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สถานการณ์ ตลาดที่อยู่อาศัยปี 2564
จากภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2563 ซึ่งได้ รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ส่งผลให้
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรื อ GDP มีการปรับลดลงร้ อยละ 6.1 ซึ่งเป็ นการขยายตัวที่ต่าสุดในรอบ 22 ปี ภาพรวม
ดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ โดยจากการจัดเก็บข้ อมูลตลอดปี 2563 ที่ผ่านมาของศูนย์
ข้ อมูลอสังหาริมทรัพย์ หรือ REIC พบความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจดังนี ้คือ
ปี 2563 หน่วยโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยทัว่ ประเทศลดลงจากปี 2562 ร้ อยละ -8.5 โดยมีจานวน 358,496 หน่วย
เป็ นการโอนกรรมสิ ทธิ์ ที่ยู่อาศัยแนวราบจ านวน 236,158 หน่ วย ลดลงร้ อยละ -10.0 จากปี 2562 และเป็ นการโอน
กรรมสิทธิ์โครงการอาคารชุด 122,338 หน่วย ลดลงร้ อยละ -5.5 จากปี 2562
ขณะที่มลู ค่าการโอนกรรมสิทธิ์ในปี 2563 มีมลู ค่า 928,376 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2562 เพียงร้ อยละ -0.3 โดย
เป็ นการลดลงของมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์อาคารชุดร้ อยละ-4.7 ขณะที่การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยแนวราบมีมลู ค่าเพิ่ม
ขึ ้นร้ อยละ 2.2
ด้ านการเปิ ดตัวโครงการใหม่จากการสารวจพบว่า จานวนหน่วย Supply ที่เปิ ดขายใหม่ (ไม่นบั รวมบ้ านมือสอง)
เฉพาะในพืน้ ที่กรุ งเทพฯ-ปริ มณฑล หดตัวลงจากปี 2562 ร้ อยละ -36.7 โดยมีการเปิ ดตัวใหม่ จานวน 62,227 หน่วย
ประกอบด้ วยโครงการบ้ านจัดสรรเปิ ดตัวใหม่ 35,702 หน่วย ลดลงจากปี 2562 ร้ อยละ -17.9 และโครงการอาคารชุด
เปิ ดตัวใหม่ 26,525 หน่วย ลดลงจากปี 2562 ร้ อยละ -51.6
ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรักษาการผู้อานวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริ มทรัพย์
(REIC) กล่ า วว่ า ศูน ย์ ข้ อ มู ล อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ พ บการเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด จากการปรั บ ตัว ของผู้ ประกอบการพั ฒ นา
อสังหาริ มทรัพย์ โดยลดการเพิ่มขึน้ ของอุปทานใหม่เข้ าสู่ตลาด ด้ วยการลดจานวนการเปิ ดขายโครงการใหม่เพื่อให้ ที่อยู่
อาศัยรอการขายถูกดูดซับออกไปจากระบบ คาดการณ์ได้ ว่าในปี 2564 ตลาดจะปรับตัวให้ มีสินค้ าใหม่เข้ ามาเพิ่มมากขึน้
ทดแทนสินค้ าที่ถูกดูดซับไป โดยคาดการณ์ ว่าในปี 2564 จะมีการเปิ ดตัวใหม่ จานวน 82,594 หน่วย เพิ่มขึ ้นจากปี 2563
ร้ อยละ +32.7 และคาดว่าผู้ประกอบการยังจะลงทุนในบ้ านจัดสรรมากกว่าอาคารชุด
“สถานการณ์ ที่อยู่อ าศัยเปิ ด ตัวใหม่ ปี 2563 ถื อว่าผู้ประกอบการเปิ ดตัว อยู่อ าศัยใหม่ ต่า ที่สุดในรอบ 10 ปี
โดยสัดส่วนการเปิ ดตัวใหม่เริ่มเปลี่ยนไปจากเดิมที่อาคารชุดจะมากกว่าบ้ านจัดสรร แต่ในปี 2563
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สัดส่วนเปิ ดตัวใหม่บ้านจัดรรมากกว่าอาคารชุด เท่ากับ 57.4 : 42.6 และคาดว่าบ้ านจัดสรรจะเปิ ดตัวใหม่ ในปี 2564
เพิ่มขึ ้นจากปี 2563 ร้ อยละ +22.5 หรือมีจานวนหน่วยประมาณ 43,732 หน่วย ส่วนโครงการอาคารชุดเปิ ดตัวใหม่ ปี 2564
คาดว่าจะเพิ่มขึ ้นจากปี 2563 ร้ อยละ +46.5 สัดส่วนอาจจะดูเพิ่มขึ ้นมากแต่เป็ นการเพิ่มขึ ้นจากฐานที่ต่ามากจากปี 2563
หรือมีจานวนหน่วยประมาณ 38,862 หน่วย
สาหรับสถานการณ์ด้านอุปสงค์ REIC ประเมินสถานการณ์โดยรวมว่าปี 2564 จะมีหน่วยโอนกรรมสิทธิ์ประมาณ
353,236 หน่วย จะลดลงจากปี 2563 ร้ อยละ -1.5 ซึ่งการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยแนวราบจะลดลงเพียงเล็กน้ อยหรื อ
ประมาณร้ อยละ-0.1 ในขณะที่อาคารชุดจะลดลงร้ อยละ -4.2
ด้ านมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์คาดว่าปี 2564 จะมีมลู ค่าโอนกรรมสิทธิ์ประมาณ 876,121 ล้ านบาท ลงจากปี 2563
ร้ อยละ -5.6 โดยมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยแนวราบจะลดลงร้ อยละ -7.7 ขณะที่คาดว่ามูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์
อาคารชุดจะลดลงร้ อยละ -1.4
ขณะที่สถานการณ์ สินเชื่อที่อยู่อาศัยยังคงมีแนวโน้ มลดลงต่อเนื่อง โดยในปี 2563 มูลค่าสินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคล
ปล่อยใหม่ทวั่ ประเทศ มีมลู ค่า 612,084 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2562 ร้ อยละ -4.4 และคาดว่าปี 2564 จะมีมลู ค่าสินเชื่อที่
อยู่อาศัย ประมาณ 595,141 ล้ านบาท จะลดลงจากปี 2563 ร้ อยละ -2.8

----------------------------------------------------------------------------

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2645-9675-6
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูล ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ และบริการข้ อมูล ศูนย์ ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
ชัน้ 18 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สานักงานใหญ่ 63 ถนนพระราม 9 ห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02-645-9675-6 โทรสาร 0-2643-1252 Email : www.reic.or.th / www.clickthaihome.com

2

