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เสนอแก้พ.ร.ก.ใหต้่างชาตซิอืบ้านได้ 

ดัน พ.ร.ก. แก้ล็อกอสังหาเปิดทางต่างชาติ ซือ “บ้านหรู” ขยายเพดานคอนโด 80% 

รฐับาลอยูร่ะหว่างดาํเนินการเรืองแกก้ฎหมายเพือดงึดูดใหค้นต่างชาติเขา้มาลงทนุในประเทศไทยได้
สะดวกและจงูใจมากขึน อาท ิ การแกป้ระมวลกฎหมายทีดิน, พระราชบญัญติัอาคารชดุ (คอนโดฯ) 
รวมทงัประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ เพือขยายสิทธิการซือคอนโดฯ รวมทงัปลดล็อกให้
ชาวต่างชาตซืิอบา้นแนวราบได ้ โดยตาม พ.ร.บ.อาคารชุดแกไ้ขเพิมเตมิ ต่างชาติสามารถซือและถือ
ครองกรรมสิทธิหอ้งชดุหรือคอนโดมิเนียมในประเทศไทยไดส้งูสุด 49% ของพืนทีขายของโครงการ แต่
การแกไ้ขกฎหมายครงันีจะขยายเพดานใหต้า่งชาติเขา้ถือครองกรรมสทิธิไดม้ากขึน โดยอาจถงึ 70-
80% ซงึตวัเลขยงัไม่สรุปชดัเจน อยา่งไรก็ตามจะมีการกาํหนดเงือนไขว่า สดัส่วนต่างชาติทีถือ
กรรมสิทธิส่วนทีเกิน 49% ขนึไปจะไม่มีสิทธิในการออกเสียง (โหวต) ในการประชุมนิติบคุคลอาคารชดุ 
และจะมีการแกป้ระมวลกฎหมายทีดินใหค้นต่างดา้วสามารถซือบา้นเดียวไดเ้ป็นการทวัไป แต่จะเป็น
การซือในโครงการ “บา้นจดัสรร” เทา่นนั และมีวงเงนิการซือบา้นระดบัราคาประมาณ 10-15 ลา้นบาท
ขนึไป ซงึเป็นการชว่ยกระตุน้กาํลงัซอืใหก้บัโครงการบา้นจดัสรร และจากการหารือคาดว่าจะกาํหนด
ตา่งดา้วสามารถซือบา้นเดียวไดไ้ม่เกนิ 49% ของพืนทีขายในโครงการ 

การปรบัแกไ้ขกฎหมายเรอืงการถือครองกรรมสิทธิทีดินของคนตา่งดา้วจะเปิดใหเ้ป็นการ “ชวัคราว” 
ประมาณ 3-5 ปีเทา่นนั ช่วงหลงัการระบาดของ COVID-19 เพือเป็นการดงึเม็ดเงินตา่งชาติเขา้มาชว่ย
ฟืนฟูเศรษฐกิจในประเทศ ซงึนอกจากเรืองการถือครองกรรมสิทธิบา้นและอาคารชดุแลว้ ยงัมีในส่วน
ของการปรบัแกเ้รืองกฎระเบยีบอาํนวยความสะดวก เช่น เรืองเวิรก์เพอรม์ิต วีซา่ทีคนเกษียณอายุทีจะ
เขา้มาพกัอาศยัในประเทศไทย รวมถงึในแง่ของการใหบ้ริการต่าง ๆ ของภาครฐั เพือเป็นการอาํนวย
ความสะดวกต่อชาวตา่งชาติทีจะเขา้มาพักอาศยัหรือทาํธุรกจิในประเทศไทย 

Source :  ประชาชาติธุรกิจ วันที 9 เม.ย.. 2564 

■ Comment 

จากประเด็นการแกพ้.ร.ก.ดงักล่าวจะเป็นผลบวกต่อกลุม่อสงัหาริมทรพัยร์ะยะกลาง-ยาวอยา่งแน่นอน 
เนืองจากการขายโครงการแนวราบในปัจจบุนัถกูลิมิตใหแ้ก่ลกูคา้ชาวไทยเท่านนั และหากลกูคา้
ตา่งชาตสิามารถทาํการซอืบา้นแนวราบได ้ คาดว่าระยะเวลา Turnover ของแต่ละโครงการจะสนัลง 
ในขณะทีโครงการคอนโดบางแห่งมียอดขายต่างชาตแิตะระดบั 49% แลว้ จะสามารถเพิมสดัส่วนการ
ขายได ้ส่งผลให ้Developer สามารถปิดโครงการไดเ้รว็ขึน ทงันีประสิทธิภาพในการนาํโครงการไปขาย
ตา่งประเทศจะสงูขนึ ส่งผลใหค่้าใชจ่้ายดา้นการตลาดต่อยนูติปรบัตวัลดลง และมีอตัราการทาํกาํไรที
สงูขนึ ในขณะเดียวกนั การเกบ็เงินดาวนจ์ากกลุม่ลกูคา้ต่างชาติทีสงูถงึ 30% จะส่งผลให ้Backlog มี
คณุภาพมากขนึ อย่างไรกดี็ ยงัคงตอ้งรอความชดัเจนของรายละเอียด และคาดว่าจะมีการนาํเสนอ
ประเด็นนีต่อทีประชมุ ศบศ.ในช่วงปลายเดือนเม.ย. 2564 กอ่นทีจะนาํเขา้ทีประชมุคณะรฐัมนตรีต่อไป  

สาํหรบับรษิัททีคาดว่าจะไดร้บัอานิสงสส์งูสุด จะเป็น Developer ทีมีฐานลกูคา้ตา่งชาติอยู่แลว้ ไดแ้ก่ 
ANAN, AP, ORI และ SIRI ซงึเป็นรายไดท้มีาจากกลุ่มลกูคา้คอนโด ในขณะทีกลุม่บา้นแนวราบทีมี
ราคาขายตงัแต ่10-15 ลา้นบาทต่อยนูิต เราคาดว่า LH, QH และ SIRI จะสามารถเพิมฐานลกูคา้ใหม่ที
เป็นชาวตา่งชาติได ้ เรายงัคงเลือก QH, LH และ AP เป็น Top Pick ของกลุ่ม จากการที QH, LH มี
โครงการแนวราบราคาสงูพรอ้มขายทีคาดว่าจะมี Demand จากลกูคา้ต่างชาติแนน่อน ในขณะที AP มี
ฐานลกูคา้ต่างชาติทีซอืคอนโดในมืออยู่แลว้ และคาดว่าจะขายโครงการคอนโดใน Stock ทีในปัจจบุนั
ไดข้ายลกูคา้ตา่งชาติถงึลิมิตที 49% แลว้ไดเ้พมิมากขนึ 
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Disclaimer : การเปิดเผยผลการสาํรวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเรืองการกาํกับดูแลกิจการ (Corporate 

Governance) นี เป็นการดาํเนินการตามนโยบายของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยการสาํรวจของ IOD เป็น

การสาํรวจและประเมินจากขอ้มูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และตลาดหลกัทรพัย ์เอม็เอไอ (MAI) ทีมีการเปิดเผย

ต่อสาธารณะ และเป็นขอ้มูลทีผูล้งทนุทัวไปสามารถเขา้ถงึได ้ดงันนั ผลสาํรวจดงักล่าวจงึเป็นการนาํเสนอในมุมมองของบคุคลภายนอก โดยไม่ได้

เป็นการประเมินการปฏิบตัิ และมิไดมี้การใชข้อ้มูลภายในเพือการประเมิน ผลสาํรวจดงักล่าวเป็นผลการสาํรวจ ณ วนัทีปรากฏในรายงานการกาํกบั

ดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยเท่านัน ดงันนั ผลการสาํรวจจึงอาจเปลียนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว หรือเมือข้อมูลทีเกียวขอ้งมีการ

เปลียนแปลง ทงันี บรษัิทหลกัทรพัย ์ทรีนีตี จาํกดั มิไดยื้นยนั ตรวจสอบ หรือรบัรองถงึความถกูตอ้งครบถว้นของผลการสาํรวจดงักล่าวแต่อยา่งใด 

 
 

Anti-corruption Progress Indicators 

 
บริษัททีเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต (Thai CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

แบง่เป็น 2 กลุม่ คือ 

 ได้ประกาศเจตนารมณเ์ข้าร่วม CAC 

 ได้รับการรับรอง CAC 

 

 

Disclaimer : การเปิดเผยผลการประเมินดชันีชีวดัความคืบหนา้การป้องกนัการมีส่วนเกียวขอ้งกบัการทจุริตคอรร์ปัชนั (Anti-Corruption Progress 

Indicators) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทีจดัทาํโดยสถาบนัทีเกียวขอ้งซงึมีการเปิดเผยโดยสาํนกังานคณะกรรมการ

กาํกบัหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยนี์ เป็นการดาํเนินการตามนโยบายและตามแผนพัฒนาความยังยืนสาํหรบับริษัทจดทะเบียน โดยผลการ

ประเมินดงักล่าว สถาบนัทีเกียวขอ้งอาศยัขอ้มูลทีไดร้บัจากบริษัทจดทะเบียนตามทีบริษัทจดทะเบียนไดร้ะบุในแบบแสดงขอ้มลูเพือการประเมิน 

Anti-Corruption ซงึได้อา้งอิงขอ้มูลมาจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1) รายงานประจาํปี (แบบ 56-2) หรือในเอกสารและหรือ

รายงานอืนทีเกียวขอ้งของบริษัทจดทะเบียนนนั แลว้แต่กรณี ดงันนั ผลการประเมินดงักล่าวจงึเป็นการนาํเสนอในมมุมองของสถาบนัทีเกียวขอ้งซงึ

เป็นบคุคลภายนอก โดยมิไดเ้ป็นการประเมินการปฏิบตัิของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และมิไดใ้ชข้อ้มูลภายในเพือการ

ประเมิน 

เนืองจากผลการประเมินดงักล่าวเป็นเพียงผลการประเมิน ณ วันทีปรากฏในผลการประเมินเท่านนั ดงันนั ผลการประเมินจึงอาจเปลียนแปลงได้

ภายหลงัวนัดงักลา่ว หรือเมือขอ้มลูทีเกียวขอ้งมีการเปลียนแปลง ทงันี บรษัิทหลกัทรพัย ์ทรีนีตี จาํกดั มิไดย้ืนยนั ตรวจสอบ หรือรบัรองความถูกตอ้ง

ครบถว้นของผลการประเมินดงักล่าวแต่อย่างใด 

 

 


