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รายงานตลาดท่ีอยูอาศัย 

ยานราชประสงค 

โดย ฝายวิจยัตลาดอสังหาริมทรัพย  

ศูนยขอมูลอสังหาริมทรพัย ธนาคารอาคารสงเคราะห 

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

15 มิถุนายน 2553 

 ราชประสงคเปนยานธุรกิจที่สําคัญของกรุงเทพฯ เนื่องจากมีศูนยการคาขนาดใหญ โรงแรม 

โรงเรียน และอาคารสํานักงานระดับ High End หลายแหง จึงทําใหยานราชประสงคเปนอีกหนึ่งทําเลยอด

นิยมของผูซื้อคอนโดมิเนียมระดับหรู โดยเฉพาะผูซื้อเพื่อการลงทุนปลอยเชาใหกับชาวตางชาติ  

 นายสัมมา คีตสิน ผูอํานวยการศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย เปดเผยผลสํารวจตลาดอาคารชุดใน

รัศมีประมาณ 1 กิโลเมตร     ยานราชประสงควาในชวง 3-4 ปที่ผานมานี้มีโครงการคอนโดมิเนียมเปดตัว

ใหมทั้งหมด 19 โครงการ มีจํานวนหนวยตามผังโครงการรวมท้ังส้ินประมาณ 3,100 หนวย มียอดจองหรือ

ขายแลวประมาณ 2,500 หอง หรือประมาณรอยละ 80 ของหนวยในผังทั้งหมด โดยโครงการเหลานี้มีทั้ง

โครงการที่ซื้อขาด และโครงการเพื่อการเชาระยะยาว 30 ป  

จากหนวยในผังโครงการท้ังหมด คิดเปนหนวยที่กอสรางแลวเสร็จประมาณ 1,950 หนวยคิดเปน

รอยละ 63 ของหนวยในผังทั้งหมด และหนวยที่อยูระหวางการกอสราง มีทั้งส้ินประมาณ 1,150 หนวย คิด

เปนรอยละ 37 ของหนวยในผังทั้งหมด  

โครงการจากผูประกอบการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย(Listed Companies) มีทั้งส้ิน 11 

โครงการ มีจํานวนหองชุดคิดเปนรอยละ 60 ของหนวยทั้งหมดในตลาด ในขณะที่โครงการจาก

ผูประกอบการนอกตลาดหลักทรัพยมี 8 โครงการ มีจํานวนหองชุดรวมคิดเปนรอยละ 40 ของทั้งหมด 

โครงการในยานนี้มีราคาเฉล่ียสูง โดยอยูที่ระดับประมาณ 145,000 บาทตอตารางเมตร และ

ผูประกอบการรายใหญไดเปรียบในการต้ังราคาขายท่ีสูงกวา ดังจะเห็นไดจากราคาขายของโครงการจาก

ผูประกอบการในตลาดหลักทรัพยที่มีราคาเฉล่ียอยูที่ประมาณ 165,000 บาทตอตารางเมตร ในขณะที่
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ราคาเฉลี่ยของโครงการจากผูประกอบการนอกตลาดหลักทรัพยอยูที่ประมาณ 102,000 บาทตอตาราง

เมตร  

ยอดขายและอัตราการขายเฉล่ียของโครงการจากผูประกอบการนอกตลาดหลักทรัพยจะดีกวา

เล็กนอย โดยโครงการจากผูประกอบการในตลาดหลักทรัพยมียอดขายอยูที่ประมาณรอยละ 76 และมี

อัตราการขายอยูที่ 7 หนวยตอโครงการตอเดือน ในขณะที่โครงการจากผูประกอบการนอกตลาดหลักทรัพย

มียอดขายอยูที่ประมาณรอยละ 87 และมีอัตราการขายอยูที่ประมาณ 9 หนวยตอโครงการตอเดือน 

เนื่องจากโครงการของผูประกอบการรายยอยมีราคาตอหนวยที่ตํ่ากวา ทําใหสภาพคลองของการขายหนวย

หองชุดดีกวา สําหรับประเภทหองชุดที่ขายดีในทําเลนี้คือหองแบบ 1 หองนอน ราคาประมาณ 4.5 – 7.5 

ลานบาท และแบบ 2 หองนอน ราคา 6.5 – 11 ลานบาท 

 ในป 2553 นี้ มีโครงการเปดตัวใหมเพียง 2 โครงการในชวงตนป รวมประมาณ 350 หนวย โดยมี

โครงการหนึ่งที่หยุดขายไปในอดีตและกลับมาเปดตัวใหมอีกคร้ังในปนี้ ทั้ง 2 โครงการมียอดขายไปแลว

มากกวารอยละ 35 

 ราคาประเมินที่ดินของทางการบริเวณถนนราชดําริ ถนนวิทยุ และถนนพระรามท่ี 1 อยูที่ประมาณ 

320,000 – 350,000 บาทตอตารางวา แตที่ดินทําเลทองบริเวณมุมถนนวิทยุและชิดลมมีการซ้ือขายกันสูง

ถึงตารางวาละ 1.0-1.5 ลานบาท  

การชุมนุมที่เกิดข้ึนบริเวณแยกราชประสงคชวงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2553 ที่ผานมา ทําให

ตลาดซื้อขายอาคารชุดคอนโดมิเนียมไดรับผลกระทบมาก บางโครงการยายสํานักงานขาย และหลาย

โครงการที่เหลือจํานวนหนวยหองชุดไมมากและตองการปดโครงการได ตองเสนอสวนลดใหลูกคาทั้งใน

รูปแบบสวนลดเงินสด หรือบัตรของขวัญเพื่อซ้ือเฟอรนิเจอรและของตกแตงมากถึง 4-5 แสนบาท  ยอดขาย

ในเดือนเมษายนในบริเวณนี้มีการปรับตัวลดลงมากกวารอยละ 50 และในบางโครงการไมมียอดขายเลย 

เนื่องจากตองปดสํานักงานขายเพราะไมสามารถเดินทางเขาไปที่โครงการได 

 โดยภาพรวม การพัฒนาโครงการอาคารชุดยานราชประสงคเปนไปไดยากลําบากมากข้ึน ทั้งจาก

ปจจัยทางดานการเมืองที่กระทบกับการตัดสินใจของลูกคาทั้งชาวไทยและตางชาติ และปจจัยดานตนทุน

ราคาที่ดินและคากอสรางที่ปรับตัวข้ึนสูง  
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ตัวอยางโครงการอาคารชดุยานราชประสงค 

ชื่อโครงการ ผูประกอบการ ที่ตั้ง สถานะการกอสราง 

แมนฮัตตัน ชิดลม บริษัท เมเจอร ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ชิดลม กอสรางแลวเสร็จ 

ดิแอดเดรส ชิดลม บริษัท เอเช่ียน พร็อพเพอรต้ี จํากัด (มหาชน) ชิดลม กอสรางแลวเสร็จ 

เดอะพารค ชิดลม บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จํากัด (มหาชน) ชิดลม กอสรางแลวเสร็จ 

โอทู ฮิป คอนโดมิเนียม บริษัท โอเช่ียน พร็อพเพอรต้ี จํากัด วิทยุ กอสรางแลวเสร็จ 

เดอะ รอยัลมณียา ทาวเวอร บริษัท มณียา ดีเวลล็อปเมนท จํากัด ราชดําริ กอสรางแลวเสร็จ 

หรรษา ราชดําริ บริษัท สมหรรษา จํากัด ราชดําริ กอสรางแลวเสร็จ 

โนเบิลแอมเบียนส สารสิน บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ลุมพิน ี กอสรางแลวเสร็จ 

เดอะโคโลนี ลุมพิน ีปารค บริษัท อินสไตล เอสเตท จํากัด ลุมพิน ี กอสรางแลวเสร็จ 

พรีน บาย แสนสิริ บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) รวมฤดี กอสรางแลวเสร็จ 

เดอะราชดําริ บริษัท แพนไทย เรียลเอสเตท จํากัด ราชดําริ กอสรางแลวเสร็จ 

พรีเว บาย แสนสิริ บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) วิทยุ กอสรางแลวเสร็จ 

โนเบิล ซีโรไนน คอนโดมิเนียม โนเบิล ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) รวมฤดี กอสรางแลวเสร็จ 

ไอดีโอ เวิรฟ ราชปรารภ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเมนท จํากัด ราชปรารภ กําลังกอสราง 

185 ราชดําริ บริษัท ไรมอน แลนด จํากัด(มหาชน) ราชดําริ กําลังกอสราง 

คิว หลังสวน บริษัท ควอลิต้ีเฮาส จํากัด (มหาชน) หลังสวน กําลังกอสราง 

เซ็นต รีจีสเรสซิเดนทเซส บางกอก  บริษัท ไมเนอร กรุป จํากัด (มหาชน) ราชดําริ กําลังกอสราง 

ดิ ออเรนทอลเรสซิเดนท บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต จํากัด (มหาชน) วิทยุ กําลังกอสราง 

Socio รวมฤดี บริษัท บิลด้ิง พร็อพเพอรต้ี จํากัด  รวมฤดี กําลังกอสราง 

เดอะ เท็มโป รวมฤดี บริษัท บิลท แลนด จํากัด  รวมฤดี กําลังกอสราง 
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จํานวนหนวยโครงการอาคารชุดยานราชประสงค 

รายการ จํานวนหนวยโดยประมาณ 

จํานวนหองชุดท้ังหมด 3,100 

จํานวนหองชุดท่ีกอสรางแลวเสร็จ 1,950 

หนวยจากผูประกอบการท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 1,850 

หนวยจากผูประกอบการนอกตลาดหลักทรัพย 1,250 

ยอดจองและขาย 2,500 

 

ราคาขายโครงการอาคารชุดยานราชประสงค 

รายการ ราคาขายโดยประมาณ  

ราคาขายตํ่าสุด 3.9 ลานบาท 

ราคาขายlสูงสุด 220 ลานบาท 

ราคาตอตารางเมตรต่ําสุด 70,000 บาท 

ราคาตอตารางเมตรสูงสุด 280,000 บาท  

หมายเหตุ: ราคาขายน้ีเปนราคาขายโดยประมาณท่ีโครงการประกาศ ณ วันท่ีศูนยขอมูลฯ ทําการสํารวจเทาน้ัน ไมรวมราคาขายท่ีผูซื้อนํามาขายตอ 

 

 

ขอความจํากัดความรับผิดชอบ 

ขอมูลสถิติ ขอเขียนใด ๆ ที่ปรากฏในรายงานผลการสํารวจฉบับนี้ ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไดรับมาจากแหลงขอมูลที่เช่ือถือได

หรือจากการประมวลผลที่เช่ือถือได ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไดตรวจสอบจนม่ันใจในระดับหนึ่งแลว  แตศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไม

สามารถยืนยันความถูกตองหรือความเปนจริง และไมอาจรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดข้ึนไมวาในกรณีใด ๆ จากการใชขอมูล ผูนําขอมูล

ไปใชพึงใชวิจารณญาณ และตรวจสอบตามความเหมาะสม 

 

 


