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นอกจากจะไดรับอนุญาต

4  1 0 - 4 7 6 - 1 7 6

0 0 6 6 7 8 9 0 5 4 3 2 1

ขอมูล ทาง บรรณานุกรม ของหอสมุด แหง ชาติ 

สุภาดา วิจักรชัยวงศ.

จุ๊กจิ๊กคลิกอสังหาฯ การันตีมีดีที่ดอกผล.-- กรุงเทพฯ :

ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน), 2561. 

176 หนา.

1. ธุรกิจอสังหาริมทรัพยฯ.

 I. ชื่อเรื่อง.

333.332

ISBN : 978-616-08-3257-6

จัดพิมพ และ จัดจ�าหนาย โดย

1858/87-90 ถนน บางนา-ตราด แขวง บางนา เขต บางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท 0-2826-8000

พิมพที่ บริษัท วี.พริ้นท (1991) จ�ากัด เลขที่ 23/71-72 หมู 1 ซอยเทียนทะเล 10 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล
แขวงแสมด�า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 โทรศัพท 0-2451-3010  นายวิชัย กาญจนพัฒนา ผูพิมพผูโฆษณา พ.ศ. 2561
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เร่ืองราวที่เก่ียวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีมากมายหลายปัจจัย

การลงทุนในการพัฒนาโครงการมีมูลค่าสูง หากด�าเนินการผิดพลาดย่อม

ส่งผลเสียหายและยากแก่การแก้ไข การศึกษาหาความรู ้เพื่อเตรียมให้

พร้อมส�าหรบัใช้ในการด�าเนนิการย่อมเป็นส่ิงจ�าเป็นมาก ในหนงัสือเล่มทีส่องนี้

เจาะลึกให้ทราบในหลายแง่มมุทีน่่าสนใจ เพิม่เตมิเรื่องเทรนด์ใหม่ๆ เทคโนโลยี 

ผลตอบแทนแบบต่างๆ การหาแหล่งเงินทุน และภาษีอสังหาริมทรัพย์ตัวใหม่ 

ซึ่งสามารถเติมเต็มให้แก่ผู้อ่าน และเชื่อว่ายังมีข้อมูลอีกมากมายที่ผู้เขียนยัง

น�าเสนอได้อีกในหนังสือเล่มต่อๆ ไปอีกครับ

พรนริศ ชวนไชยสิทธิ์
นำยกสมำคมอสังหำริมทรัพย์ไทย

คํานิยม
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ยิ่งนับวันธุรกิจอสังหาริมทรัพยยิ่งซับซอนและแขงขันกันมากขึ้น ใน

มุมของดีเวลลอปเปอรเองนั้นก็ตองปรับตัว คิดคน และสรางความแตกตางให

กับธุรกิจ พรอมกับการพัฒนาสินคาใหเหมาะกับผูอยูอาศัยในยุคปจจุบันและ

อนาคต จะเห็นไดวาสิ่งที่เราคิดเราพัฒนา ไมใชแคเพียงขายบานหรือขายหอง

เพียงอยางเดียว แตเราตองนึกถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของผูอยูอาศัยดวย 

นองจุกจิ๊ก (คุณสุภาดา วิจักรชัยวงศ) นักเขียนพ็อคเก็ตบุคคลื�นลูกใหม

กอนหนานี้เคยฝากผลงานไวแลว 1 เลม “รวยดวยอสังหาฯ ออนไลน สไตล 

จุกจิ๊ก” ซึ่งเขียนไดน�าสนใจมาก อานแลวเขาใจไดงาย เหมาะกับนักลงทุน

อสังหาฯ หนาใหม 

ดิฉันเชื�อวาพ็อคเก็ตบุคเลม 2 ชื�อ “จุกจิ๊กคลิกอสังหาฯ การันตีมีดีที่

ดอกผล” เลมนี้ เนื้อหาจะตองเขมขนน�าสนใจไมแพเลมแรกอยางแน�นอน

ถาหากเปรียบเหมือนเด็กนักเรียน ก็เหมือนการเติบโตจากเด็กมัธยมปลายกาว

เขาสูรั้วมหาวิทยาลัย การเรียนยอมเขมขนขึ้น ประสบการณชีวิตยอมมีมากขึ้น

ตามไปดวย เนือ้หาของหนงัสอืเลมนีห้ลายหวัขอทีด่ฉินัเองสนใจชวนใหตดิตาม 

อยางเชน หัวขอ เทรนดเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกอสังหาฯ หรือหัวขอ เทรนด

อสังหาฯ โลก สูเทรนดอสังหาฯ ไทย รวมถึงหัวขอ สองเทรนดอสังหาฯ ทําเงิน 

แตละเรื�องลวนแลวเปนเรื�องที่นักลงทุนอสังหาฯควรรูไวกอนคิดที่จะลงทุน 
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ดิฉันเชื่อว่าการรวบรวมความรู้ บวกกับประสบการณ์จากการเป็น 

ผู้ประกาศข่าว มาสู่การเล่าเรื่องถ่ายทอดผ่านตัวหนังสือจากเล่มแรกมาสู ่

เล่มสอง “จุ๊กจิ๊กคลิกอสังหำฯ กำรันตีมีดีที่ดอกผล” ต้องอัดแน่นไปด้วยเนื้อหา

สาระที่มีประโยชน์แก่ผู้อ่านทั่วไป หรือผู้ที่ก�าลังคิดจะลงทุนด้านธุรกิจอสังหาฯ 

อย่างแน่นอน และนอกจากจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจถึงแก่นแท้ของธุรกิจนี้แล้ว 

ยังช่วยให้นักลงทุนสามารถปรับตัวให้เข้ากับเทรนด์ที่ก�าลังจะเกิดในอนาคต 

ควบคู่กับการวางแผนการลงทุน พร้อมท�าให้สามารถตั้งรับกับทุกสถานการณ์

ที่จะเกิดขึ้นได้ ในอนาคตค่ะ 

ผศ. ดร. เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์
รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

บริษัท เสนำดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด (มหำชน)
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ผมได้พบ คุณจุ๊กจิ๊ก – สุภาดา วิจักรชัยวงศ์ คร้ังแรกในปี 2559 ท่ี

คุณจุ๊กจิ๊กมาสัมภาษณ์ผมเกี่ยวกับแรงบันดาลใจ การด�าเนินชีวิต ผมก็รู้สึก

ประทับใจในความคล่องแคล่ว ความฉลาด การเตรียมตัว การตั้งค�าถาม

และได้คุยกันถึงการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ที่คุณจุ๊กจิ๊กเล่าให้ฟังว่าได้มีการ

ลงทุนในคอนโดมิเนียมที่พัทยาไว้ ผมยังรู้สึกว่าเป็นคนเก่ง มีการวางแผน

ชีวิตตั้งแต่อายุยังน้อย และขยันหาความรู้

มาเจอกันอีกทีเมื่อต้นปี 2561 คุณจุ๊กจิ๊กมาเยี่ยม พร้อมกับหนังสือเล่ม

แรก รวยด้วยอสังหำฯ ออนไลน์สไตล์จุ๊กจิ๊ก เล่าเรื่องแฟนเพจของตัวเองที่มี

แฟนเพจเป็นหมื่นคน และร่างของหนังสือฉบับน้ี ซึ่งผมนั่งอ่านรวดเดียวจบ

ด้วยความทึ่งในการค้นหาข้อมูล การล�าดับเนื้อหา การเล่าเรื่องยากๆ ให้เข้าใจ

ได้ง่ายๆ

หนังสือเล่มนี้ ผมรู้สึกว่าคุณจุ๊กจิ๊กได้เขียนขึ้นมาอย่างมีความเข้าใจ

จิตใจของคนที่อยากลงทุนในอสังหาฯ อย่างแท้จริง คงเป็นเพราะคุณจุ๊กจิ๊กได้

ผ่านประสบการณ์นี้มาด้วยตัวเอง ประกอบกับเป็นคนที่มีความตั้งใจในการหา

ความรู้ เก่งในการเล่าเรื่อง จึงท�าให้สามารถเขียนหนังสือเล่มนี้ ได้อย่าง

น่าสนใจ มีเนื้อหาที่ทันสมัย และเกี่ยวข้องกับการลงทุนอสังหาฯ ในปัจจุบัน

ทั้งในด้านเทรนด์ของอสังหาฯ เทคโนโลยี รูปแบบการลงทุน การันตียิลด์

การบริหารความเสี่ยง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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การลงทุนเป็นเรื่องส�าคัญของการมีอนาคตที่มั่นคง ความรู้ความเข้าใจ

ในการลงทุนด้วยตัวเองเป็นปัจจัยที่ส�าคัญของความส�าเร็จในระยะยาว ผม 

เชื่อว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยเพิ่มความรู้ ให้กับผู้ที่สนใจจะลงทุนในอสังหาฯ 

และท�าให้มีข้อมูลในการตัดสินใจได้ดีขึ้นครับ

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
CEO Q. House

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร  และกรรมกำรผู้จัดกำร

บริษัท ควอลิตี้เฮ้ำส์ จ�ำกัด (มหำชน)
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คุณจุ๊กจิ๊ก เป็นผู้หญิงเก่ง มีความสามารถ ทั้งด้านการข่าว พิธีกร

ผู้ด�าเนินรายการ และยังได้พัฒนาตัวเอง ศึกษาหาความรู้จนสามารถเข้าถึง

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างน่าภาคภูมิใจ จากหนังสือเล่มแรก “รวยด้วย

อสังหำฯ ออนไลน์ สไตล์จุ๊กจิ๊ก” ผมในฐานะที่เคยท�าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ยัง

ต้อง Update ตัวเองด้วยการอ่านทุกตัวอักษร มาถึงหนังสือเล่มนี้ “จุ๊กจิ๊ก

คลิกอสังหำฯ กำรันตีมีดีที่ดอกผล” มีข้อมูลอีกมาก ซึ่งท�าให้ผมได้รับความรู้

เพิ่มเติมที่ครบถ้วนและทันสมัย

คุณจุ๊กจิ๊ก น�าประสบการณ์จริง ประกอบกับการค้นคว้าด้วยตัวเอง มา

ถ่ายทอดให้ผู้อ่านได้รับรู้ พร้อมทั้งสามารถน�าไปประกอบการตัดสินใจในการ

ลงทุนได้จริง หนังสือเล่มนี้จะให้ข้อมูลที่หลากหลาย ในภาษาที่เข้าใจง่าย และ

เป็นประโยชน์ ส�าหรับผู้ที่คิดจะเริ่มต้นการลงทุนท�าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือ

แม้แต่ผู้ที่สนใจจะหาที่อยู่อาศัยทั่วไป

ผมเชื่อว่า ผู้อ่านจะไม่ผิดหวัง หยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาอ่านเลยครับ! 

สุรนันทน์ เวชชาชีวะ
CEO Brainwake
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คํานิยม

ผ่านไปไม่นาน จุ๊กจิ๊กก็ผลิตงานหนังสือเล่มที่สองออกมาแล้ว หลังจาก

เล่มแรก “รวยด้วยอสังหำฯ ออนไลน์สไตล์จุ๊กจิ๊ก” ใช้เวลาไม่นานก็หมดแผง

ต้องพิมพ์เพิ่ม

เล่มที่ 2 ตามมา “จุ๊กจิ๊กคลิกอสังหำฯ กำรันตีมีดีที่ดอกผล” กลายมา

เป็นผลงานล่าสุด

เรียกได้ว่ายึดถือเส้นทางลงทุนอสังหาฯ อย่างแน่นหนา

เป็นเรื่องแปลกว่า แต่ละครั้งที่จุ๊กจิ๊กจะออกหนังสือ ก็มักมีเรื่องมาพูด

คุยกันก่อนเสมอ จะไปลงทุนท�านั่น ท�านี่ สุดท้ายผมก็มักจะบอกให้ท�าในสิ่งที่

ตัวเองถนัด เป็นการดีสุด

จุ๊กจ๊ิกเลยปักหลักท�าในส่ิงที่ตัวเองถนัด คือหาดอกผลจากการลงทุน

โดยเฉพาะด้านอสังหาริมทรัพย์

การลงทุนในที่ดิน บ้าน คอนโด ยุคนี้มีความหลากหลาย แต่ละ

ประเภทต้องมีความรู้ มีเทคนิค และวิธีแตกต่างกันไป 

ส�าหรับอสังหาฯ แบบการันตี คือการลงทุนซ้ือคอนโดเป็นส่วนใหญ่

และก็มีบ้านอยู่บ้าง โดยเจ้าของโครงการรับประกันผลตอบแทนในการเข้าไป

ซื้อให้เป็นรายปี จะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่าไป

วิธีเช่นนี้ดีกว่าฝากธนาคาร เพราะได้ดอกผลสองต่อ 
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ต่อแรกคือ ผลตอบแทนที่เจ้าของโครงการรับประกันจะให้ ที่มักจะ

สูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝาก

ต่อที่สองคือ ราคาอสังหาฯ ที่ขยับเพิ่มขึ้นทุกปี 

แต่อีกนั่นแหละ การลงทุนมีความเสี่ยง จึงต้องดูให้ครบ ทั้งเรื่อง

ผลตอบแทน และข้อที่พึงต้องระวัง

ส่วนจะต้องดูอะไรบ้าง ไม่ต้องเหนื่อยไปค้นคว้า ไปลองผิดลองถูก ใน

หนังสือเล่มน้ีหาข้อมูลมาครบครัน เป็นประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้น ในวิธีให้

เงินท�างาน ถึงเอามาเขียนเล่าสู่กันฟัง

อ่านเล่มเดียว เสียเงินหลักร้อย เพื่อจะเป็นหลักประกันของเงิน

หลักล้าน

ลองพลิกอ่าน “จุ๊กจิ๊กคลิกอสังหำฯ กำรันตีมีดีที่ดอกผล” 

แล้วจะรู้ว่าคุ้มหรือไม่คุ้ม

ณ กาฬ เลาหะวิไลย

รองหัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่ฝำยธุรกิจหนังสือพิมพ์
บริษัท บำงกอกโพสต์ จ�ำกัด (มหำชน)
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คํานํา

จากหนังสือพ็อคเก็ตบุคขายดีติดอันดับ “รวยดวยอสังหาฯ ออนไลน 

สไตล จุกจิก๊” มาสูหนงัสอืเลมทีส่อง “จุกจิก๊คลกิอสังหาฯ การนัตมีีดท่ีีดอกผล”

ซ่ึงเนือ้หาในเลมนีจ้ะเปนการใหความรูทีเ่จาะลกึลงไปในเรื�อง การนัตผีลตอบแทน

(บางคนเรียก การันตียิลด) ที่หลายคนอาจจะเคยไดยินกัน แต..ยังไมแน�ใจ

วาแทจริงแลวคืออะไร 

 การันตีผลตอบแทน vs ไมการันตีผลตอบแทน ตางกันยังไง 

 กฎเกณท เงื�อนไข เปนยังไง 

 เหมาะกับนักลงทุนแบบไหน 

 สามารถขายตอไดมั้ย

 แลวมีความเสี่ยงยังไงบาง 

 ฯลฯ

ถาคุณมีคําถามแบบนี้เกิดขึ้นในใจ ใชแลวคะ คุณเหมาะมากที่จะซื้อ

หนังสือเลมนี้!! เพราะจิ๊กรวบรวมทุกเรื�องที่เกี่ยวกับการลงทุนแบบการันตี

ผลตอบแทนแบบเขาใจงายและใชไดจริงมาไว ในหนังสือเลมนี้ รวมถึงเทคนิค

การลงทุน และขอควรระวัง
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ซ่ึงการจัดท�าหนังสือเล่มนี้ จิ๊กต้องขอขอบคุณก�าลังใจและแรง

สนับสนุนที่ส�าคัญจากสามี (คุณปเนต วชิรตรังสฤษดิ์) และครอบครัวของเรา

ท้ังสองคน รวมถงึผู้ ใหญ่ทีน่บัถอืทีอ่ยู่ในแวดวงธรุกจิและอสังหาฯ ไม่ว่าจะเป็น

คุณสุรนันทน์ เวชชาชีวะ, คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์, คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์,

คุณ ณ กาฬ เลาหะวิไลย, ผศ.ดร. เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ ที่ให้เกียรติเขียน

ค�านิยมให้กับหนังสือเล่มนี้ และที่ส�าคัญ คุณสริดา สาระจันทร์ บรรณาธิการ

บริหารของ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) ที่เชื่อมั่นและไว้ ใจให้จิ๊ก

ท�าหนังสือพ็อคเก็ตบุ๊คเล่มนี้ออกมาสู่ผู้อ่าน

สุดท้ายนี้ขอให้ผู้อ่านทุกท่านเพลิดเพลินกับการอ่านและน�าความรู้

จากหนังสือเล่มนี้ไปต่อยอดกับการลงทุนนะคะ

ขอให้โชคดีและมีความสุขในการลงทุนค่ะ

จุกจิ๊ก - สุภาดา วิจักรชัยวงศ์ 

ติดตำมกันได้ทำงเฟซบุ๊ค : จุ๊กจิ๊ก สุภำดำ แฟนเพจ
อีเมล : supada6066@gmail.com
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 Chapter 10 : กฎหมายอสังหาฯ กับนักลงทุน



เทรนด์เทคโนโลยี
เปลี่ยน โลกอสังหาฯ

บทที่

1
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ตองยอมรับเลยนะคะว่า เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง มี

ผลกับทุกวงการธุรกิจ ไม่เว้นแม้แต่วงการอสังหาริมทรัพย์ที่เทคโนโลยีต่างๆ 

ก็เข้ามามีบทบาทเช่นกัน โดยหากดูภาพรวมเทคโนโลยีใหม่ๆ ว่ามีผลกับ

ภาคอสังหาฯ กับนักลงทุนอสังหาฯ อย่างเราๆ อย่างไร ก็ต้องรู้องค์ประกอบ

โดยรวมๆ ของเทคโนโลยีกับอสังหาริมทรัพย์ด้วย ซึ่งจากการประเมินแล้ว 

สามารถจัดกลุ่มเทคโนโลยีกับภาคอสังหาฯ ออกเป็น 5 กลุ่มด้วยกันคือ 

1. เทคโนโลยีด้านการก่อสร้าง 

2. เทคโนโลยีด้านการซื้อขายที่อยู่อาศัย 

3. เทคโนโลยีเพื่อการลงทุนอสังหาฯ 

4. เทคโนโลยีด้านการจัดการทรัพย์สิน 

5. เทคโนโลยีระบบจัดการภายในที่อยู่อาศัย 

เทคโนโลยีกอสรางเก่ียวกับนักลงทุนมั้ย

ถ้าพูดถึงเทคโนโลยีด้านการก่อสร้าง หลายคนอาจจะมองว่าเก่ียวกับ

เรายังไง แล้วเราต้องรู้ หรือเข้าใจเรื่องพวกนี้มั้ย จริงๆ อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้อง

กับเราโดยตรง แต่รู้ไว้ก็ไม่ใช่เรื่องเสียหาย และที่ส�าคัญ การเข้าใจเรื่อง

เทคโนโลยีด้านการก่อสร้าง อาจท�าให้เราเข้าใจจังหวะในการเข้าไปลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย์ได้ดีขึ้นด้วย 

โดยปกติแล้ว การลงทุนอสังหาฯ หลักๆ เราจะหมายถึง การลงทุนใน

ตลาดคอนโดมิเนียม ซึ่งธรรมชาติของการลงทุนในตลาดคอนโดมิเนียม นั่นก็

คือ ลงทุนตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มก่อสร้าง หรือลงทุนในกระดาษ อย่างที่ใครหลาย

คนชอบให้นิยาม โดยการลงทุนตั้งแต่ยังเป็นกระดาษ ความเสี่ยงสูง โอกาสได้
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ผลตอบแทนก็สูง แต่ในหลายกรณีหรือหลายๆ โครงการ เราก็สามารถ

รอให้โครงการสร้างเสรจ็ก่อนก็ได้ แล้วจงึค่อยเข้าไปลงทนุกย็งัไม่ช้าเกนิไป และ

ผลตอบแทนไม่ได้เลวร้ายมากนัก โดยเฉพาะปัจจุบันเทคโนโลยีการก่อสร้าง

สมัยใหม่มีระบบการก่อสร้างที่รวดเร็วขึ้น จะตึก Low Rise (ประมาณ

4-8 ชั้น) หรือตึก High Rise (ประมาณ 20-30 ชั้นขึ้นไป) ก็ใช้เวลา

ก่อสร้างเร็วขึ้น ไม่ได้ ใช้เวลานานเหมือนในอดีต 

กรณีทีเ่ราสนใจลงทุนในโครงการ

ที่เราประเมินแล้วว่าท�าเลดี ฟังก์ชั่นดี 

โดยรวมๆ แล้วถือว่าดี แต่โครงการนั้น

เป็นโครงการของผูป้ระกอบการหน้าใหม่ 

หรืออาจจะพัฒนามานานแล้ว แต่เรา

ไม่คุ้นเคย เราจะรอให้เขาสร้างเสร็จให้

ชัวร์ดีมั้ย หรือจะเสี่ยงลงทุนตั้งแต่ตอน

เขาก่อสร้างเลย ซึ่งถ้าเป็นลักษณะนี้

และเราไม่อยากเสี่ยงมาก เราอาจสอบ

ถามข้อมูลเพ่ิมเตมิเกีย่วกบังานก่อสร้าง

และผู้รับเหมา แล้วมาประเมินว่าหาก

ใช้เวลาการก่อสร้างไม่นาน ประเมินสภาพเศรษฐกิจ ประเมินราคาที่ปรับขึ้น

แล้วไม่ได้สูงมาก เรารอที่จะให้โครงการสร้างเสร็จ แล้วค่อยลงทุนก็ไม่สาย 

ส�าหรับเทคโนโลยีด้านการก่อสร้างในบ้านเราอาจจะไม่ได้ทันสมัยมาก

ถ้าเทียบกับอุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ โดยวงการก่อสร้างของบ้านเรา

เทคโนโลยหีลักๆ ทีน่�ามาใช้กเ็น้นเรื่องการก่อสร้างทีร่วดเรว็ ลดการใช้แรงงานคน

แก้ปัญหาแรงงานก่อสร้างที่น้อยลง และที่ส�าคัญเป็นการลดต้นทุนเรื่อง

แรงงานก่อสร้าง ซึ่งในปัจจุบันก็เริ่มน�าเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาทดลองใช้ ใน

ระยะเวลาการกอสราง
ที่เร็วขึ้น ทําใหราคา

คอนโดมิเนียม
ไม ไดปรับขึ้น

เร็วเหมือนในอดีต

“

“
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เมอืงไทย ซึง่เห็นบ้างแล้วในหลายโครงการ เช่น เทคโนโลย ี“ท่ีจอดรถอจัฉรยิะ”

ท่ีเร่ิมน�าเข้ามาใช้ ในคอนโดมิเนียมใหม่ๆ ใจกลางเมืองหลายแห่งเพื่อเป็นการ

ลดต้นทุนในเรื่องพื้นที่ (ลดพื้นที่บริเวณที่จอดรถ เพื่อจะได้เพิ่มปริมาณจ�านวน

ห้องพักและเป็นการแก้ปัญหาที่ดินที่มีขนาดเล็กลงเพราะราคาของที่ดินแพง

ขึ้นนั่นเองค่ะ) 

ที่ดินในเมืองที่หายากขึ้น และรูปแบบที่ดินหลายแปลงมีขนาดเล็กลง 

(แต่ราคาไม่ได้ลดลง แถมยังมีการปรับขึ้นทุกปี) หากต้องสร้าง Ramp วน

รถด้วย ก็จะเปลืองเนื้อที่มาก และจะท�าให้ต้นทุนต่อห้องชุดสูงขึ้นมาก ถ้าตัด 

Ramp วนรถออก ก็มีโอกาสที่จะได้พื้นที่อยู่อาศัยมาขายเพิ่มขึ้น ท�าให้ต้นทุน

เฉล่ียต่อหน่วยไม่ได้แพงข้ึนมาก มีโอกาสที่จะท�าคอนโดมิเนียมในระดับราคา

ที่กลุ่มนักลงทุนทั่วไปยังจับต้องได้ 

ถ้าคอนโดมิเนียม

ที่ เราจะลงทุนเลือกใช ้

เทคโนโลยีลิฟต์อัจฉริยะ

ในการก่อสร้าง เราควร

ต้องศึกษาด้วยว ่า ค ่า

บริหารจัดการลิฟต์เหล่านี้

เป็นอย่างไร ค่าส่วนกลาง

จะสูงหรือไม่ ต้นทุนการ

ซ่อมบ�ารุงในอนาคตหลังจากที่ผู ้ซื้ออย่างเราเข้าอยู่แล้วคุ้มกับการลงทุน

หรือเปล่า ซึ่งเวลานี้ยังมีโครงการที่ใช้ลิฟต์อัจฉริยะไม่เยอะ แต่อนาคต

อาจจะมีเพิ่มขึ้น ถ้าเรารู้ก่อน ศึกษาไว้ เราก็จะรู้ได้เลยว่า ต้นทุนทั้งหมดที่

จะเกิดขึ้นคุ้มกับที่เราจะลงทุนหรือไม่ 

เห็นมั้ยละคะ เรื่องที่เรำอำจมองข้ำมว่ำไม่เกี่ยวกับเรำอย่ำงเทคโนโลยี
ด้ำนกำรก่อสร้ำง จริงๆ แล้วก็มีผลกับเรำอยู่บ้ำง ไม่มำกก็น้อยค่ะ 

แต่สิ่งที่นักลงทุนต้องเรียนรู้จาก
เทคโนโลยีนี้ก็คือ ต้นทุนการดูแล
จัดการลิฟต์อัจฉริยะเหล่านี้เป็น
อย่างไร
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เทคโนโลยีการขายที่อยูอาศัย

เทคโนโลยีนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับเราในฐานะนักลงทุนพอสมควร โดย
อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า โลกอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทกับการใช้ชีวิต
ของทุกคนเป็นอย่างมาก ซึ่งในโลกอินเทอร์เน็ตเอง ก็มีผู้พัฒนาระบบ พัฒนา
ซอฟต์แวร์ พฒันารปูแบบต่างๆ ทีท่�าให้การท�าธรุกรรมผ่านออนไลน์เพิม่ขึน้ ซือ้
ของออนไลน์ จ่ายเงินซื้อของ โอนเงิน ช�าระเงิน เริ่มขยับเข้าสู่ระบบออนไลน์
มากขึ้น แทนการเดินไปซื้อของเอง หรือเดินไปท�าธุรกรรมที่ธนาคาร 

หลายคนจ่ายเงินค่าสินค้า ค่าน�้า ค่าไฟ ค่ามือถือ เรียกว่าจ่ายค่า
สาธารณูปโภคทุกชนิดผ่านมือถือ เรียกใช้บริการแท็กซี่ จ่ายค่าแท็กซี่ผ่านมือ
ถือ หลายคนไปร้านสะดวกซื้อ ไม่พกกระเปาสตางค์ไปแล้ว เพราะมีแค่มือถือ
อย่างเดียวก็จ่ายทุกอย่างได้ เพียงแค่มีแอพพลิเคชั่นของร้านสะดวกซื้อนั้นๆ 
เตมิเงนิใส่เข้าไป แล้วใช้จ่ายผ่านแอพพลเิคชัน่บนมอืถอื ท�าให้มกีารคาดการณ์
ไปถึงอนาคตว่า โลกก�าลังเข้าสู่สังคมไร้เงินสด หรือ Cashless Society ใน
อนาคตถ้าไปซื้อของในตลาด เราอาจไม่ต้องใช้เงินสดแล้ว ถ้าพ่อค้าแม่ค้ามี 
QR Code ให้เราสแกนช�าระเงินได้เลย (เวลาน้ีร้านเสื้อผ้าแฟช่ันหลายร้าน
ตามตลาดนัดย่านออฟฟิศก็เริ่มมีให้เห็นแล้วค่ะ) 

มาดูยอดประชากรในโลกออนไลน์ จะเห็นว่าเพิ่มขึ้นทุกปี หากประเมิน
จากตัวเลขเฉพาะในเมืองไทยเอง เรามีประชากรไทย 68.1 ล้านคน ปัจจุบันมี
ผู้ ใช้งานอินเทอร์เน็ต (Internet Users) มากกว่า 38 ล้านคน คิดเป็น 56% 
ของจ�านวนประชากรทั้งหมด ผู้ ใช้ โซเชียลเน็ตเวิร์ก (Social Network Users) 
มากถึง 41 ล้านคน คิดเป็น 60% ยอดผู้ ใช้ โทรศัพท์มือถือเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
โดยเฉพาะสมาร์ตโฟนที่มีจ�านวนผู้ ใช้มากกว่า 20 ล้านเลขหมาย และมีการ
ใช้บริการเครือข่าย 4G ถึง 10.8 ล้านเลขหมาย*

* ข้อมูลปี 2559 จากสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) Digital Advertising Association 
(Thailand) หรือ DAAT ของยอดผู้ ใช้อินเทอร์เน็ต
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เราก�าลังเดินไปสู่โลกท่ีมีแต่การใช้เทคโนโลยีเป็นตัวน�า เช่นเดียวกับ 

การซื้อการขายอสังหาฯ ที่เทคโนโลยีก็จะมีบทบาทมากขึ้นกว่าทุกวันนี้ 

ในอดีต ถ้าเราอยากจะหาที่อยู่อาศัย หรือหาทรัพย์สินเพื่อการลงทุน 

ว่าจะลงทุนอะไรดี เราอาจต้องใช้เวลาหลายวัน ลงพื้นที่ไปส�ารวจ ขับรถวน

ดูหมดเป็นวันๆ กว่าจะเจอโครงการที่เราถูกใจ หรือบางครั้งวนดูเสียค่าน�้ามัน 

ไปเยอะก็อาจจะยังไม่เจอส่ิงท่ีถูกใจ แต่เวลานี้โลกออนไลน์เข้ามาช่วยให้เรา

ท�างานง่ายขึ้น เราสนใจซื้อหรือลงทุนอสังหาฯ ย่านไหน ก็ค้นข้อมูลบนเว็บไซต์

ต่างๆ เป็นย่านๆ เป็นท�าเลไป พอได้ข้อมูลในระดับหนึ่งก็ค่อยตัดสินใจเลือก 

ลงไปดูพ้ืนที่จริงเป็นย่านๆ ไป ซึ่งช่วยให้ประหยัดเวลาและประหยัดพลังงาน 

ได้มาก 

ขณะที่ระบบการซื้อขายที่อยู่อาศัยเองก็พัฒนามากขึ้น ในอดีตการซ้ือ

ขายบนโลกออนไลน์เป็นเพียงการโฆษณาขาย-เช่าที่อยู่อาศัยบนเว็บไซต์ต่างๆ 

แล้วก็ใส่เบอร์ติดต่อ ถ้ามีผู้สนใจ ก็จะโทรศัพท์ติดต่อเข้ามา ซึ่งวิธีนี้ก็ยังใช้ 

กันอยู่ต่อเนื่อง แต่หลายเว็บไซต์ก็มีการพัฒนาระบบที่เร่งการตัดสินใจของ 

คนซื้อมากกว่าเป็นเพียงพื้นที่โฆษณา โดยเริ่มเห็นการน�าระบบจองห้องชุด 

จองการเข้าเยี่ยมชมโครงการมาใช้ หรือมีการท�าแคมเปญจองออนไลน ์

ถ้าจองห้องชุดผ่านระบบออนไลน์จะได้ส่วนลดพิเศษ 

แม้ว่าการซื้อโครงการที่อยู่อาศัยจะต้องไปดูพื้นที่จริง แต่ถ้าท�าให้คน

สนใจอยากจะซื้อที่อยู่อาศัยสามารถกดจ่ายเงินจองผ่านระบบออนไลน์เลย 

ก็ช่วยให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าคนน้ันๆ จะต้องเข้ามาดูโครงการ และมีโอกาส 

ตัดสินใจท�าสัญญาในล�าดับถัดไป เพราะถือว่าจ่ายเงินจองไปบางส่วนแล้ว ถ้า

จะทิ้งก็เสียดาย 

จะเหน็ว่าเริม่มกีารใช้เทคโนโลยสีมยัใหม่มาเร่งให้เกดิการตดัสนิใจตัง้แต่

มองอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์หรือบนมือถือ ซึ่งหากกล่าวลึกลงไปอีก ก็จะต้อง

พูดถึงเทรนด์ที่ว่า คนก็หันมาท�าธุรกรรมออนไลน์ผ่านสมาร์ตโฟนแทนการท�า
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ธุรกรรมออนไลนผานคอมพิวเตอรหรือโนตบุคมากขึ้น เปน Mobile Economy 

ซ่ึงก็เปนพัฒนาการในอีกระดับ แตทายที่สุด ไมวาจะทําธุรกรรมบน Device 

หรืออุปกรณใด ผลลัพธก็คลายกัน นั่นคือ คนนั่งอยูในที่ที่หนึ่ง แตตัดสินใจ

ซื้อของตางที่ไดเหมือนกันทั่วทุกมุมโลก 

ในฐานะนักลงทุน เราก็ตองเรียนรูเทคโนโลยีใหมๆ เหลานี้ใหเปน
ประโยชน เพราะทุกชองทางมีโอกาสในการทําเงิน อะไรที่เปนชองทางที่ทําให
เราสามารถเจอทรัพยสินที่ดี คุมคากับการลงทุน เราก็ควรรูไว เชนเดียวกัน 
อะไรที่เปนชองทางในการนําทรัพยสินของเราไปถึงมือกลุมเปาหมายท้ังผูเชา 
ผูซือ้ เรากค็วรรูและเปนสิง่ทีเ่ราไมควรมองขามนะคะ เมื�อกอนแคแปะโฆษณา
หองชุด หรือบานของเราบนเว็บไซตไดก็จบ แลวรอคนสนใจติดตอกลับมา แต
ตอนนี้แคแปะโฆษณาบนเว็บไซตอาจจะไมเพียงพอ! เราตองใชทุกชองทางบน
โลกออนไลนใหเปนประโยชน ทั้งโซเชียลมีเดีย เชน Facebook, Line หรือใน
อนาคตอาจจะมชีองทางใหมๆ  ที่ไดรบัความนยิม เชน Twitter, Instagram เราก็
ตองพรอมเปดกวางท่ีจะเรยีนรูอะไรใหมๆ  เพื�อเพิม่ชองทางในการตดิตอใหกบักลุม
เปาหมาย แมกระท่ังฟงกชัน่การใชงานของโซเชยีลมเีดยีอยางเฟซบุคและไลน
ทีเ่ปนฟงกชัน่ทีเ่หมาะกับคนขายสนิคา เราก็ตองเรยีนรูและใช ใหเปนประโยชน 

ยกตัวอยาง

ฟงกชั่น Live หรือถายทอดสดของเฟซบุค ในระยะหลังๆ จะเห็น
วาหลายโครงการอสังหาริมทรัพยหรือเจาของหองชุดหลายแหง ก็ใช
ฟงกชั่น Live ของเฟซบุคในการถายทอดสดมุมตางๆ ของหอง หรือของ
โครงการ เชน เปด Live สดในวันเปดจอง เพื�อใหกลุมเปาหมายเห็น
บรรยากาศ ดึงคนใหรีบตัดสินใจ ปลุกใหเห็นกระแสวาไดรับความนิยม 
เปนที่สนใจมาก และมีแนวโนมวาราคาจะปรับขึ้นในเร็วๆ นี้ ซึ่งเปนกลยุทธ
การตลาดเชิงจิตวิทยาอยางหนึ่งท่ีใชประโยชนสูงสุดจากเทคโนโลยีใหมๆ
ที่เราเองก็สามารถนําไปปรับใชกับอสังหาฯ ที่เรามีไดเชนกัน 
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แม้แต่เจ้าใหญ่ๆ ในวงการอสังหาฯ ที่เขาจะลงทุนซื้ออย่าง “ที่ดิน” ก็

น�าระบบเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการลงทุนค่อนข้างมาก ซึ่งในอดีตผู้ประกอบการ 

ที่พัฒนาโครงการใหญ่ๆ จะใช้การประเมินที่ดินเป็นระบบภายในเท่านั้น เช่น 

น�าที่ดินเข้าระบบ วิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุน ความเป็นไปได้ ในการ

พัฒนาโครงการนั้นๆ หรือ Project Feasibility เพื่อตัดสินใจได้รวดเร็วขึ้นว่า

จะซื้อที่ดินแปลงนั้นหรือไม่ 

แต่ปัจจุบันเริ่มเห็นว่า มีการน�าระบบมาใช้กันภายนอกด้วย เช่น การ

ประกาศรับซื้อที่ดินผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งไม่ใช่แค่การโฆษณาให้คนมาขาย

ที่ดินทางสื่อออนไลน์เท่านั้น แต่สร้างระบบบนหน้าเว็บไซต์ของตัวเอง ให้ผู้

ขายที่ดินอัพโหลดรูปที่ดินแปลงที่จะขาย พร้อมรายละเอียด และราคาเข้าสู่

ระบบออนไลน์ ซึ่งกระบวนการหลังบ้านของเจ้าของเว็บ ก็สามารถน�าข้อมูล 

เหล่านั้นไปวิเคราะห์เปรียบเทียบกับทุกแปลงที่เสนอขายเข้ามาในเวลาใกล้ 

เคียงกัน 

ทางฝ่ังผูป้ระกอบการก็ได้ประโยชน์จากการทีม่คีนมาเสนอวัตถุดิบจ�านวน

มากให้เลือกถึงที่ จึงมีโอกาสเลือกมากขึ้น ทางฝั่งผู้ขายเองก็ได้ประโยชน์ 

ในแง่ความสะดวกสบายในการน�าเสนอที่ดินมากขึ้น เพราะถ้าเป็นอดีต กว่า

เราจะเข้าถึงตัวคนที่หาซื้อที่ดินไปพัฒนาก็อาจจะเป็นเรื่องที่ยาก เมื่อมีการ 

น�าระบบลักษณะนี้มาใช้กับการน�าเสนอขายที่ดิน ทุกคนก็มีโอกาสที่จะเป็น 

นักลงทุนในที่ดินได้ เพราะเข้าถึงผู้ซื้อรายใหญ่ได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ 

จริงๆ วิธีการนี้ก็จะคล้ายๆ กับที่เราเคยโพสต์ขายที่ดินบนเว็บไซต์ 

รับซื้อขายทั่วไป แต่การที่ผู้ซื้อมาเปิดระบบให้เราอัพโหลดที่ดินไปเสนอ ก็

เท่ากับเป็นช่องทางท่ีเข้าถึงตัวผู้ซื้อโดยตรงเลย โอกาสที่ที่ดินของเราจะได้

รับการพิจารณาก็มีสูงกว่าที่เราโพสต์บนเว็บไซต์รับซื้อชายที่ดินทั่วไป ซึ่งก็มี 

คู่แข่งจ�านวนมาก และอาจจะเป็นการยากที่ผู้สนใจซื้อที่ดินจะมองเห็นที่ดิน 

ของเราที่ต้องการขาย



22 | จุ๊กจิ๊กคลิกอสังหำฯ

อย่ำงท่ีจิ๊กบอกนั่นแหละค่ะว่ำ เทคโนโลยีบนโลกออนไลน์เปนตัวช่วย

ให้เรำท�ำงำนง่ำยขึ้น เข้ำถึงกลุ่มลูกค้ำได้มำกขึ้น และเรำสำมำรถสร้ำง

โอกำสในกำรท�ำเงินได้สูงสุดจำกประโยชน์ของเทคโนโลยีในปจจุบัน

เทคโนโลยีเพื�อการลงทุนอสังหาฯ
 

ถ้าบอกว่าเทคโนโลยีด้านการขายอสังหาฯ มีผลกับนักลงทุนอย่างเราๆ

แล้ว เทคโนโลยีเพื่อการลงทุนอสังหาฯ ยิ่งเกี่ยวกับเรามากขึ้น ซึ่งจริงๆ แล้ว

สองหัวข้อนี้ก็มีความเชื่อมโยงกัน แต่ขอแยกส่วนนี้ออกมาอธิบายให้เห็น

ภาพชัดๆ โดยเราจะเห็นว่า ในเวลานี้นักพัฒนาซอฟต์แวร์มีการพัฒนาเว็บไซต์

แอพพลิเคช่ันต่างๆ ที่ตอบโจทย์นักลงทุน เช่น เว็บไซต์เกี่ยวกับการบริหาร

ห้องชุดเพื่อปล่อยเช่าอย่าง airbnb, booking, agoda, HomeAway ฯลฯ 

เว็บไซต์เหล่านั้น ส่วนใหญ่เป็นเว็บไซต์ระดับโลกที่เจ้าของเว็บไซต์

เป็นเพียงผู้พัฒนาเท่านั้น เขาไม่ได้มีห้องเป็นของตัวเองเลย เขาท�าหน้าท่ี

เป็นคนกลางท่ีรวบรวมทรัพย์สินจากเจ้าของทั่วโลกมาแบ่งปันให้คนทุกคนได้

เลือกเช่า เลือกเข้าพัก ก็จะมีทั้งส่วนที่เป็นที่พักแบบโรงแรมและที่พักที่คน

ทั่วไปเป็นเจ้าของ ซ่ึงเว็บไซต์ระดับโลกเหล่านี้ จะมีฐานคนติดตามจ�านวน

มหาศาลทั้งคนไทยและต่างชาติ การที่เราเลือกฝากที่พักของเราไว้กับเว็บไซต์

เหล่านี้ ก็จะท�าให้ที่พักของเรามีโอกาสเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายขึ้น

ข้อดีของกำรเลือกใช้เว็บไซต์ใหญ่คือ หาฐานลูกค้าได้ง่าย 

ข้อเสียคือ โดนหักค่าธรรมเนียมจากการปล่อยเช่าในอัตราที่แต่ละ

เว็บไซด์ก�าหนด ซึ่งก็จะมีการหักในอัตราที่ไม่เท่ากัน
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ขณะที่ปัจจุบันก็มีคนพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สินเพื่อปล่อยเช่า
จ�านวนมาก ทั้งผู้พัฒนาที่เป็นบริษัทช้ันน�าของไทยเอง หรือระบบของกลุ่ม 
สตาร์ต-อัพที่พัฒนาออกมาเป็นทางเลือกให้กับนักลงทุน อาจจะเป็นลักษณะ
มีเว็บไซต์อยู่แล้ว หรือเขียนขึ้นใหม่ให้กับเราโดยเฉพาะ (เหมาะกับคนที่มี
ทรัพย์สินในมือเยอะๆ) ซึ่งจะเป็นระบบที่มีความเฉพาะเจาะจงมากกว่า เน้น
เจาะกลุ่มเป้าหมายไปยังพื้นที่ที่ต้องการ โดยนักลงทุนสามารถหาข้อมูลเหล่านี้ 
ได้ ในโลกออนไลน์ เพื่อเลือกใช้ ให้เหมาะกับการลงทุนของเราและทรัพย์สิน 
ของเรา 

ข้อดีของกำรเลือกใช้ระบบลักษณะนี้คือ เจาะตรงถึงกลุ่มเฉพาะ เลือก 
เป็นรายท�าเล เน้นเฉพาะพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งแบบเจาะจงไปเลย เช่น เฉพาะ
กรุงเทพฯ, พัทยา, หัวหิน, เชียงใหม่ ก็จะเข้าถึงกลุ่มคนที่ต้องการเฉพาะ 
พื้นที่ได้ง่าย และเงินท่ีได้จากค่าเช่าอาจจะถูกหักน้อยกว่า (หรือไม่ถูกหักเลย 
ถ้าเป็นระบบของเราเอง แต่อย่าลืมว่า เราจะมีต้นทุนในการพัฒนาระบบของ
เราเองด้วยนะคะ) 

ข้อเสียคือ ฐานลูกค้าจ�ากัด และเหมาะกับคนที่มีทรัพย์สินเป็นของ 
ตวัเองจ�านวนมาก หรอืรบับรหิารให้กลุม่เพื่อน เพราะมต้ีนทนุ
ในการพัฒนาระบบ ดูแลระบบ อีกทั้งต้องทุ่มงบประมาณ
ส่วนหนึ่งใช้ ในการประชาสัมพันธ์เพื่อให้คนรู้จักเว็บไซต์

ทุกวันนี้เทคโนโลยีล�้าๆ ท�าให้เกิดเว็บไซต์เพ่ือการลงทุนจ�านวนมาก 
เราแค่เลือกให้เหมาะกับการลงทุนและทรัพย์สินของเรา เพื่อให้เทคโนโลย ี
ช่วย “ท�าเงิน” ให้ทรัพย์สินของเราให้ได้มากที่สุดค่ะ 
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นักลงทุนที่มีเงินเย็นฝากนิ่งๆ
คงตองวางแผนแลววา ควรนําเงินไปลงทุน
ในทรัพยสินประเภทใดดี ซ่ึงการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพยก็เปนหนึ่งในทางเลือกที่ดี
ของนักลงทุนที่ตองการการลงทุนในทรัพยสิน
ท่ีมีความมั่นคง และเนนการลงทุนระยะยาวคะ

“

“



การเงินการลงทุน-อสังหาริมทรัพย์

จุกจิ ก
คลิก

อสังหาฯ
สุภาด

า วิจักรชัยวงศ

จุกจิก คลิก
อสังหาฯ

“เจาะลึกเทรนดใหมๆ ของอสังหาฯ เติมเต็มใหแกผูอาน”
_ พรนริศ  ชวนไชยสิทธิ์_นายกสมาคมอสังหาริมทรัพยไทยหนังสือเลมนี้จะชวย

เพิ่มความรูใหกับผูที่สนใจ
จะลงทุนในอสังหาฯ
_ชัชชาติ  สิทธิพันธุ_

CEO Q. House

ชวนใหติดตาม...
เปนเรื่องที่นักลงทุนอสังหาฯ

ควรรูไวกอนคิดที่จะลงทุน
_ผศ. ดร. เกษรา ธัญลักษณภาคย_

รองประธานเจาหนาที่บริหาร
บริษัท เสนาดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)

ใหขอมูลที่หลากหลาย
ในภาษาที่เขาใจงายและเปนประโยชน

_สุรนันทน เวชชาชีวะ_

CEO Brainwake

ขอมูลครบครัน
เปนประสบการณจริงที่

เกิดขึ้นในวิธีใหเงินทำงาน

-ณ กาฬ เลาหะวิไลย-
รองหัวหนาเจาหนาที่ฝายธุรกิจหนังสือพิมพ

บริษัท บางกอกโพสต จำกัด (มหาชน)

การันตีมีดีที่ดอกผลการันตีมีดีที่ดอกผล

การันตีผลตอบแทนดีจริงหรือ
เหมาะกับใคร และผูลงทุนควรรูอะไรบาง

หนังสือเลมน้ีมีคำตอบ!!

จุกจ๊ิก _สุภาดา วิจักรชัยวงศ
ผูประกาศขาว/ท่ีปรึกษาการลงทุนอสังหาฯ 
และเจาของพ็อกเก็ตบุคขายดีติดอันดับ
“รวยดวยอสังหาฯ ออนไลน สไตลจุกจ๊ิก”

สุภาดา วิจักรชัยวงศ
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