
 

 

รายงานข้อมูล 
โครงการอาคารชุดเปิดใหม่ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

เดือนตุลาคม ปี 2560 
 

โดย 
 

ฝ่ายสถติแิละประมวลผลข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ 
 

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
 

คําสงวนลขิสิทธิ1 

การนําข้อมลูที�ปรากฏในรายงานผลการสํารวจฉบบันี �ไปใช้งาน หรือเผยแพร่ต่อ ไม่ว่าแต่เพียงบางส่วน 
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ข้อความจาํกัดความรับผิดชอบ 
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เดือนตุลาคม 2560 
อาคารชุด  เปิด 5 โครงการ รวม 1,157 หน่วย 

1. บริษัท เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) โครงการเสนา อีโค ทาวน์ รามอินทรา-วงแหวน (อาคาร A,B,C,D,E)  
ถนนรามอินทรา จํานวน 125 หน่วย 

2. บริษัท เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) โครงการเดอะ คิทท์ พลสั พหลโยธิน-คคูต (อาคาร A) ถนนลําลกูกา (ปทมุธานี) 
จํานวน 364 หน่วย 

3. บริษัท ไซมิส แอสเสท จํากดั โครงการบลอสซั9ม คอนโด แอท แฟชั9น บียอนด์ ถนนรัชดา-รามอินทรา จํานวน 450 หน่วย 
4. บริษัท ทริปเปิ<ล แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั โครงการฮมัเบลิ ลีฟวิ9ง แอท เฟื9 องฟ ูถนนสทุธิสารวนิิจฉยั จํานวน 141 หน่วย 
5. บริษัท วิถีไทย เรียลเอสเตท จํากดั โครงการเพลินเพลิน คอนโด บางบวัทอง-เวสต์เกต ถนนทางหลวง 4012 (นนทบรีุ)  

จํานวน 77 หน่วย 
 

ในจํานวนดงักล่าวเป็นโครงการในกรุงเทพมหานคร ประมาณ 716 หน่วย ในจงัหวดัปทมุธานี ประมาณ 364 หน่วย และ 
ในจงัหวดันนทบรีุ ประมาณ 77 หน่วย แบง่ประเภทผู้ประกอบการ เป็น 

- โครงการของผู้ประกอบการที9จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 2 โครงการ มีหน่วยรวม 489 หน่วย หรือ ร้อยละ 42.3 ของ
หน่วยทั <งหมด 

- โครงการของผู้ประกอบการที9ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 3 โครงการ มีหน่วยรวม 668 หน่วย หรือ ร้อยละ 57.7 
ของหน่วยทั <งหมด 

 
จากหน่วยในผงัโครงการทั <งหมด แบง่ประเภทห้อง เป็น 

- ห้องแบบ 1 ห้องนอน ประมาณ 1,069 หน่วย หรือ ร้อยละ 92.4 
- ห้องแบบ 2 ห้องนอน ประมาณ 88 หน่วย หรือ ร้อยละ 7.6 

 
 
 
 
 
 
 

 

รายงาน 
โครงการอาคารชุดเปิดใหม่ในกรุงเทพฯ - ปริมณฑล 

เดือนตุลาคม ปี 2560 
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เดอะ คิทท์ พลัส พหลโยธิน – คคูต (อาคาร A) 

The Kith Plus Paholyothin - Khukot 
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รายละเอียดโครงการ : เดอะ คทิท์ พลัส พหลโยธิน – คูคต (อาคาร A) (The Kith Plus Paholyothin - Khukot) 
บริษัททีCพัฒนาโครงการ บริษัท เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

ทีCตั Eงบริษัท 
เลขที9 524 อาคาร ที.เทรเชอรี9 ถนนรัชดาภิเษก ซอยรัชดาภิเษก 26 แขวงสามเสนนอก 
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 

วันทีCเปิดขาย 1 ตลุาคม 2560 

พื EนทีCโครงการ 3-2-12.6 ไร่ 

ทีCตั Eงโครงการ ถนนลําลกูกา11 ตําบลคคูต อําเภอลําลกูกา ปทมุธานี 

พกัิดภูมศิาสตร์ Latitude : 13.951860 Longitude : 100.642494 

ลักษณะโครงการ อาคารชุดพกัอาศยัสงู 8 ชั <น จํานวน  2 อาคาร  

หน่วยทั Eงหมด 728 หน่วย 

สถานะการขาย ขายเฉพาะอาคาร A รวม 364 หน่วย 

กฎหมายสิCงแวดล้อม (EIA) อยู่ระหว่างการขออนญุาต 

เริCมก่อสร้าง มกราคม 2561 
ก่อสร้างแล้วเสร็จ มกราคม 2562 
เงนิดาวน์ตํCาสุด (จอง+ทาํสัญญา+ดาวน์)  12% 
สิCงอาํนวยความสะดวกในโครงการ ฟิตเนส ศาลาพกัผ่อน สนามเดก็เล่น ลู่วิ9ง 

ค่าส่วนกลาง 1,100 บาท/เดือน 

สถานีรถไฟฟ้า ห่างจากรถไฟฟ้าสายสีเขียว (หมอชิต-คคูต) สถานีคคูต ประมาณ 1.2 กิโลเมตร 

โปรโมชัCน (ณ วันทีCสํารวจ) เครื9องปรับอากาศ เตาไฟฟ้า เครื9องดดูควนั เคาน์เตอร์ครัว  ตู้ เสื <อผ้า เตียงนอน 

จาํนวนทีCจอดรถ 182 คนั (50%)  

ราคาต่อตารางเมตร 43,000 - 54,000 บาท/ตารางเมตร 

ระดับราคา  1.2 - 1.5 ล้านบาท 
มูลค่าโครงการ เฉพาะอาคาร A ประมาณ 483 ล้านบาท   

เบอร์ตดิต่อสอบถามโครงการ 1775 

เว็บไซต์โครงการ www.sena.co.th 
รายละเอียดราคาซื Eอขาย 

ประเภทห้องชุด จาํนวนหน่วย พื EนทีCใช้สอย (ตารางเมตร) ราคา (ล้านบาท) 
ตํCาสุด สูงสุด ตํCาสุด สูงสุด 

1 ห้องนอน 364 28 28 1.2 1.5 
หมายเหต:ุ  ขอ้มูลปรับปรุงล่าสดุ ณ วนัที� 31 ตลุาคม 2560 
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โครงการอาคารชุด เปิดขายใหม่ในกรุงเทพฯ - ปริมณฑล  
เดือนมกราคม – ตุลาคม ปี 2560 

 
� อาคารชุด  เปิด 117 โครงการ รวม 52,474 หน่วย 

แบง่เป็นโครงการของผู้ประกอบการซึ9งจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 71 โครงการ โดยมีหน่วยรวม 39,102 หน่วย 
หรือ ร้อยละ 74.5 และเป็นของผู้ ประกอบการซึ9งไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 46 โครงการ มีหน่วยรวม 13,372 
หน่วย หรือ ร้อยละ 25.5 

แบ่งเป็นโครงการในกรุงเทพฯ 42,945 หน่วย (ร้อยละ 81.8) นนทบุรี 5,586 หน่วย (ร้อยละ 10.6) สมทุรปราการ 
3,031หน่วย (ร้อยละ 5.8) ปทมุธานี 833 หน่วย (ร้อยละ 1.6) และนครปฐม 79 หน่วย (ร้อยละ 0.2) 
บริษัท ออริจิ Eน พร็อพเพอร์ตี E จาํกัด (มหาชน) หรือ ORI (8 โครงการ/ 5,662 หน่วย) 
1. โครงการนอตติ <ง ฮิลล์ สขุุมวิท 105 (อาคารA, B, D) ถนนสขุุมวิท ซอย 105 จํานวน 574 หน่วย 
2. โครงการไนท์บริดจ์ พหลโยธิน-อนิเตอร์เชนจ์ ถนนพหลโยธิน จํานวน 726 หน่วย 
3. โครงการนอตติ <ง ฮิลล์ สกายสแครปเปอร์  แอท เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ ถนนรัตนาธิเบศร์ (นนทบรีุ) จํานวน 1,097 หน่วย 
4. โครงการเคนซิงตนั สขุุมวิท-เทพารักษ์ ถนนสขุมุวิท (สมทุรปราการ) จํานวน 1,318 หน่วย 
5. โครงการไนท์บริดจ์ ไพร์ม รัชโยธิน ถนนพหลโยธิน จํานวน 333 หน่วย 
6. โครงการไนท์บริดจ์ เกษตร โซไซตี < ถนนพหลโยธิน จํานวน 332 หน่วย 
7. โครงการไนท์บริดจ์ คอลลาจ รามคําแหง ถนนรามคําแหง จํานวน 682 หน่วย 
8. โครงการไนท์บริดจ์ ไพร์ม อ่อนนชุ ถนนสขุมุวิท จํานวน 600 หน่วย 
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกัด (มหาชน) หรือ PS (10 โครงการ/ 5,530 หน่วย) 
1. โครงการแชปเตอร์วนั อีโค รัชดา-ห้วยขวาง (อาคาร E) ถนนประชาอทิุศ จํานวน 252 หน่วย 
2. โครงการเดอะ รีเซิร์ฟ ทองหล่อ 2 ถนนสุขมุวิท จํานวน 110 หน่วย 
3. โครงการเดอะ ทรี สขุมุวิท 71-เอกมยั ถนนสขุุมวิท จํานวน 883 หน่วย 
4. โครงการพลมัคอนโด แจ้งวฒันะ สเตชั9น (เฟส 3 ) จํานวน 1,154 หน่วย 
5. โครงการแชปเตอร์วนั ชายน์ บางโพ ถนนประชาราษฎร์สาย 1 จํานวน 615 หน่วย 
6. โครงการเดอะ ทรี จรัญสนิทวงศ์ 30 ถนนจรัญสนิทวงศ์ จํานวน 305 หน่วย 
7. โครงการเดอะ รีเซิร์ฟ พหล-ประดิพทัธ์ ถนนประดิพทัธ์ จํานวน 260 หน่วย 
8. โครงการเดอะ ไพรเวซี9 ท่าพระ อนิเตอร์เชนจ์ ถนนจรัญสนิทวงศ์ จํานวน 795 หน่วย 
9. โครงการเดอะ ไพรเวซี9 จรัญ-ราชวิถี สเตชั9น ถนนสิรินธร จํานวน 279 หน่วย 
10. โครงการเดอะ ไพรเวซี9 พระราม9 ถนนรามคําแหง จํานวน 877  หน่วย 
บริษัท ศุภาลัย จาํกัด (มหาชน) หรือ SPALI (5 โครงการ/ 4,577 หน่วย) 
1. โครงการศภุาลยั โอเรียลทลั สขุุมวทิ 39 ถนนสขุุมวิทซอย 39 จํานวน 1,046 หน่วย 
2. โครงการศภุาลยั เวอเรนด้า สถานีภาษีเจริญ ถนนเพชรเกษม จํานวน 1,802 หน่วย 

3. โครงการศภุาลยั พรีเมยีร์ เจริญนคร ถนนเจริญนคร จํานวน 578 หน่วย 
4. โครงการศภุาลยั ลอฟท์ สถานีแยกไฟฉาย ถนนพรานนก-พทุธมณฑล สาย4 จํานวน 366 หน่วย 
5. โครงการศภุาลยั ปาร์ค ตลาดพล ูสเตชั9น ถนนราชพฤกษ์ จํานวน 785 หน่วย 
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รายชืCอบ้านจัดสรรทีCเปิดขายใหม่ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล 
เดือนมกราคม – ตุลาคม ปี 2560 

 
� บ้านจัดสรร  เปิด 141 โครงการ รวม 30,284 หน่วย 

แบ่งเป็นโครงการของผู้ประกอบการซึ9งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 104 โครงการ โดยมีหน่วยรวม 26,386 หน่วย 
หรือ ร้อยละ 87 และเป็นของผู้ประกอบการซึ9งไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 37 โครงการ มีหน่วยรวม 3,898 หน่วย หรือ 
ร้อยละ 13 

แบง่เป็นทาวน์เฮาส์ 22,442 หน่วย (ร้อยละ 74.1) บ้านเดี9ยว 4,958 หน่วย (ร้อยละ 16.4) บ้านแฝด 2,461 หน่วย (ร้อยละ 
8.1) และอาคารพาณิชย์ 423 หน่วย (ร้อยละ 1.4)  

แบง่เป็นโครงการในกรุงเทพฯ 9,364 หน่วย (ร้อยละ 30.9) ปทุมธานี 7,548 หน่วย (ร้อยละ 24.9) นนทบุรี 5,742 หน่วย (ร้อยละ 
19.0)  สมทุรปราการ 5,367 หน่วย (ร้อยละ 17.7) สมทุรสาคร 1,300 หน่วย (ร้อยละ 4.3)และนครปฐม 963 หน่วย (ร้อยละ 3.2)  
 
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกัด (มหาชน) หรือ PS และบริษัทในเครือ (25 โครงการ/ 8,481 หน่วย) 
1. โครงการ บ้านพฤกษา เลียบวารี-มีนบรีุ ถนนเลียบวารี เป็นทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั <น จํานวน 453 หน่วย 
2. โครงการ บ้านพฤกษา เพชรเกษม 91 (สมทุรสาคร) ถนนรังสิต-นครนายก เป็นทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั <น จํานวน 319 หน่วย 
3. โครงการ บ้านพฤกษา 74/2 ศรีนครินทร์-เทพารักษ์ (สมทุรปราการ) ถนนทรัพย์บญุชยั เป็นทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั <น จํานวน 280 หน่วย 
4. โครงการ บ้านพฤกษา 116 (รังสิต-ธญับรีุ) ถนนรังสิต-นครนายก (ปทมุธานี) เป็นทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั <น จํานวน 497 หน่วย 
5. โครงการ บ้านพฤกษา 119 (รังสิต-คลอง 2) ถนนรังสิต-นครนายก (ปทมุธานี) เป็นทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั <น จํานวน 470 หน่วย 
6. โครงการ พฤกษาวิลล์ 92 ออ่นนชุ - สวุรรณภมูิ ถนนลาดกระบงั 14/1 (สมทุรปราการ) เป็นทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั <น จํานวน 494 หน่วย 
7. โครงการ พฤกษาวิลล์ 97 วงแหวนฯ - ออ่นนชุ  ถนนกิ9งแก้ว 25/1  (สมทุรปราการ) เป็นทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั <น  จํานวน 432 หน่วย 
8. โครงการ เนเชอร่า เทรนด์ ปิ9 นเกล้า-สาย 5 ซอยวดัไร่ขิง 42 (นครปฐม) เป็นทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั <น จํานวน 200 หน่วย 
9. โครงการ เดอะ คอนเนค กาญจนาฯ - กนัตนา (เฟสบ้านแฝด) ถนนบางคลูดั-วดัพระเงิน เป็นบ้านแฝด 2 ชั <น จํานวน 141 หน่วย 
10. โครงการ เดอะ แพลนด์ ปากเกร็ด ซอยสขุาประชาสรรค์ 2 เป็นบ้านเดี9ยว 2 ชั <น และบ้านแฝด 2 ชั <น จํานวน 115 หน่วย 
11. โครงการ บ้านพฤกษา 123 พหลโยธิน-คลองหลวง ถนนเอราวณั (เลียบคลองสอง) เป็นทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั <น จํานวน  294 หน่วย 
12. โครงการ พฤกษาวิลล์  พหลโยธิน-คลองหลวง ซอยรังสิต-นครนายก 31 (ปทุมธานี) เป็นทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั <น จํานวน  357 หน่วย 
13. โครงการ พาทิโอ รามอนิทรา-วชัรพล ถนนวชัรพล เป็นทาวน์เฮ้าส์ 3 ชั <น และอาคารพาณิชย์ 3 ชั <น จํานวน  368 หน่วย 
14. โครงการ เดอะ แพลนท์ ออ่นนชุ-มอเตอร์เวย์ ถนนหลวงแพ่ง เป็นบ้านเดี9ยว 2 ชั <นและบ้านแฝด 2 ชั <น จํานวน 348 หน่วย 
15. โครงการ เดอะ คอนเนค กาญจนาฯ-กนัตนา (เฟสทาวน์โฮม) ถนนบางคลูคั-วดัพระเงิน (นนทบรีุ) เป็นทาวเฮ้าส์ 2 ชั <น จํานวน 151 หน่วย 
16. โครงการ บ้านพฤกษา 120 กาญจนาฯ-กนัตนา ถนนบางคลูคั-วดัพระเงิน  (นนทบรีุ) เป็นทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั <น จํานวน 472 หน่วย 
17. โครงการ บ้านพฤกษา124  รังสิต - คลอง4 ถนนรังสิต-นครนายก (ปทุมธานี) เป็นทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั <น จํานวน 427 หน่วย 
18. โครงการ บ้านพฤกษา 114/2 เทพารักษ์-เมืองใหม่ฯ ถนนเทพารักษ์ (สมทุรปราการ) เป็นทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั <น จํานวน 469 หน่วย 
19. โครงการ พฤกษาวิลล์ เพชรเกษม 91-93 ถนนเพชรเกษม (สมทุรสาคร) เป็นทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั <น จํานวน 379 หน่วย  
20. โครงการ พฤกษาวิลล์ 85 เลียบคลองทวีวฒันา ถนนทวีวฒันา เป็นทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั <น จํานวน 493 หน่วย 
21. โครงการ พฤกษาวิลล์ พทุธสาคร ถนนพทุธสาคร (สมทุรสาคร)  เป็นทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั <น จํานวน 392 หน่วย 
22. โครงการพฤกษาวิลล์ รังสิต คลองสอง ถนนรังสิต-นครนายก (ปทมุธานี) เป็นทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั <น จํานวน 485 หน่วย 
23. โครงการบ้านพระราม 5-นครอนิทร์ ถนนนครอนิทร์ (นนทบรีุ) เป็นทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั <น จํานวน 164 หน่วย 
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ข่าวโครงการอสังหาริมทรัพย์เปิดตัวใหม่ประจาํเดือนตุลาคม 2560 

� บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) หรือ SENA เปิดคอนโดมิเนียมแนวคิดใหม่ โครงการ "เสนา อีโค ทาวน์ 
รามอินทรา-วงแหวน" เป็นคอนโดมิเนียมที9ออกแบบโดยคํานึงถึงทรัพยากรธรรมชาติ เรียบง่าย อบอุ่น และให้สอดคล้องกบัไลฟ์
สไตล์คนเมือง ที9อยู่กบัความวุน่วาย ได้กลบัเข้ามาใช้ชีวิตให้มีสไตล์ และได้ใกล้ชิดกบัธรรมชาติมากขึ <น  
 ที9สําคญัเป็นโครงการแรกในย่านรามอินทราที9เพิ9มพื <นที9 Pet Zone ให้สตัว์เลี <ยงสุดรักของคุณได้วิ9งเล่นได้มากขึ <น เพราะ
ที9นี9เราแยกโซนแยกตกึให้เพื9อเป็นสดัส่วน ตั <งอยู่บนพื <นที9โครงการกว่า 12 ไร่เศษ คอนโดมิเนียมโลว์ไรซ์ สงู 5 ชั <น มีทั <งหมดจํานวน 
20 อาคาร ขนาดห้อง 26 ตารางเมตร สงบส่วนตวัชั <นละ 5 ห้อง อาคารละ 24 ห้อง เอกสิทธิgเพียง 480 ยูนิตเท่านั <น รวมมูลค่า
โครงการ 1,050 ล้านบาท (ที9มา: หนงัสือพิมพ์ข่าวสด  ฉบบัวนัที9 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2560)  

� บริษัท แอสเซทไวส์ จาํกัด เปิดเผยแผนธุรกิจในปี 2561 บริษัทยงัคงรักษาระดบัการเปิดตวัโครงการอยู่ที9ประมาณปีละ 5-6 
โครงการ มูลค่าโครงการรวม 4,000-5,000 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นคอนโดมิเนียม 8 ชั <น ในทําเลรัชดาฯ-ลาดพร้าว ระดับราคา
ขายต่อตารางเมตรตั <งแต่ 60,000-100,000 บาท 
     เบื <องต้นบริษัทมีที9ดินรองรับการเปิดตวัโครงการในช่วงครึ9งปีแรกแล้ว 3 โครงการ แบ่งเป็นคอนโดมิเนียม 2 โครงการ และ
อีกโครงการเป็นลกัชวัรี9ทาวน์โฮม 3 ชั <น ราคา 10 ล้านบาทขึ <นไป ภายใต้โครงการแกลม (Glam) ลาดพร้าว-โชคชยั 4 ปัจจุบนัอยู่
ร ะ ห ว่ า ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง  แ ล ะ ส่ ว น ที9 เ ห ลื อ อี ก  3 โ ค ร ง ก า ร  ข ณ ะ นี <ยั ง อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง ก า ร เ จ ร จ า ซื <อ ที9 ดิ น 
          อย่างไรก็ดี ในส่วนของ 2 เดือนที9เหลือของปีนี <บริษัทจะทําการตลาดโครงการคอนโดฯ ที9เปิดการขายไปแล้วในปีนี <รวม 6 
โครงการ ซึ9งมียอดขายเฉลี9ยแล้วไม่น้อยกว่า 60-70% โดยคาดว่าภายในสิ <นปีนี <จะทํายอดขายรวมได้ 3,500 ล้านบาท หลังจาก
ล่าสุดมียอดขายแล้ว 3,000 ล้านบาท ขณะที9ยอดรับรู้รายได้ปีนี <คาดว่าจะเกิน 1,000 ล้านบาท (ที9มา: หนงัสือพิมพ์ข่าวสด  ฉบบั
วนัที9 28 ตลุาคม  พ.ศ. 2560)  

� บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) หรือ SIRI เปิดเผยว่าในช่วงไตรมาส 4/60 บริษัทมีแผนเปิดตัวโครงการใหม่ จํานวน 11 
โครงการ มลูค่าโครงการรวมประมาณ 26,000 ล้านบาท แบง่เป็นโครงการคอนโดมิเนียม จํานวน 4 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 
ประมาณ 13,000 ล้านบาท โครงการร่วมทุนกับบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ <งส์ จํากัด (มหาชน) หรือ BTS จํานวน 1 โครงการ 
มลูค่าโครงการประมาณ 4,000 ล้านบาท และเป็นโครงการที9บริษัทพฒันาเอง จํานวน 3 โครงการ มูลค่าโครงการรวม ประมาณ 
9,000 ล้านบาท ส่วนโครงการแนวราบ จํานวน 7 โครงการ มูลค่าโครงการรวม ประมาณ 13,000 ล้านบาท 
          ส่วนโครงการที9ร่วมทุนระหว่าง SIRI กบับริษัท โตคิว คอร์ปอเรชั9น จํากดั ผู้พัฒนาและให้บริการระบบรถไฟเขตชานเมือง
โตเกียว และอสงัหาริมทรัพย์ในประเทศญี9ปุ่ น คาดว่าจะเริ9มรับรู้รายได้จากการโอนโครงการตั <งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป ซึ9งปัจจุบนั 
SIRI ได้พฒันาโครงการร่วมกัน จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการ ทากะ เฮาส์ (taka HAUS) สุขุมวิท-เอกมยั มูลค่า 2,000 ล้าน
บาท บนที9ดิน 4 ไร่ เป็นคอนโดมิเนียม จํานวน 2 อาคาร ความสูง 8 ชั <น จํานวน 269 ยูนิต คาดจะก่อสร้างแล้วเสร็จปี 2562 โดย
เป็นโครงการร่วมทุนภายใต้บริษัท สิริ ทีเค วนั (Siri TK One Company Limited) ซึ9ง SIRI ถือหุ้นในสัดส่วน 70% และบริษัท โต
คิว คอร์ปอเรชั9น จํากดั ถือหุ้นในส่วน 30% ปัจจบุนัมียอดขายแล้ว 85% ของมลูค่าโครงการ (ที9มา: หนงัสือพิมพ์ข่าวหุ้น ฉบบัวนัที9 
25 ตลุาคม  พ.ศ. 2560)  

� บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัCน จํากัด (มหาชน) หรือ SC เปิดเผยว่า เตรียมเปิดขายโครงการใหม่ จํานวน 4 
โครงการ มลูค่ารวมประมาณ 4,000 ล้านบาท ในช่วงระหว่างวนัที9 11-12 พฤศจิกายนนี < พร้อมรับส่วนลดและสิทธิพิเศษ สําหรับ
ผู้ ที9ลงทะเบียนผ่านเวบ็ไซต์ www.scasset.com 
 สําหรับโครงการที9เปิดขายดงักล่าว ได้แก่ 1.โครงการ บางกอก บูเลอวาร์ด แจ้งวฒันะ 2 มูลค่าประมาณ 2,300 ล้านบาท 
เป็นโครงการบ้านเดี9ยว จํานวน 294 ยูนิต ตั <งอยู่ในทําเลแจ้งวัฒนะ บนถนนหอการค้าไทย ออกแบบภายใต้แนวคิด Luxury 
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Nordic ซึ9งได้รับแรงบนัดาลใจการออกแบบบ้านในประเทศโซนยโุรปเหนือ 2.โครงการ บางกอก บเูลอวาร์ด ซกิเนเจอร์ ราชพฤกษ์ 
มูลค่าประมาณ 1,000 ล้านบาท เป็นโครงการบ้านเดี9ยว จํานวน 15 ยูนิต ตั <งอยู่ในทําเลติดถนนราชพฤกษ์ (หน้าโครงการ ไลฟ์ 
บางกอก บเูลอวาร์ด ราชพฤกษ์-รัตนาธิเบศร์ ออกแบบภายใต้แนวคิด Private Luxury English Village 3.โครงการ เดอะ เจนทริ 
พระราม 9 มูลค่าประมาณ 400 ล้านบาท เป็นโครงการบ้านเดี9ยวนิวซีรี9 ส์ 3 ชั <น สไตล์ Urban Sanctuary พร้อม Private Pool 
และ Private Lift ส่วนตวั จํานวน 13 ยูนิต ออกแบบภายใต้แนวคิด Urban Sanctuary ราคาขายเริ9มต้นที9 27 ล้านบาทต่อยู
นิต  และ 4.โครงการ เวิร์ฟ เพชรเกษม 81 มูลค่าประมาณ 600 ล้านบาท เป็นโครงการทาวน์โฮม 2 ชั <น และโฮมออฟฟิศ 4 ชั <น ติด
ถนนใหญ่ใกล้รถไฟฟ้า บนพื <นที9โครงการกว่า 18 ไร่ รวมจํานวน 181 ยูนิต แบ่งเป็นทาวน์โฮม 159 ยูนิต ราคาขายเริ9มต้นที9 1.99 
ล้านบาท และโฮมออฟฟิศ 22 ยนิูต ราคาขายเริ9มต้นที9 7.59 ล้านบาท (ที9มา: หนงัสือพิมพ์ข่าวหุ้น ฉบบัวนัที9 25 ตลุาคม  พ.ศ. 2560)  

� บริษัท เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด เปิดเผยแผนงานในปี 2561 บริษัทมีแผนจะเปิดตวัอย่างน้อย 2 โครงการ 
มูลค่า เกือบ 4,000 ล้านบาท เป็นโครงการคอนโดมิเนียมบนทําเลถนนสุขุมวิทตอนกลาง เนื <อที9กว่า 1 ไร่ มูลค่าโครงการกว่า 
3,000 ล้านบาท นอกจากนี < ยงัมีโครงการแนวราบโซนสายไหม พื <นที9กว่า 20 ไร่ มูลค่า 630 ล้านบาท คาดว่าทั <งสองโครงการจะ 
เปิดตวัได้ประมาณกลางปีหน้า พร้อม ตั <งงบซื <อที9ดินในปี 2561 ที9 1,500 ล้านบาท ส่วนปีนี <คาดว่าจะมียอดขายราว 2,000 ล้าน
บาท จากเป้าที9วางไว้ที9 2,850 ล้านบาท ปัจจุบนัทําได้แล้ว 1,300 ล้านบาท  (ที9มา: หนงัสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ฉบบัวนัที9 21 
ตลุาคม  พ.ศ. 2560)  

� บริษัท แผ่นดนิทอง พร็อพเพอร์ตี E ดีเวลลอปเม้นท์ จาํกัด (มหาชน) หรือ GOLD เปิดเผยในช่วงไตรมาส 4/60 บริษัทมี
แผนเปิดขายโครงการใหม่ จํานวน 7 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 5,800 ล้านบาท เป็นโครงการทาวน์โฮม จํานวน 6 โครงการ 
แ ล ะ โ ค ร ง ก า ร บ้ า น เ ดี9 ย ว  จํ า น ว น  1 โ ค ร ง ก า ร  ซึ9 ง จ ะ ท ย อ ย เ ปิ ด ตั ว ตั <ง แ ต่ ช่ ว ง ป ล า ย เ ดื อ น ตุ ล า ค ม นี < 
          อย่างไรก็ตาม ในช่วงที9ผ่านมาบริษัทได้ปรับลดการเปิดตวัโครงการใหม่เหลือ 15 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 14,000 
ล้านบาท แบ่งเป็น โครงการทาวน์โฮม จํานวน 13 โครงการ, โครงการบ้านแฝด จํานวน 1 โครงการ และโครงการบ้านเดี9ยว 
จํานวน 1 โครงการ จากแผนเดิมที9จะเปิดตวัโครงการใหม่รวม 21 โครงการ มูลค่าโครงการรวมประมาณ 21,000 ล้านบาท 
เนื9องจากยอดขายในครึ9งปีแรกทําได้เกินเป้าหมาย และบางโครงการยงัไม่สามารถเข้าพื <นที9ได้ เพราะติดปัญหาผู้พกัอาศยัเดิมยัง
ไม่ย้ายออก (ที9มา: หนงัสือพิมพ์ข่าวหุ้น  ฉบบัวนัที9 20 ตลุาคม  พ.ศ. 2560)  

� บริษัท พร็อพเพอร์ตี E เพอร์เฟค จํากัด (มหาชน) หรือ PF เปิดเผยว่า กลุ่มเพอร์เฟคร่วมลงทุน (จอยท์เวนเจอร์) กับ
พนัธมิตรญี9ปุ่ น ร่วมลงทุนคอนโดมิเนียมระดับลกัเซอรี9 บนพื <นที9 2.5 ไร่ ริมถนนสุขุมวิท ระหว่างสถานีบีทีเอสทองหล่อกับเอกมยั 
ทําเลที9ตั <งห่างสถานีทองหล่อ 350 เมตร ออกแบบเป็นคอนโดฯไฮไรส์ สงู 45 ชั <น 400 ยนิูต ตามแผนเปิดตวัโครงการและเริ9ม 
ก่อสร้างในปี 2561 คาดวา่แล้วเสร็จในปี 2563 มูลค่าลงทนุ 4,514 ล้านบาท 
          ทั <งนี <กลุ่มเพอร์เฟคและบริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี < จํากัด (มหาชน) ได้ร่วมลงนามในสัญญา
ความร่วมมือพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ร่วมกบับริษัท ซูมิโตโม ฟอเรสทรี (สิงคโปร์) จํากดั จดัตั <งบริษัทร่วมทุน โดยแกรนด์ 
แอสเสทฯ ถือหุ้น 40%, เพอร์เฟค 11% อีก 49% ถือหุ้นโดยซูมิโตโม ฟอเรสทรี (สิงคโปร์) (Sumitomo Forestry (Singapore) 
Ltd.) (ที9มา: หนงัสือพิมพ์ประชาชาติธรุกิจ  ฉบบัวนัที9 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2560)  

� บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัCน จาํกัด (มหาชน) หรือ SC เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมเปิดพรีเซลโครงการทาวน์โฮม
แบรนด์ใหม่ "เวิร์ฟ เพชรเกษม 81" วันที9 11-12 พฤศจิกายนนี < โดยมีทั <งทาวน์โฮมราคาเริ9มต้น 1.99 ล้านบาท กับโฮมออฟฟิศ 
ติดถนนใหญ่ใกล้รถไฟฟ้า ราคาเริ9มต้น 7.59 ล้านบาท 
          รายละเอียดโครงการเวิร์ฟ เพชรเกษม 81 ออกแบบเป็นทาวน์โฮม 2 ชั <น และโฮมออฟฟิศ 4 ชั <น แนวคิด modern loft style 
บนทําเลศกัยภาพห่างถนนเพชรเกษม 1.2 กม. ติดถนนใหญ่ เชื9อมต่อถนนเส้นหลกัหลายสาย จดุขายใกล้แนวรถไฟฟ้าสายสีนํ <า 
เงนิ ใกล้แหล่งอํานวยความสะดวก community mall, โรงเรียน, โรงพยาบาล 
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          โดยพื <นที9ส่วนกลางประกอบด้วยสวนสีเขียว, coworking space สร้างบนที9ดินกวา่ 18 ไร่ มูลค่าโครงการ 500 ล้านบาท 
 รวม 181 ยนิูต แบง่เป็นทาวน์โฮม 159 ยนิูต และโฮมออฟฟิศ 22 ยนิูต หน้ากว้าง จอดรถ 2 คนั 
          สําหรับทาวน์โฮมมีให้เลือก 2 แบบ ราคาเริ9มต้น 1.99 ล้านบาท ได้แก่ ลอฟต์ (LOFT) ฟังก์ชั9น 2 ห้องนอน 2 ห้องนํ <า 2 ที9
จอดรถ และแบบลกัซ์ (LUXE) ฟังก์ชั9น 3 ห้องนอน 3 ห้องนํ <า 1 ห้องอเนกประสงค์ 2 ที9จอดรถ และโฮมออฟฟิศ 4 ชั <น พื <นที9ใช้สอย 
272 ตารางเมตร ฟังก์ชั9น 3 ห้องนํ <า 2 ที9จอดรถ ราคาเริ9มต้น 7.59 ล้านบาท เน้นความโปร่งโล่ง รองรับธุรกิจของคนรุ่นใหม่ การ
ออกแบบพื <นที9ใช้สอยสามารถปรับเปลี9ยนและใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยพื <นที9จอดรถหน้าตวัอาคารกบัพื <นที9จอดรถ
ส่วนกลางขนาดใหญ่ พื <นที9ส่วนกลาง อาทิ คลับเฮาส์ สระว่ายนํ <า ห้องฟิตเนส ระบบรักษาความปลอดภยั 24 ชม. การเข้า-ออก
โครงการผ่านระบบ access card, CCTV กล้องวงจรปิด เป็นต้น (ที9มา: หนงัสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ  ฉบบัวนัที9 19 ตุลาคม  
พ.ศ. 2560)  

� บริษัท สัมมากร จาํกัด (มหาชน) หรือ SAMCO เปิดเผยว่าสําหรับในช่วงไตรมาส 4/60 บริษัทมีแผนเปิดตัวโครงการใหม่ 
จํานวน 2 โครงการ มูลค่าโครงการรวมประมาณ 2,176 ล้านบาท ในช่วงหลังพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ9งเป็นโครงการแนวราบ เพื9อรองรับความต้องการในตลาดที9ยังมีอย่าง
ต่อเนื9อง ทั <งนี <โครงการที9จะเปิดขายในช่วงไตรมาส 4/60 ประกอบด้วย 1.โครงการสมัมากร อเวนิว สุวรรณภูมิ เป็นโครงการทาวน์
โฮม จํานวน 322 ยนิูต บนพื <นที9 31 ไร่ มลูค่าโครงการ 1,300 ล้านบาท ซึ9งจะเปิดขายเฟส 1 ประมาณ 20 ยูนิต ราคาขายเฉลี9ยจะ
อยู่ที9ประมาณกว่า 3 ล้านบาทต่อยนิูต ทั <งนี <เบื <องต้นบริษัทคาดจะสามารถทยอยโอนกรรมสิทธิgได้ในช่วงต้นปี 2561 เนื9องจากการ
ก่อสร้างช้ากว่ากําหนด 2.โครงการสมัมากร อเวนิว ชยัพฤกษ์-วงแหวน เป็นโครงการทาวน์โฮม 292 ยูนิต บนพื <นที9 27 ไร่ มูลค่า
โครงการ 876 ล้านบาท ซึ9งจะเปิดขายเฟส 1 จํานวน 42 ยูนิต ราคาขายเฉลี9ยจะอยู่ที9ประมาณกว่า 2 ล้านบาทต่อยูนิต ทั <งนี < 
ปัจจุบนังานก่อสร้างเฟสแรกใกล้เสร็จแล้ว เดิมบริษัทเตรียมเปิดโครงการออฟฟิศ พาร์ค รามอินทรา-วงแหวน เป็นโครงการ 
โฮมออฟฟิศ 4 ชั <น 24 ยูนิต บนพื <นที9 3 ไร่ มูลค่าโครงการ 160 ล้านบาท ในช่วงไตรมาส 4/60 ด้วย แต่เนื9องจากงานก่อสร้างช้า
กว่ากําหนด บริษทัจึงเลื9อนไปเปิดตวัในช่วงปี 2561 แทน (ที9มา: หนงัสือพิมพ์ข่าวหุ้น ฉบบัวนัที9 18 ตลุาคม  พ.ศ. 2560)  

� บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) หรือ LPN เปิดเผยว่าในช่วงไตรมาส 4/60 บริษัทมีแผนเปิดตัว
โครงการใหม่ จํานวน 2 โครงการ มลูค่ารวมประมาณ 3,500 ล้านบาท ซึ9งจะทยอยเปิดตวัโครงการในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 
โดยทั <ง 2 โครงการ จะเป็นโครงการคอนโดมิเนียมในโซนพระราม 3 ทั <ง 2 โครงการ ในทําเลถนนสาธุประดิษฐ์ มูลค่าโครงการ
ประมาณ 2,000 ล้านบาท และในทําเลวงแหวน พระราม 3 มลูค่าโครงการประมาณ 1,500 ล้านบาท เพื9อผลกัดนัผลประกอบการ 
ของบริษัทให้เติบโตอย่างต่อเนื9องในอนาคต          
 ทั <ง 2 โครงการดงักล่าวจะตั <งอยู่ในทําเลที9แตกต่างกัน แต่ในโซนดังกล่าวยังมีความต้องการอยู่มาก ซึ9งในโซนถนนสาธุ
ประดิษฐ์ เป็นพื <นที9ที9มีชุมชนชาวจีนหนาแน่น และบริษัทเองก็มีฐานลกูค้าเดิมอยู่จํานวนเยอะมาก จากในช่วงที9ผ่านมาบริษัทได้มี 
การเปิดตวัโครงการใหม่หลายโครงการ 
          สําหรับตลาดอสงัหาริมทรัพย์ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี <จะกลบัมาคึกคกัอีกครั <งหลังเสร็จพระราชพิธีสําคญัของประเทศ 
แต่จะชะลอตวัในช่วงเดือนธนัวาคม ซึ9งเป็นปกติเหมือนทุกปีที9ผ่านมา เนื9องจากเป็นเดือนสดุท้ายของปี มีวนัหยุดยาวหลายวนั  
ประชาชนส่วนใหญ่ก็จะไปเที9ยว หรือหยุดพกัผ่อนกันส่วนการทําตลาดอสงัหาริมทรัพย์ในช่วงไตรมาส 4/60 บริษัทเตรียมออก
แคมเปญใหม่อีก 1 แคมเปญ ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี < เพื9อเป็นการกระตุ้นยอดขายในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี อย่างไรก็ตาม 
บริษัทได้จดัแคมเปญการตลาดในทกุๆ ไตรมาส เพื9อกระตุ้นการตดัสินใจซื <อของลูกค้า 
         ในช่วงที9ผ่านมาบริษัทได้ปรับลดการเปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียมใหม่เหลือเพียง จํานวน 10 โครงการ มูลค่ารวม
ประมาณ 14,500-15,000 ล้านบาท จากเดิมที9กําหนดเปิดโครงการคอนโดมิเนียม จํานวน 12 โครงการ มูลค่ารวม 20,000 ล้าน
บาท เนื9องจากภาวะตลาดยงัไม่เอื <อต่อการเปิดตวัโครงการใหม่ (ที9มา: หนงัสือพิมพ์ข่าวหุ้น ฉบบัวนัที9 18 ตลุาคม  พ.ศ. 2560)  
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� บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) หรือ SPALI เปิดเผยว่าในไตรมาส 4/2560 บริษัทมีแผนจะเปิดตัวโครงการแนวราบ 
จํานวน 7-8 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 7,000 ล้านบาท ซึ9งปัจจุบนัแต่ละโครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม 
ในช่วงไตรมาส 4/2560 บริษัทอาจจะเปิดตวัโครงการใหม่ได้ไม่ครบตามแผน เนื9องจากยังรอดูจังหวะการเปิดตวั ประกอบกับ
ปัจจุบันยอดขายรวมของบริษัทเติบโตใกล้ถึงเป้าหมายที9ตั <งไว้แล้ว จึงไม่มีความจําเป็นต้องรีบเปิดตัวโครงการใหม่เพิ9ม 
          ทั <งนี <คาดว่า SPALI น่าจะสามารถรายงานยอดจองซื <อสงูสดุในประวตัิการณ์ในไตรมาส 3/2560 โดยเบื <องต้นคาดที9 1 หมื9น
ล้านบาท สงูขึ <นประมาณ 60% จากปีก่อน และ 80% ไตรมาสก่อน หนนุโดยยอดจองซื <อคอนโด 4 แห่งที9เปิดตวัใหม่ (รวมมลูค่า 1 
หมื9นล้านบาท) แข็งแกร่ง ดงันั <นมองว่ามีโอกาสที9ยอดจองซื <อปี 2560 จะสงูกว่าเป้าหมายของบริษัทได้ประมาณ 6% ทั <งนี <สําหรับ
ไตรมาส 4/2560 ยอดจองซื <อน่าจะชะลอตวัทั <งจากปีก่อน และไตรมาสก่อน เนื9องจากการเปิดตวัโครงการใหม่ลดลงจากไตรมาส
ก่อน (ที9มา: หนงัสือพิมพ์ทนัหุ้น ฉบบัวนัที9 16 ตลุาคม  พ.ศ. 2560)  

� บริษัท ไซมิส แอสเสท จํากัด เปิดเผยว่าบริษัทได้ลงทุนโครงการบ้านแนวราบ หลังจากที9ลงทุนเฉพาะโครงการ
คอนโดมิเนียม โดยในไตรมาสสดุท้ายนี <เตรียมเปิดตวัโครงการบ้านเดี9ยว-ทาวน์เฮาส์ ภายใต้แบรนด์ "ไซมิส คิน" ย่านรามอินทรา 
โดยบริษัทได้ร่วมมือกบับริษทัเซกิ ซุยเคมิคอลล์ จํากดั บริษัทรับสร้างบ้านในประเทศญี9ปุ่ น และบริษัท เอสซีจี ไฮม์ จํากดั ในการ
ก่อสร้างบ้านเอสซีจี ไฮม์ ซึ9งเป็นบ้านประหยัดพลังงาน ที9มีระบบกรองอากาศภายในบ้านหรือแอร์แฟคทอริ9งและมีระบบซิลด์
ประตูเหมือนตู้ เย็น ผนงัภายนอกเป็นเซรามิกไม่ต้องทาสีตลอดอายุการใช้งาน มีระบบการป้องกันแผ่นดินไหวขนาด 7 ริกเตอร์ 
          สําหรับโครงการไซมิส คิน เป็นบ้านเดี9ยว ทาวน์เฮาส์ จํานวน 107 ยูนิต ราคาขาย 6.38-20 ล้านบาท มูลค่าโครงการ 
1,000 ล้านบาท แบ่งเป็นบ้านเดี9ยวไซส์แอล 12 หลงัขนาด 350 ตารางเมตรที9ดิน 87-106 ตารางวา ราคาเริ9มต้น 17 ล้านบาท, 
บ้านเดี9ยวไซส์ เอส 31 พื <นที9ใช้สอย 200 ตารางเมตร ที9ดินขนาด 61-74 ตารางวา ราคาเริ9มต้น 12.6 ล้านบาท, บ้านแฝด 28 หลงั 
บนขนาดที9ดิน 35-42 ตารางวา เนื <อที9ใช้สอย 182-188 ตารางเมตร ราคาตั <ง 9 ล้านบาท และทาวน์เฮาส์ 36 หลงับนที9ดิน 20-23 
ตารางวา เนื <อ ที9 ใ ช้สอย 145 ตารางเมตร ราคา 6.38 ล้านบาท ปัจจุบันก่อสร้างบ้านไปแล้ว 30 ยูนิต 
          นอกจากนี <บริษัทยังได้ซื <อที9ดินในบริเวณรัชดาภิเษก ห่างจากสถานีรถไฟฟ้ารัชดาภิเษก 120 เมตร ติดอาคารโอลิมเปีย 
ขนาด 2 ไร่ครึ9ง ซื <อที9ดินมาราคาตารางวาละ 7.5 แสนบาท มีแผนจะพัฒนา เป็นคอนโดมิเนียมสูง 30 ชั <น ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการ
ออกแบบภายใต้แบรนด์ "ไซมิส เอก็ซ์คลซูีพ" จะเริ9มเป็นพรีเซล ในช่วงไตรมาส 1 ปี 2561 ส่วนที9ดินอีก 1 แปลงบริเวณสุขุมวิท 16 
ซึ9งจะเริ9มโอนที9ดินในเดือนต.ค.นี < ขนาด 2 ไร่ครึ9ง ราคาที9ดินตารางวาละ 7 แสนบาท ปัจจุบนัอยู่ระหว่างออกแบบ โดยมีแผนจะ
พัฒนาเป็นคอนโดฯระดับลักชัวรี ราคาเริ9 มต้นที9  2.5 แสนบาท/ตร.ม. คาดว่าจะเริ9 มเปิดขายได้ในช่วงต้นปี 2561 
          สําหรับในไตรมาส 4 บริษัทมีแผนเตรียมเปิดขายคอนโดฯ 2 โครงการ ได้แก่ โครงการไซมิส จอยญ่า สุขุมวิท 87 ติดถนน
ใหญ่ จํานวน 2 ไร่ครึ9ง โดยจะเริ9มเปิดขายในเดือนธันวาคม 2560 และโครงการไซมิส ควีนส์ ราคาเริ9มต้น 2 แสนบาท/ตร.ม. เปิด
ขายในเดือนพฤศจิกายน นี < ซึ9งบริษัทมีแผนที9จะนําโครงการไปเปิดขายในต่างประเทศก่อนยงัไม่เปิดตวัในเมืองไทย โดยร่วมมือ
กับบริษัท แองเจิล เรียลเอสเตท คอนซัลแทนซี9 เป็นตัวแทนนายหน้าไปทําตลาดต่างประเทศให้ในสัดส่วน 49% ที9ต่างชาติ
สามารถถือครองได้ ซึ9งปัจจุบนัจีนและยุโรป แสดงความสนใจซื <อจํานวนมาก เนื9องจากก่อนหน้านี <บริษัทประสบความสําเร็จใน
การขายค่อนข้างดี อีกทั <งภาพรวม ตลาดอสงัหาฯ โดยรวมมีแนวโน้มปรับตวัดีขึ <นจากการที9ราคาในตลาดทํานิวไฮสูงสุดจึงทําให้
นกัลงทุน กระจายการลงทุนมาในอสงัหาริมทรัพย์มากขึ <น (ที9มา: หนงัสือพิมพ์ผู้จัดการรายวนั360 องศา ฉบบัวนัที9 16 ตุลาคม  
พ.ศ. 2560)  

� บริษัท วิลล่า คุณาลัย จํากัด เปิดเผยว่า ในปี 2561 บริษัทฯมีแผนที9จะเปิดตวัโครงการที9อยู่อาศยัแนวราบรวม 3 โครงการ 
มลูค่ารวม 1,700 ล้านบาท ซึ9งอยู่ในทําเลบางบวัทองทั <งหมด โดยแบ่งเป็น โครงการ คุณาลยั จอย เนื <อที9 47 ไร่ ประกอบไปด้วย
บ้านเดี9ยว 108 ยนิูต และบ้านแฝด 121 ยนิูต รวม 229 ยนิูต มลูค่าโครงการ 833 ล้านบาท โครงการบ้านเดี9ยว คุณาลยั พอลเลน 
เนื <อที9 8 ไร่ จํานวน 42 ยูนิต มูลค่าโครงการ 159 ล้านบาท และโครงการทาวน์โฮม คุณาลยั บีกินส์ 2 เนื <อที9 37 ไร่ จํานวน 400 
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ยูนิต มูลค่าโครงการ 785 ล้านบาท ในขณะที9ปีนี <บริษัทฯได้เปิดตวัโครงการทาวน์โฮม คุณาลยั บีกินส์ เนื <อที9 10 ไร่ จํานวน 128 
ยูนิต มูลค่ารวมโครงการ 258 ล้านบาท ซึ9งเป็นโครงการที9อยู่ในทําเลบางบวัทองเช่นกัน โดยทุกโครงการ ของบริษัทฯ จะเน้น
จดุเด่นในการพฒันาที9อยู่ อาศยัแนวราบที9สามารถตอบสนองความต้องการให้กับกลุ่มลูกค้าแถบชานเมืองด้วยสิ9งอํานวยความ
ส ะ ด ว ก ที9 ค ร บ ค รั น  เ พื9 อ พัฒ น า โ ค ร ง ก า ร ใ ห้ เ ป็ น เ มื อ ง ที9 อ ยู่ อ า ศั ย ที9 ส ม บู ร ณ์ แ บ บ ที9 สุ ด ใ น ย่ า น บ า ง บั ว ท อ ง 
          ในขณะที9ปัจจบุนับริษัทฯมียอดรับรู้รายได้รวมอยู่ที9 215 ล้านบาท และยอดขายรอรับ รู้รายได้ หรือ Backlogอยู่ที9 179.10 
ล้านบาท ซึ9งจะสามารถรับรู้รายได้ทั <งหมดภายในปีนี < ส่งผลให้ปีนี <บริษัทฯตั <งเป้ารายได้อยู่ที9 390 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ9มขึ <น 
30% จากรายได้ในปี 2559 และในปี 2561 บริษัทฯตั <งเป้ารายได้อยู่ที9 507 ล้านบาท หรือ คิดเป็นเพิ9มขึ <น 30% จากปี 2560 ทั <งนี < 
ในปัจจุบนั บริษัทฯมีบ้านที9อยู่ระหว่างการก่อสร้างอยู่อีกกว่า 229 ยูนิต มูลค่ารวมกว่า 770 ล้านบาท สําหรับการรับรู้รายได้
ในช่วง 2 ปีนี < รวมถึงบริษัทฯมีที9ดินที9ใช้สําหรับพฒันาโครงการในอนาคตอีกกว่า 500 ไร่ ซึ9งอยู่ในโครงการ Kunalai westgate 
โดยจะสามารถใช้ที9ดินผืนนี <พฒันาโครงการได้อีก 4 ปี รวมถึงในปี 2561 บริษัทมีโครงการที9จะซื <อที9ดินในพื <นที9ใหม่ๆ แถบชาน
เมือง สําหรับ พฒันาโครงการที9อยู่อาศยัในอนาคต (ที9มา: หนงัสือพิมพ์บางกอกทเูดย์  ฉบบัวนัที9 13 ตลุาคม  พ.ศ. 2560)  

� บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) หรือ THANA ได้เปิดเผยว่า ในปีหน้าจะบริษัทเปิดโครงการใหม่ 4-5 โครงการ ซึ9ง
ขณะนี <เริ9มซื <อที9ดินแล้ว ส่วนทําเลที9มองในกรุงเทพฯ คือ ย่านสขุุมวิท ทองหล่อ สีลม โดยปลายปีนี <จะเปิดโครงการที9พักอาศยัแนว
สงูระดบัลกัชวัรี บนพื <นที9ไม่เกิน 1 ไร่ ในซอยร่วมฤดี ประมาณ 250 ห้อง และจะเปิดคอนโดมิเนียมที9วงศ์อมาตย์ ขนาด 700 ห้อง
อีก 1 โครงการ รวมมลูค่าประมาณ 1,000 ล้านบาท (ที9มา: หนงัสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบบัวนัที9 12 ตลุาคม  พ.ศ. 2560)  

� บริษัท ลลิลพร็อพเพอร์ตี E จํากัด (มหาชน) หรือ LALIN ระบุว่าในช่วงไตรมาส 4/2560 บริษัทมีแนวทางจะเปิดโครงการ
แนวราบเพิ9มเติม ประมาณ 1-2 โครงการ บริเวณกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ9งมูลค่าอยู่ที9ราว 500-700 ล้านบาทต่อโครงการ โดย
ช่วงที9ผ่านมาบริษัทได้มีการจดัหาที9ดินรองรับการพฒันาไว้แล้ว (ที9มา: หนงัสือพิมพ์ทนัหุ้น ฉบบัวนัที9 6 ตลุาคม  พ.ศ. 2560)  

� บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) หรือ SPALI เปิดเผยว่าได้วางแผนสร้างโครงการ Mixed-Use บนที9ดินสถานทูต
ออสเตรเลียเดิมที9บริษัทชนะการประมูล เนื <อที9 7-3-82 ไร่ (3,182 ตารางวา) ซึ9งบริษัทเข้าซื <อในราคา 4,600 ล้านบาท หรือ 
1,460,000 บาทต่อตารางวา ตํ9ากว่าราคาตลาดที9 1,600,000 บาทต่อตารางวา ซึ9งประเมินโดย AREA อยู่ 10% โดยบริษัท
วางแผนพฒันาคอนโดและอาคารสํานกังานเกรด A บนที9ดินดงักล่าว ใช้สมมติฐานว่าบริษัทจะสร้างอาคาร 3 อาคาร (คอนโด 2 
อาคาร และสํานกังาน 1 อาคาร) ประเมินมูลค่าคอนโดที9 11,000 ล้านบาท ราคาขาย 220,000 บาทต่อตารางเมตร และ IRR ที9ดี
ในระดับ 24.7% สําหรับพื <นที9สํานักงาน ซึ9งจะสร้างรายได้ประจําอย่างต่อเนื9อง คาดการณ์ IRR ในระดับปานกลางที9 10.6% 
(ที9มา: หนงัสือพิมพ์ทนัหุ้น ฉบบัวนัที9 2 ตลุาคม  พ.ศ. 2560)  ตวั
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