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คำนำสำนักพิมพ์
คอนโดจัดเป็นอสังหาริมทรัพย์ยอดนิยมสำหรับคน

รุ่นใหม่ โดยเฉพาะในเขตเมืองใหญ่ท่ีมีผู้คนอาศัยอยู่หนาแน่น 

และด้วยจำนวนคอนโดที่ผุดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้คอนโด

เป็นหนึ่งในการลงทุนที่น่าสนใจ และสามารถทำกำไรให้คุณ

ได้อย่างงดงาม อย่างไรก็ตาม การลงทุนคอนโดยังนำความ

เสี่ยงมาด้วย แต่หากคุณมีความรู้ความเข้าใจในการลงทุน

ประเภทนี้เป็นอย่างดีก็จะช่วยลดความเสี่ยง และเพิ่มโอกาส

ในการทำกำไรได้มากขึ้น 

 

 หนังสือ “ซื้อ ขาย เช่า ทำกำไรจากคอนโด” เล่มนี้

ผู้ เขียนได้นำเรื่องราวการลงทุนคอนโดในทุกแง่มุมจาก

ประสบการณ์จริงในการลงทุนด้วยตนเองมานำเสนอเพื่อให้

เป็นอีกหนึ่งแหล่งข้อมูล และความรู้ที่ช่วยให้ท่านผู้อ่านที่

สนใจคอนโดสามารถตัดสินใจลงทุนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   

 

ทางสำนักพิมพ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผู้เขียนได้นำ

เสนอผ่านหนังสือเล่มนี้จะมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุน

ของท่านผู้อ่านได้ไม่มากก็น้อย 

 

ด้วยความปรารถนาดี 

สำนักพิมพ์  THINK GOOD 
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คำนำนักเขียน

ความที่ผู้เขียนเป็นอีกคนหนึ่งที่เก็บเงิน

ไม่ค่อยอยู่ ประเภทหาน้อยใช้น้อย หามากก็ใช้

มาก ดูแล้วหากไม่คิดหาวิธีการเก็บเงิน หรือนำ

เงินไปลงทุนให้งอกเงย มีหวังความลำบากรอ

ต้อนรับอยู่ในอนาคตแน่นอน จึงเริ่มต้นด้วยการ

นำเงินท่ีได้มาลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ การลงทุน

ในทรัพย์สินประเภทนี้สามารถช่วยให้คนที่เก็บ

เงินไม่อยู่มีเงินเก็บและมีรายได้เพิ่มอย่างมาก   

ผู้เขียนจึงแนะนำเพ่ือนๆ และท่านท่ีสนใจการลงทุน

ให้เก็บเงินด้วยวิธีนี้ 

 

 วิ ธี ก า รลงทุ น ในอสั งหาริ มทรั พย์ มี

หลากหลายรูปแบบทั้งเพื่อให้เช่า หรือขายต่อทำ

กำไร หนังสือเล่มน้ีจะแนะนำวิธีเลือกอสังหาริมทรัพย์

ที่เหมาะกับผู้อ่านแต่ละท่าน ขึ้นกับว่าท่านมีจุด

ประสงค์ใด ถ้าต้องการมีเงินก้อนใหญ่ในเวลาไม่

นานนัก ก็เหมาะที่จะลงทุนในการซื้อคอนโดขาย

เพ่ือเก็งกำไร แต่ถ้ามองระยะยาวหลังเกษียณอยาก
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มีรายได้เล้ียงตัวเองตอนบ้ันปลายชีวิต ก็ควรซ้ือคอนโดปล่อย

เช่าไว้หลายๆ ห้องจะเหมาะสมกว่า รวมไปถึงวิธีติดต่อธนาคาร 

การเตรียมเงิน และค่าใช้จ่ายต่างๆ  

 

 การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ไม่จำเป็นต้องใช้เงิน

มาก มีเงินสัก 5,000 บาท ก็สามารถเป็นเจ้าของคอนโด

มือสองไว้ปล่อยเช่าได้แล้ว เงินเดือนไม่ต้องมากแค่หมื่นต้นๆ 

ธนาคารก็อนุมัติเงินกู้ให้ท่านแล้ว ท่านไม่ต้องผ่อนเอง แต่

นำค่าเช่ามาผ่อนแทน และผ่อนนานแค่ 10–15 ปีเท่านั้น 

ในหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้เขียน และรวบรวมปัญหาที่เกิด

จากการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ พร้อมทั้งวิธีการแก้ปัญหา

อย่างละเอียด 

        

ด้วยความปรารถนาดี 

กานธนิกา ชุณหะวัต 
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ลงทุนคอนโด

การลงทุนแบบอื่น 
ดีกว่า 
อย่างไร? 
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 การลงทุนคอนโดดีกว่าการลงทุนประเภทอื่นๆ 

เพราะมีรายได้ที่มั่นคงกว่า ถ้าเราปล่อยเช่า เราก็จะ

มีรายได้จากการปล่อยเช่าไปเรื่อยๆ ในระยะยาว    

สมมติว่าเราซื้อคอนโดของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

โดยผ่อนเดือนละ 1,500 บาททุกเดือน จากนั้นเรา

ตกแต่งคอนโดให้สวยงาม น่าอยู่ แล้วปล่อยเช่าใน

ราคาเดือนละ 1,700 บาท เราก็ได้กำไรต่อเนื่อง

ยาวนาน แม้จะได้กำไรไม่มาก แต่ก็มั่นคงกว่าการไป

ลงทุนซื้อเสื้อผ้า หรือรองเท้ามาขาย (เพราะสินค้า

พวกนี้ถ้าเจาะตลาดไม่ดีจะขายยาก ต้นทุนจม) แล้ว

ถ้าวันหนึ่งเราผ่อนคอนโดหมด จะมีรายได้เข้ามา  

ทุกเดือนอย่างสม่ำเสมอ เท่ากับเราเสียแค่เงินดาวน์ 

และค่าผ่อนในบางเดือน (ช่วงที่ไม่มีคนเช่า) แต่ใน  

ท้ายที่สุดเราก็จะได้เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์และมี

รายได้จากค่าเช่าอีกด้วย  
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ซื้อ ขาย เช่า ทำกำไรจากคอนโด

นอกจากนี้ เรายังสามารถเอาคอนโดนี้ ไป

ค้ำประกันเงินกู้เพ่ือไปลงทุนอย่างอ่ืนได้อีกด้วย เหมาะ

กับคนที่เก็บเงินไม่อยู่ เก็บเป็นคอนโดแบบนี้นับว่าคุ้ม 

ส่วนการลงทุนคอนโดอีกแบบหนึ่งคือซื้อมาขายไป 

แบบนี้ได้กำไรสูงมาก มีโอกาสจับเงินล้านได้ไม่ยาก 

แต่คนที่ลงทุนแบบนี้จะต้องไวต่อการเปลี่ยนแปลง

ของตลาด มีข้อมูลของกรมที่ดินว่าจะมีการตัดถนน 

สร้างรถไฟฟ้าที่ไหน แล้วก็รีบไปซื้อคอนโดบริเวณนั้น 

แล้วพอราคาขึ้นก็รีบขาย จากนั้นก็เอาเงินไปลงทุน

ซื้อคอนโดที่อื่นต่อ แบบนี้จะได้เงินมาก และรวยเร็ว 

แต่เราต้องมีความสามารถในการขายพอสมควร มิ

เช่นนั้นแล้วอาจจะต้องพึ่งนายหน้า ซึ่งเขาจะหักเงิน

เราส่วนหนึ่งโดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากราคาขายด้วย 
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การลงทุนในตลาดหุ้นน้ันตลาดมีความผันผวน 

ถ้าเราไม่รู้กลไกของตลาด โอกาสขาดทุนก็มีสูง   

การลงทุนร้านอาหารนั้น มีผู้ทำแล้วขาดทุนจนต้อง

ปิดร้านลงหลายคน ซึ่งมีคนรอบๆ ตัวของผู้เขียนเคย

ทำร้านอาหารแล้วประสบกับเหตุการณ์ท่ีทำให้มีหน้ีสิน

เป็นจำนวนมาก เพราะมีปัญหาด้านการควบคุมรสชาติ

ของอาหาร และเลือกทำเลที่ผิดพลาด การลงทุน

แบบอื่นๆ ล้วนมีความเสี่ยงทั้งสิ้น แต่ก็มิใช่ว่าการ

ลงทุนคอนโดจะไม่มีความเสี่ยงเลย มีความเสี่ยง

เช่นกันแต่ไม่มาก อย่างเช่นบางช่วงที่คนเช่าคอนโด

เขาจะย้ายออกก็มี อาจจะเพราะไม่มีเงินจ่ายค่าเช่า 

หรือ เปลี่ ยนงานไปทำงานจั งหวัดอื่ น แบบนี้  

ผู้เขียนเคยเจอมาแล้ว แต่ก็เป็นช่วงสั้นๆ หลังจาก  

ผู้ เ ขี ยนระดมโพสต์ ข้ อความหาผู้ เ ช่ าตาม เว็ บ  

ประกาศฟรีต่างๆ ไม่นานก็มีคนเช่า  
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ซื้อ ขาย เช่า ทำกำไรจากคอนโด

 ดังนั้นเราจะเห็นว่าการลงทุนในคอนโดจะมี
อะไรที่มองเห็นเป็นรูปธรรมมากกว่าการลงทุนแบบ
อื่นๆ เพราะเรามีอสังหาริมทรัพย์เป็นของเราเอง
ชัดเจนเป็นตัวเป็นตน มีรายได้ เข้ามาต่อเนื่อง
ยาวนาน และไม่บุบสลายไปตามกาลเวลามากมาย
นัก ถ้าใครต้องการความม่ันคงในชีวิตก็ควรเลือกลงทุน
ประเภทนี้ สำหรับผู้เขียนนั้นเปิดให้คนเช่าคอนโด
หลายห้อง และตั้งใจจะเก็บไว้ตอนเกษียณจากงาน 
เก็บค่าเช่าไว้ใช้ในตอนบั้นปลาย เพราะว่าผู้เขียนมอง
ว่าตนเองไม่เหมาะกับการลงทุนอื่น เช่น ร้านอาหาร 
ร้านขายเสื้อผ้า ร้านขายหนังสือ ร้านเกม ร้าน  
อินเทอร์เน็ต ฯลฯ เพราะผู้เขียนคิดว่ามนุษย์ทุกคน
จำเป็นต้องสร้างรากฐานความม่ันคงในชีวิตของตนเอง 
และเก็บไว้เป็นมรดกให้ลูกหลานญาติพี่น้องของเรา
ด้วย 
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บางคนอาจจะตั้งคำถามว่า “คอนโดก็เหมือน

การซื้อที่ในอากาศ เราไม่ได้ที่ดินใช่หรือไม่” หรือ 

“ถ้าวันหนึ่งคอนโดถูกทุบทิ้ง เราก็จะไม่เหลืออะไร

ใช่ไหม” ผู้เขียนขอบอกว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด 
ถ้าเราซื้อคอนโดแล้ว เราจะได้ที่ดิน ทางเดิน และ
ทรัพย์สินส่วนกลางด้วย โดยเฉลี่ยกับผู้ที่เป็นเจ้าของ
คอนโดคนอื่นๆ ถ้าเราจ่ายค่าส่วนกลางครบทุกเดือน
เราก็จะได้สิทธิตามกฎระเบียบของพระราชบัญญัติ
อาคารชุดปี พ.ศ. 2552 หมวด 2 (กรรมสิทธิ์ใน
ห้องชุด) มาตรา 12-18 ดังนี้ 
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ที่มา : http://www.civilkorat.com/resource/attach/2011-17/2011-04-27_14-06-31_0399066.pdf 
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จากพระราชบัญญัติอาคารชุดปี พ.ศ. 2552 

ผู้อ่านจะเห็นว่าเจ้าของกรรมสิทธิ์ห้องชุดจะเป็น

เจ้าของกรรมสิทธิ์ทรัพย์ส่วนกลางซึ่งก็คือทางเดิน 

ลานจอดรถ และที่ดินด้วย ทำให้ผู้ที่เป็นเจ้าของมี

ฐานะในงบการเงินส่วนบุคคลดีขึ้น ผู้ที่ไม่เคยรู้เรื่อง

การบัญชีอาจจะสงสัยว่างบการเงินส่วนบุคคลคืออะไร 

งบการเงินส่วนบุคคลคือรายการแสดงว่าเจ้าของบัญชี 

“รวย” หรือ “จน” นั่นเอง สิ่งที่จะทำให้เกิดรายได้ก็

คือ เงินสด ที่ดิน บ้าน รถยนต์ หุ้น กรมธรรม์ 

ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องประดับ เช่น ทอง เพชร 

พลอย และทรัพย์สินอื่นๆ ผู้ที่ต้องการให้ตนเองมี

หลักทรัพย์ที่ดีหรือมีฐานะที่ดีจะนิยมสะสมทรัพย์สินที่

ราคาเพิ่มขึ้นตามกาลเวลา เช่น ที่ดิน บ้าน ทอง 

เพชร หุ้น ส่วนทรัพย์สินที่ราคาลดลงตามกาลเวลา 

เช่น รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า จะสะสมไว้เพียงแค่พอดี

ต่อความจำเป็นเท่านั้น 
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ซื้อ ขาย เช่า ทำกำไรจากคอนโด

สินทรพัยสภาพคลอง หน้ีสินระยะสั้น
เงินสด / เงินฝาก 86,500.00 ยอดคงคางบัตรเครดิต (กรณีชําระไมเต็มจาํนวน) 177,000.00

กองทนุรวมตราสารหน้ีระยะสัน้ (ไมเกิน 1 ป) 0.00 สินเชือ่สวนบุคคล 0.00

รวมสินทรัพยสภาพคลอง 86,500.00 รวมหน้ืสินระยะสั้น 177,000.00

สินทรพัยเพ่ือการลงทุน หน้ีสินระยะยาว
พันบัตร หุนกู 0.00 เงินกูซือ้ที่อยูอาศัย หรอืตกแตงตอเติม 326,000.00

กองทนุรวม 0.00 เงินกูรถยนต หรอืยานพาหนะ 0.00

หุน 0.00 หน้ีสินระยะยาวอ่ืนๆ ....................................... 0.00

กองทนุ LTF / RMF 0.00 รวมหน้ีสินระยะยาว 326,000.00

เงินลงทนุในอสังหารมิทรพัย 468,000.00

เงินลงทนุในกองทนุสํารองเลี้ยงชีพ / กบข. 0.00 หน้ีสินรวม 503,000.00

มูลคาเวนคืนประกันชีวิต 100,000.00

สินทรพัยลงทนุอ่ืนๆ ......................................... 24,500.00

รวมสินทรัพยเพ่ือการลงทุน 592,500.00

สินทรพัยใชสวนตัว / สินทรพัยอ่ืน
ที่อยูอาศัย (บาน คอนโด ที่ไมใชเพื่อการลงทนุ) 700,000.00

รถยนต รถจกัรยานยนต 20,000.00

สินทรพัยอ่ืนๆ………………………………………….…………….. 510,854.00

รวมสินทรัพยใชสวนตัว / สินทรัพยอ่ืน 1,230,854.00

สินทรพัยรวม 1,909,854.00 ความมั่งค่ังสุทธ ิ(สินทรพัยรวม - หน้ีสินรวม) 1,406,854.00

ตรวจสอบความมัง่ค่ัง

จากงบดุลข้างต้นจะเห็นว่าสินทรัพย์ลบออก

ดว้ยหนีส้นิ ยงัมเีหลอืประมาณลา้นกวา่บาท แสดงวา่

ฐานะของเจ้าของงบดุลค่อนข้างดี เพราะว่าสินทรัพย์

มากกว่าหนี้สิน แต่ถ้าหนี้สินมากกว่าสินทรัพย์เมื่อไร

แล้วละก็ แสดงว่าฐานะของเจ้าของบัญชีค่อนข้างแย่

อาจจะถึงข้ันล้มละลายเลยก็ได้ เราต้องสะสมสินทรัพย์
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ทีท่ำใหค้วามมัง่คัง่สทุธ ิ (สนิทรพัยร์วม - หนีส้นิรวม)   

เพิ่มมากขึ้น ถ้าหากว่าเราซื้อคอนโดแล้วปล่อยเช่าใน

ราคาไม่แพงหรือซื้อทิ้งไว้ยังไม่มีคนซื้อต่อ แล้วมีคน

ถามวา่จะมปีระโยชนอ์ะไร แสดงวา่คนถามไมม่คีวามรู้

ในด้านบัญชี เพราะการซื้อทรัพย์สินประเภทนี้เก็บไว้ 

ก็เหมือนกับการเก็บเงิน เราจะมีทรัพย์สินงอกเงยขึ้น

ในระยะยาวนั่นเอง และถ้าเราผ่อนหมด ยังไม่คิดจะ

ขาย เราก็สามารถนำไปค้ำประกันเงินกู้ เพื่อกู้เงินมา

ลงทุนในกิจการต่างๆ ได้ด้วย ดังนั้นการมีคอนโด

เก็บไว้มากๆ ก็เสมือนมีเงินสดเก็บไว้นั่นเอง 
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สำนักพิมพ์ THINK GOOD ภูมิใจเสนอ 
หนังสือหมวดการบริหาร - ลงทุน 

สำนักพิมพ์ THINK GOOD... รับพิจารณางานเขียนแนว ศาสนา  

ธรรมประยุกต์ ความเชื่อ โหราศาสตร์ และการลงทุน  

ส่งผลงาน ประวัติ พร้อมรูปถ่ายมาได้ที่ www.kid-dd.com   
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