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“ตลาดทีอ่ ยู่อาศัยหลังปลดล็อคมาตรการ LTV"
หน่วยเหลือขายลดลง โอนกรรมสิทธิ์เพิ่มขึน้ เริ่มเห็นสัญญาณฟื้ นตัวปี 2565
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รายงานว่า ไตรมาส 3 ปี 2564 เป็ นไตรมาสต่าสุดในทุก
เครื่องชี้ หลังจากศูนย์ข้อมูลฯปรับสมมติฐานล่าสุดภายหลังปลดล็อ ค LTV คาดว่าในไตรมาส 4 มีแนวโน้มจะ
ปรับตัวดีขึน้ และภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยปี 2564 มีการปรับตัวดีขึน้ กว่าการคาดการณ์เดิม แต่ยังคงมีการ
ขยายตัวติดลบ สาหรับอุปทานหน่วยเหลือขายจะปรับลดลงมาอยู่ทจ่ี านวน 278,236 หน่วย และจะลดลงมาอยู่
ที่ ป ระมาณ 264,412 หน่ ว ย ณ สิ้ น ปี 2565 ด้ า นอุ ป สงค์เ พิ่ ม ขึ้น สะท้ อ นผ่ า นประมาณการหน่ ว ยการโอน
กรรมสิทธิ์ปี 2564 จะมีจานวน 281,026 หน่วย จากเดิมคาดการณ์ว่าจะมีการโอนกรรมสิทธิ์ 270,151 หน่วย
ดร.วิชยั วิรตั กพันธ์ ผูต้ รวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรักษาการผูอ้ านวยการศูนย์ขอ้ มูลอสังหาริมทรัพย์
(REIC) เผยว่า ศูนย์ขอ้ มูลอสังหาริมทรัพย์ได้ติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวทัง้ ในด้านอุปสงค์และอุปทาน อย่าง
ต่อเนื่อง โดยพบความเปลี่ยนแปลงที่ชดั เจนของอุปทานที่อยู่อาศัยเข้าใหม่ท่ีเข้าสู่ตลาดใหม่ท่ีลดลงอย่างมากในช่วงไตร
มาส 3 ปี 2564 โดยเฉพาะในพืน้ ที่กรุ งเทพฯ-ปริมณฑล ซึ่งเป็ นพืน้ ที่มีส่วนแบ่งในตลาดที่อยู่อาศัยมากทัง้ ประเทศ โดย
พบว่า เครื่องชีภ้ าวะอสังหาริมทรัพย์ท่ีสาคัญมีการลดลงต่ามาก ประกอบด้วย จานวนหน่วยที่ได้รบั ใบอนุญาตจัดสรรทั่ว
ประเทศ และจานวนหน่วยที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนในกรุ งเทพฯและปริมณฑล มีเพียง 16,804 และ 14,601
หน่วย หรือลดลง ร้อยละ -28.2 และ -55.1 เมื่อเทียบกับปี ก่อน ตามลาดับ และสาหรับภาวการณ์เปิ ดขายใหม่ในกรุงเทพฯ
และปริมณฑล จานวน 4,288 หน่วย แบ่งเป็ นบ้านจัดสรร 1,976 หน่วย และอาคารชุด 2,312 หน่วย ซึ่งจานวนรวมลดลง
จากช่วงเดียวกันของปี 2563 ร้อยละ -80.5 และเป็ นการลดลงอย่างมากทัง้ ในส่วนของโครงการบ้านจัดสรรและโครงการ
อาคารชุด
หลังจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีประกาศผ่อนคลายมาตรการ LTV ชั่วคราว สาหรับสัญญาเงินกูท้ ่ี
ทาสัญญาตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เพื่อช่วยพยุงเศรษฐกิจไทยที่ได้รบั ผลกระทบจาก
สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่ยืดเยือ้ มาถึงเกือบ 2 ปี แล้วนัน้ ส่งผลให้เกิดผลกระทบเชิงลบอย่างมากต่อยอดการ
ซือ้ -ขายที่อยู่อาศัยมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการที่รฐั บาลได้มีนโยบายในการเปิ ดประเทศโดยคาดว่าจะส่งผลเชิงบวกต่อ
การขยายตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งศูนย์ขอ้ มูลฯได้ปรับสมมติฐานในคาดการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในไตรมาส 4 ปี
2564 และ ปี 2565
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ศูนย์ขอ้ มูลฯ คาดการณ์ว่า ไตรมาส 4 เครื่องชีด้ า้ นจานวนหน่วยที่ได้รบั ใบอนุญาตจัดสรรทั่วประเทศ และจานวน
หน่วยที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนในกรุงเทพฯและปริมณฑลจะเพิ่มขึน้ เป็ น 21,039 และ 35,231 หน่วย หรือ เพิ่มขึน้
ร้อยละ 9.6 และ 53.4 ตามลาดับ เมื่อเทียบกับปี ก่อน แต่ภาพรวมทัง้ ปี 2564 ของเครื่องชีฯ้ ข้างต้นจะยังคงติดลบถึงร้อย
ละ -22.1 และ -12.7 ตามลาดับ
นอกจากนีก้ ารเปิ ดตัวโครงการใหม่ในกรุงเทพฯและปริมณฑลจะมีการเพิ่มขึน้ อย่างเป็ นรูปธรรม โดยคาดว่าจะมี
การเปิ ดตัวที่อยู่อาศัยใหม่ในไตรมาส 4 ประมาณ 20,050 หน่วย หรือ เพิ่มขึน้ ร้อยละ 39.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
2563 ทัง้ นีค้ าดการณ์ว่าภาพรวมปี 2564 จะมีท่ีอยู่อาศัยเปิ ดตัวใหม่จานวนทัง้ สิน้ 43,051 หน่วย แบ่งเป็ นโครงการบ้าน
จัดสรร 25,783 หน่วย และอาคารชุด 17,268 หน่วย ซึ่งลดลงร้อยละ -35.0 เมื่อเทียบกับปี 2563 และในปี 2565 จานวน
ที่อยู่อาศัยเปิ ดขายใหม่จะเพิ่มขึน้ เป็ นประมาณ 85,912 หน่วย แบ่งเป็ นโครงการบ้านจัดสรร 47,291 หน่วย และโครงการ
อาคารชุด 38,621 หน่วย เพิ่มขึน้ ร้อยละ 99.6 ซึ่งเป็ นการเพิ่มจากฐานที่ต่ามากในปี 2564
การปรับตัวลดลงของอุปทานที่อยู่อาศัยเข้าใหม่เช่นนีไ้ ด้ส่งผลต่อภาพรวมของอุปทานที่อยู่อาศัยทัง้ หมดที่เหลือ
ขายในตลาดพืน้ ที่ 27 จังหวัดหลัก โดยคาดการณ์ว่า ปี 2564 จะมีจานวนที่อยู่อาศัยที่เหลือขายทัง้ สิน้ ประมาณ 278,236
หน่วย เป็ นมูลค่าประมาณ 1,196,563 ล้านบาท
ทัง้ นี ้ แม้จะมีการเปิ ดขายโครงการใหม่เพิ่มมากขึน้ แต่ดว้ ยกลยุทธ์การกระตุน้ การตัดสินใจซือ้ ของผูป้ ระกอบการ
ผนวกกับการผ่อนคลายมาตรการ LTV และการปรับตัวลดลงของอุปทานที่อยู่อาศัยเข้าใหม่ดงั กล่าวมาข้างต้นได้สง่ ผลต่อ
ภาพรวมหน่วยเหลือขายใน 27 จังหวัดลดลงตามไปด้วย จากเดิมซึ่งศูนย์ขอ้ มูลฯ คาดการณ์ว่าปี 2564 จะมีหน่วยเหลือ
ขายจานวน 292,800 หน่วย มูลค่ารวม 1,259,540 ล้านบาท จะปรับลดลงมาอยู่ท่ีจานวน 278,236 หน่วย มูลค่ารวม
1,196,536 ล้านบาท และจะลดลงมาอยู่ท่ปี ระมาณ 264,412 หน่วย มูลค่ารวม 1,113,948 ล้านบาท ณ สิน้ ปี 2565
ด้านอุปสงค์ ศูนย์ขอ้ มูลฯคาดการณ์ว่าจากนโยบายการเปิ ดประเทศของรัฐบาล และมาตรการต่างๆที่นามา
กระตุน้ เศรษฐกิจ ประกอบกับการกระจายการฉีดวัคซีนโควิด-19 เป็ นไปตามแผนงานที่กาหนดไว้ จะช่วยกระตุน้ เศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศได้ในระดับหนึ่ง และกระตุน้ อุปสงค์ในตลาดที่อยู่อาศัยให้เพิ่มขึน้ ได้ สะท้อนจากหน่วยการโอน
กรรมสิทธิ์รวมที่อยู่อาศัยทั่วประเทศ ไตรมาส 3 มีจานวน 60,174 หน่วยมูลค่ารวม 185,756 ล้านบาท แต่เมื่อมีมาตรการ
ผ่อนคลาย LTV คาดว่าในไตรมาส 4 จะมีการโอนกรรมสิทธิ์เพิ่มขึน้ เป็ น 95,221 หน่วย มูลค่า 262,931 ล้านบาท โดย
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 1.2 และ 5.1 ตามลาดับ
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โดยคาดการณ์ว่าภาพรวมในปี 2564 จะมีการโอนกรรมสิทธิ์ทงั้ สิน้ 281,026 หน่วย ลดลงจากปี 2563 ร้อยละ 21.7 คิดเป็ นมูลค่า 835,559 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 ร้อยละ -10.0 จากเดิมคาดการณ์ว่าจะมีการโอนกรรมสิทธิ์
270,151 หน่วย ลดลงจากปี 2563 ร้อยละ -24.6 มูลค่า 804,241 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 ร้อยละ -13.4
จากการผ่อนคลายมาตรการ LTV รวมถึงการกระจายการฉีดวัคซีนโควิด -19 ที่เป็ นไปตามแผนงานที่รฐั บาลได้
กาหนดไว้ รวมถึงนโยบายการเปิ ดประเทศของรัฐบาล และมาตรการต่างๆที่นามากระตุน้ เศรษฐกิจ ส่งผลให้กาลังซือ้
ภายในประเทศเริ่มฟื ้ นตัว คาดว่าจะช่วยกระตุน้ เศรษฐกิจ โดยรวมของประเทศได้ในระดับหนึ่ง และคาดว่ าจะทาให้
เศรษฐกิจไทยเข้าสู่ภาวะปกติเร็วขึน้ เมื่อเทียบกับการคาดการณ์ในครัง้ ก่อนหน้า โดยศูนย์ขอ้ มูลฯ มองว่าเครื่องชีท้ งั้ ด้าน
อุปสงค์ และอุปทานของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะกลับมาเป็ นปกติภายในปลายปี 2566 โดยจะกลับมาดีเท่ากับค่าเฉลี่ย 5
ปี ก่อนเกิดวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จากเดิมที่เคยดาดการณ์ไว้ภายในปี 2568-2570
------------------------------------------------------------------------
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