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ฝ่ำยกลยุทธ์สถำบันกำรเงิน สำยนโยบำยสถำบันกำรเงิน

Bankers’ Talk

Household Debt

สาหรับท่านผูอ้ า่ นทีต่ ดิ ตามข่าวเศรษฐกิจการเงินอยูเ่ ป็นประจา ย่อมคุน้ เคยดีวา่
ปัญหาหนีค้ รัวเรือนไทยถือเป็นหนึง่ ในข่าวฮอตฮิตตามหน้าหนังสือพิมพ์ตลอดช่วง 1-2
ปีทผี่ า่ นมา Bankers’ Talk ฉบับนี้ ขอนาท่านผูอ้ า่ นไปทาความรูจ้ กั กับหนีค้ รัวเรือนให้
ลึกซึง้ ยิง่ ขึน้ ถึงสาเหตุของปัญหา องค์ประกอบของหนีค้ รัวเรือน และความเสีย่ งทีอ่ าจ
เกิดขึน้ ต่อระบบสถาบันการเงินไทยว่ามีมากน้อยเพียงใด รวมทัง้ ทาความรูจ้ กั กับ
มาตรการ Debt Service Ratio ซึง่ เป็นหนึง่ ในมาตรการทีห่ ลายประเทศนามาใช้เพือ่
ช่วยแก้ปญ
ั หาหนีค้ รัวเรือน

ทาความรู้จักกับหนี้ครัวเรือน
ท่านผู้อา่ นที่เคยเห็นข่าวหนี้ครัวเรือนตามหน้าหนังสือพิมพ์อาจสงสัยว่าหนี้ครัวเรือนที่
พูดถึงกันอยู่ทุกวันนีน้ ับรวมหนีอ้ ะไรบ้าง ตามนิยามของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หนี้
ครัวเรือน หมายถึง เงินให้กู้ยมื ทีส่ ถาบันการเงินให้แก่บุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศ ซึ่ง
บุคคลธรรมดาอาจนาเงินที่กู้ยมื ไปใช้เพื่อการจับจ่ายใช้สอยต่างๆ หรือเพื่อประกอบธุรกิจ โดย
ข้อมูลหนี้ครัวเรือนจะครอบคลุมเฉพาะเงินให้กู้ยมื ของสถาบันการเงินที่ ธปท. เก็บข้อมูลได้
ดังนั้น หนี้ครัวเรือนในที่นจี้ ึงไม่รวมหนี้นอกระบบ
โดยทั่วไปแล้ว หนี้ครัวเรือนหากอยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับปัจจัยพืน้ ฐาน
ทางเศรษฐกิจการเงิน (เช่น การเพิ่มขึ้นของรายได้ประชากร) ย่อมจะช่วยสนับสนุนการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ ผ่านเงินกู้ยมื ที่ครัวเรือนนาไปใช้ในการอุปโภคบริโภคหรือประกอบ
ธุรกิจต่างๆ อย่างไรก็ตาม หากหนี้ครัวเรือนอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องเป็นเวลานานจนไม่
สอดคล้องกับระดับรายได้ ก็อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชาระหนี้ของครัวเรือน
จนเป็นปัญหาต่อสถาบันการเงินทีป่ ล่อยกู้ได้

ปรากฏการณ์หนีค้ รัวเรือนสูงในไทยและต่างประเทศ
ในกรณีของประเทศไทย หนี้ครัวเรือนขยายตัวเร่งขึ้นมากในช่วงปี 2554-2555 โดยประเภทสินเชื่อที่เร่งตัวขึ้นมากที่สุด คือ สินเชื่อ
เพื่อเช่าซื้อรถยนต์ สาเหตุหลักที่ทาให้หนี้ครัวเรือนไทยสูงขึ้น ได้แก่ (1) นโยบายคืนภาษีรถยนต์คันแรกของภาครัฐ และ (2) ภาวะอัตรา
ดอกเบี้ยต่าซึ่งเอื้อต่อการก่อหนี้ นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยเสริมอื่นๆ เช่น ความต้องการกู้ยมื เพือ่ ซ่อมแซมหลังน้าท่วมปี 2554 และการแข่งขัน
ปล่อยสินเชื่อรายย่อยของสถาบันการเงิน ส่วนหนึ่งเพราะธุรกิจขนาดใหญ่หันไประดมทุนผ่านการออกหุ้นกู้แทน
ไม่ใช่แค่ประเทศไทยเท่านั้นที่มีปัญหาหนี้ครัวเรือนสูง แต่
ปรากฏการณ์นี้ยังเกิดขึ้นกับหลายประเทศทั่วโลก ทั้งในกลุม่ ประเทศ
พัฒนาแล้ว เช่น ออสเตรเลีย และกลุ่มประเทศกาลังพัฒนา เช่น
มาเลเซีย เกาหลีใต้ โดยเฉพาะมาเลเซียซึ่งมีสัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ
GDP สูงถึงร้อยละ 87 ในปี 2013 นับว่าสูงที่สุดในกลุม่ อาเซียน โดย
การเพิ่มขึ้นของหนี้ครัวเรือนในต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นผลจากภาวะ
อัตราดอกเบี้ยต่าจากการดาเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย และ
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐ
แนะนำ ติชม หรือติดต่อกองบรรณำธิกำร (ส่วนนโยบำยต่ำงประเทศ ฝ่ำยกลยุทธ์สถำบันกำรเงิน) ได้ที่ Email : bankerstalk@bot.or.th
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มาตรการเพื่อแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนในต่างประเทศ: Debt Service Ratio
การก าหนดระดั บ Debt Service Ratio (DSR) หรื อ สัดส่ ว นภาระหนี้ ต่อรายได้ เป็น หนึ่ งในมาตรการที่ ส ามารถน ามาใช้ เ พื่อ ช่ ว ย
แก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนได้ โดยหน่วยงานที่มีอานาจกากับดูแลสถาบันการเงินสามารถบังคับใช้หรือขอความร่วมมือไม่ให้สถาบันการเงินปล่อย
สินเชื่อแก่ผู้กู้ที่มีระดับ DSR สูงเกินกว่าระดับที่หน่วยงานกากับดูแลเห็นว่าอาจส่งผลให้ผู้กู้เริ่มมีปัญหาในการชาระหนี้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความ
เสี่ยงต่อสถาบันการเงินที่ปล่อยกู้ได้ ตัวอย่างเช่น การกาหนดระดับ DSR ของผู้กู้ที่ไม่เกิน 60% หมายความว่าผู้กู้ที่มีรายได้เฉลี่ย 100 บาทต่อ
เดือน และมีหนี้ที่ต้องจ่ายเกินกว่า 60 บาทต่อเดือนแล้ว จะไม่สามารถกู้ยืมเงินเพิ่มเติมจากสถาบันการเงินได้อีก
หลายประเทศในภู มิภาคเอเชีย เช่น มาเลเซี ย ฮ่องกง
สิงคโปร์ มีการนามาตรการ DSR มาใช้ในการแก้ปัญหาหนี้
ครัวเรือนหรือปัญหาฟองสบู่ในภาคเศรษฐกิจ ตัวอย่างเช่น
มาเลเซียซึ่งมีปัญหาหนี้ครัวเรือนสูงนา DSR มาใช้กับสินเชื่อ
ทุ ก ประเภทที่ ป ล่ อ ยกู้ กั บ ครั ว เรื อ นที่ มี ค วามเปราะบางสู ง
(vulnerable borrowers) ขณะที่ฮ่องกงซึ่งมีปัญหาฟองสบู่
ในราคาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ได้ น ามาตรการ DSR มาใช้ กั บ
สิน เชื่ อ เพื่ อ ที่ อ ยู่ อาศั ย เพื่อ ช่ ว ยลดความร้อ นแรงของราคา
อสังหาริมทรัพย์
อย่างไรก็ตาม การนามาตรการ DSR มาใช้มีความท้าทายอยู่หลายประเด็น โดยเฉพาะการจัดเก็บข้อมูลหนี้และ
รายได้ที่จะนามาใช้คานวณ DSR ซึ่งจาเป็นต้องกาหนดขอบเขตของข้อมูลให้ชัดเจนเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เช่น
นิยามของรายได้ ความครอบคลุมของหนี้ที่นามาใช้คานวณ และการประเมินรายได้ของผู้ที่ไม่มีรายได้ประจา เป็นต้น

สถานการณ์หนีค้ รัวเรือนและมาตรการของไทยในปัจจุบนั
แม้มาตรการ DSR จะเป็นทางเลือกหนึ่งที่หลายประเทศนามาใช้แก้ปัญหาหนี้
ครัวเรือน แต่สาหรับประเทศไทยอาจยังไม่มีความจาเป็นต้องนามาตรการนี้มาใช้ในทันที
เนื่องจากสถานการณ์หนี้ครัวเรือนไทยเริ่มปรับดีขึ้นแล้วตั้งแต่ปี 2556 โดยหนี้ครัวเรือน
ขยายตัวชะลอลงต่อเนือ่ ง ตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและสถาบันการเงินเพิ่มความ
เข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อมากขึน้ โดยข้อมูลล่าสุด ณ สิน้ ไตรมาสที่ 3 ปี 2557
หนี้ครัวเรือนมียอดคงค้าง 10.22 ล้านล้านบาท ขยายตัวเพียงร้อยละ 7.7 ชะลอลงมาก
เมื่อเทียบกับช่วงที่ขยายตัวสูงสุด (ไตรมาสที่ 2 ปี 2555) ที่ร้อยละ 18.1 อย่างไรก็ตาม
สัดส่วนของหนี้ครัวเรือนต่อ GDP ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ร้อยละ 84.7 ส่วนหนึ่ง
เพราะ GDP ที่เป็นตัวส่วนของสัดส่วนนีย้ ังขยายตัวได้ต่ากว่าการขยายตัวของหนี้
นอกจากนี้ ผลกระทบของหนี้ครัวเรือนต่อระบบสถาบันการเงินไทยคาดว่ายังค่อนข้างจากัด เนื่องจากผูป้ ล่อยกู้หลักแก่ภาคครัวเรือน
3 อันดับแรก ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนรวมกันถึงประมาณร้อยละ 87 ของ
หนี้ครัวเรือนทั้งระบบ อยู่ภายใต้การกากับดูแลของทางการและ
มีกลไกการดูแลความเสี่ยงของตนเอง นอกจากนี้ เมื่อดูจาก
วัตถุประสงค์การกู้ยืมพบว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่กู้ยืมเพื่อใช้ลงทุน
ในสินทรัพย์ เช่น บ้าน รถยนต์ และเพื่อประกอบธุรกิจ มากกว่า
นาไปใช้จ่ายส่วนบุคคล โดยในส่วนของสินเชื่อที่อยู่อาศัยและ
สินเชื่อรถยนต์นั้นเป็นสินเชื่อทีม่ ีหลักประกัน ซึ่งสถาบันการเงิน
สามารถยึดเพื่อขายชาระหนี้ได้หากผู้กู้ผิดนัดชาระหนี้
ปัจจุบัน สิ่งที่ ธปท. มุ่งเน้นและดาเนินการอยู่ คือ การสร้าง
วินัยทางการเงินแก่ภาคครัวเรือน และการขยายฐานสมาชิกของ
บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ (NCB) เพื่อให้กลไกตลาดทางานได้
ผูเ้ ขียน: สุกฤตา สงวนพันธุ์
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมด้าน
ผูว้ เิ คราะห์อาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน
ฐานข้อมูลในกรณีทอี่ าจมีความจาเป็นต้องนามาตรการ DSR มาใช้ในอนาคต
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