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รายงานตลาดท่ีอยูอาศัย 

บริเวณยานเกษตร-นวมินทร 

โดย ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห 

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

7 พฤษภาคม 2553 

 ถนนเกษตร-นวมินทร หรือทีรู่จักกันในอีกชือ่หนึง่วาถนนประเสริฐมนูกจินั้น เปนพืน้ที่ซึ่งไดรับความ

นิยมสําหรับโครงการที่อยูอาศัย โดยเฉพาะบานเด่ียวระดับหรู ซึ่งมีการเปดตัวหลายโครงการในชวง 3-4 ปที่

ผานมา เนื่องจากการเดินทางสะดวก ใกลถนนพหลโยธิน ถนนวิภาวดีรังสิต และถนนเลียบทางดวนเอกมัย-

รามอินทรา อีกทัง้ยังอยูใกลสถานศึกษาทีม่ีชื่อเสียง เชน มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยศรีปทุม 

โรงเรียนสตรีวทิยา 2 และโรงเรียนสาธิตแหงมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร และใกลแหลงอํานวยความสะดวก

อ่ืนๆ 

นายสัมมา คีตสิน ผูอํานวยการศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย เปดเผยวาผูประกอบการธุรกิจพฒันา

อสังหาริมทรัพยใหความสนใจเปดโครงการในยานเกษตร-นวมินทร โดยมีอุปสงคที่อยูอาศัยเพิ่มข้ึนจากเดิม

มาก มีใหเลือกหลากหลายประเภทและระดับราคา ทั้งบานเด่ียว ทาวนเฮาส และอาคารชุด ผูซือ้บานใน

ยานนี้สวนใหญเปนผูซื้อเพือ่อยูอาศัยจริงเปนหลกั มเีพยีงสวนนอยทีซ่ื้อเพื่อการลงทุนหรือเกง็กําไร 

ราคาประเมนิที่ดินในยานเกษตร-นวมินทรอยูในชวงประมาณ 37,000 – 80,000  บาทตอตารางวา 

ข้ึนอยูกับระยะหางจากถนนใหญ  แตมีผูประกาศขายในราคาสูงกวานั้น โดยเฉพาะที่ดินที่ติดถนนเกษตร-

นวมินทร มีผูประกาศขายในราคา 130,000 บาทตอตารางวา 

ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยสํารวจพบวา โครงการที่กําลังเปดขายอยูในขณะนี้ ซึง่เปดตัวต้ังแตป 

2549 เปนตนมา มีทัง้ส้ิน 21 โครงการ รวมกันทั้งส้ินประมาณ 6,850 หนวย แบงเปนบานเด่ียว 900 หนวย 

ทาวนเฮาส 1,000 หนวย และหองชุดคอนโดมิเนียม 4,950 หนวย 

ในจํานวนนีเ้ปนโครงการที่เปดตัวใหมในป 2553 ทั้งส้ิน 4 โครงการ โดยเปนโครงการจาก

ผูประกอบการรายใหญในตลาดหลักทรัพย 3 โครงการ จํานวนหนวยของโครงการจากบริษทัจดทะเบียนมี

มากกวารอยละ 95 ของจํานวนหนวยทัง้หมดที่เปดตัวในปนี ้ โดยผูประกอบการรายใหญมักต้ังราคาขายที่

สูงกวาโดยอาศัยการตอบรับดานช่ือเสียงเปนจุดขาย  

จากโครงการที่เปดขายทั้งเกาและใหม 21 โครงการนัน้ เปนโครงการบานเด่ียว 10 โครงการ รวม

ทั้งส้ินประมาณ 900 หนวย และในจํานวนนีม้ีเพยีงโครงการเดียวที่ดําเนินการโดยผูประกอบการรายยอย 
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บานเด่ียวทั้งหมดมีหนวยเหลือขายอยูที่ประมาณ 300 หนวย หรือรอยละ 35 ของหนวยในผังโครงการ

ทั้งหมด โครงการเหลานีเ้ปนโครงการระดับหรู มีราคาขายต้ังแต 6.2 ลานบาท จนถึง 100 กวาลาน อัตรา

การขายเฉลีย่อยูที่ประมาณ 5 หนวยตอโครงการตอเดือน โดยโครงการที่ขายดีคือโครงการจาก

ผูประกอบการที่มีชื่อเสียง ขนาดต้ังแต 4 หองนอนข้ึนไป อยูในชวงระดับราคาต้ังแต 9 – 15 ลานบาท และ

ระดับราคา 25 – 40 ลานบาท  

โครงการทาวนเฮาสมี 5 โครงการ รวมทั้งส้ินประมาณ 1,000 หนวย โดยมหีนวยเหลือขาย

ประมาณ 400 หนวย หรือรอยละ 40 ของหนวยในผังโครงการทัง้หมด มีราคาขายอยูที่ 2.2 – 5.8 ลานบาท

ตอหนวย มีอัตราการขายอยูที่ประมาณ 30 หนวยตอโครงการตอเดือน โครงการที่ไดรับความนยิมจะเปน

โครงการจากผูประกอบการรายใหญ มพีืน้ที่ใชสอยมาก รูปแบบสวยงาม และราคาต้ังแต 3.5 ลานบาทข้ึน

ไป  

โครงการทาวนเฮาสบางโครงการมกีารผสมผสานระหวางอาคารพาณิชยและโฮมออฟฟศ สามารถ

ทําการคาขายได มีที่จอดรถสําหรับลูกคา อาคารเหลานีม้ักจะอยูบริเวณดานหนาโครงการเพื่ออํานวยความ

สะดวกในการคาขาย ในขณะที่ทาวนเฮาสเพื่อการพกัอาศัยแบบด้ังเดิมจะอยูบริเวณดานในของโครงการ 

ซึ่งโครงการประเภทผสมในลักษณะนี้ไดรับการตอบรับทีดี่จากผูซื้อ 

โครงการอาคารชุดในยานนี้เปนโครงการราคาระดับกลาง มทีั้งสิน้ 6 โครงการ รวมประมาณ 4,950 

หนวย โดยประมาณรอยละ 85 อยูในระหวางการกอสราง คาดวาจะแลวเสร็จทั้งหมดปลายป 2554 ขณะนี้

มีหนวยเหลือขายประมาณ 1,300 หนวยหรือรอยละ 25 ของหนวยในผังโครงการทั้งหมด ราคาขายของหอง

ชุดอยูในชวงต้ังแต 1 ลานบาทตนๆ จนถงึประมาณ 4 ลานบาทตอหนวย หรือประมาณ 38,000 - 72,000 

บาทตอตารางเมตร มีอัตราการขายอยูทีป่ระมาณ 30 หนวยตอโครงการตอเดือน โดยโครงการทีข่ายดีเปน

โครงการที่เนนจุดขายที่ความคุมคาของพืน้ที่ใชสอยและมีพืน้ที่สวนกลางขนาดใหญ 

โดยภาพรวม อุปสงคดานที่อยูอาศัยในยานเกษตร-นวมินทรยงัมีอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนผลมาจาก

การขยายตัวของระบบคมนาคม สาธารณูปโภค ทางดวน และถนนตางๆ การเปดโรงเรียน รานอาหาร รวม

ไปถึงบริษัทรานคาตางๆในบริเวณใกลเคียง ผูซื้อที่อยูอาศัยในยานนี้มกัคํานึงถงึคุณภาพของสินคาและ

ชื่อเสียงของผูประกอบการเปนหลัก ผูประกอบการรายใหญไดเปรียบในตลาดนีอ้ยางเหน็ไดชัดเนื่องจาก

ตนทนุที่ดินที่สูงข้ึนอยางตอเนื่อง ทําใหบริษัทรายใหญที่มีกาํลังซื้อมากกวามีความไดเปรียบ รวมถึง

สถานการณการเมืองและเศรษฐกิจที่ไมแนนอน ทําใหผูซื้อใหความสําคัญกับช่ือเสียงผูประกอบการมากข้ึน 

*********************** 
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สรุปโครงการท่ีอยูอาศยัยานเกษตร-นวมินทร 

ประเภทบาน รวม (หนวย) ยอดขายและจอง (หนวย) คงเหลือ (หนวย) 
อัตราการขายเฉล่ีย 

(ตอโครงการตอเดือน) 
ราคาเร่ิมตน  
(ลานบาท) 

รวม 6,850 4,850 2,000 20 1.20 

บานเด่ียว 900 600 300 5 6.20 

ทาวนเฮาส 1,000 600 400 30 2.20 

อาคารชุด 4,950 3,650 1,300 30 1.20 

 

ตัวอยางโครงการบานเด่ียวยานเกษตร-นวมินทร 

ลําดับ ช่ือโครงการ บริษัท ถนน/ซอย 
ราคาเร่ิมตน 
(ลานบาท) 

1 Ladawan บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) ลาดปลาเคา 20.00 

2 Bangkok Boulevard รามอินทรา กม.2 บริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ลาดปลาเคา 9.70 

3 Grand Bangkok Boulevard  บริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ประเสริฐมนูกิจ 25.00 

4 Bangkok Boulevard  บริษัทเอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ประเสริฐมนูกิจ 8.99 

5 The Royal Residence บริษัท ทีซีซี แคปปตอล แลนด จํากัด ประเสริฐมนูกิจ 38.00 

6 Laddarom Elegance Kaset-Navamintr บริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (มหาชน) มัยลาภ 11.60 

7 บานสวนราชา เกษตร-นวมินทร เฟส 3 บริษัท เรือนมัยลาภ จํากัด มัยลาภ 6.20 

8 รสา สแปนิช คอรทยารด บริษัท รสา พร็อพเพอรต้ี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) มัยลาภ N/A 

9 เพอรเฟค มาสเตอรพีซ เอกมัย-รามอินทรา  บริษัท พร็อพเพอรต้ี เพอรเฟค จํากัด (มหาชน) 
ประดิษฐมนู

ธรรม 12.00 

10 คาซา วิลล แกรนด เอกมัย รามอินทรา บริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (มหาชน) นวลจันทร N/A 

 

ตัวอยางโครงการทาวนเฮาสยานเกษตร-นวมินทร 

ลําดับ ช่ือโครงการ บริษัท ถนน/ซอย 
ราคาเร่ิมตน 
(ลานบาท) 

1 ทาวนพลัส เกษตร-นวมินทร บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) ประเสริฐมนูกิจ 3.79 

2 เดอะคัลเลอร เกษตร-นวมินทร บริษัท อารียา พรอพเพอรต้ี จํากัด (มหาชน) ลาดปลาเคา 2.20 

3 อารียา ทูบี บริษัท อารียา พรอพเพอรต้ี จํากัด (มหาชน) ลาดปลาเคา 3.59 

4 บานกลางเมือง Urbanion เกษตร-นวมินทร 2 
บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอรต้ี ดีเวลลอปเมนท จํากัด 

(มหาชน) 
ลาดปลาเคา 79 

3.89 

5 คาซา ซิต้ี สปริต นวลจันทร 2 บริษัท คาซาวิลล จํากัด นวลจันทร 3.49 
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ตัวอยางโครงการอาคารชดุยานเกษตร-นวมินทร 

ลําดับ ช่ือโครงการ บริษัท ถนน/ซอย 
ราคาเร่ิมตน 
(ลานบาท) 

1 ศุภาลัย ปารค แยกเกษตร บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) แยกเกษตร 1.28 

2 เปรมสิริ บูทิค พารค บริษัท เปรมสิริ จํากัด แยกเกษตร N/A 

3 Premio บริษัท พรเจริญทรัพย พรอพเพอรต้ี จํากัด (มหาชน) มัยลาภ 1.49 

4 เอ สเปซ เกษตร-นวมินทร บริษัท อารียา พร็อพเพอรต้ี จํากัด (มหาชน) มัยลาภ 1.55 

5 บานนวธารา บริษัท บานราชประสงค จํากัด 
ขี้เสือใหญ

สามัคคี 1.69 

6 Park Exo บริษัท อ่ังเปา แอสเสท จํากัด (มหาชน) ถ.นวมินทร N/A 

 

 

ขอความจํากัดความรับผิดชอบ 

ขอมูลสถิติ ขอเขียนใด ๆ ที่ปรากฏในรายงานผลการสํารวจฉบับนี้ ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไดรับมาจากแหลงขอมูลที่เช่ือถือได

หรือจากการประมวลผลที่เช่ือถือได ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไดตรวจสอบจนม่ันใจในระดับหนึ่งแลว  แตศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไม

สามารถยืนยันความถูกตองหรือความเปนจริง และไมอาจรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดข้ึนไมวาในกรณีใด ๆ จากการใชขอมูล ผูนําขอมูล

ไปใชพึงใชวิจารณญาณ และตรวจสอบตามความเหมาะสม 


