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Thai Appraisal Foundation Board Members, 2016-2017
January 23, 2017:
Meeting with the REI
President, the only real
estate association in
Indonesia with over
3,000 members.

January 23, 2017:
Dr.Sopon
Pornchokchai,
President of the
Foundation and AREA
presented housing
research in Jakarta.

January 12, 2017, Dr.Sopon
Pornchokchai, President of the
Foundation and AREA presented
housing research in Hanoi.

December 19, 2016, Dr.Sopon
Pornchokchai, President of the
Foundation organized an introduction
session to the FIABCI Thailand in
Bangkok appeared by Mr.Farook
Mohmod, President of FIABCI and
Mr.Jun Dulalia, President, FIABCI Asia
Pacific and Mr.Jeff Foo from Singapore
as well as leaders of some other 10
associations in Thailand.

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

Monthly Forum 173:
"Brainstorming: Return
on Investment Real Estate"
December 20, 2016, 13:00-17:00,
at Thai Appraisal Foundation

เสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่ 173
เรื่อง "ระดมสมอง: อัตราผลตอบแทน
อสังหาริมทรัพย ครั้งที่ 8"
วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 เวลา 13:00-17:00 น.
ณ มูลนิธิประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย

Monthly Forum 172:
" Iran Investment Opportunities"
November 29, 2016, 13:00-17:00, at Meeting
Room, Thai Appraisal Foundation

เสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่ 172
เรื่อง "อิหราน เปาหมายใหม
ของนักลงทุนอสังหาฯ ไทย"
วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13:00-17:00 น.
ณ มูลนิธิประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย
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Knowledge Is Not Private Property

ประธานบริหารแถลง
FROM THE

PRESIDENT

Sopon Pornchokchai, PhD D.FIABCI CRS RICS
President, Thai Appraisal Foundation
Email: sopon@thaiappraisal.org Line ID Dr.Sopon
Facebook: non-thai: http://wwwfacebook.com/sopon.pornchokchai
Facebook: สําหรับคนไทย: http://www.facebook.com/dr.sopon4

ย้าํ อยากลัวอิทธิพลเถื่อน
มาตัง้ สหภาพแรงงานกันนะ

Our Thai Appraisal
Foundation

ผมอยากเห็ น ผู ป ระเมิ น ค า ทรั พ ย สิ น ระดั บ
ลูกจาง 2,000 คน รวมตัวกัน ตอนนี้ผูประเมิน
ระดับนายจางราว 100 บริษัทยังรวมตัวกันไมได
แตผูประเมินระดับลู กจางควรรวมกันใหดี เพื่อ
พัฒนาวิชาชีพประเมินคาทรัพยสิน อนาคตของ
วิชาชีพอยูในมือของทุกทาน โดยดีตอสวนรวม
1. เปนการพัฒนาความรวมมือกับ "นายจาง"
อยางมีประสิทธิภาพดวยความเขาใจรวมกัน
2. ทํ า ให ผู ป ระเมิ น มี อิ ส ระทางวิ ชาชี พ มาก
ยิ่งขึ้นเพื่อประโยชนตอผูบริโภค
3. สร า งความเข ม แข็ ง ให กั บ วิ ช าชี พ โดย
ผูปฏิบัติงานโดยตรง
4. สร างความโปร งใสในวิ ชาชี พประเมิ นค า
ทรัพยสิน
5. คุ ม ครองสิ ท ธิ ข อง "ลู ก จ า ง" โดยความ
รวมมือรวมกัน
6. รวมกันบําเพ็ญประโยชนตอสังคม
อย า งไรก็ ต าม หลายคนไม ก ล า สมั ค รเป น
สมาชิก เพราะกลั่วถูกนายจาง เขมน หรือหมาย
หัว ขอนี้ไมพึงกลัว เพราะการปกป องสิทธิของ
ลูกจางเป นสิ่งที่ พึงดํ าเนิ นการ นายจางอยางได
ขัดขวางเลยนะครับ
ดวยความเคารพ
ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการ

n
Thai Appraisal Foundation is a nonprofit organization operating under
Thai Law administered by the
Ministries of interior and Education
(Regd. No. BMA 1075). Its function
and status is not for the profit of
interest groups nor for trade
purposes but for the profit of property
profession as a whole, consumers
professions
and the general public.
The Foundation is dedicated to
higher
standards
of
fostering
professional practice in the fields of
property valuation, urban land studies
and related areas; at the same time it
aims to provide a forum for free
f
and
uncensored discussion of
any
important issue affecting appraisers
in Thailand
The Foundation has an ongoing
commitment to research in the
property field and it actively
information
and
disseminates
important news, including relevant
international valuation issues, for the
benefit of the property profession in
particular and the Thai public in
general.
Sincerely yours,
Sopon Pornchokchai, PhD TAF President

มูลนิธิประเมินคาทรัพยสินไทย เลขที่จดทะเบียน กท.1075
.1075 เปนองคกรที่ไม
แสวงหากําไร ทํากิจกรรมเพื่อประโยชนสาธารณะ
เปนมู ลนิธิที่ สงเสริมการศึกษาวิชาชีพการประเมินค าทรัพ ยสิน และ
อสังหาริมทรัพย ดวยการคนควา ศึกษา วิจัย ความรูและความก
ละ
าวหนาทาง
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
แบบ
การสัมมนา รวมถึงเปนศูนยรวมการแลกเปลี่ยนขาวสารและความคิดเห็น
สําหรับผูสนใจทั่วไป
วัตถุประสงคสําคัญของมูลนิธิคือเพื่อ:
๑. สงเสริมการศึกษาวิชาชีพประเมินคาทรัพยสิน เชน การใหทุนการศึกษา

THE OFFICIAL QUARTERLY JOURNAL
OF THAI APPRAISAL FOUNDATION

4 สรุปอัตราผลตอบแทนในการลงทุน
อสังหาริมทรัพย พพ.ศ. 2559
8 ราคาประเมินคากอสรางอาคาร พพ.ศ.
2559 ((ธันวาคม 2559)
10 รูทิศทางตลาดอสังหาริมทรัพยกอนคิด
ลงทุน
14 การผังเมืองไทยสุดลาหลัง เทียบกับ
ประเทศอินโดจีน
17 ตลาดที่อยูอาศัยฮานอยกําลังฟน ตัว
Contact Us
Sopon Pornchokchai, PhD MRICS President
Wason Khongchantr, Coordinator
Amporn Chantranukul, Coordinator, Int’l Affairs
Nonglak Jatutane, Coordinator, Education
Pornpak Boonthong, Coordinator, Research
Chanbanyong, Coordinator, Prof. Devt.
Atinach Chan
Tel.

66.2295.3171 Fax 66.2295.3994

Email

info@thaiappraisal.org

Address: 10 Nons
Nonsi 5 Road, Bangkok 10120

ยาการใหมๆ ดาน
๒. คนควา ศึกษา วิจัย ความรูและความกาวหนาทางวิทยาการ
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
การศึกษาดานประเมินคาทรัพยสินและอสังหาริมทรัพย
๖. สงเสริมงานวัฒนธรรม และภูมิปญญาผูประเมินคาทรัพยสินไทย
๗. ดําเนินการเพื่อสาธารณประโยชนหรือรวมมือกับองคการการกุศลอื่น ๆ
๘. ไมดําเนินการเกี่ยวของกับการเมืองแตประการใด
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เลีลี้ยงชีพดวยวิชาชีพนี้ ตองแทนคุณดวยการพัฒนา

สรุปอัตราผลตอบแทนในการลงทุนอสังหาริมทรัพย พพ.ศ. 2559
ตามที่ มูล นิ ธิป ระเมิน คา ทรัพ ยสิ นแห งประเทศไทย ไดม อบหมายให อ.วสั นต คงจั
งจัน ทร กรรมการของมู ลนิ ธิ ฯ เป น ประธาน
พ
คณะทํางานจัดทําอัตราผลตอบแทนในการลงทุนอสังหาริมทรัพย พ.ศ.2559
ขางตน คณะทํางานไดจัดประชุมระดมสมองเกี่ยวกับการ
กําหนดอัตราผลตอบแทนในการลงทุนเมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 เวลา 13:00-17:00 น. ณ มูลนิธิประเมินคาทรัพยสินแหง
ประเทศไทย บัดนี้ อ.วสั
วสันต และคณะทํางาน ไดจัดทําและสรุปเสร็จเรียบรอยแลว มูลนิธิฯ จึงขอประกาศใชอัตราผลตอบแทนฯ ณ เดือน
ธันวาคม 2559 ดังนี้:

ตารางที่ 1: สรุปผลการระดมสมอง อัตราผลตอบแทนในการลงทุนของอสังหาริมทรัพยประเภทตางๆ ในป 2559
ประเภท
อสังหาริมทรัพย

เม.ย.
2551

พ.ค.
2552

กค.2553
2553

ต.ค.2554

โกดัง/โรงงาน

7-10%
ปริมณฑล

7-10%
ปริมณฑล

7-10
10%
ปริมณฑล

6-8%
ปริมณฑล

ศูนยการคา

8-10%
กทม.
ปริมณฑล

8-12%
กทม.
ปริมณฑล

8-12
12%
กทม
กทม.
ปริมณฑล

8-12%
กทม.
ปริมณฑล

อาคาร
สํานักงาน

เซอรวิส
อะพารต
เมนต

อะพารต
เมนต
โรงแรม

กทม.CBD
7-8%

กทม.CBD
7-10%

กทม.CBD
กทม
7--8%

กทม.CBD
7-8%

กทม.นอก กทม.นอก กทม.นอก
กทม
CBD
CBD 5CBD
5-6%
7%
5--7%
กทม. เกรด กทม. เกรด กทม.. เกรด
A
A
A
6--8%
8-9%
7-10%
กทม. เกรด กทม. เกรด กทม.. เกรด
B
B
B
7-8%
6-8%
6--8%
กทม.
กทม.
กทม
กทม.
6-7%
6-8%
6--8%
กทม. 8- กทม. 8- กทม.
กทม 710%
12%
8
8%

กทม.นอก
CBD
6-7%
กทม. เกรด
A
6-8%
กทม. เกรด
B
5-7%
กทม.
5-7%
กทม. 79%

อัตราผลตอบแทน
ต.ค.2555 พ.ย.2556
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ธ.คค.2557

ธค.
2558

ธค.
2559

9-12%
เขตปริมณฑล
(พื้นที่น้ําไม
ทวม)
กทม.CBD
12-15%

8-10%
ปริมณฑล

88-11%
ปริมณฑล

7-10%
6-8%
ปริมณฑล ปริมณฑล

กทม.CBD
10-12%

กทม
กทม.CBD
88-10%

กทม.
CBD
8-10%

กทม.นอก
CBD
10-12%
กทม.CBD
7-8%

กทม.นอก
CBD
8-10%
กทม.CBD
6-8%

กทม.นอก
CBD
6-7%
กทม. เกรด A
7-8%
กทม. เกรด B
6-7%

กทม.นอก
CBD
5-7%
กทม. เกรด
A
6-8%
กทม. เกรด
B
5-7%
กทม. 6-7%
กทม.
5-7%
กทม.
กทม.
เกรด 4-5 ดาว เกรด 4-5
10-12%
ดาว
8-10%
เกรด 3 ดาว เกรด 3 ดาว
7-8%
8-10%

กทม.
CBD
810.5%
กทม
กทม.นอก กทม.นอก กทม.นอก
CBD
CBD
CBD
77-9%
7-9%
7-9%
กทม
กทม.CBD
กทม.
กทม.
66-8%
CBD
CBD
6-8%
6-8%
กทม
กทม.นอก กทม.นอก กทม.นอก
CBD
CBD
CBD
55-7%
5-7%
6-7%
กทม
กทม. เกรด
กทม.
กทม.
A
เกรด A
เกรด A
66-8%
6-8%
6-8%
กทม
กทม. เกรด
กทม.
กทม.
B
เกรด B
เกรด B
55-7%
6-7%
6-7%
กทม.
กทม.
กทม.
55-7%
5-7%
5-7%
กทม.
กทม.
กทม.
เกรด 4-5 เกรด 4- เกรด 45 ดาว
ดาว
5 ดาว
7-9%
8-10% 8-10%
เกรด 3 ดาว เกรด 3
เกรด 3
6-8%
ดาว
ดาว
7-9%
6-8%
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ตารางที่ 1: สรุปผลการระดมสมอง อัตราผลตอบแทนในการลงทุนของอสังหาริมทรัพยประเภทตางๆ ในป 2559 (ตอ)
ประเภท
อสังหาริมทรัพย
โกดัง/โรงงาน

ศูนยการคา

อาคารสํานักงาน

เซอรวิส
อะพารตเมนต

อะพารตเมนต
โรงแรม

อธิบายเพิ่มเติม
พื้นที่เชาโกดัง/คลั
คลังสินคา หลังจากน้ําทวมใหญในปลายป 2554 ทําใหป 2555 อยูในสถานการณไมปกติ ปรับตัว
ดีขึ้นในป 2556 ตอเนื่องป 2557 ผลตอบแทนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย มีแนวโนมปรับตัวเพิ่มขึ้น อยางเห็นได
ชัด อยางไรก็ตาม ในป 2558 ผลตอบแทนเริ่มลดลงจากตนทุนที่ดินที่สูงขึ้น ตอเนื่องถึงป 2559 ที่อุปทานเริ่มมาก
ขึ้น และอุปสงค
ปสงคไมเพิ่มขึ้น (จากการไมขยายตัวของภาคสงออกของประเทศ) ทําใหอัตราผลตอบแทนลดลง
ศูนยการคาในยานศูนยกลางธุรกิจชะลอตัวมาตั้งแตป 2557 ตอเนื่องถึงป 2558 เนื่องภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา
ภาวะหนี้สินครัวเรือนที่สูงขึ้น ทําใหการใชจายชะลอตัวลง ในป 2559 ดานอุปทานผูประกอบการชะลอการลงทุน
โครงการใหม แตในเขตกรุงเทพฯชั้นใน มีการขยายตัวจากการจับจายใชสอยของกลุมนักทองเที่ยวที่ขยายตัวอยาง
ตอเนื่อง สวนนอกเขตซีบีดี ยังคอนขางทรงตัว
ตลาดอาคารสํานักงาน แมวาในชวง 10 กวาปที่ผานมามีแนวโนมซบเซา อัตราผลตอบแทนลดลงตอเนื่องจาก
ตน ทุน คา ที่ดิ นในย านศู นย กลางธุร กิจ ปรั บตั ว สูง ขึ้น มากสํ าหรับ การพัฒ นาใหม อย างไรก็ ตาม สํา หรั บอาคาร
สํานักงานเดิมที่มีอยูปจจุบันมีอัตราการเชาสูงขึ้นมากโดยเฉพาะอาคารสํานักงานเกรด A ในยานศูนยกลางธุรกิจใจ
กลางเมืองสวนใหญ
ญมีอัตราการเชากวา 95% เนื่องจากมีอุปทานใหมนอย (เนื
เนื่องจากตนทุนคาที่ดินสูงไมคุมคาการ
ลงทุน) ทําใหอาคารเดิมที่มีอยูแนวโนมปรับคาเชาในระยะตอไปคาดวาในอนาคตผลตอบแทนจะสูงขึ้นจากการ
ปรับคาเชา อีกทั้งยังมีการเปด AEC คาดวาจะทําใหความตองการอาคารสํานักกงานเกรดเอเพิ
งานเกรดเอเพิ่มมากขึ้น บางอาคาร
เริ่มมีการปรับปรุงอาคารเพื่อปรับคาเชา สวนอาคารสํานักงานในเขตรอบนอก สถานการณปรับตัวดีขึ้นจากที่ในเขต
ชั้นในคอนขางเต็ม เริ่มมีการปรับคาเชาและมีอุปสงคเพิ่มขึ้น
ตลาดที่มีความสัมพันธกับตลาดอาคารสํานักงาน เซอรวิสอะพารตเมนต (สํสําหรับชาวตางชาติ) ในป 2557 -2558
ผลตอบแทนยังทรงตัว แตมีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้นจากการปรับคาเชาในอนาคต อีกทั้งยังมีการเปด AEC คาดวาจะ
ทําใหความตองการเซอรวิสอะพารตเมนตเพิ่มมากขึ้นเชนกัน และมีการปรับสินคาเปนหองพักใหเชารายวันคลาย
โรงแรมรองรับการทองเที่ยวที่ขยายตัวสูงในป 2558 ตอเนื่องป 2559 (บางแห
บางแหงจดทะเบียนโรงแรมบางสวนน)
โดยเฉพาะในยานแหลงช็อปปงสําหรับนักทองเที่ยวชาวตางชาติ เชน ปทุมวัน ราชประสงค
ตลาดอะพารตเมนตสําหรับชาวตางชาติในเขตกรุงเทพฯ ชั้นนในโดยเฉพาะย
ในโดยเฉพาะยานสุขุมวิทมีแนวโนมปรับตัวดีขึ้นคลาย
เซอรวิส อะพารตเมนต จากทิศทางการลงทุนของชาวตางชาติจากการเปด AEC เชนกัน สวนตลาดอะพารตเมนตกลุม
คนไทยทั่วไป สถานการณคอนขางลดลง จากการขยายตัวของคอนโดมิเนียม
ในป 2557 ชะลอตัวลงตามภาวการณทองเที่ยวโดยรวม (ป 2553 ขยายตัว 11
11% ป 2554 ขยายตัว19% ป
2555 ขยายตัว 15.98% (22.3
(
ลานคน)และป 2556 คาดวาจะขยายตัว 10% (24
24.5 ลานคน) ป 2557 (24.0
ลานคน) ลดลง 6.6% ป 2558 นักทองเที่ยวประมาณ 28.00 ลานบาท ป 2559 ขยายตัวตอเนื่องนักทองเที่ยง
ประมาณ 30 ลานคน อยางไรก็ตาม กลุมโรงแรม 3 ดาวไดรับผลกระทบจากการจัดการกับทัวรศูนยเหรียญจากจีน
และความโศกเศราของคนไทยในชวงปลายป แตกลุม 4-5 ดาวยังคงขยายตัวไดดี

แนบทายเพิ่มเติม:(1) อัตราผลตอบแทนนี้เปนอัตราเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเปนสําคัญ ในกรณีจังงหวั
หวัดอื่นในภูมิภาคอัตราอาจมีความ
แตกตางไป
(2) อัตราผลตอบแทนนี้เปนอัตราผลตอบแทนในการลงทุนของผูประกอบการหรือนักลงทุนในตลาดอสังหาริมทรัพยโดยประมาณ
(3) อัตราขางตนเปนอัตราผลตอบแทนในตลาด แตการนําไปใชในการประเมินยังตองพิจารณาถึงความเหมาะสม ซึ่งอาจสูงหรือต่ํากวาอัตรา
ตลาดได ทั้งนี้มูลนิธิเห็นวาในการใชอัตราผลตอบแทนใด ผูประเมินคาทรัพยสินสมควรอธิบายใหชัดเจนถึงที่มาและสมมติฐานที่กําหนดให
ผูรับบริการไดเขาใจอยางแทจริง ทั้งนี้การอธิบายวิธีการประเมินคาทรัพยสินถือเปนมาตรฐานและจรรยาบรรณประการหนึ่งตามมาตรฐาน
การประเมินมูลคาทรัพยสินในประเทศไทย (ดู
( อธิบายเพิ่มเติม)
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Knowledge Is Not Private Property

อนึ่ง ในการเสวนา มูลนิธิประเมินฯ ไดรวบรวมขอมูลอัตราผลตอบแทนในการลงทุนในการซื้อหนวยลงทุน ของกองทุนรวม
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย ที่ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย ใ นบ า นเราจํ า นวน 19 กองทุ น เพื่ อ เป น ข อ มู ล อ า งอิ ง เบื้ อ งต น ในการกํ า หนดอั ต รา
ผลตอบแทนในการลงทุนของอสังหาริมทรัพยประเภทตาง ๆ อยางไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนเปนผลตอบแทนจากเงินปนผล (Dividend
Yield) ที่ขึ้นอยูกับนโยบายการจายเงินปนผล ซึ่งสวนใหญจะมีนโยบายการจายเงินปนผลประมาณ 90%
% แสดงถึงผลตอบแทนที่จายยังไม
ครอบคลุ
รอบคลุมผลตอบแทนที่แทจริง รวมทั้งยังมีความแตกตางไปตามประเภทของกองทุนฯ กองทุนเปด กองทุนปด กองทุนแบบ Freehold หรือ
Leasehold (ศึศึกษารายละเอียดในเว็บไซดตลาดหลักทรัพย http://www.set.or.th) ประเภทอสังหาริมทรัพยที่ลงทุน ทําเลที่ตั้ง เกรดโครงการ
ตนทุนทางการเงินของโครงการ เปนตน
อยางไรก็ตาม ผลตอบแทนของกองทุนรวมฯ สามารถใชเปนขอพิจารณาทางหนึ่งในการพิจารณาผลตอบแทนในเบื้องตนที่สามารถ
เขาถึงและอางอิงได จากเว็บไซดของตลาดหลักทรัพย ดังนี้
ตารางที่ 2: ผลตอบแทนจากเงินปนผล (Dividend Yield) ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยในป 2558-2559
ลํา
ดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
15
16
18
19

กองทุน ชือบริ ษัท
SPF กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์สนามบินสมุย
TIF1 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยอินดัสเตรี ยล 1
TFUND กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ไทยคอน
FUTUREPF กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ฟิวเจอร์ พาร์ ค
CPNRF กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
MJLF กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล์กซ์ ไลฟ์สไตล์
BKKCP กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์บางกอก
MIPF กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์มิลเลียนแนร์
JCP กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ เจซี
QHPF กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ ควอลิตี เฮ้ าส์
MNIT กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-นิชดาธานี
CTARAF กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรม และรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
LUXF กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ลกั ซ์ชวั รี
MNIT2 กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์นิชดาธานี 2
MNRF กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มลั ติเนชันแนวเรสซิเดนซ์ฟันต์

ราคา
เปิ ดขาย
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

ราคา
ธค.58
19.90
7.30
10.60
20.00
17.10
13.10
9.50
20.00
10.00
10.30
2.78
3.76
6.05
7.80
4.96

ราคา
ธค.59
25.25
7.90
9.95
22.80
19.70
14.80
10.20
20.80
10.00
11.50
2.00
4.58
6.75
5.80
3.90

Change ประเภท

%
27%
8%
-6%
14%
15%
13%
7%
4%
0%
12%
-28%
22%
12%
-26%
-21%

ประเภทอสังหาริ มทรัพย์ทีลงทุน

สนามบิน
โรงงาน

สนามบินเกาะสมุย
ทีดินและโรงงานอุตสาหกรรม 26 โรง ในนิคมอุตสาหกรรม เขตส่งเสริ มอุตสาหกรรม
สวนอุตสาหกรรม รวม 6 แห่ง 84 โรงงาน ใน 8 นิคมอุตสาหกรรม
ศูนย์การค้ า
ศูนย์การค้ า ฟิ วเจอร์ พาร์ ค รังสิต
ศูนย์การค้ า เซ็นทรัล พระราม 2 พระราม 3
ศูนย์การค้ า กรุงเทพฯ "เมเจอร์
เมเจอร์ รัชโยธิน + รังสิต"
อาคารสํานักงาน ห้ องชุดสํานักงานและพาณิชยกรรม อาคารชาญอิสระ ทาวเวอร์ สีลม และถนนเพชรบุรี
อาคารสํานักงาน ย่านพระรามที 4 (มาลีนนท์ ทาวเวอร์ อาคารโปรดักชัน เฮาส์)
JC Kevin Tower อาคารสํานักงาน ถนนนราธิวาสฯ
อะพาร์ ตเมนต์ เซอร์ วิส อะพาร์ ตเมนต์ อาคารสํานักงาน เขต CBD
เซอร์ วิส อะพาร์ ตเมนต์ ในโครงการนิชดาธานี นนทบุรี
โรงแรมรี สอ์ท รี สอร์ ท เกาะสมุย "เซ็
เซ็นทารา แกรนด์ บีช รี สอร์ ท สมุย"
โรงแรม-รี สอร์ ท เกาะยาวน้ อย "ซิซิกเซนส์ ไฮด์อะเวย์"
บ้ านเดียว
บ้ านเดียว ถนนสามัคคี นนทบุรี
ทีอยูอ่ าศัย ประเภทบ้ านเดียว ห้ องชุด ในนิชดาธานี นนทบุรี+ชลบุรี

นอกจากนี้การเสวนายังไดพิจารณาถึง ผลการสํารวจอัตราผลตอบแทนและอัตราคิดลดของธุรกิจอสังหาริมทรัพย โดยสมาคมนัก
ประเมินราคาอิสระไทย ที่ไดทําการการเผยแพรเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 แสดงผลการสํารวจดังนี้ (ศึศึกษาเพิ่มเติมในเว็บไซดสมาคมนัก
ประเมินราคาอิสระไทย www.tva.or.th)
ประเภทธุรกิจ
โรงแรม
สํานักงาน
โรงงานอุตสาหกรรม
ศูนยกระจายสินคา

ตารางที่ 3 ผลการสํารวจอัตราผลตอบแทนและอัตราคิดลดของธุรกิจอสังหาริมทรัพย
ทําเล
สิทธิการเชา – LH
กรรมสิทธิ์ - FH
อัตราคิดลด
อัตราผลตอบแทน
อัตราคิดลด
อัตราผลตอบแทน
ชั้นดี
12-13%
10-11%
7.0-8.0%
ลําดับรอง
12-13%
8.0-9.0%
ชั้นดี
12-14%
10-11%
5.0-6.0%
ลําดับรอง
11-13%
6.0-8.0%
นิคมอุตฯ
12-13%
8.0-9.0%
ทางหลวง
11-12%
9.0-10%
(ทีที่มา:
า สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย www.tva.or.th)

มูลนิธิขอขอบพระคุณบุคคลและหนวยงานทีเ่ กี่ยวของที่ใหการสนับสนุนการจัดทําอัตราผลตอบแทนนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
และโปรดเผยแพรเพื่อการใชประโยชนตอไป
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ราคาประเมินคากอสรางอาคาร พ.ศ.
พ 2559 (ธัธันวาคม 2559)
ดร.โสภณ พร
มูลนิธิ ประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย ไดจัดทําราคาคากอสรางอาคารมาอยางตอเนื่อง ทั้งนี้เปนการดําริของ ดร
โชคชัย ตั้งแตสมัยที่เปนกรรมการสมาคมผูประเมินคาทรัพยสนิ แหงประเทศไทย โดยดําเนินการครั้งแรกในป 2543 และ ดร.โสภณ ก็เปน
ผูรับผิดชอบงานนี้มาโดยตลอด แตในชวงป 2556 สมาคมฯ ไมไดจัดทําราคาคากอสรางเพิ่มเติม ดร.โสภณ
โสภณ จึงรับดําเนินการในนามของ
มูลนิธิฯ อยางไรก็ตามในขณะนี้ สมาคมฯ ไดกลับมาดําเนินการเพิ่มเติมอีก แตคงมีการปรับปรุงราคาเปนรายป หรือเปนรายสะดวก มูลนิธิฯ
จึงยังดําเนินการตอเนื่อง เพือให
อ่ ใหเปนขอมูลประกอบการประเมินคาทรัพยสิน และสําหรับประชาชน และนักลงทุนทั่วไปไดใชตอไป
ในการดําเนินการของมูลนิธฯิ มูลนิธิฯ ไดแตงตัง้ ให นายสุรพงษ ตรีสุกล เปนประธานคณะทํางาน และไดดําเนินการศึกษาขอมูล
ราคาคา กอสราง และตอไปนีเ้ ปนรายงานการเปลี่ยนแปลงราคาคากอสรางลาสุด
จากทางราชการและภาคสนามมาดําเนินการจัดทําราคาค
ไมและผลิตภัณฑไม
7.66%
ซิเมนต
11.18%
ผลิตภัณฑคอนกรีต
15.85%
เหล็กและผลิตภัณฑเหล็ก
22.54%
กระเบื้อง
6.96%
วัสดุฉาบผิว
2.98%
สุขภัณฑ
2.41%
อุปกรณไฟฟาและประปา
12.82%
วัสดุกอสรางอื่น ๆ
17.60%
รวม
100%
สําหรับการเปลี่ยนแปลงลาสุดตัง้ แตเดือนกันยายน 2559 -ธันวาคม 2559 (ไตรมาสที
ไตรมาสที่ 4) สรุปวามีการเพิ่มขึ้นของวัสดุ
ตางๆ เฉลี่ย +0.59% โดยปจจัยสําคัญก็คือ ซีเมนตที่ลดลง 4.8% สวนวัสดุที่เพิ่มขึ้น เหล็กเพิ่มขึน้ 4.6% อุปกรณไฟฟาเพิ่มขึน้ 0.60% และ
วัสดุกอสรางอื่นที่เพิ่มขึ้น 0.10% โดยมีรายละเอียดเปนดังนี:้
ดัชนีรวม
+0.59%
ไม
0.00%
ซีเมนต
-0.48%
ผลิตภัณฑคอนกรีต
0.00%
เหล็ก
4.60%
กระเบื้อง
0.00%
วัสดุฉาบผิว
0.00%
สุขภัณฑ
0.00%
อุปกรณไฟฟา
0.60%
วัสดุกอสรางอื่นๆ
0.10%
คาวัสดุขางตนเปนสวนหนึ่ง แตราคาคากอสรางยังประกอบดวยคาแรง และภาษีและคาดําเนินการตาง ๆ ดังนั้นคากอสรางที่แทจริง
จึงขึ้นเพียง 0.35% ในไตรมาสที่ 4 เทานัน้ โดยมีรายละเอียดดังนี้:
1. คาวัสดุ
60% 100.59% 60.35%
%
2. คาแรง กําไร ภาษีและคาดําเนินการ
40%
0% 40.00%
%
รวม
100.35%
%
โดยสรุปแลวการปรับราคาคากอสราง โดยใชดัชนีราคาวัสดุกอสรางของทางราชการของเดือนธันวาคม 2559 มีผลออกมาดังนี้:
1.พิพิจารณาโดยเทียบเคียงกับเดือนกันยายน ถึงธันวาคม 2559
2.ผลจากการเปรี
ผลจากการเปรียบเทียบเบื้องตนพบวาในชวงเดือนกันยายน ถึง ธันวาคม 2559 ดัชนีราคาวัสดุกอสรางปรับเพิ่มขึ้น 0.59%
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3.สํสําหรับในรายละเอียดพบวา กลุมซีเมนต ราคาปรับลดลง แตกลุมเหล็ก อุปกรณไฟฟา และวัสดุอื่นๆ ปรับราคาเพิ่มขึน้ ภาพรวม
ของวัสดุโดยรวมปรับเพิ่มขึ้น
4.คคาแรงงาน พิจารณาเทาเดิม ไมมีการปรับเพิ่ม
5.เมื
เมื่อวิเคราะหทงั้ คาวัสดุ และคาแรงงาน ทําใหภาพรวมราคาคากอสรางอาคารปรับเพิ่มขึน้ 0.35
35%
ราคาคากอสรางจะสงผลตอราคาบานอยางไรบาางง หากสมมติกรณีนี้เปนอาคารบานเดี่ยวหลังหนึง่ ตนทุนคากอสรางบาน จะเปน
ประมาณ 1 สวน สวนตนทุนที่ดนิ เปน 2 สวน รวมเปน 3 สวน ดังนัน้ หากตนทุนคากอสรางเพิ่มขึ้น 0.35%
% สวนตนทุนที่ดินเพิ่มขึน้ 0.5%
ตามรายละเ ยดดังนี้
โดยประมาณ จึงทําใหราคาบานไมเปลี่ยนแปลง ตามรายละเอี
= {1 * (1+0.35%)} + {2 * (1 + 0.5%)}
0
= 3.0085 หรือราว ๆ 3.0 ซึง่ ถือวาไมมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ
ดังนัน้ ราคาบานจึงไมไดเพิ่มขึ้นในรอบไตรมาส 4 ที่ผานมา ทั้งนี้เพราะเศรษฐกิจของประเทศยังไมกระเตื้องมากนัก การกอสราง
ตาง ๆ จึงยังไมมากนัก รวมถึงยอดขายบานที่ขายไดลดลง
ดูรายละเอี
รายละเอียดของราคาคากอสรางอาคาร และหมายเหตุ http://bit.ly/1NYCpdF
NYCpdF
เลข รายการประเภททรัพยสิน
ที่ ที่กํา หนดราคามาตรฐาน
(ตัวเลขเปนราคา บาท/ตารางเมตร)
1 บานเดี่ยวไมชั้นเดียว
2 บานเดี่ยวไม 2 ชั้น
3 บานเดี่ยวไม ใตถุนสูง (ประเมินเฉพาะชั้นบน)
4 บานครึ่งตึกครึ่งไม
5 บานเดี่ยวตึก ชั้นเดียว
6 บานเดี่ยวตึก 2-3 ชั้น
7 บานแฝดชั้นเดียว
8 บานแฝด 2-3 ชั้น
9 ทาวนเฮาสชั้นเดียว
10 ทาวนเฮาส 2-3 ชั้น กวาง 4 เมตร
11 ทาวนเฮาส 2-3 ชั้น กวาง 5-6 ม. ไมมีเสากลาง
12 ทาวนเฮาส 2-3 ชั้น กวาง 5-6 ม. มีเสากลาง
13 ห องแถวไม 1-2 ชั้น
14 อาคารพาณิชยชั้นเดียว
15 อาคารพาณิชย 2-3 ชั้น
16 อาคารพาณิชย 4-5 ชั้น
17 อาคารพักอาศัยไมเกิ น 5 ชั้น
18 อาคารพักอาศัย 6-15 ชั้น*
19 อาคารพักอาศัย 16-25 ชั้น
20 อาคารพักอาศัย 26-35 ชั้น
21 อาคารธุรกิ จสูง <23 เมตร
22 อาคารธุรกิ จสูง >23 เมตรแตไมเกิ น 20 ชั้น
23 อาคารธุรกิ จ 21-35 ชั้น
24 อาคารสรรพสินคาที่สูงไมเกิ น 3 ชั้น
25 ศูนยการคาสูง 4 ชั้นขึ้นไป
26 อาคารจอดรถ สวนบนดิน
27 อาคารจอดรถ สวนใตดิน (1-2 ชั้น)
28 อาคารจอดรถ สวนใตดิน (3-4 ชั้น)
29 โกดัง-โรงงาน ทั่วไป
30 สนามเทนนิส: 1 สนาม
31 สนามเทนนิส: 3 สนามติดกั น
32 ถนนคอนกรีต (หมูบาน โครงการจัดสรร)
33 ถนนลาดยาง
34 ลานคอนกรีต
35 รั้วอิ ฐบล็อค (แบบไมมีกํา แพงกั้ นดิน)
36 โรงเลี้ยงสัตว (ไก สุกร ระบบปด)
37 สวนโลงหลังคาคลุม (ที่จอดรถ)

ราคาที่ใชในป 2559

ราคาที่ใชในป 2559

ราคาที่ใชในป 2559

ใชราคาวัสดุกอสรางเดือน มีค.
ต่ํา ปานกลาง
สูง
9,900 11,400 12,800
8,500 10,800 12,400
12,400 13,000 14,400
8,200 10,000 11,300
11,000 12,500 14,300
10,100 11,700 14,300
9,300 11,000 12,500
8,400 9,800 11,000
7,500 9,000 9,900
7,400 8,800 10,500
8,900 10,500 12,000
7,800 9,100 11,000
5,700 7,000
5,800 6,400 7,400
6,500 7,700 8,900
6,300 7,400 8,400
10,300 12,800 14,600
12,400 16,800 20,100
16,700 20,800 26,700
18,400 23,500 30,000
16,900 20,400
19,300 24,500
25,100 33,500
16,200 18,800
22,200 27,300
9,700 10,400
17,300
27,700
6,000 7,400
1,700,000
1,410,000
800
400
500
1,200
2,500
1,500

ใชราคาวัสดุกอสรางเดือน มิย.
ต่ํา ปานกลาง
สูง
10,000 11,500 12,900
8,600 10,900 12,500
12,500 13,100 14,500
8,300 10,100 11,400
11,100 12,600 14,400
10,200 11,800 14,400
9,400 11,100 12,600
8,500 9,900 11,100
7,600 9,100 10,000
7,500 8,900 10,600
9,000 10,600 12,100
7,900 9,200 11,100
5,700 7,100
5,800 6,400 7,500
6,500 7,800 9,000
6,300 7,500 8,500
10,400 12,900 14,700
12,500 16,900 20,300
16,800 21,000 26,900
18,500 23,700 30,200
17,000 20,600
19,400 24,700
25,300 33,800
16,300 18,900
22,400 27,500
9,800 10,500
17,400
27,900
6,000 7,500
1,710,000
1,420,000
800
400
500
1,200
2,500
1,500

ใชราคาวัสดุกอสรางเดือน กย.
ต่ํา ปานกลาง
สูง
9,900 11,400 12,800
8,500 10,800 12,400
12,400 13,000 14,400
8,200 10,000 11,300
11,000 12,500 14,300
10,100 11,700 14,300
9,300 11,000 12,500
8,400 9,800 11,000
7,500 9,000 9,900
7,500 8,800 10,500
8,900 10,500 12,000
7,800 9,100 11,000
5,700 7,100
5,800 6,400 7,500
6,500 7,700 8,900
6,300 7,500 8,400
10,300 12,800 14,600
12,400 16,800 20,200
16,700 20,900 26,700
18,400 23,500 30,000
16,900 20,500
19,300 24,500
25,100 33,600
16,200 18,800
22,300 27,300
9,700 10,400
17,300
27,700
6,000 7,500
1,700,000
1,410,000
800
400
500
1,200
2,500
1,500

ราคาที่ใชในป 2559

อายุ คา หมาย
ใชราคาวัสดุกอสรางเดือน ธค. อาคาร เสื่อม เหตุ
ต่ํา ปานกลาง
สูง (ป) /ป
9,900 11,400 12,800 20 5% ก
8,500 10,800 12,400 20 5% ก
12,400 13,000 14,500 20 5% ก
8,200 10,000 11,300 25 4% ก
11,000 12,500 14,400 50 2% ข
10,100 11,700 14,400 50 2% ข
9,300 11,000 12,500 50 2% ข
8,400 9,800 11,000 50 2% ข
7,500 9,000 9,900 50 2% ข
7,500 8,800 10,500 50 2% ข
8,900 10,500 12,000 50 2% ข
7,800 9,100 11,000 50 2% ข
5,700 7,100
20 5% ก
5,800 6,400 7,500 50 2% ข
6,500 7,700 8,900 50 2% ข
6,300 7,500 8,400 50 2% ข
10,300 12,800 14,700 50 2% ข
12,400 16,900 20,300 50 2% ข
16,800 21,000 26,800 50 2% ข
18,500 23,600 30,100 50 2% ข
17,000 20,600 50 2% ข
19,400 24,600 50 2% ข
25,200 33,700 50 2% ข
16,300 18,900 50 2% ข
22,400 27,400 50 2% ข
9,700 10,400
50 2% ข
17,400
50 2% ข
27,800
50 2% ข
6,000 7,500
30 3% ข
1,706,000
ไมกํา หนดไว
1,415,000
ไมกํา หนดไว
800
ไมกํา หนดไว
400
ไมกํา หนดไว
500
ไมกํา หนดไว
1,200
30 3% ข
2,500
30 3% ข
1,500
30 3% ข
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เลีลี้ยงชีพดวยวิชาชีพนี้ ตองแทนคุณดวยการพัฒนา

รูทิศทางตลาดอสั
ตลาดอสังหาริมทรัพยกอนคิดลงทุน
กอนที่เราจะซื้อบานและที่ดินเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย
เราพึงรูสถานการณใหถองแทกอน วันนี้ผมจึงขออนุญาตมาแนะนํา
ท า นที่ คิ ด จะลงทุ น ได ล ว งรู ข อ มู ล ให ชั ด เจนประกอบการลงทุ น
เสียกอนวาอนาคตจะเปนอยางไร ลงทุนแลวจะได
ะไดรุงเรือง ไมใชรุงริ่ง!!
คาดการณอนาคต พ.ศ.2559-2561
การเปดตัวโครงการใหมคือดัชนี ที่สําคัญที่สุดและชี้ชัดถึง
สถานการณตลาดไดดีที่สุด ดร.โสภณ
โสภณ จึงแจงถึงการเปดตัวโครงการ
ใหมที่คาดการณ ณ สิ้นป 2559 ถึงป 2561 มาดูกัน:
การคาดการณการเปดตัวโครงการที่อยูอาศัยใหม
พ
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พ.ศ.2559
%
รายการ
2,558 2,559
410 -4.90%
431
จํานวนโครงการ
จํานวนหนวยขาย
107,990 97,191 -10.00%
มูลคาการพัฒนา (ลานบาท) 435,056 340,169 -21.80%
ราคาเฉลี่ย (ลานบาท)
4.029 3.500 -13.10%
251
237 -5.40%
จํานวนหนวยขาย/โครงการ
ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย (www
www.area.co.th)

จากผลการวิเคราะหขขอมูลของศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคา
อสังหาริมทรัพยไทย (www.area.co.th) พบวา ในป 2559 ทั้งป
นาจะมีการเปดตัวโครงการใหม 410 โครงการ ลดลงจากปที่แลว
4.9% จํานวนหนวยขายจะเปดทั้งหมด 97,191
191 หนวยหรือลงลง
กว า ป ที่ แ ล ว 10% ส ว นมู ล ค า การพั ฒ นาทั้ ง หมดก็ ล ดลงเหลื
ดล
อ
340,169 ลานบาทหรือลงลง 21.8% จากปที่แลว สวนราคาเฉลี่ยก็
ลดลงเหลือ 3.5 ลานหรือลดลง 13.1% จํานวนหนวยตอโครงการก็
ลดลง 5.4%
การที่ปนี้ลดลงก็เพราะโครงการราคาแพงเกิดขึ้นนอยกวาปที่
แลว ในปที่แลวผูมีรายไดสูงยังไดรับผลกระทบจากเศรษฐกิจไมมาก
นัก แตในป 2559 สถานการณเศรษฐกิจโดยรวมยังไมฟนคืนนัก
การลงทุนซื้อสินคาของผูมีรายไดสูง ซึ่งสวนหนึ่งเพื่อการเก็งกําไร
อาจจะลดนอยลงไป ทําใหราคาเฉลี่ยลดลงไปดวย สวนขนาดของ
โครงการอาจเล็กลงไปบาง แตก็ไมไดลดลงเปนนัยสําคัญแตอยางใด
คาดวาในป 2560 จะมีการเป
การเปดตัวเพิ่มขึ้นตามการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ (ถถารัฐบาลคาดการณไมผิดพลาด)
พลาด โดยจะมีการเปด
ใหม 100,107 รวมมูลคา 345,368 ลานบาท และในป 2561 จะ
มี ก ารเป ด ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น อี ก 10% เป น จํ า นวนหน ว ยถึ ง 110,117
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893 ลานบาท ซึ่งเปนสถานการณที่
หนวย และรวมมูลคาถึง 368,893
นาาจะฟ
จะฟนคืนสภาพตอนชวงกอนเกิดรัฐประหาร 2557 ซึ่งแสดงวา
การฟนตัวถึงระดับตองใชเวลาถึง 4 ปหลังรัฐประหารเลยทีเดียว
อยางไรก็ตามการประเมินนี้เปนไปตามการคาดการณของรัฐบาล
ที่ ว า เศรษฐกิ จ จะ ปรั บ ตั ว ดี ขึ้ น แต ห ากไม เ ป น เช น นั้ น ก็ ค งต อ ง
คาดการณใหม
ซื้อตรงไหนดี
ถาเปนไปได เราควรซื้อบริเวณที่มีรถไฟฟาผาน เพราะราคาที่ดิน
มักจะขึ้นเร็วกวา ราคาบานและหองชุดพักอาศัยก็ขึ้นเชนกัน แลว
อยากทราบหรือไม ราคาที่ดินที่อยูตามแนวรถไฟฟา ที่ไหนพุงแรง
ที่สุด แลวเราจะไปลงทุนซื้อที่ดินและอสังหาริมทรัพยอื่นที่ไหนดีที่สุด
ผลการสํารวจของศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรั พ ย ไ ทย บจก.เอเจนซี
เอเจนซี่ ฟอร เรี ย ลเอสเตท แอฟแฟร ส
(www.area.co.th) ระบุ ก ารเปลี่ ย นแปลงราคาที่ ดิ น ในช ว งป
2537-2558 ซึ่งศูนยขอมูลฯ ไดสํารวจมาอยางตอเนื่อง แตสําหรับ
ในปลาสุด ราคาเพิ่มขึ้นอยางไรบ
ไรบาง โดยมีรายละเอียด ดังนี้:
1. ในป ล า สุ ด ที่ สํ า รวจ พพ.ศ.2558 ราคาที่ ดิ น ทั่ ว เขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปรับเพิ่มขึ้น 3.2% ต่ํากวาป 2557
ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.5% และคาดวาป 2559 นี้จะปรับเพิ่มขึ้นเหลือ
เพียง 3% ตามภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ําลง
2. โดยเฉลี่ยแลวใจกลางกรุ
จกลางกรุงเทพมหานครปรับเพิ่ มสูงสุด ที่
6.8% สูง กวาคาเฉลี่ยรวม เนื่อ งจากวาประชาชนในยานใจกลาง
เมืองเขาเมืองมาทําธุรกิจตาง ๆ ไดสะดวก โดยใชรถไฟฟา จึงทําให
ใจกลางเมืองเติบโตกวาเขตนอกเมืองเสียอีก
3. โดยสรุปแลว กรุงเทพฯ ชั้นนอก ทางดานเหนือในรอบ 1 ป
ที่ผานมาเติบโตเพียง 2.0% ดา นตะวันออก เติ บโต 3.2% ดา น
ตะวันตก 2.9% และดานใต 3..3% จะเห็นไดวาการเติบโตลงไป
ทางดานใตของกรุงเทพมหานคร คือ สมุทรปราการเปนหลัก
4. สํ า หรั บ การเปรี ย บเที ย บระหว า งฝ ง ธนบุ รี และฝ ง
กรุ ง เทพมหานครเดิ ม (บางกอก
บางกอก) เฉพาะในเขตชั้ น กลาง ฝ ง
กรุงเทพฯ +5.1% และฝงธนบุรี +5.0% บริเวณนี้เปนเขตตอเมือง
ที่มีการขยายตัวเขมขนไปตามแนวรถไฟฟา
5. เมื่อเทียบระหวางแนวรถไฟฟาที่มีการเปลี่ยนแปลงราคา
สูงสุด พบวา
จะสังเกตไดวาแนวเสนทางสายสีมวง มีการเปลี่ยนแปลงราคา
นวสายสี แดง บางซื่อ-ตลิ่งชั น
ที่ดิ นที่ สู งที่ สุดถึ ง 9.6% ในขณะที่แนวส
แทบไมมีความเปลี่ยนแปลง เพราะไมมีรถไฟฟาวิ่ง มีเพียงรางเทานั้น
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บีทีเอสปจจุบัน
บีทีเอส สวนตอขยาย ออน
นุช-แบริ่ง
บีทีเอส สวนตอขยาย ตาก
สิน-บางหวา
บีทีเอส สวนตอขยาย หมอ
ชิต-สะพานใหม
เอ็มอารที (ใตดิน)

ตารางเมตร และขยับขึ้นเปน 110
110,000 บาทตอตารางเมตร หรือ
ถือวาเพิ่มขึ้น 47% หรือเทากับ 88.0% ตอป หากเทียบกับยานปทุม
วัน ยานนี้มีราคาต่ํากวาโดยเปน 55% สาเหตุที่เปนเชนนี้ก็เพราะ
ย า นนี้ เ ป น เขตที่ ต อ เนื่ อ งกั บ ใจกลางเมื อ งและมี การพั ฒ นาเชิ ง
พาณิชยเปนอันมาก
สว นย านสาทรก็เ ปน ยา นที่ อยู อ าศั ยที่ ใกลใ จกลางเมือ งที่ สุ ด
บริ เ วณหนึนึ่ ง ห อ งชุ ด ย า นสาทร ราคา ณ สิ้ น ป 2554 เป น เงิ น
140,000 บาทตอตารางเมตร และขยับขึ้นเปน 170,000 บาทตอ
ตารางเมตร หรือถือวาเพิ่มขึ้น 21
21% หรือเทากับ 4.0% ตอป หาก
เทียบกับยานปทุมวัน ยานนี้มีราคาต่ํากวาโดยเปน 85% อยางไรก็
ราคาลดลงมาก โดยหองชุดยานตากสิน
ตามเมื่อขามไปฝงตากสิน ราคาลดล
ราคา ณ สิ้นป 2554 เปนเงิน 80
80,000 บาทตอตารางเมตร และ
ขยับขึ้นเปน 115,000 บาทตอตารางเมตร หรือถือวาเพิ่มขึ้น 44%
หรือเทากับ 7.5% ตอป หากเทียบกับยานปทุมวัน ยานนี้มีราคาต่ํา
กวาโดยเปน 58%
หอ งชุ ดย านสุขุ มวิ ท 21-63
63 ราคา ณ สิ้น ป 2554 เปน เงิ น
110,000 บาทตอตารางเมตร และขยับขึ้นเปน 150,000 บาทตอ
ตารางเมตร หรือถือวาเพิ่มขึ้น 36
36% หรือเทากับ 6.4% ตอป หาก
เทียบกับยานปทุมวัน ยานนี้มีราคาต่ํากวาโดยเปน 75% แพงกวา
ยานสุขุมวิท 71-105 ที่ราคา ณ สิ้นป 2554 เปนเงิน 63,000
บาทตอตารางเมตร
ารางเมตร และขยับขึ้นเปน 80,000 บาทตอตารางเมตร
หรือถือวาเพิ่มขึ้น 27% หรือเทากับ 4.9% ตอป
แมอยูในยานใกลเคียงกัน การมีรถไฟฟากับการไมมีรถไฟฟา
ก็สงผลตอราคาเปนอยางมาก หองชุดยานนราธิวาสฯ ราคา ณ สิ้นป
2554 เป น เงิ น 85,000 บาทต อ ตารางเมตร และข
และขยั บ ขึ้ น เป น
120,000 บาทตอตารางเมตร หรือถือวาเพิ่มขึ้น 41% หรือเทากับ
7.1% ตอป หากเทียบกับยานปทุมวัน แตยานที่ไมมีคือ หองชุด
ยานสาธุประดิษฐ ราคา ณ สิ้นป 2554 เปนเงิน 55,000 บาทตอ
ตารางเมตร และขยับขึ้นเปน 70,,000 บาทตอตารางเมตร หรือถือ
% ตอป
วาเพิ่มขึ้น 27% หรือเทากับ 4.9%
สวนที่ตั้งอยูไกลออกไปคือ หองชุดยานรามคําแหง ราคา ณ
สิ้นป 2554 เปนเงิน 46,000 บาทตอตารางเมตร และขยับขึ้นเปน
57,000 บาทตอตารางเมตร หรือถือวาเพิ่มขึ้น 24% หรือเทากับ
4.4% ตอป หากเทียบกับยานปทุมวัน ยานนี้มีราคาต่ํากวาโดยเปน
29% จะเห็นวายานนี้ราคาขึ้นชากวาบริเวณอื่น สวนหนึ่งก็คงเปน
เพราะไมมีรถไฟฟานั่นเอง
อยาลืมนะครับ กอนลงทุนใด ๆ ศึกษาขอมูลใหดีเสียกอน
ตามตําราวา “รูรูเขา รูเรา รบรอยครั้ง ชนะรอยครั้ง” นะครับ

6.50% ขยายตัวเต็มที่ โดยเฉพาะใจกลาง
เมืองเพิ่ม 20%
5.70% กําลังขยายตัวอยางรวดเร็วมาก
7.50% กําลังขยายตัวอยางรวดเร็วมาก
3.80% ยังไมเห็นผลชัดในขณะกอสราง

6.10% ขยายตัวเต็มที่ บางบริเวณสูงถึง
15-20%
4.00% ไมคอยมีผลมากนักเพราะมีที่ดิน
แอรพอรต ลิงก
พัฒนาจํากัด
สายสีมวง บางซื่อ-บางใหญ 9.60% เติบโตสูงสุด
สายสีแดง บางซื่อ-ตลิ่งชัน 1.90% ไมมีการพัฒนาใด ๆ นัก
สายสีน้ําเงิน บางซื่อ-ทาพระ 8.10% เติบโตอยางเต็มที่แมจะมีการพัฒนา
หนาแนนแลว
สายสีน้ําเงิน หัวลําโพง-บาง 7.70% เติบโตอยางเต็มที่แมจะมีการพัฒนา
แค
หนาแนนแลว

ซื้อหองชุดแถวไหนราคางอกเงยที่สุด
ย า นปทุ ม วั น ถื อ ได ว า ห อ งชุ ด มี ร าคาแพงสุ ด โดยเฉลี่ ย คื อ
ประมาณ 200,000 บาทตอตารางเมตร ส วนที่ เพิ่มขึ้ นในอัตรา
สูงสุดคือแถวรัชดาฯ-หวยขวาง เพิ่มถึง 47% ในรอบ 5 ปที่ผานมา
หรือ 8% ตอป อยางไรก็ตามยานดังกลาวเทียบกับปทุมวัน ยังมี
ราคาตางกันถึง 45%
แมหองชุดที่แพงที่สุดจะมีราคาสูงถึง 420,000
000 บาทตอตาราง
บจก
เมตรตามที่ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย บจก.
เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส (www.area.co.th)
www.area.co.th) เคย
ดร
ประเมินไว แตภาพโดยเฉลี่ยเปนอีกกรณีหนึ่ง ดร.โสภณ
พรโชคชัย
ประธานกรรมการบริหาร ศูนยฯ จึงไดทําสํารวจการเปลี่ยนแปลง
ราคาหองชุดเพื่อเปนขอแนะนําประกอบการลงทุนของผูสนใจ
หองชุดที่มีราคาสูงสุดโดยเฉลี่ยอยูในยานปทุมวัน ราคา ณ สิ้น
ป 2554 เปนเงิน 150,000 บาทตอตารางเมตร และขยับขึ้นเปน
200,000 บาทตอตารางเมตร หรือถือวาเพิ่มขึ้น 33% หรือเทากับ
5.9% ในย า นนี้ ถื อ ว าห อ งชุ ดมี ร าคาสู ง สุ ด เป น จุด ที่ น า อยู อ าศั ย
เดินทางไปยังจุดหมายตางๆ ดวยรถไฟฟาไดสะดวก โดยที่สูงสุดมี
มูลคาตารางเมตรละ 420,000 บาท ในขณะนี้ก็เริ่มมีหองชุดขายใน
ราคาที่สูงขึ้นเรื่อยๆ
หองชุดที่มีราคาเพิ่มขึ้นเฉลี่ยตอปสูงสุด ไดแก หองชุดยานรัช
ดาฯ-หวยขวาง ราคา ณ สิ้นป 2554 เปนเงิน 75,000 บาทตอ
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ตารางอบรม-สัสัมมนา
่ ที 19
RE171: การบร ิหารงานก่อสร้าง (แนวราบ-แนวสูง) รุน
International Real Estate
Education Institution
in Thailand
under the Ministry of Education
BOARD OF TRUSTEES

วันพุ ธที 15 - ศุกร์ท ี 17 กุมภาพั นธ์ 2560 เวลา 08:30 - 17:00 น.

ั
RE162: น ักพ ัฒนาอสงหาร
ิมทร ัพย์มืออาชีพ รุน
่ ที 16
วันพุ ธที 23 - พฤหัสบดีท ี 24 กุมภาพั นธ์ 2560 เวลา 08:30 - 17:00 น.

RE131: การขายอส ังหาร ิมทร ัพย์แบบมืออาชีพ (สํ
สําหร ับนายหน้าอส ังหาร ิมทร ัพย์)
่ ที 34
ัพย์ รุน
ศุกร์ท ี 24 - อาทิตย์ท ี 26 กุมภาพั นธ์ 2560 เวลา 08:30 - 17:00 น.

่ ที 36
RE151: การวางแผนภาษีและการจ ัดทําบ ัญชีธุรกิจอส ังหาร ิมทร ัพย์ รุน
Chairman
Prof. Niputh Jitprasonk

จันทร์ท ี 27 - อังคารที 28 กุมภาพั นธ์ 2560 เวลา 08:30 - 17:00 น.

Re142: การจ ัดตงนิ
ั ตบ
ิ ุ คคลบ้านจ ัดสรร/อาคารชุ
ัดสรร
ด รุน
่ ที 21
วันศุกร์ท ี 3 - วันเสาร์ท ี 4 มีนาคม 2560 เวลา 08:30 - 17:00 น.

่ ที 21
RE132: เทคนิคการขายอส ังหาร ิมทร ัพย์แบบมืออาชีพ รุน
Advisory, Chairman
Prof. Asawin Bhichayayothin

วันพฤหัสบดีท ี 9 - ศุกร์ท ี 10 มีนาคม 2560 เวลา 08:30 - 17:00 น

ิ ออาชีพ 14 สปดาห
ั
์ รุน
่ ที 26 (ประกาศนี
ัตร
AP101: การประเมินค่าทร ัพย์สนมื
ประกาศนียบ ัตร)
วันพุ ธที 15 มีนาคม - เสาร์ท ี 24 มิถุนายน 2560 เวลา 08:30 - 17:00 น.

Trustees

RE100: รวมข้อกฎหมายอส ังหาร ิมทร ัพย์ รุน
่ ที 63
วันพุ ธที 22 - เสาร์ท ี 25 มีนาคม 2560 เวลา 08:30 - 17:30 น.
Prof.Dr.Chira Hongladarom

ส ัมมนา: ว ิเคราะห ์การลงทุนอะพาร ์ตเมนต์ รุน
่ ที 19
ศุกร์ท ี 24 - เสาร์ท ี 25 มีนาคม 2560 เวลา 09:00 - 17:00 น. ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด รัชดา

RE121: ศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินโครงการอส ังหาฯ (CF) รุน
่ ที 56
วันพุ ธที 29 มีนาคม - เสาร์ท ี 1 เมษายน 2560 เวลา 08:30 - 17:00 น

คาใชจายในการฝกอบรมสามารถหักลดหยอนภาษีได 200%

Prof.Dr K.Chareonwongsak

Tel. 0-2295-2294

www.trebs.ac.th

Mr.Bhichar Damrongpiwat

IN-HOUSE
HOUSE TRAINING

Prof. H.D. Kammeier

Prof. John Cooper

Bangkok Bnkk

Bkk Com Assset Mngt

BankThai

Prof. Richrd Ward

Industrial Fin. Corp.

Central Pattana

N’tl Finance Plc.

Bank Agri.&Agri.Coop.

Bangkok Metro

Elec. Generation Auth.

N’tl Hsg Autho

Bank of Thailand

Govt Saving Bnk

Kasikorn Bank

Provincial Elec Autho

Siam City Bnk

UOB Bnk

เรียล พร็อพเพอรตี้

Dr.Visit Ongpipattanakul

Thai SME Bnk

IEAT

แมเนจเมนท
Prof.Paul SriNarula

Supalai, Plc.

Mr.Om Rajbhandary

Ananda Plc.

Srisawat Power 1979 Plc.

-
-

โทร. 0.2295.2294 หรือ www.trebs.ac.th
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เลีลี้ยงชีพดวยวิชาชีพนี้ ตองแทนคุณดวยการพัฒนา

อสังหาฯ อาเซียน
ASEAN REAL ESTATE

การผังเมืองไทยสุดลาหลัง เทียบกับประเทศอินโดจีน

กฎหมายผังเมืองของไทยมีขึ้นเมื่อ 64 ปที่แลว แตทุกอยาง
วางแผนเ ยเลย
เชื่องชาเหลือเกิน เมืองแทบไมมีการวางผัง วางแผนเอาเสี
ในขณะที่ผมไดมีโอกาสขามไปฝงประเทศเพื่อนบานเปนระยะ ๆ
เลยตาสว างไม รู บรมครู นัก ผัง เมือ ง ผูห ลั กผู ใหญ ทํา อะไรอยู ผั ง
เมืองไทยจึงย่ําแยเหลือเกิน
หากเราสามารถทํ าการผั ง เมือ งไทยใหดี จะมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
มากกวานี้นัก แตนี่เราทําไมดี ทําใหเกิดความสูญเสียตาง ๆ เปน
อยางมาก เพราะแยกตาง ๆ ก็กลับเลี้ยวไปมาลําบาก สมมติวาใน
เมืองหนึ่งๆ มีสัก 50 แยกที่การจราจรไมสะดวกเพราะผังเมืองไมดี
วั น หนึ่ ง มี ร ถวิ่ ง ผ า น 10,000 คั น เสี ย เวลา และอาจทํ า ให เ กิ ด
อุบัติเหตุไดเปนเงินครั้งละ 1 บาท ก็คงเปนเงิน 500,000 บาทตอ
วัน ปละ 182.5 ลานบาท และหากคิดอัตราความเสี่ยงประมาณ
5% ตอป ก็จะเปนเงินมูลคาสูงถึง 3,650 ลานบาท
เรามาลองดูกันในแตละเมือง
1. แมสอด เมียวดี แมสอดเปนเทศบาลนคร แตแทบไมไดมีการ
วางผังเมืองเลย ดูจากภาพจะเห็นวาย่ําแยไปหมด แตในฝงเมียวดี
กลับมีผังเมืองที่เปนระเบียบ

3. มุกดาหาร ไกรสอนพรหมวิหาร (สะหวันนะเขต) ดูจาก
ภาพก็จะเห็นไดชัดวา มุกดาหารเติบโตอยางไรระเบียบ ขาดการวาง
ผังเมือง ตางจากในฝงประเทศลาว

2. แม ส าย ท า ขี้ เ หล็ ก แม ท า ขี้ เ หล็ ก จะเป น เมื อ งเล็ ก ๆ อยู
หางไกลจากศูนยอํานาจที่ยางกุงและเนปดอว แตก็กลับมีการวางผัง
เมือง ในขณะที่ระบบถนนที่แมสายขาดระเบียบเปนอยางมาก

มาเจาะลึกเฉพาะลาว แขวงสะหวันเขตเนื้อที่ 21,774 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 14 เทาของกรุงเทพมหานคร แบงการปกครองเปน
15 เมือง โดยเมืองไกสอนพมวิหาน เปนเมืองหลัก ประชากรใน
แขวงนี้ถือวามีมากที่สุดในประเทศ คือ 916,948 คน จุดเดนของ
แขวง คือเศรษฐกิจขยายตัวสูงถึง 12.5% ในป 2554 มีสะพาน
มิตรภาพ 2 (มุกดาหาร - สะหวันนะเขต
นะเขต) เปนจุดเชื่อม รัฐบาลลาว
ประกาศโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน เปนเขตสงเสริม
การลงทุ น แห ง แรกในลาว แขวงสะหวั น นะเขตมี ธุ ร กรรมทาง
เศรษฐกิจสูงเปนอันดับสองรองจากเวียงจันทนและยังมีสถานกาสิโน
(Savan
Savan Vegas Hotel and Casino) {{1}
ผังเมื องลาวโดยเฉพาะที่กรุ งเวี ยงจั นทนนั้ นวางตั้ง แต พพ.ศ.
2448 หรือในสมัยรัชกาลที่ 5 ผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะของ
ลาวนั้นกําหนดใหใจกลางเมืองสามารถสรางไดประมาณ 75% เขต
ตอเมืองสรางได 60% และเขตนอกเมืองสรางไดไมเกิน 50% ของ
พื้นที่ดิน สวนความสูงก็ไลสูงจากในเมือง และคอย ๆ ต่ําในเขต
นอกเมือ ง ขอ นี้อ าจแตกต างจากไทยที่ไ มพ ยายามใหส รา งสู ง ๆ
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4. อรั ญ ญประเทศ ปอยเปต จะเห็ น ได ชั ด ว า ในฝ ง กั ม พู ช า
เมืองชายแดนเล็ก ๆ นี้ก็ไดรับการวางผังเมืองมาแตแรก ตางจาก
อรัญ
ญประเทศที
ประเทศที่เติบโตอยางไรระเบียบ

Knowledge Is Not Private Property

มาก ๆ ในใจกลางเมือง โดยอางวากลัวไฟไหม กลัวแออัด แตไมได
คํานึงถึงความยากลําบากในการเดินทาง ความสิ้นเปลือง การขยาย
สาธารณู
าธารณู ป โภคอย า งไม มี ที่ สิ้ น สุ ด และการเพิ่ ม โลกร อ นจากการ
เดินทาง เปนตน
ผังเมืองของลาวนั้นมีแผนจะวางใหทั่วจนถึงป พ.ศ.2563
พ
โดย
เริ่มที่เมืองที่ยังไมมีผังเมืองดีพอกอน แลวคอยๆ ขยายไปเมืองอื่น
ๆ ตอไป โดยมีเจาหนาที่รวมกันเกือบ 1,000 คนในการดําเนินการ
วางผังเมือง ทั้งนี้เปนเจาหนาที่ถาวรเพียง 400 คน นอกนั้นจางตาม
สั ญ ญา ดั ง นั้ น องค ก รจึ ง ไม อุ ย อ า ยและแบกรั บ ภาระการเลี้ ย งดู
เจาหนาที่ และมุงใหเกิดผลในการวางผังโดยตรง
กระทรวงคมนาคม ขนส ง ไปรษณี ย แ ละการก อ สร า งเป น
หนวยงานหลัก ซึ่งมีสํานักงานภูมิภาค และทองถิ่น ของกระทรวงนี้
เปนผูวางผังเมือง และมีองคกรการพัฒนาเมืองใหเปนไปตามแผน
ไมใชแบบไทย ๆ ที่ฝายวางแผนก็วางไปทางหนึ่ง ฝายปฏิบัติที่มี
หลายหนวยงานก็ตางคนตางไป ผังเมืองกลายเปนเพียงการเขียน
ของหนวยงานหนึ่ง ซึ่งแมจะเชิญหนวยงานตาง ๆ มาฟงดวย แตก็
ไมถือเปนแผนแมบทหรือ Master Plan ของหนวยงานอื่นใด แมแต
ในกรุงเทพมหานครเอง สํานักผังเมืองและสํานักการโยธาก็ยังอาจ
ไมไดมีแผนประสานงานกัน
สํ า หรั บ โครงสร า งของกระทรวงคมนาคมฯ ของลาวนั้ น
ประกอบด ว ยกรมที่ อ ยู อ าศั ย และการผั ง เมื อ ง กรมทางหลวง
กรมการบินพาณิชย กรมการขนสง กรมไปรษณียและการสื่อสาร
กรมวางแผนและการเงิน สํานักวิจัยที่ดิน เปนตน หนวยงานเหลานี้
เปนหนวยงานหลัก ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับผังเมือง จึงทําใหผังเมืองที่
ออกมามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไมใชฝายวางแผนก็วางไป
สวนฝายปฏิบัติการก็ทําของตัวเองไปโดยไมประสานกัน เราตอง
เรียนรูการประสานองคกรจากลาวแลวหรือไม เพราะของไทยนี่ตาง
คนตางใหญ ตางมีทิฐิ
การผังเมืองจําเปนตองมีการตัดถนนใหม ซื้อที่ดินมาทําถนน
และสรางบานแปงเมือง ไมใชเพียงแคการปลอยใหมีการพัฒนาไป
ตามถนนหนทางเดิ ม การเวนคื น จํ า เป น ต อ งจ า ยค า ทดแทนให
เหมาะสม
ะสม ไมใชจายต่ํา ๆ ตามราคาประเมินทางราชการ และตอง
ไดรับความรวมมือจากชาวบาน ไมเชนนั้นก็จะทําใหโครงการลาชา
สวนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ของผังเมืองรวมนั้น ก็
จะตองจัดวางลวงหนา โดยเฉพาะในสวนนิคมอุตสาหรรม ก็ควร
จัดเตรียมพื้นทื่ใหเรียบรอย ทั้งนิ
งนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญและ
นิคม SMEs เปนตน
ลาวออกกฎหมายไดรวดเร็วเฉกเชนประเทศแทบทุกประเทศ
ยกเว น ไทยก็ ว า ได เช น การทํ า ผั ง เมื อ งนั้ น เกี่ ย วข อ งกั บ ประมวล

กฎหมายที่ดิน พ.ร.บ. องคกรปกครองสวนทองถิ่น และ พพ.ร.บ.
ฎหมายไทยออกชามาก
การผังเมือง ก็สามารถผานรัฐสภาได แตกฎหมายไทยออก
และกฎหมายไมทันสมั ยเอาเสีย เลย นอกจากนี้ลาวยั งมีประกาศ
กระทรวงเชน การสํารวจรังวัด การจัดตั้งองคกรพัฒนาที่ดินเมือง
ระเบียบการเวนคืน การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ เปนตน เพื่อให
การผังเมือง
ยอนกลั บมาดูจั งหวัดมุ กดาหารของไทย เพิ่ งมีผังเมืองฉบั บ
แรกเมื่อ พ.ศ.2529 หรือ 34 ปหลังจากไทยมีกฎหมายผังเมืองเมื่อ
พ.ศ.2495 และเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2556 ผังเมืองก็หมดอายุ
ลงเสียแลว อยางไรก็ตาม ก็ยังสามารถตออายุได 2 ครั้ง ๆ ละ 1 ป
จะสังเกตไดวาผังเมืองไทยนั้นมีอยูราว 258 ผัง หมดอายุไปแลว
1/3 (http://bit.ly/2fXayQ0)) นี่แสดงวาการวางผังเมืองไทยยัง
ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเปนอยางมาก
เราคงตองนอมใจเรียนรูจากกัมพูชา พมา ลาว บางแลวครับ
อยาคิดเพียงวาเราเปนพี่เอื้อย การปรับปรุงขอกฎหมาย การออก
กฎหมาย การบังคับใชกฎหมาย การวางแผนระยะยาว การประสาน
แผนและประสานการปฏิ
รปฏิบั ติก าร สิ่ง เหลา นี้ล าวไม ได คิด เอง แต
เรี ย นรู โดยเฉพาะเรี ย นรู จ ากข อ ผิ ด พลาดของไทย แต เ ขามี
องคาพยพที่มีประสิทธิภาพ ในขณะที่ไทยยังตีกันอยู และตางคน
ตางใหญ ตราบเทาที่ความกาวหนาของเจาหนาที่ของรัฐไมไดอยูที่
ผลงาน แตอยูที่ "ด.ว.ง." คือ "ด.. เด็กใคร ว. วิ่งหรือไม และ ง. เงิน
ถึงหรือเปลา" ตราบนั้นการคิดจะทํารัฐกิจใหกาวหนาจึงเปนสิ่งที่ไกล
เกินเอื้อม และไมแนวาวันดีคืนรายในไมชานี้ เพื่อนบานจะคอย ๆ
แซงเราไปทีละราย
ถาราชการไทยจะไปดูงานเมืองนอก ก็ไปดูแคอินโดจีนก็พอ
เขาเปนแบบอยางที่ดีของเราได
าได อยาหาเรื่องเสียเงินไปดูงานไกล
เลย เปลื องงบประมาณ อยา ให ประเทศชาติเ ศร าหมอง ตอ ง
ช ว ยกั น ศึ ก ษาเรี ย นรู จ ากทั่ ว โลกเพื่ อ รั บ ใช ไ ทย น อ มใจเรี ย นรู
แมกระทั่งจากอินโดจีน!
ทีมา:
{1} ข ้อมูลจาก
www.thaisavannakhet.com/savannakhet/th/data
www.thaisavannakhet.com/savannakhet/th/dataservice/sub-savannakhet/sawannaket
/sawannaket
{2} ข ้อมูลจาก Study on Urban Land Management and
Planning in Lao PDR. Land Policy Study No. 5 under
LLTP II Sponsored by: Lao-German
German Land Policy
Development Project (German Contribution to the Lao
Land Titling Project II in Lao PDR) Land Policy Study No.
10 under LLTP II:
http://www2.gtz.de/dokumente/bib/
gtz.de/dokumente/bib/07-1646.pdf



เชิญสมัครสมาชิกมูลนิธิประเมินคาทรัพยสนิ แหงประเทศไทย เพือ่ รับสิทธิพิเศษดังนี้
ศษ 1.ได
คาสมาชิกปละ 1,000 บาท โดยสมาชิกจะไดรับสิทธิพิเศษ:
ไดรับหนังสือของมูลนิธิ รวมมูลคา 300 บาท / 2.ไดรับวารสาร
ThaiAppraisal ราย 2 เดือน เปนเวลา 1 ป / 3.ไดรับขาวสารจากมูลนิธิโดยไมคิดมูลคา / 4.เข
เขารวมงานประชุมประจําปโดยไมเสีย
คาใชจายใด ๆ / 5.เข
เขาเสวนาวิชาการรายเดือนโดยไมเสียคาใชจายตลอดอายุสมาชิก (1 ป) ยกเวนการจัดสถานที่ภายนอกมูลนิธิ ซึ่งจะ
เสียเฉพาะค
พาะคาสถานที่และเครื่องดื่ม เครื่องเคียง ทั้งนี้เอกสารประกอบการเสวนาและอื่น ๆ ไมคิดคาใชจาย / 6.ไดรับสวนลดพิเศษ 50%
โทร
ในการซื้ อ หนั ง สื อ ของมู ล นิ ธิ (สนใจสมั
สนใจสมั ค รสมาชิ ก ติ ด ต อ คุ ณ นงลั ก ษณ โทร.0.2295.3171
ต อ 109 หรื อ สมั ค รออนไลน ที่
http://goo.gl/n3wSB8)
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ตลาดที่อยูอาศัยฮานอยกําลังฟนตัว
ตลาดที่อยูอาศัยในกรุงฮานอยกําลังคึกคัก แตกาวยางอยาง
สุขุม ไมโฉงฉางเหมือนกอนเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ เราจะไปลงทุนกัน
บางไหมครับ
วันกอนฟงคุณอนันต อัศวโภคิน เลาวามีคนไปชวนไปลงทุน
อสังหาริมทรัพยในอาเซียน ทานวาทานไปมากอนแลว เหลือแต
กางเกงในกลับมา! แตเรื่องแบบนี้มันขึ้นอยูกับคนแตละคน แตละ
ยุค เราจะกาวไปขางหนาหรือ "เข็ดเขี้ยว" กันแนหนอ มาดูภาวะ
ตลาดที่อยูอาศัยในกรุงฮานอยกอนตัดสินใจก็ยังไมสาย
ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคา
อสังหาริมทรัพยไทย (www.area.co.th) ไดจัดคณะไปสํารวจตลาด
ที่ อ ยู อ าศั ย ในกรุ ง ฮานอยในระหว า งวั น ที่ 10-15
10
พฤศจิ ก ายน
2559 และไดพบโครงการที่อยูอาศัยมากที่สุดถึง 124 โครงการ
ซึ่งเชื่อวาครอบคลุมโครงการถึง 90% ของทั้งหมดทั่วกรุงฮานอย
จึงไดจัดนําเสนอผลการศึกษารวมกับสถาบันอสังหาริมทรัพยแหง
กรุงฮานอย ณ ศูนยประชุมการกอสรางและเคหะแหงกรุงฮานอยใน
วันที่ 12 มกราคม 2560
ภาพรวมของโครงการที่พบในกรุงฮานอย 124 แหงนั้น ได
แบงออกเปนทําเลสําคัญ ๆ 4 ทําเล ดังนี้:
1. เขตใจกลางเมือง 58 โครงการ
Hoang Mai) 33 โครงการ
2. เขตฮาดอง-ฮวงใหม (Hadong-Hoang
3. เขตลองเบียน-เกียลัม 16 โครงการ
4. เขตทูเลียม-โฮยดุก (Tu Liem- Hoai Duc) 17 โครงการ
จํานวนที่อยูอาศัยในการสํารวจนี้คือ 89,730
730 หนวย ซึ่งมีทั้ง
บานเดี่ยว บานแฝด ทาวนเฮาส ตึกแถว และอาคารชุ
ละอาคารชุด ปรากฏวามี
หนวยขายถึง 68,661 หนวย (75%) ที่มีผูจองซื้อไวแลว ที่เหลืออีก
21,069 หน วยหรื อหนึ่ งในสี่ นั บว าไม มากนั ก มู ลคาการพั ฒนา
โดยรวมเปนเงิน 14.078 พันลานเหรียญสหรัฐหรือ 560,808 ลาน
บาท เฉลี่ยหนวยหนึ่งมีมูลคา 156,892 เหรียญสหรัฐหรือ 5.648
ลานบาท ซึ่งสูงกวาคาเฉลี่ยในกรุงเทพมหานครที่ 3.2 ลานบาท ถึง
77% หรือเกือบเทาตัวเลยทีเดียว สาเหตุที่เปนเชนนี้ก็เพราะที่อยู
อาศัยในกรุงฮานอยยังจัดสรรสําหรับผูมีรายไดคอนขางสูงเปนสําคัญ
ประชาชนทั่วไปยังไมมีรายไดเพียงพอที่จะซื้อที่อยูอาศัยได
การเปดตัวโครงการใหมๆ พบวาในชวงป 2551 และ 2552
มีการเปดตัวโครงการนอยมากเพียงไมกี่รอยหนวยเทานั้น สวน
ในชวงป 2553-2556 ก็เปดตัวเฉลี่ยปละ 3,890
890 หนวยเทานั้น
แสดงใหเห็ นวานับแต เกิดวิกฤติ อสังหาริม ทรัพยในป 2551 ทั่ ว
ประเทศเวียดนาม ตลาดซบเซามานานถึง 5 ปเต็ม ๆ สาเหตุของ
วิกฤติมาจากการผลิตเกินความตองการไปเปนอันมาก ไมมีการ
ควบคุมการผลิตที่อยูอาศัยเลย
มาถึงป 2557-2558 ที่เปดตัวมากเปนพิเศษนับหมื่นหนวย
ตอป โดยมี 2557 เปดตัวใหมถึง 27,683 หนวย กรณีนี้นับเปน
การกาวกระโดดสําคัญในรอบ 5 ปทีท่ีผานมา ในป 2558 ก็เปดตัว
มหาศาลไมแพกัน แตพอถึงป 2559 กลับมีการเปดตัวลดลงเหลือ
เพียง 16,889 หนวย กรณีนี้ไมไดหมายความวาตลาดซบเซาลงอีก

แตเปนการปรับตัวของผูประกอบการที่ไมเปดตัวโครงการมากมาย
ดังแตกอน และขณะนี้ยังมีพื้นที่โครงการเตรียมกอสสรางมากมาย
ในชวงวิกฤติป 2551 ยังคางเติ่งไมไดสรางอีกเปนจํานวนมาก
ในด า นทํ า เลที่ ตั้ ง ปรากฏว า ในเขตใจกลางเมื อ ง ที่ มี 58
โครงการนั้น มีหนวยขายรวมกันถึง 40,105 หนวยหรือราว 45%
นในเขตฮาดอง-ฮวงใหม (Hadongของอุ ป ทานทั้ ง หมด ส ว นในเขตฮาดอง
Hoang Mai) ที่มี 33 โครงการ ก็มีหนวยขาย 28,769 หนวยหรือ
ราว 32% ของอุปทานทั้งหมด ในเขตลองเบียนน-เกียลัม ก็มี 16
โครงการ รวม 8,050 หน ว ย หรื อ 9% ของทั้ ง หมด ส ว นเขต
ทูเลียม-โฮยดุก (Tu Liem- Hoai Duc) 17 โครงการ มีหนวยขาย
12,806 หนวย หรือ 14% ของอุปทาน ยิ่งกวานั้นในเขตใจกลาง
เมือง ยังมีมูลคาการพัฒนาสูงถึง 53% แสดงวาในเขตใจกลางเมือง
เนนสินคาราคาแพง และจะเห็นไดวาโครงการสวนใหญยังอยูใน
เขตใจกลางเมือง เพราะเดินทางไดสะดวกสบายกวาในเขตนอก
เมือง แตในอนาคต ก็จะมีโอกาสขยายออกนอกเมืองมากขึ้นกวานี้
หมดในกรุงฮานอยเปนหอง
ตลาดที่อยูอาศัยหลักหรือแทบทั้งหมดในก
ชุดพักอาศัย โดยมีอยูทั้งหมดถึง 90,217 หนวย หรือ 91% ของ
อุปทานทั้งหมด ที่เหลือเปนบานเดี่ยว บานแฝด ทาวนเฮาสและ
ตึกแถว ในจํา นวนหอ งชุ ด 82
82,317 หนว ยที่สํ ารวจ ปรากฏว า
26,399 หนวย หรือ 32% ขายในราคา 90,000 – 150,000
เหรียญสหรัฐตอหนวย หรืรือเปนเงินไทยราวๆ 3.24 - 5.4 ลาน
บาทต อ หน ว ย และอี ก 25%
% ((20,256 หน ว ย) ที่ข ายในราคา
150,001 – 300,000 เหรียญสหรัฐตอหนวยหรือเปนเงินไทย
ราวๆ 5.41 - 10.8 ลานบาท สินคาราคาคอนขางถูกคือต่ํากวา
60,000 เหรียญสหรัฐ (ไมเกิน 22.16 ลานบาท) มีนอยมาก
ในแงของการเพิ
งการเพิ่มขึ้นของราคาขายพบวา มีการเพิ่มขึ้น 1.5%
ตอป แสดงถึงการเพิ่มขึ้นที่นอยมาก อยางไรก็ตามสําหรับหองชุด
ราคาปานกลาง คือ ราคา 2.16
16 - 3.24 ลานบาท กลับมีอัตราการ
เพิ่มขึ้นของราคาถึง 4% แสดงถึงความตองการที่แทจริงในที่อยู
อาศัยกลุมนี้ สําหรับผลตอบแทน
ผลตอบแทนในการลงทุนจากการใหเชาตอป
นั้น อยูที่ 2.7% ตอป (คคาเชาคูณดวย 10 เดือน หารดวยราคาขาย)
ซึ่งไมสูงนัก เมื่อเทียบกับอัตราในกรุงเทพมหานครที่ 5%
เมื่อประเมินภาพรวมก็จะพบวา ตลาดที่อยูอาศัยในกรุงฮานอย
ยังมุงจัดหาที่อยูอาศัยแกคนรวยๆ เปนสําคัญ ประชาชนผูมีรายได
ปานกลาง และรายไดปานกลางคอนขางนอยยังไมมีระบบจัดการที่
อยูอาศัยที่ดีนัก ถึงแมวาในป 2559 มีการเปดตัวโครงการใหมใน
กรุงฮานอยเพียง 16,889 หนวย แตในปเดียวกันนี้กลับมีหนวย
ขายที่สามารถขายไดถึง 22,388
388 หนวย การนี้ชี้ชัดวายังมีอุปสงค
ในกรุงฮานอยเปนอยางมาก
เห็นไหมครับ ตลาดที่อยูอาศัยในกรุงฮานอย นาสนใจอยูไม
นอย ผมไปสํารวจตลาดที่อยูอาศัยในกรุงฮานอยอยางละเอียดที่สุด
สําหรับนักลงทุนไทยโดยเฉพาะ ถาทานใดสนใจรายงานวิจัยใน
รายละเอียดก็ติดตอไดนะครับ (sopon@area.co.th)
sopon@area.co.th)
โอกาสการลงทุนที่สดใสเริ
เริ่มตนที่ขอมูลครับผม
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หนังสือการบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพยไทย ราคาเลมละ 300 บาท
สั่งซื้อออนไลนที่ https://goo.gl/T8ZNZ8
หรือโทร.0.2295.3905 ตอ 109 คุณนงลักษณ
สาระในหนั ง สื อ เล ม นี้ เ ริ่ ม ทํ า ความเข า ใจ
เกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพยดวยการใหพื้นฐานทาง
ความเขาใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจ
อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย อั น ป ร ะ ก อ บ ด ว ย สิ ท ธิ ใ น
อสังหาริมทรัพย ลักษณะสําคัญของอสังหาริมทรัพย
ที่ แ สดงถึ ง ภาพภาพรวมตลาดอสั ง หาริ ม ทรั พ ย
ตลอดจนลั ก ษณะทางกายภาพและ ลั ก ษณะทาง
เศรษฐกิจของอสั งหาริมทรัพย ประเภทของธุรกิ จ
อสังหาริมทรัพยทั้ งในแงของการประกอบการและ
วิ ช า ชี พ วั ฏจั กร อสั ง ห า ริ มทรั พ ย ทั้ ง ใ น แ ล ะ
ต า งประเทศ ตลอดจนความเชื่ อ ที่ ค ลาดเคลื่ อ น
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย

บริหารธุรกิจใหเจริญและมีคุณคา
ราคาเลมละ 80 บาท
หรือโทร.0.2295.3905 ตอ 109 คุณนงลักษณ

หนังสือนี้จัดพิมพเพื่อเผยแพรความรูสูสังคมตามหลักการที่วา
ดวย "Knowledge Is Not Private Property" โดยจัดสงไปตาม
หองสมุดตาง ๆ รายไดโดยไมหักคาใชจายใด ๆ ของการ
ขายหนั ง สื อ นี้ มอบให แ ก มู ล นิ ธิ ป ระเมิ น ค า ทรั พ ย สิ น แห ง
ประเทศไทย เพื่ อ ใช จ า ยในการพั ฒ นาวิ ช าชี พ ประเมิ น ค า
ทรัพยสินและอสังหาริมทรัพยในประเทศไทย

