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ภายใต้้สถานการณ์์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19  
ตั้�งแต่้ช่่วงต้้นปีี 2563 จนถึงปัีจจุบัน ธนาคารอาคารสงเคราะห์์  
(ธอส.) ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐท่ี่�ม่ีพันธกิจ  
“ทำำ�ให้้คนไทำยมีีบ้้�น” ยงัคงสามีารถสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล
และกระที่รวงการคลัง ในการช่่วยเห์ลือปีระช่าช่น โดยเฉพาะ 
อย่างยิ�งกลุ่มีผู้้้ม่ีรายได้น้อยถึงปีานกลางให้์ได้ม่ีท่ี่�อย้่อาศััย 
เป็ีนของต้นเอง เพื�อยกระดับคุณ์ภาพช่่วิต้และความีมัี�นคงในด้าน
ท่ี่�อย้่อาศััยด้วยผู้ลิต้ภัณ์ฑ์์สินเชื่�อท่ี่�ต้รงกับความีต้้องการของล้กค้า
แต่้ละกลุ่มีรายได้ ณ์ 31 ธันวาคมี 2564 ธอส. สามีารถปีล่อย 
สินเชื่�อให์ม่ีได้จำานวน 246,875 ล้านบาที่ ส้งกวา่เป้ีาห์มีายปีี 2564 
ท่ี่�ตั้�งไว้ 215,641 ล้านบาที่ ซึึ่�งเป็ีนม้ีลค่าสินเชื่�อปีล่อยให์ม่ีท่ี่�ส้งท่ี่�สุด
ในปีระวัติ้ศัาสต้ร์ของ ธอส. นับตั้�งแต่้ก่อตั้�งมีา 68 ปีี

ล้กค้าท่ี่�ได้รับผู้ลกระที่บด้านรายได้จาก COVID-19 ธอส. ก็ได้ให้์
ความีช่่วยเห์ลืออย่างต่้อเนื�องตั้�งแต่้ปีี 2563 รวมี 20 มีาต้รการ  
ม่ีล้กค้าเข้ามีาต้รการเป็ีนจำานวน 968,555 บัญช่่ เงินต้้นคงเห์ลือ  
842,056 ล้านบาที่ ส่วนให์ญ่กว่า 90% สามีารถปีรับตั้วและ 
กลับมีาผู่้อนช่ำาระได้ต้ามีปีกติ้ ทัี่�งน่� ธอส. ได้ม่ีการขยายระยะเวลา 
ความีช่่วยเห์ลือล้กค้าเดิมีท่ี่�อย้่ระห์ว่างการใช้่มีาต้รการต้ามี  
“โครงการ ธอส. รวมีไที่ยสร้างช่าติ้” จำานวน 8 มีาต้รการ และ 
ได้ออกมีาต้รการ 17 ช่่วยเห์ลือล้กห์น่� NPL เป็ีนการเฉพาะนาน  
1 ปีี นอกจากน่� ธอส. ยังได้ออกมีาต้รการปีรับปีรุงโครงสร้างห์น่� 
อย่างยั�งยืน กำาห์นดระยะเวลาให้์ความีช่่วยเห์ลือไม่ีเกินวันท่ี่�  
31 ธันวาคมี 2566 โดยม่ีผู้ลตั้�งแต่้วันท่ี่�ปีระกาศัของธนาคาร 
แห่์งปีระเที่ศัไที่ย 1 มีกราคมี 2565 เรื�องแนวที่างการให้์ความีช่่วยเห์ลือ 
ล้กห์น่� ท่ี่� ไ ด้ รับผู้ลกระที่บจากสถานการณ์์ท่ี่� ส่ งผู้ลกระที่บ 
ต่้อเศัรษฐกิจไที่ย (มีาต้รการปีรับปีรุงโครงสร้างห์น่�อย่างยั�งยืน) 

ในปีี 2565  ธอส. ได้จัดที่ำา 4 โครงการ Digital Service ปีระกอบด้วย  
1) GHB ALL GEN 2) GHB Buddy 3) GHBank SMART NPL 
และ 4) GHBank SMART NPA ในการขับเคลื�อนธนาคาร 
ให้์ก้าวไปีส่้การเป็ีน Fully Digital Bank เต็้มีร้ปีแบบในปีี 2565 
โดยเมืี�อวันท่ี่� 15 พฤศัจิกายน 2564 ธอส. ได้ Kick Off “โครงการ 
New Mobile Application : GHB ALL GEN” เพื�อพัฒนาการให้์
บริการด้านดิจิทัี่ลของ ธอส. ผู่้าน Mobile Application ให้์ล้กค้า
สามีารถใช้่บริการผู่้านมืีอถือเสมืีอนเดินที่างมีาใช้่บริการท่ี่�สาขา  
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การเงินการธนาคารและการลงทุี่น จัดโดยนิต้ยสาร Business+ 
ร่วมีกับวิที่ยาลัยการจัดการ มีห์าวิที่ยาลัยมีหิ์ดล 

นอกจากน่� ธอส. ยังได้รับการปีระเมิีนจากสถาบันการจัดอันดับเครดิต้ 
ท่ี่�ม่ีความีน่าเชื่�อถือในระดับส้งสุด ดังน่� 

บ้ริิษััทำ ฟิิทำช์์ เริทำติิ้�งส์์ (ปริะเทำศไทำย) จำำ�กััด ปีระกาศัคงอันดับ
เครดิต้ภายในปีระเที่ศัระยะยาวของ ธอส. “ทีำ�ริะดับ้สู์งสุ์ด” 
AAA(tha) และอันดับเครดิต้ภายในปีระเที่ศัระยะสั�นท่ี่�ระดับ  
F1+(tha) เป็ีนปีีท่ี่� 10 ติ้ดต่้อกัน นับตั้�งแต่้ปีี 2555 โดยเป็ีน
อันดับเครดิต้ท่ี่�ส้งสุดสำาห์รับการจัดอันดับเครดิต้ในปีระเที่ศัและ 
ม่ีแนวโน้มีอันดับเครดิต้คงท่ี่� (Stable) 

บ้ริิษััทำ Moody's Singapore Pte. Ltd ปีระกาศัคงอันดับ
เครดิต้องค์กรของ ธอส. ในระดับ Baa1 เท่ี่ยบเท่ี่าธนาคารพาณิ์ช่ย์  
เป็ีนปีีท่ี่� 16 ติ้ดต่้อกัน รวมีทัี่�งแนวโน้มีอันดับเครดิต้ของ ธอส.  
ท่ี่�ระดับ “คงท่ี่�” (Stable) 

ทำริิส์เริทำติิ้�ง ปีระกาศัคงอันดับเครดิต้องค์กรของ ธอส. ในระดับ  
“AAA” เป็ีนปีีท่ี่� 2 ติ้ดต่้อกัน (เริ�มีจัดอันดับปีี 2563-2564)  
ซึึ่�งเป็ีนระดับส้งสุด รวมีทัี่�งแนวโนม้ีอันดับเครดติ้ของ ธอส. ท่ี่�ระดบั  
“คงท่ี่�” (Stable) สะท้ี่อนถึงสถานะที่างการเงินท่ี่�แข็งแกร่ง มัี�นคง
และม่ีเสถ่ยรภาพของ ธอส. ในฐานะท่ี่�เป็ีนห์น่วยงานรัฐวิสาห์กิจ
และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐท่ี่�ม่ีบที่บาที่สำาคัญต่้อการ
ดำาเนินนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมีให้์ปีระช่าช่นท่ี่�ม่ีรายได้
น้อยถึงปีานกลางให้์ม่ีท่ี่�อย้อ่าศััยเป็ีนของต้นเอง โดย ธอส. จะยงัคง 
มุ่ีงมัี�นดำาเนินการต้ามีวิสัยทัี่ศัน์ในการเป็ีน “ธน�ค�ริทีำ�ดีทีำ�สุ์ด
ส์ำ�ห้รัิบ้กั�ริมีีบ้้�น” อย่างมัี�นคงและยั�งยืนต่้อไปี

ธอส. จัะย์ังคงม่�งมั�นดำาเนินการ 
ตามวิิสัย์ทัศูน์ในการเป็น  

'ธนาคารที่่�ดี่ที่่�สุุดี 
สุำาหรับการมี่บ้าน'  

อย์�างมั�นคงและย์ั�งย์ืนต�อไป

ม่ีการปีรับภาพลักษณ์์ Mobile Application ของ ธอส. ให้์ใช้่งาน
ง่ายขึ�น ต้อบโจที่ย์ Lifestyle แบบ New Normal ของล้กค้า 
ทุี่ก Generation คาดว่าจะสามีารถใช้่บริการได้อย่างเป็ีนที่างการ
ภายในกลางปีี 2565 น่� 

จากผู้ลการดำาเนินงานท่ี่�โดดเด่นของ ธอส. ได้ส่งผู้ลที่ำาให้์ในปีี 2564 
ธอส.สามีารถคว้ารางวัลเก่ยรติ้ยศัท่ี่�สำาคัญ ได้แก่ 

1) ริ�งวััลกั�ริปริะเมิีนคุณธริริมีและควั�มีโปร่ิงใส์ในกั�ริดำ�เนิน
ง�นของห้น่วัยง�นภ�ครัิฐ (ITA Awards 2021) โดย ธอส. 
ได้ผู้ลการปีระเมิีนท่ี่� 99.81 คะแนน เป็ีนห์น่วยงานท่ี่�ได้คะแนนส้ง
ท่ี่�สุดอันดับ 1 ในปีระเภที่ห์นว่ยงานรฐัวิสาห์กิจซึึ่�งเป็ีนการไดร้างวัล
เป็ีนปีีท่ี่� 5 ติ้ดต่้อกัน จากจำานวนห์น่วยงานรัฐวิสาห์กิจท่ี่�เข้าร่วมี 
การปีระเมิีน ITA 51 ห์น่วยงาน 

2) ริ�งวััลนวััติ้กัริริมีแห่้งช์�ติิ้ “ด้�นองค์กัรินวััติ้กัริริมีดีเด่น 
ปริะเภทำริ�งวััลเกีัยริติิ้คุณ ในกัลุ่มีองค์กัริรัิฐวิัส์�ห้กิัจำ” ปริะจำำ�ปี 
2564 ซึึ่�งเป็ีนรางวัลนวัต้กรรมีอันที่รงเก่ยรติ้ส้งสุดของปีระเที่ศัไที่ย
และ ธอส. ถือเป็ีนรัฐวิสาห์กิจแห่์งแรกในปีระเที่ศัไที่ยท่ี่�ได้รับรางวัลน่� 

3) ริ�งวััล Global Performance Excellence Award 2020 
โดย ธอส. เป็ีนองค์กรของปีระเที่ศัไที่ยท่ี่�ได้รับรางวัลห์ลังจากท่ี่�
เว้นว่างไปีถึง 18 ปีี ต่้อยอดจากรางวัล TQA (Thailand Quality 
Awards) 

4) ริ�งวััล “BUSINESS+ PRODUCT OF THE YEARS AWARD 
2021” โดยผลิติ้ภัณฑ์์สิ์นเช่์�อโคริงกั�ริบ้้�นล้�นห้ลัง ได้รับการ
สำารวจให้์เป็ีนผู้ลิต้ภัณ์ฑ์์และบริการยอดเย่�ยมีแห่์งปีี ในกลุ่มี 



ในช่ัวิงไตรมิาส 3 ปีิ 2564 ที�เพิั�งผ่านไปิ ศูินยข้์อมูิลอสังห์าริมิทรัพัยฯ์  
ไ ด้ ติดตามิสถานการณ์ัควิามิเคลื�อนไห์วิในเครื�องชีั�ภาวิะ
อสังห์าริมิทรัพัย์ทั�งด้านอุปิสงค์และอุปิทานอย่างต่อเนื�อง  
ซ่ึ่�งพับว่ิาอุปิทานที�อยู่อาศัิยเข้าให์ม่ิที�เข้าสู่ตลาดปิรับตัวิลดลง 
อยา่งมิากในพืั�นที�กรุงเทพัฯ - ปิริมิณัฑล โดยลดลงจูากช่ัวิงเดียวิกัน
ของปิก่ีอน ร้อยละ -80.5 ซ่ึ่�งเปิน็การลดลงอยา่งมิากทั�งในสว่ินของ
โครงการบ้านจัูดสรรและโครงการอาคารชุัด นอกจูากนี� ยังพับว่ิา
จูำานวินห์น่วิยที�ได้รับใบอนุญาตจัูดสรรทั�วิปิระเทศิ และจูำานวิน
ห์น่วิยที�อยูอ่าศิยัสร้างเสร็จูจูดทะเบยีนในกรงุเทพัฯ และปิรมิิณัฑล  
ลดลงร้อยละ -28.2 และ -55.1 เมืิ�อเทียบกับช่ัวิงเดียวิกัน 
ของปีิก่อน ตามิลำาดับ 

เมืิ�อเข้าสู่ช่ัวิงต้นไตรมิาส 4 ปีิ 2564 ธนาคารแห่์งปิระเทศิไทย (ธปิท.)  
มีิปิระกาศิผ่อนคลายมิาตรการ LTV ชัั�วิคราวิ สำาห์รับสัญญาเงินกู้ 
ที�ทำาสัญญาตั�งแต่วัินที� 20 ตุลาคมิ 2564 ถ่งวัินที� 31 ธันวิาคมิ 2565 
เพืั�อช่ัวิยพัยุงเศิรษ์ฐ์กิจูไทยที�ได้รับผลกระทบจูากสถานการณ์ั 
การระบาดของโควิิด-19 ที�ยืดเยื�อมิาถ่งเกือบ 2 ปีิ ถือเป็ินปัิจูจัูย
บวิกที�สำาคัญแก่ตลาดที�อยู่อาศิัย เมืิ�อปิระกอบกับการที�รัฐ์บาล 
ได้มีินโยบายในการเปิิดปิระเทศิที�จูะส่งผลเชิังบวิกต่อการขยายตัวิ
ของภาคอสังห์าริมิทรัพัย์เช่ันกัน

น์ายวิชิัย วิรึัตั้กพิัน์ธิ์
ผู้้�ตรวิจัการธนาคาร 
และรักษาการผู้้�อำานวิย์การ
ศู้นย์์ข้�อม้ลอสังห์าริมทรัพย์์

REIC  
DIRECTOR’S
PERSPECTIVE

4



55

ศู้นย์์ข้�อม้ลอสังห์าริมทรัพย์์  
คาดการณ์์ไวิ�วิ�า 

ตลาดอสังห์าริมทรัพย์์ 
เริ�มมีการฟื้้�นตัวิ ห์รือ  

“REAL ESTATE REBOUND”

ศูินย์ข้อมูิลอสังห์าริมิทรัพัย์ฯ คาดการณั์ว่ิา ตลาดที�อยู่อาศัิย
จูะปิรับตัวิดีข่�นในไตรมิาส 4 ปีิ 2564 ในทุกเครื�องชีั�ภาวิะ
อสังห์าริมิทรัพัย์ทั�งในด้านจูำานวินห์น่วิยที�ได้ รับใบอนุญาต
จัูดสรรทั�วิปิระเทศิ และจูำานวินห์น่วิยที�อยู่อาศัิยสร้างเสร็จู  
จูดทะเบียนในกรุ ง เทพัฯ และปิริมิณัฑล ที� คาดการณั์
ว่ิาจูะเพิั�มิข่�นร้อยละ 9.6 และ 53.4 ตามิลำาดับ นอกจูากนี�  
การเปิิดตัวิโครงการให์ม่ิในกรุงเทพัฯ และปิริมิณัฑล จูะมีิการเปิิด
เพิั�มิข่�นอย่างเป็ินรูปิธรรมิ โดยคาดว่ิาจูะมีิการเปิิดตัวิที�อยู่อาศัิย
ให์ม่ิในไตรมิาส 4 เพิั�มิข่�นร้อยละ 39.4 ทั�งนี� คาดว่ิาจูะส่งผลให้์
ภาพัรวิมิทั�งปีิ 2564 มีิการติดลบน้อยลง โดยคาดว่ิาจูำานวินห์น่วิย
ที�ได้รับใบอนุญาตจัูดสรรทั�วิปิระเทศิจูะยังคงลดลงร้อยละ -22.1 
จูำานวินห์น่วิยที�อยู่อาศัิยสร้างเสร็จูจูดทะเบียนในกรุงเทพัฯ และ
ปิริมิณัฑลจูะลดลงร้อยละ -12.7 และการเปิิดตัวิโครงการให์ม่ิ 
ในกรุงเทพัฯ และปิริมิณัฑลก็จูะลดลงร้อยละ -35.0 เมืิ�อเทียบ
กับปีิ 2563 ซ่ึ่�งอาจูกล่าวิได้ว่ิา ปีิ 2564 เป็ินปีิที�ตลาดที�อยู่อาศัิย 
ได้ถ่งจุูดตำ�าสุดของภาวิะถดถอยของตลาดที�อยู่อาศัิยแล้วิ

จูากการคาดการณ์ัแนวิโน้มิในปีิ 2565 คาดว่ิาเครื�องชีั�ภาวิะ
อสังห์าริมิทรัพัย์ ต่างๆ อาจูมีิการขยายตัวิเพิั�มิข่�นจูากปีิ 2564  

ทั�งจูำานวินห์น่วิยที�ได้รับใบอนุญาตจัูดสรรทั�วิปิระเทศิ ที�อาจูเพิั�มิ
ข่�นร้อยละ 30.9 จูำานวินห์น่วิยที�อยู่อาศัิยสร้างเสร็จูจูดทะเบียน 
ในกรุงเทพัฯ และปิริมิณัฑลจูะเพิั�มิข่�นร้อยละ 19.1 และจูำานวิน 
ที�อยู่อาศัิยเปิิดขายให์ม่ิในกรุงเทพัฯ และปิริมิณัฑล จูะเพิั�มิข่�น 
ร้อยละ 99.6 ซ่ึ่�งเป็ินการเพิั�มิจูากฐ์านที�ตำ�ามิากในปีิ 2564 

ถ้าตลาดที�อยู่อาศัิยเป็ินไปิตามิที�ศูินย์ข้อมูิลอสังห์าริมิทรัพัย์ฯ  
คาดการณ์ัไว้ิว่ิาตลาดอสังห์าริมิทรัพัย์เริ�มิมีิการฟ้ื้�นตัวิ ห์รือ  
“Real Estate Rebound” แล้วิ อย่างไรก็ตามิเรายังคง 
ต้องติดตามิปัิจูจัูยต่างๆ ที�อาจูส่งทั�งผลกระทบเชิังบวิกและเชิังลบ 
ที�มีิต่อการฟ้ื้�นตัวิฯ เช่ัน มิาตรการต่างๆ ของรัฐ์บาล การฟ้ื้�นตัวิ 
ทางเศิรษ์ฐ์กิจู อัตราดอกเบี�ยสถานการณ์ัของการแพัร่ระบาด
ของไวิรัส COVID-19 ฯลฯ ซ่ึ่�งศิูนย์ข้อมูิลอสังห์าริมิทรัพัย์  
จูะทำาห์น้าที�ติดตามิและรายงานสถานการณั์และทิศิทางของ
ตลาดอสังห์าริมิทรัพัย์เพืั�อรายงานให้์กับทุกภาคส่วินทั�งภาครัฐ์ 
และเอกชัน รวิมิถ่งปิระชัาชันให์ท้ราบอยา่งเท่าทันกับสถานการณั์ 
เพืั�อสร้างควิามิยั�งยืนให้์กับภาคอสังห์าริมิทรัพัย์ต่อไปิ
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ศููนย์์ข้้อมููลอสัังหาริิมูทริัพย์์ 
ธนาคาริอาคาริสังเคริาะห์ รายงานว่่า
ไตรมาส 3 ปีี 2564 เปี็นไตรมาสตำ�าสุด
ในทุุกเคร่�องชี้้� หลัังจากศููนย์ข้้อมูลัฯ
ปีรับสมมติฐานลั่าสุด ภาย์หลัง ธปท.
ปลดล็อกมูาตริการิ LTV คาดว่่า
ในไตริมูาสั 4 มูีแนว่โน้มูจะปริับตัว่ดีข้้�น
และภาพริว่มูตลาดที�อย์ู่อาศูัย์ปี 2564
จะมูีการิปริับตัว่ดีข้้�นกว่่าการิคาดการิณ์์เดิมู 
แต่ยังคงม้ภาว่ะทุ้�ข้ยายตัว่ติดลับ สำาหรับ
อุปีทุานหน่ว่ยเหลัือข้ายจะปีรับลัดลังมา
อยู่ทุ้�จำานว่น 278,236 หน่ว่ย แลัะจะลัด
ลังมาอยู่ทุ้�ปีระมาณ 264,412 หน่ว่ย 
ณ สิ�นปีี 2565 ด้านอุปสังค์ที�เพ่�มูข้้�น สัะท้อน
ผ่่านปริะมูาณ์การิหน่ว่ย์การิโอนกริริมูสัิทธิ�
ปี 2564 จะมูีจำานว่น 281,026 หน่ว่ย์
จากเดิมูคาดการิณ์์ว่่าจะมูีการิโอนกริริมูสัิทธิ�
270,151 หน่ว่ย์
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ศูินย์ข้อมูิลอสังห์าริมิทรัพัย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์์ ได้ติดตามิ
เศิรษ์ฐ์กิจูโลกในไตรมิาสที�สามิของปิี 2564 พับว่ิามีิการขยายตัวิ 
อย่างต่อเนื�องแต่มีิทิศิทางการฟ้ื้�นตัวิที�แตกต่างกันระห์ว่ิางกลุ่มิ
ปิระเทศิเศิรษ์ฐ์กิจูอุตสาห์กรรมิห์ลัก อาทิ สห์รัฐ์ฯ ยูโรโซึ่น สห์ราชั
อาณัาจัูกร และปิระเทศิอุตสาห์กรรมิให์ม่ิ (NIEs) ยังคงขยายตัวิได้
ต่อเนื�องจูากไตรมิาสก่อนห์น้า ตามิควิามิคืบห์น้าในการกระจูาย
วัิคซีึ่นที�ทำาให์้มีิการผ่อนคลายมิาตรการล็อกดาวิน์และการจูำากัด
การเดินทาง ซ่ึ่�งส่งผลให์้กิจูกรรมิทางเศิรษ์ฐ์กิจูและการใช้ัจู่าย
ภายในปิระเทศิขยายตัวิ ปิระกอบกับแรงสนับสนุนจูากมิาตรการ
ทางเศิรษ์ฐ์กิจูของภาครัฐ์ ขณัะที�กลุ่มิปิระเทศิเศิรษ์ฐ์กิจูเกิดให์ม่ิ
และปิระเทศิกำาลังพััฒนาโดยเฉัพัาะในอาเซีึ่ยนอาทิ มิาเลเซีึ่ย 
อินโดนีเซีึ่ย และเวีิยดนามิ มีิเศิรษ์ฐ์กิจูขยายตัวิในอัตราที�ชัะลอลง
จูากไตรมิาสที�ผ่านมิา ส่วินห์น่�งเป็ินผลเนื�องมิาจูากห์ลายปิระเทศิ
ได้เผชิัญกับการระบาดที�เริ�มิรุนแรงอกีครั�ง ส่งผลให์รั้ฐ์บาลปิระเทศิ
ต่าง ๆ  ต้องกลบัมิาบงัคับใช้ัมิาตรการควิบคมุิการแพัรร่ะบาดอยา่ง
เข้มิงวิดอีกครั�ง 

สำาห์รับปิระเทศิไทยได้รับผลกระทบเช่ันเดียวิกัน สภาวัะทำาง
เศรษัฐกิจำของประเทำศไทำยในไติ้รมีาส 3 ปี 2564 ปรับ้ตัิ้วัลดลง
ร้อยละ -0.3 เมืิ�อเทียบกับการขยายตัวิร้อยละ 7.6 ในไตรมิาสที�สอง 
ของปีิ 2564 เนื�องจูากได้รับผลกระทบจูากการแพัร่ระบาด 
ของโควิิด-19 เป็ินระลอกที� สี� ซ่ึ่� งทวีิควิามิรุนแรงมิากข่�น  
จูากสายพัันธ์ุเดลต้า และส่งผลให้์ทางด้านสาขาก่อสร้างปิรับตัวิ 
ลดลงร้อยละ -4.1 เช่ันกัน เมืิ�อเทียบกับการขยายตัวิร้อยละ 3.9  
ในไตรมิาสก่อนห์น้า เป็ินการลดลงทั�งในการก่อสร้างภาครัฐ์และ 
ภาคเอกชัน ซ่ึ่�งส่วินห์น่�งเป็ินผลมิาจูากการปิิดแคมิป์ิคนงาน 
ในช่ัวิงการแพัร่ระบาดของโควิิด-19 โดยการก่อสร้างภาครัฐ์ลดลง
ร้อยละ -6.2 เมืิ�อเทียบกับการขยายตัวิร้อยละ 7.0 ในไตรมิาส 
ก่อนห์น้า และการก่อสร้างภาคเอกชันลดลงร้อยละ -0.5 ต่อเนื�อง
เ ป็ินไตรมิาสที�  4 โดยเป็ินผลมิาจูากการลดลงต่อเ นื�อง 
ของการก่อสร้างที�อยู่อาศัิย 

ศูนย์ข้อมูีลอสังห์าริมีทำรัพย์ฯ ได้ติิ้ดติ้ามีสถานการณ์ควัามี
เคล่�อนไห์วัในเคร่�องชี์�ทัำ�งด้านอุปสงค์และอุปทำานอย่างต่ิ้อเน่�อง 
โดยพับควิามิเปิลี�ยนแปิลงที�ชััดเจูนของอุปิทานที�อยู่อาศัิยเข้าให์ม่ิ
ที�เข้าสู่ตลาดปิรับตัวิลดลงอย่างมิากในชั่วิงไตรมิาส 3 ปีิ 2564  
โดยเฉัพัาะในพืั�นที�กรุงเทพัฯ -ปิริมิณัฑล ซ่ึ่�งเป็ินพืั�นที�ที�มีิส่วินแบ่ง
ในตลาดที�อยู่อาศัิยมิากถ่งร้อยละ 67.1 ของทั�งปิระเทศิ โดยพับว่ิา  
เครื�องชีั�ภาวิะอสังห์าริมิทรัพัย์ที�สำาคัญของทางด้านอุปิทานมีิการ
ลดลงตำ�ามิาก ปิระกอบด้วิย จูำานวินห์น่วิยที�ได้รับใบอนุญาตจัูดสรร
ทั�วิปิระเทศิ และจูำานวินห์น่วิยที�อยู่อาศัิยสร้างเสร็จูจูดทะเบียน 
ในกรุงเทพัฯและปิริมิณัฑล มีิเพีัยง 16,804 และ 14,601 ห์น่วิย 
ห์รือลดลงร้อยละ -28.2 และ -55.1 เมืิ�อเทียบกับช่ัวิงเวิลาเดียวิกนั
ของปิีก่อน ตามิลำาดับ และสำาห์รับภาวิะของการเปิิดขายให์มิ่ 
ในกรุงเทพัฯ และปิริมิณัฑล มีิจูำานวิน 4,288 ห์น่วิย แบ่งเป็ิน 
บ้านจัูดสรร 1,976 ห์น่วิย และอาคารชุัด 2,312 ห์น่วิย ซ่ึ่�งจูำานวิน
รวิมิลดลงจูากช่ัวิงเดียวิกันของปีิ 2563 ร้อยละ -80.5 และเป็ินการ
ลดลงอย่างมิากทั�งในส่วินของโครงการบ้านจัูดสรรและโครงการ
อาคารชุัด (ดูแผนภูมิิที� 1 และ 2)

การผ�อนคลายู่มาตรการล็อกดาวน์
และการจำากัดการเดินที่าง ส�งผลให้กิจกรรม
ที่างเศัรษัฐกิจและการใช้ื่จ�ายู่ภายู่ในประเที่ศั
ขยู่ายู่ตัว ประกอบ้กับ้แรงสนับ้สนุนจากมาตรการ
ที่างเศัรษัฐกิจของภาครัฐ
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ศูนย์ข้อมูีลอสังห์าริมีทำรัพย์ฯ คาดการณ์ว่ัา ไติ้รมีาส 4 เคร่�องชี์� 
ด้านอุปทำานจูำานวินห์น่วิยที�ได้รับใบอนุญาตจัูดสรรทั�วิปิระเทศิ 
และจูำานวินห์น่วิยที�อยู่อาศัิยสร้างเสร็จูจูดทะเบียนในกรุงเทพัฯ 
และปิริมิณัฑลจูะเพิั�มิข่�นเป็ิน 21,039 และ 35,231 ห์น่วิย ห์รือ 
เพิั�มิข่�นร้อยละ 9.6 และ 53.4 ตามิลำาดับ เมืิ�อเทียบกับช่ัวิงเวิลา
เดียวิกันของปีิก่อน แต่ภาพัรวิมิทั�งปีิ 2564 ของเครื�องชีั�ฯ ข้างต้น 
คาดวิ่าจูำานวินห์น่วิยที�ได้รับใบอนุญาตจูัดสรรทั�วิปิระเทศิจูะมิี
จูำานวินปิระมิาณั 68,357 ห์น่วิย ห์รือลดลงร้อยละ -22.1 และ
จูำานวินห์น่วิยที�อยู่อาศัิยสร้างเสร็จูจูดทะเบียนในกรุงเทพัฯ และ
ปิริมิณัฑลจูะมีิจูำานวินปิระมิาณั 96,632 ห์น่วิย ห์รือลดลงร้อยละ 
-12.7 เมืิ�อเทียบกับช่ัวิงเวิลาเดียวิกันของปีิ 2563 ตามิลำาดับ 

ที่่�มา : ศั่นยู่์ข้อม่ลอสังหาริมที่รัพยู่์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

ที่่�มา : ศั่นยู่์ข้อม่ลอสังหาริมที่รัพยู่์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

แผ่นภูมูิที� 1
ข้้อมููลเคริ่�องชี้ี�ด้านอุปทานที�อย์ู่อาศูัย์ริาย์ไตริมูาสั 
(หน�วยู่: จำานวนหน�วยู่)

แผ่นภูมูิที� 2
อัตริาข้ย์าย์ (YOY) เคริ่�องชี้ี�ด้านอุปทานที�อย์ู่อาศูัย์ริาย์ไตริมูาสั
(หน�วยู่: จำานวนหน�วยู่)

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 P Q2 P Q3 P Q4 F

2561 2562 2563 Base
2564 F

ใบอนุญาตจัดสรร-ทั่วประเทศ ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียน กรุงเทพฯ-ปริมณฑล ที่อยู่อาศัยเปิดตัวใหม่ กรุงเทพฯ-ปริมณฑล

-45.0%

-12.3%

-28.2% 9.6%-15.6%
-14.6%

-55.1%

53.4%
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-17.0%
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15,331 
15,183 

16,804 

21,039 
24,070 22,730 

14,601 
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6,840 
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4,288 

20,050 

 -

 5,000

 10,000

 15,000

 20,000

 25,000

 30,000

 35,000

 40,000

 45,000

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 P Q2 P Q3 P Q4 F

2561 2562 2563 Base
2564 F

ใบอนุญาตจัดสรร-ทั่วประเทศ ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียน กรุงเทพฯ-ปริมณฑล ที่อยู่อาศัยเปิดตัวใหม่ กรุงเทพฯ-ปริมณฑล

ห์ลังจูากที�ธนาคารแห่์งปิระเทศิไทย (ธปิท.) มีิการปิระกาศิผ่อนคลาย 
มิาตรการ LTV ชัั�วิคราวิ สำาห์รับสัญญาเงินกู้ที�ทำาสัญญาตั�งแต่วัินที�  
20 ตุลาคมิ 2564 ถ่งวัินที� 31 ธันวิาคมิ 2565 เพืั�อช่ัวิยพัยงุเศิรษ์ฐ์กจิู
ไทยที� ไ ด้ รับผลกระทบจูากสถานการณั์การระบาดของ 
โควิิด-19 ที�ยืดเยื�อมิาถ่งเกือบ 2 ปีิแล้วินั�น ส่งผลให้์เกิดผลกระทบ
เชิังลบอย่างมิากต่อยอดการซืึ่�อ-ขายที�อยู่อาศัิยมิาอย่างต่อเนื�อง 
รวิมิถ่งการที�รัฐ์บาลได้มิีนโยบายในการเปิิดปิระเทศิโดยคาดว่ิาจูะ
ส่งผลเชิังบวิกต่อการขยายตัวิของภาคอสังห์าริมิทรัพัย์ ซ่ึ่�ง 
ศูินย์ข้อมูิลอสังห์าริมิทรัพัย์ฯ ได้ปิรับสมิมิติฐ์านในการคาดการณั์ 
ตลาดที�อยู่อาศัิยในไตรมิาส 4 ปีิ 2564 และปีิ 2565
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ใบอนุญาตจัดสรร-ทั่วประเทศ ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียน กรุงเทพฯ-ปริมณฑล ที่อยู่อาศัยเปิดตัวใหม่ กรุงเทพฯ-ปริมณฑล
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44.0%

15.9% -10.8%
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-19.1%
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นอกจูากนี� การเปิิดตัวิโครงการให์ม่ิในกรุงเทพัฯ และปิริมิณัฑลจูะมีิ 
การเพิั�มิข่�นอย่างเป็ินรูปิธรรมิ โดยคาดว่ิาจูะมีิการเปิิดตัวิที�อยูอ่าศัิย
ให์ม่ิในไตรมิาส 4 ปิระมิาณั 20,050 ห์น่วิย ห์รือเพิั�มิข่�นร้อยละ 
39.4 เมืิ�อเทียบกับช่ัวิงเวิลาเดียวิกันของปีิ 2563 ทั�งนี�คาดการณ์ั 
ว่ิาภาพัรวิมิปิี 2564 จูะมิีที�อยู่อาศัิยเปิิดตัวิให์มิ่จูำานวินทั�งสิ�น 
43,051 ห์น่วิย แบ่งเป็ินโครงการบ้านจัูดสรร 25,783 ห์น่วิย และ
อาคารชุัด 17,268 ห์น่วิย ซ่ึ่�งลดลงร้อยละ -35.0 เมืิ�อเทียบ 
กับช่ัวิงเวิลาเดียวิกันของปีิ 2563 (ดูแผนภูมิิที� 1 และ 2)

แผ่นภูมูิที� 3
ข้้อมููลเคริ่�องชี้ี�ด้านอุปทานที�อย์ู่อาศูัย์ริาย์ปี
(หน�วยู่: จำานวนหน�วยู่)

ใบอนุญาตจัดสรร-ทั่วประเทศ ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียน กรุงเทพฯ-ปริมณฑล ที่อยู่อาศัยเปิดตัวใหม่ กรุงเทพฯ-ปริมณฑล
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ที่่�มา : ศั่นยู่์ข้อม่ลอสังหาริมที่รัพยู่์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

ที่่�มา : ศั่นยู่์ข้อม่ลอสังหาริมที่รัพยู่์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

สำาห์รับแนวิโน้มิในปีิ 2565 ภาพัรวิมิจูำานวินห์น่วิยที�ได้รับใบอนุญาต 
จัูดสรรทั�วิปิระเทศิ ศูินย์ข้อมูิลอสังห์าริมิทรัพัย์ฯ คาดว่ิาจูะมีิ 
จูำานวินปิระมิาณั 89,496 ห์น่วิย เพิั�มิข่�นร้อยละ 30.9 จูากปีิ 2564 
โดยมีิช่ัวิงคาดการณั์อยู่ปิระมิาณั 80,546 ถ่ง 98,446 ห์น่วิย  
มีิการเปิลี�ยนแปิลงระห์ว่ิางร้อยละ 17.8 ถ่ง 44.0 เมืิ�อเทียบกับ 
ปีิ 2564 ซ่ึ่�งจูะมีิจูำานวิน 68,357 ห์น่วิย ส่วินภาพัรวิมิของจูำานวิน
ห์น่วิยที�อยูอ่าศิยัสร้างเสร็จูจูดทะเบยีนในกรงุเทพัฯ และปิรมิิณัฑล 
ศูินยข้์อมูิลอสังห์าริมิทรัพัยฯ์ คาดว่ิาจูะมีิจูำานวินปิระมิาณั 115,081 
ห์น่วิย เพิั�มิข่�นร้อยละ 19.1 จูากปีิ 2564 โดยมีิช่ัวิงคาดการณ์ั 
อยู่ปิระมิาณั 97,818 ถ่ง 126,589 ห์น่วิย มีิการเปิลี�ยนแปิลง 
ระห์ว่ิางร้อยละ 1.2 ถ่ง 31.0 เมืิ�อเทียบกับปีิ 2564 ซ่ึ่�งจูะมีิจูำานวิน 
ปิระมิาณั 96,632 ห์น่วิย (ดูแผนภูมิิที� 3 และ 4)

แผ่นภูมูิที� 4
อัตริาข้ย์าย์ (YOY) เคริ่�องชี้ี�ด้านอุปทานที�อย์ู่อาศูัย์ริาย์ปี
(หน�วยู่: จำานวนหน�วยู่)
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แผ่นภูมูิที� 5
อุปทานจำานว่นหน่ว่ย์เหลือข้าย์ใน 27 จังหว่ัดหลัก

หลังปลดล็อก LTVก่อนปลดล็อก LTV

292,880 
289,464 

278,328 

238,264 

262,716 
270,198 

301,000 
294,877 

298,481 

282,764 
278,236 

274,990 
264,412 

AVG. 3H (H1/61-H1/62), 257,059 
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แผ่นภูมูิที� 6
อุปทานจำานว่นมููลค่าเหลือข้าย์ (ลบ.) ใน 27 จังหว่ัดหลัก

หลังปลดล็อก LTVก่อนปลดล็อก LTV

923,500 

1,058,841 
1,095,133 

1,213,142 

1,315,004 
1,351,944 

1,250,479 1,259,540 1,245,139 

1,172,577 
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1,113,948 

AVG. 3H (H1/61-H1/62), 1,025,825 
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สำาห์รับแนวิโน้มิในปีิ 2565 ของภาพัรวิมิจูำานวินที�อยู่อาศัิยเปิิด 
ขายให์ม่ิในกรุงเทพัฯ และปิริมิณัฑล ศูินย์ข้อมูิลอสังห์าริมิทรัพัย์ฯ  
คาดว่ิาจูะเพิั�มิข่�นเป็ินปิระมิาณั 85,912 ห์น่วิย แบ่งเป็ินโครงการ
บ้านจัูดสรร 47,291 ห์น่วิย และโครงการอาคารชุัด 38,621 ห์น่วิย  
เพิั�มิข่�นร้อยละ 99.6 ซ่ึ่�งเป็ินการเพิั�มิจูากฐ์านที�ตำ�ามิากในปีิ 2564 
โดยมีิช่ัวิงคาดการณ์ัอยูป่ิระมิาณั 77,320 ถ่ง 94,503 ห์น่วิย มีิการ
เปิลี�ยนแปิลงระห์ว่ิางร้อยละ 79.6 ถ่ง 119.5 เมืิ�อเทียบกับปีิ 2564 
ซ่ึ่�งจูะมีิจูำานวินปิระมิาณั 43,051 ห์น่วิย (ดูแผนภูมิิที� 1 - 4)

การปิรับตัวิลดลงของอุปิทานที�อยู่อาศัิยเข้าให์ม่ิเช่ันนี�ได้ส่งผลต่อ
ภาพัรวิมิของอุปิทานที�อยู่อาศัิยทั�งห์มิดที�เห์ลือขายในตลาดพืั�นที� 
27 จัูงห์วัิดห์ลัก โดยคาดการณ์ัว่ิา ปีิ 2564 จูะมีิจูำานวินที�อยู่อาศัิย
ที�เห์ลือขายทั�งสิ�นปิระมิาณั 278,236 ห์น่วิย เป็ินมูิลค่าปิระมิาณั 
1,196,563 ล้านบาท

ทั�งนี�แม้ิจูะมิีการเปิิดขายโครงการให์มิ่เพิั�มิมิากข่�นแต่ด้วิยกลยุทธ์
การกระตุ้นการตัดสินใจูซืึ่�อของผู้ปิระกอบการผนวิกกับการ 
ผ่อนคลายมิาตรการ LTV และการปิรับตัวิลดลงของอุปิทานที�อยู่อาศัิย 
เข้าให์ม่ิดังกล่าวิมิาข้างต้นได้ส่งผลต่อภาพัรวิมิห์น่วิยเห์ลือขายใน 
27 จัูงห์วัิด ลดลงตามิไปิด้วิย จูากเดิมิซ่ึ่�งศูินย์ข้อมูิลอสังห์าริมิทรัพัย์  
คาดการณ์ัว่ิาปีิ 2564 จูะมีิห์น่วิยเห์ลือขายจูำานวิน 292,800 ห์น่วิย  
มูิลค่ารวิมิ 1,259,540 ล้านบาท จูะปิรับลดลงมิาอยู่ที�จูำานวิน 
278,236 ห์น่วิย มูิลค่ารวิมิ 1,196,563 ล้านบาท และจูะลดลงมิา
อยู่ที�ปิระมิาณั 264,412 ห์น่วิย มูิลค่ารวิมิ 1,113,948 ล้านบาท 
ณั สิ�นปีิ 2565 (ดูแผนภูมิิที� 5 และ 6)

ที่่�มา : ศั่นยู่์ข้อม่ลอสังหาริมที่รัพยู่์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

ที่่�มา : ศั่นยู่์ข้อม่ลอสังหาริมที่รัพยู่์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
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ที่่�มา : ศั่นยู่์ข้อม่ลอสังหาริมที่รัพยู่์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

ที่่�มา : ศั่นยู่์ข้อม่ลอสังหาริมที่รัพยู่์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

แผ่นภูมูิที� 7
อุปสังค์จำานว่นหน่ว่ย์โอนกริริมูสัิทธิ�ที�อย์ู่อาศูัย์ริาย์ไตริมูาสั

แผ่นภูมูิที� 8
อุปสังค์จำานว่นมููลค่าโอนกริริมูสัิทธิ�ที�อย์ู่อาศูัย์ (ลบ.) ริาย์ไตริมูาสั

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 P Q4 F

2561 2562 2563 2564

แนวราบ อาคารชุด AVG. 5Y (58-62) YOY

9.1% -14.0% 1.5% 2.5% -6.5% -6.1% -8.0% -12.6% -32.9% -17.2% -37.3%
1.2%

87,264 
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104,369 107,630 

89,026 

79,599 

96,042 94,080 

59,723 65,908 60,174 

95,221 

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

262,931 AVG. 5Y (58-62) = 232,859 

แนวราบ อาคารชุด AVG. 5Y (58-62) YOY

16.8% -15.7% -0.9% 1.0% -7.3% 5.1% 9.0% -6.5% -12.1% -4.9% -27.2% 5.1%

Q1 Q2 Q3 Q4

2561

Q1 Q2 Q3 Q4

2562

Q1 Q2 Q3 Q4

2563

Q1 Q2 Q3 P Q4 F

2564

184,788 
202,084 185,756 194,218 

239,922 236,179 
264,971 

226,869 

202,304 

233,974 
267,604 

210,273 212,597 
255,113 250,284 

สำาห์รับเครื�องชีั�ด้านอุปิสงค์ สะท้อนจูากห์น่วิยการโอนกรรมิสิทธิ�
รวิมิที�อยู่อาศิัยทั�วิปิระเทศิ ไตรมิาส 3 มีิจูำานวิน 60,174 ห์น่วิย 
ลดลงร้อยละ -37.3 และมิีมูิลค่ารวิมิ 185,756 ล้านบาท ลดลง 
ร้อยละ -27.2 และจูากนโยบายการเปิิดปิระเทศิของรัฐ์บาล และ
มิาตรการต่างๆ ที�นำามิากระตุ้นเศิรษ์ฐ์กิจู กอรปิกับการกระจูาย 
การฉีัดวัิคซีึ่นโควิิด-19 เป็ินไปิตามิแผนงานที�กำาห์นดไว้ิ จูะช่ัวิย
กระตุ้นเศิรษ์ฐ์กิจูโดยรวิมิของปิระเทศิได้ในระดับห์น่�ง และการ 
ผ่อนคลายเมืิ�อมีิมิาตรการผอ่นคลาย LTV ก็จูะสามิารถชัว่ิยกระตุ้น
อุปิสงค์ในตลาดที�อยูอ่าศัิยให้์เพิั�มิข่�นได้ โดยศูินยข์อ้มูิลฯ คาดการณ์ั
ว่ิาในไตรมิาส 4 จูะมีิการโอนกรรมิสิทธิ�เพิั�มิข่�นเป็ิน 95,221 ห์น่วิย  
มูิลค่า 262,931 ล้านบาท โดยเพิั�มิข่�นร้อยละ 1.2 และ 5.1  
ตามิลำาดับ (ดูแผนภูมิิที� 7 และ 8)
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ที่่�มา : ศั่นยู่์ข้อม่ลอสังหาริมที่รัพยู่์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

แผ่นภูมูิที� 9
อุปสังค์จำานว่นหน่ว่ย์และมููลค่าโอนกริริมูสัิทธิ�ที�อย์ู่อาศูัย์ (ลบ.) ริาย์ปี

อย่างไรก็ตามิมิาตรการการผ่อนคลาย LTV ชัั�วิคราวิได้ออกมิาช่ัวิง
เวิลา 2 เดือนสุดท้ายของปีิ 2564 อาจูจูะช่ัวิยพัยุงยอดโอน
กรรมิสิทธิ�ให้์ดข่ี�นมิาเล็กน้อย โดยคาดการณ์ัวิา่ภาพัรวิมิในปีิ 2564 
จูะมีิการโอนกรรมิสิทธิ�ทั�งสิ�น 281,026 ห์น่วิย ลดลงจูากปีิ 2563 
ร้อยละ -21.7 คิดเป็ินมูิลค่า 835,559 ล้านบาท ลดลงจูากปีิ 2563 
ร้อยละ -10.0 จูากเดิมิคาดการณ์ัว่ิาจูะมีิการโอนกรรมิสิทธิ� 
270,151 ห์น่วิย ลดลงจูากปีิ 2563 ร้อยละ -24.6 มูิลค่า 804,241 
ล้านบาท ลดลงจูากปีิ 2563 ร้อยละ -13.4 (ดูแผนภูมิิที� 9)

สำาห์รับแนวิโน้มิการโอนกรรมิสิทธิ�ทั�วิปิระเทศิในปีิ 2565 ศูินย์ข้อมูิล 
อสังห์าริมิทรัพัย์คาดว่ิาจูะมีิจูำานวินห์น่วิยปิระมิาณั 324,221 ห์น่วิย  
จูะเพิั�มิข่�นจูากปีิ 2564 ร้อยละ 15.4 โดยมีิช่ัวิงคาดการณ์ั 
อยู่ปิระมิาณั 270,804 ถ่ง 371,765 ห์น่วิย มีิการเปิลี�ยนแปิลง
ระห์ว่ิางร้อยละ -3.6 ถ่ง 32.3 เมืิ�อเทียบกับปีิ 2564 ซ่ึ่�งจูะมีิจูำานวิน 
ปิระมิาณั 281,026 ห์น่วิย สำาห์รับในด้านมูิลค่าการโอนกรรมิสิทธิ� 
ที�อยู่อาศัิย ศูินย์ข้อมูิลอสังห์าริมิทรัพัย์ คาดว่ิาในปีิ 2565 จูะมีิ 
มูิลค่าปิระมิาณั 879,886 ล้านบาท จูะเพิั�มิข่�นจูากปีิ 2564 ร้อยละ  
5.3 โดยมีิช่ัวิงคาดการณั์อยู่ปิระมิาณั 747,903 ถ่ง 1,024,899  
ล้านบาท มีิการเปิลี�ยนแปิลงระห์ว่ิางร้อยละ -10.5 ถ่ง 22.7 เมืิ�อ
เทียบกับปีิ 2564 ซ่ึ่�งมีิมูิลค่า 835,559 ล้านบาท (ดูแผนภูมิิที� 9)

393,761 391,964 
358,747 

281,026 270,804 

324,221 
371,765 AVG. 5Y (58-62) = 360,932 

-0.5% -8.5% -21.6% -3.6% 15.4% 32.3%

แนวราบ อาคารชุด AVG. 5Y (58-62) YOY

935,290 930,751 928,268 
835,559 

747,903 
879,886 

1,024,899 AVG. 5Y (58-62) = 797,578 

-0.5% -0.3% -10.0% -10.5% 5.3% 22.7%

แนวราบ อาคารชุด AVG. 5Y (58-62) YOY

หนวยโอนกรรมสิทธิ์ที่อยูอาศัย มูลคาโอนกรรมสิทธิ์ที่อยูอาศัย (ลบ.)

2561 2562 2563 Base

2564 F

Worst

2565 F

Base

2565 F

Best

2565 F

2561 2562 2563 Base

2564 F

Worst

2565 F

Base

2565 F

Best

2565 F

ม่ลค�าการโอนกรรมสิที่ธิ�ท่ี่�อยู่่�อาศััยู่  
ศ่ันย์ู่ข้อม่ลอสังหาริมที่รัพย์ู่
คาดว�าในปี 2565 จะม่ม่ลค�าประมาณ์  
879,886 ล้านบ้าที่ จะเพ่�มข้�นจากปี 2564  
ร้อยู่ละ 5.3 โดยู่ม่ชื่�วงคาดการณ์์อยู่่�ประมาณ์ 
747,903 ถึง 1,024,899 ล้านบ้าที่
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แผ่นภูมูิที� 11
มููลค่าสัินเชี้ื�อที�อย์ู่อาศูัย์บุคคลปล่อย์ใหมู่ทั�ว่ปริะเทศู ริาย์ปี

377,224 

Worst Base Best
2563 A -4.4%
2564 F -16.1% -0.4% 11.3%
2565 F 7.1% 9.9% 3.8%
2566 F 8.5% 4.9% 6.4%
2567 F -0.7% 1.3% 1.4%
2568 F -1.0% 2.7% 1.3%

Year YoYYear Worst Base Best
2563 A 612,084
2564 F 513,674 609,763 681,449
2565 F 550,254 669,844 707,494
2566 F 596,845 703,000 752,751
2567 F 592,659 712,293 763,021
2568 F 586,883 731,451 772,702

2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 F 2565 F 2566 F 2567 F 2568 F

 กอ็ลดลปงัลห LTV  กอ็ลดลปนอ่ก LTV

270,466 
286,960 

318,866 

375,535 

464,848 

534,844 

575,637 577,844 
586,050 

633,990 

702,900 

640,259 
612,084 609,763 

669,844 
703,000 712,293 

731,451 

586,040 

657,344 
667,612 677,293 686,451 

แผ่นภูมูิที� 10
มููลค่าสัินเชี้ื�อที�อย์ู่อาศูัย์บุคคลปล่อย์ใหมู่ทั�ว่ปริะเทศู ริาย์ไตริมูาสั

153,061 

172,111 
184,923 192,805 

158,872 155,196 154,939 
171,252 

138,238 141,799 

159,737 
172,310 

139,387 
155,573 

142,647 

172,157 

AVG. 5Y (58-62) = 157,052  

32.2% 16.7% 13.3% -7.1% 3.8% -9.8% -16.2% -11.2% -13.0% -8.6% 3.1% 0.6% 0.8% 9.7% -10.7% -0.1%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 F

2561 2562 2563 2564 F

AVG. 5Y (58-62) YoY

ห์ากพิัจูารณัาเครื�องชีั�อุปิสงค์ด้านสินเชืั�อที�อยู่อาศัิยบุคคลปิล่อยให์ม่ิ 
ทั�วิปิระเทศิในไตรมิาส 3 ปีิ 2564 พับว่ิา มีิจูำานวินมูิลค่าการปิล่อย
สินเชืั�ออยู่ที� 142,647 ล้านบาท ลดลงร้อยละ -10.7 เมืิ�อเทียบกับ
ช่ัวิงเวิลาเดยีวิกันของปีิก่อน แต่เมืิ�อมีิมิาตรการผ่อนคลาย LTV เข้า
มิาใน 2 เดือนสุดท้ายของปีิ 2564 คาดว่ิาในไตรมิาส 4 จูะมีิมูิลค่า
การปิล่อยสินเชืั�อเพิั�มิข่�นเป็ิน 172,157 ล้านบาท โดยลดลงเพีัยง
เล็กน้อย ร้อยละ  -0.1 เมืิ�อเทียบกับช่ัวิงเวิลาเดียวิกันของปีิก่อนที�
มีิมูิลค่าการปิล่อยสินเชืั�อ 172,310 ล้านบาท (ดูแผนภูมิิที� 10) และ
คาดว่ิาจูะส่งผลให้์มิมีิลูค่าสินเชืั�อในปีิ 2564 อยูที่�ปิระมิาณั 609,763 
ล้านบาท ลดลงจูากปีิ 2563 ร้อยละ -0.4 จูากเดิมิคาดการณ์ั 
ว่ิาจูะมีิมูิลค่าการปิล่อยสินเชืั�อปิระมิาณั 558,551 ล้านบาท ลดลง
จูากปีิ 2563 ร้อยละ -8.8 

สำาห์รับแนวิโน้มิสินเชืั�อที�อยู่อาศัิยบุคคลปิล่อยให์ม่ิทั�วิปิระเทศิ 
ในปีิ 2565 ศูินย์ข้อมูิลอสังห์าริมิทรัพัย์คาดว่ิาจูะมีิจูำานวินมิูลค่า
ปิระมิาณั 669,844 ล้านบาท จูะเพิั�มิข่�นจูากปีิ 2564 ร้อยละ 9.9 
โดยมีิช่ัวิงคาดการณ์ัอยู่ปิระมิาณั 550,254 ถ่ง 707,494 ล้านบาท
มีิการเปิลี�ยนแปิลงระห์ว่ิางร้อยละ 7.1 ถ่ง 3.8 เมืิ�อเทียบกับปีิ 2564 
ซ่ึ่�งจูะมีิจูำานวินปิระมิาณั 609,763 ล้านบาท (ดูแผนภูมิิที� 11)

ที่่�มา : ศั่นยู่์ข้อม่ลอสังหาริมที่รัพยู่์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

ที่่�มา : ศั่นยู่์ข้อม่ลอสังหาริมที่รัพยู่์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
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ตาริางสัริุปเคริ่�องชี้ี�อุปทานและอุปสังค์

จำากปัจำจัำยบ้วักเห์ล่านี� คาดว่ัาจำะทำำาให้์เศรษัฐกิจำไทำยเข้าสู่ภาวัะปกติิ้ 
เร็วัข้�นเม่ี�อเทีำยบ้กับ้การคาดการณ์ในครั�งก่อนห์น้า โดยศูนย์ข้อมูีล 
อสังห์าริมีทำรัพย์ มีองว่ัาเคร่�องชี์�ทัำ�งด้านอุปสงค์และอุปทำานของ
ธุรกิจำอสังห์าริมีทำรัพย์จำะกลับ้มีาเป็นปกติิ้ภายในปลายปี 2566  
โดยจำะกลับ้มีาดีเท่ำากับ้ค่าเฉลี�ย 5 ปีก่อนเกิดวิักฤติ้การแพร่ระบ้าด 
ของไวัรัสโควิัด-19 จำากเดิมีทีำ�เคยคาดการณ์ไว้ัภายในปี 2568 - 2570

จูากที�ได้กล่าวิมิาข้างต้นอาจูสรุปิได้ว่ิา การผ่อนคลายมิาตรการ  
LTV และห์ากการกระจูายการฉัีดวัิคซีึ่นโควิิด-19 ที�เป็ินไปิตามิ 
แผนงานที�รัฐ์บาลได้กำาห์นดไว้ิ รวิมิถ่งนโยบายการเปิิดปิระเทศิ 
ของรัฐ์บาล และมิาตรการต่างๆ ที�นำามิากระตุ้นเศิรษ์ฐ์กิจู คาดว่ิาส่งผล 
ให้์กำาลังซืึ่�อภายในปิระเทศิเริ�มิฟ้ื้�นตัวิ ซ่ึ่�งจูะช่ัวิยกระตุ้นเศิรษ์ฐ์กิจู
โดยรวิมิของปิระเทศิได้ในระดับห์น่�ง โดยมีิปัิจูจัูยบวิกต่างๆ อาทิ

1) การปิรับตัวิดีข่�นของอุปิสงค์ภายในปิระเทศิ เนื�องจูาก
สถานการณั์การแพัร่ระบาดภายในปิระเทศิที�คลี�คลายลงสะท้อน
จูากจูำานวินผู้ติดเชืั�อรายให์ม่ิและจูำานวินผู้เสียชีัวิิตที�ลดลง ปิระกอบ
กับการเร่งกระจูายวัิคซีึ่นที�มีิควิามิครอบคลุมิมิากข่�น ทำาให้์รัฐ์บาล
สามิารถผ่อนคลายมิาตรการควิบคุมิการแพัร่ระบาดอย่างต่อเนื�อง

จูนทำาให้์กิจูกรรมิทางเศิรษ์ฐ์กิจูและการจูับจู่ายใช้ัสอยมีิแนวิโน้มิ 
ที�จูะกลับมิาดำาเนินได้เป็ินปิกติมิากข่�นต่อเนื�องจูากในไตรมิาส
สุดท้ายของปีิ 2564

2) การฟ้ื้�นตัวิของภาคการท่องเที�ยวิโดยมีิปัิจูจัูยสนับสนุนจูาก 
การดำาเนินมิาตรการเปิิดปิระเทศินับตั�งแต่วัินที� 1 พัฤศิจิูกายน 2564  
ซ่ึ่�งอนุญาตให้์นักท่องเที�ยวิที�ได้รับวัิคซีึ่นครบถ้วินแล้วิจูาก 63 
ปิระเทศิ สามิารถเดินทางเข้ามิาท่องเที�ยวิในปิระเทศิไทยได้โดย 
ไม่ิต้องเข้ารับการกักตัวิ (Test and Go) และสอดคล้องกับแนวิทาง
การกำาห์นดพืั�นที�นำาร่องการท่องเที�ยวิ (พืั�นที�สีฟ้ื้า) ซ่ึ่�งมีิการผ่อนคลาย 
มิาตรการควิบคุมิเป็ินการเฉัพัาะเพืั�อด่งดูดนักท่องเที�ยวิทั�งชัาวิไทย
และชัาวิต่างชัาติ

ข้อม่ล Q3/
H164 YOY

2564 YOY 2565 YOY
คาดว�าปีท่ี่�จะเข้าส่� 

ภาวะปกติ  
(ใกล้ AVG.5Y(58-62)) AVG.5Y 

(58-62)
ก�อนปลดล็อก 

LTV
หลังปลดล็อก 

LTV
ก�อนปลดลอ็ก 

LTV
หลังปลดล็อก 

LTV
ก�อนปลดล็อก 

LTV
หลังปลดล็อก 

LTV
ก�อนปลดลอ็ก 

LTV
หลังปลดล็อก 

LTV
ก�อนปลดลอ็ก 

LTV
หลังปลดล็อก 

LTV

* การออกใบอนุญาต
 จัูดสรรที�ดิน ทั�วิปิระเทศิ

 16,804 -28.2%  68,357 -22.1%  85,582  89,496 25.2% 30.9% Y2568 Y2566  104,000 

* ที�อยู่อาศัิยสร้างเสร็จู
 จูดทะเบียน  
 กรุงเทพัฯ- ปิริมิณัฑล

 14,601 -55.1% 96,632 -12.7%  101,664  115,081 5.2% 19.1% Y2570 Y2566  124,600 

* ที�อยู่อาศัิยเปิิดตัวิให์ม่ิ  
 กรุงเทพัฯ-ปิริมิณัฑล  4,288 -80.5%  43,051 -35.0%  59,607  85,912 38.5% 99.6% Y2569 Y2566  100,070 

* ข้อมูิลห์น่วิยเห์ลือขาย 
 27 จัูงห์วัิดห์ลัก

   ห์น่วิย  282,764 -4.1%  292,880  278,236 -1.9% -6.8%  278,328  264,412 -5.0% -5.0% Y2568 Y2566  257,059 

   มูิลค่า 1,250,479 -4.9% 1,259,540 1,196,563 -6.8% -11.5% 1,172,577 1,113,948 -6.9% -6.9% Y2568 Y2566 1,025,825 

* การโอนกรรมิสิทธิ� 
 ที�อยู่อาศัิยทั�วิปิระเทศิ

   ห์น่วิย  60,174 -37.3% 270,151  281,026 -24.6% -21.7%  318,431  324,221 17.9% 15.4% Y2570 Y2566  360,932 

   มูิลค่า  185,756 -27.2% 804241  835,559 -13.4% -10.0%  850,924  879,886 5.8% 5.3%
มูิลค่าเฉัลี�ยสูงกว่ิา

ช่ัวิงก่อนมีิ COVID-19 
อยู่แล้วิ

 797,578 

* สินเชืั�อบุคคลปิล่อย
 ให์ม่ิทั�วิปิระเทศิ  142,647 -10.7%  558,511  609,763 -8.8% -0.4%  657,344  669,844 17.7% 9.9% Y2570 Y2566  702,900 



ลงทุนงาย ดอกเบี้ยตํ่า
เปลี่ยนคุณเปนแมเสือนอนกิน

4.00
วััตถุุประสงค์์การยื่่�นก้�

• ปล่กสร้างอพาร์ที่เม้นที่์
• ซื้ื�อที่่�ดินพร้อมอพาร์ที่เม้นที่์
• ซื้ื�อที่่�ดินพร้อมปล่กสร้างอพาร์ที่เม้นที่์
• ไถ�ถอนจำานองที่่�ดินและอพาร์ที่เม้นที่์
• ต�อเติม/ปรับ้ปรุง/ซื้�อมแซื้ม

• ซื้ื�ออุปกรณ์์หรือสิ�งอำานวยู่ความสะดวกที่่�เก่�ยู่วเนื�องเพ่�อประโยู่ชื่น์ 
ในการอยู่่�อาศััยู่

• ชื่ำาระหน่�ที่่�เก่�ยู่วกับ้ที่่�ดินอาคารแฟลต รวมถึงอุปกรณ์์หรือ 
สิ�งอำานวยู่ความสะดวกที่่�เก่�ยู่วเนื�องเพ่�อประโยู่ชื่น์ในการอยู่่�อาศััยู่
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ลงทุนงาย ดอกเบี้ยตํ่า
เปลี่ยนคุณเปนแมเสือนอนกิน

4.00

ลงทุนงาย ดอกเบี้ยตํ่า
เปลี่ยนคุณเปนแมเสือนอนกิน

4.00

ลงทุนงาย ดอกเบี้ยตํ่า
เปลี่ยนคุณเปนแมเสือนอนกิน

4.00

เอกสารประกอบการยื่่�นก้�

กรณีีบุุคคลธรรมดา
• เอกสารส�วนตัว เชื่�น ที่ะเบ้่ยู่นบ้้าน / บ้ัตร
• ประจำาตัวประชื่าชื่น / ที่ะเบ้่ยู่นสมรส  

พร้อมสำาเนาบ้ัตรประจำาตัวประชื่าชื่น 
ของค่�สมรส /ใบ้เปล่�ยู่นชื่ื�อ (ถ้าม่) เป็นต้น

• หลักฐานที่างการเงิน เชื่�น สลิปเงินเดือน, 
หนังสือรับ้รองเงินเดือน, หลักฐานการชื่ำาระ
ภาษั่, บ้ัญชื่่เงินฝากยู่้อนหลัง 6 เดือน 
เป็นต้น

• โฉนดที่่�ดิน พร้อมสารบ้ัญจดที่ะเบ้่ยู่นทีุ่กหน้า 
(ถ�ายู่สำาเนาขนาดเที่�าต้นฉบ้ับ้)

• ใบ้อนุญาตก�อสร้าง
• แบ้บ้แปลนอาคาร (ชืุ่ดที่่�ได้รับ้อนุญาต)

กรณีีนิิติิบุุคคล
นอกจากเอกสารตามกรณ์่บุ้คคลธรรมดา  
ให้เพ่�มเติมเอกสาร ดังน่�

• เอกสารสำาคัญของบ้ริษััที่ เชื่�น หนังสือรับ้รอง
การจดที่ะเบ้่ยู่นบ้ริษััที่(ไม�เกิน 1 เดือน) /  
รายู่ชื่ื�อผ่้ถือหุ้น (บ้อจ.5) / หนังสือบ้ริคณ์ห์สนธิ 
(บ้อจ.2) / งบ้การเงิน / รายู่งานการประชืุ่ม 
ผ่้ถือหุ้น

หมายู่เหตุ 
แสดงเอกสารส�วนตัวเฉพาะกรรมการผ่้ม่อำานาจลงนาม  
และผ่้ที่่�ถือหุ้นในบ้ริษััที่ตั�งแต� 20% ข้�นไป
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สูิน์เชิ่�อบ้าน์ ธิอสู. 
รึับมาตั้รึการึปลดล็อก LTV 
เม่ื่�อธนาคารแห่่งประเทศไทย (ธปท.) ผ่่อนคลาย

มื่าตรการ LTV ห่รือการกำาห่นดเงินดาวน์ข้ั้�นตำ�า

สำำาห่ร้บสิำนเชืื่�อเพ่ื่�อท่�อย่่อาศ้ย โดยให้่สำถาบ้นการเงิน 

ปล่อยก้่ได้เต็มื่ม่ื่ลค่าห่ล้กประก้น 100%  

เป็นการช้ื่�วคราวจนถึงสิำ�นปี 2565 งานน่�  

ธนาคารอาคารสำงเคราะห์่ (ธอสำ.) ก็เป็นธนาคารห่นึ�ง

ท่�พื่ร้อมื่ดำาเนินการตามื่นโยบายขั้อง ธปท. ท้นท่  

เพื่ราะฉะน้�นใครกำาล้งคิดจะซืื้�อท่�อย่่อาศ้ยและ 

ขั้อสิำนเชืื่�อ แนะนำาให้่รีบมื่าศึกษาว่าเราจะได้ประโยชื่น์

จากการปลดล็อก LTV อย่างไรบ้าง 

ธอส. ผ�อนคลายมาตรการ LTV
ตามนโยบายธนาคารแห�งประเทศไทย

ให�ลูกค�าส�นเชื่อบ�าน 
กู� ได�เต็ม 100% อนุมัติไว

เง�นงวดผ�อนชําระตํ่า ผ�อนนานสูงสุด 40 ป�

LTV (Loan-to-value Ratio) เป�นมาตรการ
ที่กําหนดให�ผู�ขอส�นเชื่อที่อยู�อาศัย ต�องวางเง�นดาวน�

ขั้นตํ่าตามหลักเกณฑ� โดยธนาคารจะให�วางเง�นส�นเชื่อ
ได�ไม�เกินอัตราที่กําหนด

มาตรการ LTV คืออะไร
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มาตั้รึการึ LTV คำ่ออะไรึ 
LTV ย่อมิาจูากคำาว่ิา Loan-to-value Ratio ห์มิายถ่ง อัตราส่วิน
สินเชืั�อต่อราคาบ้าน คือเกณัฑ์ที�กำาห์นดว่ิาผู้กู้จูะต้องวิางเงินดาวิน์
ขั�นตำ�าเท่าไรเมืิ�อขอสินเชืั�อบ้าน 

อธิบายง่ายๆ ก็คือ เมืิ�อเราขอสินเชืั�อที�อยู่อาศัิย สถาบันการเงินจูะ
ไม่ิได้ปิล่อยกู้ให้์เต็มิ 100% แต่มีิเพัดาน LTV ให้์กู้ได้สูงสุด 70 - 90% 
ของมูิลค่าห์ลักปิระกัน ส่วินที�เห์ลือเราจูะต้องวิางเงินดาวิน์ขั�นตำ�า 

เห์ตุผลที� ธปิท. ต้องออกมิาตรการ LTV ก็เพืั�อกำากับดูแลสินเชืั�อ 
ที�อยูอ่าศัิยให้์อยูใ่นเกณัฑ์ที�เห์มิาะสมิ ไม่ิกระตุ้นให้์ปิระชัาชันก่อห์นี�
เกินตัวิ รวิมิถ่งการเก็งกำาไรในตลาดอสังห์าริมิทรัพัย์ที�เกินควิร  
แต่ ธปิท. อาจูพิัจูารณัาปิรับปิรุงห์ลักเกณัฑ์ให้์สอดคล้องกับสภาพั
เศิรษ์ฐ์กิจูด้วิย อย่างล่าสุดในปีิ 2564 ที�ปิระกาศิผ่อนคลาย 
ห์ลักเกณัฑ์ LTV เพืั�อกระตุ้นเศิรษ์ฐ์กิจูของปิระเทศิ ห์ลังได้รับ 
ผลกระทบจูากสถานการณ์ัการแพัร่ระบาดของโควิิด-19 ที�ยืดเยื�อ
มิานาน

หลักเกณฑ์์ LTV ปี 2563

หลักเกณฑ์์ LTV ปรึับใหม่ชิั�วคำรึาว (ม่ผลตั�งแต� 20 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2465) 

รึาคำาบ้าน์ จ้ำาน์วน์บ้าน์ท่ี่�ยังผ่อน์อยู่ การึวางเงิน์ดาวน์์ขั�น์ตั้ำ�า

ตำ�ากว�า
10 ล้านบ้าที่

สัญญาที่่� 1 ก่้ได้ส่งสุด 100% ไม�ต้องวางเงินดาวน์
(ก่้เพ่�มได้ 10% เพ่�อซื้ื�อเฟอร์นิเจอร์ หรือสิ�งจำาเป็นอื�นในการเข้าอยู่่�อาศััยู่)

สัญญาที่่� 2 • วางเงินดาวน์ขั�นตำ�า 10% หากผ�อนสัญญาแรกมา 2 ปีข้�นไป
• วางเงินดาวน์ขั�นตำ�า 20% หากผ�อนสัญญาแรกมา 2 ปีข้�นไป

สัญญาที่่� 3 ข้�นไป วางเงินดาวน์ขั�นตำ�า 30%

ตำ�ากว�า
10 ล้านบ้าที่

สัญญาที่่� 1 วางเงินดาวน์ขั�นตำ�า 10% 

สัญญาที่่� 2 วางเงินดาวน์ขั�นตำ�า 20%

สัญญาที่่� 3 ข้�นไป วางเงินดาวน์ขั�นตำ�า 30%

รึาคำาบ้าน์ จ้ำาน์วน์บ้าน์ท่ี่�ยังผ่อน์อยู่ การึวางเงิน์ดาวน์์ขั�น์ตั้ำ�า

ตำ�ากว�า
10 ล้านบ้าที่

สัญญาที่่� 1 ก่้ได้ส่งสุด 100% ไม�ต้องวางเงินดาวน์
(ก่้เพ่�มได้ 10% เพ่�อซื้ื�อเฟอร์นิเจอร์ หรือสิ�งจำาเป็นอื�นในการเข้าอยู่่�อาศััยู่)

สัญญาที่่� 2
ก่้ได้ส่งสุด 100% ไม�ต้องวางเงินดาวน์

สัญญาที่่� 3 ข้�นไป

ตำ�ากว�า
10 ล้านบ้าที่

สัญญาที่่� 1

ก่้ได้ส่งสุด 100% ไม�ต้องวางเงินดาวน์สัญญาที่่� 2

สัญญาที่่� 3 ข้�นไป

หลักเกณฑ์์ LTV ใหม่ ปี 2564 - 2565 
สำาห์รับห์ลักเกณัฑ์ LTV แบบเดิมิ กำาห์นดให้์วิางเงินดาวิน์ 10 - 30% 
ข่�นอยู่ กับราคาบ้านและจูำานวินสัญญาที� กู้ แต่การปิลดล็อก
มิาตรการในปิ ี2564 นี� สถาบนัการเงนิสามิารถปิลอ่ยกู้ได้เต็มิมูิลค่า
ในทุกราคาบ้าน ทุกสัญญากู้ ดังนี�

10-30% โดยพิัจูารณัาจูากราคาบ้านและจูำานวินสัญญาที�กู้  
ดังตัวิอย่างห์ลักเกณัฑ์ LTV ที�มีิผลบังคับใช้ัในปีิ 2563 

เช่ัน ถ้าซืึ่�อบ้านราคา 5 ล้านบาท เป็ินสัญญาที� 1 เราจูะขอกู้ได้สูงสุด
ไม่ิเกิน 100% ไม่ิต้องวิางเงินดาวิน์ แต่ห์ากบ้านห์ลังนี�เป็ินสัญญา
ที� 2 ในขณัะที�ยงัผ่อนสัญญาแรกไม่ิถ่ง 2 ปีิ เราจูะต้องวิางเงินดาวิน์
ขั�นตำ�า 20% ของราคาบ้าน คือ 1 ล้านบาท ส่วินที�เห์ลือธนาคารจูะ
ปิล่อยกู้ให้์ได้ไม่ิเกิน 80% ห์รือ 4 ล้านบาทนั�นเอง
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เกณฑ� LTV ปรับใหม�

ราคาบ�าน

จากเดิมให�วงเง�นกู�สูงสุด 70 - 90% ของมูลค�าหลักประกัน
ปรับเพ��มสูงสุด 100% ของมูลค�าประกัน ดังนี้

ต่ำกว�า
10 ล�านบาท

ตั้งแต�
10 ล�านบาท

จำนวนบ�าน
ที่ยังผ�อนอยู�

การวางเง�นดาน�ขั้นต่ำ
(แบบเดิม)

การวางเง�นดาน�ขั้นต่ำ
(แบบใหม�)

สัญญาที่ 1

สัญญาที่ 2

สัญญาที่ 3 ข�้นไป

กู� ได�สูงสุด 100%*
ไม�ต�องวางเง�นดาวน�

(กู�ตกแต�งเพ��มได� 10%)

กู� ได�สูงสุด 100%*
ไม�ต�องวางเง�นดาวน�

(กู�ตกแต�งเพ��มได� 10%)

10 - 20%

30%

กู�ได�สูงสุด 100%*
ไม�ต�องวางเง�นดาวน�

สัญญาที่ 1

สัญญาที่ 2

สัญญาที่ 3 ข�้นไป

10%

20%

30%

สำหรับการทำสัญญาเง�นกู�ตั้งแต�วันที่ 20 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2565 เท�านั้น

จูะเห็์นว่ิาการให้์กู้ได้เต็มิมูิลค่า 100% ช่ัวิยให้์เราซืึ่�อบ้านได้ง่ายข่�นมิาก ไม่ิว่ิาจูะเป็ินบ้านห์ลังแรก ห์รือบ้านห์ลังอื�นๆ  
เนื�องจูากไม่ิต้องวิางเงินดาวิน์ ห์รือวิางเงินดาวิน์น้อยลง (เป็ินไปิตามิการพิัจูารณัาของธนาคาร) ซ่ึ่�งห์ลักเกณัฑ์ให์ม่ิ 
จูะมีิผลบังคับใช้ักับการทำาสัญญาเงินกู้ตั�งแต่วัินที� 20 ตุลาคมิ 2564 - 31 ธันวิาคมิ 2565 เท่านั�น และไม่ิมีิผล
ย้อนห์ลังกับผู้กู้ที�ทำาสัญญาสินเชืั�อไปิแล้วิ
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ใคำรึได้รึับปรึะโยชิน์์จ้ากการึปลดล็อก LTV

ดังนั�นคนไห์นสนใจูจูะซืึ่�อบ้าน นี�คือโอกาสดีที�จูะใช้ัปิระโยชัน์จูาก
การผ่อนเกณัฑ์มิาตรการ LTV ได้อย่างเต็มิที� ซ่ึ่�งห์ากกำาลังมิองห์า
สินเชืั�อบ้านที�คุ้มิค่าอยู่ ทาง ธอส. ก็มีิสินเชืั�อบ้านห์ลายปิระเภท 
ให้์เลือก พัร้อมิกับจัูดแคมิเปิญสินเชืั�อบ้านดอกเบี�ยตำ�าอยา่งต่อเนื�อง
ตลอดทั�งปีิ

ที�สำาคัญก็คือ ธอส. ได้ขานรับการปิลดล็อก LTV ด้วิยการให้์กู้เต็มิ
มูิลค่าห์ลักปิระกัน 100% (ข่�นอยู่กับควิามิสามิารถในการผ่อนชัำาระ  
เงื�อนไขเป็ินไปิตามิที�ธนาคารกำาห์นด) สำาห์รับผู้ที�ขอสินเชืั�อบ้าน
ตั�งแต่วัินที� 20 ตุลาคมิ 2564 ไปิจูนถ่งสิ�นปีิ 2565 แถมิยังอนุมัิติไวิ  
ให้์ผ่อนนานสูงสุดถ่ง 40 ปีิ เท่ากับว่ิาจู่ายเงินงวิดต่อเดือนน้อยลง
ไปิด้วิย ช่ัวิยให้์เราผ่อนได้สบายๆ ไม่ิเป็ินภาระมิากจูนเกินไปิ

ถ้าไม่ิอยากพัลาดโอกาสการมีิบ้านเป็ินของตัวิเอง ห์รือต้องการซืึ่�อ
ที�อยู่อาศิัยเพิั�มิเติมิในชั่วิงปิลดล็อกมิาตรการ LTV แนะนำาให์้รีบ
ตัดสินใจูและดำาเนินการให้์แล้วิเสร็จูภายในวัินที� 30 ธันวิาคมิ 2565 
ห์รือห์ากยังไม่ิแน่ใจูว่ิาจูะขอสินเชืั�อบ้าน ธอส. แคมิเปิญไห์นดี 
สามิารถเข้าไปิเลือกชัมิที�เว็ิบไซึ่ต์ www.ghbank.co.th

มิาตรการ LTV มีิผลบังคับใช้ักับสินเชืั�อที�อยูอ่าศัิย สินเชืั�ออื�นที�เกี�ยวิ
เนื�องกับสินเชืั�อที�อยู่อาศัิย (สินเชืั�อ Top-up) และสินเชืั�อรีไฟื้แนนซ์ึ่  

แน่นอนว่ิาคนที�จูะได้รับปิระโยชัน์เกณัฑ์ LTV ปิรับให์ม่ิครั�งนี�  
มีิอยู่ห์ลายกลุ่มิ คือ

คนที่ต�องการซื้อที่อยู�อาศัย 
ตั้งแต�สัญญาที่ 2 ข�้นไป 

ผู�กู�ร�วมที่อยู�ระหว�าง
การผ�อนชําระส�นเชื่อบ�าน

ที่ตนเองมีกรรมส�ทธิ์ 
และต�องการกู�ซื้อ

บ�านหลังใหม�เพ��มเติม 

คนที่กําลังตัดส�นใจ
จะกู�ร�วมและมีแผน

ที่จะซื้อบ�านเป�น
ของตนเองภายใน

ส��นป� 2565 

กลุ�มคนที่ต�องการซื้อบ�าน
ราคาตั้งแต� 10 ล�านบาท ข�้นไป 

เนื่องจากไม�ต�อง
วางเง�นดาวน�ขั้นตํ่าแล�ว 

กลุ�มผู�ขอส�นเชื่อร�ไฟแนนซ� 
ส�นเชื่อ Top-up หร�อผู�กู�

ที่เข�าร�วมโครงการรวมหนี้ 
(Debt Consolidation) 
เพ�่อเสร�มสภาพคล�อง
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จากสำภาวะทางเศรษฐกิจขั้องประเทศไทยในไตรมื่าสำ 3  

ปี 2564 ท่�ปร้บต้วลดลงร้อยละ -0.3 เม่ื่�อเท่ยบก้บ 

การขั้ยายต้วร้อยละ 7.6 ในไตรมื่าสำท่�สำองขั้อง

ปี 2564 เน่�องจากได้ร้บผ่ลกระทบขั้องการแพื่ร่ระบาด

ขั้องโควิด-19 เป็นระลอกท่�ส่ำ�ซ่ื้�งทวีความื่รุนแรงมื่ากข่ั้�น  

จากสำายพ้ื่นธ์ุเดลต้า และส่ำงผ่ลให้่ทางด้านสำาขั้า

ก่อสำร้างปร้บต้วลดลงร้อยละ -4.1 เช่ื่นก้น เม่ื่�อเท่ยบ 

ก้บการขั้ยายต้วร้อยละ 3.9 ในไตรมื่าสำก่อนห่น้า 

เป็นการลดลงท้�งในการก่อสำร้างภาคร้ฐและภาคเอกชื่น 

ซ่ื้�งส่ำวนห่นึ�งเป็นผ่ลมื่าจากการปิดแคมื่ป์คนงาน

ในช่ื่วงการแพื่ร่ระบาดขั้อง COVID-19 โดยการก่อสำร้าง

ภาคร้ฐลดลงร้อยละ -6.2 เม่ื่�อเท่ยบก้บการขั้ยายต้ว

ร้อยละ 7.0 ในไตรมื่าสำก่อนห่น้า และการก่อสำร้าง

ภาคเอกชื่นลดลงร้อยละ -0.5 ต่อเน่�องเป็นไตรมื่าสำท่�ส่ำ� 

โดยเป็นผ่ลมื่าจากการลดลงต่อเน่�องขั้องการ

ก่อสำร้างท่�อย่่อาศ้ย ซ่ื้�งส่ำงผ่ลให้่สำถานการณ์์ตลาด

ท่�อย่่อาศ้ยท้�วประเทศม่ื่การชื่ะลอต้วอย่างต่อเน่�อง

จนถึงไตรมื่าสำ 3 ปี 2564 ท้�งด้านอุปทานด้านการ

ออกใบอนุญาตจ้ดสำรรท่�ดินลดลงติดต่อก้นเป็น

ไตรมื่าสำท่�ห่ก การออกใบอนุญาตก่อสำร้างลดลง

ต่อเน่�องเป็นไตรมื่าสำท่�เจ็ด และอุปสำงค์ด้านการโอน

กรรมื่สิำทธิ�ท่�อย่่อาศ้ยจำานวนห่น่วยลดลงต่อเน่�อง

เป็นไตรมื่าสำท่�เจ็ด และม่ื่ลค่าลดลงต่อเน่�องเป็น

ไตรมื่าสำท่�ส่ำ�แล้ว

สแกน QR Code
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สัถานการิณ์์ตลาด
ที�อย์ู่อาศูัย์ทั�ว่ปริะเทศู 
ไตรมาส 3 ปีี 2564 แลัะ 9 เดือนแรก
ข้องปีี 2564 (มกราคม - กันยายน)
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ในภาพัรวิมิ 9 เดือนแรกของปีิ 2564 (มิกราคมิ - กันยายน) 
เศิรษ์ฐ์กจิูไทยได้รับผลกระทบจูากการแพัรร่ะบาดของ COVID-19 
สี�ระลอกด้วิยกัน มีิอัตราการขยายตัวิติดลบในไตรมิาส 1  
ร้อยละ -2.6 แต่ไตรมิาส 2 มีิอัตราขยายตัวิเพิั�มิข่�นร้อยละ 7.6 แต่เป็ิน 
การขยายตัวิเพิั�มิข่�นจูากภาวิะเศิรษ์ฐ์กิจูที�ตำ�าผิดปิกติในช่ัวิงเวิลา 
เดียวิกันของปีิก่อน และไตรมิาส 3 กลับมิาติดลบอีกครั�งร้อยละ -0.3  
ส่งผลให้์ทั�งอุปิทานและอุปิสงค์ของตลาดที�อยู่อาศัิยห์ดตัวิลง  
โดยเฉัพัาะตลาดอาคารชุัด ซ่ึ่�งได้รับผลกระทบจูากกำาลังซืึ่�อชัาวิต่างชัาติ
ที�ไม่ิสามิารถเดินทางเข้าปิระเทศิได้ 

ทั�งนี� ยอดโอนกรรมิสิทธิ�ใน 9 เดือนแรกของปีิ 2564 (มิกราคมิ - 
กันยายน) มีิการห์ดตัวิลงร้อยละ -29.8 ของจูำานวินห์น่วิย ขณัะที�
มูิลค่าห์ดตัวิร้อยละ -15.5 ซ่ึ่�งมูิลค่ามีิการห์ดตัวิน้อยกว่ิาจูำานวิน
ห์น่วิย และพับวิ่าในชั่วิงระดับราคามิากกวิ่า 10 ล้านบาทข่�นไปิ 
มีิมูิลค่าการโอนกรรมิสิทธิ�เพิั�มิข่�นร้อยละ 3.3 และเป็ินการเพิั�มิข่�น
ในที�อยู่อาศัิยแนวิราบ ส่วินอาคารชัุดมีิมูิลค่าการโอนกรรมิสิทธิ� 
ในระดับราคา 1.51 - 2.00 ล้านบาท เพิั�มิข่�นร้อยละ 4.8

ส่วินด้านอุปิทานห์น่วิยที�อยู่อาศัิยจูากการขอใบอนุญาตจัูดสรร
ที�ดินและการขอใบอนุญาตปิลูกสร้างที�อยู่อาศัิยห์ดตัวิลงในชั่วิง  
9 เดือนแรกของปีิ 2564 (มิกราคมิ - กันยายน) ร้อยละ -31.0  
และ -9.5 ตามิลำาดับ โดยเฉัพัาะที�อยู่อาศัิยอาคารชุัดห์ดตัวิลง 
มิากกว่ิาที�อยูอ่าศัิยแนวิราบ จูากข้อมูิลการขอใบอนุญาตก่อสร้าง
มีิการห์ดตัวิลงมิาของอาคารชุัดถ่งร้อยละ -25.0 ในขณัะที�แนวิราบ
มีิการห์ดตัวิเพีัยงร้อยละ -4.3 นับว่ิาเป็ินการปิรับตัวิเพืั�อสร้าง 
ควิามิสมิดุลระห์ว่ิางอุปิสงค์และอุปิทานของตลาดที�อยู่อาศัิย  
และเป็ินการปิรับตัวิของผู้ปิระกอบการที�มีิการปิรับกลยุทธ์ทางธุรกิจู 
ไปิพััฒนาโครงการบ้านจัูดสรรเข้ามิาสู่ตลาดมิากกว่ิาอาคารชุัด  
อย่างไรก็ตามิ ในปีิ 2564 ยังมีิปัิจูจัูยเสี�ยงต่างๆ ที�จูะต้องติดตามิ 
และเฝ้่าระวัิง อาทิ ควิามิไม่ิแน่นอนของสถานการณ์ัการแพัร่ระบาด
ไวิรัส COVID-19 ที�มีิข่าวิการกลายพัันธ์ุของไวิรัสในแอฟื้ริกาใต้  
ควิามิล่าช้ัาของการฟ้ื้�นตัวิทางเศิรษ์ฐ์กิจู ซ่ึ่�งเป็ินปัิจูจัูยลบต่อกำาลังซืึ่�อ 
ที�อยู่อาศัิยของปิระชัาชันและต่อตลาดที�อยู่อาศัิยทั�วิปิระเทศิ 

อยา่งไรก็ตามิ ในภาวิะที�อัตราดอกเบี�ยในตลาดตำ�ามิาก และรฐั์บาล
ได้ออกมิาตรการกระตุ้นภาคธุรกิจูอสังห์าริมิทรัพัย์โดยการลด 
ค่าธรรมิเนียมิการโอนกรรมิสิทธิ�และการจูดจูำานองสำาห์รับที�อยู่อาศัิย 
สร้างให์ม่ิ (ไม่ินับรวิมิบ้านมืิอสอง) ในราคาไมิเ่กิน 3 ล้านบาท ขยาย
ระยะเวิลาไปิจูนถ่งสิ�นปีิ 2564 การเลื�อนการปิระกาศิอัตราภาษี์
ที�ดินและสิ�งปิลูกสร้างให์มิ่ไปิเปิ็นปีิ 2565 การลดอัตราภาษ์ีที�ดิน
และสิ�งปิลูกสร้างเห์ลือร้อยละ 10 ฯลฯ ซ่ึ่�งเป็ินมิาตรการที�จูะช่ัวิย
ลดภาระของผู้ซืึ่�อและผู้ปิระกอบการพััฒนาอสังห์าริมิทรัพัย์  
รวิมิทั�งการที�ผู้ปิระกอบการยังได้จัูดรายการส่งเสริมิการขาย เช่ัน 
การลดราคาขายของที�อยู่อาศัิยลง การช่ัวิยเงินค่าผ่อนบ้าน การให้์อยู่
ฟื้รี 1 - 2 ปีิ นอกจูากนี� ธนาคารแห่์งปิระเทศิได้ปิระกาศิผ่อนคลาย
มิาตรการ LTV ชัั�วิคราวิ สำาห์รับสัญญาเงินกู้ที�ทำาสัญญาตั�งแต่วัินที�  
20 ตุลาคมิ 2564 ถ่งวัินที� 31 ธันวิาคมิ 2565 เพืั�อช่ัวิยพัยงุเศิรษ์ฐ์กจิู
ไทยที� ไ ด้ รับผลกระทบจูากสถานการณั์การระบาดของ 
COVID-19 ที�ยืดเยื�อมิาถ่งเกือบ 2 ปีิ นับเป็ินปัิจูจัูยที�มีิส่วินช่ัวิย
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1. สูถาน์การึณ์ด้าน์อุปที่าน์ที่่�อยู่อาศิัย

1.1 การออกใบ้อนุญาตจัดสรรที่่�ดินที่ั�วประเที่ศั
ในไตรมิาส 3 ปีิ 2564 มีิโครงการที�อยู่อาศัิยที�ได้รับอนุญาตจัูดสรร
ที�ดินทั�วิปิระเทศิ รวิมิจูำานวิน 163 โครงการ และ 16,804 ห์น่วิย 
ซ่ึ่�งลดลงร้อยละ -14.7 และร้อยละ -28.2 ตามิลำาดับ ซ่ึ่�งเป็ินการ
ลดลงต่อเนื�องเป็ินไตรมิาสที�ห์กแล้วิ เมืิ�อเทียบกับช่ัวิงเวิลาเดียวิกัน
ของปีิ 2563 ที�มีิจูำานวิน 191 โครงการ มีิจูำานวิน 23,401 ห์น่วิย 
และยังคงตำ�ากว่ิาค่าเฉัลี�ย 5 ปีิ ก่อนเกิดวิิกฤตการแพัร่ระบาดไวิรัส  
COVID-19 ถ่งร้อยละ -35.4 (ดูแผนภูมิิที� 1)

ห์ากพิัจูารณัาเป็ินรายพืั�นที� พับว่ิา การออกใบอนุญาตจัูดสรรที�ดิน
ในไตรมิาส 3 ปีิ 2564 นี� จูะกระจูายตัวิอยูใ่นพืั�นที� กรุงเทำพฯ -  
ปริมีณฑ์ล มิากที�สุดจูำานวิน 8,265 ห์น่วิย โดยคิดเป็ินสัดส่วิน 
ร้อยละ 49.2 ของจูำานวินทั�งห์มิด แต่มีิจูำานวินห์น่วิยลดลงร้อยละ -27.3  
รองลงมิาคือ ภาคติ้ะวัันออก มีิการออกใบอนุญาตจัูดสรรที�ดิน 
จูำานวิน 3,467 ห์น่วิย โดยคิดเป็ินสัดส่วินร้อยละ 20.6 มีิจูำานวิน
ห์น่วิยลดลงร้อยละ -46.0 ภาคเห์น่อ มีิจูำานวิน 2,006 ห์น่วิย  
โดยมีิสัดส่วินร้อยละ 11.9 ซ่ึ่�งมีิจูำานวินห์น่วิยเพิั�มิข่�นร้อยละ 47.6  
ภาคติ้ะวัันออกเฉียงเห์น่อ มีิจูำานวิน 1,720 ห์น่วิย โดยมีิสัดส่วิน
ร้อยละ 10.2 มีิจูำานวินห์น่วิยลดลงร้อยละ -1.7 ภาคใต้ิ้ มีิจูำานวิน 
889 ห์น่วิย โดยมีิสัดส่วินร้อยละ 5.3 มีิจูำานวินห์น่วิยลดลง 
ร้อยละ -11.3 ภาคติ้ะวัันติ้ก มีิจูำานวินเพัียง 296 ห์น่วิย โดยมีิ 
สัดส่วินร้อยละ 1.8 มีิจูำานวินห์น่วิยลดลงร้อยละ -57.4 และภาคกลาง  
มีิจูำานวินเพีัยง 161 ห์น่วิย โดยมีิสัดส่วินน้อยที�สุดเพีัยงร้อยละ 1.0 
ซ่ึ่�งเป็ินจูำานวินห์น่วิยที�ลดลงมิากถ่งร้อยละ -80.0 ตามิลำาดับ  
ทั�งนี�เมืิ�อเทียบกับช่ัวิงเวิลาเดียวิกันของปีิ 2563 (ดูแผนภูมิิที� 2) 

กระตุ้นทำาให้์ยอดโอนกรรมิสิทธิ�ที�อยู่อาศัิยทั�วิปิระเทศิลดลงไม่ิรุนแรง 
ตามิที�คาดการณ์ักันไว้ิตั�งแต่ต้นปีิ รวิมิถ่งการที�รัฐ์บาลได้มีินโยบาย
ในการเปิิดปิระเทศิในตน้เดือนธันวิาคมิ 2564 โดยคาดวิา่จูะสง่ผล
เชิังบวิกต่อการกลับมิาของกำาลังซืึ่�อที�อยู่อาศัิยของคนต่างชัาติ รวิมิถ่ง 
ควิามิก้าวิห์น้าในการทดลองยาต้านไวิรัสโคโรนาสายพัันธ์ุให์ม่ิ  
ได้แก่ ยาโมิลนูพิัราเวีิยร์ และยาแพักซ์ึ่โลวิิด ที�ผลการทดลองเบื�องต้น 
สามิารถลดอาการป่ิวิยรุนแรงและการเสียชีัวิิตได้ นับเป็ินปัิจูจัูยบวิก 
ที�สำาคัญอีกอย่างห์น่�ง 

จูากปัิจูจัูยบวิกข้างต้นที�กล่าวิมิา และสำานักงานสภาพััฒนาการ
เศิรษ์ฐ์กิจูและสังคมิแห่์งชัาติคาดว่ิาแนวิโน้มิเศิรษ์ฐ์กิจูไทยปีิ 2564 
จูะขยายตัวิเป็ินบวิกร้อยละ 1.2 ปิรับตัวิดีข่�นอย่างช้ัาๆ จูากการ 
ลดลงร้อยละ -6.1 ในปีิ 2563 และศูินย์ข้อมูิลอสังห์าริมิทรัพัย์ 
ได้คาดการณ์ัว่ิา ยอดการโอนกรรมิสทิธิ�จูะมีิจูำานวินห์นว่ิยปิระมิาณั
 281,026 ห์น่วิย จูะลดลงจูากปีิ 2563 ร้อยละ -21.7 โดยมีิช่ัวิง
คาดการณ์ัอยู่ปิระมิาณั 252,923 ถ่ง 309,129 ห์น่วิย มีิการ
เปิลี�ยนแปิลงระห์วิา่งร้อยละ -29.5 ถ่ง -13.8 เมืิ�อเทียบกับปีิ 2563 
ซ่ึ่�งมีิจูำานวิน 358,747 ห์น่วิย สำาห์รับในด้านมูิลค่าการโอน
กรรมิสทิธิ�ที�อยูอ่าศิยั ศูินยข้์อมูิลอสังห์าริมิทรพััยค์าดว่ิาในปีิ 2564  
จูะมิีมูิลค่าปิระมิาณั 804,241 ล้านบาท จูะลดลงจูากปิี 2563  
ร้อยละ -13.4 โดยมีิช่ัวิงคาดการณั์อยู่ปิระมิาณั 723,817 ถ่ง 
884,665 ล้านบาท มีิการเปิลี�ยนแปิลงระห์ว่ิางร้อยละ -22.0 ถ่ง 
-4.7 เมืิ�อเทียบกับปีิ 2563 ซ่ึ่�งมีิมูิลค่า 928,376 ล้านบาท

ในด้านอุปิทานข้อมูิลการออกใบอนุญาตจัูดสรรที�ดินทั�วิปิระเทศิ 
ศูินย์ข้อมูิลอสังห์าริมิทรัพัย์คาดว่ิาจูะมีิจูำานวินปิระมิาณั 68,357 ห์น่วิย  
ลดลงร้อยละ -22.1 จูากปีิ 2563 โดยมีิช่ัวิงคาดการณั์อยู ่

ปิระมิาณั 61,521 ถ่ง 75,193 ห์น่วิย มีิการเปิลี�ยนแปิลงระห์ว่ิาง
ร้อยละ -29.9 ถ่ง -14.3 เมืิ�อเทียบกับปีิ 2563 ซ่ึ่�งมีิจูำานวิน 87,769  
ห์น่วิย และอุปิทานการออกใบอนุญาตก่อสร้างที�อยู่อาศัิยทั�วิปิระเทศิ
ในปีิ 2564 ศูินย์ข้อมูิลอสังห์าริมิทรัพัย์คาดการณ์ัว่ิาจูะมีิจูำานวิน
ปิระมิาณั 297,644 ห์น่วิย ลดลงร้อยละ -11.2 จูากปีิ 2563  
โดยมีิช่ัวิงคาดการณ์ัอยู่ปิระมิาณั 267,879 ถ่ง 327,408 ห์น่วิย  
มีิการเปิลี�ยนแปิลงระห์ว่ิางร้อยละ -20.1 ถ่ง -2.3 เมืิ�อเทียบกับ 
ปีิ 2563 ซ่ึ่�งมีิจูำานวิน 335,201 ห์น่วิย

สถานการณ์ัตลาดที�อยู่อาศัิยทั�วิปิระเทศิ ไตรมิาส 3 ปีิ 2564 และ  
9 เดือนแรกของปีิ 2564 (มิกราคมิ - กันยายน) มีิรายละเอียด ดังนี�
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แผน์ภููมิที่่� 2 สัดส�วนจำานวนหน�วยู่การออกใบ้อนุญาตจัดสรรที่่�ดินเพ่�อที่่�อยู่่�อาศััยู่ที่ั�วประเที่ศั ไตรมาส 3 ปี 2564

ที�มิา : ศูินย์ข้อมูิลอสังห์าริมิทรัพัย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์์

จำนวนหน่วย YoY

AVG.5Y (58-62) = 26,00027,859 

17,319 

23,401 

19,190 
15,331 15,183 16,804 

49.9%
-32.5% -2.5% -45.3% -45.0% -12.3% -28.2%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

2563 2564

ภาคกลาง 
161, 1.0%

ภาคตะวันตก
296, 1.8%

ลำดับหน�วยการจัดสรรที่ดิน
กรุงเทพฯ - ปร�มณฑล
YoY -27.3%

ภาคตะวันออก 
YoY -46.0%

ภาคเหนือ 
YoY +47.6%

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
YoY -1.7%

ภาคใต�
YoY -11.3%

ภาคตะวันตก
YoY -57.4%

ภาคกลาง
YoY -80.0%

1

2

3

4

5

6

7

Q3/63 :  191  โครงการ  23,401  หน�วย

Q3/64 :  163  โครงการ  16,804  หน�วย

 YoY :  โครงการ -14.7% หน�วย -28.2%

, 

,
1กรุงเทพฯ - ปร�มณฑล

8,265, 49.2%

3

6 7

ภาคใต�
889, 5.3%

ภาคเหนือ
2,006, 11.9%

5

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

1,720, 10.2%
4

ภาคตะวันออก
3,467, 20.6%

2

ที�มิา : ศูินย์ข้อมูิลอสังห์าริมิทรัพัย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์์

แผน์ภููมิที่่� 1 การออกใบ้อนุญาตจัดสรรท่ี่�ดินเพ่�อท่ี่�อยู่่�อาศััยู่ทัี่�วประเที่ศั ไตรมาส 3 ปี 2564
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ตั้ารึางที่่� 1 การออกใบ้อนุญาตจัดสรรที่่�ดินเพ่�อที่่�อยู่่�อาศััยู่เรียู่งลำาดับ้ตามภาค 
 ใน 9 เดือนแรกของปี 2564 (มกราคม - กันยู่ายู่น) 

ที�มิา : ศูินย์ข้อมูิลอสังห์าริมิทรัพัย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์์

ลำาดับ ภูาคำ จ้ำาน์วน์ 
โคำรึงการึ

จ้ำาน์วน์ 
หน์่วย

สูัดสู่วน์
จ้ำาน์วน์
หน์่วย

ที่่�ดิน์
จ้ัดสูรึรึ

บ้าน์
เด่�ยว

บ้าน์
แฝ่ด

ที่าวน์์เฮ้้าส์ู อาคำารึ
พิาณิชิย์

YoY  
โคำรึงการึ

YoY 
หน์่วย

1 กรุงเทพัฯ - ปิริมิณัฑล 132 23,128 48.9% 442 3,771 3,700 14,677 538 -36.8% -36.5%

2 ภาคตะวัินออก 127 11,172 23.6% 40 3,194 2,450 5,264 224 -17.0% -26.1%

3 ภาคตะวัินออกเฉีัยงเห์นือ 49 4,188 8.9% 109 2,256 1,196 567 60 -15.5% -12.2%

4 ภาคเห์นือ 51 4,105 8.7% 122 1,845 916 1,061 161 -12.1% -20.2%

5 ภาคใต้ 40 2,482 5.2% 45 976 728 670 63 -7.0% -17.1%

6 ภาคกลาง 15 1,196 2.5% 90 253 177 633 43 -42.3% -49.2%

7 ภาคตะวัินตก 16 1,047 2.2% 42 450 186 363 6 -51.5% -41.0%

รวัมีทัำ�วัประเทำศ 430 47,318 100.0% 890 12,745 9,353 23,235 1,095 -25.9% -31.0%

สัดส่วัน 1.9% 26.9% 19.8% 49.1% 2.3%

ในภาพัรวิมิ 9 เดือนแรกของปีิ 2564 (มิกราคมิ - กันยายน)  
การออกใบอนุญาตจัูดสรรที�ดินเพืั�อที�อยูอ่าศัิยทั�วิปิระเทศิมีิจูำานวิน
รวิมิ 430 โครงการ และ 47,318 ห์น่วิย ซ่ึ่�งลดลงทั�งจูำานวินโครงการ
และจูำานวินห์นว่ิยที�ร้อยละ -25.9 และ -31.0 ตามิลำาดับ เมืิ�อเทียบ
กับช่ัวิงเวิลาเดียวิกันของปีิ 2563 ที�มีิจูำานวิน 580 โครงการ  
มีิจูำานวิน 68,579 ห์น่วิย 

การออกใบอนุญาตจัูดสรรที�ดินทั�วิปิระเทศิใน 9 เดือนแรกของ 
ปีิ 2564 (มิกราคมิ - กันยายน) จูะกระจูายตัวิอยู่ในพืั�นที� กรุงเทำพฯ - 
ปริมีณฑ์ล มิากที�สุดจูำานวิน 132 โครงการ 23,128 ห์น่วิย โดยมีิ
จูำานวินห์น่วิยคิดเป็ินสัดส่วินร้อยละ 48.9 ซ่ึ่�งลดลงทั�งจูำานวิน
โครงการและจูำานวินห์น่วิยร้อยละ -36.8 และ -36.5 ตามิลำาดับ 
รองลงมิา ได้แก่ ภาคติ้ะวัันออก มีิจูำานวิน 127 โครงการ 11,172 
ห์น่วิย โดยมีิจูำานวินห์น่วิยคิดเป็ินสัดส่วินร้อยละ 23.6 ซ่ึ่�งลดลง 
ทั�งจูำานวินโครงการและจูำานวินห์น่วิยร้อยละ -17.0 และ -26.1 
ตามิลำาดับ ภาคเห์น่อ มีิจูำานวิน 49 โครงการ 4,188 ห์น่วิย โดยมีิ
จูำานวินห์น่วิยคิดเป็ินสัดส่วินร้อยละ 8.9 ซ่ึ่�งลดลงทั�งจูำานวิน
โครงการและจูำานวินห์น่วิยร้อยละ -15.5 และ -12.2 ตามิลำาดับ 
ภาคติ้ะวัันออกเฉียงเห์น่อ มีิจูำานวิน 51 โครงการ 4,105 ห์น่วิย 

โดยมีิจูำานวินห์น่วิยคิดเป็ินสัดส่วินร้อยละ 8.7 ซ่ึ่�งลดลงทั�งจูำานวิน
โครงการและจูำานวินห์น่วิยร้อยละ -12.1 และ -20.2 ตามิลำาดับ 
ภาคใต้ิ้ มีิจูำานวิน 40 โครงการ 2,482 ห์น่วิย โดยมีิจูำานวินห์น่วิย
คิดเป็ินสัดส่วินร้อยละ 5.2 ซ่ึ่�งลดลงทั�งจูำานวินโครงการและ 
จูำานวินห์น่วิยร้อยละ -7.0 และ -17.1 ตามิลำาดับ ภาคกลาง มีิจูำานวิน  
15 โครงการ 1,196 ห์น่วิย โดยมีิจูำานวินห์น่วิยคิดเป็ินสัดส่วิน 
ร้อยละ 2.5 ซ่ึ่�งลดลงทั�งจูำานวินโครงการและจูำานวินห์น่วิย  
ร้อยละ -42.3 และ -49.2 ตามิลำาดับ และภาคติ้ะวัันติ้ก มีิจูำานวิน  
16 โครงการ 1,047 ห์น่วิย โดยมีิจูำานวินห์น่วิยคิดเป็ินสัดส่วิน 
ร้อยละ 2.2 ซ่ึ่�งลดลงทั�งจูำานวินโครงการและจูำานวินห์น่วิย 
ร้อยละ -51.5 และ -41.0 ตามิลำาดับ จูะเห็์นว่ิาทุกภาคมีิจูำานวิน
โครงการและจูำานวินห์น่วิยที�ได้รับอนุญาตจัูดสรรที�ดินลดลง 
ทุกภาค ทั�งนี�เมืิ�อเทียบกับช่ัวิงเวิลาเดียวิกันของปีิ 2563

สำาห์รับปิระเภทที�อยู่อาศัิยที�ได้รับอนุญาตจัูดสรรที�ดินใน 9 เดือน
แรกของปีิ 2564 (มิกราคมิ - กันยายน) ทาวิน์เฮ้้าส์มิีสัดส่วิน 
มิากสุดร้อยละ 49.1 รองลงมิาเป็ินบ้านเดี�ยวิ ร้อยละ 26.9 บ้านแฝ่ด  
ร้อยละ 19.8 อาคารพัาณิัชัย์ ร้อยละ 2.3 และที�ดินเปิล่าจัูดสรร 
ร้อยละ 1.9 ตามิลำาดับ (ดูตารางที� 1) 
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ลำาดับ 
จั้งหวัด

จ้ังหวัด ภูาคำ จ้ำาน์วน์ 
โคำรึงการึ

จ้ำาน์วน์ 
หน์่วย

ที่่�ดิน์
จ้ัดสูรึรึ

บ้าน์
เด่�ยว

บ้าน์
แฝ่ด

ที่าวน์์
เฮ้้าสู์

อาคำารึ
พิาณิชิย์

YoY 
หน่์วย

สูัดสู่วน์ 
จ้ำาน์วน์
หน์่วย

1 กรุงเทพัมิห์านคร กรุงเทพัฯ - ปิริมิณัฑล 53 8,208 206 1,694 1,008 5,022 278 -21.3% 17.3%

2 สมุิทรปิราการ กรุงเทพัฯ - ปิริมิณัฑล 34 8,203 117 1,014 1,122 5,919 31 -23.0% 17.3%

3 ชัลบุรี ภาคตะวัินออก 38 4,514 22 902 1,106 2,462 22 -1.4% 9.5%

4 ระยอง ภาคตะวัินออก 47 3,896 6 1,195 550 2,082 63 -40.5% 8.2%

5 ปิทุมิธานี กรุงเทพัฯ - ปิริมิณัฑล 13 2,600 29 228 578 1,650 115 -45.7% 5.5%

6 สมุิทรสาคร กรุงเทพัฯ - ปิริมิณัฑล 11 1,892 88 348 492 919 45 -19.2% 4.0%

7 เชีัยงให์ม่ิ ภาคเห์นือ 14 1,637  - 929 452 256  - -42.2% 3.5%

8 นครราชัสีมิา ภาคตะวัินออกเฉีัยงเห์นือ 19 1,571 120 989 104 234 124 31.6% 3.3%

9 พิัษ์ณุัโลก ภาคเห์นือ 13 1,378 29 631 510 200 8 223.5% 2.9%

10 ปิราจีูนบุรี ภาคตะวัินออก 23 1,327 10 769 184 351 13 790.6% 2.8%

จัูงห์วัิดอื�นๆ 165 12,092 263 4,046 3,247 4,140 396 -50.9% 25.6%

รวัมีทัำ�วัประเทำศ 430 47,318 890 12,745 9,353 23,235 1,095 -31.0% 100.0%
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จัูงห์วัิดที�ได้ออกใบอนุญาตจัูดสรรที�ดินสูงสุด 10 อันดับแรก  
ใน 9 เดือนแรกของปีิ 2564 (มิกราคมิ - กันยายน) ซ่ึ่�งคิดเป็ิน 
สัดส่วินรวิมิมิากถ่งร้อยละ 74.4 ของจูำานวินห์น่วิยที�อยู่อาศัิย 
ที�ได้รับใบอนุญาตจัูดสรรที�ดินทั�งห์มิด ดังนี�

อันดับ 1  กรุงเทำพมีห์านคร คิดเป็ินร้อยละ 17.3 (ส่วินให์ญ่ 
อยู่ในเขตบางเขน เขตราษ์ฎร์บูรณัะ และเขตปิระเวิศิ) 

อันดับ 2  จัำงห์วััดสมุีทำรปราการ คิดเป็ินร้อยละ 17.3 (ส่วินให์ญ่
อยู่ในอำาเภอเมืิองสมุิทรปิราการ อำาเภอบางพัลี และอำาเภอ 
พัระสมุิทรเจูดีย์) 

อันดับ 3  จัำงห์วััดช์ลบุ้รี คิดเป็ินร้อยละ 9.5 (ส่วินให์ญ่อยู่ใน
อำาเภอศิรีราชัา อำาเภอเมืิองชัลบุรี และอำาเภอบางละมุิง) 

อันดับ 4  จัำงห์วััดระยอง คิดเป็ินร้อยละ 8.2 (ส่วินให์ญ่อยูใ่น
อำาเภอปิลวิกแดง อำาเภอนิคมิพััฒนา และอำาเภอเมืิองระยอง) 

อันดับ 5  จัำงห์วััดปทุำมีธานี คิดเป็ินร้อยละ 5.5 (ส่วินให์ญ่ 
อยู่ในอำาเภอลำาลูกกา อำาเภอคลองห์ลวิง และอำาเภอเมืิองปิทุมิธานี) 

อันดับ 6  จัำงห์วััดสมุีทำรสาคร คิดเป็ินร้อยละ 4.0 (ส่วินให์ญ่อยู่
ในอำาเภอเมืิองสมุิทรสาคร อำาเภอบ้านแพ้ัวิ และอำาเภอกระทุ่มิแบน) 

อันดับ 7  จัำงห์วััดเชี์ยงให์มี่ คิดเป็ินร้อยละ 3.5 (ส่วินให์ญ่ 
อยู่ในอำาเภอดอยสะเก็ด อำาเภอสารภี และอำาเภอสันกำาแพัง) 

อันดับ 8  จัำงห์วััดนครราช์สีมีา คิดเป็ินร้อยละ 3.3 (ส่วินให์ญ่
อยู่ในอำาเภอเมืิองนครราชัสีมิา อำาเภอสูงเนิน และอำาเภอปัิกธงชััย) 

อันดับ 9  จัำงห์วััดพิษัณุโลก คิดเป็ินร้อยละ 2.9 เป็ินการออก
ใบอนุญาตจัูดสรรที�ดินในอำาเภอเมืิองพิัษ์ณุัโลกทั�งห์มิด

อันดับ 10  จัำงห์วััดปราจำีนบุ้รี คิดเป็ินร้อยละ 2.8 (ส่วินให์ญ่ 
อยู่ในอำาเภอศิรีมิห์าโพัธิ อำาเภอกบินทร์บุรี และอำาเภอปิระจัูนตคามิ)

สำาห์รับปิระเภทที�อยู่อาศัิยที�ได้ออกใบอนุญาตจัูดสรรที�ดินใน  
10 อันดับแรก ส่วินให์ญ่จูะเป็ินทาวิน์เฮ้้าส์ ยกเว้ินจัูงห์วัิดเชีัยงให์ม่ิ  
จัูงห์วัิดนครราชัสีมิา จัูงห์วัิดพิัษ์ณุัโลก และจัูงห์วัิดปิราจีูนบุรี  
ที�ส่วินให์ญ่ออกใบอนุญาตจัูดสรรที�ดินเป็ินบ้านเดี�ยวิ และจูะเห็์นว่ิา 
เกือบทุกจัูงห์วัิดมีิการออกใบอนุญาตจัูดสรรที�ดินลดลง ยกเว้ิน
จัูงห์วัิดนครราชัสีมิา จัูงห์วัิดพิัษ์ณุัโลก และจัูงห์วัิดปิราจีูนบุรี  
มีิการออกใบอนุญาตจัูดสรรที�ดินเพิั�มิข่�น (ดูตารางที� 2) 

ตั้ารึางที่่� 2 จังหวัดที่่�ม่การออกใบ้อนุญาตจัดสรรที่่�ดินเพ่�อที่่�อยู่่�อาศััยู่มากที่่�สุด 10 อันดับ้แรก  
 ใน 9 เดือนแรกของปี 2564 (มกราคม - กันยู่ายู่น)

ที�มิา : ศูินย์ข้อมูิลอสังห์าริมิทรัพัย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
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1.2 การออกใบ้อนุญาตก�อสร้างที่่�อยู่่�อาศััยู่ที่ั�วประเที่ศั

ในช่ัวิงไตรมิาส 3 ปีิ 2564 มีิการออกใบอนุญาตก่อสร้างที�อยูอ่าศัิย
ทั�วิปิระเทศิ ทั�งปิระเภทบ้านที�ปิระชัาชันสร้างเอง และบ้านใน
โครงการจัูดสรร มีิจูำานวินปิระมิาณั 72,877 ห์น่วิย ลดลงร้อยละ -9.8  
ซ่ึ่�งเป็ินการลดลงต่อเนื�องเป็ินไตรมิาสที�เจ็ูดแล้วิ เมืิ�อเทียบกับช่ัวิง
เวิลาเดียวิกันของปีิ 2563 ที� มีิจูำานวิน 86,282 ห์น่วิย  
และตำ�ากว่ิาค่าเฉัลี�ย 5 ปีิ ก่อนเกิดวิิกฤตการแพัร่ระบาดของไวิรัส 
COVID-19 ร้อยละ -15.5 (ดูแผนภูมิิที� 5)

ทั�งนี� สามิารถแบ่งเป็ินการออกใบอนุญาตก่อสร้างที�อยู่อาศัิย  
แนวิราบ ปิระมิาณั 55,668 ห์น่วิย และอาคารชุัด ปิระมิาณั 17,209 
ห์น่วิย ซ่ึ่�งลดลงทั�งที�อยู่อาศัิยปิระเภทแนวิราบและอาคารชุัด 
ร้อยละ -7.1 และ -17.7 ตามิลำาดับ เมืิ�อเทียบกับช่ัวิงเวิลาเดียวิกัน
ของปีิ 2563 โดยพับว่ิาที�อยูอ่าศัิยแนวิราบ มีิการขยายตัวิลดลงเปิน็
ไตรมิาสที�สอง ห์ลังจูากที�ขยายตัวิเพิั�มิข่�นในไตรมิาส 1 ปีิ 2564 
และอาคารชุัดมีิการขยายตัวิติดลบอีกครั�ง ห์ลังจูากที�ขยายตัวิ 
เพิั�มิข่�นในไตรมิาส 2 ปีิ 2564 (ดูแผนภูมิิที� 5 และ 6) 

แผน์ภููมิที่่� 5 การออกใบ้อนุญาตก�อสร้างที่่�อยู่่�อาศััยู่ที่ั�วประเที่ศั ไตรมาส 3 ปี 2564

แผน์ภููมิที่่� 6 อัตราขยู่ายู่ตัวจำานวนหน�วยู่การออกใบ้อนุญาตก�อสร้างที่่�อยู่่�อาศััยู่ที่ั�วประเที่ศั ไตรมาส 3 ปี 2564

อาคารชุดแนวราบ YoY (ทุกประเภท)

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

65,487 63,846 59,909 58,376 66,349 59,129 55,668 

30,629 
12,923 20,920 23,110 

17,912 
13,224 17,209 

96,116 

76,769 
80,829 81,486 84,261 

72,353 72,877 

-1.9% -17.2% -6.9% -13.5% -12.3% -10.2% -9.8%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
2563 2564 E

2563 2564 E

YoY (อาคารชุด)YoY (แนวราบ)

3.7%

18.4%

6.6%
-2.9%

1.3%

-7.4%

-7.1%

-11.9%

-66.7% -31.6% -32.1%
-41.5%

2.3%

-17.7%
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ห์มิายเห์ตุ : E ห์มิายถ่ง ตัวิเลขปิระมิาณัการ
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ใน 9 เดือนแรกของปีิ 2564 (มิกราคมิ - กันยายน) มีิการออก 
ใบอนุญาตก่อสร้างที�อยู่อาศัิยทั�วิปิระเทศิลดลงสะสมิต่อเนื�อง 
มิาตั�งแต่ไตรมิาส 1 ปีิ 2564 ทำาให์้การออกใบอนุญาตก่อสร้าง 
ที�อยู่อาศัิยทั�งปิระเภทบ้านที�ปิระชัาชันสร้างเอง และบ้านใน
โครงการจัูดสรร มีิจูำานวินปิระมิาณั 229,491 ห์น่วิย ลดลงร้อยละ -9.5  
เมืิ�อเทียบกับช่ัวิงเวิลาเดียวิกันของปีิ 2563 ที�มีิจูำานวิน 253,715 ห์น่วิย

ทั�งนี� สามิารถแบ่งเป็ินการออกใบอนุญาตก่อสร้างที�อยู่อาศัิย
ปิระเภทแนวิราบ ปิระมิาณั 181,146 ห์น่วิย และอาคารชุัด 
ปิระมิาณั 48,344 ห์น่วิย ซ่ึ่�งลดลงทั�งที�อยู่อาศัิยปิระเภทแนวิราบ
และอาคารชุัด โดยแนวิราบลดลงเพีัยงร้อยละ -4.3 ในขณัะที�
อาคารชัุดลดลงร้อยละ -25.0 ตามิลำาดับ เมืิ�อเทียบกับปีิ 2563 
แสดงให้์เห็์นว่ิาผู้ปิระกอบการปิรับกลยุทธ์ทางธุรกิจูไปิพััฒนา
โครงการบ้านจัูดสรรเข้ามิาสู่ตลาดเพิั�มิข่�น ซ่ึ่�งได้สอดคล้องกับข้อมูิล
สำารวิจูโครงการที�อยูอ่าศัิยคร่�งแรกของปีิ 2564 ใน 27 จัูงห์วัิดห์ลัก
ของปิระเทศิไทย ที�ส่วินให์ญ่แล้วิมีิการเปิิดตัวิโครงการให์มิ่ที�เป็ิน
โครงการบ้านจัูดสรรมิากกว่ิาโครงการอาคารชุัด (ดูตารางที� 3) 

เมืิ�อจูำาแนกเป็ินรายภาค พับว่ิา กรุงเทำพฯ - ปริมีณฑ์ล มีิการออก 
ใบอนุญาตก่อสร้างที�อยู่อาศัิยมิากที�สุด ปิระมิาณั 78,095 ห์น่วิย 
โดยคิดเป็ินสัดส่วินร้อยละ 34.0 ของทั�งห์มิด ซ่ึ่�งลดลงรอ้ยละ -21.6 

โดยแนวิราบลดลงร้อยละ -4.4 ในขณัะที�อาคารชุัดลดลงมิากถ่ง
ร้อยละ -35.0 รองลงมิาเป็ิน ภาคติ้ะวัันออกเฉียงเห์น่อ มีิจูำานวิน
ปิระมิาณั 37,394 ห์น่วิย โดยคิดเป็ินสัดส่วินร้อยละ 16.3 ซ่ึ่�ง 
ลดลงเพีัยงร้อยละ -0.5 โดยเป็ินการลดลงของแนวิราบร้อยละ -1.9 
แต่อาคารชุัดเพิั�มิข่�นมิากถ่งร้อยละ 59.8 ภาคใต้ิ้ มีิจูำานวินปิระมิาณั  
32,637 ห์น่วิย โดยคิดเป็ินสัดส่วินร้อยละ 14.2 ซ่ึ่�งเพิั�มิข่�นร้อยละ 8.4  
โดยเป็ินการเพิั�มิข่�นของอาคารชุัดร้อยละ 116.4 แต่อาคารชุัดลดลง 
ร้อยละ -0.1 ภาคติ้ะวัันออก มีิจูำานวินปิระมิาณั 31,186 ห์น่วิย  
โดยคิดเป็ินสัดส่วินร้อยละ 13.6 ซ่ึ่�งเพิั�มิข่�นร้อยละ 7.4 โดยเปิ็น 
การเพิั�มิข่�นของอาคารชุัดร้อยละ 97.8 แต่แนวิราบลดลงร้อยละ -1.5  
ภาคเห์น่อ มีิจูำานวินปิระมิาณั 26,862 ห์น่วิย โดยคิดเป็ินสัดส่วิน
ร้อยละ 11.7 ซ่ึ่�งลดลงร้อยละ -6.3 โดยเป็ินการลดลงทั�งแนวิราบ
และอาคารชุัด ร้อยละ -6.4 และ -3.7 ตามิลำาดับ ภาคติ้ะวัันติ้ก  
มีิจูำานวินปิระมิาณั 14,995 ห์น่วิย โดยคิดเป็ินสัดส่วินร้อยละ 6.5  
ซ่ึ่�งลดลงร้อยละ -8.5 โดยเป็ินการลดลงของอาคารชุัดซ่ึ่�งในระยะ
เวิลา 9 เดือนแรกของปีิ 2564 (มิกราคมิ - กันยายน) ไม่ิมีิการออก
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารชุัดเลย แต่ออกใบอนุญาตก่อสร้าง 
แนวิราบเพิั�มิข่�นร้อยละ 2.5 และภาคกลาง มีิจูำานวินปิระมิาณั 
8,321 ห์น่วิย โดยคิดเป็ินสัดส่วินรอ้ยละ 3.6 ซ่ึ่�งลดลงรอ้ยละ -32.6 
โดยเป็ินการลดลงทั�งแนวิราบและอาคารชุัด ร้อยละ -30.9  
และร้อยละ -67.8 ตามิลำาดับ ทั�งนี�  เป็ินการเทียบข้อมูิล 
จูากช่ัวิงเวิลาเดียวิกันของปีิ 2563 ในทุกภาค
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ตั้ารึางที่่� 3 การออกใบ้อนุญาตก�อสร้างที่่�อยู่่�อาศััยู่เรียู่งลำาดับ้ตามภาค 
 ใน 9 เดือนแรกของปี 2564 (มกราคม - กันยู่ายู่น)

ลำาดับ ภูาคำ
คำรึึ�งแรึกปี 2563 คำรึึ�งแรึกปี 2564 YOY สูัดสู่วน์

แน์ว 
รึาบ

อาคำารึ
ชิุด

 รึวม แน์ว 
รึาบ

อาคำารึ
ชิุด

 รึวม แน์ว 
รึาบ

อาคำารึ
ชิุด

 รึวม แน์ว 
รึาบ

อาคำารึ
ชิุด

 รึวม 

1 กรุงเทพัฯ - ปิริมิณัฑล  43,658  55,915  99,573  41,730  36,365  78,095 -4.4% -35.0% -21.6% 23.0% 75.2% 34.0%

2 ภาคตะวัินออก 
เฉีัยงเห์นือ

 36,715  872  37,587  36,001  1,393  37,394 -1.9% 59.8% -0.5% 19.9% 2.9% 16.3%

3 ภาคใต้  27,924  2,186  30,110  27,908  4,729  32,637 -0.1% 116.4% 8.4% 15.4% 9.8% 14.2%

4 ภาคตะวัินออก  26,461  2,583  29,044  26,076  5,110  31,186 -1.5% 97.8% 7.4% 14.4% 10.6% 13.6%

5 ภาคเห์นือ  28,092  585  28,677  26,299  563  26,862 -6.4% -3.7% -6.3% 14.5% 1.2% 11.7%

6 ภาคตะวัินตก  14,623  1,760  16,383  14,995  -  14,995 2.5% -100.0% -8.5% 8.3% 0.0% 6.5%

7 ภาคกลาง  11,769  571  12,340  8,137  184  8,321 -30.9% -67.8% -32.6% 4.5% 0.4% 3.6%

รวัมีทัำ�วัประเทำศ  189,242  64,473  253,715  181,146  48,344  229,491 -4.3% -25.0% -9.5% 100.0% 100.0% 100.0%

ที�มิา : ศูินย์ข้อมูิลอสังห์าริมิทรัพัย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์์

โดยสรุปิแล้วิ ใน 9 เดือนแรกของปีิ 2564 (มิกราคมิ - กันยายน) 
ภาพัรวิมิใบอนุญาตก่อสร้างทั�วิปิระเทศิลดลงร้อยละ -9.5 พับว่ิา 
การออกใบอนุญาตก่อสร้างแนวิราบลดลงเพีัยงร้อยละ -4.3 โดย
ลดลงในภาคกลางมิากที�สุด รองลงมิาลดลงในภาคเห์นือ กรุงเทพัฯ - 
ปิริมิณัฑล ภาคตะวัินออกเฉีัยงเห์นือ ภาคตะวัินออก และลดลง 
ในภาคใต้ ตามิลำาดับ แต่ในภาคตะวัินตกมีิการเพิั�มิข่�นของแนวิราบ
เป็ินเพีัยงภาคเดียวิเท่านั�นในรอบ 9 เดือนแรกของปีิ 2564  

(มิกราคมิ - กันยายน) ส่วินการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารชุัด
ลดลงร้อยละ -25.0 โดยลดลงมิากที�สุดในภาคตะวัินตก ภาคกลาง  
กรุงเทพัฯ - ปิริมิณัฑล และภาคเห์นือ ตามิลำาดับ ในขณัะที�ภาคใต้ 
มีิการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารชุัดเพิั�มิข่�นมิากที�สุด รองลงมิา
เป็ินภาคตะวิันออก และภาคตะวิันออกเฉีัยงเห์นือ ตามิลำาดับ  
แต่เป็ินการเพิั�มิข่�นจูากฐ์านที�ตำ�าผิดปิกติในช่ัวิง 9 เดือนแรกของ 
ปีิ 2563 (มิกราคมิ - กันยายน) (ดูตารางที� 3)

เมืิ�อพิัจูารณัารายจัูงห์วัิดที�มีิการออกใบอนุญาตก่อสร้างสูงสุด  
10 อันดับแรก ใน 9 เดือนแรกของปีิ 2564 (มิกราคมิ - กันยายน)  
คิดเป็ินสัดส่วินรวิมิกันมิากถ่งร้อยละ 54.3 ของจูำานวินการออก 
ใบอนุญาตก่อสร้างทั�งห์มิด พับว่ิา 

อันดับ 1 กรุงเทำพมีห์านคร มีิสัดส่วินจูำานวินห์น่วิยร้อยละ 17.4  
ลดลงร้อยละ -38.3 โดยมีิการออกใบอนุญาตก่อสร้างลดลงทั�ง 
แนวิราบและอาคารชุัด ร้อยละ -10.9 และ -44.4 ตามิลำาดับ

อันดับ 2  จัำงห์วััดช์ลบุ้รี มีิสัดส่วินร้อยละ 6.7 เพิั�มิข่�นร้อยละ 29.7  
โดยเพิั�มิข่�นทั�งแนวิราบและอาคารชุัด ร้อยละ 9.2 และ 134.7  
ตามิลำาดับ

อันดับ 3  จัำงห์วััดสมุีทำรปราการ มีิสัดส่วินร้อยละ 5.4  
เพิั�มิข่�นร้อยละ 32.0 โดยเปิ็นการเพิั�มิข่�นของอาคารชัุดมิากถ่ง 
ร้อยละ 290.6 แต่เป็ินการเพิั�มิข่�นจูากฐ์านที�ตำ�ามิากในช่ัวิงเวิลา
เดียวิกันของปีิ 2563 ที�มีิเพีัยง 1,087 ห์น่วิย ในขณัะที�แนวิราบ 
ลดลงร้อยละ -1.7 

อันดับ 4  จัำงห์วััดปทุำมีธานี มีิสัดส่วินร้อยละ 4.5 ลดลง 
ร้อยละ -2.1 โดยเปิ็นการลดลงของอาคารชัุดร้อยละ -85.6  
ในขณัะที�แนวิราบเพิั�มิข่�นร้อยละ 14.7 

อันดับ 5  จัำงห์วััดนครราช์สีมีา มีิสัดส่วินร้อยละ 4.4 ลดลง
ร้อยละ -15.8 โดยเป็ินการลดลงของแนวิราบร้อยละ -16.9  
ในขณัะที�อาคารชุัดเพิั�มิข่�นร้อยละ 51.9
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อันดับ 6 จัำงห์วััดนนทำบุ้รี มีิสัดส่วินร้อยละ 3.7 เพิั�มิข่�น 
ร้อยละ 26.0 โดยเป็ินการเพิั�มิข่�นของอาคารชุัดมิากถ่งร้อยละ 1,680.2  
แต่เป็ินการเพิั�มิข่�นจูากฐ์านที�ตำ�ามิากในช่ัวิงเวิลาเดียวิกันของปีิ 2563  
ที�มีิเพีัยง 139 ห์น่วิย ในขณัะที�แนวิราบลดลงร้อยละ -9.1 

อันดับ 7 จัำงห์วััดสงขลา มีิสัดส่วินร้อยละ 3.4 เพิั�มิข่�นร้อยละ  
28.5 โดยเปิ็นการเพิั�มิข่�นของอาคารชัุดมิากถ่งร้อยละ 1,098.4  
แต่เป็ินการเพิั�มิข่�นจูากฐ์านที�ตำ�ามิากในช่ัวิงเวิลาเดียวิกันของปีิ 2563  
ที�มีิเพีัยง 160 ห์น่วิย ในขณัะที�แนวิราบลดลงร้อยละ -0.03

ตั้ารึางที่่� 4  จังหวัดที่่�ม่การออกใบ้อนุญาตก�อสร้างเพ่�อที่่�อยู่่�อาศััยู่มากที่่�สุด 10 อันดับ้แรก 
 ใน 9 เดือนแรกของปี 2564 (มกราคม - กันยู่ายู่น) 

ที�มิา : ศูินย์ข้อมูิลอสังห์าริมิทรัพัย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์์

อันดับ 8  จัำงห์วััดเชี์ยงให์ม่ี มีิสัดส่วินร้อยละ 3.1 ลดลง 
ร้อยละ -18.7 โดยมีิการออกใบอนุญาตก่อสร้างลดลงทั�งแนวิราบ
และอาคารชุัด ร้อยละ -17.7 และ -39.8 ตามิลำาดับ

อันดับ 9  จัำงห์วััดขอนแก่น มีิสัดส่วินร้อยละ 3.0 เพิั�มิข่�น 
ร้อยละ 17.5 โดยมีิการออกใบอนุญาตก่อสร้างเพิั�มิข่�นทั�งแนวิราบ
และอาคารชุัด ร้อยละ 14.0 และ 56.5 ตามิลำาดับ

อันดับ 10  จัำงห์วััดระยอง มีิสัดส่วินร้อยละ 2.6 ลดลง 
ร้อยละ -5.3 โดยมีิการออกใบอนุญาตก่อสร้างลดลงทั�งแนวิราบและ 
อาคารชุัด ร้อยละ -4.3 และ -25.4 ตามิลำาดับ (ดูตารางที� 4)

ลำาดับ จ้ังหวัด ภูาคำ แน์วรึาบ อาคำารึชิุด รึวม
YoY

สูัดสู่วน์ 
รึ้อยละแน์วรึาบ อาคำารึชิุด รึวม

1 กรุงเทพัมิห์านคร กรุงเทพัฯ -  
ปิริมิณัฑล

 10,529  29,343  39,872  -10.9%  -44.4%  -38.3% 17.4%

2 ชัลบุรี ภาคตะวัินออก  10,882  4,562  15,444  9.2%  134.7%  29.7% 6.7%

3 สมุิทรปิราการ กรุงเทพัฯ -  
ปิริมิณัฑล

 8,213  4,245  12,458  -1.7%  290.6%  32.0% 5.4%

4 ปิทุมิธานี กรุงเทพัฯ -  
ปิริมิณัฑล

 10,015  252  10,267  14.7%  -85.6%  -2.1% 4.5%

5 นครราชัสีมิา ภาคตะวัินออก
เฉีัยงเห์นือ

 9,797  299  10,096  -16.9%  51.9%  -15.8% 4.4%

6 นนทบุรี กรุงเทพัฯ -  
ปิริมิณัฑล

 5,940  2,470  8,410  -9.1%  1680.2%  26.0% 3.7%

7 สงขลา ภาคใต้  5,986  1,912  7,898  -0.03%  1098.4%  28.5% 3.4%

8 เชีัยงให์ม่ิ ภาคเห์นือ  6,964  232  7,196  -17.7%  -39.8%  -18.7% 3.1%

9 ขอนแก่น ภาคตะวัินออก
เฉีัยงเห์นือ

 6,194  764  6,958  14.0%  56.5%  17.5% 3.0%

10 ระยอง ภาคตะวัินออก  5,445  477  5,922  -15.5%  10.1%  -13.9% 2.6%

จัูงห์วัิดอื�นๆ  101,183  3,789  104,971  -4.3%  -25.4%  -5.3% 45.7%

รวัมีทัำ�วัประเทำศ  181,146  48,344  229,491 -4.3% -25.0% -9.5% 100.0%
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2. ด้าน์อุปสูงคำ์ที่่�อยู่อาศิัย

2.1 การโอนกรรมสิที่ธิ�ที่่�อยู่่�อาศััยู่ที่ั�วประเที่ศั 
ในช่ัวิงไตรมิาส 3 ปีิ 2564 มีิการโอนกรรมิสิทธิ�ที�อยู่อาศัิย ทั�วิปิระเทศิ  
จูำานวิน 60,174 ห์น่วิย มูิลค่า 185,756 ล้านบาท ลดลงทั�งจูำานวิน
ห์น่วิยและมูิลค่าร้อยละ -37.3 ซ่ึ่�งเป็ินการลดลงต่อเนื�องเป็ิน
ไตรมิาสที�เจ็ูดแล้วิ และมูิลค่าร้อยละ -27.2 ซ่ึ่�งเป็ินการลดลง 
ต่อเนื�องเป็ินไตรมิาสที�สี�แล้วิ เมืิ�อเทียบกับช่ัวิงเวิลาเดียวิกันของ 
ปีิ 2563 โดยในไตรมิาส 3 ปีิ 2564 ห์น่วิยและมูิลค่ายังคงตำ�ากว่ิา
ค่าเฉัลี�ย 5 ปีิ ก่อนเกิดวิิกฤตการแพัร่ระบาดของไวิรัส COVID-19 
ถ่งร้อยละ -33.3 และร้อยละ -6.8 ตามิลำาดับ (ดูแผนภูมิิที� 7 และ 8)

ในภาพัรวิมิ 9 เดือนแรกของปีิ 2564 (มิกราคมิ - กันยายน) มีิการ
โอนกรรมิสิทธิ�ทั�วิปิระเทศิจูำานวิน 185,805 ห์น่วิย มูิลค่า 572,628 
ล้านบาท ลดลงทั�งจูำานวินและมูิลค่าร้อยละ -29.8 และ -15.5  
ตามิลำาดับ ห์ากแยกตามิปิระเภทที�อยู่อาศัิยพับว่ิา ที�อยู่อาศัิยแนวิราบ
 มีิการโอนจูำานวิน 123,037 ห์น่วิย ลดลงจูากชัว่ิงเวิลาเดยีวิกันของ
ปีิก่อนร้อยละ -32.2 มีิมูิลค่า 390,673 ล้านบาท ลดลงจูาก 
ช่ัวิงเวิลาเดียวิกันของปีิก่อนร้อยละ -15.5 และอาคารชัดุ มีิการโอน
จูำานวิน 62,768 ห์น่วิย ลดลงจูากชั่วิงเวิลาเดียวิกันของปีิก่อน 
ร้อยละ -24.4 และมีิมูิลค่า 181,955 ล้านบาท ลดลงจูากช่ัวิงเวิลา
เดียวิกันของปีิก่อนร้อยละ -15.6 (ดูตารางที� 5) 
 
ห์ากพิัจูารณัาเป็ินรายภาค พับว่ิา (ดูแผนภูมิิที� 9 และ 10)

• กรุงเทำพฯ - ปริมีณฑ์ล มีิจูำานวินห์น่วิยโอนกรรมิสิทธิ� 
มิากที�สุด จูำานวิน 118,992 ห์น่วิย โดยคิดเป็ินสัดส่วินรอ้ยละ 64.0 
ซ่ึ่�งลดลงจูากช่ัวิงเวิลาเดียวิกันของปีิก่อนร้อยละ -14.8 มีิมูิลค่า 

การโอน 422,550 ล้านบาท โดยคิดเป็ินสัดส่วินร้อยละ 73.8  
ซ่ึ่�งลดลงเพีัยงร้อยละ -3.5 รองลงมิาเป็ิน 

• ภาคติ้ะวัันออก มีิการโอนกรรมิสิทธิ�ที�อยู่อาศัิยจูำานวิน 
27,852 ห์น่วิย โดยคิดเป็ินสัดส่วินร้อยละ 15.0 ซ่ึ่�งลดลงร้อยละ 
-24.9 และมีิมูิลค่ามีิจูำานวิน 64,151 ล้านบาท โดยคิดเป็ินสัดส่วิน
ร้อยละ 11.2 ซ่ึ่�งลดลงร้อยละ -21.0 

• ภาคติ้ะวัันออกเฉียงเห์น่อ มีิการโอนกรรมิสิทธิ�ที�อยู่อาศัิย
จูำานวิน 14,923 ห์น่วิย โดยคิดเป็ินสัดส่วินร้อยละ 8.0 ซ่ึ่�งลดลง
ร้อยละ -42.4 และมีิมูิลค่ามีิจูำานวิน 30,683 ล้านบาท โดยคิดเป็ิน
สัดส่วินร้อยละ 5.4 ซ่ึ่�งลดลงร้อยละ -26.6

• ภาคเห์น่อ มีิการโอนกรรมิสิทธิ�ที�อยู่อาศัิยจูำานวิน 8,112 
ห์น่วิย โดยคิดเป็ินสัดส่วินร้อยละ 4.4 ซ่ึ่�งลดลงร้อยละ -64.4 และ
มีิมูิลค่ามีิจูำานวิน 17,215 ล้านบาท โดยคิดเป็ินสัดส่วินร้อยละ 3.0 
ซ่ึ่�งลดลงร้อยละ -57.4

• ภาคใต้ิ้ มีิการโอนกรรมิสิทธิ�ที�อยู่อาศัิยจูำานวิน 7,743 ห์น่วิย  
โดยคิดเป็ินสัดส่วินร้อยละ 4.2 ซ่ึ่�งลดลงร้อยละ -64 และมีิมูิลค่า 
มีิจูำานวิน 20,992 ล้านบาท โดยคิดเป็ินสัดส่วินร้อยละ 3.7  
ซ่ึ่�งลดลงร้อยละ -53.3

• ภาคกลาง มีิการโอนกรรมิสิทธิ�ที�อยู่อาศัิยจูำานวิน 5,410 ห์น่วิย  
โดยคิดเป็ินสัดส่วินร้อยละ 2.9 ซ่ึ่�งลดลงร้อยละ -37.7 และมีิมูิลค่า
มีิจูำานวิน 10,012 ล้านบาท โดยคิดเป็ินสัดส่วินร้อยละ 1.7 ซ่ึ่�งลดลง 
ร้อยละ -27.1 และ

• ภาคติ้ะวัันติ้ก มีิการโอนกรรมิสิทธิ�ที�อยู่อาศัิยจูำานวิน  
2,773 ห์น่วิย ลดลงร้อยละ -68.5 คิดเป็ินสัดส่วินร้อยละ 1.5 และ
มีิมูิลค่ามีิจูำานวิน 7,024 ล้านบาท โดยคิดเป็ินสัดส่วินร้อยละ 1.2 
ซ่ึ่�งลดลงร้อยละ -61.1 ทั�งนี� เมืิ�อเทียบกับจูำานวินห์น่วิยและ 
มูิลค่าการโอนกรรมิสิทธิ�ทั�งห์มิดในช่ัวิงเวิลาเดียวิกันของปีิ 2563

แผน์ภููมิที่่� 7 จำานวนหน�วยู่การโอนกรรมสิที่ธิ�ที่่�อยู่่�อาศััยู่ที่ั�วประเที่ศั ไตรมาส 3 ปี 2564  

อาคารชุดแนวราบ YoY (ทุกประเภท)

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

60,915 55,201 65,480 54,807 
37,819 43,933 41,285 

28,111 
24,398 

30,562 
39,273 

21,904 21,975 18,889 

89,026 79,599 96,042 94,080 

59,723 
65,908 

60,174 

-6.5% -6.1% -8.0% -12.6% -32.9% -17.2% -37.3%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 P
2563 2564

ที�มิา : ศูินย์ข้อมูิลอสังห์าริมิทรัพัย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
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แผน์ภููมิที่่� 9 สัดส�วนจำานวนหน�วยู่การโอนกรรมสิที่ธิ�ท่ี่�อยู่่�อาศััยู่ทัี่�วประเที่ศั ใน 9 เดือนแรกของปี 2564 

แผน์ภููมิที่่� 8 ม่ลค�าการโอนกรรมสิที่ธิ�ที่่�อยู่่�อาศััยู่ที่ั�วประเที่ศั ไตรมาส 3 ปี 2564 (หน�วยู่ : ล้านบ้าที่)

ลำดับหน�วยการโอนกรรมสิทธ�์
กรุงเทพฯ - ปร�มณฑล
YoY -14.8%

ภาคตะวันออก 
YoY -24.9%

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
YoY -42.4%

ภาคเหนือ
YoY -64.4%

ภาคใต�
YoY -64.3%

ภาคกลาง
YoY -37.7%

ภาคตะวันตก
YoY -68.5%

1
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ภาคกลาง 
5,410, 2.9%

ภาคตะวันตก
2,773, 1.5%

4

6
7

ภาคใต�
7,743, 4.2%

ภาคเหนือ
8,112, 4.4%

5

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

14,923, 8.0% 3

ภาคตะวันออก
27,852, 15.0% 2

กรุงเทพฯ - ปร�มณฑล
118,992, 64.0% 1

2563 2564

อาคารชุดแนวราบ YoY (ทุกประเภท)

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

144,510 146,331 171,668 154,294 121,429 139,022 130,222 

65,764 66,266 
83,445 

95,990 
63,359 

63,062 55,533 

210,273 212,597 
255,113 250,284 

184,788 
202,084 185,756 

-7.3% 5.1% 9.0% -6.5% -12.1% -4.9% -27.2%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 P

ที�มิา : ศูินย์ข้อมูิลอสังห์าริมิทรัพัย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์์

ที�มิา : ศูินย์ข้อมูิลอสังห์าริมิทรัพัย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์์



แผน์ภููมิที่่� 10 สัดส�วนม่ลค�าการโอนกรรมสิที่ธิ�ที่่�อยู่่�อาศััยู่ที่ั�วประเที่ศั ใน 9 เดือนแรกของปี 2564 (หน�วยู่ : ล้านบ้าที่)

ลำดับมูลค�าการโอนกรรมสิทธ�์
กรุงเทพฯ - ปร�มณฑล
YoY -3.5%

ภาคตะวันออก 
YoY -21.0%

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
YoY -26.6%

ภาคใต�
YoY -53.3%

ภาคเหนือ
YoY -57.4%

ภาคกลาง
YoY -27.1%

ภาคตะวันตก
YoY -61.1%

1
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ภาคกลาง 
10,012, 1.7%

ภาคตะวันตก
7,024, 1.2%

5

6
7

ภาคใต�
20,992, 3.7%

ภาคเหนือ
17,215, 3.0%

4

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

30,683, 5.4%
3ภาคตะวันออก

64,151, 11.2% 2

กรุงเทพฯ - ปร�มณฑล
422,550, 73.8% 1

ที�มิา : ศูินย์ข้อมูิลอสังห์าริมิทรัพัย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์์

เมืิ�อพิัจูารณัารายจัูงห์วัิดที�มีิการโอนกรรมิสิทธิ�ที�อยู่อาศัิยสูงสุด  
10 อันดับแรก ใน 9 เดือนแรกของปีิ 2564 (มิกราคมิ - กันยายน)  
ซ่ึ่�งมีิสัดส่วินห์น่วิยโดยรวิมิร้อยละ 81.9 ของจูำานวินการโอน
กรรมิสิทธิ�ที�อยู่อาศัิยทั�งห์มิด และมีิสัดส่วินมูิลค่าโดยรวิมิร้อยละ 
87.5 พับว่ิา 

อันดับ 1 กรุงเทำพมีห์านคร จูำานวิน 60,001 ห์น่วิย ลดลง 
ร้อยละ -19.5 และมีิมูิลค่า 260,833 ล้านบาท ลดลงร้อยละ -6.2 
โดยมีิที�อยู่อาศัิยแนวิราบโอนมิากในเขตคลองสามิวิา สายไห์มิ  
และห์นองจูอก ส่วินอาคารชุัดโอนมิากในเขตจัูตุจัูกร วัิฒนา และ
ห้์วิยขวิาง

อันดับ 2 จัำงห์วััดช์ลบุ้รี จูำานวิน 19,062 ห์น่วิย มูิลค่า 45,886 
ล้านบาท ลดลงทั�งจูำานวินและมูิลค่าร้อยละ -7.1 และร้อยละ -7.3 
ตามิลำาดับ โดยมีิที�อยู่อาศัิยแนวิราบโอนมิากในอำาเภอศิรีราชัา 
บางละมุิง และเมืิองชัลบุรี ส่วินอาคารชุัดโอนมิากในอำาเภอ
บางละมุิง ศิรีราชัา และเมืิองชัลบุรี

อันดับ 3 จัำงห์วััดปทุำมีธานี จูำานวิน 18,114 ห์น่วิย มูิลค่า 
42,296 ล้านบาท จูำานวินลดลงร้อยละ -3.8 แต่มีิมูิลค่าเพิั�มิข่�น 
ร้อยละ 13.9 โดยมีิที�อยู่อาศัิยแนวิราบโอนมิากในอำาเภอคลองห์ลวิง  
ลำาลูกกา และเมืิองปิทุมิธานี ส่วินอาคารชุัดโอนมิากในอำาเภอ
คลองห์ลวิง เมืิองปิทุมิธานี และธัญบุรี 

อันดับ 4 จัำงห์วััดนนทำบุ้รี จูำานวิน 17,178 ห์น่วิย มูิลค่า 57,125 
ล้านบาท จูำานวินลดลงร้อยละ -3.7 แต่มีิมูิลค่าเพิั�มิข่�นร้อยละ 6.9 
โดยมีิที�อยู่อาศัิยแนวิราบโอนมิากในอำาเภอบางบัวิทอง บางให์ญ่
และบางกรวิย ส่วินอาคารชุัดโอนมิากในอำาเภอเมืิองนนทบุรี 
ปิากเกร็ด และบางบัวิทอง 

อันดับ 5 จัำงห์วััดสมุีทำรปราการ จูำานวิน 15,843 ห์น่วิย มูิลค่า
 44,577 ล้านบาท ลดลงทั�งจูำานวินและมูิลค่าร้อยละ -14.8 และ 
ร้อยละ -7.1 ตามิลำาดับ โดยมีิที�อยูอ่าศัิยแนวิราบโอนมิากในอำาเภอ
เมืิองสมุิทรปิราการ บางพัลี และบางบ่อ ส่วินอาคารชุัดโอนมิากใน
อำาเภอเมืิองสมุิทรปิราการ บางพัลี และบางเสาธง 
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อันดับ 6 จัำงห์วััดระยอง จูำานวิน 5,394 ห์น่วิย มูิลค่า 11,344 
ล้านบาท ลดลงทั�งจูำานวินและมูิลค่าร้อยละ -36.8 และร้อยละ 
-33.3 ตามิลำาดับ โดยมีิที�อยู่อาศัิยแนวิราบโอนมิากในอำาเภอเมืิอง
ระยอง นิคมิพััฒนา และปิลวิกแดง ส่วินอาคารชุัดโอนมิากในอำาเภอ
เมืิองระยอง แกลง และปิลวิกแดง 

อันดับ 7 จัำงห์วััดนครราช์สีมีา จูำานวิน 4,578 ห์น่วิย มูิลค่า 
10,710 ล้านบาท ลดลงทั�งจูำานวินและมูิลค่าร้อยละ -25.4 และ 
ร้อยละ -14.7 ตามิลำาดับ โดยมีิที�อยู่อาศัิยแนวิราบโอนมิากใน
อำาเภอเมืิองนครราชัสีมิา โชัคชััย และปิากช่ัอง ส่วินอาคารชุัด 
โอนมิากในอำาเภอเมืิองนครราชัสีมิา ปิากช่ัอง และสูงเนิน

อันดับ 8 จัำงห์วััดสมุีทำรสาคร จูำานวิน 4,123 ห์น่วิย มูิลค่า 
10,099 ล้านบาท ลดลงทั�งจูำานวินห์น่วิยและมูิลค่า ร้อยละ -16.9 

และร้อยละ -10.8 ตามิลำาดับ โดยมีิที�อยูอ่าศัิยแนวิราบโอนมิากใน
อำาเภอเมืิองสมุิทรสาคร กระทุ่มิแบน และบ้านแพ้ัวิ ส่วินอาคารชุัด
โอนมิากในอำาเภอเมืิองสมุิทรสาครและกระทุ่มิแบน 

อันดับ 9 จัำงห์วััดขอนแก่น จูำานวิน 4,009 ห์น่วิย ลดลงร้อยละ  
-13.1 แต่มีิมูิลค่า 8,554 ล้านบาท เพิั�มิข่�นร้อยละ 3.4 โดยมีิ 
ที�อยู่อาศิัยแนวิราบโอนมิากในอำาเภอเมิืองขอนแก่น ชุัมิแพั และ
นำ�าพัอง ส่วินอาคารชุัดโอนมิากในอำาเภอเมืิองขอนแก่น

อันดับ 10 จัำงห์วััดสงขลา จูำานวิน 3,922 ห์น่วิย ลดลงร้อยละ  
-10.3 แต่มีิมูิลค่า 9,402 ล้านบาท เพิั�มิข่�นร้อยละ 6.8 โดยมีิ 
ที�อยู่อาศัิยแนวิราบโอนมิากในอำาเภอห์าดให์ญ่ เมืิองสงขลา และ
บางกลำ�า ส่วินอาคารชุัดโอนมิากในอำาเภอห์าดให์ญ่ (ดูตารางที� 5)

ตั้ารึางที่่� 5  จังหวัดที่่�ม่การโอนกรรมสิที่ธิ�ที่่�อยู่่�อาศััยู่มากที่่�สุด 10 อันดับ้แรก  
 ใน 9 เดือนแรกของปี 2564  (มกราคม - กันยู่ายู่น)

ที�มิา : ศูินย์ข้อมูิลอสังห์าริมิทรัพัย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์์

ลำาดับ 
จ้ังหวัด

จ้ังหวัด ภูาคำ หน์่วย สูัดสู่วน์ 
จ้ำาน์วน์
หน์่วย

YoY 
หน์่วย

มูลคำ่า สูัดสู่วน์ 
มูลคำ่า

YoY 
มูลคำ่า

แน์วรึาบ อาคำารึ
ชิุด

รึวม แน์วรึาบ อาคำารึ
ชิุด

รึวม

1 กรุงเทพัมิห์านคร กรุงเทพัฯ - 
ปิริมิณัฑล

25,224 34,777 60,001 32.3%  -19.5% 130,890 129,943 260,833 45.6%  -6.2%

2 ชัลบุรี ภาคตะวัินออก 12,791 6,271 19,062 10.3%  -7.1% 31,529 14,357 45,886 8.0%  -7.3%

3 ปิทุมิธานี กรุงเทพัฯ - 
ปิริมิณัฑล

13,982 4,132 18,114 9.7%  -3.8% 36,556 5,740 42,296 7.4%  13.9%

4 นนทบุรี กรุงเทพัฯ - 
ปิริมิณัฑล

12,579 4,599 17,178 9.2%  -3.7% 49,109 8,016 57,125 10.0%  6.9%

5 สมุิทรปิราการ กรุงเทพัฯ - 
ปิริมิณัฑล

11,527 4,316 15,843 8.5%  -14.8% 38,357 6,220 44,577 7.8%  -7.1%

6 ระยอง ภาคตะวัินออก 4,696 698 5,394 2.9%  -36.8% 10,199 1,145 11,344 2.0%  -33.3%

7 นครราชัสีมิา ภาคตะวัินออก
เฉีัยงเห์นือ

3,679 899 4,578 2.5%  -25.4% 8,400 2,311 10,710 1.9%  -14.7%

8 สมุิทรสาคร กรุงเทพัฯ - 
ปิริมิณัฑล

3,863 260 4,123 2.2%  -16.9% 9,960 139 10,099 1.8%  -10.8%

9 ขอนแก่น ภาคตะวัินออก
เฉีัยงเห์นือ

3,657 352 4,009 2.2%  -13.1% 7,952 603 8,554 1.5%  3.4%

10 สงขลา ภาคใต้ 3,394 528 3,922 2.1%  -10.3% 8,471 931 9,402 1.6%  6.8%

จัูงห์วัิดอื�นๆ 27,645 5,936 33,581 18.1%  -60.9% 59,252 12,549 71,801 12.5%  -53.4%

รวัมีทัำ�วัประเทำศ 123,037 62,768 185,805 100.0% -29.8% 390,673 181,955 572,628 100.0% -15.5%

YOY -32.2% -24.4% -29.8% -15.5% -15.6% -15.5%
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การโอนกรรมิสิทธิ�ที�อยูอ่าศัิยแยกตามิระดับราคาโดยพิัจูารณัาจูาก
มูิลค่าการโอนกรรมิสิทธิ�ที�อยู่อาศัิยใน 9 เดือนแรกของปีิ 2564  
(มิกราคมิ - กันยายน) พับว่ิา ระดับราคาที�มีิการโอนกรรมิสิทธิ� 
ที�อยู่อาศัิยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ระดับราคา 3.01 - 5.00 ล้านบาท  
มีิมูิลค่า 126,362 ล้านบาท โดยคิดเป็ินสัดส่วินร้อยละ 22.1  
ของมูิลค่าการโอนกรรมิสิทธิ�ที�อยู่อาศัิยทั�งห์มิด ซ่ึ่�งลดลงร้อยละ 
-14.4 โดยมีิมูิลค่าแนวิราบลดลงร้อยละ -10.5 และมูิลค่าอาคารชุัด 
ลดลงร้อยละ -23.1 รองลงมิา โอนในระดับราคา 2.01 - 3.00  
ล้านบาท มีิมูิลค่า 118,663 ล้านบาท คิดเป็ินสัดส่วินร้อยละ 20.7 
ซ่ึ่�งลดลงร้อยละ -22.3 โดยมีิมูิลค่าแนวิราบและมิูลค่าอาคารชัุด 
ลดลงร้อยละ -24.9 และร้อยละ -15.7 ตามิลำาดับ และอันดับ 3 
โอนในระดับราคามิากกว่ิา 10 ล้านบาท มีิมูิลค่า 111,939 ล้านบาท 
คิดเป็ินสัดส่วินร้อยละ 19.5 ซ่ึ่�งเพิั�มิข่�นร้อยละ 3.3 โดยมีิมูิลค่า 
แนวิราบเพิั�มิข่�นร้อยละ 11.8 แต่มูิลค่าอาคารชุัดลดลงร้อยละ -9.8 
ซ่ึ่�งใน 3 อันดับแรกนี�มีิสัดส่วินรวิมิกันมิากถ่งร้อยละ 62.3

การโอนกรรมิสิทธิ�ที�อยู่อาศัิยแนวิราบแยกตามิระดับราคา ซ่ึ่�งพิัจูารณัา 
จูากมูิลค่าการโอนกรรมิสิทธิ�ที�อยูอ่าศัิยใน 9 เดือนแรกของปีิ 2564 
(มิกราคมิ - กันยายน) พับวิ่า ระดับราคาแนวิราบที�มีิการโอน
กรรมิสิทธิ�ที�อยู่อาศัิยสูงสุด 3 อันดับ คือ ระดับราคา 3.00 - 5.00 
ล้านบาท มีิมูิลค่า 91,429 ล้านบาท โดยคิดเป็ินสัดส่วินร้อยละ 

ตั้ารึางที่่� 6  ม่ลค�าการโอนกรรมสิที่ธิ�ที่่�อยู่่�อาศััยู่แยู่กตามระดับ้ราคา  
 ใน 9 เดือนแรกของปี 2564 (มกราคม - กันยู่ายู่น)

ที�มิา : ศูินย์ข้อมูิลอสังห์าริมิทรัพัย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์์

23.4 ของมูิลค่าการโอนกรรมิสิทธิ�แนวิราบทั�งห์มิด ซ่ึ่�งลดลง 
ร้อยละ -10.5 รองลงมิา โอนในระดับราคา 2.01 - 3.00 ล้านบาท
  
มีิมูิลค่า 82,542 ล้านบาท โดยคิดเป็ินสัดส่วินร้อยละ 21.1  
ซ่ึ่�งลดลงร้อยละ -24.9 และอันดับ 3 โอนในระดับราคามิากกว่ิา 
10.00 ล้านบาท มีิมูิลค่า 73,469 ล้านบาท คิดเป็ินสัดส่วินร้อยละ  
18.8 ซ่ึ่�งเพิั�มิข่�นร้อยละ 11.8 ซ่ึ่�งใน 3 อันดับแรกนี�มีิสัดส่วิน 
ร้อยละรวิมิกันมิากถ่งร้อยละ 63.3

ส่วินการโอนกรรมิสิทธิ�อาคารชุัดแยกตามิระดับราคา ซ่ึ่�งพิัจูารณัา
จูากมูิลค่าการโอนกรรมิสิทธิ�ที�อยูอ่าศัิยใน 9 เดือนแรกของปีิ 2564 
(มิกราคมิ - กันยายน) พับวิ่า ระดับราคาอาคารชัุดที�มีิการโอน
กรรมิสิทธิ�ที�อยู่อาศิัยสูงสุด 3 อันดับ คือ ระดับราคามิากกวิ่า  
10 ล้านบาท มีิมูิลค่า 38,470 ล้านบาท โดยคิดเป็ินสัดส่วินร้อยละ  
21.1 ของมูิลค่าการโอนกรรมิสิทธิ�อาคารชุัดทั�งห์มิด ซ่ึ่�งลดลง 
ร้อยละ -9.8 รองลงมิา โอนในระดับราคา 2.01 - 3.00 ล้านบาท  
มีิมูิลค่า 36,121 ล้านบาท โดยคิดเป็ินสัดส่วินร้อยละ 19.9 ซ่ึ่�งลดลง 
ร้อยละ -15.7 และอันดับ 3 โอนในระดับราคา 3.01 - 5.00 ล้านบาท  
มีิมูิลค่า 34,933 ล้านบาท โดยคิดเป็ินสัดส่วินร้อยละ 19.2  
ซ่ึ่�งลดลงร้อยละ -23.1 ซ่ึ่�งใน 3 อันดับแรกนี�มีิสัดส่วินรวิมิกัน 
มิากถ่งร้อยละ 60.2 (ดูตารางที� 6)

รึะดับรึาคำา
คำรึึ�งแรึกปี 2563 คำรึึ�งแรึกปี 2564 YOY สูัดสู่วน์

แน์ว 
รึาบ

อาคำารึ
ชิุด

 รึวม แน์ว 
รึาบ

อาคำารึ
ชิุด

 รึวม แน์ว 
รึาบ

อาคำารึ
ชิุด

 รึวม แน์ว 
รึาบ

อาคำารึ
ชิุด

 รึวม 

≤ 1.00 ลบ. 29,582 13,631 43,213 12,134 7,581 19,715  -59.0%  -44.4%  -54.4% 3.1% 4.2% 3.4%

1.01 - 1.50 ลบ. 29,145 11,743 40,888 18,869 8,436 27,305  -35.3%  -28.2%  -33.2% 4.8% 4.6% 4.8%

1.51 - 2.00 ลบ. 48,210 17,848 66,057 34,551 18,707 53,258  -28.3%  4.8%  -19.4% 8.8% 10.3% 9.3%

2.01 - 3.00 ลบ. 109,848 42,866 152,714 82,542 36,121 118,663  -24.9%  -15.7%  -22.3% 21.1% 19.9% 20.7%

3.01 - 5.00 ลบ. 102,193 45,456 147,649 91,429 34,933 126,362  -10.5%  -23.1%  -14.4% 23.4% 19.2% 22.1%

5.01 - 7.50 ลบ. 52,264 27,480 79,744 53,423 24,241 77,663  2.2%  -11.79%  -2.6% 13.7% 13.3% 13.6%

7.51 - 10.00 ลบ. 25,524 13,783 39,308 24,257 13,467 37,724  -5.0%  -2.3%  -4.0% 6.2% 7.4% 6.6%

> 10.00 ลบ. 65,743 42,668 108,411 73,469 38,470 111,939  11.8%  -9.8%  3.3% 18.8% 21.1% 19.5%

ทัำ�วัประเทำศ 462,509 215,474 677,983 390,673 181,955 572,628 -15.5% -15.6% -15.5% 100.0% 100.0% 100.0%





และคาดว่ิาภาพัรวิมิทั�งปีิ 2564 จูะมีิที�อยูอ่าศัิยเปิิดขายให์ม่ิจูำานวิน
ปิระมิาณั 43,051 ห์น่วิย ลดลงร้อยละ -35.0 เมืิ�อเทียบกับปีิ 2563 
แบ่งเป็ินโครงการบ้านจัูดสรร 25,783 ห์น่วิย และอาคารชุัด 
17,268 ห์น่วิย ซ่ึ่�งลดลงร้อยละ -35.0 เมืิ�อเทียบกับปีิ 2563 และ
คาดว่ิาจูะมีิมูิลค่าโดยรวิมิ 194,932 ล้านบาท ลดลงร้อยละ -41.6 
เมืิ�อเทียบกับปีิ 2563 แบ่งเป็ินโครงการบ้านจัูดสรร 136,686  
ล้านบาท และอาคารชุัด 58,246 ล้านบาท

ในปีิ 2565 คาดว่ิาจูำานวินที�อยู่อาศัิยเปิิดขายให์ม่ิจูะมีิจูำานวิน
ปิระมิาณั 85,912 ห์น่วิย เพิั�มิข่�นร้อยละ 99.6 เมืิ�อเทียบกับปีิ 2564 
แบ่งเป็ินโครงการบ้านจัูดสรร 47,291 ห์น่วิย และโครงการ 
อาคารชุัด 38,621 ห์น่วิย เนื�องจูากปีิ 2564 เป็ินปีิที�มีิการเปิิดขาย
โครงการให์ม่ิน้อยที�สุด อย่างไรก็ตามิ การเปิิดขายโครงการให์ม่ิ
ในปีิ 2565 ก็คาดวิา่ยงัตำ�ากวิา่ค่าเฉัลี�ย 5 ปีิยอ้นห์ลัง (ปิ ี2558-2562) 
ซ่ึ่�งมีิจูำานวิน 100,070 ห์น่วิยต่อปีิ 

เมืิ�อพิัจูารณัาในดา้นมูิลค่า คาดวิา่โครงการที�อยูอ่าศิยัเปิิดขายให์มิ่
ในปีิ 2565 จูะมีิมูิลค่าปิระมิาณั 359,110 ล้านบาท เพิั�มิข่�น 
ร้อยละ 84.2 เมืิ�อเทียบกับปีิ 2564 แบ่งเป็ินโครงการบ้านจัูดสรร 
226,807 ล้านบาท และอาคารชุัด 132,303 ล้านบาท

ตลาดท่�อย่่อาศ้ยขั้องประเทศไทยได้ผ่่านจุดตำ�าสุำด 

ในไตรมื่าสำ 3 ปี 2564 มื่าแล้ว และกำาล้งเคล่�อนเข้ั้าส่่ำ

ทิศทางการฟ้ื้�นต้วในไตรมื่าสำ 4 ปี 2564 โดยม่ื่ 

ปัจจ้ยบวกท้�งในเรื�องขั้องการผ่่อนปรนมื่าตรการ LTV 

ขั้องธนาคารแห่่งประเทศไทย (ธปท.) สำำาห่ร้บส้ำญญา

เงินก้่ท่�ทำาส้ำญญาต้�งแต่ว้นท่� 20 ตุลาคมื่ 2564  

ถึงว้นท่� 31 ธ้นวาคมื่ 2565 เพ่ื่�อช่ื่วยพื่ยุง 

เศรษฐกิจไทยท่�ได้ร้บผ่ลกระทบจากสำถานการณ์์ 

การระบาดขั้อง COVID-19 ท่�ย่ดเย่�อ 

มื่าถึงเก่อบ 2 ปี 

แผนลังทุุนบริษััทุจดทุะเบ้ยนฯ ปีี 2565 
หลัังผ่อนคลัายมาตรการ LTV  

แลัะเปีิดปีระเทุศู

การปิระกาศินโยบายในการเปิิดปิระเทศิของรัฐ์บาลเมืิ�อวัินที�  
1 ธันวิาคมิ 2564 ให้์นักท่องเที�ยวิต่างชัาติเดินทางเข้าปิระเทศิได้ 
และยกเลิกเคอร์ฟิื้วิ แม้ิว่ิาจูะยังมีิควิามิกังวิลเกี�ยวิกับสถานการณั์ 
COVID-19 สายพัันธ์ุให์ม่ิที�มีิแนวิโน้มิการแพัร่ระบาดอย่างรวิดเร็วิ
อีกครั�ง แต่ทุกภาคส่วินโดยเฉัพัาะภาคธุรกิจูเอกชันปิระเมิินวิ่า
เทคโนโลยีทางการแพัทย์มีิพััฒนาการที�ดีข่�น ปิระกอบกับปิระชัาชัน
เกิดการเรียนรู้ที�จูะป้ิองกันและปิรับตัวิให้์สามิารถดำาเนินชีัวิิต 
ควิบคู่ไปิกับโรคระบาดได้มิากข่�น ดังนั�น ควิามิรุนแรงและการสร้าง
ควิามิเสียห์ายต่อระบบเศิรษ์ฐ์กิจูคาดว่ิาจูะลดลง

ปัจ้จั้ยบวกหนุ์น์ไตั้รึมาสู 4 ปี 2564 ผ่าน์พ้ิน์จุ้ดตั้ำ�าสุูด 
จูากปัิจูจัูยบวิกดังกล่าวิข้างต้น ศูินย์ข้อมูิลอสังห์าริมิทรัพัย์ได้ปิรับ
สมิมิติฐ์านในการคาดการณั์ตลาดที�อยู่อาศัิยในกรุงเทพัฯ -
ปิริมิณัฑล โดยคาดว่ิาในไตรมิาส 4 ปีิ 2564 จูะมีิโครงการที�อยู่อาศัิย 
เปิิดขายให์ม่ิปิระมิาณั 20,050 ห์น่วิย ห์รือเพิั�มิข่�นร้อยละ 39.4 
เมืิ�อเทียบกับช่ัวิงเดียวิกันของปิี 2563 (YoY) และเพิั�มิข่�น 
ร้อยละ 367 จูากไตรมิาส 3 ปีิ 2564 (QoQ) ซ่ึ่�งมีิจูำานวิน 4,288 ห์น่วิย  
เนื�องจูากไตรมิาส 3 ปีิ 2564 เป็ินช่ัวิงที�มีิการเปิิดขายโครงการให์ม่ิ
ตำ�าที�สุดในรอบ 5 ปีิที�ผ่านมิา
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หนวยท่ีอยูอาศัยเปดตัวใหม

121,470

98,248

66,230
43,051

77,320
 85,912 94,503

บ�านจัดสรร อาคารชุด AVG. 5Y (58-62) YOY

16.9%
-19.1% -32.6% -35.0%

65.1%
99.6% 120%

 AVG.5Y (58-62), 100,070 

44,181

77,289

43,479
36,457

29,773

25,783

17,268

54,769

42,562 

34,759

52,020

42,483

47,291

38,621

2561 2562 2563 Base
2564 F

Worst
2565 F

Base
2565 F

Best
2565 F

บ�านจัดสรร อาคารชุดYOYYOY

อัตราขยายตัว

2561 2562 2563 Base
2564 F

Worst
2565 F

Base
2565 F

Best
2565 F

14.2%

-1.6%
-16.2%

-29.3%

65.1%

83.4%

101.8%

18.6%

-29.1%

-45.6% -42.0%

101.3%

123.6%

146.0%

หลังปลดล็อก LTV AVG.5Y (58-62) ก�อนปลดล็อก LTV

หนวยเปดใหมเทียบกับ AVG.5Y (58-62)

AVG.5Y (58-62), 100,070 
117,624  121,470 

66,230
43,051

85,912

100,912 106,598 110,861
116,547 122,232

2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 F 2565 F 2566 F 2567 F 2568 F 2569 F 2570 F

59,607
 74,028

86,366
98,704 104,873 106,107

ข้อมูลที่่�อยู่อาศิัยเปิดตั้ัวใหม่ใน์กรึุงเที่พิฯ - ปรึิมณฑ์ล รึายปี 2565 F
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หลังปลดล็อก LTV AVG.5Y (58-62) ก�อนปลดล็อก LTV

มูลคา (ลบ.) เปดใหมเทียบกับ AVG.5Y (58-62)

AVG.5Y (58-62), 445,287 

381,704

543,757 
 444,857

334,061

194,932

452,087

359,110

460,925
 499,119

 540,776 553,710

2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 F 2565 F 2566 F 2567 F 2568 F 2569 F 2570 F

249,157
331,645

373,444
444,384 486,611

480,664

มูลคา (ลบ.) ท่ีอยูอาศัยเปดตัวใหม

543,757

444,857

334,061

194,932

326,412
359,110

399,822

บ�านจัดสรร อาคารชุด AVG. 5Y (58-62) YOY

25.5%

-18.2% -24.9% -47.6%

52.7%
84.2%

105.1%

  AVG.5Y (58-62),  445,287 

238,249

305,508

220,750
210,308

123,753

136,686

58,246

224,107

208,662

117,750

254,024

145,798

226,807

132,303

2561 2562 2563 Base
2564 F

Worst
2565 F

Base
2565 F

Best
2565 F

บ�านจัดสรร อาคารชุดYOYYOY

อัตราขยายตัว

2561 2562 2563 Base
2564 F

Worst
2565 F

Base
2565 F

Best
2565 F

32.6%

-7.3% -4.7%

-35.0%

52.7%

65.9%

85.8%

20.5%

-26.6%

-44.8%

102.2%

127.1%

150.3%

-52.9%

ข้อมูลที่่�อยู่อาศิัยมูลคำ่า (ลบ.) เปิดตั้ัวใหม่ใน์กรึุงเที่พิฯ - ปรึิมณฑ์ล รึายปี 2565 F



บริึษัที่จ้ดที่ะเบ่ยน์ฯ รึายใหญ่่เปิดแผน์ลงทุี่น์ปี 2565 
จูากการปิระกาศิแผนลงทุนโครงการให์ม่ิในปีิ 2565 ของบริษั์ท 
จูดทะเบียนในตลาดห์ลักทรัพัย์ฯ รายให์ญ่ 6 บริษั์ท (ข้อมูิล ณั เดือน 
พัฤศิจิูกายน 2564) พับว่ิา มีิจูำานวินมิากถ่ง 115 - 119 โครงการ 
มูิลค่าโครงการโดยรวิมิ 182,110 - 187,110 ล้านบาท ซ่ึ่�งมูิลค่า
โครงการเปิิดขายให์ม่ิของ 6 บริษั์ทนี� คิดเป็ินสัดส่วินร้อยละ 50.7 
ของมูิลค่าที�โครงการที�อยู่อาศัิยเปิิดขายให์ม่ิทั�งปีิที�ศูินย์ข้อมูิล
อสังห์าริมิทรัพัย์ปิระมิาณัการไว้ิจูำานวินปิระมิาณั 359,110 ล้านบาท  
โดยคาดว่ิาในปีิ 2565 นี� บริษั์ทจูดทะเบียนในตลาดห์ลักทรัพัย์ฯ 
รวิมิกัน จูะมีิสัดส่วินมูิลค่าโครงการเปิิดขายให์ม่ิมิากกว่ิาร้อยละ 70 
ของมูิลค่าโครงการเปิิดขายให์ม่ิทั�งห์มิด เนื�องจูากมีิโครงการที�เลื�อน
เปิิดขายมิา 1 - 2 ปีิที�ผ่านมิา

แผน์การึลงทีุ่น์พิัฒน์าโคำรึงการึใหม่ ปี 2565
ชิ่�อบรึิษัที่ จ้ำาน์วน์โคำรึงการึ มูลคำ่าโคำรึงการึ 

(ล้าน์บาที่)

บ้มจ.โนเบ้ิล ด่เวลลอปเมนที่์ 18 47,400

บ้มจ.เอสซื้่ แอสเสที่คอร์ปอเรชื่ั�น 20 > 30,000

บ้มจ.อนันดา ด่เวลลอปเม้นท์ี่ 7 28,000

บ้มจ.แสนสิริ 24 26,000

บ้มจ.พฤกษัา เรียู่ลเอสเตที่ 31 - 35 25,000 - 30,000

บ้มจ.พร็อพเพอร์ต่� เพอร์เฟค 15 25,710

รวม 115 - 119 182,110 - 187,110

ทิศิทางการลงทุนมีิเป้ิาห์มิายกลุ่มิผู้ซืึ่�อบ้านในตลาดกลางไปิจูนถ่ง
ตลาดระดับบน เนื�องจูากผู้ซืึ่�อบ้านในกลุ่มิดังกล่าวิจูะได้รับ
ปิระโยชัน์จูากการผ่อนคลายมิาตรการ LTV มิากที�สุด ขณัะที�กลุ่มิ
ผู้ซืึ่�อบ้านในระดับกลาง - ระดับล่างยังคงต้องปิระสบกับปัิญห์าควิามิ 
ไม่ิมัิ�นใจูในสถานะทางการเงินของตนเอง ปัิญห์าห์นี�ครัวิเรือนซ่ึ่�งมีิ
ผลต่อการพิัจูารณัาอนุมัิติวิงเงินสินเชืั�อเพืั�อซืึ่�อที�อยู่อาศัิยโดยตรง 
บริษั์ท โนเบิล ดีเวิลลอปิเมินท์ จูำากัด (มิห์าชัน) ปิระกาศิควิามิพัร้อมิ 
รับมืิอกับการฟ้ื้�นตัวิของเศิรษ์ฐ์กิจูด้วิยการเตรียมิเปิิดตัวิโครงการให์ม่ิ 
รวิมิจูำานวิน 18 โครงการ มูิลค่าโครงการรวิมิปิระมิาณั 47,400 

ล้านบาท ซ่ึ่�งส่วินห์น่�งเป็ินโครงการที�เลื�อนการเปิิดขายมิาจูาก 
ปีิ 2564 โดยจูะเพิั�มิสัดส่วินของการพััฒนาโครงการแนวิราบรวิมิ
ถ่งโครงการคอนโดมิิเนียมิแบบ Low Rise ในพัอร์ตให้์มิากข่�น  
เพืั�อกระจูายการลงทุนให้์ครอบคลุมิในห์ลายทำาเลมิากข่�น

บริษั์ท เอสซีึ่ แอสเสท คอร์ปิอเรชัั�น จูำากัด (มิห์าชัน) เตรียมิเปิิด
โครงการให์ม่ิมิากกว่ิา 20 โครงการ มูิลค่ามิากกว่ิา 30,000 ล้านบาท  
ในปีิ 2565 ซ่ึ่�งถือเป็ินมูิลค่าการลงทุนสูงที�สุดตั�งแต่เปิิดดำาเนินธุรกิจู
พััฒนาที�อยู่อาศัิย โดยจูะมีิทั�งโครงการให์มิ่และโครงการต่อเนื�อง 
รวิมิถ่งคอนโด Scope ซ่ึ่�งพััฒนาโดยบริษั์ทในเครือ 

บริษั์ท อนันดา ดีเวิลลอปิเม้ินท์ จูำากัด (มิห์าชัน) แถลงแผนการเปิิดตัวิ 
โครงการให์ม่ิ 7 โครงการ มูิลค่าโครงการรวิมิ 28,000 ล้านบาท  
เป็ินการเปิิดตัวิคอนโดมิิเนียมิ 5 โครงการ และโครงการแนวิราบ 
2 โครงการ ทั�งนี� เป็ินการเปิิดตัวิแบรนด์ให์ม่ิ โคโค่ พัาร์ค มูิลค่า 
4,620 ล้านบาท ภายใต้ควิามิร่วิมิมืิอกับกลุ่มิดุสิตธานี และแบรนด์  
คัลเจูอร์ ส่วินโครงการแนวิราบที�จูะเปิิดตัวิให์ม่ิ เป็ิน New Housing 
Brand เจูาะกลุ่มิผู้บริโภคที�กำาลังเริ�มิต้นชีัวิิตครอบครัวิให์ม่ิ

บริษั์ท แสนสิริ จูำากัด (มิห์าชัน) แมิ้จูะยังไม่ิมีิการปิระกาศิแผน 
การลงทุนที�ชััดเจูน แต่ได้มีิการแจู้งแล้วิว่ิาจูะเปิิดโครงการ ครอบคลุมิ 
ทั�งบ้านจัูดสรร อาคารชัุด และทาวิน์โฮ้มิ จูำานวิน 24 โครงการ  
รวิมิมูิลค่า 26,000 ล้านบาท 

บริษั์ท พัฤกษ์า เรียลเอสเตท จูำากัด (มิห์าชัน) ให้์ข้อมูิลเบื�องต้น 
ถ่งแผนการลงทุนในปีิ 2565 โดยจูะมีิการเปิิดโครงการให์ม่ิ 31 ถ่ง  
35 โครงการ มูิลค่ารวิมิ 25,000 ถ่ง 30,000 ล้านบาท โดยจูะให้์
ควิามิสำาคัญกับโครงการบ้านเดี�ยวิเป็ินห์ลัก จัูบกลุ่มิกำาลังซืึ่�อที�มีิ 
รายได้ปิระมิาณั 40,000 - 200,000 บาท ส่วินกลุ่มิคอนโดมิิเนียมิ  
จูะให้์ควิามิสำาคัญกับห้์องชุัดในระดับราคา 2 - 5 ล้านบาท

บริษั์ท พัร็อพัเพัอร์ตี� เพัอร์เฟื้ค จูำากัด (มิห์าชัน) มีิแผนเปิิดตัวิ
โครงการให์ม่ิ จูำานวิน 15 โครงการ มูิลค่าโครงการรวิมิปิระมิาณั 
25,710 ล้านบาท แบ่งเป็ินโครงการแนวิราบที�บริษั์ทพััฒนาเอง 
จูำานวิน 12 โครงการ มูิลค่าโครงการรวิมิ 14,775 ล้านบาท และ
เป็ินโครงการแนวิราบซ่ึ่�งเป็ินโครงการร่วิมิทุน (JV) จูำานวิน  
3 โครงการ มูิลค่าโครงการรวิมิ 10,935 ล้านบาท

การปิระกาศิแผนการลงทุนพััฒนาโครงการให์ม่ิของบริษ์ทัรายให์ญ่
ในตลาดห์ลักทรัพัย์ เป็ินไปิในทิศิทางเดียวิกับการปิระเมิิน
สถานการณ์ัตลาดที�อยู่อาศัิย โดยศูินย์ข้อมูิลอสังห์าริมิทรัพัย์ ทั�งนี�  
จูะมีิการติดตามิสถานการณ์ัอย่างใกล้ชิัดเพืั�อปิรับการปิระมิาณัการ
และนำาเสนอผลการปิระมิาณัการต่อทุกภาคส่วินที�เกี�ยวิข้องต่อไปิ 
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พระบ้าทำสมีเด็จำพระปรเมีนทำรรามีาธิบ้ดีศรีสินทำรมีห์าวัชิ์ราลงกรณ  
พระวัชิ์รเกล้าเจ้ำาอยู่หั์วั ทรงพัระกรุณัาโปิรดเกล้าโปิรดกระห์ม่ิอมิพัระราชัทาน 
ผ้าพัระกฐิ์นให้์ธนาคารอาคารสงเคราะห์์ เป็ินผู้นำาผ้าพัระกฐิ์นไปิถวิายแด่ 
พัระภิกษุ์สงฆ์์ สามิเณัร จูำาพัรรษ์ากาลถ้วินไตรมิาส และบำารุงพัระอารามิ  
ณั วัิดมิห์าพัฤฒารามิวิรวิิห์าร แขวิงมิห์าพัฤฒารามิ เขตบางรกั กรงุเทพัมิห์านคร  
เมืิ�อวัินที� 5 พัฤศิจิูกายน 2564 โดยมีิคุณฉัติ้รชั์ย ศิริไล กรรมิการผู้จูัดการ  
เป็ินปิระธานในพิัธีถวิายผ้าพัระกฐิ์นพัระราชัทาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์์  
พัร้อมิด้วิยคณัะผู้บริห์ารธนาคาร ผู้ปิฏิบัติงานธนาคาร รวิมิถ่งปิระชัาชัน 
เข้าร่วิมิพัิธี โดยมีิยอดเงินร่วิมิบุญในการถวิายผ้าพัระกฐ์ินเป็ินจูำานวินเงินรวิมิ  
3,317,868 บาท

นอกจูากนี� ธนาคารยังมิอบเงินสนับสนุนทุนการศ่ิกษ์า ให้์กับโรงเรียน 3 แห่์ง  
ปิระกอบด้วิย โรงเรียนวัิดมิห์าพัฤฒารามิ โรงเรียนสตรีวัิดมิห์าพัฤฒารามิ  
ในพัระบรมิราชิันูปิถัมิภ์ และโรงเรียนพัระปิริยัติธรรมิวัิดมิห์าพัฤฒารามิ เพืั�อ
ช่ัวิยเห์ลือเติมิเต็มิโอกาสทางการศ่ิกษ์าให้์แก่เยาวิชันที�เรียนดีแต่ขาดแคลน 
ทุนทรัพัย์ กิจูกรรมิดังกล่าวิถือเป็ินส่วินห์น่�งของนโยบายการแสดงควิามิ 
รับผิดชัอบต่อสังคมิ (CSR) ของธนาคารในด้านการทำานุบำารุงพัระพุัทธศิาสนา  
และการศ่ิกษ์า ทั�งนี� การจัูดพิัธีดังกล่าวิเป็ินไปิตามิมิติของมิห์าเถรสมิาคมิ  
เรื�องการกำาห์นดมิาตรการปิฏิบัติในพิัธีถวิายผ้าพัระกฐิ์น/กฐิ์น ตามิมิาตรการ
ควิบคุมิและป้ิองกันการแพัร่ระบาดของโรคติดเชืั�อไวิรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ACTIVITIES 
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ธิอสู. พิิธ่ิถวายผ้าพิรึะกฐิิน์พิรึะรึาชิที่าน์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประจำาปี 2564
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ธอส. รับ้รางวัลนวัตกรรมแห�งชื่าติ  
“ด้าน์องคำ์กรึน์วัตั้กรึรึมด่เด่น์

ปรึะเภูที่รึางวัลเก่ยรึตั้ิคำุณ” 
สำานักงานนวัิตกรรมิแห่์งชัาติ (องค์การมิห์าชัน) ปิระกาศิให้์ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์์ ได้รับรางวิัลนวัิตกรรมิแห์่งชัาติ “ด้านองค์กร 
นวััติ้กรรมีดีเด่น ประเภทำรางวััลเกียรติิ้คุณ ในกลุ่มีองค์กร
รัฐวิัสาห์กิจำ” ประจำำาปี 2564 โดยได้รับเกียรติจูาก พลเอก 
ประยุทำธ์ จัำนทำร์โอช์า นายกรัฐ์มินตรี และรัฐ์มินตรีว่ิาการกระทรวิง
กลาโห์มิ เป็ินปิระธานกล่าวิแสดงควิามิยินดีในพิัธีมิอบรางวัิล
นวัิตกรรมิ (Nation Innovation Awards 2021) ซ่ึ่�ง ธอส. ถือเป็ิน 
รัฐ์วิิสาห์กิจูแห่์งแรกที�ได้รับรางวัิลนี� โดยมีิคุณฉัติ้รชั์ย ศิริไล  
กรรมิการผู้จัูดการ เป็ินผู้รับมิอบรางวัิลจูากศาสติ้ราจำารย์พิเศษั 
ดร.เอนก เห์ล่าธรรมีทัำศน์ รัฐ์มินตรีว่ิาการกระทรวิงการอุดมิศ่ิกษ์า  
วิิทยาศิาสตร์ วิิจัูยและนวัิตกรรมิ และภายในงาน ดร.กริช์ผกา บุ้ญ่เฟ่ิ�อง  
รองผู้อำานวิยการด้านระบบนวัิตกรรมิ สำานักงานนวัิตกรรมิแห่์งชัาติ  
(องค์การมิห์าชัน) ได้กล่าวิขอบคุณัห์น่วิยงานพัันธมิิตร และ 
คณัะกรรมิการรางวัิลนวัิตกรรมิ ทั�งนี� รางวัิลดังกล่าวินับเป็ินรางวัิล 
นวัิตกรรมิอันทรงเกียรติสูงสุดของปิระเทศิไทย ที�มิอบให้์กับ
องค์กรที�มีิการบริห์ารจูัดการโดยใช้ัควิามิรู้ เทคโนโลยี และควิามิ
คิดสร้างสรรค์ มิาปิระยุกต์ใช้ัเพืั�อให้์เกิดคุณัค่าทั�งในเชิังธุรกิจูและ
เพืั�อการเติบโตอย่างยั�งยืนขององค์กร เมืิ�อวัินที� 5 ตุลาคมิ 2564
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ที่รึิสูเรึที่ตั้ิ�ง
คงอันดับเครดิตองค์กร 
ธอส. ที� AAA 

ทำริสเรทำติิ้�ง สถาบันการจัูดอันดับเครดิตที�มีิควิามิน่าเชืั�อถือ 
ปิระกาศิคงอันดับเครดิตองค์กรของ ธอส. ในระดับ “AAA” เป็ินปีิ
ที� 2 ติดต่อกัน (เริ�มิจัูดอันดับปีิ 2563-2564) และจัูดอันดับเครดิต 
พัันธบัตรไม่ิด้อยสิทธิ ไม่ิมีิห์ลักปิระกันของบรรษ์ทัตลาดรองสนิเชืั�อ 
ที�อยู่อาศัิย (บตท.) ในระดับ “AAA” ภายห์ลังการควิบรวิมิ  
บตท. เข้ากับ ธอส. ตามิพัระราชับัญญัติยุบเลิกบรรษั์ทตลาดรอง
สินเชืั�อที�อยู่อาศิัย พั.ศิ. 2563 รวิมิทั�งแนวิโน้มิอันดับเครดิตของ 
ธอส. ที�ระดับ “คงทีำ�” (Stable) ซ่ึ่�งเป็ินระดับสูงสุดจูาก ทริสเรทติ�ง  
สะท้อนถ่งสถานะทางกฎห์มิายของ ธอส. ที�เป็ินห์น่วิยงาน
รัฐ์วิิสาห์กิจูและสถาบันการเงินเฉัพัาะกิจูของรัฐ์ที�มีิบทบาทสำาคัญ
มิากที�สุดต่อการดำาเนินนโยบายของรัฐ์บาลในการส่งเสริมิให้์
ปิระชัาชันที�มีิรายได้น้อยถ่งปิานกลางให้์มีิที�อยูอ่าศัิยเป็ินของตนเอง  
เห็์นได้จูากผลการดำาเนินงานปีิ 2563 ธอส. สามิารถปิล่อยสินเชืั�อ
ให์ม่ิได้ถ่ง 225,151 ล้านบาท สูงสุดในรอบ 67 ปีิ นับตั�งแต่ก่อตั�ง
ธนาคาร และ ณั ไตรมิาสที� 3 ของปิี 2564 ยังปิล่อยสินเชืั�อให์มิ่
ได้ถ่ง 166,173 ล้านบาท และให์้ควิามิชั่วิยเห์ลือลูกค้าที�ได้รับ 
ผลกระทบด้านรายได้จูาก COVID-19 อย่างต่อเนื�องตั�งแต่ปีิ 2563 
ถ่งปัิจูจุูบัน มีิลูกค้าเข้ามิาตรการรวิมิสูงสุดถ่ง 968,555 บัญชีั เงินต้น 
คงเห์ลือ 842,056 ล้านบาท 

ธิอสู. ให้การึตั้้อน์รึับ
คณ์ะผ่้บ้ริหาร
บ้มจ. เสนาด่เวลลอปเมนที่์
คุณฉัติ้รช์ัย ศิริไล กรรมิการผู้จูัดการ ธอส. พัร้อมิคณัะผู้บริห์าร
ธนาคาร ให้์การตอ้นรบั ดร.เกษัรา ธญั่ลกัษัณภ์าคย์ กรรมิการผู้
จูดัการ บรษิ์ทั เสนาดีเวิลลอปิเมินท ์จูำากดั (มิห์าชัน) ภายห์ลงัจูาก
ที� ธอส. อนมัุิตวิิงเงินสนิเชัื�อตามิโครงการบา้นล้านห์ลัง เพืั�อพััฒนา
โครงการที�อยู่อาศัิย (Pre Finance) จูำานวิน 324.6 ล้านบาท  
และเตรียมิวิงเงินสนับสนุนสินเชัื�อรายย่อย (Post Finance)  
ในโครงการ ตามิโครงการบ้านล้านห์ลัง ระยะที� 2 อีกปิระมิาณั 
700 ล้านบาท รวิมิเปิ็นวิงเงินกวิ่า 1,000 ล้านบาท ให์้กับ บริษ์ัท  
เคเอชัเอชัพัี ดีเวิลลอปิเมิ้นท์ จูำากัด บริษ์ัทในเครือของบริษ์ัท  
เสนาดีเวิลลอปิเมิ้นท์ จูำากัด (มิห์าชัน) เพืั�อพััฒนาโครงการ  
“เสนา คทิท ์เวิสตเ์กต - บางบวัิทอง” จูงัห์วัิดนนทบรีุ ก่อสรา้งอาคาร
คอนโดมิเินียมิ 10 อาคาร รวิมิ 790 ยนูติ โดยมิยีนูติที�มิรีาคาขาย 
ไมิ่เกิน 1.2 ล้านบาทต่อห์น่วิย ไมิ่น้อยกวิ่าร้อยละ 40 ของห์น่วิย
ขายทั�งห์มิด โดยเปิิดให้์ผู้ที�สนใจูจูองและผ่อนดาวิน์เริ�มิต้นเพีัยง
เดอืนละ 1,500 บาท และคาดว่ิาการก่อสรา้งจูะแลว้ิเสรจ็ูและเริ�มิ
เปิดิให์เ้ขา้อยูอ่าศิยัได้ในปิ ี2565 กจิูกรรมิดังกลา่วิจูดัข่�น เมืิ�อวินัที�  
19 ตุลาคมิ 2564 ณั ธนาคารอาคารสงเคราะห์์ สำานักงานให์ญ่



ธอส. ให้การต้อนรับ้ รมว.คลัง ในงาน
Money Expo CHIANG MAI 2021

คุณฉัติ้รชั์ย ศิริไล กรรมิการผู้จูดัการ ธอส. พัร้อมิด้วิยผู้บริห์ารธนาคาร ให์ก้าร
ต้อนรับ คุณอาคมี เติิ้มีพิทำยาไพสิฐ รัฐ์มินตรว่ีิาการกระทรวิงการคลงั ปิระธาน
ในพัธีิเปิิดงาน Money Expo CHIANG MAI 2021 มีห์กรรมีการเงนิเชี์ยงให์มี่  
ครั�งทีำ� 16 ในโอกาสเยี�ยมิชัมิบูธของธนาคาร ซ่ึ่�ง ธอส. ได้นำาผลิตภัณัฑ์ทาง 
การเงินไปิให้์บริการลูกค้าปิระชัาชันชัาวิเห์นือส่งท้ายปีิ 2564 นำาโดยสินเชืั�อ
บ้านอัตราดอกเบี�ยพิัเศิษ์ คงที�ปีิแรก 2.60% ต่อปีิ อัตราดอกเบี�ยเฉัลี�ย 3 ปีิแรก 
เพีัยง 2.917% เท่านั�น 3 ฟื้รีค่าธรรมิเนียมิ 1. ค่าธรรมิเนียมิการยื�นกู้  
2. ค่าจูดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมิ และ 3. ค่าปิระเมิินราคาห์ลักปิระกัน  
พัร้อมิเงินฝ่ากออมิทรัพัย์พิัเศิษ์ New Flexi for Welfare and Corporate  
รับอัตราดอกเบี�ยสูงสุด 1.00% ต่อปีิ และทรัพัย์ NPA ห์รือบ้านมืิอสอง  
จูำานวิน 468 รายการ รับส่วินลดสูงสุด 40% ทั�งนี� งาน Money Expo  
CHIANG MAI 2021 มิห์กรรมิการเงินเชีัยงให์ม่ิ ครั�งที� 16 จัูดข่�นระห์ว่ิาง 
วัินที� 12-14 พัฤศิจิูกายน 2564 ณั เชีัยงให์ม่ิ ฮ้อลล์ ศูินย์การค้าเซ็ึ่นทรัลพัลาซึ่า  
เชีัยงให์ม่ิ แอร์พัอร์ต
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ธอส. KICK OFF 
โครงการ New Mobile Application
GHB ALL GEN 
คุณฉัติ้รช์ยั ศิรไิล กรรมิการผูจัู้ดการ ธอส. เป็ินปิระธานเปิิดงาน Kick  
Off “โครงการ New Mobile Application: GHB ALL GEN” 
โดยมิคีณัะผูบ้รหิ์าร พันักงานธนาคาร และผูแ้ทนบริษั์ท สตรมีิ ไอ.ท.ี  
คอนซัึ่ลติ�ง จูำากดั ในฐ์านะผูร้ว่ิมิพััฒนาระบบเขา้รว่ิมิงาน ซึ่่�งจูดัข่�น 
เพัื�อพััฒนาการให์้บริการด้านดิจิูทัลของธนาคาร ผ่าน Mobile  
Application ให์้สามิารถดูแลลูกค้าได้อย่างมิีปิระสิทธิภาพั  
เปิรียบเสมืิอนเดินทางมิาใชั้บริการที�สาขา ด้วิยการเพิั�มิฟัื้งก์ชััน 
การให้์บริการ และปิรับภาพัลักษ์ณ์ั Mobile Application ของธนาคาร  
ให์ใ้ชัง้านงา่ย ตอบโจูทย ์Lifestyle แบบ New Normal ของลกูคา้
ทุก Generation ขณัะเดียวิกันยังเป็ินการสนับสนุนการก้าวิไปิสู่
การเป็ิน Fully Digital Bank ในปีิ 2565 เพืั�อทำาให้์ ธอส. เป็ิน
ธนาคารที�ดทีี�สดุสำาห์รบัการมิบีา้นตามิวิสิยัทศัินธ์นาคารตอ่ไปิ ทั�งนี�  
ธนาคารจูะพััฒนา Mobile Application: GHB ALL GEN  
ให้์สามิารถใช้ับริการได้อย่างเป็ินทางการภายในต้นปีิ 2565 เป็ินต้นไปิ  
ทั�งนี� งานดังกล่าวิจัูดข่�นเมืิ�อวัินที� 4 พัฤศิจิูกายน 2564 ณั ห์้อง
วิมิิานเมิฆ์ อาคาร 2 ชัั�น 3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์์ สำานกังานให์ญ่



ศั่นยู่์ข้อม่ลอสังหาริมที่รัพยู่์ จัดกิจกรรม

Stay with REIC 
for Real Estate
Sustainability 2021
ศูินยข้์อมูิลอสังห์าริมิทรพััย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์์ จัูดกิจูกรรมิ  
“Stay with REIC for Real Estate Sustainability 2021” โดยมีิ 
วัิตถุปิระสงค์เพืั�อเเนะนำาวิิธีการใช้ัข้อมูิลที�จัูดเก็บเเละพััฒนาข่�นโดย 
ศูินย์ข้อมูิลอสังห์าริมิทรัพัย์ รวิมิถ่งวิิธีการพัยากรณ์ัสถานการณ์ั  
วิิธีวิิเคราะห์์ตลาดอสังห์าริมิทรัพัย์จูากชุัดข้อมูิลต่างๆ ผ่านเเบบจูำาลอง 
ตามิตัวิเเปิรที�เปิลี�ยนไปิ ภายในงานได้รับเกียรติจูากท่านวิิทยากร
ผู้ทรงคุณัวุิฒิ คุณสุวััช์ชั์ย ใจำข้อ ผู้อำานวิยการสำานักเศิรษ์ฐ์กิจู
สถิติธนาคารแห่์งปิระเทศิไทย (ธปิท.) คุณจุำมีพล ประวัิทำย์ธนา  
ผู้อำานวิยการฝ่่ายพััฒนาธุรกิจู บมิจู.ออริจิู�น พัร็อพัเพัอร์ตี� (ORI) 
และ ดร.วิัชั์ย วิัรัติ้กพันธ์ ผู้ตรวิจูการธนาคารและรักษ์าการ 
ผู้อำานวิยการศูินย์ข้อมูิลอสังห์าริมิทรัพัย์ มิาร่วิมิเสวินาและให้์คำา
แนะนำาแลกเปิลี�ยนควิามิคิดเห็์นในห์ัวิข้อ "ทิศิทางและแนวิโน้มิ
เศิรษ์ฐ์กิจูปีิ 2565" และ "ตลาดที�อยู่อาศัิยห์ลังปิลดล็อกมิาตรการ  
LTV" ณั โรงแรมิ คาร์ลตัน โฮ้เทล แบงคอก สุขุมิวิิท เมืิ�อวัินที�  
15 พัฤศิจิูกายน 2564
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ศั่นยู่์ข้อม่ลอสังหาริมที่รัพยู่์
จัดสัมมนาออนไลน์
"สถานการณ์์ตลาดที่่�อยู่่�อาศััยู่
คร้�งหลังปี 2564 และแนวโน้ม
ปี 2565 ภายู่ใต้วิกฤตโควิด-19"
ศูินย์ข้อมูิลอสังห์าริมิทรัพัย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์์  
จัูดสัมิมินาเผยแพัร่ผลสารวิจูโครงการที�อยู่อาศิัย  
ปีิ 2564 คร่�งห์ลังปีิ 2564 ภายใต้สถานการณ์ัการแพัร่
ระบาดของโรคติดเชืั�อไวิรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
โดยกำาห์นดจัูดข่�นในช่ัวิงเดอืนกันยายน-พัฤศิจูกิายน 2564  
งานสัมิมินาดังกล่าวิจัูดข่�น ณั สมิาคมิอสังห์าริมิทรัพัย์ไทย  
อาคารโอเชีั�ยนทาวิเวิอร์ 1 การจัูดสัมิมินาออนไลน์  
(Webinar) ปิระกอบด้วิย

กรึุงเที่พิฯ - ปรึิมณฑ์ล และภูาคำกลาง 
วันที่่� 15 กันยู่ายู่น 2564

ภูาคำเหน์่อ  
วันที่่� 17 กันยู่ายู่น 2564



ภูาคำตั้ะวัน์ออกเฉั่ยงเหน์่อ 
วันที่่� 21 กันยู่ายู่น 2564

ภูาคำใตั้้และภูาคำตั้ะวัน์ตั้ก  
วันที่่� 21 กันยู่ายู่น 2564

ศั่นยู่์ข้อม่ลอสังหาริมที่รัพยู่์ เเถลงข�าว
"ตลาดที�อย์ู่อาศูัย์หลังปลดล็อกมูาตริการิ LTV"
เเละข้อม่ลสำาคัญในไตรมาส 3 ปี 2564 

ศูินย์ข้อมูิลอสังห์าริมิทรัพัย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์์ จัูดงานเเถลงข่าวิ "ตลาดที�อยูอ่าศัิย 
ห์ลังปิลดล็อกมิาตรการ LTV" เเละข้อมูิลสำาคัญในไตรมิาส 3 ปีิ 2564 โดย ดร.วิิชััย  
วิิรัตกพัันธ์ ผู้ตรวิจูการธนาคารเเละรักษ์าการผู้อำานวิยการศูินย์ข้อมูิลอสังห์าริมิทรัพัย์
บรรยายสรุปิ ตลาดที�อยู่อาศัิยห์ลังปิลดล็อกมิาตรการ LTV ภาวิะสถานการณ์ัตลาด 
ที�อยู่อาศิัย ไตรมิาส 3 เเละเเนวิโน้มิปีิ 2565 มีิสื�อมิวิลชันเข้าร่วิมิงานกวิ่า 30 ท่าน  
งานดังกล่าวิจัูดข่�น ณั โรงเเรมิเซ็ึ่นทารา เเกรนด์ เซ็ึ่นทรัลพัลาซ่ึ่า ลาดพัร้าวิ กรุงเทพัฯ  
เมืิ�อวัินที� 17 พัฤศิจิูกายน 2564

ภูาคำตั้ะวัน์ออก 
วันที่่� 17 กันยู่ายู่น 2564
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IEE / EIA

รึายชิ่�อโคำรึงการึอาคำารึชิุดและบ้าน์จ้ัดสูรึรึที่่�ได้รึับอน์ุมัตั้ิ IEE และ EIA 
เด่อน์กรึกฎาคำม - ตัุ้ลาคำม 2564

ชิ่�อ เจ้้าของ
วัน์ที่่�ออกหน์ังสู่อ 

เห็น์ชิอบ
ตั้ำาบล เขตั้/อำาเภูอ จ้ังหวัด

ศุิภาลัย พัรีเมีิยร์  
สามิเสน - ราชัวัิตร

บริษ์ัท ศิุภาลัย จูำากัด (มิห์าชัน) 23 ก.ค. 2564 ถนนนครไชัยศิรี ดุสิต กรุงเทพัมิห์านคร

ไลฟื้์ พัระรามิ 4 - อโศิก
(Life Rama 4 - Asoke)

บริษ์ัท เอพัี เอ็มิอี 12 จูำากัด 08 ก.ค. 2564 คลองเตย คลองเตย กรุงเทพัมิห์านคร 

ควิินทารา ซึ่ิงค์ เย็นอากาศิ 
(Quintara Sync Yenakat)

บริษ์ัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียลเอสเตท 
จูำากัด (มิห์าชัน)

27 ก.ค. 2564 ชั่องนนทรี ยานนาวิา กรุงเทพัมิห์านคร 

ไอยรา เทพัปิระสิทธิ� บริษ์ัท ไอยรา พัาราไดซึ่์ จูำากัด 16 ต.ค. 2564 ห์นองปิรือ บางละมิุง ชัลบุรี

THE CORAL PATTAYA PLUS บริษ์ัท ริชัลี� ฟื้ีลด์ อินเตอร์เนชัั�นแนล 
จูำากัด

08 ก.ค. 2564 นาเกลือ บางละมิุง ชัลบุรี

THE CORAL PATTAYA บริษ์ัท ริชัลี� ฟื้ีลด์ อินเตอร์เนชัั�นแนล 
จูำากัด

08 ก.ค. 2564 นาเกลือ บางละมิุง ชัลบุรี

พีั.ซีึ่.เพัลส (ส่วินขยาย ดัดแปิลง 
และเปิลี�ยนการใช้ัอาคาร) 

นางสาวิพัรรณัพัร คณัาวิัฒนกุล 01 ก.ค. 2564 นาเกลือ บางละมิุง ชัลบุรี

นันทนา วิิลล่า  
(ดัดแปิลงและเปิลี�ยนการใช้ัอาคาร)

นางสาวินันทนา สุขสถิตย์ธนวิัฒ 13 ส.ค. 2564 นาเกลือ บางละมิุง ชัลบุรี 

TC Residence บริษ์ัท พััฒนาอสังห์าริมิทรัพัย์เพัื�อการ
อุตสาห์กรรมิระยอง ไทย-จูีน จูำากัด

04 ส.ค. 2564 บ่อวิิน ศิรีราชัา ชัลบุรี 

จูัดสรรที�ดิน วิีไอพัี กาแล็คซึ่ี� วิิลล่า 
(VIP Galaxy Villa)

บริษ์ัท อุทัยคำา จูำากัด 24 ต.ค. 2564 ราไวิย์ เมิืองภูเก็ต ภูเก็ต

จูัดสรรที�ดิน วิีไอพัี กาแล็คซึ่ี� วิิลล่า 
(VIP Galaxy Villa)

บริษ์ัท อุทัยคำา จูำากัด 24 ต.ค. 2564 ราไวิย์ เมิืองภูเก็ต ภูเก็ต 

ณั ปิุณัณักัณัฑ์ บริษ์ัท แสนสิริ จูำากัด (มิห์าชัน) 06 ก.ค. 2564 ห์าดให์ญ่ ห์าดให์ญ่ สงขลา

เดอะคิวิบ์ ลอฟื้ท์  
ศิรีนครินทร์ - เทพัารักษ์์

บริษ์ัท โซึ่เคน ดีเวิลลอปิเมิ้นท์ กรุ๊ปิ จูำากัด 17 ก.ค. 2564 สำาโรงเห์นือ เมิือง
สมิุทรปิราการ

สมิุทรปิราการ

APPROVED
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รึายชิ่�อโคำรึงการึโรึงแรึมที่่�ได้รึับอน์ุมัตั้ิ IEE และ EIA 
เด่อน์กรึกฎาคำม - ตัุ้ลาคำม 2564

รึายชิ่�อโคำรึงการึอุตั้สูาหกรึรึมที่่�ได้รึับอน์ุมัตั้ิ IEE และ EIA 
เด่อน์กรึกฎาคำม - ตัุ้ลาคำม 2564

ชิ่�อ เจ้้าของ
วัน์ที่่�ออกหน์ังสู่อ 

เห็น์ชิอบ
ตั้ำาบล เขตั้/อำาเภูอ จ้ังหวัด

 โรงแรมิ ECORESORT บริษ์ัท อีคอนโด รีสอร์ท จูำากัด 14 ก.ค. 2564  บางเสร่  สัตห์ีบ ชัลบุรี 

 สยามิวิิวิ โฮ้เทล (Siam View Hotel) บริษ์ัท สยามิวิิวิ พััทยา จูำากัด 23 ก.ค. 2564  ห์นองปิรือ บางละมิุง  ชัลบุรี

ชิ่�อ เจ้้าของ
วัน์ที่่�ออกหน์ังสู่อ 

เห็น์ชิอบ
ตั้ำาบล เขตั้/อำาเภูอ จ้ังหวัด

โรงงานห์ล่อชัิ�นส่วินเครื�องจูักร (ครั�งที� 1) บริษ์ัท ยอง ก๊วิน เฮ้ฟื้วิี� อินดัสทรี 
(ไทยแลนด์) จูำากัด

02 ส.ค. 2564 คลองกิ�วิ บ้านบ่ง ชัลบุรี 

วิางระบบจูำาห์น่ายก๊าซึ่ธรรมิชัาติ
ไปิยังนิคมิอุตสาห์กรรมิปิิ่นทอง 5

บริษ์ัท ปิตท. จูำากัด (มิห์าชัน) 21 ก.ค. 2564 เขาคันทรง  ศิรีราชัา  ชัลบุรี 

โรงไฟื้ฟื้้าพัลังควิามิร้อนร่วิมิสห์โคเจูน 
(ส่วินขยาย ระยะที� 4) 

บริษ์ัท สห์โคเจูน (ชัลบุรี) จูำากัด (มิห์าชัน) 03 ส.ค. 2564 ห์นองขามิ  ศิรีราชัา  ชัลบุรี 

สแกน QR Code

ที�มิา : สำานักงานนโยบายและแผนทรัพัยากรธรรมิชัาติและสิ�งแวิดล้อมิ

สแกน QR Code
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จํานวนโครงการ
ที่ไดรับใบอนุญาตจัดสรร

137 โครงการ รอยละ 5.4 QoQ 

จํานวนหนวย
ที่ไดรับอนุญาตจัดสรร 

15,183 หนวย ร�อยละ 1.0 QoQ

รอยละ 12.3 YoYรอยละ 17.0 YoY

การออกใบอนุญาตจัดสรร ทั่วประเทศ 

จังหวัดที่มีจํานวนหน�วยที่ได�รับใบอนุญาตจัดสรรมากที่สุด 5 อันดับแรก ได�แก�

เมื่อพ�จารณาประเภทที่อยู�อาศัยที่ได�รับอนุญาตจัดสรรมากที่สุดในไตรมาสนี้ ได�แก�

ในไตรมาส 2 ป 2564

04
ชลบุร� 

05
ปทุมธานี

02
ระยอง 

01
สมุทรปราการ

03
กรุงเทพมหานคร

บานเดี่ยว
3,766

หนวย 

บานแฝด
3,364 

หนวย 

อาคารพาณิชย
391 
หนวย 

ที่ดินเปลา
178
แปลง

ทาวนเฮาส
7,484

หนวย 

การออกใบอนุญาตก่อสร้างเพื่อท่ีอยู่อาศัยประเภท 
แนวราบ ทัว่ประเทศ ในไตรมิาส 2 ปีิ 2564 มิจีูำานวิน 59,129 ห์น่วิย  
ลดลงร้อยละ 10.9 จูากไตรมิาสก่อน และลดลงร้อยละ 7.4  
จูากไตรมิาสเดียวิกันของปิีก่อน เปิ็นพัื�นที�ที�ได้รับอนุญาตก่อสร้าง 
7,768,395 ตารางเมิตร ลดลงร้อยละ 7.6 จูากไตรมิาสก่อน และ
ลดลงร้อยละ 2.8 จูากไตรมิาสเดียวิกันของปิีก่อน จูะเห์็นได้วิ่า
จูังห์วิัดที�มิีจูำานวินห์น่วิยที�ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างปิระเภท 
แนวิราบมิากที�สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ชัลบุรี นครราชัสีมิา 
กรุงเทพัมิห์านคร ปิทุมิธานี และสมิุทรปิราการ

การออกใบอนุญาตก่อสร้างเพื่อท่ีอยู่อาศัยประเภท
อาคารชุุด ท่ัวประเทศ ในไตรมิาส 2 ปีิ 2564 มีิการออก 
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารชุัด 62 อาคาร ลดลงร้อยละ 4.6  
จูากไตรมิาสก่อน และลดลงร้อยละ 10.1 จูากไตรมิาสเดียวิกัน 
ของปีิก่อน เป็ินพืั�นที�ที�ได้รับอนุญาตก่อสร้าง 566,734 ตารางเมิตร  
ลดลงร้อยละ 26.2 จูากไตรมิาสก่อน แต่ลดลงร้อยละ 2.3 จูาก 
ไตรมิาสเดียวิกันของปีิก่อน ทั�งนี�จัูงห์วัิดที�มีิพืั�นที�ที�ได้รับอนุญาต
ก่อสร้างอาคารชุัดมิากที�สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพัมิห์านคร  
สงขลา ขอนแก่น ชัลบุรี และระยอง

HIGHLIGHT DATA
สรุปีข้้อมูลัอสังหาริมทุรัพย์ ไตรมาส 2 ปีี 2564

สแกน QR Code
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กรุงเทพฯ - ปร�มณฑล

รอยละ 5.6 QoQ

รอยละ 14.6 YoY

22,730 หนวย

ที่อยู�อาศัยสร�างเสร็จจดทะเบียนใหม� ในเขตกรุงเทพฯ - ปร�มณฑล 
ในไตรมาส 2 ป 2564 

กรุงเทพฯ

รอยละ 11.4 QoQ

รอยละ 35.4 YoY

10,949 หนวย

จังหวัดปร�มณฑล

11,781 หนวย รอยละ 0.5 QoQ

รอยละ 21.8 YoY

เมื่อพิจารณาแยกตามประเภทที่อยู่อาศัย ได้ดังนี้

บ้านเด่ียว มิีจูำานวิน 7,179 ห์น่วิย (สัดส่วิน
ร้อยละ 32) ลดลงร้อยละ 12.1 จูากไตรมิาส
ก่อน แต่เพัิ�มิข่�นร้อยละ 3.7 จูากไตรมิาส
เดียวิกันของปิีก่อน

บ้านแฝด มิีจูำานวิน 925 ห์น่วิย (สัดส่วิน
ร้อยละ 4) เพัิ�มิข่�นร้อยละ 3.1 จูากไตรมิาส
ก่อน และเพัิ�มิข่�นร้อยละ 25.7 จูากไตรมิาส
เดียวิกันของปิีก่อน

ทาวน์เฮ้าส ์มิีจูำานวิน 3,790 ห์น่วิย (สัดส่วิน
ร้อยละ 17) เพัิ�มิข่�นร้อยละ 26.6 จูากไตรมิาส
ก่อน และเพิั�มิข่�นร้อยละ 20.8 จูากไตรมิาส
เดียวิกันของปิีก่อน

อาคารพาณิชุย์ มิีจูำานวิน 449 ห์น่วิย 
(สัดส่วินร้อยละ 2) ลดลงร้อยละ 30.0  
จูากไตรมิาสก่อน และลดลงร้อยละ 49.1 
จูากไตรมิาสเดียวิกันของปิีก่อน 

พ�้นที่ซึ่งมีหน�วยที่อยู�อาศัยสร�างเสร็จจดทะเบียนใหม�ประเภทแนวราบมากที่สุด 5 อันดับแรก 

อําเภอบางพลี อําเภอเมืองปทุมธานี อําเภอเมืองสมุทรสาคร เขตหนองจอก อําเภอเมืองสมุทรปราการ

เขตภาษีเจร�ญ อําเภอคลองหลวง เขตจตุจักร อําเภอเมืองสมุทรปราการ อําเภอบางพลี

พ�้นที่ซึ่งมีหน�วยที่อยู�อาศัยสร�างเสร็จจดทะเบียนใหม�ประเภทห�องชุดมากที่สุด 5 อันดับแรก

ห้องชุุด มิีจูำานวิน 10,387 ห์น่วิย (สัดส่วินร้อยละ 46 
ของที�อยู่อาศัิยสร้างเสร็จูจูดทะเบียนให์มิ่ทุกปิระเภท
รวิมิกนั) ลดลงร้อยละ 8.7 จูากไตรมิาสก่อน และลดลง 
ร้อยละ 30.5 จูากไตรมิาสเดียวิกันของปิีก่อน



ธนาคารพาณิชย
ทุกแหงรวมกัน
รอยละ 58.9

สถาบันการเง�นของรัฐ
รอยละ 39.3 

สถาบันอื่นๆ
รอยละ 1.7

ธนาคารพาณิชย
ทุกแหงรวมกัน
รอยละ 53.9

สถาบันการเง�นของรัฐ
รอยละ 44.0

สถาบันอื่นๆ
รอยละ 2.1

สินเชื่อที่อยู�อาศัยบุคคลทั่วไป
ปล�อยใหม� ทั่วประเทศ 

ไตรมาส 2 ป 2564

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

ไตรมาส 2 ป 2564

การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู�อาศัย ในเขตกรุงเทพฯ - ปร�มณฑล
ไตรมาส 2 ป 2564

สินเชื่อที่อยู�อาศัยบุคคลทั่วไป
คงค�าง ทั่วประเทศ ส�วนแบ�งตลาด สินเชื่อที่อยู�อาศัย

บุคคลทั่วไปคงค�าง

มูลคารวม

รอยละ 11.6 QoQ

รอยละ 9.7 YoY

155,573  ลานบาท

มูลคารวม

รอยละ 1.5 QoQ

รอยละ 6.8 YoY

4,376,761 ลานบาท

จํานวนรวม

รอยละ 8.1 QoQ

รอยละ 1.0 YoY

43,086 หนวย

ณ สิ�นไตรมาส 2 ป 2564
ณ สิ�นไตรมาส 2 ป 2564 

ธนาคารพาณิชย
ทุกแหงรวมกัน
รอยละ 58.9

สถาบันการเง�นของรัฐ
รอยละ 39.3 

สถาบันอื่นๆ
รอยละ 1.7

ธนาคารพาณิชย
ทุกแหงรวมกัน
รอยละ 53.9

สถาบันการเง�นของรัฐ
รอยละ 44.0

สถาบันอื่นๆ
รอยละ 2.1

สินเชื่อที่อยู�อาศัยบุคคลทั่วไป
ปล�อยใหม� ทั่วประเทศ 

ไตรมาส 2 ป 2564

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

ไตรมาส 2 ป 2564

การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู�อาศัย ในเขตกรุงเทพฯ - ปร�มณฑล
ไตรมาส 2 ป 2564

สินเชื่อที่อยู�อาศัยบุคคลทั่วไป
คงค�าง ทั่วประเทศ ส�วนแบ�งตลาด สินเชื่อที่อยู�อาศัย

บุคคลทั่วไปคงค�าง

มูลคารวม

รอยละ 11.6 QoQ

รอยละ 9.7 YoY

155,573  ลานบาท

มูลคารวม

รอยละ 1.5 QoQ

รอยละ 6.8 YoY

4,376,761 ลานบาท

จํานวนรวม

รอยละ 8.1 QoQ

รอยละ 1.0 YoY

43,086 หนวย

ณ สิ�นไตรมาส 2 ป 2564
ณ สิ�นไตรมาส 2 ป 2564 

ห์้องช์ุดเปิ็นปิระเภทที�มิีการโอนมิากที�สุด จูำานวิน 17,103 ห์น่วิย 
ลดลงร้อยละ 0.8 จูากไตรมิาสก่อน และลดลงร้อยละ 14.9 จูาก
ไตรมิาสเดียวิกันของปิีก่อน รองลงมิาเปิ็นทำาวัน์เฮ้าส์จูำานวิน 
14,398 ห์น่วิย เพัิ�มิข่�นร้อยละ 17.0 จูากไตรมิาสก่อน และเพัิ�มิข่�น
ร้อยละ 13.6 จูากไตรมิาสเดียวิกันของปิีก่อน บ้้านเดี�ยวัจูำานวิน 
7,323 ห์น่วิย เพัิ�มิข่�นร้อยละ 10.7 จูากไตรมิาสก่อน  และเพัิ�มิข่�น
ร้อยละ 10.9 จูากไตรมิาสเดียวิกันของปิีก่อน บ้้านแฝดจูำานวิน 
2,265 ห์น่วิย เพัิ�มิข่�นร้อยละ 15.6 จูากไตรมิาสก่อน และเพัิ�มิข่�น
ร้อยละ 28.1 จูากไตรมิาสเดียวิกันของปิีก่อน อาคารพาณิช์ย์
จูำานวิน 1,997 ห์น่วิย เพัิ�มิข่�นร้อยละ 15.6 จูากไตรมิาสก่อน และ
เพัิ�มิข่�นร้อยละ 31.6 จูากไตรมิาสเดียวิกันของปิีก่อน

ธนาคารพาณิชย
ทุกแหงรวมกัน
รอยละ 58.9

สถาบันการเง�นของรัฐ
รอยละ 39.3 

สถาบันอื่นๆ
รอยละ 1.7

ธนาคารพาณิชย
ทุกแหงรวมกัน
รอยละ 53.9

สถาบันการเง�นของรัฐ
รอยละ 44.0

สถาบันอื่นๆ
รอยละ 2.1

สินเชื่อที่อยู�อาศัยบุคคลทั่วไป
ปล�อยใหม� ทั่วประเทศ 

ไตรมาส 2 ป 2564

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

ไตรมาส 2 ป 2564

การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู�อาศัย ในเขตกรุงเทพฯ - ปร�มณฑล
ไตรมาส 2 ป 2564

สินเชื่อที่อยู�อาศัยบุคคลทั่วไป
คงค�าง ทั่วประเทศ ส�วนแบ�งตลาด สินเชื่อที่อยู�อาศัย

บุคคลทั่วไปคงค�าง

มูลคารวม

รอยละ 11.6 QoQ

รอยละ 9.7 YoY

155,573  ลานบาท

มูลคารวม

รอยละ 1.5 QoQ

รอยละ 6.8 YoY

4,376,761 ลานบาท

จํานวนรวม

รอยละ 8.1 QoQ

รอยละ 1.0 YoY

43,086 หนวย

ณ สิ�นไตรมาส 2 ป 2564
ณ สิ�นไตรมาส 2 ป 2564 

มิลูค่าการโอนกรรมิสทิธิ�ที�อยูอ่าศิยัมิจีูำานวินรวิมิ 150,821 ล้านบาท  
เพัิ�มิข่�นร้อยละ 7.5 จูากไตรมิาสก่อน และเพัิ�มิข่�นร้อยละ 6.9  
จูากไตรมิาสเดียวิกันของปิีก่อน แบ่งเปิ็นห์้องชุ์ดมิากที�สุด มิูลค่า 
52,355 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.0 จูากไตรมิาสก่อน และลดลง
ร้อยละ 7.4 จูากไตรมิาสเดียวิกันของปิีก่อน รองลงมิาเปิ็น 
บ้้านเดี�ยวัมูิลค่า 47,254 ล้านบาท เพิั�มิข่�นร้อยละ 8.9 จูากไตรมิาส
ก่อน และเพัิ�มิข่�นร้อยละ 14.5 จูากไตรมิาสเดียวิกันของปิีก่อน  
ทำาวัน์เฮ้าส์มูิลค่า 33,899 ล้านบาท เพิั�มิข่�นร้อยละ 15.7 จูาก
ไตรมิาสก่อน และเพัิ�มิข่�นร้อยละ 14.4 จูากไตรมิาสเดียวิกันของ 
ปิีก่อน บ้้านแฝดมิูลค่า 9,511 ล้านบาท เพัิ�มิข่�นร้อยละ 17.5 จูาก
ไตรมิาสก่อน และเพัิ�มิข่�นร้อยละ 30.4 จูากไตรมิาสเดียวิกันของ 
ปีิก่อน อาคารพาณชิ์ย์มูิลค่า 7,802 ล้านบาท เพิั�มิข่�นร้อยละ 17.5 
จูากไตรมิาสก่อน และเพัิ�มิข่�นร้อยละ 24.0 จูากไตรมิาสเดียวิกัน
ของปิีก่อน
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การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู�อาศัย ในเขตกรุงเทพฯ - ปร�มณฑล
ไตรมาส 2 ป 2564

สินเชื่อที่อยู�อาศัยบุคคลทั่วไป
คงค�าง ทั่วประเทศ ส�วนแบ�งตลาด สินเชื่อที่อยู�อาศัย

บุคคลทั่วไปคงค�าง

มูลคารวม

รอยละ 11.6 QoQ

รอยละ 9.7 YoY

155,573  ลานบาท

มูลคารวม

รอยละ 1.5 QoQ

รอยละ 6.8 YoY

4,376,761 ลานบาท

จํานวนรวม

รอยละ 8.1 QoQ

รอยละ 1.0 YoY

43,086 หนวย

ณ สิ�นไตรมาส 2 ป 2564
ณ สิ�นไตรมาส 2 ป 2564 
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 รายื่ละเอียื่ดเพิ�มเติม
• ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์  

7 ประเภท

• Property Index
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สถาบันการเง�นของรัฐ
รอยละ 39.3 

สถาบันอื่นๆ
รอยละ 1.7

ธนาคารพาณิชย
ทุกแหงรวมกัน
รอยละ 53.9

สถาบันการเง�นของรัฐ
รอยละ 44.0

สถาบันอื่นๆ
รอยละ 2.1

สินเชื่อที่อยู�อาศัยบุคคลทั่วไป
ปล�อยใหม� ทั่วประเทศ 

ไตรมาส 2 ป 2564

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

ไตรมาส 2 ป 2564

การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู�อาศัย ในเขตกรุงเทพฯ - ปร�มณฑล
ไตรมาส 2 ป 2564

สินเชื่อที่อยู�อาศัยบุคคลทั่วไป
คงค�าง ทั่วประเทศ ส�วนแบ�งตลาด สินเชื่อที่อยู�อาศัย

บุคคลทั่วไปคงค�าง

มูลคารวม

รอยละ 11.6 QoQ

รอยละ 9.7 YoY

155,573  ลานบาท

มูลคารวม

รอยละ 1.5 QoQ

รอยละ 6.8 YoY

4,376,761 ลานบาท

จํานวนรวม

รอยละ 8.1 QoQ

รอยละ 1.0 YoY

43,086 หนวย

ณ สิ�นไตรมาส 2 ป 2564
ณ สิ�นไตรมาส 2 ป 2564 
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