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รายงานตลาดท่ีอยูอาศัย 

อาคารชุดยานซอยอารีย 

โดย ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห 

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

ในชวง 2-3 ปที่ผานมา ทาํเลซอยอารีย ถนนพหลโยธินจัดเปนทาํเลยอดนิยมของคนซื้อคอนโด 

ผูประกอบการรายใหญรายยอยตางใหความสนใจเปดโครงการในซอยอารียจํานวนมาก จากการสํารวจ

ของศูนยขอมลูอสังหาริมทรัพยพบวาโครงการอาคารชุดในซอยอารียทีเ่ปดตัวในชวง 3-4 ปที่ผานมามีทัง้ส้ิน 

14 โครงการ ซึ่งคิดเปนประมาณ 1,550 หนวย มียอดขายแลวประมาณรอยละ 95 หรือ 1,450 หนวย ใน

จํานวนนี้เปนโครงการทีก่อสรางเสร็จแลวประมาณรอยละ 50 และจะกอสรางแลวเสร็จทุกโครงการภายใน

ประมาณตนป 2554  

สําหรับโครงการที่เปดตัวใหมในป 2552 นี้มีทัง้หมด 4 โครงการหรือประมาณ 500 หนวย อาคาร

ชุดในยานนีม้รีาคาขายเร่ิมตนที่ประมาณ 7 หมื่นบาทตนๆ ไปจนถึง 1 แสนบาทตอตารางเมตร โดยมีราคา

เฉล่ียอยูที่ประมาณ 87,000 บาท ประเภทของหองที่ไดรับความนยิมสูงสุดคือหองชุดขนาด 1 หองนอน 

(ประมาณ 50 ตารางเมตร) กลุมผูซื้ออาคารชุดในยานนี้จะเปนกลุมคนไทยที่มีเงนิออมซึ่งไดรับผลกระทบ

จากเศรษฐกจิขาลงไมมากนกั ประกอบกบัอัตราดอกเบ้ียที่ลดตํ่าลงทาํใหคนตัดสินใจมาซ้ืออสังหาริมทรัพย

เปนจํานวนมากข้ึน อยางไรก็ตาม ทําเลซอยอารียยงัไมเปนทีน่ิยมของชาวตางชาติเนื่องจากไมมีแหลงที่อยู

อาศัยและบริการตางๆเพื่อคนตางชาติ 

 ผูประกอบรายใหญในตลาดหลักทรัพย 3 บริษัทประสบความสําเร็จจากการเปดตัวโครงการอาคาร

ชุด 4 โครงการยานซอยอารียตอนตนในเวลาไลเล่ียกัน ซึง่มีจํานวนหนวยคิดรวมกนัประมาณ 880 หนวย

หรือรอยละ 56 ของจํานวนหองชุดทั้งหมดในซอยอารีย โดยมีราคาเฉล่ียอยูที่ประมาณ 95,000 บาทตอ

ตารางเมตร มยีอดขายและยอดจองรวม 100%  

โครงการของผูประกอบการรายใหญนั้นไดเปรียบและไดรับความสนใจมากกวาผูประกอบการราย

กลางและรายยอย ดังจะเห็นไดจากอัตราการขายที่ตางกนัคอนขางมาก โดยโครงการของบริษทัในตลาด

หลักทรัพยมีอัตราการขายเฉล่ียอยูที่ประมาณ 35 หนวยตอเดือนในขณะที่โครงการจากผูประกอบการนอก
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ตลาดอสังหาริมทรัพยมีอัตราการขายที่ประมาณ 5 หนวยตอเดือน เนือ่งจากผูซื้อไมมั่นใจในสถานภาพทาง

เศรษฐกิจและการเมืองในประเทศ จงึใหความสําคัญกบัช่ือเสียงของผูประกอบการคอนขางมาก อยางไรก็

ตามผูประกอบการรายกลางและรายยอยก็ไมไดประสบปญหาทางการขายมากนักเพราะผูประกอบการ

กลุมนี้มกัเลือกจุดขายที่แตกตางออกไป เชน แขงขันดวยราคาตอตารางเมตรทีตํ่่ากวา หรือดวยจํานวน

หนวยที่นอยและหรูหรากวา โดยโครงการเหลานี้มีราคาขายเฉล่ียอยูที่ประมาณตารางเมตรละ 80,000 บาท 

มียอดขายและยอดจองรวมกันอยูที่ประมาณรอยละ 85  

พื้นที่ทีเ่ปนที่นยิมมากที่สุดสาํหรับผูประกอบการอาคารชดุคือซอยอารีย 2 ซึ่งมีอาคารชุดทั้งส้ิน 4 

โครงการหรือประมาณ 400 หนวย และซอยอารีย 4 ซึ่งมีทั้งส้ิน 4 โครงการหรือประมาณ 250 หนวย อาคาร

ชุดในยานนีจ้ะมีความสูงไมเกิน 8 ชัน้เนื่องจากถนนยอยที่แยกจากซอยอารียคอนขางแคบ มีความกวางไม

เกิน 6 เมตรจึงทาํใหมีขอจาํกัดทางกฎหมาย สําหรับโครงการที่เปนอาคารสูงซ่ึงพฒันาโดยผูประกอบการ

รายใหญจะอยูบริเวณซอยอารียที่ไมแยกเขาถนนยอยและซอยอารีย 1 

สาเหตุที่ทาํใหซอยอารียกลายเปนยานยอดนิยมของผูซือ้และผูขายอาคารชุดคือทําเลที่ต้ังใกลทั้ง

หนวยงานรัฐ เอกชน และสถานอํานวยความสะดวกตางๆมากมายเชน กระทรวงการคลัง กรมสรรพากร 

กรมประชาสัมพันธ กรมธนารักษ สํานักงานใหญบริษทั IBM ธนาคารกสิกรไทย และโรงพยาบาลวิชัยยทุธ 

อีกทั้งสะดวกตอการเดินทางเพราะอยูใกลสถานีรถไฟฟาอารีย ทางดวน และถนนสามารถเช่ือมตอไดทั้ง

ถนนพหลโยธินและถนนพระรามที ่ 6 ซึ่งทําใหเกิดทั้งอุปสงคการซื้อเพื่ออยูอาศัยจริงและเพื่อลงทุน

โดยเฉพาะโครงการจากผูประกอบการที่มชีื่อเสียง ดังจะเห็นไดจากการนําอาคารชุดมาขายตอแมวา

โครงการจะปดขายไปแลวซ่ึงแสดงถึงการลงทนุเกง็กาํไรของผูซื้อ  

โดยภาพรวมแลวอาคารชุดในซอยอารียยังสามารถขายไดอยางตอเนื่อง สวนกระแสเศรษฐกิจขา

ลงในปจจุบนั กลุมผูซื้ออาคารชุดในยานนี้จะประกอบไปดวยทัง้คนรุนใหมและเกา เนื่องจากซอยอารียเปน

ยานที่อยูอาศัยของคนมีฐานะในยุคกอนในขณะที่มีส่ิงอํานวยความสะดวก รานคา และรานอาหารครบครัน

สําหรับคนรุนใหม สําหรับการซื้อเพื่อลงทนุปลอยเชาก็ยงัสามารถเปนไปได ถึงแมจะไดรับผลตอบแทนเปน

เปอรเซ็นตไมสูงเหมือนชวงสภาวะเศรษฐกิจขาข้ึน แตก็สามารถหาผูเชาทัง้ไทยและตางชาติในราคาสมเหตุ

ผลได 

************************ 
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ตัวอยางโครงการอาคารชดุยานซอยอารีย 

ช่ือโครงการ ผูประกอบการ ซอยยอย สถานะการกอสราง 

เดอะเวอรติคัล อารีย 1 บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) ซ.อารีย 1 อยูระหวางกอสราง 

เดอะฟาอารีย 4 บริษัท ซูพรีม เอสเตท ดีเวลลอปเมนท จํากัด ซ.อารีย 4 อยูระหวางกอสราง 

The Fine by Fine Home บริษัท ฟายน 22 พร็อพเพอรต้ีส จํากัด ซ.อารีย 4 อยูระหวางกอสราง 

บานอารียสัมพันธ N/A ซ.อารียสัมพันธ 9 กอสรางแลวเสร็จ 

เดอะอารียคอนโดมิเนียม (The Aree @ Aree4) บริษัท เพลนารี พร็อพเพอรต้ี จํากัด ซ.อารีย 4 กอสรางแลวเสร็จ 

โนเบิล รีเฟลกซ  บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ซ.อารีย 3 อยูระหวางกอสราง 

เซ็นทริค ซีน อารีย 2 บริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ซ.อารีย 2 กอสรางแลวเสร็จ 

เดอะ ซิกเนเจอร เรสซิเดนซ บริษัท ทองทิศา จํากัด ซ.อารีย 2 กอสรางแลวเสร็จ 

อารียเพลส อารีย 2 N/A ซ.อารีย 2 กอสรางแลวเสร็จ 

เดอะซิลค พหล-อารีย 2 บริษัท เคเอสเอเอส ดีเวลอปเมนท จํากัด ซ.อารีย 2 อยูระหวางกอสราง 

Noble Lite บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ซ.อารีย 1 กอสรางแลวเสร็จ 

โนเบิล รีฟอรม บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) พหลโยธิน 7 ยังไมกอสราง 

Chavana Place N/A ซ.อารีย 4 กอสรางแลวเสร็จ 

บานราชครู (วิลลาราชครู) พหลโยธิน 5 บริษัท ทีซีซี แคปปตอลแลนด จํากัด พหลโยธิน 5 กอสรางแลวเสร็จ 

 

จํานวนหนวยโครงการอาคารชุดยานซอยอารีย 

รายการ จํานวนหนวยโดยประมาณ 

จํานวนหองชุดท้ังหมด 1,550 

จํานวนหองชุดท่ีกอสรางแลวเสร็จ 780 

ยอดชายและยอดจอง 1,450 

คงเหลือ 100 

 

ราคาขายโครงการอาคารชุดยานซอยอารีย 

รายการ ราคาขายโดยประมาณ  

ราคาขายตํ่าสุด 2.9 ลานบาท 

ราคาขายสูงสุด 50 ลานบาท 

ราคาตอตารางเมตรต่ําสุด 72,000 บาท 

ราคาตอตารางเมตรสูงสุด 100,000 บาท  

หมายเหตุ: ราคาขายนี้เปนราคาขายโดยประมาณที่โครงการประกาศ ณ วันที่ศูนยขอมูลฯ ทําการสํารวจเทาน้ัน ไมรวม

ราคาขายที่ผูซื้อนํามาขายตอ 
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ที่มา: ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห 

30 กันยายน 2552 

ขอความจํากัดความรับผิดชอบ 

ขอมูลสถิติ ขอเขียนใด ๆ ที่ปรากฏในรายงานผลการสํารวจฉบับนี้ ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไดรับมาจาก

แหลงขอมูลที่เช่ือถือไดหรือจากการประมวลผลท่ีเช่ือถือได ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไดตรวจสอบจนมั่นใจในระดับหนึ่ง

แลว  แตศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไมสามารถยืนยันความถูกตองหรือความเปนจริง และไมอาจรับผิดชอบตอความ

เสียหายท่ีเกิดขึ้นไมวาในกรณีใด ๆ จากการใชขอมูล ผูนําขอมูลไปใชพึงใชวิจารณญาณ และตรวจสอบตามความ

เหมาะสม 


