4 มิถุนายน 2563
วิเคราะห์ ตลาดที่อยู่อาศัยภาคตะวันออก 3 จังหวัด EEC
หน่ วยขายได้ ใหม่ ลด อัตราดูดซับต่า ตลาดรวมชะลอตัว
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริ มทรัพย์ รายงานสรุ ปผลการสารวจอุปทานและอุปสงค์ของโครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่าง
การขายในช่วงครึ่ง หลังปี 2562 ในพืน้ ที่ภาคตะวันออก ได้ แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา หรื อ
พื ้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยนับเฉพาะโครงการที่มีหน่วยเหลือขายไม่ต่ากว่า 6
หน่ ว ย ดร.วิ ชั ย วิ รั ต กพั น ธ์ ผู้ ต รวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ แ ละรั กษาการผู้ อ านวยการศู น ย์ ข้ อ มู ล
อสังหาริ มทรั พย์ กล่าวว่าพืน้ ที่ EEC เข้ ามามีบทบาทความสาคัญต่อการพัฒ นาเศรษฐกิจของประเทศอย่างมากใน
ช่วงเวลาที่ผ่านมา โดยเฉพาะในส่วนของการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย พบว่า ณ สิ ้นปี 2562 มีโครงการที่อยู่อาศัยเสนอ
ขายจานวนทังสิ
้ ้น 78,780 หน่วย ซึง่ คิดเป็ นร้ อยละ 22 ของจานวนที่อยู่อาศัยใน 26 จังหวัดหลักซึ่งมีจานวนรวม 355,145
หน่ วย นับ ได้ ว่ามี ก ารพัฒ นาโครงการที่ อยู่อาศัยสูงสุดเป็ น อันดับ 2 รองจากพื น้ ที่ก รุ ง เทพฯ -ปริ ม ณฑล ซึ่ง มี จ านวน
209,868 หน่วย โดยจังหวัดชลบุรีมีจานวนที่อยู่อาศัยเสนอขายมากที่สุดในกลุม่ จังหวัด EEC
จากการสารวจตลาดที่อยู่อาศัยในพื ้นที่จงั หวัดชลบุรีพบว่า ณ สิ ้นปี 2562 มีจานวนที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างเสนอ
ขายจานวนทังสิ
้ ้น 675 โครงการ จานวน 50,655 หน่วย คิดเป็ นมูลค่า 176,116 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ จากช่วงครึ่งปี แรกร้ อย
ละ 1.8 โดยมี โครงการที่เปิ ดขายใหม่ ในช่วงครึ่ งปี หลังเพี ยง 6,593 หน่วย แบ่งเป็ นอาคารชุด 3,700 หน่วย และบ้ าน
จัดสรร 2,893 หน่วย
เมื่ อพิ จ ารณาจากหน่วยขายได้ ใหม่ จากการสารวจพบว่าในช่ วงครึ่ งหลังปี 2562 มี หน่ วยขายได้ ใหม่ จ านวน
6,270 หน่วย ลดลงจากช่วงครึ่ งปี แรกร้ อยละ 27.5 ในจานวนดังกล่าวเป็ นการขายห้ องชุด 2,535 หน่วย และเป็ นบ้ าน
จัดสรร 3,735 หน่วย และมีหน่วยเหลือขายจานวน 44,385 หน่วย เพิ่มขึ ้นจากช่วงครึ่งปี แรกร้ อยละ 8 มูลค่ารวม 155,838
ล้ านบาท โดยมีหน่วยเหลือขายประเภทโครงการอาคารชุดจานวน 19,271 หน่วย บ้ านจัดสรรจานวน 25,114 หน่วย
"จากการที่จานวนหน่วยขายได้ ใหม่มีอตั ราการขายได้ ลดลงถึงร้ อยละ 27.5 จึงส่งผลให้ จานวนที่อยู่อาศัยเหลือ
ขายมีอตั ราเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 8 โดยทาเลที่มีที่อยู่อาศัยเหลือขายมากที่สดุ 5 อันดับแรก ได้ แก่ 1.ทาเลพัทยา-เขาพระตาหนัก
จานวน 7,185 หน่วย 2.ทาเลหาดจอมเทียน จานวน 6,864 หน่วย 3.ทาเลนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร-บายพาส จานวน
3,798 หน่วย 4. ทาเลนิคมอุตสาหกรรมบ่อวิน จานวน 3,729 หน่วย และ 5.ทาเลบางแสน-หนองมน-บางพระ จานวน
3,306 หน่วย"
โดยมีหน่วยที่สร้ างเสร็จเหลือขาย(พร้ อมโอน) หรื อเป็ น Inventory ในตลาดจานวน 9,527 หน่วยมูลค่า 31,501
ล้ านบาท ซึง่ 5 ทาเลที่มีหน่วยสร้ างเสร็จเหลือขายมากที่สดุ 5 อันดับแรก ได้ แก่ 1) ทาเลหาดจอมเทียน จานวน 1,496
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หน่วย 2.ทาเลพัทยา-เขาพระตาหนัก จานวน 1,311 หน่วย 3. ทาเลศรี ราชา-อัสสัมชัญ จานวน 1,209 หน่วย 4. ทาเล
นิคมอุตสาหกรรมบ่อวิน จานวน 1,145 หน่วย 5. ทาเลแหลมฉบัง จานวน 1,051 หน่วย
สาหรับทาเลขายดี 5 อันดับได้ แก่ 1. ทาเลหาดจอมเทียน จานวน 1,037 หน่วย 2.ทาเลพัทยา-เขาพระตาหนัก
จานวน 718 หน่วย 3.ทาเลนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร-บายพาส จานวน 712 หน่วย 4.ทาเลบางแสน-หนองมน-บางพระ
จานวน 703 หน่วย และ 5.ทาเลศรีราชา-อัสสัมชัญ จานวน 581 หน่วย
อย่างไรก็ตามศูนย์ข้อมูลฯได้ ประมาณการว่าในปี 2563 จะมีที่อยู่อาศัยเหลือขายอยู่ในตลาดจานวน 44,060
หน่วย ประกอบด้ วยอาคารชุดจานวน 19,348 หน่วย ทาวน์เฮ้ าส์จานวน 12,699 หน่วย บ้ านเดี่ยวจานวน 5,730 หน่วย
บ้ านแฝดจานวน 4,979 หน่วย และอาคารพาณิชย์จานวน 1,304 ซึ่งเมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบกับอัตราดูดซับ ที่ลดต่าลง
มาอยู่ที่ร้อยละ 2.1 ในช่วงครึ่ งปี หลังของปี 2562 และคาดว่าในปี 2563 อัตราดูดซับจะเหลือประมาณร้ อยละ 1.1-1.3
และคาดการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยก็จะลดลงมาอยู่ที่ 30,141 หน่วย มูลค่าประมาณ 59,293 ล้ านบาท ซึ่งต่ากว่าค่า
มาตรฐานซึ่งมีมูลค่า 64,095 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ -20.0 ด้ วยภาพรวมดังกล่าวผู้ประกอบการจาเป็ นต้ องปรับ กลยุทธ์
การเสนอขาย โดยเฉพาะที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียม และทาวน์เฮ้ าส์ที่มีอตั ราการดู ดซับชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง
จากช่วงต้ นปี 2562 และคาดว่าจะต่อเนื่องมาถึงปี 2563
สาหรับภาพรวมโครงการที่อยู่อาศัยในจังหวัดระยอง ซึ่งเป็ นพืน้ ที่ที่มีความสาคัญ ในลาดับรองลงมาใน EEC
ภาพรวมโครงการที่ อยู่อาศัยจัง หวัดระยองในครึ่ งหลังปี 2562 อุป ทานภาพรวมมี ที่อ ยู่อ าศัย เสนอขายจ านวน 302
โครงการ รวม 21,634 หน่วย รวม มีโครงการที่ขายได้ ใหม่ในช่วงครึ่งปี หลังจานวน 3,586 หน่วย และมีหน่วยเหลือขาย
จานวน 18,048 หน่วย มูลค่า 45,221 ล้ านบาท ในจ านวนดังกล่าวมี ที่อยู่อาศัย สร้ างเสร็ จเหลือขาย ณ สิ น้ ปี 2562
จานวน 3,079 หน่วย มูลค่า 7,841 ล้ านบาท ประกอบด้ วยโครงการบ้ านจัดสรรมีจานวน 2,750 หน่วย มูลค่า 7,105 ล้ าน
บาท โครงการอาคารชุดมีจานวน 329 หน่วย มูลค่า 736 ล้ านบาท
ทัง้ นี ้ ทาเลซึ่งมีที่อยู่อาศัยสร้ างเสร็ จเหลือขายสูงสุด 3 อันดับแรก ได้ แก่ 1.ทาเลนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี-้ อีส
เทิร์น จานวน 1,514 หน่วย 2.ทาเลนิคมอุตสาหกรรมเหมราช จานวน 450 หน่วย และ 3. ทาเลเมืองระยอง จานวน 407
หน่วย
อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากภาพรวมแม้ อตั ราดูดซับจะอยู่ที่ร้อยละ 2.8 ซึง่ เพิ่มขึ ้นจากช่วงครึ่งแรกของปี 2562
โดยอัต ราดูดซับ ของอาคารชุด สูง ถึ ง ร้ อยละ 5.6 และอัต ราดูด ซับ บ้ า นจัด สรรอยู่ในระดับ ร้ อยละ 2.5 แต่ ในปี 2563
คาดการณ์ ว่าอัตราดูดซับจะลดต่าลงในทุกกลุ่มประเภทที่อยู่อาศัย ภาพรวมที่อยู่อาศัยในจังหวัดระยองถือว่ายังไม่น่า
กังวลเนื่องจากมีจานวนสร้ างเสร็จเหลือขาย(พร้ อมโอน) หรือเป็ น Inventory ไม่มากนัก
สาหรับภาพรวมโครงการที่อยู่อาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา จากการสารวจพบว่าในครึ่งหลังปี 2562 อุปทานภาพรวม
มีที่อยู่อาศัยเสนอขายจานวน 67 โครงการ รวม 6,491หน่วย มีโครงการขายได้ ใหม่จานวน 831 หน่วย และมีหน่วยเหลือ
ขาย 5,660 หน่วย คิดเป็ นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 16,500 ล้ านบาท แบ่งเป็ นโครงการบ้ านจัดสรร จานวน 5,334 หน่วยมี
มูลค่า 16,164 ล้ านบาท โครงการอาคารชุด มีจานวน 326 หน่วย มีมลู ค่า 336 ล้ านบาท
ทัง้ นี ้ มี ที่อยู่อาศัยสร้ างเสร็ จ เหลื อ ขาย ณ ปี 2562 แยกตามท าเลสูงสุด 3 อัน ดับ แรก ได้ แก่ 1.ท าเลในเมื อ ง
ฉะเชิงเทรา จานวน 608 หน่วย 2.ทาเลคลองหลวงแพ่ง จานวน 155 หน่วย และ 3. ทาเลบ้ านโพธิ์ จานวน 141 หน่วย
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สาหรับทาเลขายดี 3 อันดับ ได้ แก่ 1.ทาเลบางปะกง จานวน 330 หน่วย 2.ทาเลบ้ านโพธิ์ จานวน 256 หน่วย 3.
ทาเลในเมืองฉะเชิงเทรา จานวน 194 หน่วย อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากภาพรวมแม้ อัตราดูดซับจะอยู่ที่ร้อยละ 2.1
ซึ่งเพิ่มขึน้ จากช่วงครึ่งแรกของปี 2562 โดยอัตราดูดซับบ้ านจั ดสรรอยู่ในระดับร้ อยละ 2.2 แต่อัตราดูดซับของอาคารชุด
กลับลดต่าลงต่อเนื่องตังแต่
้ ปี 2561 และลงมีอยู่ที่ร้อยละ 0.8 ในช่วงปี 2562 ซึ่งในปี 2563 คาดการณ์ว่าอัตราดูดซับของ
ทุกกลุ่มประเภทที่อยู่อาศัยจะยังคงทรงตัว โดยภาพรวมที่อยู่อาศัยซึง่ เป็ นหน่วยเหลือขายจะเพิ่มขึ ้น ไม่มากนัก คาดการณ์
ว่าจะมีจานวนประมาณ 5,709 หน่วย เพิ่มขึน้ จากปี 2562 ซึ่งมีจานวน 5,660 หน่วย หากมีการปรับกลยุทธ์ การขายให้
เหมาะสมกับตลาดหลักซึ่งที่ผ่านมาเป็ นกลุ่มที่อยู่อาศัยที่ได้ รับความสนใจคือทาวน์เฮ้ าส์ และบ้ านแฝด ซึ่งขายได้ ดีกว่า
บ้ านเดี่ยว
--------------------------------------------------------------------------------------------------
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