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24 มิถุนายน 2558
ขอมูลโครงการที่อยูอาศัย ชลบุร-ี ระยอง
ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห กําหนดจัดสัมมนา “วิเคราะหสถานการณตลาดที่
อยูอาศัย ภาคตะวันออก” ณ โรงแรมฮิลตัน พัทยา ชลบุรี ในวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2558 โดยนายสัมมา คีตสิน
ผูอํานวยการศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยนําเสนอขอมูลผลสํารวจโครงการที่อยูอาศัยลาสุดในพื้นที่ดังกลาว
ขอมูลที่นาํ เสนอมาจากการสํารวจภาคสนาม โดยเปนขอมูลของโครงการที่อยูระหวางการขาย เฉพาะ
โครงการที่มีหนวยเหลือขายไมต่ํากวา 6 หนวย
มีหนวยที่อยูอาศัยในผังโครงการของผูประกอบการซึ่งอยูในระหวางการขายทัง้ สิ้น
จังหวัดชลบุรี
ประมาณ 139,650 หนวย แบงเปนหนวยบานจัดสรรประมาณ 53,300 หนวย อาคารชุดประมาณ 85,900 หนวย
และบานพักตากอากาศประมาณ 450 หนวย
ในประเภทบานจัดสรร มีโครงการบานจัดสรรซึ่งอยูระหวางการขาย 392 โครงการ มีหนวยในผังรวมกัน
ประมาณ 53,300 หนวย จํานวนหนวยมากเปนที่สองรองจากกรุงเทพฯ (เทียบกับกรุงเทพฯ มี 447 โครงการ หนวย
ในผังโครงการรวมประมาณ 77,200 หนวย) มีมูลคาโครงการการรวมกันทั้งสิน้ ประมาณ 157,500 ลานบาท เหลือ
ขายประมาณ 21,600 หนวย มูลคาหนวยเหลือขายรวมประมาณ 62,700 ลานบาท
แบงตามพืน้ ที่ พบวารอยละ 34 ของหนวยบานจัดสรรอยูใ นอําเภอศรีราชา รอยละ 21 อยูในอําเภอบางละ
มุง รอยละ 16 อยูในอําเภอเมืองชลบุรี รอยละ 13 อยูในอําเภอพานทอง รอยละ 8 อยูในอําเภอบานบึง รอยละ 7
อยูในอําเภอสัตหีบ และอยูในอําเภอพนัสนิคมเล็กนอย
แบงตามประเภท รอยละ 39 ของหนวยบานจัดสรรเปนทาวนเฮาส รอยละ 35 เปนบานเดี่ยว รอยละ 17
เปนบานแฝด และรอยละ 9 เปนอาคารพาณิชยพกั อาศัย ทัง้ นี้ มีบา นเดี่ยวชั้นเดียวมากถึงรอยละ 53 ของหนวย
บานเดี่ยวทั้งหมด
ในอําเภอบางละมุงและอําเภอสัตหีบมีสัดสวนบานเดีย่ วสูงกวาทาวนเฮาสมาก แตในอําเภอเมืองชลบุรี
อําเภอศรีราชา และอําเภอพานทอง มีทาวนเฮาสมากกวาบานเดี่ยว ทั้งนี้ในชวงปที่ผานมา มีความเติบโตของ
ตลาดทาวนเฮาสมากจนจํานวนหนวยในผังโครงการเริ่มมีมากกวาจํานวนหนวยบานเดี่ยว
สําหรับสถานะของการกอสรางหนวยบานจัดสรรในผังโครงการทัง้ หมด พบวาเปนหนวยกอสรางแลวเสร็จ
ประมาณรอยละ 44 เปนหนวยที่อยูระหวางการกอสรางประมาณรอยละ 46 และเปนหนวยยังไมเริ่มกอสราง
ประมาณรอยละ 10 โดยจากหนวยที่กอสรางแลวเสร็จ มีหนวยเหลือขายหรือเปนบานวาง ประมาณ 2,000 หนวย
อัตราการดูดซับของบานจัดสรรในชลบุรีอยูที่ประมาณรอยละ 4.7 โดยหากไมมีการเปดขายหนวยใหม
ตลาดจะสามารถดูดซับ(ขายไดหมด)ภายในระยะเวลาประมาณ 18 เดือน
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อยางไรก็ตาม จากผังโครงการบานจัดสรร 392 โครงการดังกลาว คาดวาในชวงระหวางมกราคมพฤษภาคม 2558 ที่ผานมา มีประมาณ 59 โครงการทีไ่ ดขายหมดไป ทําใหหนวยในผังลดลงไปประมาณ 2,700
หนวย แตมีการเปดขายใหมอีกประมาณ 34 โครงการ รวมจํานวนหนวยที่เปดขายใหมประมาณ 3,900 หนวย
ในประเภทอาคารชุด มีโครงการอาคารชุดซึ่งอยูระหวางการขาย 260 โครงการ มีหนวยในผังรวมกันมากถึง
85,900 หนวย จํานวนหนวยมากเปนที่สองรองจากกรุงเทพฯ (เทียบกับกรุงเทพฯ มี 297 โครงการ หนวยในผัง
โครงการรวมประมาณ 144,400 หนวย) มูลคาโครงการรวมกันทัง้ สิ้นประมาณ 243,800 ลานบาท เหลือขายประมาณ
23,200 หนวย มูลคาหนวยเหลือขายรวมประมาณ 66,300 ลานบาท
แบงตามพืน้ ที่ พบวาจากหนวยในผังโครงการอาคารชุดทั้งหมด อยูใ นอําเภอบางละมุงมากถึงรอยละ 70
อีกรอยละ 18 อยูในอําเภอเมืองชลบุรี สวนที่อยูในอําเภอสัตหีบมีรอยละ 6 และในอําเภอศรีราชารอยละ 6 โดยมี
หนวยหองชุดเปดขายมากขึ้นในอําเภอบางละมุงและอําเภอศรีราชา
จากโครงการอาคารชุดทัง้ หมด 260 โครงการ ประกอบดวยอาคารรวม 1,795 อาคาร โดยมีโครงการที่สงู
ไมเกิน 8 ชั้น 197 โครงการ รวม 1,346 อาคาร สวนโครงการที่สูงมากตั้งแต 30 ชัน้ ขึ้นไปมี 32 โครงการ รวม 238
อาคาร
หนวยหองชุดที่มีขนาดไมเกิน 30 ตารางเมตรมีรอยละ 42 ของหนวยทั้งหมดในผังโครงการ เพิม่ ขึ้นจาก
รอยละ 38 ในปกอนหนา
จากจํานวนหนวยในผังโครงการทั้งหมด เปนหองชุดแบบหนึง่ หองนอนมากถึงรอยละ 65 เปนหองชุดแบบ
สตูดิโอรอยละ 26 เปนแบบสองหองนอนรอยละ 9 และที่เหลือเปนแบบสามหองนอนขึ้นไป
สําหรับสถานะของการกอสรางหนวยหองชุดในผังโครงการทัง้ หมด
พบวาเปนหนวยกอสรางแลวเสร็จ
ประมาณรอยละ 29 เปนหนวยที่อยูระหวางการกอสรางประมาณรอยละ 57 และเปนหนวยยังไมเริ่มกอสราง
ประมาณรอยละ 14 โดยจากหนวยที่กอสรางแลวเสร็จ มีหนวยเหลือขายหรือเปนหองวาง ประมาณ 3,600 หนวย
อัตราการดูดซับของหองชุดในชลบุรีอยูที่ประมาณรอยละ 5.1 โดยหากไมมีการเปดขายหนวยหองชุดใหม
ตลาดจะสามารถดูดซับ(ขายไดหมด)ภายในระยะเวลาประมาณ 17 เดือน
อยางไรก็ตาม จากผังโครงการอาคารชุด 260 โครงการดังกลาว คาดวาในชวงระหวางมกราคมพฤษภาคม 2558 ที่ผานมา มีประมาณ 12 โครงการทีไ่ ดขายหมดไป ทําใหหนวยในผังลดลงไปประมาณ 1,300
หนวย แตมีการเปดขายใหมอีกประมาณ 16 โครงการ รวมจํานวนหนวยที่เปดขายใหมประมาณ 6,300 หนวย
ในประเภทบานพักตากอากาศหรือวิลลา นับเฉพาะที่อยูอาศัยแนวราบริมทะเลหรือเชิงเขาที่มหี นวยใน
ผังโครงการเกินกวาครึ่งอยูในระดับราคา 15 ลานบาทขึ้นไป โครงการที่มหี นวยเหลือขายอยางนอย 1 หนวย มี
จํานวนทั้งสิน้ 14 โครงการ รวมประมาณ 450 หนวย มีหนวยเหลือขายประมาณ 200 หนวย อยูในอําเภอบางละ
มุง 9 โครงการ และในอําเภอสัตหีบ 5 โครงการ โดยสวนใหญประมาณรอยละ 76 เปนประเภทบานเดี่ยว และที่
เหลือเปนทาวนเฮาส
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จังหวัดระยอง มีหนวยที่อยูอาศัยในผังของโครงการของผูประกอบการซึ่งอยูในระหวางการขายทัง้ สิน้
ประมาณ 23,700 หนวย แบงเปนหนวยบานจัดสรรประมาณ 17,200 หนวย อาคารชุดประมาณ 6,400 หนวย
และบานพักตากอากาศเพียงประมาณ 80 หนวย
ในประเภทบานจัดสรร มีโครงการบานจัดสรรซึ่งอยูระหวางการขาย 168 โครงการ มีหนวยในผังรวมกัน
ประมาณ 17,200 หนวย มีมูลคาโครงการการรวมกันทัง้ สิ้นประมาณ 44,300 ลานบาท เหลือขายประมาณ 7,600
หนวย มูลคาหนวยเหลือขายรวมประมาณ 19,200 ลานบาท
หนวยในผังโครงการจัดสรรทั้งหมดแบงตามพืน้ ที่ พบวารอยละ 35 อยูในอําเภอปลวกแดง รอยละ 32 อยู
ในอําเภอเมืองระยอง รอยละ 18 อยูในอําเภอบานฉาง รอยละ 11 อยูในอําเภอนิคมพัฒนา ที่เหลืออยูในอําเภอ
บานคายและอําเภอแกลง
แบงตามประเภท พบวาสวนใหญหรือรอยละ 53 ของหนวยบานจัดสรรเปนบานเดี่ยว รอยละ 26 เปน
ทาวนเฮาส รอยละ 11 เปนบานแฝด และรอยละ 9 เปนอาคารพาณิชยพักอาศัย
ทั้งนี้ มีบา นเดี่ยวชัน้ เดียวมากถึงรอยละ 70 ของหนวยบานเดี่ยวทั้งหมด นอกจากนี้ยงั มีทาวนเฮาสชั้นเดียว
มากถึงรอยละ 37 ของทาวนเฮาสทงั้ หมด
สําหรับสถานะของการกอสรางหนวยบานจัดสรรในผังโครงการทัง้ หมด พบวาเปนหนวยกอสรางแลวเสร็จ
ประมาณรอยละ 40 เปนหนวยที่อยูระหวางการกอสรางประมาณรอยละ 53 และเปนหนวยยังไมเริ่มกอสราง
ประมาณรอยละ 7 โดยจากหนวยที่กอสรางแลวเสร็จ มีหนวยเหลือขายหรือเปนบานวาง ประมาณ 450 หนวย
อัตราการดูดซับของบานจัดสรรในระยองอยูที่ประมาณรอยละ 4.1 โดยหากไมมีการเปดขายหนวยใหม
ตลาดจะสามารถดูดซับ(ขายไดหมด)ภายในระยะเวลาประมาณ 21 เดือน
อยางไรก็ตาม จากผังโครงการบานจัดสรร 168 โครงการดังกลาว คาดวาในชวงระหวางมกราคมพฤษภาคม 2558 ที่ผานมา มีประมาณ 49 โครงการทีไ่ ดขายหมดไป ทําใหหนวยในผังลดลงไปประมาณ 1,600
หนวย แตมีการเปดขายใหมอีกประมาณ 21 โครงการ รวมจํานวนหนวยที่เปดขายใหมประมาณ 1,600 หนวย
เชนกัน
ในประเภทอาคารชุด มีหอ งชุดซึ่งอยูระหวางการขายทั้งสิน้ 42 โครงการ รวมประมาณ 6,400 หนวย มี
มูลคาโครงการการรวมทัง้ สิน้ ประมาณ 13,300 ลานบาท เหลือขายประมาณ 2,300 หนวย มูลคาเหลือขายรวมกัน
ประมาณ 5,100 ลานบาท
จากหนวยหองชุดทัง้ หมด 6,400 หนวย สวนใหญหรือรอยละ 73 อยูใ นอําเภอเมืองระยอง รอยละ 17 อยู
ในอําเภอปลวกแดง อีกรอยละ 9 อยูในอําเภอปลวกแดง และที่เหลืออยูในอําเภอบานฉาง
จากโครงการอาคารชุดทัง้ หมด 42 โครงการ ประกอบดวยอาคารรวม 244 อาคาร โดยเกือบทัง้ หมดเปน
โครงการที่สูงไมเกิน 8 ชัน้ มี 39 โครงการ รวม 229 อาคาร
หนวยหองชุดที่มีขนาดไมเกิน 30 ตารางเมตรมีรอยละ 41 ของหนวยทั้งหมดในผังโครงการ เพิม่ ขึ้นจาก
รอยละ 40 ในปกอนหนา
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สําหรับสถานะของการกอสรางหนวยหองชุดในผังโครงการทัง้ หมด
พบวาเปนหนวยกอสรางแลวเสร็จ
ประมาณรอยละ 22 เปนหนวยที่อยูระหวางการกอสรางมากถึงประมาณรอยละ 70 และเปนหนวยยังไมเริ่ม
กอสรางประมาณรอยละ 8 โดยจากหนวยที่กอสรางแลวเสร็จ มีหนวยเหลือขายหรือเปนหองวาง ประมาณ 180
หนวย
อัตราการดูดซับของหองชุดในระยองคอนขางต่ํา อยูท ี่ประมาณรอยละ 3.9 โดยหากไมมีการเปดขาย
หนวยหองชุดใหมเลย ตลาดจะขายไดหมดภายในระยะเวลาประมาณ 23 เดือน
อยางไรก็ตาม จากผังโครงการอาคารชุด 42 โครงการดังกลาว คาดวาในชวงระหวางมกราคม-พฤษภาคม
2558 ที่ผานมา มีประมาณ 2 โครงการที่ไดขายหมดไป ทําใหหนวยในผังลดลงไปประมาณ 150 หนวย แตมีการ
เปดขายใหมอกี ประมาณ 2 โครงการ รวมจํานวนหนวยที่เปดขายใหมประมาณ 140 หนวย
ในประเภทบานพักตากอากาศหรือวิลลา นับเฉพาะที่อยูอาศัยแนวราบริมทะเลหรือเชิงเขาที่มหี นวยใน
ผังโครงการเกินกวาครึ่งอยูในระดับราคา 15 ลานบาทขึ้นไป โครงการที่มหี นวยเหลือขายอยางนอย 1 หนวย มี
จํานวนทั้งสิน้ 4 โครงการ รวม 77 หนวย มีหนวยเหลือขายประมาณ 22 หนวย อยูในอําเภอเมืองระยอง 2 โครงการ
รวม 44 หนวย และในอําเภอแกลง 2 โครงการ รวม 33 หนวย
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