แวดวง
ตลาดที่อยู่อาศัย

ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2559 สมาคมในวงการที่อยู่อาศัย
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเคลื่อนไหว
และจัดกิจกรรมดังนี้

01

สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย
วันที่ 19 เม.ย. 2559 คุณชาย ศรีวิกรม์ กรรมการ
บริ ห ารสมาคมฯ เข้ า ร่ ว มประชุ ม คณะอนุ กรรมการ
พิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจจัดการ
กองทุนรวมประเภทกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวม
โครงสร้ า งพื้ น ฐานและกองทรั ส ต์ เ พื่ อ การลงทุ น ใน
อสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 2/2559 ณ อาคารสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ...**... วันที่ 20
เม.ย. 2559 คุณเปี่ยมขวัญรัตน์ เรืองโรจน์ ผู้จัดการสมาคมฯ เข้าร่วมงานสัมมนา Together is Power ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์ฝึก
อบรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ...**... วันที่ 22 เม.ย. 2559 คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์
นายกสมาคมฯ เข้าร่วมงานสัมมนาทดสอบความสนใจภาคเอกชนในการลงทุน (Market Sounding) โครงการศึกษาออกแบบ
รายละเอียดศูนย์คมนาคมพหลโยธิน และการพัฒนาต้นแบบการพัฒนาพื้นที่โดยรอบศูนย์กลางคมนาคม ณ ห้องแกรนด์
บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดิโอกุระ เพรสทีจ ถ.วิทยุ กรุงเทพฯ ...**... วันที่ 3 พ.ค. 2559 คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ นายกสมาคมฯ
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการตามคู่มือสำ�หรับ
ประชาชน ฝ่ายโยธา ครั้งที่ 1/2559 ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
...**... วันที่ 19 พ.ค. 2559 คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ นายกสมาคมฯ
พร้อมด้วย รศ.ดร.สนธยา วนิชวัฒนะ กรรมการบริหารสมาคมฯ
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมการค้ากลุ่มอสังหาริมทรัพย์
ออกแบบและก่อสร้าง ครั้งที่ 6-3/2559 และประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 6-3/2559 อาคารจรูญสีบุญเรือง
หอการค้าไทย ...**...
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02

สมาคมอาคารชุดไทย
วันที่ 18 ก.พ. 2559 สมาคมอาคารชุดไทย จัดการประชุมประจำ�เดือน ครั้งที่ 1/2559 ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ถนน
พระราม 9 กรุงเทพฯ...**... วันที่ 4 มี.ค. 2559 คุณประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต นายกสมาคมอาคารชุดไทย เข้าร่วมประชุม
เรื่อง “หารือถึงแนวทาง การพัฒนาโครงการบ้านประชารัฐ” ณ สำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง...**...วันที่ 10 - 13 มี.ค. 2559
สมาคมอาคารชุดไทย ร่วมกับสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร และสมาคมอสังหาริมทรัพย์ ไทย จัดงาน “มหกรรมบ้าน และคอนโด
ครั้งที่ 34” โดย คุณวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงการคลัง ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์การ
ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการ
ขายให้กับสมาชิก ผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ อีกทั้ง
เป็นโอกาสในการเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มผู้บริโภคที่มี
ความหลากหลาย...**... วันที่ 10 มี.ค. 2559 สมาคมอาคาร
ชุดไทย เข้าร่วมพิธีเปิดงานรับสร้างบ้าน Home Builder Focus
2016 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จัดโดยสมาคมธุรกิจ
รับสร้างบ้าน...**...วันที่ 15 มี.ค. 2559 คุณอานะวัฒน์ นาวินธรรม
อุปนายกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำ�เนินการ
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 1/2559 ณ สำ�นักงานใหญ่
...วันที่ 17 มี.ค. 2559 คุณศุภสิทธิ์ ตั้งตรงจิตร รองเลขาธิการ
สมาคมฯ เข้ า ร่ ว มประชุ ม เสนอข้ อ มู ล สรุ ป ผลการจั ด ทำ�
กระบวนการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ และเข้าร่วมเป็นคณะรับรอง
มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพก่อสร้าง ณ
อาคารสำ�นักงานอธิการบดี จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา...**...วันที่ 24 มี.ค. 2559 สมาคม
อาคารชุ ด จั ด การประชุ ม ประจำ�เดื อ น ครั้ ง ที่ 2/2559
ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ถนนพระราม 9 กรุงเทพฯ...**...
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...วั น ที่ 29 มี . ค. 2559 คุ ณ ภู มิ ภั ท ร พรหมมา และ
ดร.ทัพพ์เทพ ภัคกระนก อนุกรรมการสมาคมฯ เข้าร่วม
ฟังการสัมมนาประจำ�ปี 2559 เรื่อง “สถานการณ์เศรษฐกิจ
และการเงิน ปี 2559” ณ โรงแรมอนันตราสยาม กรุงเทพฯ
จัดโดยสมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย...**...วันที่ 1 เม.ย 2559
คุ ณ ศุ ภ สิ ท ธิ์ ตั้ ง ตรงจิ ต ร รองเลขาธิ ก ารสมาคมฯ และ
คุณพิชญา ตันโสด อนุกรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมโครงการ
สัมมนา เรื่อง “รับฟังความคิดเห็น การออกข้อบัญญัติเกณฑ์
มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (Building Energy Code:
BEC)” ณ อาคาร รัฐสภา 2 จัดโดย คณะกรรมาธิการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน สภาขับเคลื่อน
การปฏิ รู ป ประเทศ ศึ ก ษาดู ง านเรื่ อ ง “อาคารประหยั ด
พลังงานและเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม” ณ อาคาร SCG 100 ปี
จัดโดย บริษัท ปูนซีเมนต์ ไทย จำ�กัด (มหาชน)...

03

สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร
วันที่ 1 มี.ค. 2559 คุณอธิป พีชานนท์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมการค้ากลุ่มอสังหาริมทรัพย์ออกแบบและ
ก่อสร้าง ครั้งที่ 5-2/2559 และประชุมคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครั้งที่ 5-2/2559 ณ สภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย...**...วันที่ 3 มี.ค. 2559 สมาคมธุรกิจบ้าน
จัดสรรสมาคมอสังหาริมทรัพย์ ไทย และสมาคมอาคารชุด
ไทยร่วมกันจัดงาน แถลงข่าว มหกรรมบ้านและคอนโด
ครั้งที่ 34 ณ ร้านอาหารครัวเจ๊ง้อ สุขุมวิท 20...***...วันที่ 4
มี.ค. 2559 คุณประสงค์ เอาฬาร เข้าร่วมงานเลี้ยงขอบคุณ
ผู้ประกอบการภาคเอกชน (BOT Thank You Party) ประจ�ำปี
2559 ณ ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย และคุ ณ รุ ่ ง อนั น ต์
ลิ่มทองแท่ง เข้าร่วมประชุมหารือถึงแนวทางการพัฒนา
โครงการบ้านประชารัฐ ณ ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง...***...

Government Housing Bank

105

...วันที่ 10 - 13 มี.ค. 2559 สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร
สมาคมอสังหาริมทรัพย์ ไทย และสมาคมอาคารชุดไทย
ร่วมกันจัดงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 34 ณ ศูนย์
การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์...**...วันที่ 11 มี.ค. 2559 คุณอธิป
พีชานนท์ เข้าร่วมประชุมเรื่องโครงการบ้านประชารัฐ ณ
ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และคุณวสันต์ เคียงศิริ เข้าร่วม
ประชุมการจัดสร้างที่พักอาศัยส�ำหรับผู้มีรายได้น้อยในที่
ราชพั สดุ ณ กรมธนารั ก ษ์ ... **...วั น ที่ 15 มี . ค. 2559
คุณอิสระ บุญยัง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการ
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 1/2559 ณ ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ ...**...วันที่ 17 มี.ค. 2559 คุณอธิป
พีชานนท์ และคุณอิสระ บุญยัง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 1/2559 ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน เชียงราย...**...วันที่ 25 มี.ค. 2559 คุณอธิป
พีชานนท์, คุณวสันต์ เคียงศิริ และคุณชูรัชฏ์ ชาครกุล เข้าร่วมงาน SCG Exclusive Developer Fair 2016 ณ SCG
EXPERIENCE...**...วันที่ 29 มี.ค. 2559 คุณมานะ จิระนภากุล และ ดร.ดลพิวัฒน์ ปรีดาวิภาต เข้าร่วมงานสัมมนาประจ�ำปี
2559 เรื่อง สถานการณ์เศรษฐกิจและการเงิน ปี 2559 จัดโดยสมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย ณ โรงแรมอนันตรา สยาม
กรุงเทพฯ...**...วันที่ 20 เม.ย. 2559 คุณอธิป พีชานนท์ เข้าร่วมงานสัมมนา Together is power ครั้งที่ 3 ณ กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า...**...วันที่ 26 เม.ย. 2559 คุณอธิป พีชานนท์ เข้าร่วมประชุมใหญ่สมาชิกสามัญประจ�ำปี ครั้งที่ 49 จัดโดย
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมดุสิตธานี และเข้าร่วมประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ณ
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร...**...วันที่ 28 เม.ย. 2559 สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรได้มีการจัดประชุมหารือก่อนประชุมใหญ่
สามัญประจ�ำปี 2558 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด และสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรได้จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี
2558 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด...**...วันที่ 29
เม.ย. 2559 คุณอิสระ บุญยัง ร่วมเป็นวิทยากรงานสัมมนา
สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยภาคใต้ ณ โรงแรมพูลแมน
กรุงเทพฯ
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04

สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย
วันที่ 26 มี.ค. 2559 สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไทยได้มี
การจัดประชุม Marketing Session ของสมาชิก อาคารเฉลิม
พระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต...**...วันที่ 26 เม.ย. 2559
นายแพทย์สมศักดิ์ มุนีพีระกุล นายกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจ�ำสภา
หอการค้ า แห่ ง ประเทศไทย ครั้ ง ที่ 49 ณ โรงแรมดุ สิ ต ธานี
กรุ ง เทพฯ...**...วั น ที่ 28 เม.ย. 2559 สมาคมนายหน้ า
อสังหาริมทรัพย์ ไทยได้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2558
ณ ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

05

สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
วั น ที่ 28 เม.ย. 2559 สมาคมบริ ห ารทรั พ ย์ สิ น แห่ ง
ประเทศไทย ได้จัดสัมมนาหัวข้อ “บริหารอาคารอย่างไร
ให้ปลอดภัยจากอัคคีภัย” ณ สโมสรทหารบก วิภาวดี โดยมี
การเสวนาเรื่อง “การบริหารอาคาร การตรวจสอบอาคารและ
การรับมือเหตุเพลิงไหม้ เพื่อความปลอดภัยผู้อยู่อาศัยในอาคาร”
โดยมี คุณจักรพันธ์ ภวังค์คะรัตน์ ผอ.ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
บจ.โจนส์แลงลาซาลล์ แมนแนจเมนท์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ
คุณวสวัตติ์ กฤษศิริธีรภาคย์ นายกสมาคมผู้ตรวจสอบและ
บริหารความปลอดภัยอาคาร พ.ต.ท.ก้องกาญจน ฉันทปรีดา
ผอ.กองปฏิบัตรการดับเพลิง 4 สำ�นักป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย กทม. กรรมการสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหาร
ความปลอดภั ย อาคาร และคุ ณ พิ ช ญะ จั น ทรานุ วั ฒ น์
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย กรรมการสภาวิศวกร
กรรมการผู้จัดการ บจ.ฟิวชั่น คอนซัลแตนท์ เป็นผู้ให้ความรู้
เรื่อง หลักและพื้นฐานการป้องกันอัคคีภัยสำ�หรับผู้บริหารอาคาร
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สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย
วันที่ 24 มี.ค. 2559 คุณไพรัช มณฑาพันธุ์ นายกสมาคม
น�ำทีมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีต่อ
คุณขวัญชัย วรรณมณีโรจน์ เนื่องในโอกาสเข้ารับต�ำแหน่งเป็น
ประธานชมรมนักบริหารงานประเมินราคา สมาคมธนาคารไทย
พร้อมกันนี้ ได้ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติ
งานนโยบาย รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อให้เกิด
สัมพันธ์ภาพอันดีและประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย ณ ธนาคาร
กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา จ� ำ กั ด (มหาชน) ส� ำ นั ก งานใหญ่ ... **...
...วันที่ 26 เม.ย. 2559 สมาคมฯ จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปีครั้งที่ 1/2559 เพื่อรายงานผลการด�ำเนินงานของ
สมาคมฯ ในรอบปี 2558 โดยหลังจบการประชุม สมาคมฯ ได้จัดการเสวนาภาคพิเศษในหัวข้อ “ผลกระทบของ พ.ร.บ.
หลักประกันทางธุรกิจกับวิชาชีพประเมิน” โดยได้รับเกียรติจาก คุณนิศาชล ศศานนท์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญา 1 ส�ำนักบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และคุณไพรัช มณฑาพันธุ์ นายกสมาคม ให้เกียรติเป็นวิทยากร
โดยมี คุณวสันต์ คงจันทร์ กรรมการฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ เป็นผู้ด�ำเนินการเสวนา...**...วันที่ 26 พ.ค. 2559
สมาคมฯ จัดสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อ “อัตราผลตอบแทนส�ำหรับการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน” โดยได้รับเกียรติจาก
คุณอภิบาล อริยกุลกาญจน์ ที่ปรึกษาฝ่ายประเมินมูลค่าทรัพย์สิน บจก.โจนส์ แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย) คุณไพรัช
มณฑาพันธุ์ นายกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย คุณนรเชษฐ์ แสงรุจิ ประธานกรรมการชมรมวาณิชธนกิจ สมาคม
บริษัทหลักทรัพย์ ไทย คุณไพรัช มิคะเสน ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการ สายงานกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้าง
พื้นฐาน บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย คุณเขมชาติ
สุวรรณกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจก.หลักทรัพย์จัดการ
กองทุนกสิกรไทย คุณอุรเสฏฐ นาวานุเคราะห์ กรรมการ
ผู้จัดการ บจก.ยูนิเวนเจอร์ รีทแมเนจเม้นท์ คุณไพสิฐ
แก่นจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.แกรนด์ แอสเสท
โฮเทลส์ & พรอพเพอร์ตี้ และผศ.จิตตาภรณ์ ศรีบุญจิตต์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ให้เกียรติเป็นวิทยากร ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี
ซ.ศูนย์วิจัย โดยมี คุณวสันต์ คงจันทร์ กรรมการฝ่ายพัฒนา
และส่งเสริมวิชาชีพ สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทยเป็น
ผู้ด�ำเนินรายการ...
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