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ชําระคาฝากสงเปนรายเดือน
ใบอนุญาตพิเศษที่ 97/2545
ไปรษณียยานนาวา

เอกสารไม ถึ ง ผู รั บ โปรดส ง คื น ที่ เลขที่ 10 ถ.นนทรี 5 ยานนาวา กรุ ง เทพมหานคร 10120
March 24, 2018 Dr.Sopon Pornchokchai, President, and
Mr.Pornthep SriNarula, Vice President, of Thai Appraisal
Foundation (TAF) attend the meeting of the Board of the
ASEAN Real Estate Network Alliance hosted by Dr. Kim
Heang, President, Cambodian Valuers and Estate
Agents Association (CVEA), Phnom Penh Cambodia

March 2 - 3, 2018. Dr.Sopon Pornchokchai,
President of Thai Appraisal Foundation (TAF) was
invited by the Malaysian Institute of Estate Agents
(MIEA) as one of the board members of the ASEAN
Real Estate Network Alliance (ARENA) to join the
Malaysian Annual Real Estate Convention (MAREC
2018) at the Sime Darby Convention Centre in Kuala
Lumpur.

March 31, 2018, Dr.Sopon Pornchokchai, President of Thai
Appraisal Foundation (TAF) who is also a board member of the
ASEAN Real Estate Network Alliance (ARENA) and President of
FIABCI Thailand was invited by Chairman K. M. Than of the
Myanmar Real Estate Services Association to speak about real
estate markets in Thailand for its 500 members in Yangon,
Myanmar.

April 13-15, 2018. Dr.Sopon Pornchokchai, President of
Thai Appraisal Foundation (TAF) was invited by the
Vietnam National Real Estate Association (VNREA) to
attend the ceremony of the Vietnam Real Estate
Awards on April 14, 2018. at the Vietnam National
Conventional Centre in Hanoi
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Monthly Forum 188:
"Thailand-Housing Policy 2018"
March 27, 2018, 13:00-17:00,
at Thai Real Estate Business School

Monthly Forum 187:
"Driveway & New Update of City Plan Bangkok 2018"
February 26, 2018, 13:00-17:00,
at Thai Real Estate Business School

เสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่ 188:
"นโยบายที่อยูอาศัยประเทศไทย 2561"
วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 13:00-17:00 น.
ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพยไทย

เสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่ 187:
"ปญหาการใชทางสวนบุคคล + อัพเดทผังเมือง กทม. ลาสุด"
วันจันทรที่ 26 กุมภาพันธ 2561 เวลา 13:00-17:00 น.
ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพยไทย
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มาสมัครเปน
สมาชิก FIABCI
สมาคมอสังหาฯ สากล
สมาคมอสังหาริมทรัพยสากล (FIABCI) เปน
สมาคมอสังหาริ มทรัพยที่ใหญที่ สุดในโลก มีสา
มาชิกรวมกันถึง 1.5 ลานคน ทุกคนควรมีสวน
รวมในสมาคมนี้ดวย
สมาคมนี้เปนที่รวมของนักพัฒนาที่ดิน บริษัท
รั บสร างบ าน นั กลงทุ น ผู ประเมิ นค าทรั พยสิ น
นายหนา ที่ ปรึ กษาอสังหาริ มทรั พยอื่นๆ ไม ได
เปนของนั กวิชาชีพใดโดยเฉพาะ การเขาร วมจะ
ทําใหเรามีความสัมพันธที่ดีกับประเทศอื่น ๆ ใน
ระดับสากล เพื่อเราจะไดกาวไกลสูสากลนั่นเอง
มูลนิธิ ประเมินค าทรั พยสินแหงประเทศไทย
ไดรวมกอตั้ง FIABCI ประเทศไทยขึ้นครั้งหนึ่ง
เมื่ อ ป 2547 และในขณะนี้ เ ป น Principal
Member ในการกอตั้ง FIABCI ประเทศไทยขึ้น
อีกครั้งหนึ่ง ขอเชิญทุกทานสมัครเปนสมาชิก
ดวยความเคารพ
ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการ

มาเปนสมาชิก FIABCI
กับเถอะครับ ไดประโยชน
หลายสถานอยางแนนอน

FIABCI and Thai
Appraisal Foundation.
Foundatio
Thai Appraisal Foundation was a
principle member of FIABCI in 2004
and Dr.Sopon Pornchokchai was the
FIABCI Representative in the Asia
Pacific Region since 2006. He was
also the organizing chairman of the
FIABCI World Congress in Bangkok,
Thailand in 2006.
FIABCI was actively for a while and
will be now activated again with the
cooperation between
betw
the Thai
Appraisal Foundation and FIABCI
International.
Let us become a member of FIABCI
for the year 2017-2018
2017
so that we will
be able to have international
cooperation in the near future.

Please contact me directly for
the application of membership
and visit our facebook at
www.facebook.com/fiabci.thai
Sincerely yours,
Sopon Pornchokchai, PhD TAF President

Hurry up. Be our
FIABCI Thai Member.

มูลนิธิประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย เลขที่จดทะเบียน กท.1075
เปนองคกรที่ไมแสวงหากําไร ทํากิจกรรมเพื่อประโยชนสาธารณะ
เปนมู ลนิธิที่ สงเสริมการศึกษาวิชาชีพการประเมินค าทรัพ ยสิน และ
อสังหาริมทรัพย ดวยการคนควา ศึกษา วิจัย ความรูและความกาวหนาทาง
วิ ท ยาการใหม ด า นการประเมิ น ค า ทรั พ ย สิ น และการสํ า รวจ-วิ จั ย
อสังหาริมทรัพ ย สนับสนุ นศึกษา วิจัยทางดานการเปลี่ยนแปลงมูลค า
ทรัพยสิน การพัฒนาที่ดิน ที่อยูอาศัย ชุมชนเมือง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
และเผยแพรความรูเพื่อประโยชนแกสาธารณชน ในรูปแบบการอบรมและ
การสัมมนา รวมถึงเปนศูนยรวมการแลกเปลี่ยนขาวสารและความคิดเห็น
สําหรับผูสนใจทั่วไป
วัตถุประสงคสําคัญของมูลนิธิคือเพื่อ:
๑. สงเสริมการศึกษาวิชาชีพประเมินคาทรัพยสิน เชน การใหทุนการศึกษา

THE OFFICIAL QUARTERLY JOURNAL
OF THAI APPRAISAL FOUNDATION

4 อสังหาฯ ปนี้จะหดกวาปกอน 13%
5 ตางชาติซื้ออสังหาริมทรัพยจังหวัดใดบาง
6 เชาอะพารตเมนตตามกฎใหมอาจทําใหคา
เชาพุง 10%
9 ดวน เศรษฐกิจทรุดหนักจริงๆ
10 TbEX2018 มารวมงาน-ออกบูธงาน
อสังหาฯ นานาชาติ
12 การศึกษาความเปนไปไดเพื่อการพัฒนา
โครงการอสังหาริมทรัพย
14 นิราศศรีลังกา 2561
16 ชองทางการขายบานที่ดินไทยใน
ตางประเทศ
18 พมานาลงทุนไหม
ไหม: ผลสํารวจลาสุด
Contact Us
Sopon Pornchokchai, PhD MRICS President
Wason Khongchantr, Coordinator
Chantranukul, Coordinator, Int’l Affairs
Amporn Chantranuku
Nonglak Jatutane, Coordinator, Education
Pornpak Boonthong, Coordinator, Research
Atinach Chanbanyong, Coordinator, Prof. Devt.
Tel.

66.2295.3171 Fax 66.2295.3994

Email

info@thaiappraisal.org

Address: 10 Nonsi 5 Road, Bangkok 10120

๒. คนควา ศึกษา วิจัย ความรูและความกาวหนาทางวิทยาการใหมๆ ดาน
การประเมินคาและการสํารวจ-วิวิจัยและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย
๓. สนับสนุนการศึกษาวิจัยทางดานกา
นการเปลี่ยนแปลงมูลคาทรัพยสิน การ
พัฒนาที่ดิน ที่อยูอาศัย ชุมชนเมือง และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
๔. เผยแพรความรูและวิทยาการใหมๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อประโยชนแก
สาธารณชน ในรูปแบบการอบรมและสัมมนา
๕. สงเสริมความรวมมือกับหนวยงานอื่น ทั้งภาครัฐบาล เอกชน องคกร
การกุศลและอื่น ๆ จากทั้งในและตางประเทศ เพื่อการพัฒนา
การศึกษาดานประเมินคาทรัพยสินและอสังหาริมทรัพย
๖. สงเสริมงานวัฒนธรรม และภูมิปญญาผูประเมินคาทรัพยสินไทย
๗. ดําเนินการเพื่อสาธารณประโยชนหรือรวมมือกับองคการการกุศลอื่น ๆ
๘. ไมดําเนินการเกี่ยยวข
วของกับการเมืองแตประการใด
หน้า 3
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เลี้ยงชีพดวยวิชาชีพนี้ ตองแทนคุณดวยการพัฒนา

สถานการณตลาด

อสังหาฯ ปนี้จะหดกวาปกอน 13%

MARKET UPDATE
ดร.โสภณ
โสภณ ฟนธง ตลาดที่อยูอาศัยปนี้หดตัว 13% ทั้งนี้มาจาก
ผลสํารวจภาคสนามอยางกวางขวางที่สุด-ตตอเนื่องรายเดือนในรอบ
24 ปที่ผานมา ไมใชพูดแบบนายหนาขามชาติหรือนักพัฒนาที่ดินที่
ตองเชียรสินคาที่ตนขายสถานเดียว
ดร.โสภณ
โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนยขอมูลวิจัย
และประเมิ น ค า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย ไ ทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร เรี ย ล
เอสเตท แอฟแฟรส (www.area.co.th) กลาววาขนาดของตลาดที่
อยูอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะหดตัวลง -13%
ในแงจํานวนหนวย และหดตัว -6% ในแงมูลคาการพัฒนา แตราคา
เฉลี่ยจะเพิ่มกวาป 2560 ประมาณ 7% ทั้งนี้เปนผลจากการสํารวจ
ตลาดอยางครอบคลุมที่สุดเพราะสํารวจการเปดตัวโครงการทุกแหง
โดยดําเนินการอยางตอเนื่องมาตั้งแตป 2537 เปนเวลา 24 ปแลว
่ าศัย กทม.และปริ
พ.ศ.2560-1
การเปลียนแปลงตลาดทีอยูอ
และปริมณฑล พ
จํานวน
จํานวน
มูลค่า เฉลีย/หน่วย
ปี
โครงการ

ไตรมาส 1/2561
คาดการณ์ปี 2561
พ.ศ.2560
การเปลียนแปลง

96
384
410
-6%

หน่วย

25,026
100,104
114,477
-13%

( ้าน บ)
(ล

103,443
413,772
441,661
-6%

(ล ้าน บ)

4.133
4.133
3.858
7%

ศูนย์ข ้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www
www.area.co.th)

ในชวงไตรมาสแรกของป 2561 พบวา มีการเปดตัวโครงการ
กันถึง 96 โครงการ รวมจํานวนหนวย 25,026
026 หนวย และมีมูลคา
การพัฒนาทั้งหมด 103,443 ลานบาท ทําใหราคาเฉลี่ยตอหนวยสูง
ถึง 4.133 ลานบาท การพัฒนาสวนใหญมาจากการเปดตัวในเดือน
มีนาคม 2561 เพราะมีการเปดงานมหกรรมที่อยูอาศัย โครงการ
หลายแห
ายแหงจึงไดเปดตัวขึ้นมาใหผูซื้อเลือกซื้อ และบางก็เปดตัวเพื่อ
"ชิมลาง" ดูตลาดกอน
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โดยที่ใน 2 เดือนแรกเปดตัวนอยกวาปกติมาก แตเดือนที่ 3
เป ด ตั ว มากเป น ประวั ติ ก ารณ ในที่ นี้ จึ ง ยั ง ไม ไ ด พิ จ ารณาถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล จึงคาดการณสถานการณทั้งปจากขอมูล
การเปดตัวของตลาดในไตรมาสที่ 1 โดยคูณดวย 4 เขาไปอยางงาย
ผลปรากฏวา ป 2561 นี้ นาจะมีโครงการเปดใหม 384 โครงการ
รวมจํานวนหนวยถึง 100,104 หนวย ทั้งนี้รวมบานเดี่ยว บานแฝด
ทาวนเฮาส ตึกแถว หองชุด และที่ดินจัดสรรเพื่อการอยูอาศัย และมี
รวมมูลคาถึง 413,772 ลานบาท
โดยนัยนี้ ขนาดของตลาดที่อยูอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลในป 2561 เทียบกับป 2560 จึงถือวาจะหดตัวลง 13% ในแงจํานวนหนวย และหดตัว -6% ในแงมูลคาการพัฒนา
แตราคาเฉลี่ยจะเพิ่มกวาป 2560 ประมาณ 7% ดร.โสภณคาดวา
สินคาราคาแพงยั งเกิดดขึขึ้ นตอเนื่อ งเพราะผูมีรายไดสูงยัง ไมไดรั บ
ผลกระทบอะไรกับวิกฤติเศรษฐกิจที่กําลังเผชิญอยูโดยผูมีรายได
นอยและรายไดปานกลางเปนสําคัญ
ดร.โสภณ
โสภณ ขอเตือนผูบริโภค นักพัฒนาที่ดิน ผูบริหารสถาบัน
การเงิน ที่เ กี่ย วขอ ง ตลอดจนส วนราชการที่กํ า หนดนโยบายที่ อ ยู
อาศัย วา ในขณะนี้มีบริษัทนายหนาขามชาติพยายามนําเสนอขอมูล
บิด เบื อ นมากมาย เพื่ อรายงานสถานการณ (เท็ จ ) หรื อ รายงาน
สถานการณวาดี เฉพาะในบริเวณที่ตนกําลังขายอยูเพื่อผลทางธุรกิจ
ดร.โสภณ จึงขอใหทุกฝายเสนอ
โดยไมคํานึงถึงผลกระทบตอสังคม ดร
ข า วที่ ไ ม บิ ด เบื อ น เพื่ อ ประโยชน ข องส ว นรวม ทั้ ง นี้ เ ป น ผลการ
สํารวจของศูนยขอมูลฯ มาจากการสํารวจตลาดอยางครอบคลุมที่สุด
เพราะสํ า รวจการเป ด ตั ว โครงการทุ ก แห ง โดยดํ า เนิ น การอย า ง
ตอเนื่องมาตั้งแตป 2537 เปนเวลา 24 ปแลว
จับตาสถานการณใหชัดเจนเพื่อการลงทุนที่ไมผิดพลาด
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ตางชาติซื้ออสังหาริมทรัพยจังหวัดใดบาง
ตรวจดูรายชื่อจังหวัดที่มีตางชาติซื้ออสังหาริมทรัพยมากที่สุด
ทั้งนี้จากผลการสํารวจของ ดร.โสภณ
โสภณ โดยกรุงเทพมหานครนําโดย
ตามดวยพัทยา ภูเก็ต เชียงใหม และระยอง
ดร.โสภณ
โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนยขอมูลวิจัย
และประเมิ น ค า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย ไ ทย บจก.เอเจนซี
เอเจนซี่ ฟอร เรี ย ล
เอสเตท แอฟแฟรส (www.ara.co.th) เป ดเผยถึงผลการสํารวจ
ตลาดที่ อ ยู อ าศั ย ณ สิ้ น ป 2560 ทั่ ว ประเทศ โดยประมาณการ
จํานวนทรัพยสินที่ตางชาติซื้อ ดังนี:้
1. ตลาดที่อยูอาศัยทั่วประเทศมีการซื้อขายกันเฉพาะภายในป
2560 มีถึง 576,396 ลานบาท ในจํานวนนี้ 113,280
280 ลานบาท ถูกซื้อ
โดยชาวตางชาติ หรือราว 20% ถาประเทศไทยมีระบบภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสราง เชน ณ อัตรา 1% ก็จะไดภาษีถึง 5,764
764 ลานบาทแลว
2. ชาวตางชาตินิยมซื้อที่อยูอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลมากที่สุด โดยมีมูลคาสูงสุดถึง 83,170
170 ลานบาทจากหุน
คาการซื้อขายที่อยูอาศัยทั้งหมด 415,852 ลานบาท ณ ป 2560
หรือประมาณ 20% ของทั้งหมด
3. ณ มูลคา 415,852 ลานบาทในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลนั้นมีสวนแบงถึง 72% ของมูลคาของที่อยูอาศัย 576,396
ลานบาทในป 2560 เมื่อ 10 ปกอนศูนยขอมูลฯ พบวาการซื้อขายที่
อยู อ าศั ย ในเขตกรุ ง เทพมหานครมี สั ด ส ว นเพี ย งครึ่ ง หนึ่ ง ของทั่ ว
ประเทศ แตในภาวะที่เกิดการซบเซาในจังหวัดภูมิภาค จึงทําใหสวน
แบงของเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพิ่มขึ้นเปนอยางมาก
4. ในทํานองเดียวกันมูลคาการซื้อขายที่อยูอาศัยในป 2560
ในเขตกรุงเทพมหานครและมณฑลที่ชี้ถึง 83,170
170 ลานบาทนั้น มี
สวนแบง 74% ของมูลคาการซื้อขายทั้งหมดทั่วประเทศที่ 113,280
ลานบาท กรุงเทพมหานครจึงเปนพื้นที่สําคัญที่ตางชาติสนใจซื้อที่อยู
อาศัยมากที่สุดในประเทศไทย
5. สําหรับอันดับสองของประเทศไทยก็คือเมืองพัทยา พบวามี
การซื้อขายกันถึง 21,746 ลานบาททั้งนี้ประมาณ 30% หรือ 6524
ลานบาทเปนการซื้อขายโดยชาวตางชาติ จะเห็นไดวาเมืองอันดับสอง
มีสวนแบงการซื้อขายที่อยูอาศัยทั่วประเทศเพียง 4% เทานั้น มูลคา
การซื้ อ ขายในพั ท ยาเป น เพี ย งส ว นน อ ย ขนาดตลาดของ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลใหญกวาพัทยาถึง 19 เทา อยางไรก็
ตามหากรวมมูลคาการซื้อขายของจังหวัดชลบุรีทั้งหมดจะมีมูลคา
ขนาดใหญกวานี้มาก
6. สวนเมืองอันดับสามคือภูเก็ต ซึ่งเมื่อ 10 ปที่แลวเปนเมือง
ที่มีช าวต างชาติซื้ ออสั งหาริมทรัพ ยมากที่สุ ดเป นอัน ดับสอง ณ ป
2560 มีตางชาติซื้อรวมทั้งหมด 5,448 ลานบาท จากที่มีการซื้อขาย
ทั้งหมด 18,161 ลานบาท

ในปจจุบัน ตางชาตินิยมซื้อสังหาริมทรัพยโดยแตเดิมมักเปน
ชาวญี่ปุน ชาวยุโรป สแกนดิเนเวีย รัสเซีย และจีนในระยะหลัง การ
ให ต า งชาติ ซื้ อ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย ไม มี ใ นข อ ตกลงการค า ระหว า ง
ประเทศ อยางไรก็ตามตางชาติก็สามารถซื้อได หากมีการเก็บภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสรางมาบํารุงประเทศ
ยิ่ ง กว า นั้ น ประเทศไทยยั ง ขาดระบบฐานข อ มู ล การซื้ อ
อสังหาริมทรัพยโดยชาวตางชาติ
ชาติ ซึ่งเปนจุดออนของประเทศไทยที่
ควรปรับปรุง เชื่อวาถามีการจัดการขอมูลที่ดี จะไดจํานวนคนซื้อ
และมู ล ค า ซื้ อ ขายมาก แต เ ชื่ อ ว า ที่ ผ า นมา การซื้ อ ขายเป น ไปใน
ลั ก ษณะที่ ซื้ อ ในนามบุ ค คลอื่ น ซื้ อ ในนามบริ ษั ท บ า ง จึ ง ไม เ ป น ที่
เปดเผยนัก
จํานวนและมูลคาที่อยูอาศัยทีซ่ซืื้อโดยชาวตางชาติเฉพาะในป 2560
มูลคา
% ของมูลคา
ลําดับ พื้นที่
(ลานบาท) การขายทั้งหมด
1 กทม.-ปริมณฑล
83,170
73.4%
2 พัทยา
6,524
5.8%
3 ภูเก็ต
5,448
4.8%
4 เชียงใหม
3,302
2.9%
5 ระยอง
2,243
2.0%
6 ศรีราชา
2,000
1.8%
7 ชะอํา-หัวหิน
1,970
1.7%
8 หาดใหญ
1,162
1.0%
9 เมืองชลบุรี
1,045
0.9%
10 นครราชสีมา
678
0.6%
11 ขอนแกน
575
0.5%
12 พระนครศรีอยุธยา
556
0.5%
13 บางแสน
469
0.4%
14 บอวิน
448
0.4%
15 สัตหีบ
421
0.4%
16 อุดรธานี
379
0.3%
17 ฉะเชิงเทรา
316
0.3%
18 สุราษฎรธานี
215
0.2%
19 อุบลราชธานี
189
0.2%
20 เชียงราย
186
0.2%
21 พิษณุโลก
178
0.2%
22 นครปฐม
130
0.1%
23 นครศรีธรรมราช
78
0.1%
24 นครปฐม
65
0.1%
25 สระบุรี
31
0.0%
26 อื่นๆ (ประมาณการ)
1,500
1.3%
โดยรวม
113,280
100.0%
หน้า 5
Vol.17, No.2 March - April 2018

เลี้ยงชีพดวยวิชาชีพนี้ ตองแทนคุณดวยการพัฒนา

เชาอะพารตเมนตตามกฎใหมอาจทําใหคาเชาพุง 10%
ประกาศคณะกรรมการวาดวยสัญญา เรื่อง ใหธุรกิจการใหเชา
พ
อาคารเพื่ อ อยู อ าศั ย เป น ธุ ร กิ จ ที่ ค วบคุ ม สั ญ ญา พ.ศ.2561
(https://bit.ly/2p9R2DL) จะสงผลอยางไรตอธุรกิจบานเชาบาง
ดร.โสภณ
โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนยขอมูลวิจัย
และประเมิ น ค า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย ไ ทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร เรี ย ล
เอสเตท แอฟแฟรส ไดนําประกาศนี้มาสรุปไดความดังนี้:
1. ขอ 1. ใหธุรกิจการใหเชาอาคารเพื่ออยูอาศัยเปนธุรกิจที่
ควบคุมสัญญา
เชาอาคารเพื่ออยูอาศัย” หมายความวา
2. ขอ 2 “ธุรกิจการใหเช
การประกอบธุ ร กิ จ ที่ ผูป ระกอบธุ ร กิ จ ตกลงให ผู เ ช า ซึ่ ง เป น บุ ค คล
ธรรมดาไดใชอาคารเพื่ออยูอาศัย และผูเชาตกลงจะใหคาเชาเพื่อ
การนั้นโดยมีสถานที่ที่จัดแบงใหเชาตั้งแต 5 หนวยขึ้นไป ไมวาจะอยู
ในอาคารเดียวกันหรือหลายอาคารรวมกัน
3. “อาคาร” หมายความว า ห อ งพัก บ า น อาคารชุ ด
อพาร ต เม น ท หรื อ สถานที่ พั ก อาศั ย ที่ เ รี ย กชื่ อ อย า งอื่ น ที่ จั ด ขึ้ น
สํ า หรั บ การให เ ช า เพื่ อ เป น ที่ อ ยู อ าศั ย แต ไ ม ร วมถึ ง หอพั ก และ
โรงแรม
4. ขอ ๓ สัญญาเชาอาคารที่ผูประกอบธุรกิจทํากับผูเชา ตองมี
ขอความภาษาไทยที่สามารถเห็นและอานไดอยางชัดเจน มีขนาด
ตัวอักษรไมเล็กกวาสองมิลลิเมตร โดยมีจํานวนตัวอักษรไมเกินสิบ
เอ็ดตัวอักษรในหนึ่งนิ้ว
5. (๒) ผูประกอบธุรกิจตองสงใบแจงหนี้ตามรายการ (1) ฉ.
ห นชําระ
ถึง ฌ. ใหผูเชาทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวันกอนถึงกําหนดวั
ค าเช า อาคาร โดยผู เช า มี สิ ทธิ ตรวจสอบข อมู ล เกี่ ยวกั บ ค า ใช จ า ย
ดังกลาวซึ่งปรากฏตามรายการในใบแจงหนี้ที่ผูประกอบธุรกิจเรียกเก็บ
6. (๓) ผูประกอบธุรกิจตองจัดทําหลักฐานการตรวจรับสภาพ
อาคาร รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ (ถถามี) แนบทายสัญญา
เชาอาคาร
7. (๔) เมื่อสัญญาเชาอาคารสิ้นสุด ผูประกอบธุรกิจตองคืน
เงินประกันที่ไดรับจากผูเชาทันทีเวนแตผูประกอบธุรกิจประสงคจะ
ตรวจสอบความเสี ย หายที่ ผู เ ช า ตอ งรั บ ผิด ชอบ หากผู เ ชา มิ ไ ด ทํ า
ความเสียหายใหผูประกอบธุ
ะกอบธุรกิจคืนเงินประกันภายในเจ็ดวันนับแต
วันที่สัญญาเชาอาคารสิ้นสุด. . .
8. (๕) ผูเชามีสิทธิบอกเลิกสัญญาเชาอาคารกอนสิ้นสุดสัญญา
เชาอาคารได โดยตองบอกกลาวเปนหนังสือใหผูประกอบธุรกิจทราบ
ลวงหนาไมนอยกวาสามสิบวัน ทั้งนี้ ผูเชาตองไมผิดนัดหรือคางชําระ
คาเชาและมีเหตุจําเปนอันสมควร
9. (๖). . .การบอกเลิ
การบอกเลิ กสัญญา ผูประกอบธุรกิจจะตองมี
หนั ง สื อ บอกกล า วให ผู เ ช า ปฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญาเช า อาคารภายใน
ระยะเวลาอยางนอยสามสิบวันนับแตวันที่ผูเชาไดรับหนังสือ และผู
เชาละเลยเสียไมปฏิบัติตามหนังสือบอกกลาวนั้น ผูประกอบธุรกิจมี
สิทธิบอกเลิกสัญญาเชาอาคารได
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10. (ขอ ๔) หาม. . .
10.1 เรียกเก็บคาเชาลวงหนาเกินกวาหนึ่งเดือน
10.2 เปลี่ยนแปลงอัตราคาเชาอาคาร อัตราคาสาธารณูปโภค
อั ต ราค า ใช จ า ยในการให บ ริ ก าร และอั ต ราค า ใช จ า ยอื่ น ๆ ก อ น
สัญญาเชาอาคารสิ้นสุดลง
10.3 เก็บเงินประกันเกินกวาหนึ่งเดือนของอัตราคาเชาอาคาร
เมื่อคํานวณเปนรายเดือน
10.4 ริบเงินประกันหรือคาเชาลวงหนา
10.5 เขาตรวจสอบอาคารโดยมิตองแจงใหผูเชาทราบกอน
ลวงหนา
10.6 กําหนดอัตราคาบริการกระแสไฟฟาและน้ําประปาเกิน
กวาอัตราที่ผูใหบริกการกระแสไฟฟ
ารกระแสไฟฟาและน้ําประปาเรียกเก็บจากผู
ประกอบธุรกิจ
10.7 ปดกั้นไมใหผูเชาเขาใชประโยชนอาคาร หรือเขาไปใน
อาคารเพื่อยึดทรัพยสิน หรือขนยายทรัพยสินของผูเชา ในกรณีที่ผู
เชาไมชําระคาเชาหรือคาใชจายอื่น ๆ อันเกี่ยวกับการเชาอาคาร
10.8 บอกเลิ ก สั ญ
ญญาเช
ญาเช า อาคารกั บ ผู เ ช า โดยผู เ ช า มิ ไ ด ผิ ด
สัญญา
10.9 ใหผูเชาตองรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช
งานตามปกติตอทรัพยสินและอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ ของอาคาร
10.10 ให ผู เ ช า ต อ งรั บ ผิ ด ในความเสี ย หายต อ อาคาร
ทรัพยสิน และอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ ในเหตุ ใดอันมิใชความผิด
ของผูเชา และในเหตุสุดวิสัย
10.11 ใหผูเชาตอ งรับผิดในความชํารุดบกพรองตออาคาร
ทรัพยสิน และอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใชงานหรือ
เกิดการเสื่อมสภาพจากการใชงานตามปกติ
ประกาศฉบับนี้เปนกฎหมายคุมครองผูบริโภค
1. บางรัฐในสหรัฐอเมริกา ก็ ‘โปร’ ผูบริโภค บางรัฐก็อาจไม
(https://bit.ly/2JrKWqK) มีข อ กํา หนดคลา ยไทย (สงสัย ไทย
ลอกมา)
2. ในสหราชอาณาจั กร มี Rent Act 1977 กํา หนด
รายละเอียดยิบยอยกวาไทยเสียอีก (https://bit.ly/2GMybFw)
3. กฎหมายการเชาบานฉบับใหมของญี่ปุนก็เพิ่งเกิดขึ้นสําหรับ
การเชาตั้งแต 180 วันขึ้นไป ประกาศในเดือนมิถุนายน 2560 และจะ
https://bit.ly/2EvnLbr)
มีผลบังคับในอีก 1 ปถัดไป (https://bit.ly/2EvnLbr)
ผลกระทบอย า งหนึ่ ง คื อ ค า เช า ถ า ผู ป ระกอบการต อ ง
ดําเนินการมากมาย ก็อาจทําใหตนทุนการประกอบการขึ้น เชน การ
เก็ บ ค าเช า ล วงหน า จาก 3 เดื อ นเหลื อ 1 เดื อ น อาจทํ า ให ต น ทุ น
ทางการเงินเพิ่มขึ้น 2% (โดยสมมติ
โดยสมมติดอกเบี้ย 1% ตอเดือน) ทําใหมี
ความเสี่ยงทางธุรกิจเพิ่มขึ้น จะสงผลตอการขึ้นคาเชาไดในระดับ
หนึ่ง และในตางประเทศเชนญี่ปุน การเชาบานจะผานนายหนา ซึ่ง
ผูใหเชาตองเสียคานายหนา 1 เดือนจากการเชา 12 เดือน แสดงวา
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รายได ล ดลงไป 8% ต อ ป ซึ่ ง ส ว นหนึ่ ง คงต อ งขึ้ น ค า เช า กั บ ผู เ ช า
ดังนั้นโดยรวมแลวคาเชาจะเพิ่มขึ้นประมาณ 10%
จากผลการสํ า มะโนประชากรพบว า ครั ว เรื อ นเช า ทั่ ว
ราชอาณาจักรเพิ่ มขึ้นจาก 14% เปน 18% และ 21% ตามลําดั บ
ในชวงสํามะโนประชากรป 2533, 2543 และ 2553 (คาดวาในป
2561 นี้ อ า จ เ พิ่ ม เ ป น 25% ยิ่ ง ถ า เ ป น ค รั ว เ รื อ น ใ น เ ข ต
กรุ ง เทพมหานคร ก็ เ พิ่ ม ขึ้ น จาก 39% เป น 44% และ 47%
2543 แ ล ะ 2553
ต า ม ลํ า ดั บ ใ น ช ว ง ป 2533,
(https://bit.ly/2GIPxHD) (คาดว า ในป 2561 นี้ อ าจเพิ่ ม เป น
52% หรือเปนครัวเรือนสวนใหญแลว) ดังนั้นจึงอาจมีผลกระทบใน
วงกวางในระยะสั้น ขณะนี้เศรษฐกิจไทยกําลังหดตัวลงโดยเฉพาะใน
กลุมผูมีรายไดนอยและผูมีรายไดปานกลาง จึงอาจสงผลกระทบใน
วงกวางและซ้ําเติมภาวะเศรษฐกิจไทยได
โสภณ ขอเสนอดังนี้:
ทาง (ที่ควร) ออกเปนอยางไร ดร.โสภณ

1. ควรจดทะเบียนผูประกอบกิจการอะพารตเมนตใหเรียบรอย
และซักซอมความเขาใจกันกอนการประกาศแบบ “ฉุกเฉิน”
2. ควรมีระบบ Escrow Account รักษาเงินของลูกคา
3. การซื้อประกันความเสียหายโดยผูเชา
4. การบังคับคดีที่รวดเร็ว
5. การใหความรูแกประชาชนทั้งผูใหเชาและผูเชาใหชัดเจน
กอนการประกาศใช
6. การมีเวลาที่เพียงพอในการปรับตัว
7. ควรยืดเวลาออกไป จะทําใหมีการปรับตัวไดมากขึ้น
8. ควรมีสัญญามาตรฐานที่พรอมสรรพเพื่อความเขาใจรวมกัน
ของอะพารต
9. ควรมีการตรวจสอบการดําเนินงานตาง ๆ ของ
เมนตอยางตอเนื่อง เพื่อไมใหมาตรการตาง ๆ เปนแบบ "ไฟไหม
ฟาง" เพื่อประโยชนตอทุกฝาย
ลองพิจารณาดู เพื่อเปนประโยชนตอสวนรวม


เชิญสมัครสมาชิกมูลนิธิประเมินคาทรัพยสนิ แหงประเทศไทย เพือ่ รับสิทธิพิเศษดังนี้
ศษ 1.ได
คาสมาชิกปละ 1,000 บาท โดยสมาชิกจะไดรับสิทธิพิเศษ:
ไดรับหนังสือของมูลนิธิ รวมมูลคา 300 บาท / 2.ไดรับวารสาร
ThaiAppraisal ราย 2 เดือน เปนเวลา 1 ป / 3.ไดรับขาวสารจากมูลนิธิโดยไมคิดมูลคา / 4.เข
เขารวมงานประชุมประจําปโดยไมเสีย
คาใชจายใด ๆ / 5.เข
เขาเสวนาวิชาการรายเดือนโดยไมเสียคาใชจายตลอดอายุสมาชิก (1 ป) ยกเวนการจัดสถานที่ภายนอกมูลนิธิ ซึ่งจะ
เสียเฉพาะคาสถานที่และเครื่องดื่ม เครื่องเคียง ทั้งนี้เอกสารประกอบการเสวนาและอื่น ๆ ไมคิดคาใชจาย / 6.ไดรับสวนลดพิเศษ 50%
ในการซื้ อ หนั ง สื อ ของมู ล นิ ธิ (สนใจสมั
สนใจสมั ค รสมาชิ ก ติ ด ต อ คุ ณ นงลั ก ษณ โทร.0.2295.3171
ต อ 109 หรื อ สมั ค รออนไลน ที่
โทร
http://goo.gl/n3wSB8)
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ดวน เศรษฐกิจทรุดหนักจริงๆ
ตามที่ มั ก มี ข า วว า เศรษฐกิ จ ของไทยกํ า ลั ง เติ บ โตยิ่ ง ขึ้ น แต
แทจริงแลว เศรษฐกิจกําลังทรุดหนักลงอยางมาก ทั้งนี้ ดร.โสภณ พร
โชคชัย ประธานศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส (www.area.co.th)
www.area.co.th) และ
คณะไดทําการสํารวจผูคาในหางสรรพสินคาชั้นนําประกอบดวย
1. หางเซ็นทรัลเวิลด (www.centralworld.co.th)
www.centralworld.co.th)
2. หางเซ็นทรัลเอ็มบาสซี (www.centralembassy.com)
www.centralembassy.com)
3. หางเทอรมินอล 21 อโศก (ww.terminal21.co.th)
ww.terminal21.co.th)
4. หางสยามพารากอน (www.siamparagon.co.th)
www.siamparagon.co.th)
5. หางเอ็มควอเทียร (www.emquartier.co.th)
www.emquartier.co.th)
การสํารวจนี้ดําเนินการในวันศุกรที่ 6 เมษายน 2561 ในชวง
เวลา 10:00 - 20:00 น. โดยสัมภาษณผูคาในรานคาประเภทตาง
ๆ ในสวนที่เปนพลาซาของหางเหลานี้ เพื่อสอบถามความคิดเห็น
ทั้ ง นี้ ส อบถามให ผู ใ ห สั ม ภาษณ ต อบว า ในรอบ 1 ป ที่ ผ า นมา
(เมษายน 2560-2561) สถานการณการขายของรานของตนเปน
อยางไรบาง ดีขึ้น หรือแยลง โดยคะแนน 5 เทากับเหมือนเดิมหรือ
ปานกลาง คะแนนต่ํากวา 5 (1-4) แสดงแนวโนมแงลบ และ
คะแนนสูงกวา 5 (6-9) แสดงแนวโนมแงบวก
สาเหตุที่สํารวจหางเหลานี้ก็คือ
1. หางเหลานี้อยูใจกลางกรุงเทพมหานคร
2. เปนหางที่มีความนิยมสูง
3. เปนหางที่มีคุณภาพ
ผลการสํารวจพบวา
1. คะแนนเฉลี่ยที่ไดก็คือ 4.6 จาก 10 แสดงวาสถานการณไม
ดี ดร.โสภณ
โสภณ กลาววานี่ขนาดหางดังๆ ดี ๆ ก็ยังปรากฏวาคาเฉลี่ย
ตกต่ํากวาคาเฉลี่ยที่ 5 หากเปนหางชานเมือง หางในหัวเมืองใน
จังหวัดภูมิภาคอื่น เชื่อวาจะย่ําแยกวานี้มาก
2. หากนําหางหนึ่งในหาออก (Terminal
Terminal 21 อโศก) ซึ่งเปน
หางที่ไมไดมีลูกคาที่มาเดินถึงระดับสูงสุดจริง ๆ คะแนนเฉลี่ยก็เพิ่ม
มาอยูที่ 4.8 จาก 10 เทานั้น นี่แสดงวาลําพังหางดังๆ หรูๆ ก็ยัง
ประสบปญ หาในการขาย และสถานการณ
รณก ารขายไมไ ดดี ขึ้ นจริ ง
(ขออภั
ขออภัยที่ไมสามารถใหรายละเอียดของแตละหางได เพราะอาจเปน
การกระทบตอภาพพจนของหางนั้นๆ)
3. การที่มีนักทองเที่ยวมามาก ก็ไมไดทําใหซื้อสินคามากขึ้น
เพราะกลุมนักทองเที่ยวจีน มาดูมากกวา นักทองเที่ยวตะวันตกก็เปน
พวกที่มีกําลังซื้อจํากัด โดยเฉพาะกลุมสะพานเป ซึ่งก็ไมไดซื้อสินคา
ในหางเหลานี้อยูแลว
ปรากฏการณ นี้ ชี้ ใ ห เ ห็ น ว า สถานการณ ค อ นข า งเสื่ อ มทรุ ด
สําหรับเศรษฐกิจไทย ไมไดดีขึ้นดังที่ทางราชการนําเสนอ จากการ
พบปะกั บ ผู เกี่ ย วข อ งในพั ทยาหลายรายเมื่อ วั น เสารที่ 7 มีน าคม
2561 ตามคําบอกเลาของมอเตอรไซครับจาง คนจีนที่มากันมาก ซื้อ
โรตีถุงเดียวทานกัน 5 คน การทองเที่ยวก็แยเพราะปดบริการเร็ว

กวาเดิม และยิ่งในชวง Low Season ((พฤษภาคม - ตุลาคม) นี้ จะ
ยิ่งแยกวาเดิม โดยรวมแลวแยกวา 4 ปกอน
สวนบริเวณวัดอรุณราชวราราม ทาเตียนแถววัดโพธิ์ ทาชางแถว
พระบรมมหาราชวัง และถนนขาวสาร ซึ่งเปนแหลงที่นักทองเที่ยวให
ความสนใจไปทองเที่ยวมากที่สุด พบวา นักทองเที่ยวเพิ่มขึ้นจริง คือ
ประมาณ 2.5% จากตนป 2560 แตรายไดลดลงเหลือ 97.2% ซึ่งแม
ไมไดลดลงมาก แตไมไดเพิ่มขึ้น เศรษฐกิจของชาติก็ดูตกต่ําลงจาก
100% เหลือ 96.7% เทานั้น และที่สําคัญในป 2562 คาดวายังจะลง
ตอไปเหลือ 93.3% (https://goo.gl/qnscHx
(https://goo.gl/qnscHx)
กอนหนานี้เมื่อวันจันทรที่ 18 กันยายน 2560 ในการสํารวจ
ผูคาในบริเวณพัฒนพงศครั้งนี้ (http://bit.ly/2wzVgFL)
http://bit.ly/2wzVgFL) ในเรื่อง
จํานวนนักทองเที่ยว ในกรณีปกติ อาจอนุมานวามีนักทองเที่ยวเขา
มาประมาณ 100% แตผูคาประเมินเหลือเพียง 63% จากที่ควรจะ
เปน แสดงวาลดลงมากถึง 37% ทีเดียว ในอีกแงหนึ่งผูคาที่เห็นวา
จํานวนนักทองเที่ยวลดลงมากมีถึง 64% ที่เห็นวาคอนขางลดลงมี
27% และที่เ ห็ นว าปานกลาง (เหมื
เหมือ นเดิม ) มี 6% สว นที่เ ห็น ว า
เพิ่มขึ้น มีเพียง 3% และที่เห็นวามีจํานวนนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้นมา
มากที่สุดมีเพียง 1% เทานั้น
ในดานรายไดจากนักทองเที่ยว ซึ่งในแงหนึ่งก็นาจะลอไป
ตามจํานวนนักทองเที
เที่ยว แตก็อาจแตกตางกันได ผลการศึกษาพบวา
ในกรณีปกติ อาจอนุมานวามีรายไดจากการทองเที่ยวเขามาประมาณ
100% แตผูคาประเมินเหลือเพียง 62% จากที่ควรจะเปน แสดงวา
ลดลงมากถึ ง 38% ที เ ดี ย ว แสดงว า ประเมิ น ลดลงไปในทํ า นอง
รายไดจากการทองเที่ยวลดลง
เดียวกัน ในอีกแงหนึ่งผูคาที่เห็นวารายไ
มากมี ถึ ง 65% ที่ เ ห็น ว า ค อ นข า งลดลงมี 27% และที่ เ ห็น ว า ปาน
กลาง (เหมือนเดิม) มี 5% สวนที่เห็นวาเพิ่มขึ้น มีเพียง 3% เทานั้น
และเมื่อ เดื อนพฤษภาคม 2559 ดร.โสภณ ก็ ได ให คณะไป
สํ า รวจความเห็ น ของคนขั บ แท็ ก ซี่ ทั้ ง ที่ ส นามบิ น สุ ว รรณภู มิ แ ละ
สนามบินนดอนเมื
ดอนเมือง ปรากฏวาตางมองวาจํานวนนักทองเที่ยวลดลง
(http://bit.ly/1TgPQra) ทั้งนี้สวนหนึ่งเพราะนักทองเที่ยวจีนสวน
ใหญมาเปนหมูคณะไมไดมาใชบริการแท็กซี่ แตนักทองเที่ยวชาติอื่น
ก็ลดนอยลงเชนกัน แท็กซี่ ซึ่งเปนเสมือน "ทูต" หรือ "หนาตาง" ของ
ประเทศไทย
ทย กลับไมรูสึกรูสาดวย เปนสิ่งที่พึงพิจารณา
การที่ผลสํารวจภาคสนามกับตัวเลขของทางราชการสวนทาง
กันเชนนี้ ผูเกี่ยวของจึงควรศึกษาใหแนชัด การลงทุนในกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่เกี่ยวเนื่อง เชน การสรางโรงแรมรองรับนักทองเที่ยว จึง
ควรดําเนินการดวยความระมัดระวัง เพราะอาจมีความเสี่ยงที่แฝงอยู
การวิ เ คราะห ท างการเงิ น จึ ง ควรเพิ่ ม ค า ความเสี่ ย งหรื อ Risk
Premium ใหมากขึ้น เผื่อกรณีที่มีความเสี่ยงสูงเกินกวาตัวเลขที่เปน
ทางการนั่นเอง
ทุกฝายจึงพึงสังวร เศรษฐกิจกําลังทรุด ตองอดออม อยา
ลงทุนเกินตัว
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TbEX2018 มารวมงาน-ออกบู
ออกบูธงานอสังหาฯ นานาชาติ

งาน TbEX 2018 หรือ Thailand Property Best Buy Expo
2018 หรือมหกรรมอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน เปนงานที่เปน
ทั้งแหลง ขายอสั งหาริมทรัพยที่ก ลาการั นตีผลตอบแทนเชื่อมโยง
นานาชาติ แหล ง ความรู ข องเหล า สุ ด ยอดกู รู และศู น ย ก ลางการ
ลงทุนอสังหาริมทรัพยที่คุมคาที่สุดในจังหวัดภูมิภาคทั่วประเทศ ไม
ควรพลาดเด็ดขาด พบกันเสาร-จันทร 4-66 สิงหาคม 2561 ณ
ศูนยประชุมไบเทค บางนา
ผมเดิ น ทางไปร ว มงานประชุ ม และงานนิ ท รรศการขาย
อสังหาริมทรัพยมาทั่วโลก ผมจึงคิดสรรคสรางงาน TbEX 2018
ขึ้นเพื่อนักลงทุน นักพัฒนาที่ดินไทย และผูบริโภคคนไทยโดยตรง
เพื่อทานจะไดพบปะกับเหลา "จอมยุทธ' จากนานาชาติ
จากนา
นักลงทุน
จากตางประเทศ ตลอดจนผูซื้อคนไทยเองที่เปนนักลงทุนที่มีกําลัง
ซื้อจริง งานนี้ไมใชงานมหกรรมซื้อขายบานทั่วไปสําหรับผูซื้อบาน
โดยตรง แตเนนนักลงทุนเปนสําคัญ
บทความนี้ไมใชการโฆษณาขายบูธ หรือขายของอะไรเปนพิเศษ
นะครับ แตอยากชี้ใหเห็นวา ลูทางการขายอสังหาริมทรัพยไทยใน
ตางแดน ลูทางการติดตอนักลงทุน หรือแมแตลูทางการไปลงทุน
ตางประเทศเพื่อกระจายความเสี่ยง แสวงหาโอกาส และการสรางแบ
รนด ภู มิ ภ าคหรื อ แบรนด น านาชาติ นั้ น สามารถทํ า ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพและมีราคาไมแพง จากการเขารวมงาน TbEX 2018 นี้
ผมเปนประธานจัดงานนี้ครับ เพราะเห็นวา
1. มหกรรมขายบานทั่วไป สวนมากเนนแตคนซื้อบานเปนหลัก
2. สินคาในจังหวัดภูมิภาคโดยเฉพาะในเมืองทองเที่ยวไม
คอยไดรับการสงเสริม
3. ลูทางการคากับตางประเทศไมชัดเจน
4. ขาดการใหการศึกษาแกนักลงทุนอยางแทจริง สวนมาก
เปนการโฆษณาชวนเชื่อเสียมากกวา
ผมจึงจัดงาน TbEX 2018 นี้เพื่อ
1. เนนนักลงทุนที่จะซื้อหาอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนระยะ
ยาวเปนสําคัญ
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2. มีสินคาในจังหวัดภูมิภาคทั่วประเทศการันตีผลตอบแทน ที่
นักลงทุนไทยและเทศสนใจจริงๆ
3. มีการเชื่อมโยงกับตางประเทศอยางชัดเจน เพื่อใหมีลูทาง
การขายที่มีประสิทธิผล
4. มีก ารให ความรูทั้ งจากกูรู ไทยและเทศอยา งจุ ใจ เพื่ อ
ประโยชนตอทุกทานโดยตรง
ผมออกแรงไปเชิ ญ นายกสมาคมนายหน า และสมาคม
นมารวมงานดวย เพื่อ
อสังหาริมทรัพยที่เกี่ยวของอื่นจากในอาเซียนม
มาดูวาเรามีสินคาอะไรบางที่เขานาจะซื้อ นายหนาเหลานี้จะไดนํา
สินคาของเราไปนําเสนอขาย ทานทราบหรือไม ชาวกัมพูชา เนปาล
มาเลเซีย เมียนมา ลาว เวียดนาม สิงคโปร และอินเดีย ที่รวยๆ มา
ซื้อบานในบานเราเปนอันมาก เพราะเขามองวาบานเรามีสิ่งดึงดูดที่
ดี ก ว า ประเทศอื่ น มากมาย เราอาจสามารถให น ายหน า
อสังหาริมทรัพยที่มาเหลานี้ เปนเครือขายในประเทศตาง ๆ ไดดวย
นายกสมาคมอสังหาริมทรัพยของประเทศตางๆ ยังไดรับเชิญ
ใหมาแสดงปาฐกถาเกี่ยวกับภาวะตลาดอสังหาริมทรัพยในแตละ
ประเทศอีกตางหาก พวกเราจะไดศึกษาเรียนรูกันอยางจริงจังจาก
ปากคํ า ของนายกสมาคมของแต ล ะชาติ โ ดยตรง ท า นใดฟ ง
ภาษาอังกฤษไมอออก ก็พาเลขาฯ ลูกหลานที่รูภาษามากระซิบแปล
ขางหูไดเลย ไมเสียคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น
นอกจากนี้ผมยังใหพวกสมาคมตางชาตินี้มาโฆษณาขายสินคา
เขาใหเรา แตละประเทศมีมาอย
อยางนอย 1-2 บูธ เราจะไดเรียนรู
สินคาจากนานาชาติ นอกจากนี้ยังเผื่อเราจะไปลงทุน เพราะการไป
ลงทุนตางประเทศนั้น มีผลดี 3 อยางขางตน คือ
1. กระจายความเสี่ยง
2. แสวงหาโอกาสในตางประเทศ
3. เปนการสรางแบรนดที่ไมใชอยูแตในระดับทองถิ่นของเรา
เอง เราควร "ตาดู
ตาดูดาว เทา ติ ดดิ น " ออกไปสู โ ลกกว างบ าง เพื่ อ
อนาคตที่ยั่งยืนนั่นเอง
ยิ่งกวานั้นในงานนี้ ทานที่สนใจเตรียมตัวมาเปดรับความรูกัน
อยางถึงใจเพราะจะมีกูรูหรือผูรูชั้นนําของไทยมาใหความรูเกี่ยวกับ

Knowledge Is Not Private Property

อสังหาริมทรัพยและการลงทุนอยางจุใจ แถมยังฟรีอีกตางหาก ไม
มี ที่ ไ หนจะเป น แหล ง รวมความรู ไ ด ม ากขนาดนี้ ท า นมาแล ว ไม
ผิดหวังแนนอน มาไดตั้งแตนักศึกษาที่สนใจการลงทุน นักลงทุนรุน
เยาว นั กลงทุน รุนใหญ นักลงทุนรุนเดอะที่ม า update ความรู
ใหม ๆ อยางที่ไมเคยมีใครทําขนาดนี้มากอน เพราะงานอื่นจะให
กระบวนการให
การใหความรูเปนแคไมประดับ แตเราเนนเพราะเราถือวา
Knowledge Is Not Private Property.
มีใครรวมจัดบาง แนนอนวาโตโผใหญก็คือ ศูนยขอมูลวิจัย
และประเมิ น ค า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย ไ ทย บจก.เอเจนซี
เอเจนซี่ ฟอร เรี ย ล
เอสเตท แอฟแฟรส (www.area.co.th) รวมกับ สมาคมผูซื้อบาน
สมาคมอสังหาริมทรัพยนานาชาติ (FIABCI Thai) มูลนิธิประเมิน
คาทรัพยสินแหงประเทศไทย โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพยไทย

และสมาคมอื่น ๆ รวมทั้งสมาคมจากตางประเทศที่จะมารวมงานกับ
พวกเราอีกนับสิบแหง งานนี้จัดตอเนื่องจากมาเปนปที่ 3 แลว เรา
เนนสรางชื่ออให
ใหกับประเทศชาติโดยเฉพาะ
งานดีๆ แบบนี้จะเกิดขึ้นไมได หากไมมีคนออกบูธ! ตอนนี้บูธ
จองกันเกือบหมดแลว แตหลายทานอาจไมทราบ ผมจึงอยากเชิญ
ชวนใหผูประกอบการ /นันักลงทุนที่สนใจมาซื้อบูธดวน เพื่อวาเราจะ
ได ไ ปประสบความสํ า เร็ จ ดว ยกั น ช วยกั น สร างชื่ อ เสี ยงที่ ดี ใ ห กั บ
ประเทศชาติของเรา ชวยกันทํา ใหงานนี้ประสบความสําเร็จ เป น
ประโยชนตอทุกฝายโดยเสมอหนากัน www.tbexthailand.com
ติดตอผมไดที่ โทร.02.295.3905
02.295.3905 ตอ 114 (โดยมีคุณ
สัญชัย เปนผูประสานงานครับ)


เชิญสมัครสมาชิก

สมาคมผูซื้อบาน

เพื่อการดูแลสิทธิที่ชอบธรรมของผูซื้อบานและที่อยูอาศัย / ใหความรูแกสมาชิกและประชาชน
ใหสามารถ "ซื้อบานอยางรอบรู" / การแลกเปลี่ยนประสบการณกัน / สงเสริมการพัฒนาที่อยู
อาศัยเพื่อประโยชนของประชาชน /สร
สรางความสัมพันธอันดีระหวางผูซื้อบานและผูพัฒนาที่อยู
อาศัย ฯลฯ ติดตอ คุณนงลักษณ โทร.02.295.3905
02.295.3905 ตอ 109 หรือดูรายละเอียดที่:

www.thaihomebuyers.org fb: http://bit.ly/2wgvnPd
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การศึกษาความเปนไปไดเพื่อการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย
การวิเคราะหความเปนไปไดระดับจุลภาคประกอบดวยปจจัย 4
ประการก็คือ ความเปนไปไดทางกายภาพ ความเปนไปไดทางขอ
กฎหมาย ความเปนไปไดท างการตลาด และความเป นไปได ทาง
การเงิน ดร.โสภณ
โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคา
อสังหาริมทรัพยไทย บจก.เอเจนซี
เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส
(www.area.co.th) ไดแยกแยะการวิเคราะหความเปนไปไดในการ
พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยในระดับจุลภาคไวดังนี้

นวด ก็ ยิ่ ง มี ก ารใช ส อยต อ เนื่ อ งที่ เ ข ม ข น ยิ่ ง ขึ้ น ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู กั บ
ใบอนุญาตใชอาคารที่แตกตางกันในทางกฎหมายนั่นเอง
ในปจจุบันพื้นที่หลายแหงมีขอกําหนดและขอจํากัดตาง ๆ ใน
การกอสราง เชน หามสรางอาคาร (สูง) รอบสถานที่สําคัญ หาม
กอสรางอาคารในระยะ 15 เมตรแรกบนถนนบางสาย มีขอกําหนด
พื้นที่กอสรางตอพื้นที่ดิน (Building
Building Coverage Ratio) และ
ขอกําหนดการกอสรางตามขนาดที่ดิน (Floor Area Ratio) เปนตน

1. กายภาพ
รศึกษาความเปนไปไดทางกายภาพมีความสําคัญ เชน ในกรณี
การศึ
1. น้ําทวม ทําใหบางพื้นที่ไมอาจกอสรางได
2. ไมมีน้ําประปา – น้ําบาดาล ทําใหความเปนไปไดในการ
สรางที่อยูอาศัยลดลง หรือตนทุนในการอยูอาศัยสูงขึ้น
3. ไมมีไฟฟา โดยเฉพาะในโครงการที่ราง ทําใหผูลงทุนเขาอยู
อาศัยในโครงการไมได แมจะมีสาธารณูปโภคอื่นก็ตาม
4. แผนดินทรุด ทําใหการกอสรางมีความเปนไปไดลดลง หรือ
เสียคาใชจายสูงขึ้น สงผลลบตอมูลคาที่ดิน
ปกติ แ ล ว ความเป น ไปไดท างกายภาพไม ค อ ยมี ความจํ า เป น
นา
เพราะในเขตเมืองมักมีความเปนไปไดสําหรับการพัฒนาโครงการ
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย อ ยู แ ล ว ประเด็ น ที่ ก ล า วข า งต น นี้ ส ว นใหญ จ ะ
เกี่ยวของกับการพัฒนาในเขตนอกเมือง เปนสําคัญ

3. ตลาด
ประเด็ น หนึ่ ง ที่ ชี้ ข าดความเป น ไปได ห รื อ ไม ข องโครงการ
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย ก็ คื อ ความเป น ไปได ท างการตลาด กล า วคื อ
โครงการอสังหาริมทรัพยเปนที่ตองการของตลาดในพื้นที่และในหวง
เวลาของการศึ ก ษาหรื อ ไม หากไม มี ค วามเป น ไปได ก็ ไ ม ค วร
ดําเนินการโครงการนั้น ๆ ตอไป เพราะจะไมประสบความสําเร็จ
ในเชิงรูปธรรม ความเปนไปไดทางการตลาดหมายถึงการวิเคราะห
อุป สงค
งคและอุปทานเพื่อการคาดการณความสมดุลและโอกาสการ
พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยนั้น ๆ
อาจกล า วได ว า สิ น ค า ในทํ า เลต า ง ๆ ที่ ข ายดี ป จ จั ย สํ า คั ญ
ประการหนึ่งก็คือการมีรถไฟฟา หากมีรถไฟฟามากขึ้น ก็ยิ่งทําใหมี
โอกาสสรางที่อยูอาศัยมากขึ้น ทําใหราคาที่อยูอาศัยไมถีบตัวสูงขึ้น
นัก เพราะมีทําเลใหม ๆ ใหเลือกนั่นเอง นอกจากนี้ บานที่ขายใน
ระดับราคาที่ไมแพงนัก เหมาะสมกับทําเลและประเภทที่อยูอาศัย
ย อ มขายได ดี มี ลู ก ค า มาก นั ย นี้ แ สดงถึ ง ความเป น ไปได ท าง
การตลาดของอสังหาริมทรัพย

2. ขอกฎหมาย
มู ล ค า ของอสั ง หาริ ม ทรั พ ย จ ะแตกต า งกั น ในตั ว เองอย า งมี
นัยสําคัญเพียงเพราะขอกําหนดทางกฎหมาย เชน
1. กรณีที่ดินตั้งอยูคนละฝงถนนราคาก็แตกตางกันเพราะผัง
เมืองกําหนดการกอสรางไวแตกตางกัน ฝงหนึ่งสรางไดเฉพาะบาน
เดี่ยว อีกฝงหนึ่งอาจกอใหสรางอาคารพาณิชยได เปนตน
2. กรณีแฟลตหรือหองเชา อาจมีราคาต่ํากวาอาคารโรงแรม
เพราะไมสามารถใชสอยไดเขมขนเทา หรือในกรณีเปนสถานอาบอบ

4. การเงิน
ความเป น ไปได ท างการเงิ น เป น อี ก ป จ จั ย หนึ่ ง ที่ สํ า คั ญ
ประกอบดวยการวิเคราะหรายได รายจาย อัตราผลตอบแทน และ
ระยะเวลาดําเนินโครงการ
กอนพัฒนาที่ดิน อยาลืมศึกษาใหดีกอนการพัฒนานะครับ


เชิญสมัครสมาชิก FIABCI-THAI
THAI สุดคุม
เพื่อโอกาสในการสรางพันธมิตรในธุรกิจอสังหาริมทรัพย เชนงานแสดงอสังหาริมทรัพยที่ใหญ
ที่สุดในโลก (MIPIM) มีโครงการอสังหาริมทรัพยจากทั่วทุกมุมโลกมาเปดการแสดง ทําใหเรา
ไดมีโอกาสทําธุรกิจรวมกับนักอสังหาริมทรัพยจากทั่วโลก หรือในเอเซีย (APREC) การซื้อบูธ
ในงานนี้ ก็จะสามารถทําใหเราสามารถเชื่อมตอกับนักพัฒนาที่ดิน นายหนา นักบริหารทรัพยสิน
หรือที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพยอื่น ๆ ได เพื่อชวยใหเราสามารถขายทรัพยสินไดงาย นาจะสะดวกกวาการทํา Road
Show เองเสียอีก (โปรดติ
โปรดติดตอคุณนงลักษณ จตุเทน โทร 02.295.3905 ตอ 109)
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ตางประเทศ

นิราศศรีลังกา 2561

ABROAD
ศรีลังกาเปนประเทศเล็ก ๆ แตครั้งหนึ่งเคยเจริญกวาไทยเสีย
อีก ยังมีสิ่งกอสรางนับพันปใหชมอยางเต็มตา แมตอนนี้จะดอยกวา
ไทย แตก็ยังมีสิ่งที่นาสนใจในการลงทุนอยูไมนอย
เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.โสภณ
โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร
บจก เอเจนซี่
ศูนยข อมู ลวิ จัยและประเมิ นค าอสั งหาริ มทรัพยไทย บจก.
ฟอร เรี ยลเอสเตท แอฟแฟร ส ได มี โอกาสไปร วมท องเที่ ยวและ
ประสานงานดานธุรกิจ ณ ประเทศศรีลังกา ไดพบเห็นสิ่งที่นาสนใจมา
นําเสนอเพื่อประกอบการศึกษาเพื่อความรอบรูและการลงทุน
เทียบไทยกับศรีลังกา
ประเทศศรีลังกามีขนาดเล็กคือเพียง 13% ของประเทศไทย
เทานั้น สําหรับประชากร ก็มีเพียง 22.4 ลานคนหรื
านคนหรือเพียงหนึ่งใน
สาม (33%) ของขนาดประชากรไทย อยางไรก็ตามประชากรศรี
ลังกามีอัตราการเพิ่มสูงกวาไทย ดังนั้นในดานความหนาแนนของ
ประชากร ไทยจึงมีความหนาแนนนอยกวาคือ 133 คนตอตาราง
กิโลเมตร ในขณะที่ศรีลังกามีประชากรถึง 342 คนตอตารางกิโลเมตร
ในด านเศรษฐกิกิ จปรากฏว า ขนาดเศรษฐกิจของศรี ลั งกาเป น
เพียงหนึ่งในหา (19%) ของไทยเทานั้น แตมีอัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจสูงกวาไทย โดยเมื่อป 2550 ขนาดเศรษฐกิจศรีลังกาเปน
เพียง 14% ของไทยเทานั้น ทําใหรายไดประชาชาติตอหัวของศรีลังกา
เปนเพียง 58% ของไทย แตก็เติบโตกววาในชวงป 2550 ที่รายไดตอ
หัวเปนเพียง 43% ของไทยเทานั้น อยางไรก็ตามศรีลังกามีอัตราการ
วางงานมากกวาไทย สําหรับนักทองเที่ยวเขาสูศรีลังกาเพิ่มขึ้นจาก
566,000 คนเปน 2.116 ลานคนในระหวางป 2550-2560
2550
แตก็ยัง
นอยมาก คือเพียง 6% ของนักทองเที่ยวที่เขาสูประเทศไทย แมอัตรา
เพิ่มของนักทองเที่ยวเขาศรีลังกาจะมีมากกวาไทยก็ตาม
ความสัมพันธกับประเทศไทย
ในหนังสือคูมือคนไทยในศรีลังกา (https://goo.gl/
https://goo.gl/8CBtTv)
ระบุถึงการเยือนระดับราชวงศของไทย ไดแก พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวอานันทมหิดลและพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอ
ดุลยเดช พรอมดวยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จฯ
เยื อ นศรี ลั ง กา เมื่ อ วั น ที่ 25 มกราคม พ..ศ. 2482 โดยมี
ภาพประกอบที่วัดธีปทุตตมาราม กรุงโคลัมโบ)
ในป 2493 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
เสด็จฯ เยือนศรีลังกา เมื่อปพ.ศ. 2493 โดยมีสําเนาภาพถายในวัด
เดียวกัน ผานมาจนถึงป 2532 พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจา
โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ไดเสด็จฯ เยือนศรีลังกา สมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ เยือนศรีลังกา
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เมื่อวันที่ 19–24 มกราคม พ.ศ.. 2536 (ค.ศ. 1993) สมเด็จพระ
เจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี (เมื่อวันที่ 23–
29 สิงหาคม พ.ศ. 2542) สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิ
วัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร (6 มีนาคม พ.ศ. 2548)
เมืองหลวงใหม
คลัมโบที่เราเขาใจวาเปนเมืองหลวงใหมแลว ยังมี
นอกจากกรุงโคลั
เมืองชื่อ ศรีชยวรรธนปุระโกฏเฏ หรือรูจักกันในชื่อ ศรีชยวรรธนปุระ
หรือ โกฏเฏ เปนเมืองหลวงอยางเปนทางการของประเทศศรีลังกา
ตั้งอยูทางชานเมืองดานตะวันออกของนครโคลัมโบ บางครั้งเรียกวา
"เขตเมืองหลวงใหม" อาคารรัรัฐสภาแหงใหมของศรีลังกาก็ตั้งอยูที่นี่
ดวย เมืองนี้อยูหางจากกรุงโคลัมโบประมาณ 7.2 กิโลเมตรโดยทาง
รถยนต เมื อ งนี้ มี พื้ น ที่ 17 ตารางกิ โ ลเมตร มี ม หาวิ ท ยาลั ย ชื่ อ
President's College, Sri Jayawardenapura Kotte
การสรางเมืองใหมแบบนี้ไมนาประสบความสําเร็จ เพราะอยู
เป น ส ว นหนึ่ ง ของภาคมหานครกรุ ง โคลั ม โบ ไม ไ ด มี ค วามเป น
เอกเทศ และทําใหเมืองขยายตัวออกไปอยางตอเนื่องมากกวาที่จะ
เปนเมืองที่มีความเปนตัวของตัวเอง อันที่จริงการสรางเมืองใหมมี
โอกาสเปนไปได นอยมาก เชน กรุงแคนบรา กรุ งเนปดอว กรุ ง
วอชิงตันดีซี เมืองปุตราจายา ก็เปนเมืองหลวงทางดานการบริหาร
สวนเมืองหลวงหลวงทางเศรษฐกิจก็ยังอยูที่เดิม ดูแลวการสราง
เมืองหลวงก็เพื่อประโยชนของขาราชการในการมีที่ทางปฏิบัติงานได
สบายมากขึ้ น โดยใช เ งิ น ภาษี อ ากรของประชาช
ากรของประชาชนอย า งมหาศาล
มากกวาที่จะเปนประโยชนตอสังคมโ
คมโดยรวม
สังคมศรีลังกา
ในศรีลังกาการเปนคนลักเพศ เปนสิ่ งที่ผิดกฎหมายและหาม
แสดงออก แตยังไมมีโทษขนาดตองติดคุกเชนในอิหราน หรือยูกันดา
หรือในอีกหลายประเทศ ยิ่งถาใหแตงงานกันเองได ก็ยิ่งเปนไปไมได
สําหรับพระสงฆที่นี่ ไมมีการบวช ใสเครื่องแบบพระใหบุพการีเกาะ
ชายผ าเหลื องแบบประเทศไทย คนจะบวช มั กเป นผู ที่ คิ ดจะบวช
ตลอดชีวิต โดยตองอยูวัด 3 เดือนลวงหนา และเมื่อเปนพระแลว ก็ไม
มีการสาดน้ํามนต หรือไมมีการตั้งศาลพระภูมิในบาน พระที่นี่จับเงิน
ได จับหัวผูหญิงเพื่อใหพรได ถายรูปยืนชิดติดกับผูหญิงไได
ในเรื่องพุทธศาสนาที่ศรีลังกานี้คอนขางแรง เพราะตองตอกร
กับศาสนาฮินดู คริสตและอิสลามมาแตเดิมในประวัติศาสตร ตาม
ประวัติศาสตรที่ผานมา มีคนแอบมาบวชในศาสนาพุทธ แลวไปตั้ง
ศาสนาใหมบาง หรือแสรงมาบวชบอนทําลายพุทธใหลมสลายลงใน
ที่สุดเชนกัน ดังนั้นเราจึจึงมักเห็นภาพเขียนการตอสูเพื่อรักษาศาสนา
อยูในประวัติพุทธในศรีลังกา แตสิ่งเหลานี้ไมมีในประเทศไทย
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อิทธิพลของจีนและอินเดีย
ทุกวันนี้มหาอํานาจเชนจีนและอินเดียตางแผเขามาในศรีลังกา
จีนไหลบาเขามาอยางรุนแรง นักลงทุนจีนไดสรางทาเรือขนาดใหญ
และกิจการอือื่น ๆ เปนอันมาก แตทาทีของนักลงทุนจีน ก็ไมตางจาก
ญี่ปุน ซึ่งในยุคหนึ่งถูกขนานนามวาเปน "สัสัตวเศรษฐกิจ" ศรีลังกาจึง
พยายามถอยห า งจากจี น โดยหวั ง พึ่ ง อิ น เดี ย และสหรั ฐ อเมริ ก า
เชนกัน แตก็ยังหวังพึ่งอะไรไมไดมากนัก

จากคําบอกเลาของ ดร.ดาริ
ดาริน อดีตรองผูวาการธนาคารชาติศรี
ลัง กา ในศรี ลังกามี คนงานตางชาติราว 300,000 คน เปนชาว
อินเดียราว 200,000 คน และเปนคนจีนราว 80,000 คน เปน
คนงานระดั บ ล า ง ทํ า ให เ ป น การแย ง งานคนท อ งถิ่ น ทํ า ให ค น
ทองถิ่นตองตกงาน สรางความไมพอใจกับคนทองถิ่นไมนอยเชนกัน
นโยบายใหนําเขาแรงงานต
งงานตางชาติแบบนี้ไมนาจะเปนผลดีตอชาติเลย
นี่แหละครับประเทศศรีลังกาที่ผมไดเห็นมา

การเปรียบเทียบระหวางประเทศไทยและศรีลังกา
การเปรียบเทียบ
พ.ศ.2550
พ.ศ.2560
ไทย
ศรีลังกา เทียบ
ไทย
ศรีลังกา เทียบ
พื้นที่
514,000
65,610 13%
514,000
65,610 13%
ประชากร (คน)
65,066,149 20,926,315 32% 68,414,135 22,409,381 33%
เปรียบเทียบ 2550-60
0.5%
0.7%
ความหนาแนน/ตร.กม.
127
319 252%
133
342 257%
อัตราเพิ่ม
0.66%
0.98%
0.30%
0.76%
GDP (พันลานเหรียญ สรอ.)
197.70
27.40 14%
437.80
83.57 19%
เปรียบเทียบ 2550-60
7%
11%
ตอคน (เหรียญ สรอ.)
3,038
1,309 43%
6,399
3,729 58%
อัตราเพิ่ม
4.8%
7.5%
3.7%
4.7%
อัตราวางงาน
2.1%
7.6%
0.7%
4.0%
จํานวนนักทองเที่ยว (ลานคน)
11.567
0.566
5%
35.380
2.116
6%
เปรียบเทียบ 2550-60
12%
14%
ที่มา: สวนมากมาจาก www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ce.html
www.cia.gov/library/publications/the
factbook/geos/ce.html
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ชองทางการขายบานที่ดินไทยในตางประเทศ
เราจะเอาบานที่ดินและหองชุดไปขายในตางประเทศไดอยางไร
บาง ใครจะมาซื้อ ทําอยางไรจะไดผล ไมทุนหายกําไรหด จะไปซื้อ
ผู ซื้ อ ได อ ย า งไร ทํ า อย า งไรจึ ง จะได ผ ล เรามาดู กั น ให ชั ด ๆ ว า
หนทางการขายเปนอยางไรบาง
เมื่อป 2542 ผมและคณะนักพัฒนาที่ดินกลุมหนึ่ง เดินทางไป
ขายอสังหาริมทรัพยถึงสหรัฐอเมริกา ใหกับคนไทยที่นั่น เพราะตอน
นั้นเศรษฐกิจไทยกําลังย่ําแย นี่เปนครั้งแรกที่เราออกสูตลาดโลกกัน
ตอมาในราวป 2553 ผมก็พาคณะไปถึงประเทศในสแกนดิเนเวีย
เพราะชวงนั้น ชาวบานแถบนั้นมีกําลังซื้อทรัพยสินมหาศาลและเขา
มาซื้อบานพักตากอากาศในประเทศไทยเปนจํานวนมาก อันที่จริง
ผมก็พาคณะไปเชื่อมสัมพันธกับประเทศตาง ๆ เพื่อหาลูทางการ
สงเสริมการลงทุนจากประเทศเกาหลี จีน ญี่ปุน นิวซีแลนด ไตหวัน
ฝรั่งเศส สวิตเซอรแลนด
แลนด สหรัฐอาหรับเอมิเรตส ออสเตรเลีย ฯลฯ
อยูเนืองๆ
แตบางทีเจาของบริษัทพัฒนาที่ดินระดับบริษัทมหาชนบางแหง
ก็ไมยอมขยับอะไรมากนัก ผมจะพาไปเปดบูธแนะนําใหนายหนา
มาเลเซียรูจัก เพราะเขาจะไดชวยกันขาย ในงานประชุมประจําปของ
นายหนาทั่วมาเลเซียประมาณ 500 คน ก็บอกวาบูธแพง ผมก็บอก
ว า แค 25,000 บาทเอง ถู ก กว า ค า บู ธ ในงานมหากรรม
อสังหาริมทรัพยของสามสมาคมเสียอีก ทานก็บอกวายังตองบินไป
เสี ย เงิ น อีก มากหลาย ผมก็ ได แ ต บอกวา ที่ ก รุง กั วลาลั มเปอร ค า
โรงแรมถูกพอๆ กับไทย เพราะอุปทานมาก แถวยังมีสายการบิน
ราคาถูก รถประจํ
ระจําทางเขาเมืองก็มี อะไรๆ ก็ถูกไปหมด แตดูทา
ทานจะไมอยากเสียอะไรเลย
สายสั ม พั น ธ " ไม ใ ช
อัน ที่ จ ริ ง เราจะขายสิ น ค า ก็ ต อ งรู จั ก "สายสั
ประเภท "ไปตีกอลฟหลุม 19" แตตองรูจักกับนายหนาใหดี ใหมาก
ไว เพราะพวกนี้แหละที่จะชวยเราขายตอได ผมจึงขอแนะนําวาใน
แตละป
ละป สมาคมนายหนาฟลิปปนส มาเลเซีย เมียนมา เวียดนาม
สิงคโปร อินโดนีเซีย เขาจัดประชุม สมาชิกนับรอยนับพันมาชุมนุม
กัน สมควรอยางยิ่งที่เราจะไดไปรูจักมักคุนกับบริษัทนายหนาเหลานี้
พวกเขาก็อยากชวยเราขาย อยากไดคานายหนาเชนเดียวกัน การจะ
ขายทรัพยสินได
นไดนั้น ตองคอยๆ สรางสายสัมพันธอยางยั่งยืน ไมใช
จะไดปุบปบ ฉาบฉวย
ยิ่ ง กว า นั้ น เรายั ง ควรที่ จ ะรู ว า ชาติ ไ หนบ า งที่ ส นใจซื้ อ
อสั งหาริ มทรั พ ย ใ นประเทศไทย ณ เวลาใดบ าง ผมได ไปทํ า บท
วิเคราะหทั้งในอินเดีย และยังมีขอมูลเกี่ยวกับจีน รวมทั้งสํารวจความ
ตองการซื้ออสั
ออสังหาริมทรัพยของนักลงทุนในอินโดจีน ในอาเซียนตอ
ประเทศไทย ถาเราไมรูอะไร อาศัย "ลูกแกว" และลางสังหรณ หรือ
เชื่อตามคําบอกเลา หรือ "ขอมูลวงใน" (แต
แตไมรูมั่วหรือเปลา) ตางๆ
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นานา ก็คงประสบความสําเร็จไดยาก ดังนั้นเราจึงตองมีบทวิเคราะห
ความตองการซื้ออสิสินคาอสังหาริมทรัพยในมุมมองจากทั่วโลก
ประเด็นตอมาก็คือแนวทางการหาพันธมิตรและจับคูธุรกิจใน
ตางประเทศ เราตองอาศัยเครือขายนายหนาในแตละประเทศ ใน
ภูมิภาคอาเซียน ก็มีส มาคมนายหนาอาเซีย น ซึ่ งมีชื่อ วา ASEAN
Real Estate Network and Alliance (https://goo
(https://goo.gl/2BLSJq)
และยังมีสมาคม ASEAN Valuers Association ในระดับโลก เรามี
สมาคมนายหนา National Association of Realtors ของ
สหรัฐอเมริกา แตก็เปนสมาคมที่อยูไกลจากไทย ชวยเราไมไดมาก
เครือขายสําคัญที่พลาดไมไดก็คือ FIABCI ซึ่งเปนชื่อยอจากคํา
ภาษาฝรั่งเศสของสมาคมอสั
มาคมอสังหาริมทรัพยนานาชาติ ซึ่งเปนสมาคมที่
ใหญที่สุดในโลก มีสมาชิกอยู 1..5 ลานคนทั่วโลก ผมเองก็เปน
ประธานสมาคมนี้ในประเทศไทย (https://goo.gl/1nn5Jw)
เรายังควรเรียนรูวาเราจะทํา Roadshow อยางไรใหไดผลดี
หลายบริษัทประสบความสําเร็จในการทํา Roadshow หลายบริษัท
กลับ "ควาน้ําเหลว" ทําไมเปนอยางนี้ เรื่องนี้เราตองวิเคราะหให
ชัดเจน หาไมก็จะซ้ํารอยเดิม หาไมก็จะกลายเปนความสิ้นเปลือง
ไปได มีลูทางการทํา Roadshow สําคัญ ๆ เชน งาน MIPIM ที่เมือง
คานส ประเทศฝรั่ ง เศส ซึ่ ง เป น งานที่ มี ข นาดใหญ ที่ สุ ด ในโลก
นอกจากนี้ยังมีงาน Cityscape ในประเทศดูไบ ที่เราควรไปออกบูธ
รวมทั้งในงานประชุมประจําปของ FIABCI โลก (www.fiabci.org)
บริษัทมหาชนที่เคยไปขายทรัพยในตางประเทศของไทยนั้นมี
หลายแหง แมแต Land and House โดยทานอนันต อัศวโภคิน ก็ยัง
เคยบอกวา ทานไปนอกแลว แตเหลือกางเกงในกลับมา แสดงวาใน
กรณี ข องท านในช ว ง 20 ป ก อ น อาจไม ป ระสบความสํา เร็ จ แต
ในชวงหลังอาจไมเปนเชนนั้น เราจึงควรเรียนรูจากบริษัทที่เคยมี
บทเรี ย น และบริ ษั ท ที่ อ าจถื อ เป น แบบอย า งสํ า หรั บ การขาย
อสังหาริมทรัพยในตางแดนได
นอกจากในอาเซียน ในยุโรป
สําหรับการเจาะตลาดสําคัญ ๆ นอกจากใ
และสหรัฐอเมริกาแลว ยังมีตลาดที่ไมควรพลาดอีกหลายแหง ซึ่งผม
ขออนุญาตแปะปายไวเลยคือ
1. การเจาะตลาดในอนุ ท วี ป : อิ น เดี ย บั ง คลาเทศ เนปาล
ปากีสถาน ศรีลังกา
2. การเจาะตลาดเอเซียตะวันออกเพื่อขายอสังหาริมทรัพย
3. การเจาะตลาดในตะวันออกกลาง เปนตน
บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท เปนบริษัท
หลายคนคงทราบดีวา บมจ
อันดับหนึ่งในดานจํานวนหนวยและมูลคาที่เปดใหมในแตละปอยาง
ตอเนื่องมานับสิบปแลว โดยลาสุดในป 2560 เปดตัว 54 โครงการ
รวม 19,874 หนวย หรือมีสวนแบงในตลาดถึง 17.4% (หนึ่งในทุก
6 หนวย) ทั้งนี้รวมกันเปนเงินถึง 51,504 ลานบาท หรือมีสวนแบง
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ตลาดดานมูลคาประมาณ 11.7% สินคาที่ขายมีราคาเฉลี่ย 2.592
ลานบาทตอหนวย
บมจ
(ไทย
อยางไรก็ตามสําหรับบริษัทอันดับที่ 2 ก็คือ บมจ.เอพี
แลนด ) ซึ่ ง เป ด ถึ ง 27 โครงการ รวม 10,150
150 หน ว ย หรื อ ราว
ครึ่งหนึ่งของ บมจ.พฤกษา
พฤกษา เรียลเอสเตท มีสวนแบงในตลาด 8.9%
(หรือ 1 ใน 12 หนวย) มีมูลคาการเปดตัวสูงถึง 50,590 ลานบาท
หรือ มีสวนแบงถึง 11.5% ต่ํากวา บมจ.พฤกษาเรี
พฤกษาเรียลเอสเตท ไม
มากนัก อาจเรียกไดวา "หายใจรดตนคอ" กันแลว
ทําไม บมจ.เอพี (ไทยแลนด) จึงเบียดมาอยูอันดับที่สอง และ
ตอไปในป 2561 อาจแซง บมจ.พฤกษา
พฤกษา เรียลเอสเตท ในดานมูลคา
การพัฒนา สาเหตุก็เพราะบริษัทนี้ขายสินคาที่เปดตัวราคาสูงถึง
4.984 หรือ เกื อ บสองเท า กั บ ของสิ น ค า ของ บมจ.พฤกษา
บมจ
เรี ย ล
เอสเตท และที่สําคัญไดรวมทุนกับ 'มิมิตซูบิชิ เอสเตท กรุป' ซึ่งเปน
เจาแหงนวัตกรรมจากประเทศญี่ปุนนั่นเอง ดีลแบบนี้ไมใชเกิดขึ้น

งาย ๆ ไมใชการหวังขายสินคาอยางรวดเร็ว ฉาบฉวยเชนที่นักพัฒนา
ที่ ดิ น บางรายคาดหวั ง แต ต อ ง "บ ม เพาะ" ความสั ม พั น ธ กั น
พอสมควร และเมื่อไดบริษัทจากตางประเทศมารวมทุน ก็คงจะไดผู
ซื้อมาจากตางประเทศอยางไมตองสงสัยเชนกัน
อนึ่งการขายที่ดินและอสังหาริมทรัพยกับนักลงทุนตางชาติ ก็
ไมถึงขนาด "ขายชาติ" หากเราปฏิบัติเหมือนในตางประเทศก็คือ มี
ระบบการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง เรายังไมมีภาษีมรดกเชน
ในประเทศตะวัน ตกเชน กัน เรายัง ไมม ีก ารเก็บ ภาษีก ารซื ้อ
อสังหาริมทรัพยของชาวตางชาติ
าติเชนที่เก็บแลวในสิงคโปร ฮองกง
แคนาดา ออสเตรเลีย และที่สําคัญเรายังไมมีภาษีจากกําไรในการ
ขายอสัง หาริม ทรัพ ย ทั ้ง นี ้ทั ้ง นั ้น ก็เ พราะคนรวยๆ ที ่ม ีอ ิท ธิพ ล
มากๆ ในไทย ไมตองการเสียภาษีนั่นเอง ก็เทากับเรายกแผนดินให
ตางชาติฟรีๆ
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เลี้ยงชีพดวยวิชาชีพนี้ ตองแทนคุณดวยการพัฒนา

พมานาลงทุนไหม: ผลสํารวจลาสุด
ตลาดอสังหาริมทรัพยเมียนมาลาสุดเปนอยางไร ประเภทไหน
ทําเลไหน นครไหน กําลังบูม และประเทศไหนที่ชาวเมียนสนใจ
ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคา
อสังหาริมทรัพยไทย แถลงถึงผลการสํารวจความคิดเห็นของเหลา
นายหนาอสังหาริมทรัพยเมียนมา ในการประชุมใหญประจําปของ
สมาคม ณ นครยางกุง ในวันเสารที่ 31 มีนาคม 2561
1. เศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพยเมียนมา 2561-62
2561
4.55 เต็ม 10
เศรษฐกิจเมียนมาป 2561
5.77 เต็ม 10
เศรษฐกิจเมียนมาป 2562
4.66 เต็ม 10
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยป 2561
5.77 เต็ม 10
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยป 2562
ผลการสํารวจพบวาเศรษฐกิจเมียนมาไดรับการประเมินต่ํากวา
คากลางคือ 5 แสดงวาขณะนี้อยูในภาวะชะลอตัว ทั้งนี้เนื่องจาก
ปจจัยหลายอยางโดยเฉพาะการเมื
างโดยเฉพาะการเมืองที่รัฐบาลทหารเมียนมา ยังไม
ยอมถอยหางจากอํานาจ ยังคงกุมอํานาจอยูในทางปฏิบัติ ทําใหการ
ปฏิรูปตาง ๆ ติดขัด รัฐธรรมนูญใหมของเมียนมายังใหอํานาจแก
ทหารเป น อย า งมากเช น เดิ ม อย า งไรก็ ต ามคาดว า ในป 2562
สถานการณทั้งดานเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพยจะกระเตื้องขึ้น
ในสวนของตลาดที่ยังคึกคักอยูในขณะนี้ประกอบดวย อะพารต
เมนทใหเชาโเดยเฉพาะการเชาของชาวตางประเทศ มีสัดสวนสูงสุดที่
28% รองลงมาเปนการพัฒนาอุตสาหกรรม (24
24%) โดยเฉพาะแถว
"สิ เ รี ย ม" อี ก ฝ ง แม น้ํ า จากนครย า งกุ ง รองลงมาเป น ที่ ดิ น เปล า
(24%) ซึ่งมีการจับจองซื้อขายกันมากมายพอสมควร รวมทั้งที่อยู
อาศัยแนวราบ (16%) นอกจากนั้นเปนอสังหาริมทรัพยอื่นๆ
2. ประเภทอสังหาริมทรัพยที่กําลังเติบโตในเมียนมา
Type
ประเภท
%
อะพารตเมนทใหเชา
Rental Apartments
28%
industrial
24%
อุตสาหกรรม
Land
ที่ดินเปลา
24%
บานแนวราบ
Housing
16%
Affordable housing บานราคาถูก
4%
Condominiums
อาคารชุด
4%
Overall
100%
โดยรวม
ทําเลยอดฮิตอันดับหนึ่งอยูที่ Dagan North เปนเมืองบริวารที่
อยูตอเนื่องและเปนสวนหนึ่งของนครยางกุง มีขนาด 26.28 ตร.กม.
(10.145 ตร.ไมล) มีความหนาแนนของประชากรคอนขางสูง เมือง
นี้มีอยู 25 แขวง เปนเมืองตั้งใหมในสมัยรัฐบาลทหารเมื่อป 2532
ในเมื อ งนี้ ร าคาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย นั บ ได ว า สู ง สุ ด ในเมื อ งนี้ ยั ง มี
โรงเรียนมัธยมปลาย 4 แหง มหาวิทยาลัย 1 แหง
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3. ทําเลไหนนาลงทุนในยางกุง
ทําเล / Location
%
Dagan North
22%
Dala
12%
Thilawa economic zone
12%
South Dagon
10%
Yankin township
8%
Dagon East
6%
Hlaing Tharyar
6%
Mayangone
6%
Thanlyin
6%
Downtown
12%
Total
100%
สํา หรั บเมือ งที่น าลงทุ นที่ สุ ด ปรากฏวา ย างกุง ได รับ ความ
สนใจอันดับหนึ่ง (44%) รองลงมาก็คือ มัณฑะเลย (26%) พยิน
อูลวิน (11%) และพะโค (8%)) นอกนั้นเปนเมืองอื่น ๆ อยาง
กรณีเมืองทวายที่ใกลกับไทยนั้น ปรากฏวาไมติดอันดับเลย แสดง
วาในสายตาของชาวเมียนมา ยังมีเเมืมืองใหญๆ ที่นาสนใจอยูไมนอย
4. นครไหนในเมียนมานาลงทุน
City
นคร
%
Yangon
ยางกุง
44%
Mandalay
มัณฑะเลย
26%
Pyin Oo Lwin
พยินอูลวิน
11%
Bago
พะโค
8%
Others
อื่นๆ
11%
ประเทศที่ชาวเมียนมาสนใจไปลงทุ
มาสนใจไปลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพยมาก
ที่สุด ไดแก สิงคโปร เปนอันดับหนึ่ง ได 40% รองลงมาคือประเทศ
ไทยของเรา 32% และในการสํารวจป 2558, 2560 และปนี้ก็ไดผล
สํารวจออกมาใกลเคียงกันเชนนี้ แสดงใหเห็นวาคนเมียนมาใหความ
คโปร นั้ น คงเป นแค
สนใจไทยมาก ส วนที่ ว าจะไปสนใจซื้ อในสิ งคโ
"ความฝน" เพราะราคาแพง ประกอบกับตองเสียภาษีหนักมาก ทําให
ในความเปนจริง ชาวเมียนมาสนใจซื้ออสังหาริมทรัพยไทยมากกวา
5. ซื้อบานในตางประเทศที่ไหนดี
Country
ประเทศ
%
Singapore
สิงคโปร
40%
Thailand
ไทย
32%
12%
Malaysia
มาเลเซีย
Others
อื่นๆ
16%
ถาเราจะทํา Roadshow ขายอสังหาริมทรัพย ประเทศเพื่อน
บ า นโดยเฉพาะเมี ย นมา และอิ น โดจี น เป น กลุ ม ที่ เ ราไม อ าจ
มองขามไดเลย
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