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โชคช ัย สีนิ ล แท้

อสังหาคึกท้ายปี
3 สมาคมอสังหาฯ มันใจเศรษฐกิจฟื น ลุยจัดงานใหญ่มหกรรม บ้านและคอนโดครังที 39 หวังโกยยอดขาย 4,000 ล้าน
เข้าสูช
่ ว่ งท้ายปี บรรดาผูป
้ ระกอบการอสังหาริมทรัพย์จงึ ให้ความสําคัญกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายมากขึน โดยเฉพาะโปรโมชันเพือเร่งยอดขายให้เป็ นไปตามเป้ าหมายทีตัง
ไว้
ปิ ติพฒ
ั น์ ปรีดานนท์ ประธาน คณะกรรมการจัดงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครังที 39 ประเมินภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ในช่วงครึงปี หลัง 2561 มีทศ
ิ ทางทีดีขนอย่
ึ
างเห็น
ชัด ซึงจะพบว่ามีผป
ู้ ระกอบการเปิ ดตัวโครงการใหม่มากขึน โดยเฉพาะตลาดระดับกลาง-บน ขณะทีตัวเลขจีดพ
ี ีทางเศรษฐกิจประเทศปรับตัวดีขนประเมิ
ึ
นว่าจะไม่ตากว่
ํ า 4.7%
พร้อมกันนีรัฐบาลได้เดินหน้าโครงการสาธารณู ปโภคขันพืนฐานโดยเฉพาะโครงการรถไฟฟ้ าหลายสาย ไม่วา่ จะเป็ นส่วนต่อขยายสายสีเขียวทังตอนเหนือและตอนใต้ สายสีนําเงิน
รวมไปถึงสายสีชมพู สีสม
้ สีเหลือง ทีมีการอนุมตั แ
ิ ละอยูร่ ะหว่างเริมดําเนินการก่อสร้าง
"ผูป
้ ระกอบการอสังหาฯ ปรับตัวเร็วมากก่อนหน้านี ภาวะเศรษฐกิจไม่ดห
ี ลายรายก็ปรับตัวมาทําตลาดระดับกลาง-บนมากขึน แต่เมือภาวะทีหนีครัวเรือนเริมเบาลง ส่งผลให้ตลาดที
อยูอ
่ าศัยระดับแมส หรือระดับกลาง-ล่างเริมกลับมาแล้ว ขณะทีราคาหุน
้ ผ่าน 1,600 จุด มาแล้ว ยิงส่งผลให้สภาพคล่องทางเศรษฐกิจในภาพรวมดีขน
ึ นอกจากนีจากอัตราดอกเบียในช่วง
ขาขึน หากไม่มก
ี ารปรับขึนยิงจะทําให้เงินทุนต่างประเทศไหลออกมากขึน" ปิ ติพฒ
ั น์ กล่าว
ทังนี จากการเดินหน้าพัฒนาโครงการรถไฟฟ้ าส่วน ต่อขยายมากขึน จะทําให้ทอยู
ี อ
่ าศัยกระจายออกไปตามแนวรถไฟฟ้ าสายใหม่ๆ มากขึน แต่จากการประเมินกําลังซือของผู้
บริโภคแล้วพบว่า 70% มีความสามารถในการซือทีอยูอ
่ าศัยไม่เกิน 3 ล้านบาท หากมีราคาสูงกว่านีกําลังซือของผูบ
้ ริโภคส่วนใหญ่นนยากที
ั
จะเอือมถึง
สําหรับงานมหกรรมบ้านและ คอนโด ครังที 39 ทีจะจัดขึนระหว่าง วันที 4-7 ต.ค. 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสริ ก
ิ ต
ิ ิ นันเป็ นงานใหญ่ที 3 สมาคมอสังหาริมทรัพย์ ซึง
ประกอบด้วยสมาคมอาคารชุดไทย สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร และสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย ภายใต้แนวคิด "SMART คิด HOUSE CONDO SOLUTIONS ให้เรืองเป็ นอยู่ เป็ น
เรืองง่าย" งานนีผูป
้ ระกอบการนําทังบ้านเดียว บ้านแฝด คอนโดมิเนียม ทาวน์เฮาส์ ทาวน์โฮม รีสอร์ท และทีดินเปล่า จากผูป
้ ระกอบการ 200 ราย กว่า 1,000 กว่าโครงการ และคาดว่าจะ
มียอดขายภายในงานไม่ตากว่
ํ า 4,000 ล้านบาท และคาดว่าจะมียอดขายตามมาหลังจากงานอีกไม่ตากว่
ํ า 2 เท่า
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พร้อมกันนี ยังมีสถาบันการเงิน ทีให้คาํ ปรึกษาเรืองการขอสินเชือและอัตราดอกเบียพิเศษกับลูกค้า ทังโครงการใหม่และบ้านมือสอง (NPA) สิทธิลุน
้ รับบัตรกํานัลส่วนลดเงินสด
มูลค่ากว่า 1 ล้านบาท และเครืองใช้ไฟฟ้ าพานาโซนิค
นอกจากนี ไฮไลต์คอ
ื ของการ จัดงานมหกรรมบ้านและคอนโด ในครังนีคือการนําเทคโนโลยีทางด้านไอที หรือ

HC SOLUTIONS มาใช้ โดยมีจุดเด่น คือ HC

INFORMATION เป็ นระบบทีรวมเอาทุกโครงการจากผูป
้ ระกอบการทีเข้าร่วมมาจัดแสดง อีกทังระบบสามารถประมวลผลได้อย่างแม่นยําไม่วา่ จะเป็ นเรืองของทําเล ราคา และโปรโมชัน
ต่างๆ แม้กระทังการค้นหาตําแหน่ งบูธของโครงการต่างๆ ทีมาร่วมจัดแสดงทําให้เข้าถึงโครงการต่างๆ ได้มากขึน เพือการตัดสินใจง่ายขึนและประหยัดเวลา และยังสามารถช่วยสร้าง
ประสบการณ์ ทดี
ี เหล่านีถือเป็ นการปรับตัวของงานแฟร์บา้ นทีให้ความสําคัญกับออนไลน์มากขึน
ทีมา : หน ง
ั สือ พิม พ์ โ พสต์ ทูเ ดย์
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ศูนย์ขอ
้ มูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สํานักงานใหญ่
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