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รายงานตลาดที่อยูอาศัย 

บริเวณสวนตอขยายรถไฟฟา ตากสิน-วงเวียนใหญ 

โดย ฝายวิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย  

ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห 

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

20 มกราคม 2554 

หลังจากรถไฟฟาสวนตอขยายตากสิน-วงเวียนใหญ (สถานีกรุงธนบุรีและสถานีวงเวียนใหญ) ไดเปดใหบริการ

เม่ือประมาณกลางป 2552 เปนตนมา ผูประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยูอาศัยไดเปดโครงการอาคารชุดคอนโดมิเนียม

จํานวนมาก และไดรับความนิยมจากผูซื้อ เนื่องจากอยูใกลยานธุรกิจสําคัญ คือ สาทร และสีลม เพียงประมาณ 10  นาที 

หากเดินทางดวยรถไฟฟา BTS อีกทั้งยังสะดวกในการเดินทางไปหางสรรพสินคา และสถานที่สําคัญตางๆ 

จึงทําใหอาคารชุดคอนโดมิเนียมยานสวนตอขยายตากสิน-วงเวียนใหญ กลายมาเปนตัวเลือกของผูที่ทํางานยาน

สาทร-สีลม และยานธุรกิจไกลออกไป แตมีงบประมาณไมเพียงพอที่จะซื้อหองชุดใจกลางเมืองซ่ึงราคาสูงมากได  

 นายสัมมา คีตสิน ผูอํานวยการศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย เปดเผยผลสํารวจตลาดอาคารชุดในรัศมีประมาณ 

1.5 กิโลเมตรจากแนวสวนตอขยายรถไฟฟาตากสิน-วงเวียนใหญ วาในชวง 3-4 ปที่ผานมานี้ มีโครงการคอนโดมิเนียม

เปดตัวใหมทั้งหมด 30 โครงการ มีจํานวนหนวยตามผังโครงการรวมท้ังส้ินประมาณ 9,250 หนวย มียอดจองหรือขายแลว

ประมาณ 7,750 หอง คิดเปนประมาณรอยละ 84 ของหนวยในผังทั้งหมด  

จากหนวยในผังโครงการท้ังหมด คิดเปนหนวยท่ีกอสรางแลวเสร็จ 13 โครงการ รวมประมาณ 3,600 หนวย ที่

เหลือเปนหนวยจากโครงการที่อยูระหวางการกอสราง โดยจะกอสรางแลวเสร็จทุกโครงการภายในป 2556 

โครงการจากผูประกอบการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (Listed Companies) และบริษัทในเครือ มีทั้งส้ิน 

13 โครงการ แตมีจํานวนหองชุดคิดเปนถึงรอยละ 51 ของหนวยทั้งหมดในตลาด ในขณะท่ีโครงการจากผูประกอบการนอก

ตลาดหลักทรัพยมี 17 โครงการ มีจํานวนหองชุดรวมคิดเปนรอยละ 49 ของท้ังหมด แสดงใหเห็นวาโครงการจาก

ผูประกอบการรายใหญจะเปนโครงการขนาดใหญ มีจํานวนหองมากกวา 

โครงการอาคารชุดคอนโดมิเนียมในยานนี้มีราคาเฉล่ียอยูที่ประมาณ 78,000 บาทตอตารางเมตร โดยผูประกอบ

ในตลาดและนอกตลาดหลักทรัพยต้ังราคาขายในระดับใกลเคียงกัน คือโครงการจากผูประกอบการในตลาดหลักทรัพยที่มี
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ราคาเฉลี่ยอยูที่ประมาณ 79,000 บาทตอตารางเมตร ในขณะที่ราคาเฉล่ียของโครงการจากผูประกอบการนอกตลาด

หลักทรัพยอยูที่ประมาณ 77,000 บาทตอตารางเมตร  

โครงการเหลาน้ีมีอัตราการจองและขายเฉล่ียแตกตางกันต้ังแต 2 หนวย จนถึงเกือบ 100 หนวย ตอโครงการตอ

เดือน เน่ืองจากบางโครงการมีผูซื้อจํานวนมากที่นําใบจองไปขายตอ  

พื้นที่ที่ผูประกอบการนิยมเปดโครงการอาคารชุดคอนโดมิเนียมขนาดใหญคือบริเวณติดถนนกรุงธนบุรี ซึ่งมี

ทั้งส้ินถึง 17 โครงการ เนื่องจากเปนเสนทางเดินรถไฟฟา โดยโครงการอาคารชุดคอนโดมิเนียมบนถนนกรุงธนบุรีนี้ สวน

ใหญจะอยูหางจากรถไฟฟานอยกวา 500 เมตร เนื่องจากเมื่อประมาณ 4-5 ปกอน ที่ดินในยานนี้ยังหาซ้ือไดไมยากนัก 

และยังไมมีราคาสูงเชนในปจจุบัน ทําใหผูประกอบการสามารถซ้ือท่ีดินติดสถานีรถไฟฟาไดในตนทุนที่ไมสูงเกินไป 

โครงการระดับหรูจะอยูบริเวณถนนเจริญนคร ซึ่งโครงการมักจะเนนจุดขายวิวแมน้ําเจาพระยา และมีกลุมลูกคา

เปนชาวตางชาติ ทําใหราคาเฉล่ียของหองชุดในยานน้ีสูงถึงประมาณ 100,000 บาทตอตารางเมตร 

 ราคาประเมินที่ดินของทางการบริเวณถนนกรุงธนบุรี อยูที่ 38,000-100,000 บาทตอตารางวาแตราคาซื้อขาย

จริงอาจสูงถึง 200,000 บาทตอตารางวา สําหรับราคาประเมินที่ดินบริเวณถนนเจริญนครอยูที่ 50,000-130,000 บาทตอ

ตารางวา แตมีผูประกาศขายในทองตลาดในราคาสูงถึงตารางวาละ 300,000 บาท  

ในป 2553 ที่ผานมา มีโครงการเปดตัวใหมทั้งส้ินถึง 12 โครงการ รวมประมาณ 4,400 หนวย มียอดจองหรือขาย

ไปแลวมากกวารอยละ 77 จากผูซื้อเพื่ออยูอาศัยเอง นักลงทุนและเก็งกําไร 

 โดยภาพรวม การขายโครงการอาคารชุดยานสวนตอขยายรถไฟฟาตากสิน-วงเวียนใหญจะเปนไปดวยความ

ยากลําบากมากขึ้น เน่ืองจากมีอุปทานจํานวนมากในตลาด อีกทั้งหากการกอสรางสวนตอขยายวงเวียนใหญ-บางหวาแลว

เสร็จ จะทําใหโครงการที่อยูใกลสถานีรถไฟฟาสวนตอขยายดังกลาว ทั้งแนวราบและแนวสูงกลายมาเปนตัวเลือกของผูซื้อ

หองชุดคอนโดมิเนียมอีกทางหนึ่ง  

 

ขอความจํากัดความรับผิดชอบ 

ขอมูลสถิติ ขอเขียนใด ๆ ท่ีปรากฏในรายงานผลการสํารวจฉบับน้ี ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไดรับมาจากแหลงขอมูลท่ีเชื่อถือไดหรือจากการ

ประมวลผลท่ีเชื่อถือได ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไดตรวจสอบจนมั่นใจในระดับหน่ึงแลว  แตศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไมสามารถยืนยันความถูกตองหรือ

ความเปนจริง และไมอาจรับผิดชอบตอความเสียหายท่ีเกิดขึ้นไมวาในกรณีใด ๆ จากการใชขอมูล ผูนําขอมูลไปใชพึงใชวิจารณญาณ และตรวจสอบตาม

ความเหมาะสม 
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ตัวอยางโครงการอาคารชดุยานสวนตอขยายรถไฟฟาตากสิน-วงเวียนใหญ 

ชื่อโครงการ ชื่อบริษัท ที่ตั้ง สถานะการกอสราง 

ซิทรีน บจ.จินดาวงศ ดีเวลลอปเมนท ถนนกรุงธนบุรี กอสรางแลวเสร็จ 

มายคอนโด สาทร - ตากสิน บจ.พลัส พร็อพเพอรต้ี ถนนกรุงธนบุรี กอสรางแลวเสร็จ 

ไอดีโอ บลูโคฟ สาทร บจ.อนันดา ดีเวลลอปเมนท ถนนกรุงธนบุรี กอสรางแลวเสร็จ 

ไอดีโอ สาทร ตากสิน บจ.อนันดา ดีเวลลอปเมนท ถนนกรุงธนบุรี กอสรางแลวเสร็จ 

ไฮฟ แอท สาทร บมจ.แสนสิริ ถนนกรุงธนบุรี กอสรางแลวเสร็จ 

ไฮฟ ตากสิน บมจ.แสนสิริ ถนนกรุงธนบุรี อยูในระหวางการกอสราง 

เดอะมาสเตอร สาทร บจ.เดอะมาสเตอร แอสเซทแมเนจเมนท ถนนกรุงธนบุรี กอสรางแลวเสร็จ 

คิวเฮาส คอนโด สาทร บมจ.ควอลิต้ี เฮาส ถนนกรุงธนบุรี กอสรางแลวเสร็จ 

วิลลา สาทร บจ.ทีซีซี แคปปตอล แลนด ถนนกรุงธนบุรี กอสรางแลวเสร็จ 

เดอะบางกอก สาทร บมจ.แลนดแอนดเฮาส ถนนกรุงธนบุรี กอสรางแลวเสร็จ 

เดอะ เพลนารี่ สาทร 
บมจ.บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ

สิ่งแวดลอม ถนนกรุงธนบุรี อยูในระหวางการกอสราง 

เดอะ วิง สาทร บมจ.ภัทรเฮาส แอนด พร็อพเพอรต้ี ถนนกรุงธนบุรี อยูในระหวางการกอสราง 

สาทร เรสซเดนซ บจ.เอเชียพัฒนา แลนด ถนนกรุงธนบุรี อยูในระหวางการกอสราง 

เดอะ ซ๊ิด สาทร-ตากสิน บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตรท ถนนกรุงธนบุรี อยูในระหวางการกอสราง 

ทัวรมาลีน เจริญนคร บจ.เจริญนครพร็อพเพอรต้ี ถนนกรุงธนบุรี อยูในระหวางการกอสราง 

เดอะ วีวา คอนโด สาทร-ตากสิน บจ.ทรัพยในดินสินในน้ํานําโชค  ถนนกรุงธนบุรี อยูในระหวางการกอสราง 

ฟวซ  สาทร-ตากสิน บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท ถนนกรุงธนบุรี อยูในระหวางการกอสราง 

เออรบาโน แอบโซลูท สาทร-ตากสิน บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท ถนนกรุงธนบุรี อยูในระหวางการกอสราง 

ทีล สาทร-ตากสิน บมจ.แสนสิริ ถนนกรุงธนบุรี อยูในระหวางการกอสราง 

เดอะ ไลทเฮาส คอนโดมิเนียม บมจ.รสา พร็อพเพอรต้ี ดีเวลลอปเมนท  ถนนเจริญนคร กอสรางแลวเสร็จ 

เดอะริเวอร บจ.ตากสิน พร็อพเพอรต้ีส  ถนนเจริญนคร อยูในระหวางการกอสราง 

Watermark Chaophraya River บมจ.เมเจอร ดีเวลลอปเมนท ถนนเจริญนคร กอสรางแลวเสร็จ 

เดอะ ฟายน แอท ริเวอร  บจ.ฟายนโฮม เฮาสซ่ิง ดีเวลลอปเมนท  ถนนเจริญนคร กอสรางแลวเสร็จ 

ศุภาลัย ริเวอร  รีสอรท บมจ.ศุภาลัย จํากัด  ถนนเจริญนคร อยูในระหวางการกอสราง 

แบงคคอก ฮอไรซอน  รัชดา-ทาพระ บจ.พระยาพาณิชยพร็อพเพอรต้ี  ถนนรัชดาทาพระ อยูในระหวางการกอสราง 

คาซา คอนโด รัชดา-ทาพระ บจ.คาซาวิลล ถนนรัชดาภิเษก อยูในระหวางการกอสราง 

เดอะรูม  สาทร-ตากสิน บมจ.แลนด แอนด เฮาส ถนนราชพฤกษ อยูในระหวางการกอสราง 

คอนโด เดอะพารคแลนด 

แอนดแกรนด(ตากสิน-เพชรเกษม) 
บจ.นายารา เรสซิเดนส 

ถนนราชพฤกษ 

(ตากสิน-เพชรเกษม) อยูในระหวางการกอสราง 

เอลิส คอนโดมิเนียม ตากสิน บจ.เรดด้ี พร็อพเพอรต้ี  ถนนสมเด็จพระเจาตากสิน กอสรางแลวเสร็จ 

เดอะนิช ตากสิน บมจ.เอส.เอ็น.แอสเซ็ท ดีเวลลอปเมนท ถนนอินทรพทิักษ อยูในระหวางการกอสราง 
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จํานวนหนวยโครงการอาคารชุดยานสวนตอขยายรถไฟฟาตากสนิ-วงเวยีนใหญ 

รายการ จํานวนหนวยโดยประมาณ 

จํานวนหองชุดทั้งหมด 9,250 

จํานวนหองชุดที่กอสรางแลวเสร็จ 3,600 

หนวยจากผูประกอบการท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 4,650 

หนวยจากผูประกอบการนอกตลาดหลักทรัพย 4,600 

ยอดจองและขาย 7,750 

 

ราคาขายโครงการอาคารชุดยานสวนตอขยายรถไฟฟาตากสิน-วงเวยีนใหญ 

รายการ ราคาขายโดยประมาณ  

ราคาตอตารางเมตรต่ําสุด 43,000 บาท 

ราคาตอตารางเมตรสูงสุด 185,000 บาท  
หมายเหตุ: ราคาขายน้ีเปนราคาขายโดยประมาณท่ีโครงการประกาศ ณ วันท่ีศูนยขอมูลฯ ทําการสํารวจเทาน้ัน ไมรวมราคาขายท่ีผูซื้อนํามาขายตอ 

 


