
	 สวัสดีครับ	 ท ่านสมาชิกสมาคม

ธุรกิจบ้านจัดสรร	 จากปัญหาวิกฤตการณ์

อุทกภัยซึ่งมีผลกระทบต่อความเสียหาย

จ�านวนหลายสิบจังหวัด	 รวมถึงในพื้นที่

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วย	 และ

ได้สร ้างความเสียหายต่อทั้งภาคธุรกิจ

อตุสาหกรรมและภาคทีอ่ยูอ่าศยั	ทางสมาคมฯ

ขอให้ก�าลังใจกับสมาชิกทุกท่าน	 เพื่อแก้ไข

ปัญหาวิกฤตการณ์ครั้งนี้ให้ผ่านพ้นไปและ

กลับมาเป็นปกติโดยเร็ว	 พร้อมกันนี้ทาง

สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร	 ร่วมกับ	 สมาคม

อสังหาริมทรัพย์ไทย	 และสมาคมอาคาร

ชุดไทย	 ได้ท�าหนงัสือและเข้าพบหารือกับ

หน่วยงานต่างๆ	 เพื่อหามาตรการในการ

สาสนจากนายกสมาคมธุรกิจ
บานจัดสรร

แก้ไขปัญหาอุทกภัยในภาคที่อยู่อาศัย	 ทั้งใน

ช่วงที่อยู่ระหว่างเกิดอุทกภัยและในช่วงของ

การฟนฟู	ดังนี้

	 •	เข้าพบเพื่อหารือกับคุณเกริก	วณกิกุล	

รองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย	เกี่ยวกับ

การผ่อนคลายกฎเกณฑ์ของธนาคารแห่ง

ประเทศไทย	 เพื่อให้ธนาคารพาณชิย์ได้ให้การ

ช่วยเหลือผู้ประสบภัย	 เช่น	 การลดเงินผ่อน

ช�าระ	 การงดเว้นการผ่อนช�าระ	 หรือการปรับ

โครงสร้างหนี้	 รวมถึงการขอให้ธนาคารแห่ง

ประเทศไทยได้เลือ่นเกณฑ์	LTV	ของทีอ่ยูอ่าศยั

แนวราบไปก่อน	 ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทย

ก็ได้เลื่อนการบังคับใช้เป็นวันที่	 1	 มกราคม	

2556

	 •	ท�าหนงัสอืถงึ	ฯพณฯ	ยิง่ลกัษณ์	ชนิวตัร

นายกรัฐมนตรี	 เรื่องแนวทางการฟ นฟูผล

กระทบจากอุทกภัยในภาคที่อยู ่อาศัย	 และ

ท�าหนังสือถึง	 ฯพณฯ	 กิตติรัตน์	 ณ	 ระนอง

รองนายกรฐัมนตร	ีและรฐัมนตรว่ีาการกระทรวง

พาณชิย์	 เรื่องมาตรการในการบริหารจัดการ

สินค้าในหมวดวัสดุก่อสร้างหลังน�้าลด	 ซึ่ง

ได้เข้าพบหารือกับท่านรองนายกรัฐมนตรี

กติตริตัน์	ณ	ระนอง	2	ครัง้	และในขณะนีบ้รษิทั

ผู้ค้าวัสดุก่อสร้างหลายบริษัทได้ประกาศตรึง

ราคาและลดราคาสินค้าในหมวดวัสดุก่อสร้าง

หลายชนดิ	 ซึ่งจะบรรเทาความเดือดร้อนของ

ผู้ประสบภัยที่จ�าเป็นต้องซ่อมแซมที่อยู่อาศัย

ได้อย่างมาก

	 ทั้งนีท้ั้ง	 3	 สมาคมฯจะได้ท�าหนงัสือ

ถงึ	ฯพณฯ	ยิง่ลกัษณ์	ชนิวตัร	นายกรฐัมนตรี	

โดยมีสาระส�าคัญ	4	ประการ

	 1.นโยบายแผนงานที่ชัดเจนในการ

บริหารจัดการน�้าทั้งระบบของประเทศ	

	 2.การจัดท�าผังภาคและผังประเทศ	

เพื่อเป ็นกรอบการพัฒนาประเทศทาง

กายภาพในระยะยาว

	 3.ขอให้ธนาคารของรัฐและธนาคาร

เฉพาะกิจปล่อยสินเชื่อที่อยู ่อาศัยในพื้นที่

ประสบอุทกภัย

	 4.ขอให้กระทรวงการคลังพิจารณา

เลื่อนประกาศการใช้ราคาประเมินใหม่	

	 สมาคมฯ	 ต้องขอขอบพระคุณหน่วย

งานต่างๆ	 ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ได้ร่วม

กันแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ในครั้งนี้	 และ

สมาคมฯ	จะได้ตดิตามสถานการณ์หลงัจาก

อุทกภัยอย่างใกล้ชิด	 และหากท่านสมาชิก

มีข้อเสนอแนะใดๆ	 ทั้งในเรื่องกิจกรรมทาง

วิชาการ	 กิจกรรมทางสังคม	 และกิจกรรม

ทางการตลาด	สมาคมฯยนิดรีบัฟังความคดิ

เห็นและข้อเสนอแนะจากท่านสมาชิกของ

สมาคมฯ	ทุกๆ	ท่าน
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 คุณสัมมา คีตสิน	 ผู้อ�านวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์	 เปิดเผยว่าตัวเลขการขอใบอนุญาตจัดสรรในปีนี้เพิ่มขึ้น

ค่อนข้างมาก	เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา	5	เดือนแรกมี	2	หมื่นหน่วย	ส่วนปีที่แล้ว	1.4	หมื่นหน่วย	แต่ตัวเลขดังกล่าว

ไม่สามารถชี้วัดอะไรได้มากนกั

	 จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าในแต่ละปีมีการขอใบอนญุาตจัดสรรที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวมากกว่าอย่างอื่น	 ส่วนอาคารชุด

ลดลงทั้งจ�านวนอาคารและพื้นที่	 คือในปี	 2553	 มีการขอใบอนญุาต	 7.5	 ล้านตารางเมตร	 แต่ในปีนี้เหลือประมาณ	 6	 ล้าน

ตารางเมตร	ซึ่งหากเทียบกับปีก่อนลดลงไปค่อนข้างมาก	

	 อย่างไรกต็ามครึง่ปีแรกตวัเลขทีอ่ยูอ่าศยัสร้างเสรจ็จดทะเบยีนและการปล่อยสนิเชือ่เป็นไปตามทีค่าดการณ์ไว้	เพราะทกุอย่าง

ลดลงหมด	 ครึ่งปีแรกที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนอยู่ที่	 39,400	 หน่วย	 ไม่ถึง	 4	 หมื่นหน่วย	 	 ซึ่งถ้าเทียบกับปีที่แล้วทั้งปี

ประมาณ	1	แสนกว่าหน่วย	และถ้าเทียบ	6	เดือนต่อ	6	เดือน	ลดลงประมาณ	19-20%	

สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร รวมกับสมาคมอาคารชุดไทย
จัดงานเสวนารายไตรมาส ครั�งที่ 1/2554

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2554
ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอร�น
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	 ทั้งนี้อาคารชุดสร้างเสร็จจดทะเบียนแนวโน้มทั้งปีจะเปลี่ยนไป

น้อยกว่าปีที่แล้วแน่นอน	ขณะนี้สัดส่วนคอนโดฯ	ที่สร้างเสร็จจดทะเบียน	

39-40%	 เทียบกับปีที่แล้ว	 56-57%	น้อยกว่า	 2	ปีที่ผ่านมา	 เว้นแต่ปลาย

ปีหากรัฐบาลมีมาตรการอะไรบางอย่างออกมาแล้วจะท�าให้ผู้ประกอบ

การเร่งการปิดคอนโดฯ	ก็เป็นไปได้	แต่ถ้าไม่มีมาตรการมากระตุ้นคงไม่ดี

ไปกว่านี้	

	 ส่วนสินเชื่อบ้านทั้งปีไม่น่าจะสูงกว่าปีที่แล้ว	 และปีนี้อาจจะไม่ถึง

3	 แสนล้านบาท	 ใกล้เคียงกับปี	 2552	 ส่วนสินเชื่อผู ้ประกอบการปี

ที่แล้ว	 6.8	หมื่นล้านบาท	 เทียบกับปี	 2552	ปล่อยที่	 4.8	หมื่นล้านบาท	

ไตรมาสแรกปล่อยมากขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปีที่แล้วจาก

1.1	หมื่นล้านบาท	ปีนี้	1.4	หมื่นล้านบาท	

	 ส�าหรบัภาพรวมการโอนคอนโดฯ	คาดว่าจะลดลงมาก	เนือ่งจากได้รบั

ผลกระทบจากมาตรการ	LTV	ทัง้ปีอาจจะต�า่กว่าปีทีแ่ล้ว	แต่อย่างไรกต็าม	

ก่อนสิ้นปีอะไรก็เกิดขึ้นได้	 เพราะมีการจัดงานมหกรรมบ้านและคอนโด

อีกทั้งยังมีมาตรการของภาครัฐที่จะออกมาสนับสนนุภาคอสังหาฯ	ด้วย

	 แนวโน้มของดอกเบี้ยนโยบายยังคงขึ้นต่อไป

เรื่อยๆ	 รวมทั้งราคาอสังหาฯ	 ที่จะปรับขึ้น	 บวกกับ

ปัจจัยเสี่ยงเรื่องค่าแรงงานขั้นต�่า	 เงินเฟ้อ	 ราคาน�้ามัน	

ภัยธรรมชาติ	ฯลฯ

	 เรื่องนโยบายดอกเบี้ย	 0%	 จากรัฐบาลคาดว่าจะ

ออกมา	 แต่เงื่อนไขคงมีข้อจ�ากัดหลายอย่าง	 ส่วนเรื่อง

การขนส่งมวลชนจะเกิดการเปลี่ยนแปลง	 รวมทั้งต้อง

ดูเรื่องผังเมืองของ	กทม.ที่จะเปลี่ยนด้วย	

	 ตวัเลขการเปิดตวัโครงการใหม่แนวราบและแนวสงู

ใกล้เคียงกันในครึ่งปีแรก	บ้านจัดสรร	 2.6	หมื่นหน่วย

ปีที่แล้ว	2.7	หมื่นหน่วย	ส่วนคอนโดฯ	ประมาณ	2.65	

หมื่นหน่วย	ปีที่แล้วประมาณ	2.2	หมื่นหน่วย

เศรษฐกิจไทยขยายตัวตํ่ากวาป 53
 คุณนันทวัฒน สังขหลอ	 ผู ้บริหารส่วน	 ฝ่าย

เศรษฐกิจในประเทศ	สายนโยบายการเงินธนาคารแห่ง

ประเทศไทย	เปิดเผยถึงภาพรวมเศรษฐกิจมหภาคและ

ทิศทางเศรษฐกิจในระยะต่อไปว่า	 เศรษฐกิจในทวีป

เอเชีย	 (ไม่รวมญี่ปุ่น)	 ทั้งปี	 2554	 จะขยายตัวต�่ากว่า

ปี	2553	และยังมีแรงกดดันเรื่องเงินเฟ้อ

	 หลงัจากปี	2551	ทีผ่่านมา	พฒันาการทางเศรษฐกจิ

ของประเทศไทยตกตามสหรัฐอเมริกา	 ปลายปี	 2553	

เจอวิกฤติธรรมชาติเรื่องน�้าท่วม	แต่ก็ฟนตัวเร็ว	พอเข้า

ไตรมาสแรกปี	2554	การขยายตัวทางเศรษฐกิจเติบโต

ขึ้น	 ดูได้จากตัวเลขการลงทุน	 การน�าเข้าสินค้าต่างๆ

การจ�าหน่ายรถยนต์	 พื้นที่การก่อสร้าง	 ถึงแม้ว่าการ
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ลงทุนจะชะลอตัวไปบ้างก็ตาม	 แต่ยังอยู่ในโหมดของการขยายตัว	 การส่งออกก็

ยงัไปได้	เป็นเครือ่งชีว่้าเศรษฐกจิในช่วงไตรมาสที	่2	จะมแีรงขบัเคลือ่นพอสมควร
เศรษฐกิจไทยอยูไดแบบไมพึ่งอเมริกา
	 ในภาครัฐประเทศไทยได้เปรียบประเทศยักษ์

ใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกา	 ซึ่งหากประเทศใหญ่ๆ	 เกิด

วิกฤติจะหาช่องทางที่จะมากระตุ้นเศรษฐกิจล�าบาก	

แต่ประเทศไทยมีหลายทางที่สามารถเพิ่มการใช้จ่าย

ได้	 ถึงแม้จะใช้จ่ายในโหมดปกติก็ถือเป็นการกระตุ้น

เศรษฐกิจอยู ่แล้ว	 เพียงแต่ว่าจ่ายไปตามที่ตั้งงบไว้

และไม่มีการเพิ่มหนี้สาธารณะ

	 ส่วนระบบเศรษฐกจิโลกในปัจจบุนั	ทกุประเทศมอง

ว่าจะได้รับผลกระทบจากสหรัฐอเมริกาเมื่อเกิดภาวะ

วิกฤติ	และจะส่งผลมาสู่เอเชีย	ซึ่งมีบ้างเป็นธรรมดา	แต่

เอเชียไม่เหมือนเมื่อก่อนที่จะพึ่งยุโรปหรืออเมริกาเพียง

อย่างเดียว	 ปัจจุบันเอเชียพึ่งพากันได้ดีกว่าเดิมและยัง

พอประคองกันไปได้	 อย่างเช่นประเทศจีนมีการปรับ

ตัวภายในประเทศเช่นกัน	 ซึ่งจะเติบโตแต่เรื่องการส่ง

ออกอย่างเดียวไม่ได้	 ในภาวะนีต้้องสร้างความต้องการ

ภายในประเทศขึ้นมา	 แนวโน้มในอนาคตไทยอาจจะ

พบปัญหาแน่นอน	แต่ด้วยความแขง็แรงทนทานในระบบ

เศรษฐกิจ	และมีอุตสาหกรรมทางการเกษตรที่ได้เปรียบ

ประเทศอื่น	 อย่างไรก็ตามภาพรวมการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจในปีนี้และปีหน้ายังพอไปได้

LTV แบงกชาติออกมาเพื่อสิ่งใด
	 ในการเสวนามีสมาชิกสมาคมพูดถึงเรื่อง	 LTV	 ว่า

สาเหตุที่แท้จริงแล้วก�าหนดออกมาเพื่ออะไร	 เพราะที่

ผ่านมาส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการและคนซื้อบ้าน	

ทัง้นีท้างธนาคารแห่งประเทศไทยชีแ้จงว่า	การทีก่�าหนด

มาตรการนีอ้อกมาไม่ได้มจีดุประสงค์เพือ่ทีจ่ะชะงกัหรอื

หยุดการปล่อยสินเชื่อส�าหรับผู้ประกอบการอสังหาฯ

ซึ่งเหตุผลคือที่ผ่านมาตัวเลข	NPL	เพิ่มขึ้น	ถึงแม้จะอยู่

ในระดบัต�า่	แต่กม็แีนวโน้มสงูขึน้เรือ่ยๆ	รวมทัง้การออก

มาตรการปรบัเพือ่ให้เป็นเกณฑ์เดยีวกบัสากล	และท�าให้

การปล่อยสนิเชือ่ของธนาคารมเีสถยีรภาพและปลอดภยั

มากขึ้น	 ไม่ได้มีเหตุผลที่จะท�าให้กระทบกับธุรกิจของ

ผู้ประกอบการ

เมื่อเพิ่มคาแรงขั้นตํ่า
	 ประเด็นการว่างงาน	 ตลาดยังคงมีความต้องการแรงงาน	 ถึงแม้ซัพพลาย

จะยังตึงๆ	การเพิ่มค่าจ้างขั้นต�่าถ้าขึ้น	300	บาทก็เท่ากับว่าเป็นการขึ้นค่าแรงถึง	

70%	คนที่ได้ค่าแรงงานห่างจาก	300	บาทมากๆ	ถือว่าได้ปรับมาก	แต่คนที่ได้

ใกล้เคียง	300	บาทได้ปรับน้อย	ในส่วนตรงนีต้้องมีการมาประมวลกันว่าจะสร้าง

ผลกระทบในส่วนใดบ้าง

	 การขึ้นค่าแรงขั้นต�่าสามารถท�าได้และกลายเป็นแรงกดดันหลายๆ	 ฝ่าย

แต่การขึน้ค่าแรงต้องให้ผูป้ระกอบการอยูไ่ด้	ซึง่ในระบบเศรษฐกจิไม่ต้องการอะไร

ที่ช็อค	ต้องค่อยเป็นค่อยไป
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	 ทั้งนี้จากตัวเลขสินเชื่อปล่อยใหม่ของธนาคาร

พาณชิย์ตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน	 2554	 ค่าเฉลี่ย

ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว	 ซึ่งยังไม่มีมาตรการ	 LTV	 กับ

คอนโดฯ	

 คุณธํารง ปญญาสกุลวงศ นายกสมาคมอาคารชุด

ไทย	กล่าวถงึมาตรการ	LTV	ว่าเป็นการท�าให้การซือ้ขาย

คอนโดฯ	 ไม่ล่อแหลมเกินไป	 แต่จริงๆ	 แล้วการที่ผู้ซื้อ

บ้านและผู้อยู่อาศัยเอง	ก่อนถึงวันโอนต้องมีหลายเรื่อง

ที่ต้องจ่าย	6-7	รายการ	สรุปแล้วมากกว่า	10%	และคน

ซือ้บ้านต้องจ่ายมากกว่านีม้าก	ตัง้แต่เรือ่งค่าธรรมเนยีม

ในการโอน,	ค่าจดจ�านอง,	ค่าเงินกองทุน,	ค่าส่วนกลาง	

เป็นต้น	 รวมแล้วถือว่าสูงมากกว่า	 25%	 ซึ่งเป็นภาระ

ที่หนัก	 ส�าหรับผู้ซื้อบ้านอาจจะต้องมีการกู้เงินมาอีก

ถ้ามีเงินดาวน์อีก	 10%	 ถือเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมาก

โดยเฉพาะผู้ที่ซื้อคอนโดฯ	 ราคาถูก	 ผู้ประกอบการ

ไม่ควรลืมคิดเรื่องนี้ไป	 ซึ่งปัญหาเหล่านี้ไม่ค่อยมีคน

กล่าวถึง	ค่าใช้จ่ายก่อนโอนถือว่าหนกัมาก	ทางที่ดีควร

ยกเลิก	LTV

 

มุมมองของผูประกอบการอสังหาฯ
 คุณอิสระ บุญยัง	 นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร	

กล่าวถึงสถานการณ์ภาพรวมอสังหาฯ	 ในช่วงครึ่งปี

แรกที่ผ่านมา	 ตัวเลขภาพรวมยังล้อกันทั่วประเทศ

ที่อยู ่อาศัยแนวราบมีการเปิดโครงการเพิ่มมากขึ้น

ราคาบ้าน	60%	ไม่เกิน	3	ล้านบาท	ส่วนตลาดคอนโดฯ	

พบว่ามีความต้องการลดน้อยลง

	 ส่วนการเพิ่มค่าแรงขั้นต�่าเป็น	300	บาท	และเพิ่ม

เงินเดือนปริญญาตรีเป็น	 15,000	 บาท	 จะส่งผลต่อ

ตลาดอสังหาฯ	 ในแง่ของประชาชนมีความสามารถ

ในการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มมากขึ้น	 แต่ในมุมของรัฐบาล

ก็ต้องเตรียมตัวว่าจะมีวิธีการจัดการอย่างไร	 ต้องปรับ

โครงสร้างเงินเดือนหน่วยงานรัฐอย่างไรบ้าง	 ทั้งนี้

อยากให้รฐับาลท�าตามนโยบายทีเ่คยให้ไว้	ส่วนเรือ่งการ

ก่อสร้างรถไฟฟ้า	 10	 สาย	 และการก�าหนดให้มีราคา	

20	 บาทตลอดสาย	 หากเป็นจริงจะส่งผลบวกต่อธุรกิจ

อสังหาฯ	แน่นอน	 เพราะจะเกิดการใช้ประโยชน์ใหม่ๆ	

จากที่ดิน	และเกิดโมเดลใหม่	
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เตือนตลาดคอนโดฯ เสี่ยงสูง
 คุณธํารง ปญญาสกุลวงศ	 นายกสมาคมอาคาร

ชุดไทย	 กล่าวถึงภาพรวมตลาดคอนโดฯ	 ว่าที่ผ่านมา

ได้รับความนิยมมาก	มีการเข้าคิวจองกันก่อนเวลาเปิด

ขายหลายชั่วโมง	 และบางโครงการขายหมดภายใน

เวลาไม่กีช่ัว่โมงหรอืไม่กีว่นั	ซึง่ต่อไปนีเ้หตกุารณ์แบบนัน้

จะไม่เกิดขึ้นอีกแล้ว	

	 ปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นปีทองของตลาดคอนโดฯ

มียอดจดทะเบียน	 ยอดโอน	 ยอดขายสูงสุดและดีที่สุด	

แต่พอเข้าไตรมาสที่	 4	 ปี	 2553	 มีกระแสว่าจะเกิด

วิกฤติฟองสบู่	 ธนาคารแห่งประเทศไทยกลัวว่าจะเกิด

ปัญหา	จึงออกมาตรการ	LTV	และท�าให้ผู้ซื้อบ้านลดลง

ผู้ประกอบการก็ชะลอตัวอย่างเห็นได้ชัดต่อเนื่องมา

จนถึงปัจจุบัน	 การที่ยอดขายไม่ขึ้นแสดงให้เห็นว่า

คอนโดฯ	 ในหลายพื้นที่ เข ้าสู ่จุดอิ่มตัว	 ซึ่งนับวัน

ผู้ประกอบการที่พัฒนาคอนโดฯ	 จะได้รับความเสี่ยง

สูง	และต่อไปตลาดคอนโดฯ	จะเป็นของรายใหญ่เพียง

เท่านัน้	รายกลางและรายย่อยก็จะหายไป	

	 ถ้าผู้ประกอบการไม่แข็งแกร่งจริงจะล�าบาก	 เช่น	

การที่จะซื้อที่ดินแปลงหนึง่	 ถ้าท�าเลไม่ดีจริงก็ไม่ควร

ซื้อ	 และที่ดินในท�าเลดีๆ	 หายากขึ้น	 บางโครงการซื้อ

ตกึแถวน�ามาทบุแล้วพฒันาเป็นคอนโดฯ	ภาพรวมถอืว่า

การแข่งขันในตลาดคอนโดฯ	 เป็นเรื่องที่ยากมาก	หาก

ไม่มีประสบการณ์และความช�านาญหรือเงินทุนไม่เพียง

พอ	ผูป้ระกอบการควรจะชะลอไว้ก่อน	ควรหนัไปพฒันา

บ้านจัดสรรหรือทาวน์เฮ้าส์	10-20	ยูนติดีกว่า

ผูประกอบการเตรียมรับมือผลจากนโยบายรัฐ
 คุณอธิป พีชานนท กรรมการผู้จัดการ	 บริษัท

ศภุาลยั	จ�ากดั	(มหาชน)	กล่าวถงึ	LTV	ว่าท�าให้การขาย

คอนโดฯ	ชะลอตัวอย่างชัดเจน	 โดยเฉพาะในโครงการ

ที่มีห้องชุดเหลือขายจะระบายล�าบากขึ้นไปอีก

	 ส่วนนโยบายรัฐบาลที่จะออกมาเพื่อกระตุ้นธุรกิจ

อสงัหาฯ	ปลายปีนี	้คาดว่าจะท�าให้มผีูซ้ือ้บ้านชะลอการ

โอนแน่นอน	ซึง่เป็นเรือ่งทีผู่ป้ระกอบการต้องเตรยีมรบัรู้

สภาพ	ซึ่งอาจจะส่งผลดีและผลเสียต่อธุรกิจและภาวะ

เศรษฐกจิโลกในปัจจบุนั	ในมมุต่างชาตหิากการเมอืงนิง่	

ต่างชาตกิม็แีนวโน้มจะเข้ามาลงทนุในบ้านเมอืงไทย	เพ

ราะอสังหาฯ	ในไทยราคาต�่ากว่าประเทศอื่น	

	 การเพิ่มค่าแรงขั้นต�่าเป็น	 300	 บาท	 จะส่งผลให้

ต้นทุนทุกอย่างเพิ่มมากขึ้น	 เมื่อต้นทุนสูงขึ้นจะท�าให้

ภาระค่าผ่อนบ้านของผู ้ซื้อเพิ่มขึ้น	 กังวลว่ารายได้

จะพอผ่อนหรือไม่	ผู้ประกอบการต้องมีการวิเคราะห์ว่า

จะท�าอย่างไรต่อไป	ต้องพยายามหาสินค้าให้เหมาะสม

กับงบประมาณของลูกค้า	 ค�านึงถึงต้นทุนที่จะต้อง

เผชิญหน้า	และปรับตัวไม่ให้ลูกค้าลดการซื้อลง
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	 หน่วย	:	พันล้านบาท	(นอกจากระบุ)	 2552	 2553
                        																														2554	 																											ยอดสะสม

	 	 	 	 พ.ค.	 มิ.ย.	 ก.ค.	 ส.ค.	 ก.ย.	 	ตั้งแต่	ม.ค.

หมายเหตุ : ตวัเลขในวงเลบ็คอือตัราเพิ่มร้อยละจากระยะเดยีวกนัปีก่อน
 1/ ธปท.ปรบัปีฐานเป็นปี 2543 และย้อนหลงัตั้งแต่เดอืนมกราคม 2543 ตามข้อมูลดชันรีาคาน�าเข้าของกระทรวงพาณชิย์
 2/ สนิค้าทนุน�าเข้าไม่รวมการน�าเข้าสนิค้ากลุ่มขนส่ง

   ** ขั้นขอรบัการส่งเสรมิทั้งหมดเปลี่ยนมาใช้เป็นขั้นขอรบัการส่งเสรมิสทุธแิทน

 3/ ธปท.ปรบัไปใช้ข้อมูลจากส�านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรมตั้งแต่เดอืนมกราคม 2554 โดยมขี้อมูลย้อนหลงัไปถงึเดอืนมกราคม 2543

 ที่มา : สอบถามจากผู้ประกอบการ, ธนาคารแห่งประเทศไทย, ฝ่ายโยธา ส�านกังานเขตกรงุเทพฯ ส�านกังานเทศบาลเมอืง, กรมโรงงานอตุสาหกรรม, กรมพฒันาธรุกจิการค้าและส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ
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สถิติ : เครื่องชี้การลงทุนของภาคเอกชน

■ ดัชนกีารลงทุนภาคเอกชน1/  156.7  184.9	 206.9  201.7		 202.5		 206.6		 205.9	 -
 (-11.9)  (18.0)  (11.6)  (7.7)  (6.5)  (8.5)  (8.5)  -
■ ปริมาณการใช้ปูนซีเมนต์ในประเทศ	(พันตัน)2/   24,687		 26,849		 2,511		 2,384		 2,290		 2,374		 2,281		 21,466
 (2.2)  (8.8)  (-2.7)  (3.7)  (6.6)  (10.1)  (9.5) (4.4)
■ ปริมาณการจ�าหน่ายรถยนต์เชิงพาณชิย์ในประเทศ	(คัน)2/ 	 290,986		 408,791		 24,708		 32,307		 39,206		 41,491		 38.282		 314,688
 (-22.5)  (40.5)  (-26.3)  (-8.2)  (21.1)  (30.8)  (12.1)  (8.2)
■ มูลค่าการน�าเข้าสินค้าประเภททุน3/ (ณ ราคาคงที่ปี 2000 : ล้านบาท) 1,171,961		 1,464,007		 130,974		 148,195		 138,661		 153,895		 135,654		 1,260,725
 (-15.9)  (24.9)  (9.2)  (8.9)  (10.4)  (17.0)  (5.5)  (15.7)
■ พื้นที่รับอนญุาตก่อสร้างในเขตเทศบาล4/ (พันตารางเมตร)
   รวมทั้งประเทศ  16,987  17,959		 2,211		 2,603		 2,333		 3,710		 3,028		 23,699
 (-2.9)  (5.7)  (109.8)  (63.1)  (51.1)  (169.7)  (57.4)  (77.0)
   ที่อยู่อาศัย  10,974  12,471		 1,076		 1,314		 1,473		 1,324		 1,798		 12.152
 (-12.2)  (13.6)  (44.2)  (11.3)  (36.5)  (44.8)  (23.0)  (33.4)
   พาณชิยกรรม  3,755  2,878		 810		 968		 206		 2,035		 891		 7,075
 (29.1)  (-23.3)  (422.4)  (377.5)  (-17.3)  (754.7)  (348.4)  (244.0)
   อุตสาหกรรมและอื่นๆ  2,258  2,610		 325	 	322		 653		 351		 339		 3,872
 (8.1)  (15.6)  (112.7)  (50.8)  (203.8)  (57.3)  (28.6)  (117.9)
   เฉพาะเขตกรุงเทพฯ  9,342  10,004		 1,602		 1,813		 1,571		 3,037		 2,371		 17,390
 (-0.3)  (7.1)  (249.8)  (93.6)  (66.8)  (287.2)  (91.7)  (126.5)
   ภาคกลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)  2,976  2,952		 150		 201		 259		 169		 134		 1,908
 (-26.4)  (-0.8)  (-26.4)  (-25.6)  (41.1)  (-8.1)  (-39.9)  (-13.1)
   ภาคอื่นๆ  4,668  5,003		 459		 590		 502		 504		 523		 4,402
 (14.6)  (7.2)  (17.1)  (51.3)  (20.2)  (23.7)  (12.7)  (25.1)
■ ปริมาณการจ�าหน่ายเหล็กเส้น (พันตัน)2/  1,643		 472		 178		 169		 172		 180		 178		 1,583
 (-20.0)  (14.8)  (43.8)  (21.4)  (10.6)  (9.1)  (19.1)  (17.6)
■ การจ�าหน่ายสังกะสีในประเทศ (ตัน)2/  202,875		 77,631		 16,132		 18,594		 23,375		 29,410		 30,052		 227,014
 (-30.7)  (52.1)  (-44.4)  (-9.0)  (22.0)  (33.8)  (14.4)  (0.7)
■ โรงงานที่ได้รับอนญุาตให้ตั้งจากกระทรวงอุตสาหกรรม
   กรมโรงงานอุตสาหกรรม : จ�านวนโรงงาน (ราย)  619  723  64  55  55  46  67  519
        เงินลงทุน  85,996  107,624  19,621  5,543  7,739  4,797  10,202  120,721  
 (-8.0)  (25.1)  (616.2)  (-34.9)  (-70.1)  (10.8)  (13.0)  (55.7)
   อุตสาหกรรมจังหวัด : จ�านวนโรงงาน (ราย)  3,150  2,931  211  264  234  264  307 2,244
        เงินลงทุน  59,778  64,681  4,160  3,950  5,132  5,477  7,479  45,941
 (4.3)  (8.2)  (5.9)  (1.8)  (53.3)  (22.7)  (40.9)  (-6.7)
   ส่วนปกครองท้องถิ่น : จ�านวนโรงงาน (ราย)  (94.0)  (18.0)  (25.0)  (37.0)  (49.0)  (55.0)  (233.0)
        เงินลงทุน  (693.3)  (158.0)  (139.4)  (136.1)  (174.4)  (235.3)  (1,202.9) 
          (-)  (-)  (212.6)  (204.3)  (-14.3)  (262.8)  (236.4)
■ เงินทุนจดทะเบียนธุรกิจที่กระทรวงพาณชิย์
   ตั้งใหม่  136,140	 198,204		 68,810		 25,415		 22,666		 44,439		 ….		 225,020
 (-17.3)  (45.6)  (589.6)  (-22.7)  (127.0)  (155.7)  ....  (81.6)
   เพิ่มทุน  329,549  554,963  261,252  88,214  52,911  70,694  ....  825,832
 (-17.5)  (68.4)  (284.5)  (78.6)  (22.8)  (201.3)  ....  (166.2)
   เลิกกิจการ (ราย)  47,505  16,018  586  917  847  1,204  ....  6,431
 (139.9)  (-66.3)  (-21.0)  (-18.0)  (-31.9)  (1.9)  ....  (-19.5)
■ การส่งเสริมลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	
   จ�านวนกิจการที่ขอรับการส่งเสริมสุทธิ** (ราย) 1,489  1,591 145  162  151  189  175  1,365
        เงินลงทุน (พันล้านบาท)  638.1  447.4  37.9  42.4 52.9  38.0  105.8   440.8
 (47.6)  (-29.9)  (4.4)  (122.0)  (154.3)  (24.2)  (478.1)    (73.6)
   จ�านวนกิจการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริม (ราย)  1,003  1,566  157  200  119  101  101  1,174
        เงินลงทุน (พันล้านบาท)  281.4  491.3  38.6  68.9  11.7  4.2  4.9   274.1
 (-43.5)  (74.7)  (-52.6)  (148.7)  (-84.6)  (-86.2)  (-88.4)    (-27.1)
   จ�านวนกิจการที่ได้รับบัตรส่งเสริม (ราย)  962 1,338  121  149  114 183 106   1,154
        เงินลงทุน (พันล้านบาท)  293  488.0 39.8  47.2  40.5 54.2 15.9   338.0
 (-46.4)  (66.6)  (-18.9)  (49.8)  (58.2)  (-26.9) (-47.2)   (-9.4)
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	 หน่วย	:	ล้านบาท	(นอกจากระบุ)	 2552	 2553
                     										2554	 																																											ยอดสะสม

	 	 	 	 ก.พ.	 มี.ค.	 เม.ย.	 พ.ค.	 มิ.ย.	 ตั้งแต่	ม.ค.

หมายเหตุ : ตวัเลขในวงเลบ็เป็นอตัราเพิ่มร้อยละจากระยะเดยีวกนัปีก่อน 
 P = ตวัเลขเบื้องต้น 
 1/ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนติิกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เป็นข้อมูลที่จัดเก็บโดยกรมที่ดิน ในที่นี้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) คิดเฉพาะธุรกรรมประเภทขายและขายฝากเท่านั้น ไม่รวมการแลกเปลี่ยน การให้ มรดก จดจ�านอง การโอนช�าระหนี้
การเช่า และอื่นๆ ซึ่งไม่ได้สะท้อนธรุกรรมการซื้อขายจรงิของอสงัหารมิทรพัย์
 2/ ค่าธรรมเนยีมฯ เกี่ยวกบัอสงัหารมิทรพัย์ตามประมวลกฎหมายที่ดนิเป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบบัที่ 47 (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบญัญตัใิห้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดนิ พ.ศ.2497 ข้อ 2(7) ให้เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนยีมฯ ในอตัราร้อยละ 2
 3/ ค่าธรรมเนยีมฯ เกี่ยวกบัอสงัหารมิทรพัย์ซึ่งเรยีกเกบ็เป็นกรณพีเิศษในอตัราร้อยละ 0.01 ส�าหรบักรณกีารปรบัปรงุโครงสร้างหนี้และกรณกีารด�าเนนิการตามกฎหมายว่าด้วยการล้มละลายตามหลกัเกณฑ์ที่คณะรฐัมนตรกี�าหนด (ส�าหรบัรายละเอยีดเพิ่มเตมิเกี่ยวกบั
หลกัเกณฑ์การลดค่าธรรมเนยีมฯ นอกเหนอืจากกรณทีี่กล่าว ตลอดจนการขยายระยะเวลาสิ้นสดุในแต่ละกรณโีปรดตดิต่อกรมที่ดนิ) อนึ่งการลดค่าธรรมเนยีมฯ จากร้อยละ 2 เหลอืร้อยละ 0.01 นี้ เริ่มมผีลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัที่ 28 พฤศจกิายน 2541 เป็นต้นมา แต่เนื่องจาก
ข้อจ�ากดัในการจดัเกบ็ข้อมูลของกรมที่ดนิท�าให้ได้ข้อมูลย้อนหลงัในช่วงปี 2542-2545 เป็นข้อมูลรายปีเท่านั้น ดงันั้น ธปท.จงึไห้กรมที่ดนิได้มกีารจดัเกบ็ข้อมูลค่าธรรมเนยีมฯ แยกเป็นอตัราร้อยละ 2 และ 0.01 เป็นรายเดอืนตั้งแต่เดอืนมกราคม 2546 เป็นต้นมา (ตามที่มติ
คณะรฐัมนตรไีด้ขยายเวลาไว้)
 4/ มูลค่าการซื้อขายที่ดนิและสิ่งปลูกสร้างทั้งประเทศ ธปท.ประมาณการโดยใช้การค�านวณย้อนกลบัจากค่าธรรมเนยีมฯ ที่จดัเกบ็ได้ ซึ่งจ�าแนกออกเป็นอตัราร้อยละ 2 และร้อยละ 0.01 ตาม 2/ และ 3/
 5/ กรมที่ดนิอยู่ระหว่างการปรบัเปลี่ยนวธิกีารจดัเกบ็ข้อมูลในเขตภูมภิาค จงึขอตดัรายงานการออกใบอนญุาตจดัสรรที่ดนิทั้งประเทศที่แจงรายละเอยีด เนื่องจากไม่ได้รบัข้อมูลจากเจ้าของข้อมูลตั้งแต่ปี 2543
 6/ ตั้งแต่งวดเดอืนธนัวาคม 2546 เป็นต้นไป รวมธนาคารพาณชิย์ไทย (ไม่รวมสาขาธนาคารพาณชิย์ไทยในต่างประเทศ), สาขาธนาคารพาณชิย์ต่างประเทศ และส�านกังานวเิทศธนกจิของธนาคารต่างประเทศและรวมธรุกรรมระหว่างธนาคาร, กจิการวเิทศธนกจิ Out-in 
และ Out-out เนื่องจากมกีารเปลี่ยนแปลงการจดัประเภทธรุกจิให้เป็นไปตามประเภทอตุสาหกรรมตามกจิกรรมทางเศรษฐกจิ (ISIC)
 7/ ส�าหรบัที่อยู่อาศยัจดทะเบยีนเพิ่มตั้งแต่งวดเดอืนมกราคม 2549 เป็นต้นไป ธนาคารอาคารสงเคราะห์ใช้ข้อมูล Apartment and Condominium จากกรมที่ดนิแทนการขอเลขที่บ้านจากส�านกังานเขตต่างๆ ใน กทม.

การลงทุนภาคเอกชน
 ในไตรมาส	3	ปี	 2554	การลงทุนขยายตัวต่อเนื่องจากไตรมาสที่
ผ่านมา	โดยมีทั้งการลงทุนตามแผนเพื่อทดแทนเครื่องจักรเก่า	ขยายก�าลัง
การผลิต	แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน	และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	ชิ้นส่วนยานยนต์ลงทุนเพิ่ม	เนื่องจากปัจจุบันใช้ก�าลัง
การผลติในระดบัสงู	รวมทัง้มกีารลงทนุยกระดบัเทคโนโลยเีพือ่รองรบัการผลติ
รถยนต์รุน่ใหม่	อตุสาหกรรมปิโตรเคมแีละพลาสตกิลงทนุด้านผลติภณัฑ์ปลาย
น�้าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม	ด้านธุรกิจการค้าและบริการในกลุ่มห้างสรรพสินค้า
ห้าง	Modern	Trade	ขนาดเล็ก	โชว์รูมและอู่ซ่อมรถยนต์มีการขยายสาขา
เพิ่มขึ้น	ขณะที่ธุรกิจโรงแรมมีแผนปรับปรุงห้องประชุมและสัมมนาเพื่อดึงดูด
ลูกค้าเพิ่มเติมส�าหรับแนวโน้มการลงทุนในไตรมาสที่	4	ปี	2554	ผู้ประกอบการ
คาดว่าการลงทนุจะลดลงชัว่คราวในช่วงอทุกภยั	แต่คาดว่าจะกลบัมาขยายตวั
ภายหลงัปัญหาอทุกภยัคลีค่ลาย	จากการลงทนุเพือ่ซ่อมแซมเครือ่งจกัรอปุกรณ์

และอาคารสถานที	่การลงทนุในโครงการลงทนุขนาดใหญ่ของภาครฐั	การลงทนุ
ด้านบรหิารจดัการทรพัยากรน�า้และป้องกนัภยัธรรมชาตขิองภาครฐัและเอกชน
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างประเทศ	ทั้งนี้ผู้ประกอบการเห็นว่า
ทางการสามารถช่วยเหลือและสนับสนุนการลงทุนดังกล่าว	โดยยกเว้นภาษี
น�าเข้าเครือ่งจกัรใหม่	อ�านวยความสะดวกเกีย่วกบัขัน้ตอนการน�าเข้าเครือ่งจกัร	
การเคลือ่นย้ายเครือ่งจกัรเพือ่ส่งซ่อมหรอืย้ายสถานทีผ่ลติ	รวมถงึอ�านวยความ
สะดวกให้ผูเ้ชีย่วชาญจากต่างประเทศเข้ามาตรวจสอบและซ่อมแซมเครือ่งจกัร

อสังหาริมทรัพย
 ภาวะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในไตรมาส	3	ปี	 2554	ชะลอตัวจาก
ไตรมาสก่อน	เนื่องจากผู้ประกอบการและผู้ซื้อบ้านเลื่อนการตัดสินใจเพื่อรอ
ความชัดเจนของมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ของทางการ	อย่างไรก็

ดผีูป้ระกอบการรายใหญ่ยงัคงเปิดตวัโครงการใหม่ตามแผน	เนือ่งจากต้องการ
รักษาส่วนแบ่งตลาด	 โดยโครงการที่เปิดขายใหม่ส่วนใหญ่เป็นทาวน์เฮ้าส์
ผู้ประกอบการปรับเพิ่มราคาขายในไตรมาสนี้และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกในช่วง
ที่เหลือของปีหรือภายในต้นปีหน้าตามต้นทุนที่ดิน	วัสดุก่อสร้าง	และค่าจ้าง
แรงงานทีส่งูขึน้ในไตรมาส	4	ของปี	2554	ภาวะธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์มแีนวโน้ม
หดตวัจากผลกระทบของภาวะอทุกภยั	เนือ่งจากผูบ้รโิภคเลือ่นการตดัสนิใจซือ้	
ขณะที่ผู้ประกอบการชะลอการเปิดตัวโครงการใหม่	ทั้งนี้ผู้ประกอบการคาดว่า
โครงการทีอ่ยูร่ะหว่างก่อสร้างอาจได้รบัผลกระทบจากราคาวสัดกุ่อสร้างทีส่งูขึน้
และภาวะขาดแคลนอปุทานในบางช่วง	ส�าหรบัภาวะอสงัหารมิทรพัย์ในจงัหวดั
ทีไ่ม่ประสบอทุกภยัยงัขยายตวัได้ต่อเนือ่งและส่วนใหญ่เป็นการซือ้เพือ่อยูอ่าศยั
จริง	ทั้งนี้	ผู้ประกอบการประเมินว่าปัญหาอุทกภัยในครั้งนี้จะท�าให้ผู้ซื้อบ้าน
หันมาสนใจอาคารชุดในตัวเมืองและพิจารณาเลือกพื้นที่อยู่อาศัยมากขึ้น

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย
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สถิติ : ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

■ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนติิกรรม1/  6,199		 10,734		 1,196		 1,536		 1,244		 1,298		 ….		 9,799	
 (-24.1)  (73.1)  (154.0)  (154.6)  (49.1)  (45.1)   (72.5)
   - ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนติิกรรมร้อยละ 22/ (กรณีปกติ)  6,164  10,702  1,196  1,536  1,244  1,298  ….   9,799 
 (-24.3)  (73.6)  (155.4)  (157.1)  (49.1)  (45.1)   (73.3)
   - ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนติิกรรมร้อยละ 0.013/ (กรณีพิเศษ)  35.3  31.8  0.00  0.00   0.00   0.00   n.a.  0.00  
 (32.4)  (-9.8)  (-100.0) (-100.0) - - (-100.0)
■ มูลค่าการซื้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งประเทศ4/  661,196		 853,359		 59,790		 76,806		 62,193		 64,887	 	….		 489,959	
 (-1.9)  (29.1)  (-23.5)  (-15.3)  (49.1)  (45.1)   (-11.9)
   - ภาคกลาง  n.a.  n.a.  36,457  50,632  39,146  41,310  ….  306,539 
           -  -  (56.7)  (55.1)  ….  -
   - ภาคตะวันออก n.a.  n.a.  6,097  7,377  6,337  5,766  ….  48,611
         -  -  (53.1)  (10.4)  ….  -
   - ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  n.a.  n.a.  6,447  6,926  5,762  6,055  ….  48,451
   -  -  (11.9)  (29.8)  ….   - 
   - ภาคเหนือ n.a.  n.a.  6,227  6,620  5,511  6,572  ….  48,591
   -  -  (28.0)  (43.3)  -
   - ภาคใต้ n.a.  n.a.  4,562  5,251  5,437  5,185   ….  37,767
   - - 74 43  -
■ การออกใบอนญุาตจัดสรรที่ดินทั้งประเทศ5/ (หน่วย)  14,797		 95,983		 9,116		 10,901		 11,356		 8,641		 ….	 64,937
   - กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  14,797		 20,784		 2,152		 1,081		 3,277		 1,006		 ….	 12,138
     (-6.3)  (40.5)  (750.6)  (-73.2)  (219.1)  (-22.9)   (15.4)
   - ต่างจังหวัด n.a. 75,199 6,964 9,820 8,079 7,635 …. 52,799
    -  (670.4)  (244.3)  (34.3)  (-60.1)   (23.8) 
■ การขอจดทะเบียนอาคารชุดทั้งประเทศ (หน่วย)  56,213		 63,911		 2,985		 5,413		 4,906		 3,103		 ….	 28,206
 (39.4)  (13.7)  (-23.3)  (46.3)  (89.2)  (22.7)   (-24.6)
   กรุงเทพมหานคร  29,618  42,108  2,563  4,493  4,105  2,560  ….  21,844  
 (12.7)  (42.2)  (-11.7)  (79.6)  (1,059.6)  (115.7)   (-1.3)
   ต่างจังหวัด  26,595  21,803  422  920  801  543  ….  6,362
 (89.2)  (-18.0)  (-57.4)  (-23.3)  (-64.2)  (-59.5)   (-58.4)
■ สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ของ	ธพ.6/  1,336,873		 1,448,306		 n.a.		 1,520,965		 n.a.		 n.a.		 ….		 1,520,965	
 (4.1)  (8.3)   (7.2)     (7.2)
  ผู้ประกอบการ  380,161 360,860  n.a.  374,954  n.a.   n.a.  ….  374,954
 (-8.8)  (-5.1)   (0.7)     (0.7)
  ผู้บรโิภค  956,712  1,087,446  n.a. 1,146,011  n.a.  n.a.  ….  1,146,011
 (10.3)  (13.7)   (9.6)    (9.6)
■ ที่อยู่อาศัยจดทะเบียนเพิ่ม (เขต กทม.-ปริมณฑล)		 94,977		 107,904		 8,209		 8,243		 6,855		 9,718		 ….		 58,645	
   (หน่วย) (11.0)  (13.6)  (-10.3)  (47.2)  (32.3)  (55.4)   (-2.8)
   บ้านจัดสรร 21,634  25,288  2,203  2,136  2,118  3,369  ….  18,426
 (-21.4)  (16.9)  (37.3)  (-16.6)  (-30.3)  (156.2)   (13.9)
   แฟลตและอาคารชุด7/  53,725  59,919  4,437  4,146  2,921  4,132  ….  25,517
 (57.8)  (11.5)  (-23.5) (444.1)  (876.9)  (35.6)   (-13.1)
   ปลูกสร้างเอง  19,618  22,697  1,569  1,961  1,816  2,217  ….  14,702
 (-18.3)  (15.7)  (-10.3)  (-13.9)  (-1.6)  (17.3)   (-0.5)
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ประชาสัมพันธ์

	 คุณอิสระ	 บุญยั ง 	 ได ้
รับเชิญเป็นวิทยากร	 และมี 
คุณวสันต์	 เคียงศิริ,	คุณสุนทร	
สถาพร,	คณุสมนกึ	ตนัฑเทอด- 
ธรรม,	 คุณชูรัชฎ์	 ชาครกุล	
เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ
ประจ�าปี	2554	ของศูนย์ข้อมูล
อสังหาริมทรัพย์	 ณ	 โรงแรม 
พูลแมน	บางกอก	คิง	พาวเวอร์

14 กันยายน 2554

	 สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร	
สมาคมอาคารชุดไทย	 และ
สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย	
จัดงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน	
ณ	 โรงแรม	Ravindra	beach	
resort	&	spa	พัทยาใต้

20-21 
สิงหาคม 2554

	 สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร	
สมาคมอาคารชุดไทย	 และ
สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย	
พร้อมด้วยคณะสื่อมวลชน	 ร่วม
บริจาคเงินและสิ่งของแก่สถาน

20-21
สิงหาคม 2554

	 สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร	
ร่วมกับสมาคมอาคารชุดไทย	
จัดงานดินเนอร์ทอล์ค	 เรื่อง	
“การปรับปรุงพระราชบัญญัติ
ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
ฉบับใหม่”	 ณ	 โรงแรมโกลเด้น	
ทิวลิป	ซอฟเฟอริน

23 สิงหาคม 2554

	 ดร.ไพโรจน์	 สุขจั่น	 เข้าร่วม 
เ ป ็ น เ กี ย ร ติ ใ นพิ ธี เ ป ิ ด ง า น 
“รับสร้างบ้าน	 2011”	 จัดโดย
สมาคมธรุกจิรบัสร้างบ้าน	ณ	ศนูย์ 
การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

25 สิงหาคม 2554

	 คณุอสิระ	บญุยงั	เข้าร่วม 
งานแถลงข่าวโครงการคดัเลอืก 
ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหา- 
ริมทรัพย์ที่ดี	3	“บ้านติดดาว 
สคบ.”	ณ	โรงแรมดิ	เอมเมอ- 
รัลด์

25 สิงหาคม 2554

	 คุณอิสระ	บุญยัง,	คุณสมาน	
ลิ่มทองแท่ง,	คุณวสันต์	 เคียงศิริ,	
คุณสุนทร	 สถาพร,	 คุณอารีศักดิ์	
เสถียรภาพอยุทธ์	 เข้าร่วมพิธีลง
นามในบันทึกความเข้าใจความ

27 กันยายน 2554

ร่วมมือระหว่างธนาคารกสิกรไทยและผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์
ในโครงการน�าร่องการประกอบธรุกจิการดแูลผลประโยชน์ภายใต้	พรบ.การดแูล
ผลประโยชน์ของคู่สัญญา	พ.ศ.2551	ณ	โรงแรมโฟร์ซีซั่น

	 คุณอิสระ	 บุญยัง,	 คุณ
วสนัต์	เคยีงศริ	ิเข้าร่วมพธิเีปิด 
งานอภมิหกรรมบ้านคอนโดฯ 
และสิน-เชื่อแห่งปี	 จัดโดย	
โฮมบายเออร์ไกด์	 ณ	 ศูนย์-
การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

สงเคราะห์คนพิการการุณยเวศม์	 ในโอกาสจัดงานแถลงข่าวงาน
มหกรรมบ้านและคอนโดครั้งที่25	

	 สมาคมธุรกิจบ ้านจัดสรรสมาคมอาคารชุดไทย	 และสมาคม
อสังหาริมทรัพย์ไทย	ร่วมกันจัดงานมหกรรมบ้านและคอนโด	ครั้งที่	 25	ณ	
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

25 สิงหาคม 2554 29 กันยายน 2554 - 2 ตุลาคม 2554
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3 สิงหาคม 2554
	 คุณวสันต์	อุบลชาติ,	คุณเอกชัย	กฤษดา-
พลพิพัฒน์	 เข้าร่วมประชุมหารือเรื่องค่าแรง 
ขัน้ต�า่	300	บาท	ณ	สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

3 สิงหาคม 2554
	 คุณอิสระ	บุญยัง,	คุณสุนทร	สถาพร,	คุณ
วสนัต์	เคยีงศริ,ิ	คณุอารศีกัดิ	์เสถยีรภาพอยทุธ์,	
คุณรุ่งอนนัต์	 ลิ่มทองแท่ง,	 คุณสมนกึ	 ตันฑ- 
เทอดธรรม	เข้าร่วมงาน	EIT	Dinner	Talk	เรื่อง	
“อัตราเงินเฟ้อ...ผลกระทบต่อการเจริญเติบโต
ของเศรษฐกิจไทยและภาคอุตสาหกรรม”	 ณ	
โรงแรมแกรนด์	ไฮแอท	เอราวัณ

5 สิงหาคม 2554
	 คุณเอกชัย	 กฤษดาพลพิพัฒน์	 เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการวิชาการ	 ครั้งที่	 2/2554	
(ครัง้ที	่3)	“โครงการศกึษาผนงัส�าเรจ็รปูและอฐิ
มวลเบา	เพื่อจัดท�าร่างกฎกระทรวงเฉพาะด้าน
ประสิทธิภาพพลังงานตาม	 พรบ.การส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน	พ.ศ.2550”	ณ	กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

8 สิงหาคม 2554
	 คุณสุนทร	 สถาพร,	 คุณอารีศักดิ์	 เสถียร- 
ภาพอยทุธ์	เข้าร่วมประชมุหารอืเรือ่ง	“โครงการ
ขอรับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้จากกรม
สรรพากร”	ณ	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน

8 สิงหาคม 2554
	 คุณรุ่งอนนัต์	ลิ่มทองแท่ง	 เข้าร่วมประชุม
นอกรอบฝ่ายประชาสัมพันธ์ของงานมหกรรม
บ้านและคอนโด	ครั้งที่	25	ณ	ศูนย์การประชุม
แห่งชาติสิริกิติ์

9 สิงหาคม 2554
	 สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร	 ร่วมกับสมาคม
อาคารชดุไทย	จดังานเสวนารายไตรมาส	ครัง้ที่	
1/2554	ณ	โรงแรมโกลเด้น	ทิวลิป	ซอฟเฟอริน

16 สิงหาคม 2554
	 คุณรุ่งอนนัต	์ ลิ่มทองแท่ง,	 ผศ.ดร.เกษรา	
ธัญลักษณ์ภาคย์,	 คุณสมนกึ	 ตันฑเทอดธรรม,	
คณุวชิตุา	ใจเทีย่ง,	คณุวรีะเดช	เตชะไพบลูย์	เข้า
ร่วมประชมุเตรยีมการจดังานมหกรรมบ้านและ
คอนโด	ครั้งที่	25	(ครั้งที่	3)	ณ	โรงแรมโกลเด้น	
ทิวลิป	ซอฟเฟอริน

17 สิงหาคม 2554
	 คุณรุ่งอนนัต์	ลิ่มทองแท่ง	 เข้าร่วมประชุม 
คณะกรรมการด�าเนินการศูนย์ข้อมูลอสังหา- 
ริมทรัพย์	 ครั้งที่	 3/2554	 ณ	 ธนาคารอาคาร- 
สงเคราะห์

19 สิงหาคม 2554
	 คุณบัญชา	ยินดี,	 คุณเอกชัย	 กฤษดาพล-
พพิฒัน์	เข้าร่วมงานสมัมนาเรือ่ง	“ค่าแรงขัน้ต�่า	
300	บาท	:	เศรษฐกิจไทยล้มครืนหรือยืนได้”	ณ	
วุฒิสภา

20-21 สิงหาคม 2554
	 สมาคมธรุกจิบ้านจดัสรร	สมาคมอาคารชดุ
ไทย	 และสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย	 จัดงาน
เลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน	ณ	โรงแรม	Ravindra	
beach	resort	&	spa	พัทยาใต้

23 สิงหาคม 2554
	 สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร	 ร่วมกับสมาคม
อาคารชุดไทย	 จัดงานดินเนอร์ทอล์ค	 เรื่อง	
“การปรับปรุงพระราชบัญญัติผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานครฉบับใหม่”	ณ	โรงแรมโกลเด้น	
ทิวลิป	ซอฟเฟอริน

24 สิงหาคม 2554
	 คุณอิสระ	 บุญยัง	 เข้าร่วมประชุมคณะ
กรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์	 ครั้งที่	
3/2554	ณ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์

25 สิงหาคม 2554
	 คุณอิสระ	 บุญยัง	 เข ้าร ่วมงานแถลง
ข่าวโครงการคัดเลือกผู ้ประกอบการธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ที่ดี	3	“บ้านติดดาว	สคบ.”	ณ	
โรงแรม	ดิเอมเมอรัลด์
	 คุณรุ่งอนนัต์	ลิ่มทองแท่ง	 เข้าร่วมประชุม
รบัฟังความคดิเหน็ของประชาชนในการวางและ
จัดท�าผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร	 (ปรับปรุง
ครั้งที่	3)	ณ	ศูนย์เยาวชนกรุงเทพ	(ไทย-ญี่ปุ่น)
	 คุณอิสระ	บุญยัง,	คุณวสันต์	เคียงศิริ	เข้า
ร่วมพิธีเปิดงานอภิมหกรรมบ้าน-คอนโดฯ	และ
สนิเชือ่แห่งปี	จดัโดย	โฮมบายเออร์ไกด์	ณ	ศนูย์
การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
	 	ดร.ไพโรจน์	สุขจั่น	เข้าร่วมเป็นเกียรติ
ในพิธีเปิดงาน	 “รับสร้างบ้าน	 2011”	 จัดโดย 
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน	ณ	ศูนย์การประชุม 
แห่งชาติสิริกิติ์

 1 กันยายน 2554
	 คุณวสันต์	 เคียงศิริ	 เข้าร่วมประชุมให้ข้อ- 
คดิเหน็ต่อร่างผงัเมอืงกรงุเทพมหานคร	(ปรบัปรงุ 
ครั้งที่	3)	ณ	ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

6 กันยายน 2554
	 คุณรุ่งอนนัต์	 ลิ่มทองแท่ง,	 คุณดลพิวัฒน์	
ปรดีาวภิาต,	คณุชรูชัฏ์	ชาครกลุ	เข้าร่วมประชมุ
เตรียมการจัดงานมหกรรมบ้านและคอนโด	
ครั้งที่	25	(ครั้งที่	4)	ณ	โรงแรมโกลเด้น	ทิวลิป	
ซอฟเฟอริน

14 กันยายน 2554
	 คุณอิสระ	 บุญยัง	 ได้รับเชิญเป็นวิทยากร	
และมีคุณวสันต์	 เคียงศิริ,	 คุณสุนทร	 สถาพร,	
คณุสมนกึ	ตนัฑเทอดธรรม,	คณุชรูชัฎ์	ชาครกลุ 
เข้าร่วมงานสมัมนาวชิาการประจ�าปี	2554	ของ
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์	ณ	โรงแรมพูลแมน	
บางกอก	คิง	พาวเวอร์

ผลการดำาเนินงานของสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร 
(เดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2554)
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16 กันยายน 2554
	 คุณอิสระ	บุญยัง,	คุณสุนทร	สถาพร,	คุณ
อารีศักดิ์	 เสถียรภาพอยุทธ์,	 คุณรุ่งอนนัต์	 ลิ่ม
ทองแท่ง	เข้าร่วมประชมุเพือ่เตรยีมความพร้อม
เพื่อลงนาม	 ในบันทึกความเข้าใจความร่วม
มือระหว่างธนาคารกสิกรไทยและผู้ประกอบ
การธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	 ในโครงการน�าร่อง
การประกอบธุรกิจการดูแลผลประโยชน์ภาย
ใต้	 พรบ.การดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา 
พ.ศ.2551	 (MOU)	ณ	ส�านกังานเศรษฐกิจการ
คลัง

19 กันยายน 2554
	 คุณลักษิกา	 จารุภูมิ	 เข้าร่วมการสัมมนา
โครงการ	OCPB	Vision	กับการด�าเนนิงานเชิง
รุก	จัดโดย	ส�านกังานคณะกรรมการคุ้มครองผู้
บรโิภค	ณ	โรงแรมรามา	การ์เด้นส์

25 กันยายน 2554
	 คณะกรรมการสมาคมฯ	 เข้าร่วมงานรวม
พลังรณรงค์	“ต่อต้านคอร์รัปชั่น”	จัดโดย	สภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย	ณ	สวนลุมพินี

27 กันยายน 2554
	 คุณอิสระ	บุญยัง,	คุณสมาน	ลิ่มทองแท่ง,	 
คุณวสันต ์	 เคียงศิริ , 	 คุณสุนทร	 สถาพร, 
คุณอารีศักดิ์	 เสถียรภาพอยุทธ	์ เข้าร่วมพิธีลง
นามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือระหว่าง
ธนาคารกสิกรไทยและผู ้ประกอบการธุรกิจ
อสงัหารมิทรพัย์	ในโครงการน�าร่องการประกอบ
ธุรกิจการดูแลผลประโยชน์ภายใต้	 พรบ.การ
ดแูลผลประโยชน์ของคูส่ญัญา	พ.ศ.2551	(MOU	) 
ณ	โรงแรมโฟร์ซีซั่น

29 กันยายน-2 ตุลาคม 2554
	 สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร	 สมาคมอาคาร
ชุดไทย	 และสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย	 ร่วม
กันจัดงานมหกรรมบ้านและคอนโด	 ครั้งที่	 25	
ณ	ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

7 ตุลาคม 2554
	 สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร	ร่วมกับ	สมาคม
อาคารชดุไทย	และสมาคมอสงัหารมิทรพัย์ไทย
มอบเงินช่วยเหลือผู ้ประสบอุทกภัย	 จ�านวน	
300,000	 บาท	 ให้กับสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี 
ช่อง	3	ณ	อาคารมาลีนนท์

7-9 ตุลาคม 2554
	 คุณอารีศักดิ์	 	 เสถียรภาพอยุทธ์	 เข้าร่วม 
ประชุมคณะกรรมการศูนย ์ข ้อมูลอสังหา- 
ริมทรัพย์	 และดูงานด้านอสังหาริมทรัพย์ 
ณ	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

18 ตุลาคม 2554
	 สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร	 สมาคมอาคาร
ชุดไทย	 และสมาคมอสังหาริมทรัพย ์ไทย 
จดัประชมุสรปุผลการจดังานมหกรรมบ้านและ
คอนโด	ครั้งที่	25	และงานเลี้ยงสังสรรค์	Thank	
You	Party	ณ	คริสตัล	ดีไซน์	เซ็นเตอร์

26 ตุลาคม 2554
	 คณุอสิระ	บญุยงั	ได้รบัเชญิเป็นวทิยากรใน
หลกัสตูรอบรม	REIC	Real	Estate	Certification	
Program	 รุ่นที่	 1	 ณ	 โรงแรมสวิสโฮเต็ล	 เลอ	
คองคอร์ด
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 โดยปกติคนทั่วไปมักคิดวาสัญญาคือทุกสิ่ง

ทุกอยาง หากไมไดกําหนดอะไรไวในสัญญา

กไ็มสามารถปฏบิตัไิด เชน การเลกิสญัญา เปนตน

ในสัญญาจะซื้อจะขายที่ผู จะซื้อทําตอนวางเงิน

ดาวนนั้นไดกําหนดรายละเอียดหลักๆ ไว เชน 

ซื้อขายอะไร ราคาเทาใด สงมอบใหเมื่อไหร

ผอนชําระเงินอยางไร แตมีอีกหลายอยางที่เปน

สาระสําคัญ เชน โครงการจะตองมีอะไรบาง 

หรืออาคารคอนโดมิเนียมจะตองสรางอยางไร

เมื่อผู ขายไมปฏิบัติตามที่กําหนดไวในสัญญา

หลายทานจะยอนกลับไปดูวาสัญญาใหสิทธิเรา

ทําอะไรไดบาง ซึ่งเปนความคิดที่ถูกบางสวนครับ

แมในสญัญาจะไมไดกาํหนดไว แตหากเขาเงือ่นไข

ของกฎหมาย สิทธิของผูจะซื้อก็เกิดขึ้นพรอมที่จะ

เรียกรองใหบังคับได

“ผิดข้อตกลง” 
   เลิกสัญญา (ได้) โดยผลของกฎหมาย
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  แตอยางไรก็ตามการที่ผู จะขายไมกอสราง

ฝาเพดานของพื้นที่สวนกลางใหเปนไปตามที่ระบุ

ไวในสญัญา ทีต่องทาํโครงสรางอะลมูเินยีมทบีารบุ

ยปิซมับอรดผูจะขายจงึเปนฝายผดิสญัญา และฝา

เพดานอันเปนทรัพยสวนกลางนี้แมผูจะซื้อยังมิได

เปนผูมสีวนถอืกรรมสทิธิร์วม เพราะยงัมไิดรบัโอน

กรรมสิทธิ์หองชุดก็ตาม แตผูจะซื้อก็มีสิทธิตาม

สัญญาจะซื้อจะขายที่ทํากับผูจะขาย ในอันที่จะ

บงัคบัใหผูจะขายตองปฏบิตัติามสญัญาดงักลาวได 

  ดังนัน้เมื่อผูจะซื้อบอกกลาวใหผูจะขายชําระ

หนีโ้ดยใหกอสรางฝาเพดานอนัเปนทรพัยสวนกลาง

ใหถูกตองภายในกําหนดระยะเวลา 1 เดือน อัน

เปนระยะเวลาพอสมควร แตผูจะขายไมกอสรางให

ถกูตอง จงึเทากบัผูจะขายไมชาํระหนีภ้ายในระยะ

เวลาที่กําหนด ผูจะซื้อจึงมีสิทธิบอกเลิกสัญญา

ได เมือ่กรณเีปนการเลกิสญัญาโดยบทบญัญตัแิหง

กฎหมายจงึไมตองบอกกลาวโดยกาํหนดระยะเวลา

ไมนอยกวา 6 เดือน ตามที่ระบุไวในเงื่อนไขใน

สัญญา 

 กรณตีามตัวอยางคดีนี้เปนบทเรียนวา แมจะ

เขียนสัญญาจํากัดเหตุใหสามารถยกเลิกสัญญาไว

นอยเพยีงไรกไ็มอาจยกเวนเหตตุามกฎหมายทีเ่ปน

ธรรมไดนะครับ สวัสดี

  มคีดอียูคดหีนึง่เปนเรือ่งการซือ้คอนโดมเินยีม

ในสัญญาจะซื้อจะขายระบุไววาพื้นที่สวนกลาง

จะตองกอสรางฝาเพดานอยางไร เมื่อผูขายไม

ยอมทําตามขอตกลงผูจะซื้อยกเลิกสัญญาไดตาม

ขอกฎหมาย แมวาตามสัญญาจะไมไดกําหนด

เหตุใหยกเลิกสัญญากรณีไมปฏิบัติตามขอตกลง

นัน้ก็ตาม

  กฎหมายวางหลักในเรื่องการเลิกสัญญา

ไว 2 กรณี คือตามที่เขียนไวในสัญญาและโดย

บทบัญญัติแหงกฎหมาย ดังนัน้แมจะมีขอสัญญา

กําหนดไวใหเลิกสัญญาไดในกรณีใดบาง หากมี

กรณทีีผู่ขายไมปฏบิตัติามทีต่กลง แมจะเลกิสญัญา

ตามที่กําหนดไวไมได แตหากตรงตามบทบัญญัติ

ของกฎหมายก็เลิกสัญญาได 

  เรื่องนี้ตามเอกสารแนบทายเงื่อนไขสัญญา

จะซื้อจะขายระบุไววา “ในกรณีที่ผู จะขายไม

สามารถทําการกอสรางอาคารชุดหรือหองชุดให

แลวเสรจ็ หรอืไมสามารถจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิ์

หองชุดที่ซื้อภายในเวลาที่กําหนดในสัญญานี้ และ

การผิดสัญญาดังกลาวดําเนนิตอไปภายหลังจาก

ผูจะซื้อสงหนงัสือบอกกลาวไปยังผูจะขายไมนอย

กวา 6 เดือน ผูจะซื้ออาจบอกเลิกภาระผูกพัน

ของผูจะซื้อตามสัญญานี้ได...” เปนการกําหนด

ใหผู จะซื้อบอกเลิกสัญญาได 2 กรณี คือผู จะ

ขายกอสรางหองชุดไมแลวเสร็จในระยะเวลาที่

กาํหนด หรอืไมสามารถจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิ์

หองชุดได ดังนั้นการที่ผูจะขายมิไดกอสรางฝา

เพดานใหถูกตองตามขอตกลงในสัญญาผูจะซื้อ

จึงเลิกสัญญาโดยขอสัญญาไมได!

“ เมื่อผู้จะซื้อบอกให้ผู้จะขายชำาระ

หนี้โดยให้กอสร้างฝาเพดาน

อันเปนทรัพยสวนกลางให้ถูกต้อง

ภายในกำาหนดระยะเวลา 1 เดือน 

อันเปนระยะเวลาพอสมควร

แตผู้จะขายไมกอสร้างให้ถูกต้อง

จึงเทากับผู้จะขายไมชำาระหนี้

ภายในระยะเวลาที่กำาหนด 

ผู้จะซื้อจึงมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ 

”
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