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นโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาครัฐ
เพื่อสร้ างความเชื่อมั่นต่ อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ปาฐกถาพิเศษเรื่ อง “นโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาครั ฐ เพื่อสร้ างความเชื่อมั่นต่ อ
ธุ รกิ จอสั งหาริ มทรั พย์ ” ในงานสั มมนาเรื่ อง อสั งหาริ มทรั พย์ ดั ชนี หลั กชี เ้ ศรษฐกิ จปี 2020 โดย
นายปริ ญ ญา พั ฒ นภั กดี ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และประธานกรรมการ
ศูนย์ ข้ อมู ลอสังหาริ มทรั พย์ ระบุ ชั ดเจนว่ าสถานการณ์ ในปี 2563 ปั ญหาอุ ปสรรคต่ างๆที่ ยังมี อยู่
จะค่ อยๆ ปรั บตัวดีขึน้ อุปทานที่อยู่อาศัยจะถูกดูดซับไปจนมีความสมดุลมากขึน้ ในช่ วงครึ่ งปี หลัง
ของปี 2563 ขอความร่ วมมื อทุ กภาคส่ วนท างานร่ วมกั นอย่ างใกล้ ชิ ด ในการวางแนวทางในการ
ขับเคลื่อนธุรกิจภาคอสังหาริมทรั พย์
นายปริญญา พัฒนภักดี ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และประธานกรรมการ
ศูนย์ ข้อมูลอสังหาริมทรั พย์ กล่าวว่าในสองปี ที่ผ่านมาภาคอสังหาริมทรัพย์มีมลู ค่าคิดเป็ นสัดส่วนประมาณ
ร้ อยละ 8 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ซึ่งมีส่วนสาคัญอย่างมากในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศ จากความสาคัญดังกล่าวนี ้รั ฐบาลจึงได้ มีมาตรการเพื่อสนับสนุนภาคอสังหาริ มทรัพย์โดยผ่าน
กระทรวงการคลัง กระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐมาอย่างต่อเนื่อง
แม้ ว่าในภาวะปั จจุบนั เศรษฐกิจไทยกาลังเผชิญกับความท้ าทายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นปั จจัยภายนอก
ประเทศ เช่น ความขัดแย้ งทางการค้ าระหว่างสหรัฐฯ และจีน และสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวและส่งผล
กระทบต่อภาคการส่งออกของไทย สถานการณ์การระบาดของเชื ้อไวรัส COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อภาค
การท่องเที่ยว และปั จจัยภายในประเทศ ได้ แก่ ความเสี่ยงจากสถานการณ์ ภัยแล้ ง และความล่าช้ าของ
พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ 2563 แต่เศรษฐกิจไทยยังคงมีพืน้ ฐานที่แข็งแกร่ ง โดย
สามารถสะท้ อนให้ เห็นได้ จากการปรับมุมมองของสถาบันจัดอันดับเครดิตชันน
้ าต่าง ๆ ที่ปรับมุมมองความ
น่ า เชื่ อ ถื อ ที่ มี ต่ อ เศรษฐกิ จ ไทยดี ขึ น้ จากมุ ม มองที่ มี เสถี ย รภาพ หรื อ Stable เป็ นมุม มองเชิ ง บวก หรื อ
Positive ทัง้ บริ ษัท Fitch Ratings (Fitch) บริ ษัท Moody's Investors Service(Moody’s) และบริ ษัท S&P
Global Ratings (S&P)
นอกจากนี ้ รายงานการจั ด อั น ดั บ ความยากง่ า ยในการประกอบธุ ร กิ จ ประจ าปี 2563 ของ
ธนาคารโลก (Ease of Doing BusinessReport 2020) ได้ จดั อันดับประเทศไทยอยู่ที่อนั ดับ 21 ของโลก ซึ่ง
ปรับดีขึ ้นถึง 6 อันดับจากปี ที่แล้ วที่ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 27 นับเป็ นอันดับที่ดีที่สดุ ของไทยในรอบ 6 ปี
โดยการปรับมุมมองความเชื่ อมั่นต่ อเศรษฐกิจไทยของสถาบันต่าง ๆ เช่น ได้ ช่ วยสร้ างความเชื่ อมั่นให้ กับ
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นักลงทุนทังในและต่
้
างประเทศ สิ่งเหล่านี ้นับเป็ นจุดแข็งสาหรับการส่งเสริ มให้ เกิดการลงทุนในประเทศไทย
ซึง่ ในปี 2563 รัฐบาลได้ ตงเป
ั ้ ้ าหมายให้ เป็ น “ปี แห่งการลงทุน”
นอกจากสร้ างการลงทุนของภาคเอกชนแล้ ว รัฐบาลยังได้ ให้ ความสาคัญกับ การลงทุนของภาครัฐ
รวมทัง้ การลงทุนโครงสร้ างพืน้ ฐานขนาดใหญ่ของรัฐวิสาหกิจโดยกรอบการลงทุนรัฐวิสาหกิจทัง้ ปี สูงถึง 3.46
แสนล้ านบาทและยังได้ สง่ เสริมให้ เกิดโครงการร่วมลงทุนของภาครัฐและเอกชน หรือ PPP ในโครงการลงทุน
โครงสร้ างพื ้นฐานต่าง ๆ ซึง่ จะช่วยสร้ างความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจและช่วยกระตุ้นการลงทุนภาคเอกชนใน
ประเทศได้ มากขึ ้น
ในฟากของภาคธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ เพื่อให้ สามารถช่วยเหลือประชาชนให้ มีที่อยู่อาศัยเป็ นของตนเอง
ได้ ชดั เจนยิ่งขึ ้น รัฐบาลได้ แบ่งกลุ่มผู้ที่ต้องการมีที่อยู่อาศัย เป็ นของตนเองตามฐานะและศักยภาพที่จะเป็ นเจ้ าของ
ที่อยู่อาศัย ออกเป็ น 4 กลุม่ ได้ แก่ (1) กลุ่มผู้มีรายได้ น้อยและไม่มีศกั ยภาพ (2) กลุ่มผู้มีรายได้ น้อยที่มีศกั ยภาพ (3) กลุ่ม
ผู้มีรายได้ ปานกลาง และ (4) กลุ่มผู้มีรายได้ สงู โดยรัฐบาลได้ วางแนวทางการช่วยเหลือที่แตกต่างกันระหว่าง
แต่ละกลุ่ม ซึง่ กลุ่มที่ 1 ถึงกลุม่ ที่ 3 จะดาเนินนโยบายผ่านธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ โดยกลุม่ ผู้มีรายได้ น้อยที่
มี ศัก ยภาพ รั ฐบาลมี นโยบายเพื่ อลดอุปสรรคต่ าง ๆ ประกอบด้ วย 1. อุปสรรคจากภาระค่ าใช้ จ่ ายในการ
ดารงชีวิตประจาวัน รัฐบาลได้ สนับสนุนค่าใช้ จ่ายบางส่วนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2. อุปสรรคจากภาระ
ดอกเบี ้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่สงู รัฐบาลได้ สนับสนุน โดยผ่านธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อให้ ได้ รับสินเชื่อที่อยู่
อาศัยดอกเบี ย้ ต่า เช่ น “โครงการสิ นเชื่ อที่ อยู่อาศัยเพื่ อสวัสดิ การแห่ งรัฐสาหรับผู้มี รายได้ น้ อยและผู้ถื อบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ” วงเงิน 30,000 ล้ านบาท โดยผลการดาเนินการสามารถให้ สินเชื่อแก่กลุ่มดังกล่าวรวมทังสิ
้ ้น 29,986
ล้ านบาท ซึง่ ประสบความสาเร็จเป็ นอย่างดี
3. อุปสรรคจากการถูกธนาคารปฏิเสธการให้ สินเชื่อแม้ จะไม่เคยมีประวัติทางการเงินเสียหาย อุปสรรคใน
ส่วนนี ้ รัฐบาลได้ มีแนวทางแก้ ไขปั ญหาดังกล่าวโดยจัดตังกองทุ
้
นเพื่อการพัฒนา ที่อยู่อาศัยสาหรับผู้มีรายได้
น้ อยขึน้ ในการเคหะแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนสินเชื่อและการค ้าประกันสินเชื่อที่อยู่อาศัยให้ กับผู้มีรายได้ น้อย และ
เพิ่มโอกาสให้ ผ้ ูมีรายได้ น้อยสามารถเป็ นเจ้ าของที่อยู่อาศัยได้ มากขึน้ โดยมีกรอบวงเงินตัง้ ต้ น 5,207 ล้ าน
บาท และคาดว่ากองทุนนี ้จะสามารถช่วยให้ ผ้ มู ีรายได้ น้อยกว่า 70,000 ครัวเรื อน หรื อคิดเป็ นประชากรกว่า
210,000 คน มีที่อยู่อาศัยเป็ นของตนเองรวมถึงการศึกษาเพื่อวางแนวทาง“การประกันสินเชื่อที่อยู่อาศัย
หรือMortgage Insurance (MI)” โดยกระทรวงการคลังอีกด้ วย
ส่วนกลุม่ ที่ 3 กลุม่ ผู้ที่มีรายได้ ปานกลางประชาชนกลุ่มนี ้รัฐบาลให้ การสนับสนุนผ่านสินเชื่อโครงการ
ต่าง ๆ ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ รวมถึงรัฐบาลได้ ออกมาตรการลดภาระค่าธรรมเนียมสาหรับจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมเหลือร้ อยละ 0.01 สาหรับที่อยู่ราคาไม่ เกิน 3 ล้ านบาท เพื่อสอดรับและสนับสนุนต่อยอด
โครงการบ้ านล้ านหลัง และการสนับสนุนคนชันกลางให้
้
มีบ้านได้ ง่ายขึ ้น
นอกจากความพยายามของรัฐบาลในการส่งเสริมให้ คนไทยมีบ้าน ภายใต้ โครงการ “บ้ านดีมีดาวน์”
เพื่ อ เป็ นการลดภาระและสนับ สนุ น ให้ ประชาชนที่ มี ร ายได้ ป านกลางและอยู่ ในระบบฐานภาษี ข อง
กรมสรรพากรมีที่อยู่อาศัยเป็ นของตนเอง ภายใต้ โครงการบ้ านดีมี ดาวน์ ภาครัฐจะสนับสนุนเงินเพื่อลด
ภาระการผ่อนดาวน์ (Cash Back) จานวน 50,000 บาทต่อราย ทัง้ นี ้ ผู้เข้ าร่ วมโครงการต้ องเป็ นผู้ที่ อยู่ใน
ระบบฐานภาษี อากรของกรมสรรพากรในปี 2561และมีรายได้ ไม่เกิน 100,000 บาทต่อเดือน หรื อไม่เกิน
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1,200,000 บาทต่อปี โดยกาหนดกรอบไว้ จานวน 100,000 คน ซึ่งในปั จจุบันมีผ้ ูสนใจลงทะเบียนเข้ าร่ วม
โครงการบ้ านดีมีดาวน์แล้ วจานวน 99,496 ราย (ข้ อมูล ณ 17 กุมภาพันธ์ 2563)
ผลจากมาตรการต่างๆ ของรัฐบาลในปี 2562 ส่งผลให้ ยอดการโอนกรรมสิทธิ์ทวั่ ประเทศในไตรมาส
3 และ 4 ปรับตัวดีขึน้ อย่างมาก และส่งผลให้ ภาพรวมทัง้ ปี 2562 เกิดการขยายตัวของจานวนหน่วยโอน
กรรมสิทธิ์ทั่วประเทศถึงร้ อยละ 2.7 และมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ทั่วประเทศมีการขยายตัวถึงร้ อยละ 4.3
จากเดิมที่ทกุ ฝ่ ายคาดกันว่าจะติดลบค่อนข้ างมาก
สาหรับทิศทางของอสังหาริมทรัพย์ ถึงแม้ ว่าในปั จจุบนั ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์อาจมีการชะลอ
ตัวลงบ้ างในปี 2563แต่ไม่ได้ ถึงขันต้
้ องน่ากังวลโดยยังมีปัจจัยทางตรงและปั จจัยทางอ้ อมที่ช่วยกระตุ้นให้ ภาค
อสังหาริ มทรัพย์ ขยายตัวมากขึน้ ซึ่งปั จจัยทางตรง ได้ แก่ นโยบายและมาตรการด้ านอสังหาริ มทรัพย์ ของ
รัฐบาลตามที่ได้ กล่าวมาข้ างต้ น และปั จจัยทางอ้ อม เช่น การปรับลดอัตราดอกเบี ้ยนโยบายของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยที่จะส่งผลให้ ประชาชนสามารถยื่นกู้ซื ้อที่อยู่อาศัยในอัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ที่ถูกลง
นอกจากนี ้ การพัฒนาเกี่ยวกับโครงสร้ างพื ้นฐานขนาดใหญ่ของรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนา
โครงข่ายรถไฟฟ้าสายสาคัญต่าง ๆ จะเป็ นแรงกระตุ้นให้ เกิดการลงทุน และความต้ องการอสังหาริ มทรัพย์
มากขึ ้นโดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารชุดตามแนวโครงข่ายรถไฟฟ้า นอกจากนี ้ ความเชื่อมโยง
ระหว่างประเทศในภูมิภาคทัง้ ด้ านการค้ าและการลงทุนจะช่วยกระตุ้นความต้ องการที่อยู่อาศัยของลูกค้ า
ต่างชาติในเขตพื ้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลได้ อีกด้ วย
“ในวัน นี ้ เรากล่า วได้ อ ย่ า งมั่น ใจว่ า ธุ รกิ จ อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ในประเทศไทย ไม่ มี ปั ญ หาฟองสบู่
อสังหาริมทรัพย์อย่างแน่นอนและเราต้ องทาให้ ผ้ ทู ี่ต้องการซื ้อบ้ านเกิด ความมัน่ ใจที่จะเข้ ามาซื ้อและลงทุน
ในอสังหาริ มทรัพย์อย่างเต็มที่ ผู้ประกอบการด้ านอสังหาริ มทรัพย์ก็ควรปรับตัวให้ ทันต่อ การเปลี่ยนแปลง
เมื่อ demand ที่เกิดจากการซื ้อเพื่อการลงทุนลดน้ อยลง และกาลังซื ้อจากต่างประเทศที่ลดลงจากปั ญหา
โรคระบาด หากต้ องการกระตุ้นให้ การเติบโตของภาคอสังหาริมทรัพย์เกิดขึ ้นได้ ในขณะนี ้จะต้ องกระตุ้นกลุ่ม
ผู้มีความต้ องการซื ้อที่อยู่อาศัยที่แท้ จริงของประชาชนเท่านัน้ เราจะหวังอุปสงค์ที่มาจากภายนอกได้ ยากขึ ้น
เราจึงต้ องให้ ความสาคัญกับอุปสงค์และอุปทานในประเทศให้ มากยิ่งขึ ้น เนื่องจากหลายปี ที่ผ่านมากาลังซื ้อ
ในประเทศยังมีสดั ส่วนสูงถึงประมาณร้ อยละ 89 ของการโอนกรรมสิทธิ์ทั่วประเทศ ผู้ประกอบการจึงต้ อง
ค้ นหาความต้ องการของประชาชน และพยายามตอบโจทย์ความต้ องการนันให้
้ ได้ มากที่สุด ทัง้ ในด้ านทาเลที่ตงั ้
ราคา และประโยชน์ใช้ สอย”
สถานการณ์ ในปี 2563 ปั ญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่มีอยู่จะค่อย ๆ ปรับตัวดีขึน้ และอุปทานที่อยู่อาศัย
จะค่อย ๆ ถูกดูดซับไปจนมีความสมดุลมากขึน้ ในช่วงครึ่ งปี หลังของปี 2563 ทัง้ นี ้ ทุกภาคส่วนจะต้ องเข้ ามา
ทางานร่วมกันอย่างใกล้ ชิด และร่วมมือกันอย่างจริงจังในการวางแนวทางขับเคลื่อนธุรกิจภาคอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อร่วมกันสร้ างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนที่ต้องการซื ้อที่อยู่อาศัยให้ เกิดความมั่นใจว่า (1) เขาได้ รับการดูแลที่
ดีที่สดุ จากภาครัฐ (2) เขาได้ รับบ้ านที่ดีที่สดุ ทังคุ
้ ณภาพและราคาจากผู้ประกอบการ และ (3) เขาได้ รับเงื่อนไข
และบริการสินเชื่อที่ดีที่สดุ จากสถาบันการเงินทังธนาคารเฉพาะกิ
้
จของรัฐและธนาคารพาณิชย์
นอกจากนี ้ “ศู น ย์ ข้ อมู ล อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ” ที่ ตั ง้ ขึ น้ โดยความร่ ว มมื อ ของหน่ ว ยงานต่ า งๆ เช่ น
กระทรวงการคลัง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สมาคมอสังหาริ มทรัพย์ ไทย สมาคมธุรกิจบ้ านจัดสรร และ
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สมาคมอาคารชุดไทย รวมทัง้ ธนาคารโลก (World Bank) และหน่วยงานราชการต่าง ๆ จะทาหน้ าที่ติดตามและ
วิเคราะห์สถานการณ์ และทิศทางธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ เพื่อให้ กับผู้ประกอบการหน่วยงานต่าง ๆ ได้ รับทราบ
ข้ อมูลสถานการณ์ ที่แท้ จริ งจากสถิติและข้ อมูลของศูนย์ข้อมูลฯ ซึ่งรัฐบาลจะได้ ใช้ ข้อมูลเหล่านีป้ ระกอบการ
พิจารณาในการออกมาตรการฯ ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ และผู้ประกอบการก็ สามารถนา
ข้ อมูลที่ได้ รับไปใช้ ในการวางแผนทางธุรกิจได้ อย่างมีประสิทธิผลที่ดี
ในบทบาทของประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)ผมได้ ผลักดันเชิงนโยบายให้
ธอส. เป็ นหน่วยงานที่ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและกระตุ้นธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ และช่วยให้
คนไทยได้ มี บ้านเป็ นของตนเองมากยิ่งขึน้ ซึ่งเป็ นการดาเนินการตามนโยบายของท่ านรัฐ มนตรี ว่าการ
กระทรวงการคลัง (ดร.อุตตม สาวนายน) ที่ได้ มอบนโยบายแก่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในการตรวจเยี่ยม
ธนาคาร เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 และยังเป็ นพันธกิจของธนาคารในการ “ทาให้ คนไทยมีบ้าน” ด้ วยการ
เป็ น “ธนาคารที่ ดี ที่ สุด ส าหรั บ การมี บ้ า น” อี ก ด้ ว ย และในบทบาท ของประธานกรรมการศูน ย์ ข้ อ มู ล
อสังหาริ มทรัพย์ผมจะผลักดันให้ เป็ น “ศูนย์อสังหาริ มทรัพย์แห่งชาติ ” หรื อเรี ยกย่อๆ ว่า “ศอช.” ที่มีข้อมูล
เชื่อมโยงกันเป็ น “บิ๊กดาต้ า” โดยทาหน้ าที่เป็ นหน่วยงานที่วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ ้นในภาวะต่าง ๆ เพื่อ
สามารถจัด ทาข้ อเสนอแนะที่เป็ นรู ป ธรรมในการแก้ ปั ญ หาอย่างเท่าทันสถานการณ์ เพื่ อเป็ นการสร้ าง
ประโยชน์ให้ แก่ทุกหน่วยงาน และประชาชนทัว่ ไปก็จะได้ รับประโยชน์จากข้ อมูลและการวิเคราะห์ของศูนย์
ข้ อมูลฯ และเพื่อสร้ างความยัง่ ยืนให้ แก่ภาคอสังหาริมทรัพย์ ต่อไป
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