คอลลิ เ ออร ส รายครึ่ ง ป

ภัทรชัย ทวีวงศ
ฝายวิจัย | รองผูอํานวยการ| ประเทศไทย
(+66) 86 546 3683

คอนโดมิ เ นี ย ม | ภู เ ก็ ต | ครึ่ ง แรก ป พ .ศ. 2563

ผูประกอบชะลอตัวการเปดโครงการใหมในภาวะความสามารถในการดูดซับ
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“ตลาดคอนโดมิเนียมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในชวงครึ่งแรก ป
พ.ศ.2563 พบวา อุปทานเปดขายใหมปรับตัวลดลงจากป
กอนหนา 2.46% เหลือเพียงแคประมาณ 833 ยูนิตเทานั้น
และอั ต ราการขายได ป รั บ เพิ่ ม ขึ้ น เล็ ก น อ ย เนื่ อ งจาก
นัก ทองเที่ ยวตา งชาติ โดยเฉพาะนัก ทองเที่ ยวจากจีนไม
สามารถเดิ น ทางเข า มาในพื้ น ที่ ไ ด เนื่ อ งจากการแพร
ระบาดของไวรัสโควิด-19 สงผลใหมีการปดเสนทางเขา –
ออก พื้นที่ที่เสี่ยงตอการแพรระบาดและการติดเชื้อไวรัสโค
วิด- 19 อยางรุนแรงในพื้นที่ภูเก็ต สงผลใหกําลังซื้อทั้งชาว
ไทยและชาวต า งชาติ ช ะลอตั ว อย า งเห็ น ได ชั ด ส ง ผลให
อัตราการดูดซับรวมในชวงครึ่งแรกของปที่ผานมาปรับตัว
ลดลงเหลื อ เพี ย งแค 1.4% เท า นั้ น ซึ่ ง สะท อ นให เ ห็ นถึ ง
ความสามารถในการขายที่ชาลงเปนอยางมาก
คอลลิเออรส อินเตอรเนชั่นแนล ประเทศไทย คาดการณวา
แนวโนมธุรกิจอสังหาริมทรัพยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตหลังเปด
ประเทศในช ว งครึ่ ง หลั ง ของป อาจมี ก ารปรั บ ตั ว ไปใน
ทิศทางที่ดีขึ้นเนื่องจากการที่ประเทศไทยสามารถควบคุม
การสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ไดเปน
อยางดีในอันดับตนๆ ของโลก ทําใหตางชาติมีมุมมองที่ดี
และใหความสนใจอยากกลับเขามาอาศัยในไทยมากขึ้น จึง
เชื่อวากําลังซื้อตางชาติจะฟนตัวไดเร็ว หลังจากที่มีการเปด
ประเทศใหนักทองเที่ยวเดินทางเขา-ออกไดตามปกติ แต
อยางไรก็ตามผูประกอบการควรปรับตัวในชวงที่นักลงทุน
รวมถึงนักทองเที่ยวตางชาติยังไมสามารถเดินทางเขามาใน
ประเทศไทยไดดวยการเนนการขายผานชองทางออนไลน
มากขึ้น หรือขยายตลาดกลุมกําลังซื้อชาวไทยเพื่อประคอง
ใหธุรกิจสามารถเดินหนาไปได”

อุปสงค

อุปทาน

อัตราการขาย

ราคาขาย

ในชวงครึ่งแรกของปที่ผานมาอุปสงคตลาดคอนโดมิเนียมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตปรับตัวลดลงเปนอยางมาก หลังจากที่นักทองเที่ยวตางชาติ โดยเฉพาะ
นักทองเที่ยวจากจีนไมสามารถเดินทางเขามาในพื้นที่ได เนื่องจากการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 สงผลใหมีการปดเสนทางเขา - ออก พื้นที่ที่เสี่ยง
ตอการแพรระบาดและการติดเชื้อไวรัสโควิด- 19 อยางรุนแรงในพื้นที่ภูเก็ต สงผลใหอัตราการดูดซับรวมในชวงครึ่งแรกของปที่ผานมาปรับตัวลดลงเหลือเพียง
แค 1.4% เทานั้น ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความสามารถการขายที่ชาลงเปนอยางมาก จากการหดตัวของกําลังซื้อทั้งชาวตางชาติและกําลังซื้อชาวไทย

ณ สิ้นครึ่งแรก ป พ.ศ. 2563 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พบวามีคอนโดมิเนียมเปดขายใหมประมาณ 3 โครงการ จํานวน 833 ยูนิตเทานั้น ในพื้นที่อําเภอถลาง
2 โครงการ และพื้นที่อําเภอเมือง 1 โครงการ ปรับตัวลดลงจากในชวงครึ่งหลังของปกอนหนา ประมาณรอยละ 2.46% ซึ่งคอลลิเออรส อินเตอรเนชั่นแนล
ประเทศไทยคาดการณวา ในชวงครึ่งหลังของปนี้อาจจะไมมีโครงการคอนโดมิเนียมเปดตัวใหมในพื้นที่ภูเก็ต สงผลใหอุปทานเปดขายใหมคอนโดมิเนียมใน
พื้นที่จังหวัดภูเก็ตในปนี้จะมีเพียงแค 833 ยูนิตเทานั้น ซึ่งจะเปนอุปทานเปดขายใหมที่นอยที่สุดในรอบ 9 ปที่ผานมา

จากอุปทานที่อยูระหวางการขายทั้งหมดประมาณ 19,086 ยูนิต ปจจุบันขายไปแลวประมาณ 13,793 ยูนิต หรือ 72.26% ปรับตัวสูงขึ้นจากในชวงครึ่งหลัง
ของปกอนหนาประมาณ 1.26% เหลือขายอยูในตลาดประมาณ 5,293 หนวย หรือ 27.74% ซึ่งพบวาคอนโดมิเนียมในพื้นที่อําเภอเมืองภูเก็ตมีอัตราการขาย
ไดสะสมมากที่สุดอยูที่ประมาณ 82%

ราคาขายของคอนโดมิเนียมที่เปดขายใหมผูประกอบการไมสามารถที่จะปรับตัวไดมากนัก สําหรับโครงการที่กอสรางแลวเสร็จและยังคงมียูนิตเหลือขายพบวา
ผูประกอบการมีการนํายูนิตเหลานั้นมาลดราคาเพื่อเปนการระบายสต็อกคงคางเหลานั้นออกไป ซึ่งพบวาคอนโดมิเนียมในชวงระดับราคา 1-3 ลานบาท
เปนชวงระดับราคาที่มีอัตราการขายที่สูงที่สุด คือสามารถไดไดแลวประมาณ 77.90% รองลงมาคือคอนโดมิเนียมในชวงระดับราคา 2-3 ลานบาท
โดยผูซื้อสวนใหญยังคงนิยมซื้อคอนโดมิเนียมในชวงระดับราคา 80,000-130,000 บาทตอตารางเมตรมากที่สุด
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จากอุปทานที่อยู่ระหว่างการขายทังหมดพบว่
้
า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยงั คงสนใจพัฒนาคอนโดมิเนียมรู ปแบบ 1 ห้ องนอนมากที่สดุ ที่
ประมาณ 52.87% หรื อ 10,092 ยูนิต รองลงมาคือ รู ปแบบสตูดิโอที่ประมาณ 39.24% หรื อ 7,491 ยูนิต รู ปแบบ 2 ห้ องนอน 7.44%
หรื อ 1,421ยูนิต และรู ปแบบ 3 ห้ องนอนขึน้ ไปที่ประมาณ 0.45% หรื อ ประมาณ 82 ยูนิต เนื่องจากมากกว่า 70% ของโครงการ
คอนโดมิเนียมที่อยู่ระหว่างการขายในภูเก็ ตมี การขายแบบการั นตีผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งหลังจากโครงการก่ อสร้ างแล้ วเสร็ จ
ผู้ประกอบการจะมีการดึงเชนโรงแรมที่มีชื่อเสียงเข้ ามาบริ หารแบบโรงแรม ซึง่ รู ปแบบ 1 ห้ อง และสตูดิโอ จึงเป็ นรู ปแบบที่เป็ นที่นิยมใน
การพัฒนามากที่สดุ หากนํามาปล่อยเช่าในภายหลัง
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อุปทานรายป

ที่มา: ฝายวิจัยและการสื่อสาร คอลลิเออรส อินเตอรเนชั่นแนล ประเทศไทย
อุปทานคอนโดมิเนียมที่อยูนะหวางการขายจําแนกตามพื้นที่ ณ ครึ่งแรกปพ.ศ. 2563
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ณ ครึ่งแรก ปี พ.ศ. 2563 ในพื ้นที่จงั หวัดภูเก็ตมีโครงการคอนโดมิเนียมที่อยู่ระหว่างการขายทังสิ
้ ้นประมาณ 67 โครงการ จํานวน 19,086
ยูนิต โดยอํ าเภอถลางยัง คงเป็ นพื น้ ที่ซึ่งมี คอนโดมิ เนี ยมที่อยู่ร ะหว่างการขายมากที่ สุดประมาณ 8,400 ยูนิต หรื อร้ อยละ 44 ของ
คอนโดมิเนียมที่อยู่ระหว่างการขายทังหมด
้
รองลงมาคือพื ้นที่อําเภอเมืองภูเก็ตมีคอนโดมิเนียมที่อยู่ระหว่างการขายประมาณ 6,464 ยูนิต
หรื อร้ อยละ 34 และพื ้นที่อําเภอกะทู้มีจํานวนน้ อยที่สดุ ประมาณ 4,222 ยูนิต หรื อร้ อยละ 22 โดยพื ้นที่อําเภอถลาง บริ เวณตําบล เชิงทะเล
บางเทา ลายัน สุรินทร์ และกมลา ยังคงเป็ นพื ้นที่ซงึ่ ผู้ประกอบการให้ ความสนใจในการเข้ ามาพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมเป็ นจํานวน
มากในช่วงที่ผ่านมาเนื่องจากพื ้นที่บริ เวณดังกล่าวรายล้ อมไปด้ วยชายหาดทีเ่ งียบสงบและสวยงาม โรงแรมระดับ 5 และสิ่งอํานวยความ
สะดวกจํานวนมากจึงทําให้ พื ้นที่บริ เวณนี ้เป็ นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็ นอย่างมาก อีกทังบริ
้ เวณนี ้ยังมีการพัฒนาโครงสร้ าง
พื ้นฐานจากภาครัฐ และการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่จากภาคเอกชนรายใหญ่จํานวนมาก ทําให้ ผ้ ปู ระกอบการส่วนใหญ่ให้ ความสนใจ
พัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมบริ เวณนี ้ โดยโครงการที่พฒ
ั นาขึ ้นในพื ้นที่บริ เวณนี ้ส่วนใหญ่มุ่งเน้ นไปที่กลุ่มลูกค้ าซึง่ เป็ นนักลงทุนโดยแต่
ละโครงการจะมีการการันตีค่าเช่าให้ แก่ลกู ค้ าที่ค่อนข้ างสูง รวมถึงการการันตีขายคืนให้ แก่ โครงการเมื่อถื อครองครบตามระยะเวลาที่
โครงการกําหนดไว้ ซึง่ ได้ รับการตอบรับอย่างมากจากทังลู
้ กค้ าชาวไทย และชาวต่างชาติ
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ภาพรวมตลาดคอนโดมิเนียมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ณ ครึ่งแรก ป พ.ศ. 2563 พบวามีคอนโดมิเนียมเปดขายใหมประมาณ 3 โครงการ
จํานวน 833 ยูนิต คือโครงการ วีไอพี เกรท ฮิลล แอรพอรท 215 ยูนิต ตั้งอยูที่บริเวณใกลหาดในโครงการ รายัน กรีน พารค 400 ยูนิต
ตั้งอยูที่ ตําบลเชิงทะเล และโครงการ เดอะวัน ในหาน 218 ยูนิต ตั้งอยูในพื้นที่บริเวณใกลหาดในหาญ ปรับตัวลดลงจากในชวงครึ่งหลัง
ของปกอนหนา ประมาณรอยละ 2.46 คอลลิเออรส อินเตอรเนชั่นแนล ประเทศไทย คาดการณวา ในชวงครึ่งหลังของปนี้อาจจะไมมี
โครงการคอนโดมิเนียมเปดตัวใหมในพื้นที่ภูเก็ต สงผลใหอุปทานเปดขายใหมคอนโดมิเนียมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในปนี้จะมีเพียงแค 833
ยูนิตเทานั้น ซึ่งจะเปนอุปทานเปดขายใหมที่นอยที่สุดในรอบ 9 ปที่ผานมา เนื่องจากการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่สงผลกระทบ
ตอนักทองเที่ยวตางชาติ โดยเฉพาะนักทองเที่ยวจากจีน ที่ไมสามารถเดินทางเขามาในประเทศไทยได โดยเฉพาะภูเก็ตซึ่งเปนเมืองแหง
การทองเที่ยวที่สวนใหญพึ่งพิงตลาดนักทองเที่ยวตางชาติเปนสวนใหญไดรับผลกระทบจากวิกฤตดังกลาวอยางหนัก กําลังซื้อตางชาติ
ชะลอการตัดสินใจซื้อในชวงนี้ออกไป เนื่องจากไมสามารถเดินทางเขามาได นอกจากนี้ยังมีปจจัยลบจากทั้งนอกและในประเทศหลาย
ประการ เชน สภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังคงไมฟนตัว สงครามการคาระหวางสหรัฐอเมริ กากับจีน และมาตรการปรับ LTV ใหม่ของธนาคาร
แห่งประเทศไทย เป็ นต้ น ส่งผลให้ ผ้ ปู ระกอบการชะลอการเปิ ดตัวโครงการใหม่ในช่วงนี ้ออกไป ทังผู
้ ้ ประกอบการรายใหญ่จากส่วนกลาง
และผู้ประกอบการในพื ้นที่

อุปทานเปดขายใหมในแตละปและอุปทานสะสมรายป ณ สิ้นครึ่งแรกปพ.ศ. 2563
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ณ สิ้นครึ่งแรก พ.ศ.2563 พบวา คอนโดมิเนียมในพื้นที่เกาะภูเก็ต มีอุปทานที่อยูระหวางการขายทั้งหมดประมาณ 19,086 หนวย
ปจจุบันขายไปแลวประมาณ 13,793 ยูนิต หรือ 72.26 % ปรับตัวสูงขึ้นจากในชวงครึ่งหลังของปกอนหนาประมาณ 1.26 % เหลือ
ขายอยูในตลาดประมาณ 5,293 ยูนิต หรือ 27.74 % ซึ่งพบวาคอนโดมิเนียมในพื้นที่อําเภอเมืองภูเก็ตมีอัตราการขายไดสะสมมาก
ที่สุดอยูที่ประมาณ 82 % รองลงมาคือคอนโดมิเนียมในพื้นที่อําเภอกะทู ประมาณ 74 % และพื้นที่อําเภอถลางเปนพื้นที่ที่มีอัตราการ
ขายไดสะสมนอยที่สุดประมาณ 64 %
พื้นที่อําเภอเมืองภูเก็ตมีอัตราขายสะสมมากที่สุดเนื่องจากโครงการสวนใหญที่เปดขายอยูในพื้นที่เปนโครงการที่เปดขายมาตั้งแตชวง
ประมาณป พ.ศ. 2559 แตปจจุบนั ยังมีหนวยเหลือขายอยูในตลาด ประกอบกับมีหนวยเปดขายใหมคอนขางนอยจึงทําใหอําเภอเมือ
ภูเก็ตมีอัตราขายที่สูงกวาพื้นที่อื่น แตถาหากพิจารณาจากหนวยที่ขายไดใหมในชวงครึ่งปแรก พ.ศ. 2563 จะพบวาในพื้นที่อําเภอ
ถลางมีหนวยขายไดใหมสูงที่สุด รองลงมาคืออําเภอกะทู และอําเมืองภูเก็ต ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาตามชวงระดับราคาพบวาคอนโดมิเนียมในชวงระดับราคา 1-3 ลานบาท เปนชวงระดับราคาที่มีอัตราการขายที่สูงที่สุด
คือสามารถไดไดแลวประมาณ 77.90% ซึ่งสวนใหญเปนคอนโดมิเนียมที่ตั้งอยูบริเวณราไวย ในหาญ ในพื้นที่อําเภอเมืองรองลงมา
คือในชวงราคา 3-5 ลานบาท ซึ่งเปนโครงการคอนโดมิเนียมที่กระจายตัวอยูในบริเวณรอบๆชายหาดที่สําคัญๆหรือในระยะที่สามารถ
เดินไปชายหาดไดในระยะทางประมาณ 400-500 เมตร รองลงมาคือคอนโดมิเนียมในชวงระดับราคา 2-3 ลานบาท โดยผูซื้อสวน
ใหญยังคงนิยมซื้อคอนโดมิเนียมในชวงระดับราคา 80,000-130,000 บาทตอตารางเมตรมากที่สุด
ภาพรวมของอัตราดูดซับรวมของตลาดคอนโดมิเนียมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ณ ครึ่งแรกป พ.ศ. 2563 รวมทุกประเภทอยูที่ประมาณ
1.4% ลดลงจากปที่แลวประมาณ 1.3% เนื่องจากอัตราการขายไดของโครงการที่เปดขายใหมชวงที่ผานมายังคงต่ําวาที่คาดการณไว
บวกกับปจจัยลบตางที่เขามากระทบตลาดในชวงครึ่งแรกของปที่ผานมา โดยเฉพาะการแพรระบาดของไวรัสโควิด -19 จึงสงผลให
อัตราดูดซับรวมมีการปรับตัวลดลงเปนอยางมาก โดยพบวา รูปแบบสตูดิโอ มีอัตราการดูดซับมากที่สุดอยูที่ประมาณ 1.7% จากเดิม
คือรูปแบบ 2 หองนอน รองลงมาคือประเภท 2 หองนอนมีอัตราการดูดซับประมาณ 1.2% และประเภท1 หองนอน มีอัตราการดูดซับ
ประมาณ 1.1% ตามลําดับ
คอลลิเออรส อินเตอรเนชั่นแนล ประเทศไทย คาดการณวา แนวโนมธุรกิจอสังหาริมทรัพยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตหลังเปดประเทศในชวง
ครึ่งหลังของป อาจมีการปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้นเนื่องจากการที่ประเทศไทยสามารถควบคุมการสถานการณการแพรระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 ไดเปนอยางดีในอันดับตนๆ ของโลก ทําใหตางชาติมีมุมมองที่ดีและใหความสนใจอยากกลับเขามาอาศัยในไทยมาก
ขึ้น จึงเชื่อวากําลังซื้อตางชาติจะฟนตัวไดเร็ว หลังจากที่มีการเปดประเทศใหนักทองเที่ยวเดินทางเขา-ออกไดตามปกติ แตอยางไรก็
ตามผูประกอบการควรปรับตัวในชวงที่นักลงทุนรวมถึงนักทองเที่ยวตางชาติยังไมสามารถเดินทางเขามาในประเทศไทยไดดวยการ
ขายผานทางออนไลนมากขึ้น หรือขยายตลาดกลุมกําลังซื้อชาวไทยเพื่อประคองใหธุรกิจสามารถเดินหนาไปได

อัตราการขายสะสมคอนโดมิเนียมในจังหวัดภูเก็ตจําแนกตามพื้นที่ ณ ครึ่งแรกปพ.ศ.2563 รายทําเล
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About Colliers International
Colliers International (NASDAQ, TSX: CIGI) is a leading real estate professional services and investment management company. With operations in 68 countries, our more than
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