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

สคร.ประกาศคะแนน
ประเมิินผลการดำำาเนินงาน
รัฐวิิสาหกิจปี 2563 
ปรากฏวิ่า ธอส.  
ไดำ้รับผลการประเมิิน 
ที่่�ระดำับคะแนน 4.8908 
สูงสุดในทุกสาขาของ
รัฐวิสาหกิจทั้ง 51 แห่ง

นายฉัตรชัย ศิริไล
กรรมิการผู้จัดำการธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
ประธานกรรมิการดำำาเนินการ 
ศูนย์ข้อมูิลอสังหารมิิที่รัพย์

2



จูากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ในช่วงปี 2563 - 2564 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ยังสามารถ 
ช่วยให้คนไทยมีบ้านได้อย่างต่อเน่ือง ผลการด�าเนินงานปี 2563 ธอส. สามารถปล่อยสินเช่ือใหม่ได้สูงท่ีสุดในรอบ 67 ปี  
มูลค่า 225,151 ล้านบาท เพ่ิมข้่น 4.57 % จูากปี 2562 และสูงกว่าเป้าหมายถ่ง 15,791 ล้านบาท อีกท้ังยงัให้ความช่วยเหลือ 
ลูกหน้ีท่ีได้รับผลกระทบด้านรายได้จูากวิกฤต COVID-19 ผ่านมาตรการช่วยเหลือ 10 มาตรการ มีลูกหน้ีเข้ามาตรการสูงสุด  
687,489 บัญชี เงินต้นคงเหลือ 576,139 ล้านบาท 

19 พฤษภาคม 2564 ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐ์วิสาหกจิู (สคร.) ไดป้ระกาศคะแนนประเมนิผลการด�าเนนิงานรฐั์วิสาหกจิู 
ปี 2563 ตามระบบประเมินผลรัฐ์วิสาหกิจู State Enterprise Assessment Model : SE-AM ผลปรากฏว่า ธนาคารอาคารสงเคราะห์์  
ได้้รับผลการประเมิินท่ี่�ระดั้บคะแนน 4.8908 สูงสุด้ในทุี่กสาขาของรัฐวิิสาห์กิจทัี่�ง 51 แห่์ง สะท้อนให้เห็นถ่งความเป็นเลิศ 
ด้านระบบการบริหารจัูดการองค์กรท่ี ธอส. สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐ์บาล แผนยุทธศาสตร์และพันธกิจู  
“ที่ำาให้์คนไที่ยม่ิบ้าน” ภายใต้แนวคิดหลัก “Be Simple, Make it Simple” ท�าให้คนไทยมีบ้านได้ง่ายๆ 

ส�าหรับผลการด�าเนินงานในไตรมาสแรกของปี 2564 แม้ว่าสภาพเศรษฐ์กิจูโดยรวมจูะได้รับผลกระทบจูากการแพร่ระบาดของ  
COVID-19 อย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้ประชาชนบางกลุ่มชะลอการตัดสินใจูซ้ืื้อท่ีอยู่อาศัย แต่ ธอส. ยังสามารถปล่อยสินเช่ือใหม่ได้  
46,847 ล้านบาท หรือจู�านวน 29,945 บัญชี สูงกว่าเป้าหมายของไตรมาสท่ี 1/64 ท่ีก�าหนดไว้ท่ี 44,085 ล้านบาท สูงกว่าเป้า  
6.27 % ส่งผลให้ธนาคารมียอดสินเช่ือคงค้างท้ังส้ินมูลค่า 1,346,920 ล้านบาท 

ในปี 2564 ธนาคารได้มีการยกระดับการพัฒนาบริการดิจิูทัลท้ังบริการด้านการเงินและสินเช่ือ ผ่าน Mobile Application :  
GHB ALL ภายใต้ โครงการ G H Bank New Normal Services ปัจูจุูบันเปิดให้บริการแล้ว 15 ประเภทบริการ ประกอบด้วย  
1. ซ้ืื้อ-ตรวจู สลากออมทรัพย์ ธอส. ดิจิูทัล 2. ใบเสร็จูรับช�าระเงินกู้ 3. ขอ Statement เงินฝาก 4. จูองคิวท�าธุรกรรมท่ีสาขาได้ 
ล่วงหน้า 5. เปล่ียนแปลงข้อมูลส่วนตัว 6. ผ่อนดาวน์ทรัพย์ NPA 7. เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ 8. กู้เพ่ิมเพ่ือช�าระหน้ี 
ท่ีอยู่อาศัยและ NCB Request (e-Consent) 9. หนังสือรับรองเพ่ือเบิกค่าเช่าบ้าน 10. หนังสือรับรองดอกเบ้ียเงินกู้ 11. หนังสือ
รับรองภาษีดอกเบ้ียเงินฝาก 12. ขอส�าเนาเอกสารสัญญากู้/จู�านอง/โฉนด 13. นัดรับโฉนด 14. สมัคร Application : GHB ALL  
ด้วยตัวเอง 15. การโอนเงินเข้าบัญชีอัตโนมัติหลังท�านิติกรรม และยงัได้เพ่ิมบริการใหม่ อาทิ การแจู้งข้อมูลระยะเวลาคุ้มครองประกัน 
อัคคีภัย การช�าระค่าเบ้ียประกันอัคคีภัย และปลดล็อก Application : GHB ALL โดยไม่ต้องไปสาขา (กรณีเปล่ียนเคร่ือง/
เปล่ียนซิื้ม) ล่าสุดธนาคารได้เปิดช่องทางการให้บริการทางการเงินรูปแบบใหม่บน Application LINE โดยใช้ช่ือว่า GHB Buddy  
ซ่่ื้งท�าหน้าท่ีแจู้งเตือนความเคล่ือนไหวบัญชีของลูกค้าเป็นรายบุคคลในธุรกรรมฝาก ถอน โอน ช�าระเงินกู้ แจู้งเตือนช�าระเงินกู้  
ถูกรางวัลสลากออมทรัพย์ เป็นต้น เพ่ือยกระดับสู่การเป็น Digital Service Bank ในปี 2564 และก้าวสู่ Digital Bank เต็มรูปแบบ
ในปี 2566 

ขณะเดียวกันธนาคารยังได้จัูดท�าโครงการ G H Bank Smart NPL เพ่ิมความสะดวกให้กับลูกค้าท่ีต้องการประนอมหน้ี ส�าหรับ 
กลุ่มลูกหน้ีท่ีจู�าเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Special Mention) และกลุ่มหน้ีเสีย (NPL) โดยไม่ต้องเดินทางมายื่นเร่ือง 
ขอประนอมหน้ีท่ีสาขาธนาคาร สามารถด�าเนินการผ่าน Application : GHB ALL ด้วยการเลือกรายการ G H Bank Smart NPL 
และอัปโหลดเอกสารท่ีแสดงผลกระทบทางรายได้ อาทิ สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองจูากหน่วยงานต้นสังกัด ภาพถ่ายกิจูการ  
หรือ Statement เพ่ือได้รับการพิจูารณาปรับลดเงินงวดผ่อนช�าระเป็นระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน นอกจูากน้ี ธนาคารยังเพ่ิม
ทางเลือกให้กับผู้ท่ีต้องการมท่ีีอยูอ่าศัยเป็นของตวัเองในราคาและท�าเลท่ีเหมาะสม ด้วยการเพ่ิมช่องทางในการซื้ือ้-ขายบ้านมือสอง
ให้กับประชาชน กับโครงการ G H Bank Marketplace รับเป็นตัวกลางรับฝากขายบ้านมือสอง ผ่าน www.ghbhomecenter.com  
และ Application : G H Bank Smart NPA รวมถ่งยังสามารถแจู้งความประสงค์น�าออกประมูลออนไลน์ท่ีมีเป็นประจู�าทุกเดือน 
ได้อีกด้วย 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในฐ์านะสถาบันการเงินของรัฐ์ท่ีมีบทบาทส�าคัญในการให้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยของประเทศ  
ยังคงมุ่งม่ันด�าเนินการตามพันธกิจู “ที่ำาให้์คนไที่ยม่ิบ้าน” พร้อมท้ังร่วมมือกับทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องในการส่งเสริมและผลักดัน 
ให้ภาคธุรกิจูอสังหาริมทรัพย์และเศรษฐ์กิจูของประเทศสามารถพลิกฟ้ื้�นจูากวิกฤตการระบาดของไวรัส COVID-19 ได้อย่าง 
เหมาะสมและม่ันคงต่อไป
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ภายใต้้สถานการณ์์ 
ที่่�กดำดำันต่้อผู้ประกอบการ 
และผู้ซื้้�อบ้านเช่่น 
ปัจจุบันน่� ศูนย์ข้อมิูล
อสังหาริมิที่รัพย์ 
ขอให้กำาลังใจ ดัำง Theme 
ของวิารสารฉบับน่�วิ่า 
“Wave 3 - But We 
Move On”

นายวิชัย วิรัตกพันธ์
ผู้ต้รวิจการธนาคาร 
และรักษาการผู้อำานวิยการ
ศูนย์ข้อมูิลอสังหารมิิที่รัพย์
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ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2564 น้ี ประเทศไทยยงัประสบกบัการแพรร่ะบาดของ COVID-19 ท่ีมีการแพรร่ะบาดคอ่นขา้งรนุแรง 
มากข้่นกว่าในไตรมาสแรก ซ่่ื้งเป็นระลอกท่ี 3 และส่งผลให้ภาพรวมเศรษฐ์กิจูไทยในปี 2564 ให้มีการถดถอยต่อเน่ือง 
และยังไม่มีความชัดเจูนถ่งการฟ้ื้�นตัวภายในปี 2564 ซ่่ื้งได้ส่งผลกระทบต่อรายได้ การจู้างงาน และก�าลังซ้ืื้อ 
ท่ีอยูอ่าศัยของประชาชน รวมถ่งชาวต่างชาตซ่่ิื้งเป็นก�าลังซ้ืื้อส�าคัญของตลาด อาคารชดุหายไปจูากตลาดดว้ย ศูนยข้์อมูลฯ 
ได้เฝ้าสังเกตการณ์ตลาดท่ีอยู่อาศัยมาอย่างต่อเน่ือง และได้มีข้อสังเกตในเร่ืองปัจูจัูยเส่ียงท่ีส�าคัญบางประการ

ประการแรก คือ ดัชนีความเช่ือม่ันของผู้ประกอบการในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีค่าต�่ากว่าระดับค่ากลางร้อยละ 50  
ในทุกไตรมาส ต้ังแต่ป ี2563 ถ่งไตรมาส 1 ปี 2564 ซ่่ื้งสะท้อนว่าผู้ประกอบการยงัขาดความเช่ือม่ันต่อการด�าเนินการพัฒนา 
ท่ีอยู่อาศัย ซ่่ื้งเป็นผลจูากความกังวลต่อการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยเฉพาะด้านผลประกอบการ  
การเปิดตัวโครงการใหม่/เฟื้สใหม่ และการจู้างงาน ส่งผลให้มีการลดการลงทุนใหม่ๆ ลง ซ่่ื้งอาจูส่งผลต่อการจู้างงาน
ในประเทศและเศรษฐ์กิจูของประเทศไทยด้วย

ประการท่ีสอง คือ การขาดแคลนแรงงานในการก่อสร้าง ซ่่ื้งเป็นผลจูากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปัจูจุูบัน 
ก็ดูเหมือนว่าเป็นผลกระทบท่ีส�าคัญต่อการก่อสร้าง และการส่งมอบบ้านให้กับลูกค้า ซ่่ื้งเป็นความเส่ียงในเร่ืองการบริหาร
สภาพคล่องของผู้ประกอบการและผู้รับเหมาก่อสร้างอีกด้วย

ประการท่ีสาม คือ ผู้ประกอบการท่ีอยู่อาศัยส่วนใหญ่ยังคงจู�าเป็นต้องจัูดรายการส่งเสริมการขายท่ีเข้มข้นส�าหรับ 
ท่ีอยู่อาศัยสร้างเสร็จูพร้อมขายและพร้อมโอนกรรมสิทธิ� หรือโครงการท่ีก�าลังจูะสร้างเสร็จู เพ่ือเร่งรัดการตัดสินใจู 
รับมอบและโอนฯ ของผู้ซ้ืื้อท่ียงัมีเงินออมและมีรายได้ต่อเน่ือง ซ่่ื้งจูะส่งผลต่อความสามารถในการท�าก�าไรท่ีอาจูลดลง

ประการท่ีส่ี คือ สถาบันการเงินยงัคงรักษาความเข้มงวดในการปล่อยสินเช่ือท่ีอยูอ่าศัยให้กับกลุ่มผู้กู้ท่ีมีความเส่ียงจูาก
ผลกระทบของการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซ่่ื้งอาจูส่งผลให้ปริมาณการปฏิเสธสินเช่ือมากข้่น และท�าให้ผู้ประกอบการ 
จูะได้รับผลกระทบจูากการระบาย Back Lock ในมือออกได้ช้าลง 

ผลจูากความเส่ียงของตลาดท่ีอยูอ่าศัยท่ีได้กล่าวข้างต้น อาจูส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐ์กิจูในภาพรวมของประเทศไทย
ได้ แต่อยา่งไรก็ตามนักเศรษฐ์ศาสตร์จูากหลายหน่วยงานมีความหวังว่า เราจูะได้เห็นสัญญาณการฟ้ื้�นตัวอ่อนๆ ในปลาย
ไตรมาส 4 ปี 2564 เม่ือประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่ได้รับวัคซีื้นตามแผนของรัฐ์บาล และอาจูจูะมีการฟ้ื้�นตัวท่ีชัดเจูน
ในคร่่งหลังของปี 2565

ภายใต้สถานการณ์ท่ีกดดันต่อผู้ประกอบการและผู้ซ้ืื้อบ้านเช่นปัจูจุูบันน้ี ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ขอให้ก�าลังใจู  
ดัง Theme ของวารสารฉบับน้ีว่า “Wave 3 - But We Move On” ในปี 2564 เรายังคงเป็นเพ่ือนท่ีหวังดี  
เป็นมิตรท่ีคอยสนับสนุนให้ทุกฝ่ายท้ังหน่วยงานภาครัฐ์ ภาคเอกชน และประชาชนชาวไทย เพ่ือให้สามารถเดินฝ่าฟัื้น
ปัญหาและอุปสรรคได้อย่างม่ันคง และเพ่ือพบกับส่ิงท่ีดีข้่นท่ีรอพวกเราอยู่ สู้ๆ นะครับทุกท่าน
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นายวิชัย วิรัตกพันธ์
ผู้ต้รวิจการธนาคาร 
และรักษาการผู้อำานวิยการ
ศูนย์ข้อมิูลอสังหาริมิที่รัพย์

เศรษฐกิจไทย ปี 2564 
จะเต้ิบโต้ หรือ ถดำถอย?

ด้ร.ยรรยง ไที่ยเจริญ่ รองผู้จัด้การให์ญ่่อาวุิโส ประธานเจ้าห์น้าท่ี่�
บริห์าร กลุ่มิงาน Economic Intelligence Center (EIC)  
กล่าวถ่งแนวโน้มเศรษฐ์กิจูในปี 2564 ว่า เศรษฐ์กิจูไทยในภาพรวม
ปี 2564 มีแนวโน้มขยายตัวเม่ือเทียบกับปี 2563 แต่จูะเป็น 
การขยายตัวท่ามกลางภาวะซื้บเซื้า และ GDP ยังไม่กลับไปอยู ่
ในระดับเดียวกับปี 2562 ซ่่ื้งเป็นช่วงก่อนเกิดวิกฤต COVID-19 
คาดว่าช่วงเวลาท่ีเศรษฐ์กิจูโดยรวมจูะกลับใกล้เคียงกับช่วงก่อน 
เกิดวิกฤต COVID-19 เร็วท่ีสุดอาจูจูะเป็นปลายปี 2565 หรือ 
ต้นปี 2566 แต่ท้ังน้ี ยังมีข่าวดีคือเศรษฐ์กิจูโลกมีแนวโน้มฟ้ื้�นตัว
ชัดเจูน ซ่่ื้งการฟ้ื้�นตัวจูะมีลักษณะแตกต่างกันระหว่างกลุ่มประเทศ 
ประเทศท่ีพัฒนาแล้วจูะฟ้ื้�นตวัได้ดีกว่า โดยมาจูากปัจูจัูยการฉดีวัคซีื้น 
ท่ีสามารถฉดีไดเ้ร็วกวา่ และคาดวา่การฟ้ื้�นตัวของภาคอตุสาหกรรม
จูะมีแนวโน้มการฟ้ื้�นตัวได้ดีกว่าภาคบริการ ซ่่ื้งจูะช่วยกระตุ้น 
ในเร่ืองของการส่งออกให้ดีข้่นด้วย ซ่่ื้งจูากสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนไป
จูากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในรอบใหม่ EIC ได้ปรับลด
คาดการณ์เศรษฐ์กิจูไทยปี 2564 โดยคาดว่าจูะขยายตัวเหลือ 
ร้อยละ 2.0 จูากเดิมท่ีคาดว่าจูะขยายตัวร้อยละ 2.6
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ดร.ยรรยง ไทยเจริญ  
รองผู้จัดำการใหญ่่อาวิุโส  

ประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร กลุ่มิงาน
Economic Intelligence Center (EIC)



ภาคอุุตสาหกรรมขอุงประเทศส่วนใหญ่่ยัังคงขยัายัตัวแม้จะมีการระบาดขอุง COVID-19 ระลอุกใหม่
ขณะที�ภาคบริการยัังคงฟื้้�นตัวช้้ากว่าจากมาตรการที�เข้มงวดข้�น แม้ว่าประเทศกลุ่มพััฒนาแล้วจะเห็นสัญ่ญ่าณ 
กลับมาฟื้้�นตัวบ้างแล้ว

สถานการณ์ COVID-19 ซ่่ื้งมีจู�านวนผู้ติดเช้ือท่ัวโลกเร่ิมลดลงจูาก
ความคืบหน้าในการฉีดวัคซีื้นในทวีปยุโรปและสหรัฐ์อเมริกา  
รวมถ่งจู�านวนผู้ติดเช้ือท่ีลดลงในอินเดียจูากมาตรการล็อกดาวน ์ 
ในขณะท่ีจู�านวนผู้ติดเช้ือในละตินอเมริกาเพ่ิมข้่นเล็กน้อย  
ส่วนจู�านวนผู้ติดเช้ือในญ่ีปุ่น ไทย มาเลเซีื้ย ยังเพ่ิมข้่นต่อเน่ือง 
ตัวแปรส�าคัญท่ีส�าคัญในการต่อสู้กับ COVID-19 รอบน้ี เป็นเร่ือง
ของการฉีดวัคซีื้น

ประเทศไทยมีการฉีดวัคซีื้นแล้วประมาณร้อยละ 3.5 ของประชากร
ท้ังหมด ซ่่ื้งส�าหรับประเทศท่ีพัฒนาแล้วหลายแห่งจูะมีสภาวะ 
Herd Immunity ภายในปี 2564 ในขณะท่ีประเทศก�าลังพัฒนา
ส่วนใหญ่จูะมีภาวะ Herd Immunity ล่าช้ากว่าน้ัน คาดว่าไทย 
จูะมีภูมิคุ้มกันหมู่ในช่วงไตรมาส 1 ปี 2565

อยา่งไรก็ตามกองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ IMF คาดการณ์
ภาวะเศรษฐ์กิจูโลกในปีน้ี ว่าจูะขยายตัวร้อยละ 6 ซ่่ื้งการเติบโต 
จูะอยู่ในประเทศท่ีพัฒนาแล้วเป็นหลัก เน่ืองจูากมีการฉีดวัคซื้ีน 
ท่ีเร็วกว่า และมีมาตรการภาครัฐ์เข้ามาสนับสนุนการฟ้ื้�นตัวท่ีได้
ครอบคลุมและท่ัวถ่ง ด้านภาคอุตสาหกรรมของประเทศส่วนใหญ่
ยังคงขยายตัวแม้จูะมีการระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่  
ขณะท่ีภาคบริการยังคงฟ้ื้�นตัวช้ากว่าเน่ืองจูากมาตรการท่ีเข้มงวด

ข้่นในทุกประเทศ โดยภาคบริการในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว  
โดยเฉพาะประเทศท่ีมีการฉีดวัคซีื้นได้ครอบคลุมประชากรของ
ประเทศ เร่ิมเห็นการฟ้ื้�นตัว ขณะท่ีประเทศก�าลังพัฒนาฟ้ื้�นตัว 
ช้ากว่า และปรับชะลอในบางประเทศท่ีมีการระบาดเพ่ิมข้่น 

ท้ังน้ี เคร่ืองช้ีวัดการคา้ระหวา่งประเทศบง่ช้ีว่า การกลบัมาระบาด
ของ COVID-19 ไม่ส่งผลต่อแนวโน้มการค้าโลก โดยการค้า 
ของกลุ่มท้ังประเทศพัฒนาแล้วและก�าลังพัฒนาส่วนใหญ่ยังคง 
ฟ้ื้�นตัวต่อเน่ือง

นอกจูากน้ี ยังพบว่าธนาคารกลางของประเทศเศรษฐ์กิจูหลัก  
มีแนวโน้มจูะด�าเนินนโยบายการเงินท่ีผ่อนคลายต่อเน่ือง  
โดยคาดว่า FED จูะเร่ิมส่ือสารถ่งการลดระดับการผ่อนคลาย
นโยบายลงไปในช่วงคร่่งแรกของปี 2564 และจูะเร่ิมท�า  
QE Tapering หรือการปรับลดเม็ดเงินท่ีใช้ในการกระตุ้นเศรษฐ์กิจู  
ผ่านมาตรการ QE ในช่วงต้นปีหน้า ซ่่ื้ง EIC คาดการณ์ว่าธนาคาร
แห่งประเทศไทย (ธปท.) จูะคงอัตราดอกเบ้ียนโยบายท่ีรอ้ยละ 0.5 
ตลอดปี 2564 รวมท้ังใช้มาตรการเฉพาะจูดุร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการส่งผ่านนโยบายการเงินและจัูดสรร 
สภาพคล่อง รวมถ่งสนับสนุนการปรับปรุงโครงการหน้ีและ 
การจัูดการกับหน้ีเสีย

คาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจโลกขยายตัวร้อยละ 6
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ภาคอุตสาหกรรมของประเทศส่วนใหญ่ยังคงขยายตัวแม้จะมีการระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ขณะที่ภาคบริการยังคง
ฟื้นตัวช้ากว่าจากมาตรการที่เข้มงวดข้ึน แม้ว่าประเทศกลุ่มพัฒนาแล้วจะเห็นสญัญาณกลับมาฟื้นตัวบ้างแล้ว
Manufacturing PMI
Unit: Index 

ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ Bloomberg CEIC

Service PMI
Unit: Index 

บางประเทศที่มีการระบาดเพิ่มข้ึนเร็ว เช่น ฟิลิปปินส์ และอินเดีย เริ่มเห็นดัชนี PMI 
ปรับชะลอลง ส่วนหนึ่งจาก supply disruption
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ภาคบริการในประเทศพัฒนาแล้วโดยเฉพาะประเทศที่มีการฉีควัคซีนคืบหนา้เริ่มเห็นการฟื้น
ตัว ขณะที่ของ EM ฟื้นตัวช้ากว่า และปรับชะลลงในบางประเทศที่มีการระบาดเพิ่มข้ึน
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เศรษฐกิจไทยัมีแนวโน้มเกิด Permanent Output Loss ขนาดใหญ่่ เม่�อุเทียับกับประเทศอุ่�น เน่�อุงจากภาคท่อุงเที�ยัว 
ซ่ึ่�งเป็นภาคเศรษฐกิจหลักขอุงไทยัมีแนวโน้มฟ้ื้�นตัวช้้า แผลเป็นทางเศรษฐกิจที�ล่กกว่า และข้อุจำากัดด้านมาตรการมหภาคเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มเกิด Permanent Output loss ขนาดใหญ่ เมื่อเทียบกับประเทศอื่น เนื่องจากภาคท่องเที่ยวซึ่งเป็นภาค

เศรษฐกิจหลักของไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวช้า แผลเป็นทางเศรษฐกิจที่ลึกกว่า และข้อจ ากัดด้านมาตรการมหภาค

47

ประมำณกำรกำรฟื้นตัวของ Real GDP ของประเทศต่ำง ๆ 
หน่วย : ดัชนี (2019Q4 = 100)

ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ IMF WEO (เดือน เมษายน)
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ภาพรวมเศรษฐกิจไทย ส่งออกมีแนวโน้มดีข้้น
ส�าหรับภาวะเศรษฐ์กิจูไทย พบว่า GDP ไตรมาส 1 ปี 2564 หดตัว
ท่ีร้อยละ -2.6 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยปรับตัว 
ดีข้่นจูากไตรมาส 4 ปี 2563 ตามการส่งออกสินค้าท่ีฟ้ื้�นตัวดี  
แต่การบริโภคภาคเอกชนพลิกกลับมาหดตัวจูากการระบาดของ 
COVID-19 ในประเทศระลอกท่ี 2 ด้านการส่งออกฟ้ื้�นตัวแข็งแกร่ง  
โดยฟ้ื้�นตัวได้ดีในสินค้าส่งออกส�าคัญเกือบทุกประเภท โดยการ 
ส่งออกไปประเทศพัฒนาแล้ว และประเทศจีูนจูะฟ้ื้�นตัวได้เร็วกว่า 
ทางดา้นภาคอตุสาหกรรม ฟ้ื้�นตวัไดใ้นภาพรวม โดยสินคา้ท่ีฟ้ื้�นตวั
ได้เร็ว ได้แก่ Electrical Equipment, Basic Metal แต่ถ้าเป็น
สินค้าพวก Petroleum ยังฟ้ื้�นตัวได้ไม่ค่อยดีนัก รวมถ่งสินค้า 
พวก Machinery สะท้อนให้เห็นว่าการลงทุนในประเทศยัง 
ค่อนข้างซื้บเซื้า

ด้านภาพรวมการส่งออก คาดว่ามีแนวโน้มดีข้่น จูากราคาสินค้า
โภคภัณฑ์ท่ีปรับตัวเพ่ิมข้่น จูะสนับสนุนมูลค่าส่งออกของไทย 
ให้เพ่ิมข้่น EIC ปรับคาดการณ์ส่งออกในปี 2564 คาดว่าจูะขยายตัว 
ร้อยละ 8.6 เพ่ิมข้่นจูากเดิมท่ีเคยคาดไว้ท่ีร้อยละ 6.4

ส�าหรับการท่องเท่ียวระหว่างประเทศ พบว่า ยังมีความกังวล 
เก่ียวกับการระบาดของ COVID-19 สายพันธ์ุใหม่ท่ีระบาดง่าย 
รุนแรง และยังไม่มีวัคซีื้นท่ีมีประสิทธิภาพ จู่งท�าให้ประเทศต่างๆ 
ระมัดระวังในการเปิดประเทศ ส�าหรับการเดินทางท้ังขาเข้าและ 
ขาออก ส่งผลให้จู�านวนนักท่องเท่ียวมีแนวโน้มฟ้ื้�นตัวช้าลงกว่า 
ท่ีคาด ดังน้ัน EIC ได้ปรับลดประมาณการจู�านวนนักท่องเท่ียว 
ต่างชาติในปี 2564 ลงจูาก 3.7 ล้านคน เหลือ 1.5 ล้านคน รวมถ่ง

ปรับลดประมาณการในปีต่อไป เพ่ือสะท้อนนโยบายการเปิดประเทศ 
ของไทยและต่างชาติท่ีเข้มงวดกว่าท่ีเคยคาดการณ์ไว้ 

ท้ังน้ี ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2564 ภาครัฐ์อนุมัติโครงการต่างๆ  
รวมเม็ดเงินราว 290,000 ล้านบาท ขณะท่ีในช่วงท่ีเหลือของปี  
ภาครัฐ์ยังเหลือเม็ดเงินอีกราว 240,000 แสนล้านบาท ภายใต้ 
พ.ร.ก. เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท อีกท้ังภาครัฐ์ได้ออกมาตรการเพ่ิมเติม 
ล่าสุด คิดเป็นวงเงินท่ีจูะเข้าสู่เศรษฐ์กิจูราว 240,000 ล้านบาท  
ตามท่ีเคยมีแนวนโยบายมาก่อนหน้าน้ี อย่างไรก็ดี เม็ดเงินใน 
การกระตุ้นเศรษฐ์กจิูในชว่งไตรมาสท่ี 2 ค่อนขา้งนอ้ยเม่ือเทยีบกับ
ผลกระทบจูากการระบาดรอบล่าสุด อาจูท�าให้เศรษฐ์กิจูหดตัว  
เม่ือพิจูารณาข้อมูลในรายไตรมาสโดยจูะหดตัวอีกคร้ังในช่วง
ไตรมาสท่ี 2 ของปี 2564

การจัูดต้ังธุรกิจูใหม่ในภาพรวมเพ่ิมข้่นในช่วงไตรมาสแรกของ 
ปี 2564 แต่ส่วนใหญ่มาจูากการเพ่ิมข้่นของจู�านวนวิสาหกิจูชุมชน
ตามการส่งเสริมของภาครัฐ์ และธุรกิจูใหม่ในภาคเกษตร ขณะท่ี
ธุรกิจูอสังหาริมทรัพย์และโรงแรมยังคงหดตัวสูง

จูากการประเมินความสามารถในการจู่ายดอกเบ้ียของภาค 
ธุรกิจูไทยตามยอดขายท่ีหดตัวลง EIC คาดว่า สัดส่วน Zombie 
Firm หรือธุรกิจูท่ีการท�าก�าไรไม่เพียงพอต่อการช�าระดอกเบ้ีย  
แต่ยังไม่ต้องปิดกิจูการ จูะเพ่ิมข้่นอย่างมีนัยในปี 2563 - 2565  
หลังวิกฤต COVID-19 ซ่่ื้งภาคอสังหาริมทรัพย์จูะมีบริษัทท่ีเป็น 
Zombie Firm เพ่ิมข้่นถ่งร้อยละ 20
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ท่ีมา : การวิเคราะห์โดย EIC จูากข้อมูลของ IMF WEO (เดือนเมษายน) 



ผู้ประกอบการธุรกิจที่อยู่อาศัยควรปรับตัว 4 ด้าน
ส�าหรับภาคธุรกิจูท่ีอยู่อาศัยทิศทางจูะเป็นเช่นใดในปี 2564  
เม่ือพิจูารณาจูากภาพรวมเศรษฐ์กิจูส่ิงแรกท่ีต้องให้ความส�าคัญ  
คือตลาดกลุ่มไหนท่ีจูะมีโอกาสฟ้ื้�นตัวได้มากกว่า โดยจูากข้อมูล 
จูะเห็นว่าอุปสงค์ในตลาดแนวราบมีแนวโน้มฟ้ื้�นตัวได้มากกว่า 
คอนโดฯ โดยเฉพาะบ้านแฝดและทาวน์เฮาส์ในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ -
ปริมณฑล ท่ียังมีบางท�าเลท่ีมีศักยภาพ 

แต่ท้ังน้ีผู้ประกอบการจู�าเป็นต้องมีการปรับตัวใน 4 ด้านหลัก คือ 
1. Liquidity & Cost Reduction การลดต้นทุนการด�าเนินงาน  

ตัดค่าใช้จู่ายท่ีไม่จู�าเป็น ดูแล Balance Sheet โดยลดสนิทรพัย์
ท่ีไม่จู�าเป็น ลดหน้ี และเน้นเพ่ิมสภาพคล่อง โดยเร่งระบาย 
สต็อกให้ลดลงมากท่ีสุด

2. Value & Affordable พัฒนาโครงการท่ีมีขนาดเล็กลงเพ่ือให้
ปิดการขายได้เร็วข้่น เน้นพัฒนาโครงการท่ีให้ความคุ้มค่า 
เพ่ือให้สอดคล้องกับความสามารถในการซ้ืื้อบ้านท่ีลดลง  

ด้านตลาดแรงงาน พบว่า อัตราว่างงานท้ังประเทศเพ่ิมข้่นอีกคร้ัง
ในไตรมาสแรกของปี 2564 จูากจู�านวนคนว่างงานท่ีเพ่ิมสูงกว่า
ช่วงล็อกดาวน์ปี 2563 ขณะท่ีช่ัวโมงการท�างานยังลดลงต่อเน่ือง 
โดยเฉพาะจู�านวนคนเสมือนว่างงานท่ียังเพ่ิมข้่น และส่วนใหญ่ไม่มี
รายได้ ซ่่ื้งรายได้รวมจูากการท�างานของลกูจูา้งเอกชนในไตรมาส 1  
ปี 2564 หดตัวลงถ่งร้อยละ -8.8 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกัน 
ของปีก่อนหน้า โดยเป็นการหดตัวในทุกสาขาธุรกิจูส�าคัญ 
นอกภาคเกษตร ท้ังในส่วนท่ีเป็นค่าจู้างและรายได้จูากการท�า OT 
และโบนัส

สัดส่วนหน้ีครัวเรือนต่อ GDP ในไตรมาส 4 ปี 2563 เพ่ิมข้่นสูงสุด
เป็นประวัติการณ์ ตามการลดลงของ GDP เป็นหลัก ขณะท่ี 
หน้ีครัวเรือนยังขยายตัว ส่วนหน่่งจูากมาตรการการพักช�าระหน้ี 
โดยในช่วง 2 เดือนแรก สินเช่ือผู้บริโภคยังคงเติบโต แสดงให้เห็น
ว่ามีแนวโน้มท�าให้สัดส่วนหน้ีครัวเรือนน่าจูะเพ่ิมข้่นได้อีกใน
ไตรมาสแรกของปี 2564 ก่อนท่ีจูะชะลอลงในช่วงถัดไป ภาวะ 
ดังกล่าวส่งผลชัดเจูนต่อความเช่ือม่ันของผู้บริโภคในภาพรวม  
ซ่่ื้งในเดือนเมษายน 2564 ลดลงต�่าสุดเป็นประวั ติการณ์  
โดยต�่ากว่าช่วงล็อกดาวน์ในปี 2563 สะท้อนถ่งปัญหาทาง
เศรษฐ์กิจูท่ีเกิดจูากภาคครัวเรือนท่ีรุนแรงมากข้่น

ในภาคการเงินในภาพรวม คาดว่าภาวะเงินเฟ้ื้อจูะอยู่ในสภาวะ 
ท่ีควบคุมได้ โดยภาวะเงินเฟ้ื้อปรับสูงข้่นในนานาประเทศ  
ตามราคาสินค้าโภคภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มน�้ามัน ขณะท่ี 

ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วจูาก Pent-up Demand และราคา 
ท่ีอยู่อาศัยท่ีปรับสูง ข้่น อีกท้ังยังมี ปัจูจัูยเสริมจูากฐ์านต�่า 
ในช่วงวิกฤต COVID-19 ปีก่อน แต่ท้ังน้ี คาดการณ์ว่าแรงกดดัน
ด้านเงนิเฟ้ื้อจูะปรบัลดลงในชว่งคร่ง่หลังของป ี2564 ตามมาตรการ
การกระตุ้นเศรษฐ์กิจูท่ีหมดอายุลง 

ส่วนสินเช่ือภาคธุรกิจู เห็นได้อย่างชัดเจูนว่าเร่ิมชะลอลงใน 
ไตรมาส 1 ปี 2564 โดยเฉพาะสินเช่ือรายใหญ่ท่ีชะลอจูากฐ์านสูง
ในปี 2563 ขณะท่ีสินเช่ือ SME ติดลบน้อยลงแต่ก็ยังอยู่ในสภาวะ
ติดลบอยา่งต่อเน่ือง ด้านสินเช่ืออุปโภคบริโภคขยายตัวร้อยละ 5.3  
โดยเฉพาะสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยและสินเช่ือส่วนบุคคล แต่ยังควรต้อง
ระวังปัญหาด้านคุณภาพสินเช่ือ ท่ีจูะส่งผลให้เกิดปัญหา NPL  
ในอนาคต 

สรุปเศรษฐ์กิจูไทยมีแนวโน้มเกิดร่องรอยความเสียหายทาง
เศรษฐ์กิจูเป็นการถาวร หรือ Permanent Output Loss  
ขนาดใหญ่ เม่ือเทียบกับประเทศอ่ืน เน่ืองจูากปัจูจัูยส�าคัญ  
3 ประการ คือ ประเทศไทยอยูใ่นกลุ่มประเทศท่ีฉีดวัคซีื้นช้ากว่า
ประเทศผู้น�าทางเศรษฐ์กจิู ประเทศไทยพ่่งพารายไดจู้ากภาคธรุกจิู
การท่องเท่ียว ซ่่ื้งเป็นภาคเศรษฐ์กิจูหลักแต่มีแนวโน้มฟ้ื้�นตัว 
ล่าช้ากว่าท่ีคาดการณ์ และประเทศไทยมีข้อจู�ากัดด้านมาตรการ
ภาครัฐ์ท่ีน�ามาใช้กระตุ้นเศรษฐ์กิจู แม้จูะใช้เม็ดเงินเข้าไปแล้ว
จู�านวนหน่่งแต่ก็ไม่มากเพียงพอท่ีจูะกระตุ้นเศรษฐ์กิจูโดยรวม 
ให้ฟ้ื้�นตัวโดยเร็วได้ 

การออกแบบต้องตอบโจูทย์การท�างานท่ีบ้าน ผู้บริโภค 
เน้นให้ความส�าคัญกับสุขภาพและความปลอดภัย ส่งผลให้ 
การออกแบบเน้นเสริมสภาพคล่องและลดค่าใช้จู่าย

3. Sale & Marketing Channel การขายโครงการผ่านช่องทาง
ออนไลน์จูะมีมากข้่นและรุนแรงข้่น ผู้ประกอบการหันมาใช้
กลยุทธ์การตลาดออนไลน์มากข้่น เทคโนโลยีมีบทบาทมากข้่น  
ช่วยให้ลูกค้าสามารถชมโครงการได้เสมือนจูริง และสามารถ
เปรียบเทียบโครงการต่างๆ ได้สะดวกมากข้่น

4. Risk Management & Diversification ตลาดอสงัหารมิทรัพย์
ท่ีผันผวนมากข้่น ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องหันมาเน้นกระจูาย
ความเส่ียง โดยขยายธุรกิจูอ่ืนๆ เพ่ือสร้าง Recurring Income  
มากข้่น ท้ังในสว่นท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงและไมเ่ก่ียวขอ้งกบัธุรกจิู
อสังหาริมทรัพย์ อาทิ ธุรกิจู Healthcare ธุรกิจูนิคม
อุตสาหกรรม
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ตลาดอุสังหาฯ ที�ผันผวนในช้่วงที�ผ่านมาทำาให้ผ้้ประกอุบการมีการกระจายัความเสี�ยัง โดยัหันไปเน้นขยัายัธุุรกิจอุ่�นๆ 
มากข้�นเพั่�อุสร้าง Recurring Income ทั�งที�เกี�ยัวข้อุงโดยัตรงและไม่เกี�ยัวข้อุงกับอุสังหาฯ

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีความผันผวน ควรกระจายความเสี่ยงขยายธุรกิจ 
สู่ Mega Trend หลังวิกฤต COVID-19
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ด้ร.สมิประวิิณ มัินประเสริฐ ผู้ช่่วิยกรรมิการผู้จัด้การให์ญ่่  
ผู้บริห์ารสายงานวิิจัยและหั์วิห์น้าท่ี่มิเศรษฐกิจ บมิจ.ธนาคาร
กรุงศร่อยุธยา ให้ความเห็นเก่ียวกับแนวโน้มเศรษฐ์กิจูในปี 2564 
ว่า ปัจูจุูบันภาพรวมเศรษฐ์กิจูโลกก�าลังเร่ิมฟ้ื้�นตัว โดยเร่ิมต้นท่ี 
การฟ้ื้�นตัวของ 4 ประเทศหลัก กลุ่มแรก ได้แก่ ประเทศจีูน 
ซ่่ื้งฟ้ื้�นตัวมาเป็นล�าดับต้นๆ ต่อมาเป็นประเทศสหรัฐ์อเมริกา 
ท่ีฟ้ื้�นตัวจูากการออกมาตรการกระตุ้นขอรัฐ์ กลุ่มประเทศยุโรป 
ท่ีเร่ิมมีการฟ้ื้�นตัวในภาคบริการ และประเทศสุดท้ายเป็นประเทศ
ญ่ีปุ่นท่ีก�าลังมีแนวโน้มการฟ้ื้�นตัวจูากภาคการส่งออก ซ่่ื้งจูากน้ีไป
เศรษฐ์กิจูโลกจูะฟ้ื้�นตัวจูากภาคบริการ โดยจุูดท่ีแสดงให้เห็นว่า
วงจูรเศรษฐ์กจิูฟ้ื้�นตวัแลว้หรอืไม ่คือ การจูา้งงาน หากการจูา้งงาน
ฟ้ื้�นตัวดีข้่น ก็แสดงให้เห็นว่ารอบของการฟ้ื้�นตัวทางเศรษฐ์กิจู 
ก�าลังเกิดข้่น และเม่ือใดท่ีภาคบริการเร่ิมฟ้ื้�นตัว หมายความว่า
เศรษฐ์กิจูโลกก็จูะเร่ิมฟ้ื้�นตัวสู่สภาวะท่ีดีข้่น

ดร.สมประวิณ มันประเสริฐ 
ผู้ช่่วิยกรรมิการผู้จัดำการใหญ่่  

ผู้บริหารสายงานวิจิัยและหัวิหน้าที่่มิเศรษฐกิจ  
บมิจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา



Global: Great expectations

2

Japan
 Latest outbreak could cause a 

slowdown in 2Q21, but economy 
would recover in 2H

 BOJ’s outlook still implies 
deflationary stand, suggesting the 
need to maintain very loose 
monetary policy

China
 After a slowdown in 1Q, economy shows signs of 

stabilizing
 Private sector playing greater role in supporting 

growth, with global recovery, rising wages, excess 
savings, and accelerating vaccination

 PBOC likely to keep accommodative policy to 
support real sector despite more prudent measures 
to curb speculative market

Europe 
 Accelerating vaccination campaign 

and reopening economy would 
support economic growth ahead

 Government and household spending 
could be major drivers of economic 
recovery in 2H21

 ECB may reduce weekly pandemic 
bond purchases in 3Q21; BOE signals 
tapering as outlook improve

US
 Economic data signal strong start; 

reopening and current measures will 
support growth throughout 2021

 American Families Plan likely to be 
approved but with a smaller allocation

 FOMC sees faster growth and higher 
inflation but is unlikely to initiate QE 
tapering this year

ส�าหรับภาพรวมเศรษฐ์กิจูไทย บมจู.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ได้มี
การปรับลดคาดการณ์อัตราการขยายตัวของ GDP ปี 2564  
เป็นร้อยละ 2.0 จูากท่ีเคยคาดการณ์ว่าจูะขยายตัวร้อยละ 2.2  
รวมท้ังปรับลดจู�านวนนักท่องเท่ียวเหลือ 3.3 แสนคน จูากการ 
คาดการณ์ก่อนหน้าน้ีไว้ท่ี 3 ล้านคน เน่ืองจูากประเมินว่า 
นักท่องเท่ียวยังไม่มีความม่ันใจูในการท่องเท่ียวระหว่างประเทศ 

อยา่งไรก็ตาม การฟ้ื้�นตัวของเศรษฐ์กิจูโลกน้ันข้่นอยูกั่บ 4 ประเด็น
หลักส�าคัญ ดังน้ี 
1) การท�านโยบายในประเทศหลักของโลกยังคงมีอยู่  เช่น 

มาตรการเยียวยา มาตรการกระตุ้นและฟ้ื้�นฟืู้ และมาตรการ
ทางการเงิน 

2) เร่ิมมีการด�าเนินการธุรกิจูด้านการบริการมากข้่น แต่จูะเป็น
ภายในประเทศหรือภายในภูมิภาคเป็นหลัก 

ด้านการส่งออกในปี 2564 ภาพรวมการส่งออกของประเทศไทย 
มีแนวโน้มของการเติบโตท่ีดีข้่น ซ่่ื้งปัจูจัูยส�าคัญเกิดจูากการฟ้ื้�นตัว
ของเศรษฐ์กิจูโลก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่ีมีการผลิตได้ถ่ง 
ร้อยละ 70 การลงทุนใหม่จูะเกิดข้่นทันที ประกอบกับภาคการเงิน
ซ่่ื้งคณะกรรมการนโยบายการเงินยังคงมีทิศทางคงอัตราดอกเบ้ีย
ไปถ่งปี 2565 เพ่ือให้เกิดการฟ้ื้�นตัวทางเศรษฐ์กิจู ซ่่ื้งคาดการณ์ว่า
น่าจูะกลับเข้าสู่สภาวะใกล้เคียงกับช่วงก่อนเกิดวิกฤต COVID-19 
อย่างเร็วท่ีสุดคือปลายปี 2565

GLOBAL: GREAT EXPECTATIONS

3) ภาครัฐ์สนับสนุนเงินในการฟ้ื้�นฟูื้และเปล่ียนแปลงภาคธุรกิจู
ส�าหรับโลกยุคใหม่ 

4) Supply Chain ของโลกก�าลังจูะเปล่ียนไป ในอดีต  
หน่่งประเทศจูะมีความสามารถในการท�าอุตสาหกรรมเพียง
หน่่งประเภท แต่ปัจูจุูบัน หน่่งประเทศสามารถท�าอตุสาหกรรม 
หลายๆ อยา่งได้มากข้่น และเราตอ้งรู้ว่าธุรกิจูของเราจูะอยูใ่น
ต�าแหน่งใดของ Supply Chain
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โดยขยายธุรกิจูอ่ืนๆ เพ่ือสร้าง Recurring Income มากข้่น  
ท้ังในส่วนท่ีเก่ียวข้องโดยตรงและไม่เก่ียวข้องกับธุรกิจูอสังหาริมทรัพย์  
อาทิ ธุรกิจู Healthcare ธุรกิจูนิคมอุตสาหกรรม

แนวโน้มการเปล่ียนแปลงของโลก หรือ Mega Trend ท่ีจูะเกิดข้่น
ในอนาคต ได้แก่ การใช้ชีวิตของผู้บริโภคมีการเปล่ียนแปลงไป 
ต้ังแต่เร่ิมเกิดสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้เกิด
การเปล่ียนแปลงปัจูจัูยต่างๆ ในการใช้ชีวิต โดย Mega Trend  
จูะเข้ามามีบทบาทความส�าคัญกับการด�าเนินธุรกิจูหลังวิกฤต 
COVID-19  โดยมีปัจูจัูยท่ีจู�าเป็นต้องพิจูารณาเพ่ิมเติมอีก 3 ปัจูจัูย  
ได้แก่ 1) Health คนให้ความสนใจูเร่ืองสุขภาพมากข้่น โดยเฉพาะ
การป้องกันไม่ให้เกิดโรค 2) ความสนใจูในส่ิงแวดล้อม และ  
3) การบริหารจัูดการความเส่ียงและความไม่แน่นอน 

โดยวัตถุประสงค์ของการอยู่บ้านจูะเปล่ียนไป ความเป็นเมือง 
ลักษณะอสังหาริมทรัพย์ในอนาคตจูะมีการกระจูายตัวมากข้่น 
Space จูะเป็นส่ิงส�าคัญ ซ่่ื้งจูะเป็นโอกาสในการพัฒนาพ้ืนท่ีใหม่ๆ  
และการเข้าถ่งระบบสาธารณูปโภคยังคงมีความส�าคัญ รูปแบบ
พ้ืนท่ีใช้สอยภายในบ้านจูะเปล่ียนแปลงไป การดูแลรักษาบ้าน 
จูะต้องง่าย ต้องมีความยดืหยุน่ในการเปล่ียนแปลง ต้องออกแบบบ้าน 
ให้เช่ือมกับเทคโนโลยไีด้งา่ย และต้องตอบสนองความต้องการของ
ทุก Generation 

Mega Trend ท้ังหมดท่ีกล่าวมาข้างต้น เป็นส่ิง ท่ีภาค
อสังหาริมทรัพย์จูะต้องปรับตัวเพ่ือรองรับกับความต้องการ 
และการใช้ชีวิตของผู้บริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป

MPC HOLDS RATES WITH MORE CAUTIONS OUTLOOK; 
WE EXPECT POLICY RATES TO BE MAINTAINED THROUGH NEXT YEAR
MPC holds rates with more cautious outlook; we expect
policy rates to be maintained through next year

Krungsri Research’s view
 At the 5 May meeting, the MPC voted unanimously to maintain policy rate at a record low of 0.50%, holding rates for the eighth consecutive 

meeting since May 2020.
 The BOT expects Thai 2021 GDP growth to miss the previous projection, mainly because of impacts of the third wave and concern over delays in 

the procurement and distribution of vaccines. The BOT’s more cautious outlook is based on the speed of the vaccination program. However, its 
latest forecast have yet to take into account the latest relief measures approved by the cabinet on 5 May. Those measures are worth more than 
THB200bn. This implies 2021 GDP growth outlook could be better than the latest BOT projection.

 Despite a more pessimistic outlook for economic growth, the MPC is likely to hold policy rates as the Thai economy would only recover gradually 
in the second half of this year, encouraged by promising outlook for exports, additional fiscal supports, and the accelerating vaccination program.  
The BOT is now focusing more on targeted monetary policy than interest rate policy, given the uneven economic recovery. We maintain that the 
MPC would keep policy rates at a record low through next year or until the overall economy fully recovers. The BOT would want to preserve the 
limited room to maneuver interest rate policy for unexpected headwinds that would have broad-based impact on the Thai economy.

Source: BOT, Krungsri Research
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Expected vaccination path
and timeline to reach herd immunity

Source: BOT

BOT’s economic forecasts

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

Case 1 Case 2 Case 3

Additional
vaccines procured

and distributed
(100 million doses

in 2021)

Planned
Procurement

and Distribution
of vaccines

(64.6 million
doses)

Delayed
procurement and

distribution of
vaccines (below

64.6 million
doses in 2021)

Herd immunity attainment Q1/22 Q3/22 Q4/22

2021 2022 2021 2022 2021 2022

GDP (%YoY) 2.0 4.7 1.5 2.8 1.0 1.1

Foreign tourist figures (millions) 1.2 15.0 1.0 12.0 0.8 8.0

Economic impact from delayed
vaccination and herd immunity*

- -3.0% of GDP
(THB 460 bn)

-5.7% of GDP
(THB 890 bn)

Unemployment and
underemployment at the end of
2022 (millions)

2.7 2.8 2.9

Herd immunity threshold 

Case 1 Case 2 Case 3

May-21 Aug-21 Nov-21 Feb-22 May-22 Aug-22 Nov-22 Feb-23

Feb Sep Dec

Case 3
Herd Immunity

Q4/22

Case 2
Herd Immunity

Q3/22

Case 1
Herd Immunity

Q1/22

ส�าหรับภาคธุรกิจูท่ีอยู่อาศัย มีประเด็นท่ีต้องจัูบตามอง ในการ
ก�าหนดทิศทางการลงทุนปี 2564 ได้แก่ อุปสงค์ในตลาดแนวราบ
มีแนวโน้มฟ้ื้�นตัวได้มากกว่าอาคารชุด โดยเฉพาะบ้านแฝดและ 
ทาวน์เฮ้าส์ในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ - ปริมณฑล ซ่่ื้งยังคงมีบางท�าเล 
ท่ีมีศักยภาพ เช่น ท�าเลตามแนวเส้นทางรถไฟื้ฟ้ื้าสายใหม่ ในขณะท่ี 
ตลาดแนวราบในปน้ีี มีแนวโนม้อยูใ่นระดบัราคาท่ีเข้าถ่งไดม้ากข้่น
กว่าช่วงท่ีผ่านมา โดยเฉพาะกลุ่มระดับราคาต�่ากว่า 5 ล้านบาท

ขณะท่ีสถานการณด้์านราคาเร่ิมมีสัญญาณของการฟ้ื้�นตวัเล็กน้อย
ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2564 แต่ยังต้องจัูบตาผลกระทบจูาก 
การระบาดระลอกใหม่ท่ีอาจูส่งผลให้ระดบัราคาชะลอตวัลงอกีคร้ัง  
โดยเฉพาะอาคารชุดซ่่ื้งมีหน่วยเหลือขายท่ียังอยู่ในระดับสูง 
ประกอบกับสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ ท�าให้ผู้ประกอบการ 
ยังท�าโปรโมช่ันเพ่ือระบายสต็อกอย่างต่อเน่ือง ซ่่ื้งผู้ประกอบการ
ท้ังรายใหญ่และรายเล็กยังเน้นตลาดแนวราบระดับราคาท่ี 
เข้าถ่งได้ และเปิดโครงการขนาดเล็กลง เพ่ือปิดการขายได้เร็วข้่น

ในด้านกลยทุธ์ การปรบัตัวของผู้ประกอบการ ลดต้นทุนการด�าเนินงาน  
ตัดค่าใช้จู่ายท่ีไม่จู�าเป็น ดูแล Balance Sheet โดยลดสินทรัพย์ 
ท่ีไม่จู�าเป็น ลดหน้ี และเน้นเพ่ิมสภาพคล่อง โดยเร่งระบายสต็อก
ให้ลดลงมากท่ีสุด ในการออกแบบบ้านต้องตอบโจูทย์การท�างาน
ท่ี บ้าน โดย ผู้บ ริ โภคเ น้นใ ห้ความส�า คัญกับสุขภาพและ 
ความปลอดภัย

ในภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีความผันผวนมากข้่นเช่นน้ี ส่งผล
ให้มีผู้ประกอบการหลายรายเร่ิมหันมาเน้นกระจูายความเส่ียง 
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นโยบายการก�ากับดูแล 
สถาบันการเงินของ ธปท. 
เพ่�อส่งผ่านควิามิช่่วิยเหล้อให้กับลูกหน่� 
ที่่�ไดำ้รับผลกระที่บจาก
"สถานการณ์์ COVID-19"

นับต้ังแต่ต้นปี 2563 ท่ีการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
สายพันธ์ุใหม่ 2019 หรือ COVID-19 ส่งผลกระทบรุนแรงในวงกว้าง
ต่อธุรกิจูและประชาชน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออก
มาตรการทางการเงนิรูปแบบต่างๆ เพ่ือช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
ให้สอดคล้องกับลักษณะปัญหา รวมถ่งสร้างกลไกให้สถาบันการเงนิ  

(สง.) สามารถส่งผ่านความช่วยเหลอืไปยงัลกูหน้ี ภายใต้สถานการณ์
ท่ียังมีความไม่แน่นอนสูงได้มากข้่น เช่น การปรับปรุงหลักเกณฑ์ 
การจัูดช้ันสินทรัพย์และกันเงินส�ารอง และลดต้นทุนทางการเงิน
ของ สง. ด้วยการปรับลดอัตราเงินน�าส่งเข้ากองทุนเพ่ือการฟ้ื้�นฟูื้
และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) เป็นต้น

ภาพรวมมาตรการเพ�่อช�วยเหลือประชาชนและภาคธุรกิจ

รายยอย

ปรับปรุงโครงสรางหนี้โดยสงผานความชวยเหลือเพ�่มเติม

ธุรกิจ SMEs ธุรกิจขนาดใหญ

ขาดสภาพคลองชั่วคราว

เติมรายไดผานมาตรการการคลัง 
เติมเง�นหมุนเว�ยนผาน SFls

Soft Loan 
สินเชื่อฟนฟ�ฯ

กองทุน BSF เพ�่อรักษา
สภาพคลองของการระดมทุน

ในตลาดตราสารหนี้

แกหนี้เดิม

กระทบไมมาก
ยังชําระหนี้ได

กระทบมาก 
มีปญหาชําระหนี้

สถาบันการเง�น

ไกลเกลี่ยหนี้
พักชําระหนี้ 
(กรณียังประเมิน 
Cashflow ไมได)

โครงการพักทรัพย พักหนี้ 
(กรณีมีทรัพยสินเปนหลักประกัน)

ปรับปรุงว�ธีการคิดดอกเบี้ยผิดนัดชําระหนี้

ดูแลเสถียรภาพ พรอมปรับเกณฑที่เอื้อให สง. เรงปรับโครงสรางหนี้ที่สอดคลอง
กับกระแสเง�นสดในอนาคตของลูกหนี้ ควบคูกับการบร�หารความเสี่ยงอยางเหมาะสม
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ที่่�มา : ข่่าว ธปที่. ฉบัับัที่่� 40/2564 วันที่่� 10 มิถุุนายน 2564

นโยบายการกํากับดูแลสถาบันการเง�น เพ�่อส�งผ�านความช�วยเหลือ
ให�กับลูกหนี้ที่ได�รับผลกระทบจากสถานการณ� COVID-19

การระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม 
สงผลกระทบตอการฟนตัวทางเศรษฐกิจ 

และความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้

ระบบธนาคารพาณิชยยังมีความมั่นคง 
ดวยระดับเง�นกองทุน เง�นสํารอง 

และสภาพคลองที่อยูในระดับสูงอยางตอเนื่อง

เสร�มความมั่นคงและ
การบร�หารความเสี่ยงที่ดี
ของระบบสถาบันการเง�น

ใหความชวยเหลือ
เพ�่มเติมแกลูกหนี้

ที่ยังไดรับผลกระทบ

สงเสร�มใหสถาบันการเง�น
เรงปรับโครงสรางหนี้ 

โดยคํานึงถึงศักยภาพของลูกหนี้

ขยายมาตรการชะลอการชําระหนี้ สําหรับลูกหนี้ SMEs ที่จะครบกําหนดวันที่ 30 มิ.ย. 2564 นี้ ตอไปจนถึงสิ�นป 25641

กําหนดกลไกเพ�่อจ�งใจใหสถาบันการเง�นปรับโครงสรางหนี้ใหกับลูกหนี้ที่ไดรับผลกระทบ โดยคํานึงถึงศักยภาพของลูกหนี้2

ใหสถาบันการเง�นจายเง�นปนผลระหวางกาลได โดยกําหนดอัตราการจาย เพ�่อคงมาตรการเชิงปองกันในการดูแลความมั่นคง
ของสถาบันการเง�น

3
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จูากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ ส่งผล 
ซื้�า้เติมต่อการฟ้ื้�นตัวทางเศรษฐ์กิจูและความสามารถในการช�าระหน้ี
ของลูกหน้ี ขณะท่ีระบบ สง. ยงัมีความม่ันคง ด้วยระดับเงินกองทุน
เงินส�ารอง และสภาพคล่องท่ีอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเน่ือง ธปท.  
จู่งได้ทบทวนแนวนโยบายในการส่งผ่านความช่วยเหลือเพ่ิมเติม 

ให้แก่ลูกหน้ีท่ีได้รับผลกระทบ และกระตุ้นให้ สง. เร่งปรับ 
โครงสร้างหน้ีโดยค�าน่งถ่งศักยภาพและโอกาสในการปรับตัวของ 
ลูกหน้ีในอนาคต ขณะท่ียังรักษาความม่ันคงและการบริหาร 
ความเส่ียงท่ีดีของระบบ สง. โดยมีสาระส�าคัญ ดังน้ี

ธอส. ขยายระยะเวลามาตรการช่วยเหลือลูกหนี้
ที่ได้รับผลกระทบ COVID-19 ถึง ธ.ค. 64

เพ่ือเป็นการด�าเนินงานตามนโยบายของ นายอาคมิ เติิมิพิิที่ยาไพิสิฐ  
รัฐ์มนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ท่ีต้องการให้สถาบันการเงิน
เฉพาะกิจูของรัฐ์ ช่วยเหลือลูกค้าประชาชนท่ียังคงได้ รับ 
ผลกระทบด้านรายได้จูากปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์จู่งได้ขยายระยะเวลาความช่วยเหลือ
ลูกค้าเดิม ท่ีอยู่ระหว่างการใช้มาตรการความช่วยเหลือฯ  
ของธนาคาร ตาม “โครงการ ธอส. รวิมิไที่ย สร้างช่าติิ ปี 2564” 
จู�านวน 7 มาตรการ ไปส้ินสุดความช่วยเหลือในวันท่ี 31 ธันวาคม  
2564 (จูากเดิมส้ินสุดความช่วยเหลือ 31 กรกฎาคม 2564)  
ซ่่ื้งปัจูจุูบันมีจู�านวนลูกค้าของ ธอส. ท่ีอยู่ระหว่างการรับความ 
ช่วยเหลือตามมาตรการรวมกว่า 143,100 บัญชี เงินต้นคงเหลือ 
137,260 ล้านบาท โดยเปิดให้ลูกค้าลงทะเบียนแจู้งความประสงค์
เพ่ือขยายระยะเวลาความช่วยเหลือผ่าน Application : GHB ALL 
หรือ GHB Buddy บน Application Line ได้ต้ังแต่วันท่ี  
1 - 29 กรกฎาคม 2564 (ยกเว้นมาตรการท่ี 12 ลงทะเบียน 

ได้ต้ังแต่เดือนมิถุนายน - พฤศจิูกายน 2564 ท่ีส�านักงานใหญ่  
และสาขาท่ัวประเทศ) ประกอบด้วย 

มิาติรการท่ี่� 9, 10, 11 และ 11 New Entry : แบ่งจ่ายเงิน 
งวิด้ผ่อนช่ำาระ (ตัิด้ต้ิน ตัิด้ด้อก) เหลือ 25% หรือ 50% หรือ 75% 
ของเงินงวดผ่อนช�าระในปัจูจุูบัน โดยท้ัง 4 มาตรการ ครอบคลุม
กลุ่มลูกค้าท่ีอยู่ในมาตรการท้ังท่ีมีสถานะบัญชีปกติ สถานะ NPL 
ลูกหน้ีสถานะ NPL ท่ีอยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างหน้ี 

มิาติรการท่ี่� 12 : ขยายระยะเวิลาลด้เงินงวิด้ผ่อนช่ำาระ และ 
พัิกช่ำาระห์น่� ส�าหรับลูกค้าผู้ประกอบการสินเช่ือแฟื้ลตรายเดิม 
ท่ีอยู่ในมาตรการความช่วยเหลือของธนาคาร ครอบคลุมลูกค้า 
ผู้ประกอบการรายใหม่ท่ีมีสถานะบัญชีปกติ (ไม่เป็น NPL  
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563) และไม่เคยเข้าร่วมมาตรการของ 
ธนาคารมาก่อน หากเป็นผู้ท่ีได้รับผลกระทบจูากการแพร่ระบาด 
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ของ COVID-19 ระลอกใหม่ สามารถเลือกจู่ายเงินงวดผ่อนช�าระ
เหลือ 25 % หรือ 50 % หรือ 70 % ของเงินงวดผ่อนช�าระในปัจูจุูบัน  
(ตัดเงินต้นและดอกเบ้ีย) หรือเลือกพักช�าระหน้ี หากได้รับผลกระทบ 
รุนแรงท่ีไม่สามารถประเมินกระแสเงินสดของกิจูการ หรือ 
ไม่สามารถเปิดด�าเนินกิจูการได้ตามปกติ โดยสามารถลงทะเบียน
ได้ต้ังแต่เดือนมิถุนายน - พฤศจิูกายน 2564 และได้รับสิทธิ� 
ช่วยเหลือต้ังแต่เดือนมิถุนายนถ่งเดือนธันวาคม 2564 ระยะเวลา
สูงสุด 7 เดือน สามารถลงทะเบียนได้ท่ีส�านักงานใหญ่ และสาขา 
ท่ัวประเทศ 

มิาติรการท่ี่� 13 : พัิกช่ำาระเงินต้ิน และจ่ายเฉพิาะด้อกเบ่�ย 
รายเดื้อน ส�าหรับลูกค้าท่ีมีสถานะบัญชีปกติ (ไม่เป็น NPL ไม่อยู่
ข้ันตอนของกฎหมาย และไม่อยู่ระหว่างท�าข้อตกลงประนอมหน้ี) 
ท่ีอยู่ระหว่างใช้มาตรการความช่วยเหลือเดิมของธนาคาร 

มิาติรการท่ี่� 14 : พัิกช่ำาระเงินต้ิน และจ่ายเฉพิาะด้อกเบ่�ย 
รายเด้ือน พิร้อมิลด้ด้อกเบ่�ยลงเห์ลือ 3.90% ต่ิอปี ส�าหรับ 
ลูกหน้ีท่ีสถานะ NPL และลูกหน้ี NPL ท่ีอยู่ระหว่างการปรับ

โครงสร้างหน้ี ซ่่ื้งจูะพ้นสิทธิการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีใช้อยู่หากใช้
มาตรการท่ี 14 และต้องเป็นผู้ท่ีได้รับผลกระทบจูากการประกอบ
อาชีพ หรือท�าธุรกิจู หรือการค้า เน่ืองจูาก COVID-19 และ 
ไม่สามารถผ่อนช�าระเงินงวดให้ธนาคารได้ตามสัญญาเงินกู้ 
หรือข้อตกลงปรับโครงสร้างหน้ีหรือตามค�าพิพากษา 

ท้ังน้ี ส�าหรับลูกค้าท่ีมีความประสงค์เข้ามาตรการเพ่ือขยาย 
ระยะเวลาความช่วยเหลือ จูะต้อง Upload หลักฐ์านยืนยันว่า 
ได้รับผลกระทบทางรายได้ผ่านทาง Application : GHB ALL  
และ GHB Buddy ให้ธนาคารพิจูารณา เช่น สลิปเงินเดือน  
หนังสือรับรองจูากหน่วยงานต้นสังกัด ภาพถ่าย หรือ Statement 
เป็นต้น ส่วนกรณีท่ีลูกค้าไม่มีสมาร์ทโฟื้นสามารถกรอกข้อมูล 
เพ่ือแจู้งความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือตามมาตรการได้ท่ี  
www.ghbank.co.th และภายในเดือนตุลาคม 2564 ธนาคาร 
จูะท�าการส�ารวจูความประสงค์ของลูกค้าอีกคร้ัง ว่ามีความพร้อม
ท่ีจูะกลับมาผ่อนช�าระได้ตามปกติหรือไม่ หรือยังคงได้รับ 
ผลกระทบด้านรายได้ และต้องการรับความช่วยเหลือต่อไปจูนถ่ง
วันท่ี 31 ธันวาคม 2564

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือติดตามข้อมูลข่าวสารของธนาคารได้ท่ีศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร. 0 2645 9000  
หรือ www.ghbank.co.th, Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ Application : GHB ALL

https://apps.apple.com/app/id1437354756
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gov.ghb.ghball
https://appgallery.huawei.com/#/app/C103084247
https://page.line.me/519gvvla?openQrModal=true
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สินเชื่อที่อยู่อาศัย 
ส�าหรับผู้สูงอายุ  
(Reverse Mortgage : RM)

การให้้สิินเช่ื่�อเพ่ื่�อผู้้้ส้ิงอายุุ 
โดยุมีีทีี่�อยุ้�อาศััยุเป็็นห้ลัักป็ระกัน  
(Reverse Mortgage) เป็็นมีาตรการ
รองรับสัิงคมีผู้้้ส้ิงอายุุมีาตรการห้น่�ง  
ซ่ึ่�งคณะรัฐมีนตรีมีีมีติเห็้นชื่อบให้้ 
สิถาบันการเงินเฉพื่าะกิจ เป็็นธนาคาร
นำาร�องในการให้้สิินเช่ื่�อดังกลั�าว  
เพ่ื่�อรองรับการเข้้าส้ิ�สัิงคมีผู้้้ส้ิงอายุุ 
ข้องป็ระเที่ศัในระยุะต�อไป็

ในการประชุมคณะรัฐ์มนตรีเม่ือวันท่ี 8 พฤศจิูกายน 2559  
คณะรัฐ์มนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการรองรับสังคมผู้สูงอายุ  
ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ในมาตรการดังกล่าวได้มีการเสนอ
เร่ือง สินเช่ือท่ีอยูอ่าศัยส�าหรับผู้สูงอาย ุ(Reverse Mortgage : RM)  
โดยได้มอบหมายใหส้ถาบันการเงินเฉพาะกิจูน�าร่องเพ่ือด�าเนินการ

มาตรการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศัยส�าหรับผู้สูงอาย ุ(Reverse Mortgage) 
เพ่ือให้ ผู้ ท่ีมีอายุ ต้ังแต่ 60 ปีข้ีนไป สามารถน�าท่ีอยู่อาศัย 
ท่ีตนมีกรรมสิทธิ�และปลอดภาระหน้ีมาเปล่ียนเป็นรายได้ 
ในการด�ารงชีพเป็นรายเดือน

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการรองรับสังคมผู้สูงอายุ

ธปท. ออกหลักเกณฑ์์การให้สินเชื่อเพ่่อผู้สูงอายุโดยมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน  
(Reverse Mortgage) ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

การให้สินเช่ือเพ่ือผู้สูงอายุโดยมีท่ีอยู่อาศัยเป็นหลักประกัน  
เป็นธุรกรรมสินเช่ือรูปแบบใหม่ ท่ีมีลักษณะแตกต่างจูากสินเช่ือ
ท่ัวไป กล่าวคือ เป็นธุรกรรมสินเช่ือท่ีให้กับผู้กู้ท่ีเป็นผู้สูงอายุ เช่น 
ผู้ท่ีเกษยีณอายจุูากการท�างาน โดยน�าท่ีอยู่อาศัยซ่่ื้งเปน็กรรมสทิธิ�
ของตน และปลอดภาระหน้ีมาเป็นหลักประกันในการขอสินเช่ือ
จูากสถาบันการเงินเฉพาะกิจู เพ่ือเพ่ิมเงินได้ในการด�ารงชีพ  
ซ่่ื้งจู�านวนเงินท่ีผู้กู้จูะได้รับข้่นอยู่กับอายุของผู้กู้ มูลค่าของ 
ท่ีอยู่อาศัย และอัตราดอกเบ้ีย โดยผู้กู้จูะได้รับเงินให้สินเช่ือ 
ในลักษณะทยอยรบัเป็นงวดจูนกว่าผู้กู้จูะเสียชวีติ หรือครบก�าหนด
อายุสัญญาสินเช่ือตามเง่ือนไขท่ีได้ตกลงไว้ และในระหว่าง 

ท่ีผู้กู้ยังไม่เสียชีวิตหรือสัญญายังไม่ครบก�าหนดน้ัน ผู้กู้ยังคง 
มีกรรมสิทธิ�และสามารถอาศัยอยู่ในท่ีอยู่อาศัยท่ีน�ามาเป็นหลัก
ประกันดังกล่าวได้ โดยไม่ต้องช�าระคืนสินเช่ือ จูนกว่าผู้กู้ 
จูะเสียชีวิตหรือครบก�าหนดอายุสัญญาสินเช่ือแล้วแต่กรณี

ด้วยลักษณะดังกล่าวข้างต้น การให้สินเช่ือเพ่ือผู้สูงอายุโดยมี 
ท่ีอยู่อาศัยเป็นหลักประกัน จู่งก่อให้เกิดความเส่ียงท้ังต่อสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจูท่ีเป็นผู้ให้กู้ และผู้สูงอายุท่ีเป็นผู้กู้แตกต่าง 
จูากสินเช่ือท่ัวไป 

สแกน QR Code

https://cm.ghbank.co.th/SmartWelfare


วััตถุุประสงค์์การยื่่�นก้� วังเงินให้�ก้�ส้งสุด ระยื่ะเวัลาการก้�

อััตราดอักเบี้้�ยื่

ค์ุณสมบี้ัติ เอักสาร เอักสารห้ลักประกัน

ค์่าธรรมเน้ยื่ม

เพ่�อเปี็นค�าใช่้จ�ายในกิารดำารงช่่พ วังเงินให้กิ่้ส่งสุดติ�อรายติ�อหลักิปีระกิัน 
ไม�เกิิน 10 ล้านบาท

อย�างน้อย 6 เดือน และส่งสุดไม�เกิิน 25 ปีี  
โดยอายุผ่้กิ่้รวัมกิับระยะเวัลาขอกิ่ ้
ติ้องไม�เกิิน 85 ปีี

คิดอัติราดอกิเบ่�ยเงินกิ่เ้ท�ากัิบ 6.25% ติ�อปีี 
ติลอดอายุสัญญากิ่้เงิน

• บุคคลธรรมดา ม่สัญช่าติิไทยอายุติั�งแติ�  
 60 ปีี แติ�ไม�เกิิน 80 ปีี และเปี็นผ่้ม่กิรรมสิทธิ� 
 ในท่�อย่�อาศัยโดยปีลอดภูาระจำานอง
• ติ้องไม�เปี็นผ่้ไร้ควัามสามารถ หรือเสมือน 
 ไร้ควัามสามารถ
• กิ่้ร�วัมได้เฉพาะกิับค่�สมรสติามกิฎหมาย 
 หรือพ่�น้องร�วัมบิดามารดาเด่ยวักิัน 
 ท่�ม่กิรรมสิทธิ�ในหลักิปีระกัินเด่ยวักัิน

• บัติรปีระจำาติัวัปีระช่าช่น / ข้าราช่กิาร /  
 รัฐวัิสาหกิิจ
• ทะเบย่นบ้านฉบับเจ้าบ้าน
• สำาเนาทะเบ่ยนสมรส / ใบหย�า /  
 ใบมรณ์ะบัติร (ถ้าม่)
• สำาเนาใบเปีล่�ยนช่ื�อ - สกิุล (ถ้าม่)
• อื�นๆ (ถ้าม่)

• สำาเนาโฉนดท่�ดิน / น.ส.3กิ. / หนังสือ 
 แสดงกิรรมสิทธิ�ห้องชุ่ด (อช่.2) ทุกิหน้า
• หลักิฐานกิารเปี็นเจ้าของบ้าน เช่�น สำาเนา 
 ใบคำาขอ เลขหมายบ้าน สำาเนาสัญญา 
 ซืื้�อขายฉบับสำานักิงานท่�ดิน (ทด.13 หรือ  
 อ.ช่.23)
• ทะเบ่ยนบ้านหลักิปีระกิันท่�ม่ช่ื�อผ่้กิ่้หลักิเปี็น  
 “เจ้าบ้าน” หรือ“ผ่้อาศัย”
• อื�นๆ (ถ้าม่)

ยกเว้นค่าธรรมเนียม
1. ค�าธรรมเน่ยมกิารยื�นกิ่้  
 (0.1% ของวังเงินกิ่้)
2. ค�าปีระเมินราคาหลักิปีระกิัน

หมายเหตุุ ** ธนาคารข่อสงวนสิที่ธิ�ในการข่อเอกสารตุ่างๆ ข่องผู้้�ก้�เพิ่่�มเตุิม เพิ่่�อใช้�ประกอบัพิ่่จารณาการให�สินเช้่�อข่องธนาคาร **

สินเชือ่ที่อยู่อาศัยส�าหรับผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage) ธอส.

โครงการสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยส�าหรับผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage : RM) เป็นสินเช่ือส�าหรับผู้สูงอายุต้ังแต่ 60 ปี แต่ไม่เกิน 80 ปี  
ซ่่ื้งธนาคารให้กู้ยืมเพ่ือเป็นค่าใช้จู่ายในการด�ารงชีพ โดยลูกค้าต้องน�าท่ีอยู่อาศัยท่ีปลอดภาระจู�านองมาเป็นหลักประกันในการขอ
สินเช่ือ และธนาคารจูะจูา่ยเงนิใหผู้้กู้เป็นรายเดอืน ท้ังน้ีได้ก�าหนดพ้ืนท่ีน�าร่องหลกัประกนัต้องต้ังอยูใ่นเขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑล

ดังน้ัน เพ่ือใหส้ถาบนัการเงนิเฉพาะกจิูมีการบรหิารความเส่ียงจูาก
การให้สินเช่ือเพ่ือผู้สูงอายุ โดยมีท่ีอยู่อาศัยเป็นหลักประกัน 
อย่างเหมาะสม ธนาคารแห่งประเทศไทยจู่งก�าหนดหลักเกณฑ์ 
เก่ียวกับการให้สินเช่ือเพ่ือผู้สูงอาย ุ โดยมีท่ีอยูอ่าศัยเป็นหลักประกัน 
เพ่ือให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจู ถือปฏิบัติให้สอดคล้องกัน 
ตามหลักเกณฑ์ของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย และ  
แนวนโยบายท่ีเก่ียวข้อง เช่น การจัูดท�านโยบายการให้สินเช่ือ  
การวิเคราะห์สินเช่ือ การจัูดช้ัน และกันเงินส�ารองการด�ารงเงิน
กองทุนการเรียกเก็บดอกเบ้ีย และค่าบริการต่างๆ และการรับรู้
รายได้ 

ธนาคารเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียม
1. ค�าจดทะเบ่ยนสิทธิและนิติิกิรรม  
 (1,000 บาทติ�อราย)
2. ค�าจดทะเบ่ยนนิติิกิรรมจำานอง  
 (1% ของวังเงินจำานอง)
3. ค�าเบ่�ยปีระกิันอัคค่ภูัยคร่�งหน่�ง (50%) 

นอกจูากน้ี สถาบันการเงินเฉพาะกิจูควรให้ความส�าคัญกับการ
คุ้มครองผู้บริโภค โดยผู้ท่ีเก่ียวข้องกับการเสนอสินเช่ือเพ่ือผู้สูงอายุ
โดยมีท่ีอยูอ่าศยัเป็นหลกัประกนั ควรมคีวามรู้ความเข้าใจูในสนิเช่ือ
ดังกล่าว และน�าเสนอหรือสร้างความรู้ความเข้าใจูให้กับผู้กู้ 
เก่ียวกับลักษณะของสินเช่ือ ความเส่ียง และสิทธิในกรณีต่างๆ 
อย่างชัดเจูน เพ่ือให้ผู้กู้สามารถตัดสินใจูได้ตรงตามความต้องการ 
และความเส่ียงท่ีตนสามารถยอมรับได้

ที่่�มา : ประกาศธนาคารแห่งประเที่ศไที่ย ที่่� สนส. 2/2564 เร่�อง การให�สินเช้่�อเพิ่่�อผู้้�ส้งอาย ุ
  โดยม่ที่่�อย้่อาศัยเป็นหลัักประกัน (Reverse Mortgage) ข่องสถุาบัันการเงินเฉพิ่าะกิจ
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ปี็ 2563 ธุรกิจอสัิงห้าริมีที่รัพื่ย์ุได้รับผู้ลักระที่บ
จากปั็จจัยุลับรอบด้าน จากสิถานการณ์ 
ที่างเศัรษฐกิจทีี่�ชื่ะลัอตัวจากสิถานการณ์ 
การแพื่ร�ระบาดข้อง COVID-19 สิ�งผู้ลักระที่บ 
ต�อรายุได้ การจ้างงาน แลัะกำาลัังซ่ึ่�อทีี่�อยุ้�อาศััยุ
ข้องป็ระชื่าชื่น นอกจากนั�น ชื่าวต�างชื่าติซ่ึ่�งเป็็น
กำาลัังซ่ึ่�อสิำาคัญข้องตลัาดอาคารชุื่ด ก็ห้ดห้ายุไป็  
จากการล็ัอกดาวน์ที่างเศัรษฐกิจแลัะ 
การเดินที่างเข้้าป็ระเที่ศั ผู้้้ป็ระกอบการสิ�วนให้ญ� 
ต้องจัดรายุการสิ�งเสิริมีการข้ายุทีี่�อยุ้�อาศััยุ 
ทีี่�สิร้างเสิร็จ โดยุเฉพื่าะการให้้สิ�วนลัดเงินสิด 
การให้้อยุ้�ฟรีในชื่�วง 1 - 2 ปี็แรก โดยุการผู้�อน
ดาวน์ให้้กับผู้้้ซ่ึ่�อ ฯลัฯ เพ่ื่�อเร�งรัดการตัดสิินใจ
ข้องผู้้้ซ่ึ่�อทีี่�ยัุงมีีเงินออมีแลัะมีีรายุได้ต�อเน่�อง 
เพ่ื่�อลัดป็ริมีาณทีี่�อยุ้�อาศััยุเห้ล่ัอข้ายุข้องตน 
ซ่ึ่�งผู้ลัการสิำารวจตลัาดอสัิงห้าริมีที่รัพื่ย์ุ 
ด้านทีี่�อยุ้�อาศััยุข้องในพ่ื่�นทีี่� 26 จังห้วัด 
ทีี่�ศ้ันย์ุข้้อม้ีลัอสัิงห้าริมีที่รัพื่ย์ุจะชื่�วยุสิะท้ี่อน
ภาพื่สิถานการณ์ข้องตลัาดได้อยุ�างดี

สแกน QR Code

สถานการณ์ตลาดที�อุยั้่อุาศัยั
ในกรุงเทพัฯ - ปริมณฑล  
และจังหวัดภ้มิภาค
คร้�งหลังปี 2563  
และแนวโน้มปี 2564
(จากผลสำารวิจภาคสนามิล่าสุดำ)
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ตลาดที่อยู่อาศัย 26 จังหวัดหลักทัว่ประเทศ
สถานการณ์อุปสงค์และอุปทานตลาดท่ีอยู่อาศัย (บ้านจูัดสรร 
และอาคารชุด) ท่ีอยู่ระหว่างการขาย ซ่่ื้งนับเฉพาะโครงการ 
ท่ีมีหน่วยเหลือขายไม่ต�่ากว่า 6 หน่วย จูากการส�ารวจูของ 
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ใน 26 จัูงหวัดหลักท่ัวประเทศ  
ในช่วงคร่่งหลังปี 2563 พบว่ามีการหดตัวลงท้ังอุปสงค์และอุปทาน

ผู้ประกอบการพัฒนาโครงการท่ีอยู่อาศัยมีการชะลอการเปิดขาย
โครงการใหม่ โดยจูะเห็นได้จูากโครงการท่ีอยูอ่าศัยท่ีเปิดขายใหม่  
(New Supply) โดยรวม 26 จัูงหวัดหลัก มีเพียง 51,895 หน่วย 
มูลคา่ 251,000 ล้านบาท ลดลงจูากคร่ง่หลงัปี 2562 ร้อยละ -35.5 
และร้อยละ -19.3 ตามล�าดับ ส่งผลดีท�าให้ประมาณอุปทาน 
ในตลาดท่ีอยู่ระหว่างการขาย (Total Supply) ในช่วงคร่่งหลัง 
ของปี 2563 มีจู�านวนท้ังส้ิน 350,075 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวม 
1.57 ล้านล้านบาท โดยมีจู�านวนหน่วยลดลงร้อยละ -1.4  
แต่มีมูลค่าเพ่ิมข้่นร้อยละ 10.8 (ดูตารางท่ี 1 - 2)

โครงการท่ีอยู่อาศัยท่ีเปิดขายใหม่ (New Supply) โดยรวม  
26 จัูงหวัดหลัก จู�านวน 51,895 หน่วยน้ี ส่วนใหญ่ร้อยละ 33.6 
เปิดขายในระดับราคา 2.01 - 3.00 ล้านบาท รองลงมาร้อยละ 26.8  
เปิดขายในระดับราคา 3.01 - 5.00 ล้านบาท โดยในสองระดับ
ราคาน้ีมีสัดส่วนรวมกันมากถ่งร้อยละ 60.4

เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 (YoY) จูะเห็นได้ว่า  
ผู้ประกอบการใน 26 จัูงหวัดหลัก เปิดขายท่ีอยู่อาศัยลดลง 
เกือบทุกระดับราคา ยกเว้น 3 ระดับราคา ได้แก่ ระดับราคาต�า่กว่า  
1.00 ล้านบาท เพ่ิมข้่นร้อยละ 207.7 จูากจู�านวน 272 หน่วย  
เป็น 837 หน่วย ระดับราคา 1.01 - 1.50 ล้านบาท เพ่ิมข้่น 
ร้อยละ 18.4 จูาก 3,121 หน่วย เป็น 3,694 หน่วย และ 

https://bit.ly/3riqHAI


ภาค จ�านวน
โครง 
การ

หน่วย
เปิด
ขาย
ใหม่

หน่วย 
Total 

Supply

หน่วย
ขายได้

ใหม่

อัตรา
ดูดซัับ

ต่อ
เดือน

หน่วย
เหลือ
ขาย

สัดส่วน YOY

หน่วย
เปิดขาย

ใหม่

หน่วย 
Total 

Supply

หน่วย
ขายได้

ใหม่

หน่วย
เหลือ
ขาย

หน่วย
เปิดขาย

ใหม่

หน่วย 
Total 

Supply

หน่วย
ขายได้

ใหม่

หน่วย
เหลือ
ขาย

กรุงเทพฯ - 
ปริมณฑล

1,728 36,414  210,748  34,575 2.7%  176,173 70.2% 60.2% 66.6% 59.1% -35.4% 0.4% 1.4% 0.9%

ภาคกลาง  116  892  8,999  1,110 2.1%  7,889 1.7% 2.6% 2.1% 2.6% 17.1% -0.9% 22.4% 23.5%

ภาคเหนือ  407  2,198  18,570  2,071 1.9%  16,499 4.2% 5.3% 4.0% 5.5% -32.1% 4.1% -25.7% 28.6%

ภาคตะวันออก  979  8,586  75,362  10,787 2.4%  64,575 16.5% 21.5% 20.8% 21.7% -36.4% -4.3% 0.9% 5.5%

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

 297  1,306  13,500  1,135 1.4%  12,365 2.5% 3.9% 2.2% 4.1% -44.8% -9.1% -24.8% -17.2%

ภาคตะวันตก  138  395  5,131  393 1.3%  4,738 0.8% 1.5% 0.8% 1.6% -74.8% -24.5% -72.0% -62.9%

ภาคใต้  339  2,104  17,765  1,813 1.7%  15,952 4.1% 5.1% 3.5% 5.3% -19.2% -0.7% -32.8% -32.4%

รวิมิ 26 
จังห์วัิด้ห์ลัก

 4,004  51,895  350,075  51,884 2.5%  298,191 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% -35.5% -1.4% -4.1% -2.7%

ภาค จ�านวน
โครง
การ

มูลค่า
เปิดขาย

ใหม่  
(ลบ.)

มูลค่า 
Total 

Supply 
(ลบ.)

มูลค่า
ขายได้

ใหม่  
(ลบ.)

มูลค่า
เหลือ
ขาย  

(ลบ.)

สัดส่วน YOY

มูลค่า
เปิดขาย

ใหม่  
(ลบ.)

มูลค่า 
Total 

Supply 
(ลบ.)

มูลค่า
ขายได้

ใหม่  
(ลบ.)

มูลค่า
เหลือ
ขาย  

(ลบ.)

มูลค่า
เปิดขาย

ใหม่  
(ลบ.)

มูลค่า 
Total 

Supply 
(ลบ.)

มูลค่า
ขายได้

ใหม่  
(ลบ.)

มูลค่า
เหลือ
ขาย  

(ลบ.)

กรุงเทพฯ - 
ปริมณฑล

 1,728  196,993 1,074,231  165,003  909,228 78.4% 68.3% 74.7% 67.3% -16.7% 13.8% 17.6% 0.2%

ภาคกลาง  116  2,690  26,096  3,283  22,813 1.1% 1.7% 1.5% 1.7% 151.1% 17.0% 68.3% -3.5%

ภาคเหนือ  407  7,798  68,112  7,205  60,907 3.1% 4.3% 3.3% 4.5% -17.9% 14.5% -16.8% 9.6%

ภาคตะวันออก  979  30,052  254,832  33,253  221,579 12.0% 16.2% 15.1% 16.4% -19.4% 6.5% 10.1% -5.2%

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

 297  4,160  47,535  3,585  43,950 1.7% 3.0% 1.6% 3.3% -40.4% -2.5% -24.2% -7.3%

ภาคตะวันตก  138  2,401  24,345  1,920  22,425 1.0% 1.5% 0.9% 1.7% -71.9% -15.2% -73.3% -12.1%

ภาคใต้  339  7,215  77,296  6,664  70,632 2.9% 4.9% 3.0% 5.2% -37.9% 1.3% -42.2% 5.0%

รวิมิ 26 
จังห์วัิด้ห์ลัก

 4,004  251,309 1,572,446  220,912 1,351,534 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% -19.3% 10.8% 8.0% -0.9%

ตารางที่ 1 จำานวันหน�วัยโครงกิารท่�อย่�อาศัย 26 จังหวััดหลักิ แยกิติามภูาค

ตารางที่ 2 ม่ลค�าโครงกิารท่�อย่�อาศัย 26 จังหวััดหลักิ แยกิติามภูาค

ท่ีมา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ท่ีมา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
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20

ระดับราคามากกว่า 10.00 ล้านบาท เพ่ิมข้่นร้อยละ 5.6  
จูากจู�านวน 3,098 หน่วย เป็น 3,271 หน่วย (ดูแผนภูมิท่ี 1 - 2)

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย ์คาดการณ์ว่าในปี 2564 จูะมีโครงการ
ท่ีอยู่อาศัยท่ีเปิดขายใหม่ (New Supply) ใน 26 จัูงหวัดหลัก  
ลดลงท้ังจู�านวนหน่วยและมูลค่า ร้อยละ -5.4 และ -4.0 โดยจูะมี
การเปิดขายใหม่จู�านวนประมาณ 90,558 หน่วย และมีมูลค่า
ประมาณ 422,937 ล้านบาท 

ส�าหรับท่ีอยู่อาศัยท่ีขายได้ใหม่ ซ่่ื้งมีการหดตัวต่อเน่ืองมาต้ังแต่ 
ปี 2562 จูากผลกระทบของมาตรการ LTV และในปี 2563  

ประสบกับวิกฤตการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซื้�้าเติม  
ท�าให้หน่วยท่ีขายได้ใหม่ในช่วงคร่่งหลังปี 2563 ของจัูงหวัดหลัก 
26 จัูงหวัด มีจู�านวนเพียง 51,884 หน่วย ลดลงร้อยละ -4.1  
เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 (YoY) แต่มูลค่าขายได้ใหม่
เพ่ิมข้่นเป็น 220,000 ล้านบาท เพ่ิมข้่นร้อยละ 8.0 ซ่่ื้งมูลค่าท่ี 
เพ่ิมข้่นน้ี มาจูาก 4 ช่วงราคา โดยช่วงราคาต�า่กว่า 1.00 ล้านบาท  
เพ่ิมข้่นร้อยละ 61.9 รองลงมาเป็นระดับราคา มากกว่า  
10.00 ล้านบาท มูลค่าเพ่ิมข้่นร้อยละ 61.4 ระดับราคา  
7.51 - 10.00 ล้านบาท เพ่ิมข้่นร้อยละ 27.0 และระดับราคา  
5.01 - 7.50 ล้านบาท เพ่ิมข้่นเล็กน้อยร้อยละ 0.4 (ดูแผนภูมิท่ี 3 - 6)  
โดยแยกเป็น

ท่ีมา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ท่ีมา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
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จังหวัด
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18.4%

 >10.00 ลบ.

5.6%

แผนภูมิที่ 1
โครงการที่อยู่อาศัย

ที่เปิดขายใหม่
(New Supply)

ใน 26 จังหวัดหลัก
แสดงจ�านวนหน่วย

แผนภูมิที่ 2
อัตราขยายตัว

ของจ�านวนหน่วย
โครงการที่อยู่อาศัย

ที่เปิดขายใหม่ 
(New Supply) 

ใน 26 จังหวัดหลัก



ท่ีมา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ท่ีมา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ท่ีมา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
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แผนภูมิที่ 3
จ�านวนหน่วย 
ขายได้ใหม่  
ใน 26 จังหวัดหลัก

แผนภูมิที่ 4
อัตราขยายตัว 
ของจ�านวนหน่วย 
ขายได้ใหม่  
ใน 26 จังหวัดหลัก

แผนภูมิที่ 5
มูลค่า (ลบ.)  
หน่วยขายได้ใหม่  
ใน 26 จังหวัดหลัก



ภาค จ�านวน 
โครง 
การ

หน่วย
เปิด
ขาย
ใหม่

หน่วย 
Total  

Supply

หน่วย
ขายได้

ใหม่

อัตรา
ดูดซัับ

ต่อ
เดือน

หน่วย
เหลือ
ขาย

สัดส่วน YOY

หน่วย
เปิดขาย

ใหม่

หน่วย 
Total 

Supply

หน่วย
ขายได้

ใหม่

หน่วย
เหลือ
ขาย

หน่วย
เปิดขาย

ใหม่

หน่วย 
Total 

Supply

หน่วย
ขายได้

ใหม่

หน่วย
เหลือ
ขาย

กรุงเทพฯ - 
ปริมณฑล

 1,188  18,531  120,533  18,172 2.5%  102,361 65.8% 55.0% 59.0% 54.3% -29.3% 5.6% 24.1% 17.5%

ภาคกลาง  112  892  8,754  1,066 2.0%  7,688 3.2% 4.0% 3.5% 4.1% 17.1% -0.9% 23.4% 24.5%

ภาคเหนือ  354  2,081  15,644  1,606 1.7%  14,038 7.4% 7.1% 5.2% 7.4% -27.8% 6.7% -23.9% -28.7%

ภาคตะวันออก  809  4,866  50,701  7,993 2.6%  42,708 17.3% 23.1% 25.9% 22.7% -43.2% -7.7% 5.7% 14.5%

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

 250  911  10,620  943 1.5%  9,677 3.2% 4.8% 3.1% 5.1% -55.8% -10.2% -19.6% -10.5%

ภาคตะวันตก  107  285  2,460  243 1.6%  2,217 1.0% 1.1% 0.8% 1.2% -81.8% -35.7% -78.3% -66.3%

ภาคใต้  257  617  10,592  794 1.2%  9,798 2.2% 4.8% 2.6% 5.2% -64.5% -6.6% -47.7% -44.0%

รวิมิ 26 
จังห์วัิด้ห์ลัก

 3,077  28,183  219,304  30,817 2.3%  188,487 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% -35.6% -0.1% 6.3% 6.4%

ตารางที่ 3 จำานวันหน�วัยโครงกิารบ้านจัดสรร 26 จังหวััดหลักิ แยกิติามภูาค

ท่ีมา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
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ท่ีมา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

1.51-2.00
ลบ.

-4.1%

1.01-1.50
ลบ.

-4.7% -9.2%

2.01-3.00
ลบ.

-1.6%

3.01-5.00
ลบ.

≤10.00 ลบ.

61.9%

>10.00 ลบ.

61.4%

7.51-10.00
ลบ.

27.0%

รวม 26
จังหวัด

8.0%

5.01-7.50
ลบ.

0.4%

 โครงการบ้านจัด้สรร ซ่่ื้งมักเป็นตลาดท่ีประชาชนซ้ืื้อ 
เ พ่ืออยู่อาศัยจูริง ไม่ใช่ตลาดเพ่ือการลงทุนหรือเก็งก�าไร  
และไม่ใช่ตลาดของชาวต่างชาติซ้ืื้ออยู่อาศัย ดังน้ันจู่งมียอดขาย
เพ่ิมข้่นท้ังจู�านวนหน่วยและมูลค่า ร้อยละ 6.3 และ 25.8  
ตามล�าดับ 

 โครงการอาคารชุ่ด้ ซ่่ื้งเป็นตลาดท่ีผู้ซ้ืื้อเพ่ือการอยูอ่าศัยจูริง  
ผสมกับตลาดเพ่ือการลงทุนหรือเก็งก�าไร และตลาดท่ีอยู่อาศัย 
ของชาวต่างชาติ โดยมีชาวจีูนเป็นผู้ซ้ืื้อหลักในตลาดต่างชาติน้ัน  
ในช่วงคร่่งหลังปี 2563 มียอดขายใหม่ลดลงท้ังจู�านวนหน่วย 
และมูลค่า ร้อยละ -16.1 และร้อยละ -11.8 ตามล�าดับ  
ซ่่ื้งสอดคล้องกับข้อมูลการโอนกรรมสิทธิ�ห้องชุดของคนต่างด้าว 
ท่ีหดตัวลงร้อยละ -35.3 ในปี 2563 (ดูตารางท่ี 3 - 6)

แผนภูมิที่ 6
อัตราขยายตัว 

ของมูลค่า 
หน่วยขายได้ใหม่  

ใน 26 จังหวัดหลัก



ภาค จ�านวน
โครง 
การ

หน่วย
เปิด
ขาย
ใหม่

หน่วย 
Total 

Supply

หน่วย
ขายได้

ใหม่

อัตรา
ดูดซัับ

ต่อ
เดือน

หน่วย
เหลือ
ขาย

สัดส่วน YOY

หน่วย
เปิดขาย

ใหม่

หน่วย 
Total 

Supply

หน่วย
ขายได้

ใหม่

หน่วย
เหลือ
ขาย

หน่วย
เปิดขาย

ใหม่

หน่วย 
Total 

Supply

หน่วย
ขายได้

ใหม่

หน่วย
เหลือ
ขาย

กรุงเทพฯ - 
ปริมณฑล

 540  17,883  90,215  16,403 3.0%  73,812 75.4% 69.0% 77.9% 67.3% -40.8% -5.8% -15.7% -10.6%

ภาคกลาง  4  -    245  44 3.0%  201 0.0% 0.2% 0.2% 0.2% N.A. -0.4% 2.3% 2.7%

ภาคเหนือ  53  117  2,926  465 2.6%  2,461 0.5% 2.2% 2.2% 2.2% -67.1% -7.9% -31.2% -25.3%

ภาคตะวันออก  170  3,720  24,661  2,794 1.9%  21,867 15.7% 18.9% 13.3% 19.9% -24.5% 3.3% -10.6% -13.5%

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

 47  395  2,880  192 1.1%  2,688 1.7% 2.2% 0.9% 2.5% 29.5% -4.8% -42.9% -40.0%

ภาคตะวันตก  31  110  2,671  150 0.9%  2,521 0.5% 2.0% 0.7% 2.3% N.A. -10.1% -46.8% -40.9%

ภาคใต้  82  1,487  7,173  1,019 2.4%  6,154 6.3% 5.5% 4.8% 5.6% 71.3% 9.6% -13.6% -21.2%

รวิมิ 26 
จังห์วัิด้ห์ลัก

 927  23,712  130,771  21,067 2.7%  109,704 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% -35.3% -3.5% -16.1% -13.0%

ตารางที่ 5 จำานวันหน�วัยโครงกิารอาคารชุ่ด 26 จังหวััดหลักิ แยกิรายจังหวััด 

ท่ีมา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ภาค จ�านวน 
โครง 
การ

มูลค่า
เปิดขาย

ใหม่  
(ลบ.)

มูลค่า 
Total 

Supply 
(ลบ.)

มูลค่า
ขายได้

ใหม่  
(ลบ.)

มูลค่า
เหลือ
ขาย  

(ลบ.)

สัดส่วน YOY

มูลค่า
เปิดขาย

ใหม่  
(ลบ.)

มูลค่า 
Total 

Supply 
(ลบ.)

มูลค่า
ขายได้

ใหม่  
(ลบ.)

มูลค่า
เหลือ
ขาย  

(ลบ.)

มูลค่า
เปิดขาย

ใหม่  
(ลบ.)

มูลค่า 
Total 

Supply 
(ลบ.)

มูลค่า
ขายได้

ใหม่  
(ลบ.)

มูลค่า
เหลือ
ขาย  

(ลบ.)

กรุงเทพฯ - 
ปริมณฑล

 1,188  115,641  649,199  97,411  551,788 79.1% 66.9% 71.9% 66.0% -3.2% 14.4% 51.2% 2.9%

ภาคกลาง  112  2,690  25,649  3,197  22,452 1.8% 2.6% 2.4% 2.7% 151.1% 17.2% 70.5% -3.5%

ภาคเหนือ  354  7,556  59,432  6,051  53,381 5.2% 6.1% 4.5% 6.4% -13.6% 14.9% -13.2% 11.8%

ภาคตะวันออก  809  14,309  141,626  21,731  119,895 9.8% 14.6% 16.0% 14.4% -34.3% -3.9% 13.6% -9.8%

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

 250  3,053  40,361  3,214  37,147 2.1% 4.2% 2.4% 4.4% -51.6% -2.6% -19.1% -9.2%

ภาคตะวันตก  107  813  10,869  783  10,085 0.6% 1.1% 0.6% 1.2% -90.5% -41.3% -87.4% -18.0%

ภาคใต้  257  2,201  43,780  3,027  40,753 1.5% 4.5% 2.2% 4.9% -59.8% 10.7% -39.6% -0.3%

รวิมิ 26 
จังห์วัิด้ห์ลัก

 3,077  146,263  970,916  135,414  835,502 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% -14.7% 9.3% 25.8% -1.1%

ตารางที่ 4 ม่ลค�าโครงกิารบ้านจัดสรร 26 จังหวััดหลักิ แยกิรายจังหวััด 

ท่ีมา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
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ภาค จ�านวน
โครง
การ

มูลค่า
เปิดขาย

ใหม่  
(ลบ.)

มูลค่า 
Total 

Supply 
(ลบ.)

มูลค่า
ขายได้

ใหม่  
(ลบ.)

มูลค่า
เหลือ
ขาย  

(ลบ.)

สัดส่วน YOY

มูลค่า
เปิดขาย

ใหม่  
(ลบ.)

มูลค่า 
Total 

Supply 
(ลบ.)

มูลค่า
ขายได้

ใหม่  
(ลบ.)

มูลค่า
เหลือ
ขาย  

(ลบ.)

มูลค่า
เปิดขาย

ใหม่  
(ลบ.)

มูลค่า 
Total 

Supply 
(ลบ.)

มูลค่า
ขายได้

ใหม่  
(ลบ.)

มูลค่า
เหลือ
ขาย  

(ลบ.)

กรุงเทพฯ - 
ปริมณฑล

 540  81,352  425,032  67,591  357,441 77.4% 70.7% 79.1% 325.8% -30.4% 12.9% -10.9% -3.2%

ภาคกลาง  4  -    448  87  361 0.0% 0.1% 0.1% 0.3% N.A. 9.3% 14.8% -1.0%

ภาคเหนือ  53  242  8,679  1,154  7,525 0.2% 1.4% 1.3% 6.9% -67.9% 12.0% -31.7% -1.6%

ภาคตะวันออก  170  15,743  113,206  11,521  101,684 15.0% 18.8% 13.5% 92.7% 1.4% 23.1% 4.0% 5.4%

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

 47  1,107  7,174  371  6,803 1.1% 1.2% 0.4% 6.2% 66.7% -2.1% -51.2% 0.0%

ภาคตะวันตก  31  1,588  13,476  1,136  12,340 1.5% 2.2% 1.3% 11.2% N.A. 32.1% 18.6% -6.2%

ภาคใต้  82  5,014  33,516  3,637  29,879 4.8% 5.6% 4.3% 27.2% -18.3% -8.8% -44.2% 14.8%

รวิมิ 26 
จังห์วัิด้ห์ลัก

 927  105,047  601,530  85,498  516,032 100.0% 100.0% 100.0% 470.4% -25.0% 13.3% -11.8% -0.7%

ตารางที่ 6 มล่ค�าโครงกิารอาคารชุ่ด 26 จังหวััดหลักิ แยกิรายจังหวััด

ท่ีมา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ในปี 2564 น้ี ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ คาดการณ์ว่า  
ยอดขายใหม่ในตลาดท่ีอยู่อาศัย 26 จัูงหวัดหลัก ยังคงหดตัวลง
จูากปี 2563 ท้ังจู�านวนหน่วยและมูลค่า ร้อยละ -8.8 และ 
ร้อยละ -12.3 โดยคาดว่าจูะขายได้ประมาณ 96,186 หน่วย  
มูลค่าประมาณ 397,270 ล้านบาท

ภาวะอัตราดูดซัื้บต่อเดือน (Absorption Rate) ของตลาด 
ท่ีอยู่อาศัย 26 จัูงหวัดหลัก ในช่วงคร่่งหลังปี 2563 มีอัตรา 

ร้อยละ 2.5 ซ่่ื้ง มี อัตราเ ท่า กับในช่วงค ร่่งหลังปี  2562  
แต่หากพิจูารณาแยกตามระดับราคาขาย จูะพบว่าอัตราดูดซัื้บ 
ต่อเดือนของกลุ่มท่ีอยู่อาศัยระดับราคา 2.01 - 7.50 ล้านบาท  
จูะมีอัตราลดลง ส่วนระดับราคาต�่ากว่า 2.00 ล้านบาท และระดับ
ราคามากกว่า 7.50 ล้านบาท มีอัตราการดูดซัื้บเพ่ิมมากข้่น  
ซ่่ื้งอัตราดูดซัื้บท่ีเพ่ิมข้่นในสองกลุ่ม มีสาเหตุจูากมีการขายใหม่ 
ท่ีเพ่ิมข้่น แต่หน่วยเหลือขายลดลง (ดูแผนภูมิท่ี 9 - 10)

แผนภูมิที่ 9
อัตราการดูดซัับ 

ต่อเดือนของ 
ตลาดทีอ่ยู่อาศัย  

26 จังหวัดหลัก  
ในช่วงคร้่งหลัง 

ปี 2563

24

ท่ีมา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
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0.0%
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รวม 26
จังหวัด



จูากการชะลอการเปิดขายโครงการบ้านจัูดสรรใหม่ของ 
ผู้ประกอบการ แต่มียอดขายได้ใหม่เ พ่ิมข้่น ส่งผลดีท�าให้
สถานการณ์หน่วยเหลือขายโดยรวมของโครงการท่ีอยู่อาศัย  
26 จัูงหวัดหลัก ณ ส้ินปี 2563 ลดลงเหลือ 298,191 หน่วย หรือ
ลดลงร้อยละ -0.9 แต่มูลค่าเพ่ิมข้่นเป็น 1.35 ล้านล้านบาท หรือ
เพ่ิมข้่นร้อยละ 11.3 เม่ือเทียบกับคร่่งหลังของปี 2562 ท่ีมีจู�านวน
หน่วยเหลือขาย 301,000 หน่วย มูลค่า 1.21 ล้านล้านบาท 

ภาค
หน่วยเหลือขาย มูลค่าเหลือขาย (ลบ.) YoY

2563 2564 F 2563 2564 F หน่วย มูลค่า

กรุงเทพฯ - ปริมณฑล  176,173  174,773  909,228  853,428 -0.8% -6.1%

ภาคกลาง  7,889  8,863  22,813  23,180 12.3% 1.6%

ภาคเหนือ  16,499  15,070  60,907  54,351 -8.7% -10.8%

ภาคตะวันออก  64,575  68,170  221,579  221,273 5.6% -0.1%

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  12,365  14,498  43,950  50,120 17.3% 14.0%

ภาคตะวันตก  4,738  6,222  22,425  26,300 31.3% 17.3%

ภาคใต้  15,952  16,941  70,632  76,697 6.2% 8.6%

รวิมิ 26 จังห์วัิด้ห์ลัก  298,191  304,538  1,351,534  1,305,350 2.1% -3.4%

ตารางที่ 7 จำานวันหน�วัยโครงกิารบ้านจัดสรร 26 จังหวััดหลักิ แยกิติามภูาค 

ท่ีมา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์คาดว่า แนวโน้มในปี 2564 ท่ีอยู่อาศัย
เหลือขายใน 26 จัูงหวัดหลัก จูะมีจู�านวนเพ่ิมข้่นร้อยละ 2.1  
จูากปี 2563 เน่ืองจูากก�าลังซ้ืื้อท่ีอยู่อาศัยโดยรวมยังได้รับ 
ผลกระทบจูากวิกฤติเศรษฐ์กิจูท่ีซื้บเซื้าตลอดท้ังปี 2564 และ 
อาจูต้องใช้ระยะเวลาในการฟ้ื้�นตัวอีก 1 - 2 ปี (ดูตารางท่ี 7) 

แผนภูมิที่ 10
อัตราขยายตัว (YoY) 
ของอัตราการดูดซัับ
ต่อเดือนของ 
ตลาดที่อยู่อาศัย  
26 จังหวัดหลัก  
ในช่วงคร้่งหลัง 
ปี 2563

ท่ีมา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
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รวม 26
จังหวัด
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ในสถานการณ์เศรษฐ์กิจูชะลอตัวต่อเน่ืองถ่งสองปี มีผลท�าให้ 
ก�าลังซ้ืื้อและยอดขายท่ีอยู่อาศัยใน 26 จัูงหวัดหลักหดตัว  
ซ่่ื้งยอดขายท่ีหดตัวลงน้ี จูะเปล่ียนแปลงผกผันกับจู�านวน 
หน่วยเหลือขายสร้างเสร็จู (Inventory) โดย ณ ส้ินปี 2563  
พบว่ามีหน่วยเหลือขายสร้างเสร็จูจู�านวน 81,151 หน่วย (คิดเป็น
ร้อยละ 27.2 ของหน่วยเหลือขายท้ังหมด) มีมูลค่ารวม  
342,129 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 25.3 ของมูลค่าหน่วย 
เหลือขายท้ังหมด) จู�านวนหน่วยและมูลค่าเพ่ิมข้่นจูากช่วงเดียวกัน
ของปี 2562 ร้อยละ 19.2 และร้อยละ 36.7 ตามล�าดับ

หากพิจูารณาแยกตามราคาขาย พบว่า จู�านวนหน่วยสร้างเสร็จู
เหลือขายในระดับราคา 2.01 - 3.00 มีสัดส่วนมากท่ีสุด 
ร้อยละ 29.7 รองลงมาเป็นระดับราคา 3.01 - 5.00 ล้านบาท  

มีสัดส่วนร้อยละ 27.9 แต่หากพิจูารณาในด้านมูลค่าของหน่วย 
สร้างเสร็จูเหลือขาย พบว่า มูลค่าสร้างเสร็จูเหลือขายสูงสุดจูะอยู่
ในกลุ่มท่ีอยู่อาศัยราคาแพง ระดับราคา 3.01 - 5.00 ล้านบาท  
ร้อยละ 26.9 รองลงมาเป็นระดับราคามากกว่า 10.00 ล้านบาท  
มีสัดส่วนร้อยละ 23.9 (ราคาเฉล่ียหน่วยละ 23.9 ล้านบาท) 

ส�าหรับท่ีอยูอ่าศัยในกลุ่มระดับราคาต�า่กว่า 3.00 ล้านบาท ซ่่ื้งได้รับ 
การกระตุ้นการโอนกรรมสิทธิ�และจูดจู�านองจูากมาตรการของรัฐ์ 
พบว่า ท่ีอยูอ่าศัยกลุ่มน้ีมีหน่วยสร้างเสร็จูเหลือขาย ณ ส้ินปี 2563 
รวมกันจู�านวน 44,219 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 54.5 ของ
หน่วยสร้างเสร็จูเหลือขายท้ังหมด 81,151 หน่วย และมีมูลค่ารวม  
94,740 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27.7 ของมูลค่าหน่วย
สร้างเสร็จูเหลือขายท้ังหมด 342,129 ล้านบาท (ดูแผนภูมิท่ี 7 - 8)

แผนภูมิที่ 7
จ�านวนหน่วยและ
มูลค่าที่อยู่อาศัย 

สร้างเสร็จเหลือขาย 
(Inventory)  

ณ สิ�นปี 2563  
ของ 26 จังหวัดหลัก

แผนภูมิที่ 8
สัดส่วนจ�านวนหน่วย

สร้างเสร็จเหลือขาย 
(Inventory)  

ณ สิ�นปี 2563  
ของ 26 จังหวัดหลัก
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ท่ีมา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ท่ีมา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

มูลคา (ลบ.)จำนวนหนวย
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แผนภูมิที่ 11
จ�านวนหน่วย
โครงการเปิดขายใหม่ 
ในกรุงเทพฯ - 
ปริมณฑ์ล  
ช่วงคร้่งหลังปี 2563

แผนภูมิที่ 12
อัตราขยายตัว (YoY) 
ของจ�านวนหน่วย
โครงการเปิดขายใหม่ 
ในกรุงเทพฯ - 
ปริมณฑ์ล 
ช่วงคร้่งหลังปี 2563

27

ท่ีมา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ท่ีมา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ตลาดท่ีอยู่อาศัยในเขตกรุงเทพฯ และ 5 จัูงหวัดปริมณฑล  
(นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐ์ม)  
ในช่วงคร่่งหลังปี 2563 พบว่า โครงการท่ีอยู่อาศัยเปิดขายใหม่ 
(New supply) มีจู�านวน 36,414 หน่วย มีสัดส่วนมากท่ีสุดถ่ง 
ร้อยละ 70.2 ของจู�านวนหน่วยท้ังหมดใน 26 จัูงหวัดหลัก 
ท่ัวประเทศ และมี มูลค่า 196,993 ล้านบาท คิดเป็น 
สัดส่วนร้อยละ 78.4 มูลค่าโครงการเปิดขายใหม่ท้ังหมดใน  
26 จัูงหวัดหลักท่ัวประเทศ จู�านวนหน่วยและมูลค่าโครงการ 
เปิดขายใหม่ในช่วงคร่่งหลังของปี 2563 ลดลงร้อยละ -35.4  
และร้อยละ -16.7 ตามล�าดับ เม่ือเทียบกับช่วงคร่่งหลังปี 2562  
ท่ีมีจู�านวน 56,411 หน่วย มูลค่า 236,462 ล้านบาท (ดูตาราง 
ท่ี 1 - 2)

โครงการท่ีอยู่อาศัยเปิดขายใหม่ (New Supply) มีจู�านวน  
36,414 หน่วยน้ี เปิดขายในระดับราคาต�่ากว่า 3.00 ล้านบาท  
ร้อยละ 50.6 (ในจู�านวนน้ีร้อยละ 32.1 เปิดขายในระดับราคา  
2.01 - 3.00 ล้านบาท) ส่วนระดับราคามากกว่า 3.00 ล้านบาท  
มีสัดส่วนร้อยละ 49.4 

เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 พบว่า โครงการท่ีอยู่อาศัย
เปิดขายใหม่ลดลงเกือบทุกระดับราคา ยกเว้นระดับราคาต�่ากว่า 
1.50 ล้านบาท และระดับราคามากกว่า 10.00 ล้านบาท (ดูแผนภูมิ
ท่ี 11 - 12)
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กรุงเทพฯ - ปริมณฑ์ล



 โครงการบ้านจัด้สรรท่ีเปิดขายใหม่ในช่วงคร่่งหลังปี 2563  
มีจู�านวน 18,531 หน่วย มูลค่า 115,641 ล้านบาท ลดลง 
ร้อยละ -29.3 และร้อยละ -3.2 ตามล�าดับ เม่ือเทียบกับช่วงคร่่งหลัง 
ปี 2562 ท่ีมีจู�านวน 26,216 หน่วย มูลค่า 119,503 ล้านบาท

 โครงการอาคารชุ่ด้ท่ีเปิดขายใหม่มีจู�านวน 17,883 หน่วย 
มูลค่า 81,352 ล้านบาท ลดลงร้อยละ -40.8 และร้อยละ -30.4  
ตามล�าดับ เม่ือเทียบกับช่วงคร่่งหลังปี 2562 ท่ีมีจู�านวน  
30,195 หน่วย มูลค่า 116,959 ล้านบาท (ดูตารางท่ี 3 - 6)

จู�านวนหน่วยท่ีอยู่อาศัยท่ีอยู่ระหว่างการขายท้ังหมด (Total  
Supply) มีจู�านวน 210,748 หน่วย มูลค่า 1.1 ล้านล้านบาท  
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60.2 และร้อยละ 68.3 ของหน่วยและมูลค่า
ท่ีอยู่ระหว่างการขายท้ังหมดใน 26 จัูงหวัด ท้ังจู�านวนหน่วย 
และมูลค่าเพ่ิมข้่นร้อยละ 0.4 และร้อยละ 13.8 ตามล�าดับ  
เม่ือเทียบกับช่วงคร่่งหลังปี 2562 ท่ีมีจู�านวน 209,868 หน่วย  
มูลค่า 944,163 ล้านบาท 

 โครงการบ้านจัด้สรรท่ีอยูร่ะหว่างการขายท้ังหมด มีจู�านวน  
120,533 หน่วย มูลค่า 649,199 ล้านบาท เพ่ิมข้่นร้อยละ 5.6  
และร้อยละ 14.4 ตามล�าดับ เม่ือเทียบกับช่วงคร่่งหลังปี 2562  
ท่ีมีจู�านวน 114,146 หน่วย มูลค่า 567,677 ล้านบาท

 โครงการอาคารชุ่ด้อยู่ระหว่างการขายท้ังหมด มีจู�านวน 
90,215 หน่วย มูลค่า 425,032 ล้านบาท จู�านวนหน่วยลดลง 
ร้อยละ -5.8 แต่มูลค่าเพ่ิมข้่นร้อยละ 12.9 ตามล�าดับ เม่ือเทียบ
กับช่วงคร่่งหลังปี 2562 ท่ีมีจู�านวน 95,722 หน่วย มูลค่า  
376,486 ล้านบาท (ดูตารางท่ี 3 - 6)

ส�าหรับท่ีอยู่อาศัยท่ีขายได้ใหม่ในช่วงคร่่งหลังปี 2563 มีจู�านวน
รวม 34,575 หน่วย มูลค่า 165,003 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 66.6 และร้อยละ 74.7 ของหน่วยและมูลค่าท่ีขายได้ใหม่
ท้ังหมดใน 26 จัูงหวัดหลักท่ัวประเทศ ยอดขายท่ีอยูอ่าศัยเพ่ิมข้่น
ท้ังจู�านวนหน่วยและมูลค่า ร้อยละ 1.4 และร้อยละ 17.6  
ตามล�าดับ เม่ือเทียบกับช่วงคร่่งหลังปี 2562 ท่ีมีจู�านวน  
34,114 หน่วย มูลค่า 140,314 ล้านบาท

 โครงการบ้านจัด้สรรท่ีขายได้ใหม่มีจู�านวน 18,172 หน่วย  
มูลค่า 97,411 ล้านบาท เพ่ิมข้่นท้ังจู�านวนหน่วยและมูลค่า  
ร้อยละ 24.1 และร้อยละ 51.2 ตามล�าดับ เม่ือเทียบกับช่วง 
คร่่งหลังปี 2562 ท่ีมีจู�านวน 14,646 หน่วย มูลค่า 64,413 ล้านบาท 

บ้านจัูดสรรท่ีขายได้ใหม่จู�านวน 18,172 หน่วยน้ี อยู่ในกลุ่มราคา
ต�่ากว่า 3.00 ล้านบาท ร้อยละ 42.1 ส่วนกลุ่มราคาท่ีมากกว่า  
3.00 ล้านบาท มีสัดส่วนร้อยละ 57.9 และเม่ือเทียบกับช่วง 
คร่่งหลังปี 2563 พบว่าบ้านจัูดสรรขายได้ใหม่เพ่ิมข้่นทุกระดับราคา  
ยกเว้นระดับราคาต�่ากว่า 2.00 ล้านบาท (ดูแผนภูมิท่ี 13 - 14)

 โครงการอาคารชุ่ด้ท่ีขายได้ใหม่มีจู�านวน 16,403 หน่วย มูลค่า  
67,591 ล้านบาท ลดลงท้ังจู�านวนหน่วยและมูลค่า ร้อยละ -15.7  
และร้อยละ -10.9 ตามล�าดับ เม่ือเทียบกับช่วงคร่่งหลังปี 2562  
ท่ีมีจู�านวน 19,468 หน่วย มูลค่า 75,901 ล้านบาท (ดูตารางท่ี 3 - 6)

อาคารชุดท่ีขายได้ใหม่จู�านวน 16,403 หน่วยน้ี ขายได้ในกลุ่ม 
ราคาต�่ากว่า 3.00 ล้านบาท ร้อยละ 65.3 ส่วนกลุ่มราคา 
ท่ีมากกว่า 3.00 ล้านบาท มีสัดส่วนร้อยละ 34.7 และเม่ือเทียบกับ
ช่วงคร่่งหลังปี 2563 พบว่า อาคารชุดท่ีขายได้ใหม่ในกรุงเทพฯ - 
ปริมณฑลลดลงทุกระดับราคา ยกเว้นระดับราคาต�่ากว่า  
2.00 ล้านบาท (ดูแผนภูมิท่ี 15 - 16)

แผนภูมิที่ 13
จ�านวนหน่วย 

บ้านจัดสรร 
ที่ขายได้ใหม่  

ในกรุงเทพฯ - 
ปริมณฑ์ล  

ช่วงคร้่งหลังปี 2563
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ท่ีมา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

≤1.00 ลบ. 1.01-1.50 ลบ.

-

1.51-2.00 ลบ. 2.01-3.00 ลบ. 3.01-5.00 ลบ. 5.01-7.50 ลบ. 7.51-10.00 ลบ. >10.00 ลบ.
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ท่ีมา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ท่ีมา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ท่ีมา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
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249.2%

แผนภูมิที่ 14
อัตราขยายตัว (YoY) 
จ�านวนหน่วย 
บ้านจัดสรร 
ที่ขายได้ใหม่  
ในกรุงเทพฯ - 
ปริมณฑ์ล  
ช่วงคร้่งหลังปี 2563

แผนภูมิที่ 15
จ�านวนหน่วย 
อาคารชดุ 
ท่ีขายได้ใหม่  
ในกรุงเทพฯ - 
ปริมณฑ์ล  
ช่วงคร้่งหลังปี 2563

แผนภูมิที่ 16
อัตราขยายตัว (YoY) 
จ�านวนหน่วย 
อาคารชุด 
ที่ขายได้ใหม่  
ในกรุงเทพฯ – 
ปริมณฑ์ล  
ช่วงคร้่งหลังปี 2563



ท้ังน้ีพบว่า ผลจูากจู�านวนยอดขายท่ีอยู่อาศัยท่ีเพ่ิมข้่นในช่วง 
คร่่งหลังของปี 2563 ท�าให้อัตราดูดซื้ับของตลาดท่ีอยู่อาศัย 
ในกรุงเทพฯ - ปริมณฑลในภาพรวม มีอัตราร้อยละ 2.7 ต่อเดือน  
เท่ากับในช่วงคร่่งหลังปี 2562 โดยแยกเป็น

 โครงการบ้านจัด้สรรมีอัตราดูดซัื้บเพ่ิมข้่นเป็นร้อยละ 2.5  
ต่อเดือน เม่ือเทียบกับคร่่งหลังปี 2562 ท่ีมีอัตราดูดซื้ับต่อเดือน
ร้อยละ 2.1 

 โครงการอาคารชุ่ด้มีอัตราดูดซัื้บลดลงเหลือร้อยละ 3.0  
ต่อเดือน เม่ือเทียบกับคร่่งหลังปี 2562 ท่ีมีอัตราดูดซื้ับต่อเดือน
ร้อยละ 3.4 (ดูตารางท่ี 1)

ณ ส้ินปี 2563 กรุงทพฯ - ปริมณฑล มีจู�านวนเหลือขายสะสม 
176,173 หน่วย มูลค่า 909,228 ล้านบาท เพ่ิมข้่นท้ังจู�านวนหน่วย

และมูลค่า ร้อยละ 0.2 และร้อยละ 13.1 ตามล�าดับ เม่ือเทียบ 
กับช่วงคร่่งหลังปี 2562 ท่ีมีจู�านวน 175,754 หน่วย มูลค่า 
803,850 ล้านบาท (ดูตารางท่ี 3 - 6) โดยแยกเป็น

 โครงการบ้านจัด้สรรท่ีเหลือขายสะสมมีจู�านวน 102,361  
หน่วย มูลค่า 551,788 ล้านบาท เพ่ิมข้่นท้ังจู�านวนหน่วยและ 
มูลค่า ร้อยละ 2.9 และร้อยละ 9.6 ตามล�าดับ เม่ือเทียบกับ 
ช่วงคร่่งหลังปี 2562 ท่ีมีจู�านวน 99,500 หน่วย มูลค่า 503,265 
ล้านบาท 

บ้านจัูดสรรเหลือขายสะสมจู�านวน 102,361 หน่วยน้ี เป็นกลุ่ม
ราคาไม่เกิน 3.00 ล้านบาท ร้อยละ 40.4 และกลุ่มราคาเกิน  
3.00 ล้านบาท อีกร้อยละ 59.6 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของ 
ปี 2562 หน่วยเหลือขายทุกระดับราคาเพ่ิมมากข้่น ยกเว้นหน่วย
เหลือขายระดับราคาไม่เกิน 2.00 ล้านบาท (ดูแผนภูมิท่ี 17 - 18)

แผนภูมิที่ 17
จ�านวนหน่วย 

บ้านจัดสรร 
เหลือขายสะสม  
ในกรุงเทพฯ - 

ปริมณฑ์ล  
ช่วงคร้่งหลังปี 2563

แผนภูมิที่ 18
อัตราขยายตัว (YoY) 

จ�านวนหน่วย 
บ้านจัดสรร 

เหลือขายสะสม  
ในกรุงเทพฯ – 

ปริมณฑ์ล  
ช่วงคร้่งหลังปี 2563
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ท่ีมา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ท่ีมา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

≤1.00 ลบ. 1.01-1.50 ลบ.

-

1.51-2.00 ลบ. 2.01-3.00 ลบ. 3.01-5.00 ลบ. 5.01-7.50 ลบ. 7.51-10.00 ลบ. >10.00 ลบ.
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บ้านจัูดสรรเหลือขายสะสมในกรุงเทพฯ - ปริมณฑล กลุ่มระดับ
ราคาท่ีเหลือขายมากท่ีสุด ได้แก่ กลุ่มราคา 3.01 - 5.00 ล้านบาท  
เหลือขายร้อยละ 33.8 ของบ้านจูัดสรรเหลือขายสะสม 
ในกรุงเทพฯ - ปริมณฑลท้ังหมด โดยในระดับราคาน้ี ท�าเล 
ท่ี มีการแข่งขันสูง เ น่ืองจูากมีหน่วยเหลือขายมาก และ 
ขายได้ใหม่น้อย แยกตามประเภทได้ดังน้ี

บ้านเด่้�ยวิ ในท�าเลล�าลูกกา - คลองหลวง - ธัญบุรี - หนองเสือ  
มีหน่วยเหลือขาย 2,500 หน่วย ในขณะท่ีมีหน่วยท่ีขายได้ในช่วง 
6 เดือนของคร่่งหลังปี 2563 เพียง 300 หน่วย 

บ้านแฝด้ ในท�าเลบางใหญ่ - บางบัวทอง - บางกรวย - ไทรน้อย และ 
ท�าเลล�าลูกกา - คลองหลวง - ธัญบุรี - หนองเสอื มีหน่วยเหลอืขาย
มากกว่า 2,000 หน่วย ในขณะท่ีขายได้ใหม่เพียง 300 หน่วย 

และที่าวิน์เฮ้้าส์ ในท�าเลบางใหญ่ - บางบัวทอง - บางกรวย - 
ไทรน้อย ท่ีมีหน่วยเหลือขาย 3,300 หน่วย ขายได้ใหม่ 250 หน่วย  
และท�าเลหลักส่ี - ดอนเมือง - สายไหม - บางเขน มีหน่วยเหลือขาย  
2,300 หน่วย ในขณะท่ีขายได้ใหม่ 230 หน่วย 

นอกจูากน้ัน ในระดับราคา 2.01 - 3.00 ล้านบาท ซ่่ื้งมีสัดส่วน
หน่วยเหลือขายร้อยละ 32.7 ของหน่วยเหลือขายสะสม 
ในกรุงเทพฯ - ปริมณฑลท้ังหมด ระดับราคาน้ีมีทาวน์เฮ้าส์ 
เหลือขายมากท่ีสุดใน 3 ท�าเล ได้แก่ 

1) ท�าเลบางใหญ่ - บางบัวทอง - บางกรวย - ไทรน้อย เหลือขาย 
สะสม 7,200 หน่วยในขณะท่ีขายได้ใหม่ 700 หน่วย 

2) ท�าเลล�าลูกกา - คลองหลวง - ธัญบุรี - หนองเสือ เหลือขาย 
สะสม 6,700 หน่วย ขณะท่ีขายได้ใหม่ 680 หน่วย 

3) เมืองปทุมธานี - ลาดหลุมแก้ว - สามโคก เหลือขาย 
สะสม 4,800 หน่วย ขณะท่ีขายได้ใหม่ 470 หน่วย

 โครงการอาคารชุ่ด้เหลือขายสะสม ณ ส้ินปี 2563  
ในกรุงเทพฯ - ปริมณฑล มีจู�านวน 73,812 หน่วย มูลค่า  
357,441 ล้านบาท จู�านวนหน่วยลดลงร้อยละ -3.2 แต่มูลค่า 
เพ่ิมข้่นร้อยละ 18.9 เม่ือเทียบกับช่วงคร่่งหลังปี 2562 ท่ีมี 
จู�านวน 76,254 หน่วย มูลค่า 300,585 ล้านบาท

อาคารชุดเหลือขายสะสมจู�านวน 73,812 หน่วยน้ี กลุ่มราคาไม่เกิน  
3.00 ล้านบาท มีสัดส่วนมากท่ีสุดร้อยละ 58.8 และกลุ่มราคาเกิน  
3.00 ล้านบาท อีกร้อยละ 41.2 อาคารชุดเหลือขายมีจู�านวน 
ลดลงเกือบทุกระดับราคา เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 
ยกเว้นระดับราคา 1.01 - 2.00 ล้านบาท ท่ีมีหน่วยเหลือขาย 
เพ่ิมข้่น (ดูแผนภูมิท่ี 19 - 20)
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ท่ีมา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

≤1.00 ลบ. 1.01-1.50 ลบ. 1.51-2.00 ลบ. 2.01-3.00 ลบ. 3.01-5.00 ลบ. 5.01-7.50 ลบ. 7.51-10.00 ลบ. >10.00 ลบ.
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แผนภูมิที่ 16
อัตราขยายตัว (YoY) 
จ�านวนหน่วย 
อาคารชุด 
ที่ขายได้ใหม่  
ในกรุงเทพฯ – 
ปริมณฑ์ล  
ช่วงคร้่งหลังปี 2563



อาคารชุดเหลือขายสะสมในกรุงเทพฯ - ปริมณฑล กลุ่มระดับราคา
ท่ีเหลือขายมากท่ีสุด ได้แก่ กลุ่มราคา 2.01 - 3.00 ล้านบาท  
มีสัดส่วนหน่วยเหลือขายร้อยละ 33.1 ของอาคารชุดเหลือขาย
สะสมในกรุงเทพฯ - ปริมณฑลท้ังหมด โดยในระดับราคาน้ี  
มีท�าเลท่ีมีการแข่งขันสูง เน่ืองจูากมีหน่วยเหลือขายมาก และ 
ขายได้ใหม่น้อย ได้แก่ 

1) ท�าเลธนบุรี - คลองสาน - บางกอกน้อย - บางกอกใหญ่ -
บางพลัด เหลือขาย 3,500 หน่วย ขายได้ใหม่ 590 หน่วย 

2) ท�าเลเมืองนนทบุรี - ปากเกร็ด เหลือขาย 2,900 หน่วย  
ขายได้ใหม่ 600 หน่วย 

3) ท�าเลเมอืงสมทุรปราการ - พระประแดง - พระสมทุรเจูดีย์  
เหลือขาย 2,700 หน่วย ขายได้ใหม่ 480 หน่วย 

4) ท�าเลตล่ิงชัน - บางแค - ภาษีเจูริญ - หนองแขม - ทวีวัฒนา  
เหลือขาย 2,400 หน่วย ขายได้ใหม่ 280 หน่วย

อาคารชุดเหลอืขายในระดบัราคา 3.01 - 5.00 ล้านบาท มีสัดส่วน
เหลือขายร้อยละ 22.3 ของอาคารชุดเหลือขายสะสม 
ในกรุงเทพฯ - ปริมณฑลท้ังหมด โดยในระดับราคาน้ี ท�าเล 
ท่ีมีการแข่งขันสูง ได้แก่ 

1) ท�าเลห้วยขวาง - จูตุจัูกร - ดินแดง มีหน่วยเหลือขาย  
4,900 หน่วย ขายได้ใหม่ 600 หน่วย

2) ท�าเลธนบุรี - คลองสาน - บางกอกน้อย - บางกอกใหญ่ -
บางพลัด มีหน่วยเหลือขาย 2,200 หน่วย ขายได้ใหม่  
200 หน่วย 

3) ท�าเลตล่ิงชัน - บางแค - ภาษีเจูริญ - หนองแขม - ทวีวัฒนา  
มีหน่วยเหลือขาย 1,100 หน่วย ขายได้ใหม่ 120 หน่วย 

ส�าหรับอาคารชุดราคามากกว่า 5.00 ล้านบาทข้่นไป ท�าเลท่ีมี 
หน่วยเหลือขายมาก และขายได้ใหม่น้อย ซ่่ื้งผู้ประกอบการควร
ระมัดระวังในการลงทุนเปิดขายโครงการใหม่ ได้แก่ ท�าเลสุขุมวิท 
เน่ืองจูากมีหน่วยเหลือขายในระดับราคา 5.01 - 7.50 ล้านบาท 
จู�านวน 1,200 หน่วย ขายได้ใหม่ 130 หน่วย และมีหน่วย 
เหลือขายในระดับราคา 7.51 - 10.00 ล้านบาท จู�านวน  
1,160 หน่วย ขายได้ใหม่ 130 หน่วย นอกจูากน้ัน ในระดับราคา
มากกว่า 10.00 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขายมากถ่ง 2,100 หน่วย 
ในขณะท่ีขายได้ใหม่ในช่วง 6 เดือนของคร่่งหลังปี 2563 ได้เพียง 
200 หน่วยเท่าน้ัน 

แผนภูมิที่ 20
อัตราขยายตัว (YoY) 

จ�านวนหน่วย 
อาคารชุด 

เหลือขายสะสม  
ในกรุงเทพฯ – 

ปริมณฑ์ล  
ช่วงคร้่งหลังปี 2563
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ท่ีมา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

-4.1%-5.9%-16.8%

2.01-3.00
ลบ.

-15.0%

3.01-5.00
ลบ.

-15.6%

5.01-7.50
ลบ.

-3.2%

รวม

12.9%
15.0%

1.8%

1.01-1.50
ลบ.

7.51-10.00
ลบ.

>10.00 ลบ.1.51-2.00
ลบ.

≤1.00 ลบ.



ภาคกลาง
ติลาดท่�อย่�อาศัยในภูาคกิลาง 2 จังหวััดหลักิ  
ได้แกิ� พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี ในช่�วังคร่�งหลังปีี 2563  
ม่โครงกิารเปิีดขายใหม� จำานวัน 892 หน�วัย ม่ลค�า 2,690 ล้านบาท  
คิดเป็ีนสัดส�วันเพ่ยงร้อยละ 1.7 และร้อยละ 1.1 ของจำานวัน
หน�วัยและมล่ค�าเปีิดขายใหม�รวัมทั�งหมดใน 26 จังหวััด  
ทั�งจำานวันหน�วัยและม่ลค�าเพ่�มข่�นร้อยละ 17.1 และ 
ร้อยละ 151.1 ติามลำาดับ เมื�อเท่ยบกิับช่�วังคร่�งหลังปีี 2562  
ท่�ม่จำานวัน 762 หน�วัย มล่ค�า 1,071 ล้านบาท โครงกิาร 
เปิีดขายใหม�ใน 2 จังหวััดภูาคกิลาง เปี็นโครงกิารบา้นจัดสรร
ทั�งหมด ไม�มโ่ครงกิารอาคารชุ่ด (ด่ติารางท่� 1 - 6)

และร้อยละ 70.5 ตามล�าดับ เม่ือเทียบกับช่วงคร่่งหลังปี 2562  
ท่ีมีจู�านวน 864 หน่วย มูลค่า 1,875 ล้านบาท ส่วนโครงการ 
อาคารชุ่ด้ ท่ีขายได้ใหม่ มีจู�านวนเพียง 44 หน่วย มูลค่า  
87 ล้านบาท ท้ังจู�านวนหน่วยและมูลค่าเพ่ิมข้่นร้อยละ 2.3  
และร้อยละ 14.8 ตามล�าดับ เม่ือเทียบกับช่วงคร่่งหลังปี 2562  
ท่ีมีจู�านวน 43 หน่วย มูลค่า 76 ล้านบาท (ดูตารางท่ี 3 - 6)

ท้ังน้ีพบว่า ภาวะอัตราดูดซัื้บท่ีอยู่อาศัยต่อเดือนของ 2 จัูงหวัด 
ภาคกลางในช่วงคร่่งหลังปี 2563 มีอัตราเพ่ิมข้่นเป็นร้อยละ 2.1  
เม่ือเทียบกับคร่่งหลังปี 2562 ท่ีมีอัตราดูดซัื้บต่อเดือนร้อยละ 1.7 
โดยมีอัตราดูดซัื้บของบ้านจัด้สรรเ พ่ิมข้่นเป็นร้อยละ 2.0  
เม่ือเทียบกับคร่่งหลังปี 2562 ท่ีมีอัตราดูดซัื้บต่อเดือนร้อยละ 1.6 
และอาคารชุ่ด้มีอัตราดูดซัื้บต่อเดือน เพ่ิมข้่นเป็นร้อยละ 3.0  
เม่ือเทียบกับคร่่งหลังปี 2562 ท่ีมีอัตราดูดซัื้บต่อเดือนร้อยละ 2.9 
(ดูตารางท่ี 1)

ณ ส้ินปี 2563 จัูงหวัดหลักในภาคกลาง 2 จัูงหวัด (พระนครศรีอยธุยา  
และสระบุรี) มีท่ีอยู่อาศัยเหลือขายสะสมจู�านวน 7,889 หน่วย 
มูลค่า 22,813 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.6 และ 
ร้อยละ 1.7 ของหน่วยและมูลค่าเหลือขายท้ังหมดใน 26 จัูงหวัด 
โดยจู�านวนหน่วยลดลงร้อยละ -3.5 แต่มูลค่าเพ่ิมข้่นร้อยละ 12.1 
เม่ือเทียบกับช่วงคร่่งหลังปี 2562 ท่ีมีจู�านวน 8,171 หน่วย  
มูลค่า 20,344 ล้านบาท โดยแยกเป็น

 โครงการบ้านจัด้สรร เหลือขายสะสม มีจู�านวน 7,688 หน่วย  
มูลค่า 22,452 ล้านบาท จู�านวนหน่วยลดลงร้อยละ -3.5  
แต่มูลค่าเพ่ิมข้่นร้อยละ 12.2 เม่ือเทียบกับช่วงคร่่งหลังปี 2562  
ท่ีมีจู�านวน 7,968 หน่วย มูลค่า 20,010 ล้านบาท 

 โครงการอาคารชุ่ด้ เหลือขายสะสมจู�านวน 201 หน่วย  
มูลค่า 361 ล้านบาท จู�านวนหน่วยลดลงร้อยละ -1.0 แต่มูลค่า 
เพ่ิมข้่นร้อยละ 8.1 เม่ือเทียบกับช่วงคร่่งหลังปี 2562 ท่ีมีจู�านวน 
203 หน่วย มูลค่า 334 ล้านบาท (ดูตารางท่ี 3 - 6)

ณ ส้ินปี 2564 คาดว่าจูะมีจู�านวนหน่วยเหลือขายท่ีอยู่อาศัย
ประมาณ 8,863 หน่วย และมีมูลค่าประมาณ 23,180 ล้านบาท 
ซ่่ื้งเพ่ิมข้่นท้ังจู�านวนหน่วยและมูลค่า ร้อยละ 12.3 และรอ้ยละ 1.6 
ตามล�าดับ เม่ือเทียบกับปี 2563 (ดูตารางท่ี 7)

ท่ีอยูอ่าศัยท่ีอยูร่ะหว่างการขายท้ังหมด (Total Supply) มีจู�านวน  
8,999 หน่วย มูลค่า 26,096 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.6 
และร้อยละ 1.7 ของท่ีอยู่ระหว่างการขายท้ังหมดใน 26 จัูงหวัด 
ตามล�าดับ จู�านวนหน่วยท่ีอยู่ระหว่างการขายลดลงร้อยละ -0.9 
แต่มูลค่าเพ่ิมข้่นร้อยละ 17.0 เม่ือเทียบกับช่วงคร่่งหลังปี 2562  
ท่ีมีจู�านวน 9,078 หน่วย มูลค่า 22,296 ล้านบาท โดยแยกเป็น

 โครงการบ้านจัด้สรร ท่ีอยู่ระหว่างการขายมีจู�านวน  
8,754 หน่วย มูลค่า 25,649 ล้านบาท จู�านวนหน่วยลดลง 
ร้อยละ -0.9 แต่มูลค่าเพ่ิมข้่นร้อยละ 17.2 เม่ือเทียบกับช่วง 
คร่่งหลังปี 2562 ท่ีมีจู�านวน 9,078 หน่วย มูลค่า 22,296 ล้านบาท

 โครงการอาคารชุ่ด้ท่ีอยูร่ะหว่างการขายมีจู�านวน 245 หน่วย  
มูลค่า 448 ล้านบาท จู�านวนหน่วยลดลงร้อยละ -0.4 แต่มูลค่า 
เพ่ิมข้่นร้อยละ 9.3 ตามล�าดับ เม่ือเทียบกับช่วงคร่่งหลังปี 2562 
ท่ีมีจู�านวน 246 หน่วย มูลค่า 410 ล้านบาท (ดูตารางท่ี 3 - 6)

จู�านวนหน่วยท่ีอยู่อาศัยท่ีขายได้ใหม่ในช่วงคร่่งหลังปี 2563  
มีจู�านวนรวม 1,110 หน่วย มูลค่า 3,283 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 2.1 และร้อยละ 1.5 ของหน่วยและมูลค่าท่ีขายได้ใหม่
ท้ังหมดใน 26 จัูงหวัด ท้ังจู�านวนหน่วยและมูลค่า เพ่ิมข้่น 
ร้อยละ 22.4 และร้อยละ 68.3 เม่ือเทียบกับช่วงคร่่งหลังปี 2562 
ท่ีมีจู�านวน 907 หน่วย มูลค่า 1,951 ล้านบาท

โครงการบ้านจัด้สรรท่ีขายได้ใหม่ มีจู�านวน 1,066 หน่วย มูลค่า 
3,197 ล้านบาท ท้ังจู�านวนหน่วยและมูลค่า เพ่ิมข้่นร้อยละ 23.4 
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 โครงการบ้านจัด้สรรเปิดขายใหม่ในช่วงคร่่งหลังปี 2563  
มีจู�านวน 2,081 หน่วย มูลค่า 7,556 ล้านบาท ลดลงท้ังจู�านวน
หน่วยและมูลค่า โดยลดลงร้อยละ -27.8 และร้อยละ -13.6  
ตามล�าดับ เม่ือเทียบกับช่วงคร่่งหลังปี 2562 ท่ีมีจู�านวน  
2,881 หน่วย มูลค่า 8,747 ล้านบาท 

 โครงการอาคารชุ่ด้เปิดขายใหม่มีจู�านวนเพียง 117 หน่วย 
มูลค่า 242 ล้านบาท ลดลงท้ังจู�านวนหน่วยและมูลค่า  
ร้อยละ -67.1 และร้อยละ -67.9 ตามล�าดับ เม่ือเทียบกับช่วง 
คร่่งหลังปี 2562 ท่ีมีจู�านวน 356 หน่วย มูลค่า 754 ล้านบาท  
(ดูตารางท่ี 3 - 6)

ท่ีอยู่อาศัยท่ีอยู่ระหว่างการขายท้ังหมด (Total Supply)  
มีจู�านวน 18,570 หน่วย มูลค่า 68,112 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 5.3 และร้อยละ 4.3 ของหน่วยและมูลค่าท่ีอยู่ระหว่าง 
การขายท้ังหมดใน 26 จัูงหวัด ท้ังจู�านวนหน่วยและมูลค่าเพ่ิมข้่น
ร้อยละ 4.1 และรอ้ยละ 14.5 ตามล�าดบั เม่ือเทยีบกับชว่งคร่ง่หลงั
ปี 2562 ท่ีมีจู�านวน 17,843 หน่วย มูลค่า 59,474 ล้านบาท  
โดยแยกเป็น

 โครงการบ้านจัด้สรร ท่ีอยู่ ระหว่างการขายมีจู�านวน  
15,644 หน่วย มูลค่า 59,432 ล้านบาท เพ่ิมข้่นท้ังจู�านวนหน่วย

ภาคเหนือ
ติลาดท่�อย่�อาศัยในช่�วังคร่�งหลังปีี 2563 ของ 4 จังหวััดหลักิ 
ในภูาคเหนือ ได้แกิ� จังหวััดเช่่ยงใหม� เช่่ยงราย พ่ษณ์ุโลกิ  
และติากิ มห่น�วัยเปิีดขายใหม� (New Supply) จำานวัน  
2,198 หน�วัย ม่ลค�า 7,798 ล้านบาท คิดเป็ีนสัดส�วัน 
ร้อยละ 4.2 และร้อยละ 3.1 ของหน�วัยและม่ลค�าเปิีดขายใหม� 
ใน 26 จังหวััด ทั�งจำานวันหน�วัยและม่ลค�าโครงกิาร 
เปีิดขายใหม�ลดลงร้อยละ -32.1 และร้อยละ -17.9 ติามลำาดับ  
เมื�อเท่ยบกิับช่�วังคร่�งหลังปีี 2562 ท่�ม่จำานวัน 3,237 หน�วัย 
ม่ลค�า 9,502 ล้านบาท (ด่ติารางท่� 1 - 2)

และมูลค่า ร้อยละ 6.7 และร้อยละ 14.9 ตามล�าดับ เม่ือเทียบ 
กับช่วงคร่่งหลังปี 2562 ท่ีมีจู�านวน 14,666 หน่วย มูลค่า  
51,728 ล้านบาท 

 โครงการอาคารชุ่ด้ ท่ีอยู่ ระหว่ างการขายมีจู�านวน  
2,926 หน่วย มูลค่า 8,679 ล้านบาท โดยจู�านวนหน่วยลดลง 
ร้อยละ -7.9 แต่มูลค่าเพ่ิมข้่นร้อยละ 12.0 เม่ือเทียบกับช่วง 
คร่่งหลังปี 2562 ท่ีมีจู�านวน 3,177 หน่วย มูลค่า 7,746 ล้านบาท  
(ดูตารางท่ี 3 - 6)

ท่ีอยู่อาศัยท่ีขายได้ใหม่ ในช่วงคร่่งหลังปี 2563 มีจู�านวน  
2,071 หน่วย มูลค่า 7,205 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.0 
และร้อยละ 3.3 ของหน่วยและมูลค่าท่ีขายได้ใหม่ท้ังหมด 
ใน 26 จัูงหวัด ท้ังจู�านวนหน่วยและมูลค่า ลดลงร้อยละ -25.7  
และร้อยละ -16.8 ตามล�าดับ เม่ือเทียบกับช่วงคร่่งหลังปี  
2562 ท่ีมีจู�านวน  2,787 หน่วย มูลค่า 8,664 ล้านบาท  
โดยแยกเป็น

 โครงการบ้านจัด้สรรท่ีขายได้ใหม่มีจู�านวน 1,606 หน่วย 
มูลค่า 6,051 ล้านบาท ลดลงท้ังจู�านวนหน่วยและมูลค่า  
ร้อยละ -23.9 และร้อยละ -13.2 ตามล�าดับ เม่ือเทียบกับช่วง 
คร่่งหลังปี 2562 ท่ีมีจู�านวน 2,111 หน่วย มูลค่า 6,975 ล้านบาท
 

 โครงการอาคารชุ่ด้ท่ีขายได้ใหม่มีจู�านวน 465 หน่วย  
มูลค่า 1,154 ล้านบาท ลดลงท้ังจู�านวนหน่วยและมูลค่า  
ร้อยละ -31.2 และร้อยละ -31.7 ตามล�าดับ เม่ือเทียบกับช่วง 
คร่่งหลังปี 2562 ท่ีมีจู�านวน 676 หน่วย มูลค่า 1,689 ล้านบาท  
(ดูตารางท่ี 3 - 6)

ท้ังน้ีพบว่า ภาวะอัตราดูดซัื้บ (Absorption Rate) ของตลาด 
ท่ีอยู่อาศัยใน 4 จัูงหวัดภาคเหนือในช่วงคร่่งหลังปี 2563 มีอัตรา
ลดลงเหลือร้อยละ 1.9 เม่ือเทียบกับคร่่งหลังปี 2562 ท่ีมีอัตรา 

34



ดูดซัื้บต่อเดือนร้อยละ 2.6 โดยอัตราดูดซัื้บของบ้านจัด้สรรลดลง
เหลือร้อยละ 1.7 เม่ือเทียบกับคร่่งหลังปี 2562 ท่ีมีอัตราดูดซัื้บ 
ต่อเดือนร้อยละ 2.4 และอาคารชุ่ด้มีอัตราดูดซัื้บต่อเดือนลดลง
เหลือร้อยละ 2.6 เม่ือเทียบกับคร่่งหลังปี 2562 ท่ีมีอัตราดูดซัื้บ 
ต่อเดือนร้อยละ 3.5 (ดูตารางท่ี 1)

ณ ส้ินสุดคร่่งหลังปี 2563 ภาคเหนือ 4 จัูงหวัด มีท่ีอยู่อาศัย 
เหลือขายสะสมจู�านวน 16,499 หน่วย มูลค่า 60,907 ล้านบาท 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.5 และร้อยละ 4.5 ของหน่วยและมูลค่า
เหลือขายท้ังหมดใน 26 จัูงหวัด ท้ังจู�านวนหน่วยและมูลค่าเพ่ิมข้่น
ร้อยละ 9.6 และรอ้ยละ 19.9 ตามล�าดบั เม่ือเทยีบกับชว่งคร่ง่หลงั
ปี 2562 ท่ีมีจู�านวน 15,056 หน่วย มูลค่า 50,810 ล้านบาท  
โดยแยกเป็น

 โครงการบ้านจัด้สรรมีหน่วยเหลือขายสะสมจู�านวน  
14,038 หน่วย มูลค่า 53,381 ล้านบาท เพ่ิมข้่นท้ังจู�านวนหน่วย
และมูลค่า ร้อยละ 11.8 และร้อยละ 19.3 ตามล�าดับ เม่ือเทียบ
กับช่วงคร่่งหลังปี 2562 ท่ีมีจู�านวน 12,555 หน่วย มูลค่า  
44,753 ล้านบาท 

 โครงการอาคารชุ่ด้ มีหน่วยเหลือขายสะสมจู�านวน  
2,461 หน่วย มูลค่า 7,525 ล้านบาท ซ่่ื้งจู�านวนหน่วยลดลง 
ร้อยละ -1.6 แต่มูลค่าเพ่ิมข้่นร้อยละ 24.2 เม่ือเทียบกับช่วง 
คร่่งหลังปี 2562 ท่ีมีจู�านวน 2,501 หน่วย มูลค่า 6,057 ล้านบาท  
(ดูตารางท่ี 3 - 6)

ศูนยข้์อมูลอสังหาริมทรัพย ์คาดว่าภาคเหนือ 4 จัูงหวัด จูะมีหน่วย
เหลือขายสะสม ณ ส้ินปี 2564 จู�านวนประมาณ 15,070 หน่วย 
และมีมูลค่าประมาณ 54,351 ล้านบาท ลดลงท้ังจู�านวนหน่วยและ
มูลค่า ร้อยละ -8.7 และร้อยละ -10.8 ตามล�าดับ เม่ือเทียบกับ 
ปี 2563 ท่ีมีจู�านวน 16,499 หน่วยและมีมูลค่า 60,907 ล้านบาท  
(ดูตารางท่ี 7)

ภาคตะวันออก
จังหวััดหลักิในภูาคติะวัันออกิ 3 จังหวััด ได้แกิ� จังหวััดช่ลบุรี 
ระยอง และฉะเช่ิงเทรา ม่โครงกิารท่�อย่�อาศัยเปีิดขายใหม�  
(New Supply) จำานวัน 8,586 หน�วัย ม่ลค�า 30,052 ล้านบาท  
คิดเปี็นสัดส�วันร้อยละ 16.5 และร้อยละ 12.0 ของจำานวันหน�วัย
และม่ลค�าเปีิดขายใหม�รวัมทั�งหมดใน 26 จังหวััด ทั�งจำานวัน
หน�วัยและม่ลค�า ลดลงร้อยละ -36.4 และร้อยละ -19.4  
ติามลำาดับ เมื�อเท่ยบกิับช่�วังคร่�งหลังปีี 2562 ท่�ม่จำานวัน 
13,494 หน�วัย ม่ลค�า 37,306 ล้านบาท ซ่ื้�งเป็ีนสถานกิารณ์์ท่�ด่ 
ท่�ผ่้ปีระกิอบกิารม่กิารช่ะลอกิารลงทุนเปีิดขายโครงกิารใหม� 
ในสถานกิารณ์์ท่�เศรษฐกิิจม่กิารช่ะลอติัวัเช่�นปีัจจุบัน  
(ด่ติารางท่� 1 - 2) โดยแยกิเปี็น

 โครงการบ้านจัด้สรรท่ีเปิดขายใหม่ในช่วงคร่่งหลังปี 2563 
มีจู�านวน 4,866 หน่วย มูลค่า 14,309 ล้านบาท ลดลงท้ังจู�านวน
หน่วยและมูลค่า ร้อยละ -43.2 และร้อยละ -34.3 ตามล�าดับ  
เม่ือเทียบกับช่วงคร่่งหลังปี 2562 ท่ีมีจู�านวน 8,567 หน่วย  
มูลค่า 21,786 ล้านบาท

 โครงการอาคารชุ่ด้ท่ีเปิดขายใหม่มีจู�านวน 3,720 หน่วย 
มูลค่า 15,743 ล้านบาท โดยจู�านวนหน่วยลดลงร้อยละ -24.5  
แต่มูลค่าเพ่ิมข้่นเล็กน้อยร้อยละ 1.4 เม่ือเทียบกับช่วงคร่่งหลัง 
ปี 2562 ท่ีมีจู�านวน 4,927 หน่วย มูลค่า 15,520 ล้านบาท  
(ดูตารางท่ี 3 - 6)

ท่ีอยูอ่าศัยท่ีอยูร่ะหว่างการขายท้ังหมด (Total Supply) มีจู�านวน
รวม 75,362 หน่วย มูลค่า 254,832 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 21.5 และร้อยละ 16.2 ของหน่วยและมูลค่าท่ีอยู่ระหว่าง
การขายท้ังหมดใน 26 จัูงหวัด จู�านวนหน่วยลดลงร้อยละ -4.3  
แต่มูลค่าเพ่ิมข้่นร้อยละ 6.5 เม่ือเทียบกับช่วงคร่่งหลังปี 2562  
ท่ีมีจู�านวน 78,780 หน่วย มูลค่า 239,244 ล้านบาท โดยแยกเป็น

 โครงการบ้านจัด้สรร ท่ีอยู่ระหว่างการขายมีจู�านวน  
50,701 หน่วย มูลค่า 141,626 ล้านบาท ท้ังจู�านวนหน่วย 
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และมูลค่าลดลงร้อยละ -7.7 และร้อยละ -3.9 ตามล�าดับ  
เม่ือเทียบกับช่วงคร่่งหลังปี 2562 ท่ีมีจู�านวน 54,910 หน่วย  
มูลค่า 147,302 ล้านบาท 

 โครงการอาคารชุ่ด้ ท่ีอยู่ ระหว่ างการขายมีจู�านวน  
24,661 หน่วย มูลค่า 113,206 ล้านบาท ท้ังจู�านวนหน่วย 
และมูลค่าเพ่ิมข้่นร้อยละ 3.3 และร้อยละ 23.1 ตามล�าดับ  
เม่ือเทียบกับช่วงคร่่งหลังปี 2562 ท่ีมีจู�านวน 23,870 หน่วย  
มูลค่า 91,942 ล้านบาท (ดูตารางท่ี 3 - 6)

ท่ีอยู่อาศัยท่ีขายได้ใหม่ในช่วงคร่่งหลังปี 2563 มีจู�านวน  
10,787 หน่วย มูลค่า 33,253 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 20.8 และร้อยละ 15.1 ของหน่วยและมูลค่าท่ีขายได้ใหม่
ท้ังหมดใน 26 จัูงหวัด ซ่่ื้งท้ังจู�านวนหน่วยและมูลค่าเพ่ิมข้่น 
ร้อยละ 0.9 และร้อยละ 10.1 ตามล�าดับ เม่ือเทียบกับช่วงคร่่งหลัง
ปี 2562 ท่ีมียอดขาย 10,687 หน่วย มูลค่า 30,210 ล้านบาท  
โดยแยกเป็น

 โครงการบ้านจัด้สรรท่ีขายได้ใหม่มีจู�านวน 7,993 หน่วย 
มูลค่า 21,731 ล้านบาท เพ่ิมข้่นท้ังจู�านวนหน่วยและมูลค่า  
ร้อยละ 5.7 และร้อยละ 13.6 ตามล�าดับ เม่ือเทียบกับช่วงคร่่งหลัง
ปี 2562 ท่ีมีจู�านวน 7,560 หน่วย มูลค่า 19,129 ล้านบาท

 โครงการอาคารชุ่ด้ท่ีขายได้ใหม่มีจู�านวน 2,794 หน่วย  
มูลค่า 11,521 ล้านบาท โดยจู�านวนหน่วยท่ีขายได้ใหม่ลดลง 
ร้อยละ -10.6 แต่มูลค่าเพ่ิมข้่นร้อยละ 4.0 เม่ือเทียบกับช่วง 
คร่่งหลังปี 2562 ท่ีมีจู�านวน 3,127 หน่วย มูลค่า 11,081 ล้านบาท  
(ดูตารางท่ี 3 - 6)

ท้ังน้ีพบว่า ภาวะอัตราดูดซัื้บ (Absorption Rate) ของตลาด 
ท่ีอยู่อาศัยใน 3 จัูงหวัดหลักภาคตะวันออก ช่วงคร่่งหลังปี 2563 
มีอัตราร้อยละ 2.4 ต่อเดือน เพ่ิมข้่นเล็กน้อยเม่ือเทียบกับคร่่งหลัง
ปี 2562 ท่ีมีอัตราดูดซัื้บต่อเดือนร้อยละ 2.3 โดยบ้านจัด้สรร 
มีอตัราดูดซัื้บ ร้อยละ 2.6 ต่อเดือน เพ่ิมข้่นเม่ือเทียบกบัคร่่งหลัง 
ปี 2562 ท่ีมีอัตราดูดซัื้บต่อเดือนร้อยละ 2.3 แต่อาคารชุ่ด้มีอัตรา
ดูดซัื้บร้อยละ 1.9 ต่อเดือน ลดลงเม่ือเทียบกับคร่่งหลังปี 2562  
ท่ีมีอัตราดูดซัื้บร้อยละ 2.2 ต่อเดือน (ดูตารางท่ี 1)

ส�าหรับท่ีอยู่อาศัยเหลือขาย ณ ส้ินปี 2563 ใน 3 จัูงหวัด 
ภาคตะวันออก มีจู�านวน 64,575 หน่วย มูลค่า 221,579 ล้านบาท  
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.7 และร้อยละ 16.4 ของหน่วยและ 
มูลค่าเหลือขายท้ังหมดใน 26 จัูงหวัด โดยจู�านวนหน่วยลดลง 

ร้อยละ -5.2 แตมู่ลคา่เพ่ิมข้่นร้อยละ 6.0 เม่ือเทียบกับชว่งคร่ง่หลงั
ปี 2562 ท่ีมีจู�านวน 68,093 หน่วย มูลค่า 209,034 ล้านบาท  
โดยแยกเป็น

 โครงการบ้านจัด้สรรเหลือขายสะสม ณ ส้ินปี 2563  
มีจู�านวน 42,708 หนว่ย มูลคา่ 119,895 ล้านบาท ลดลงท้ังจู�านวน
หน่วยและมูลค่า ร้อยละ -9.8 และร้อยละ -6.5 ตามล�าดับ  
เม่ือเทียบกับช่วงคร่่งหลังปี 2562 ท่ีมีจู�านวน 47,350 หน่วย  
มูลค่า 128,173 ล้านบาท 

 โครงการอาคารชุ่ด้เหลือขายสะสมมจีู�านวน 21,867 หน่วย 
มูลค่า 101,684 ล้านบาท เพ่ิมข้่นท้ังจู�านวนหน่วยและมูลค่า 
ร้อยละ 5.4 และร้อยละ 25.8 ตามล�าดับ เม่ือเทียบกับช่วงคร่่งหลัง
ปี 2562 ท่ีมีจู�านวน 20,743 หน่วย มูลค่า 80,861 ล้านบาท (ดูตาราง
ท่ี 3 - 6)

ท�าเลอาคารชุ่ด้ในภาคตะวันออกท่ีมีหน่วยเหลือขายสะสมมาก 
และมีหน่วยขายได้ใหม่น้อย ซ่่ื้งเป็นท�าเลท่ีผู้ประกอบการควร
ระมัดระวังในการเปิดขายโครงการใหม่มี 2 ท�าเล ได้แก่

1) ท�าเลหาดจูอมเทียน มี 3 ระดับราคาท่ีมีอาคารชุดเหลือขาย
สะสมมาก ได้แก่ ระดับราคา 2.01 - 3.00 ล้านบาท  
จู�านวน 2,500 หน่วย แต่มีหน่วยขายได้ใหม่ 350 หน่วย 
ในชว่ง 6 เดอืนของคร่ง่หลังปี 2563 ระดบัราคา 3.01 - 5.00 
ล้านบาท มีหน่วยเหลือขาย 4,200 หน่วย แต่ขายได้ใหม่ 
370 หน่วย และในระดับราคา 5.01 - 7.50 ล้านบาท  
มีหน่วยเหลือขายสะสม 1,300 หน่วย แต่ขายได้ใหม่  
140 หน่วย

2) ท�าเลพัทยา - เขาพระต�าหนัก มี 3 ระดับราคาท่ีมีอาคารชุด
เหลือขายสะสมมาก ได้แก่ ระดับราคา 2.01 - 3.00  
ล้านบาท จู�านวน 1,000 หน่วย แต่มีหน่วยขายได้ใหม่  
160 หน่วย ในช่วง 6 เดือนของคร่่งหลังปี 2563 ระดับราคา  
3.01 - 5.00 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขาย 3,600 หน่วย  
แต่ขายได้ใหม่ 300 หน่วย และในระดับราคา 5.01 - 7.50 
ล้านบาท มีหน่วยเหลือขายสะสม 1,000 หน่วย แต่ขาย 
ได้ใหม่ 140 หน่วย

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์คาดว่า ณ ส้ินปี 2564 ภาคตะวันออก 
3 จัูงหวัดหลัก จูะมีหน่วยเหลือขายสะสมประมาณ 68,170 หน่วย  
และมีมูลค่าประมาณ 221,273 ล้านบาท โดยจู�านวนหน่วย 
จูะเพ่ิมข้่นร้อยละ 5.6 แต่มูลค่าจูะลดลงร้อยละ -0.1 เม่ือเทียบกับ  
ณ ส้ินปี 2563 ท่ีมีจู�านวนหน่วย 64,575 มีมูลค่า 221,579  
ล้านบาท (ดูตารางท่ี 7)
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 โครงการบ้านจัด้สรรเปิดขายใหม่ในช่วงคร่่งหลังปี 2563  
มีจู�านวน 911 หน่วย มูลค่า 3,053 ล้านบาท ลดลงท้ังจู�านวน 
หน่วยและมูลค่า ร้อยละ -55.8 และร้อยละ -51.6 ตามล�าดับ  
เม่ือเทียบกับช่วงคร่่งหลังปี 2562 ท่ีมีจู�านวน 2,059 หน่วย  
มูลค่า 6,312 ล้านบาท 

 โครงการอาคารชุ่ด้เปิดขายใหม่จู�านวน 395 หน่วย มูลค่า 
1,107 ล้านบาท ท้ังจู�านวนหน่วยและมูลค่า เพ่ิมข้่นร้อยละ 29.5 
และร้อยละ 66.7 ตามล�าดับ เม่ือเทียบกับช่วงคร่่งหลังปี 2562  
ท่ีมีจู�านวน 305 หน่วย มูลค่า 664 ล้านบาท (ดูตารางท่ี 3 - 6)

ท่ีอยู่อาศัยท่ีอยู่ระหว่างการขายท้ังหมด (Total Supply)  
มีจู�านวนรวม 13,500 หน่วย มูลค่า 47,535 ล้านบาท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 3.9 และร้อยละ 3.0 ของหน่วยและมูลค่า 
ท่ีอยู่ระหว่างการขายท้ังหมดใน 26 จัูงหวัด ลดลงท้ังหน่วย 
และมูลค่า ร้อยละ -9.1 และร้อยละ -2.5 ตามล�าดับ เม่ือเทียบ 
กับช่วงคร่่งหลังปี 2562 ท่ีมีจู�านวน 14,853 หน่วย มูลค่า  
48,776 ล้านบาท โดยแยกเป็น

 โครงการบ้านจัด้สรร ท่ีอยู่ระหว่างการขายมีจู�านวน  
10,620 หน่วย มูลค่า 40,361 ล้านบาท ลดลงท้ังจู�านวนหน่วย 
และมูลค่า ร้อยละ -10.2 และร้อยละ -2.6 ตามล�าดับ เม่ือเทียบ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ติลาดท่�อย่�อาศัยใน 5 จังหวััดหลักิในภูาคติะวัันออกิเฉ่ยงเหนือ  
ได้แกิ� จังหวััดนครราช่ส่มา ขอนแกิ�น อุบลราช่ธาน ่อุดรธาน่ 
และมหาสารคาม ม่โครงกิารเปิีดขายใหม�จำานวัน 1,306 หน�วัย  
ม่ลค�า 4,160 ล้านบาท คิดเปี็นสัดส�วันร้อยละ 2.5 และ 
ร้อยละ 1.7 ของหน�วัยและมล่ค�าเปีิดขายใหม�รวัมทั�งหมด 
ใน 26 จังหวััด ซื้่�งทั�งจำานวันหน�วัยและม่ลค�าลดลงร้อยละ -44.8 
และร้อยละ -40.4 ติามลำาดับ เมื�อเท่ยบกิับช่�วังคร่�งหลัง 
ปีี 2562 ท่�ม่จำานวัน 2,364 หน�วัย ม่ลค�า 6,976 ล้านบาท  
(ด่ติารางท่� 1 - 2) โดยแยกิเปี็น

กับช่วงคร่่งหลังปี 2562 ท่ีมีจู�านวน 11,829 หน่วย มูลค่า  
41,449 ล้านบาท 

 โครงการอาคารชุ่ด้ ท่ีอยู่ ระหว่ างการขายมีจู�านวน  
2,880 หน่วย มูลค่า 7,174 ล้านบาท ลดลงท้ังจู�านวนหน่วย 
และมูลค่า ร้อยละ -4.8 และร้อยละ -2.1 ตามล�าดับ เม่ือเทียบ 
กับช่วงคร่่งหลังปี 2562 ท่ีมีจู�านวน 3,024 หน่วย มูลค่า  
7,327 ล้านบาท (ดูตารางท่ี 3 - 6)

ท่ีอยูอ่าศัยท่ีขายได้ใหม่ใน 5 จัูงหวัดหลักภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีจู�านวน 1,135 หน่วย มูลค่า 3,585 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 2.2 และร้อยละ 1.6 ของหน่วยและมูลค่าท่ีขายได้ใหม่
ท้ังหมดใน 26 จัูงหวัด ลดลงท้ังจู�านวนหน่วยและมูลค่า  
ร้อยละ -24.8 และร้อยละ -24.2 ตามล�าดับ เม่ือเทียบกับช่วง 
คร่่งหลังปี 2562 ท่ีมีจู�านวน 1,509 หน่วย มูลค่า 4,730 ล้านบาท  
โดยแยกเป็น

 โครงการบ้านจัด้สรรท่ีขายได้ใหม่มีจู�านวน 943 หน่วย  
มูลค่า 3,214 ล้านบาท ลดลงท้ังจู�านวนหน่วยและมูลค่า  
โดยลดลงร้อยละ -19.6 และร้อยละ -19.1 ตามล�าดับ เม่ือเทียบ
กับช่วงคร่่งหลังปี 2562 ท่ีมีจู�านวน 1,173 หน่วย มูลค่า  
3,970 ล้านบาท

 โครงการอาคารชุ่ด้ท่ีขายได้ใหม่มีจู�านวน 192 หน่วย  
มูลค่า 371 ล้านบาท ลดลงท้ังจู�านวนหน่วยและมูลค่า  
ร้อยละ -42.9 และร้อยละ -51.2 ตามล�าดับ เม่ือเทียบกับช่วง 
คร่่งหลังปี 2562 ท่ีมีจู�านวน 336 หน่วย มูลค่า 760 ล้านบาท  
(ดูตารางท่ี 3 - 6)

ท้ังน้ีพบว่า ภาวะอตัราดูดซัื้บท่ีอยูอ่าศัยใน 5 จัูงหวัดภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ในช่วงคร่่งหลังปี 2563 มีอัตราร้อยละ 1.4 ต่อเดือน 
ลดลงเม่ือเทียบกับคร่่งหลังปี 2562 ท่ีมีอัตราดูดซัื้บต่อเดือน 
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ร้อยละ 1.7 ต่อเดือน โดยบ้านจัด้สรรมีอัตราดูดซัื้บร้อยละ 1.5  
ต่อเดือน ลดลงเม่ือเทียบกับคร่่งหลังปี 2562 ท่ีมีอัตราดูดซัื้บ 
ต่อเดือนร้อยละ 1.7 ต่อเดือน และอาคารชุ่ด้มีอัตราดูดซัื้บต่อเดือน 
ร้อยละ 1.1 ลดลงเม่ือเทียบกับคร่่งหลังปี 2562 ท่ีมีอัตราดูดซื้ับ 
ต่อเดือนร้อยละ 1.9 ต่อเดือน (ดูตารางท่ี 1)

ส�าหรับ 5 จัูงหวัดหลักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจู�านวน 
ท่ีอยู่อาศัยเหลือขายสะสมรวม 12,365 หน่วย มูลค่า 43,950  
ล้านบาท ซ่่ื้งคิดเปน็สดัสว่นรอ้ยละ 4.1 และรอ้ยละ 3.3 ของหนว่ย
และมูลค่าเหลือขายท้ังหมดใน 26 จัูงหวัด ท้ังจู�านวนหน่วยและ
มูลค่า ลดลงร้อยละ -7.3 และร้อยละ -0.2 เม่ือเทียบกับช่วง 
คร่่งหลังปี 2562 ท่ีมีจู�านวน 13,344 หน่วย มูลค่า 44,046  
ล้านบาท โดยแยกเป็น

 โครงการบ้านจัด้สรรเหลือขายสะสมจู�านวน 9,677 หน่วย 
มูลค่า 37,147 ล้านบาท ลดลงท้ังจู�านวนและมูลค่า ร้อยละ -9.2 

 โครงการบ้านจัด้สรรท่ีเปิดขายใหม่ในช่วงคร่่งหลังปี 2563 
มีจู�านวน 285 หน่วย มูลค่า 813 ล้านบาท ลดลงท้ังจู�านวน 
หน่วยและมูลค่า ร้อยละ -81.8 และร้อยละ -90.5 ตามล�าดับ  
เม่ือเทียบกับช่วงคร่่งหลังปี 2562 ท่ีมีจู�านวน 1,568 หน่วย  
มูลค่า 8,546 ล้านบาท

 โครงการอาคารชุ่ด้ท่ีเปิดขายใหม่มีจู�านวน 110 หน่วย  
มูลค่า 1,588 ล้านบาท เพ่ิมข้่นจูากช่วงเดียวกันของปีก่อนซ่่ื้งไม่มี
โครงการอาคารชุดเปิดขายใหม่เลย (ดูตารางท่ี 3 - 6)

ท่ีอยู่อาศัยท่ีอยู่ระหว่างการขายท้ังหมด (Total Supply)  
ใน 2 จัูงหวัดหลักภาคตะวันตกมีจู�านวนรวม 5,131 หน่วย  

และร้อยละ -0.9 ตามล�าดับ เม่ือเทียบกับช่วงคร่่งหลังปี 2562  
ท่ีมีจู�านวน 10,656 หน่วย มูลค่า 37,478 ล้านบาท 

 โครงการอาคารชุ่ด้เหลือขายสะสมจู�านวน 2,688 หน่วย 
มูลค่า 6,803 ล้านบาท โดยจู�านวนหน่วยเหลือขายมีจู�านวน 
เท่ากับช่วงคร่่งหลังของปี 2562 แต่มีมูลค่าเพ่ิมข้่นร้อยละ 3.6  
เม่ือเทียบกับช่วงคร่่งหลังปี 2562 ท่ีมีจู�านวน 2,688 หน่วย  
มูลค่า 6,568 ล้านบาท (ดูตารางท่ี 3 - 6)

ศูนยข้์อมูลอสังหาริมทรัพย ์คาดว่า ณ ส้ินปี 2564 น้ี 5 จัูงหวัดหลัก
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จูะมีท่ีอยูอ่าศัยเหลือขายสะสม จู�านวน
ประมาณ 14,498 หน่วย และมีมูลค่าประมาณ 50,120 ล้านบาท 
โดยคาดว่าหน่วยเหลือขายจูะเพ่ิมมากข้่นท้ังจู�านวนหน่วยและ
มูลค่า ร้อยละ 17.3 และร้อยละ 14.0 ตามล�าดับ เม่ือเทียบกับ 
ปี 2563 ท่ีมีจู�านวนหน่วย 12,365 มีมูลค่า 43,950 ล้านบาท  
(ดูตารางท่ี 7)

ภาคตะวันตก
ติลาดท่�อย่�อาศัยในภูาคติะวัันติกิ 2 จังหวััด ได้แกิ�  
จังหวััดปีระจวับค่รีขันธ์ และเพช่รบุรี ในช่�วังคร่�งหลังปีี 2563  
ม่โครงกิารท่�อย่�อาศัยเปีิดขายใหม� (New Supply)  
จำานวัน 395 หน�วัย ม่ลค�า 2,401 ล้านบาท ซื้่�งคิดเปี็น 
สัดส�วันร้อยละ 0.8 และร้อยละ 1.0 ของหน�วัยและม่ลค�า 
เปีิดขายใหม�รวัมทั�งหมดใน 26 จังหวััด ลดลงทั�งจำานวันหน�วัย
และม่ลค�า ร้อยละ -74.8 และร้อยละ -71.9 ติามลำาดับ  
เมื�อเท่ยบกิับช่�วังคร่�งหลังปีี 2562 ท่�ม่จำานวัน 1,568 หน�วัย 
ม่ลค�า 8,546 ล้านบาท ซื้่�งภูาคติะวัันติกิม่กิารหดติัวั 
ของกิารเปีิดขายโครงกิารใหม�มากิท่�สุด ในจำานวัน 7 ภูาค 
ท่�ศ่นย์ข้อมล่อสังหาริมทรัพย์ทำากิารสำารวัจ  
(ด่ติารางท่� 1 - 2) โดยแยกิเปี็น
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มูลค่า 24,345 ล้านบาท ซ่่ื้งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.5 และ 
ร้อยละ 1.5 ของหน่วยและมูลค่าท่ีอยู่ระหว่างการขายท้ังหมด 
ใน 26 จัูงหวัด โดยท้ังจู�านวนหน่วยและมูลค่าลดลงร้อยละ -24.5 
และร้อยละ -15.2 ตามล�าดับ เม่ือเทียบกับช่วงคร่่งหลังปี 2562  
ท่ีมีจู�านวน 6,795 หน่วย มูลค่า 28,711 ล้านบาท โดยแยกเป็น

 โครงการบ้านจัด้สรรท่ีอยู่ระหว่างการขายท้ังหมดมีจู�านวน 
2,460 หน่วย มูลค่า 10,869 ล้านบาท ลดลงท้ังจู�านวนหน่วย 
และมูลค่า ร้อยละ -35.7 และร้อยละ -41.3 ตามล�าดับ เม่ือเทียบ
กับช่วงคร่่งหลังปี 2562 ท่ีมีจู�านวน 3,825 หน่วย มูลค่า  
18,511 ล้านบาท

 โครงการอาคารชุ่ด้ ท่ีอยู่ ระหว่ างการขายมีจู�านวน  
2,671 หน่วย มูลค่า 13,476 ล้านบาท ซ่่ื้งจู�านวนหน่วยลดลง 
ร้อยละ -10.1 แต่มูลค่าเพ่ิมข้่นร้อยละ 32.1 เม่ือเทียบกับช่วง 
คร่่งหลังปี 2562 ท่ีมีจู�านวน 2,970 หน่วย มูลค่า 10,200 ล้านบาท  
(ดูตารางท่ี 3 - 6)

ท่ีอยู่อาศัยท่ีขายได้ใหม่ในช่วง 6 เดือนของคร่่งหลังปี 2563  
มีจู�านวน 393 หน่วย มูลค่า 1,920 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 0.8 และร้อยละ 0.9 ของหน่วยและมูลค่าท่ีขาย 
ได้ใหม่ท้ังหมดใน 26 จัูงหวัด ลดลงท้ังจู�านวนหน่วยและมูลค่า  
ร้อยละ -72.0 และร้อยละ -73.3 ตามล�าดับ เม่ือเทียบกับช่วง 
คร่่งหลังปี 2562 ท่ีมีจู�านวน 1,402 หน่วย มูลค่า 7,200 ล้านบาท

 โครงการบ้านจัด้สรรท่ีขายได้ใหม่มีจู�านวน 243 หน่วย  
มูลค่า 783 ล้านบาท ลดลงท้ังจู�านวนหน่วยและมูลค่า ร้อยละ -78.3  
และร้อยละ -87.4 ตามล�าดับ เม่ือเทียบกับช่วงคร่่งหลังปี 2562  
ท่ีมีจู�านวน 1,120 หน่วย มูลค่า 6,241 ล้านบาท

 โครงการอาคารชุ่ด้ท่ีขายได้ใหม่มีจู�านวน 150 หน่วย  
มูลค่า 1,136 ล้านบาท จู�านวนหน่วยลดลงร้อยละ -46.8 แต่มูลค่า
เพ่ิมข้่นร้อยละ 18.6 เม่ือเทียบกับช่วงคร่่งหลังปี 2562 ท่ีมี 
จู�านวน 282 หน่วย มูลค่า 958 ล้านบาท (ดูตารางท่ี 3 - 6)

ท้ังน้ีพบวา่ ภาวะอตัราดดูซื้บั (Absorption Rate) ตลาดท่ีอยู่อาศยั
ใน 2 จัูงหวัดหลักภาคตะวันตก มีอัตราร้อยละ 1.3 ต่อเดือน  
ซ่่ื้งลดลงเม่ือเทียบกับคร่่งหลังปี 2562 ท่ีมีอัตราร้อยละ 3.4  
ต่อเดือน โดยบ้านจัูดสรรมีอัตราดูดซัื้บลดลงเหลือร้อยละ 1.6  
เม่ือเทียบกับคร่่งหลังปี 2562 ท่ีมีอัตราดูดซัื้บต่อเดือนร้อยละ 4.9 

และอาคารชุดมีอัตราดูดซัื้บร้อยละ 0.9 ลดลงเม่ือเทียบกับ 
คร่่งหลังปี 2562 ท่ีมีอัตราดูดซัื้บต่อเดือนร้อยละ 1.6 ต่อเดือน  
(ดูตารางท่ี 1)

ส�าหรับท่ีอยู่อาศัยเหลือขายสะสม ณ ส้ินปี 2563 ของ  
2 จัูงหวัดหลักในภาคตะวันตก มีจู�านวน 4,738 หน่วย มูลค่า 
22,425 ล้านบาท ซ่่ื้งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.6 และร้อยละ 1.7 
ของหน่วยและมูลค่าเหลือขายท้ังหมดใน 26 จัูงหวัด โดยจู�านวน
หน่วยลดลงร้อยละ -12.1 แต่มูลค่าเพ่ิมข้่นร้อยละ 4.2 เม่ือ 
เทียบกับช่วงคร่่งหลังปี 2562 ท่ีมีจู�านวน 5,393 หน่วย มูลค่า 
21,511 ล้านบาท โดยแยกเป็น

 โ ค ร งการ บ้ าน จัด้สรร ท่ี เ ห ลือขายสะสม มีจู�านวน  
2,217 หน่วย มูลค่า 10,085 ล้านบาท ลดลงท้ังจู�านวนและ 
มูลค่า ร้อยละ -18.0 และร้อยละ -17.8 ตามล�าดับ เม่ือเทียบ 
กับช่วงคร่่งหลังปี 2562 ท่ีมีจู�านวน 2,705 หน่วย มูลค่า  
12,269 ล้านบาท

 โครงการอาคารชุ่ด้เหลือขายสะสมมีจู�านวน 2,521 หน่วย 
มูลค่า 12,340 ล้านบาท จู�านวนหน่วยลดลงร้อยละ -6.2  
แต่มูลค่าเพ่ิมข้่นร้อยละ 33.5 เม่ือเทียบกับช่วงคร่่งหลังปี 2562  
ท่ีมีจู�านวน 2,688 หน่วย มูลค่า 9,242 ล้านบาท (ดูตารางท่ี 3 - 6)

ศูนยข้์อมูลอสังหาริมทรัพย์คาดว่า ณ ส้ินปี 2564 ภาคตะวันตก  
2 จัูงหวัดน้ีจูะมีจู�านวนท่ีอยู่อาศัยเหลือขายสะสมประมาณ  
6,222 หน่วย และมีมูลค่าประมาณ 26,300 ล้านบาท ซ่่ื้งคาดว่า
จู�านวนหน่วยและมูลค่าจูะเพ่ิมข้่นร้อยละ 31.3 และร้อยละ 17.3 
ตามล�าดับ เม่ือเทียบกับปี 2563 ท่ีมีจู�านวนหน่วย 4,738  
มีมูลค่า 22,425 ล้านบาท (ดูตารางท่ี 7)
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 โครงการบ้านจัด้สรรเปิดขายใหม่ในช่วงคร่่งหลังปี 2563  
มีจู�านวน 617 หน่วย มูลค่า 2,201 ล้านบาท ลดลงท้ังจู�านวน 
หน่วยและมูลค่า ร้อยละ -64.5 และร้อยละ -59.8 ตามล�าดับ  
เม่ือเทียบกับช่วงคร่่งหลังปี 2562 ท่ีมีจู�านวน 1,737 หน่วย  
มูลค่า 5,475 ล้านบาท

 โครงการอาคารชุ่ด้เปิดขายใหม่มีจู�านวน 1,487 หน่วย  
มูลค่า 5,014 ล้านบาท โดยจู�านวนหน่วยเพ่ิมข้่นร้อยละ 71.3  
แต่มูลค่าลดลงร้อยละ -18.3 เม่ือเทียบกับช่วงคร่่งหลังปี 2562  
ท่ีมีจู�านวน 868 หน่วย มูลค่า 6,136 ล้านบาท (ดูตารางท่ี 3 - 6)

ท่ีอยู่อาศัยท่ีอยู่ระหว่างการขายท้ังหมด (Total Supply) ในช่วง
คร่่งหลังปี 2563 มีจู�านวนรวม 17,765 หน่วย มูลค่า 77,296  
ล้านบาท ซ่่ื้งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.1 และร้อยละ 4.9 ของหน่วย
และมูลค่าท่ีอยู่อาศัยท่ีอยู่ระหว่างการขายท้ังหมดใน 26 จัูงหวัด 
โดยจู�านวนหน่วยลดลงร้อยละ -0.7 แต่มูลค่าเพ่ิมข้่นร้อยละ 1.3 
เม่ือเทียบกับช่วงคร่่งหลังปี 2562 ท่ีมีจู�านวน 17,888 หน่วย  
มูลค่า 76,293 ล้านบาท โดยแยกเป็น

 โครงการบ้านจัด้สรรท่ีอยูร่ะหว่างการขายมีจู�านวน 10,592 
หน่วย มูลค่า 43,780 ล้านบาท จู�านวนหน่วยลดลงร้อยละ -6.6  

แต่มูลค่าเพ่ิมข้่นร้อยละ 10.7 เม่ือเทียบกับช่วงคร่่งหลังปี 2562  
ท่ีมีจู�านวน 11,346 หน่วย มูลค่า 39,538 ล้านบาท

 โครงการอาคารชุ่ ด้ ท่ี อยู่ ร ะหว่ า งการขายจู�านวน  
7,173 หน่วย มูลค่า 33,516 ล้านบาท จู�านวนหน่วยเพ่ิมข้่น 
ร้อยละ 9.6 แต่มูลค่าลดลงร้อยละ -8.8 เม่ือเทียบกับช่วงคร่่งหลัง
ปี 2562 ท่ีมีจู�านวน 6,542 หน่วย มูลค่า 36,755 ล้านบาท  
(ดูตารางท่ี 3 - 6)

ท่ีอยู่อาศัยท่ีขายได้ใหม่ในช่วง 6 เดือนของคร่่งหลังปี 2563  
มีจู�านวน 1,813 หน่วย มูลค่า 6,664 ล้านบาท ซ่่ื้งคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 3.5 และร้อยละ 3.0 ของหน่วยและมูลค่าท่ีขายได้ใหม่
ท้ังหมดใน 26 จัูงหวัด โดยท้ังจู�านวนหน่วยและมูลค่า ลดลง 
ร้อยละ -32.8 และร้อยละ -42.2 ตามล�าดับ เม่ือเทียบกับ 
ช่วงคร่่งหลังปี 2562 ท่ีมีจู�านวน 2,699 หน่วย และมีมูลค่า  
11,537 ล้านบาท โดยแยกเป็น

 โครงการบ้านจัด้สรรท่ีขายได้ใหม่มีจู�านวน 794 หน่วย  
มูลค่า 3,027 ล้านบาท ลดลงท้ังจู�านวนหน่วยและมูลค่า  
ร้อยละ -47.7 และร้อยละ -39.6 ตามล�าดับ เม่ือเทียบกับช่วง 
คร่่งหลังปี 2562 ท่ีมีจู�านวน 1,519 หน่วย มูลค่า 5,014 ล้านบาท
 

 โครงการอาคารชุ่ด้ท่ีขายได้ใหม่มีจู�านวน 1,019 หน่วย 
มูลค่า 3,637 ล้านบาท ลดลงท้ังจู�านวนหน่วยและมูลค่า  
ร้อยละ -13.6 และร้อยละ -44.2 ตามล�าดับ เม่ือเทียบกับช่วง 
คร่่งหลังปี 2562 ท่ีมีจู�านวน 1,180 หน่วย มูลค่า 6,523 ล้านบาท  
(ดูตารางท่ี 3 - 6)

ท้ังน้ีพบว่า ตลาดท่ีอยู่อาศัยในภาคใต้ 4 จัูงหวัด มีอัตราดูดซัื้บ 
(Absorption Rate) ร้อยละ 1.7 ต่อเดือน ลดลงเม่ือเทียบกับ 
คร่่งหลงัป ี2562 ท่ีมีอัตราดดูซื้บัรอ้ยละ 2.5 โดยบ้านจูดัสรรมีอัตรา

ภาคใต้
ติลาดท่�อย่�อาศัยใน 4 จังหวััดหลักิในภูาคใติ้ ได้แกิ� จังหวััดภู่เกิ็ติ 
สงขลา สุราษฎร์ธาน่ และนครศรีธรรมราช่ ม่โครงกิาร 
ท่�อย่�อาศัยเปิีดขายใหม� (New Supply) จำานวัน 2,104 หน�วัย  
ม่ลค�า 7,215 ล้านบาท ซื้่�งคิดเปี็นสัดส�วันร้อยละ 4.1  
และร้อยละ 2.9 ของหน�วัยและม่ลค�าเปีิดขายใหม�รวัมทั�งหมด 
ใน 26 จังหวััด โดยทั�งจำานวันหน�วัยและม่ลค�า ลดลง 
ร้อยละ -19.2 และร้อยละ -37.9 ติามลำาดับ เมื�อเท่ยบกิับ 
ช่�วังคร่�งหลังปีี 2562 ท่�ม่จำานวัน 2,605 หน�วัย ม่ลค�า  
11,611 ล้านบาท (ด่ติารางท่� 1 - 2) โดยแยกิเปี็น
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ดูดซัื้บร้อยละ 1.2 ต่อเดือน ลดลงเม่ือเทียบกับคร่่งหลังปี 2562  
ท่ีมีอัตราร้อยละ 2.2 และอาคารชุดมีอัตราดูดซัื้บร้อยละ 2.4  
ลดลงเม่ือเทียบกับคร่่งหลังปี 2562 ท่ีมีอัตราดูดซัื้บร้อยละ 3.0  
ต่อเดือน (ดูตารางท่ี 1)

ส�าหรับท่ีอยูอ่าศัยเหลือขายสะสม ณ ส้ินปี 2563 ในพ้ืนท่ี 4 จัูงหวัด
หลักในภาคใต้ มีจู�านวน 15,952 หน่วย มูลค่า 70,632 ล้านบาท 
ซ่่ื้งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.3 และร้อยละ 5.2 ของหน่วยและ 
มูลค่าเหลือขายท้ังหมดใน 26 จัูงหวัด โดยท้ังจู�านวนหน่วยและ
มูลค่า เพ่ิมข้่นร้อยละ 5.0 และร้อยละ 9.1 ตามล�าดับ เม่ือเทียบ
กับช่วงคร่่งหลังปี 2562 ท่ีมีจู�านวน 15,189 หน่วย และมีมูลค่า 
64,755 ล้านบาท โดยแยกเป็น

 โครงการบ้านจัด้สรรเหลือขายสะสมมีจู�านวน 9,798 หน่วย  
มูลค่า 40,753 ล้านบาท ซ่่ื้งจู�านวนหน่วยลดลงร้อยละ -0.3  
แต่มูลค่าเพ่ิมข้่นร้อยละ 18.0 เม่ือเทียบกับช่วงคร่่งหลังปี 2562  
ท่ีมีจู�านวน 9,827 หน่วย มูลค่า 34,524 ล้านบาท

 โครงการอาคารชุ่ด้เหลือขายสะสมมีจู�านวน 6,154 หน่วย 
มูลค่า 29,879 ล้านบาท ซ่่ื้งจู�านวนหน่วยเพ่ิมข้่นร้อยละ 14.8  
แต่มูลค่าลดลงร้อยละ -1.2 เม่ือเทียบกับช่วงคร่่งหลังปี 2562  
ท่ีมีจู�านวน 5,362 หน่วย มูลค่า 30,232 ล้านบาท (ดูตาราง 
ท่ี 3 - 6)

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์คาดว่า ณ ส้ินปี 2564 ท่ีอยู่อาศัย 
เหลือขายสะสมใน 4 จัูงหวัดภาคใต้ จูะมีจู�านวนประมาณ  
16,941 หน่วย และมีมูลค่าประมาณ 76,697 ล้านบาท ซ่่ื้งคาดว่า
จู�านวนหน่วยและมูลค่าจูะเพ่ิมข้่นร้อยละ 6.2 และร้อยละ 8.6  
ตามล�าดับ เม่ือเทียบกับปี 2563 ท่ีมีจู�านวนหน่วย 15,952  
มีมูลค่า 70,632 ล้านบาท (ดูตารางท่ี 7)

โดยสรุปแล้ว สถานการณ์ในคร่่งหลังปี 2563 ท่ีผ่านมา  
ผู้ประกอบการพัฒนาโครงการท่ีอยู่อาศัยมีการชะลอการเปิด
ขายโครงการใหม่ โดยมีโครงการท่ีอยู่อาศัยท่ีเปิดขายใหม่  
(New Supply) เปิดลดลงจูากคร่่งหลังปี 2562 และเม่ือ 
พบกับภาวะขายได้ใหม่ท่ีหดตัวลงด้วยเช่นกัน ท�าให้ปริมาณ
อุปทานในตลาดท่ีอยู่ระหว่างการขาย (Total Supply)  
ในช่วงคร่่งหลังของปี 2563 มีจู�านวนหน่วยลดลงเล็กน้อย

ส�าหรับภาพรวมในปี 2564 สถานการณ์การแพร่บาดของ 
COVID-19 ได้กลับมาแพร่ระบาดอีกคร้ัง และมีความรุนแรง
กว่าปี 2563 ซ่่ื้งท�าให้รัฐ์บาลต้องออกมาควบคุมกิจูกรรม 
ทางเศรษฐ์กจิูต่างๆ เพ่ือป้องกนัการแพร่ระบาดในวงกว้างอกี  
แต่ในลักษณะท่ีผ่อนคลายกว่าเดิม ซ่่ื้งส่งผลกระทบต่อรายได้
และก�าลังซ้ืื้อของประชาชนให้อ่อนแอลงอีก

แม้ว่าภาครฐั์จูะตอ่อายมุาตรการลดคา่ธรรมเนยีมการโอนและ
จูดจู�านองต่อไปอีกจูนถ่งส้ินปี 2564 แต่สถานการณ์ก�าลังซ้ืื้อ
ท่ีอยูอ่าศัยท่ียงัคงหดตัว และผู้ประกอบการก็ยงัต้องใช้กลยทุธ์
ด้านราคาและด้านโปรโมช่ันในการท�าการตลาดอย่างต่อเน่ือง  
แต่อาจูไม่สามารถกระตุ้นยอดขายท่ีอยู่อาศัยใหม่ในภาพรวม
ได้มากเหมือนในช่วงปีท่ีผ่านมา เพราะกลุ่มผู้ซ้ืื้อท่ียังมีเงินออม
และมีรายได้ต่อเน่ืองถูกดูดซัื้บออกไปมากแล้วจูากรายการ 
ส่งเสริมการขายในปี 2563 และกลุ่มผู้มีก�าลังซ้ืื้อใหม่ๆ  
ก็ฟ้ื้�นกลับมาไม่มากเน่ืองจูากภาวะเศรษฐ์กิจูท่ีซื้บเซื้าต่อเน่ือง 
ส�าหรับกรณีท่ีรัฐ์บาลมีนโยบายในการขยายกลุ่มท่ีมีก�าลังซ้ืื้อ
ใหม่ๆ โดยให้มีการเปิดให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศได้
ในช่วงไตรมาสท่ี 4 ของปี 2564 น้ี ก็เป็นอีกหน่่งโอกาสในการ
เพ่ิมเติมก�าลังซ้ืื้อใหม่ๆ ให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศ

ศูนย์ ข้ อ มูลอ สังหา ริมท รัพย์คาด ว่า  แนวโ น้ม ธุร กิจู
อสังหาริมทรัพย์และตลาดท่ีอยู่อาศัยจูะได้รับผลดีจูาก 
การท่ีเศรษฐ์กิจูฟ้ื้�นตัวทางเศรษฐ์กิจูชัดเจูนต้ังแต่กลางปี 2565 
เน่ืองจูากก�าลังซ้ืื้อท่ีอยู่อาศัยโดยรวมยังได้รับผลกระทบ 
จูากวิกฤตเศรษฐ์กิจูจูะเร่ิมกลับมา ซ่่ื้งหมายถ่งการฟ้ื้�นตัวธุรกิจู
อสังหาริมทรัพย์และตลาดท่ีอยู่อาศัยสู่สภาพตลาดช่วงก่อน 
COVID-19 อาจูจูะต้องใช้เวลาอีก 1 - 2 ปีข้างหน้า 
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ACTIVITIES 

ธอส. ถวายพระพรชัยมงคล  
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา  
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
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คุณฉัตรชัย ศิริ ไล กรรมการผู้จูัดการ ธอส. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง 
ของธนาคาร ร่วมบันท่กเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จูพระนางเจู้าสุทิดา  
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
3 มิถุนายน 2564 เพื่อแสดงความจูงรักภักดีและน้อมส�าน่กในพระมหากรุณาธิคุณ  
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ณ สถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 MCOT HD



ธอส. มอบเงินสนับสนุนรวม 9 แสนบาท 
แกิ� รพ.วัชิ่รพยาบาล และ รพ.พระมงกิุฎเกิล้า
คุณยุทธนา หยิมการุณ ประธานกรรมการ ธอส. พร้อมด้วย  
ดร.กิริฎา เภาพิจิูตร กรรมการธนาคาร ในฐ์านะประธานกรรมการ
ก�ากับดูแลกิจูการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 
(CG&CSR) และคณะผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร ร่วมพธีิส่งมอบ
เงินสนับสนุนจู�านวนรวม 900,000 บาท 

แบ่งออกเป็น 
1 .  มอบ เ งิ นส นับส นุนจู�า น วน  7 00 , 0 00  บ าท  ใ ห้ แ ก่ 
โรงพยาบาลวชิรพยาบาล จัูดสร้างหอผู้ป่วยไอซีื้ยูความดันลบ 
แบบห้องแยก “เตียงต่อชีวิต” ผู้ป่วย COVID-19 พร้อมน�้าด่ืม
ธนาคารจู�านวน 10,000 ขวด รวมถ่งหน้ากากอนามัยและ 
สายคล้องท่ีจัูดท�าโดยพนักงานจิูตอาสาของธนาคาร โดยมี 
ผู้ช่วยศาสตราจูารย์จัูกราวุธ มณีฤทธิ� คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
วชิรพยาบาล ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ 

2. มอบเงินสนับสนุนจู�านวน 200,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาล
พระมงกุฎเกล้า จัูดหาเคร่ืองฮีโมเปอร์ฟิื้วช่ัน จู�านวน 1 เคร่ือง  
ส�า ห รั บ ใช้ ใ นก า ร รั กษา ผู้ ป่ ว ย  COV ID - 19  ซ่่ื้ ง ถื อ เ ป็ น 
เคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพสูงในการช่วยลดอาการปอดอักเสบ
รุนแรงท่ีเกิดจูากภูมิคุ้มกันต่อต้านไวรัส COVID-19 มากเกินไป  
พร้อมน�้าด่ืมธนาคารจู�านวน 5,000 ขวด รวมถ่งหน้ากากอนามัย 
และสายคล้องท่ี จัูดท�าโดยพนักงานจิูตอาสาของธนาคาร  
โดย มี  พลต รี  วิ เชษ ฐ์์  รัตนจูรัสโรจูน์ หัวหน้าส�า นักงาน 
ผู้บังคบับญัชาโรงพยาบาลพระมงกฎุเกล้า ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ 
เม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน 2564
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ธอส. สนับสนุนงบประมาณ 
สร้างหอผู้ป่วยไอซัียูความดันลบ 
ให้แกิ� โรงพยาบาลธรรมศาสติร์เฉลิมพระเกิ่ยรติิ
คุณยุทธนา หยิมการุณ ประธานกรรมการ ธอส. น�าทีมคณะกรรมการธนาคาร  
ประกอบด้วย ดร.กิริฎา เภาพิจูิตร ดร.กริชผกา บุญเฟื้้่อง คุณชาญวิทย์ นาคบุรี  
พร้อมด้วยคุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัูดการ และผู้บริหารระดับสูง ร่วมพิธีส่งมอบเงิน
สนับสนุนสู้ภัย COVID-19 จู�านวน 2,000,000 บาท มอบให้แก่ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลมิพระเกยีรต ิส�าหรบัจูดัสรา้งหอผูป้ว่ยไอซื้ยีคูวามดนัลบแบบหอ้งแยกทีใ่ชใ้นการรักษา 
ผู้ป่วยวิกฤตที่มีอาการรุนแรง โดยมี ศาสตราจูารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจูน์ ประธาน 
คณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เป็นผู้รับมอบ  
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2564
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ธอส. คว้า 4.8908 คะแนน 
ผลปีระเมินกิารดำาเนินงานรัฐวัิสาหกิิจปีี 63  
ส่งสุดในรัฐวิัสาหกิิจทั�ง 51 แห�ง
ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐ์วิสาหกิจู (สคร.) ได้ประกาศคะแนนประเมินผล 
การด�าเนินงานรฐั์วิสาหกิจู ปี 2563 ตามระบบประเมินผลรัฐ์วิสาหกิจู State Enterprise  
Assessment Model : SE-AM ซื้่่งผลปรากฏว่า ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้รับ 
ผลการประเมินที่ 4.8908 คะแนน สูงสุดในทุกสาขาของรัฐ์วิสาหกิจูทั้ง 51 แห่ง  
สะทอ้นใหเ้หน็ถ่งความเปน็เลศิของระบบการบรหิารจัูดการองคก์รของธนาคารทีส่ามารถ
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐ์บาล และแผนยุทธศาสตร์ธนาคารตามพันธกิจู  
“ท�าให้คนไทยมีบ้าน” ภายใต้แนวคิดหลัก “Be Simple, Make it Simple” หรือท�าให้
คนไทยมีบ้านได้ง่ายๆ ด้วยการท�างานที่ทุ่มเทของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของธนาคาร 
ทั้ง 5,000 คน แม้อยู่ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19  
แต่ธนาคารยังคงช่วยให้ประชาชนมีบ้านได้อย่างต่อเนื่อง
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ธนาค์าร
อัาค์ารสงเค์ราะห้์  
ได�รับี้ผลการประเมิน
ที่้� 4.8908 ค์ะแนน 
สะท้้อนให้้เห้็นถึึง 
ความเป็็นเลิิศของระบบ
การบริห้ารจััดการองค์กร
ของธนาคาร”



สัมมนาสถานการณ์ที่อยู่อาศัย ปี 2564 (Online Seminar)
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ จัูดสัมมนา สถานการณ์ตลาดท่ีอยู่อาศัย ปี 2564 
(Online Seminar) เป็นรายงานผลส�ารวจูภาคสนามโครงการท่ีอยู่อาศัย  
26 จัูงหวัด ของ REIC โดย ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจูการธนาคารและ 
รักษาการผู้อ�านวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
เป็นผู้บรรยายหลกั และไดรั้บเกยีรติจูาก คุณอธภูิ จิูตรานเุคราะห ์ผู้อ�านวยการ 
ส�านักเเผนงาน ส�านักนโยบายเเละเเผนการขนส่งเเละจูราจูร (สนข.)  
กล่าวปาฐ์กถาพิเศษเร่ือง “ความก้าวหน้าเเผนพัฒนาโครงข่ายคมนาคม 
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)” ในงานสถานการณ์ตลาดท่ีอยูอ่าศัย
ภาคตะวันออก 3 จัูงหวัด EEC 

จู�านวน 5 คร้ัง ได้แก่
 สถานการณ์ตลาดท่ีอยู่อาศัยกรุงเทพฯ - ปริมณฑล และภาคกลาง  

(กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐ์ม  
พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี) จัูดข้่นเม่ือวันท่ี 19 พฤษภาคม 2564

 สถานการณ์ตลาดท่ีอยู่อาศัยภาคเหนือ (เชียงราย เชียงใหม่ พิษณุโลก  
เเละตาก) 
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สัมภาษณ์พิเศษ รายการ  
เร่่องง่ายใกล้ตัว ทาง 9 MCOT HD
ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจูการธนาคารและรักษาการผู้อ�านวยการศูนย์ข้อมูล 
อสังหาริมทรัพย์ สัมภาษณ์พิเศษถ่งแนวโน้มตลาดท่ีอยู่อาศัยคร่่งปีหลัง  
เมื่อต้นทุนเปลี่ยนไปจูากการปรับราคาของเหล็ก เเละการเปิดให้ต่างชาติ 
ซ้ืื้อที่อยู่อาศัย จูะเพิ่มสภาพคล่องจูริงหรือ? ณ บริษัท อสมท. จู�ากัด (มหาชน)  
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 

 สถานการณ์ตลาดท่ีอยู่อาศัยภาคตะวันออก 3 จัูงหวัด EEC (ชลบุรี ระยอง 
เเละฉะเชิงเทรา) จัูดข้่นเม่ือวันท่ี 24 พฤษภาคม 2564

 สถานการณ์ตลาดท่ีอยู่อาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนเเก่น 
นครราชสีมา อุบลราชธานี อุดรธานี เเละมหาสารคาม)

 สถานการณ์ตลาดท่ีอยู่อาศัยภาคตะวันตกเเละภาคใต้ (ภูเก็ต สงขลา  
นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี เพชรบุรี เเละประจูวบคีรีขันธ์) จัูดข้่น 
เม่ือวันท่ี 10 มิถุนายน 2564 และถ่ายทอดจูากบริษัท ESTATE CORNER 
จู�ากัด ช้ัน 4 อาคาร Cyber World ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
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ดร.วัิชัยัื่ วัิรัตกพัันธ์  
สัมภาษณ์์พิิเศษถึึงแนวโน้ม
ตลิาดท้่�อยู่่�อาศัยู่ 
คร่�งป็ีห้ลิัง”



IEE / EIA

รายชื่อโครงการอาคารชุดและบ้านจัดสรรที่ได้รับอนุมัติ IEE และ EIA 
เดือนมกราคม-มีนาคม 2564

สแกน QR Code

ชื่อ เจ้าของ
วันที่ออกหนังสือ 

เห็นชอบ
ต�าบล เขต/อ�าเภอ จังหวัด

อาคารชุดพักอาศัย 45 ช้ัน บริษัท โอลัน - เคมเมด จู�ากัด 22 มี.ค. 2564 จูอมพล จูตุจัูกร กรุงเทพมหานคร

ONEDER KASET (วันเดอร์ เกษตร) บริษัท เอกภูมิทรัพย์ ดีเวลล็อปเมนท์ 
จู�ากัด

25 ม.ค. 2564 ลาดยาว จูตุจัูกร กรุงเทพมหานคร

ควินทารา สาทร-โพธิ�นิมิตร บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียลเอสเตท 
จู�ากัด (มหาชน)

02 มี.ค. 2564 บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร

อาคารชุด ดิ ออริจ้ิูน ลาดพร้าว 111 บริษัท ออริจ้ิูน ลาดพร้าว จู�ากัด 14 ม.ค. 2564 คลองจ่ัูน บางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ศรีบูรพา บริษัท สิริพัฒน์ เอท จู�ากัด 11 ม.ค. 2564 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ลุมพินี คอนโดทาวน์ เอกชัย 48  
(อาคาร A, B, C, D)

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จู�ากัด 
(มหาชน)

22 มี.ค. 2564 บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร

บ้านอินทรภิบาล บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จู�ากัด  
(มหาชน)

19 มี.ค. 2564 บ่งกุ่ม บ่งกุ่ม กรุงเทพมหานคร

RYE SUKHUMVIT (ไรย์ สุขุมวิท 101/1) บริษัท ไวท์สยาม ดีเวลลอปเม้นท์ จู�ากัด 04 มี.ค. 2564 บางจูาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร

อาคารชุด เดอะ ไพรเวซ่ีื้ นัมเบอร์ 54 
(The Privacy Number 54)

บริษัท พฤกษา เวนเจูอร์ วัน จู�ากัด 11 มี.ค. 2564 พระโขนงใต้ พระโขนง กรุงเทพมหานคร

The Sukhumvit 49 (เดอะ สุขุมวิท 49) บริษัท แสนสิริ จู�ากัด (มหาชน) 19 ก.พ. 2564 คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร

อาคารชุดพักอาศัย โนเบิล ทองหล่อ บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จู�ากัด  
(มหาชน)

04 ม.ค. 2564 คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร

โฮล์ม เอกมัย 22 (HOLME EKKAMAI 22) บริษัท เอส เอ ฟิื้วเจูอร์ พร็อพเพอร์ต้ี 
จู�ากัด

20 ม.ค. 2564 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร

SOHO BANGKOK RATCHADA  
(โซื้โห แบงค็อก รัชดา)

บริษัท พาร์ค รัชดา จู�ากัด 14 ม.ค. 2564 ห้วยขวาง ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

Palm Central Condominium บริษัท ปาล์ม เบย์ จู�ากัด 05 มี.ค. 2564 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี

ศุภาลัย วิลล์ พัทยา-มอเตอร์เวย์ บริษัท ศุภาลัย จู�ากัด (มหาชน) 31 มี.ค. 2564 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี

The Indeed Grand Canal  
Condominium

บริษัท แกรนด์ พี พรอพเพอร์ต้ี จู�ากัด 08 มี.ค. 2564 บ้านเก่า พานทอง ชลบุรี

KAVE Salaya (เคฟื้ ศาลายา) บริษัท ไพร์ซื้ พร็อพเพอร์ต้ี จู�ากัด 22 มี.ค. 2564 ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐ์ม

ลุมพินี เพลส แจู้งวัฒนะ-ปากเกร็ด  
สเตช่ัน

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จู�ากัด  
(มหาชน)

20 ม.ค. 2564 ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี

APPROVED
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ชื่อ เจ้าของ
วันที่ออกหนังสือ 

เห็นชอบ
ต�าบล เขต/อ�าเภอ จังหวัด

Modiz Launch (โมดิช ลอนซ์ื้) บริษัท เซื้เรเบียม จู�ากัด 22 ม.ค. 2564 คลองหน่่ง คลองหลวง ปทุมธานี

Vana Nava Residence Hua Hin บริษัท หัวหิน สกาย ลิฟื้ว่ิง จู�ากัด 02 มี.ค. 2564 หนองแก หัวหิน ประจูวบคีรีขันธ์

อาคารชุด แคช รีสอร์ท บางเทา  
บี ดับเบ้ิลย ูซิื้กเนเจูอร์ คอลเลคช่ัน  
บาย เบส์ท เวสเทิร์น

บริษัท สคาย ดีเวลลอปเม้นท์ จู�ากัด 05 ก.พ. 2564 เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต

อาคารอยูอ่าศัยรวม เจูริญสินธานี  
พรุจู�าปา

บริษัท เจูริญสิน แอสเสท จู�ากัด 15 มี.ค. 2564 เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต

อาคารชุด วีไอพี กะรน บริษัท เลิฟื้ ราไวย์ ทราเวล จู�ากัด 10 มี.ค. 2564 กะรน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

อาคารชุด ดิ วัน ในหาน  
(The One Nai Harn)

บริษัท ดิ วัน ภูเก็ต จู�ากัด 05 ก.พ. 2564 ราไวย์ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

Milin Condo (มิลิน คอนโด) บริษัท มิลินเรียลเอสเตท จู�ากัด 02 มี.ค. 2564 เชิงเนิน เมืองระยอง ระยอง

รายชื่อโครงการโรงแรม และอพาร์ทเม้นท์ที่ได้รับอนุมัติ IEE และ EIA 
เดือนมกราคม-มีนาคม 2564

ชื่อ เจ้าของ
วันที่ออกหนังสือ 

เห็นชอบ
ต�าบล เขต/อ�าเภอ จังหวัด

โรงแรม อ่าวนางชีปเปอร์ นายประสิทธิ� หมอทรัพย์ 29 มี.ค. 2564 อ่าวนาง เมืองกระบ่ี กระบ่ี

โรงแรม เฮดทูเบด (Head2bed) บริษัท อ่าวนาง พรสุดา จู�ากัด 07 ม.ค. 2564 อ่าวนาง เมืองกระบ่ี กระบ่ี

โรงแรม ดิ แบ็งคอก คอลเลคช่ัน  
(The Bangkok Collection)

บริษัท เทนธ์ อเวนิว จู�ากัด 28 ม.ค. 2564 คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร

JW URBAN HOTEL  
(เจูดับบลิว เออแบ็น โฮเทล)

บริษัท เจูดับบลิว เรียลเอสเตท จู�ากัด 22 มี.ค. 2564 ดอนเมือง ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

Citadines Connect Sukhumvit 51 บริษัท ซิื้ต้ี โฮเทลเลียร์ส จู�ากัด 11 ม.ค. 2564 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร

Centre point pattaya บริษัท คาซ่ื้า วิลล์ (ชลบุรี 2554) จู�ากัด 23 ก.พ. 2564 นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี

วู้ดแลนด์ สวีทส์ (Woodlands Suites) บริษัท วู้ดแลนด์ รีสอร์ท จู�ากัด 09 มี.ค. 2564 นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี

ดี เอ็กเพรส (D Xpress) นางศิริวรรณ สมตัว และนางสาวพิชามญช์ 
สมตัว

10 มี.ค. 2564 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี

เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ู  
(The Corner Lodge) 

นางพัชรินทร์ น่ิมจิูนดา 11 มี.ค. 2564 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี

โรงแรม เดอะวิน พัทยา  
(THE WIN PATTAYA) 

บริษัท เดอะวิน พัทยา จู�ากัด 28 ม.ค. 2564 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี

ออกัส สวีทส์ (August Suites) บริษัท ซีื้.เอส.ซีื้.แลนด์ จู�ากัด 10 มี.ค. 2564 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี

โรงแรม ยาตรา เกาะยาวใหญ่ รีสอร์ท 
(Yatra Koh Yao Yai Resort)

บริษัท เคซีื้ เกาะยาวใหญ่ รีสอร์ท จู�ากัด 19 ก.พ. 2564 เกาะยาวใหญ่ เกาะยาว พังงา

โรงแรมเกาะยาว วู�ดแลนด์ รีสอร์ท  
(Koh Yao Woodland Resort)

บริษัท เคซีื้ เกาะยาวใหญ่ รีสอร์ท จู�ากัด 22 ก.พ. 2564 เกาะยาวใหญ่ เกาะยาว พังงา
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รายชื่อโครงการอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุมัติ IEE และ EIA  
เดือนมกราคม-มีนาคม 2564

รายชื่อโครงการเหมืองแร่ที่ได้รับอนุมัติ IEE และ EIA  
เดือนมกราคม-มีนาคม 2564

ชื่อ เจ้าของ
วันที่ออกหนังสือ 

เห็นชอบ
ต�าบล เขต/อ�าเภอ จังหวัด

ผลิตไฟื้ฟ้ื้าจูากขยะชุมชน ขนาด 6 เมกะวัตต์  
ในรูปแบบ Feed-In Tariff (FiT) 

บริษัท อัลไลแอนซ์ื้ คลีน เพาเวอร์ จู�ากัด 08 ม.ค. 2564 ไสไทย เมืองกระบ่ี กระบ่ี

โรงไฟื้ฟ้ื้าบูรพาพาวเวอร์ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ราชบุรี) 1 จู�ากัด 20 ม.ค. 2564 เขาหินซ้ื้อน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

ชื่อ เจ้าของ
วันที่ออกหนังสือ 

เห็นชอบ
ต�าบล เขต/อ�าเภอ จังหวัด

เหมืองแร่หินปูน เพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง บริษัท เชียงรายแลนด์ แอสโซื้ซิื้เอทส์ จู�ากัด 05 มี.ค. 2564 ผางาม เวียงชัย เชียงราย

เหมืองแร่หินอุตสาหกรรม 
ชนิดหินแอนดีไซื้ต์และหินควอร์ตไซื้ต์ 

ของบริษัท ฟุื้กเทียนกรุ�ป จู�ากัด 25 ม.ค. 2564 ผาจุูก เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์

เหมืองแร่หินอุตสาหกรรม 
ชนิดหินแอนดีไซื้ต์ 

ห้างหุ้นส่วนจู�ากัด ศิลาพิชัย 22 ม.ค. 2564 ผาจุูก เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์

เหมืองแร่หินอุตสาหกรรม 
ชนิดหินบะซื้อลต์ 

บริษัท ศิลาน�้ายืน จู�ากัด 05 มี.ค. 2564 บุเป้อย น�้ายืน อุบลราชธานี

เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซื้อลต์ บริษัท บ้านทองศิลาทรัพย์ จู�ากัด 29 ม.ค. 2564 สีวิเชียร น�้ายืน อุบลราชธานี

ชื่อ เจ้าของ
วันที่ออกหนังสือ 

เห็นชอบ
ต�าบล เขต/อ�าเภอ จังหวัด

โรงแรมรัตนชาติ รีสอร์ท  
(Rattanachat Resort)

บริษัท รัตนชาติ ดีเวลลอปเม้นท์ จู�ากัด 22 ก.พ. 2564 เกาะยาวใหญ่ เกาะยาว พังงา

โรงแรมหาดทรายยาว รีสอร์ท  
(Haad Sai Yao Resort)

บริษัท รัตนชาติ ดีเวลลอปเม้นท์ จู�ากัด 22 ก.พ. 2564 เกาะยาวใหญ่ เกาะยาว พังงา

คาลิมา เขาหลัก รีสอร์ท แอนด์ สปา บริษัท คาลิมา เขาหลัก รีสอร์ท แอนด์ 
สปา จู�ากัด

08 ก.พ. 2564 ล�าแก่น ท้ายเหมือง พังงา

โรงแรมอังสนา ลากูน่า ภูเก็ต (ส่วนขยาย) บริษัท บางเทา แกรนด์ จู�ากัด 08 ก.พ. 2564 เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต

โรงแรม บ้านภูฉลอง เพลส บริษัท บ้านภูฉลอง เพลส จู�ากัด 15 มี.ค. 2564 ฉลอง เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

โรงแรม พริสทีน (Pristine Hotel) บริษัท พริสทีน เรียล เอสเตท จู�ากัด 08 ก.พ. 2564 ฉลอง เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

โรงแรม ชาเทรียม โฮเต็ล ราไวย์บีช ภูเก็ต บริษัท บารอน เวิลด์ เทรด จู�ากัด 22 ม.ค. 2564 ราไวย์ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

โรงแรม ภูเก็ตโฮเทล นางสาวกัลยวีร์ ธีระประภาวงศ์ 08 ก.พ. 2564 วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

โรงแรม ภูเก็ตโฮเทล นางสาวกัลยวีร์ ธีระประภาวงศ์ 08 ก.พ. 2564 วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
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รายชื่อโครงการอาคารส�านักงานที่ได้รับอนุมัติ IEE และ EIA  
เดือนมกราคม-มีนาคม 2564

ชื่อ เจ้าของ
วันที่ออกหนังสือ 

เห็นชอบ
ต�าบล เขต/อ�าเภอ จังหวัด

อาคารส�านักงาน พาณิชยกรรม  
สถานศ่กษา สถานพยาบาล เทนธ์ อเวนิว 
(Tenth Avenue) 

บริษัท เทนธ์ อเวนิว จู�ากัด 28 ม.ค. 2564 เขตคลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร

อาคารส�านักงาน สุขุมวิท ซื้อย 7 บริษัท เจูแอลเค โฮลด้ิง จู�ากัด 13 ม.ค. 2564 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร

ชื่อ เจ้าของ
วันที่ออกหนังสือ 

เห็นชอบ
ต�าบล เขต/อ�าเภอ จังหวัด

โรงงานผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสี บริษัท พีซีื้เอ็ม โพรเซ็ื้สซ่ิื้ง (ประเทศไทย) 
จู�ากัด

14 ม.ค. 2564 ดอนหัวฬ่่อ เมืองชลบุรี ชลบุรี

นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง บริษัท ป่ินทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จู�ากัด 08 ม.ค. 2564 หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี

โรงงานผลิตช้ินส่วนยานยนต์จูากเหล็กหล่อ
 

บริษัท เอ็ม เอ็น ที จู�ากัด 22 ก.พ. 2564 หนองระเวียง เมือง
นครราชสีมา

นครราชสีมา

โรงไฟื้ฟ้ื้าพลังงานสะอาดนาบอน 1 บริษัท เอซีื้อี โซื้ลาร์ จู�ากัด 25 ก.พ. 2564 ทุ่งสง นาบอน นครศรีธรรมราช

โรงงานหลอมอะลูมิเนียม บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จู�ากัด 30 มี.ค. 2564 หนองก่ี กบินทร์บุรี ปราจีูนบุรี

โรงงานผลิตเหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ 
และเหล็กลวด

บริษัท ซิื้น เคอ หยวน จู�ากัด 15 ก.พ. 2564 ตาสิทธิ� ปลวกแดง ระยอง

โรงงานผลิตสังกะสีแท่ง สังกะสีผสม  
และลวดสังกะสี (ส่วนขยาย)

บริษัท โดวะ เมทัลส์ แอนด์ ไมน่ิง  
(ประเทศไทย) จู�ากัด

09 ก.พ. 2564 มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง

นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ  
อีสเทิร์นซีื้บอร์ด 4 

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีื้บอร์ด  
อินดัสเตรียลเอสเตท 4 จู�ากัด

30 มี.ค. 2564 แม่น�้าคู้ ปลวกแดง ระยอง

นิคมอุตสาหกรรมบางปู การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 19 มี.ค. 2564 แพรกษาใหม่ เมือง
สมุทรปราการ

สมุทรปราการ

โรงไฟื้ฟ้ื้าก�าซื้ธรรมชาติอ่างทอง เพาเวอร์ 2 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ราชบุรี) 1 จู�ากัด 14 ม.ค. 2564 ไชยภูมิ ไชโย อ่างทอง
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จํานวนโครงการ
ที่ไดรับใบอนุญาตจัดสรร

167 โครงการ รอยละ 12.6 QoQ 
จํานวนหนวย
ที่ไดรับอนุญาตจัดสรร 

19,068 หนวย รอยละ 18.5 QoQ

รอยละ 45.6 YoYรอยละ 25.1 YoY

การออกใบอนุญาตจัดสรร ทั่วประเทศ

จังหวัดที่มีจํานวนหน�วยที่ได�รับใบอนุญาตจัดสรรมากที่สุด 5 อันดับแรก ได�แก�

เมื่อพิจารณาประเภทที่อยู�อาศัยที่ได�รับอนุญาตจัดสรรมากที่สุดในไตรมาสนี้ได�แก�

ไตรมาส 4 ป 2563

03
ปทุมธานี

04
ชลบุร� 

05
ระยอง

ทาวนเฮาส
9,019 หนวย 

บานเดี่ยว
5,879 หนวย 

บานแฝด
3,581 หนวย 

อาคารพาณิชย
438 หนวย 

ที่ดินเปลา
151 หนวย 

02
กรุงเทพมหานคร 

01
สมุทรปราการ

การออกใบอนุุญาตก่อสร้างเพื่่�อที่่�อยู่่่อาศััยู่ประเภที่ 
แนุวราบ ที่ั�วประเที่ศั ในไตรมาส 4 ปี 2563 มีจู�านวน 55,287 
หน่วย ลดลงร้อยละ 4.9 จูากไตรมาสก่อน และลดลงร้อยละ 8.1 
จูากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เป็นพ้ืนท่ีท่ีได้รับอนุญาตก่อสร้าง 
7,437,248 ตารางเมตร เพ่ิมข้่นร้อยละ 0.1 จูากไตรมาสก่อน  
แต่ลดลงร้อยละ 9.2 จูากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน จูะเห็นได้ว่า
จัูงหวัดท่ีมีจู�านวนหน่วยท่ีได้รับใบอนุญาตก่อสร้างประเภท 
แนวราบมากท่ีสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี 
สมุทรปราการ นครราชสีมา และปทุมธานี

การออกใบอนุุญาตก่อสร้างเพื่่�อที่่�อยู่่่อาศััยู่ประเภที่
อาคารชุุด ทัี่�วประเที่ศั ในไตรมาส 4 ปี 2563 มีการออก 
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารชุด 119 อาคาร เพ่ิมข้่นร้อยละ 105.2 
จูากไตรมาสก่อน แต่ลดลงร้อยละ 4.8 จูากไตรมาสเดียวกันของ 
ปีก่อน เป็นพ้ืนท่ีท่ีได้รับอนุญาตก่อสร้าง 864,111 ตารางเมตร  
ลดลงร้อยละ 3.3 จูากไตรมาสก่อน และลดลงร้อยละ 40.7  
จูากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ท้ังน้ีจัูงหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีท่ีได้รับอนุญาต
ก่อสร้างอาคารชุดมากท่ีสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร  
ชลบุรี ภูเก็ต ระยอง และขอนแก่น

HIGHLIGHT DATA
สรุปข้อมูิลอสังหาริมิที่รัพย์ ไต้รมิาส 4 ปี 2563

สแกน QR Code

https://bit.ly/3u1Oyqd
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บ้านุแฝด มีจู�านวน 560 หน่วย (สัดส่วน 
ร้อยละ 2) ลดลงร้อยละ 9.8 จูากไตรมาสก่อน 
และลดลงร้อยละ 11.1 จูากไตรมาสเดียวกัน
ของปีก่อน

ที่าวนุ์เฮ้้าส์ มีจู�านวน 3,846 หน่วย (สัดส่วน
ร้อยละ 17) ลดลงร้อยละ 1.6 จูากไตรมาสก่อน  
และลดลงร้อยละ 18.3 จูากไตรมาสเดียวกัน
ของปีก่อน

กรุงเทพฯ - ปร�มณฑล

รอยละ 29.6 QoQ

รอยละ 27.7 YoY

22,895 หนวย

ที่อยู�อาศัยสร�างเสร็จจดทะเบียนใหม� ในเขตกรุงเทพฯ - ปริมณฑล 
ไตรมาส 4 ป 2563

กรุงเทพฯ

รอยละ 34.9 QoQ

รอยละ 36.0 YoY

13,136 หนวย

จังหวัดปร�มณฑล

9,759 หนวย รอยละ 21.0 QoQ

รอยละ 12.3 YoY

กรุงเทพฯ - ปร�มณฑล

รอยละ 29.6 QoQ

รอยละ 27.7 YoY

22,895 หนวย

ที่อยู�อาศัยสร�างเสร็จจดทะเบียนใหม� ในเขตกรุงเทพฯ - ปริมณฑล 
ไตรมาส 4 ป 2563

กรุงเทพฯ

รอยละ 34.9 QoQ

รอยละ 36.0 YoY

13,136 หนวย

จังหวัดปร�มณฑล

9,759 หนวย รอยละ 21.0 QoQ

รอยละ 12.3 YoY

เมื่่�อพิื่จารณาแยู่กตามื่ประเภที่ที่่�อยู่่่อาศัยัู่ ได้ดังนุ่�

บ้านุเด่�ยู่ว มีจู�านวน 7,236 หน่วย (สัดส่วน 
ร้อยละ 32) ลดลงร้อยละ 12.2 จูากไตรมาสก่อน  
แต่เพ่ิมข้่นร้อยละ 6.2 จูากไตรมาสเดียวกัน 
ของปีก่อน

ห้้องชุุด มีจู�านวน 10,451 หน่วย (สัดส่วน 
ร้อยละ 46 ของท่ีอยูอ่าศัยสร้างเสร็จูจูดทะเบียน
ใหม่ทุกประเภทรวมกัน) ลดลงร้อยละ 44.6  
จูากไตรมาสก่อน และลดลงร้อยละ 44.0  
จูากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

อาคารพื่าณิชุยู่์ มีจู�านวน 802 หน่วย  
(สัดส่วนร้อยละ 4) ลดลงร้อยละ 10.2 จูาก
ไตรมาสก่อน และลดลงร้อยละ 3.4 จูากไตรมาส
เดียวกันของปีก่อน 

พ�้นที่ซึ่งมีหน�วยที่อยู�อาศัยสร�างเสร็จจดทะเบียนใหม�ประเภทแนวราบมากที่สุด 5 อันดับแรก 
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พ�้นที่ซึ่งมีหน�วยที่อยู�อาศัยสร�างเสร็จจดทะเบียนใหม�ประเภทห�องชุดมากที่สุด 5 อันดับแรก
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ห้์องชุ่ด้เป็นประเภทท่ีมีการโอนมากท่ีสุด จู�านวน 31,322 หน่วย 
เพ่ิมข้่นร้อยละ 25.5 จูากไตรมาสก่อน และเพ่ิมข้่นร้อยละ 5.1  
จูากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน รองลงมาเป็นที่าวิน์เฮ้้าส์จู�านวน 
14,259 หน่วย ลดลงร้อยละ 2.2 จูากไตรมาสก่อน และลดลง 
ร้อยละ 6.6 จูากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน บ้านเด่้�ยวิจู�านวน 
7,364 หน่วย ลดลงร้อยละ 2.6 จูากไตรมาสก่อน แต่เพ่ิมข้่น 
ร้อยละ 0.9 จูากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน บ้านแฝด้จู�านวน 
2,080 หน่วย ลดลงร้อยละ 5.8 จูากไตรมาสก่อน แต่เพ่ิมข้่น 
ร้อยละ 7.3 จูากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และอาคารพิาณิช่ย์
จู�านวน 1,921 หน่วย ลดลงร้อยละ 6.4 จูากไตรมาสก่อน และ 
ลดลงร้อยละ 10.1 จูากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 
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มูลค่าการโอนกรรมสิทธิ�ท่ีอยูอ่าศัยมีจู�านวนรวม 175,764 ล้านบาท  
โอนกรรมสิทธิ�เพ่ิมข้่นร้อยละ 5.0 จูากไตรมาสก่อน และเพ่ิมข้่น 
ร้อยละ 1.3 จูากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็นห้์องชุ่ด้ 
มากท่ีสุด มูลค่า 80,083 ล้านบาท เพ่ิมข้่นร้อยละ 12.8 จูาก 
ไตรมาสก่อน แต่ลดลงร้อยละ 3.7 จูากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน  
รองลงมาเป็นบ้านเด่้�ยวิมูลค่า 46,666 ล้านบาท เพ่ิมข้่น 
ร้อยละ 0.9 จูากไตรมาสก่อน และเพ่ิมข้่นร้อยละ 13.1 จูากไตรมาส
เดียวกันของปีก่อน ที่าวิน์เฮ้้าส์มูลค่า 33,161 ล้านบาท ลดลง 
ร้อยละ 1.3 จูากไตรมาสก่อน แต่เพ่ิมข้่นร้อยละ 1.1 จูากไตรมาส
เดียวกันของปีก่อน บ้านแฝด้มูลค่า 8,286 ล้านบาท ลดลง 
ร้อยละ 5.3 จูากไตรมาสกอ่น แตเ่พ่ิมข้่นร้อยละ 12.3 จูากไตรมาส
เดียวกันของปีก่อน และอาคารพิาณิช่ย์มูลค่า 7,568 ล้านบาท  
ลดลงร้อยละ 3.0 จูากไตรมาสก่อน และลดลงร้อยละ 14.9  
จูากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 



 รายื่ละเอั้ยื่ดเพั่�มเติม
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รอยละ 39.3 

สถาบันอื่นๆ
รอยละ 1.8

ธนาคารพาณิชย
ทุกแหงรวมกัน
รอยละ 51.0

สถาบันการเง�นของรัฐ
รอยละ 47.2

สถาบันอื่นๆ
รอยละ 1.8

สินเชื่อที่อยู�อาศัยบุคคลทั่วไป
ปล�อยใหม� ทั่วประเทศ

ไตรมาส 4 ป 2563

ส�วนแบ�งตลาด สินเชื่อเพ�่อที่อยู�อาศัย
บุคคลทั่วไปปล�อยใหม�

ไตรมาส 4 ป 2563

การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู�อาศัย ในเขตกรุงเทพฯ - ปร�มณฑล
ไตรมาส 4 ป 2563

สินเชื่อที่อยู�อาศัยบุคคลทั่วไป
คงค�าง ทั่วประเทศ

ไตรมาส 4 ป 2563

ส�วนแบ�งตลาด สินเชื่อที่อยู�อาศัย
บุคคลทั่วไปคงค�าง

ไตรมาส 4 ป 2563

มูลคารวม

รอยละ 7.9 QoQ

รอยละ 0.6 YoY

172,310 ลานบาท

มูลคารวม

รอยละ 2.1 QoQ

รอยละ 6.1 YoY

4,254,730 ลานบาท

จํานวนรวม

รอยละ 10.9 QoQ

รอยละ 0.9 YoY

56,946 หนวย

https://bit.ly/3u1Oyqd


มีบร�การข�อมูลด�านต�างๆ ดังนี้

บร�การจัดทําข�อมูล
ตามความต�องการของลูกค�า 

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

ขอมูลสถิติในดานตางๆ เชน การโอนกรรมสิทธิ์ ขอมูลที่อยูอาศัย
สรางเสร็จจดทะเบียน ใบอนุญาตกอสรางที่อยูอาศัย สามารถ
ดาวนโหลดขอมูลไฟล Excel บนเว็บไซต

20,000 บาท / ป

อัตราคาสมาชิก 

สมาชิกผู�ใช�ข�อมูลบน
WWW.REIC.OR.TH1

สมาชิกรายงาน
โครงการเป�ดตัวใหม�

กรุงเทพฯ – ปร�มณฑล (รายเดือน)

รายงานสรุปขอมูลโครงการอาคารชุดและบานจัดสรร
ที่เปดขายในแตละเดือน  โดยจัดสงรายงานใหสมาชิกทุกเดือน 

25,000 บาท / ป�

อัตราค�าสมาชิก 

2

3

สแกน QR Code

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

https://bit.ly/3d7gxOi


มีบร�การข�อมูลด�านต�างๆ ดังนี้

บร�การจัดทําข�อมูล
ตามความต�องการของลูกค�า 

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

ขอมูลสถิติในดานตางๆ เชน การโอนกรรมสิทธิ์ ขอมูลที่อยูอาศัย
สรางเสร็จจดทะเบียน ใบอนุญาตกอสรางที่อยูอาศัย สามารถ
ดาวนโหลดขอมูลไฟล Excel บนเว็บไซต

20,000 บาท / ป

อัตราคาสมาชิก 

สมาชิกผู�ใช�ข�อมูลบน
WWW.REIC.OR.TH1

สมาชิกรายงาน
โครงการเป�ดตัวใหม�

กรุงเทพฯ – ปร�มณฑล (รายเดือน)

รายงานสรุปขอมูลโครงการอาคารชุดและบานจัดสรร
ที่เปดขายในแตละเดือน  โดยจัดสงรายงานใหสมาชิกทุกเดือน 

25,000 บาท / ป�

อัตราค�าสมาชิก 

2

3

สแกน QR Code

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

https://cm.ghbank.co.th/SmartWelfare
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