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ที่ปรึกษา: คุณกิตติพงศ ผลประยูร, คุณแคลว ทองสม, นพ.บุญเทียม เขมาภิรัตน, 
คุณประเสริฐ แตดุลยสาธิต, ศ.พรเทพ ศรีนฤหลา, คุณอภิชาต ปภาณภูวงศ,  

ประธานกรรมการอํานวยการ: ร.ศ.นิพัทธ จิตรประสงค 

รองประธาน: ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม, อ.พลัลภ กฤตยานวชั 

กรรมการ: อ.เกสรี ชํานาญเดชากุล, ดร.กวีพจน วรยิ่งยง, คุณจาํนงค บัวไขย, 
คุณณฐพนธ คงศิลา, คุณธวชั มปีระเสรฐิสกลุ, คุณเนรมิต สรางเอี่ยม, ดร.
เบญจรงค สุวรรณครี,ี คุณปทมา จันทรานุกูล, คุณวรรณา พูนปาน, อ.วสันต คง
จันทร, รศ.ดร.วิไลลักษณ สกุลภกัดี, คุณสุนทร สถาพร, อ.อติณัช ชาญบรรยง,
คุณอนุสรณ โรจนสมสิทธิ,์ คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ,์ คุณอัสนี ทรัพยวณชิ, 
คุณเอกชัย เปลี่ยนโพธิ ์

ประธานกอตั้ง/ประธานเจาหนาที่บรหิาร ดร.โสภณ พรโชคชยั 

Monthly Forum 180:   
"Land and Building Tax" 
July 21, 2017, 08:30-17:00,   

at the Thai Real Estate Business School 

THE EXECUTIVE BOARD, 2016-2017 

ADVISORS Mr.Apichart Paphanpuwong  
 Dr.Boontiam Khemapiratana 
 Mr.Kittipong  Polprayoon 
 Mr.Klayo Thongsom 
 Prof.Pornthep  Srinarula 
 Mr.Prasert  Taedullayasatit 
  

CHAIRMAN Assoc.Prof. Niputh Jitprasonk 

VICE CHAIRS Dr.Prateep Tangmatitham 
 Mr.Ballobh Kritayanavaj 

BOARD MEMBERS Mr.Anusorn  Rojanasomsith 
 Mr.Apichart Prasitnarit  
 Mr.Assanee  Subvanich 
 Mr.Atinuch Chanbanyong 
 Dr.Benjarong Suwankiri  
 Mr.Chamnong  Buakhai 
 Mr.Ekachai  Plianpoe 
 Ms.Kasaree Chumnandechakul 
 Dr.Kaweepoj  Worayingyong 
 Mr.Nathapon Kongsila 
 Mr. Neramit Srangiam 
 Ms.Pattama  Jantranukul 
 Mr.Soonthorn Sathaporn  
 Mr.Tawat  Meeprasertskul  
 Ms.Wanna  Poonpan  
 Mr.Wason  Kongchantr  
 Dr. Wilailak Sakulpakdee 

PRESIDENT Dr.Sopon  Pornchokchai 
 

Monthly Forum 179:  
"City Planning of Lat Krabang" 
June 14, 2017, 08:30-16:10,  

at the Thai Real Estate Business School 
 

เสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่ 180: เรื่อง 
" Update ภาษทีี่ดินและสิ่งปลกูสราง:โดนใจไหม"
วันศุกรที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 13:00-17:00 น.

ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพยไทย

เสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่ 179: เรื่อง ""กรณีโกดัง-หอพัก: 
เขียวทแยงลาดกระบัง ถึงเวลาเปล่ียนหรือยัง?"

วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 13:00-17:00 น.
ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพยไทย
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Email: sopon@thaiappraisal.org Line ID Dr.Sopon  
Facebook: non-thai: http://wwwfacebook.com/sopon.pornchokchai 
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มูลนิธิประเมินคาทรัพยสินไทย เลขที่จดทะเบียน กท.1075 เปนองคกรที่ไม
แสวงหากําไร ทํากิจกรรมเพื่อประโยชนสาธารณะ 

 เปนมูลนิธิที่สงเสริมการศึกษาวิชาชีพการประเมินคาทรัพยสิน และ
อสังหาริมทรัพย  ดวยการคนควา ศึกษา วิจัย ความรูและความกาวหนาทาง
วิทยาการใหมดานการประเมินคาทรัพยสิน และการสํารวจ-วิจัย
อสังหาริมทรัพย สนับสนุนศึกษา วิจัยทางดานการเปลี่ยนแปลงมูลคา
ทรัพยสิน การพัฒนาที่ดิน ที่อยูอาศัย ชุมชนเมือง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
และเผยแพรความรูเพื่อประโยชนแกสาธารณชน ในรูปแบบการอบรมและ
การสัมมนา รวมถึงเปนศูนยรวมการแลกเปลี่ยนขาวสารและความคิดเห็น
สําหรับผูสนใจทั่วไป 
 วัตถุประสงคสําคัญของมูลนิธิคือเพื่อ: 
๑. สงเสริมการศึกษาวิชาชีพประเมินคาทรัพยสิน เชน การใหทุนการศึกษา  

๒. คนควา ศึกษา วิจัย ความรูและความกาวหนาทางวิทยาการใหมๆ ดาน
การประเมินคาและการสํารวจ-วิจัยและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย  

๓. สนับสนุนการศึกษาวิจัยทางดานการเปลี่ยนแปลงมูลคาทรัพยสิน 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. ไมดําเนินการเกี่ยวของกับการเมืองแตประการใด 

ประธานบริหารแถลง 
FROM THE PRESIDENT  

FIABCI and Thai 
Appraisal Foundation. 

 

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 the Thai 
Appraisal Foundation and FIABCI 
International. 
 
Let us become a member of FIABCI 
for the year 2017-2018 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. 

 
THE OFFICIAL QUARTERLY JOURNAL 

OF THAI APPRAISAL FOUNDATION 
  

4 ทิศทางตลาดที่อยูอาศัย พ.ศ.2560 

9 การเปลี่ยนแปลงราคาที่อยูอาศัยใน กทม.และ
ปริมณฑล 

10 ทาวนเฮาสที่ขายไดดีจริงๆ อยูที่ไหนบาง 

12 SMEs อสังหาฯ ตางหากที่ควรไปนอก 

14 การแยงการครอบครองที่ดิน 

16 ควรสราง/ซื้อบานแฝดที่ไหน  
 ที่จะซื้องาย/ขายดี 

 

Contact Us 
 

Sopon Pornchokchai, PhD MRICS President 

Wason Khongchantr, Coordinator 

Amporn Chantranukul, Coordinator, Int’l Affairs  

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 

 

ดวนที่สุดมลูนธิิกับ 
FIABCI ขอเชญิทุกทาน
สมัครเปนสมาชิก 
 

 สมาคมอสังหาริมทรัพยสากล (FIABCI) เปน
สมาคมอสังหาริมทรัพยที่ใหญที่สุดในโลก มีสา
มาชิกรวมกันถึง 1.5 ลานคน ทุกคนควรมีสวน
รวมในสมาคมนี้ 
 สมาคมนี้เปนที่รวมของนักพัฒนาที่ดิน บริษัท
รับสรางบาน นักลงทุน ผูประเมินคาทรัพยสิน 
นายหนา ที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพยอื่นๆ ไมได
เปนของนักวิชาชีพใดโดยเฉพาะ การเขารวมจะ
ทําใหเรามีความสัมพันธที่ดีกับประเทศอื่น ๆ ใน
ระดับสากล เพื่อเราจะไดกาวไกลสูสากลนั่นเอง  
 มูลนิธิประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย
ไดรวมกอตั้ง FIABCI ประเทศไทยข้ึนครั้งหนึ่ง
เมื่อป 2547 และในขณะนี้กําลังกอตั้ง FIABCI 
ประเทศไทยขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ขอเชิญทุกทานสมัคร
เปนสมาชิก 
 

ดวยความเคารพ 
ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการ 

มาเปนสมาชิก FIABCI 
กับเถอะครับ ไดประโยชน
หลายสถานอยางแนนอน 
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ทศิทางตลาดทีอ่ยูอาศยั พ.ศ.2560 
 

  ตลาดที่อยูอาศัยมีการผลิตมากกวาการขายได นับเปน
สัญญาณที่นาเปนหวง  แตยังไมถึงขั้นที่จะเกิดวิกฤติแตอยางไร  
ควรมีการควบคุมอุปทานใหดีเปนสําคัญ  ผูประกอบการรายใหญ
ยังคงครองสวนแบงการตลาดสินคาใหมเพิ่มมากขึ้น และมีบริษัทใน
เครือเพิ่มมากขึ้นและมีการรวมทุนกับตางชาติมากขึ้น  มีแนวโนมวา
กลุมผูซื้อเพื่อเก็งกําไร-ลงทุน ลดลง เพราะตนทุนในการลงทุน
สูงขึ้น การปลอยเชาไดยากขึ้น เนื่องจากมีอุปทานออกมาสูตลาด
มากขึ้น การแขงขันสูงและผลตอบแทนการลงทุนต่ําลง 
 
วาดวยการสํารวจ 
 การสํารวจนี้ไดไปเยี่ยมเยียนโครงการตาง ๆ ที่กําลังขายกันอยู
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลถึง 1,905 โครงการ (เพิ่ม
จากเมื่อสิ้นป 2559 ที่ 1,837 โครงการ แสดงวาการขายอืดลง 
เหลือโครงการที่รอขายมากขึ้น) และในจํานวนนี้มี 1,350 โครงการ 
(1,246 โครงการเมื่อสิ้นป 2559) ที่ยังมีหนวยขายเหลืออยูถึง 20 
หน ว ย ขึ้ น ไ ป   แส ดง ใ ห เ ห็ น ว า ก า รพั ฒน า ที่ อ ยู อ า ศั ย ใ น
กรุงเทพมหานครมีขนาดใหญที่สุดในนครหลวงตาง ๆ ทั่วอาเซียน 
ทั้งนี้อันดับสองคือกรุงจาการตามีโครงการที่กําลังขายอยูเพียง 411 
แหงเทานั้น   
 นอกจากนี้ในการสํารวจนี้ยังรวมถึงโครงการที่เปดใหมในครึ่ง
แรกของป 2560 อีก 198 โครงการอีกดวย  โดยในแตละโครงการ 
ศูนยขอมูลฯ ไดเขาไปสํารวจถึงที่ตั้งในทุกโครงการที่เปดใหม และ
ไปสํารวจการเปลี่ยนแปลงในการขายและการตลาดทุกรอบไตรมาส
อีกดวย  การสํารวจของศูนยขอมูลฯ นี้จึงถือเปนการสํารวจที่
ครอบคลุมกวางขวางที่สุด  และการนําเสนอขอมูลในวันนี้จึงเปน
การนําเสนอขอมูลท่ีเปน First Hand Information ที่ไมเคยเผยแพร
ที่ไหนมากอน 
  
การเปดตัวโครงการใหม 
 ในครึ่งแรกของป 2560 มีจํานวนหนวยเกิดขึ้น 54,389 
หนวย รวมมูลคา 184,493 ลานบาท จากทั้งหมด 198 โครงการ   
อยางไรก็ตามหากนับเฉพาะโครงการที่อยูอาศัยอยางเดียว จะมี
ทั้งหมด 54,281 หนวย รวมมูลคา 182,647 ลานบาท จาก
ทั้งหมด 193 โครงการ หรือโครงการหนึ่งๆ มีขนาดเฉลี่ยถึง 281 
หนวย ซึ่งสูงกวาแตป 2559 ที่มีขนาดโครงการเฉลี่ยเพียง 241 
หนวยเทานั้น  โดยนัยนี้โครงการที่อยูอาศัย (ซึ่งมักพัฒนาโดย
บริษัทมหาชน) มีขนาดใหญขึ้น  ขนาดของโครงการที่ใหญขึ้นในแง
หนึ่งก็งายตอการบริหารจัดการ  แตก็มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นดวย หาก
ไมประสบความสําเร็จ 

 หากนําตัวเลขครึ่งปแรกมาประมวลเปนทั้งปโดยคูณดวย 2 จะ
พบวา ในป 2560 นี้ นาจะมีทั้งหมด 110,557 หนวย ณ มูลคา 
365,293 ลานบาท ซึ่งแสดงใหเห็นวา จํานวนหนวยลดลงกวาป
กอน 1.8% ในแงจํานวนหนวย และ 4.4% ในแงมูลคา  การที่
หนวยขายและมูลคาใกลเคียงกับป 2560 ก็เพราะในเดือนมิถุนายน 
2560 นี้มีการเปดตัวโครงการใหมมากขึ้นเปนพิเศษถึง 34 
โครงการ 13,062 หนวย รวมมูลคาถึง 47,826 ลานบาทในเดือน
เดียวนั่นเอง  การเปดตัวโครงการที่ไมลดลง แตการขายไดที่ลดลง 
อาจกลายเปนปญหาในอนาคตได 
 
เจาะลึกสินคาเปดใหม 
 ในจํานวนสินคาที่อยูอาศัยที่เปดใหม 54,281 หนวยนั้น  มี
จํานวนถึง 30,647 หนวย หรือ 57% เปนหองชุดพักอาศัย 
รองลงมาคือทาวนเฮาส 17,556 หนวย (32%) และบานเดี่ยว 
3,499 หนวยหรือ 6%  สวนบานแฝดมี 1,890 หนวย (4%)  
นับเปนสถิติสูงสุดที่เปดตัวโดยเนนหองชุด  และหากพิจารณาถึง
ภาวะการขายจะพบวา สินคาท่ีเปดใหมท้ังหมดนี้ ขายได (มีคนจอง
ซื้อ) เพียง 19,078 หนวย หรือ 35%  อยางไรก็ตามกลุมหองชุดมี
สัดสวนการขายไดสูงสุดคือ 48% 
 อาจกลาวไดวาสินคาราคาไมเกิน 2 ลานบาทท้ังหมดท่ีเปดตัวมี 
32% ของทั้งหมด  (ลดลงกวาป 2559 ที่ 36% แสดงวาสินคา
ราคาถูกมีจํานวนลดลง) และหากนับรวมสินคาที่มีราคาปานกลาง
ทั้งหลาย (คือ ณ ราคาไมเกิน 3 ลานบาทตอหนวย) จะพบวามี
สัดสวนรวมกันสูงถึง 65% ของทั้งหมด  สวนสินคาที่มีราคาแพงคือ
ตั้งแต 10 ลานบาทขึ้นไปนั้น มีเพียง 1,500 หนวย  หรือเพียง 3% 
ของทั้งตลาด แตมีมูลคารวมกันถึง 15% ของทั้งตลาด  อาจกลาว
ไดวาสินคากลุมหลัก (33%) ขายในราคา 2-3 ลานบาท  สวนกลุม
สินคาที่มีมูลคารวมมากที่สุดอยูในระดับราคา 3-5 ลานบาท รวม 
26% ของทั้งหมด 
 หากเจาะลึกเปนรายประเภท จะพบวาหองชุดราคา 1-2 ลาน
บาทมีการเปดขายมากที่สุดคือ 9,948 หนวย หรือ 18% ของ
ทั้งหมดที่เปดขายในป 2559  รองลงมาเปนหองชุดราคา 1-2 ลาน
บาท จํานวน 12,607 หนวย  ถัดมาก็คือสินคาประเภทหองชุด ณ 
ราคา 2-3 ลานบาท โดยเปดขาย 9,918 หนวย (18%)  ตามมา
ดวยทาวนเฮาสราคา 2-3 ลานบาท จํานวน 7,424 หนวย (14%)  
สวนในกลุมบานเดี่ยวนั้น เปดขายกันในราคา 3-5 ลานบาท เปน
สําคัญ โดยมีจํานวน 1,885 หนวย จากบานเดี่ยวทั้งหมด 3,499 
หนวย (54% ของเฉพาะบานเดี่ยว)  ในชวงที่ผานมาไดเกิดบาน
แฝดมากขึ้นถึง 1,890 หนวย และสวนมากก็ขายในราคา 3-5 ลาน
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บาท (818 หนวย หรือ 43% ของบานแฝด)  เหตุผลที่บานแฝด
เกิดมาก เพราะมีชองโหวทางกฎหมายที่สรางบานแฝดใหดูเหมือน
บานเดี่ยว  ทําใหประหยัดท่ีดินลงกวาบานเดี่ยว 
 
เจาะลึกสินคาที่เปดตัวสูงสุด 
 ศูนยขอมูลฯ เปนแหลงขอมูลแหลงเดียวที่สามารถเจาะลึก
ขอมูลที่ชัดเจนที่สุด โดยจะพบวาทําเล C1 รัตนาธิเบศร-เซ็นทรัล 
มีการเปดตัวสูงสุดถึง 3,838 หนวย หรือ 9% ของอุปทานทั้งหมด
ในตลาด รองลงมาคือทําเล I3 สุขุมวิท-พระรามที่ 4 จํานวน 
3,463 หนวย (8%) ตอดวย F2 รัชโยธิน จํานวน 3,075 หนวย 
(7%) ตอดวยทําเล I3 รังสิต คลอง 1-7 จํานวน 2,419 หนวย 
(6%) และอันดับที่ 5 ทําเลบางนา-ตราด กม.10-30 จํานวน 
2,342 หนวย (5%)  แตหากพิจารณาในแงมูลคากลับพบวา ทําเล 
I3 สุขุมวิท-พระรามที่ 4 มาเปนอับดับหนึ่งถึง 26,692 ลานบาท 
หรือ 15% รองลงมาคือ I1 พหลโยธินชวงตน 13,715 หนวย 
(8%) และ F2 รัชโยธิน 11,269 หนวย (6%)  สวน C1 รัตนาธิ
เบศรที่เปดมากท่ีสุดแตมีมูลคาการเปดใหมเปนอันดับท่ี 4 (8,569 
ลานบาทหรือ 5%) 
 หากจัดอันดับในรายละเอียดจะเปนดังนี้: 
 1. สินคาที่เปดตัวสูงสุดก็คือหองชุดราคา 2-3 ลานบาท แถว
ทําเล C1 รัตนาธิเบศร-เซ็นทรัล โดยเปดขึ้นถึง 3,143 หนวย และ
ภายในหวงเวลาเดียวกันก็สามารถขายได 1,024 หนวย (ขายได 
33%) เหลือเพียง 2,119 หนวย นับเปนการเปดตัวถึง 5.9% ของ
ทั้งหมด (54,281 หนวย)  การที่แถวนี้ซึ่งเปนแนวรถไฟฟาสายสี
มวงยังมีการเปดตัวสูงมากจนเปนอันดับหนึ่ง  แสดงวาไมมีการ
ควบคุมอุปทาน และอาจพากัน "ลงเหว" ไดในอนาคต 
 2. อันดับสองเปนหองชุด ราคา 3-5 ลานบาท แถวทําเล F2 
รัชโยธิน โดยเปดขายถึง 1,723 หนวย ขายไดเร็วมากถึง 1,457 
หนวย (85%) เหลือเพียง 266 หนวย นับวาเปดขายถึง 3.2% 
ของอุปทานทั้งหมดในครึ่งแรกของป 2560  สนิคา ณ ระดับราคานี้
ในทําเลนี้ จึงถือเปนสินคาที่ตอบสนองความตองการของผูซื้อ
ไดมากทีเดียว เนื่องจากอยูไมหางไกลจากใจกลางเมืองมากนัก 
 3. อันดับ 3 ก็คือหองชุดราคา 1-2 ลานบาท แถว A4 รังสิต 
คลอง 1-7 โดยเปดถึง 1,721 หนวย แตขายไดนอยมากเพียง 
179 หนวย (10%) เหลือขายถึง 1,542 หนวย  นับวาเปดตัว
รวมกันถึง 2.7%  กรณีนี้นับวาเปน "หายนะ" เนื่องจากขายไดนอย
เปนอยางยิ่ง  ทําเลนี้คงถึงจุดอิ่มตัวจนไมสมควรที่จะเปดโครงการ
ใหมในระยะเวลา 6 เดือนถึง 1 ปนับจากกลางป 2560 นี้ 
 
ภาพรวมของการขายสินคา 
 ศูนยขอมูลฯ พบวา อุปทานคงเหลือสะสมรวม ณ กลางป 
2560 เพิ่มข้ึนจากสิ้นป 59 ประมาณ 5.1% จาก 184,329 หนวย 

ณ สิ้นป 2559 เพิ่มเปน 193,820 หนวย (เพิ่มข้ึน 9,491 หนวย)  
อุปทานที่เปดขายใหม  ครึ่งปแรก 2560 จํานวนโครงการลดลง แต
จํานวนหนวยขาย มูลคา ราคาขายเฉลี่ยตอหนวยเพิ่มขึ้น เมื่อ
เปรียบเทียบกับคร่ึงปแรก 2559 ทั้งนี้อาจสรุปไดวา 
 1. จํานวนโครงการเปดใหมครึ่งปแรก 2560 จํานวน 193 
โครงการ ลดลง 20 โครงการ (-9%) จากคร่ึงแรกของป 2559 
 2. จํานวนหนวยขายเปดใหมครึ่งปแรก 2560 จํานวน 
54,281 หนวย เพิ่ม 6,173 หนวย (+13%) จากครึ่งปแรกของป 
2559  
 3. มูลคาโครงการครึ่งปแรก 2560 จํานวน 182,647 ลาน
บาท เพิ่ม 24,886 ลานบาท (+16%) จากคร่ึงป 2559  
 4. ราคาขายเฉลี่ยตอหนวย 3.365 ลานบาท เพิ่ม (2.6%) 
จากราคา 3.279 ลานบาท ณ ครึ่งปแรก 2559 ยอดซื้อ ครึ่งปแรก 
2560 จํานวน 44,790 หนวย เพิ่มจากครึ่งปแรก 2559 จํานวน 
4,382 หนวย หรือ (+11%) 
 หากแยกตามประเภทของที่อยูอาศัยจะพบวา 
 บานเดี่ยว: หนวยขายเปดใหมครึ่งปแรก 2560 จํานวน 3,499 
หนวย ลด 1,212 หนวย (-12%) จากปครึ่งปแรก 2559
 อุปทานเหลือขาย 37,506 หนวย ลดลง 2,021 หนวย  (-
4%) จากสิ้นป 2559  สินคาที่ขายไดครึ่งปแรก 2560 จํานวน 
5,520 หนวย ลด 116 หนวย (-2%) จากคร่ึงปแรก 2559  
 ทาวนเฮาส: หนวยขายเปดใหมครึ่งป 2560 จํานวน 17,556 
หนวย เพิ่ม 6,228 หนวย  (30%) จากครึ่งปแรก 2559  อุปทาน
เหลือขาย 60,228 หนวย เพิ่ม 5,634 หนวย (23%) จากสิ้นป 
2559  ขายไดคร่ึงปแรก 2560 จํานวน 11,922 หนวย เพิ่ม 952 
หนวย (8%) จากคร่ึงป 2559 
 หองชุด: หนวยขายเปดใหมครึ่งป 2560 จํานวน 30,647 
หนวย เพิ่ม 8,102 หนวย (35%) จากคร่ึงป 59 
อุปทานเหลือขาย 75,986 หนวย เพิ่ม 6,188 หนวย (13%) 
จากสื้นป 2559  ขายไดปครึ่งปแรก 2560 จํานวน 24,459 หนวย 
เพิ่ม 3,119 หนวย (16%) จากคร่ึงปแรก 2559  
 
สัญญาณอันตราย สินคาหยุดการขาย 
 สินคาที่หยุดการขาย คือสินคาที่แสดงใหเห็นถึงภาวะที่ย่ําแย 
ไมสามารถขายออกได เปนดัชนีสําคัญอันหนึ่งของตลาดที่อยูอาศัย  
จากการสํารวจของศูนยขอมูลฯ พบวา  
 1. ณ สิ้นป 2559 มีจํานวน 165 โครงการ 47,256 หนวย 
มูลคา 118,155 ลานบาท 
 2. ณ กลางป 2560 มีจํานวน 179 โครงการ 45,499 หนวย 
มูลคา 117,984 ลานบาท 
 3. จํานวนโครงการเพิ่ม 14 โครงการ (8%)  
 4. แตหนวยขายลดลง 1,757 หนวย (-4%) 
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 5. มูลคาลดลง 171 ลานบาท (-0.1%)  
 อาจกลาวไดวาจํานวนโครงการที่จะ "เจง" ยังไมไดเพิ่มขึ้นอยาง
นาวิตกมากนัก ยังไมถึงขั้นวิกฤติแตอยางใด  เพียงแตวาหากไมมี
การควบคุมอุปทาน ก็อาจทําให "พากันลงเหว" ได 
 สําหรบัสาเหตุของการหยุดการขาย เปนดังนี:้ 

 
 
อันดับบริษัทพัฒนาที่ดิน 
 ในคร่ึงแรกของป 2560 บริษัทมหาชนเปดตัว 28,581 หนวย 
(53%) มูลคา 95,568 ลานบาท (52%)  บริษัทลูกของบริษัท
มหาชน เปดตัวจํานวน 13,431 หนวย (26%) รวมมูลคา 47,290 
ลานบาท (26%)  สวนบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย เปดตัวเพียง 
12,269 หนวย (23%) รวมมูลคาเพียง 39,789 ลานบาท (22%)  
จะเห็นไดวาบริษัทนอกตลาดมีสวนแบงตลาดเพียงไมเกิน 1/4 ของ
ทั้งตลาดเทานั้น เพราะภาวะในปจจุบัน ตลาดเอื้อตอรายใหญที่มี
ตนทุนทางการเงินถูกกวานักพัฒนาที่ดินประเภท SMEs  หากทาง
ราชการจะสงเสริม SMEs ก็ควรใหความสําคัญกับบริษัทขนาดกลาง
และเล็กบาง 
 
บทสรุป 
 1. จํานวนอุปทานเปดตัวใหมครึ่งปแรก 2560 จํานวนหนวย 
54,281 หนวย เพิ่ม (25%) เมื่อเปรียบเทียบกับคร่ึงปแรก 2559 
  2. มูลคาการเปดตัว จํานวน 182,647 ลานบาท เพิ่ม (16%) 
จากคร่ึงปแรก 2559  
 3. ราคาขายเฉลี่ยตอหนวยลดจาก 3.456 ลานบาท ณ สิ้นป 
2559 เปนราคา 3.365 ลานบาท (ลด -3%) 
  4. อุปทานคงเหลือทั้งตลาดเพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2559 ประมาณ 
5% จาก 184,329 หนวย เปน 193,820 หนวย (เพิ่ม 9,491) 
 5. ทาวนเฮาส อุปทานคงเหลือ 60,288 หนวย เพิ่ม 23% 
จากสิ้นป  2559 มียอดขายครึ่งปแรก 2560 จํานวน 11,922 
หนวย เพิ่มจากครึ่งปแรก 2559 จํานวน 952 หนวย (9%) มี

อุปทานเปดใหม 17,556 หนวย หากเทียบยอดขายอาจตองใชเวลา 
34 เดือน ซึ่งเทากับสิ้นป 2559  
   6. บานเดี่ยว อุปทานคงเหลือ 37,506 หนวย ลดลง -4% 
จากสิ้นป 2559 มียอดขายไดครึ่งปแรก 2560 จํานวน 5,520 
หนวย ลดลง -2% จากคร่ึงปแรก 2560 มีอุปทานเปดใหม 3,499 
หนวย หากเทียบยอดขายแลวอาจตองใชเวลาประมาณ 60 เดือน 
ซึ่งเพิ่มจากสิ้นป 59 เล็กนอย 
 7. หองชุด อุปทานคงเหลือมากที่สุด 75,986 หนวย เพิ่มขึ้น
จากสิ้นป 2559 (13%) มียอดขายไดครึ่งป แรก 2559 จํานวน 
24,459 หนวย เพิ่ม 16% จากคร่ึงปแรก 2559 มีอุปทานเปดใหม 
30,647 หนวย หากพิจารณายอดขายตอป ตองใชเวลาขายอีก
ประมาณ 17 เดือน (ซึ่งใกลเคียงกับส้ินป 2560) 
 
ขอสังเกตสําคัญในชวงป 2560-61 จะเปนดังนี:้ 
 1. ผูประกอบการรายใหญยังคงครองสวนแบงการตลาดสินคา
ใหมเพิ่มมากขึ้น และมีบริษัทในเครือเพิ่มมากขึ้น (ป 60 มีสัดสวน
ของยูนิตมากถึง 77%) และมีการรวมทุนกับตางชาติมากขึ้น 
 2. การเขามาลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพยของชาวตางชาติมี
มากขึ้น เชนจีน ญี่ปุน และผูประกอบการบางรายมีการนําสินคาไป
ขายตลาดตางประเทศมากขึ้น 
 3. แผนการลงทุนเมกะโปรเจ็คของภาครัฐมีความชัดเจนขึ้น 
เปดทําเลใหมๆ โดยเฉพาะรถไฟฟาสายใหมๆ เชน รถไฟฟาสายสี
สม รถไฟฟาสายสีเหลือง 
 4. ผูประกอบการบางราย กระจายการลงทุน ในพื้นที่โครงการ
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor 
EEC) ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง       
 5. กลุมผูซื้อเพื่อเก็งกําไร-ลงทุน ลดลง เพราะตนทุนในการ
ลงทุนสูงขึ้น การปลอยเชาไดยากขึ้น เนื่องจากมีอุปทานออกมาสู
ตลาดมากขึ้น การแขงขันสูงและผลตอบแทนการลงทุนต่ําลง 
 6. พัฒนาอาคารชุดยังคงมีการพัฒนามากเปน อันดับ 1 แต
เนนพัฒนาในพื้นที่ที่มีศักยภาพสูง 
 7. การพัฒนาอาคารชุดเนนการออกแบบพื้นที่สวนกลาง
รองรับการอยูอาศัยจริง เชนเพิ่มพื้นที่สวนกลาง มี Co-Working 
Space พื้นที่ปลูกผัก พื้นที่ปารตี้   
 8. ผูประกอบการสวนหนึ่งเนนการบริการหลังการขาย เพื่อเอา
ใจผูซื้อ และบอกตอ 
 9. ปญหาหนี้ครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้น สงผลใหสถาบันการเงิน
เขมงวดการปลอยสินเชื่อรายยอย 
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การเปลีย่นแปลงราคาทีอ่ยูอาศยัใน กทม.และปรมิณฑล 
 

 บานเดี่ยวนับเปนสินคาที่ขายไดยากและชาที่สุด แตในตลาด
ปจจุบัน ยังมีทําเลที่สินคาบานเดี่ยวขายไดดีอยูจํานวนหนึ่ง มา
ศึกษากันดูวาที่ไหนและระดับราคาใด 
 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนยขอมูล
วิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร เรียล
เอสเตท แอฟแฟรส (www.area.co.th) เปดเผยวาจากการสํารวจ
ที่อยูอาศัย 1,905 แหงที่กําลังขายอยูนั้น บานที่กําลังขายอยูนี้
ประกอบดวยบานเดี่ยว บานแฝด ทาวนเฮาส อาคารพาณิชย และ
หองชุด ซึ่งเมื่อปลายป 2558 ยังมีกิจกรรมการขายอยู และมาถึง
กลางป 2560 ก็ยังมีสินคาเดิมคงเหลือขายอยู (ที่ขายหมดไปแลว
กอนเดือนมิถุนายน 2560 หรือที่เจงไปกอนเดือนดังกลาว ไม
นํามาเปรียบเทียบดวย) 
 ภาพรวมก็คือ ราคาที่อยูอาศัยในกรุงเทพและปริมณฑล
เพิ่มขึ้น 0.53% ซึ่งแสดงวาราคาที่อยูอาศัยประเภทตางๆ มีการ
เปลี่ยนแปลงในทางบวกเพิ่มขึ้นจากรอบกอนหนา ลด -0.06% 
(ราคาปรับเพิ่มมากกวารอบที่ผานมา 0.59%) การที่เปนเชนนี้
แสดงวา ราคาที่อยูอาศัยก็ยังมีทิศทางการปรับตัวเพิ่มขึ้น สาเหตุ
ของการปรับราคาบ านเพิ่ มก็ เนื่ องมาจากการลงทุนของ
ผูประกอบการที่มีตนทุนการลงทุนที่สูงขึ้น โดยเฉพาะตนทุนราคา
ที่ดิน รวมถึง ปญหาภาวะเงินเฟอ ราคาคาจางแรงงาน จึงสงผลตอ
ตนทุนการผลิตของผูประกอบการ และผูประกอบการรายใหญการ
จะพยายามหาวิธีที่ จะลดตนทุนแรงงาน โดยการใชระบบ
เทคโนโลยีการผลิตผนังสําเร็จรูปเขามาใชแทนใหมากขึ้น 
 การเปลี่ยนแปลงราคาตลาดที่อยูอาศัย ณ กลางป 2560 
แยกตามประเภทบาน 
ประเภทบาน ราคาขาย ธ.ค.

59 (ลาน บ) 
ราคาขาย มยิ.
60 (ลาน บ) 

เปอรเซ็นตการ
เปลี่ยนแปลง 

บานเดี่ยว 6.262 6.296 0.55% 

บานแฝด 3.475 3.502 0.79% 

ทาวนเฮาส 2.65 2.66 0.38% 

ตึกแถว 4.731 4.746 0.32% 

หองชุด 3.279 3.299 0.63% 

ที่ดินจัดสรร 3.685 3.685 0.00% 

โดยรวม 3.754 3.774 0.53% 

 

 
 จากตารางขางตน ในรายละเอียดจะพบวาราคาที่อยูอาศัยเมื่อ 
6 เดือนกอน ราคาขายเฉลี่ยที่ประมาณ 3.754 ลานบาท และใน
การสํารวจปจจุบัน ราคาที่อยูอาศัยเฉลี่ยที่ 3.774 ลานบาท ซึ่ง
แสดงวา ราคาที่อยูอาศัยโดยรวมปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 0.53% 
โดยประเภทที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ บานแฝด 0.79% 
และประเภทที่มีการปรับราคาเพิ่มนอยที่สุด คือ ที่ดินจัดสรร 
0.00% (แตไมมีนัยสําคัญทางสถิติ) ในสวนของที่อยูอาศัยที่มีการ
ปรับราคานอยสุด คือ อาคารพาณิชย  0.32% ซึ่ งหากมอง
ภาพรวมแลวจะเห็นไดวาในรอบนี้ที่อยูอาศัยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น
ทุกประเภทบาน แตมีการปรับเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอยเทานั้นตาม
ภาวะตลาด เศรษฐกิจ และความตองการซื้อของผูบริโภค และ
ตนทุนการผลิตของผูประกอบการเปนสําคัญ แตไมมีการปรับลด
ราคาลงแตอยางใด 
 หากพิจารณาราคาที่อยูอาศัยหลักสวนใหญทุกประเภทมีการ
ปรับราคาเพิ่มจาก 6 เดือนกอน โดยบานแฝด ปรับเพิ่มมากที่สุด 
0.79% อาคารชุด 0.63% บานเดี่ยว 0.55% ทาวนเฮาส 0.38% 
และอาคารพาณิชย 0.32% เหตุผลของการปรับเพิ่มราคาบานสวน
ใหญในตลาดก็เนื่องมาจากปรับขึ้นตามตนทุนการผลิต รวมถึง
นโยบายการสงเสริมการลงทุนในโครงการเมกกะโปรเจคตทําให
ราคาที่ดินสูงขึ้น โดยเปนการปรับเพิ่มขึ้นจากรอบกอน 0.53% 
โดยปรับเพิ่มมากกวารอบกอน 0.59% (รอบสิ้นป 2559 ปรับลด 
0.66%) สามารถแจกแจงการเพิ่มราคารายกลุม ซึ่งกลุมที่มีการ
ปรับราคาเพิ่มขึ้นสูงสุด คือ บานแฝด ปรับเพิ่ม 0.79% ปรับจาก
รอบกอน -0.83% รองลงมาคือ อาคารชุด ปรับราคาเพิ่มขึ้น 
0.63% ซึ่งแสดงใหเห็นวาการปรับเพิ่มขึ้นของราคาบานในรอบนี้
เปนการเพิ่มในอัตราที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน
ตางชาติหันมาลงทุนในไทยเพิ่มมากขึ้น และมีการนํานวัตกรรม
จากตางประเทศมาพัฒนาที่อยูอาศัยในเมืองไทยมากขึ้น จึงอาจทํา
ใหมีตนทุนสูงขึ้น 
 แมการเปลี่ยนแปลงราคาจะไมมากนัก แตก็ยังอยูในชวง "ขา
ขึ้น" หรือยังไมไดลดลงแตอยางไร กรณีการลดลงของราคาบานจะ
เกิดขึ้นก็ตอเมื่อเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ แตวิกฤติเศรษฐกิจยังมาไมถึง 
ราคาบานจึงยังไมไดลด ในขณะเดียวกันก็ยังมีโครงการพัฒนา
สาธารณูปโภคตาง ๆ โอกาสที่ราคาบานจะลดลงจึงไมมี ผูที่หวังให
บานลงราคาเพื่อจะไดชอนซื้อ จงเปนความหวังที่เปนไปไมได 
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ทาวนเฮาสทีข่ายไดดจีรงิๆ อยูทีไ่หนบาง 

 

 ทาวนเฮาสเปนสินคายอดฮิตที่มีการพัฒนาขึ้นมากมาย  แตที่
ขายดีจริงๆ มีบางบริเวณเทานั้น  ที่ไหนควรซื้อหรือควรสราง
ทาวนเฮาสขาย ซึ่งนับเปนสินคาท่ีเปนที่ตองการของตลาด 
 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนยขอมูลวิจัย
และประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท 
แอฟแฟรส (www.area.co.th) เปดเผยวาจากการสํารวจโครงการที่
อยูอาศัย 1,905 แหง พบวา ทาวนเฮาสที่ขายดีท่ีสุด มีดังนี้: 
 อันดับที่ 1 ทําเล M3 ทวีวัฒนา-พุทธมณฑล 4 ขายในระดับ
ราคา 3.001-5.000 หรือเฉลี่ยหนวยละ 3.09 ลานบาท ทั้งนี้มีอยู
ทั้งหมด 136 หนวย ขายไปแลว 35 หนวย ขายเหลือ 101 หนวย 
รวมมูลคาทั้งหมด 420 ลานบาท ทั้งนี้ขายไดเดือนละ 26% ของ
หนวยขายประเภทนี้ และคาดวาจะขายหมดในเวลาอีก 3 เดือน 
 อันดับที่ 2 ทําเล C3 พิบูลสงคราม ขายในระดับราคา 2.001-
3.000 หรือเฉลี่ยหนวยละ 2.75 ลานบาท ทั้งนี้มีอยูทั้งหมด 93 
หนวย ขายไปแลว 78 หนวย ขายเหลือ 15 หนวย รวมมูลคา
ทั้งหมด 256 ลานบาท ทั้งนี้ขายไดเดือนละ 21% ของหนวยขาย
ประเภทนี้ และคาดวาจะขายหมดในเวลาอีก 1 เดือน 
 อันดับที่ 3 ทําเล C3 พิบูลสงคราม ขายในระดับราคา 3.001-
5.000 หรือเฉลี่ยหนวยละ 3.84 ลานบาท ทั้งนี้มีอยูทั้งหมด 219 
หนวย ขายไปแลว 167 หนวย ขายเหลือ 52 หนวย รวมมูลคา
ทั้งหมด 842 ลานบาท ทั้งนี้ขายไดเดือนละ 14% ของหนวยขาย
ประเภทนี้ และคาดวาจะขายหมดในเวลาอีก 2 เดือน 
 อันดับที่  4 ทําเล H2 แบริ่ง  วัดดาน ขายในระดับราคา 
5.001-10.000 หรือเฉลี่ยหนวยละ 6.30 ลานบาท ทั้งนี้มีอยู
ทั้งหมด 72 หนวย ขายไปแลว 42 หนวย ขายเหลือ 30 หนวย รวม
มูลคาทั้งหมด 453 ลานบาท ทั้งนี้ขายไดเดือนละ 11% ของหนวย
ขายประเภทนี้ และคาดวาจะขายหมดในเวลาอีก 4 เดือน 
 อันดับที่ 5 ทําเล G5 ลาดกระบัง ขายในระดับราคา 1.001-
2.000 หรือเฉลี่ยหนวยละ 1.94 ลานบาท ทั้งนี้มีอยูทั้งหมด 1548 
หนวย ขายไปแลว 991 หนวย ขายเหลือ 557 หนวย รวมมูลคา

ทั้งหมด 3,008 ลานบาท ทั้งนี้ขายไดเดือนละ 10% ของหนวยขาย
ประเภทนี้ และคาดวาจะขายหมดในเวลาอีก 4 เดือน 
 อันดับที่ 6 ทําเล K1 พระราม 2 กม.1-10 ขายในระดับราคา 
5.001-10.000 หรือเฉลี่ยหนวยละ 6.75 ลานบาท ทั้งนี้มีอยู
ทั้งหมด 389 หนวย ขายไปแลว 190 หนวย ขายเหลือ 199 หนวย 
รวมมูลคาท้ังหมด 2,624 ลานบาท ทั้งนี้ขายไดเดือนละ 10% ของ
หนวยขายประเภทนี้ และคาดวาจะขายหมดในเวลาอีก 5 เดือน 
 อันดับที่ 7 ทําเล J2 ประชาอุทิศ ขายในระดับราคา 3.001-
5.000 หรือเฉลี่ยหนวยละ 3.77 ลานบาท ทั้งนี้มีอยูทั้งหมด 1336 
หนวย ขายไปแลว 987 หนวย ขายเหลือ 349 หนวย รวมมูลคา
ทั้งหมด 5,037 ลานบาท ทั้งนี้ขายไดเดือนละ 9% ของหนวยขาย
ประเภทนี้ และคาดวาจะขายหมดในเวลาอีก 3 เดือน 
 อันดับที่ 8 ทําเล J2 ประชาอุทิศ ขายในระดับราคา 2.001-
3.000 หรือเฉลี่ยหนวยละ 2.68 ลานบาท ทั้งนี้มีอยูทั้งหมด 2532 
หนวย ขายไปแลว 1462 หนวย ขายเหลือ 1070 หนวย รวมมูลคา
ทั้งหมด 6,788 ลานบาท ทั้งนี้ขายไดเดือนละ 9% ของหนวยขาย
ประเภทนี้ และคาดวาจะขายหมดในเวลาอีก 5 เดือน 
 อันดับที่ 9 ทําเล J1 ปอมพระจุล ขายในระดับราคา 0.500-
1.000 หรือเฉลี่ยหนวยละ 0.90 ลานบาท ทั้งนี้มีอยูทั้งหมด 126 
หนวย ขายไปแลว 126 หนวย ขายเหลือ 0 หนวย รวมมูลคา
ทั้งหมด 113 ลานบาท ทั้งนี้ขายไดเดือนละ 8% ของหนวยขาย
ประเภทนี้  
 อันดับที่ 10 ทําเล H8 บางนา-กม.10-30 ขายในระดับราคา 
5.001-10.000 หรือเฉลี่ยหนวยละ 6.02 ลานบาท ทั้งนี้มีอยู
ทั้งหมด 83 หนวย ขายไปแลว 79 หนวย ขายเหลือ 4 หนวย รวม
มูลคาทั้งหมด 500 ลานบาท ทั้งนี้ขายไดเดือนละ 8% ของหนวย
ขายประเภทนี้ และคาดวาจะขายหมดในเวลาอีก 1 เดือน 
 ลายแทงทาวนเฮาสเดนนี้จึงนับวาจะเปนประโยชนตอทั้งผูซื้อ
และผูขายหรือเจาของโครงการเพื่อใหโครงการเปนที่ตองการของ
ตลาดนั่นเอง 

 

อันดับ ทําเล ระดับราคา จํานวนหนวย มูลคา(ลาน) %ขาย/เดือน กี่เดือนจะหมด 

1 M3 ทวีวฒันา-พุทธมณฑล 4 3.001-5.000 136 420 26% 3 

2 C3 พิบูลสงคราม 2.001-3.000 93 256 21% 1 

3 C3 พิบูลสงคราม 3.001-5.000 219 842 14% 2 

4 H2 แบริ่ง วัดดาน 5.001-10.000 72 453 11% 4 

5 G5 ลาดกระบัง 1.001-2.000 1548 3008 10% 4 

6 K1 พระราม 2 กม.1-10 5.001-10.000 389 2624 10% 5 

7 J2 ประชาอุทิศ 3.001-5.000 1336 5037 9% 3 

8 J2 ประชาอุทิศ 2.001-3.000 2532 6788 9% 5 

9 J1 ปอมพระจุล 0.500-1.000 126 113 8% 0 

10 H8 บางนา-กม.10-30 5.001-10.000 83 500 8% 1 
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SMEs อสงัหาฯ ตางหากทีค่วรไปนอก 
 
 หลายคนเขาใจวาการไปลงทุนอสังหาริมทรัพยตางแดนนั้น 
เปนเรื่องไกลเกินฝน เปนเรื่องของผูประกอบการรายใหญในตลาด
หลักทรัพย ไมใชเรื่องของผูประกอบการพัฒนาที่ดินรายเล็ก หรือ
รายกลาง ๆ ที่รวมเรียกกันวา SMEs (Small and Medium 
Enterprises) นี่เปนการเขาใจผิดอยางมหันตจริงๆ SMEs ตางหาก
ที่ควรบุกตลาดตางประเทศ ไมเห็นหรือรายใหญ ๆ ไปเจงกันมานัก
ตอนัก!?! 
 ที่ผมกลาวขางตนนี้ไมใชเรื่องเลน ๆ ทานไมเห็นหรือ เจาสัว
อนันต แหงแลนดแอนดเฮาส ทานบอกเองวา ทานไปลงทุน
ฟลิปปนส จีน อินโดนีเซีย มาหมดแลว มากอนใคร ๆ สุดทายเหลือ
แตกางเกงในกลับมา!!! ทานเปนคนโออาเปดเผย ที่จริงไมใช
เฉพาะแลนดเฮาสเฮาส มั่นคงเคหะการ สมประสงคแลนด ฯลฯ ก็
ลวนแตเคยไป "เจ็บตัว" ในตางประเทศมาแลวทั้งสิ้น 
 ที่รายใหญมักเจ็บตัวกลับมานั้น มีหลายเหตุผลทีเดียว แนนอน 
สวนสําคัญสวนหนึ่งเพราะการลดคาเงินบาทที่ทําให "เจง" กันถวน
หนา แตก็ยังมีเหตุผลประกอบอื่น ๆ ที่ไมควรมองขามก็คือ 
 1. รายใหญมักชอบแตงงานกับรายใหญ ซึ่งจริงๆ ตางก็ไม
จําเปนตองมีกันและกันโดยพื้นฐานอยูแลว อยูไปอยูมาก็เลย อาจ
ตางชิ่งหนีกันและกันไปตามระเบียบ จะให "กัดกอนเกลือ" กินกัน
คงไมได แตถาเราใหเกียรติไป "(ในยามไร หรือยามที่ยังไม
เชี่ยวชาญในตางประเทศก็) เด็ดดอกหญาแซมผม" คบกับรายใหญ 
รายกลางที่ตองการเทคโนโลยี เงินทุน เราก็อาจะไดคูครองหรือคู
พันธมิตรทางธุรกิจที่ดีก็ได 
 2. ในทํานองเดียวกัน เมื่อรายใหญแตงกับรายใหญ ก็เลย
กลายเปนโครงการประเภท "เล็กๆ ไม ใหญๆ ทํา" คือทําโครงการ
มหึมา ที่ดูดีเกินกวาจะเปนจริง โครงการใหญๆ มักมีความเสี่ยงสูง 
แตรายใหญ ๆ มักจะ "จมไมลง" จะทําใหเล็ก ๆ ก็อาจ "เสียฟอรม" 
ได เลยตองทําโครงการใหญซึ่งทําใหมีโอกาสไมประสบความสําเร็จ
สูง อันที่จริง เราควรทําแบบเล็ก ๆ กอน เพื่อเรียนรูตลาด หากเจง
ไป ขนหนาแขงก็ไมรวง ที่สําคัญ เราทําจากเล็กสูใหญ ก็จะทําใหเรา
ไดสะสมประสบการณและบุคคลากรเพื่อการพัฒนากิจการในภาย
หนานั่นเอง 
 3. การไมสํารวจตลาดใหดีเทาที่ควร รายใหญๆ มักติดเหลี่ยม
ตัวเอง ผมไปประชุมเรื่องการพัฒนาอสังหาริมทรัพยที่นครบอสตัน 
นักลงทุนฮองกงใหขอคิดที่แลกมาดวยชีวิตวา นักลงทุนฮองกงที่มี
ประสบการณอันเอกอุหลายสิบป ก็อาจพังพาบสูนักพัฒนาที่ดินจีน
ที่เพิ่งผานพนจากยุคสังคมนิยมมาไมนานก็ได นักลงทุนฮองกงชอบ
ลงทุนในพื้นที่ที่เปน "ทําเลทอง" (Prime Location) จึงไปจับจอง
ทําเลทองในนครตาง ๆ ของจีนไว แต "ทําเลทอง" ของจีนสรางใหม
ไดเสมอ ไมใชหยุดนิ่งแบบฮองกง ทําเลเดิม ๆ จึงอาจใชไมได เรา
ไปลงทุนในตางประเทศ แต "ขี้เหนียว" เรื่องการสํารวจวิจัย หรือ
เยอหย่ิงถือวาตนประสบความสําเร็จเปนรายใหญ จึงทําใหสะดุดขา
ของตนเองลมดวยประการฉะนี้เอง 
 เมื่อสัปดาหกอน ผมไปบรรยายเรื่องอสังหาริมทรัพยใน
ประเทศกัมพูชา ไดมีโอกาสไปเยี่ยมชมโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อ

การอยูอาศัยในชานกรุงพนมเปญ นี่นับเปนการพัฒนาที่มีขนาดเล็ก 
นักพัฒนาที่ดินระดับ SMEs ของไทย กส็ามารถไปรวม "สังฆกรรม" 
ไดเพราะใชเงินไมมาก อยางมาก็ราว 1 ลานเหรียญสหรัฐ แตได
กําไรงาม ไมจําเปนตองใชเงินมาก อยูที่การมีผูรวมทุนที่ดี ก็จะ
สามารถประสบความสําเร็จไดไมยาก ที่สําคัญ ยังมีโอกาสพัฒนา
ที่ดินแบบนี้ไดอีกมาก และสามารถพัฒนาไปพัฒนาที่ดินในรูปแบบ
บานจัดสรร และอาคารชุดหรืออ่ืน ๆ ไดในภายหลัง หลังจากสั่งสม
ประสบการณและพันธมิตรธุรกิจใหดี 
 โครงการที่ผมไปดูนั้น ไมมีชื่อ ไมไดตั้งชื่ออยางเปนทางการ 
แตขออนุญาตอยางถูกตอง ดําเนินการมาแลว 1 ป มีทั้งหมด 538 
แปลง เปนแปลงที่ดินเปลาหนาเปนหองๆ กวาง 5 เมตรลึก 20 
เมตร หรือราว 25 ตารางวา ใหปลูกบานกันเอง ปรากฏวาขายหมด
ในเวลา 3 เดือน โดยเริ่มขายเมื่อเดือนมกราคม 2559 เงินลงทุน
ประมาณ 1.833 ลานเหรียญสหรัฐ แตทํากําไรไดมหาศาล 
 ราคาตอนขาย เปนเงินแปลงละ 3,500 เหรียญสหรัฐ หรือ 
119,000 บาท หรือตารางวาละ 4,760 บาท ที่กัมพูชาใชเงิน
เหรียญสหรัฐ เสมือนเปนมลรัฐทางเศรษฐกิจแหงหนึ่ งของ
สหรัฐอเมริกา ยกเวนเงินทอนจํานวนนอยๆ ก็จะทอนเปนเงิน รีล 
(Riel) แตสวนมาก สามารถทอนเปนเงินกระทั่ง 1 เหรียญสหรัฐ
เลยทีเดียว อยางไรก็ตามผานไป 1 ป ราคาตอแปลง เพิ่มเปน 
4,500 เหรียญสหรัฐ หรือเพิ่มขึ้น 29% สูงกวาดอกเบี้ยเงินกูที่ 
13% ถึง 1 เทาตัวเสียอีก คนซื้อก็ดีใจ คนขายก็ดีใจกันถวนหนา 
 ที่ดินทั้งผืนมีขนาด 7 เฮคตารหรือ 43.75 ไร ซื้อมาเมื่อป 
2556 เปนเงิน 300,000 เหรียญสหรัฐ หรือตกเปนเงินตารางวาละ 
583 บาท (จากราคาขายที่ดินจัดสรรครั้งแรก 4,760 บาท หรือ
เกือบ 10 เทา) ปจจุบันราคาท่ีดินดิบหรือที่ดินเปลาขางเคียงขายสูง
ถึงตารางวาละ 1,360 บาท หรือเพิ่มขึ้นเปน 2.33 เทาจาก 1 เทา 
นับวาเพิ่มข้ึนเร็วมากในระยะเวลา 3.5 ปที่ผานมา 
 สําหรับตัวเลขโดยรวมพบวา โครงการนี้มีมูลคาประมาณ 
1,883,000 เหรียญสหรัฐ หรือ 64.022 ลานบาท ผลกําไรสุทธิ 
หลังจากหักคาจัดสรรที่ดิน คาแบงแยกโฉนด คานายหนา คา
กอสรางสาธารณูปโภค เชน ถนนคอนกรีต ไฟฟาเขาที่ดิน ปรากฏ
วาไดกําไรถึง 1,300,000 เหรียญสหรัฐ หรือ 44,200,000 บาท 
หรือเทากับกําไรถึง 69% เปนกําไรที่มากกวากําไรของบริษัท
มหาชนในตลาดหลักทรัพยของไทยเสียอีก นี่ขนาดวาผูประกอบการ
รายนี้พยายามขายของแบบ "ราคายุติธรรม" ไมโกงราคาหรือไมตั้ง
ราคาสูงเมื่อเทียบกับรายอื่น ยังไดกําไรมากมายขนาดนี้ อยางนี้นัก
ลงทุน SMEs ของไทยนาไปลงทุนไหม 
 แนวทางการขายปรากฏวา ทําการขายเอง ขายตรงๆ ใน
ลักษณะที่ลูกคาบอกตอและขายไปยังเครือขาย (ไมใชแบบขายตรง) 
ประมาณ 50% ขายผานนายหนา 40% และขายผาน Facebook อีก
ราว 10% ซึ่งนับวาไมเลวทีเดียวกับสําหรับ "Social Media" ในกรุง
พนมเปญ การขายอสังหาริมทรัพย ทําไดไมยาก สวนมากคนซื้อก็
จะสามารถเสาะหาดูจากปายโฆษณาหนาแปลงที่ดิน ในยานที่เปน
ทําเลฮิตของการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัยนั่นเอง 
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 เจาของโครงการนี้ ยังทําโครงการที่สอง ซึ่งมีขนาดใหญถึง 
2,200แปลง ในเดือนกรกฎาคม 2559 ปรากฏวาในเดือนมิถุนายน 
2560 ขายเหลือ16 แปลงเทานั้น ตอนเปดขายก็ขายในราคา 
4,000 เหรียญสหรัฐ สําหรับที่ดินขนาดแปลงพอ ๆ กันคือ 5 คูณ 
20 เมตร หรือตกเปนเงินตารางวาละ 5,440 บาทเทานั้น แตตอนนี้
เพิ่มเปน 5,200 เหรียญสหรัฐ สวนโครงการที่ 3 เพิ่งเปดเมื่อเดือน
มีนาคม 2560 มีทั้งหมด 657 แปลง ปรากฏวาขายไดแลว 60% 
โครงการที่ 3 นี้ เปดขายในราคา 3,500 เหรียญสหรัฐ แตตอนนี้ก็
ขยับราคาขึ้นเปน 4,000 เหรียญตอแปลงเรียบรอยแลวเชนกัน 
ผูประกอบการหนุมรายนี้  กําลังจะสรางบานจัดสรรเปนแบบ
ทาวนเฮาสชั้นเดียวแลว โดยกะวาจะเปดตัวในเดือนกรกฎาคม 
2560 นี้เอง คาดวาจะขายไดดีเปนเทน้ําเททานั่นเอง 

 ในที่นี้ตองย้ําใหเห็นชัดวา รายใหญนั้นอุยอาย ติดฟอรม ติด
พนักงานบริหารใหญๆ ที่ดู "นายแนมาก" จึงขยับตัวลําบาก ใน
ภาวะการณท่ีอะไรๆ ก็ติดขัดไปหมด ลองไปรวมทุนกับชาวกัมพูชา
ดูบาง ยังมีที่ดิน ยังมีโอกาสอีกมาก แตเวรกรรมประการหนึ่งของ
เราก็คือ เราไมรูจักเขาดี เรามองภาพพจนเขาไมดี เราดูแคลนเขา 
เราไมใฝใจเรียนรู เราไมเจาะหา ศึกษาตลาดใหด ี
 อยาลืมวาการลงทุนขามชาตินั้น ขอหนึ่งถือเปนการกระจาย
ความเสี่ยง เพราะตอนนี้ในไทยเราเสี่ยงมาก ขอสอง เปนการ
แสวงหาโอกาสที่เราไมคอยรู และขอสามก็เปนการสรางแบรนดวา
เราไมใชแค "local" แลวนะ นักพัฒนาอสังหาริมทรัพยทั้งระดับ 
SMEs และบิ๊กๆ ไทยตอง "ตาสวาง" ไดแลวครับ 
 ถาไปไมเปน ไปไมถูก อายหาคูไมได ถามผมไดครับ 

 
 

 
 
 
 

เชิญสมัครสมาชิกมูลนิธิประเมินคาทรัพยสนิแหงประเทศไทย เพือ่รับสิทธิพิเศษดังนี ้
คาสมาชิกปละ 1,000 บาท  โดยสมาชิกจะไดรับสิทธิพิเศษ:  1.ไดรับหนังสือของมูลนิธิ รวมมูลคา 300 บาท / 2.ไดรับวารสาร 
ThaiAppraisal  ราย 2 เดือน เปนเวลา 1 ป / 3.ไดรับขาวสารจากมูลนิธิโดยไมคิดมูลคา / 4.เขารวมงานประชุมประจําปโดยไมเสีย
คาใชจายใด ๆ / 5.เขาเสวนาวิชาการรายเดือนโดยไมเสียคาใชจายตลอดอายุสมาชิก (1 ป) ยกเวนการจัดสถานที่ภายนอกมูลนิธิ ซึ่งจะ
เสียเฉพาะคาสถานที่และเคร่ืองดื่ม เครื่องเคียง  ทั้งนี้เอกสารประกอบการเสวนาและอื่น ๆ  ไมคิดคาใชจาย / 6.ไดรับสวนลดพิเศษ 50% 
ในการซื้อหนังสือของมูลนิธิ (สนใจสมัครสมาชิก ติดตอคุณนงลักษณ โทร.0.2295.3171 ตอ 109 หรือสมัครออนไลนที ่ 
http://goo.gl/n3wSB8) 
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การแยงการครอบครองทีด่นิ 

 
อาจารยเอกชัย เปลี่ยนโพธิ ์

กรรมการผูจัดการ บริษัท สยามอิมพีเรยีล แอฟเพรสซัล จํากัด 

 
 ที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินประเภทสิทธิครอบครอง เชน 
หนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส.3, น.ส.3ก.) ใชเวลาใน
การแยงการครอบครองเพียง 1 ปเทานั้น ตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยมาตรา 1375 วรรค 2 ไดบัญญัติไววา การฟอง

เอาคืนซึ่ งการครอบครองนั้น ทานวาตองฟองภายใน 1 ป 
นับตั้งแตถูกแยงการครอบครอง ยกตัวอยางเชน ถาเรามีที่ดินที่ 
เอกสารสิทธิ์ที่ดินเปน น.ส.3 ตั้งอยูในจังหวัดเชียงใหม แตเราไม
คอยไปดูแลปลอยทิ้งราง ถามีบุคคลอื่นเขามาใชประโยชนใน
ที่ดินของเรา เชน เขามาทําการเกษตรกรรม (ทํานา) เลี้ยงสัตว 
ปลูกบาน หรือขุดบอเลี้ยงปลา ฯลฯ ถาเราไมฟองศาลขับไล
ภายในระยะเวลา 1 ป ตั้งแตถูกแยงการครอบครอง (ไมใช
นับตั้งแตวันรูการถูกแยง) ที่ดินแปลงนี้อาจตกเปนของผูแยงการ
ครอบครองได   
 สวนเอกสารสิทธิ์ที่ดินประเภทกรรมสิทธิ์ใชหลักการ “การ

ครอบครองปรปกษ” โดยประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา 1382 บัญญัติวา ผูใดครอบครองทรัพยสินของผูอื่นไว
โ ดยสงบและ เป ด เผยด ว ย เ จตนา เป น เ จ า ขอ ง  ถ า เป น
อสังหาริมทรัพยไดครอบครองติดตอกันเปนเวลาสิบป ทานวา
บุคคลนั้นไดกรรมสิทธิ์ทันทีตามกฎหมาย  (แตสามารถยันไดกับ
เจาของที่ดินเทานั้น หากจะใชกับบุคคลภายนอก ตองยื่นคํารอง
ตอศาลใหศาลมีคําสั่ง)   
สาระสําคัญในการครอบครองปรปกษ  
 1. ที่ดินที่แยงการครอบครองตองเปนของบุคคลอื่น และ
เอกสารสิทธิ์ที่ดินตองเปนประเภทกรรมสิทธิ์เทานั้น ซึ่งปจจุบันมี
เพียง 4 ประเภทออกโดยกรมที่ดิน เชน โฉนดที่ดิน โฉนดแผนที่ 
โฉนดตราจอง และตราจองที่ตราวาไดทําประโยชนแลว แตถา
เปน น.ส.3 ไมเขาในกรณีนี้ (ใชหลักการแยงการครอบครอง 1 
ปดังที่กลาวมาแลวขางตน) 
 2. ตองครอบครองโดยสงบและเปดเผย คือ ไมถูกเจาของ
ที่ ดิ น เ ดิ ม แ จ ง ค ว า ม ดํ า เ นิ น ค ดี อ า ญ า  ใ น ข อ ห า บุ ก รุ ก
อสังหาริมทรัพย หรือถูกฟองขับไลในคดีแพงตอศาล แตถาเพียง
สงคนไปขับไล ดาวา รบกวนไมใหอยูไดอยางเปนปกติสุข กรณี
เชนนี้ถือวาการครอบครองยังสงบอยู อายุความยังดําเนินตอไป 
สวนการครอบครองที่เปดเผย ตองไมมีเจตนาซอนเรน ไมใชแอบ

ไปครอบครอง เชนแอบไปแยงการครอบครองเฉพาะเวลา
กลางคืน กรณีเชนนี้ถือวาไมใชเปนการครอบครองโดยเปดเผย 
 3. แสดงเจตนาเปนเจาของ เชนเขาไปครอบครองคลายกับ
เปนเจาของทรัพย คอยขัดขวางไมใหใครเขามายุงเกี่ยวกับทรัพย
นั้น ที่สํ าคัญไม ใช เปนการครอบครองโดยยอมรับอํานาจ
กรรมสิทธิ์ของเจาของทรัพย (เปนการครอบครองแทน) เชน ผู
เชาครอบครองทรัพยสินแทนผูเชา ผูจัดการมรดกครอบครอง
ทรัพยแทนทายาทคนอื่น ๆ  บิดามารดาครองทรัพยสินแทนบุตร
ซึ่งเปนผูเยาว เจาของรวมครอบครองทรัพยแทนเจาของรวมคน
อื่น ซึ่งบุคคลที่กลาวมานี้ถึงครอบครองครบ 10 ป ก็ไมอาจได
กรรมสิทธิ์   
  4. การครอบครองนั้น จะตองครอบครองติดตอกันสิบป  
จะขาดชวงไมได แตไมจําเปนตองเปนบุคคลเดียวก็ได เชน นาย
ดําครอบครองที่ดินผูอื่นเปนเวลา 5 ป ตอมาขายใหกับนายแดง 
และนายแดงครอบครองตออีก 3 ป จากนั้นก็ขายใหกับนายขาว 
และนายขาวครอบครองตออีก 2 ป ถือวาเปนการครอบครอง
ติดตอกันเปนระยะเวลา 10 ป  
 ถาผูแยงการครอบครองทําครบตามเงื่อนไขทั้ง 4 ขอนี้ ถือ
ไดวาผูแยงการครอบครอง ไดกรรมสิทธิ์ ในที่ดินโดยการ
ครอบครองปรปกษแลว 
 
ประวัติผูเขียน  
 อ. เอกชัย เปลี่ยนโพธิ์  จบการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และประกาศนียบัตรการ
ประเมินมูลคาทรัพยสิน สถาบันนโยบายลินคอลน เปนกรรมการ
ผูจัดการบริษัท สยามอิมพีเรียล แอฟเพรสซัล จํากัด ตั้งอยูเลขที่ 
116/45 ถนนนนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 
02-294-1361 โ ท ร ส า ร  02-294-1362 email: 
ekachai@siamimp.com 
 นอกจากนั้นยังเปนกรรมการของมูลนิธิประเมินมูลคา
ทรัพยสินแหงประเทศไทย คณะทํางานการจัดทําคากอสราง
อาคารมูลนิธิประเมินมูลคาทรัพยสินแหงประเทศไทย อาจารย
สอนดานการประเมินมูลคาทรัพยสิน กฎหมายอสังหาริมทรัพย 
ที่โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพยไทย และเปนผูประเมินหลักที่
ได รั บความเห็นชอบจากสํ านักงานคณะกรรมการกํ ากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เปนผูประเมินลักชั้นวุฒิซึ่งเปน
ขั้นสูงสุดของสมาคมนักประเมินราคาทรัพยสินแหงประเทศไทย 
และสมาคมผูประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย 

 



 

  

 

 

      

Knowledge Is Not Private Property 

Vol.16, No.4, July – August 2017 
 

หน้า 15 

 



 

 

 

 
Vol.16, No.4, July – August 2017 

 

เลี้ยงชีพดวยวิชาชีพนี้ ตองแทนคุณดวยการพัฒนา

หน้า  16 

ควรสราง/ซือ้บานแฝดทีไ่หน ที่จะซือ้งาย/ขายด ี

   
 บานแฝดก็คลายบานเดี่ยวนับเปนสินคาท่ีขายไดยากและชากวา
สินคาอื่น แตในตลาดปจจุบนั ยังมีทําเลที่สินคาบานแฝดที่ขายไดดี
อยูจํานวนหนึง่ ที่ไหนดี!!! 
 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนยขอมูลวิจัย
และประเมนิคาอสังหาริมทรัพยไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร เรียล
เอสเตท แอฟแฟรส (www.area.co.th) เปดเผยวาจากผลการ
สํารวจโครงการท่ีอยูอาศัย 1,905 แหง พบวา สินคาบานแฝดที่ขาย
ดีท่ีสุด มีดังนี้: 
 อันดับที่ 1 ทําเล N4 บางบัวทอง ขายในระดับราคา 1.001-
2.000 หรือเฉลี่ยหนวยละ 0.87 ลานบาท ทัง้นี้มีอยูท้ังหมด 34 
หนวย ขายไปแลว 19 หนวย ขายเหลือ 15 หนวย รวมมูลคา
ทั้งหมด 53 ลานบาท ทั้งนี้ขายไดเดือนละ 56% ของหนวยขาย
ประเภทนี ้และคาดวาจะขายหมดในเวลาอีก 1 เดือน 
 อันดับที ่2 ทําเล K4 ออมนอย ขายในระดับราคา 2.001-
3.000 หรือเฉลี่ยหนวยละ 2.47 ลานบาท ทัง้นี้มีอยูท้ังหมด 74 
หนวย ขายไปแลว 67 หนวย ขายเหลือ 7 หนวย รวมมูลคาท้ังหมด 
203 ลานบาท ทั้งนี้ขายไดเดือนละ 7% ของหนวยขายประเภทนี้ 
และคาดวาจะขายหมดในเวลาอกี 1 เดือน 
 อันดับที่ 3 ทําเล H4 ปเูจา-เทพารักษ ขายในระดับราคา 
5.001-10.000 หรือเฉลี่ยหนวยละ 5.48 ลานบาท ทั้งนี้มีอยู
ทั้งหมด 26 หนวย ขายไปแลว 24 หนวย ขายเหลือ 2 หนวย รวม
มูลคาทั้งหมด 154 ลานบาท ทัง้นี้ขายไดเดือนละ 6% ของหนวย
ขายประเภทนี ้และคาดวาจะขายหมดในเวลาอีก 1 เดือน 
 อันดับที่ 4 ทําเล J2 ประชาอุทิศ ขายในระดับราคา 3.001-
5.000 หรือเฉลี่ยหนวยละ 2.67 ลานบาท ทัง้นี้มีอยูท้ังหมด 416 
หนวย ขายไปแลว 275 หนวย ขายเหลือ 141 หนวย รวมมูลคา

ทั้งหมด 1,644 ลานบาท ทัง้นี้ขายไดเดือนละ 5% ของหนวยขาย
ประเภทนี ้และคาดวาจะขายหมดในเวลาอีก 6 เดือน 
 อันดับที่ 5 ทําเล I3 สุขุมวิท พระรามท่ี 4 ขายในระดับราคา 
>20.000 หรือเฉลี่ยหนวยละ 17.84 ลานบาท ทัง้นี้มีอยูท้ังหมด 
30 หนวย ขายไปแลว 13 หนวย ขายเหลือ 17 หนวย รวมมูลคา
ทั้งหมด 1,120 ลานบาท ทัง้นี้ขายไดเดือนละ 5% ของหนวยขาย
ประเภทนี ้และคาดวาจะขายหมดในเวลาอีก 11 เดือน 
 อันดับที่ 6 ทําเล D4 ลาดพราว มัยราบ ขายในระดับราคา 
10.001-20.000 หรือเฉลี่ยหนวยละ 1.46 ลานบาท ทัง้นี้มีอยู
ทั้งหมด 100 หนวย ขายไปแลว 10 หนวย ขายเหลือ 90 หนวย 
รวมมูลคาท้ังหมด 1,460 ลานบาท ทั้งนี้ขายไดเดือนละ 5% ของ
หนวยขายประเภทนี ้และคาดวาจะขายหมดในเวลาอีก 18 เดือน 
 อันดับที่ 7 ทําเล G2 พัฒนาการ ขายในระดับราคา 3.001-
5.000 หรือเฉลี่ยหนวยละ 3.81 ลานบาท ทัง้นี้มีอยูท้ังหมด 196 
หนวย ขายไปแลว 161 หนวย ขายเหลือ 35 หนวย รวมมูลคา
ทั้งหมด 913 ลานบาท ทั้งนี้ขายไดเดือนละ 5% ของหนวยขาย
ประเภทนี ้และคาดวาจะขายหมดในเวลาอีก 4 เดือน 
 อันดับที่ 8 ทําเล H9 บางนา กม.>30 ขายในระดับราคา 
3.001-5.000 หรือเฉลี่ยหนวยละ 3.71 ลานบาท ทั้งนี้มีอยู
ทั้งหมด 28 หนวย ขายไปแลว 27 หนวย ขายเหลือ 1 หนวย รวม
มูลคาทั้งหมด 108 ลานบาท ทัง้นี้ขายไดเดือนละ 5% ของหนวย
ขายประเภทนี ้และคาดวาจะขายหมดในเวลาอีก 1 เดือน 
 สิ่งที่พอเปนหลักประกันไดประการหนึ่งก็คือ หากพฒันาสนิคา
บานแฝดในทําเล และระดับราคาขางตน นาจะเปนที่ตอนรับของ
ตลาดไดพอสมควร 

 
 

อันดับ ทําเล ระดับราคา จํานวนหนวย มูลคา(ลาน) %ขาย/เดือน กี่เดือนจะหมด 

1 N4 บางบัวทอง 1.001-2.000 34 53 56% 1 

2 K4 ออมนอย 2.001-3.000 74 203 7% 1 

3 H4 ปูเจา-เทพารักษ 5.001-10.000 26 154 6% 1 

4 J2 ประชาอุทิศ 3.001-5.000 416 1,644 5% 6 

5 I3 สุขุมวิท พระรามท่ี 4 >20.000 30 1,120 5% 11 

6 D4 ลาดพราว มัยราบ 10.001-20.000 100 1,460 5% 18 

7 G2 พัฒนาการ 3.001-5.000 196 913 5% 4 

8 H9 บางนา กม.>30 3.001-5.000 28 108 5% 1 
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เชิญสมัครสมาชิก สมาคมผูซื้อบาน 

เพื่อการดูแลสิทธิที่ชอบธรรมของผูซื้อบานและที่อยูอาศัย / ใหความรูแกสมาชิกและ
ประชาชนใหสามารถ "ซื้อบานอยางรอบรู" / การแลกเปลี่ยนประสบการณกัน / สงเสริมการพัฒนาที่อยูอาศัยเพื่อ
ประโยชนของประชาชน /สรางความสัมพันธอันดีระหวางผูซื้อบานและผูพัฒนาที่อยูอาศัย ฯลฯ ติดตอ คุณนงลักษณ 
โทร.02.295.3905 ตอ 109 หรือดูรายละเอียดที่: www.thaihomebuyers.org  fb: http://bit.ly/2wgvnPd 
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2018 FIABCI World Prix d’Excellence Awards 
 
Dr.Sopon Pornchokchai, President, FIABCI-Thai would like to inform you that the 2018 FIABCI World Prix 
d’Excellence Awards is Now Open For Registration for our Thai real estate developers to go to compete 
abroad for our Thai prides.  FIABCI organizes World Prix d’Excellence Awards annually since 1992 to 
recognize property projects which best embodies the excellence in all real estate disciplines. The Award 
illustrates the idea of providing society with the optimal solution to property needs. 
  

The 2018 Awards is now open for registration in the following categories:  

1. Affordable Housing Category (NEW Category!!).  
A project by a private developer or public sector. 
The building must adhere to the affordable housing 
criteria and guideline provided by the government.  

2. Environmental (Rehabilitation/ Conservation).  
Project that rehabilitates an environment or to 
conserve existing environment, i.e. Ex mining land, 
polluted river, land fill, land that has been damaged 
severely by industrial use, marshland destroyed by 
deforestation or such similar damaged land. 

3. Heritage (Restoration/ Conservation).  Restoration 
or conservation old buildings that have been 
identified by the relevant authorities for Heritage 
Conservation. 

4. Hotel.  Business type or leisure type, service 
apartments that are strictly operated as hotel, etc. 

5. Industrial. For industrial building, industrial parks, 
technology parks, warehouse, factory, workshop, 
etc. 

6. Master Plan. For a development concept plan that 
has been approved by the authority, i.e. township 
development and housing estate development 

7. Office. For office buildings and office parks 
8. Public Infrastructures/ Amenities Category.  Project 

exclusively financed and developed by public fund, 
i.e. government building, hospitals, road, bridges, 
airport, stadium, etc.  

9. Purpose Built. For project/building that does not 
comply with any other categories. For instance, the 
hospital, airport, bus terminal, university and school, 
etc. This project should be funded by private sector 
and profit generated.  

10. Residential (High Rise). Apartments, condominiums 
(6 storey and above)  

11. Residential (Mid Rise). Apartments, condominiums 
(above 5 storeys below 17 storeys) 

12. Residential (Low Rise).  Housing estates, housing 
complexes (5 storey and below) 

13. Retail.  Mall, shopping centers, hypermarket, etc. 
14. Resort.  Beach resorts, hill resorts etc. Resort is a 

place used for relaxation or recreation, attracting 
visitors for holidays or vacations. A self-contained 
resort attempts to provide for most of a vacationer’s 
wants while remains on the premises, such as food, 
drinks, lodging, sports, entertainment and shopping.  

15. Sustainable Development. For energy saving 
project, i.e. save energy feature, building allow more 
natural lighting, conserve or harvest rain water for 
use. 

  

The FIABCI World Prix d’Excellence Awards has been recognized as the “Oscar” of the property and real 
estate industry in the world and developers are aspired for the award. Far East Organization of Singapore 
have proudly advertised the winning of the awards with a big billboard in the arrival hall of Changi Airport 
Singapore; SP Setia Group from Malaysia, after winning the awards, was invited by the Vietnamese 
Government to a Joint Venture development of 1,400 acres eco project. These shows the true benefit that 
one can derive from winning FIABCI World Prix d’Excellence Awards. 
  

In order to participate, Kindly fill up the Registration Form, which is also available for download at 
www.fiabciprix.com and send to us at prixevents@outlook.com on or before 15th November 2017.  For 
more information, please log on to our website at www.fiabciprix.com  
 

 

บริษัทใดตองการสงเขาประกวด โปรดติดตอ 
คุณนงลักษณ FIABCI-Thai โทร.02.295.3905 ตอ 109 



 
 
 
 

 

Bangkok Bnk 

 Industrial Fin. Corp. 

Thai SME Bnk 




RE142:  การจดัต ั�งนติบิุคคลบา้นจดัสรร

RE162:  นกัพฒันาอสงัหารมิทรพัยม์อือาชพี รุน่ที� 

สมัมนา:  วเิคราะหก์ารลงทนุอะพารต์เมน้ต ์รุน่ที� 
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RE171:  การบรหิารงานกอ่สรา้ง 

ดงูานอสงัหารมิทรพัย ์ณ กรงุโตเกยีว ประเทศญี�ปุ่ น

RE100:  รวมขอ้กฎหมายอสงัหารมิทรพัย ์รุน่ที� 

เสวนา:  ตลาดและมลูคา่ของสวนสาธารณะและพื�นที�สเีขยีวในเมอืง 

(อนรุกัษพ์ลงังานและสิ�งแวดลอ้ม

สมัมนา:  พเิศษสําหรบัผูบ้รหิาร

RE134:  Super Marketing 

RE132:  Super Sale 

RE151:  การวางแผนภาษแีละการจดัทําบญัชธีุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์รุน่ที� 

สมัมนา:  สําหรบัผูบ้รหิารที�อยูอ่าศยัไตรมาส 

AP101:  การประเมนิคา่ทรพัยส์นิมอือาชพี

วันศุกรท์ี� 

อาทติยท์ี� 
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IN-HOUSE TRAINING

Bangkok Bnk Bkk Com Assset Mngt Bangkok Metro Bank Agri.&Agri.Coop. 

BankThai Central Pattana  Elec. Generation Auth. 

Industrial Fin. Corp. N’tl Finance Plc.  N’tl Hsg Autho Provincial Elec Autho  

     IEAT UOB Bnk 

Supalai, Plc. Ananda Plc.   Srisawat Power 1979 Plc.
 


-

โทร. 0.2295.2294 หรือ www.trebs.ac.th

ตารางอบรม-สมัมนา
การจดัต ั�งนติบิุคคลบา้นจดัสรร/อาคารชุด รุน่ที� 23

นกัพฒันาอสงัหารมิทรพัยม์อือาชพี รุน่ที� 18

วเิคราะหก์ารลงทนุอะพารต์เมน้ต ์รุน่ที� 20
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การบรหิารงานกอ่สรา้ง (แนวราบ-แนวสูง) รุน่ที� 22

ดงูานอสงัหารมิทรพัย ์ณ กรงุโตเกยีว ประเทศญี�ปุ่ น

รวมขอ้กฎหมายอสงัหารมิทรพัย ์รุน่ที� 65

ตลาดและมลูคา่ของสวนสาธารณะและพื�นที�สเีขยีวในเมอืง 

อนรุกัษพ์ลงังานและสิ�งแวดลอ้ม)

พเิศษสําหรบัผูบ้รหิาร: อาคารชุดใจกลางเมอืง วเิคราะหเ์จาะลกึจากภาคสนาม รุน่ 

Super Marketing กลยทุธก์ารตลาดอสงัหารมิทรพัย ์รุน่ที� 

Super Sale หลกัสตูรเทคนคิขายอสงัหาฯ รุน่ที� 23

การวางแผนภาษแีละการจดัทําบญัชธีุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์รุน่ที� 

สําหรบัผูบ้รหิารที�อยูอ่าศยัไตรมาส 3/2560

การประเมนิคา่ทรพัยส์นิมอือาชพี(ประกาศนยีบตัร) รูจ้รงิใน 

คาใชจายในการฝกอบรมสามารถหักลดหยอนภาษีได 
www.trebs.ac.th     Tel. 0-2295-2294

วันจันทรท์ี� 25 - ศกุรท์ี� 

วันพธุที� 27 - เสารท์ี� 

วันพุธที� 

วันพฤหัสบดทีี� 7 - เสารท์ี� 9 กันยายน 

วันอังคารที� 12 - พธุที� 

วันศุกรท์ี� 15 - เสารท์ี� 16 กันยายน 2560 เวลา 09:00-17:00 น. ณ หอ้งสโรชา โรงแรมสวสิโซเทล เลอ คองคอรด์ รัชดา

อาทติยท์ี� 17, 24 ก.ย. และอาทติย ์1 ต.ค. 2560 เวลา 09.00-17.00 น. ณ The Grand Fourwings Convention Hotel

วันพธุที� 20 - เสารท์ี� 

วันพฤหัสบดทีี� 19 ตลุาคม 2560 09.00-14.00 น. ณ ณ โรงแรมสวสิโฮเทล เลอ คองคอรด์ รัชดา

วันพฤหัสบดทีี� 19 - ศุกรท์ี� 

วันพธุที� 1 พฤศจกิายน 2560 - เสารท์ี� 

วันจันทรท์ี� 16 - อังคารที� 

วันพธุที� 4 ตลุาคม 2560 วลา 13:00-17:00 น

วันจันทรท์ี� 9 - อังคารที� 

 

HOUSE TRAINING 

Bank Agri.&Agri.Coop. Bank of Thailand  

Govt Saving Bnk Kasikorn Bank 

Provincial Elec Autho   Siam City Bnk  

 เรียล พร็อพเพอรตี้ แมเนจเมนท 

Srisawat Power 1979 Plc. 

- 
 

www.trebs.ac.th 

สมัมนา
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ตลาดและมลูคา่ของสวนสาธารณะและพื�นที�สเีขยีวในเมอืง 

อาคารชุดใจกลางเมอืง วเิคราะหเ์จาะลกึจากภาคสนาม รุน่ 5

กลยทุธก์ารตลาดอสงัหารมิทรพัย ์รุน่ที� 6

การวางแผนภาษแีละการจดัทําบญัชธีุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์รุน่ที� 38

รูจ้รงิใน 14 สปัดาห ์รุน่ที� 27

คาใชจายในการฝกอบรมสามารถหักลดหยอนภาษีได 200%
www.trebs.ac.th     Tel. 0-2295-2294

ศกุรท์ี� 29 กันยายน 2560 ณ โรงแรมในชนิจูกุ

เสารท์ี� 30 กันยายน 2560 เวลา 08:30 - 17:30 น.

วันพุธที� 20 กันยายน 2560 เวลา 13:00-17:00 น.

กันยายน 2560 2560 เวลา 08:30-17:00 น

พธุที� 13 กันยายน 2560 เวลา 08:30-17:00 น.

ณ หอ้งสโรชา โรงแรมสวสิโซเทล เลอ คองคอรด์ รัชดา

The Grand Fourwings Convention Hotel

เสารท์ี� 23 กันยายน 2560 เวลา 08:30-17:00 น.

ณ ณ โรงแรมสวสิโฮเทล เลอ คองคอรด์ รัชดา

ศุกรท์ี� 20 ตลุาคม 2560 เวลา 08:30 - 17:00 น.

เสารท์ี� 10 กมุภาพันธ ์2561เวลา 08:30-17:00 น.

อังคารที� 17 ตลุาคม 2560 เวลา 08:30 - 17:00 น.

น. โรงแรมสวสิโซเทล เลอ คองคอรด์ รัชดา

อังคารที� 10 ตลุาคม 2560 เวลา 08:30 - 17:00 น.



 
 

 


