30 ตุลาคม 2563
ตลาดที่อยู่อาศัย ภาคใต้ ก้ าวต่ อไปสู่ปี 2564
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริ มทรัพ ย์ ได้ ทาการสารวจโครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายในภาคใต้
ในช่วงครึ่งแรก ปี 2563 ซึ่งเป็ นการสารวจโครงการบ้ านจัดสรรและอาคารชุด ที่มีหน่วยเหลือขายไม่ต่ากว่า
6 หน่วย โดยในช่วงที่ทาการสารวจ พบว่ามีจานวนหน่วยที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างขาย ณ ครึ่ งแรก ปี 2563
(Total Supply) ทัง้ หมด 359 โครงการ จานวน 17,087 หน่วย มูลค่ารวม 75,375 ล้ านบาท จาแนกเป็ น
โครงการบ้ า นจัด สรร 275 โครงการ 11,156 หน่ วย มูล ค่ า 46,283 ล้ า นบาท และโครงการอาคารชุ ด
84 โครงการ 5,931 หน่วย มูลค่า 29,092 ล้ านบาท ในจานวนดังกล่าวมีหน่วยเหลือขายจานวน 15,729
หน่วย และในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 มีที่อยู่อาศัยขายได้ ใหม่จานวน 1,358 หน่วย
ดร.วิ ชั ย วิ รั ต กพั นธ์ ผู้ ตรวจการธนาคาร และรั ก ษาการผู้ อ านวยการศู น ย์ ข้ อมู ล
อสังหาริ มทรั พย์ เปิ ดเผยว่าการพัฒ นาโครงการที่อยู่อาศัยในพืน้ ที่ ภาคใต้ มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของ
หน่วยที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายลดลงร้ อยละ -12.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 (YoY) และ
ต่ากว่าค่าเฉลี่ย 5 Half ล่าสุด โดยเป็ นการลดลงของบ้ านจัดสรร ร้ อยละ -3.6 และอาคารชุดร้ อยละ -26.0
เมื่ อ พิ จ ารณาจากอัต ราการเปลี่ ยนแปลงของโครงการที่ อยู่อาศัยเปิ ด ขายใหม่ มี จ านวนลดลงจากช่ วง
เดียวกันของปี 2562 มากถึงร้ อยละ -60.5 และหน่วยขายได้ ใหม่มีอตั ราการเปลี่ยนแปลงลดลงร้ อยละ -62.4
และหน่วยเหลือขายมีอตั ราการเปลี่ยนแปลงลดลงเช่นกันร้ อยละ -1.6 เมื่อเทียบกับช่วงครึ่งแรกของปี 2562
Total Supply ของภาคใต้ ลดลงทุกจังหวัด โดยจังหวัดภูเก็ตมี การลดลงมากที่สุด ร้ อยละ -16.4
รองลงมาคือจังหวัดนครศรี ธรรมราช ลดลงร้ อยละ -13.6 จังหวัดสุราษฎร์ ธานี ลดลงร้ อยละ -7.5 และจังหวัด
สงขลา ลดลงร้ อยละ -6.8 ตามลาดับ
ในช่วงครึ่งแรก ปี 2563 มีโครงการเปิ ดขายใหม่รวม 21 โครงการ จานวน 1,738 หน่วย มูลค่ารวม
9,484 ล้ านบาท เป็ นบ้ านจัดสรร 19 โครงการ รวม 1,305 หน่วย มูลค่า 8,151 ล้ านบาท และอาคารชุด
2 โครงการ จานวน 433 หน่วย มูลค่ารวม 1,333 ล้ านบาท โดยจังหวัดภูเก็ต เป็ นพื ้นที่ที่มีหน่วยเปิ ดขายใหม่
มากที่สุด 7 โครงการ ประกอบด้ วย บ้ านจัดสรร 5 โครงการ และอาคารชุด 2 โครงการ รวม 1,248 หน่วย
มูลค่า 7,647 ล้ านบาท รองลงมาคือจังหวัดสงขลา เปิ ดโครงการใหม่ 11 โครงการ เป็ นประเภทบ้ านจัดสรร
ทัง้ หมด รวม 456 หน่วย มูลค่า 1,748 ล้ านบาท และจังหวัด สุราษฎร์ ธานี 3 โครงการ เป็ นโครงการบ้ าน
จัดสรรทังหมด
้
รวม 34 หน่วย มูลค่า 89 ล้ านบาท
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อย่ า งไรก็ ต ามจ านวนหน่ ว ยเหลื อ ขาย และหน่ ว ยขายได้ ใหม่ ยัง คงเป็ นประเด็ น ที่ น่ า จั บ ตา
โดย ณ ครึ่ งแรก ปี 2563 ในภาคใต้ มีอุปทานเหลือขายจานวน 15,729 หน่วย คิดเป็ นมูลค่า 69,928 ล้ าน
บาท จาแนกเป็ นบ้ านจัดสรร 10,282 หน่วย คิดเป็ นมูลค่า 42,984 ล้ านบาท และอาคารชุด 5,447 หน่วย
คิดเป็ นมูลค่า 26,944 ล้ านบาท
เมื่อจาแนกตามราคาพบว่าหน่วยเหลือขายบ้ านจัดสรรส่วนใหญ่อยู่ในช่วงระดับราคา 3.01 - 5.00
ล้ านบาท มี จานวน 3,812 หน่ วย คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 37.1 ของหน่วยบ้ านจัดสรรที่เหลือขายทัง้ หมด
ขณะที่อาคารชุดเหลือขายส่วนใหญ่ อยู่ในช่ วงระดับราคา 3.01 - 5.00 ล้ านบาทเช่นกัน มี จานวน 1,990
หน่วย คิดเป็ นสัดส่วน ร้ อยละ 36.5 ของหน่วยอาคารชุดที่เหลือขายทังหมด
้
ทังนี
้ ้ บ้ านจัดสรรที่มีมูลค่าหน่วยเหลือขายมากที่สุดอยู่ในช่วง 3.01 - 5.00 ล้ านบาท มีมูลค่ารวม
15,569 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 36.2 ของมูลค่าบ้ านจัดสรรที่เหลือขายทังหมด
้
ในขณะที่อาคารชุด
ส่วนใหญ่มีมลู ค่าเหลือขายอยู่ในช่วงระดับราคา 3.01 - 5.00 ล้ านบาทเช่นกัน มีมลู ค่ารวม 8,351 ล้ านบาท
คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 31.0 ของมูลค่าอาคารชุดที่เหลือขายทังหมด
้
ขณะที่หน่วยขายได้ ใหม่ในช่วงครึ่ งแรกปี 2563 มีจานวนทัง้ สิ ้น 1,358 หน่วย คิดเป็ นมูลค่า 5,447
ล้ านบาท ในจานวนดังกล่าวเป็ นบ้ านจัดสรร 874 หน่วย มูลค่า 3,299 ล้ านบาท และอาคารชุด 484 หน่วย
มูลค่า 2,148 ล้ านบาท
โดยหน่วยบ้ านจัดสรรขายได้ ใหม่ ม ากที่สุดอยู่ในช่ วงราคา 3.01 - 5.00 ล้ านบาท มี จ านวน 353
หน่วย คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 40.4 สาหรับหน่วยอาคารชุดขายได้ ใหม่มากที่สดุ อยู่ในช่วงราคา 2.01 - 3.00
ล้ านบาท มีจานวน 178 หน่วย คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 36.8
ทังนี
้ ้ บ้ านจัดสรรขายได้ ใหม่มีมูลค่ามากที่สดุ อยู่ในช่วง 3.01 - 5.00 ล้ านบาท มีมลู ค่ารวม 1,449
ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 43.9 สาหรับอาคารชุดที่ขายได้ ใหม่มากที่สุดอยู่ในช่วง 3.01 - 5.00 ล้ าน
บาทเช่นกัน มีมลู ค่ารวม 703 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 32.7
เมื่ อแยกตามสถานะของการก่อสร้ างของหน่วยเหลือขายทัง้ หมด พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 50.0
อยู่ระหว่างการก่อสร้ าง รองลงมาร้ อยละ 29.1 ยังไม่ก่อสร้ าง และที่เหลือร้ อยละ 21.0 ก่อสร้ างเสร็ จแล้ ว
หากแยกตามประเภทที่อยู่อาศัยพบว่า บ้ านจัดสรรส่วนใหญ่ ร้ อยละ 42.0 อยู่ระหว่างก่อสร้ าง โดยยัง
ไม่ก่อสร้ างร้ อยละ 37.0 และสร้ างเสร็จแล้ วร้ อยละ 21.0 ส่วนอาคารชุดส่วนใหญ่อยู่ระหว่างก่อสร้ างร้ อยละ
65.0 สร้ างเสร็จแล้ วร้ อยละ 20.9 และยังไม่ก่อสร้ างร้ อยละ 14.1 ตามลาดับ
ด้ านอั ต ราดู ด ซั บ หรื อ Absorption Rate ของตลาดที่ อ ยู่ อ าศั ย ในภาคใต้ ซึ่ ง ศู น ย์ ข้ อมู ล
อสังหาริ มทรัพย์ ใช้ เป็ นเครื่ องชีอ้ ุปสงค์ (Demand) ของตลาดที่อยู่อาศัยนัน้ การสารวจในรอบครึ่ งแรกปี
2563 พบว่า มีอตั ราดูดซับต่อเดือนลดลงจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน (YoY) จากร้ อยละ 3.1 ลดลงเป็ นร้ อย
ละ 1.3 ในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 โดยบ้ านจัดสรรมีอตั ราดูดซับลดลงจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน (YoY)
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จากร้ อยละ 2.3 ลดลงเป็ นร้ อยละ 1.3 ในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 ขณะที่อาคารชุดมีอตั ราดูดซับลดลงช่วง
เดียวกันของปี ก่อน (YoY) จากร้ อยละ 4.1 ลดลงเป็ นร้ อยละ 1.4 ในช่วงครึ่งแรกของปี 2563
ทาเลที่มีหน่วยขายได้ ใหม่ในช่วงครึ่งแรก ปี 2563 มากที่สดุ 3 ลาดับแรก คือทาเลหาดในยาง-หาด
ไม้ ขาว ทาเลลพบุรีราเมศวร และทาเลเกาะแก้ ว-รัษฎา ตามลาดับ
ส าหรั บ ท าเลที่ มี ห น่ ว ยเหลื อ ขายมากที่ สุด 3 ล าดับ แรก ได้ แก่ ท าเลหาดบางเทา-หาดสุริน ทร์
ทาเลเทพกระษัตรี -ศรีสนุ ทร และทาเลหาดในยาง-หาดไม้ ขาว ตามลาดับ
อย่างไรก็ตามศูนย์ข้อมูลอสังหาริ มทรัพย์ ได้ ประมาณการทิศทางตลาดที่อยู่อาศัยภาคใต้ ปี 2563
และแนวโน้ ม ปี 2564 โดยคาดว่า ณ ครึ่ งหลังปี 2563 จะมี ที่อยู่อาศัยรอการขายจานวน 17,688 หน่วย
มีมูลค่าหน่วยเหลือขายจานวน 84,285 ล้ านบาท และเพิ่มขึน้ เป็ น 18,118 หน่วย มีมูลค่าหน่วยเหลือขาย
ประมาณ 87,616 ล้ านบาท ในครึ่ งแรกปี 2564 ในขณะที่อัตราดูดซับต่อเดือนของบ้ านจัดสรร คาดว่าจะ
เพิ่มขึน้ มาอยู่ที่ร้อยละ 1.7 ในครึ่ งหลังปี 2563 และเพิ่มขึน้ เป็ น 2.1 ในครึ่ งแรกปี 2564 ส่วนอัตราดูดซับ
ต่อเดือนของอาคารชุดคาดว่าจะเพิ่มขึน้ มาอยูที่ ร้อยละ 1.5 ในครึ่ งหลังปี 2563 และเพิ่ มขึน้ เล็กน้ อยเป็ น
ร้ อยละ 1.6 ในครึ่งแรกปี 2564
สาหรับการเคลื่อนไหวด้ านการเปิ ดตัวโครงการใหม่ ประมาณการว่าจะเพิ่มขึน้ เล็กน้ อยคาดว่าจะ
มีการเปิ ดโครงการใหม่ประมาณ 1,981 หน่วย ในครึ่งหลังปี 2563 และเปิ ดใหม่อีก 2,219 หน่วยในครึ่งแรก
ปี 2564 ในขณะที่จานวนหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์ ณ ครึ่ งหลังปี 2563 คาดว่าจะมีจานวนประมาณ 9,164
หน่วย มูลค่า 17,281 ล้ านบาท และหน่วยโอนกรรมสิทธิ์ จะเพิ่มขึน้ มาเป็ น 12,749 หน่วย มูลค่า 19,762
ล้ านบาท ในครึ่งแรก ปี 2564 ซึ่งประมาณการดังกล่าวอยู่ภายใต้ ตัวแปรที่ยังไม่มีเหตุการณ์การชุมนุมทาง
การเมือง เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563
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