
REIC Research Report 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ฝายประชาสัมพันธและบริการขอมูล ศนูยขอมูลอสงัหาริมทรัพย 
ชั้น 18 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห สํานักงานใหญ 63 ถนนพระราม 9 หวยขวาง กรงุเทพฯ 10310 

โทรศัพท  02-645-9674-6 โทรสาร 0-2643-1252 Email : www.reic.or.th / www.clickthaihome.com 

รายงานตลาดท่ีอยูอาศัย 

คอนโดมิเนียม ยานรัชดาภิเษก-ลาดพราว  

(แนวรถไฟฟาใตดิน MRT สถานีพระราม 9 – สถานีพหลโยธนิ) 

โดย ฝายวิจยัตลาดอสังหาริมทรัพย  

ศูนยขอมูลอสังหาริมทรพัย ธนาคารอาคารสงเคราะห 
*********************** 

 

16 พฤศจิกายน 2555 

 

ปจจุบันความตองการที่อยูอาศัยในยานกลางเมืองขยายตัวอยางตอเนื่อง แตเมื่อเนื้อที่ดินสําหรับ

พัฒนาท่ีอยูอาศัยมีราคาแพงข้ึนมาก ผูประกอบการจึงหันมาลงทุนพัฒนาที่อยูอาศัยบริเวณรอบนอกที่ยัง

พอมีพื้นที่ใหพัฒนาที่อยูอาศัยไดและราคาที่ดินตํ่ากวายาน CBD เดิม โดยเนนการพัฒนาโครงการอาคาร

ชุดที่ต้ังอยูในทําเลใกลแนวรถไฟฟาขนสงมวลชน 

นายสัมมา คีตสิน ผูอํานวยการศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย เปดเผยวา ยานรัชดาภิเษก-ลาดพราว 

เปนทําเลที่มีโครงการอาคารชุดจํานวนมาก และในอนาคตจะกลายเปนศูนยกลางธุรกิจแหงใหม เนื่องจาก

กําลังมีการกอสรางที่ต้ังของหนวยงานและธุรกิจขนาดใหญหลายแหง เชน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย บริษัทประกันชีวิตรายใหญ บริษัทจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคที่มีชื่อเสียง และยังมีหางสรรพสินคา

ขนาดใหญที่เปดทําการแลว อีกทั้งจะมีการพัฒนาโครงการเชิงพาณิชยขนาดใหญ คือ มักกะสันคอมเพล็กซ 

ทั้งหมดนี้จะสงผลใหเกิดแหลงงานขนาดใหญ ดึงดูดผูประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยูอาศัยประเภทอาคาร

ชุดคอนโดมิเนียม  

ฝายวิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย ศูนยขอมูลฯ ไดใหรายละเอียดผลสํารวจตลาดอาคารชุด ในรัศมี

ประมาณ 500 เมตร จากแนวรถไฟฟาใตดิน MRT สถานีพระราม 9 – สถานีพหลโยธิน พบวามีโครงการ

อาคารชุดเปดตัวใหมต้ังแตป 2552 ถึงส้ินสุดเดือนตุลาคม 2555 ทั้งส้ินประมาณ 43 โครงการ รวม

ประมาณ 18,100 หนวย (เปนโครงการที่เปดในปนี้ 6 โครงการ รวมประมาณ 3,400 หนวย)  

จากโครงการและหนวยทั้งหมดนี้ แบงเปนที่กอสรางแลวเสร็จ 24 โครงการ รวมประมาณ 8,300 

หนวย อยูระหวางการกอสราง 17 โครงการ ประมาณ 8,700 หนวย และยังไมกอสรางอีก 2 โครงการ 

ประมาณ 1,100 หนวย โดยคาดวาจะกอสรางแลวเสร็จทุกโครงการภายในป 2558  

ทั้งนี้จากโครงการที่กอสรางแลวเสร็จ 24 โครงการนั้น เปนโครงการที่ขายหมดแลว 11 โครงการ 

สวนโครงการที่อยูระหวางการกอสราง 17 โครงการนั้น เปนโครงการที่ขายหมดแลว 3 โครงการ 
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จากจํานวนหนวยในผังโครงการทั้งหมดนี้ มียอดจองหรือขายแลวกวา 15,500 หนวย  คิดเปน

ประมาณรอยละ 86 ของหนวยในผังทั้งหมด โดยโครงการจากผูประกอบการที่จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย (Listed Companies) และบริษัทในเครือ มีทั้งส้ินประมาณ 21 โครงการ มีจํานวนหองชุดคิด

เปนรอยละ 63 ของหนวยทั้งหมด ในขณะที่โครงการจากผูประกอบการนอกตลาดหลักทรัพยมีประมาณ 22 

โครงการ แตมีจํานวนหองชุดรวมเพียงรอยละ 37 ของหนวยทั้งหมด  

หากแบงตามแนวถนน พบวาผูประกอบการนิยมเปดโครงการอาคารชุดมากที่สุด คือ บริเวณถนน

รัชดาภิเษก มีโครงการอาคารชุดเปดใหมรวมทั้งส้ิน 24 โครงการ จํานวนหนวยรวมประมาณ 7,700 หนวย 

มียอดจองหรือยอดขายแลวประมาณรอยละ 82 ราคาขายเฉล่ียอยูที่ประมาณ 79,100 บาทตอตารางเมตร 

ในจํานวนนี้เปนโครงการของผูประกอบการในตลาดและบริษัทในเครือรวม 13 โครงการ จํานวนหนวยรวม

ประมาณ 5,800 หนวย  

สําหรับแนวถนนลาดพราวและถนนพหลโยธิน มีโครงการทั้งส้ิน 12 โครงการ จํานวนหนวย

ประมาณ 5,700 หนวย มียอดจองหรือยอดขายแลวประมาณรอยละ 94 ราคาขายเฉล่ียอยูที่ 83,600 บาท

ตอตารางเมตร โดยเปนโครงการของผูประกอบการในตลาดประมาณ 6 โครงการ จํานวนหนวยรวม

ประมาณ 4,400 หนวย  

สําหรับแนวถนนพระราม 9 มีโครงการทั้งส้ิน 7 โครงการ จํานวนหนวยประมาณ 4,700 หนวย มี

ยอดจองหรือยอดขายแลวประมาณรอยละ 82 ราคาขายเฉล่ียอยูที่ 81,100 บาทตอตารางเมตร โดยเปน

โครงการของผูประกอบการในตลาด 2 โครงการ จํานวนหนวยรวมประมาณ 1,200 หนวย  

ราคาที่ดินบนถนนรัชดาภิเษก อยูที่ประมาณ 400,000 บาทตอตารางวา โดยราคาประเมินราชการ

อยูที่ 270,000 บาทตอตารางวา ราคาที่ดินบริเวณถนนพระราม 9 อยูที่ประมาณ 330,000 บาทตอตาราง

วา โดยราคาประเมินราชการอยูที่ 200,000 – 220,000 บาทตอตารางวา สวนราคาที่ดินบริเวณถนน

ลาดพราว อยูที่ประมาณ 280,000 บาทตอตารางวา โดยราคาประเมินราชการอยูที่ 180,000 – 190,000 

บาทตอตารางวา  

 โดยภาพรวมอุปสงคของผูบริโภคยังดูดซับไดดี สังเกตไดจากยอดจองหรือยอดขายของทุกโครงการ

ในยานนี้รวมกันเฉล่ียอยูที่ประมาณรอยละ 86 อยางไรก็ตาม หากมีการเปดโครงการออกมาตอเนื่องมาก

เกินไปอาจทําใหอัตราการดูดซับชะลอลง เวนแตการพัฒนาโครงการอาคารสํานักงานและโครงการเชิง

พาณิชยอ่ืนๆในบริเวณโดยรอบเกิดข้ึนเร็วจนสามารถสรางแหลงงานไดทันที ซึ่งจะทําใหมีความตองการที่

อยูอาศัยใกลแหลงงานเพิ่มข้ึนดวย 
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ตัวอยางโครงการอาคารชดุ ยานรชัดาภิเษก-ลาดพราว 

 (แนวรถไฟฟาใตดิน MRT สถานีพระราม 9 – สถานีพหลโยธนิ) 

ชื่อโครงการ ชื่อบริษัท ที่ตั้ง สถานะการกอสราง 

ชาโตว อินทาวน รัชดา 20-2 บจ. พระยาพาณิชยพร็อพเพอรต้ี  รัชดาภิเษก ยังไมเร่ิมสราง 

เดอะ ยูนีค ลาดพราว 26  บจ. เท็น ไทย ดีเวลลอปเมนท  ลาดพราว กําลังสราง 

เดอะ สกาย รัชดา  บมจ. พร็อพเพอรต้ี เพอรเฟค  รัชดาภิเษก ยังไมเร่ิมสราง 

ไอดีโอ โมบิ พระราม 9 บมจ. อนันดา ดีเวลลอปเมนท  พระราม 9 กําลังสราง 

แอสปาย พระราม 9 บมจ. เอเช่ียน พร็อพเพอรต้ี ดีเวลลอปเมนท  พระราม 9 กําลังสราง 

ซิต้ี รีสอรท รัชดา-หวยขวาง บมจ. ศุภาลัย จํากัด  รัชดาภิเษก กําลังสราง 

ลีโว ลาดพราว 18  บมจ. ลลิล พร็อพเพอรต้ี  ลาดพราว กําลังสราง 

ไลฟ รัชดาภิเษก บมจ. เอเช่ียน พร็อพเพอรต้ี ดีเวลลอปเมนท  รัชดาภิเษก  กําลังสราง 

เอมเมอรัล เรสซิเดนท รัชดา บจ. พีทีซี.คอนโด  รัชดาภิเษก สรางเสร็จ 

เดอะ เทมโป รัชดา  บจ. บิลท แลนด  รัชดาภิเษก กําลังสราง 

คอนโด ดี รัชดา-ลาดพราว บจ. คอนโดดี  รัชดาภิเษก สรางเสร็จ 

ไอว่ี แอมพิโอ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท  รัชดาภิเษก กําลังสราง 

ซิต้ี รูม คอนโดมิเนียม บจ. สิริพัช เรียลเอสเตท  รัชดาภิเษก กําลังสราง 

เอ็ม ลาดพราว  บมจ. เมเจอร ดีเวลลอปเมนท  พหลโยธนิ กําลังสราง 

เฮาส 23 รัชดา-ลาดพราว  บจ. เดลวี เพลส  ลาดพราว กําลังสราง 

เดอะ คริส เอ็กตรา 5 บจ. ธานนท พร็อพเพอรต้ี  รัชดาภิเษก กําลังสราง 

ชาโตว อินทาวน รัชดา 20 บจ. พระยาพาณิชย พร็อเพอรต้ี รัชดาภิเษก สรางเสร็จ 

เดอะ มารค รัชดา-แอรพอรตลิงค บจ. วินโปร เอ็นจิเนียร  พระราม 9 กําลังสราง 

เดอะ คลาสซ่ี คอนโด  บจ ฐากนะ ดีเวลลอปเมนต รัชดาภิเษก สรางเสร็จ 

อีควินอกซ พหล-วิภา  บมจ. เมเจอร ดีเวลลอปเมนท  พหลโยธนิ กําลังสราง 

เอเบิลส ลาดพราว 27 บจ.เดย เกน กรุป ลาดพราว สรางเสร็จ 

เดอะ คริส เอ็กซตรา 4  บจ. ธานนท พร็อพเพอร  รัชดาภิเษก สรางเสร็จ 

ริธึ่ม รัชดา-หวยขวาง  บมจ. เอเช่ียน พร็อพเพอรต้ี ดีเวลลอปเมนท  รัชดาภิเษก สรางเสร็จ 

บูทีคคอนโด เลอริช รัชดา-สุทธิสาร บจ. ริช่ีเพลส 2002 รัชดาภิเษก สรางเสร็จ 

พาโน วิล คอนโดมิเนียม บจ. สิริพัช เรียลเอสเตท  รัชดาภิเษก สรางเสร็จ 

เมโทร สกาย รัชดา  (เฟส1) บมจ. พร็อพเพอรต้ี เพอรเฟค  รัชดาภิเษก สรางเสร็จ 

พีจี 2 พระราม 9 บจ. รวยลานลาน  พระราม 9 สรางเสร็จ 

ศุภาลัย ปารค อโศก-รัชดา บมจ. ศุภาลัย  พระราม 9 กําลังสราง 

เดอะ คัลเลอร่ี วิวิด บจ. วัน พร็อพเพอรต้ี แอนด ดีเวลล็อปเมนท  รัชดาภิเษก สรางเสร็จ 

ไลฟ แอท ลาดพราว 18  บมจ. เอเช่ียน พร็อพเพอรต้ี ดีเวลล็อปเมนท  ลาดพราว สรางเสร็จ 

ไอดีโอ รัชดา-หวยขวาง บมจ. อนันดา ดีเวลลอปเมนท  รัชดาภิเษก สรางเสร็จ 

ริทึ่ม รัชดา บมจ. เอเช่ียน พร็อพเพอรต้ี ดีเวลลอปเมนท  รัชดาภิเษก สรางเสร็จ 

เดอะ รูม รัชดา-ลาดพราว บมจ. แลนดแอนดเฮาส  ลาดพราว สรางเสร็จ 

ซิม วิภา-ลาดพราว บมจ. ธนาพัฒน พร็อพเพอรต้ี ดีเวลลอปเมนท  ลาดพราว กําลังสราง 

เบลล แกรนด พระราม 9 บจ. เบ็ล ดีเวลลอปเมนท  พระราม 9 กําลังสราง 

เดอะ นิช รัชดา-หวยขวาง บมจ. เสนาดีเวลลอปเมนท  รัชดาภิเษก สรางเสร็จ 
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ชื่อโครงการ ชื่อบริษัท ที่ตั้ง สถานะการกอสราง 

เดอะ คริส เอ็กซเพรส 2 (รัชดาภิเษก 19) บจ. ธานนท พร็อพเพอร  รัชดาภิเษก สรางเสร็จ 

เดอะคริส รัชดา 17 บจ. ธานนท พร็อพเพอร  รัชดาภิเษก สรางเสร็จ 

เมอรราญา เพลส ลาดพราว 27 บจ. เดยเกนกรุป  ลาดพราว สรางเสร็จ 

 โมเดิรน สวีท โฮม บจ. บ๊ิกซิต้ี กรุป  พระราม 9 สรางเสร็จ 

เดอะ คริส รัชดา 2 บจ. ธานนท พร็อพเพอร  รัชดาภิเษก สรางเสร็จ 

ทรี คอนโด ลาดพราว 27 บจ. บ๊ิกทรี แอสเสท  ลาดพราว สรางเสร็จ 
 

 

ตัวอยางโครงการอาคารชดุ ยานรชัดาภิเษก-ลาดพราว 

 (แนวรถไฟฟาใตดิน MRT สถานีพระราม 9 – สถานีพหลโยธนิ) 

รายการ จํานวนหนวยโดยประมาณ 

จํานวนหองชุดทั้งหมด 18,100 

จํานวนหองชุดท่ีกอสรางแลวเสร็จ 8,300 

หนวยจากผูประกอบการท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 11,400 

หนวยจากผูประกอบการนอกตลาดหลักทรัพย 6,700 

ยอดจองและขาย 15,500 
 

  

ขอความจํากัดความรับผิดชอบ 

ขอมูลสถิติ ขอเขียนใด ๆ ท่ีปรากฏในรายงานผลการสํารวจฉบับน้ี ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไดรับมาจากแหลงขอมูลท่ีเชื่อถือไดหรือจากการ

ประมวลผลท่ีเชื่อถือได ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไดตรวจสอบจนม่ันใจในระดับหน่ึงแลว แตศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไมสามารถยืนยันความถูกตองหรือ

ความเปนจริง และไมอาจรับผิดชอบตอความเสียหายท่ีเกิดขึ้นไมวาในกรณีใด ๆ จากการใชขอมูล ผูนําขอมูลไปใชพึงใชวิจารณญาณ และตรวจสอบตาม

ความเหมาะสม 


