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จํานวนน 4 แผน

เผยผลลสํารวจ "รายยงานอสังหาริมทรัพยขอนแกน ไตรมาสส 1 / 2556" ตลาดคอนโดมิ
ต
มิเนียม
คอนโดดขอนแกนยังขายได
ง
แมมสัสี ัญญาณการเก็งกําไรในบาางทําเล
วันนี้ (144 พ.ค. 55) ศูนยวิจัยธุธรกิจและเศรรษฐกิจอีสาน (ECBER) คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลั
ท ยขอนแกน เผยผลสํารวจ
า “รายงานอสังหาริมทรั
ท พยขอนแกกน ไตรมาส 1 ป 2556” สําหรั
า บตลาด
คอนโดดมิเนียม โดยยผลการสํารวจพบวา จํานววนโครงการเปด ใหมเริ่มนอยลง สวนสิสินคาเหลือขายมีเหลืออยู
ไมมากก และตองเฝาติ
า ดตามการเก็ก็งกําไรในบาางทําเล
นายศุภกร ศิริสุนทร หัวหน
ว าโครงการสํารวจตลาดดอสังหาริมทรัพยภาคอีสาาน เปดเผยวา การสํารวจ
นี้มี วัตถุ
ต ป ระสงคเ พืพ่ อติ ด ตามส ภาวะตลาดออสัง หาริ มทรัรั พ ย ใ นภาคตตะวั น ออกเฉี ยงเหนื อ เนื่องจากภาค
อ
อสังหาริมทรัพยเปนดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สําคัญ และจําเปนตองเฝฝาระวังความเเสี่ยงที่อาจเกิดจากภาวะ
สินคาลลนตลาดหรือฟองสบู
อ
อสังหาริมทรัพย โดยครั้งนี้เปนการสํารวจในไตรมาส 1 ป 2556 ทําการสํ
า ารวจ
ระหวางวั
า นที่ 1-111 เมษายน 2556 จากโโครงการประเภทคอนโดมิมิเนียมในจังหหวัดขอนแกนจํ
น านวน 29
โครงกการ หรือ 47 อาคาร
อ โดยเริ่มสํ
ม ารวจเฉพาาะในพื้นที่อําเภอเมืองขอนนแกน ซึ่งเปนนพื้นที่ที่มีการเติบโตของ
อสังหาาริมทรัพยประเภทคอนโดดมิเนียมสูงมากในรอบ 2 ปที
ป ่ผานมา
ภาพรววมตลาด
ด จองซื้อในเขตอํ
ใ
าเภออเมือง จังหวัดขอนแก
ด
น
ผลสํารวจพพบวา มีโครงการคอนโดดมิเนียมที่เปดให
ตั้งแตปป 2555 จนถึงสิ
ง ้นไตรมาส 1 ป 2556 ทัั้งสิ้น 39 อาคาร จาก 29 โครงการ โดยยยังเปดขายอยูยู 26 อาคาร
และปดการขายแล
ด
ว 13 อาคาร (มมีอาคารเปดให
ใ จองซื้อในปป 2550-2554 จํานวน 8 อาาคาร ประมาณ
ณ 830 ยูนิต
รวมเปปน 47 อาคารร) โดยมีจํานววนหองชุดเปดขายรวมทั้งสิ้น 5,684 ยูนินิต ซึ่งหากนับบรวมกับโครรงการที่เปด
ขายในนชวงเดือน เมมษายน - พฤษษภาคมที่ผานมาประมาณ 230 ยูนิต แลละที่คาดวาจะะเปดขายในออนาคตรวม
เปน 2,,214 ยูนิต จะะทําใหมีจํานววนรวมถึงกวา 7,976 ยูนิต โดยจากหองชุ
ง ดที่เปดขายยตั้งแตป 25555 จนถึงสิ้น
ไตรมาาส 1 ป 2556 สามารถขขายไดแลวจํานวน
า 3,820 ยูนิต คงเหลือสิ
อ นคาเปนอุปปทานในตลาาดประมาณ
1,712 ยูนิต และหากกรวมกับสินคาที่เหลือขายจากโครงการรที่เปดกอนป 2555 อีกประะมาณ 158 ยูนินติ แสดงวา
มีสินคาเหลือขายในนตลาด 1,870 ยูนิต หรือมีสิสนิ คาเหลือขาายคิดเปนประะมาณ 31%
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จํานวนคอนโดมิเนียมที่ขายไดและเหลือขาย (ยูนติ )
รวมจํานวนยูนิตเปดขายทัง้ หมด
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รูปแบบการพัฒนาโครงการ
สําหรับโครงการคอนโดมิเนียมในจังหวัดขอนแกนนั้น พบวาสวนใหญเปนอาคารสูง 8 ชั้น มีเพียง
5 โครงการเทานั้นที่สูงตั้งแต 9 ชั้นขึ้นไป สําหรับขนาดหองนิยมพัฒนาหองแบบสตูดิโอ-1หองนอน ขนาด
22-35 ตารางเมตร ซึ่งกวา 47% (15 โครงการ) พัฒนาโดยผูประกอบการหนาใหม ที่ไมเคยมีประสบการณใน
การพัฒนาโครงการที่อยูอาศัยเพื่อขายมากอน อีก 37% (12 โครงการ) พัฒนาโดยบริษัทพัฒนา
อสังหาริมทรัพยประเภทที่อยูอาศัยทองถิ่น และ16% (5 โครงการ) พัฒนาโดยบริษัทมหาชนในตลาด
หลักทรัพยฯ
ทําเลและราคาขาย
ทําเล
1. รอบมหาวิทยาลัยขอนแกน
2. ศูนยราชการขอนแกน
3. บานศรีฐาน - บึงหนองโคตร
4. ใจกลางเมืองขอนแกน - ถนนศรีจันทร

ราคาเฉลี่ย
บาท/ตารางเมตร
46,000
41,000
41,300
58,500

จากการสํารวจราคาขายของคอนโดมิเนียมในจังหวัดขอนแกน พบวาราคาขายต่ําที่สุดคือ 790,000
บาทตอหอง หรือประมาณ 25,000 บาทตอตารางเมตร และราคาขายแพงที่สุดคือ 9,657,000 บาทตอหอง
หรือประมาณ 90,000 บาทตอตารางเมตร โดยราคาขายเฉลี่ยรวมทุกทําเลอยูที่ตารางเมตรละ 50,700 บาทตอ
ตารางเมตร แตหากแยกเปนรายทําเลทําเลที่ราคาต่ําที่สุดคือทําเลยานศูนยราชการขอนแกน ราคาเฉลี่ย
ประมาณ 41,000 บาทตอตารางเมตร ตามมาดวยทําเลบานศรีฐาน-บึงหนองโคตร ราคาเฉลี่ยประมาณ
41,300 บาทตอตารางเมตร และทําเลโดยรอบมหาวิทยาลัยขอนแกน ราคาเฉลี่ยประมาณ 46,000 บาทตอ
ตารางเมตร สวนทําเลที่ราคาสูงที่สุดคือ ทําเลใจกลางเมือง-ถนนศรีจันทร ราคาเฉลี่ยประมาณ 58,500 บาท
ตอตารางเมตร
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อัตราการขาย
ในสวนของอัตราการขาย และสินคาเหลือขายในตลาด พบวาโครงการสามารถขายไปไดแลว
ประมาณ 69% โดยมีสินคาเหลือขายในตลาด ณ สิ้นไตรมาส 1 ป 2556 จํานวนประมาณ 1,870 ยูนิต หรือ
31% เทานั้น ซึ่งหากแยกเปนทําเล จะเห็นวา ทําเลที่ขายดีที่สุดคือ ทําเลศูนยราชการขอนแกน โดยขายได
แลว 93% ทั้งนี้อาจเปนเพราะมีโครงการเปดขายเพียง 2 โครงการจํานวนรวมเพียง 95 ยูนิต รองลงมาคือทําเล
บานศรีฐาน-บึงหนองโคตร ขายไดแลว 86% จากจํานวนรวม 620 ยูนิต ทั้งนี้เนื่องมาจากเปนทําเลที่ใกลเมือง
และราคาขายค อ นข า งต่ํ า อี ก ทํ า เลที่ มี โ ครงการเป ด ขายเป น จํ า นวนมากคื อ ทํ า เลโดยรอบ
มหาวิทยาลัยขอนแกน ขายไดแลว 70% จากจํานวนรวม 2,047 ยูนิต โดยโครงการในพื้นที่นี้มีตลาดเชาจาก
นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกนรองรับ สวนทําเลใจกลางเมือง-ถนนศรีจันทร เปนทําเลที่มี
สัดสวนขายไปแลว 65% จากจํานวนรวม 3,374 ยูนิต ทั้งนี้ ทําเลนี้ยังเปนทําเลที่มีราคาขายสูงที่สุดดวย
* ไมนับโครงการที่เปดขายกอนป 2555 ที่ปดโครงการแลว

จํานวนอาคารชุดสรางเสร็จจดทะเบียนในอนาคต
จํานวนอาคารชุดที่คาดวาจะสรางเสร็จพรอมจดทะเบียนในอนาคต (ยูนิต)
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อยางไรก็ตาม ยอดขายดังกลาวเปนเพียงยอดที่เกิดจากการจองซื้อโครงการเทานั้น ซึ่งจะตองติดตาม
ยอดโอนโครงการหลังจากกอสรางแลวเสร็จในอนาคต ซึ่ง ณ สิ้นไตรมาส 1 ป 2556 มีโครงการที่คาดวาจะ
กอสรางแลวเสร็จพรอมโอนกรรมสิทธิ์จํานวน 642 ยูนิต (ไมนับโครงการเกาที่เปดโครงการกอนป 53 และ
ปดการขายแลว) และอีกจํานวน 1,206 ยูนิต จะแลวเสร็จพรอมโอนกรรมสิทธิ์ในสิ้นปนี้ โดยในป 2557 จะมี
โครงการที่คาดวาจะกอสรางแลวเสร็จพรอมโอนกรรมสิทธิ์จํานวน 1,388 ยูนิตในครึ่งปแรก และอีก 1,079 ยู
นิตในครึ่งปหลัง สวนในป 2558 ครึ่งปแรกคาดวาจะมีโครงการที่พรอมโอนกรรมสิทธิ์จํานวน 644 ยูนิต
และ 983 ยูนิตในครึ่งปหลัง และยังมีอีกประมาณ 414 ยูนิตที่คาดวาจะแลวเสร็จพรอมโอนกรรมสิทธิ์ในป
2559
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“ต อ ข อ กั ง วลของหลายๆ ฝ า ย เกี่ ย วกั บ ภาวะฟองสบู อ สั ง หาริ ม ทรั พ ย ใ นจั ง หวั ด ขอนแก น ที่ มี
โครงการที่อยูอาศัยประเภทคอนโดมิเนียมเกิดขึ้นเปนจํานวนมากในชวง 1-2 ปที่ผานมา จากผลการสํารวจ
ทําใหพบวาสถานการณปจจุบันยังไมนาวิตกกังวลนัก เนื่องจากพบวาไมมีทําเลใดที่มีสินคาเหลือขายเกิน
50% โดยมีสินคาเหลือขายในตลาดเพียง 1,870 ยูนิต ซึ่งคาดวาจะสามารถขายหมดภายในระยะเวลาอันสั้น
นอกจากนี้ ผูประกอบการยังกําหนดสัดสวนเงินดาวนคอนขางสูง โดยเฉลี่ยอยูที่ประมาณ 13% ของราคาขาย
อยางไรก็ตามมีบางทําเลที่ตองจับตามองอยางใกลชิด คือทําเลใจกลางเมืองขอนแกน-ถนนศรีจันทร ซึ่งเปน
ทําเลที่มีการเปดขายโครงการมากที่สุด โดยมีราคาขายตอตารางเมตรสูงเกือบเปน 2 เทาเมื่อเทียบกับทําเล
อื่นๆ และใกลเคียงกับบางโครงการในเขตกรุงเทพฯ นอกจากนี้ยังพบวาเริ่มมีสัญญาณของการเก็งกําไร เชน
การกําหนดเงินดาวนต่ํา การประกาศขายสิทธิ์การจองซื้อ มีผูซื้อครั้งละหลายยูนิต เปนตน อีกประเด็นหนึ่ง
ซึ่งเปนขอสังเกตุที่พบจากการสํารวจคือ ผูประกอบการที่พัฒนาโครงการในจังหวัดขอนแกนจํานวนมาก
ลวนเปนผูประกอบการหนาใหมที่ไมมีประสบการณในการพัฒนาอสังหาริมทรัพยประเภทที่อยูอาศัยเพื่อ
ขายมากอน ทั้งยังนิยมพัฒนาโครงการที่มีขนาดเล็กเพื่อหลีกเลี่ยงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA)
และมีการนําอพารทเมนทเกามาดัดแปลงเปนคอนโดมิเนียม ดังนั้น ผูเกี่ยวของควรจับตามองถึงความเสี่ยงที่
อาจเกิดจากการทิ้งโครงการของผูประกอบการ หรือการสงมอบหองที่ไมเปนไปตามเอกสารการขาย รวมทั้ง
ผูซื้อควรศึกษาขอมูลและพิจารณาอยางรอบคอบกอนตัดสินใจซื้อเชนกัน” นายศุภกร กลาว
หากตองการดาวนโหลดรายงานฉบับนี้ สามารถดาวนโหลดไดจาก www.ecberkku.com
หมายเหตุ: นอกเหนือจากผลสํารวจ ซึ่งนําเสนอขอมูลตามวิธีทางสถิติแลว ความคิดเห็นอื่นๆ ในผลสํารวจนี้เปนความเห็น
ของผูรับผิดชอบโครงการ ซึ่งไมจําเปนตองสอดคลองกับความเห็นของศูนยวิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน
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นางณิชานันท เอี่ยมเพ็ชร
นางสาวณาตยา สีหานาม

คณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน และ
ผูอํานวยการศูนยวจิ ัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน
รองผูอํานวยการฝายวิจยั และอุตสาหกรรมสัมพันธ
รองผูอํานวยการฝายบริหาร
หัวหนาโครงการ
ผูเก็บขอมูลและประมวลผล
ผูจัดการศูนยวจิ ัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน
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