แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย
ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2558 สมาคมในวงการที่อยู่อาศัยและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องมีความเคลื่อนไหวและจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย
...วันที่  28  พ.ค. 2558 คุณโชคชัย บรรลุทางธรรม อุปนายกสมาคมฯ  เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฎิบัติ การทบทวนยุทธศาสตร์
การบริหารการประปานครหลวง ฉบับที่ 3 (2555-2559) และแผนปฎิบัติงานปีงบประมาณ 2559 ณ การประปานครหลวง
ส�ำนักงานใหญ่ ประชาชื่น ...**...วันที่ 13 ก.ค. 2558 คุณอดิเรก แสงใสแก้ว กรรมการบริหารสมาคมฯ คุณสุทธิรักษ์
เสถียรภาพอยุทธิ์ กรรมการบริหารสมาคมฯ คุณมีศักดิ์ ชุนห์รักษ์โชติ กรรมการบริหารสมาคมฯเข้าร่วมสัมมนา “ปฏิรูป
ผังเมือง 5 ภูมิภาค”  ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ...**...วันที่ 5  ส.ค. 2558 คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์
นายกสมาคมฯ คุณธีรวัฒน์ พิพัฒน์ดิฐกุล  อุปนายกสมาคมฯ  และคุณกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการบริหารสมาคมฯ
เข้าร่วมสัมมนาทดสอบความสนใจภาคเอกชนในการลงทุน (Market Sounding) โครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์บริเวณ
สถานีบางซื่อเพื่อเป็นศูนย์กลางการเดินรถไฟ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์แอท เซ็นทรัลเวิล์ด กรุงเทพฯ...

วารสารธนาคารอาคารสงเคราะห์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 82 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2558
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สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร
...วันที่ 25 มิ.ย. 2558 คุณสุนทร สถาพร และคุณรุ่งอนันต์
ลิ่มทองแท่ง เข้าร่วมอบรมคู่มือการขอบริการน�้ำประปาใน
โครงการหมู่บ้านจัดสรร ณ ส�ำนักงานการประปานครหลวง
(ส�ำนักงานใหญ่)...**...วันที่ 26 มิ.ย. 2558 คุณอธิป พีชานนท์
คุณประสงค์ เอาฬาร และคุณสุนทร สถาพร เข้าร่วมประชุม
วิชาการโครงการวิจัยเรื่อง “Hybrid Canal - Rail Connectivity
: Linking Bangkok’s Canals Networks to Mass Rapid Transit
Lines” ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ และในวัน
เดียวกัน คุณอิสระ บุญยัง เข้าร่วมงานสัมมนา “การบังคับคดี
ห้องชุด กรมบังคับคดียกเลิกใบปลอดหนี้...ใครได้ใครเสีย”
ณ โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์
แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ...**...วันที่ 9 ก.ค. 2558 คุณสุนทร
สถาพร, คุณอารีศักดิ์ เสถียรภาพอยุทธ์, คุณรุ่งอนันต์ ลิ่มทองแท่ง,
คุณวิชุตา ใจเที่ยง, คุณธีระ ซอโสตถิกุล และคุณวสันต์ อุบลชาติ
เข้าประชุมหารือประสานงาน 3 ฝ่าย “ ไฟ น�้ำ โครงการ”
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ณ สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร ...**...วันที่ 13 ก.ค. 2558 คุณอธิป
พีชานนท์, คุณประสงค์ เอาฬาร, คุณอิสระ บุญยัง, คุณสมาน
ลิ่มทองแท่ง, คุณอานะวัฒน์ นาวินธรรม, เรืออากาศเอกกรี
เดชชัย, คุณสุนทร สถาพร, คุณรุ่งอนันต์ ลิ่มทองแท่ง, คุณวรัทภพ
แพทยานันท์, คุณสมนึก ตัณฑเทิดธรรม และคุณสาธิณี พิศาล
คุณากิจ เข้าร่วมงานสรุปสัมมนาปฎิรูปผังเมือง 5 ภูมิภาค ณ
ศู น ย์ การประชุ ม แห่ ง ชาติ สิ ริ กิ ติ์ ... **...วั น ที่ 3 ส.ค. 2558
คุณอิสระ บุญยัง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่าง พรบ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง (ฉบับที่…) พ.ศ. ..... (การขายทอดตลาดห้องชุดใน
อาคารชุดและที่ดินจัดสรร) สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ณ อาคาร
รัฐสภา 2...**...วันที่ 5 ส.ค. 2558 คุณวสันต์ เคียงศิริ และ
คุณอารีศักดิ์ เสถียรภาพอยุทธ์ เข้าร่วมการสัมมนาทดสอบ
ความสนใจภาคเอกชนในการลงทุน (Market Sounding) ณ
โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์แอทเซ็นทรัลเวิลด์...

สมาคมอาคารชุดไทย
...วันที่ 15 พ.ค. 2558 คุณศุภสิทธิ์ ตั้งตรงจิตร รองเลขาธิการ
สมาคมฯ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการจัดท�ำมาตรฐานอาชีพและ
คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพก่อสร้าง ณ ห้องคเชนทร์ ชั้น 3
อาคารส�ำนักงานอธิการบดี จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา...**...วันที่ 28 พ.ค. 2558 สมาคม
อาคารชุดไทย จัดการประชุมประจ�ำเดือน ครั้งที่ 3/2558 ณ
โรงแรม แมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ...**...วันที่ 22 มิ.ย.
2558 คุณประเสริฐ แต่ดุลสาธิต นายกสมาคมอาคารชุดไทย
คุณอนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์ อุปนายกสมาคม และคุณรุ่งรัตน์
ลิ่มทองแท่ง รองเลขาธิการสมาคมและนายทะเบียน ร่วมกัน
ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและคณะที่ปรึกษา
จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เข้าเยี่ยมสมาคมฯ ตามโครงการ
ประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ปี 2558 ...**...วันที่ 25 มิ.ย.
2558 สมาคมอาคารชุดไทย จัดการประชุมประจ�ำเดือน ครั้งที่
4/2558 ณ โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม 9
กรุงเทพฯ...**...วันที่ 26 มิ.ย. 2558 สมาคมอาคารชุดไทย
ร่วมกับกรมที่ดิน และสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
จัดงานสัมมนา การบังคับคดี ห้องชุด “กรมบังคับคดียกเลิกใบ
ปลอดหนี้..ใครได้ ใครเสีย” ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ
และคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ...**...วันที่ 13
ก.ค. 2558 คุณประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต นายกสมาคมอาคารชุดไทย
ร่วมเป็นวิทยากร งานสัมมนา “ปฎิรูปผังเมือง 5 ภูมิภาค”
หัวข้อ “การพัฒนาผังกรุงเทพและปริมณฑล” ณ ศูนย์การ
ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์...**...วันที่ 21 ก.ค. 2558 สมาคมอาคาร
ชุดไทย จัดงานสัมมนา “ผ่ากลยุทธ์ กระตุ้นตลาดคอนโด ปี
2558” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอทเซ็นทรัลพลาซ่า
ลาดพร้าว กรุงเทพฯ ...
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สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน
...วันที่ 20 - 23 ส.ค. 2558 สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านจัดงานแสดงสินค้า มหกรรมรับสร้างบ้าน Home Builder Expo 2015
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะยกระดับมาตรฐานของธุรกิจรับสร้างบ้านให้เป็นที่ยอมรับกับผู้
บริโภคโดยทั่วไป และยังมุ่งเน้นที่จะช่วยสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดของสมาชิกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน มีบริษัทรับ
สร้างบ้านเข้าร่วมงานกว่า 40 บริษัท พร้อมด้วยผู้ผลิตวัสดุก่อสร้าง สถาบันการเงิน และสื่อในวงการอสังหาริมทรัพย์...**...
วันที่ 21 ส.ค. 2558 สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน จัดกิจกรรมสัมมนา "ร่วมฟัง ร่วมคิด กำ�หนดทิศธุรกิจรับสร้างบ้าน" ภายใน
งานมหกรรมรับสร้างบ้าน "Home Builder Expo 2015" ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยแบ่งหัวข้อการสัมมนาเป็น
3 ช่วง และกล่าวถึงภาพรวมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน เทคโนโลยีการสื่อสาร การก่อสร้างและการ
ออกแบบในธุรกิจรับสร้างบ้าน รวมถึงการปรับตัวกับการดำ�เนินธุรกิจให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงใน
ปัจจุบัน เป็นงานสัมมนาที่ระดมความคิดจากตัวแทนภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนธุรกิจรับสร้างบ้านในภาค
ส่วนต่างๆ และแบ่งสัมมนาออกเป็น 3 ด้าน ทั้งในมิติเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม เพื่อสะท้อนแนวคิด และวิสัยทัศน์ให้
เห็นภาพการเติบโตของธุรกิจรับสร้างบ้านของประเทศไทย ท่ามกลางปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการในธุรกิจได้
ตระหนัก และให้ประชาชนทั่วไปได้เห็นภาพรวมอนาคตของธุรกิจ...
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สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
...วันที่ 11-12 มิ.ย. 2558 สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้จัดอบรมหลักสูตร รากฐานวิชาชีพการบริหารนิติบุคคล
หมู่บ้านจัดสรร ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ...**...วันที่ 23 มิ.ย. 2558 สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ น�ำเสนอโครงการมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาบริหารทรัพย์สิน ต่อคณะรับรอง
มาตรฐานอาชีพ ณ โรงแรมสุโขทัย ถนนสาทร กรุงเทพฯ...**...วันที่ 26 มิ.ย. 2558 สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
และสมาคมอาคารชุดไทย ร่วมกับกรมที่ดิน กรมบังคับคดี จัดงานสัมมนา เรื่องการบังคับคดีห้องชุด ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์
ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ...**...วันที่ 9 ก.ค. 2558 สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย จัดประชุมใหญ่สมาชิก
สามัญประจ�ำปี 2557 เพื่อเลือกตั้งนายก และคณะกรรมการใหม่ของสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ณ สโมสร ทหารบก
ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ...**...วันที่ 4 ส.ค. 2558 สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จัดงานประชาสัมพันธ์ โครงการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาบริหารทรัพย์สิน ณ โรงแรม พูลแมน คิงส์พาวเวอร์
ซอยรางน�้ำ กรุงเทพฯ...
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สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย
...วันที่ 13 ก.ค. 2558 สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย จัดพิธที ำ�บุญเลี้ยงพระ
เนื่องในโอกาสเปิดสำ�นักงานแห่งใหม่ โดยได้รับความเมตตาจาก พระวิมลศีลาจาร
(อำ�นวย ภูริสุนฺทโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดบรมนิวาสวรวิหาร และคณะสงฆ์รวม 9
รูปประกอบพิธีสงฆ์ เพื่อเป็นสิริมงคล แก่สำ�นักงานสมาคมฯ คณะกรรมการบริหาร
เจ้าหน้าที่ สมาชิกและแขกผู้มีเกียรติ ณ สำ�นักงานสมาคมฯ แห่งใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ที่
ชั้น 19 อาคารธนภูมิ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
โทร. 0-2207-0881-2 โทรสาร 0-2207-0883...**... วันที่ 28 ส.ค. 2558 สมาคม ฯ
จัดอบรมหัวข้อ “ภาวะตลาดคลังสินค้า นิคมอุตสาหกรรม และความคืบหน้าเขต
เศรษฐกิจพิเศษ แนวทางการประเมินมูลค่าเพื่อจดจำ�นอง เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ
กองทุนต่างๆ” โดยได้รับเกียรติจาก คุณปธาน สมบูรณสิน กรรมการผู้จัดการ บจก.ไทคอน โลจิสติกส์ พาร์ค คุณอัฐพล จิร
วัฒน์จรรยา ผู้เชี่ยวชาญระดับ 12 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคุณไพรัช มณฑาพันธุ์ นายกสมาคมให้เกียรติ
เป็นวิทยากร ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซ.ศูนย์วิจัย...**...วันที่ 17 ส.ค. 2558 สมาคมฯ ให้การต้อนรับคณะบุคคลนำ�
โดย นางสาวรัตนา เธียรวิศิษฏ์สกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  ผู้บริหารระดับสูงจากธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง สภาวิชาชีพบัญชี บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนรวมเอ็ม.เอฟ.ซี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัท วินแคร์ เซอร์วิส จำ�กัด เพื่อให้คำ�ปรึกษาเกี่ยวกับการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินทางปัญญา ด้วยวิธีประเมินมูลค่าจากรายได้ (Income Approach) ซึ่งจะเป็นกลไกอันหนึ่งในการสนับสนุนการ
จัดตั้งกองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMEs (SMEs Private Equity Trust Fund) โดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและข
นาดย่อมแห่งประเทศไทย ภายใต้การดูแลของกระทรวงการคลัง ณ ห้องประชุม สำ�นักงานสมาคมฯ ...
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มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
…มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยจัดเสวนา
วิชาการรายเดือนครั้งที่ 155 "วิเคราะห์ภาวะ ศก.ไทย VS
ภาวะอสังหาฯ เฟื่อง ฟ่อ ฟุบ ฟื้น" เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.
2558 ซึ่งมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยจัด
เสวนารายเดื อ นต่ อ เนื่ อ งทุ ก เดื อ นมาตั้ ง แต่ พ .ศ.2545
…**…การประชุมคณะกรรมการ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สิน
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7/2558 วันที่ 28 ก.ค. 2558 ณ
มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย...
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