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สถานการณ์ตลาดทีอ่ ยู่อาศัยในพืน้ ที่ EEC 3 จังหวัด ไตรมาส 2/2565
หน่วยเหลือขายลดลง -7.8% อัตราดูดซับบ้านจัดสรรขยับขึน้
ศูนย์ขอ้ มูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (REIC) รายงานภาพรวมสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในพืน้ ที่เขต
พัฒ นาพิ เ ศษภาคตะวัน ออก (EEC) 3 จัง หวัด ประกอบด้ว ยจัง หวัด ชลบุรี ระยอง และฉะเชิ ง เทรา พบว่ า หลัง จาก
สถานการณ์เริ่มเห็นการฟื ้ นตัวในช่วงไตรมาส 1 ปี 2565 เมื่อเข้าสู่ช่วงไตรมาส 2 ปี 2565 อุปทานพร้อมขาย หรือ Total
Supply มี จ านวนโครงการเพิ่ม ขึ น้ แต่มี จ านวนหน่วยและมูล ค่าลดลง จากไตรมาสก่อน (QoQ) โดยในไตรมาสนี ้มี
โครงการเปิ ดขายใหม่ หรือ New Supply เพิ่มขึน้ ทัง้ จานวนโครงการ จานวนหน่วย และมูลค่า ในด้านอุปสงค์ยอดขายใหม่
หรือ New Sales ในไตรมาสนี ้ เพิ่มขึน้ ทัง้ จานวนหน่วยและมูลค่า เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ทาให้มีจานวนหน่วยเหลือ
ขายปรับลดลง และส่งผลให้อตั ราดูดซับ หรือ Absorption Rate ต่อเดือนของตลาดที่อยู่อาศัยใน EEC ปรับเพิ่มขึน้ จาก
ไตรมาสก่อน แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการปรับตัวดีขึน้ ของตลาดที่อยู่อาศัยภายหลังสถานการณ์โรคโควิด -19
ดร. วิ ชั ย วิ รัต กพั นธ์ ผู้ ต รวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรั ก ษาการผู้ อ านวยการศูนย์ข้ อมูล
อสังหาริมทรัพย์ เปิ ดเผยว่า การสารวจโครงการที่อยู่อาศัยเสนอขายในพืน้ ที่ 3 จังหวัด ณ ช่วงไตรมาส 2 ปี 2565 พบว่า
มีจานวน 59,541 หน่วย มูลค่า 205,352 ล้านบาท ในจานวนดังกล่าวแบ่งเป็ นโครงการอาคารชุด 20,034 หน่วย มูลค่า
88,120 ล้านบาท เป็ นโครงการบ้านจัดสรร 39,507 หน่วย มูลค่า 117,231 มี โครงการใหม่ เข้าสู่ตลาด 3,522 หน่วย
มูลค่า 13,812 ล้านบาท มีโครงการขายได้ใหม่จานวน 7,868 หน่วย มูลค่า 24,880 ล้านบาท ส่งผลให้มีหน่วยเหลือขาย
51,673 หน่วย มูลค่า 180,472 ล้านบาท
ทัง้ นี ้ ในด้านอุปทาน ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2565 ที่อยู่อาศัยเสนอขายทัง้ หมดลดลงจากช่ว งไตรมาส 1 ปี 2565
โดยลดลงทั้งจานวนหน่วย และมูลค่า ทัง้ นีจ้ านวนหน่วยลดลงร้อยละ -6.71 มูลค่าลดลงร้อยละ -3.97 เมื่อเทียบกับ
จานวนหน่วยเสนอขายทัง้ หมด ณ ไตรมาส 1 ปี 2565 ขณะที่หน่วยเสนอขายเพิ่มขึน้ โดยมีโครงการใหม่เข้าสู่ตลาดจานวน
3,522 หน่วย มูลค่า 13,812 ล้านบาท จานวนหน่วยเพิ่มขึน้ จากไตรมาสแรกร้อยละ 19.14 มูลค่าเพิ่มขึน้ ร้อยละ 37.06
โดยเป็ น โครงการอาคารชุด เพียง 882 หน่วย มูลค่า 3,518 ล้านบาท เป็ นโครงการบ้านจัดสรร 2,640 หน่วย มูลค่า
10,295 ล้านบาท
เมื่อพิจารณาภาพโดยรวมจะพบว่า โครงการอาคารชุดเปิ ดขายใหม่ในช่วงไตรมาส 2 โดยส่วนใหญ่มีเพียง 2
ทาเลคือ ศรีราชา-อัสสัมชัญ และทาเลหาดจอมเทียน ขณะที่โครงการบ้านจัดสรรกระจายอยู่ในหลายทาเล โดยส่วนมาก
จะเป็ นการเปิ ดโครงการในพืน้ ที่ย่านนิคมอุตสาหกรรมและพืน้ ที่ใกล้เขตเมือง เช่น ทาเลนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี -้ อีส
เทิรน์ ทาเลเมืองระยอง ทาเลศรีราชา-อัสสัมชัญ และทาเลแหลมฉบัง
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โดย 5 ทาเล ที่มีโครงการเสนอขายมากที่สดุ ในพืน้ ที่ 3 จังหวัด EEC คือ อันดับ 1. ทาเลหาดจอมเทียน จานวน
7,671 หน่วย มูลค่าโครงการ 35,659 ล้านบาท อันดับ 2 ทาเลพัทยา-เขาพระตาหนัก จานวน 5,254 หน่วย มูลค่าโครงการ
29,490 ล้านบาท อันดับ 3 ทาเลแหลมฉบัง จานวน 1,901 หน่วย มูลค่าโครงการ 3,487 ล้านบาท อันดับ 4 ทาเลศรีราชาอัสสัมชัญ จานวน 1,443 หน่วย มูลค่าโครงการ 4,365 ล้านบาท และอันดับ 5 ทาเลนิคมมาบตาพุด จานวน 831 หน่วย
มูลค่าโครงการ 2,043 ล้านบาท
สาหรับสถานการณ์หน่วยเหลือขายในพืน้ ที่ EEC ณ ไตรมาส 2 ปี 2565 มีจานวน 51,673 หน่วย ลดลงจากไตร
มาสแรกร้อยละ -7.8 มูลค่า 180,472 ล้านบาท ลดลงร้อยละ -5.5 เป็ นโครงการอาคารชุด 18,088 หน่วย มูลค่า 80,629
ล้านบาท ซึ่งทาเลที่มีอาคารชุดเหลือขายมากยังคงเป็ นสูงสุด 3 อันดับแรก คือ อันดับ 1 โซนจอมเทียน 7,129 หน่วย
มูลค่าโครงการ 36,759 ล้านบาท อันดับ 2 โซนพัทยา-เขาพระตาหนัก 4,883 หน่วย มูลค่าโครงการ 27,316 ล้านบาท
อันดับ 3 โซนแหลมฉบัง 1,709 หน่วย มูลค่าโครงการ 3,095 ล้านบาท ซึ่งจะสังเกตได้ว่าแม้จะมีสินค้าใหม่เติมเข้ามาใน
ตลาดแต่จานวนหน่วยเหลือขายลดลง สถานการณ์โดยรวมไปในทิศทางการปรับตัวดีขนึ ้
ในส่วนของโครงการบ้านจัดสรรมีหน่วยเหลือขายรวม 33,585 หน่วย มูลค่า 99,843 ล้าน อันดับ 1 โซนนิคมฯ
อมตะซิตี-้ อีสเทิรน์ 6,069 หน่วย มูลค่าโครงการ 12,377 ล้านบาท อันดับ 2 โซนนิคมฯเหมราช จานวน 2,597 หน่วย
มูลค่าโครงการ 6,522 ล้านบาท อันดับ 3 โซนนิคมฯพานทอง-พนัสนิคม 2,576 หน่วย มูลค่าโครงการ 5,999 ล้านบาท ซึ่ง
จะสังเกตได้ว่าหน่วยที่เหลือขายส่วนใหญ่จะเป็ นประเภททาวน์เฮ้าส์โดยมีสดั ส่วนร้อยละ 30.1 ของโครงการบ้านจัดสรร
เหลือขาย
ในด้านอุปสงค์ พบว่าในช่วงไตรมาส 2 ปี 2565 มีท่ีอยู่อาศัยขายได้ใหม่ 7,868 หน่วย มูลค่า 24,880 ล้านบาท
แบ่งเป็ นโครงการอาคารชุดเพียง 1,946 หน่วย มูลค่า 7,491 ล้านบาท ซึ่งทาเลที่มียอดอาคารชุดขายได้ใหม่มากยังคงเป็ น
สูงสุด 3 อันดับแรกคือ อันดับ 1 โซนหาดจอมเทียน 542 หน่วย มูลค่า 2,935 ล้านบาท อันดับ 2 โซนพัทยา-เขาพระ
ตาหนัก 371 หน่วย มูลค่า 2,174 ล้านบาท อันดับ 3 โซนศรีราชา-อัสสัมชัญ จานวน 303 หน่วย มูลค่า 731 ล้านบาท
ในขณะที่ยอดขายได้ใหม่ของโครงการบ้านจัดสรร 5,922 หน่วย มูลค่า 17,389 ล้านบาท ซึ่งทาเลที่มียอดขาย
บ้านจัดสรรได้ดีส่วนใหญ่จะอยู่ในโซนนิคมอุตสาหกรรม โดยทาเลที่มีการขายบ้านจัดสรรสูงสุด 3 อันดับแรกคือ อันดับ 1
โซนนิคมฯอมตะซิตี-้ อีสเทิรน์ 1,001 หน่วย มูลค่า 2,033 ล้านบาท อันดับ 2 โซนนิคมฯเหมราช 509 หน่วย มูลค่า 1,328
ล้านบาท อันดับ 3 โซนนิคมฯอมตะ-บายพาส 399 หน่วย มูลค่า 1,095 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนการฟื ้ นตัวของพืน้ ที่ย่านนิคม
อุตสาหกรรมที่ได้รบั ผลบวกจากการฟื ้ นตัวของอุตสาหกรรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ฝ่ ายประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูล ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
ชั้น 18 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สานักงานใหญ่ 63 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02-645-9675-6 โทรสาร 0-2643-1251 www.reic.or.th

2

Press Release
ตลาดทีอ่ ยู่อาศัย EEC โครงการบ้านจัดสรรพาตลาดรวมเริ่มฟื้ นตัว ชลบุรีเริ่มมีคอนโดฯใหม่เข้าตลาด
จากการสารวจพบว่าเริ่มมีการเปิ ดตัวโครงการอาคารชุดพักอาคารในพืน้ ที่จงั หวัดชลบุรีโดยมีจานวนเพียง 882 หน่วย
และมีการเปิ ดขายโครงการบ้านจัดสรรกระจายทัง้ 3 จังหวัด แสดงให้เห็นว่าโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยแนบราบมีการฟื ้ นตัว
มากกว่าโครงการอาคารชุด โดยเฉพาะในพืน้ ที่จังหวัดระยอง และฉะเชิงเทรา ซึ่งไม่มีการเปิ ดตัวโครงการอาคารชุด แต่มี
สัดส่วนการเพิ่มขึน้ โครงการบ้านบ้านจัดสรรหลายเท่าตัว
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากอัตราดูดซับ แยกตามประเภทที่อยู่อาศัย พบว่าในช่วงไตรมาส 2 ปี 2565 อัตรา
ดูดซับรวมทุกประเภทอยู่ท่รี อ้ ยละ 4.4 และระดับราคาที่มีอตั ราดูดซับดีท่สี ดุ อยู่ในกลุม่ ของทาวน์เฮ้าส์ โดยอัตราดูดซับอยู่
ที่รอ้ ยละ 5.1 ขณะที่อตั ราดูดซับอาคารชุดเพิ่มขึน้ มาอยู่ท่รี อ้ ยละ 3.2
โดยทาเลที่มีอัตราดูซ ับสูง สุด 5 อันดับแรกประเภทโครงการอาคารชุด อันดับ ที่ 1 ทาเลศรีราชา-อัสสัม ชัญ
อัตราดูดซับร้อยละ 6.6 อันดับ 2 โซนนิคมอุตฯสหพัฒน์-ปิ่ นทอง อัตราดูดซับ ร้อยละ 5.8 อันดับ 3 นิคมฯอมตนครบายพาส อัตราดูด ซับ ร้อ ยละ 5.6 และทาเลบ้า นบึง อัตราดูด ซับ ร้อ ยละร้อ ยละ 5.6 อันดับ 4 ทาเลนิค มฯ บ่อ วิน
ทาเลบ้านสวน-ข้างคอก ทาเลบ้านโพธิ์ ทาเลบางนา้ เปรี ย้ ว และทาเลแกลง อัตราดูดซับ ร้อ ยละ 5.5 และอันดับ 5
ทาเลสัตหีบ-อู่ตะเภา อัตราดูดซับร้อยละ 5.1
“เป็ นที่น่าสังเกตว่าคอนโดมิเนียมที่เ สนอขายอยู่ ในพืน้ ที่ EEC มากกว่าร้อยละ 80 อยู่ในพืน้ ที่จัง หวัดชลบุรี
บ้า นเดี่ย วกระจายอยู่ใ นจัง หวัด ระยองมากที่ส ุด ส่ว นพื น้ ที่ที่ม ีย อดขายสูง สุด 5 ล าดับ แรก ประเภทโครงการ
แนวราบทาเลขายดี ยัง คงเป็ นทาเลต่อ เชื่ อ มกับ พื น้ ที่นิค มอุต สาหกรรม และเป็ นกลุ่ม ราคา 2-3 ล้านบาทเป็ น หลัก
ส่วนทาเลขายดีของกลุ่ม คอนโดมิ เนียมอยู่ในทาเลชายทะเล กลุ่มราคา 3-5 ล้านบาทเป็ นหลัก”
อย่า งไรก็ต ามพบว่า จัง หวัด ชลบุรีห น่ว ยเหลือ ขายอาจมีจานวนเพิ่ม มากขึ น้ เพราะอัต ราดูด ซับ ยัง ไม่ดี
เท่า ที่ค วร จัง หวัด ระยอง ต้อ งระมัด ระวัง ในส่ว นของบ้า นเดี่ย ว และคอนโดมิเ นีย ม แต่เ ชื่อ ว่า หน่ว ยเหลือ ขายจะ
ยัง คงทรงตัว ขณะที่จัง หวัดฉะเชิง เทราภาพรวมไปในทิศ ทางที่ดีขึ น้ ซึ่ง ภาพโดยรวมภาคตะวัน ออกหรือ 3 จัง หวัด
EEC การเปิ ดตัวใหม่ จ ะยัง ไม่ส ะท้อนการปรับ ตัวที่ ดีขึ น้ เพราะยัง คงอยู่ในภาวะที่ ทรงตัว แต่ คาดว่า จะมีทิศ ทางที่ ดี
ขึน้ ในอนาคต ทั้งนี ้ การเปิ ดโครงการใหม่ ประเภทคอนโดมิ เนียมยัง คงมีทิศทางที่ต้องให้ความระมัดระวั ง
ปี 2565 ภาพรวม 3 จังหวัด EEC
สาหรับปี 2565 ศูนย์ขอ้ มูล อสัง หาริม ทรัพ ย์ ประเมินภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยในพืน้ ที่ 3 จังหวัด EEC โดย
คาดการณ์ว่า จะมีโ ครงการเปิ ด ตัว ใหม่จ านวน 20,270 หน่ว ย เพิ่ม ขึ น้ ร้อ ยละ 51.9 เมื่อ เทีย บกับ ปี 2564 ซึ่ง มี
จานวน 13,340 หน่วย โดยมีมูล ค่า การเปิ ด ตัว ใหม่จานวน 63,346 ล้านบาท เพิ่ม ขึ น้ ร้อยละ 72.4 เมื่ อเทียบกับ ปี
ก่อนหน้าซึ่งมี มูล ค่า 36,750 หน่วย มีจานวนหน่วยขายได้ใหม่ 21,675 หน่วย เพิ่มขึน้ ร้อยละ 7.3 เมื่อเทียบกับ ปี
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2564 ซึ่ง มีจานวน 20,192 หน่วย มูล ค่าขายได้ใหม่ 65,774 ล้านบาทเพิ่ม ขึน้ ร้อยละ 8.6 เมื่ อเทียบกับปี ก่อนหน้า
ซึ่งมีมูลค่า 60,562 ล้านบาท
โดยมีห น่ว ยเหลือ ขาย 72,516 หน่ว ย เพิ่ม ขึ น้ ร้อ ยละ 19.9 เมื่อ เทีย บกับ ปี 2564 ซึ่ง มีจานวน 60,480
หน่วย มูล ค่าหน่วยเหลือ ขาย 229,381 ล้านบาท เพิ่ม ขึน้ ร้อยละ 12.5 โดยเพิ่ม จาก 203,891 ล้านบาท ในขณะที่
อัต ราดูด ซับ ในกลุ่ม โครงการแนวราบลดลงมาอยู่ ที่ร อ้ ยละ 2.1 แต่อ าคารชุด อัต ราดูด ซับ จะปรับ เพิ่ม จากร้อ ยละ
1.9 ในปี 2564 เป็ นร้อยละ 2.1 ในปี 2565
เมื่ อพิจ ารณารายพืน้ ที่ศูน ย์ข ้อมูล อสัง หาริม ทรัพ ย์ คาดการณ์ว่าในปี 2565 จังหวัดชลบุรี จ ะมีที่ อยู่อ าศัย
เปิ ดขายใหม่ เ ข้าสู่ต ลาดจานวน 12,513 หน่วย เพิ่ม ขึน้ ร้อยละ 99.9 มูลค่า 44,376 ล้านบาท มูลค่าเพิ่ม ขึน้ ร้อ ย
ละ 181.2 เมื่อ เทีย บกับ ปี 2564 ส่ว นจานวนหน่ว ยขายได้ใ หม่ค าดว่า จะมีจานวน 13,916 หน่ว ย มูล ค่า 46,494
ล้า นบาท จานวนหน่ว ยเพิ่ม ขึ น้ ร้อ ยละ 14.8 มูล ค่า เพิ่ม ขึ น้ ร้อ ยละ 18.4 เมื่อ เทีย บกับ ปี 2564 และจานวนหน่ว ย
เหลือ ขายคาดว่า จะมีจ านวน 47,951 หน่ว ย มูล ค่า 167,014 ล้า นบาท จ านวนหน่ว ยเพิ ่ม ขึ น้ ร้อ ยละ 30.1
มูลค่าเพิ่มขึน้ ร้อยละ 19.0 เมื่อเทียบกับปี 2564
จังหวัด ระยอง คาดการณ์ว่าจะมีที่อยู่อาศัยเปิ ดขายใหม่เข้าสู่ตลาดจานวน 6,097 หน่วย มูลค่า 14,679
ล้านบาท จานวนหน่ว ยเพิ่ม ขึน้ ร้อยละ 13.3 มูลค่าลดลงร้อ ยละ -8.9 เมื่อเทียบกับ ปี 2564 ส่วนจานวนหน่ว ยขาย
ได้ใ หม่ค าดว่า จะมีจานวน 5,841 หน่ว ย มูล ค่า 13,989 ล้า นบาท จานวนหน่ว ยลดลงร้อ ยละ -7.0 มูล ค่า ลดลง
ร้อยละ -13.3 เมื่อเทียบกับปี 2564 และจานวนหน่วยเหลือขายคาดว่าจะมีจานวน 18,128 หน่วย มูลค่า 51,256
ล้านบาท จานวนหน่ว ยเพิ่มขึน้ ร้อยละ 3.1 มูลค่าเพิ่มขึน้ ร้อยละ 12.2 เมื่อเทียบกับปี 2564
จัง หวัด ฉะเชิง เทรา คาดการณ์ว่า จะมีที่ อ ยู่อ าศัย เปิ ด ขายใหม่เ ข้า สู่ต ลาดจานวน 1,658 หน่ว ย มูล ค่า
4,292 ล้า นบาท จานวนหน่ว ยลดลงร้อ ยละ -2.5 มูล ค่า ลดลงร้อ ยละ -11.6 เมื่อ เทีย บกับ ปี 2564 ส่ว นจานวน
หน่ว ยขายได้ใ หม่ค าดว่า จะมีจ านวน 1,918 หน่ว ย มูล ค่า 5,294 ล้า นบาท จานวนหน่ว ยเพิ่ม ขึ น้ ร้อ ยละ 7.2
มูล ค่า เพิ่ม ขึ น้ ร้อ ยละ 2.5 เมื่อ เทีย บกับ ปี 2564 และจานวนหน่ว ยเหลือ ขายคาดว่า จะมีจานวน 6,437 หน่ว ย
มูลค่า 17,986 ล้านบาท จานวนหน่วยเพิ่มขึน้ ร้อยละ 6.8 มูลค่าเพิ่มขึน้ ร้อยละ 0.7 เมื่อเทียบกับปี 2564
อย่า งไรก็ต าม ยัง คงมีปั จ จัย เสี่ย งที่ อ าจกระทบต่อ ตัว เลขการคาดการณ์ข ้า งต้น ประกอบด้ว ย ภาวะเงิน
เฟ้อ ที่ส ูง ขึ น้ จากราคานา้ มัน ที่มีก ารปรับ ตัว ขึ น้ รวมถึง อัต ราดอกเบี ย้ ที่ อ าจมีก ารปรับ ตัว ขึ น้ 0.50 – 1.00% ซึ่ง จะ
เป็ นผลกระทบเชิ งลบต่อตลาดที่ อยู่อาศัยได้
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