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23 ธันวาคม 2565 

สถานการณต์ลาดทีอ่ยู่อาศัยในพืน้ที ่EEC 3 จังหวัด ไตรมาส 3/2565 
หน่วยเหลือขายกว่า 4.73 หมื่นหน่วยกดยอดเปิดโครงการใหม่ต ่าสุด 

ศนูยข์อ้มลูอสงัหาริมทรพัย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห ์(REIC) รายงานภาพรวมสถานการณต์ลาดที่อยู่อาศยัในพืน้ที่เขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 3 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา พบว่าหลังจาก
สถานการณเ์ห็นภาพการชะลอตวัลงในดา้นอปุสงค ์ขณะที่อปุทานใหม่เริ่มเขา้สู่ตลาดมากขึน้กว่า 2 ไตรมาสที่ผ่านมาแต่
โดยภาพรวมยงัอยู่ในช่วงการหดตวัเมื่อเทียบกบัช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยเมื่อเขา้สู่ช่วงไตรมาส 3 
ปี 2565 อปุทานพรอ้มขาย หรือ Total Supply มีจ านวน 54,116 หน่วย ลดลง -9.11% มลูค่ารวม 184,985 บาท ลดลง   
-9.94% เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อน (QoQ) 

ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห ์และรักษาการผู้อ านวยการศูนย์ข้อมูล
อสังหาริมทรัพย ์เปิดเผยว่า จากจ านวนหน่วยเสนอขายทัง้หมดในพืน้ที่ EEC พบว่าที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุดส่วน
ใหญ่เปิดขายอยู่ในพืน้ที่จงัหวดัชลบรุี ขณะที่ระยอง และฉะเชิงเทราเนน้การเปิดขายโครงการใหม่ประเภทบา้นจดัสรรเป็น
หลัก ซึ่งมีประเด็นที่น่าจับตาคือ ที่อยู่อาศัยที่เสนอขายทั้งหมดในตลาดเริ่มลดลงอย่างชัดเจนตั้งแต่ปี 2564 และการ
เปิดตัวใหม่ในไตรมาส 3 ถือว่าต ่าที่สุดทั้งก่อน และระหว่างเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID -19 โดยเป็นที่น่า
สงัเกตว่าการเปิดตวัโครงการใหม่จะกระจุกตวัอยู่ในพืน้ที่โซนอตุสาหกรรม ขณะที่อตัราการดดูซบัเพิ่มขึน้เล็กนอ้ยจากการ
ขายไดเ้พิ่มขึน้ของโครงการแนวราบโดยเฉพาะที่อยู่อาศยัประเภททาวนเ์ฮา้ส ์

จากการส ารวจโครงการที่อยู่อาศยัเสนอขายในพืน้ที่ 3 จงัหวดั ณ ช่วงไตรมาส 3 ปี 2565 พบว่ามีจ านวน 54,116 
หน่วย ลดลง -9.11% มูลค่ารวม 184,985 บาท ลดลง -9.94% ในจ านวนดังกล่าวแบ่งเป็นประเภทอาคารชุด 17,998 
หน่วย มูลค่า 77,667 ลา้นบาท จ านวนหน่วยลดลง -10.16% มูลค่าลดลง -13.45% เป็นประเภทบา้นจัดสรร 36,118 
หน่วย มูลค่า 107,318 ลา้นบาท จ านวนหน่วยลดลง – 8.57% มูลค่าลดลง  -8.50% ซึ่งในจ านวนนีเ้ป็นโครงการที่อยู่
อาศยัใหม่ที่เขา้สู่ตลาด 4,117 หน่วย มลูค่า 12,516 ลา้นบาท จ านวนหน่วยเพิ่มขึน้ 16.89% มลูค่าลดลง -9.38% โดย
โครงการอาคารชุดที่เปิดใหม่เกือบทัง้หมดจะเปิดในจงัหวัดชลบุรี ขณะที่บา้นจัดสรรในไตรมาสนีม้ีการเปิดตัวโครงการ
ใหม่ในฉะเชิงเทรามากกว่าจงัหวดัชลบรุีและระยอง 

ทัง้นีพ้บว่าโครงการอาคารชุดเปิดขายใหม่ ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2565 กระจายอยู่ในท าเลย่านนิคมอตุสาหกรรม
และพืน้ที่ต่อเชื่อม โดย 3 ท าเล ซึ่งโครงการอาคารชดุเสนอขายใหม่มากที่สดุในพืน้ที่ 3 จงัหวดั EEC ประกอบดว้ย 

อนัดบั 1 นิคมฯอมตะนคร-บายพาส จ านวน 497 หน่วย มลูค่า 596  ลา้นบาท (มลูค่าเป็นอนัดบั 4) 
อนัดบั 2 บางแสน-หนองมน-บางพระ จ านวน 491 หน่วย มลูค่า 1,186 ลา้นบาท (มลูค่าเป็นอนัดบั 1) 
อนัดบั 3 สตัหีบ-อู่ตะเภา จ านวน 262 หน่วย มลูค่า 985 ลา้นบาท (มลูค่าเป็นอนัดบั 3)  

  



 

   Press Release 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ฝ่ายประชาสัมพันธแ์ละบริการข้อมูล ศูนยข้์อมูลอสังหาริมทรัพย ์
ช้ัน 18 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ส านักงานใหญ่ 63 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

โทรศัพท ์ 02-645-9675-6 โทรสาร 0-2643-1251  www.reic.or.th  
2 

 

 
สว่นท าเลที่มีโครงการบา้นจดัสรรเปิดขายใหม่สงูสดุอยู่ในพืน้ที่จงัหวดัฉะเชิงเทรา รวมถึงในพืน้ที่ต่อเชื่อม

นิคมอตุสาหกรรมเช่นเดียวกนั ประกอบดว้ย  
อนัดบั 1 ในเมืองฉะเชิงเทรา จ านวน 804 หน่วย มลูค่า 1,997 ลา้นบาท (มลูค่าเป็นอนัดบั 1) 
อนัดบั 2 นิคมฯ สหพฒัน ์-ป่ินทอง  จ านวน 335 หน่วย มลูค่า 484 ลา้นบาท (มลูค่าเป็นอนัดบั 7) 
อนัดบั 3 นิคมฯอมตะนคร-บายพาส จ านวน 290 หน่วย มลูค่า 783 ลา้นบาท (มลูค่าเป็นอนัดบั 3) 

โดยพบว่ามีที่อยู่อาศัยขายได้ใหม่ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2565 จ านวน 6,740 หน่วย มูลค่า 21,113 ล้านบาท 
จ านวนหน่วยลดลง -14.34% มูลค่าลดลง -15.15% ในจ านวนดังกล่าวแบ่งเป็นโครงการอาคารชุดเพียง 1,617 หน่วย 
มูลค่า 5,946  ลา้นบาท จ านวนหน่วยลดลง -16.91% มูลค่าลดลง -20.62% โครงการบา้นจัดสรร 5,123 หน่วย มูลค่า 
17,389 ลา้นบาท จ านวนหน่วยลดลง -13.49% มลูค่าลดลง -12.79% ซึ่งเป็นการขายประเภทบา้นจดัสรรประมาณกว่า 
75% ของหน่วยขายทัง้หมดใน 3 จงัหวดั EEC สว่นอาคารชดุเกือบทัง้หมดขายไดใ้นจงัหวดัชลบุรี 

ทัง้นี ้พบว่าอตัราดูดซบัลงมาอยู่ที่ 4.2% ลดลงกว่าไตรมาสก่อนหนา้แต่ดีกว่าในช่วงไตรมาสแรก หากแยกตาม
ประเภทที่อยู่อาศยั พบว่าบา้นจดัสรรมีอตัราดดูซบัสงูกว่าโครงการอาคารชุด โดยมีอตัราดดูซบั 4.7% ขณะที่อตัราดูดซบั
อาคารชุดอยู่ในระดับ 3.0% และระดบัราคาที่มีอัตราดูดซบัดีที่สุดอยู่ในกลุ่มของทาวนเ์ฮา้ส ์ โดยอตัราดูดซบัอยู่ที่ 5.0% 
โดยกลุ่มราคานอ้ยกว่า 1.00 ลา้นบาท อัตราดูดซบัปรบัตัวดีขึน้จาก 3.2% มาอยู่ที่รอ้ยละ 4.4 ขณะที่อัตราดูดซับกลุ่ม
ราคาอ่ืนปรบัตวัลดลง 

ท าเลที่มียอดอาคารชดุขายไดใ้หม่มากที่สดุ 3 อนัดบัแรก ประกอบดว้ย 
อนัดบั 1 หาดจอมเทียน จ านวน  402 หน่วย มลูค่า  2,166  ลา้นบาท (มลูค่าเป็นอนัดบั 1 และมีอตัราดดูซบั 2.2%) 
อนัดบั 2 พทัยา-เขาพระต าหนกั จ านวน  269 หน่วย มลูค่า 1,566 ลา้นบาท (มลูค่าเป็นอนัดบั 2 และมีอตัราดดูซบั 2.0%) 
อนัดบั 3 นิคมฯอมตะ-บายพาส จ านวน  236 หน่วย มลูค่า 287 ลา้นบาท (มลูค่าเป็นอนัดบั 6 และมีอตัราดดูซบัรอ้ยละ 11.4%) 

ท าเลที่มียอดขายบา้นจดัสรรสงูสดุ 3 อนัดบัแรก ประกอบดว้ย  
อนัดบั 1 นิคมฯอมตะซิตี-้อีสเทิรน์ จ านวน  930 หน่วย มลูค่า  1,842 ลา้นบาท (มลูค่าเป็นอนัดบั 1 และมีอตัราดดูซบั 5%) 
อนัดบั 2  นิคมฯเหมราช จ านวน 467 หน่วย มลูค่า 1,258 ลา้นบาท (มลูค่าเป็นอนัดบั 2 และมีอตัราดดูซบั 5.7%) 
อนัดบั 3  นิคมฯอมตะนคร-บายพาส จ านวน 348 หน่วย มลูค่า 1,019 ลา้นบาท (มลูค่าเป็นอนัดบั 5 และมีอตัราดดูซบั 4.9%)  

การท่ีการขายไดใ้หม่มากกว่าการเปิดตวัไดส้ง่ผลให ้หน่วยเหลือขาย ณ สิน้ไตรมาส 3 ปี 2565 มีจ านวน 47,376 
หน่วย มลูค่า 163,872 ลา้นบาท จ านวนหน่วยลดลง -8.32% มลูค่าลดลง -9.23%  ในจ านวนดงักล่าวแบ่งเป็นประเภท
อาคารชุด 16,381 หน่วย มลูค่า 71,720 ลา้นบาท จ านวนหน่วยลดลง -9.44% มลูค่าลดลง -11.05% เป็นประเภทบา้น
จดัสรร 30,995 หน่วย มลูค่า 92,151 ลา้นบาท จ านวนหน่วยลดลง -7.71% มลูค่าลดลง -7.76% 
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ท าเลที่มีที่อาคารชดุเหลือขายมากที่สดุ 3 อนัดบัแรก  ประกอบดว้ย  
อนัดบั 1 หาดจอมเทียน จ านวน 5,742 หน่วย มลูค่า 29,066 ลา้นบาท  (มลูค่าเป็นอนัดบั 1) 
อนัดบั 2 พทัยา-เขาพระต าหนกั จ านวน 4,287 หน่วย  มลูค่า 24,552 ลา้นบาท (มลูค่าเป็นอนัดบั 2) 
อนัดบั 3 แหลมฉบงั จ านวน 1,564 หน่วย มลูค่า 2,797 ลา้นบาท (มลูค่าเป็นอนัดบั 5) 

ในสว่นของโครงการบา้นจดัสรรมีหน่วยเหลือขายสงูสดุ 3 อนัดบัแรก ประกอบดว้ย 
อนัดบั 1 นิคมฯอมตะซิตี-้อีสเทิรน์  จ านวน 5,247 หน่วย มลูค่า 10,546 ลา้นบาท (มลูค่าเป็นอนัดบั 1) 
อนัดบั 2 นิคมฯพานทอง-พนสันิคม จ านวน 2.339 หน่วย  มลูค่า 5,454 ลา้นบาท (มลูค่าเป็นอนัดบั 9) 
อนัดบั 3 นิคมฯเหมราช จ านวน  2,274 หน่วย มลูค่า 5,682  ลา้นบาท (มลูค่าเป็นอนัดบั 4) 

อย่างไรก็ตามภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยในพืน้ที่ 3 จังหวัด EEC ในปี 2566 สถานการณ์โดยรวมจะยังคง
อยู่ในช่วงของการปรับตัวอีกครัง้ หลังจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งประกาศนโยบายชัดเจนในเรื่องของการน า
กฎเกณฑ ์LTV กลับมาใชอ้ีกครัง้ ส่งผลใหก้ารเปิดขายโครงการใหม่มีแนวโน้มจะลดลง โดยตลาดที่อยู่อาศัยใน 
EEC จะยังคงถูกขับเคลื่อนโดยโครงการบ้านจัดสรร และผูป้ระกอบการพัฒนาอสังหาริมทรพัย์ยังคงเน้นการขาย
สินคา้คงคา้งในท าเล และการพัฒนาที่อยู่อาศัยในระดับราคาที่เหมาะสมความสามารถของในการซือ้ที่อยู่อาศัย
ของผูซ้ือ้ที่ยังไม่สูงนัก  

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

 


