25 ตุลาคม 2562

รายงานผลสารวจตลาดที่อยู่อาศัยภาคตะวันออก ช่ วงครึ่งแรกปี 2562
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริ มทรัพย์ ได้ จัดทารายงานสรุ ปผลการสารวจอุปทานและอุปสงค์ของโครงการ
ที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายในช่วงครึ่ง แรกปี 2562 ในพื ้นที่ภาคตะวันออก ได้ แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง
และฉะเชิ ง เทรา โดยนับ เฉพาะโครงการที่ มี ห น่ว ยเหลื อ ขายไม่ ต่ า กว่า 6 หน่ วย ดร.วิ ชั ย วิ รั ตกพั นธ์
ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรั กษาการผู้อานวยการศูนย์ ข้อมูลอสังหาริมทรั พย์ กล่าวว่า
จากการสารวจในช่วงครึ่ง แรกปี 2562 มีจานวนโครงการที่ ยงั อยู่ระหว่างขาย 1,062 โครงการ มีหน่วยเหลือ
ขายจานวน 62,060 หน่วย คิดเป็ นมูลค่าเหลือขาย 200,136 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี
2561 ร้ อยละ 11.6 ร้ อยละ 12.2 และร้ อยละ 13.6 ตามลาดับ (ครึ่งแรกปี 2561 มี 952 โครงการ มีจานวน
หน่วยเหลือขาย 55,327 หน่วย มีมลู ค่าเหลือขาย 176,108 ล้ านบาท)
โดยแบ่งเป็ นโครงการบ้ านจัดสรรมีจานวนโครงการ 853 โครงการ มีหน่วยเหลือขายจานวน 44,549
หน่วย คิดเป็ นมูลค่าเหลือขาย 124,528 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 ร้ อยละ 18.3
ร้ อยละ 15.9 และร้ อยละ 14.7 ตามล าดับ (ครึ่ งแรกปี 2561 มี 721 โครงการ มี จ านวนหน่วยเหลื อขาย
38,451 หน่วย มีมูลค่าเหลือขาย 108,594 ล้ านบาท) และโครงการอาคารชุด มีจานวน 192 โครงการ มี
หน่วยเหลือขายจานวน 17,329 หน่วย คิดเป็ นมูลค่าเหลือขาย 70,698 ล้ านบาท โดยจานวนโครงการลดลง
จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 ร้ อยละ10.7 แต่จานวนหน่วยและมูลค่าเพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 3.5 และร้ อยละ
9.9 ตามลาดับ (ครึ่งแรกปี 2561 มี 215 โครงการ มีจานวนหน่วยเหลือขาย 16,745 หน่วย มีมูลค่าเหลือ
ขาย 64,302 ล้ านบาท) สาหรับโครงการวิลล่า มีจานวนโครงการ 17 โครงการ มีหน่วยเหลือขายจานวน 182
หน่วย คิดเป็ นมูลค่าเหลือขาย 4,910 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 ร้ อยละ 6.3 ร้ อย
ละ 38.9 และร้ อยละ 52.8 ตามล าดับ (ครึ่ งแรกปี 2561 มี 16 โครงการ มี จานวนหน่วยเหลื อขาย 131
หน่วย มีมลู ค่าเหลือขาย 3,213ล้ านบาท)
โครงการบ้ านจัดสรรที่อยู่ระหว่ างการขายในจังหวัดชลบุรี ในจานวนหน่วยเหลือขาย 24,656
หน่วย พบว่าเมื่อแยกตามสถานะของการก่อสร้ าง พบว่า ส่วนใหญ่เป็ นหน่วยที่ยงั ไม่ก่อสร้ างจานวน 11,968
หน่วย คิดเป็ นร้ อยละ 48.5 ของหน่วยเหลือขายทังหมด
้
รองลงมาเป็ นหน่วยที่ อยู่ระหว่างก่อสร้ างจานวน
7,761 หน่วย คิดเป็ นร้ อยละ 31.5 และหน่วยที่สร้ างเสร็ จเหลือขายจานวน 4,927 หน่วย คิดเป็ นร้ อยละ
20.0 โดยหน่วยที่ อยู่ระหว่างก่อสร้ างและสร้ างเสร็ จ เหลือขาย(พร้ อมโอน) หรื อเป็ น Inventory ในตลาดมี
จานวน 12,688 หน่วย คิดเป็ นร้ อยละ 51.5 ของหน่วยที่เหลือขายทังหมด
้
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ทาเลบ้ านจัดสรรที่เหลือขายมากที่ สุด 5 อันดับแรกได้ แก่ โดยพิจารณาจากหน่วยเหลือขายสะสม
ได้ แก่ 1) ทาเลนิคมฯอมตะนคร-บายพาส มีจานวน 3,621 หน่วย มีมูลค่าเหลือขาย 9,605 ล้ านบาท 2)
ทาเลนิคมฯพานทอง-พนัสนิคม มีจานวน 3,104 หน่วย มีมลู ค่าเหลือขาย 7,545 ล้ านบาท 3) ทาเลนิคมฯ
บ่อวิน มีจานวน 2,928 หน่วย มีมูลค่าเหลือขาย 5,968 ล้ านบาท 4) ทาเลบางแสน-หนองมน-บางพระ มี
จานวน 2,428 หน่วย มีมลู ค่าเหลือขาย 9,265 ล้ านบาท และ 5) ทาเลศรี ราชา-อัสสัมชัญ มีจานวน 2,243
หน่วย มีมลู ค่าเหลือขาย 7,486 ล้ านบาท โดยส่วนใหญ่แล้ วเกือบทัง้ 5 ทาเลนี ้เหลือขายในประเภททาวน์
เฮ้ าส์ และอยู่ในระดับราคา 1.51 – 2.00 ล้ านบาทมากที่สุด ยกเว้ นทาเลแสน-หนองมน-บางพระ และทา
เลศรี ราชา-อัสสัมชัญ ส่วนใหญ่เหลือขายในประเภททาวน์เฮ้ าส์ และอยูใ่ นระดับราคา 2.01 – 3.00 ล้ านบาท
มากที่สดุ
ทาเลบ้ านจัดสรรที่ ขายได้ ใหม่มากที่สดุ 5 อันดับแรก โดยพิจารณาจากหน่วยขายได้ ใหม่ ได้ แก่ 1)
ทาเลนิคมฯพานทอง-พนัสนิคม มีจานวน 665 หน่วย มีมลู ค่าขายได้ ใหม่ 1,507 ล้ านบาท ส่วนใหญ่ขายได้
ใหม่ในประเภททาวน์เฮ้ าส์ และอยู่ในระดับราคา 1.51 – 2.00 ล้ านบาทมากที่สดุ 2) ทาเลนิคมฯอมตะนครบายพาส มีจานวน 664 หน่วย มีมลู ค่าขายได้ ใหม่ 1,679 ล้ านบาท ส่วนใหญ่ขายได้ ใหม่ในประเภททาวน์
เฮ้ าส์ และอยู่ในระดับราคา 1.51 – 3.00 ล้ านบาทมากที่สุด 3) ทาเลนิคมฯสหพัฒน์ -ปิ่ นทอง มีจานวน 493
หน่วย มีมลู ค่าขายได้ ใหม่ 944 ล้ านบาท ส่วนใหญ่ขายได้ ใหม่ในประเภททาวน์เฮ้ าส์ และอยู่ในระดับราคา
1.51 – 2.00 ล้ านบาทมากที่สุด 4) ทาเลนิคมฯบ่อวิน มีจานวน 438 หน่วย มีมูลค่าขายได้ ใหม่ 805 ล้ าน
บาท ส่วนใหญ่ขายได้ ใหม่ในประเภททาวน์เฮ้ าส์ และอยูใ่ นระดับราคา 1.51 – 2.00 ล้ านบาทมากที่สดุ และ
5) ทาเลศรี ราชา-อัสสัมชัญ มีจานวน 421 หน่วย มีมลู ค่าขายได้ ใหม่ 1,254 ล้ านบาท ส่วนใหญ่ขายได้ ใหม่
ในประเภททาวน์เฮ้ าส์ และอยูใ่ นระดับราคา 2.01 – 3.00 ล้ านบาทมากที่สดุ
โครงการอาคารชุดที่อยู่ระหว่ างการขายในจังหวัดชลบุรี ในจานวนหน่วยเหลือขาย 16,464
หน่วย พบว่าเมื่อแยกตามสถานะของการก่อสร้ าง พบว่า ส่วนใหญ่เป็ นหน่วยที่อยู่ระหว่างก่อสร้ างจานวน
7,045 หน่วย คิดเป็ นร้ อยละ 42.8 ของหน่วยเหลือขายทังหมด
้
รองลงมาเป็ นหน่วยที่ยงั ไม่ก่อสร้ างจานวน
5,198 หน่วย คิดเป็ นร้ อยละ 31.6 และหน่วยที่ สร้ างเสร็ จเหลือขายจานวน 4,221 หน่วย คิดเป็ นร้ อยละ
25.6 โดยหน่วยที่ อยู่ระหว่างก่อสร้ างและสร้ างเสร็ จ เหลือขาย(พร้ อมโอน) หรื อเป็ น Inventory ในตลาดมี
จานวน 11,266 หน่วย คิดเป็ นร้ อยละ 68.4 ของหน่วยที่เหลือขายทังหมด
้
ทาเลอาคารชุดที่เหลือขายมากที่สุด 5 อันดับแรก โดยพิจารณาจากหน่วยเหลือขายสะสม ได้ แก่
1) ทาเลพัทยา-เขาพระตาหนัก มีจานวน 6,491 หน่วย มีมลู ค่าเหลือขาย 30,516 ล้ านบาท ส่วนใหญ่เหลือ
ขาย ในประเภท 1 ห้ องนอน และอยู่ในระดับ 3.01 – 5.00 ล้ านบาทมากที่ สุด 2) ทาเลหาดจอมเที ยน มี
จานวน 5,217 หน่วย มีมลู ค่าเหลือขาย 24,723 ล้ านบาท ส่วนใหญ่เหลือขายในประเภท 1 ห้ องนอน และ
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อยู่ในระดับราคา 3.01 – 5.00 ล้ านบาทมากที่สดุ 3) ทาเลแหลมฉบัง มีจานวน 1,499 หน่วย มีมลู ค่าเหลือ
ขาย 2,271 ล้ านบาท ส่วนใหญ่เหลือขายในประเภทสตูดิโอ และอยู่ในระดับราคาต่ากว่า 1 ล้ านบาทมาก
ที่สุด 4) ทาในศรี ราชา-อัสสัมชัญ มีจานวน 1,230 หน่วย มีมูลค่าเหลือขาย 5,409 ล้ านบาท ส่วนใหญ่
เหลือขาย ในประเภท 1 ห้ องนอน และอยู่ในระดับราคา 3.01 – 5.00 ล้ านบาทมากที่สดุ และ 5) ทาเลนิคมฯ
บ่อวิน มีจานวน 425 หน่วย มีมูลค่าเหลือขาย 527 ล้ านบาท ส่วนใหญ่เหลือขาย ในประเภท 1 ห้ องนอน
และอยูใ่ นระดับราคา 1.01 – 1.50 ล้ านบาทมากที่สดุ
ทาเลอาคารชุดที่ขายได้ ใหม่มากที่สุด 5 อันดับแรก โดยพิจารณาจากหน่วยขายได้ ใหม่ ได้ แก่ 1)
ทาเลพัทยา-เขาพระตาหนัก มีจานวน 2,431 หน่วย มีมลู ค่าขายได้ ใหม่ 12,582 ล้ านบาท ส่วนใหญ่ขายได้
ใหม่ในประเภท 1 ห้ องนอน และอยู่ในระดับราคา 3.01 – 5.00 ล้ านบาทมากที่สดุ 2) ทาเลหาดจอมเทียน มี
จานวน 1,000 หน่วย มีมลู ค่าขายได้ ใหม่ 4,298 ล้ านบาท ส่วนใหญ่ขายได้ ใหม่ในประเภท 1 ห้ องนอน และ
อยู่ในระดับราคา 3.01 – 5.00 ล้ านบาทมากที่สดุ 3)ทาเลนิคมฯอมตะนคร-บายพาส มีจานวน 244 หน่วย
มีมลู ค่าขายได้ ใหม่ 222 ล้ านบาท ส่วนใหญ่ขายได้ ใหม่ในประเภท 1 ห้ องนอน และอยูใ่ นระดับราคาต่ากว่า
1 ล้ านบาทมากที่สุด 4) ทาเลศรี ราชา-อัสสัมชัญ มีจานวน 133 หน่วย มีมูลค่าขายได้ ใหม่ 502 ล้ านบาท
ส่วนใหญ่ขายได้ ใหม่ในประเภท 1 ห้ องนอน และอยู่ในระดับราคา 2.01 – 5.00 ล้ านบาทมากที่สุด และ5)
ทาเลบางแสน-หนองมน-บางพระ มีจานวน 88 หน่วย มีมูลค่าขายได้ ใหม่ 210 ล้ านบาท ส่วนใหญ่ขายได้
ใหม่ในประเภท 1 ห้ องนอน และอยูใ่ นระดับราคา 1.51 – 2.00 ล้ านบาทมากที่สดุ
โครงการบ้ านจัดสรรที่อยู่ระหว่ างการขายในจังหวัดระยอง ในจานวนหน่วยเหลือขาย 14,479
หน่วย พบว่าเมื่อแยกตามสถานะของการก่อสร้ าง พบว่า ส่วนใหญ่เป็ นหน่วยที่ยงั ไม่ก่อสร้ างจานวน 9,336
หน่วย คิดเป็ นร้ อยละ 64.5 ของหน่วยเหลือขายทัง้ หมด รองลงมาเป็ นหน่วยที่ อยู่ระหว่างก่อสร้ างจานวน
3,075 หน่วย คิดเป็ นร้ อยละ 21.2 และหน่วยที่สร้ างเสร็ จเหลือขายจานวน 2,068 หน่วย คิดเป็ นร้ อยละ
14.3 โดยหน่วยที่ อยู่ระหว่างก่อสร้ างและสร้ างเสร็ จ เหลือขาย(พร้ อมโอน) หรื อเป็ น Inventory ในตลาดมี
จานวน 5,143 หน่วย คิดเป็ นร้ อยละ 35.5 ของหน่วยที่เหลือขายทังหมด
้
ทาเลบ้ านจัดสรรที่เหลือขายมากที่สุด 5 อันดับแรกได้ แก่ โดยพิจารณาจากหน่วยเหลือขายสะสม
ได้ แก่ 1) ทาเลนิคมฯอมตะซิตี ้-อีสเทิร์น มีจานวน 7,239 หน่วย มีมูลค่าเหลือขาย 13,824 ล้ านบาท ส่วน
ใหญ่เหลือขายในประเภททาวน์เฮ้ าส์ และอยู่ในระดับราคา 1.51 – 2.00 ล้ านบาทมากที่สดุ 2) ทาเลนิคมฯ
มาบตาพุด มีจานวน 2,556 หน่วย มีมลู ค่าเหลือขาย 8,722 ล้ านบาท ส่วนใหญ่เหลือขายในประเภทบ้ าน
เดี่ยว และอยู่ในระดับราคา 3.01 – 5.00 ล้ านบาทมากที่สดุ 3) ทาเลนิคมฯเหมราช มีจานวน 2,091 หน่วย
มีมูลค่าเหลือขาย 5,097 ล้ านบาท ส่วนใหญ่ เหลือขายในประเภทบ้ านเดี่ยว และอยู่ในระดับราคา 2.01 –
3.00 ล้ านบาทมากที่สดุ 4) ทาเลบ้ านฉาง-อู่ตะเภา มีจานวน 1,698 หน่วย มีมลู ค่าเหลือขาย 4,861 ล้ าน
บาท ส่วนใหญ่ เหลือขายในประเภทบ้ านเดี่ยว และอยู่ในระดับราคา 2.01 – 3.00 ล้ านบาทมากที่สุด และ
5) ท าเลเมื องระยอง มี จ านวน 623 หน่วย มี มูล ค่าเหลื อ ขาย 2,814 ล้ านบาท ส่วนใหญ่ เหลื อขายใน
ประเภทบ้ านเดี่ยว และอยูใ่ นระดับราคา 3.01 – 5.00 ล้ านบาทมากที่สดุ
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ทาเลบ้ านจัดสรรที่ ขายได้ ใหม่มากที่สุด 5 อันดับแรก โดยดูจากหน่วยขายได้ ใหม่ ได้ แก่ 1) ทาเล
นิคมฯอมตะซิตี ้-อีสเทิร์น มีจานวน 1,030 หน่วย มีมลู ค่าขายได้ ใหม่ 1,988 ล้ านบาท ส่วนใหญ่ขายได้ ใหม่
ในประเภททาวน์ เฮ้ าส์ และอยู่ในระดับราคา 1.01 – 1.50 ล้ านบาทมากที่ สุด 2) ทาเลนิคมฯเหมราช มี
จานวน 365 หน่วย มีมลู ค่าขายได้ ใหม่ 928 ล้ านบาท ส่วนใหญ่ขายได้ ใหม่ในประเภทบ้ านเดี่ยว และอยูใ่ น
ระดับราคา 2.01 -3.00 ล้ านบาทมากที่สุด 3)ทาเลนิคมฯมาบตาพุด มีจานวน 315 หน่วย มีมูลค่าขายได้
ใหม่ 915 ล้ านบาท ส่วนใหญ่ขายได้ ใหม่ในประเภทบ้ านเดี่ยว และอยู่ในระดับราคา 2.01 -3.00 ล้ านบาท
มากที่สดุ 4) ทาเลบ้ านฉาง-อู่ตะเภา มีจานวน 212 หน่วย มีมลู ค่าขายได้ ใหม่ 587 ล้ านบาท ส่วนใหญ่ขาย
ได้ ใหม่ในประเภทบ้ านเดี่ยว และอยูใ่ นระดับราคา 2.01 -3.00 ล้ านบาทมากที่สดุ และ5)ทาเลเมืองระยอง มี
จานวน 92 หน่วย มีมูลค่าขายได้ ใหม่ 321 ล้ านบาท ส่วนใหญ่ขายได้ ใหม่ในประเภทบ้ านเดี่ยว และอยู่ใน
ระดับราคา 3.01 – 5.00ล้ านบาทมากที่สดุ
โครงการอาคารชุ ด ที่ อ ยู่ ระหว่ างการขายในจั งหวั ด ระยอง ในจานวนหน่วยเหลื อขาย 525
หน่วย พบว่าเมื่อแยกตามสถานะของการก่อสร้ าง พบว่า ส่วนใหญ่เป็ นหน่วยที่อยู่ระหว่างก่อสร้ างจานวน
256 หน่วย คิดเป็ นร้ อยละ 48.8 ของหน่วยเหลือขายทัง้ หมด รองลงมาเป็ นหน่วยที่ สร้ างเสร็ จ เหลื อขาย
จานวน 249 หน่วย คิดเป็ นร้ อยละ 47.4 และหน่วยที่ยงั ไม่ก่อสร้ างขายจานวน 20 หน่วย คิดเป็ นร้ อยละ 3.8
โดยหน่วยที่อยู่ระหว่างก่อสร้ างและสร้ างเสร็ จ เหลือขาย(พร้ อมโอน) หรื อเป็ น Inventory ในตลาดมีจานวน
505 หน่วย คิดเป็ นร้ อยละ 96.2 ของหน่วยที่เหลือขายทังหมด
้
ทาเลอาคารชุดที่เหลือขายโดยเรี ยงจากมากไปหาน้ อย และดูจากหน่วยเหลือขายสะสม ได้ แก่
1)ทาเลเมืองระยอง มีจานวน 292 หน่วย มีมลู ค่าเหลือขาย 709 ล้ านบาท ส่วนใหญ่เหลือขาย ในประเภท 1
ห้ องนอน และอยู่ในระดับ 2.01 – 3.00 ล้ านบาทมากที่สุด 2)ทาเลนิคมฯอมตะซิตี ้-อีสเทิร์น มีจานวน 107
หน่วย มีมลู ค่าเหลือขาย 161 ล้ านบาท ส่วนใหญ่เหลือขายในประเภท 1 ห้ องนอน อยูใ่ นระดับราคา 1.51 –
2.00 ล้ านบาทมากที่ สุด และประเภทสตูดิโออยู่ในระดับราคา 1.01 – 1.50 ล้ านบาทมากที่สุด 3) ทาเล
แกลง มีจานวน 63 หน่วย มีมลู ค่าเหลือขาย 209 ล้ านบาท ส่วนใหญ่เหลือขายในประเภท 1 ห้ องนอน และ
อยู่ในระดับราคา 1.51 – 2.00 ล้ านบาทมากที่สดุ 4) ทาเลนิคมฯเหมราช มีจานวน 48 หน่วย มีมลู ค่าเหลือ
ขาย 60 ล้ านบาท ส่วนใหญ่เหลือขาย ในประเภท 1 ห้ องนอน และอยู่ในระดับราคา 1.01 – 1.50 ล้ านบาท
มากที่สดุ และ5) ทาเลบ้ านฉาง-อูต่ ะเภา มีจานวน 15 หน่วย มีมลู ค่าเหลือขาย 26 ล้ านบาท ส่วนใหญ่เหลือ
ขาย ในประเภท 1 ห้ องนอน และอยูใ่ นระดับราคา 1.01 – 1.50 ล้ านบาทมากที่สดุ
ทาเลอาคารชุดที่ขายได้ ใหม่โดยเรี ยงจากมากไปหาน้ อย และพิจารณาจากหน่วยขายได้ ใหม่ ได้ แก่
1) ท าเลเมื องระยอง มี จ านวน 73 หน่วย มี มูล ค่า ขายได้ ใหม่ 185 ล้ านบาท ส่วนใหญ่ ข ายได้ ใหม่ใน
ประเภท 1 ห้ องนอน และอยูใ่ นระดับราคา 2.01 – 3.00 ล้ านบาทมากที่สดุ 2) ทาเลนิคมฯอมตะซิตี ้-อีสเทิร์น
มีจานวน 23 หน่วย มีมูลค่า ขายได้ ใหม่ 35 ล้ านบาท ส่วนใหญ่ ขายได้ ใหม่ในประเภทสตูดิโอ และอยู่ใน
ระดับราคา 1.01 – 1.50 ล้ านบาทมากที่สดุ 3)ทาเลแกลง มีจานวน 20 หน่วย มีมลู ค่าขายได้ ใหม่ 70 ล้ าน
บาท ส่วนใหญ่ขายได้ ใหม่ในประเภท 2 ห้ องนอน และอยูใ่ นระดับราคา 2.01 - 3.00 ล้ านบาทมากที่สดุ 4)
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ทาเลนิคมฯเหมราช มีจานวน 18 หน่วย มีมลู ค่าขายได้ ใหม่ 23 ล้ านบาท ส่วนใหญ่ขายได้ ใหม่ในประเภท 1
ห้ องนอน และอยู่ในระดับราคา 1.01 – 1.50 ล้ านบาทมากที่สดุ และ5)ทาเลบ้ านฉาง-อู่ตะเภา มีจานวน 5
หน่วย มีมูลค่าขายได้ ใหม่ 10 ล้ านบาท ส่วนใหญ่ขายได้ ใหม่ในประเภท 1 ห้ องนอน และอยู่ในระดับราคา
1.01 – 1.50 ล้ านบาทมากที่สดุ
โครงการบ้ านจัดสรรที่อยู่ระหว่ างการขายในจังหวัดฉะเชิงเทรา ในจานวนหน่วยเหลือขาย
5,414 หน่วย พบว่าเมื่อแยกตามสถานะของการก่อสร้ าง พบว่า ส่วนใหญ่เป็ นหน่วยที่ยงั ไม่ก่อสร้ างจานวน
3,099 หน่วย คิดเป็ นร้ อยละ 57.2 ของหน่วยเหลือขายทังหมด
้
รองลงมาเป็ นหน่วยที่ อยู่ระหว่างก่อสร้ าง
จานวน 1,439 หน่วย คิดเป็ นร้ อยละ 26.6 และหน่วยที่สร้ างเสร็ จเหลือขายจานวน 876 หน่วย คิดเป็ นร้ อย
ละ 16.2 โดยหน่วยที่อยู่ระหว่างก่อสร้ างและสร้ างเสร็จ เหลือขาย(พร้ อมโอน) หรื อเป็ น Inventory ในตลาดมี
จานวน 2,315 หน่วย คิดเป็ นร้ อยละ 42.8 ของหน่วยที่เหลือขายทังหมด
้
ทาเลบ้ านจัดสรรที่เหลือขายมากที่สุด 5 อันดับแรกได้ แก่ โดยพิจารณาจากหน่วยเหลือขายสะสม
ได้ แก่ 1) ทาเลบางปะกง มีจานวน 2,004 หน่วย มีมลู ค่าเหลือขาย 6,290 ล้ านบาท ส่วนใหญ่เหลือขายใน
ประเภททาวน์เฮ้ าส์ และอยู่ในระดับราคา 1.51 – 2.00 ล้ านบาทมากที่สุด 2) ทาเลในเมืองฉะเชิงเทรา มี
จานวน 1,542 หน่วย มีมลู ค่าเหลือขาย 4,573 ล้ านบาท ส่วนใหญ่เหลือขายในประเภททาวน์เฮ้ าส์ และอยู่
ในระดับราคา 2.01 – 3.00 ล้ านบาทมากที่สุด 3) ทาเลบ้ านโพธิ์ มีจานวน 828 หน่วย มีมูลค่าเหลือขาย

2,623 ล้ านบาท ส่วนใหญ่เหลือขายในประเภทบ้ านเดี่ยว และอยู่ในระดับราคา 3.01 – 5.00 ล้ านบาทมาก
ที่สดุ 4) ทาเลคลองหลวงแพ่ง มีจานวน 766 หน่วย มีมลู ค่าเหลือขาย 1,974 ล้ านบาท ส่วนใหญ่เหลือขาย
ในประเภททาวน์เฮ้ าส์ และอยู่ในระดับราคา 2.01 – 3.00 ล้ านบาทมากที่สุด และ 5) ทาเลแปลงยาว มี
จานวน 160 หน่วย มีมูลค่าเหลือขาย 312 ล้ านบาท ส่วนใหญ่ เหลือขายในประเภทบ้ านเดี่ยว และอยู่ใน
ระดับราคา 2.01 – 3.00 ล้ านบาทมากที่สดุ
ทาเลบ้ านจัดสรรที่ ขายได้ ใหม่มากที่สดุ 5 อันดับแรก โดยพิจารณาจากหน่วยขายได้ ใหม่ ได้ แก่ 1)
ทาเลในเมืองฉะเชิงเทรา มีจานวน 246 หน่วย มีมลู ค่าขายได้ ใหม่ 618 ล้ านบาท ส่วนใหญ่ขายได้ ใหม่ใน
ประเภทบ้ านเดี่ยว และอยู่ในระดับราคา 2.01 – 3.00 ล้ านบาทมากที่สุด 2) ทาเลบางปะกง มีจานวน 219
หน่วย มีมลู ค่าขายได้ ใหม่ 643 ล้ านบาท ส่วนใหญ่ขายได้ ใหม่ในประเภททาวน์เฮ้ าส์ และอยู่ในระดับราคา
2.01 -3.00 ล้ านบาทมากที่สุด 3)ทาเลบ้ านโพธิ์ มีจานวน 90 หน่วย มีมูลค่าขายได้ ใหม่ 276 ล้ านบาท
ส่วนใหญ่ ขายได้ ใหม่ในประเภทบ้ านแฝด และอยู่ในระดับราคา 1.51 – 2.00 ล้ านบาทมากที่สุด 4) ทาเล
คลองหลวงแพ่ง มีจานวน 26 หน่วย มีมลู ค่าขายได้ ใหม่ 76 ล้ านบาท ส่วนใหญ่ขายได้ ใหม่ในประเภททาวน์
เฮ้ าส์ อยูใ่ นระดับราคา 2.01 – 3.00 ล้ านบาทมากที่สดุ และประเภทบ้ านแฝดอยูใ่ นระดับราคา 3.01 – 5.00
ล้ านบาทมากที่สดุ และ5)ทาเลแปลงยาว มีจานวน 22 หน่วย มีมูลค่าขายได้ ใหม่ 35 ล้ านบาท ส่วนใหญ่
ขายได้ ใหม่ในประเภททาวน์เฮ้ าส์ และอยูใ่ นระดับราคา 1.01 – 1.50 ล้ านบาทมากที่สดุ
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โครงการอาคารชุดที่อยู่ระหว่ างการขายในจังหวัดฉะเชิงเทรา ในจานวนหน่วยเหลือขาย 340
หน่วย พบว่าเมื่อแยกตามสถานะของการก่อสร้ าง พบว่า ส่วนใหญ่เป็ นหน่วยที่อยู่ระหว่างก่อสร้ างจานวน
238 หน่วย คิดเป็ นร้ อยละ 70.0 ของหน่วยเหลือขายทัง้ หมด รองลงมาเป็ นหน่วยที่ สร้ างเสร็ จ เหลื อขาย
จานวน 102 หน่วย คิดเป็ นร้ อยละ 30.0 โดยเป็ นหน่วยที่เป็ น Inventory ในตลาดทังหมด
้
ทัง้ นี เ้ ป็ นหน่วยเหลื อขายที่ อยู่ในทาเลในเมื องฉะเชิ งเทราทัง้ หมด เหลื อขายในประเภทสตูดิโอ
ทังหมด
้
และส่วนใหญ่ อยู่ในระดับราคาต่ากว่า 1 ล้ านบาทมากที่สุด ส่วนขายได้ ใหม่มีจานวน 35 หน่วย
เป็ นประเภทสตูดโิ อทังหมด
้
และส่วนใหญ่ขายได้ ใหม่ในระดับราคาต่ากว่า 1 ล้ านบาทมากที่สดุ

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