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คอนโดฯโซนรามคําแหงเดือดรับรถไฟฟ้ าสายสีสม
้ อัพราคา 80% จาก ตร.ม.ละ 5 หมืน เป็ น 9 หมืน เผยซัพพลายสะสมเฉี ยด 1.5 หมืนยูนิต ครึงปี หลังซัพพลายใหม่รอเปิ ดตัว
4,000 ยูนิต "ศุภาลัย-เสนาฯ-พฤกษาฯ" แข่งเปิ ดบิกไซซ์ดกั 3 สถานีรถไฟฟ้ า "ราชมังคลาฯ-หัวหมาก-แยกลําสาลี"
ผูส
้ อข่
ื าวรายงานว่า โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ าสายสีสม
้ ช่วงศูนย์วฒ
ั นธรรมฯมีนบุรี ระยะทาง 22.57 กิโลเมตร ซึงการรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้เริมเปิ ด
ไซต์กอ
่ สร้างและมีผลดําเนินงานคืบหน้า 5.57% (กําหนดเปิ ดบริการในปี 2566) ปลุกกระแสการลงทุนคอนโดมิเนียมแนวรถไฟฟ้ าอย่างคึกคัก และทําให้มก
ี ารปรับตัวของราคาขายอย่าง
มีนยั สําคัญ
10 ปี ซัพพลาย 1.49 หมืนยูนิต
นายภัทรชัย ทวีวงศ์ ผูอ
้ าํ นวยการฝ่ ายวิจยั บริษท
ั คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จํากัด เปิ ดเผย "ประชาชาติธรุ กิจ" ว่า ภาพรวมตลาดคอนโดฯย่านรามคําแหงใน
ช่วง 10 ปี (2552-ส.ค. 2561) มีหอ
้ งชุดเปิ ดขายใหม่ 14,907 ยูนิต แนวโน้มครึงปี หลังนีมีเปิ ดขายเพิมไม่ตากว่
ํ า 4,273 ยูนิต
"นับตังแต่รถไฟฟ้ าสายสีสม
้ เปิ ดไซต์กอ
่ สร้างทําให้ตลาดคอนโดฯคึกคักมาก ประกอบกับเดอะมอลล์กาํ ลังรีโนเวตสาขารามคําแหง เป็ นตัวแปรทําให้ทาํ เลมีศกั ยภาพสูงขึนเรือย ๆ
เพราะเป็ นย่านทีมี 2 มหาวิทยาลัยดังคือรามคําแหงกับเอแบค มีราชมังคลากีฬาสถาน มีชุมชนอาศัยหนาแน่ น"
3 บิกแบรนด์แข่งเปิ ดตัวใหม่
ทังนี มีผป
ู้ ระกอบการรายใหญ่อย่างน้อย 3 รายมีแผนพัฒนาโครงการในทําเล ได้แก่ บมจ.ศุภาลัย เปิ ดตัวแบรนด์ "ศุภาลัย เวอเรนด้า รามคําแหง" ทําเลติดสถานีราชมังคลาฯ
จํานวน 2,073 ยูนิต
บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท เตรียมเปิ ดตัว แบรนด์ "เดอะทรี หัวหมาก" บนทีดิน 5 ไร่ 500 ยูนิต มูลค่า 1,700 ล้านบาท ทําเล ช่วงซอยรามคําแหง 85/2-รามคําแหง 87 ห่างสถานี
แยกลําสาลี 350 เมตร ด้านหลังติดคลองแสนแสบ จุดเด่น ทําเลเป็ นอินเตอร์เชนจ์รถไฟฟ้ าสายสีสม
้ กับสายสีเหลือง
และ บมจ.เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ วางแผนเปิ ดคอนโดฯ แบรนด์ "เดอะนิช โมโน รามคําแหง" บนทีดิน 15 ไร่ 1,700 ยูนิต มีจุดขายติดสถานีหวั หมาก โดยออกแบบเป็ นคอน
โดฯไฮไรส์ทงหมด
ั
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ราคาทีดินพุง่ วาละ 2.5-3 แสน
นายภัทรชัยกล่าวถึงซัพพลายอยูร่ ะหว่างขายว่า สํารวจพบ 6 โครงการ ยอดรวม 5,063 ยูนิต มูลค่ารวม 11,146 ล้านบาท ขายไปแล้ว 4,098 ยูนิต คิดเป็ นสัดส่วน 81% ทําให้มี
ยูนิตเหลือขาย 965 ยูนิต สัดส่วน 19%
โดยซัพพลายสะสม 5,063 ยูนิตแบ่งเป็ นห้องชุดแบบ 1 ห้องนอนมากทีสุด 4,083 ยูนิต หรือ 80.6% มีอตั รา ขายได้แล้ว 79.9% รองลงมาห้องชุดแบบ สตูดโิ อ 677 ยูนิต
สัดส่วนยูนิต 13.4% สัดส่วนยอดขาย 84.8% และห้องชุดแบบ 2 ห้องนอน 303 ยูนิต สัดส่วนยูนิต 6% สัดส่วน ยอดขาย 86.4% โดยราคาทีดินปรับตัวขึน สูงเช่นกัน ข้อมูล ณ ปลายปี
2560 ถึงปัจจุบน
ั ริมถนนใหญ่อยูท
่ ี 2.5-3 แสนบาท/ตร.ว. ในซอยอยูท
่ ี 1.2-1.6 แสนบาท/ตร.ว.
ราคาอัพ 9 หมืน/ตร.ม.
ในด้านราคาขายพบว่า กลุม
่ ราคายูนิตละ 3-5 ล้านบาท มีมากสุด 23.6% จํานวน 1,194 ยูนิต, รองลงมากลุม
่ ราคา 2.5-3 ล้านบาท 20.4% จํานวน 1,033 ยูนิต และกลุม
่ ราคา
2.25-2.50 ล้านบาท มี 15% จํานวน 762 ยูนิต
โดยเปอร์เซนต์การขายได้อยูใ่ นระดับสูงตังแต่ 83-85% ไฮไลต์ดา้ นการปรับราคาในทําเล นายภัทรชัยกล่าวว่า โซนรามคําแหงมีการปรับตัวขึนของราคาห้องชุด 80% จากทีเคย
เสนอขาย เฉลียตร.ม.ละ 5 หมืนบาท ปรับขึนเป็ นเฉลีย 9 หมืนบาทในปัจจุบน
ั
ศุภาลัยขายออนไลน์บก
ุ๊ กิง 18 ก.ย.
นายไตรเตชะ ตังมติธรรม กรรมการ ผูจ้ ดั การ บมจ. ศุภาลัย เปิ ดเผยว่า เปิ ดตัว คอนโดฯ แบรนด์ "ศุภาลัย เวอเรนด้า รามคําแหง" บนทีดิน 15 ไร่เศษ ทําเล รถไฟฟ้ าสายสีสม
้ ติด
สถานีราชมังคลาฯ มูลค่า 6,000 ล้านบาท
รายละเอียดเป็ นคอนโดฯไฮไรส์ 1 อาคาร 3 ทาวเวอร์ สูง 27-33-35 ชัน 2,073 ยูนิต มีหอ
้ งชุดให้เลือกแบบสตูดโิ อ, 1-2 ห้องนอน พืนทีใช้สอย 28-67 ตร.ม. ราคา 1.89-5.4
ล้านบาท/ยูนิต เฉลีย ตร.ม.ละ 76,000 บาท เทียบกับราคาตลาด เฉลียอยูท
่ ี 8-8.8 หมืนบาท/ตร.ม.
กลยุทธ์การขาย เป็ นครังแรกทีเปิ ดขายออนไลน์บก
ุ๊ กิง กําหนดจัดระหว่างเทียงวันถึงเทียงคืนของวันที 18 ก.ย.นีคาดว่ามียอดขาย5-10% และกําหนดจัดกิจกรรมเปิ ดพรีเซลทีไซต์
โครงการ วันที 28-30 ก.ย. นีตังเป้ ายอดขาย 40-50% ภายในอีเวนต์พรีเซล
ทีมา : หน ง
ั สือ พิม พ์ ป ระชาชาติธุ ร กิจ
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ศูนย์ขอ
้ มูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สํานักงานใหญ่
ชัน 18 อาคาร 2 เลขที 63 ถ.พระราม9 ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
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