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| สารจากนายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร |

 ในช่วงไตรมาสแรกที่ผ่านมาส�าหรับสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรถือว่าเป็น

โอกาสพิเศษ เนื่องจากได้มีการจัดกิจกรรมครบรอบ 36 ปีของการก่อตั้งสมาคม

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560  ณ โรงแรมดุสิตธานี  ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ก่อนอื่น

ทางสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรต้องขอขอบคุณ คุณอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงการคลัง ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานครบรอบ 36 ปี 

สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร และกล่าวปาฐกพิเศษ “นโยบายของรัฐบาลเร่ืองการ

เติบโตทางด้านเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์” และขอขอบพระคุณทุก

บริษทัสมาชิกสมาคมและองค์กรต่างๆ ทีไ่ด้ให้การสนับสนุน และพร้อมใจกันร่วม

ท�าบุญบริจาคเงินให้กับ 3 มูลนิธิ ได้แก่ 1.มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชินูปถมัภ์ 2.มลูนิธิอนุเคราะห์คนพกิาร ในพระราชูปถมัภ์ของสมเดจ็

พระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ 3.สมาคมสงเคราะห์เด็กก�าพร้าแห่ง

ประเทศไทย รวมเป็นเงินกว่า 400,000 บาท ซึง่แต่ละมลูนิธิก็จะได้น�าเงินดงักล่าว

ไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์และส่งเสริมด้านการศึกษาต่อไป 

 เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาสมาคมได้ร่วมกับสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

และสมาคมอาคารชุดไทย จัดงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 36 ขึ้น ณ 

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในวันที่ 9-12 มีนาคม 2560 ผมคิดว่ากิจกรรมนี้

น่าจะช่วยกระตุ้นตลาดอสังหาริมทรัพย์ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ และช่วยให้

สมาชิกสมาคมและผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มียอดขายเพิ่มมากขึ้น

 ที่ผ่านมาสมาคมได้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี และมีการเลือกตั้ง

คณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่ประจ�าปี 2560-2562 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 

2560 ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน โดยคณะกรรมการชุดใหม่ได้มีมติ

ให้ผมด�ารงต�าแหน่งนายกสมาคม ผมจึงใคร่ขอถือโอกาสน้ีขอบคุณท่านสมาชิก

และคณะกรรมการทกุท่านทีม่อบความไว้วางใจให้ผมด�ารงต�าแหน่งนายกสมาคม

ธุรกิจบ้านจัดสรรในสมัยที่ 3 

 ส�าหรับภาวการณ์ของตลาดอสงัหาริมทรัพย์ในช่วงไตรมาส 1 ของปี 2560 

ตลาดยังคงทรงๆ ต่อเนื่อง แม้ว่าโครงการรถไฟฟ้า 3 สายจะมีความชัดเจนแล้ว

ก็ตาม แต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณการลงทุน สภาพคล่องของระบบ

ธนาคารพาณิชย์ยงัอยูใ่นระดบัสงูจะเป็นปัจจยับวกให้อตัราดอกเบีย้ยงัอยูใ่นระดบั

ต�่า ซึ่งคาดว่าปีนี้อัตราดอกเบี้ยจะอยู่ในระดับทรงตัวและมีโอกาสขยับเพิ่มขึ้นใน

ปี 2561 เช่นเดียวกับราคาน�้ามันที่ยังอยู่ในระดับคงที่ ขณะที่ในช่วงครึ่งปีแรกนี้

การลงทนุโครงการของภาครัฐอาจจะยงัมไีม่มากนัก แต่จะเร่ิมเหน็ผลในช่วงครึง่

ปีหลัง 

 ปัจจัยลบในปี 2560 ยังคงเป็นปัจจัยลบต่อเนื่องมาจากปี 2559 ไม่ว่าจะ

เป็นความเข้มงวดในการอ�านวยสินเช่ือรายย่อยในการกู้ซื้อบ้านของสถาบันการ

เงิน ส่งผลให้การปฏิเสธสินเชื่อสูง ส�าหรับภาพรวมของตลาดอสังหาฯ ปีนี้น่าจะ

เติบโตประมาณ 5% ส่วนราคาขายต่อหน่วยก็น่าจะขยับเพิ่มขึ้นประมาณ 3-10% 

เน่ืองจากต้นทุนราคาที่ดินขยับสูงข้ึน โดยเฉพาะต้นทุนที่ดินส�าหรับพัฒนาเป็น

คอนโดมเินียมขยบัสงูมาก จะเหน็ได้จากราคาทีด่นิบางแปลงในย่านใจกลางเมอืง

ราคาสูงถึงหลักล้านบาทต่อตารางวา ท�าให้ราคาคอนโดฯ ขยับไปถึง 300,000-

400,000 บาทต่อตารางเมตร แต่ขณะเดียวกันตลาดคอนโดมิเนียมจะยังเป็นเซ็ก

เตอร์หลักที่มีปริมาณหน่วยและการโอนมากที่สุดตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า แต่

โดยภาพรวมก็ยังมีอัตราการเติบโตที่ไม่สูงมาก

 ทั้งนี้สมาคมเชื่อว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์น่าจะมีการปรับตัวในทิศทางที่ดี

ขึ้น ขอให้ก�าลังใจสมาชิกสมาคมทุกๆ ท่าน และสมาคมจะได้ติดตามภาวการณ์

ต่างๆ เพื่อน�าเสนอต่อสมาชิกในไตรมาสต่อไป
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 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา 3 สมาคม
อสังหาริมทรัพย์  คือ สมาคมธุรกิจบ ้านจัดสรร สมาคม
อสังหาริมทรัพย์ไทยและสมาคมอาคารชุดไทย ได้จัดงานสัมมนา
ใหญ่ประจ�าปี “อสังหาริมทรัพย์ ดัชนีหลักชี้เศรษฐกิจปี 2017”  
โดยมี ฯพณฯ วิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
การคลัง เป็นประธานในพิธี ณ ห้องบอลรูม A, B โรงแรมสวิสโซ
เทล เลอ คองคอร์ด

มุมมองของธนาคารและสถาบันการเงิน
กับผลกระทบด้านสินเชื่อต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
	 ดร.ดอน	นาครทรรพ	ผู้อ�านวยการอาวุโส	ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจและ

การเงิน	ธนาคารแห่งประเทศไทย  กล่าวว่า จากบทวิเคราะห์ของโบรคเกอร์

หลายๆ บริษัทต่างมองไปในทิศทางเดียวกันว่า ปีนี้เศรษฐกิจโลกจะมีการฟื้น

ตัวที่ชัดเจนข้ึนโดยเฉพาะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา ขณะที่ทิศทางนโยบาย

การเงินของโลกเริ่มมีแนวโน้มเป็นดอกเบี้ยขาขึ้น หลังจากวัฏจักรของดอกเบี้ย

ขาลงน่าจะสิน้สดุไปแล้วในหลายประเทศทัว่โลก ส่วนดอกเบีย้ขาข้ึนจะเร่ิมเหน็

เมื่อไหร่คงต้องรอดูไปอีกสักระยะหนึ่ง 

  ส่วนปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนในปีน้ีจะมีมากกว่าปีที่แล้ว โดยเฉพาะ

นโยบายการกีดกันทางด้านการค้าของทรัมป์จะยังมีผลกระทบต่อเน่ืองมาถึง 

ปีนี้ ส่วนเศรษฐกิจของไทยยังคงพึ่งพาธุรกิจส่งออกและท่องเที่ยวเป็นหลัก

 ส�าหรับปัจจยัหนุนทีจ่ะท�าให้เศรษฐกิจของประเทศมีการขยายตวัในปีน้ี 

คอืการใช้เมด็เงินลงทนุโครงสร้างพืน้ฐานของรัฐบาลทีเ่ป็นรูปธรรมมากขึน้ หลงั

จากที่หลายโครงการได้ชะลอการลงทุนมานาน  รวมทั้งจะมีการใช้จ่ายเงินงบ

ประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องของรัฐบาลด้วย

 ขณะที่ตลาดท่องเที่ยวในปีนี้คาดว่าจะยังมีอัตราการขยายตัวได้ แม้จะ

ได้รับผลกระทบจากการปราบปรามนักท่องเที่ยวจีนที่เข้ามาท่องเที่ยวในเมือง

ไทยแบบผิดกฎหมาย แต่ช่วงหลังนักท่องเที่ยวชาวจีนก็เริ่มเข้ามาท่องเที่ยวใน

เมอืงไทยเองโดยไม่ผ่านไกด์และมีการจบัจ่ายใช้สอยมากข้ึน จะเหน็ได้จากยอด 

Booking ของสายการบินไทยในช่วงไตรมาส 1 ของปีนี้มีจ�านวนนักท่องเที่ยว

ชาวจีนจองเที่ยวบินเพิ่มขึ้น

 ด้านภาพรวมของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปี 2559 ที่ผ่านมายังได้รับผล 

กระทบจากปัญหาหน้ีครัวเรือนที่อยู ่ในอัตราที่สูง ท�าให้ตัวเลขยอดโอน

กรรมสทิธิล์ดลงทัง้อาคารชุดและบ้านแนวราบ หลงัจากหมดมาตรการกระตุน้

ภาคอสังหาฯ ของภาครัฐเมื่อช่วงเดือนเมษายนปีที่แล้ว แต่ขณะที่ตัวเลขการ

อสังหาริมทรัพย์ 
ดัชนีหลักชี้เศรษฐกิจปี 2017

เปดิตวัโครงการใหม่ยงัคงเพิ่มขึน้ในช่วงครึง่ปหีลงัที่ผา่นมาแต่ไม่ไดสู้งมากนกั 

เนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่ปรับตัวด้วยการชะลอการเปิดขายโครงการ

ใหม่

 ดังน้ันความท้าทายของธุรกิจอสังหาฯ ที่จะเกิดข้ึนในปี 2559 และปี 

2560 คือหนี้ NPL ที่ยังเพิ่มขึ้น รวมถึงความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อของ

ธนาคารพาณิชย์ และปัญหาการระดมทนุผ่านตราสารหน้ีระยะสัน้ เช่น ตัว๋ B/E 

ของผู้ประกอบการ

 ส่วนการปล่อยกู้สินเชื่อ Pre-finance ในปี 2559 ที่ผ่านมาอยู่ในภาวะ

หดตัว ส่วนหนึ่งเป็นเพราะผู้ประกอบการหันไประดมทุนผ่านตลาดทุนมากขึ้น 

เน่ืองจากอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต�า่เมื่อเทียบกับการกู้ผ่านธนาคารพาณิชย์  

เช่นเดียวกับการปล่อยสินเชื่อ Post-finance ก็ชะลอตัวลง แต่โดยภาพรวมก็

ยังถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจมีการขยายตัวประมาณ 5%

 โดยปัจจยับวกทีจ่ะส่งผลต่อตลาดอสงัหาฯ ในปีน้ีคอืการลงทนุโครงสร้าง

พืน้ฐานของภาครัฐ และการลดลงของหน้ีครัวเรือนทีน่่าจะลดลงมาต�า่กว่า 80% 

เป็นคร้ังแรกในรอบ 2-3 ปีทีผ่่านมา แต่ในช่วงคร่ึงปีแรกของปีน้ีธนาคารพาณิชย์

ก็ยังคงเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่ออสังหาฯเหมือนเดิม
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ทิศทางตลาดเงินและตลาดทุนส�าหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 คุณปริญญ์	พานิชภักดิ์	 กรรมการผู้จัดการ	บริษัทหลักทรัพย์	 ซี	 แอล	

เอส	เอ	(ประเทศไทย)	จ�ากัด กล่าวว่า ปัจจุบันกลุ่มนักลงทุนที่เป็นกองทุนจาก

ประเทศจีนและฮ่องกงสนใจเข้ามาลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในเมืองไทย

มากข้ึน โดยเฉพาะนักลงทุนจากประเทศจีนสนใจหาพาร์ทเนอร์ที่ไทย เพื่อ

ลงทุนพัฒนาโครงการประเภทคอมเพล็กซ์แบบ Multipurpose ทั้งโรงแรมและ

การลงทุนพัฒนาโครงการบนที่ดินในย่าน Prime Areas เช่น การพัฒนาโครง

การโฟร์ซีซันส์ของกลุ่มคันทรี่ กรุ๊ป ริมแม่น�้าเจ้าพระยา ที่ร่วมทุนกับกลุ่มยักษ์

ใหญ่จากประเทศจีน รวมถึงกลุ่ม KWG จากประเทศจีนก็ได้เข้ามาเทคโอเวอร์

บริษัทขนาดเล็กที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เพื่อพัฒนาโครงการในเมืองไทย

 นอกจากน้ีธุรกิจโรงพยาบาลกเ็ป็นอกีหนึง่ธุรกจิทีก่�าลงัได้รบัความสนใจ 

เพราะเทรนด์การเข้ามารักษาพยาบาลของชาวต่างชาติในเมืองไทยมีมากข้ึน 

ซึ่งเดิมจะเป็นกลุ่มชาวตะวันออกกลางที่เข้ามาใช้บริการมากที่สุด แต่ปัจจุบัน

เร่ิมมีกลุ่มลูกค้าจากหลายๆ ประเทศเข้ามาใช้บริการรักษาพยาบาลในเมือง

ไทยเพิ่มขึ้น รวมถึงการหาซื้อที่ดินเพื่อสร้างโรงเรียนนานาชาติในเมืองไทย

 แต่ปัญหาที่เกิดข้ึนกับการลงทุนในประเทศไทยคือปัญหาเร่ืองการถือ

ครองที่ดินแบบ Freehold เพราะตามกฎหมายของไทยก�าหนดให้ต่างชาต ิ

เข้ามาถือครองที่ดินแบบ Leasehold สัญญาเช่า 30 ปี แต่หากมีการปรับ

โครงสร้างการถือครองทีด่นิทีเ่อือ้ให้ต่างชาตเิข้ามาลงทนุได้แบบ Freehold หรือ 

Leasehold ได้ 90 ปี จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับชาวต่างชาติและท�าให้มี

การลงทุนในประเทศเพิ่มขึ้น 

แนวโน้มเศรษฐกิจและอัตราดอกเบี้ยปี	2560
 คณุฉตัรชัย		ศริิไล	กรรมการผู้จดัการ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	(ธอส.)	

กล่าวว่า ในปี 2559 ทีผ่่านมา สถาบนัการเงินทัง้ระบบมีการปล่อยกูส้นิเช่ือบ้าน

ใหม่ไปทั้งหมดกว่า 586,000 ล้านบาท ส่วนการปล่อยกู้ Post-finance โต 1.4% 

ขณะที่ภาพรวมของธนาคารพาณิชย์มีอัตราการเติบโตลดลง 2.6% 

 ด้านสินเชื่อคงค้าง ณ สิ้นไตรมาส 4 ปี 2559  มีมูลค่ารวม 3.3 ล้าน

ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2% จากไตรมาส 3 และเพิ่มขึ้น 7.4% จากไตรมาสเดียวกัน

ของปี 2558

 ในส่วนของแบงก์ ธอส.ได้ปล่อยสินเชื่อใหม่ไปประมาณ 168,000 ล้าน

บาท เติบโตเพิ่มขึ้นจากเป้าหมาย 7% และมีสินเชื่อคงค้างอยู่ที่ 932,000 ล้าน

บาท ส่วนหน่ึงมาจากการปล่อยกู้ตามมาตรการของรัฐบาลตั้งแต่ช่วงปลายปี 

2558 ถึงต้นปี 2559 โดย ธอส.มีส่วนแบ่งตลาดสินเช่ือที่อยู่อาศัยรายย่อย

ประมาณ 28.7% ขณะที่ธนาคารพาณิชย์ทุกธนาคารรวมกันมีส่วนแบ่งตลาด  

59.4% 

 โดยปัจจัยที่มีผลกระทบต่อภาพรวมของตลาดสินเชื่อในปี 2559 ที่ผ่าน

มา คือเร่ืองของราคาที่อยู่อาศัยที่ขยับเพิ่มข้ึนตามต้นทุนราคาที่ดินและราคา

ค่าก่อสร้าง ท�าให้มลูค่าการปล่อยสนิเช่ือต่อยนิูตเพิม่ข้ึน ส่วนอตัราดอกเบีย้เงิน

กู้ยังอยู่ในอัตราทรงตัว 

 ขณะที่สถาบันการเงินก็มีการจัดโปรโมช่ันดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษดอกเบี้ย

ต�่าออกมากระตุ้นตลาดด้วย เช่น ของ ธอส.ในช่วงไตรมาส 4 ได้ปล่อยกู้ 

สินเช่ืออัตราดอกเบี้ยพิเศษฉลองครบรอบของธนาคาร คิดดอกเบี้ย 2.63% 

สามารถปล่อยสินเชื่อไปได้กว่า 42,700 ล้านบาท 

 นอกจากนี้ยังมีการกระตุ้นการใช้จ่ายโครงข่ายคมนาคมในประเทศ ซึ่ง

ส่งผลดต่ีอธรุกจิอสงัหาริมทรัพย์โดยตรงทัง้การขยายเส้นทางรถไฟฟ้า โครงการ

ระเบียงเศรษฐกิจและพื้นที่เศรษฐกิจเฉพาะ 

 ส่วนปัจจยัลบทีจ่ะมผีลกระทบต่อธุรกจิอสงัหาฯ คอืภาวะเศรษฐกจิของ

ประเทศที่ยังฟื้นตัวแบบช้าๆ รวมถึงปัญหาหนี้ครัวเรือนที่สะสมอยู่ในระดับสูง 

และการเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อของธนาคาร ซึ่งได้สร้างความกังวลให้กับ

ผู้ประกอบการทุกราย

 ส�าหรับแนวโน้มของตลาดสินเชื่อปล่อยใหม่ในปี 2560 คาดว่าจะเติบโต

เพิ่มขึ้นประมาณ 0.7% อยู่ในระดับ 3.4 ล้านล้านบาท ใกล้เคียงกับปี 2559 ซึ่ง

ในส่วนของแบงก์ ธอส.ก็ได้น�าระบบ Financial Technology เข้ามาใช้เพื่อ

อ�านวยความสะดวกในกระบวนการขอสนิเชือ่ของลกูค้า โดยจะช่วยให้ข้ันตอน

ในการยื่นขอสินเชื่อรวดเร็วขึ้น และสามารถตัดสินใจซื้ออสังหาฯได้ง่ายขึ้น

 นอกจากน้ี ธอส.ยังได้ปรับเกณฑ์ในการปล่อยสินเช่ือที่ผ่อนคลายเพื่อ

ช่วยให้ลูกค้าได้เข้าถึงแหล่งเงินกู้ พร้อมกับออกโปรดักต์สินเช่ือให้สอดคล้อง

กบัความต้องการของกลุม่ลกูค้าทีห่ลากหลายมากข้ึน ทัง้กลุม่ข้าราชการ กลุม่

ผู้มีรายได้น้อย กลุ่มอาชีพอิสระ และกลุ่มลูกค้าโครงการที่เป็นพันธมิตรกับ

ธนาคาร 

ตลาดอสังหาริมทรัพยป 2559 ชะลอลงหลังหมดมาตรการภาครัฐ
การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่อยูอาศัย (ปรับฤดูกาล) ที่อยูอาศัยเปดใหม

ที่มา: REIC คำนวณโดย ธปท. ที่มา: AREA คำนวณโดย ธปท.
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 โดยธนาคารจะแบ่งกลุ่มสินเช่ือออกเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ Business  

Solution กรอบอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จะอยู่ในระดับ 3% และ Social Solution 

อตัราดอกเบีย้จะอยูใ่นระดบั 2.9% เพือ่ตรึงอตัราดอกเบีย้ให้อยูใ่นระดบัต�า่ และ

เพิ่มความสามารถในการขอสินเชื่อของผู้กู้ให้มากขึ้น 

 ทั้งนี้ตามแผนงานในปีนี้ ธอส.ตั้งเป้าขยายยอดสินเชื่อคงค้างขึ้นไปแตะ

ที่ระดับ 1 ล้านล้านบาท และจะลดหนี้ NPL ให้ลงมาอีก 0.2% จากปัจจุบันที่

อยู่ในระดับ 5.06% 

ภาพรวมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะเป็นไปในทิศทางใด
 คุณสุรเชษฐ์	 กองชีพ	 รองผู้อ�านวยการฝ่ายวิจัย	 บริษัทคอลลิเออร	์

อนิเตอร์เนช่ันแนล	(ประเทศไทย)	จ�ากดั กล่าวว่า ตวัเลขการขออนุญาตจดัสรร

ของกรมทีด่นิทัว่ประเทศตัง้แต่ปี 2546 เป็นต้นมา เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ แทบ

จะอยู่ในระดับคงที่ ขณะที่ต่างจังหวัดในช่วงปี 2554-2555 มีอัตราการเติบโต

ค่อนข้างสงู เพราะทีด่นิในกรุงเทพมหานครซือ้ได้ยากและมีราคาแพง ท�าให้ไม่

สามารถก่อสร้างเป็นโครงการบ้านจัดสรรขนาดใหญ่ 400-500 ยูนิตได้ ท�าให้

โครงการประเภททาวน์เฮ้าส์ในเขตกรุงเทพฯ มีขนาดลดลงเหลือ 200 ยูนิตต่อ

โครงการ แต่หากอยู่ในเขตกรุงเทพฯ ชั้นในก็อาจจะพัฒนาเป็นโครงการขนาด

เลก็ 6-8 ยนูติ แต่ราคาขายสงูถงึ 30-40 ล้านบาทเพือ่ไม่ต้องขออนุญาตจดัสรร 

ส่งผลให้ตัวเลขการขออนุญาตจัดสรรในกรุงเทพฯ ไม่โต

 ส่วนตลาดอาคารชุดตั้งแต่มีการขยายเส้นทางรถไฟฟ้าเพิ่มตั้งแต่ 2542 

เป็นต้นมา ตัวเลขการจดทะเบียนอาคารชุดเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง และเริ่ม

มาอยู่ในระดับคงที่ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาประมาณปีละ 40,000 ยูนิต แต่ก็

คาดว่าในอนาคตตลาดคอนโดฯ ในกรุงเทพฯ จะกลับมาเติบโตมากข้ึนเมื่อ

เทียบกับตลาดต่างจังหวัด 

 ขณะที่ตัวเลขการเปิดขายบ้านจัดสรรใหม่ในเขตกรุงเทพฯ เร่ิมทรงตัว

ช่วง 2-3 ปีทีผ่่านมา โดยเฉพาะในปี 2559 มกีารเปิดตวัโครงการใหม่แค่ 14,773 

ยนูติเท่าน้ัน และประเมนิว่าปีนีอ้ตัราการเปิดตวัโครงการใหม่ไม่น่าจะแตกต่าง

จากปีที่ผ่านมา แม้ว่าผู้ประกอบการหลายรายจะประกาศแผนเปิดตัวโครงการ

บ้านแนวราบเพิ่มขึ้น โดยลดสัดส่วนของการเปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียมลง

ก็ตาม เพราะมองว่าบ้านจัดสรรสามารถสร้างรายได้ที่แน่นอน ลูกค้าซื้อเพื่อ 

อยู่อาศัยจริงมากกว่าซื้อเพื่อเก็งก�าไร

 ดังน้ันในส่วนของตลาดคอนโดมิเนียมก็มีการชะลอตัวเปิดตัวโครงการ

ใหม่เช่นเดียวกบับ้านจัดสรรมาตัง้แต่ปี 2557 และคาดว่าในปีนีจ้ะมกีารเปดิตวั

โครงการใหม่ในเขตกรุงเทพฯ ประมาณ 40,000 ยูนิต เพราะหลายๆ โครงการ

ยังมีสต็อกสินค้าเหลือขายอยู่พอสมควร และบางโครงการสร้างเสร็จแล้วแต่

ลูกค้าไม่ยอมโอนกรรมสิทธ์ิ ท�าให้ห้องชุดน้ันต้องกลับไปอยู่ในมือผู้ประกอบ

การอีกรอบ และมีการน�าออกมาขายใหม่ในราคาที่ถูกลงเพื่อเร่งระบายสต็อก

 โดยข้อมูล ณ สิ้นปี 2559 ที่ผ่านมามีคอนโดฯ เปิดขายอยู่ในตลาด

กรุงเทพฯ ประมาณ 159,600 ยนิูต แต่มอีตัราการขายเฉลีย่ 80% ท�าให้มจี�านวน

ห้องชุดเหลอืขายอยูใ่นตลาดประมาณ 30,000 ยนิูต ซึง่ส่วนใหญ่จะเป็นห้องชดุ

ที่มีราคาขายต�่ากว่า 3 ล้านบาท ซึ่งเหลือขายอยู่ในตลาดประมาณ 58% 

 เช่นเดียวกับตลาดบ้านสรรที่มีจ�านวนบ้านเหลือขายในระดับราคา 3-5 

ล้านบาทค่อนข้างเยอะทั้งทาวน์เฮ้าส์และบ้านเดี่ยว ขณะที่ราคาต�่ากว่า 3 ล้าน

บาทแทบจะไม่มีสินค้าเหลืออยู่ในตลาด เพราะผู้ประกอบการเปิดตัวโครงการ

เข้ามาน้อย  

 ส่วนจ�านวนบ้านจัดสรรเหลือขายในต่างจังหวัดและหัวเมืองท่องเที่ยว

ระดับราคา 3-5 ล้านบาทมีสัดส่วนค่อนข้างสูงเช่นกัน โดยเฉพาะในจังหวัด

ปริมณฑล ส่วนหัวเมืองท่องเที่ยวบ้านจัดสรรราคา 5-10 ล้านบาทจะเหลือขาย

ค่อนข้างเยอะ 

 

ผังเมืองรวมและรถไฟฟ้ามีความส�าคัญอย่างไร
ต่อการพัฒนาอสังหาฯ	ในอนาคต
นโยบายการปรับผังเมืองรวม	ผังภาคและผังประเทศ
 คุณมณฑล	สุดประเสริฐ	 อธิบดี	 กรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า 

ขณะนี้กรมโยธาฯ อยู่ระหว่างเร่งประกาศใช้ผังเมืองจังหวัด ซึ่งล่าช้าจากแผน

เดมิจะต้องประกาศใช้ให้หมดภายในปี 2559 ล่าสดุ พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี ได้ก�าชับให้ประกาศใช้ผงัเมอืงจงัหวัดทัง้ 76 จงัหวัดให้ทนัภายใน

เดือนมีนาคม 2560 ยกเว้นผังเมือง กทม.และอีก 3 จังหวัดคือภูเก็ต 

สมุทรปราการและนนทบุรี ที่มีผังเมืองรวมเต็มทั้งจังหวัด ส่วนที่เหลืออีก 73 

จังหวัดจะต้องผลักดันให้มีการประกาศใช้ผังเมืองรวมจังหวัดให้เร็วที่สุด โดย

ขณะนี้ได้ประกาศใช้ผังเมืองรวมจังหวัดไปแล้ว 50 จังหวัด และเตรียมจะ

ประกาศเพิ่มอีก 5 จังหวัด ส่วนที่เหลืออีก 18 จังหวัดอยู่ระหว่างการพิจารณา

ของกฤษฎีกา   

  ทั้งน้ีผังเมืองรวมจังหวัดได้เร่ิมด�าเนินการมาตั้งแต่ปี 2549 ซึ่งรูปแบบ

ของผังที่จัดท�าข้ึนในสมัยน้ันคือ ต้องการให้มีแผนผังเพื่อควบคุมพื้นที่ เช่น 

สชีมพหูมายถงึพืน้ทีผ่งัเมอืงรวมเมอืง ชุมชนหรือเทศบาล ส่วนสเีขียวหมายถงึ

พื้นที่ที่ไม่ใช่พื้นที่เมือง แต่เมื่อเทียบกับการเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่ในปัจจุบัน

ถือว่าไม่ครอบคลุม ท�าให้ต้องมีการปรับปรุงแก้ไข โดยได้มีการเปลี่ยนสีของ

ผังเมืองใหม่ เช่น สีเขียวไม่ได้สื่อความหมายว่าเป็นพื้นที่สีเขียวทั้งหมด แต่ยัง

มีพื้นที่ของ อบต.หรือชุมชนเล็กๆ ที่ยังไม่ได้เป็นเทศบาล โดยผังรูปแบบใหม่

จะเปลี่ยนผังสีเขียวเป็นสีเบจ ซึ่งล่าสุดมีกว่า 10 จังหวัดที่ได้เริ่มใช้ด�าเนินการ

แล้ว

คอนโดมิเนียมเปดขายใหมในกรุงเทพมหานคร
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 ส่วนกฎกระทรวงผังเมืองรวมชุมชนล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงโดยใช้

ประกาศกระทรวงมหาดไทยแทน ซึ่งมีข้อดีคือออกได้ง่ายและแก้ไขได้เร็ว 

เพราะการประกาศออกเป็นกฎกระทรวงผังเมืองรวมฉบับที่ผ่านๆ มาต้องใช้

เวลาเกือบ 2 ปีในกรณีที่เร่งด่วน โดยเฉพาะผังเมืองรวมจังหวัดซึ่งเดิมตั้ง 

เป้าจะประกาศใช้ให้ได้ครบทุกจังหวัดภายในต้นปี 2559 แต่ก็ล่าช้ามากกว่า

เป้าหมายเดิมเกือบ 1 ปี 

 ส่วนผังเมืองนโยบายหรือผังประเทศซึ่งได้รับค�าสั่งจากนายกรัฐมนตรี

ให้กรมโยธาฯ ต้องด�าเนินการวางผังเมืองประเทศให้เสร็จภายใน 1 ป ี

เบือ้งต้นภายใน 1 ปีน้ีกรมโยธาฯ จะด�าเนนิการวางผงัทีเ่ป็นแผนทีใ่ห้เสร็จ ส่วน

ข้อมูลสาระที่เป็นเอกสารจะแล้วเสร็จในปีที่ 2 โดยวางเป้าหมายไว้ว่าในอีก 50 

ปีข้างหน้าประเทศไทยจะเป็นอย่างไร เริ่มตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป

 นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้มีค�าสั่งผ่านกระทรวงมหาดไทย ให้กรม

โยธาฯ รวบรวมข้อมูลระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการทั้งสนามบิน 

ท่าเทียบเรือ ระบบสายส่ง อ่างเก็บน�้า เขื่อน ให้รวมอยู่ในแผนที่ฉบับเดียวกัน 

คาดว่าภายในเดอืนพฤษภาคมน้ีจะรวบรวมให้ได้หมด และจะน�าข้อมลูน้ีไปใช้

ด�าเนินการวางผังประเทศต่อไป

 ล่าสุดได้มีการแก้ไขในเร่ืองของอายุของผังเมืองรวมที่ไม่มีก�าหนดวัน 

สิ้นสุดอายุ จากเดิมที่ก�าหนดให้ผังเมืองรวมมีอายุ 5 ปีและต่ออายุได้ครั้งละ 1 

ปี 2 ครั้ง รวมมีอายุ 7 ปี แต่ พ.ร.บ.ฉบับใหม่ตัวผังเมืองรวมจะไม่ได้เป็น 

กฎกระทรวงแต่จะเป็นประกาศกระทรวงแทน 

 ส่วนผังเมืองรวมกรุงเทพฯ และจังหวัดปริมณฑลซึ่งกรมโยธาฯ ได้ท�า 

MOU ร่วมกับ กทม.เพื่อพัฒนาเมืองกรุงเทพฯ และนนทบุรี ปทุมธานี 

สมทุรปราการและสมทุรสาครร่วมกนั เพราะบางคร้ังไม่สามารถแยกได้ว่าพืน้ที่

ตรงนี้เป็นพื้นที่ของกรุงเทพฯ หรือนนทบุรี เพราะปัจจุบันการเจริญเติบโตของ

เมอืงได้ขยายเป็นแนวราบออกไปรวดเร็วมาก ท�าให้พืน้ทีร่อยต่อระหว่างผงัเมอืง

ของกรุงเทพฯ กับปทุมธานีหรือนนทบุรีสีผังเมืองไม่ต่อเน่ืองกันทั้งที่เป็นพื้นที่

อยู่ติดกัน ขณะน้ีกรมโยธาฯ ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาท�าการวางผังกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑลใหม่ 

 ส�าหรับกรณีของรถไฟความเร็วสูง ในส่วนของกรมโยธาฯ จะต้องมีการ

ปรับปรุงผังเมืองรวมให้สอดคล้องกับไฮสปีดเทรน ทั้งรถไฟความเร็วสูงสาย

เหนือระหว่างกรุงเทพฯ-พิษณุโลกที่จะมีผลให้หน้าตาเมืองของหลายจังหวัด

เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟความเร็วสูงจะต้องมีการ

วางผังพื้นที่เฉพาะโดยออกเป็น พ.ร.บ.

 โดยเฉพาะพื้นที่ไข่แดงโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงในรัศมีที่

สามารถเดินทางได้ ระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตรในพื้นที่โดยรอบสถานี

รถไฟฟ้าประมาณ 9 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 500-600 ไร่จะมีการขาย

ให้เอกชนน�าไปพัฒนาหรือลงทุนร่วมกันพัฒนาโครงการเพ่ือน�ารายได้เข้าสู่

ประเทศ ขณะนี้รอค�ายืนยันจาก สนข.ว่าแต่ละสถานีจะตั้งอยู่ในพื้นที่ตรงไหน

บ้าง ทั้งสายเหนือ กรุงเทพฯ-พิษณุโลก, สายตะวันออกเฉียงเหนือ กรุงเทพฯ-

โคราช, สายตะวันออก กรุงเทพฯ-ระยอง และสายใต้ กรุงเทพฯ-หัวหิน  

 ด้านเขตพืน้ทีเ่ศรษฐกิจพเิศษพืน้ทีช่ายแดน 10 จงัหวดั 12 พืน้ที ่ (จงัหวัด

เชียงรายมีพื้นที่เศรษฐกิจ 3 พื้นที่)  โดยในระยะที่ 1 จะมี 6 จังหวัด คือตราด, 

แม่สอด (จังหวัดตาก), สระแก้ว, สงขลา, มุกดาหารและหนองคาย ล่าสุดมี 3 

พืน้ทีม่คีวามคบืหน้าไปเยอะแล้วคอืสงขลา, แม่สอด (จงัหวดัตาก)  และสระแก้ว 

 โดยกรมโยธาฯ จะเข้าไปด�าเนินการหาพื้นที่ให้เอกชนหรือการนิคม

อุตสาหกรรมเข้าไปพัฒนา และการวางผังเมืองซึ่งด�าเนินการล่าช้า จึงใช้ 

พ.ร.บ.ควบคุมอาคารแทนโดยออกประกาศเป็นกฎกระทรวงมหาดไทย โดยจะ

ก�าหนดพื้นที่ออกเป็นโซนต่างๆ เช่น ย่านพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม

แผนพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้ากับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 คณุชัยวฒัน์	ทองค�าคณู	ผู้อ�านวยการ	ส�านักนโยบายและแผนการขนส่ง

และจราจร	(สนข.) กล่าวว่า ผลงานหลักของ สนข.ที่เห็นเป็นรูปธรรมมากที่สุด

คือการท�าแผนแม่บทระบบรถไฟฟ้ากรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งมี

รถไฟฟ้าอยู่ 10 สาย ระยะทาง 400 กว่ากิโลเมตร โดยใช้ระยะเวลาในการ

ด�าเนินการก่อสร้าง 14-15 ปี แต่ปัญหาคือ การก่อสร้างรถไฟฟ้าส่วนใหญ่อยู่

ในพืน้ทีท่ีม่คีวามหนาแน่นโดยเฉพาะในพืน้ทีศ่นูย์กลางเมอืง ท�าให้การก่อสร้าง

โครงการมีความยากล�าบากและใช้เวลานาน รวมทั้งต้องใช้เม็ดเงินลงทุนสูง 

ท�าให้ไม่สามารถก่อสร้างพร้อมกันได้ทั้ง 10 สาย

 ดังน้ันในแต่ละรัฐบาลจึงต้องมีการวางแผน จัดล�าดับความส�าคัญของ

การก่อสร้างรถไฟฟ้าแต่ละสายว่าควรเร่ิมด�าเนนิการก่อสร้างสายไหนก่อนหลงั

 ส�าหรับแผนการลงทุนด้านคมนาคมหรือแผน 8 ปี ซ่ึงเร่ิมมาตั้งแต่ปี 

2558 จนถึงปี 2565 โดยทุกโครงการที่อยู่ในแผนจะต้องได้รับความเห็นชอบ

จาก ครม. ซึ่ง สนข.จะท�าหน้าที่เสนอแผนและก�ากับแผนงาน โดยจะบอกถึง
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โครงสร้างพืน้ฐานของงานคมนาคมทกุด้าน เร่ิมตัง้แต่แผนงานพฒันาโครงข่าย

รถไฟฟ้า มีทั้งรถไฟระหว่างเมืองและรถไฟทางคู่  

 นอกจากน้ียังมีแผนงานพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและการ

แก้ปัญหาการจราจรในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งมีรถไฟฟ้าทั้งหมด 10 สาย 

ใช้เม็ดเงินลงทุนประมาณ 25% ของเงินลงทุนทั้งหมดในแผน 8 ปี รวมถึงการ

จดัซือ้รถเมล์ของ ขสมก. การปรับปรุงถนน และการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น�า้

เจ้าพระยา 

 แผนงานพฒันาทางน�า้เน้นการพฒันาปรับปรุงท่าเรือทีเ่ปิดให้บริการอยู่

แล้ว และการเสริมประสิทธิภาพของแม่น�้าล�าคลองให้มีประสิทธิภาพใน

การขนส่ง แผนงานพัฒนาทางหลวงซึ่งเป็นเส้นทางระหว่างเมือง ระหว่าง

จงัหวัด และแผนงานขนส่งทางอากาศเน้นการพฒันาขดีความสามารถของท่า

อากาศยาน การปรับปรุงท่าอากาศยาน การปรับปรุงฝูงบินของการบินไทย 

และการปรับปรุงการจราจรทางอากาศ 

 นอกจากแผน 8 ปีแล้วในแต่ละปียังมีแผนปฏิบัติการแทรกในแต่ละปี

ด้วย เช่น ปี 2559 ทีผ่่านได้ท�าโครงการเพิม่ประมาณ 20 โครงการ ใช้เงนิลงทนุ

รวมกนัประมาณ 1.79 ล้านล้านบาท เช่น โครงการโครงข่ายรถไฟฟ้า 5 โครงการ  

ประกอบด้วยรถไฟฟ้าสายสีส้ม ศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี ซึ่งได้เซ็นสัญญาไป

แล้ว, สายสชีมพเูป็นระบบโมโนเรลวิง่จากแครายไปสิน้สดุทีม่นีบรีุ, สายสเีหลอืง

เป็นระบบโมโนเรลวิ่งจากลาดพร้าวไปสิ้นสุดที่ส�าโรง, สายสีแดงอ่อนวิ่งจาก

บางซื่อไปพญาไท รามค�าแหงและหัวหมาก, สายสีแดงเข้ม ช่วงบางซื่อ-

หัวล�าโพง และสายสีม่วง  เป็นการต่อขยายจากช่วงเตาปูนวิ่งไปย่าน

ราษฎร์บูรณะ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนเตรียมการก่อสร้าง

 ส่วนแผนงานปี 2560 จะเป็นการปฏิบตักิาร โดยในส่วนของรถไฟฟ้าน้ัน

จะมีโครงการที่ รฟม.จะด�าเนินการ 5 โครงการ เร่ิมจากสายสีน�้าเงินที่อยู่

ระหว่างสร้าง 1 สถานีเชื่อมระหว่างบางซื่อ-เตาปูน โดยจะมีการก่อสร้างส่วน

ต่อขยายจากบางแคไปพุทธมณฑล สาย 4,  สายสีเขียวส่วนต่อขยายจาก

สมทุรปราการไปบางปแูละจากคคูตไปล�าลกูกา,สายสส้ีมจากศนูย์วฒันธรรมฯ 

ไปตลิ่งชัน และการก่อสร้างรถไฟฟ้ารางเบาหรือเรียกว่า Tramway ที่จังหวัด

ภูเก็ต วิ่งจากท่าอากาศยานภูเก็ตเข้าไปย่านศูนย์กลางเมือง

0 2 5 10 .
Km.

-  (66.5 .). -  (80.8 .)

-  (48 .)

-  (15.5 .)

-   (42.8 .)

-  (36 .)

4

9
2

1

5

7

- -  4 (55 .)

6

10

Airport Link (50.3 .)3

-               -

 (37.5 .)
8

 10    464 . 

-  (30.4 .)

การพัฒนาโครงขายขนสงสาธารณะในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ทิศทางการตลาดของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ปี	2560
 ดร.วิชัย	วิรัตกพันธ์	รักษาการผู้อ�านวยการ	ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์	

กล่าวว่า เศรษฐกิจไทยในปีนี้จะมีการขยายตัวใกล้เคียงกับปี 2559 โดยมีปัจจัย

กระทบจากปัญหาหนี้สินครัวเรือนต่อ GDP ที่ยังอยู่ในระดับสูงประมาณ 80% 

ท�าให้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคยังอยู่ในระดับต�่า  

 ส่วนแนวโน้มของตลาดที่อยู่อาศัยในปีนี้คาดว่าจะมีที่อยู่อาศัยเปิดขาย

ใหม่ประมาณ 108,000 ยนิูตเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล เพิม่ข้ึนเลก็น้อย

จากปี 2559 ที่มีการการเปิดตัวไปทั้งหมด 96,526 ยูนิต แบ่งเป็นคอนโดมิเนียม 

52,713 ยูนิต บ้านจัดสรร 43,813 ยูนิต

 ขณะที่จ�านวนที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จใหม่จดทะเบียนในปีน้ีน่าจะอยู่ใน

ระดับ 124,000 ยูนิต ใกล้เคียงกับปี 2559 ที่มีจ�านวนทั้งหมด 123,383 ยูนิต 

ลดลงจากปี 2558 ประมาณ 0.4% ในจ�านวนนี้เป็นคอนโดมิเนียมถึง 69,696 

ยูนิต และบ้านจัดสรร 53,687 ยูนิต ลดลง 4.5% จากปี 2558

 ส่วนตัวเลขการโอนกรรมสิทธ์ิที่อยู่อาศัยในปีน้ีก็ยังคงอยู่ในระดับใกล้

เคียงกับปี 2559 เช่นกัน ประมาณ 180,000 ยูนิต คิดเป็นมูลค่า 466,000 ล้าน

บาท ซึ่งเป็นมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ที่ลดลงต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน หลัง

จากผูป้ระกอบการเน้นพฒันาทีอ่ยูอ่าศยัในระดบัราคาทีถ่กูลง เพือ่ให้สอดคล้อง

กับก�าลังซื้อของผู้บริโภคที่มีความสามารถในการซื้อลดลงตามภาวะเศรษฐกิจ 

ส่งผลให้ตัวเลขยอดสินเช่ือที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่ทั้งระบบปีน้ีน่าจะมีมูลค่า

ประมาณ 594,000 ล้านบาท   

 คุณอธิป พชีานนท์ นายกสมาคมธรุกจิบ้านจดัสรร กล่าวว่า สภาพคล่อง

ของระบบธนาคารพาณิชย์ยังอยู่ในระดับสูงจะเป็นปัจจัยบวกให้อัตราดอกเบี้ย

ยงัอยูใ่นระดบัต�า่ ซึง่คาดว่าปีน้ีอตัราดอกเบีย้จะอยูใ่นระดบัทรงตวัและมโีอกาส

ขยับเพิ่มขึ้นในปี 2561 เช่นเดียวกับราคาน�้ามันที่ยังอยู่ในระดับคงที่ ขณะที่ใน

ช่วงครึ่งปีแรกนี้การลงทุนโครงการของภาครัฐอาจจะยังมีไม่มากนัก แต่จะเริ่ม

เห็นผลในช่วงครึ่งปีหลัง 

 ส�าหรับภาพรวมของตลาดอสังหาฯ ปีนี้น่าจะเติบโตประมาณ 5% ส่วน

ราคาขายต่อหน่วยก็น่าจะขยับเพิ่มขึ้นประมาณ 3-10% เนื่องจากต้นทุนราคา

ทีด่นิขยบัสงูข้ึน โดยเฉพาะต้นทนุทีด่นิส�าหรับพฒันาเป็นคอนโดมเินียมขยบัสงู

มาก จะเห็นได้จากราคาที่ดินบางแปลงในย่านใจกลางเมืองราคาสูงถึงหลัก 

ล้านบาทต่อตารางวา ท�าให้ราคาคอนโดฯขยบัไปถงึ 300,000-400,000 บาทต่อ 

ตารางเมตร

 แต่ขณะเดยีวกนัตลาดคอนโดมเินียมจะยงัเป็นเซก็เตอร์หลกัทีม่ปีริมาณ

หน่วยงานและการโอนมากทีส่ดุตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า แต่โดยภาพรวมกย็งั

มีอัตราการเติบโตที่ไม่สูงมาก

 ส่วนสินค้าที่น่าจับตามองในปีน้ีน่าจะเป็นสินค้าทาวน์เฮ้าส์ที่มีแนวโน้ม

การเติบโตค่อนข้างสูง เน่ืองจากราคาขายต่อตารางเมตรของอาคารชุดที่อยู่

ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้ามีราคาแพง ท�าให้ในบางพื้นที่สามารถซื้อทาวน์เฮ้าส์

ในซอยที่ราคาถูกกว่าได้ H
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หมายเหตุ	: ตัวเลขในวงเล็บคือ อัตราเพิ่มร้อยละจากระยะเดียวกันปีก่อน 

1/ ธปท. ได้มีการปรับปรุงดัชนีการลงทุนภาคเอกชนตั้งแต่ปี 2553 เพื่อให้สะท้อนการลงทุนภาคเอกชนได้ดีขึ้น โดยปรับคุ้มรวมของข้อมูลและน�้าหนักขององค์ประกอบ รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ : www2.bot.or.th/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=828&language=TH
2/ สินค้าทุนน�าเข้าไม่รวมการน�าเข้าเครื่องบิน เรือ หัวจักรและแท่นขุดที่เป็นของรัฐบาล และเช่าของเอกชน ธปท.ได้มีการปรับปรุงข้อมูลการน�าเข้าสินค้าทุนตามโครงสร้างการจ�าแนกประเภทของพิกัดศุลกากรใหม่ (HS 2012) ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2543   
3/  ตั้งแต่เดือนมกราคม 2554 เป็นต้นไป ข้อมูลพื้นที่ก่อสร้างที่ได้รับอนุญาตในเขตเทศบาลทั้งประเทศจะรวมการอนุญาตแบบ 39 ทวิ ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคารปี พ.ศ.2522 ไว้ด้วย   
4/  ตั้งแต่เดือนมกราคม 2555 เป็นต้นไป รวมทุนจดทะเบียนบริษัทมหาชน จ�ากัด              

  ** ขั้นขอรับการส่งเสริมทั้งหมด เปลี่ยนมาใช้ เป็นขั้นขอรับการส่งเสริมสุทธิแทน

  …. หมายถึงยังไม่มีตัวเลข         

ทีม่า	:  ธนาคารแห่งประเทศไทย, ส�านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม, สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย, กรมสรรพากร, กรมศลุกากร, ส�านกังานสถติแิห่งชาต,ิ ส�านักงานเขตและส�านักการโยธา กทม. เทศบาลเมอืง เทศบาลนครทัว่ประเทศและเมอืงพทัยา, กรมโรงงานอตุสาหกรรม, 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน      

ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน1/ 123.6 125.3 123.7 123.8 124.4 125.1 125.6 -  
   (-1.5) (1.4) (-0.1) (-0.5) (-0.3) (-0.9) (-1.3)  
ปริมาณการใช้ปูนซีเมนต์ในประเทศ (พันตัน) 34,791 34,501 2,728 2,807 2,655 2,611 2,582 31,464  
   (-0.7) (-0.8) (-3.8) (-0.5) (-3.4) (-4.3) (-0.5) (-0.8) 
ปริมาณการจ�าหน่ายคอนกรีตในประเทศ (ลูกบาศก์เมตร) 14,955,406 14,656,633 1,191,235 1,220,144 1,135,881 1,150,477 1,176,843 13,035,837  
   (0.7) (-2.0) (-7.8) (-3.7) (-5.3) (-3.8) (-2.5) (-2.4) 
ปริมาณการจ�าหน่ายกระเบื้องในประเทศ (ตัน) 1,989,950 1,838,245 133,027 148,199 139,161 136,901 125,058 1,665,641  
   (-10.3) (-7.6) (-13.1) (9.9) (1.8) (4.6) (-4.7) (-3.4) 
ปริมาณการจ�าหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ในประเทศ (คัน)  511,730 500,233 36,277 38,848 37,659 37,517 41,465 430,904  
   (-26.4) (-2.2) (-6.1) (-1.0) (-4.1) (-14.0) (-18.2) (-0.6) 
ปริมาณการจ�าหน่ายรถยนต์นั่งในประเทศ (คัน)  511,730 500,233 24,358 24,761 25,857 23,117 23,306 250,524  
   (-41.3) (-19.0) (9.6) (8.8) (14.5) (-4.8) (-9.4) (-5.3) 
ปริมาณการจ�าหน่ายเหล็กเส้น (พันตัน)  2,327 2,204 171 197 170 150 164 1,861  
   (2.8) (-5.3) (-8.3) (21.2) (6.0) (-3.6) (-7.5) (-7.7) 
การจ�าหน่ายสังกะสีในประเทศ (ตัน) 547,608.9 856,160.4 76,700.1 87,286.6 82,411.2 78,736.9 91,353.1 888,852.7  
   (47.8) (56.3) (4.7) (12.3) (1.0) (16.1) (34.9) (11.7) 
มูลค่าการน�าเข้าสินค้าประเภททุน	 48,178.2 47,796.9 3,827.0 4,080.5 4,014.3 4,043.3 4,243.1 38,625.
(ณ ราคาคงที่ปี 2553 : ล้านดอลลาร์สรอ.)2/ (-2.0) (-0.8) (-3.0) (-1.4) (-1.3) (-7.3) (-5.7) (-2.0) 
พื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างนอกเขตเทศบาล (พันตารางเมตร) 42,734.5 43,219.0 3,094.1 3,075.3 2,869.7 4,089.0 …. 32,163.0  
   (-1.6) (1.1) (-31.2) (6.2) (-15.4) (-5.8)  (-11.6)
พื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาล (พันตารางเมตร)3/             
รวมทั้งประเทศ 23396 20731 1750 1969 1985 1396 1721 17520         
   (-2.8) (-11.4) (-9.7) (10.5) (17.4) (-8.6) (-10.1) -6.603847668 
 ที่อยู่อาศัย 16,259 13,585 790 1,200 1,355 918 1,105 11,236             
   (0.3) (-16.4) (-40.6) (2.6) (15.1) (-11.8) (-5.0) (-10.1) 
 พาณิชยกรรม 3,470 3,755 373 210 258 209 198 2,738             
   (-28.4) (8.2) (3.7) (0.5) (-1.6) (-8.6) (8.2) (-14.5) 
 อุตสาหกรรมและอื่น ๆ 3,666 3,391 587 559 372 269 417 3,546                       
   (22.1) (-7.5) (135.6) (38.6) (47.5) (3.9) (-26.6) (16.2) 
เฉพาะเขตกรุงเทพฯ 13,821 12,376 1,024 1,345 1,230 680 1,106 10,726        
   (-2.7) (-10.5) (-11.4) (25.3) (18.8) (-22.4) (-8.9) (-3.7) 
ภาคกลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) 3,053 3,272 219 184 261 303 205 2,365        
   (-2.8) (7.2) (-36.7) (-31.3) (15.1) (-9.5) (-35.0) (-18.1) 
ภาคอื่น ๆ 6,522 5,084 507 440 494 413 410 4,430        
   (-2.9) (-22.0) (16.1) (0.0) (15.1) (30.4) (6.2) (-6.4) 
โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ตั้งจากกระทรวงอุตสาหกรรม          
กรมโรงงานอุตสาหกรรม : จ�านวนโรงงาน (ราย) 692 722 55 49 60 44 65 608                                                                         
  เงินลงทุน 250,447 278,265 8,748 8,484 14,285 12,068 11,803 142,307             
   (5.0) (11.1) (-57.9) (-52.1) (-30.5) (-80.0) (-27.4) (-43.3) 
อุตสาหกรรมจังหวัด : จ�านวนโรงงาน (ราย) 3,682 3,487 247 293 372 245 241 2,950                                                                      
 เงินลงทุน 121,468 116,069 11,230 21,489 10,735 6,064 8,323 106,153             
   (-12.1) (-4.4) (-25.1) (70.0) (-11.9) (-17.7) (12.5) (-2.8) 
ส่วนปกครองท้องถิ่น : จ�านวนโรงงาน (ราย) 237 216 20 39 22 25 32 242
 เงินลงทุน 3,780 2,367 122 361 243 361 574 3,089             
   (8.4) (-37.4) (-43.8) (9.6) (463.1) (750.9) (105.6) (48.4) 
เงินทุนจดทะเบียนธุรกิจที่กระทรวงพาณิชย์	               
 ตั้งใหม่ 4/ 281,129.1 264,276.5 15,425.7 19,361.6 22,429.0 14,720.0 16,004.0 214,527.2             
   (-25.8) (-6.0) (-23.9) (46.2) (-50.7) (-30.2) (1.8) (2.3) 
      เพิ่มทุน 3,618,096.2 2,150,162.6 43,036.2 76,499.6 74,199.0 70,343.0 84,472.0 921,770.9             
   (26.1) (-40.6) (16.9) (24.3) (69.1) (-25.0) (52.1) (-54.3) 
      ลดทุน 1,236,267.5 1,251,199.8 63,066.3 35,979.1 17,818.0 24,583.0 14,665.0 380,551.9             
   (313.4) (1.2) (-68.7) (41.2) (-92.2) (-31.3) (-3.3) (-68.3) 
      เลิกกิจการ (ราย) 18,968.0 22,536.0 1,405.0 1,747.0 1,849.0 1,588.0 2,397.0 15,820.0             
   (8.8) (18.8) (-6.6) (13.3) (-1.5) (-27.4) (-11.9) (-5.4) 
การส่งเสริมลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน           
จ�านวนโครงการที่ขอรับการส่งเสริมสุทธิ** (ราย) 2,941 992 95 133 109 110 108 1,313       
 เงินลงทุน (พันล้านบาท)    1,658.0 203.6 17.1 15.6 32.8 111.0 21.4 501.5          
   (64.3) (-90.7) (-48.3) (17.6) (-5.0) (483.4) (35.0) (173.5) 
จ�านวนโครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริม (ราย) 1,662 2,237 134 199 143 123 142 1,567      
 เงินลงทุน (พันล้านบาท)    724.7 809.4 32.8 324.9 22.3 118.8 22.1 816.4          
   (-29.4) (11.0) (-55.7) (484.7) (-81.9) (324.0) (-75.6) (4.1) 
จ�านวนโครงการที่ได้รับบัตรส่งเสริม (ราย) 1510 1612 112 136 126 151 151 1434       
 เงินลงทุน (พันล้านบาท)    519.74 687.85 27.35 55.63 35.8 76.49 37.19 446.49          
   -48.6 32.3 -19.8 1.3 -55.4 119.8 -33.0 -28.4 
 

 2557	 2558	 2559	 	 	 	 	 ยอดสะสมตั้งแต่

	 	 	 ก.ค.	 ส.ค.	 ก.ย.	 ต.ค.	 พ.ย.	 ม.ค.

หน่วย : ล้านดอลลาร์ สรอ. นอกจากระบุ

| สถิติ : เครื่องชี้การลงทุนของภาคเอกชน |



 ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่จะเร่ิมกลบัมาประชาสมัพนัธ์โครงการผ่านสือ่ต่างๆ และมกีารเปิดตวัโครงการใหม่หลงัเลือ่นออกไปในช่วงไตรมาสสดุท้ายของปี 2559 

อย่างไรก็ดีภาวะหนี้ครัวเรือนที่สูงโดยเฉพาะในตลาดกลางถึงล่างยังเป็นปัจจัยส�าคัญที่ฉุดรั้งความต้องการซื้อที่อยู่อาศัย 

 นอกจากน้ีผู้ประกอบการรายใหญ่หลายรายได้ปรับโครงสร้างธุรกิจเพ่ือกระจายความเส่ียง อาทิ หันมาท�าตลาดระดับบนมากข้ึนจากเดิมที่เน้นลูกค้าตลาด

กลางถงึล่าง และขยายธรุกจิไปในกลุม่โรงแรมและพฒันานิคมอตุสาหกรรม เป็นต้น ส�าหรับภาคก่อสร้างในภูมภิาค ผูรั้บเหมาและธุรกจิวสัดกุ่อสร้างในท้องถิน่ คาด

ว่าธุรกิจจะได้รับแรงส่งเพิ่มขึ้นจากการประมูลโครงการก่อสร้างของภาครัฐที่มีต่อเนื่อง และกิจกรรมจากงบโครงการพัฒนาภูมิภาค H
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ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม1/ 19,382 16,154 1,313 1,647 1,749 1,561 …. 11,687  
   (-4.2) (-16.7) (-18.4) (-2.1) (4.7) (37.2)  (-18.5) 
 - ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมร้อยละ 22/  19,382 16,139 1,313 1,647 1,749 1,561 …. 11,659 
  (กรณีปกติ) (-4.2) (-16.7) (-18.4) (-2.1) (4.7) (37.3)  (-18.7) 
 - ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมร้อยละ 0.013/    0.0 15.4 0.00 0.00 0.00 0.00 …. 27.82
  (กรณีพิเศษ) 
        (-100.0)  (9,984.8) 
มูลค่าการซื้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งประเทศ  4/ 969,084 961,149 65,668 82,341 87,465 78,040 …. 861,156  
   (-4.2) (-0.8) (-18.4) (-2.1) (4.7) (30.9)  (19.7) 
      - ภาคกลาง 612,343 n.a. 40,293 51,328 56,760 51,362 …. n.a.            
   (-2.5) n.a. (-19.9) (1.5) (5.4) n.a.  n.a. 
      - ภาคตะวันออก 116,813 n.a. 7,959 9,871 10,758 8,239 …. n.a.            
   (-9.0) n.a. (-23.4) (2.0) (3.8) n.a.  n.a. 
      - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 87,010 n.a. 6,314 7,722 7,477 7,166 …. n.a.            
   (-3.9) n.a. (-5.5) (11.1) (5.3) n.a.  n.a. 
      - ภาคเหนือ 81,192 n.a. 6,181 7,417 6,755 6,332 …. n.a.            
   (-11.2) n.a. (-9.2) (17.4) (9.0) n.a.  n.a. 
      - ภาคใต้ 71,725 n.a. 4,919 6,004 5,715 4,943 …. n.a.            
   -1 n.a. -22 -44 -5 n.a.  n.a. 
การออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดินทั้งประเทศ5/ (หน่วย) 107,615 94,052 9,250 7,046 10,692 6,300 …. 71,435  
 - กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 16,381 20,875 572 1,853 1,867 647 …. 11,852            
   (-19.1) (27.4) (-60.4) (18.5) (-43.7) (0.6)  (-24.1) 
      - ต่างจังหวัด 91,234 73,177 8,678 5,193 8,825 5,653 …. 59,583            
   (15.5) (-19.8) (71.4) (-33.3) (75.4) (-22.5)  (2.6) 
การขอจดทะเบียนอาคารชุดทั้งประเทศ (หน่วย) 108,175 117,600 1,589 9,606 10,558 9,709 …. 92,044  
   (5.8) (8.7) (-80.1) (-41.9) (-11.9) (59.0)  (0.5) 
       กรุงเทพมหานคร 44,208 41,186 265 3,345 5,151 6,150 …. 30,985            
   (-12.6) (-6.8) (-89.3) (-49.8) (40.0) (204.6)  (4.4) 
       ต่างจังหวัด 63,967 76,414 1,324 6,261 5,407 3,559 …. 61,059            
   (24.0) (19.5) (-75.9) (-36.6) (-34.9) (-12.9)  (-1.4) 
สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ของธพ.6/ 2,256,703 2,463,183 2,513,701 2,531,009 2,547,624 2,547,926 …. 2,547,926  
   (9.9) (9.1) (5.9) (6.0) (5.7) (4.9)  (4.9) 
       ผู้ประกอบการ 568,259 617,167 587,659 597,204 602,585 596,841 …. 596,841            
   (3.6) (8.6) (-1.4) (-0.3) (-0.4) (-3.7)  (-3.7) 
       ผู้บริโภค 1,688,444 1,846,016 1,926,042 1,933,805 1,945,040 1,951,085 …. 1,951,085            
   (12.1) (9.3) (8.4) (8.1) (7.7) (7.9)  (7.9) 
ที่อยู่อาศัยจดทะเบียนเพิ่ม	(เขต	กทม.-ปริมณฑล) 133,479 124,515 11,539 9,079 12,803 8,245 …. 101,580
(หน่วย)  (0.9) (-6.7) (-7.4) (-38.9) (15.1) (-25.2)  (-2.2)  
 บ้านจัดสรร 33,525 33,992 2,087 2,931 2,316 3,235 …. 25,627            
           (-10.8) (1.4) (-46.6) (56.7) (-21.0) (44.4)  (-9.0) 
 แฟลตและอาคารชุด7/ 75,058 67,424 7,659 3,804 8,524 3,355 …. 57,304            
           (5.1) (-10.2) (16.8) (-66.1) (36.5) (-51.8)  (1.7) 
       ปลูกสร้างเอง 24,896 23,099 1,793 2,344 1,963 1,655 …. 18,649            
           (6.9) (-7.2) (-10.1) (32.2) (0.8) (-9.0)  (-3.6) 

บทสรุป

 2557	 2558	 2559	 	 	 	 	 ยอดสะสมตั้งแต่

	 	 	 ก.ค.	 ส.ค.	 ก.ย.	 ต.ค.	 พ.ย.	 ม.ค.

หน่วย : ล้านดอลลาร์ สรอ. นอกจากระบุ

| สถิติ : ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ |

ที่มา	:

1. กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย 2. ส�านักงานเขตในกรุงเทพมหานคร และเทศบาลในต่างจังหวัด

3. ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ 4. ธนาคารแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ	:	ตัวเลขในวงเล็บเป็นอัตราเพิ่มร้อยละจากระยะเดียวกันปีก่อน    

P-ตัวเลขเบื้องต้น
1/  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เป็นข้อมูลที่จัดเก็บโดยกรมที่ดิน ในที่นี้ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (ธปท.) คิดเฉพาะธุรกรรมประเภทขายและขายฝากเท่านั้น ไม่รวมการแลกเปลี่ยน การให้ มรดก จดจ�านอง 
การโอนช�าระหนี้ การเช่า และอื่นๆ ซึ่งไม่ได้สะท้อนธุรกรรมการซื้อขายจริงของอสังหาริมทรัพย์   
2/ ค่าธรรมเนียมฯ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายที่ดินเป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ.2541) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติ ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 ข้อ 2(7) ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมฯ ในอัตรา 
ร้อยละ 2        
3/ ค่าธรรมเนียมฯ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเรียกเก็บเป็นกรณีพิเศษ ในอัตราร้อยละ 0.01 ส�าหรับกรณีการปรับปรุง
โครงสร้างหน้ีและกรณีการด�าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการล้มละลายตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก�าหนด (ส�าหรับ
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การลดค่าธรรมเนียมฯ นอกเหนือจากกรณีที่กล่าว ตลอดจนการขยายระยะเวลา
สิ้นสุดในแต่ละกรณี โปรดติดต่อ กรมที่ดิน หรืออนึ่งการลดค่าธรรมเนียมฯ จากร้อยละ 2 เหลือร้อยละ 0.01 นี้ เริ่มมีผล

บงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที ่28 พฤศจกิายน 2541 เป็นต้นมา แต่เน่ืองจากข้อจ�ากดัในการจดัเกบ็ข้อมลูของกรมทีด่นิ ท�าให้ได้ข้อมลู
ย้อนหลังในช่วงปี 2542-2545 เป็นข้อมูลรายปีเท่านั้น  ดังนั้น ธปท. จึงได้ประมาณการข้อมูลรายเดือนโดยใช้สัดส่วนการ 
กระจายตัวของค่าธรรมเนียมฯ รวมในแต่ละเดือน กรมที่ดินได้มีการจัดเก็บข้อมูลค่าธรรมเนียมฯ แยกเป็นอัตราร้อยละ 2 
และ 0.01 เป็นรายเดือนตั้งแต่ เดือนมกราคม 2546 เป็นต้นมา (ตามที่มติคณะรัฐมนตรีได้ขยายเวลาไว้)   
     
4/ มูลค่าการซื้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งประเทศ ธปท.ประมาณการโดยใช้การค�านวณย้อนกลับจากค่าธรรมเนียมฯ ที่
จัดเก็บได้ ซึ่งจ�าแนกออกเป็นอัตราร้อยละ 2 และร้อยละ 0.01 ตาม 2/ และ 3/      
5/  กรมที่ดินอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดเก็บข้อมูลในเขตภูมิภาค จึงขอตัดรายงานการออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน
ทั้งประเทศที่แจงรายละเอียด เนื่องจากไม่ได้รับข้อมูลจากเจ้าของข้อมูลตั้งแต่ปี 2543   
6/ ตัง้แต่งวดเดอืนธันวาคม 2546 เป็นต้นไป รวมธนาคารพาณิชย์ไทย (ไม่รวมสาขา ธพ.ไทยในต่างประเทศ), สาขาธนาคาร
พาณิชย์ต่างประเทศ และส�านักงานวิเทศธนกจิของธนาคารต่างประเทศ และรวมธุรกรรมระหว่างธนาคาร, กจิการวเิทศธนกิจ 
Out-in และ Out-out   เน่ืองจากมกีารเปลีย่นแปลงการจดัประเภทธรุกิจให้เป็นไปตามประเภทอตุสาหกรรม ตามกจิกรรม
ทางเศรษฐกิจ (ISIC)       
7/ ส�าหรับที่อยู่อาศัยจดทะเบียนเพิ่ม ตั้งแต่งวดเดือนมกราคม 2549 เป็นต้นไป ธนาคารอาคารสงเคราะห์ใช้ข้อมูล Apart-
ment and Condominium  จากกรมที่ดินแทนที่การขอเลขที่บ้านจากส�านักงานเขตต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร  
 …. หมายถึงยังไม่มีตัวเลข
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2 กุมภาพันธ์ 2560
คุณมานะ จิระนภากุล, คุณวรัทภพ แพทยานันท์ 
และ ดร.ดลพิวัฒน์ ปรีดาวิภาต เข้าร่วมประชุม
เตรียมการจัดงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้ง
ที่ 36 (2/2560)

ผลการดำาเนินงานของสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร ประจำาเดือนมกราคม-มีนาคม 2560

| กิจกรรมสมาคมฯ |

5 มกราคม 2560
คณุอธปิ พชีานนท์ ได้รบัเกยีรตเิป็นวทิยากรอบรม
ในกิจกรรมพฒันาศักยภาพสมาคมการค้า (Smart 
Trade Association) รุ่นที่ 1 จัดโดยกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

15-18 กุมภาพันธ์ 2560
สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรจัดทัศนศึกษาพา 
สมาชิกสมาคมฯ ดูงานโครงการอสังหาริม-
ทรัพย์ ณ ประเทศไต้หวัน

23 กุมภาพันธ์ 2560
งานสัมมนาใหญ่ประจ�าปี “อสังหาริมทรัพย์ดัชนี
หลักชี้เศรษฐกิจปี 2017” ณ โรงแรมสวิสโซเทล 
เลอ คองคอร์ด

13 มีนาคม 2560
คณุอธปิ พชีานนท์, คณุประสงค์ เอาฬาร และคณุวรัท
ภพ แพทยานันท์ เข้าร่วมงาน “Trade Association 
President Club (TAP)” จัดโดยสภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ ณ ส�านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

24 กุมภาพันธ์ 2560
คุณอธิป พีชานนท ์ ,  คุณประสงค ์  เอาฬาร, 
คุณสุนทร สถาพร, คุณรุ ่งอนันต์ ลิ่มทองแท่ง,  
คุณวรัทภพ แพทยานันท์ และ ดร.ดลพิวัฒน์  
ปรดีาวภิาต เข้าพบคณุสนธิรตัน์ สนธจิิรวงศ์ รฐัมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และคุณดวงพร รอด
พยาธ ิอธบิดกีรมการค้าต่างประเทศ เพือ่มอบกระเช้า
อวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

3 มีนาคม 2560
คณุอสิระ บญุยงั เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการจดัรปู
ที่ดินเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ครั้งที่ 40-1/2560 จัดโดย
กรมโยธาธิการและผังเมือง ณ กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง ถนนพระราม 9

11 มกราคม 2560
คุณอธิป พีชานนท์, คุณประสงค์ เอาฬาร, คุณ
สุนทร สถาพร,คุณวสันต์ เคียงศิริ และคุณวรัท-
ภพ แพทยานันท์ เข้าพบคุณอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ 
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการคลงั ณ กระทรวงการ
คลัง, คุณประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร 
ณ กรมสรรพากร และคุณจักรกฤศฎิ์ พาราพันธ-
กุล อธิบดีกรมธนารักษ์ ณ กรมธนารักษ์ เพื่อมอบ
กระเช้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

12 มกราคม 2560
คุณมานะ จิระนภากุล, คุณชูรัชฏ์ ชาครกุล และ
คุณวรัทภพ แพทยานันท์ เข้าร่วมประชุมเตรียม
การจัดงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 36 
(1/2560) และการจัดงานสัมมนาใหญ่ประจ�า
ปี 2017 ณ ห้องเฟื่องฟ้า โรงแรมโกลเด้นทิวลิป 
ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ

13 มกราคม 2560
คุณวรัทภพ แพทยานันท์ เป็นตัวแทนจากสมาคม
ธุรกิจบ้านจัดสรร ร่วมกับสมาคมอาคารชุดไทย
และสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย มอบเงินบริจาค
จ�านวน 500,000 บาท ให้แก่มูลนิธิสร้างคนเก่ง 
คนดี ศรสีงัคม ณ โร งแรมแกรนด์ เซน็เตอร์พอยท์ 
เทอร์มินอล 21

6 มีนาคม 2560
คุณประสงค์ เอาฬาร และคุณสัมมา คีตสิน เข้าร่วม
ประชุมคณะท�างานประชารัฐเพ่ือสังคม (E6) ครั้ง
ที่ 1/2560 จัดโดยสานพลังประชารัฐ ณ ส�านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

9-12 มีนาคม 2560
สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร ร่วมกับสมาคมอาคาร
ชุดไทยและสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย จัดงาน
มหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 36 ณ ศูนย์การ
ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

20 มีนาคม 2560
คุณอธิป พีชานนท ์ เข ้าร ่วมประชุมกับคณะ
อนกุรรมการพจิารณาแนวทางการปฏริปูผงัเมอืง จดั
โดยคณะอนกุรรมการเฉพาะกิจเพือ่พจิารณาแนวทาง 
ณ อาคารรัฐสภา 2

22 มีนาคม 2560
คุณอิสระ บุญยัง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ด�าเนนิการศนูย์ข้อมลูอสงัหารมิทรพัย์ คร้ังท่ี 2/2560 
จัดโดยศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ณ ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์

22 มีนาคม 2560 
คุณวิชุตา ใจเที่ยง เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการและ
การสัมมนา “ชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวดบ้าน
จัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ปี 2560”  จัดโดย
กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรุกัษ์พลงังาน 
(พพ.) ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ

27 มีนาคม 2560
คุณอธิป พีชานนท์ และคุณอิสระ บุญยัง เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ 
ครั้งที่ 1/2560 ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

29 มีนาคม 2560
คุณสาธิณี พิศาลคุณากิจ เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง 
“สถานการณ์เศรษฐกิจและการเงิน ปี 2560” จัด
โดยสมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย ณ โรงแรมอนันตรา 
สยาม กรุงเทพฯ

30 มีนาคม 2560
คุณอิสระ บุญยัง เข้าร่วมสัมมนาระดมความ
คิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาพื้นท่ีโดยรอบสถานี
รถไฟฟ้าด้วยวิธีการจัดรูปที่ดิน ณ โรงแรมเอเชีย
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งานครบรอบ 36 ปี 
สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร

| กิจกรรมสมาคมฯ |

23 มีนาคม 2560

 สม าคมธุ ร กิ จ บ ้ า น

จัดสรรจัดพิธีท�าบุญเลี้ยง

พระ ณ ที่ท�าการสมาคม

ธุรกิจบ้านจัดสรร และจัด

งานเลี้ ยงฉลองเนื่ องใน

โอกาสครบรอบ 36 ปีสมา

คมฯ ณ ห้องนภาลัยบอลรูม 

โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ
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HOUSING BIZ : วารสารราย 3 เดือน แจกฟรีส�าหรับสมาชิกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรและผู้สนใจ 

เจ้าของ : สมาคมธรุกจิบ้านจดัสรร เลขที ่77/60 อาคารสนิสาธรทาวเวอร์ ช้ัน 16 E ถ.กรงุธนบรุ ีแขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กทม. 10600 

โทร.0-2440-1274-5, 0-2440-0377 โทรสาร 0-2440-1276 www.housingbiz.org E-mail: admin@housingbiz.org 

ด�าเนินการจัดพิมพ์โดย : บริษัท โฮมบายเออร์ไกด์ จ�ากัด โทร.0-2941-0155 โทรสาร 0-2579-7437 

 Q: ในการด�าเนินกิจการของ

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรที่ต้องจัดประชุม

ตามวาระและโอกาสประกอบด้วยอะไรบ้าง 

และการประชุมแต่และคร้ังมวัีตถุประสงค์แตกต่างกนั

อย่างไร เช่น การประชุมใหญ่วสิามญั และการประชุมกรรมการ

นิติบุคคลหมู่บ้าน

 A: ในการด�าเนินกิจการนิตบิคุคลหมู่บ้านใหม่ ทกุนิตบิคุคลหมูบ้่าน
ทีจ่ดัตัง้ข้ึนตามกฎหมายจ�าเป็นต้องจดัให้มกีารประชุมตามวาระและโอกาสที่

เหมาะสม โดยการประชุมอันเกี่ยวข้องกับการด�าเนินการนิติบุคคลหมู่บ้าน

ประกอบด้วยการประชมุนติบิคุคลหมูบ้่าน เป็นวาระการประชุมเพือ่ให้สมาชกิ

หมู่บ้านทั้งหมดได้รับทราบผลการด�าเนินการตามนโยบายที่มติมอบหมายให้

คณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านไปด�าเนินการ ตัดสินใจ ให้มติเห็นชอบและ

แสดงความคดิเหน็ ซึง่ต้องจดัข้ึนเป็นปกตปิระจ�า ส่วนการประชุมใหญ่วสิามญั

น้ันเป็นการประชุมใหญ่เมือ่มวีาระเร่งด่วนทีต้่องการมตขิองทีป่ระชุมใหญ่ ส่วน

การประชุมกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านน้ันเป็นการประชุมโดยคณะผู้ด�าเนิน

การจัดการนิติบุคคลหมู่บ้าน เพื่อให้การท�างานเป็นไปอย่างต่อเน่ืองและมี

ประสิทธิภาพ มักเกิดขึ้นเป็นประจ�าทุกเดือนหรือทุก 2 เดือน

การประชุมใหญ่สามญัของนิตบิคุคลหมูบ้่านถอืเป็นวาระส�าคญั โดยมีระเบยีบ

ตามที่กฎหมายก�าหนดไว้ดังนี้

 l  นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญอย่าง

น้อยปีละ 1 ครั้ง

 l  การประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกต้องจัดภายใน 6 เดือน นับจากวัน

จดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านเรียบร้อย

 l  บุคคลที่มีสิทธิในการเรียกประชุมใหญ่สามัญคือคณะกรรมการ

หมู่บ้าน หรือสมาชิกหมู่บ้านจ�านวนไม่น้อยกว่าที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับ

 l  คณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรรต้อง

ส ่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารที่

เกี่ยวข้องไปให้สมาชิกหมู่บ้านไม่น้อยกว่า 15 

วัน พร้อมระบุวัน เวลา สถานที่ให้ชัดเจน

 l  องค์ประชุมของการประชุมใหญ่สามัญให้มีสมาชิก

หมู่บ้านมารวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 (หรือตามข้อบังคับเฉพาะของนิติบุคคล

หมู่บ้านจัดสรรนั้น)

 l  ถ้าไม่ครบองค์ประชุมไม่เป็นไปตามที่ก�าหนดให้งดการประชุม 

สามารถเรียกประชุมอีกครั้งได้ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่นัดประชุมครั้งแรก 

โดยต้องมีสมาชิกเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 และไม่น้อยกว่า 10 คน

 l  การลงคะแนนเสียงให้สมาชิกคนหนึ่งมี 1 เสียง

 l  มติของที่ประชุมใหญ่ให้ถือเอาเสียงข้างมาก หรือให้เป็นไปตามที่

ก�าหนดในข้อบังคับนิติบุคคลหมู่บ้าน

 l  นิติบุคคลหมู่บ้านต้องจดบันทึกและจัดท�ารายงานการประชุมทุก

ครั้งที่มีการประชุม

ในการประชุมใหญ่สามัญนี้จะประกอบด้วยวาระหลัก อันได้แก่
 l  การรายงานกิจกรรมที่ผ่านมาในรอบปี

 l  การน�าเสนอบญัชีรายรบั-รายจ่ายและบญัชีงบดลุของปีทีผ่่านมาให้

สมาชิกหมู่บ้านทราบ

 l  การพิจารณาอัตราการจัดเก็บค่าใช้จ่าย

 l  การน�าเสนอเพือ่ขออนุมติัแผนงบประมาณและกิจกรรมทีจ่ะด�าเนิน

การในปีถัดไป

 l  การเลือกตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรรเมื่อครบก�าหนดวาระ

 l  การคัดเลือกและแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี

 l  วาระอื่นๆ ที่จ�าเป็น H

การประชุมของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร


