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วิเคราะห์ตลาดทีอ่ ยู่อาศัยภาคตะวันออก 3 จังหวัด EEC
อัตราดูดซับต่า ตลาดรวมชะลอตัว หน่วยเหลือขายกว่า 6.4 หมื่นหน่วย
ศูนย์ขอ้ มูลอสังหาริมทรัพย์ รายงานสรุ ปผลการสารวจอุปทานและอุปสงค์ของโครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่าง
การขายในช่วงครึง่ หลังปี 2563 พืน้ ที่ภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา หรือพืน้ ที่
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยนับเฉพาะโครงการที่มีหน่วยเหลือขายไม่ต่า กว่า 6
หน่วย จากการสารวจตลาดที่อยู่อาศัยในพืน้ ที่ 3 จังหวัด พบว่า ณ สิน้ ปี 2563 มีจานวนที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างเสนอขาย
จานวนทัง้ สิน้ 979 โครงการ จานวน 75,362 หน่วย คิดเป็ นมูลค่า 254,832 ล้านบาท ลดลงจากช่วงครึ่งปี แรก -3.3% มี
โครงการที่เปิ ดขายใหม่ในช่วงครึ่งปี หลังเพียง 8,586 หน่วย แบ่งเป็ นอาคารชุด 3,720 หน่วย และบ้านจัดสรร 4,866
หน่วย รวมมีหน่วยเหลือขายทัง้ สิน้ 64,575 หน่วย มูลค่า 221,579 ล้านบาทลดลง -5.2%
ทั้ง นี ้ ในด้านการเคลื่อนไหวด้านการขายพบว่ามี หน่วยที่ ขายได้ใหม่จานวน 10,787 หน่ วย โดยในส่วนของ
โครงการคอนโดมิเนียมมีจานวนหน่วยขายได้ใหม่ประมาณ 2,794 หน่วย ในขณะที่โครงการบ้านจัดสรรขายได้ใหม่
จานวน 7,993 หน่วย แต่จานวนการเปิ ดขายโครงการใหม่ทงั้ ในส่วนของโครงการคอนโดมิเนียม กับโครงการบ้านจัดสรร
หน่วยการเปิ ดตัวโครงการมีจานวนต่างกันไม่มาก โดยคอนโดมิเนียมมีการเปิ ดตัวโครงการใหม่จานวน 3,720 หน่วย ส่วน
โครงการบ้านจัดสรรมีการเปิ ดขายโครงการใหม่ประมาณ 4,866 หน่วย
ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์และรักษาการผู้อานวยการศูนย์ข้อมูล
อสังหาริมทรัพย์ กล่าวว่าพืน้ ที่ EEC เข้ามามีบทบาทความสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างมากใน
ช่วงเวลาที่ผ่านมา โดยเฉพาะจังหวัดชลบุรีถือว่ามีบทบาทความสาคัญอย่างยิ่งเนื่ องจากหากพิจารณาจากการขอ
ใบอนุญาตจัดสรร พบว่ามีจานวนโครงการคิดเป็ น 8.3% ของประเทศ มีจานวนหน่วยประมาณ 6.8% ของประเทศมีการ
ขอใบอนุญาตปลูกสร้างแนวราบพืน้ ที่เท่ากับ 5.3% ของประเทศ มีจานวนหน่วยประมาณ 5.7% ของประเทศ มีจานวน
การขอใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารชุดพืน้ ที่เท่ากับ 7.1% ของประเทศ และมีจานวนหน่วยเท่ากับ 7.1% ของประเทศ โดย
สัดส่วนการโอนกรรมสิทธิ์ในพืน้ ที่ชลบุรีมีจานวนหน่วยเท่ากับ 8.2% ของประเทศ มูลค่าเท่ากับ 7.4% ของประเทศ และมี
หน่ ว ยคอนโดฯซึ่ง ถื อ ครองโดยคนต่ า งชาติ ห น่ ว ยเฉลี่ ย 3 ปี ป ระมาณ 2.9% ของจ านวนการถื อ ครองทั้ง หมดที่ เ ป็ น
ชาวต่างชาติ
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ภาพรวมตลาดทีอ่ ยู่อาศัยจังหวัดชลบุรี ปี 2563
จากผลสารวจ ณ ครึ่งหลังปี 2563 พบว่ามีโครงการเปิ ดขายใหม่จานวน 6,392 หน่วย คิดเป็ น 12.3% ของ
ประเทศ ส่งผลให้ยอดรวมเพิ่มขึน้ เป็ น 49,336 หน่วย หรือคิดเป็ น 14.1% ของประเทศ มีหน่วยขายได้ใหม่ 6,883 หน่วย
หน่วย คิดเป็ น 13.3% ของประเทศ มีท่ีอยู่อาศัยรอการขายจานวน 42,453 หน่วย คิดเป็ น 14.2% ของประเทศ มีอตั รา
ดูดซับ 2.3 % และมีการโอนกรรมสิทธิ์จานวนทัง้ สิน้ 13,124 หน่วย คิดเป็ น 7.5% ของประเทศ
โดยในจานวนดังกล่าวแบ่งเป็ นโครงการคอนโดมิเนียมทัง้ สิน้ 23,535 หน่วย มูลค่าประมาณ 110,898 ล้าน
บาท โดยมี โ ครงการเปิ ดขายใหม่ ใ นพื ้ น ที่ จั ง หวั ด ชลบุ รี มี จ านวน 3,720 หน่ ว ย มู ล ค่ า 15,743 ล้ า นบาท
มีหน่วยขายได้ 2,531 หน่วย มูลค่า 10,984 ล้านบาท ขณะที่มีจานวนหน่วยคงเหลือ 21,004 หน่วย มูลค่า 99,914 ล้าน
บาท มีหน่วยงานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 10,856 หน่วย และมีหน่วยสร้างเสร็จเหลือขาย 4,680 หน่วย ขณะที่อตั ราดูด
ซับในกลุม่ คอนโดมิเนียมอยู่ท่ี 1.8% โดยมี 3 ทาเลเด่นที่น่าจับตามองในด้านการขาย ประกอบด้วย ทาเลหาดจอมเทียน
ทาเลพัทยา-เขาพระตาหนัก และทาเลนิคมฯอมตะนคร-บายพาส
ส่วนโครงการบ้านเดี่ยว มีจานวนหน่วยเสนอขายทัง้ สิน้ 6,256 หน่วย มูลค่า 29,306 ล้านบาท โดยมีโครงการ
เปิ ดขายใหม่ในพืน้ ที่จังหวัดชลบุรี มีจานวนหน่วยเพียง 983 หน่วย มูลค่า 4,611 ล้านบาท มีหน่วยขายได้ 898 หน่วย
มูลค่า 4,032 ล้านบาท ขณะที่มีจานวนหน่วยรอการขายจานวน 5,358 หน่วย มูลค่า 25,275 ล้านบาท โดยมี 3 ทาเลเด่น
ที่น่าจับตามองในด้านการขาย ประกอบด้วย ทาเลสัตหีบ -อู่ตะเภา ทาเลนิคมฯอมตะนคร-บายพาส และทาเลนิคมฯ
สหพัฒน์-ปิ่ นทอง
ด้านตลาดบ้านแฝดมีหน่วยเสนอขายทัง้ สิน้ 5,100 หน่วย มูลค่า 15,463 ล้านบาท มีเป็ นการเปิ ดตัวโครงการ
ใหม่ 466 หน่วย มูลค่า 1,632 ล้านบาท และมีหน่วยขายได้ 799 หน่วย มูลค่า 2,487 ล้านบาท ในขณะที่มีอตั ราดูดซับ
2.6% ส่งผลให้มีหน่วยเหลือขายทัง้ สิน้ จานวนประมาณ 4,301 หน่วย มูลค่า 12,976 ล้านบาท ด้านทาเลเด่น ที่น่าจับตา
มองประกอบด้วย ทาเลนิคมฯพานทอง-พนัสนิคม ทาเลบางแสน-หนองมน-บางพระ และทาเลนิคมฯ อมตะนคร-บายพาส
ส่วนทาวน์เฮ้าส์ มีจานวนหน่วยเสนอขายทัง้ สิน้ 13,493 หน่วย มูลค่า 27,622 ล้านบาท เป็ นโครงการเปิ ดขายใหม่ 1,199
หน่วย มูลค่า 2,264 ล้านบาท มีหน่วยขายได้ใหม่ 2,490 หน่วย มูลค่า 5,131 ล้านบาท และมีอตั ราดูดซับ 3.1% ส่งผลให้
มีหน่วยเหลือขายจานวนถึง 11,003 หน่วย มูลค่า 22,490 ล้านบาท ด้านทาเลเด่นสาหรับที่อยู่อาศัยในกลุ่มนีค้ ือทาเล
นิคมฯบ่อวิน ทาเลนิคมฯอมตะนคร-บายพาส และทาเลนิคมฯสหพัฒน์-ปิ่ นทอง
ทิศทางตลาดปี 2564
สาหรับทิศทางปี 2564 ดร.วิชยั คาดการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในจังหวัดชลบุรียงั คงมีภาวะชะลอตัวต่อเนื่อง
จากปี 2563 ผลจาก COVID-19 ช่วงครึง่ แรกของปี 2564 ได้ทาให้ตลาดทัง้ ปี 2564 มีภาวะชะลอตัวเช่นเดียวกับปี 2563
ประมาณการหน่วยเปิ ดขายใหม่ในช่วง H1/64 จะสูงกว่า H1/63 ประมาณ 15.0% ส่วน H2/64 คาดว่าหน่วยขายได้ใหม่จะ
ลดลง -20.4% จาก H2/63 โดย 2564 จะมีหน่วยเปิ ดขายใหม่ จานวน 9,348 หน่วย มูลค่า 36,037 ล้านบาท
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ด้านหน่ ว ยขายได้ใหม่ H1/64 คาดว่าจะต่ ากว่า H1/63 -18.7% ขณะที่ H2/64 ยัง คงลดลงต่อเนื่องจาก
H2/63 หรือลดลงประมาณ -4.2% โดยภาพรามปี 2564 คาดดว่าจะมีหน่วยขายได้ใหม่ประมาณ 12,494 หน่วย มูลค่า
140,348 ล้านบาท ขณะที่หน่วยเหลือขายในช่วง H1/64 คาดว่าเพิ่มจาก H1/63 4.6% เมื่อเข้าสู่ H2/64 คาดว่าหน่วย
เหลือขายจะยังคงพิ่มขึน้ อีก 6.6% เมื่อเทียบกับ H2/63 ส่งผลให้หน่วยเหลือขาย ณ สิน้ ปี 2564 จะมีประมาณ 45,245
หน่วย มูลค่า 163,559 ล้านบาท
ส่ ว นในด้ า นอุ ป สงค์ ใ นตลาดประมาณการ H1/64 หน่ ว ยโอนกรรมสิ ท ธิ์ จ ะเพิ่ ม ขึ ้น จาก H1/63
29.3% และมูลค่าโอนกรรมสิทธิ์จะเพิ่มประมาณ 16.9% เมื่อเข้าสูว่ ง H2/64 มีแนวโน้มว่าหน่วยโอนกรรมสิทธิ์จะ
เพิ่มขึน้ จาก H2/63 ประมาณ 9.4% มูลค่าโอนกรรมสิทธิ์จะเพิ่มขึน้ เล็กน้อย หรือประมาณ 0.8% เมื่อเทียบกับ H2/63 โดย
ภาพรวมหน่วย และมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ ปี 2564 คาดการณ์ว่าจะมีประมาณ 34,642 หน่วย เพิ่มขึน้ 18.3% มูลค่า
74,699 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 8.1%
เมื่อพิจารณาตามประเภทของที่อยู่อาศัย ประเภทที่โครงการจัดสรร บ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ ยังสามารถ
ขายได้อยู่ โดยเฉพาะในส่วนของ 3 ทาเลเด่น โดยเฉพาะในระดับราคา คือ 2-3 ล้านบาท และ 3-5 ล้านบาท ในส่วนของ
ยอดขายที่สะท้อนให้เห็นจากอัตราดูดซับ ซึง่ คาดการณ์อตั ราดูดซับต่อเดือนในกลุม่ คอนโดมิเนียมจะอยู่ท่ี 1.9% และบ้าน
จัดสรรจะอยู่ท่ี 2.3% แต่ยงั ต่ากว่าอัตราเฉลี่ย 5 ปี
ภาพรวมตลาดทีอ่ ยู่อาศัยจังหวัดระยอง ปี 2563
ด้านสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในจังหวัดระยอง จากผลสารวจ ณ ครึ่งหลังปี 2563 มีโครงการเปิ ดขาย
ใหม่จานวน 1,459 หน่วยคิดเป็ น 2.8% ของประเทศ ส่งผลให้ยอดรวมเพิ่มขึน้ เป็ น 19,862 หน่วย หรือคิดเป็ น 5.7% ของ
ประเทศ มีหน่วยขายได้ใหม่ 3,102 หน่วย คิดเป็ น 6.0 % ของประเทศ มีท่ีอยู่อาศัยรอการขายจานวน 16,760 หน่วย คิด
เป็ น 5.6% ของประเทศ และมีการโอนกรรมสิทธิ์จานวนทัง้ สิน้ 6,703 หน่วย คิดเป็ น 3.5% ของประเทศ
เป็ นที่น่าสังเกตว่าในช่วงครึ่งหลังปี 2563 ไม่มีการเปิ ดขายโครงการคอนโดมิเนียม ส่งผลให้จานวนหน่วย
รวมเหลือเพียง 895 หน่วย ลดลง -48.0% มูลค่า 2,097 ล้านบาทลดลง -46.7% และมีหน่วยเหลือขายประมาณ 256
หน่วย หรือ 22.2% โดยทาเลเด่นอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมถึง 2 ทาเล คือ ทาเลนิคมฯมาบตาพุด และทาเลนิคมฯอมตะ
ซิต-ี ้ อีสเทิรน์ และอีกทาเลคือเมืองระยอง
ส่วนบ้านเดี่ยวมีโครงการใหม่เปิ ดขายจานวน 758 หน่วย ลดลง -54.6% มูลค่า 2,339 ล้านบาท ลดลง 58.6% ส่งผลให้จานวนหน่วยเสนอขาย มีจานวน 5,693 หน่วย ลดลง -7.7% มูลค่า 20,367 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 3.4% มี
จานวนหน่วยขายได้ 919 หน่วย ลดลง -11.3% มูลค่า 3,179 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 7.5% ในขณะที่อตั ราดูดซับสูงถึง 2.7%
และมีจานวนหน่วยเหลือขาย 4,774 หน่วย ลดลง -6.9% มูลค่า 17,187 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 2.6% ทาเลเด่นคือ ทาเลนิคม
ฯเหมราช ทาเลนิคมฯมาบตาพุด และทาเลบ้านฉาง-อูต่ ะเภา
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ขณะที่ บ้านแฝด และทาวน์เฮ้าส์ มีการเปิ ดขายใหม่ลดลงอย่างมากเช่นกัน โดยบ้านแฝดมีหน่วยเสนอขาย
รวม 3,493 หน่วย เพิ่มขึน้ 11.3% มูลค่า 8,647 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 7.4% มีหน่วยรอการขาย 2,920 หน่วย เพิ่มขึน้ 8.9%
มูลค่า 7,270 เพิ่มขึน้ 4.9% โดยมีอตั ราดูดซับ 2.7% และทาเลเด่น 3 ทาเล คือ ทาเลนิคมฯอมตะซิตี-้ อีสเทิรน์ ทาเลนิคมฯ
เหมราช และทาเลนิคมฯมาบตาพุด ส่วนทาวน์เฮ้าส์ มีหน่วยเสนอขายทัง้ สิน้ 9,184 หน่วย เพิ่มขึน้ 6.4% มูลค่า 16,245
ล้านบาท ลดลง -4.7% โดยมีหน่วยรอการขาย 7,889 หน่วย ลดลง -6.1% มูลค่า 13,950 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 4.2% ในขณะ
ที่อตั ราดูดซับต่ากว่าบ้านแฝดเล็กน้อยคือ 2.4% และ 3 ทาเลเด่น คือทาเลนิคมฯอมตะซิตี-้ อีสเทิรน์ ทาเลนิคมฯเหมราช
และทาเลนิคมฯมาบตาพุด
ทิศทางตลาดปี 2564
สาหรับทิศทางตลาดที่อยู่อาศัยในจังหวัดระยอง ปี 2564 คาดการว่าในช่วง H1/64 โครงการเปิ ดขายใหม่จะ
มีจาหน่วยต่ากว่า H1/63 ประมาณ -12.5% และ H2/64 มีแนวโน้มจะดีกว่า H2/63 โดยเพิ่มขึน้ 65.4% รวมคาดว่าจะมี
หน่วยเปิ ดใหม่ ปี 2564 จานวน 4,719 หน่วย เพิ่มขึน้ 15.3% มูลค่า 12,272 ล้านเพิ่มขึน้ 26.7% ในด้านการขายคาดว่า
จะมีหน่วยขายได้ใหม่ใน H1/64 ต่ากว่า H1/63 ที่ -21.6% ส่วน H2/64 ยังคงลดลงต่อเนื่องจาก H2/63 ที่ -9.1% ส่งผลให้
หน่วยขายได้รวมปี 2564 จะมีประมาณ 5,300 หน่วย มูลค่า 12,211 ล้านบาท ลดลง -15.4% และ มูลค่าลดลง -22.8%
โดยจามีหน่วยเหลือขาย ณ สิน้ ปี 2564 ประมาณ 16,751 หน่วย ลดลง -0.1% มูลค่า 40,513 ล้านบาท ลดลง -3.9%
ด้านอุปสงค์ การโอนกรรมสิทธิ์ท่ีอยู่อาศัยรวมปี 2564 จะมีประมาณ 10,429 หน่วย ลดลง -13.3% มูลค่า
20,068 ล้านบาท ลดลง -17.6%
ภาพรวมตลาดทีอ่ ยู่อาศัยจังหวัดจังหวัดฉะเชิงเทรา
สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในจังหวัดฉะเชิงเทรา ครึง่ หลังปี 2563 มีจานวนโครงการใหม่เพิ่มขึน้ เพียง 735
หน่วย คิดเป็ น 1.4% ของประเทศ ส่งผลให้หน่วยที่อยู่อาศัยเสนอขายมีจานวนทัง้ สิน้ 6,164 หน่วย คิดเป็ น 1.8% ของ
ประเทศ รวมมีท่ีอยู่อาศัยเหลือขายในตลาด 5,362 หน่วย และมีการโอนกรรมสิทธิ์ 2,014 หน่วย คิดเป็ น 1.1% ของ
ประเทศ
โดยไม่มีคอนโดมิเนียมเปิ ดขายใหม่เช่นเดียวกัน ขณะที่อตั ราดูดซับสูงถึง 3.5% มีหน่วยสร้างเสร็จเหลือขาย
เพียง 183 หน่วย ลดลง -43.9% โดยมีทาเลเด่นคือ ทาเลในเมืองฉะเชิงเทรา และทาเลบางปะกง ในส่วนของบ้านเดี่ยวมี
โครงการเปิ ดขายใหม่เพียง 371 หน่วย เพิ่มขึน้ 192.1% มูลค่า 916 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 224.0% และมีหน่วยเสนอชาย
ทัง้ สิน้ 2,030 หน่วย เพิ่มขึน้ 25.5% มูลค่า 7,820 ล้านบาทเพิ่มขึน้ 18.5% อัตราดูดซับ 2.0% โดย 3 ทาเลเด่น คือทาเล
บางปะกง ทาเลในเมืองฉะเชิงเทรา และทาเลพนมสารคาม
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ส่วนบ้านแฝด มีโครงการเปิ ดขายใหม่จานวน 364 หน่วย เพิ่มขึน้ 102.2% มูลค่า 1,059 ล้านบาท เพิ่มขึน้
165.4% โดยมีจานวนเสนอขายทัง้ สิน้ 1,700 หน่วย เพิ่มขึน้ 10.9% มูลค่า 5,169 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 2.3%และมีอตั ราดูด
ซับ 2.4% และมีจานวนที่อยู่อาศัยเหลือขายจานวน 1,455 หน่วย เพิ่มขึน้ 8.0% มูลค่า 4,460 ล้านบาท ลดลง -0.9% โดย
3 ทาเลเด่น คือทาเลบางปะกง ทาเลในเมืองฉะเชิงเทรา และทาเลบ้านโพธิ์ ขณะที่ทาวน์เฮ้าส์ไม่มีโครงการเปิ ดขายใหม่
ในช่วงดังกล่าว และยังคงขายได้อย่างต่อเนื่องทาให้จานวนหน่วยเสนอขายมีจานวนทัง้ สิน้ 2,052 หน่วย ลดลง -28.4%
มูลค่า 4,357 ล้านบาท ลดลง -25.2 อัตราดูดซับ 2.0% โดยมีหน่วยรอการขายจานวน 1,800 หน่วย ลดลง -25.2% มูลค่า
3,843 ล้านบาท ลดลง -21.8 ส่วนทาเลเด่นคือ ทาเลบางปะกง ทาเลในเมืองฉะเชิงเทรา และทาเลบ้านโพธิ์
ทิศทางตลาดปี 2564
อย่างไรก็ตามในปี 2564 ตลาดยังคงมีการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง แต่ภาพรวมของตลาดก็ยงั อยู่ในช่วงชะลอตัว โดย
หน่วยเปิ ดขายใหม่รวมปี 2564 คาดว่าจะมีจานวน 1,233 หน่วย ลดลง -7.4% มูลค่า 3,665 ล้านบาท ลดลง -0.2% คาดว่าหน่วย
ขายได้รวม ปี 2564 จะมี 1,961 หน่วย ลดลง -15.1% มูลค่า 5,344 ล้านบาท ลดลง -20.3% หน่วยเหลือขาย ณ สิน้ ปี 2564 จะมี
ประมาณ 6,174 หน่วย เพิ่มขึน้ 15.1% มูลค่า 17,201 ลบ. เพิ่มขึน้ 8.7% ในขณะที่การโอนกรรมสิทธิ์รวมปี 2564 มีประมาณ
3,762 หน่วย ลดลง -7.2% มูลค่า 7,838 ล้านบาท ลดลง -3.6%
“อย่างไรก็ตามแม้ว่าตลาดที่อยู่อาศัยในพืน้ ที่ EEC ในเขตพืน้ ที่ 3 จังหวัด มีการปรับลดลงของอุปทานอย่าง
ต่อเนื่อง แต่ดว้ ยกาลังซือ้ ที่ลดลงอย่างมาก ส่งผลให้อตั ราดูดซับโดยรวมลดลงเช่นเดียวกัน สถานการณ์โดยรวมจึงยังคง
อยู่ในช่วงชะลอตัว การลงทุนพัฒนาโครงการใหม่จึงต้องใช้ขอ้ มูลประกอบการพิจารณาในเชิงลึก เพราะในบางประเภท
บางกลุม่ ราคา อัตราดูดซับยังคงดีอยู่” ดร.วิชยั กล่าวในตอนท้าย
------------------------------------------------------------------------------------------
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