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สถานการณ์ ตลาดที่อยู่อาศัยไตรมาส 2 ปี 2561
ภาพรวมในไตรมาส 2 ปี 2561สถานการณ์ ตลาดที่อยู่อาศัยในด้ านอุปสงค์ปรับตัวเพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบ
กับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 ดังจะเห็นได้ จากการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยูอ่ าศัยเพิ่มขึ ้นทังจ
้ านวนหน่วยและจานวน
มูลค่า และสินเชื่อที่อยูอ่ าศัยบุคคลปล่อยใหม่ก็ปรับตัวเพิ่มขึ ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 เช่นกันโดยมาจาก
การโอนอาคารชุดเป็ นหลัก ขณะที่ในด้ านอุปทานโครงการที่อยู่อาศัยเปิ ดขายใหม่และที่อยู่อาศัยสร้ างเสร็ จจด
ทะเบียนปรับตัวลดลงพอสมควรเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 ทังนี
้ ้เป็ นผลจากปริ มาณอุปทานที่อยู่
อาศัยประเภทอาคารชุดที่มี การเปิ ดตัวใหม่ และมี การสร้ างเสร็ จจดทะเบียนในช่วงไตรมาส 1 ปี 2561 มีอยู่ใน
ปริ มาณมาก โดยพบว่า มีสถิติสูงที่สุดในรอบ 5 ไตรมาสที่ผ่านมา จึงทาให้ ผ้ ปู ระกอบการมีการปรับตัวโดยการ
ชะลอการเพิ่มปริ มาณอุปทานในตลาด เพื่อระบายอุปทานในมือออกไป ทังในส่
้ วนที่เป็ นหน่วยรอการขาย (Stock)
และหน่วยที่รอการโอน (Backlog)
สาหรับ ในภาพรวมครึ่ ง แรกปี 2561 สถานการณ์ ตลาดที่ อยู่อาศัย ทัง้ ในด้ านอุป สงค์และอุป ทาน
ปรับตัวเพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 เป็ นสัญญาณว่าตลาดที่ อยู่อาศัยยังคงมีการขยายตัว
เพิ่มขึ ้นต่อเนื่องจากปี 2560 โดยเป็ นผลจากปัจจัยบวกที่สาคัญจากการขยายตัวของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
ทังภาคการส่
้
งออก และการท่องเที่ยว รวมถึงการลงทุนในโครงการเมกะโปรเจ็กต์ของภาครัฐ ไม่วา่ จะเป็ นโครงการ
รถไฟฟ้าสายต่างๆ และรถไฟฟ้าความเร็ วสูง
ส่วนภาพรวมครึ่ งหลังปี 2561 คาดว่าสถานการณ์ ตลาดที่อยู่อาศัยทัง้ ในด้ านอุปสงค์และอุปทาน
ยังคงมีการขยายตัวเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงครึ่งหลังปี 2561 ด้ านอุปทานโครงการเปิ ดตัวใหม่คาดว่าจะ
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 22.9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 และเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 21.0 เมื่อเทียบกับช่วงครึ่งแรก
ปี 2561 ที่มีการชะลอตัวลงส่วนอุปทานที่อยู่อาศัยสร้ างเสร็จจดทะเบียนในช่วงครึ่งหลังปี 2561 คาดว่าจะเพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 11.3 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 และเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 16.2 เมื่อเทียบกับช่วงครึ่งแรกปี 2561
ในขณะที่ด้านอุปสงค์การโอนกรรมสิทธิ์ ที่อยู่อาศัยคาดว่าจะลดลงทังจ
้ านวนหน่วยและมูลค่า โดยลดลงร้ อยละ 8.3 และ -16.9 ตามล าดับ เมื่ อ เที ย บกั บ ช่ ว งเวลาเดี ย วกั น ของปี 2560 และลดลงร้ อยละ -6.0 และ -21.0
ตามลาดับเมื่อเทียบกับช่วงครึ่งแรกปี 2561คาดว่าจะส่งผลให้ ภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยของปี 2561 ด้ านอุปทาน
โครงการเปิ ดใหม่จะเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 11.3 ที่อยู่อาศัยสร้ างเสร็ จจดทะเบียนคาดว่าจะเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 11.7 และด้ าน
อุปสงค์การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยคาดว่าจะเพิ่มขึ ้นทังจ
้ านวนหน่วย และมูลค่า โดยเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 9.2 และ 7.5
ตามลาดับ เมื่อเทียบกับปี 2560
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1. สถานการณ์ ด้านอุปทานที่อยู่อาศัย
1.1 โครงการที่อยู่อาศัยเปิ ดขายใหม่ ในกรุ งเทพฯ-ปริมณฑล
โครงการที่อยู่อาศัยเปิ ดขายใหม่ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2561มีจานวนประมาณ 57 โครงการ มีหน่วยใน
ผังรวม 15,907 หน่วย และมีมูลค่าโครงการรวม 61,354 ล้ านบาท ลดลงทังจ
้ านวนโครงการ จาหนวนหน่วย และ
มูลค่าโครงการ โดยจานวนโครงการลดลงร้ อยละ -32.9 จานวนหน่วยลดลงร้ อยละ -44.9 และมูลค่าโครงการลดลง
ร้ อยละ 43.9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560
เมื่ อพิจ ารณาแยกตามประเภทโครงการที่ อยู่อาศัยเปิ ดขายใหม่ พบว่า ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2561
โครงการบ้ านจัดสรรมีการเปิ ดขายใหม่จานวนประมาณ 37โครงการ 6,512 หน่วยมีมลู ค่าโครงการรวม 26,196
ล้ านบาท ซึ่งลดลงทังจ
้ านวนโครงการ จานวนหน่วยและมูลค่าโครงการ โดยลดลงร้ อยละ -27.5 -46.3 และ -43.9
ตามลาดับ เมื่อเที ยบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 ส่วนโครงการอาคารชุ ด มี การเปิ ดขายใหม่จานวน 20
โครงการ 9,395หน่วย มูล ค่าโครงการรวม 35,158 ล้ านบาทซึ่งลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2560 ทัง้ จานวน
โครงการ จานวนหน่วยและมูลค่าโครงการร้ อยละ -41.2 -43.8 และร้ อยละ -43.9 ตามลาดับ
ภาพรวมในช่วงครึ่งแรกปี 2561 เมื่อพิจารณาแยกตามประเภทโครงการที่อยู่อาศัยเปิ ดขายใหม่ พบว่า
โครงการบ้ านจั ด สรรมี การเปิ ดขายใหม่จ านวนประมาณ 91โครงการ 15,274 หน่วย มี มูลค่าโครงการรวม
67,832 ล้ านบาท ลดลงทังจ
้ านวนโครงการ จานวนหน่วยและมูลค่าโครงการ โดยลดลงร้ อยละ -25.4 -38.6และ 25.7ตามลาดับ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 ส่วนโครงการอาคารชุดมีการเปิ ดขายใหม่จานวน 56
โครงการ 25,252 หน่วย มูล ค่าโครงการรวม 100,491 ล้ านบาทลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2560 ทัง้ จ านวน
โครงการ จานวนหน่วยและมูลค่าโครงการร้ อยละ -15.2 -17.0 และร้ อยละ -15.5ตามลาดับ

โครงการที่อยู่อาศัยเปิ ดขายใหม่ กรุ งเทพฯ – ปริมณฑล ครึ่งแรกปี 2561
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ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
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ในด้ านประเภทและราคาขายโครงการบ้ านจัดสรรในช่วงครึ่ ง แรกปี 2561 พบว่าส่วนใหญ่ร้อ ยละ
66.9 เป็ น ทาวน์เฮ้ าส์อยู่ในระดับราคา 3.01- 5.00 ล้ านบาท รองลงมาร้ อยละ 24.7เป็ นบ้ านเดี่ยวส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับราคา3.01 –5.00 ล้ านบาท สาหรับบ้ านแฝดเปิ ดขายร้ อยละ 6.9ส่วนใหญ่เปิ ดขายในระดับราคา 3.01 – 5.00
ล้ านบาท ส่วนอาคารพาณิชย์พกั อาศัยเปิ ดขายใหม่เพียงร้ อยละ 1.5 โดยเปิ ดขายในระดับราคา 7.51 – 10.00 ล้ าน
บาทมากที่สดุ
ทาเลของโครงการบ้ านจัดสรรที่เปิ ดขายใหม่ มากที่สดุ 5 อันดับแรก ในกรุงเทพฯ-ปริ มณฑล ในช่วง
ครึ่งแรกปี 2561 ได้ แก่ 1) จังหวัดสมุทรปราการ 2) ลาลูกกา-คลองหลวง-ธัญบุรี-หนองเสือ 3) บางกรวย–บางใหญ่บางบัวทอง-ไทรน้ อย 4) บางเขน-สายไหม-ดอนเมือง-หลักสี่และ 5) เมืองปทุมธานี -ลาดหลุมแก้ ว-สามโคก โดยใน
5 ทาเลนี ้ ทาวน์เฮ้ าส์เปิ ดขายใหม่มากที่สุดและส่วนใหญ่ เปิ ดขายอยู่ในระดับราคา 2.01 -3.00 ล้ านบาทยกเว้ น
ทาเลบางกรวย–บางใหญ่-บางบัวทอง-ไทรน้ อย ซึ่งเป็ นทาเลที่แนวรถไฟฟ้าสายสีมว่ งเปิ ดให้ บริการแล้ ว ทาวน์เฮ้ าส์
จะเปิ ดขายใหม่ในระดับราคาที่สูงกว่าทาเลอื่น คือ 3.01 – 5.00 ล้ านบาทในสัดส่วนมากที่สุดส่วนทาเลบางเขนสายไหม-ดอนเมื อง-หลักสี่ซึ่งเป็ นทาเลที่มี แนวรถไฟฟ้าสายสี เขี ยว(ช่วงหมอชิต -สะพานใหม่ -คูคต) ที่ กาลังอยู่
ระหว่างก่อสร้ าง และสายสีชมพู(แคราย-มีนบุรี) ที่ยงั ไม่ก่อสร้ างและมีแผนจะเริ่ มก่อสร้ างภายในปี นี ้ จึงส่งผลให้
โครงการที่อยู่อาศัยเปิ ดขายใหม่ในทาเลนี ้ปรับราคาเพิ่มขึ ้น โดยส่วนใหญ่จะขายในระดับราคา 5.01 – 7.00 ล้ าน
บาทมากที่สดุ
ทาเลที่มีโครงการบ้ านจัดสรรที่เปิ ดขายใหม่ ในกรุ งเทพฯ – ปริมณฑล ครึ่งแรกปี 2561 มากที่สุด5 อันดับแรก
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2,531

7,353

2.01-3.00

ทาวน์เฮ้ าส์
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ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริ มทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ในด้ านประเภทและราคาขายของโครงการอาคารชุดที่เปิ ดขายใหม่ในช่วงครึ่งแรกปี 2561 เป็ นห้ องชุด
แบบ 1 ห้ องนอนมีมากที่สุดร้ อยละ71.6 ซึ่งส่วนใหญ่เปิ ดขายในระดับราคา 2.01- 3.00 ล้ านบาท รองลงมาเป็ น
ประเภทสตูดิโอร้ อยละ 19.4 ซึ่งส่วนใหญ่ เปิ ดขายในระดับราคา 1.01 - 2.00 ล้ านบาท ส่วนห้ องชุดประเภท 2
ห้ องนอนมี สัดส่วนร้ อยละ 9.0 ซึ่งส่วนใหญ่ เปิ ดขายในระดับราคา 3.01-5.00 ล้ านบาท ส าหรับห้ องชุดแบบ 3
ห้ องนอนขึ ้นไปเปิ ดขายใหม่เพียงร้ อยละ 0.03 ซึง่ ทังหมดเปิ
้
ดขายในระดับราคามากกว่า 10 ล้ านบาท
ทาเลของโครงการอาคารชุดที่เปิ ดขายใหม่มากที่สุด 5 อันดับแรกในกรุ งเทพฯ-ปริ มณฑลในช่วงครึ่ ง
แรกปี 2561 ได้ แก่ 1) ห้ วยขวาง-จตุจกั ร-ดินแดง 2) ธนบุรี ตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเขียว(ช่วงตากสิน-บางหว้ า)ที่เปิ ด
ให้ บริ การแล้ ว และตามแนวรถไฟฟ้าสายสีน ้าเงิน(ช่วงหัวลาโพง-บางแค) ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้ าง3) บางซื่อ -ดุสิต
ตามแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วง (ช่วงบางใหญ่ -เตาปูน) และแนวรถไฟฟ้าสายสีน ้าเงิน (ช่วงหัวลาโพง-เตาปูน) ที่เปิ ด
ให้ บริการแล้ ว 4) สมุทรปราการ ตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเขียว (ช่วงสาโรง-สมุทรปราการ) ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้ าง
และ 5) นนทบุรี ตามแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วง (ช่วงบางใหญ่ -เตาปูน) ที่เปิ ดให้ บริการแล้ ว ส่วนใหญ่เปิ ดขายห้ องชุด
ประเภท 1 ห้ องนอนในระดับราคา 2.01 – 3.00 ล้ านบาท ยกเว้ นทาเลบางซื่อ-ดุสิต ซึ่งเปิ ดขายในระดับราคา 3.01
– 5.00 ล้ านบาทในสัดส่วนมากที่สดุ
ทาเลที่มีโครงการอาคารชุดที่เปิ ดขายใหม่ ในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล ครึ่งแรกปี 2561 มากที่สุด 5 อันดับแรก
อันดับ
ที่

ทาเล

จานวนหน่ วยที่
เปิ ดขายใหม่

มูลค่ าโครงการ
(ลบ.)

ระดับราคาที่เปิ ด
ขายมากที่สุด

ประเภทที่เปิ ด
ขายมากที่สุด

1

ห้ วยขวาง-จตุจกั ร-ดินแดง

9,205

42,578

2.01-3.00

1 ห้ องนอน

2

ธนบุรี

4,828

13,594

2.01-3.00

1 ห้ องนอน

3

บางซื่อ-ดุสติ

2,029

8,100

3.01-5.00

1 ห้ องนอน

4

สมุทรปราการ

1,809

4,170

2.01-3.00

1 ห้ องนอน

5

นนทบุรี

1,781

4,023

2.01-3.00

1 ห้ องนอน
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1.2 ที่อยู่อาศัยสร้ างเสร็จจดทะเบียนใหม่ ในกรุ งเทพฯ – ปริมณฑล
ในช่วงไตรมาส 2ปี 2561มี จานวนหน่วย 23,939หน่วย ลดลงร้ อยละ 17.4 เมื่ อเที ยบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปี 2560 ซึง่ มีจานวน 28,993 หน่วยและลดลงร้ อยละ 32.1เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2561ซึง่ มีจานวน
35,270หน่วย
ประเภทที่อยูอ่ าศัยที่สร้ างเสร็จในไตรมาส 2 ปี 2561 เป็ นห้ องชุดมากที่สดุ มีจานวน 9,063หน่วย คิดเป็ นร้ อย
ละ 37.9ของหน่วยที่อยูอ่ าศัยสร้ างเสร็จจดทะเบียนใหม่ทงหมด
ั้
รองลงมาเป็ นบ้ านเดี่ยวมีจานวน 8,173 หน่วย คิด
เป็ นร้ อยละ 34.1ทาวน์เฮ้ าส์มีจานวน 5,592 หน่วย คิดเป็ นร้ อยละ23.4 อาคารพาณิชย์พกั อาศัยมีจานวน 861
หน่วย คิดเป็ นร้ อยละ 3.6และบ้ านแฝดมีจานวน 250 หน่วย คิดเป็ นร้ อยละ 1.0 ตามลาดับ
แต่หากพิจารณาในช่วงครึ่งแรกปี 2561 ที่อยูอ่ าศัยสร้ างเสร็จจดทะเบียนใหม่มีจานวนหน่วย 59,209
หน่วย เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 12.3เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 ซึง่ มีจานวน 52,737 หน่วย โดยที่เพิ่มขึ ้นมา
จากประเภทที่อยูอ่ าศัยแนวราบเพิ่มขึ ้นร้ อยละ12.8ส่วนที่อยูอ่ าศัยอาคารชุดเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 11.8
ที่อยู่อาศัยสร้ างเสร็จจดทะเบียนใหม่ ในกรุ งเทพฯ – ปริมณฑล
ประเภท Q1/60 Q2/60 Q3/60

Q4/60

Q1/61

Q2/61

H1/60

H1/61

%QoQ %YoY %HoH

แนวราบ 13,321 11,244 12,773

13,905

12,838

14,876

24,565

27,714

15.9%

อาคารชุด 10,423 17,749 19,575

15,572

22,432

9,063

28,172

31,495

-59.6% -48.9% 11.8%

23,744 28,993 32,348 29,477 35,270

23,939

52,737

59,209

-32.1% -17.4% 12.3%

รวม

32.3% 12.8%
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2. สถานการณ์ ด้านอุปสงค์ ท่ อี ยู่อาศัย
2.1การโอนกรรมสิทธิ์ท่ อี ยู่อาศัยในกรุ งเทพฯ–ปริมณฑล
ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2561การโอนกรรมสิทธิ์ ที่อยู่อาศัยในกรุ งเทพฯ – ปริ มณฑล มีจานวน 49,862
หน่วย มีมูลค่า 145,313ล้ านบาท โดยจานวนหน่วยเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 25.9 และมูลค่าเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 40.3เมื่อเทียบ
กับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 ซึง่ มีจานวน 39,597หน่วย และมูลค่า 103,560 ล้ านบาท
ในไตรมาส 2 ปี 2561 นี ้มีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดมากที่สดุ มีจานวน 24,989หน่วย คิดเป็ นร้ อยละ
ร้ อยละ 50.1ของหน่วยโอนกรรมสิทธิ์ทงหมด
ั้
รองลงมาเป็ นทาวน์เฮ้ าส์ จานวน 14,054 หน่วย คิดเป็ นร้ อยละ 28.2
บ้ านเดี่ยวมีการโอนจานวน 6,759 หน่วย คิดเป็ นร้ อยละ 13.6อาคารพาณิชย์พกั อาศัยมีการโอนจานวน 2,316
หน่วย มีสดั ส่วนร้ อยละ 4.6 และบ้ านแฝดมีการโอนจานวน 1,744 หน่วยมีสดั ส่วนร้ อยละ 3.5
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สาหรับการประมาณการการโอนกรรมสิทธิ์บ้านสร้ างใหม่ (หรื อบ้ านที่โอนจากนิติบคุ คล) มีจานวน 31,586
หน่วยและโอนกรรมสิทธิ์ บ้านมื อสอง (บ้ านที่ โอนจากบุคคลธรรมดา) มี จ านวน 18,276 หน่วย ทาให้ สัดส่วนจานวน
หน่วยโอนกรรมสิทธิ์บ้านสร้ างใหม่ตอ่ บ้ านมือสองในไตรมาส 2ปี 2561 เท่ากับ 63: 37
การโอนกรรมสิ ทธิ์ ที่อยู่อาศัยในกรุ งเทพฯ – ปริ มณฑลครึ่ งแรกปี 2561 มี จานวน 91,966 หน่วย และมี
มูลค่า 256,780ล้ านบาท โดยจานวนหน่วยเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 33.0และมูลค่าเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 39.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี 2560 ซึง่ มียอดโอนกรรมสิทธิ์ 69,172 หน่วย และมีมลู ค่า 183,500 ล้ านบาท
ในช่วงครึ่ งแรกปี 2561 นี ้มีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดมากที่สดุ มีจานวน 44,759 หน่วย คิดเป็ นร้ อยละร้ อย
ละ 48.7ของหน่วยโอนกรรมสิทธิ์ทงหมด
ั้
รองลงมาเป็ นทาวน์เฮ้ าส์ จานวน 26,343หน่วย คิดเป็ นร้ อยละ 28.6 บ้ านเดี่ยว
มีการโอนจานวน 12,901หน่วย คิดเป็ นร้ อยละ 14.0อาคารพาณิ ชย์พักอาศัยมีการโอนจานวน 4,633หน่วย มีสัดส่วน
ร้ อยละ 5.0และบ้ านแฝดมีการโอนจานวน 3,330 หน่วยมีสดั ส่วนร้ อยละ 3.6
การโอนกรรมสิทธิ์ท่ อี ยู่อาศัยในกรุ งเทพฯ – ปริมณฑล
จ านวนหน่ วย
ไตรมาส

ที่อ ยู่อ าศั ย

ที่อ ยู่อ าศั ย

สร้ างใหม่

มือ สอง

Q1/60

17,517

12,058

Q2/60

25,151

Q3/60

จ านวนมูล ค่ า (ลบ.)
ที่อ ยู่อ าศั ย

ที่อ ยู่อ าศั ย

สร้ างใหม่

มือ สอง

29,575

54,892

25,048

79,940

14,446

39,597

73,946

29,614

103,560

29,162

17,125

46,287

82,742

34,165

116,906

Q4/60

31,768

16,241

48,009

94,564

32,758

127,322

Q1/61

25,712

16,392

42,104

77,081

34,387

111,468

Q2/61

31,586

18,276

49,862

106,087

39,226

145,313

H1/60

42,668

26,504

69,172

128,838

54,662

183,500

H1/61

57,298

34,668

91,966

183,168

73,612

256,780

%QoQ

22.8%

11.5%

18.4%

37.6%

14.1%

30.4%

%YoY

25.6%

26.5%

25.9%

43.5%

32.5%

40.3%

%HoH

34.3%

30.8%

33.0%

42.2%

34.7%

39.9%

รวม

หมายเหตุ : ที่อยูอ่ าศัยสร้ างใหม่ และที่อยูอ่ าศัยมือสอง หมายถึง บ้ านจัดสรร และอาคารชุด
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2.2 สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลปล่ อยใหม่ ทงั ้ ระบบทั่วประเทศ
ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2561 สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลปล่อยใหม่ทงประเทศ
ั้
มีมูลค่า 172,111ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 16.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดี ยวกันของปี 2560 ซึ่งมีมลู ค่า 147,491 ล้ านบาทและเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 12.4
เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2561 ซึง่ มีมลู ค่า 153,061 ล้ านบาท
สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลปล่อยใหม่ทงประเทศในครึ
ั้
่ งแรกปี 2561 มีมูลค่า 325,172ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 23.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 ซึง่ มีมลู ค่า 263,279 ล้ านบาท
2.3 สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลคงค้ างทัง้ ระบบทั่วประเทศ
ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2561 สิ นเชื่ อที่ อยู่อาศัยบุคคลคงค้ างทัง้ ระบบทั่วประเทศ มี มูลค่าประมาณ
3,644,608 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 7.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 ซึ่งมีมูลค่า 3,388,326 ล้ านบาท
และเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 2.1 เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2561 ซึง่ มีมลู ค่า 3,569,243 ล้ านบาท
3. สถานการณ์ ด้านราคาที่อยู่อาศัย
ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2561 ดัชนีราคาโครงการที่อยู่อาศัยสร้ างใหม่ปรับเพิ่มขึ ้นจากไตรมาส 2 ปี 2560
(YoY) และไตรมาส 1 ปี 2561 (QoQ) ทุกประเภท โดยดัช นี ราคาห้ องชุดใหม่ที่ในพื น้ ที่ กรุ งเทพฯ-ปริ ม ณฑล 2
จังหวัด (นนทบุรีและสมุทรปราการ) ในไตรมาส 2 ปี 2561มีค่าดัชนีเท่ากับ 139.1จุด เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 9.7เมื่อเทียบ
กับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนซึง่ มีคา่ ดัชนีเท่ากับ 126.8 จุด และปรับเพิ่มขึ ้นจากไตรมาส 1ปี 2561ร้ อยละ4.5
ดัช นี ร าคาบ้ านจั ด สรรใหม่ ใ นพื น้ ที่ ก รุ ง เทพฯ-ปริ ม ณฑล 3 จั ง หวัด (นนทบุ รี ปทุ ม ธานี และ
สมุทรปราการ) ในไตรมาส 2ปี 2561มีคา่ ดัชนีเท่ากับ 122.5จุด เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4.9เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน
ของปี ก่อนซึ่งมีคา่ ดัชนีเท่ากับ 116.8 จุด และปรับเพิ่มขึ ้นจากไตรมาส 1 ปี 2561ร้ อยละ 1.2 เมื่อแยกพิจารณาแต่
ละประเภท พบว่า
ดัชนีราคาบ้ านเดี่ยว มีคา่ ดัชนีเท่ากับ 120.9 จุด เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5.0เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของ
ปี ก่อนซึง่ มีคา่ ดัชนีเท่ากับ 115.1 จุดและปรับเพิ่มขึ ้นจากไตรมาส 1 ปี 2561 ร้ อยละ 1.3
ดัชนีราคาทาวน์เฮ้ าส์ มีค่าดัชนีเท่ากับ 124.2 จุด เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4.5เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน
ของปี ก่อนซึง่ มีคา่ ดัชนีเท่ากับ 118.8 จุดและปรับเพิ่มขึ ้นจากไตรมาส 1 ปี 2561 ร้ อยละ 1.0
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