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ประธานบริหารแถลง
FROM THE PRESIDENT

Becoming A Member  

of TAF 
 

 เชิญเปนสมาชิกมูลนิธิประเมินคา-

นายหนาแหงประเทศไทย 

     ผมในฐานะประธานกอตั้งมูลนิธิ

ประเมินคา-นายหนาแหงประเทศไทย 

ขอเรียนเชิญทุกทานสมัครเปนสมาชิก

มูลนิธิ  

     โดยที่สมาชิกมูลนิธิมีทั้งผูประเมิน

คาทรัพยสินและนายหนา และเพื่อให

ส อดคล อ ง กั บ ส ม าคม ใ น กั มพู ช า 

ฟลิปปนส และอีกหลายประเทศ มูลนิธิ

จึ ง เปลี่ ยนชื่ อ ใหม ใหสอดคลองกับ

สมาชิก และเพื่อพัฒนาวิชาชีพทั้งสอง

ใหเปนประโยชนตอสังคมไปในทาง

เดียวกัน 

     คาสมาชิกปละ 1,000 บาท ทาน

สามารถเขารวมเสวนาวิชาการราย

เดือนไดฟรีทั้งป สามารถรับวารสารสง

ถึงบานทุกทานปละ 6 เลม และยังได

สิ ทธิพิ เ ศษอื่ นๆ อี กมากมาย เพื่ อ

ประโยชนตอการพัฒนาวิชาชีพและเพื่อ

ประโยชนของสังคมในฐานะผูบริโภค

โดยตรง 
 
ติดตอสมัครที่คุณนงลักษณ จตุเทน 

โทร. 02.295.3905 ตอ 109 
 
ดวยความเคารพ 
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4. โนเบิลขึ้นแทนอันดับหนึ่งอสังหาฯ 

ไตรมาส 

6. นาพิศวง ราคาที่ดินยังขึ้นตอเนื่อง 

สูงสุด 

8. อนาคตเศรษฐกิจไทยนาเปนหวง 

2565

10. เศรษฐกิจไทยยังจะซมึไปถึง 

12. รัฐบาลสิงคโปรไมขายชาติผาน

อสังหาริมทรัพย

14. สถานการณตลาดอสังหาริมทรัพยใน

ประเทศสิงคโปร 

17. รูจักบริษัทพัฒนาที่ดินท่ีดีทีสุ่ดใน

อาเซียน
   
 Contact Us 

 Sopon Pornchokchai, PhD MRICS 
President
 Monthida Reabreang, Coordinator, 
Int’l Affairs 
 Nonglak Jatutane, Coordinator, 
Education 
 Pornpak Boonthong, Coordinator, 
Research 
  
 Tel : 66
 Email : info@thaiappraisal.org
 5/15 Nonsi 
 

Becoming Members of  

FIABCI-Thai 

 
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 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. 
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โนเบิลขึ้นแทนอันดับหนึ่งอสังหาฯ 

ไตรมาส 1/65 

นาพิศวง ราคาที่ดินยังขึ้นตอเนื่อง 

สูงสุด 3.5 ลาน/ตรว. 

อนาคตเศรษฐกิจไทยนาเปนหวง 

2565-2570 

เศรษฐกิจไทยยังจะซมึไปถึง 2570 

รัฐบาลสิงคโปรไมขายชาติผาน

อสังหาริมทรัพย 

สถานการณตลาดอสังหาริมทรัพยใน

ประเทศสิงคโปร 2565 

รูจักบริษัทพัฒนาที่ดินท่ีดีทีสุ่ดใน

อาเซียน 

Contact Us  

Sopon Pornchokchai, PhD MRICS 
President 
Monthida Reabreang, Coordinator, 
Int’l Affairs  
Nonglak Jatutane, Coordinator, 
Education  
Pornpak Boonthong, Coordinator, 
Research  

66.2295.3171 Fax 66.2295.1154  
Email : info@thaiappraisal.org 

Nonsi 5 Road, Bangkok 10120 
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โนเบิลขึ้นแทนอันดบัหนึ่งอสังหาฯ ไตรมาส 1/65 
 

 บมจ.โนเบลิ ดีเวลลอปเมนท ขึน้แทนเบอร 1 บริษัทพฒันา

ที่ดินที่เปดตวัสูงสุดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในไตร

มาสที่ 1/2565 ตามาดวย “แสนสิร”ิ “เฟรเซอรส พร็อพเพอรตี้” 

และ “เอพี (ไทยแลนด) 

 ดร.โสภณ พรโชคชยั ประธาน ศูนยขอมูลวิจัยและประเมิน

คาอสังหาริมทรัพยไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟ

แฟรส (www.area.co.th) กลาววา จากผลการสาํรวจตลาดที่อยู

อาศัยไตรมาสที่ 1/2565 พบวา บมจ.โนเบลิ ดีเวลลอปเมนท 

เปดตัวโครงการจํานวน 4 โครงการ รวมจํานวน 3,223 หนวย 

ถือเปนอันดับหนึ่ง รวมมูลคาโครงการประมาณ 12,451 ลาน

บาท หรือเฉลี่ยขายในราคา 3.863 ลานบาท ถือเปนสนิคาที่มี

ราคาปานกลางเปนหลัก 

 ในป 2564 บริษัทอันดับหนึง่คือ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท 

อยางไรก็ตามในชวงแรกๆ ของป 2564 บริษัทดงักลาวก็ยัง

เปดตัวโครงการนอย และมาเรงเปดตัวในชวงครึ่งหลังของป 

2564 คาดวาในป 2565 อาจจะเปนในลักษณะเดียวกัน ทั้งนี้

ตลอดชวงป 2555-2562 บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท ครองแชมป

อันดับหนึ่งมาโดยตลอด ยกเวนป 2563  ที่เสียแชมปใหกับ บมจ.

เอพี (ไทยแลนด) 

 สําหรับบริษัทที่เปนรองแชมปในไตรมาสที่ 1/2565 นี้ ก็คือ 

บมจ.แสนสิริ ที่เปดตัวโครงการ 5 โครงการ มีจํานวนหนวย 

2,037 หนวย รวมมูลคา 8,679 ลานบาท เฉลี่ยแลวเปดตัวอยู

ที่ 4.261 ลานบาท  จะสงัเกตไดวาอันดับที่ 1 และ 2 แตกตาง

กันสูงมาก แสดงวา บมจ.โนเบิล ดีเวลลอปเมนท ที่เปนอันดบั

หนึ่งไดทุมพฒันาที่ดนิมากเปนพเิศษในไตรมาสที่ 1/2565 นี้  

สําหรับ บมจ.แสนสิริ ในชวงตลอด 20 ปที่ผานมาพบวาเปน

บริษัทที่พฒันาที่ดินมากเปนอันดับตนๆ และเคยพัฒนาทีด่ิน

ในจังหวัดภูมิภาคมากที่สดุในบรรดาบริษัทพฒันาที่ดนิทั่ว

ประเทศ 

 บมจ.เฟรเซอรส พร็อพเพอรตี้ เปนบริษทัใหญอันดับ 3 

โดยเทียบจากมูลคาการพฒันาเปนหลัก บริษัทนี้พฒันา

ทั้งหมด 5 โครงการ  รวม 1,074 หนวย  และมีมูลคาการ

พัฒนา 8,300 ลานบาท  ทั้งนี้ราคาเฉลี่ยอยูที่ 7.728 ลานบาท 

ถือเปนบริษัทที่พฒันาที่อยูอาศยัในราคาทีสู่งที่สดุในประเทศไทย

ในขณะนี้ อยางไรก็ตามในปกอนหนา บมจ.เอสซีแอสเซท คอร

ปอเรชั่น ก็เคยเปนแชมปราคาสงูมากอนเชนกัน สวนในทางตรง

กันขามบรษิัทมหาชนที่พัฒนาสนิคาราคาถูกไดแก บมจ.เสนาดี

เวลลอปเมนท ที่พฒันาในราคาเฉลี่ยเพียง 1.658 ลานบาท และ 

บมจ.แอสเซทไวสที่พฒันาในราคาเฉลี่ยเพียง 1.459 ลานบาท ถือ

เปนแบบ “บานเอ้ืออาทร” ภาคเอกชนก็วาได 

 10 บริษัทพฒันาที่ดนิที่ใหญที่สดุในไตรมาสที่ 1/2565 ในแง

จํานวนหนวย พฒันารวมกัน 13,030 หนวย หรือ 57% ของ

ทั้งหมด สวนในแงมูลคาการพัฒนาก็มีรวมกันถึง 48,297 ลาน

บาทหรือ 60% ของทั้งหมด  แสดงวาบริษัทใหญๆ สามารถครอง

สวนแบงตลาดไดมาก เฉพาะบริษัทอันดับหนึง่คือ บมจ. บมจ.โน

เบิล ดีเวลลอปเมนท ครองสวนแบงตลาดถึง 14% ในแงจํานวน

หนวย และ 15% ในแงมูลคา (หรือทุกๆ 1 ใน 7 สวนของ

ทั้งหมด) 

 ในอนาคตบริษทัพัฒนาทีด่ินในตลาดหลักทรัพยจะเติบโต

ยิ่งๆ ขึ้นเพราะตนทุนทางการเงินถูกกวาบริษัทนอกตลาด และมี

ชื่อเสียงที่ดีกวา  บริษัทพฒันาทีด่ินเล็กๆ หรือที่เปน SMEs คง

แขงขันไดยากขึน้ 
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นาพิศวง ราคาที่ดินยังขึ้นตอเนื่อง สูงสดุ 3.5 ลาน/ตรว. 
 

 ราคาที่ดินในเขตกรุงบเทพมหานครและปริมณฑลยังถีบตัวสูงขึน้

อยางตอเนื่องทั้งที่มีโควิดเกิดขึ้นอยางหนักในรอบ 2 ปที่ผานมา ไมมี

ทีทาที่จะลดราคาลงเลย แตกตางกับชวงป 2540-2543 ที่ราคาลดลง

ถึงปละสิบเปอรเซนต 

 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคา

อสังหาริมทรัพยไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส 

(area.co.th) ซึ่งสํารวจราคาที่ดินในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลอยางตอเนื่องนับรอยๆ แปลงมาตั้งแตป 2528 พบวา ราคา

ที่ดินยังเพ่ิมขึ้นตอเนื่อง แมโควิด-19 จะสงผลกระทบถึงเศรษฐกิจไทย

เปนอยางมาก แตก็ยังเทียบไมไดกับชวงวิกฤติเศรษฐกิจป 2540 หรือ

วิกฤติตมยํากุงเมื่อ 25 ปกอน 

 ณ สิ้นป 2565 ดร.โสภณประมาณการวา ราคาที่ดินที่แพงที่สุด

จะอยูบริเวณสยามสแควร ซึ่งหากเปนที่ดินที่สามารถขายไดตาม

ทองตลาดทั่วไป ก็จะมีราคาตารางวาละ 3.5 ลานบาท หรือ ไรละ 

1,400 ลานบาท หรือเทากับที่ดินขนาด 1 ตารางวาหรือ 4 ตาราง

เมตร ตองใชธนบัตรใบละ 1,000 บาท วางปูไวถึง 10 ชั้นเศษดวยกัน 

เทากับท่ีดินบริเวณนี้แพงที่สุด  เสมือนหน่ึง “นั่งบนกองเงินกองทอง” 

ก็วาได 

 สาเหตุที่ที่ดินบริ เวณนี้มีราคาแพงสู งสุดก็ เพราะวา เปน

ศูนยกลางการจับจายใชสอยแบบคาปลีก หรือ Retail Centre ของ

กรุงเทพมหานคร  พื้นที่สําหรับการพัฒนาเปนศูนยการคา มักจะให

เชาในราคาที่แพงกวา เชน ประมาณ 3,000 บาทตอตารางเมตร แพง

กวาการเชาพ้ืนที่สํานักงานเชนยานสีลม ซึ่งเปนศูนยกลางทางการเงิน

ของประเทศ และมีคาเชาสํานักงานประมาณ 1,200 บาทตอตาราง

เมตร ดังนั้นเมื่อพิจารณาถึงประโยชนสูงสุดที่แตกตางกันเชนนี้ จึง

ตองยกใหยานสยามสแควรเปน “ทําเลทอง” ที่มีราคาที่ดินที่แพง

ที่สุด ทั้งนี้ไดตั้งสมมติฐานสําหรับที่ดินขนาด 4 ไร ที่มีหนากวาง 40 

เมตร ลึก 160 เมตร เปนแปลงสมมติมาตรฐาน เพื่อใหสามารถ

เปรียบเทียบกันไดทั่วทุกเขต 

 อยางไรก็ตามในชวง 2 ปที่ผานมา (พ.ศ.2563-2564) การเชา

พื้นที่ศูนยการคาอาจลดลง และคาเชาลดต่ําลงระดับหนึ่งเชนกัน 

ศูนยการคาบางแหงถึงขนาดตองปดตัวลงไปก็มี  แตในพื้นที่ยาน

สยามสแควร อาจแตกตางกัน ราคาก็ยังไมไดปรับลดลงอยางมี

นัยสําคัญนัก และยังมีแนวโนมที่จะสรางศูนยการคาใหมดวยการรื้อ

พื้นที่ตึกแถวยานสยามสแควรออกไปอีก จึงยังทําใหการพัฒนาศูนย

กาคาหรือพื้นท่ีคาปลีกในบริเวณนี้ยังคงความสําคัญเปนอยางมาก 

 ทั้งนี้ปรากฏการณนี้แตกตางจากการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดิน

ในชวงวิกฤติเศรษฐกิจป 2540-2543 ที่ราคาที่ดินโดยรวมลดลง

เพราะกิจการขนาดใหญ โดยเฉพาะสถาบันการเงิน บริษัทพัฒนา

ที่ดินมหาชน บริษัทขนาดใหญเปนจํานวนมากลมละลายลง ทําใหการ

ผองถายขายทรัพยสินมีมากขึ้น ราคาซื้อขายจึงลดต่ําลงอยางชัดเจน  

แตสถานการณในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังไมพบภาวะที่

รายแรงเชนนี้  อยางไรก็ตามภาวะรายแรงสามารถพบเห็นไดในเมือง

ทองเที่ยว เชน ภเูก็ต สมุย พัทยา ที่รายไดสําคัญมาจากการทองเที่ยว 

โดยเฉพาะนักทองเที่ยวจีนและรัสเซีย หายไปเปนเวลา 3 ป (2563-

2565) ทําใหคาเชาโรงแรมไมสามารถรับรูรายได หรือมีรายไดจํากัด

เปนอยางมาก  เจาของโรงแรมหลายแหงก็จําเปนตองขายทรัพยสิน 

 

 สําหรับราคาที่ดินที่แพงท่ีสดุตอตารางวาสําหรับที่ดินขนาด

ประมาณ 4 ไรโดยประมาณนั้น เปนดังนี:้ 

อันดับ ทําเล 
 ตรว.ละ 

(บาท)  
ไรละ (ลานบาท) 

1 สยามสแควร 3,500,000  1,400 

2 ชิดลม 3,300,000  1,320 

3 เพลินจิต 3,300,000  1,320 

4 นานา 3,300,000  1,320 

5 แยกอโศก 2,900,000  1,160 

6 วิทยุ 2,900,000  1,160 

7 พรอมพงษ 2,600,000  1,040 

8 สุขุมวิท 21 2,530,000  1,012 

9 สีลม 2,500,000  1,000 

10 สาทร 2,200,000  880 

 

 1. ราคาที่ดินที่แพงที่สุดอยูบริเวณสยามสแควร ซึ่งเปนจุดตัด

ของรถไฟฟา (Transit Oriented Development Area) ของ

รถไฟฟาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา (BTS)  2 สาย  

ดังนั้นอิทธิพลของรถไฟฟา 2 สายตัดกันท่ีทําใหเกิดการสัญจรที่คับคั่ง 

ยอมสงผลดีตอการเพิ่มขึ้นของราคาที่ดิน 



 

 

 
 

 2. บริเวณที่ราคาที่ดินเพิ่มสูงขึ้นเปนพิเศษ ก็คือบริเวณสถานี

รถไฟฟา BTS สายสุขุมวิท จากสถานีชิดลม  เพลินจิต นานา แยก

อโศก และพรอมพงษ (อันดับที่ 2, 3, 4, 5 และ 7) 

เจริญไปตามแนวรถไฟฟาโดยแท  

 3. สําหรับพื้นที่อันดับที่ 6 คือถนนวิทยุ ซึ่งถึงแมวาจะไมมี

รถไฟฟา แตก็เปนพื้นที่เชื่อมตอระหวางรถไฟฟา BTS 

มหานครสายเฉลิมรัชมงคล (MRT) ซึ่งราคาที่ดินสูงถึง 

ตอตารางวา 

 4. บริเวณสีลม (อันดับที่ 9) ซึ่งถือวาเปนศูนยธุรกิจการเงิน 

(Financial Centre) ปรากฏวาราคาที่ดินเปนเงินตารางวาละ 

ลานบาท และบริเวณตอเนื่องกันคือสาทร ราคาที่ดินก็ตกเปนเงิน

ตารางวาละ 2.2 ลานบาท หรือไรละ 800 ลานบาท  กรณีนี้เปน

ธรรมดาที่ราคาที่ดินในเขตยานการเงินมีมูลคาต่ํากวาเพราะมักใชใน

เวลากลางวัน มีชวงเวลาใชงานสั้นกวา ในขณะที่ศูนยธุรกิจประเภท

ศูนยการคา ซึ่งมักมีแหลงบันเทิงดวย มีการใชประโยชนสูงกวา จึงมี

มูลคาที่มากกวานั่นเอง 
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บริเวณที่ราคาที่ดินเพิ่มสูงขึ้นเปนพิเศษ ก็คือบริเวณสถานี

นีชิดลม  เพลินจิต นานา แยก

7) ซึ่งกระจายความ

คือถนนวิทยุ ซึ่งถึงแมวาจะไมมี

BTS และรถไฟฟา

ซึ่งราคาที่ดินสูงถึง 2.9 ลานบาท

ซึ่งถือวาเปนศูนยธุรกิจการเงิน 

ปรากฏวาราคาที่ดินเปนเงินตารางวาละ 2.5 

ลานบาท และบริเวณตอเนื่องกันคือสาทร ราคาที่ดินก็ตกเปนเงิน

ลานบาท  กรณีนี้เปน

ธรรมดาที่ราคาที่ดินในเขตยานการเงินมีมูลคาต่ํากวาเพราะมักใชใน

เวลากลางวัน มีชวงเวลาใชงานสั้นกวา ในขณะที่ศูนยธุรกิจประเภท

ศูนยการคา ซึ่งมักมีแหลงบันเทิงดวย มีการใชประโยชนสูงกวา จึงมี

 สิ่งทีน่าสนใจประการหนึ่งก็คือ มูลคาที่ดินตามราคาตลาดที่ศูนย

ขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทยประเมินไวนี้ สูงกวา

ราคาประเมินของทางราชการเพื่อการเสียภาษีหรือราคาประเมินทุน

ทรัพยเพื่อใชในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เชน ราคาที่ดินที่

แพงที่สุดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยูที่สยาม

เพลินจิต  ตกเปนเงินตารางวาละ 

สูงถึง 3.5 ลานบาท ทั้งที่ราคาตลาดเปนเงิน 

2552 แลว แตราคาประเมินราชการปรับชามาก กรณีนี้ทําใหเจาของ

ที่ดินในเขตใจกลางเมืองเสียภาษีนอยกว

ราชการประเมินไวต่ํากวาความเปนจริงมากนั่นเอง

 ดร.โสภณ คาดการณวาราคาตลาดของที่ดินในประเทศไทยก็ยัง

เติบโตตอเนื่อง โดยในป 2565 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 

2566 นาจะปรับตัวในสัดสวนใกลเคียงคือประมาณ 

ที่ราคาที่ดินปรับขึ้นตอเนื่องก็เปนผลมาจากการกอสรางรถไฟฟาสาย

ใหมๆ ที่ทําใหเกิดศักยภาพของที่ดินสูงขึ้นนั่นเอง
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นาสนใจประการหนึ่งก็คือ มูลคาที่ดินตามราคาตลาดที่ศูนย

ขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทยประเมินไวนี้ สูงกวา

ราคาประเมินของทางราชการเพื่อการเสียภาษีหรือราคาประเมินทุน

ทรัพยเพื่อใชในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เชน ราคาที่ดินที่

งเทพมหานครและปริมณฑลอยูที่สยาม-ชิดลม-

เพลินจิต  ตกเปนเงินตารางวาละ 1 ลานบาท ในขณะที่มูลคาตลาด

ลานบาท ทั้งที่ราคาตลาดเปนเงิน 1 ลานบาทมาตั้งแตป 

แลว แตราคาประเมินราชการปรับชามาก กรณีนี้ทําใหเจาของ

ที่ดินในเขตใจกลางเมืองเสียภาษีนอยกวาปกติมาก เพราะทาง

ราชการประเมินไวต่ํากวาความเปนจริงมากนั่นเอง 

โสภณ คาดการณวาราคาตลาดของที่ดินในประเทศไทยก็ยัง

ปรับตัวเพิ่มขึ้น 6.4% โดยเฉลี่ยในป 

นาจะปรับตัวในสัดสวนใกลเคียงคือประมาณ 6% เชนกัน การ

บขึ้นตอเนื่องก็เปนผลมาจากการกอสรางรถไฟฟาสาย

ใหมๆ ที่ทําใหเกิดศักยภาพของที่ดินสูงขึ้นนั่นเอง 
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อนาคตเศรษฐกิจไทยนาเปนหวง 2565-2570 
 

 อนาคตของเศรษฐกิจไทยนาเปนหวงอยางไร มาดูผลการ

วิเคราะหลาสุดของกองทุนการเงินระหวางประเทศกันวาตลอดชวงป 

2565-2570 เศรษฐกิจไทยจะเปนอยางไรบางโดยเฉพาะเปรียบเทียบ

กันในอาเซียนและประเทศมหาอํานาจโลก 

 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 กองทุนการเงินระหวางประเทศ 

(International Monetary Fund หรือ IMF) ไดออกรายงาน

สถานการณเศรษฐกิจ หรือ World Economic Outlook ซึ่งรวมถงึ

การคาดการณเศรษฐกิจไทยดวย  นับเปนผลการศึกษาท่ีนาสนใจมาก 

เราจะปรับตัวอยางไรในทามกลางความชะงักงันทางเศรษฐกิจ และ

เราอาจตองไปลงทุนในตางประเทศเพื่อกระจายความเสี่ยงบางหรือไม  

 จากขอมูลลาสดุของ IMF อัตราการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจ

ของไทยในป 2565 จะอยูที่ 3.3% เทานั้น ต่ํากวาคาเฉลี่ยในอาเซียน

เพราะตกต่ําลงมาอยูที่อันดับที่ 8 โดยมีอตัราการเติบโตสูงกวาเพียง 

2 ประเทศ คือ ลาว ที่คาดวาจะมอีัตราการเติบโตอยูที่ 3.2% ซึ่ง

ใกลเคียงกับไทย และเมียนมารที่ถกูทหารยึดอํานาจจนเศรษฐกิจตก

ต่ําสุดขดี และคาดวาในป 2565 นี้จะเติบโตเพียง 1.6% ในขณะที่ป 

2564 เติบโตติดลบถึง -17.9% จากที่เติบโตอยางแรงในชวงกอนหนา

การยึดอํานาจนี ้

 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดจะพบวา ประเทศท่ีมีอัตราการ

เติบโตสูงสดุก็คือฟลิปปนสที่ 6.5% ตามมาดวยเวียดนาม 6.0% เปน

อันดับท่ี 2 สวนอันดับ 3 คือ บรูไน 5.8% ตามมาดวย มาเลเซยี 

5.6% อินโดนีเซยี 5.4% กัมพูชา 5.1% สิงคโปร 4.0% จะเห็นไดวา 

 1. ประเทศท่ีมีรายไดประชาชาติตอหัวต่ํากวาไทย (ยากจนกวา) 

มีอตัราการเติบโตสูงกวาไทยทั้งสิน้ ไมวาจะเปนฟลิปปนส เวียดนาม 

อินโดนีเซียและกมัพูชา ถาสถานการณยังเปนอยางนี้ตอไป ประเทศที่

ยากจนกวาไทยอาจจะแซงไทยไดในอนาคตอันใกล 

 2. ยิ่งกวานั้นประเทศที่ร่ํารวยกวาไทย เชน บรูไน มาเลเซียและ

สิงคโปร ก็มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงกวาไทยเชนกัน ทําให

ชองวางระหวางไทยกับประเทศทีพ่ัฒนาแซงหนาไทยไปแลว มีโอกาส

ที่จะถางหางออกไปอีกในอนาคต 

 3. ประเทศท่ีในขณะนีม้ีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจต่ํากวา

ไทย คือ ลาวและเมยีนมารนั้น ตางเคยมีอัตราการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจสูงกวาไทย หากรถไฟความเร็วสูงจากจีนมาลาวไดเปด

ดําเนินการอยางเต็มที่ และยังมีการขยายตัวของโครงสรางพ้ืนฐาน

มากกวานี้ในลาว เชน สนามบิน และหากเมียนมารแกไขปญหา

ทางการเมืองไดสําเร็จ ก็คงเติบโตมากเชนเดิมอีก ไทยก็อาจถูก 

“หายใจรดตนคอ” ในอนาคตอีกเชนกัน 

 ยิ่งกวานั้นในการคาดการณการเตบิโตทางเศรษฐกิจของไทยในป 

2566-2570 นั้น IMF คาดการณวาเศรษฐกิจในป 2566 จะเติบโต

สูงขึ้นเปน 4.3% โดยเติบโตสูงขึ้นเปนอันดับที่ 6 แทนที่จะเปนอันดับ

ที่ 8 เชนในป 2565 อยางไรก็ตามในป 2567-2570 เศรษฐกิจไทย

นาจะหดตัวลงในการวิเคราะหของ IMF โดยเติบโตลดลงเหลือ 3.8% 

ในป 2567 และเปน 3.3%  3.2% และ  3.1% ในชวงป 2568-2570 

ตามลาํดับ ในขณะที่เศรษฐกิจของประเทศอ่ืนๆ จะยังเติบโตอยาง

ตอเนื่องกวาเมื่อเทียบกับประเทศไทย การนี้แสดงวาประเทศไทยยัง

ไมประสบความสาํเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจเทาที่ควร 

 ยิ่งเมื่อเทียบกับมหาอํานาจทางเศรษฐกิจจะพบวาในป 2565 

เศรษฐกิจของจีนจะเติบโตถึง 4.4%  สวนอินเดีย จะเติบโตถึง 8.2% 

แมแตสหรัฐอเมริกา ก็ยังมีอัตราการเติบโตที่ 3.7% สูงกวาไทยทั้งสิน้ 

ยกเวนญี่ปุนที่เศรษฐกิจจะเติบโตเพียง  2.4% เทานั้น  และในชวงป 

2566-2570 เศรษฐกิจของจีนและโดยเฉพาะอินเดียกย็ังจะเติบโตสูง

กวาไทยอีกรวม 5 ป ท้ังน้ียกเวนสหรัฐอเมริกาและญี่ปุนท่ีเศรษฐกิจ

อาจจะตกต่าํลงในชวง 5 ปขางหนา  แตฐานเศรษฐกิจของญี่ปุนและ

สหรัฐอเมริกามีขนาดใหญมาก  การเติบโตเพียงเล็กนอย ก็เพ่ิม

ศักยภาพของประเทศไดมหาศาลเชนกัน 

 ดังนั้นสําหรับประเทศไทย หลังโควิด-19 ในป 2565 นี้ ก็ยังไม

สดใสเทาที่ควร เพราะจะเติบโตเพยีง 3.3% ในป 2565 นี้เทานั้น ซึ่ง

เทากับเติบโตเปนอันดับที่ 8 ของอาเซียน และยังต่ํากวาจีน อินเดีย

และสหรัฐอเมริกา (ยกเวนญี่ปุนที่ยังซึมยาว)  เศรษฐกิจไทยจะดีขึ้น

บางในป 2566 โดยนาจะเติบโตไดที่ 4.3% ทั้งนี้ตั้งแตป 2560 เปน

ตนมา ไทยยังไมเคยมีอัตราการเตบิโตทางเศรษฐกิจถึงระดับนีเ้ลย  

แตในป 2567-70 เศรษฐกิจไทยจะคอยๆ ลดลง จาก 3.8% ในป 

2567 เปน 3.1% ในป 2570 

 ในป 2570 รายไดประชาชาติตอหวัของไทยเทียบกับ

ตางประเทศ เปนดังนี:้ 

 สิงคโปร 595% แสดงวาชาวสิงคโปรมีรายไดเปน 6 

เทาของคนไทย 

 บรูไน 335% แสดงวาชาวบรูไนมีรายไดเปน 3 เทา

เศษของคนไทย 
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 มาเลเซีย 156% แสดงวาชาวมาเลเซียมีรายไดมากกวา

คนไทยถึง 56% 

 ไทย 100% 

 อินโดนีเซีย 73% แสดงวาชาวอินโดนีเซยีมีรายได

ประมาณสามในสี่ของรายไดของคน

ไทย 

 เวียดนาม 69% แสดงวาชาวเวียดนามมีรายไดราวสอง

ในสามของรายไดของคนไทย 

 ฟลิปปนส 52% แสดงวาชาวฟลิปปนสมีรายไดเพียง

ครึ่งหนึ่งของรายไดของคนไทย 

 ลาว 42% แสดงวาชาวลาวมรีายไดเกือบครึ่ง 

(42%) ของรายไดของคนไทย 

 กัมพูชา 28% แสดงวาชาวกัมพูชามีรายไดเพียงหนึ่ง

ในสี่ของรายไดของคนไทย 

 เมียนมาร 22% แสดงวาชาวเมียนมารมีรายไดเพียง

หนึ่งในหาของรายไดของคนไทย 

 สหรัฐอเมริกา 324% แสดงวาชาวอเมริกันมีรายไดราว 3 

เทาตัวของคนไทย 

 ญี่ปุน 210% แสดงวาชาวญี่ปุนมรีายไดมากกวาคน

ไทย 1 เทาตัว 

 จีน 110% แสดงวาคนจีนโดยเฉลี่ยมรีายได

มากกวาคนไทยราว 10% 

 อินเดีย 44% แสดงวาชาวอินเดียมีรายไดไมถึงครึ่ง

ของรายไดของคนไทย 

 

 

 การที่เศรษฐกิจไทยยังไมมีวี่แววท่ีจะ “รุงเรือง” แบบกาว

กระโดด เชน กัมพูชา ฟลิปปนส เวียดนาม อินโดนเีซีย อาจทําให

ประเทศเหลานี้แซงไทยไปไดในดานรายไดประชาชาติตอหัวใน

อนาคต และยิ่งทําใหการลงทุนจากตางประเทศถูกแยงชิงโดย

ประเทศอ่ืนมากขึ้น  การลงทุนดานอสังหาริมทรัพยก็คงไมเติบโต

อยางมาก ยกเวนการพัฒนาโครงการที่อยูอาศัย  สวน

อสังหาริมทรัพยเชิงพาณิชย เชน อาคารสํานักงาน ศูนยการคา 

โรงแรม ก็คงไมไดเติบโตในอัตราสงูเชนเดิม 

 สําหรับประเทศคูแขงสําคญัของไทยคืออินโดนีเซียและเวียดนาม 

หากสมมติวาในชวงหลังป 2570 เปนตนไป ไทยมีอัตราการเติบโต

ทางเศรษฐกิจอยูที่ 3.5% ตอป แตอินโดนีเซยีมีอัตราการเติบโตทาง

เศรษฐกิจอยูที่ 6% และเวียดนามมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอยู

ที่ 6.5% ตอป จะพบวาภายในป 2583 ทั้งสองประเทศจะมรีายได

ประชาชาติตอหัวเทากับประเทศไทย  และมีโอกาสที่ประเทศท้ังสอง

ที่มีขนาดประชากรมากกวาไทย จะแซงหนาไทย และอาจทําให

ประเทศไทย “ซึมยาว” ในอนาคต 

 อาจกลาวไดวาแมธุรกจิพัฒนาที่อยูอาศัยจะเติบโตสวนกระแส

อสังหาริมทรัพยอื่น ก็ยังมีปจจัยลบสําคัญมาก เชน คากอสรางเพิ่ม

สูงขึ้นมาก ประมาณ 10-15% ในป 2565 และคาดวาอตัราดอกเบี้ย

คงจะเพิ่มขึ้นอยางชัดเจน ทําใหโอกาสการพัฒนาท่ีอยูอาศัยกจ็ะ

ลดลงเชนกัน ธุรกิจพัฒนาท่ีอยูอาศัยในป 2566-2570 ก็อาจหดตัวลง

เชนเดียวกับธุรกิจอื่นๆ ในประเทศไทย  การดึงดดูการลงทุนจาก

ตางประเทศจึงเปนสิ่งสาํคัญที่รัฐบาลตอง

หาทางทําใหสําเร็จ แตทั้งน้ีไมจําเปนตอง 

“ขายชาติ” เพราะอยางในสิงคโปร ก็เพิง่ข้ึน

ภาษีซื้ออสังหารมิทรัพยของคนตางชาติเปน 

35%-40% แลว 

 ทางออกของนักลงทุน อาจตองไปลงทุน

ในตางประเทศ เชน อินโดนีเซีย เวียดนาม

และฟลิปปนสบาง เพื่อเปนการกระจาย

ความเสี่ยง สรางผลกําไร และเปนการสราง

แบรนดอีกประการหนึ่ง 
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อตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิของไทย อาเซยีนและมหาอํานาจสําคญั

ประเทศ 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570

บรูไน 1.3% 0.0% 3.9% 1.1% -0.7% 5.8% 2.6% 2.1% 2.1% 2.1% 2.1%

กัมพูชา 7.0% 7.5% 7.1% -3.1% 2.2% 5.1% 5.9% 6.1% 6.3% 6.5% 6.5%

อนิโดนเีซยี 5.1% 5.2% 5.0% -2.1% 3.7% 5.4% 6.0% 5.8% 5.4% 5.3% 5.2%

ลาว 6.9% 6.3% 4.7% -0.4% 2.1% 3.2% 3.5% 3.8% 3.9% 4.1% 4.3%

มาเลเซยี 5.8% 4.8% 4.4% -5.6% 3.1% 5.6% 5.5% 4.9% 4.4% 4.4% 3.9%

เมยีนมา 5.8% 6.4% 6.8% 3.2% -17.9% 1.6% 3.0% 3.1% 2.9% 3.0% 3.3%

ฟิลปิปินส์ 6.9% 6.3% 6.1% -9.6% 5.6% 6.5% 6.3% 6.5% 6.5% 6.5% 6.5%

สงิคโปร์ 4.7% 3.7% 1.1% -4.1% 7.6% 4.0% 2.9% 2.6% 2.5% 2.5% 2.5%

ไทย 4.2% 4.2% 2.2% -6.2% 1.6% 3.3% 4.3% 3.8% 3.3% 3.2% 3.1%

เวยีดนาม 6.9% 7.2% 7.2% 2.9% 2.6% 6.0% 7.2% 7.0% 6.9% 6.8% 6.7%

จนี 6.9% 6.8% 6.0% 2.2% 8.1% 4.4% 5.1% 5.1% 5.0% 4.9% 4.8%

อนิเดยี 6.8% 6.5% 3.7% -6.6% 8.9% 8.2% 6.9% 7.0% 7.0% 6.5% 6.2%

ญี�ปุ่ น 1.7% 0.6% -0.2% -4.5% 1.6% 2.4% 2.3% 0.8% 0.7% 0.5% 0.4%

สหรัฐอเมรกิา 2.3% 2.9% 2.3% -3.4% 5.7% 3.7% 2.3% 1.4% 1.7% 1.7% 1.7%

IMF Data Released April 2022: 

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2022/April/download-entire-database

เศรษฐกิจไทยยังจะซึมไปถึง 2570 
 

 เศรษฐกิจไทยทําทาจะซึมยาว การลงทุนตางๆ จะมีความเสี่ยง

มากขึ้น คาดวาคงซึมอีกยาว ธุรกิจตางๆ จะตองปรับตัวใหมาก บาง

ธุรกิจอาจตองตายไป บางธุรกิจก็ยังคงอยูรอด 

 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคา

อสังหาริมทรัพยไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส 

(www.area.co.th) กลาววาในวันที่ 19 เมษายนที่ผานมากองทุน

การเงินระหวางประเทศ (International Monetary Fund หรือ 

IMF) ไดออกแถลงการณประเมินสถานการณเศรษฐกิจของประเทศ

ตางๆ โดยเปนตัวเลขสรุปลาสุดในไตรมาสที่ 1/2565 มาดูตัวเลข

เปรียบเทียบในอาเซียนและประเทศมหาอํานาจหลักในโลก 

 ในป 2565 นี้ IMF คาดการณการเติบโตทางเศรษฐกิจไววา

ประเทศไทยอยูในอันดับท่ี 8 คือจะเติบโตเพียง 3.3% ทั้งนี้ประเทศที่

เติบโตชากวาไทยมีเพียง 2 ประเทศคือ ลาว (3.2%) และเมียนมา 

(1.6%) ทั้งนี้เพราะลาวเปนประเทศที่มีขนาดเล็ก และมีการปด

ประเทศมาอยางยาวนาน (แมมีรถไฟความเร็วสูงก็ตาม) ทําใหการ

ลงทุนขามชาติเกิดขึ้นนอยมาก  สวนเมียนมาตั้งแตเกิดรัฐประหาร ก็

ทําใหเศรษฐกิจตกต่ําลงเปนอยางมาก ทั้งที่กอนหนานี้มีอัตราการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดประเทศหนึ่งในอาเซียน 

 ประเทศท่ีมีอัตราการเติบโตสูงสุดก็คือฟลิปปนสที่ 6.5% ตามมา

ดวยเวียดนาม 6.0% เปนอันดับที่ 2 สวนอันดับ 3 คือ บรูไน 5.8% 

ตามมาดวย มาเลเซีย 5.6% อินโดนีเซีย 5.4% กัมพูชา 5.1% 

สิงคโปร 4.0%  จะเห็นไดวาประเทศที่มีรายไดประชาชาติตอหัวต่ํา

กวาไทย (ยากจนกวา) มีอัตราการเติบโตสูงกวาไทยทั้งสิ้น ไมวาจะ

เปนฟลิปปนส เวียดนาม อินโดนีเซียและกัมพูชา  ยิ่งกวานั้นประเทศ

ที่ร่ํารวยกวาไทย เชน บรูไน มาเลเซียและสิงคโปร ก็มีอัตราการ

เติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงกวาไทยเชนกัน  การนี้แสดงวาประเทศไทย

ยังไมประสบความสําเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจเทาที่ควร 

 สําหรับการคาดการณการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในป 

2566-2570 นั้น IMF คาดการณวาเศรษฐกิจในป 2566 จะเติบโต

สูงขึ้นเปน 4.3% โดยเติบโตสูงข้ึนเปนอันดับที่ 6 แทนที่จะเปนอันดับ

ที่ 8 เชนในป 2565 อยางไรก็ตามในป 2567-2570 เศรษฐกิจไทย

นาจะหดตัวลงในการวิเคราะหของ IMF โดยเติบโตลดลงเหลือ 3.8% 

ในป 2567 และเปน 3.3%  3.2% และ  3.1% ในชวงป 2568-2570  

ในขณะที่เศรษฐกิจของประเทศอื่นๆ จะยังเติบโตอยางตอเนื่องกวา

เมื่อเทียบกับประเทศไทย 

 หากเทียบกับมหาอํานาจทางเศรษฐกิจจะพบวาในป 2565 

เศรษฐกิจของจีนจะเติบโตถึง 4.4%  สวนอินเดีย จะเติบโตถึง 8.2% 

แมแตสหรัฐอเมริกา ก็ยังมีอัตราการเติบโตที่ 3.7% สูงกวาไทยทั้งสิ้น 

ยกเวนญี่ปุนที่เศรษฐกิจจะเติบโตเพียง  2.4% เทานั้น  และในชวงป 

2566-2570 เศรษฐกิจของจีนและโดยเฉพาะอินเดียก็ยังจะเติบโตสูง

กวา ไทยอีกรวม 5 ป  ทั้ งนี้ยกเวน

สหรัฐอเมริกาและญี่ปุนที่เศรษฐกิจอาจจะ

ตกต่ําลงในชวง 5 ปขางหนา 

 โดยสรุปแลว สําหรับประเทศไทย หลัง

โควิด-19 ในป 2565 นี้ ก็ยังไมสดใสเทาที่ควร 

เพราะจะเติบโตเพียง 3.3% ในป 2565 นี้

เทานั้น ซึ่งเทากับเติบโตเปนอันดับที่ 8 ของ

อาเซียน และยังต่ํ ากวาจีน อินเดียและ

สหรัฐอเมริกา (ยกเวนญี่ปุนที่ยังซึมยาว)  

เศรษฐกิจไทยจะดีขึ้นบางในป 2566 โดย

นาจะเติบโตไดที่ 4.3% ทั้งนี้ตั้งแตป 2560 

เปนตนมา ไทยยังไมเคยมีอัตราการเติบโต

ทางเศรษฐกิจถึงระดับนี้เลย  แตในป 2567-70 เศรษฐกิจไทยจะ

คอยๆ ลดลง จาก 3.8% ในป 2567 เปน 3.1% ในป 2570 

 การที่เศรษฐกิจไทยยังไมมีวี่แววที่จะ “รุงเรือง” แบบกาว

กระโดน เชน กัมพูชา ฟลิปปนส เวียดนาม อินโดนีเซีย อาจทําให
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ประเทศเหลานี้แซงไทยไปไดในดานรายไดประชาชาติตอหัวใน

อนาคต และยิ่งทําใหการลงทุนจากตางประเทศถูกแยงชิงโดย

ประเทศอื่นมากขึ้น  การลงทุนดานอสังหาริมทรัพยก็คงไมเติบโต

อย า งม าก  ย ก เ ว น ก า รพั ฒนา โ ค ร งก า รที่ อ ยู อ า ศั ย   ส ว น

อสังหาริมทรัพยเชิงพาณิชย เชน อาคารสํานักงาน ศูนยการคา 

โรงแรม ก็คงไมไดเติบโตในอัตราสูงเชนเดิม  

 แมธุรกิจพัฒนาที่อยูอาศัยจะเติบโตสวนกระแสอสังหาริมทรัพย

อื่น ก็ยังมีปจจัยลบสําคัญมาก เชน คากอสรางเพิ่มสูงขึ้นมาก 

ประมาณ 10-15% ในป 2565 และคาดวาอัตราดอกเบี้ยคงจะ

เพิ่มขึ้นอยางชัดเจน ทําใหโอกาสการพัฒนาที่อยูอาศัยก็จะลดลง

เชนกัน ธุรกิจพัฒนาที่อยูอาศัยในป 2566-2570 ก็อาจหดตัวลง

เชนเดียวกับธุรกิจอื่นๆ ในประเทศไทย 

 การดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศจึงเปนสิ่งสําคัญที่รัฐบาล

ตองหาทางทําใหสําเร็จ แตทั้งนี้ไมจําเปนตอง “ขายชาติ” เพราะ

อยางในสิงคโปร ก็เพิ่งขึ้นภาษีซื้ออสังหาริมทรัพยของคนตางชาติเปน 

35%-40% แลว  
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รัฐบาลสิงคโปรไมขายชาตผิานอสังหาริมทรัพย 
 

 เปนเรื่องสุดเหลือเชื่อที่รัฐบาลสิงคโปร รักชาติ รักประชาชนมาก

จริงๆ โดยพิจารณาไดจากระบบอสังหาริมทรัพยที่มุงคุมครอง

ประโยชนของสวนรวม ไมใชนายทุน 

 สิงคโปรถือเปนประเทศ “รอยพอพันแม” ที่ประกอบดวยกลุม

คนจีน 74% มาเลย 14% อินเดีย 9% และอื่นๆ ถาพิจารณาในแง

ศาสนา เปนคนพุทธ 31% คริสต 19% มุสลิม 16% ลัทธิเตา 9% 

ฮินดู 5% และยังมีผูที่ไมนับถือศาสนาใดๆ อีก 20%  แตกลุมชนที่

แตกตางกันมากมายนี้ สามารถอยูรวมกันอยางสมานฉันท เพราะเขา

ไมใหมีการตั้งหมูบานพุทธ  หมูบานคริสต หมูบานมุสลิม หรือหมูบาน

แขกฮินดูใดๆ ทั้งสิ้น 

 ที่อยูอาศัยถึง 80% สรางโดยการเคหะแหงชาติสิงคโปร ซึ่ง

สวนมากเปนอาคารชุด  ทางราชการสิงคโปรกําหนดไวชัดเจนวา หอง

ชุดแตละหองจะตองมีการจับฉลากใหเขาอยู รัฐบาลไมยอมใหคน

ศาสนาเดียวกัน ชาติพันธุเดียวกันอยูรวมกันในชั้นเดียวกัน ซอย

เดียวกัน หรือหมูบานเดียวกันอยางเด็ดขาด เพื่อปองกันการรวมกลุม

ตามเชื้อชาติ ศาสนาและอาจพาลไปกีดกันชนชาติหรือคนตางศาสนา 

 ในดานการซื้ออสังหาริมทรัพย  

 1. คนที่ไมเคยมีบานและซื้อบานหลังแรก ไมตองเสียภาษีเลย  

แตถาใครซื้อบานหลังที่สองเพื่อการลงทุนหรือเหตุผลใดๆ ก็ตามตอง

เสียภาษีถึง 17% เชน หองชุดหองหนึ่งราคา 20 ลานบาท ตองเสีย

ภาษีเขาหลวง 3.4 ลานบาท (12%) เพื่อนําเงินมาพัฒนาประเทศ 

ดังนั้นผูซื้อตองจายรวม 23.4 ลานบาท สําหรับบานราคา 20 ลาน

บาท  ยิ่งถาใครซื้อเปนบานหลังที่ 3 ขึ้นไป ก็ตองเสียภาษีถึง 25% 

 2. คนตางดาวที่มีถิ่นพํานักถาวรในสิงคโปร ตองเสียภาษี 5% 

สําหรับการซื้อบานหลังแรก สําหรับบานหลังท่ี 2 เสีย 25% และหลัง

ถัดๆ ไปตองเสีย 30% ทั้งนี้เปนการแสดงใหเห็นวา สิงคโปรเห็นแก

ประชาชนชาวสิงคโปรกอนคนชาติอื่น 

 3. กรณีชาวตางประเทศท่ีมาซื้อบานหรือหองชุดในสิงคโปร ตอง

เสียภาษี 30% แตของไทยแทบไมเก็บเลย การที่สิงคโปรเก็บก็เพื่อ

ปองกันการมาเก็งกําไรของชาวตางชาติ ซึ่งแมจะเปนผลดีตอผูพัฒนา

ที่ดินในช้ันแรก แตอาจเปนผลเสียตอประเทศชาติในระยะยาว 

 4. ถาซื้อในนามบริษัทตางชาติ ก็ตองเสียภาษีในอัตรา 35% 

 5. ในกรณีบริษัทพัฒนาที่ดินที่มาซื้อที่ดินในสิงคโปร (อันที่จริง

คงเปนการเซงระยะยาว 99 ป) จากรัฐบาล ไมวาจะเปนนักพัฒนา

ที่ดินสิงคโปรหรือนักพัฒนาที่ดินตางชาติ ตองเสียภาษีสูงถึง 40% 

รัฐบาลจะไดนําเงินไปพัฒนาประเทศ จะสังเกตไดวารัฐบาลสิงคโปร

ไมกลัววานักพัฒนาที่ดินจะอางวาจะผลักภาระภาษีใหประชาชน แต

รั ฐ บ า ล ข อ ง เ ข า เ ก็ บ ภ า ษี ม า พั ฒ น า ป ร ะ เ ท ศ ก อ น เ ล ย 

(https://bit.ly/3KisRL5) 

 การเปนนักพัฒนาที่ดินในสิงคโปรตองไดรับในอนุญาต ไมใชตั้ง

บริษัทข้ึนมาลอยๆ และแตละโครงการที่พัฒนาก็ตองไดรับใบอนุญาต

เชนกัน ที่สําคัญนักพัฒนาที่ดินจะตองมีหนังสือค้ําประกันของ

ธนาคารเปนจํานวนเงินอยางนอย 140% ของตนทุนการกอสราง

โครงการทั้งหมด พรอมใบรับรองของตนทุนการกอสรางทั้งหมดโดย

สถาปนิกที่รับผิดชอบโครงการ เผื่อวาโครงการนั้นๆ ประสบปญหา 

จะไดมีเงินทุนมากอสรางตอเพื่อผูบริโภคนั่นเอง 

 สําหรับกรณีนายหนาอสังหาริมทรัพยในสิงคโปร คนที่จะทํา

อาชีพนายหนา ตองมีใบอนุญาตประกอบอาชีพ ไมใชใครก็เปน

นายหน า ไ ด   เ ริ่ ม ต น จ ะต อ งสมั ค ร เ ป น  “พนั ก ง านขาย” 

(Salespersons) กอน โดยจะตอง 

 1. มีอายุ 21 ปขึ้นไป  

 2. จะตองเปนชาวสิงคโปรหรือเปนผูมีถิ่นพํานักในสิงคโปรเปน

เวลา 10 ปขึ้นไป 

 3. เรียนจบชั้นมัธยมตน (4 GCE ‘O’ Level) 

 4. ผานการสอบอาชีพ “พนักงานขาย” ที่จัดโดยคณะกรรมการ

ควบคุมอาชีพนายหนา (Council of Estate Agents) ซึ่งเปนองคกร

ของรัฐ (ไมใชใหสมาคมทดสอบเอง) ไมเกิน 2 ป 

 5. ตองทํางานนายหนาที่เดียว (ไมอนุญาตใหทําธุรกิจนี้มากกวา 

1 บริษัท) 

 6. ไมใช “ผูใหกูเงิน” (Moneylender) ที่ไดรับอนุญาตหรือ

พนักงานที่เกี่ยวของ 

 สวนในกรณีที่จะขออนุญาตเปนผูบริหารบริษัทนายหนา (Key 

Executive Officer – KEO) ก็มีคุณสมบัติคลายกัน แตตองมี

คุณสมบัติเพิ่มคือ ตองมีบันทึกการเปนนายหนาสําเร็จมาแลว 30 ราย

ในรอบ 3 ป และเปนผูบริหารบริษัทมาแลว 3 ป นายหนาในสิงคโปร

จึงเรียกวา Salesperson สวนบริษัทนายหนาเรียกวา Estate 

Agents เขาไมใชคําวา Brokers เพราะฟงดูคลายคําวา Broke 

(ลมละลาย) บริษัทนายหนาจะตองไปจดทะเบียนกับ องคกรกํากับ
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ดูแลการบัญชีและองคกร (Accounting and Corporate 

Regulatory Authority) ของรัฐบาลสิงคโปร และบริษัทนายหนา

ตองไมทําอาชีพใหกูเงินเชนกัน 

 สําหรับความรูของนายหนาบุคคล (Salesperson) ที่ตองผาน

การสอบประกอบดวยความรูเรื่องตลาดอสังหาริมทรัพย กฎหมาย

อสังหาริมทรัพย การเงินอสังหาริมทรัพย การทําธุรกิจนายหนา การ

โอนทรัพยสิน เปนตน  สวนผูที่จะเปนบริษัทนายหนา (Agents) ก็

ตองมีความรูในดานการบริหารจัดการองคกร การขายและการตลาด 

เปนตน เพื่อใหมั่นใจวาจะสามารถบริหารบริษัทใหยั่งยืนได และก็

ตองผานการสอบเชนกัน  การสอบเปนนายหนาบุคคล จะตองเสียคา

สมัครเปนเงินประมาณ 10,000 บาทตอคน  และสําหรับในป 2565 

นี้ รอบการสอบแรกมีผูสมัครครบ 3,000 คนแลว ใครสนใจสมัครก็

ตองรอไปรอบหนา (https://bit.ly/3LHdsE4) 

 การเปนนายหนานั้นจะตองมีการประกันทางวิชาชีพ เพื่อเปน

การคุมครองผูบริโภค หากนายหนากระทําผิดโดยประมาท ทําให

ผูบริโภคเสียหาย ก็ตองมีบริษัทประกันมาชดใช  นายหนามีหนาที่

ตองซื้อประกันทางวิชาชีพเพื่อคุมครองในวงเงินประมาณ 1 แสนถึง 

1 ลานเหรียญสิงคโปร (2.4 - 24 ลานบาท) ในประเทศไทยนายหนา

ก็ควรมีระบบประกันทางวิชาชีพเชนกัน (https://bit.ly/3r9pC0Q) 

 เมื่อมีการถือครองอสังหาริมทรัพย แตละปผูถือครองก็ตองเสีย

ภาษี โดยผูที่ถือครองทรัพยสินทั้งนี้เพื่อสรางความเทาเทียมและลด

ความเหลื่อมล้ําในสังคม ผูที่ถือครองที่อยูอาศัยราคาแพงกวา ก็ตอง

เสียภาษีมากกวา ผูที่ถือครองอสังหาริมทรัพยที่สรางรายได เขน 

โรงแรม สํานักงาน ศูนยการคาก็เสียภาษีมากกวาที่อยูอาศัย ที่ดิน

เปลา ก็ตองเสียภาษีเชนกัน จะแสรงมาปลูกตนไมใหกลายเปนพื้นที่

เกษตรกรรมแลวออกระเบียบวาใหเก็บภาษีต่ําๆ แบบที่เกิดขึ้นใน

ประเทศไทย ยอมเปนไปไมไดในสิงคโปร 

 การเก็บภาษีคนที่รวยๆ กวาทั้งในแงการถือครองทรัพยสินและ

การมีรายไดสูง (ซึ่งยังรวมถึงภาษีรายไดสวนบุคคล) ก็จะทําให

ประเทศชาติมีเงินเพียงพอที่จะสงเสริมใหผูที่เสียเปรียบในสังคมได

สามารถ “ลืมตาอาปาก” ขึ้นมาบาง  การแตกแยกกอการรายหรือทํา

รายสังคมในรูปแบบตางๆ ก็จะลดนอยลงไปดวย  สังคมก็จะนาอยู

กวาการเปน “บานปาเมืองเถื่อน” หรือการอยูในสังคมแบบ “มือใคร

ยาว สาวไดสาวเอา” 

 มีอยูครั้งหนึ่งลีกวนยิวและครอบครัวแคซื้อหองชุดสุดหรูใจกลาง

เมืองโดยไดสวนลด 5-12% (https://bit.ly/1NhRTqv) ก็ถูกสื่อถลม

หนัก (เพียงแตไมไดดาหยาบคายเชนสื่อไทย) สิงคโปรไดรับการพิสูจน

ชัดวาเปนประเทศที่แทบจะไรทุจริต มีความโปรงใสติดอันดับสูงสุด

แหงหน่ึงของโลก ความสุจริตเกิดขึ้นไดในสมัยประชาธิปไตยที่โปรงใส

เทานั้น ไมอาจเกิดขึ้นในยุคเผด็จการทรราช เชน สฤษดิ์ มากอส ซู

ฮารโต ที่เราเคยเห็น 

 สิงคโปรจึงเปนประเทศที่ใชระบบอสังหาริมทรัพยมาเพื่อ

ประโยชนของประเทศชาติและประชาชนอยางแทจริงประเทศหนึ่ง 
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สถานการณตลาดอสังหาริมทรัพยในประเทศสิงคโปร 2565 
น้ําทิพย พรโชคชัย 

กรรมการผูจดัการ บจก. AREA Research  

 

 ตลาดอสังหาริมทรัพยในประเทศสิงคโปรชวงครึ่งปแรกนี้นับเปน

โอกาสของผู ซื้ อตั วจริ ง  หลั งรั ฐออกมาตรการควบคุมตลาด

อสังหาริมทรัพย (Cooling Measure) เพื่อปองกันไมใหเกิดภาวะ

ฟองสบูแตก เนื่องจากท่ีผานมาราคาอสังหาริมทรัพยพุงสูงขึ้นจากอุป

สงคของคนในประเทศและชาวตางชาติ ในขณะที่อุปทานนอย

เนื่องจากมีหนวยขายเปดใหมไมมากนัก ทําใหราคาซื้อและเชาที่อยู

อาศัยปรับตัวสูงข้ึนอยางตอเนื่อง มาตรการที่ออกมานี้จะทําใหการซื้อ

เพื่อเก็งกําไรลดลง และคาดวาจะทําใหราคาขายอสังหาฯ ปรับตัว

ลดลงในชวงครึ่งปแรก จึงเปนโอกาสของผูซื้อตัวจริงในชวงนี ้

 จากรายงานของ The Business Times เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 

2565 ราคาที่อยูอาศัยในสิงคโปรปรับตัวสูงขึ้นรอยละ 10.6 ตอป ใน

ป 2564 โดยมียอดโอนสูงถึง 33,000 หนวย สูงเปนอันดับสองใน

ประวัติการณนับตั้งแตป 2555 นับวาเปนสภาวะตลาดที่เอื้อกับผูขาย 

เพราะมีอุปสงคความตองการอสังหาฯ สูง ในขณะที่อุปทานมีจํากัด 

เนื่องจากตลาดกลับมาฟนตัวดีเหมือนชวงกอนการแพรระบาดของโค

วิด-19 ทําใหมีความตองการจากทั้งคนในประเทศและชาวตางชาติ 

ในขณะที่อุปทานลดลงทุกป สงผลใหราคาขายอสังหาฯ พุงสูงขึ้น 

รัฐบาลจึงตองออกมาตรการควบคุมตลาดอสังหาริมทรัพย (Cooling 

Measure) ซึ่งมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ซึ่งคาดวาจะ

สงผลใหราคาอสังหาฯ ลดลงชั่วคราว 1- 2 ไตรมาส กอนจะกลับมา

เติบโตอีกครั้ง ดั้งนั้นในชวงครึ่งแรกของป 2565 จึงเปนโอกาสของผู

ซื้อในการซื้ออสังหาริมทรัพยกอนที่ราคาจะขยับตัวสูงข้ึน 

 นี่ก็ไมใชครั้งแรก ที่รัฐบาลสิงคโปรออกมาตรการควบคุมตลาด

อสังหาริมทรัพย (Cooling Measure) เพราะมีการออกมาตรการนี้

แลวครั้งหนึ่งในป 2561 กอนจะปรับมาตรการอีกครั้งในป 2564 ที่

ผานมา โดยสาเหตุที่ออกมาตรการนี้ก็เพื่อเปนการปองกันการเกิด

ภาวะฟองสบูแตก เนื่องจากในชวงป 2559 – 2561 มีการพัฒนา

โครงการอสังหาริมทรัพยขึ้นอยางรอนระอุ ทําใหภาครัฐตองออก

มาตราการดังกลาวเพื่อควบคุมอุปสงคของผูซื้อ โดยเฉพาะกลุมนัก

ลงทุน และลดการเกิดอุปทานโครงการที่อยูอาศัยใหมดวยการลด

จํานวนการขายที่ดินจากภาครัฐที่อนุญาตใหนําไปพัฒนาโครงการ 

(Government Land Sales: GLS) ตั้งแตชวงครึ่งป 2561 สงผลให

จํานวนอุปทานท่ีอยูอาศัยในตลาดมีนอยมาจนถึงปจจุบันน้ี 

 โดยรายละเอียดของมาตรการควบคุมตลาดอสังหาริมทรัพย 

(Cooling Measure) ในป 2564 มีรายละเอียดการปรับแก ไดแก 

 1. ปรับเพิ่ม อากรแสตมปผูซื้อบาน (Additional Buyer's 

Stamp Duty: ABSD) 

 - ชาวตางชาติ จากเดิม 20% เปน 30%  

 - ผูถือวีซาถาวร (Permanent Resident) จาก 15% เปน 30% 

 - พลเมืองสิงคโปรที่ซื้อบานหลังที่ 2 จาก 12% เปน 17%  

 - พลเมืองสิงคโปรที่ซื้อบานหลังที่ 3 ขึ้นไป จาก 15% เปน 25%  

 - บริษัทที่เขาซื้ออสังหาริมทรัพยใดๆ จากเดิม 35% เปน 25% 

(และคิดเพิ่มอีก 5% สําหรับบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย) 

 2. ปรับลด LTV จากเดิม 90% เหลือ 85%มาตรการนี้ไดลด

สัดสวนเงินกูสําหรับการกูซื้อบานของการเคหะสิงคโปร (HDB) จาก

เดิมกูได 90% ของราคาบาน เหลือ 85% ของราคาบาน เทากับผูซื้อ

จะตองเตรียมเงินสดไวมากขึ้นสําหรับการซื้อบาน 

ในขณะที่ประเทศไทยมีสถานการณที่แตกตางกัน เนื่องจากประเทศ

ไทยตองการกระตุนตลาดอสังหาริมทรัพยใหเกิดการซื้อขายมากขึ้น 

ธปท. จึงออกมาตรการผอนคลาย LTV ชั่วคราว ใหกูซื้อบานได 

100% ของมูลคาหลักประกันถึงสิ้นป ถึง 31 ธ.ค. 2565 โดยหวังวา

มาตรการนี้จะสงผลใหเกิดมูลคาสินเชื่อปลอยใหม 5 หมื่นลานบาท 

และกระตุนตลาดอสังหาริมทรัพยได 7%  

 3. ปรับลด TDSR จากเดิม 60% เหลือ 55% ลดสัดสวนภาระ

หนี้ตอรายไดรวม (Total Debt Service Ratio: TDSR) จากเดิม 

60% เหลือ 55% เทากับวาผูที่จะกูซื้ออสังหาริมทรัพยจะตองเช็ค

เครดิตของตนใหดี หากมีภาระกูรถ กูบานมากเกินไปจะกูไมไดแลว   

 

ราคาคาเชาพุง เนื่องจากอุปทานที่อยูอาศัยในตลาดนอย 

 ตลาดที่อยูอาศัยในสิงคโปรในป 2564 เติบโตอยางรอนแรง 

เนื่องจากยอดซื้อที่อยูอาศัย และความตองการเชาพุงสูงขึ้น ในขณะที่

การกอสรางที่อยูอาศัยแลวเสร็จคอนขางเงียบเหงาตั้งแตป 2561 

และยิ่งชะลอตัวลงจากการแพรระบาดของโควิด-19 ในชวงตนป 



 

 

 

 
 

Vol. 21, No.2 March - April 2022  • ----- 15 -----•    

2564 ทําใหมีอุปทานในตลาดนอยกวาอุปสงค ซึ่งความตองการเชานี้

เกิดจากแรงงานตางชาติที่มีฝมือ (Skilled worker) ซึ่งตองอาศัยอยู

ในสิงคโปรนับตั้งแตเกิดโควิด และเมื่อสถานการณดีขึ้นก็เริ่มมีจํานวน

แรงงานตางชาติกลับเขามาอยูในสิงคโปรมากขึ้นอีกดวย  

 จากขอมูลขององคกรพัฒนาเมืองสิงคโปร (The Urban 

Redevelopment Authority : URA) พบวาดัชนีการเชาที่อยูอาศัย

โดยรวมในป 2563 ลดลงรอยละ -0.5 ตอป กอนจะพุงขึ้นในป 2564 

รอยละ 9.9 ทําสถิติเติบโตสูงสุดนับตั้งแตป 2553 ยอดการเชาที่อยู

อาศัยประเภทหองชุดยังคงเติบโตไดดี ถึงแมวาจะปรับลดลงรอยละ – 

1.8 ในป 2563 เนื่องจากมีจํานวนอุปทานในตลาดนอย แตก็กลับมา

เติบโตรอยละ 6.5 ในป 2564 เปนอัตราการเติบโตสูงสุดนับตั้งแตป 

2543  

 ถึงแมวาตลาดการเชาที่อยูอาศัยจะเติบโตขึ้นตามความตองการ

ที่เพิ่มสูงขึ้น แตอุปทานยังไมเพียงพอเนื่องจากการกอสรางที่ลาชา 

โดยในป 2563 มีที่อยูอาศัยรวมเพียง 3,433 หนวยเทานั้นที่สราง

เสร็จ นับเปนยอดที่ต่ําที่สุดในรอบ 25 ปที่ผานมา ถึงแมวายอด

กอสรางที่อยูอาศัยแลวเสร็จในป 2564 จะเพิ่มขึ้นเปน 6,388 หนวย

แตก็ยังนอยกวาคาเฉลี่ย 14,572 ในรอบ 5 ปกอนการแพรระบาด

ของโควิด – 19 (ชวงป พ.ศ. 2558-2562) และคาดวาในปนี้ 2565 

จะมีที่อยูอาศัยสรางเสร็จราว 11,247 หนวย เนื่องจากอุตสาหกรรม

การกอสรางนาจะยังไมฟนตัวดี 

 

อุปทานในตลาดต่ําสุดในรอบหลายปที่ผานมา 

 ตลาดอสังหาฯ ของประเทศสิงคโปรในป 2564 ฟนตัวไดดี

เหมือนชวงกอน COVID-19 จากอุปสงคความตองการที่อยูอาศัยของ

คนในประเทศ และการเริ่มกลับมาของผูซื้อตางชาติ โดยมีความ

ตองการพื้นที่ท่ีกวางขึ้นเนื่องจากผูคนตอง Work-From-Home และ 

Learn-From-Home กันมากขึ้น ประกอบกับความผันผวนของ

ตลาดหุน ทําใหผูคนบางสวนหันมาเลือกลงทุนในอสังหาฯ แทนการ

ลงทุนในตลาดหุนเพื่อใหไดผลตอบแทนที่มั่นคงกวา 

 แตในดานอุปทานมีจํากัดเนื่องจากมีการเปดตัวโครงการใหม

นอย โดยในป 2564 คาดวามีการเปดตัวโครงการที่อยูอาศัยของ

ภาคเอกชนราว 24 โครงการ โดยที่ 12 โครงการอยูในพื้นที่ใจกลาง

เมือง 7 โครงการในยานสวนตอเมือง และ 5 โครงการในยานชาน

เมือง รวมจํานวนที่อยูอาศัยเปดใหมโดยภาคเอกชน 10,496 หนวย 

และมีจํานวนที่อยูอาศัยขายได 13,027 หนวย ซึ่งมีอัตราการขายสูง

กวาปกอนหนา พ.ศ. 2563 ราว 30.5 % นับเปนอัตราการขายที่สูง

ที่สุดนับตั้งแตป 2556 สงผลใหอุปทานเหลือขายลดลงเหลือ 14,333 

หนวย ต่ํากวายอดต่ําสุดในป 2560 ซึ่งมีจํานวนอุปทานเหลือขาย 

16,929 หนวย โดยอุปทานที่มีอยูจํากัดนี้มีผลมาจากมาตรการของรัฐ 

ที่ลดจํานวนการขายที่ดินจากภาครัฐที่อนุญาตใหนําไปพัฒนา

โครงการ (GLS) ตั้งแตชวงครึ่งป 2561 และจํานวนอุปทานจาก

ภาครัฐก็ถูกลดลงอีกครั้งในชวงปลายป 2563 เหลือที่อยูอาศัยใหม

เพียง 755 หนวย เนื่องมาจากการแพรระบาดของโควิด -19 สงผลให

อุปทานในตลาดลดลงในป 2565  

 ทั้งนี้  คาดวาในปนี้จะมีการเปดตัวโครงการที่อยูอาศัยของ

ภาคเอกชนราว 41 โครงการ รวม 5,282 หนวย และหากรวมหนวย

ขายที่จะเปดตัวในเฟสใหมของโครงการเกาคาดวาจะมีจํานวนหนวย

ขายเปดใหมราว 8,000 หนวยในป 2565 ซึ่งต่ํากวาปที่แลวรอยละ 

23.8 และต่ําที่สุดนับตั้งแตป 2560 หมายความวาผูซื้อบานจะมี

ตัวเลือกไมมากนัก 

 

ที่อยูอาศัยแนวราบอุปทานนอย ราคาสูง และเปนที่ตองการ 

 ประเทศสิงคโปรมีประชากรอยูอาศัยกันอยางหนาแนน ทําให

ประชากรรอยละ 80 อยูในที่อยูอาศัยที่รัฐเปนเจาของ และอีกรอยละ 

20 อยูในที่อยูอาศัยของภาคเอกชน ซึ่งจากรายงานลาสุดของ HDB 

พบวามีมากกวา 1 ลานอาคารชุดที่เปนที่อยูอาศัยที่รัฐเปนเจาของ ณ 

สิ้นป 2564 มีที่อยูอาศัยของภาคเอกชน 382,195 หนวย ซึ่งใน

จํานวนนี้ 908,933 หนวยเปนหองชุด (ประมาณ 81%) ในขณะที่ 

73,262 หนวยเปนที่อยูอาศัยแนวราบ (ประมาณ 19%) หากมองใน

ภาพรวมของที่อยูอาศัยทั้งภาคเอกชนและภาครัฐแลว มีเพียงรอยละ 

5 เทานั้นที่เปนที่อยูอาศัยแนวราบ ทําใหที่อยูอาศัยประเภทนี้มี

อุปทานจํากัด และมีราคาสูง  

 ที่อยูอาศัยแนวราบในสิงคโปรจะถูกแบงเปน 3 ประเภทหลัก 

ไดแก  บานเดี่ยว บานแฝด และ บานแถว ซึ่ งจากขอมูลของ 

หนวยงานดานการพัฒนาเมือง (The Urban Redevelopment 

Authority – URA) พบวา ณ สิ้นป 2564 มีบานเดี่ยวจํานวน 

10,849 หนวย บานแฝดจํานวน 22,276 หนวย และบานแถว 

40,137 หนวยเทานั้น  

 ในป 2564 นับวาเปนปทองของที่อยูอาศัยแนวราบในสิงคโปร 

เนื่องจากมียอดขายทั้งหมด 3,023 หนวย สูงกวายอดขาย 1,807 

หนวยในป 2563 ถึง 67% นับวาเปนยอดขายที่สูงที่สุดในรอบ 11 ป

นับตั้งแตป 2553 ซึ่งมียอดขายที่อยูอาศัยแนวราบ 3,729 หนวย โดย

คาดวาตลาดที่อยูอาศัยแนวราบไดรับอานิสงคจากการแพรระบาด
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ของโควิด-19 เนื่องจากผูคนตองล็อกดาวน Work From Home 

และ Learn From Home จึงตองการพื้นที่ใชชีวิตมากขึ้น ผูซื้อบาน

ที่มีกําลังพอจึงหันมาซื้อที่อยูอาศัยแนวราบแทน 

 

ราคาบานมือหนึ่งเพ่ิมขึ้นเกือบ 2 เทาภายในเวลา 10 ป 

 จากความตองการที่สูงขึ้นสงผลใหราคาที่อยูอาศัยแนวราบ

โดยรวมเพิ่มขึ้น 8 % ปตอป ในป 2564 เทียบกับ 1.9% ปตอป ในป 

2563 เนื่องมาจากที่อยูอาศัยแนวราบที่เปดตัวใหมซึ่งมีราคาสูงขึ้น 

14.8% ปตอป อยูที่ 2,247ดอลลารสิงคโปร/ตารางฟุต (580,476 

บาท/ตารางเมตร) สวนที่อยูอาศัยแนวราบมือสองเติบโต 7.6% เปน 

1,414 ดอลลารสิงคโปร/ตารางฟุต (365,284 บาท/ตารางเมตร) 

 ราคาบานมือหนึ่งเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เทาภายในเวลา 10 ป (ชวงป 

2553 – 2564) โดยราคาที่อยูอาศัยแนวราบมือหนึ่งเติบโตจาก 

1,146ดอลลารสิงคโปร/ตารางฟุต (296,051 บาท/ตารางเมตร) ในป 

2553 เปน 2,247ดอลลารสิงคโปร/ตารางฟุต (580,476 บาท/ตาราง

เมตร) ในป 2564 ในขณะที่ที่อยูอาศัยแนวราบมือสองเติบโตราว 

74% ในรอบ 10 ป จาก 811ดอลลารสิงคโปร/ตารางฟุต (209,509 

บาท/ตารางเมตร) ในป 2553 เปน 1,414 ดอลลารสิงคโปร/ตาราง

ฟุต (365,284 บาท/ตารางเมตร) ในป 2564 

 กรณีนี้ทําใหเห็นวาความเหลื่อมล้ําของราคาบานมือหนึ่งและมือ

สองหางกันราว 41% ในป 2553 และขยายออกเปน 59% ในป 

2564 และความเหลื่อมล้ําของราคายิ่งขยายใหญขึ้นในชวงการแพร

ระบาดของโควิด-19 เนื่องจากมีจํานวนอุปทานบานมือหนึ่งนอยเมื่อ

เทียบกับความตองการที่สูงขึ้นมาก ประกอบกับภาวะขาดแรงงาน 

และราคาคากอสรางที่สูงขึ้นสงผลใหราคาบานมือหนึ่งเพิ่มขึ้นสูง 

อยางไรก็ตาม หลังจากรัฐประกาศมาตรการ Cooling Measure คาด

วาจะสงผลใหจํานวนการซื้อขายบานมือหนึ่งในป 2565 ลดลงกวาป

กอนหนา ในขณะที่ราคาบานจะยังคงที่ หรืออาจเพิม่ขึ้นอีกดวย 

 

ที่มา:  

https://www.businesstimes.com.sg/hub-projects/property-

2022-march-issue 

https://www.propertyguru.com.sg/property-

guides/singapore-property-cooling-measures-december-

2021-58872 
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รูจักบริษัทพัฒนาที่ดินที่ดีที่สุดในอาเซียน 
 

 ในประเทศไทยมีบริษัทพัฒนาที่ดินใหญๆ หลายแหง ทานอยาก

ทร าบ ไหมว า บ ริ ษั ทพัฒนาที่ ดิ น ร ะดั บสุ ด ยอดที่ ไ ด ร า ง วั ล

อสังหาริมทรัพยดีเดนระดับโลกในเอเซียของเราเปนอยางไรบาง ตาง

จากบริษัทไทยอยางไรหรือไม 

 

ฟลิปปนส 

 

 
 

 Ayala Land ถือเปนหนึ่งในที่สุดของผูพัฒนาอสังหาริมทรัพย

ยักษใหญและเปนที่รูจักและยอมรับมากที่สุดของฟลิปปนสโดยมี

ประสบการณมากกวา 150 ปในดานอสังหาริมทรัพย เริ่มตนจากการ

พัฒนายานมากาตี ซึ่งเปนยานธุรกิจแบบ Central Business 

District (CBD) โดยนําสนามบินเกามาพัฒนา  เชนเดียวกับบริษัท

พัฒนาที่ดินอื่นๆ คือ “หนาตัก” (Portfolio) ของบริษัทนี้มีตั้งแต

โรงแรม รีสอรต หางสรรพสินคา และการพัฒนาที่อยูอาศัย โดยบาง

โครงการเปนหองชุดราคาถูกเพียง 480,000 บาทตอหนวย แตบาง

โครงการก็มีหองชุดขายในราคาสูงนับสิบๆ ลานบาท  

 Megaworld Corporation กอตั้งในป 2537 และประสบ

ความสําเร็จในการพัฒนาอสังหาริมทรัพยมากกวา 250 โครงการใน

ฟลิปปนสหรือแทบทุกเมืองใหญในประเทศนี้ เมืองหลักที่ควรไปชม

ของบริษัทนี้ก็คือ Forbes Town Center และ McKinley Hill 

ในชวง 10 ปที่ผานมา Megaworld ไดเปลี่ยนจากการพัฒนาที่อยู

อาศัยไปพัฒนาอสังหาริมทรัพยเชิงพาณิชยและเมืองขนาดใหญมาก

ขึ้น เพื่อกระจายความเสี่ยงและสรางรายไดตอเนื่อง นับเปนกาว

กระโดดสําคัญที่นักพัฒนาที่ดินไทยก็กําลังยางกรายไปในทิศทางน้ี 

 

มาเลเซีย 

 

 
 

 Sunway เปนบริษัทพัฒนาที่ดินอันดับตนๆ ของมาเลเซีย กอน

หนาวิกฤติโควิด-19 มีรายไดปละประมาณ 40,000 ลานบาท บริษัท

นี้เปนบริษัทเกาแก เริ่มตนในป 2517 โดยมีแนวคิดของการพัฒนาที่

ยั่งยืน มีโครงการเริ่มแรกคือ Sunway City Kuala Lumpur ซึ่งแต

เดิมเปนพื้นท่ีเหมืองดีบุกที่รกราง และในปจจุบันมีกิจการทั้งดานการ

พัฒนาอสังหาริมทรัพย การกอสราง การศึกษา การดูแลสุขภาพ 

การคาปลีก และการบริการ  บริษัทนี้ยึดแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 

Sustainable  Development Goal (SDG) ขององคการ

สหประชาชาติ  การสรางเมืองที่เขมแข็งในชวงตนและพัฒนาอยาง

ตอเนื่อง (คลายเมืองทองธานีในอดีต) เปนรากฐานสําคัญของการ

เติบโตในปจจุบัน 

 SP Setia ก็เปนอีกหนึ่งบริษัทเกาแกดานการพัฒนา

อสังหาริมทรัพยในมาเลเซียที่มีอายุมากกวา 50 ปแลว โดยไดทําเมือง 

(Township) ประสบคาวมสําเร็จหลายตอหลายแหง ที่นาไปดูไดแก 

Bandar Kinrara และ Setia Alam รวมทั้ง Setia Eco Park 

ในขณะนี้ทิศทางการพัฒนาท่ีอยูอาศัยเนนไปที่ระดับราคาปานกลางที่

มีกลุมเปาหมายคอนขางกวาง และมีพื้นที่การพัฒนารวมกันประมาณ 

23,000 ไร บริษัทแหงนี้มีการพัฒนาอสังหาริมทรัพยในสหราช

อาณาจักร จีน ญี่ปุน เวียดนาม สิงคโปร และออสเตรเลีย  รายไดรวม

ของบริษัทนี้เปนเงินปละประมาณ 32,000 ลานบาท 
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สิงคโปร 

 

 
 

 Allgreen Properties Limited จัดตั้งขึ้นในป 2529 ไดรับการ

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยสิงคโปรในป 2542 Allgreen มีบริษัท

ยอย 35 แหง และบริษัทรวม 13 แหง มีอสั งหาริมทรัพยที่

หลากหลาย ซึ่งประกอบดวยพื้นที่ที่อยูอาศัย รานคาปลีกและ

สํานักงาน เซอรวิสอพารทเมนท และโรงแรม ซึ่งทําใหบริษัทพัฒนา

ที่ดินแหงนี้มีรายไดประจํา ไมไดเปนเชน “หมาลาเนื้อ” ที่พัฒนาที่ดิน

ขายบานจัดสรร-อาคารชุดแบบ Trader ที่ซื้อ (ที่ดิน) มาแลวขาย (ที่

อยูอาศัย) ไปเปนสําคัญ  การพัฒนาที่ดินในสิงคโปรกระทําบนที่ดิน

เชา 99 ป ไมไดซื้อขายขายเชนในประเทศไทย บริษัทนี้ยังพัฒนาท่ีดิน

เปนโครงการขนาดใหญๆ ในจีนและเวียดนามหลายตอหลายเมือง  

ไมได “หดหัว” อยูแตในบาน 

 CapitaLand เปนบริษัทยักษใหญที่มีสาขาในประเทศไทย

เชนกัน โดยมีอสังหาริมทรัพยรวม 1,206 รายการ ใน 264 เมือง รวม 

41 ประเทศ ซึ่งถือวายิ่งใหญที่สุดแหงหนึ่งของสิงคโปร ประกอบดวย

ทรัพยสินประเภทสวนธุรกิจและอุตสาหกรรมและการขนสง 266 

โครงการ อสังหาริมทรัพยเชิงพาณิชย 49 รายการ โรงแรม 777 

โครงการ ศูนยการคา 73 โครงการ ที่อยูอาศัย  40 โครงการ การ

พัฒนาแบบผสมผสาน 55 โครงการ และอื่นๆ อีก 30 โครงการ 

 

อินโดนีเซีย 

 บริษัทที่มีสินทรัพยมากที่สุดของอินโดนีเซียก็คือ PT Bumi 

Serpong Damai TBK (BSDE) โดยมีสินทรัพยถึง 140,047 ลาน

บาท บริษัทนี้ก็เริ่มตนทํา Township เชนกันในเขต Serpong ทางใต

ของเมือง Tangerang ซึ่งเปนเมืองบริวารของกรุงจาการตา โดย

เริ่มทําธุรกิจตั้งแตป 2527 มีพื้นที่เฉพาะเมืองนี้รวม 37,500 ไร โดย

พยายามทํ า เปน เมื องสมบูรณแบบที่มี ศูนย ธุ รกิ จ  โร ง เ รี ยน 

หางสรรพสินคา โรงพยาบาล โรงแรม ฯลฯ นอกจากนี้บริษัทนี้ยัง

พัฒนามหาวิทยาลัยหลายแหง สราง Smart Digital City สราง BSD 

City Grand Prix เปนสนามแขงรถ ยิ่งกวานั้นยังสรางทางดวน สถานี

รถไฟ  

 
 

 PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) เปนบริษัทที่มีสินทรัพยมาก

ที่สุดเปนอันดับที่ 2 โดยมีมูลคารวมกัน 130,000 ลานบาท Lippo ก็

เริ่มตนคลาย BSDE คือสรางเมืองขนาดใหญของตนเองขึ้น (ใหญกวา

เมืองทองธานี 20 เทา) บริษัทนี้พยายามสรางแบรนดขนานใหญให

เปนที่รูจักและเชื่อถือ โดยในปจจุบันมีธุรกิจการพัฒนาเมืองใหม การ

พัฒนาโครงการแบบบูรณาการขนาดใหญ หางสรรพสินคา การดูแล

สุขภาพ โรงแรม และการพักผอน ซึ่งสรางรายไดอยางตอเนื่องใหกับ

บริษัท 

 สถานการณในชวงทศวรรษที่ผานมา บริษัทพัฒนาที่ดินขนาด

ใหญในประเทศตางๆ หันไปพัฒนาอสังหาริมทรัพยอื่นที่ไมใชที่อยู

อาศัยมากขึ้น หันไปพัฒนาอสังหาริมทรัพยที่สรางรายไดเขาบริษัททุก

วัน เชน โรงแรม โรงพยาบาล หันไปทํากิจการที่เกี่ยวเนื่อง เชน 

ระบบสาธารณูปโภค-โครงสรางพื้นฐาน แตก็ยังยึดกับการพัฒนาเมือง

ขนาดใหญที่มีความยั่งยืนในตัวเอง (Sustainability)  

 จะสังเกตไดอยางหนึ่งวาบริษัทในประเทศฟลิปปนส และ

อินโดนีเซียที่ออกไปนอกประเทศอาจมีไมมากเทาในกรณีประเทศ

สิงคโปร ทั้งนี้เพราะภายในประเทศของตนเองก็มีลูกคาจํานวน

มหาศาลอยูแลว ไมจําเปนตองออกนอกประเทศมากนั้น อยางไรก็

ตามบางประเทศก็เคยออกนอกประเทศมาแลวเชนกัน เชนไป

ประเทศจีน ไปประเทศในอาเซียนในยุคสมัยเดียวกับของคุณอนันต 

อัศวโภคินเมื่อราว 30 ปกอน แตสุดทายตางก็ไมคอยประสบ
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ความสําเร็จมากนัก คุณอนันตเคยบอกกับ ดร.โสภณวา “เหลือ

กางเกงในกลับมาตัวเดียว”! 

 อยางไรก็ตามในยุคปจจุบันการออกสูตางประเทศสําหรับบริษัท

พัฒนาที่ดินของไทยนับเปนสิ่งจําเปนเปนอยางยิ่ง เพราะตลาดใน

ประเทศคอนขางเหือดแหง การไปตางประเทศจะชวย 

 1. กระจายความเสี่ยง ไมใชกระจุกอยูเฉพาะในประเทศไทย

เทานั้น 

 2. แสวงหาโอกาสใหมๆ ทางธุรกิจ ถือเปนการสงออกความรูใน

การพัฒนาท่ีดิน 

 3. นําเงินตราเขาประเทศไดอีกทางหนึ่ง 

 4. สรางแบรนดวาบริษัทของตนไมใชแคบริษัททองถิ่น แตเปน

บริษัทระดับภูมิภาคหรือระดับโลก อันจะสรางความเชื่อถือไดมากขึ้น 

 ในหลายๆ บริษัทชั้นนําของโลกรวมทั้ง CapitaLand นโยบาย

การแจงเบาะแส (Whistleblowing Policy) เพื่อ “รักษามาตรฐาน

ระดับสูงของความซื่อสัตยในการดําเนินธุรกิจ” โดยมีจุดยืนที่ “ไม

ยอมรับ” ตอการฉอโกง การติดสินบน การทุจริตและพฤติกรรมหรือ

พฤติกรรมที่ผิดจรรยาบรรณอื่นๆ (ตามมาตรฐานของ United 

Nations Global Compact) โดยบริษัทชั้นนําจะมีมาตรการในการ

รักษาความลับของผูแจงเปนอยางดี โดยผูแจงเบาะแสจะแจงผาน

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง ของไทยเราก็มีตําแหนงนี้

ในบริษัทมหาชน แตไมรูไดทํางานกันจริงหรือไม 

 นักพัฒนาที่ดินไทยทั้งที่อยูในตลาดหลักทรัพย และ “ตลาด

หลักสี”่ ควรศึกษาเรียนรูจากบริษัทตางชาติใหมากขึ้น สนใจไปพบ

รายไหน ติดตอผมไดเลยนะครับ (Line ID: dr.sopon) 
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วันเสารที่ 7 - อาทิตยที่ 8 พฤษภาคม 2565 ประชุมคณะกรรมการอํานวยการมูลนิธิ 2/2565 

มูลนิธิประเมินคา-นายหนาแหงประเทศไทย จัดประชุมวางแผนประจําป โดยมี รศ.นิพทัธ จิตรประสงค เปนประธาน สวน ดร.โสภณ พร

โชคชัย ประธาน ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส (www.area.co.th) 

ในฐานะประธานกอตั้งและประธานเจาหนาทีบ่ริหาร เปนผูประสานงานในการจัดประชุมนี้ มีคณะกรรมการเขารวมกันคับคั่ง เพื่อพัฒนา

วงการประเมินคาทรัพยสนิและวงการนายหนา ครั้งนีไ้ปประชุมนอกสถานที่ ณ ศักดิ์สยาม เลคไซด รีสอรท 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 
Prof. Niputh Jitprasonk 

 

 
Prof. Asawin Bhichayayothin

 

 

Prof. Dr. Kriengsak 
Chareonwongsak 

 

Mr.Om Rajbhandary

 

Colonel Dr. Royboon Laohawilai Dr. Virachai Vannukul

หลักสูตรดานอสังหารมิทรัพยจากสถาบันการศึกษาอสังหา
 AP100 : ประเมินคาอสังหาริมทรัพย สัมฤทธิ์ผลใน 

 AP101 : การประเมินคาทรัพยสนิมืออาชีพใน 14 

 AP124 : Global Fund Flow, Business Model &

 AP130 : เจาะลึก การประเมินมลูคาดวยวิธรีายได 

 AP140 : Fundamentals of the Valuation of Complex Properties

 RE100 : รวมขอกฎหมายอสังหาฯ 

 RE121 : ศึกษาความเปนไปไดทางการเงินโครงการอสังหาฯ 

 RE125 : การบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย 

 RE131 : นายหนาอสังหาริมทรัพย 

คาใชจายในการฝกอบรมสามารถนําไปหักลดหยอนภาษีได 

 

ไดรับความไววางใจจากองคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการระดมนักวิชาชีพ

ที่รูจริง-ทําจริงในทุกสาขาวิชาชีพดานอสังหาริมทรัพยมาอบรมใหกับทานโดยเฉพาะ

Tel.: +662-295-2294 

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย สถาบันการศึกษาอสังหาริมทรัพย์ระดับนานาชาติ
จุดประสงค์เพื�อพัฒนาบุคลากรในวงการอสงัหาฯ ให้เป็นผู้ เชี�ยวชาญ ในการทําธุรกิจพัฒนา
อสังหาฯ รวมทั �งนักประเมินค่าทรัพย์สิน สถาบันการเงินและหน่วยงานราชการที�ต้องการ

เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์เฉพาะด้านของอสงัหาริมทรัพย์

คณะกรรมการ 

 
Prof. Asawin Bhichayayothin 

 

Mr.Bertrand Wasels Prof. H.D.Kammeier

 

Mr.Om Rajbhandary 
 

Prof. Richard Ward Dr.Visit Ongpipattanakul

 

Dr. Virachai Vannukul 

 

Ms.Pattama Chantranukul 

หลักสูตรดานอสังหารมิทรัพยจากสถาบันการศึกษาอสังหาฯ ระดับนานาชาติ
ประเมินคาอสังหาริมทรัพย สัมฤทธิ์ผลใน 4 วัน    RE132 : Super Sale เทคนิคขายอสังหาฯ มืออาชีพ

14 สัปดาห    RE134 : Super Marketing 

AP124 : Global Fund Flow, Business Model & Valuation    RE142 : จัดตั้งนิติบุคคลบานจัดสรร

เจาะลึก การประเมินมลูคาดวยวิธรีายได    RE151 : วางแผนภาษีและการจดัทําบัญชีอสังหาฯ

AP140 : Fundamentals of the Valuation of Complex Properties    RE162 : นักพัฒนาอสังหาริมทรพัยมืออาชีพ

   RE163 : วิเคราะหการลงทุนอะพารตเมนต

ศึกษาความเปนไปไดทางการเงินโครงการอสังหาฯ (CF)    RE164 : โอกาสลงทุนโรงแรมขนาดเล็ก บตูิค

   RE165 : การพัฒนาและบรหิารคอมมูนิตี้มอลลมืออาชีพ

   RE171 : บริหารงานกอสราง 

คาใชจายในการฝกอบรมสามารถนําไปหักลดหยอนภาษีได 

ไดรับความไววางใจจากองคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการระดมนักวิชาชีพ

ทําจริงในทุกสาขาวิชาชีพดานอสังหาริมทรัพยมาอบรมใหกับทานโดยเฉพาะ

2294 --- Line ID: @trebs---website: www.trebs.ac

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย สถาบันการศึกษาอสังหาริมทรัพย์ระดับนานาชาติ
จุดประสงค์เพื�อพัฒนาบุคลากรในวงการอสงัหาฯ ให้เป็นผู้ เชี�ยวชาญ ในการทําธุรกิจพัฒนา
อสังหาฯ รวมทั �งนักประเมินค่าทรัพย์สิน สถาบันการเงินและหน่วยงานราชการที�ต้องการ

เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์เฉพาะด้านของอสงัหาริมทรัพย์
 

 

H.D.Kammeier 

 

Prof. John Cooper 

 

Dr.Visit Ongpipattanakul 

 
Dr. Prapat Chongsanguan 

 

Director: Sopon Pornchokchai, Ph.D. 

ระดับนานาชาติ 
เทคนิคขายอสังหาฯ มืออาชีพ 

RE134 : Super Marketing กลยุทธการตลาดอสังหาริมทรัพย 

จัดตั้งนิติบุคคลบานจัดสรร/อาคารชุด 

วางแผนภาษีและการจดัทําบัญชีอสังหาฯ 

นักพัฒนาอสังหาริมทรพัยมืออาชีพ 

วิเคราะหการลงทุนอะพารตเมนต 

โอกาสลงทุนโรงแรมขนาดเล็ก บตูิค &โฮสเทล 

การพัฒนาและบรหิารคอมมูนิตี้มอลลมืออาชีพ 

บริหารงานกอสราง (แนวราบ-แนวสูง) 

คาใชจายในการฝกอบรมสามารถนําไปหักลดหยอนภาษีได 200% 

 

 

ไดรับความไววางใจจากองคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการระดมนักวิชาชีพ-นักวิชาการ 

ทําจริงในทุกสาขาวิชาชีพดานอสังหาริมทรัพยมาอบรมใหกับทานโดยเฉพาะ 

www.trebs.ac.th 

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย สถาบันการศึกษาอสังหาริมทรัพย์ระดับนานาชาติ
จุดประสงค์เพื�อพัฒนาบุคลากรในวงการอสงัหาฯ ให้เป็นผู้ เชี�ยวชาญ ในการทําธุรกิจพัฒนา
อสังหาฯ รวมทั �งนักประเมินค่าทรัพย์สิน สถาบันการเงินและหน่วยงานราชการที�ต้องการ

เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์เฉพาะด้านของอสงัหาริมทรัพย์



 

 

ขอประกาศเชิญชวนทุกทาน
เสนอชื่อโครงการอสังหาริมทรัพยชั้นนําในประเทศไทย

“เพื่อรับรางวัล FIABCI
ทานสามารถเสนอชื่อโครงการดเีดนไดตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป 

 

รายละเอียดการสมัคร ประกอบดวย
 รับสมัครถึงวันศุกรที่ 9 กันยายน 2565
 คณะกรรมการพิจารณาตัดสิน 19 - 30 
 รับรางวัล : วันศุกรที่ 25 พฤศจิกายน 
 สถานที่รับรางวัล : โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพ รัชดา
 

FIABCI-Thai สมาคมการคาอสังหาริมทรัพยสากลไดเชิญคณะกรรมการตัดสิน 
ทั้งในและตางประเทศเปนกรรมการรวมตัดสิน ดังนั้นหากโครงการใดไดรับรางวัลจึงถือเปนรางวัลอันทรงเกียรติในวงการ
อสังหาฯนานาชาติ 
 

 ทานใดสนใจเสนอชื่อโครงการเขารวมประกวดสามารถ ดาวนโหลดใบสมัคร
 
 

 

 

ขอประกาศเชิญชวนทุกทาน 
เสนอชื่อโครงการอสังหาริมทรัพยชั้นนําในประเทศไทย

FIABCI-THAI Prix D'Excellence Awards 2022
ทานสามารถเสนอชื่อโครงการดเีดนไดตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป ผูไดรับรางวัลจะไดรบัการเสนอชื่อใหชิงรางวัลในระดับโลกตอไป

 

ประกอบดวย 
2565 

30 กันยายน 2565   
2565 

โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพ รัชดา 

สมาคมการคาอสังหาริมทรัพยสากลไดเชิญคณะกรรมการตัดสิน ซึ่งเปนบุคคลชั้นนําในวงการอสังหาริมทรัพย
ทั้งในและตางประเทศเปนกรรมการรวมตัดสิน ดังนั้นหากโครงการใดไดรับรางวัลจึงถือเปนรางวัลอันทรงเกียรติในวงการ

ทานใดสนใจเสนอชื่อโครงการเขารวมประกวดสามารถ ดาวนโหลดใบสมัคร  

เสนอชื่อโครงการอสังหาริมทรัพยชั้นนําในประเทศไทย 

THAI Prix D'Excellence Awards 2022” 
ผูไดรับรางวัลจะไดรบัการเสนอชื่อใหชิงรางวัลในระดับโลกตอไป 

 

ซึ่งเปนบุคคลชั้นนําในวงการอสังหาริมทรัพย
ทั้งในและตางประเทศเปนกรรมการรวมตัดสิน ดังนั้นหากโครงการใดไดรับรางวัลจึงถือเปนรางวัลอันทรงเกียรติในวงการ


