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รายงานตลาดที่อยูอาศัย
คอนโดมิเนียม จังหวัดนนทบุรี
(แนวรถไฟฟาสายสีมว ง บางใหญ – บางซื่อ)
โดย ฝายวิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย
ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห

***********************
รถไฟฟาสายสีมวง บางใหญ – บางซื่อ ที่กําลังกอสรางอยูในขณะนี้และคาดวาจะเปดใหบริการไดประมาณ
ปลายป 2558 นั้น ไดสงผลใหผูประกอบการพัฒนาที่อยูอาศัยทั้งรายใหญและรายยอยหันมาลงทุนพัฒนาโครงการอาคาร
ชุ ด ในย า นนี้ กั น มากขึ้ น เนื่ อ งจากราคาที่ ดิ น ในย า นนี้ ยั ง ไม สู ง มากนั ก หากเที ย บกั บ ราคาที่ ดิ น ในเมื อ ง ประกอบกั บ
ผูประกอบการเห็นถึงศักยภาพในอนาคตของทําเลแถบนี้วาสามารถเดินทางเขาเมืองไดสะดวกสบายและรวดเร็วมากขึ้น
เมื่อรถไฟฟาเปดใชงานอยางเปนทางการ
นายสัมมา คีตสิน ผูอํานวยการศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย เปดเผยวา จังหวัดนนทบุรี เปนทําเลที่ผูประกอบการ
หันมาลงทุนพัฒนาที่อยูอาศัยกันมากขึ้น ซึ่งเดิมเปนที่อยูอาศัยแนวราบคอนขางมาก แตเมื่อมีโครงการรถไฟฟาสายสีมวง
บางใหญ – บางซื่อ ทําใหผูประกอบการหันมาลงทุนพัฒนาโครงการอาคารชุดโดยเฉพาะบริเวณแนวรถไฟฟา เนื่องจาก
ความสะดวกสบายในการเดิ น ทาง และด ว ยลั ก ษณะเดน ของจั ง หวัด นนทบุรีซึ่ง มีพื้น ที่ติด กรุง เทพฯ มากกวา จั ง หวั ด
ปริมณฑลอื่นๆ อีกทั้งยังเปนที่ตั้งของหนวยงานรัฐ สถานศึกษาและสถานอํานวยความสะดวกตางๆมากมาย เชน ศูนย
ราชการนนทบุรี กระทรวงสาธารณสุข หางสรรพสินคาตางๆ จึงสงผลใหที่อยูอาศัยในยานนี้ขยายตัวเปนอยางมาก
ฝายวิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย ศูนยขอมูลฯ ไดใหรายละเอียดผลสํารวจตลาดอาคารชุด ในรัศมีประมาณ 1
กิโลเมตร จากแนวรถไฟฟาสายสีมวง บางใหญ – บางซื่อ วามีโครงการอาคารชุดเปดตัวใหมตั้งแตป 2551 ถึงสิ้นสุดเดือน
สิงหาคม 2555 ทั้งสิ้นประมาณ 22 โครงการ รวมประมาณ 13,800 หนวย เปนหนวยที่กอสรางแลวเสร็จ 9 โครงการ รวม
ประมาณ 6,350 หนวย เปนหนวยที่อยูระหวางการกอสราง 8 โครงการ ประมาณ 3,550 หนวย ที่เหลือเปนหนวยที่ยังไมได
เริ่มกอสราง 5 โครงการ รวมประมาณ 3,900 หนวย โดยคาดวาจะสรางแลวเสร็จทุกโครงการภายในป 2558
จากจํานวนหนวยในผังโครงการทั้งหมดนี้ มียอดจองหรือขายแลวกวา 11,600 หนวย คิดเปนประมาณรอยละ
84 ของหนวยในผังทั้งหมด โดยโครงการจากผูประกอบการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (Listed Companies) มี
ทั้งสิ้น 11 โครงการ แตมีจํานวนหองชุดคิดเปนถึงรอยละ 83 ของหนวยทั้งหมด ในขณะที่โครงการจากผูประกอบการนอก
ตลาดหลักทรัพยมี 11 โครงการเทากัน แตมีจํานวนหองชุดรวมเพียงรอยละ 17 ของหนวยทั้งหมด แสดงใหเห็นวาโครงการ
จากผูประกอบการรายใหญเปนโครงการขนาดใหญ มีจํานวนหองมากกวา
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โดยพื้นที่ซึ่งผูประกอบการนิยมเปดโครงการอาคารชุดมากที่สุดในชวง 4-5 ปที่ผานมา คือ บริเวณสี่แยกแคราย
ถึงสะพานพระนั่งเกลา ซึ่งครอบคลุมถนนรัตนาธิเบศร มีโครงการอาคารชุดเปดใหมรวมทั้งสิ้น 12 โครงการ จํานวนหนวย
รวมประมาณ 10,000 หนวย มียอดจองหรือยอดขายแลวประมาณรอยละ 90 ราคาขายเฉลี่ยอยูที่ประมาณ 45,000 บาท
ตอตารางเมตร ในจํานวนนี้เปนโครงการของผูประกอบการในตลาดรวม 6 โครงการ จํานวนหนวยรวมประมาณ 8,600
หนวย เปนที่นาสังเกตวาโครงการของผูประกอบการรายใหญซึ่งเปดขายในราคาประมาณ 41,000 บาทตอตารางเมตรเมื่อ
ป 2551 แตเมื่อเปดโครงการใหมในป 2555 กลับเปดขายในราคาประมาณ 56,000 บาทตอตารางเมตร
สําหรับบริเวณแยกติวานนท มีโครงการทั้งสิ้น 8 โครงการ จํานวนหนวยประมาณ 3,600 หนวย มียอดจองหรือ
ยอดขายแลวประมาณรอยละ 70 ราคาขายเฉลี่ยอยูที่ 51,500 บาทตอตารางเมตร โดยเปนโครงการของผูประกอบการใน
ตลาดประมาณ 5 โครงการ จํานวนหนวยรวมประมาณ 2,900 หนวย โดยในบริเวณนี้มีโครงการของผูประกอบการราย
ใหญเปดขายในราคาประมาณ 65,000 บาทตอตารางเมตร ซึ่งถือเปนราคาสูงที่สุดในขณะนี้
ราคาที่ดินบนถนนรัตนาธิเบศรในพื้นที่แยกแครายถึงสะพานพระนั่งเกลา อยูในชวงประมาณ
80,000 –
150,000 บาทตอตารางวา โดยราคาประเมินราชการอยูที่ 80,000 – 120,000 บาทตอตารางวา สวนราคาที่ดินบริเวณถนน
ติวานนท อยูในชวงประมาณ 80,000 – 220,000 บาทตอตารางวา โดยราคาประเมินราชการอยูที่ 80,000 – 100,000
บาทตอตารางวา
โดยภาพรวม โครงการรถไฟฟาสายสีมวงบางใหญ – บางซื่อ มียอดจองหรือขายจํานวนมาก ที่อยูอาศัยในยานนี้
จะตอบโจทยผูที่ทํางานในเมืองและตองการซื้ออาคารชุดใกลที่ทํางานแตมีงบจํากัด โดยอาจมีผูซื้อเพื่อเก็งกําไรจํานวนหนึ่ง
ราคาหองชุดสวนใหญในยานนี้เฉลี่ยอยูที่ 1.3 ลานบาทขึ้นไปถึงประมาณ 2 ลานบาทตนๆ โดยเฉพาะโครงการที่อยูใกลจุด
ขึ้นลงสถานีจะไดรับความสนใจมาก ยานนี้จึงเปนทําเลทองอีกแหงหนึ่งในอนาคตเมื่อรถไฟฟาสายนี้เริ่มเปดใหบริการ

ขอความจํากัดความรับผิดชอบ
ขอมูลสถิติ ขอเขียนใด ๆ ที่ปรากฏในรายงานผลการสํารวจฉบับนี้ ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไดรับมาจากแหลงขอมูลที่เชื่อถือไดหรือจากการ
ประมวลผลที่เชื่อถือได ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไดตรวจสอบจนมั่นใจในระดับหนึ่งแลว แตศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไมสามารถยืนยันความถูกตองหรือ
ความเปนจริง และไมอาจรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้นไมวาในกรณีใด ๆ จากการใชขอมูล ผูนําขอมูลไปใชพึงใชวิจารณญาณ และตรวจสอบตาม
ความเหมาะสม
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ตัวอยางโครงการอาคารชุด จังหวัดนนทบุรี
(แนวรถไฟฟาสายสีมว ง บางใหญ – บางซื่อ)
ชื่อโครงการ
ศุภาลัย วิสตา แยกติวานนท
A Plus Condo รัตนาธิเบศร – ติวานนท
D Condo รัตนาธิเบศร
Centric ติวานนท สเตชั่น อาคาร B
The Connexion แคราย - รัตนาธิเบศร
ลุมพินี พารค รัตนาธิเบศร
Budget Condo Tiwanon
Aspire รัตนาธิเบศร
ศุภาลัย ปารค แคราย - งามวงศวาน
The Tempo M ติวานนท
ราชพฤกษ อาคาร 1
Centric ติวานนท
The Parkland งามวงศวาน
เอกสิน เพลส
เดอะ บรีซ คอนโดมิเนียม เฟส 1
ศุภาลัย ปารค แยกติวานนท
นนทรีย เรวดี
ซิตี้ สเตชั่น บางใหญ
ซิตี้โฮม รัตนาธิเบศร
แมกซ คอนโดมิเนียม
เอลิส ติวานนท
ลุมพินี คอนโดทาวน รัตนาธิเบศร

ชื่อบริษัท
บมจ.ศุภาลัย
บจ.เอ พลัส เรียลเอสเตท
บมจ. แสนสิริ
บมจ.เอสซี แอสเสทฯ
บจ. คอนเน็กซซั่น ดีเวลลอปเมนท
บมจ. แอล พี เอ็น ดีเวลลอปเมนท
บจ.เดยเกน กรุป
บมจ. เอเชี่ยนพร็อพเพอรต้ี
บมจ.ศุภาลัย
บมจ. พรีบิลท
บจ. บานสุขในธรรม
บมจ.เอสซี แอสเสทฯ
บจ.นารายณ พร็อพเพอรตี้
บจ. เอกสินการเดนโฮม จํากัด
บจ.ฮามิลตัน
บมจ.ศุภาลัย
บจก.1991 ทาวเวอร
บจ.โกมล พร็อพเพอรตี้ จํากัด
บมจ. ศุภาลัย
บจ. กิจการรวมคา ดีอี-การเดนโฮม
บจ. เมโทร เพลส จํากัด
บมจ. แอล พี เอ็น ดีเวลลอปเมนท

ที่ตั้ง

สถานะการกอสราง
ยังไมเริ่มสราง
ยังไมเริ่มสราง
สรางเสร็จแลว
กําลังสราง
ยังไมเริ่มสราง
ยังไมเริ่มสราง
ยังไมเริ่มสราง
กําลังสราง
กําลังสราง
กําลังสราง
กําลังสราง
กําลังสราง
กําลังสราง
กําลังสราง
สรางเสร็จแลว
สรางเสร็จแลว
สรางเสร็จแลว
สรางเสร็จแลว
สรางเสร็จแลว
สรางเสร็จแลว
สรางเสร็จแลว
สรางเสร็จแลว

ติวานนท
รัตนาธิเบศร
รัตนาธิเบศร
ติวานนท
รัตนาธิเบศร
รัตนาธิเบศร
ติวานนท
รัตนาธิเบศร
รัตนาธิเบศร
ติวานนท
ราชพฤกษ
ติวานนท
งามวงศวาน
งามวงศวาน
ติวานนท
ติวานนท
รัตนาธิเบศร
บางใหญ
รัตนาธิเบศร
งามวงศวาน
ติวานนท
รัตนาธิเบศร

จํานวนหนวยโครงการอาคารชุด จังหวัดนนทบุรี
(แนวรถไฟฟาสายสีมว ง บางใหญ – บางซื่อ)
รายการ
จํานวนหองชุดทั้งหมด
จํานวนหองชุดที่กอสรางแลวเสร็จ

จํานวนหนวยโดยประมาณ
13,800
6,300

หนวยจากผูประกอบการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

11,400

หนวยจากผูประกอบการนอกตลาดหลักทรัพย

2,400

ยอดจองและขาย

11,600
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