สรุปและวิเคราะหสถานการณอสังหาริมทรัพย
ประจําสัปดาห วันที่ 31 สิงหาคม – 6 กันยายน 2554
โดย ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห
***********************

โครงการขนสงมวลชนหลายเสนทาง ทัง้ ที่กําลังกอสราง หรืออยูในขัน้ ตอนเริ่มตนของการวางแผน
หรือการประกวดราคา หรือกําลังจะเริ่มสราง ลวนเปนปจจัยบวกตอการเปดโครงการที่อยูอาศัยในอนาคต
รถไฟฟาสวนตอขยาย หมอชิต–สะพานใหม เปนโครงการที่อยูในแผนการกอสราง โดยขณะนี้อยู
ในขั้นตอนปรับแบบหนาสถานีวัดพระศรีมหาธาตุ คาดวาจะประกวดราคาไดในตนปและเริ่มกอสรางได
ประมาณกลางป 2555 คาดวาจะสรางเสร็จประมาณป 2558 มีจุดเริม่ ตนจากเสนทางเชื่อมตอรถไฟฟาบีที
เอสที่สถานีหมอชิต ผานหาแยกลาดพราว ไปตามถนนพหลโยธิน ผานแยกรัชโยธิน วงเวียนหลักสี่ และไป
สิ้นสุดทีห่ นาตลาดสะพานใหม รวมสถานีใหมทั้งสิน้ 12 สถานี นาจะทําใหผปู ระกอบการหันมาใหความ
สนใจพัฒนาโครงการที่อยูอาศัยในพื้นที่รอบนอกเกาะแนวรถไฟฟาสวนตอขยายมากขึ้น
อยางไรก็ตาม
พื้นที่สวนใหญระหวางสถานีเกษตรศาสตรถึงสถานีปลายทางที่สะพานใหมนน้ั เปนพืน้ ที่ในโซนที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลางหรือพืน้ ที่ของหนวยงานราชการหรือพื้นที่เขตทหาร จึงอาจมีขอจํากัดในการกอสราง
ในชวง 3-4 ปที่ผานมา ถนนพหลโยธินมีโครงการคอนโดมิเนียมเกิดขึน้ มาก โดยเฉพาะบริเวณหา
แยกลาดพราวและแยกรัชโยธิน เนื่องจากเปนทําเลใกลหนวยงานรัฐ เอกชน สถานศึกษาและสถานอํานวย
ความสะดวกตางๆมากมาย อาทิเชน สํานักงานใหญธนาคารไทยพาณิชย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หางสรรพสินคาตางๆ เชน เซ็นทรัลลาดพราว ยูเนีย่ นมอลล เมเจอรรัชโยธิน
เปนตน ประกอบกับการเดินทางเขาสูยา นใจกลางเมืองสะดวกสบาย เนื่องจากระยะเวลาการเดินทางจาก
สถานีหมอชิตถึงสถานีสยามใชเวลาเพียงประมาณ 15 นาทีเทานั้น
ผลสํารวจตลาดอาคารชุดในรัศมีประมาณ 1 กิโลเมตร จากแนวรถไฟฟาตั้งแตสถานีหมอชิตมา
ตามหาแยกลาดพราวและตอไปตามแนวถนนพหลโยธินจนถึงบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พบวา มี
โครงการคอนโดมิเนียมเปดตัวใหมทั้งสิน้ 13 โครงการในรอบ 3-4 ปที่ผานมา ดวยจํานวนหนวยรวมกัน
ประมาณ 7,700 หนวย และในบริเวณใกลแยกหลักสี่ถึงสะพานใหมมีโครงการคอนโดมิเนียมเปดใหม
ประมาณ 4 โครงการ ดวยจํานวนหนวยรวมกันประมาณ 1,400 หนวยดังนั้น ณ ขณะนี้ จึงมีจํานวนหนวย
คอนโดมิเนียมตามผังโครงการรวมตลอดแนวที่จะเปนสวนตอขยายนีท้ งั้ สิ้นประมาณ 9,100 หนวย จาก 17
โครงการ เปนหนวยที่กอสรางแลวเสร็จ 6 โครงการ รวมประมาณ 2,050 หนวย ทีเ่ หลืออีก 7,050 หนวย
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กําลังอยูระหวางการกอสราง โดยคาดวาจะแลวเสร็จทุกโครงการภายในป 2557
โครงการจากผูประกอบการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (Listed Companies) และบริษัทใน
เครือ มีทั้งสิน้ 8 โครงการ แตมีจํานวนหองชุดคิดเปนรอยละ 71 ของหนวยทัง้ หมดในตลาด ในขณะที่
โครงการจากผูประกอบการนอกตลาดหลักทรัพยมี 9 โครงการ มีจาํ นวนหองชุดรวมคิดเปนเพียงรอยละ 29
ของหนวยทั้งหมด แสดงใหเห็นวาโครงการจากผูประกอบการรายใหญจะเปนโครงการขนาดใหญ มีจํานวน
หองมากกวา
โครงการอาคารชุดคอนโดมิเนียมในยานนีจ้ ะเนนจุดขายที่อยูใกลรถไฟฟาบีทีเอส โดยมีหลายระดับ
ราคาเริ่มตั้งแตราคาประมาณ 24,000 บาทตอตารางเมตร ในยานใกลสะพานใหม ไปจนถึงระดับราคา
ประมาณ 100,000 บาทตอตารางเมตรที่หา แยกลาดพราว ราคาเฉลี่ยของหองชุดตลอดแนวอยูท ี่ประมาณ
61,000 บาทตอตารางเมตร โดยโครงการจากผูประกอบการในตลาดหลักทรัพยมีราคาเฉลีย่ ประมาณ
74,000 บาทตอตารางเมตร ในขณะที่ราคาเฉลี่ยของโครงการจากผูป ระกอบการนอกตลาดหลักทรัพยอยูที่
ประมาณ 49,000 บาทตอตารางเมตร
จากจํานวนหนวยในผังโครงการทั้งหมดนี้ มียอดจองหรือขายแลวประมาณ 7,100 หนวย คิดเปน
ประมาณรอยละ 80 ของหนวยในผังทัง้ หมด โดยมีอัตราการจองและขายเฉลี่ยอยูท ปี่ ระมาณ 29 หนวยตอ
โครงการตอเดือน โดยในบางโครงการมียอดจองต่ํามากเพียง 3 หนวยตอเดือน และบางโครงการมียอดจอง
สูงมากเกือบ 120 หนวยตอเดือน เนื่องจากบางโครงการมีการจองหรือซื้อเพื่อเก็งกําไรจํานวนมาก
เฉพาะพืน้ ที่แยกรัชโยธิน มีโครงการเปดใหมทงั้ สิน้ 6 โครงการ รวมประมาณ 3,500 หนวย มียอด
จองและขายแลวเกือบรอยละ 90 ราคาเฉลี่ยอยูที่ 73,000 บาทตอตารางเมตร โดยมีระดับราคาตั้งแต
55,000-86,000 บาทตอตารางเมตร สวนพื้นทีห่ าแยกลาดพราวมีโครงการเปดใหมทงั้ สิน้ 5 โครงการ
จํานวนประมาณ 2,600 หนวย มียอดจองและขายแลวประมาณรอยละ 58 ซึ่งไมสูงมากนักเนื่องจากราคา
เฉลี่ยสูงกวา โดยอยูที่ประมาณ 80,000 บาทตอตารางเมตร โดยมีระดับราคาตั้งแต 97,000-100,000 บาท
ตอตารางเมตร สําหรับพื้นทีบ่ ริเวณใกลสะพานใหม มี 4 โครงการ จํานวนหนวยรวมประมาณ 1,400 หนวย
มียอดจองและขายไปแลวกวารอยละ 70 ราคาเฉลี่ยอยูท ี่เพียง 29,000 บาทตอตารางเมตร
โดยภาพรวมพื้นที่ยา นตัง้ แตหมอชิต – สะพานใหม จึงนาจะมีศักยภาพเพิ่มขึ้นในอนาคต หากสวน
ตอขยายรถไฟฟา ชวงหมอชิต–สะพานใหม เปดใชงานอยางเปนทางการประมาณป 2558

2
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

