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รายงานสถานการณ์การโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดของคนต่างชาติ ไตรมาส 2 ปี 2565
คาดการณ์เปิ ดให้ต่างชาติซอื้ บ้านและทีด่ ิน อาจดันมูลค่าการโอนฯเพิ่มสูงได้แสนล้านบาท
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รายงานภาพรวมสถานการณ์การโอนกรรมสิทธิ์
ห้องชุดให้คนต่างชาติท่ัวประเทศ ในไตรมาส 2 ปี 2565 โดยพบว่า หน่วยโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้คนต่างชาติ
ทั่วประเทศมีจานวน 2,326 หน่วย เพิ่มขึน้ 15.1% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน (YoY) และเป็ นจานวนหน่วยที่
สูงกว่าค่าเฉลี่ยรายไตรมาสในช่วง 2 ปี ที่เกิด COVID-19 (ปี 2563 – 2564) ซึ่งมีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้
คนต่างชาติเป็ นห้องชุดใหม่ต่อห้องชุดมือสอง เป็ นอัตราส่วนร้อยละ 62.9 : 37.1 โดยห้องชุดมือสองมีสัดส่วน
การโอนเพิ่มมากขึน้ อย่างต่อเนื่องติดต่อกัน 6 ไตรมาส และเป็ นสัดส่วนที่สูงที่สุดในรอบ 18 ไตรมาส ขณะที่
ราคาที่มีการโอนฯส่วนใหญ่ ประมาณ 81.9% ไม่เกิน 5.00 ล้านบาท และขนาดห้องชุดที่มีการโอนกรรมสิทธิ์
ส่วนใหญ่ประมาณ 83.5% ขนาดไม่เกิน 60 ตร.ม. โดยมีการโอนสูงสุดในพืน้ ที่ 5 อันดับแรกต่างชาติโอนสูงสุด
คือ กรุ งเทพฯ ชลบุรี สมุทรปราการ ภูเก็ต และเชียงใหม่
ดร.วิ ชั ย วิ รัต กพันธ์ ผู้ ต รวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรั ก ษาการผู้ อ านวยการศู น ย์ข้ อ มู ล
อสังหาริมทรัพย์ เปิ ดเผยถึงรายงานสถานการณ์การโอนกรรมสิทธิ์หอ้ งชุดของคนต่างชาติ ไตรมาส 2 ปี 2565 โดยระบุ
ว่า การโอนกรรมสิทธิ์หอ้ งชุดให้คนต่างชาติมีการเพิ่มขึน้ ทัง้ จานวนหน่วย มูลค่า และพืน้ ที่ จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน
(YoY) และสูงกว่าค่าเฉลี่ยรายไตรมาสในช่วง 2 ปี ที่เกิด COVID-19 โดยจะเห็นได้ว่า จานวนหน่วยโอนกรรมสิทธิ์หอ้ งชุด
ให้ค นต่า งชาติท่ัว ประเทศมีจานวน 2,326 หน่วย เพิ่มขึน้ 15.1% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน (YoY) และเป็ นจานวน
หน่วยที่สูง กว่าค่าเฉลี่ ยรายไตรมาสในช่ วงที่เ กิด COVID-19 ในปี 2563 – 2564 ที่จานวน 2,092 หน่วย/ไตรมาส (ดู
แผนภูมิท่ี 1 - 2) ขณะที่มูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์หอ้ งชุดให้คนต่างชาติท่ัวประเทศมีจานวน 12,114 ล้านบาท เพิ่มขึน้
26.9% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน (YoY) มูล ค่า การโอนในไตรมาสนี ้ สูงกว่าค่าเฉลี่ย 2 ปี ในช่วง COVID-19 ที่มีมูลค่า
9,980 ล้านบาท/ไตรมาส (ดูแผนภูมิ ท่ี 3 - 4) และมี พื น้ ที่โ อนกรรมสิท ธิ ์ห อ้ งชุด ให้ค นต่า งชาติทั่ ว ประเทศมี จานวน
109,486 ตารางเมตร เพิ่มขึน้ 27.6% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน (YoY) พืน้ ที่หอ้ งชุดที่โอนในไตรมาสนี ้ สูงกว่าค่าเฉลี่ย
2 ปี ในช่วง COVID-19 ที่มีพนื ้ ที่ 90,325 ตารางเมตร/ไตรมาส (ดูแผนภูมิท่ี 5 - 6)
การโอนกรรมสิท ธิ ์ห อ้ งชุด ให้ค นต่า งชาติที่ม ีก ารขยายตัว เพิ่ม ขึ น้ เมื่อ เทีย บกับ ช่ว งเดีย วกัน ของปี ก่อ น ทัง้
จานวนหน่วย มูลค่า และพืน้ ที่ และเป็ นการเพิ่มขึน้ ในเชิงจานวนหน่วยสูงสุดในรอบ 5 ไตรมาสที่ผ่านมา และ จานวน
มูลค่าและพืน้ ที่ส ูงสุดในรอบ 6 ไตรมาส เช่นนี ส้ ะท้อนให้เห็นว่า การซื อ้ ห้องชุดของคนต่างชาติในช่วงก่อนหน้าได้มี
การรับโอนกรรมสิทธิ์อย่างต่อเนื่อง และยังมีแรงซือ้ ใหม่จากชาวต่างชาติที่ไม่ใช่ผูซ้ ือ้ ชาวจีนเข้ามาทดแทนแรงซือ้ ห้อง
ชุดของชาวจีนที่หายไปจากข้อจากัดการเดินทางออกนอกประเทศด้วยเช่นกัน
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สัดส่วนการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้คนต่างชาติปัจจุบันไม่เกิน 10% และเป็ นห้องชุดมือสองกว่า 30%
สัดส่วนหน่วยโอนกรรมสิทธิ์หอ้ งชุดให้คนต่างชาติในไตรมาส 2 ปี 2565 เป็ น 9.3% ของการโอนกรรมสิทธิ์หอ้ งชุด
ทัง้ หมดเท่านัน้ ซึ่งเพิ่มสูงกว่าช่วงเดียวกันของปี ก่อน (9.2%) เพียงเล็กน้อย ส่วนมูลค่าโอนกรรมสิทธิ์หอ้ งชุดให้คนต่างชาติ
มี สัดส่วน 18.7% และ พืน้ ที่ห้องชุดที่มี การโอนกรรมสิ ทธิ์ ใ ห้คนต่ างชาติ มี สัดส่วน 12.7% เพิ่ม ขึน้ จาก 15.1% และ
11.1% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน ตามลาดับ (ดูแผนภูมิท่ี 7 - 9) ซึ่งสะท้อนว่า ผูซ้ ือ้ ห้องชุดที่เป็ นชาวต่างชาติมีการซือ้
ห้องชุดที่มีระดับราคาเฉลี่ยต่อหน่วยที่สงู ขึน้ กว่าช่วงปี ก่อนหน้า
REIC ยังพบอีกว่า การโอนกรรมสิทธิ์หอ้ งชุดให้คนต่างชาติเป็ นห้องชุดมือสองในไตรมาส 2 ปี 2565 ด้านจานวน
หน่วยเป็ นสัดส่วน 37.1% โดยเพิ่มมากขึน้ อย่างต่อเนื่องติดต่อกัน 6 ไตรมาสแล้ว และเป็ นสัดส่วนที่สงู ที่สดุ ในรอบ 18 ไตร
มาส ขณะที่ดา้ นมูลค่า ห้องชุดมือสองมีสดั ส่วน 27.2% และในด้านพืน้ ที่ ห้องชุดมือสองมีสดั ส่วน 43.3% และเป็ นสัดส่วน
พืน้ ที่หอ้ งชุดมือสอง โดยเพิ่มมากขึน้ ต่อเนื่องติดต่อกัน 7 ไตรมาส และยังเป็ นสัดส่วนที่สูงที่สุดในรอบ 18 ไตรมาส (ดู
แผนภูมิท่ี 10 - 12)
“การที่สดั ส่วนการโอนกรรมสิทธิ์หอ้ งชุดให้คนต่างชาติท่ีเป็ นห้องชุดมือสองเพิ่มมากขึน้ ทัง้ จานวนหน่วย มูลค่า
และพืน้ ที่ อย่างต่อเนื่อง มีขอ้ สังเกตได้ว่า คนต่างชาติในระยะหลังอาจมีความต้องการห้องชุดมือสองมักอยู่ในทาเลพืน้ ที่
ชัน้ ใน หรือ พืน้ ที่ใกล้ศนู ย์กลางธุรกิจของเมือง ซึ่งในปั จจุบนั มีอปุ ทานให้เลือกน้อยลง ประกอบกับราคาห้องชุดมือสองใน
ทาเลเหล่านีม้ ี ราคาที่ต่ ากว่าโครงการเปิ ดใหม่ ดัง นั้น ห้องชุดมื อสองจึ ง เป็ นทางเลือกที่น่าสนใจส าหรับคนต่างชาติ
โดยเฉพาะกลุม่ ผูซ้ ือ้ จาก ยุโรป สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย รัสเซีย และอินเดีย”
ชาวจีนยังคงเป็ นกลุ่มคนต่างชาติทร่ี ับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดมากสุดในไตรมาส 2 ปี 2565
ในไตรมาส 2 ปี 2565 ชาวจีน เป็ นสัญชาติท่ีมีหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์หอ้ งชุดทั่วประเทศมากที่สดุ 2,072 หน่วย
หรื อ 25.3% โดยมี 4 สัญ ชาติ ท่ี มี ห น่ ว ยการโอนกรรมสิ ท ธิ์ อัน ดั บ รองลงมา ได้แ ก่ รัส เซี ย จ านวน 263 หรื อ 3.2%
สหรัฐอเมริกา จานวน 228 หน่วย หรือ 2.8% สหราชอาณาจักร จานวน 167 หน่วย หรือ 2.0% และ เยอรมัน จานวน 160
หน่วย หรือ 2.0 % ทัง้ นี ้ มูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์หอ้ งชุดทั่วประเทศมากที่สุด 5 ลาดับแรก คือ ชาวจีน จานวน 10,493
ล้านบาท หรือ 26.4% รองลงมาคือ สหรัฐอเมริกา จานวน 976 ล้านบาท หรือ 2.5% ฝรั่งเศส จานวน 933 ล้านบาท หรือ
2.3% รัสเซีย จานวน 850 ล้านบาท หรือ 2.1% และกัมพูชา จานวน 783 ล้านบาท หรือ 2.0% (ดูแผนภูมิท่ี 18)
ชาวต่างชาตินิยมซือ้ ห้องชุดในระดับราคาไม่เกิน 5 ลบ. ขนาดไม่เกิน 60 ตร.ม.
ราคาเฉลี่ยห้องชุดที่ชาวต่างชาติ รบั โอนกรรมสิทธิ์ ในไตรมาส 2 ปี 2565 คือ 5.0 ล้านบาท/หน่วย (ดูตารางที่
1) โดยมีการโอนกรรมสิทธิ์ในช่วงราคาไม่เกิน 3.00 ล้านบาท มีสดั ส่วน 46.4% รองลงมาคือ ระดับราคา 3.01 - 5.00 ล้าน
บาท มีสดั ส่วน 25.5% และระดับราคา 5.01 - 7.50 ล้านบาท มีสดั ส่วน 12.9% โดยมีระดับราคามากกว่า 10.00 ล้าน
บาทขึน้ ไป มีสัดส่วน 8.7% และระดับราคา 7.51 - 10.00 ล้านบาท มีสัดส่วน 6.5% (ดูแผนภูมิท่ี 13) แต่หากมองจาก
มุมมองของมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์หอ้ งชุดให้คนต่างชาติ พบได้ว่าราคามากกว่า 10.00 ล้านบาท มีสัดส่วน 38.9%
รองลงมาคือ ระดับราคา 3.01 - 5.00 ล้านบาท มีสดั ส่วน 19.3% ระดับราคาไม่เกิน 3.00 ล้านบาท มีสดั ส่วน 15.7%
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ระดับราคา 5.01 - 7.50 ล้านบาท มีสดั ส่วน 15.1% และระดับราคา 7.51 - 10.00 ล้านบาท มีสดั ส่วน 11.0% (ดูแผนภูมิ
ที่ 14) ทัง้ นี ้ พบว่า สัญชาติท่มี ีราคาเฉลี่ย/หน่วยในการโอนกรรมสิทธิ์สงู สุด ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2565 คือ ชาวไต้หวัน
ที่มีมูลค่าเฉลี่ย/หน่วย 7.1 ล้านบาท/หน่วย และ ชาวรัสเซีย และชาวเยอรมัน เป็ นกลุ่ม ที่มีราคาเฉลี่ย/หน่วยในการโอน
กรรมสิทธิ์ต่าสุด 3.2 ล้านบาท
ขนาดเฉลี่ยห้องชุดที่ชาวต่างชาติ รบั โอนกรรมสิทธิ์ในไตรมาส 2 ปี 2565 คือ 46.6 ตร.ม./หน่วย (ดูตารางที่ 1)
โดยมีการโอนกรรมสิทธิ์ในช่วงขนาดพืน้ ที่ 31 - 60 ตารางเมตร มีสดั ส่วน 51.0% รองลงมา คือ ห้องชุดขนาดพืน้ ที่ไม่เกิน
30 ตารางเมตร มีสดั ส่วน 32.5% ถัดมาคือ ห้องชุดขนาดพืน้ ที่ 61-100 ตารางเมตร มีสดั ส่วน 10.1% และห้องชุดขนาด
พืน้ ที่มากกว่า 100 ตารางเมตร มีสดั ส่วน 6.5% เมื่อพิจารณาย้อนหลังไปถึงปี 2561 พบว่า ห้องชุดขนาดไม่เกิน 30 ตาราง
เมตร และขนาด 31 - 60 ตารางเมตร ก็เป็ นประเภทห้องชุดที่คนต่างชาตินิยมมากที่สดุ โดยมีสดั ส่วนจานวนหน่วยที่โอน
กรรมสิทธิ์รวมกันสูงกว่า 80% ในแต่ละไตรมาส (ดูแผนภูมิท่ี 15)
สาหรับมิติดา้ นมูลค่า ขนาดห้องชุดที่ มีสัดส่วนสูงสุด คือ ขนาดพืน้ ที่ 31 - 60 ตารางเมตร มีสัดส่วน 42.3%
รองลงมา คือ ห้องชุดขนาดพืน้ ที่มากกว่า 100 ตารางเมตร มีสัดส่วน 28.%7 ขนาดไม่เกิน 30 ตารางเมตร มีสัดส่วน
14.5% และห้องชุดขนาดพืน้ ที่ 61-100 ตารางเมตร มีสดั ส่วน 14.5% และเมื่อพิจารณาย้อนหลังไปถึงปี 2561 พบว่า ห้อง
ชุดขนาด 31 - 60 ตารางเมตร และ ห้องชุดขนาดมากกว่า 100 ตารางเมตร เป็ นประเภทห้องชุดที่ ทาให้เกิดมูลค่าการซือ้
ของคนต่างชาติมากที่สดุ มีสดั ส่วน 71.0% ในแต่ละไตรมาส (ดูแผนภูมิท่ี 16)
ทัง้ นี ้ พบว่า สัญชาติท่ีมีขนาดพืน้ ที่เฉลี่ย/หน่วยในการโอนกรรมสิทธิ์สูงสุด ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2565 คือ
ชาวอินเดีย ที่มีขนาดพืน้ ที่เฉลี่ย/หน่วย 73.2 ตร.ม./หน่วย และ ชาวรัสเซีย เป็ นกลุ่มที่มีขนาดพืน้ ที่ เฉลี่ย/หน่วย 37.0 ตร.
ม./หน่วย
นอกจากนีย้ ังพบว่า ราคาเฉลี่ยต่อพืน้ ที่เป็ น 108,133 บาท/ตร.ม. สัญชาติท่ีมีการซือ้ ห้องชุดในราคาเฉลี่ยต่อ
พืน้ ที่สงู สุด คือ ชาวไต้หวัน มีราคาเฉลี่ยต่อหน่วยที่ 155,085 บาท/ตร.ม. และรองลงมาเป็ นชาวจีน มีราคาเฉลี่ยต่อหน่วย
ที่ 129,353 บาท/ตร.ม.
ห้องชุดในกรุ งเทพฯ และจังหวัดขนาดใหญ่และจังหวัดท่องเทีย่ ว ยังคงเป็ นห้องชุดทีค่ นต่างชาติต้องการสูงสุด
REIC ได้พบว่า จังหวัดที่มีจานวนหน่วยโอนกรรมสิทธิ์หอ้ งชุดให้คนต่างชาติสะสมมากที่สดุ 5 อันดับแรก ในช่วง
6 เดือนแรก ได้แก่ กรุงเทพฯ ชลบุรี สมุทรปราการ ภูเก็ต และเชียงใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ใน 2 จังหวัดแรก คือ กรุงเทพฯ มี
สัดส่วน 43.8% และชลบุรี มีสดั ส่วน 31.0% ตามลาดับ โดยทัง้ 2 จังหวัดมีสดั ส่วนจานวนหน่วยรวมกันสูงถึง 80.7% ของ
ทั่วประเทศ และเมื่อพิจารณาย้อนหลังไปถึงปี 2561 พบว่า กรุ งเทพฯ และชลบุรี ยังคงเป็ นจังหวัดที่มีจานวนหน่วยโอน
กรรมสิทธิ์หอ้ งชุดให้คนต่างชาติในสัดส่วนที่มากที่สดุ เช่นเดียวกัน ส่วนอันดับรองลงมาเป็ นจังหวัดที่อยู่ในปริมณฑลบาง
จังหวัดและจังหวัดที่เป็ นเมืองท่องเที่ยวสาคัญ ได้แก่ สมุทรปราการ และภูเก็ต เป็ นต้น (ดูแผนภูมิท่ี 19) ซึ่ง 5 จังหวัด
ข้างต้นเป็ นจังหวัดที่มีมลู ค่าโอนกรรมสิทธิ์หอ้ งชุดให้คนต่างชาติสะสมสูงสุดด้วยเช่นกัน โดย กรุงเทพฯ มีสดั ส่วน 64.4%
และชลบุรี มีสดั ส่วน 16.0% โดยทัง้ 2 จังหวัดมีสดั ส่วนมูลค่ารวมกันสูงถึง 80.4% ของทั่วประเทศ ส่วนอันดับรองลงมาคือ
สมุทรปราการ และภูเก็ต เช่นเดียวกัน (ดูแผนภูมิท่ี 20)
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จากการประมวลภาพของการโอนกรรมสิทธิ์หอ้ งชุดให้คนต่างชาติทงั้ หมด ทาให้เราเห็นได้ว่า ปริมาณทัง้ ในมิติ
ของจานวนหน่วย มูลค่า และพืน้ ที่ เริ่มฟื ้ นตัวกลับมาแล้ว แต่ยงั คงต่ากว่าช่วงที่ก่อนเกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19
แต่มีขอ้ สังเกตต่อการเปลี่ยนแปลงนีว้ ่า ตัวเลขการโอนกรรมสิทธิ์เหล่านีเ้ ป็ นสิ่งสะท้อนการซือ้ ขายที่ผ่านมาในช่วง 1- 2 ปี ท่ี
ผ่านมา และเห็นว่าการซือ้ ขายห้องชุดที่ผ่านมาสามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้อย่างต่อเนื่อง และยังพบว่าห้องชุดที่มีการโอน
กรรมสิทธิ์ให้คนต่างชาติมีมากกว่า 30% เป็ นห้องชุดมือสอง ซึ่งมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
การเปิ ด ประเทศและเริ่ ม ด าเนิ น กิ จ กรรมในด้า นต่ า ง ๆ ระหว่ า งประเทศทั่ว โลก เริ่ ม เข้า สู่ภ าวะปกติ แ ละ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยเริ่มฟื ้ นตัว ซึ่งเป็ นปั จจัยบวกที่สาคัญที่อาจจะช่วยทาให้จานวนหน่วย มูลค่า
และพืน้ ที่ในการซือ้ และการโอนกรรมสิทธิ์หอ้ งชุดให้คนต่างชาติท่ีอาจมีแนวโน้มที่ทรงตัวจากปั จจุบนั หรืออาจเพิ่มขึน้ ได้
เล็กน้อยเท่านัน้ ทัง้ นีเ้ ป็ นผลมาจากการที่ประเทศจีนยังใช้นโยบาย Zero-Covid ที่ยงั คงสร้างข้อจากัดให้ชาวจีนที่ตอ้ งการ
เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย แม้ว่าพบว่ามีกลุ่มคนต่างชาติอ่ืนเข้ามาซือ้ ห้อง
ชุดในประเทศไทยมากขึน้ ในระยะหลัง แต่คงจะสามารถเข้ามาทดแทนผูซ้ ือ้ ชาวจีนบางส่วนเท่านัน้ เนื่องจากผูท้ ่จี ะซือ้ ห้อง
ชุดชาติอ่นื ยังมียงั คงมีปริมาณน้อยมากเมื่อเทียบกับชาวจีน
ดร.วิชยั กล่าวเพิ่มเติมว่า “จากการที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการเรื่องการเปิ ดให้สามารถซือ้ บ้านพร้อม
ที่ดินหรือซือ้ ที่ดินเพื่อสร้างเป็ นที่อยู่อาศัยของคนต่างชาตินนั้ นับเป็ นมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจและการลงทุน หนึ่ง ที่จะ
ดึงดูดคนต่างชาติท่ีมีศกั ยภาพสูงเข้ามาสู่ประเทศไทย ซึ่งจะเป็ นการสร้างให้เกิดอุปสงค์ใหม่ ๆ ที่มีกาลังซือ้ สูงในประเทศ
เพื่อเข้ามาอยู่อาศัยในระยะยาว และจับจ่ายใช้สอยในสินค้าอุปโภคบริโภคในประเทศ ดังนัน้ การเปิ ดโอกาสให้ ซือ้ บ้าน
และที่ดินในประเทศจะเป็ นปัจจัยให้มาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจนีไ้ ด้รบั การตอบรับจากคนต่างชาติ ทัง้ นี ้ท่ผี ่านมา ประเทศ
ไทยเปิ ดให้คนต่ างชาติถือครองกรรมสิ ทธิ์ห้องชุดได้ โดยพบว่า ในช่วงก่อนเกิด COVID-19 มีการโอนกรรมสิทธิ์ ปี ละ
มากกว่า 10,000 หน่วย มูลค่ามากกว่า 50,000 ล้านบาท หรือ คิดเป็ นประมาณ 5% ของการโอนกรรมสิทธิ์ท่ วั ประเทศ
แต่หากเปิ ดให้ชาวต่างชาติสามารถซือ้ บ้านพร้อมที่ดินได้ คาดว่าก็น่าจะทาให้เกิดมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์เพิ่มสูงสุดได้อีก
ประมาณ 50,000 หน่วย มูลค่าประมาณ 100,000 ล้านบาท จากมูลค่าโอนกรรมสิทธิ์ท่ีอยู่อาศัยในแต่ละปี จะสูงถึง 1
ล้านล้านบาท ซึ่งอาจจะทาให้สดั ส่วนของมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ท่ีอยู่อาศัยที่ซือ้ โดยคนต่างชาติ เพิ่มจาก 5% เป็ น 15%
ของมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ทงั้ ประเทศ แต่คาดว่า ในระยะแรกจะยังส่งผลบวกต่อภาคอสังหาฯ ไม่มากนัก เนื่องจาก
จะต้องใช้เวลาในการประชาสัมพันธ์และกลุ่มคนต่างชาติตอ้ งการเข้ามาอยู่ในประเทศไทยแบบระยะยาวก็อาจจะต้องมี
การเตรียมการในเรื่องการซือ้ ที่อยู่อาศัยและการปรับเปลี่ยนสถานที่ในการอยู่อาศัย รวมถึงการขออนุญาตต่าง ๆ ดังนัน้ จึง
อาจกล่าวได้ว่า นโยบายนีจ้ ะช่วยเพิ่มปริมาณของอุปสงค์ของอสังหาริมทรัพย์ในประเทศให้มากขึน้ ซึ่งจะทาให้สามารถ
ขายอสังหาฯในประเทศมากขึน้ และจะส่งผลบวกในการลดภาวะอุปทานสะสมอสังหาฯในตลาดให้ลดลง และเกิดการ
ผลิตอุปทานอสังหาริมทรัพย์ใหม่เพิ่มขึน้ ซึ่งจะช่วยให้เกิดการผลิตทัง้ ในภาคที่เกี่ยวเนื่องกับอสังหาฯ ทัง้ อุตสาหกรรมต้น
นา้ และปลายนา้ ขยายตัวขึน้ รวมถึงเกิดการจ้างงานมากขึน้ หรือที่เรียกว่า เกิด multiplier effects ในระบบเศรษฐกิจ
“แต่ในการดาเนินการนโยบายนีค้ วรกาหนดให้ชดั เจนว่า รัฐบาลจะอนุญาตให้ชาวต่างชาติซือ้ บ้านและที่ดินเพื่อ
การอยู่อาศัยระยะยาวในประเทศไทยในช่วงกี่ปี อาจไม่ตอ้ งเปิ ดนโยบายนีต้ ลอดไป และควรกาหนดให้ชดั เจนว่าเป็ นที่ อยู่
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อาศัยระดับราคาใด เพื่อไม่ให้เกิดการซือ้ ที่ดินและที่อยู่อาศัยในระดับราคาที่อยู่ในกาลังซือ้ ของคนไทยส่วนใหญ่ เช่น
รัฐบาลอาจไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติซือ้ บ้านและที่ดินในระดับราคาไม่เกิน 10 หรือ 15 ล้านบาท ขึน้ อยู่กบั พืน้ ที่ รวมถึง
ควรกาหนดระยะเวลาในการถือครองกรรมสิทธิ์ให้ชดั เจนเพื่อป้องกันการเก็งกาไร เช่น ไม่นอ้ ยกว่า 3 - 5 ปี ซึ่งจะไม่ทาให้
เกิดการเก็งกาไรในที่ดินและราคาที่อยู่อาศัย และยังเป็ นการป้องกันไม่ให้เกิดฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์ได้ รวมถึงควรมีการ
กาหนดภาษี หรือค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องสาหรับ ผูท้ ่ีถือครองกรรมสิทธิ์ท่ีดินที่เป็ นคนต่างชาติในอัตราที่แตกต่างจากคน
ไทย และการกาหนดเรื่องกฎเกณฑ์การขายบ้านและที่ดินเมื่อชาวต่างชาติตอ้ งการขายต่อเมื่อผ่านไประยะเวลาหนึ่งแล้ว
ให้ชดั เจนอีกด้วย”
-----------------------------------ข้อความจากัดความรับผิดชอบ
ข้อมูลสถิติ ข้อเขียนใด ๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี ้ ศูนย์ขอ้ มูลอสังหาริมทรัพย์ได้รบั มาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้หรือ
จากการประมวลผลที่เชื่อถือได้ ศูนย์ขอ้ มูลอสังหาริมทรัพย์ได้ตรวจสอบจนมั่นใจในระดับหนึ่งแล้ว แต่ศนู ย์ขอ้ มูล
อสังหาริมทรัพย์ไม่สามารถยืนยันความถูกต้องหรือความเป็ นจริง และไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสี ยหายที่เกิดขึน้ ไม่ว่าใน
กรณีใด ๆ จากการใช้ขอ้ มูล ผูน้ าข้อมูลไปใช้พงึ ใช้วิจารณญาณ และตรวจสอบตามความเหมาะสม
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