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หนังสือเล่มแรกทีจ่ ะเผยวิธีการประมูลอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
โดยมีเนือหาอย่างละเอียด อ่านจบสามารถน้าไปปฏิบัติจริงได้อย่างแน่นอน
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คาชี้แจง
หนังสือเล่มนีเขียนขึนเพื่อให้ข้อมูล หลักคิด และแนวทางการลงทุนใน
เบืองต้น เป็ น ส้ าคัญ ซึ่งในการลงทุน จริงนั นผู้ อ่านควรต้องศึกษา หาความรู้
ต่ อ ยอดและประยุ ก ต์ ใ ช้ ให้ เหมาะสมตามแต่ โ อกาส แต่ ล ะสถานการณ์
แต่ละพืนที่ ณ เวลานันๆ เพื่อให้ได้แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมที่สุดกับตัวท่าน
ทังนี เนือหาภายในหนังสือได้อธิบายถึงข้อควรระวังและเงื่อนไขต่างๆ
ไว้พอสังเขป อย่างไรก็ดี วิธีปฏิบัติ ข้อกฎหมาย และ หลักเกณฑ์ต่างๆ รวมถึง
วิธีการค้านวณใดๆ นัน เป็นข้อมูล ณ ช่วงเวลาที่ผู้เขียนได้เขียนหนังสือเล่มนี
ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลา หากผู้อ่านน้าไปใช้โดยมิได้ศึกษา
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน อาจก่อให้เกิดความเสียหายได้ ซึ่งความผิดพลาดใดๆ ที่
อาจเกิด ขึ นนี ไม่ อยู่ ในความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ เขี ย นและผู้ จัด ท้ า แต่ อ ย่ างใด
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คานา
หลายท่านที่สนใจการประมู ลอสังหาริมทรัพย์แต่ก็ยังไม่ได้เริ่มเสียที
อาจด้วยข้อมูลการประมูล อสังหาริมทรัพย์ที่ค่อนข้างหาได้ยาก บ้างก็ อาจจะ
เป็ น ข้ อ มู ล เก่ า บ้ างก็ ไม่ ชั ด เจนไม่ ค รบถ้ ว นสมบู ร ณ์ บ้ างก็ เป็ น ข้ อ มู ล ทั่ ว ไป
ไม่เพียงพอที่จะน้าไปใช้จริงได้ ครันจะหาหนังสือเพื่อศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมนัน
ก็จะพบว่าหนังสือในปัจจุบัน แม้จะมีจ้านวนมาก ทว่าเป็นหนังสือการลงทุน
อสังหาริมทรัพย์ทั่วไป แต่ ไม่มีหนั งสือการลงทุน อสังหาริมทรัพย์ ด้วยวิธีการ
ประมูลเลยแม้แต่เพียงเล่มเดียว!
หนังสือที่ท่านก้าลังอ่านอยู่นีจะเป็น เล่มแรกที่จะเผยวิธีการประมูล
อสังหาริมทรัพย์ให้แก่ท่านผู้อ่าน ซึ่งมีเนือหาครอบคลุมตังแต่เริ่มต้น ไม่ว่าจะ
เป็นจุดเด่นของการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ วิธีการประมูลทรัพย์ การประเมิน
ราคาทรัพย์ การขอสิน เชื่อ จากสถาบั น การเงิน แผนการลงทุน การค้านวณ
ผลตอบแทนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ข้อกฎหมาย ข้อควรระวัง ฯลฯ ตลอดจน
ขันตอนการท้าการตลาดและการขาย
หวังเป็ น อย่ างยิ่ งว่าหนั งสื อเล่ มนี จะเป็ น จุ ดเริ่ม ต้นที่ ดีให้ แก่ท่ านได้
ไม่มากก็น้อย
คุเชษฐ
k.chetbook@gmail.com
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1
อารัมภบท
ทุกวันนีผู้คนต่างสนใจการลงทุนกันมากขึน อาจเพราะอยากเห็นเงินที่
เก็บมานันงอกเงย อยากสร้างผลตอบแทนที่มากกว่าเงินฝากธนาคาร อยาก
สร้างความมั่งคั่ง อยากหารายได้เสริม หรือ อยากเกษียณให้ เร็วขึน ไม่ว่าจะ
เหตุ ผ ลใดก็ ตานั น การเริ่ ม ต้น ก่ อน เริ่ ม ต้น เร็ว ก็ ยิ่ งดี เท่ านั น หากถามว่าจะ
เริ่มต้นวันไหนค้าตอบก็คือ “เริ่มต้นวันนีดีที่สุด” ยิ่งเริ่มต้นเร็วก็ยิ่งได้เปรียบ
อย่าปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์เลยครับ เวลาเป็นสิ่งที่มีค่ามาก
ผ่านไปแล้วก็ผ่านเลย ไม่สามารถย้อนคืนมาได้ บ้านเรามักได้ยินหรือคุ้นเคยกับ
ค้าว่า “ฆ่ าเวลา” ซึ่งเป็ น ค้าที่ มีนั ย ยะจริ งๆ หากพิ เคราะห์ ให้ ถี่ถ้ว นแล้ ว นั น
ใครก็ตามที่ปล่อยเวลาหลุดลอย และมักฆ่าเวลาอยู่บ่อยๆ สุดท้ายเมื่อผ่านนาน
ไป เราเองนั่นแหละครับที่จะถูกเวลากลับย้อนมาฆ่าได้
เช่ น นั นเรามาเริ่ ม กัน เลยดี ก ว่าครั บ จะได้ ไม่ เสี ย เวลา ปั จ จุ บั น การ
ลงทุน การหารายได้ เพิ่ มก็มีห ลากหลายวิธี หลายประเภทด้ว ยกัน ส้ าหรับ
หนังสือเล่มนีจะกล่าวถึงการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ด้วยวิธีการประมูลเป็น
ส้าคัญ ผู้ที่สนใจการลงทุนลักษณะดังกล่าวนี ขอเชิญติดตามเนือหาในส่วนถัดๆ
ไปได้เลยครับ
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หากพู ด ถึ ง อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ รามั ก จะนึ ก ถึ ง อะไร? เมื่ อ พู ด ถึ ง
อสั งหาริ ม ทรั พ ย์ เรามั ก จะนึ ก ถึ ง บ้ า น ตึ ก แถว คอนโด ห้ า งสรรพาสิ น ค้ า
โรงแรม ที่ ดิ น ใช่ ไห ม ค รั บ ที่ ก ล่ าวม าทั งห ม ด นั น นั่ น แ ห ล ะค รั บ
“อสังหาริมทรัพย์ ” นอกจากจากนันยังมักจะคิดถึงเรื่องของราคาของมันอีก
ด้วย โดยมักจะมองว่าอสังหาริมทรัพย์นันจะคู่กับค้า ว่าแพง ราคาสูง ยากที่จะ
ลงทุนได้ หาราคาถูกได้ยาก หากไม่มีเงินถุงเงินถังก็ไม่สามารถลงทุนได้ แท้ที่
จริงนันอาจจะไม่เป็ น อย่ างที่กล่ าวมาเสมอไปก็ได้ ครับ ไม่เช่นนั นแล้ว ท้าไม
อสังหาริมทรัพย์ถึงเป็นหนึ่งในสินทรัพย์การลงทุนยอดนิยม
หากเรามีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เรื่องของจ้านวนเงินนันอาจ
ไม่ใช่ปั ญหาหลักก็ได้ ครับ เพราะที่จริงนันเราสามารถขอสินเชื่อจากสถาบัน
การเงิน มาช่วยเสริมได้ ไม่จ้าเป็ น ต้องใช้เงิ นสดของเราทังหมดจริงไหมครับ
ทว่าการลงทุนก็ไม่ใช่เรื่องง่ายซะทีเดียว ที่ผ่านมานันราคาอสังหาริมทรัพย์ไม่
เคยถูกเลยจริงๆ จะลงทุน ซือมาขายไปท้าก้าไรง่ายๆ นันก็คงยาก ยังไม่ นับ
รวมถึงค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึนอีก
การจะหาทรัพย์ดีราคาถูกในตลาดทั่วไปนันคงจะไม่ง่ายนัก แม้จะพบ
เห็นได้บ้างแต่ก็มักมาไม่ถึงเรา นั่นจึงเป็นเหตุให้นักลงทุนสนใจเข้ามาประมูล
ซือทรัพ ย์ จ ากกรมบั งคับ ดคีกัน มากขึน เพราะ เป็ น หนึ่ งในช่ องทางที่ จะหา
อสังหาริมทรัพย์ราคาเหมาะสม ราคาถูกว่าท้องตลาดได้นั่นเอง
หนังสือเล่มนีจะบอกเล่าถึงวิธีการประมูลทรัพย์กรมบังคับคดี ไม่ว่าจะ
เป็นวิธีการอ่านประกาศ การประเมินราคา การค้านวณค่าใช้จ่ายในการลงทุน
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การท้าการตลาด ข้อควรระวังและเทคนิคต่างๆ ที่น่าสนใจ ฯลฯ เพื่อให้ผู้อ่าน
และผู้ที่สนใจลงทุน ได้ทราบถึงวิธีการขันพืนฐานตลอดจนสามารถวิเคราะห์
ทรัพย์เพื่อน้าหลักการไปใช้ลงทุนได้
เมื่ อ กล่ า วถึ ง การลงทุ น นั น ปั จ จุ บั น ก็ มี ก ารลงทุ น ที่ ห ลากหลาย
มากมายหลายประเภทนัก ผลตอบแทนและความเสี่ยงก็แตกต่างกันไป เช่น
เงินฝากประจ้า 12 เดือน ผลตอบแทน 0.08 - 1.35% ต่อปี1 พันธบัตรรัฐบาล
ผลตอบแทน 2.0% ต่อปี2 ตราสารหนี เช่น หุ้นกู้ ผลตอบแทนเฉลี่ย 4.54%
ต่อปี3 อสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน บ้าน คอนโด อาคารพาณิชย์ ผลตอบแทน
จะแตกต่างกันไปขึนอยู่กับกลยุทธ์การลงทุนของแต่ละบุคคล ในส่วนของการ
ทุนสินค้าโภคภัณฑ์ ผลตอบแทนค่อนข้างไม่แน่นอน ราคาสินทรัพย์ขึนกับ อุป
สงค์อุปทานของตลาดโลก เช่น ทองค้า น้ามัน ยางพารา ถ่านหิน เป็นต้น หาก
มองในระยาวนันการลงทุนในหุ้น (หรือกองทุนรวมหุ้น) ก็นับว่าเป็นสินทรัพย์ที่
น่าสนใจไม่น้อย เพราะผลตอบแทนอาจท้าได้สูงถึง 11.82% ต่อปี4 เลยทีเดียว

อัตราดอกเบียเงินฝากส้าหรับบุคคลธรรมดา ของธนาคารพาณิชย์ ประจ้าวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 –
ธนาคารแห่งประเทศไทย
2 พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่นเราชนะของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นอายุ 5 ปี
(SBST262B) – ธนาคารกรุงไทย
3 https://www.setinvestnow.com/th/knowledge/video/71-how-can-1k-savings-grow-to1000k – ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4 ผลตอบแทนจากการลงทุนหุ้น (SET TRI) ย้อนหลัง ปี 2553 - 2562 – ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย
1
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ในปัจจุบันโลกของเราได้ก้าวไปสู่โลกแห่งเทคโนโลยีมากยิ่งขึน จะเห็น
ได้ ว่ า นอกจากสิ น ทรั พ ย์ ที่ จั บ ต้ อ งได้ แ ล้ ว นั นยั ง มี สิ น ทรั พ ย์ ใหม่ เกิ ด ขึ นมา
อีกทังยังเป็นทีน่ ิยมมากอีกด้วย สินทรัพย์นันก็คือ “เงินดิจิตอล” นั่นเอง
ทุ ก วั น นี ก็ มี ข่ าวที่ ว่ า เงิน ดิ จิ ต อลบางสกุ ล นั นได้ ถู ก ยอมรั บ ในบาง
หน่วยงานของบางประเทศแล้วด้วย ตัวอย่างสกุลเงินดิจิตอลยอดนิยม เช่น
Litecoin Bitcoin Ethereum และ Dogecoin เป็นต้น ซึ่งผลตอบแทนในช่วง
5 ปีที่ผ่านมานัน (ปี 2559 – 2563) ก็นับว่าค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียว บางปี
อาจสร้างผลตอบแทนได้หลายร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นเรื่องปกติ แต่ทังนีก็ต้องแลก
มากั บ ความเสี่ ย งและความผั น ผวนที่ ม ากเช่ น เดี ย วกั น ซึ่ ง หากยั ง ไม่ รู้ จั ก
สินทรัพย์เหล่านีดีพอก็ควรจะหลีกเลี่ยงเสีย มิเช่นนันจากที่คิดว่าจะท้าก้าไร
ได้มาก อาจกลายเป็นขาดทุนหนักได้เลย
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สิ น ทรั พ ย์ บ างอย่ า งผลตอบแทนอาจน้ อ ยนิ ด แต่ ถื อ แล้ ว สบายใจ
ได้เรื่องความปลอดภัยของเงินต้น สินทรัพย์บางอย่างก็ ดูผลตอบแทนสูงมาก
แต่ ก็ ไม่แ น่ ใจนั ก ว่าเงิน จะงอกเงยหรือ จะถูก กัด แทะกั นแน่ บางที ทั งหมดนี
อาจจะเป็นดังค้ากล่าวที่ว่า
High Risk High Return ?
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