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                  15  มิถนุายน 2564 

วิเคราะหต์ลาดทีอ่ยู่อาศยั 4 จังหวัดยุทธศาสตรภ์าคใต ้
อัตราดูดซับต ่า หน่วยเหลือขายเฉียด 1.6 หม่ืนหน่วย 

 
ศูนยข์อ้มลูอสงัหาริมทรพัย ์ไดท้  าการส ารวจโครงการที่อยู่อาศยัที่อยู่ระหว่างการขายในภาคใต ้ประกอบดว้ย

จงัหวดัภูเก็ต สงขลา สรุาษฎรธ์านี และนครศรีธรรมราช โดยเป็นผลส ารวจในช่วงครึ่งหลงั ปี 2563 และเป็นการส ารวจ
โครงการบา้นจดัสรรและอาคารชดุท่ีมีหน่วยเหลือขายไม่ต ่ากวา่  6 หน่วย โดยในช่วงที่ท  าการส ารวจพบวา่มีจ านวนหน่วย
ที่อยู่อาศยัที่อยู่ระหวา่งขาย ณ ครึง่หลงั ปี 2563 ทัง้หมด 339 โครงการ จ านวน 17,765 หน่วย คิดเป็นมลูค่า 77,296 ลา้น
บาท จ าแนกเป็นโครงการบา้นจดัสรร 257 โครงการ 10,592 หน่วย มลูค่า 43,780 ลา้นบาท และโครงการอาคารชุด 82 
โครงการ 7,173 หน่วย มลูค่า 33,516 ลา้นบาท ในจ านวนดงักลา่วมีหน่วยเหลือขายของบา้นจดัสรรและอาคารชดุจ านวน 
15,952 หน่วย มลูค่าหน่วยเหลือขาย 70,632 ลา้นบาท และในช่วงครึ่งหลงัของปี 2563 มีที่อยู่อาศยัขายไดใ้หม่จ านวน 
1,813 หน่วย คิดเป็นมลูค่า 6,664 ลา้นบาท  

  
ดร.วิชัย วิรัตกพันธ ์ผู้ตรวจการธนาคาร และรักษาการผู้อ านวยการศูนยข์้อมูลอสังหาริมทรัพย ์เปิดเผยวา่

การพฒันาโครงการที่อยู่อาศยัในพืน้ที่ภาคใต ้ในพืน้ที่ที่ท  าการส ารวจ มีอตัราการเปลี่ยนแปลงของหน่วยที่อยู่อาศยัที่อยู่
ระหว่างการขายลดลงรอ้ยละ -0.7 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2562 (YoY) และต ่ากว่าค่าเฉลี่ย 6 Half ล่าสดุ โดย
เป็นการลดลงของบา้นจดัสรร รอ้ยละ -6.6 และ แต่อาคารชดุเพิ่มขึน้รอ้ยละ 9.6 เม่ือพิจารณาจากอตัราการเปลี่ยนแปลง
ของโครงการที่อยู่อาศยัเปิดขายใหม่ มีจ านวนหน่วยลดลงจากช่วงเดียวกนัของปี 2562 รอ้ยละ -19.2 และหน่วยขายได้
ใหม่มีอตัราการเปลี่ยนแปลงลดลงรอ้ยละ -32.8 สง่ผลใหห้น่วยเหลือขายกลบัมีอตัราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้รอ้ยละ 5.0 
เม่ือเทียบกบัช่วงครึง่แรกของปี 2562 

 

โดยภาพรวมพบว่าที่อยู่อาศยัที่อยู่ระหว่างการขาย ณ ครึ่งหลงัปี 2563 ของภาคใตล้ดลงเกือบทุกจังหวดั โดย
จังหวดัสรุาษฎรธ์านีมีการลดลงมากที่สดุ รอ้ยละ -8.8 รองลงมาคือจังหวดันครศรีธรรมราช ลดลงรอ้ยละ -3.8 จังหวดั
ภูเก็ต ลดลงรอ้ยละ -2.2 ซึ่งสงขลาเป็นจังหวัดเดียวที่มีจ านวนที่อยู่อาศัยอยู่ระหว่างการขายเพิ่มขึน้รอ้ยละ 11.2 เม่ือ
เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2562  โดยจงัหวดัสงขลาเป็นพืน้ที่ที่มีหน่วยเปิดขายใหม่มากที่สดุ รวม 1,260 หน่วย คิดเป็น
มลูค่า 4,017 ลา้นบาท รองลงมาคือจงัหวดั ภูเก็ต มีหน่วยเปิดขายใหม่รวม 423 หน่วย คิดเป็นมลูค่า 1,836  ลา้นบาท 
สว่นจงัหวดั สรุาษฎรธ์านี  มีหน่วยเปิดขายใหม่รวม 324 หน่วย คิดเป็นมลูค่า 998 ลา้นบาท  
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อย่างไรก็ตามจ านวนหน่วยเหลือขาย และหน่วยขายไดใ้หม่ ยงัคงเป็นประเด็นที่น่าจบัตาโดย ณ ครึง่หลงั ปี 2563 

ในภาคใต ้มีอุปทานเหลือขายจ านวน 15,952 หน่วย คิดเป็นมูลค่า 70,632 ลา้นบาท จ าแนกเป็นบา้นจัดสรร 9,798 

หน่วย คิดเป็นมลูค่า 40,753 ลา้นบาท และอาคารชดุ 6,154 หน่วย คิดเป็นมลูค่า 29,879 ลา้นบาท เม่ือแยกตามสถานะ

ของการก่อสรา้งของหน่วยเหลือขายทัง้หมด พบว่า สว่นใหญ่รอ้ยละ 45.5 อยู่ระหว่างการก่อสรา้ง รองลงมารอ้ยละ 34.4 

ยงัไม่ก่อสรา้ง และที่เหลือรอ้ยละ 20.0 ก่อสรา้งเสร็จแลว้ หากแยกตามประเภทที่อยู่อาศยัพบว่า บา้นจัดสรรส่วนใหญ่ 

รอ้ยละ  42.6  อยู่ระหว่างก่อสรา้ง โดยยงัไม่ก่อสรา้งรอ้ยละ  35.8 และสรา้งเสร็จแลว้รอ้ยละ  21.6 ส่วนอาคารชุดส่วน

ใหญ่อยู่ระหวา่งก่อสรา้งรอ้ยละ  50.2  ยงัไม่ก่อสรา้งรอ้ยละ  32.3 และสรา้งเสรจ็แลว้รอ้ยละ 17.5 ตามล าดบั  

ทัง้นี ้ผลส ารวจโครงการที่อยู่อาศยัรายจงัหวดัมีรายละเอียดดงันี ้ 

ผลส ารวจจังหวัดภเูก็ต จ านวนที่อยูอ่าศยัอยู่ระหวา่งการขาย ณ ครึง่หลงัปี 2563 มีอตัราลดลงจากช่วงเดียวกนั

ของปี 2562 รอ้ยละ -2.2 โดยมีจ านวนทัง้สิน้ 9,044 หน่วย ในจ านวนดงักลา่วเป็นโครงการบา้นจดัสรร 3,384 หน่วย หรือ

รอ้ยละ 37.4 เป็นโครงการอาคารชุด 5,660 หน่วย หรือรอ้ยละ 62.6 และเป็นโครงการเปิดขายใหม่ในครึ่งหลงัปี 2563 

เพียง 423 หน่วย มีอตัราลดลงจากช่วงเดียวกนัของปี 2562 รอ้ยละ -65.0 มีหน่วยขายไดใ้หม่จ านวน 443 หน่วย ซึ่งการ

ขายไดใ้หม่นีมี้อตัราลดลงถึงรอ้ยละ -72.5 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน  

โดยมีหน่วยเหลือขายสะสมจ านวน 8,601 หน่วย หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 12.5 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2562 

เม่ือจ าแนกตามราคาพบว่าหน่วยเหลือขายส่วนใหญ่อยู่ในช่วงระดบัราคา 3.01 – 5.00 ลา้นบาท โดยมีจ านวน 3,383 

หน่วย ขณะท่ีหน่วยขายไดใ้หม่มากที่สดุก็ยงัคงอยู่ในช่วงราคา 3.01 – 5.00 ลา้นบาท โดยมีจ านวนทัง้สิน้ 170 หน่วย  

ส าหรบัหน่วยเหลือขายที่สรา้งเสรจ็ หรือ Inventory ในครึง่หลงั ปี 2563 ในจงัหวดัภเูก็ต มีจ านวนหน่วยทัง้หมด 

1,335 หน่วย เป็นอาคารชดุ 878 หน่วย คิดเป็นรอ้ยละ 65.8 ของ Inventory ทัง้หมด และบา้นจดัสรร 457 หน่วย คิดเป็น

รอ้ยละ 34.2  ของ Inventory ทัง้หมด  
ทศิทางตลาดทีอ่ยู่อาศัยจังหวัดภเูก็ต ปี 2564 

โดยทิศทางตลาดที่อยู่อาศยัในจงัหวดัภเูก็ต ปี 2564 คาดการณว์า่ในช่วง H1/64 โครงการเปิดขายใหม่ จะสงูกวา่ 

H1/63 รอ้ยละ 6.3 และ H2/64 จะมีแนวโน้มเพิ่มขึน้จาก H2/63 รอ้ยละ 296.7 รวมคาดว่ามีหน่วยเปิดใหม่ปี 2564 

จ านวน 3,005 หน่วย มูลค่า 17,045 ลา้นบาท ดา้นหน่วยขายไดใ้หม่ ช่วง H1/64 จะต ่ากว่า H1/63 รอ้ยละ -19.8 โดย 

H2/64 จะเพิ่มขึน้รอ้ยละ 47.2 จาก H2/63 หน่วยขายไดร้วมปี 2564 คาดว่าจะมี 1,246 หน่วย มูลค่า 5,402 ลา้นบาท 

สว่นหน่วยเหลือขาย H1/64 จะเพิ่มจาก H1/63 รอ้ยละ 3.5 สว่น H2/64 จะลดลงรอ้ยละ -1.5 เม่ือเทียบกบั H2/63 ส าหรบั

หน่วยเหลือขาย ณ สิน้ปี 2564 จะมีประมาณ 8,468 หน่วย มลูค่า 47,775 ลา้นบาท 
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ดา้นอปุสงค ์การโอนกรรมสิทธ์ิ H1/64 หน่วยโอนกรรมสิทธ์ิจะเพิ่มขึน้จาก H1/63 รอ้ยละ 19.9 และมลูค่าโอนฯ

จะเพิ่มขึน้รอ้ยละ 20.0 ส่วน H2/64 มีแนวโนม้ว่าหน่วยโอนกรรมสิทธ์ิจะเพิ่มขึน้จาก H2/63 รอ้ยละ 19.1 และมลูค่าโอน

กรรมสิทธ์ิจะเพิ่มขึน้รอ้ยละ 21.8 เม่ือเทียบกับ H2/63 โดย ปี 2564 มีหน่วยโอนกรรมสิทธ์ิรวมประมาณ 6,374 หน่วย

มลูค่ารวม 21,161 ลา้นบาท 
 

ผลส ารวจจังหวัดสงขลา จ านวนที่อยู่อาศยัอยู่ระหว่างการขายมีอตัราเพิ่มขึน้รอ้ยละ 11.2 เม่ือเทียบกับช่วง

เดียวกนัของปี 2562 โดยมีจ านวนทัง้สิน้ 4,250 หน่วย ในจ านวนดงักลา่วเป็นโครงการบา้นจดัสรร 2,951 หน่วย หรือรอ้ย

ละ 69.4 เป็นโครงการอาคารชดุ 1,299 หน่วย หรอืรอ้ยละ 30.6 และเป็นโครงการเปิดขายใหม่ในครึง่หลงัปี 2563 จ านวน 

1,260 หน่วย โดยเพิ่มขึน้รอ้ยละ 49.6 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 ส าหรบัหน่วยขายไดใ้หม่ มีจ านวน 950 

หน่วย ซึง่การขายไดใ้หม่นีมี้อตัราเพิ่มขึน้รอ้ยละ 23.7 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน  

โดยมีหน่วยเหลือขายสะสมจ านวน 3,300 หน่วย หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 8.1 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2562 

เม่ือจ าแนกตามราคาพบว่าหน่วยเหลือขายส่วนใหญ่อยู่ในช่วงระดบัราคา 3.01 – 5.00 ลา้นบาท โดยมีจ านวน 1,285 

หน่วย ขณะท่ีหน่วยขายไดใ้หม่มากที่สดุอยู่ในช่วงราคา 2.01 – 3.00 ลา้นบาท โดยมีจ านวนทัง้สิน้ 473 หน่วย 
ทศิทางตลาดทีอ่ยู่อาศัยจังหวัดสงขลา ปี 2564 

ตลาดที่อยู่อาศัยในจังหวัดสงขลา คาดว่าในช่วง H1/64 หน่วยเปิดใหม่จะสูงกว่า H1/63 รอ้ยละ 19.5 และ 

H2/64 จะลดลงรอ้ยละ -54.0 จาก H2/63 โดยหน่วยเปิดใหม่รวมในปี 2564 คาดว่าจะมี 1,124 หน่วย มลูค่า 3,991 ลา้น

บาท หน่วยขายไดใ้หม่ H1/64 จะต ่ากวา่ H1/63 รอ้ยละ -8.9 ช่วง H2/64 จะยงัคงลดลงต่อเน่ืองรอ้ยละ -46.3 จาก H2/63 

หน่วยขายไดร้วมปี 2564 คาดว่าจะมี 962 หน่วย มลูค่า 3,043 ลา้นบาท ส าหรบัหน่วยเหลือขาย H1/64 หน่วยเหลือขาย

จะเพิ่มจาก H1/63 รอ้ยละ 16.9 และ H2/64 หน่วยเหลือขายจะยงัคงเพิ่มขึน้รอ้ยละ 11.8 เม่ือเทียบกับ H2/63 ส าหรบั

หน่วยเหลือขาย ณ สิน้ปี 2564 จะมีประมาณ 3,690 หน่วย มลูค่า13,183 ลา้นบาท  

 

 ผลส ารวจจังหวัดสุราษฎรธ์านี จ านวนที่อยู่อาศยัอยู่ระหวา่งการขายมีอตัราลดลงจากช่วงเดียวกนัของปี 2562 
รอ้ยละ -8.8 โดยมีจ านวนทัง้สิน้ 2,906 หน่วย  ในจ านวนดงักลา่วเป็นโครงการบา้นจดัสรร 2,737 หน่วย หรอืรอ้ยละ 94.2 
เป็นโครงการอาคารชดุ 169 หน่วย หรือรอ้ยละ 5.8 และเป็นโครงการเปิดขายใหม่ในครึง่หลงัปี 2563 จ านวน 324 หน่วย 
มีอัตราลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2562 รอ้ยละ -41.7 มีหน่วยขายไดใ้หม่จ านวน 331 หน่วย ซึ่งการขายไดใ้หม่นีมี้
อตัราเพิ่มขึน้ในอตัรารอ้ยละ 39.7 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยมีหน่วยเหลือขายสะสมจ านวน 2,575 หน่วย 
หรือลดลงรอ้ยละ -12.7 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2562 เม่ือจ าแนกตามราคาพบว่าหน่วยเหลือขายส่วนใหญ่อยู่
ในช่วงระดบัราคา 2.01 – 3.00 ลา้นบาท โดยมีจ านวน 1,147 หน่วย ขณะที่หน่วยขายไดใ้หม่มากที่สดุอยู่ในช่วงราคา 
3.01 – 5.00 ลา้นบาท โดยมีจ านวนทัง้สิน้ 94 หน่วย 
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ทศิทางตลาดทีอ่ยู่อาศัยจังหวัดสุราษฎรธ์านี ปี 2564 

           ส  าหรบัทิศทางตลาดท่ีอยู่อาศยัในจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี หน่วยเปิดขายใหม ่H1/64 จะสงูกวา่ H1/63 รอ้ยละ 926.5 
โดย H2/64 จะเพิ่มขึน้รอ้ยละ 12.7 จาก H2/63 สว่นหนว่ยเปิดใหม่รวมปี 2564 คาดวา่จะมี 714 หนว่ย มลูคา่ 2,445 ลา้น
บาท โดยหน่วยขายไดใ้หม่ H1/64 จะสงูกวา่ H1/63 รอ้ยละ 59.8 สว่น H2/64 จะลดลงรอ้ยละ -27.8 จาก H2/63 ซึง่หน่วย
ขายไดร้วมในปี 2564 คาดวา่จะมี 450 หนว่ย มลูค่า 1,270 ลา้นบาท โดยคาดวา่หนว่ยเหลือขาย H1/64 จะเพิ่มจาก 
H1/63 รอ้ยละ 4.5  และ H2/64 หนว่ยเหลอืขายจะยงัคงเพิ่มขึน้อกีรอ้ยละ 16.7 เม่ือเทียบกบั H2/63 ส าหรบัหน่วยเหลือ
ขาย ณ สิน้ปี 2564 จะมีประมาณ 3,006 หนว่ย มลูค่า 9,507 ลา้นบาท 

       ในสว่นของการโอนกรรมสิทธ์ิที่อยู่อาศยั  H1/64 คาดวา่จ านวนหน่วยโอนฯ จะลดลงจาก H1/63 รอ้ยละ -7.3 แต่
มลูค่าโอนฯ จะเพิ่มสงูขึน้รอ้ยละ 20.6 และ H2/64 มีแนวโนม้วา่หน่วยโอนฯ จะเพิ่มจาก H2/63 รอ้ยละ 29.9 และมลูค่า
โอนฯ จะเพิ่มขึน้รอ้ยละ 41.7  เม่ือเทียบกบั H2/63 ส าหรบัหนว่ยโอนและมลูค่าการโอนฯ รวมปี 2564 จะมีประมาณ 3,919 
หนว่ย มลูค่า 9,707 ลา้นบาท  
 

ผลส ารวจจังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่ามีจ านวนที่อยู่อาศยัอยู่ระหว่างการขาย ณ ครึง่หลงัปี 2563  มีอตัรา

ลดลงรอ้ยละ -3.8 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2562 โดยมีจ านวนทัง้สิน้ 1,565 หน่วย ในจ านวนดงักลา่วเป็นโครงการ

บา้นจดัสรร 1,520 หน่วย หรือรอ้ยละ 97.1 เป็นโครงการอาคารชดุ 45 หน่วย หรือรอ้ยละ 2.9 และเป็นโครงการเปิดขาย

ใหม่ในครึง่หลงัปี 2563 จ านวน เพียง 97 หน่วย ซึ่งทัง้หมดเป็นโครงการบา้นจดัสรร หรือเพิ่มขึน้ในอตัรารอ้ยละ 100 เม่ือ

เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2562 ส าหรบัหน่วยขายไดใ้หม่ มีจ านวน 89 หน่วย ซึ่งการขายไดใ้หม่นีมี้อตัราเพิ่มขึน้รอ้ยละ 

3.5 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน  

โดยมีหน่วยเหลือขายสะสมจ านวน 1,476 หน่วย หรือลดลงรอ้ยละ -4.2 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2562 

โดยเป็นโครงการบา้นจดัสรร 1,433 หน่วย หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 97.1 ของหน่วยเหลือขายทัง้หมด เม่ือจ าแนกตาม

ราคาพบว่าหน่วยเหลือขายส่วนใหญ่อยู่ในช่วงระดบัราคา 3.01 – 5.00 ลา้นบาท โดยมีจ านวน 816 หน่วย ขณะที่หน่วย

ขายไดใ้หม่มากที่สดุก็ยงัคงอยู่ในช่วงราคา 3.01 – 5.00 ลา้นบาท โดยมีจ านวนทัง้สิน้ 43 หน่วย 
ทศิทางตลาดทีอ่ยู่อาศัยจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2564 

 ส  าหรับทิศทางตลาดที่อยู่อาศัยในจังหวัดนครศรีธรรมราช หน่วยเปิดขายใหม่ H1/64 เพิ่มจาก H1/63 มา

ประมาณ 86 หน่วย จากที่ H1/63 ไม่มีหน่วยเปิดใหม่เลย โดย H2/64 คาดว่าจะลดลงรอ้ยละ -9.3 จาก H2/63 หน่วยเปิด

ใหม่รวมปี 2564 คาดว่าจะมี 174 หน่วย มลูค่า 773 ลา้นบาท หน่วยขายไดใ้หม่ H1/64 จะสงูกว่า H1/63 รอ้ยละ 73.5  

ส่วน H2/64 จะลดลงรอ้ยละ -23.6 จาก H2/63 และหน่วยขายไดร้วมปี 2564 คาดว่าจะมี 127 หน่วย มลูค่า 441 ลา้น

บาท ส าหรบัหน่วยเหลือขาย H1/64 จะเพิ่มจาก H1/63 ประมาณรอ้ยละ 13.7  และ H2/64 หน่วยเหลือขายจะยังคง

เพิ่มขึน้ รอ้ยละ 20.5 เม่ือเทียบกบั H2/63 หน่วยเหลือขาย ณ สิน้ปี 2564 จะมีประมาณ 1,778 หน่วย มลูค่า 6,232 ลา้นบาท  
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ดา้นอปุสงค ์การโอนกรรมสิทธ์ิ H1/64 หน่วยโอนกรรมสิทธ์ิจะลดลงจาก H1/63 รอ้ยละ -38.1 และมลูค่าโอนฯ 

จะลดลงรอ้ยละ -21.4 ส าหรบั H2/64 มีแนวโนม้วา่หน่วยโอนฯ จะเพิ่มจาก H2/63 รอ้ยละ 8.9 และมลูค่าโอนฯ จะเพิ่มขึน้ 

รอ้ยละ 30.4 เม่ือเทียบกบั H2/63 ส่วนหน่วยโอนฯ และมลูค่าการโอนฯ รวมปี 2564 จะมีประมาณ 2,778 หน่วย มลูค่า 

5,640 ลา้นบาท 

 
อย่างไรก็ตามศนูยข์อ้มลูอสงัหารมิทรพัย ์ไดป้ระมาณการทิศทางตลาดที่อยู่อาศยัภาคใตใ้นพืน้ที่ส  ารวจ ปี 2564 

โดยคาดว่า ณ ครึ่งแรกปี 2564 จะมีที่อยู่อาศยัรอการขายจ านวน 16,738 หน่วย คิดเป็นมลูค่า 76,070 ลา้นบาท และ
เพิ่มขึน้เป็น 16,941 หน่วย คิดเป็นมลูค่า 76,697 ลา้นบาท ในครึ่งหลงัปี 2564 ในขณะที่อตัราดูดซบัต่อเดือนของบา้น
จดัสรร คาดว่าจะลดลงมาอยู่ที่รอ้ยละ 1.1 ในครึง่แรกปี 2564 และอยู่ที่รอ้ยละ 1.2 ในครึง่หลงัปี 2564 ส่วนอตัราดดูซบั
ต่อเดือนของอาคารชดุคาดว่าจะลดลงมาอยู่ที่รอ้ยละ 1.4 ในครึง่แรกปี 2564 และอยู่ที่รอ้ยละ 1.5 ในครึง่หลงัปี 2564 

ส าหรบัการเคลื่อนไหวดา้นการเปิดตวัโครงการใหม่ประมาณการว่าจะเพิ่มขึน้เล็กนอ้ย โดยคาดว่าจะมีการเปิด
โครงการใหม่ประมาณ 2,308 หน่วย ในครึ่งแรกปี 2564 และเปิดใหม่อีก  2,711 หน่วย ในครึ่งหลงัปี 2564 ในขณะที่
จ  านวนหน่วยการโอนกรรมสิทธ์ิ ณ ครึง่แรกปี 2564 คาดว่าจะมีจ านวนประมาณ  8,663 หน่วย มลูค่า 22,400 ลา้นบาท 
และหน่วยโอนกรรมสิทธ์ิจะเพิ่มขึน้มาเป็น 9,893 หน่วย มลูค่า 25,125 ลา้นบาท ในครึง่หลงั ปี 2564 

 
-------------------------------------------------- 
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