แวดวง
ตลาดที่อยู่อาศัย
ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2559
สมาคมในวงการที่อยู่อาศัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มีความเคลื่อนไหวและจัดกิจกรรมดังนี้

01

สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย
...วันที่ 7 ก.ค. 2559 คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ นายกสมาคมฯ
เข้ า ร่ ว มงานการนำ � เสนอผลงานและตั ด สิ น ผลงานรอบ        
ชิ ง ชนะเลิ ศ โครงการส่ ง เสริ ม การพั ฒ นานวั ต กรรมการ
ออกแบบ “บ้ า นผู้ สูงอายุ ที่ ไม่ ใช่บ้านผู้สูงอายุ” จัดโดย        
การเคหะแห่งชาติ ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ …**…วันที่
3-5 ส.ค. 2559 คุณโชคชัย บรรลุทางธรรม อุปนายกสมาคมฯ
และนายแพทย์วิเชียร แพทยานันท์ กรรมการบริหารสมาคมฯ
เข้ า อบรมหลั ก สู ต ร REIC Real Estate Certification          
Program รุ่นที่ 15 การบริหารความเสี่ยงธุรกิจที่อยู่อาศัย
จัดโดย ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ณ โรงแรมพูลแมน        
แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ …**…วันที่ 15 ส.ค. 2559     
คุ ณ พรนริ ศ ชวนไชยสิ ท ธิ์ นายกสมาคมฯ สั ม มนาเชิ ง    
ปฏิบัติการ เรื่อง แนวคิดการออกแบบก่อสร้าง “Nexus        
Plus Energy Buildings” จัดโดย การเคหะแห่งชาติ ณ       
ห้องวทัญญู ณ ถลาง การเคหะแห่งชาติ สำ�นักงานใหญ่...
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...วันที่ 18 ส.ค. 2559 คุณอดิเรก แสงใสแก้ว กรรมการ
บริหารสมาคมฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมรับสร้างบ้าน
Home Builder Expo 2016 จัดโดย สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์...**...วันที่ 18 ส.ค. 2559
*คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ นายกสมาคมฯ และคุณอดิเรก
แสงใสแก้ว กรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน
อภิมหกรรมบ้าน-คอนโดฯ และสินเชื่อแห่งปี 2016 จัดโดย
สมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์…
ิ

02

สมาคมอาคารชุดไทย
…วันที่ 21 มิ.ย. 2559 สมาคมอาคารชุดไทย โดย
คุณอนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์ อุปนายกสมาคม,
คุณองค์ฤทธิ์ พรหมโยธี รองเลขาธิการสมาคม  
ร่วมเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ (Coaching) ให้กับ  
ผู้เข้ารอบสุดท้าย ในโครงการส่งเสริมการพัฒนา
นวัตกรรมการออกแบบ “บ้านผู้สูงอายุ ที่ไม่ใช่บ้าน
ผู้สูงอายุ” ณ ห้องประชุมวทัญญู ณ ถลาง จัดโดย
การเคหะแห่งชาติ...  
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   **...วันที่ 23 มิ.ย. 2559 สมาคมอาคารชุดไทย จัดการ
ประชุมประจำ�เดือน ครั้งที่ 4/2559 ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป
ถนนพระราม 9 กรุงเทพฯ และสมาคมอาคารชุดไทย ร่วมกับ
สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร จัดเสวนาประจำ�ไตรมาส ครั้งที่
1/2559 ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ถนนพระราม 9 กรุงเทพฯ
…**…วั น ที่ 29 มิ . ย. 2559 คุ ณ กอบเดช ตั้ ง ไชยวงศ์    
กรรมการสมาคม เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อขอความสนับสนุน
การนำ�มาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้างไปใช้ ณ อาคาร วสท.
จัดโดย วิศวกรรมสถาน...

… เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2559 สมาคมอาคารชุดไทย จัดงาน
สัมมนา "ผ่ากลยุทธ์กระตุ้นตลาดคอนโดปี 2559"  โดยได้รับ
เกี ย รติ จ ากวิ ท ยากรผู้ ท รงคุ ณวุ ฒิ ได้ แ ก่ คุ ณ ประเสริ ฐ           
แต่ดุลยสาธิต กรรมการผู้อำ�นวยการ บริษัท พฤกษา เรียล
เอสเตท จำ�กัด (มหาชน) และนายกสมาคมอาคารชุดไทย
คุณโอภาส ศรีพยัคฆ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท แอล.พี.เอ็น.
ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) คุณชานนท์ เรืองกฤตยา
ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารและกรรมการผู้ จั ด การบริ ษั ท       
อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (มหาชน) คุณพีระพงศ์         
จรู ญ เอก ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร บริ ษั ท ออริ จิ้ น             
พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด (มหาชน) ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์
ประธานกรรมการ บริษัท ริชี่ เพลส 2002 จำ�กัด (มหาชน)
และคุ ณ องคฤทธิ์ พรหมโยธี กรรมการบริ ห าร บริ ษั ท           
ณวรางค์ แอสเซท จำ�กัด โดยมี คุณปิติพัฒน์ ปรีดานนท์
รองเลขาธิการสมาคมอาคารชุดไทย เป็นผู้ดำ�เนินการอภิปราย
ณ โรงแรมเซ็ น ทารา แกรนด์ แอท เซ็ น ทรั ล พลาซ่ า
ลาดพร้าว กรุงเทพฯ...
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03

สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร
...วันที่ 3 พ.ค. 2559 คุณอิสระ บุญยัง เข้าร่วมประชุม     
คณะกรรมการพิจารณาแนวทางการดำ�เนินการตามคู่มือ
สำ�หรับประชาชน ฝ่ายโยธา ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
...**...วันที่ 4 พ.ค. 2559 คุณวสันต์ เคียงศิริ เข้าร่วมประชุม
ชี้ แ จงข้ อ คิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การแก้ ไ ขข้ อ บั ญ ญั ติ กรุ ง เทพ
มหานคร ณ สภากรุงเทพมหานคร…**…วันที่ 10 พ.ค. 2559
คุณสุนทร สถาพร เข้าร่วมเป็นวิทยากร การเสวนาเรื่อง
“เปิดมุมมองใหม่ บ้านจัดสรรไทยกับการอนุรักษ์พลังงาน”  
ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ…**…วันที่ 19 พ.ค. 2559
คุณอธิป พีชานนท์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคม
การค้ากลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ออกแบบและก่อสร้าง ครั้งที่
6-3 /2559 ณ อาคารจรูญ สีบุญเรือง สภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย…**…วันที่ 26 พ.ค. 2559 สมาคมธุรกิจบ้าน
จัดสรร จัดทัศนศึกษาดูงานให้แก่คณะกรรมการและสมาชิก
สมาคมฯ ณ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จ�ำกัด…**…
วันที่ 27 พ.ค. 2559 คุณอิสระ บุญยัง เข้าร่วมประชุม       
คณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ครั้งที่ 1/2559 ณ ศาลาว่าการกรุงเทพ...**...วันที่ 30 พ.ค.
2559 คุณอธิป พีชานนท์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรงาน
สัมมนา “เทรนด์...ลงทุนอสังหาฯ 59” ณ โรงแรม เอส 31
สุขุมวิท…**…วันที่ 23 มิ.ย. 2559 สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร
จัดประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 3 ประจ�ำปี 2559
พร้อมกันนี้ สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรร่วมกับสมาคมอาคาร
ชุดไทย จัดงานเสวนารายไตรมาส ครั้งที่ 1 ประจ�ำปี 2559   
ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิปซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ …**…วันที่  
27 มิ.ย. 2559 คุณอธิป พีชานนท์ เข้าร่วมประชุมกับ       
คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและเสนอแนะแนวทางการ
แก้ไขกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค สภานิติบัญญัติ
ณ อาคารรัฐสภา 2…
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04

สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย
…วันที่ 19 ส.ค. 2559 สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไทยได้ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 17 ปี ส�ำนักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ณ ส�ำนักงาน ปปง. กรุงเทพฯ...**...วันที่ 23 ก.ค. 2559 สมาคมนายหน้า
อสังหาริมทรัพย์ ไทยได้จัดสัมมนา Marketing Session เรื่อง MLS และ Next Generation ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

05

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน
...วันที่  8  ก.ค. 2559  สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านจัดทำ�บุญ
ครบรอบ 12 ปี โดยมีการทำ�บุญ ถวายเพลพระสงฆ์ และ
ร่ ว มบริ จาคเงิ น ให้ กั บ มู ล นิ ธิ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคนพิ การ
พร้อมทั้งเชิญสมาชิกสมาคมฯ รับประทานอาหารร่วมกัน ณ
ที่ทำ�การสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน...**...วันที่ 18 - 21 ส.ค.
2559 สมาคมธุ ร กิ จ รั บ สร้ า งบ้ า นจั ด งานแสดงสิ น ค้ า
“มหกรรมรับสร้างบ้าน Home Builder Expo 2016” ภายใต้
คอนเซ็ปต์ “GET MORE ที่เดียวจบ ครบเรื่องสร้างบ้าน”
โดยมีผู้ร่วมแสดงงาน คือ บริษัทรับสร้างบ้านชั้นนำ�  บริษัท  
ผู้ผลิตวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน สถาบันทางการเงิน
สื่อต่างๆ ในวงการอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
กับการรับสร้างบ้าน สถาบันการเงินและพันธมิตรอื่นๆ ณ
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์...
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06

สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
…วันที่ 14 ก.ค. 2559 สมาคมฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ นำ�เสนอการจัดทำ�มาตรฐานอาชีพบริหารทรัพย์สิน          
ระยะที่  2  (อาคารเพื่อการพาณิชย์) และรับฟังความคิดเห็น ณ Hall Of Frame มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขต
หัวหมาก...**...วันที่ 24-25 ส.ค. 2559 สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทยจัดอบรมหลักสูตร รากฐานวิชาชีพการ
บริหารอาคารชุด รุ่นที่ 3 ณ โรงแรมบางกอกชฎา
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07

สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย
...วันที่ 5 ส.ค. 2559 สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย จัดสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อ “หลักการและวิธีการประเมิน   
มูลค่าทรัพย์สินประเภทสิทธิการเช่า (Leasehold)” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.จิตตาภรณ์ ศรีบุญจิตต์ รองผู้อ�ำนวยการ
โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายวสันต์ คงจันทร์
กรรมการฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ ให้เกียรติเป็นวิทยากร ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี...**...วันที่ 23 มิ.ย. 2559
สมาคมฯ จัดสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อ “การส�ำรวจและตรวจสอบที่ดิน (Land Investigation)” โดยได้รับเกียรติจาก    
นายสุชาติ ดอกไม้เพ็ง คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดนนทบุรี กรมที่ดิน ให้เกียรติเป็นวิทยากร
บรรยายภาคทฤษฎี ส�ำหรับช่วงบ่ายได้จัดเสวนาพิเศษเรื่องปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ปัญหา  
ที่เหมาะสม โดยได้รับเกียรติจากผู้ประเมินอาวุโสและผู้ใช้บริการงานประเมิน ได้แก่ นายสิงหา สิงหรานนท์ จาก                 
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย นายบุญชัย เมฆศรีสุวรรณ กรรมการบริหารสมาคมฯ นายกานต์ อัศวปานทิพย์ จาก บจก. แอคคิวเรท
แอดไวเซอรี่ และนายจรินทร์ อ�ำพลพันธ์ จาก บจก. ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) ให้เกียรติเป็นวิทยากร ณ อาคาร
เฉลิมพระบารมี 50 ปี...**...วันที่ 20-21 มิ.ย. 2559 สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย (TVA) ร่วมกับสมาคมผู้ประเมิน      
ค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย (VAT) จัดอบรมหลักสูตร “แนวปฏิบัติ จรรยาบรรณ มาตรฐานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ตาม พ.ร.บ.หลักประกันทางธุรกิจ” ให้กับผู้ประเมินที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินตาม พ.ร.บ.       
หลักประกันทางธุรกิจ ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ถนนเพชรบุรีตัดใหม่...
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