สรุปและวิเคราะหสถานการณอสังหาริมทรัพย
ประจําสัปดาห วันที่ 9–15 พฤศจิกายน 2553
โดย ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห
***********************

หลังจากที่มีขา วปรากฏตอสาธารณะมาประมาณสัปดาหเศษ

เกี่ยวกับแนวคิดในการกําหนด

อัตราสวนเงินใหสินเชื่อบานตอมูลคาหลักประกัน (Loan-to-Value Ratio หรือ LTV) ตอมา เมื่อวันศุกรที่ 12
พฤศจิกายน 2553 คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.) ธนาคารแหงประเทศไทย ก็ไดแถลง
มาตรการ เรื่อง การกํากับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยของธนาคารพาณิชย โดยกําหนดเกณฑในสวนของการ
ใหสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยที่มรี าคาซื้อขายต่าํ กวา 10 ลานบาท นอกเหนือไปจากทีเ่ คยมีหลักเกณฑสําหรับ
สินเชื่อที่อยูอาศัยระดับราคา 10 ลานบาทขึ้นไปอยูแตเดิมแลว
ทั้งนี้ หากยอนหลังกลับไปในอดีต ธนาคารแหงประเทศไทยไดเคยมีประกาศเมื่อเดือนมีนาคม 2552
กําหนดหลักเกณฑการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิต ใชบังคับกับธนาคารพาณิชยวา สําหรับสินเชื่อที่
อยูอาศัยทีห่ ลักประกันมีราคาซื้อขายตั้งแต 10 ลานบาทขึ้นไปนัน้ อัตราสวนเงินใหสนิ เชือ่ ตอมูลคา
หลักประกัน (LTV) ตองไมเกินกวารอยละ 80 ของราคาซื้อขายที่ตกลงกันจริง แตหากมี LTV เกินกวารอย
ละ 80 ของราคาซื้อขายที่ตกลงกันจริง ใหกําหนดน้าํ หนักความเสีย่ ง (Risk Weight) รอยละ 75 เวนแตกรณี
สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยสวนทีม่ ี LTV เกินกวารอยละ 80 และไดรับการค้ําประกันจากบริษัทประกันสินเชื่อที่
อยูอาศัย (Mortgage Insurance) ที่ธนาคารแหงประเทศไทยเห็นชอบ ซึ่งสามารถค้ําประกันความเสี่ยงได
จริง ใหกําหนดน้ําหนักความเสี่ยงเปนรอยละ 35 สําหรับสินเชื่อเพื่อทีอ่ ยูอาศัยนัน้ ทัง้ จํานวน
ในการแถลงเกณฑใหมนี้ ธนาคารแหงประเทศไทยชี้แจงวาไดคํานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับทุก
ฝายทีเ่ กี่ยวของ ไดแก ผูซื้อทีอ่ ยูอาศัย ผูประกอบการ และธนาคารพาณิชย แลว และมาตรการนี้มเี ปาหมาย
เพื่อปองกันความเสี่ยงที่อาจเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต ถือเปนมาตรการปองกัน หรือ Preventive Action และให
มีผลสอดรับกับระบบการปลอยสินเชื่อทีต่ องมีความระมัดระวัง และปองกันไมใหเกิดการแขงขันที่มากขึน้
จนมีการใหสนิ เชื่อเพื่อที่อยูอาศัยดวยการให LTV ที่สงู เบี่ยงเบนไปจากระดับที่เหมาะสม และเปนเหตุใหมี
ความเสีย่ งเพิม่ ขึ้นตามมา

และหากรอจนมีสัญญาณบงชี้ชัด

หรือมีปญ
 หาเกิดขึ้นกอนแลวคอยออก

มาตรการ ก็อาจทําใหไมสามารถแกไขปญหาไดทนั การณ
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ตามเกณฑใหมนี้ ธนาคารแหงประเทศไทยไดกําหนด LTV และน้าํ หนักความเสีย่ งในการคํานวณ
เงินกองทุนของธนาคารพาณิชย ในกรณีสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยราคาต่าํ กวา 10 ลานบาท ดังนี้
ในกรณีที่อยูอาศัยแนวสูง เชน คอนโดมิเนียม หากปลอยกูโดยมี LTV ไมเกินรอยละ 90 ของราคาซื้อ
ขายจริง ใหคาํ นวณน้ําหนักความเสีย่ งที่รอยละ 35 แตหากปลอยกูโดย LTV สูงกวารอยละ 90 ตองคํานวณ
น้ําหนักความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 75 โดยในสวนที่อยูอาศัยแนวสูงจะมีผลใชบังคับเฉพาะสัญญาจะซื้อ
จะขายที่ทาํ ตั้งแต 1 มกราคม 2554
สวนในกรณีทอี่ ยูอาศัยแนวราบ เชน บานเดี่ยว บานแฝด ทาวนเฮาส ทาวนเฮาส หากปลอยกูโดยมี
LTV ไมเกินรอยละ 95% ใหคํานวณน้ําหนักความเสี่ยงทีร่ อยละ 35 แตหากถาปลอยกูโดย LTV สูงกวารอย
ละ 95 ตองคํานวณน้ําหนักความเสี่ยงทีร่ อยละ 75 ในสวนที่อยูอาศัยแนวราบนี้ จะมีผลบังคับใชเฉพาะ
สัญญาซื้อขายทีท่ ํากันตั้งแต 1 มกราคม 2555
ทั้งนี้ จะยกเวนไมตองคํานวณน้ําหนักความเสี่ยงสําหรับกรณีปลอยกูท ี่อยูอาศัยที่มลู คาต่ํากวา 10
ลานบาท ใหกับขาราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ เพราะมีการหักเงินเดือน มีความมัน่ คงของตําแหนง
หนาทีก่ ารงาน ความเสี่ยงจึงต่ํากวา และธนาคารแหงประเทศไทยเห็นวาที่อยูอาศัยแนวราบมีการซื้อขาย
เปลี่ยนมือนอยกวาที่อยูอาศัยแนวสูง และผูซื้อสวนใหญเกือบทัง้ หมดซื้อเพื่ออยูอาศัยเอง
ในชวงปที่ผา นมา ธนาคารแหงประเทศไทย ไดเริ่มเห็นวาธนาคารพาณิชยมีการแขงขันกันปลอย
สินเชื่อบานเพิม่ สูงขึ้น มีการจูงใจรูปแบบตางๆ และมีการปลอยกูโดยให LTV สูงกวารอยละ 90 เพิม่ มากขึ้น
กวาเดิม โดยในไตรมาส 2 ของปนี้ พบวาธนาคารพาณิชยปลอยสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยที่มี LTV สูงกวารอย
ละ 90 เปนสัดสวนประมาณรอยละ 30 ของสินเชื่อเพือ่ ที่อยูอาศัยทัง้ หมดของระบบธนาคารพาณิชย (หรือ
กลาวในทางตรงขาม สินเชื่อที่มี LTV ไมเกินรอยละ 90 มีสัดสวนเหลือรอยละ 70) เพิ่มขึ้นจากเมือ่ ไตรมาส
3 ป 2552 ซึง่ สินเชื่อเพื่อทีอ่ ยูอาศัยทีม่ ี LTV สูงกวารอยละ 90 มีสัดสวนเพียงประมาณรอยละ 26 ของ
สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยทั้งหมดของระบบธนาคารพาณิชย นอกจากนี้ ธนาคารแหงประเทศไทยยังมีขอมูลวา
สินเชื่อเพื่อซื้อคอนโดมิเนียมในเดือนสิงหาคมขยายตัวเพิม่ ขึ้นรอยละ 44.4 เทียบกับปที่แลว สวนสินเชื่อ
บานแนวราบขยายตัวเพิ่มขึน้ รอยละ 13.6
พิเคราะหจากถอยแถลงประกอบมาตรการและขอมูลดังกลาว จึงเชื่อไดวา ธนาคารแหงประเทศไทย
ยึดขอมูลอางอิงหลักจากตัวเลขการปลอยสินเชื่อของธนาคารพาณิชยที่ผานมา เพราะในชวงระยะเวลาที่
ผานมา

ธนาคารแหงประเทศไทยไดมีการขอขอมูลรายละเอียดการปลอยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย

เพิ่มขึ้น และมองเห็นแนวโนมการปลอยสินเชื่อทีน่ า กังวลมากขึ้น
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อีกเหตุผลหนึง่

นาจะมาจากกรณีที่ธนาคารกลางของนานาประเทศในภูมิภาคเอเชียตางมีความ

กังวลมากขึน้ ตอผลกระทบจากการที่สหรัฐจะทุมเม็ดเงิน 600,000 ลานเหรียญเขาสูระบบตามมาตรการ
Quantitative Easing 2 (QE2) โดยจะซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐติดตอกันประมาณ 8 เดือนๆ ละประมาณ
75,000 ลานเหรียญ ในชวงตั้งแตปลายปนี้ถงึ กลางปหนา หลังจากทีก่ อนหนานี้มกี ารดําเนินการคลายคลึง
กันมาแลวรอบหนึง่ มาตรการดังกลาวจะทําใหคาเงินเหรียญสหรัฐออนลงอีก และนักลงทุนจะหันไปลงทุน
ในสินคาโภคภัณฑ เชน ทองคํา น้าํ มัน ทําใหทั้งทองคําและน้ํามันมีราคาเพิ่มสูงขึน้ และอาจกอใหเกิดภาวะ
เงินเฟอทั่วโลก นอกจากนี้ จะมีเงินรอนจํานวนอีกมากทีจ่ ะไหลเขาสูภมู ิภาคเอเชีย เพื่อเขาเก็งกําไรในตลาด
ทุน ตลาดพันธบัตร และตลาดอสังหาริมทรัพย ธนาคารแหงประเทศไทยนาจะไดมองเห็นปรากฏการณนี้
และมีความกังวลวา

จะมีเม็ดเงินรอนไหลเขามาในประเทศไทยเพิม่ ขึ้นอีก

และเนื่องจากดัชนีตลาด

หลักทรัพยไดเพิ่มขึ้นสูงมากจนเกินกวา 1,000 จุด และตลาดพันธบัตรมีความรอนแรงพอกัน จึงเปนไปไดที่
เม็ดเงินรอนอาจหันเขาสูตลาดอสังหาริมทรัพยมากขึ้นในอนาคต จนเกิดการเก็งกําไรเพิ่มขึ้น
ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย มีความเห็นวา ธนาคารแหงประเทศไทยไดกําหนดมาตรการที่
อะลุมอลวยพอสมควร หากพิจารณาจากกรอบระยะเวลา และขอกําหนดซึ่งเกี่ยวของกับการทํา
สัญญาจะซื้อจะขาย (มิใชการโอนกรรมสิทธิ์) ดังนั้น ผลกระทบตอการซื้อขายที่อยูอาศัยแนวราบ
ในระยะสั้นนาจะมีนอยมาก เพราะธนาคารแหงประเทศไทยใหเวลาในการปรับตัวนานมากกวา 1
ป และสถาบันการเงินสวนใหญมกี ารปลอยกูส ินเชื่อบานแนวราบโดยกําหนด LTV ในระดับไม
เกินรอยละ 95 อยูแลว
แตผลกระทบตอการซื้อขายคอนโดมิเนียมในระยะสั้น อาจมี 2 นัย คือ นัยแรก สําหรับผูที่
ตองการซื้อเพื่ออยูอาศัยจริง อาจมีการเรงทําสัญญาจะซื้อจะขายหองชุดคอนโดมิเนียมมากขึ้น
กอนสิ้นปนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงไมใหอยูในเกณฑบังคับ ซึ่งนาจะทําใหคอนโดมิเนียมขายดีขึ้นกวาปกติ
ในชวงนี้ไปจนถึงปลายป แตในอีกนัยหนึ่ง สําหรับผูที่มิไดซื้อเพื่ออยูอาศัยเองและไมไดซื้อดวย
เงินสดของตนเอง อาจชะลอการตัดสินใจซื้อออกไปกอน
การสงสัญญาณเชนนี้ของธนาคารแหงประเทศไทยเปนเพียงการปองปราม และนาจะทําให
ผูประกอบการชะลอความถี่ในการออกโครงการคอนโดมิเนียมใหมลงบาง ทําใหตลาดเขาสูส มดุล
มากขึน้ ทัง้ นี้ ในปหนาผูประกอบการยังมีปจจัยบวกที่อาจชวยใหคอนโดมิเนียมขายดี เนื่องจาก
ราคาน้ํามันมีแนวโนมเพิ่มสูงขึน้ อีกในปหนาจากการออนคาของเงินเหรียญสหรัฐ ซึ่งอาจทําให
คอนโดมิเนียมในยานใกลที่ทําการของราชการและรัฐวิสาหกิจยังดีอยู
เพราะขาราชการหรือ
พนักงานรัฐวิสาหกิจที่ใชวธิ ีหักคาผอนบานจากเงินเดือนไมไดรบั ผลกระทบ
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