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และแข็งแกรงของ ธอส.
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กรรมการผูจัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห
ประธานกรรมการดำเนินการ ศูนยขอมูลอสังหาร�มทรัพย

ในปี 2564 ภายใต้้สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััส COVID-19 ธนาคารอาคารสงเคราะห์์ (ธอส.) ในฐานะสถาบัันการเงิิน
เฉพาะกิิจของรััฐ ยัังคงสามารถตอบสนองนโยบายรััฐบาลและกระทรวงการคลััง ในการช่่วยเหลืือประชาชน โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งกลุ่่�ม
ผู้้�มีรี ายได้้น้อ้ ยและปานกลางให้้ได้้มีที่่ี อ� ยู่่�อาศััยเป็นของตนเองอย่่างต่่อเนื่่อ� ง ธนาคารปล่่อยสิินเชื่่อ� ใหม่่ได้้ 246,875 ล้้านบาท เพิ่่ม� ขึ้้น� 9.65%
จากปี 2563 (ปล่่ อ ยได้้ สูู งกว่่ า เป้้ า หมาย 31,234 ล้้ า นบาท คิิ ดเป็น 14.49%) เป็นจำำ� นวนสิิ น เชื่่�อ ปล่่ อ ยใหม่่ ที่่�สูู งที่่�สุุ ด
ในประวััติิศาสตร์์ 68 ปี นัับตั้้�งแต่่ก่่อตั้้�งธนาคาร แบ่่งเป็นสิินเชื่่�อปล่่อยใหม่่สำำ�หรัับกลุ่่�มผู้้�มีีรายได้้น้้อยและปานกลางวงเงิินกู้้�ไม่่เกิิน
2 ล้้านบาท จำำ�นวน 85,403 ราย คิิดเป็น 57% ของจำำ�นวนรายลููกค้้าสิินเชื่่�อปล่่อยใหม่่ ทำำ�ให้้ ณ สิ้้�นปี 2564 ธอส. มีียอดสิินเชื่่�อ
คงค้้างรวมทั้้�งสิ้้�น 1,458,659 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 9.40% นอกจากนี้้� ยัังสามารถช่่วยเหลืือลููกค้้าที่่�ได้้รัับผลกระทบด้้านรายได้้จาก
COVID-19 ต่่อเนื่่�องตั้้�งแต่่ปี 2563 ผ่่าน 22 มาตรการ รวมจำำ�นวนลููกค้้าที่่�ได้้รัับความช่่วยเหลืือสููงสุุด 973,227 บััญชีี วงเงิินสิินเชื่่�อ
847,218 ล้้านบาท
แผนการดำำ�เนิินงานในปี 2565 ธอส. กำำ�หนดยุุทธศาสตร์์ภายใต้้แนวคิิด GHB Next Move Sustainable Bank มุ่่�งสู่่�การเป็นธนาคาร
เพื่่�อความยั่่�งยืืนด้้วย 3 แนวทางหลัักในการขัับเคลื่่�อนองค์์กร ประกอบด้้วย
1.เพิ่่�มประสิิทธิิภาพ Technology ใช้้ Technology Digital ปรัับกระบวนการให้้บริิการลููกค้้าด้้วย Digital Services และ
Implement Digital Operation ในส่่วนของ Digital Services ธนาคารอยู่่�ระหว่่างการพััฒนา Mobile Application: GHB ALL GEN
(New Version Mobile Application: GHB ALL) ให้้ทัันสมััยใช้้งานง่่าย ตอบโจทย์์ Lifestyle แบบ New Normal ของลููกค้้าทุุก
Generation
2.ยกระดัับ Operation การทำำ�งานที่่เ� กี่่ย� วกัับลููกค้้า เพื่่อ� เป้้าหมายสำำ�คััญทางด้้านการเงิิน อาทิิ สิินเชื่่อ� ปล่่อยใหม่่ เพิ่่�มขึ้น้� 4%
จากเป้้าหมายในปี 2564 บริิหารจััดการหนี้้�ที่่�ไม่่ก่่อให้้เกิิดรายได้้ (NPL) ให้้อยู่่�ที่่�ระดัับไม่่เกิิน 4.67% ของสิินเชื่่�อรวม โดยมีีลููกค้้าเป็น
ศููนย์์กลางผ่่าน Customer Journey : เพื่่�อให้้ลููกค้้ารู้้�จััก, เข้้าถึึง, ใช้้จริิง, บอกต่่อ และ Loyalty กัับธนาคาร
3.พััฒนาผู้้�ปฏิิบััติิงานสู่่� People Excellence ด้้วยการสร้้าง Mindset บุุคลากรกว่่า 5,000 คน ด้้วยค่่านิิยม GIVE+4 (G Good
Governance, I: Innovative Thoughts, V: Value Teamwork E : Excellent Services C : (En)courage to Change A: Achievement
Oriented, P: Professional และ S: Speed) เพื่่�อให้้มีีความพร้้อมมีีความสามารถในการปรัับตััวและเปลี่่�ยนแปลงให้้เสมอทัันการ
เปลี่่�ยนแปลงของเทคโนโลยีี พร้้อมทำำ�งานด้้วยความรวดเร็็วและเป็นมืืออาชีีพ
จากผลการดำำ�เนิินงานที่่�โดดเด่่นและแข็็งแกร่่งของ ธอส. ทำำ�ให้้ธนาคารได้้รัับรางวััลอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยล่่าสุุด ธนาคารได้้รัับรางวััล
รััฐวิิสาหกิิจดีีเด่่น (SOE Award) ประจำำ�ปี 2564 ซึ่่�งจััดขึ้้�นโดยสำำ�นัักงานคณะกรรมการนโยบายรััฐวิิสาหกิิจ (สคร.) จำำ�นวน 6 รางวััล
ประกอบด้้วย 1.รางวััลการบริิหารจััดการองค์์กรดีีเด่่น (ดีีเด่่น) 2.รางวััลการเปิดเผยข้้อมููลและความโปร่่งใสดีีเด่่น 3.รางวััลความคิิด
สร้้างสรรค์์และนวััตกรรมดีีเด่่น ด้้านความคิิดสร้้างสรรค์์ ประเภทดีีเด่่น 4.รางวััลความร่่วมมืือเชิิงยุุทธศาสตร์์เพื่่�อการพััฒนาดีีเด่่น
ประเภทเชิิดชููเกีียรติิ 5.รางวััลบริิการดีีเด่่น และ 6.รางวััลความคิิดสร้้างสรรค์์และนวััตกรรมดีีเด่่น ด้้านนวััตกรรม ประเภทชมเชย
นอกจากนี้้� ธนาคารยัังได้้รัับรางวััล “ธนาคารที่่�มีีบริิการยอดเยี่่�ยม ด้้านสิินเชื่่�อบ้้าน 2564 Best Service Provider - Mortgage 2021”
และรางวััล “บููธสวยงามยอดเยี่่�ยม ในขนาดพื้้�นที่่� 300 - 500 ตารางเมตร Best Design Excellence Award” ในงาน MONEY &
BANKING AWARDS 2021 ที่่�จััดขึ้้�นโดยวารสารการเงิินธนาคาร นัับเป็นปีที่่� 4 ติิดต่่อกัันที่่� ธอส. ได้้รัับรางวััลธนาคารที่่�มีีบริิการยอด
เยี่่ยมด้
� า้ นสิินเชื่่อ� บ้้านและรางวััลบููธสวยงามยอดเยี่่ยม
� ซึ่่ง� เป็นการสะท้้อนให้้เห็็นถึึงความมีีประสิิทธิิภาพสููงในการดำำ�เนิินงานของธนาคาร
โดยในปี 2565 ธอส. จะยัังคงมุ่่�งมั่่�นในการดำำ�เนิินงานตามพัันธกิิจ “ทำำ�ให้้คนไทยมีีบ้้าน” เพื่่�อสนัับสนุุนและช่่วยเหลืือให้้คนไทยได้้มีี
ที่่�อยู่่�อาศััยเป็นของตนเองต่่อไป
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REIC Director’s Perspective
ดร.ว�ชัย ว�รัตกพันธ

ผูตรวจการธนาคาร
และรักษาการผูอำนวยการศูนยขอมูลอสังหาร�มทรัพย

ในช่่วงไตรมาส 4 ปี 2564 แวดวงอสัังหาได้้รับั ข่่าวดีีที่่เ� ป็นปัจจััยบวกในหลายเรื่่อ� งที่่ดูู� แล้้วน่่าจะช่่วยให้้ตลาดอสัังหาริิมทรััพย์์จะกลัับมา
ฟื้้นตััวอีีกครั้้ง� หลัังจากที่่�ได้้รับั ผลกระทบอย่่างแรงจากพิิษภััยของไวรััส COVID-19 โดยปัจจััยบวกที่่ว่� า่ ก็็คืือ การผ่่อนคลายมาตรการ LTV
ของธนาคารแห่่งประเทศไทย การขยายมาตรการการลดค่่าธรรมเนีียมการโอนกรรมสิิทธิ์์�และค่่าจดจำำ�นองสำำ�หรัับที่่�อยู่่�อาศััยราคา
ไม่่เกิิน 3 ล้้านบาทที่่�รวมที่่�อยู่่�อาศััยใหม่่และมืือสอง รวมถึึงการส่่งสััญญาณการฟื้้นตััวทางเศรษฐกิิจปี 2565 จากหน่่วยงานต่่างๆ
ซึ่ง่� ทำำ�ให้้ภาพรวมของภาคอสัังหาริิมทรััพย์์ปรัับตััวดีีขึ้น้� ในทุุกด้้าน เริ่่ม� จากดััชนีีความเชื่่อ� มั่่น� ของผู้้ป� ระกอบการธุุรกิิจพััฒนาที่่�อยู่่�อาศััย
ในกรุุงเทพฯ–ปริิมณฑลในไตรมาส 4 ปี 2564 มีีการปรัับตััวสููงขึ้้�นเป็น 52.0 จาก 47.1 ในไตรมาสก่่อนหน้้า เกิิดการขยายตััวของ
หน่่วยเปิดตััวใหม่่ใน 27 จัังหวััดในช่่วงครึ่่�งหลัังปี 2564 เพิ่่�มขึ้้�นจากครึ่่�งแรกของปี 2564 ถึึงร้้อยละ 57.8 และ เกิิดการขยายตััวของ
การโอนกรรมสิิทธิ์์� ในไตรมาส 4 ปี 2564 ถึึงร้้อยละ 32.4 เมื่่�อเทีียบกัับไตรมาสก่่อนหน้้า ซึ่่�งเป็นสิ่่�งที่่�แสดงให้้เห็็นได้้ว่่า
ภาคอสัังหาริิมทรััพย์์ ของไทยได้้ผ่า่ นจุุดต่ำำ��สุุดในไตรมาสที่่� 3 ปี 2564 มาแล้้ว และเริ่่ม� ตั้้ง� ลำำ�ที่่จ� ะขยายตััวอย่่างต่่อเนื่่อ� ง และศููนย์์ข้อ้ มููล
อสัังหาริิมทรััพย์์ ได้้คาดว่่าหากสิ่่�งแวดล้้อมทางธุุรกิิจเป็นเช่่นนี้้� เราอาจจะเห็็นการฟื้้นตััวของภาคอสัังหาริิมทรััพย์์กลัับมาเทีียบเท่่ากัับ
ค่่าเฉลี่่�ยของช่่วงก่่อนเกิิดการแพร่่ระบาดของ COVID-19 ในปี 2566
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แต่่อย่่างไรก็็ตาม ในช่่วงต้้นปี 2565 เป็นต้้นมา ดููเหมืือนว่่ามีีปัจจััยเสี่่�ยงใหม่่ๆ หลายเรื่่�องที่่�เริ่่�มถาโถมเข้้ามาในระบบเศรษฐกิิจไทย
และภาคอสัังหาริิมทรััพย์์ นัับตั้้�งแต่่การส่่งสััญญาณดอกเบี้้�ยขาขึ้้�นที่่�อาจจะมีีการปรัับขึ้้�นที่่�ค่่อนข้้างแรง ซึ่่�งจะทำำ�ให้้กำำ�ลัังซื้้�อของผู้้�ซื้้�อที่่�
อยู่่�อาศััยลดลงและต้้นทุุนทางการเงิินของผู้้�ประกอบการฯ สููงขึ้้�น ราคาวััสดุุก่่อสร้้างที่่�สููงขึ้้�นและแรงงานที่่�หายากและมีีค่่าจ้้างที่่�สููงขึ้้�น
ซึ่่�งจะส่่งผลต่่อต้้นทุุนการผลิิตที่่�อยู่่�อาศััย ซึ่่�งคาดว่่าจะถ่่ายโอนไปสู่่�ผู้้�ซื้้�อโดยการปรัับราคาที่่�อยู่่�อาศััยให้้สููงขึ้้�นประมาณร้้อยละ 5 – 10
รวมถึงึ การเกิิดภาวะสงครามระหว่่างประเทศรััสเซีียและยููเครน ส่่งผลทำำ�ให้้เกิิดการปรัับตััวสููงขึ้้น� ของราคาน้ำำ��มัันขึ้้น� มาก กดดัันให้้เกิิด
ภาวะเงิินเฟ้้อที่่�สููงขึ้้�นอย่่างรวดเร็็ว เป็นเหมืือนการซ้ำำ��เติิมกำำ�ลัังซื้้�อของผู้้�ที่่�ซื้้�อที่่�อยู่่อ� าศััยและกดดัันต้้นทุุนการผลิิตของผู้้�ประกอบการฯ
อย่่างมาก
ปัจจััยเสี่่�ยงเหล่่านี้้� เป็นเรื่่�องที่่�เราจะต้้อง “Deal with Risk Factors” อย่่างหลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้ ทั้้�งนี้้� ในช่่วงปลายปี 2564 ศููนย์์ข้้อมููล
อสัังหาริิมทรััพย์์ได้้เคยคาดการณ์์จาก “ดััชนีีรวมตลาดอสัังหาริิมทรััพย์์ (หมวดที่่�อยู่่�อาศััย)” ว่่า ภาพรวมตลาดที่่�อยู่่�อาศััยไทยในปี
2565 มีีโอกาสจะขยายตััวถึึงร้้อยละ 14.2 เมื่่�อเทีียบกัับปีก่่อน ซึ่่�งเป็น Base Case Scenario แต่่ด้้วยปัจจััยเสี่่�ยงเหล่่านี้้�และหากมีีการ
ยืืดเยื้้�อนานกว่่าครึ่่�งปีแรกของปี 2565 ก็็อาจจะทำำ�ให้้มีีการปรัับตััวขยัับลดลงจนเข้้าใกล้้ Worst Case Scenario ที่่�มีีระดัับการขยายตััว
ร้้อยละ 8.4 ทั้้�งนี้้�อาจจะเร็็วเกิินไปที่่�จะสรุุปทิิศทางตลาดอสัังหาริิมทรััพย์์ได้้ชััดเจนในขณะนี้้� และทุุกภาคส่่วนคงต้้องเฝ้้าดููปัจจััยเสี่่�ยง
เหล่่านี้้�อย่่างใกล้้ชิิด เพื่่�อจะได้้มีีการปรัับตััวในการรองรัับสถานการณ์์ที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงได้้ทัันสถานการณ์์
ศููนย์์ข้้อมููลอสัังหาริิมทรััพย์์ ขอทุุกภาคส่่วนมั่่�นใจว่่า เราจะเป็นส่่วนหนึ่่�งในการช่่วยเฝ้้าติิดตามสถานการณ์์และรายงานสถานการณ์์
ให้้รวดเร็็วและเท่่าทัันสถานการณ์์ รวมทั้้�งเป็นเพื่่อ� คู่่คิ� ดข
ิ องทุุกภาคส่่วนทั้้�งในด้้านการสนัับสนุุนข้้อมููลเพื่่อ� การปรัับเปลี่่ย� นด้้านนโยบาย
สำำ�หรัับหน่่วยงานภาครััฐ และการปรัับเปลี่่�ยนกลยุุทธ์์และแผนธุุรกิิจสำำ�หรัับหน่่วยงานภาคเอกชน รวมถึึงประชาชนที่่�ต้้องการทราบ
ข่่าวสารเพื่่�อวางแผนในการซื้้�อที่่�อยู่่�อาศััยเพื่่�อการลงทุุนอีีกด้้วย ท้้ายนี้้�ต้้องขอขอบคุุณทุุกภาคส่่วนที่่�ให้้ความสนัับสนุุน ความร่่วมมืือ
และความช่่วยเหลืือในด้้านต่่างๆ แก่่ศููนย์์ข้้อมููลอสัังหาริิมทรััพย์์ในการปฏิิบััติิภารกิิจเหล่่านี้้�ลุุล่่วงมาด้้วยดีีตลอดระยะเวลากว่่า 18 ปี
ขอบคุุณมากครัับ
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ศูนยขอมูลอสังหาร�มทรัพย
ขอทุกภาคสวนมั่นใจวา
เราจะเปนสวนหนึ่งในการชวยเฝา
ติดตามสถานการณและรายงาน
สถานการณ ใหรวดเร็วและเทาทัน
สถานการณ รวมทั้งเปน
เพ�่อคูคิดของทุกภาคสวน
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COVER STORY
ทิิศทางตลาดอสัังหาริิมทรััพย์์ ปีี 2565

ฟื้้�นตััวบนความเสี่่�ยง

7
ทิิศทางตลาดอสัังหาริิมทรััพย์์ในปีี 2565
จากมุุมมองของ 9 ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิและผู้้�เชี่่�ยวชาญ
ด้้านอสัังหาริิมทรััพย์์ทั้้�งภาครััฐและเอกชน
โดยคาดว่่าตลาดจะเริ่่�มฟื้้�นตััวจากปััจจััยบวก
ที่่�ช่่วยสนัับสนุุนแต่่ก็็มีีความเสี่่�ยงที่่�ส่่งผลกระทบ
วิิเคราะห์์กำำ�ลัังซื้้�อ (Demand) ในขณะที่่�อุุปทาน
ในตลาด (Supply) เริ่่�มมีีการปรัับสมดุุล
ด้้านผู้้�ประกอบการต้้องเตรีียมความพร้้อม
และปรัับตััวเพื่่�อรองรัับพฤติิกรรมของ
ผู้้�ซื้้�อที่่�อยู่่�อาศััยและสภาพแวดล้้อมที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป
ที่่�มา • สรุุปสาระสำำ�คััญจากงานสััมมนาใหญ่่ประจำำ�ปี "อสัังหาริิมทรััพย์์ ดััชนีีหลัักชี้้�เศรษฐกิิจปี 2022"
จััดโดย • สมาคมธุุรกิิจบ้้านจััดสรร • สมาคมอาคารชุุดไทย • สมาคมอสัังหาริิมทรััพย์์ไทย
เมื่่�อวัันที่่� 24 กุุมภาพัันธ์์ 2565 ณ โรงเเรมโกลเด้้น ทิิวลิิป ซอฟเฟอริิน กรุุงเทพฯ
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นายสุุพััฒนพงษ์์ พัันธ์์มีีเชาว์์
รองนายกรััฐมนตรีี
และรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงพลัังงาน

ภารกิิจสำำ�คััญของรััฐบาลตอนนี้้� คืือ
การแก้้ ไขปััญหาอััตราเงิินเฟ้้อ
ที่่�กระทบต่่อความมั่่�นใจของผู้้�บริิโภค
และเอกชน รััฐบาลกำำ�ลัังดููแลให้้อยู่่�ในเกณฑ์์
ที่่�เหมาะสม นโยบายรััฐบาลคืือการรัับมืือ
ยึึดหลัักเสถีียรภาพของประเทศ
และความสามารถในการแข่่งขััน

คาดว่่า GDP ปีีนี้้�จะโตได้้ 3-4%
ตามเป้้าหมายที่่�ตั้้�งไว้้

“ภาคอสัังหาริิมทรััพย์์มีีความสำำ�คััญและนัับเป็นเครื่่�องชี้้�วััด
ของเศรษฐกิิจสำำ�คััญอย่่างหนึ่่�ง เนื่่�องจากเป็นปัจจััยพื้้�นฐานที่่�
มีีความเกี่่ย� วเนื่่อ� งกัับธุุรกิิจหลายสาขา ซึ่่ง� ที่่ผ่่� านมารััฐบาลเห็็น
ความสำำ�คััญของภาคอสัังหาริิมทรััพย์์ จึึงได้้มีีการออกมาตรการ
กระตุ้้�นและช่่วยเหลืือมาอย่่างต่่อเนื่่อ� ง ผ่่านการขัับเคลื่่อ� นตาม
แผนยุุทธศาสตร์์ชาติิ แผนพััฒนาพื้้�นที่่�เศรษฐกิิจใหม่่ภาค
ตะวัันออก (EEC) การพััฒนาโครงข่่ายคมนาคมส่่วนกลางไป
ยัังภููมิิภาค มีีการสร้้างสาธารณููปโภคขนาดใหญ่่ ทั้้�งระบบราง
และระบบขนส่่ง ทั้้�งนี้้� เพื่่�อต้้องการพััฒนาเศรษฐกิิจในภาพ
รวมให้้เติิบโต ปููทางความมั่่�นใจในการลงทุุนของภาคเอกชน
ภาพรวมเศรษฐกิิจไทยปีที่่�ผ่่านมา รััฐบาลพยายามอย่่างเต็็ม
ที่่�ในการสร้้างความมั่่�นใจด้้านระบบสาธารณสุุข ผ่่านการ
จััดหาวััคซีีนที่่เ� พีียงพอตามเป้้าหมาย เพื่่อ� ผ่่อนคลายมาตรการ
ทางสัังคม เปิดการค้้าขาย นำำ�ไปสู่่�การฟื้้นตััวทางเศรษฐกิิจ
และการเปิดประเทศ เมื่่อ� วัันที่่� 1 พฤศจิิกายน 2564 ได้้สำำ�เร็็จ
ทำำ�ให้้ดััชนีีชี้้�วััดเศรษฐกิิจภาคต่่างๆ ดีีขึ้้�นตามลำำ�ดัับ ต่่างชาติิ
ทยอยเข้้ า มาลงทุุ น เพิ่่� มขึ้้� น เกิิ ด เม็็ ด เงิิ น สะสมมากขึ้้� น
ยอดบริิษััทขอส่่งเสริิมการลงทุุนสููงรวม 640,000 ล้้านบาท
ส่่วนอัันดัับความน่่าเชื่่อ� ถืือของไทยยัังอยู่่ใ� นเกณฑ์์ดีี จากการ
สำำ�รวจของสถาบัันชั้้น� นำำ� เช่่น ฟิตช์์ เรตติ้้ง� สะท้้อนว่่าประเทศ
ไทยมีีเสถีียรภาพความมั่่�นคงทางการเงิิน ซึ่่�งจะเป็นพื้้�นฐาน
ของสััญญาณบวกต่่อการฟื้้นตััวของเศรษฐกิิจไทย ปี 2565
แบบค่่อยเป็นค่่อยไป ส่่งแรงบวกต่่อภาคอสัังหาริิมทรััพย์์
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สำำ�หรัับปี 2565 นอกจากสััญญาณการฟื้้นตััวทางเศรษฐกิิจ
ต่่อเนื่่อ� ง รััฐบาลยัังจะเร่่งสร้้างความมั่่น� ใจต่่อการระบาดรอบใหม่่
โดยการเตรีียมวััคซีีน 90 ล้้านโดส เพื่่�อเป็นเข็็มกระตุ้้�นให้้กัับ
ประชาชนตลอดทั้้�งปี ให้้เกิิดความมั่่�นใจ โอกาสที่่�จะกลัับไป
ปิดประเทศที่่� ค งไม่่เกิิ ดขึ้้� น อีีกทั้้� ง ได้้ มีี การผ่่อนคลายให้้
นัักท่่องเที่่ย� วเข้้ามาในประเทศได้้มากขึ้้น� ระบบ Test and Go
ทำำ�ให้้ปริิมาณนัักท่่องเที่่ย� วปีนี้้ค� าดว่่าจะได้้ตามเป้้า 5-7 ล้้านคน
ซึ่่�งจะเป็นโอกาสดีีของภาคธุุรกิิจอสัังหาริิมทรััพย์์ด้้วย และ
สิ่่ง� ที่่จ� ะเป็นอานิิสงส์์มากสุุด คืือ แผนพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐาน
ใน กทม. และปริิมณฑล โดยปี 2565 จะมีีรถไฟฟ้้าอีีก 2 สาย
แล้้วเสร็็จ คาดจะช่่วยทำำ�ให้้การขยายตััวของที่่อ� ยู่่อ� าศััยเพิ่่มขึ้
� น�้
นอกจากนั้้� น เพื่่� อ เป็นการช่่วยเหลืือลููกหนี้้� ผ่่ านการปรัับ
โครงสร้้างหนี้้� จะทำำ�ให้้กลุ่่�มคนที่่�มีีปัญหาด้้านการเงิินฟื้้นตััว
ได้้ดีี ทั้้�งนี้้� เพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้มีีทรััพย์์ โครงการที่่�อยู่่�อาศััยถููก
ยึึดและไหลกลัับเข้้ามาในตลาด และส่่งผลกระทบต่่อราคา
อสัังหาริิมทรััพย์์ในอนาคต
ภารกิิจสำำ�คััญของรััฐบาลตอนนี้้� คืือ การแก้้ไขปัญหาอััตรา
เงิินเฟ้้อ ที่่�กระทบต่่อความมั่่�นใจของผู้้�บริิโภคและเอกชน
รััฐบาลกำำ�ลัังดููแลให้้อยู่่�ในเกณฑ์์ที่่�เหมาะสม การแก้้ปัญหา
การสต๊๊อกสิินค้้า ดำำ�เนิินคดีีกัับผู้้�กัักตุุนสิินค้้าอย่่างจริิงจััง ส่่วน
ราคาพลัังงาน เป็นปัจจััยภายนอกที่่�ควบคุุมได้้ยาก อย่่างไร
ก็็ดีี มีีนโยบายการรัับมืือเพื่่อ� ประคองเศรษฐกิิจไทยให้้เป็นไป
อย่่างราบรื่่�น โดยยึึดหลัักเสถีียรภาพของประเทศ และความ
สามารถในการแข่่งขััน คาดว่่า GDP ปีนี้้�จะโตได้้ 3-4% ตาม
เป้้าหมายที่่�ตั้้�งไว้้
สำำ�หรัับมาตรการการกระตุ้้�นตลาดที่่อ� ยู่่อ� าศััย รััฐบาลได้้ขยาย
มาตรการลดค่่าธรรมเนีียมการโอนและจดจำำ�นองอสัังหาริิมทรััพย์์ สำำ�หรัับบ้้านมืือใหม่่และบ้้านมืือสอง รวมถึงึ ช่่วยเหลืือ

ผู้้�ประกอบการผ่่านมาตรการทางภาษีี และสนัับสนุุนสิินเชื่่�อ
ด้้วยการปลดล็็อกมาตรการ LTV ซึ่่�งจะทำำ�ให้้เกิิดสภาพคล่่อง
ดึึงเม็็ดเงิินเข้้าสู่่อุ� ตุ สาหกรรมและธุุรกิิจเกี่่ย� วเนื่่อ� ง กระตุ้้�นการ
จ้้างงานของอสัังหาริิมทรััพย์์ได้้อีีกมาก อย่่างไรก็็ดีีในด้้าน
ความท้้าทายของอสัังหาริิมทรััพย์์ มีีอยู่่� 3 เรื่อ�่ ง ได้้แก่่
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นโยบายของประเทศเกี่ยวกับ COP 26 การตั้งเป้าลด
ก๊๊าซเรืือนกระจกเป็นศููนย์์ ในปี 2050
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคยุคใหม่ ที่สนใจกับ
เทคโนโลยีี ความสะดวกสบาย การเรีียนและทำำ�งานที่่บ้� า้ น
นโยบายสนับสนุนรถ EV กระตุ้นความต้องการใช้งาน
ฉะนั้้น� ในภาคอสัังหาริิมทรััพย์์มีีความจำำ�เป็นต้้องปรัับ
ตััวและพััฒนาสิินค้้าให้้ตอบโจทย์์ด้้วย
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ส่่วนแนวทางนโยบายกระตุ้้�นการเข้้ามาอยู่่อ� าศััยของชาวต่่างชาติิ
เช่่น ผู้้�ที่มีีทัั
่� กษะสููง, กลุ่่มค
� นต่่างชาติิวััยเกษีียณ และคนมีีฐานะ
ผ่่านการให้้วีีซ่่าระยะยาวนั้้น� จะยัังคงดำำ�เนิินการอย่่างต่่อเนื่่อ� ง
เพื่่อ� เพิ่่�มดีีมานด์์ให้้กัับตลาด เปลี่่ย� นผ่่านการกระตุ้้�นเศรษฐกิิจ
จากการพึ่่�งพานัักท่่องเที่่�ยวที่่�เข้้ามาในประเทศเป็นครั้้�งคราว
เนื่่อ� งจากการเข้้ามาอยู่่อ� าศััยที่่มีี� การใช้้จ่่ายต่่อหััวสููง จะกระตุ้้�น
ได้้ยั่่�งยืืนกว่่า
รััฐบาลมีีหน้้ าที่่� ส่่ งเสริิ ม ระบบนิิ เวศให้้ เอื้้� อ อำำ� นวยกัับภาค
อสัังหาริิมทรััพย์์ ตั้้ง� แต่่โครงสร้้างพื้้�นฐาน ระบบขนส่่งมวลชน
และโครงสร้้างด้้านดิิจิทััล
ิ เทคโนโลยีี โดยนายกรััฐมนตรีีได้้ให้้
ความสำำ�คััญมาตลอด 7 ปี จากสิ่่�งที่่�เร่่งผลัักดััน คาดอีีก 5 ปี
จะเห็็นผลเป็นรููปธรรม อย่่างไรก็็ตาม จำำ�เป็นต้้องอาศััยความ
ร่่วมมืือจากเอกชนเช่่นกััน ในการฝ่่าความท้้าทายใหม่่เพื่่�อให้้
อสัังหาริิมทรััพย์์ผลัักดัันเศรษฐกิิจไทยอย่่างก้้าวหน้้าและ
ยั่่�งยืืนต่่อไป”
วารสารศููนย์์ข้้อมููลอสัังหาริิมทรััพย์์ โดย ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
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ท่่ามกลาง เศรษฐกิิจไทย
ที่่�อยู่่�ระหว่่างการฟื้้�นตััว แต่่ยัังต้้องใช้้เวลาก่่อน
กลัับเข้้าสู่่�ระดัับก่่อนเกิิดวิิกฤติิโควิิด
ปีี 2563 GDP ไทยติิดลบถึึง

ดร.สัักกะภพ พัันธ์์ยานุุกููล

ผู้้�อำำ�นวยการอาวุุโส ฝ่่ายเศรษฐกิิจมหภาค
ธนาคารแห่่งประเทศไทย (ธปท.)
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“ภาพรวมเศรษฐกิิจไทยมีีผลโดยตรงของการฟื้้นตััวของ
ภาคอสัังหาริิมทรััพย์์ อย่่างไรก็็ตาม ขณะนี้้� โอมิิครอน
เป็นปัจจััยเสี่่�ยง ที่่�สร้้างแรงกดดัันต่่อระบบสาธารณสุุข
เพราะการระบาดยัังมีีความไม่่แน่่ น อน ท่่ามกลาง
เศรษฐกิิจไทย ที่่อ� ยู่่ร� ะหว่่างการฟื้้นตััว แต่่ยัังต้้องใช้้เวลา
ก่่อนกลัับเข้้าสู่่ร� ะดัับก่่อนเกิิดวิกิ ฤติิโควิิด ปี 2563 GDP ไทย
ติิดลบถึึง 6.1% ปี 2564 ฟื้้นขึ้้�นมาเป็นบวกเพีียงเล็็ก
น้้อย 1.6% เท่่านั้้�น โดยมีีการคงอััตราดอกเบี้้�ยต่ำำ�� 0.5%
ตลอด 2 ปีวิิกฤติิ เพื่่�อเป็นเครื่่�องพยุุงเศรษฐกิิจ
การฟื้้นตััวของเศรษฐกิิจไทยมีีการโตแตกต่่างกััน นั่่น� คืือ
ความเปราะบางของภาคอสัังหาริิมทรััพย์์ แม้้แนวโน้้ม GDP
ปีนี้้�คาดว่่าจะโต 3-4% แต่่เจาะลึึกลงไป พบว่่าการ
ท่่องเที่่ย� ว - บริิการ ซึ่่ง� มีีการจ้้างแรงงานถึึง 50% ในระบบ
ยัังฟื้้นตััวได้้ไม่่ดีี ฉะนั้้น� รายได้้ของคนส่่วนใหญ่่ยัังหายไป
รวมไปถึงึ ความเสี่่ย� งจากผลของเงิินเฟ้้อต่่อค่่าครองชีีพของ
กลุ่่มผู้้�มีี
� รายได้้น้อ้ ยและความสามารถในการชำำ�ระหนี้้ข� อง
ภาคครััวเรืือนและธุุรกิิจ โดยเฉพาะในกลุ่่ม� เปราะบาง โดย
ข้้อมููลในไตรมาส 3 ปี 2564 กิิจกรรมการฟื้้นตััวของ
อสัังหาริิมทรััพย์์พ่่วงการก่่อสร้้าง รั้้ง� อัันดัับ 4 จากท้้ายสุุด
มิิติิของสิินเชื่่�ออสัังหาริิมทรััพย์์ ทั้้�งผู้้�ประกอบการและ
รายย่่อย โตได้้ไม่่ดีี ตามความต้้องการที่่�อยู่่�อาศััยที่่�ปรัับ
ลดลง ส่่วนประเด็็นในเรื่อ่� งการผ่่อนคลายมาตรการ LTV ลง
มีีผลแค่่ไหน จากข้้อมููลในไตรมาส 4 ที่่�ผ่่านมา ยัังไม่่เห็็น
ผลชััดเจน เนื่่�องจากรายได้้ประชากรยัังไม่่ฟื้้น ฉะนั้้�น
ถ้้าปีนี้้�เห็็นการจ้้างงานที่่�ดีีขึ้้�น กำำ�ลัังซื้้�อก็็อาจจะฟื้้นได้้
ในทางกลับั กััน หลุุมการจ้้างงานที่่ห� ายไป 6 แสนล้้านบาท
หรืือ ราว 15% ของระบบ และคนว่่างงานอีีก 3 ล้้านคน
ยัังเป็นข้้อน่่ากัังวลของภาคอสัังหาริิมทรััพย์์"

วารสารศููนย์์ข้้อมููลอสัังหาริิมทรััพย์์ โดย ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
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6.1%
ปีี 2564 ฟื้้�นขึ้้�นมาเป็็นบวก
เพีียงเล็็กน้้อย 1.6% เท่่านั้้�น

“ขณะนี้้� เศรษฐกิิจไทยได้้เข้้ามาใกล้้ปลายอุุโมงค์์มากขึ้้�นเมื่่�อ
เทีียบกัับปีที่่แ� ล้้ว โดยเรากำำ�ลัังก้้าวเข้้าสู่่เ� ฟสใหม่่ของเศรษฐกิิจ
ซึ่ง่� เป็นช่่วงเปลี่่ย� นผ่่านที่่อ� าจจะมีีความผัันผวนหลายด้้าน แต่่
ถ้้าผ่่านไปได้้ เศรษฐกิิจไทยจะเดิินหน้้าไปด้้วยดีี ซึ่่�งถืือว่่ามีี
นััยสำำ�คััญต่่อภาคธุุรกิิจอสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�จะต้้องเตรีียมตััว
ทั้้�งนี้้� ในช่่วงปลายอุุโมงค์์ของเศรษฐกิิจไทยนั้้�น จะมีีการแข่่งขััน
ที่่�มากขึ้้�นเป็นพิิเศษ ดัังนั้้�นคนที่่�เตรีียมตััวได้้ดีี จะสามารถ
ฟื้้นตััวได้้ จึึงแนะนำำ�ให้้ภาคธุุรกิิจอสัังหาริิมทรััพย์์ได้้เตรีียมตััว
ให้้ดีีในช่่วงโค้้งสุุดท้้ายที่่�จะออกจากวิิกฤตทั้้�งการปรัับปรุุง
กิิจการ การลดต้้นทุุน การรัับคนงานใหม่่ การล็็อกต้้นทุุน
ดอกเบี้้�ย การซื้้�อสิินทรััพย์์ การออกไปสู่่�ภููมิิภาคและการเป็น
พัันธมิิตรกัับธุุรกิิจที่่�จะย้้ายเข้้ามา
5 คำำ�ถามสำำ�คััญ
ที่่�ผู้้�ประกอบการอสัังหาริิมทรััพย์์อยากรู้้�
ถึงเวลาหรือยังที่ต้องเตรียมการลงทุนใหม่ มองว่า
ถึงึ เวลาแล้้ว เพราะประเมิินว่่าปัญหาโอมิิครอนที่่ร� ะบาด
หนัักนั้้น� จะเป็นปัญหาในช่่วงสั้้น� ๆ เห็็นได้้จากในต่่างประเทศ
ที่่�ตััวเลขคนติิดเชื้้�อที่่�สููงในระยะเวลาอัันรวดเร็็วแต่่ก็็ลดลงใน
เวลาอัันสั้้�นเช่่นกััน ขณะที่่�อััตราการฉีีดวััคซีีนจะมากขึ้้�นหรืือ
เกืือบ 100% ในทั่่ว� โลก หมายความว่่าภููมิิต้า้ นทานโรคจะดีีขึ้้น�
สำำ�หรัับไทยนั้้�น ประเมิินโอมิิครอนจะลดลงในช่่วงปลายเดืือน
มีีนาคมนี้้�
เศรษฐกิจไทยและก�ำลังซื้อจะเป็นอย่างไร จะเห็นวา่
ดััชนีีเศรษฐกิิจไทยเริ่่มดีีขึ้
� น้� มาตั้้ง� แต่่ปลายปีที่่แ� ล้้ว โดย
กิิจกรรมทางเศรษฐกิิจดีีขึ้้�นสอดรัับกัับ Google Mobility
Index ที่่�ระบุุว่่า แม้้ โอมิิครอนยัังระบาด แต่่กิิจกรรมทาง
เศรษฐกิิจหลายด้้านยัังดีี ยกเว้้นภาคท่่องเที่่ย� วที่่ยัั� งต่ำำ�� อย่่างไร
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ดร.กอบศัักดิ์์� ภููตระกููล

รองผู้้�จััดการใหญ่่ ธนาคารกรุุงเทพ จำำ�กััด (มหาชน)
และอดีีตรััฐมนตรีีประจำำ�สำำ�นัักนายกรััฐมนตรีี

ก็็ดีี ในภาคการท่่องเที่่�ยวนั้้�น ก็็เริ่่�มกลัับมาดีีขึ้้�นหลัังรััฐบาล
เปิดรัับนัักท่่องเที่่�ยว คาดทั้้�งปีจะมีีนัักท่่องเที่่�ยวต่่างชาติิ
มากกว่่า 6 ล้้านคน
ต้นทุนและเงินเฟ้อจะเป็นอย่างไร ประเมินว่า อัตรา
เงิินเฟ้้อของไทยยัังอยู่่ใ� นระดัับต่ำำ��กว่่าต่่างประเทศ และ
คาดว่่าในช่่วงครึ่่�งหลัังของปีหรืือตั้้�งแต่่เดืือนกัันยายนจะเริ่่�ม
ลดลง อย่่างไรก็็ดีี สิ่่ง� ที่่สำ� ำ�คััญกัับผู้้�ประกอบการ คืือ ราคาวััสดุุ
ก่่อสร้้างที่่เ� พิ่่�มขึ้น้� มาประมาณ 10% โดยเฉพาะราคาเหล็็ก ซึ่ง่�
เป็นผลพวงของการปรัับตััวของเศรษฐกิิจ แต่่เชื่่�อว่่าน่่าจะ
ทรงตััวได้้ในช่่วงต่่อไป เนื่่�องจากราคาปรัับขึ้้�นมามากแล้้ว
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สำำ�หรัับราคาน้ำำ��มัันนั้้�น ขณะนี้้�ทะลุุ 100 เหรีียญต่่อบาร์์เรล
แล้้ว ซึ่่�งอาจจะทำำ�ให้้เรามีีปัญหาเรื่่�องของเงิินเฟ้้อเพิ่่�มขึ้้�นและ
เป็นต้้นทุุนใหญ่่ของโลกที่่�จะกระทบกัับภาพรวมต้้นทุุนการ
ดำำ�เนิินการต่่างๆ ขณะที่่�อััตราดอกเบี้้�ยนโยบายของไทยนั้้�น
เชื่่อ� ว่่าจะไม่่มีีการปรัับขึ้้น� ในอีีก 1 ปี เพราะคนยัังตกงานอยู่่ม� าก
โดยเฉพาะในภาคการท่่องเที่่�ยว แต่่อััตราดอกเบี้้�ยพัันธบััตร
ก็็ปรัับขึ้้�นไปแล้้วและจะกระทบต่่อต้้นทุุนหุ้้�นกู้้�ของทุุกคน
เรื่องค่าเงินบาท ประเมินว่าค่าเงินบาทจะอ่อนค่า
ระหว่่าง 32-34 บาทต่่อดอลลาร์์สหรััฐฯ ซึ่่�งเป็นผล
พวงจากค่่าเงิิ น ดอลลาร์์ ส หรััฐฯที่่� แ ข็็ ง ค่่าขึ้้� น จากการขึ้้� น
ดอกเบี้้�ยของเฟดและการดึึงสภาพคล่่องกลัับ
นโยบายรัฐและ Location ที่มีศักยภาพ ซึ่งหลังจาก
ที่่ไ� ทยผ่่านความผัันผวนต่่างๆ แล้้ว ทุุกอย่่างจะเดิินหน้้า
ไปด้้วยดีี การลงทุุนในหลายโครงการขนาดใหญ่่ของรััฐบาล
จะเดิินหน้้าและจะเชื่่อ� มโยงไปยัังประเทศอื่่น� ในภููมิิภาค ฉะนั้้น�
จึึงเป็นจัังหวะสำำ�คััญสำำ�หรัับผู้้�ประกอบการอสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�
จะลงทุุนใหม่่”
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ดร.ปิิติิ ตััณฑเกษม

กรรมการและประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำำ�กััด (มหาชน)
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เศรษฐกิิจไทย ที่่�อยู่่�ระหว่่างการฟื้้�นตััว
แต่่ยัังต้้องใช้้เวลาก่่อนกลัับเข้้าสู่่�ระดัับก่่อนเกิิด
วิิกฤติิโควิิด ปีี 2563 GDP ไทย ติิดลบถึึง 6.1%
ปีี 2564 ฟื้้�นขึ้้�นมาเป็็นบวกเพีียงเล็็กน้้อย 1.6%
เท่่านั้้�น โดยมีีการคงอััตราดอกเบี้้�ยต่ำำ�� 0.5%
ตลอด 2 ปีีวิิกฤติิ เพื่่�อเป็็นเครื่่�องพยุุงเศรษฐกิิจ

ปััจจุุบัันตลาดอสัังหาริิมทรััพย์์ ไทยต้้องเผชิิญกัับแรง
กดดัันหลายด้้านที่่ส่� ง่ ผลให้้ความต้้องการซื้้อ� ที่่อ� ยู่่�อาศััย
ลดลง ทั้้�งนี้้�เป็็นผลมาจาก 7 ปััจจััยหลัักที่่�มาจาก
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โครงสร้างประชากรไทยที่เปลี่ยนแปลงไป “คนวัย
ทำำ�งานลดโสดนาน ชราเพิ่่�ม” ทำำ�ให้้นิิยมบ้้านพัักขนาด
พอเหมาะ เน้้ น ความปลอดภััยและฟังก์์ ชัั นใช้้ ง านง่่าย
คาดการณ์์ว่่า 10 ปีข้้างหน้้าขนาดครอบครััวไทยมีีแนวโน้้ม
ลดลงตามจำำ�นวนประชากร โดยกลุ่่�มวััยทำำ�งานลดลงมาก
แต่่จะเพิ่่�มขึ้น้� ในเขตปริิมณฑลและภาคตะวัันออก ซึ่่ง� เป็นที่่น่� า่
จัับตามองเพราะจะมีีการเคลื่่�อนย้้ายของประชากร ขณะที่่�
กลุ่่�มผู้้�สููงอายุุเพิ่่�มขึ้้�น
พฤติ ก รรมผู ้ บ ริ โ ภคเปลี่ยนไปหั นมาท�ำงานที่ บ ้ า น
(Work from Home) มากขึ้้�น จึึงต้้องการที่่�อยู่่�อาศััยที่่�
มีีพื้้�นที่่ส่่� วนตััว ในเขตชานเมืืองหรืือต่่างจัังหวััด และมีีฟังก์์ชััน
ตอบโจทย์์ รวมถึึงให้้ความสำำ�คััญกัับปัญหาสิ่่ง� แวดล้้อมมากขึ้้น�
ดัังนั้้น� กลยุุทธ์์ที่ผู้้�่� ประกอบการควรทำำ�ก็คืื็ อการพััฒนาโครงการ
ที่่ส� อดรัับกัับความต้้องการของผู้้�บริิโภคที่่เ� ปลี่่ย� นแปลงไป เช่่น
การมีีฟังก์์ชัันที่่�รองรัับ Work from Home และการใช้้วััสดุุที่่�
เป็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม (Eco Friendly)
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ปัญหาเรอื่ งหนี้ครวั เรอื นไทยยังอยู่ในระดับสูงจะกลาย
เป็นแรงกดดัันกำำ�ลัังซื้้�อของผู้้�บริิโภค
มาตรการรั ฐ ในปี 2565 ที่ อ อกมาช่วยภาค
อสัังหาริิมทรััพย์์ ช่่วยกระตุ้้�นกำำ�ลัังซื้้�อในประเทศได้้
ระดัับหนึ่่�ง แต่่ยัังไม่่ครอบคลุุมถึึงที่่�อยู่่�อาศััยระดัับปานกลาง
และมีีระยะเวลาจำำ�กััดแค่่ปี 2565 เท่่านั้้�น การผ่่อนคลาย
มาตรการกำำ�กัับสิินเชื่่�อเพื่่�อที่่�อยู่่�อาศััย (Loan to Value: LTV)
จะช่่วยฟื้้นฟููดีีมานด์์ที่่�อยู่่�ในระดัับต่ำำ�� ส่่วนมาตรการกระตุ้้�น
ต่่างชาติิ ซื้้� อ อสัังหาริิ ม ทรััพย์์ พบว่่าสััดส่่วนการซื้้� อ
อสัังหาริิมทรััพย์์ของต่่างชาติิลดลง โดยเฉพาะจีีน ซึ่่�งเป็น
กำำ�ลัังซื้้�อหลัักลดลงมาตั้้�งแต่่ปี 2561
ซัพพลายส ่ ว นเกิ น (Excess Supply) ในภาค
อสัังหาริิมทรััพย์์ใน 3 ปีที่่ผ่่� านมา เริ่่มมีี
� การปรัับสมดุุล
แนวโน้มต้นทุนงานกอ่ สร้างเพิ่มขึ้น ผปู้ ระกอบการต้อง
บริิหารจััดการให้้ดีี อาทิิ การบริิหารจััดการสต๊๊อกวััสดุุ
ก่่อสร้้างอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และการจััดหาแรงงานก่่อสร้้าง
เพื่่อ� ไม่่ให้้ขาดแคลน สำำ�หรัับที่่ดิ� นิ ต้้นทุุนแรงงานที่่ป� รัับตััวสููง
ขึ้้�นนั้้�น ได้้ส่่งผลกระทบต่่อต้้นทุุนการพััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์
แนวโน้ ม อั ต ราดอกเบี้ยปรั บ เพิ่ม ส ่ ง ผลต่ อ ภาค
อสัังหาริิมทรััพย์์ ซึ่่ง� คาดการณ์์ว่่าจะมีีการปรัับดอกเบี้้�ย
นโยบายในปี 2566 ซึ่ง่� จะนำำ�ไปสู่่ก� ารขึ้้น� ดอกเบี้้ย� เงิินกู้้�ตามมา
การบริิหารดอกเบี้้�ยขาขึ้้�น สามารถดำำ�เนิินการได้้ อาทิิ ล็็อก
ต้้นทุุนดอกเบี้้ย� ไว้้ ลดผลกระทบดอกเบี้้ยข
� าขึ้้น� ออกแคมเปญ
จููงใจเสนอขายกลุ่่มลูู
� กค้้าที่่มีีศัั
� กยภาพรัับสิิทธิิส่่วนลด ของแถม
พร้้อมดอกเบี้้�ยถููก เพื่่�อระบายสต็็อกที่่�มีีอยู่่�ออกไป
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ในโลกที่่� เกิิ ด การ Disruption เราไม่่สามารถอยู่่�ไ ด้้ ด้้วย
ตััวคนเดีียวPartnership ถืือเป็นสิ่่�งที่่�สำำ�คััญในการกระตุ้้�นให้้
เกิิดการเติิบโตของภาคอสัังหาริิมทรััพย์์ และเอื้้อ� ให้้คนเข้้าถึงึ
ที่่อ� ยู่่อ� าศััยได้้เพิ่่�มขึ้น้� สามารถทำำ�ได้้ ผ่่านการทำำ�แคมเปญร่่วม
กัันกัับภาคอสัังหาริิมทรััพย์์ ผู้้�ประกอบการร่่วมกัับสถาบัันการ
เงิิน เพื่่อ� เปิดโอกาสให้้คนกลุ่่มที่
� ไ่� ม่่สามารถเข้้าถึงึ สิินเชื่่อ� บ้้าน
ได้้มีีโอกาสเข้้าถึึงสิินเชื่่�อได้้มากขึ้้�น โดยการให้้ “จ่่ายค่่าเช่่า”
แทนการกู้้�ในช่่วงแรก และเปลี่่ย� นค่่าเช่่าเป็นเงิินดาวน์์ในระยะ
ข้้างหน้้า เพราะเมื่่อ� ธนาคารเห็็นถึึงความสามารถการผ่่อนจ่่าย
ของลููกหนี้้ที่� ดีี่� อาจทำำ�ให้้ธนาคารกลับั มาปล่่อยสิินเชื่่อ� ได้้ เพื่่อ�
ลดการปฏิิเสธตั้้�งแต่่ครั้้�งแรกที่่�ขอกู้้�สิินเชื่่�อ
วัันนี้้�หนี้้�ครััวเรืือนสููง ลููกหนี้้�ที่่�มีีสิินเชื่่�อบ้้าน รถยนต์์เข้้าสู่่�การ
พัักหนี้้� 50% และปัจจุุบัันมีี 1 ใน 4 หรืือ 17.8% ที่่�ยัังขอเข้้า
มาตรการช่่วยเหลืือ และ 5.2% เป็นลููกหนี้้�ที่่�กำำ�ลัังมีีปัญหา
และ 3.6% เป็นลููกหนี้้ที่� มีี่� ปัญหาไปแล้้ว ซึ่ง่� อาจส่่งผลให้้การกู้้�
บ้้านหลัังที่่�สองในระยะข้้างหน้้าลดลงได้้และภายใต้้ดอกเบี้้�ย
ที่่�มีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�น อาจส่่งผลทำำ�ให้้ภาระผ่่อนของผู้้�กู้้�ปรัับ
เพิ่่�มขึ้้�นได้้”

ดร.วิิชััย วิิรััตกพัันธ์์

นายอิิสระ บุุญยััง

รัักษาการผู้้�อำำ�นวยการ
ศููนย์์ข้้อมููลอสัังหาริิมทรััพย์์ ธอส. (REIC)

ประธานคณะกรรมการอสัังหาริิมทรััพย์์
ออกแบบและก่่อสร้้าง สภาหอการค้้าแห่่งประเทศไทย

REIC คาดการณ์์แนวโน้้ม
การโอนกรรมสิิทธิ์์� ทั้้�งปีี 2565 อยู่่�ที่่�
ประมาณ 332,192 หน่่วย เพิ่่�มขึ้้�น 26.1%
มููลค่่าราว 909,864 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นทั้้�ง
โครงการแนวราบและคอนโดฯ

“ฉากใหม่่อสัังหาริิมทรััพย์์ไทยปี 2565 ไม่่เป็นดั่่�งคิิด
หลัังที่่�เคยคาดการณ์์ภาวะคลี่่�คลายของสถานการณ์์
โควิิด-19 จะจบลงตั้้�งแต่่ปลายปี 2564 แต่่ปัจจุุบััน
ประเทศแถบอาเซีียน มีียอดผู้้�ติิ ด เชื้้� อ รายวัันพุ่่� ง ขึ้้� น
ในทุุกประเทศ สููงสุุดเกาหลีีใต้้ 170,000 คนต่่อวััน ขณะ
ประเทศไทยล่่าสุุด (24 ก.พ.) เกิิน 20,000 ราย ซึ่่�งเป็น
ปัจจััยที่่� ค วบคุุ ม ไม่่ได้้ ไม่่นัับรวมสถานการณ์์ ค วาม
ตึึงเครีียดระหว่่างรััสเซีียและยููเครน ที่่�คาดกัันว่่า ราคา
น้ำำ��มัันโลกปีนี้้�จะทะลุุ 100 เหรีียญสหรััฐฯต่่อบาร์์เรล
จะเป็นปัจจััยกดดัันต่่อธุุรกิิจอสัังหาริิมทรััพย์์ โดยเฉพาะ
แนวโน้้มราคาค่่าวััสดุุก่่อสร้้างและค่่าขนส่่ง ส่่วนปัจจััยบวก
กรณีีธนาคารแห่่งประเทศไทย (ธปท.) ผ่่อนคลาย
มาตรการกำำ�กัับดููแลสิินเชื่่อ� เพื่่อ� ที่่อ� ยู่่อ� าศััยไปจนถึงึ เดืือน
ธัันวาคม 2565 และการขยายมาตรการลดค่่าธรรมเนีียม
การโอนและจดจำำ�นอง ที่่อ� ยู่่อ� าศััยราคาไม่่เกิิน 3 ล้้านบาท
ยัังต้้องติิดตามผล สถานการณ์์โอมิิครอน อาจจะกลับั มา
กดดัันการฟื้้นตััวของเครื่่�องยนต์์เศรษฐกิิจอื่่�นๆ เช่่น
การส่่งออก และนัักท่่องเที่่�ยว ที่่�วางเป้้าไว้้ 5-6 ล้้านคน
ปีนี้้� เป็นคำำ�ถามว่่า จากมาตรการบวกของรััฐออกมา
กระตุ้้�น จะพอต้้านไหวกัับปัจจััยเสี่่ย� งหรืือไม่่ ขณะที่่ภ� าพ
รวมสิินเชื่่�อและความผัันผวนของตลาดเงิินโลก อาจจะ
กระทบต่่อกำำ�ลัังซื้้�ออสัังหาริิมทรััพย์์เช่่นกััน"

แนวโน้้มตลาดที่่�อยู่่�อาศััยไทย เมื่่�อประเมิินตััวเลข GDP
ที่่� 3-4% นั้้�น คาดว่่าทั้้�งปี 2565 จะมีีหน่่วยที่่�อยู่่�อาศััยที่่�
ได้้รัับใบอนุุญาตจััดสรรที่่�ดิินประมาณ 85,538 หน่่วย
เพิ่่�มขึ้้�น 28% ส่่วนหน่่วยเปิดตััวใหม่่ อยู่่�ที่่�ประมาณ
81,226 หน่่วย เพิ่่�มขึ้้�น 74.3% เป็นมููลค่่ามากถึึง
389,210 ล้้านบาท เติิบโต 103.5% ทั้้�งนี้้� REIC คาดการณ์์
แนวโน้้มการโอนกรรมสิิทธิ์์� ทั้้�งปี 2565 อยู่่�ที่่� ประมาณ
332,192 หน่่วย เพิ่่�มขึ้้�น 26.1% มููลค่่าราว 909,864
ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นทั้้�งโครงการแนวราบและคอนโดฯ
การบริิหารสภาพคล่่องและต้้นทุุนของผู้้�ประกอบการยััง
เป็นเรื่่�องที่่�มีีความสำำ�คััญมากอีีก 1 ปี เพราะมีีการเปิด
โครงการใหม่่ๆ มากกว่่าปี 2564 หากไม่่มีีการบริิหาร
ยอดขาย-ยอดโอนให้้เป็นไปตามเป้้า ก็็อาจเกิิดปัญหา
สภาพคล่่องได้้ รวมถึงึ ต้้นทุุนทางการเงิินและค่่าก่่อสร้้าง
จะแพงขึ้้�น"
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ดร.อาภา อรรถบููรณ์์วงศ์์
นายกสมาคมอาคารชุุดไทย
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“ในความเป็นจริิงผู้้�ประกอบการธุุรกิิจอสัังหาริิมทรััพย์์
จะประคัับประคองให้้มีีชีีวิิตรอดปีนี้้�และปีหน้้าอย่่างไร
บนสถานการณ์์ที่่�ควบคุุมไม่่ได้้เลย เช่่น เรื่่�องโควิิดปลาย
ปี 2564 ที่่�คาดว่่าจะเริ่่�มดีีขึ้้�น แต่่ทางรััฐบาลได้้มีีคำำ�สั่่�งให้้
ข้้าราชการทำำ�งานอยู่่�ที่่�บ้้าน เหมืือนสะท้้อนให้้เห็็นว่่า
สถานการณ์์ มีีค วามรุุ น แรง ราคาน้ำำ��มัั น เป็นปัจจััย
ภายนอกที่่�มากระทบกัับภาคธุุรกิิจปี 2565 SME ยัังไม่่
แข็็งแรง เป็นปัจจััยลบของกำำ�ลัังซื้้�อ กำำ�ลัังซื้้�อคนไทย ใน
กลุ่่�มคอนโดมิิเนีียมก็็ยัังอยู่่�ในอาการอ่่อนตััว ยัังไม่่กลัับ
มาซื้้�อ ขณะที่่�ผู้้�ซื้้�อชาวต่่างชาติิยัังไม่่กลัับมา โดยเฉพาะ
กลุ่่�มลููกค้้าชาวจีีนมีีสััดส่่วนประมาณ 90% ของผู้้�ซื้้�อชาว
ต่่างชาติิทั้้�งหมด เมื่่�อยัังไม่่ชััดเจนในการกลัับมา ตลาด
อสัังหาริิมทรััพย์์ไทย โดยเฉพาะสิินค้้าคอนโดมิิเนีียม
ระดัับราคากลางจนถึงึ ระดัับบนจึึงยัังไม่่ฟื้้นตััว ขณะที่่ห� นี้้�
สิินครััวเรืือน แม้้จะอยู่่�ในระดัับทรงตััวแต่่ก็็ยัังไม่่ดีีขึ้้�น
ธนาคารพาณิิชย์์ ยัังคงเข้้มงวด แม้้ว่่าหลัังปีใหม่่มาเริ่่�ม
ผ่่อนคลายเล็็กน้้อย แต่่ยอดปฏิิเสธสิินเชื่่อ� ยัังอยู่่ใ� นระดัับสููง
ราคาวััสดุุก่่อสร้้าง เหล็็ก น้ำำ��มัันแพงขึ้้�น ตอนนี้้�ของแพง
ต้้นทุุนพุ่่�ง ค่่าแรงปรัับสููงขึ้้น� ในขณะที่่สิ� นิ ค้้าสต๊๊อกรอการ
ขายทั้้�งแนวสููงและแนวราบสููงมาก ล้้วนแต่่เป็นปัจจััยลบ
ระยะสั้้�น
ปัจจััยบวก มีีทั้้�งเรื่่�องเศรษฐกิิจของโลกดีีขึ้้�น รััฐบาลผลััก
ดัันให้้เศรษฐกิิจเติิบโตดีีขึ้้น� โควิิดรุนุ แรงน้้อยกว่่าปี 2564
อััตราดอกเบี้้�ยต่ำ�ที่
ำ� จ่� ะช่่วยให้้ผู้้�ประกอบการเร่่งขายสิินค้้าได้้
และรััฐบาลลดค่่าธรรมเนีียมจนถึึงสิ้้�นปี2565 สมาคม
อาคารชุุดไทย ได้้ขอสนัับสนุุนจากรััฐเพื่่อ� กระตุ้้�นทางด้้าน
จิิตวิิทยาในการซื้้�อที่่�อยู่่�อาศััย ได้้แก่่
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ขอให้เร่งออก Long Term VISA
บ้านหลังแรก ขอให้ฟรีค่าธรรมเนียมโอน "อย่างถาวร"
(แต่่ผู้้�ประกอบการมีีค่่าภาษีีธุุรกิิจเฉพาะ และภาษีีหััก
ณ ที่่�จ่่าย)
ฟื้นโครงการ "บ้านดีมีดาวน์ รัฐช่วยให้มีบ้าน"

เสนอสถาบันการเงินสนับสนุนให้คอนโดมิเนียม เป็น
สิินค้้าเพื่่�อการออมและลงทุุน จากนิิยามเดิิมที่่�ซื้้�อ
คอนโดฯ เพื่่�อการอยู่่�อาศััย
การตั้ง Mortgage Insurance ช่วยผู้กู้สามารถมีหลัก
ประกัันในเรื่่อ� งการได้้รัับสิินเชื่่อ� จากสถาบัันการเงิิน ทั้้�งนี้้�
มองว่่าคอนโดมิิเนีียมในปีนี้้� ตลาดระดัับ 1 ล้้านบาท บวกลบ
จะมีีความต้้ องการสููงมากขึ้้� น ผู้้�ประกอบการหัันมาปรัับ
โปรดัักส์์เป็นคอนโดมิิเนีียมโลว์์ไรส์์เพื่่อ� ให้้เกิิดความคล่่องตััว
ในการลงทุุน ซึ่ง่� คาดว่่าตลาดคอนโดมิิเนีียมปีนี้้จ� ะโตขึ้้น� 5-15%
แล้้วแต่่ระดัับราคา จากในปีที่่�ผ่่านมาติิดลบ 20%”

ข้้อคำำ�นึึงด้้านต้้นทุุนมาจากปััจจััย
กดดััน 3 เรื่่�อง คืือ
ปััญหา
ที่่�แพงขึ้้�นและขาดแคลน
กระทบต่่อต้้นทุุนก่่อสร้้างโครงการ
ปััญหา
สููง
ที่่�มีีผลกระทบต่่อกำำ�ลัังซื้้�อ
ของลููกค้้าโดยตรง
และปััญหา

แรงงาน
ค่่าครองชีีพ

ราคาที่่�ดิิน

นายมีีศัักดิ์์� ชุุนหรัักษ์์โชติิ
นายกสมาคมอสัังหาริิมทรััพย์์ ไทย

“สถานการณ์์โควิิดทำ�ำ ให้้ตลาดอสัังหาริิมทรััพย์์
กระทบทั้้�งตลาดบน-กลาง-ล่่าง เพีียงแต่่
ผลกระทบแตกต่่างกััน โดยช่่วงโควิิดมีีกำำ�ลังั
ซื้้�อระดัับกลางเข้้ามาอย่่างไม่่คิิดไม่่ฝัน โดย
เฉพาะบ้้านแนวราบ แต่่กลุ่่�มกำำ�ลัังซื้้�อระดัับ
ล่่างหายไป ขณะที่่�แนวโน้้มดอกเบี้้�ยขาขึ้้�น
เป็นภาระตลาดล่่าง เพราะคนกู้้�เงิิน 2 ล้้านบาท
ต้้องจ่่ายค่่าผ่่อนเพิ่่�มเดืือนละ 4,000 บาท
เป็นภาระหนัักมากข้้อเสนอแนะต่่อนโยบาย
ภาครััฐมีี 3 เรื่่�อง ได้้แก่่
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ตลาดระดับล่างความสามารถในการ
ซื้้อ� มีีจำำ�กััด จึึงเสนอให้้รััฐเพิ่่�มแรงจููงใจ
ให้้คนมีีกำำ�ลัังซื้้�อสููง มีีการซื้้�อหรืือสร้้างที่่�อยู่่�
อาศััยเพื่่อ� ปล่่อยเช่่า ผู้้�มีีรายได้้น้อ้ ย สามารถ
นำำ�ค่่าใช้้จ่่ายมาหัักลดหย่่อนภาษีีได้้
ปัจจุบนั รฐั มีการจัดเก็บภาษที ี่ดินและ
สิ่่� ง ปลููกสร้้ า ง ข้้ อ เสนอคืือถ้้ า ทำำ� ได้้
ควรแยกจััดเก็็บภาษีีคนละประเภท คืือแยก
ภาษีีที่่�ดิินกัับภาษีีสิ่่�งปลููกสร้้างออกจากกััน
กรณีมีการเช่าที่ดินเพื่อสร้างที่อยู่
อาศััยแล้้วนำำ�มาปล่่อยเช่่าให้้กัับผู้้�มีี
รายได้้น้อ้ ยหรืือตลาดล่่าง เสนอให้้ขยายอายุุ
สััญญาเช่่าได้้ถึึง 40-50 ปี จากปัจจุุบััน
สััญญาเช่่าตามกฎหมายแพ่่งเช่่าได้้สููงสุุด
30 ปี โอกาสของอสัังหาริิมทรััพย์์ยัังมีีอยู่่�
หากมีีการเปลี่่�ยนเงื่่�อนไข ไม่่ว่่าจะเรื่่�องของ
กฎหมาย ก็็ จ ะมีีโอกาสให้้ กัั บภาคธุุ ร กิิ จ
ได้้ด้้วย"

นายวสัันต์์ เคีียงศิิริิ

นายกสมาคมธุุรกิิจบ้้านจััดสรร

“เทรนด์์ธุรุ กิิจที่่อ� ยู่่อ� าศััยปี 2565 ในสถานการณ์์โอมิิครอน เปรีียบเหมืือน
รถไฟ start เครื่่อ� งแล้้วและกำำ�ลังั เคลื่่อ� นตััวออกเดิินทาง ผู้้�ประกอบการที่่ไ� ม่่
ปรัับตััวรองรัับเทรนด์์เศรษฐกิิจฟื้้นตััวก็็อาจตกขบวนได้้ เพราะฉะนั้้�น
ผู้้�ประกอบการต้้องเตรีียมตััวที่่จ� ะไปต่่อในการลงทุุนรองรัับอนาคตอัันใกล้้นี้้�
ข้้อคำำ�นึึงด้้านต้้นทุุนมาจากปัจจััยกดดััน 3 เรื่่�อง คืือ ปัญหาแรงงานที่่�แพง
ขึ้้�นและขาดแคลน กระทบต่่อต้้นทุุนก่่อสร้้างโครงการ ปัญหาค่่าครองชีีพ
สููงที่่�มีีผลกระทบต่่อกำำ�ลัังซื้้�อของลููกค้้าโดยตรง และปัญหาราคาที่่�ดิินยุุค
โควิิด 2 ปี (2563-2564) ปรัับตััวสููงขึ้้น� 15% ทำำ�ให้้โครงการใหม่่มีีต้้นทุุน
ใหม่่ แต่่กำำ�ลัังซื้้�อเท่่าเดิิมหรืือลดลง จึึงเป็นความท้้าทาย ส่่วนโรคระบาด
มีีทิิศทางที่่�คลี่่�คลายมากขึ้้�น และถ้้าไม่่มีีการล็็อกดาวน์์ประเทศจะเป็น
ปัจจััยบวกเพราะสามารถทำำ�ธุุรกิิจได้้ตามปกติิ
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ในเรื่่�องของ “Property Tax” ภาษีีที่่�ดิินและสิ่่�งปลููกสร้้าง ข้้อกำำ�หนด
กฎหมายภาษีีมีีการลดค่่าภาษีี 90% ให้้กัับบริิษััทจััดสรรเป็นเวลา 3 ปี
นัับจากวัันที่่�ได้้รัับใบอนุุญาตจััดสรรกรณีีสร้้างบ้้านแนวราบ และนัับจาก
วัันที่่ไ� ด้้รัับใบอนุุญาตก่่อสร้้างในกรณีีสร้้างคอนโดมิิเนีียม ประเด็็นคืือภาษีี
ที่่�ดิินฯ เริ่่�มบัังคัับใช้้ปี 2562 เท่่ากัับปี 2565 จะครบ 3 ปี ที่่�มีีค่่าใช้้จ่่าย
ภาษีี 10% หลัังจากนั้้�นปีที่่� 4 เป็นต้้นไป ผู้้�ประกอบการต้้องกลัับมาจ่่าย
ภาษีีเต็็ม 100% จึึงเป็นโจทย์์ธุุรกิิจที่่�ต้้องรัับมืือให้้ดีี
ตอนนี้้เ� ราต้้องเตรีียมตััวให้้พร้อ้ ม ต้้องระวัังสิ่่ง� ที่่อ� าจเกิิดขึ้น้� ขณะเดีียวกััน
เราต้้องหัันมาพััฒนาปรัับปรุุงตััวเอง โดยให้้ความสำำ�คััญในเรื่่�องสภาพ
คล่่อง สำำ�หรัับภาพรวมตลาดแนวราบปี 2565 ยัังทรงตััว คาดว่่าจะเติิบโต
ร้้อยละ 5 บวกลบ โดยมีีซััพพลายใหม่่เพิ่่�มขึ้้�นประมาณ 50,000 หน่่วย
ส่่วนยอดโอนประมาณ 1 แสนหน่่วย"
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Situation REIC

ทิิศทางแนวโน้้มเศรษฐกิิจไทย
ปีี 2565
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เศรษฐกิิจไทยในปีี 2565 เริ่่�มเข้้าสู่่�ช่่วงของการเปลี่่�ยนแปลงทางเศรษฐกิิจและการเมืืองโลกที่่�สำำ�คััญ
อีีกวาระหนึ่่�ง โดยเฉพาะการเปลี่่�ยนทิิศทางนโยบายการเงิินของประเทศเศรษฐกิิจหลัักและการเพิ่่�มขึ้้�น
ของความเสี่่�ยงจากความขััดแย้้งทางภููมิิรััฐศาสตร์์ระหว่่างขั้้�วอำำ�นาจของโลก

ดร.วิิชญายุุทธ บุุญชิิต

รองเลขาธิิการสภาพััฒนา
การเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ (สศช.)

อย่่างไรก็็ตาม สิ่่ง� กำำ�ลัังเกิิดขึ้น้� ในปัจจุุบััน โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� การเปลี่่ย� นแปลง
ที่่�เร็็วกว่่าการคาดการณ์์ของราคาน้ำำ�มัั
� น ราคาสิินค้้า และอััตราดอกเบี้้�ย
ในตลาดโลก รวมทั้้�งสถานการณ์์รััสเซีีย ยููเครน ที่่ลุ� กุ ลามไปมากกว่่าการ
คาดการณ์์นั้้น� ส่่วนใหญ่่ได้้ถููกระบุุไว้้เป็นปัจจััยเสี่่ย� งด้้านต่ำำ�ต่่
� อการขยายตััว
ทางเศรษฐกิิจแล้้วในการประมาณการสำำ�หรัับการแถลงข่่าวของสำำ�นัักงานฯ
เมื่่อ� วัันที่่� 21 กุุมภาพัันธ์์ที่ผ่่่� านมา เพีียงแต่่ในวัันนี้้ไ� ด้้พััฒนาจากการเป็นปัจจััย
เสี่่ย� งขึ้้น� เป็นปัจจััยที่่เ� กิิดขึ้น้� จริิง ซึ่่ง� ทำำ�ให้้เศรษฐกิิจไทยในปี 2565 มีีแนวโน้้ม
ที่่จ� ะขยายตััวต่ำำ�� กว่่าที่่ค� าดการณ์์ไว้้ รวมทั้้�งมีีนััยสำำ�คััญต่่อทิิศทางเศรษฐกิิจโลก
และเศรษฐกิิจไทยในระยะปานกลาง อย่่างไรก็็ตาม สถานการณ์์ความ
ขััดแย้้งรััสเซีีย–ยููเครน และระหว่่างขั้้�วอำำ�นาจหลัักของโลกยัังมีีความไม่่
แน่่ น อนอยู่่�สูู งทั้้� ง ในด้้ า นความยืืดเยื้้� อ ขอบเขตและความรุุ น แรงของ
สถานการณ์์ ดัังนั้้น� ในการบรรยายในวัันนี้้� จึึงใคร่่ขอเริ่่ม� จากภาพการประเมิิน
เศรษฐกิิ จ ไทยของสำำ�นัั กงานครั้้� ง ล่่าสุุ ด ในการแถลงข่่าว เมื่่� อ วัันที่่�
21 กุุมภาพัันธ์์ที่ผ่่่� านมาและพููดถึงึ นััยสำำ�คััญของสถานการณ์์รััสเซีีย-ยููเครน
ที่่มีีต่่
� อเศรษฐกิิจที่่ค� าดว่่าจะเป็นไปได้้ในเบื้้อ� งต้้น
ในการประเมิินสถานการณ์์เศรษฐกิิจไทยครั้้�งหลังั สุุดของสำำ�นัักงานในการ
แถลงข่่าว เมื่่�อวัันที่่� 21 กุุมภาพัันธ์์ที่่�ผ่่านมาสามารถสรุุปได้้ว่่าตลอดปี
2564 ที่่�ผ่่านมานั้้�น เศรษฐกิิจไทยมีีการฟื้้นตััวในระดัับที่่�น่่าพอใจภายใต้้
สถานการณ์์การระบาดของโรคโควิิดที่ก่� ลัับมาทวีีความรุุนแรงเป็นระลอกๆ
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โดยมีีปัจจััยสนัับสนุุ น มาจากการดำำ� เนิิ น มาตรการทาง
เศรษฐกิิจของภาครััฐและการขยายตััวในเกณฑ์์สููงของภาค
การส่่งออก ซึ่่�งทำำ�ให้้เศรษฐกิิจไทยทั้้�งปีสามารถกลัับมา
ขยายตััวอย่่างช้้าๆ ร้้อยละ 1.6 สููงกว่่าการคาดการณ์์ของทาง
สภาพััฒน์์ฯ เองและสููงกว่่าการคาดการณ์์ของหลายหน่่วยงาน
ซึ่่�งคาดว่่าเศรษฐกิิจไทยในปี 2564 จะขยายตััวประมาณ
ร้้อยละ 1 โดยในด้้านการใช้้จ่่าย การขยายตััวทั้้�งปี มีีปัจจััย
สนัับสนุุนจากแรงขัับเคลื่่�อนของการใช้้จ่่ายและการลงทุุน
ภาครััฐ และการขยายตััวในเกณฑ์์สููงของการส่่งออกสิินค้้า
ในขณะที่่�การใช้้จ่่ายของภาคครััวเรืือนยัังขยายตััวในเกณฑ์์
ต่ำำ��และการท่่องเที่่ย� วยัังมีีข้้อจำำ�กััดการขยายตััวที่่�เกิิดจากการ
ระบาดของโรคโควิิด-19 ส่่วนในด้้านการผลิิต การขยายตััว
นำำ�โดยการขยายตััวในเกณฑ์์ดีีของสาขาอุุตสาหกรรม สาขา
การเกษตร การก่่อสร้้าง สาขาการเงิิน บริิการสุุขภาพ สาขา
ข้้อมููลการสื่่�อสารและสารสนเทศและบริิการภาครััฐ
แม้้ว่่าเศรษฐกิิจจะขยายตััวจากปี 2563 แต่่ระดัับกิิจกรรม
ทางเศรษฐกิิจในภาพรวมทั้้�งปียัังอยู่่�ในระดัับต่ำำ��กว่่าช่่วงก่่อน
การระบาดของโรคในปี 2562 หรืือกล่่าวได้้ว่่าเศรษฐกิิจไทย
ในภาพรวมยัังอยู่่�ในช่่วงของการฟื้้นตััวและเป็นการฟื้้นตััวที่่�
ไม่่เท่่าเทีียมหรืือเป็น K Shape Recovery ซึ่่�งหากพิิจารณา
ในรายละเอีียดจากจำำ�นวนสาขาการผลิิตใน GDP ทั้้�งหมด
20 สาขา มีีสาขาการผลิิตที่่�มีีระดัับกิิจกรรมทางเศรษฐกิิจ
สููงกว่่าปี 2562 หรืือกลัับเข้้า สู่่�การขยายตััวแล้้วจำำ� นวน
9 สาขา ซึ่่�งส่่วนใหญ่่เป็นสาขาที่่�ได้้รัับประโยชน์์จากการ
ระบาดของโรคโควิิด-19 เช่่น สาขาข้้อมููลและการสื่่�อสาร
สาขาการเงิิน และสาขาบริิการสุุขภาพ ส่่วนอีีก 11 สาขา
ยัังมีีระดัับกิิจกรรมทางเศรษฐกิิจต่ำำ��กว่่าก่่อนโควิิดในปี 2562
หรืือยัังอยู่่�ในช่่วงของการฟื้้นตััว โดยส่่วนใหญ่่เป็นสาขา
บริิการที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับภาคการท่่องเที่่�ยวหรืือสาขาบริิการ
ที่่�มีีการรวมตััวของคนหมู่่�มาก หรืือผู้้�รัับบริิการต้้องมีีการ
ใกล้้ชิิดกัับผู้้�ให้้บริิการ เช่่น สาขาที่่�พัักแรมและบริิการอาหาร
สาขาการขนส่่ง สาขาศิิลปะและการบัันเทิิง สาขาการค้้าส่่ง
ค้้าปลีีก เป็นต้้น

อย่่างไรก็็ตาม การฟื้้นตััวที่่�ไม่่เท่่าเทีียมดัังกล่่าวนั้้�นไม่่ได้้
เป็นปรากฏการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นเฉพาะประเทศไทย โดยหาก
พิิจารณาข้้อมููล GDP ของสหรััฐฯจะพบว่่าระดัับกิิจกรรมทาง
เศรษฐกิิจในภาพรวมล่่าสุุดอยู่่ใ� นระดัับสููงกว่่าระดัับกิิจกรรม
ทางเศรษฐกิิจในช่่วงก่่อนการระบาดของโควิิดแล้้ว แต่่สาขา
บริิการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการท่่องเที่่�ยว บริิการที่่�ต้้องมีีการรวม
ตััวของคนหมู่่�มาก และบริิการที่่�ต้้องมีีความใกล้้ชิิดระหว่่าง
ผู้้�รัับบริิการและผู้้�ให้้บริิการยัังอยู่่�ในระดัับต่ำำ��กว่่าก่่อนช่่วง
โควิิดค่่อนข้้างมาก หรืือเป็นการฟื้้นตััวและขยายตััวแบบ
ไม่่เท่่าเทีียมในลัักษณะ K Shape Expansion เช่่นเดีียวกััน
โดยปรากฏการณ์์ดัังกล่่าวจะยัังคงอยู่่�ตราบเท่่าที่่�ยัังมีีการ
ระบาดรุุนแรงของโควิิด ซึ่่�งข้้อมููลในส่่วนนี้้�ชี้้�ให้้เห็็นว่่าใน
ทุุกวิิกฤติิการณ์์ยัังมีีผู้้�ได้้รัับประโยชน์์จากการเปลี่่�ยนแปลง
ของเศรษฐกิิจ รวมทั้้�งมีีนััยสำำ�คััญสำำ�หรัับภาคเอกชนในการ
กำำ�หนดเป้้าหมายลููกค้้าในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ และต่่อภาครััฐ
ในการกำำ�หนดมาตรการช่่วยเหลืือภาคธุุรกิิจได้้ตรงเป้้าหมาย
มากขึ้้�น
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นอกเหนืือจากการฟื้้นตััวที่่�ไม่่เท่่าเทีียมระหว่่างสาขา การ
ระบาดของโรคโควิิดยัังทิ้้�งร่่องรอยทางเศรษฐกิิจโดยเฉพาะ
ในภาคการเงิิน หรืือที่่นัั� กเศรษฐศาสตร์์บางท่่านเรีียกว่่า Long
Financial Covid ที่่�มีีนััยสำำ�คััญต่่อทิิศทางเศรษฐกิิจของ
ประเทศต่่างๆ ในระยะปานกลาง โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� การเพิ่่มขึ้
� น้�
ของภาระหนี้้�สิินทั้้�งในภาครััฐ ภาคครััวเรืือน และภาคธุุรกิิจ
ซึ่่�งนอกจากจะเป็นปัจจััยฉุุดรั้้�งการขยายตััวทางเศรษฐกิิจใน
ระยะต่่อไปแล้้ว ยัังทำำ�ให้้การฟื้้นตััวและขยายตััวทางเศรษฐกิิจ
มีีความเปราะบางต่่อการเพิ่่�มขึ้น้� อย่่างรวดเร็็วของราคาสิินค้้า
และอััตราดอกเบี้้�ยในตลาดโลก รวมทั้้�งมีีความเปราะบางต่่อ
การชะลอตััวรุุ น แรงของเศรษฐกิิ จ โลกหรืือวิิ ก ฤติิ ก ารณ์์
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ทางเศรษฐกิิจในระดัับโลกที่่�อาจเกิิดขึ้้�นในระยะต่่อไป ซึ่่�งใน
กรณีีของประเทศไทยก็็อยู่่�ในกฎเกณฑ์์นี้้�เช่่นกััน แต่่ไม่่ได้้
เปราะบางมากเหมืือนในกรณีีของประเทศอื่่น� หลายๆ ประเทศ
ซึ่ง่� นัับจากการเริ่่ม� ระบาดของของโควิิดในปี 2562 เป็นต้้นมา
มีีการปรัับลดฐานะเครดิิตในประเทศต่่างๆ แล้้วไม่่ต่ำำ��กว่่า
50 ประเทศ นอกจากนั้้�น บางประเทศเริ่่�มเข้้าสู่่�วิิกฤติิการณ์์
ทางการเงิินในช่่วงการระบาดของโควิิด ส่่วนในกรณีีของ
ประเทศไทยนั้้�นเสถีียรภาพทางเศรษฐกิิจยัังอยู่่�ในเกณฑ์์
ที่่�น่่าพอใจ โดยเฉพาะเสถีียรภาพภาคเศรษฐกิิจต่่างประเทศ
แต่่ฐานะทางการคลัังเริ่่�มมีีข้้อจำำ�กััดมากขึ้้�น ดัังนั้้�นภายใต้้
เงื่อ่� นไขของเศรษฐกิิจโลกที่่ยัั� งมีีความไม่่แน่่นอนอยู่่ใ� นเกณฑ์์
สููงนั้้� น ประเทศไทยควรให้้ ค วามสำำ�คัั ญกัับการพิิ จ ารณา
ความเหมาะสมของมาตรการทางการคลััง และให้้ความสำำ�คััญ
มากขึ้้น� กัับการดููแลให้้มีี Fiscal Space ที่่เ� พีียงพอต่่อการรัับมืือ
กัับความผัันผวนของเศรษฐกิิจโลกที่่อ� าจเกิิดขึ้น้� ในอนาคต
ในด้้านการคาดการณ์์เศรษฐกิิจปี 2565 ในการแถลงข่่าวเมื่่อ�
วัันที่่� 21 กุุมภาพัันธ์์ที่่�ผ่่านมา สำำ�นัักงานฯ ได้้คาดการณ์์ว่่า
เศรษฐกิิจไทยในปี 2565 จะขยายตััวในช่่วงร้้อยละ 3.5-4.5
อััตราเงิินเฟ้้อในช่่วงร้้อยละ 1.5-2.5 และบััญชีีเดิินสะพััดกลับั
มาเกิินดุุลร้้อยละ 1.5 ของ GDP โดยการใช้้จ่่ายภาคครััวเรืือน
มีีแนวโน้้มขยายตััวเร่่งขึ้้�นตามฐานที่่�ยัังอยู่่�ในระดัับต่ำำ�� ในปี
ก่่อนหน้้าและการลดลงของความรุุนแรงของโรคโควิิด-19 และ
แรงส่่งจากมาตรการกระตุ้้�นเศรษฐกิิจที่่ยัั� งมีีอยู่่ต่่� อเนื่่อ� งแม้้จะ
เริ่่ม� ทยอยลดลงจากปีก่่อนหน้้า ซึ่ง่� จะเอื้้อ� อำำ�นวยให้้พฤติิกรรม
การใช้้จ่่ายของภาคครััวเรืือนกลัับเข้้าสู่่�ภ าวะปกติิ ม ากขึ้้� น
เช่่นเดีียวกัับการส่่งออกบริิการท่่องเที่่�ยวที่่�เริ่่�มฟื้้นตััวและ
เริ่่�มกลัับมาสนัับสนุุนการขยายตััวทางเศรษฐกิิจในภาพรวม
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ได้้มากขึ้้�นตามมาตรการการเปิดภาคการท่่องเที่่�ยวของ
รััฐบาลไทยและรััฐบาลประเทศต่่างๆ ที่่ท� ยอยยกเลิิกมาตรการ
ห้้ามเดิินทางอย่่างต่่อเนื่่�อง ส่่วนภาคการส่่งออกยัังขยายตััว
ในเกณฑ์์ดีีและสนัับสนุุนการฟื้้นตััวของเศรษฐกิิจไทยใน
ภาพรวมอย่่างต่่อเนื่่อ� ง แม้้จะชะลอตััวลงตามฐานการขยายตััว
ที่่สูู� งขึ้้น� และแนวโน้้มการชะลอตััวลงของเศรษฐกิิจโลก
การประมาณการภาพเศรษฐกิิจดัังกล่่าวยืืนอยู่่บ� นสมมติิฐาน
ที่่�สำำ�คััญๆ 6 ประการ ซึ่่�งเป็นภาพสมมติิฐานก่่อนที่่�จะมีี
ปฏิิ บััติิ ก ารทางทหารของรััสเซีียต่่อยููเครน ประกอบด้้วย
เศรษฐกิิจและปริิมาณการค้้าโลกขยายตััวร้้อยละ 4.5 และ
ร้้อยละ 6.0 ตามลำำ�ดัับ ราคาน้ำำ�มัั
� นดิิบในช่่วง 72-82 ดอลลาร์์
ต่่อบาร์์เรล อััตราแลกเปลี่่�ยน 32.2-33.2 บาทต่่อดอลลาร์์
สรอ. ราคาส่่งออก และราคานำำ�เข้้าเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 0.5-1.5
และร้้อยละ 1.0-2.0 ตามลำำ�ดัับ และรายรัับจากนัักท่่องเที่่ย� ว
4.7 แสนล้้านบาท โดยมีีนัักท่่องเที่่ย� วต่่างชาติิเดิินทางเข้้ามา
ท่่องเที่่ย� วในประเทศไทยจำำ�นวน 5.4 ล้้านคน
ทั้้�งนี้้� การประมาณการในการแถลงข่่าวครั้้�งดัังกล่่าว ทาง
สภาพััฒน์์ฯ ได้้ระบุุปัจจััยสนัับสนุุนที่่สำ� �คัั
ำ ญๆ ต่่อการขยายตััว
ของเศรษฐกิิจไทยในปี 2565 ไว้้ด้ว้ ยกััน 4 ประการ ในขณะที่่�
ระบุุข้อ้ จำำ�กััดและปัจจััยเสี่่ย� งสำำ�คััญๆ ที่่อ� าจทำำ�ให้้เศรษฐกิิจไทย
ขยายตััวได้้น้อ้ ยกว่่าการคาดการณ์์ 5 ประการ
ในด้้านปััจจััยสนัับสนุุนการขยายตััวทางเศรษฐกิิจ
ประการแรก คืือการฟื้้นตััวของอุุปสงค์์ในประเทศตามแนวโน้้ม
การลดลงของความรุุนแรงของผลกระทบจากการระบาดของ
โรคโควิิดซึ่ง่� แม้้ผู้้�ติดิ เชื้้อ� จะมีีจำำ�นวนมากขึ้้น� แต่่อััตราการเสีียชีีวิิต

อยู่่ใ� นระดัับต่ำำ�� กว่่าสายพัันธ์ุุ�เดลต้้ามาก
เงื่อ่� นไขดัังกล่่าวทำำ�ให้้ภาครััฐสามารถ
ผ่่อนคลายมาตรการควบคุุ ม
กิิจกรรมทางเศรษฐกิิจได้้มากขึ้้�น
ตามลำำ�ดัับ ในขณะที่่ป� ระชาชนปรัับ
พฤติิกรรมการประกอบกิิจกรรม
ทางเศรษฐกิิจและการดำำ�รงชีีพเข้้าสู่่�
ภาวะปกติิมากขึ้้�น โดยเครื่่�องชี้้�เร็็ว
ทางเศรษฐกิิจคืือ Google mobility และ
Apple Mobility ในช่่วงต้้นปี 2565 อยู่่�ใน
ระดัับสููงกว่่าในช่่วงต้้ น ปี 2564 อย่่างชััดเจน
มองไปในช่่วงที่่�เหลืือของปีก็็เริ่่�มมีีทิิศทางบวกมากขึ้้�น โดยผู้้�
เชี่่ย� วชาญทั้้�งในต่่างประเทศและในประเทศเริ่่ม� ให้้ความเห็็นว่่า
การระบาดของโรคโควิิดมีีแนวโน้้มที่จ่� ะพััฒนาไปสู่่สิ่่� ง� ที่่เ� รีียกว่่า
Endemic มากขึ้้�น
ปััจจััยสนัับสนุุนประการที่่ส� อง เป็นเรื่่อ� งการฟื้้นตััวของภาค
การท่่องเที่่�ยว ซึ่่�งเป็นผลตามมาจากการดำำ�เนิินมาตรการ
เปิดรัับนัักท่่องเที่่ย� วต่่างชาติิของรััฐบาลไทย และการยกเลิิก
มาตรการควบคุุมการเดิินทางระหว่่างประเทศของประเทศ
ต่่างๆ โดยในปี 2564 ที่่ผ่่� านมา มีีจำำ�นวนนัักท่่องเที่่ย� วต่่างชาติิ
เดิินทางเข้้ามาในประเทศไทยรวมกว่่า 4 แสนคน เกืือบทั้้�งหมด
เป็นการเดิินทางเข้้ามาในช่่วงที่่�รััฐบาลดำำ�เนิินมาตรการเปิด
ประเทศด้้านการท่่องเที่่ย� ว และในช่่วง 3 เดืือนแรกของปีนี้้ก็� ยัั็ ง
มีีนัักท่่องเที่่�ยวต่่างชาติิเดิินทางเข้้ามายัังประเทศไทยใน
เกณฑ์์ดีีอย่่างต่่อเนื่่�อง และหากโชคดีีหลัังการประชุุมพรรค
คอมมิิวนิิสต์์จีีนในเดืือนพฤศจิิกายน อาจมีีพััฒนาการในทาง

บวกมากขึ้้�นจากนัักท่่องเที่่�ยวจีีน ซึ่่�ง ณ
ปัจจุุบัันยัังไม่่ได้้มีีการคาดหวัังในเรื่่�อง
ดัังกล่่าวเนื่่� อ งจากทางการจีีนยััง
ยึึดมั่่น� อยู่่กัั� บ Zero Covid Policy อย่่าง
ต่่อเนื่่อ� ง
ปััจจััยสนัับสนุุนประการที่่ส� าม เป็น
เรื่่� อ งการขยายตััวของเศรษฐกิิ จ และ
ปริิมาณการค้้าโลกที่่ยัั� งอยู่่ใ� นเกณฑ์์ดีีซึ่่ง� จะ
สนัับสนุุนให้้ภาคการส่่งออกของไทยมีีแนวโน้้ม
การขยายตััวและสนัับสนุุนการขยายตััวทางเศรษฐกิิจใน
ภาพรวมได้้อย่่างต่่อเนื่่อ� ง แม้้ว่่าจะเริ่่มช
� ะลอตััวลงจากปี 2564
โดยปัจจััยสนัับสนุุนการขยายตััวของเศรษฐกิิจโลกในปี 2565
นั้้น� มาจากการขยายตััวในเกณฑ์์ดีีของประเทศเศรษฐกิิจหลักั
ซึ่่ง� มีีปัจจััยสนัับสนุุนหลายด้้านทั้้�งในด้้านเงิินออมส่่วนเกิินของ
ภาคประชาชนที่่�เพิ่่�มขึ้้�นมากในช่่วงการระบาดของโควิิด
แรงขับั เคลื่่อ� นจากมาตรการกระตุ้้�นเศรษฐกิิจทางการคลังั ที่่ยัั� ง
มีีอยู่่�อย่่างต่่อเนื่่�องทั้้�งในสหรััฐฯ และยุุโรป ในขณะที่่�อััตรา
ดอกเบี้้�ยนโยบายยัังอยู่่�ในระดัับต่ำำ�� กว่่าที่่�ควรจะเป็นค่่อนข้้าง
มาก และการอััดฉีีดเม็็ ด เงิิ น จำำ� นวนมหาศาลเข้้ า สู่่�ร ะบบ
เศรษฐกิิจในช่่วงการระบาดของโรคโควิิดในช่่วง 2 ปีก่่อนหน้้า
เงื่่�อนไขดัังกล่่าวทำำ�ให้้เศรษฐกิิจสหรััฐฯ ฟื้้นตััวและขยาย
ตััวอย่่างร้้อนแรงจนทำำ�ให้้แรงกดดัันด้้านเงิินเฟ้้อเพิ่่มสูู
� งขึ้้น� โดย
เมื่่อ� พิิจารณาถึงึ เงื่อ่� นไขทางเศรษฐกิิจของสหรััฐฯ ในปัจจุุบััน
พบว่่าอััตราดอกเบี้้ย� นโยบายของสหรััฐฯ อยู่่ใ� นระดัับต่ำำ�� กว่่าที่่�
ควรจะเป็นประมาณร้้อยละ 5.0 นอกจากนั้้น� นัับจากที่่มีี� การ
ระบาดของโควิิดเป็นต้้นมา ธนาคารกลางสหรััฐฯ อััดฉีีดเม็็ด
เงิินเข้้าสู่่ร� ะบบเศรษฐกิิจผ่่านมาตรการขยายปริิมาณเงิินหรืือที่่�
เรีียกว่่า Quantitative Easing ไม่่ต่ำำ�� กว่่า 5 ล้้านๆ ดอลลาร์์ สรอ.
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สำำ�หรัับปัจจััยสนัับสนุุนการขยายตััวทางเศรษฐกิิจประการ
สุุดท้า้ ยคืือกรอบเม็็ดเงิินงบประมาณด้้านการลงทุุนของภาครััฐ
ทั้้�งภายใต้้กรอบงบประมาณรายจ่่ายประจำำ�ปี กรอบงบลงทุุน
รััฐวิิสาหกิิจ และกรอบ พรก. เงิินกู้้�ที่จ่� ะสนัับสนุุนให้้การลงทุุน
ภาครััฐฯ ในปี 2565 ขยายตััวในเกณฑ์์ดีีและสนัับสนุุนการ
ขยายตััวของเศรษฐกิิจในภาพรวมอย่่างต่่อเนื่่�อง
ภายใต้้ปัจจััยบวกที่่�จะสนัับสนุุนการขยายตััวของเศรษฐกิิจ
ในปี 2565 ดัังกล่่าว ในการแถลงข่่าวครั้้�งที่่ผ่่� านมา สภาพััฒน์์
ได้้ระบุุปัจจััยเสี่่ย� งที่่อ� าจทำำ�ให้้เศรษฐกิิจไทยในปี 2565 ขยาย
ตััวต่ำำ�� กว่่าการคาดการณ์์ไว้้ด้ว้ ยกััน 5 ประการประกอบด้้วย
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ประการแรก การกลายพัันธ์์และการระบาดของไวรััสในช่่วง
หลัังโอไมครอน แม้้ว่่าผู้้�เชี่่�ยชาญบางส่่วนจะให้้ความเห็็นว่่า
พััฒนาการของโรคโควิิดมีีแน้้วโน้้มที่จ่� ะไปสู่่� Endemic มากขึ้้น�
แต่่นัักไวรััสวิิทยาบางส่่วนให้้ความเห็็นว่่ายัังเร็็วเกิินไปที่่จ� ะสรุุป
ไปในทิิศทางดัังกล่่าว ซึ่ง่� หมายความว่่ายัังมีีความเป็นไปได้้ที่่�
ไวรััสโควิิ ด จะกลายพัันธ์์ แ ละกลัั บ มาสร้้ า งผลกระทบต่่อ
เศรษฐกิิจโลกและเศรษฐกิิจไทยในช่่วงที่่เ� หลืือของปี ซึ่ง่� ยัังเป็น
เรื่่อ� งที่่ยัั� งต้้องติิดตามและประเมิินสถานการณ์์อย่่างใกล้้ชิดิ
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ประการที่่�สอง คืือความผัันผวนของระบบเศรษฐกิิจและ
การเงิิ น โลก โดยมีีจุุ ดที่่� จ ะต้้ อ งให้้ ค วามสำำ�คัั ญอย่่างน้้ อ ย
สามเรื่่อ� งหลััก คืือ เรื่่อ� งแรก ความเสี่่ย� งที่่ร� าคาสิินค้้า เงิินเฟ้้อ
และอััตราดอกเบี้้�ยในประเทศเศรษฐกิิจหลัักปรัับตััวเพิ่่�มขึ้้�น
เร็็วและแรงกว่่าการคาดการณ์์ และนำำ�ไปสู่่�การชะลอตััว
ของเศรษฐกิิจโลกที่่เ� ร็็วกว่่าการคาดการณ์์ในกรณีีฐาน โดยมีี
สาเหตุุสำ�คัั
ำ ญมาจากการดำำ�เนิินนโยบายการเงิินที่่�ผ่่อนคลาย
มากเกิินไปทั้้�งในด้้านการขยายปริิมาณเงิินเพื่่อ� อััดฉีีดเม็็ดเงิิน
เข้้าสู่่ร� ะบบเศรษฐกิิจ และการปล่่อยให้้อััตราดอกเบี้้ย� นโยบาย
อยู่่ใ� นระดัับต่ำำ�� และนานเกิินไปหรืือที่่เ� รีียกว่่า Too Low for Too
Long จนก่่อให้้เกิิดแรงกดดัันด้้านเงิินเฟ้้อในระดัับที่่�เป็น
อัันตรายต่่อระบบเศรษฐกิิจเช่่นที่่กำ� �ำ ลังั เกิิดขึ้น้� ในสหรััฐฯ และใน
ประเทศเศรษฐกิิจหลัักบางประเทศ เมื่่อ� ดำำ�เนิินนโยบายการเงิิน
แบบ Too Low for Too Long และเงิินเฟ้้อเพิ่่มขึ้
� น้� จนเข้้าข่่าย
ที่่จ� ะเป็นอัันตรายต่่อระบบเศรษฐกิิจ ก็็ทำ�ำ ให้้ธนาคารกลางมีีความ
จำำ�เป็นที่่จ� ะต้้องปรัับทิิศทางนโยบายการเงิินโดยการปรัับเพิ่่ม�
อััตราดอกเบี้้ย� นโยบายอย่่างเร่่งรีีบ ควบคู่่ไ� ปกัับการดููดสภาพ
คล่่องส่่วนเกิินออกจากระบบเศรษฐกิิจผ่่านการทำำ�มาตรการ
Quantitative tightening ซึ่่ง� เป็นสิ่่ง� ที่่ต� รงกัันข้้ามกัับ Quantittative easing โดยในเรื่่อ� งนี้้นั้้� น� หากธนาคารกลางของประเทศ
เศรษฐกิิจหลัักสามารถทำำ�ได้้อย่่างถููกต้้องเหมาะสม อััตรา
เงิินเฟ้้อจะปรัับตััวลดลงและเศรษฐกิิจจะค่่อยๆ ชะลอตััวลงใน
ลักั ษณะที่่เ� ป็นการปรัับตััวอย่่างราบรื่่น� หรืือ Smooth Transition
แต่่หากทำำ�ล่่าช้้าเกิินไปหรืือน้้อยเกิินไปก็็จะนำำ�ไปสู่่สิ่่� ง� ที่่เ� รีียกว่่า
Hyperinflation คืือเงิินเฟ้้อยัังอยู่่ใ� นเกณฑ์์สููงและเศรษฐกิิจชะลอ
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ลงอย่่างล่่าช้้า แต่่ถ้้าทำำ�เร็็วและแรงเกิินไปก็็อาจเกิิดสิ่่ง� ที่่เ� รีียกว่่า
Recession คืืออััตราเงิินเฟ้้อลดลงพร้้อมๆ กัับการหดตััวของ
กิิจกรรมทางเศรษฐกิิจ หรืือในบางกรณีีเงิินเฟ้้อไม่่ลดลงแต่่
เศรษฐกิิจหดตััวซึ่่�งเรีียกว่่า Stagflation ดัังนั้้�นอนาคตของ
เศรษฐกิิจโลกในช่่วงที่่เ� หลืือของปีนี้้แ� ละในระยะ 1–2 ปีข้้างหน้้า
ส่่วนหนึ่่�งจึึงยัังขึ้้�นอยู่่�กัับขีีดความสามารถของธนาคารกลาง
ของประเทศเศรษฐกิิจหลักั โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� ธนาคารกลาง
สหรััฐฯ ว่่าจะสามารถปรัับเปลี่่ย� นทิิศทางนโยบายการเงิินโดย
เหมาะสมเพีียงพอกัับการดึึงเงิินเฟ้้อลงมาในลัักษณะที่่�เป็น
Smooth Transition ได้้หรืือไม่่ ซึ่ง่� โดยส่่วนตััวแล้้วผมไม่่ค่่อย
มั่่�นใจนัักด้้วยสาเหตุุสำ�คัั
ำ ญๆ สองประการคืือ ประการแรก
ธนาคารกลางสหรััฐฯ อ่่านสถานการณ์์ผิดพล
ิ าดมาอย่่างต่่อเนื่่อ� ง
ว่่าเงิินเฟ้้อที่่เ� พิ่่มขึ้
� น้� ในสหรััฐฯ นั้้น� เป็นเงิินเฟ้้อชั่่ว� คราวและก่่อให้้
เกิิดการชะล่่าใจมาอย่่างต่่อเนื่่อ� งทั้้�งๆ ที่่� Lawrence Summers
ซึ่ง่� เป็นผู้้�ที่มีีค
่� วามรู้้�และเชี่่ย� วชาญด้้านเศรษฐศาตร์์ได้้เคยออก
มาเตืือนว่่าการกระตุ้้�นเศรษฐกิิจทั้้�งในด้้านนโยบายการเงิินการ
คลังั ของสหรััฐฯ นั้้น� มีีความเสี่่ย� งอย่่างมากที่่จ� ะนำำ�ไปสู่่ปั� ญหา
เงิินเฟ้้อรุุนแรง ซึ่ง่� ในเรื่่อ� งนี้้ใ� นส่่วนของสภาพััฒน์์ฯ ก็็ได้้ติดิ ตาม
และมีีความกัังวลว่่าการดำำ�เนิินนโยบายการเงิินของสหรััฐฯ
โดยการเข้้าซื้้อ� พัันธบััตรอย่่างไม่่จำำ�กััดนั้้น� ในที่่สุ� ดุ แล้้วจะนำำ�ไป
สู่่ปั� ญหา Inflation และเป็นเงื่อ่� นไขที่่มีี� แนวโน้้มจะสร้้างปัญหา
แก่่เศรษฐกิิจโลกในระยะปานกลางหลัังจากการระบาดของ
โรคโควิิดสิ้้�นสุุดลง และได้้สะท้้อนความห่่วงใยต่่อประเด็็น
ดัังกล่่าวในประเด็็นข้้อเสนอแนะการบริิหารนโยบายเศรษฐกิิจ
ตามที่่�ปรากฏในรายงานเศรษฐกิิจฉบัับไตรมาสที่่�สองของปี
2563 เป็นต้้นมา สาเหตุุประการที่่ส� องที่่ทำ� �ำ ให้้ไม่่มั่่น� ใจว่่าสหรััฐฯ
จะสามารถแก้้ไขปัญหาเงิินเฟ้้อได้้อย่่างราบรื่่�นก็็คืือในช่่วงที่่�
ผ่่านมา สหรััฐฯ เคยปรัับขึ้้น� อััตราดอกเบี้้ย� นโยบายบายหลังั จาก
ปล่่อยให้้อยู่่ใ� นระดัับต่ำำ�� กว่่าที่่ค� วรจะเป็นมากๆ มาแล้้ว 7 ครั้้�ง
โดย 5 ใน 7 ครั้้�งตามมาด้้วยภาวะถดถอยหรืือ Recession ของ
เศรษฐกิิจสหรััฐฯ
เรื่่อ� งที่่ส� องของความเสี่่ย� งของเศรษฐกิิจโลกที่่จ� ะต้้องให้้ความ
สนใจคืือปัญหาอสัังหาริิมทรััพย์์และการชะลอตััวของเศรษฐกิิจ
จีีน ซึ่ง่� หลายฝ่่ายกำำ�ลังั กัังวลว่่าปัญหา Evergrande นั้้น� จะเป็น
เหมืือนปัญหา Lehman Brother ที่่จุ� ดช
ุ นวนวิิกฤติิการณ์์ทางการ
เงิินในสหรััฐฯ ในปี 2552 หรืือไม่่ ซึ่่�งขอเรีียนว่่าปัญหา
Evergrande นั้้น� เป็นเพีียงจุุดเล็็กๆ ในปัญหาภาคอสัังหาริิมทรััพย์์
จีีนเท่่านั้้น� กรณีีที่่อ� าจจะสะท้้อนภาพปัญหาที่่ม� ากกว่่านั้้น� คืือ
กรณีีข่่าวการผิิดนััดชำ�ำ ระหนี้้ข� องบริิษััท Shimao ซึ่่ง� ได้้รัับการ
จััดฐานะเครดิิตอยู่่ใ� นระดัับ BB- สููงกว่่าฐานะเครดิิตระดัับ C
ของ Evergrande และสููงกว่่าฐานะเครดิิตของบริิษััทครึ่่�งหนึ่่ง�
ของบริิษััทอสัังหาริิมทรััพย์์จีีนทั้้�งหมด ซึ่่ง� แสดงให้้เห็็นว่่าหาก

บริิษััท Shimao ที่่มีี� ฐานะเครดิิตระดัับ C ผิิดนััดชำ�ำ ระหนี้้ก็� อ็ าจ
จะเป็นเครื่่อ� งชี้้ว่่� าบริิษััทอีีกครึ่่�งหนึ่่ง� ของบริิษััทอสัังหาริิมทรััพย์์จีีน
ทั้้�งหมดที่่มีี� ฐานะเครดิิตต่ำำ�� กว่่าก็็อาจจะไม่่มีีความมั่่น� คงมากนััก
เรื่่อ� งที่่ส� ามของเศรษฐกิิจโลกที่่จ� ะต้้องติิดตามให้้ความสำำ�คััญก็็
คืือปัญหาความตึึงเครีียดทางการเมืืองระหว่่งประเทศ คืือ
ปัญหาความขััดแย้้งรััสเซีีย-ยููเครน ปัญหาจีีน ใต้้หวััน และความ
ขััดแย้้ง อิิสราเอล อิิหร่่าน
สำำ�หรัับปััจจััยเสี่่�ยงประการที่่�สาม ต่่อการขยายตััวของ
เศรษฐกิิจไทยคืือ ปัญหาอุุปสรรคในห่่วงโซ่่อุุปทานโลกที่่อ� าจมีี
ความยืืดเยื้้อ� และทำำ�ให้้เศรษฐกิิจโลกและเศรษฐกิิจไทยขยายตััว
ได้้ต่ำ�ำ� กว่่าที่่ค� าดการณ์์ไว้้
ปััจจััยประการที่่�สี่�่ เป็นเรื่่�องข้้อจำำ�กััดต่่อการขยายตััวทาง
เศรษฐกิิจ คืือเรื่่�องปัญหาข้้อจำำ�กััดด้้านฐานะทางการเงิินของ
ภาคครััวเรืือน ภาคธุุรกิิจ และภาครััฐ โดยเฉพาะหนี้้สิ� นิ ที่่อ� ยู่่ใ� น
ระดัับสููงซึ่่ง� จะเป็นปัจจััยเหนี่่ย� วรั้้ง� การฟื้้นตััวทางเศรษฐกิิจใน
ระยะต่่อไป และมีีความเปราะบางต่่อการปรัับตััวเพิ่่มขึ้
� น้� ของ
ราคาสิินค้้า อััตราดอกเบี้้ย� และการชะลอตััวของเศรษฐกิิจโลก
ที่่อ� าจเกิิดขึ้น้� ในระยะต่่อไป
ปััจจััยความเสี่่ย� งประการที่่ห้� า้ คืือ ระดัับราคาสิินค้้า เงิินเฟ้้อ
และอััตราดอกเบี้้�ยในประเทศซึ่่�งในตอนที่่�ยัังจััดทำำ�รายงาน
เศรษฐกิิจฉบัับล่่าสุุดอยู่่นั้้� น� ระดัับราคาสิินค้้า และเงิินเฟ้้อใน
ประเทศยัังปรัับตััวเพิ่่มขึ้
� น้� อย่่างช้้าๆ แต่่สำำ�นัักงานฯ ก็็มองว่่ายััง
มีีความเสี่่ย� งที่่อ� าจจะปรัับตััวเพิ่่มขึ้
� น้� เร็็วกว่่าการคาดการณ์์ ตาม
แรงกดดัันเงิินเฟ้้อของประเทศเศรษฐกิิจหลััก
ในภาพการประมาณการเศรษฐกิิจ ปัจจััยบวก ข้้อจำำ�กััดและ
ปัจจััยเสี่่�ยงที่่�กระผมได้้นำำ�เสนอข้้างต้้นนั้้�น เป็นภาพการ
ประมาณการเศรษฐกิิจที่่�จะจััดทำำ�ขึ้้�นก่่อนที่่�จะมีีปฏิิบััติิการ
ทางทหารของรััสเซีียต่่อยููเครน หลัังจากที่่�สำำ�นัักงานฯ ได้้
แถลงข่่าว เมื่่อ� วัันที่่� 21 กุุมภาพัันธ์์ที่ผ่่่� านมานั้้น� ถััดมาอีีก 2-3 วััน

กองทััพรััสเซีียก็็ได้้บุุกเข้้าไปในประเทศยููเครนหรืือกล่่าวอีีก
อย่่างหนึ่่�งว่่าปัญหาความขััดแย้้งรััสเซีีย–ยููเครนที่่�ถููกระบุุ
ว่่าเป็นปัจจััยเสี่่�ยงในรายงานเศรษฐกิิจตามที่่�ปรากฏในการ
แถลงข่่าว เมื่่�อวัันที่่� 21 กุุมภาพัันธ์์ 2565 ที่่�ผ่่านมานั้้�นไม่่ใช่่
ความเสี่่�ยงอีีกต่่อไป แต่่เป็นสิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�นจริิงและมีีแนวโน้้ม
ที่่�จะส่่งผลกระทบต่่อเศรษฐกิิจโลกและเศรษฐกิิจไทยอย่่างมีี
นััยสำำ�คััญในช่่วงที่่�เหลืือของปีนี้้�และในระยะถััดไป อย่่างไร
ก็็ตามเรื่่อ� งรััสเซีีย–ยููเครน ที่่เ� กิิดขึ้น้� เป็นเรื่่อ� งค่่อนข้้างใหม่่ยัังมีี
ความไม่่แน่่ น อนอยู่่� สูู งว่่าจะมีีพััฒนาการไปในทิิ ศ ทางใด
และเป็นเรื่่�องที่่�อยู่่�นอกเหนืือขอบเขตของความสามารถของ
นัักเศรษฐศาสตร์์ ทำำ�ให้้เป็นเรื่่�องยากต่่อการตีีกรอบสำำ�หรัับ
ใช้้ ในการวิิเคราะห์์นััยสำำ�คััญของเรื่่�องดัังกล่่าวต่่อเศรษฐกิิจ
โลกและเศรษฐกิิจไทย
อย่่างไรก็็ตาม จากที่่�ได้้มีีโอกาสติิดตามสิ่่�งต่่างๆ ที่่�เกิิดขึ้้�น
ระหว่่างรััสเซีียกัับยููเครนก็็โดยเฉพาะท่่าทีีที่่�แข็็งกร้้าวและ
ดุุดัันของทางฝั่่งรััสเซีียที่่�ส่่งสััญญาณต่่อสหรััฐฯ และชาติิ
พัันธมิิตร ในเรื่่�องการตอบโต้้โดยการใช้้อาวุุธนิิวเคลีียร์์ใน
กรณีีที่่�สหรััฐฯ และชาติิพัันธมิิตรเข้้าแทรกแซงสถานการณ์์
ทำำ�ให้้ผู้้�บรรยายคิิดถึึงเกมเกมหนึ่่�งที่่�เรีียกว่่า Chicken Game
ซึ่่�งเป็นรููปแบบของเกมพื้้�นฐานที่่�ง่่ายที่่�สุุดในทฤษฎีีเกมหรืือ
Game Theory ที่่� น่่าจะสามารถนำำ�มาใช้้ ใ นการวิิเคราะห์์
สถานการณ์์ในเบื้้อ� งต้้นเพื่่อ� หาฉากทััศน์์ (Scenarios) ที่่เ� ป็นไป
ได้้สำำ�หรัับการคาดการณ์์ทิศิ ทางผลกระทบในเบื้้อ� งต้้น ซึ่่ง� การ
บรรยายในส่่วนนี้้�ผู้้�บรรยายใคร่่ขอออกตััวว่่าเป็นความเห็็น
ในเบื้้�องต้้นส่่วนตััวของผู้้�บรรยายเองโดยไม่่ผููกพัันหน่่วยงาน
ต้้นสัังกััด
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Chicken Game นั้้�นเป็นเกมวััดใจของวััยรุ่่�นอเมริิกัันในช่่วง
ทศวรรษที่่� 1950s วิิธีีการเล่่นเกมดัังกล่่าวคืือ มีีผู้้�เล่่น 2 คน
ขัับรถคนละคัันวิ่่�งเข้้าหากััน ใครหลบก่่อนคืือ Chicken หรืือ
ผู้้�แพ้้ โดยแทคติิกที่่�สำำ�คััญในการเล่่นเกมอย่่างหนึ่่�งก็็คืือการ
ทำำ�ให้้คู่่�ต่่อสู้้�เชื่่�อว่่าผู้้�เล่่นเป็นคนบ้้าไม่่กลััวความตาย ไม่่สนใจ
อะไรทั้้�งนั้้�น ไม่่ว่่าจะเกิิดอะไรขึ้้�นจะไม่่หัักพวงมาลััยหลบ
และหลีีกทางให้้ฝ่่ายตรงข้้ามอย่่างแน่่นอนผู้้�เล่่นบางคนถอด
พวงมาลััยรถออกแล้้วโยนพวงมาลััยออกนอกหน้้าต่่างรถให้้
คู่่� ต่่ อสู้้�เห็็ น เพื่่� อ เป็นการยืืนยัันแก่่คู่่� ต่่ อสู้้�ว่่าฉัันจะไม่่หััก
พวงมาลััยรถหลบอย่่างแน่่นอน เพื่่�อที่่�จะทำำ�ให้้คู่่�ต่่อสู้้�เกิิด
ความกลััวและหัักรถหลบหรืือกลายเป็นผู้้�แพ้้หรืือ Chicken
ในการแข่่งขัันนั่่�นเอง สำำ�หรัับใครที่่�อยากเห็็นบรรยากาศของ
การเล่่นเกมนี้้� ถ้้ า จำำ� ไม่่ผิิ ด อาจจะพอหาดููได้้ ใ นหนัังเรื่่� อ ง
Rebel Without a Cause หรืือการก่่อกบฏโดยไร้้สาเหตุุซึ่่�ง
นำำ�แสดงโดย James Dean และ Natalie Wood ในปี 1995
วารสารศููนย์์ข้้อมููลอสัังหาริิมทรััพย์์ โดย ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
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ในบริิบทของ Game Theory นั้้�น Chicken Game มีีผลลััพธ์์
ที่่�เป็นไปได้้อยู่่� 4 ผลลััพธ์์ คืือกรณีี 0, 0 ก็็คืือผู้้�เข้้าแข่่งขััน
หัักพวงมาลััยรถหลบทั้้�งคู่่โ� ดยไม่่มีีใครได้้ใครเสีียหรืือไม่่มีี
ผู้้�ชนะและผู้้�แพ้้ กรณีี -5, – 5 คืือกรณีีที่่ไ� ม่่มีีใครหัักหลบก็็
คืือสููญเสีียทั้้�งคู่่�และมููลค่่าความสููญเสีียนั้้�นสููงกว่่ารางวััลที่่�
ได้้รัับจากการชนะในการแข่่งขััน และอีีก 2 กรณีี คืือฝ่่ายใด
ฝ่่ายหนึ่่ง� เป็นผู้้�หัักพวงมาลััยรถหลบให้้กัับฝั่่งตรงข้้าม โดย
กรณีีที่่�ผู้้�เล่่นสีีน้ำำ��เงิินเป็นฝ่่ายหัักหลบก็็คืือกรณีีผลลััพธ์์ที่่�
เป็น -1, 1 คืือผู้้�เล่่นสีีแดงเป็นฝ่่ายชนะ และในกรณีีที่่�ฝ่่าย
แดงเป็นฝ่่ายหัักหลบผลลััพธ์์ก็็จะเป็น 1, -1 โดยในกรอบ
ของ Game Theory นั้้�นบอกว่่ากรณีี 0, 0 นั้้�นไม่่ใช่่ Nash
Equilibrium เนื่่�องจากมีีฝ่่ายใดฝ่่ายหนึ่่�งสามารถเปลี่่�ยน
พฤติิกรรมโดยการไม่่หัักพวงมาลััยรถหลบเพื่่�อจะได้้รัับ
ความพึึงพอใจที่่�เพิ่่�มขึ้้�น ส่่วนกรณีี – 5, -5 ก็็ไม่่ใช่่ Nash
Equilibrium เช่่นเดีียวกััน เนื่่�องจากฝ่่ายใดฝ่่ายหนึ่่�ง
สามารถเปลี่่�ยนพฤติิกรรมโดยการหัักพวงมาลััยรถหลบ
เพื่่�อที่่�จะทำำ�ให้้ทั้้�งสองฝ่่ายได้้รัับความพอใจที่่�ดีีขึ้้�นจากการ
ที่่ไ� ม่่ต้้องบาดเจ็็บหรืือล้้มตายทั้้�งคู่่� แต่่ในกรณีีที่่ฝ่� า่ ยใดฝ่่าย
หนึ่่ง� หัักหลบซึ่่ง� ก็็คืือกรณีีที่่มีี� ผลลััพธ์์เป็น -1, 1 หรืือ 1, -1
นั้้�น ถืือเป็น Nash Equilibrium สำำ�หรัับเกมส์์นี้้� หรืือเป็น
ทางออกที่่�ดีีที่่�สุุดสำำ�หรัับ Chicken Game ส่่วนการพิิสููจน์์
ว่่าทางออก 1, -1 และ -1, 1 เป็นทางออกที่่�ดีีที่่�สุุด และ
การมีีอยู่่จ� ริิงของ Nash Equilibrium เป็นเรื่่อ� งที่่ค่่� อนข้้างยาก
แต่่หากมีีผู้้�สนใจเรื่่�องนี้้� จุุดเริ่่�มต้้นที่่�ดีีน่่าจะเป็นภาพยนต์์
เรื่่�อง A Beautiful Mind
หากมองในกรอบของ Chicken Game เราพอจะกล่่าวได้้ว่่า
นัับจากวัันที่่�สงครามรััสเซีีย-ยููเครนเริ่่�มต้้นขึ้้�นจนถึึงวัันนี้้�
ทางสหรััฐฯ และฝ่่ายพัันธมิิตรเป็นฝ่่ายหัักพวงมาลััยรถ
หลบ ซึ่่� ง นัับว่่าทางฝ่่ า ยรััสเซีียประสบความสำำ� เร็็ จ ใน
ยกแรกด้้วยการส่่งทหารเข้้าไปในยููเครนพร้้อมๆ กัับคำำ�ขู่่�
อย่่างขึึงขัังว่่าหากสหรััฐฯ และพัันธมิิตรเข้้ามาแทรกแซง

หลบ
U.S.A
ตรง

หลบ

Russia
ตรง

O, 0

- 1 ,1

1, -1

-5,-5

โดยตรงก็็จะกดปุ่่�มนิิวเคลีียร์์ เหมืือนกัับผู้้�เล่่นฝ่่ายแดงใน
Chicken Game ถอดพวงมาลััยรถแล้้วโยนออกนอกหน้้าต่่างรถ
ซึ่่�งก็็ได้้ผลในการทำำ�ให้้สหรััฐฯ และฝ่่ายพัันธมิิตร หรืือผู้้�เล่่น
ฝ่่ า ยสีีน้ำำ�� เงิิ น หัักพวงมาลััยรถหลบสอดคล้้ อ งกัับคำำ� ให้้
สััมภาษณ์์ของประธานาธิิบดีีโจ ไบเดนที่่�บอกว่่าหากสหรััฐฯ
และพัันธมิิตรเข้้าไปแทรกแซงโดยตรงอาจหมายถึึงสงคราม
นิิวเคลีียร์์
และเมื่่�อสหรััฐฯ และพัันธมิิตรหัักพวงมาลััยรถหลบ ไม่่ส่่ง
ทหารเข้้าแทรกแซงโดยตรง ก็็ทำำ�ได้้เพีียงการทำำ�สงคราม
เศรษฐกิิ จ กัับรััสเซีียและให้้ ก ารสนัับสนุุ น ด้้ า นอาวุุ ธ
ยุุทโธปกรณ์์แก่่ยููเครน รััสเซีียก็็อยู่่ใ� นฐานะของการทำำ�สงคราม
ทางทหารโดยตรงกัับยููเครน โดยที่่�การรุุกของทางฝั่่งรััสเซีีย
ยัังไปไม่่ถึึงฝันและประสบความสููญเสีียค่่อนข้้างมาก โดย
ความคืืบหน้้าล่่าสุุดทำำ�ได้้มากสุุดคืือการปิดล้้อมและระดมยิิง
เพื่่�อสร้้างความสููญเสีียและบีีบบัังคัับให้้ยููเครนยอมจำำ�นน ใน
ขณะที่่�สงครามทางเศรษฐกิิจที่่�สหรััฐฯกัับพัันธมิิตรร่่วมกััน
แทรกแซงเศรษฐกิิจรััสเซีีย และมีีความคาดหวัังว่่าจะช่่วย
ยููเครนนั้้น� คงต้้องใช้้เวลาค่่อนข้้างยาวนานกว่่าจะให้้เกิิดผลใน
ทางปฏิิบััติิ ดัังนั้้น� ยููเครนยัังต้้องต่่อสู้้�กัับรััสเซีียเพีียงลำำ�พััง ยิ่่ง�
การต่่อสู้้�ยาวนานมากขึ้้�นเท่่าไรก็็จะมีีความสููญเสีียมากขึ้้�น
เท่่านั้้�น ดัังนั้้�นสงครามทางทหารระหว่่างรััสเซีียกัับยููเครนจึึงมีี
แนวโน้้มที่่�จะยุุติิลงหรืือบรรเทาลงในรููปแบบใดรููปแบบหนึ่่�ง
อย่่างไรก็็ตามสิ่่�งที่่�จะต้้องระมััดระวัังก็็คืือ การหัักพวงมาลััย
รถหลบของสหรััฐฯ และชาติิพัันธมิิตรใน Chicken Game นั้้น�
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ดููเหมืือนจะเป็นเพีียง Nash Equilibrium ระยะสั้้�นหรืือเป็น
ดุุลยภาพใน One Shot Game หรืือใน Static Game เท่่านั้้�น
เนื่่�องจากเบี่่�ยงหลบของสหรััฐฯ นั้้�นทำำ�ให้้ยุุทธศาสตร์์การ
ป้้องปรามทางนิิวเคลีียร์์ของสหรััฐฯ หมดความศัักดิ์์�สิิทธ์์ลง
และมีีแนวโน้้มที่จ่� ะเป็นอัันตรายต่่อสหรััฐฯ และชาติิพัันธมิิตร
เช่่นหากรััสเซีียมั่่�นใจว่่า จะไม่่ว่่าอย่่างไรก็็ตามสหรััฐฯ จะ
ไม่่กล้้ากดปุ่่�มนิิวเคลีียร์์หรืือเป็น Chicken ไปตลอด รััสเซีีย
อาจจะไม่่หยุุดแค่่ยููเครนแต่่อาจดำำ�เนิินการกัับประเทศต่่างๆ
อย่่างต่่อเนื่่อ� งหรืือดำำ�เนิินการอื่่�นเพื่่�อบรรลุุวััตถุุประสงค์์ที่่�มา
กกว่่าวััตถุุประสงค์์ในระยะสั้้�น นอกจากนั้้�นความสำำ�เร็็จของ
รััสเซีียในการทำำ�ให้้สหรััฐฯ เป็นฝ่่ายหัักหลบอาจเป็นแรงจููงใจ
ให้้ประเทศอื่่�นๆ เช่่น จีีน ดำำ�เนิินการกัับประเทศอื่่�นๆ ใน
ลัักษณะเดีียวกัันกัับรััสเซีีย
ภายใต้้เงื่่�อนไขดัังกล่่าว สหรััฐฯ และชาติิพัันธมิิตรมีีแนวโน้้ม
ความจำำ�เป็นที่่�จะต้้องหาทางพลิิกสถานการณ์์อย่่างต่่อเนื่่�อง
เพื่่�อทำำ�ให้้ยุุทธศาตร์์การป้้องปรามทางนิิวเคลีียร์์ของตนเอง
และชาติิพัันธมิิตรกลัับมามีีความศัักดิ์์�สิิทธิ์์� รวมทั้้�งเพื่่�อบรรลุุ
เป้้าหมายทางการเมืืองและเศรษฐกิิจระหว่่างประเทศในระยะ
ยาว และการดำำ�เนิินการพลิิกสถานการณ์์ดัังกล่่าวมีีแนวโน้้ม
ที่่�จะผลัักดัันให้้จีีนมีีความแนบแน่่นกัับรััสเซีียมากขึ้้�น และใน
กรณีีถึึงที่่�สุุดสหรััฐฯ อาจจะต้้องท้้าทายรััสเซีียเล่่น Chicken
Game กัันใหม่่โดยอาจจะต้้องถอดพวงมาลััยรถออกแล้้วโยน
ออกนอกหน้้าต่่างให้้รััสเซีียเห็็นเหมืือนกัับที่่�รััสเซีียทำำ�ในเกม
รอบแรก ซึ่่�งถ้้าหากรััสเซีียยัังคงถอดพวงมาลััยอยู่่�เช่่นเดิิม
ความเสี่่ย� งที่่จ� ะเกิิดสงครามใหญ่่หรืือสงครามนิิวเคลีียร์์ก็อ็ าจ
จะมีีขึ้้�น แต่่ก็็ยัังมีีความเป็นไปได้้น้้อย เพราะกรณีีดัังกล่่าว
ไม่่ใช่่ Nash Equilibrium ทั้้�งใน Static และ Dynamic Game
และจะเกิิดขึ้น้� ในกรณีีที่่ไ� ม่่ได้้ตั้้ง� ใจ หรืือผู้้�เล่่นเกมไม่่ใช่่คนที่่มีี�
เหตุุมีีผลเท่่านั้้�น

ภายใต้้หลัักการของ CHICKEN GAME
ดัังกล่่าว ผลลััพธ์์ที่่�เป็็นไปได้้ของความขััดแย้้ง
ระหว่่างสหรััฐฯ รััสเซีีย และยููเครน
จากการประเมิินในเบื้้�องต้้น
จึึงน่่าจะมีีอยู่่�ด้้วยกััน 4 Scenarios หลัักๆ คืือ
กรณีแี รก สงครามทางทหารระหว่่างรััสเซีีย-ยููเครนสิ้้น� สุุดลง
และสงครามทางเศรษฐกิิจระหว่่างสหรััฐฯ และรััสเซีียยุุติิลง
และกลับั เข้้าสู่่ภ� าวะปกติิ กรณีีนี้้�เป็นกรณีี 0, 0 ใน Chicken
Game

กรณีีที่ส�่ อง เป็นกรณีีที่่�สงครามทางทหารระหว่่างรััสเซีีย
-ยููเครนยืืดเยื้้�อไประดัับหนึ่่�งแต่่ก็็ยุุติิลงเนื่่�องจากการต่่อสู้้�
ที่่ยิ่่� ง� ยาวนานเพีียงใดก็็ยิ่่ง� ก่่อให้้เกิิดความสููญเสีียแก่่ทั้้�งสอง
ฝ่่ายมากขึ้้น� เท่่านั้้น� ในขณะที่่ส� งครามทางเศรษฐกิิจระหว่่าง
สหรััฐฯและชาติิพัันธมิิตรกัับรััสเซีียมีีความยืืดเยื้้อ� ต่่อเนื่่อ� ง
แต่่ไม่่ขยายขอบเขตไปจากปัจจุุบัันมากนัักเนื่่�องจากทั้้�งคู่่�
ต่่างก็็ไม่่ต้้องการความสููญเสีียทางเศรษฐกิิจในกรณีีนี้้�น่า่ จะ
เป็นดุุลยภาพในระยะสั้้�นหรืือกรณีี -1, 1 สอดคล้้องกัับ
ท่่าทีีปัจจุุบัันของฝ่่ายพัันธมิิตรคืือ EU ที่่มีีท่่
� าทีีลังั เลต่่อการ
Boycott น้ำำ��มัันรััสเซีีย ดัังนั้้�นผลลััพธ์์ในกรณีีนี้้�น่่าจะเป็น
กรณีีฐานสำำ�หรัับการวิิเคราะห์์ผลกระทบทางเศรษฐกิิจใน
เบื้้อ� งต้้นสำำ�หรัับช่่วงที่่เ� หลืือของปีนี้้� ซึ่ง่� สามารถแบ่่งได้้เป็น
ผลกระทบทางตรงผา่ นการค้าสินค้าไทย รสั เซีย และ
ไทย ยููเครน ซึ่่�งผลกระทบทางตรงในส่่วนนี้้�จะมีีไม่่
มากนััก เนื่่�องจากไทยส่่งออกไปรััสเซีียและยููเครนเพีียง
ร้้อยละ 0.4 และร้้อยละ 0.05 ของมููลค่่าการส่่งออกของไทย
ทั้้�งหมดเท่่านั้้�น
ผลกระทบทางตรงผา่ นการทอ่ งเที่ยวทอี่ าจจะมีมาก
ขึ้้�นกว่่าในอดีีต เนื่่�องจากในปัจจุุบัันประเทศไทยมีี
การพึ่่�งพิิงจำำ�นวนนัักท่่องเที่่ย� วจากยุุโรปและรััสเซีียมากขึ้้น�
เป็นประมาณร้้อยละ 70 เพิ่่�มขึ้น้� จากร้้อยละ 20 ในช่่วงก่่อน
การระบาดของโรคโควิิด ดัังนั้้�น การชะลอตััวของเศรฐกิิจ
ยุุ โ รปและสงครามรััสเซีีย-ยููเครนจึึงมีีผลกระทบต่่อ
เศรษฐกิิจไทยผ่่านภาคการท่่องเที่่�ยวได้้มากขึ้้�น
ผลกระทบทางอ้อมผ่านห่วงโซ่การผลิตที่เกิดจาก
การสงครามที่่มีี� ผลให้้การผลิิตสิินค้้าสำำ�คััญต้้องหยุุด
ชะงัักลงรวมทั้้�งการใช้้สิินค้้าเป็นยุุทโธปกรณ์์ ในการทำำ�
สงครามทางเศรษฐกิิจ โดยมีีสิินค้้าสำำ�คััญๆ ที่่�อาจมีีปัญหา
การขาดแคลน เช่่น Neon (อุุตสาหกรรมการผลิิตชิิป
คอมพิิวเตอร์์) Palladium (อุุตสาหกรรมรถยนต์์) โปแตส
(ภาคการเกษตร) ธััญพืืช และกลุ่่�มโลหะพื้้�นฐาน เช่่น
แพลทิินััม เป็นต้้น
ผลกระทบผา่ นการเพิ่มขึ้นของราคาน�้ำมันและก๊าซ
ธรรมชาติิในตลาดโลกซึ่่�งปรัับตััวเพิ่่�มสููงขึ้้�นมาก
หลัังจากที่่ค� วามขััดแย้้งระหว่่างรััสเซีีย-ยููเครน และสหรััฐฯ
และพัันธมิิตรมีีความชััดเจนและรุุนแรงมากขึ้้�น อย่่างไร
ก็็ตาม ในกรณีีที่่ส� งครามทางทหารระหว่่างรััสเซีียและยููเครน
ยุุติลิ งรวมทั้้�งมาตรการแทรกแซงทางเศรษฐกิิจและมาตรการ
ตอบโต้้ ร ะหว่่างสหรััฐฯ และชาติิ พัั นธมิิ ต รกัับรััสเซีีย
ไม่่ขยายขอบเขตเพิ่่ม� เติิมคาดว่่าอุุปสงค์์และอุุปทานน้ำำ�มัั
� นใน
ตลาดโลกจะปรัับตััวตามการเปลี่่�ยนแปลงของราคาและ
การ Reallocate จนทำำ�ให้้ราคาน้ำำ�มัั
� นและราคาก๊๊าซธรรมชาติิ
ในตลาดโลกค่่อยๆ ปรัับตััวลดลง โดยในกรณีีที่่ร� าคาน้ำำ�มัั
� นดิิบ
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ทั้้�งปี 2565 อยู่่�ที่่�เฉลี่่�ย 100 ดอลลาร์์ สรอ. ต่่อบาร์์เรลนั้้�นจะ
ทำำ�ให้้เศรษฐกิิจขยายตััวช้้าลงจากการประมาณการครั้้�งที่่ผ่่� าน
มาประมาณร้้อยละ 0.55
ผลกระทบทางอ้อมผ่านราคาสินค้า เงินเฟ้อ อัตรา
ดอกเบี้้�ย และการชะลอตััวของประเทศเศรษฐกิิจหลััก
และเศรษฐกิิจโลกในภาพรวม ซึ่่ง� เกิิดจากข้้อเท็็จจริิงที่่ว่่� าการ
เพิ่่�มขึ้้�นของราคาน้ำำ��มัันและราคาสิินค้้าในตลาดโลกเกิิดขึ้้�น
ท่่ามกลางอััตราเงิินเฟ้้อในประเทศเศรษฐกิิจที่่�อยู่่�ในระดัับสููง
ใกล้้เคีียงกัับช่่วงต้้นทศวรรษที่่� 1970 เป็นทุุนเดิิมอยู่่แ� ล้้ว และ
เกิิดขึ้้�นในช่่วงที่่�ประเทศเศรษฐกิิจหลัักโดยเฉพาะสหรััฐฯ มีี
ความจำำ�เป็นจะต้้องปรัับทิิศทางนโยบายการเงิินเพื่่�อลดแรง
กดดัันจากเงิินเฟ้้ออย่่างเร่่งรีีบหลังั จากที่่ป� ล่่อยให้้นโยบายการ
เงิินอยู่่ใ� นระดัับที่่ผ่่� อนคลายมากเกิินความจำำ�เป็นในช่่วงก่่อนหน้้า
ดัังนั้้�นการเพิ่่�มขึ้้�นของราคาน้ำำ��มัันและราคาสิินค้้าที่่�เกิิดจาก
สถานการณ์์ ค วามขััดแย้้ ง รััสเซีีย-ยููเครน และสหรััฐฯ
และชาติิพัันธมิิตรดัังกล่่าว จึึงเป็นปัจจััยซ้ำำ��เติิมให้้ประเทศ
เศรษฐกิิจหลัักมีีความเสี่่�ยงต่่อปัญหาเงิินเฟ้้อรุุนแรงหรืือ
Hyperinflation ในช่่วงที่่�เหลืือของปีมากขึ้้�น รวมทั้้�งทำำ�ให้้
ธนาคารกลางประเทศเศรษฐกิิจมีีความจำำ�เป็นที่่�จะต้้องปรัับ
เพิ่่�มอััตราดอกเบี้้�ยและปรัับลดปริิมาณเงิินผ่่านมาตรการ
Quantitative Tightening ที่่เ� ร็็วและแรงมากขึ้้น� ซึ่่�งจะทำำ�ให้้ความ
เสี่่�ยงที่่�จะเกิิดปัญหา Stagflation หรืือ Recession ในประเทศ
เศรษฐกิิจหลัักในระยะ 1-2 ปีข้้างหน้้าเพิ่่มสูู
� งขึ้้น� และเป็นเรื่่อ� ง
ที่่ยัั� งต้้องติิดตามและประเมิินผลกระทบต่่อเศรษฐกิิจโลกและ
เศรษฐกิิจไทยอย่่างใกล้้ชิิด
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ประกาศเพิ่่� ม เติิ มม าตรการแทรกแซงรััสเซีียโดยอาจมีี
วััตถุุประสงค์์มากกว่่าชััยชนะของยููเครน ในกรณีีดัังกล่่าว
รััสเซีียมีีแนวโน้้มที่่�จะหัันไปพึ่่�งจีีนมากขึ้้�นและอาจนำำ�ไปสู่่�
ความขััดแย้้งที่่�ชััดเจนมากขึ้้�นระหว่่างจีีนกัับสหรััฐฯ และ
พัันธมิิตร ซึ่่�งในที่่�สุุดแล้้วจะนำำ�ไปสู่่�การแบ่่งขั้้�วทางเศรษฐกิิจ
ออกจากกัันหรืือเป็นสงครามเย็็นทางทหารและทางเศรษฐกิิจ
โดยในกรณีีนี้้�จะเป็นภาพของการเปลี่่�ยนผ่่านจาก Static ไป
เป็น Dynamic Game อย่่างไรก็็ตามผลกระทบในระยะสั้้น� ของ
กรณีีนี้้�ที่่�มีีต่่อเศรษฐกิิจโลกและเศรษฐกิิจไทยยัังขึ้้�นอยู่่�กัับ
ขอบเขตและความรุุนแรงของการใช้้มาตรการแทรกแซงทาง
เศรษฐกิิจของสหรััฐฯ และชาติิพัันธมิิตร และขอบเขตและ
ความรุุนแรงของมาตรการตอบโต้้จากรััสเซีีย และท่่าทีีของจีีน
แม้้ว่่าในกรณีีฐานจะคาดว่่าการยกระดัับมาตรการแทรกแซง
และมาตรการตอบโต้้จะมีีลัักษณะค่่อยเป็นค่่อยไปเนื่่�องจาก
ประเทศคู่่�ขััดแย้้งต่่างคำำ�นึึงถึึงผลกระทบที่่�จะมีีต่่อเศรษฐกิิจ
ของตนเองก็็ตาม แต่่ในกรณีีที่่เ� กิิดขึ้น้� อย่่างรวดเร็็วและรุุนแรง
จะทำำ� ให้้ อุุ ป สงค์์ แ ละอุุ ป ทานน้ำำ��มัั นและสิิ น ค้้ า สำำ�คัั ญๆ
ไม่่สามารถ Reallocate ได้้ทััน และอาจทำำ�ให้้เกิิดปัญหาการ
ขาดแคลนพลัังงานและสิินค้้าสำำ�คััญๆ ห่่วงโซ่่อุุปทานโลก
รวมทั้้�งอาจจะก่่อให้้เกิิดความผัันผวนรุุนแรงของทรััพย์์สิิน
และค่่าเงิินสกุุลหลััก และการชะงัักงัันของเศรษฐกิิจและ
ปริิมาณการค้้าโลก ส่่วนในระยะยาว ความขััดแย้้งดัังกล่่าวมีี
แนวโน้้มที่จ่� ะทำำ�ให้้ความร่่วมมืือระหว่่างรััสเซีียและจีีนมีีความ
ใกล้้ชิิดกัันมากขึ้้�นและนำำ�ไปสู่่�การแบ่่งขั้้�วทางเศรษฐกิิจมาก
ขึ้้�นทั้้�งทางด้้านการค้้า การลงทุุน รวมทั้้�งการเงิินและระบบ
การชำำ�ระเงิินระหว่่างประเทศ ซึ่ง่� จะมีีนััยสำำ�คััญต่่อทิิศทางและ
การขยายตััวของเศรษฐกิิจและปริิมาณการค้้าโลกรวมทั้้�งมีี
นััยสำำ�คัั ญต่่อทิิ ศ ทางการเมืืองและความร่่วมมืือระหว่่าง
ประเทศ

กรณีีที่สี่�่ �่ หรืือกรณีีสุุดท้้ายเป็นกรณีีที่่�สหรััฐฯ พยายามสร้้าง
ความศัักดิ์์สิ� ทิ ธิ์์ใ� ห้้กัับยุุทธศาสตร์์การป้้องปรามทางนิิวเคลีียร์์
ของตนเองอีีกครั้้�ง หรืือสหรััฐฯ กัับชาติิพัันธมิิตรเข้้าสู่่� Chicken
Game รอบใหม่่กัับรััสเซีีย แม้้ว่่าในกรอบของ Chicken Game
จะยัังระบุุว่่าผลลััพธ์์ -1, 1 (สหรััฐฯ หลบเอง) หรืือ 1, -1
(รััสเซีียเป็นฝ่่ายหลบ) จะยัังคงเป็น Nash equilibrium และ
แม้้ว่่ากรณีีนี้้�คาดว่่าจะยัังคงไม่่เกิิดขึ้้�นในระยะอัันใกล้้ก็็ตาม
แต่่การเผชิิญหน้้าในเกมส์์ดัังกล่่าวก็็มีีแนวโน้้มที่จ่� ะสร้้างความ
ตื่่�นตระหนกเช่่นที่่�เคยเกิิดขึ้้�นในวิิกฤติิการณ์์คิิวบา (Cuban
Missile Crisis) ในปี 2505 และอาจสร้้างความผัันผวนรุุนแรง
ให้้กัับระบบเศรษฐกิิจและการเงิินโลกได้้มากกว่่าสถานการณ์์
ความขััดแย้้งที่่�เกิิดขึ้้�นในปัจจุุบััน นอกจากนั้้�น แม้้ว่่าผลลััพธ์์
กรณีี -5, -5 จะไม่่ใช่่ Nash Equilibrium และมีีโอกาสเกิิดขึ้น้�
ค่่อนข้้างน้้อย แต่่หากฝ่่ายใดฝ่่ายหนึ่่�งประเมิินฝ่่ายตรงข้้าม
ผิิดพลาด หรืือฝ่่ายใดฝ่่ายหนึ่่ง� ไม่่ใช่่ผู้้�มีีเหตุุมีีผล (Nonrational)
ซึ่่�งเป็นสมมติิฐานสำำ�คััญของผู้้�เล่่นเกมในกรอบการวิิเคราะห์์
ของ Game Theory ในกรณีีดัังกล่่าวสถานการณ์์ความขััดแย้้ง
ที่่เ� กิิดขึ้น้� ในปัจจุุบัันก็็อาจจะนำำ�ไปสู่่ผ� ลลััพธ์์ที่ส่� ร้้างความเสีียหาย
ให้้กัับโลกและมวลมนุุษยชาติิได้้เช่่นกััน
แม้้ว่่าในกรอบการวิิเคราะห์์ของ Chicken Game จะแสดงให้้
เห็็นถึึงผลลััพธ์์ที่เ่� ป็นไปได้้ทั้้ง� 4 กรณีี ก็็ตาม แต่่ในเบื้้อ� งต้้นนั้้น�
กรณีีที่่ส� องยัังน่่าจะเป็นกรณีีฐานสำำ�หรัับการใช้้ในการวิิเคราะห์์
และเตรีียมการสำำ�หรัับการวางแผนทางธุุรกิิจและการบริิหาร
จััดการเศรษฐกิิจในปีนี้้� ซึ่่�งในกรณีีดัังกล่่าวแสดงให้้เห็็นว่่า
เศรษฐกิิจและภาคธุุรกิิจไทยจะมีีแรงกดดัันมากขึ้้�นจากการ
เพิ่่�มขึ้้�นของราคาสิินค้้า เงิินเฟ้้อ และแนวโน้้มการเริ่่�มปรัับตััว
เพิ่่�มขึ้้�นของอััตราดอกเบี้้�ยและอััตราผลตอบแทนพัันธบััตร
ที่่�ส่่งผ่่านมาจากประเทศเศรษฐกิิจหลััก ในขณะที่่�เศรษฐกิิจ
และปริิมาณการค้้าโลกจะเริ่่�มชะลอตััวลงจากปีที่่�ผ่่านมาซึ่่�ง
เป็นปัจจััยที่่ห� น่่วยงานต่่างๆ ได้้คิดคำ
ิ ำ�นึึงและนัับรวมไว้้ในการ

คาดการณ์์ทางเศรษฐกิิจอยู่่บ้� า้ งแล้้วนัับจากช่่วงปลายปีที่่ผ่่� านมา
เพีียงแต่่สถานการณ์์ความขััดแย้้งรััสเซีีย-ยููเครน เป็นปัจจััย
ตอกย้ำำ��ให้้แรงกดดัันจากปัญหาดัังกล่่าวมีีความชััดเจนและ
ส่่งผลกระทบต่่อเศรษฐกิิจไทยมากขึ้้�น แม้้กระนั้้�นก็็ตาม
ผลกระทบจากการวิิเคราะห์์เบื้้�องต้้นในกรณีีฐานทั้้�งในด้้าน
การส่่งออกสิินค้้า การท่่องเที่่�ยว ราคาน้ำำ��มััน และก็็ไม่่ได้้มีี
ความรุุนแรงมากนััก แม้้ว่่าผลกระทบที่่จ� ะส่่งผ่่านการชะลอตััว
ของเศรษฐกิิจโลกและพััฒนาการในระยะต่่อไปของความขััดแย้้ง
ในกรณีีที่่�สามจะเป็นเรื่่�องที่่� ยัั งต้้องติิ ดตาม และประเมิิน
สถานการณ์์อย่่างใกล้้ชิดิ รวมทั้้�งเตรีียมการรองรัับความเสี่่ย� ง
ที่่อ� าจเกิิดขึ้น้� ก็็ตาม นอกจากนั้้น� เงื่อ่� นไขความขััดแย้้งระหว่่าง
รััสเซีียและยููเครนยัังมีีแนวโน้้มที่่�จะส่่งผลด้้านบวกต่่อในบาง
สาขาเศรษฐกิิจและบางประเภทธุุรกิิจ เช่่นเดีียวกัับผลด้้านบวก
ที่่�เคยเกิิดขึ้้�นในทุุกวิิกฤติิการณ์์ที่่�ผ่่านมาไม่่ว่่าจะเป็น

วิิกฤติิการณ์์ทางเศรษฐกิิจและการเงิิน
ปีี 2540-2541
วิิกฤติิการณ์์น้ำำ��มัันใน
ปีี 2550-2551
วิิกฤติิการณ์์สงครามการค้้าสหรััฐฯ - จีีน
ปีี 2561-2562
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วิิกฤติิการณ์์การระบาดของโรคโควิิด
ปีี 2563-2564
ซึ่่� ง เป็นสิ่่� ง ตอกย้ำำ��ค วามจริิ ง ที่่� ว่่ าในทุุ ก วิิ ก ฤติิ นั้้� น มีีโอกาส
ขึ้้น� อยู่่กัั� บว่่าเราจะหาโอกาสในวิิกฤติิเจอหรืือไม่่ และสามารถ
ใช้้ให้้เป็นประโยชน์์ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจและการบริิหารจััดการ
เศรษฐกิิ จ เพื่่� อ ลดผลกระทบได้้ ม ากน้้ อ ยเพีียงใด ใน
วิิกฤติิการณ์์ความขััดแย้้งระหว่่างรััสเซีีย-ยููเครน และสหรััฐฯ
และชาติิพัันธมิิตร ก็็เช่่นเดีียวกัันซึ่่�งแม้้ว่่าจะสร้้างแรงกดดััน
ด้้านราคาน้ำำ�มัั
� น ราคาสิินค้้า เงิินเฟ้้อ และอััตราดอกเบี้้ย� เพิ่่มขึ้
� น้�
แต่่เริ่่มมีีสัั
� ญญาณด้้านบวกในบางสาขากิิจกรรมทางเศรษฐกิิจ
ที่่� ค าดว่่าจะมีีความชััดเจนมากขึ้้� น ในส่่วนของภาค
อสัังหาริิมทรััพย์์ก็็เช่่นเดีียวกััน แม้้ว่่าจะมีีความกัังวลต่่อการ
เพิ่่�มของต้้นทุุนการผลิิตและอััตราดอกเบี้้�ย แต่่ท่่ามกลาง
แนวโน้้ ม การเพิ่่� มขึ้้� น ของอััตราเงิิ น เฟ้้ อ และเงื่่� อ นไข
บางประการที่่เ� กิิดขึ้น้� จากความขััดแย้้งระหว่่างรััสเซีีย-ยููเครน
สหรััฐฯ และชาติิพัันธมิิตร ภาคอสัังหาริิมทรััพย์์ ในบาง
ภาคส่่วนก็็มีีโอกาสจากสถานการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นเช่่นเดีียวกััน
วารสารศููนย์์ข้้อมููลอสัังหาริิมทรััพย์์ โดย ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
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สแกน QR Code

สถานการณ์์
� ยู่่อ
ตลาดที่่อ
� าศััยทั่่ว� ประเทศ
ไตรมาส 4 ปีี 2564 และแนวโน้้มปีี 2565

จากภาพรวมภาวะเศรษฐกิิจของประเทศในช่่วงไตรมาส 4 ปีี 2564
ที่่มีี� การขยายตััวเพิ่่มขึ้
� น้� ร้้อยละ 1.9 จากที่่ล� ดลงร้้อยละ -0.2
ในไตรมาส 3 ปีี 2564 โดยเป็็นผลมาจากสิินค้้านำำ�เข้้า - ส่่งออก
มีีการขยายตััวเพิ่่�มขึ้้�น ประกอบกัับรััฐบาลได้้ผ่่อนคลายมาตรการ
การควบคุุมการแพร่่ระบาดของโควิิด-19 และธนาคาร
แห่่งประเทศไทย (ธปท.) ได้้มีีประกาศผ่่อนคลายมาตรการ LTV
ชั่่�วคราว ตั้้�งแต่่วัันที่่� 20 ตุุลาคม 2564 ถึึงวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2565
เพื่่�อช่่วยพยุุงเศรษฐกิิจไทยที่่�ยัังคงได้้รัับผลกระทบจาก
สถานการณ์์การระบาดของโควิิด-19
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การแพร่่ระบาดของไวรััส COVID-19 ที่่�ยืืดเยื้้�อมาเป็นเวลา
กว่่า 2 ปี ได้้ส่่งผลกระทบทำำ�ให้้ทั้้�งอุุปทานและอุุปสงค์์ของ
ตลาดที่่�อยู่่�อาศััยในไตรมาส 4 ปี 2564 ยัังคงหดตััวลดลง
อย่่างต่่อเนื่่อ� งเมื่่อ� เทีียบกัับช่่วงเดีียวกัันของปีก่่อน โดยเฉพาะ
ตลาดอาคารชุุด ซึ่ง่� ได้้รัับผลกระทบจากกำำ�ลัังซื้้อ� ชาวต่่างชาติิ
ที่่�ไม่่สามารถเดิินทางเข้้าประเทศได้้ และกลุ่่�มที่่�ซื้้�อเพื่่�อการ
ลงทุุนชะลอการซื้้�อ
แนวโน้้มเศรษฐกิิจไทยในปี 2565 สำำ�นัักงานสภาพััฒนาการ
เศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิคาดว่่า จะขยายตััวร้้อยละ 3.5 – 4.5
เพิ่่�มขึ้้�นจากร้้อยละ 1.6 ในปี 2564 โดยมีีปัจจััยบวกมาจาก
การปรัับตััวดีีขึ้้�นของอุุปสงค์์ภายในประเทศ การฟื้้นตััวของ
ภาคการท่่องเที่่ย� ว รวมทั้้�งการขยายตััวอย่่างต่่อเนื่่อ� งของการ
ส่่งออก และแรงขัับเคลื่่�อนจากการลงทุุนของภาครััฐ สำำ�หรัับ
ภาคธุุรกิิจอสัังหาริิมทรััพย์์รััฐบาลได้้ขยายมาตรการให้้มีีการ
ลดค่่าธรรมเนีียมการโอนกรรมสิิทธิ์์แ� ละการจดจำำ�นองสำำ�หรัับ
ที่่�อยู่่�อาศััยที่่�ไม่่เกิิน 3 ล้้านบาท และขยายครอบคลุุมไปถึึง
บ้้านมืือสอง สิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2565 และธนาคารแห่่ง
ประเทศไทย (ธปท.) มีีประกาศผ่่อนคลายมาตรการ LTV
ชั่่� ว คราว สำำ� หรัับสััญญาเงิิ น กู้้�ที่่� ทำำ�สัั ญญาตั้้� ง แต่่วัันที่่� 20
ตุุลาคม 2564 ถึึงวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2565
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อย่่างไรก็็ตาม ในปี 2565 ปัจจััยลบที่่�จะทำำ�ให้้ภาวะเศรษฐกิิจ
รวมทั้้�งภาคธุุรกิิจอสัังหาริิมทรััพย์์มีีการชะลอตััวลง ได้้แก่่
สถานการณ์์การสู้้�รบระหว่่างรััสเซีีย และยููเครน ที่่ทำ� ำ�ให้้ราคา
น้ำำ��มัันและวััสดุุก่่อสร้้างปรัับราคาเพิ่่�มขึ้้�น การขาดแคลน
แรงงานภาคการก่่อสร้้าง หนี้้�สิินภาคครััวเรืือนที่่�เพิ่่�มสููงขึ้้�น
และการปรัับเพิ่่�มอััตราดอกเบี้้�ยเงิินกู้้�
จากปัจจััยบวกและปัจจััยลบที่่�ต้้องระมััดระวัังดัังที่่�กล่่าวมา
ศููนย์์ข้้อมููลอสัังหาริิมทรััพย์์ได้้คาดการณ์์ว่่า แนวโน้้มในปี
2565 สถานการณ์์อุุปทานและอุุปสงค์์ของตลาดที่่�อยู่่�อาศััย
จะปรัับตััวดีีขึ้้�น เมื่่�อเทีียบกัับปี 2564 โดยมีีรายละเอีียด ดัังนี้้�

1. สถานการณ์์ด้้านอุุปทานที่่�อยู่่�อาศััย
1.1 การออกใบอนุุญาตจััดสรรที่่�ดิินทั่่�วประเทศ

ในไตรมาส 4 ปี 2564 มีีโครงการที่่�อยู่่�อาศััยที่่�ได้้รัับอนุุญาต
จััดสรรที่่ดิ� นิ ทั่่ว� ประเทศ รวมจำำ�นวน 132 โครงการ 15,252 หน่่วย
ลดลงทั้้�งจำำ�นวนโครงการและจำำ�นวนหน่่วยร้้อยละ -21.9
และร้้อยละ -19.9 ตามลำำ�ดัับ เมื่่อ� เทีียบกัับช่่วงเวลาเดีียวกััน
ของปี 2563 ที่่มีีจำ
� �ำ นวน 169 โครงการ มีีจำำ�นวน 19,032 หน่่วย
ซึ่่�งเป็นการลดลงต่่อเนื่่�องเป็นไตรมาสที่่�เจ็็ดแล้้ว และจำำ�นวน
หน่่วยที่่�อยู่่�อาศััยที่่�ได้้รัับอนุุญาตจััดสรรที่่�ดิินทั่่�วประเทศ
จำำ�นวน 15,252 หน่่วย ในไตรมาสนี้้� ยัังมีีจำำ�นวนต่ำำ��กว่่า
ค่่าเฉลี่่ย� 5 ปี ก่่อนเกิิดวิกิ ฤตการแพร่่ระบาดไวรััส COVID-19
ซึ่่�งมีีจำำ�นวน 26,000 หน่่วย (ดููแผนภููมิิที่่� 1)
แผนภููมิที่
ิ ่� 1
� น
� ยู่อ
การออกใบอนุุญาตจััดสรรที่่ดิ
ิ เพื่่�อที่่อ
่� าศััยทั่่ว� ประเทศ
ไตรมาส 4 ปีี 2564
49.9%

-32.5%

-2.5%

27,859

-45.0%

23,401

Q2

Q3

-12.3%

-28.2%

-19.9%

AVG.5Y (58-62), 26,000
19,190

17,319

Q1

-45.3%
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Q4

15,331

15,183

Q1

Q2

2563

16,804

Q3

15,252

Q4

2564
จำนวนหน่วย

YoY

ที่่ม� า : ศููนย์์ข้อ้ มููลอสัังหาริิมทรััพย์์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
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หากพิิจารณาเป็นรายพื้้�นที่่� พบว่่า การออกใบอนุุญาตจััดสรร
ที่่� ดิิ น ในไตรมาส 4 ปี 2564 เพิ่่� มขึ้้� น ในภาคตะวัันออก
ภาคกลางและภาคตะวัันตก โดยกระจายตััวอยู่่� ใ นพื้้� น ที่่�
กรุุงเทพฯ-ปริิมณฑล มากที่่สุ� ดจำ
ุ ำ�นวน 8,030 หน่่วย คิิดเป็น
สััดส่่วนร้้อยละ 52.6 ของจำำ�นวนหน่่วยทั้้�งหมด มีีจำำ�นวนลดลง
ร้้อยละ -26.9 เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงเวลาเดีียวกัันของปี 2563
รองลงมาคืือ ภาคตะวัันออก มีีการออกใบอนุุญาตจััดสรรที่่ดิ� นิ
จำำ�นวน 3,689 หน่่วย คิิดเป็นสััดส่่วนร้้อยละ 24.2 มีีจำำ�นวน
หน่่วยเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 22.0 ภาคเหนืือ มีีจำำ�นวน 930 หน่่วย
มีีสััดส่่วนร้้อยละ 6.1 มีีจำำ�นวนหน่่วยลดลงร้้อยละ -49.9
ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ มีีจำำ�นวน 802 หน่่วย มีีสััดส่่วน
ร้้อยละ5.3 มีีจำำ�นวนหน่่วยลดลงร้้อ ยละ -42.8 ภาคใต้้
มีีจำำ�นวน 795 หน่่วยโดยมีีสััดส่่วนร้้อยละ 5.2 มีีจำำ�นวนหน่่วย
ลดลงร้้ อ ยละ -33.5 ภาคกลาง มีีจำำ� นวน 557 หน่่ ว ย
มีีสััดส่่วนร้้อยละ 3.7 มีีจำำ�นวนหน่่วยเพิ่่มขึ้
� น้� ร้้อยละ 25.2 และ
ภาคตะวัันตก มีีจำำ�นวน 449 หน่่วย โดยมีีสััดส่่วนน้้อยที่่�สุุด
ร้้อยละ 2.9 แต่่มีีจำำ�นวนหน่่วยเพิ่่�มขึ้้�นมากถึึงร้้อยละ 287.1
ตามลำำ�ดัับ (ดููแผนภููมิิที่่� 2)
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แผนภููมิิที่�่ 2
สััดส่่วนจำำ�นวนหน่่วยการออกใบอนุุญาตจััดสรรที่่�ดิินเพื่่� อที่่�อยู่่�อาศััยทั่่�วประเทศ
ไตรมาส 4 ปีี 2564

6.1%

5.2%

ภาคเหนือ
930 หน่วย

ภาคใต้

795 หน่วย

5.3%

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
802 หน่วย

3

5
4

1

2

52.6%

24.2%

กรุงเทพฯ - ปริมณฑล

ภาคตะวันออก

8,030 หน่วย

3,689 หน่วย

2.9%

ภาคตะวันตก

Q4/63 : 169 โครงการ 19,032 หน่วย
Q4/64 : 132 โครงการ 15,252 หน่วย
YoY : โครงการ -21.9% หน่วย -19.9%

7

6

449 หน่วย

ลำดับหน่วยการจัดสรรทีดิน
1. กรุงเทพฯ - ปริมณฑล
2. ภาคตะวันออก
3. ภาคเหนือ
4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5. ภาคใต้
6. ภาคกลาง
7. ภาคตะวันตก

YoY
YoY
YoY
YoY
YoY
YoY
YoY

-26.9%
+22.0%
-49.9%
-42.8%
-33.5%
+25.2%
+287.1%

3.7%

ภาคกลาง
557 หน่วย
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ที่่�มา : ศููนย์์ข้้อมููลอสัังหาริิมทรััพย์์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์์

ในภาพรวมปี 2564 ทั้้�งปี การออกใบอนุุญาตจััดสรรที่่�ดิิน
เพื่่�อที่่�อยู่่�อาศััย ทั่่�วประเทศ มีีจำำ�นวนรวม 608 โครงการ
66,836 หน่่วย ซึ่่ง� ลดลงทั้้�งจำำ�นวนโครงการและจำำ�นวนหน่่วย
ร้้อยละ -18.8 และ -23.7 ตามลำำ�ดัับ เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงเวลา
เดีียวกัันของปี 2563 ที่่�มีีจำำ�นวน 749 โครงการ มีีจำำ�นวน
87,611 หน่่วย และพบว่่า เป็นปีที่่�มีีจำำ�นวนหน่่วยที่่�ได้้รัับ
อนุุ ญ าตจััดสรรที่่� ดิิ น ทั่่� ว ประเทศน้้ อ ยที่่� สุุ ด ในรอบ 12 ปี
ที่่�ผ่่านมา นัับตั้้ง� แต่่ปี 2553 ซึ่่ง� มีีหน่่วยที่่ไ� ด้้รัับอนุุญาตจััดสรร
78,163 หน่่วย (ดููแผนภููมิิที่่� 3)
แผนภููมิที่
ิ �่ 3
� น
� ยู่่อ
การออกใบอนุุญาตจััดสรรที่่ดิ
ิ เพื่่� อที่่อ
� าศััยทั่่ว� ประเทศ
ปีี 2564 แนวโน้้มปีี 2565
-5.2%

94,470

2561

9.3%
-15.2%

AVG.5Y (58-62), 104,000

103,288
87,611

2562

40.8%

28.0%

15.2%

-23.7%

การออกใบอนุุ ญ าตจััดสรรที่่� ดิิ น ทั่่� ว ประเทศในปี 2564
ทุุกภาคมีีจำำ�นวนหน่่วยที่่�ได้้รัับอนุุญาตจััดสรรที่่�ดิินลดลง
ทุุกภาค เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงเวลาเดีียวกัันของปี 2563 โดย
กระจายตััวอยู่่ใ� นพื้้�นที่่� กรุุงเทพฯ-ปริิมณฑล มากที่่สุ� ดจำ
ุ �ำ นวน
31,662 หน่่วย คิิดเป็นสััดส่่วนร้้อยละ 47.4 ลดลง -33.2
รองลงมา เมื่่อ� เทีียบกัับปี 2563 รองลงมา ได้้แก่่ ภาคตะวัันออก
มีีจำำ�นวน 16,937 หน่่วย คิิดเป็นสััดส่่วนร้้อยละ 25.3 ลดลง
ร้้อยละ -6.6 ภาคหนืือ มีีจำำ�นวน 5,704 หน่่วย คิิดเป็นสััดส่่วน
ร้้อยละ 8.5 ลดลงร้้อยละ -13.9 ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ
มีีจำำ�นวน 5,237 หน่่วย คิิดเป็นสััดส่่วนร้้อยละ 7.8 ลดลง
ร้้อยละ -20.0 ภาคใต้้ มีีจำำ�นวน 3,749 หน่่วย คิิดเป็นสััดส่่วน
ร้้ อ ยละ 5.6 ลดลงร้้ อ ยละ -10.5 ภาคกลาง มีีจำำ� นวน
1,841 หน่่วย คิิดเป็นสััดส่่วนร้้อยละ 2.8 ลดลง -34.3 และ
ภาคตะวัันตก มีีจำำ�นวน 1,706 หน่่วย คิิดเป็นสััดส่่วนร้้อยละ
2.6 ลดลงร้้อยละ -9.7

2563

66,836

2565F
Worst
Case

2564

94,092

85,538

76,984

2565F
Base
Case

2565F
Best
Case

YoY

จำนวนหน่วย

สำำ�หรัับประเภทที่่�อยู่่�อาศััยที่่�ได้้รัับอนุุญาตจััดสรรที่่�ดิินในปี
2564 พบว่่า ทาวน์์เฮ้้าส์์มีีสััดส่่วนมากที่่�สุุดร้้อยละ 49.1
รองลงมาเป็น บ้้านเดี่่ย� ว ร้้อยละ 27.2 บ้้านแฝด ร้้อยละ 19.5
อาคารพาณิิชย์์ ร้้อยละ 2.2 และที่่ดิ� นิ เปล่่าจััดสรร ร้้อยละ 2.0
ตามลำำ�ดัับ (ดููตารางที่่� 1 และแผนภููมิิที่่� 4)
แผนภููมิที่
ิ ่� 4
� น
สััดส่่วนจำำ�นวนหน่่วยการออกใบอนุุญาตจััดสรรที่่ดิ
ิ
� ยู่อ
เพื่่�อที่่อ
่� าศััยทั่่ว� ประเทศ ปีี 2564

ที่่ม� า : ศููนย์์ข้อ้ มููลอสัังหาริิมทรััพย์์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
หมายเหตุุ : F หมายถึงึ ข้้อมููลพยากรณ์์

29

8.5%

5.6%

ภาคเหนือ

5,704 หน่วย

ภาคใต้

3,749 หน่วย

7.8%

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
5,237 หน่วย

5
4

3

5

4
1

2

1

47.4%
52.6%
กรุงเทพฯ - ปริมณฑล

24.2%
2

กรุงเทพฯ-ปริมณฑล

ภาคตะวันออก

31,662หน่
หน่
วย
8,030
วย

25.3%

3,689 หน่วย

16,937 หน่วย

7

ภาคตะวันตก
1,706 หน่วย

6

7

ลำดับหน่วยการจัดสรรทีดิน
1. กรุงเทพฯ - ปริมณฑล
2. ภาคตะวันออก
3. ภาคเหนือ
4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5. ภาคใต้
6. ภาคกลาง
7. ภาคตะวันตก

ภาคตะวันออก

2.6%

Q4/63 : 169 โครงการ 19,032 หน่วย
Q4/64 : 132 โครงการ 15,252 หน่วย
YoY : โครงการ -21.9% หน่วย -19.9%

6

2.8%

ภาคกลาง
1,841 หน่วย

YoY
YoY
YoY
YoY
YoY
YoY
YoY

-33.2%
-6.6%
-13.9%
-20.0%
-10.5%
-34.3%
-9.7%

ที่่�มา : ศููนย์์ข้้อมููลอสัังหาริิมทรััพย์์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
วารสารศููนย์์ข้้อมููลอสัังหาริิมทรััพย์์ โดย ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
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ตารางที่่� 1 การออกใบอนุุญาตจััดสรรที่่�ดิินเพื่่� อที่่�อยู่่�อาศััยเรีียงลำำ�ดัับตามภาค ปีี 2564

ลำำ�ดัับ
จัังหวััด

จัังหวััด

ภาค

จำำ�นวน
โครงการ

จำำ�นวน
หน่่วย

ที่่�ดิิน
จััดสรร

บ้้าน
เดี่่�ยว

บ้้าน
แฝด

ทาวน์์
เฮ้้าส์์

อาคาร
พาณิิชย์์

YoY
หน่่วย

สััดส่่วน
จำำ�นวน
หน่่วย

1

กรุุงเทพฯ
- ปริิมณฑล
ภาคตะวัันออก

186

31,662

47.4%

730

5,948

4,494

19,820

670

-33.1%

-33.2%

178

16,937

25.3%

46

4,381

4,108

8,123

279

-4.3%

-6.6%

72

5,704

8.5%

158

3,140

1,606

623

177

-7.7%

-13.9%

68

5,237

7.8%

125

2,252

1,218

1,457

185

-11.7%

-20.0%

5

ภาคเหนืือ
ภาคตะวัันออก
เฉีียงเหนืือ
ภาคใต้้

56

3,749

5.6%

55

1,419

1,116

1,096

63

-11.1%

-10.5%

6

ภาคกลาง

21

1,841

2.8%

178

333

177

1,110

43

-34.4%

-34.3%

7

ภาคตะวัันตก

27

1,706

2.6%

43

686

338

591

48

-22.9%

-9.7%

608

66,836

100.0%

1,335

18,159

13,057

32,820

1,465

-18.8%

-23.7%

2
3
4

รวมทั่่�วประเทศ
สััดส่่วนประเภท

30

2.0%

จัังหวััดที่่มีี� การออกใบอนุุญาตจััดสรรที่่ดิ� นิ สููงสุุด 10 อัันดัับแรก
ปี 2564 ซึ่่�งคิิดเป็นสััดส่่วนโดยรวมมากถึึงร้้อยละ 74.9
ของจำำ�นวนหน่่วยที่่อ� ยู่่อ� าศััยที่่ไ� ด้้รัับใบอนุุญาตจััดสรรที่่ดิ� นิ
ทั้้�งหมด ประกอบด้้วย
ลำำ�ดัับ จัังหวััด	สัั ดส่่วนร้้อยละ
1

สมุุทรปราการ

18.4

2

กรุุงเทพมหานคร

15.8

3

ชลบุุรีี	

11.1

4

ระยอง

9.4

5

สมุุทรสาคร

4.4

6	ปทุุมธานีี	

4.0

7

3.6

		ส่่วนใหญ่่อยู่่�ในอำำ�เภอบางพลีี อำำ�เภอเมืืองสมุุทรปราการ
		 และอำำ�เภอพระสมุุทรเจดีีย์์
		ส่่วนใหญ่่อยู่่ใ� นเขตบางเขน เขตประเวศ และเขตราษฎร์์บููรณะ

		ส่่วนใหญ่่อยู่่�ในอำำ�เภอเมืืองชลบุุรีี อำำ�เภอบางละมุุง
		 และอำำ�เภอศรีีราชา

		ส่่วนใหญ่่อยู่่�ในอำำ�เภอปลวกแดง อำำ�เภอนิิคมพัั ฒนา
		 และอำำ�เภอเมืืองระยอง
		ส่่วนใหญ่่อยู่่�ในอำำ�เภอเมืืองสมุุทรสาคร อำำ�เภอบ้้านแพ้้ ว
		 และอำำ�เภอกระทุ่่�มแบน
		ส่่วนใหญ่่อยู่่�ในอำำ�เภอลำำ�ลููกกา อำำ�เภอคลองหลวง
		 และธััญบุุรีี	

เชีียงใหม่่	

		ส่่วนใหญ่่อยู่่�ในอำำ�เภอดอยสะเก็็ด อำำ�เภอสัันกำำ�แพง
		 และอำำ�เภอสารภีี

วารสารศููนย์์ข้้อมููลอสัังหาริิมทรััพย์์ โดย ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
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27.2%

19.5%

49.1%

2.2%

8

นครราชสีีมา

3.1

9

นนทบุุรีี	

2.6

10

ฉะเชิิงเทรา

2.5

		ส่่วนใหญ่่อยู่่�ในอำำ�เภอเมืืองนครราชสีีมา อำำ�เภอสููงเนิิน
		 และอำำ�เภอขามทะเลสอ
		ส่่วนใหญ่่อยู่่�ในอำำ�เภอบางกรวย อำำ�เภอบางบััวทอง
		 และอำำ�เภอเมืืองนนทบุุรีี
		ส่่วนใหญ่่อยู่่�ในอำำ�เภอแปลงยาว อำำ�เภอบ้้านโพธิ์์�
		 และอำำ�เภอบางปะกง

สำำ�หรัับประเภทที่่�อยู่่�อาศััยที่่�ได้้ออกใบอนุุญาตจััดสรรที่่�ดิิน
ใน 10 อัันดัับแรก ส่่วนใหญ่่จะเป็นทาวน์์เฮาส์์ยกเว้้นจัังหวััด
เชีียงใหม่่ จัังหวััดนครราชสีีมา ที่่�ส่่วนใหญ่่จะออกใบอนุุญาต
จััดสรรที่่ดิ� นิ เป็นบ้้านเดี่่ย� ว และจะเห็็นว่่าเกืือบทุุกจัังหวััดมีีการ
ออกใบอนุุญาตจััดสรรที่่�ดิินลดลง ยกเว้้น จัังหวััดชลบุุรีี และ
จัังหวััดสมุุทรสาคร มีีการออกใบอนุุญาตจััดสรรที่่�ดินิ เพิ่่�มขึ้น้�
(ดููตารางที่่� 2)
สำำ�หรัับแนวโน้้มการออกใบอนุุญาตจััดสรรที่่�ดิินทั่่�วประเทศ
ในปี 2565 ศููนย์์ข้้อมููลอสัังหาริิมทรััพย์์ คาดว่่าจะมีีจำำ�นวน
ประมาณ 85,538 หน่่วย เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 28.0 จากปี 2564
โดยมีีช่่วงคาดการณ์์อยู่่ป� ระมาณ 76,984 ถึงึ 94,092 หน่่วย
มีีการเปลี่่�ยนแปลงระหว่่างร้้อยละ 15.2 ถึึง 40.8 เมื่่�อเทีียบ
กัับปี 2564 ซึ่่�งมีีจำำ�นวน 66,836 หน่่วย (ดููแผนภููมิิที่่� 3)

ตารางที่่� 2
จัังหวััดที่่�มีีการออกใบอนุุญาตจััดสรรที่่�ดิินเพื่่� อที่่�อยู่่�อาศััยมากที่่�สุุด 10 อัันดัับแรก ปีี 2564
ลำำ�ดัับ

จัังหวััด

ภาค

จำำ�นวน
หน่่วย

ที่่�ดิิน
จััดสรร

51

12,305

117

1,944

1,660

8,553

31

-31.1% -22.1% 18.4%

1

อาคาร
บ้้านเดี่่�ยว บ้้านแฝด ทาวน์์เฮ้้าส์์ พาณิิ
ชย์์

YoY
โครงการ

YoY
หน่่วย

สััดส่่วน
จำำ�นวน
หน่่วย

จำำ�นวน
โครงการ

สมุุทรปราการ กรุุงเทพฯ- ปริิมณฑล
กรุุงเทพ
กรุุงเทพฯ - ปริิมณฑล
2
มหานคร
3
ชลบุุรีี
ภาคตะวัันออก
4
ระยอง
ภาคตะวัันออก
5 สมุุทรสาคร
กรุุงเทพฯ - ปริิมณฑล
6
ปทุุมธานีี
กรุุงเทพฯ - ปริิมณฑล
7
เชีียงใหม่่
ภาคเหนืือ
8 นครราชสีีมา ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ
9
นนทบุุรีี
กรุุงเทพฯ - ปริิมณฑล
10 ฉะเชิิงเทรา
ภาคตะวัันออก

74

10,541

236

2,297

1,098

6,601

309

-28.2% -24.1% 15.8%

62
68
19
14
22
25
13
18

7,395
6,306
2,960
2,656
2,421
2,090
1,741
1,676

26
8
300
29
7
121
0
1

1,383
1,848
474
228
1,431
1,188
631
363

2,174
1,112
548
578
692
254
346
594

3,755
3,271
1,554
1,706
291
387
737
698

57
67
84
115
140
27
20

0.0%
-18.1%
18.8%
-48.1%
-29.0%
0.0%
-71.1%
-40.0%

24.7% 11.1%
-17.4% 9.4%
10.6% 4.4%
-57.0% 4.0%
-34.9% 3.6%
-3.5% 3.1%
-76.9% 2.6%
-60.0% 2.5%

จัังหวััดอื่่�นๆ

242

16,745

490

6,372

4,001

5,267

615

-4.3%

-6.4%

รวมทั่่�วประเทศ

608

66,836

1,335

18,159 13,057 32,820

25.1%

1,465 -18.8% -23.7% 100.0%

1.2 การออกใบอนุุญาตก่่อสร้้างที่่�อยู่่�อาศััย
ทั่่�วประเทศ

ในช่่วงไตรมาส 4 ปี 2564 มีีการออกใบอนุุญาตก่่อสร้้างที่่อ� ยู่่�
อาศััย ทั่่�วประเทศ ทั้้�งประเภท บ้้านที่่�ประชาชนสร้้างเอง และ
บ้้านในโครงการจััดสรร จำำ�นวนประมาณ 70,749 หน่่วย
ลดลงร้้อยละ -13.2 เมื่่อ� เทีียบกัับช่่วงเวลาเดีียวกัันของปี 2563
ที่่�มีีจำำ�นวน 81,486 หน่่วย ซึ่่�งเป็นการลดลงต่่อเนื่่�องเป็น
ไตรมาสที่่แ� ปดแล้้ว และจำำ�นวนหน่่วยที่่ไ� ด้้รัับอนุุญาตก่่อสร้้าง
ในไตรมาสนี้้�จำำ�นวน 70,748 หน่่วย เป็นจำำ�นวนที่่�ต่ำำ��กว่่า
แผนภููมิที่
ิ �่ 5
� ยู่่อ
การออกใบอนุุญาตก่่อสร้้างที่่อ
� าศััยทั่่ว� ประเทศ
ไตรมาส 4 ปีี 2564
-1.9%

-17.2%

-6.9%

-13.5%

-12.3%

84,261

65,487

Q1

-9.8%

76,769

80,829

81,486

12,923

20,920

23,110

63,846

59,909

58,376

Q2

Q3

Q4

17,912

-13.2%

66,349

Q1

2563
แนวราบ

70,749
72,353

72,877

13,224

17,209

59,129

55,668

Q2

Q3

ที่่�มา : ศููนย์์ข้้อมููลอสัังหาริิมทรััพย์์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
หมายเหตุุ : E หมายถึึง ตััวเลขประมาณการ

18.4%
6.6%

3.7%

-2.9%

1.3%

2.3%

-2.2%

21,439

63,437

YoY ทุกประเภท

Q4

-66.7%

Q1

8.7%
-7.2%

-7.4%

-11.9%

2564 E
อาคารชุด
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แผนภููมิที่
ิ ่� 6
อััตราขยายตััวจำำ�นวนหน่่วยการออกใบอนุุญาตก่่อสร้้าง
� ยู่อ
ที่่อ
่� าศััยทั่่ว� ประเทศ ไตรมาส 4 ปีี 2564

AVG.5Y (58-62) = 86,282

96,116

30,629

-10.2%

ค่่าเฉลี่่�ย 5 ปี ซึ่่�งมีีจำำ�นวน 86,282 หน่่วย (ดููแผนภููมิิที่่� 5)
เมื่่�อแบ่่งตามประเภทที่่�อยู่่�อาศััย พบว่่า ในไตรมาสนี้้�ที่่�อยู่่�
อาศััยแนวราบเพิ่่�มขึ้้�น แต่่อาคารชุุดได้้รัับอนุุญาตก่่อสร้้าง
ลดลง โดยที่่�อยู่่�อาศััยแนวราบได้้รัับอนุุญาตก่่อสร้้างจำำ�นวน
63,437 หน่่วย เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 8.7 เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงเวลา
เดีียวกัันของปี 2563 และอาคารชุุด มีีจำำ�นวน 21,439 หน่่วย
ลดลงร้้อยละ -7.2 (ดููแผนภููมิิที่่� 5 และ 6)

-31.6%

Q2

Q3

-24.4%

-32.1%
-41.5%

Q4

2563

Q1

Q2

Q3

Q4

2564 E
YoY แนวราบ

YoY อาคารชุด

ที่่�มา : ศููนย์์ข้้อมููลอสัังหาริิมทรััพย์์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
หมายเหตุุ : E หมายถึึง ตััวเลขประมาณการ
วารสารศููนย์์ข้้อมููลอสัังหาริิมทรััพย์์ โดย ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
REAL ESTATE INFORMATION CENTER JOURNAL BY GH BANK

แผนภููมิที่
ิ ่� 7
� ยู่่อ
การออกใบอนุุญาตก่่อสร้้างที่่อ
� าศััยทั่่ว� ประเทศ
ปีี 2564 และแนวโน้้มปีี 2565
4.0%

13.8%

371,635
326,681

103,254

223,427

2561

138,188

233,447

2562

-9.8%

-5.8%

-4.5%

แผนภููมิที่
ิ �่ 8
อััตราขยายตััวจำำ�นวนหน่่วยการออกใบอนุุญาตก่่อสร้้าง
� ยู่อ
ที่่อ
่� าศััยทั่่ว� ประเทศ ปีี 2564 และแนวโน้้มปีี 2565

-6.1%

-16.7%

5Y Average = 340,000
335,201
87,583

247,618

2563

315,914

301,717

68,391

229,999

Worst
2565F

2564 E

0.4%

87,656

79,687

71,718

247,523

368,765

335,241

33.8%

281,110

255,554

-1.5%

8.6%

-4.7%

-6.1%

6.1%

Best
2565F

2559

2560

2562

อาคารชุด

2564

2565F

YoY อาคารชุด

YoY ทุกประเภท

ที่่�มา : ศููนย์์ข้้อมููลอสัังหาริิมทรััพย์์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
หมายเหตุุ : E หมายถึึง ตััวเลขประมาณการ, F หมายถึึง ข้้อมููลพยากรณ์์
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2563

-21.9%

Base Case
YoY แนวราบ

แนวราบ

3.2%

-36.6%
2561

-0.04%

4.5%

-24.5%

Base
2565F

16.5%

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

ภาพรวมปี 2564 ทั้้�งปี มีีการออกใบอนุุญาตก่่อสร้้างที่่�อยู่่�
อาศััยทั่่ว� ประเทศ มีีจำำ�นวน 315,914 หน่่วย ลดลงร้้อยละ -5.8
เมื่่� อ เทีียบกัับช่่วงเวลาเดีียวกัันของปี 2563 ที่่� มีีจำำ� นวน
335,201 หน่่วย (ดููแผนภููมิิที่่� 7 และ 8)
เป็นที่่�อยู่่�อาศััยประเภทแนวราบ ประมาณ 247,523 หน่่วย
ลดลงร้้อยละ -0.04 และอาคารชุุด ประมาณ 68,391 หน่่วย
ลดลงร้้อยละ -21.9 เมื่่�อเทีียบกัับปี 2563 (ดููตารางที่่� 3 และ
แผนภููมิิที่่� 8)

เมื่่�อพิิจารณาเป็นรายภาคเทีียบกัับปี 2563 พบว่่า การออก
ใบอนุุญาตก่่อสร้้างที่่�อยู่่�อาศััยแนวราบในปี 2564 ลดลงใน
ภาคกลาง ภาคเหนืือ และภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ ตามลำำ�ดัับ
ในขณะที่่�กรุุงเทพฯ-ปริิมณฑล ภาคใต้้ ภาคตะวัันตก และ
ภาคตะวัันออก มีีการออกใบอนุุญาตก่่อสร้้างเพิ่่�มขึ้้�นตาม
ลำำ�ดัับ
ส่่วนการออกใบอนุุญาตก่่อสร้้างอาคารชุุดในปี 2564 มีี
จำำ�นวนลดลงทุุกภาค ยกเว้้นภาคกลางและภาคใต้้ ที่่�มีีการ
ออกใบอนุุญาตก่่อสร้้างเพิ่่�มขึ้้�น (ดููตารางที่่� 3)

ตารางที่่� 3
การออกใบอนุุญาตก่่อสร้้างที่่�อยู่่�อาศััยเรีียงลำำ�ดัับตามภาค ปีี 2564
ลำำ�ดัับ

จัังหวััด

1

กรุุงเทพฯ
- ปริิมณฑล

ปีี 2563

ปีี 2564

แนวราบ

อาคารชุุด

รวม

แนวราบ

อาคารชุุด

รวม

57,936

70,312

128,248

61,666

53,832

45,681

ภาค
ตะวัันออก 46,899 1,926 48,825
เฉีียงเหนืือ
3
ภาคใต้้
36,886 4,142 41,028
ภาคตะวัั
น
34,890 7,603 42,493
4
ออก
5 ภาคเหนืือ 37,476 1,268 38,744
น 19,102 1,760 20,862
6 ภาคตะวัั
ตก
7 ภาคกลาง 14,429
571
15,000
รวมทั่่�ว
247,618 87,583 335,201
ประเทศ
ที่่�มา : ศููนย์์ข้้อมููลอสัังหาริิมทรััพย์์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
2

วารสารศููนย์์ข้้อมููลอสัังหาริิมทรััพย์์ โดย ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
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YOY
แนวราบ

อาคารชุุด

115,498

6.4%

1,312

46,993

38,491

5,100

35,237

สััดส่่วน
รวม

แนวราบ

อาคารชุุด

รวม

-23.4%

-9.9%

24.9%

78.7%

36.6%

-2.6%

-31.9%

-3.8% 18.5%

1.9%

14.9%

43,591

4.4%

23.1%

6.2%

15.6%

7.5%

13.8%

6,522

41,759

1.0%

-14.2%

-1.7% 14.2%

9.5%

13.2%

36,253

699

36,952

-3.3%

-44.9%

-4.6% 14.6%

1.0%

11.7%

19,480

65

19,545

2.0%

-96.3%

-6.3%

7.9%

0.1%

6.2%

10,715

860

11,575

-25.7%

50.6%

-22.8% 4.3%

1.3%

3.7%

247,523

68,391 315,914 -0.04% -21.9%

-5.8%

100.0% 100.0% 100.0%

จัังหวััดที่่มีี� การออกใบอนุุญาตก่่อสร้้างสููงสุุด 10 อัันดัับแรก ในปี
2564 คิิดเป็นสััดส่่วนรวมกัันมากถึึงร้้อยละ 55.9 ของจำำ�นวน
การออกใบอนุุญาตก่่อสร้้างทั้้�งหมด เรีียงตามลำำ�ดัับ ดัังนี้้�
กรุงเทพมหานคร มีการออกใบอนุญาตก่อสร้าง

2
3
4
5

จำำ�นวน 61,161 หน่่วย มีีสััดส่่วนร้้อยละ 19.4
มีีการขยายตััวลดลงร้้อยละ -25.5 โดยเป็นการ
ลดลงทั้้�งที่่�อยู่่�อาศััยแนวราบและอาคารชุุด ร้้อยละ
-1.5 และ -31.2 ตามลำำ�ดัับ
ชลบุรี มีการออกใบอนุญาตกอ่ สร้างจ�ำนวน 20,727
หน่่วย มีีสััดส่่วนร้้อยละ 6.6 มีีการขยายตััวเพิ่่�มขึ้้�น
ร้้อยละ 5.3 โดยเป็นการเพิ่่�มขึ้้�นของที่่�อยู่่�อาศััย
แนวราบ ร้้อยละ 10.0 แต่่อาคารชุุดลดลงร้้อยละ -5.4
สมุ ท รปราการ มีการออกใบอนุญาตก่อสร้าง
จำำ�นวน 16,429 หน่่วย มีีสััดส่่วนร้้อยละ 5.2 มีีการ
ขยายตััวเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 30.5 โดยเป็นการเพิ่่�มขึ้้�น
ทั้้�งที่่�อยู่่�อาศััยแนวราบและอาคารชุุด ร้้อยละ 6.1
และ 261.0 ตามลำำ�ดัับ ซึ่่ง� อาคารชุุดเป็นการเพิ่่�มขึ้น้�
จากฐานที่่�ต่ำำ��มากในช่่วงเวลาเดีียวกัันของปี 2563
ที่่�มีีเพีียง 1,205 หน่่วย
ปทุมธานี มีการออกใบอนุญาตก่อสร้างจ�ำนวน
16,359 หน่่วย มีีสััดส่่วนร้้อยละ 5.2 มีีการขยายตััว
เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 14.9 โดยเป็นการเพิ่่�มขึ้้�นของที่่�อยู่่�
อาศััยแนวราบ ร้้อยละ 25.8 ในขณะที่่�อาคารชุุด
ลดลงร้้อยละ -42.3
นครราชสี ม า มีการออกใบอนุ ญ าตก ่ อ สร้ า ง
จำำ�นวน 12,813 หน่่วย มีีสััดส่่วนร้้อยละ 4.1 ลดลง
ร้้อยละ -18.7 โดยเป็นการลดลงทั้้�งที่่อ� ยู่่อ� าศััยแนวราบ
และอาคารชุุดร้้อยละ -16.3 และร้้อยละ -64.9
ตามลำำ�ดัับ

6
7
8
9
10

เชียงใหม่

มีการออกใบอนุญาตก่อสร้างจ�ำนวน
11,182 หน่่วย มีีสััดส่่วนร้้อยละ 3.5 ลดลงร้้อยละ - 8.0
โดยลดลงทั้้� ง ที่่� อ ยู่่� อ าศััยแนวราบและอาคารชุุ ด
ร้้อยละ -5.4 และร้้อยละ -46.5 ตามลำำ�ดัับ
นนทบุ รี มีการออกใบอนุ ญ าตก ่ อ สร้ า งจ�ำนวน
10,871 หน่่วย มีีสััดส่่วนร้้อยละ 3.4 ขยายตััวเพิ่่มขึ้
� น้�
ร้้อยละ 21.7 โดยเป็นการเพิ่่�มขึ้้�นของอาคารชุุด
มากถึึงร้้อยละ 967.7 แต่่เป็นการเพิ่่มขึ้
� น้� จากฐานที่่�
ต่ำำ�ม
� ากในช่่วงเวลาเดีียวกัันของปี 2563 ที่่�มีีเพีียง
223 หน่่วย ในขณะที่่�ที่่�อยู่่�อาศััยแนวราบลดลง
ร้้อยละ -2.5
สงขลา มีการออกใบอนุ ญ าตก ่ อ สร้ า งจ�ำนวน
10,144 หน่่วย มีีสััดส่่วนร้้อยละ 3.2 ขยายตััวเพิ่่มขึ้
� น้�
ร้้อยละ 25.0 เป็นการเพิ่่�มขึ้น้� ทั้้�งที่่อ� ยู่่อ� าศััยแนวราบ
และอาคารชุุด ซึ่่�งอาคารชุุดเพิ่่�มขึ้้�นมากถึึงร้้อยละ
965.3 แต่่เป็นการเพิ่่�มขึ้้�นจากฐานที่่�ต่ำำ��มากในช่่วง
เวลาเดีียวกัันของปี 2563 ที่่�มีีเพีียง 160 หน่่วย
ในขณะที่่�แนวราบเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 6.1
ขอนแก่น มีการออกใบอนุญาตก่อสร้างจ�ำนวน
8,823 หน่่วย มีีสััดส่่วนร้้อยละ 2.8 ขยายตััวเพิ่่�มขึ้น้�
ร้้อยละ 6.2 โดยเป็นการเพิ่่มขึ้
� น้� ของที่่อ� ยู่่อ� าศััยแนวราบ
ร้้อยละ 11.2 ในขณะที่่อ� าคารชุุดลดลงร้้อยละ -30.8
ระยอง มีการออกใบอนุ ญ าตก่ อ สร้ า งจ�ำนวน
8,138 หน่่ ว ย มีีสััดส่่วนร้้ อ ยละ 2.6 ลดลง
ร้้อยละ -14.6 โดยเป็นการลดลงทั้้�งที่่�อยู่่อ� าศััยแนว
ราบและอาคารชุุด ร้้อยละ -11.6 และร้้อยละ -35.9
ตามลำำ�ดัับ (ดููตารางที่่� 4)
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ตารางที่่� 4
จัังหวััดที่่�มีีการออกใบอนุุญาตก่่อสร้้างเพื่่� อที่่�อยู่่�อาศััยมากที่่�สุุด 10 อัันดัับแรก ในปีี 2564
ลำำ�ดัับ

จัังหวััด

ภาค

แนวราบ

อาคารชุุด

รวม

YoY
แนวราบ

อาคารชุุด

สััดส่่วน
ร้้อยละ

รวม

กรุุงเทพ
กรุุงเทพฯ- ปริิมณฑล
มหานคร
2
ชลบุุรีี
ภาคตะวัันออก
3 สมุุทรปราการ กรุุงเทพฯ - ปริิมณฑล
4
ปทุุมธานีี
กรุุงเทพฯ - ปริิมณฑล
5 นครราชสีีมา ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ
6
เชีียงใหม่่
ภาคเหนืือ
7
นนทบุุรีี
กรุุงเทพฯ - ปริิมณฑล
8
สงขลา
ภาคใต้้
9
ขอนแก่่น ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ
10
ระยอง
ภาคตะวัันออก

15,430

45,731

61,161

-1.5%

-31.2%

-25.5%

19.4%

15,026
12,078
15,036
12,547
10,777
8,493
8,445
8,144
7,379

5,701
4,351
1,323
266
405
2,378
1,699
679
759

20,727
16,429
16,359
12,813
11,182
10,871
10,144
8,823
8,138

10.0%
6.1%
25.8%
-16.3%
-5.4%
-2.5%
6.1%
11.2%
-11.6%

-5.4%
261.0%
-42.3%
-64.9%
-46.5%
967.7%
965.3%
-30.8%
-35.9%

5.3%
30.5%
14.9%
-18.7%
-8.0%
21.7%
25.0%
6.2%
-14.6%

6.6%
5.2%
5.2%
4.1%
3.5%
3.4%
3.2%
2.8%
2.6%

จัังหวััดอื่่�น ๆ

134,168

5,100

139,268

20.4%

93.6%

-27.2%

44.1%

รวมทั่่�วประเทศ
247,523
ที่่�มา : ศููนย์์ข้้อมููลอสัังหาริิมทรััพย์์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์์

68,391

315,914

-0.04%

-21.9%

-5.8%

100.0%

1
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สำำ�หรัับแนวโน้้มการออกใบอนุุญาตก่่อสร้้างที่่�อยู่่�อาศััยทั่่�ว
ประเทศในปี 2565 ศููนย์์ข้้อมููลอสัังหาริิมทรััพย์์ คาดว่่าจะมีี
จำำ�นวนประมาณ 335,241 หน่่วย เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 6.1 โดยมีี
ช่่วงคาดการณ์์อยู่่�ประมาณ 301,717 ถึึง 368,765 หน่่วย
มีีอััตราการขยายตััวอยู่่�ในช่่วงร้้อยละ -4.5 ถึึงร้้อยละ 16.7
เมื่่�อเทีียบกัับปี 2564 ซึ่่�งมีีจำำ�นวนประมาณ 315,914 หน่่วย
(ดููแผนภููมิิที่่� 7)

ในปี 2564 ทั้้�งปีมีีการโอนกรรมสิิทธิ์์�ทั่่�วประเทศจำำ�นวน
ประมาณ 265,493 หน่่วย และมีีมููลค่่าประมาณ 802,720
ล้้านบาท ซึ่่�งมีีการขยายตััวลดลงทั้้�งจำำ�นวนหน่่วยและมููลค่่า
ร้้อยละ -26.0 และ -13.5 ตามลำำ�ดัับ หากแยกตามประเภท
ที่่� อ ยู่่� อ าศััยพบว่่า ที่่� อ ยู่่� อ าศััยแนวราบ มีีการโอนจำำ� นวน
175,657 หน่่วย ลดลงจากช่่วงเวลาเดีียวกัันของปีก่่อน
ร้้อยละ -25.7 มีีมููลค่่า 548,813 ล้้านบาท ลดลงจากช่่วงเวลา
เดีียวกัันของปีก่่อนร้้อยละ -11.0 และอาคารชุุด มีีการโอน
จำำ�นวน 89,836 หน่่วย ลดลงจากช่่วงเวลาเดีียวกัันของปีก่่อน

หากพิิจารณาการโอนกรรมสิิทธิ์์�เป็นรายภาค พบว่่า
• กรุุงเทพฯ - ปริิมณฑล มีีการโอนกรรมสิิทธิ์์�มาก
ที่่สุ� ดุ จำำ�นวน 166,402 หน่่วย ขยายตััวลดลงจากปี 2563
ร้้อยละ -15.5 มีีมููลค่่าการโอน 581,659 ล้้านบาท
ลดลงเพีียงร้้อยละ -5.2
• ภาคตะวัันออก มีีการโอนกรรมสิิทธิ์์จำ� �ำ นวน 41,723 หน่่วย
ลดลงร้้อยละ -18.7 และมีีมููลค่่า 95,005 ล้้านบาท
ลดลงร้้อยละ -21.0
• ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ มีีการโอนกรรมสิิทธิ์์�
จำำ�นวน 22,169 หน่่วย ลดลงร้้อยละ -34.8 และมีีมููลค่่า
45,184 ล้้านบาท ลดลงร้้อยละ -19.8
• ภาคเหนืือ มีีการโอนกรรมสิิทธิ์์จำ� ำ�นวน 12,082 หน่่วย
ลดลงร้้อยละ -57.5 และมีีมููลค่่า 25,351 ล้้านบาท
ลดลงร้้อยละ -49.7
• ภาคใต้้ มีีการโอนกรรมสิิทธิ์์�จำำ�นวน 10,848 หน่่วย
ลดลงร้้อยละ -59.9 และมีีมููลค่่า 29,961 ล้้านบาท
ลดลงร้้อยละ -47.6
• ภาคกลาง มีีการโอนกรรมสิิทธิ์์�จำำ�นวน 8,034 หน่่วย
ลดลงร้้อยละ -24.5 และมีีมููลค่่า 14,837 ล้้านบาท
ลดลงร้้อยละ -12.4
• ภาคตะวัันตก มีีการโอนกรรมสิิทธิ์์จำ� �ำ นวน 4,235 หน่่วย
ลดลงร้้อยละ -59.7 และมีีมููลค่่า 10,722 ล้้านบาท
ลดลงร้้อยละ -51.9 (ดููแผนภููมิิที่่� 13 และ 14)

แผนภููมิิที่่� 9
จำำ�นวนหน่่วยการโอนกรรมสิิทธิ์์�ที่่�อยู่่�อาศััยทั่่�วประเทศ
ไตรมาส 4 ปีี 2564

แผนภููมิิที่�่ 10
มููลค่่าการโอนกรรมสิิทธิ์์�ที่่�อยู่่�อาศััยทั่่�วประเทศ
ไตรมาส 4 ปีี 2564 (หน่่วย : ล้้านบาท)

2. ด้้านอุุปสงค์์ที่�อ
่ ยู่่�อาศััย

2.1 การโอนกรรมสิิทธิ์์�ที่�อ
่ ยู่่�อาศััยทั่่�วประเทศ

จากข้้อมููลเบื้้�องต้้น ในช่่วงไตรมาส 4 ปี 2564 มีีการโอน
กรรมสิิทธิ์์ที่� อ่� ยู่่อ� าศััยทั่่ว� ประเทศ จำำ�นวนประมาณ 79,688 หน่่วย
มีีมููลค่่าประมาณ 230,092 ล้้านบาท ซึ่่�งมีีการขยายตััว
ลดลงทั้้�งจำำ�นวนหน่่วยและมููลค่่า ร้้อยละ -15.3 และร้้อยละ
-8.1 เมื่่อ� เทีียบกัับช่่วงเดีียวกัันของปี 2563 ซึ่ง่� จำำ�นวนหน่่วย
ลดลงต่่อเนื่่อ� งเป็นไตรมาสที่่แ� ปด และมููลค่่าลดลงต่่อเนื่่อ� งเป็น
ไตรมาสที่่�ห้้า (ดููแผนภููมิิที่่� 9 และ 10)
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ร้้อยละ -26.6 และมีีมููลค่่า 253,907 ล้้านบาท ลดลงจากช่่วง
เวลาเดีียวกัันของปีก่่อนร้้อยละ -18.5 (ดููตารางที่่� 5 แผนภููมิิที่่�
11 และ 12)
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27,068

37,819

2563

210,273

83,445

60,174

-27.2%

-8.1%

AVG.5Y (58-62) = 199,395

AVG.5Y (58-62) = 90,233
89,026

-4.9%

121,429
Q1

202,084
63,062

139,022
Q2

2563
แนวราบ

230,092
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130,222
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YoY ทุกประเภท

แผนภููมิิที่่� 11
จำำ�นวนหน่่วยการโอนกรรมสิิทธิ์์�ที่�อ
่ ยู่่�อาศััยทั่่�วประเทศ
ปีี 2564 และแนวโน้้มปีี 2565

25.0%

-0.5%

-8.5%

-26.0%

10.5%

25.1%

แผนภููมิิที่�่ 12
มููลค่่าการโอนกรรมสิิทธิ์์�ที่�อ
่ ยู่่�อาศััยทั่่�วประเทศ
ปีี 2564 และแนวโน้้มปีี 2565 (หน่่วย : ล้้านบาท)

35.5%

AVG.5Y (58-62) = 360,932
393,761

133,680

391,964

358,747

129,441
122,344

260,081

2561

332,192

265,493
113,288

96,295

175,657

197,014

218,904

240,795

2563

2564 P

Worst
2565F

Base
2565F

Best
2565F

อาคารชุด

930,751

-13.5%

352,114

326,824

311,464

583,176

603,927

616,803

2561

2562
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แผนภููมิิที่�่ 13
สััดส่่วนจำำ�นวนหน่่วยการโอนกรรมสิิทธิ์์�ที่่�อยู่่�อาศััย
ทั่่�วประเทศ ปีี 2564

8.4%

2563

253,907

265,602

548,813

544,117

อาคารชุด

15.7%

ภาคตะวันตก
4,235 หน่วย

3.0%

ภาคกลาง

8,034 หน่วย

4.1%

ภาคตะวันออก
41,723 หน่วย

7

ภาคใต้

10,848 หน่วย

4.6%

5

Base
2565F

Best
2565F

YoY ทุกประเภท

45,184 หน่วย

14,837 หน่วย

166,402 หน่วย

665,032

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

1.8% ภาคกลาง

กรุงเทพฯ - ปริมณฑล

6

604,575

5.6%

10,722 หน่วย

62.7%

329,713

แผนภููมิิที่�่ 14
สััดส่่วนมููลค่่าการโอนกรรมสิิทธิ์์�ที่�อ
่ ยู่่�อาศััยทั่่�วประเทศ
ปีี 2564 (หน่่วย : ล้้านบาท)

1.3%

1

994,745
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2

ภาคตะวันตก

2

7.2%

305,289

Worst
2565F

2564 P

22,169 หน่วย

1.6%

909,864

809,719

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

3

-2.0%

802,720

แนวราบ

YoY ทุกประเภท

-12.8%

928,268 AVG.5Y (58-62) = 797,578

118,952

236,403

แนวราบ

-0.3%

359,747

262,523

2562

-0.5%

935,290

293,309

89,836

38.7%

3.7% ภาคใต้

29,961 หน่วย

3.2%

7
6
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3

11.8%

ภาคตะวันออก
95,005 หน่วย

1

5

72.5%

กรุงเทพฯ - ปริมณฑล

4

581,659 หน่วย

ภาคเหนือ

25,351 หน่วย

4

ภาคเหนือ

12,082 หน่วย

ลำดับหน่วยการจัดสรรทีดิน
1. กรุงเทพฯ - ปริมณฑล
2. ภาคตะวันออก
3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4. ภาคเหนือ
5. ภาคใต้
6. ภาคกลาง
7. ภาคตะวันตก

YoY
YoY
YoY
YoY
YoY
YoY
YoY

หมายเหตุุ : เป็นข้้อมููลเบื้้�องต้้น
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-

15.5%
18.7%
34.8%
57.5%
59.9%
24.5%
59.7%

ลำดับหน่วยการจัดสรรทีดิน
1. กรุงเทพฯ - ปริมณฑล
2. ภาคตะวันออก
3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4. ภาคเหนือ
5. ภาคใต้
6. ภาคกลาง
7. ภาคตะวันตก

YoY
YoY
YoY
YoY
YoY
YoY
YoY

-5.2%
-14.6%
-19.8%
-49.7%
-47.6%
-12.4%
-51.9%

หมายเหตุุ : เป็นข้้อมููลเบื้้�องต้้น
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เมื่่�อพิิจารณารายจัังหวััดที่่�มีีการโอนกรรมสิิทธิ์์�ที่่�อยู่่�อาศััย
สููงสุุด 10 อัันดัับแรก ในปี 2564 ซึ่่�งมีีสััดส่่วนจำำ�นวนหน่่วย
รวมกัันร้้อยละ 81.0 ของจำำ�นวนหน่่วยโอนกรรมสิิทธิ์์�ที่่�อยู่่�
อาศััยทั้้� ง หมด และมีีสััดส่่วนมููลค่่ารวมกัันร้้ อ ยละ 86.4
มีีรายละเอีียดตามลำำ�ดัับ ดัังนี้้�

1

2
36

3
4
5
6

กรุ ง เทพมหานคร

มีการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่
อาศััยจำำ�นวน 82,460 หน่่วย ลดลงร้้อยละ -21.6
และมีีมููลค่่า 355,384 ล้้านบาท ลดลงร้้อยละ -10.0
โดยที่่�อยู่่�อาศััยแนวราบโอนกรรมสิิทธิ์์�จำำ�นวนมาก
ในเขตคลองสามวา เขตสายไหม และเขตหนองจอก
ส่่วนอาคารชุุดโอนกรรมสิิทธิ์์�จำำ�นวนมากในเขต
จััตุุจัักร เขตวััฒนา และเขตภาษีีเจริิญ
ชลบุรี มีการโอนกรรมสิทธิจ์ �ำนวน 27,246 หนว่ ย
มููลค่่า 64,903 ล้้านบาท ลดลงทั้้�งจำำ�นวนและมููลค่่า
ร้้อยละ -6.9 และร้้อยละ -5.7 ตามลำำ�ดัับ โดยมีี
ที่่�อยู่่�อาศััยแนวราบโอนกรรมสิิทธิ์์�มากในอำำ�เภอ
ศรีีราชา บางละมุุง และอำำ�เภอเมืืองชลบุุรีี ส่่วน
อาคารชุุดโอนกรรมสิิทธิ์์�มากในอำำ�เภอบางละมุุง
ศรีีราชา และอำำ�เภอเมืืองชลบุุรีี
ปทุมธานี มีการโอนกรรมสิทธิจ์ �ำนวน 25,909 หน่วย
มููลค่่า 59,695 ล้้านบาท จำำ�นวนลดลงร้้อยละ -4.4
แต่่มีีมููลค่่าเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 12.9 โดยมีีที่่�อยู่่�อาศััย
แนวราบโอนกรรมสิิทธิ์์�มากในอำำ�เภอคลองหลวง
ลำำ�ลููกกา และอำำ�เภอเมืืองปทุุมธานีี ส่่วนอาคารชุุด
โอนกรรมสิิทธิ์์ม� ากในอำำ�เภอคลองหลวง ธััญบุุรีี และ
อำำ�เภอเมืืองปทุุมธานีี
นนทบุรี มีการโอนกรรมสิทธิจ์ �ำนวน 23,687 หน่วย
มููลค่่า 78,555 ล้้านบาท จำำ�นวนลดลงร้้อยละ -8.1
แต่่มีีมููลค่่าเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 4.0 โดยมีีที่่�อยู่่�อาศััย
แนวราบโอนกรรมสิิทธิ์์�มากในอำำ�เภอบางบััวทอง
บางใหญ่่ และบางกรวย ส่่วนอาคารชุุ ด โอน
กรรมสิิทธิ์์�มากในอำำ�เภอเมืืองนนทบุุรีี ปากเกร็็ด
และบางบััวทอง
สมุ ท รปราการ มีการโอนกรรมสิ ท ธิ์ จ�ำนวน
22,840 หน่่วย มููลค่่า 62,690 ล้้านบาท ลดลงทั้้�ง
จำำ�นวนและมููลค่่าร้้อยละ -10.9 และร้้อยละ -1.8
ตามลำำ�ดัับ โดยมีีที่่�อยู่่�อาศััยแนวราบโอนกรรมสิิทธิ์์�
มากในอำำ�เภอเมืืองสมุุทรปราการ บางพลีี และ
พระสมุุทรเจดีีย์์ ส่่วนอาคารชุุดโอนกรรมสิิทธิ์์�มาก
ในอำำ�เภอเมืืองสมุุทรปราการ บางพลีี และบางเสาธง
ระยอง มีการโอนกรรมสิทธิ์จ�ำนวน 8,743 หน่วย
มููลค่่า 18,551 ล้้านบาท ลดลงทั้้�งจำำ�นวนและมููลค่่า
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ร้้อยละ -27.3 และร้้อยละ -23.8 ตามลำำ�ดัับ โดย
มีีที่่�อยู่่�อาศััยแนวราบโอนกรรมสิิทธิ์์�มากในอำำ�เภอ
เมืืองระยอง ปลวกแดง และนิิคมพััฒนา ส่่วนอาคารชุุด
โอนกรรมสิิทธิ์์ม� ากในอำำ�เภอเมืืองระยอง แกลง และ
ปลวกแดง
นครราชสี มา มีการโอนกรรมสิ ท ธิ์ จ�ำนวน
6,875 หน่่วย มููลค่่า 16,055 ล้้านบาท ลดลงทั้้�ง
จำำ�นวนและมููลค่่าร้้อยละ -17.8 และร้้อยละ -6.9
ตามลำำ�ดัับ โดยมีีที่่�อยู่่�อาศััยแนวราบโอนกรรมสิิทธิ์์�
มากในอำำ�เภอเมืืองนครราชสีีมา สููงเนิิน และปากช่่อง
ส่่วนอาคารชุุดโอนกรรมสิิทธิ์์�มากในอำำ�เภอเมืือง
นครราชสีีมา ปากช่่อง และสููงเนิิน
ส มุ ท ร ส า ค ร มีการโอนกรรมสิ ท ธิ์ จ�ำนวน
6,067 หน่่วย มููลค่่า 14,415 ล้้านบาท จำำ�นวน
ลดลงร้้อยละ -3.9 แต่่มีีมููลค่่าเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 1.6
ตามลำำ�ดัับ โดยมีีที่่�อยู่่�อาศััยแนวราบโอนกรรมสิิทธิ์์�
มากในอำำ�เภอเมืืองสมุุทรสาคร กระทุ่่�มแบน และ
บ้้ า นแพ้้ ว ส่่วนอาคารชุุ ด โอนกรรมสิิ ท ธิ์์� ม าก
ในอำำ�เภอเมืืองสมุุทรสาครและกระทุ่่�มแบน
ขอนแกน
่ มีการโอนกรรมสิทธิจ์ �ำนวน 5,753 หนว่ ย
ลดลงร้้อยละ -7.8 แต่่มีีมููลค่่า 12,214 ล้้านบาท
เพิ่่� มขึ้้� น ร้้ อ ยละ 5.5 โดยมีีที่่� อ ยู่่� อ าศััยแนวราบ
โอนกรรมสิิทธิ์์�มากในอำำ�เภอเมืืองขอนแก่่น ชุุมแพ
และน้ำำ��พ อง ส่่วนอาคารชุุ ด โอนกรรมสิิ ท ธิ์์� ม าก
ในอำำ�เภอเมืืองขอนแก่่น
นครปฐม มีการโอนกรรมสิทธิจ์ �ำนวน 5,439 หนว่ ย
มููลค่่า 10,919 ล้้านบาท ลดลงทั้้�งจำำ�นวนและมููลค่่า
ร้้อยละ -20.2 และร้้อยละ -11.6 ตามลำำ�ดัับ โดยมีี
ที่่�อยู่่�อาศััยแนวราบโอนกรรมสิิทธิ์์�มากในอำำ�เภอ
สามพราน เมืืองนครปฐม และพุุทธมณฑล ส่่วน
อาคารชุุดโอนกรรมสิิทธิ์์�มากในอำำ�เภอสามพราน
พุุทธมณฑล และนครชััยศรีี (ดููตารางที่่� 5)

แนวโน้้มการโอนกรรมสิิทธิ์์�ที่่�อยู่่�อาศััยทั่่�วประเทศในปี 2565
ศููนย์์ ข้้ อ มููลอสัังหาริิ ม ทรััพย์์ ค าดว่่าจะมีีจำำ� นวนประมาณ
332,192 หน่่วย เพิ่่�มขึ้น้� ร้้อยละ 25.1 จากปี 2564 โดยมีีช่่วง
คาดการณ์์อยู่่�ประมาณ 293,309 ถึึง 359,747 หน่่วย มีีการ
เปลี่่�ยนแปลงระหว่่างร้้อยละ 10.5 ถึึงร้้อยละ 35.5 เมื่่�อเทีียบ
กัับปี 2564 ซึ่่�งมีีจำำ�นวน 265,493 หน่่วย และคาดว่่าจะมีี
มููลค่่าการโอนกรรมสิิทธิ์์ป� ระมาณ 909,864 ล้้านบาท เพิ่่มขึ้
� น้�
ร้้อยละ 13.3 โดยมีีช่่วงคาดการณ์์อยู่่ป� ระมาณ 809,719 ถึงึ
994,745 ล้้านบาท มีีการเปลี่่ย� นแปลงระหว่่างร้้อยละ 0.9 ถึึง
ร้้อยละ 23.9 เมื่่อ� เทีียบกัับปี 2564 ซึ่่ง� มีีมููลค่่า 802,720 ล้้านบาท

ตารางที่่� 5
จัังหวััดที่่�มีีการโอนกรรมสิิทธิ์์�ที่่�อยู่่�อาศััยมากที่่�สุุด 10 อัันดัับแรก ปีี 2564

จัังหวััด
ภาค
กรุุงเทพ
มหานคร
กรุุงเทพ กรุุงเทพฯ
1
มหานคร - ปริิมณฑล
ภาคตะวััน
2
ชลบุุรีี
ออก
งเทพฯ
3
ปทุุมธานีี - กรุุ
ปริิมณฑล
งเทพฯ
4
นนทบุุรีี - กรุุ
ปริิมณฑล
งเทพฯ
5 สมุุทรปราการ - กรุุ
ปริิมณฑล
น
6
ระยอง ภาคตะวัั
ออก
ภาคตะวััน
7 นครราชสีีมา ออกเฉีียง
เหนืือ
กรุุ
8 สมุุทรสาคร - ปริิงมเทพฯ
ณฑล
ภาคตะวััน
9
ขอนแก่่น ออกเฉีียง
เหนืือ
กรุุ
10 นครปฐม - ปริิงมเทพฯ
ณฑล
จัังหวััดอื่่�นๆ

ลำำ�ดัับ
จัังหวััด

หน่่วย

มููลค่่า

สััดส่่วน

YoY
หน่่วย

แนวราบ

อาคารชุุด

รวม

สััดส่่วน
มููลค่า่

YoY
มููลค่่า

แนวราบ

อาคารชุุด

รวม

33,485

48,975

82,460

31.1%

-21.6% 175,111

180,273

355,384

44.3%

-10.0%

18,246

9,000

27,246

10.3%

-6.9%

44,960

19,944

64,903

8.1%

-5.7%

19,689

6,220

25,909

9.8%

-4.4%

51,329

8,366

59,695

7.4%

12.9%

17,321

6,366

23,687

8.9%

-8.1%

68,083

10,473

78,555

9.8%

4.0%

16,037

6,803

22,840

8.6%

-10.9% 52,913

9,777

62,690

7.8%

-1.8%

7,762

981

8,743

3.3%

-27.3% 16,829

1,722

18,551

2.3%

-23.8%

5,659

1,216

6,875

2.6%

-17.8% 13,008

3,047

16,055

2.0%

-6.9%

5,575

492

6,067

2.3%

-3.9%

14,172

243

14,415

1.8%

1.6%

5,284

469

5,753

2.2%

-7.8%

11,401

813

12,214

1.5%

5.5%

4,169

1,270

5,439

2.0%

-20.2%

9,794

1,126

10,919

1.4%

-11.6%

42,430

8,044

50,474

19.0%

-52.4% 91,213

18,123

109,337

13.6%

-43.2%

รวมทั่่�วประเทศ

175,657

89,836

265,493

100%

-26.0% 548,813

253,907

802,720

100.0%

-13.5%

YOY

-25.7%

-26.6%

-26.0%

-11.0%

-18.5%

-13.5%
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หมายเหตุุ : เป็นข้้อมููลเบื้้�องต้้น
ที่่�มา : ศููนย์์ข้้อมููลอสัังหาริิมทรััพย์์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์์

การโอนกรรมสิิทธิ์์�ที่่�อยู่่�อาศััยแนวราบทั่่�วประเทศในปี 2565
คาดว่่าจะมีีจำำ� นวนประมาณ 218,904 หน่่ ว ย เพิ่่�มขึ้้� น
ร้้อยละ 24.6 โดยมีีช่่วงคาดการณ์์อยู่่�ประมาณ 197,014
ถึึง 240,795 หน่่วย มีีการเปลี่่ย� นแปลงระหว่่างร้้อยละ 12.2
ถึึง ร้้อยละ 37.1 เมื่่�อเทีียบกัับปี 2564 ซึ่่�งมีี 175,657 หน่่วย
และคาดว่่าจะมีีมููลค่่าการโอนกรรมสิิทธิ์์�ประมาณ 604,575
ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 10.2 โดยมีีช่่วงคาดการณ์์อยู่่�
ประมาณ 544,117 ถึึง 665,032 ล้้านบาท มีีการเปลี่่ย� นแปลง
ระหว่่างร้้อยละ -0.9 ถึึงร้้อยละ 21.2 เมื่่�อเทีียบกัับปี 2564
ซึ่่�งมีีมููลค่่า 548,813 ล้้านบาท

การโอนกรรมสิิทธิ์์อ� าคารชุุดทั่ว่� ประเทศในปี 2565 คาดว่่าจะ
มีีจำำ�นวนประมาณ 113,288 หน่่วย เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 26.1
โดยมีีช่่วงคาดการณ์์อยู่่ป� ระมาณ 96,295 ถึงึ 118,952 หน่่วย
มีีการเปลี่่�ยนแปลงระหว่่างร้้อยละ 7.2 ถึึงร้้อยละ 32.4
เมื่่�อเทีียบกัับปี 2564 ซึ่่�งมีี 89,836 หน่่วย และคาดว่่าจะมีี
มููลค่่าการโอนกรรมสิิ ท ธิ์์� ป ระมาณ 305,289 ล้้ า นบาท
เพิ่่�มขึ้น้� ร้้อยละ 20.2 โดยมีีช่่วงคาดการณ์์อยู่่ป� ระมาณ 265,602
ถึงึ 329,713 ล้้านบาท มีีการเปลี่่ย� นแปลงระหว่่างร้้อยละ 4.6
ถึึงร้้อยละ 29.9 เมื่่�อเทีียบกัับปี 2564 ซึ่่�งมีีมููลค่่า 253,907
ล้้านบท(ดููแผภููมิิที่่�1ละ2)
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ข้้อมููลดััชนีี

รายงานแนวทางการพััฒนา

ดัั( หมวดที่่
ชนีีรวมตลาดอสัั
ง
หาริิ
ม
ทรัั
พ
ย์์
�อยู่่�อาศััย )
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การติิดตามการเปลี่่�ยนแปลงของสถานการณ์์อสัังหาริิมทรััพย์์นัับเป็็นเรื่่�องที่่�มีีความ
สำำ�คััญอย่่างมาก เนื่่�องจากอสัังหาริิมทรััพย์์เป็็นหนึ่่�งในธุุรกิิจที่่�สำำ�คััญอย่่างมากต่่อการ
ขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจของประเทศไทย โดยมีีมููลค่่าเฉลี่่�ยคิิดเป็็นประมาณร้้อยละ 3
ของผลิิตภััณฑ์์มวลรวมของประเทศไทย (Gross Domestic Product : GDP)
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งอสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�เป็็นประเภทที่่�อยู่่�อาศััยได้้ก่่อให้้เกิิดการจ้้างงาน
และสร้้างรายได้้ แก่่ประชาชน และยัังช่่วยสร้้างให้้เกิิดธุุรกิิจเชื่่�อมโยงอื่่�น เช่่น ธุุรกิิจการเงิิน
การธนาคาร ธุุรกิิจการก่่อสร้้าง ธุุรกิิจวััสดุุก่่อสร้้าง ธุุรกิิจเกี่่�ยวกัับตกแต่่งภายใน เป็็นต้้น
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ในช่่วง 18 ปี ที่่ผ่่� านมา ศููนย์์ข้อ้ มููลอสัังหาริิมทรััพย์์ได้้จััดเก็็บข้้อมููลและการติิดตามข้้อมููลการเปลี่่ย� นแปลง
เป็นด้้านๆ ของเครื่่�องชี้้�ภาวะอสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�สำำ�คััญ เช่่น ข้้อมููลจำำ�นวนหน่่วยได้้รัับใบอนุุญาตจััดสรร
ที่่�ดิิน ข้้อมููลจำำ�นวนหน่่วยได้้รัับใบอนุุญาตปลููกสร้้าง ข้้อมููลหน่่วยที่่�อยู่่อ� าศััยสร้้างเสร็็จจดทะเบีียน ข้้อมููล
หน่่วยและมููลค่่าที่่มีี� การโอนกรรมสิิทธิ์์� และข้้อมููลการสำำ�รวจตลาดที่่อ� ยู่่อ� าศััย ซึ่ง่� ยัังไม่่ได้้นำำ�มาจััดทำำ�เป็น
ดััชนีีรวมที่่�จะสามารถบ่่งชี้้�ภาพรวมตลาดอสัังหาริิมทรััพย์์ ในหมวดที่่�อยู่่�อาศััย เพื่่�อให้้เห็็นภาพการ
เปลี่่�ยนแปลงของตลาดที่่�อยู่่�อาศััยในแต่่ละช่่วงเวลาว่่าได้้มีีการเปลี่่�ยนแปลงเป็นในอััตราร้้อยละเท่่าไร
นอกจากนี้้� ก็็ยัังไม่่มีีหน่่วยงานใดจััดทำำ�ดััชนีีที่่�แสดงภาพรวมของสถานการณ์์ตลาดที่่�อยู่่�อาศััยสำำ�หรัับ
ประเทศไทยเลย
ศููนย์์ข้อ้ มููลอสัังหาริิมทรััพย์์จึึงได้้เห็็นถึงึ ความสำำ�คััญในการพััฒนาจััดทำำ�
“ดััชนีีรวมตลาดอสัังหาริิมทรััพย์์ (หมวดที่่�อยู่่�อาศััย)” ขึ้้น� เพื่่อ� ใช้้เป็น
ดััชนีีอ้้างอิิงสำำ�หรัับการเปลี่่�ยนแปลงของตลาดอสัังหาริิมทรััพย์์ของ
ประเทศ และในการประชุุมคณะกรรมการดำำ�เนิินการศููนย์์ข้้อมููล
อสัังหาริิมทรััพย์์ครั้้�งที่่� 1/2565 วัันที่่� 18 มกราคม 2565 ได้้อนุุมััติิ
“ดััชนีีรวมตลาดอสัังหาริิมทรััพย์์ (หมวดที่่อ� ยู่่อ� าศััย)” และ “หลักั การ
และวิิธีีการพยากรณ์์ดััชนีีภาพรวมตลาดอสัังหาริิมทรััพย์์ (หมวด
ที่่�อยู่่�อาศััย)” รวมถึึงยัังได้้อนุุมััติิเห็็นให้้เผยแพร่่ “ดััชนีีรวมตลาดอสัังหาริิมทรััพย์์ (หมวดที่่�อยู่่�อาศััย)”
เพื่่�อสะท้้อนสถานการณ์์อสัังหาริิมทรััพย์์ในภาพรวมของประเทศไปสู่่�การรัับรู้้�ของสาธารณะด้้วย
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การพััฒนาแบบจำำ�ลองที่่ใ� ช้้สำำ�หรัับเป็นเครื่่อ� งมืือในการพยากรณ์์ “ดััชนีีรวมตลาดอสัังหาริิมทรััพย์์ (หมวด
ที่่�อยู่่�อาศััย)” นี้้� ศููนย์์ข้้อมููลอสัังหาริิมทรััพย์์ ใช้้เพื่่�อเป็นเครื่่�องมืือในการคาดการณ์์ทิิศทางของตลาด
อสัังหาริิมทรััพย์์ในหมวดที่่�อยู่่�อาศััย สำำ�หรัับเป็นแนวทางให้้กัับภาครััฐในการวางแผนด้้านนโยบายและ
มาตรการต่่างๆ ที่่จ� ะเป็นประโยชน์์ต่่อเศรษฐกิิจโดยรวม และผู้้�ประกอบการในการวางแผนธุุรกิิจได้้อย่่าง
เหมาะสม ซึ่่ง� จะช่่วยป้้องกัันภาวะฟองสบู่่อ� สัังหาริิมทรััพย์์ และ/หรืือ ภาวะที่่เ� กิิดอุปุ ทานส่่วนเกิินมากเกิินไป
ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นในอนาคต
รายงานสรุุปฉบัับนี้้�ได้้แสดงผลการพััฒนา และชี้้�แจงวิิธีีการจััดทำำ�ดััชนีีดััชนีีรวมตลาดอสัังหาริิมทรััพย์์
(หมวดที่่อ� ยู่่อ� าศััย) ซึ่่ง� พััฒนาดััชนีีด้้วยการจััดทำำ�ดััชนีีเชิิงปริิมาณ (Quantity Index) แบบวิิธีีการวััดค่่ากลาง
ของข้้อมููลค่่าเฉลี่่�ยเรขาคณิิต (Geometric Mean) และใช้้แบบจำำ�ลองในการพยากรณ์์ด้้วยการวิิเคราะห์์
การถดถอยพหุุคููณ (Multiple Linear Regression) โดยผลการพััฒนาดััชนีี ยัังได้้รัับการทดสอบด้้วย
สถานการณ์์จริิงในการเปลี่่ย� นแปลงของตลาดอสัังหาริิมทรััพย์์ในหมวดที่่อ� ยู่่อ� าศััยได้้อย่่างเหมาะสม และ
สอดคล้้องกัับเหตุุการณ์์ต่่างๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นในแต่่ละช่่วงเวลา
วารสารศููนย์์ข้้อมููลอสัังหาริิมทรััพย์์ โดย ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
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1. รายละเอีียดการจััดทำำ�ดััชนีีรวมตลาดอสัังหาริิมทรััพย์์ (หมวดที่่�อยู่่�อาศััย)

ศููนย์์ข้้อมููลฯ ได้้วางแนวทางการจััดทำำ� “ดััชนีีรวมตลาดอสัังหาริิมทรััพย์์ (หมวดที่่�อยู่่�อาศััย)” โดยใช้้
ข้้อมููลทั้้�งด้้านอุุปสงค์์และด้้านอุุปทานในพื้้�นที่่�กรุุงเทพฯ - ปริิมณฑล ตั้้�งแต่่ปี 2552 – 2560 ซึ่่�งประกอบ
ด้้วยตััวแปรดัังต่่อไปนี้้�
1.	ชุุดตััวแปรอิิสระ มีีจำำ�นวน 6 ตััวแปร
		 1) ข้้อมููลโอนกรรมสิิทธิ์์�ที่่�อยู่่�อาศััย ซึ่่�งเป็นข้้อมููลที่่�เป็นตััวแปรด้้านอุุปสงค์์
		 2) อััตราดููดซัับบ้้านจััดสรร ซึ่่�งเป็นข้้อมููลที่่�เป็นตััวแปรด้้านอุุปสงค์์
		 3) อััตราดููดซัับอาคารชุุด ซึ่่�งเป็นข้้อมููลที่่�เป็นตััวแปรด้้านอุุปสงค์์
		 4) ข้้อมููลที่่�อยู่่�อาศััยสร้้างเสร็็จจดทะเบีียน ซึ่่�งเป็นข้้อมููลที่่�เป็นตััวแปรด้้านอุุปทาน		
		 5) จำำ�นวนพื้้�นที่่�ที่่�ได้้รัับอนุุญาตก่่อสร้้างที่่�อยู่่�อาศััย ซึ่่�งเป็นข้้อมููลที่่�เป็นตััวแปรด้้านอุุปทาน
		 6) ดััชนีีความเชื่่�อมั่่�นผู้้�ประกอบการ ซึ่่�งเป็นข้้อมููลที่่�เป็นตััวแปรด้้านอุุปทานและอุุปสงค์์
2.	ชุุดตััวแปรตาม มีีจำำ�นวน 1 ตััวแปร
		 ได้้แก่่ “ดััชนีีรวมตลาดอสัังหาริิมทรััพย์์ (หมวดที่่�อยู่่�อาศััย)” ที่่�จััดทำำ�ขึ้้�น		
จากการวิิเคราะห์์ความสััมพัันธ์์ของชุุดข้้อมููลทั้้�ง 6 ตััวแปร ร่่วมกัับ “ดััชนีีรวมตลาดอสัังหาริิมทรััพย์์
(หมวดที่่อ� ยู่่อ� าศััย)” พบว่่า ข้้อมููลดััชนีีความเชื่่อ� มั่่น� ผู้้�ประกอบการมีีผลต่่อภาพรวมตลาดอสัังหาริิมทรััพย์์
ในหมวดที่่�อยู่่�อาศััยมากที่่�สุุด รองลงมาเป็นจำำ�นวนพื้้�นที่่�ที่่�ได้้รัับอนุุญาตก่่อสร้้างที่่�อยู่่�อาศััย ข้้อมููลสร้้าง
เสร็็จจดทะเบีียน ข้้อมููลโอนกรรมสิิทธิ์์ที่� อ่� ยู่่อ� าศััย ข้้อมููลอััตราดููดซัับอาคารชุุด และข้้อมููลอััตราดููดซัับบ้้าน
จััดสรร ตามลำำ�ดัับ
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2. ผลการศึึกษาการจััดทำำ�ดััชนีีรวมตลาดอสัังหาริิมทรััพย์์ (หมวดที่่�อยู่่�อาศััย)

ผลการศึึกษา พบว่่า ดััชนีีฯ ที่่�จััดทำำ�ขึ้้�น สามารถอธิิ บ ายสถานการณ์์ ก ารเปลี่่� ย นแปลงของตลาด
อสัังหาริิมทรััพย์์ในหมวดที่่�อยู่่�อาศััยได้้อย่่างเหมาะสม และสอดคล้้องกัับเหตุุการณ์์ต่่างๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นใน
แต่่ละช่่วงเวลา (ดููแผนภููมิิที่่� 1 และ 2) ดัังเช่่นในปี 2561 ดััชนีีภาพรวมตลาดอสัังหาริิมทรััพย์์ในกรุุงเทพฯ
และปริิมณฑล สะท้้อนให้้เห็็นว่่า มีีค่่าดััชนีีเท่่ากัับ 105.5 มีีอััตราขยายตััวมากที่่สุ� ดุ ในรอบ 6 ปี โดยเพิ่่มขึ้
� น้�
ร้้อยละ 7.3 เมื่่อ� เทีียบกัับปี 2560 และได้้สอดคล้้องกัับอััตราการขยายตััว GDP ของประเทศที่่มีี� การเติิบโต
สููงสุุดในรอบ 6 ปีร้้อยละ 4.2 เช่่นกััน (ดููแผนภููมิิที่่� 3 และ 4)

วารสารศููนย์์ข้้อมููลอสัังหาริิมทรััพย์์ โดย ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
REAL ESTATE INFORMATION CENTER JOURNAL BY GH BANK

แผนภูมิที่ 1 • “ดัชนีรวมตลาดอสังหาร�มทรัพย (หมวดที่อยูอาศัย)”
รายไตรมาส • ระหวางป 2552-2564 (ไตรมาส 1 – 4)
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แผนภูมิที่ 2 • “ดัชนีรวมตลาดอสังหาร�มทรัพย (หมวดที่อยูอาศัย)”

รายป • ระหวางป 2552-2564
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แผนภูมิที่ 3 • เปร�ยบเทียบอัตราขยายตัวระหวาง “ดัชนีรวมตลาดอสังหาร�มทรัพย (หมวดที่อยูอาศัย)” กับอัตราขยายตัวของ GDP
รายไตรมาส • ระหวางป 2553-2564 (ไตรมาส 1 - 4)
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แผนภูมิที่ 4 • เปร�ยบเทียบอัตราขยายตัวระหวาง “ดัชนีรวมตลาดอสังหาร�มทรัพย (หมวดที่อยูอาศัย)” กับอัตราขยายตัวของ GDP
รายป • ระหวางป 2553-2564
9.3%

7.5%
4.3%

0.8%

6.2%

7.2%
2.7%

1.0%
-2.0%

3.1%

3.4%

4.2%

7.3%
4.2%

-2.3%

-1.9%

2554

อัตราขยายตัว Index

-14.3%
2555

2556

2557

2558

2559

2560

1.6%
-6.2%

-1.6%

-13.0%
2553

2.2%

2561

2562

-2.9%

-16.3%
2563

2564

อัตราขยายตัว GDP

วารสารศููนย์์ข้้อมููลอสัังหาริิมทรััพย์์ โดย ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
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3. 	นำำ�ผลลััพธ์์จากการสร้้างแบบจำำ�ลองเพื่่�อการพยากรณ์์
	มาเปรีียบเทีียบกัับข้้อมููลจริิงตั้้�งแต่่ปีี 2561 - 2564 (ไตรมาส 1 ถึึงไตรมาส 4)

จากการพยากรณ์์ค่่า “ดััชนีีรวมตลาดอสัังหาริิมทรััพย์์ (หมวดที่่�อยู่่�อาศััย)” พบว่่า แบบจำำ�ลองการ
พยากรณ์์ มีีค่่า R-Square เท่่ากัับ 0.996235649 และมีีค่่า Significance น้้อยกว่่า 0.05 สามารถอธิิบาย
ได้้ว่่า ชุุดข้้อมููลดัังกล่่าวทั้้�ง 6 ตััวแปร มีีความเหมาะสมที่่�จะเป็นตััวแทนที่่�สามารถสะท้้อนถึึงภาพรวม
ตลาดอสัังหาริิมทรััพย์์ในหมวดที่่�อยู่่�อาศััย ได้้มากถึึงร้้อยละ 99.62
แผนภูมิที่ 5 • “ดัชนีรวมตลาดอสังหาร�มทรัพย (หมวดที่อยูอาศัย)”

รายไตรมาส • เปร�ยบเทียบ ระหวางขอมูลจร�งและแบบจำลองในป 2561-2564 ( ไตรมาส 1 – 4 )
เกิดเหตุการณน้ำทวมใหญใน
กรุงเทพฯ - ปร�มณฑล

เกิดความไมสงบทางการเมือง
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อัตราขยายตัว Index

แผนภูมิที่ 6 • “ดัชนีรวมตลาดอสังหาร�มทรัพย (หมวดที่อยูอาศัย)”
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รายป • เปร�ยบเทียบระหวางขอมูลจร�งและแบบจำลองในป 2552-2564
เร��มควบคุม LTV
ตั้งแต เม.ย. 62

เกิดเหตุการณน้ำทวมใหญใน
กรุงเทพฯ - ปร�มณฑล
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2561

-14.3%
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อัตราขยายตัว Index

พบว่่า ผลการคาดการณ์์มีีทิิศทางที่่�สอดคล้้องกัันกัับข้้อมููลจริิง ดัังแสดงในแผนภููมิิที่่� 5 และ 6 ทั้้�งนี้้� หาก
มีีการเปรีียบเทีียบกัับค่่าจากผลลััพธ์์ที่่�ได้้จากแบบจำำ�ลองการพยากรณ์์และข้้อมููลจริิงแล้้ว จะมีีค่่า Error
ในระหว่่างปี 2561 – 2564 ต่ำำ��กว่่าร้้อยละ 10 โดยในการพยากรณ์์รายไตรมาสมีีค่่า Error อยู่่�ในช่่วง
ประมาณร้้อยละ 0.1 – 19.3 หรืือเฉลี่่�ย 16 ไตรมาสอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 5.0
สำำ�หรัับในการพยากรณ์์รายปีมีีค่่า Error อยู่่�ในช่่วงประมาณร้้อยละ 1.6 – 5.5 หรืือเฉลี่่�ย 4 ปีอยู่่�ที่่�
ร้้อยละ 3.8 ซึ่่�งนัับว่่าค่่าการพยากรณ์์มีีความน่่าเชื่่�อถืือและมีีความแม่่นยำำ� (รายละเอีียดตามตารางที่่� 1
และ 2)
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83.8
14.2%

-2.9%

-13.0%
2552

95.3

7.3%

6.2%

เร��มมีการแพรระบาดของ
ไวรัส COVID-19 ในประเทศไทย

2564

2565F

ตารางที่่� 1 • การเปรีียบเทีียบกัับค่่าจากผลลััพธ์์ที่่�ได้้
จากแบบจำำ�ลองการพยากรณ์์และข้้อมููลจริิง • รายไตรมาส

ตารางที่่� 2 • การเปรีียบเทีียบกัับค่่าจากผลลััพธ์์ที่่�ได้้จาก
แบบจำำ�ลองการพยากรณ์์และข้้อมููลจริิง • รายปีี

ไตรมาส

Index

Index ประมาณการ

% Error

ปีี

Index

Index ประมาณการ

% Eror
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4. สรุุปผลการจััดทำำ�ดััชนีี ปีี 2564 และแนวโน้้ม ปีี 2565

ผลการพััฒนาดััชนีีรวมตลาดอสัังหาริิมทรััพย์์ (หมวดที่่�อยู่่�อาศััย) พบว่่า ดััชนีีฯ สามารถอธิิบายได้้
สอดคล้้องกัับเหตุุการณ์์จริิงต่่างๆ ได้้อย่่างดีี อาทิิ ในช่่วงเหตุุการณ์์มหาอุุทกภััยน้ำำ��ท่่วมใหญ่่ในช่่วงปลาย
ปี 2554 ทำำ�ให้้ที่่�อยู่่�อาศััยแนวราบได้้รัับผลกระทบอย่่างมาก ดััชนีีฯ ได้้แสดงให้้เห็็นว่่าในไตรมาส 4
ปี 2554 มีีการเปลี่่�ยนแปลงที่่�ติิดลบลงมาถึึงร้้อยละ -39.3 ในขณะที่่�ช่่วงประมาณปลายปี 2556 จนถึึง
ไตรมาส 3 ปี 2557 ที่่�เริ่่�มเกิิดความไม่่สงบทางการเมืืองและเกิิดเหตุุการณ์์รััฐประหารในราวประมาณ
กลางปี 2557 ดััชนีีฯ ในช่่วงนั้้�นได้้ลดลงติิดต่่อกัันถึึง 4 ไตรมาส ด้้วยกััน สำำ�หรัับในช่่วงปลายปี 2558
ถึึงประมาณเดืือนเมษายน 2559 ที่่�มีีการออกมาตรการลดหย่่อนค่่าธรรมเนีียมการโอนกรรมสิิทธิ์์�จาก
ร้้อยละ 2 และค่่าธรรมเนีียมการจดจำำ�นองจากร้้อยละ 1 เหลืือเพีียงประเภทละร้้อยละ 0.01 นั้้�น ดััชนีีฯ
ในช่่วงเวลานั้้น� ได้้แสดงผลของสถานการณ์์จากที่่ยัั� งมีีการติิดลบร้้อยละ -2.9 ในไตรมาส 4 ปี 2558 และ
มีีการเพิ่่�มสููงขึ้้�นร้้อยละ 15.4 ในไตรมาส 1 ปี 2559
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ต่่อมา ในช่่วงเดืือนเมษายน 2562 ที่่�เริ่่�มมีีการใช้้มาตรการ Loan to Value (LTV) ของธนาคารแห่่ง
ประเทศไทย ดััชนีีฯ ได้้สะท้้อนในช่่วงปี 2562 ที่่�ดััชนีีฯ ลดลงต่่อเนื่่�องไปจนถึึงในช่่วงไตรมาส 2 ปี 2563
ที่่เ� ริ่่มมีี
� การแพร่่ระบาดของไวรััส COVID-19 ในประเทศไทยและยัังคงลดลงต่่อเนื่่อ� งมาจนมาถึึงไตรมาส
3 ปี 2564 ในช่่วงเวลานี้้� ธนาคารแห่่งประเทศไทย ได้้ผ่่อนปรนมาตรการ LTV ทำำ�ให้้ดััชนีีฯ ในไตรมาส
4 ปี 2564 เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 3.1 (ดููแผนภููมิิที่่� 1) ส่่งผลให้้ภาพรวมทั้้�งปี 2564 ลดลงร้้อยละ -2.9 จาก
ปี 2563
ศููนย์์ข้อ้ มููลฯ ได้้คาดการณ์์ทิศิ ทางของดััชนีีรวมตลาดอสัังหาริิมทรััพย์์ (หมวดที่่อ� ยู่่อ� าศััย) ตามแบบจำำ�ลอง
ที่่ไ� ด้้พััฒนาขึ้้น� โดยคาดว่่าในปี 2565 ดััชนีีฯ จะขยัับขึ้้น� ไปอยู่่ที่� ่� 83.8 จุุด โดยเพิ่่มขึ้
� น้� จากปี 2564 ร้้อยละ 14.2
(กรณีี Base Case) (ดููแผนภููมิิที่่� 6) ทั้้�งนี้้� คาดว่่ากรอบของดััชนีีฯ จะอยู่่ร� ะหว่่างช่่วง 79.6 หรืือเพิ่่มขึ้
� น้�
ร้้อยละ 8.4 (กรณีี Worst Case) ถึงึ 88.1 จุุด หรืือเพิ่่มขึ้
� น้� ร้้อยละ 20.0 (กรณีี Best Case)
วารสารศููนย์์ข้้อมููลอสัังหาริิมทรััพย์์ โดย ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
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ธอส.

คว้้า 6 รางวััลรััฐวิิสาหกิิจ
ดีีเด่่น
ประจำำ�ปีี 2564
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เมื่่�อวัันที่่� 31 มกราคม 2565 คุุณอาคม เติิมพิิทยาไพสิิฐ
รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงการคลััง เป็็นประธานในพิิธีีมอบ
รางวััลรััฐวิิสาหกิิจดีีเด่่น ประจำำ�ปีี 2564 โดยมีี คุุณฉััตรชััย
ศิิริิ ไล กรรมการผู้้�จััดการพร้้อมด้้วยผู้้�บริิหารระดัับสููง เป็็น
ผู้้�รัับมอบ ซึ่่�ง ธอส. ได้้รัับรางวััลรััฐวิิสาหกิิจดีีเด่่น ประจำำ�ปีี
2564 จำำ�นวน 6 รางวััล ประกอบด้้วย
1. รางวััลการบริิหารจััดการองค์์กรดีีเด่่น (ดีีเด่่น)
2. รางวััลการเปิิดเผยข้้อมููลและความโปร่่งใสดีีเด่่น
3. รางวััลความคิิดสร้้างสรรค์์และนวััตกรรมดีีเด่่น
	ด้้านความคิิดสร้้างสรรค์์ ประเภทดีีเด่่น
4. รางวััลความร่่วมมืือเชิิงยุุทธศาสตร์์เพื่่�อการพััฒนา
	ดีีเด่่นประเภทเชิิดชููเกีียรติิ
5. รางวััลบริิการดีีเด่่น
6. รางวััลความคิิดสร้้างสรรค์์และนวััตกรรมดีีเด่่น
	ด้้านนวััตกรรม ประเภทชมเชย
ทั้้�งนี้้� พิิธีีมอบรางวััลดัังกล่่าวจััดขึ้้�นโดยสำำ�นัักงาน
คณะกรรมการนโยบายรััฐวิิสาหกิิจ (สคร.)
ณ ตึึกสัันติิไมตรีี ทำำ�เนีียบรััฐบาล
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ธอส. โชว์์ New High
ผลการดำำ�เนิินงานปีี 64

ธนาคารอาคารสงเคราะห์์ เปิดเผยผลการดำำ�เนิินงานปี 2564
ประสบความสำำ� เร็็ จ ตามพัันธกิิ จ “ทำำ� ให้้ ค นไทยมีีบ้้ า น”
ได้้อย่่างต่่อเนื่่อ� ง ด้้วยสิินเชื่่อ� ใหม่่สููงสุุดในรอบ 68 ปี ที่่จำ� ำ�นวน
2.47 แสนล้้านบาท เพิ่่�มขึ้น้� 9.65% สููงกว่่าเป้้าหมาย 31,234
ล้้านบาท สิินเชื่่อ� คงค้้าง 1,458,659 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้น้� 9.40%
สิินทรััพย์์รวม 1,506,337 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้น้� 7.04% เงิินฝาก
รวม 1,274,849 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 9.74% และมีีหนี้้�ที่่�
ไม่่ก่่อให้้เกิิดรายได้้ (NPL) จำำ�นวน 58,381 ล้้านบาท คิิดเป็น
4% ของยอดสิินเชื่่�อรวม ช่่วยเหลืือลููกค้้าที่่�ได้้รัับผลกระทบ
ด้้านรายได้้จาก COVID-19 ต่่อเนื่่�องตั้้�งแต่่ปี 2563 ผ่่าน
22 มาตรการ รวมจำำ�นวนลููกค้้าที่่ไ� ด้้รัับความช่่วยเหลืือสููงสุุด
973,227 บััญชีี วงเงิินสิินเชื่่�อ 847,218 ล้้านบาท พร้้อม
เดิินหน้้าตามแผนยุุทธศาสตร์์ GHB Next Move Sustainable
Bank ก้้าวสู่่ก� ารเป็นธนาคารเพื่่อ� ความยั่่ง� ยืืนด้้วย 3 แนวทางหลักั
ในการขัั บ เคลื่่� อ นองค์์ ก ร โดยการเพิ่่� ม ประสิิ ท ธิิ ภ าพ 1)
Technology 2) Operation และ 3) People ตั้้�งเป้้าปล่่อย
สิินเชื่่�อใหม่่เพิ่่�มขึ้้�น 3% จากเป้้าหมายปี 2564

3.3 Online Home Auction
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ประมููลออนไลน์์บ้้านมืือสอง ธอส.
ผ่่าน Application GH Bank Smart NPA
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์ จััดงาน “3.3
Online Home Auction ประมููลบ้้านมืือสอง
ธอส. ออนไลน์์” ผ่่าน Application: G H
Bank Smart NPA เมื่่อ� วัันที่่� 3 มีีนาคม 2565
ซึ่่�งปรากฏว่่ามีีลููกค้้าร่่วมประมููลซื้้�อทรััพย์์
จำำ�นวนรวม 92 รายการ มููลค่่ารวมกว่่า 103
ล้้านบาท แบ่่งเป็นทรััพย์์ของฝ่่ายบริิหารหนี้้�
ภููมิิภาค จำำ�นวน 80 รายการ มููลค่่ารวม
85.24 ล้้านบาท และทรััพย์์ของฝ่่าย
บริิหาร NPA จำำ�นวน 12 รายการ มููลค่่า
รวม 17.35 ล้้ า นบาท การจััดงาน
ประมููลออนไลน์์ดัังกล่่าวจััดขึ้้�น ณ
ห้้อง Virtual Conference 3
อาคารปฏิิบััติกิ ารคอมพิิวเตอร์์
ธนาคารอาคาร สงเคราะห์์
สำำ�นัักงานใหญ่่
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ธอส. รัับรางวััลในงาน
มหกรรมการเงิินครั้้�งที่่� 21
MONEY EXPO 2021
คุุณวิทย
ิ า แสนภัักดีี รองกรรมการ
ผู้้�จััดการ ธอส. กลุ่่�มงานการตลาด
เป็็นผู้้�แทนธนาคารรัับรางวััล “ธนาคาร
ที่่�มีีบริิการยอดเยี่่�ยม ด้้านสิินเชื่่�อบ้้าน
2564 Best Service Provider
- Mortgage 2021” และคุุณสุด
ุ จิิตตรา
คำำ�ดีี ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ ธอส.
สายงานสื่่�อสารและภาพลัักษณ์์
องค์์กร เป็็นผู้้�แทนธนาคารรัับรางวััล
“บููธสวยงามยอดเยี่่�ยมในขนาดพื้้� นที่่�
300 - 500 ตารางเมตร Best
Design Excellence Award” ในงาน
MONEY & BANKING AWARDS 2021
วารสารศููนย์์ข้้อมููลอสัังหาริิมทรััพย์์ โดย ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
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เมื่่�อวัันที่่� 4 มีีนาคม 2565 ที่่�จััดขึ้้น
�
โดยวารสารการเงิินธนาคาร โดยมีี
ดร.เศรษฐพุุ ฒิิ สุุทธิิวาทนฤพุุ ฒิิ
ผู้้�ว่่าการธนาคารแห่่งประเทศไทย
ให้้เกีียรติิเป็็นประธานมอบรางวััล และ
นัับเป็็นปีที่
ี �่ 4 ติิดต่่อกัันที่่� ธอส. ได้้รัับ
รางวััลธนาคารที่่�มีีบริิการยอดเยี่่�ยม
ด้้านสิินเชื่่�อบ้้านและรางวััลบููธสวยงาม
ยอดเยี่่�ยมอีีกด้้วย
�
สำำ�หรัับรางวััล "ธนาคารที่่มีีบริ
ิการ
ยอดเยี่่�ยม ด้้านสิินเชื่่�อบ้้าน 2564"
ผู้้�จััดงานได้้ร่่วมกัับสวนดุุสิิตโพล

สำำ�รวจความคิิดเห็็นจากผู้้�สมััครและ
ขอใช้้บริิการทางการเงิินและการลงทุุน
ในงานมหกรรมการเงิินครั้้�งที่่� 21
MONEY EXPO 2021 ที่่�จััดขึ้้น
� ระหว่่าง
วัันที่่� 23-26 ธ.ค. 64 ณ อิิมแพ็็ ค
เมืืองทองธานีี และผลสำำ�รวจในงาน
มหกรรมการเงิิน Money Expo
ภููมิิภาครวม 7 ครั้้�ง ทั้้�งนี้้� พิิธีีมอบ
รางวััลดัังกล่่าวจััดขึ้้น
� ณ อาคารเดอะ
พอร์์ทอล ไลฟ์์สไตล์์ คอมเพล็็กซ์์ อิิม
แพ็็ คเมืืองทองธานีี

ศููนย์์ข้้อมููลอสัังหาริิมทรััพย์์
แสดงความยิินดีีในโอกาสเปิิดตััว
สมาคมอสัังหาริิมทรัพ
ั ย์์เชีียงราย
(CRA)
ดร.วิิชััย วิิรััตกพัันธ์์ ผู้้�ตรวจการธนาคารและรัักษาการผู้้�อำำ�นวยการศููนย์์ข้้อมููล
อสัังหาริิมทรััพย์์ ร่่วมงาน "ขึ้้�นเฮืือนใหม่่สมาคมอสัังหาริิมทรััพย์์เชีียงราย"
และได้้เข้้าร่่วมแสดงความยิินดีี ในโอกาสเปิิดตััวสมาคมอสัังหาริิมทรััพย์์เชีียงราย
(CRA) โดยร่่วมเป็็นวิิทยากรพิิ เศษ เสวนาในหััวข้้อ"สถานการณ์์เเนวโน้้ม
อสัังหาริิมทรััพย์์" โดยมีี คุุณดรุุณีี เลาหะวีีร์์ นายกสมาคมอสัังหาริิมทรััพย์์
จัังหวััดเชีียงราย ให้้การต้้อนรัับอย่่างอบอุ่่�น ทั้้�งนี้้� สมาคมอสัังหาริิมทรััพย์์
เชีียงราย (CRA) มีีวััตถุุประสงค์์ในการจััดตั้้�งขึ้้�นเพื่่� อส่่งเสริิมเเละสนัับสนุุน
การประกอบธุุรกิิจการค้้าเเละพัั ฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์ รวมถึึงเป็็นสื่่�อกลาง
ระหว่่างภาคประชาชน ภาครััฐ เเละสมาคมผู้้�ประกอบการดำำ�เนิินงานด้้าน
อสัังหาริิมทรััพย์์ได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น เมื่่�อวัันเสาร์์ที่�่ 12 กุุมภาพัั นธ์์ 2565
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ศููนย์์ข้้อมููลอสัังหาริิมทรััพย์์ (REIC) จััดแถลงข่่าว
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สถานการณ์์ธุุรกิิจที่่�อยู่่�อาศััยปีี 2564
เเละเเนวโน้้มปีี 2565
ศููนย์์ข้้อมููลอสัังหาริิมทรััพย์์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
จััดเเถลงข่่าวสถานการณ์์ธุุรกิิจที่่�อยู่่�อาศััยปีี 2564
เเละเเนวโน้้มปีี 2565 โดย ดร.วิิชััย วิิรััตกพัั นธ์์ ผู้้�ตรวจการ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์ เเละรัักษาการผู้้�อำำ�นวยการศููนย์์
ข้้อมููลอสัังหาริิมทรััพย์์ นำำ�เสนอข้้อมููล
• สถานการณ์์ตลาดที่่�อยู่่�อาศััยปีี 2564
• สถานการณ์์ตลาดที่่�อยู่่�อาศััยของคนต่่างชาติิ
• แนวโน้้มตลาดที่่�อยู่่�อาศััยปีี 2565
•	ดััชนีีรวมตลาดอสัังหาริิมทรััพย์์ (หมวดที่่�อยู่่�อาศััย)
	ดััชนีีอ้้างอิิงสำำ�หรัับการเปลี่่�ยนแปลงของตลาดรวม
•	ชุุดข้้อมููลเผยแพร่่ใหม่่ใน ปีี 2565
•	ข้้อมููลที่่�อยู่่�อาศััยสร้้างเสร็็จจดทะเบีียนทั่่�วประเทศ
•	ข้้อมููลจดทะเบีียนการขายฝากทั่่�วประเทศ
• รายงานสำำ�รวจภาคสนามพื้้� นที่่�กรุุงเทพฯ-ปริิมณฑล
เเละ 3 จัังหวััด ภาคตะวัันออก (EEC) รายไตรมาส
งานดัังกล่่าว จััดขึ้้�น ณ โรงแรมฮิิลตััน สุุขุุมวิท
ิ กรุุงเทพฯ
เมื่่�อวัันที่่� 18 กุุมภาพัันธ์์ 2565 โดยมีีสื่่�อมวลชนเข้้าร่่วมงาน
อย่่างคัับคั่่�ง
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บรรยาย งานสััมมนาใหญ่่ประจำำ�ปีี

อสัังหาริิมทรัพ
ั ย์์
ดััชนีีหลัักชี้้�เศรษฐกิิจ
ปีี 2022

ดร.วิิชััย วิิรััตกพัันธ์์ ผู้้�ตรวจการธนาคาร เเละรัักษา
การผู้้�อำำ�นวยการศููนย์์ข้อ้ มููลอสัังหาริิมทรััพย์์ ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์์ ร่่วมเป็นวิิทยากรบรรยายในงาน
สััมมนาใหญ่่ประจำำ�ปี "อสัังหาริิมทรััพย์์ดััชนีีหลัักชี้้�
เศรษฐกิิจปี 2022" บรรยายในหััวข้้อเรื่่�อง "เเนวโน้้ม
ภาวะเศรษฐกิิจ ตลาดเงิิน ตลาดทุุนจะมีีผลกระทบ
ต่่อตลาดอสัังหาฯ ในปี 2565 อย่่างไร" งานสััมมนา
ดัังกล่่าวจััดโดยสมาคมธุุรกิิจบ้้านจััดสรร สมาคม
อาคารชุุดไทย เเละสมาคมอสัังหาริิมทรััพย์์ ไทย
พร้้อมกัันนี้้� ทีีมงานศููนย์์ข้้อมููลอสัังหาริิมทรััพย์์ ได้้
ออกบููธ ประชาสััมพัันธ์์เเละให้้บริิการข้้อมููลข่่าวสาร
ด้้านอสัังหาฯ ณ โรงเเรมโกลเด้้น ทิิวลิิป ซอฟเฟอริิน
กรุุงเทพฯ เมื่่�อวัันที่่� 24 กุุมภาพัันธ์์ 2565
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สััมภาษณ์์พิิเศษ
รายการ เรื่่�องง่่ายใกล้้ตััว
ทางช่่อง 9 MCOT HD
ดร.วิิชััย วิิรััตกพัั นธ์์ ผู้้�ตรวจการธนาคารเเละรัักษาการ
ผู้้�อำำ�นวยการศููนย์์ข้้อมููลอสัังหาริิมทรััพย์์ (REIC)
ให้้สััมภาษณ์์รายการ เรื่่�องง่่ายใกล้้ตััว ทางช่่อง 9
MCOT HD ประเด็็น เเนวโน้้มอสัังหาฯ ในปีี 65
ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์์ สำำ�นัักงานใหญ่่
เมื่่�อวัันที่่� 8 มีีนาคม 2565 ซึ่่�งจะออกอากาศในวัันเสาร์์ที่�่
19 มีีนาคม 2565 เวลาประมาณ 20.00 น.
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IEE / EIA Approved
รายชื่่�อโครงการอาคารชุุดและบ้้านจััดสรรที่่� ได้้รัับอนุุมััติิ IEE และ EIA
เดืือนตุุลาคม - พฤศจิิกายน 2564

สแกน
QR Code
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ชื่่�อ

เจ้้าของ

วัันที่่�ออกหนัังสืือ
เห็็นชอบ

ตำำ�บล

เขต/ อำำ�เภอ

จัังหวััด

เดอะ ไพรด์์ พลััส พััทยา
(The Pride Plus Pattaya)

บริิษััท ปริิญสิิริิ จำำ�กััด (มหาชน)

16 พ.ย. 2564

หนองปรืือ

บางละมุุง

ชลบุุรีี

นายเลิิศ บีีช เฮ้้าส์์ หััวหิิน

บริิษััท นายเลิิศ ปาร์์ค
หััวหิิน จำำ�กััด

14 พ.ย. 2564

หนองแก

หััวหิิน

ประจวบคีีรีีขัันธ์์

จััดสรรที่่�ดิิน วีีไอพีี กาแล็็คซี่่�
วิิลล่่า (VIP Galaxy villa)

บริิษััท อุุทััยคำำ� จำำ�กััด

24 ต.ค. 2564

ราไวย์์

เมืืองภููเก็็ต

เมืืองภููเก็็ต

ศุุภาลััย ลอฟท์์ รััชดาฯ
- วงศ์์สว่่าง

บริิษััท ศุุภาลััย จำำ�กััด (มหาชน)

20 ต.ค. 2564

วงศ์์สว่่าง

บางซื่่�อ

กรุุงเทพมหานคร

อาคารชุุด เดอะคราวน์์ พระราม 4
(The Crown Rama 4)

บริิษััท สถาพร เอสเตท จำำ�กััด

14 ต.ค. 2564

ทุ่่�งมหาเมฆ

สาทร

กรุุงเทพมหานคร

ไนท์์บริิดจ์์ สเปซ สุุขุุมวิิท
- พระราม 4 (Knightsbridge
Space Sukhumvit - Rama 4)

บริิษััท พาร์์ค พิิลลาร์์ อาร์์4 จำำ�กััด

08 ต.ค. 2564

พระโขนง

คลองเตย

กรุุงเทพมหานคร

โรงพยาบาลสิินแพทย์์
อุุบลราชธานีี

บริิษััท สิินแพทย์์
อุุบลราชธานีี จำำ�กััด

05 ต.ค. 2564

ในเมืือง

เมืืองอุุบลราชธานีี

อุุบลราชธานีี

รายชื่่�อโครงการโรงแรม และอพาร์์ทเม้้นท์์ที่่� ได้้รัับอนุุมััติิ IEE และ EIA
เดืือนตุุลาคม - พฤศจิิกายน 2564
ชื่่�อ

เจ้้าของ

วัันที่่�ออกหนัังสืือ
เห็็นชอบ

ตำำ�บล

เขต/ อำำ�เภอ

จัังหวััด

โรงแรมเมอร์์เมด พััทยา
(Mrmaid Pattaya)

บริิษััท ศิิริิโฮม พััทยา จำำ�กััด

01 พ.ย. 2564

หนองปรืือ

บางละมุุง

ชลบุุรีี

โรงแรม อะบอริิทั่่�ม
Arboretum Hotel

บริิษััท สานฝัน
ดีีเวลลอปเม้้นท์์ จำำ�กััด

29 ต.ค. 2564

หััวหิิน

หััวหิิน

ประจวบคีีรีีขัันธ์์

โรงแรม ชิิค ชิิลล์์ แอท
เอราวาณา พููล วิิลลา พััทยา
(Chicchill@Eravana)

บริิษััท เอราวาณา
สปา รีีสอร์์ท จำำ�กััด

07 ต.ค. 2564

หนองปรืือ

บางละมุุง

ชลบุุรีี

โรงแรม เดอะเกรทพััทยา

บริิษััท เดอะเกรทพััทยา จำำ�กััด

23 ก.ย. 2564

หนองปรืือ

บางละมุุง

ชลบุุรีี

โรงแรม แกรนด์์
เซนเตอร์์ พอยด์์ ลุุมพิินีี

บริิษััท แอล เอช มอลล์์ แอนด์์
โฮเทล จำำ�กััด

23 ก.ย. 2564

ทุ่่�งมหาเมฆ

สาทร

กรุุงเทพมหานคร

อาศััย โฮเทล แอนด์์ เรสซิิเด้้นท์์
สุุขุุมวิิท 11 ( ASAI Hotel &
Residence Sukhumvit 11)

บริิษััท เอส อาร์์ วีี แอสเส็็ท จำำ�กััด

22 ก.ย. 2564

คลองเตยเหนืือ

วััฒนา

กรุุงเทพมหานคร

โรงแรม นิิว แทรเวิิลลอด์์จ

บริิษััท นิิว แทรเวิิลลอด์์จ จำำ�กััด

13 ก.ย. 2564

ท่่าช้้าง

เมืืองจัันทบุุรีี

จัันทบุุรีี

วารสารศููนย์์ข้้อมููลอสัังหาริิมทรััพย์์ โดย ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
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รายชื่่�อโครงการเหมืืองแร่่ที่่� ได้้รัับอนุุมััติิ IEE และ EIA

เดืือนตุุลาคม - พฤศจิิกายน 2564					
ชื่่�อ

เจ้้าของ

วัันที่่�ออกหนัังสืือ
เห็็นชอบ

ตำำ�บล

เขต/ อำำ�เภอ

จัังหวััด

โครงการทำำ�เหมืืองแร่่หิิน
อุุตสาหกรรมชนิิดหิิน
บะซอลต์์

นายประเสริิฐ ศรีีหิิรััญรััตน์์

23 ก.ย. 2564

ท่่าเยี่่�ยม

โชคชััย

นครราชสีีมา

รายชื่่�อโครงการอุุตสาหกรรมที่่� ได้้รัับอนุุมััติิ IEE และ EIA
เดืือนตุุลาคม - พฤศจิิกายน 2564					
ชื่่�อ

เจ้้าของ

วัันที่่�ออกหนัังสืือ
เห็็นชอบ

ตำำ�บล

เขต/ อำำ�เภอ

จัังหวััด

โครงการโรงไฟฟ้้า
สุุราษฎร์์ธานีี ชุุดที่่� 1-2

การไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิต
แห่่งประเทศไทย

29 ต.ค. 2564

เขาหััวควาย

พุุนพิิน จัั

สุุราษฎร์์ธานีี

โครงการท่่อส่่งก๊๊าซ
ธรรมชาติิจากท่่อส่่งก๊๊าซ
ธรรมชาติิ RRPP

บริิษััท หิินกองเพาเวอร์์ จำำ�กััด

06 ต.ค. 2564

โพธาราม และ
เมืืองราชบุุรีี

โพธาราม
และเมืืองราชบุุรีี

ราชบุุรีี

โครงการนิิคม
อุุตสาหกรรมปิ่่นทอง
(โครงการ 6)

บริิษััท ปิ่่นทอง
อิินดััสเตรีียส ปาร์์ค จำำ�กััด
(มหาชน)

28 ก.ย. 2564

แม่่น้ำำ��คู้้�

ปลวกแดง

ระยอง

โครงการโรงงานผลิิต
ทองแดงบริิสุุทธิ์์�
และโลหะมีีค่่า

บริิษััท จุ้้�น จี้้� แมททีีเรีียล
เทคโนโลยีี จำำ�กััด

20 ก.ย. 2564

เขาคัันทรง

ศรีีราชา

ชลบุุรีี

โครงการระบบโครงข่่าย
ไฟฟ้้า 230 กิิโลโวลต์์
พะเยา-เชีียงราย

การไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิต
แห่่งประเทศไทย

15 ก.ย. 2564

แม่่ลาว

แม่่ลาว

เชีียงราย

51

ที่่�มา : สำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
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HIGHLIGHT
DATA
สรุุปข้้อมููลอสัังหาริิมทรััพย์์ ไตรมาส 3 / 2564
การออกใบอนุญาตจัดสรร ทั่วประเทศ
ในไตรมาส 3 ปี 2564

จํานวนหน่วยที่ได้รับ
อนุญาตจัดสรร

จํานวนโครงการ
ที่ได้รับใบอนุญาตจัดสรร

184

ทาวน์เฮ้าส์
7,456 หน่วย
บ้านเดี่ยว
6,523 หน่วย

18,501

โครงการ

52

เมื่อพิ จารณาประเภท
ที่อยู่อาศัยที่ได้รับอนุญาต
จัดสรรมากที่สุด
ในไตรมาสนี้ ได้แก่

หน่วย

บ้านแฝด
3,658 หน่วย
ที่ดินเปล่า
548 แปลง

ร้อยละ

16.5 QoQ

ร้อยละ

6.4

ร้อยละ

3.7

ร้อยละ

20.9

YoY

QoQ

อาคารพาณิชย์
316 หน่วย

YoY

จังหวัดที่มีจํานวนหน่วยที่ได้รับใบอนุญาตจัดสรรมากที่สุด
5 อันดับแรก ได้แก่
กรุงเทพ
มหานคร

01

02

สมุทร
ปราการ

03

ชลบุรี

04

สมุทร
สาคร

05

ระยอง

การออกใบอนุญาตก่อสร้างเพื่ อที่อยู่อาศัย
ประเภทแนวราบ ทั่วประเทศ
ในไตรมาส 3 ปี 2564

จํานวนหน่วย
ที่ได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง

58,608
หน่วย

ร้อยละ

0.9

ร้อยละ

2.2

วารสารศูนยขอ มูลอสังหาร�มทรัพย โดย ธนาคารอาคารสงเคราะห

วารสารศูู
นย์์ข้้อมููลINFORMATION
อสัังหาริิมทรััพย์์CENTER
โดย ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
REAL ESTATE
JOURNAL BY GH BANK
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QoQ
YoY

จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน
เป็นพื้ นที่ที่ได้รับอนุญาตก่อสร้าง

7,988,173 ตารางเมตร

เพิม� ขึน้ รอยละ 2.8 จากไตรมาสกอน และเพิ�มขึ้นรอยละ 4.0
จากไตรมาสเดียวกันของ�กอน
จะเห็นไดวาจังหวัดที่มีจํานวนหน�วยที่ไดรับใบอนุญาต
กอสรางประเภทแนวราบมากที่สุด 5 อันดับแรก ไดแก
01

02

กรุงเทพ
มหานคร

สมุทร
ปราการ

03

04

05

ชลบุรี นครราชสีมา ปทุมธานี

การออกใบอนุญาตก่อสร้างเพื่ อที่อยู่อาศัย
ประเภทอาคารชุด ทั่วประเทศ
ในไตรมาส 3 ปี 2564

จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน
เป็นพื้ นที่ท่ไี ด้รับอนุญาตก่อสร้าง

มีการออกใบอนุญาต
ก่อสร้างอาคารชุด

677,819 ตารางเมตร

เพิ�มขึ้นรอยละ 19.6 จากไตรมาสกอน แตลดลงรอยละ 24.4
จากไตรมาสเดียวกันของ�กอน ทั้งนี้จังหวัดที่มีพื้นที่ที่ไดรับ
อนุญาตกอสรางอาคารชุดมากที่สุด 5 อันดับแรก ไดแก

77

อาคาร

ร้อยละ

24.2

QoQ

ร้อยละ

26.2

YoY

01

02

03

04

05

กรุงเทพ
มหานคร

ชลบุรี

ปทุมธานี

นนทบุรี

สมุทร
ปราการ

53

ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ ในเขตกรุงเทพฯ - ปริมณฑล
ในไตรมาส 3 ปี 2564

กรุงเทพฯ

7,128

กรุงเทพฯ - ปริมณฑล

15,472
หน่วย

หน่วย

34.9
ร้อยละ 64.7
ร้อยละ

QoQ
YoY

จังหวัดปริมณฑล

ร้อยละ

31.9

QoQ

ร้อยละ

52.4

8,344

YoY

ร้อยละ

หน่วย

29.2
ร้อยละ 32.4

QoQ
YoY
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่ พิ จารณาแยกตามประเภท
เมือ
ที่อยู่อาศัย ได้ดังนี้

บานเดี่ยว มีจำนวน 5,811 หน�วย
(สัดสวนรอยละ 38 ของทีอ่ ยูอ าศัยสรางเสร็จ
จดทะเบียนใหมทกุ ประเภทรวมกัน) ลดลง
รอยละ 19.1 จากไตรมาสกอน และลดลง
รอยละ 29.5 จากไตรมาสเดียวกันของ�กอน
หองชุด มีจำนวน 5,293 หน�วย
(สัดสวนรอยละ 34) ลดลงรอยละ 49.0
จากไตรมาสกอน และลดลงรอยละ 71.9
จากไตรมาสเดียวกันของ�กอน
ทาวนเฮาส มีจำนวน 3,368 หน�วย
(สัดสวนรอยละ 22) ลดลงรอยละ 11.1
จากไตรมาสกอน และลดลงรอยละ 13.9
จากไตรมาสเดียวกันของ�กอน
บานแฝด มีจำนวน 630 หน�วย
(สัดสวนรอยละ 4) ลดลงรอยละ 31.9
จากไตรมาสกอน แตเพิ�มขึ้นรอยละ 1.4
จากไตรมาสเดียวกันของ�กอน

54

อาคารพาณิชย มีจำนวน 370 หน�วย
(สัดสวนรอยละ 2) ลดลงรอยละ 17.6
จากไตรมาสกอน และลดลงรอยละ 58.6
จากไตรมาสเดียวกันของ�กอน

สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไป
ปล่อยใหม่ ทั่วประเทศ
ไตรมาส 3 ปี 2564

มีมูลคารวม 142,647 ล้านบาท
ลดลงรอยละ 8.3 จากไตรมาสกอน
และลดลงรอยละ 10.7 จากไตรมาสเดียวกันของ�กอน
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พื้ นที่ซ่ง
ึ มีหน่วยที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จ
จดทะเบียนใหม่ประเภทแนวราบมากที่สุด
5 อันดับแรก ได้แก่

01

อําเภอบางพลี

02

อําเภอ
พระสมุทร
เจดีย์

03

อําเภอบางบ่อ

04

อําเภอเมือง
สมุทรสาคร

05

เขตหนองจอก

พื้ นที่ซึ่งมีหน่วยที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จ
จดทะเบียนใหม่ประเภทห้องชุดมากที่สุด
5 อันดับแรก ได้แก่

01

อําเภอบางพลี

02

เขตพระโขนง

03

อําเภอ
คลองหลวง

04

เขตราชเทวี

05

เขตธนบุรี

่ เพื่ อที่อยู่อาศัย
ส่วนแบ่งตลาด สินเชือ
บุคคลทั่วไปปล่อยใหม่
ไตรมาส 3 ปี 2564

ธนาคารพาณิชยทุกแหงรวมกันรอยละ 50.3
สถาบันการเงินของรัฐรอยละ 47.7
และสถาบันอื่นๆ มีเพียงรอย 2.0

การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย ในเขตกรุงเทพฯ - ปริมณฑล
ไตรมาส 3 ปี 2564

จํานวนหน่วย

36,053
หน่วย

ร้อยละ

16.3

ร้อยละ

29.8

QoQ
YoY

มูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย

131,385
ล้านบาท

ร้อยละ

12.9

QoQ

ร้อยละ

21.5

YoY

หองชุดเ�นประเภทที่มีการโอนมาก
ทีส่ ดุ จำนวน 14,538 หน�วย ลดลงรอยละ
15.0 จากไตรมาสกอน และลดลงรอยละ
41.7 จากไตรมาสเดียวกันของ�กอน

หองชุดมากทีส่ ดุ มูลคา 45,541 ลานบาท
ลดลงรอยละ 13.0 จากไตรมาสกอน และลดลง
รอยละ 35.9 จากไตรมาสเดียวกันของ�กอน

ทาวนเฮาสจำนวน 11,851 หน�วย ลดลง
รอยละ 17.7 จากไตรมาสกอน และลดลง
รอยละ 18.7 จากไตรมาสเดียวกันของ�กอน

บานเดีย่ วมูลคา 43,049 ลานบาท ลดลง
รอยละ 8.9 จากไตรมาสกอน และลดลงรอยละ
6.9 จากไตรมาสเดียวกันของ�กอน

บานเดี่ยวจำนวน 6,243 หน�วย ลดลง
รอยละ 14.7 จากไตรมาสกอน และลดลง
รอยละ 17.4 จากไตรมาสเดียวกันของ�กอน

ทาวนเฮาสมูลคา 28,653 ลานบาท ลดลง
รอยละ 15.5 จากไตรมาสกอน และลดลง
รอยละ 14.7 จากไตรมาสเดียวกันของ�กอน

บานแฝดจำนวน 2,015 หน�วย ลดลง
รอยละ 11.0 จากไตรมาสกอน และลดลง
รอยละ 8.7 จากไตรมาสเดียวกันของ�กอน

บานแฝดมูลคา 8,508 ลานบาท ลดลง
รอยละ 10.6 จากไตรมาสกอน และลดลง
รอยละ 2.8 จากไตรมาสเดียวกันของ�กอน

อาคารพาณิชย จำนวน 1,406 หน�วย
ลดลงรอยละ 29.6 จากไตรมาสกอน และ
ลดลงรอยละ 31.5 จากไตรมาสเดียวกัน
ของ�กอน

อาคารพาณิชยมูลคา 5,635 ลานบาท
ลดลงรอยละ 27.8 จากไตรมาสกอน และลดลง
รอยละ 27.8 จากไตรมาสเดียวกันของ�กอน

สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไป
คงค้าง ทั่วประเทศ
ณ ไตรมาส 3 ปี 2564

มีมูลคา 4,428,953 ล้านบาท
เพิ�มขึ้นรอยละ 1.2 จากไตรมาสกอน
และเพิ�มขึ้นรอยละ 6.2 จากไตรมาสเดียวกันของ�กอน

55

ส่วนแบ่งตลาด สินเชื่อที่อยู่อาศัย
บุคคลทั่วไปคงค้าง
ณ ไตรมาส 3 ปี 2564

ธนาคารพาณิชยทุกแหงรวมกันรอยละ 58.7
สถาบันการเงินของรัฐรอยละ 39.6
และสถาบันอื่นๆ มีเพียงรอยละ 1.7
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ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC)
ขอเสนอชุดข้อมูลเพื่ อแสดงภาพรวมอสังหาริมทรัพย์
โดยข้อมูลสรุปสามารถตอบโจทย์ต่างๆ ดังนี้

ระดับราคา
ที่ขายดี

จำนวนใบอนุญาตกอสราง
ที่อยูอาศัยที่มีการขอใหม

จำนวนโครงการ
ที่เปดใหมในป

ประเภทบาน
หรือหองชุด
ในทำเลที่ ขายดี

จำนวนหนวยที่อยูอาศัย
ระหวางขาย (Total Supply)
ทั้งหมด หนวยขายได
และเหลือขาย

จำนวนที่อยูอาศัย
สรางเสร็จ
จดทะเบียนใหม

จำนวนหนวย
การโอนกรรมสิทธิ์

ชุดข้อมูลจะแสดงในตาราง
5 ตาราง ดังนี้

ข้อมูลโอนกรรมสิทธิอ
่ าศัย แสดงจําหน่วย
์ ยูอ
และมูลค่า แยกพื้ นที่ แยกระดับราคา
ภาค

01

ขอมูลใบอนุญาตกอสราง
แสดงจำนวนหนวย - พื้นที่ (ตรม.)
แยกพื้นที่

ประเภท

จังหวัดใหม

อำเภอใหม
/หองชุด

ประเภทบาน

ระดับราคา

กรุงเทพฯ-ปริมณฑล
กรุงเทพฯ-ปริมณฑล

บานจัดสรร
บานจัดสรร

สมุทรปราการ
สมุทรปราการ

เมืองสมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ

บานเดี่ยว
บานเดี่ยว

3,000,001 - 5,000,000
5,000,001 - 7,500,000

กรุงเทพฯ-ปริมณฑล

บานจัดสรร

สมุทรปราการ

เมืองสมุทรปราการ

บานแฝด

5,000,001 - 7,500,000

กรุงเทพฯ-ปริมณฑล
กรุงเทพฯ-ปริมณฑล
กรุงเทพฯ-ปริมณฑล

บานจัดสรร
บานจัดสรร
บานจัดสรร

สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ

เมืองสมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ

ทาวนเฮาส
ทาวนเฮาส
ทาวนเฮาส

≤ 1,000,000
1,000,001 - 1,500,000
1,500,001 - 2,000,000

02

ตารางแสดงจำนวนโครงการ
ที่อยูอาศัย (แนวราบ - สูง)
แยกพื้นที่

03

ตารางสรุปขอมูลสำรวจโครงการ
ที่อยูอาศัย (แนวราบ - สูง)
แสดงจำนวนหนวย ระดับราคา
แยกตามพื้นที่

กรุงเทพฯ-ปริมณฑล
กรุงเทพฯ-ปริมณฑล

บานจัดสรร
บานจัดสรร

สมุทรปราการ
สมุทรปราการ

เมืองสมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ

อาคารพาณิชย 5,000,001 - 7,500,000
อาคารพาณิชย 7,500,001 - 10,000,000

กรุงเทพฯ-ปริมณฑล

บานจัดสรร

สมุทรปราการ

เมืองสมุทรปราการ

ที่ดินเปลา

1,500,001 - 2,000,000

04

ขอมูลที่อยูอาศัยสรางเสร็จ
จดทะเบียนใหม แสดงจำนวนหนวย
แยกพื้นที่

กรุงเทพฯ-ปริมณฑล
กรุงเทพฯ-ปริมณฑล
กรุงเทพฯ-ปริมณฑล
กรุงเทพฯ-ปริมณฑล

อาคารชุด
อาคารชุด
อาคารชุด
อาคารชุด

สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ

เมืองสมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ

1 หองนอน
1 หองนอน
2 หองนอน
3 หองนอน
ขึ้นไป

2,000,001 - 3,000,000
3,000,001 - 5,000,000
5,000,001 - 7,500,000
5,000,001 - 7,500,000

05

ขอมูลโอนกรรมสิทธิ์อยูอาศัย
แสดงจำหนวย และ มูลคา
แยกพื้นที่ แยกระดับราคา

กรุงเทพฯ-ปริมณฑล
กรุงเทพฯ-ปริมณฑล

อาคารชุด
อาคารชุด

สมุทรปราการ
สมุทรปราการ

เมืองสมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ

สตูดิโอ
สตูดิโอ

1,500,001 - 2,000,000
2,000,001 - 3,000,000

สอบถามรายละเอียดเพิ่ มเติมได้ท่ี

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