11 มิถนุ ายน 2563
วิเคราะห์ ตลาดที่อยู่อาศัยภาคใต้
อุปสงค์ ตอบรับที่อยู่อาศัยแนวราบ ชะลอโครงการใหม่ ปรับสมดุลตลาด
ศูน ย์ ข้ อ มูล อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ รายงานสรุ ป ผลการสารวจอุป ทานและอุป สงค์ ข องโครงการที่ อ ยู่ อ าศัย
ที่อยู่ระหว่างการขายในช่วงครึ่ง หลังปี 2562 ในพืน้ ที่ภาคใต้ ได้ แก่จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสงขลา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
และจังหวัดนครศรี ธรรมราช โดยนับเฉพาะโครงการที่มีหน่วยเหลือขายไม่ต่า กว่า 6 หน่วยพบว่า ณ สิน้ ปี 2562 มี
โครงการที่อยู่อาศัยเสนอขายจานวนทังสิ
้ ้น 17,928 หน่วย ซึ่งคิดเป็ นร้ อยละ 5.0 ของจานวนที่อยู่อาศัยใน 26 จังหวัด
หลักซึ่งมีจานวนรวม 355,145 หน่วย นับได้ ว่า กลุ่มจังหวัดภาคใต้ มีการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยสูงสุดเป็ นอันดับ 3
รองจากพืน้ ที่กรุงเทพฯ-ปริ มณฑล ซึ่งมีจานวน 209,868 หน่วย โดยจังหวัด ภูเก็ตพืน้ ที่เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่
สาคัญ เป็ นจังหวัดที่มีจานวนที่อยู่อาศัยเสนอขายมากที่สดุ ในกลุม่ จังหวัดภาคใต้
จังหวัดภูเก็ตอาคารชุดเหลือขายฉุดตลาดชะลอตัว
ดร.วิชัย วิรัต กพันธ์ ผู้ต รวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรั กษาการผู้ อานวยการศูนย์ ข้อ มู ล
อสังหาริ มทรั พย์ กล่าวว่าจากการสารวจตลาดที่อยู่อาศัยในพืน้ ที่จังหวัด ภูเก็ต ณ สิ ้นปี 2562 พบว่ามีจานวนที่อยู่
อาศัยที่อยู่ระหว่างเสนอขายจานวนทังสิ
้ ้น 133 โครงการ จานวน 9,291 หน่วยลดลงจากช่วงครึ่งปี แรกร้ อยละ -13.5
แบ่งเป็ นอาคารชุด จานวน 5,978 หน่วย บ้ านจัดสรร จานวน 3,313 หน่วย เนื่องจากที่ดิน มี ต้นทุนราคาที่ สูงมาก
โครงการส่วนใหญ่จึงพัฒนาเป็ นอาคารชุด โดยโครงการที่เปิ ดขายใหม่ในช่วงครึ่งปี หลัง ก็ยงั คงมีสดั ส่วนอาคารชุดเปิ ด
ขายใหม่สูงกว่าเช่นกัน ซึ่งจากจานวนหน่วยเปิ ดขายใหม่ 1,207 หน่วย ประกอบด้ วยอาคารชุด 868 หน่วย และบ้ าน
จัดสรร 339 หน่วย
เมื่อพิจารณาจากหน่วยขายได้ ใหม่จากการสารวจพบว่าในช่วงครึ่งหลังปี 2562 มีหน่วยขายได้ ใหม่จานวน
1,550 หน่วย ลดลงจากช่วงครึ่งปี แรกร้ อยละ -31.8 ในจานวนดังกล่าวเป็ นการขายห้ องชุด 1,060 หน่วย และเป็ นบ้ าน
จัดสรร 490 หน่วย ด้ วยจานวนโครงการใหม่ลดลงส่งผลให้ จานวนหน่วยเหลือขายลดลงด้ วย โดยมี จานวน 7,741
หน่วย มูลค่ารวม 37,409 ล้ านบาท ลดลงจากช่วงครึ่งปี แรกของปี 2562 ร้ อยละ -8.6 แบ่งเป็ นหน่วยเหลือขายประเภท
โครงการอาคารชุดจานวน 4,918 หน่วย บ้ านจัดสรรจานวน 2,823 หน่วย
“จากการที่จานวนหน่วยขายได้ ใหม่มีอัตราการขายได้ ลดลงถึงร้ อยละ -31.8 จึงส่งผลให้ จานวนที่อยู่อาศัย
เหลือขายมีจานวนทังสิ
้ ้น 7,741 หน่วย มูลค่า 37,409 ล้ านบาท ในจานวนดังกล่าวเป็ นหน่วยที่สร้ างเสร็จเหลือขาย (พร้ อม
โอน) หรือเป็ น Inventory จานวน 1,037 หน่วย มูลค่า 4,645 ล้ านบาท
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ทังนี
้ เ้ มื่อพิจารณาจากอัตราการดูดซับเป็ นการสะท้ อนภาวะความสมดุลระหว่างตัวอุปทานอยู่อาศัยในพืน้ ที่
จังหวัดภูเก็ต ภาพรวมของอัตราการดูดซับในครึ่ งหลังของปี 2562 ลดต่าลงมาค่อนข้ างมากซึ่ง สะท้ อนให้ เห็นว่า
ภาวการณ์ขายไม่ดี โดยอัตราดูดซับลดเหลือเพียงร้ อยละ 2.8 ต่ากว่าค่ามาตรฐานเฉลี่ย 5 ปี ซึง่ มีอตั ราดูดซับเฉลี่ยร้ อย
ละ 4.4 และต่ากว่าอัตราดูดซับในช่วงครึ่งปี แรกซึง่ อยู่ในระดับร้ อยละ 3.5
โดยทาเลขายดี 5 อันดับแรกพิจารณาจากหน่วยที่ขายได้ ใหม่ได้ แก่ 1.หาดบางเทา-หาดสุรินทร์ จานวน 365
หน่วย 2.เกาะแก้ ว-รัษฎา จานวน 214 หน่วย 3.หาดราไวย์ จานวน 183 หน่วย 4.หาดกมลา จานวน 171 หน่วย และ
5.เทพกระษัตรี -ศรี สนุ ทร จานวน 127 หน่วย แต่ด้วยอัตราการขายได้ ใหม่ลดต่าลงอย่างมากส่งผลให้ ทาเลขายดีบาง
ทาเลกลายเป็ นทาเลที่มีหน่วยสร้ างเสร็จเหลือขายมากที่สดุ 5 อันดับแรก ได้ แก่ 1.เกาะแก้ ว-รัษฎา จานวน 268 หน่วย
2.หาดในยาง-หาดไม้ ขาว จานวน 221 หน่วย 3.หาดป่ าตอง จานวน 131 หน่วย 4.เทพกระษัตรี -ศรี สนุ ทร จานวน 100
หน่วย และ 5.หาดบางเทา-หาดสุรินทร์ จานวน 86 หน่วย
อย่างไรก็ตามศูนย์ข้อมูลฯได้ ประมาณการว่าในปี 2563 จะมีที่อยู่อาศัยเหลือขายอยู่ในตลาดจานวน 8,966
หน่วย ประกอบด้ วยอาคารชุดจานวน 5,679 หน่วย ทาวน์เฮ้ าส์จานวน 1,510 หน่วย บ้ านเดี่ยวจานวน 937 หน่วย
บ้ านแฝดจานวน 786 หน่วย และอาคารพาณิชย์จานวน 54 หน่วย เป็ นโครงการเปิ ดขายใหม่จานวน 2,700 หน่วย ต่า
กว่าค่าเฉลี่ย 2 ปี ที่มีการเปิ ดขายปี ละประมาณ 4,800 หน่วย คาดว่าในปี 2563 อัตราดูดซับจะลดทุกกลุ่มประเภทที่
อยู่อาศัยโดยลดเหลือประมาณร้ อยละ 1.1-1.8 และที่อยู่อาศัยเหลือขายจะยังคงเพิ่มขึ ้นโดยเฉพาะกลุ่มอาคารชุด จึง
ต้ องเพิ่มความระมัดระวังในการลงทุน
ส่วนการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยซึ่งแสดงถึงอุปสงค์ที่แท้ จริ งคาดการณ์ในปี 2563 ก็จะลดลงมาอยู่ที่ 6,553
หน่วย ลดลงร้ อยละ-18.1 มีมูลค่าประมาณ 14,401 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ -40.2 เมื่อเทียบกับปี 2562 ซึ่งต่ากว่า
ค่าเฉลี่ยที่มีมูลค่า 19,157 ล้ านบาท ด้ วยภาพรวมดังกล่าวผู้ประกอบการจาเป็ นต้ องปรับกลยุทธ์ การเสนอขาย โดย
เฉพาะที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียม ที่มีอตั ราการดูดซับชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องจากช่วงต้ นปี 2562 และคาดว่า
จะต่อเนื่องมาถึงปี 2563
จังหวัดสงขลา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช อุปสงค์ ตอบรับทาวน์ เฮ้ าส์ อาคารชุดน่ าห่ วง
สาหรับภาพรวมโครงการที่อยู่อาศัยในจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็ นพื ้นที่ที่มีความสาคัญในลาดับรองลงมาภาพรวม
โครงการที่อยู่อาศัย ในครึ่ งหลัง ปี 2562 อุปทานภาพรวมมี ที่อยู่อาศัยเสนอขายจ านวน 127 โครงการ รวม 3,822
หน่วย มี หน่วยที่ขายได้ ใหม่ในช่วงครึ่ งปี หลังจานวน 768 หน่วย โดยมีหน่วยเหลือขายจานวน 3,054 หน่วย มูลค่า
11,739 ล้ านบาท แบ่งเป็ นอาคารชุดเหลือขาย 305 หน่วย และบ้ านเดี่ยว 1,224 หน่วย ทาวน์เฮ้ าส์ 830 หน่วย บ้ าน
แฝด 565 หน่วย และอาคารพาณิชย์ 130 หน่วย ในจานวนดังกล่าวมีที่อยู่อาศัยสร้ างเสร็จเหลือขาย ณ สิ ้นปี 2562
จานวน 599 หน่วย มูลค่า 2,262 ล้ านบาท ประกอบด้ วยโครงการบ้ านจัดสรรมีจานวน 511 หน่วย มูลค่า 1,953 ล้ าน
บาท โครงการอาคารชุดมีจานวน 88 หน่วย มูลค่า 309 ล้ านบาท
ทังนี
้ ้ ทาเลซึ่งมีที่อยู่อาศัยสร้ างเสร็จเหลือขายสูงสุด 3 อันดับแรก ได้ แก่ 1.ทาเลบ้ านพรุ จานวน 135 หน่วย 2.
ทาเลควนลัง จานวน 114 หน่วย และ 3.ทาเลท่าข้ าม-ควนหิน จานวน 77 หน่วย โดยทาเลขายดี 3 อันดับแรก
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พิจารณาจากหน่วยที่ขายได้ ใหม่ ได้ แก่ 1.ทาเลลพบุรีราเมศวร จ านวน 211 หน่วย 2.ทาเลคลองแห จานวน 161
หน่วย และ 3.ทาเลท่าข้ าม-ควนหิน จานวน 124
อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากภาพรวมแม้ อัตราดูดซับจะอยู่ที่ร้อยละ 3.3 ซึ่งเพิ่มขึน้ จากช่วงครึ่ งแรกของ
ปี 2562 โดยอัตราดูดซับของบ้ านจัดสรรสูงถึงร้ อยละ 3.5 ขณะที่อัตราดูดซับอาคารชุดลดลงในทุกระดับราคาโดยอยู่
ในระดับร้ อยละ 1.9 แต่ในปี 2563 คาดการณ์ ว่าอัตราดูดซับจะลดต่าลงในทุกกลุ่มประเภทที่อยู่อาศัย ภาพรวมที่อยู่
อาศัยในจังหวัดสงขลาแม้ อตั ราดูดซับลดลงแต่ถือว่ายังไม่น่ากังวลเนื่องจากมีจานวนสร้ างเสร็จเหลือขาย(พร้ อมโอน)
หรือเป็ น Inventory ไม่มากนัก
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี จากการสารวจพบว่าในครึ่งหลังปี 2562 อุปทานภาพรวมมีที่อยู่อาศัยเสนอขายจานวน
89 โครงการ รวม 3,188 หน่วย มี หน่วยขายได้ ใหม่จานวน 237 หน่วย และมีหน่วยเหลือขาย 2,951 หน่วย คิดเป็ น
มูลค่าหน่วยเหลือขาย 9,334 ล้ านบาท แบ่งเป็ นโครงการบ้ านจัดสรร จานวน 2,767 หน่วยมีมูลค่า 8,743 ล้ านบาท
โครงการอาคารชุด มีจานวน 184 หน่วย มีมลู ค่า 591 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ มีที่อยู่อาศัยสร้ างเสร็จเหลือขาย ณ ปี 2562 แยก
ตามทาเลสูงสุด 3 อันดับแรก ได้ แก่ 1.ทาเลเลี่ยงเมืองมะขามเตีย้ จานวน 137 หน่วย 2.ทาเลขุนทะเล จานวน 89
หน่วย และ 3.ทาเลบางใบไม้ จานวน 48 หน่วย
ส่วนทาเลขายดีพิจารณาจากหน่วยที่ขายได้ ใหม่ 3 อันดับ ได้ แก่ 1.ทาเลประดู่-บางชุมโถ จานวน 57 หน่วย 2.
ทาเลโกเตง-เลี่ยงเมือง(พุนพิน) จานวน 49 หน่วย 3.ทาเลขุนทะเล จานวน 44 หน่วย อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจาก
ภาพรวมอัตราดูดซับจะอยู่ที่ร้อยละ 1.2 ซึ่งลดลงจากช่วงครึ่ งแรกของปี 2562 โดยอัตราดูดซับบ้ านจัดสรรอยู่ในระดับ
ร้ อยละ 1.2 ส่วนอัตราดูดซับของอาคารชุดลดลงอยู่ที่ร้อยละ 1.6 ซึง่ ลดต่าลงจากร้ อยละ 5.1 ในครึ่งแรกของปี 2562
ในปี 2563 คาดการณ์ ว่าอัตราดูดซับของทุกกลุ่มประเภทที่อยู่อาศัยจะยังคงทรงตัว โดยภาพรวมที่อยู่อาศัย
ซึง่ เป็ นหน่วยเหลือขายจะเพิ่มขึ ้นไม่มากนักหากมีการปรับกลยุทธ์การขายให้ เหมาะสมกับตลาดหลัก คาดการณ์ว่าจะ
มีจานวนประมาณ 3,421 หน่วย เพิ่มขึ ้นจากครึ่งแรกของปี 2562 ซึง่ มีจานวน 3,259 หน่วยซึง่ ที่ผ่านมากลุ่มที่อยู่อาศัย
ที่ได้ รับความสนใจคือทาวน์เฮ้ าส์ และบ้ านแฝด ซึง่ ขายได้ ดีกว่าบ้ านเดี่ยว
จังหวัดนครศรี ธรรมราช จากการสารวจพบว่าในครึ่ งหลังปี 2562 อุปทานภาพรวมมี ที่อยู่อาศัยเสนอขาย
จานวน35 โครงการ รวม 1,627 หน่วย มีหน่วยขายได้ ใหม่จานวน 86 หน่วย และมีหน่วยเหลือขายจานวน 1,541 หน่วย
คิดเป็ นมูลค่า 6,164 ล้ านบาท แบ่งเป็ นโครงการบ้ านจัดสรร จานวน 1,488 หน่วยมีมูลค่า 6,096 ล้ านบาท โครงการ
อาคารชุด มีจานวน 53 หน่วย มีมลู ค่า 68 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ มีที่อยู่อาศัยสร้ างเสร็จเหลือขาย ณ ปี 2562 แยกตามทาเล
สูงสุด 2 อันดับแรก ได้ แก่ 1.ทาเลพัฒนาการ-คูขวาง จานวน 244 หน่วย 2.ทาเลอ้ อมค่าย จานวน 173 หน่วย
สาหรับทาเลขายดี 3 อันดับ ได้ แก่ 1.ทาเลพัฒนาการ-คูขวาง จานวน 44 หน่วย 2.ทาเลอ้ อมค่าย จานวน
37หน่วย และ 3.ทาเลท่าวัง จานวน 5 หน่วย อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากภาพรวมพบว่าอัตราดูดซับจะอยู่ที่
ร้ อยละ 0.9 ซึ่งลดลงจากช่วงครึ่งแรกของปี 2562 โดยอัตราดูดซับบ้ านจัดสรรอยู่ในระดับร้ อยละ 0.9 และอัตราดูดซับ
ของอาคารชุดอยู่ที่ร้อยละ 0.9 ซึ่งลดต่าลงต่อเนื่องตังแต่
้ ครึ่งหลังปี 2561 ซึ่งในปี 2563 คาดการณ์ว่าอัตราดูดซับของ
ทุกกลุ่มประเภทที่อยู่อาศัยจะยังคงทรงตัว โดยภาพรวมที่อยู่อาศัยซึ่งเป็ นหน่วยเหลือขายจะเพิ่มขึ ้นไม่มากนัก หากมี
การปรับกลยุทธ์ การขายให้ เหมาะสมกับตลาดหลัก คาดการณ์ ว่าจะมีจานวนประมาณ 1,620 หน่วย เพิ่มขึน้ จากปี
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2562 ซึ่งมีจานวน 1,601 หน่วย ซึ่งที่ผ่านมาเป็ นกลุ่มที่อยู่อาศัยที่ได้ รับความสนใจคือทาวน์เฮ้ าส์ และบ้ านแฝด ซึ่ง
ขายได้ ดีกว่าบ้ านเดี่ยว
--------------------------------------------------------------------------------------------------
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