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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 12, 2019, Dr.Sopon Pornchokchai, President,
Thai Appraisal Foundation was invited from Overseas
Property Alliance to join the Gala Dinner event at Kai
Tak Cruise Terminal, Hong Kong.

March 14-16, 2019, Dr.Sopon Pornchokchai, President, Thai
Appraisal Foundation as a Director of ASEAN Real Estate
Network Alliance (ARENA) was invited from Malaysia Institute of
Estate Agents to join the event MALAYSIA@MAREC SUMMIT,
Kuala Lumpur, Malaysia
March 22-24, 2019, Dr.Sopon Pornchokchai
President, Thai Appraisal Foundation (TAF) went
to Myanmar to attend the meeting of the Board of
the ASEAN Real Estate Network Alliance hosted
by Myanmar Real Estate Services Association.
Friday, March 29, 2019, Dr.Sopon
Pornchokchai, our President, did a
presentation on Thailand’s Property
Markets in Comparison to other ASEAN
countries to the VTrust Group in Phnom
Penh, Cambodia.

Monday, April 22, 2019, Meeting 2/2019: the Board
Member of The Thai Real Estate Business School
(TREBS) at the Brihat Group, Kathmandu, Nepal.

Thursday, May 9, 2019, Dr.Sopon Pornchokchai, President, Thai
Appraisal Foundation and FIABCI - Thai was invited to speak at the
Forum of FIABCI Philippines on Real Estate Challenges in the
ASEAN Region at the Shanghai-La Makati, Manila.

Your Contact for the Property and Appraisal Professions in Thailand
Thai Appraisal Foundation: Accredited Organization for Public Benefits

เสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่ 202: "Property Pro AI"
วันศุกรที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 13:00-17:00 น.
ณ หองประชุม โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพยไทย

Property Pro AI"

Monthly Forum 202: "

Friday, April 30, 2019, 13:00-17:00,
at Thai Real Estate Business School

เสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่ 201:
"เปนนายหนาอิสระหรือนายหนามีสังกัดดี?"
วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 13:00-17:00 น. ณ หอง
ประชุม โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพยไทย
Monthly Forum No.201 :

“Real Estate Brokers”
Thursday, March 19, 2019, 13:00-17:00,
At Thai Real Estate Business School
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ประธานบริหารแถลง
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PRESIDENT

Sopon Pornchokchai, PhD D.FIABCI CRS RICS
President, Thai Appraisal Foundation
Email: sopon@thaiappraisal.org Line ID Dr.Sopon
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FIABCI-Thai

สมาคมอสังหาฯ สากล
รับสมัครสมาชิกดวน!!!
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

ดวน!!! มาเปนสมาชิก
FIABCI เชื่อมโยงโลก
อสังหาริมทรัพยนานาชาติ

Becoming Members of
FIABCI
FIABCI-Thai
Thai Appraisal Foundation is 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 is
now activated again with the
cooperation between the
t Thai
Appraisal Foundation and FIABCI
International.
Let us become a member of FIABCI
for the year 2018-2019
201
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

THE OFFICIAL QUARTERLY JOURNAL
OF THAI APPRAISAL FOUNDATION

4 ราคาประเมินคากอสรางอาคาร ณ
มีนาคม 2562
6 สหรัฐและสากลตีคาไมมีคาอยางไร
งไร?
8 โมเดลประเมินราคาคา "สวนยางพารา"
10 ไมยืนตนคืออสังหาฯ ที่มีคาได
12 FAO ประเมินคาปาไมอยางไร
14 En Bloc Sales ทางออกแหงอนาคตของ
คอนโดไไทย
16 ป 2562 ตลาดที่อยูอาศัยจะหดตัว 15%
17 อสังหาริมทรัพยไทยหอมกรุน ขายไป
รองไหไป
18 สัญญาณอันตราย
ตราย: ความสามารถในการ
ซื้อลดลง
Contact Us
Sopon Pornchokchai, PhD MRICS President
Wason Khongchantr, Coordinator
Amporn Chantranukul, Coordinator, Int’l Affairs
Nonglak Jatutane, Coordinator, Education
Pornpak Boonthong, Coordinator, Research

Sincerely yours,
Sopon Pornchokchai, PhD TAF President

FIABCI Thai Members
Member
For int’l connection.
connection

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

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. สนับสนุนการศึกษาวิจัยทางดานการเปลี่ยนแปลงมูลคาทรัพยสิน การ
พัฒนาที่ดิน ที่อยูอาศัย ชุมชนเมือง และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
๔. เผยแพรความรูรูและวิทยาการใหมๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อประโยชนแก
สาธารณชน ในรูปแบบการอบรมและสัมมนา
๕. สงเสริมความรวมมือกับหนวยงานอื่น ทั้งภาครัฐบาล เอกชน องคกร
การกุศลและอื่น ๆ จากทั้งในและตางประเทศ เพื่อการพัฒนา
การศึกษาดานประเมินคาทรัพยสินและอสังหาริมทรัพย
๖. สงเสริมงานวัฒนธรรม และภูมิปญญาผูประเมินคาทรัพยสินไทย
๗. ดําเนินการเพื่อสาธารณประโยชนหรือรวมมือกับองคการการกุศลอื่น ๆ
๘. ไมดําเนินการเกี่ยวของกับการเมืองแตประการใด
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เลี้ยงชีพดวยวิชาชีพนี้ ตองแทนคุณดวยการพัฒนา

ประเมินคาทรัพยสิน

ราคาประเมินคากอสรางอาคาร ณ มีนาคม 2562

PROPERTY VALUATION

มูลนิธิประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย ไดจัดทําราคาคากอสรางอาคารมาอยางตอเนื่อง ทั้งนี้เปนการดําริของ ดร
ดร.โสภณ พรโชคชัย
ตั้งแตส มัย ที่เ ปน กรรมการสมาคมผู ประเมิน คา ทรั พย สิน แห งประเทศไทย โดยดํ าเนิน การครั้ง แรกในป 2543 และ ดร.โสภณ ก็ เป น
ผูรับผิดชอบงานนี้มาโดยตลอด แตในชวงป 2556 สมาคมฯ ไมไดจัดทําราคาคากอสรางเพิ่มเติม ดร.โสภณ
โสภณ จึงรับดําเนินการในนามของ
มูลนิธิฯ อยางไรก็ตามในขณะนี้ สมาคมฯ ไดกลับมาดําเนินการเพิ่มเติมอีก แตคงมีการปรับปรุงราคาเปนรายป หรือเปนรายสะดวก มูลนิธิฯ
จึงยังดําเนินการตอเนื่อง เพื่อให
อใหเปนขอมูลประกอบการประเมินคาทรัพยสิน และสําหรับประชาชน และนักลงทุนทั่วไปไดใชตอไป
ในการดําเนินการของมูลนิธฯิ มูลนิธิฯไดดําเนินการศึกษาขอมูลจากทางราชการและภาคสนามมาดําเนินการจัดทําราคาคากอสราง และ
ตอไปนีเ้ ปนรายงานการเปลี่ยนแปลงราคาคากอสรางลาสุด (มีนาคม 2562)
โปรดดูรายละเอี
รายละเอียดการกอสรางของอาคารแตละประเภท:
ะประเภท https://bit.ly/2F3fcKr

ราคาประเมินคากอสรางอาคาร พ.ศ.2562
2562 กําหนดโดยมูลนิธิประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย
ิ
เลข รายการประเภททรัพย์สน

ราคาทีใช ้ในปี 2560

ราคาทีใช ้ในปี 2561

ราคาทีใช ้ในปี 2562

ที ทีกําหนดราคามาตรฐาน

ใช ้ราคาวัสดุกอ
่ สร ้างเดือน ธค.
ธค

ใช ้ราคาวัสดุกอ
่ สร ้างเดือน ธค.

ใช ้ราคาวัสดุกอ
่ สร ้างเดือน มีค.

(ตัวเลขเป็ นราคา บาท/ตารางเมตร)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

ตํา ปานกลาง

บ ้านเดียวไม ้ชันเดียว
บ ้านเดียวไม ้ 2 ชัน
บ ้านเดียวไม ้ ใต ้ถุนสูง (ประเมินเฉพาะชันบน)
บ ้านครึงตึกครึงไม ้
บ ้านเดียวตึกชันเดียว
บ ้านเดียวตึก 2-3 ชัน
บ ้านแฝดชันเดียว
บ ้านแฝด 2-3 ชัน
ั
ทาวน์เฮาส์ชนเดี
ยว
ทาวน์เฮาส์ 2-3 ชัน กว ้าง 4 เมตร
ทาวน์เฮาส์ 2-3 ชัน กว ้าง 5-6 ม. ไม่มเี สากลาง
ทาวน์เฮาส์ 2-3 ชัน กว ้าง 5-6 ม. มีเสากลาง
ห ้องแถวไม ้ 1-2 ชัน
ั
อาคารพาณิชย์ชนเดี
ยว
อาคารพาณิชย์ 2-3 ชัน
อาคารพาณิชย์ 4-5 ชัน
อาคารพักอาศัยไม่เกิน 5 ชัน
อาคารพักอาศัย 6-15 ชัน*
อาคารพักอาศัย 16-25 ชัน
อาคารพักอาศัย 26-35 ชัน
อาคารธุรกิจสูง <23 เมตร
อาคารธุรกิจสูง >23 เมตรแต่ไม่เกิน 20 ชัน
อาคารธุรกิจ 21-35 ชัน
อาคารสรรพสินค ้าทีสูงไม่เกิน 3 ชัน
ศูนย์การค ้าสูง 4 ชันขึนไป
อาคารจอดรถ ส่วนบนดิน
อาคารจอดรถ ส่วนใต ้ดิน (1-2 ชัน)
อาคารจอดรถ ส่วนใต ้ดิน (3-4 ชัน)
โกดัง-โรงงาน ทัวไป
สนามเทนนิส: 1 สนาม
สนามเทนนิส: 3 สนามติดกัน
ถนนคอนกรีต (หมูบ
่ ้าน โครงการจัดสรร)
ถนนลาดยาง
ลานคอนกรีต
รัวอิฐบล็อค (แบบไม่มก
ี ําแพงกันดิน)
โรงเลียงสัตว์ (ไก่ สุกร ระบบปิ ด)
ส่วนโล่งหลังคาคลุม (ทีจอดรถ)

สูง

ตํา ปานกลาง

สูง

อายุ

ตํา ปานกลาง

สูง

10,200

11,800

13,300

10,100

11,700

13,200

10,100

11,700

13,200

8,800

11,200

12,900

8,700

11,100

12,800

8,700

11,100

12,800

12,900

13,500

15,100

12,800

13,300

14,900

12,800

13,300

15,000

8,600

10,300

11,700

8,500

10,200

11,600

8,500

10,200

11,600

11,400

13,000

15,000

11,300

12,900

14,800

11,300

12,900

14,900

10,400

12,200

15,000

10,300

12,100

14,800

10,300

12,100

14,900

9,600

11,400

13,000

9,500

11,300

12,900

9,500

11,300

12,900

8,700

10,100

11,400

8,600

10,000

11,300

8,600

10,000

11,300

7,900

9,300

10,200

7,800

9,200

10,100

7,800

9,200

10,100

7,900

9,100

10,900

7,800

9,000

10,800

7,800

9,000

10,800

9,200

10,900

12,500

9,100

10,800

12,400

9,100

10,800

12,400

8,200

9,400

11,400

8,100

9,300

11,300

8,100

9,300

11,300

5,900

7,400

-

5,700

7,300

-

5,700

7,300

-

6,000

6,700

7,900

5,800

6,600

7,800

5,800

6,600

7,800

6,800

8,100

9,200

6,700

8,000

9,100

6,700

8,000

9,100

6,600

7,900

8,700

6,500

7,800

8,600

6,500

7,800

8,600

10,700

13,300

15,300

10,600

13,200

15,100

10,600

13,200

15,200

12,900

17,500

21,100

12,800

17,200

20,900

12,800

17,300

21,000

17,400

21,800

27,800

17,100

21,600

27,400

17,200

21,700

27,500

19,200

24,600

31,200

19,000

24,300

30,800

19,100

24,400

30,900

-

17,600

21,400

-

17,300

21,200

-

17,400

21,300

-

20,100

25,600

-

19,900

25,300

-

20,000

25,400

-

26,100

34,900

-

25,800

34,500

-

25,900

34,600

-

16,900

19,600

-

16,600

19,400

-

16,700

19,500

-

23,300

28,500

-

23,000

28,100

-

23,100

28,200

10,000

10,800

-

9,900

10,700

-

9,900

10,700

-

-

18,000

-

-

17,700

-

-

17,800

-

-

28,900

-

-

28,500

-

-

28,600

-

6,200

7,900
1,771,100
1,469,100
800
400
500
1,200
2,500
1,500

-

6,100

7,800
1,751,000
1,452,000
800
400
500
1,200
2,500
1,500

-

6,100

7,800
1,751,000
1,452,000
800
400
500
1,200
2,500
1,500

-
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ค่า หมาย

อาคาร เสือม เหตุ

(ปี )

/ปี

20
20
20
25
50
50
50
50
50
50
50
50
20
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
30
30
30
30
30
30
30
30
30

5%
5%
5%
4%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
5%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%

ก
ก
ก
ก
ข
ข
ข
ข
ข
ข
ข
ข
ก
ข
ข
ข
ข
ข
ข
ข
ข
ข
ข
ข
ข
ข
ข
ข
ข
ข
ข
ข
ข
ข
ข
ข
ข
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เลี้ยงชีพดวยวิชาชีพนี้ ตองแทนคุณดวยการพัฒนา

สหรัฐและสากลตีคาไมมีคาอยางไร?
งไร
ตามที่ทางราชการไดกําหนดใหเอกชนสามารถปลูกไมมีคาได
กรณี นี้ จ ะช ว ยในการลดภาษี ใ นฐานะที่ ดิ น เปล า สร า งรายได ไ ด
มากมายกวาการปลูกพืชตามฤดูกาล แตประเด็นสําคัญก็คือ เราควร
มาทําความเขาใจเรื่องไมมีคา ไมในฐานะสินทรัพยชีวภาพซึ่งสามารถ
สามา
ถื อ เป น หลั ก ประกั น และวิ ธี ก ารประเมิ น ค า ทรั พ ย สิ น ตาม
มาตรฐานสากล
ก อ นอื่ น เรามาศึ ก ษาถึ ง พ.ร.บ.สวนป า (ฉ.2)
(
พ.ศ.2558
(https://bit.ly/2CtqUKS) ซึ่งมีสาระสําคัญคือ
ม.3: “สวนปา” หมายความวา ที่ดินที่ไดขึ้นทะเบียน.
น .. เพื่อทํา
การปลูกและบํารุงรักษาตนไม
ม.4: ที่ ดิ น ที่ จ ะขอขึ้ น ทะเบี ย นเป น สวนป า . . .ต อ งเป น (1)
ที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน. . . (2) ที่ดินที่มีหนังสือของทางราชการรับรอง
วาที่ดินดังกลาวอยูในระยะเวลาที่อาจขอรับโฉนดที่ดิน. . .(3) ที่ดิน
ในเขตปฏิรูปที่ดิน. . .(4) ที่ดินที่มีหนังสืออนุญาตตามกฎหมายวา
ดวยปาสงวนแห
งวนแหงชาติใหบุคคลทําประโยชนและอยูอาศัย หรือปลูก
ปาหรือไมยืนตน. . .(5) ที่ดินที่มีใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยปา
ไมใหทําสวนปา (6) ที่ดินที่ไดดําเนินการเพื่อการปลูกปาโดยสวน
ราชการ. . .
ม.5: ผูมีกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง หรือผูมีสิทธิใชประโยชน
ในทีด่ ิน. . .ประสงค
ประสงคจะใชที่ดินนั้นทําสวนปาเพื่อการคา ใหยื่นคําขอ
ขึ้นทะเบียนตอนายทะเบียน
ม.8/1: ในกรณีที่การสงออกไมที่ไดมาจากการทําสวนปาจะตอง
มีใ บสํ าคั ญรั บรองการจั ดการปา ไมอ ยา งยั่ งยื นจากกรมป าไมต าม
ความตองการของประเทศปลายทาง
ม.9/1: ไม แ ละของป า ที่ ไ ด มาจากการทํ
ม าจากการทํ า สวนป า ตาม
พระราชบัญญัตินี้ยอมเปนกรรมสิทธิ์ของผูทําสวนปา ผูทําสวนปามี
สิทธิในการทําไม แปรรูปไม และเก็บของปา
ม.10: ในการทําไมที่ไดมาจากการทําสวนปา ผูทําสวนปาอาจ
ตั ด หรื อ โค น ไม แปรรู ป ไม ค า ไม มี ไ ว ใ นครอบครอง และนํ า ไม
เคลื่อนที่ผานดานปาไมไดโดยไมตองขออนุญาต.. . .
ม.12: บรรดาไม ที่ ไ ด ม าจากการทํ า สวนป า ไม
ไ ต อ งเสี ย
คาภาคหลวง คาบํารุงปา และคาธรรมเนียม. . .
ม.13: การเก็บหา คา มีไวในครอบครอง หรือนําเคลื่อนที่ซึ่ง
ของป า จากสวนป า . . . ไม ต อ งขออนุ ญ าตและไม ต อ งเสี ย
คาภาคหลวงและคาบํารุงปา. . .(1) ไม รวมทั้งสวนตางๆ ของไม
ถานไม น้ํามันไม ยางไม. . . (2) พืชตางๆ ตลอดจนสิ่งอื่น ๆ ที่เกิด
จากพืชนั้น (3) ครั่ง รวงผึ้ง น้ําผึ้ง ขี้ผึ้ง และมูลคางคาว (4) ของปา
อื่น. . .เพื่อประโยชนในการรักษาระบบนิเวศ.. . . (แต
( ) เพื่อปองกัน
มิใหเกิดความเสียหายแก
ยหายแกระบบความสมดุลของปาไม. . .ตองขอรับ
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ใบอนุญาต และกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการเก็บหาของปาและ
ปริมาณการเก็บของปา. . .แต
แตจะกําหนดคาภาคหลวงไมได
ม.18: ใหเพิ่มบัญชีตนไมทายพระราชบัญญัตินี้เปนบัญชีตนไม
(58 ชนิดที่สามารถปลูกได)
โดยนัยนี้ การปลูลูกสวนปาในระยะยาวยอมคุมคากวาการปลูก
พื ช ไร ร ะยะสั้ น ทั่ ว ไป แต ต อ งลงทุ น สู ง ย อ มทํ า ให "นายทุ น " ได
ประโยชนมากและปลูกปากันมากขึ้น ผูที่จะทําสวนปาได หากเปน
รายยอยก็อาจไมคุม ผูที่เชาที่ดินหรือใชที่ดินหลวงเพื่อการทําสวน
ปา จะไดรับประโยชนที่สุดเพราะตตนทุนต่ํา แตประชาชนทั่วไปก็ได
ประโยชน เพี ย งแต จ ะมี ป ริ ม าณไม ห รื อ ของป า ไม ม ากนั ก
นอกจากนั้นยังมีกฎกระทรวงกําหนดใหทรัพยสินอื่นเปนหลักประกัน
พ.ศ. 2561 ระบุ "ให
ใหไมยืนตนเปนทรัพยสินที่ใชเปนหลักประกันได"
ทําใหผูปลูกปาโดยเฉพาะนายทุนใหญๆ สามารถไปขอสินเชื่อเพื่อ
การปลูกได (https://bit.ly/2Y5kXgo)
kXgo)
โดยที่ไมมีคาเหลานี้ถือเปนหลักประกัน เปนทรัพยประเภทหนึ่ง
จึงตองมีการตีคาทรัพยสินใหชัดเจน IAS 41 รศ.ดร. อังครัตน
เพรี ย บจริ ย วั ฒ น (https://bit.ly/
https://bit.ly/2TQ9TEw อธิ บ ายว า ). . .
สินทรัพยชีวภาพ (Biological
Biological Ass
Assets) หมายถึงสัตวหรือพืชที่มีชีวิต.
. .ตองวัดมูลคายุติธรรม (โดย) หักประมาณการตนทุนการขาย ณ
จุดขายนับตั้งแตมีการรับรูเริ่มตนจนกระทั่งมีการเก็บเกี่ยว เวนแต
กรณีที่ไมสามารถวัดมูลคายุติธรรมไดอยางนาเชื่อถือเมื่อมีการรับรู
เริ่มตน . . .
มูลคายุติธรรม เปนจํานวนซึ่งสินทรัพยสามารถแลกเปลี่ยนหรือ
หนี้สินสามารถตกลงกันไดระหวางผูซื้อและผูขายที่รอบรูและเต็มใจ
ในรายการที่เปนอิสระระหวางกัน ตนทุนการขาย ณ จุดขาย รวม
คาธรรมเนียมที่จายใหนายหนาและตัวแทนจําหนายตามที่กําหนด
โดยหนวยงานกํากับดูแลและตลาดสินคาเกษตร และรวมคาภาษีและ
อากรในการโอน แตไมรวมคาขนสงและตนทุนอื่นที่จําเปนในการนํา
สิ น ทรั พ ย ไ ปยั ง ตลาด ในบางกรณี ต น ทุ น อาจใกล เ คี ย งกั บ มู ล ค า
ยุติธรรม โดยเฉพาะเมื่อ การเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพยังมี ไมมาก
หลังจากการเกิดตนทุนเริ่มแรกขึ้น เชน เพิ่งมีการเพาะเมล็ดพั นธุ
ของไมยืนตนกอน . . .
ในมาตรฐานการประเมินคาทรัพยสิน Uniform Standards of
Professional Appraisal
Practice
(USPAP)
(https://bit.ly/2WasGro) ของ the Appraisal Foundation ที่กรุง
วอชิงตัน ซึ่งผูเขียนเคยอยูใน Global Valuation Forum ของมูลนิธิ
นี้ กําหนดขขอพึงพิจารณาในการประเมินคาตนไมวาตองพิจารณา
อาคารหรืออสังหาริมทรัพยที่เสื่อมคาได (ถนน สะพาน ระบบระบาย
น้ํา ระบบน้ําหยด) เครื่องมือที่ใช ที่ดิน และตัวตนไมเอง
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ตามขอกําหนดในสหรัฐอเมริกา USPAP Forestland appraisals
พิจารณาถึงประเด็นประโยชนสูงสุดและดีที่สุด (Highest
(
and Best
Use) ทั้งในแงกายภาพ กฎหมาย ตลาดและการเงิน ในเงื่อนไขหนึ่ง
ที่ดินที่เหมาะสมกับการเกษตรหรือปลูกปาในเงื่อนไขหรือหวงเวลา
หนึ่ง อาจกลายเปนที่ๆ เหมาะสมกับการพัฒนาที่อยูอาศัย เมื่อการ
ขยายตัวของเมืองไปถึงในภายหลังก็ได
ในกรณีสวนปา นักลงทุนที่รอบรูจะพิจารณาถึงมูลคาในอนาคต
ในฐานะที่เปนมูลคาปจจุบันสุทธิจากการขายไมและผลิตภัณฑทงั้ มวล
จากไม ซึ่งเปนประเด็นสําคัญในการประเมินคาทรัพยสิน โดยหา
มูลคาปจจุบันสุทธิตามเวลา เชน เก็บเกี่ยวในระยะเวลา 30 หรือ 50
ปที่ไดผลตอบแทนที่ดีที่สุดและตามรอบการปลู
ะตามรอบการปลูกทดแทนใหมซึ่งปลูก
ทดแทนไดไมมีที่สิ้นสุด หรือตามระยะเวลาการเชาที่ดิน
สําหรับวิธีการประเมินคาทรัพยสินตามมาตรฐานสากล กําหนด
ไวดังนี:้

1. วิธีตนทุน โดยการขายทองซุง ณ สวนปาตามราคาทองตลาด
ในวันที่ปจจุบัน และลดดวยตนทุนคาใชจายตางๆ
2. วิธธีีการเปรียบเทียบตลาด ทั้งนี้พิจารณาจากการขายที่ดินที่มี
ตนไมตามอายุและสภาพที่ใกลเคียงกัน
3. วิธีการแปลงรายไดเปนมูลคา ซึ่งเปนการคาดการณมูลคา
ตามสมมติฐานการคิดลดของรายไดที่จะไดรับในอนาคตจากการทํา
สวนปา เปนตน
ในอนาคตไทยอาจเดินตามแนวทางสหรัฐอเมริกาที่ Forestland
(ในทํ า นองสวนป า ) ส ว นใหญ เ ป น ของภาคเอกชน โดยใน
สหรัฐอเมริกามี Forestland ทั้งหมด 3,099,892 ตารางกิโลเมตร
(https://bit.ly/2Ti2yJo) หรือขนาดใหญกวาประเทศไทย 6 เทา
แตปรากฏวา 58% เปนของภาคเอกชน ตอไป "นายทุนใหญ" จะ
ครองปา!


เชิญสมัครสมาชิกมูลนิธิประเมินคาทรัพยสนิ แหงประเทศไทย เพือ่ รับสิทธิพิเศษดังนี้
คาสมาชิกปละ 1,000 บาท โดยสมาชิกจะไดรับสิทธิพิเศษ:
ศษ 1.ได
ไดรับหนังสือของมูลนิธิ รวมมูลคา 300 บาท / 2.ไดรับวารสาร
ThaiAppraisal ราย 2 เดือน เปนเวลา 1 ป / 3.ไดรับขาวสารจากมูลนิธิโดยไมคิดมูลคา / 4.เข
เขารวมงานประชุมประจําปโดยไมเสีย
คาใชจายใดๆ / 5.เข
เขาเสวนาวิชาการรายเดือนโดยไมเสียคาใชจายตลอดอายุสมาชิก (1 ป) ยกเวนการจัดสถานที่ภายนอก / 6.ไดรับ
สวนลดพิเศษ 50% ในการซื้อหนังสือของมูลนิธิ (สนใจสมัครสมาชิก ติดตอคุณนงลักษณ โทร.0.2295
2295.3171 ตอ 109 หรือสมัคร
ออนไลนที่ http://goo.gl/n3wSB8)
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โมเดลประเมินราคาคา "สวนยางพารา
สวนยางพารา"
ขณะนี้ เ รากํ า ลั ง จะมี ก ารประเมิ น มู ล ค า ต น ไม เ พื่ อ บั ง คั บ
หลักประกัน สามารถจดจํานองได เราจึงควรมาเรียนรูเรื่องใหมนี้
ในปจจุบันมีการปลูกไมเศรษฐกิจ 25 ลานไร แตสวนใหญ 21
ลานไรเปนสวนยางพารา และอีก 4.1 ลานไรเปนไมเศรษฐกิจอื่น
โดย 3 ล า นไร เ ป น ยู ค าลิลิ ป ตั ส โดยยางพารามี มู ล ค า การส ง ออก
มากกวา 80% ของการสงออกไมทั้งหมด การประเมินมูลคาไม
ยางพาราจึงเปนการประเมินที่อาจจะใชมากที่สุด
ยางพารา เปนไมยืนตน มีถิ่นกําเนิดบริเวณลุมน้ําแอมะซอน
ประเทศบราซิลและประเทศเปรู ทวีปอเมริกาใต โดยชาวพื้นเมือง
เรียกวา "เกาชู" (cao tchu) แปลวา ตนไมรองไห จนถึงป พ.ศ.
พ
2313 (ค.ศ. 1770) โจเซฟ พรีสตลีย พบวายางสามารถนํามาลบ
รอยดําของดินสอได จึงเรียกวายางลบหรือตัวลบ (rubber) ซึ่งเปน
ศั พ ท ใ ช ใ นประเทศอั ง กฤษและประเทศเนเธอร แ ลนด เ ท า นั้ น
ศูนยกลางของการเพาะปลูกและซื้อขายยางในอเมริ
อเมริกาใตแตดั้งเดิม
อยูที่รัฐปารา (Pará) ของประเทศบราซิล ยางชนิดนี้จึงมีชื่อเรียกวา
ยางพารา (https://bit.ly/2CC4nvq)
ยางพาราที่กรีดไดมักจะถูกนําไปแปรรูปเบื้องตนซึ่งแบงเปน 2
กลุม ไดแก กลุมแรกยางแหง (ยยางแผนรมควัน ยางแทง ยางเครพ
ยางแผนผึ่งแหง และยางสกิม) และกลุมที่สอง ยางน้ํา (น้ํายางขน
หรื อ ยางลาเท็ ก ซ ) ก อ นจะนํ า ไปแปรรู ป ในขั้ น ต อ ไปซึ่ ง จะเป น
ผลิตภัณฑที่เราพบไดในชีวิตประจําวัน ยกตัวอยางเชน ยางสําหรับ
ประกอบยานพาหนะ ยางยื ด และยางรั ด ของ ถุ ง มื อ ยางทาง
การแพทย รองเทาและอุปกรณกีฬา สายพานลําเลียง ผลิตภัณฑ
ฟองน้ํา เปนตน
ในการประเมินคาทรัพยสิน อาจใชวิธีการตนทุน โดยลงทุ น
พัฒนาสวนยางจากที่ดินเกษตรทั่วไปหรือที่ดินเปลา นอกจากนี้ยัง
อาจใชวิธีการเปรียบเทียบตลาดวาเขาซื้อขายสวนยางกันอยางไร
และวิธีสุดทาย ใชวิธีการแปลงรายไดเปนมูลคา โดยเฉพาะรายได
จากการเก็
เก็บกินรายไดในอนาคต อยางไรก็ตามในบทความนี้ เนน
การประเมินดวยวิธีเปรียบเทียบตลาด
กรณีนี้เปนการสํารวจสวนยางพาราในจังหวัดระยอง โดยสุม
ศึกษาวาที่ดินแปลงสวนยางขนาด 10 ไร ที่มียางตามอายุที่แตกตาง
กันระหวาง 1-35 ป วามีการซื้อขายในราคาเทาไหร ดัชนีเบื้องตน
จากการสํารวจเปนดังตอไปนี้:
1. สมมติราคา ณ ปแรกเปนเงิน 100%
2. ในชวง 7 ปแรก ราคาเพิ่มขึ้นสูงสุดถึงปที่ 7 เปนประมาณ
117% หรือเพิ่มขึ้นปละ 2.3% นั่นเอง ทั้งนี้ในปที่เจ็ดถือเปนปที่

พร อมที่สุ ดสํ าหรั บการกรี ดอยา งซึ่ง จะกิน ระยะเวลาการกรี ดยาง
ออกไปอีกประมาณ 25 ป
3. ราคาสวนยางที่ มีย างอายุ 8-32 ป ราคาก็จ ะลดหลั่น ลง
ตามลําดับ จาก 117% เปน 87
87% หรือลดลงประมาณ 30% ของ
ราคาสูงสุดในปที่ 7
4. ตั้งแตปที่ 32 เปนตนไป ราคาก็คอนขางคงที่เพราะน้ํายาง
นอยเกินกวาจะกรีดไดคุมคานัก ชาวสวนจึงนิยมขายเปนไมเพื่อทํา
เฟอรนิเจอรแลวปลูกใหมตอไป
การเปลี่ยนแปลงราคาที่ดินสวนยางพาราในกรณีนี้ เปนการ
สํารวจเฉพาะบริเวณบางสวนของจังหวัดระยอง หากเปนในกรณี
จังหวัดอื่น เชน ในภาคใต และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้ง
ภาคเหนือ อาจมีตัวเลขที่แตกตางออกไปบาง อยางไรก็ตามคาดวา
แบบแผนการเปลี่ยนแปลงราคาตามจํานวนปคงจะแตกตางกันไม
มากนักเนื่องจากปริมาณยางที่จะกรีดได มีการถดถอยลงตามอายุ
ของตนยางนั่นเอง
อาจกลาวไดวาราคาที่ดินสวนยางกับที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม
สําหรับพืชอายุสั้นเชนขาว ขาวโพด มันสัมปะหลังหรืออื่นๆ มีความ
แตกตางกันคอนขางสูงเพราะ การปลูกยางพาราตองใชระยะเวลา
และตนทุนการเตรียมการที่สูงกวาที่นาทั่วไป
อนึ่งมูลคาของสวนยาง ขึ้นอยูกับสถานการณในตลาดโลก ใน
ยามที่สถานการณไมดีบางครั้งอาจมีการคนตนยางหรือทําลายสวน
ยังกอนกําหนดเวลาเนื่องจากรายไดจากการผลิตไมคุมตนทุนในการ
ผลิตอยางนั่นเอง เกษตรกรจึงตองหันไปปลูกพืชชนิดอื่นที่ใหผลทั้ง
เศรษฐกิ จ มากกว า ในการปลู ก ถ า มี จํ า นวนไม ม าก อาจถื อ เป น
Market Niche แตถาทุกคนปลูกเหมือนกันหมด ก็คง “พากันลง
เหว”
หวังวาดรรชนีราคาตามอายุนี้ จะเปนประโยชนตอการประเมิน
มูลคาตนไมยางนั่นเอง
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ไมยืนตนคืออสังหาฯ ที่มีคาได
ตนไมเปนทรัพยากรสําคัญ มีมูลคาใชในการเปนหลักประกัน
ไดตามที่ทางราชการสงเสริม แหลงหนึ่งในการประเมินคาตนไม
อยางเปนระบบก็คือประเทศนิวซีแลนด เรามาศึกษากัน
ตนไมเปนอสังหาริมทรัพยไหม ตามมาตรา 139 แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยระบุวา “อสั
อสังหาริมทรัพย หมายความวา
ที่ ดิ น และทรั พ ย อั น ติ ด อยู กั บ ที่ ดิ น มี ลั ก ษณะเป น การถาวรหรื อ
ประกอบเปนอั
นอันเดียวกับที่ดินนั้น และหมายความรวมถึงทรัพยสิทธิ
อันเกี่ยวกับที่ดิน หรือทรัพยอันติดอยูกับที่ดินหรือประกอบเปนอัน
เดียวกับที่ดินนั้นดวย”” (https://bit.ly/2J2HMvX)
มาตรา 144 ยังระบุวา “สสวนควบของทรัพย หมายความวา
สวนซึ่งโดยสภาพแหงทรัพยหรือโดยจารีตประเพณี
เพณีแหงทองถิ่นเปน
สาระสําคัญในความเปนอยูของทรัพยนั้น และไมอาจแยกจากกันได
นอกจากจะทําลาย ทําใหบุบสลาย หรือทําใหทรัพยนั้นเปลี่ยนแปลง
รูปทรงหรือสภาพไปเจาของทรัพยยอมมีกรรมสิทธิ์ในสวนควบของ
ทรัพยนั้น” และ มาตรา 145 ระบุวา “ไม
ไมยืนตนเปนสวนควบกับ
ที่ดินที่ไมนั้นขึ้นอยู ไมลมลุกหรือธัญชาติอันจะเก็บเกี่ยวรวงผลได
คราวหนึ่งหรือหลายคราวตอปไมเปนสวนควบกับที่ดิน”
สถาบันปาไมแหงประเทศนิวซีแลนด (New
New Zealand Institute
of Forestry: NZIF: https://bit.ly/2PErIlb) ระบุวา การประเมิน
มู ล ค า ทรั พ ยากรป า ไม มี วั ต ถุ ป ระสงค ที่ แ ตกต า งกั น ทางธุ ร กิ จ
(https://bit.ly/2IRo6Mm) หลากหลายกวากรณีประเทศไทย เชน
1. การซื้อ-ขาย
ขาย และการสอบทาน เพื่อกําหนดราคาขายขั้นต่ํา
และราคาซื้ออันเปนที่ยอมรับ ในการเจรจาตอรองทางธุรกิจ
2. รายงานงบการเงิน มาตรฐานขั้นต่ํ าในการเปดเผยงบ
การเงิน และการจัดทํารายงานทางการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชี
ของบริษัท
3. การแบงทรัพยสิน และการโอนกรรมสิทธิ์ มีความจําเปน
จะตองประเมินมูลคาของทรัพยสิน ณ เวลาที่แบงทรัพยสิน หรือ
โอนกรรมสิทธิ์
4. หลั ก ทรั พ ย ป ระกั น หากทรั พ ยากรป า ไม ถู ก ใช เ ป น
หลักทรัพยค้ําประกันการขอสิ
รขอสินเชื่อ ธนาคารจําเปนตองมั่นใจไดวา
ราคาประเมินนั้นเพียงพอที่จะใชชําระคืนเงินกู หากมีเหตุผิดสัญญา
5. ภาษีอากร การกําหนดราคาประเมินมูลคาทรัพยากรปาไมที่
เหมาะสม มีความจําเปนในการคํานวณภาษี เมื่อทรัพยากรปาไมถูก
ขายพรอมที่ดิน
6. การประกัน และคาทดแทน ตองสะทอนถึงความไมสมัคร
ใจของผูขาย รวมทั้งแสดงนัยยะ ของการขยายเวลาการยื่นภาษีที่คาง
7. การวางแผนจัดการทรัพยากรปาไม ความสม่ําเสมอเปนสิ่ง
สําคัญ ในการวางรากฐานที่มั่นคงสําหรับการเปรียบเทียบรูปแบบ
บริหารจัดการ และการลงทุน
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8. หนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน มูลคาในอนาคตของ
ทรัพยากรปาไม เปนขอมูลพื้นฐานในการคาดการณผลตอบแทนใน
การลงทุนเพราะมีการซื้อ
ตามมาตรฐานการประเมินมูลคาทรัพยากรปาไม ของสถาบัน
ปาไมแหงประเทศนิวซีแลนด (New
New Zealand Institute of Forestry:
NZIF) สมาชิกของ NZIF ตองปฏิบัติตามมาตรฐานนี้ในนการประเมิน
มูลคาทรัพยากรปาไม รางการประเมินมูลคาทรัพยากรปาไม โดย
คณะกรรมการมาตรฐานการประเมินมูลคาทรัพยสินระหวางประเทศ
International Valuation Standards Council (IVSC) เปนรางที่ถูก
ออกแบบมาเพื่อกําหนดระเบียบการประเมินมูลคาทรัพยากรปาไมที่
เห็นพองตอองกั
งกันระหวางประเทศ และสอดคลองกับมาตรฐานการ
ประเมินมูลคาทรัพยสินระหวางประเทศ
มาตรฐานของประเทศนิวซีแลนดที่ทัดเทียมกับมาตรฐานการ
บัญชีระหวางประเทศ 41 เกษตรกรรม (New Zealand Equivalent
to International Accounting Standard 41 Agriculture: NZ
IAS41) มาตรฐานนี
นนี้ ผู ก พั น ภายใต ข อ บั ง คั บ (ข อ เรี ย กร อ ง)
พระราชบัญญัติ ค.ศ. 1989 (Regulations (Disallowances) Act
1989) และใชกําหนดการบันทึกรายการในสมุดบัญชี รวมถึงการ
เปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของกับกิจกรรมทางการเกษตร
ในดานระเบียบวิธีการประเมินมูลคาทรัพยากรปาไมนั้น การ
ประเมิ
ระเมินเพื่อการดําเนินการธุรกิจ จําเปนตองใชขอมูลตลาดของการ
ซื้อ-ขายทรั
ขายทรัพยากรปาไมในจํานวนที่เหมาะสม ซึ่งมักจะเปนอุปสรรค
ในภาคปฏิบัติ เนื่องจากมีขอมูลการซื้อ-ขายนอย โดยใชวิธีคือ
1. การประเมินราคาตนทุน ตนทุนในอดีต ตนทุนในปจจุบัน
หรื อ ต น ทุ น ทดแทน การประเมิ
ระเมิ น เพื่ อ กํ า หนดราคาต น ทุ น
จําเปนตองใชตนทุนสะสม เพื่อวิเคราะหมูลคาจากตนทุน อยางไรก็
ตาม ราคาตนทุนสูง ไมไดสงผลใหมูลคาของทรัพยากรปาไมสูงเสมอ
ไปเลิกกิจการและชําระบัญชีกะทันหัน สมมุติฐานที่สําคัญ คือ หมูไม
ทั้งหมดสามารถเก็บเกี่ยวไดในทันทีตาม มูลค าไมยืนตน ณ เวลา
ปจจุบัน แตเปนสมมุติฐานที่ไมสมเหตุสมผลสําหรับปาในหลายพื้นที่
2. การประเมินมูลคาโดยวิธีรายได โดยแยกเปนมูลคาปจจุบัน
สุทธิ (Net
Net Present Value: NPV) และวิธีคิดลดกระแสเงินสด
(Discounted Cashflow) มูลคาของทรัพยสินที่คาดหมาย (Estate
Based
sed Expectation Value) และมูลคาของหมูไมที่คาดหมาย
(Stand
Stand Based Expectation Value) เปนวิธีการประเมินมูลคา
ทรัพยากรปาไมที่ใชกันอยางแพรหลายที่สุด จําเปนตองใชขอมูลการ
คาดการณกระแสเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรปาไม (woodflows)
ตนทุน กระแสเงินสด และการประ
และการประยุกตวิธีคิดลดกระแสเงินสดอิสระ
(Discounted Cashflow) ซึ่งมักจะอางอิงตามอัตราการคิดลดของ
การทําธุรกรรมในตลาด
ในรายงานประเมินคา สาระที่ควรมีคือการบรรยาย
การบรรยาย:
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1. ลักษณะของที่ดิน (Land
Land Description) ประกอบดวยขอมูล
ความเปนเจาของตามกฎหมาย
องตามกฎหมาย สิทธิถือครอง ทําเลที่ตั้ง การเขาถึง
ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ คุณสมบัติ และ คุณลักษณะของที่ดิน
และหลักเกณฑในการพิจารณา พื้นที่ปาไม ประกอบดวยขอบัญญัติ
ในเชิงพื้นที่ (declaration of areas) การวัดขอบเขตพื้นที่ดิน เปนตน
2. ประวัติของหมูไม (Stand
Stand history) ประกอบดวย ชนิด
(species) พันธุศาสตร และรายละเอียดในการปลูก การตัดแตง และ
การตัดขยายระยะ รวมถึงขอมูลในการวัดผล ไดแก ใบรับรองการ
ตัดแตง การควบคุมคุณภาพ และรายการทรัพยากรปาไม
3. ตระกูลพันธไม (Crop types) กระบวนการรวมกลุมหมูไม
(stands) เปนตระกูลของพันธไม (crop types) ประกอบดวย ตาราง
ผลผลิตและการนําเสนอตระกูลของพันธไม
4. การคาดการณ ผ ลผลิ ต (Yield
Yield estimation) ควร
ประกอบดวยรายละเอียดที่มาของผลผลิต การเติบโตของรายการ
ทรัพยากรปาไม และการแบงระดับคุณภาพของผลผลิต
5. มูลคาที่ดิน การกําหนดมูลคาของที่ดินโดยอางอิงถึงที่มา
ของมูลคา และผลประโยชนของตระกูลพันธไม

ตน ทุ น การรั บ รองต นทุ น ตามมาตรฐาน จะต อ งมี ค วามครบถ ว น
น า เชื่ อ ถื อ และความสอดคล อ งกั บ ป จ จั ย ต า ง ๆ ได แ ก การ
บํารุงรักษา
6. ตนทุนรายป ตนทุนในการเก็บเกี่ยว และ เหตุการณที่มิได
คาดหมายตาง ๆ ราคา รายละเอียดที่ใชในการประเมิน ไดแก ราคา
ของพืชพันธในแตละระดับ แหลงที่มาของขอมูล ความผันผวนของ
ตลาด การเปลี่ยนแปลงราคา และผลประโยชนของตระกูลพันธไม
เหตุ ก ารณ ที่ มิ ไ ด ค าดหมายต า งๆ กรณี ฉุ ก เฉิ น (Contingencies)
ปจจัยที่ไมแนนอนทั้งหมดซึ่งอาจสงผลตอมูลคาอยางมาก จะตองถูก
นํามาพิจารณา
7. อัตราการคิดลด (Discounted
Discounted rate) ขอมูลที่จําเปนไดแก
รายละเอียดของอัตราการคิดลด แหลงที่มา และเหตุผลในการเลือก
แหลงขอมูล รวมถึงหลักฐานการทําธุรกรรม ภาษี ภาษีในที่นี้ รวมไป
ถึงการละเวนการหักภาษีซ้ําซอน (tax conventions used) มุมมอง
ของผูซื้อ กฎหมายเกี่ยวกับภาษี และการเปดเผยขอมูลดานการสอบ
บัญชี (disclosure of auditing) (ถถามี)
ถาเราประเมินคาไดถูกตองตามมาตรฐานนานาชาติ เราก็จะมี
ไมเปนหลักประกันทางธุรกิจที่ดี ชวยสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของชาติ


เชิญสมัครสมาชิก FIABCI-THAI สุดคุม
เพื่ อ โอกาสในการสร า งพั น ธมิ ต รในธุ รกิ จ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย เช นงานแสดงอสั งหาริม ทรัพ ย ที่ ใหญ ที่สุ ด ในโลก
(MIPIM) มีโครงการอสังหาริมทรัพยจากทั่วทุกมุมโลกมาเปดการแสดง ทําใหเราไดมีโอกาสทําธุรกิจรวมกับนัก
อสังหาริมทรัพยจากทั่วโลก หรือในเอเซีย (APREC) การซื้อบูธในงานนี้ ก็จะสามารถทําใหเราสามารถเชื่อมตอกับนักพัฒนาที่ดิน
นายหนา นักบริหารทรัพยสินหรือที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพยอื่น ๆ ได เพื่อชวยใหเราสามารถขายทรัพยสินไดงาย นาจะสะดวกกวาการ
ทํา Road Show เองเสียอีก (โปรดติ
โปรดติดตอคุณนงลักษณ จตุเทน โทร 02.295.3905 ตอ 109)
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เลี้ยงชีพดวยวิชาชีพนี้ ตองแทนคุณดวยการพัฒนา

FAO ประเมินคาปาไมอยางไร
ที่ ป ระเทศไทยของเราเริ่ ม กล า วถึ ง เรื่ อ งไม มี ค า เพื่ อ ใช เ ป น
หลักประกันทางธุรกิจ เราพึงมาศึกษาวา FAO ของสหประชาชาติวาง
หลักการประเมินคาปาไมไวอยางไร
FAO หรือองคการอาหารและการเกษตรแหงสหประชาชาติ
(Food and Agriculture Organization)- ไดวิเคราะหเรื่องมูลคาทาง
เศรษฐกิจของไมไวอยางลึกซึ้ง ผูเขียนในฐานะที่เคยทํางานโครงการที่
ปรึกษาของ FAO จึงขอถายทอดมาให
ทอดมาใหเปนประโยชนตอการประเมิน
คาไมมีคาในไทย ทั้งนี้ในบทความของ FAO เรื่อง Valuing the
Forest and its Uses: the Available Techniques and Their
Usefulness in Practice” (https://bit.ly/2Zbt1Na)
(https://bit.ly/
ใหคํ า
อรรถาธิบายที่ดี ที่เปนสากลในการประเมินคาทางเศรษฐกิจของปาไม
ในเบื้ อ งต น นี้ เ ราพึ ง เข า ใจร ว มกั น ก อ นว า ป า ไม ถื อ เป น
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย ป ระเภทหนึ่ ง ในลั ก ษณะที่ เ ป น ธรรมชาติ
เช น เดี ย วกั บ ที่ ดิ น อื่ น เช น ทุ ง เลี้ ย งสั ต ว หนองบึ ง ต อ เมื่ อ มี ก าร
ปรับปรุงสภาพเพื่อการเกษตรกรรม ก็จะมีคามากขึ
ากขึ้น เพราะสามารถ
ปลู กพื ช หมุ นเวี ยนได ทั้ง นี้ก็ ขึ้ นอยูกั บ ภาวะตลาด ถา อุป ทานล น
ตลาดก็อาจทําใหมูลคาของที่ดินเกษตรลดลงได ในขณะเดียวกันหาก
ที่ดินเกษตรสามารถใชพัฒนาที่อยูอาศัยได มูลคาก็จะสูงขึ้น จนใน
ที่สุดหากสามารถนําที่ดินมาพัฒนาในเชิงพาณิชยก็จะไดมูลคาสูงสุด
โดยไลไปตั้งแตการทําโรงงาน สํานักงานจนถึงศูนยการคา
เมื่อเดือนพฤษภาคม 2561 FAO ก็เพิ่งออกบทความเรื่อง
“Making forest concessions more transparent, accountable and
pro-poor” (https://bit.ly/2IdJ6IY) กลาวถึงการทําสัมปทานตัด
ไมในปา ซึ่งโดยมากหมายถึง ปาปลูก เชนในเขตปาอะแมซอน แต
สํ า หรั บ ป า ไม ธ รรมชาติ เราก็ ส ามารถประเมิ น ค า ได เ ช น กั น ใน
บทความ “ไมในปาตีคาอยางไร”” (https://bit.ly/2HXQ3AF)
(https://bit.ly/
ของ
ผูเขียนไดยกตัวอยางกรณีชายขอบปาแมวงกที่จะใชสรางเขื่อนแม
วงกไว นอกจากนี้หากเราสามารถขุดลอมตนไมไปขายได
ปขายไ มูลคาก็
อาจสูงขึ้นอีก (https://bit.ly/2D7JKY6)
การประเมินคาตามคําแนะนําของ FAO เนนถึง
1. ถามีราคาตลาด ก็ตองดูวาราคานั้นตองตามความประสงคจะ
ซื้อ (Willingness to pay) หรือไม ไมใชราคาของผูจะขายถายเดียว
2. ถามีราคาตลาด แตวาราคานั้นไมตองตามความประสงค
งตามคว
จะ
ซื้อ ก็ตองวิเคราะหถึง “ราคาเงา”” (Shawdow price) ที่นาจะ
ใกลเคียงราคาตลาดที่สุด
3. ถ า ไม มี ร าคาตลาด แต มี สิ่ ง ที่ ใ ช ป ระมาณการแทนมู ล ค า
ตลาดได ก็สามารถวิเคราะห “ราคาเงา” ได
4. ถาไมมีราคาตลาด และไมมีสิ่งที่ใชประมาณการแทนมูลคา
ตลาดได ก็อาจใชวิธีตนทุนหรืออื่นๆ
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โดยนั ย นี้ เ ราต อ งใช ห ลั ก ฐานด า นราคาตลาดเป น หลั ก การ
วิเคราะหอื่นเปนเพียงสวนประกอบ ราคาตลาดอาจเริ่มจากราคาไม
ดอกตนหนึ่งหรือหลายตนแบบขายเหมา ราคาไมขุดลอมตนหนึ่งเมื่อ
แรกซื้ อ รวมต น ทุ น ขุ ด ล อ ม ต น ทุ น ขนส ง ต น ทุ น อภิ บ าลรอผู ซื้ อ
ตนทุนการขนสงไปปลูกใหม และรวมคาปลูกดวย เปนตน ตลอดจน
ราคาซุงทอนหนึ่งตามชนิด ขนาด คุณภาพและความนิยมตามยุคสมัย
(https://bit.ly/2UVMvCP)
UVMvCP) จนกระทั่ ง มู ล ค าป า ทั้ งผื น ที่ จ ะได
สัมปทานทําไมเพื่อขายในเชิงพาณิชย รวมทั้งรายไดอื่นที่พึงไดจากปา
ไม เปนตน
ในการประเมินคาปาไมในเชิงสากล FAO ใหพิจารณาจากการ
เปรียบเทียบราคาตลาดโดยตรงจากไมในปา ของปา และสินคาและ
บริการอื่นจากปานั่นเอง ในสหรัฐอเมริกา ปาไมถึง 58% เปนของ
เอกชน (https://usaforests.org)
https://usaforests.org) จึงมีการซื้อขาย “ปา” มีขอมูล
ตลาดที่ เ ชื่ อ ถื อ ได แต ใ นกรณี
รณี ป ระเทศไทยยั ง ไม ถึ ง เวลา แต ใ น
อนาคต ตาม พ.ร.บ.สวนป
สวนปาฉบับใหม เอกชนโดยเฉพาะรายใหญจะ
สามารถเชาที่หลวงไปปลูกปาเพราะมีกําลังทรัพยมากกวา ดังนั้นใน
อนาคตปาไมไทยอาจจะอยูในกํามือของภาคเอกชน (รายใหญ) เมื่อ
นั้นเราก็จะสามารถประเมินคาปาไมโดยวิธีเปรียบเทียบตล
บตลาดได
แตหากไมมีราคาตลาด เทคนิคเหลานี้ จะไดรับการนํามาใช
1. Residual Values หรือมูลคาคงเหลือไดแก มูลคาจากตน
ซุงที่สามารถตัดไดจากปาลบดวยตนทุนคาทําไมทั้งหมด
2. Value of production increases หรือ มูลคาเพิ่มของสินคา
เชนในอดีตเราทราบมูลคาของปาาไม
ไมแลว แตขณะนี้ราคาของผลผลิต
เชน ทอนซุงเพิ่มขึ้น 5% ก็อาจประเมินโดยนัยยะวามูลคาของปาไมก็
เพิ่มขึ้นดวยเชนกัน แตก็ตองพิจารณาตนทุนในการชักลากไมดวย
3. Surrogate prices (ราคาทดแทน
ราคาทดแทน) เชน ราคาของไมฟน
ขึ้นอยูกับราคาน้ํามัดกาดในตลาดที่เปลี่ยนแปลง
นแปลงไป ทั้งนี้ตองปรับคา
ความรอนที่จะไดมาดวย
4. Opportunity cost (ตตนทุนคาเสียโอกาส
โอกาส) คือมูลคาขั้นต่ํา
ของการเสียโอกาสจากสินคาและบริการที่จะไดจากปา
5. Replacement cost or cost avoided ((ตนทุนคาทดแทน)
จากการปลูกปาขึ้นใหม หรือในกรณีเขื่อนก็คือมูลคาสูงสุดที่จะไดจาก
การมีเขื่อนลบดวยตนทุนในการขุดลอกความตื้นเขินของตัวเขื่อน
6. Hedonic pricing Model (HPM) การศึกษามูลคา
สิ่งแวดลอมเมื่อสิ่งแวดลอมเปนคุณลักษณะ (Characteristic) อยาง
ใด อย า งหนึ่ ง ของสิ น ค า อื่ นๆ ที่ มี มู ล คา ในตลาด HPM มั ก ถู ก
นําไปใชในการศึกษาตลาดอสั
ลาดอสังหาริมทรัพยและ ตลาดแรงงาน ดังนั้น
วิธี HPM จึงประกอบดวย 2 แบบจําลอง คือ 1) แบบจําลองที่ใช
ราคาอสังหาริมทรัพยและ ราคาที่ดิน (Property and Land Value
Model) และ 2) แบบจําลองที่ใชความแตกตางในคาจาง (Wage
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Differential Model) HPM เปนการประเมินราคาแอบแฝง
ราคาแอบแฝ
(implicit price) ของลักษณะเชิงคุณภาพที่ประกอบรวมกันเปนราคา
โดยรวมของสินคาที่มีลักษณะแตกตางกัน (differentiated
differentiated product)
มาใช ใ นการประเมิ น มู ล ค า คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ ม ทั้ ง นี้ เ พราะ
สภาพแวดลอมในบริเวณที่อยูอาศัยไมวาจะเปนคุณภาพอากาศ นํ้า
ระดับเสียง ปริมาณขยะมูลฝอย ฯลฯ (https://bit.ly/
https://bit.ly/2IksFyw)
7. Travel cost ตนทุนในการเดินทางไป (เที
( ่ยวชม) ถาปาเขา
ในสภาพที่ใกลเคียงกันแตอยูไกลเกินก็จะมีมูลคาลดลงตามลําดับ
เพราะความไมสะดวกในการเดินทางไปเที่ยวเลนนั่นเอง

8. Contingent valuation ใชในกรณีที่ไมมีราคาตลาดใดๆ เเลย
โดยพิ จ ารณาความประสงค ที่ จ ะจ า ยและที่ จ ะรั บ (ดู เ พิ่ ม เติ ม ที่
https://bit.ly/2GmKo6c)
โดยสรุปแลวในการประเมินคุณคาของปาไม ไม สิ่งแวดลอม
ของปา สินคาและบริการจากปา และอื่นๆ ถึงตองใชราคาตลาดเปน
หลัก และมีเทคนิควิธีการที่เปนสากล พรอมคําอธิบายอยางชัดเจน
มาประกอบการประเมินคาทรัพยสิน
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En Bloc Sales ทางออกแหงอนาคต
ของคอนโดฯ ไทย

ตางประเทศ
ABROAD
En Bloc Sales คือนวัตกรรมอสังหาริมทรัพยในสิงคโปรที่
เหมาะจะใชสําหรับกรณีอาคารชุดในประเทศไทย ที่นับวันจะเกาลง
ทุ ก วั น และทรุ ด โทรมจนสมควรรื้ อ ย า ยในที่ สุ ด เรามาเรี ย นรู
นวัตกรรมนี้กัน
ในสิ ง คโปร มี ก ระบวนการหนึ่ ง คื อ En Bloc
Sales
(https://bit.ly/2wXqgCq
wXqgCq
https://bit.ly/
https://bit.ly/2FR3ktz)
คื อ
โครงการอาคารชุดเกา ที่ตั้งอยูในทําเลที่ดี หากเจาของหองชุด 80%
ตอ งการจะขาย ก็ส ามารถขายได โดยมี นั กพั ฒนาที่ดิ นหรื อส ว น
ราชการยินดีซื้อตึกมาทุบทิ้งเพื่อขึ้นโครงการใหม ผูอยูอาศัยเดิมจะ
ไดรับเงินชดเชยโดยมากจะไดเพิ่มขึ้นเปนประมาณ 50% เชน ถา
หองชุดในโครงการนั้นปกติขายราคา 10 ลานบาท ก็จะมีนักพัฒนา
ที่ดินมาซื้อเปนเงิน 15 ลานบาท เพื่อใหผูขายไดกําไร จูงใจใหการ
ขายเกิดขึ้นจริง
อาจกลาวไดวาถาคนสวนใหญ 80% ตองการจะขาย คนอีก
20% ก็ต องยอมตามด วย ตามทํ านอง "เสี
เสีย งส วนใหญ คือ ความ
ถูกตอง เสียงสวนนอยที่ไมยอมขาย อาจอางวา "เจาคุณปูสั่งไว ให
อยูที่นี่ ตายที่นี่" เรื่องทางจิตใจอยางนี้ รับฟงไมได จะยกมาอางเพื่อ
"ยืนกระตายขายเดียว" ไมได ประชาชนสวนนอย 20% สามารถไป
ฟองรองตอศาลได แตศาลก็จะสั่งใหจายคาทดแทนใหสมน้ําสมเนื้อ
ใหไปอยูดี สิงคโปร
โปรจึงไมใชประเทศที่ปลอยใหเสียงสวนนอยที่เปน
“อภิชน” มากดขี่เสียงสวนใหญอยางเด็ดขาด และในกรณีขาย
อาคารชุดแบบ En Bloc นี้ ก็ไมใชการบีฑาคนสวนนอย เพราะตางก็
ไดผลตอบแทนสูงถึงราว 50% ของมูลคาตลาดนั่นเอง
สําหรับในรายละเอียดนั้น ถาตึกนั้นมีอายุไมถึง 10 ป ตองใช
เสีย งส วนใหญ ถึง 90% แตถ าเปนอาคารที่ มีอ ายุ 10 ปขึ้ นไป ก็
อาศัยเสียงสนับสนุน 80% คะแนนเสียง 80%
% มาจากไหน ก็มา
จากสั ด สว นสิ ท ธิข องผู เป น เจ า ของ เชน ถา มีเ จ าของห องชุ ด 60
หนวย จาก 100 หนวย ขนาด 50 ตารางเมตร มีราคาตารางเมตร
ละ 1 ลานบาท ในขณะเดี
ขณะเดียวกันมีเจาของหองชุดอีก 20 หนวย ๆ
ละ 250 ตารางเมตร มีราคาตารางเมตรละ 1 ลานบาทเชนกัน ตก
ลงรวมขายดวย ก็แสดงวามีผูตั้งใจขายอยู 80 จาก 120 รายหรือ
ราว 67% เทานั้น อยางไรก็ตามสัดสวนสิทธิของผูจะขาย 80 ราย
หรื อ 67% นี้ มี สั ด ส ว นสิ ท ธิ 8,000 ตารางเมตร
เมตร จาก 10,000
ตารางเมตร หรือ 80% ก็แสดงวา สวนใหญตองการขายแบบ En
Bloc Sales แลว
การขายแบบ En Bloc Sales นั้นตางจากการขายทั่วไปอยางไร
บาง
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1. สิ่งที่ขายนั้น การขายแบบ En Bloc เปนการขายยกตึก แต
การขายทั่วไปเปนการขายเฉพาะหนวย
2. ผูขาย คือเจาของรวมประมาณ 80% ของทั้งหมด ในขณะที่
การขายทั่วไปเปนของเจาของแตละราย
3. ผูซื้อ ในกรณี En Bloc คือนักพัฒนาที่ดิน หรือหนวย
ราชการที่เกี่ยวของ เชน Urban Redevelopment Authority สวนการ
ขายทั่วไป ผูซื้อก็คือนักลงทุนหรือผูซื้อบานทั่วไปนั่นเอง
4. กระบวนการขาย ในกรณี En Bloc จะใชเวลาประมาณ 2 ป
ในขณะที่การซื้อขายทั่วไป กินเวลาสั้นๆ เทานั้น
5. ราคาที่จะขาย ในกรณี En Bloc ผูขายจะไดเงินมากกวา
ราคาตลาด ในขณะที่ในการซื้อขายทั่วไปจะมีราคาตามราคาตลาด
เปนสําคัญ
สําหรับขั้นตอนการขายเปนดังนี้
1. ผูเปนนเจ
เจาของรวม หรือนักพัฒนาที่ดิน ตางอาจเปนผูตนคิด
โครงการขายแบบ En Bloc Sales ได
2. เมื่อมีผูเห็นดวยพอสมควรแลว ก็ตั้งคณะกรรมการเจาของ
รวมขึ้นมา
3. ทุกคน (อยางนอย 80%)
%) ลงนามในการรวมกันขายแบบ
En Bloc Sales
4. การหาผู ซื้ อ ผ า นการประมู ล การเสนอร
การเสนอราคาโดย
ผู ป ระกอบการพั ฒ นาที่ ดิ น ซึ่ ง แน น อนว า ต อ งมี ก ารประเมิ น ค า
ทรัพยสินเขามาเกี่ยวของจะไดรูวาราคาตลาดเทาไหร และราคาใดที่
ควรขายได
5. เจาของหองชุดในโครงการเริ่มหาซื้อบานใหม (ตางคนตาง
ไป)
6. รายไดจากการขายไดรับการแจกจายไปยังผูขาย
การขายแบบ En Bloc Sales ในสิงคโปรเริ่มมีครั้งแรกในป
2538 หรือเมื่อ 24 ปกอนแลว ไมใชเพิ่งเริ่มตน แตของไทยเรายัง
ไมมี และถาเจาของรวมตั้งใจจะขาย แตหากมีเพียง 1 รายที่คัดคาน
ก็เชื่อวาการขายคงไมเกิดขึ้นเพราะกฎหมายไทยไมไดกําหนดให
สามารถดําเนินการดังงกล
กลาวได สิงคโปรในป 2548-2550 และ
2560-2561 มีการขายแบบ En Bloc มากมายที่สุด ซึ่งคงเปน
เพราะโครงการเหลานี้อยูในทําเลที่ดี และเปนการพัฒนาที่ไมได
ประโยชนสูงสุด เชนยังสามารถสรางไดสูงกวานี้อีก เปนตน
หากนํามาปรับใชในกรณีฟฟตี้ฟฟทาวเวอร ทองหลอ ซึ่งเปน
หองชุดประมาณ 103 หนวย ๆ ละ 100 ตารางเมตร รวม 10,300
ตารางเมตร ตั้งอยูบนที่ดิน 664 ตารางวา หองชุดเหลานี้มีราคา
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เฉลี่ยตารางเมตรละ 80,000 บาท ทําใหมูลคาโครงการนี้เปนเงิน
ประมาณ 824 ลานบาท (ประมาณการเบื
ประมาณการเบื้องตน) แตหากสามารถ
สรางตึกใหมได จะขายได
ไดในราคาตารางเมตรละ 200,000 บาท
โดยมีขนาดอาคารในสวนที่ขายไดเพิ่มขึ้นอีก 50%
50 รวมพื้นที่ขาย
ประมาณ 15,000 ตารางเมตร รวมมูลคาโครงการ 3,000 ลาน
บาท
เงินมูลคาโครงการ 3,000 ลานบาทนี้ หากมีตนทุนคาที่ดิน
และอาคาร (Hard Costs) เปน 60% ของมูลคาโครงการ ก็จะเป
ะเ น
เงิ น 1,800 ล า นบาท ในส ว นนี้ เ ปน ตั วอาคาร (พื้ น ที่ก อ สร า ง)
ขนาด 25,000 ตารางเมตร ตกเปนเงินตารางเมตรละ 25,000
บาท ก็จะเปนเงินคากอสราง 625 ลานบาท หรือเทากับคาที่ดินเปน
เงิน 1,175 ลานบาท จะเห็นไดวามูลคาโครงการในขณะนี้เปนเงิน

824 ลานบาท แตเมื่อทุบแลวเหลือแตที่ดินๆ ดังกลาวก็ยังมีคาสูง
ถึง 1,175 ลานบาท หรือไดเพิ่มขึ้น 43% ดังนั้นหากเจาของหอง
ชุดพรอมใจกันขาย ก็จะไดเงินคุมคา เพราะแทนที่จะไดเงินเพียง
ตารางเมตรละ 80,000 บาท สําหรับ 100 ตารางเมตร หรือเปน
เงิน 8 ลานบาทตอหนวย ก็จะไดเงิน ถึง 11.4 ลานบาทตอหนวย
(1,175 ลานบาท / 103 หนวย))
ในอนาคตอาคารชุดเกาๆ จะมีมากขึ้นเรื่อยๆ ในประเทศไทย
อาคารชุดที่ "หมดสภาพ" สระวายน้ําก็เสียแลว ที่จอดรถ หรือตัว
อาคารก็ทรุด โทรม ขาดการบํารุ งรักษาที่ดี ควรมีก ารขายทิ้งเพื่ อ
นําไปพัฒนาใหม การขายแบบ En Bloc Sales ในสิงคโปร จึงถือวา
เปนแนวทางที่ดีมากประการหนึ่ง ซึ่งจะทําใหทุกฝายไดประโยชน
แมแตฝายที่ไมเห็นดวยก็ตาม


เชิญสมัครสมาชิก

สมาคมผูซื้อบาน

เพื่อการดูแลสิทธิทชี่ อบธรรมของผูซื้อบานและที่อยูอาศัย / ใหความรูแกสมาชิกและประชาชนให
สามารถ "ซื้อบานอยางรอบรู" / การแลกเปลี่ยนประสบการณกนั / สงเสริมการพัฒนาที่อยูอาศัยเพื่อ
ประโยชนของประชาชน /สร
สรางความสัมพันธอันดีระหวางผูซื้อบานและผูพัฒนาที่อยูอาศัย ฯลฯ ติดตอ
คุณนงลักษณ โทร.02.295.3905 ตอ 109 หรือที:่ www.thaihomebuyers.org fb: http://bit.ly/2wgvnPd
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อสังหาริมทรัพยไทย
THAI REAL ESTATE

ป 2562 ตลาดที่อยูอาศัยจะหดตัว 15%

ในทามกลางความวุนวายทางการเมืองนี้ หลายทานอาจเกรงวา
ตลาดอสังหาริมทรัพยจะหดตัวรุนแรง แตในความเปนจริง ไมไดหดตัว
รุนแรงเชนนั้น แตคาดวาจะหดตัวลงประมาณ 15%
%
ดร.โสภณ
โสภณ พรโชคชั ย ประธานศู นย ข อมู ลวิ จั ยและประเมิ นค า
อสั งหาริ มทรั พยไทย บจก.เอเจนซี
เอเจนซี่ ฟอร เรี ยลเอสเตท
ลเ
แอฟแฟร ส
(www.area.co.th) ไดประมาณการขนาดของตลาดที่อยูอาศัยในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลในป 2562 จากข อมู ลการเป ดตั ว
โครงการใหมในไตรมาสที่ 1/2562 แลวพบวา ตลาดจะหดตัวลงอยาง
แนนอน แตนับวาหดตัวลงไมมาก
จากขอมูลลาสุดของศูนยขอมูลฯ พบวา ในไตรมาส 1/2562 มี
โครงการที่อยูอาศัยเกิ ดขึ้ นรวมจํานวน 86 โครงการ รวม 27,331
หนวย รวมมูลคา 85,495 ลานบาท เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2561
พบวาเปดตัวโครงการ 108 แหง ซึ่งมากกวาป 2562 แตจํานวนหนวย
นอยกวาคือ 26,970 หนวย อยางไรก็ตามป 2561 มีมูลคาการพัฒนา
สูงกวาคือ 113,685 ลานบาท อาจกลาวไดวาราคาหนวยขายเฉลี่ยใน
ป 2561 สูงถึง 4.215 ลานบาท ขณะที่ราคาตอหนวยในป 2562 เปน
เงิ นเพียง 3.128 ลานบาทเท านั้ น เพราะในป 2562 มี การเปดตั ว
โครงการราคาถูกเปนอันมาก

ถานําขอมูล 3 เดือนแรกมาพิจารณาเบื้องตนโดยคูณดวย 4 จะ
เห็นวาจะมีโครงการเปดตัวใหมในป 2562 ประมาณ 109,324 หนวย
หดตัวกวาป 2561 ถึง -13% และมีมูลคาการพัฒนาเพียง 341,980
ลานบาท หรือหดตัวลงถึง -40% ราคาเฉลี่ยตอหนวยก็ลดลงไปเปน
3.128 ลานบาท หรือลดไป -31% การลดลงมากเชนนี้เปนเพราะ
ปรากฏการณการเป
รเปดตัวสินคาราคาถูกในไตรมาสที่ 1/2562 เทานั้น
อยางไรก็ตามโดยปรากฏการณที่เกิดขึ้นในไตรมาส 1/2562 เปน
ลักษณะเฉพาะที่มีโครงการราคาถูกเปดตัวมามาก แตหากเปนในยาม
ปกติ ดร.โสภณ
โสภณ คาดวาราคาตอหนวยนาจะเปนเงิน 3.8 ลานบาท
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เพราะเมื่อนําสินคาราคาถูกพิเศษที่เปดในไตรมาส 1/2562 ออก ก็จะ
พบวามีราคาตอหนวยสูงราว 4.029
029 ลานบาท และเมื่อนําสินคาราคา
แพงสุดๆ ออก ก็จะมีราคาเฉลี่ยราว 3.8 ลานบาทตอหนวย

หากใชราคาเฉลี่ยที่ 3.8 ลานบาท และหากประมาณกวาจํานวน
หนวยขายทั้งปนาจะสูงกวาในไตรมาสที่ 1/2562 อยู 10% ก็จะทําให
จํานวนหนวยที่เปดใหมในป 2562 นาจะเพิ่มเปน 120,256 หนวย
ทําใหจํานวนหนวยที่อยูอาศัยเปดใหมนาจะลดลงเพียง -4% จากป
2561 และทําใหมูลคาการพัฒนาเพิ่มเปน 456,974 ลานบาท หรือ
ลดลงกวาป 2561 -19% ทั้งนี้เพราะราคาบานเปดใหมที่ประมาณการ
ไว ในป 2562 เป นเงิ น 3.8 ล านบาท (ลดลงกว าป ก อน -16%)
นั่นเอง
ดังนั้นศูนยขอมูลฯ จึงคาดการณวา การเปดตัวโครงการใหมๆ
ของตลาดที่อยูอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนาจะหดตัว
กวาป 2562 ราว 15% ซึ่งก็ถือวาเปนการหดตัวที่มีนัยสําคัญ เพราะ
หากไมหดตัวและยังเปดกันมากมายเชนป 2561 ก็จะนําไปสูภาวะฟอง
สบูได แตถาหดตัวลงบางราว 15%
% นี้ก็จะไมเกิดภาวะฟองสบู และทํา
ใหตลาดที่อยูอาศัยเติบโตไปอยางตอเนื่อง
สิ่งที่พึงระวังในป 2562 ก็คือ การไมเปดตัวโครงการใหมๆ มาก
จนเกินไปในแตละทําเลเสี่ยง การออกหุนกูที่มีดอกเ
อกเบี้ยสูงจนเกินไป
อาจทํ าให เกิ ดการผิ ดชํ าระหนี้ ได หรื อการซื้ ออสั งหาริ มทรั พย ของ
ชาวตางชาติ ซึ่งในแงหนึ่งอาจเปนขอดีในการเพิ่มอุปสงค แตในอีกแง
หนึ่งประชาชนจะเดือดรอนเพราะราคาที่อยูอาศัยจะเพิ่มขึ้นมาก สวน
ราคาวัสดุกอสรางแทบไมมีการปรับเพิ่มขึ้น คาแรงขั้ นต่ําก็คงไมได
เพิ่มมากขึ้น คงเปนแคการหาเสียงของพรรคการเมืองบางพรรคเทานั้น
ทุกฝายจึงพึงติดตามสถานการณโดยใกลชิด เพื่อไมใหตลาดที่อยู
อาศัยติดกับดักหรือเกิดฟองสบู (แตก
แตก) ในอนาคต 
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อสังหาริมทรัพพยยไทยหอมกรุน ขายไป รองไหไป
ตอนนี้อสังหาริมทรัพยไทยหอมกรุนจริงหรือไม มีคนอยากมา
ซื้ออสังหาริมทรัพยไทยกันมากจริงหรือ แลวจะสงผลตออนาคต
ประเทศไทยอยางไรบาง
สมั ย ที่ น ายกฯ ทั ก ษิ ณ พาแขกตะวั น ออกกลางมาเช า ที่ ทํ า
การเกษตร มีคนปากบอนบอกเปนการขายชาติ ตอนนี้พวกนี้ไป
ลงทุนทําการเกษตรเปนล่ําเปนสันอยูกัมพูชา ลาว พมา ทําใหอินโด
จีนเจริญขึ้นมาก แตขณะเดียวกันตอนนี้เรากําลัง "ขายชาติ" กัน
ขนานใหญ มีคนมาซื้ออสังหาริม ทรัพยไทยมากมาย จนถือไดว า
อสังหาริมทรัพยไทยกําลังหอมกรุนเตะจมูกของนั
องนักลงทุนตางชาติ
เปนอยางยิ่ง
ความหอมกรุ น นี้ เ กิ ด ขึ้ น เป น ช ว งๆ อย า งช ว งป กึ่ ง พุ ท ธกาล
(พ.ศ.2500) อเมริกันก็มาลงทุนมากมายโดยเฉพาะยานรังสิต เพื่อ
เปนการผลิตสินคาอุปโภคบริโภค เชน สิ่งทอเพื่อทดแทนการนําเขา
และเปนกลไกอยางหนึ่งในการทําสงครามเศรษฐกิจกับคอมมิ
คอม วนิสต
ในสมั ย นั้ น ซึ่ ง รุ ก หนั ก ในอิ น โดจี น พอมาถึ ง ช ว งครบ 200 ป
กรุงเทพมหานคร (พ.ศ.2525) ทัพนักลงทุนใหญนอยของญี่ปุนมา
แหกันมาลงทุนกันยกใหญ
อยางเมืองทองเที่ยวเชน เมืองพัทยา เริ่มแรกเมื่อ 30 ปกอน ก็
เปนพวกซาอุฯ มากันมาก แตตอเมื่อคนไทยไปขโมย "เพชรซาอุฯ"
และไปฆาผูชวยทูตเขา พวกซาอุสน เลยหายไป ตอมาก็ยกขบวนมา
โดยพวกยุโรปตะวันตก พวกสแกนดิเนเวีย รัสเซีย จนถึงจีนในยุค
ปจ จุ บั น พอนั ก ท องเที่ ย วจี น "ประทว ง" ไม มาเที่ ย วไทยเพราะ
รัฐมนตรีไทยพูดไมเหมาะสมกรณีเรือลมที่เกาะเฮ ภูเก็ต ก็ทําให
เมืองพัทยาเหงาหงอยไปเกือบครึ่งปเลยทีเดียว
อยางไรก็ตามทุกวันนี้นับวาจีนเปนนักลงทุนใหญอันดับหนึ่งก็
วาได เมื่อป 2559 คนจีนสนใจซื้ออสังหาริมทรัพยไทยเปนอันดับ
ที่ 5-6 ของโลก ป 2560 ไทยขยับขึ้นมาเปนอันดับที่ 3 และมาใน
ป 2561 ไทยขยั บมาเปน ที่ 1 ทํ าไมเปน อยา งนี้ ในดานหนึ่ง ก็
เพราะประเทศยอดฮิ ต ของจี น เช น สหรั ฐ อเมริก า และยุ โ รป ก็
คอนขางกีดกันและมีสงครามการคากับสหรัฐ มีหลายประเทศมีขอ
หามในการซื้อกีดกันนักลงทุนจีน เชน
1. ออสเตรเลีย หามตางชาติซื้อบานมือสอง เพราะจะทําให
ราคาขึ้น ประชาชนในทองถิ่นเดือดรอนได
2. นิวซีแลนด หามตางชาติซื้อบานเลย ยกเวนเฉพาะบางชาติที่
ยังซื้อได เชน สิงคโปร และออสเตรเลีย เปนตน
3. มาเลเซีย กีดกันโดยใหซื้อเฉพาะบานที่มีราคาอยางนอ ย
0.5 - 2 ล า นริ ง กิ ต (4-16 ล า นบาท) บ า นราคาต่ํ า ๆ ห า มซื้ อ
เด็ ด ขาด โดยเฉพาะในกั ว ลาลั ม เปอร และเขตเศรษฐกิ
และเขตเศร จ พิ เ ศษ
ราคาเบื้องตน ตองไมนอยกวา 2 ลานริงกิต

4. สิงคโปร หามซื้อบานที่การเคหะแหงชาติสิงคโปรสรางขึ้น
บานในสิงคโปร 85% สรางโดยการเคหะแหงชาติ ดังนั้นแทบทั่ว
เกาะหามตางชาติซื้อ ยกเวนที่เอกชนพัฒนา แตตองเสียภาษี 2025% จากการซื้อ
5. ฮอองกง
งกง ก็คลายสิงคโปร แตกําหนดอัตราภาษีใหตางชาติเสีย
คือ 30% เลยทีเดียว
6. ไตหวัน ก็กําหนดใหตางชาติโดยเฉพาะจีน ใหซื้อแลว หาม
ขายตอภายใน 3 ป และตางชาติจะอยูในไตหวันไดไมเกิน 4 เดือน
และใหกูเงินธนาคารทองถิ่นมาซื้อบานไดไมเกิน 50%
จากขอจํากัดดขขางตน จึงทําใหคนจีนหรือหลายๆ ชาติแหมาซื้อ
บานในไทยเพราะ
1. ไมมีการกําหนดราคาขั้นต่ํา ซื้อไดทุกระดับราคา
2. สามารถซื้อหองชุดได 49
49% ของสิทธิในอาคารชุดนั้น
3. ถาโอนเงินเขามาลงทุน 40 ลาน ก็ซื้อที่ดิน 1 ไรอยูอาศัยได
เลย
4. ในนิคมอุตสาหกรรม ก็สามารถซื้อที่ดินไดเลย
5. เชาที่ดินได 30 ป จนถึง 50 ป ไดในกรณีการเชาเพื่อพาณิช
ยกรรมและอุตสาหกรรม
6. ในกรณีเขตเศรษฐกิจพิเศษภูมิภาคตะวันออก ปรากฏวา
ตางชาติสามารถซื้อหองชุดได 100
100% ซื้อที่ดิน หรือเชาที่ 99 ปก็ได
จากการประเมิ น ของศู น ย ข อ มู ล วิ จั ย และประเมิ น ค า
อสังหาริมทรัพยไทย บจก.เอเจนซี
เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตทแอฟแฟรส
(www.area.co.th) พบวาตางชาติมาซื้อที่อยูอาศัยในไทยถึง 20%
อุ ป ท า น ที่ ผ ลิ ต ใ น แ ต ล ะ ป นี่ ถ า ไ ม มี ต า ง ช า ติ ซื้ อ ธุ ร กิ จ
อสังหาริมทรัพยไทยคงหดตัวลงมากเลย แถมยังมีนักเก็งกําไรอีก
ราว 15% ที่มาชววยนั
ยนักพัฒนาที่ดินซื้อหนวยขายในโครงการตางๆ
ถาหมดคนเหลานี้ตลาดที่อยูอาศัยไทยคง "ดิ่งเหว"! บางโครงการมี
ตางชาติซื้อถึง 40% และภายใตแรงขับของจีนที่แผมาสูภูมิภาคนี้
ตอไปไทยคงเปนมณฑลหนึ่งของจีน!?!
การที่ตางชาติมาซื้ออสังหาริมทรัพยมากมายปานนี้ยอมทําให
ราคาบานแพงขึ้น ทําใหโอกาสการซื้อบานของคนทองถิ่นเองหด
หายลง ความสามารถในการซื้อบานลดนอยถอยลง นอกจากนี้ยัง
ทําใหตางชาติมาครอบครองอสังหาริ มทรัพยม ากขึ้น เขาทํานอง
"ขายชาติ" ได เพราะในประเทศไทยเรา อาจเจอภัยกอการรายที่มา
ซ อ งสุ ม ได อี ก ต า งหาก ระบบตรว
ระบบตรวจสอบของไทยเราก็ ไ ม ค อ ยมี
ประสิ ท ธิ ภ าพเสี ย ด ว ย เราเลยไม รู ว า เกิ ด อะไรขึ้ น มาสวมบั ต ร
ประชาชน มาครอบงําเศรษฐกิจ มากอการราย เราก็อาจทําไดแค
"วัวหายลอมคอก" ปองกันไมไดลวงหนานั่นเอง
ไทยจะประสบเภทภัยหรือวาสนา ตองมาดูกัน
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เลี้ยงชีพดวยวิชาชีพนี้ ตองแทนคุณดวยการพัฒนา

สัญญาณอันตราย: ความสามารถในการซื้อลดลง
กําหนดอัตราภาษีสูงๆ (แต
แตแทบไมเก็บภาษีเลย
ลย) จึงทําใหตลาดที่
อยูอาศัยราว 20% มีตาางชาติ
งชาติมาหาซื้อ ทําใหราคาบานเพิ่มสูงขึ้น
ตอไปคนไทยจะสามารถซื้อบานไดนอยลง สูตางชาติไมได ตลาดที่
อยูอาศัยอาจถูกตางชาติโดยเฉพาะจีนครอบงํา

สั ญ ญ า ณ อั น ต ร า ย สํ า ห รั บ ต ล า ด ที่ อ ยู อ า ศั ย ใ น เ ข ต
กรุรุงเทพมหานครและปริมณฑล สัดสวนราคาบานตอรายไดดีดขึ้น
จาก 4.9 เทาเปน 8.9 เทาในชวงป 2550-2561
2561
ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคา
อสังหาริมทรัพยไทย (www.area.co.th) ไดนําตัวเลขรายไดตอ
ครอบครัวตอปของชาวกรุงเทพมหานคร มาเทียบกับราคาบานที่
เปดขายในแตละปในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา
เมื่ อ นํ า ราคาบ า นที่ เ สนอขาย มาหารด ว ยรายได ต อ ป ปรากฏว
ปราก า
อั ต ราส ว นมี แ นวโน ม เพิ่ ม ขึ้ น อย า งเห็ น ได ชั ด แสดงให เ ห็ น ว า
ความสามารถในการจ ายเพื่อ การซื้อ บ านของประชาชนโดยรวม
ลดลงอยางตอเนื่อง
8.3

9.0

ราคาบ้านทีเสนอขายแต่ละปี เป็นกีเท่าของรายได้ต่อปี
6.3
5.3

5.0

5.0

6.2

5.1

5.0

4.7

4.9

6.0

5.6

7.0

7.0

7.4

8.0

4.0
3.0
2.0
จํานวนเท่า

1.0

โพลิโนเมยี ล (จํานวนเท่า)
0.0
2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

ราคาที่อยูอ าศัยที่เสนอขายเทียบกับรายไดตอปของครัวเรือน
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2550-2561
ราคาบานมือ 1
พ.ศ.
รายได/เดือน
ของครัวเรือน
ลานบาท กี่เทาของรายได/ป
2550
39,020
2.289
4.9
2551
40,665
2.718
5.6
2552
42,380
3.177
6.2
2553
45,547
2.587
4.7
2554
48,951
2.984
5.1
2555
49,071
2.937
5.0
2556
49,191
2.928
5.0
2557
47,347
3.020
5.3
2558
45,572
4.029
7.4
2559
45,639
3.456
6.3
2560
45,707
3.858
7.0
2561
45,799
4.552
8.3
ขอมูลรายไดมาจากสํานักงานสถิติแหงชาติ https://bit.ly/2NWK8zx

ทั้งนี้ในป 2550 รายไดของครัวเรือนในกรุงเทพมหานคร มี
รายได เ ดื อ นละ 39,020 บาท ซึ่ ง เป น ผลจากการสํ า รวจของ
สํานักงานสถิติแหงชาติ (https://bit.ly/2NWK88zx) ในปนั้น ศูนย
ขอ มู ล วิ จั ย และประเมิน ค า อสั ง หาริ ม ทรั พ ยไ ทย ประมาณการว า
ราคาโดยเฉลี่ยของที่อยูอาศัยทุกประเภทเปนเงิน 2.289 ลานบาท
หรื อ เท า กับ ว าราคาที่ อ ยูอ าศัย เปน 4.9 เท า ของรายได ต อป ข อง
ครั ว เรื อ นในเขตกรุ ง เทพมหานคร แต ม าในป 2561 สั ด ส ว น
ข า งต น ได เ พิ่ ม เป น 8.9 เท า แสดงว า ครั ว เรื อ นในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีความสามารถในการซื้อบานลดลง
ในรอบ 11 ปที่ผานมา (2550-2561) สัดสวนราคาบานตอ
รายไดครอบครัว เพิ่มขึ้น 69% หรือเพิ่มขึ้นปละ 4.9% ในขณะที่
รายไดตอครัวเรือนของชาวกรุ
ของชาวกรุงเทพมหานคร ไมไดเพิ่มขึ้นรวดเร็ว
เชนนั้น โดยเฉพาะชวงป 2556 จนถึงป 2558 รายไดตอครัวเรือน
ของชาวกรุงเทพมหานครลดจาก 49,191 บาทตอเดือนเหลือเพียง
45,572 บาทตอเดือน สวนในป 2560 ก็แทบไมแตกตางจากป
2558 ดังนั้นความสามารถในการจายของประชาชนจึงลดลง
ล
ปญหาของความสามารถในการซื้อที่อยูอาศัยของประชาชนจะ
วิกฤติมากยิ่งขึ้นเพราะตางชาติโดยเฉพาะจีนมาแยงซื้อที่อยูอาศัย
มากขึ้ น ประเทศไทยไม ไ ด กํ า หนดราคาขั้ น ต่ํ า ที่ จ ะซื้ อ ได ไม ไ ด

ขอมูลรายไดมาจากศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย

สําหรับแนวทางการแกไขก็คือ
1. กําหนดราคาขั้นต่ําของที่อยูอาศัยที่จะใหตางชาติซื้อ เชน ไม
ต่ํากวา 10 ลานบาท เปนตน (มาเลเซี
มาเลเซียกําหนดไวขั้นต่ําประมาณ
8-16 ลานบาท)
2. กําหนดอัตราภาษีสูง เชน สิงคโปรกําหนดใหตางชาติที่มา
ซื้ อ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย ใ นสิ ง คโปร ต อ งเสี ย ภาษี 20% ส ว นฮ อ งกง
กําหนดไวที่ 30%
3. กําหนดหามตางชาติซื้อบานมือสอง ทั้งนี้ออสเตรเลียก็มี
ขอกําหนดนี้
4. กําหนดใหตางชาติที่มาซื้อที่อยูอาศัยในไทย ไมสามารถขาย
ตอในเวลา 3 ป ทั้งนี้ไตหวันใชมาตรการนี้
5. กําหนดใหชาวตางชาติที่มาซื้อที่อยูอาศัยไมสามารถอยูใน
ไทยไดเกิน 4 เดือน ทั้งนี้ไตหวันก็ใชมาตรการนี้ เปนตน
ถาคนไทยเองสามารถซื้อบานไดนอยลง ปญหาที่อยูอาศัยก็จะ
เกิดขึ้น รัฐบาลจึงพึงสังวร
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RE151 การวางแผนภาษี และการจัดทําบัญชีธรุ กิจอสังหาฯ รุน
่ ที 43

27-28 พ.ค. 62

RE132 Super Sale หลักสูตรเทคนิคขายอสังหาฯ รุน
่ ที 29

27-28 พ.ค. 62

Trustees

RE163 วิเคราะห์การลงทุนอะพาร์ตเม ้นต์ รุน
่ ที 24

31 พ.ค.-1 มิ.ย. 62

RE162 นั กพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มอ
ื อาชีพ รุน
่ ที 24

4-5 มิ.ย. 62

RE131 นายหน ้าอสงั หาฯ เพือสอบบัตรตัวแทนนายหน ้า รุน
่ ที 49

7-9 มิ.ย. 62

การสอบคุณวุฒวิ ช
ิ าชีพนายหน ้า อสังหาริมทรัพย์

09-มิ.ย.-62

RE100 รวมข ้อกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ รุน
่ ที 71

12-15 มิ.ย. 62

Mr.Bertrand Wasels

Prof.Dr.Chira Hongladarom

Ms.Elizabeth Belenchia

Prof. H.D. Kammeier

Jeffhery Foo

Prof. John Cooper

สัมมนา: เจาะลึกผลการขายของ บมจ.อสั
บมจ
งหาฯ

18-มิ.ย.-62

RE171 การบริหารงานก่อสร ้าง แนวราบ-แนวสู
แนวราบ
ง รุน
่ ที 26

19-21 มิ.ย. 62

ั มนา: เก็งกําไร-ลงทุ
สม
ไร
นบ ้าน-อาคารชุด โครงการไหนดี

21-มิ.ย.-62

RE134 Super Marketing กลยุทธ์การตลาดอสังหาริมทรัพย์ รุน
่ ที 11

24-25 มิ.ย. 62

เสวนาวิชาการครังที 204: อนาคตของนวัตกรรมอสังหาริมทรัพย์เอเชีย

28-มิ.ย.-62

AP100 การประเมินค่าอสงั หาริมทรัพย์ สัมฤทธิผลใน 4 วัน รุน
่ ที 138

10-13 ก.ค. 62

RE142 การจัดตังนิตบ
ิ ค
ุ คลบ ้านจัดสรร/อาคารชุ
สรร
ด รุน
่ ที 30

19-20 ก.ค. 62

สัมมนา: ทิศทางตลาดทีอยูอ
่ าศัย VS เศรษฐกิจ กลางปี 62

23-ก.ค.-62

ค่าใชจ่้ ายในการฝึ กอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษี ได ้ 200%

Prof.Dr K.Chareonwongsak

www.trebs.ac.th

Tel. 0-2295--2294

IN-HOUSE
HOUSE TRAINING

Dr.Kanok Abhiradee

Bangkok Bnk

Bkk Com Assset Mngt

Bangkok Metro

Bank Agri.&Agri.Coop.

Bank of Thailand

Mr.Om Rajbhandary

BankThai

Central Pattana

Elec. Generation Auth.

Govt Saving Bnk

Kasikorn Bank

Prof. Richrd Ward

Industrial Fin. Corp.

N’tl Finance Plc.

Thai SME Bnk

N’tl Hsg Autho

IEAT

Provincial Elec Autho

UOB Bnk

Siam City Bnk

เรียล พร็อพเพอรตี้ แมเนจเมนท

Dr.Visit Ongpipattanakul

Supalai, Plc.

Ms.Pattama Chantranukul

Director: Sopon Pornchokchai, Ph.D.

Ananda Plc.

Srisawat Power 1979 Plc.
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