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PRESIDENT TALK
สวัสดีครับ...ท่านสมาชิกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยทุกท่าน
สถานการณ์เศรษฐกิจตลอดปี พ.ศ. 2558 โดยภาพรวมเศรษฐกิจไทยสามารถฟืน้ ตัวได้อย่างต่อเนือ่ ง ถึงแม้จะเป็นไปอย่างช้า ๆ ก็ตาม
ด้านโอกาสการลงทุนภาคอสังหาริมทรัพย์ ทิศทางการตลาดโดยรวมดูเหมือนไม่มีความเติบโตมากนัก แต่ผลประกอบการของบริษัทที่อยู่ใน
ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งยอดขายและก�ำไรกลับเติบโตมาก ในมุมมองส่วนตัวเห็นว่าภาวะการแข่งขันโอกาสเป็นของผู้ประกอบการรายใหญ่
ส�ำหรับรายกลางรายเล็กจ�ำเป็นต้องสร้างจุดแข็ง ต้องมีการศึกษาพฤติกรรมความต้องการใหม่ ๆ ของผู้บริโภค ต้องมีวินัยทางการเงิน จึงจะ
สามารถหาแหล่งเงินกู้ เพื่อสร้างเรียลดีมานด์ในตลาดได้
ด้านการส่งออก และการผลิตภาคเกษตรตลอดทั้งปีที่ผ่านมา มีการปรับตัวลดลงกว่าที่คาดการณ์ไว้มาก แต่อย่างไรก็ดียังมีปัจจัย
สนับสนุนด้านการท่องเที่ยวทั้งปีคาดว่ามีจ�ำนวนนักท่องเที่ยวสูงกว่า 30 ล้านคน รวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมของภาครัฐ ทั้งนี้
คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าทั้งปีจะลดลงร้อยละ 5.0 อาจจะส่งผลท�ำให้การบริโภคของครัวเรือน และการลงทุนรวมขยายตัวได้เช่นกัน
ด้านทิศทางแนวโน้มเศรษฐกิจโดยรวมของไทยในปี พ.ศ. 2559 จากความผันผวนทางเศรษฐกิจของประเทศจีน ที่ส่อเค้าว่าจะเกิด
ฟองสบู่ในหลายภาคธุรกิจ โดยเฉพาะภาคอสังหาริมทรัพย์ ส่งผลกระทบต่อตลาดหลักทรัพย์ของประเทศจีน และตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก
ท�ำให้มูลค่าหลักทรัพย์ในตลาดหุ้นลดลงอย่างมาก ดังนั้น การวางแผนด�ำเนินธุรกิจต้องมีการพิจารณาถึงปัจจัยนี้ด้วย แต่อย่างไรก็ตาม จาก
ราคาน�ำ้ มันทีล่ ดลงใกล้ 30 ดอลลาห์/บาเรล และคาดว่ามีโอกาสทีจ่ ะลดลงอีก น่าจะเป็นผลดีตอ่ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  ท�ำให้ราคาวัสดุกอ่ สร้าง
ที่ใช้วัตถุดิบเกี่ยวเนื่องกับปิโตรเคมียังคงอยู่ในภาวะทรงตัว ส่วนผลลบ อาจส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจโดยรวม รวมถึงภาคธุรกิจอื่น และ
ก�ำลังซือ้ ของผูบ้ ริโภค นอกจากนี้ ตามทีม่ หี ลายหน่วยงานคาดว่าจะมีการขยายตัวร้อยละ 3.0 - 4.0 โดยมีปจั จัยสนับสนุนจากภาครัฐ อาทิเช่น
(1) การเร่งเบิกจ่ายและการลงทุนภาครัฐ (2) แรงขับเคลื่อนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางด้านต่าง ๆ (3) การฟื้นตัวอย่างช้า ๆ ของ
เศรษฐกิจโลกและราคาสินค้าส่งออก (4) แนวโน้มการอ่อนค่าของเงินบาท (5) ราคาน�้ำมันที่ยังมีแนวโน้มปรับตัวอยู่ในระดับต�่ำ  อันจะเป็น
ปัจจัยสนับสนุนอ�ำนาจซื้อของประชาชนและภาคธุรกิจ (6) การขยายตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยว ทั้งนี้ คาดว่าการบริโภคภาค
ครัวเรือนและการลงทุนรวมสามารถขยายตัวได้ดีขึ้นระดับหนึ่ง รวมถึงมาตรการส่งท้ายที่รัฐบาลมอบให้เป็นของขวัญปีใหม่ 2559 ส�ำหรับ
ประชาชนทั้งประเทศ โดยการน�ำใบเสร็จรับเงินที่ซื้อสินค้าในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไม่เกิน 15,000 บาท
เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กระตุ้นการใช้จ่ายภาคครัวเรือนที่ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมได้อีกทางหนึ่ง
ส�ำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แล้ว นับเป็นโอกาสดี เนือ่ งจากรัฐบาลออกมาตรการกระตุน้ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ออกมาเป็นระยะ ๆ  
ถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นก็ตาม แต่ก็สร้างความคึกคักให้กับตลาดได้เป็นอย่างมาก ท�ำให้ผู้บริโภคที่ต้องการที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง
ตัดสินใจซือ้ ช่วงมาตรการกระตุน้ ของภาครัฐ เนือ่ งจากช่วยประหยัดค่าใช้จา่ ยในการซือ้ บ้านจากค่าโอน ค่าจดจ�ำนอง รวมทัง้ มาตรการสินเชือ่
ดอกเบี้ยต�่ำที่สามารถช่วยผู้บริโภคให้มีที่อยู่อาศัยได้ง่ายขึ้น
สุดท้ายนี้ เนือ่ งในโอกาสวาระดิถขี นึ้ ปีใหม่พทุ ธศักราช 2559 กระผมในนามตัวแทนของคณะกรรมการบริหารสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย
ขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรตั นตรัย และสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิใ์ นทัว่ สากลโลก โปรดช่วยดลบันดาลประสาทพรให้สมาชิกสมาคมฯ ทุกท่าน จงประสบ
แต่ความสุขสถาพร ความเจริญรุง่ เรือง และประสบความส�ำเร็จบริหารกิจการให้เจริญก้าวหน้าเป็นปึกแผ่นอย่างมัน่ คงยาวนาน ตลอดจนมี
สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยพยันอันตราย ทั้งปวงเทอญ

(พรนริศ ชวนไชยสิทธิ์)
นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

สรุปปี 2558 ด้านกฏหมายใหม่
โครงข่ายรถไฟฟ้า

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านอสังหาฯ

ในรอบปี พ.ศ. 2558 เป็นอีกหนึ่งปีที่ภาครัฐได้ก�ำหนดมาตราการและผลักดัน
กฎหมายฉบับต่าง ๆ ซึ่งมีผลบังคับใช้หลายฉบับ และส่งผลดีต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ระดับหนึ่ง โดยเฉพาะในช่วงโค้งสุดท้ายของปี รัฐบาลก�ำหนดมาตรการกระตุ้นธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยใช้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นตัวขับเคลื่อน
เศรษฐกิจรวม นอกจากนี้ การกระตุน้ เศรษฐกิจผ่านโครงการเมกะโปรเจ็กต์ขนาดใหญ่ตา่ ง ๆ
โดยเฉพาะโครงข่ายรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ ล้วนส่งผลดีตอ่ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทงั้ สิน้ ในการนี้
สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย จึงท�ำการรวบรวมมาตรการตลอดทัง้ ปี เพือ่ ท่านสมาชิกผูป้ ระกอบ
การอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง สามารถใช้ขอ้ มูลนี้ เพือ่ ปรับกลยุทธ์และปรับ
แผนตลาดของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ให้สอดคล้องกับภาวการณ์ในปี 2559 ได้ต่อไป

เปิดมาตรการกระตุ้นอสังหาฯ รอบใหม่
ส�ำหรับปัจจัยแรกที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปี 2558 - 2559
คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ หลังจากภาวะการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจไทย ส่งผลท�ำให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีก�ำลังซื้อที่อยู่อาศัยลดลง ประกอบกับ
ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ของประเทศในปัจจุบนั ยังมีอปุ ทานคงค้างในตลาดจ�ำนวนมาก
ทัง้ ในเขตพืน้ ทีก่ รุงเทพฯ ปริมณฑล และหัวเมืองส�ำคัญในภูมภิ าค เช่น พัทยา ภูเก็ต เชียงใหม่
อุดรธานี และขอนแก่น เป็นต้น คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเห็นชอบมาตรการการเงินการคลัง
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ รวม 2 มาตรการ ดังนี้
1. มาตรการการเงิน เพื่อเป็นการสนับสนุนกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและปานกลางให้
สามารถกูซ้ อ้ื ทีอ่ ยูอ่ าศัยในวงเงินทีส่ งู ขึน้ ด้วยเงือ่ นไขผ่อนปรน อันจะท�ำให้กลุม่ ผูท้ ถี่ กู ปฏิเสธสิน
เชื่อจากธนาคารพาณิชย์เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัย
และภาคอสังหาริมทรัพย์ของประเทศ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จึงออกมาตรการ
เพื่อส่งเสริมการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยแก่ผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง เพื่อให้ผู้กู้ใช้ในการซื้อ
ที่ดินพร้อมอาคารห้องชุด หรือเพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
โดยประมาณการวงเงินให้สินเชื่อรวมเบื้องต้น 10,000 ล้านบาท ก�ำหนดระยะเวลารับค�ำขอ
และการท�ำนิติกรรม 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2558 และให้ ธอส. สามารถขยายระยะ
เวลาได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 30 ปี และมีกลุ่มเป้าหมาย คือผู้ที่
มีรายได้สุทธิต่อเดือนไม่เกิน 30,000 บาท โดยเกณฑ์หลักประกันเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ
งานสินเชื่อของ ธอส.
2. มาตรการการคลัง
2.1 การลดค่าธรรมเนียมส�ำหรับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม โดยให้ลดการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอน และค่าจดทะเบียนการจ�ำนองอสังหาริมทรัพย์
และห้องชุด จากเดิมร้อยละ 2 ของราคาประเมินทุนทรัพย์ในกรณีการโอน และร้อยละ 1
ของมูลค่าที่จ�ำนอง แต่ไม่เกิน 200,000 บาท ในกรณีการจ�ำนองฯ เหลือร้อยละ 0.01 เป็น
เวลา 6 เดือน จนถึงวันที่ 28 เมษายน 2559  เพื่อเร่งให้เกิดการท�ำนิติกรรมโดยเร็ว

2.2 การยกเว้นภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา
ส�ำหรับรายได้ที่จ่ายไปเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์
ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดินหรือห้องชุดในอาคาร
ชุดที่มีมูลค่าไม่เกิน 3 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นที่อยู่
อาศัยของตนเองเป็นจ�ำนวนร้อยละ 20 ของ
มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ โดยผู้ได้รับสิทธิจะต้อง
ไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์มาก่อน
และมีชอื่ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิใ์ นอสังหาริมทรัพย์
ที่ซื้อเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี กล่าว
คือ ต้องเป็นการซื้อครั้งแรกและเพื่อเป็นที่อยู่
อาศัยจริง โดยต้องใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาต่อเนื่องกัน 5 ปีภาษี นับแต่ปี
ภาษีที่มีการจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธิ์ใน
อสังหาริมทรัพย์ โดยให้แบ่งใช้สิทธิเป็นจ�ำนวน
เท่า ๆ กันในแต่ละปีภาษี ทั้งนี้ ต้องจ่ายค่าซื้อ
อสังหาริมทรัพย์และจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์
ในอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมี
มติเห็นชอบถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ทัง้ นีก้ ระทรวงการคลังคาดว่ามาตรการ
ดังกล่าวข้างต้น จะสามารถช่วยเหลือประชาชน
ผูม้ รี ายได้นอ้ ยหรือไม่มรี ายได้ประจ�ำ  และผูม้ รี ายได้
ปานกลางซึง่ ไม่สามารถเข้าถึงสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย
ของธนาคารพาณิชย์ให้สามารถได้รับสินเชื่อที่
อยู่อาศัยที่มีเงื่อนไขผ่อนปรนได้ง่ายยิ่งขึ้น และ
ส�ำหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ปัจจุบัน ธอส.
ได้ให้ความช่วยเหลือในเรื่องสินเชื่อที่อยู่อาศัย
อยูแ่ ล้วจะได้รบั ประโยชน์จากการด�ำเนินมาตรการ
ข้างต้นมากยิ่งขึ้น

กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ
และนิตกิ รรม ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด กรณีหอ้ งชุดตามหลักเกณฑ์
ทีค่ ณะรัฐมนตรีกำ� หนด กรณีหอ้ งชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด (ห้องชุด)
ได้ลดทัง้ การโอน (ซือ้ ขาย) และจ�ำนอง โดยหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี  ้ 1. ต้องเป็น
ห้องชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522  2. ห้องชุดทั้งหมดใน
อาคารชุด ซึ่งจดทะเบียนอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด (คือ
กรณีโอนขายห้องชุดทั้งหมดในอาคารชุด (ขายยกอาคาร) ที่จดทะเบียน
เป็นอาคารชุดแล้ว โดยยังไม่มกี ารจดทะเบียนนิตบิ คุ คลอาคารชุด 3. ห้องชุด
ในอาคารชุดซึ่งจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดแล้ว (คือ การขายห้องชุด
เป็นห้อง ๆ )
นอกจากนี้ ผู้ซื้อบ้านทั้งในส่วนของบ้านใหม่และบ้านมือสอง
จะได้รบั สิทธิประโยชน์จากการลดค่าจดทะเบียนการโอนและค่าจดทะเบียน
การจ�ำนอง รวมทั้งการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาข้างต้นด้วย ซึ่ง
จะช่วยลดภาระให้กับผู้มีรายได้น้อยโดยตรง ทั้งนี้การด�ำเนินมาตรการ
ดังกล่าว จะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ทั้งระบบ
ทั้ ง นี้ ม าตรการการเงิ น การคลั ง เพื่ อ กระตุ ้ น เศรษฐกิ จ ภาค
อสังหาริมทรัพย์ กรณี การลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนและจ�ำนอง
อสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558
เห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ และเห็นชอบ
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย จ�ำนวน 3 ฉบับ เพื่อลดค่าธรรมเนียม
ส�ำหรับสนับสนุนการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
โดยประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวมีผลใช้บังคับตั้งแต่
วันที่ 29 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2559 เป็นระยะเวลาหก
เดือน โดยมีหลักเกณฑ์ตามมาตรการดังนี้ หลักเกณฑ์การลดค่าธรรมเนียม
โอนและจ�ำนอง 1. ค่าธรรมเนียมการโอน (ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์) ค่า
ธรรมเนียมปกติ 2 % ของราคาประเมินทุนทรัพย์ ค่าธรรมเนียมตาม
มาตรการ 0.01 % ของราคาประเมินทุนทรัพย์ 2. ค่าธรรมเนียมการ
จ�ำนอง (อันเนื่องจากการซื้อขายตามมาตรการเท่านั้น)   ค่าธรรมเนียม
ปกติ 1 % ของราคาจ�ำนอง ค่าธรรมเนียมตามมาตรการ 0.01 % ของ
ราคาจ�ำนอง (เฉพาะค่าธรรมเนียมจ�ำนองตามประมวลกฎหมายที่ดิน
เรียกเก็บอย่างสูงไม่เกิน 200,000 บาท) 3. อสังหาริมทรัพย์ทไี่ ด้รบั ประโยชน์
ตามมาตรการ 3.1 อสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ได้จัดสรร 1. อาคาร 2. ที่ดิน
พร้อมอาคาร (ที่ดินเปล่าไม่ได้ลด) 3.2 อสังหาริมทรัพย์ที่จัดสรร 1. ที่ดิน
พร้อมอาคาร 2. ทีด่ นิ เปล่า 3.3 ห้องชุด 1. ห้องชุดทัง้ อาคารชุด  2. ห้องชุด
รายห้อง 4. ประเภทอาคารที่ได้สิทธิลดค่าธรรมเนียม (ทั้งกรณีจัดสรร
และไม่ได้จัดสรร) (1) บ้านเดี่ยว (2) บ้านแฝด (3) บ้านแถว (4) อาคาร
พาณิชย์ 5. กรณีอาคารใหม่หรืออาคารเก่า หรือห้องชุดใหม่หรือห้องชุดเก่า
ก็ได้รับลดค่าธรรมเนียมเช่นเดียวกัน 6. ผู้โอนและผู้รับโอน ผู้จ�ำนอง
และผู้รับจ�ำนอง เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้
ทั้งนี้สรุปหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการลดค่าธรรมเนียม
จดทะเบียนและนิตกิ รรม ตามมาตรการสนับสนุนการซือ้ ขายอสังหาริมทรัพย์
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ประกาศ

เปิดกฎหมายใหม่ในรอบปี 2558
พระราชบัญญัติ ภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558  เหตุผลในการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การถ่ายโอนทรัพย์สินโดย
ทางมรดกในปัจจุบนั ได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งเสียภาษี ไม่วา่ ทรัพย์สนิ จะมีจำ� นวน
มากน้อยเพียงใด ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคม สมควรที่จะจัด
เก็บภาษีตามสมควรจากการรับมรดกทีม่ มี ลู ค่าจ�ำนวนมาก เพือ่ น�ำไปพัฒนา
ประเทศและยกระดับการด�ำรงชีวิตของประชาชนที่ยากไร้ให้ดีขึ้น ทัง้ นี้
โดยมิให้กระทบถึงผูท้ ไี่ ด้รบั มรดกพอสมควรแก่การด�ำรงชีพ จึงจ�ำเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัตินี้
สาระส�ำคัญ พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 1.
ผู้มีหน้าที่เสียภาษี (๑) บุคคลผู้มีสัญชาติไทย (๒) บุคคลธรรมดาผู้มิได้มี
สัญชาติไทย แต่มถี นิ่ ทีอ่ ยูใ่ นราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
(๓) บุคคลผู้มิได้มีสัญชาติไทย แต่ได้รับมรดกอันเป็นทรัพย์สินที่อยู่ใน
ประเทศไทย ในกรณีที่ผู้ได้รับมรดกเป็นนิติบุคคล ให้ถือว่า นิติบุคคลที่
จดทะเบียนในประเทศไทย หรือจัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายไทย หรือมีผู้มี
สัญชาติไทยถือหุ้นเกินร้อยละห้าสิบของทุนจดทะเบียนที่ช�ำระแล้วใน
ขณะมีสทิ ธิได้รบั มรดก หรือมีผมู้ สี ญ
ั ชาติไทยเป็นผูม้ อี ำ� นาจบริหารกิจการ
เกินกึ่งหนึ่งของคณะบุคคลซึ่งมีอ�ำนาจบริหารกิจการทั้งหมด เป็นบุคคล
ผู้มีสัญชาติไทย
2. บุคคลที่ได้รับยกเว้นภาษี (1) ผู้ที่ได้รับมรดกจากเจ้ามรดก
ที่ตายก่อนวันที่กฎหมายใช้บังคับ (2) คู่สมรสของเจ้ามรดก (3) บุคคล   
ผู้ได้รับมรดกที่เจ้ามรดกแสดงเจตนาหรือเห็นได้ว่ามีความประสงค์ให้ใช้
มรดกนั้นเพื่อประโยชน์ในกิจการศาสนา กิจการศึกษา หรือกิจการ
สาธารณประโยชน์ (4) หน่วยงานของรัฐและนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์
เพือ่ ประโยชน์ในกิจการศาสนา กิจการศึกษา หรือกิจการสาธารณประโยชน์
(5) บุคคลหรือองค์การระหว่างประเทศตามข้อผูกพันที่ประเทศไทยมีอยู่
ต่อองค์การสหประชาชาติหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือตาม
สัญญาหรือตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกันกับนานาประเทศ
3. ฐานภาษี มรดกที่ผู้รับมรดกได้รับจากเจ้ามรดกแต่ละราย
ไม่วา่ จะได้รบั มาในคราวเดียวหรือหลายคราว ถ้ามรดกทีไ่ ด้รบั จากเจ้ามรดก
แต่ละรายรวมกันมีมลู ค่าเกิน 100 ล้านบาท (1) บุคคลธรรมดา หรือนิตบิ คุ คล

นิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย หรือบุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่มีถิ่นที่
อยูใ่ นราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ได้แก่ ทรัพย์สนิ ทัง้ ที่
อยูใ่ นประเทศไทย และนอกประเทศไทย (2) บุคคลธรรมดาหรือนิตบิ คุ คล
ที่ไม่มีสัญชาติไทย ได้แก่ ทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทย
ทรัพย์สนิ ทีต่ อ้ งเสียภาษี มรดกซึง่ ต้องเสียภาษี ได้แก่ ทรัพย์สนิ ดัง
ต่อไปนี้ (๑) อสังหาริมทรัพย์ (๒) หลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (๓) เงินฝากหรือเงินอื่นใดที่มีลักษณะอย่าง
เดียวกันที่เจ้ามรดกมีสิทธิเรียกถอนคืนจากสถาบันการเงินหรือบุคคลที่
ได้รับเงินนั้นไว้ (๔) ยานพาหนะที่มีหลักฐานทางทะเบียน (๕) ทรัพย์สิน
ทางการเงินที่ก�ำหนดเพิ่มขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกา
วันบังคับใช้ พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 ใช้
บังคับ เมื่อพ้นก�ำหนด 180 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
พระราชบัญญัติ ภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา
เล่ม ๑๓๒/ตอนที่ ๗๒ ก/หน้า ๑/๕ สิงหาคม ๒๕๕๘
(สามารถติดตามรายละเอียด พ.ร.บ. ฉบับเต็ม ได้จากเว็บไซต์
สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย www.thairealestate.org)
พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 สรุป
สาระส�ำคัญ แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543
ดังต่อไปนี้
1. แก้ไขชือ่ ต�ำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการจัดสรรทีด่ นิ กลาง
และคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 7 และ
มาตรา 13 วรรคหนึ่ง)
2. ก�ำหนดให้มีการจดแจ้งลงในโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรอง
การท�ำประโยชน์ว่าที่ดินแปลงนั้นเป็นที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภคหรือ
ที่ดินที่ใช้เพื่อบริการสาธารณะ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 28)
3. ก�ำหนดห้ามการโอนทีด่ นิ อันเป็นสาธารณูปโภค (เพิม่ มาตรา
43/1)
4. แก้ไขหลักเกณฑ์การพ้นจากหน้าที่บ�ำรุงรักษาสาธารณูปโภค
ของผู้จัดสรรที่ดินและก�ำหนดให้ทรัพย์สินอันเป็นสาธารณูปโภคตกเป็น
ของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 44)
5. แก้ไขระยะเวลาการค้างช�ำระค่าบ�ำรุงสาธารณูปโภค (แก้ไข
เพิ่มเติมมาตรา 50 วรรคสอง)
โดยที่ ก ารจั ด สรรที่ ดิ น ในปั จ จุ บั น ไม่ ไ ด้ ก� ำ หนดให้ จ ดแจ้ ง ใน
โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท�ำประโยชน์ว่าที่ดินแปลงนั้นเป็นที่ดิน
อันเป็นสาธารณูปโภคหรือที่ดินที่ใช้เพื่อบริการสาธารณะเป็นผลให้ไม่
อาจทราบชัดเจนว่าที่ดินแปลงใดเป็นที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภคหรือ
ทีด่ นิ ทีใ่ ช้เพือ่ บริการสาธารณะ และมีการโอนทีด่ นิ ไปยังบุคคลอืน่ ซึง่ ส่งผล
ต่อการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินอันเป็นสาธารณูปโภคของผู้ซื้อที่ดินจัดสรร
โดยรวม จึงสมควรให้มกี ารจดแจ้งดังกล่าว และห้ามการโอนทีด่ นิ อันเป็น
สาธารณูปโภค รวมทั้งก�ำหนดหลักเกณฑ์การพ้นจากหน้าที่บ�ำรุงรักษา
สาธารณูปโภคของผูจ้ ดั สรรทีด่ นิ และการให้ทรัพย์สนิ อันเป็นสาธารณูปโภค

ตกเป็นของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรให้เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม ประกอบกับสมควรแก้ไขบทบัญญัติที่ก�ำหนดชื่อต�ำแหน่งใน
คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติน้ีให้เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับใน
ปัจจุบนั รวมทัง้ แก้ไขระยะเวลาการค้างช�ำระค่าบ�ำรุงรักษาและการจัดการ
สาธารณูปโภคให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจ�ำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
(สามารถติดตามรายละเอียด พ.ร.บ. ฉบับเต็ม ได้จากเว็บไซต์ สมาคม
อสังหาริมทรัพย์ไทย www.thairealestate.org)

ความคืบหน้าโครงข่ายรถไฟฟ้าสายใหม่
โครงข่ายรถไฟฟ้าถือเป็นอีกปัจจัยส�ำคัญที่เอื้อต่อการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ในหลายพื้นที่ ซึ่งรัฐบาลก�ำลังเดินหน้าผลักดันรถไฟฟ้า
สายใหม่ ๆ ตลอดทัง้ ปีทผี่ า่ นมาให้สามารถประมูลและเริม่ ก่อสร้างได้โดยเร็ว
เพือ่ ช่วยกระตุน้ เศรษฐกิจในอีกทางหนึง่ โดยความคืบหน้าโครงข่ายรถไฟฟ้า
แต่ละสายในปี 2558 มีรายละเอียดที่น่าสนใจดังนี้
สายที่ 1 สายสีแดง (บางซื่อ - รังสิต) ความคืบหน้าโครงการ
บางซื่อ-รังสิต ระยะทาง 26 กม. ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ใช้เงิน
ลงทุน 80,375 ล้านบาท เริ่มก่อสร้างปี 2556 จะเลื่อนการเปิดให้บริการ
จากเดิมปี 2560  เป็นปี 2562 ความคืบหน้า งานก่อสร้างสัญญาที่ 1 มี
ผลงานการก่อสร้าง ร้อยละ 32.03 ช้ากว่าแผน ร้อยละ 21.22 งานก่อสร้าง
สัญญาที่ 2 มีผลงานการก่อสร้าง ร้อยละ 48.65 ช้ากว่าแผน ร้อยละ
44.33 งานก่อสร้างสัญญาที่ 3 การเจรจาต่อรองราคาแล้วเสร็จ อยูร่ ะหว่าง
รฟท. เสนอเรื่องขออนุมัติด�ำเนินโครงการมายังกระทรวงคมนาคม (คค.)   
สายที่ 2 สายสีแดง (บางซื่อ - หัวล�ำโพง - หัวหมาก) ความ
คืบหน้าโครงการ ระยะทาง 25.5 กม. เงินลงทุน 38,955 ล้านบาท จะเริ่ม
ก่อสร้างในปี 2559 คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในปี 2562 ส่วนเส้นทาง
บางซือ่ -ตลิง่ ชัน 15 กม. เส้นนีก้ อ่ สร้างเสร็จแล้ว และเปิดทดลองให้บริการ 3
สถานี (ตลิง่ ชัน-บางบ�ำหรุ-บางซ่อน) เมื่อปี 2555 ขณะนี้รออาณัติสัญญาณ
ช่วงบางซื่อ-รังสิต  
สายที่ 3 ส่วนต่อขยายแอร์พอร์ต ลิงค์ (พญาไท– ดอนเมือง)
ความคืบหน้าโครงการแอร์พอร์ต ลิงค์ จากสนามบินสุวรรณภูมิไปยัง
สนามบินดอนเมือง ส่วนแรก (พญาไท-มักกะสัน-สุวรรณภูมิ) ระยะทาง
28.5 กม. เปิดให้บริการแล้วตัง้ แต่ปี 2551 ขณะทีก่ ารก่อสร้างส่วนต่อขยาย

โครงข่ายที่พร้อมประกวดราคาปี 2559 รวม 131.7 กม.
(อยู่ในแผน 1.7975 ล้านล้านบาท)

โครงข่ายที่จะประกวดราคาปี 2560-2561 รวม 70.3 กม.

พญาไท - ดอนเมือง) ระยะทาง 21.8 กม. ภายใต้งบประมาณ  31,102
ล้านบาท เริม่ ก่อสร้างปี 2559 คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในปี 2562 และ
สายสีแดง ช่วงบางซื่อ หัวล�ำโพง และช่วงบางซื่อ-พญาไท-มักกะสัน
หัวหมาก ระยะทาง 26 กิโลเมตร วงเงินประมาณ 33,000 ล้านบาท รอเข้าสู่
ทีป่ ระชุม ครม. ต้นปี 59 แนวเส้นทางจะต่อขยายรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต ลิงก์
จาก สถานีพญาไท ขนานไปกับเส้นทางรถไฟสายเหนือ และสายสีแดง
(บางซื่อ-รังสิต) มาสิ้นสุดสนามบินดอนเมือง จะรองรับผู้โดยสารแอร์
พอร์ต ลิงก์มาจากสุวรรณภูมิ อีกทั้งยังท�ำให้การเดินทางผู้มาใช้บริการ
ทั้ง 2 สนามบินสะดวกยิ่งขึ้น มีทั้งหมด 5 สถานี ได้แก่ สถานีราชวิถี
(เชื่อมสายสีส้ม) สถานีกลางบางซื่อ (เชื่อมสายสีแดง รถไฟทางไกล
และสายสีน�้ำเงิน) สถานีบางเขน (เชื่อมสายสีแดง) สถานีหลักสี่ (เชื่อม
สายสีชมพู) และสถานีดอนเมือง  
สายที่ 4 สายสีเขียว (หมอชิต–สะพานใหม่–คูคต และ แบร์รงิ่ –
สมุทรปราการ) ความคืบหน้าโครงการ ระยะทาง 12.8 กม.  เริ่มก่อสร้าง
ตัง้ แต่ปี 2555 การก่อสร้างเร็วกว่าแผนงานเล็กน้อย โดยมีผลงานคืบหน้า
ประมาณ 40% คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในปี 2560 ส่วนช่วงหมอชิตสะพานใหม่-คูคต 18.4 กม. 58,861 ล้านบาท มีคา่ เวนคืน 7,863 ล้านบาท
มีผู้ถูกเวนคืน 262 แปลง และสิ่งปลูกสร้าง 275 หลัง มีสถานีทงั้ หมด 16
สถานี โดยเริม่ ก่อสร้างในปี 2558 แล้วเสร็จและเปิดใช้บริการได้ในปี 2563
สายที่ 5 สายสีเขียวอ่อน (ยศเส–สนามกีฬาฯ–สะพานตากสิน–
บางหว้า) ความคืบหน้าโครงการ เชื่อมต่อจากโครงการรถไฟฟ้าบีทีเอส
สายสีลม ช่วงถนนตากสิน–บางหว้า ระยะทาง 5.3 กม. เปิดให้บริการใน
ปี 2556 ส่วนช่วงสนามกีฬา-ยศเส ระยะทาง 1 กม.นั้น คาดจะด�ำเนิน
การในระยะต่อไปหลังปี 2562
สายที่ 6 สายสีนำ�้ เงิน (บางซือ่ -ท่าพระ และหัวล�ำโพง- บางแค)
ความคืบหน้าโครงการ สายสีน�้ำเงิน ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ และหัวล�ำโพงบางแค ระยะทาง 27 กิโลเมตร เงินลงทุน 74,247 ล้านบาท จะเสริม
โครงข่ายสายสีน�้ำเงินเดิมเป็นวงกลมต่อเชื่อมกันครบสมบูรณ์ โดยเริ่ม
การก่อสร้างปี 2554 คาดว่าจะแล้วเสร็จปี 2562 เนื่องจากติดเรื่องพื้นที่
ทับซ้อนกับโครงการก่อสร้าง กทม. ส่วนงานระบบรถไฟฟ้าอยู่ระหว่างที่

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) พิจารณาจะด�ำเนิน
การรูปแบบไหน ทัง้ นีเ้ มือ่ แล้วเสร็จจะเป็นโครงข่ายเชือ่ มกับรถไฟฟ้าใต้ดนิ
สายปัจจุบนั และสายสีมว่ งทีส่ ถานีเตาปูน
สายที่ 7 สายสีม่วง ส่วนเหนือ–ใต้ (บางใหญ่–บางซื่อ) ความ
คืบหน้าโครงการ ระยะทาง 23 กิโลเมตร เป็นเส้นทางยกระดับ 15 สถานี
งานก่อสร้างแล้วเสร็จ คาดว่าจะเปิดให้บริการกลางปี 2559 สายสีม่วง
ใต้ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ 23.6 กม. 104,116 ล้านบาท คาดว่าจะขอ
อนุมัติโครงการและเปิดประมูลก่อสร้างได้ในปี 2559  
สายที่ 8 สายสีส้ม (ศูนย์วัฒนธรรม - มีนบุรี) คณะรัฐมนตรีมี
มติอนุมตั ใิ นหลักการให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
ด�ำเนินงานก่อสร้างงานโยธาโครงการรถไฟฟ้าสายสีสม้ ช่วงศูนย์วฒ
ั นธรรม
แห่งประเทศไทย-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) วันที่ 8 ธ.ค. 58 ตามที่ กระทรวง
คมนาคม (คค.) เสนอ ระยะทาง 21.2 กิโลเมตร ทางวิ่งยกระดับ 9
กิโลเมตร และทางวิ่งใต้ดิน 12.2 กิโลเมตร 17 สถานี (สถานียกระดับ 7
แห่ง และสถานีใต้ดนิ 10 แห่ง) แนวเส้นทางเริม่ จากสถานีศนู ย์วฒ
ั นธรรม
เชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล เข้าสู่ศูนย์ซ่อม
บ�ำรุงที่อยู่บริเวณอาคารส�ำนักงาน รฟม. ถนนพระรามเก้าเลี้ยวซ้ายเข้า
ถนนรามค�ำแหง วิ่งไปตามถนนรามค�ำแหงผ่านแยกล�ำสาลี แยกถนน
กาญจนาภิเษกไปสิน้ สุดทีส่ ถานีสวุ นิ ทวงศ์ ซึง่ อยูบ่ ริเวณใกล้จดุ ตัดระหว่าง
ถนนรามค�ำแหงกับถนนสุวนิ ทวงศ์ เงินลงทุน 110,325 ล้านบาท มีคา่ เวนคืน
6,410 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสม คาดว่าจะ
เริ่มประมูลก่อสร้างในปี 2559 และเปิดให้บริการได้ในปี 2563 สายสีส้ม
(ศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี) ระยะทาง 21 กม.  
สายสีส้ม ส่วนตะวันตก (ตลิ่งชัน-ศูนย์วัฒนธรรมฯ) ความคืบ
หน้าโครงการ ระยะทาง 16.4 กม. วงเงินลงทุน 85,316.04 ล้านบาท  
ขณะนี้ แ นวเส้ น ทางส่ ว นใหญ่ มี ค วามชั ด เจนแล้ ว เหลื อ เพี ย งบริ เ วณ
ตลิ่งชันที่แนวเส้นทางของรถไฟฟ้าสายส้มซ้อนทับกับรถไฟฟ้าสายสีแดง
ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.)  โดยเตรียมเสนอครม.ในปี 2559  
สายที่ 9 สายสีชมพู (แคราย–มีนบุรี) ความคืบหน้าโครงการ
34.5 กม. 56,725 ล้านบาท มีค่าเวนคืน 4 พันล้านบาท แนวเส้นทางเริม่

ต้นหน้าศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรีจะเชื่อมกับสายสีม่วงวิ่งเข้าถนน
ติวานนท์แล้วเลีย้ วขวาห้าแยกปากเกร็ดผ่านถนนแจ้งวัฒนะรามอินทราสิน้ สุดที่
มีนบุรี มีการเวนคืนทีด่ นิ บริเวณจุดขึน้ -ลงสถานี และอีก 5 จุดใหญ่ คือ
แยกปากเกร็ด เมืองทอง วงเวียนหลักสี่ ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างการศึกษาความ
เหมาะสม รูปแบบวิธกี อ่ สร้างแบบเทรินคีย์ คาดว่าจะเริม่ ประมูลก่อสร้างได้
ในปี 2559 ซึง่ จะเปิดให้บริการในปี 2563  
สายที่ 10 สายสีเหลือง (ลาดพร้าว–ส�ำโรง) ความคืบหน้า
โครงการ 30.4 กม. เงินลงทุน 56,110 ล้านบาท มีคา่ เวนคืน 8,736 ล้านบาท
ช่วงที่ 1 ลาดพร้าว–บางกะปิ ออกแบบเบื้องต้นเสร็จ และช่วงที่ 2
บางกะปิ–ส�ำโรง รฟม.อยู่ระหว่างการพิจารณาน�ำรูปแบบวิธีก่อสร้าง
แบบเทิรน์ คียม์ าใช้ ระยะทาง 30.4 กิโลเมตร เงินลงทุน 54,768 ล้านบาท
คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในปี 2559  ซึ่งจะเปิดให้บริการปี 2563 แนวเส้น
ทางเริ่มต้นจะเชื่อมรถไฟฟ้าใต้ดินที่แยกรัชดา-ลาดพร้าว วิ่งไปตามถนน
ลาดพร้าว ยกข้ามทางด่วน ถึงแยกบางกะปิ เลีย้ วขวาไป ถนนศรีนครินทร์
ยกข้ามแยกต่างระดับพระราม 9 ผ่านแยกพัฒนาการ ศรีนุช ศรีอุดม
ศรีเอี่ยม ลาซาล ถึงแยกศรีเทพา เลี้ยวขวาไป ถ.เทพารักษ์ สิ้นสุดที่แยก
ส�ำโรง มีที่ดินและอาคารต้องรื้อถอน 184 หลัง มี 23 สถานี  
นอกจากนี้ รฟม.ยังมีรถไฟฟ้าอีก 3 โครงการ ในความรับผิดชอบ
ทีอ่ ยูใ่ นขัน้ การศึกษาและจะทยอยเสนอ ครม.ภายในปี 2559 ประกอบด้วย
โครงการรถไฟฟ้าสายสีนำ�้ เงิน ช่วงบางแค-พุทธมณฑล สาย 4 ระยะทาง
7 กม. วงเงินลงทุน 17,262.45 ล้านบาท, โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวใต้
ช่วงสมุทรปราการ-บางปู ระยะทาง 9.2 กม. วงเงินลงทุน 13,701.21
ล้านบาท โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ ช่วงคูคต-ล�ำลูกกา ระยะทาง

โครงข่ายระยะต่อไป (หลังปี 2562) รวม 5305 กม.
6.5 กม. วงเงินลงทุน 11,989.33 ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม โครงข่ายรถไฟฟ้า 10 เส้นทาง ระยะทางรวม
462.8 กม. มีโครงข่ายปัจจุบนั ทีเ่ ปิดให้บริการแล้ว รวม 99.8 กม. โครงข่าย
ที่พร้อมประกวดราคาปี 2559 รวมระยะทาง 131.7 กม. (อยู่ในแผน
1.7975 ล้านล้านบาท) โครงข่ายทีจ่ ะประกวดราคาปี 2560-2561 รวม 70.3
กม. โครงข่ายระยะต่อไป (หลังปี 2562) รวมระยะทาง 53.5 กม.

เขตเศรษฐกิจพิเศษ 5+5
ในปี 2558 ประเทศไทยได้ประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก 5 จังหวัด (6 พื้นที่
ชายแดน) ได้แก่ 1. จ.ตาก 2. จ.มุกดาหาร 3. จ.สระแก้ว 4. จ.ตราด 5. จ.สงขลา ระยะที่สอง
5 จังหวัด ได้แก่ 1. จ.กาญจนบุรี 2. จ. เชียงราย 3. จ.หนองคาย 4. จ.นครพนม 5.
จ.นราธิวาส

เขตเศรษฐกิจพิเศษ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างฐานการ
ผลิตเพื่อเชื่อมโยงกับอาเซียน และพัฒนาเมืองชานแดน
กลยุทธ์ เขตเศรษฐกิจพิเศษ เพือ่ สร้างพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจใหม่
เน้ น บริ เ วณชายแดนโดยใช้ ป ระโยชน์ จ ากการเชื่ อ มโยงกั บ
ประเทศเพื่อนบ้าน สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน สิทธิประโยชน์
การลงทุน และการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ สนับสนุน SMEs
และการลงทุนต่อเนือ่ งของไทย ในประเทศเพือ่ นบ้าน จัดระเบียบ
พื้นที่เศรษฐกิจชายแดน โดยการบริหารแรงงานต่างด้าว และ
อื่น ๆ ที่จ�ำเป็น
เขตเศรษฐกิจพิเศษ คือ บริเวณพื้นที่ที่คณะกรรมการ
นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ก�ำหนดให้เป็นเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ซึง่ รัฐจะสนับสนุนโครงสร้างพืน้ ฐาน สิทธิประโยชน์
การลงทุน การบริหารแรงงานต่างด้าวแบบไป-กลับ การให้บริการ
จุดเดียวเบ็ดเสร็จ และการอื่นที่จ�ำเป็น เขตเศรษฐกิจพิเศษระยะ
แรก 5 จังหวัด ได้แก่
1. เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก มีพื้นที่ 14 ต�ำบลที่ติด
ชายแดน 3 อ�ำเภอ ได้แก่ อ.แม่สอด อ.พบพระ อ.แม่ระมาด รวม
1,419.0 ตร.กม. (886,875 ไร่)  ห่างจากกรุงเทพฯ 426 กิโลเมตร
เดินทางโดยทางหลวงหมายเลข 1 และ 32 (สายเอเชีย) ด่าน
ชายแดนแม่สอดเป็นจุดผ่านแดนถาวร เชื่อมต่อกับเมืองเมียวดี

สหภาพเมียนมาร์ มูลค่าการค้าไทย-เมียนมาร์เป็นอันดับหนึ่ง
(ไม่รวม สังขละบุรี ซึ่งมีการน�ำเข้าก๊าซ)
การคมนาคมขนส่ง มีสนามบินพาณิชย์ทอี่ ำ� เภอแม่สอด
มีถนนเชื่อมต่อกับสหภาพเมียนมาร์ผ่านสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาร์ เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 85 ของเมียนมาร์ ระยะทาง
ห่างจากนิคมอุตสาหกรรมเมียวดีของเมียนมาร์ 17.35 กิโลเมตร
สามารถเชื่อมโยงไปยังย่างกุ้งซึ่งเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ
ของเมียนมาร์ ระยะทางประมาณ 560 กิโลเมตร สามารถเชื่อม
ต่อไปยังอินเดียและจีนตอนใต้ รัฐบาลมีแผนเปิดด่านชายแดน
และก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาร์ แห่งที่ 2 บริเวณบ้าน
ริมเมย อ.แม่สอด จ.ตาก
ตัวอย่างกิจการเป้าหมาย อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงาน
เข้มข้น ได้แก่ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องเรือนจากไม้แปรรูป
แปรรูปสินค้าเกษตรและประมง (อุตสาหกรรมแป้งข้าวโพด น�ำ้ มัน
ข้าวโพด อาหารสัตร์) ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ เครื่องหนัง อัญมณี
และเครือ่ งประดับ อุตสาหกรรมชิน้ ส่วนประกอบยานยนต์ กิจการ
ด้านโลจิสติกส์ ได้แก่ คลังสินค้า ศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าและยาน
พาหนะ นิคมอุตสาหกรรมและบริการสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ/
ธุรกิจบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

2. เขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร มีพื้นที่ 11 ต�ำบลที่
ติดชายแดนใน 3 อ�ำเภอ ได้แก่ อ.เมืองมุกดาหาร อ.หว้านใหญ่
อ.ดอนตาบ รวม 578.5 ตร.กม. (361,542 ไร่) ห่างจากกรุงเทพฯ
642 กิโลเมตร เดินทางโดยทางหลวงหมายเลข 2, 207, 202, 2169
และ 212 ด่านชายแดนมุกดาหารเป็นจุดผ่านแดนถาวรเชื่อมต่อ
กับแขวงสะหวันเขต สปป. ลาว มูลค่าการค้าระหว่างไทย-สปป.
ลาวเป็นอันดับสอง
การคมนาคมขนส่ง เชื่อมโยงกัน สปป. ลาว ผ่าน
สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันเขต) สามารถ
เชื่อมโยงประเทศเวียดนามผ่านเส้นทาง R9 เข้าสู่ท่าเรือดานัง
ระยะทาง 520 กิโลเมตร สามารถเชือ่ งโยงไปยังประเทศจีนตอนใต้
และประเทศแถบตะวันออกไกล (ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน) สปป.
ลาว มีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน
ตัวอย่างกิจการเป้าหมาย แปรรูปอาหารและเครือ่ งดืม่
ยางพาราและผลิตภัณฑ์ บริการฟื้นฟูสุขภาพ เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน ศูนย์การ
เปลี่ยนถ่ายสินค้าและยานพาหนะคลังสินค้า ศูนย์กลางการค้า
สินค้าเกษตร นิคมอุตสาหกรรมและบริการสาธารณูปโภค/
สาธารณูปการ/ธุรกิจบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
3. เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว มีพื้นที่ 4 ต�ำบล ใน 2
อ�ำเภอ ได้แก่ อ.อรัญประเทศ อ.วัฒนานคร รวม 332.0 ตร.กม.
(207,500 ไร่) ห่างจากกรุงเทพฯ 260 กิโลเมตร เดินทางโดย
ทางหลวงหมายเลข 304 ด่านชายแดนอรัญประเทศเป็นจุดผ่าน
แดนถาวร เชื่อมต่อกับจังหวัดบันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา
มูลค่าการค้าระหว่างไทย-กัมพูชาสูงสุดของประเทศ
การคมนาคมขนส่ง สามารถเชือ่ มโยงกับท่าเรือแหลมฉบัง
ระยะทางประมาณ 250 กิโลเมตร มีเส้นทางถนนเชื่อมโยงกับ
ทางหลวงหมายเลข 6 ของประเทศกัมพูชา และเชือ่ มโยงกับเส้นทาง
หมายเลข 71 เข้าสู่กรุงพนมเปญ มีแผนก่อสร้างด่าน ศุลการกร
ศูนย์โลจิสติกส์ และแนวเขตอุสาหกรรมชายแดนแห่งใหม่ ณ
บริเวณบ้านหนองเอีย่ น เพือ่ เชือ่ มโยงกับด่านศุลกากรแห่งใหม่ของ
ประเทศกัมพูชา (บ้านสติงบท) ประเทศกัมพูชา มีการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 3 แห่ง ได้แก่ ปอยเปต-โอเนียง ซันโค-ปอยเปต
และบริเวณเมืองศรีโสภณ
ตัวอย่างกิจการเป้าหมาย แปรรูปสินค้าเกษตรและ
อาหาร พลังงานทดแทน สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องเรือน
เครือ่ งใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ชิน้ ส่วนยานยนต์ ศูนย์กระจาย
สินค้า กิจการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ศูนย์กระจายสินค้า
นิคมอุตสาหกรรมและบริการสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ/
ธุรกิจบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

จังหวัดทีป่ ระกาศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก
จังหวัดทีป่ ระกาศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะต่อไป

4. เขตเศรษฐกิจพิเศษตราด มีพื้นที่ชายแดน จ.ตราด
พื้นที่ 3 ต�ำบลของ อ.คลองใหญ่ทั้งอ�ำเภอ ได้แก่ ต.คลองใหญ่
ต.หาดเล็ก ต.ไม้รูด รวม 50.2 ตร.กม. (31,375 ไร่) ห่างจาก
กรุงเทพฯ 420 กิโลเมตร เดินทางโดยทางหลวงพิเศษหมายเลข
7 (กรุงเทพฯ-ชลบุรีสายใหม่) 344  3 และ 31 ด่านชายแดนบ้าน
หาดเล็กเป็นจุดผ่านแดนถาวร เชือ่ มต่อกับจังหวัดเกาะกง ประเทศ
กัมพูชา
การคมนาคมขนส่ง มีสนามบินพาณิชย์ 1 แห่ง สาย
การบินบางกอกแอร์เวย์ให้บริการ สามารถเชื่อมโยงกับท่าเรือ
แหลมฉบัง ระยะทางประมาณ 340 กิโลเมตร สามารถเชื่อมโยง
กับท่าเรือสีหนุวลิ ล์ ของกัมพูชา ระยะทางประมาณ 250 กิโลเมตร
ประเทศกัมพูชา มีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเกาะกง
ตัวอย่างกิจการเป้าหมาย กิจการเพื่อสนับสนุนการ
ท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ บริการฟืน้ ฟูสขุ ภาพ เดินเรือท่องเทีย่ ว การค้า
ชายแดนปลอดภาษี คลังสินค้า และพาณิชยกรรม การขนส่งทางบก
ทางทะเล และทางอากาศ และศูนย์เปลีย่ นถ่ายสินค้าและยานพาหนะ
คลังสินค้า ห้องเย็น แปรรูปสินค้าเกษตรและอาหาร ประมง  
5. เขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา มีพื้นที่ 4 ต�ำบลของ
อ.สะเดา ได้แก่ ต.สะเดา ต.ส�ำนักขาม ต.ส�ำนักแต้ว ต.ปาดังเบ
ซาร์ รวม 552.3 ตร.กม. (345,187.5 ไร่) ห่างจากกรุงเทพฯ 950
กิโลเมตร เดินทางโดยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 และหมายเลข
2 (สายเอเชีย) ด่านชายแดนสะเดาและด่านชายแดนปาดังเบซาร์
เป็นจุดผ่านแดนถาวร เชื่อมต่อกับรัฐเคดาห์ และรัฐเปอร์ลิส
ประเทศมาเลเซีย มูลค่าการค้าชายแดนสูงสุดอันดับหนึ่งและ
สองของไทย ตามล�ำดับ
การคมนาคมขนส่ง มีท่าเรือน�้ำลึกสงขลา มีสนามบิน
พาณิชย์ที่อ�ำเภอหาดใหญ่ มีทางหลวงแผ่นดินและทางรถไฟ
เชื่อมต่อกับประเทศมาเลเซียผ่านทางปาดังเบซาร์ และเชื่อมโยง
กับประเทศสิงคโปร์ใกล้ท่าเรือปีนังและท่าเรือกลางของมาเลเซีย
เป็นแหล่งยางพารา อาหารทะเล อิเล็กทรอนิกส์ และมีเครือข่าย
การผลิตเชื่อมโยงระหว่าไทย-มาเลเซีย ประเทศมาเลเซีย มีการ
พัฒนาเขตอุตสาหกรรม พัฒนาระบบถนนและระบบรางเชือ่ มโยง
ชายแดนไทย
ตัวอย่างกิจการเป้าหมาย ยางพาราและผลิตภัณฑ์
เครื่องเรือน   ชิ้นส่วนยานยนต์ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม แปรรูป
อาหารทะเล อาหารฮาลาล นิคมอุตสาหกรรมและบริการ
สาธารณูปโภค/สาธารณูปการ/ธุรกิจบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

การสนับสนุนจากภาครัฐ
สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน / การเงิน
สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจาก BOI กรณีเป็นกิจการเป้า
หมายและตั้งในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล สิทธิประโยชน์ ตามประกาศ BOI
ที่ 4/2557 ยกเว้น 8 ปี (โดยจ�ำกัดวงเงินไม่เกินร้อยละ 100 ของ
เงินลงทุนไม่รวมค่าทีด่ นิ และทุนหมุนเวียน) ลดหย่อนส�ำหรับก�ำไร
สุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติเป็น
ระยะเวลา 5 ปี นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคล
สิทธิประโยชน์อนื่ ๆ สิทธิประโยชน์ ตามประกาศ BOI
ที่ 4/2557 หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่าของค่าใช้จา่ ย
ดังกล่าวเป็นเวลา 30 ปี นับตัง้ แต่วนั เริม่ มีรายได้จากการประกอบ
กิจการ หักเงินลงทุนในการติดตัง้ หรือก่อสร้างสิง่ อ�ำนวยความสะดวก
ร้อยละ 25 ของ เงินลงทุน นอกเหนือไปจากการหักค่าเสือ่ มราคา
ตามปกติ อากรขาเข้า ยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครือ่ งจักร ยกเว้น
อากรขาเข้าส�ำหรับวัตถุดิบและวัสดุจ�ำเป็นส�ำหรับส่วนที่ผลิต
เพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 5 ปี
การใช้แรงงานต่างด้าว สิทธิประโยชน์ ตามประกาศ
BOI ที่ 4/2557 อนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ผีมือในโครงการ
ที่ได้รับการส่งเสริม โดยให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนก�ำหนด
สิทธิประโยชน์ส�ำหรับกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริม
จาก BOI
ภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล สิทธิประโยชน์ ตามมติคณะกรรมการ
นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ 2/2557 ให้ลดหย่อน
จากร้อยละ 20 เหลือร้อยละ 10 เป็นเวลา 10 รอบระยะเวลาบัญชี
อย่างไรก็ตาม การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใน
ระยะต่อไป ประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ 1. ชายแดนจังหวัด
กาญจนบุรี 2. ชายแดนจังหวัดเชียงราย 3. ชายแดนจังหวัด
หนองคาย 4. ชายแดนจังหวัดนครพนม และ 5. ชายแดนจังหวัด
นราธิวาส

ที่มาข้อมูล : ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การพัฒนาศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สรุปแผนงานพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและด่านศุลกากร ระยะเร่งด่วน ปี 2558-2559

ทบทวนเศรษฐกิจปี 2558
“คาดขยายตัวร้อยละ 2.8”
แนวโน้มในปี 2559 “ฟื้นตัวต่อเนื่อง”
โดย ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักงาน
เศรษฐกิจการคลัง ประมาณการเศรษฐกิจไทยในปี 2558 คาด
จะสามารถขยายตัวได้ร้อยละ 2.8 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ
2.6 – 3.1) ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 0.9
โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักจากการลงทุนภาครัฐที่คาดว่าจะขยาย
ตัวต่อเนื่องจากครึ่งปีแรก ซึ่งได้รับอานิสงส์จากการเร่งรัด การ
ใช้จ่ายภาครัฐและการด�ำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ อาทิ
มาตรการส่งเสริมความเป็นอยูผ่ มู้ รี ายได้นอ้ ย มาตรการช่วยเหลือ
เกษตรกรและบรรเทาผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง และมาตรการ
ช่วยเหลือ SMEs ซึง่ จะสร้างความเชือ่ มัน่ และสนับสนุนให้เศรษฐกิจ
ขยายตัวได้
นอกจากนี้ การขยายตัวของจ�ำนวนนักท่องเที่ยวใน
เกณฑ์สูงคาดว่าจะสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้อย่าง
ต่อเนื่อง ด้านการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มฟื้น
ตัวจากปีกอ่ นหน้า โดยได้รบั อานิสงส์จากราคาน�ำ้ มันและเงินเฟ้อที่
อยู่ในระดับต�่ำ รวมทั้งนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม การชะลอตัวของโลก โดยเฉพาะประเทศ
คูค่ า้ ส�ำคัญของไทย อาทิ จีน จะส่งผลให้ปริมาณการส่งออกสินค้า
และบริการปรับลดลงต�ำ่ กว่าทีค่ าดการณ์ครัง้ ก่อน ส�ำหรับเสถียรภาพ
เศรษฐกิจภายในประเทศ คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2558
จะอยู่ที่ร้อยละ -0.9   ลดลงจากปีก่อนหน้า ตามราคาน�้ำมันและ
ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลกที่มีแนวโน้มลดลง อันเป็นผล
มาจากอุปทานน�้ำมันในตลาดโลกเพิ่มขึ้นตามการผลิตน�้ำมันใน
สหรัฐฯ ในขณะที่อุปสงค์น�้ำมันในตลาดโลกชะลอลงตามการ
ชะลอตัวลงของเศรษฐกิจจีน
ส�ำหรับ เศรษฐกิจไทยในปี 2559 ส�ำนักงานเศรษฐกิจ
การคลังคาดว่า เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวในอัตราเร่งขึ้น
มาอยู่ที่ร้อยละ 3.8 โดยได้รับแรงส่งของการใช้จ่ายลงทุนภาครัฐ
ทีม่ แี นวโน้มเพิม่ ขึน้ ต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างทางหลวง

พิเศษระหว่างเมือง (Motorway) และโครงการรถไฟรางคู่ ซึ่งจะ
ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้ภาคธุรกิจและกระตุ้นให้เกิดการลงทุนที่
เกี่ยวข้องกับโครงการรัฐได้
นอกจากนี้ เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่เริ่มขยายตัวดีขึ้น
ประกอบกับค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มอ่อนค่าคาดว่าจะส่งผลดีต่อ
ปริมาณค�ำสั่งซื้อสินค้าส่งออก ด้านการส่งออกบริการยังคงขยาย
ตัวต่อเนื่องตามการขยายตัวของจ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ
อย่างไรก็ตาม ปัญหาภัยแล้งจากปริมาณน�้ำฝนที่น้อยกว่าปกติต่อ
เนื่องจากปีก่อนหน้า อาจท�ำให้ปริมาณน�้ำไม่เพียงพอส�ำหรับการ
เพาะปลูกของเกษตรกรและกระทบต่อรายได้ของเกษตรกร ส่งผล
ให้ครัวเรือนในภาคเกษตรกรรมเพิ่มความระมัดระวังการใช้จ่าย
และกระทบต่อการบริโภคภาคเอกชนได้ ในด้านเสถียรภาพภายใน
ประเทศ คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2559 จะอยู่ที่ร้อยละ 1.8
ปรับตัวสูงขึน้ จากปีกอ่ นหน้า ตามแนวโน้มราคาน�ำ้ มันในตลาดโลก
ที่มีทิศทางเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และการอ่อนค่าของเงินบาท
ทั้งนี้ ในการประมาณการเศรษฐกิจไทยจ�ำเป็นต้องค�ำนึง
ถึ งปั จจั ย เสี่ ย งที่ ต ้ อ งติ ด ตามอย่ า งใกล้ ชิด อาทิ การฟื้นตัว ของ
เศรษฐกิจโลกที่ยังคงอ่อนแอ ความผันผวนของเงินทุนเคลื่อนย้าย
ระหว่างประเทศและอัตราแลกเปลี่ยน และปัญหาภัยแล้ง

เศรษฐกิจไทยในปี 2559
ด้านการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจไทยในปี 2559 คาดว่าจะมีแนวโน้มขยายตัว
ในอัตราเร่งขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 3.8 โดยได้รับแรงส่งจากการใช้จ่าย
ลงทุนภาครัฐที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยคาดว่าการบริโภค
ภาครัฐจะขยายตัวร้อยละ 3.0  และการลงทุนภาครัฐจะขยายตัว
ร้อยละ 8.0 เนื่องจากการใช้จ่ายของรัฐบาลกลางและการใช้จ่าย
นอกงบประมาณจะเพิม่ ขึน้ ต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะจากโครงการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานและโครงการลงทุนพัฒนาระบบน�้ำและทาง

ถนน ซึ่งคาดว่าโครงการส�ำคัญ อาทิ โครงการก่อสร้างทางหลวง
พิเศษระหว่างเมือง (Motorway) และโครงการรถไฟรางคู่ จะ
สามารถเดินหน้าลงทุนได้มากขึ้นในปี 2559 ซึ่งจะช่วยสร้าง
ความเชื่อมั่นให้ภาคธุรกิจและกระตุ้นให้เกิดการลงทุนภาคเอกชน
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการรัฐได้
นอกจากนี้ เศรษฐกิจประเทศคูค่ า้ ทีเ่ ริม่ มีแนวโน้มขยายตัว  
ดีขนึ้ และค่าเงินบาททีม่ แี นวโน้มอ่อนค่าคาดว่าจะส่งผลดีตอ่ ปริมาณ
ค�ำสั่งซื้อสินค้าส่งออก ประกอบกับด้านการส่งออกบริการยังคงมี
แนวโน้มขยายตัวต่อเนือ่ ง ตามการขยายตัวในเกณฑ์สงู อย่างต่อเนือ่ ง
ของจ� ำ นวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งประเทศที่ เ ข้ า มาท่ อ งเที่ ย วใน
ประเทศไทย ซึ่งคาดว่าจ�ำนวนนักท่องเที่ยวทั้งปี 2559 จะอยู่ที่
34.2 ล้านคน ส่งผลให้ปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการจะ
เติบโตในอัตราเร่งขึ้นจากปีก่อนมาขยายตัวร้อยละ 4.1 (โดยมี
ช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 3.1 - 5.1) ส�ำหรับการบริโภคภาคเอกชน
มีแนวโน้มขยายตัวในอัตราเร่งขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 2.5 (โดยมี
ช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.0 - 3.0) จากภาวะตลาดแรงงานที่อยู่
ในเกณฑ์ดีซึ่งจะเป็นผลดีต่อรายได้ภาคครัวเรือนนอกภาคเกษตร
ขณะที่ราคาน�้ำมันที่ยังคงอยู่ในระดับต�่ำรวมทั้งภาวะการเงินที่
ผ่อนคลายจะยังเป็นปัจจัยสนับสนุนการฟื้นตัวขึ้นของการใช้จ่าย
ภาคครัวเรือน
อย่างไรก็ตาม ปัญหาภัยแล้งจากปริมาณน�้ำฝนที่น้อย
กว่าปกติต่อเนื่องจากปีก่อนหน้า อาจท�ำให้ปริมาณน�้ำไม่เพียงพอ
ส�ำหรับการเพาะปลูกของเกษตรกรและกระทบต่อรายได้ของ
เกษตรกรส่ ง ผลให้ ค รั ว เรื อ นในภาคเกษตรกรรมเพิ่ ม ความ
ระมัดระวังการใช้จ่ายและกระทบต่อการบริโภคภาคเอกชนได้
เช่ น เดี ย วกั บ การลงทุ น ภาคเอกชนคาดว่ า จะกลั บ มาฟื ้ น ตั ว ได้
ชัดเจนขึน้ โดยจะขยายตัวร้อยละ 6.1 (โดยมีชว่ งคาดการณ์ทรี่ อ้ ยละ
5.1 - 7.1) จากปัจจัยสนับสนุนส�ำคัญ อาทิ แนวโน้มโครงการ
ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ภาครัฐที่เพิ่มขึ้น แนวโน้ม

การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจภาพรวมและการส่งออกสินค้า รวมทั้ง
ความจ�ำเป็นในการลงทุนปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อรองรับ
ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน เป็นต้น
ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ เสถียรภาพเศรษฐกิจภายใน
ประเทศคาดว่า อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2559 จะอยู่ที่ร้อยละ
1.8 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 1.3 - 2.3) ปรับตัวสูงขึ้นจาก
ปีก่อนหน้า ตามแนวโน้มราคาน�้ำมันในตลาดโลกที่มีทิศทางเพิ่ม
ขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากความต้องการใช้น�้ำมันในตลาดโลกคาดว่า
จะเพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก นอกจากนี้ ทิศทาง
การอ่อนค่าของเงินบาทยังจะส่งผลกระทบท�ำให้ราคาสินค้าน�ำ
เข้าบางประเภทอาจปรับเพิ่มขึ้น
ในส่ ว นของอั ต ราการว่ า งงานคาดว่ า จะยั ง คงอยู ่ ใ น
ระดับต�ำ่ ทีร่ อ้ ยละ 0.8 ของก�ำลังแรงงานรวม (โดยมีชว่ งคาดการณ์
ที่ร้อยละ 0.7 - 0.9 ของก�ำลังแรงงานรวม) ส�ำหรับเสถียรภาพ
ภายนอกประเทศคาดว่าดุลบัญชีเดินสะพัดจะเกินดุล 18.7 พันล้าน
เหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นร้อยละ 4.8 ของ GDP (โดยมีช่วง   
คาดการณ์ที่ร้อยละ 2.8 ถึง 6.9 ของ GDP) เนื่องจากดุลการค้า
ทีค่ าดว่าจะเกินดุลลดลงมาอยูท่ ี่ 25.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ (โดยมี
ช่วงคาดการณ์ที่ 17.4 – 33.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ) ตามมูลค่า
สินค้าน�ำเข้าที่คาดว่าจะขยายตัวในอัตราเร่งกว่ามูลค่า
สินค้าส่งออก โดยคาดว่ามูลค่าน�ำเข้าสินค้าในปี 2559 จะขยาย
ตัวร้อยละ 7.5 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 5.5 ถึง 9.5) ขณะ
ที่มูลค่าส่งออกสินค้าคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.2 (โดยมีช่วง
คาดการณ์ที่ร้อยละ 1.2 ถึง 5.2)

ภาวะธุรกิจในไตรมาส 3 ปี 2558 และแนวโน้ม
ส่วนเศรษฐกิจภาคกลาง ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจการเงิน สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

บทสรุปผู้บริหาร
ภาวะธุรกิจในไตรมาสที่ 3 ปี 2558 ยังทรงตัว โดยการบริโภคภาคเอกชนทรงตัวต่อเนื่องจาก (1) ความ
เชื่อมั่นและก�ำลังซื้อที่อ่อนแอโดยเฉพาะภาคเกษตร และ (2) สถาบันการเงินมีความระมัดระวังและเข้มงวดในการ
ปล่อยสินเชื่อมากขึ้น ซึ่งท�ำให้ความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ยังอยู่ใน
ระดับต�่ำ ด้านการลงทุนภาคเอกชนโดยรวมยังทรงตัวเนื่องจากก�ำลังการผลิตที่มีอยู่ยังเพียงพอต่อค�ำสั่งซื้อ
ทั้งในและต่างประเทศ ส�ำหรับการส่งออกยังทรงตัวในระดับต�่ำต่อเนื่องตาม (1) ภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า
ทีช่ ะลอลงโดยเฉพาะจีนและอาเซียน และ (2) ปัญหาเชิงโครงสร้าง ด้านการท่องเทีย่ วยังขยายตัวได้จากนักท่องเทีย่ วจีน
เป็นหลัก แม้จะได้รับผลกระทบบ้างจากเหตุการณ์ระเบิดที่แยกราชประสงค์ในช่วงกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
ส่วนภาคอสังหาริมทรัพย์ชะลอลงตามภาวะเศรษฐกิจโดยเฉพาะความต้องการอาคารชุด ที่ปรับลดลงมากหลัง
จากที่เร่งขึ้นในช่วงก่อนหน้า
ภาวะธุรกิจในไตรมาสที่ 4 ปี 2558 มีแนวโน้มปรับดีขนึ้ บ้าง ความเชือ่ มัน่ มีแนวโน้ม
ปรับดีขนึ้ ภายหลังโครงการลงทุนภาครัฐเริม่ เป็นรูปธรรมมากขึน้ ประกอบกับมาตรการกระตุน้
เศรษฐกิจของภาครัฐที่รวมถึงภาคอสังหาริมทรัพย์น่าจะมีส่วนช่วยพยุงเศรษฐกิจได้ใน
ระยะสัน้ และทาให้การบริโภค และการลงทุนภาคเอกชนกระเตือ้ งขึน้ บ้าง สะท้อนจากดัชนี
ความเชือ่ มัน่ ทางธุรกิจในอีก 3 เดือนข้างหน้าทีป่ รับดีขนึ้ ต่อเนือ่ งเป็นเดือนที่ 3 แต่ยงั ต�ำ่ กว่า
ค่าเฉลี่ยในอดีต  อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ประเมินว่าผลของมาตรการภาครัฐต่อ
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจน่าจะใช้เวลา 3-6 เดือน รวมทั้งยังมีความกังวลเกี่ยวกับหนี้ภาค
ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูงและรายได้เกษตรกรที่ตกต�่ำซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงส�ำคัญต่อก�ำลัง
ซือ้ ของผูบ้ ริโภคในระยะต่อไป นอกจากนี้ การส่งออกโดยรวมยังขึน้ อยูก่ บั แนวโน้มเศรษฐกิจ
ของประเทศคูค่ า้ ส�ำหรับการท่องเทีย่ วโดยรวมยังขยายตัวได้และเป็นแรงขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ
ที่ส�ำคัญ
การบริโภคภาคเอกชน : ทรงตัว แต่มีแนวโน้มปรับดีขึ้นบ้างในไตรมาสที่ 4 ปี
2558 ตามความเชื่อมั่นที่ปรับดีขึ้นจากโครงการลงทุนภาครัฐและมาตรการกระตุ้นจาก
ภาครัฐที่เพิ่มเติมและมีความชัดเจนขึ้น
การบริโภคภาคเอกชนในไตรมาสที่ 3 ทรงตัวจากไตรมาสก่อนหน้าตามความเชือ่ มัน่
และก�ำลังซื้อที่อ่อนแอโดยเฉพาะภาคเกษตร สะท้อนจากผลส�ำรวจความคิดเห็นของ       
ผู้ประกอบการรายภูมิภาค   ซึ่งพบว่ายอดขายสินค้าในหมวดอุปโภคบริโภค รวมถึงความ
ต้องการซือ้ รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ยังอยูใ่ นระดับต�ำ 
่ สอดคล้องกับผลส�ำรวจความเห็น
ของสถาบันการเงินซึ่งพบว่าความต้องการสินเชื่อภาคครัวเรือนในไตรมาสที่ 3 ปี 2558
ปรับลดลงโดยเฉพาะสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อรถยนต์ ในขณะที่สถาบันการเงิน
ระมัดระวังการปล่อยสินเชื่อมากขึ้นเช่นกัน
อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการส่วนใหญ่คาดว่า ยอดขายสินค้าอุปโภคบริโภครวมถึง
สินค้าคงทนในหลายพื้นที่จะปรับเพิ่มขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2558 จาก (1) ความเชื่อมั่น
ทีป่ รับดีขนึ้ หลังโครงการลงทุนภาครัฐเริม่ เป็นรูปธรรมมากขึน้ ประกอบกับมาตรการกระตุน้

เศรษฐกิจของภาครัฐเพิ่มเติมที่น่าจะมีส่วน
ช่วยพยุงเศรษฐกิจได้ในระยะสั้น (2) ปัจจัย
ฤดูกาลจากการรับรู้รายได้เกษตรกรหลังฤดู
เก็บเกี่ยวผลผลิต และ (3) ปัจจัยพิเศษจาก
แนวโน้มความต้องการซื้อรถยนต์มากขึ้น
โดยเฉพาะรถยนต์ส่วนบุคคลที่มีราคาสูง
ก่อนการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตใน
ช่ ว งต้ น ปี ห น้ า และการเสนอโปรโมชั่ น
กระตุ้นยอดขายรถยนต์ในงานมอเตอร์โชว์
ช่วงปลายปีนี้ ซึ่งส่งผลให้การบริโภคภาค
เอกชนกระเตื้องขึ้นบ้าง โดยผู้ประกอบการ
ส่วนใหญ่แสดงความกังวลเกี่ยวกับหนี้ภาค
ครัวเรือนทีอ่ ยูใ่ นระดับสูงและรายได้เกษตรกร
ที่ตกต�่ำซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงส�ำคัญต่อก�ำลัง
ซื้อของผู้บริโภคในระยะต่อไป
การลงทุนภาคเอกชนในไตรมาส
ที่ 3 ปี 2558 โดยรวมยังทรงตัวเนื่องจาก
ธุรกิจส่วนใหญ่ยังมีก�ำลังการผลิตเพียงพอ
ต่อค�ำสัง่ ซือ้ ทัง้ ในและต่างประเทศ อย่างไรก็ดี
จากผลส� ำ รวจความคิ ด เห็ น ของสถาบั น
การเงิน พบว่าธุรกิจรายใหญ่ในภาคบริการ
โดยเฉพาะด้านขนส่งและโลจิสติกส์ ด้าน
ท่องเทีย่ ว และภาคการค้าปลีกกลุม่ Modern
trade ยังมีความต้องการสินเชื่อเพื่อขยาย

การลงทุนหรือขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง ใน
ขณะที่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) ยังคงระมัดระวังในการลงทุน
และพยายามปรั บ ลดต้ น ทุ น การผลิ ต ใน
ภาวะที่เศรษฐกิจชะลอตัวและการปรับขึ้น
ราคาสินค้าท�ำได้ยาก ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ
บางส่วนมีการลงทุนในเครื่องจักรมากขึ้น
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตซึ่งจะ
ช่ ว ยลดต้ น ทุ น และทดแทนแรงงานที่ ห า
ยากและค่าจ้างแพง
ในไตรมาสที่ 4 ปี 2558 การลงทุน
มีแนวโน้มปรับดีขึ้นบ้าง สะท้อนจาก (1)
ความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจที่ปรับดีขึ้นตาม
มาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจของภาครัฐทีอ่ อก
เพิ่มเติมเป็นระยะ ๆ ในช่วงที่ผ่านมา (2)
โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่ทยอย
ชัดเจนขึน้ และ (3) ผลส�ำรวจความเห็นของ
สถาบั น การเงิ น ต่ อ ความต้ อ งการสิ น เชื่ อ
ของภาคธุรกิจที่ผู้ประกอบการขนาดใหญ่มี
ความต้องการสินเชื่อเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ด   ี
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มองว่าการลงทุน
ในระยะข้ า งหน้ า ขึ้ น อยู ่ กั บ อุ ป สงค์ ทั้ ง ใน
และต่างประเทศเป็นส�ำคัญ นอกจากนี้ ยัง
ประเมินว่าต้องใช้เวลา 3-6 เดือนถึงจะ
เห็นผลของมาตรการภาครัฐทีม่ ตี อ่ การบริโภค
และการลงทุนภาคเอกชนที่ชัดเจน
ภาคอสังหาริมทรัพย์ : ชะลอตัว
แต่มแี นวโน้มปรับดีขนึ้ จากมาตรการกระตุน้
ภาคอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ
ภาคอสังหาริมทรัพย์ในไตรมาสที่
3 ปี 2558 ชะลอลงจากที่เร่งขึ้นมากในช่วง
ครึ่งแรกปี 2558 โดยตลาดอสังหาริมทรัพย์
ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลขยายตัวได้ดี
โดยเฉพาะคอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้า
อย่างไรก็ดีผู้ประกอบการบางรายเห็นว่า
ส่วนหนึ่งเป็นการเก็งก�ำไรเนื่องจากมีการ
ซื้อขายใบจองมากขึ้นชัดเจน จึงป้องกัน
ความเสี่ยงจากการยกเลิกการจองโดยปรับ
เพิ่มเงินดาวน์ของลูกค้าทุกระดับ ในขณะที่
ตลาดอสังหาริมทรัพย์ต่างจังหวัดชะลอลง

ตามภาวะเศรษฐกิจโดยเฉพาะอาคารชุดทีห่ ดตัวจากปัญหาอุปทานส่วนเกิน (Oversupply)
ในขณะเดียวกัน สถาบันการเงินมีความระมัดระวังและเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อมาก
ขึน้ โดยเฉพาะกลุม่ ลูกค้าในตลาด ระดับล่าง ส�ำหรับภาคก่อสร้าง ธุรกิจรับเหมางานโครงการ
ภาครัฐยังเติบโตได้ แต่ผรู้ บั เหมาและตัวแทนจ�ำหน่ายวัสดุกอ่ สร้างทีม่ ลี กู ค้าเป็นภาคเอกชนมี

ยอดขายลดลงตามภาวะเศรษฐกิจและภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ชะลอลง
ส�ำหรับในไตรมาสที่ 4 ปี 2558 ผูป้ ระกอบการส่วนใหญ่เห็นว่าภาคอสังหาริมทรัพย์
มีแนวโน้มปรับดีขึ้นจากมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ของภาครัฐ ในขณะเดียวกัน
ผูป้ ระกอบการบางรายคาดว่าผูป้ ระกอบการอสังหาริมทรัพย์คา่ ยต่าง ๆ รวมถึงสถาบันการเงิน
จะทยอยน�ำเสนอโปรโมชัน่ พิเศษเพือ่ จูงใจผูซ้ อื้ ระดับกลางถึงระดับบนให้เร่งตัดสินใจเร็วขึน้
อย่างไรก็ดี หนีค้ รัวเรือนทีอ่ ยูใ่ นระดับสูงและความระมัดระวังการปล่อยสินเชือ่ ของสถาบัน
การเงินที่มากขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อก�ำลังซื้ออยู่บ้าง
การจ้างงาน : ทรงตัวเนื่องจากยังมีจ�ำนวนแรงงานเพียงพอ
ในไตรมาสที่ 3 ปี 2558 ความต้องการแรงงานยังทรงตัวเนื่องจากภาคธุรกิจยัง
มีจ�ำนวนแรงงานเพียงพอต่อการผลิตสินค้าและบริการ แม้รายได้ของธุรกิจอาจปรับลดลง
ตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจ แต่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เลือกที่จะปรับลดชั่วโมงการ
ท�ำงานของพนักงานลงเพือ่ ลดต้นทุนแทนการปลดพนักงาน โดยให้เหตุผลว่าหากเศรษฐกิจ
เริ่มฟื้นตัวและมีปริมาณค�ำสั่งซื้อกลับเข้ามาจะหาแรงงานยาก อย่างไรก็ดี ความต้องการ
แรงงานในระยะต่อไปยังมีแนวโน้มทรงตัว

สมาคมอสังหาริมทรัพย จังหวัดนครราชสีมา
ดูงาน-ฟงบรรยายพิเศษอสังหาฯ ในกรุงเทพฯ

สมาคมอสังหาริมทรัพย จังหวัดนครราชสีมา ไดกำหนดจัดดูงานอสังหาริมทรัพยในกรุงเทพมหานคร ระหวางวันที่ศุกรที่
30 ตุลาคม ถึงวันอาทิตยที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ในการนี้ สมาคมอสังหาริมทรัพยไทย ไดใหความสนับสนุนในการจัดโปรแกรมดูงาน
โดยในวันแรกไดมีการจัดบรรยายพิเศษใน 4 หัวขอ จากวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ ทั้ง 4 ทาน ไดแก หัวขอ “My 40 years. In Property
Business” วิทยากรผูบรรยายไดรับเกียรติจาก คุณอนันต อัศวโภคิน อุปนายกฝายสมาชิกสมาคมฯ และประธานกรรมการ บมจ.
แลนด แอนด เฮาส หัวขอ “สรุปภาพรวมโครงการ Terminal 21 จังหวัดนครราชสีมา” โดย คุณชุติมา สนิทวงศ ณ อยุธยา
ผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโส การตลาดและพัฒนาธุรกิจ บจก. สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเมนท หัวขอ “การบริหารจัดการ บมจ.แลนด
แอนด เฮาส” โดย คุณนพร สุนทรจิตต กรรมการผูจัดการ บมจ. แลนด แอนด เฮาส และหัวขอ “การบริหารจัดการระบบ IT บมจ.
แลนด แอนด เฮาส” โดย คุณสมบัติ ชุลีเกียรติ Vice President พรอมกันนี้ สมาคมอสังหาริมทรัพยไทย ไดเปนเจาภาพเลี้ยงรับรอง
อาหารกลางวันแกคณะดูงาน ณ รานอาหาร Blue Spice แกรนด เซ็นเตอรพอยท
สำหรับวันที่สองของการดูงาน โดยสถานที่ดูงานไดรับความอนุเคราะหจากโครงการตางๆ อาทิ บมจ. แลนด แอนด เฮาส
ไดเปดโอกาสใหเขาเยี่ยมชม โรงแรม Grand Centre Point (500 หอง) @Terminal 21, โครงการมัณฑนา วงแหวน ออนนุช
เปนโครงการบานเดี่ยว ดีไซนใหมกับบรรยากาศอุโมงคตนไม พรอมนวัตกรรม Air Plus และ The Promenade เปนคอมมูนิตี้มอลล
สุดชิค ออกแบบโดยสถาปตยกรรมสไตลยุโรปแบบ Old Town Main Street พรอมกับเยี่ยมชม H Cape Biz Sector ของ บจก.
แฮปปแลนด และปดทายการดูงานของวันที่สอง โดยการลองเรือเจาพระยาครุยส พรอมรับประทานอาหารค่ำ โดยสมาคมอสังหาริมทรัพย จังหวัดนครราชสีมา และ Lixil รวมเปนเจาภาพเลี้ยงรับรอง
และในวันสุดทายของการดูงาน ไดมีโอกาสเยี่ยมชมโชวรูมของ LIXIL (Thailand) @CDC ไดศึกษานวัตกรรมของผลิตภัณฑ
หลากหลาย ทั้งสุขภัณฑ American Standard ประตู หนาตาง Tostem พรอมกับเยี่ยมชม SCG Experience ศูนยรวมความรู
และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อการอยูอาศัย และปดทายดวยการเขาเยี่ยมชมโครงการลุมพินี ทาวนชิป รังสิต นครนายก คลอง 1
เปนคอนโดมิเนียม Low Rise 8 ชั้น ราคาต่ำกวาลานบาท ที่มีมากกวา 50 ตึก โดยมีจำนวนยูนิตอยูอาศัยถึง 10,154 ยูนิต
ซึ่งการจัดทริปดูงานครั้งนี้ ประสบความสำเร็จลุลวงดวยดี และสรางความประทับใจใหแกทุกฝาย

นายกสมาคมฯ พรอมคณะกรรมการบริหารรวม
พิธีเปดตัวสมาคมการคาอสังหาริมทรัพย ระยอง

สมาคมอสังหาริมทรัพยไทย โดยคุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ
ไดรวมงานพิธีเปดตัวสมาคมการคาอสังหาริมทรัพย ระยอง เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมคามิโอ แกรนด
อ.เมือง จ.ระยอง โดยในวันดังกลาว มีการเสวนาพิเศษจากคุณอนันต อัศวโภคิน อุปนายกสมาคมฯ และประธานกรรมการ
บมจ. แลนด แอนด เฮาส และคุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ นายกสมาคมฯ และกรรมการผูจัดการ บจก. พรไพลิน ในหัวขอ
“การปรับตัวอสังหาฯ ฝาวิกฤติปจจุบัน”
ในการนี้ สมาคมฯ ไดจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 10/2558 (ประชุมสัญจร ณ จ.ระยอง) พรอม
จัดทัศนศึกษาโครงการอสังหาริมทรัพย จ. ระยอง ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 สำหรับสถานที่ดูงานไดรับความอนุเคราะห
จากโครงการตาง ๆ อาทิ โครงการ เดอะโอเรียนเต็ลบีช วิลเลจ แอนด, คอนโดมิเนียม โครงการภูผาธารา, โรงแรม ระยอง
แมริออท, โครงการบียอนด และคอมมูนิตี้มอลล ดิโอโซน โดยไดรับการตอนรับอยางอบอุน และสรางความประทับใจ
แกคณะดูงานเปนอยางยิ่ง

3 สมาคมอสังหาฯ ปลื้มงานมหกรรมบาน

สมาคมอาคารชุดไทย สมาคมอสังหาริมทรัพยไทย และสมาคมธุรกิจบานจัดสรร ชูความสำเร็จการจัดงาน มหกรรมบาน
และคอนโด ครั้งที่ 33 หลังยอดขาย ยอดขอสินเชื่อ และยอดคนเดินงานเกินเปา
ดร.อาภา อรรถบูรณวงศ ประธานคณะกรรมการจัดงานมหกรรมบานและคอนโด ครั้งที่ 33 เปดเผยวา งานมหกรรมบาน
และคอนโด ครั้งที่ 33 ที่จัดขึ้นระหวางวันที่ 8-11 ตุลาคมที่ผานมา ภายใตคอนเซ็ปต “ทำเลเดน ราคาดี ครบที่เดียว ถูกที่ตอบโจทย”
ไดรับผลตอบรับดีกวาที่คาดไว โดยภายในงานไดรวบรวมผูประกอบการ มากกวา 200 ราย ที่รวมระดมโครงการอสังหาฯ ทุกประเภท
มากกวา 1,000 โครงการ พรอมโปรโมชั่นพิเศษ อีกทั้งยังมีบริการสินเชื่อจากสถาบันการเงินชั้นนำมากมายมานำเสนอแกลูกคา ซึ่งตลอด
4 วัน มีผูสนใจเขาชมงานมหกรรมบานและคอนโดฯในครั้งนี้กวาแสนคน และมียอดจองซื้อที่อยูอาศัยในงานครั้งนี้กวาสามพันลานบาท
“ดานยอดขายในงาน โครงการที่อยูอาศัยที่ไดรับความสนใจจองซื้อมากที่สุดยังคงเปนสินคาประเภทคอนโดมิเนียม คิดเปน 79.78%
รองลงมาเปนทาวนเฮาส 10.84% บานเดี่ยว 8.01% ที่เหลือเปนสินคาประเภทบานแฝดและอื่น ๆ ในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน และคาดวา
หลังจากจบงานจะมียอดขายตามมาอีกจำนวนหนึ่งเทาตัว ทั้งนี้จากยอดขายที่เพิ่มขึ้น แสดงวากลุมคนเดินงานในครั้งนี้เปน กลุมเรียลดีมานด
ซึ่งเปนเครื่องบงชี้ถึงความมั่นใจตอ สภาพตลาดและความตองการที่อยูอาศัยของผูบริโภคที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ผูประกอบการที่มารวม
ออกบูธตางแขงขันกันจัดแคมเปญลดแลกแจกแถมดึงดูดความสนใจของลูกคากันอยางคึกคัก สวนทางสถาบันการเงินตาง ๆ ก็งัดกลยุทธ
ดานการใหบริการสินเชื่อชวยจูงใจลูกคาใหเกิดการตัดสินใจซื้ออีกทางหนึ่งโดยมียอดของสินเชื่อภายในงานหนึ่งหมื่นกวาลานบาท
ถือวาเปนนิมิตรหมายที่ดีในการจัดงานครั้งนี้ ดร.อาภา กลาวตอ

และคอนโด ครั้งที่ 33 ประสบความสำเร็จเกินเปา

ในสวนขอมูลผูลงทะเบียนเขาชมงาน สามารถระบุไดวาผูเขาชมงานกวา 36.4% เปนผูที่เคยมาเขาชมงานในครั้งกอน และอีกประมาณ
63.6% เปนผูเขาชมงานมหกรรมฯ เปนครั้งแรก ผูเขาชมงานกวา 53.1% มีอาชีพเปนพนักงานเอกชน รองลงมาอาชีพเจาของกิจการ
12.5% ที่เหลือมีอาชีพรับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจและคาขายอิสระในสัดสวนใกลเคียงกัน ดานรายไดของครอบครัวตอเดือน พบวา
สวนใหญมีรายไดอยูระหวางไมเกิน 30,000-50,001 บาท 23.7% มีรายได ระหวาง 70,001 – 100,000 บาท 16.5% และมีรายไดเกิน
50,001-70,000 บาท 16.4% นอกจากนี้ ผูเขาชมงานสวนใหญ 87.6% ตองการซื้อที่อยูอาศัยใหม โดยมีความตองการซื้อที่อยูอาศัย
ในเขตกรุงเทพมหานคร กวา 55.5% โดยเขตที่ผูตองการซื้อใน 5 อันดับแรก คือ เขตจตุจักร เขตบางนา เขตหวยขวาง เขตลาดพราว
และเขตดอนมือง
เมื่อจำแนกประเภทที่อยูอาศัยที่ตองการซื้อ พบวา เปนบานเดี่ยว 42.4% คอนโดมิเนียม 33.8% และทาวนเฮาส16.1%
ระยะเวลาที่ตองการซื้อในอนาคต 1-2 ป อยูที่ 19.9% ระยะเวลา 6-12 เดือน 17.4% และระยะเวลา 3-6 เดือน 16.3%
ผลสำรวจดานงบประมาณในการซื้อที่อยูอาศัยแตละประเภทระบุวา ผูเขาชมงาน 34.3% ตองการที่อยูอาศัยระดับ ราคา 1-2
ลานบาท อีก 24.8% ตองการระดับราคา 2-3 ลานบาท 17.7% ตองการราคา 3-4 ลานบาท และ 10% ตองการ 4-6 ลานบาท
และมีเพียง 7.8% ที่สนใจที่อยูอาศัยราคาต่ำกวา 1 ลานบาท
สำหรับงานมหกรรมบานและคอนโด ครั้งที่ 34 มีกำหนดจะจัดขึ้นระหวางวันที่ 10 - 13 มีนาคม 2559 ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ โดยมี คุณวีระกิตติ์ เอกอัครวิจิตร กรรมการบริหาร สมาคมอสังหาริมทรัพยไทย ไดรับเกียรติเปนประธานในการจัดงานฯ

บทสรุปที่อยูอาศัยที่จดทะเบียนใหม
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เดือนมกราคม - กันยายน ป 2558
แผนภูมิที่ 1 : จำนวนที่อยูอาศัยที่จดทะเบียนใหมในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลเดือนมกราคม - กันยายน ป 2545 -2558
จำนวน (หนวย)
ที่อยูอาศัยที่จดทะเบียนใหม
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 100,000
34.53
เดือนมกราคม - กันยายน ป 2558 90,000
80,000
70,000 24.82
มีจำนวน 86,760 หนวย
19.67
60,000
47,162
ลดลงรอยละ 9
50,000
35,056
40,000 29,295
จากระยะเดียวกันของปกอน
30,000
จำนวนที่อยูอาศัย
ที่จดทะเบียนเพิ่มขึ้น

20,000
10,000
0

% การเปลี่ยนแปลง

%
42.92
65,168
54,396 59,908
10.13
47,482
16.64
8.78

53,299 62,170
13.01

87,432

67,862

97,691 95,149

28.84
4.63

50
40
30
20
10
0
-9 -10
-20
-30
-40

86,760

-5

-12.50
-27.14

Jan-Sep45Jan-Sep46Jan-Sep47Jan-Sep48Jan-Sep49Jan-Sep50Jan-Sep51Jan-Sep52 Jan-Sep53Jan-Sep54Jan-Sep55Jan-Sep56Jan-Sep57 Jan-Sep58

แผนภูมิที่ 2 : เปรียบเทียบสัดสวนที่อยูอาศัยที่จดทะเบียนใหมแยกตามประเภท
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดือนมกราคม - กันยายน ป 2557 – 2558
หากพิจารณาโดยแยกตามประเภท
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เดือนมกราคม - กันยายน ป 57-58
หองชุด มีสัดสวนมากที่สุด
โดยมีสัดสวนรอยละ 49.80
Jan-Sep 57
Jan-Sep 58

จำนวน (หนวย)
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

54.66%
29.65%
26.90%
2.51%
บานเดี่ยว

49.80%

18.55%
15.91%
1.98%

บานแฝด

ทาวนเฮาสและอาคารพาณิชย

หองชุด

แผนภูมิที่ 3 : สัดสวนที่อยูอาศัยที่จดทะเบียนใหมแยกตามประเภท
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดือนมกราคม - กันยายน ป 2558
สัดสวนที่อยูอาศัยแยกตามประเภทจัดสรร
และสรางเอง ที่จดทะเบียนใหม
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เดือนมกราคม - กันยายน ป 2558
ที่อยูอาศัยที่จัดสรรมีสัดสวนรอยละ 79.74
และที่อยูอาศัยที่สรางเองมีสัดสวนรอยละ 20.26

จำนวนทั้งหมด 86,760 หนวย

สรางเอง
20.26 %

จัดสรร
79.74 %

แผนภูมิที่ 4 : จำนวนบานเดี่ยวรวมจัดสรรและสรางเองที่อยูอาศัยที่จดทะเบียนใหม
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดือนมกราคม - กันยายน ป 2545 - 2558
จำนวนบานเดี่ยวรวมจัดสรร
และสรางเองที่จดทะเบียนใหม
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เดือนมกราคม - กันยายน ป 2558
เพิ่มขึ้นรอยละ 0.5
มีจำนวน 25,729 หนวย
บานเดี่ยวจดทะเบียนใหม
% การเปลี่ยนแปลง

%

จำนวน (หนวย)

40,000
50
31,376 35,87 33,463
35,000
40
28,921
43.71
26,895
26,233
30,000
30
25,729
21,833
24,263 22,453 25,603
17,945 22,238
25,000 18,695
20
16.79
20,000
10
4
17.96
0.5 0
11.83
15,000 6.07
1.34
10,000
-10
-4.63
-7.51 -7.46
-7.01
-13.57
5,000
-20
-18.40
0
-30
Jan-Sep 45 Jan-Sep 46 Jan-Sep 47 Jan-Sep 48 Jan-Sep 49 Jan-Sep 50 Jan-Sep 51 Jan-Sep 52 Jan-Sep 53 Jan-Sep 54 Jan-Sep 55 Jan-Sep 56 Jan-Sep 58

แผนภูมิที่ 5 : จำนวนบานเดี่ยวจัดสรรที่อยูอาศัยที่จดทะเบียนใหม
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดือนมกราคม - กันยายน ป 2546 - 2558
จำนวนบานเดี่ยวเฉพาะจัดสรร
ที่จดทะเบียนใหม
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เดือนมกราคม - กันยายน ป 2558
เพิ่มขึ้นรอยละ 3
มีจำนวน 10,180 หนวย
บานเดี่ยวจัดสรร
% การเปลี่ยนแปลง

%

จำนวน (หนวย)
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0

120
100
11,615
80
13,346
11,830
67.05
60
10,594
11,676 9,456 10,180
40
8,030
7,548 6,953
26.51
20
3 0
-1.16
-7.88
-10.45
-11.36
-20
-20
-27.92
- 30.87
-28.75
-40

18,732 18,515
106.37
59.16
9,077

Jan-Sep46Jan-Sep47Jan-Sep48Jan-Sep49Jan-Sep50Jan-Sep51Jan-Sep52 Jan-Sep53Jan-Sep54Jan-Sep55Jan-Sep56Jan-Sep57 Jan-Sep58

แผนภูมิที่ 6 : จำนวนบานเดี่ยวสรางเองที่อยูอาศัยที่จดทะเบียนใหม
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดือนมกราคม - กันยายน ป 2546 - 2558
จำนวน (หนวย)
จำนวนบานเดี่ยวเฉพาะสรางเอง
ที่จดทะเบียนใหม ใน
25,000
31.07 20,117
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
17,091
20,000
16,572
21.39
เดือนมกราคม - กันยายน ป 2558 15,000
12,644
12,756
ลดลงรอยละ 1
-0.88
10,000
-1.82
มีจำนวน 15,549 หนวย
บานเดี่ยวสรางเอง
% การเปลี่ยนแปลง

5,000

0

%

16,301

14,397 15,285 14,618
6.17

-4.62

-15.04

-11.68

-4.36

40
30
20
10
-1 0
-10
-20
-30

15,754
25 15,549

16,233
12,624
11.05

-24.27

Jan-Sep46Jan-Sep47Jan-Sep48Jan-Sep49Jan-Sep50Jan-Sep51Jan-Sep52 Jan-Sep53Jan-Sep54Jan-Sep55Jan-Sep56Jan-Sep57 Jan-Sep58

แผนภูมิที่ 7 : จำนวนทาวนเฮาสและอาคารพาณิชยจัดสรรและสรางเองที่อยูอาศัยที่จดทะเบียนใหม
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดือนมกราคม - กันยายน ป 2545 - 2558
จำนวนทาวนเฮาสและอาคารพาณิชย จำนวน (หนวย)
จัดสรรและสรางเองที่จดทะเบียนใหม 20,000 79.29
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 18,000
16,000
13,333
เดือนมกราคม - กันยายน ป 2558 14,000
11,112
12,000
7,194
10,137
8,665
31.53
10,000
เพิ่มขึ้นรอยละ 6.34
8,000 6,234
20.45 16.99
มีจำนวน 16,098 หนวย
15.40
6,000
ทาวนเฮาสและอาคารพาณิชย
จดทะเบียนใหม
% การเปลี่ยนแปลง

4,000
2,000
0

10,026

10,345 11,274 10,386
29.86
8.98
-7.88
-20.55

7,966

-16.66 -9.77

%

100
80
60
40
6.34 20
0
-19.81
-20
-40

18,740
80.44
15,138 16,098

Jan-Sep 45 Jan-Sep 46 Jan-Sep 47 Jan-Sep 48 Jan-Sep 49 Jan-Sep 50 Jan-Sep 51 Jan-Sep 52 Jan-Sep 53 Jan-Sep 54 Jan-Sep 55 Jan-Sep 56 Jan-Sep 57 Jan-Sep 58

แผนภูมิที่ 8 : จำนวนทาวนเฮาสและอาคารพาณิชยจัดสรรที่อยูอาศัยที่จดทะเบียนใหม
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดือนมกราคม - กันยายน ป 2546 - 2558
จำนวน (หนวย)

จำนวนทาวนเฮาสและอาคารพาณิชย
จัดสรรที่จดทะเบียนใหม
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เดือนมกราคม - กันยายน ป 2558
เพิ่มขึ้นรอยละ 16
มีจำนวน 14,147 หนวย
ทาวนเฮาสและอาคารพาณิชยจัดสรร
% การเปลี่ยนแปลง

16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0

%
120
100
12, 179
80
61.87
60
40
16 20
0
-20
-21.95
-40

14,178
11,111
6,042
13.02

7,491
23.98

8,961

8,501
30.70

7,834

6,951

9,155

9,446

8,759

31.71
3.18

13.48

-19.35

-12.58

-11.27

-7.27

14, 147

Jan-Sep46 Jan-Sep47 Jan-Sep48 Jan-Sep49 Jan-Sep50 Jan-Sep51 Jan-Sep52 Jan-Sep53 Jan-Sep54 Jan-Sep55 Jan-Sep56 Jan-Sep57 Jan-Sep58

แผนภูมิที่ 9 : จำนวนทาวนเฮาสและอาคารพาณิชยสรางเองที่อยูอาศัยที่จดทะเบียนใหม
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดือนมกราคม - กันยายน ป 2546 - 2558
จำนวนทาวนเฮาสและอาคารพาณิชย
สรางเองที่จดทะเบียนใหม
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เดือนมกราคม - กันยายน ป 2558
ลดลงรอยละ 34
มีจำนวน 1,951 หนวย

จำนวน (หนวย)

%

4,562
5,000
180.39
4,500
4,000
3,500
2,959
3,000
53.61
2,222
2,151 2,192
39.35
2,500
1,627
29.73
1,951
35.82
1,828
2,000
1,636
17.24
1.91
1.91
1,500 1,152 1,174
-11.00
1,015 1,190
-3.20
1,000
-34
-34.7
-53.70
500
ทาวนเฮาสและอาคารพาณิชยสรางเอง 0
% การเปลี่ยนแปลง
Jan-Sep46 Jan-Sep47 Jan-Sep48 Jan-Sep49 Jan-Sep50 Jan-Sep51 Jan-Sep52 Jan-Sep53 Jan-Sep54 Jan-Sep55 Jan-Sep56 Jan-Sep57 Jan-Sep58

200
150
100
50
0
-50
-100

แผนภูมิที่ 10 : จำนวนแฟลตและอาคารชุดที่อยูอาศัยที่จดทะเบียนใหม
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดือนมกราคม - กันยายน ป 2546 - 2558
จำนวนอาคารชุดที่จดทะเบียนใหม
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เดือนมกราคม - กันยายน ป 2558
ลดลงรอยละ 17
มีจำนวน 43,209 หนวย

% การเปลี่ยนแปลง

จำนวน (หนวย)

%

96.98
60,000
51,816 52,014 50,359
50,000
63.74 55.90
43,209
77.93
36,589
40,000
24.12
34,369
-8.28
29,122
17.89
17.75
30,000
6.46
22,046
-17
-5.15 -3
-20.41
20,000
14,679 13,464
10,000 5,368 6,321 7,452
0

120
100
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
-100

Jan-Sep46 Jan-Sep47 Jan-Sep48 Jan-Sep49 Jan-Sep50 Jan-Sep51 Jan-Sep52 Jan-Sep53 Jan-Sep54 Jan-Sep55 Jan-Sep56 Jan-Sep57 Jan-Sep58

โดยสรุปเดือนมกราคม - กันยายน ป พ.ศ. 2558 จำนวนที่อยูอาศัยที่จดทะเบียนใหม
ลดลง รอยละ 9 มีจำนวน 86,760 หนวย โดยที่หองชุดเปนที่อยูอาศัยที่จดทะเบียนใหม ในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ที่มีสัดสวนสูงสุด รอยละ 49.80 มีจำนวน 43,209 หนวย
ลดลง รอยละ 17 บานเดี่ยว มีจำนวน 25,729 หนวย มีสัดสวนรอยละ 29.65 รองลงมา คือ
ทาวนเฮาส และอาคารพาณิชย มีจำนวน 16,098 หนวย มีสัดสวนรอยละ 18.55 และบานแฝด
มีจำนวน 1,724 หนวย มีสัดสวนรอยละ 1.98

แหลงที่มา :
ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย
ธนาคารอาคารสงเคราะห

30.12
38.75

63.99
42,008
2,688
3.7
2.8
2.4
4.9
3.3
9.1
-10.9
63,296
27.3
55,620
33.4
7,676
3,146
-1,689
180.1
4.13
31.02
40.10

64.03
38,317
2,453
-9.0
-3.1
-3.0
-3.1
-3.6
-1.3
-12.1
49,162
-5.2
48,169
12.2
993
1,843
-4,421
175.1
3.97

7.17-7.54
6.91-7.29
2.95
11,610.3
9.7
11557.6
16.2
99.55

30.49
38.27

64.03
164,602
10,539
0.1
1.3
1.3
1.4
3.3
7.2
-8.7
225,366
16.4
201,864
24.7
23,502
11,869
1,214
175.1
3.81

7.38-7.79
6.63-10.25
3.06
12,329.10
13.2
11,906.50
15.5
96.57

30.99
39.15

64.12
43,621
2,797
0.3
2.0
2.7
1.6
5.2
9.2
-9.6
53,803
-4
52,630
9.6
1,173
551
2,688
179.2
3.39
30.69
38.58

64.22
43,584
2,799
3.0
6.5
6.0
9.0
15.5
16.2
13.2
59,279
-0.1
54,274
-7.2
1,668
1.547
2,171
183,6
2.9
30.61
37.81

64.49
45,759
2,951
18.9
2.6
12.2
12.1
23.5
21.7
31.1
56,415
18.2
55,650
14.9
765
923
707
181.6
3.23
30.61
38.97

64.49
174,259
11,351
6.6
3.4
6.6
6.2
13.5
14.4
8.0
226,156
3.2
217,819
7.8
8,337
2,728
5,265
181.6
3.02
29.80
32.33

64.84
43,966
2,997
5.3
3.1
4.2
2.2
6.0
3.1
18.8
56,181
4.5
56,402
7.1
-221
1,267
2,602
177.8
3.1
29.91
30.31

64.55
43,268
2,953
2.8
3.0
2.4
5.8
4.5
1.9
14.8
55,563
-1.9
56,060
0.2
-497
-5,076
-2,441
170.8
2.3
31.47
31.83

64.83
42,752
1,516
2.7
0.5
-1.2
7.4
-6.5
-3.3
-16.2
57,964
-1.8
52,931
-2.9
-271
-888
-1,950
172.3
1.7

6

32.86
31.61

64.87
45,579
3,018
0.6
-4.5
-4.8
1.7
-11.3
-13.1
-4.7
55,884
-1.0
52,036
-7.6
3,849
5,197
-3,260
167.23
1.7
30.73
31.52

64.69
43,891
2,621
2.9
1.0
0.2
4.9
-1.9
-2.8
1.3
225,397
-0.2
54,369
-0.4
6,355
-2,790
-5,049
172.03
2.2

7.38-7.75 7.13-7.75 7.38-7.75 7.31-7.66 7.38-7.75 7.38-7.75 700-7.38 7.25-7.25 7.38-7.75
5.50-5.75 6.63-10.25 7.75-8.45 7.78-8.45 7.91-8.45 8.00-8.45 7.38-8.05 6.88-7.00 7.75-8.20
2.5
3.00
3.00
2.75
2.75
2.75
2.50
2.50
2.25
12,926.60 14,284 14,649.70 14,649.70 14,961.60 15,226.80 15,423.10 15,763.90 15,343.25
8
17.6
13.3
11.0
11.0
9.7
10.5
8.95
7.60
12,394.10 12,817 13,235.0 13,235.0 13,567.60 13,985 14,253 14,688.00 14,123.25
11.2
16.1
15.7
14.2
14.2
13.9
12.8
11.95
9.90
93.41
95.88
89.72
90.34
90.34
90.34
91.84
92.27
93.18

31.32
39.05

64.17
41,295
2,804
4.2
2.5
5.3
5.6
10.2
10.5
-2.7
56,686
-0.4
55,203
10.3
1,483
-2,453
-3,263
174.7
2.52

5

1/สถาบันรับฝากเงิน หมายถึง สถาบันรับฝากเงินทุกประเภท ยกเวน ธนาคารแหงประเทศไทย
แหลงที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, สภาพัฒน

อัตราสวนสินเชื่อ/เงินฝาก

อัตราการเปลี่ยนแปลงสินเชื่อ

สินเชื่อภาคเอกชนของสถาบันรับฝากเงิน 1

อัตราการเปลี่ยนแปลงเงินฝาก

เงินฝากของสถาบันรับฝากเงิน 1

อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำสำหรับเงินกู (MLR)
*อัตราดอกเบี้ยในตลาดฃื้อคืนพันธบัตร (1 วัน)

อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำสำหรับเงินเบิกเกินบัญชี (MOR)

อัตราดอกเบี้ย

30.27
37.11

63.95
41,485
2,653
2.7
2.5
2.7
1.0
4.1
8.6
-9.9
57,343
19.2
50,047
28.0
7,296
1,396
-1
184.9
4.10

4

6.71-7.08 7.04-7.42 7.42-7.79 7.50-7.88
6.45-6.83 6.79-7.17 7.16-7.54 7.25-7.63
3.33
2.79
3.41
2.29
10,893.1 10,993.3 11,082.3 11,610.3
9.8
10.1
9.7
9.1
10,308.5 10,679.1 11079.9 11557.6
17.5
16.1
16.2
14.9
99.98
97.13
99.55
94.63

30.56
37.13

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย (บาท:ดอลลารสรอ.)
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย (100 เยน:บาท)

ภาคเอกชน
ภาครัฐบาล
สินคาออก
(% อัตราการเปลี่ยนแปลง US$)
สินคาเขา
(% อัตราการเปลี่ยนแปลง US$)
ดุลการคา
ดุลบัญชีเดินสะพัด
ดุลการชำระเงิน
เงินสำรองทางการ (พันลาน US$)
อัตราเงินเฟอ
อัตราแลกเปลี่ยน

63.91
42,950
2,745
3.2
3.0
3.3
1.8
9.3
12.6
-1.4
56,002
27.4
48,039
27.4
7,963
5,909
7,324
181.6
3.01

หนวย

ประชากร
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ/รายไดตอหัว
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (ณ ราคาปจจุบัน)
อัตราการขยายตัวของ GDP (ณ ราคาป 2531)
การบริโภค (ณ ราคาป 2531)
ภาคเอกชน
ภาครัฐบาล
การลงทุน (ณ ราคาป 2531)

รายการ

7.25-7.75
7.88-8.20
2
15,956.20
-6.8
14,766.70
-8.8
92.54

32.67
31.78

7.38-7.75
8.00-8.20
2
15,797.20
-3.8
14,891.90
-6.4
94.26

32.45
31.77

7.38-7.75
8.00-8.20
2
15,837.10
-2.7
15,003.10
-5.2
94.73

32.42
30.88

6.75-7.13
8.00-8.20
2
16,433.40
4.2
15,343.40
-4.5
93.36

32.9
27.57

6.75-7.13
8.00-8.20
2
16,433.40
4.2
15,343.40
-4.5
93.36

32.9
27.57

7.38-7.75
8.00-8.20
1.75
16,808.20
-5.4
15,504.80
-5
92.24

32.54
27.23

64.78
64.87
64.98
65.12
65.12
65.12
47,437 43,580 45,675 47,527 46,544 52,292
3,036.30 2,619.30 2,968.90 3,095.40 3,031.67 3,399.20
-0.6
0.4
0.6
2.3
0.7
3.0
-2.1
0.5
1.9
2.4
0.7
2.4
-3
0.2
2.2
1.9
0.3
2.4
2.9
1.9
0.4
5.5
2.8
2.5
-9.8
-6.9
2.9
3.2
-2.8
10.7
-7.3
-7
3.9
4.1
-1.9
3.6
-19.3
-6.7
-0.8
-0.3
-6.1
37.8
55,573 55,765 56,934 56,763 224,792 52,997
-0.8
0.4
-1.7
1.5
-0.3
-4.3
49,054 49,835 52,154 49,127 200,210 45,572
-14.8
-11.8
-0.8
-5.7
-8.5
-7.2
6,519
5,930
4,780
7,636
24,582
7,425
2,898
531
-1,479
9,815
14,231
8,238
-462
-606
37
-179
-1,210
3,985
167.45
168.2
161.6
157.1
157.1
156.3
2
2.5
2
1.1
1.9
-0.5

2557

ตาราง : เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจที่สำคัญของไทย ป 2554 - 2558

7.37-7.75
7.82-8.20
1.5
16,774.70
-6.2
15,666.20
-5.4
93.39

33.77
27.43

65.15
50,330
3,279.10
2.8
2
1.5
4.6
2.5
-3.4
24.7
52,657
-5.5
44,810
-10.1
7,847
4,134
3,326
160.3
-1.1

8

7.37-7.50
7.87-7.95
1.50
16,800.00
-6.10
15,831.40
-5.70
94.23

36.31
28.86

65.20
50,785
3,311.20
2.9
1.9
1.7
1.0
-1.2
-6.6
15.9
54,224
-4.7
44,607
-14.50
9,616
6,367
-2,383
155.50
-1.1

ACTIVITY

แวดวงขาวสมาคมอสังหาริมทรัพยไทย ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2558

คณะกรรมการบริหาร
สมาคมอสังหาริมทรัพยไทย
ป พ.ศ. 2558 - 2560
คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์

คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ นายกสมาคมฯ พรอมดวยคุณจรัญ เกษร กรรมการบริหาร สมาคมฯ
คุณมีศักดิ์ ชุนหรักษโชติ กรรมการบริหารสมาคมฯ คุณสุทธิรักษ เสถียรภาพอยุทธิ์ กรรมการบริหาร
สมาคมฯ คุณวรยุทธ กิตติอุดม กรรมการบริหาร สมาคมฯ เขารวมหารือเพื่อพิจารณาแนวทางการ
ดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อสงเสริมใหผูมีรายไดนอย สามารถมีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง จัดโดย
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประชุมฯ เมื่อวันศุกรที่ 6 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9.30 น. ณ หองประชุม
301 ชั้น 3 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ถ. พระราม 6 กรุงเทพฯ

คุณวีระกิตติ์ เอกอัครวิจิตร กรรมการบริหารสมาคมฯ เขารวมประชุมคณะอนุกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง
ครั้งที่ 1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 5 ชั้น 5 กรมที่ดิน
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถ.แจงวัฒนะ กรุงเทพฯ

คุณบุญเลิศ เกียรติศรีธารา เหรัญญิก
คุณเลิศมงคล วราเวณุชย เลขาธิการสมาคมฯ
คุณอนันต อัศวโภคิน ฝายสมาชิก
คุณสุกิจ ตรัยวนพงศ ฝายตางประเทศ
คุณโชคชัย บรรลุทางธรรม ฝายประสานงาน
นายแพทยสมเชาว ตันฑเทอดธรรม ฝายวิชาการ
คุณ ณ ฤดี เคียงศิริ ฝายกฎระเบียบราชการ
คุณธีรวัฒน พิพัฒนดิฐกุล
อุปนายกฝายกิจกรรมและประชาสัมพันธ
คุณกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา
คุณชาย ศรีวิกรม
คุณจรัญ เกษร
รศ.ดร.สนธยา วนิชวัฒนะ
คุณปรีชา กุลไพศาลธรรม
คุณวีระกิตติ์ เอกอัครวิจิตร
คุณสุทธิรักษ เสถียรภาพอยุทธ
คุณเรืองชัย รุจิระพัฒน
คุณชาญณรงค บุริสตระกูล
คุณวีรพล จงเจริญใจ
คุณธันยพร เดชาวาศน
คุณอดิเรก แสงใสแกว
คุณนิธิ นาคะเกศ
คุณธนูศักดิ์ พึ่งเดช
คุณศิริวรรณ ผองเสริมสุข
คุณมีศักดิ์ ชุนหรักษโชติ
คุณอารภัฎ โกมุทบุตร
คุณศุภโชค ปญจทรัพย
คุณจตุรงค ธนะปุระ
คุณธิดารัตน เจษฎาเชษฐ
คุณกรวิกา กอวรกุล
คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ
คุณพิริยะ ธานีรณานนท
คุณวิเชียร แพทยานันท
คุณวรยุทธ กิตติอุดม
คุณสุเทพ ปญญาสาคร
คุณณัฏฐนันท คุณาจิระกุล
คุณปริญญา โกวิทจินดาชัย
ดร.วรพจน กันตพิพัฒน
คุณสิริพงศ อังคสกุลเกียรติ
คุณแดน เหตระกูล

บรรณาธิการ

รศ.ดร.สนธยา วนิชวัฒนะ
คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์
นายแพทยสมเชาว ตันฑเทอดธรรม

ติดตอสอบถามและเผยแพรขอมูลไดที่
คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ นายกสมาคมฯ คุณโชคชัย บรรลุทางธรรม อุปนายกสมาคมฯ และ
คุณอดิเรก แสงใสแกว กรรมการบริหารสมาคมฯ เขารวมงานงานแถลงขาวสรุปโครงการและแสดง
ความพรอมในการเชิญชวนเอกชนรวมลงทุนโครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชยบริเวณสถานีกลางบาง
ซื่อ เพื่อเปนศูนยกลางการเดินรถไฟ เมื่อวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2558 เวลา 9.00 น. ณ หองบอลรูม ชั้น
G โรงแรมสุโขทัย ผูแทนสมาคมฯ

คุณเปยมขวัญรัตน เรืองโรจน
คุณภาริณี อธิพันธุจินดา

ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์

60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม โซน D ชั้น 2 หอง 201
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-229-3188-90 โทรสาร 02-229-3194
www.thairealestate.org / www.teps.in.th /
www.thairealestatefair.com
e-mail : trea@thairealestate.org

