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September 12 - 15, 2017, Dr.Sopon
Pornchokchai, TAF’s President was a guest for
FIABCI-India Real Estate Excellence Awards,
Bangalore, India.

September 24, 2017, Dr.Sopon Pornchonkchai, TAF’s
President and also President, FIABCI-Thai, was
invited to present a paper on ASEAN Property
Reviews to the participants of the Asia Pacific Real
Estate Congress (APREC), Busan, Korea

September 19, 2017, Dr.Sopon Pornchokchai,
TAF’s President was invited to attend the
FIABCI-Philippines Real Estate Excellence Awards,
Manila, Philippines.

September 24 - 30, 2017,
Real Estate Study Visit to Japan
Ms.Pattama Chantranukul TAF’s Director,
led a group of 35 real estate developers,
financiers, investors and professionals to
explore real estate market
in Tokyo, Japan.
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Monthly Forum 183:
" International Real Estate Meetings
and Connections"
October 25, 2017, 08:30-17:00,
at Thai Real Estate Business School

Monthly Forum 182:

"The Value of Public Park and Green AREA
(Save Energy and Save Environment)"
September 20, 2017, 08:30-17:00, at the Impact
Exhibition & Convention Center

เสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่ 183:
"สรางคอนเนคชัน่ ดวยการไปประชุมอสังหาฯ นานาชาติ"
วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560 เวลา 13:00-17:00 น.
ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพยไทย

เสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่ 182: "มูลคาของสวนสาธารณะ
และพื้นที่สเี ขียวในเมือง (อนุรักษพลังงานและสิง่ แวดลอม)"
วันพุธที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 13:00-17:00 น.
ณ Impact Exhibition & Convention Center เมืองทองธานี
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อยาลืมนะครับขอเชิญทาน
สมัครเปนสมาชิก FIABCI
สมาคมอสังหาฯ สากล

Join Us. AP140
Valuing Complex
Properties.

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

December 11 - 14 (TueThu), 2017, Thai Real
Estate Business School,
Bangkok, Thailand

ดวยความเคารพ
ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการ

See details and register at:
www.trebs.ac.th/English/SUMMA
RY/ap140.php

มาเปนสมาชิก FIABCI
กับเถอะครับ ไดประโยชน
หลายสถานอยางแนนอน

Agarwood plantation in Cambodia
| Beauty: a valuation case of
pretties | Business hotel in Brazil |
Casino hotel in Africa | Dam in
Indonesia | Gold mine in Thailand
| Green building in Bangkok |
Public park and opportunity costs
in Nepal | Resort in Vietnam |
Shopping centre in Laos | Toll
road in Bangkok | Train stations
in Thailand.
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How To: คุมไหม วิเคราะหกันอยางไร
ครอบครองปรปกษ: เลิกกฎหมาย 'ทุเรศ' นี้
ไดแลว
ใครคือคูแขงสําคัญของไทยในอนาคต
แสรงทําภาษีที่ดินใหดูปนปวน จะไดขึ้นภาษี VAT
ใบจอง (น.ส.2)
พหลโยธินชวงตน อีกหนึ่งสุดยอดทําเลขายดี
ทําเลที่อยูอาศัยที่นาหวงที่สุดในกรุงเทพฯ
วงจรชีวิตธุรกิจอสังหาริมทรัพย
สหรัฐอเมริกา
Contact Us

Sopon Pornchokchai, PhD MRICS President
Wason Khongchantr, Coordinator
Amporn Chantranukul, Coordinator, Int’l Affairs
Nonglak Jatutane, Coordinator, Education

Sincerely yours,
Sopon Pornchokchai, PhD
TAF President

มูลนิธิประเมินคาทรัพยสินไทย เลขที่จดทะเบียน กท.1075 เปนองคกรที่ไม
แสวงหากําไร 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

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-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
หน้า 3
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เลี้ยงชีพดวยวิชาชีพนี้ ตองแทนคุณดวยการพัฒนา

อสังหาริมทรัพยไทย
THAILAND REAL ESTATE

How To: คุม ไหม วิเคราะหกนั อยางไร

มาวั นนี้เ รามาคุย กันในเรื่ อง "How to" หรื อทํา อยา งไร
โดยเฉพาะในการวิ เคราะห จุด คุม ทุ นในการทํา ธุ รกิ จ พัฒ นาบ า น
จัดสรรและหรืออาคารชุดพักอาศัยที่ขายกันมากมายในทองตลาด
การซื้อที่อยูอาศัยสําหรับคนๆ หนึ่งในชีวิตหนึ่ง เปนเรื่องใหญ
ปกติผูอยูอาศัยในที่หนึ่ง ๆ มักจะคุนเคยกับที่นั้น ๆ ไมคอยยาย
ขามถิ่นไปไกล ๆ ในบางกรณีก็มีขอยกเวนเชน การยายถิ่นเพราะ
การออกเรือ น หรื อ การย า ยเพื่อ หนี ใ ห พ นจากภั ย อั นตราย หรื อ
เจ า หนี้ เป น ต น ดั ง นั้ น การขายอสั ง หาริ ม ทรั พ ย ใ ห ผู อื่ น
กลุมเปาหมายที่จะเปนลูกคานั้นจึงมักจะเปนคนในบริเวณใกลเคียง
มากกวาบุคคลจากบริเวณอื่น
โดยนัยนี้ ในการทํากิจกรรมเพื่อการโฆษณาตาง ๆ จึงมักจํากัด
เฉพาะบริเวณ เพื่อใหมีความคุมทุน (Cost Effective) การลงโฆษณา
ขายในสื่อสารมวลชนตาง ๆ เชน หนังสือพิมพทั้งหลาย จึงอาจจะ
จํ า กั ด เป น เฉพาะกรณี อ สั ง หาริ ม ทรั พ ย ที่ มี ผู ส นใจทั่ ว ไป เช น
ศูนยการคาสง หรือศูนยธุรกิจขนาดใหญ ๆ เปนตน บานจัดสรรซึ่ง
จํากัดเฉพาะคนในพื้นที่หนึ่ง ๆ เปนสําคัญ มักไมตองออกเงินคา
โฆษณามากมายเชนนี้ กลุมนี้จะเนนการทําปายโฆษณาในทองถิ่น
มากกวา ทั้งนี้เพราะคุมทุนกวา "ประหยัดยอด ประโยชนสุด" นั่นเอง
สําหรับจุดคุมทุน (Breakeven Point) หมายถึงจุดที่รายรับจาก
ยอดขายเท า กั บ ต น ทุ น ทั้ ง หมดในการผลิ ต การวิ เ คราะห นี้ มี
วัตถุประสงคเพื่อหาหาปริมาณของสินคา ซึ่งในที่นี้หมายถึงจํานวน
หนวยหรือจํานวนตารางเมตรของอสังหาริมทรัพยที่ตองขายเพื่อให
เกิดความคุมทุนพอดี จุดคุมทุนจึงเปนเครื่องมือในการตัดสินใจ
วิเคราะหระดับกําลังการผลิตที่คุมทุนพอดี การวิเคราะหจุดคุมทุน
จะตองอาศัยขอมูลประมาณการคาของตนทุนคงที่ (Fixed Cost)
ตนทุนผันแปร (Variable Cost) และรายรับ
การวิเคราะหจุดคุมทุน แบงออกเปน 2 กรณีคือ กรณีวิเคราะห
ปริมาณที่ตองผลิต และการวิเคราะหมูลคาการขายที่เหมาะสม
กรณีที่ 1 คือ สูตรปริมาณ มีอยูวา
Q = F / (P - V)
โดยที่
Q = ปริมาณขาย ณ จุดคุมทุน
F = ตนทุนคงที่รวม
P = ราคาขายเฉลี่ยตอหนวย
V = ตนทุนแปรผันตอหนวย

กรณีที่ 2 คือ สูตรยอดขาย มีอยูวา
PQ = F / {1 - (V / P)}
โดยที่
PQ = ยอดขาย ณ จุดคุมทุน
F = ตนทุนคงที่รวม
P = ราคาขายเฉลี่ยตอหนวย
V = ตนทุนแปรผันตอหนวย
เชน หากพิจารณาตามสมมติฐ านเดียวกั นขา งตน คือ ราคา
ทาวนเฮาสหนวยละ 2 ลานบาท ตนทุนแปรผันตอหนวย คือ 0.65
ลานบาท ตนทุนคงที่รวมคือ 210 ลานบาท แสดงวาตองขายใหได
เงิน (PQ) เทาไร จึงจะถึงจุดคุมทุน
PQ = 210 / {1-(0.65 / 2)}
= 311.11 ลานบาท
ถามองในอีกนัยหนึ่ง อาจกลาวไดวาในกรณีปกติธรรมดาทั่วไป
เราควรขายใหไดประมาณ 60% ของยอดขายของสินคา เชน ถาเรา
มีโครงการสรางทาวนเฮาสขายจํานวน 100 หนวย เราตองขายใหได
60 หนวย จึงจะถึงจุดคุมทุน สามารถ "ลอยตัว" ไดแลว ถาขายได
นอยกวานั้น ก็จะยังไมแน ยิ่งถาขายไดต่ํากวา 40 หนวย ก็ยังอยูใน
ภาวะ "ลูกผี ลูกคน" อยูนั่นเอง
อย า งไรก็ ต ามสํ า หรั บ บริ ษั ท มหาชนในตลาดหลั ก ทรั พ ย
จุดคุมทุนจะต่ํากวามาก เชน ขายได 50 หนวย หรือครึ่งหนึ่งก็ถึง
จุดคุมทุนแลว เพราะบริษัทมหาชนมีตนทุนทางการเงินที่ถูกกวา
บริษัทเล็ก ๆ ที่ตองพึ่งธนาคารในการปลอยกู แถมบริษัทใหญ ๆ
ยังมีชื่อเสียงที่ดีเปนทุน ทําใหตั้งราคาไดสูงกวาเสียอีก
นี่และครับ "How To" เบื้องตนในการคิดจุดคุมทุนในการวาง
แผนการพัฒนาโครงการที่อยูอาศัย แตทั้งนี้ทั้งนั้น เราตองมีขอมูลที่
ดีกอนวา ราคาหรือตนทุนตาง ๆ ที่เราคิดนั้นสมเหตุสมผลหรือไม
เราจึงตองสํารวจตลาดใหถวนถี่กอนนั่นเอง การลงทุนที่ดีจึงตองมี
ขอมูล ไมใชใชแคลูกแกวกับลางสังหรณ
จะสังเกตไดวาการคิดในเชิงตัวเลขนั้น ไมใชเรื่องยากเย็นอะไร
เปนไปตามสูตรขางตน แตสิ่งที่จะทําใหเรา "ตกมาตาย" หรือไมก็
คื อ ตั ว เลข "ราคาขาย" และ "ต น ทุ น " และบางที ยั ง อาจรวมถึ ง
ระยะเวลาในการขาย และดอกเบี้ยมาประกอบอีกดวย เพราะสิ่ง
เหลานี้กําหนดความเสี่ยงของการลงทุนเชนกัน ถาเราตั้งสมมติฐาน
ที่ไมเปนจริง ตั้งราคาขายสูงหรือต่ําเกินไป คิดตนทุนที่สูงหรือต่ํา
เกินจริง ก็จะทําใหตัวเลขออกมาดีเกินไป หรือแยเกินจริง ทําให
แทนที่จะประสบความสําเร็จ อาจกลับเกิดความเสียหายขึ้นได
ดัง นั้น เราจึ งควรตรวจสอบตั วเลขให แน ชัด ว าสอดคล องกั บ
ตลาด กั บ ความเปน จริ งหรื อ ไม หาไม ก็ เป น ดั่ ง "Garbage In,
Garbage Out" คือถาเราใสสิ่งที่ไมดีหรือขยะเขาไปในคอมพิวเตอร
สิ่งที่ออกมาก็คือขยะ จะแปลงเปนทองไปคงไมได

เชน ราคาทาวนเฮาสที่เราจะตั้งขายเปนเงินหนวยละ 2 ลาน
บาท ตนทุนแปรผันตอหนวย คือ 0.65 ลานบาท ตนทุนคงที่รวม
คือ 210 ลานบาท ก็จะได
Q = {210 / (2 - 0.65)}
= 156 หนวย
หรืออีกนัยหนึ่ง เราตองสรางขายใหได 156 หนวย จึงจะถึง
จุดคุมทุนนั่นเอง
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ครอบครองปรปกษ: เลิกกฎหมาย 'ทุเรศ' นีไ้ ดแลว
สิ่งที่ควรปรับปรุงใหม ก็คือ
1. ยกเลิกการครองครองปรปกษ เพื่อจะไมเกิดความบาดหมาง
ไมมีปญหาการแยงชิงทรัพยากรกันเองในหมูประชาชน
2. ใหคงไววาในกรณีที่เจาของที่ดินไมไดใชประโยชน หรือเห็น
ทิ้งรางมาเกิน 10 ป หรือไมไดเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางมาเกิน
10 ป ใหยึดเขาเปนของหลวง ขอนี้ก็คลายกับกรณีที่ดิน ส.ป.ก.401 ที่หากผูครอบครองเลิกใชเพื่อการเกษตกรรมแลว ตองสงมอบ
คืนแกทางราชการ จะซื้อขายกันเองหรือยกใหผูอื่นไมได
3. ให นํ าที่ ดิ นที่ ยึ ดมาเหล านี้ ม าขาย เพื่ อนํ าเงิ นเข าหลวงมา
พัฒนาประเทศตอไป หรืออาจใหทางราชการใชทําประโยชนแกทาง
ราชการเอง
4. ใหมีสํานักจัดการทรัพยสินที่วางแผนการลงทุน การประสาน
การพัฒนาที่ดิน การซื้อ-ขายที่ดิน หรือการรวมทุนเพื่อการพัฒนา
ที่ดินและอสังหาริมทรัพยที่ตกเปนสมบัติของรัฐ โดยดําเนินการใน
รูปแบบรัฐวิสาหกิจหรือบริษัทที่รัฐเปนเจาของ เปนตน นอกจากนี้ยัง
ทําหนาที่คอยตรวจตราทรัพยสินที่อาจถูกทิ้งรางไวทั้งหลายเพื่อใหมี
การพัฒนาหรือเสียภาษีเขาหลวงอยางถูกตอง ไมปลอยรกรางวางเปลา
สมบัติของเอกชนนั้น จําเปนตองลอตามกิจกรรมสาธารณะดวย
การมีอาคารและที่ดินอยูในใจกลางเมือง แตไมไดใชประโยชน ไมได
เสียภาษี ทิ้งรางไว ทั้งที่ถนนหนทางสาธารณูปโภคตาง ๆ ทางรัฐก็
จัดหาใหเรียบรอย อาจถือเปนอาชญากรรมทางเศรษฐกิจทางหนึ่ง
เพราะผูที่จะพัฒนาที่ดิน ก็ตองซื้อในแปลงอื่นหางไกลออกไปเรื่อย
ๆ ทําใหเมืองขยายตัวอยางไมมีที่สิ้นสุด สิ้นเปลืองทรัพยากรของ
แผนดิน เจาของทรัพยก็ไมถูก "ไฟลนกน" ก็ปลอยทิ้งไวใหลูกหลาน
โดยรัฐไมไดรับประโยชนตอบแทนใดๆ
ครอบครองปรปกษ: เลิกกฎหมาย 'ทุเรศ' นี้ไดแลว
อางอิง {1} - {3} http://bit.ly/2iDNJ3l

ประเทศไทยมีกฎหมาย 'ทุเรศ' อันหนึ่งคือการครอบครอง
ปรปกษ เปนการถือที่ดินที่ 'ไรเหตุผลสิ้นดี' ถาไมมีใครใช ควรยึด
เปนของหลวง ไมใชปลอยใหปลนชิงกันเอง
การครอบครองปรปกษ หมายถึง การที่บุคคลไดกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพยสินของผูอื่นโดยการครอบครองตามบทบัญญัติแหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1382 ซึ่งไดบัญญัติวา “บุคคล
ใดครอบครองทรั พย สิ นของผู อื่ นไว โดยสงบและโดยเป ดเผยด วย
เจตนาเปนเจาของถาเปนอสังหาริมทรัพยไดครอบครองติดตอกันเปน
เวลาสิบป ถาเปนสังหาริมทรัพยไดครอบครองติดตอกันเปนเวลาหาป
ไซร ทานวา บุคคลนั้นไดกรรมสิทธิ์”การที่บุคคลจะไดกรรมสิทธิ์
โดยการครอบครองปรป ก ษ จ ะต อ งปรากฏว า ทรั พ ย สิ น นั้ นเป น
ทรัพยสินของผูอื่นที่เจาของจะตองมีกรรมสิทธิ์ โดยเฉพาะที่ดิน {1}
ที่ดินที่จะไดกรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปกษจะตองเปน
ที่ดินที่มีหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ ไดแก โฉนดที่ดิน โฉนดแผนที่
โฉนดตราจอง ตราจองที่ตราวา “ไดทําประโยชนแลว” ถาหาก
ที่ดินนั้นเจาของมีเพียงสิทธิครอบครองเทานั้น เชน ที่ดินมีหนังสือ
รับรองการทําประโยชน (น.ส. 3 น.ส. 3 ก., น.ส. 3 ข.) แมผูนั้นจะ
ครอบครองที่ ดิ น ดั ง กล า วนานเพี ยงใดก็ ไ ม ได กรรมสิ ท ธิ์ โ ดยการ
ครอบครองปรป ก ษ แต อ ย า งใด นอกจากนั้ น การครอบครอง
ดังกลาวจะตองเปนการครอบครองโดยสงบ โดยเปดเผยไมมีการ
ปดบังอําพรางหรือซอนเรนและมีเจตนาเปนเจาของ {2}
ถ า เป น การครอบครองในฐานะผู เ ช า หรื อ ผู อ าศั ย ไม ไ ด
ครอบครองโดยมีเจตนาเปนเจาของก็ไมเขาองค ประกอบที่ จะได
กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปกษ และการครอบครองปรปกษ
จะนํ าไปใช แก ทรั พย สิ นอั นเป นสาธารณสมบั ติ ของแผ นดิ นไม ได
เพราะตองหามตามมาตรา 1306 แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิ ชย รวมทั้ ง จะนํ าไปใช กั บ ที่ ธ รณี ส งฆ ห รื อ ที่ วั ด ตาม
พระราชบัญญัติคณะสงฆไมไดดวย {3}
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ใครคือคูแ ขงสําคัญของไทยในอนาคต
แน นอนว าคู แข งสํ าคั ญของไทยคงไม ใช มหาอํ านาจหรื อมหา
จักรวรรดินิยมจีนหรือรัสเซีย หรือก็ไมใชยูกันดา มองโกเลีย อุรุกวัย
หรือลัตเวีย เอาแคในดานการทองเที่ยว ประเทศคูแขงสําคัญของไทย
นั้นมีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยสดงดงามกวาไทยเปนยิ่งนัก
ผมในฐานะประธานสมาคมอสังหาริมทรัพยนานาชาติ ประจํา
ประเทศไทย (FIABCI-Thai) และในฐานะที่เคยทํางานองคการ
สหประชาชาติหลายหนวยงาน รวมทั้งเปนที่ปรึกษาในโครงการของ
กระทรวงการคลังทั้งในกัมพูชา บรูไน เวียดนาม และอินโดนีเซีย
เดินทางไปสํารวจวิจัยทั้งในอนุทวีป อาฟริกา และอเมริกาทั้งเหนือ
และใต ตระหนักดีวามีประเทศคูแขงที่นากลัวและอาจทําใหไทย
เพลี่ ย งพล้ํ า ได ใ นอนาคตที่ ไ ทยเราพึ ง สั ง วร และไทยควรช ว งชิ ง
นําหนากอนที่จะถูกประเทศเหลานี้แซงไปในไมชา
เปนเรื่องนาแปลกไมนอยที่ไทยแมมีทรัพยากรการทองเที่ยว
ทางธรรมชาติที่ไมไดสวยงามเปนที่สุดแตไดรับความนิยมสูงสุด มี
นักทองเที่ยวมามากที่สุด เพราะประเทศคูแขงของเรานั้นมัวแตทํา
สงครามกลางเมืองกันอยูจนลาหลังกวาไทยถึงราว 30 ป แตเมื่อ
ประเทศเหลานี้ตั้งหลักไดเขาก็จะกลับมาแขงขันกับประเทศไทยของ
เรา ยิ่งไทยเราอาจเกิดโอกาสมีความไมสงบภายใตภาวะไฟสุมขอน
จนอาจนําไปสูสงครามกลางเมืองดวยแลวประเทศไทยอันเปนที่รัก
ของเรายิ่งนาหวงเปนอยางมาก
คูแขงที่นากลัวยิ่งของเราไมใชใครที่ไหนหรอก ก็คือประเทศ
เพื่อนบานของเรานั่นเอง ประเทศเหลานี้มีทรัพยากรการทองเที่ยวที่
ไม ยิ่ ง หยอ นไปกว า ประเทศไทย แถมในหลายดา นอาจอุ ด มกว า
ประเทศไทยของเราดวยซ้ํา
ประเทศอินโดนีเซียเปนประเทศที่มีพลเมืองและพื้นที่มากกวา
ไทยถึ ง สามเท า ครึ่ ง มี เ กาะอยู ถึ ง 17,000 เกาะมี ภู มิ ป ระเทศที่
สวยงามเปนอยางยิ่ง ลาสุดจากการไปประชุมที่นครปูซาน เกาหลีใต
(24 กันยายน 2560) อินโดนีเซียกําลังสรางแหลงทองเที่ยวอีก 10
บาหลี คื อ จะมี 'บาหลี ' เกิ ด เพิ่ ม ขึ้ น อี ก 10 แห ง ขณะนี้ เริ่ ม
ดําเนินการแลว 3 แหง กําลังดําเนินการอีก 4 แหง และอยูระหวาง
วางแผนไวแลว 3 แหง แหลงทองเที่ยวเหลานี้มีธรรมชาติที่ยังใส
พิสุทธิ์แถมเปนแหลงทองเที่ยวทางอารยธรรมดวย
ในคราวที่ผ มเดิน ทางไปสอนวิชาการประเมิน คาทรั พยสิน ที่
นครมาคาสซา เกาะสุลาเวสี ในโครงการของรัฐบาลอินโดนีเซียได
พบนักทองเที่ยวยุโรปบินจากไทยตรงไปทองเที่ ยวผานเกาะแก ง
ใกลเคียงนี้ แมแตกรุงจาการตาซึ่งมีนักทองเที่ยวเดินทางไปเยือน
นอยกวาบาหลีก็กําลังพัฒนาหมูเกาะพันเกาะ (thousands islands)
นอกฝงกลุมจาการตาใหเปนแหลงทองเที่ยวรองรับชาวจาการตานับ
สิบลานคน ผมนั่งเรือยอรชไปสํารวจมาแลวใชเวลาเดินทางเพียง 1
ชั่ว โมงเท า นั้น นอกจากนี้ชุ ม ชนรอบทะเลสาบโทบา ซึ่ ง เคยเป น
Super Vocano เมื่อ 70,000 ปกอน ก็เปนแหลงทองเที่ยวที่
นาสนใจ ดึงดูดนักทองเที่ยวไดจากทั่วโลก
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ฟลิปปนสเปนประเทศที่มีเกาะมากมายถึง 7,000 เกาะ เกาะ
ขนาดเล็กบางเกาะขายในราคาเพียง 150 ลานบาท (ก็เปนเจาของ
เกาะไดแลว) ดีกวาเกาะ the World และ the Palm ที่ดูไบเสียอีก
เพราะมีธรรมชาติและน้ําทะเลที่อุดมสมบูรณไมใชเกาะที่สรางขึ้น
และลอมรอบดวยทะเลทราย ฟลิปปนสก็ไมนอยหนาอินโดนีเซีย
กําลังพัฒนาแหลงทองเที่ยวตอนรับชาวตางประเทศอยางขมีขมัน
และเชื่อวาจะประสบความสําเร็จไมนอยในเร็ววันนี้
สําหรับประเทศเมียนมา แคเฉพาะพื้นที่ตั้งแตทางดานใตของ
ทาเรือทวายถึงชายแดนที่ชุมพรก็มีเกาะใหญนอยหลายรอยเกาะ
เกาะเหลานี้ยังมีธรรมชาติอันใสพิสุทธิ์ สวยงามไมแพหมูเกาะพีพี
ของไทยหลายแหงอาจสวยงามกวาแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ
ชายทะเลของไทยเสียอีก เพียงแตสถานที่เหลานี้ยังไมมีสนามบิน
ขนาดใหญ เ พี ย งพอที่ จ ะรองรั บ นั ก ท อ งเที่ ย ว ถ า นั ก ท อ งเที่ ย ว
นานาชาติสามารถเขาถึงไดงายอาจลืมประเทศไทยไปเลยก็ได!
เวียดนามเองก็มีชายฝงทะเลยาวถึง 3,444 กิโลเมตร ยาวกวา
ของประเทศไทยที่ มี ร ะยะทาง 3,219 กิ โ ลเมตรเสี ย อี ก ชายฝ ง
เหลานี้ไดถูกนํามาพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวลือชื่อเปนจํานวนมาก
แถมสนนราคาคาที่พักโรงแรมหาดาวระดับเดียวกันก็ยังไมแตกตาง
จากประเทศไทย บางบริเวณยังกลับถูกกวาดวยซ้ําไป มีการพัฒนา
ทาเรือขนาดใหญหลายแหงรวมทั้งแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติใน
ปาเขาตลอดจน ไดผุดแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม ขึ้นอีกเปน
จํานวนมาก แมแตที่เกาะฟุกวก ซึ่งตั้งอยูใกลกับประเทศกัมพูชาก็
กําลังพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวกันอยางขนานใหญ
ใกลเกาะฟุกวก กัมพูชาก็กําลังพัฒนานครสีหนุวิลล ใหเปนทั้ง
แหล ง ท อ งเที่ ย วและเป น ท า เรื อ ขนาดใหญ รวมทั้ ง การพั ฒ นา
สนามบินพาณิชย และทางหลวงเพื่อใหเขาถึงไดงายขึ้น เสียมเรียบ
นับเปนเมืองหลวงการทองเที่ยวของกัมพูชาที่มีผูมาเยือนมากที่สุด
จากทุกมุมโลกในอนาคตสายการบินตางๆ จะทยอยบินตรงสูเสียม
เรียบมากยิ่งขึ้นโดยไมตองผานไทยอีกตอไป กัมพูชาก็กําลังพัฒนา
แหลงทองเที่ยวอื่นในปริมณฑลทั่วประเทศเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยว
ใหเขามามากขึ้น รวมทั้งยังมีกาสิโนและเขตเศรษฐกิจพิเศษเปน
ตัวกระตุนการลงทุนจากตางประเทศดวย
จะสังเกตไดวาประเทศเหลานี้ผานพนจากภาวะสงครามกลาง
เมืองไปแลว ในอินโดนีเซียเมื่อเพียง 20 ปกอนก็ยังมีการลอบวาง
ระเบิดในเมืองหลวงและเมืองอื่นๆ แทบทุกเดือน แตเดี๋ยวนี้ไมมีอีก
แลว เมื่อ 30 ปกอนทั้งลาว กัมพูชาและเวียดนาม ก็พึ่งสิ้นสุดภาวะ
สงครามกลางเมืองที่กินเวลาราว 20 ป สวนเมียนมา เมื่อสองปกอน
ก็เพิ่งไดรับคืนประชาธิปไตยหลังจากอยูใตการปกครองของรัฐบาล
เผด็จการทรราชทหาร ประเทศที่มีอิสรภาพ ก็มีความมั่นคงทางการ
เมือง เปนที่ยอมรับของนานาชาติจึงมีเม็ดเงินเขาไปลงทุนแผนที่
อยามาลงทุนในประเทศไทยเชนเคยเปนอันมาก
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ความเปนประชาธิปไตยนั้นไมใชอะไรที่ใสบริสุทธิ์ อยางอินเดีย
ประเทศประชาธิปไตยที่ใหญที่สุดในโลกก็มีการซื้อเสียง ถาจะขุดคุย
ลงไปการเลือกตั้งในเกาะใหญนอย 17,000 เกาะ ก็อาจมีการโกง
กันเลือกตั้งกันบาง แตการยอมรับผลการเลือกตั้งโดยไมมีการลม
กระดานลองสรางความนาเชื่อถือแกนานาชาติ ในทางตรงกันขาม
รั ฐ บาลจากวิ ธี พิ เ ศษจะตะโกนจนหลอดคอแทบแตก ก็ ไ ม มี
นานาชาติเชื่ อถื ออยู ดี บทความนี้แม จะไมเกี่ ยวของกับการเมือ ง
โดยตรงแตก็ตองขอบอกวาประเทศไทยยังเลื่อนการเลือกตั้งออกไป
ทั้งที่บอกตอนแรกวา "ขอเวลาอีกไมนาน" ก็เทกับเรากําลังบั่นทอน

ศักยภาพและความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยเองไป
อยางนาเสียดาย
ดัง นั้น นอกเหนื อจากคูแ ขง ซึ่ง เป นเพื่อ นบ านใกลชิ ดอั นเป น
ปจจัยภายนอกแลว ยังมีปจจัยภายในก็คือการเมืองที่ไมโปรงใสที่
เปนตัวฉุดรั้งประเทศชาติของเราดวย ผมจึงไดแตหวังวาประเทศ
ไทยจะหลุ ดพ นภาวะชะงั กงั นเช นนี้ และก าวรุด ไปข างหนา เพื่ อ
ไมใหคูแขงของเราตามทัน และเปนการสรางความมั่นคงและมั่งคั่ง
ใหแกลูกหลานคนไทยอยางแทจริง
ประเทศชาติไทยจงเจริญ

เชิญสมัครสมาชิก FIABCI-THAI สุดคุม
เพื่อโอกาสในการสรางพันธมิตรในธุรกิจอสังหาริมทรัพย เชนงานแสดงอสังหาริมทรัพยที่ใหญ
ที่สุดในโลก (MIPIM) มีโครงการอสังหาริมทรัพยจากทั่วทุกมุมโลกมาเปดการแสดง ทําใหเรา
ไดมีโอกาสทําธุรกิจรวมกับนักอสังหาริมทรัพยจากทั่วโลก หรือในเอเซีย (APREC) การซื้อบูธ
ในงานนี้ ก็จะสามารถทําใหเราสามารถเชื่อมตอกับนักพัฒนาที่ดิน นายหนา นักบริหาร
ทรัพยสินหรือที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพยอื่น ๆ ได เพื่อชวยใหเราสามารถขายทรัพยสินไดงาย นาจะสะดวกกวาการ
ทํา Road Show เองเสียอีก (โปรดติดตอคุณนงลักษณ จตุเทน โทร 02.295.3905 ตอ 109)
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เลี้ยงชีพดวยวิชาชีพนี้ ตองแทนคุณดวยการพัฒนา

แสรงทําภาษีทดี่ นิ ใหดปู น ปวน จะไดขนึ้ ภาษี VAT
มาดูเลหกลการปวนเพื่อไมใหเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
โดยปา ยสีมั่วๆ ตาง ๆ นานากัน แนวคิดแบบนี้ตอ งการเตะถว ง
และยกเลิกภาษีนี้ไปเลย ตัวอยางมีดังนี้:
1. เก็บภาษีเฉพาะสิ่งปลูกสราง ขอนี้เปนการบิดเบือนความจริง
คนที่มีทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสราง ก็ควรเก็บภาษีทั้งสิ้น จะพยายาม
หลีกเลี่ยงไมเสียภาษีกันใหไดหรืออยางไร
2. ใชคาเฉลี่ยแทนราคาประเมิน อันที่จริง ควรที่จะใชราคา
ตลาดเพราะราคาประเมินของทางราชการต่ํากวาความเปนจริงมาก
แตไมมีสัดสวนที่แนนอนวาต่ํากวาเทาไหร ควรที่จะใหประชาชนแจง
ราคาซื้อขายตามจริงโดยไมเสียคาธรรมเนียมโอน เพื่อปองกันการ
หลีกเลี่ยงแจงต่ํากวาความเปนจริง ประเทศไทยก็จะมีฐานขอมูล
ราคาซื้อขายที่แทจริง
3. ใชอัตราขั้นต่ําเพียงราคาเดียว ไมมีกาวหนา ขอนี้ก็แสดง
เจตนาไมตองการเสียภาษีหรือเลี่ยงภาษีชัดเจน แตสําหรับทรัพยทุก
ประเภทและทุกราคา ก็อาจผอนผันใหใชอัตราเดียวกันได ยกเวน
ที่ ดิ น เปล า ที่ เ ก็ บ ไว โ ดยไม พั ฒ นา ควรเก็ บ ภาษี ใ ห ห นั ก เพื่ อ ให
อุปทานที่ดินมีมากขึ้น ราคาบานจะไดไมสูงเกินไป
4. เอสเอ็ ม อี ค วรเก็ บ อั ต ราเดี ย วกั บ ที่ อ ยู อ าศั ย ข อ นี้ จ ะไม มี
ปญหาเลย หากเปนการจัดเก็บตามราคาที่แทจริง เชน บานราคา 5
ลาน กับตึกแถวประกอบธุรกิจราคา 5 ลานบาท หรือที่นาราคา 5
ลานบาท ก็ควรเก็บภาษีในอัตราเดียวกัน
5. ที่ดิน-บานพักอาศัยดั้งเดิมที่ความเจริญตัดผาน ไมควรเสีย
ภาษี เ ต็ ม อั ต รา กรณี นี้ เ ป น การเลี่ ย งภาษี ชั ด เจน ถ า คนเกษี ย ณมี
บํานาญเดือนละ 20,000 บาทแตกลับมีบานหลังหนึ่งราคา 100
ลานบาทในใจกลางเมืองเพราะไดรับมรดกมา อาจไมสามารถเสีย
ภาษีได ขอนี้ก็ควรขายบานเสีย จะอางความจนอยางไมละอาย เพียง
เพื่อไมเสียภาษี แลวคอยเก็บไวใหลูกหลาน คงไมได แตหากขายไป
แลวไดเงินมา ไปซื้อบานที่อื่น จางพยาบาลคอยปรนนิบัติ ก็ยังเหลือ
เงินอีกมหาศาล ไมควรเอาเปรียบสังคม
6. บ า นหลั ง ที่ 2 ราคาถู ก ของคนต า งจัง หวั ด ที่ ม าทํ า งานใน
กทม. ควรยกเวน ขอนี้เปนการพยายามทําเรื่องหยุมหยิม ทุกวันนี้
ใครก็ตามมีทรัพยเปนหองชุดราคา 100,000 บาท ก็ตองเสียคา
สวนกลาง จะพยายามหาเหตุเลี่ยงใหตีความยากเอาเปรียบสังคม
นับเปนสิ่งไมดี
7. ที่ดินตาบอด/ที่ดินที่ผังเมือง/กฎหมายอื่นๆ หามพัฒนา
ควรยกเว น อั น ที่ จ ริ ง ใครมี ที่ ดิ น ตาบอดก็ ค วรขายเสี ย ถ า กลั ว
เสียเปรียบ รัฐก็อาจตั้งหนวยงานมารับซื้อในราคาที่เปนธรรม จะหา
เรื่องเลี่ยงภาษี นับวาไมสงางาม แตหากมีการรอนสิทธิ์ใด ๆ รัฐควร
จายคาทดแทนแกประชาชน ไมใชเลน "เถิดเทิง" แบบ "จับแพะชน
แกะ" อยางนี้
8. ที่ดิน ที่ถู กกํา หนดให เปน พื้น ที่รับ น้ํา ปองกันน้ํ าท วม ควร
ยกเวน ขอนี้ก็เชนเดียวกับขอ 8
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9. คลับเฮาส บริการสาธารณะในโครงการจัดสรร กรณีนี้ถา
เปนทรัพยสวนกลาง ก็ไมควรเสียภาษี แตถายังเปนของนักพัฒนา
ที่ ดิ น เก็ บ ไว ใ ช ห าประโยชน ท างธุ ร กิ จ ก็ ค วรเสี ย ภาษี ไม ค วร
หลีกเลี่ยง เอาเปรียบสังคม
นอกจากนี้ยังมีความพยายามบิดเบือนตาง ๆ นานาไดแก
1. ประเด็นการกําหนดนิยามการใชที่ดินที่ขาดความชัดเจน ใน
กรณีของเกษตรกรรมและที่รกรางวางเปลา โดยปญหาที่จะเกิดขึ้นก็
คื อ เจ า ของที่ ดิ น ที่ ไ ม ต อ งการเสี ย ภาษี ก็ จ ะ "เสแสร ง แกล ง บ า "
ดว ยกั น ปลู ก พื ช ผลต า งๆบนที่ ดิ น ราคาแพงเพื่อ เลี่ ย งภาษี ดั ง นั้ น
ทางออกที่สมควรก็คือการเก็บภาษีตามราคาที่ดินตามราคาตลาด
ที่ดินที่มีราคาสูง ก็ตองจายภาษีมาก ไปหาใครอยากทําเกษตรกรรม
ก็ เ ป น สิ ท ธิ ส ว นบุ ค คลแต จ ะนํ า มาอ า งเพื่ อ เลี่ ย งภาษี ต ามหน า ที่
พลเมืองไมได
2. ประเด็นผลกระทบของภาษีตอกิจการวิสาหกิจขนาดยอม
SMEs ซึ่งไมเปนความจริง จากผลการศึกษาของทางราชการก็
ชี้ใหเห็นวาการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางไมใช การเก็บภาษีที่
สูงเกินไปและไมเปนการบิดเบือนและเปนชองทางการทุจริตเชน
ภาษี โรงเรื อน การนํ าขอ ปลี กย อยเล็ก นอยเช นสถาบั นการศึ กษา
เอกชนนะครับเพื่อหาทางหลบเลี่ยงภาษีเปนวิชามารที่นาละอาย
3. ประเด็ น การประเมิ น ภาษี ท รั พ ย สิ น ที่ มี ก ารใช ป ระโยชน
หลายประเภทรวมกัน ขอนี้ก็เปนอีกประเด็น "ฉอฉล" พี่พยายามจะ
หลบเลี่ยงการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางดวยการพยายามแปลง
การใชที่ดินเปนอีกอันจะทําใหเสียภาษีนอยลง แนวทางการแกไขก็
คือการเก็บภาษีตามราคาตลาดเชนเดียวกับขอหนึ่งขั้นตน
4. ประเด็ น การยกเว น ภาษี สํ า หรั บ ที่ ดิ น ที่ ใ ช เ พื่ อ ประโยชน
สาธารณะ นี่ก็เปนอีกหนึ่งกรณีเลี่ยงภาษีอยางนาละอายใจเชนที่ดิน
วางเปลาแปลงหนึ่งมีมูลคาตลาด 100 ลานบาท ถาตองเสียภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสรางอาจเสียสูงถึง 2 ลานบาทตอป แตการเสแสรง
ทําดีดวยกันยกใหใชชั่วคราวเพื่อประโยชนสาธารณะก็กลับไมตอง
เสียภาษีและยังได "โล เกียรติยศ" ที่บําเพ็ญประโยชนตอสังคมเสีย
อีก นี่คือความดีที่แสนสามานยโดยแท
5. ประเด็นพวกคนรวยๆ ที่ไมตองการเสียภาษี ยังพยายาม
สรางขาวลือโคมลอยวาจะเก็บภาษีเครื่องจักรดวย ภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสรางไมรวมเครื่องจักรดังนั้นกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมที่มีเครื่องจักรจึงไดรับการยกเวนภาษีที่เคยเก็บในกรณี
ภาษีโรงเรือนที่ผานมาดวย การกลาวอางอันเปนเท็จนี้ก็เพียงการ
ประสานเสียงเพื่อหาพวกที่จะไมยอมจายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
นั่นเอง
6. ประเด็นการประโคมขาววาจะมีโทษจําคุกถาเลี่ยงภาษี อยาง
ที่ ท างราชการได ชี้ แ จงบทกํ า หนดโทษต า ง ๆ ก็ ไ ม แ ตกต า งจาก
บทลงโทษในกรณีการหลบเลี่ยงภาษีในภาษีโรงเรือนที่ใชมาชั่วนาตา

Knowledge Is Not Private Property

ป โทษจําคุกก็เปนเพียงแคการโฆษณาของเราเจาของที่ดินที่ไมยอม
เสียภาษี เปนพวกทําลายชาติโดยแท
ทางราชการควรยึดหลักการเก็บภาษีที่ดินสิ่งปลูกสรางแบบนานา
อารยประเทศไมควรมีขอยกเวนยุงยิ้มหรือเอาใจชนชั้นสูงเจาที่ดินราย
ใหญ ๆ ภาษี ที่ ดิ นและสิ่ งปลู กสร างนี้ ไม ทํ าให ประชาชนเดื อดร อน
แมแตนอยเชนเดียวกับการเก็บภาษีลอเลื่อนหรือจักรยานยนตเกาๆ
คันหนึ่งราคา 30,000 บาทก็ตองเสียภาษี 400 - 500 บาทตอป
(มากกวา 1% อยูแลว) คนที่เดือดรอนจากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
จึงเปนรายใหญถึงซับมูลคาสูงแตไมตองการเสียภาษี ที่ดินและสิ่ ง
ปลูกสราง ซึ่งหากมีการเก็บภาษีนี้มาเมื่อ 50 ปกอน ณ อัตรา 1% ก็
เทากับวามูลคาทรัพยสินที่เจาที่ดินรายใหญถือครองอยูนี้ เปนภาษีที่
ควรเสียแตไมไดเสียนั่นเอง (http://bit.ly/2rrllrH)

อยาปลอยใหเจาที่ดินและนายทุนใหญลมหรือบิดเบือนระบบ
การเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางเพื่อประโยชนเฉพาะตน และพอ
ลมไดสําเร็จ รัฐบาลก็หาทางขึ้นภาษี VAT จาก 7% เปน 8%-9%
การขึ้นภาษี VAT เปนการสรางความเดือดรอนใหคนทั่วไปหมด
ฤาษีออกจากปามาซื้อผงซักฟอกก็ตองเสียภาษี VAT แตการเก็บ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จะเก็บกับคนมีทรัพย โดยเฉพาะที่มีมาก
ที่ควรเจือจานใหสังคม ไมใชเอาเปรียบสังคม
สังเกตงาย ๆ รัฐไมคอยใสใจการกระตุนใหประชาชนรูเรื่อง
ภาษีนี้เหมือนไมอยากเก็บ ทีตอนเปลี่ยนเปน VAT โหมโฆษณาให
ประชาชนเขาใจกันยกใหญ แตนี่กลับพูดใหประชาชนสับสนจะไดไม
ตองเก็บซะงั้น วิชามารขั้นมหาเทพจริงๆ


เชิญสมัครสมาชิกมูลนิธิประเมินคาทรัพยสนิ แหงประเทศไทย เพือ่ รับสิทธิพิเศษดังนี้
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
เสียเฉพาะคาสถานที่และเครื่องดื่ม เครื่องเคียง ทั้งนี้เอกสารประกอบการเสวนาและอื่น ๆ ไมคิดคาใชจาย / 6.ไดรับสวนลดพิเศษ 50%
ในการซื้ อ หนั ง สื อ ของมู ล นิ ธิ (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
http://goo.gl/n3wSB8)
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ใบจอง (น.ส.2)
ใบจอง (น.ส.2) คือ หนังสือที่ทางราชการออกให เพื่อเปน
การยินยอมใหครอบครองทําประโยชนในที่ดินเปนการชั่วคราว
ซึ่งรั ฐออกให แกบุ คคลผูประสงคจะไดที่ ดินของรั ฐเป นของตน
โดยบุ ค คลผู นั้ น ได เ สนอความต อ งการของตนต อ พนั ก งาน
เจาหนาที่ เมื่อพนักงานเจาหนาที่เห็นสมควรก็จะอนุญาตใหเขา
ครอบครองที่ดิน และออกใบจองใหไวเปนหลักฐาน ซึ่งเปนการ
จัด ที่ ดิ นของรัฐ ให กับ ประชาชนที่ ไ ม มีที่ ดิ น ทํา กิ น ตามประมวล
กฎหมายที่ดิน โดยทางรัฐจะนําที่ดินของรัฐที่ไมไดใชประโยชน
แลว เชน ที่รกรางวางเปลา ทุงหญาเลี้ยงสัตวสาธารณะ ปาเสื่อม
โทรม ฯลฯ ออกเปนพระราชกฤษฎีกายกเลิกเปนที่สาธารณะฯ
และนํามาจัดสรรที่ดินใหกับประชาชนทั่วไป
หลังจากที่ไดรับใบจองแลวผูที่มีใบจองจะตองเขาทําประโยชนใน
ที่ดินภายใน 6 เดือน และตองทําประโยชนใหแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลา 3 ป คําวา แลวเสร็จไมจําเปนตอ ง 100% เพียงแค
75% ก็ ถือ วา สมบูร ณตามกฎหมายแลว เมื่ อผู ได รับ ใบจองทํ า
ครบตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดแลว ก็สามารถนําใบจองนั้น
ไปออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินได เชน กรณีที่ดิน (ที่ตั้งใบจอง) ตั้งอยู
ในพื้นที่บริเวณที่มีระวางแผนที่ก็สามารถนําใบจองนั้นออกเปน
โฉนดที่ดิน แตถาพื้นที่บริเวณนั้นไมมีระวางแผนที่แตมีระวางรูป
ถายทางอากาศ ก็ออกเปนหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส.3
ก) แตถาพื้นที่บริเวณนั้นไมมีทั้งระวางแผนที่ และระวางรูปถาย
ทางอากาศ ก็สามารถออกเปนหนังสือรับรองการทําประโยชน
(น.ส.3)
แตอยางไรก็ตามโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน
(น.ส.3) ที่ออกสืบเนื่องมาจากใบจอง มีขอกําหนดหามโอนหาม
โอน 10 ป นับตั้งแตรับเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ตามประมวลกฎหมาย
ที่ดินมาตรา 58 ทวิ วรรค 5 (ชาวบานทั่วไปเรียกวาโฉนดหลัง
แดง) โดยคําวาโอนนั้นหมายถึง การซื้อขาย การให การขายฝาก
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และการแลกเปลี่ยน หรือนิติกรรมที่จะมีในอนาคตดวย เชน จะ
ซื้อจะขาย จะให จะขายฝาก จะแลกเปลี่ยน แตถาเปนการโอน
ทางมรดก (โอนใหบุตร) ทบวงการเมือง องคกรการเมืองที่กอตั้ง
โดยรัฐบาล หรือชําระหนี้สหกรณ ฯลฯ สามารถโอนได
แต ถ า เป น ธุ ร ะกรรมประเภทอื่ น เช น การให เ ช า การจํ า นอง
กฎหมายไมหามสามารถกระทํ าได แตป จจุบัน สถาบันการเงิ น
สวนใหญก็ไมรับจํานอง เพราะภายในขอกําหนดการหามโอนนี้
ที่ดินไมอยูในขายของการบังคับคดี หมายถึงสถาบันการเงินที่รับ
จํานองไมสามารถบังคับจํานองเพื่อขายทอดตลาดที่ดินแปลงนั้น
ได ถายังอยูในขอกําหนดหามโอน

ประวัติผูเขียน
อ. เอกชั ย เปลี่ ย นโพธิ์ จบการศึ ก ษานิ ติ ศ าสตร บั ณ ฑิ ต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และประกาศนียบัตรการประเมิน
มูลคาทรัพยสิน สถาบันนโยบายลินคอลน ปจจุบันเปนกรรมการ
ผูจัดการบริษัท สยามอิมพีเรียล แอฟเพรสซัล จํากัด ตั้งอยูเลขที่
413/12 ถนนนนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 02294-1361 โ ท ร ส า ร 02-294-1362
email:
ekachai@siamimp.com
นอกจากนั้นยังเปนกรรมการของมูลนิธิประเมินมูลคาทรัพยสิน
แหงประเทศไทย คณะทํางานการจัด ทําคา กอสรางอาคารมูลนิ ธิ
ประเมิ น มู ลค า ทรั พ ย สิน แหง ประเทศไทย อาจารย สอนด านการ
ประเมินมูลคาทรัพยสิน กฎหมายอสังหาริมทรัพย ที่โรงเรียนธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยไทย และเปนผูประเมินหลักที่ไดรับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
เปน ผูป ระเมิ นลั กชั้ นวุ ฒิซึ่ งเปน ขั้นสู งสุ ดของสมาคมนั กประเมิ น
ราคาทรัพยสินแหงประเทศไทย และสมาคมผูประเมินคาทรัพยสิน
แหงประเทศไทย
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พหลโยธินชวงตน อีกหนึ่งสุดยอดทําเลขายดี
โซน I1 พหลโยธิ น ช ว งต น ๆ แถวอนุ ส าวรี ย -สะพานควาย
นับวาหองชุดขายไดดีที่สุดแหงหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล
ดร.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) แถลงวา โซน I1 พหลโยธิน
ชวงตนๆ แถวอนุสาวรีย-สะพานควาย มีสถิติการขายที่ดีมากที่สุด
แหงหนึ่ง ซึ่งเปนทําเลที่นาศึกษาเปนอยางยิ่ง เพียงแตในขณะนี้มี
พื้นที่จํากัดในการกอสราง จึงอาจขึ้นโครงการไดไมมากนัก
สิ น ค า ในทํ า เลนี้ มี แ ต ห อ งชุ ด พั ก อาศั ย ที่ อ ยู ใ นอาคารชุ ด ที่
กอสรางขึ้นมาอยางตอเนื่องในระยะเวลาหลายปที่ผานมา สินคาที่มี
ราคาถูกและขายมานานแลว อาจจะขายไดยากกวา โดยมีจํานวน
136 หนวย ขายแลว 98 หนวย เหลืออยู 38 หนวย และมีอัตรา
การขายเพียง 2.2% สวนสินคาที่มีราคา 20 ลานบาทขึ้นไป ก็ขาย
ได ช า โดยมี เ พี ย ง 10 หน ว ย ขายไปแล ว 3 หน ว ย เหลื อ อยู 7
หนวย คาดวาขายไดประมาณ 5% ตอเดือน การที่เปนสินคาราคา
แพง จึงอาจขายไดชา
แตสําหรับสินคา ที่มีราคาสูงกลั บขายไดดี เช น หองชุดราคา
10-20 ลานบาท มีอยู 655 หนวย ขายไดแลว 345 หนวย เหลือ

ประเภทบาน
หองชุด

เชิญสมัครสมาชิก

310 หนวย ขายไดรวดเร็วถึง 29.7% ตอเดือน นับวาขายไดดีที่สุด
สินคากลุมใหญที่สุดคือราคา 3-5 ลานบาท มีอยู 2,520 หนวย ก็
ขายเหลือเพียง 438 หนวย มีมูลคาสูงถึง 9,605 ลานบาท ก็ขายได
ถึงเดือนละ 11.6% ยิ่งกวานั้นกลุมที่มีราคา 5-10 ลานบาท ซึ่งมี
จํานวนใกลเคียงกันคือ 2,455 หนวย ก็ขายไดเดือนละ 18.1% นบ
วาขายไดมากเชนกัน
ทําเลนี้อยูในทําเลใจกลางเมือง เดินทางไดสะดวกดวยรถไฟฟา
จึงทําใหเปนที่นิยมเปนอยางมาก นอกจากนี้ยังมีแหลงจับจายใช
สอย และสํานักงานอยูเปนจํานวนมาก ทําใหผูบริหารที่ทํางานอยูใน
บริเวณใกลเคียง สนใจซื้อที่อยูอาศัยในพื้นที่นี้ ซึ่งก็มีขายเฉพาะหอง
ชุดพักอาศัย เพราะราคาที่ดินแพงมากแลว ตกเปนเงินตารางวาละ
0.8-1.0 ลานบาทมากแลว โอกาสที่จะพัฒนาเปนอื่นจึงมีจํากัด
ในกรณีนี้รัฐบาลควรอนุญาตใหมีการกอสรางอาคารสูงโดยให
สัดสวนพื้นที่กอสรางตอพื้นที่ดิน (Flloor Area Ratio) สูง ๆ
เพื่อใหประหยัดตนทุนในการกอสราง เพราะในทําเลนี้มีรถไฟฟา
และในโอกาสที่ไดรับสิทธิพิเศษเพิ่มขึ้น ก็ควรเสียภาษีมากขึ้น เพื่อ
นํารายไดมาพัฒนาทองถิ่นโดยเฉพาะระบบขนสงมวลชนและอื่น ๆ
ตอไป

สถานการณการขายสินคาที่อยูอ าศัยโซน I1 พหลโยธินชวงตนๆ
ราคา (ลานบาท)
รวม
ขายแลว เหลือ มูลคา (ลาน) % ขายได ขายไดเดือนละ (%)
1.001-2.000
136
98
38
234 72.10%
2.20%
2.001-3.000
575
311 264
1,550 54.10%
6.40%
3.001-5.000
2,520 2,082 438
9,605 82.60%
11.60%
5.001-10.000
2,455 1,310 1,145
15,438 53.40%
18.10%
10.001-20.000
655
345 310
8,063 52.70%
29.70%
>20.000
10
3
7
354 30.00%
5.00%
รวม
6,351 4,149 2,202
35,244 65.30%
15.30%

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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ทําเลที่อยูอาศัยที่นาหวงที่สุดในกรุงเทพฯ
โซนสาย 7-ปนเกลา-เพชรเกษม สถานการณการขายนาหวง
ที่สุด จะซื้อ จะสราง จะขายโครงการที่อยูอาศัยแถวนี้พึงใหความใส
ใจเปนพิเศษ
ดร.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) ใหความเห็นตอพื้นที่หรือ
โซนที่ น า ห ว งใยที่ สุ ด จากผลการสํ า รวจของศู น ย ข อ มู ล ฯ ซึ่ ง
ดําเนินการสํารวจและแยกแยะทําเลกรุงเทพมหานครออกเปน 78
ทํา เลพบวา ในบริ เวณใกลแ ยกพุท ธมณฑลสาย 7 - ปน เกลา เพชรเกษม เปนบริเวณที่ "เงียบกริบ" ที่สุด ก็วาได การขายสินคา
ชาเปนพิเศษ ทั้งนี้เปนผลจากการประเมิน ณ กลางป 2560 (สิ้น
เดือนมิถนุ ายน
ผลการสํารวจพบวาในบริเวณนี้มีขายบานเดี่ยวในกลุมราคา 2-3
ลาน และ 3-5ล าน รวม 403 หน วย แต ขายไดเปนส วนใหญ ถึ ง
80.4% แลว อยางไรก็ตามปรากฏวาการขายคอนขางชา โดยเฉพาะ
ในระดับราคา 3-5 ลานบาท ขายไดเพียงเดือนละ 0.9% เทานั้น
ส ว นบ านแฝด ก็ มี ข ายในระดั บ ราคา 2-3 ล า นบาท จํ า นวน 34
หนวย เหลือถึง 27 หนวย อัตราการขายเดือนละ 0.5% เทานั้น

กลุมทาวนเฮาสก็มีจํานวนนอยเพียง 37 หนวย ขายในราคา 12 ลานบาท ปรากฏวายังเหลืออยู 25 หนวย แสดงวาขายไดเพียง
เดือนละ 1.4% เทานั้น ที่ดินจัดสรรราคา 1-2 ลานบาท ในยานนี้
ก็มีถึง 540 หนวย แมจะขายไปสวนใหญคือ 398 หนวย แตที่เหลือ
ขายอืดมาก คือขายไดเดือนละ 0.3% เทานั้น ทาทางคงจะ "ไปตอ"
ไดยาก และที่ดินจัดสรรจํานวนมากนี้จึงดึงใหอัตราการขายโดยรวม
เปนเพียง 1% ตอเดือน
สินคากลุมที่ขายไดดีคือตึกแถว หรืออาคารพาณิชย ที่มีจํานวน
137 หนวย แตที่ขายดีมีราคา 5-10 ลานบาทจํานวน 27 หนวย
ขายเหลือเพียง 2 หนวย มีอัตราการขายเดือนละ 4.2% ซึ่งถือวาสูง
ที่สุด คงเปนเพราะเปนสินคาที่มีศักยภาพจริง อยางไรก็ตามสินคา
อื่นขายได คอนข างช า บริเวณนี้จึ งเปน บริเ วณที่ ตองแสดงความ
ห ว งใยเป น พิ เ ศษ ผู ที่ คิ ด หาซื้ อ ที่ อ ยู อ าศั ย ในทํ า เลนี้ จึ ง พึ ง สั ง วร
รวมทั้งสถาบันการเงิน และผูประกอบการพัฒนาที่ดินดวย
อย า งไรก็ ต ามหากในอนาคตอาจจะขายได ดี ขึ้ น กว า นี้ และมี
ศักยภาพมากกวานี้หากมีโครงการสาธารณูปโภคที่ดึงดูดการลงทุน
แตเสียดายในขณะนี้ยังไมมีโครงการที่ชัดเจนใดๆ ดังนั้นทําเลนี้จึง
ยังอาจจะเงียบเหงาตอไป

สถานการณการขายสินคาที่อยูอ าศัยทําเล M5: แยกพุทธมณฑลสาย 7 - ปนเกลา - เพชรเกษม
ประเภทบาน ราคา (ลานบาท)
รวม ขายแลว เหลือ มูลคา (ลาน) % ขายได ขายไดเดือนละ (%)
บานเดี่ยว
2.001-3.000
103
86 17
226 83.50%
3.60%
3.001-5.000
300
238 62
982 79.30%
0.90%
รวม
403
324 79
1,208 80.40%
1.60%
บานแฝด
2.001-3.000
34
7 27
98 20.60%
0.50%
รวม
34
7 27
98 20.60%
0.50%
ทาวนเฮาส
1.001-2.000
37
12 25
65 32.40%
1.40%
รวม
37
12 25
65 32.40%
1.40%
ตึกแถว
2.001-3.000
87
19 68
251 21.80%
1.60%
3.001-5.000
23
5 18
81 21.70%
0.90%
5.001-10.000
27
25
2
148 92.60%
4.20%
รวม
137
49 88
479 35.80%
2.00%
ที่ดินจัดสรร 1.001-2.000
540
398 142
756 73.70%
0.30%
รวม
540
398 142
756 73.70%
0.30%
โดยรวม
1.001-2.000
577
410 167
821 71.10%
0.30%
2.001-3.000
224
112 112
574 50.00%
2.40%
3.001-5.000
323
243 80
1,062 75.20%
0.90%
5.001-10.000
27
25
2
148 92.60%
4.20%
รวม
1,151
790 361
2,606 68.60%
1.00%
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วงจรชีวติ ธุรกิจอสังหาริมทรัพยสหรัฐอเมริกา
พลาดไมได ดร.โสภณ สรุปบทเรียนเกี่ยวกับวงจรชีวิตตลาด
อสังหาริมทรัพยโดยดูจากประสบการณการเปลี่ยนแปลงราคาที่อยู
อาศัยของสหรัฐอเมริกา นาสนใจจริงๆ
ดร.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) ชี้ใหเห็นถึงวงจรชีวิตธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยสหรัฐอเมริกา เพื่อประโยชนในการศึกษาวงจรชีวิต
ในประเทศไทยดังนี้:
1. สหรัฐอเมริกามีการเติบโตของราคาที่อยูอาศัยตั้งแตเดือน
มกราคม 2534 - เดือนมีนาคม 2550 เปนระยะเวลาประมาณ 16
ปอยางตอเนื่อง และตกต่ํามาจนถึงเดือนพฤษภาคม 2554 เปน
เวลาประมาณ 4 ป และขณะนี้ก็ อยู ใ นช ว ง "ขาขึ้น " อี กครั้ งหนึ่ ง
จนถึงปจจุบัน และกวาราคาจะเทากับเดือนมีนาคม 2550 ก็ปาเขา
ไปถึ ง เดื อ นกรกฎาคม 2559 หรื อ ใช เ วลาราว 10 ป ก ว า จะ
เหมือนเดิม
2. ในชวงขาขึ้น (มกราคม 2534 - มีนาคม 2550) นั้น ราคา
บานเพิ่มขึ้นปละ 5.1% โดยประมาณ
3. ในชวงตกต่ําระหวางเดือนเมษายน 2550 - พฤษภาคม
2554 ราคาบานตกต่ําลงปละ 5.9% โดยประมาณ
4. ในช ว งเติ บ โตใหม ร ะหว า งเดื อ นมิ ถุ น ายน 2554 กรกฎาคม 2560 ราคาบานเพิ่มขึ้นปละ 6.2% โดยประมาณ

2. ชวงตกต่ําสุดขีดอยูในระยะเวลาประมาณ 4 ป คราวกอนที่มี
วิ ก ฤติ อ สั ง หาริ ม ทรั พ ย Saving
and
Loan
Crisis
(http://bit.ly/1gKE7ld) ในช ว งป 2530-2534 ก็ กิ น เวลา
ใกลเคียงกันนี้ กวาจะปรับตัวขึ้นมาใหมอีก
3. ดูเ หมือ นจะมีก ารแกว งตั วของราคาเพิ่ มขึ้น เรื่ อย ๆ เช น
ชวงบูม (2534-2550) ราคาบานเพิ่มขึ้นปละ 5.1% แตในชวง
ใหม (2554-2560) ราคากลับเพิ่มขึ้นถึงปละ 6.2% เชื่อวาชวงบู
มกอนหนานี้ (กอนป 2530 จนถึงป 2530) ราคาบานอาจเพิ่มขึ้น
แตคงไมถึง 5.1% ตอป
4. โดยนัยนี้ในชวงตกต่ําครั้งหนา ซึ่งอาจเกิดขึ้นหลังป 2570
ก็อาจมีการหดตัวของราคามากกวา 5.9% ตอป โดยอาจผันผวนสูง
ถึง 7-8% ตอปก็เปนไปได การลงทุนในอสังหาริมทรัพยจึงจะมี
ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
5. ยิ่งกวานั้นหากดูจากขอมูลในแตละเดือนจะพบวา ราคาที่อยู
อาศัยในเมืองที่มีการเพิ่มขึ้นในอัตราสูงมากมากอน เวลาหดตัว ก็
จะหดตัวมากเปนพิเศษ ในทางตรงกันขามเมืองที่ไมมีความ "หวือ
หวา" ในการขึ้นราคา ราคาก็มักจะไมตกต่ํามากนัก
6. ชวงเวลากอนที่จะถึงจุดสุดยอดของตลาดกอนตกต่ําลงมา
นั้น สามารถคาดการณ ไ ด ล ว งหน า ด ว ยการสั ง เกตปรากฏการณ
ชะลอตัวหรือหยุดเติบโตกอนจะถึงจุดสูงสุด เชนลาสุดชวงระหวาง
เดือนกรกฎาคม 2548-มีนาคม 2550 เปนระยะเวลาประมาณ
15-18 เดือน ในหวงนั้น การเพิ่มขึ้นของราคาบานนอยคือปละ
3.8% โดยที่กอนหนานี้ (มกราคม 2534-กรกฎาคม 2548) เปน
ระยะเวลาประมาณ 14.5 ปนั้น อัตราการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยคือ 5.3%
ดังนั้นจึงมี "ลาง" บอกเหตุที่สังเกตไดกอนที่จะเกิดวิกฤติ ผูที่
"หนี" จากกับดักทัน ก็จะไมบาดเจ็บ หรือบาดเจ็บไมมากนักนั่นเอง
สวนที่ยัง "สาละวน" อยู ก็คงจะย่ําแยไปตามๆ กัน

ขอสังเกตที่นาสนใจก็คือ
1. ช ว งเติ บ โตของตลาดอสั ง หาริ ม ทรั พ ย ค อ นข า งยาวคื อ
ประมาณ 16 ป โดยนัยนี้จึงอาจเปนไปไดที่ราคาที่อยูอาศัยเพิ่มขึ้น
ตอเนื่องไปโดยนับจากป 2554 ไปอีก 16 ป จนถึงราวป 2570 หรือ
ในระยะ 10 ปขางหนานี้ หากไมมีอะไรที่แปลกประหลาดเกิดขึ้น ก็
จะทําใหราคาอสังหาริมทรัพยในสหรัฐอเมริกายังนาลงทุนอยู
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ตารางอบรม-สัสัมมนา
ั
RE121: ศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินโครงการอสงหาริ
มทร ัพย์(CF) รุน
่ ที 58
วันพุธที 22 - เสาร์ท ี 25 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08:30 - 17:00 น.
International Real Estate
Education Institution
in Thailand
under the Ministry of Education

ั ตบ
ิ ค
ุ คลบ้านจ ัดสรร/อาคารชุ
ัดสรร
ด รุน
่ ที 24
RE142: การจ ัดตงนิ
วันพฤหัสบดีท ี 23 - เสาร์ท ี 25 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08:30-17:00 น.

AP140: Fundamentals of the Valuation of Complex Properties
December 11 - 14 (Mon-Thur), 09:00 - 16:30, at Queen Sirikit National Convention Centre, Bangkok,

BOARD OF TRUSTEES

ั
มทร ัพย์ รุน
่ ที 66
RE100: รวมข้อกฎหมายอสงหาริ
วันพุธที 13 - เสาร์ที 16 ธันวาคม 2560 เวลา 08:30 - 17:30 น.
Chairman
Prof. Niputh Jitprasonk

่ ที 29
AP130: เจาะลึก การประเมินมูลค่าด้วยวิธรี ายได้ รุน
วันเสาร์ท ี 16 - อาทิตย์ที 17 ธันวาคม 2560 เวลา 08:30 - 17:00 น.

ั
RE162: น ักพ ัฒนาอสงหาริ
มทร ัพย์มอ
ื อาชีพ รุน
่ ที 19
19 - พุธที 20 ธันวาคม 2560 เวลา 08:30-17:00 น.

ั
RE131: หล ักสูตรนายหน้าอสงหาฯ
(เพื
เพือสอบบ ัตรต ัวแทนนายหน้า) รุน
่ ที 39
Advisory, Chairman
Prof. Asawin Bhichayayothin

วันศุกร์ท ี 22 - อาทิตย์ที 24 ธันวาคม 2560 เวลา 08:30 - 17:00 น.

ั
RE151: การวางแผนภาษีและการจ ัดทําบ ัญชีธุรกิจอสงหาริ
มทร ัพย์ รุน
่ ที 38
วันพฤหัสบดีท ี 18 - ศุกร์ท ี 19 มกราคม 2561 เวลา 08:30 - 17:00 น.

Trustees

ั
ั VS เศรษฐกิจ ครึงปี 61
สมมนา:
ทิศทางตลาดทีอยูอ
่ าศย
วันพุธที 24 มกราคม 2561 เวลา 08:45 -17:00 น. ณ.โรงแรมอโนมา
โรงแรมอโนมา ถ.ราชดํ
ถ
าริ ห ้องอโนมา 2-3

ั
สมมนา:
วิเคราะห์ทําเลทองและการเปลียนแปลงราคาทีดิน ปี 61
Prof.Dr.Chira Hongladarom

วันพุธที 31 มกราคม 2561 เวลา 09:00-17:00 น.ณ
ณ โรงแรมสวิสโฮเทล เลอ คองคอร์ด รัชดา

ั
RE132: Super Sale หล ักสูตรเทคนิคขายอสงหาฯ
รุน
่ ที 25
วันจันทร์ท ี 5 - อังคารที 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08:30 - 17:00 น.

ิ & โฮสเทล รุน
่ ที 3
RE164: เจาะลึกโอกาสลงทุนโรงแรมขนาดเล็ ก บูตค
วันศุกร์ท ี 9 - เสาร์ท ี 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:00-17:00 น. ณ

Prof.Dr K.Chareonwongsak

ั
มทร ัพย์ รุน
่ ที 7
RE134: Super Marketing กลยุทธ์การตลาดอสงหาริ
วันจันทร์ท ี 19 - อังคารที 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08:30 - 17:00 น.

RE163: วิเคราะห์การลงทุนอะพาร์ตเม้นต์ รุน
่ ที 20
วันศุกร์ท ี 23 - เสาร์ท ี 24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:00-17:00 น. ณ ณ

Mr.Wason Khongchantr

ั
ั
AP100: การประเมินค่าอสงหาริ
มทร ัพย์ สมฤทธิ
ผลใน 4 ว ัน รุน
่ ที 134
วันพุธที 14 - เสาร์ท ี 17 มีนาคม 2561 เวลา 08:30 - 17:30 น.

คาใชจา ยในการฝกอบรมสามารถหักลดหยอนภาษีได 200%
Prof. H.D. Kammeier

Tel. 0-2295-2294

www.trebs.ac.th

Prof. John Cooper

IN-HOUSE
HOUSE TRAINING

Prof. Richrd Ward

Bangkok Bnk

Bkk Com Assset Mngt

BankThai

Dr.Visit Ongpipattanakul

Industrial Fin. Corp.

Bangkok Metro

Central Pattana

Bank Agri.&Agri.Coop.

Govt Saving Bnk

Elec. Generation Auth.

N’tl Finance Plc.

Bank of Thailand

Provincial Elec Autho

N’tl Hsg Autho

Kasikorn Bank

Siam City Bnk

Prof.Paul SriNarula

Thai SME Bnk

Mr.Om Rajbhandary

Director: Sopon Pornchokchai, Ph.D.
President, Thai Appraisal Foundation

IEAT

Supalai, Plc.

UOB Bnk
Ananda Plc.

เรียล พร็อพเพอรตี้ แมเนจเมนท

Srisawat Power 1979 Plc.

-

-

โทร. 0.2295.2294 หรือ www.trebs.ac.th

