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คอนโดฯ เพียบอย่างนี้

ฟองสบู่จะแตกไหม?
เผลอแป๊บเดียวปี 2561 ก็ผ่านมาเกือบ
ครึง่ ทางแล้ว ในช่วงไตรมาสแรกบรรดาบริษทั
นักพัฒนาอสังหาฯ ก็เริม่ แข่งกันเปิดโครงการ
ใหม่กันออกมาเรื่อยๆ จนเดินออกไปที่ไหน
ก็เห็นป้ายขายคอนโดฯ กันทุกๆ 50 เมตร
สร้ า งความกัง วลใจให้ กับใครหลายคนว่า
“อสังหาฯ ปีนี้จะเกิดฟองสบู่อีกหรือเปล่า”
“คอนโดฯ ขึ้นเป็นร้อยห้อง พันห้อง จะมี
ใครซื้อ”
ก่ อ นอื่น เราคงต้ อ งมาท� ำความรู้จัก ค� ำ
ว่า “ฟองสบู่” กันก่อน ภาวะฟองสบู่เป็น
ภาวะ ที่มีความต้องการ (อุปสงค์) เทียมที่
ไม่ได้เป็นความต้องการอย่างแท้จริง หลอก
ให้หลงเข้าใจว่าเศรษฐกิจดี ท�ำให้ราคาของ
ที่มีอยู่สูงเกินความเป็นจริง โดยเฉพาะใน
อสังหาริมทรัพย์ เนือ่ งจากสามารถท�ำก�ำไรได้
เป็นกอบเป็นก�ำ เพราะเชือ่ ว่าขายได้แน่ ก�ำไร
ชัวร์ๆ ผูผ้ ลิตเอง (อุปทาน) ก็เร่งผลิต เร่งสร้าง
เพิ่มปริมาณกันอย่างต่อเนื่องคล้ายเป็นฟอง
สบู่ พอถึงระดับราคาสูงเกินความสามารถ
ของผู้ซื้อต่อความต้องการ (อุปสงค์) เทียมที่
ผู้ซื้อไม่ได้มีความสามารถซื้อหรือไม่มีความ
ต้องการซื้อจริงๆ ก็ต้องแห่ขาย ยอมขาดทุน
เกิดเป็นภาวะฟองสบู่แตกในที่สุด
หลังจากเข้าใจ ค�ำว่า “ฟองสบู่” แล้ว
กลับมาทีค่ ำ� ถามว่า ตอนนีฟ้ องสบูจ่ ะแตกไหม?
คงไม่มีใครฟันธงหรือออกมาการันตีได้ แต่
มีเหตุผลที่ช่วยสนับสนุน ว่ายังไม่เกิดภาวะ
ฟองสบู่ ดังนี้
1. การเติบโตของอสังหาฯ ในภาพรวม
เติบ โตในอัตราที่ค ่ อ ยเป็น ค่อยไป อ้า งอิง
ข้อมูลจาก ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ฯ ได้
ออกมาให้ความเห็นถึงอัตราการเติบโตภาค
อสังหาริมทรัพย์ คาดว่าเติบโตทีร่ ะดับ 5-10%
ใกล้เคียงกับค่าเฉลีย่ 5 ปียอ้ นหลัง สอดคล้อง
กับ เศรษฐกิจไทยในปี 2561 จะเติบโตใน
ระดับ 4-4.6% ความเสีย่ งจะเกิดภาวะฟองสบู่
อสังหาฯ จึงอยู่ในระดับต�ำ่ แสดงให้เห็นว่า ผู้
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีความระมัดระวังใน
การเปิดโครงการใหม่
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2. ราคาขายเฉลี่ยของคอนโดมิเนียมใน
กรุงเทพฯ ปรับตัวสูงขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อย
ไป โดยมีราคาขายเฉลี่ยที่ 130,600 บาท
ต่อตารางเมตร ในปี 2560 ซึ่งอัตราการเพิ่ม
ขึ้นนี้ ใกล้เคียงอัตราเฉลี่ยของการเติบโตของ
ราคาคอนโดมิเนียมในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาที่มี
อัตราเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 9% ต่อปี เกิดจากต้นทุน
ราคาที่ดิน ค่าแรงงาน และวัสดุอุปกรณ์ ที่
ปรั บ ตั ว สู ง ขึ้ น ซึ่ ง เป็ น ต้ น ทุ น หลั ก ในการ
พัฒนาอสังหาฯ
3. ผู้พัฒนาโครงการในปัจจุบันให้ความ
ส� ำ คั ญ กั บ ท�ำ เลและศึ ก ษาข้ อ มู ล วิ จั ย กลุ ่ ม
เป้าหมายมากขึน้ จากประสบการณ์วกิ ฤตใน
อดีตของบ้านเรา ท�ำให้เหล่าบรรดานักพัฒนา
อสังหาฯ ใช้ความรอบคอบมากขึ้นในการ
ออกโครงการใหม่ มุ่งพัฒนาโครงการบน
ท�ำเลที่มีศักยภาพมีโครงสร้างพื้นฐานรองรับ
ท�ำให้คอนโดฯ ทีเ่ ปิดใหม่มยี อดขายเฉลีย่ 62%
โดยจากข้อมูลศูนย์วจิ ยั Nexus เผยเมือ่ ปลายปี
2560 ที่ผ่านมาว่าท�ำเลที่มีจ�ำนวนห้องชุดที่
ขายได้สูงสุด 3 อันดับแรกคือ 1. พระโขนง สวนหลวง 2. พญาไท - ปทุมวัน - ราชเทวี
3. พระราม 9 - รัชดาภิเษก (ที่มา : ศูนย์วิจัย
Nexus Research ธันวาคม 2560)
4. สถาบันการเงินปล่อยสินเชื่อเพื่อที่
อยู่อาศัยด้วยความระมัดระวังมากขึ้น เพื่อ
ควบคุมระดับ NPL (Non-performing loan)
โดยสถาบันการเงินมีเกณฑ์การอนุมตั สิ นิ เชือ่
ทีร่ อบคอบมากขึน้ เช่นการก�ำหนดอัตราส่วน
การให้สินเชื่อเมื่อเทียบมูลค่าทรัพย์ (Loan
to Value: LTV) ไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 90 ของ
มูลค่าทรัพย์ ตัวอย่างเช่น บ้านราคา 1 ล้าน
บาท สถาบันการเงินปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยู่
อาศัยจ�ำนวน 9 แสนบาท ซึ่งผู้ขอสินเชื่อ
จะต้องเตรียมเงินส่วนของตัวเองอีก 1 แสน
บาท เป็นต้น นอกจากนี้สถาบันการเงินยังมี
เกณฑ์อื่นๆ เช่น การก�ำหนดจ�ำนวนเงินผ่อน
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ต่อเดือนไม่เกินร้อยละ 40-50 ของรายได้ หรือ
ก�ำหนดระดับรายได้ขั้นต�่ำส�ำหรับการขอสิน
เชื่อ เป็นต้น แสดงให้เห็นว่าสถาบันการเงิน
เองก็ควบคุมการปล่อยสินเชื่อ เพื่อไม่ให้เกิด
ภาวะฟองสบู่เช่นกัน
แม้ว่าจากข้อมูลทางสถิติจะยังไม่เห็น
สัญญาณฟองสบู่ในอสังหาฯ แต่ความเสี่ยง
จากการลงทุ น ในอสั ง หาฯ เองยั ง มี ป ั จ จั ย
กดดันจาก สภาวะหนี้ครัวเรือน การแข่งขันที่
สูงในตลาด และความไม่ชดั เจนทางการเมือง
เป็นต้น นักลงทุนอสังหาฯ เองต้องประเมิน
ความสามารถของตนเองให้ ดี หาความรู ้
ก่อนการลงทุน ไม่ลงทุนเพียงเพราะกลัวเสีย
โอกาส และทีส่ ำ� คัญอย่าลืมกฎเหล็กของการ
ลงทุนในอสังหาฯ คือ การเลือก “ท�ำเล ท�ำเล
และท�ำเล”
ราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตร
ของคอนโดมิเนียมกรุงเทพมหานคร
(บาทต่อตารางเมตร)
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62,000
68,000
71,000
85,000
84,000
88,000
82,000
86,000
92,000
96,000
106,000
120,700
130,620
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