1 เมษายน 2563

ไวรั ส “โควิด-19”กับก้ าวย่ างที่ไม่ ง่ายของอสังหาฯไทย
สถานการณ์ ก ารแพร่ ระบาดของไวรั ส โคโรนา หรื อ ไวรั ส COVID-19 ที่ ส่ ง ผลอย่ า งมากต่ อ ทัง้ ด้ า น
เศรษฐกิจและสังคมหลายประเทศทัว่ โลก ซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้ วย ทังนี
้ ้ภาคอสังหาริ มทรัพย์เป็ นภาคเศรษฐกิจ
หนึ่งที่ได้ รับผลกระทบอย่างมาก คําถามที่อยู่ในใจของเรา คือ “แล้ วภาคอสังหาริ มทรัพย์จะเดินหน้ าต่อไปอย่างไร”
ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรักษาการผู้อํานวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริ มทรัพย์
กล่าวว่าคําถามนี ้เป็ นคําถามที่ไม่มีใครทราบคําตอบที่แน่นอน แต่ในเบื ้องต้ นลองมาพิจารณาข้ อมูลล่าสุดของศูนย์
ข้ อมูลอสังหาริ มทรัพย์กนั เนื่องจากจะเป็ นโจทย์ที่สําคัญในการขับเคลื่อนภาคอสังหาริ มทรัพย์ด้านที่อยู่อาศัยในปี
2563
จากข้ อมูลการสํารวจตลาดที่อยู่อาศัยจาก 26 จังหวัดหลักทัว่ ประเทศของศูนย์ข้อมูลอสังหาริ มทรัพย์ที่สรุ ป
ตัวเลขเบื ้องต้ นออกมาพบว่า “ยอดขายได้ ใหม่” ในช่วงครึ่งหลังของปี 2562 ขายได้ ประมาณ 54,000 หน่วย ลดลงกว่า
ช่วงเดียวกันของปี ก่อนประมาณ -30% และยังพบว่ามีการปรับตัวลดลงของ “อัตราการดูดซับ” เมื่อเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปี ก่อน โดยลดลงเหลือ 2.54% จาก 4.11% ในปี ก่อน ภาวะเช่นนี ้ได้ สะท้ อนให้ เห็นว่า สถานการณ์ด้านการ
ขายอสังหาริ มทรั พย์ ด้ านที่ อยู่อาศัยครึ่ งหลังของปี 2562 มี การชะลอตัวที่ ชัดเจน หลังจากที่ มี การใช้ มาตรการ
Macroprudential ตั ้งแต่เดือนเมษายน 2562 ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปี หลังของปี 2562 ก็มีภาวะที่ชะลอ
ตัวเช่นกันส่งผลให้ สถาบันการเงินมีการเข้ มงวดการพิจารณาการให้ สินเชื่อที่อยู่อาศัยมากขึ ้น
ประเด็นที่มีการจับตามองของทุกภาคส่วนคือ ปริ มาณที่อยู่อาศัยเหลือขาย โดยผลการสํารวจพบว่า
“หน่วยที่อยู่อาศัยเหลือขาย” ทัว่ ประเทศ ณ สิ ้นปี 2562 มีประมาณ 300,000 หน่วย ซึง่ มีจํานวนหน่วยเพิ่มขึ ้นกว่า
ปี ก่อนประมาณ 10% ทังที
้ ่การเปิ ดตัวของโครงการที่อยู่อาศัยใหม่ในปี 2562 ลดลงกว่าปี ก่อนหน้ าถึงประมาณ 20% นับว่าเพิ่มมากกว่าที่ศนู ย์ข้อมูลอสังหาริ มทรัพย์ได้ คาดไว้ ซึง่ ประเด็นสําคัญคงเป็ นผลมาจากภาวะการณ์ของ
ตลาดดังเช่นที่กล่าวมาข้ างต้ น
หากพิจารณาแยกสถานะของการก่อสร้ างของที่อยู่อาศัยเหลือขาย พบว่ามี “หน่วยเหลือขายที่สร้ างเสร็ จ
แล้ ว” ประมาณ 68,000 หน่วย หรื อเพิ่มขึ ้นกว่าปี ก่อนประมาณ 12% แต่หากมองแยกประเภทที่อยู่อาศัยจะเห็นได้
ว่ามี “อาคารชุดเหลือขายที่สร้ างเสร็ จแล้ ว” เพียงประมาณ 30,000 หน่วย หรื อเพิ่มขึ ้นกว่าปี ก่อนเพียง 2% ซึง่ 2 ใน
3 อยู่ในกรุ งเทพฯและปริ มณฑล จึงอาจกล่าวได้ ว่าไม่ผิดปกติอะไรโดยอาคารชุดที่สร้ างเสร็ จเหล่านีส้ ่วนหนึ่งมา
จากโครงการที่ทยอยก่อสร้ างเสร็ จตามแผน
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ดังนัน้ จึงอาจกล่าวอี กนัย หนึ่งได้ ว่า หน่ วยเหลื อขายที่ ส ร้ างเสร็ จแล้ วที่ เพิ่ ม ขึน้ ส่วนใหญ่ จะเป็ นบ้ า น
แนวราบ โดยจํานวนรวม 38,000 หน่วย มีการเพิ่มสูงกว่าปี ก่อนถึง 21% ตามกระแสของการพัฒนาที่อยู่อาศัยใน
้ ้ผู้ประกอบการต้ องให้ ความสําคัญกับ
ปั จจุบนั ที่ผ้ ปู ระกอบการทุกค่ายมุ่งไปสู่ Real Demand กันเป็ นส่วนใหญ่ ทังนี
ตัวเลขนี ้ในการวางแผนทางธุรกิจอย่างมาก เพราะจะกระทบต่อสภาพคล่องและต้ นทุนในการประการ
อย่างไรก็ตาม เรายังต้ องให้ ความสําคัญกับ “หน่วยเหลือขายที่อยู่ระหว่างก่อสร้ าง” อีกประมาณ 98,000
หน่วย ที่ เป็ นอาคารชุดประมาณ 47,000 หน่วย ซึ่งประมาณ 3 ใน 4 อยู่ในกรุ งเทพฯและปริ ม ณฑลและ บ้ าน
แนวราบประมาณ 51,000 หน่วย ซึง่ ประมาณครึ่งหนึง่ อยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยหน่วยเหลือขายเหล่านี ้อยู่
กําลังก่อสร้ าง และกําลังจะเสร็ จในอีก 1 – 2 ปี ข้ างหน้ า ซึ่งผู้ประกอบการต้ องทําการขายให้ ได้ ก่อนที่จะก่อสร้ าง
เสร็ จ และนี่คืออีกหนึ่งภาระที่หนักอึ ้งของผู้ประกอบการภายใต้ สถานการณ์ในปั จจุบนั ที่มีสถานการณ์โรคระบาด
และภาวะเศรษฐกิจที่กําลังจะเข้ าสูภ่ าวะถดถอย
ั ญานที่ดี
ในภาวะที่ดเู หมือนว่าการขายในตลาดที่อยู่อาศัยในปั จจุบนั ยังดูซบเซาลงอย่างมาก แต่ยงั มีสญ
ในเรื่ องการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยทัว่ ประเทศ จะเห็นได้ วา่ ในปี 2562 ตัวเลขหน่วยโอนกรรมสิทธิ์ทวั่ ประเทศยังคง
ขยายตัวอยู่ประมาณ 2.7% และมีมลู ค่าการโอนกรรมสิทธิ์กลับสูงถึง 4.3% โดยเป็ นการขยายตัวของหน่วยการ
โอนกรรมสิทธิ์จากบ้ านแนวราบถึง 4.4% ส่วนอาคารชุดแทบจะไม่ลดลงเลย คือลดลงเพียง -0.6% เท่านัน้
สําหรับยอดโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยทัว่ ประเทศในเดือนมกราคม 2563 ก็ใกล้ เคียงกับช่วงเดียวกันของปี
2562 ซึ่งมี ยอดลดลงเพี ย ง -0.5% เท่ านัน้ แต่มีมูลค่าสูงขึน้ 3.9% โดยหน่ วยโอนกรรมสิ ทธิ์ ของบ้ านแนวราบ
ขยายตัว2.8% แต่หน่วยการโอนกรรมสิทธิ์อาคารชุดมีการเคลื่อนไหวลดลง -6.9% ซึง่ ส่วนใหญ่ลดลงจากการโอน
กรรมสิ ท ธิ์ ข องคนต่ า งชาติ เนื่ อ งจากภาวะโรคระบาดไวรั ส COVID-19 สิ่ ง นี ไ้ ด้ ส ะท้ อ นให้ เห็ น ได้ ว่ า การโอน
กรรมสิทธิ์ของคนในประเทศของเรายังแข็งแรง และจะเป็ นแรงขับเคลื่อนภาคอสังหาริ มทรัพย์ของไทยต่อไป
สําหรับสถานการณ์ โอนกรรรมสิทธิ์ ที่อยู่อาศัยทั่วประเทศในภาพรวมทัง้ ปี 2563 ซึ่งได้ รับผลกระทบที่
รุนแรงจากไวรัส COVID-19 และส่งผลรุนแรงต่อเศรษฐกิจของประเทศ อาจส่งผลให้ ภาพรวมหน่วยโอนกรรมสิทธิ์ฯ
ลดลงในช่วงประมาณ 333,000 – 312,000 หน่วย หรื อลดลง -11.1% ถึง -16.7% และ มูลค่าโอนกรรมสิทธิ์ ฯ
ลดลงในช่วงประมาณ 755,000 – 726,000 ล้ านบาท หรื อลดลง -13.8% ถึง -17.1% ซึง่ จะมีหน่วยโอนกรรมสิทธิ์ฯ
ที่ตํ่าที่สดุ เมื่อเทียบกับ 5 ปี ก่อนหน้ า แม้ ว่ายังคงมีนโยบายกระตุ้นภาคอสังหาริ มทรัพย์ในการลดค่าธรรมเนียมการ
โอนและค่าจดจํานองให้ เหลือประเภทละ 0.01% อยู่ถึงปลายปี
อย่างไรก็ตามจากแนวทางเชิงนโยบายของรัฐบาลที่จะใช้ ภาคอสังหาริ มทรัพย์เป็ นเครื่ องจักรสําคัญใน
การกระตุ้นเศรษฐกิจให้ ฟื้น ขึน้ มาโดยเร็ ว เนื่ องจากสามารถสร้ างการจ้ างงานได้ จํานวนมากแล้ ว ทํ าให้ เชื่อว่า
รัฐบาลจะออกนโยบายและมาตรการใหม่ๆ ในการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาหลังจากภาวการณ์แพร่ระบาดในภาวะ
วิกฤตในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน 2563 ได้ ผ่านไป
ทัง้ นี ้ ศูนย์ ข้อมูลอสังหาริ ม ทรัพ ย์ ขอสนับสนุนนโยบายต่างๆ ที่ ผ่านมาของรัฐบาล และขอเสนอเป็ น
แนวทางเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมในการเสริ มสร้ างให้ ภาคอสังหาริ มทรัพย์กลับมาแข็งแรง โดยมีความเห็นว่าการสร้ าง
Demand ใหม่ๆ เข้ ามาหนุนเสริ ม ตลาดเป็ นเรื่ องที่ สําคัญ โดยส่งเสริ มให้ กลุ่มที่มีกําลังซือ้ และมี เงินเก็ บนําเงิน
ออกมาลงทุนในการซื ้อที่อยู่อาศัยในภาวะที่ดอกเบี ้ยตํ่ามากในปั จจุบนั พร้ อมไปกับการเสริมสร้ างแรงจูงใจและ
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ความมัน่ ใจให้ กบั Real Demands เข้ ามาซื ้อที่อยู่อีกครัง้ หนึง่ เป็ นเรื่ องสําคัญ เพื่อเป็ นการระบาย Supply ส่วนเกิน
ออกไปได้ เร็ วขึ ้น
การเร่ งการกระตุ้นให้ เกิดการโอนกรรมสิทธิ์ผ้ ูซื ้อที่อยู่อาศัยชาวไทยโดยพิจารณาพิจารณาเลื่อนการใช้
มาตรการ Macroprudential และ สร้ างโอกาสเข้ าถึงแหล่งเงินกู้ของประชาชนให้ ง่ายขึ ้น นับเป็ นปั จจัยสําคัญ และ
สําหรับกลุ่มผู้ซื ้อชาวต่างชาติอาจพิจารณาเร่งการโอนกรรมสิทธิ์โดยใช้ มาตรการจูงใจในด้ านวีซ่าเพื่อการอยู่อาศัย
และการลดค่าธรรมเนียมบางประการในช่วงสันๆ
้ ประกอบกัน
“การย่างเท้ าเพื่อก้ าวเดินหน้ าแต่ละก้ าวของภาคอสังหาริ มทรัพย์ในวันนีน้ บั เป็ นเรื่ องที่ยาก แต่เมื่อย่าง
ก้ าวแรกไปให้ ได้ แล้ ว ก้ าวต่อไปจะง่ายขึ ้น เนื่องจากโมเมนตัมของระบบเศรษฐกิ
้
จจะผลักผลักดันให้ การขับเคลื่อน
ไปได้ อย่างลื่นไหลได้ อย่างดี ขอให้ กําลังใจต่อผู้ประกอบการอวังหาริ มทรัพย์ทกุ บริ ษัท และขอให้ มีความอดทนและ
รอบคอบกับสถานการณ์เช่นนี ้ แล้ วเราจะผ่านมันไปด้ วยกัน” ดร.วิชยั กล่าวในตอนท้ าย

ข้ อความจํากัดความรั บผิดชอบ
ข้ อมูลสถิติ ข้ อเขียนใด ๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี ้ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ได้ รับมาจากแหล่งข้ อมูลที่เชื่อถือได้ หรื อ
จากการประมวลผลที่เชื่อถือได้ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ได้ ตรวจสอบจนมัน่ ใจในระดับหนึง่ แล้ ว แต่ศนู ย์ข้อมูล
อสังหาริ มทรัพย์ไม่สามารถยืนยันความถูกต้ องหรื อความเป็ นจริ ง และไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ ้นไม่วา่ ใน
กรณีใดๆ จากการใช้ ข้อมูล ผู้นําข้ อมูลไปใช้ พงึ ใช้ วิจารณญาณ และตรวจสอบตามความเหมาะสม
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