23 กรกฎาคม 2563
ดัชนีราคาที่ดินเปล่ าก่ อนการพัฒนาในกรุ งเทพฯ-ปริมณฑล ไตรมาส 2 ปี 2563
แนวรถไฟฟ้ าสายสีเขียวเหนือ ครองแชมป์ ราคาปรั บเพิ่มสูงสุด 5 ไตรมาส
ดัชนีราคาที่ดินเปล่ าก่ อนการพัฒ นาในกรุ งเทพฯ-ปริ ม ณฑล ไตรมาส 2 ปี 2563 ปรั บ เพิ่มขึน้ กว่ า 30%
แนวรถไฟฟ้ า สายสี เขี ยวเหนื อ (คู ค ต - ลาลู ก กา) ที่ ยังไม่ ก่ อ สร้ าง ครองแชมป์ ราคาปรั บ เพิ่ ม สู งสุ ด 5
ไตรมาสติดต่ อกัน
ดร.วิชัย วิรั ต กพัน ธ์ ผู้ ต รวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรั ก ษาการผู้ อ านวยการศูน ย์ ข้ อ มูล
อสังหาริ มทรัพ ย์ เปิ ดเผยว่าศูนย์ ข้อมูลอสังหาริ ม ทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ดัชนีราคาที่ดินเปล่าก่อนการ
พัฒนาในกรุงเทพฯ-ปริ มณฑล ในไตรมาส 2 ปี 2563 มีค่าดัชนีเท่ากับ 308.6 เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 5.2 เมื่อเทียบกับไตร
มาสก่อนหน้ า (QoQ) ซึ่งมีค่าดัชนีเท่ากับ 293.3 และปรับเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 30.3 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี
ก่อน (YoY) ซึง่ มีค่าดัชนีเท่ากับ 236.9 จุด
การปรับเพิ่มขึ ้นของดัชนีราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนาในไตรมาสนี ้ ทาเลที่มีการปรับเพิ่มขึน้ มากกว่า
ทาเลอื่นๆ ส่วนใหญ่ยงั คงเป็ นพื ้นที่ปลายสายรถไฟฟ้าที่เป็ นส่วนต่อขยายและมีแผนจะก่อสร้ างในอนาคต โดยทาเล
ที่มี เส้ นทางรถไฟฟ้าผ่ าน 5 อันดับแรกที่มี อัตราการขยายตัวของราคาที่ดินเพิ่ม ขึน้ สูงสุด เมื่ อเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปี ก่อน (YoY) ได้ แก่
1) สายสีเขียวเหนือ (คูคต - ลาลูกกา) เป็ นเส้ นทางรถไฟฟ้าที่ยงั ไม่เริ่ มก่อสร้ าง ซึ่งเป็ นส่วนต่อขยายของ
สายสีเขียว ในไตรมาส 2 ปี 2563 เปิ ดให้ บริ การ 4 สถานี ได้ แก่ สถานีกรมป่ าไม้ สถานีบางบัว สถานีกรมทหารราบที่
11 และสถานีวัดพระศรี มหาธาตุ ส่งผลให้ ราคาที่ดินในบริ เวณตามแนวรถไฟฟ้านีม้ ีอัตราขยายตัวของราคาที่ดิ น
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 61.4 และเป็ นทาเลที่มีการเพิ่มขึ ้นของราคาที่ดินมากที่สดุ ต่อเนื่องมา 5 ไตรมาส
2) สายสีชมพู (แคราย - มีนบุรี) ซึ่งเป็ นเส้ นทางรถไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้ าง มีความคืบหน้ าการ
ก่อสร้ างโดยรวมอยู่ที่ร้อยละ 57 มีอตั ราการขยายตัวของราคาที่ดินเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 53.6
3) สายสีน ้าเงิน (บางแค - พุทธมณฑลสาย 4) ซึง่ เป็ นโครงการที่มีแผนจะก่อสร้ างในอนาคต มีอตั ราการ
ขยายตัวของราคาที่ดินเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 28.5
4) สายสี แ ดงอ่ อ น (ตลิ่ ง ชัน - ศาลายา) ซึ่ง เป็ น โครงการที่ มี แ ผนจะก่ อสร้ างในอนาคต มี อัต ราการ
ขยายตัวของราคาที่ดินเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 26.5
และ 5) สายสีเขียวใต้ (สมุทรปราการ - บางปู) ซึง่ เป็ นโครงการที่มีแผนจะก่อสร้ างในอนาคต และสายสี
เขียวใต้ (แบริ่ง - สมุทรปราการ) ซึง่ ก่อสร้ างเสร็จและเปิ ดให้ บริการแล้ ว มีอตั ราขยายตัวของราคาที่ดินเพิ่มขึ ้นเท่ากัน
ร้ อยละ 23.1
1

อัตราขยายตัวของดัชนีราคาที่ดินเปล่ าก่ อนการพัฒนาในกรุ งเทพฯ – ปริมณฑล

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ดัชนีราคาที่ดนิ เปล่ าก่ อนการพัฒนาตามเส้ นทางรถไฟฟ้ าที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด 5 อันดับแรก
ในไตรมาส 2 ปี 2563

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

รายละเอียดเพิ่มเติ มโทร 0-2645-9675-6
ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ และบริ การข้อมูล ศูนย์ ข้อมูลอสังหาริ มทรัพย์
2

