REIC Research Report
รายงานตลาดที่อยูอาศัย
อาคารชุดคอนโดมิเนียมบริเวณสวนตอขยายรถไฟฟาบริเวณสวนตอขยายออนนุช - แบริ่ง
โดย ฝายวิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย
ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห

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

สวนตอขยายรถไฟฟา BTS ออนนุช-แบริ่ง ที่เปดใหบริการทดลองใชครั้งแรกวันที่ 12 สิงหาคม 2554 ที่ผานมานั้น
สรางความตื่นตัวใหกับบรรดาผูซื้อผูขายหองชุดคอนโดมิเนียมที่อยูตามแนวรถไฟฟาเปนอยางมาก หลังจากที่มีการเลื่อน
กําหนดเปดมาแลวหลายครั้ง ผูประกอบการบางรายไดเตรียมขยับราคาหองชุดขึ้นหลังการเปดใชรถไฟฟา ซึ่งจะทําใหผูที่
ซื้อหองชุดคอนโดมิเนียมมากอนหนานี้ไดประโยชนจากมูลคาเพิ่มของทรัพยสิน อีกทั้งผูที่อยูอาศัยจริงยังไดประโยชนจาก
ความสะดวกสบายในการเดินทางเขาเมือง จึงนาจะทําใหตลาดซื้อขายคอนโดมิเนียมในยานนี้คึกคักขึ้นหลังจากชะลอตัว
ลงมาในชวงกอนหนานี้ เนื่องจากโครงการในยานนี้จะกลายเปนตัวเลือกของผูที่ทํางานยานใจกลางเมืองเชนสุขุมวิท
ตอนตน วิทยุ และราชประสงค แตมีงบประมาณไมเพียงพอที่จะซื้อหองชุดใจกลางเมืองซึ่งราคาสูงมากได
นายสัมมา คีตสิน ผูอํานวยการศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย เปดเผยผลสํารวจตลาดอาคารชุดในรัศมีประมาณ 1
กิโลเมตรจากแนวสวนตอขยายออนนุช – แบริ่ง วาในชวง 3-4 ปที่ผานมานี้ มีโครงการคอนโดมิเนียมเปดตัวใหมทั้งหมดถึง
44 โครงการ มีจํานวนหนวยตามผังโครงการรวมทั้งสิ้นประมาณ 17,000 หนวย มียอดจองหรือขายแลวประมาณ 11,300
หนวย คิดเปนประมาณรอยละ 66 ของหนวยในผังทั้งหมด
ในจํานวนโครงการทั้งหมดนี้ มีโครงการที่เปดใหมในป 2554 นี้เพียง 3 โครงการ รวมประมาณ 300 หนวย จาก
ผูประกอบการรายยอยทั้งหมด
โครงการจากผูประกอบการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (Listed Companies) และบริษัทในเครือ มีทั้งสิ้น
13 โครงการ รวมประมาณ 6,400 หนวย มียอดขายแลวประมาณรอยละ 70 ขณะที่โครงการจากผูประกอบการนอกตลาด
มีถึง 31 โครงการ รวมประมาณ 10,600 หนวย มียอดขายแลวประมาณรอยละ 65 แสดงใหเห็นวาผูประกอบการรายยอย
และรายกลางยังมีโอกาสในการพัฒนาโครงการอาคารชุดคอนโดมิเนียมบริเวณสวนตอขยายออนนุช – แบริ่ง ไมแพ
ผูประกอบการรายใหญ
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โครงการในยานนี้มีอัตราการขายเฉลี่ยอยูที่ประมาณ 14 หนวยตอโครงการตอเดือน โดยหากเปนโครงการจาก
ผูประกอบการในตลาดจะมีอัตราการขายเฉลี่ยอยูที่ถึงประมาณ 30

หนวยตอโครงการตอเดือน และโครงการจาก

ผูประกอบการนอกตลาดมีอัตราการขายเฉลี่ยอยูที่ 12 หนวยตอโครงการตอเดือน
ราคาขายของโครงการเหลานี้มีตั้งแตตารางเมตรละ 30,000 บาทที่โครงการใกลสถานีแบริ่ง ถึงตารางเมตรละ
125,000 บาทที่สถานีออนนุช จึงทําใหมีสินคาใหเลือกมากมายหลายระดับ
ราคาประเมินที่ดินของทางการบริเวณถนนออนนุช อยูที่ 130,000 บาทตอตารางวา บริเวณซอยสุขุมวิท 52 อยูที่
40,000 บาท บริเวณซอยอุดมสุข (สุขุมวิท 103) อยูที่ 73,000-130,000 บาท บริเวณถนนบางนาตราด อยูที่ 130,000 บาท
บริเวณซอยลาซาล (สุขุมวิท 105) อยูที่ 42,000 บาท อยางไรก็ตาม ราคาซื้อขายจริงอาจสูงเปนเทาตัว แลวแตที่ตั้งและ
ทําเล
สถานีที่ผูประกอบการนิยมเปดโครงการอาคารชุดคอนโดมิเนียมมากที่สุด 3 ลําดับแรก คือบริเวณสถานีออนนุช
มีทั้งสิ้น 15 โครงการ รวม 5,500 หนวย มียอดขายแลวถึงรอยละ 80 รองลงมาคือสถานีปุณณวิถี มีทั้งสิ้น 10 โครงการ รวม
2,900 หนวย มียอดขายแลวรอยละ 54 และสถานีอุดมสุข 8 โครงการ รวมถึง 4,700 หนวย มียอดขายแลวรอยละ 53 โดย
มีผูประกอบการนอกตลาดรายใหญรายหนึ่งเปดโครงการติดสถานีอุดมสุขนี้ถึง 2 โครงการดวยกัน
โครงการบริเวณสถานีออนนุชมียอดขายและอัตราการขายเฉลี่ยดีที่สุดเมื่อเทียบกับโครงการใกลสถานีอื่นๆ
เนื่องจากเปนสถานีที่เปดใหบริการแลวมาเปนเวลานาน มีความสะดวกสบายในการเดินทางและใกลหางสรรพสินคา ซึ่ง
คาดวาโครงการใกลสถานีอื่นๆนาจะมียอดขายที่ดีขึ้นหลังรถไฟฟาเปดใชงานอยางเต็มรูปแบบ
หากสวนตอขยายรถไฟฟาออนนุช-แบริ่ง เปดใชงานอยางเปนทางการแลว จะทําใหการขายโครงการอาคารชุด
คอนโดมิเนียมคึกคักขึ้น อยางไรก็ตาม ผูประกอบการยังคงตองมีความระมัดระวังในการศึกษาขอมูลและความเปนไปได
ทางการตลาด เนื่องจากโครงการที่อยูอาศัยแนวราบก็จะกลายมาเปนตัวเลือกของผูหาซื้อที่อยูอาศัยอีกทางหนึ่ง

ขอความจํากัดความรับผิดชอบ
ขอมูลสถิติ ขอเขียนใด ๆ ที่ปรากฏในรายงานผลการสํารวจฉบับนี้ ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไดรับมาจากแหลงขอมูลที่เชื่อถือไดหรือจากการ
ประมวลผลที่เชื่อถือได ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไดตรวจสอบจนมั่นใจในระดับหนึ่งแลว แตศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไมสามารถยืนยันความถูกตองหรือ
ความเปนจริง และไมอาจรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้นไมวาในกรณีใด ๆ จากการใชขอมูล ผูนําขอมูลไปใชพึงใชวิจารณญาณ และตรวจสอบตาม
ความเหมาะสม
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ตัวอยางโครงการอาคารชุดยานสวนตอขยายรถไฟฟาออนนุช-แบริ่ง
ลําดับ

ชื่อโครงการ

ชื่อบริษัท

ที่ตั้ง

ใกลสถานี
รถไฟฟา

1

The Base

บมจ. แสนสิริ

สุขุมวิท 77

ออนนุช

2

Blocs 77

บมจ. แสนสิริ

สุขุมวิท 77

ออนนุช

3

U Delight @ ออนนุช สเตชั่น

บจ. แกรนด ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท

สุขุมวิท 77

ออนนุช

4

ไดมอนด สุขุมวิท

บจ. ไดมอนด สุขุมวิท

สุขุมวิท 48/3

ออนนุช

5

Rhythm สุขุมวิท 50

บมจ. เอเชี่ยนพร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท

สุขุมวิท 50

ออนนุช

6

The Link Advance สุขุมวิท 50

บมจ. ธารารมณ เอสเตท

สุขุมวิท 50

ออนนุช

7

The Next Garden Suite สุขุมวิท 52

บจ. เค.ดี.แอสเซท

สุขุมวิท 52

ออนนุช

8

The Garden Mix

บจ. เค.ดี.แอสเซท

สุขุมวิท 52

ออนนุช

9

The Residence ออนนุช

บจ. อารคีแลนด พร็อพเพอรตี้

สุขุมวิท 52

ออนนุช

10

Tree Condo

บจ. บิ๊กทรี แอสเสท

สุขุมวิท 52

ออนนุช

11

คอนโดวัน สุขุมวิท 52

บจ. พลัส พร็อพเพอรตี้ พารทเนอร

สุขุมวิท 52

ออนนุช

12

My Condo สุขุมวิท 52

บจ. พลัส พร็อพเพอรตี้ พารทเนอร

สุขุมวิท 52

ออนนุช

13

The President

บจ. ชัยพัฒนาที่ดิน

ปากซอยสุขุมวิท 81

ออนนุช

14

พันดาวเพลส คอนโด สุขุมวิท 50

บจ. พรเสาเอก

สุขุมวิท 50

ออนนุช

15

วอเตอรฟอรด สุขุมวิท 50

บจ. วี.พี.แอส เว็ทส

สุขุมวิท 50

ออนนุช

16

คาซา คอนโด สุขุมวิท 97

บมจ. ควอลิตี้เฮาส

สุขุมวิท 97

บางจาก

17

ซิม โฟนี สุขุมวิท

เครือนิรันดร กรุป

สุขุมวิท 62

บางจาก

18

รีเจนท โฮม 13 สุขุมวิท 93

บจ. รีเจนท กรีน เพาเวอร

สุขุมวิท 93

บางจาก

19

รีเจนท โฮม 14 สุขุมวิท 93

บจ. รีเจนท กรีน เพาเวอร

สุขุมวิท 93

บางจาก

20

The Room สุขุมวิท 64

บมจ.แลนดแอนดเฮาส

สุขุมวิท 64

ปุณณวิถี

21

Centric Scene

บมจ. เอสซีแอสเสท

สุขุมวิท 64

ปุณณวิถี

22

The Muse

บจ. แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเมนต คอรปอเรชั่น

สุขุมวิท 64/1

ปุณณวิถี

23

Whizdom สุขุมวิท 64

บจ. แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเมนต คอรปอเรชั่น

สุขุมวิท 64

ปุณณวิถี

24

The Link สุขุมวิท 64

บมจ. ธารารมณ เอสเตท

สุขุมวิท 64

ปุณณวิถี

25

The Room สุขุมวิท 62

บมจ. แลนดแอนดเฮาส

สุขุมวิท 62

ปุณณวิถี

26

The Green II @Sukhumvit 101

บจ. เดอะ แกรนด พัฒนา ดีเวลลอปเมนท

สุขุมวิท 101

ปุณณวิถี

27

Whizdom @ ปุณณวิถี สเตชั่น

บจ. แมกโนเลีย ควอลิตี้ เวล็อปเมนต คอรปอเรชั่น

สุขุมวิท 64

ปุณณวิถี

28

@ ซิตี้ สุขุมวิท 101/1

บจ. สยามโฮม เวลลอปเมนท

สุขุมวิท 101 /1

ปุณณวิถี

29

รีเจนท โฮม 9 สุขุมวิท 64

บจ. รีเจนท กรีน เพาเวอร

สุขุมวิท 64

ปุณณวิถี

30

Sense สุขุมวิท 68

บจ. ศุภราช ดีเวลลอปเมนท

สุขุมวิท 68

อุดมสุข

31

Ideo Mix

บจ. อนันดา ดีเวลลอปเมนท ทู

สุขุมวิท 103

อุดมสุข

32

Ideo Blucove

บจ. อนันดา ดีเวลลอปเมนท ทู

สุขุมวิท 103

อุดมสุข
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ตัวอยางโครงการอาคารชุดยานสวนตอขยายรถไฟฟาออนนุช-แบริ่ง (ตอ)
ลําดับ

ชื่อโครงการ

ชื่อบริษัท

ที่ตั้ง

ใกลสถานี
รถไฟฟา

34

แอ็บสแตร็กส สุขุมวิท 66/1

บมจ. บีทีเอส แอสเสทส

สุขุมวิท 66/1

อุดมสุข

35

I Condo สุขุมวิท105(ลาซาล)

บมจ. พร็อพเพอรตี้เพอรเฟค

สุขุมวิท 105

อุดมสุข

36

@Room

บจ. แอทรูม

สุขุมวิท 66/1

อุดมสุข

37

เมโทร สกาย สุขุมวิท

บมจ. พร็อพเพอรตี้เพอรเฟค

สุขุมวิท 103/4

อุดมสุข

38

The Coast บางนา

บจ. บีเคเค แกรนด เอสเตท จํากัด

ตรงขามไบเทค

บางนา

39

รีเจนท โฮม 7 บางนา

บจ. รีเจนท กรีน เพาเวอร

สรรพาวุธ 2

บางนา

40

Beaumont Condominium

บจ. พีรพงษ กรุป

สุขุมวิท 72

แบริ่ง

41

แคสเซีย คอนโดมิเนียม

บจ. แบริ่ง คอนโดมิเนียม

สุขุมวิท 107

แบริ่ง

42

เซนส ออฟ ลอนดอน สุขุมวิท 109

บจ. ออริจิ้น พร็อพเพอรตี้

สุขุมวิท 109

แบริ่ง

43

บลิซ คอนโดมิเนียม แบริ่ง

บจ.โฮมเพลส ดีเวลลอปเมนท

สุขุมวิม 109

แบริ่ง

44

เคนซิงตัน คอนโดมิเนียม

บจ. ออริจิ้น พร็อพเพอรตี้

แบริ่ง 12

แบริ่ง

จํานวนหนวยโครงการอาคารชุดยานสวนตอขยายรถไฟฟาออนนุช-แบริ่ง
รายการ
จํานวนหองชุดทั้งหมด
หนวยจากผูประกอบการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
หนวยจากผูประกอบการนอกตลาดหลักทรัพย
ยอดจองและขาย

จํานวนหนวยโดยประมาณ
17,000
6,400
10,600
11,300

ราคาขายโครงการอาคารชุดยานสวนตอขยายรถไฟฟาออนนุช-แบริ่ง
รายการ
ราคาตอตารางเมตรต่ําสุด
ราคาตอตารางเมตรสูงสุด

ราคาขายโดยประมาณ
30,000 บาท
125,000 บาท

หมายเหตุ: ราคาขายนี้เปนราคาขายโดยประมาณที่โครงการประกาศ ณ วันที่ศูนยขอมูลฯ ทําการสํารวจเทานั้น ไมรวมราคาขายที่ผูซื้อนํามาขายตอ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ฝายประชาสัมพันธและบริการขอมูล
ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห ชั้น 18 อาคาร 2 เลขที่ 63 ถ.พระราม 9 หวยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท 0-2645-9675-6 โทรสาร 0-2643-1252 Email : www.reic.or.th / www.clickthaihome.com

