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ขอมูลโครงการที่อยูอาศัยภาคเหนือ
ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห กําหนดจัดสัมมนา “วิเคราะหสถานการณตลาดที่
อยูอาศัยภาคเหนือ” ณ โรงแรมฮอลิเดยอินน เชียงใหม ในวันศุกรที่ 20 มีนาคม 2558 โดยนายสัมมา คีตสิน
ผูอํานวยการศูน ย ขอมู ลอสั ง หาริม ทรัพ ย นํ าเสนอขอมูลผลสํารวจโครงการที่อยูอ าศัย ล าสุ ดในพื้นที่ดังกลา ว
ประกอบดวยจังหวัดเชียงใหม เชียงราย พิษณุโลก ตาก กําแพงเพชร นครสวรรค นอกจากนี้ ศูนยขอมูลฯ ยังได
เชิญผูทรงคุณวุฒิอื่นมารวมบรรยายและเสวนา
ขอมูลที่นาํ เสนอมาจากการสํารวจภาคสนามของศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยในป 2557 โดยเปนขอมูลของ
โครงการที่อยูร ะหวางการขาย เฉพาะโครงการที่มหี นวยเหลือขายไมตา่ํ กวา 6 หนวย
จังหวัดเชียงใหม มีหนวยที่อยูอาศัยในผังโครงการของผูประกอบการซึ่งอยูในระหวางการขายแบงเปน
บานจัดสรร 145 โครงการ หนวยในผังประมาณ 14,900 หนวย อาคารชุด 59 โครงการ หนวยในผังประมาณ
8,400 หนวย และบานพักตากอากาศ 2 โครงการ หนวยในผังประมาณ 65 หนวย
มีโครงการบานจัดสรรซึ่งอยูระหวางการขาย 145 โครงการ มีหนวยในผังโครงการรวมกันประมาณ
14,900 หนวย มีมูลคาโครงการการตามหนวยในผังรวมกันทั้งสิน้ ประมาณ 57,300 ลานบาท เหลือขายประมาณ
6,200 หนวย มูลคาหนวยเหลือขายรวมประมาณ 24,000 ลานบาท (เทียบกับปกอ นหนามี 131 โครงการ 14,800
หนวย เหลือขายประมาณ 6,600 หนวย)
แบงตามพืน้ ที่ พบวาโครงการบานจัดสรรกระจายอยูใน 4 อําเภอหลัก คือ อําเภอสันกําแพง 32 โครงการ
มีหนวยในผัง 3,840 หนวย (เหลือขาย 1,770 หนวย) อําเภอเมืองเชียงใหม 31 โครงการ 2,700 หนวย (เหลือขาย
920 หนวย) อําเภอสันทราย 28 โครงการ 2,600 หนวย (เหลือขาย 1,090 หนวย) และอําเภอหางดง 26 โครงการ
2,820 หนวย (เหลือขาย 1,290 หนวย) นอกจากนีย้ ังมีอยูในอําเภอสารภี 17 โครงการ 1,800 หนวย (เหลือขาย
770 หนวย) อําเภอดอยสะเก็ด 7 โครงการ 850 หนวย (เหลือขาย 290 หนวย) และอําเภอแมริม 4 โครงการ 300
หนวย (เหลือขาย 110 หนวย)
แบงตามประเภท บานเดี่ยวมีรอยละ 77 ของหนวยบานจัดสรรทัง้ หมด ทาวนเฮาสมีรอยละ 8 อาคาร
พาณิชยพักอาศัยมีรอยละ 7 ที่เหลือเปนบานแฝดและที่ดินเปลาในโครงการ โดยสัดสวนบานเดี่ยวลดลงและ
สัดสวนทาวนเฮาสเพิม่ ขึ้นและจากปกอน (จากรอยละ 85 และรอยละ 5 ตามลําดับในปกอน)
บานเดี่ยวและอาคารพาณิชยพักอาศัยสวนใหญอยูในระดับราคา 2-5 ลานบาท ทาวนเฮาสสวนใหญอยูใน
ระดับราคา 1-3 ลานบาท
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ในภาพรวมมีบานเดี่ยวเหลือขายประมาณ 4,700 หนวยจากหนวยในผัง 11,500 หนวย ทาวนเฮาสเหลือ
ขายประมาณ 340 หนวยจากหนวยในผัง 1,140 หนวย อาคารพาณิชยพักอาศัยเหลือขายประมาณ 570 หนวย
จากหนวยในผัง 1,060 หนวย และบานแฝดเหลือขายประมาณ 300 หนวยจากหนวยในผัง 540 หนวย
สําหรับสถานะของการกอสรางหนวยในผังโครงการทัง้ หมด พบวารอยละ 55 เปนหนวยกอสรางแลวเสร็จ
รอยละ 18 เปนหนวยซึ่งอยูในระหวางกอสราง สวนอีกรอยละ 27 เปนหนวยที่ยงั ไมเริ่มสราง ทั้งนี้ มีบานสรางเสร็จ
เหลือขายรวมกันทั้งสิน้ ประมาณ 890 หนวย (โดยพบวาหนวยกอสรางแลวเสร็จมีเพิม่ มากกวาปทแี่ ลว ซึ่งมีสัดสวน
รอยละ 43 และหนวยซึ่งอยูในระหวางกอสรางลดลงจากรอยละ 33)
ผูประกอบการซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย มีสวนแบงการตลาดเพียงรอยละ 10 ของ
จํานวนโครงการ และรอยละ 12 ของจํานวนหนวยทัง้ หมด โดยผูประกอบการรายใหญ(รวมบริษัทในเครือ) จาก
สวนกลางไดแก แลนดแอนดเฮาส ศุภาลัย ควอลิตี้เฮาส พฤกษาเรียลเอสเตท แสนสิริ
ในประเภทอาคารชุด มีโครงการอาคารชุดซึ่งอยูระหวางการขาย 59 โครงการ มีหนวยในผังโครงการรวมกัน
ประมาณ 8,400 หนวย มูลคาโครงการรวมกันทั้งสิน้ ประมาณ 25,800 ลานบาท เหลือขายประมาณ 3,100 หนวย
มูลคาหนวยเหลือขายรวมประมาณ 10,100 ลานบาท (เทียบกับปกอนหนามี 50 โครงการ มีหนวยในผังโครงการ
รวมกันประมาณ 6,700 หนวย เหลือขายประมาณ 2,900 หนวย)
แบงตามพื้นที่ พบวาจากหนวยในผังโครงการอาคารชุดทั้งหมด อยูในอําเภอเมืองเชียงใหมมากถึง 51
โครงการ มีหนวยในผัง 7,450 หนวย เหลือขาย 2,540 หนวย อยูในอําเภอสันทราย 4 โครงการ 680 หนวย เหลือ
ขาย 440 หนวย ที่เหลือกระจายอยูในอําเภอแมริม (2 โครงการ) หางดง (1 โครงการ) และสารภี (1 โครงการ)
จากจํานวนหนวยในผังโครงการทั้งหมด เปนหองชุดแบบหนึ่งหองนอนมากถึงรอยละ 72 เปนหองชุดแบบ
สตูดิโอรอยละ 8 เปนแบบสองหองนอนรอยละ 17 ที่เหลือเปนแบบสามหองนอนขึ้นไป
สําหรับหนวยหองชุดเหลือขายประมาณ 3,100 หนวยนั้น อยูในอําเภอเมืองเชียงใหมประมาณ 2,500
หนวย อยูในอําเภอสันทรายประมาณ 440 หนวย อยูในอําเภอแมริมประมาณ 80 หนวย อยูในอําเภอหางดง
ประมาณ 60 หนวย
ในภาพรวมมี ห องแบบสตู ดิโ อเหลื อ ขายประมาณ 340 หน ว ยจากหนว ยในผัง 680 หนว ย แบบหนึ่ ง
หองนอนเหลือขายประมาณ 2,170 หนวยจากหนวยในผัง 6,060 หนวย แบบสองหองนอนเหลือขายประมาณ 500
หนวยจากหนวยในผัง 1,390 หนวย และแบบสามหองนอนขึ้นไปเหลือขายประมาณ 130 หนวยจากหนวยในผัง
270 หนวย
สําหรับสถานะของการกอสรางหนวยในผังโครงการทัง้ หมด พบวาเปนหนวยที่กอสรางแลวเสร็จรอยละ 36
เปนหนวยที่อยูระหวางการกอสรางรอยละ 58 และเปนหนวยที่ยงั ไมกอสรางรอยละ 6 โดยจากหนวยที่กอสรางแลว
เสร็จ มีเหลือขายประมาณ 800 หนวย (โดยพบวาหนวยกอสรางแลวเสร็จมีเพิ่มมากกวาปที่แลวซึง่ มีสัดสวนรอยละ
17 หนวยซึง่ อยูในระหวางกอสรางเพิม่ ขึ้นจากปที่แลวซึง่ มีสัดสวนรอยละ 50 และหนวยที่ยงั ไมเริม่ สรางลดลงจากป
ที่แลวซึง่ มีสัดสวนรอยละ 33 แสดงวามีโครงการอาคารชุดที่ลงเสาเข็มกอสรางในระหวางปมากขึ้นและกอสราง
เสร็จมากขึ้น)
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ผูประกอบการซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย มีสวนแบงการตลาดเพียงรอยละ 10 ของ
จํานวนโครงการ แตมีจํานวนหนวยมากถึงรอยละ 26 ของจํานวนหนวยทั้งหมด โดยผูประกอบการรายใหญ(รวม
บริษัทในเครือ) จากสวนกลางไดแก ศุภาลัย ควอลิตี้เฮาส ชาญอิสระ เอ็นซีเฮาซิ่ง แสนสิริ
ในประเภทบานพักตากอากาศหรือวิลลา นับเฉพาะที่อยูอาศัยแนวราบเชิงเขาที่มีราคา 15 ลานบาท
ขึ้นไป และสวนใหญมีวัตถุประสงคขายใหกับชาวตางชาติ หรือใหเชาระยะยาว พบวามีโครงการบานพักตาก
อากาศซึ่งอยูระหวางการขาย 2 โครงการ มีหนวยในผังรวมประมาณ 65 หนวย ขายไดแลวเพียงประมาณ 14
หนวย
จังหวัดเชียงราย มีบานจัดสรรซึ่งอยูในระหวางการขาย 37 โครงการ มีหนวยในผังประมาณ 3,100
หนวย เหลือขายประมาณ 1,800 หนวย โดยอยูในอําเภอเมือง 30 โครงการ ที่เหลืออยูในอําเภอแมสาย 5 โครงการ
อยูในอําเภอเชียงแสนและอําเภอเชียงของแหงละ 1 โครงการ เปนบานเดี่ยวรอยละ 39 ทาวนเฮาสรอยละ 23
อาคารพาณิชยพักอาศัยรอยละ 24 ที่เหลือเปนที่ดินเปลาจัดสรรรอยละ 13 และบานแฝดรอยละ 1
มีโครงการอาคารชุด 11 โครงการ มีหนวยในผังประมาณ 1,400 หนวย เหลือขายประมาณ 800 หนวย
โดยอยู ใ นอํ าเภอเมืองทั้ ง สิ้ น เป น หอ งชุ ดแบบสตูดิโอร อยละ 27 แบบหนึ่ง หอ งนอนรอยละ 68 และแบบสอง
หองนอนรอยละ 5
สําหรับโครงการที่อยูอาศัยในจังหวัดอื่นๆ (สํารวจเฉพาะอําเภอเมือง) สรุปได ดังนี้
จังหวัดพิษณุโลก มีบานจัดสรรซึ่งอยูในระหวางการขาย 31 โครงการ มีหนวยในผังประมาณ 1,900
หนวย เหลือขายประมาณ 900 หนวย เปนบานเดี่ยวรอยละ 67 ทาวนเฮาสรอยละ 16 อาคารพาณิชยพักอาศัยรอย
ละ 13 ที่เหลือเปนที่ดินเปลาจัดสรรและบานแฝด มีโครงการอาคารชุด 4 โครงการ มีหนวยในผังประมาณ 850
หนวย เหลือขายประมาณ 310 หนวย เปนหองชุดแบบสตูดิโอรอยละ 75 และแบบหนึ่งหองนอนรอยละ 25
จังหวัดตาก (สํารวจเฉพาะอําเภอเมือง และยังไมไดสํารวจอําเภอแมสอด) มีบานจัดสรรซึ่งอยูในระหวาง
การขาย 14 โครงการ มีหนวยในผังประมาณ 210 หนวย เหลือขายประมาณ 140 หนวย ไมมีโครงการอาคารชุดใน
อําเภอเมือง (แตมี 3 โครงการที่อําเภอแมสอด)
จังหวัดกําแพงเพชร มีบานจัดสรรซึ่งอยูในระหวางการขาย 11 โครงการ มีหนวยในผังประมาณ 360
หนว ย เหลือ ขายประมาณ 190 หน ว ย มี อาคารชุด 1 โครงการ มี ห นว ยในผั ง ประมาณ 90 หน ว ย เหลื อ ขาย
ประมาณ 20 หนวย
จังหวัดนครสวรรค มีบานจัดสรรซึ่งอยูในระหวางการขาย 19 โครงการ มีหนวยในผังประมาณ 1,900
หนวย เหลือขายประมาณ 600 หนวย มีโครงการอาคารชุด 4 โครงการ มีหนวยในผังประมาณ 600 หนวย เหลือ
ขายประมาณ 170 หนวย
............................................
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