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นกุลชาติ, คุณสุรพงษ ตรีสุกล, อ.อติณัช ชาญบรรยง, คุณอภิชาติ ประสิทธิ์ 

นฤทธิ์, คุณเอกชัย เปลี่ยนโพธิ์, คุณเอรัน มทิตผาฮู มิโล 
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เสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่ 217: "ฟาใหมอสังหาริมทรัพย หลังโควดิ 19" 

วันศุกรที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 13:00-17:00 น.  

ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหารมิทรัพยไทย 

 

Monthly Forum 217:  
"Future Real Estate after the Outbreak of Covid-19" 
April 24, 2020, 13:00-17:00 at Thai Real Estate Business 
School 

เสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่ 216: "วิธีใชอัตราผลตอบแทนและคากอสรางอาคาร"

วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 13:00-17:00 น. 

ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหารมิทรัพยไทย

Monthly Forum No.214: 
Real estate investment opportunities In EEC 

January 20, 2020, 08:30-12:00, At Thai Real Estate Business School
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 มูลนิธิประเมินคา-นายหนาแหงประเทศไทย
กท.1075 เปนองคกรไมแสวงหากําไร ทํากิจกรรมเพื่อประโยชนสาธารณะ
 สงเสริมการศึกษาวิชาชีพการประเมินคาทรัพยสิน
การคนควา ศึกษา วิจัย ความรูและความกาวหนาทางวิทยาการ
สํารวจ-วิจัยอสังหาริมทรัพย สนับสนุนศึกษา วิจัยทางดานการเปลี่ยนแปลง
มูลคาทรัพยสิน การพัฒนาที่ดิน ที่อยูอาศัย ชุมชนเมือง
เกี่ยวของ และเผยแพรความรูในรูปแบบการเสวนา รวมถึงเปนศูนยรวมการ
แลกเปลี่ยนขาวสารและความคิดเห็นสําหรับผูสนใจทั่วไป
 วัตถุประสงคสําคัญของมูลนิธิคือเพื่อ: 
1. สงเสริมการศึกษาวิชาชีพการประเมินคาทรัพยสิน วิชาชีพนายหนา เชน 

การใหทุนการศึกษา 
2. คนควา ศึกษา วิจัย ความรูและความกาวหนาทางวิทยาการใหมๆ ดาน

Becoming Members of 
FIABCI
 

Thai Appraisal and Estate Agents 
Foundation is a principle member of 
FIABCI in 2004 and Dr.Sopon 
Pornchokchai was the FIABCI 
Representative in the Asia Pacific 
Region since 2006.  He was also the 
organizing chairman of the FIABCI 
World Congress in Bangkok, 
Thailand in 2006.
 
FIABCI was acti
now activated again with the 
cooperation between the Thai 
Appraisal Foundation and FIABCI 
International.
 
Let us become a member of FIABCI 
for the year 2018
be able to have international 
cooperation in the near 
 

Please contact me directly for 
the application of membership 
and visit our facebook at
www.facebook.com/fiabci.thai
  

Sincerely yours,

Sopon Pornchokchai, PhD TAF President

FIABCI Thai Members
For 

 

Becoming A Member 
of TAF 
เชิญเปนสมาชิกมูลนิธิ
ประเมินคา-นายหนาแหง
ประเทศ 
    ผมในฐานะประธานกอตั้งมูลนิธิประเมินคา-
นายหนาแหงประเทศไทยซึ่งเปนชื่อใหมของ
มูลนิธิประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย ขอ
เรียนเชิญทุกทานสมัครเปนสมาชิกมูลนิธิ  
 โดยที่สมาชิกมูลนิธิมีทั้งผูประเมินคาทรัพยสิน
และนายหนา และเพื่อใหสอดคลองกับสมาคมใน
กัมพูชา ฟลิปปนส และอีกหลายประเทศ มูลนิธิ
จึงเปนชื่อมูลนิธิใหมใหสอดคลองกับสมาชิก 
และเพื่อพัฒนาวิชาชีพทั้งสองใหเปนประโยชน
ตอสังคมไปในทางเดียวกัน 
 คาสมาชิกปละ 1,000 บาท ทานสามารถเขา
รวมเสวนาวิชาการรายเดือนไดฟรีทั้งป สามารถ
รับวารสารสงถึงบานทุกทานปละ 6 เลม และยัง
ไดสิทธิพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อประโยชนตอ
การพัฒนาวิชาชีพและเพื่อประโยชนของสังคมใน
ฐานะผูบริโภคโดยตรง 
 ติดตอสมัครที่คุณนงลักษณ จตุ เทน โทร.
02.295.3905 ตอ 109 
 

ดวยความเคารพ 
ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการ 
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นายหนาแหงประเทศไทย เลขที่จดทะเบียน 
ทํากิจกรรมเพื่อประโยชนสาธารณะ 

สงเสริมการศึกษาวิชาชีพการประเมินคาทรัพยสิน วิชาชีพนายหนา ดวย
ความรูและความกาวหนาทางวิทยาการ และการ

วิจัยทางดานการเปลี่ยนแปลง
ชุมชนเมือง และอื่น ๆ ที่

รวมถึงเปนศูนยรวมการ
ารและความคิดเห็นสําหรับผูสนใจทั่วไป 

สงเสริมการศึกษาวิชาชีพการประเมินคาทรัพยสิน วิชาชีพนายหนา เชน 

คนควา ศึกษา วิจัย ความรูและความกาวหนาทางวิทยาการใหมๆ ดาน 

 การประเมินคาทรัพยสิน วิชาชีพนายหนา และการสํารวจ วิจัย
อสังหาริมทรัพยและการพัฒนา 

3. สนับสนุนศึกษา วิจัยทางดานการเปลี่ยนแปลงมูลคาทรัพยสิน วิชาชีพ
นายหนา การพัฒนาที่ดิน ที่อยูอาศัย ชุมชนเมือง และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

4. เผยแพรความรูและวิทยาการใหมๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อประโยชน
สาธารณชน ในรูปแบบการอบรมและสัมมนา

5. สงเสริมความรวมมือกับหนวยงานอื่น ทั้งภาครัฐบาล เอกชน องคกร
การกุศล และอื่นๆ จากทั้งในและตางประเทศ เพื่อการพัฒนา
การศึ กษาด านปร ะ เมิ นค าทรั พย สิ น  วิ ช า ชีพนายหน า  แล ะ
อสังหาริมทรัพย 

6. สงเสริมงานวัฒนธรรม และภูมิปญญาผู
7. ดําเนินการเพื่อสาธารณประโยชนหรือรวมมือกับองคการการกุศลอื่นๆ
8. ไมดําเนินการเกี่ยวของกับการเมืองแตประการใด

ประธานบริหารแถลง
FROM THE

Becoming Members of 
FIABCI-Thai 

Thai Appraisal and Estate Agents 
undation is a principle member of 

FIABCI in 2004 and Dr.Sopon 
Pornchokchai was the FIABCI 
Representative in the Asia Pacific 
Region since 2006.  He was also the 
organizing chairman of the FIABCI 
World Congress in Bangkok, 
Thailand in 2006. 

FIABCI was actively for a while and is 
now activated again with the 
cooperation between the Thai 
Appraisal Foundation and FIABCI 
International. 

Let us become a member of FIABCI 
for the year 2018-2019 so that we will 
be able to have international 
cooperation in the near future. 

Please contact me directly for 
the application of membership 
and visit our facebook at 
www.facebook.com/fiabci.thai 

Sincerely yours, 

Sopon Pornchokchai, PhD TAF President 

FIABCI Thai Members 
For  int’l connection. 

THE OFFICIAL QUARTERLY JOURNAL
OF THAI APPRAISAL FOUNDATION

 
4 ขอมูลอสังหาริมทรัพยที่ชัดเจนและทันสมัย

ที่สุดอยูที่นี่
6 ทั่วไทยมี 368

กทม. 223,
8 LTV ที่ตองรู จะผอนอะไรนักหนา เมืองนอก

เขมกวามาก
9 การประเมินราคาเครื่องบินพาณิชย
11 การวิเคราะหทําเลที่ตั้งโครงการ

อสังหาริมทรัพย
12 หลักการวิเคราะหสนิเชื่อ 
14 การเปลี่ยนแปลงราคาอาหาร 

รัฐประหาร 
16 โควิด-19 ทําใหราคาบานในโลกตกไหม
18 การเปลี่ยนแปลงราคาอสังหาริมทรพัยญี่ปุน

Sopon Pornchokchai, 

Wason Khongchantr,

Amporn Chantranukul, 

Nonglak Jatutane, 

Pornpak Boonthong, 

Atinach Chanbanyong, 
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วิชาชีพนายหนา และการสํารวจ วิจัย

สนับสนุนศึกษา วิจัยทางดานการเปลี่ยนแปลงมูลคาทรัพยสิน วิชาชีพ
นายหนา การพัฒนาที่ดิน ที่อยูอาศัย ชุมชนเมือง และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
เผยแพรความรูและวิทยาการใหมๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อประโยชนแก
สาธารณชน ในรูปแบบการอบรมและสัมมนา 
สงเสริมความรวมมือกับหนวยงานอื่น ทั้งภาครัฐบาล เอกชน องคกร
การกุศล และอื่นๆ จากทั้งในและตางประเทศ เพื่อการพัฒนา
การศึ กษาด านปร ะ เมิ นค าทรั พย สิ น  วิ ช า ชีพนายหน า  แล ะ

สงเสริมงานวัฒนธรรม และภูมิปญญาผูประเมินคาทรัพยสินไทย 
ดําเนินการเพื่อสาธารณประโยชนหรือรวมมือกับองคการการกุศลอื่นๆ 
ไมดําเนินการเกี่ยวของกับการเมืองแตประการใด 

ประธานบริหารแถลง 
FROM THE PRESIDENT  

THE OFFICIAL QUARTERLY JOURNAL 
OF THAI APPRAISAL FOUNDATION 

ขอมูลอสังหาริมทรัพยที่ชัดเจนและทันสมัย
ที่สุดอยูที่นี ่

368,806 หนวยรอขายอยู เฉพาะ 
,519 หนวย 

ที่ตองรู จะผอนอะไรนักหนา เมืองนอก
เขมกวามาก 
การประเมินราคาเครื่องบินพาณิชย 
การวิเคราะหทําเลที่ตั้งโครงการ
อสังหาริมทรัพย 
หลักการวิเคราะหสนิเชื่อ 5C 
การเปลี่ยนแปลงราคาอาหาร 6 ปหลัง

 
ทําใหราคาบานในโลกตกไหม 

การเปลี่ยนแปลงราคาอสังหาริมทรพัยญี่ปุน 
Contact Us 

 

Sopon Pornchokchai, PhD MRICS President 

Wason Khongchantr, Coordinator 

Amporn Chantranukul, Coordinator, Int’l Affairs  

Nonglak Jatutane, Coordinator, Education  

Pornpak Boonthong, Coordinator, Research  

Atinach Chanbanyong, Coordinator, Prof. Devt. 
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 ขอมูลอสงัหารมิทรัพยที่ชดัเจนและทนัสมยัทีส่ดุอยูทีน่ี่

 
  ในภาวะวิกฤติโควิด-19 นี้ หลายคนคงอยากรูวาอนาคต
ของตลาดอสังหาริมทรัพยและที่อยูอาศัยจะไปทางไหน  แตกอนจะ
รูวาจะไปทางไหน เราควรรูกอนวาแลวสถานการณที่แทจริงเปน
อยางไร  ศูนยขอมูลที่ ดร.โสภณดําเนินการอยูมีขอมูลที่ชัดเจน
ที่สุด แตอาจไมไดรับการเสนอในสื่อที่หลากหลาย เนื่องจากเปน
ขอมูลทางวิชาการ ไมไดเปนขาวที่ชาวบานทั่วไปสนใจมากนัก
 หลายคนอยากทราบวาขณะนี้มีสินคาที่อยูอาศัยเหลืออยูในมือ
ผูประกอบการอยู เทา ไหร  ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินค า
อสังหาริมทรัพยไทยเปนแหลงขอมูลเดียวที่ภาครัฐและภาคเอกชน
สามารถรับรูขอมูลที่ชัด ลึกและทันสมัยและเปนกลางที่สุดโดยไม
ตองเสียงบประมาณนับรอยลานตอป  เราเปนศูนยขอมูลท่ีไมต
ใตอิทธิพลของผูมีสวนไดสวนเสียใดๆ  ไมเกรงหนาอินทรหนา
พรหม เพราะเรามั่นใจวาการรูความจริง จะทําใหเราสามารถ
กําหนดนโยบายและแผนที่ถูกตองในการพัฒนาธุรกิจหรือพัฒนา
ประเทศชาติของเราได 
 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคา
อสังหาริมทรัพยไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส 
(www.area.co.th) กลาววาศูนยขอมูลเปนหนวยงานที่สํารวจขอมูล
อยางกวางขวาง และตอเนื่องที่สุดในประเทศไทย พบวา ณ เดือน
เมษายน 2563 พบวา ในเวลานี้ยังมีสินคาในมือของผูประกอบการ
พัฒนาที่ดินอยูทั้งหมด 223,519 หนวยรอผูมาซื้ออยู โดยมีมูลคา
รวมกันประมาณ 954,121 ลานบาท หรือเฉลี่ยเปนเงินหนวยละ 
4.269 ลานบาทเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  หาก
ประมาณการรวมทั่วประเทศ คาดวานาจะมีจํ านวนรวมถึง 
368,806 หนวย รวมเปนเงิน 1,354,940 ลานบาท หรือเฉลี่ย 
3.674 ลานบาทตอหนวย 
 เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปรากฏวา
 1. สินคาสําคัญกลุมใหญที่สุดขายในราคา 
จํานวน 69,354 หนวย หรือ 31% หรือราวหนึ่งในสามของทั้งหมด  
รองลงมาเปนในระดับราคา 3-5 ลานบาท จํานวน 
หรือ 26% สําหรับสินคาราคาต่ํากวา 2 ลานบาท 
ราคาคอนขางต่ํามีอยูรวมกันในตลาดเพียง 23% 
ราว 50,677 หนวย 
 2. หองชุดเปนสินคาที่เหลือขายอยูมากที่สุดโดยหองชุดเหลือ
ขายอยู 95,558 หนวย หรือ 43% ของสินคาท้ังหมด รองลงมาคือ 
ทาวนเฮาส จํานวน 69,482 หนวย (31%) 
37,129 หนวย (17%) 

อสังหาริมทรัพยไทย 
THAI REAL ESTATE 
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ขอมูลอสงัหารมิทรัพยที่ชดัเจนและทนัสมยัทีส่ดุอยูทีน่ี่

นี้ หลายคนคงอยากรูวาอนาคต
ของตลาดอสังหาริมทรัพยและที่อยูอาศัยจะไปทางไหน  แตกอนจะ

เราควรรูกอนวาแลวสถานการณที่แทจริงเปน
โสภณดําเนินการอยูมีขอมูลที่ชัดเจน

ที่สุด แตอาจไมไดรับการเสนอในสื่อที่หลากหลาย เนื่องจากเปน
ขอมูลทางวิชาการ ไมไดเปนขาวที่ชาวบานทั่วไปสนใจมากนัก 

อยูอาศัยเหลืออยูในมือ
ผูประกอบการอยู เทา ไหร  ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินค า
อสังหาริมทรัพยไทยเปนแหลงขอมูลเดียวที่ภาครัฐและภาคเอกชน
สามารถรับรูขอมูลที่ชัด ลึกและทันสมัยและเปนกลางที่สุดโดยไม
ตองเสียงบประมาณนับรอยลานตอป  เราเปนศูนยขอมูลท่ีไมตกอยู
ใตอิทธิพลของผูมีสวนไดสวนเสียใดๆ  ไมเกรงหนาอินทรหนา
พรหม เพราะเรามั่นใจวาการรูความจริง จะทําใหเราสามารถ
กําหนดนโยบายและแผนที่ถูกตองในการพัฒนาธุรกิจหรือพัฒนา

โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคา
เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส 

กลาววาศูนยขอมูลเปนหนวยงานที่สํารวจขอมูล
อยางกวางขวาง และตอเนื่องที่สุดในประเทศไทย พบวา ณ เดือน

พบวา ในเวลานี้ยังมีสินคาในมือของผูประกอบการ
นวยรอผูมาซื้ออยู โดยมีมูลคา

ลานบาท หรือเฉลี่ยเปนเงินหนวยละ 
ลานบาทเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  หาก

ประมาณการรวมทั่วประเทศ คาดวานาจะมีจํ านวนรวมถึง 
ลานบาท หรือเฉลี่ย 

เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปรากฏวา 
สินคาสําคัญกลุมใหญที่สุดขายในราคา 2-3 ลานบาท 

หรือราวหนึ่งในสามของทั้งหมด  
ลานบาท จํานวน 58,817 หนวย 

ลานบาท ซึ่งถือวาเปนระดับ
% ของทั้งหมด หรือ

หองชุดเปนสินคาที่เหลือขายอยูมากที่สุดโดยหองชุดเหลือ
ของสินคาท้ังหมด รองลงมาคือ 

%) และบานเดี่ยว 

 3. หองชุดท่ีมีหนวยรอขายมากท่ีสุดอยูท่ีระดับราคา 
บาท จํานวน 30,546 หนวย  ในมูลคารวม 
 4. สวนทาวนเฮาสที่เหลือขายมากที่สุดคือทาวนเฮาสในระดับ
ราคา 2-3 ลานบาทเชนกัน จํานวนทั้งสิ้น 
มูลคาถงึ 85,955 ลานบาท 
 5. สวนบานแฝดเหลือขายอยูมากที่สุดในระดับราคา 
ลานบาท จํานวน 11,530 หนวย  มีมูลคารวมกันถึง 
บาท และ 
 6. บานเดี่ยวเหลือขายอยูมากที่สุดในระดับราคา 
บาท จํานวน 14,598 หนวย มูลคารวม 
 ภาวะในขณะนี้กลุมที่นาหวงใยที่สุดก็คือกลุมหองชุด  เพราะ
หากสรางไมแลวเสร็จก็ไมสามารถเขาอยูไดทั้งหมด ตางจากสินคา
แนวราบท่ียังสามารถกอสรางเปนระยะๆ ได ในจํานวน 
หนวยท่ีรอขายอยูนี้ สรางเสร็จ 100
หนวย ในกรณีหองชุดอยางเดียวที่รอขายอยู 
เสร็จ 100% มี 23% หรือ 21,
วิกฤติเกิดขึ้น ก็คงสรางคางเติ่งไว และอาจกลายเปนอาคารสราง
คางเชนที่เคยเกิดขึ้นในปวิกฤติ 2540
 ตามขอมูลนี้ เราก็จะสามารถเห็นไดชัดเจนวา
 1. การจะพยายาม “ถูลูถูกัง” 
ที่อยูอาศัยออกมามากๆ เพื่อใหมีรายไดมากมายเชนกอนอาจทํา
ไมได ขืนทําไปก็ไมไดเปนประโยชนตอทุกฝาย อาจทําใหเกิดปญหา
หนี้เสียได 
 2. รัฐควรออกมาตรการในการคุมครองผูบริโภค แตไมใชเปน
การทําใหผูประกอบการเสียหาย ยิ่งผูบริโภคไดรับการคุมครอง ยิ่ง
ทําใหผูบริโภคมั่นใจในตลาดมากขึ้น ผูประกอบการก็ยิ่งคาขาย
ไดมากข้ึน 
 3. ผูประกอบการ นักลงทุน สถาบันการเงิน ผูบริโภค ฯลฯ 
ควรติดตามสถานการณโดยใกลชิด มีขอมูลครบถวน อยาได
ตัดสินใจตามขอมูลท่ีไมควบถวน และบิดเบื
 ขอมูลของศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย
มาจากการสํารวจภาคสนามอยางตอเนื่องและทันสมัยที่สุดคือนับ
ถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2563  ศูนยขอมูลแหงนี้มีความเปนอิสระและ
เปนกลางเพราะไมมีผูมีสวนไดสวนเสียรายใหญมานั่งเปนกรรมการ 
มาลวงรูขอมูลเอาไปใชประโยชนของตนเองกอน
 สนใจสมัครเปนสมาชิกของศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคา
อสังหาริมทรัพยไทย ติดตอไดที่ โทร
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หองชุดท่ีมีหนวยรอขายมากท่ีสุดอยูท่ีระดับราคา 2-3 ลาน
หนวย  ในมูลคารวม 74,991 ลานบาท 

สวนทาวนเฮาสที่เหลือขายมากที่สุดคือทาวนเฮาสในระดับ
ลานบาทเชนกัน จํานวนทั้งสิ้น 34,255 หนวย  รวม

สวนบานแฝดเหลือขายอยูมากที่สุดในระดับราคา 3-5 
หนวย  มีมูลคารวมกันถึง 44,698 ลาน

บานเดี่ยวเหลือขายอยูมากที่สุดในระดับราคา 5-10 ลาน
หนวย มูลคารวม 101,225 ลานบาท 

ภาวะในขณะนี้กลุมที่นาหวงใยที่สุดก็คือกลุมหองชุด  เพราะ
หากสรางไมแลวเสร็จก็ไมสามารถเขาอยูไดทั้งหมด ตางจากสินคา
แนวราบท่ียังสามารถกอสรางเปนระยะๆ ได ในจํานวน 223,519 

100% มีเพียง 16% หรือ 35,763 
ดอยางเดียวที่รอขายอยู 95,558 หนวยนั้น ที่

,978 หนวยเทานั้น ที่เหลือหากมี
วิกฤติเกิดขึ้น ก็คงสรางคางเติ่งไว และอาจกลายเปนอาคารสราง

2540 
ตามขอมูลนี้ เราก็จะสามารถเห็นไดชัดเจนวา 

” ใหบริษัทพัฒนาที่ดินตางๆ ผลิต
ที่อยูอาศัยออกมามากๆ เพื่อใหมีรายไดมากมายเชนกอนอาจทํา
ไมได ขืนทําไปก็ไมไดเปนประโยชนตอทุกฝาย อาจทําใหเกิดปญหา

รัฐควรออกมาตรการในการคุมครองผูบริโภค แตไมใชเปน
สียหาย ยิ่งผูบริโภคไดรับการคุมครอง ยิ่ง

ทําใหผูบริโภคมั่นใจในตลาดมากขึ้น ผูประกอบการก็ยิ่งคาขาย

ผูประกอบการ นักลงทุน สถาบันการเงิน ผูบริโภค ฯลฯ 
ควรติดตามสถานการณโดยใกลชิด มีขอมูลครบถวน อยาได
ตัดสินใจตามขอมูลท่ีไมควบถวน และบิดเบอืน 

ขอมูลของศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย
มาจากการสํารวจภาคสนามอยางตอเนื่องและทันสมัยที่สุดคือนับ

ศูนยขอมูลแหงนี้มีความเปนอิสระและ
เปนกลางเพราะไมมีผูมีสวนไดสวนเสียรายใหญมานั่งเปนกรรมการ 

เอาไปใชประโยชนของตนเองกอน! 
สนใจสมัครเปนสมาชิกของศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคา

อสังหาริมทรัพยไทย ติดตอไดที่ โทร. 02.295.3905 ตอ 114 
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Knowledge Is Not Private Property 

Units of Real Estate Projects Remaining as of March 2020 by Prices

Price Range Detached

(Mil Baht) 

<0.500   

0.501-1.000   

1.001-2.000 

2.001-3.000 

3.001-5.000 14,579

5.001-10.000 14,958

10.001-20.000 

> 20.000 

Overall 37,129

Proportion 

Agency for Real Estate Affai

 

 

Thai Appraisal and Estate Agents Foundation Vol.19, No.2 March 

Units of Real Estate Projects Remaining as of March 2020 by Prices

Detached Semi Town Shop Condo- 

  Detached house house minium 

      515 

  411   7,000 

189 515 17,721 68 24,200 

1,078 2,400 34,255 590 30,546 

14,579 11,530 14,900 2,340 15,382 

14,958 2,040 1,989 715 12,133 

4,650 308 175 100 4,005 

1,675 40 31 40 1,777 

37,129 16,833 69,482 3,853 95,558 

16.6% 7.5% 31.1% 1.7% 42.8% 

Agency for Real Estate Affairs, April 2020 
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Units of Real Estate Projects Remaining as of March 2020 by Prices 

Land Total  % 

Subdv     

  515 0.2% 

23 7,434 3.3% 

35 42,728 19.1% 

485 69,354 31.0% 

86 58,817 26.3% 

14 31,849 14.2% 

  9,238 4.1% 

21 3,584 1.6% 

664 223,519   

0.3%     

 



 

6 Vol.19, No.2 March - 

ทั่วไทยม ี368,806 หนวยรอขายอยู เฉพาะ กทม
 

 ทานทราบหรือไม ณ วันนี้ ทั่วประเทศไทยมีจํานวนหนวยขาย
ของผูประกอบการพัฒนาที่ดินรอขายอยูรวมถึง 
รวมเปนเงิน 1,354,940 ลานบาท หรือเฉลี่ย 
และเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มี 
หนวย มูลคารวมกันประมาณ 954,121 ลานบาท หรื
เงินหนวยละ 4.269 ลานบาท  
 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคา
อสังหาริมทรัพยไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส 
(www.area.co.th) กลาววาศูนยขอมูลเปนหนวยงานที่สํารวจขอมูล
อยางกวางขวาง และตอเนื่องที่สุดในประเทศไทย
เมษายน 2563 พบวา ในเวลานี้ยังมีสินคาในมือของผูประกอบการ
พัฒนาที่ดินอยูทั้งหมด 223,519 หนวยรอผูมาซื้ออยู โดยมีมูลคา
รวมกันประมาณ 954,121 ลานบาท หรือเฉลี่ยเปนเงินหนวยละ 
4.269 ลานบาทเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  หาก
ประมาณการรวมทั่วประเทศ คาดว านาจะมีจํ านวนรวมถึง 
368,806 หนวย รวมเปนเงิน 1,354,940 ลานบาท หรือเฉลี่ย 
3.674 ลานบาทตอหนวย 
 
 เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปรากฏวา
 1. สินคาสําคัญกลุมใหญที่สุดขายในราคา 
จํานวน 69,354 หนวย หรือ 31% หรือราวหนึ่งในสามของทั้งหมด  
รองลงมาเปนในระดับราคา 3-5 ลานบาท จํานวน 
หรือ 26% สําหรับสินคาราคาต่ํากวา 2 ลานบาท ซึ่งถือวาเปนระดับ

 

Units of Real Estate Projects Remaining as of March 2020 by Prices

Price Range Detached Semi

(Mil Baht) Detached

<0.500

0.501-1.000

1.001-2.000 189

2.001-3.000 1,078 2,400

3.001-5.000 14,579 11,530

5.001-10.000 14,958 2,040

10.001-20.000 4,650

> 20.000 1,675

Overall 37,129 16,833

Proportion 16.6% 7.5%

Agency for Real Estate Affaris, April 2020
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หนวยรอขายอยู เฉพาะ กทม. 223,519 หนวย

ทานทราบหรือไม ณ วันนี้ ทั่วประเทศไทยมีจํานวนหนวยขาย
ของผูประกอบการพัฒนาที่ดินรอขายอยูรวมถึง 368,806 หนวย 

ลานบาท หรือเฉลี่ย 3.674 ลานบาท 
และเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มี 223,519 

ลานบาท หรือเฉลี่ยเปน

โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคา
เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส 

กลาววาศูนยขอมูลเปนหนวยงานที่สํารวจขอมูล
อยางกวางขวาง และตอเนื่องที่สุดในประเทศไทย พบวา ณ เดือน

พบวา ในเวลานี้ยังมีสินคาในมือของผูประกอบการ
หนวยรอผูมาซื้ออยู โดยมีมูลคา

ลานบาท หรือเฉลี่ยเปนเงินหนวยละ 
ลานบาทเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  หาก

วประเทศ คาดว านาจะมีจํ านวนรวมถึง 
ลานบาท หรือเฉลี่ย 

เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปรากฏวา 
สินคาสําคัญกลุมใหญที่สุดขายในราคา 2-3 ลานบาท 

หรือราวหนึ่งในสามของทั้งหมด  
ลานบาท จํานวน 58,817 หนวย 

ลานบาท ซึ่งถือวาเปนระดับ

ราคาคอนขางต่ํามีอยูรวมกันในตลาดเพียง 
ราว 50,677 หนวย 
 2. หองชุดเปนสินคาที่เหลือขายอยู
ขายอยู 95,558 หนวย หรือ 43%
ทาวนเฮาส จํานวน 69,482 หนวย 
หนวย (17%) 
 3. หองชุดท่ีมีหนวยรอขายมากที่สุดอยูที่ระดับราคา 
บาท จํานวน 30,546 หนวย  ในมูลคารวม 
 4. สวนทาวนเฮาสที่เหลือขายมากที่สุดคือทาวนเฮาสในระดับ
ราคา 2-3 ลานบาทเชนกัน จํานวนทั้งสิ้น 
มูลคาถึง 85,955 ลานบาท  
 5. สวนบานแฝดเหลือขายอยูมากท่ีสุดในระดับราคา 
บาท จํานวน 11,530 หนวย  มีมูลคารวมกันถึง 
และ 
 6. บานเดี่ยวเหลือขายอยูมากที่สุดในระดับราคา 
บาท จํานวน 14,598 หนวย มูลคารวม 
 ภาวะในขณะนี้กลุมที่นาหวงใยที่สุดก็คือกลุมหองชุด  เพราะ
หากสรางไมแลวเสร็จก็ไมสามารถเขาอยูไดทั้งหมด ตางจากสินคา
แนวราบที่ยังสามารถกอสรางเปนระยะๆ ได ในจํานวน 
หนวยที่รอขายอยูนี้ สรางเสร็จ 100%
หนวย ในกรณีหองชุดอยางเดียวที่รอขายอยู 
เสร็จ 100% มี 23% หรือ 21,978
วิกฤติเกิดขึ้น ก็คงสรางคางเติ่งไว แ
เชนที่เคยเกิดขึ้นในปวิกฤติ 2540

Units of Real Estate Projects Remaining as of March 2020 by Prices

Semi Town Shop Condo- Land

Detached house house minium Subdv

515

411 7,000 23

515 17,721 68 24,200 35

2,400 34,255 590 30,546 485

11,530 14,900 2,340 15,382 86

2,040 1,989 715 12,133 14

308 175 100 4,005

40 31 40 1,777 21

16,833 69,482 3,853 95,558 664

7.5% 31.1% 1.7% 42.8% 0.3%

Agency for Real Estate Affaris, April 2020
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หนวย 

ราคาคอนขางต่ํามีอยูรวมกันในตลาดเพียง 23% ของทั้งหมด หรือ

หองชุดเปนสินคาที่เหลือขายอยูมากที่สุดโดยหองชุดเหลือ
43% ของสินคาทั้งหมด รองลงมาคือ 
หนวย (31%) และบานเดี่ยว 37,129 

หองชุดท่ีมีหนวยรอขายมากที่สุดอยูที่ระดับราคา 2-3 ลาน
หนวย  ในมูลคารวม 74,991 ลานบาท 

สวนทาวนเฮาสที่เหลือขายมากที่สุดคือทาวนเฮาสในระดับ
ลานบาทเชนกัน จํานวนทั้งสิ้น 34,255 หนวย  รวม

สวนบานแฝดเหลือขายอยูมากท่ีสุดในระดับราคา 3-5 ลาน
หนวย  มีมูลคารวมกันถึง 44,698 ลานบาท 

บานเดี่ยวเหลือขายอยูมากที่สุดในระดับราคา 5-10  ลาน
หนวย มูลคารวม 101,225 ลานบาท 

ภาวะในขณะนี้กลุมที่นาหวงใยที่สุดก็คือกลุมหองชุด  เพราะ
หากสรางไมแลวเสร็จก็ไมสามารถเขาอยูไดทั้งหมด ตางจากสินคา

กอสรางเปนระยะๆ ได ในจํานวน 223,519 
100% มีเพียง 16% หรือ 35,763 

หนวย ในกรณีหองชุดอยางเดียวที่รอขายอยู 95,558 หนวยนั้น ที่
21,978 หนวยเทานั้น ที่เหลือหากมี

วิกฤติเกิดขึ้น ก็คงสรางคางเติ่งไว และอาจกลายเปนอาคารสรางคาง
2540 

Units of Real Estate Projects Remaining as of March 2020 by Prices

Total %

515 0.2%

7,434 3.3%

42,728 19.1%

69,354 31.0%

58,817 26.3%

31,849 14.2%

9,238 4.1%

3,584 1.6%

223,519
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LTV ที่ตองรู จะผอนอะไรนักหนา เมอืงนอกเขมกวามาก
 
 มาตรการ LTV คืออะไร ธนาคารแหงประเทศไทย 
ใหคําอธิบายไววา “มาตรการ LTV คือเกณฑที่กําหนดวงเงินที่ผูกู
จะกูซื้อบานได หรืออีกนัยหนึ่งก็คือกําหนดวาผูกูจะตองวางเงิน
ดาวนขั้นต่ําเทาไรนั่นเอง LTV นั้นยอมาจากคําเต็มวา 
value ratio หมายถึง อัตราสวนสินเชื่อตอราคาบาน ตัวอยางเชน 
หากบานราคา 2 ลานบาท และกําหนดให LTV = 
หมายความวาเราจะกูเงินเพื่อซื้อบานไดเพียง 1.
x 2 ลาน) และตองวางเงินดาวนอีก 2 แสนบาทสําหรับสวนที่เหลือ
อีก 10% ของราคาบานนั่นเอง” 
  “สําหรับมาตรการ LTV หรือในชื่อที่เปนทางการวา 
“หลักเกณฑการกํากับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยและสินเชื่ออื่นที่
เกี่ยวของกับที่อยูอาศัย” มีหลักการสําคัญคือการกําหนด 
นัยหนึ่งคือกําหนดเงินดาวนขั้นต่ํา ตามตัวอยางขางตน
สินเชื่อใหมและสินเชื่อรีไฟแนนซใหเขมขึ้นเพื่อที่จะสะทอนความ
เสี่ยงไดดีขึ้นสําหรับการผอนบานพรอมกัน 2 หลังขึ้นไป หรือบานมี
ราคาตั้งแต 10 ลานบาทขึ้นไป ดังนั้นมาตรการ 
เฉพาะกับคนที่ผอนบาน 2 หลังพรอม ๆ กันหรือกูซื้อบานที่ราคา 
10 ลานบาทขึ้นไปเทานั้น” 
 
 เมื่อตนปที่ผานมา ธปท.ไดปรับเกณฑ LTV 
 1. การกูซื้อบานหลังแรกที่ราคาต่ํากวา 10 
ยังคงเพดาน LTV ไวที่ 100% สําหรับสินเชื่อบาน หรือกูไดเต็ม
มูลคาหลักประกัน แตสิ่งที่ ธปท.ตอยอดให คือ ผูกูสามารถกูยืม
เพิ่มไดอีก 10% ของมูลคาหลักประกัน สําหรับคาใชจายที่จําเปนใน
การเขาอยูอาศัยจริง เชน การซื้อเฟอรนิเจอร การตกแตงบาน และ
การซอมแซมหรือตอเติม 
 2. ใหปรับลดการวางเงินดาวนนอยลงจาก 
สําหรับการกูซื้อบานหลังแรกที่มีราคาตั้งแต 10 
เปนการตอบโจทยในเรื่องของการตกแตงบานหรือตอเติม และการ
ซื้อเฟอรนิเจอรเชนเดียวกับบานที่มีราคาต่ํากวา 10 
 3. สวนการดูแลผูที่จําเปนตองมีบาน 2 หลัง ซึ่งมีวินัยในการ
ผอนชําระหนี้สัญญาที่ 1 ใหเขาถึงสินเชื่อไดงายขึ้น และยังคง
สงเสริมใหมีการออมกอนกูนั้น ธปท.ไดผอนเกณฑใหการกูซื้อบาน
สัญญาที่ 2 ที่มีราคาต่ํากวา 10 ลานบาท โดยจะลดการวางเงินดาวน
จากเดิม 20 เหลือ 10% หากผอนชําระสัญญาที่ 
นอย 2 ป จากเดิมท่ีกําหนดใหตองผอนชําระมาแลวอยางนอย 
 อันที่จริงธนาคารแหงประเทศไทยไมจําเปนตองปรับโครงสราง 
LTV ก็ได เพราะเปนการคัดกรองผูซื้อบานจริงๆ 
ตองการชวยเหลือผูประกอบการพัฒนาที่ดินใหสามารถขายบานได 
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว  อยางไรก็ตามหากผอนผันมาก
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ที่ตองรู จะผอนอะไรนักหนา เมอืงนอกเขมกวามาก 

คืออะไร ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ได
คือเกณฑที่กําหนดวงเงินที่ผูกู

จะกูซื้อบานได หรืออีกนัยหนึ่งก็คือกําหนดวาผูกูจะตองวางเงิน
นั้นยอมาจากคําเต็มวา loan-to-

หมายถึง อัตราสวนสินเชื่อตอราคาบาน ตัวอยางเชน 
LTV = 90% 
.8 ลานบาท (90% 

แสนบาทสําหรับสวนที่เหลือ

หรือในชื่อที่เปนทางการวา 
หลักเกณฑการกํากับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยและสินเชื่ออื่นที่

มีหลักการสําคัญคือการกําหนด LTV (อีก
นัยหนึ่งคือกําหนดเงินดาวนขั้นต่ํา ตามตัวอยางขางตน) ของการกู
สินเชื่อใหมและสินเชื่อรีไฟแนนซใหเขมขึ้นเพื่อที่จะสะทอนความ

หลังขึ้นไป หรือบานมี
ลานบาทขึ้นไป ดังนั้นมาตรการ LTV จึงสงผล

หลังพรอม ๆ กันหรือกูซื้อบานที่ราคา 

LTV ใหมโดย 
10 ลานบาท แมวา

สําหรับสินเชื่อบาน หรือกูไดเต็ม
ตอยอดให คือ ผูกูสามารถกูยืม

ของมูลคาหลักประกัน สําหรับคาใชจายที่จําเปนใน
ยจริง เชน การซื้อเฟอรนิเจอร การตกแตงบาน และ

ใหปรับลดการวางเงินดาวนนอยลงจาก 20% เปน 10% 
10 ลานบาทขึ้นไป ซึ่ง

เปนการตอบโจทยในเรื่องของการตกแตงบานหรือตอเติม และการ
10 ลานบาท 

หลัง ซึ่งมีวินัยในการ
ใหเขาถึงสินเชื่อไดงายขึ้น และยังคง

ไดผอนเกณฑใหการกูซื้อบาน
ลานบาท โดยจะลดการวางเงินดาวน

หากผอนชําระสัญญาที่ 1 มาแลวอยาง
ป จากเดิมท่ีกําหนดใหตองผอนชําระมาแลวอยางนอย 3 ป 

อันที่จริงธนาคารแหงประเทศไทยไมจําเปนตองปรับโครงสราง 
ก็ได เพราะเปนการคัดกรองผูซื้อบานจริงๆ แตคงเปนเพราะ

ตองการชวยเหลือผูประกอบการพัฒนาที่ดินใหสามารถขายบานได 
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว  อยางไรก็ตามหากผอนผันมาก

ไป ก็จะเสียหายไปหมด เพราะจะทําใหทรัพยสินกลายเปนหนี้เสีย
ไดงายนั่นเอง  

 ธนาคารแหงประเทศไทยยังเคยแสดงใหเห็นวา 
ตางประเทศเขมขนกวาไทยมาก 
มาตรการ LTV เชนกัน แตความเขมและลักษณะการบังคับใชอาจ
แตกตางกันไปตามบริบทของประเทศนั้น ๆ ที่ผานมา มาตรการ 
LTV ไมไดมีใชแคในประเทศไทย แตมีการใชในหลายประเทศเพื่อ
ปองกันความเสี่ยงตอระบบเศรษฐกิจที่อาจเ
ใหญบังคับใชเกณฑ LTV ในชวง 
วางเงินดาวน 15%-40%) และมีลักษณะในการบังคับใชไดหลาย
แบบข้ึนกับบริบทของประเทศนั้น ๆ เชน 
ซื้อบาน (2) ตามวัตถุประสงคเพื่ออยูอาศัยหรือเพื่อลงทุน 
ตามพื้นที่ที่ราคาอสังหาริมทรัพยปรับขึ้นเร็ว และ 
หลักประกันหรือแหลงรายไดของผูกู โดยในประเทศที่มีปญหาฟอง
สบูอสังหาริมทรัพยหรือประเทศที่มีพื้นที่จํากัดเมื่อเทียบกับจํานวน
ประชากร อาทิ ฮองกง สิงคโปร มักจะเห็นการกําหนดมาตรการ 
LTV ที่คอนขางเขมงวด เพื่อปองกันไมใหราคาบานสูงขึ้นเร็วเกิน
กวากําลังซื้อของคนสวนใหญ” <3
 
อางอิง 
<1> ธนาคารแหงประเทศไทย. คิดจะซื้อบ
https://www.bot.or.th/Thai/ConsumerInfo/Topics/Pages/LTV.aspx
<2> ธปท.ปรับเกณฑ LTV เปดทางสัญญาแรก 
ไดอีก 10% https://www.isranews.org/isranews
<3> ตามขอ <1> 

 

 

เลี้ยงชีพดวยวิชาชีพนี้ ตองแทนคุณดวยการพัฒนา

Thai Appraisal and Estate Agents Foundation  

ไป ก็จะเสียหายไปหมด เพราะจะทําใหทรัพยสินกลายเปนหนี้เสีย

ธนาคารแหงประเทศไทยยังเคยแสดงใหเห็นวา LTV ใน
ประเทศเขมขนกวาไทยมาก “ในหลาย ๆ ประเทศก็มีการใช

เชนกัน แตความเขมและลักษณะการบังคับใชอาจ
แตกตางกันไปตามบริบทของประเทศนั้น ๆ ที่ผานมา มาตรการ 

ไมไดมีใชแคในประเทศไทย แตมีการใชในหลายประเทศเพื่อ
ปองกันความเสี่ยงตอระบบเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้น โดยประเทศสวน

ในชวง 60%-85% (หรือเทากับการ
และมีลักษณะในการบังคับใชไดหลาย

แบบข้ึนกับบริบทของประเทศนั้น ๆ เชน (1) ตามจํานวนสัญญากู
ตามวัตถุประสงคเพื่ออยูอาศัยหรือเพื่อลงทุน (3) 

ราคาอสังหาริมทรัพยปรับขึ้นเร็ว และ (4) ตามมูลคา
หลักประกันหรือแหลงรายไดของผูกู โดยในประเทศที่มีปญหาฟอง
สบูอสังหาริมทรัพยหรือประเทศที่มีพื้นที่จํากัดเมื่อเทียบกับจํานวน
ประชากร อาทิ ฮองกง สิงคโปร มักจะเห็นการกําหนดมาตรการ 

ปองกันไมใหราคาบานสูงขึ้นเร็วเกิน
3> 

คิดจะซื้อบานตองรูจัก "มาตรการ LTV". 
https://www.bot.or.th/Thai/ConsumerInfo/Topics/Pages/LTV.aspx 

เปดทางสัญญาแรก กูตกแตงบาน-ซื้อเฟอรนิเจอร
https://www.isranews.org/isranews-news/84689-ltv.html 
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 ในขณะนี้สายการบินตางๆ กําลังย่ําแยหนัก 
เครื่องบินทิ้งเพื่อใชหนี้ จํานองกับสถาบันการเงิน หรือบางสายการ
บินอาจตองปดตัวไปเลยก็ได เครื่องบินที่มีอยูมีราคาเทาไหร 
ประเมินอยางไร 
 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคา
อสังหาริมทรัพยไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟ
(www.area.co.th) ในฐานะผูประเมินคาทรัพยสินที่ประเมินคา
ทรัพยสินทุกประเภททั่วโลก และเปนคณะทํางานระหวางประเทศ 
the Appraisal Foundation ในกรุงวอชิงตันดีซี ใหความเห็นวาธุรกิจ
การบินในขณะนี้คงตกต่ําไประยะหนึ่ง โดยเฉพาะในปนี้ อาจไม
สามารถบินไดมากนัก  ทําใหสภาพคลองทางการเงินของสายการ
บินตางๆ ย่ําแยหนัก บางสายการบินอาจตองขายเครื่องบินทิ้งเพื่อ
ใชหนี้ จํานองกับสถาบันการเงิน หรือบางสายการบินอาจตองปดตัว
ไปเลยก็ได เคร่ืองบินที่มีอยูมีราคาเทาไหร ประเมินอยางไร
 ในหลายปที่ผานมาอุตสาหกรรมการบินเติบโตอย
กลาวไดวาเติบโตมาตั้งแตการมีสายการบินราคาประหยัด 
Cost Airline) ตั้งแตเมื่อประมาณเกือบ 20 ปกอน  ทําใหธุรกิจการ
บินเติบโตขึ้นอยางมาก หากพิจารณาจากยอดการผลิตเครื่องบิน 
ยอดการเพิ่มขึ้นของเที่ยวบินทั่วโลก นับวาเติบโตแบบกาวกระโดด  
นักบินกลายเปน “มนุษยทองคํา” ที่มีมูลคาสูงมากสําหรับสายการ
บินตางๆ 
 อยางไรก็ตามจากวิกฤติไวรัสโควิด-19 
เปลี่ยนไป  เราจะประเมินคาเครื่องบินพาณิชยตางๆ อยางไรบาง  
ในประเทศไทยอาจมีการประเมินคาเครื่องบินไมมากนัก  แตใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา มีการประเมินคาทรัพยสินกันอยางกวางขวาง
ขนาดที่มีการประเมินแบบ Desk Top Valuation 
คําบอกเลาสภาพเคร่ืองบิน แลวประเมินโดยใชแบบจําลองทางสถิติ
และฐานขอมูลที่มีอยูอยางกวางขวางมาชวย  ทั้งนี้สนนราคาคาจาง
สําหรับการประเมินเครื่องบินขนาดเล็กๆ ลําหนึ่งอาจเปน
15,000 - 18,000 บาทเทานั้น  ถูกกวาคาจางประเมินบานหลัง
ใหญๆ สักหลังในกรุงเทพมหานครแบบท่ีตองออกไปสํารวจตัวบาน
เสียอีก 
 อยางไรก็ตาม Desk Top Valuation เปนเพียงการประมาณ
ราคาเบื้องตน ในรายละเอียดเราตองสํารวจตัวเครื่องบิน  แตผู

Thai Appraisal and Estate Agents Foundation Vol.19, No.2 March 

การประเมินราคาเครื่องบินพาณชิย
 

ในขณะนี้สายการบินตางๆ กําลังย่ําแยหนัก อาจตองขาย
เครื่องบินทิ้งเพื่อใชหนี้ จํานองกับสถาบันการเงิน หรือบางสายการ
บินอาจตองปดตัวไปเลยก็ได เครื่องบินที่มีอยูมีราคาเทาไหร 

โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคา
เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส 

ในฐานะผูประเมินคาทรัพยสินที่ประเมินคา
ทรัพยสินทุกประเภททั่วโลก และเปนคณะทํางานระหวางประเทศ 

ในกรุงวอชิงตันดีซี ใหความเห็นวาธุรกิจ
การบินในขณะนี้คงตกต่ําไประยะหนึ่ง โดยเฉพาะในปนี้ อาจไม

ทําใหสภาพคลองทางการเงินของสายการ
บินตางๆ ย่ําแยหนัก บางสายการบินอาจตองขายเครื่องบินทิ้งเพื่อ
ใชหนี้ จํานองกับสถาบันการเงิน หรือบางสายการบินอาจตองปดตัว
ไปเลยก็ได เคร่ืองบินที่มีอยูมีราคาเทาไหร ประเมินอยางไร 

ในหลายปที่ผานมาอุตสาหกรรมการบินเติบโตอยางมาก อาจ
กลาวไดวาเติบโตมาตั้งแตการมีสายการบินราคาประหยัด (Low 

ปกอน  ทําใหธุรกิจการ
บินเติบโตขึ้นอยางมาก หากพิจารณาจากยอดการผลิตเครื่องบิน 
ยอดการเพิ่มขึ้นของเที่ยวบินทั่วโลก นับวาเติบโตแบบกาวกระโดด  

ที่มีมูลคาสูงมากสําหรับสายการ

19 สถานการณแปร
เปลี่ยนไป  เราจะประเมินคาเครื่องบินพาณิชยตางๆ อยางไรบาง  
ในประเทศไทยอาจมีการประเมินคาเครื่องบินไมมากนัก  แตใน

าทรัพยสินกันอยางกวางขวาง
Desk Top Valuation หรือใชขอมูลจาก

คําบอกเลาสภาพเคร่ืองบิน แลวประเมินโดยใชแบบจําลองทางสถิติ
และฐานขอมูลที่มีอยูอยางกวางขวางมาชวย  ทั้งนี้สนนราคาคาจาง
สําหรับการประเมินเครื่องบินขนาดเล็กๆ ลําหนึ่งอาจเปนเงินเพียง 

บาทเทานั้น  ถูกกวาคาจางประเมินบานหลัง
ใหญๆ สักหลังในกรุงเทพมหานครแบบท่ีตองออกไปสํารวจตัวบาน

เปนเพียงการประมาณ
ราคาเบื้องตน ในรายละเอียดเราตองสํารวจตัวเครื่องบิน  แตผู

ประเมินคาทรัพยสินไมรูจักกลไกของเครื่องบิน 
อยางไร ในกรณีนี้ก็ตองอาศัยความรูของวิศวกรเครื่องบินหรือ
ผูเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ  ผูประเมินคาทรัพยสินคงไมสามารถไป
ทราบรายละเอียดเหลานี้ได  แมแตการประเมินคาไมกฤษณา โซลา
ฟารม อาบอบนวดสักแหง ฯลฯ ก็ตองอาศัยผู
เชนกัน 
 วิธีการประเมินคาทรัพยสินก็เปนไปตามหลักสากล คือ วิธีการ
ตนทุนโดยหักคาเสื่อม  วิธีการเปรียบเทียบตลาด และวิธีการแปลง
รายไดเปนมูลคานั่นเอง  สิ่งที่พึงพิจารณาในที่นี้ก็คือ
 1. เราตองเรียกหาใบรับรองการตรวจสภาพของเครื่องบินจาก
ผูเชี่ยวชาญ คลายการตรวจสภาพบานจากผูเชี่ยวชาย 
Inspector) เปนตน 
 2. ในโลกนี้มีฐานขอมูลการซื้อขายเครื่องบินทุกประเภทเปน
จํานวนมาก จนกระทั่งเราสามารถประเมินดวยวิธีการเปรียบเทียบ
ตลาดไดอยางมั่นใจ  อยางไรก็ตามขอมูลพวกนี้ตองซื้อ และซื้อใน
ราคาสูงเพื่อใชในการประเมินคาทรัพยสิน
 3. เราตองศึกษาสถานการณโดยเฉพาะในปจจุบันนี้กระแส
รายไดคงจะสะดุดไปอีกระยะหนึ่ง ทําใหมูลคาของทรัพยสินที่
ประเมินไดต่ํากวาเมื่อปลายป 2562 
เงิน 100 ในขณะนี้อาจไมสามารถสรางรายไดเปนระยะเวลา 
เปนอัตราผลตอบแทนที่ 8% ดังนั้นมูลคาที่ประเมินไดอาจลดลงไป
ประมาณ 7.6% (1/1.08) เปนตน
 สําหรับสถาบันการเงินใดท่ีประสงคจะรับจํานองเคร่ืองบิน หรือ
หนวยงานใดประสงคจะซื้อ จะขายเครื่องบิน ก็ควรจะทําการ
ประเมินคาใหถวนถี่เสียกอน เพราะเครื่องบินลําหนึ่งมีราคานับ
หมืน่ลาน จะปลอยกูโดยไมประเมินใหถวนถี่หรือแคประเมินสงเดช 
คงไมได 
 
หมายเหตุ 
 ทานที่มีขอหารือเรื่องการประเมินราคาเครื่องบิน สามารถ
ติดตอ  ดร. โสภณ ไดที่  sopon@area.co.th 
02.295.3905 ตอ 109 
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สินไมรูจักกลไกของเครื่องบิน (สักนิด) จะทํา
อยางไร ในกรณีนี้ก็ตองอาศัยความรูของวิศวกรเครื่องบินหรือ
ผูเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ  ผูประเมินคาทรัพยสินคงไมสามารถไป
ทราบรายละเอียดเหลานี้ได  แมแตการประเมินคาไมกฤษณา โซลา
ฟารม อาบอบนวดสักแหง ฯลฯ ก็ตองอาศัยผูรูในแตละสาขา

วิธีการประเมินคาทรัพยสินก็เปนไปตามหลักสากล คือ วิธีการ
ตนทุนโดยหักคาเสื่อม  วิธีการเปรียบเทียบตลาด และวิธีการแปลง
รายไดเปนมูลคานั่นเอง  สิ่งที่พึงพิจารณาในที่นี้ก็คือ 

เราตองเรียกหาใบรับรองการตรวจสภาพของเครื่องบินจาก
ยวชาญ คลายการตรวจสภาพบานจากผูเชี่ยวชาย (House 

ในโลกนี้มีฐานขอมูลการซื้อขายเครื่องบินทุกประเภทเปน
จํานวนมาก จนกระทั่งเราสามารถประเมินดวยวิธีการเปรียบเทียบ
ตลาดไดอยางมั่นใจ  อยางไรก็ตามขอมูลพวกนี้ตองซื้อ และซื้อใน

ใชในการประเมินคาทรัพยสิน 
เราตองศึกษาสถานการณโดยเฉพาะในปจจุบันนี้กระแส

รายไดคงจะสะดุดไปอีกระยะหนึ่ง ทําใหมูลคาของทรัพยสินที่
2562 เชน ราคาในป 2562 อาจเปน

ในขณะนี้อาจไมสามารถสรางรายไดเปนระยะเวลา 1 ป 
ดังนั้นมูลคาที่ประเมินไดอาจลดลงไป

เปนตน 
สําหรับสถาบันการเงินใดท่ีประสงคจะรับจํานองเคร่ืองบิน หรือ

หนวยงานใดประสงคจะซื้อ จะขายเครื่องบิน ก็ควรจะทําการ
ประเมินคาใหถวนถี่เสียกอน เพราะเครื่องบินลําหนึ่งมีราคานับ

นลาน จะปลอยกูโดยไมประเมินใหถวนถี่หรือแคประเมินสงเดช 

ทานที่มีขอหารือเรื่องการประเมินราคาเครื่องบิน สามารถ
sopon@area.co.th หรือ โทร . 
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 ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย หากวิเคราะหทําเลได
ถูกตอง ก็ไดชัยชนะไปครึ่งหนึ่งแลว แตถาวิเคราะหทําเลผิด 
ไปคร่ึงหนึ่งแลวเชนกัน 
 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคา
อสังหาริมทรัพยไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส 
(www.area.co.th) ในฐานะหนวยงานที่ใหบริการการสํารวจวิจัย 
ประเมินคาอสังหาริมทรัพย และศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนา
โครงการอสังหาริมทรัพยใหความเห็นวาการวิเคราะหทําเลที่ตั้ง ถือ
เปนพันธกิจจําเปนของการสํารวจวิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย เพราะ
ทําใหผูประกอบการหรือนักวางแผนวางตําแหนงทางกายภาพของ
ทรัพยสินในสนามแขงขันทางการตลาดไดถูกตอง
 การวิเคราะหทําเลที่ตั้งมีวัตถุประสงคสําคัญคือเพื่อการ
วิเคราะหความเปนไปไดสูงสุด (Highest and Best Use) 
แปลงดังกลาว ซึ่งอาจจะ 
 1. สอดคลองกับแผนการพัฒนาที่ดิน หรือ 
 2. ไมสอดคลองกับแผนการพัฒนาที่ดินดังกลาว
 
 การวิเคราะหในสวนนี้ จะชวยสนับสนุนใหผูว
ที่ดินตระหนักถึ งความเปนไปไดทางการตลาด และพึงให
ความสําคัญเปนพิเศษแก หลัก Highest and Best Use 
ประกอบดวยความเปนไปไดที่สอดคลองกับขอกฎหมาย ตลาด 
การเงิน และกายภาพ 
 การวิเคราะหทําเลที่ตั้ง จะประกอบดวยการวิเคราะหใน
ประเด็นหลัก ๆ ทางกายภาพเปนสํ าคัญ และอาจรวมถึ ง
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ซึ่งเปนปจจัยดานสังคมที่เกี่ยวของ
เชนกัน โดยสรุปแลว องคประกอบท่ีสําคัญไดแก
 1. การเขาถึง (Accessibility) ที่ตั้ง ถนนและทางเขาออก ทาง
ภาระจํายอม 
 2 .  โครงสร างพื้นฐาน ( Infrastructure) 
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ น้ําประปา ไฟฟา โครงขาย
คมนาคม โทรคมนาคม การขนสง (Logistics) 
 3. การใชที่ดิน (Land Use) อันประกอบดวย ผังเมืองและ
ขอกําหนดตามกฎหมาย ขอกําหนดการใชที่ดิน ขอกําหนดการ
กอสราง 
 4. การเชื่อมโยง (Linkage) กับสิ่งตาง ๆ ที่เกี่ยวของทั้ง
ประชากร แรงงาน ตลาดวัสดุ และสิ่งแวดลอมในดานตาง ๆ
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ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย หากวิเคราะหทําเลได
ถูกตอง ก็ไดชัยชนะไปครึ่งหนึ่งแลว แตถาวิเคราะหทําเลผิด ก็เจง

โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคา
เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส 

ในฐานะหนวยงานที่ใหบริการการสํารวจวิจัย 
และศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนา

โครงการอสังหาริมทรัพยใหความเห็นวาการวิเคราะหทําเลที่ตั้ง ถือ
เปนพันธกิจจําเปนของการสํารวจวิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย เพราะ
ทําใหผูประกอบการหรือนักวางแผนวางตําแหนงทางกายภาพของ
ทรัพยสินในสนามแขงขันทางการตลาดไดถูกตอง 

าะหทําเลที่ตั้งมีวัตถุประสงคสําคัญคือเพื่อการ
Highest and Best Use) ของที่ดิน

 
ไมสอดคลองกับแผนการพัฒนาที่ดินดังกลาว 

การวิเคราะหในสวนนี้ จะชวยสนับสนุนใหผูวางแผนการพัฒนา
ที่ดินตระหนักถึ งความเปนไปไดทางการตลาด และพึงให

Highest and Best Use ขางตนนั้น 
ประกอบดวยความเปนไปไดที่สอดคลองกับขอกฎหมาย ตลาด 

การวิเคราะหทําเลที่ตั้ง จะประกอบดวยการวิเคราะหใน
ทางกายภาพเปนสํ าคัญ และอาจรวมถึ ง

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ซึ่งเปนปจจัยดานสังคมที่เกี่ยวของ
เชนกัน โดยสรุปแลว องคประกอบท่ีสําคัญไดแก: 

ที่ตั้ง ถนนและทางเขาออก ทาง

Infrastructure) อันไดแก 
าธารณูปโภคและสาธารณูปการ น้ําประปา ไฟฟา โครงขาย

อันประกอบดวย ผังเมืองและ
ขอกําหนดตามกฎหมาย ขอกําหนดการใชที่ดิน ขอกําหนดการ

กับสิ่งตาง ๆ ที่เกี่ยวของทั้งดาน
ประชากร แรงงาน ตลาดวัสดุ และสิ่งแวดลอมในดานตาง ๆ 

 สิ่งตาง ๆ ขางตนนี้ จะเปนปจจัยสําคัญในการกําหนดมูลคา
ของอสังหาริมทรัพย ตลอดจนถึงการวางแนวทางการขายและ
การตลาดของโครงการอสังหาริมทรัพยท่ีทําการศึกษา
 ในทางปฏิบัติการวิเคราะหความเปนไปไดในดานทําเล
โครงการอสังหาริมทรัพยที่วางแผนไวนั้น สามารถดําเนินการได
หลายวิธ:ี 
 1. การรวบรวมและสังเคราะหขอมูลทุติยภูมิจากแหลงขอมูล
ตาง ๆ เชน หนวยงานวางแผน อันไดแก สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กองนโยบายและแผนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตาง ๆ  เปนตน หรือหนวยงานปฏิบัติ 
เชน ฝายโยธาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยราชการในการ
ปกครองสวนภูมิภาค และหนวยราชการสวนกลาง
 2. การแจงนับการจราจรและสัญจร โดยสามารถแจงนับได
แบบ 12, 15, 18 หรือ 24 ชั่วโมง และดําเนินการไดในวันธรรมดา 
(อังคาร และพฤหัสบดี) หรือวันหยุดราชการ 
เพื่อประเมินจํานวนประชากรกอนการพัฒนาโครงการ และใชเปน
ฐานประกอบการประเมินจํานวนประชากรหลังการพัฒนาโครงการ  
การแจงนับการจราจรและสัญจรนี้ ใชกับการพัฒนาทรัพยสินเชิง
พาณิชย เชน อาคารสํานักงาน ศูนยการคา ตลาด
น้ํามัน เปนตน 
 3. การวิเคราะหทางเขาออก โดยเฉพาะขอจํากัดทางกฎหมาย
ที่จะมีทางเขาออกที่ถูกตองหรือไมเพียงใด เพราะหากขาดความ
เปนไปได ก็จะทําใหโครงการเสียหาย ไมอาจดําเนินการได
 4. การวิเคราะหผังเมือง รวมทั้งขอกําหนดการใชที่ดินตาง ๆ 
โดยนํามาเปรียบเทียบ วิเคราะหทั้งผังเมืองและขอกําหนดของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และอื่น ๆ
 5. การวิเคราะหทําเลโดยรอบ ไดแก สิ่งที่จะเกื้อหนุนหรือฉุด
รั้งการพัฒนา ในกรณีเกื้อหนุนก็เชน จํานวนสถานประกอบการและ
พนักงาน จํานวนสถานศึกษาและนักศึกษา 
ประกอบการพัฒนาศูนยการคา หรือในกรณีฉุดรั้งก็เชนการมีกอง
ขยะ หรือบอบําบัดน้ําเสียอยูใกลเคียง และสงกลิ่นเหม็น เปนตน
 การวิเคราะหที่เปนระบบและเปนขั้นเปนตอนเชนนี้ จะชวยให
โครงการที่ศึกษา มีโอกาสประสบความสําเร็จไดเปนอยางดีใน
อนาคต 
 ปล. ทานใดสนใจใชบริการสํารวจวิจัย ศึกษาความเปนไดใน
การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยทุกประเภทในดานการตลาด 
การเงิน สามารถติดตอไดที่คุณสัญชัย โทร
114 Email: lek@area.co.th 
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สิ่งตาง ๆ ขางตนนี้ จะเปนปจจัยสําคัญในการกําหนดมูลคา
ของอสังหาริมทรัพย ตลอดจนถึงการวางแนวทางการขายและ
การตลาดของโครงการอสังหาริมทรัพยท่ีทําการศึกษา 

ในทางปฏิบัติการวิเคราะหความเปนไปไดในดานทําเลที่ต้ังของ
โครงการอสังหาริมทรัพยที่วางแผนไวนั้น สามารถดําเนินการได

การรวบรวมและสังเคราะหขอมูลทุติยภูมิจากแหลงขอมูล
ตาง ๆ เชน หนวยงานวางแผน อันไดแก สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กองนโยบายและแผนของ

องถิ่นตาง ๆ  เปนตน หรือหนวยงานปฏิบัติ 
เชน ฝายโยธาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยราชการในการ
ปกครองสวนภูมิภาค และหนวยราชการสวนกลาง 

การแจงนับการจราจรและสัญจร โดยสามารถแจงนับได
ชั่วโมง และดําเนินการไดในวันธรรมดา 

หรือวันหยุดราชการ (ทั้งเสารและอาทิตย) 
เพื่อประเมินจํานวนประชากรกอนการพัฒนาโครงการ และใชเปน
ฐานประกอบการประเมินจํานวนประชากรหลังการพัฒนาโครงการ  
การแจงนับการจราจรและสัญจรนี้ ใชกับการพัฒนาทรัพยสินเชิง
พาณิชย เชน อาคารสํานักงาน ศูนยการคา ตลาด และสถานีบริการ

การวิเคราะหทางเขาออก โดยเฉพาะขอจํากัดทางกฎหมาย
ที่จะมีทางเขาออกที่ถูกตองหรือไมเพียงใด เพราะหากขาดความ
เปนไปได ก็จะทําใหโครงการเสียหาย ไมอาจดําเนินการได 

การวิเคราะหผังเมือง รวมทั้งขอกําหนดการใชที่ดินตาง ๆ 
มาเปรียบเทียบ วิเคราะหทั้งผังเมืองและขอกําหนดของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น และอื่น ๆ 
การวิเคราะหทําเลโดยรอบ ไดแก สิ่งที่จะเกื้อหนุนหรือฉุด

รั้งการพัฒนา ในกรณีเกื้อหนุนก็เชน จํานวนสถานประกอบการและ
พนักงาน จํานวนสถานศึกษาและนักศึกษา เพื่อการวางแผน
ประกอบการพัฒนาศูนยการคา หรือในกรณีฉุดรั้งก็เชนการมีกอง
ขยะ หรือบอบําบัดน้ําเสียอยูใกลเคียง และสงกลิ่นเหม็น เปนตน 

การวิเคราะหที่เปนระบบและเปนขั้นเปนตอนเชนนี้ จะชวยให
โครงการที่ศึกษา มีโอกาสประสบความสําเร็จไดเปนอยางดีใน

ทานใดสนใจใชบริการสํารวจวิจัย ศึกษาความเปนไดใน
การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยทุกประเภทในดานการตลาด 
การเงิน สามารถติดตอไดที่คุณสัญชัย โทร. 02.295.3905 ตอ 
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หลกัการวเิคราะหสนิเชือ่ 5C 
 
 
  ในโอกาสที่โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพยไทย ซึ่งเปน
สถาบันการศึกษาสําหรับนานาชาติ จะเปดหลักสูตรใหมเรื่องการ
วิเคราะหสินเชื่อ เรามาศึกษาถึงหลักการวิเคราะหสินเชื่อแบบ 
กันกอน 
 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนยขอมูลวิจัยและปร
อสังหาริมทรัพยไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส 
(www.area.co.th) ในฐานะผูอํ านวยการโรงเรียนธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยไทย (www.trebs.ac.th) กําลังจะเปดหลักสูตรใหม  
“การวิเคราะหสินเชื่ออสังหาริมทรัพย” ดร.โสภณ 
หลักการวิเคราะหสินเชื่อ 5C ใหทานผูเกี่ยวของไดทราบ โดยการ
วิเคราะหสินเชื่อเปนสวนหนึ่งการวิเคราะหความเสี่ยง ในที่นี้ใชหลัก 
5C ไดแก Character , Capital, Capacity, Collateral 
Condition ดังรายละเอียดตอไปนี้: 

 1. Character: ผูกู 
 ลูกคาที่มาขอกูเงินจากสถาบันการเงินควรเปนคนซื่อสัตย 
นาเชื่อถือ มีความตั้งใจจริง และมีฐานะทางดานการเงินดีพอ  
นอกจากนี้ยังตองเปนคนที่มีความรูและประสบการณในการ
บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพยเพียงพอที่จะทําใหธุรกิจเติบโตไปได
ตลอดรอดฝง  ในการวิเคราะหผูกู จากภาคธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม และบริษัทขนาดใหญก็อาจจะแตกตางกันไปพอสมควร  
ธุรกิจขนาดเล็กกวาอาจมีความเสี่ยงมากกวา ขณะเดียวกันธุรกิจ
ขนาดใหญก็อาจมีความสลับซับซอนทําใหการวิเคราะหยากลําบาก 
อาจไมสามารถวิเคราะหไดสอดคลองกับความเปนจริง

 2. Capital: เงินลงทุน 
 เงินลงทุนที่เพียงพอของผูกูแสดงถึงความมั่นใจของสถาบัน
การเงินตอผูกู และยังแสดงถึงความมุงมั่นและผูกพันกับโครงการ
อสังหาริมทรัพยท่ีมาขอกูอีกดวย  ดังนั้น ในการวิเคราะหจึงมุงไปที่
เงินทุนของตนเอง (Share Capital / Owners’ Equity) 
ลงทุนกับโครงการในสัดสวนที่สูงเพียงพอที่จะไมทําใหความเสี่ยง
ทางการเงิน (Financial Risks) ของโครงการสูงมากจนธนาคารรับ
ไมได  ประเด็นนี้จึงใหความสําคัญแกการวิเคราะหสัดสวนหนี้สินตอ
ทุน (Debt to Equity Ratio) ของโครงการ ตามที่ไดนําเสนอไป
กอนหนานี้  
 ใ น เ รื่ อ ง ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง สั ด ส ว น ห นี้ สิ น ต อ ทุ น นั้ น 
ผูประกอบการมักตองการใหสัดสวนหนี้สินตอทุนสูงดวยเหตุผลที่
จะไดมีเงินเพียงพอใชสอยอยางคลองตัว และเปนความนาเชื่อถือ
ประการหนึ่งที่มีเงินหมุนเวียนสูง อีกทั้งยังทําใหใชเงินตนเอง
นอยลง สงความเสี่ยงไปที่สถาบันการเงินเปนหลัก  แตขอเสียก็คือ
อาจมีการนําเงินไปใชผิดประเภท หรือ ทําใหผูกูประมาทได
 แตสถาบันการเงิน มักจะใหความสําคัญแกการที่มีสัดสวน
หนี้สินตอทุนต่ํา เพราะเปนการลดความเสี่ยงของตน   นอกจากนั้น 
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ในโอกาสที่โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพยไทย ซึ่งเปน
สถาบันการศึกษาสําหรับนานาชาติ จะเปดหลักสูตรใหมเรื่องการ
วิเคราะหสินเชื่อ เรามาศึกษาถึงหลักการวิเคราะหสินเชื่อแบบ 5C 

โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคา
เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส 

ในฐานะผูอํ านวยการโรงเรียนธุรกิจ
กําลังจะเปดหลักสูตรใหม  

โสภณ จึงขอนําเสนอ
ใหทานผูเกี่ยวของไดทราบ โดยการ

วิเคราะหสินเชื่อเปนสวนหนึ่งการวิเคราะหความเสี่ยง ในที่นี้ใชหลัก 
Character , Capital, Capacity, Collateral และ 

กคาที่มาขอกูเงินจากสถาบันการเงินควรเปนคนซื่อสัตย 
นาเชื่อถือ มีความตั้งใจจริง และมีฐานะทางดานการเงินดีพอ  
นอกจากนี้ยังตองเปนคนที่มีความรูและประสบการณในการ
บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพยเพียงพอที่จะทําใหธุรกิจเติบโตไปได

จากภาคธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม และบริษัทขนาดใหญก็อาจจะแตกตางกันไปพอสมควร  
ธุรกิจขนาดเล็กกวาอาจมีความเสี่ยงมากกวา ขณะเดียวกันธุรกิจ
ขนาดใหญก็อาจมีความสลับซับซอนทําใหการวิเคราะหยากลําบาก 
อาจไมสามารถวิเคราะหไดสอดคลองกับความเปนจริง 

เงินลงทุนที่เพียงพอของผูกูแสดงถึงความมั่นใจของสถาบัน
การเงินตอผูกู และยังแสดงถึงความมุงมั่นและผูกพันกับโครงการ
อสังหาริมทรัพยท่ีมาขอกูอีกดวย  ดังนั้น ในการวิเคราะหจึงมุงไปที่

Share Capital / Owners’ Equity) ที่มารวม
บโครงการในสัดสวนที่สูงเพียงพอที่จะไมทําใหความเสี่ยง

ของโครงการสูงมากจนธนาคารรับ
ไมได  ประเด็นนี้จึงใหความสําคัญแกการวิเคราะหสัดสวนหนี้สินตอ

ของโครงการ ตามที่ไดนําเสนอไป

ะ เ อี ย ด ข อ ง สั ด ส ว น ห นี้ สิ น ต อ ทุ น นั้ น 
ผูประกอบการมักตองการใหสัดสวนหนี้สินตอทุนสูงดวยเหตุผลที่
จะไดมีเงินเพียงพอใชสอยอยางคลองตัว และเปนความนาเชื่อถือ
ประการหนึ่งที่มีเงินหมุนเวียนสูง อีกทั้งยังทําใหใชเงินตนเอง

นหลัก  แตขอเสียก็คือ
อาจมีการนําเงินไปใชผิดประเภท หรือ ทําใหผูกูประมาทได 

แตสถาบันการเงิน มักจะใหความสําคัญแกการที่มีสัดสวน
หนี้สินตอทุนต่ํา เพราะเปนการลดความเสี่ยงของตน   นอกจากนั้น 

ยังอาจทําใหมีเงินทุนเพียงพอสําหรับผูกูมากรายยิ่งขึ้น  แตขอเสียก็
คือผูประกอบการอาจไมมาขอใชบริการเพราะสถาบันการเงินแหง
นั้นอาจปองกันความเสี่ยงจนสูงเกินไป กระทั่งไมอาจดึงดูดความ
สนใจในการขอใชบริการของผูประกอบการ

 3. Capacity: ความสามารถในการชําระหนี้
 การวิเคราะหในสวนนี้มุงที่วาโครงการนั้นตองมีกําไรและอัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกวาตนทุนของทุน 
ของโครงการ และตองมีกระแสเงินสดมากพอที่จะชําระหนี้คืน
ธนาคารไดตามเงื่อนไข  ดังนั้น ในการวิเคราะหทางการเงินจึงตอง
แสดงผลของการวิเคราะหอัตราผลตอบแทน และการวิเคราะห
จุดคุมทุน ฯลฯ เพื่อใหเห็นความสามารถในกา
เหมาะสม  การวิเคราะหงบกระแสเงินสด 
จึงตองดําเนินการอยางรัดกุม 

 4. Collateral - หลักประกันการใหกูยืม
 ในกรณีอสังหาริมทรัพยนี้ สวนมากจะหมายถึงที่ดินโครงการ 
และที่ดินหรือทรัพยสินอื่นที่ผูบริหารหรือเจาของโครงการนํามาเปน
หลักทรัพยค้ําประกัน  มูลคาของหลักประกันที่เพียงพอจะเปน
เครื่องประกันความเสี่ยงของสถาบันการเงินโดยตรง  สําหรับใน
รายละเอียดแลว การที่สถาบันการเงินจะสามารถบริหารหรือลด
ความเสี่ยงในการใหสินเชื่อไดเพียงใดนั้น ขึ้นกับปริมาณและ
คุณภาพของขอมูลที่ตองใชในการวิเคราะหสินเชื่อ ซึ่งบางครั้ง
อาจจะไมดีพอ เชน รายงานการประเมินคาทรัพยสินที่ประเมิน
ผิดพลาด จนไดราคาสูงหรือตํ่ากวาความเปนจริงมาก

 5. Conditions: ปจจัยภายนอกตางๆ
 กรณีนี้อาจไมเกี่ยวของกับกา
สภาพทางดานเศรษฐกิจ สังคม  
วัฒนธรรม ปญหาสงคราม และสิ่งแวดลอม ฯลฯ ที่มีผลกระทบตอ
ความเปนไปไดของโครงการลงทุน โดยเฉพาะในปจจุบัน เรื่อง
สิ่งแวดลอมมีความสําคัญมากตอการลงทุน ผูประกอบการรวมทั้ง
สถาบันการเงินจึงตองศึกษาใหดี จะได
จนไมสามารถพัฒนาโครงการได 
 หากเรารูจักการวิเคราะหตามหลักทั้ง 
อํานวยสินเชื่อไดอยางเหมาะสม ไมเกิดปญหาหนี้เสียในภายหลังอัน
จะกระทบถึงความมั่นคงของสถาบันการเงินได
 
หมายเหตุ 
อนึ่งสถาบันการเงินหรือหนวยงานใดสนใจอบรมหลักสูตร 
อสังหาริมทรัพย” สามารถติดตอโรงเรียนไดที่โทร
ตอ 114 หรือ Email: into@trebs.ac.th
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ยังอาจทําใหมีเงินทุนเพียงพอสําหรับผูกูมากรายยิ่งขึ้น  แตขอเสียก็
คือผูประกอบการอาจไมมาขอใชบริการเพราะสถาบันการเงินแหง
นั้นอาจปองกันความเสี่ยงจนสูงเกินไป กระทั่งไมอาจดึงดูดความ
สนใจในการขอใชบริการของผูประกอบการ 

ความสามารถในการชําระหนี้ 
การวิเคราะหในสวนนี้มุงที่วาโครงการนั้นตองมีกําไรและอัตรา

แทนจากการลงทุนสูงกวาตนทุนของทุน (Cost of Capital) 
ของโครงการ และตองมีกระแสเงินสดมากพอที่จะชําระหนี้คืน
ธนาคารไดตามเงื่อนไข  ดังนั้น ในการวิเคราะหทางการเงินจึงตอง
แสดงผลของการวิเคราะหอัตราผลตอบแทน และการวิเคราะห
จุดคุมทุน ฯลฯ เพื่อใหเห็นความสามารถในการชําระหนี้ไดอยาง
เหมาะสม  การวิเคราะหงบกระแสเงินสด (Cash Flow Analysis)  

หลักประกันการใหกูยืม 
ในกรณีอสังหาริมทรัพยนี้ สวนมากจะหมายถึงที่ดินโครงการ 

และที่ดินหรือทรัพยสินอื่นที่ผูบริหารหรือเจาของโครงการนํามาเปน
หลักทรัพยค้ําประกัน  มูลคาของหลักประกันที่เพียงพอจะเปน
เครื่องประกันความเสี่ยงของสถาบันการเงินโดยตรง  สําหรับใน
รายละเอียดแลว การที่สถาบันการเงินจะสามารถบริหารหรือลด

ดเพียงใดนั้น ขึ้นกับปริมาณและ
คุณภาพของขอมูลที่ตองใชในการวิเคราะหสินเชื่อ ซึ่งบางครั้ง
อาจจะไมดีพอ เชน รายงานการประเมินคาทรัพยสินที่ประเมิน
ผิดพลาด จนไดราคาสูงหรือตํ่ากวาความเปนจริงมาก 

ปจจัยภายนอกตางๆ 
กรณีนี้อาจไมเกี่ยวของกับการเงินโดยตรง แตเกี่ยวของกับ

 
วัฒนธรรม ปญหาสงคราม และสิ่งแวดลอม ฯลฯ ที่มีผลกระทบตอ
ความเปนไปไดของโครงการลงทุน โดยเฉพาะในปจจุบัน เรื่อง
สิ่งแวดลอมมีความสําคัญมากตอการลงทุน ผูประกอบการรวมทั้ง
สถาบันการเงินจึงตองศึกษาใหดี จะไดไมเกิดความเสี่ยงที่สูงเกินไป

 
หากเรารูจักการวิเคราะหตามหลักทั้ง 5 นี้แลว เราก็จะสามารถ

อํานวยสินเชื่อไดอยางเหมาะสม ไมเกิดปญหาหนี้เสียในภายหลังอัน
จะกระทบถึงความมั่นคงของสถาบันการเงินได 

นใดสนใจอบรมหลักสูตร “สินเชื่อ
สามารถติดตอโรงเรียนไดที่โทร.02.295.2294 

Email: into@trebs.ac.th 
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การเปลีย่นแปลงราคาอาหาร 
 
  หลังรัฐประหาร 6 ป (พฤษภาคม 2557
อาหารเพิ่มขึ้น 49.9%% หรือเทากับเพิ่มขึ้นปละ 
ตัวเลขเงินเฟอของทางราชการ  แสดงวาการแกปญหาเศรษฐกิจของ
ทางราชการไมไดผลเทาท่ีควร 
 ลาสุดราคาอาหารรอบ 1 ป (พฤษภาค
เพิ่มข้ึน 2.4%  แตเมื่อดูภาพรวม 5 ปหลังรัฐประหาร 
2557-2563)  ราคาอาหารขึ้น 49.9% หรือเพิ่มขึ้นปละ 
สวนตลอดระยะเวลา 8 ปที่ สํ ารวจ (พฤษภาคม 
พฤษภาคม 2563) มีราคาเพิ่มข้ึน 65.9% หรือขึ้นปละ 
สูงกวาอัตราภาวะเงินเฟอ แสดงถึงความฝดเคืองทางเศรษฐกิจที่พึง
จับตามอง 
 ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย บจก
เจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส (www.area.co.th) 
ราคาอาหาร โดยถือเปนดัชนีสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ  ทั้งนี้ 
ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการศูนยฯ ไดริเริ่มจัดทําการ
สํารวจราคาอาหารในทุกรอบครึ่งป โดยที่ผานมาไดทําการสํารวจ
ดําเนินการใน 14 คร้ังดังนี้  
 คร้ังที่ 1 วันเสารท่ี 5 พฤษภาคม 2555  
 คร้ังที่ 2 วันศุกรท่ี 16 พฤศจิกายน 2555  
 คร้ังที่ 3 วันอังคารท่ี 14 พฤษภาคม 2556  
 คร้ังที่ 4 วันจันทร 11 พฤศจิกายน 2556  
 คร้ังที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2557 
 คร้ังที่ 6 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2557 
 คร้ังที่ 7 วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2558
 คร้ังที่ 8 วันจันทรที่ 16 พฤศจิกายน 2558
 คร้ังที 9 วันจันทรที่ 10 พฤษภาคม 2559 
 คร้ังที่ 10 วันพุธท่ี 16 พฤศจิกายน 2559 
 คร้ังที่ 11 วันจันทรที่ 15 พฤษภาคม 2560
 คร้ังที่ 12 วันอังคารท่ี 21 พฤศจิกายน 2560
 คร้ังที่ 13 วันพุธท่ี 31 พฤษภาคม 2561 
 คร้ังที่ 14 วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561
 คร้ังที่ 15 วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562
 คร้ังที่ 16 วันอังคารท่ี 19 พฤษภาคม 2563
 
 การสํารวจนี้ดําเนินการเฉพาะในพื้นที่สีลม-
ศูนยกลางธุรกิจหรือ Central Business District (CBD) 
ประเทศไทย และมีคนทํางานในสํานักงานเปนจํานวนมาก  ทั้งนี้โดย
มีสมมติฐานวาราคาอาหารในยานนี้นาจะเปนราคามาตรฐานเพราะ
เปนในใจกลางเมือง ในบริเวณอื่นนาจะถูกกวานี้ ยกเวนในพื้นที่
แหลงทองเที่ยวที่มีผูไปทองเที่ยวเปนครั้งคราว  การสํารวจพื้นที่สี
ลม จึงถือเปนตัวแทนสําคัญสําหรับกรุงเทพมหานครและประเทศ
ไทยโดยรวม 
 การสํารวจนี้ ดร.โสภณ เดินสํารวจซ้ําตามรานเดิมที่เคยสํารวจ
ไวจํานวน 20 กวาบริเวณ บางบริเวณเปนรานอาหารรานเดียว บาง
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การเปลีย่นแปลงราคาอาหาร 6 ปหลงัรัฐประหาร 

2557-2563) ราคา
หรือเทากับเพิ่มขึ้นปละ 7.0% ซึ่งสูงกวา

ตัวเลขเงินเฟอของทางราชการ  แสดงวาการแกปญหาเศรษฐกิจของ

พฤษภาคม 2562 - 63) 
ปหลังรัฐประหาร (พฤษภาคม 

หรือเพิ่มขึ้นปละ 7.0%  
พฤษภาคม 2555 - 
หรือขึ้นปละ 6.53% ซึ่ง

อ แสดงถึงความฝดเคืองทางเศรษฐกิจที่พึง

ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย บจก. เอ
www.area.co.th) ไดจัดทํา

ราคาอาหาร โดยถือเปนดัชนีสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ  ทั้งนี้ 
ฯ ไดริเริ่มจัดทําการ

สํารวจราคาอาหารในทุกรอบครึ่งป โดยที่ผานมาไดทําการสํารวจ

2555   
2556   

 
2557 และ 
2557  

2558 
2558 

2560 
2560 

2561 
2562 

2563 

-สุรวงศ ซึ่งถือเปน
Central Business District (CBD) ของ

ประเทศไทย และมีคนทํางานในสํานักงานเปนจํานวนมาก  ทั้งนี้โดย
มีสมมติฐานวาราคาอาหารในยานนี้นาจะเปนราคามาตรฐานเพราะ
เปนในใจกลางเมือง ในบริเวณอื่นนาจะถูกกวานี้ ยกเวนในพื้นที่
แหลงทองเที่ยวที่มีผูไปทองเที่ยวเปนครั้งคราว  การสํารวจพื้นที่สี
ลม จึงถือเปนตัวแทนสําคัญสําหรับกรุงเทพมหานครและประเทศ

โสภณ เดินสํารวจซ้ําตามรานเดิมที่เคยสํารวจ
กวาบริเวณ บางบริเวณเปนรานอาหารรานเดียว บาง

บริเวณเปนศูนยอาหาร พรอมบันทึกถายภาพนิ่ง และวีดีทัศน
ประกอบ และในบางบริเวณมีรานคาเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามหวงเวลา
อีกดวย โดยแตละครั้งที่สํารวจใชเวลาในการเดินไมเกิน 
ในชวงเวลาพักรับประทานอาหารกลางวั
 โดยสรุปพบวาราคาอาหาร เชน ขาวราดแกง กวยเตี๋ยว เพิ่มขึ้น
จาก 31.0 บาทในเดือนพฤษภาคม 
พฤษภาคม 2556 ตอมาในเดือนพฤษภาคม 
กลายเปน 36.1 บาทในเดือนพฤศจิกายน 
บาทในเดือนพฤษภาคม 2558  
พฤศจิกายน 2558  เปน 41.7 
43.1 ในเดือนพฤศจิกายน 2559  
45.7 บาท  ในเดือนพฤศจิกายน 
เดือนพฤษภาคม 2561 เพิ่มเปน 
2561 เพิ่มเปน 49.0 บาท  ในเดือนพฤษภา
50.2 บาท และเดือนพฤษภาคม 
 หากคิดเปนสัดสวนที่เพิ่มขึน้จะพบวา ในรอบ 
(พฤษภาคม 2562 - 63) ราคาอาหารเพิ่มขึ้นไมมากนักคือเพิ่ม 
2.4% แตก็เปนการปรับตัวสงูขึน้กวาภาวะเงนิเฟอท่ี 
(https://bit.ly/2TdI2N1) 
 

  
 เมื่อประเมินจากภาพรวมสะสม 
พฤษภาคม 2563) ราคาเพิ่มจาก 
เพิ่มข้ึน 65.9%  และหากคิดเปนการเพิ่มขึ้นตอป ก็เทากับเพิ่มขึ้น
ประมาณ 6.53% ตอป ซึ่งถือวาสูงพอสมควร เพราะสูงกวาอัตรา
ภาวะเงินเฟอ  ราคาอาหารลาสุด ณ เดือนพฤษภาคม 
เปนเวลา 6 ปหลังรัฐประหารเมื่อพฤษภาคม 
49.9% หรือเพิ่มข้ึนปละ 7.0% ซึ่งถือวาสูงขึ้นมากพอสมควร  หาก
เทียบกับกอนรัฐประหารในชวงเดือนพฤษภาคม 
ปรากฏวาราคาอาหารเพิ่มขึ้นเพียง 
ต่ํากวาชวงหลังรัฐประหาร 
 มีขอสังเกตเพิ่มเติมวา อาจมีบางบริเวณ เชน เมืองทองเที่ยว 
หรือเมืองอุตสาหกรรมที่มีการปรับเพิ่มของราคาขายมากกวานี้ หรือ
สําหรับรายการอาหารแบบฟาสตฟูด ก็อาจปรับราคาเพิ่มขึ้นตาม
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บริเวณเปนศูนยอาหาร พรอมบันทึกถายภาพนิ่ง และวีดีทัศน
ประกอบ และในบางบริเวณมีรานคาเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามหวงเวลา
อีกดวย โดยแตละครั้งที่สํารวจใชเวลาในการเดินไมเกิน 2 ชั่วโมง
ในชวงเวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน 

โดยสรุปพบวาราคาอาหาร เชน ขาวราดแกง กวยเตี๋ยว เพิ่มขึ้น
บาทในเดือนพฤษภาคม 2555 เปน 31.8 บาทในเดือน

ตอมาในเดือนพฤษภาคม 2557 เพิ่มเปน 34.3 
บาทในเดือนพฤศจิกายน 2557 กลายเปน 38.4 

2558  เปน 40.0 บาทในเดือน
7 ในเดือนพฤษภาคม 2559 เปน 

2559  ในเดือนพฤษภาคม 2560 เปน 
บาท  ในเดือนพฤศจิกายน 2560 เพิ่มเปน 47.1 บาท ใน

เพิ่มเปน 48.1 บาท  ในเดือนพฤศจิกายน 
บาท  ในเดือนพฤษภาคม 2562 เพิ่มเปน 

บาท และเดือนพฤษภาคม 2563 เพิ่มข้ึนเปน 51.4 บาท 
หากคิดเปนสัดสวนที่เพิ่มขึน้จะพบวา ในรอบ 1 ปลาสุด 

ราคาอาหารเพิ่มขึ้นไมมากนักคือเพิ่ม 
แตก็เปนการปรับตัวสงูขึน้กวาภาวะเงนิเฟอท่ี 0.41% 

 

เมื่อประเมินจากภาพรวมสะสม 8 ป (พฤษภาคม 2555 - 
ราคาเพิ่มจาก 31.0 บาท เปน 51.4 บาท หรือ

และหากคิดเปนการเพิ่มขึ้นตอป ก็เทากับเพิ่มขึ้น
ตอป ซึ่งถือวาสูงพอสมควร เพราะสูงกวาอัตรา

อาหารลาสุด ณ เดือนพฤษภาคม 2563 คือ
ปหลังรัฐประหารเมื่อพฤษภาคม 2557 เพิ่มขึ้น 

ซึ่งถือวาสูงขึ้นมากพอสมควร  หาก
เทียบกับกอนรัฐประหารในชวงเดือนพฤษภาคม 2555-2557 
ปรากฏวาราคาอาหารเพิ่มขึ้นเพียง 10.7% หรือเพิ่มขึ้นปละ 5.2% 

มีขอสังเกตเพิ่มเติมวา อาจมีบางบริเวณ เชน เมืองทองเที่ยว 
หรือเมืองอุตสาหกรรมที่มีการปรับเพิ่มของราคาขายมากกวานี้ หรือ
สําหรับรายการอาหารแบบฟาสตฟูด ก็อาจปรับราคาเพิ่มขึ้นตาม
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Knowledge Is Not Private Property 

อําเภอใจโดยไมไดมีการควบคุม แตสําหรับประชาชนกันเอง
ความเห็นใจและถอยทีถอยอาศัยกันตามสมควร จึงทําใหแทบไมมี
การปรับราคาขาย 
 ในกรณีนี้บางทานอาจตั้งขอสังเกตวา แมราคาไมไดปรับ
เพิ่มขึ้น แตปริมาณอาจจะลดนอยลง แตจากการสังเกตก็พบวา 
ปริมาณก็ยังพอ ๆ กับแตเดิม ไมไดปรับปริมาณลงแตอยางไร 
อยางไรก็ตามก็ยังอาจมีบางทานใหขอสังเกตวา แมปริมาณจะคง
เดิม แตคุณภาพก็อาจลดลง แตขอนี้ ผูสํารวจคงไมสามารถไป
ตรวจสอบในรายละเอียดในระดับนั้น และคงอยูที่วิจารณญาณของ
ทุกทานที่พิจารณาผลการสํารวจนี้ ผูคาบางรายกลาววา  ไมสามารถ
ขึ้นราคาอาหารไดเพราะคนซื้อไมมีกําลังซื้อเทาที่ควร ทั้งที่วัตถุดิบ
ในการทําอาหารเพิ่มขึ้นก็ตาม 
 ทําไมราคาสินคาดูปรับเพิ่มขึ้นมาก แตราคาอาหารไมได
เพิ่มขึ้นมากในสัดสวนเดียวกัน  สวนหนึ่ งคงเปนเพราะการ
ทําอาหารออกมาขายเปนจํานวนมากนั้น มีตนทุนคาวัตถุดิบถูกกวา
การซื้อของใชเองตามบาน  มีโอกาสที่ผูคาอาจลดปริมาณและ
คุณภาพลงบางเชนกัน  หรือเลือกขายในสินคาที่ใชวัตถุดิบไมแพง
นัก เชน ใชผักตามฤดูกาล หรือใชเนื้อหมู ไก ซึ่งราคายังไมเพิ่มมาก
เทาปลา เปนตน   
 จากการสัมภาษณผูคาพบวา ราคาวัสดุที่เพิ่มขึ้นบางนั้น ไมไดมี
ผลโดยตรงตอราคาอาคารท่ีขายเปนปริมาณมาก ๆ ในแตละวัน  สิ่ง
ที่สงผลที่เดนชัดกวาก็คือ คาเชาพื้นที่คาปลีกเพื่อการขายอาหาร  
 
ผลการสํารวจทั้ง 16 คร้ังที่ผานมา แสดงไวในตารางตอไปนี้

 

จดุ ราคาขาย (บาท

สํา- พ.ค. พ.ย. พ.ค. พ.ย. พ.ค. พ.ย. พ.ค. พย

รวจ 55 55 56 56 57 57 58 58

2 25 25 25 30 30 35 40 40

3 30 30

4 30 30 30 30 35 35 35 40

5 30 35 35 35 35 35 35 40

7.1 35 35 35 40 40 40

7.2 30 30 30 35 40

8 30 35 35 40 40 40 40 40

8.4 35 35 35 35 40

9 35 35 35 35 40 40 40 40

10 35 35 35 35 40 40 40 40

11 30 30 30 30 35 35 40 40

12 30 30 30 35 35 35 40 40

13 35 35 35 35 35 35 40 40

14 30 30 30 35 35 35 35 35

16 30 30 30 30 35 35 35

17 25 25 25 25 25 25 30 30

18 40 40 40 40 40 40 40 40

19 40 40 40 40 35 35 40 40

20 30 30 30 35 35 40 50 50

21 30 30 30 35 35 35 35 35

21.5 25 25 25 25 25 30 30 40

22 30 30 30 35 35 35 40 40

23 30 30 30 30 30 50 50 50

เฉลี�ย 31.0 31.6 31.8 33.3 34.3 36.1 38.4 40.0

ที�มา: ศนูยข์อ้มลูวจิัยและประเมนิคา่อสงัหารมิทรพัยไ์ทย
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อําเภอใจโดยไมไดมีการควบคุม แตสําหรับประชาชนกันเอง ยอมมี
ความเห็นใจและถอยทีถอยอาศัยกันตามสมควร จึงทําใหแทบไมมี

ในกรณีนี้บางทานอาจตั้งขอสังเกตวา แมราคาไมไดปรับ
เพิ่มขึ้น แตปริมาณอาจจะลดนอยลง แตจากการสังเกตก็พบวา 
ปริมาณก็ยังพอ ๆ กับแตเดิม ไมไดปรับปริมาณลงแตอยางไร 

ก็ยังอาจมีบางทานใหขอสังเกตวา แมปริมาณจะคง
เดิม แตคุณภาพก็อาจลดลง แตขอนี้ ผูสํารวจคงไมสามารถไป
ตรวจสอบในรายละเอียดในระดับนั้น และคงอยูที่วิจารณญาณของ
ทุกทานที่พิจารณาผลการสํารวจนี้ ผูคาบางรายกลาววา  ไมสามารถ

อเทาที่ควร ทั้งที่วัตถุดิบ

ทําไมราคาสินคาดูปรับเพิ่มขึ้นมาก แตราคาอาหารไมได
เพิ่มขึ้นมากในสัดสวนเดียวกัน  สวนหนึ่ งคงเปนเพราะการ
ทําอาหารออกมาขายเปนจํานวนมากนั้น มีตนทุนคาวัตถุดิบถูกกวา

คาอาจลดปริมาณและ
คุณภาพลงบางเชนกัน  หรือเลือกขายในสินคาที่ใชวัตถุดิบไมแพง
นัก เชน ใชผักตามฤดูกาล หรือใชเนื้อหมู ไก ซึ่งราคายังไมเพิ่มมาก

จากการสัมภาษณผูคาพบวา ราคาวัสดุที่เพิ่มขึ้นบางนั้น ไมไดมี
เปนปริมาณมาก ๆ ในแตละวัน  สิ่ง

ที่สงผลที่เดนชัดกวาก็คือ คาเชาพื้นที่คาปลีกเพื่อการขายอาหาร  

หากคาเชาแพงขึ้นมาก ก็จะทําใหราคาอาหารเพิ่มมากขึ้น  บางแหง
เชาพื้นที่ขนาดประมาณ 18 ตารางเมตร เปนเงินถึง 
ต อ เ ดื อ น  ( ต รม . ล ะ  3 , 3 3 3  
กรุงเทพมหานคร อาจชวยจัดหาพื้นที่คาขายในราคาถูก เพื่อใหผูคา
สามารถยืนหยัดขายในราคาที่ไมแพงจนเกินไป เพื่อเปนการ
ชวยเหลือคาครองชีพแกประชาชน
 จะเห็นไดวาราคาอาหารเพิ่มสูงขึ้นบาง แตอาจไมไดมีนัยสําคัญ
มากนัก ผูคาก็มีความพยายามที่จะดูแลผูซื้อ ดั
ไมสอดคลองกับความเปนจริงวาราคาอาหารแพงขึ้นเปนอยางมาก 
สวนหนึ่งอาจเปนความหวังดีที่ตองการใหผูเกี่ยวของแกไขปญหา
ใหกับสังคม แตอันตรายประการหนึ่งก็คืออาจทําใหผูคาบางราย
ฉวยโอกาสข้ึนราคา ซ้ําเติมประชาชนได ดังนั้นการนําเสนอขาวสาร
ต าง  ๆ จึ งควรมีความรับผิดชอบ และผู เสพขอมูลควรใช
วิจารณญาณ 
 การท่ีรัฐบาล คสช. ตอเนื่องถึงรัฐบาลประยุทธหลังเลือกตั้ง ใช
ความพยายามอยางยิ่งในการกระตุนเศรษฐกิจ แตราคาอาหารกลับ
เพิ่มขึ้น 49.9% ในรอบ 6 ปที่ผานมา แสดงใหเห็นวา ความ
พยายามอาจจะยังไมสัมฤทธิผลมากนัก แตเนื่องจากลาสุดภาวะ
เศรษฐกิจฝดเคืองมาก ประชาชนทั่วไปตาง 
ใหการเพิ่มขึ้นของราคาในชวง 1 
(เพียง 2.4%) เกิดภาวะเงินฝด  ทําใหพอคาไมอาจขึ้นราคาเพราะ
ไมมีผูอุดหนุน  ทุกวันนี้แมคาจึงขาดทุน

คร้ังที่ผานมา แสดงไวในตารางตอไปนี:้ 

บาท/จานหรอืชาม)

พย. พ.ค. พ.ย. พ.ค. พ.ย. พ.ค. พ.ย. พ.ค. พ.ค. 1 ปี ปี 

58 59 59 60 60 61 61 62 63 ลา่สดุ -ลา่สดุ

40 40 45 50 50 50 50 50 50 0.0% 100.0%

40 45 45 45 45 45 45 50 50 0.0% 66.7%

40 45 45 45 45 45 50 50 50 0.0% 66.7%

40 40 40 45 50 50 50 50 50 0.0%

40 40 45 45 45 45 45 50 50 0.0%

40 40 50 50 50 50 50 50 60 20.0% 100.0%

40 40 45 45 45 50 50 50 50 0.0%

40 40 40 45 50 50 50 50 50 0.0% 42.9%

40 40 40 45 45 45 50 50 50 0.0% 42.9%

40 40 40 45 45 50 50 50 50 0.0% 66.7%

40 40 40 45 50 50 50 50 50 0.0% 66.7%

40 40 40 45 45 45 50 55 60 9.1% 71.4%

35 35 35 40 45 45 45 50 50 0.0% 66.7%

30 30 30 30 30 30 30 30 35 16.7% 40.0%

40 45 45 45 45 50 50 55 60 9.1% 50.0%

40 40 40 45 45 45 50 50 50 0.0% 25.0%

50 60 60 65 65 65 65 65 65 0.0% 116.7%

35 45 45 45 50 50 50 50 50 0.0% 66.7%

40 40 45 45 45 50 50 50 50 0.0% 100.0%

40 40 40 45 50 50 50 50 50 0.0% 66.7%

50 50 50 50 50 50 50 50 50 0.0% 66.7%

40.0 41.7 43.1 45.7 47.1 48.1 49.0 50.2 51.4 2.4% 65.9%

ศนูยข์อ้มลูวจิัยและประเมนิคา่อสงัหารมิทรพัยไ์ทย บจก.เอเจนซี� ฟอร ์เรยีลเอสเตท แอฟแฟรส์ www

การเปลี�ยนแปลงราคาอาหาร พ.ศ.2555-2563 กรณีศกึษาสลีม
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หากคาเชาแพงขึ้นมาก ก็จะทําใหราคาอาหารเพิ่มมากขึ้น  บางแหง
ตารางเมตร เปนเงินถึง 60,000 บาท
3 3 3  บ า ท )  ดั ง นั้ น รั ฐ บ า ล ห รื อ

กรุงเทพมหานคร อาจชวยจัดหาพื้นที่คาขายในราคาถูก เพื่อใหผูคา
สามารถยืนหยัดขายในราคาที่ไมแพงจนเกินไป เพื่อเปนการ
ชวยเหลือคาครองชีพแกประชาชน 

จะเห็นไดวาราคาอาหารเพิ่มสูงขึ้นบาง แตอาจไมไดมีนัยสําคัญ
มากนัก ผูคาก็มีความพยายามที่จะดูแลผูซื้อ ดังนั้น การกลาวโดย
ไมสอดคลองกับความเปนจริงวาราคาอาหารแพงขึ้นเปนอยางมาก 
สวนหนึ่งอาจเปนความหวังดีที่ตองการใหผูเกี่ยวของแกไขปญหา
ใหกับสังคม แตอันตรายประการหนึ่งก็คืออาจทําใหผูคาบางราย
ฉวยโอกาสข้ึนราคา ซ้ําเติมประชาชนได ดังนั้นการนําเสนอขาวสาร

าง  ๆ จึ งควรมีความรับผิดชอบ และผู เสพขอมูลควรใช

ตอเนื่องถึงรัฐบาลประยุทธหลังเลือกตั้ง ใช
ความพยายามอยางยิ่งในการกระตุนเศรษฐกิจ แตราคาอาหารกลับ

ปที่ผานมา แสดงใหเห็นวา ความ
ลมากนัก แตเนื่องจากลาสุดภาวะ

เศรษฐกิจฝดเคืองมาก ประชาชนทั่วไปตาง "ชักหนาไมถึงหลัง" ทํา
1 ปลาสุด เพิ่มขึ้นในอัตราที่ชาลง 

เกิดภาวะเงินฝด  ทําใหพอคาไมอาจขึ้นราคาเพราะ
ไมมีผูอุดหนุน  ทุกวันนี้แมคาจึงขาดทุนกําไรลงไปเรื่อยๆ 

 

 55

ลา่สดุ ตอ่ปี รวม ตอ่ปี รวม

100.0% 9.5% 20.0% 8.9% 66.7%

66.7% 8.0% 16.7% 6.1% 42.9%

66.7% 8.0% 16.7% 6.1% 42.9%

6.1% 42.9%

8.9% 66.7%

100.0% 15.5% 33.3% 7.0% 50.0%

6.1% 42.9%

42.9% 6.9% 14.3% 3.8% 25.0%

42.9% 6.9% 14.3% 3.8% 25.0%

66.7% 8.0% 16.7% 6.1% 42.9%

66.7% 8.0% 16.7% 6.1% 42.9%

71.4% 0.0% 0.0% 9.4% 71.4%

66.7% 8.0% 16.7% 6.1% 42.9%

8.0% 16.7%

40.0% 0.0% 0.0% 5.8% 40.0%

50.0% 0.0% 0.0% 7.0% 50.0%

25.0% -6.5% -12.5% 6.1% 42.9%

116.7% 8.0% 16.7% 10.9% 85.7%

66.7% 8.0% 16.7% 6.1% 42.9%

100.0% 0.0% 0.0% 12.2% 100.0%

66.7% 8.0% 16.7% 6.1% 42.9%

66.7% 0.0% 0.0% 8.9% 66.7%

65.9% 5.2% 10.7% 7.0% 49.9%

www.area.co.th

ยคุป ู55-57: 2ปี ยคุตู ่57-63: 5ปี

การเปลี�ยนแปลง (%)
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 หลายคนกังวลวาโควิด-19 จะทําใหเกิดหายนะกับเศรษฐกิจ

โลก แลวอยางนี้ ราคาบานหรืออสังหาริมทรัพยของเราจะตกต่ําลง

หรือไม นาคิดเปนอยางยิ่ง  

 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคา

อสังหาริมทรัพยไทย (www.area.co.th) นํากรณีศึกษาตางๆ จาก

ตางประเทศมาเปรียบเทียบกับประเทศไทยของเรา จะไดเตรียม

ตัวรับกับความวิบัติ หรือจะเตรียมเฮหลังโควิด

ออกมาขูอีกวาคงอีกนานกวาจะหมดไป  เราจะรูอนาคตไดก็ตอง

เรียนรูจากอดีต  แตบางคนก็บอกอีกวาโควิด-19 

หนักสุดตั้งแตมีโลกใบนี้มา ซึ่งไมเปนความจริง เพราะมีภัยพิ

หนักกวานี้มากมายแตโลกก็รอดมาโดยตลอด 

 สหรัฐอเมริกา เรามาเริ่มตนดูมหาอํานาจอยางสหรัฐอเมริกา

กันกอน ขอมูลลาสุดจากองคกรการเงินเคหะการแหงสหรัฐอเมริกา 

(Federal Housing Finance Agency) ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ 

2563 พบวาราคาบานเพิ่มขึ้น 0.7% เมื่อเทียบกั

2563 และในเดือนมกราคม 2563 ก็เพิ่มกวาเดือนธันวาคม 

2562 อยู 0.3% และหากเทียบกับในรอบ 

(กุมภาพันธ 2562-2563) จะพบวาราคาเพิ่มขึ้นถึง 

ซึ่งนับวาสูงมาก เมื่อเทียบกับประเทศไทยที่ราคาบานก็เพิ่มขึ้นใน

อัตราที่ใกลเคียงกันนี้   

 อยางไรก็ตามนี่เปนขอมูลลาสุดถึงเดือนกุมภาพันธเทานั้น 

แลวในเดือนมีนาคม และเมษายนที่เปนชวงวิกฤติจะเปนอยางไร ก็

คงตองติดตามกันตอไป  แตแหลงขอมูลสําคัญอีกแหลงก็คือ

สมาคมนายหนาแหงชาติ (National Association of Realtors) 

ทําการศึกษาถึงไตรมาส 1/2563 ปรากฏวาราคาบานเดี่ยวเพิ่มขึ้น

ถึง 7.7% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2562 หรือ 1 

ราคากลางอยูที่หลังละ 274,600 เหรียญสหรัฐ <2> 

บาทนั่นเอง 

 ยุโรป ในเยอรมนีมีดัชนีราคาบานอยูที่ 174.85 

มีนาคม 2563 สูงกวาเดือนกุมภาพันธ 2563 

เทียบกับไตรมาสกอน ก็จะพบวาราคาบานเพิ่มขึ้น 

เทียบกับ 1 ปกอน ราคาบานก็เพิ่มขึ้นถึง 10.9% 

แสดงวาในเยอรมนีมีผลกระทบไมมากนัก  

กุมภาพันธ 2563 สํานักทะเบียนที่ดินพบวารา

230,332 ปอนด (9.1 ลานบาท) และราคาตกต่ําลง 

อสังหาฯ ตางแดน 
ABROAD 
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โควดิ-19 ทําใหราคาบานในโลกตกไหม

จะทําใหเกิดหายนะกับเศรษฐกิจ

โลก แลวอยางนี้ ราคาบานหรืออสังหาริมทรัพยของเราจะตกต่ําลง

โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคา

นํากรณีศึกษาตางๆ จาก

ไทยของเรา จะไดเตรียม

ตัวรับกับความวิบัติ หรือจะเตรียมเฮหลังโควิด-19 ซึ่งบางคนก็

ออกมาขูอีกวาคงอีกนานกวาจะหมดไป  เราจะรูอนาคตไดก็ตอง

19 เปนพิบัติภัยที่

หนักสุดตั้งแตมีโลกใบนี้มา ซึ่งไมเปนความจริง เพราะมีภัยพิบัติ

เรามาเริ่มตนดูมหาอํานาจอยางสหรัฐอเมริกา

กันกอน ขอมูลลาสุดจากองคกรการเงินเคหะการแหงสหรัฐอเมริกา 

ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ 

เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 

ก็เพิ่มกวาเดือนธันวาคม 

และหากเทียบกับในรอบ 1 ปที่ผานมา 

จะพบวาราคาเพิ่มขึ้นถึง 5.7% <1> 

ซึ่งนับวาสูงมาก เมื่อเทียบกับประเทศไทยที่ราคาบานก็เพิ่มขึ้นใน

อยางไรก็ตามนี่เปนขอมูลลาสุดถึงเดือนกุมภาพันธเทานั้น 

แลวในเดือนมีนาคม และเมษายนที่เปนชวงวิกฤติจะเปนอยางไร ก็

แตแหลงขอมูลสําคัญอีกแหลงก็คือ

(National Association of Realtors) ซึ่ง

ปรากฏวาราคาบานเดี่ยวเพิ่มขึ้น

1 ปกอนหนา ทั้งนี้

<2> หรือ 8.8 ลาน

174.85 ในเดือน

2563 อยู 1.1% แตถา

เทียบกับไตรมาสกอน ก็จะพบวาราคาบานเพิ่มขึ้น 2.9% และเมื่อ

10.9% เลยทีเดียว <3> 

  อังกฤษ ณ เดือน

สํานักทะเบียนที่ดินพบวาราคาบานเฉลี่ย 

และราคาตกต่ําลง 0.6% เมื่อ

เทียบกับเดือนมกราคม 2563 

เพิ่มข้ึน 1.1% <4>  แตบริษัทนายหนาขามชาติกลับรายงานวาราคา

บานเพิ่มขึ้น 0.9% ในเดือนมีนาคมเพราะมั่นใจในมาตรการรับมือ

โควิด-19 ของรัฐบาล <5> 

 ออสเตรเลีย ปรากฏวาในนครหลักๆ คือซิดนีย เมลเบอรน 

บริสเบน อดีเลด เพิรธ โฮบารตและกรุงแคนบรา ราคาบานเพิ่มขึ้น

ทุกเดือนในป 2563 ยกเวนที่เพิรธที่ราคาคอนขางคงที่หลังจาก

ผานการตกต่ํามากอนหนานี้ในป 

พบวาราคา ณ เดือนสิ้นมีนาคม 

ออสเตรเลีย (19.4 ลานบาท) 

ประมาณ 1.3% <6>  แสดงวาที่ออสเตรเลียไมไดรับผลกระทบ

อะไรนักจากโควิด-19 และเมื่อเศรษฐกิจฟนตัว สถานการณตลาด

อสังหาริมทรัพยในประเทศนี้ก็คงยังจะเติบโตตอเนื่อง

 จีน ซึ่งเปนประเทศเริ่มตนของเชื้อไวรัสโควิด

รายงานวา ราคาบานในเดือนมีนาคม 

(เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ) 

เดือนกุมภาพันธ (เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม

<7>  จะสังเกตไดวาราคาบานในจีนเพิ่มลดรายเดือนในอัตราที่สูง

มากเมื่อเทียบกับสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นๆ ทั้งนี้คงเปน

เพราะการแกวงตัวมากเปนพิเศษ

 อยางไรก็ตามราคาบาน (สวนใหญคือหองชุด

ยังมีราคาเพิ่มขึ้น 5.3% ในเดือนเมษายน 

เพิ่มต่ํากวาเดือนกอนๆ  โดยราคาบานที่เปดตัวใหมในเดือน

มกราคม- มีนาคม มีอัตราเพิ่มของราคาอยูที่ 

5.8% ตามลําดับ <8>  สวนสํานักงานสถิติแหงชาติจีนแสดงใหเห็น

วาการลงทุนอสังหาริมทรัพยทุกประเภทก็ยังเพิ่มขึ้น 

แงหนึ่งจะเห็นไดวาโควิด-19 

ระดับหนึ่ ง แตในอีกแงหนึ่ งการฟนตัวของจีนนับวาเร็วมาก 

ผลกระทบตอราคาบานคงจะมีไมมากในระยะยาว

 ญี่ปุน ตามขอมูลของกระทรวงที่ดิน โครงสรางพื้นฐาน 

คมนาคมและการทองเที่ยว ประเทศญี่ปุนพบวา ราคาที่อยูอาศัย

โดยรวม ราคาที่ดินเพื่อการอยูอาศัย ราคาบานเดี่ยวและราคาหอง

ชุดตางเพิ่มขึ้นแทบทุกเดือนในระหวางเดือนธันวาคม 

เมษายน 2563 ยกเวนที่ดินที่ยังไมมีการพัฒนาใดๆ และปรากฏวา

หองชุดมีราคาเพิ่มขึ้นสูงสุด ประมาณ 

 

เลี้ยงชีพดวยวิชาชีพนี้ ตองแทนคุณดวยการพัฒนา

Thai Appraisal and Estate Agents Foundation  

ทําใหราคาบานในโลกตกไหม 
 

 
2563 แตในหวง 1 ปที่ผานมา ราคายัง

แตบริษัทนายหนาขามชาติกลับรายงานวาราคา

ในเดือนมีนาคมเพราะมั่นใจในมาตรการรับมือ

ปรากฏวาในนครหลักๆ คือซิดนีย เมลเบอรน 

บริสเบน อดีเลด เพิรธ โฮบารตและกรุงแคนบรา ราคาบานเพิ่มขึ้น

ยกเวนที่เพิรธที่ราคาคอนขางคงที่หลังจาก

ผานการตกต่ํามากอนหนานี้ในป 2562 ตัวอยางในนครซิดนีย

มีนาคม 2563 อยูที่ 931,750 เหรียญ

) เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2563 

แสดงวาที่ออสเตรเลียไมไดรับผลกระทบ

และเมื่อเศรษฐกิจฟนตัว สถานการณตลาด

อสังหาริมทรัพยในประเทศนี้ก็คงยังจะเติบโตตอเนื่อง 

งเปนประเทศเริ่มตนของเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้น มี

รายงานวา ราคาบานในเดือนมีนาคม 2563 ซึ่งเปนเดือนลาสุด 

) ลดลงไป 4.1% ในขณะที่ราคาใน

เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม) ยังเพิ่มขึ้น 7.4% 

จะสังเกตไดวาราคาบานในจีนเพิ่มลดรายเดือนในอัตราที่สูง

มากเมื่อเทียบกับสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นๆ ทั้งนี้คงเปน

เพราะการแกวงตัวมากเปนพิเศษ 

สวนใหญคือหองชุด) ที่เปดตัวใหมก็

ในเดือนเมษายน 2563 แตนับวาอัตรา

เพิ่มต่ํากวาเดือนกอนๆ  โดยราคาบานที่เปดตัวใหมในเดือน

มีนาคม มีอัตราเพิ่มของราคาอยูที่ 6.6% 6.3% และ 

สวนสํานักงานสถิติแหงชาติจีนแสดงใหเห็น

วาการลงทุนอสังหาริมทรัพยทุกประเภทก็ยังเพิ่มขึ้น <9> ดังนั้นใน

19 คงสงผลกระทบตอราคาบานใน

ระดับหนึ่ ง แตในอีกแงหนึ่ งการฟนตัวของจีนนับวาเร็วมาก 

ผลกระทบตอราคาบานคงจะมีไมมากในระยะยาว 

ตามขอมูลของกระทรวงที่ดิน โครงสรางพื้นฐาน 

คมนาคมและการทองเที่ยว ประเทศญี่ปุนพบวา ราคาที่อยูอาศัย

เพื่อการอยูอาศัย ราคาบานเดี่ยวและราคาหอง

ชุดตางเพิ่มขึ้นแทบทุกเดือนในระหวางเดือนธันวาคม 2562 - 

ยกเวนที่ดินที่ยังไมมีการพัฒนาใดๆ และปรากฏวา

หองชุดมีราคาเพิ่มขึ้นสูงสุด ประมาณ 4%  อยางกรณีฮอกไกโดซึ่ง
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เปนพื้นที่ติดเชื้อโควิด-19 มากที่สุดของญี่ปุน ปรากฏวา หากเทียบ

ราคาท่ีอยูอาศัยเดือนธันวาคม 2562 - เมษายน 

ยังเพิ่มขึ้นอยูพอสมควร ยกเวนในชวง 2 เดือนหลัง ราคาลดลงไป

บาง  แตทั้งนี้คงเปนชวงเวลาที่เกิดความไมสงบ การซื้อขายจึงอาจ

ตกต่ําลงบาง เชื่อวาหลังจากนี้ราคานาจะปรับตัวดีขึ้

 ฮองกง ประเทศนี้มีการติดเชื้อมากในชวงแรก แตก็ควบคุมได

ดีพอสมควร ปรากฏวา ราคาที่อยูอาศัยประเภทหองชุด 

ทั้งหมดในฮองกงเปนหองชุด) มีราคาลดลงเล็กนอยในชวง 

เดือนที่ผานมา ราคา ณ เดือนมีนาคม 2563 ราคาหองชุดขนาดไม

เกิน 40 ตารางเมตรในฮองกงลดลง 1.2% เล็กนอยเมื่อเทียบกับ

เดือนกอน แตถาเทียบกับเดือนธันวาคม ราคายังเพิ่มขึ้น 

สวนฝงเกาลูนและเขตนิวเทอรี่ทอรี่ ราคาในเดือนมีนาคมกลับสูง

กวาเดือนกุมภาพันธเสียอีก  ทั้งนี้แสดงชัดวาฮองกงไมไดรับ

ผลกระทบจากโควิด-19 แตอยางใด <11> 

 สิงคโปร ดัชนีราคาบาน (เกือบทั้งหมดคือหองชุด

สิงคโปรในไตรมาสที่ 1/2563 ปรากฏวาลดต่ําลงจากดัชนีที่ 

153.6 ณ ไตรมาสที่ 4/2562 เปน 152.1 หรือลดลง 

การลดลงอยางไมมีนัยสําคัญใดๆ เลย <12> ราคาบานในสิงคโปร

จึงคอนขางจะคงที่แมจะเผชิญวิกฤติโควิด-19 ก็ตาม ทั้

ติดเชื้อสวนใหญในสิงคโปร ไมใชชาวสิงคโปร แตราว 

คนงานที่เขามาทํางานในสิงคโปร และอาศัยอยูในหองแอรรวมๆ 

กัน จึงทําใหติดเชื้อมากท่ีสุด <13> 

 สําหรับในกรณีประเทศไทย ในชวง 1-2 สัปดาหนี้ เราไดเห็น

คนออกมารองแรกแหกกระเชอวาบาน หองชุด และราคาที่ดินจะ

ลดฮวบ  ขาวคราวเหลานี้ออกมาจากปากของนักพัฒนาที่ดินราย

ใหญๆ บางราย นายหนาขามชาติ สื่อโฆษณารายใหญ และเหลาอิน

ฟลูเอนเซอรซึ่งหลายคนก็ทําตัวเปน “อีแอบ” ในการชวยขายสินคา 

ไมใชคนที่มีความเปนกลางแตอยางใด  รายการสินคาที่ลดราคา

คร่ึงตอคร่ึงนั้นแทบไมมีจริง  ที่ลด 30-40% นั้นก็อาจมี 

ไมกี่หลังหรือหนวยหองชุดที่กําลังจะปดการขายพอดีและโดยมาก

เปนสินคาราคาแพงที่ “บอกผาน” ไวมากในชวงกอน ตอนนี้ก็เ

ลดราคาลงมาบาง  แตไมไดลดมากมายดังขาว 

 การที่พวกนักพัฒนาที่ดินรายใหญๆ บางราย นายหนาขาม

ชาติ สื่อโฆษณารายใหญ และเหลาอินฟลูเอนเซอร พาเหรดกัน

ออกมาบอกลดราคาก็เพื่อเปนการปฏิบัติการทางจิตวิทยาเพื่อจูงใจ

ใหคนรีบไปซื้อดวน เปนกลยุทธทางการตลาดประการหนึ่
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งญี่ปุน ปรากฏวา หากเทียบ

เมษายน 2563 ปรากฏวา

เดือนหลัง ราคาลดลงไป

แตทั้งนี้คงเปนชวงเวลาที่เกิดความไมสงบ การซื้อขายจึงอาจ

ตกต่ําลงบาง เชื่อวาหลังจากนี้ราคานาจะปรับตัวดีขึน้ <10> 

ประเทศนี้มีการติดเชื้อมากในชวงแรก แตก็ควบคุมได

ดีพอสมควร ปรากฏวา ราคาที่อยูอาศัยประเภทหองชุด (แทบ

มีราคาลดลงเล็กนอยในชวง 2-3 

ราคาหองชุดขนาดไม

เล็กนอยเมื่อเทียบกับ

แตถาเทียบกับเดือนธันวาคม ราคายังเพิ่มขึ้น 1.8% 

สวนฝงเกาลูนและเขตนิวเทอรี่ทอรี่ ราคาในเดือนมีนาคมกลับสูง

กวาเดือนกุมภาพันธเสียอีก  ทั้งนี้แสดงชัดวาฮองกงไมไดรับ

เกือบทั้งหมดคือหองชุด) ใน

ปรากฏวาลดต่ําลงจากดัชนีที่ 

หรือลดลง 1% ซึ่งเปน

ราคาบานในสิงคโปร

ก็ตาม ทั้งนี้เพราะผู

ติดเชื้อสวนใหญในสิงคโปร ไมใชชาวสิงคโปร แตราว 90% เปน

คนงานที่เขามาทํางานในสิงคโปร และอาศัยอยูในหองแอรรวมๆ 

สัปดาหนี้ เราไดเห็น

ด และราคาที่ดินจะ

ลดฮวบ  ขาวคราวเหลานี้ออกมาจากปากของนักพัฒนาที่ดินราย

ใหญๆ บางราย นายหนาขามชาติ สื่อโฆษณารายใหญ และเหลาอิน

ในการชวยขายสินคา 

ไมใชคนที่มีความเปนกลางแตอยางใด  รายการสินคาที่ลดราคา

นั้นก็อาจมี 1-2 หรือ

ไมกี่หลังหรือหนวยหองชุดที่กําลังจะปดการขายพอดีและโดยมาก

ไวมากในชวงกอน ตอนนี้ก็เลย

การที่พวกนักพัฒนาที่ดินรายใหญๆ บางราย นายหนาขาม

ชาติ สื่อโฆษณารายใหญ และเหลาอินฟลูเอนเซอร พาเหรดกัน

ออกมาบอกลดราคาก็เพื่อเปนการปฏิบัติการทางจิตวิทยาเพื่อจูงใจ

ใหคนรีบไปซื้อดวน เปนกลยุทธทางการตลาดประการหนึ่ง ซึ่งก็คง

สงผลใหยอดขายดีขึ้นบาง และถือเปนสิ่งที่ผูมีสวนไดสวนเสียอาจ

ทําไดตามกลยุทธของแตละคาย  การที่ผูซื้อบาน นักลงทุนจะซื้อ

หรือไม ก็คงแลวแตวิจารณญาณของแตละคน

 ตองรูใหจริง จะไดไมถูกหลอกใหเขาใจวาราคาบานลด
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การเปลีย่นแปลงราคาอสงัหารมิทรพัยญีปุ่น

 หลายทานคงอยากทราบวาราคาอสังหาริมทรัพยในญี่ปุนมี
ความเปลี่ยนแปลงอยางไรบาง ราคาจะตกต่ําลงไหม 
ที่ผานมาญี่ปุนออกไปลงทุนนอกประเทศมากกวาจะพัฒนาใน
ประเทศของตนเอง 
 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคา
อสังหาริมทรัพยไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส 
(www.area.co.th) นําเสนอขอมูลของกระทรวงที่ดิน โครงสราง
พื้นฐาน การขนสงและการทองเที่ยว แหงประเทศญี่ปุน 
of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, Japan) 
เปลี่ยนแปลงราคาอสังหาริมทรัพยท่ีนาสนใจก็คือ
 1. อสังหาริมทรัพยที่เพิ่มมูลคาขึ้นมากในระยะเวลา 
ผานมาก็คือ ศูนยการคา โดยในระหวางป 2551
เพิ่มขึ้น 41.5% รองลงมาก็คือ อาคารชุดพักอาศัย ราคาเพิ่มขึ้น 
27.2% และที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง ที่มีราคาเพิ่มขึ้น 
 2. อสังหาริมทรัพยที่มีราคาตกต่ําลงอยางเห็นไดชัดก็คือ
โรงงานอุตสาหกรรมตางๆ โดยราคาในรอบ 11 
12.3% ทั้งนี้คงเปนเพราะกระแสการพัฒนาอุตสาหกรรมนอก
ประเทศมากกวาจะพัฒนาในประเทศเพื่อลดปญหามลภาวะ
 ดร.โสภณ กลาววา อยางไรก็ตามแนวโนมอาจจะเปลี่ยนแปลง
ไปก็ได โดยเฉพาะในกรณีของศูนยการคาในอนาคตที่อาจจะมีการ
 

การเปลี่ยนแปลงราคาอสังหาริมทรัพยในประเทศญีปุ่น 

ประเภทอสังหาริมทรัพย 

  

  
อสังหาริมทรัพยเชิงพาณิชย

ที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง 

ศูนยการคา 

สํานักงาน 

โกดัง 

โรงงาน 

อาคารชุดพักอาศัย 

ที่ดินเปลา 

ที่ดินเพื่อการพาณิชย 

ที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม

ที่มา: Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, Japan
https://www.mlit.go.jp/common/001334480.xlsx
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การเปลีย่นแปลงราคาอสงัหารมิทรพัยญีปุ่น 

หลายทานคงอยากทราบวาราคาอสังหาริมทรัพยในญี่ปุนมี
ความเปลี่ยนแปลงอยางไรบาง ราคาจะตกต่ําลงไหม เพราะหลายป
ที่ผานมาญี่ปุนออกไปลงทุนนอกประเทศมากกวาจะพัฒนาใน

โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคา
เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส 

นําเสนอขอมูลของกระทรวงที่ดิน โครงสราง
นสงและการทองเที่ยว แหงประเทศญี่ปุน (Ministry 

of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, Japan) เห็นการ
เปลี่ยนแปลงราคาอสังหาริมทรัพยท่ีนาสนใจก็คือ 

อสังหาริมทรัพยที่เพิ่มมูลคาขึ้นมากในระยะเวลา 11 ปที่
551-2562 มีราคา

รองลงมาก็คือ อาคารชุดพักอาศัย ราคาเพิ่มขึ้น 
และที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง ที่มีราคาเพิ่มขึ้น 18.6% 

อสังหาริมทรัพยที่มีราคาตกต่ําลงอยางเห็นไดชัดก็คือ
11 ปที่ผานมาลดลง 

คงเปนเพราะกระแสการพัฒนาอุตสาหกรรมนอก
ประเทศมากกวาจะพัฒนาในประเทศเพื่อลดปญหามลภาวะ 

โสภณ กลาววา อยางไรก็ตามแนวโนมอาจจะเปลี่ยนแปลง
ไปก็ได โดยเฉพาะในกรณีของศูนยการคาในอนาคตที่อาจจะมีการ

ซื้อขายผานระบบออนไลนมากขึ้น ทําใหศูนยการคาอาจมี
ความสําคัญลดลง  แตจากการตรวจสอบดูในรายละเอียดราคาของ
ศูนยการคายังเพิ่มขึ้น 9.3% 
แนวโนมระบบออนไลนยังอาจจะมาไมถึงในกรณีประเทศญี่ปุนที่
นิยมออกไปซื้อของนอกบาน 
 นอกจากนี้อาจมีแนวโนมสวนกระแสอีกอันหนึ่งก็คือโรงงาน
ตางๆ อาจจะกลับไปเปดในญี่ปุนเองมากขึ้นก็ได ที่ผานมาญี่ปุนไป
ลงทุนในจีน ในเอเชียตะวันออกเฉียงใตกันเปนอันมากตั้งแตเมื่อ 
30 ปกอนแลว  แตในอนาคต โรงงานตางๆ โดยเฉพาะที่ไมกอ
มลพิษ (มากนัก) อาจยายกลับออกจากจีนและภูมิภาคอื่นกลับสู
ญี่ปุนซึ่งจะทําใหเศรษฐกิจญี่ปุนกระเตื้องขึ้นก
แมราคาโรงงานจะลดลง 2.7% ในรอบ 
กับในชวง 3 ปที่ผานมา ปรากฏวาราคาโรงงานเพิ่มขึ้นปละ 
ซึ่งอาจเปนเพราะกระแสการไหลกลับของโรงงานสูประเทศญี่ปุนก็
ได  ยิ่งกวานั้นจะเห็นไดวาราคาที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมก็
อยางมากในชวง 1-3 ปที่ผานมาเชนกัน
 ญี่ปุนที่ซบเซาไปนานในตลอด 
หรือไม ตองติดตามกันตอไป ศูนยขอมูลจะไดนําขอมูลมานําเสนอ
อยางตอเนื่อง 
 

การเปลี่ยนแปลงราคาอสังหาริมทรัพยในประเทศญีปุ่น 2551-2562

 การเปลี่ยนแปลงราคา (%)

ป 2551-2562 3 ป ลาสุด 

โดยรวม ตอป 2559-62 

อสังหาริมทรัพยเชิงพาณิชย 11.5% 1.0% 2.0% 

18.6% 1.6% 2.3% 

41.5% 3.2% 6.6% 

8.9% 0.8% 1.1% 

6.2% 0.5% 5.3% 

-12.3% -1.2% 0.7% 

27.2% 2.2% 0.0% 

-2.0% -0.2% 2.1% 

-2.6% -0.2% 2.9% 

ที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม -1.5% -0.1% 0.9% 

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, Japan
https://www.mlit.go.jp/common/001334480.xlsx 
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ซื้อขายผานระบบออนไลนมากขึ้น ทําใหศูนยการคาอาจมี

ง  แตจากการตรวจสอบดูในรายละเอียดราคาของ
9.3% ในรอบ 1 ปที่ผานมา  แสดงวา

แนวโนมระบบออนไลนยังอาจจะมาไมถึงในกรณีประเทศญี่ปุนที่

นอกจากนี้อาจมีแนวโนมสวนกระแสอีกอันหนึ่งก็คือโรงงาน
นเองมากขึ้นก็ได ที่ผานมาญี่ปุนไป

ลงทุนในจีน ในเอเชียตะวันออกเฉียงใตกันเปนอันมากตั้งแตเมื่อ 
ปกอนแลว  แตในอนาคต โรงงานตางๆ โดยเฉพาะที่ไมกอ

อาจยายกลับออกจากจีนและภูมิภาคอื่นกลับสู
ญี่ปุนซึ่งจะทําใหเศรษฐกิจญี่ปุนกระเตื้องขึ้นกวานี้  อยางไรก็ตาม 

ในรอบ 1 ปที่ผานมา แตเมื่อเทียบ
ปที่ผานมา ปรากฏวาราคาโรงงานเพิ่มขึ้นปละ 0.7% 

ซึ่งอาจเปนเพราะกระแสการไหลกลับของโรงงานสูประเทศญี่ปุนก็
ได  ยิ่งกวานั้นจะเห็นไดวาราคาที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมก็เพิ่มขึ้น

ปที่ผานมาเชนกัน 
ญี่ปุนที่ซบเซาไปนานในตลอด 30 ปที่ผานมาจะกลับมาผงาด

หรือไม ตองติดตามกันตอไป ศูนยขอมูลจะไดนําขอมูลมานําเสนอ

2562 

(%) 

 1 ป 

 ลาสุด 

 1.2% 

 0.2% 

 9.3% 

 -5.7% 

 3.2% 

 -2.7% 

 -2.4% 

 5.6% 

 2.7% 
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