มาตรการรัฐดันสินเชื่ออสังหาฯฟื ้ นยาว
ศูนย์ วิเคราะห์ เศรษฐกิจทีเอ็มบี หรื อ TMB Analytics คาดว่ า มาตรการอสังหาริมทรัพย์ จะกระตุ้นสินเชื่อที่อยู่อาศัย
ปี หน้ าทะยานสูงขึน้ มากกว่ าปี นี ้ แต่ ในระยะยาวต้ องอาศัยการลงทุนโครงสร้ างพืน้ ฐานของรั ฐ ในการขับเคลื่อนการเติบโต
ของสินเชื่อในภาคอสังหาริมทรัพย์ อย่ างไรก็ตามกาลังซือ้ อาจถูกลดทอนจากภาระหนีค้ รัวเรือนที่สูง
จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมาได้ ออกมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริ มทรัพย์ทงหมด
ั้
3 มาตรการ
ได้ แก่ 1) มาตรการทางการเงินช่วยเหลือผู้มีรายได้ น้อยถึงปานกลางโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ให้ สนิ เชื่อวงเงินไม่เกิน 3 ล้ าน
บาท 2) มาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนและค่าจดจานองเหลือร้ อยละ 0.01 และ 3) มาตรการสาหรับลดหย่อนภาษี รายได้ ส่วน
บุคคลสาหรับผู้ซื ้อบ้ านหลังแรก ซึ่งรัฐบาลที่ผ่านมาเคยนาทัง้ 3 มาตรการมาใช้ แล้ วในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน โดยในปี 2554 - 2555
เป็ นมาตรการทางการเงินโดยให้ เงินกู้กับผู้ประสบอุทกภัยในดอกเบี ้ยต่าวงเงินไม่เกิน 3 ล้ านบาท พร้ อมกับมาตรการลดหย่อนภาษี
รายได้ สว่ นบุคคลสาหรับบ้ านหลังแรก ส่วนมาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนและค่าจดจานองได้ ถกู ใช้ เมื่อปี 2552 – 2553 หลังจาก
เกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลก ซึ่งจากข้ อมูลพบว่า มาตรการลดค่ าธรรมเนี ยมสามารถกระตุ้นการเติบโตของสินเชื่อได้ ดีท่ ีสุด โดย
สิ น เชื่ อ ในช่ ว งระยะเวลามาตรการขยายตั ว เร็ ว กว่ า ปกติ ถึ ง ร้ อยละ 7 ส่ว นหนึ่ งมาจากการที่ ม าตรการนี ส้ ามารถใช้ ได้ กับ
อสังหาริ มทรัพย์ทกุ ระดับราคาจึงมีผลครอบคลุมกลุม่ ผู้บริ โภคมากกว่ามาตรการอื่นๆ
ศูน ย์ วิเคราะห์ ฯคาดว่ า ทัง้ 3 มาตรการนั น้ ช่ วยหนุ น สินเชื่อที่อยู่อาศัยในระยะสัน้ เท่ านั ้น โดยขยายตัว สูงที่ สุด
ในช่ วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2559 ที่ร้อยละ 16.5 และจะชะลอตัวลงในช่ วงที่เหลือของปี เพราะผู้ประกอบการและผู้บริโภคจะ
เร่ งทาธุรกรรมในเดือนเมษายน 2559 ซึ่งเป็ นเดือนที่สิน้ สุดมาตรการลดค่ าธรรมเนียมการโอนและค่ าจดจานอง ส่ งผลให้
สินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารพาณิชย์ ปี 2559 ขยายตัวได้ ไม่ ต่ ากว่ าร้ อยละ 12.5 ทังนี
้ ้ผู้ประกอบการอสังหาริ มทรัพย์ จะได้ รับ
ประโยชน์ในการระบายสินค้ าคงค้ างและผู้บริ โภคจะสามารถตัดสินใจซื ้ออสังหาริ มทรัพย์ได้ ง่ายขึ ้น นอกจากภาคอสังหาริ มทรัพย์แล้ ว
ยังมีอานิสงส์ไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้ องเพิ่มเติม เช่น เฟอร์ นิเจอร์ สินค้ าอิเล็กทรอนิกส์ จึงเป็ นโอกาสของธนาคารในการให้ สนิ เชื่อบัตรเครดิต
และสินเชื่อส่วนบุคคลแก่ผ้ บู ริ โภคเพื่อจับจ่ายใช้ สอยและสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนผู้ประกอบการในธุรกิจดังกล่าว
ส่วนระยะเวลาหลังสิ ้นสุดมาตรการกระตุ้นอสังหาริ มทรัพย์ คาดว่า
การก่ อ สร้ างโครงสร้ างพื น้ ฐานของรั ฐ มู ล ค่ า 1.8 ล้ านล้ านบาทเป็ น
ปั จจั ย หลั ก ที่ จ ะช่ วยให้ เพิ่ ม ความความเชื่ อ มั่ นของผู้ ประกอบการ
อสังหาริ ม ทรั พ ย์ ในการลงทุ นใหม่ หลังจากมี การระบายสต๊ อ กบ้ าน
ออกไป โดยคาดว่ า ผู้ประกอบการภาคอสังหาริ ม ทรั พ ย์ จะขยายการ
ลงทุ น ตามภายในเวลา 1 – 4 ไตรมาสหลังจากการลงทุ นของรั ฐเริ่ ม
ชัดเจน ดังนันเม็
้ ดเงินในระบบเศรษฐกิจ จะหมุนเวียนไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง
ทัง้ กลุ่ม ผู้รับ เหมาและวัสดุก่ อ สร้ าง และท้ า ยที่ สุด จะท าให้ ค วามต้ อ งการ
สินเชื่อในภาคอสังหาริ มทรัพย์เพิ่มมากขึ ้นอีกครัง้
อย่างไรก็ ตาม หนีค้ รัวเรื อนเป็ นปั จจัยหนึ่งที่ไม่อาจมองข้ ามไปได้
ปั จจุบนั หนี ้ครัวเรื อนไทยอยูท่ ี่ประมาณร้ อยละ 80.6 ซึ่งค่อนข้ างสูงเมื่อเทียบ
กับประเทศที่กาลังพัฒนา มาตรการอสังหาริ มทรัพย์อาจไปลดทอนความสามารถในการชาระหนี ้ในอนาคตได้ เพื่อลดความเสี่ยงจาก
ปั ญหาหนี ค้ รั ว เรื อ นและสร้ างเสถี ย รภาพในการเติ บ โตของสิ น เชื่ อ จากการใช้ มาตรการของรั ฐ เพื่ อขั บ เคลื่ อ นภาค
อสังหาริ ม ทรั พ ย์ จึงจาเป็ นที่ ผ้ ูบ ริ โภคต้ องประเมิน ศักยภาพของตนในการก่ อ หนี ใ้ ห้ เหมาะสมกับ รายได้ ในอนาคต ใน
ขณะเดียวกันธนาคารต้ องพิจารณาความสามารถในการชาระหนี ข้ องผู้บริ โภคและผู้ประกอบการให้ สอดคล้ องกับภาวะ
เศรษฐกิจในระยะยาว
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