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ดัชนีรวมตลาดอสังหาฯ ไตรมาส 3/2565 เพิ่ม 30.4%
มาตรการ LTV อาจทาหน่วยโอนฯทั่วประเทศหดตัว -14.2% มูลค่าหดตัว -4.4%
ดัชนีรวมตลาดอสังหาฯ (หมวดทีอ่ ยู่อาศัย) ชีต้ ลาดฯฟื้ นต่อเนื่อง ไตรมาส 3/2565 เพิ่มขึน้ 30.4% จากปี ก่อน บ้าน
สร้างเสร็จจดทะเบียนขยายตัวต่อเนื่องไตรมาส 4 เพื่อรอโอนฯปลายปี 2565 คาดการณ์ว่า 2566 มาตรการ LTV อาจ
ทาให้หน่วยโอนฯทั่วประเทศหดตัว -14.2% และมูลค่าโอนฯหดตัว -4.4%
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 ดเผยรายงาน “ดัชนีรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ (หมวดที่อยู่อาศัย)” ประจาไตรมาส 3 ปี 2565 มีค่า
ดัชนีเท่ากับ 93.0 จุด ปรับตัวเพิ่มขึน้ จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้า 30.4% ทัง้ นี ้ การปรับตัวเพิ่มขึน้ ของค่าดัชนีเป็ นผลมา
จากการปรับตัวดีขึน้ ของโอนกรรมสิทธิ์ท่ีอยู่อาศัย อัตราดูดซับบ้านจัดสรร และอาคารชุด ข้อมูลที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจด
ทะเบียน จานวนพืน้ ที่ท่ไี ด้รบั อนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัย และดัชนีความเชื่อมั่นผูป้ ระกอบการ ในไตรมาสนี ้ ทัง้ นี ้ คาดการณ์
ว่า ภาพรวมในปี 2565 ดัชนีรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ (หมวดที่อยู่อาศัย) น่าจะมีโอกาสขึน้ มาไม่ต่ากว่าที่ 90.5 จุด หรือ
ขยายตัว 19.6% จากปี ก่อน และอาจปรับตัวสูงขึน้ ได้สงู สุดถึง 99.6 จุด (กรณี Best Case) ขยายตัว 31.5% แต่หากมีการ
พลิกผันก็ไม่น่าจะต่ากว่า 81.5 จุด หรือ ขยายตัว 7.6% (กรณี Worst Case) โดยมีการติดตามเครื่องชีด้ า้ นอุปทานและอุป
สงค์ของที่อยู่อาศัยที่สาคัญ
• สถานการณ์อุปทานและอุปสงค์ทอี่ ยูอ่ าศัยปี ไตรมาส 3 ปี 2565
ด้านอุปทาน REIC พบว่า การออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดินทั่วประเทศ ในไตรมาส 3/2565 มีจานวน 25,758 หน่วย
ซึ่งมีจานวนสูงสุดในรอบ 10 ไตรมาสที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ 39.0% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี
ก่อน ซึ่งเป็ นการเพิ่มขึน้ ของ YoY ที่ต่อเนื่องกันเป็ นไตรมาสที่ 3 แล้ว
ในส่วนที่เกี่ยวกับอุปทานจากโครงการที่อยู่อ าศัยเปิ ด ตัวใหม่ในพืน้ ที่กรุ งเทพฯ-ปริม ณฑล ไตรมาส 3/2565 มี
จานวนรวมทัง้ สิน้ 24,112 หน่วย ขยายตัว 98.6% เป็ นมูลค่า 147,276 ล้านบาท ขยายตัว 217.4% จากช่วงเดียวกันของปี
ก่อน โดยพบว่า บ้านจัดสรรมีการขยายตัว มากกว่าอาคารชุดทัง้ จานวนหน่วยและมูลค่า อย่างมีนยั สาคัญ ซึ่งต่างจากไตร
มาส 1 และ 2 ที่ผ่านมา ที่อาคารชุดมีการขยายตัวมากกว่า ซึ่งสะท้อนว่า โครงการอาคารชุดที่เปิ ดตัวใหม่เริ่มลดลงแล้ว
ขณะที่จานวนการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัยทั่วประเทศในไตรมาส 3/2565 ซึ่งมีจานวน 75,336
หน่วย แบ่งเป็ นแนวราบจานวน 63,801 หน่วย อาคารชุด จานวน 11,535 หน่วย โดยจานวนรวมลดลงจากช่วงเดียวกันของ
ปี ก่อนหน้า -14.3%
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แต่พบว่า จานวนที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนในกรุ งเทพฯ-ปริมณฑล มีจานวน 24,018 หน่วย โดยจานวนรวม
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 56.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564 แบ่งเป็ นที่อยู่อาศัยแนวราบจานวน 12,282 หน่วย อาคารชุดพักอาศัย
จานวน 11,736 หน่วย ซึ่งคาดว่าจานวนที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนเพิ่มขึน้ มากในไตรมาสนี ้ มาจากการสะสมของหน่วยที่
ถูกชะลอการก่อสร้างในช่วงก่อนหน้า และการเร่งจดทะเบียนให้นาไปสู่การโอนกรรมสิทธิ์ในช่วงไตรมาส 3 และ 4 ปี 2565
หน่วยการโอนกรรมสิทธิ์ท่ีอยู่อาศัยทั่วประเทศในไตรมาส 3 ปี 2565 มีจานวนทัง้ สิน้ 97,228 หน่วย เพิ่มขึน้ 28.56%
เป็ นการเพิ่มติดต่อกัน 3 ไตรมาส โดยสามารถแบ่งเป็ นที่อยู่อาศัยแนวราบจานวน 72,665 หน่วย อาคารชุดพักอาศัยจานวน
24,563 หน่วย ซึ่งมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ก็สูงขึน้ เช่นเดียวกันโดยมีมูลค่าทัง้ สิน้ 260,813 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 22.8% แบ่งเป็ น
มูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ท่ีอยู่อาศัยแนวราบจานวน 194,454 ล้านบาท และอาคารชุดพักอาศัยจานวน 66,349 ล้านบาท ซึ่ง
พบว่า จานวนเงินให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลปล่อยใหม่ท่วั ประเทศในไตรมาส 3 ปี 2565 มีจานวน 178,213 ล้านบาท เพิ่มขึน้ ถึง
24.93% ซึ่งมีทิศทางเดียวกับการโอนกรรมสิทธิ์ท่ีอยู่อาศัย และสูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี เท่ากับ 157,052 ล้านบาท ส่งผลให้สินเชื่อที่
อยู่อาศัยบุคคลคงค้างทั่วประเทศขยับขึน้ ไปอยู่ท่ี 4,648,643 ล้านบาทเพิ่มขึน้ ร้อยละ 5 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน
นอกจากนี ้ ข้อมูลการสารวจภาคสนามในพืน้ ที่กรุ งเทพฯ-ปริมณฑล พบว่า โครงการที่มีการเสนอขายทัง้ หมด ณ
ไตรมาส 3 ปี 2565 จานวน 198,024 หน่วย ลดลง -1.0% ขณะที่มีมลู ค่าโครงการรวม 984,904 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 0.8%
เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า โดยมียอดขายได้ใหม่ 20,261 หน่วย ลดลง -13.7% ขณะที่มีมลู ค่าการขายได้ใหม่ 113,399
ล้านบาท ลดลง -2.7% โดยเป็ นการชะลอตัวจากยอดขายได้ใหม่ข องอาคารชุด ที่ลดลงจากไตรมาสก่อนถึง -39.0% ของ
จานวนหน่วย และ -41.9% ของจานวนมูลค่า ขณะที่บา้ นจัดสรรกลับขยายตัวมากกว่า 20% ทัง้ หน่วยและมูลค่า ส่งผลให้ท่ี
อยู่อาศัยเหลือขายมีจานวน 177,763 หน่วย มูลค่ารวม 871,505 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 0.7% และ 1.3% ตามลาดับ เมื่อ
เทียบกับไตรมาสก่อนหน้าที่
ขณะที่ พื ้น ที่ EEC 3 จัง หวัด มี ส ถานการณ์ ต ลาดในทิ ศ ทางเดี ย วกัน กับ กรุ ง เทพฯ-ปริม ณฑล แต่ มี อัต ราการ
เปลี่ยนแปลงหน่วยและมูลค่าการขายได้ใหม่ท่ีลดลงมากกว่า ซึ่งเป็ นการลดลงทัง้ บ้านจัดสรรและอาคารชุด ขณะที่ภาพรวม
หน่วยเหลือขายมีอตั ราที่ลดลงมากกว่า
จากภาพรวมตลาดทัง้ สองพืน้ ที่ ได้สะท้อนให้เห็นว่าตลาดที่อยู่อาศัยในไตรมาสนีเ้ ริ่มชะลอความร้อนแรงลงอย่าง
ชัดเจนจากยอดขายได้ใหม่ท่ีลดลงจากไตรมาสก่อนหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเภทอาคารชุดที่มียอดขายลดลงมาก
เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าที่มีการเปิ ดตัวอาคารชุดราคาถูกจานวนมากและยอดขายที่ดีใน 1 – 2 ไตรมาสก่อนหน้า
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• คาดการณ์ทศิ ทางอุปทานและอุปสงค์ทอ่ี ยู่อาศัย ปี 2565
REIC คาดการณ์ทิศทางอุปทานและอุปสงค์ท่อี ยู่อาศัยในปี 2565 ว่า จะมีการออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดินประมาณ
77,221 หน่วย เพิ่มขึน้ 12.7% และจะมีท่อี ยู่อาศัยเปิ ดตัวใหม่เฉพาะในพืน้ ที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล ประมาณ 96,803 หน่วย
มูลค่า 508,264 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้ จากปี ก่อน 87.9% และ 132.1% ตามลาดับ โดยแบ่งเป็ นโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบ
จานวน 49,492 หน่วย จานวน 336,008 ล้านบาท และโครงการอาคารชุดจานวน 47,311 หน่วย 172,256 ล้านบาท และ
จะมีการออกใบอนุญาตก่อสร้างจานวน 310,976 หน่วย แบ่งเป็ นที่อยู่อาศัยแนวราบจานวน 264,031 หน่วย เป็ นอาคารชุด
พักอาศัย 46,945 หน่วย
ขณะที่ อุปสงค์ท่ีอยู่อาศัย ปี 2565 คาดว่าจะมีหน่วยโอนกรรมสิทธิ์ท่ีอยู่อาศัยประมาณ 373,253 หน่วย มูลค่า
997,471 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากปี ก่อน 8.59% และ 5.61% แบ่งเป็ นการโอนกรรมสิทธิ์ท่ีอยู่อาศัยแนวราบจานวน 279,447
หน่วย โอนกรรมสิทธิ์อาคารชุดพักอาศัยจานวน 93,806 หน่วย
ดร. วิชยั วิรตั กพันธ์ กล่าวสรุปภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยปี 2565 ไว้ว่า “ความเคลื่อนไหวด้านอุปทานมีการขยายตัว
ต่อเนื่องมาตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2565 โดยมีการเปิ ดตัวโครงการใหม่ในพืน้ ที่กรุ งเทพฯ-ปริมณฑล ในขณะที่การขอออก
ใบอนุญาตจัดสรรที่ดินทั่วประเทศเพิ่มขึน้ อย่างมีนยั สาคัญในช่วงไตรมาส 3 โดยมีจานวนสูงสุดในรอบ 10 ไตรมาส ขณะที่
การขอออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารโดยภาพรวมยังคงทรงตัว ด้านอุปสงค์ การโอนกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยทั่วประเทศ
เพิ่มขึน้ ต่อเนื่องทัง้ จานวนหน่วยและมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ และสินเชื่อที่อยู่อาศัย มาตัง้ แต่ไตรมาส 1 แล้ว”
• แนวโน้มตลาดทีอ่ ยู่อาศัยปี 2566 ภายใต้กรอบ LTV
REIC คาดการณ์ว่า ในปี 2566 ตลาดอสังหาริมทรัพย์ (หมวดที่อยู่อาศัย) จะได้รบั แรงกดดันจากการไม่ต่ออายุการ
ผ่อนคลายมาตรการเงินดาวน์ขนั้ ต่าในการขอสินเชื่อเพื่อซือ้ ที่อยู่อาศัยหรือ “มาตรการ LTV (Loan to value)” ของ ธนาคาร
แห่ง ประเทศไทย (ธปท.) ที่จ ะมี ผ ลตั้ง แต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็ นต้นไป โดย REIC คาดการณ์ว่า ดัช นี รวมตลาด
อสังหาริมทรัพย์ (หมวดที่อยู่อาศัย) ปี 2566 มีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงเหลือ 89.5 จุด ลดลง -1.1% จากปี 2565 โดยจะ
ปรับตัวอยู่ในกรอบต่าสุดที่ 80.6 จุด หรือ ลดลง -11.0% (กรณี Worst Case) และมีกรอบสูงสุดที่ 98.5 จุด หรือ ขยายตัว
8.8% (กรณี Best Case)
การไม่ต่ออายุการผ่อนคลาย LTV อาจส่งผลให้ผปู้ ระกอบการชะลอการเปิ ดตัวโครงการใหม่ โดยคาดว่าในพืน้ ที่กรุงเทพฯปริมณฑล ในปี 2566 คาดว่าจะมีโครงการที่อยู่อาศัยเปิ ดตัวใหม่จานวน 98,581 หน่วย มูลค่า 513,982 ล้านบาท เพิ่มขึน้ เพียง
1.8% และ 1.1% ตามลาดับ จากปี 2565 ประกอบด้วยโครงการแนวราบประมาณ 58,312 หน่วย มูลค่า 367,363 ล้านบาท และ
โครงการอาคารชุดประมาณ 40,270 หน่วย มูลค่า 146,619 ล้านบาท
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ในขณะที่การออกใบอนุญาตจัดสรรทั่วประเทศจะมีประมาณ 79,909 หน่วย เพิ่มขึน้ ร้อยละ 3.5 จากปี ก่อน มีการ
ออกใบอนุญาตก่อสร้างประมาณ 294,019 หน่วย ลดลง -5.5% เมื่อเทียบกับปี 2565 และคาดว่าจะมีท่ีอยู่อาศัยสร้างเสร็จ
จดทะเบียนประมาณ 91,615 หน่วย ลดลง -0.1% เมื่อเทียบกับปี 2565
ด้านอุปสงค์ คาดการณ์ว่าจะมีการโอนกรรมสิทธิ์ท่ีอยู่อาศัยทั่วประเทศในปี 2566 ประมาณ 320,227 หน่วย
มูลค่า 953,404 ล้านบาท ลดลง -14.2% และ -4.4% ตามลาดับ และคาดว่าจะมีจานวนสินเชื่ อปล่อยใหม่ ประมาณ
614,764 ล้านบาท ลดลงร้อยละ -4.0 เมื่อเทียบกับปี 2565
“สถานการณ์ตลาดปี 2566 ภายใต้การควบคุม ความเสี่ยงระบบการเงิ น ด้ว ยมาตรการ LTV ซึ่ง เป็ นการส่ง
สัญญาณลดความร้อนแรงของการขยายการลงทุนในตลาดบ้านใหม่ลง และกระทบต่อตลาดบ้านมือสองอีกด้วย ประกอบ
กับทิศทางดอกเบีย้ ขาขึน้ กาลังซือ้ ที่ทยอยฟื ้ นตัว จึงมีความเป็ นไปได้สงู ว่าปี 2566 ตลาดในระดับราคาไม่เกิน 5 ล้านบาท
จะเป็ นที่ตอ้ งการมากขึน้ ” ดร. วิชยั วิรตั กพันธ์ กล่าวในตอนท้าย

ข้อความจากัดความรับผิดชอบ
ข้อมูลสถิติ ข้อเขียนใด ๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนีศ้ นู ย์ขอ้ มูลอสังหาริมทรัพย์ได้รบั มาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้หรือจากการประมวลผลที่เชื่อถือได้ศนู ย์ขอ้ มูลอสังหาริมทรัพย์ได้ตรวจสอบจน
มั่นใจในระดับหนึ่งแล้ว แต่ศนู ย์ขอ้ มูลอสังหาริมทรัพย์ไม่สามารถยืนยันความถูกต้องหรือความเป็ นจริงและไม่อ าจรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึน้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จากการใช้ขอ้ มูลผูน้ าข้อมูล
ไปใช้พึงใช้วิจารณญาณ และตรวจสอบตามความเหมาะสม
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