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รายงานตลาดท่ีอยูอาศัย 

ยานทองหลอ 

โดย ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห 

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

3 มีนาคม 2553 

 ถนนสุขุมวทิตอนตนเปนทาํเลยอดนิยมของผูซื้อและผูเชาคอนโดมิเนียมระดับหรู ทั้งชาวไทยและ

ตางชาติมาเปนเวลานาน อยางไรก็ตาม ที่ดินที่สามารถนํามาพัฒนาโครงการไดนัน้มีนอยและราคาสูงมาก 

ผูประกอบการจึงเร่ิมหนัมาพฒันาโครงการยานสุขุมวทิตอนกลางมากขึ้น ซึ่งทําใหซอยทองหลอกลายเปน

อีกหนึ่งทําเลยอดนิยมของผูซื้อคอนโดมิเนยีมใจกลางเมอืง ทั้งเพื่อการพักอาศัยและการลงทุน 

 ซอยทองหลอมีความสะดวกทัง้ในดานการคมนาคมและสาธารณูปโภคตางๆ สามารถเดิน

ทางเขาออกไดจากทัง้ถนนสุขุมวิทและถนนเพชรบุรีตัดใหม มีสถานีรถไฟฟาอยูหนาซอย ลักษณะเดนของ

ซอยทองหลอคือการผสมผสานระหวางคนรุนเกาและคนรุนใหม เนื่องจากเปนทีต้ั่งของบานหรูในยุคกอน 

ขณะที่มีรานอาหาร ส่ิงอํานวยความสะดวก และสถานบันเทิงสําหรับคนรุนใหมอยูมากมาย นอกจากนี ้

ซอยทองหลอยังมกีารผสมผสานของชาวไทยและชาวตางชาติ มีส่ิงอํานวยความสะดวกใหคนทั้งสองกลุม 

เชน โรงเรียนนานาชาติ และโรงพยาบาลช้ันนํา 

 นายสัมมา คีตสิน ผูอํานวยการศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยเปดเผยผลสํารวจตลาดอาคารชุดซอย

ทองหลอวาในชวง 3-4 ปที่ผานมานีม้ีโครงการคอนโดมิเนียมเปดใหมทั้งหมด 18 โครงการ มีจาํนวนหนวย

ตามผังโครงการรวมทัง้ส้ินประมาณ 4,500 หนวย มียอดจองหรือขายแลวประมาณ 3,500 หอง หรือ

ประมาณรอยละ 78 ของหนวยในผังทัง้หมด 

หนวยหองชุดคอนโดมิเนยีมที่อยูระหวางการกอสราง มทีั้งสิน้ประมาณ 1,700 หนวย คิดเปนรอย

ละ 37 ของหนวยในผังทัง้หมด แสดงใหเห็นวามหีนวยในตลาดจํานวนมากที่จองแลวและยังไมไดมีการโอน

กรรมสิทธิ ์

โครงการจากผูประกอบการในตลาดหลักทรัพยมีทัง้ส้ิน 9 โครงการ คิดเปนถงึรอยละ 69 ของหนวย

ทั้งหมดในตลาด ในขณะทีโ่ครงการจากผูประกอบการนอกตลาดหลักทรัพยมี 9 โครงการเชนกนั แตมี
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จํานวนหองชดุรวมคิดเปนเพียงรอยละ 31 เทานัน้ ซึ่งหมายความวาผูประกอบการนอกตลาดหลักทรัพย

เปดโครงการทีม่ีขนาดเล็กและมีจํานวนหนวยนอยกวา 

 ผูประกอบการรายใหญไดเปรียบทางการขายในทําเลนี้เปนอยางมาก เหน็ไดจากราคาขายของ

โครงการจากผูประกอบการในตลาดหลักทรัพยมีราคาเฉล่ียอยูที่ประมาณ 110,000 บาทตอตารางเมตร มี

ยอดขายแลวถึงรอยละ 87 และมีอัตราการขายเฉล่ียอยูที่ประมาณ 17 หนวยตอโครงการตอเดือน ในขณะที่

ราคาเฉล่ียของโครงการจากผูประกอบการนอกตลาดหลักทรัพยอยูที่ประมาณ 84,000 บาทตอตารางเมตร 

มียอดจองและขายแลวรอยละ 56 และมีอัตราการขายเฉล่ียอยูที่ประมาณ 9 หนวยตอโครงการตอเดือน 

 ในป 2552 มโีครงการเปดตัวใหมเพียง 2 โครงการรวม 800 หนวย มยีอดจองและขายแลวรอยละ 

39 เนื่องจากมีการทาํรายการสงเสริมการขายเปนทางเลือกในการลงทุน มีการรับประกันผลตอบแทนมาก

ถึงรอยละ 10 ซึ่งผูซื้อโครงการเหลานี้มกัจะมองการซื้อหองชุดเปนการลงทนุมากกวาการอยูอาศัยจริง 

 ราคาประเมนิที่ดินบริเวณซอยทองหลออยูที่ 200,000 บาทตอตารางวา แตมผูีประกาศขายใน

ตลาดมากกวานัน้ ที่ดินติดซอยทองหลอมีผูประกาศขายสูงถงึ 450,000 บาทตอตารางวา 

 โดยภาพรวม อุปสงคอาคารชดุในซอยทองหลอยังคงมีอยางตอเนื่องทัง้จากชาวไทยและ

ชาวตางชาติ ทั้งเพื่อซ้ือไวอยูอาศัยเองและลงทนุปลอยเชา อยางไรก็ตาม ผูประกอบการอาจพบอุปสรรคใน

การพัฒนาโครงการมากข้ึน เนื่องจากราคาที่ดินไดปรับตัวสูงข้ึน ที่ดินที่พัฒนาไดมีจํานวนจาํกัด และพ้ืนผิว

การจราจรบนถนนหลักและตรอกซอยคับแคบลงตามจํานวนผูอยูอาศัยและจํานวนรถยนตที่เพิม่ข้ึน 
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ตัวอยางโครงการอาคารชดุยานทองหลอ 

ช่ือโครงการ ผูประกอบการ สถานะการกอสราง 

เอท ทองหลอ เรสซิเดนซ แปซิฟคสตาร อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย)  แลวเสร็จ 

ควอทโทร บาย แสนสิริ บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) กําลังกอสราง 

เอควา บริษัท อควาเรียส เอสเตท จํากัด กําลังกอสราง 

วิลลา สิกขรา คอนโดมิเน่ียม บริษัท สยาม โคโตบูกิ จํากัด แลวเสร็จ 

ไอวี่ ทองหลอ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) กําลังกอสราง 

โนเบิล รีวิล โนเบิล ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) กําลังกอสราง 

โนเบิล โซโล ทองหลอ โนเบิล ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) แลวเสร็จ 

เลอนิช เอกมัย  บริษัท เดอะ 63 ทวินส เรสซิเดนท จํากัด กําลังกอสราง 

เดอะโคลเวอร ทองหลอ  บริษัท ลีฟวิ่งแลนด แคปปตอล จํากัด (มหาชน) กําลังกอสราง 

เดอะไรซ บริษัท ไทยนิสสัน รินไค มารค จํากัด แลวเสร็จ 

ทรู ทองหลอ บริษัท พูล แอสเสท จํากัด กําลังกอสราง 

ฟฟต้ีไนน เฮอริเทจ สุขุมวิท บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) แลวเสร็จ 

ไฮฟ สุขุมวิท 65 บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) กําลังกอสราง 

ดีแอลวี ทองหลอ 20 บริษัท เดลวี เอสเตท จํากัด แลวเสร็จ 

ดิ แอมมิธิส สุขุมวิท 39 บริษัท เปรมสิริ ดีเวลลอปเมนท จํากัด แลวเสร็จ 

เลอโคซ่ี เอกมัย บริษัท วีที แลนดแอนดพร็อพเพอรต้ี จํากัด แลวเสร็จ 

คล๊ิก คอนโด สุขุมวิท 65 บริษัท เดลวี เอสเตท จํากัด แลวเสร็จ 

สิริ แอท สุขุมวิท บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) แลวเสร็จ 
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จํานวนหนวยโครงการอาคารชุดยานทองหลอ 

รายการ จํานวนหนวยโดยประมาณ 

จํานวนหองชุดท้ังหมด 4,500 

จํานวนหองชุดท่ีกอสรางแลวเสร็จ 2,800 

หนวยจากผูประกอบการท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 3,100 

หนวยจากผูประกอบการนอกตลาดหลักทรัพย 1,400 

ยอดจองและขาย 3,500 

 

ราคาขายโครงการอาคารชุดยานทองหลอ 

รายการ ราคาขายโดยประมาณ  

ราคาขายตํ่าสุด 1.9 ลานบาท 

ราคาขายสูงสุด 40 ลานบาท 

ราคาตอตารางเมตรต่ําสุด 56,000 บาท 

ราคาตอตารางเมตรสูงสุด 202,000 บาท  

หมายเหตุ: ราคาขายนี้เปนราคาขายโดยประมาณท่ีโครงการประกาศ ณ วันที่ศูนยขอมูลฯ ทําการสํารวจเทาน้ัน ไมรวม

ราคาขายที่ผูซื้อนํามาขายตอ 

 

 

ขอความจํากัดความรับผิดชอบ 

ขอมูลสถิติ ขอเขียนใด ๆ ที่ปรากฏในรายงานผลการสํารวจฉบับนี้ ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไดรับมาจากแหลงขอมูลที่เช่ือถือได

หรือจากการประมวลผลที่เช่ือถือได ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไดตรวจสอบจนม่ันใจในระดับหนึ่งแลว  แตศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไม

สามารถยืนยันความถูกตองหรือความเปนจริง และไมอาจรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดข้ึนไมวาในกรณีใด ๆ จากการใชขอมูล ผูนําขอมูล

ไปใชพึงใชวิจารณญาณ และตรวจสอบตามความเหมาะสม 

 

 

 

 


