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รายงานตลาดท่ีอยูอาศัย 

คอนโดมิเนียม แนวถนนเพชรบุรีตัดใหม  
โดย ฝายวิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย  

ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห 

*********************** 
 

ในชวง 2-3 ปท่ีผานมา ถนนเพชรบุรีตัดใหมมีผูประกอบการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยหันมาเปด
โครงการคอนโดมิเนียมยานนี้มากข้ึน เนื่องจากท่ีดินยานสุขุมวิทคอนขางหายากและราคาแพง ทําให
ผูประกอบการฯ หันมามองทําเลท่ีไกลออกมาอีกนิดและราคาท่ีดินตํ่ากวา   

 

ถนนเพชรบุรีตัดใหมจึงเปนทางเลือกใหมของผูประกอบการฯ โดยปจจัยสําคัญของถนนเสนนี้คือ
สามารถเดินทางเช่ือมตอศูนยกลางธุรกิจสําคัญไดหลายเสนทาง อาทิ สุขุมวิท อโศก เอกมัย ทองหลอ 
พระราม 9 รัชดาภิเษก ฯลฯ อีกท้ังบริเวณ แยกอโศก-เพชรบุรียังใกลรถไฟฟาใตดินสถานีเพชรบุรี ซ่ึงเปนจุด
เดินทางไปสถานีรถไฟฟาแอรพอรตลิงคมักกะสันไดสะดวก ใกลจุดข้ึน- ลงทางดวนพระราม  9  และใกล 
หางสรรพสินคา มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล และอาคารสํานักงานตางๆ 

 

นายสัมมา คีตสิน ผูอํานวยการศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย เปดเผยผลสํารวจตลาดอาคารชุด
คอนโดมิเนียมบนถนนเพชรบุรีตัดใหม ตั้งแตแยกมิตรสัมพันธไปถึงแยกเอกมัย ในรัศมีประมาณ 300 เมตร 
จากแนวถนนเพชรบุรี พบวา มีโครงการคอนโดมิเนียมเปดตัวใหมในชวง 2-3 ปท่ีผานมารวมท้ังส้ิน 10 
โครงการ โดยมีหนวยรวมกันประมาณ 5,300 หนวย เปนหนวยท่ีกอสรางแลวเสร็จ 2 โครงการ รวมประมาณ 
1,300 หนวย หนวยท่ีอยูระหวางการกอสราง 4 โครงการ รวมประมาณ 1,900 หนวย และท่ีเหลืออีก 4 
โครงการ จํานวนประมาณ 2,100 หนวย ยังไมเร่ิมกอสราง โดยคาดวาจะแลวเสร็จทุกโครงการภายในป 2558 

 

ฝายวิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย ศูนยขอมูลฯ ใหรายละเอียดเพิ่มเติมวา โครงการจากผูประกอบการที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (Listed Companies) มีท้ังส้ิน 3 โครงการ มีจํานวนหองชุดคิดเปนรอยละ 36 
ของหนวยท้ังหมดในตลาด ในขณะท่ีโครงการจากผูประกอบการนอกตลาดหลักทรัพยมีถึง 7 โครงการ 
จํานวนหองชุดรวมกันคิดเปนรอยละ 64 ของหนวยท้ังหมด  

 

โครงการคอนโดมิเนียมในยานนี้จะเนนจุดขายท่ีเดินทางเขาใจกลางเมืองไดสะดวก อาทิ ถนน
สุขุมวิท ถนนทองหลอ เปนตน โดยมีหลายระดับราคา เร่ิมตนโดยผูประกอบการรายใหญในตลาดฯ เปดขาย
ดวยราคาตอตารางเมตรเพียงประมาณ 53,000 บาท สวนโครงการอ่ืนมีราคาตอตารางเมตรประมาณ 80,000 
บาท ในยานเอกมัย ไปจนถึงระดับราคาประมาณ 130,000 บาทตอตารางเมตรท่ีแยกมิตรสัมพันธซ่ึงเปน
โครงการระดับไฮเอนดในยานนี้ ราคาเฉล่ียของหองชุดตลอดแนวอยูท่ีประมาณ 95,000 บาทตอตารางเมตร 
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โดยโครงการจากผูประกอบการในตลาดหลักทรัพยมีราคาเฉล่ียประมาณ 82,000 บาทตอตารางเมตร ในขณะ
ท่ีราคาเฉล่ียของโครงการจากผูประกอบการนอกตลาดหลักทรัพยอยูท่ีประมาณ 100,000 บาทตอตารางเมตร  

 

จากจํานวนหนวยในผังโครงการท้ังหมดนี้ มียอดจองหรือขายแลวประมาณ 4,200 หนวย คิดเปน
ประมาณรอยละ 80 ของหนวยในผังท้ังหมด โดยมีอัตราการจองและขายต้ังแต 7 หนวยตอโครงการตอเดือน 
ไปจนถึงเกือบ 200 หนวยตอโครงการตอเดือน เนื่องจากหลายโครงการมีการจองหรือซ้ือเพื่อเก็งกําไร 
ประกอบกับกลุมลูกคาหันมาซ้ือคอนโดยานกลางเมืองเพื่อเปนบานหลังท่ีสองเพิ่มมากข้ึนหลังจากมี
เหตุการณน้ําทวมเม่ือปท่ีแลวจึงสงผลใหยอดขายคอนโดในยานนี้ไดรับความนิยมมาก   

 

ราคาประเมินท่ีดินของทางราชการบริเวณถนนเพชรบุรีตัดใหมอยูท่ี 100,000-220,000 บาทตอ
ตารางวา ในขณะท่ีราคาซ้ือขายจริงอยูท่ีประมาณ 250,000 – 370,000 บาทตอตารางวา (ติดถนนใหญ) 

 

 โดยภาพรวมพื้นที่บนถนนเพชรบุรีตัดใหม นาจะมีศักยภาพเพิ่มข้ึนในอนาคต เนื่องจากราคาหองชุด
ยังไมสูงมากซ่ึงกลุมลูกคาท่ีตองการคอนโดมิเนียมยานใจกลางเมืองแตกําลังซ้ือไมเพียงพอก็หันมาใหความ
สนใจทําเลนี้ สังเกตไดจากเกือบทุกโครงการในยานนี้มียอดขายเฉล่ียกวารอยละ 70-80 และมีบางโครงการท่ี
ปดการขายไปเรียบรอยแลว ประกอบกับในอนาคตบริษัทรายใหญมีแผนจะทําโครงการมิกซยูส คือ มีท้ังท่ี
อยูอาศัย อาคารสํานักงาน ช็อปปงเซ็นเตอร และโรงแรม ซ่ึงจะสงผลใหทําเลนี้คึกคักมากยิ่งข้ึน 
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ตัวอยางโครงการอาคารชดุ แนวถนนเพชรบุรีตัดใหม 

(แยกมิตรสัมพันธถึงแยกเอกมัย) 

ชื่อโครงการ ชื่อบริษัท หนวยท้ังหมด สถานะการกอสราง 

ศุภาลัย ปารค เอกมัย-ทองหลอ บมจ.ศุภาลัย 660 หนวย ยังไมเร่ิมกอสราง 

ศุภาลัย พรีเมียร อโศก บมจ.ศุภาลัย 645 หนวย ยังไมเร่ิมกอสราง 

The Capital เอกมัย-ทองหลอ บจ. เค พ ีเอ็น กรุป 281 หนวย ยังไมเร่ิมกอสราง 

วิลลา อโศก บจ.ทีซีซี แคปปตอล แลนด 525 หนวย อยูในระหวางการกอสราง 

ดิแอดเดรส อโศก บมจ.เอเช่ียน พร็อพเพอรต้ี 574 หนวย อยูในระหวางการกอสราง 

มายรีสอรท แบ็งคอก บจ.คริสตัลซิต้ี ดีเวลลอปเมนท 384 หนวย กอสรางแลวเสร็จ 

ทรู ทองหลอ บจ.พลู แอสเสท 515 หนวย อยูในระหวางการกอสราง 

The Circle Prototype บจ.เฟรเกรนท  พร็อพเพอรต้ี 477 หนวย ยังไมเร่ิมกอสราง 

The Circle 1 (เพชรบุรี) บจ.เฟรเกรนท  พร็อพเพอรต้ี 901 หนวย กอสรางแลวเสร็จ 

เดอะพารคแลนด แกรนด อโศก-เพชรบุรี บจ.นารายณ พร็อพเพอรต้ี 295 หนวย อยูในระหวางการกอสราง 
 

 

จํานวนหนวยโครงการอาคารชุด แนวถนนเพชรบุรีตัดใหม 

(แยกมิตรสัมพันธถึงแยกเอกมัย) 

รายการ จํานวนหนวยโดยประมาณ 
จํานวนหองชุดทั้งหมด 5,257 
จํานวนหองชุดที่กอสรางแลวเสร็จ 1,285 
หนวยจากผูประกอบการท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 1,879 
หนวยจากผูประกอบการนอกตลาดหลักทรัพย 3,378 
ยอดจองและขาย 4,200 

 

 

 

 

ขอความจํากัดความรับผิดชอบ 
ขอมูลสถิติ ขอเขียนใด ๆ ท่ีปรากฏในรายงานผลการสํารวจฉบับน้ี ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไดรับมาจากแหลงขอมูลท่ีเช่ือถือไดหรือจากการ

ประมวลผลท่ีเช่ือถือได ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไดตรวจสอบจนมั่นใจในระดับหน่ึงแลว  แตศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไมสามารถยืนยันความถูกตอง

หรือความเปนจริง และไมอาจรับผิดชอบตอความเสียหายท่ีเกิดขึ้นไมวาในกรณีใด ๆ จากการใชขอมูล ผูนําขอมูลไปใชพึงใชวิจารณญาณ และตรวจสอบตาม

ความเหมาะสม 

 


