8 เมษายน 2563
สถานการณ์ ตลาดที่อยู่อาศัยใน EEC ปี 2562 และแนวโน้ มปี 2563
ศูน ย์ ข้อมูลอสังหาริ ม ทรัพ ย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ดํา เนิ น การรวบรวมและวิเคราะห์ สถานการณ์
ภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยใน 3 จังหวัด “โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก” หรื อ EEC ได้ แก่
จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ปี 2562 และประเมินแนวโน้ มภาพรวมปี 2563 ตามปั จจัยประกอบต่างๆ ที่
เกิดขึ ้น คาดการณ์ ว่าในปี 2563 ตลาดที่อยู่อาศัยจะมีการหดตัวตามภาวะเศรษฐกิจ ทังในด้
้ านอุปทานและอุป
สงค์ โดยอาคารชุดจะหดตัว มากกว่าที่อยู่อาศัยแนวราบ ส่วนในด้ านอุปสงค์การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยคาด
ว่าจํานวนหน่วย และมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์
ดร.วิชยั วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรักษาการผู้อํานวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริ มทรัพย์
กล่าวว่าภาพรวมในปี 2562 สถานการณ์ ตลาดที่อยู่อาศัยใน 3 จังหวัด “โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก” หรื อ EEC ได้ แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ในด้ านอุปทานมีการปรับตัวเพิ่มขึน้ เมื่อเทียบกับปี
2561 ทัง้ การขออนุญาตจัดสรรที่ดิน และการออกใบอนุญาตก่อสร้ างอาคาร แต่ในด้ านอุปสงค์ การโอนกรรมสิทธิ์ มี
จํานวนหน่วยลดลงเล็กน้ อย แต่มลู ค่าเพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 แสดงให้ เห็นว่าที่อยู่อาศัยที่โอนในปี 2562 มีราคา
เฉลี่ยต่อหน่วยสูงกว่าปี 2561 และเป็ นที่สงั เกตว่า ในพื ้นที่อําเภอสัตหีบ ซึง่ เป็ นพื ้นที่ที่รัฐบาลประกาศให้ เป็ น “เมืองการ
บินภาคตะวันออก” มีผ้ ปู ระกอบการให้ ความสนใจลงทุกพัฒนาโครงการอาคารชุดเพิ่มมากขึ ้น
สําหรับในปี 2563 ตลาดที่อยู่อาศัยจะมีปัจจัยลบรุ มเร้ ามากกว่าปั จจัยบวก สาเหตุจากสถานการณ์ การ
แพร่ ระบาดของเชือ้ COVID-19 และภาวะภัยแล้ งรุ นแรงมีผลทําให้ เศรษฐกิจของประเทศหดตัว ส่งผลให้ มีการ
เลิกจ้ างแรงงานจํานวนมาก และรายได้ ของเกษตรกรลดลง กระทบกับกําลังซื ้อที่อยู่อาศัยในวงกว้ าง แม้ วา่ ในปี นี ้
จะมีปัจจัยบวกในด้ านอัตราดอกเบี ้ยขาลง ราคานํ ้ามันลดลง มาตรการกระตุ้นอสังหาริ มทรัพย์ของรัฐบาลที่มีผล
ไปถึงสิ ้นปี 2563 และมีการผ่อนปรนเกณฑ์ LTV ของธนาคารแห่งประเทศไทยก็ตาม
ศูน ย์ ข้ อ มูล อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ จึ ง คาดการณ์ ว่ า ในปี 2563 ตลาดที่ อ ยู่อ าศัย จะมี ก ารหดตัว ตามภาวะ
เศรษฐกิจ ทังในด้
้ านอุปทานและอุปสงค์ โดยในด้ านอุปทานการขออนุญาตจัดสรรที่ดินคาดว่าจะหดตัวร้ อยละ
17.8 และการออกใบอนุญาตก่อสร้ างคาดว่าจะหดตัวร้ อยละ 15.3 เมื่อเที ยบกับปี 2562 โดยอาคารชุดจะ
หดตัว มากกว่า ที่อ ยู่อาศัยแนวราบ ส่วนในด้ านอุปสงค์การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยคาดว่าจํานวนหน่วยจะหด
ตัวร้ อยละ 11.9 และมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์จะหดตัวร้ อยละ 21.5
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สถานการณ์ ด้านอุปทานที่อยู่อาศัย
1.1 การออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดนิ
ภาพรวมในปี 2562 ทัง้ ปี มีการออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยใน EEC จํานวน 175 โครงการ
21,814 หน่วย เพิ่มขึน้ ทัง้ จํานวนโครงการและจํานวนหน่วย เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 2.9 และ
ร้ อยละ 22.6 ตามลําดับ โดยใบอนุญาตจัดสรรที่ดินส่วนใหญ่เป็ นทาวน์เฮ้ าส์มากที่สดุ จํานวน 14,066 หน่วย คิด
เป็ นสัดส่วนร้ อยละ 64.5 ของจํานวนการออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดินทัง้ หมด รองลงมาเป็ นบ้ านเดี่ยวจํานวน
3,978 หน่วย คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 18.2 และบ้ านแฝดจํานวน 3,461 หน่วย คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 15.9 เป็ น
อาคารพาณิชย์จํานวน 218 หน่วย คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 1.0 และที่เหลือเป็ นที่ดินจัดสรร ตามลําดับ
เมื่อพิจารณารายจังหวัดในพื ้นที่ EEC ในปี 2562 จังหวัดที่มีการออกใบอนุญาตจัดสรรมากที่สดุ อันดับ 1
้
ส่วนใหญ่อยู่ในอําเภอ
ได้ แก่จังหวัดระยองมีสดั ส่วนร้ อยละ 44.5 ของการออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดินทังหมด
ปลวกแดงอําเภอนิคมพัฒนาและอําเภอเมืองระยอง ตามลําดับอันดับ 2 จังหวัดชลบุรีมีสดั ส่วนร้ อยละ 44.4
ส่ว นใหญ่ อ ยู่ในอํ า เภอศรี ราชา อํ า เภอนิ ค มเมื อ งชลบุ รี และอํ า เภอพานทอง ตามลํ า ดับ อัน ดับ 3 จั งหวั ด
ฉะเชิงเทรามีสดั ส่วนร้ อยละ 11.1 ส่วนใหญ่อยู่ในอําเภอบางปะกงอําเภอเมืองฉะเชิงเทราและอําเภอแปลงยาว
ตามลําดับ
สําหรับแนวโน้ มการออกใบอนุญ าตจัดสรรที่ ดินใน 3 จังหวัดEEC ในปี 2563 ศูน ย์ ข้อมูลฯคาดว่าจะมี
จํานวนประมาณ 17,938 หน่วย ลดลงจากปี 2562 ร้ อยละ 17.8 โดยมีช่วงคาดการณ์ อยู่ประมาณ 16,14516,938 หน่วยและลดลงจากปี 2562 ระหว่างร้ อยละ -26.0 ถึง -9.5
1.2 การออกใบอนุญาตก่ อสร้ างที่อยู่อาศัย
ภาพรวมในปี 2562 ทัง้ ปี มี การออกใบอนุญ าตก่ อสร้ างที่ อยู่อาศัย มี จํานวนประมาณ 41,949 หน่วย
เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 35.0 เมื่อเทียบกับปี 2561 แบ่งเป็ นที่อยู่อาศัยแนวราบ จํานวน 29,845 หน่วย เพิ่มขึน้ ร้ อยละ
14.3และอาคารชุด จํานวน 11,649 หน่วย เพิ่มขึ ้นมากถึงร้ อยละ 151.6
เมื่อพิจารณารายจังหวัดในพืน้ ที่ EEC ในปี 2562 จังหวัดที่มีการออกใบอนุญาตก่อสร้ างที่อยู่อาศัยมาก
ที่สุด อันดับ 1 ได้ แก่จังหวัดชลบุรี มีการออกใบอนุญ าตก่อสร้ างที่อยู่อาศัยประมาณ 26,527 หน่วยคิดเป็ น
สัดส่วนร้ อยละ 63.9 ของการออกใบอนุญาตก่อสร้ างที่อยู่อาศัยทังหมด
้
โดยแบ่งเป็ นที่อยู่อาศัยแนวราบจํานวน
17,803 หน่วย และอาคารชุดจํานวน 8,724 หน่วยส่วนใหญ่อยู่ในอําเภอศรี ราชา อําเภอเมืองชลบุรี และอําเภอ
สัตหีบ ตามลําดับ อันดับ 2 ได้ แก่ จังหวัดระยอง มีการออกใบอนุญาตก่อสร้ างประมาณ 10,378 หน่วย คิดเป็ น
สัดส่วนร้ อยละ 25.0 โดยแบ่งเป็ นที่อยู่อาศัยแนวราบจํานวน 7,480 หน่วย และอาคารชุดจํานวน 2,898 หน่วย
ซึ่งส่วนใหญ่ อยู่ในอําเภอเมื องระยอง อําเภอปลวกแดง และอําเภอแกลง ตามลําดับ อันดับ 3 ได้ แก่ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา มีการออกใบอนุญาตก่อสร้ างประมาณ 4,590 หน่วย คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 11.1 โดยแบ่งเป็ นที่อยู่
อาศัยแนวราบจํานวน 4,562 หน่วย และอาคารชุดจํานวน 28 หน่วย ส่วนใหญ่ อยู่ในอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา
อําเภอแปลงยาว และอําเภอพนมสารคาม
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สํ า หรั บ แนวโน้ มการออกใบอนุ ญ าตก่ อ สร้ างที่ อ ยู่ อ าศั ย ใน 3 จั ง หวั ด EEC ปี 2563 ศู น ย์ ข้ อมู ล
อสังหาริ ม ทรั พ ย์ คาดว่า จะมี จํา นวนประมาณ 35,166 หน่ วย ลดลงร้ อยละ -15.3 โดยมี ช่ วงคาดการณ์ อ ยู่
ประมาณ 31,649 -37,275 หน่วยและขยายตัวลดลงระหว่างร้ อยละ -23.7 ถึง -10.2 เมื่ อเทียบกับปี 2562 ซึ่ง
มี จํานวน 41,494 หน่ว ย โดยคาดว่าจะมีการขออนุญาตก่อสร้ างที่อยู่อาศัยอาคารชุดลดลงร้ อยละ -43.7 และที่
อยู่อาศัยแนวราบคาดว่าจะลดลงร้ อยละ 4.1
ด้ านอุปสงค์ ท่ อี ยู่อาศัย
2.1 การโอนกรรมสิทธิ์ท่อี ยู่อาศัย
ภาพรวมในปี 2562 ทังปี
้ มีการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย มีจํานวน 50,675 หน่วย และมีมลู ค่า 99,905 ล้ าน
บาท ซึ่งจํานวนหน่วยลดลงเล็กน้ อยร้ อยละ -0.3 แต่มลู ค่าเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5.9 เมื่อเทียบกับปี 2561 ซึ่งมีจํานวน
50,825 หน่วย และมูล่า 94,377 ล้ านบาท โดยแบ่งเป็ นการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยประเภทที่อยู่อาศัยแนวราบ
จํานวน 36,718 หน่วย มีมลู ค่า 69,316 ล้ านบาท และอาคารชุด จํานวน13,957 หน่วยมีมลู ค่า 30,589 ล้ านบาท
เมื่ อ พิ จ ารณารายจังหวัด ที่ มี ก ารโอนกรรมสิ ท ธิ์ ที่ อ ยู่อ าศัย แนวราบมากที่ สุด (เรี ย งตามมูล ค่ า การโอน
กรรมสิทธิ์) อันดับ 1 ได้ แก่ จังหวัดชลบุรีมีจํานวน 21,888 หน่วย และมีมลู ค่า 45,010 ล้ านบาท (ส่วนใหญ่อยู่
ในอําเภอศรี ราชา บางละมุง และเมืองชลบุรี) อันดับ 2 จังหวัดระยองมีจํานวน 10,967 หน่วย และมีมูลค่า
17,381 ล้ า นบาท (ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ในอํ า เภอเมื อ งระยอง อํ า เภอปลวกแดง และบ้ า นฉาง) อัน ดับ 3 จั ง หวั ด
ฉะเชิงเทรามีจํานวน 3,863 หน่วย และมีมลู ค่า 6,924 ล้ านบาท (ส่วนใหญ่อยู่ในอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา บางปะ
กง และบ้ านโพธิ์)
ส่วนจังหวัดที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยอาคารชุดมากที่สดุ อันดับ 1 ได้ แก่ จังหวัดชลบุรี มีจํานวน
12,705หน่วย และมีมูลค่า 29,096 ล้ านบาท (ส่วนใหญ่ อยู่ในอําเภอบางละมุง ศรี ราชา และสัตหีบ) อันดับ 2
จังหวัดระยอง มีจํานวน 711 หน่วย และมีมลู ค่า 963 ล้ านบาท (ส่วนใหญ่อยู่ในอําเภอเมืองระยอง แกลง และ
ปลวกแดง) และอันดับ 3จังหวัดฉะเชิงเทรา มีจํานวน 541หน่วย และมีมลู ค่า 530 ล้ านบาท (ส่วนใหญ่อยู่ใน
อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา บ้ านโพธิ์ และบางปะกง)
ทังนี
้ ใ้ นปี 2562 การโอนกรรมสิทธิ์บ้านสร้ างใหม่ (หรื อบ้ านที่โอนจากนิติบุคคล) มีจํานวน 28,817 หน่วย
และโอนกรรมสิทธิ์บ้านมือสอง (บ้ านที่โอนจากบุคคลธรรมดา) มีจํานวน 21,858 หน่วย ทําให้ สดั ส่วนจํานวน
หน่วยโอนกรรมสิทธิ์บ้านสร้ างใหม่ต่อบ้ านมือสองในปี 2562 เท่ากับ 57: 43 ขณะที่มลู ค่าการโอนกรรมสิทธิ์ของ
บ้ านสร้ างใหม่ต่อบ้ านมือสองมีสดั ส่วน 64: 36
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สําหรับแนวโน้ มการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยใน 3 จังหวัด EEC ในปี 2563 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริ มทรัพย์คาด
ว่าจะมี จํานวนประมาณ 44,657 หน่วยลดลงร้ อยละ -11.9 จากปี 2562โดยมี ช่วงคาดการณ์ อยู่ที่ป ระมาณ
40,191 - 49,123 หน่วย และมีมลู ค่า 78,443 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ -21.5 จากปี 2562 โดยมีช่วงคาดการณ์อยู่
ที่ประมาณ 70,599 - 86,288 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562
.................................................

ข้ อความจํากัดความรับผิดชอบ
ข้ อมูลสถิติ ข้ อเขียนใด ๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี ้ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริ มทรัพย์ได้ รับมาจากแหล่งข้ อมูลที่เชื่อถือได้ หรื อจากการ
ประมวลผลที่เชื่อถือได้ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ได้ ตรวจสอบจนมัน่ ใจในระดับหนึง่ แล้ ว แต่ศนู ย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ไม่สามารถยืนยัน
ความถูกต้ องหรื อความเป็ นจริ ง และไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ ้นไม่วา่ ในกรณีใดๆ จากการใช้ ข้อมูล ผู้นําข้ อมูลไปใช้ พงึ ใช้
วิจารณญาณ และตรวจสอบตามความเหมาะสม

รายละเอียดเพิ่ มเติ มโทร 0-2645-9675-6
ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ และบริ การข้อมูล ศูนย์ข้อมูลอสังหาริ มทรัพย์
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