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สาส์นจากนายกสมาคมธุรกิจบ�านจัดสรร

	 สวัสดีครับท่านสมาชิกสมาคมฯ	 และท่านผู้มีเกียรติที่อ่านวารสารฉบับน้ีทุกท่าน	 เมื่อ

วันที่	18	เมษายนที่ผ่านมานี้ได้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีของสมาคมฯ	และได้มีวาระ

การเลอืกตัง้คณะกรรมการบรหิารสมาคมฯ	ชดุใหม่เป็นทีเ่รยีบร้อย	ซ่ึงผมในฐานะนายกสมาคม

ธุรกิจบ้านจัดสรรและคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ของสมาคมฯ	 ที่ได้รับการเลือกตั้งต้อง

ขอขอบพระคุณท่านสมาชิกสมาคมฯ	ท่ีได้ไปร่วมประชุมและได้ลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้	พร้อม

ทั้งมอบความไว้วางใจให้ผมเป็นนายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรอีกวาระหนึ่งในปี	 2558-2560		

ซึ่งผมพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ	 ขอปวารณาที่จะตั้งใจท�างานให้แก่สมาคมฯ	

และสมาชิกเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อมวลสมาชิก	 สาธารณชนและประเทศชาติโดยรวมอย่าง

เตม็ความสามารถ	โดยผมได้ก�าหนดวสิยัทศัน์และพนัธกจิของสมาคมธรุกจิบ้านจัดสรรประจ�า

ปี	2558-2560	ไว้แล้วเพื่อเป็นแนวทางในการด�าเนินงานของสมาคมฯ

	 ส่วนสถานการณ์ของตลาดอสังหาริมทรัพย์ใน	4	เดือนแรกของปี	2558	ปรากฏว่าที่อยู่

อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ในกรุงเทพฯ	และปริมณฑลมีจ�านวน	33,005	หน่วย	เพิ่มขึ้น	

0.3%	 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน	 (YoY)	 โดยแยกเป็นกรุงเทพฯ	 มี	 15,521	 หน่วย	

ลดลง	7%	(YoY)	และปรมิณฑลม	ี17,484	หน่วย	เพิม่ขึน้	8%	(YoY)	แยกเป็นบ้านเดีย่วในกรงุเทพฯ	

และปริมณฑลมี	11,433	หน่วย	(สัดส่วน	35%	ของที่อยู่อาศัยทั้งหมด)	เพิ่มขึ้น	23%	(YoY)	

ทาวน์เฮ้าส์มี	6,034	หน่วย	(สัดส่วน	18%)	เพิ่มขึ้น	43%	(YoY)	บ้านแฝดมี	822	หน่วย	(สัดส่วน	

2%)	ลดลง	33%	(YoY)	อาคารพาณชิย์ม	ี1,222	หน่วย	(สัดส่วน	4%)	ลดลง	45%	(YoY)	ส่วนพืน้ที่

ทีม่ทีีอ่ยู่อาศยัสร้างเสร็จจดทะเบยีนใหม่ประเภทแนวราบมากทีสุ่ด	5	อนัดบัคอื	1.เขตสายไหม	

(1,195	หน่วย)	2.เขตบางขุนเทียน	(1,003	หน่วย)	3.อ�าเภอล�าลูกกา	จังหวัดปทุมธานี	 (952	

หน่วย)	4.อ�าเภอไทรน้อย	จังหวัดนนทบุรี	 (938	หน่วย)	5.เขตคลองสามวา	กรุงเทพฯ	 (906	

หน่วย)	(ที่มา	:	ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์	ธอส.)

	 จากตัวเลขดังกล่าวจะเห็นว่าตลาดบ้านจัดสรรในเขตกรุงเทพฯ	 และปริมณฑลในช่วง	

4	เดือนแรกของปีนี้ยังมีการเติบโต	โดยเฉพาะบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์	และผู้ซื้อบ้านจัดสรร

ยังเป็นผู้ซื้อตัวจริง	(Real	Buyer)	อาจกล่าวได้ว่าไม่ค่อยมีผู้ซื้อเพื่อการลงทุนและเก็งก�าไรใน

ตลาดบ้านจัดสรร	 จึงเป็นสินค้าที่ยังสามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคงและปลอดภัยทั้งใน

สายตาของธนาคารและสาธารณชน	โดยยังไม่มีสัญญาณของภาวะฟองสบู่และ	Over	Supply	

เกิดขึ้น	 แต่อย่างไรก็ดีท่านสมาชิกและผู้ประกอบการธุรกิจบ้านจัดสรรก็ต้องตระหนักถึงการ

อาศัยข้อมูลข่าวสารและการศึกษาเชิงลึกในแต่ละพื้นที่ก่อนการลงทุน

	 ส�าหรับท่านสมาชิกและผู้ประกอบการที่ด�าเนินโครงการในพื้นที่ส่วนภูมิภาคอาจจะ

ประสบภาวะการชะลอการตัดสินใจซื้อ	 อันเน่ืองมาจากผลกระทบจากจ�านวนและราคา

พืชผลทางการเกษตรที่ลดลง	 จึงควรให้ความระมัดระวังในการเปิดโครงการใหม่หรือเพิ่ม

จ�านวนสินค้าสร้างเสร็จให้ไม่มากเกนิไป	และต้องบรหิารจดัการสภาพคล่องทางการเงนิอย่างดี	

	 ผมกห็วงัเป็นอย่างยิง่ว่าสภาพเศรษฐกจิในครึง่ปีหลงัของ	2558	จะดขีึน้	เพือ่ให้เกดิก�าลงั

ซื้อและความมั่นใจให้มากขึ้นของทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบการ	สมาคมฯ	ก็จะพยายามเป็น

กลไกหนึ่งในการแก้ไขปัญหาต่างๆ	ให้แก่สมาชิก	ผู้ประกอบการและผู้บริโภค	เพื่อก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศให้ดีที่สุด
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บทความ

ภาพรวมเศรษฐกิจมหภาค-เศรษฐกิจโลกในปี 2558
	 เมื่อวันที่	 28	 เมษายน	 2558	 สมาคมธุรกิจบ้าน
จัดสรรได้จัดประชุมคณะกรรมการสมาคม	 และการ
ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	 2557	 พร้อมจัดดินเนอร์-
ทอล์คเรือ่ง	“ภาพรวมเศรษฐกจิมหภาค	เศรษฐกิจโลกในปี	
2558”	โดยมี	ดร.เบญจรงค์	สุวรรณคีรี	ผู้อ�านวยการ	ศูนย์
วิเคราะห์เศรษฐกิจ	 ธนาคารทหารไทย	จ�ากัด	 (มหาชน)	
เป็นวิทยากร
	 ดร.เบญจรงค์	สุวรรณคีรี	กล่าวว่า	ตามทฤษฎีของ 
นกัเศรษฐศาสตร์จะใช้สตูรการค�านวณวเิคราะห์เศรษฐกิจ	
คือการส่งออกสินค้าและบริการบวกน�าเข้าสินค้าและ

บริการหารด้วย	 GDP	 โดยจะต้องเริ่มต้นจากการวิเคราะห์เศรษฐกิจโลกก่อน	 ซึ่งก็
วิเคราะห์ได้ไม่ยากเพราะว่ามีเศรษฐกิจใหญ่อยู่แค่	4	แห่ง
	 เริ่มจากเศรษฐกิจของ “ประเทศสหรัฐอเมริกา”	 ซ่ึงถือว่ามีภาวะเศรษฐกิจที่
แข็งแกร่งท่ีสุดอันดับต้นๆ	 ของโลกในตอนนี้	 หลังจากมีการฟื้นตัวก็เริ่มมีการจ้างงาน
เพิ่มมากขึ้น	 ท�าให้ประชาชนมีรายได้และการบริโภคมากขึ้น	 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย
ของสหรัฐที่พึ่งพาการบริโภคและการใช้จ่ายในประเทศในอัตราที่สูง	 จึงท�าให้จังหวะใน
การฟื้นตัวค่อนข้างดี
	 ทั้งนี้ตามที่ประเมินสถานการณ์กันไว้ภายในปีนี้สหรัฐน่าจะมีการปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ย	 เพราะสหรัฐเป็นประเทศที่เริ่มต้นในการท�า	 QE	 ผ่านระบบธนาคาร	 แต่
ปัจจุบันได้หยุดการผลิตไปแล้ว	 เนื่องจากปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยได้ปรับลดลงมาอยู่ใน 
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ระดับเฉยีด	0%	จงึคาดการณ์ว่ากลางปีนีส้หรฐัน่าจะขยับ
ดอกเบี้ยเพิ่ม	 แต่การฟื้นตัวของสหรัฐในรอบนี้จะค่อยๆ	
ทยอยฟ้ืนตวั	เพราะอตัราเร่งไม่ได้โลดแล่นเหมอืนในอดตี	
แม้สัญญาณการฟื้นตัวจะยังดีอยู่ก็ตาม
 “เศรษฐกิจยุโรป”	 ปัจจุบันมีกรีซเป็นประเทศเดียว
ที่สร้างปัญหาให้กับเศรษฐกิจของยุโรป	 เพราะหากกรีซ
สร้างหนี้ด้วยการให้คนในประเทศของตัวเองเป็นเจ้าหนี้
คงไม่มีปัญหาเยอะเท่ากับการสร้างหนี้ในต่างประเทศ	
ซึ่งสภาพเศรษฐกิจของกรีซในตอนน้ีจะคล้ายๆ	 กับ 
เศรฐกิจของไทยในปี	พ.ศ.2540	 (ค.ศ.1997)	ที่สร้างหนี้
ด้วยการยมืเงินจากต่างชาต	ิโดยเจ้าหนีร้ายใหญ่ของกรซี
คือธนาคารของเยอรมนีและฝรั่งเศส	จึงไม่ใช่เรื่องแปลก
ที่ทั้งสองประเทศไม่ยอมตัดกรีซออกจากกลุ่มยูโรโซน	
	 จึงต้องจับตาดูกันว่าอนาคตกรีซจะปรับโครงสร้าง
ทางการคลังอย่างไร	 ยุโรปจะยื่นมือเข้าไปช่วยอย่างไร	 
ดังนั้นตราบใดที่ยังมีการเจรจากันอยู่เชื่อว่าปีนี้เศรษฐกิจ
ของยุโรปยังไม่ฟื้นตัวแน่นอน	 เพราะสภาวะเศรษฐกิจ
โดยรวมของยุโรปในตอนนี้ค่อนข้างอ่อนแอ	 ขณะที่
ประเทศสเปนมีอัตราการว่างงานสูงถึง	20%	ส่วนกรีซอยู่
ที่	25%	ซึ่งเท่ากับว่าประชากรของกรีซ	1	ใน	5	คนเป็น 
คนว่างงาน	 เม่ือเทียบกับประเทศไทยท่ีมีอัตราการว่าง
งานต�่าที่สุดในโลก	 จะเห็นได้จากอัตราการขาดแคลน
แรงงานแทบจะไม่มี
 “เศรษฐกจิประเทศญีปุ่น่”	เริม่มสีญัญาณการฟ้ืนตวั	
เพยีงแต่ว่าในปีทีผ่่านมารฐับาลของประเทศญีปุ่น่ออกตวั
เรว็เกนิไปในการขึน้ภาษกีารบรโิภค	ซึง่หากไม่มกีารปรบั
ขึ้นภาษีดังกล่าวคาดว่าเศรษฐกิจของญี่ปุ่นคงไม่กระตุก
ตัวแบบนี้	 เพราะในช่วงท่ีนายกรัฐมนตรีอาเบะเข้ามา 
บริหารประเทศนั้นได้ให้สัญญากับประชาชนไว้ว่า	 จะ
กระตุน้เศรษฐกจิด้วย	3	มาตรการใหญ่	คอืมาตรการด้าน
การเงินจะมีการพิมพ์ธนบัตรเข้าสู่ระบบตามมาตรการ	
QE	 และมาตรการด้านการคลัง	 จะเน้นกระตุ้นการใช้-
จ่ายทางการคลังมากขึ้น	เพื่อให้เกิดการจ้างงานและเงิน
หมนุเวยีนในระบบ	ซึง่ทัง้สองมาตรการนีไ้ด้ท�าออกไปแล้ว
ได้ผลตอบรับค่อนข้างดี	 แต่ทันทีที่เศรษฐกิจดีขึ้นรัฐบาล
ญีปุ่่นกลบัประกาศขึน้ภาษกีารบรโิภคหรอืภาษมูีลค่าเพิม่	
ท�าให้เศรษฐกิจกลับมาซบเซาอีกครั้ง	
	 ส่วนมาตรการสุดท้ายคือการปฏิรูปเศรษฐกิจให้
สามารถกลบัมาแข่งขนัในตลาดโลกได้	แต่ในสภาพความ
เป็นจริงจะเห็นได้จากสินค้าของญี่ปุ่นท่ีอยู่รอบๆ	 ตัวเรา
เริ่มหายไป	เช่น	สินค้าโซนี่	พานาโซนิค	ซึ่งเดิมเคยเป็น

ตลาดใหญ่ของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์	 ปัจจุบันถูกตลาดสินค้าเกาหลีเข้ามาแทนท่ี	
แสดงให้เห็นว่าความสามารถในการแข่งขันของสินค้าญี่ปุ่นเริ่มหายไป	
	 โดยภาพรวมประเทศญี่ปุ่นประสบปัญหามากกว่าประเทศไทย	 เช่น	 ปัญหาการ
ขาดแคลนแรงงาน	ปัญหาคนสูงอายุที่เริ่มมีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้น	ท�าให้การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจประสบปัญหา	 ดังนั้นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจญี่ปุ่นในปีนี้หลักๆ	 ขึ้นอยู่กับว่า
จะสามารถกระตุน้การปฏิรปูเศรษฐกิจให้สามารถกลบัมาแข่งขนัในตลาดโลกได้มากแค่
ไหนเพื่อเรียกความมั่นใจกลับมา	ขณะที่	2	มาตรการแรกเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะ
ได้ผลในระยะสั้นเท่านั้น
 “เศรษฐกิจของประเทศจีน”	 ซึ่งมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยค่อน- 
ข้างมาก	 ขณะนี้เศรษฐกิจของจีนอยู่ในช่วงปฏิรูปเช่นกัน	 เริ่มตั้งแต่มีการจัดตั้งรัฐบาล
ใหม่ขึ้นมา	 ทั้งการปราบปรามคอร์รัปชั่น	 การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมทางการเงิน
และการธนาคาร	 และการใช้จ่ายของรัฐบาลท้องถ่ิน	 ท�าให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ของจีนขยายตัวได้ไม่ดี
	 โดยปีนีจ้นีได้ปรบัลดเป้าการขยายตวัทางเศรษฐกิจไว้ที	่7%	ซึง่ในช่วงไตรมาสแรก
ที่ผ่านมาสามารถขยายตัวได้	 7%	พอดี	 แต่หลังจากนั้นไม่ถึง	 2	สัปดาห์ธนาคารกลาง
ประเทศญี่ปุ่นประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการลดอัตราการส�ารองระหว่าง
ธนาคาร	 ท�าให้เกิดข้อสงสัยกันว่าตัวเลขเศรษฐกิจที่จีนประกาศตัวเลขไว้ที่	 7%	 ท�าได้
จริงหรือไม่	
	 ดงันัน้หากมองเศรษฐกิจของประเทศจีน	ญีปุ่น่	และยโุรปในตอนนีถ้อืว่าเครือ่งยนต์
ยังดับอยู่	ต้องอาศัยการบินด้วยเครื่องยนต์เดียว

การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจไทยอย่างไร
	 	 เริ่มตั้งแต่อัตราแลกเปล่ียน	 ตั้งแต่ช่วงต้นปีท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบันค่าเงินสกุล	 
“เงนิบาท”	ของไทยแขง็ค่าทีส่ดุในเอเชยีเม่ือเทยีบกบัค่าเงนิสกลุดอลลาร์	ขณะทีเ่งนิสกุล
ของอนิโดนเีซยี	สงิคโปร์	มาเลเซยี	และเวยีดนามอ่อนค่าหมด	ท�าให้ประเทศไทยในฐานะ
ทีพ่ึง่พาการส่งออกเริม่ประสบปัญหาในการแข่งขนับนเวทโีลก	ในช่วงทีเ่ศรษฐกิจโลกไม่
ดีเหมือนกับที่เกิดขึ้น	ณ	ตอนนี้	ดังนั้นประเทศไทยจะต้องแข่งขันในตลาดด้วย	“ราคา”
	 แต่อย่างไรก็ตามทิศทางของอัตราแลกเปล่ียนถือว่ายังโชคดี	 เพราะการขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐท่ีจะเกิดขึ้นในปีนี้จะท�าให้ทิศทางของอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
บาทในช่วงครึ่งหลังของปีนี้เริ่มอ่อนค่าลง
	 ทั้งนี้หากมองย้อนกลับไปดูเศรษฐกิจของไทยในช่วงไตรมาส	4	ปีที่ผ่านมา	จะพบ
ว่าตัวเลขเศรษฐกิจขยายตัว	2.3%	เมื่อเทียบกับไตรมาส	4	ของปี	2556	แต่ถ้าเทียบกับ
ไตรมาส	3	โต	1.7%	ซึ่งการขยายตัว	2.3%	ถือว่าดีกว่าเป้าหมายที่คาดการณ์กันไว้	แต่
อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจส�าหรับประเทศที่ก�าลังพัฒนาอย่างประเทศไทยควร
มีอัตราการขยายตัวอย่างน้อย	 4%	 ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านมีอัตราการขยายตัวของ
เศรษฐกิจสูงถึง	7-8%
	 อย่างไรกต็ามสิง่ทีน่่ากงัวลในการฉดุรัง้การฟ้ืนตวัเศรษฐกจิของไทย	คอืการบริโภค
สินค้าคงทนโหมดใหญ่ๆชะลอตัวลงค่อนข้างมากในช่วง	1	ปีที่ผ่านมา	ที่มักจะมาพร้อม
กับภาวะหนีค้รวัเรอืนในระดบัสงู	เช่น	ทีอ่ยูอ่าศัย	รถยนต์	ทวี	ีตูเ้ยน็	ซึง่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่
มักจะซื้อด้วยเงินผ่อน	
	 ส�าหรับเครื่องยนต์ที่เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยในตอนน้ี	 คือการบริการ
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และการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว	
	 ขณะที่เป้าหมายของการส่งออกปีนี้เดิมตั้งไว้ที่	4%	
แต่ล่าสุดลดลงเหลือ	1%	โดยตลาดส่งออกที่ยังดีอยู่และ
หารายได้เข้าประเทศไทยได้ในตอนน้ีคือตลาดสหรัฐ
และออสเตรเลีย	 ส่วนตลาดส่งออกไปประเทศจีนช่วง	
2-3	เดือนแรกของปีนี้ติดลบ	17%	ญี่ปุ่นติดลบ	10%	และ	 
EU	ติดลบ	4.9%
	 ซึ่งสาเหตุหลักมาจากราคาสินค้าการเกษตรลดลง	
ส่งผลต่อรายได้ของเกษตรกร	 และส่งผลต่อเนื่องไปถึง 
หนีค้รัวเรือนทีม่อีตัราสงูถงึ	86%	เมือ่เทยีบกบั	GDP	ซ่ึงไม่
รวมหนีน้อกระบบและหนีก้องทุนหมูบ้่าน	ดงันัน้ในภาวะ
ท่ีสนิค้าเกษตรตกต�า่	รายได้ของเกษตรกรลดลง	วธิเีดยีว
ท่ีจะท�าให้ชกัหน้าถงึหลงัได้คือการกูย้มืเงนินอกระบบ	จงึ
กลายเป็นปัญหาใหญ่ทีก่ระทรวงการคลงักยั็งไม่สามารถ
เข้ามาแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบได้	
 ส่วนเศรษฐกจิภายในประเทศของไทยซึง่เดมิคาดหวงั 
กันว่าหลังจากวิกฤติทางการเมืองจบลง	 เศรษฐกิจของ
ไทยจะเป็น	V-shaped	แต่ปัจจุบนัเปลีย่นเป็น	U-shaped	
เพราะการบริโภคของประชาชนและการลงทุนของภาค
เอกชนยังอยู่ในภาวะที่ไม่ดี	 แต่อย่างไรก็ตามตัวเลข
เศรษฐกิจของไทยคงจะไม่ทรุดต�่าลงไปกว่านี้เพราะได้
ผ่านจุดต�่าสุดมาแล้ว	ก�าลังรอสัญญาณฟื้นตัว

ตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยสัญญาณยังเป็นบวก
	 ขณะที่ตัวเลขสินเชื่อของระบบธนาคารก็มีอัตรา
ชะลอตัวลง	 ท้ังการขยายตัวของสินเช่ือภาคเอกชนและ
สินเชื่อการผลิต	 มีเพียงสินเชื่อของธุรกิจโรงแรมเท่านั้น
ท่ีมีสัญญาณการฟื้นตัวท่ีดี	 เพราะธุรกิจการท่องเท่ียวยัง
ไปได้ดี	 แต่ธุรกิจท่องเท่ียวไม่สามารถอุ้มเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยได้ทั้งหมด	 เพราะประเทศไทยมีจังหวัดท่ี
เป็นเมืองท่องเที่ยวอยู่แค่	9	จังหวัดเท่านั้น	จากทั้งหมด	
77	จังหวัด
	 ส่วนตลาดสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยโดยเฉพาะสินเชื่อ	
Mortgage	Lending	มสีญัญาณเป็นบวกมากขึน้	หลายๆ	
ธนาคารเริม่ให้ความสนใจและออกผลติภณัฑ์ใหม่ๆ	เพิม่
ขึ้น	 ขณะที่สินเชื่ออุตสาหกรรมที่อยู่อาศัยยังไม่ค่อยด ี
เท่าท่ีควร	แต่ตวัเลขการปล่อยกูส้นิเชือ่เพือ่ซือ้บ้านจดัสรร
และซือ้คอนโดมเินยีมกไ็ม่ได้รบัผลกระทบมากนกัและยงั
ขยายตวัได้	เพยีงแต่สถาบนัการเงนิมคีวามระมดัระวงัใน
การปล่อยสินเชื่อมากขึ้น	 ท�าให้คาดการณ์กันว่าในช่วง
ไตรมาส	 2	 และ	 3	 นี้หลายๆ	 ธนาคารคงหันมาปล่อย 

สินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยมากขึ้น	 เพื่อทดแทนสินเชื่อเงินสดและสินเชื่อ	Hire	Purchase	
ที่ลดลง

แนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยจะเป็นอย่างไร
	 ล่าสุดธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงมาต�่าสุดอยู่ที่	
1.50%	ซึง่ถอืว่าต�า่ทีส่ดุในเอเชยีรองลงมาจากญีปุ่น่	มส่ีวนช่วยกระตุน้เศรษฐกิจได้แต่ไม่
เยอะ	เพราะภาวการณ์ชะลอตวัของเศรษฐกิจในครัง้นีไ้ม่ได้เกิดขึน้จากข้อตดิขดัด้านสนิ-
เชือ่หรอืดอกเบีย้	ขณะทีเ่กณฑ์ในการพจิารณาปรบัลดอตัราดอกเบีย้นโยบายของ	กนง.น้ัน	 
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จะดูว่าการลดอัตราดอกเบี้ยจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้
มากน้อยแค่ไหน	ซึง่จากการศึกษาพบว่าทกุๆ	คร้ังทีม่กีาร
ขึ้นดอกเบี้ยหรือลดดอกเบี้ยจะส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจ 
จริงๆ	ต้องใช้เวลา	2	ไตรมาส	
	 ส่วนทศิทางของการปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้อย่างเรว็
คาดการณ์ว่าจะเริม่เหน็ในช่วงปลายไตรมาส	1	ปีหน้า	และ
ช้าสดุน่าเป็นช่วงครึง่ปีหลงัของปี	2559	ซึง่ปัจจยัทีต้่องน�า
มาวิเคราะห์กนัในปีหน้าคือเรือ่งของการเลอืกตัง้ว่าจะเกดิ
ขึ้นได้หรือไม่	ถือเป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ 
		 ทั้งนี้หากมองภาพรวมของเศรษฐกิจไทยในปีนี้
คงจะไม่สามารถขยายตัวได้ถึง	4%	แต่น่าจะขยายตัวได้
ประมาณ	3.5%	โดยธรุกจิทีจ่ะมกีารขยายตวัได้ดคีอืธรุกจิ
ท่องเที่ยวและการค้าชายแดน	 ขณะท่ีอุตสาหกรรมอื่นๆ	
การฟื้นตัวจะเป็นในลักษณะ	U-shaped	ที่ค่อนข้างช้า

	 “หากมองย้อนกลับไปดูจากการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยช่วง	 5	 ปีที่ผ่านมา	 มี
แค่ปีเดียวเท่านั้นที่เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้เกินกว่าศักยภาพ	โดยปีที่เกิดน�้าท่วมขยาย
ตัวแค่	0.1%	แม้ในช่วง	3	ไตรมาสแรกจะขยายตัวได้ดี	แต่มาสะดุดในไตรมาสสุดท้ายที่
เกิดน�้าท่วม	ปี	2555	ขยายตัวมากที่สุด	6.5%	ปี	2556	ขยายตัวลดลงเหลือ	2.9%	และปี	
2557	ขยายตัวลงมาต�่าแค่	0.37%	ส่วนในปีนี้คาดว่าช่วงครึ่งปีแรกจะขยายตัวได้เท่ากับ	
2	ไตรมาสทีผ่่านมาของปี	2557	คืออยูใ่นสภาวะซึมๆ	แต่ครึง่หลงัของปีนีโ้อกาสเป็นบวก
มีสูง	ขึ้นอยู่กับนโยบายของภาครัฐว่าช่วงไตรมาส	2	จะด�าเนินการอย่างไร”	
	 ดังนั้นทุกภาคธุรกิจคาดหวังกันว่าการลงทุนของภาครัฐจะเข้ามาช่วยกระตุ้นให้
เศรษฐกิจของไทยกระเตื้องขึ้น	 แต่ตอนนี้งบประมาณในการลงทุนยังไม่ออกมาอย่างที่
ควรจะเป็น	 โดยเฉพาะการอัดฉีดเม็ดเงินลงทุนในโครงการขนาดเล็กที่เบิกจ่ายได้เร็ว
และกระจายเข้าสูภ่มูภิาคได้เรว็จะเป็นปัจจยัทีจ่ะกระตุน้ให้เศรษฐกจิเตบิโตได้ดทีีส่ดุ	ซึง่
ในช่วงไตรมาส	2	ของปีนี้มีโครงการขนาดเล็กที่จะผลักดันเข้าสู่ภูมิภาคหลายโครงการ	
เพือ่กระตุน้ให้เมด็เงนิหมนุเข้าสู่ระบบเศรษฐกจิได้เร็วทีส่ดุ	จงึถอืว่าเป็นปัจจยับวกในช่วง 
ครึ่งปีหลังนี้
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เปิดตลาดเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) ใครได้ใครเสยี
 ในการเปิดตลาด	AEC	ประเทศไทยน่าจะได้ประโยชน์
เป็นอนัดบั	2	ของอาเซยีน	รองลงมาจากประเทศสงิคโปร์	ซ่ึง
มีความพร้อมด้านบุคลากร	ทรัพยากรมากที่สุด	โดยสิ่งที่จะ
เกิดการเปลี่ยนแปลงในการเปิด	AEC	ในครั้งนี้	คือการเปิด
พื้นท่ีการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านที่มีมากขึ้น	 โดยเฉพาะ
ประเทศไทยมีความได้เปรียบในเรื่องของการผูกขาดพื้นที่
ชายแดนการขนส่งภาคพืน้ดนิกบัประเทศอาเซยีนมากทีส่ดุ	
จงึท�าให้ไทยมกีารผลกัดนัจดัตัง้พืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษข้ึน
มา	 โดยเฉพาะการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมต่อกับ
ประเทศเพื่อนบ้านถือเป็นนโยบายที่ส�าคัญ	
 ส่วนความเส่ียงที่จะเกิดขึ้นจากการเปิดอาเซียน	 คือ
ประเทศไทยด�าเนินการช้าเกินไปเม่ือเทียบกับประเทศพม่า	
ลาว	 กัมพูชา	 เช่น	 ประเทศพม่ามีท่าเรือแห่งหนึ่งเป็นของ

จีน	ส่วนท่าเรือที่ติดเมืองย่างกุ้งเป็นของญี่ปุ่น	ขณะที่ท่าเรือทวายของไทยยังไม่เกิดขึ้น	
	 ดังนั้นประเทศไทยต้องหาวิธีผลักดัน	Thailand-Plus-One	Model	ให้เกิดขึ้น	เพื่อใช้เมือง
ไทยเป็นเซ็นเตอร์แล้วกระจายฐานผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้าน	 เนื่องจากประเทศกัมพูชา	 ลาว	
และพม่าไม่สามารถเป็นฐานการผลิตด้านอุตสาหกรรมและคลังสินค้าได้	 เช่น	 อุตสาหกรรม 
ยานยนต์จะไม่สามารถไปตั้งฐานผลิตในพม่าได้	เพราะมีปัญหาเรื่องระบบไฟฟ้าไม่เพียงพอ	
	 ขณะท่ีตลาดส่งออกของไทยตดิลบต่อเนือ่งมา	2	ปีแล้ว	และคาดว่าปีน้ีน่าจะติดลบต่อเน่ือง
เป็นปีที	่3	โดยเฉพาะการส่งออกไปยงัประเทศเพือ่นบ้านขยายตวัแค่	4%	ท�าให้สดัส่วนการค้าขาย
กบัประเทศเพือ่นบ้าน	4	ประเทศ	ณ	ปัจจุบนัเท่ากบั	9%	เท่ากับการค้าขายของ	EU	ถงึ	17	ประเทศ	 
 ส่วนการลงทุนของนกัลงทนุไทยส่วนใหญ่จะเน้นไปลงทนุในประเทศพม่า	เวยีดนาม	ลาว
และกัมพูชา	ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย	เพราะมีผู้ประกอบการหลายรายเจ็บตัวกลับมา	และมีอีกหลาย
รายที่ยังกลับมาไม่ได้เพราะติดปัญหาเรื่องขั้นตอนการโอนเงิน
	 ขณะท่ีจดุแขง็ของประเทศไทยคอืการเป็นผูน้�าในการตลาดผลติสนิค้าเกษตรและการผลติ
อาหาร	ซึง่คาดว่าในอีก	10	ปีข้างหน้า	6	ประเทศใหญ่ในอาเซยีนจาก	10	ประเทศจะน�าเข้าอาหาร
ท้ังสิงคโปร์	มาเลเซยี	ฟิลิปปินส์และเวียดนาม	ท�าให้ประเทศไทยสามารถส่งออกอาหารได้ตลอด
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สถิติ : เครื่องชี้การลงทุนของภาคเอกชน

1	 ปริมาณการจ�าหน่ายปูนซีเมนต์ในประเทศ	(พันเมตริกตัน)	 2,720.20	 3,254.00	 2,884.00	 2,834.00	 2,694.08	 2,602.76

2	 ปริมาณการจ�าหน่ายรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ในประเทศ	(คัน)	 24,896.00	 31,264.00	 32,180.00	 35,922.00	 39,194.00	 39,706.00

3	 การน�าเข้าสินค้าทุน	ณ	ราคาคงที่ปี	2543	(ล้านบาท)	 121,018.50	 116,073.24	 117,752.85	 120,580.01	 124,147.43	 124,965.85

4	 ปริมาณการจ�าหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ภายในประเทศ	ณ	ราคาคงที่ปี	2543	(ล้านบาท)	 n.a.	 86,277.89	 77,340.81	 72,968.18	 80,586.18	 78,104.71

5	 พื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาล	(พันตารางเมตร)	 	 	 	 	 	

6	 	 รวมทั้งประเทศ	 1,740.85	 1,751.82	 1,632.35	 1,432.97	 2,306.67	 1,737.73

7	 	 ที่อยู่อาศัย	 1,063.97	 1,161.46	 1,172.63	 925.86	 1,798.80	 1,155.51

8	 	 พาณิชยกรรม	 459.22	 322.03	 317.94	 285.19	 255.34	 376.66

9	 	 อุตสาหกรรมและอื่นๆ	 217.66	 268.32	 141.77	 221.91	 252.54	 205.55

10	 	 เฉพาะเขตกรุงเทพฯ	 890.3	 1,029.98	 945.29	 835.5	 1,483.78	 952.48

11	 	 ภาคกลาง	(ไม่รวมกรุงเทพฯ)	 270.04	 268.73	 186.3	 170.99	 252.13	 262.67

12	 	 ภาคอื่นๆ	 580.51	 453.11	 500.76	 426.48	 570.76	 522.58

13	 โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ตั้งจากกระทรวงอุตสาหกรรม	 	 	 	 	 	

14	 	 กรมโรงงานอุตสาหกรรม	 	 	 	 	 	

15	 	 จ�านวนโรงงาน	 43	 52	 40	 32	 67	 85

16	 	 เงินลงทุน	 59,368.58	 11,763.44	 14,231.42	 8,636.77	 41,849.95	 27,366.51

17	 	 อุตสาหกรรมจังหวัด	 	 	 	 	 	

18	 	 จ�านวนโรงงาน	 290	 278	 242	 286	 264	 348

19	 							 เงินลงทุน	 8,812.02	 9,960.30	 6,249.78	 8,265.88	 5,773.50	 8,993.81

20	 				 ส่วนปกครองท้องถิ่น	 	 	 	 	 	

21	 						 จ�านวนโรงงาน	 16	 27	 20	 12	 24	 14

22	 							 เงินลงทุน	 58.68	 170.48	 138.26	 140.15	 329.59	 170.95

23	 เงินทุนจดทะเบียนธุรกิจที่กระทรวงพาณิชย์	 	 	 	 	 	

24	 				 ตั้งใหม่	1/	 14,822.02	 16,092.32	 14,815.72	 18,620.75	 31,387.89	 35,910.88

25	 				 เพิ่มทุน	 105,380.09	 76,953.79	 355,451.09	 978,967.27	 165,983.61	 98,861.67

26	 				 ลดทุน	 79,072.81	 324,343.04	 8,802.94	 43,030.45	 260,878.05	 275,697.95

27	 			 นิติบุคคล	เลิก	(ราย)	 925	 1,181	 1,113	 1,380	 5,040	 2,081

28	 การส่งเสริมลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	 	 	 	 	 	

29	 				 จ�านวนกิจการที่ขอรับการส่งเสริมสุทธิ	 237	 69	 71	 36	 2,092	 195

30	 						 เงินลงทุน	(พันล้านบาท)	 37.6	 11.2	 9.9	 7.7	 1,428.20	 124.8

31	 			 จ�านวนกิจการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริม	 957	 330	 271	 192	 189	 147

32	 							 เงินลงทุน	(พันล้านบาท)	 325.4	 102.3	 83.7	 31.6	 94.1	 108.8

33	 				 จ�านวนกิจการที่ได้รับบัตรส่งเสริม	 527	 150	 125	 112	 94	 111

34	 							 เงินลงทุน	(พันล้านบาท)	 227.9	 59.5	 45.5	 79.5	 16.6	 88.9

35	 				 จ�านวนกิจการที่ได้รับการส่งเสริมลงทุนเปิดด�าเนินการ	 n.a.	 n.a.	 n.a.	 n.a.	 n.a.	 n.a.

36	 							 เงินลงทุน	(พันล้านบาท)	 n.a.	 n.a.	 n.a.	 n.a.	 n.a.	 n.a.

	 (หน่วย	:	ล้านบาทหรือระบุ)	 เม.ย.	2558	p	 มี.ค.	2558	r	 ก.พ.	2558	r	 ม.ค.	2558	r	 ธ.ค.	2557	r	 พ.ย.	2557	r
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สถิติ : ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

	 (หน่วย	:	ตามระบุ)	 มี.ค.	2558	e	 ก.พ.	2558	e	 ม.ค.	2558	e	 ธ.ค.	2557	r	 พ.ย.	2557	r	 ต.ค.	2557	r

ที่มา:		
1. กรมศลุกากร กระทรวงการคลงั  
2. ฝ่ายโยธา ส�านกังานเขตกรงุเทพฯ ส�านกังานเทศบาลเมอืง   
3. กรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม  
4. กรมพฒันาธรุกจิการค้า กระทรวงพาณชิย์  
5. ส�านกังานคณะกรรมการการส่งเสรมิการลงทนุ กระทรวงอตุสาหกรรม  
6. ส�านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม
  
หมายเหตุ:  
1/ ตั้งแต่เดอืนมกราคม 2555 เป็นต้นไป รวมทนุจดทะเบยีนบรษิทัมหาชน จ�ากดั  

1	 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม	(ล้านบาท)	1/	 1,487.44	 1,200.75	 1,218.91	 2,370.30	 1,431.41	 1,506.19

2	 				 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมร้อยละ	2	2/	 1,487.44	 1,200.75	 1,218.91	 2,370.30	 1,431.41	 1,506.19

3	 				 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมร้อยละ	0.01	3/	 0	 0	 0	 0	 0	 0

4	 มูลค่าการซื้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งประเทศ	(ล้านบาท)	4/	 74,372.07	 60,037.62	 60,945.66	 118,514.85	 71,570.52	 75,309.43

5	 			 ภาคกลาง	 47,128.34	 35,356.13	 35,123.85	 82,778.34	 45,273.94	 45,629.45

6	 			 ภาคตะวันออก	 6,290.89	 7,991.47	 7,623.47	 11,229.41	 7,871.78	 9,553.66

7	 				 ภาคตะวันอออกเฉียงเหนือ	 7,035.12	 5,860.20	 6,097.99	 7,799.39	 6,812.24	 7,049.54

8	 				 ภาคเหนือ	 7,284.16	 5,402.81	 5,710.09	 9,845.41	 5,798.76	 6,843.93

9	 				 ภาคใต้	 6,633.56	 5,427.01	 6,390.25	 6,862.30	 5,813.80	 6,232.84

10	 การออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดินทั้งประเทศ	(หน่วย)	5/	 10,917.00	 5,987.00	 6,921.00	 7,831.00	 10,064.00	 9,114.00

11	 			 เพื่อที่อยู่อาศัย	 9,563.00	 5,237.00	 6,561.00	 6,804.00	 8,962.00	 7,887.00

12	 				 เพื่อการพาณิชยกรรม	 1,075.00	 339	 148	 742	 720	 703

13	 				 ที่ดินเปล่า	 279	 411	 212	 272	 381	 524

14	 			 อื่นๆ	 0	 0	 0	 13	 1	 0

15	 การออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดินทั้งประเทศ	(หน่วย)	 10,917.00	 5,987.00	 6,921.00	 7,831.00	 10,064.00	 9,114.00

16	 			 กรุงเทพมหานคร	 3,411.00	 1,062.00	 893	 2,923.00	 829	 2,768.00

17	 				 จังหวัดอื่นๆ	 7,506.00	 4,925.00	 6,028.00	 4,908.00	 9,235.00	 6,346.00

18	 พื้นที่ก่อสร้างที่ได้รับอนุญาตในเขตเทศบาล	(พันตารางเมตร)	6/	 1,752.90	 1,606.04	 1,432.97	 2,290.80	 1,738.73	 2,513.26

19	 			 กรุงเทพมหานคร	 1,029.98	 945.29	 835.5	 1,483.78	 952.48	 1,303.53

20	 	 ส�านักงานเขตใน	กทม.	 1,010.39	 512.75	 484.4	 1,016.53	 757.27	 814.73

21	 						 แบบ	อ.	1	 19.59	 4.25	 0	 2.86	 0	 33.03

22	 							แบบ	39	ทวิ	 0	 428.29	 351.09	 464.39	 195.21	 455.77

23	 			 จังหวัดอื่นๆ	 722.92	 660.75	 597.47	 807.02	 786.25	 1,209.73

24	 การขอจดทะเบียนอาคารชุดทั้งประเทศ	(หน่วย)	 15,614.00	 5,707.00	 9,730.00	 12,477.00	 12,291.00	 16,818.00

25	 				 กรุงเทพมหานคร	 4,089.00	 2,059.00	 3,128.00	 2,320.00	 1,391.00	 13,442.00

26	 				 จังหวัดอื่นๆ	 11,525.00	 3,648.00	 6,602.00	 10,157.00	 10,900.00	 3,376.00

27	 ที่อยู่อาศัยจดทะเบียนเพิ่มในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	(หน่วย)	 5,916.00	 13,317.00	 5,637.00	 13,157.00	 11,646.00	 13,188.00

28	 				 บ้านจัดสรร	 3,296.00	 2,332.00	 3,276.00	 3,246.00	 3,289.00	 2,664.00

29	 				 แฟลตและอาคารชุด	7/	 535	 9,088.00	 464	 7,742.00	 6,423.00	 8,513.00

30	 				 ปลูกสร้างเอง	 2,085.00	 1,897.00	 1,897.00	 2,169.00	 1,934.00	 2,011.00

31	 สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์	(ล้านบาท)	8/	 2,299,521.91	 2,275,408.72	 2,263,075.18	 2,256,703.21	 2,233,182.30	 2,214,922.90

32	 				 สินเชื่อผู้ประกอบการ	 583,509.42	 575,793.80	 574,031.55	 568,259.43	 568,654.69	 568,706.84

33	 				 สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยส่วนบุคคล	 1,716,012.49	 1,699,614.93	 1,689,043.63	 1,688,443.78	 1,664,527.61	 1,646,216.06

บทสรุป

	 ภาคอสังหาริมทรัพย์มีแนวโน้มทยอยปรับ

ตัวดีข้ึนเป็นล�าดับอย่างค่อยเป็นค่อยไป	 จาก

อุปสงค์ในตลาดกลางและบนท่ียังอยู่ในเกณฑ์ดี	 

ประกอบกับได้รับปัจจัยบวกจากการปรับลด

อัตราดอกเบี้ยของ	 กนง.	 สะท้อนจากผลส�ารวจ

ความคิดเห็นของสถาบันการเงิน	 ที่คาดว่าความ

ต้องการสินเชื่อเพื่อที่อยู ่อาศัยยังคงปรับเพิ่ม

ขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า	 สอดคล้องกับผลการ

สัมภาษณ์ผู้ประกอบการที่พบว่าอัตราดอกเบี้ยใน

ระดับต�่าจะช่วยกระตุ้นความต้องการที่อยู่อาศัย

ทั้งการอยู่อาศัยจริงและการลงทุนในระยะต่อไป	 

ผู้ประกอบการคาดว่าจะเปิดตัวโครงการที่อยู่

อาศัยใหม่เพิ่มขึ้น	 โดยเฉพาะอาคารชุดส�าหรับ

ตลาดลกูค้าระดบักลางถงึบนทียั่งมคีวามต้องการ

อยู่	 และคาดว่าอุปสงค์โดยรวมของตลาดที่อยู่

อาศัยจะกลับมาฟื้นตัวได้ดีในช่วงครึ่งหลังของปี

น้ี	เมือ่มคีวามชัดเจนของการลงทนุจากภาครฐัใน

ไตรมาสที่	4	ปี	2558 

ที่มา:	     
1. กรมที่ดนิ กระทรวงมหาดไทย 2. ส�านกังานเขตใน กทม. และเทศบาลในต่างจงัหวดั 
3. ศูนย์ข้อมูลอสงัหารมิทรพัย์ 4. ธนาคารแห่งประเทศไทย
      

หมายเหตุ:      
1/ ค่าธรรมเนยีมจดทะเบยีนสทิธแิละนติกิรรมเกี่ยวกบัอสงัหารมิทรพัย์เป็นข้อมูลที่จดัเกบ็โดยกรมที่ดนิ ในที่นี้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) คดิเฉพาะธรุกรรมประเภทขายและขายฝากเท่านั้น
ไม่รวมการแลกเปลี่ยน การให้ มรดก จดจ�านอง การโอนช�าระหนี้ การเช่า และอื่นๆ ซึ่งไม่ได้สะท้อนธรุกรรมการซื้อขายจรงิของอสงัหารมิทรพัย์ 
2/ ค่าธรรมเนยีมฯ เกี่ยวกบัอสงัหารมิทรพัย์ ตามประมวลกฎหมายที่ดนิเป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบบัที่ ๔๗ (พ.ศ.๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบญัญตั ิให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดนิ พ.ศ.
๒๔๙๗ ข้อ ๒(๗) ให้เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนยีมในอตัราร้อยละ 2       
3/ ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเรียกเก็บเป็นกรณีพิเศษ ในอัตราร้อยละ 0.01 ส�าหรับกรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้และกรณีการด�าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการล้มละลาย
ตามหลกัเกณฑ์ที่คณะรฐัมนตรกี�าหนด (ส�าหรบัรายละเอยีดเพิ่มเตมิเกี่ยวกบัหลกัเกณฑ์การลดค่าธรรมเนยีมนอกเหนอืจากกรณีที่กล่าว ตลอดจนการขยายระยะเวลาสิ้นสดุในแต่ละกรณ ีโปรด
ตดิต่อกรมที่ดนิ หรอื www.dol.go.th) อนึ่ง การลดค่าธรรมเนยีมจากร้อยละ 2 เหลอืร้อยละ 0.01 นี้ เริ่มมผีลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัที่ 28 พฤศจกิายน 2541 เป็นต้นมา แต่เนื่องจากข้อจ�ากดัในการ
จัดเก็บข้อมูลของกรมที่ดิน ท�าให้ได้ข้อมูลย้อนหลังในช่วงปี 2542–2545 เป็นข้อมูลรายปีเท่านั้น ดังนั้น ธปท.จึงได้ประมาณการข้อมูลรายเดือนโดยใช้สัดส่วนการกระจายตัวของค่าธรรมเนียม 
รวมในแต่ละเดอืน กรมที่ดนิได้มกีารจดัเกบ็ข้อมูลค่าธรรมเนยีมแยกเป็นอตัราร้อยละ 2 และ 0.01 เป็นรายเดอืนตั้งแต่เดอืนมกราคม 2546 เป็นต้นมา (ตามที่มตคิณะรฐัมนตรไีด้ขยายเวลาไว้) 
4/ มูลค่าการซื้อขายที่ดนิทั้งประเทศ ธปท.ประมาณการโดยใช้กราฟค�านวณย้อนกลบัจากค่าธรรมเนยีมที่จดัเกบ็ได้ ซึ่งจ�าแนกออกเป็นอตัราร้อยละ 2 และร้อยละ 0.01 ตาม 2/ และ 3/ 
5/ กรมที่ดนิอยู่ระหว่างการปรบัเปลี่ยนวธิกีารจดัเกบ็ข้อมูลในเขตภูมภิาค จงึขอตดัรายงานการออกใบอนุญาตจดัสรรที่ดนิทั้งประเทศที่จ�าแนกตามประเภทการจดัสรรฯ ตั้งแต่ข้อมูลปี 2543-2552 
เนื่องจากไม่ได้รบัข้อมูลจากเจ้าของข้อมูล 
6/ ตั้งแต่เดอืนมกราคม 2554 เป็นต้นไป ข้อมูลพื้นที่ก่อสร้างที่ได้รบัอนญุาตในเขตเทศบาลทั้งประเทศจะรวมการอนญุาตแบบ 39 ทว ิตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคารปี พ.ศ.2522 ไว้ด้วย 
7/ ตั้งแต่มกราคม 2549 ธอส. ใช้ข้อมูล (แฟลตและอาคารชดุ) จากกรมที่ดนิ แทนที่การขอเลขที่บ้านจากส�านกังานเขตต่างๆ ใน กทม.    
8/ ตั้งแต่งวดเดอืนธนัวาคม 2546 เป็นต้นไป รวมธนาคารพาณชิย์ไทย (ไม่รวมสาขา ธพ.ไทยในต่างประเทศ), สาขาธนาคารพาณชิย์ต่างประเทศ และส�านกังานวเิทศธนกจิของธนาคารต่างประเทศ 
และรวมธรุกรรมระหว่างธนาคาร, กจิการวเิทศธนกจิ Out-in และ Out-out เนื่องจากมกีารเปลี่ยนแปลงการจดัประเภทธรุกจิให้เป็นไปตามประเภทอตุสาหกรรมตามกจิกรรมทางเศรษฐกจิ (ISIC) 
(ในช่วงระหว่างตลุาคม 2546 ถงึ ธนัวาคม 2547 ไม่มขี้อมูลรายเดอืน)      
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ผลการดําเนินงานของสมาคมธุรกิจบ�านจัดสรร
ประจําเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2558

23 มีนาคม 2558
	 คณุสนุทร	สถาพร,	คณุวรทัภพ	แพทยานนัท์	และคณุสาธณิ	ีพศิาลคณุากจิ	

เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง	“สถานการณ์ธุรกิจและการเงินที่อยู่อาศัยปี	2558”	ณ	

โรงแรมอนันตรา	สยาม	กรุงเทพฯ

27 มีนาคม 2558
	 คุณอานะวัฒน์	นาวินธรรม	และคุณวสันต์	 เคียงศิริ	 เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง	 “การรับฟังความคิดเห็นแนวทางการ

ปฏิรูประบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม”	ณ	โรงแรมแกรนด์	เมอร์เคียว	ฟอร์จูน

9 เมษายน 2558
	 คุณอธิ ป 	 พี ช านนท ์	

เข ้าร ่วมหารือเรื่อง	 “การ

ให้บริการการใช้น�้าประปา

โครงการหมู่บ้านจัดสรร”	 ณ	

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

23 เมษายน 2558
	 คุณมานะ	 จิระนภากุล,	 คุณชูรัชฏ์	 ชาครกุล,	 คุณวิชุตา	 ใจเที่ยง,	
คณุวรทัภพ	แพทยานนัท์	และคณุสาธณิ	ีพศิาลคณุากจิ	เข้าร่วมประชมุเตรยีม
การจัดงานมหกรรมบ้านและคอนโด	ครั้งที่	33	(ครั้งที่	1/2558)	ณ	โรงแรม
โกลเด้นทิวลิป	ซอฟเฟอริน

25 มีนาคม 2558
	 คณุอธปิ	พชีานนท์,	คณุวสนัต์	

เคียงศิริ,	 คุณสุนทร	 สถาพร,	

คุณกิตติมา	 พิศาลคุณากิจ,	

คณุอารศีกัดิ	์เสถยีรภาพอยทุธ์,	

คุณสมนึก	 ตันฑเทอดธรรม,	

คุณวิชุตา	ใจเที่ยง,	คุณชูรัชฏ์	

ชาครกุล	 และคุณวรัทภพ	

แพทยานันท์	 เข้าร่วมประชุม

สรุปการจัดงานมหกรรมบ้าน

และคอนโด	 ครั้งที่	 32	 และ	

Thank	You	Party	ณ	ศูนย์-

การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

23 มีนาคม 2558
	 คณุอธปิ	พชีานนท์	เข้าร่วมพธิลีงนามความร่วมมอื	“โครงการรณรงค์

ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน”	 ของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	 ณ	

โรงแรมเซ็นทารา	แกรนด์	แอท	เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว

กิจกรรมสมาคมฯ

28 เมษายน 2558
	 สมาคมธรุกจิบ้านจัดสรรจดัประชมุ
คณะกรรมการสมาคมฯ	 และจัดการ
ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	 2557	 และ
จัดดินเนอร์ทอล์ค	เรื่อง	“ภาพเศรษฐกิจ
มหภาค	รวมถงึเศรษฐกจิโลกในปี	2558”	
วิทยากรโดย	 ดร.เบญจรงค์	 สุวรรณคีรี	
ผู ้อ�านวยการศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ	
ธนาคารทหารไทย	จ�ากัด	 (มหาชน)	ณ	
โรงแรมเซ็นทารา	แกรนด์	แอท	เซ็นทรัล	
พลาซ่า	ลาดพร้าว

17 เมษายน 2558
	 คุณอิสระ	บุญยัง	เข้า

ร่วมประชุมคณะกรรมการ

ศนูย์ข้อมลูอสงัหารมิทรพัย์	

ครั้งที่	3/2558	ณ	ธนาคาร

อาคารสงเคราะห์

3 เมษายน 2558
	 คุณอิสระ	 บุญยัง	 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนา

พื้นที่กรุงเทพมหานคร	ครั้งที่	1/2558	ณ	กรุงเทพมหานคร

3 เมษายน 2558
 สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร
จั ดประ ชุมคณะ ท่ีป รึกษา	
เพื่อหารือเตรียมการจัดงาน
ประชุมใหญ่สามัญประจ�า
ปี	 2557	 	 ณ	 โรงแรมอีสติน	
แกรนด์	สาทร
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28 พฤษภาคม 2558
	 คุณอารีศักดิ์	 เสถียรภาพอยุทธ์,	 คุณวรัทภพ	 แพทยานันท์,	

คณุสาธณิ	ีพศิาลคณุากิจ,	คุณวชิตุา	ใจเท่ียง,	คณุดลพิวัฒน์	ปรดีาวิภาต,	

คณุสมนกึ	ตนัฑเทอดธรรม	และคณุวสนัต	์อบุลชาติ	เข้าร่วมประชมุ

เตรียมการจัดงานมหกรรมบ้านและคอนโด	ครั้งที่	33	ณ	โรงแรมแมน

ดาริน	โอเรียนเต็ล	กรุงเทพฯ

19 พฤษภาคม 2558
	 คุณอิสระ	 บุญยัง,	 คุณสมนึก	 ตันฑเทอดธรรม	 และ	 ดร.เกษรา	

ธัญลักษณ์ภาคย์	 เข้าร่วมสัมมนาสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯ-

ปริมณฑล	ปี	2558	ณ	โรงแรมแกรนด์	มิลเลนเนียม	สุขุมวิท

14 พฤษภาคม 2558
	 คณุอสิระ	บุญยงั	เข้าร่วมประชมุเชงิปฏบิตักิารกลุม่ผูป้ระกอบการด้าน

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	 โครงการประเมินผลกฎกระทรวงให้ใช้ข้อบังคับ

ผังเมืองรวมกรุงเทพฯ	พ.ศ.2556	ณ	โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

13 พฤษภาคม 2558 
	 คุณอิสระ	 บุญยัง	 และ	
คุณรุ่งอนันต์	ลิ่มทองแท่ง	เข้า
ร่วมประชุมหารือการก�าหนด
สดัส่วนการใช้แรงงานต่างด้าว
ไร้ฝีมือในกิจการที่ได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุน	 ณ	 สภา-
หอการค้าแห่งประเทศไทย

30 เมษายน 2558 
	 คณุวรทัภพ	แพทยานนัท์,	คณุวชิตุา	ใจเทีย่ง,	คณุสาธณิ	ีพศิาลคณุากจิ	

เข้าร่วมประชุมนอกรอบการเตรียมการจัดงานมหกรรมบ้านและคอนโด	

ครั้งที่	33	ณ	ที่ท�าการสมาคมอาคารชุดไทย

30 เมษายน 2558 
	 คุณอธิป	พีชานนท์	เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	ครั้งที่	48	ของ

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	ณ	โรงแรมดุสิตธานี
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 Q: นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรไม่สามารถรับโอนที่ดินเป็นสาธารณูปโภค

ให้แล้วเสรจ็ทันตามก�าหนดระยะเวลาทีผู่จ้ดัสรรทีด่นิก�าหนดไว้	ผูจ้ดัสรรทีด่นิ

สามารถโอนท่ีดนิอนัเป็นสาธารณปูโภคให้กบัองค์การบรหิารส่วนท้องถิน่	หรือ

โอนให้เป็นสาธารณประโยชน์ได้หรือไม่

 A: ระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางก�าหนดให้ผู้ซื้อที่ดินจัดสรร

เมือ่ได้ด�าเนนิการจดัตัง้นติบุิคคลหมูบ้่านจดัสรรแล้ว	ให้นติบิคุคลหมูบ้่านจดัสรร

แจ้งให้ผู้จัดสรรที่ดินทราบ	พร้อมทั้งก�าหนดวันจดทะเบียนโอนทรัพย์สิน	และ

ส่งมอบจ�านวนเงินค่าบ�ารุงรักษาสาธารณูปโภคท่ีผู้จัดสรรที่ดินต้องรับผิดชอบ	

โดยการด�าเนินการดังกล่าวท้ังหมดต้องให้เสร็จภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า	

180	วัน	นับแต่วันที่ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรรายสุดท้ายได้รับจากผู้จัดสรรที่ดิน	

	 แต่หากนิตบิคุคลหมู่บ้านจดัสรรไม่สามารถรบัโอนทีด่นิแปลงสาธารณปูโภค

แล้วเสร็จภายในก�าหนดได้	 ผู ้ จัดสรรท่ีดินก็ไม่สามารถโอนที่ดินแปลง

สาธาณูปโภคหรือบริการสาธารณะให้กับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	หรือโอน

ให้เป็นสาธารณประโยชน์ได้	 เน่ืองจากตามมาตรา	 44	 แห่งพระราชบัญญัติ

การจดัสรรทีด่นิ	พ.ศ.2543	ก�าหนดให้ผูจ้ดัสรรทีด่นิจดทะเบยีนโอนทีด่นิแปลง

สาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะให้เป็นสาธารณประโยชน์ได้	 เฉพาะกรณี

ไม่มีการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเท่านั้น

 Q: ผู้จัดสรรที่ดินได้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในโครงการ
ที่ขอจัดสรรให้กับผู้ซื้อหมดแล้วทั้งโครงการ	หรือมากกว่า	

60%	แต่ยงัไม่พ้นหน้าทีค่วามรบัผิดชอบในการบ�ารุงรักษา

สาธารณูปโภค	 จะสามารถแจ้งให้ผู้ซื้อจัดตั้งนิติบุคคล

หมู่บ้านจัดสรรได้หรือไม่

 A: ไม่ได้	การตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรก็เพื่อรับ
โอนสาธารณูปโภคไปดูแล	 และเมื่อยังไม่พ้นก�าหนดเวลา

ผู้จัดสรรจะต้องดูแลสาธารณูปโภคต่อไป	

 Q: นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรไม่ยอมรับโอนที่ดินอัน
เป็นสาธารณูปโภคจากผู้จัดสรรที่ดิน	 โดยอ้างว่าผู้จัดสรร

ที่ดินไม่ยอมซ่อมแซมทรัพย์สินก่อนส่งมอบ

 A: ผู้จัดสรรมีหน้าที่ต้องดูแลรักษาสาธารณูปโภค

ให้อยู ่ในสภาพดังที่ได้จัดท�าขึ้น	 ดังนั้นผู ้จัดสรรต้องส่ง

มอบสาธารณูปโภคซึ่งอยู ่ในสภาพดีดังท่ีได ้จัดท�าขึ้น	

การที่ นิติบุคคลไม่ยอมรับโอนสาธารณูปโภคถือว ่ามี

เหตุอันควร	

การบํารุงรักษาสาธารณูปโภคในโครงการจัดสรร


