสเดีียวกัันของปีีก่่อน จะเห็็นได้้ว่่า
จัั ง หวัั ด ที่่�มีี จำำ� นวนหน่่ ว ยที่่�ได้้ รัั บ ใบอนุุ ญ าตก่่ อ สร้้ า งประเภท
แนวราบมากที่่�สุุ ด 5 อัั น ดัั บ แรก ได้้ แ ก่่ กรุุ ง เทพมหานคร
นครราชสีีมา ชลบุุรีี เชีียงใหม่่ และพระนครศรีีอยุุธยา
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ออกใบอนุุญาตก่่อสร้้างอาคารชุุด 45 อาคาร ลดลงร้้อยละ 22.4
จากไตรมาสก่่อน และลดลงร้้อยละ 43.0 จากไตรมาสเดีียวกััน
ของปีีก่อ่ น เป็็นพื้้�นที่่�ที่่�ได้้รับั อนุุญาตก่่อสร้้าง 171,317 ตารางเมตร
ลดลงร้้อยละ 19.8 จากไตรมาสก่่อน และลดลงร้้อยละ 86.9 จาก
ไตรมาสเดีียวกัันของปีีก่่อน ทั้้�งนี้้� จัังหวััดที่่�มีีพื้้�นที่่�ที่่�ได้้รัับอนุุญาต
ก่่อสร้้างอาคารชุุดมากที่่�สุุด 5 อัันดัับแรก ได้้แก่่ กรุุงเทพมหานคร
ปทุุมธานีี ชลบุุรีี ภููเก็็ต และสมุุทรปราการ

ที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนใหม ในเขตกรุงเทพฯ - ปร�มณฑล
ไตรมาส 3 ป 2563

32,545 หนวย
กรุงเทพฯ - ปร�มณฑล

20,175 หนวย
กรุงเทพฯ

รอยละ 22.3 QoQ
รอยละ 13.5 YoY

12,370 หนวย

รอยละ 19.1 QoQ
รอยละ 23.0 YoY

จังหวัดปร�มณฑล

รอยละ 27.9 QoQ
รอยละ 8.2 YoY

เมื่อพิจารณาแยกตามประเภทที่อยู่อาศัย ได้ดังนี้
ห้้องชุุด มีีจำำ�นวน 18,859 หน่่วย (สััดส่่วน

อาคารพาณิ ช ย์ มี จ� ำ นวน 888 หน่ ว ย

ร้้อยละ 58 ของที่่�อยู่่�อาศััยสร้้างเสร็็จจดทะเบีียน
ใหม่่ทุุกประเภทรวมกััน) เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 26.2
จากไตรมาสก่่อน แต่่ลดลงร้้อยละ 12.7 จาก
ไตรมาสเดีียวกัันของปีีก่่อน

(สัดส่วนร้อยละ 3) เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 จาก
ไตรมาสก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.5 จาก
ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

บ้านเดี่ยว มีจ�ำนวน 8,231 หน่วย (สัดส่วน

บ้้านแฝด มีี จำำ� นวน 657 หน่่ ว ย (สัั ด ส่่ ว น

ร้อยละ 25) เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.9 จากไตรมาส
ก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.4 จากไตรมาส
เดียวกันของปีก่อน

ร้้อยละ 2) ลดลงร้้อยละ 10.7 จากไตรมาสก่่อน
และลดลงร้้อยละ 38.4 จากไตรมาสเดีียวกััน
ของปีีก่่อน

ทาวน์เฮ้าส์ มีจ�ำนวน 3,910 หน่วย (สัดส่วน

ร้อยละ 12) เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.6 จากไตรมาส
ก่อน แต่ลดลงร้อยละ 38.9 จากไตรมาสเดียวกัน
ของปีก่อน

พ�้นที่ซึ่งมีหนวยที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนใหมประเภทแนวราบมากที่สุด 5 อันดับแรก

อําเภอบางบอ

อําเภอบางพลี

อําเภอเมืองสมุทรสาคร

อําเภอเมืองสมุทรปราการ อําเภอเมืองปทุมธานี

พ�้นที่ซึ่งมีหนวยที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนใหมประเภทหองชุดมากที่สุด 5 อันดับแรก

เขตวัฒนา

อําเภอเมืองนนทบุร�

เขตคลองเตย

เขตดินแดง

เขตบางนา
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การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยูอาศัย ในเขตกรุงเทพฯ - ปร�มณฑล
ไตรมาส 3 ป 2563

51,357 หนวย
จํานวนรวม

ห้้องชุุดเป็็นประเภทที่่�มีีการโอนมากที่่�สุุด จำำ�นวน 24,955 หน่่วย
เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 24.2 จากไตรมาสก่่อน แต่่ลดลงร้้อยละ 13.2
จากไตรมาสเดีียวกัันของปีีก่่อน รองลงมาเป็็นทาวน์์เฮ้้าส์์จำำ�นวน
14,585 หน่่วย เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 15.1 จากไตรมาสก่่อน แต่่ลดลง
ร้้อยละ 6.0 จากไตรมาสเดีียวกัันของปีีก่่อน บ้้านเดี่่�ยวจำำ�นวน
7,557 หน่่ ว ย เพิ่่�มขึ้้�นร้้ อ ยละ 14.4 จากไตรมาสก่่ อ น และ
เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 4.7 จากไตรมาสเดีียวกัันของปีีก่่อน บ้้านแฝด
จำำ�นวน 2,207 หน่่วย เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 24.8 จากไตรมาสก่่อน
และเพิ่่�มขึ้้�นร้้ อ ยละ 15.8 จากไตรมาสเดีี ย วกัั น ของปีี ก่่ อ น
อาคารพาณิิ ชย์์ จำำ� นวน 2,053 หน่่ ว ย เพิ่่�มขึ้้�นร้้ อ ยละ 35.2
จากไตรมาสก่่อน แต่่ลดลงร้้อยละ 5.0 จากไตรมาสเดีียวกััน
ของปีีก่่อน

สินเชื่อที่อยูอาศัยบุคคลทั่วไป
มููปล
ลค่่าอการโอนกรรมสิิ
ธิ์์ที่่�� อยู่่�อาศััยมีีจำำ�นวนรวม 167,391 ล้้านบาท
ยใหม ทั่วทประเทศ

เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 18.7 จากไตรมาสก่่อน และเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 9.3
ไตรมาส 3 ปยวกัั2563
จากไตรมาสเดีี
นของปีีก่่อน แบ่่งเป็็นห้้องชุุดมากที่่�สุุด มููลค่่า
70,993 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 25.5 จากไตรมาสก่่อน และ
เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 6.5 จากไตรมาสเดีี
ยวกัันของปีี
่อน12.7
รองลงมา
ลานบาท
รอก่ยละ
QoQ
เป็็นบ้้านเดี่่�ยวมูู
า 46,249 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�
ร้้อ3.1
ยละ ํYoY12.1
มูลลคาค่่รวม
รอนยละ
จากไตรมาสก่่อน และเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 17.8 จากไตรมาสเดีียวกััน
ของปีี ก่่ อ น ทาวน์์ เ ฮ้้ า ส์์ มูู ล ค่่ า 33,597 ล้้ า นบาท เพิ่่�มขึ้้�น
ร้้อยละ 13.3 จากไตรมาสก่่อน และเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 7.1 จากไตรมาส
เดีียวกัันของปีีก่่อน บ้้านแฝดมููลค่่า 8,749 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น
เชื่อ20.0
ที่อยูจากไตรมาสก่่
อาศัยบุคอคลทั
่วไปมขึ้้�นร้้อยละ 23.3 จาก
ร้้สิอนยละ
น และเพิ่่�
คงคางยทัวกัั่วนประเทศ
ไตรมาสเดีี
ของปีีก่อ่ น อาคารพาณิิชย์มู์ ลู ค่่า 7,804 ล้้านบาท
ไตรมาส
3
ป
2563จากไตรมาสก่่อน แต่่ลดลงร้้อยละ 10.6
เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 24.0
จากไตรมาสเดีียวกัันของปีีก่่อน

159,737
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4,168,983 ลานบาท

รอยละ 1.7 QoQ

มูลคารวม

รอยละ 5.7 YoY

รอยละ 20.4 QoQ
รอยละ 7.6 YoY

สินเชื่อที่อยูอาศัยบุคคลทั่วไป
ปลอยใหม ทั่วประเทศ

สวนแบง
บุคคลทั่ว

ไตรมาส 3 ป 2563

159,737 ลานบาท
มูลคารวม

ไตรมาส
รอยละ 12.7 QoQ
รอยละ 3.1 ํYoY

สินเชื่อที่อยูอาศัยบุคคลทั่วไป
าง งทัตลาด
่วประเทศ
สคงค
วนแบ
สินเชื่อเพ�่อที่อยูอาศัย
บุคไตรมาส
คลทั่ว3ไปปล
ป 2563อยใหม

ธนาคารพา
ทุกแหงรวม
รอยละ 56

สวนแบง
บุคคลทั่ว
ไตรมาส

ไตรมาส 3 ป 2563

4,168,983 ลานบาท

รอยละ 1.7 QoQ

มูลคารวม

รอยละ 5.7 YoY

ธนาคารพาณิชย
ทุกแหงรวมกัน
รอยละ 56.0

สถาบันการเง�นของรัฐ
รอยละ 42.2

สถาบันอื่นๆ
รอยละ 1.8

สวนแบงตลาด สินเชื่อที่อยูอาศัย
บุคคลทั่วไปคงคาง
ไตรมาส 3 ป 2563

ธนาคารพาณิชย
ทุกแหงรวมกัน
รอยละ 59.0

สถาบันการเง�นของรัฐ
รอยละ 39.1

สถาบันอื่นๆ
รอยละ 1.8

ธนาคารพา
ทุกแหงรวม
รอยละ 59

สินเชื่อที่อยูอาศัยบุคคลทั่วไป
ปลอยใหม ทั่วประเทศ
ไตรมาส 3 ป 2563

159,737 ลานบาท
มูลคารวม

ไตรมาส 3 ป 2563
รอยละ 12.7 QoQ
รอยละ 3.1 ํYoY

สินเชื่อที่อยูอาศัยบุคคลทั่วไป
สคงค
วนแบ
สินเชื่อเพ�่อที่อยูอาศัย
าง งทัตลาด
่วประเทศ
บุคไตรมาส
คลทั่ว3ไปปล
ป 2563อยใหม
ไตรมาส 3 ป 2563

12.7 QoQ
3.1 ํYoY

4,168,983 ลานบาท

รอยละ 1.7 QoQ

มูลคารวม

รอยละ 5.7 YoY

ธนาคารพาณิชย
ทุกแหงรวมกัน
รอยละ 56.0

สถาบันการเง�นของรัฐ
รอยละ 42.2

สถาบันอื่นๆ
รอยละ 1.8

สวนแบงตลาด สินเชื่อที่อยูอาศัย
บุคคลทั่วไปคงคาง

ธนาคารพาณิชย
ทุกแหงรวมกัน
รอยละ 59.0

สถาบันการเง�นของรัฐ
รอยละ 39.1

ธนาคารพาณิชย
ทุกแหงรวมกัน
รอยละ 56.0

สถาบันการเง�นของรัฐ
รอยละ 42.2

สถาบันอื่นๆ
รอยละ 1.8

สวนแบงตลาด สินเชื่อที่อยูอาศัย
บุคคลทั่วไปคงคาง
ไตรมาส 3 ป 2563

ธนาคารพาณิชย
ทุกแหงรวมกัน
รอยละ 59.0

สถาบันการเง�นของรัฐ
รอยละ 39.1

สถาบันอื่นๆ
รอยละ 1.8

รายละเอีียดเพิ่่�มเติิม

ไตรมาส 3 ป 2563

1.7 QoQ
5.7 YoY

Scan
me

สวนแบงตลาด สินเชื่อเพ�่อที่อยูอาศัย
บุคคลทั่วไปปลอยใหม

สถาบันอื่นๆ
รอยละ 1.8

• ข้้อมููลอสัังหาริิมทรััพย์์
7 ประเภท
• Property Index

สแกน QR Code

มีบร�การขอมูลดานตางๆ ดังนี้

สมาชิกผูใชขอมูลบน

WWW.REIC.OR.TH

ขอมูลสถิติในดานตางๆ เชน การโอนกรรมสิทธิ์ ขอมูลที่อยูอาศัยสราง
เสร็จจดทะเบียน ใบอนุญาต กอสรางที่อยูอาศัย สามารถดาวนโหลด
ขอมูลไฟล Excel บนเว็บไซต

อัตราคาสมาชิก

20,000 บาท / ป

สมาชิกรายงานโครงการเปดตัวใหม
กรุงเทพฯ – ปร�มณฑล (รายเดือน)

รายงานสรุปขอมูลโครงการอาคารชุดและบานจัดสรรที่เปดขาย
ในแตละเดือน โดยจัดสงรายงานใหสมาชิกทุกเดือน

อัตราคาสมาชิก

25,000 บาท / ป

บร�การจัดทําขอมูล
ตามความตองการของลูกคา

สามารถกําหนดรัศมีพ�้นที่ที่สนใจใหทางศูนยขอมูลฯ จัดทําขอมูล นําไปใชงาน
ดานการวางแผนเพ�อ่ การลงทุน ตัวอยางขอมูลประกอบดวย ขอมูลสํารวจ
โครงการ ทีอ่ ยูอ าศัยลาสุด ขอมูลยอนหลังแยกตามประเภท และระดับราคา
จํานวนหนวยที่ขายได หนวยคงเหลือ อัตราดูดซับ (Absorption Rate)
และขอมูลโอนกรรมสิทธิ์

สอบถามรายละเอียดเพิ�มเติมไดที่

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

