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สถานการณ์ตลาดทีอ่ ยู่อาศัยใน EEC ไตรมาส 3 ปี 2564
อุปทานและอุปสงค์ 9 เดือนแรก หดตัวลงอย่างชัดเจน
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รายงานสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในพื้นที่จังหวั ด
EEC ทั้งนี้ผลกระทบจากสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในไตรมาส 3 ปี 2564 ที่ปรับตัวลดลงร้อยละ -0.3 เมื่อ
เทียบกับไตรมาสที่สองของปี 2564 ที่มีการขยายตัวร้อยละ 7.6 โดยเป็ นผลมาจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
เป็ นระลอกที่สี่จากสายพันธุ์ เดลต้า ซึ่งทวีความรุนแรงมากขึน้ และรัฐบาลมีการควบคุม การดาเนินธุ รกิจบางประเภท
รวมถึงจากัดการเดินทางเข้า-ออกในบางจังหวั ดที่เป็ นพื้นที่ ควบคุมสู งสุ ดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ซึ่งส่งผลให้ทางด้ า น
สาขาก่อสร้างปรับตัวลดลงร้อยละ -4.1 เมื่อเทียบกับการขยายตัวร้อยละ 3.9 ในไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งเป็ นการลดลงทั้งใน
การก่อสร้างภาครัฐและภาคเอกชน
ส่วนหนึ่งเป็ นผลมาจากการปิ ดแคมป์ คนงานก่อสร้างในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ซึ่งพบว่า
การก่ อ สร้ างภาครัฐ ลดลงร้ อยละ -6.2 เมื่ อ เทีย บกั บการขยายตั วร้ อยละ 7.0 ในไตรมาสก่อ นหน้า และการก่อ สร้าง
ภาคเอกชนลดลงร้อยละ -0.5 ซึ่งลดต่อเนื่องเป็ นไตรมาสที่สี่แล้ว โดยเป็ นผลมาจากการลดลงต่อเนื่องของการก่อสร้ า งที่
อยู่อาศัย และสาขาการผลิตอุตสาหกรรมลดลงร้อยละ -1.4 เมื่อเทียบกับการขยายตัวร้อยละ 16.9 ในไตรมาสก่อนหน้า
ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรักษาการผู้อานวยการศูนย์ ข้ อ มู ล
อสังหาริมทรัพย์ เปิ ดเผยว่าสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในพื้นที่จังหวัด EEC ซึ่งเป็ นจังหวัดในกลุ่มพื้นที่ควบคุมสูงสุ ด
และเข้มงวด (สีแดงเข้ม) เช่นกัน ก็มีการชะลอตัวอย่างต่อเนื่องจนถึงไตรมาส 3 ปี 2564 ทั้งมิติของอุปทานด้านการออก
ใบอนุ ญ าตสรรที่ดิ น พบว่ า ต่ าที่ สุด ในรอบ 9 ปี หรื อ ในรอบ 34 ไตรมาส นั บ ตั้ งแต่ไ ตรมาส 2 ปี 2556 และการออก
ใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัยในไตรมาส 3 ปี 2564 ยังคงต่ากว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี แต่มีทิศทางดี ขนึ ้ โดยในไตรมาส 3 การออก
ใบอนุญาตก่อสร้างเริ่มปรับตัวดีขนึ ้ เล็กน้อยโดยเป็ นบวกร้อยละ 13.3 เมื่อเทียบจากไตรมาสก่อนหน้า
ในมิติอุปสงค์ด้านการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย พบว่าจานวนหน่วยลดลงอย่างต่อเนื่องเป็ น
ไตรมาสที่
สิบ นับตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2562 ที่เริ่ มประกาศใช้มาตรการ LTV ของธนาคารแห่งประเทศไทย ในภาพรวมสถานการณ์
เศรษฐกิจไทยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 (มกราคม - กันยายน) มีอัตราการขยายตัวติดลบในไตรมาส 1 ร้อยละ -2.6
ขณะที่ไตรมาส 2 มีอัตราขยายตัวเพิ่มขึน้ ร้อ ยละ 7.6 แต่เป็ นการขยายตัว เพิ่มขึน้ จากภาวะเศรษฐกิจที่ ต่า ผิ ดป กติ ใ น
ช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน แต่ไตรมาส 3 กลับมาติดลบอีกครั้งร้อยละ -0.3 ส่งผลให้ทั้งอุปทานและอุปสงค์ของตลาดที่
อยู่อาศัยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 (มกราคม - กันยายน) หดตัวลงอย่างชัดเจน โดยอุปทานการออกใบอนุ ญ าต
จัดสรรที่ดินลดลงทั้ งจานวนโครงการและจ านวนหน่ว ย ร้อยละ -31.3 และร้อยละ -34.6 ตามลาดับ แต่ด้านการออก
ใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัยปรับตัวเพิ่มขึน้ ร้อยละ 9.1 โดยมีข้อสังเกตว่าเป็ นการปรับตัวเพิ่มขึน้ จากฐานที่ต่าผิดปกติใน
ช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 ส่วนด้านอุปสงค์การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยลดลงทั้งจานวนหน่วยและมูลค่าร้อยละ -18.3
และร้อยละ -16.3 ตามลาดับ
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ชั้น 18 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สานักงานใหญ่ 63 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02-645-9675-6 โทรสาร 0-2643-1251 www.reic.or.th

1

Press Release
สาหรับภาพรวมทั้งปี 2564 แม้มีปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะต้องติดตามอย่างใกล้ชิด แต่ยังมีปัจจัยบวกที่สาคัญ
คื อ ภาวะที่ อั ต ราดอกเบี้ ย ในตลาดต่ า มาก รวมถึ ง การที่ รั ฐ บาลได้ ข ยายระยะเวลามาตรการกระตุ้ น ภาคธุ ร กิ จ
อสังหาริมทรัพย์ โดยการลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์และการจดจานองสาหรับที่อยู่อาศัยสร้างใหม่ ราคาไม่เกิน 3
ล้านบาทไปจนถึงสิน้ ปี 2564 และลดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเหลือร้อยละ 10 ซึ่งเป็ นมาตรการที่จะช่วยลดภาระ
ของผู้ซื้อและผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
นอกจากนี้การที่ธนาคารแห่งประเทศได้ประกาศผ่อนคลายมาตรการ LTV ชั่วคราว สาหรับสัญญาเงินกู้ที่ทา
สั ญ ญาตั้ ง แต่ วั น ที่ 20 ตุ ล าคม 2564 ถึ ง วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2565 เพื่ อ ช่ ว ยพยุ ง เศรษฐกิ จไทยที่ไ ด้ รั บ ผลกระทบจาก
สถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ยืดเยื้อมาถึงเกือบ 2 ปี นับเป็ นปัจจัยที่มีส่วนทาให้ยอดโอนกรรมสิทธิ์ทอี่ ยู่
อาศัยในจังหวัด EEC ลดลงไม่รุนแรงตามที่คาดการณ์กันไว้ตั้งแต่ต้นปี
รวมถึงการที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการเปิ ดประเทศในต้นเดือนธันวาคม 2564 โดยจังหวัดชลบุรี และระยอง
เป็ นพื้นที่สีฟ้านาร่องการท่องเที่ยว และสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคาดว่าแนวโน้มเศรษฐกิจไทย
ปี 2564 จะขยายตัวเป็ นบวกร้อยละ 1.2 ปรับตัวดีขนึ ้ อย่างช้า ๆ จากการลดลงร้อยละ -6.1 ในปี 2563
ดังนั้น จากทั้งปัจจัยบวกและปัจจัยลบที่กล่าวมา ศูนย์ข้อมูลฯ คาดการณ์ว่า ในปี 2564 สถานการณ์ตลาดที่
อยู่อาศัยใน 3 จังหวัด EEC ในด้านอุปทานการขอใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน จะมีอัตราขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ -31.3 ถึง 16.0 การขอใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัยจะมีอัตราขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ -9.1 ถึง 11.2 ส่วนด้านอุปสงค์ในปี 2564
คาดการณ์ว่า หน่วยการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยจะมีอัตราขยายตั วอยู่ในช่วงร้อยละ -30.3 ถึง -14.8 แต่จานวนมูลค่า
การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยคาดว่าจะมีอัตราขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ -18.3 ถึง -0.1 เนื่องจากราคาที่อยู่อาศัยต่อหน่วย
ปรับตัวสูงขึน้ เมื่อเทียบกับปี 2563
ส าหรั บ สถานการณ์ต ลาดที่อยู่ อาศั ยใน 3 จั ง หวัด EEC ไตรมาส 3 ปี 2564 และ 9 เดื อ นแรกของปี 2564
(มกราคม - กันยายน) มีดังนี้
1. สถานการณ์ด้านอุปทานที่อยู่อาศัย
1.1 การออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน
ในช่ ว งไตรมาส 3 ปี 2564 มี โ ครงการที่อ ยู่อาศั ยที่ไ ด้ รับ อนุญ าตจัด สรรที่ดิ นจากกรมที่ดิ นจานวน 28
โครงการ 2,575 หน่วย จานวนโครงการลดลงร้อยละ -46.2 และมีจานวนหน่วยลดลงร้อยละ -59.5เมื่อเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปี 2563 ซึ่งมี 52 โครงการ 6,358 หน่วย จะเห็นว่าในไตรมาสนี้ทั้งจานวนโครงการและจานวนหน่วยยั ง คง
ต่ากว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี ก่อนเกิดวิกฤตการแพร่ระบาดไวรั ส COVID-19 ถึงร้อยละ -44.0 และร้อยละ -54.8 ตามลาดับ และ
หากเปรียบเทียบกับข้อมูลย้อนหลัง พบว่า ไตรมาส 3 ปี 2564 เป็ น ไตรมาสที่มีจานวนหน่วยที่ได้รับอนุญาตจัดสรรที่ดนิ
ในจังหวัด EEC ต่าที่สุดในรอบ 9 ปี หรือในรอบ 34 ไตรมาส นับตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2556 ซึ่งมีจานวน 4,043 หน่วย (ดู
แผนภูมิที่ 1 และ 2)
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แผนภูมิที่ 1 จานวนโครงการทีไ่ ด้รับใบอนุญาตจัดสรรทีด่ ินเพื่อทีอ่ ยู่อาศัยใน EEC ไตรมาส 3 ปี 2564
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ที่ม า : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริม ทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แผนภูมิที่ 2 จานวนหน่วยในโครงการที่ได้รบั ใบอนุญาตจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยูอ่ าศัยใน EEC ไตรมาส 3 ปี 2564
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ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
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สาหรับใน 9 เดือนแรกของปี 2564 (มกราคม – กันยายน) มีโครงการที่อยู่อาศัยที่ได้รับอนุญาตจัดสรรที่ ดิ น
จากกรมที่ดินจานวน 99 โครงการ 9,665 หน่วย ลดลงทั้งจานวนโครงการและจานวนหน่วย โดยลดลงร้อยละ -31.3 และ
ร้อยละ -34.6 ตามลาดับ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 ซึ่งมี 144 โครงการ 14,767 หน่วย (แผนภูมิที่ 3 )
ในจานวน 9,665 หน่วย โดยส่วนใหญ่ออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดินเป็ นทาวน์เฮ้าส์มากที่สุด จานวน 4,872
หน่วย คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 50.4 ของจานวนการออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดินทั้งหมด แต่ลดลงร้อยละ -37.4 รองลงมา
เป็ นบ้านเดี่ยวจานวน 2,425 หน่วย คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 25.1 ลดลงร้อยละ-37.3 และบ้านแฝดจานวน 2,234 หน่วย
คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 23.1 ลดลงร้อยละ -22.8 ส่วนทีเ่ หลือเป็ น อาคารพาณิชย์ และที่ดินจัดสรร ตามลาดับ (ดูแผนภูมิที่ 3 )

แผนภูมิที่ 3 สัดส่วนจานวนหน่วยในโครงการที่ได้รับใบอนุญาตจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยใน EEC 9 เดือนแรกของปี 2564 (มกราคม - กันยายน)
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ที่มา : ศูน ย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

1.2 การออกใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัย
ด้านการออกใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัย ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2564 มีการออกใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัยใน
3 จังหวัด EEC ทั้งที่เป็ นบ้านที่ประชาชนสร้างเอง บ้านในโครงการจัดสรร และอาคารชุด มีจานวนประมาณ 8,362 หน่วย
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 13.3 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 แต่ถึงอย่างไรการออกใบอนุญาตก่อสร้ างที่อยู่อ าศั ย ใน
ไตรมาส 3 ปี 2563 ยังคงต่ากว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี ก่อนเกิดวิกฤตการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ถึงร้อยละ -21.7 โดยแบ่ง
ออกเป็ นการออกใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัย แนวราบจานวนประมาณ 6,374 หน่วย และอาคารชุด จานวนประมาณ
1,988 หน่วย ซึ่งที่อยู่อาศัยแนวราบมีการออกใบอนุญาตลดลงร้อยละ -5.8 แต่อาคารชุดมีการออกใบอนุญาตก่อ สร้ า ง
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 223.7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 (ดูแผนภูมิที่ 4 และ 5)
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ชั้น 18 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สานักงานใหญ่ 63 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
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แผนภูมิที่ 4 การออกใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัยใน EEC ไตรมาส 3 ปี 2564
-2.0%

-37.7%

15.5%

-13.5%

-21.7%

5Y AVG.(58-62) = 10,684

11,543

7,962

7,950

1,453

309

6,509

Q1

9,200

4,942

7,383

13.3%

-1.3%

2,399

614

7,849

8,362

755

1,988

7,641

6,769

6,601

6,801

7,094

6,374

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

2563
แนวราบ

2564 E

อาคารชุด

รวม

5Y AVG.(58-62)

YoY (ทุกประเภท

ที่มา : ศูน ย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
หมายเหตุ : E หมายถึง ตัว เลขประมาณการ

แผนภูมิที่ 5 อัตราขยายตัวจานวนหน่วยการออกใบอนุญาตก่อสร้างทีอ่ ยู่อาศัยใน EEC ไตรมาส 3 ปี 2564

-62.4%

29.0%

-27.0%

-85.9%

Q1

Q2

143.9%

-18.3%

65.1%

223.7%

-11.9%

-46.2%

-14.7%

4.5%

-7.2%

-5.8%

Q4

Q1

Q2

Q3

Q3
2563

2564 E
YoY (แนวราบ

YoY (อาคารชุด

ที่มา : ศูน ย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
หมายเหตุ : E หมายถึง ตัว เลขประมาณการ
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สาหรับใน 9 เดือนแรกของปี 2564 (มกราคม - กันยายน) มีการออกใบอนุญาตก่อ สร้า งที่อ ยู่อ าศั ยใน 3
จังหวัด EEC ทั้งที่เป็ นบ้านที่ประชาชนสร้างเอง บ้านในโครงการจัดสรร และอาคารชุด มีจานวนประมาณ 25,411 หน่วย
เพิ่ ม ขึ ้น ร้ อยละ 9.1 เมื่ อ เที ยบกับ ช่ว งเวลาเดี ย วกั นของปี 2563 แบ่ ง ออกเป็ น การออกใบอนุญ าตก่ อสร้า งที่อยู่ อาศัย
แนวราบจานวนประมาณ 20,269 หน่วย และอาคารชุด จานวนประมาณ 5,142 หน่วย ซึ่งที่อยู่อาศัยแนวราบมีการออก
ใบอนุญาตลดลงร้อ ยละ -3.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดี ยวกันของปี 2563 แต่อาคารชุดมีการออกใบอนุญ าตก่อ สร้ า ง
เพิ่มขึน้ มากถึงร้อยละ 116.3 แต่เป็ นการเพิ่มขึน้ จากฐานที่ต่าผิดปกติในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 (ดูตารางที่ 1)
ตารางรางที่ 1 การออกใบอนุญาตก่อสร้างที่อยูอ่ าศัยแยกตามประเภทในพื้นที่ EEC ใน 9 เดือนแรกของปี 2564
9 เดือน
9M/62
9M/63
9M/64

แนวราบ
23,123
20,919
20,269

อาคารชุด
7,191
2,377
5,142

รวมทีอ่ ยูอ่ าศัย
30,314
23,296
25,411

YoY รวมทีอ่ ยูอ่ าศัย
47.8%
-23.2%
9.1%

YoY แนวราบ
25.7%
-9.5%
-3.1%

YoY อาคารชุด
240.5%
-66.9%
116.3%

ที่มา : ศูน ย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

2. ด้านอุปสงค์ที่อยู่อาศัย
2.1 การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย
ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2564 มีการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยใน 3 จังหวัด EEC จานวน 10,087 หน่วย มีมูลค่า
23,372 ล้านบาท จานวนหน่วยลดลงร้อยละ -13.8 โดยเป็ นลดลงต่อเนื่องเป็ นไตรมาสที่สิบ นับตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2562
ที่เริ่มมีมาตรการ LTV ของธนาคารแห่งประเทศออกมาควบคุมในเดือนเมษายน 2562 และต่อเนื่องมาในปี 2563 ถึงไตร
มาส 3 ปี 2564 ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID – 19 ถึงสี่ระลอกด้วยกัน และมูลค่าลดลงร้อยละ -13.1
โดยเป็ นการลดลงต่อเนื่องเป็ นไตรมาสที่สี่ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 มีจานวน 11,698 หน่วย และมูลค่า
26,907 ล้านบาท
ทั้งนี้ในไตรมาส 3 ปี 2564 มีการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยประเภทที่อยู่อาศัยแนวราบมากที่สุด จานวน 7,920
หน่วย คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 78.5 ของหน่วยโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมด ลดลงร้อยละ -12.5 และมีมูลค่าลดลงร้อยละ -10.9
หรือมีมูลค่า 18,404 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 ที่มีจานวน 9,052 หน่วย และมีมูลค่า 20,644
ล้านบาท ส่วนอาคารชุด มีจานวน 2,167 หน่วย คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 21.5ลดลงร้อยละ -18.1 และมีมูลค่าลดลงร้ อ ย
ละ -20.7 หรือมีมูลค่า 4,968 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 ที่มีจานวน 2,646 หน่วย และมีมูลค่า
6,263 ล้านบาท (ดูแผนภูมิที่ 6 และ 7)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ฝ่ ายประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูล ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
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สาหรับการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยสร้างใหม่ (หรือที่อยู่อาศัยที่โอนจากนิติบุคคล) มีจานวน 5,335 หน่วย
และโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยมือสอง (ที่อยู่อาศัยที่โอนจากบุคคลธรรมดา) มีจานวน 4,752 หน่วย ทาให้สัดส่วนจานวน
หน่วยโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยสร้างใหม่ต่อที่อยู่อาศัยมือสองในไตรมาส 3 ปี 2564 เท่ากับ 53 : 47 ขณะที่มูลค่าการโอน
กรรมสิทธิ์ของที่อยู่อาศั ยสร้า งใหม่ มีจานวน 13,486 ล้านบาท และมูลค่าโอนกรรมสิทธิ์ที่ อยู่อ าศัยมื อสองมีจ านวน
9,886 ล้านบาท หรือมีสัดส่วนมูลค่าที่อยู่อาศัยสร้างใหม่ต่อมูลค่าที่อยู่อาศัยมือสองเท่ากับ 58 : 42
แผนภูมิที่ 6 จานวนหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยใน EEC
ไตรมาส 3 ปี 2564

-15.2%

11,104
3,006

-2.4%

-14.7%

-17.0%

1,846

8,098

7,600

Q1

Q2

3,845

2,646

9,269

9,052

Q4

7,596
2,538

Q1

2563

แนวราบ

อาคารชุด

-13.8%

-0.4%

24,649

5,058
Q3

-8.4%

8,656
2,431

10,087
2,167

6,805

5Y AVG.(58-62)

21,560

7,920

17,844

17,142

Q2

Q3 P

Q1

Q2

ที่มา : ศูน ย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

26,907

28,203

6,263

7,426

-5.8%

-28.9%

20,644

20,777

Q3

Q4

2563
แนวราบ

อาคารชุด

-13.1%

5Y AVG.(58-62) = 22,000

20,307
17,516

4,418

6,225

YoY (ทุกประเภท

-0.7%

5,418

2564

รวม

2.9%

-2.0%

5Y AVG.(58-62) = 12,400

13,114

11,698

9,446

-31.6%

แผนภูมิที่ 7 มูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยใน EEC
ไตรมาส 3 ปี 2564 (หน่วย : ล้านบาท)

5,279
15,029

12,099
Q1

23,372
4,968
18,404

Q2
2564

รวม

5Y AVG.(58-62)

YoY (ทุกประเภท

ที่มา : ศูน ย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ส าหรั บ ใน 9 เดื อ นแรกปี 2564 (มกราคม - กั น ยายน) มี ก ารโอนกรรมสิ ทธิ์ ที่อยู่ อาศัย ใน 3 จั ง หวัด EEC
จ านวน 26,339 หน่ ว ย มี มู ลค่ า 61,195 ล้ า นบาท จ านวนหน่ วยและมูล ค่ าลดลง ร้ อ ยละ -18.3 และร้ อ ยละ -16.3
ตามลาดับ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 มีจานวน 32,248 หน่วย และมูลค่า 73,115 ล้านบาท
โดยในจานวนดังกล่าวมีการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยประเภทที่อยู่อาศัยแนวราบมากที่สุด จานวน 19,203
หน่วย คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 72.9 ของหน่วยโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมด ลดลงร้อยละ -22.4 และมีมูลค่าลดลงร้อยละ -18.2
หรือมีมูลค่า 45,531 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 ที่มีจานวน 24,750 หน่วย และมีมูลค่า 55,630
ล้านบาท ส่วนอาคารชุด มีจานวน 7,136 หน่วย คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 27.1 มีมูลค่า 15,664 ล้านบาท ลดลงทั้งจานวน
หน่วยและมูลค่า ร้อยละ -4.8 และร้อยละ -10.4 ตามลาดับ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 ซึ่งมีจานวน 7,498
และมีมูลค่า 17,485 ล้านบาท (ดูตารางที่ 2)
นอกจากนี้ยังพบว่าการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย แบ่งเป็ นการโอนกรรมสิทธิ์ประเภทบ้านสร้างใหม่ (หรือทีอ่ ยู่
อาศัยที่โอนจากนิติบุคคล) มีจานวน 14,032 หน่วย และโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยมือสอง (ที่อยู่อาศัยที่โอนจากบุคคล
ธรรมดา) มีจานวน 12,307 หน่วย ทาให้สัดส่วนจานวนหน่วยโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยสร้างใหม่ต่อที่อยู่อาศัยมือสองใน
9 เดือนแรกของปี 2564 เท่ากับ 53 : 47
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ฝ่ ายประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูล ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
ชั้น 18 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สานักงานใหญ่ 63 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
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ขณะที่มูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ของที่อยู่อาศัยสร้างใหม่ มีจานวน 35,602 ล้านบาท และมูลค่าโอนกรรมสิทธิ์
ที่อยู่อาศัยมือสอง มีจานวน 25,593 ล้านบาท หรือมีสัดส่วนมูลค่าที่อยู่อาศัยสร้างใหม่ต่อมูลค่าที่อยู่อาศัยมือสองเท่ากับ
58 : 42
ตารางที่ 2 จังหวัด EEC ที่มีการโอนกรรมสิทธิท์ อี่ ยู่อาศัยแยกตามประเภท ใน 9 เดือนแรกของปี 2564
ประเภทโครงการ

จานวนหน่วย

จานวนมูลค่า (ล้านบาท)

อาคารชุด

9M/63
7,498

9M/64
7,136

YOY
-4.8%

9M/63
17,485

9M/64
15,664

YOY
-10.4%

แนวราบ

24,750

19,203

-22.4%

55,630

45,531

-18.2%

รวม

32,248

26,339

-18.3%

73,115

61,195

-16.3%

ที่มา : ศูน ย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สาหรับการโอนกรรมสิทธิ์แนวราบใน 9 เดือนแรกของปี 2564 (มกราคม - กันยายน) ของ 3 จังหวัด EEC ใน
ด้านจานวนหน่วย พบว่า เป็ นการโอนกรรมสิทธิ์บ้านสร้างใหม่ (หรือบ้านสร้างใหม่ที่โอนจากนิติบุคคล) มีจานวน 9,119
หน่วย คิดเป็ นมูลค่า 24,291 ล้านบาท และโอนกรรมสิทธิ์บ้านมือสอง (บ้านมือสองที่โอนจากบุคคลธรรมดา) มีจานวน
10,084 หน่วย คิดเป็ นมูลค่า 21,240 ล้านบาท ทาให้สัดส่วนจานวนหน่วยโอนกรรมสิทธิ์บ้านสร้างใหม่ต่อที่อยู่อาศัยมื อ
สองใน 9 เดือนแรกของปี 2564 (มกราคม - กันยายน) เท่ากับ 47 : 53 ขณะที่มูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ของบ้านสร้างใหม่
ต่อบ้านมือสองมีสัดส่วน 53 : 47
ในจานวนหน่วยนี้เมื่อจาแนกตามระดับราคา พบว่า ส่วนใหญ่ เป็ นการโอนกรรมสิทธิใ์ นระดับราคา 2.01 –
3.00 ล้านบาทมากที่สุด มีจานวน 7,027 หน่วย คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 36.6 ของหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์แนวราบทั้งหมด
โดยแบ่งเป็ นการโอนกรรมสิทธิ์ บ้านสร้า งใหม่จานวน 3,992 หน่วย บ้านมือสองจานวน 3,035 หน่วย รองลงเป็ นระดั บ
ราคา 1.51 – 2.00 ล้านบาท มีจานวน 4,581 หน่วย คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 23.9 โดยแบ่งเป็ นการโอนกรรมสิท ธิ์ บ้ า น
สร้างใหม่จานวน 2,203 หน่วย บ้านมือสองจานวน 2,378 หน่วย และเป็ นระดับราคา 3.01 – 5.00 ล้านบาท มีจานวน
2,649 หน่วย คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 13.8 โดยแบ่งเป็ นการโอนกรรมสิทธิ์บ้านสร้างใหม่จานวน 1,740 หน่วย บ้านมือสอง
จานวน 909 หน่วย ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาจากมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ พบว่า ส่วนใหญ่เป็ นการโอนกรรมสิทธิ์ในระดับดับราคา 2.01 –
3.00 ล้านบาทมากที่สุด มีจานวน 17,407 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 38.2 ของมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์แนวราบ
ทั้งหมด โดยแบ่งเป็ นมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์บ้านสร้างใหม่จานวน 9,873 ล้านบาท บ้านมือสองจานวน 7,533 ล้านบาท
รองลงเป็ นระดับราคา 3.01 – 5.00 ล้านบาท มีจานวน 10,067 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 22.1 โดยแบ่งเป็ นมูลค่า
การโอนกรรมสิ ท ธิ์ บ้ า นสร้ า งใหม่ จ านวน 6,641 ล้ า นบาท บ้ า นมื อ สองจ านวน 3,427 ล้ า นบาท และเป็ น ระดั บ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ฝ่ ายประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูล ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
ชั้น 18 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สานักงานใหญ่ 63 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
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ราคา 1.51 – 2.00 ล้านบาท มีจานวน 8,174 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 18.0 โดยแบ่งเป็ นมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์
บ้านสร้างใหม่จานวน 3,930 ล้านบาท บ้านมือสองจานวน 4,244 ล้านบาท ตามลาดับ (ดูแผนภูมิที่ 8 และ 9)
แผนภูมิที่ 8 จานวนหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์แนวราบใน EEC
9 เดือนแรกปี 2564 แยกประเภทบ้านใหม่บ้านมือสอง
หน่วยแนวราบ บ้านสร้างใหม่
341 (17.%)

≤

414 (18.6%)

หน่วยแนวราบ บ้านมือสอง
ลบ

ลบ

รวม

แผนภูมิที่ 9 มูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์แนวราบใน EEC
9 เดือนแรกปี 2564 แยกประเภทบ้านใหม่บ้านมือสอง
(หน่วย: ล้านบาท)
มูลค่าแนวราบ บ้านสร้างใหม่

227 (16.%)

≤

มูลค่าแนวราบ บ้านมือสอง

รวม

1,193 (84.%)

1,420 (3.1%)
2,983 (6.6%)

ลบ

1,661 (83.%)

2,002 (10.4%)

1,816 (81.4%)

2,230 (11.6%)

567 (19.%)

ลบ

2,415 (81.%)

2,203 (48.1%)

ลบ

2,378 (51.9%)

4,581 (23.9%)

3,930 (48.1%)

ลบ

4,244 (51.9%)

8,174 (18.0%)

3,992 (56.8%)

ลบ

3,035 (43.2%)

7,027 (36.6%)

9,873 (56.7%)

ลบ

7,533 (43.3%)

17,407 (38.2%)

1,740 (65.7%)

ลบ

2,649 (13.8%)

6,641 (66.%)

ลบ

3,427 (34.%)

10,067 (22.1%)

323 (63.6%)

ลบ

185 (36.4%)

508 (2.6%)

ลบ

1,133 (37.7%)

3,009 (6.6%)

65 (56.%)

ลบ

51 (44.%)

116 (0.6%)

ลบ

443 (44.3%)

1,002 (2.2%)

ลบ 852 (57.9%)

1,470 (3.2%)

41 (45.6%) มากกว่า

909 (34.3%)

ลบ 49 (54.4%)

9,119 (47.5%) รวมทุกระดับราคา

90 (0.5%)

10,084 (52.5%) 19,203 (100.%)

ที่มา : ศูน ย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

1,876 (62.3%)
559 (55.7%)
618 (42.1%)
24,291 (53.3%)

มากกว่า

รวมทุกระดับราคา 21,240 (46.7%) 45,531 (100.%)

ที่มา : ศูน ย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สาหรับการโอนกรรมสิทธิ์อ าคารชุ ดใน 9 เดือนแรกของปี 2564 ของ 3 จังหวัด EEC ในด้านจานวนหน่วย
พบว่ า เป็ น การโอนกรรมสิ ทธิ์ อ าคารชุด สร้า งใหม่ มีจานวน 4,913 หน่ ว ย คิ ด เป็ น มูล ค่ า 11,311 ล้ า นบาท และโอน
กรรมสิ ท ธิ์ อ าคารชุ ด มือ สอง มี จ านวน 2,223 หน่ ว ย คิ ด เป็ น มูล ค่ า 4,353 ล้ า นบาท ท าให้สั ด ส่ วนจานวนหน่วยโอน
กรรมสิทธิ์อาคารชุ ดสร้า งใหม่ ต่ออาคารชุ ดมือ สองใน 9 เดือนแรกของปี 2564 (มกราคม - กันยายน) เท่ากับ 69 : 31
ขณะที่มูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ของอาคารชุดสร้างใหม่ต่ออาคารชุดมือสองมีสัดส่วน 72 : 28
ในจานวนหน่วยนี้เมื่อจาแนกตามระดับราคา พบว่าส่วนใหญ่เป็ นการโอนกรรมสิทธิ์ในระดับดับราคา 1.51 –
2.00 ล้ า นบาทมากที่สุ ด มี จานวน 2,228 หน่ ว ย คิ ด เป็ นสั ด ส่ว นร้อ ยละ 31.2 ของหน่วยการโอนกรรมสิ ทธิ์ อาคารชุด
ทั้งหมด โดยแบ่งเป็ นการโอนกรรมสิทธิ์อาคารชุดสร้างใหม่จานวน 1,860 หน่วย อาคารชุดมือสองจานวน 368 หน่วย รอง
ลงเป็ น ระดั บ ราคา 2.01 – 3.00 ล้ า นบาท มี จ านวน 1,490 หน่ ว ย คิ ด เป็ น สั ด ส่ว นร้ อยละ 20.9 โดยแบ่ ง เป็ น การโอน
กรรมสิทธิ์อาคารชุดสร้างใหม่จานวน 1,095 หน่วย อาคารชุดมือสองจานวน 395 หน่วย และเป็ นระดับราคาไม่เกิน 1.01
– 1.50 ล้านบาท มีจานวน 1,318 หน่วย คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 18.5 โดยแบ่งเป็ นการโอนกรรมสิทธิ์อาคารชุดสร้างใหม่
จานวน 770 หน่วย อาคารชุดมือสองจานวน 548 หน่วย ตามลาดับ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ฝ่ ายประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูล ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
ชั้น 18 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สานักงานใหญ่ 63 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
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ถ้าพิจารณาจากมูลค่าการโอนกรรมสิท ธิ์ พบว่าส่วนใหญ่เป็ นการโอนกรรมสิทธิ์ในระดับดั บราคา 1.51 –
2.00 ล้านบาทมากที่สุด มีจานวน 3,805 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 24.3 ของมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์อาคา รชุ ด
ทั้งหมด โดยแบ่งเป็ นมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์อาคารชุดสร้างใหม่จานวน 3,172 ล้านบาท อาคารชุดมือสองจานวน 633
ล้ า นบาท รองลงเป็ นระดั บ ราคา 2.01 – 3.00 ล้ า นบาท มี จ านวน 3,655 ล้ า นบาท คิ ด เป็ น สัด ส่ ว นร้อ ยละ 23.3 โดย
แบ่งเป็ นมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์อาคารชุดสร้างใหม่จานวน 2,695 ล้านบาท อาคารชุดมือสองจานวน 959 ล้านบาท และ
เป็ นระดับราคา 3.01 – 5.00 ล้านบาท มีจานวน 2,588 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 16.5 โดยแบ่งเป็ นมูลค่าการโอน
กรรมสิทธิ์อาคารชุดสร้างใหม่จานวน 2,045 ล้านบาท อาคารชุดมือสองจานวน 543 ล้านบาท ตามลาดับ (ดูแผนภูมิที่
10 และ 11)
แผนภูมิที่ 10 จานวนหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์อาคารชุดใน EEC
9 เดือนแรกปี 2564 แยกประเภทอาคารชุดใหม่อาคารชุดมือสอง

หน่วยอาคารชุด สร้างใหม่
407 (38.5%)

หน่วยอาคารชุด มือสอง
≤

รวม

650 (61.5%) 1,057 (14.8%)

ลบ

แผนภูมิที่ 11 มูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์อาคารชุดใน EEC
9 เดือนแรกปี 2564 แยกประเภทอาคารชุดใหม่อาคารชุดมือสอง
(หน่วย: ล้านบาท)
มูลค่าอาคารชุด สร้างใหม่
262 (38.9%)

≤

มูลค่าอาคารชุด มือสอง

411 (61.1%)

ลบ

รวม

673 (4.3%)

770 (58.4%)

ลบ

548 (41.6%) 1,318 (18.5%)

1,030 (59.6%)

ลบ

699 (40.4%) 1,729 (11.%)

1,860 (83.5%)

ลบ

368 (16.5%) 2,228 (31.2%)

3,172 (83.4%)

ลบ

633 (16.6%) 3,805 (24.3%)

1,095 (73.5%)

ลบ

395 (26.5%) 1,490 (20.9%)

2,695 (73.8%)

ลบ

959 (26.2%) 3,655 (23.3%)

539 (79.%)

ลบ

143 (21.%)

682 (9.6%)

2,045 (79.%)

ลบ

543 (21.%) 2,588 (16.5%)

139 (71.6%)

ลบ

55 (28.4%)

194 (2.7%)

859 (72.4%)

ลบ

328 (27.6%) 1,187 (7.6%)

ลบ 33 (36.3%)

91 (1.3%)

491 (62.3%)

ลบ

297 (37.7%)

ลบ 31 (40.8%)

76 (1.1%)

756 (61.%)

58 (63.7%)
45 (59.2%) มากกว่า

4,913 (68.8%) รวมทุกระดับราคา 2,223 (31.2%) 7,136 (100.%)

ที่มา : ศูน ย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

มากกว่า

ลบ

789 (5.%)

483 (39.%) 1,239 (7.9%)

11,311 (72.2%) รวมทุกระดับราคา 4,353 (27.8%) 15,664 (100.%)

ที่มา : ศูน ย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

.................................................
คาสงวนลิขสิทธิ์
การนาข้อ มูลที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ไปใช้งาน หรือ เผยแพร่ต่อ ไม่ว่าแต่เพียงบางส่วนหรือทั้งหมด
กรุณ าอ้างอิง “ศูนย์ข้อ มูลอสังหาริมทรัพย์” เป็นแหล่งที่มาของข้อ มูลด้วย
ข้อ ความจากัดความรับผิดชอบ
ข้อ มูลสถิติ ข้อ เขียนใด ๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ ศูนย์ข้อ มูลอสังหาริมทรัพย์ได้รับมาจากแหล่งข้อ มูลที่เชื่อถือได้หรือจากการประมวลผลที่เชื่อ ถือได้ ศูนย์ข้อมูล
อสังหาริมทรัพย์ได้ตรวจสอบจนมั่นใจในระดับหนึ่งแล้ว แต่ศูนย์ข้อ มูลอสังหาริมทรัพย์ไม่สามารถยืนยันความถูกต้อ งหรือความเป็นจริง
และไม่อ าจรับผิดชอบต่อ ความเสียหายที่เกิดขึ้น
ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จากการใช้ข้อ มูล ผู้นาข้อ มูลไปใช้พึงใช้วิจารณญาณ และตรวจสอบตามความเหมาะสม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ฝ่ ายประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูล ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
ชั้น 18 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สานักงานใหญ่ 63 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02-645-9675-6 โทรสาร 0-2643-1251 www.reic.or.th

10

