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Disclosures : This report is not intended to provide the basis for any evaluation of the financial instruments discussed 
herein. The information was obtained from various sources; we do not guarantee its accuracy or completeness. In 
particular, information provided herein should be regarded as indicative, preliminary and for illustrative purposes 
only. There is no representation that any transaction can execute at such terms or price. 

Information provided in this report is not intended to constitute legal, tax or accounting advice in relation to entering 
into any transaction and does not have regard to the particular needs of any specific person who may receive this 
report. Clients should consult their own financial advisors regarding the appropriateness of investing in any 
investment strategies discussed or recommended in this report and should understand that statements regarding 
future prospects may not be realized. While all information this presentation has been produced or compiled from 
sources believed to be reliable, the Bank makes no representation as to its accuracy or completeness. 

Foreword >>

เผยแพร:่ ธันวาคม 2019

พชรพจน์ นันทรามาศ

ในวันท่ี 9 สิงหาคม 2019 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวอ่อนท่ีเรามักเรยีกกันอย่าง

ติดปากว่า “BTS” ได้เปิดให้บรกิารส่วนต่อขยายจ านวน 1 สถานี คือหมอชิต-ห้าแยก

ลาดพร้าว และเพ่ิมเติมอีก 4 สถานี คือ ห้าแยกลาดพรา้ว-พหลโยธิน 24-รัชโยธิน-

เสนานิคม-ม.เกษตรศาสตร ์ในวันท่ี 4 ธันวาคม 2019 ส่งผลให้การพัฒนาท่ีอยู่อาศัย 

โดยเฉพาะคอนโดมิเนียมในบรเิวณดังกล่าว ซึ่งในบทความน้ีเรยีกว่า “รัชโยธิน”

ดูน่าสนใจมากข้ึน ส าหรบัผู้บรโิภคท่ีก าลังมองหาคอนโดมิเนียมย่านรชัโยธินอาจมี

ค าถามอยู่ว่า ตัวเลือกคอนโดมิเนียมในพ้ืนท่ีรัชโยธินมีมากแค่ไหน? ราคาแพงไป

หรือไม่? สต็อกเหลือขายมีมากแค่ไหน? ไปจนถึงค าถามในกรณีของผู้บรโิภคท่ีซื้อ

เพ่ือลงทุน เช่น อัตราผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะได้รบัมากน้อยเพียงใด?

Krungthai COMPASS ประเมินว่า “รัชโยธิน” เป็นหน่ึงในท าเลท่ีน่าสนใจส าหรับ

ผู้บรโิภคท่ีก าลังมองหาคอนโดมิเนียม นอกจากตัวพ้ืนท่ีรชัโยธินเองจะมีจุดเด่นด้าน

ความสะดวกสบายในการเดินทางและมีความอุดมสมบูรณ์ท่ีเพียบพร้อม

คอนโดมิเนียมในรชัโยธินยังมีจุดท่ีน่าสนใจท้ังการมีตัวเลือกมากถึง 11,561 ยูนิต 

จาก 35 โครงการ อีกท้ังยังมี ระดับราคาโดยเฉล่ียท่ีสมเหตุสมผล โดยมีราคาต่อตร.ม. 

ท่ีถูกกว่าพ้ืนท่ีในตัวเมืองอย่าง เพลินจิต-ชิดลม สีลม-สาทร และรอบตัวเมือง เช่น 

พระราม 9-เพชรบุร-ีอโศก ราชเทว ีและพญาไท อยู่ถึง 51% และ 29% ตามล าดับ

นอกจากน้ี แม้คอนโดมิเนียมในพ้ืนท่ีรัชโยธินจะมีระยะเวลาขายหมดท่ีนานข้ึน 

คล้ายกับกรณีของคอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วงในช่วง 3 ปีก่อน 

แต่ทิศทางของยูนิตเหลือขายท่ีปรับตัวลงแสดงให้เห็นว่าคอนโดมิเนียมในพ้ืนท่ี

รชัโยธินไม่ได้อยู่ในภาวะ Oversupply เหมือนในพ้ืนท่ีบรเิวณรถไฟฟ้าสายสีม่วง

อย่างไรก็ดี การซื้อคอนโดมิเนียมในพ้ืนท่ีรัชโยธินเพ่ือปล่อยเช่ายังให้ผลตอบแทนท่ี

ไม่สูงนัก โดยเราประเมินว่าอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนกับคอนโดมิเนียมใน

พ้ืนท่ีรชัโยธินจะอยู่ท่ีปีละ 3.2% ต่ากว่าพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ในตัวเมือง เช่น เพลินจิต-ชิดลม สี

ลม-สาทร และสุขุมวทิช่วงต้น-กลางท่ีรบัผลตอบแทนท่ีปีละ 4.8-6.6% อยู่ถึง 1.5-

2.1 เท่า Krungthai COMPASS จึงมองว่าคอนโดมิเนียมในพ้ืนท่ีรัชโยธินเหมาะกับ

ผู้บรโิภคท่ีต้องการอยู่อาศัยจรงิมากกวา่การซ้ือเพ่ือหวงัผลตอบแทนจากการลงทุน

กณิศ อ่าสกุล
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ท าไม “รชัโยธิน” ถึงน่าสนใจส าหรบัผู้ท่ีก าลังมองหาคอนโดมิเนียม?

ที่มา: ขอ้มูลจาก AREA Bangkok Citismart DDproperty Hipflat และ REIC และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

MRTA

รชัโยธิน
Ratchayothin N11

ราคา1 สมเหตุสมผล

คอนโดมิเนียมย่านรชัโยธินถกูกวา่ใจกลางเมอืง

และรอบตัวเมอืงถึง 51% และ 29%

210,000 บาท/ตร.ม.

ใจกลางเมือง2

157,000 บาท/ตร.ม.

รอบตัวเมือง3

รชัโยธิน
112,000 บาท/ตร.ม.

หมายเหต:ุ 1. ราคาเฉล่ียของคอนโดมิเนียม ท้ัง Low Rise และ High Rise
ครอบคลุมท้ังโครงการเก่า และโครงการใหม่ 

2. พ้ืนท่ี เพลินจติ-ชิดลม และสีลม-สาทร 
3. พ้ืนท่ี อโศก-สุขุมวทิ เพชรบุร ีพระราม 9 ศูนย์วฒันธรรม อ่อนนุช 

ราชเทว ีพญาไท อารย์ี และสะพานควาย

ยูนิตเหลือขายยังไม่เส่ียง
ต่อภาวะ Oversupply

11,561 ยูนิต

จาก 35 โครงการ

ผู้บรโิภคมีคอนโดมิเนียมให้เลือกถึง

ตัวเลือกมีอยู่เยอะ

แม้คอนโดมิเนียมย่านรชัโยธินจะมีระยะเวลาขายหมดท่ีนานข้ึน
คล้ายกรณี รถไฟฟ้าสายสีม่วง แต่ยูนิตเหลือขายเริม่ลดลง

หมายเหต:ุ t0 คือปีท่ีโครงการรถไฟฟ้าในแต่ละเส้นทางเริม่ให้บรกิาร
- รถไฟฟา้สายสีม่วง: คลองบางไผ่-แยกนนทบุร ีคือ ปี 2016
- รถไฟฟา้สายสีเขียวตอนเหนือ: รชัโยธนิ คือ ปี 2019

ข้อควรพิจารณา
หากต้องการซื้อเพ่ือลงทุน

หมายเหต:ุ ผลตอบแทนจากการลงทุน ค านวณจากรายได้สุทธท่ีิเกิดข้ึนจากการซื้อคอนโดมิเนียม
เพ่ือปล่อยเช่าเป็นระยะเวลา 10 ปี และขายทันทีในปีสุดท้าย เปรยีบเทียบกับต้นทุนท่ีเกิดข้ึน

ยังมีอีกหลายพ้ืนท่ี
ท่ีให้ผลตอบแทน

สูงกวา่ “รชัโยธิน”
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3.2% ต่อปี

ผลตอบแทนจากการลงทุน (% ต่อปี)

รถไฟฟา้สายสีม่วง : คลองบางไผ่-แยกนนทบุรี

รถไฟฟา้สายสีเขียวตอนเหนือ : รชัโยธิน
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Section1

พ้ืนท่ีรชัโยธิน
ท าความรูจ้กักับ
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1 ความอดุมสมบูรณ์ของพ้ืนที่ ประเมินจากการเปน็ท าเลที่มีความเพียบพรอ้มต่อการด าเนินชวีติของผู้อยู่อาศัย เชน่ การมีโครงสรา้งพ้ืนฐานคมนาคม
ที่ชว่ยอ านวยความสะดวกในการเดินทาง หรอื การมีห้างสรรพสินค้าหรอืซูเปอรม์ารเ์ก็ตอยู่ในพ้ืนที่ เพ่ือให้ผู้อยู่อาศัยสามารถพักผ่อนหย่อนใจ และ
จบัจา่ยซื้ออาหารหรอืสินค้าอุปโภคบรโิภคอื่นๆ ได้โดยงา่ย เปน็ต้น

ก่อนท่ีจะวเิคราะห์ถึงสถานการณ์
และความน่าสนใจของ
ตลาดท่ีอยู่อาศัยในพ้ืนท่ี 

“รชัโยธิน” 
Krungthai COMPASS 
อยากแนะน าให้ผู้บรโิภค
ท่ีก าลังมองหาท่ีอยู่อาศัย
รวมถึงผู้ประกอบการอสังหาฯ 
ท่ีก าลังให้ความสนใจ
ได้ท าความรูจ้กักับพ้ืนท่ี “รชัโยธิน”
ในบรบิทต่างๆ ให้มากขึ้น 
ไม่วา่จะเป็น อาณาเขตท่ีต้ัง 
ความอดุมสมบูรณ์1 หรอื 
ตัวเลือกของท่ีอยู่อาศัย 
โดยมีรายละเอยีดดังต่อไปน้ี
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>> คณุรูจ้กัพ้ืนท่ีรชัโยธินมากแค่ไหน?

2 จ านวนคนเดินทางมาท างานในพ้ืนทีร่ชัโยธิน ประเมินจากพ้ืนที่ส านักงานโดยรวมของ Energy Complex, SCB Park และตึกชา้ง หารด้วยพ้ืนที่
ส านักงานโดยเฉล่ียต่อพนักงาน 1 คน โดยก าหนดให้อยู่ทีร่าว 6-10 ตร.ม. ต่อคน

“รชัโยธิน” คือพ้ืนท่ีบรเิวณไหนของกรุงเทพมหานคร?

“รชัโยธิน” เป็นพ้ืนท่ีส่วนหนึ่งของเขตจตุจักร มีอาณาเขตต้ังแต่บรเิวณ ห้าแยก

ลาดพรา้ว ไล่ตาม ถ.พหลโยธินผ่านจุดตัดระหว่าง ถ.รชัดาภิเษก กับ ถ.พหลโยธิน 

หรอืท่ีเรยีกว่า “แยกรชัโยธิน” ไปจนถึงจุดตัดระหว่าง ถ.งามวงศ์วาน กับ ถ.พหลโยธิน 

หรอื “แยกเกษตร” ส่งผลให้การเดินทางในพ้ืนท่ี “รัชโยธิน” ค่อนข้างมี

ความสะดวกสบายเน่ืองจากสามารถเชื่อมต่อกับถนนเส้นหลักได้ถึง 5 เส้นทาง 

คือ ถ.วภิาวดีรงัสิต ถ.พหลโยธิน ถ.ลาดพรา้ว ถ.รชัดาภิเษก และ ถ.งามวงศ์วาน

นอกจากน้ี ในวันท่ี 9 สิงหาคม 2019 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวตอนเหนือ 

(หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต) หรอืท่ีเรารูจ้ักกันในชื่อ “BTS” ได้เปิดให้บรกิาร

ส่วนต่อขยายอีก 1 สถานี คือ หมอชิต–ห้าแยกลาดพรา้ว และเพ่ิมเติมอีก 4 สถานี 

คือ ห้าแยกลาดพรา้ว–พหลโยธิน 24–รชัโยธิน–เสนานิคม–ม.เกษตรศาสตร ์ใน 

4 ธันวาคม 2019 ส่งผลให้การเดินทางจากพ้ืนท่ีรัชโยธินเข้าสู่ย่านศูนย์กลาง

ธุรกิจ (Central Business District: CBD) เช่น พ้ืนท่ีชิดลม-เพลินจิต และ

สีลม-สาทร โดยใช้เวลาเพียงประมาณ 30 นาที ก็ยิ่งท าให้พ้ืนท่ีรัชโยธินน้ันมี

ความสะดวกสบายท่ีมากยิ่งข้ึน

ความอุดมสมบูรณ์ของรชัโยธินเป็นอย่างไร?

“รชัโยธิน” เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพและมีความอุดมสมบูรณ์เพียบพรอ้มในหลายมิติ 

โดยหากนับสถานท่ีส าคัญ (Key Magnets) ท่ีอยู่ในระยะเดินเท้า (ไม่เกิน 500 เมตร) 

จากสถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายท้ัง 5 สถานีแล้ว พ้ืนท่ีรชัโยธินเป็น

ท่ีต้ังของอาคารส านักงานขนาดใหญ่ เช่น Energy Complex, SCB Park และ 

ตึกช้าง ซึ่งคาดว่าในแต่ละวันจะมีคนเดินทางมาท างานประมาณวันละ 30,000-

40,000 คน2 อีกท้ังยังมีศูนย์การค้าท่ีมีชื่อเสียง เช่น เซ็นทรลัลาดพรา้ว ยูเนียนมอลล์

และเมเจอร์รัชโยธิน สถานศึกษาท่ีส าคัญ ได้แก่ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์

และโรงเรยีนหอวัง รวมถึงยังมีสถานพยาบาล คือ โรงพยาบาลเปาโล และ

โรงพยาบาลวภิาวดี (แสดงในรูปท่ี 1) 
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รปูท่ี 1 อาณาเขตและความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนท่ีรชัโยธิน

รชัโยธิน คือศูนย์กลางความเจรญิของกรุงเทพฯ ตอนเหนือ มีอาณาเขตตามแนว ถ.พหลโยธิน ต้ังแต่บรเิวณ 5 แยก
ลาดพรา้ว ไปจนถึงแยกเกษตร

ที่มา: ขอ้มูลจาก Think of living และ Google Maps

กรุงเทพฯ รชัโยธิน

ที่มา: ขอ้มูลจาก Thinkofliving และ Google Maps

สถานท่ีส าคัญในพ้ืนท่ีรชัโยธิน

11

ถ.รชัดาภิเษก
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6

พ้ืนท่ีรชัโยธิน

อาคารส านกังาน

1. Energy Complex
2. SCB Park
3. ตึกช้าง
4.สกธ. ส านักงานใหญ่

ห้างสรรพสินค้า

5. Central Ladprao
6. Union Malls
7. Tesco Lotus
8. Avenue Ratchayothin
9. Major Cineplex 

สถานศึกษา

10. โรงเรยีนหอวงั
11. ม.เกษตรศาสตร์

โรงพยาบาล

12. โรงพยาบาลเปาโล
13. โรงพยาบาลวภิาวดี

รถไฟฟา้สายสีเขียวส่วนต่อขยาย
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ด้วยการเปิดใช้ BTS ส่วนต่อขยายอีก 5 สถานี ท่ีส่งผลให้การเดินทางใน

พ้ืนท่ีรชัโยธินมีความสะดวกสบายมากข้ึน ตลอดจนการมีสถานท่ีส าคัญ

ต่างๆ ในการใช้ชีวติอยู่อย่างเพียบพร้อม จึงไม่น่าแปลกท่ี “รัชโยธิน” 

จะเป็นหน่ึงในพ้ืนท่ีท่ีมีผู้ประกอบการอสังหาฯ เข้ามาพัฒนาท่ีอยู่อาศัย      

อยู่จ านวนมากในแต่ละปี ดังน้ัน ในส่วนน้ี เราจะมาดูกันว่าในมุมมองของ

ผู้บรโิภคแล้ว ประเภทและตัวเลือกของอยู่ท่ีอยู่อาศัยในพ้ืนท่ีรชัโยธินน้ันมี

มากหรอืน้อยแค่ไหน?

“คอนโดมิเนียม” เป็นประเภทของท่ีอยู่อาศัยหลักในพ้ืนท่ีรชัโยธิน

หากพิจารณาจากยูนิตท่ีอยู่อาศัยพรอ้มขายในพ้ืนท่ีรชัโยธินโดยเฉล่ียระหว่างปี 

2015 – 1H/2019 Krungthai COMPASS พบวา่ 98% ของยูนิตท่ีอยู่อาศัยพรอ้ม

ขายเป็นท่ีอยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียม ส่วนท่ีเหลืออีก 2% เป็นท่ีอยู่อาศัย

แนวราบ เช่น บ้านเด่ียว บ้านแฝด และทาวน์เฮ้าส์ (รูปท่ี 2) ดังน้ันจึงสามารถ

กล่าวได้ว่าทางเลือกของผู้บริโภคท่ีก าลังมองหาท่ีอยู่อาศัยในพ้ืนท่ีรัชโยธินคง

จะต้องอยู่ท่ี “คอนโดมิเนียม” เป็นหลัก

>> ตัวเลือกของท่ีอยู่อาศัยในรชัโยธินมมีากน้อยแค่ไหน?

รปูท่ี 2 จ านวนยูนิตของท่ีอยู่อาศัยพรอ้มขายในพ้ืนท่ีรชัโยธิน

98% ของท่ีอยู่อาศัยพรอ้มขายในพ้ืนท่ีรชัโยธนิคือ “คอนโดมิเนียม”

ที่มา: ขอ้มูลจาก AREA และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

0

3,000

6,000

9,000

12,000

15,000

2015 2016 2017 2018 1H/2019

คอนโดมิเนียม บ้านจดัสรร

บ้านจดัสรร

คอนโดมิเนียม

98%

2%

สัดส่วน
ท่ีอยู่อาศัยพรอ้มขาย
(2015–1H/2019)
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3 ประเมินจากการน าจ านวนยนูิตพักอาศัยรวมกันของโครงการเก่าท้ังหมด 18 โครงการ ที่เท่ากับ 9,495 ยูนิต มาคูณด้วยสัดส่วนยูนิตเหลือขาย
สะสมของโครงการเก่า (AREA) ท่ี 22.7% 

หน่ึงในสาเหตุหลักท่ีท า ให้การพัฒนาท่ีอ ยู่อาศัยในพ้ืนท่ีรัชโยธินมีแต่ 

“คอนโดมิเนียม” เป็นเพราะราคาท่ีดินในพ้ืนท่ีรชัโยธินท่ีอยู่ในระดับ 60-85 ล้านบาท/ไร ่

ในปัจจบุันน้ัน เป็นราคาท่ีค่อนข้างเหมาะแก่การน าไปพัฒนาคอนโดมิเนียมมากกวา่

ท่ีอยู่อาศัยแนวราบ กล่าวคือ หากมีน าท่ีดินดังกล่าวไปพัฒนาท่ีอยู่อาศัยแนวราบ

อย่างบ้านเด่ียว ผู้ประกอบการอสังหาฯ ท่ีพัฒนาโครงการดังกล่าวอาจต้อง

ก าหนดราคาขายของบ้านเด่ียวไว้ท่ีประมาณ 30 ล้านบาท/ยูนิต เพ่ือรกัษาอัตรา

ก าไรข้ันต้นไว้ท่ี 35-40% ท้ังน้ี นอกจากตัวบ้านจะมีราคาสูงและค่อนข้างจ ากัด

กลุ่มของผู้บรโิภคแล้ว ผู้ประกอบการอสังหาฯ ยังต้องรวบรวมท่ีดินให้ได้มากใน

ระดับหน่ึง (เร ิ่มต้นประมาณ 5-7 ไร่) จึงจะเหมาะแก่การพัฒนาโครงการ

แนวราบได้ 

ในทางกลับกัน หากผู้ประกอบการอสังหาฯ น า ท่ี ดินดังกล่าวไปพัฒนา

คอนโดมิเนียมท่ีต้องการขนาดท่ีดินน้อยกว่า (เร ิ่มต้นประมาณ 2 ไร่) และมี

จ านวนยูนิตท่ีมาก (เร ิ่มต้นประมาณ 200 ยูนิต) ผู้ประกอบการอสังหาฯ 

จะสามารถก าหนดราคาขายเริ่มต้นของคอนโดมิเนียมได้ท่ี 2-3 ล้านบาท/ยูนิต 

ซึ่งเข้าถึงกลุ่มผู้บรโิภคได้ง่ายกว่าบ้านเด่ียวราคา 30 ล้านบาท/ยูนิต จึงไม่แปลก

ท่ีเราจะเห็นว่าการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยในรชัโยธินจะมีแต่คอนโดมิเนียมเป็นหลัก

ผู้บรโิภคมีตัวเลือกของคอนโดมิเนียมมากถึง 11,561 ยูนิต จาก 35 โครงการ

รอบๆ ส่วนต่อขยายของรถไฟฟ้าสายสีเขียว สถานีห้าแยกลาดพรา้ว-พหลโยธิน 24-

รชัโยธิน-เสนานิคม-ม.เกษตรศาสตร ์แบ่งเป็น คอนโดมิเนียมเก่า (ก่อสรา้งแล้วเสรจ็

ก่อนปี 2019) จ านวน 2,155 ยูนิต3 จาก 18 โครงการ และคอนโดมิเนียมใหม่ 

(ก่อสรา้งแล้วเสรจ็ต้ังแต่ปี 2019 เป็นต้นไป) จ านวน 9,406 ยูนิต จาก 17 โครงการ 

ซึ่งมีความครอบคลุมด้านระดับราคาต้ังแต่น้อยกว่า 100,000 บาท/ตร.ม. 100,000-

150,000 บาท/ตร.ม. และมากกว่า 150,000 บาท/ตร.ม. 

ท้ังน้ี สังเกตได้ว่าราคาขายของคอนโดมิเนียมโครงการเก่าจะอยู่ในระดับน้อยกว่า 

100,000 บาท/ตร.ม. เป็นหลัก โดยมีเพียงโครงการเดียวท่ีก าหนดราคาขายไว้ท่ี

มากกว่า 150,000 บาท/ตร.ม. ขณะท่ีคอนโดมิเนียมโครงการใหม่โดยส่วนใหญ่จะ

ก าหนดราคาขายไวท่ี้ 100,000-150,000 บาท/ตร.ม. และมีการพัฒนาโครงการใน

ระดับราคา 150,000 บาท/ตร.ม. ท่ีมากข้ึน (ดังแสดงในรูปท่ี 3-4)
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รปูท่ี 3 จ านวนโครงการคอนโดมิเนียมในพ้ืนท่ีรชัโยธินแบ่งตามอายุ ประเภท และระดับราคาของโครงการ

ผู้บรโิภคมีตัวเลือกของคอนโดมิเนียมในพ้ืนท่ีรชัโยธินถึง 35 โครงการ แบ่งเป็นโครงการเก่าและใหม่อย่างละพอๆ กัน

ที่มา: ขอ้มูลจาก AREA DDproperty Hipflat และ Thinkofliving และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS
หมายเหต:ุ Low Rise คือคอนโดมิเนยีมที่มคีวามสูงไม่เกิน 8 ชัน้ High Rise คือคอนโดมิเนยีมที่มคีวามสูงเกิน 8 ชัน้

รปูท่ี 4 จ านวนยูนิตคอนโดมิเนียมในพ้ืนท่ีรชัโยธินแบ่งตามอายุ ประเภท และระดับราคาของโครงการ

อย่างไรก็ดี กวา่ 80% ของยูนิตคอนโดมิเนียมท่ีพรอ้มขายในพ้ืนท่ีรชัโยธินมาจากโครงการใหม่เป็นหลัก

ที่มา: ขอ้มูลจาก AREA DDproperty Hipflat และ Thinkofliving และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS
หมายเหต:ุ Low Rise คือคอนโดมิเนยีมที่มคีวามสูงไม่เกิน 8 ชัน้ High Rise คือคอนโดมิเนยีมที่มคีวามสูงเกิน 8 ชัน้

โครงการใหม่

17

18

35
โครงการ

< 100,000 บาท/ตร.ม.

100,000-150,000 บาท/ตร.ม.

> 150,000 บาท/ตร.ม.

0 2 4 6 8 10

Low Rise

High Rise

จ านวนโครงการ

โครงการใหม่ 
(สรา้งเสรจ็ต้ังแต่ป ี2019 เป็นต้นไป)

โครงการเก่า
(สรา้งเสรจ็ก่อนปี 2019)

จ านวนโครงการ

024681012

Low Rise

High Rise

11,561
ยูนิต

0 2,500 5,000 7,500

Low Rise

High Rise

จ านวนยูนิต
โครงการเก่า

(สรา้งเสรจ็ก่อนปี 2019)

จ านวนยูนิต

0250050007500

Low Rise

High Rise

< 100,000 บาท/ตร.ม.

100,000-150,000 บาท/ตร.ม.

> 150,000 บาท/ตร.ม.

9,406

2,155

โครงการใหม่ 
(สรา้งเสรจ็ต้ังแต่ป ี2019 เป็นต้นไป)
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แม้ประเภทของท่ีอยู่อาศัยในย่านรชัโยธินจะจ ากัดอยู่ท่ีคอนโดมิเนียมเป็นหลัก 

แต่ตัวเลือกของคอนโดมิเนียมย่านรชัโยธินกลับมีอยู่อย่างหลากหลายท้ังด้านอายุ

ของโครงการ (สรา้งเสรจ็ก่อนปี 2019 หรอืต้ังแต่ปี 2019 เป็นต้นไป) รูปแบบ

ของโครงการ (High Rise หรอื Low Rise) ไปจนถึงระดับราคา/ตร.ม. ท่ีน่าจะ

ครอบคลุมกับความต้องการของผู้บรโิภคได้หลายกลุ่ม อย่างไรก็ดี Krungthai

COMPASS มองว่านอกเหนือจากปัจจัยด้านความชอบส่วนบุคคลแล้ว ผู้บริโภค

ควรพิจารณาข้อมูลด้านอื่ นๆ ประกอบกัน เช่น ประเด็นด้านระดับราคาของ

โครงการในพ้ืนท่ี จ านวนยูนิตเหลือขาย หรอืแม้กระท่ังด้านผลตอบแทนจาก

การลงทุน เพ่ือให้การตัดสินใจซื้อของผู้บรโิภคน้ันดีท่ีสุด โดยเราจะอธิบายไว้ใน

ส่วนถัดไปของบทความน้ี 

รชัโยธิน
Ratchayothin

N11

ม.เกษตรศาสตร์
Kasetsart University

N13

พหลโยธิน 24
Phahonyothin 24

N 10

ห้าแยกลาดพรา้ว
Ha Yaek Lat Phrao

N9

เสนานิคม
Sena Nikhom

N12
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Section2

ข้อควรรูเ้ชิงลึก
ก่อนซื้อคอนโดมิเนียม

ย่านรชัโยธิน
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จากในส่วนก่อนหน้าท่ีเราท าความรู้จักกับพ้ืนท่ีรัชโยธินใน

บริ บท ต่ า งๆ  โ ดย เฉพา ะ ตั ว เ ลื อกของ ท่ี อ ยู่ อ า ศั ย ท่ี

ผู้ประกอบการอสังหาฯมักพัฒนา “คอนโดมิเนียม” เป็นหลัก 

ในส่วนถัดไป Krungthai COMPASS อยากน าเสนอถึง

ความน่าสนใจของตลาดคอนโดมิเนียมในพ้ืนท่ีรัชโยธินผ่าน 

3 ประเด็นค าถาม ประกอบด้วย 1) ราคาคอนโดมิเนียม 

ณ ปัจจุบัน แพงไปหรือไม่? 2) พ้ืนท่ีดังกล่าวมีความเส่ียง

ต่อภาวะ Oversupply หรือไม่? และ 3) ผลตอบแทนจาก

การลงทุนมากกวา่ท่ีอื่นหรอืไม่? โดยมีรายละเอียดดังน้ี

รชัโยธิน
Ratchayothin
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ราคาคอนโดมิเนียมย่านรชัโยธินในปัจจุบันอยู่ท่ีเท่าไหร่?

จากการส ารวจคอนโดมิเนียมในพ้ืนท่ีรชัโยธินจ านวน 35 โครงการ Krungthai 

COMPASS พบว่าราคาคอนโดมิเนียมโดยเฉล่ียในพ้ืนท่ีรชัโยธินท่ีอยู่ราว 93,600 

บาท/ตร.ม. ส าหรบัโครงการเก่า (ก่อสรา้งแล้วเสรจ็ก่อนปี 2019) และ 138,000 

บาท/ตร.ม. ส าหรบัโครงการใหม่ (ก่อสรา้งแล้วเสรจ็ต้ังแต่ปี 2019 เป็นต้นไป) 

โดยแบ่งเป็นคอนโดมิเนียมท่ีมีความสูงไม่เกิน 8 ชั้น (Low Rise) ท่ี 88,100 

บาท/ตร.ม. ส าหรบัโครงการเก่า และ 110,200 บาท/ตร.ม. ส าหรบัโครงการใหม่ 

ขณะท่ีคอนโดมิเนียมท่ีมีความสูงเกิน 8 ชั้น (High Rise) จะมีราคาเฉล่ียเท่ากับ 

99,800 บาท/ตร.ม. ส าหรับโครงการเก่า และ 149,300 บาท/ตร.ม. ส าหรับ

โครงการใหม่ ดังแสดงในรูปท่ี 5

>> 2.1 ราคาคอนโดมเินียม ณ ปัจจบุัน แพงไปหรอืไม่?

รปูท่ี 5 ราคาโครงการคอนโดมิเนียมโดยเฉล่ียในพ้ืนท่ีรชัโยธิน (ปี 2019)

คอนโดมีเนียมในพ้ืนท่ีรชัโยธนิมีราคาเฉล่ียอยู่ท่ี 93,600 และ 138,000 บาท/ตร.ม. ส าหรบัโครงการเก่าและใหม่ 
ตามล าดับ

ที่มา: ขอ้มูลจาก Bangkok Citismart DDproperty และ Hipflat และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS
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บาท/ตร.ม. 
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รูปท่ี 6 ราคาคอนโดมิเนียมในแต่ละท าเลเปรียบเทียบกับ

พ้ืนท่ีรชัโยธิน ในปี 2019

ภาพรวมของคอนโดมิเนียมในพ้ืนท่ีรัชโยธินยังอยู่ใน
ระดับต่ากวา่พ้ืนท่ีท่ีอยู่ใกล้กับตัวเมืองมากกวา่รชัโยธนิ

ราคาเท่าน้ี สามารถซ้ือคอนโดมิเนียมใน

ตัวเมืองได้หรอืไม่?

หากก าหนดว่าผู้บรโิภคสามารถจ่ายเงนิได้

มากข้ึนไม่เกิน 10% จากราคาคอนโดมิเนียมท่ี

รชัโยธิน เพ่ือเขยิบเข้าไปซื้อคอนโดมิเนียมท่ี

อยู่ใกล้กับตัวเมืองมากข้ึนกว่ารัชโยธิน เช่น 

ชิดลม/เพลินจิต อโศก/สุขุมวทิ สีลม/สาทร 

อ่อนนุช ราชเทว ีพญาไท เพชรบุร ีพระราม 9

ศูนย์วัฒนธรรม อารยี์ และสะพานควาย

Krungthai COMPASS พบว่าผู้บรโิภคก าลัง
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ในท าเลสะพานควายได้ โดยต้องเพ่ิมเงนิราว 

4.5% จากราคาในพ้ืนท่ีรัชโยธินท่ีเท่ากับ 

88,100 บาท/ตร.ม. เป็น 92,000 บาท/ตร.ม. 

ส าหรับคอนโดมิเนียมลักษณะเดียวกันท่ี

สะพานควาย  
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ผู้บร โิภคต้องเพ่ิมเงนิ  1 .7% จากราคา ท่ี

รชัโยธิน ขณะท่ีในกรณีของสะพานควายน้ัน

ผู้บรโิภคสามารถประหยัดเงนิได้ราว 3.5% 

จากราคาท่ีรชัโยธิน

อย่างไรก็ดี  เราพบว่าราคาโดยเฉล่ียของ

คอนโดมิเนียม Low-Rise โครงการใหม่ และ 
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สามารถเปล่ียนมาซื้อได้โดยไม่จ าเป็นต้อง
เพ่ิมเงนิมากนัก (ราคาต่ากวา่หรอืไม่สูงกวา่
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ยูนิตเหลือขายของคอนโดมิเนียมในพ้ืนท่ีรัชโยธินในครึ่งแรกของปี 2019 

ปรบัตัวสูงขึ้นเกือบ 6 เท่าจากค่าเฉล่ียในช่วงปี 2014-2016

โดยมีจ านวนยูนิตเหลือขายสูงถึง 2,910 ยูนิต ในคร ึ่งแรกของปี 2019 (รูปท่ี 7) 

เป็นผลมาจากการเร่งเปิดโครงการใหม่ของผู้ประกอบการอสังหาฯ ในช่วงปี 

2017-2018 เช่น โครงการ Life Ladprao (ผู้พัฒนาคือ AP) Elio Del Moss 

(ANAN) และ Lumpini Park Phaholyothin 32 (LPN) เพ่ือให้ตัวโครงการน้ัน

สรา้งเสรจ็และพรอ้มอยู่อาศัยทันกับการเปิดใช้รถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย 

(หมอชิต-ห้าแยกลาดพรา้ว-พหลโยธิน 24-รชัโยธิน-เสนานิคม-ม.เกษตรศาสตร)์ 

ท่ีทยอยเปิดใช้งานต้ังแต่ 9 สิงหาคม 2019 เป็นต้นไป ท้ังน้ี เกือบ 70% ของยูนิต

คอนโดมิเนียมเหลือขายย่านรชัโยธินอยู่ในระดับราคา 2.01-3.00 และ 3.01-5.00 

ล้านบาท/ยูนิต รองลงมาได้แก่ราคา 5.01-10.00 ล้านบาท/ยูนิต ท่ี 23.2% และ

ราคาไม่เกิน 2.00 ล้านบาท/ยูนิต อีก 7.6% (รูปท่ี 8)

>> 2.2 ยูนิตเหลือขายมมีากน้อยเท่าไหร?่ มคีวามเส่ียงท่ีจะ Oversupply หรอืไม?่

ที่มา: ขอ้มูลจาก AREA และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

รปูท่ี 7 ยูนิตคอนโดมิเนียมเหลือขายในพ้ืนท่ีรชัโยธิน

ยูนิตเหลือขายท่ีมากขึ้นเป็นผลมาจากการเรง่เปิด
โครงการใหม่

รูปที่ 8 ยูนิตคอนโดมิเนียมเหลือขายในรัชโยธิน ณ ครึ่ง
แรกของปี 2019

ยูนิตเหลือขายส่วนใหญ่อยู่ในช่วงราคา 2-3 ล้านบาท/ยูนิต
และ 3-5 ล้านบาท/ยูนิต
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ยูนิตเหลือขายท่ีเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นสัญญาณของความเส่ียงด้าน 

Oversupply หรอืไม่?

เพ่ือให้การประเมินความเส่ียงด้าน Oversupply สามารถเห็นภาพได้ชัดมากข้ึน 

Krungthai COMPASS จะน าสถานการณ์ของยูนิตเหลือขายของคอนโดมิเนียมใน

พ้ืนท่ีรชัโยธิน ณ วันเวลาปัจจุบันท่ีรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายเพ่ิงเปิดใช้งาน 

(ปี 2019) เปรยีบเทียบกับสถานการณ์ของคอนโดมิเนียมแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วง

ในช่วงเวลาท่ีรถไฟฟ้าเปิดใช้งาน (ปี 2016) ซึ่งถือเป็นหน่ึงในท าเลท่ีเกิดภาวะ 

Oversupply ของคอนโดมิเนียมท่ีชัดเจนท่ีสุด โดยเราจะเปรยีบเทียบในปัจจัย 

2 ด้านคือ 1) ระยะเวลาขายหมด (Time to go) และ 2) การเปล่ียนแปลงของ        

ยูนิตเหลือขาย เพ่ือพิจารณาว่าสถานการณ์ของท้ัง 2 พ้ืนท่ีมีความเหมือนหรอื

แตกต่างกันหรอืไม่?

 คอนโดมิเนียมย่านรชัโยธินใช้ระยะเวลาขายหมด (Time to go) ท่ีนานขึ้น

และสูงกว่าค่าเฉลี่ยของกรุงเทพฯและปริมณฑล (BMR) คล้ายกับ

สถานการณ์ของคอนโดมิ เนียมตามแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วง จาก

กรณีศึกษาของรถไฟฟ้าสายสีม่วง Krungthai COMPASS พบว่าการเปิด

โครงการใหม่จ านวนมากส่งผลให้คอนโดมิเนียมแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วง 

(คลองบางไผ่-แยกนนทบุร)ี มีระยะเวลาขายหมดท่ีนานข้ึน จากเดิมท่ีใช้

เวลานานกว่าค่าเฉล่ียของ BMR เพียง 5-10 เดือนในปี 2014-2015 กลับ

เพ่ิมข้ึนมาอยู่ท่ี 17.7 เดือนในปี 2016 ท่ีรถไฟฟ้าสายสีม่วงเร ิม่ด าเนินการ 

และยังอยู่ในระดับสูงท่ี 17.0-17.8 เดือนอย่างต่อเน่ืองในปี 2017-2018

รูปแบบดังกล่าวคล้ายกันกับระยะเวลาขายหมดของคอนโดมิเนียมใน

พ้ืนท่ีรชัโยธินท่ีโดยปกติแล้วจะใช้เวลาขายหมดเรว็กว่าค่าเฉล่ียของ BMR 

ราว 3 เดือน ในช่วงปี 2017-2018 แต่กลับข้ึนมาใช้เวลามากกว่าค่าเฉล่ีย

ของ BMR ถึง 10.8 เดือนในปี 2019 (ดังแสดงในรูปท่ี 9) ดังน้ัน หากนับ

เฉพาะประเด็นด้านระยะเวลาขายหมดท่ียาวนานข้ึน อาจกล่าวได้ว่า

คอนโดมิเนียมย่านรชัโยธินน้ันเร ิม่มีสัญญาณของ Oversupply ให้เห็น

บ้างแล้ว อย่างไรก็ดี Krungthai COMPASS มองว่าในการประเมิน 

Oversupply น้ันก็ควรพิจารณาประเด็นด้านการเปล่ียนแปลงของยูนิต

เหลือขายประกอบกันด้วย
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 อย่างไรก็ดี ยูนิตเหลือขายสะสมของคอนโดมิเนียมย่านรัชโยธินกลับมี

ทิศทางที่ปรับตัวลง แตกต่างจากกรณียูนิตเหลือขายของคอนโดมิเนียม

ตามแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วงท่ีปรับตัวสูงข้ึนต่อเน่ืองต้ังแต่ก่อนรถไฟฟ้า

เร ิม่ด าเนินการ (ปี 2015) ไปจนหลังรถไฟฟ้าด าเนินการ (ปี 2016-2017) 

ก่อนทยอยปรับลงในปี 2018 จากการท่ีผู้ประกอบการอสังหาฯเร่งออก

โปรโมชั่นและแคมเปญทางการตลาดเพ่ือระบายสต็อกของยูนิตเหลือขาย

ออกไป (รูปท่ี 10)

รูปท่ี 9 ระยะเวลาขายหมดของคอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วงและพ้ืนท่ีรัชโยธินเปรียบเทียบกับระยะเวลา
ขายหมดโดยเฉล่ียของ BMR

คอนโดมิเนียมในรชัโยธินมีระยะเวลาขายท่ีนานขึ้นคล้ายพ้ืนท่ีรถไฟฟา้สายสีม่วง ...

ที่มา: ขอ้มูลจาก AREA และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS
หมายเหต:ุ t0 คือปท่ีีรถไฟฟา้แต่ละพ้ืนท่ีเริม่ให้บรกิาร โดย t0 ของ รถไฟฟา้สายสีม่วงชว่งคลองบางไผ่-แยกนนทบุร ีคือป ี2016 
ขณะที่ t0 ของ รถไฟฟา้สายสีเขยีวตอนเหนือ ชว่งรชัโยธิน คือ ป ี2019

รปูท่ี 10 การเปล่ียนแปลงของยูนิตเหลือขายสะสมของคอนโดมิเนียมในแต่ละพ้ืนท่ี

... อย่างไรก็ดี ยูนิตเหลือขายท่ีรชัโยธนิยังอยู่ในทิศทางท่ีดีกวา่พ้ืนท่ีรถไฟฟ้าสายสีม่วง

ที่มา: ขอ้มูลจาก AREA และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS
หมายเหต:ุ t0 คือปท่ีีรถไฟฟา้แต่ละพ้ืนท่ีเริม่ให้บรกิาร โดย t0 ของ รถไฟฟา้สายสีม่วงชว่งคลองบางไผ่-แยกนนทบุร ีคือปี 2016 
ขณะที่ t0 ของ รถไฟฟา้สายสีเขยีวตอนเหนือ ชว่งรชัโยธิน คือ ป ี2019

17.7 17.0 17.8

10.8

-10

-5

0

5

10

15

20

t-2 t-1 t0 t+1 t+2

รถไฟฟ้าสายสีม่วง: คลองบางไผ่ - แยกนนทบุรี

รถไฟฟ้าสายสีเขียวตอนเหนือ: รชัโยธิน

ขายเรว็
กวา่ภาพรวมตลาด

ขายช้า
กวา่ภาพรวมตลาด

เดือน

Oversupply

รถไฟฟ้า
เปิดให้บรกิาร

152 

100 

115 

100

120

140

160

180

t-2 t-1 t0 t+1 t+2

รถไฟฟ้าสายสีม่วง: คลองบางไผ่ - แยกนนทบุรี

รถไฟฟ้าสายสีเขียวตอนเหนือ: รชัโยธิน

ดัชนี (t-2 = 100)

Oversupply

รถไฟฟ้า
เปิดให้บรกิาร



20

โดยสรุปแล้ว Krungthai COMPASS มองว่าสถานการณ์ของยูนิตเหลือขายใน

ย่านรัชโยธินนั้นไม่ได้อยู่ในภาวะ Oversupply เทียบเท่ากับสถานการณ์ของ

คอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วง เพราะแม้ระยะเวลาขายหมดจะนานข้ึน

กว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัด แต่ยังถือว่าไม่ได้สูงเทียบเท่า ประกอบกับการเปล่ียนแปลง

ของยูนิตเหลือขายของคอนโดมิเนียมในพ้ืนท่ีรชัโยธินก็อยู่ในทิศทางท่ีดีข้ึนแตกต่าง

จากกรณี Oversupply ของรถไฟฟ้าสายสีม่วงท่ีปรับตัวสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง 

แม้รถไฟฟ้าจะเร ิม่ด าเนินการแล้วก็ตาม

BOX 1

ย้อนประเมินภาวะ Oversupply ในแต่ละท าเลด้วย
แผนภาพ Heat Map

เพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อผู้บรโิภคท่ีก าลังเลือกซื้ อคอนโดมิเนียม รวมถึง

ผู้ประกอบการอสังหาฯ ท่ีก า ลังมองหาพ้ืนท่ีในการพัฒนา Krungthai 

COMPASS ได้พัฒนา Heat Map ข้ึนมาเพ่ือใช้ในการประเมินว่าท าเลไหนใน 

BMR ท่ีมีความเส่ียงท่ีจะเกิดภาวะ Oversupply โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี

Heat Map นี้ใช้เกณฑ์อะไรในการประเมิน?

ระยะเวลาขายหมด (Time to go) และการเปลี่ยนแปลงของยูนิตเหลือขายของคอนโดมิเนียมในแต่ละ

ท าเล คือ 2 ปัจจัยท่ีเราน ามาพิจารณาถึงภาวะ Oversupply โดยด้านระยะเวลาขายหมด เราประเมินว่า

ท าเลท่ีขายได้เรว็กว่าภาพรวมตลาดจะมีความเส่ียงท่ีจะเกิด Oversupply อยู่ในระดับต่า หากขายได้ช้ากว่า

แต่ไม่เกิน 12 เดือน จะมีความเส่ียงอยู่ในระดับกลาง แต่หากขายได้ช้ากว่าเกิน 12 เดือน จะมีความเส่ียงอยู่

ในระดับสูง

ส่วนด้านการเปลี่ยนแปลงของยูนิตเหลือขาย เราประเมินว่าท าเลท่ียูนิตเหลือขายมีทิศทางท่ีลดลงจะมี

ความเส่ียงท่ีจะเกิด Oversupply อยู่ในระดับต่า ส่วนท าเลท่ียูนิตเหลือขายมีมากข้ึนแต่เติบโตน้อยกว่า

ภาพรวมตลาด จะมีความเส่ียงอยู่ในระดับกลาง ขณะท่ีท าเลท่ียูนิตเหลือขายมีมากข้ึนและเติบโตมากกว่า

ภาพรวมตลาดให้มีความเส่ียงอยู่ในระดับสูง

โดยท าเลใดท่ีถูกปัจจัยด้านระยะเวลาขายหมดและปัจจัยด้านการเปลี่ยนแปลงของยูนิตเหลือขายระบุ

เหมือนกันว่ามีความเส่ียงสูงต่อภาวะ Oversupply ก็จะถูกแสดงใน Heat Map ว่ามีความเส่ียงสูง 

(สีแดง) ซึง่เป็นพ้ืนท่ีท่ีควรเฝ้าระวงัท่ีจะซื้อหรอืพัฒนาโครงการใหม่ในท าเลนั้น

พ้ืนท่ีไหนบ้างท่ีควรเฝ้าระวงั?

Krungthai COMPASS พบ 6 ท าเลจาก 78 ท าเลท้ังหมดในกรุงเทพฯและปรมิณฑลท่ีมีความเส่ียงจะเกิด

ภาวะ Oversupply เน่ืองจากแต่ละท าเลมีระยะเวลาขายหมด (Time to go) ท่ีนานกว่าค่าเฉล่ียของ

ตลาดเกินกว่า 12 เดือน และการเติบโตของจ านวนยูนิตเหลือท่ีเรว็กว่าภาพรวมของตลาด โดยท้ัง 6 ท าเล

น้ันประกอบไปด้วย
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1) รงัสิต-ปทุมธานี: บางพูน 

2) มีนบุร-ีสุวนิทวงศ์: สุขาภิบาล 2-3

3) บางนา-สมุทรปราการ: บางนา-ตราด กม. 10-24

4) พระราม2-เพชรเกษม: มหาชัย-เศรษฐกิจ

5) ธนบุร:ี บางพลัด

6) NW ของแม่น้าเจ้าพระยา: บางบัวทอง

โดยราคาของคอนโดมิเนียมท่ีขายได้ช้าและมียูนิตเหลือขายสูงข้ึนจากท้ัง 6 ท าเลจะอยู่ท่ีระดับน้อยกว่า 

2 ล้านบาท/ยูนิต และ 2-3 ล้านบาท/ยูนิต เป็นหลัก

ความเส่ียงต่าความเส่ียงสูง

รปูท่ี 11 Heat Map แสดงความเส่ียงต่อภาวะ Oversupply ของตลาดคอนโดมิเนียมแต่ละพ้ืนท่ี

ณ ครึง่แรกของปี 2019 มีท าเลเฝ้าระวงัอยู่ 6 พ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อภาวะ Oversupply

ที่มา: ขอ้มูลจาก AREA และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS
หมายเหต:ุ ชอ่งที่ไม่ให้สี หมายความวา่เปน็พ้ืนที่ที่ไม่มีการรายงานจ านวนยูนิตเหลือขายในชว่งเวลานั้น
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นวนคร-คลองระพีพัฒน์

บางขนั-คลองหลวง

บางพูน

รงัสิตคลอง 1-7

รงัสิตคลอง 8-15

ล าลกูกา

พหลโยธิน-วงัน้อย

ติวานนท์-นวลฉวี

สรงประภา

แจ้งวฒันะ

ชนิเขต-ท่าทราย

งามวงศ์วาน-เดอะมอลล์

รตันาธิเบศร-์จัสโก้

ติวานนท์-กรงุเทพ-นนท์

พิบูลสงคราม

บางซ่ือ

สายไหม

สะพานใหม่

บางบัว

ลาดปลาเค้า-มัยลาภ

วชัรพล-คู้บอน

สุขาภิบาล 1

หทัยราษฎร์

นิมิตรใหม่

หนองจอก

สุวนิทวงศ์

ฉลองกรงุ

เจ้าคุณทหาร

สุขาภิบาล 2-3

วภิาวดี-รชัดา

รชัโยธิน

โชคชยั 4

ลาดพรา้ว 81-บางกะปิ

รชัดา-ลาดพรา้ว

เทพลีลา-มหาดไทย

รามค าแหง

พัฒนาการ

ออ่นนุช-ศรนีครนิทร์

ศรนีครนิทร-์อดุมสุข

ลาดกระบัง

   รงัสิต-ปทุมธานี

   มีนบุร-ีสุวนิทวงศ์

   พหลโยธิน-รามอนิทรา

   นนทบุร-ีบางซ่ือ

   ติวานนท์

   กรงุเทพตะวนัออก

   รชัดา-ลาดพรา้ว
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บางนา-ตราด กม.1-10

แบริง่-วดัด่าน

ศรนีครนิทรฝ่ั์งแมคโคร

ปู่เจ้า-เทพารกัษ์

ศรนีครนิทร-์เทพารกัษ์

ปากน้า

บางปู

บางนา-ตราด กม.10-24

บางนา-ตราด กม. 24 ขึน้ไป

พหลโยธิน-วงัน้อย

ปทุมวนั

สุขุมวทิ-พระราม4

ยานนาวา-สีลม

พระนคร

ป้อมพระจุล

ประชาอทิุศ-พุทธบูชา

พระราม 2 กม.1-10

เอกชยั-บางบอน

มหาชยั-เศรษฐกิจ

ออ้มน้อย

หนองแขม

วงแหวน-เพชรเกษม

คลองสาน

ธนบุรเีมืองเก่า

บางพลัด

ตล่ิงชนั

วงแหวน-บางแวก

ทววีฒันา-สาย4

นครชยัศรี

สาย7-ป่ินเกล้า-เพชรเกษม

พระราม 5 - บางกรวย

วงแหวน-คลองมหาสวสัด์ิ

รตันาธิเบศร-์ท่าอฐิ

บางบัวทอง

ไทรน้อย-สุพรรณบุรี

ปทุมธานี-สามโคก

ลาดหลมุแก้ว

สามโคก-เสนา

   บางนา-สมุทรปราการ

   ฝ่ังตะวนัตกเฉียงเหนือ

   ของแม่น้าเจ้าพระยา

   ป่ินเกล้า-พุทธมลฑล

   ธนบุรี

   พระราม2-เพชรเกษม

   สุขสวสัด์ิ

   ใจกลางเมือง
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ผลตอบแทนท่ีได้รบัจากการลงทุนกับคอนโดมิเนียมในระยะยาวสามารถแบ่งได้

เป็น 2 รูปแบบท่ีผู้ลงทุนสามารถได้รับไปพร้อมกัน ประกอบด้วย 1) Capital 

Gain คือ การถือกรรมสิทธ์ิเพ่ือท าก าไรส่วนต่างระหว่างต้นทุนในการซื้ อ

คอนโดมิเนียมกับราคาขายต่อ (Re-sale) และ 2) Rental Yield คือ การถือ

กรรมสิทธ์ิเพ่ือปล่อยเช่าซึง่จะได้ผลตอบแทนในลักษณะของค่าเช่า ท้ังน้ี เน่ืองด้วย

คอนโดมิเนียมในแต่ละท าเลมีความต้องการจากผู้บรโิภค (Demand) และ

การเปล่ียนแปลงด้าน Supply ท่ีแตกต่างกัน ผลตอบแทนการจากลงทุนใน

คอนโดมิเนียมแต่ละพ้ืนท่ีน้ันแตกต่างกันออกไป ดังน้ี

ราคา Re-sale ของคอนโดมิเนียมย่านรัชโยธินเติบโตอย่างไร? มากกว่า

หรอืน้อยกวา่พ้ืนท่ีอื่นๆ?

จากการรวบรวมการเปล่ียนแปลงของราคา Re-sale ของคอนโดมิเนียมย่านรชัโยธิน

จ านวน 13 โครงการในระหว่างปี 2013-2018 แล้ว Krungthai COMPASS พบว่าราคา 

Re-sale ของคอนโดมิเนียมย่านรชัโยธินจะปรบัตัวสูงข้ึนปีละ 3.9% ส าหรบัโครงการ 

Low Rise และ 5.2% ส าหรบัโครงการ High Rise โดยมีค่ากลางอยู่ท่ีปีละ 4.8% และ

เรามองว่าการเติบโตของราคา Re-sale มีแนวโน้มท่ีจะเร่งตัวข้ึนท่ี 1.25 เท่า หลัง

รถไฟฟ้าเร ิม่เปิดให้บรกิาร4 หรอืข้ึนมาอยู่ท่ีปีละ 6.0% ดังแสดงในรูปท่ี 12

>> 2.3 ถ้าจะซื้อเพ่ือลงทุนล่ะ ผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะได้รบัน้ันคุ้มค่าแค่ไหน?

รปูท่ี 12 การเปล่ียนแปลงของราคาขายคอนโดมิเนียมมือสอง (Re-sale) ในพ้ืนท่ีรชัโยธิน โดยเฉล่ียระหวา่งปี 2013-2018

ราคา Re-sale ของคอนโดมิเนียมในพ้ืนท่ีรัชโยธิน
ปรบัตัวเพ่ิมขึ้นโดยเฉล่ียปีละ 4.8% ในช่วงปี 2013-
2018 และมีโอกาสเร่งตัวขึ้นไปท่ีปีละ 6% หลัง
รถไฟฟา้เปิดด าเนินการ

ที่มา: ขอ้มูลจาก DDproperty Hipflat และ Renthub และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS
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เอราวณั และโครงการเดอะทรสัต์ @ BTS เอราวณั เปน็ต้น
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ท้ังน้ี เม่ือเปรยีบเทียบกับการเติบโตของราคา Re-sale คอนโดมิเนียมในพ้ืนท่ี

อ่ืนๆ ท่ีมีระยะทางใกล้กับตัวเมืองอีก 6 ท าเล ประกอบด้วย พญาไท-ราชเทว ี

เพลินจิต-ชิดลม สีลม-สาทร รัชดาภิเษก-พระราม 9-อโศก และสุขุมวทิ 

เราพบว่าราคา Re-sale ของคอนโดในย่านรชัโยธินท่ีมีโอกาสเติบโตปีละ 6% 

จะอยู่ในระดับท่ีสูงกว่า พญาไท-ราชเทว ี(ราคาเติบโตปีละ 5.7%) และรัชดา-

พระราม9-อโศก (5.9%) แต่ต่ากว่าสุขุมวทิตอนต้น-กลาง (6.4%) สีลม-สาทร 

(7.2%) และเพลินจิต-ชิดลม (7.3%) ดังแสดงในรูปท่ี 13 ประเด็นนี้จึงสามารถ

สรุปได้ว่าการลงทุนซื้อคอนโดมิเนียมในพ้ืนท่ีรัชโยธินเพ่ือหวัง Capital Gain

ยังมีความน่าสนใจที่น้อยกวา่อีกหลายท าเลในตัวเมือง

รปูท่ี 13 การเติบโตของราคา Re-sale ของคอนโดมิเนียมในพ้ืนท่ีท่ีใกล้กับตัวเมืองในช่วงปี 2013-2018

ราคา Re-sale ของคอนโดมิเนียมในตัวเมือง 6 ท าเลมีการเติบโตอยู่ในช่วง 5.7-7.3% ต่อปี

ที่มา: ขอ้มูลจาก Bangkok Citismart DDproperty Hipflat และ Rent Hub และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS
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แล้วค่าเช่า (Rental yield) ล่ะมากน้อยเพียงใด?

นอกจาก Capital Gain แล้ว การปล่อยเช่า (Rental) ยังเป็นประเภทของผลตอบแทน

ท่ีนักลงทุนจะได้รบั ท้ังน้ี Krungthai COMPASS ได้รวบรวมค่าเช่าและราคาซื้อขาย

ห้องชุดของคอนโดมิเนียมจ านวน 13 โครงการในพ้ืนท่ีรัชโยธินเพ่ือท่ีจะหาอัตรา

ผลตอบแทนจากการปล่อยเช่าขั้นต้น (Gross Rental Yield5) โดยเราพบว่า

การปล่อยเช่าคอนโดมิเนียมย่านรชัโยธินจะได้ผลตอบแทนอยู่ในกรอบ 4.4-5.5% 

ต่อปี โดยมีค่ากลางเท่ากับ 5.0% ต่อปี (รูปท่ี 14) ความหมายว่าโดยเฉล่ียค่าเช่า

คอนโดมิเนียมในพ้ืนท่ีรัชโยธินจะอยู่ท่ีเดือนละ 5,000 บาท ต่อมูลค่าห้องชุด 

1,000,000 บาท ท้ังน้ี หากน า Gross Rental Yield ในการปล่อยเช่าคอนโดมิเนียม

ย่านรชัโยธินไปเปรยีบเทียบอีก 6 ท าเล ซึ่งอยู่ท่ีราว 5.0-5.8% ต่อปี (รูปท่ี 15) จะได้

ข้อสรุปว่าการลงทนุซื้อคอนโดมิเนียมในพ้ืนท่ีรชัโยธินเพ่ือปล่อยเช่านั้นมีแนวโน้มท่ี

ได้ผลตอบแทนท่ีไม่แตกต่างจากคอนโดมิเนียมในท าเลเมืองเท่าใดนัก

+5.7%

+7.3%

+7.2%

+5.9%

+6.4%

Zone
%CAGR

2013-2018

5 Gross Rental Yield ค านวณจากค่าเชา่ท่ีคาดวา่จะได้รบัตลอดท้ังปเีปรยีบเทียบกับต้นทุนการซื้ออสังหารมิทรพัยเ์ท่านัน้ โดยยังไม่รวมต้นทุน
ทางการเงนิและค่าใชจ้า่ยต่างๆ เชน่ ค่ากองทุน และค่าส่วนกลาง เปน็ต้น
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5.0% 5.0%

5.8%

5.0% 5.2%

5.7%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

รูปท่ี 14 ผลตอบแทนข้ันต้น (Gross Rental Yield) ของการปล่อยเช่าคอนโดมิเนียมแต่ละโครงการใน

พ้ืนท่ีรชัโยธิน ในปี 2019

Gross Rental Yield ของคอนโดมิเนียมย่านรชัโยธนิมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 5.0%

ที่มา: ขอ้มูลจาก Bangkok Citismart DDproperty Hipflat และ Rent Hub และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

รปูท่ี 15 Gross Rental Yield โดยเฉล่ียของการปล่อยเช่าคอนโดมิเนียมท่ีรชัโยธินเปรยีบเทียบกับพ้ืนท่ีอื่นๆ

Gross Rental Yield โดยเฉล่ียในอีก 6 พ้ืนท่ีท่ีเหลือมีค่าเท่ากับ 5.0-5.8%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

% ต่อปี

Avg. Gross Rental Yield = 5.0%

ล าดับโครงการ

ที่มา: ขอ้มูลจาก Bangkok Citismart DDproperty Hipflat และ Rent Hub และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

% ต่อปี
ค่าเฉล่ียค่าสูงสุด ค่าต่าสุด

ท าเลโครงการ

รชัโยธิน พญาไท-
ราชเทวี

เพลินจติ-
ชิดลม

สีลม-สาทร รชัดา-
พระราม9-
อโศก

สุขุมวทิ
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ด้วยแนวโน้มการเพ่ิมขึ้นของราคา Re-sale และระดับของผลตอบแทน

จากการปล่อยเช่าดังกล่าว การลงทุนในคอนโดมิเนียมย่านรัชโยธินให้

ผลตอบแทนมากกวา่หรอืน้อยกวา่ท าเลอื่น?

หากเราก าหนดให้นักลงทุนซื้อคอนโดมิเนียมมูลค่า 5,000,000 บาท เพ่ือลงทุน

ปล่อยเช่าเป็นระยะเวลา 10 ปี และท าการขายทันทีในปีสุดท้าย โดยก าหนด

สมมติฐานดังต่อไปน้ี

1) นักลงทุนได้รบัอัตราผลตอบแทนจากการปล่อยเช่าเท่ากับ 5.0% ของราคา

คอนโดมิเนียม ณ วันแรกท่ีซื้ อ และมีผู้เช่าตลอดระยะเวลา 10 ปี หรอื 

120 เดือน

2) ราคา Re-sale ของคอนโดมิเนียมย่านรชัโยธินปรบัเพ่ิมปีละ 6.0%

3) นักลงทุนมีภาระค่าใช้จ่ายในการผ่อนช าระสินเชื่อเท่ากับ 31,000 บาทต่อ

เดือน จากการกู้สินเชื่อเคหะระยะเวลา 30 ปี ในอัตราดอกเบ้ียเฉล่ีย 5.25%

4) นักลงทุนต้องช าระค่าใช้จ่าย ณ วันซื้อ เช่น ค่าธรรมเนียมโอน ค่าจดจ านอง 

ค่าตกแต่งภายใน พรอ้มค่าใช้จ่าย ณ วันขาย เช่น ค่าธรรมเนียมโอน ค่าอากร

แสตมป์ และภาษีเงนิได้ เป็นต้น

5) นักลงทุนต้องช าระภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างท่ี 0.02% ของมูลค่า

คอนโดมิเนียมซึ่งจะมีการประเมินมูลค่าใหม่ในทุกๆ 3 ปี คิดเป็นค่าใช้จ่าย

เท่ากับปีละ 1,000 บาทในช่วงปีท่ี 1-3 ปีละ 1,262 บาทในช่วงปีท่ี 4-6 ปีละ

1,504 บาทในช่วงปีท่ี 7-9 และ 1,791 บาท ในปีท่ี 10 

6) ใชอั้ตราคิดลด (Discount Rate) ส าหรบัการหามูลค่าปัจจุบัน (Present 

Value) ของรายได้ ค่าใช้จ่าย และผลตอบแทนสุทธิ โดยใช้ค่ากลางระหว่าง

อัตราดอกเบ้ียเงนิฝากประจ า 12 เดือน6 ต่าสุดท่ี 1.15% และสูงสุดท่ี 1.55% 

โดยมีค่าเท่ากับ 1.35% ต่อปี

จากสมมติฐานดังกล่าว เม่ือส้ินสุดปีท่ี 10 นักลงทุนจะได้ผลตอบแทนประมาณ 

2,257,000 บาท สุทธิจากรายได้ท้ังหมดท่ี 6,450,000 บาท แบ่งเป็นรายได้จาก

ค่าเช่ามูลค่า 2,500,000 บาท รวมกับส่วนต่างระหว่างราคา Re-sale และราคา

คอนโดมิเนียมท่ีซื้อในวันแรกเท่ากับ 3,950,000 บาท หักลบกับค่าใช้จ่ายท้ังหมด

ในช่วงระยะเวลา 10 ปีท่ี 4,193,000 บาท ประกอบด้วยค่าผ่อนช าระสินเชื่อ 3,720,000 

บาท ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 13,000 บาท และค่าใช้จ่าย ณ วันซื้ อ/ขาย

คอนโดมิเนียม 460,000 บาท และคิดเป็นอัตราผลตอบแทนสุทธิจากการลงทุนท่ี 

54% หรอื 5.4% ต่อปี ซึ่งเม่ือคิดลดแล้วจะได้อัตราผลตอบแทน ณ มูลค่าปัจจุบัน

เท่ากับ 3.2% ต่อปี 

6 ณ เดือน พ.ย. 2562
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ท้ังน้ี เม่ือเปรยีบเทียบกับอัตราผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะได้รับจากการลงทุน

คอนโดมิเนียมในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ประกอบด้วย พญาไท-ราชเทว ีรชัดา-พระราม9-อโศก 

สุขุมวทิช่วงต้น-กลาง สีลม-สาทร เพลินจิต-ชิดลม โดยก าหนดให้การเติบโตของราคา 

Re-sale และผลตอบแทนจากการปล่อยเช่าในแต่ละพ้ืนท่ีเท่ากับตัวเลขท่ีแสดงไว้ใน

รูปท่ี 13 และรูปท่ี 15 Krungthai COMPASSพบว่า แม้การลงทุนกับคอนโดมิเนียมใน

พ้ืนท่ีรชัโยธินจะให้ผลตอบแทน ณ มูลค่าปัจจุบันท่ี 3.2% ต่อปี ซึ่งสูงกว่าการลงทุนใน

คอนโดมิเนียมย่านพญาไท-ราชเทว ี(ผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะได้รบัเท่ากับ 2.7% ต่อปี) 

และเทียบเท่ากับรชัดา-พระราม9-อโศก (3.2% ต่อปี) แต่จัดวา่ยังอยู่ในระดับต่ากวา่

คอนโดมิเนียมย่านสุขุมวทิช่วงต้น-กลาง (4.8% ต่อปี) สีลม-สาทร (5.4% ต่อปี) 

และเพลินจติ-ชิดลม (6.6% ต่อปี) หมายความวา่การลงทุนกับคอนโดมิเนียมย่าน

รชัโยธินยังไม่คุ้มค่านักเมื่อเทียบกับคอนโดมิเนียมในท าเลอื่นๆ ที่ได้ยกตัวอย่าง

ขึ้นมา

รปูท่ี 16 ประมาณการผลตอบแทนสุทธิจากการลงทุนซ้ือคอนโดมิเนียมเพ่ือปล่อยเช่าและขายในระยะเวลา 10 ปี

คอนโดมิเนียมในพ้ืนท่ีรชัโยธนิให้ผลตอบแทนท่ีปีละ 3.2% ต่ากวา่พ้ืนท่ีสุขุมวทิ (ตอนต้น-กลาง) สีลม-สาทร  
และเพลินจติ-ชิดลม

ที่มา: วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

รชัโยธิน

5.0
ล้านบาท

ปีท่ี 0

8.95
ล้านบาท

ปีท่ี 10
ราคา Re-sale ท่ีสูงขึ้น

+395,000 บาท/ปี

ค่าผ่อนช าระ

-372,000 บาท/ปี
ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสรา้ง

-13,000 บาท/ปี

รายได้ค่าเช่า

+250,000 บาท/ปี
Gross Rental Yield 

= 5.0%

Re-sale price

= +6.0% ต่อปี

กู้ 30 ปี

ดอกเบ้ีย = 5.25%
ค่าใช้จา่ย ณ วนัซื้อ
 ค่าธรรมเนียมโอนกรรมสิทธิ์
 ค่าจดจ านอง
 อื่นๆ เช่น ค่าตกแต่งห้อง 

ค่าใช้จา่ย ณ วนัขาย
 ค่าธรรมเนียมโอนกรรมสิทธิ์
 ค่าอากรแสตมป์
 อื่นๆ เช่น ภาษีเงินได้

สุทธิ -325,000 บาท สุทธิ -135,000 บาท

Buy Sell

สรปุ รายได้และ
ค่าใช้จา่ยใน
ช่วงเวลา 10 ปี

+2,500,000

+3,950,000

-3,720,000

-13,000

-460,000

รายได้ค่าเช่า

ราคา Re-sale ท่ีสูงขึ้น

ค่าผ่อนช าระ

ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสรา้ง

ค่าใช้จา่ย ณ วนั ซื้อและขาย

ผลตอบแทนสุทธิ               +2,257,000

Discount 
rate 

= 1.35%
5.4% 3.2%
ต่อปี ต่อปี

ค านวณโดยใช้สมมติฐานเดียวกันกับพ้ืนท่ีรชัโยธิน

เพลินจิต
-
ชิดลม

6.6%
ต่อปี

สีลม
-
สาทร

5.4%
ต่อปี

สุขุมวทิ
(ต้น-กลาง)

4.8%
ต่อปี

รชัดา
- พระราม 9 -
อโศก

3.2%
ต่อปี

พญาไท
-
ราชเทวี

2.7%
ต่อปี
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โดยสรุปแล้ว Krungthai COMPASS ประเมินวา่ 

“รัชโยธิน” เป็นหน่ึงในท าเลท่ีน่าสนใจ
ส า หรั บ ผู้ บ ริ โ ภค ท่ีก า ลั งมองห า
คอนโดมิเนียมเพ่ืออยู่อาศัยจริง โดยมี
จุดท่ีน่าสนใจคือการมีตัวเลือกท่ีมาก ระดับราคาท่ี

สมเหตุสมผล และยูนิตเหลือขายก็ยังอยู่ในภาวะ

ท่ีไม่ Oversupply นัก อย่างไรก็ดี คอนโดมิเนียม

ในพ้ืนท่ีรัชโยธินอาจยังไม่ตอบโจทย์กับ
การซื้ อเพ่ือลงทุนมากนัก หากเทียบ
กับพ้ืนท่ีอื่นๆ ในตัวเมือง เช่น เพลินจิต-

ชิดลม สีลม-สาทร และสุขุมวทิช่วงต้น-กลาง ซ่ึง

ให้ผลตอบแทนสูงกวา่รชัโยธินอยู่ถึง 1.5-2.1 เท่า
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คณะผู้จดัท า >>
ดร.พชรพจน์ นันทรามาศ

ผู้อ านวยการฝ่ายอาวโุส 

Global  Business  Development  and  Strategy

ดร.พชรพจน์ เป็นท่ีรู้จักอย่างกว้างขวางในแวดวงวชิาการและส่ือมวลชนใน

ฐานะเป็นนักเศรษฐศาสตร์ท่ีมีความเชี่ยวชาญในเร ื่องเศรษฐกิจและการเงนิ 

สามารถวเิคราะห์ได้อย่างลึกซึ้ง ตรงประเด็น และเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มนักธุรกิจ 

ดร.พชรพจน์ จึงได้รบัเชิญเป็นวทิยากรในรายการข่าวและงานสัมมนาอย่างต่อเน่ือง

ก่อนรว่มงานกับธนาคารกรุงไทย ดร.พชรพจน์ มีประสบการณ์ท างานกว่า 7 ปีท่ี

ธนาคารไทยพาณิชย์และเคยท างานด้านวชิาการเป็น Assistant Professor 

of Economics ท่ี  San Diego State University ประเทศสหรัฐอเมรกิา 

นอกจากน้ัน ยังเคยฝึกงานท่ีธนาคารกลางของสหรฐัฯ (Fed) ดร.พชรพจน์ จบ

การศึกษาระดับปรญิญาเอก ด้านเศรษฐศาสตร ์จาก University of Michigan 

ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

กณิศ อ่าสกุล

Analyst

กณิศ มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ท างานวจิัยธุรกิจในคลัส

เตอรโ์ครงสรา้งพ้ืนฐาน เช่น กลุ่มธุรกิจรบัเหมาก่อสรา้ง และกลุ่มธุรกิจวัสดุ

ก่อสรา้ง กว่า 3 ปี ท่ีศูนย์วจิัยเศรษฐกิจและธุรกิจ (Economic Intelligence 

Center) ธนาคารไทยพาณิชย์

กณิศ จบการศึกษาปรญิญาตร ี(เกียรตินิยมอันดับหน่ึง) สาขาเศรษฐศาสตร ์

จากมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ และปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกิจ จาก

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย
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