27 ตุลาคม 2563
วิเคราะห์ ทศิ ทางตลาดที่อยู่อาศัยภาคเหนือ ปี 2564
ศูน ย์ ข้อมูล อสัง หาริ ม ทรัพ ย์ ได้ ท าการส ารวจโครงการที่ อยู่อาศัยที่ อ ยู่ระหว่างการขายในพื น้ ที่
ภาคเหนือ ประกอบด้ วย จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก และตาก โดยเป็ นการสารวจในช่วงครึ่งแรก ปี
2563 ซึ่งเป็ นการส ารวจโครงการบ้ านจัดสรรและอาคารชุด ที่มี หน่วยเหลือขายไม่ ต่ากว่า 6 หน่วย โดย
ในช่ ว งที่ ท าการส ารวจ พบว่ า มี จ านวนหน่ วยที่ อ ยู่ อ าศัย ที่ อ ยู่ ระหว่า งขาย ณ ครึ่ ง แรก ปี 2563 (Total
Supply) ทัง้ หมด 386 โครงการ จานวน 17,189 หน่วย มูลค่ารวม 62,363 ล้ านบาท จาแนกเป็ นโครงการ
บ้ านจัดสรร 335 โครงการ 14,038 หน่วย มูลค่า 53,145 ล้ านบาท และโครงการอาคารชุด 51 โครงการ
3,151 หน่วย มูลค่า 9,218 ล้ านบาท ในจานวนดังกล่าวมีหน่วยเหลือขายจานวน 14,222 หน่วย และในช่วง
ครึ่งแรกของปี 2563 มีที่อยู่อาศัยขายได้ ใหม่จานวน 2,967 หน่วย
ดร.วิ ชั ย วิ รั ต กพั นธ์ ผู้ ตรวจการธนาคาร และรั ก ษาการผู้ อ านวยการศู น ย์ ข้ อมู ล
อสังหาริมทรั พย์ เปิ ดเผยว่าการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยในพืน้ ที่ ภาคเหนือ อัตราการเปลี่ยนแปลงของ
หน่วยที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายยังคงมีอัตราการเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 9.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
2562 (YoY) และยัง สูงกว่าค่ าเฉลี่ ย 5 Half ล่าสุด โดยเป็ นการเพิ่ ม ขึน้ ของบ้ านจัดสรร ร้ อยละ 13.5 แต่
อาคารชุดมีหน่วยลดลง ร้ อยละ -6.4 เมื่อพิจารณาจากอัตราการเปลี่ยนแปลงของโครงการที่อยู่อาศัยเปิ ด
ขายใหม่ มีจานวนลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2562 ร้ อยละ -13.7 ในขณะที่หน่วยขายได้ ใหม่มีอตั ราการ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ ถึงร้ อยละ 27.1 ส่งผลให้ หน่วยเหลือขายมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 6.1
เมื่อเทียบกับช่วงครึ่งแรกของปี 2562 แต่น้อยกว่าช่วงครึ่ งหลังปี 2562 ซึ่งมีหน่วยเหลือขายเพิ่มขึน้ ร้ อยละ
19.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561
ด้ านอัตราการดูดซับ โดยรวมทุกระดับราคา พบว่า อัตราดูดซับ ต่อเดือนโดยเฉลี่ยในครึ่ งแรก ปี
2563 อยู่ที่ร้อยละ 2.9 เพิ่มขึ ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2562 (YoY) ที่อยู่ในอัตราร้ อยละ 2.5 ทังนี
้ อ้ ตั ราดูดซับ
ที่มีการปรับเพิ่มขึ ้นจะอยู่ในกลุม่ ราคา 3.01 - 10.00 ล้ านบาท ในขณะที่กลุม่ อื่นๆ มีอตั ราดูดซับลดลง
จัง หวัด เชี ย งราย Total Supply มี อัต ราลดลงจากช่ วงเดี ย วกัน ของปี 2562 ร้ อยละ 57.9 โดยมี
จานวนทังสิ
้ ้น 3,043 หน่วย ในจานวนดังกล่าวเป็ นโครงการบ้ านจัดสรร 2,969 หน่วย หรือร้ อยละ 97.6 เป็ น
โครงการอาคารชุด 74 หน่วย หรื อร้ อยละ 2.4 และเป็ นโครงการเปิ ดขายใหม่ในครึ่ง แรกปี 2563 เพียง 229
หน่วย มีอัตราลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2562 ร้ อยละ -49.2 มีหน่วยขายได้ ใหม่จานวน 567 หน่วย ซึ่ง
การขายได้ ใหม่นี ้มีอตั ราเพิ่มขึ ้นถึงร้ อยละ 388.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน

1

โดยมี ห น่ ว ยเหลื อ ขายสะสมจ านวน 2,476 หน่ ว ย หรื อ เพิ่ ม ขึ น้ ร้ อยละ 36.7 เมื่ อ เที ย บกับ ช่ ว ง
เดียวกันของปี 2562 เมื่อจาแนกตามราคาพบว่าหน่วยเหลือขายส่วนใหญ่อยู่ในช่วงระดับราคา 2.01 – 5.00
ล้ านบาท โดยมีจานวน 1,712 หน่วย คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 69.2 ของหน่วยเหลือขายทังหมด
้
ขณะที่หน่วย
ขายได้ ใหม่มากที่สุดก็ยังคงอยู่ในช่วงราคา 3.01 – 5.00 ล้ านบาท โดยมีจานวนทัง้ สิ ้น 249 หน่วย คิดเป็ น
สัดส่วนร้ อยละ 43.9
สาหรับหน่วยเหลือขาย (Inventory) ในครึ่ งแรก ปี 2563 ในจังหวัดเชียงราย มีจานวนทัง้ สิ ้น 1,056
หน่วย จากจานวนหน่วยเหลือขาย 2,476 หน่วย และร้ อยละ 96.3 เป็ นโครงการบ้ านจัดสรร
จังหวัดพิษณุโลก Total Supply มีอัตราเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 3.1 เมื่อเทียบกับช่ วงเดียวกันของปี 2562
โดยมีจานวนทังสิ
้ ้น 2,696 หน่วย ในจานวนดังกล่าวเป็ นโครงการบ้ านจัดสรร 2,328 หน่วย หรื อร้ อยละ 86.4
เป็ นโครงการอาคารชุด 368 หน่วย หรื อร้ อยละ 13.6 และเป็ นโครงการเปิ ดขายใหม่ ในครึ่ งแรกปี 2563
จ านวน เพี ยง 75 หน่ วย ซึ่งทัง้ หมดเป็ น โครงการบ้ านจัด สรร โดยลดลงร้ อยละ -86.2 เมื่ อเที ยบกับ ช่ วง
เดียวกันของปี 2562 สาหรับหน่วยขายได้ ใหม่ มีจานวน 143 หน่วย ซึ่งการขายได้ ใหม่นี ้มีอตั ราลดลงร้ อยละ
-4.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน
โดยมีหน่วยเหลือขายสะสมจานวน 2,553 หน่วย หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี 2562 เมื่อจาแนกตามราคาพบว่าหน่วยเหลือขายส่วนใหญ่อยู่ในช่วงระดับราคา 2.01 – 5.00 ล้ าน
บาท โดยมีจานวน 1,438 หน่วย คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 56.3 ของหน่วยเหลือขายทังหมด
้
ขณะที่หน่วยขาย
ได้ ใหม่มากที่สดุ ก็ยงั คงอยู่ในช่วงราคา 2.01 – 3.00 ล้ านบาท โดยมีจานวนทังสิ
้ ้น 52 หน่วย คิดเป็ นสัดส่วน
ร้ อยละ 36.4
สาหรับหน่วยเหลือขาย (Inventory) ในครึ่งแรก ปี 2563 ในจังหวัดพิษณุโลก มีจานวนทังสิ
้ ้น 1,106
หน่วย จากจานวนหน่วยเหลือขาย 2,553 หน่วย และร้ อยละ 68.6 เป็ นโครงการบ้ านจัดสรร
อย่างไรก็ตามศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ได้ ประมาณการทิศทางตลาดที่อยู่ภาคเหนือ ปี 2563 และ
แนวโน้ มปี 2564 โดยคาดว่า ณ ครึ่งหลังปี 2563 จะมีที่อยู่อาศัยรอการขายจานวน 15,253 หน่วย มีมูลค่า
หน่ วยเหลื อขายจ านวน 59,682 ล้ านบาท และลดลงในครึ่ งแรกปี 2564 โดยคาดว่าจะมี จ านวนหน่ วย
15,224 หน่วย มีมูลค่าหน่วยเหลือขายประมาณ 56,408 ล้ านบาท ในขณะที่อตั ราดูดซับต่อเดือนของบ้ าน
จัดสรร คาดว่าจะลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 1.7 ในครึ่งหลังปี 2563 และเพิ่มขึ ้นเป็ น 2.0 ในครึ่งแรกปี 2564 ส่วน
อัตราดูดซับต่อเดือนของอาคารชุด คาดว่าจะลดลงมาอยูที่ร้อยละ 1.6 ในครึ่ งหลังปี 2563 และเพิ่ม ขึน้
เล็กน้ อยเป็ นร้ อยละ 1.7 ในครึ่งแรกปี 2564
สาหรับการเคลื่อนไหวด้ านการเปิ ดตัวโครงการใหม่ประมาณการว่าจะยังคงลดลงต่อเนื่องโดยคาด
ว่าจะมีการเปิ ดโครงการใหม่ ประมาณ 1,425 หน่วย ในครึ่ งหลังปี 2563 และเปิ ดใหม่อีก 1,574 หน่วยใน
ครึ่งแรกปี 2564 ในขณะที่จานวนหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์ ณ ครึ่งหลังปี 2563 คาดว่าจะมีจานวนประมาณ
8,494 หน่วย มูลค่า 14,599 ล้ านบาท และหน่วยโอนกรรมสิทธิ์จะเพิ่มเป็ น 8,515 หน่วย มูลค่า 17,180
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ล้ านบาท ในครึ่งแรก ปี 2564 ซึ่งประมาณการดังกล่าวอยู่ภายใต้ ตัวแปรที่ยงั ไม่มีเหตุการณ์การชุมนุมทาง
การเมือง เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563
อย่างไรก็ตามศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ได้ ประมาณการทิศทางตลาดที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯ--------------------------------------------------
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