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สรุปและวิเคราะหสถานการณอสังหาริมทรัพย 

ประจําสัปดาห วันที่ 24 – 30 สิงหาคม 2553 

โดย ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห 

*********************** 

 

อสังหาริมทรัพยในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใตยังคงความรอนแรงตลอด

ปนี้ ดวยความเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีข้ึน ดวยอัตราดอกเบ้ียในระดับตํ่า ดวยเม็ดเงินจํานวนมากที่ไหลเขาสู

ภูมิภาค และสภาพคลองที่มสูีง ทาํใหราคาที่อยูอาศัยโดยทั่วไปปรับเพิม่ข้ึนมากในขณะนี ้เมื่อเทียบกับตนป

หรือเมื่อเทยีบกับชวงเวลาเดียวกนัของปทีแ่ลว และเกิดความกังวลในหมูนักเศรษฐศาสตรเกี่ยวกับภาวะ

ฟองสบู ทัง้ในจีน ฮองกง สิงคโปร มาเลเซีย ไตหวนั ญ่ีปุน เกาหลีใต เวยีดนาม รวมทัง้ประเทศไทย 

เราจึงไดเหน็รัฐบาลหรือธนาคารกลางของประเทศตางๆในประเทศเหลานี้ พยายามออกมาตรการ

หรือประกาศเพื่อชะลอความรอนแรงของตลาดที่อยูอาศัย เชน รัฐบาลในฮองกงและสิงคโปรนาํที่ดินของรัฐ

ออกมาประมูลขายใหแกผูประกอบการภาคเอกชนเพื่อใหมีอุปทานทีดิ่นมากข้ึน หรือออกระเบียบใหการ

ปลอยสินเชื่อบานของสถาบันการเงนิมีความเขมงวดข้ึน หรือกาํหนดสัดสวนทีสู่งข้ึนในการวางเงินดาวน

สําหรับการซื้อบาน  โดยสิงคโปร เปนประเทศที่ออกมาตรการเพิ่มเติมลาสุดในสัปดาหนี้  

ในสิงคโปร แมอดีตนายกรัฐมนตรีนายลี กวน ย ู จะกลาวสุนทรพจนเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมวา

นาจะยังไมมีฟองสบูอสังหาริมทรัพยในสิงคโปร แตรัฐบาลสิงคโปรดูจะพยายามเขมงวดข้ึนเพื่อปองกนัการ

เกง็กาํไรที่มีมากข้ึนในตลาด จนราคาที่อยูอาศัยปรับเพิม่ข้ึนไปประมาณรอยละ 11 แลวในคร่ึงแรกของปนี้

เมื่อเทียบปตอป และข้ึนไปสูระดับที่สูงกวาที่เคยสูงสุดในไตรมาสสองของป 2006 หรือกอนวกิฤตเศรษฐกิจ

โลกรอบลาสุดจะมาเยือน อนึ่ง เศรษฐกิจของสิงคโปรยงัเติบโตมากถงึรอยละ 18.8 ในไตรมาสทีส่องปนี้เมื่อ

เทียบปตอป  

ยอนหลังไปเมือ่ปลายเดือนกมุภาพนัธตนปนี้ สิงคโปรไดออกมาตรการปองกนัการเก็งกาํไร โดย

กําหนดใหผูขายบานและทีดิ่นเพื่อสรางบานตองชาํระคาอากร หากมีการขายภายในหนึ่งปนับจากวนัที่ซื้อ 

และธนาคารกลางสิงคโปรยงัออกมาตรการใหสถาบันการเงินกาํหนดสัดสวนเงินใหกูยืมสําหรับสินเช่ือบาน
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ตอมูลคาบาน (Loan-to-Value) ลดลงเหลือไมเกนิรอยละ 80 จากเดิมรอยละ 90 หรือเทากบัใหมีการ

วางเงนิดาวนเพิ่มข้ึนจากเดิมไมตํ่ากวารอยละ 10 เปนไมตํ่ากวารอยละ 20 นั่นเอง 

มาเมื่อวันจนัทรที่ 30 สิงหาคมนี้เอง สิงคโปรไดออกมาตรการใหมเพิ่มข้ึน โดยกําหนดใหผูขายบาน

และที่ดินเพื่อสรางบานตองชําระคาอากร หากมีการขายภายใน 3 ปนับจากวันที่ซื้อ (จากมาตรการเดิม

กําหนดไวเพียง 1 ป) เพื่อใหมีการซื้ออยูจริงนานกวาเดิม ปองกนัการเก็งกําไรจากการขายออกเร็วเกนิไป 

นอกจากนี ้ ผูซือ้บานซ่ึงยงัมสิีนเชื่อบานคงคางจากบานหลังเดิมอยู ตองวางเงินดาวนเพิม่ข้ึนเปนรอยละ 30 

(จากเดิมรอยละ 20) หรืออีกนัยหนึ่งกูไดไมเกินรอยละ 70 ของมูลคาบาน (จากเดมิรอยละ 80) นอกจากนี ้

ผูที่ซื้อบานซ่ึงสรางโดย Housing Development Board หรือการเคหะของสิงคโปร ตองอยูอาศัยอยางนอย 

5 ปจึงจะขายได และหากเคยซ้ือบานจากภาคเอกชนไวกอนเม่ือมาซือ้บานจาก HDB จะตองขายบานเดิม

ออกไปภายใน 6 เดือน อนึ่ง รัฐบาลสิงคโปรเคยกําหนดใหมีการจัดเก็บภาษีกําไรจากการขายบาน (Capital 

Gains Tax) มาแลวในชวงป 2006 ที่ตลาดบานตกตํ่าและตอมาไดยกเลิกไป ในอนาคตอาจมีการพิจารณา

นํากลับมาใชอีก 

ผลของการกาํหนดมาตรการใหม คาดวาจะทาํใหผูจะซื้อบานอาจชะลอการตัดสินใจซื้อและลด

ความรอนแรงของตลาด จึงทาํใหราคาหุนของผูประกอบธุรกิจพฒันาที่อยูอาศัยในสิงคโปร ทั้ง City 

Developments และ CapitaLand ปรับลดลงเม่ือวนัจนัทร 

ในฮองกง ซึง่เปนสวรรคของนักลงทนุรวมทั้งนักลงทนุซือ้บาน เพราะนักลงทนุตางชาติสามารถซ้ือ

บานไดงาย อีกทัง้ไมมีการเก็บ Capital Gains Tax หรือภาษีบนกาํไรจากการขายบาน นอกจากนี ้ธนาคาร

ในฮองกงยงัมสีภาพคลองสงูและพรอมปลอยกูในนักลงทนุซื้อบานในอัตราดอกเบ้ียตํ่า นอกจากน้ี ยังมีผูซื้อ

จากจีนแผนดินใหญหล่ังไหลมาซ้ือบานในฮองกง จนราคาบานถีบตัวข้ึนไปสูระดับสูงกวาอดีตสมัยกอน

วิกฤตตมยาํกุงซึ่งเปนยุคที่ฮองกงยังอยูใตการปกครองของอังกฤษ แตเศรษฐกิจของฮองกงเองและอัตรา

คาจางแรงงานในฮองกงไมไดปรับสูงเพิ่มข้ึนมากนักในรอบทศวรรษท่ีผานมา ดังนั้น การที่ราคาบานใน

ฮองกงปรับเพิม่สูงข้ึนมากจึงมีสาเหตุจากการซ้ือของนักลงทนุตางชาติเปนหลัก จนคนทองถิน่ของฮองกงไม

มีความสามารถซ้ือได (เชนเดียวกับทีค่นทองถิ่นในเมืองใหญของจีนไมมีความสามารถในการซื้อบาน) 

กลายเปนโจทยใหญของรัฐบาลฮองกงในขณะนี้ วาจะทําอยางไรไมใหราคาบานตกลงมาสําหรับคนที่ซื้อไป

แลวและจะทาํอยางไรไมใหราคาบานสูงสําหรับชาวบานที่ยงัไมไดซื้อ) ราคาบานในฮองกงอาจถอืวาอยูใน

ระดับแพงที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง เพราะหองชุดขนาดเฉล่ีย 450 ตารางฟุต หรือประมาณ 42 ตารางเมตร 
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มีราคาขายประมาณ 920,000 เหรียญฮองกง หรือประมาณเกือบ 4 ลานบาท แตผูมีรายไดนอยในฮองกง

จํานวนประมาณรอยละ 40 ของประชากรยังมีโอกาสอยูอาศัยในแฟลตของการเคหะฮองกง แตมีปญหา

การจองคิวยาวมาก สวนผูมีรายไดปานกลางตกอยูในฐานะลําบากเชนกนั เพราะรายไดของชนช้ันกลางสูง

กวาเพดานที่กาํหนดในการขออยูแฟลตรัฐบาล แตชนชั้นกลางไมมีความสามารถซือ้บานเอกชนไดเพราะ

แพงเกนิไป จงึเร่ิมมีบางฝายเสนอแนวคิดใหกําหนดเก็บ Capital Gains Tax หรือเสนอใหคนตางชาติซื้อได

เฉพาะหองชุดที่มีขนาดใหญเกินกวา 1,000 ตารางฟุต หรือประมาณ 93 ตารางเมตร  

รัฐบาลฮองกงเปนเจาของทีดิ่นจํานวนมากและสามารถนําที่ดินออกประมูลขายเพื่อกดราคาที่ดิน

สําหรับการพฒันาที่อยูอาศัยลงมาไดบาง แตเมื่อกลางปนี้ ผูประกอบการธุรกิจพฒันาที่อยูอาศัยรายใหญ

ที่สุดในฮองกงและของโลก (ตามมูลคาตลาด) คือ Sun Hung Kai Properties ประมูลซ้ือที่ดินผืนใหญใน

ราคาประมาณ 12,500 เหรียญฮองกงตอตารางฟุต หรือประมาณ 1.2 ลานบาทตอตารางเมตร หรือ

ประมาณ 4.8 ลานบาทตอตารางวา สูงที่สุดกวาการประมูลซ้ือที่ดินจากรัฐบาลกวาทกุคร้ังที่ผานมา 

ยอนหลังไปเมือ่ป 1998 หลังวิกฤตตมยํากุง ราคาบานในฮองกงเคยทรุดหนักจนราคารวงลงถึงรอย

ละ 50 รัฐบาลฮองกงจึงมีความกงัวลเพิ่มข้ึนหากราคาบานยงัถีบตัวข้ึนสูงเชนปจจุบัน โดยในรอบ 18 เดือน

ที่ผานมา จากตนปที่แลวถึงกลางปนี้ ราคาบานในฮองกงปรับเพิ่มข้ึนมากถงึรอยละ 40 และเฉพาะในปนี้ได

ปรับเพิ่มข้ึนประมาณรอยละ10 แลว 

การนาํตัวอยางตลาดบานในสิงคโปรและฮองกงมาแสดง ก็เพื่อช้ีใหเหน็วาความกงัวลเร่ืองฟองสบู

ในตลาดบานนั้นมีอยูมากในทัว่ภูมิภาคเอเชียที่ใกลเคียงกับไทย ซึ่งหากรัฐบาลในประเทศเหลานัน้ไม

สามารถควบคุมไดจนเกิดปญหา ก็อาจสงผลกระทบตอตลาดบานในประเทศไทยไดเพราะระยะหางทาง

ภูมิศาสตรมีไมมาก แมสถานการณในประเทศไทยอาจไมเห็นการปรับข้ึนของราคาในลักษณะเดียวกับ

ฮองกง แตเร่ิมมีอุปทานสวนเกินมากข้ึนในสินคาบานแนวสูง 

อัตราดอกเบ้ียที่เคยตํ่ามากทัว่โลกในชวงกอนหนานั้น ในขณะนี้มกีารปรับเพิ่มข้ึนไปบางแลวและ

จะปรับสูงข้ึนอีกในหลายตลาดทั่วโลก ซึง่จะกระทบความสามารถในการชําระของผูซื้อบานที่ซื้อบานเกนิ

กําลังของตนเองหรือซื้อเพื่อเก็งกาํไรในทกุประเทศในทั้งภูมิภาค ผูซื้อบานไมควรซื้อบานในราคาสูงเกนิกวา 

50 เทาของรายได (เชน เงนิเดือน 20,000 บาท ไมควรซือ้บานราคาเกนิ 1 ลานบาท) และควรสามารถผอน

ชําระไดดวยเงนิไมเกนิหนึ่งในสามของรายได 

 


