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Your Contact for the Property and Appraisal Professions in Thailand

Thai Appraisal & Estate Agents Foundation: Accredited Organization for Public Benefits

เสวนาวิชาการรายเดือนครั้งท่ี 

ตองรู! อัตราผลตอบแทนป 64 + คากอสรางอาคาร
ไตรมาส

วันพุธท่ี 28 เมษายน 2564 เวลา 13:00 - 17:00 

Monthly Forum 2
Return on Investment for Real Estate + 

Building Construction Cost
April 28, 2021 (Zoom Live Streaming)
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Contact for the Property and Appraisal Professions in Thailand 

Thai Appraisal & Estate Agents Foundation: Accredited Organization for Public Benefits 

เสวนาวิชาการรายเดือนครั้งท่ี 

"เทคนิคตรวจรับมอบบาน
บาน-นายหนา" 
วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564

ณ หองประชุม โรงเรียนธรุกิจอสังหาริมทรัพยไทย
 
Monthly Forum 229 
Home Inspection Techniques
and Brokers 
March 30, 2021 at Thai Real Estate Business School
 

เสวนาวิชาการรายเดือนครั้งท่ี 230:  
คากอสรางอาคาร 

ไตรมาส.1/64 
17:00 น. ผาน Zoom 

 
Monthly Forum 230 

Return on Investment for Real Estate +  
Building Construction Cost Q1/2564 

April 28, 2021 (Zoom Live Streaming) 
 

 

 

 

 

    

 

 

 

10120 

ชําระคาฝากสงเปนรายเดือน 

ใบอนุญาตพิเศษที่ 97/2545 

ไปรษณียยานนาวา 

เสวนาวิชาการรายเดือนครั้งท่ี 229:  
เทคนิคตรวจรับมอบบาน-คอนโดฯ สําหรับผูซื้อ

2564 เวลา 08.30 - 17.00 น.  

ณ หองประชุม โรงเรียนธรุกิจอสังหาริมทรัพยไทย 

echniques for Buyers 

, 2021 at Thai Real Estate Business School 



 

   

 

 

 

ปรึกษา:  

คุณกิตติพงศ ผลประยูร, คุณดรุณี รุงเรืองผล, ดร.ธนกฤษฏ เอกโยคยะ

อ.พัลลภ กฤตยานวัช, คุณวิทย กุลธนวิภาส, คุณอภิชาต ปภาณภูวงศ

อรุณ ศิริจานุสรณ 

 

ประธานกรรมการอํานวยการ:  

รศ.นิพัทธ จิตรประสงค 

 

รองประธาน: 

ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม, ศ.พรเทพ ศรีนฤหลา 

 

กรรมการ:  

คุณจํานงค บัวไขย, คุณณัฐจิตา พุมเงิน, คุณทิวา นาครัตน

ประทุมมาลย, คุณธนินทร นนนท,ี คุณปริญญา เกษสุวรรณ

ปติพร, คุณปทมา จันทรานกุูล, คุณรณิดา พูลเอี่ยม, คุณวรรณา พูนปาน

รศ.ดร.วิไลลักษณ สกุลภักดี, คุณสรินทรลดา ตันติสุข, ศ

สัมพันธ รัฐแพทย, คุณสุทัศน วัฒนกุลชาต,ิ คุณสุรพงษ ตรีสุกล

ชาญบรรยง, คุณอนุสรณ โรจนสมสิทธิ์, คุณอภิชาติ ประสิทธิ์ นฤทธิ์

เอกชัย เปลี่ยนโพธิ์, คุณเอรัน มทิตผาฮู มิโล 

 

ประธานกอตัง้/ประธานเจาหนาท่ีบริหาร  

ดร.โสภณ พรโชคชัย 

วัตถุประสงคสําคัญของมูลนิธิคือเพื่อ: 

1. สงเสริมการศึกษาวิชาชีพการประเมินคาทรัพยสิน วิชาชีพนายหนา เชน การใหทุนการศึกษา

2. คนควา ศึกษา วิจัย ความรูและความกาวหนาทางวิทยาการใหมๆ ดานการประเมินคาทรัพยสิน วิชาชีพนายหนา และการสํารวจ วิจัยอสังหาริ

และการพัฒนา 

3. สนับสนนุศึกษา วิจัยทางดานการเปลี่ยนแปลงมูลคาทรัพยสนิ วิชาชีพนายหนา การพัฒนาที่ดิน ที่อยูอาศัย ชุมชนเมือง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

4. เผยแพรความรูและวิทยาการใหมๆ ท่ีเกี่ยวของ เพื่อประโยชนแกสาธารณชน ในรูปแบบการอบรมและสัมมนา

5. สงเสริมความรวมมือกับหนวยงานอื่น ทั้งภาครัฐบาล เอกชน องคกรการกุศล และอื่น ๆ จากท้ังในและตางประเทศ เพื่อการพัฒนาการศึกษาดาน

ประเมินคาทรัพยสนิ วิชาชีพนายหนา และอสังหารมิทรัพย

6. สงเสริมงานวัฒนธรรม และภมูิปญญาผูประเมินคาทรัพยสนิไทย

7. ดําเนินการเพื่อสาธารณประโยชนหรือรวมมือกับองคการการกุ

8. ไมดําเนินการเกี่ยวของกับการเมืองแตประการใด 

BOARD MEETING 

ธนกฤษฏ เอกโยคยะ,  

คุณอภิชาต ปภาณภูวงศ, ดร.

คุณทิวา นาครัตน, คุณธนธัช 

คุณปริญญา เกษสุวรรณ, คุณปรีชา ศุภ

คุณวรรณา พูนปาน, 

ศ.ดาโตะ สรี ดร.

คุณสุรพงษ ตรีสุกล, อ.อติณัช 

คุณอภิชาติ ประสิทธิ์ นฤทธิ์, คุณ

THE EXECUTIVE BOARD, 2020-2022

ADVISORS  Mr. Apichart
  Dr. Arun Sirijanusorn
  Mr. Ballobh Kritayanavaj
  Ms. Darunee Roongruangphol
  Mr. Kittipong
  Dr. Tanapote
  Mr.Vit Kultanavipas

CHAIRMAN Assoc.Prof. NiputhJitprasonk

VICE CHAIRS Dr. PrateepTangmatitham

Prof.Pornthep

BOARD MEMBERS Mr. Anusorn 
  Mr. Apichart
  Mr. Atinuch 
  Mr. Chamnong
  Mr. Ekachai 
  Mr. Eran Milo
  Mrs. Natchita
  Mr. Parinya Ketsuwan
  Mrs. Pattama
  Mr. Precha Suphapetiporn
  Ms. Ranida Poonaeim
  Ms. Sarinlada
  H.R.M. Sri King Prof.Dato’ Seri
 Dr.Sumphand
  Mr. Surapong Treesugol
  Mr. Sutasn Wattanakullachat
  Mr. Tanin Nonnatee
  Mr. Tanatats 
  Mr. Thiwa Nakkarat
  Mrs. Wanna 
  Dr. Wilailak Sakulpakdee

PRESIDENT  Dr.Sopon  Pornchokchai

สงเสริมการศึกษาวิชาชีพการประเมินคาทรัพยสิน วิชาชีพนายหนา เชน การใหทุนการศึกษา 

คนควา ศึกษา วิจัย ความรูและความกาวหนาทางวิทยาการใหมๆ ดานการประเมินคาทรัพยสิน วิชาชีพนายหนา และการสํารวจ วิจัยอสังหาริ

งดานการเปลี่ยนแปลงมูลคาทรัพยสนิ วิชาชีพนายหนา การพัฒนาที่ดิน ที่อยูอาศัย ชุมชนเมือง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

เผยแพรความรูและวิทยาการใหมๆ ท่ีเกี่ยวของ เพื่อประโยชนแกสาธารณชน ในรูปแบบการอบรมและสัมมนา 

รัฐบาล เอกชน องคกรการกุศล และอื่น ๆ จากท้ังในและตางประเทศ เพื่อการพัฒนาการศึกษาดาน

ประเมินคาทรัพยสนิ วิชาชีพนายหนา และอสังหารมิทรัพย 

สงเสริมงานวัฒนธรรม และภมูิปญญาผูประเมินคาทรัพยสนิไทย 

ดําเนินการเพื่อสาธารณประโยชนหรือรวมมือกับองคการการกุศลอื่น ๆ 

 

2022:  

Apichart Paphanpuwong 
Arun Sirijanusorn 

Kritayanavaj 
Darunee Roongruangphol 
Kittipong Polprayoon 

Dr. Tanapote Ekkayokkaya 
Mr.Vit Kultanavipas 

Assoc.Prof. NiputhJitprasonk 

Dr. PrateepTangmatitham 

Prof.Pornthep Srinarula 

 Rojanasomsith 
Mr. Apichart Prasitnarit 

 Chanbanyong 
Mr. Chamnong Buakhai 

 Plianpoe 
Eran Milo 

Mrs. Natchita Phoomngoen 
Ketsuwan 

Mrs. Pattama Pornchokchai 
Suphapetiporn 
Poonaeim 

Ms. Sarinlada Tantisuk 
H.R.M. Sri King Prof.Dato’ Seri  

Dr.Sumphand Rathaphattaya 
Mr. Surapong Treesugol 

Wattanakullachat 
Nonnatee 

 Prathummarn 
Nakkarat 
 Poonpan 
Sakulpakdee 

Dr.Sopon  Pornchokchai 

คนควา ศึกษา วิจัย ความรูและความกาวหนาทางวิทยาการใหมๆ ดานการประเมินคาทรัพยสิน วิชาชีพนายหนา และการสํารวจ วิจัยอสังหาริมทรัพย

งดานการเปลี่ยนแปลงมูลคาทรัพยสนิ วิชาชีพนายหนา การพัฒนาที่ดิน ที่อยูอาศัย ชุมชนเมือง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

รัฐบาล เอกชน องคกรการกุศล และอื่น ๆ จากท้ังในและตางประเทศ เพื่อการพัฒนาการศึกษาดาน



 

 

 
 

 

 

 

Becoming A Member  
of TAF 

Becoming Members of 
FIABCI

 

 เชิญเปนสมาชิกมูลนิธิประเมินคา-

นายหนาแหงประเทศไทย 

     ผมในฐานะประธานกอตั้งมูลนิธิประเมิน

คา-นายหนาแหงประเทศไทย ขอเรียนเชิญทุก

ทานสมัครเปนสมาชิกมูลนิธิ  

     โดยที่สมาชิกมูลนิธิมีทั้ งผูประเมินค า

ทรัพยสินและนายหนา และเพื่อใหสอดคลอง

กับสมาคมในกัมพูชา ฟลิปปนส และอีกหลาย

ประเทศ มูลนิธิจึงเปลี่ยนชื่อใหมใหสอดคลอง

กับสมาชิก และเพื่อพัฒนาวิชาชีพทั้งสองให

เปนประโยชนตอสังคมไปในทางเดียวกัน 

     คาสมาชิกปละ 1,000 บาท ทานสามารถ

เขารวมเสวนาวิชาการรายเดือนไดฟรีทั้งป 

สามารถรับวารสารสงถึงบานทุกทานปละ 6 

เลม และยังไดสิทธิพิเศษอ่ืนๆ อีกมากมาย เพื่อ

ประโยชนตอการพัฒนาวิชาชีพและเพื่ อ

ประโยชนของสังคมในฐานะผูบริโภคโดยตรง 
 
ติดตอสมัครที่คุณนงลักษณ จตุเทน 

โทร. 02.295.3905 ตอ 109 
 
ดวยความเคารพ 

ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการ 

 
Thai Appraisal and Estate Agents 
Foundation is a principle member of 
FIABCI in 
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
cooperation between the Thai 
Appraisal Foundation and FIABCI 
International.
 
Let us become a member of FIABCI 
for the year 2018
will be able to have international 
cooperation in the near future.
 
Please contact
application of membership and visit 
our facebook at
www.facebook.com/fiabci.thai
 
Sincerely yours,
Sopon Pornchokchai, PhD TAF 
President
 
FIABCI Thai Members 
connection.
 

 

 

 

ประธานบริหารแถลง
FROM THE PRESIDENT
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Becoming Members of  
FIABCI-Thai 
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Thai Appraisal and Estate Agents 
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 Thai 
Appraisal Foundation and FIABCI 
International. 
 
Let us become a member of FIABCI 
for the year 2018-2019 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 for int’l 
connection. 
 

 

4. นักลงทุนขามชาติจะซื้อบานในจีน ไทย

หรืออเมริกา

7. อสังหาฯ เปดใหมมีนาคม 

80% 

8. การพัฒนาท่ีอยูอาศัยในจังหวัดภมูภิาค

10. 10 บริษัทพัฒนาท่ีดินที่ใหญสุดในไทย

13. โควิดรอบ 

 
 Contact Us 

 Sopon Pornchokchai, PhD MRICS 

President 

 Monthida Reabreang

Affairs  

 Nonglak Jatutane, Coordinator, 

Education 

 Pornpak Boonthong, Coordinator, 

Research 

 Atinach Chanbanyong, Coordinator, Prof. 

Devt. 

 

 Tel : 66.2295

 Email : info@thaiappraisal.org

 Address: 

10120 

• Dr.Sopon Pornchokchai, PhD D.FIABCI CRS RICS
• President, Thai Appraisal & Estate Agents Foundation
• Email: sopon@thaiappraisal.org Line ID Dr.Sopon
• Facebook: สําหรับคนไทย: www.facebook.com/dr.sopon4
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THE OFFICIAL QUARTERLY JOURNAL 

OF THAI APPRAISAL FOUNDATION 

นักลงทุนขามชาติจะซื้อบานในจีน ไทย

หรืออเมริกา?  

อสังหาฯ เปดใหมมีนาคม 64 มูลคาลดลง 

  

การพัฒนาท่ีอยูอาศัยในจังหวัดภมูภิาค 

บริษัทพัฒนาท่ีดินที่ใหญสุดในไทย   

โควิดรอบ 3 จุดเปลี่ยนอสังหาฯ ไทย 

Contact Us  

Sopon Pornchokchai, PhD MRICS 

 

Monthida Reabreang, Coordinator, Int’l 

Nonglak Jatutane, Coordinator, 

Education  

Pornpak Boonthong, Coordinator, 

Research  

Atinach Chanbanyong, Coordinator, Prof. 

2295.3171 Fax 66.2295.1154  

info@thaiappraisal.org 

 5/15 Nonsi 5 Road, Bangkok 

4



 

 
 

• ----- 4 ----- •    Vol. 20, No.2 March – April 

 

 นักลงทุนในอสังหาริมทรัพยทั่วโลกคาดหวังการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพยอยูสองอยางคือ ประการแรกซื้อไดถูกและขายได

กําไรงาม และประการที่สองคือการสรางรายไดในแตละปจากจาก

ทรัพยสินนั้นๆ  ถาทานเปนนักลงทุนขามชาติ ทานจะลงทุนซื้อบานที่

ไหนดี ระหวางจีน ไทย หรือสหรัฐอเมริกา 

 ในกรณีประเทศจีน การซื้ออสังหาริมทรัพย มีเงื่อนไขวา 

 1. ถาเราเปนคนตางชาติที่ไปทํางานอยูในจีนเกินกวา 

ฐานะนักศึกษาหรือนักธุรกิจก็สามารถซื้อบานเพื่อการอยูอาศัยได

แทนที่จะเชาบานในราคาแพง อยางไรก็ตามในแตละมณฑลและ

จังหวัดก็อาจมีขอกําหนดที่แตกตางไปบาง เชน ในกรุงปกกิ่ง เราตอง

เสียภาษีใหกับทองถิ่นอยางนอย 5 ปจึงจะซื้อบานได 

สําหรับในทองท่ีอื่น) 

 2. เมื่อเราซื้อที่อยูอาศัยแลว เราก็ตองใชเพื่อการอยูอาศัย จะใช

เพื่อการประกอบการคาไมได  แตบริษัทก็สามารถซื้

เชิงพาณิชยได เพียงแตตองขออนุญาตตางหาก 

 3. เราสามารถซื้อบานไดเพียง 1 หนวยเทานั้น จะซื้อมากมาย

หลายหนวยเพื่อการปลอยเชาทํากําไร ก็ไมได 

 4. ในการซื้อ เราตองจายภาษีการไดมาซึ่งโฉนด 

ราคาขาย  สําหรับคาธรรมเนียมโอนเปน 0.5% ภา

คาธรรมเนียมอื่น 0.2%-0.4% และคารับรองเอกสาร 

0.01%-0.3% รวมทั้งหมดเปนเงินประมาณ 11.6% 

 5. ในกรณีการกูเงินจากสถาบันการเงินทองถิ่น ก็มีสถาบัน

การเงินเพียงไมกี่แหงที่ใหกู และเขาจะพิจารณาจากรายไดหลัก ไม

รวมรายไดเสริม หรือรายไดอื่นท่ีไดรับในตางประเทศ

• นักลงทนุขามชาติจะซ้ือบานในจีน ไทยหรืออเมริกา

April 2021 

นักลงทุนในอสังหาริมทรัพยทั่วโลกคาดหวังการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพยอยูสองอยางคือ ประการแรกซื้อไดถูกและขายได

กําไรงาม และประการที่สองคือการสรางรายไดในแตละปจากจาก

ทรัพยสินนั้นๆ  ถาทานเปนนักลงทุนขามชาติ ทานจะลงทุนซื้อบานที่

ในกรณีประเทศจีน การซื้ออสังหาริมทรัพย มีเงื่อนไขวา <1> 

ถาเราเปนคนตางชาติที่ไปทํางานอยูในจีนเกินกวา 1 ปใน

ฐานะนักศึกษาหรือนักธุรกิจก็สามารถซื้อบานเพื่อการอยูอาศัยได

แทนที่จะเชาบานในราคาแพง อยางไรก็ตามในแตละมณฑลและ

อกําหนดที่แตกตางไปบาง เชน ในกรุงปกกิ่ง เราตอง

ปจึงจะซื้อบานได (ไมใชแคปเดียว

เมื่อเราซื้อที่อยูอาศัยแลว เราก็ตองใชเพื่อการอยูอาศัย จะใช

เพื่อการประกอบการคาไมได  แตบริษัทก็สามารถซือ้อสังหาริมทรัพย

หนวยเทานั้น จะซื้อมากมาย

ในการซื้อ เราตองจายภาษีการไดมาซึ่งโฉนด 3-5% ของ

ภาษีทองถิ่นอีก 7% 

และคารับรองเอกสาร (คาทนาย) อีก 

% ของราคาขาย 

ในกรณีการกูเงินจากสถาบันการเงินทองถิ่น ก็มีสถาบัน

การเงินเพียงไมกี่แหงที่ใหกู และเขาจะพิจารณาจากรายไดหลัก ไม

ดเสริม หรือรายไดอื่นท่ีไดรับในตางประเทศ 

 6. อันที่จริงการซื้อขายในจีนหมายถึงการเชา 

ถาทรัพยสินเหลืออายุนอยกวา 40 

 7. ยิ่งกวานั้นคนตางชาติที่ซื้ออสังหาริมทรัพยในจีนตองเสียภาษี

ที่ดินและสิ่งปลูกสรางประมาณ 

<2> ซึ่งอาจไมแตกตางจากราคาตลาดมากนัก

 จากขางตนนี้จะเห็นไดวาคนตางชาติสามารถซื้อบานในไทยได

งายกวา และมีเงื่อนไขที่ดีกวาในจีนมากนัก  ศูนยขอมูลวิจัยและ

ประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย (

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตางชาติซื้อหองชุดถึง 

2562 แตมาในป 2563 เหลือเพียง 

โควิด-19 ทําใหตางชาติโดยเฉพาะนักลงทุนชาวจีนเขามาซื้อไมได มี

เพียงชาวตางชาติที่อาศัยอยูในประเทศไทยเปนหลักเทานั้น

 ในประเทศไทย ชาวตางชาติสามารถซื้อหองชุดได 

ในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ซื้อไดถึง 

ไรปลูกบานก็ได  การซื้ออสังหาริมทรัพย ซื้อแบ

สัมบูรณ ไมใชแคเชา 70 ปเชนในประเทศจีน  แตถาอยากเชาที่ดินก็

เชาได 30-50 ป  ถาในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก เชาไดถึง 

ป (50 ป + 49 ป) ตางชาติจะซื้อกี่หลัง กี่หนวยก็ได ซื้อเก็งกําไรก็ได 

ภาษีและคาธรรมเนียมตางๆ ก็ถูก เพียง 

ดังในประเทศจีน  แถมไมมีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางสําหรับบาน

ราคา 50 ลานบาทแรกอีกตางหาก และถึงจะเสียภาษีก็เสียต่ํามาก 

ไมใช 1.2% ตอปของราคาประเมิน

 ที่นี้มาดูในประเทศสหรัฐอเมริกาปรากฏวาในป 

 1. มีตางชาติซื้อบานรวม 154

แตก็ยังมีมูลคาสูงถึง 74,000 ลานเหรียญสหรัฐหรือ 

หรือเฉลี่ยหนวยละ 14.4 ลานบาท แพงกวาราคาบานเฉลี่ยใน

กรุงเทพมหานครที่ 4 ลานบาทอยู 

 2. ตางชาติไปซื้อเงินสดถึง 

อาศัยเองในรูปแบบบานเดี่ยวถึง 74

 3. ประเทศที่ซื้อบานในสหรัฐอเมริกามากที่สุด 

ไดแก จีน แคนาดา เม็กซิโก อินเดีย และโคลัมเบีย

นักลงทนุขามชาติจะซ้ือบานในจีน ไทยหรืออเมริกา

 

 

อันที่จริงการซื้อขายในจีนหมายถึงการเชา 70 ปเปนสําคัญ 

40 ป ราคาก็จะตกมาก 

ยิ่งกวานั้นคนตางชาติที่ซื้ออสังหาริมทรัพยในจีนตองเสียภาษี

ที่ดินและสิ่งปลูกสรางประมาณ 1.2% ของราคาประเมินราชการ 

ซึ่งอาจไมแตกตางจากราคาตลาดมากนัก 

จากขางตนนี้จะเห็นไดวาคนตางชาติสามารถซื้อบานในไทยได

และมีเงื่อนไขที่ดีกวาในจีนมากนัก  ศูนยขอมูลวิจัยและ

(www.area.co.th) สํารวจพบวาใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตางชาติซื้อหองชุดถึง 15% ในป 

เหลือเพียง 3.5% เทานั้น เพราะสถานการณ

พาะนักลงทุนชาวจีนเขามาซื้อไมได มี

เพียงชาวตางชาติที่อาศัยอยูในประเทศไทยเปนหลักเทานั้น 

ในประเทศไทย ชาวตางชาติสามารถซื้อหองชุดได 49% แตถา

ในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ซื้อไดถึง 100% ซื้อที่ดินขนาด 1 

ไรปลูกบานก็ได  การซื้ออสังหาริมทรัพย ซื้อแบบไดกรรมสิทธิ์

ปเชนในประเทศจีน  แตถาอยากเชาที่ดินก็

ป  ถาในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก เชาไดถึง 99 

ตางชาติจะซื้อกี่หลัง กี่หนวยก็ได ซื้อเก็งกําไรก็ได 

ภาษีและคาธรรมเนียมตางๆ ก็ถูก เพียง 3-4% เทานั้น ไมใช 11.6% 

ดังในประเทศจีน  แถมไมมีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางสําหรับบาน

ลานบาทแรกอีกตางหาก และถึงจะเสียภาษีก็เสียต่ํามาก 

ตอปของราคาประเมิน 

ที่นี้มาดูในประเทศสหรัฐอเมริกาปรากฏวาในป 2563 <3> 

54,000 หนวย แมจะลดลงกวาปกอน 

ลานเหรียญสหรัฐหรือ 2.22 ลานบาท 

ลานบาท แพงกวาราคาบานเฉลี่ยใน

ลานบาทอยู 3 เทาตัวเศษๆ  

ตางชาติไปซื้อเงินสดถึง 39% และ 50% ของผูซื้อๆ ไวอยู

74%   

ประเทศที่ซื้อบานในสหรัฐอเมริกามากที่สุด 5 อันดับแรก

ไดแก จีน แคนาดา เม็กซิโก อินเดีย และโคลัมเบีย 

นักลงทนุขามชาติจะซ้ือบานในจีน ไทยหรืออเมริกา?



 

 

 
 

 4. มลรัฐยอดฮิตของผูซื้อตางชาติ ไดแก ฟลอริดา 

แคลิฟอรเนีย (15%) เท็กซัส (9%) นิวยอรก (5

(4%) 

 หลายทานเขาใจวาตลาดอสังหาริมทรัพยในสหรัฐอเมริกากําลัง

แยเพราะโควิด-19 ระบาดหนัก มีคลิปและการโฆษณาชวนเชื่อ

ออกมาบอกวาสหรัฐอาจจะลมละลายเพราะโควิด-

ในความเปนจริง ตลาดที่อยูอาศัยในสหรัฐตอนนี้กําลังคึกคักสุดขีด 

ใครก็ตามที่ประกาศขายบาน จะมีคนซื้อภายในเวลาแค 

เทานั้น  ในชวงสิ้นสุดไตรมาสที่ 1 ของป 2563 การขายอาจตกต่ําไป

พักหน่ึงเพราะหลายคนไมกลาออกจากบานไปหาซื้อบาน  แตรัฐบาล

มีนโยบายทํางานที่บาน ทุกคนก็ยังมีงานทําตลอด ไมตกงาน รายไดก็

ไมลดนอยลงมากนัก ประกอบกับปจจัยสําคัญคือดอ

พิเศษ จึงทําใหมีการซื้อบานกันมโหฬาร และราคาบานเพิ่มขึ้น 

ในรอบ 1 ป ในขณะที่บานในกรุงเทพมหานครในมือผูประกอบการ

ราคาเสนอขายกลับลดลง 7% ในรอบปที่ผานมา 

 ถาเราไปซื้อบานในสหรัฐอเมริกา ราคาเฉลี่ยที่ 

ขางตน ตองเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 1.5% โดยประมาณหรือป

ละ 216,000 บาท และเสียคาสวนกลาง-บริหารทรัพยสินอีก 

เชนกัน  นอกจากนี้สมมติในอีก 30 ปขางหนาจะยกใหลูก ราคาบาน

ตอนนั้นอาจเพิ่มมา 6 เทาตัวหรือเปนเงิน 86.4 ลานบาท เราก็ยังตอง

เสียภาษีมรดกอีกตางหาก  แตสําหรับในประเทศไทยแลว ตางชาติมา
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มลรัฐยอดฮิตของผูซื้อตางชาติ ไดแก ฟลอริดา (22%) 

5%) และนิวเจอรซี่ 

 

หลายทานเขาใจวาตลาดอสังหาริมทรัพยในสหรัฐอเมริกากําลัง

ระบาดหนัก มีคลิปและการโฆษณาชวนเชื่อ

-19 ดวยซ้ําไป  แต

ในความเปนจริง ตลาดที่อยูอาศัยในสหรัฐตอนนี้กําลังคึกคักสุดขีด 

าน จะมีคนซื้อภายในเวลาแค 21 วัน

การขายอาจตกต่ําไป

พักหน่ึงเพราะหลายคนไมกลาออกจากบานไปหาซื้อบาน  แตรัฐบาล

มีนโยบายทํางานที่บาน ทุกคนก็ยังมีงานทําตลอด ไมตกงาน รายไดก็

ไมลดนอยลงมากนัก ประกอบกับปจจัยสําคัญคือดอกเบี้ยถูกมากเปน

พิเศษ จึงทําใหมีการซื้อบานกันมโหฬาร และราคาบานเพิ่มขึ้น 10% 

ป ในขณะที่บานในกรุงเทพมหานครในมือผูประกอบการ

ถาเราไปซื้อบานในสหรัฐอเมริกา ราคาเฉลี่ยที่ 14.4 ลานบาท

โดยประมาณหรือป

บริหารทรัพยสินอีก 1.5% 

ปขางหนาจะยกใหลูก ราคาบาน

ลานบาท เราก็ยังตอง

นประเทศไทยแลว ตางชาติมา

ซื้ออสังหาริมทรัพยก็ไมตองเสียภาษีเหลานี้ ก็เทากับเรายกทรัพย

สมบัติใหพวกเขาฟรีๆ  อยางไรก็ตามเมืองไทยมีความเสี่ยงหลาย

ประการ ชาวโลกเลยไปซื้อบานในสหรัฐอเมริกามากกวาจะมาซื้อใน

ไทย 

 ถาจะใหตางชาติมาซื้อบานในไทย นอกจากเราตองสร

สงบสุขบนพื้นฐานความเปนประชาธิปไตยจริงๆ แลว เรายังตอง

 1.  กําหนดใหมีการ เสี ยภาษีที่ ดินและสิ่ งปลูกสร างตาม

มาตรฐานสากล ไมใชยกเวนเพื่อเอื้อประโยชนแกเจาสัวเชนทุกวันนี้

 2. ควรกําหนดราคาขั้นต่ําเพื่อไมใหตางชาติมาซื้อบานแขงกับคน

ไทย เชน อยางนอยตอง 10 ลานบาทขึ้นไป เปนตน หรืออาจ

กําหนดใหต างชาติซื้ อ ไดแตบ านมือหนึ่ ง  จะได ไมกระเทือน

ความสามารถในการซื้อของประชาชนคนไทยเอง

 3. จัดเก็บภาษีการซื้อบานอยางนอย 

ซื้อตองเสีย 20-25% สวนที่ฮองกง กําหนดไวที่ 

 4. ระงับการมาเก็งกําไรดวยการกําหนดวาภายในระยะเวลา 

ปแรก หามขายตอเชนที่ไตหวันถือปฏิบัติ หรืออาจกําหนดใหเฉพาะ

ชาวตางชาติที่มาอยูในไทยเกิน 1 

เพียง 1 หนวยเทานั้นเชนที่จีนถือปฏิบัติเพื่อสกัดการเก็งกําไร เปนตน

 ถาเราใหตางชาติมาซื้ออสังหาริมทรัพยอยางเปนระเบียบและ

คํานึงถึงผลประโยชนชาติ-ประชาชน ก็อาจชวยฟนเศรษฐกิจได
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ซื้ออสังหาริมทรัพยก็ไมตองเสียภาษีเหลานี้ ก็เทากับเรายกทรัพย

สมบัติใหพวกเขาฟรีๆ  อยางไรก็ตามเมืองไทยมีความเสี่ยงหลาย

ประการ ชาวโลกเลยไปซื้อบานในสหรัฐอเมริกามากกวาจะมาซื้อใน

ถาจะใหตางชาติมาซื้อบานในไทย นอกจากเราตองสรางความ

สงบสุขบนพื้นฐานความเปนประชาธิปไตยจริงๆ แลว เรายังตอง: 

กําหนดใหมีการ เสี ยภาษีที่ ดินและสิ่ งปลูกสร างตาม

มาตรฐานสากล ไมใชยกเวนเพื่อเอื้อประโยชนแกเจาสัวเชนทุกวันนี ้

ควรกําหนดราคาขั้นต่ําเพื่อไมใหตางชาติมาซื้อบานแขงกับคน

ลานบาทขึ้นไป เปนตน หรืออาจ

กําหนดใหต างชาติซื้ อ ไดแตบ านมือหนึ่ ง  จะได ไมกระเทือน

ความสามารถในการซื้อของประชาชนคนไทยเอง 

จัดเก็บภาษีการซื้อบานอยางนอย 10% ในสิงคโปรตางชาติ

สวนที่ฮองกง กําหนดไวที่ 30% 

ก็งกําไรดวยการกําหนดวาภายในระยะเวลา 3 

ปแรก หามขายตอเชนที่ไตหวันถือปฏิบัติ หรืออาจกําหนดใหเฉพาะ

1 ปจึงจะมาซื้อบานไดและใหซื้อได

หนวยเทานั้นเชนที่จีนถือปฏิบัติเพื่อสกัดการเก็งกําไร เปนตน 

ออสังหาริมทรัพยอยางเปนระเบียบและ

ประชาชน ก็อาจชวยฟนเศรษฐกิจได 

Buying Property in China as a Foreigner. 

Tax on property income in China. 

Transactions in U.S. Residential Real 
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จํานวนหนวยเปดขายใหมมากที่สุดในเดือนนี้ คือทาวนเฮาส มีจํานวน 

อันดับ 3 คือ บานแฝด 443 หนวย (15.2%) ของจํานวนหนวยขายที่เปดขายใหมทั้งหมด
 

 โครงการเปดใหมเดือนมีนาคม 2564 มีมูลคารวมทั้งสิ้น 

ลานบาท ซึ่งลดลงจากเดือนกุมภาพันธ 2564 มากถึง 

บาท (-80%) เปนการพัฒนาในระดับราคาคอนขางถูกถึงปานกลาง 

ประเภทที่มีมูลคาการพัฒนาสูงสุด คือทาวนเฮาส

(40.0%) รองลงมาคือ อาคารชุด  2,787 ลานบาท 

อันดับ 3 คือ บานแฝด 2,635 ลานบาท (25.0%) ตามลําดับ  

 ภาพรวมโครงการที่เปดขายใหมในเดือนนี้จะมีจํานวนหนวยขาย 

มูลคาโครงการ และราคาขายเฉลี่ยตอหนวยลดลง เนื่องจากในเดือน

นี้มีการเปดตัวโครงการที่อยูอาศัยที่ระดับราคาไมเกิน 

ถึงประมาณ 40.9% ของหนวยขายทั้งตลาด จึงทําใหราคาขายเฉลี่ย

ตอหนวยโดยรวมลดลงประมาณ 62.0% หรือราคาขายเฉลี่ยตอ

หนวยของเดือนนี้ประมาณ 3.609 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ

เดือนกอนที่ 9.506 ลานบาท แสดงถึงแนวโนมกา

สําหรับผูมีรายไดคอนขางนอยถึงปานกลางเพิ่มมากขึ้น

• อสังหาฯ เปดใหมมีนาคม 

 

Vol. 20, No.2 March 

 จากสถานการณโควิดระบาดรอบ 

ขึ้นทําใหมีการชะลอการเปดตัวโครงการและเดือนนี้จํานวน

หนวยและมูลคาลดลงเปนจํานวนมาก

 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนยขอมูลวิจัยและ

ประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย บจก

เอสเตท แอฟแฟรส (www.area.co.th) 

มีนาคม 2564 มีโครงการเปดขายใหมทั้งหมด 

ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ 

จํานวนหนวยขายและมูลคาโครงการลดลงเปนจํานวนมาก 

โดยลักษณะการพัฒนาเปนที่อยูอาศัยทั้งหมด มีจํานวน

หนวยขายรวม 2,921 

โครงการรวม 10,541 ลานบาท

 ในเดือนนี้จํานวนหนวยมีทั้งหมด 

จากเดือนกุมภาพันธ 2564 

ลดลงประมาณ 47%) เนื่องจากผูประกอบการบางสวนยัง

ไมคอยมั่นใจในดานกําลังซื้อของผูบริโภค จึงไดชะลอการ

เปดตัวโครงการ จึงทําใหจํานวนหน

จํานวนหนวยเปดขายใหมมากที่สุดในเดือนนี้ คือทาวนเฮาส มีจํานวน 1,291 หนวย (44.2%) รองลงมาคือ อาคารชุด 

ของจํานวนหนวยขายที่เปดขายใหมทั้งหมด 

มีมูลคารวมทั้งสิ้น 10,541 

มากถึง 41,721 ลาน

ระดับราคาคอนขางถูกถึงปานกลาง 

ประเภทที่มีมูลคาการพัฒนาสูงสุด คือทาวนเฮาส 4,214 ลานบาท 

ลานบาท (26.4%) สวน

ตามลําดับ   

ภาพรวมโครงการที่เปดขายใหมในเดือนนี้จะมีจํานวนหนวยขาย 

ลดลง เนื่องจากในเดือน

รงการที่อยูอาศัยที่ระดับราคาไมเกิน 3 ลานบาทมาก

ของหนวยขายทั้งตลาด จึงทําใหราคาขายเฉลี่ย

ราคาขายเฉลี่ยตอ

เมื่อเปรียบเทียบกับ

ลานบาท แสดงถึงแนวโนมการพัฒนาที่อยูอาศัย

สําหรับผูมีรายไดคอนขางนอยถึงปานกลางเพิ่มมากขึ้น 

 ผูประกอบการในเดือนน้ี จะพบวาเปนบริษัทในตลาดหลักทรัพย 

(มหาชน) มีจํานวน 5 บริษัท คือ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด 

(มหาชน) บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท จํากัด 

พร็อพเพอรตี้ จํากัด (มหาชน) 

(มหาชน) และบริษัท เอ็น.ซี.เฮาสซิ่ง จํากัด 

มีบริษัทในเครือและบริษัททั่วไปอีกจํานวนหน่ึง

 ในดานทําเลที่ตั้ง (โปรดดูแผนที่

เปดตัวใหมและตั้งอยูในเขตกรุงเทพชั้นในมีจํานวน 

ในเขตเมืองชั้นกลางและสวนตอขยายของเมือง 

area) จํานวน 14 โครงการ เชน ถนนสรงประภา ถนนติวานนท  

ถนนบางนา ถนนราชพฤกษ ถนนประชาอุทิศ

พฤกษ เปนตน นอกจากนี้ยังมีอีก 

ซึ่งใกลแหลงงาน และชุมชนที่อยูอาศัยและสถาบันการศึกษาในยาน

นั้น เชน ยานรังสิต-นครนายก และ 

อสังหาฯ เปดใหมมีนาคม 64 มูลคาลดลง 
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จากสถานการณโควิดระบาดรอบ 3 ที่มีแนวโนมรุนแรง

ขึ้นทําใหมีการชะลอการเปดตัวโครงการและเดือนนี้จํานวน

หนวยและมูลคาลดลงเปนจํานวนมาก 

โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนยขอมูลวิจัยและ

ประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร เรียล

www.area.co.th) เปดเผยวาเดือน

มีโครงการเปดขายใหมทั้งหมด 18 โครงการ 

ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ 2564  จํานวน 3  โครงการ สวน

จํานวนหนวยขายและมูลคาโครงการลดลงเปนจํานวนมาก 

โดยลักษณะการพัฒนาเปนที่อยูอาศัยทั้งหมด มีจํานวน

921 หนวย และมีมูลคาการพัฒนา

ลานบาท 

ในเดือนนี้จํานวนหนวยมีทั้งหมด 2,921 หนวย ลดลง

2564 จํานวน 2,577 หนวย (หรือ

เนื่องจากผูประกอบการบางสวนยัง

ไมคอยมั่นใจในดานกําลังซื้อของผูบริโภค จึงไดชะลอการ

เปดตัวโครงการ จึงทําใหจํานวนหนวยขายของเดือนนี้ลดลง 

รองลงมาคือ อาคารชุด 1,036 หนวย (35.5%) สวน

ผูประกอบการในเดือนน้ี จะพบวาเปนบริษัทในตลาดหลักทรัพย 

บริษัท คือ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด 

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) บริษัท ลลิล 

) บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด 

เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน) นอกจากนี้ก็ยัง

มีบริษัทในเครือและบริษัททั่วไปอีกจํานวนหน่ึง 

โปรดดูแผนที)่ จะพบวาในเดือนนี้มีโครงการที่

งเทพชั้นในมีจํานวน 2 โครงการ ตั้งอยู

ในเขตเมืองชั้นกลางและสวนตอขยายของเมือง (intermediate 

โครงการ เชน ถนนสรงประภา ถนนติวานนท  

ถนนบางนา ถนนราชพฤกษ ถนนประชาอุทิศ-สุขุมสวัสดิ์ ถนนราช

พฤกษ เปนตน นอกจากนี้ยังมีอีก 2 โครงการที่อยูในพื้นที่รอบนอก

ซึ่งใกลแหลงงาน และชุมชนที่อยูอาศัยและสถาบันการศึกษาในยาน

นครนายก และ ABAC เปนตน 

มูลคาลดลง 80%
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 ขนาดตลาดที่อยูอาศัยในจังหวัดภูมิภาคทั่วประเทศรวมกัน 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตก็มีขนาดมหาศาลเชนกัน จังหวัดไหนใหญสุด 

บริษัทไหนใหญสุด บริษัทไหนไปยึดหัวหาดจังหวัดไหนบาง

 จากขอมูลลาสุด ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย บจก

เจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส เผยผลการสํารวจตลา

เดือนมกราคม  2537 จนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2563

พัฒนาที่อยูอาศัยทั้งหมด 17,785 โครงการ รวม 

8,949,939 ลานบาท หรือเฉลี่ยหนวยละ 2.

2,369,251 หนวย (74%) พัฒนาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ที่อยูใน

ตางจังหวัดเปนเพียงอีกหนึ่งในสี่เทานั้น  ยิ่งในแงของมูลคาปรากฏวามูลคาการ

พัฒนาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสูงถึง 

ของท้ังหมดในตลาดทั่วประเทศ 

 ณ สิ้นป 2563 จังหวัดท่ีมีหนวยขายมากทีสุ่ด เรียงตามจํานวนหนวยขายที่มีอยู

มากที่สุด ไดแก จังหวัดชลบุรีเปนอันดับแรก ทั้งนี้มีหนวยขายรอการขายอยู 

หนวย ซึ่งยังนอยกวาหนวยเหลือขายในเขตกรุงเทพ

ขายอยูถึง 226,645 หนวย  ทั้งนี้ ณ สิ้นป 2563 ศูนยขอมูลฯ ไดสํารวจ

อยูอาศัย 1,457 โครงการ รวม 252,698 หนวย รวมมูลคา 

เพราะจังหวัดชลบุรีเปนจังหวัดหลักในภูมิภาคที่มีการพัฒนาทั้งแหลงทองเที่ยว 

แหลงอุตสาหกรรมขนาดใหญนั่นเอง 

• การพัฒนาที่อยูอาศัยในจังหวัดภูมิภาค

N0. จังหวัด จํานวน

โครงการ ท้ังหมด ขายแลว

1 ชลบุรี 1,457 252,698

2 ระยอง 594 66,700

3 เชยีงใหม 589 76,000

4 ชะอํา-หัวหิน 221 37,437

5 นครราชสีมา 271 32,361

6 ฉะเชงิเทรา 96 19,337

7 ภูเก็ต 324 53,158

8 พระนครศรีอยุธยา 170 27,176

9 ขอนแกน 287 27,575

10 สงขลา (หาดใหญ) 371 24,450

Total 4,380 616,892

10 จังหวัดภูมิภาคที่มีการพัฒนามากที่สดุ

จํานวนหนวย

ศูนยขอมลูวจัิยและประเมนิคาอสังหาริมทรัพยไทย Agency for Real Estate Affairs 

April 2021 

ขนาดตลาดที่อยูอาศัยในจังหวัดภูมิภาคทั่วประเทศรวมกัน ยังนอยกวาในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตก็มีขนาดมหาศาลเชนกัน จังหวัดไหนใหญสุด 

บริษัทไหนใหญสุด บริษัทไหนไปยึดหัวหาดจังหวัดไหนบาง 

ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย บจก. เอ

เจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส เผยผลการสํารวจตลาดที่อยูอาศัยไทย ตั้งแต

2563 รวมเวลา 26 ป พบวา มีการ

โครงการ รวม 3,191,675 หนวย มีมูลคา 

.804  ลานบาท โดยสวนใหญ 

พัฒนาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ที่อยูใน

ตางจังหวัดเปนเพียงอีกหนึ่งในสี่เทานั้น  ยิ่งในแงของมูลคาปรากฏวามูลคาการ

พัฒนาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสูงถึง 6,555,888 ลานบาท หรือ 73% 

สุด เรียงตามจํานวนหนวยขายที่มีอยู

มากที่สุด ไดแก จังหวัดชลบุรีเปนอันดับแรก ทั้งนี้มีหนวยขายรอการขายอยู 36,013 

หนวย ซึ่งยังนอยกวาหนวยเหลือขายในเขตกรุงเทพ-มหานครและปริมณฑลที่มีรอ

ศูนยขอมูลฯ ไดสํารวจโครงการที่

หนวย รวมมูลคา 708,607 ลานบาท ทั้งนี้

เพราะจังหวัดชลบุรีเปนจังหวัดหลักในภูมิภาคที่มีการพัฒนาทั้งแหลงทองเที่ยว 

 

 อันดับที่สองก็คือระยอง มีจํานวนหนวยเหลือ

ขายอยู 19,585 

ที่ 6 คือฉะเชิงเทรา ซึ่งมีหนวยเหลือขายอีก 

หนวย ก็จะเห็น

ภาคตะวันออกมีหนวยรอขาย

รวมกันถึง 62,657

จํานวนหนวยรอขายทั้งหมดใน 

อนาคตมีโอกาสที่ภูมิภาคระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ

ภาคตะวันออกและเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลจะเชื่อมตอกันเปนผืนเมือง 

Field) ขนาดใหญที่สุดในประเทศไทยหรือใน

ภูมิภาคอาเซียนนี้

 ถาไมนับรวมภาคตะวันออก เชียงใหมมีหนวย

การพัฒนาที่อยูอาศัยในจังหวัดภูมิภาค

3

4

7

8

10

มูลคา ราคาเฉลี่ย 

ขายแลว เหลือ ลานบาท ลานบาท

216,685 36,013 708,607 2.804

47,115 19,585 147,297 2.208

63,349 12,761 231,187 3.042

28,729 8,708 150,005 4.007

25,124 7,237 83,864 2.592

12,278 7,059 47,890 2.477

46,987 6,171 233,036 4.384

21,513 5,663 62,100 2.285

22,611 4,964 73,602 2.669

21,467 2,983 74,021 3.027

505,858 111,144 1,811,609 2.937

จังหวัดภูมิภาคที่มีการพัฒนามากที่สดุ

จํานวนหนวย
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อันดับที่สองก็คือระยอง มีจํานวนหนวยเหลือ

19,585 หนวย  และหากพิจารณาในอันดับ

คือฉะเชิงเทรา ซึ่งมีหนวยเหลือขายอีก 7,059 

จะเห็นไดวาในภูมิภาคระเบียงเศรษฐกิจ

ภาคตะวันออกมีหนวยรอขาย หรือเหลือขาย

657 หนวย หรือคิดเปน 56% ของ

จํานวนหนวยรอขายทั้งหมดใน 10 จังหวัดแรก  ใน

อนาคตมีโอกาสที่ภูมิภาคระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ

ภาคตะวันออกและเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลจะเชื่อมตอกันเปนผืนเมือง (Urban 

ขนาดใหญที่สุดในประเทศไทยหรือใน

ภูมิภาคอาเซียนนี้ 

ถาไมนับรวมภาคตะวันออก เชียงใหมมีหนวย

การพัฒนาที่อยูอาศัยในจังหวัดภูมิภาค

2
1

5

6

8

9

10



 

 

 
 

เหลือขายมากเปนอันดับที่ 3 จํานวน 12,761 หนวย แสดงวาเมือง

หลักที่ใหญที่สุดในภูมิภาคก็คือเชียงใหมนี่เอง เพราะเปนทั้งศูนยการ

บริหารภาคเหนือ ศูนยทองเที่ยว และศูนยธุรกิจที่ใหญที่สุดใน

ภาคเหนือ  สวนนครราชสีมา ขอนแกนและหาดใหญ ถือเปนเมือง

หลักในภูมิภาคที่ใหญที่สุดในอันดับรองลงมา 

 

 จะสังเกตไดวาในจํานวน 10 บริษัทใหญสุดใน

ภูมิภาคมีเพียง บมจ.เซ็นทรัลพัฒนาดีเวลลอปเมนท 

บมจ.ออริจิ้นพร็อพเพอรตี้ และ บมจ.ไอทาวนโฮลดิ้ง 

(อันดับท่ี 7, 9 และ 10) ที่ตั้งขึ้นหลังวิกฤติเศรษฐกิจ

ป 2540  แสดงวามีโอกาสนอยมากที่บริษัทใหมๆ 

จะสามารถแทรกมาครองแชมปในตลาด 

 การจัดอันดับของบริษัทพัฒนาที่ดินที่ใหญที่สุด

จากฐานขอมูลของศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคา

อสังหาริมทรัพยไทยที่สํารวจมาตั้งแตป 2537 พบวา 

แชมปอันดับหนึ่ง  บมจ.ศุภาลัย โดยพัฒนาใน

ภูมิภาค 115 โครงการ รวม 25,742 หนวย ขาย

เหลือ 8,650 หนวย มูลคาการพัฒนารวม 75,540 

ลานบาท  ราคาขายเฉลี่ย 2.935 ลานบาท   
 

 อันดับสอง  บมจ.แสนสิริ พัฒนา 58 โครงการ รวม 

หนวย เหลือขาย 2,626 หนวย ราคาขายเฉลี่ย 2.630

ผลการสํารวจเมื่อป 2560  บมจ.แสนสิริเคยนําเปนอันดับหนึ่งมา

กอน  แตในระยะหลัง บมจ.ศุภาลัย “มาแรง” เปนอยางมาก  

 อันดับสาม  บมจ.พฤกษาเรียลเอสเตท ซึ่งเปนบริษัทพัฒนาที่ดิน

ที่ ใ ห ญ ที่ สุ ด ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  แ ต ส ว น ใ ห ญ พั ฒ น า ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 อับดับที่สี่  บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลล็อปเมนท ซึ่งพัฒนาเพียง 

โครงการในภูมิภาคแตมีหนวยขายมากเพราะเปนโครงการขนาดใหญ

พิเศษ และมีราคาขายเฉลี่ยเพียง 1.542 ลานบาท   สวนอันดับที่ 

คือ บมจ.แลนดแอนดเฮาส ที่พัฒนาถึง 57 โครงการ แตมีจํานวน

หนวยเพียง 11,220 หนวย และมีราคาตอหนวยคือ

ซึ่งนับวาสูงสุดในหมูบริษัทที่ไปพัฒนาในจังหวัดภูมิภาค

 หากวิเคราะหแยกตามรายจังหวัด จะพบวา 

บมจ.ศุภาลัย มีการพัฒนาที่คอนขางหลากหลายถึง 

ชลบุรี ภูเก็ต สงขลา เชียงใหม ระยอง ขอนแกน อุดรธานี เปนตน  
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หนวย แสดงวาเมือง

หลักที่ใหญที่สุดในภูมิภาคก็คือเชียงใหมนี่เอง เพราะเปนทั้งศูนยการ

บริหารภาคเหนือ ศูนยทองเที่ยว และศูนยธุรกิจที่ใหญที่สุดใน

ภาคเหนือ  สวนนครราชสีมา ขอนแกนและหาดใหญ ถือเปนเมือง

 สวนจังหวัดทองเที่ยวอันไดแกบริเวณชะอํา

มีหนวยขายเหลืออยูมากเปนอันดับที่ 

และ 6,171 หนวยตามลําดับ  แสดงวาเมืองทองเที่ยวก็มีความสําคัญ

ไมนอยท่ีทําใหเมืองมีการเติบโตขึ้นมากเชนกัน เพียงแตใ

มา โควิด-19 ทําใหการทองเที่ยวตกต่ําลง หากไมมีปญหานี้ อันดับ

ของชะอํา-หัวหิน และภูเก็ตอาจขยับขึ้นสูงกวานี้

บริษัทใหญสุดใน

พัฒนาดีเวลลอปเมนท 

ไอทาวนโฮลดิ้ง 

ที่ตั้งขึ้นหลังวิกฤติเศรษฐกิจ

แสดงวามีโอกาสนอยมากที่บริษัทใหมๆ 

อันดับของบริษัทพัฒนาที่ดินที่ใหญที่สุด

องศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคา

พบวา 

โดยพัฒนาใน

ขาย

75,540 

โครงการ รวม 23,866 

2.630 ลานบาท  จาก

แสนสิริเคยนําเปนอันดับหนึ่งมา

เปนอยางมาก   

พฤกษาเรียลเอสเตท ซึ่งเปนบริษัทพัฒนาที่ดิน

ที่ ใ ห ญ ที่ สุ ด ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  แ ต ส ว น ใ ห ญ พั ฒ น า ใ น เ ข ต

ดีเวลล็อปเมนท ซึ่งพัฒนาเพียง 8 

โครงการในภูมิภาคแตมีหนวยขายมากเพราะเปนโครงการขนาดใหญ

ลานบาท   สวนอันดับที่ 5 

โครงการ แตมีจํานวน

หนวย และมีราคาตอหนวยคือ 4.907 ลานบาท 

ซึ่งนับวาสูงสุดในหมูบริษัทที่ไปพัฒนาในจังหวัดภูมิภาค 

บวา แชมปอันดับ1 คือ 

มีการพัฒนาที่คอนขางหลากหลายถึง 15 จังหวัด เชน 

ชลบุรี ภูเก็ต สงขลา เชียงใหม ระยอง ขอนแกน อุดรธานี เปนตน   

 อันดับ 2  บมจ.แสนสิริ พัฒนา

ประจวบคีรีขันธ ขอนแกน ชลบุรี เพชรบุรี 

ระยอง เชียงราย สุราษฎรธานี พระนครศรีอยุธยา

 อันดับ 3  บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท พัฒนาอยู 

คือ ชลบุรี ภูเก็ต พระนครศรีอยุธา เชียงใหม ขอนแกน สระบุรี 

ระยอง และฉะเชิงเทรา   

 อันดับ 4  บมจ.แอลพีเอ็นดีเวลลอปเมนท

เพชรบุรี และอุดรธานี และ อันดับ 

พัฒนาในเมืองหลักคือ เชียงใหม ภูเก็ต ขอนแกน พระนครศรีอยุธยา 

นครราชสีมา อุดรธานี  มหาสารคาม ประจวบคีรีขันธ เชียงราย และ

นครปฐม 

 ในอนาคตเมื่อประเทศเขาสูภาวะปกติการพัฒนาที่อยูอาศั

เขตเมืองทองเที่ยว เชน ภูเก็ต สมุย ชะอํา พัทยา ก็คงฟนตัวเชนเดิม 

และภูมิภาคที่นาจับตามองเปนพิเศษก็คือภูมิภาคระเบียงเศรษฐกิจ

ภาคตะวันออก นอกจากนั้นเมืองที่นาสนใจในอนาคต จะเปนการ

พัฒนาเมืองชายแดน เชน แมสาย แมสอด เปนตน  

10 บรษัิทที่มีการพัฒนามากที่สุดในสวนภูมิภาค

No. ชือ่บริษัท จํานวน จํานวนหนวย

โครงการ ทั้งหมด

1 ศุภาลัย 115 25,742

2 แสนสิริ 58 23,866

3 พฤกษาเรียลเอสเตท 52 12,942

4 แอล.พี.เอน็.ดีเวลล็อปเมนท 8 12,926

5 แลนดแอนดเฮาส 57 11,220

6 ควอลิตี้เฮาส 33 7,455

7 เซ็นทรัลพัฒนาดีเวลลอปเมนท 12 4,813

8 ลลิลพร็อพเพอรต้ี 15 4,565

9 ออริจิ้นพร็อพเพอรตี้ 7 4,003

10 ไอทาวนโฮลดิ้ง (AA) 13 3,212

ศนูยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย Agency for Real Estate Affairs 
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สวนจังหวัดทองเที่ยวอันไดแกบริเวณชะอํา-หัวหิน  และภูเก็ต ก็

มีหนวยขายเหลืออยูมากเปนอันดับที่ 4 และ 7 จํานวน 8,708 หนวย 

หนวยตามลําดับ  แสดงวาเมืองทองเที่ยวก็มีความสําคัญ

ไมนอยท่ีทําใหเมืองมีการเติบโตขึ้นมากเชนกัน เพียงแตในชวงที่ผาน

ทําใหการทองเที่ยวตกต่ําลง หากไมมีปญหานี้ อันดับ

หัวหิน และภูเก็ตอาจขยับขึ้นสูงกวานี ้ 

แสนสิริ พัฒนาใน 13 จังหวัด เชน ภูเก็ต เชียงใหม 

ประจวบคีรีขันธ ขอนแกน ชลบุรี เพชรบุรี นครราชสีมา หาดใหญ 

ระยอง เชียงราย สุราษฎรธานี พระนครศรีอยุธยา และพิษณุโลก  

พฤกษา เรียลเอสเตท พัฒนาอยู 8 จังหวัดหลัก

คือ ชลบุรี ภูเก็ต พระนครศรีอยุธา เชียงใหม ขอนแกน สระบุรี 

แอลพีเอ็นดีเวลลอปเมนท พัฒนาเฉพาะชลบุรี 

อันดับ 5 คือ บมจ.แลนดแอนดเฮาสก็

พัฒนาในเมืองหลักคือ เชียงใหม ภูเก็ต ขอนแกน พระนครศรีอยุธยา 

นครราชสีมา อุดรธานี  มหาสารคาม ประจวบคีรีขันธ เชียงราย และ

ในอนาคตเมื่อประเทศเขาสูภาวะปกติการพัฒนาที่อยูอาศัยใน

เขตเมืองทองเที่ยว เชน ภูเก็ต สมุย ชะอํา พัทยา ก็คงฟนตัวเชนเดิม 

และภูมิภาคที่นาจับตามองเปนพิเศษก็คือภูมิภาคระเบียงเศรษฐกิจ

ภาคตะวันออก นอกจากนั้นเมืองที่นาสนใจในอนาคต จะเปนการ

พัฒนาเมืองชายแดน เชน แมสาย แมสอด เปนตน    

บรษัิทที่มีการพัฒนามากที่สุดในสวนภูมิภาค

จํานวนหนวย มูลคา ราคาเฉลี่ย

ขายได คงเหลือ (ลาน บ) (ลาน บ)

17,092 8,650 75,540 2.9345

21,240 2,626 62,758 2.6296

9,401 3,541 32,618 2.5203

12,308 618 19,931 1.5419

8,937 2,283 55,056 4.9070

6,026 1,429 20,379 2.7336

3,176 1,637 11,033 2.2924

2,378 2,187 10,390 2.2760

2,694 1,309 10,012 2.5011

2,208 1,004 6,191 1.9274
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 มาดู 10 บริษัทพัฒนาที่ดินที่ใหญที่สุดในประเทศไทย 

จํานวนและมูลคาการเปดตัวโครงการใหมป 2563

อะไรบาง  ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนยขอมูลวิจัย

และประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร เรียล

เอสเตท แอฟแฟรส (www.area.co.th) เปดเผยถึงบริษัทพัฒนาท่ีดิน

ที่เปดตัวโครงการสูงสุดในป 2563 ทั้งในแงจํานวนหนวยและมูลคา

การพัฒนา ทั้งนี้ในกรณีบริษัทมหาชน นับรวมการพัฒนาของบริษัท

ในเครือดวย: 

 ในป 2563 บริษัทที่มีการพัฒนาสูงสุดก็คือ บมจ

แลนด) ซึ่งพัฒนาจํานวนโครงการมากที่สุด 38 

หนวยขายมากที่สุดถึง 8,476 หนวย และรวมมูลคาการพั

ทั้งหมด 40,003 ลานบาท โดยมีราคาขายเฉลี่ยอยูที่ 

บริษัทนี้นําคูแขงอันดับสองถึงเกือบ 1 ชวงตัวในแงจํานวนหนวยที่

เปดและมูลคาที่เปดในป 2563  สินคาของ บมจ.เอพี 

• 10 

April 2021 

บริษัทพัฒนาที่ดินที่ใหญที่สุดในประเทศไทย (จาก

2563) วาเปนบริษัท

โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนยขอมูลวิจัย

เอเจนซี่ ฟอร เรียล

เปดเผยถึงบริษัทพัฒนาท่ีดิน

ทั้งในแงจํานวนหนวยและมูลคา

การพัฒนา ทั้งนี้ในกรณีบริษัทมหาชน นับรวมการพัฒนาของบริษัท

บริษัทที่มีการพัฒนาสูงสุดก็คือ บมจ.เอพี (ไทย

38 โครงการ พัฒนา

หนวย และรวมมูลคาการพัฒนา

ลานบาท โดยมีราคาขายเฉลี่ยอยูที่ 4.72 ลานบาท  

ชวงตัวในแงจํานวนหนวยที่

เอพี (ไทยแลนด) มี

จํานวนหนวยทุกๆ 1 ใน 9 หนวยที่ขาย แตถาเทียบในแงมูลคาก็

เทากบั 1 ใน 7 ของมูลคาที่เปดขายเลยทีเดียว

 อาจกลาวไดวา บมจ.เอพี (

ครั้งแรกหลังจากที่  บมจ.พฤกษาเรียลเอสเตท ครองแชมปเปนอันดับ

หนึ่งนับสิบปที่ผานมา  มาในป 2563 

ลับตกมาสูอันดับที่ 7 ทั้งนี้เพราะยั

ยังไมรีบรอนเปดตัวโครงการ  อยางไรก็ตาม บมจ

เอสเตทยังมีโครงการที่รอเปดตัวอีกเปนจํานวนมากเชนกัน ไมแนวา

ในอนาคตอาจกลับมาทวงแชมปอีกครั้งหนึ่ง เพราะในสมัยที่ครอง

แชมปอยูนั้น มีการเปดตัวหนวยขายใหมนับหมื่นหนวยต

 หากพิจารณาถึงบริษัทท่ีมีราคาขายเฉลี่ยตอหนวยสูงสุดก็คงเปน 

บมจ.เอสซีแอสเสทคอรปอเรชั่น ซึ่งราคาเฉลี่ยตอหนวยคือ 

ลานบาท ทั้งนี้ในป 2563 เปดทั้งหมด 

หนวย โดยมีมูลคาสูงถึง 14,140 

10 บริษัทพัฒนาทีด่ินที่ใหญสุดในไทย

 

 
 

 

หนวยที่ขาย แตถาเทียบในแงมูลคาก็

ของมูลคาที่เปดขายเลยทีเดียว 

(ไทยแลนด) กาวขึ้นอันดับหนึ่งเปน

พฤกษาเรียลเอสเตท ครองแชมปเปนอันดับ

2563 นี้ บมจ.พฤกษาเรียลเอสเตทก

ทั้งนี้เพราะยังมีหนวยขายรอการขายอีกมาก จึง

ยังไมรีบรอนเปดตัวโครงการ  อยางไรก็ตาม บมจ.พฤกษาเรียล

เอสเตทยังมีโครงการที่รอเปดตัวอีกเปนจํานวนมากเชนกัน ไมแนวา

ในอนาคตอาจกลับมาทวงแชมปอีกครั้งหนึ่ง เพราะในสมัยที่ครอง

แชมปอยูนั้น มีการเปดตัวหนวยขายใหมนับหมื่นหนวยตอป 

หากพิจารณาถึงบริษัทท่ีมีราคาขายเฉลี่ยตอหนวยสูงสุดก็คงเปน 

เอสซีแอสเสทคอรปอเรชั่น ซึ่งราคาเฉลี่ยตอหนวยคือ 8.664 

เปดทั้งหมด 11 โครงการ รวม 1,632 

14,140 ลานบาท นับไดวามีสัดสวนการ

บริษัทพัฒนาทีด่ินที่ใหญสุดในไทย



 

 

 
 

เปดตัวในเชิงมูลคาสูงถึง 4.9% ของทั้งหมด  อาจกลาวไดวาใน

บรรดาบานที่มีราคาสูง เชน 15-20 ลานบาทขึ้นไปกลุมบริษัทนี้จะ

ครองแชมปอยูหลายสมัย  ทั้งนี้แตกอนอาจเปน บมจ

สรางบานราคาสูงออกสูตลาด แตมาในระยะหลัง บมจ

พัฒนาโครงการในระดับราคาที่แตกตางกันไป เพื่อเพิ่มกลุมเปาหมาย

นั่นเอง 

 สวนบริษัทท่ีมักจะพัฒนาสินคาราคา “กันเอง

ไดแก บมจ.เสนาดีเวลลอปเมนท ซึ่งในป 2563 

โครงการ รวม 2,102 หนวย รวมมูลคา 3,416 ลานบาท หรือราว 

2.9% ของสินคาในตลาด โดยมีราคาเฉลี่ยเพียง 

 

มูลนธิิประเมินคา-นายหนาแหงประเทศไทย 

 

 

สนใจสมัครสมาชิก ติดตอคุณนงลักษณ โทร

 
คาสมาชิก 

ปละ 1,000 

1. ไดรับวารสาร 

2. ดาวนโหลดเอกสารประกอบเสวนายอนหลังได

3. เขารวมงานประชุมประจําปของมูลนธิิโดยไมเสียคาใชจายใด ๆ

4. เขาเสวนาวิชาการรายเดือนโดยไมเสียคาใชจายตลอด

เฉพาะคาสถานที่และเครื่องดืม่ เครื่องเคียง 

5. ไดรับสวนลดพิเศษ 

6. ไดรับใบรับรองการเปนสมาชิก และบัตรสมาชิก  

7. ทานสมาชิกสามารถนําโลโกไปใชทํานามบัตรได  
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ของทั้งหมด  อาจกลาวไดวาใน

ลานบาทขึ้นไปกลุมบริษัทนี้จะ

ครองแชมปอยูหลายสมัย  ทั้งนี้แตกอนอาจเปน บมจ.แสนสิริ ซึ่งมัก

สรางบานราคาสูงออกสูตลาด แตมาในระยะหลัง บมจ.แสนสิริ กลับ

แตกตางกันไป เพื่อเพิ่มกลุมเปาหมาย

กันเอง” หรือคอนขางถูก 

2563 พัฒนาทั้งหมด 10 

ลานบาท หรือราว 

ยเพียง 1.625 ลานบาท 

และสามารถขายไดดีมาก  อีกบริษัทหนึ่งก็คือ บมจ

เวลลอปเมนท ซึ่งในป 2563 

หนวย โดยมีมูลคา 9,486 พันลานบาท หรือตกเฉลี่ยหนวยละ 

ลานบาท 

 10 บริษัทที่ใหญที่สุดนี้ยิ่งใหญมาก โดยประมาณ 

หนวยขายที่เปดขายในป 2563 

51% ของมูลคาการพัฒนาทั้งหมดมาจากสินคาของ 

อยางไรก็ตามก็คงไมมีใครสามารถครอบงําตลาดไดรายเดียว ตางจาก

สินคาอุปโภคบริโภคที่อาจมีการ “

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนใจสมัครสมาชิก ติดตอคุณนงลักษณ โทร.0.2295.3171 ตอ 109 หรือสมัครออนไลนที่  http://goo.gl/n

ไดรับวารสาร ThaiAppraisal มูลคาปละ 200 บาท (6 ฉบับ) เปนเวลา 

ดาวนโหลดเอกสารประกอบเสวนายอนหลังได 

เขารวมงานประชุมประจําปของมูลนธิิโดยไมเสียคาใชจายใด ๆ 

เขาเสวนาวิชาการรายเดือนโดยไมเสียคาใชจายตลอด 1 ป ยกเวนจัดนอกสถานที่ของมูลนิธิฯ ซึ่งจะเสีย

เฉพาะคาสถานที่และเครื่องดืม่ เครื่องเคียง ทั้งนี้เอกสารประกอบการเสวนาและอื่น ๆ ไมคิดคาใชจาย

ไดรับสวนลดพิเศษ 50% ในการซื้อหนังสือของมูลนธิ ิ

ไดรับใบรับรองการเปนสมาชิก และบัตรสมาชิก   

ทานสมาชิกสามารถนําโลโกไปใชทํานามบัตรได   
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และสามารถขายไดดีมาก  อีกบริษัทหนึ่งก็คือ บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดี

2563 พัฒนาไป 7 โครงการ รวม 4,795 

พันลานบาท หรือตกเฉลี่ยหนวยละ 1.978 

บริษัทที่ใหญที่สุดนี้ยิ่งใหญมาก โดยประมาณ 49% ของ

2563 ขายโดยบริษัท 10 แหงนี้ ท และ 

ของมูลคาการพัฒนาทั้งหมดมาจากสินคาของ 10 บริษัทนี้  

อยางไรก็ตามก็คงไมมีใครสามารถครอบงําตลาดไดรายเดียว ตางจาก

“ผูกขาด” เกิดขึ้นได 

 

http://goo.gl/n3wSB8 

เปนเวลา 1 ป 

ป ยกเวนจัดนอกสถานที่ของมูลนิธิฯ ซึ่งจะเสีย

ทั้งนี้เอกสารประกอบการเสวนาและอื่น ๆ ไมคิดคาใชจาย 
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 ขณะนี้ประเทศไทยกําลังประสบภาวะโรคโควิด

3 และโรคนี้จะเปนจุดเปลี่ยนอสังหาริมทรัพยของไทยในอนาคต จะมี

นิวนอรมอลของนิวนอรมอลในวงการนี้อยูตอไปอีกหลายตลบ

 อันที่จริงโควิด-19 คราชีวิตของคนไทยไปนอยมากเพียง 

เมื่อป 2563 มีผูเสียชีวิต 1 คนในทุกๆ 100 คนที่ติดเชื้อคือ 

แตในป 2564 แมมีผูติดเชื้อเพิ่มขึ้น 7 เทา แตมีผูเสียชีวิตเพียงแค 

0.17% เทานั้น  ในรอบนี้มีผูติดเชื้อมาก แตตายนอยลงมาก และเกือบ

ทั้งหมดก็รักษาหาย ยกเวนผูที่มีโรคประจําตัว เปนผูสูงวัย

อยางไรก็ตามโดยที่เปนโรคอุบัติใหม จึงทําใหเกิดความกลัวกันมาก ซึ่ง

เปนแรงผลักดันใหเปนจุดเปลี่ยนของตลาดอสังหาริมทรัพยไทย

•

ตารางที่ 1.2: โครงการอสังหาริมทรัพยที่เปดตัว ม

ระดับราคา (ลบ.) บานเดี่ยว บานแฝด

จํานวนโครงการ 9 12
<0.500
0.501-1.000
1.001-2.000 36
2.001-3.000
3.001-5.000 195 248
5.001-10.000 262 921
10.001-20.000 175 56
> 20.000
Overall 632 1,261

proportion 6.7% 13.3%

<0.500mil.
0.501-1.000
1.001-2.000 68
2.001-3.000
3.001-5.000 642 1,017
5.001-10.000 1,853 6,653
10.001-20.000 2,178 839
> 20.000
Overall 4,673 8,577

proportion 6.7% 12.3%
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ขณะนี้ประเทศไทยกําลังประสบภาวะโรคโควิด-19 ระบาดรอบ

และโรคนี้จะเปนจุดเปลี่ยนอสังหาริมทรัพยของไทยในอนาคต จะมี

นิวนอรมอลของนิวนอรมอลในวงการนี้อยูตอไปอีกหลายตลบ 

คราชีวิตของคนไทยไปนอยมากเพียง 148 ราย 

คนที่ติดเชื้อคือ 0.89% 

เทา แตมีผูเสียชีวิตเพียงแค 

เทานั้น  ในรอบนี้มีผูติดเชื้อมาก แตตายนอยลงมาก และเกือบ

ทั้งหมดก็รักษาหาย ยกเวนผูที่มีโรคประจําตัว เปนผูสูงวัย เปนตน  

อยางไรก็ตามโดยที่เปนโรคอุบัติใหม จึงทําใหเกิดความกลัวกันมาก ซึ่ง

เปนแรงผลักดันใหเปนจุดเปลี่ยนของตลาดอสังหาริมทรัพยไทย 

จุดเปลี่ยน 1: สินคาบานถูกๆ หมดสิทธิ์เกิด

 จากการสํารวจตลาดที่อยูอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลของศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย 

บจก.เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส พบวา ในการเปดตัว

โครงการที่อยูอาศัยไตรมาสที่ 1/2564 

กวา 3 ลานบาท เพียง 1,630 หนวย ซึ่งเกือบทั้งหมดเปนหองชุดพัก

อาศัย  อาจกลาวไดวาสินคาถูกๆ แบบนี้มีสัดสวนเพียง 

ตลาดที่อยูอาศัยทั้งหมด  ถาดูในแงมูลคา ก็เปนเงิน 

หรือเปนเพียง 7% ของมูลคาที่อยูอาศัยทั้งหมดที่เปดตัวในไตรมาส

แรกนี ้
 

โควิดรอบ 3 จุดเปลี่ยนอสังหาฯ ไทย

โครงการอสังหาริมทรัพยที่เปดตัว ม.ค.-มี.ค. 2564 แยกตามระดับราคา

จํานวนหนวยทัง้หมด

ทาวนเฮาส อาคารพาณิชย อาคารชุด ที่ดินจัดสรร รวม (ที่อยูอาศัย

13 2 16 41

133 133
759 795

681 702 1,383
1,821 7 622 2,893
106 1,625 2,914

23 584 838
472 472

2,608 30 4,897 0 9,428

27.5% 0.3% 51.6% 0.0% 99.3%

มูลคาโครงการทัง้หมด (ลานบาท)

127 127
1,174 1,242

1,662 1,778 3,440
6,472 27 2,275 10,433
632 12,098 21,236

308 8,175 11,500
20,953 20,953

8,766 335 46,580 0 68,931

12.6% 0.5% 66.9% 0.0% 99.0%
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สินคาบานถูกๆ หมดสิทธิ์เกิด 

จากการสํารวจตลาดที่อยูอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลของศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย 

เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส พบวา ในการเปดตัว

1/2564 สินคาที่อยูอาศัยที่มีราคาต่ํา

หนวย ซึ่งเกือบทั้งหมดเปนหองชุดพัก

อาศัย  อาจกลาวไดวาสินคาถูกๆ แบบนี้มีสัดสวนเพียง 17% ของ

ตลาดที่อยูอาศัยทั้งหมด  ถาดูในแงมูลคา ก็เปนเงิน 4,808 ลานบาท 

ของมูลคาที่อยูอาศัยทั้งหมดที่เปดตัวในไตรมาส

 

จุดเปลี่ยนอสังหาฯ ไทย

แยกตามระดับราคา

ที่อยูอาศัย) RE (อ่ืน ๆ) รวม

3 44

133
795

1,383 1,383
2,893 2,893
2,914 31 2,945

36 874
1 473

9,428 68 9496

99.3% 0.7% 100%

127
1,242 1,242
3,440 3,440
10,433 10,433
21,236 217 21,453
11,500 442 11,942
20,953 21 20,974
68,931 680 69611

99.0% 1.0% 100%
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 ในทางตรงกันขาม สินคาที่อยูอาศัยที่มีราคาตั้งแต 10 ลานบาท

ขึ้นไป แมมีจํานวน 1,310 หนวย ซึ่งนอยกวาที่อยูอาศัยราคาไมเกิน 

3 ลานบาทเล็กนอยก็จริง แตมีมูลคารวมกันสูงถึง 32,454 ลานบาท 

หรือเกือบครึ่งหนึ่ง (47%) ของมูลคาการเปดตัวทั้งหมด  นี่คือจุด

เปลี่ยนสําคัญที่บานราคาถูกๆ ลดนอยลง แตบานราคาแพงๆ กลับยัง

เติบโตได  ครัวเรือนที่มีรายไดนอยถึงรายไดปานกลาง มีโอกาสซื้อ

บานไดนอยลงมาก เพราะไดรับผลกระทบจากโควิด-19 มากที่สุด 

ในขณะที่ผูที่มีรายไดคอนขางสูงขึ้นไปยังไมไดรับผลกระทบมากนัก 

จึงมีอุปทานมารองรับมาก 

 อยางไรก็ตามจุดหนึ่งที่ไมเปลี่ยนแปลงก็คือ ที่อยูอาศัยประเภท

อาคารชุดยังครองสวนแบงตลาดประมาณ 52% ของจํานวนหนวย

ทั้งหมดที่เปดขายในไตรมาสแรกนี้  ขอวิตกกังวลวาโควิด-19 จะทํา

ใหผูอยูอาศัยในอาคารชุดติดเชื้อเพิ่มขึ้นจึงไมเปนความจริง  แมใน

นครนิวยอรกที่มีการติดเชื้อมาก ตางคนตางก็อยูในหองชุดของตนเอง  

โควิด-19 ไมไดแพรเชื้องายเหมือนโรคไขหวัดนก หรือซารส ซึ่งติด

เชื้องายกวาผานระบบประปา  แตในป 2563 โครงการอาคารชุดเปด

นอยลงมาก เหลือเพียงราวหนึ่งในสามของอุปทานทั้งหมด เพราะ 

ภาวะลนตลาดที่มีมากอนหนานี้ ไมไดเกี่ยวกับโควิด-19 แตอยางใด 

 กลยุทธที่มักใชในอดีตคือทําสินคาราคาถูกๆ จึงใชแทบไมได 

เพราะความสามารถในการซื้อ (Affordability) ลดลงอยางชัดเจน

ตามภาวะเศรษฐกิจ  แตอยางไรก็ตามหากทําสินคาราคาถูกจริงๆ ก็

ยังสามารถขายได เพราะผูที่มีรายไดสูงจะมาซื้อไวเก็งกําไร ขายตอให

ผูมีรายไดนอยในอนาคตอันใกลตอไป  อยางไรก็ตามกลยุทธสําคัญก็

คือการสรางสินคาราคาปานกลางคอนขางสูงหรือราคาสูง เพราะ

สินคากลุมนี้ไดรับผลกระทบนอยที่สุด 

 

จุดเปลี่ยน 2: บริษัท SMEs ใกลสูญพันธุ 

 ในการสํารวจตลาดที่อยูอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลในชวงป 2537-2540 บริษัทพัฒนาที่ดินมหาชนในตลาด

หลักทรัพยและบริษัทในเครือ มีสัดสวนในตลาดเพียงหนึ่งในสาม

เทานั้น แต ณ ไตรมาสที่ 1/2564 บริษัทมหาชนและบริษัทในเครือมี

สัดสวนในตลาดสูงถึง 84% ในดานมูลคาการพัฒนาโดยรวม และ 

71% ในดานของจํานวนหนวยขายที่เปดตัว  ทั้งนี้ในป 2563 ทั้งป ก็

มีสัดสวนท่ีใกลเคียงกัน 

 

การเปรียบเทียบบริษัทมหาชนและบริษัท SMEs อ่ืน

ท่ีเปดตัวท่ีอยูอาศัยใหมในไตรมาส 1/2564

รายการ บริษัทมหาชน บริษัท รวม

และบริษัทลูก SMEs ท่ัวไป

มูลคาการพัฒนา (ลานบาท) 58,044            10,886        68,930        

   %  84% 16%

จํานวนหนวยขาย 6,660              2,768          9,428          

    %  71% 29%

ท่ีมา: ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย www.area.co.th
 

 

 ในขณะนี้บริษัทพัฒนาที่ดินประมาณ 10 บริษัทที่ใหญที่สุด 

ครองสวนแบงในตลาดถึงประมาณสองในสามของทั้งตลาด  แมวาจะ

ไมมีบริษัทใดบริษัทหน่ึงสามารถเปน “เจาตลาด” เชนเดียวกับสินคา

อุปโภคบริโภค เชน “น้ําดํา” ที่มีอยูเพียง 2 ยี่หอหลัก  แตมาตรการ

ตางๆ ที่รัฐบาลสนับสนุนอยูในเวลานี้ ก็เอื้อตอบริษัทขนาดใหญเปน

สําคัญ เชน การลดภาษีและคาธรรมเนียมโอน (2% ของราคาซื้อ

ขาย) และคาจดจํานอง (1% ของคาจดจํานอง) ก็เปนการสนับสนุน

รายใหญที่ขายกันอยูโดยตรง ทั้งที่กอนออกมาตรการนี้ บริษัทตางๆ 

ตางก็เปนผูออกภาระภาษีเหลานี้แกผูซื้อเองอยูแลว 

 อันที่จริงรัฐบาลควรสงเสริมบริษัทพัฒนาที่ดิน SMEs มากกวา

บริษัทใหญ เพื่อใหตลาดที่อยูอาศัยมีการแขงขันมีการแขงขันสูงขึ้น 

อันจะเปนประโยชนตอผูซื้อบานและประเทศชาติโดยรวม 

 

 

 

 



 

 

 
 

จุดเปลี่ยน 3: ตลาดหดตัวตอเนื่อง 2562-2564 

 เมื่อเทียบระหวางไตรมาสที่ 1/2564 เทียบกับ 

พบวาตลาดที่อยูอาศัยหดตัวลงอยางชัดเจนโดยจํานวนหนวยหายไป

ถึงเกือบครึ่งหนึ่ง (49%) จาก 18,591 หนวยในไตรมาสที่ 

เหลือ 9,428 หนวยในไตรมาสที่ 1/2564 อยางไรก็ตามสินคาในป 

2564 เนนราคาสูง จึงทําใหมูลคาลดลงเพียง 6% 

บาท เปน 68,931 ลานบาท และการนี้สงผลใหราคาขายตอหนวยที่ 

3.924 ลานบาท ณ ไตรมาส 1/2563 เพิ่มขึ้นเปน  

สินคาราคาถูกหรือปานกลางจึงหดหายไปอยางชัดเจน
 

รายการ ป 2563 ป 2564

มูลคา (ลานบาท) 72,953 68,931 

จํานวนหนวยขาย 18,591 9,428   

ราคา/หนวย (ลานบาท) 3.924   7.311   

โค รงการ ท่ีอยูอาศั ยเปดตัวใหมไตรมาส 

ท่ีมา: ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหารมิทรพัยไทย 

 

 ตามที่ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย บจก

เจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส สํารวจไววาในไตรมาสที่ 

มีหนวยขายที่อยูอาศัยเกิดเพิ่มขึ้นในเขตกรุงเทพ

9,428 หนวยนั้น หากคาดการณทั้งป 2564 คาดวาจ

รวมกันประมาณ 60,151 หนวย เมื่อเทียบกับการเปดตัวในป 

73,043 หนวยแลว ก็ถือไดวาตลาดที่อยูอาศัยจะหดตัวประมาณ 

หรือราวหนึ่งในหา ซึ่งนับวาเปนการหดตัวอยางมีนัยสําคัญ 

 คาดวาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจป 2564 

ในขณะที่ป 2563 ลดลง 6%  ซึ่งนาจะทําใหการผลิตที่อยูอาศัย

เพิ่มขึ้น  แตเชื่อวาคงเปนการฟนตัวเฉพาะกลุมผูมีรายไดสูง ไมใชทั่ว

ทุกภาคสวน จึงทําใหตลาดที่อยูอาศัยอาจจะยังหดตัวตอเนื่องจากป 

2563  อาจกลาวไดวาอุปทานใหมของที่อยูอาศัยในป 

เพียงครึ่งเดียวกับที่เปดตัวในป 2562  ในการนี้บริษัทพัฒนาที่ดิน 

SMEs คงตองหาทางถอยไวกอนแลว เพราะอุปทานมีคอนขางนอย

 

จุดเปลี่ยน 4: ประเทศไทยคือ กทม.และภาคตะวันออก

 โอกาสการพัฒนาที่อยูอาศัยในจังหวัดภูมิภาคจะหดตัวลงอยาง

รุนแรงในชวง 1- 2 ปนี้  จะเห็นไดวาในจํานวนที่อยูอาศัยที่เหลือมา
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เทียบกับ 1/2563 จะ

พบวาตลาดที่อยูอาศัยหดตัวลงอยางชัดเจนโดยจํานวนหนวยหายไป

หนวยในไตรมาสที่ 1/2563 

อยางไรก็ตามสินคาในป 

6% จาก 72,953 ลาน

ลานบาท และการนี้สงผลใหราคาขายตอหนวยที่ 

เพิ่มขึ้นเปน  7.311 ลานบาท 

สินคาราคาถูกหรือปานกลางจึงหดหายไปอยางชัดเจน 

2564 เปล่ียนแปลง

68,931 -6%

9,428 -49%

7.311 86%

โค รงการ ท่ีอยูอาศั ยเปดตัวใหมไตรมาส 1 ป 63 และ 64

ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหารมิทรพัยไทย (www.area.co.th

ตามที่ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย บจก.เอ

เจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส สํารวจไววาในไตรมาสที่ 1/2564 

มีหนวยขายที่อยูอาศัยเกิดเพิ่มขึ้นในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

คาดวาจะมีหนวยขายเปด

หนวย เมื่อเทียบกับการเปดตัวในป 2563 ที่ 

หนวยแลว ก็ถือไดวาตลาดที่อยูอาศัยจะหดตัวประมาณ 18% 

หรือราวหนึ่งในหา ซึ่งนับวาเปนการหดตัวอยางมีนัยสําคัญ   

2564 จะเพิ่มขึ้น 2.5% 

นาจะทําใหการผลิตที่อยูอาศัย

เพิ่มขึ้น  แตเชื่อวาคงเปนการฟนตัวเฉพาะกลุมผูมีรายไดสูง ไมใชทั่ว

ทุกภาคสวน จึงทําใหตลาดที่อยูอาศัยอาจจะยังหดตัวตอเนื่องจากป 

อาจกลาวไดวาอุปทานใหมของที่อยูอาศัยในป 2564 เทากับ

ในการนี้บริษัทพัฒนาที่ดิน 

คงตองหาทางถอยไวกอนแลว เพราะอุปทานมีคอนขางนอย 

และภาคตะวันออก 

โอกาสการพัฒนาที่อยูอาศัยในจังหวัดภูมิภาคจะหดตัวลงอยาง

จะเห็นไดวาในจํานวนที่อยูอาศัยที่เหลือมา

ขายจากป 2563 มาขายในป 2564 

ตามการสํารวจของศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพย

ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส แตในจํานวนนี้อยู

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลถึง 

ของทั้งหมด ที่เหลืออีก 40% หรือ 

ภูมิภาคทุกจังหวัดรวมกัน 
 

ประมาณการ จํานวนหนวยข ายท่ีจะ เปดใหมในป 

หนวยเปดใหม Q.1/2564

หนวยท่ีอาจตกหลน

หนวยเปดใหมรวม Q.1/2564

หนวยขายท่ีนาจะเปดในป 2564

หนวยขายท่ีเปดใหมในป 2563

การเปล่ียนแปลงป 2563/2564

ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย 

*หนวยขายใหมท่ีประมาณการในท้ังป 

หนวย มาจาก หนวยขายเปดใหมในไตรมาสท่ี 

 10,371 หนวย โดยประมาณการวาในไตรมาสท่ี 

ท่ีเศรษฐกิจดีข้ึน นาจะมีหนวยขายเพิ่มข้ึน 

80% ของไตรมาสแรกตามลําดับ

 

 จังหวัดภูมิภาคที่วาน้ี กลุมใหญที่สุดจํานวน 

จังหวัดชลบุรี ระยองและฉะเชิงเทรา หรืออาจกลาวไดวา

อุปทานในป 2564 อยูในภูมิภาคระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

หรืออีอีซี ที่เหลือเปนเมืองเล็กเมืองนอย ถึงแมจะมีเมืองอ่ืนอีกจํานวน

หนึ่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต แตก็มี

อุปทานเหลือมารอขายอยูนอยมากทั้งที่ประเทศไทยมีถึง 

 การปรับตัวสําคัญของบริษัทพัฒนาท่ีดินไทยก็คือการมุงเนนการ

พัฒนาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งในอีอีซีเปนสําคญั 

ในภูมิภาคอื่นโอกาสพัฒนามีนอยมาก ยิ่งเมื่อมีปญหาการทองเที่ยว 

แรงงานในภาคธุรกิจทองเที่ยวในเมืองทองเที่ยวก็หดตัวลง รายไดก็

ลดลง โอกาสการซื้อที่อยูอาศัยก็

กรุงเทพมหานครกลายเปนเมืองโตเดี่ยว 

กลายเปนอภิมหานครขนาดยักษ 

Vol. 20, No.2 March – April 2021  • ----- 15 -----•    

2564 นั้นมีอยู 376,757 หนวย ทั้งนี้

ตามการสํารวจของศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพย

เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส แตในจํานวนนี้อยู

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลถึง 226,645 หนวย หรือ 60% 

หรือ 150,112 หนวยขายอยูในจังหวัด

ประมาณการ จํานวนหนวยข ายท่ีจะ เปดใหมในป 2564

9,428             

10%

2564 10,371           

2564* 60,151           

2563 73,043           

2564 -18%

ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย www.area.co.th

หนวยขายใหมท่ีประมาณการในท้ังป 2564 จํานวน 60,151 

หนวย มาจาก หนวยขายเปดใหมในไตรมาสท่ี 1/2564 จํานวน

หนวย โดยประมาณการวาในไตรมาสท่ี 2, 3 และ 4 

ท่ีเศรษฐกิจดีข้ึน นาจะมีหนวยขายเพิ่มข้ึน 40% 60% และ 

ของไตรมาสแรกตามลําดับ

จังหวัดภูมิภาคที่วาน้ี กลุมใหญที่สุดจํานวน 62,657 หนวยอยูใน

จังหวัดชลบุรี ระยองและฉะเชิงเทรา หรืออาจกลาวไดวา 42% ของ

อยูในภูมิภาคระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

หรืออีอีซี ที่เหลือเปนเมืองเล็กเมืองนอย ถึงแมจะมีเมืองอ่ืนอีกจํานวน

หนึ่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต แตก็มี

อุปทานเหลือมารอขายอยูนอยมากทั้งที่ประเทศไทยมีถึง 77 จังหวัด 

ญของบริษัทพัฒนาท่ีดินไทยก็คือการมุงเนนการ

พัฒนาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งในอีอีซีเปนสําคญั 

ในภูมิภาคอื่นโอกาสพัฒนามีนอยมาก ยิ่งเมื่อมีปญหาการทองเที่ยว 

แรงงานในภาคธุรกิจทองเที่ยวในเมืองทองเที่ยวก็หดตัวลง รายไดก็

ลดลง โอกาสการซื้อที่อยูอาศัยก็ลดลงไปดวย  นี่คือภาพที่ชัดเจนที่

กรุงเทพมหานครกลายเปนเมืองโตเดี่ยว  และยิ่งเมื่อรวมกับอีอีซี ก็จะ

กลายเปนอภิมหานครขนาดยักษ  ไปเลย 
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รายการ ท่ัวประเทศ กทม.และปริมณฑล จังหวัดภูมิภาค

จํานวนโครงการ 9,011         2,689                 6,322             

จํานวนหนวยขายเฉล่ีย/โครงการ (หนวย) 167            283                    118                

มูลคาเฉล่ีย/โครงการ (ลานบาท) 577            1,150                 334                

จํานวนหนวยขายท่ีสํารวจ ณ ส้ินป 2563 1,509,029   760,796              748,233          

จํานวนหนวยขายท่ีขายแลว ณ ส้ินป 2563 1,132,272   534,151              598,121          

จํานวนหนวยขายท่ียังเหลือมาในป 2564 376,757      226,645              150,112          

มูลคาท่ีเหลือเหลือเขามาขายในป 2564 (ลาน บ) 1,344,721   921,543              423,178          

ราคาขายเฉล่ีย (ลานบาท) 3.448         4.066                 2.819             

ตลาดท่ีอยูอาศัยปร ะเทศไทย ณ ส้ินป 2563 และหนวยท่ีจะนํามาขายในป 2564

ที่มา: ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส (www.area.co.th)  
 

จุดเปลี่ยน 5: โรงแรมรวงระนาว 

 จุดเปลี่ยนสําคัญอีกอยางหนึ่ งก็คือธุรกิจโรงแรมสําหรับ

นักทองเที่ยว ตั้งแตกลุมโรงแรมราคาประหยัด และโรงแรมขนาด

กลาง ที่มีกําไรขั้นตนต่ําและเนนรองรับนักทองเที่ยวตางชาติที่เปน

กรุปทัวร รวมทั้งกลุมโรงแรมระดับบนที่มีมูลหนี้สูงโดยเฉพาะกลุม

โรงแรมที่เพิ่งเปดใหมในชวง 1-2 ปที่ผานมา  และกอนเกิดโควิด-19 

ก็มีปญหาโรงแรมไทยลนตลาดอยูแลว  การที่โรงแรมจะกลับมาฟน

คืนไดในป 2565 หรือฟนตัวเต็มที่ในป 2566 คงทําใหโรงแรม “เจง” 

กันระเนระนาด แลวมูลคาโรงแรมจะลดลงไปเทาไหร เรามาลอง

คํานวณใหชัดเจน 

 1. สมมติโรงแรมแหงหนึ่งมีราคาตลาดกอนเกิดโควิด-19 ณ ป 

2562 เปนเงิน 1,000 ลานบาท 

 2. ในกรณีที่ขาดรายไดไป 3 ป (2563-2565) และจะสามารถ

เปดบริการและรับรูรายไดไดตามปกติในป 2566 มูลคาก็ควรลดไป

เหลือ 816.3 ลานบาท หรือ 81.63 หรือคราวๆ = 1 / (1+7%)^3ป 

โดยนัยนี้ราคาโรงแรมจึงไมควรลดไปเกินกวา 20% เทานั้น ทั้งนี้ใช

อัตราผลตอบแทนที่ 7% 

 3. อยางไรก็ตามสําหรับโรงแรมที่ยังติดหนี้สถาบันการเงิน เชน 

โรงแรมมูลคา 1,000 ลานบาท หากเปนเงินกูยืม 800 ลานบาท  หาก

ตั้งแตเริ่มเปดก็พบกับวิกฤติโควิด-19 จนขายรายไดไป 3 ปเต็มๆ ไม

สามารถจายเงินคืนแกสถาบันการเงิน โดยสมมติ ณ อัตราดอกเบี้ย 

10% สําหรับธุรกิจ หนี้ก็จะพอกไปเปนเงิน 1,064.8 ลานบาท หรือ 

= (1+10%)^3ป ทําใหมูลหนี้เพิ่มขึ้น 264.8 ลานบาท 

            4. เงินท่ีตองใชหน้ีใหกับสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 264.8 ลาน

บาท (ขอ 3) เมื่อนํามาลบกับมูลคาที่หดหายไปเพราะขาดรายได 3 ป 

ที่ 816.3 ลานบาท ก็จะทําใหมูลคาซื้อขายของโรงแรมที่มีหนี้เหลือ

เพียง 551.5 ล านบาท  หรือ 55.2% ของมูลคา  ในกรณีนี้

ความสามารถในการตอรองของเจาของโรงแรมก็จะลดนอยลง 

 ดังนั้นจุดเปลี่ยนสําคัญสําหรับโรงแรมไทยก็คือ การเปลี่ยน

เจาของจากนายทุนไทย เปนนายทุนตางชาติมากขึ้น โดยเฉพาะ

นายทุนจากประเทศจีน ที่คงมากวาดซื้อโรงแรมในไทยเปนอันมาก 

เพราะขณะนี้ราคากําลังถูก แรงตอรองของเจาของโรงแรมมีนอย

ทางออกสําหรับโรงแรมที่รัฐบาลจะสามารถชวยเหลือไดก็คือ 

 ทางออกสําหรับโรงแรมก็คือรัฐควรตั้ง “ปรส. 2564” ขึ้นมาเพื่อ

ซื้อทรัพยสินประเภทโรงแรมในราคาที่เปนธรรม ชวยเจรจากับ

สถาบันการเงินเพื่อ Hair Cut หนี้ที่จะเกิดขึ้นตามสัญญา ออก

พันธบัตรเพื่อตั้งกองทุนขึ้นมาซื้อโรงแรม หรือใหหยุดหนี้ระยะหนึ่ง 

เชน 3 ป แทนที่จะตองขายใหกับตางชาติในราคา 40-50% ของ

มูลคาจริง เพื่อชวยใหเหลานี้สามารถฟนคืนมาไดอีกครั้งหนึ่งหลังโค

วิด-19  ในการนี้เชื่อวาจะมีคนไทยลงขันซื้อพันธบัตรเพื่อรวมลงทุน

พยุงโรงแรมใหสามารถอยูตอไปได 

 

จุดเปลี่ยน 6: บานพักผูสูงวัย 

 แมโควิด-19 จะคราชีวิตผูคนไปมากมายแตกลุมเปาหมายสําคัญ

กลายเปนผูสูงวัยเปนหลัก ทําใหจํานวนผูสูงวัยลดนอยลงพอสมควร 

ในแงหนึ่งอาจทําใหสังคมในอนาคตเปนสังคมของคนหนุมสาวมากขึ้น



 

 

 
 

ก็ ได  แต ก็ค ง เปนคนหนุ มสาวที่ ใกล จะสู งวัย  เนื่ องจากไม มี

ปรากฏการณ “เบบี้บูม” เชนแตกอน ความตองการที่อยูอาศัย

สําหรับผูสูงวัยก็ยังจะมีมากขึ้น โดยเฉพาะในประเทศไทยที่มีผูสูงวัย

เพิ่มขึ้น และมีความเปนไปไดที่ผูสูงวัยในประเทศอุตสาหกรรมอาจ

เขามาอยูในประเทศไทยมากขึ้น 

 การที่ในประเทศไทยมีประชากรสูงวัยประมาณ 

7.3 ลานคนนั้น หากเปนผูสูงวัยที่ยากไรขาดที่พึ่ง นาจะมีประมาณ 

730,000 คน หรือราว 10% ของผูสูงวัยทั้งหมด ในจํานวนนี้หากตอง

มีคาใชจายในการดูแลคนละประมาณ 500 บาทตอวัน ก็จะเปนเงินป

ละ 79,935 ลานบาท หรือเพียง 2.8% ของงบประมาณแผนดินป 

2561 เทานั้น แสดงวาไม เหลือบากวาแรงที่รัฐบาลจะใหการ

 

เพื่อโอกาสในการสรางพันธมิตรในธุรกิจอสังหาริมทรัพย เชน งานแสดงอสังหาริมทรัพยที่ใหญที่สุดในโลก 

(MIPIM) มีโครงการอสังหาริมทรัพยจากทั่วทุกมุมโลกมาเปดการแสดง ทําใหมีโอกาสทําธุรกิจรวมกับนัก

อสังหาริมทรัพยจากทั่วโลก หรือในเอเชีย 

นักพัฒนาที่ดิน นายหนา นักบริหารทรัพยสินหรือที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพยอื่น

ทรัพยสินไดงาย นาจะสะดวกกวาการทํา 

02.295-3905 ตอ 109

www.fiabci-thai.org 
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ก็ ได  แต ก็ค ง เปนคนหนุ มสาวที่ ใกล จะสู งวัย  เนื่ องจากไม มี

เชนแตกอน ความตองการที่อยูอาศัย

งจะมีมากขึ้น โดยเฉพาะในประเทศไทยที่มีผูสูงวัย

เพิ่มขึ้น และมีความเปนไปไดที่ผูสูงวัยในประเทศอุตสาหกรรมอาจ

การที่ในประเทศไทยมีประชากรสูงวัยประมาณ 10.5% หรือ 

ลานคนนั้น หากเปนผูสูงวัยที่ยากไรขาดที่พึ่ง นาจะมีประมาณ 

ของผูสูงวัยทั้งหมด ในจํานวนนี้หากตอง

บาทตอวัน ก็จะเปนเงินป

ของงบประมาณแผนดินป 

เทานั้น แสดงวาไม เหลือบากวาแรงที่รัฐบาลจะใหการ

สนับสนุน ยิ่งกวานั้นหากคิด ณ 

ลานบาท ก็เปนเงิน 799,350 ลานบาท เงินสวนนี้อาจตองระดมทุน

จากกิจกรรมตาง ๆ ท่ีตองมีการวางแผนในระยะยาว

 นี่คือจุดเปลี่ยนสําคัญของตลาดอสังหาริมทรัพยในประเทศไทย 

เริ่มจากสินคาบานถูกๆ หมดสิทธ์ิเกิด บริษัทพัฒนาที่ดินระดับ 

ใกลสูญพันธุ  ตลาดที่อยูอาศัยหดตัวลงอยางตอเนื่อง ในชวงป 

2564 และจุดที่ยังพัฒนาขายไดมีเหลือเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑลรวมทั้งภูมิภาคอีอีซี เปนหลักเทานั้น  ยิ่งกวานั้น

โรงแรมก็ยังรวงระนาว มีโอกาสถูกซื้อโดยตางชาติไดงายถาไมรีบ

แกไข แตในทามกลางวิกฤติยังมีโอกาส คือ ผลิตภัณฑใหมโดยเฉพาะ

บานพักผูสูงวัย 

 

 

 

เชิญสมัครสมาชิก FIABCI-Thai สุดคุม

เพื่อโอกาสในการสรางพันธมิตรในธุรกิจอสังหาริมทรัพย เชน งานแสดงอสังหาริมทรัพยที่ใหญที่สุดในโลก 

มีโครงการอสังหาริมทรัพยจากทั่วทุกมุมโลกมาเปดการแสดง ทําใหมีโอกาสทําธุรกิจรวมกับนัก

อสังหาริมทรัพยจากทั่วโลก หรือในเอเชีย (APREC) การซื้อบูธในงานนี้ ก็จะสามารถทําใหสามารถเชื่อมตอกับ

นักพัฒนาที่ดิน นายหนา นักบริหารทรัพยสินหรือที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพยอื่น

ทรัพยสินไดงาย นาจะสะดวกกวาการทํา Road Show เองเสียอีก (โปรดติดตอคุณนงลักษณ จตุเทน โทร 

109) 
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สนับสนุน ยิ่งกวานั้นหากคิด ณ อัตราคืนทุนที่ 10% เงิน 79,935 

ลานบาท เงินสวนนี้อาจตองระดมทุน

จากกิจกรรมตาง ๆ ท่ีตองมีการวางแผนในระยะยาว 

นี่คือจุดเปลี่ยนสําคัญของตลาดอสังหาริมทรัพยในประเทศไทย 

เริ่มจากสินคาบานถูกๆ หมดสิทธ์ิเกิด บริษัทพัฒนาที่ดินระดับ SMEs 

ใกลสูญพันธุ  ตลาดที่อยูอาศัยหดตัวลงอยางตอเนื่อง ในชวงป 2562-

และจุดที่ยังพัฒนาขายไดมีเหลือเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑลรวมทั้งภูมิภาคอีอีซี เปนหลักเทานั้น  ยิ่งกวานั้น

โรงแรมก็ยังรวงระนาว มีโอกาสถูกซื้อโดยตางชาติไดงายถาไมรีบ

ไข แตในทามกลางวิกฤติยังมีโอกาส คือ ผลิตภัณฑใหมโดยเฉพาะ

 

 

สุดคุม 

เพื่อโอกาสในการสรางพันธมิตรในธุรกิจอสังหาริมทรัพย เชน งานแสดงอสังหาริมทรัพยที่ใหญที่สุดในโลก 

มีโครงการอสังหาริมทรัพยจากทั่วทุกมุมโลกมาเปดการแสดง ทําใหมีโอกาสทําธุรกิจรวมกับนัก

การซื้อบูธในงานนี้ ก็จะสามารถทําใหสามารถเชื่อมตอกับ

นักพัฒนาที่ดิน นายหนา นักบริหารทรัพยสินหรือที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพยอื่น ๆ ได เพื่อชวยใหสามารถขาย

โปรดติดตอคุณนงลักษณ จตุเทน โทร 
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หลักสูตรดานอสังหารมิทรัพยจากสถาบันการศึกษาอสังหาระดับนานาชาติ
 AP100 : ประเมินคาอสังหาริมทรัพย สัมฤทธิ์ผลใน 

 AP101 : การประเมินคาทรัพยสนิมืออาชีพใน 14 

 AP124 : Global Fund Flow, Business Model & Valuation

 AP130 : เจาะลึก การประเมินมลูคาดวยวิธรีายได 

 AP140 : Fundamentals of the Valuation of Complex Properties

 RE100 : รวมขอกฎหมายอสังหาฯ 

 RE121 : ศึกษาความเปนไปไดทางการเงินโครงการอสังหาฯ 

 RE125 : การบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย 

 RE131 : นายหนาอสังหาริมทรัพย 

คาใชจายในการฝกอบรมสามารถนําไปหักลดหยอนภาษีได 
 

 

ไดรับความไววางใจจากองคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการระดมนักวิชาชีพ

ที่รูจริง-ทําจริงในทุกสาขาวิชาชีพดานอสังหาริมทรัพยมาอบรมใหกับทานโดยเฉพาะ

Tel.: +662-295-

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย สถาบันการศึกษาอสังหาริมทรัพย์ระดับนานาชาติ
จุดประสงค์เพื�อพัฒนาบุคลากรในวงการอสงัหาฯ ให้เป็นผู้ เชี�ยวชาญ ในการทําธุรกิจพัฒนา
อสังหาฯ รวมทั �งนักประเมินค่าทรัพย์สิน สถาบันการเงินและหน่วยงานราชการที�ต้องการ

เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์เฉพาะด้านของอสงัหาริมทรัพย์

คณะกรรมการ 
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Ms.Pattama Chantranukul

หลักสูตรดานอสังหารมิทรัพยจากสถาบันการศึกษาอสังหาระดับนานาชาติ
ประเมินคาอสังหาริมทรัพย สัมฤทธิ์ผลใน 4 วัน    RE132 : Super Sale เทคนิคขายอสังหาฯ มืออาชีพ

14 สัปดาห    RE134 : Super Marketing 

AP124 : Global Fund Flow, Business Model & Valuation    RE142 : จัดตั้งนิติบุคคลบานจัดสรร

เจาะลึก การประเมินมลูคาดวยวิธรีายได    RE151 : วางแผนภาษีและการจดัทําบัญชีอสังหาฯ

AP140 : Fundamentals of the Valuation of Complex Properties    RE162 : นักพัฒนาอสังหาริมทรพัยมืออาชีพ

   RE163 : วิเคราะหการลงทุนอะพารตเมนต

ศึกษาความเปนไปไดทางการเงินโครงการอสังหาฯ (CF)    RE164 : โอกาสลงทุนโรงแรมขนาดเล็ก บตูิค

   RE165 : การพัฒนาและบรหิารคอมมูนิตี้มอลลมืออาชีพ

   RE171 : บริหารงานกอสราง 

คาใชจายในการฝกอบรมสามารถนําไปหักลดหยอนภาษีได 

ไดรับความไววางใจจากองคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการระดมนักวิชาชีพ

ทําจริงในทุกสาขาวิชาชีพดานอสังหาริมทรัพยมาอบรมใหกับทานโดยเฉพาะ
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โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย สถาบันการศึกษาอสังหาริมทรัพย์ระดับนานาชาติ
จุดประสงค์เพื�อพัฒนาบุคลากรในวงการอสงัหาฯ ให้เป็นผู้ เชี�ยวชาญ ในการทําธุรกิจพัฒนา
อสังหาฯ รวมทั �งนักประเมินค่าทรัพย์สิน สถาบันการเงินและหน่วยงานราชการที�ต้องการ

เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์เฉพาะด้านของอสงัหาริมทรัพย์
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Ms.Pattama Chantranukul 

 

Director: Sopon Pornchokchai, Ph.D. 

หลักสูตรดานอสังหารมิทรัพยจากสถาบันการศึกษาอสังหาระดับนานาชาติ 
เทคนิคขายอสังหาฯ มืออาชีพ 

RE134 : Super Marketing กลยุทธการตลาดอสังหาริมทรัพย 

จัดตั้งนิติบุคคลบานจัดสรร/อาคารชุด 

วางแผนภาษีและการจดัทําบัญชีอสังหาฯ 

นักพัฒนาอสังหาริมทรพัยมืออาชีพ 

วิเคราะหการลงทุนอะพารตเมนต 

โอกาสลงทุนโรงแรมขนาดเล็ก บตูิค &โฮสเทล 

การพัฒนาและบรหิารคอมมูนิตี้มอลลมืออาชีพ 

บริหารงานกอสราง (แนวราบ-แนวสูง) 

คาใชจายในการฝกอบรมสามารถนําไปหักลดหยอนภาษีได 200% 

 

 

ไดรับความไววางใจจากองคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการระดมนักวิชาชีพ-นักวิชาการ 

ทําจริงในทุกสาขาวิชาชีพดานอสังหาริมทรัพยมาอบรมใหกับทานโดยเฉพาะ 

Website:www.trebs.ac.th 

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย สถาบันการศึกษาอสังหาริมทรัพย์ระดับนานาชาติ
จุดประสงค์เพื�อพัฒนาบุคลากรในวงการอสงัหาฯ ให้เป็นผู้ เชี�ยวชาญ ในการทําธุรกิจพัฒนา
อสังหาฯ รวมทั �งนักประเมินค่าทรัพย์สิน สถาบันการเงินและหน่วยงานราชการที�ต้องการ

เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์เฉพาะด้านของอสงัหาริมทรัพย์



 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 


