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สถานการณ์ตลาดทีอ่ ยู่อาศัยกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ไตรมาส 1/2565
โครงการเปิ ดขายใหม่เพิ่ม 227.5% ดันดัชนีรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ เพิ่มขึน้ 9.1%
การฟื ้ นตัวทางเศรษฐกิจไทย ปี 2565 คาดการณ์โดยสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ว่าจะ
ขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องที่รอ้ ยละ 3.0 ต่อปี (ช่วงคาดการณ์ท่ีรอ้ ยละ 2.5 ถึง 3.5) ปรับลดลงจากประมาณการครัง้ ก่อน
ณ เดือนมกราคม 2565 ที่รอ้ ยละ 4.0 ต่อปี เนื่องจากได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัส เซียและ
ยูเครนที่สง่ ผลให้เศรษฐกิจประเทศคู่คา้ สาคัญของไทยชะลอตัว และส่งผลกระทบให้ราคาพลังงานและอัตราเงินเฟ้อปรับตัว
สูงขึน้ แม้เศรษฐกิจไทยยังคงมีแนวโน้มฟื ้ นตัวได้จากปี 2564 ที่ขยายตัวร้อยละ 1.6 ต่อปี แต่ทกุ ภาคส่วนจาเป็ นต้องติดตาม
สถานการณ์อย่างใกล้ชิด
ในส่วนของศูนย์ขอ้ มูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (REIC) ได้วางแนวทางการจัดทา “ดัชนีรวม
ตลาดอสังหาริมทรัพย์ (หมวดที่อยู่อาศัย)” โดยใช้ขอ้ มูลทัง้ ด้านอุปสงค์และด้านอุปทานในพืน้ ที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล เพื่อ
ประเมินความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ พบว่า ดัชนีรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ (หมวดที่อยู่อาศัย) ปี 2564 ปรับตัวลดลงร้อยละ 1.6 จากปี 2563 หรือ 77.0 โดย REIC คาดว่าปี 2565 จะมี ดัช นีรวมตลาดอสัง หาริม ทรัพ ย์ (หมวดที่อยู่อาศัย) อยู่ท่ี
81.2 จุ ด จะเพิ่ ม ขึ ้น จากปี 2564 ร้อ ยละ 9.1 ในกรณี ป รับ ตั ว ย่ อ ลงเป็ น Worst Case จะอยู่ ท่ี 77.0 จุ ด ขยายตั ว
ร้อยละ 3.4 หรือ อาจปรับตัวดีขนึ ้ กว่าที่คาดไว้เป็ นกรณี Best Case จะอยู่ท่ี 85.4 จุด ขยายตัวร้อยละ 14.7
ดร. วิ ชั ย วิ รั ต กพั น ธ์ ผู้ ต รวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรั ก ษาการผู้ อ านวยการศู น ย์ข้ อ มู ล
อสังหาริมทรัพย์ เปิ ดเผยว่าเมื่อเข้าสู่ไตรมาส 1 ปี 2565 ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยงั คงต้องเผชิญกับทัง้ ปั จจัยลบที่เพิ่ม
มากขึน้ โดยเฉพาะผลกระทบจากราคานา้ มันที่เพิ่ม สูงขึน้ ซึ่งมีผลต่อค่าครองชีพ และเพิ่มอัตราเงินเฟ้อ ส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถในการซือ้ หรือลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โดยพบความเคลื่อนไหวด้านอุปทาน และอุปสงค์ ที่น่าสนใจ ดังนี ้
• สถานการณ์อุปทานทีอ่ ยู่อาศัยปี ไตรมาส 1 ปี 2565
ด้านอุปทาน REIC พบการเปลี่ยนแปลงในส่วนของการออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน ในพืน้ ที่กรุ งเทพฯ-ปริมณฑล
ในไตรมาส 1 ปี 2565 มีจานวน 6,982 หน่วย ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2563 ร้อยละ –16.1 ซึ่งมีจานวน 8,323 หน่วย
ขณะที่มีจานวนที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนจานวน 17,543 หน่วย ลดลงร้อยละ -27.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
2564 ซึ่งมีจานวน 24,070 หน่วย โดยในไตรมาส 1 ปี 2565 มีการจดทะเบียนโครงการบ้านจัดสรรจานวน 10,011 หน่วย
และอาคารชุด 7,532 หน่วย
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ด้านอุปทานโครงการที่อยู่อาศัยเปิ ดตัวใหม่ ไตรมาส 1 ปี 2565 มีการเพิ่มขึน้ อย่างมีนยั สาคัญโดยพบว่ามีจานวน
โครงการที่อยู่อาศัยเปิ ดขายใหม่ รวมทัง้ สิน้ 31,477 หน่วย เพิ่มขึน้ ร้อยละ 227.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564 ซึ่งมี
จานวน 9,611 หน่วย ประกอบด้วยโครงการอาคารชุด จานวน 20,536 หน่วย ขึน้ ร้อยละ 421.2 และโครงการบ้านจัดสรร
10,941 หน่วย เพิ่มขึน้ ร้อยละ 92.9 คิดเป็ นมูลค่า 117,384 ล้านบาท ส่วนมูลค่าเพิ่มขึน้ ร้อยละ 161.7 เป็ นมูลค่าโครงการ
บ้านจัดสรร 60,360 ล้านบาท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 126.6 และโครงการอาคารชุด 57,023 ล้านบาท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 213.0
อย่างไรก็ดีเมื่อพิจารณาโดยภาพรวมพบว่าหน่วยเหลือขายในช่วงไตรมาสแรกปี 2565 เพิ่มขึน้ จากยอดสะสม
ปี 2564 เล็กน้อย โดย ณ สิน้ ปี 2564 มีหน่วยเหลือขายทัง้ สิน้ 164,951 หน่วย ต่อมาในไตรมาส 1 ปี 2565 มีหน่วยเหลือ
ขายสะสมทัง้ สิน้ 172,244 หน่วย หรือเพิ่มขึน้ ประมาณร้อยละ 4.42 มีมลู ค่าหน่วยเหลือขายไม่แตกต่างกันนัก โดยปี 2564
มีมูลค่าหน่วยเหลือขาย 798,600 ล้านบาท ขณะที่ในไตรมาสแรก ปี 2565 มีมูลค่าหน่วยเหลือขาย 820,781 ล้านบาท
เพิ่มขึน้ เพียงร้อยละ 2.77
• คาดการณ์อุปทานทีอ่ ยู่อาศัย ปี 2565
“ในปี 2565 คาดการณ์อปุ ทานการเปิ ดตัวโครงการใหม่ ทัง้ ประเภทโครงการบ้านจัดสรรและอาคารชุด จะเพิ่มขึน้
มากกว่าปี 2564 โดยอาคารชุดในสัดส่วนที่สงู เนื่องจาก Stock ที่ลดลง และราคาที่ดินที่แพงขึน้ บ้านแนวราบยังคงได้รบั
การตอบรับจากผูซ้ ือ้ บ้านมาก แต่ประเภททาวเฮ้าส์จะยังคงมีอุปทานคงเหลือในตลาดมาก อาคารชุดเริ่มฟื ้ นตัว จากผูท้ ่ี
ต้องการซือ้ เพื่อการอยู่อาศัยและการซือ้ เพื่อการลงทุนมากขึน้ โครงการที่อยู่อาศัยที่เกิดขึน้ ใหม่อาจปรับลดโปรโมชั่นลงบ้าง
เพื่อรักษาราคาประกาศขายให้อยู่ใกล้เคียงโครงการในปัจจุบนั ”
แนวโน้มในปี 2565 คาดว่าจะมีใบอนุญาตจัดสรรที่ดินประมาณ 43,656 หน่วย เพิ่มขึน้ ร้อยละ 37.9 จากปี 2564
หรือเพิ่มขึน้ อยู่ในช่วงร้อยละ 24.1 ถึง 51.7 และคาดว่าจะมีท่ีอยู่อาศัยเปิ ดตัวใหม่ประมาณ 79,501 หน่วย เพิ่มขึน้ ร้อยละ
54.3 จากปี 2564 หรือเพิ่มขึน้ อยู่ในช่วงร้อยละ 38.8 ถึง 69.7 มีมลู ค่าที่อยู่อาศัยเปิ ดตัวใหม่ประมาณ 413,022 ล้านบาท
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 88.6 จากปี 2564 หรือเพิ่มขึน้ อยู่ในช่วงร้อยละ 69.8 ถึง 107.5
• สถานการณ์อุปสงค์ทอี่ ยู่อาศัย ไตรมาส 1 ปี 2565
ด้านสถานการณ์อุปสงค์ท่ีอยู่อาศัย จากข้อมูลการโอนกรรมสิทธิ์ท่ีอยู่อาศัยในปี 2564 มีจานวน 167,464 หน่วย
ขณะที่ ไ ตรมาส 1 ปี 2565 มี ก ารโอนกรรมสิ ท ธิ์ ท่ี อ ยู่ อ าศัย จ านวน 38,954 หน่ ว ย ลดลงจากช่ ว งเดี ย วกัน ของปี 2564
ร้อยละ -4.8 ประกอบด้วยโอนกรรมสิทธิ์โครงการแนวราบ 23,521 หน่วย โครงการอาคารชุด 15,433 หน่วย คิดเป็ นมูลค่า
133,681 ล้านบาท ในจานวนดังกล่าวเป็ นมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์โครงการแนวราบ 91,539 ล้านบาท และโครงการอาคาร
ชุด 42,142 ล้านบาท
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เป็ นที่น่าสังเกตสัดส่วนหน่วย และมูลค่า การโอนกรรมสิทธิ์บา้ นมือสองในไตรมาส 1 ปี 2565 เพิ่มขึน้ เมื่อเทียบกับ
ไตรมาส 4 ปี 2564 และเป็ นการเพิ่มขึน้ ในทุกระดับราคา โดยระดับราคาที่มีการโอนกรรมสิทธิ์สงู สุดคือ ราคา 2.01-3.00
ล้านบาท รองลงมาคือระดับราคา ≤ 1.00 ล้านบาท และระดับราคา 3.01-5.00 ล้านบาท ตามลาดับ
“จานวนหน่วยโอนกรรมสิทธิ์ ช่วงไตรมาส 1 ปี 2565 แต่ละเดือนต่ากว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน ซึ่งเป็ นผลจาก
การระบาดของไวรัส COVID-19 และสงครามรัสเซียและยูเครน ซึ่งทาให้เกิดภาวะนา้ มันแพงขึน้ และค่าครองชีพสูงขึน้ แต่
คาดภาพรวมทัง้ ปี คาดว่าจะมีการขยายตัวของหน่วยโอนกรรมสิทธิ์ 2.0% โดยหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์จะมีการเพิ่มขึน้ อย่าง
ต่อเนื่องในไตรมาส 2 – 4 โดยเฉพาะไตรมาส 4 จะมีการเร่งตัวของการโอนกรรมสิทธิ์เนื่องจากจะสิน้ สุดมาตการกระตุน้ จาก
ภาครัฐ โดยหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์ในระดับราคา 2 – 3 ล้านบาทมีสดั ส่วนการโอนกรรมสิทธิ์มากที่สดุ หรือประมาณร้อย
ละ 23.4 รองลงมาคือ ไม่เกิน 1 ล้านบาท ประมาณร้อยละ 19.4 และราคา 3 – 5 ล้านบาท ประมาณ18.1 แต่ในภาพรวม
ที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท มีการโอนกรรมสิทธิ์มากสุดถึงร้อยละ 66.7 ซึ่งเป็ นระดับราคาที่สอดคล้องกับกาลังซือ้
ส่วนใหญ่ และเป็ นระดับราคาที่ได้รบั ประโยชน์จากมาตรการกระตุน้ ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์”
• คาดการณ์อุปสงค์ทอี่ ยู่อาศัย ปี 2565
ส าหรับ ปี 2565 คาดว่ า จะมี ห น่ ว ยโอนกรรมสิ ท ธิ์ ท่ี อ ยู่ อ าศัย ประมาณ 170,843 หน่ ว ย เพิ่ ม ขึ น้ จากปี 2564
ร้อยละ 2.0 มีมลู ค่าโอนกรรมสิทธิ์ประมาณ 594,485 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากปี 2564 ร้อยละ 1.7
“ ด้านการเปิ ดตัวโครงการใหม่ จะเพิ่มขึน้ มากกว่าปี 2564 โดยอาคารชุดมีสดั ส่วนที่สงู เนื่องจากมี Stock ที่ลดลง
และราคาที่ดินที่แพงขึน้ บ้านแนวราบยังคงได้รบั การตอบรับจากผูซ้ ือ้ บ้านมาก สังเกตได้จากในช่วงไตรมาสแรกของปี นี ้
หน่วยขายได้ใหม่มีจานวนประมาณ 30,443 หน่วย คิดเป็ นมูลค่า 137,257 ล้านบาท ขณะที่ทาวเฮ้าส์จะยังคงมีอุปทาน
คงเหลือในตลาดจานวนมาก ส่วนอาคารชุดเริ่มฟื ้ นตัวจากผูท้ ่ีตอ้ งการซือ้ เพื่อการอยู่อาศัย และการซือ้ เพื่อการลงทุนมากขึน้
ซึ่งอาจจะเป็ นการลงทุนใน 2 กลุ่มเป็ นหลัก คือ กลุ่มไม่เกิน 1.5 ล้าน และ กลุ่ม Luxury บ้านมือสองที่ได้รบั สิทธิประโยชน์
จากค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ และมีราคาและทาเลที่สอดคล้องกับความสามารถของกลุ่มผูซ้ ือ้ กลุ่มรายได้นอ้ ย/ปานกลาง
คาดว่าการโอนกรรมสิทธิ์บา้ นมือสองจะขยายตัวต่อเนื่องตลอดทัง้ ปี โดยเฉพาะบ้านราคาต่า ซึ่งเป็ นโอกาสสาหรับธุรกิจ
บ้านมือสอง” ดร.วิชยั กล่าวเพิ่มเติม
• สถานการณ์การโอนกรรมสิทธิ์ทอี่ ยู่อาศัยของคนต่างชาติไตรมาส 1 ปี 2565 และคาดดารณ์ ปี 2565
ด้า นอุป สงค์ใ นตลาดที่ อ ยู่อ าศัย ของของคนต่ า งชาติ พบว่ า หน่ ว ยโอนกรรมสิ ท ธิ์ อ าคารชุ ด ของคนต่ า งชาติ
ทั่วประเทศในปี 2564 มีจานวน 8,198 หน่วย มูลค่า 39,610 ล้านบาท สาหรับในไตรมาสแรกปี 2565 มีการโอนกรรมสิทธิ์
อาคารชุดให้คนต่างชาติ จานวน 2,107 หน่วย คิดเป็ นมูลค่า 10,262 ล้านบาท โดยผูซ้ ือ้ สัญชาติจีนมีการโอนกรรสิทธิ์
สูงสุดทัง้ จานวนหน่วยและมูลค่า โดยมีการโอนกรรมสิทธิ์จานวน 949 หน่วย มูลค่า 4,570 ล้านบาท สาดับ 2 คือรัสเซีย
จานวน 134 หน่วย มูลค่า 435 ล้านบาท ลาดับ 3 สหรัฐอเมริกา จานวน 114 หน่วย มูลค่า 344 ล้านบาท
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ทัง้ นี ้ ในปี 2565 ยังมีสิ่งที่ตอ้ งระมัดระวังประกอบด้วย อัตราดอกเบีย้ มีแนวโน้มที่จะปรับขึน้ ในช่วงครึ่งปี หลัง การ
แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ยังคงมีผลในการฉุดรัง้ การขยายตัวทางเศรษฐกิจอยู่ แม้ว่าความรุนแรงจะลดลง สภาวะ
การจ้างงานและการมีรายได้ของประชาชนในภาคการท่องเที่ยวและภาคบริการยั งคงอยู่ในภาวะการฟื ้ นตัวช้า ภาวะหนี ้
ครัวเรือนอยู่ในระดับที่สงู ถึงประมาณ 90% ของ GDP ทาให้กลุ่มผูม้ ีรายได้นอ้ ยถึงปานกลางในกลุ่มอาชีพอิสระจะเข้าถึง
สินเชื่อได้ยากเช่นเดียวช่วงปี ท่ีผ่านมา ภาวะการเพิ่มขึน้ ของ NPL ของสถาบันการเงิน อาจจะส่งผลให้สถาบันการเงิน
ระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อ ต้นทุนค่าก่อสร้างเพิ่มสูงขึน้ ต่อเนื่อง ทาให้ราคาที่อยู่อาศัยโครงการใหม่อาจจะมีการปรับ
ราคาขึน้ ในช่วงครึง่ ปี หลัง กลุม่ นักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เป็ นกาลังซือ้ อาคารชุดยังคงเข้ามาในประเทศน้อยจากผลกระทบ
ของ COVID-19 และสงครามระหว่างยูเครนและรัสเซียทาให้ความต้องการซือ้ อาคารชุดในภาพรวมฟื ้ นช้า ดร.วิชยั กล่าว
ในตอนท้าย
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