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พิธีลงนามบันทึกความร่ วมมือในการพัฒนาระบบ Multiple Listing Service (MLS)
ระหว่ าง
ศูนย์ ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
(Real Estate Information Center: REIC)
กับ
สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรั พย์
(Real Estate Sales and Marketing Association: RESAM)
REIC และ RESAM ร่ วมมื อจัดทา “โครงการนาร่ องระบบ MLS” ที่จะมีการดาเนิ นการจริ งครั ง้ แรกใน
ประเทศไทย สาหรั บสร้ างรากฐานรองรั บการพัฒนาตลาดที่อยู่อาศัยให้ มีการขยายตัวอย่ างยั่งยืน และ
เป็ นประโยชน์ ในการสร้ างโอกาสให้ คนไทยสามารถมีบ้านของตนเองได้ ง่ ายขึน้ โดยสามารถซือ้ ที่อยู่
อาศัยราคาไม่ แพง หรื อสามารถขายที่อยู่อาศัยเดิมเพื่อซือ้ ที่อยู่อาศัยใหม่ ได้ ง่ายขึน้ เพื่อสร้ างคุณภาพ
ชีวิตคนไทยให้ ดีขึน้ และจะเป็ นเครื่ องมือช่ วยรั ฐให้ สามารถจัดค่ าธรรมเนียมและเก็บภาษีท่ ีเกี่ยวข้ อง
ได้ มากขึน้
ดร.วิชยั วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคาร และรักษาการผู้อานวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริ มทรัพย์ เปิ ดเผยว่า
“ในปั จจุบนั ตลาดที่อยู่อาศัยในประเทศไทยมีขนาดใหญ่มากและมีบทบาทสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทยอย่างมาก
โดยมีค่าเฉลี่ยการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยระหว่างปี 2560 – 2562 สูงถึงปี ละ ประมาณ 367,000 หน่วย และมี
มู ล ค่ า 847,000 ล้ า นบาท โดยประมาณการว่ า เป็ นการโอนกรรมสิ ท ธิ์ ที่ อ ยู่ อ าศั ย มื อ สอง (Resale-home)
ประมาณปี ละ 184,000 หน่วย และมีมลู ค่า 308,000 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นประมาณ 36.4% ของภาพรวมการโอน
กรรมสิทธิ์ทงประเทศ
ั้
โดยมีอตั ราการขยายตัวเฉลี่ยประมาณ 17.9% ต่อปี ซึง่ สะท้ อนให้ เห็นอุปสงค์ในการซื ้อที่อยู่
อาศัยมือสองที่มจี านวนและอัตราการขยายตัวที่สงู อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี ้ จากการสารวจศูนย์ข้อมูลอสังหาริ มทรัพย์ ยังพบว่า ในแต่ละเดือนมีอุปทานที่ประกาศขายที่
อยู่อาศัยมือสองในช่องทางออนไลน์ อยู่ประมาณ 130,000 – 150,000 หน่วย และมี NPA ของสถาบันการเงินต่าง
ๆ ประมาณ 50,000 หน่วย รวมถึงทรัพย์รอการประมูลของกรมบังคับคดี ที่รอการประมูล อีกประมาณ 50,000
หน่วย คาดว่าน่าในแต่ละเดือนจะมีปริ มาณที่อยู่อาศัยมือสองที่พร้ อมขายสูงถึงประมาณ 250,000 หน่วย ซึ่งที่อยู่
อาศัยมือสองเป็ นสินค้ าทางเลือกในทาเลที่ดีและราคาที่ถกู กว่าด้ วย
ปริ มาณอุปสงค์ และอุปทานของที่อยู่อาศัยมือสองที่มีจานวนมากเช่นนี ้ แสดงให้ เห็นได้ ว่า ตลาดที่อยู่
อาศัยมือสองมีความสาคัญไม่น้อยไปกว่าตลาดที่อยู่อาศัยใหม่ในปั จจุบัน และคาดว่าตลาดที่อยู่อาศัยมือสองมี
โอกาสที่จะขยายตัวจนเท่ากับหรื อใหญ่กว่าตลาดที่อยู่อาศัยใหม่ในอนาคตอันใกล้ นี ้
สาเหตุที่ที่อยู่อาศัย มือสองเป็ นที่นิยม เพราะทาเลในการพัฒนาที่อยู่อาศัยใหม่มกั จะอยู่ไกลออกไปจาก
เมือง ขณะที่ที่อยู่อาศัยมือสองมักจะตั ้งอยู่ในทาเลที่ดีกว่าในราคาเดียวกัน หรื อ มีราคาที่ถกู ไม่น้อยกว่าถึง 20% 30% ในทาเลเดียวกัน อีกทังขนาดของที
้
่ดินและ/หรื อพื ้นที่ใช้ สอยของที่อยู่อาศัยมือสองมักจะได้ ขนาดที่ใหญ่กว่าที่
อยู่อาศัยใหม่ในระดับราคาและทาเลเดียวกัน และประเด็นสาคัญอีกประการหนึ่ง คือ ที่อยู่อาศัยที่มีราคาต่า เช่น ที่
อยู่อาศัยที่มีราคาไม่เกิน 1 ล้ าน อาจยากที่จะหาซื ้อได้ จากตลาดที่อยู่อาศัยใหม่ แต่ยังมีให้ เลือกซื ้อได้ มากกว่าใน
ตลาดที่อยู่อาศัยมือสอง
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นอกจากนี ้ ในปั จจุบนั ตัวแทนนายหน้ ามีบทบาทสูงขึ ้นอย่างมากในการช่วยหาผู้ซื ้อให้ เจ้ าของที่อยู่อาศัย
ซึ่งเป็ นไปในทิศทางเช่นเดียวกับในต่างประเทศ โดยในประเทศที่มีการพัฒ นาตลาดที่อยู่อาศัยมื อสองที่ประสบ
ความสาเร็ จ ส่วนใหญ่ จะมีระบบ MLS (Multiple Listed Services) เพื่อเป็ น ระบบฐานข้ อมูลที่อยู่อาศัยมือสอง
สาหรับตัวแทนนายหน้ าที่จะสามารถนามาประกาศ และหาตัวแทนนายหน้ าอื่นเข้ าช่วยขายได้ ทาให้ ที่อยู่อ าศัยมือ
สองในระบบ MLS มีโอกาสในการขายได้ ง่ายขึน้ และเร็ วขึน้ ซึ่งจะเกิดประโยชน์อย่างมากต่อประชาชนในกลุ่ม
เจ้ าของที่อยู่อาศัยที่ต้องการขายหรื อกลุม่ ที่ต้องการซื ้อที่อยู่อาศัยมือสอง โดยจะมีกฎหมายในการกากับดูแล เช่น
สหรั ฐอเมริ ก า และยุโรป หรื อกลุ่มประเทศใน AEC เช่น มาเลเซีย สิ งคโปร์ ฟิ ลิปปิ นส์ กัมพูชา และ เวียดนาม
ขณะที่ประเทศเมียนมาร์ กาลังที่จะบังคับใช้ กฎหมาย แต่ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายดังกล่าว
ดังนัน้ เพื่อให้ ประเทศไทยมีการเตรี ยมตัว รองรับตลาดที่อยู่อาศัยมือสองอย่างเป็ นรู ปธรรม ศูนย์ข้อมูล
อสังหาริ มทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (REIC) ได้ พฒ
ั นา platform ระบบ MLS สาหรับการใช้ งานในประเทศ
ไทย ชื่อ “THAI-MLS” ขึ ้น และ สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริ มทรัพย์ (RESAM) ได้ เป็ นผู้บริ หารจัดการ
สมาชิกที่เข้ าร่ วมระบบฯ โดยได้ รับการสนับสนุนและความช่วยเหลือด้ านวิชาการจาก National Association of
REALTORS®: NAR ซึง่ เป็ นที่มาของการลงนามในบันทึกความร่ วมมือ (MOU) ของโครงการนาร่ องสาหรับทดลอง
ใช้ ระบบ MLS ในการดาเนินการจริ ง โดยมีการนาที่อยู่อาศัยที่มีการฝากขายจริ งเข้ าระบบโดยตัวแทนนายหน้ าขาย
หลัก (Major Broker) มีการเปิ ดให้ มีการเข้ าร่วมเป็ นตัวแทนนายหน้ าขายร่วม (Co-broker) ที่สามารถช่วยขายที่อยู่
อาศัย ในระบบ THAI-MLS ได้ แต่เนื่ องจากการดาเนินการนีเ้ พี ยงระยะนาร่ องจึงจะเปิ ดให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมสามารถที่
ยอมรับเงื่อนไขและกฎ กติกาและข้ อบังคับต่าง ๆ ที่กาหนดขึ ้น โดยเป็ นการดาเนินการในลักษณะ Sandbox ก่อน
เท่านัน้ และหากได้ ทดลองใช้ จริ งไประยะหนึ่ง และทุกอย่างเป็ นได้ ด้วยดี ก็ยินดีเปิ ดรับผู้ที่มีวิชาชีพตัวแทนนายหน้ า
จากทุกองค์กรเข้ าร่วม”
คุณอรุณี เทียมหงส์ นายกสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริ มทรัพย์ (RESAM) เปิ ดเผยว่า “สมาคมฯ
ได้ ร่วมมือกับ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริ มทรัพย์ ในการดาเนินการ THAI-MLS เนื่องการพัฒนาระบบ THAI-MLS ครัง้ นี ้
เป็ นการดาเนินการอย่างจริ งจังในลักษณะโครงการนาร่ องครัง้ แรกในประเทศไทย แม้ ในวันนีป้ ระเทศไทยยังไม่มี
กฎหมายสาหรับ ควบคุมวิชาชีพ ตัวแทนนายหน้ า (Brokerage Licensing Law) ซึ่งถื อเป็ นกฎหมายที่สร้ าง กฎ
กติกา และการควบคุมด้ านจรรยบรรณและคุณภาพทางวิชาชีพ แต่การพัฒนาระบบ THAI-MLS นี ้จะสามารถเป็ น
Platform ที่ช่วยสร้ างเครื อข่ายตัวแทนนายหน้ าให้ สามารถช่วยกัน ขายที่อยู่อาศัยมือสองให้ มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงขึ ้น ซึง่ จะเป็ นการช่วยให้ ผ้ ทู ี่ต้องการขายบ้ านเดิมเพื่อหาซื ้อบ้ านใหม่สามารถทาได้ ง่ายขึ ้น รวดเร็วขึ ้น
และมีตวั แทนนายหน้ าที่น่าเชื่อถือเป็ นผู้ดาเนินการให้
ในระบบ THAI-MLS นี ้ สมาคม RESAM ได้ เข้ ามาช่วยรับดูแลการบริ หารจัดการด้ านข้ อมูลในระบบและ
ข้ อมูลสมาชิกในระบบฯ โดยผู้เข้ าร่ วมใช้ ระบบต้ องมีการลงนามในสัญ ญาว่าจะยอมรับการปฏิบัติตัวตาม กฎ
กติ กา และข้ อบังคับ ต่าง ๆ ก่ อนเข้ าใช้ ระบบฯ ทางสมาคมฯมีความมั่นใจว่า การดาเนิ นการเช่น นี ใ้ นจะช่ วย
ยกระดับการทางานและมาตรฐานวิชาชีพของตัวแทนนายหน้ า ด้ านอสังหาริ มทรัพย์ ของประเทศไทยให้ สูงขึ ้นได้
และเมื่ อถึ ง วัน ที่ ป ระเทศไทยมี ก ฎหมายส าหรั บ ควบคุม วิ ช าชี พ นายหน้ า แล้ ว ก็ จ ะช่ วยขับ เคลื่ อ นให้ ต ลาดที่
อสังหาริ มทรัพย์มือสองจะเติบโตได้ อย่างก้ าวกระโดด โดยมีพื ้นฐานด้ านระบบปฏิบตั ิการและด้ านธุรกิจที่สามารถ
รองรับได้ ทนั ที ทังนี
้ ้ประโยชน์ที่เกิดขึ ้นจากโครงการฯนี ้ จะเกิดกับประชาชนเจ้ าของที่อยู่อาศัยและผู้ต้องการซื ้อที่อยู่
อาศัย ธุรกิจตัวแทนนายหน้ า และภาครัฐ โดยเฉพาะในเรื่ องรายได้ จากภาษีและค่าธรรมเนียม สามารถจัดเก็บเพิ่ม
ได้ อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยจากธุรกิจนี ้ ซึง่ จะสามารถรายได้ สว่ นนี ้ไปช่วยพัฒนาประเทศในด้ านต่าง ๆ ต่อไป”
ไม่ทั
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