30 ตุลาคม 2563
ตลาดที่อยู่อาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก้ าวต่ อไปสู่ปี 2564
ศูน ย์ ข้อ มูล อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ได้ ท าการส ารวจโครงการที่ อ ยู่อ าศัย ที่ อ ยู่ระหว่างการขายในภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ ในช่ วงครึ่ งแรก ปี 2563 ซึ่งเป็ นการสารวจโครงการบ้ านจัดสรรและอาคารชุด ที่มี
หน่วยเหลือขายไม่ต่ากว่า 6 หน่วย โดยในช่วงที่ทาการสารวจ พบว่ามีจานวนหน่วยที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่าง
ขาย ณ ครึ่งแรก ปี 2563 (Total Supply) ทัง้ หมด 305 โครงการ จานวน 15,409 หน่วย มูลค่ารวม 53,967
ล้ านบาท จ าแนกเป็ น โครงการบ้ านจัด สรร 256 โครงการ 12,187 หน่ วย มูล ค่ า 45,951 ล้ านบาท และ
โครงการอาคารชุด 49 โครงการ 3,222 หน่วย มูลค่า 8,017 ล้ านบาท โดยมีหน่วยเหลือขาย ณ 30 มิถนุ ายน
2563 จานวน 12,559 หน่วย และในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 มีที่อยู่อาศัยขายได้ ใหม่จานวน 2,850 หน่วย
ดร.วิ ชั ย วิ รั ต กพั นธ์ ผู้ ตรวจการธนาคาร และรั ก ษ าการผู้ อ านวยการศู น ย์ ข้ อมู ล
อสังหาริ มทรั พย์ เปิ ดเผยว่า การพัฒ นาโครงการที่อยู่อาศัยในพืน้ ที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อัตราการ
เปลี่ยนแปลงของหน่วยที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขาย (Total Supply) ยังคงมีอตั ราการเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1.3
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 (YoY) และยังสูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 Half ล่าสุด โดยเป็ นการเพิ่มขึน้ ของ
บ้ านจัดสรร ร้ อยละ 4.1 แต่อาคารชุดลดลงร้ อยละ -7.8 เมื่อพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลงของที่อยู่อาศัย
เปิ ดขายใหม่ พบว่า มีจานวนลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2562 ร้ อยละ -9.4 แต่หน่วยขายได้ ใหม่มีอัตรา
การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ เล็กน้ อยร้ อยละ 3.1 และหน่วยเหลือขายมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย
ร้ อยละ 0.9 เมื่อเทียบกับช่วงครึ่งแรกของปี 2562
จังหวัด ขอนแก่ น มี Total Supply เพิ่ ม ขึน้ จากช่ วงเดีย วกัน ของปี 2562 มากที่สุด ร้ อยละ 12.6
รองลงมาคือ นครราชสีมา ร้ อยละ 3.7 และมหาสารคาม ร้ อยละ 1.0 ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และอุดรธานี
มีจานวนลดลงร้ อยละ -25.3 และ -7.5 ตามลาดับ
ในช่วงครึ่ งแรก ปี 2563 มีโครงการเปิ ดขายใหม่รวม 28 โครงการ จานวน 2,093 หน่วย มูลค่ารวม
6,121 ล้ านบาท เป็ นบ้ านจัดสรร 25 โครงการ รวม 1,559 หน่วย มูลค่า 5,306 ล้ านบาท และอาคารชุด 3
โครงการ จานวน 534 หน่วย มูลค่ารวม 815 ล้ านบาท โดยนครราชสีมา เป็ นพื ้นที่ที่มีโครงการเปิ ดขายใหม่
มากที่สดุ 12 โครงการ ประกอบด้ วย บ้ านจัดสรร 11 โครงการ และอาคารชุด 1 โครงการ รวม 1,063 หน่วย
มูลค่า 3,037 ล้ านบาท รองลงมาคือขอนแก่น เปิ ดโครงการใหม่ 7 โครงการ ประกอบด้ วย บ้ านจัดสรร 6
โครงการ และอาคารชุด 1 โครงการ รวม 595 หน่วย มูลค่า 1,469 ล้ านบาท
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อย่างไรก็ตามจานวนหน่วยเหลือขาย และหน่วยขายได้ ใหม่ ยังคงเป็ นประเด็นที่น่าจับตา โดย ณ
ครึ่ งแรก ปี 2563 ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ มี อุปทานเหลือขายจานวน 12,599 หน่วย คิดเป็ นมูลค่า
44,680 ล้ านบาท จาแนกเป็ นบ้ านจัดสรร 9,965 หน่วย คิดเป็ นมูลค่า 38,142 ล้ านบาท และอาคารชุด
2,594 หน่วย คิดเป็ นมูลค่า 6,539 ล้ านบาท
เมื่อจาแนกตามราคาพบว่าหน่วยเหลือขายประเภทบ้ านจัดสรรส่วนใหญ่อยู่ในช่วงระดับราคา 3.01
– 5.00 ล้ านบาท มี จ านวน 4,471 หน่วย คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 44.9 ของหน่วยบ้ านจัดสรรที่เหลือขาย
ทัง้ หมด ขณะที่อาคารชุดเหลือขายส่วนใหญ่ อยู่ในช่วงระดับราคา 1.51 - 2.00 ล้ านบาท มีจานวน 1,022
หน่วย คิดเป็ นสัดส่วน ร้ อยละ 39.4 ของหน่วยอาคารชุดที่เหลือขายทังหมด
้
ทังนี
้ ้ บ้ านจัดสรรที่มีมูลค่าหน่วยเหลือขายมากที่สดุ อยู่ในช่วง 3.01 – 5.00 ล้ านบาท มีมลู ค่ารวม
17,705 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 46.4 ของมูลค่าบ้ านจัดสรรที่เหลือขายทัง้ หมด ในขณะที่อาคารชุด
ส่วนใหญ่ มีมูลค่าเหลือขายอยู่ในช่วงระดับราคา 1.51 – 2.00 ล้ านบาท มีมูลค่ารวม 1,769 ล้ านบาท คิด
เป็ นสัดส่วนร้ อยละ 27.1 ของมูลค่าอาคารชุดที่เหลือขายทังหมด
้
ขณะที่หน่วยขายได้ ใหม่ในช่วงครึ่งแรกปี 2563 มีจานวนทัง้ สิ ้น 2,850 หน่วย คิดเป็ นมูลค่า 9,287
ล้ านบาท ในจานวนดังกล่าวเป็ นบ้ านจัดสรร 2,222 หน่วย มูลค่า 7,809 ล้ านบาท และอาคารชุด 628
หน่วย มูลค่า 1,478 ล้ านบาท
โดยหน่วยบ้ านจัดสรรขายได้ ใหม่ มากที่สุดอยู่ในช่ วงราคา 3.01 – 5.00 ล้ านบาท มีจานวน 848
หน่วย คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 38.2 ของหน่วยบ้ านจัดสรรที่ขายได้ ใหม่ทัง้ หมด ส่วนอาคารชุดขายได้ ใหม่
มากที่สดุ อยู่ในช่วงราคา 1.01 - 1.50 ล้ านบาท จานวน 252 หน่วย คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 40.1 ของอาคาร
ชุดที่ขายได้ ใหม่ทงหมด
ั้
ทังนี
้ ้ บ้ านจัดสรรขายได้ ใหม่มีมูลค่ามากที่สดุ อยู่ในช่วง 3.01 – 5.00 ล้ านบาท มีมลู ค่ารวม 3,401
ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 43.6 ของมูลค่าบ้ านจัดสรรที่ขายได้ ใหม่ทงั ้ หมด และอาคารชุดที่ขายได้
ใหม่มากที่สดุ อยู่ในช่วง 1.51 – 2.00 ล้ านบาท มีมลู ค่ารวม 399 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 27.0 ของ
มูลค่าอาคารชุดที่ขายได้ ใหม่ทงหมด
ั้
เมื่อแยกตามสถานะของการก่อสร้ างของหน่วยเหลือขายทัง้ หมด พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 50.7 ยัง
ไม่ก่อสร้ าง รองลงมาสร้ างเสร็จแล้ วร้ อยละ 30.5 และที่เหลือร้ อยละ 18.7 อยู่ระหว่างการสร้ างแล้ ว หากแยก
ตามประเภทที่อยู่อาศัยพบว่า บ้ านจัดสรรส่วนใหญ่ ร้ อยละ 60.5 ยังไม่ก่อสร้ าง โดยอยู่ระหว่างสร้ างร้ อยละ
18.7 และสร้ างเสร็ จแล้ วร้ อยละ 20.8 ขณะที่อาคารชุดส่วนใหญ่ สร้ างเสร็ จแล้ วร้ อยละ 68.0 อยู่ระหว่าง
ก่อสร้ างร้ อยละ 18.9 และยังไม่ก่อสร้ างร้ อยละ 13.1 ตามลาดับ

2

ด้ านอัตราดูดซับ หรื อ Absorption Rate ของตลาดที่อยู่อาศัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่ง
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริ มทรัพย์ ใช้ เป็ นเครื่ องชีอ้ ุปสงค์ (Demand) ของตลาดที่อยู่อาศัยนัน้ การสารวจในรอบ
ครึ่งแรกปี 2563 พบว่า มีอตั ราดูดซับต่อเดือนเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยจาก 3.0 เป็ น 3.1 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน
(YoY) ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 3.0 โดยบ้ านจัดสรรมี อัตราดูดซับเพิ่มขึ ้นจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน (YoY) จากร้ อย
ละ 2.9 เพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 3.0 ในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 ขณะที่อาคารชุดมีอตั ราดูดซับลดลงช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อน (YoY) จากร้ อยละ 3.4 ลดลงเป็ นร้ อยละ 3.2 ในช่วงครึ่งแรกของปี 2563
ทาเลที่มีหน่วยที่อยู่อาศัยขายได้ ใหม่ในช่วงครึ่งแรก ปี 2563 มากที่สุด 3 ลาดับแรก คือทาเลบ้ าน
ใหม่-โคกกรวด ทาเลในเมืองนครราชสีมา และทาเลจอหอ ตามลาดับ
สาหรับทาเลที่มีหน่วยที่อยู่อาศัยเหลือขายมากที่สดุ 3 ลาดับแรก ได้ แก่ ทาเลจอหอ ทาเลในเมือง
นครราชสีมา และทาเลบ้ านใหม่-โคกกรวด ตามลาดับ
อย่ า งไรก็ ต ามศู น ย์ ข้ อมู ล อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ได้ ประมาณการทิ ศ ทางตลาดที่ อ ยู่ อ าศั ย ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2563 และแนวโน้ มปี 2564 โดยคาดว่า ณ ครึ่งหลังปี 2563 จะมีที่อยู่อาศัยรอการ
ขายจ านวน 14,718 หน่วย มี มูล ค่าหน่ วยเหลือขายจ านวน 55,037 ล้ านบาท และเพิ่ ม ขึน้ เป็ น 14,728
หน่วย มี มูล ค่าหน่วยเหลือขายประมาณ 52,106 ล้ านบาท ในครึ่ งแรกปี 2564 ในขณะที่อัตราดูดซับ ต่อ
เดือนของบ้ านจัดสรร คาดว่าจะลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 1.7 ในครึ่งหลังปี 2563 และเพิ่ มขึน้ เป็ น 2.1 ในครึ่ ง
แรกปี 2564 ส่วนอัตราดูดซับต่อเดือนของอาคารชุดคาดว่าจะลดลงมาอยูท่ีร้อยละ 1.1 ในครึ่งหลังปี 2563
และเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยเป็ นร้ อยละ 1.2 ในครึ่งแรกปี 2564
สาหรับการเคลื่อนไหวด้ านการเปิ ดตัวโครงการใหม่ ประมาณการว่าจะยังคงลดลงต่อเนื่องโดยคาด
ว่าจะมีการเปิ ดโครงการใหม่ประมาณ 1,367 หน่วย ในครึ่งหลังปี 2563 และเปิ ดใหม่อีก 1,504 หน่วยใน
ครึ่งแรกปี 2564 ในขณะที่จานวนหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์ ณ ครึ่ งหลังปี 2563 คาดว่าจะมีจานวนประมาณ
8,378 หน่วย มูลค่า 10,293 ล้ านบาท และหน่วยโอนกรรมสิทธิ์ จะเพิ่มขึน้ มาเป็ น 10,389 หน่วย มูลค่า
11,072 ล้ านบาท ในครึ่ งแรก ปี 2564 ซึ่งประมาณการดังกล่าวอยู่ภายใต้ ตัวแปรที่ยังไม่มีเหตุการณ์ การ
ชุมนุมทางการเมือง เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563
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