
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 

คอนโดมิเนียมแนวรถไฟฟา BTS  

สถานีกรุงธนบุรี - สถานีบางหวา 

โดย ฝายวิจยัตลาดอสังหาริมทรัพย  

ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห 

*********************** 
 25 กุมภาพันธ 2557 

 
นับต้ังแตมีการเปดใหบริการรถไฟฟาสวนตอขยายรถไฟฟา BTS ขามสะพานตากสินไปถึงสถานีกรุงธนบุรีและ

สถานีวงเวียนใหญในป 2552 ทําใหผูประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยูอาศัยหันมาพัฒนาโครงการที่อยูอาศัยในพื้นที่ฝงธนบุรี

บริเวณใกลแมน้ําเจาพระยามากขึ้น และโครงการเหลานี้ไดรับการตอบรับคอนขางดีเน่ืองจากระดับราคาตํ่ากวาที่ผูบริโภค

ตองจายหากซ้ือในยานสาทร-สีลม  
 

ตอมาในป  2556 มีการเปดใหบริการสวนตอขยายออกไปอีก ถึงสถานีโพธิ์นิมิตรและสถานีตลาดพลูในชวงตนป 

และถึงสถานีบางหวาในชวงปลายป ทําใหเกิดความสะดวกสบายในการเดินทางสัญจร เพิ่มโอกาสตอผูประกอบการในการ

พัฒนาโครงการและตอผูบริโภคในการเลือกหาซ้ือที่อยูอาศัยในทําเลที่เดินทางเขาสูใจกลางกรุงเทพฯไดสะดวก ในระดับ

ราคาที่ผูบริโภคมีศักยภาพซื้อได 
 

นายสัมมา คีตสิน ผูอํานวยการศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย เปดเผยวา บริเวณแนวรถไฟฟาต้ังแตสถานีกรุงธนบุรี

จนถึงสถานีบางหวา เปนบริเวณซ่ึงมีศักยภาพสูงในการพัฒนาโครงการท่ีอยูอาศัยโดยเฉพาะโครงการคอนโดมิเนียม แม

บริเวณสถานีวุฒากาศและสถานีบางหวาจะมีลักษณะเปนพื้นท่ีชานเมืองเมื่อเทียบกับสถานีกรุงธนบุรีหรือสถานีวงเวียน

ใหญ แตผูโดยสารใชเวลาเพียงประมาณ 20-25 นาทีในการเดินทางจากสถานีบางหวาถึงสถานีสยาม อีกทั้งในอนาคต

สถานีบางหวาจะเปนจุดเชื่อมตอท่ีสําคัญระหวางรถไฟฟาสายสีเขียวและสายสีน้ําเงิน (สถานีหัวลําโพง–สถานีบางแค) จึง

มีผูประกอบการเขามาพัฒนาโครงการท่ีอยูอาศัยประเภทคอนโดมิเนียมจํานวนมากและไดรับความสนใจจากผูซื้อ  
 

ฝายวิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ไดดําเนินการสํารวจตลาดคอนโดมิเนียมแนวรถไฟฟา 

สถานีกรุงธนบุรี-สถานีบางหวา ในรัศมีประมาณ 500 เมตรจากแนวรถไฟฟา พบวามีโครงการคอนโดมิเนียมท่ีเปดขาย

ต้ังแตป 2552 ถึงเดือนกุมภาพันธ 2557 ทั้งส้ินประมาณ 31 โครงการ รวมประมาณ 14,900 หนวย  
 

จากโครงการและหนวยท้ังหมดนี้ แบงเปนท่ีกอสรางแลวเสร็จ 14 โครงการ รวมประมาณ 5,300 หนวย อยู

ระหวางการกอสราง 11 โครงการ ประมาณ 6,500 หนวย และยังไมกอสรางอีก 6 โครงการ ประมาณ 3,100 หนวย โดย

คาดวาจะกอสรางแลวเสร็จทุกโครงการภายในป 2561  
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ทั้งนี้จากโครงการที่กอสรางแลวเสร็จ 14 โครงการนั้น เปนโครงการที่ขายหมดแลว 12 โครงการ สวนโครงการท่ี

อยูระหวางการกอสราง 11 โครงการนั้น เปนโครงการที่ขายหมดแลว 4 โครงการ 
 

จากจํานวนหนวยในผังโครงการทั้งหมดน้ี มียอดจองหรือขายแลวกวา 11,600 หนวย คิดเปนประมาณรอยละ 78 

ของหนวยในผังทั้งหมด โดยเปนโครงการที่พัฒนาโดยผูประกอบการซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (Listed 

Developers) และบริษัทในเครือ ทั้งส้ินประมาณ 20 โครงการ มีจํานวนหองชุดคิดเปนรอยละ 75 ของหนวยทั้งหมด 

ในขณะท่ีผูประกอบการนอกตลาดหลักทรัพยพัฒนาประมาณ 11 โครงการ แตมีจํานวนหองชุดรวมกันเพียงรอยละ 25 

ของหนวยท้ังหมด  
 

หากแบงตามแนวรถไฟฟา พบวาบริเวณสถานีกรุงธนบุรี มีโครงการอาคารชุดมากที่สุด รวมทั้งส้ิน 8 โครงการ 

จํานวนหนวยรวมประมาณ 2,500 หนวย มียอดจองหรือยอดขายแลวประมาณรอยละ 93 โดยราคาขายอยูระหวาง 

70,000-120,000 บาทตอตารางเมตร ในจํานวนนี้เปนโครงการของผูประกอบการซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 4 

โครงการ จํานวนหนวยรวมกันประมาณ 2,000 หนวย   

รองลงมาคือบริเวณสถานีวุฒากาศ มีโครงการทั้งส้ิน 7 โครงการ จํานวนหนวยรวมประมาณ 3,800 หนวย มียอด

จองหรือยอดขายแลวประมาณรอยละ 70 ราคาขายประมาณ 65,000-86,000 บาทตอตารางเมตร เปนโครงการของ

ผูประกอบการซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 5 โครงการ จํานวนหนวยรวมกันประมาณ 3,000 หนวย  

บริเวณสถานีวงเวียนใหญ มีโครงการทั้งส้ิน 7 โครงการ จํานวนหนวยกันประมาณ 2,500 หนวย มียอดจองหรือ

ยอดขายแลวประมาณรอยละ 79 ราคาขายประมาณ 80,000-150,000 บาทตอตารางเมตร โดยเปนโครงการของ

ผูประกอบการซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 5 โครงการ จํานวนหนวยรวมกันประมาณ 1,900 หนวย 
 

ราคาท่ีดินบริเวณถนนกรุงธนบุรี อยูที่ประมาณ 250,000-400,000 บาทตอตารางวา โดยราคาประเมินที่ดินของ

ทางราชการอยูที่ 215,000 บาทตอตารางวา ราคาท่ีดินบริเวณถนนราชพฤกษ อยูที่ประมาณ 100,000-250,000 บาทตอ

ตารางวา โดยราคาประเมินที่ดินของทางราชการอยูที่ 90,000 บาทตอตารางวา สวนราคาท่ีดินบริเวณถนนเพชรเกษมอยูที่

ประมาณ 160,000-200,000 บาทตอตารางวา โดยราคาประเมินที่ดินของทางราชการอยูที่ 110,000 บาทตอตารางวา  
 

โดยภาพรวมอุปสงคของผูบริโภคยังดูดซับไดดี สังเกตไดจากยอดจองหรือยอดขายของทุกโครงการในยานน้ี

รวมกันเฉล่ียอยูที่ประมาณรอยละ 78 อยางไรก็ตาม หากมีการเปดใหบริการรถไฟฟาสายสีน้ําเงิน (สถานีหัวลําโพง–สถานี

บางแค) ซึ่งคาดวาจะเปดใชงานอยางเปนทางการประมาณป 2560 จะทําใหพื้นที่ยานนี้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต 
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ตัวอยางโครงการอาคารชดุแนวรถไฟฟา BTS สถานีกรุงธนบุรี - สถานีบางหวา 

 

 

ช่ือโครงการ ช่ือบริษัท ที่ตั้ง ใกลสถานีรถไฟฟา 

เออรบาโน แอพโซลูท สาทร - ตากสิน บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ถ. กรุงธนบุรี BTS สถานีกรุงธนบุรี 

แบงคคอก เฟลิซ แอท สถานีกรุงธนบุรี บมจ. เจาพระยามหานคร ถ. กรุงธนบุรี BTS สถานีกรุงธนบุรี 

ไอดีโอ โมบิ สาทร บมจ. อนันดา ดีเวลลอปเมนท ถ. กรุงธนบุรี BTS สถานีกรุงธนบุรี 

ไอดีโอ สาทร - ตากสิน บมจ. อนันดา ดีเวลลอปเมนท ถ. กรุงธนบุรี BTS สถานีกรุงธนบุรี 

คิวเฮาส คอนโด สาทร บจ. คาซาวิลล ถ. กรุงธนบุรี BTS สถานีกรุงธนบุรี 

ทัวรมาลีน ไลท สาทร - ตากสิน บจ. เจริญนคร พร็อพเพอรต้ี ถ. เจริญนคร BTS สถานีกรุงธนบุรี 

ทัวรมาลีน โกลด สาทร - ตากสิน  บจ. เจริญนคร พร็อพเพอรต้ี ถ. เจริญนคร BTS สถานีกรุงธนบุรี 

แบงคคอก เฟลิซ สาทร-ตากสิน บมจ. เจาพระยามหานคร ถ. กรุงธนบุรี BTS สถานีกรุงธนบุรี 

นายน บาย แสนสิริ บมจ. แสนสิริ ถ. กรุงธนบุรี BTS สถานีวงเวียนใหญ 

ฟวส สาทร - ตากสิน บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ถ. กรุงธนบุรี BTS สถานีวงเวียนใหญ 

ไอดีโอ บลูโคฟ สาทร บมจ. อนันดา ดีเวลลอปเมนท ถ. สาทรตากสิน BTS สถานีวงเวียนใหญ 

เดอะ วีวา คอนโด สาทร - ตากสิน บจ. ทรัพยในดินสินในน้ํานําโชค ถ. กรุงธนบุรี BTS สถานีวงเวียนใหญ 

เดอะ รูม บีทีเอส วงเวียนใหญ บมจ. แลนด แอนด เฮาส ถ. กรุงธนบุรี BTS สถานีวงเวียนใหญ 

ทีล สาทร - ตากสิน บมจ. แสนสิริ ถ. กรุงธนบุรี BTS สถานีวงเวียนใหญ 

ไบรท วงเวียนใหญ บจ. อัลไบรท โฮลด้ิง ถ. สมเด็จพระเจาตากสิน BTS สถานีวงเวียนใหญ 

เดอะ รูม สาทร - ตากสิน บมจ. แลนดแอนดเฮาส  ถ. ราชพฤกษ BTS สถานีโพธิ์นมิติร 

ไอดีโอ สาทร - ทาพระ บมจ. อนันดา ดีเวลลอปเมนท ถ. ราชพฤกษ BTS สถานีโพธิ์นมิติร 

นิกซ บาย แสนสิริ บมจ. แสนสิริ ถ. ตากสิน BTS สถานีโพธิ์นมิติร 

เดอะ พารคแลนด แกรนด ตากสิน บจ. นารายณ พร็อพเพอรต้ี  ถ. ตากสิน-เพชรเกษม BTS สถานีตลาดพลู 

คาซา คอนโด รัชดา - ทาพระ บจ. คาซาวิลล ถ. รัชดาภิเษก BTS สถานีตลาดพลู 

คาซา คอนโด รัชดา - ราชพฤกษ บจ. คาซาวิลล ถ. ราชพฤกษ BTS สถานีตลาดพลู 

เพลา บาย ชนันธร บจ. ชนันธร ดีเวลลอปเมนท กรุป ถ. วุฒากาศ  BTS สถานีวุฒากาศ  

ไอดีโอ วุฒากาศ บมจ. อนันดา ดีเวลลอปเมนท ถ. ราชพฤกษ BTS สถานีวุฒากาศ 

เดอะ คีย บีทีเอส วุฒากาศ บมจ. แลนด แอนด เฮาส ถ. ราชพฤกษ BTS สถานีวุฒากาศ 

เดอะ เทมโป แกรนด สาทร-วุฒากาศ(อาคาร เอ) บมจ. บิลท  แลนด ถ. ราชพฤกษ BTS สถานีวุฒากาศ 

เดอะ คีย สาทร - ราชพฤกษ บมจ. แลนด แอนด เฮาส ถ. ราชพฤกษ BTS สถานีวุฒากาศ 

แอสไปร สาทร - ตากสิน บมจ. เอเช่ียนพร็อพเพอรต้ี ถ. ราชพฤกษ BTS สถานีวุฒากาศ 

แอสไปร สาทร - ตากสิน (เฟส 2) บมจ. เอเช่ียนพร็อพเพอรต้ี ถ. ราชพฤกษ BTS สถานีวุฒากาศ 

เดอะ เพรสซิเดนท 2 สาทร-ราชพฤกษ บจ. ชัยพัฒนาที่ดิน ถ. เพชรเกษม BTS สถานีบางหวา 

เดอะ เพรสซิเดนท สาทร-ราชพฤกษ บจ. ชัยพัฒนาที่ดิน ถ. เพชรเกษม BTS สถานีบางหวา 

ศุภาลัย ปารค ราชพฤกษ - เพชรเกษม บมจ. ศุภาลัย  ถ. เพชรเกษม BTS สถานีบางหวา 
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รายการ จํานวนหนวยโดยประมาณ 

จํานวนหองชุดทั้งหมด 14,900 

จํานวนหองชุดที่กอสรางแลวเสร็จ 5,300 

หนวยจากผูประกอบการท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 11,100 

หนวยจากผูประกอบการนอกตลาดหลักทรัพย 3,800 

ยอดจองและขาย 11,600 

 
 

 

 

 

ขอความจํากัดความรับผิดชอบ 
ขอมูลสถิติ ขอเขียนใด ๆ ท่ีปรากฏในรายงานผลการสํารวจฉบับน้ี ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไดรับมาจากแหลงขอมูลท่ีเชื่อถือไดหรือจากการ

ประมวลผลท่ีเชื่อถือได ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไดตรวจสอบจนม่ันใจในระดับหน่ึงแลว  แตศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไมสามารถยืนยันความถูกตองหรือ
ความเปนจริง และไมอาจรับผิดชอบตอความเสียหายท่ีเกิดขึ้นไมวาในกรณีใด ๆ จากการใชขอมูล ผูนําขอมูลไปใชพึงใชวิจารณญาณ และตรวจสอบตาม
ความเหมาะสม 
 


