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เอกสารไม ถึ ง ผู รั บ โปรดส ง คื น ที่ เลขที่ 10 ถ.นนทรี 5 ยานนาวา กรุ ง เทพมหานคร 10120
June 29, 2019, Dr.Sopon
Pornchokchai, President of
Thai Appraisal Foundation
as a Director of ASEAN Real
Estate Network Alliance
(ARENA) was invited from
Vietnam National Real Estate
Association to join the
Vietnam Realtor’s Day 2019,
Ho Chi Minh City, Vietnam

May 27-31, 2019, Dr.Sopon Pornchokchai,
President, Thai Appraisal Foundation as a
President of FIABCI-THAI went to attend
70th FIABCI World Real Estate Congress
and FIABCI World Prix D’Excellence
Awards 2019, Moscow, Russia

May 18-22, 2019, Dr.Sopon Pornchokchai, President,
Thai Appraisal Foundation with Mr.Takahiro Kainuma,
and Mr.Ryosuke Fukusako, Sanyu Appraisal
Corporation surveyed property prices changes after
tsunami and Fukushima Daiichi nuclear disaster,
Fukushima, Japan.

Your Contact for the Property and Appraisal Professions in Thailand
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เสวนาวิชาการครั้งที่ 204:
"อนาคตของนวัตกรรมอสังหาริมทรัพยเอเชีย"
วันศุกรที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 13:00-17:00 น.
ณ หอง Amber 1 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
Monthly Forum 204:

The Future of Real Estate Innovation in Asia
28 June 2019, 13.00-16.00
at Amber 1, Impact Muang Thong Thani

เสวนาวิชาการครั้งที่ 203: "ชี้จังหวะทองซื้อบาน-ทรัพยมือสอง"
วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00-17:00 น.
ณ หองประชุม โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพยไทย
Monthly Forum No.203: “Second Hand Property

Buying Opportunities”
Wednesday, April 22, 2019, 13:00-17:00,
At Thai Real Estate Business School
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Sopon Pornchokchai, PhD D.FIABCI CRS RICS
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ARENA-Yangon

ขอเชิญรวมงานประชุม
นายหนาอสังหาฯ อาเซียน
ARENA ณ นครย างกุ ง งานประชุ มเพื่ อ
นายหน า ผู ประเมิ นและนั กพัฒนาที่ ดิ นที่ จะไป
ขายทรั พยในตางประเทศ ทุ กคนน าไปร วมงาน
เปนอยางยิ่ง โปรดจองดวน
ASEAN Real Estate Network Alliance
(ARENA) จะจัดการประชุมประจําปในระหวาง
วันที่ 22-24 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมโนโว
เทล ประเทศเมี ยนมา ดร.โสภณ พรโชคชัย ใน
ฐานะประธาน ARENA ไทย ขอเรียนเชิญทาน
ผูสนใจเขารวม
สําหรับผูที่จะซื้อบัตรเอง คาลงทะเบียนเขางาน
USD 150 เหรียญสหรัฐ (หรือ 4,750 บาท) ลด
ให เป นพิ เศษโดยการสนั บสนุ นของ ดร.โสภณ
โปรดติดตอคุณนงลักษณ จตุเทน โทรศัพท 022953905 ตอ 109 ในเวลาราชการ
ดวยความเคารพ
ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการ

ทราบไหมผูซ ื้อบานในไทยมา
จากอาเซียนเปนสําคัญ

Becoming Members of
FIABCI
FIABCI-Thai
Thai Appraisal Foundation is a
pr
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 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
Sincerely yours,
Sopon Pornchokchai, PhD TAF President

FIABCI Thai Members
Member
For int’l connection.
connectio

มูลนิธิประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย เลขที่จดทะเบียน กท.1075
เปนองคกรที่ไมแสวงหากําไร ทํากิจกรรมเพื่อประโยชนสาธารณะ
เปนมู ลนิธิที่ สงเสริมการศึกษาวิชาชี
ชาชีพการประเมินค 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
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4 5 เดือนสินคาใดยอดฮิตที่สุด
6 10 บริษัทอสังหาฯ ที่ใหญที่สุดในไทย
8 ดวน คาดป 2562 ตลาดที่อยูอาศัย
จะหดตัวแรง 21%
10 ดร.โสภณโต
โสภณโตบลูมเบิรก: บาน 454,814
หนวยขายไมออก
อก?
12 อะไรคือทรัพยสินที่ไมมีตัวตน
ตน?
14 ภัยโลกาวินาศกับอสังหาริมทรัพย
16 ซื้อบานในสหรัฐอเมริกาดีที่สุด
17 สรางแบรนดอสังหาฯ ระดับโลก
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

๒. คนควา ศึกษา วิจัย ความรูและความกาวหนาทางวิทยาการใหมๆ ดาน
การประเมินคาและการสํารวจ-วิวิจัยและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย
๓. สนับสนุนการศึกษาวิจัยทางดานการเปลี่ยนแปลงมูลคาทรัพยสิน การ
พัฒนาที่ดิน ที่อยูอาศัย ชุมชนเมือง และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
๔. เผยแพรความรูและวิทยาการใหมๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อประโยชนแก
สาธารณชน ในรูปแบบการอบรมและสัมมนา
๕. สงเสริมความรวมมือกับหนวยงานอื่น ทั้งภาครัฐบาล เอกชน องคกร
การกุศลและอื่น ๆ จากทั้งในและตางประเทศ เพื่อการพัฒนา
การศึกษาดานประเมิ
ประเมินคาทรัพยสินและอสังหาริมทรัพย
๖. สงเสริมงานวัฒนธรรม และภูมิปญญาผูประเมินคาทรัพยสินไทย
๗. ดําเนินการเพื่อสาธารณประโยชนหรือรวมมือกับองคการการกุศลอื่น ๆ
๘. ไมดําเนินการเกี่ยวของกับการเมืองแตประการใด
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เลี้ยงชีพดวยวิชาชีพนี้ ตองแทนคุณดวยการพัฒนา

อสังหาริมทรัพยไทย

5 เดือนสิสินคาใดยอดฮิตที่สุด

THAI REAL ESTATE

ผลการเปดตัวโครงการที่อยูอาศัยใหมในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ชี้ชัดวาสินคาใดไดรับความนิยมเปนอับดับแรกๆ
สินคาใดไมควรเปดตัวมาก
จากผลการสํ า รวจของศู น ย ข อ มู ล วิ จั ย และประเมิ น ค า
ดร
พรโชคชัย
อสังหาริมทรัพยไทย (www.area.co.th) โดย ดร.โสภณ
ประธานศูนยฯ กลาววาโครงการที่อยูอาศัยที่เดนที่สุดในรอบ 5
เดื อ นแรกของป 2562 มี ทั้ ง หมด 37,608
608 หน ว ย รวมมู ล ค า
147,209 หนวย หรือเฉลี่ยหนวยละ 3.925 ลานบาท เปนหองชุด
ถึง 66% รองลงมาเปนทาวนเฮาส 18.5% และบานเดี่ยว 10.2%
แตหากพิจารณาในดดานมูลคาหองชุดจะมีสัดสวน 56.8% รองลงมา
กลับเปนบานเดี่ยว 22.6% และทาวนเฮาส 14.22%
อันดับที่ 1 หองชุด ระดับราคาหนวยละ 0..501-1.000 ลาน
บาท มีการเปดตัวทั้งหมด 7,816 หนวย รวมมูลคา 7,524 ลาน
บาท หรื อ เฉลี่ ย หน ว ยละ 0.963 ล า นบาท กลุ ม นี้ มี ก ารเป ด ตั ว
โครงการในจํานวนที่มากที่สุด
อันดับที่ 2 หองชุด ระดับราคาหนวยละ 1..001-2.000 ลาน
บาท มีการเปดตัวทั้งหมด 5,740 หนวย รวมมูลคา 10,055 ลาน
บาท หรื อ เฉลี่ ย หน ว ยละ 1.752 ล า นบาท กลุ ม นี้ มี ก ารเป ด ตั ว
โครงการในจํานวนที่มากเปนอันดับที่สอง
อันดับที่ 3 หองชุด ระดับราคาหนวยละ 2..001-3.000 ลาน
บาท มีการเปดตัวทั้งหมด 3,700 หนวย รวมมูลคา 9,380 ลาน
บาท หรื อ เฉลี่ ย หน ว ยละ 2.535 ล า นบาท กลุ ม นี้ มี ก ารเป ด ตั ว
โครงการในจํานวนที่มากเปนอันดับที่สาม
อันดับที่ 4 หองชุด ระดับราคาหนวยละ 5.001
001-10.000 ลาน
บาท มีการเปดตัวทั้งหมด 3,116 หนวย รวมมูลคา 21,036 ลาน
บาท หรื อ เฉลี่ ย หน ว ยละ 6.751 ล า นบาท กลุ ม นี้ มี ก ารเป ด ตั ว
โครงการในจํานวนที่มากเปนอันดับที่สี่แตมีมูลคาการพัฒนาสูงสุด
เปนอันดับที่ 1
อันดับที่ 5 หองชุด ระดับราคาหนวยละ 3..001-5.000 ลาน
บาท มีการเปดตัวทั้งหมด 3,107 หนวย รวมมูลคา 12,441 ลาน
บาท หรื อ เฉลี่ ย หน ว ยละ 4.004 ล า นบาท กลุ ม นี้ มี ก ารเป ด ตั ว
โครงการในจํ า นวนที่ ม ากเป น อั น ดั บ ที่ 5 แต มี มู ลค า การพั ฒ นา
สูงสุดเปนอันดับที่ 3
อันดับที่ 6 ทาวนเฮาส ระดับราคาหนวยละ 3.001-5.000
ลานบาท มีการเปดตัวทั้งหมด 3,104 หนวย รวมมูลคา 11,267
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ลานบาท หรือเฉลี่ยหนวยละ 33.630 ลานบาท กลุมนี้เปนสินคา
ทาวนเฮาสราคาปานกลางที่ยอดนิยม
อันดับที่ 7 บานเดี่ยว ระดับราคาหนวยละ 5.001-10.000
ลานบาท มีการเปดตัวทั้งหมด 22,739 หนวย รวมมูลคา 18,469
ลานบาท หรือเฉลี่ยหนวยละ 6.743
743 ลานบาท กลุมนี้มีการเปดตัว
โครงการในจํ า นวนที่ ม ากเป น อั น ดั บ ที่ 7 แต มี มู ลค า การพั ฒ นา
สูงสุดเปนอันดับที่ 2
อันดับที่ 8 ทาวนเฮาส ระดับราคาหนวยละ 2.001-3.000
ลานบาท มีการเปดตัวทั้งหมด 22,628 หนวย รวมมูลคา 6,383
ล า นบาท หรื อ เฉลี่ ย หน ว ยละ 22.429 ล า นบาท กลุ ม นี้ ถื อ เป น
ทาวนเฮาสราคาคอนขางถูก
อันดับที่ 9 หองชุด ระดับราคาหนวยละ 10.001-20.000
ลานบาท มีการเปดตัวทั้งหมด 946 หนวย รวมมูลคา 11,809
ลานบาท หรือเฉลี่ยหนวยละ 12
12.484 ลานบาท นี่เปนสินคาราคา
แพง มีการเปดตัวนอย แตมูลคาสูงมาก
อันดับที่ 10 หองชุด ระดั
ะดับราคาหนวยละ > 20.000 ลานบาท
มีการเปดตัวทั้งหมด 419 หนวย รวมมูลคา 11,364 ลานบาท
หรือเฉลี่ยหนวยละ 27.122 ลานบาท ทั้งนี้เปนสินคาราคาแพง มี
การเปดตัวนอย แตมูลคาสูงมาก
อันดับที่ 11 บานเดี่ยว ระดับราคาหนวยละ > 20.000 ลาน
บาท มีการเปดตัวทั้งหมด 350 หนวย รวมมูลคา 9,281 ลานบาท
หรือเฉลี่ยหนวยละ 26.518 ลานบาท ถือเปนสินคาราคาแพง มี
การเปดตัวนอย แตมูลคาสูงมาก
สําหรับสินคาที่นาเปนหวงไดแก
1. ตึกแถว ราคา 3.001-5..000 ลานบาท
2. บานแฝด ราคา > 20.000
000 ลานบาท
3. ตึกแถว ราคา 10.001-20
20.000 ลานบาท
4. บานแฝด 5.001-10.000
000 ลานบาท
5. ทาวนเฮาส 10.001-20..000 ลานบาท
ดร.โสภณ
โสภณ กล า วว า ในขณะนี้ สิ น ค า ราคาถู ก ยั ง ขายได ช า
ในขณะที่สินคาราคาแพงยังขายไดดีกวา แตทุกภาคสวนขายไดชา
ลงกวาเดิม ดร.โสภณ
โสภณ ย้ําวา ในการเปดตัวโครงการใหมตองศึกษา
ความเป
เปนไปไดทางการตลาดใหดี เผื่อวาจะไดไมผิดพลาดในการ
ขายในภายหลัง

Knowledge Is Not Private Property

โครงการอสังหาริมทรัพยที่เปดตัวในป 2562 (มกราคม-พฤษภาคม) แยกตามระดับราคา
จํานวนหนวยทั้งหมด
ระดับราคา (ลบ.) บานเดี่ยว บานแฝด ทาวนเฮาส อาคารพาณิชย อาคารชุด
รวม
จํานวนโครงการ
31
14
41
13
55
141
0.501-1.000
7,816
7,816 20.8%
1.001-2.000
199
982
5,740
6,921 18.5%
2.001-3.000
238
2,628
3,700
6,566 17.5%
3.001-5.000
473
966
3,104
83
3,107
7,733 20.6%
5.001-10.000
2,739
28
204
190
3,116
6,277 16.7%
10.001-20.000
266
110
19
37
946
1,378
3.7%
> 20.000
350
42
5
2
419
818
2.2%
รวม
3,828 1,583
6,942
312 24,844
37,509 100.0%
สัดสวน
10.2% 4.2% 18.5%
0.8% 66.2% 100.0%
มูลคาโครงการทั้งหมด (ลานบาท)
0.501-1.000
7,524
7,524
5.1%
1.001-2.000
396
1,646
10,055
12,098
8.2%
2.001-3.000
626
6,383
9,380
16,389 11.1%
3.001-5.000
1,840 3,580 11,267
343 12,441
29,471 20.0%
5.001-10.000
18,469
246
1,329
1,158 21,036
42,239 28.7%
10.001-20.000
3,656 1,425
213
545 11,809
17,648 12.0%
> 20.000
9,281 1,029
120
47 11,364
21,841 14.8%
รวม
33,247 7,303 20,957
2,093 83,610 147,209 100.0%
สัดสวน
22.6% 5.0% 14.2%
1.4% 56.8% 100.0%
ที่มา: ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย (www.area.co.th
th)
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10 บริษัทอสังหาฯ ที่ใหญทสี่ ุดในไทย
‘พฤกษา เรียลเอสเตท’ ยังครองอันดับหนึ่งในแผนดิน ตาม
ดวย ‘แอล พี เอ็น’ ‘แสนสิริ’ ‘ศุภาลัย’ และ ‘เอ
‘ พี’ 10 บริษัท
แรก ครองส วนแบ งตลาดทั่ว ประเทศมากที
เทศมากที่สุ ดถึ ง 11% ในด า น
จํานวนโครงการ 20% ในด านจํานวนหนวย และ 28% ในดา น
มูลคาโครงการ
โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคา
ดร.โสภณ
อสังหาริมทรัพยไทย บจก.เอเจนซี
เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส
(www.area.co.th) นําเสนอขอมูลผลการสํารวจตลาดที่อยูอาศัยใน
ประเทศไทย ตั้งแตเดือนมกราคม 2537 จนถึงสิ้นเดือนมีนาคม
2562 รวมเวลา 25 ป 3 เดือน พบวา มีโครงการที่อยูอาศัยเกิดขึ้น
รวมกัน 21,011 แหงทั่วประเทศ รวม 4,171
171,484 หนวย รวม
มูลคา 9,126,507 ลานบาท หรือเปนเกือบ 3 เทาของงบประมาณ
แผนดินไทยในแตละป หนวยขายเหลลานี้มีมูลคาเฉลี่ยตอหนวยคือ
2.228 ลานบาท
การพัฒนาที่อยูอาศัยประเทศไทย พ.ศ.2537-2562
2562 (ไตรมาส 1)
ลําดับ

บริษัท

จํานวน
โครงการ หนวยขาย
1 พฤกษา เรียลเอสเตท
664 232,438
2 แอล พี เอ็น ดีเวลลอปเมนท 129 117,697
3 แสนสิริ
290 88,458
4 ศุภาลัย
232 85,739
5 เอ.พี. (ไทยแลนด)
239 75,308
6 แลนด แอนด เฮาส
242 65,412
7 ควอลิตี้ เฮาส
179 46,649
8 อนันดาดีเวลลอปเมนท
75 45,862
9 พร็อพเพอรตี้ เพอรเฟค
131 42,510
10 ออริจิ้น พร็อพเพอรตี้
58 22,892
รวม 10 บมจ.ที่ใหญที่สุด
2,239 822,965
รวมทั้งหมดทั่วประเทศ
21,011 4,171,484
สัดสวนของ 10 บมจ.
11%
20%

มูลคา ราคาเฉลี่ย
(ลานบาท)
497,866 2.142
172,798 1.468
360,030 4.070
264,248 3.082
328,082 4.357
317,454 4.853
189,011 4.052
194,122 4.233
154,929 3.645
73,754 3.222
2,552,295 3.101
9,126,507 2.188
28% 142%

ในจํานวนนี้มีบริษัทที่ใหญที่สุด 10 แหง ซึ่งลวนแตเปนบริษัท
บมจ
เรี ย ล
มหาชนทั้ ง สิ้ น โดยบริ ษั ท อั น ดั บ หนึ่ ง ก็ คื อ บมจ.พฤกษา
เอสเตท ซึ่งพัฒนาโครงการรวมทั้งหมด 664 แหง รวมหนวยขาย
232,438 หนวย มีมู ลคารวม 497,866 ลานบาท
านบาท บริษัทนี้แ ม
พัฒนาจํานวนที่อยูอาศัยนอยกวาการเคหะแหงชาติซึ่งพัฒนาบาน
เอื้ออาทรไปราว 300,000 หนวย แตเมื่อเทียบกับบานเคหะชุมชน
ซึ่งเปนที่อยูอาศัยที่สรางตามปกติของการเคหะแหงชาติ (142,103
บมจ
หน ว ย: https://bit.ly/2Lj9Uw5) ก็ ก ลั บ พบว า บมจ.พฤกษา
เรียลเอสเตท
ยลเอสเตท สรางที่อยูอาศัยมากกวาการเคหะแหงชาติเสียอีก
บมจ.แอล
แอล พี เอ็น ดีเวลลอปเมนท เปนบริษัทที่มีสินคาผลิต
ออกมามากเปนอันดับที่สองถึง 129 โครงการ แตมีจํานวนหนวย
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ขาย 117,697 หนวย อยางไรก็ตามมูลคาที่รวมเปนเงิน 172,798
ลานบาทนั้น เปนเพียงลําดับที่ 8 เทานั้น เพราะกลุมนี้เนนสรางบาน
ราคาถูกโดยเฉพาะหองชุดพักอาศัย โดยมีราคาเฉลี่ยที่ 1.469 ลาน
บาท แตในปจจุบัน เนนตลาดระดับกลางคอนขางบนที่มีกําลังซื้อ
มากกวา ในขณะที่ตลาดลางมีกําลังซื้อต่ํามากในขณะนี้
บมจ.แสนสิ
แสนสิริ แมมีจํานวนโครงการไมมากและจํานวนหนว ย
มากเปนอันดับ 3 คือ 88,458 หนวย แตมีมูลคาสูงสุดเปนอันดับที่
2 รวมเปนเงิน 360,030 ลานบาท ทั้งนี้บานของบริษัทนี้มีราคา
เฉลี่ยที่ 4.07 ลานบาท กลุมนี้เปนกลุมที่สรางบานขายมากที่สุดใน
ณฑล) มากกวา
จังหวัดภูมิภาค (ยกเว
ยกเวนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตทที่เปนบริษัทอันดับหนึ่งเสียอีก
แม บมจ.เอ พี (ไทยแลนด
ไทยแลนด) บมจ.แลนด แอนด เฮาส และ
บมจ.ควอลิ
ควอลิตี้ เฮาส จะติดอันดั้บ ที่ 5, 6 และ 7 แตโดยที่เป น
บมจ.แลนด แอนด เฮาส และ
“เครื อญาติ ” กัน โดยเฉพาะ บมจ
าจมีขนาดใหญกวา
บมจ.ควอลิ
ควอลิตี้ เฮาส หากถือเปนเครือเดียวกัน ก็อาจ
บมจ.พฤกษา
พฤกษา เรียลเอสเตท ในดานมูลคาการพัฒนาเสียอีก ทั้งนี้
เพราะบริษัททั้ง 3 แหงนี้พัฒนาสินคาที่มีราคาเฉลี่ยสูงเปนพิเศษ
โดยเฉพาะ บมจ.แลนด
แลนด แอนด เฮาส พัฒ นาในราคาถึง 4.853
ลานบาทตอหนวยโดยเฉลี่ย
มีขอนาสังเกตประการหนึ่งก็คือ ในจํานวนบริ ษัทขนาดใหญ
พิเศษ 10 แหงนี้ มีอยู 2 แหงที่เปนบริษัทที่เพิ่งเปดตัวหลังวิกฤติ
เศรษฐกิจเมื่อป 2540 คือ บมจ..อนันดา ดีเวลลอปเมนท และ บม
จ.ออริ
ออริจิ้น พร็อพเพอรตี้ ซึ่งมีขนาดใหญเปนอันดับที่ 8 และ 10
ในระยะหลั ง มานี้ เริ่ ม มี บ ริ ษั ท ใหม ๆ ที่ เ ติ บ ใหญ ม ากขึ้ น เรื่ อ ยๆ
รวมทั้งบริษัทจากประเทศจีนจํานวนหนึ่งดวย บริษัทมหาชนขนาด
ใหญ 10 แหงนี้ ยังมีราคาขายสินคาสูงกวาบริษัทอื่นๆ โดยมีราคา
เฉลี่ยที่ 3.101 ลานบาท ในขณะที่บริษัทอื่นๆ มีราคาเฉลี่ยเพียง
2.228 ลานบาท
พื้นที่
จํานวนโครงการ จํานวนหนวย
มูลคา (ลานบาท)
กทม.และปริมณฑล 12,592 60% 2,940,075 70% 6,990,911 77%
จังหวัดภูมิภาค
8,419 40% 1,231,409 30% 2,135,596 23%
รวม
21,011 100% 4,171,484 100% 9,126,507 100%

หากเที ย บระหว า งการพั ฒ นาในเขตกรุ ง เทพมหานครและ
ปริมณฑลกับบจัจังหวัดภูมิภาคทั้งหมด จะพบวา ในจังหวัดภูมิภาคมี
สัดสวนเปนสวนนอย โดยมีจํานวนโครงการเพียง 40% ของทั้งหมด
มีจํานวนหนวยเพียง 30% ของทั้งมด และมีมูลคารวม 23% ของ
ทั้งหมด แมประชากรสวนใหญจะอยูในจังหวัดภูมิภาค แตสวนมาก
ยังอยูในชนบท ไมไดซื้อที่อยูอาศัยแบบบานจัดสรรหรือหองชุดแต
อยางใด

Knowledge Is Not Private Property

การเกิดเพิ่มขึ้นของที่อยูอาศัยถึง 4,171,484
484 หนวย ในรอบ
25 ปที่ผานมา นับวาสูงมาก นับไดประมาณปละ 166,859 หนวย
หรือมีมูลคารวม 380,271 ลานบาทในแตละป อุปสงคนี้มีจํานวน
ลดลงตามลําดับเพราะมี “บานมือสอง” เกิดขึ้นเป
เ นเงาตามตัว แต

มูลคาการพัฒนาในระยะหลังกลับมีสูงขึ้นเพราะการพัฒนาสินคาที่มี
มูลคาสูงเพิ่มขึ้นมากกวาสินคาที่มีมูลคาต่ํา เนื่องจากกําลังซื้อใน
ระดับลางลดลงในขณะนี้
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ดวน คาดป 2562 ตลาดที่อยูอาศัยจะหดตัวแรง 21%
คาดวาตลาดที่อยูอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริ
งเทพมหานครและปริมณฑล
ในป 2562 จะหดตัวลงถึง 21% หรือหนึ่งในหาของตลาด ทั้งที่เมื่อ
คราวไตรมาสที่ 1 คาดวาจะหดตัวเพียง 15%
โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคา
ดร.โสภณ
อสังหาริมทรัพยไทย บจก.เอเจนซี
เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส
คาดการณ วว า ตลาดที่ อ ยู อ าศั ย ในเขต
(www.area.co.th)
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะหดตัวอยางแรงประมาณ 21%
ทุกฝายควรเตรียมตัวใหดี

จํานวนหนวยขายในอีก 7 เดือนตตอมานาจะสูงกวาใน 5 เดือนแรก
อยู 15% ก็จะทําใหจํานวนหนวยที่เปดใหมในป 2562 นาจะเพิ่ม
เปน 98,251 หนวย ทําใหจํานวนหนวยที่อยูอาศัยเปดใหมนาจะ
ลดลงเพียง -21% จากป 2561 และทําใหมูลคาการพัฒนาเพิ่ม
เปน 402,828 ลานบาท หรือลดลงกวาป 2561 -29%

การเปลี่ยนแปลงการเปดตัวโครงการที่อยูอาศัย พ.ศ.2559-2562
พ
ป เงื่อนไข

นบาท ราคา/หนวย
หนวยขาย
มูลคา (ลลานบาท)
หนวย
%
มูลคา
% ลาน บ
%
2559
110,557
382,110
3.456
2560
114,477
441,661
3.858
2561
125,118
565,811
4.522
2562 5 ด.แรก 37,644
148,964
3.957
2562
ทั้งป 90,346 -28% 357,514 -37% 3.957
2562
15% 98,251 -21% 402,828 -29% 4.100 -9%
2562
67% 125,656
0% 515,188 -9% 4.100 -9%
ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย (www.area.co.th)
(

ดังนั้นนศูศูนยขอมูลฯ จึงคาดการณวา การเปดตัวโครงการใหมๆ
ของตลาดที่อยูอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนาจะหด
ตัวกวาป 2562 ราว 21% ซึ่งก็ถือวาเปนการหดตัวที่มีนัยสําคัญ
เพราะหากไมหดตัวและยังเปดกันมากมายเชนป 2561 ก็จะนําไปสู
ภาวะฟองสบูได แตถาหดตัวลง
ลงบางก็จะไมเกิดภาวะฟองสบู และ
ทําใหตลาดที่อยูอาศัยเติบโตไปอยางตอเนื่อง
สิ่งที่พึงระวังในป 2562 ก็คือ การไมเปดตัวโครงการใหมๆ
มากจนเกิ น ไปในแต ล ะทํ า เลเสี่ ย ง การออกหุ น กู ที่ มี ด อกเบี้ ย สู ง
จนเกิ น ไป อาจทํ า ให เ กิ ด การผิ ด ชํ า ระหนี้ ไ ด หรื อ การซื้ อ
อสังหาริมทรัพยของชาวตางชาติ ซึ่งในแงหนึ่งอาจเปนขอดีในการ
เพิ่มอุปสงค แตในอีกแงหนึ่งประชาชนจะเดือดรอนเพราะราคาที่อยู
อาศั ย จะเพิ่ ม ขึ้ น มาก ส ว นราคาวั ส ดุ ก อ สร า งแทบไม มี ก ารปรั บ
เพิ่มขึ้น คาแรงขั้นต่ําก็คงไมไดเพิ่มมากขึ้น คงเปนแคการหาเสียง
ของพรรคการเมืองบางพรรคเทาานันั้น
หากเศรษฐกิจดีกวานี้ ก็จะทําใหตลาดที่อยูอาศัยมีการเติบโตที่
สู ง กว า นี้ จึ ง ต อ งรอรั ฐ บาลชุ ด ใหม ว า จะทํ า ให เ ศรษฐกิ จ ดี ขึ้ น ได
หรือไม

จากขอมูลลาสุดของศูนยขอมูลฯ พบวา ณ 5 เดือนลาสุดของป
มีโครงการที่อยูอาศัยเกิดขึ้นรวมจํานวน 86 โครงการ รวม 37,644
หนวย รวมมูลคา 148,964 ลานบาท หรือเฉลี
อเฉลี่ยหนวยละ 3.957
ลานบาท อยางไรก็ตามป 2561 มีหนวยเปดใหม 125,118 หนวย
มูลคาการพัฒนา 565,811 ลานบาท อาจกลาวไดวาราคาหนวย
ขายเฉลี่ยในป 2561 สูงถึง 4.522 ลานบาท
ถานําขอมูล 5 เดือนแรกมาพิจารณาเบื้องตนโดยคูณดวย 12
หารดวย 5 จะเห็นวาจะมีโครงการเป
งการเปดตัวใหมในป 2562 ประมาณ
90,346 หนวย หดตัว กวาป 2561 ถึง -28%
% และมีมูลค าการ
พัฒนาเพียง 357,514 ลานบาท หรือหดตัวลงถึง -37% ราคา
เฉลี่ย ตอ หน วยก็ล ดลงไป -9% การลดลงมากเช นนี้ เป นเพราะ
สถานการณเศรษฐกิจของไทยชะลอตัวลง แมแตโครงการราคาถูกๆ
ก็ยังขายแทบไมออก
อยางไรก็ตามโดยปรากฏการณที่เกิดขึ้นในไตรมาส 1/2562
เปนลักษณะเฉพาะที่มีโครงการราคาถูกเปดตัวมามาก แตหากเปน
ในยามปกติ ดร.โสภณ
โสภณ คาดวาราคาตอหนวยนาจะเปนเงิน 4.1
ลานบาท หากใชราคาเฉลี่ยที่ 4.1 ลานบาท และหากประมาณกวา
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เชิญสมัครสมาชิกมูลนิธิประเมินคาทรัพยสนิ แหงประเทศไทย เพือ่ รับสิทธิพิเศษดังนี้
คาสมาชิกปละ 1,000 บาท โดยสมาชิ
มาชิกจะไดรับสิทธิพิเศษ:
ไดรับหนังสือของมูลนิธิ รวมมูลคา 300 บาท / 2.ไดรับวารสาร
ศษ 1.ได
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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ดร.โสภณโตบลูมเบิรก: บาน 454,814 หนวยขายไมออก??
ตามที่บลูมเบิรกกลาวอางวา ดร.โสภณระบุ
โสภณระบุประเทศไทยมีที่อยู
อาศัยถึง 454,814 หนวย “ขายไมออก”
เมื่อเร็วๆ นี้ สํานักขาวบลูมเบิรกระบุวา. . .โสภณ
.
พรโชคชัย
ประธานกลุมอสังหาริมทรัพยของไทย กลาววา “ไม
“ ใชแคกรุงเทพที่
ภาพอสังหาริมทรัพยกําลังชะลอตัวเทานั้น เพราะในปที่ผานมามี
น
อสังหาริมทรัพยประเภทที่อยูอาศัยซึ่ง (ในที
ในที่นี้รวมถึง บานทาวน
โฮมส ตึกแถว และอื่นๆ) มีมากถึง 454,814 ยูนิตทั่วประเทศที่ยัง
“ขายไมออก” (https://bit.ly/2QfyEpf) ซึ่งแปลมาจากขาวภาค
ภาษาอังกฤษที่วา “A total of 454,814 residential units across
the country were left unsold last year, with a value of $41
billion. . .“ (https://bloom.bg/2QakIwI)
ขอมูลขางตนมีความคลาดเคลื่อน อาจทําใหสงผลลบตอตลาด
ที่ อ ยู อ าศั ย ดร.โสภณ
โสภณ พรโชคชั ย ประธานศู น ย ข อ มู ล วิ จั ย และ
ประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย (www.area.co.th)
www.area.co.th) จึงขอชี้แจง
ขอมูลที่ถูกตองดังนี้:
ตัวเลข 454,814 หนวยที่อยูอาศัยนั้น คือตัวเลขที่รอการขาย
อยู ไม ใ ชข ายไม ออกและไม ไ ดแ สดงวา ภาวะตลาดตกต่ํา หนัก แต
อยางใด ทั้งนี้ใน AREA แถลง ฉบับที่ 10//2562: วันพุธที่ 9
มกราคม 2562 ระบุวาทั่วไทยยังมีบานเหลือขาย 454,814 หนวย
มูลค า 1.34 ลานลา นบาท (https://bit.ly/2AzHZSk)
AzHZSk) โดยมี
รายละเอียดแยกเปนรายจังหวัด ประกอบไวในแถลงฉบับดังกลาว
อีกดวย
หนวยเหลือขาย 454,814 หนวยเหลานี้ คือยอดยกมาจากสิ้น
ป 2561 ที่เขามาขายในป 2562 อยางเชนในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริ ม ณฑลที่ มี ห น ว ยขายยกมาขายในป นี้ จํ า นวนประมาณ
180,000 หนวยนั้นเปนทั้งหนวยขายที่เพิ่งเปดใหมในป 2561
หรือที่เหลือขายมากอนหนานี้แต ณ วันที่สํารวจนะสิ้นป 2561 ยัง

ไมมีผูซื้อ ทั้งนี้ไมใชวาหนวยขายเหลานี้มีตําหนิขายไมออก หรือมี
ปญหาในตัวหนวยขายแตอยางใด
ปกติ ใ นป ห นึ่ ง ๆ ในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล มี
อุปทานอยูประมาณ 120,000 หนวย ตอป ในระยะหลังมีอุปสงค
มากกว า อุ ป ทาน ดั ง นั้ น หน ว ยขายที่ เ หลื อ อยู 180,000 ด ว ยจึ ง
เทากับจะถูกดูดซับไปภายในเวลาหนึ่งปครึ่งซึ่งก็ ถือวาเปนเกณฑ
ปกติ ทั้งนี้มีอัตราการขายไดเดือนละประมาณ 5% ซึ่งแมจะไมสูง
มากนักแตก็เปนอัตราที่ยอมรับไดในสถานการณปจจุบัน
อันที่จริ งภาวะตลาดที่อยูอ าศัยในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล จะตกต่ํากวาในปจจุบันหากไมมีกําลังซื้อจากตางประเทศ
และนักเกงกําไรทั้งระยะสั้นและระยะยาวรวมกันประมาณเกือบหนึ่ง
ในสาม เพราะเศรษฐกิจชะลอตัวลง ซึ่งแตกตางไปจากที่ทางราชการ
บอกวาเศรษฐกิจดีขึ้น อยางไรก็ตามเราควรมีการควบคุมอุปสงค
จากตางประเทศดวยการกําหนดราคาขั้นต่ําหรือการเสียดอกเบี้ยให
สูงเปนพิเศษเชนที่ประเทศเพื่อนบานอื่นได ดําเนินการเพื่อไมให
ราคาที่อยูอาศัยเพิ่มขึ้นจนประชาชนไทยไมอาจซื้อได
ยิ่งกวานั้นไทยยังควรหามตางชาติซื้อบานมือสองพอจะดันราคา
บานในตลาดเพิ่มขึ้น จนประชาชนขาดกําลังซื้อในที่สุด ยิ่งกวานั้น
ไทยควรควบคุมอุปทานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเพื่อปองกันการผลิต
ล นนเกิ
เกิ น เป น สิ่ ง ที่ เ ป น ไปไม ไ ด ที่ ต ลาดที่ อ ยู อ าศั ย จะยั ง เติ บ โต
ตอเนื่องและบริษัทมหาชนหลายแหงยังไดกําไรดีในขณะที่เศรษฐกิจ
ชะลอตัว
ในการลงทุนไมวาจะเปนบริษัทพัฒนาที่ดินมหาชน นักลงทุน
ซื้ อ บ า น หรื อ แม แ ต ป ระชาชนผู ซื้ อ บ า นทั่ ว ไป ก็ ค วรติ ด ตาม
สถานการณโดยใกลชิดเพืพื่อไมหลงเชื่อตามขาวับขาวที่ไมสอดคลอง
กับความเปนจริง ทานสามารถติดตามขาวสารตาสังหาริมทรัพยที่
เที่ยงตรง เปนกลางไดที่ https://bit.ly/
https://bit.ly/2LXD7hO


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

สมาคมผูซื้อบาน

เพื่อการดูแลสิทธิ
ทธิทชี่ อบธรรมของผูซื้อบานและที่อยูอาศัย / ใหความรูแกสมาชิกและประชาชนให
สามารถ "ซื้อบานอยางรอบรู" / การแลกเปลี่ยนประสบการณกนั / สงเสริมการพัฒนาที่อยูอาศัยเพื่อ
ประโยชนของประชาชน /สร
สรางความสัมพันธอันดีระหวางผูซื้อบานและผูพัฒนาที่อยูอาศัย ฯลฯ ติดตอ
คุณนงลักษณ โทร.02.295.3905 ตอ 109 หรือที่: www.thaihomebuyers.org fb: http://bit.ly/2wgvnPd
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ประเมินคาทรัพยสิน

อะไรคือทรัพยสนิ ที่ไมมีตัวตน?

PROPERTY VALUATION

Intangible Assets)
ทรัพยสินที่ไมมีตัวตน หรือจับตองมิได (Intangible
เป น เช น ไร แล ว จะมี มู ล ค า ได อ ย า งไร ถ า จั บ ต อ งไม ไ ด มาเรี ย นรู
ทรัพยสินประเภทนี้กัน
ปกติทรัพยสินแยกออกเปนทรัพยสินที่มีตัวตนและไมมีตัวตน
ทรัพยสินที่มีตัวตน ยังแยกออกเปนทรัพยสินที่เคลื่อนยายไมได และ
ที่เ คลื่ อนยา ยได โดยทรัพ ยสิ นที่ เคลื่อ นย ายไม ได ก็ คือ ที่ดิ น และ
อาคารนั่ น เอง ส ว นทรั พ ย สิ น ที่ เ คลื่ อ นย า ยได ก็ ไ ด แ ก รถยนต
เฟอรนิเจอร ผามาน ฯลฯ อยางไรก็ตาม "กฎทุ
กฎทุกกฎก็มีขอยกเวน"
ทรัพยสินก็อาจมีขอยกเวนบาง เชน
1. การสรางสนามบินกลางทะเล ซึ่งแตเดิมบริเวณนั้นไมมี แต
ถมดิ น ขึ้ น มา และแปรสภาพเป น สนามบิ น ก็ ดู ป ระหนึ่ ง เป น การ
เคลื่อนยายสนามบินมา
2. ในทางตรงกันขาม เฟอรนิเจอรประเภทบิลทอิน หรือติดตรึง
ใชเฉพาะอาคารหนึ่งๆ ก็อาจถือเปนสวนหนึ่งของอสังหาริมทรัพย
ไมใชเฟอรนิเจอรทั่วไปทีส่ ามารถเคลื่อนยายได
ทีนี้มาถึงทรัพยสินที่จับตองไมได ผมเอามาใหดูจากโรงเรียน
พาณิชยคือโรงเรียนตั้งตรงจิต (https://bit.ly/22IvOJoS) และของ
โ ร ง เ รี ย น โ ร ง เ รี ย น เ ท ค โ น โ ล ยี ห มู บ า น ค รู บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ
(https://bit.ly/2GeCMCB) โดยวากันตามมาตรฐานการบัญชีฉบับ
ที่ 51 ไดใหคํานิยามไววา สินทรัพยไมมีตัวตน หมายถึง สินทรัพยที่
ไมเปนตัวเงินที่สามารถระบุไดและไมมีกายภาพ ซึ่งตางจากสินทรัพย
ที่เปนตัวเงินอันหมายถึง เงินสดหรือสินทรัพยที่กิจการจะไดรับเปน
จํานวนที่แนนอน หรือสามารถทราบได และมาตรฐานการบัญชีฉบับ
นี้ยัง ไดข ยายความสิ
ายความสินทรัพย ไม มีตัว ตนอีกว า รายการที่จ ะถือ เป น
สิ น ทรั พ ย ไ ม มี ตั ว ตนได ต อ งสามารถระบุ ไ ด ต อ งอยู ภ ายใต ก าร
ควบคุ มของกิจการ และตอ งกอใหเกิด ประโยชน เชิงเศรษฐกิจใน
อนาคต
สินทรัพยจะเขาเกณฑสามารถระบุไดตามคํานิยามของสินทรัพย
ไมมีตัวตนก็ตอเมื่อ
1. สามารถแยกเป
แยกเปนเอกเทศได กลาวคือ สามารถแยกหรือแบง
จากกิจการ และสามารถขาย โอน ใหสิทธิ ใหเชา หรือแลกเปลี่ยนได
อย า งเอกเทศ หรื อ โดยรวมกั บ สั ญ ญา สิ น ทรั พ ย ห รื อ หนี้ สิ น ที่
เกี่ยวของ หรือ
2. ไดมาจากการทําสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่น ๆ โดยไม
คํานึงถึงวาสิทธิเหลานั้นจะสามารถโอนหรื
มารถโอนหรือสามารถแบงแยกจาก
กิจการ หรือจากสิทธิและภาระผูกพันอื่น ๆ
สินทรัพยไมมีตัวตนแยกออกเปน สินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุ
การใช งานจํ า กัด ตามข อบั ง คั บ ของกฎหมายหรื อตามสั ญญา เช น
ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิการเชา สัมปทาน รายชื่อลูกคา สัญญาตางๆ
และสินทรัพยทีท่ีไมจํากัดอายุการใชงาน เชน เครื่องหมายการคา คา
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ความนิยมที่สามารถระบุได สินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใชงาน
จํากัด ไดแก
1. สิทธิบัตร (Patent) หมายถึง หนังสือสําคัญที่รัฐออกใหเพื่อ
คุมครองการประดิษฐคิดคนหรือการออกแบบผลิตภัณฑ ที่มีลักษณะ
ตามที่กําหนดในกฎหมาย
ดในกฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบวาดวยสิทธิบัตร
พ.ศ. 2522 เปนทรัพยสินทางปญญาประเภทหนึ่ง ที่เกี่ยวกับการ
ประดิษฐคิดคนหรือการออกแบบ เพื่อใหไดสิ่งของ เครื่องใชหรือสิ่ง
อํานวยความสะดวกตางๆที่เราใชกันอยูในชีวิตประจําวัน เชน การ
ประดิ ษ ฐ ร ถยนต โทรทั ศ น คอม
คอมพิ ว เตอร โทรศั พ ท หรื อ การ
ออกแบบขวดบรรจุน้ํา ดื่ม ขวดบรรจุน้ํ าอัด ลม หรือ การออกแบบ
ลวดลายบนจานขา ว ถ วยกาแฟ ไมใ หเหมือนของคนอื่น เป นต น
สิทธิบัตรยังแบงออกเปน
1.1 สิทธิบัตรการประดิษฐ (Invention patent) หมายถึง สิทธิ
ในการประดิ ษ ฐ ขึ้ น ใหม ห รื อ มี ก ารประดิ ษ ฐ ที่ ดี ก ว า เดิ ม เกี่ ย วกั บ
ลักษณะองคประกอบ โครงสรางหรือกลไกของผลิตภัณฑกรรมวิธีใน
การผลิต การรั กษาตลอดจนการปรั บปรุ งคุ ณภาพของผลิ ตภั ณ ฑ
ตามปกติ สิทธิบัตรการประดิษฐมีอายุ 20 ป นับจากวันที่กิจการขอ
จดทะเบียน
1.2 สิทธิบัตรการออกแบบ ((Product design patent) หมายถึง
สิทธิในการออกแบบผลิตภัณฑใหมเกี่ยวกับรูปราง ลักษณะภายนอก
ของผลิตภัณฑ สิทธิบัตรการออกแบบจะมีอายุ 10 ป นับจากวันที่
ขอรับสิทธิบัตรราคาทุนของสิทธิบัตรไดจากราคาซื้อรวมคาใชจาย
ตาง ๆ
2. ลิขสิทธิ์ (Copyrights) หมายถึง สิทธิแตผูเดียวที่กฎหมาย
รับรองใหผูสรางสรรคกระทําการใด ๆ เกี่ยวกับงานที่ตนไดทําขึ้น
อัน ได แ ก สิ ท ธิ ที่ จ ะทํ า ซ้ํ า ดั ด แปลง หรื อ นํ า ออกโฆษณา ไม ว า ใน
รูปลักษณะอยางใดหรือวิธีใด รวมทั้งอนุญาตใหผูอื่นนํางานนั้นไปทํา
เชนวานั้นดวย อายุของลิขสิทธิ์ การคุมครองลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย
ครอง 50 ป นับตั้งแตผูสรางสรรค
ไทยจะกําหนดใหมีอายุการคุมคร
ผลงานเสียชีวิต. กรณี เจาของ เปน นิติบุคคล จะเริ่มนับอายุ ตั้งแต
ผลงานถูกสรางขึ้นมานับไปอีก 50 ป หรือ เริ่มนับเมื่อมีการโฆษณา
เปนครั้งแรก แลวแตวาอยางไหนจะเกิดทีหลัง. แตการโฆษณาครั้ง
แรกนั้นจะตองเกิดขึ้นภายใน 50 ป นับตั้งแตมีการสรางสรรคผลงาน
นั้นขึ้นมา. ถาพน 50 ปไปแลว โดยที่ยังไมไดมีการโฆษณา ถือวา
ลิขสิทธิ์หมดอายุ โดยที่การโฆษณาในภายหลัง จะไมมีผลตอการนับ
ตออายุลิขสิทธิ์อีก. การโฆษณานี้จะตองเปนการโฆษณาโดยความ
การโฆษณาครั้งแรก ที่
ยินยอมของเจาของลิขสิทธิ์ดวย จึงจะนับเปนการโฆษ
ใหเริ่มนับอายุลิขสิทธิ์ได
Leasehold) หมายถึ ง สิ ท ธิที่ ไ ด รับ เหนื อ
3. สิ ทธิ ก ารเช า (Leasehold)
อสังหาริมทรัพยที่เชาจากเจาของสินทรัพยโดยตรงตามระยะเวลาที่
กําหนดไวในสัญญา ซึ่งปกติจะมีระยะเวลานาน โดยผูใหเชาจะไดรับ
คาตอบแทนเปนการแลกเปลี่ยน
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and
4. สั ม ปทานและการอนุ ญ าตให ใ ช สิ ท ธิ (Franchises
(
Licensing) หมายถึง สิทธิที่รัฐบาลหรือบุคคลใหบุคคลธรรมดาหรือ
นิ ติ บุ ค คลเพื่ อ ประกอบกิ จ การเฉพาะอย า งหรื อ เป น ตั ว แทนขาย
ผลิตภัณฑในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง หมายถึง การที่รัฐบาลมอบสิทธิ ให
เอกชนดําเนินกิจการ บริการสาธารณะ
รณะ หรือจัดทําประโยชนเกี่ยวกับ
ทรัพ ยากรธรรมชาติ ภายในระยะเวลาและเงื่อ นไข ตามที่รัฐ บาล
กํ า หนด เช น สั ม ปทานป า ไม สั ม ปทานการเดิ น รถประจํ า ทาง
สั ม ปทานรถไฟฟ า สั ม ปทานทางด ว น เป น ต น แต ทั้ ง นี้ ก็ ไ ม พ บ
หลักฐาน แนชัดวาเริ่มใชคําวา สัมปทาน ตั้งแตเมื่อใด สันนิษฐาน
เพียงว
ยงวานา จะเปนคําคอนขางใหมที่เพิ่งเกิดขึ้น เมื่อประมาณไมเกิน
ร อ ยป ม านี้ เ อง ซึ่ ง ในสมั ย โบราณ จะยั ง ไม มี คํ า เรี ย กเฉพาะว า
สั ม ปทาน แต จ ะใช เ รี ย กแตกต า งกั น ไปตามการ ให สั ม ปทานใน
กิจการนั้นๆ เชน สัมปทานปาไมก็จะเรียกวา “ให
ใหเชาทําปาไม” สวน
สัมปทานรังนก ก็จะเรียกวา “ทําอากรรังนก” เปนตน ปจจุบันคําวา
สัมปทาน ถือเปนคํากลางที่ใชไดกับกิจการ หลายประเภท แตในบาง
กรณีก็ยังถือวาเปนคําที่ไมเปนทางการนัก เชน ในกฎหมายเกี่ยวกับ
เหมืองแร จะไมใชคําวา สัมปทาน แตจะใชคําเฉพาะ คือ ประทาน
บัต ร ซึ่ งหมายถึง หนั ง สือ สํา คั ญที่ รัฐออกให
ฐ ออกให เ พื่อ แสดงสิ ทธิ ก ารทํ า
เหมืองแรภายในเขตที่กําหนด
5. รายชื่อลูกคา (Customer list) เปนสินทรัพยไมมีตัวตนที่
เกี่ยวของกับลูกคา เชน รายชื่อลูกคา คําสั่งซื้อ คําสั่งผลิต เปนตน
บางกิจการอาจเลิกผลิตสินคาแลว แตลูกคาเกายังคงตองสั่งซื้อสินคา
นั้ น กิ จการสามารถนํ
จ การสามารถนํ า บั ญ ชี ร ายชื่ อ ลู ก ค า ขายต อ ให กั บ ผู ที่ ม าซื้ อ
กิจการตอ

หรือโดยสมาชิกของสมาคม กลุมบุคคล หรือองคกรอื่นใดของรัฐ
หรือเอกชน เชน ตราชางของบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด เปนตน
6. คาความนิยม (Goodwill)
Goodwill) หมายถึง คุณคาที่เกิดขึ้นภายใน
กิจการนั้นเอง คุณคาที่เกิดขึ้นจนเปนคาความนิยมคือ ความสามารถ
ในการหารายได มากกว า กิ จ การที่ อ ยู ใ นอุ ต สาหกรรมประเภท
เดียวกัน เกิดจากการมีความสัมพันธอันดีกับลูกคา สถานที่ตั้งกิจการ
อยูในทําเลที่ดี การบริหารงานดีเปนที่เชื่อถือ ประสิทธิภาพในการ
ผลิ ต ดี ผลประกอบการดี ทํ า กิ จ การค า มานานจนเป น ที่ รู จั ก ของ
บุคคลทั่วไป ทําใหเกิดความเชื่อถือและเกิดจากการผูกขาดทํากิจการ
นั้นแตเพียงผูเดียว เปนตน เชน ชาเขียวโออิชิ เปปซี่ ฯลฯ กิจการที่
ไดรับความนิยมจะตีราคาคาความนิยมของตนเองขึ้นมาเปนตัวเลข
เพื่อบันทึกไวในบัญชีของกิจการไมได
คาความนิยมจะเกิดขึ้นไดโดยการซื้อกิจการมาและกําหนดคา
ความนิยมขึ้นจากการซื้อกิจการนั้นเทานั้น มูลคาของคาความนิยม
เกิดจากการจายเงินสวนหนึ่งเพื่ออซืซื้อกิจการ เงินที่จายเกินไปกวาทุน
ของกิจการ (สินทรัพย - หนี้สิน) ถือวาเปนตนทุนของคาความนิยม
การจํ า หน า ยค า ความนิ ย มออกจากบั ญ ชี เมื่ อ ซื้ อ กิ จ การผู อื่ น มา
ดําเนินงานตอโดยมีคาความนิยมและไดบันทึกคาความนิยมในบัญชี
เรียบรอยแลว กิจการจะคงคาความนิยมไวในนบัญชีตอไป โดยถือวา
คาความนิยมเปนสินทรัพยที่มีอายุไมจํากัด ตราบใดคาความนิยม
ยั ง คงอยู แ ละดี ขึ้ น เรื่ อ ยๆ ให ค งจํ า นวนค า ความนิ ย มไว ใ นบั ญ ชี
ตลอดไป แตเมื่อไหรเจาของกิจการคิดคาความนิยมเริ่มลดลงอาจ
เป น เพราะการบริ ห ารงานเริ่ ม ไมดี มี คู แ ข งที่ ดี ก ว า ฯลฯ เจ า ของ
กิจการอาจจะประมาณวาคาความนิยมจะคงอยูไดเพียง 5 ป ก็ให
จําหนายคาความนิยมออกจากบัญชีภายในระยะเวลา 5 ป

สินทรัพยที่ไมจํากัดอายุการใชงาน เชน
Trademark and Trade
1. เครื่องหมายการคาและยี่หอการคา (Trademark
name) หมายถึง เครื่องหมายหรือสัญลักษณหรือตราที่ใชกับสินคา
หรือบริการ ซึ่งเครื่องหมายที่ให
ใหความคุมครองตาม พระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการคา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 มี 4 ประเภท ดังตอไปนี้
* เครื่องหมายการคา (Trade Mark) คือเครื่องหมายที่ใชเปนที่
หมายเกี่ ย วข อ งกั บ สิ น ค า เพื่ อ แสดงว า สิ น ค า ที่ ใ ช เ ครื่ อ งหมายนั้ น
แตกตางกับสินคาที่ใชเครื่องหมายการคาของบุคคลอื่น เชน มามา
กระทิงแดง เปนตน
* เครื่องหมายบริการ (Service Mark) คือ เครื่องหมายที่ใช
เป น ที่ ห มายหรื อ เกี่ ย วข อ งกั บ บริ ก าร เพื่ อ แสดงว า บริ ก ารที่ ใ ช
เครื่องหมายนั้นแตกตางกับบริการที่ใชเครื่องหมายบริการของบุคคล
อื่น เชน เครื่องหมายของสายการบิน ธนาคาร โรงแรม เปนตน
* เครื่องหมายรับรอง (Certification
Certification Mark) คือ เครื่องหมายที่
เจาของเครื่องหมายรับรองใชเปนที่หมายหรือเกี่ยวของกับสินคาและ
บริการของบุคคลอื่น เพื่อเปนการรับรองคุณภาพของสินคา หรือ
บริการนั้น เชนเชลลชวนชิม แมชอยนางรํา ฮาลาล (Halal) เปนตน
* เครื่องหมายรวม (Collective Mark) คือ เครื่องหมายการคา
หรือเครื่องหมายบริการที่ใชโดยบริษัทหรือวิสาหกิจในกลุมเดียวกัน

สําหรับกรณีการประเมินคา เชน การวัดคาความนิยม แบงได 2
ประเภท คือ
1. คาความนิยมแสดงถึงทรัพยากรที่ไมมีตัวตน ซึ่งใหประโยชน
ตอกิจการในดานจุดเดน โดยเฉลี่ยของกิจการเกินระดับปกติในดาน
ตาง ๆ เชน ความชํานาญ ความรอบรูทางเทคนิค การบริหารงาน
การวิจัยและการสงเสริมทางดานการตลาด เชนรานตัดผมรานหนึ่ง
อาจมีคนเขาไปใชสอยมากเปนพิเศษ จึงมีคาความนิยมสูงกวา
2. คาความนิยมแสดงถึงกําไรที่คาดวาจะเกิดขึ้นเกินกวากําไร
ปกติในอนาคต
โดยวิธีการกําหนดคาความนิยมมีหลายวิธี ดังนี้:
1. ตามขอตกลงระหวางผูซื้อและผูขายกิจการ
2. ใชกําไรสุทธิสวนที่เกินกวาอัตราปกติเปนหลัก และคูณกับ
จํานวนปที่คาดวาจะมีกําไรเกินปกติตอไป
3. ใชกําไรสุทธิสวนที่เกินกวาอัตราปกติเปนหลัก และคิดวาถา
ตองการใหไดกําไรเพิ่มขึ้นอีกเทาจํานวนนี้ จะตองลงทุนเพิ่มขึ้นอีก
เทาใด
นี่ คื อ สิ่ ง ที่ เ ราท า นในฐานะที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ทรั พ ย สิ น พึ ง เรี ย นรู
เกี่ยวกับทรัพยสินที่ไมมีตัวตนหรือจับตองมิได เพราะแมจับตองมิได
ก็มีมูลคาที่แนนอน
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ภัยโลกาวินาศกั
ศกับอสังหาริมทรัพย
มีคําถามนาคิดวา ที่ญี่ปุน ฟลิปปนส มีแผนดินไหว พายุ และสึ
นามิขั้นรุนแรง แตทําไมพวกเขาไมยายไปอยูที่อื่น ทําไมไทยจึงไมใช
ที่หมายของการยายถิ่นของผูเกษียณอายุชาวญี่ปุน ทําไมฮิโรชิมาที่
ถูกระเบิดปรมาณูจึงยังมีคนยายกลับไปอยู แลวพื
วพื้นที่ถูกรังสีอยาง
เชอรโนบิล และฟูกูชิมะละ เปนอยางไร ทําไมพื้นที่เกิดสึนามิเชน
อาเจะ และพื้นที่ถูกพายุไหเยี่ยนพัดถลมเชนตักโลบัน ที่มีผูเสียชีวิต
นับหมื่นนับแสน จึงยังมีคนยายกลับไปอยู
พอดีในเดือนพฤษภาคมนี้ ผมเดินทางไปทั้งฟลิปปนส ญี่ปุน
และรัสเซี
สเซีย ในขณะที่ทานอานบทความนี้ในกรุงเทพธุรกิจฉบับนี้ ผม
ก็มาอยูมอสโกหลายวันแลว ที่ฟลิปปนส ณ นครตักโลบัน ผมไป
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดินหลังพายุไหเยี่ยน (โยลันดา) เมื่อ
ป 2556 ที่ญี่ปุน ณ จังหวัดฟูกูชิมะและใกลเคียง ผมไปศึกษาเรื่อง
ราคาที่ ดิ น หลั ง แผ น ดิ น ไหวและสึ น ามิ ป 2554 โดยในวั น
แผนดินไหว ผมเพิ่งกลับมาจากกรุงโตเกียวไดเพียงวันเดียว
เมื่อปที่แลว ผมก็ไปนครเชอรโนบิล ในยูเครน อดีตสหภาพโซ
เวียตที่โรงไฟฟานิวเคลียรระเบิดในป 2529 สวนป 2560 ผมก็ไป
บนเกาะ มาตราของ
ศึกษาเรื่องราคาที่ดินหลังสึนามิที่นครอาเจะบนเกาะสุ
อินโดนีเซีย ซึ่งมีผูเสียชีวิตราวสองแสนคนในป 2547 และเมื่อปที่
แลว ผมก็ไปกรุงกาฐมาณฑุเพื่อประเมินมูลคาและตลาดที่อยูอาศัย
หลังแผนดินไหวครั้งใหญเมื่อป 2558 ตอนแผนดินไหว ผมกลับมา
กอนเพียง 3 วัน
การตั้งถิ่นฐานของมนุษยเกี่ยวของกับอสังหาริมทรัพยในดาน
ตลาด ราคา และการพยากรณ แ นวโน ม และทิ ศ ทางในอนาคต
บทความนี้จึงขอใชความรูที่ร่ําเรียนมาทั้งปริญญาโท ปริญญาเอก
และการอบรมพิเศษในดานการตั้งถิ่นฐานมนุษยจาก AIT และ KU
Leuven มาวิ เ คราะห ใ ห ชั ด เจนเพื่ อ ให เ ห็ น ถึ ง ทิ ศ ทางตลาด
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย ใ นกรณี ต า งๆ และทีที่ สํ า คั ญ เราจะสร า งธุ ร กิ จ
อสังหาริมทรัพยใหเติบโตสวนกระแสภัยธรรมชาติไดอยางไร
สิ่งสําคัญ เราตองตั้งหลักดวยสติกอนวา สิ่งที่เราเสพจากขาว
มักไดรับการใสไขเกินจริง เชน
1. กรณีแผนดินไหวที่เนปาล เราคงคิดวาบานเรือนราบพนาสูร
ไปหมดแลว แตความจริงบานที่พัพังไปเปนบานเกาๆ ที่สรางไมได
มาตรฐาน โครงการอาคารชุดที่พังไปมีแหงเดียว ที่ขออนุญาตสราง
14 ชั้น แตสรางจริง 18 ชั้นนั่นเอง
2. แมรังสีจากโรงไฟฟาฟูกูชิมะจะยังอยูตอไปอีกอยางนอย 50
ป แตพื้นที่เปอนรังสีก็หดลงไปเรื่อยๆ ที่รังสียังคงเขมขนก็เพราะ
พร
ปริมาณสารกัมมันตรังสีมีปริมาณมากกวาระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิมา
และนางาซากิเสียอีก
3. อาคารบานเรือนที่กอสรางตามมาตรฐานทั่วไปทั้งใหมและ
เกาในนครตักโลบันยังอยูกันครบ ที่พังราบตามภาพขาวคือแถวบาน
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สลัมที่ไมแข็งแรง เมื่อตนปนี้ยังมีแผนดินไหวขนาด 6.4 ริกเตอร
อาคารทั้งหลายก็ยังอยูดี
4. ที่เชอรโนบิลที่โดนรังสีหนักมาก ขณะนั้นผมเรียนอยูที่ KU
Leuven เบลเยียม ละอองรังสีก็พัดมาบางแตนอยกวาทางยุโรป
เหนื อ แต ป รากฏว า หลายป ม านี้ เชอร โ นบิ ล กลายเป น แหล ง
ทองเที่ยวเชิงรังสีที่ผมก็ไปเยือนมาแลว
ในโลกนี้ภัยธรรมชาติ
ชาติที่ทําใหผูคนไมสามารถกลับไปตั้งถิ่นฐาน
ไดอีกมีนอยมาก เทาที่นึกออก ก็คือเมืองปอมเปอีในอิตาลี ที่เถา
ถานและลาวาทับถมเมืองจมหายไปเลย แตขนาดภูเขาไฟกรากะตัว
ระเบิดครั้งใหญเมื่อรอยปเศษ กระทั่งเกิดสึนามิและทองฟาแถวกรุง
จ า ก า ร ต า มื ด ไ ป 3 เ ดื อ น แ ล ะ เ สี ย ง ร ะ เ บิ ด ดั ง ไ กล ม า ถึ ง
กรุงเทพมหานคร ผูคนก็กลับไปอยูกันใหมในเวลาไมชาไมนาน
เราอาจเสี ย ทรั พ ย ไ ด หากเราตกใจจนเกิ น เหตุ เช น กรณี
แ ผ น ดิ น ไ ห ว บ อ ย ค รั้ ง ที่ เ ชี ย ง ร า ย ห รื อ น้ํ า ท ว ม ใ ห ญ ที่
กรุงเทพมหานคร บางคนที่ตกใจจนเกินเหตุ อาจขายทรัพยสิ น
อสังหาริมทรัพยไปในราคาถูก เสียรูคนซื้อไปได กลายเปน “ผีซ้ํา
ดามพลอย” ไปเสียนี่ ในทางตรงกันขามเราอาจชอนซื้อทรัพยสินใน
ราคาต่ํากวาทองตลาดได ยิ่งในระยะหลังมามีพวกนักวิทยาศาสตร
กํามะลอออกมาโพนทะนาขาวเท็จที่วากรุงเทพมหานครจะจมลง คง
ยิ่งทําใหคนตกใจหนักเขาไปอีก
เรื่องโลกาวินาศสันตะโรเป
รเปนสิ่งที่เราคงไมไดเห็นในชั่วอายุเรา
หรือชั่วกัปชั่วกัลปแนนอน ธรรมชาติของคนเราจึงมักไมหวงเรื่องนี้
นัก แตมักหวงเรื่องความปลอดภัยจากน้ํามือมนุษยกันมากกวา นี่
คือสาเหตุที่ผูสูงวัยชาวญี่ปุนคงไมคอยยายมาไทย เพราะคุณภาพ
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของไทยต่ํากวาญี่ปุนมาก
แมคาครองชีพจะถูกกวา ภัยธรรมชาตินอย แตเทียบแลว อยูและ
ตายอยูในญี่ปุนคุมกวา
แตคนพอมีฐานะในญี่ปุน ก็ชอบไปซื้อบานหรือเกษียณอายุที่
ฮาวาย หรื อสหรั ฐ อเมริ กาโดยเฉพาะแถบชายฝ ง ตะวั น ตก หรื อ
อาจจะเปนออสเตรเลีย และนิวซีแลนด นอกจากนั้นยังชอบไปอยู
ในไตหวันที่เคยเปนอาณานิคมญี่ปุน แตไมชอบอยูเกาหลีเพราะ
เคยมีความขัดแยงทางประวัติศาสตร หลายทานอาจงงที่จะทราบวา
ญี่ปุนก็พิสมัยเวียดนามเปนฐานดูแลผูสูงวัยเพราะวัฒนธรรมแบบ
เอเชียตะวันออกเหมือนกัน และที่สําคัญ ความปลอดภัยในชีวิตแและ
ทรัพยสินก็สูง ไมมียาบาเกลื่อนเมืองเชนไทยในยุคนี้
การเลือกถิ่นฐานมนุษยเกี่ยวของกับฐานะทางเศรษฐกิจเปน
สําคัญ สําหรับประชาชนทั่วไป หลังเกิดภัยธรรมชาติ เชนน้ําทวม
ใหญสูง 2 เมตรนาน 3 เดือนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ชาวบานในเมืองเอก นวนครก็ทยอยยายกลับจจนเปนปกติสุขในเวลา
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ไมชาไมนาน ตางจากคนรวยๆ ในหมูบานหรูๆ ยานรังสิตที่หลาย
รายยายออกไปบางนาหรือที่อื่นที่น้ําไมทวมแทน ปลอยใหบานหรู
ของตนเปนบานสี “ทูโทน” เพราะคราบน้ํายังอยูนั่นเอง อาชีพ “ใส
ตะกราลางน้ํา” ซื้อบานเกาทรุดโทรมจากน้ําทวมในราคาถูก มา
ม
ปรับปรุงขายตออาจเปนลูทางธุรกิจที่นาสนใจ
ทุกวันนี้ที่กรุงโตเกียวมีแผนดินไหวเดือนละครั้งสองครั้ง เขาก็
ชินแลว ในไมกี่ปขางหนาจะมีแผนดินไหวครั้งใหญเชนที่เคยเกิดขึ้น

ที่นครโกเบ เขาก็ไมหวั่น จนชาวญี่ปุนมีคติวา “ภัยรายจะกลับมา
เมื่อเราลืม” พวกเราจึจึงพยายามระวังตัว ชาวบานในฟลิปปนสก็
เผชิญพายุปละหลายลูก เวียดนามก็อพยพคนนับแสนๆ หนีพายุ
บอยๆ เขาก็ชินแลว แตคงไมมีใครยอมตายไปกับความแรนแคน
ทางเศรษฐกิจ
เราตองทําไทยใหนาอยู นาลงทุนกวานี้กอนที่เวียดนามและ
เพื่อนบานอื่นจะแซงเราอีกราย
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ตางประเทศ

ซื้อบานในสหรั
สหรัฐอเมริกาดีที่สุด

ABROAD
ามาก
เมื่อป 2519 (43 ปกอน) ผมเกลียดสหรัฐอเมริกามาก!*
แต 6 ปตอมา (ป 2525) เพื่อนคนหนึ่งของผม ก็ไปเรียนตอ ที่
สหรัฐ แถมตอมายังพาแมและพี่นองไปอีก 5 คน ไปซื้อบานตั้ง
รกรากที่นั่นจนถึงทุกวันนี้ ไมคิดกลับมาแล
าแลว เพื่อนบางคนก็ไปเปน
อาจารย นี่ถาป 2531 ผมยอมรับทุนจากอาจารยอเมริกันไปเรียน
ตอปริญญาเอก ปานนี้อาจไมกลับมาเหมือนเพื่อนผมอีกหลายคน
อันที่จริงคนไทยที่กลับจากอเมริกามา “ตายรั
ตายรัง” ในไทยก็มี
เชน ปวยไขมาใชชีวิตในบั้นปลาย บางก็ยังมีบุพการีอยูในไทย บางก็
ยังมีอสังหาริมทรัพย ที่สําคัญคนเหลานี้รวยแลวหรือพอมีฐานะ
แลวในขณะนี้ คนมีเ งินอยูที่ ไหนก็ไ ด โดยเฉพาะในประเทศถิ่ น
กําเนิดที่คาครองชีพถูกกวา และตนมีฐานะที่จะซื้อความปลอดภัยได
เชน ซื้อบานในโครงการจัดสรรหรืออาคารชุดที่มีคุณภาพ เปนตน
แตสําหรับรุนลู
นลูกของผูที่อพยพไปสหรัฐ ก็คงแทบไมมีใครกลับไทย
เขารูสึกวาตนเองเปนพลเมืองสหรัฐไปแลว มาอยูไทยก็คงมีรายได
น อ ยกว า ทั้ ง นี้ ย กเว น ลู ก คนรวยที่ ส ง ไปเรี ย นเมื อ งนอก มั ก จะ
กลับมาทําธุรกิจครอบครัวตอ หรือคนที่เห็นโอกาสทางธุรกิจในไทย
ไมเฉพาะคนไทยที่อยากไปอยูสหรั
สหรัฐ ในป 2559 สหรัฐเปน
อั น ดั บ หนึ่ ง ของการเลื อ กซื้ อ บ า นในต า งประเทศของคนจี น
(https://bit.ly/2vZLalT) ชาวฟลิปปนสก็อยากซื้อบานในสหรัฐ
เปนอันดับหนึ่ง (https://bit.ly/2yG8fbW)
fbW) ชาวอินเดียเลือก
สหรัฐเปนอันดับสอง (https://bit.ly/2zjmOT88) ผูเขียนเชื่อวาถา
ไปถามชาวเกาหลี ญี่ปุน ไตหวัน หรืออีกหลายๆ ประเทศ ผูคนก็
อยากตะเกียกตะกายไปอยูในหรัฐกันเปนจํานวนมาก
ทําไมคนไทยรุนแลวรุนเลาจึงคิดไปสหรัฐกันมานานหลายสิบป
แลว เมื่อไปแลวก็ซื้ออสังหาริมทรัพยอยูที่นั่น คําตอบก็คือ คนสวน
ใหญ ที่ ไ ปนั้ น เป น คนหนุ ม สาวที่ มั กไปแสวงโชค
ก ไปแสวงโชค หาโอกาสซึ่ ง ใน
ประเทศไทยเปดโอกาสใหขยับฐานะไดนอยกวา และมักเริ่มตนที่ไป
ศึกษาตอนั่นเอง เมื่อไปอยูแลวก็ติดใจ ทานเชื่อหรือไมวาขนาด
พระธรรมทูตไทยที่มีอายุราว 35-40 ปที่ถูกสงไปประจําตามวัด
ตางๆ ในสหรัฐนั้น ภายใน 3 ปตอมาประมาณ 7 ใน 10 รูปสึกไป
ใชชีวิตแบบฆราวาสในสหรัฐอเมริกา ทิดเหลานี้ก็ซื้อบาน ซื้อรถ มี
ครอบครัวผาสุก ตั้งรกรากในสหรัฐกันตอไป
บางคนถามว า สหรั ฐ ปลอดภั ย เสี ย ที่ ไ หน โจรชุ ม ฆ า กั น
โหดเหี้ยม แตนั่นมันในหนังฮอลลีวูด ในความเปนจริง สหรัฐมี
ความปลอดภัยสูงกวาไทยมาก ยานอันตรายที่ไมควรเดินผานไปก็
มี ซึ่งก็มีในกรุงเทพมหานครเชนกัน แตแนนอนวาโจร/ขอทานมั
โจร
ก
มุงเปาไปยังนักทองเที่ยว ในขณะเดียวกันเราเห็นเด็กนักเรียนหญิง
ขึ้นรถไฟฟาไปโรงเรียนก็ยังมี ทานทราบหรือไมตลอด 25 ปที่ผาน
มา (2536-2561) สถิติอาชญากรรมในมหานครนิวยอรกลดลง
ตอเนื่อง (https://bit.ly/2LG21m3) ยิ่งในกรณีการกอการรายที่
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เห็นเปนขาวใหญในสหรัฐนั้น ไทยก็มีไมนอยหนากันนัก ยังดีที่ใน
สหรัฐยังไมมีกรณีจะถูกแบงแยงดินแดนแบบ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใตของไทย
ผมไปสหรัฐแทบทุกป บางปไปถึง 3 ครั้ง พบคนไทยมากมาย
แทบทุ กคนดี ใจที่ไไดดไ ปอยูที่ นั่น เพราะรูสึ กปลอดภั ยในชี วิต และ
ทรัพยสินกวาไทยมาก ลาสุดมีเพื่อนคนหนึ่งยายไปเมืองสโปแคน
ในมลรัฐวอชิง ตัน ที่มีขนาด 180 ตารางกิโลเมตร (เล็กกวาเขต
หนองจอก) มีประชากร 200,000
000 คน ปรากฏวานี่เปนหนึ่งในเมือง
ที่จอดรถไว ไมตองดึงกุญแจออกเลย รถไ
รถไมหายแนนอน เมือง
แบบนี้มีสักกี่แหงในประเทศไทย ยิ่งกวานั้นที่นั่นก็มีประชาธิปไตย
ทุกคนมีศักดิ์ศรีความเปนมนุษยที่เทาเทียมกัน ขาใหญก็มี แตนอย
มาก และคงไมพบตํารวจคอยรีดไถ ไมมี “อธิบดี” เบง-ไมยอมให
ตรวจใบขับขี่ สหรัฐมีชนชาติ สีผิวที่แตกตางกันมาก
มากมาย เขาก็เลย
ตองเนนใหความเทาเทียมกัน
แตสหรัฐก็อยูยากเหมือนกัน เชนในวันดีคืนราย เราจัดเลี้ยง
เพื่อนที่มาเยี่ยมบานเราแลวดื่มเหลากันกลางสนามหญา รองรําทํา
เพลง ตีเกราะเคาะไม เปดลําโพงเสียงดังลั่น แบบนี้เพื่อนบานจะ
ไปแจงตํารวจมาจัดการแนนอน เพราะละเมิดสิทธิของคนอื่น เรา
ไมสามารถ “ทํทําอะไรตามใจคือไทยแท” ในสหรัฐและประเทศ
ตะวันตกจึงเปน “Unhappy Paradise” ((สวรรคที่ไรความสุข)
สําหรับพวกขวางโลก แตไทย กัมพูชาหรือประเทศกําลังพัฒนาอื่น
กลับเปน “Happy Hell” หรือนรกที่มีสุขที่ทําอะไรไดตามอําเภอใจ

การเปรียบเทียบไทยกับสหรัฐอเมริกา
รายการเปรียบเทียบ
การพัฒนามนุษย
ความสุข
ความโปรงใส
ความมั่งคั่ง
อิสรภาพทางเศรษฐกิจ
ความกาวหนา
เศรษฐกิจบนฐานความรู
ความงายในการทําธุรกิจ
ความเหลื่อมล้ํา GINI

ไทย
75%
61%
36%
61%
67%
67%
52%
72%
42%

สหรัฐ
92%
69%
71%
71%
76%
85%
88%
83%
37%

ในสหรั ฐ ดั ชชนีนี ต า งๆ อั น ได แ ก การพั ฒ นามนุ ษ ย ความสุ ข
ความโปรงใส ความมั่งคั่ง อิสรภาพทางเศรษฐกิจ ความกาวหนา
เศรษฐกิจบนฐานความรู ความงายในการทําธุรกิจ ความเหลื่อมล้ํา
GINI ลวนดีกวาไทย คนไทยและคนทั่วโลกจึงใฝฝนจะไปซื้อบาน

Knowledge Is Not Private Property

และอยูอาศัยในสหรัฐ แตประหลาดที่สหรัฐมีสถิ
สถิติปลน ฆา ขมขืน
ลั ก ทรั พ ย แ ละมี นั ก โทษมากกว า ไทย กรณี นี้ แ ม แ ต ร ะดั บ
ศาสตราจารย เช น ดร.โจเซฟ
โจเซฟ สติ ก ลิ ต ซ ที่ เ คยมาเป น ที่ ป รึ ก ษา
รัฐบาลอภิสิทธิ์ก็ยังเขาใจผิดวาไทยดีกวา (http://bit.ly/
http://bit.ly/1Prh1hG)
แตในความเปนจริงที่สหรัฐมีการตรวจจับ แจงความตามจริง สหรัฐ
กวาดเก็
าดเก็บนักโทษไวในเรือนจํามากกวาจะปลอยออกมาเพนพาน
สรางปญหาใหสังคมเปนระยะๆ ตางหาก
บานเมืองเจริญกวา มีโอกาสมากกวาก็ทําใหคนยายถิ่นเขามา
เชนเมื่อรอยปกอนก็มีคนจีนยายเขามาไทย คนพมา เขมร ก็ยายมา
ทํางานเชนกัน แรกๆ พวกนี้ก็ยายมาชั่วคราว อยางยายผมย
ง
ายมา
จากจีนเมื่อ 80 ปกอน หาเงินไดเทาไหรก็สงกลับไปไถนา แตพอ
ปกหลักปกฐานไดคนตางดาวก็คงซื้อบานในไทย แทนที่จะไปซื้อ
บานในประเทศบานเกิด เพราะลูกหลานเกิดในไทยยอมมีโอกาสที่
ดีกวานั่นเอง (https://bit.ly/30eaWyq)
eaWyq)
ยิ่งกวานั้นสําหรับ
แรงงานตางชาติ
าติรุนใหม ก็อาจเปลี่ยนสถานะเปนนักธุรกิจเอง จึงทํา
ใหสามารถปกหลักปกฐานไดมากขึ้น
แตก็มีคนไทยในไทยบางสวนที่มีฐานะดีกวาคนไทยที่ดิ้นรนไป
ถึงสหรัฐ หรือแมแตชาวอินโดจีนที่เสี่ยงตายเปน “มนุษยเรือ” ยาย

ไปสหรัฐและยุโรปจํานวนมากก็สูชาวอินโดจีนจํานวนหนึ่งที่ปกหลัก
ในประเทศในสมัยหลังสงครามเมื่อเกือบ 40 ปกอน คนที่โชคดี
เหลานี้คือใคร ก็คือพวกที่ยากจนที่เพิ่งเขารับราชการเมื่อเกือบ 40
ปกอน แตบัดนี้อยูในตําแหนงราชการใหญโต ยิ่งถาเปนผูทุจริต
และไมถูกจับได ก็ยิ่งรวยกวาคนที่อพยพไปสหรัฐอยางแนนอน
อน**
ดวยเหตุ
เหตุนี้เองที่บานและที่ดินของสหรัฐซึ่งมีขนาดใหญมหาศาล
กลั บ มี ร าคาเพิ่ ม ขึ้ น อย า งต อ เนื่ อ ง (https://bit.ly/2MQwbi3)
ในขณะนี้อัตราการเพิ่มตอปสูงกวาไทยดวยซ้ําไป เพราะบานเมือง
เจริญขึ้นอยางตอเนื่อง ภาษีของประชาชนซึ่งเก็บในอัตราสูงไดถูกใช
ไปเพื่อการพัฒนาทอองถิ
งถิ่นโดยถูกโกงไปนอยกวานั่นเอง แตก็ยกเวน
ในกรณีวิกฤติเศรษฐกิ จที่เกิดขึ้น และทําให ราคาอสัง หาริมทรัพ ย
ตกต่ําลงไดครั้งคราวบาง
* ถือเปนจักรวรรดินิยมที่มุงครองโลก อันที่จริงประเทศใหญก็มักมี
ปญหากับประเทศเล็กโดยรอบ อินเดียก็เชนกัน หรือจีนที่รวยมาก
ในยุคนี้ก็สยายปกจักรวรรดินิยมไปทั่วโลก
** สวนกรณียอดคนตัวกลั่นนั้นก็อาจประสบความสําเร็จได ไมวาจะ
อยูที่ไหนก็ตาม ในกรณีนั้นคงไมตองกลาวถึง


สรางแบรนดอสังหาริ
ะดับโลก
หา มทรัพยรระดั
ใครๆ ก็อยากมีแบรนด เพราะแบรนดคือสิ่งที่มีมูลคา สามารถ
นํา ไปสร า งรายได ไ ด อี ก ต า งหาก ในแวดวงอสั ง หาริ ม ทรั พ ย ก็ มี
บริษัทที่มีมูลคาของแบรนดเชนกัน เราตีคาแบรนดอยางไร เราจะ
ติดแบรนดอสังหาริมทรัพยระดับโลกไดอยางไร
เคยมี อาจารย คนหนึ่ งซึ่ งเปน รุ นน องของผม เขี ยนบทความ
วิชาการเพื่อยกระดับตําแหนงทางวิชาการในมหาวิทยาลัย เขาวิจัย
มาว า บริ ษัษั ท มหาชนชื่ อ ดั ง ที่ มี ชื่ อ เสี ย งอั น ดั บ หนึ่ ง ของประเทศ มี
มูลคาแบรนดอยูที่ 6,000 ลานบาท ผมจึงถามเขากลับไปวาถาเรา
มี เ งิ น เท า นี้ จ ริ ง จะไปซื้ อ แบรนด ม าทํ า ไม สู เ อาเงิ น ไปพั ฒ นา
โครงการของตนเอง สรางแบรนดของตนเองใหรุงเรืองไมดีกวาหรือ
มูลคาที่วา 6,000 ลานบาทนั้นมีจริงหรือ
จากการจัดอันดับของ Brand Finance เสนอวาบริษัทพัฒนา
ที่ดิน ที่มีมู ลค าแบรนด สูง ๆ 10 อันดั บแรก แตป รากฏว าเป นแบ
รนดของจีนเปนหลัก ซึ่งนาจะมีความผิดเพี้ยนได โดยทั้ง 10 บริษัท
นี้ ไดแก (https://bit.ly/2RxiMz1):
อันดับ 1 Evergrande มีมูลคาแบรนด 16.23 พันลานเหรียญ
สหรัฐ หรือ 511,245 ลานบาท
อันดับ 2 Country Garden มีมูลคาแบรนด 11.62 พันลาน
เหรียญสหรัฐ หรือ 366,030 ลานบาท

อันดับ 3 Dalian Wanda Commercial Properties มีมูลคาแบ
รนด 7.84 พันลานเหรียญสหรัฐ หรือ 246,960 ลานบาท
อันดับ 4 Vanke มีมูลคาแบรนด 7.11 พันลานเหรียญสหรัฐ
หรือ 223,965 ลานบาท
อันดับ 5 Poly Real Estate มีมูลคาแบรนด 5.49 พันลาน
เหรียญสหรัฐ หรือ 172,935 ลานบาท
อันดับ 6 Longfor Properties มีมูลคาแบรนด 4.75 พันลาน
เหรียญสหรัฐ หรือ 149,625 ลานบาท
อันดับ 7 Sun Hung Kai Properties มีมูลคาแบรนด 3.94
พันลานเหรียญสหรัฐ หรือ 124,110 ลานบาท
อันดับ 8 China Resources Enterprise มีมูลคาแบรนด 3.86
พันลานเหรียญสหรัฐ หรือ 121,590 ลานบาท
อันดับ 9 CFLD มีมูลคาแบรนด 3.42 พันลานเหรียญสหรัฐ
หรือ 107,730 ลานบาท
อันดับ 10 Emaar Properties มีมูลคาแบรนด 2.67 พันลาน
เหรียญสหรัฐ หรือ 84,105 ลานบาท
หาสําหรับกรณีประเทศอินเดีย ก็มีการจัดอันดับบริษัทอสังหา
ริมทรัพยที่มีมูลคาแบรนดสูงสุด ((https://bit.ly/2NlzfIu) ไดแก:
อันดับ 1 K Raheja Corp
อันดับ 2 Sobha Limited
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อันดับ 3 Prestige Group
อันดับ 4 Puravankara
อันดับ 5 DLF LTD
อันดับ 6 Oberoi Realty
อันดับ 7 Indiabulls Real Estate Ltd
อันดับ 8 Sunteck Realty Limited.
อันดับ 9 Godrej Properties
อันดับ 10 Phoenix Mills Ltd.
บริษัทพัฒนาที่ดินในไทยไมมีการจัด
สําหรับมูลคาแบรนดของบริ
อั น ดั บ ในขณะนี้ แต มี ร ายชื่ อ บริ ษั ท ใหญ สุ ด 10 อั น ดั บ แรก ที่
รวบรวมโดยศูนยขอมู ลวิจัยและประเมินค าอสังหาริ มทรัพยไทย
(https://bit.ly/2TrU4jS) ไดแก:
อันดับ 1 บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท พัฒนาโครงการไปแลว
654 แห ง รวมหน ว ยขายทั้ ง หมด 230,122 หน ว ย รวมมู ล ค า
ทั้งหมด 488,286 ลานบาท
อันดับ 2 บมจ. แอล พี เอ็น ดีเวลลอปเมนท พัฒนาโครงการ
ไปแล ว 128 แหง รวมหน วยขายทั้ง หมด 117,369 หนวย รวม
มูลคาทั้งหมด 172,222 ลานบาท
อัน ดั บ 3 บมจ. แสนสิ ริ พั ฒ นาโครงการไปแล ว 286 แห ง
รวมหน ว ยขายทั้ ง หมด 87,631 หน ว ย รวมมู ล ค า ทั้ ง หมด
354,940 ลานบาท
อันดับ 4 บมจ. ศุภาลัย พัฒนาโครงการไปแลว 228 แหง รวม
หนว ยขายทั้ งหมด 84,607 หน วย รวมมูล คาทั้ งหมด 248,800
ลานบาท
อันดับ 5 บมจ. เอ.พี. (ไทยแลนด) พัฒนาโครงการไปแลว
229 แห ง รวมหน ว ยขายทั้ ง หมด 72,188 หน ว ย รวมมู ล ค า
ทั้งหมด 313,315 ลานบาท
อันดับ 6 บมจ. แลนด แอนด เฮาส พัฒนาโครงการไปแลว
238 แห ง รวมหน ว ยขายทั้ ง หมด 64,415 หน ว ย รวมมู ล ค า
ทั้งหมด 307,501 ลานบาท
อันดับ 7 บมจ. ควอลิตี้ เฮา ส พัฒ นาโครงการไปแลว 179
แห ง รวมหน ว ยขายทั้ ง หมด 46,649 หน ว ย รวมมู ล ค า ทั้ ง หมด
189,011 ลานบาท
อันดับ 8 บมจ. อนันดาดีเวลลอปเมนท พัฒนาโครงการไป
แลว 73 แหง รวมหนว ยขายทั้งหมด 45,039 หนวย รวมมูลค า
ทั้งหมด 190,034 ลานบาท
อันดับ 9 บมจ. พร็อพเพอรตี้ เพอรเฟค พัฒนาโครงการไป
แลว 127 แหง รวมหนวยขายทั้งหมด 41,935 หนวย รวมมูลคา
ทั้งหมด 151,145 ลานบาท
อันดับ 10 บมจ. ออริจิ้น พร็อ พเพอรตี้ พัฒนาโครงการไป
แลว 48 แหง รวมหนว ยขายทั้งหมด 20,580 หนวย รวมมูลค า
ทั้งหมด 67,832 ลานบาท
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ในสากล การประเมินมูลคาแบรนดนั้น คํานึงถึง
1. สิ น คา และบริ ก ารที่ห ลากหลาย และสรา งสรรค เ ป น ที่
ประทับใจของผูซื้อ
2. ทําใหราคาขายของสินคาและบริการไดราคาสูงกวาทั่วไป
3. สามารถขายตอเปนลักษณะแฟรนไชสได
4.
มี ค วามน า เชื่ อ ถื อ ไม ทํ า ผิ ด กฎหมาย มี ม าตรฐาน
จรรยาบรรณ และมีพันธกิจที่ดีตอสังคม
แบรนดของบริษัทอสังหาริมทรัพยจะมีมูลคาจริงก็ตอเมื่อได
สรางพันธสัญญาหรือ commitment ที่แนชัดแบบ “เบี้ยวไมได” กับ
ผูบริโภค เชน มีการคุมครองผูบริโภคดวยการไมเอาเปรียบในการ
ทําสัญญาจะซื้อจะขาย มีมาตรการคุมครองเงินดาวนผูบริโภค มี
มาตรการรับรองความเสียหาย ในการตีคาแบรนดมีหลายแนวทาง
จากการสร า งแบรนด โดยสมมติ ว า
แต ท างหนึ่ ง ก็ คื อ วิ ธี ต น ทุ นนจากการสร
วิสาหกิจอสังหาริมทรัพยขนาดใหญรายใหมรายหนึ่งที่มีรายไดปละ
5,000 ลานบาท
อาจตองลงโฆษณาประจําเพื่อใหคนติด “ยี่หอ” โดยในที่นี้
ประมาณวาใชเงินงบประมาณเทากับการลงโฆษณาในหนังสือพิมพ
ไทยรัฐหนาหลัง (หนาละ 600,000 บาท เปนเวลา 180 วันหรือ
ครึ่งป) หรือาจลงสื่อ Social Media ซึ่งเปนเงิน 108 ลานบาท
ประมาณการวา วิส าหกิจ นั้นต องใชเงิน เพื่อ การแสดงความ
รับผิดชอบตอสังคม (corporate
corporate social responsibility หรือ CSR)
เชน การรับประกันเงินดาวน (escrow
escrow account) การใชสัญญา
มาตรฐานและการมี
ารมีความรับผิ ดชอบตอลู กคา เปน เงิน 3% ของ
มู ล ค า โครงการต อ ป ซึ่ ง จะเป น เงิ น ประมาณ 150 ล า นบาท ที่
กําหนดไว 3% คิ ดจากวาถ าเปน ประชาชนทั่วไปในป หนึ่ง ๆ ยั ง
บําเพ็ญตนเปนคนดี ทําประโยชน และแสดงความรับผิดชอบตอ
สังคมประมาณ 2.68% หรือ 3%
ดังนั้นในปหนึ่ง ๆ จึงตองใชเงินเพื่อการสรางยี่หอประมาณ
258 ลานบาท และหากสมมติใหอัตราการแปลงรายไดเปนมูลคา
ของทรัพยสินเปน 20% โดยประมาณ ทั้งนี้จากอัตราดอกเบี้ย 5%
+ ความเสี่ยงในฐานะทรัพยสินที่จับตองไมไดอีก 15%
ดั ง นั้ น มู ล ค า จึ ง เป น เงิ น 258 ล า น หารด ว ย 20% ตามสู ต ร
มูลคา = รายได / อัตราผลตอบแทน เปนเงิน 1,290 ลานบาท แต
เชื่ อ แน ว า คงยั ง ไม มี แ บรนดบ ริ ษัท พั ฒนาใดในวัน นี้ ที่จ ะมีค า ถึ ง
1,290 ลานบาท และหากนักลงทุนใดมีเงินจํานวนนี้ ก็นาจะเอามา
ซื้ อ ที่ ดิ น พั ฒ นาโครงการเองยั ง น า จะคุ ม กว า ไปซื้ อ แบรนด ใ น
สถานการณปจจุบันที่ยังไมมมีีการคุมครองผูบริโภค ขอสังเกตสําคัญ
อีกประการหนึ่งก็มูลคาของแบรนดยังเหือดหายไปไดงายหากไมมี
การบํารุงรักษาที่ดี ดังนั้นการทํานุบํารุงแบรนดจึงเปนอีกมาตรการ
หนึ่งที่ตองจับตาดูใหดีในการตีคาของแบรนดนั้น ๆ ในอนาคต
ถาแบรนดใดมีความรับผิดชอบตอสังคม (ลูกคา) แทๆ ก็จะมี
แบรนดที่แทจริงไดนั่นเอง
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่
RE151:การวางแผนภาษี
การวางแผนภาษี และการจัดทําบัญชีธรุ กิจอสังหาริมทรัพย์ รุน
ที 44
ั มนาเจาะลึก: ตลาดนั ด และตลาดสด ทําอย่างไรให ้ประสบ
สม
ความสําเร็จ

14-15 ส.ค. 62
16-ส.ค.-62

่ ที 30
RE132: Super Sale หลักสูตรเทคนิคขายอสังหาฯ รุน

19-20 ส.ค. 62

ARENA: มหกรรมแสดงอสังหาฯ เครือข่ายอสังหาริมทรัพย์อาเซียน

22-24 ส.ค. 62

RE164: เจาะลึกโอกาสลงทุนโรงแรมขนาดเล็ก บูตค
ิ และ โฮสเทล
่ ที 8
รุน

30-31 ส.ค. 62

RE162: นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มอ
ื อาชีพ รุน
่ ที 25

3-4 ก.ย. 62

ดูงานอสังหาริมทรัพย์ ประเทศเกาหลี SEOUL KOREA

3-7 ก.ย. 62

RE163: วิเคราะห์การลงทุนอะพาร์ตเมนต์ รุน
่ ที 25

6-7 ก.ย. 62

RE134: Super Marketing กลยุทธ์การตลาดอสังหาริมทรัพย์ รุน
่ ที 12

16-17 ก.ย. 62

RE171: การบริหารงานก่อสร ้าง แนวราบ-แนวสู
แนวราบ
ง รุ่นที 27

18-20 ก.ย. 62

่ ที 72
RE100: รวมข ้อกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ รุน

25-28 ก.ย. 62

ึ ษาความเป็ นไปได ้ทางการเงินโครงการอสงั หาฯ Cash
RE121: ศก
Flow รุน
่ ที 64
ิ มืออาชีพ|ประกาศนี
AP101: หลักสูตรการประเมินค่าทรัพย์สน
ประกาศนียบัตร|รู
ร ้
จริง 14 สัปดาห์ รุน
่ ที 31

16 ต.ค. 62-1
ก.พ. 63

่ ที 33
AP130: เจาะลึก การประเมินมูลค่าด ้วยวิธรี ายได ้ รุน

23-24 พ.ย. 62

2-5 ต.ค. 62

ค่าใชจ่้ ายในการฝึ กอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษี ได ้ 200%
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www.trebs.ac.th
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