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โดย ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห
***********************

ภาวะตลาดที่อยูอาศัยในประเทศไทยคอนขางเงียบสงบ จะมีที่เปนขาวบางคือการเปดจอง
โครงการคอนโดมิเนียมระดับหรูบนพื้นที่เดิมของเพลินจิตอาเขตในอดีต ตรงขามกับมหาทุนพลาซา นับเปน
โครงการระดับ High-End โครงการแรกที่เปดจองในปนี้
รูปแบบการขายอาคารเปนแบบ Freehold หรือผูซื้อมีกรรมสิทธิ์สมบูรณ (ชาวตางชาติสามารถ
ซื้อไดตราบเทาที่พื้นที่ขายใหชาวตางชาติรวมกัน ไมเกินกวารอยละ 49 ของพื้นที่ขายรวมของโครงการ) โดย
มีอาคาร 3 อาคาร ความสูง 14 ชั้น 45 ชั้น และ 50 ชั้น และมีสวนสํานักงานและการคา 1 อาคาร จํานวน
หนวยรวมประมาณ 1,440 หนวย ระดับราคาขายประมาณ 148,000 – 190,000 บาทตอตารางเมตร
อย า งไรก็ ต าม โครงการดั ง กล า วยั ง อยู ใ นระหว า งการยื่ น ขออนุ ญ าตจากสํ า นั ก งานคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอม และเนื่องจากเปนโครงการขนาดใหญมาก กําหนดเวลาสรางเสร็จจึงยาวไปถึงตนป 2560
ในเวลาไลเลี่ยกัน โครงการ High-End ขนาดใหญมากอีกโครงการหนึ่งก็ไดฤกษลงเสาเข็ม คือ
โครงการที่หัวมุมถนนนราธิวาสราชนครินทร เชื่อมตอสีลม-สาธร ซึ่งมีระดับราคาขายสูงกวา 200,000 บาท
ตอตารางเมตร นับเปนโครงการระดับ Super Luxury ซึ่งตองใช Brand Name ตางประเทศในการทําตลาด
ผูประกอบการที่ดําเนินโครงการที่อยูอาศัยระดับ High-End มากๆ หรือ Luxury ไปถึง Super
Luxury นั้น แตละโครงการจะมีขนาดใหญ ตั้งเปาหมายเปน Landmark ของนครหลวง ใชระยะเวลา
กอสรางนาน และเนื่องจากตามมาตรฐานบัญชีใหม การรับรูรายไดของโครงการคอนโดมิเนียมจะเกิดขึ้น
ตอเมื่อโอนกรรมสิทธิ์แลว ดังนั้น ผูประกอบการจึงตองมีฐานการเงินที่แข็งแกรงมาก
พื้นที่ดินรายรอบยานสี่แยกเพลินจิตเปนพื้นที่ซึ่งที่ดินที่มีการซื้อขายกันจริงมีราคาสูงที่สุดใน
ประเทศ ในอนาคตเมื่อโครงการตางๆ ทั้งคอนโดมิเนียม หางสรรพสินคา โรงแรม ฯลฯ สรางแลวเสร็จหมด
จะกลายเปนสี่แยกทองคําที่มีมูลคาโครงการตางๆ สูงกวาสี่แยกราชประสงค (สี่แยกราชประสงคมีที่ทําการ
สํานักงานตํารวจแหงชาติซึ่งไมใชอสังหาริมทรัพยเชิงพาณิชยหรือพักอาศัยดวย)
อยางไรก็ตาม คนกรุงเทพฯ ยังติดภาพความทรงจําของเหตุการณความไมสงบทางการเมืองใน
ยานราชประสงคตอเนื่องไปถึงแยกเพลินจิต ปจจัยการเมืองในอนาคตจึงอาจมีบทบาทสําคัญในการสราง
ความมั่นใจแกผูประกอบการและผูพักอาศัยในบริเวณใกลเคียง
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คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินไดกําหนดเกณฑไวนานแลววา สําหรับที่อยูอาศัย (รวมทั้ง
บ า นแนวราบและคอนโดมิ เ นี ย ม) ซึ่ ง ซึ่ ง มี ร ะดั บ ราคามากกว า หรื อ เท า กั บ 10 ล า นบาทต อ หน ว ยนั้ น
อัตราสวนเงินใหกูยืม หรือ Loan-to-Value (LTV) Ratio มีเสนแบงอยูที่รอยละ 80 กลาวคือ หากสถาบัน
การเงินใหสินเชื่อนอยกวาหรือเทากับรอยละ 80 ของราคาที่อยูอาศัย (เงินดาวนมากกวาหรือเทากับรอยละ
20) สถาบันการเงินนั้นตองตั้งคาน้ําหนักความเสี่ยงหรือ Risk Weight เทากับรอยละ 35 ตัวอยางเชน ถาที่
อยู อ าศั ย มี ร าคา 20 ล า นบาท และวางเงิ น ดาวน ร อ ยละ 20 สถาบั น การเงิ น จะต อ งมี เ งิ น กองทุ น =
20,000,000 x (35/100 x (8.5/100) = 595,000 บาท
แตหากสถาบันการเงินใหสินเชื่อมากกวารอยละ 80 ของราคาที่อยูอาศัย เชน ใหรอยละ 90
สถาบันการเงินนั้นจะตองตั้งคาน้ําหนักความเสี่ยงหรือ Risk Weight เพิ่มขึ้นมากจากรอยละ 35 เปนรอยละ
75 ตัวอยางเชน ถาที่อยูอาศัยมีราคา 20 ลานบาท และวางเงินดาวนรอยละ 10 สถาบันการเงินนั้นจะตองมี
เงินกองทุน = 20,000,000 x (75/100 x (8.5/100) = 1,275,000 บาท หรือตองตั้งสํารองมากขึ้นกวาปกติ
ซึ่งจะทําใหสถาบันการเงินมีเม็ดเงินเหลือไปปลอยสินเชื่อไดนอยลง
ถือไดวาการกําหนดเกณฑดังกลาว ทําใหธนาคารแหงประเทศไทยสามารถควบคุมดูแลการ
ปลอยสินเชื่อในภาคที่อยูอาศัยระดับบนไดดีพอสมควร อนึ่ง เปนที่สังเกตวาสําหรับที่อยูอาศัยในระดับราคา
แพงมากนั้น สวนใหญจะเปนกลุมผูซื้อที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสูงมาก หรือเปนชาวตางชาติที่เปนนักธุรกิจ
หรือผูบริหารซึ่งมีรายไดสูงมาก รวมทั้งคนรวยใหมจากประเทศรวยใหม เชน จีน รัสเซีย ฯลฯ คนเหลานี้มี
ความมั่งคั่งและมีเงินสดในกระเปามาก อยางไรก็ตาม โครงการระดับ High-End ในประเทศไทยยังไม
สามารถสรางหรือเปดโครงการกันไดบอยๆ ตองอาศัยจังหวะเศรษฐกิจที่เอื้ออํานวย รวมไปถึงสถานการณ
การเมืองที่คอนขางสงบทั้งภายในประเทศและปจจัยภายนอกประเทศ
ตลาดที่อยูอาศัยในตางประเทศก็มีความคลายคลึงกัน เชน ในอังกฤษ แมสภาพตลาดที่อยูอาศัย
จะยังไมดีขึ้นในภาพรวม แตสําหรับโครงการระดับหรูจะมีนักลงทุนหรือผูอพยพจากประเทศอื่น ทั้งจีน
รัสเซีย อินเดีย เขาไปเปนผูซื้อ ทําใหตลาดเฉพาะใน Segment ดังกลาวดูดีกวาตลาดภาพรวม
ในสหรัฐ โครงการที่อยูอาศัยระดับบนราคาแพงมากในมหานครใหญก็มีเศรษฐีใหมชาวตางชาติ
เขาไปหาซื้อกันมาก ขณะที่การเกิดใหมของอุตสาหกรรมคอมพิวเตอรประเภท Social Networking ซึ่ง
ผูประกอบการสามารถนําหุนเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ทําใหผูบริหารรุนหนุมสาวของ Silicon
Valley มีรายไดเพิ่มสูงขึ้นเปนทวีคูณ มีเงินไปซื้อหาที่อยูอาศัยราคาแพง จนดันใหราคาที่อยูอาศัยระดับหรู
ใน Silicon Valley พุงขึ้นสวนทางตลาดที่อยูอาศัยทั่วไปในสหรัฐในเวลานี้
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