สรุปและวิเคราะหสถานการณอสังหาริมทรัพย
ประจําสัปดาห วันที่ 22-28 มีนาคม 2553
โดย ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห
***********************

ในชวงโคงสุดทายกอนหมดอายุมาตรการกระตุนอสังหาริมทรัพยเพียงไมถึงสัปดาห คณะรัฐมนตรี
ไดมีมติเมื่อวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2553 ใหมีการตออายุมาตรการอีกเปนระยะเวลาสัน้ ๆ โดยจากเดิม
กําหนดหมดลงในวันที่ 28 มีนาคม 2553 ตอออกไป 2 เดือนกับอีก 3 วัน เปนสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม
2553 แทน
เหตุผลสวนหนึ่งของการตัดสินใจยืดระยะเวลากะทันหัน

เปนเพราะสถานการณการชุมนุมทาง

การเมืองในรอบสองสัปดาหที่ผานมาไดมสี วนเปนอุปสรรคตอการทําธุรกรรมดานอสังหาริมทรัพย รวมไป
ถึงเปนอุปสรรคตอการทําธุรกรรมดานสินเชื่อที่อยูอาศัยของสถาบันการเงินหลายแหง โดยเฉพาะอยางยิง่ มี
แนวโนมความรุนแรงเพิ่มขึน้ จากการมีเหตุระเบิดเกิดขึ้นหลายครัง้ การขอขยายระยะเวลานีจ้ ึงเกิดจากการ
รองขอทั้งจากทางฝายผูป ระกอบการและจากทางฝายสถาบันการเงินหลายแหง รวมทั้งผูบริโภคดวย
อยางไรก็ตาม การขยายระยะเวลารอบสุดทายนี้ขยายใหเฉพาะสิทธิประโยชนดา นการลดหยอน
คาธรรมเนียมการโอนจากอัตราปกติรอยละ 2 เหลืออัตรารอยละ 0.01 และการลดหยอนคาธรรมเนียมการ
จดจํานองจากอัตราปกติรอยละ 1 เหลืออัตรารอยละ 0.01 เทานัน้ แตไมครอบคลุมสิทธิประโยชนดานการ
ลดหยอนคาภาษีธุรกิจเฉพาะสําหรับผูประกอบการหรือผูขาย ซึง่ ตามมาตรการเดิมกําหนดใหลดหยอนจาก
อัตราปกติรอยละ 3.3 เหลืออัตรารอยละ 0.11
ทั้งนี้ เมื่อประมาณกลางเดือนกุมภาพันธที่ผานมา หรือประมาณ 6 สัปดาหกอ นหมดอายุมาตรการ
รัฐบาลไดประกาศวาจะไมมกี ารตออายุมาตรการนี้อีก ทําใหทงั้ ผูซื้อและผูประกอบการซึ่งเปนผูขายตางเรง
ซื้อขายที่อยูอาศัย เรงยืน่ ขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน และเรงยื่นขอทํานิติกรรมการโอนกรรมสิทธิ์กนั เปน
จํานวนมากในชวงโคงสุดทาย ทําใหสถาบันการเงินมีการปลอยสินเชือ่ ที่อยูอาศัยเปนจํานวนมากในเดือน
มีนาคมที่ผา นมา ซึ่งเปนปรากฏการณคลายคลึงกับที่เคยเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมปทแี่ ลว โดยมีแนวโนมวา
ในเดือนมีนาคมปนี้จะมีปริมาณธุรกรรมจากการโอนกรรมสิทธิ์มากมายกวาเดือนมีนาคมปที่แลวเสียดวย
ซ้ํา

ประการหนึ่งเนื่องจากสถานการณเศรษฐกิจและตลาดที่อยูอ าศัยในปจจุบันดีขึ้นมากกวาชวงเวลา
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เดียวกันของปที่แลว และอีกประการหนึง่ เนื่องจากทั้งผูซ ื้อ ผูขาย และสถาบันการเงิน ตางมีความเขาใจ
ตรงกันชัดเจนวาเปนโอกาสสุดทายโดยจะไมมีการตออายุอีกแนนอน ตางจากในชวงเวลาเดียวกันของปที่
แลวที่สถานการณยังไมมีความชัดเจนจนถึงวันเกือบสุดทาย
จากขอมูลการโอนกรรมสิทธิย์ อนหลังในปที่แลว

ซึง่ เปนปทมี่ ีกําหนดหมดอายุมาตรการในเดือน

มีนาคมเชนกัน พบวาเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑลนั้น มีการโอนกรรมสิทธิท์ ี่อยูอาศัยทุกประเภททัง้
ใหมและมือสอง ในเดือนมกราคมประมาณ 9,500 หนวย โอนในเดือนกุมภาพันธประมาณ 11,000 หนวย
และโอนในเดือนมีนาคมเดือนเดียวสูงสุดถึงประมาณ 18,000 หนวย รวมทัง้ 3 เดือนในไตรมาสแรกปที่แลว
จึงมีการโอนกรรมสิทธิ์รวมประมาณ 38,500 หนวย คาดวาในปนี้ ปริมาณการโอนกรรมสิทธิจ์ ึงนาจะมี
อยางนอย 40,000 หนวยเฉพาะในไตรมาสแรกของป
ปริมาณการโอนกรรมสิทธิ์หนวยที่อยูอาศัยทุกประเภททัง้ ใหมมือสองในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล

ใน

เดือนมีนาคมปนี้นา จะมีประมาณ 20,000 หนวย และเมื่อมีการขยายเวลาออกไปอีก 2 เดือนกับอีก 3 วัน
จนถึงสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคมแลว สภาพการซื้อขายที่อยูอาศัยและการปลอยสินเชื่อที่อยูอาศัยในชวง
ครึ่งหลังของเดือนเมษายนและทั้งเดือนพฤษภาคมนาจะคึกคักขึ้นกวาความคาดหมายเดิม
ในสัปดาหสุดทายของเดือนมีนาคม กอนสิ้นสุดวันศุกรที่ 26 มีนาคม (ไมนับวันเสาร-อาทิตยที่ 2728 มีนาคม ซึง่ กรมที่ดนิ ไมไดเปดทําการ) ฝายผูประกอบการหรือผูขายเปนฝายเรงใหมีการโอนกรรมสิทธิ์ให
เสร็จทันกําหนดเดิม เพื่อรักษาสิทธิประโยชนจากการลดหยอนคาภาษีธุรกิจเฉพาะเหลือรอยละ 0.11 จาก
ปกติอัตรารอยละ 3.3 หรือเทากับผูประกอบการหรือผูขายจะขาดทุนกําไรไปประมาณรอยละ 3.19 หากเลย
กําหนดวันที่ 28 มีนาคม
ในทางตรงขาม ฝายผูซื้อกลับไมมีความจําเปนเรงดวนอีกตอไปที่จะตองเรงโอนกรรมสิทธิ์ใหเสร็จ
สิ้นภายในวันที่ 28 มีนาคม เพราะสิทธิประโยชนจากการลดหยอนคาธรรมเนียมการโอนและการจดจํานอง
นั้น จะยังคงมีอยูตอไปอีกจนถึงสิ้นสุดวันจันทรที่ 31 พฤษภาคม อีกทั้งรัฐบาลยังกําหนดใหกรมที่ดินเปด
ใหบริการประชาชนในวันหยุดเสาร-อาทิตยสุดทาย วันที่ 29-30 พฤษภาคมอีกดวย สําหรับคาธรรมเนียม
การโอนกรรมสิทธิน์ ั้นโดยปกติจะแบงจายระหวางฝายผูซ ื้อและฝายผูข ายฝายละครึ่งหนึ่ง

ดังนัน้

ผูประกอบการหรือผูขายจึงยังไดสิทธิประโยชนในสวนของตนอยูตอไปจนถึงกําหนดสิ้นสุดมาตรการ
การซื้อขายที่อยูอาศัยตองเกิดขึ้นกอนการยื่นขอสินเชื่อ

และการอนุมัติปลอยสินเชื่อโดยสถาบัน

การเงินตองเกิดขึ้นกอนการโอนกรรมสิทธิห์ ากการยืน่ ขอโอนกรรมสิทธิน์ ั้นมีการยืน่ ขอจดจํานองดวย ดังนั้น
เมื่อดูเงื่อนเวลาแลว

จึงคาดหมายไดวาการซื้อขายที่อยูอาศัยเพื่อวัตถุประสงคทจี่ ะใชประโยชนจาก
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มาตรการนี้ อาจจะชะลอตัวลงบางในชวงครึ่งแรกของเดือนเมษายน ลดลงจากธุรกรรมที่หนาแนนไปแลวใน
4 สัปดาหแรกของเดือนมีนาคม ทัง้ นี้ กลุม คนทีม่ ีรายไดพอซื้อที่อยูอาศัยเปนกลุมคนเดียวกันกับผูที่จะออก
เที่ยวพักผอนตางจังหวัดหรือตางประเทศ ในชวงวันหยุดยาวตนเดือนและวันหยุดยาวในเทศกาลสงกรานต
เพื่อคลายความเครียดและปลดปลอยจากการเผชิญกับเหตุการณชุมนุมประทวงในกรุงเทพฯ แตเมื่อหมด
จากการเดินทางพักผอนตามเทศกาลแลว

ตั้งแตชวงกลางเดือนเมษายนถึงกลางเดือนพฤษภาคมจะเปน

ชวงเวลาที่การซื้อขายที่อยูอาศัยจะกลับมาคึกคักอีกครั้ง และชวงครึ่งหลังของเดือนพฤษภาคมจะเปนชวง
โคงสุดทายจริงๆของการทําธุรกรรมสินเชือ่ ที่อยูอาศัย

และโคงสุดทายของการโอนกรรมสิทธิ์และการจด

จํานอง
คาดวาผูบริโภคซึ่งมีแผนการซื้ออสังหาริมทรัพยในชวงป 2553 อยูแลว ตางจะขยับปรับแผนการซื้อ
ใหเร็วขึ้น

และผูประกอบการซึ่งมีโครงการที่อยูอาศัยกําหนดจะสรางเสร็จในชวงประมาณกลางปนี้จะเรง

งานกอสรางใหเสร็จทันภายในกําหนดการโอนเดือนพฤษภาคม

ซึง่ จะทําใหยอดที่อยูอาศัยสรางเสร็จจด

ทะเบียน ยอดการขาย ยอดการปลอยสินเชื่อที่อยูอาศัยใหม และยอดการโอนกรรมสิทธิ์ ในชวง 5 เดือนแรก
ของปนี้เพิ่มสูงขึ้น
อสังหาริมทรัพยที่ไดรับผลกระทบมากจากเหตุการณชุมนุมทางการเมืองในขณะนี้คือธุรกิจโรงแรม
เพราะรัฐบาลหลายประเทศไดออกคําเตือนนักทองเทีย่ วของตนในระดับตางๆกัน

จึงทําใหจํานวน

นักทองเที่ยวตางชาติที่เดินทางเขาสูประเทศไทยลดจํานวนลง และเปนเหตุใหยอดการจองหองพักในชวง
เดือนมีนาคมลดนอยลงกวาที่ควรจะเปน
ในสวนความคืบหนาของรถไฟฟาสาย Airport Link ทราบวาอาจมีการทดสอบการเดินรถระหวาง
เดือนเมษายน-กรกฎาคม กอนที่จะเปดใหบริการเชิงพาณิชยในเดือนสิงหาคม และในชวงทดสอบอาจมีการ
เปดใหประชาชนเดินทางโดยไมคิดคาใชจาย ดังนัน้ ที่อยูอาศัยแนวรถไฟฟาดังกลาวนาจะคึกคักขึน้
ขณะเดียวกัน กระทรวงคมนาคมมีแผนจะขอตอขยายแนวรถไฟฟาสายสีเขียว จากเดิมชวงหมอ
ชิต-สะพานใหม โดยอาจตอในสวนสะพานใหม-คูคต ออกไป และยายศูนยซอ มบํารุงออกไปอยูที่คูคต
แทนที่บริเวณดอนเมืองซึง่ กําหนดไวเดิม

หากเปนเชนนัน้ จะทําใหอสังหาริมทรัพยในฝง ตะวันออกของ

ปทุมธานีมีความนาสนใจมากขึ้นในอีกหลายปขางหนาเมื่อมีความชัดเจนของโครงการมากขึน้ แตยังไมมี
ผลในขณะนี้ สวนรถไฟฟาสายสีน้ําเงินก็มีความชัดเจนมากขึ้นจากการเปดขายซองประกวดราคาโครงการ
ชวงหัวลําโพง-บางแค และ บางซื่อ-ทาพระ แลว และมีผสู นใจซื้อซองประกวดราคาจํานวนหลายราย
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