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รายงานตลาดที่อยูอาศัย 

บริเวณสถานีรถไฟฟาออนนุช 

โดย ฝายวิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย  

ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห 

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

7 ธันวาคม 2553 

 ยานออนนุชเปนทําเลยอดนิยมของผูซื้อที่อยูอาศัยแนวราบ เชนบานเด่ียวและทาวนเฮาสมาต้ังแตในอดีต และทวี

ความนิยมเพิ่มมากขึ้นหลังจากรถไฟฟา BTS เปดใหบริการ จึงทําใหผูประกอบการเล็งเห็นศักยภาพในการเปดโครงการ

อาคารชุดคอนโดมิเนียม เพื่อเปนทางเลือกใหกับผูที่ตองการซื้อหองชุดคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟายานสุขุมวิท แตมี

งบประมาณไมเพียงพอสําหรับโครงการยานสุขุมวิทตอนตนซึ่งในปจจุบันมีราคาสูงมาก เน่ืองจากการเดินทางดวยรถไฟฟา

จากสถานีออนนุชไปยังสุขุมวิทตอนตนนั้นใชเวลาเพียงประมาณ 10-15 นาทีเทานั้น อีกท้ังอยูใกลทางดวน หางสรรพสินคา 

และสถานท่ีสําคัญตางๆ 

 นายสัมมา คีตสิน ผูอํานวยการศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย เปดเผยผลสํารวจตลาดอาคารชุดในรัศมีประมาณ 1 

กิโลเมตรจากสถานีรถไฟฟาออนนุช วาในชวง 3-4 ปที่ผานมานี้มีโครงการคอนโดมิเนียมเปดตัวใหมทั้งหมด 11 โครงการ มี

จํานวนหนวยตามผังโครงการรวมท้ังส้ินประมาณ 4,200 หนวย มียอดจองหรือขายแลวประมาณ 3,300 หอง คิดเปน

ประมาณรอยละ 78 ของหนวยในผังทั้งหมด  

จากหนวยในผังโครงการทั้งหมด คิดเปนหนวยที่กอสรางแลวเสร็จเพียง 2 โครงการ รวมประมาณ 240 หนวย ที่

เหลือเปนหนวยจากโครงการที่อยูระหวางการกอสราง โดยจะกอสรางแลวเสร็จทุกโครงการประมาณกลางป 2556 

โครงการจากผูประกอบการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย(Listed Companies) และบริษัทในเครือ มีทั้งส้ิน 5 

โครงการ แตมีจํานวนหองชุดคิดเปนถึงรอยละ 60 ของหนวยท้ังหมดในตลาด ในขณะท่ีโครงการจากผูประกอบการนอก

ตลาดหลักทรัพยมี 6 โครงการ มีจํานวนหองชุดรวมคิดเปนรอยละ 40 ของทั้งหมด แสดงใหเห็นวาโครงการจาก

ผูประกอบการรายใหญจะเปนโครงการขนาดใหญ มีจํานวนหองมากกวา 

โครงการอาคารชุดคอนโดมิเนียมในยานนี้มีราคาเฉล่ียอยูที่ประมาณ 80,000 บาทตอตารางเมตร และ

ผูประกอบการรายใหญไดเปรียบในการต้ังราคาขายท่ีสูงกวา ดังจะเห็นไดจากราคาขายของโครงการจากผูประกอบการใน

ตลาดหลักทรัพยที่มีราคาเฉล่ียอยูที่ประมาณ 92,000 บาทตอตารางเมตร ในขณะที่ราคาเฉล่ียของโครงการจาก

ผูประกอบการนอกตลาดหลักทรัพยอยูที่ประมาณ 74,000 บาทตอตารางเมตร  
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โครงการเหลานี้มีอัตราการจองและขายเฉล่ียต้ังแต 10 หนวยตนๆจนถึงหลายรอยหนวยตอโครงการตอเดือน 

เนื่องจากมีผูซื้อจํานวนมากที่นําใบจองไปขายตอ  สําหรับประเภทหองชุดท่ีเปนท่ีนิยมคือหองแบบ 1 หองนอน ราคาตํ่า

กวา 3 ลานบาท  

 ในป 2553 นี้ มีโครงการเปดตัวใหมทั้งส้ิน 5 โครงการ รวมประมาณ 2,800 หนวย มียอดจองหรือขายไปแลว

มากกวารอยละ 75 จากผูซื้อเพื่ออยูอาศัยเอง นักลงทุนและเก็งกําไร 

พื้นที่ที่เปนที่นิยมในการเปดโครงการอาคารชุดคอนโดมิเนียมขนาดใหญคือถนนออนนุช ซึ่งมีทั้งส้ิน 3 โครงการ 

รวมถึงประมาณ 2,500 หนวย หรือประมาณมากกวา 800 หนวยตอโครงการ ราคาขายเฉล่ียอยูที่ประมาณ 80,000 บาท

ตอตารางเมตร ในขณะท่ีซอยสุขุมวิท 52 เปนพื้นที่ที่นิยมในการเปดโครงการขนาดเล็กกวา มีทั้งส้ิน 5 โครงการ รวม

ประมาณ 550 หอง หรือเพียงโครงการละประมาณ 100 หอง หองชุดคอนโดมิเนียมในซอยสุขุมวิท 52 นี้จะมีราคาขาย

เฉล่ียตํ่ากวา คือที่ประมาณ 74,000 บาทตอตารางเมตร เนื่องจากราคาท่ีดินท่ีตํ่ากวา และถนนซอยคอนขางแคบ สวน

โครงการที่มีราคาสูงที่สุดจะเปนโครงการติดถนนสุขุมวิท ซึ่งมีราคาขายเฉล่ียอยูที่ 93,000 บาทตอตารางเมตร 

 ราคาประเมินที่ดินของทางการบริเวณถนนออนนุช อยูที่ 130,000 บาทตอตารางวา แตราคาซื้อขายจริงอาจสูง

ถึง 300,000 บาทตอตารางวา สําหรับราคาประเมินท่ีดินบริเวณซอยสุขุมวิท 52 อยูที่ 40,000 บาทตอตารางวา แตมีผู

ประกาศขายในทองตลาดในราคาสูงถึงตารางวาละ 120,000 บาท  

 โดยภาพรวม การขายโครงการอาคารชุดยานออนนุชจะเปนไปดวยความยากลําบากมากขึ้น เน่ืองจากมีอุปทาน

จํานวนมากในตลาดทั้งบริเวณสถานีออนนุช อีกทั้งรถไฟฟาสายออนนุช-แบร่ิง ซึ่งมีกําหนดจะเปดใหบริการในเดือน

สิงหาคม 2554 จะทําใหโครงการที่อยูใกลสถานีรถไฟฟาสวนตอขยายดังกลาว ทั้งแนวราบและแนวสูงกลายมาเปน

ตัวเลือกผูซื้อหองชุดคอนโดมิเนียมอีกทางหนึ่ง  

 

 

ขอความจํากัดความรับผิดชอบ 

ขอมูลสถิติ ขอเขียนใด ๆ ที่ปรากฏในรายงานผลการสาํรวจฉบับนี ้ ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไดรับมาจากแหลงขอมูลทีเ่ชื่อถือไดหรือจากการประมวลผลที่

เชื่อถอืได ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไดตรวจสอบจนม่ันใจในระดับหนึ่งแลว  แตศนูยขอมูลอสังหาริมทรัพยไมสามารถยนืยันความถกูตองหรือความเปนจริง และไมอาจ

รับผิดชอบตอความเสยีหายที่เกิดขึน้ไมวาในกรณีใด ๆ จากการใชขอมูล ผูนําขอมูลไปใชพึงใชวิจารณญาณ และตรวจสอบตามความเหมาะสม 
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ตัวอยางโครงการอาคารชดุยานออนนชุ 

ชื่อโครงการ ที่ตั้ง ผูประกอบการ สถานะการกอสราง 

The Base ถ.ออนนุช บมจ. แสนสิริ กําลังกอสราง 

Blocs 77 ถ.ออนนุช บมจ. แสนสิริ กําลังกอสราง 

U Delight @ ออนนุช สเตช่ัน ถ.ออนนุช บจ. แกรนด ยูนิต้ี ดิเวลล็อปเมนท  กําลังกอสราง 

ไดมอนด สุขุมวิท ถ.สุขุมวิท (ปากซอยสุขุมวิท 48/3) บจ.  ไดมอนด สุขุมวิท กําลังกอสราง 

Rhythm สุขุมวิท 50 ถ.สุขุมวิท (ปากซอยสุขุมวิท 50) บมจ. เอเช่ียน พร็อพเพอรต้ี กําลังกอสราง 

เดอะล้ิงค แอดวานซ สุขุมวิท 50 สุขุมวิท 50 บมจ. ธารารมณ กําลังกอสราง 

เดอะเน็กส การเดนทสวีท สุขุมวิท 52 บจ. เค.ดี.แอสเซท กําลังกอสราง 

เดอะเรสซิเดนท ออนนุช สุขุมวิท 52 บจ. อาคีแลนด  พร็อพเพอรต้ี กําลังกอสราง 

TreeCondo สุขุมวิท 52 บจ. บ๊ิกทรี แอสเซท กําลังกอสราง 

คอนโดวัน สุขุมวิท 52 สุขุมวิท 52 บจ. พลัส พร็อพเพอรต้ี พารทเนอร กอสรางแลวเสร็จ 

My condo สุขุมวิท 52 สุขุมวิท 52 บจ. พลัส พร็อพเพอรต้ี พารทเนอร กอสรางแลวเสร็จ 

 

จํานวนหนวยโครงการอาคารชุดยานออนนุช 

รายการ จํานวนหนวยโดยประมาณ 

จํานวนหองชุดท้ังหมด 4,200 

จํานวนหองชุดท่ีกอสรางแลวเสร็จ 240 

หนวยจากผูประกอบการท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 2,500 

หนวยจากผูประกอบการนอกตลาดหลักทรัพย 1,700 

ยอดจองและขาย 3,300 

 

ราคาขายโครงการอาคารชุดยานออนนุช 

รายการ ราคาขายโดยประมาณ  

ราคาตอตารางเมตรต่ําสุด 57,000 บาท 

ราคาตอตารางเมตรสูงสุด 125,000 บาท  

หมายเหตุ: ราคาขายน้ีเปนราคาขายโดยประมาณท่ีโครงการประกาศ ณ วันท่ีศูนยขอมูลฯ ทําการสํารวจเทาน้ัน ไมรวมราคาขายท่ีผูซื้อนํามาขายตอ 

 


