รายงานผลการสารวจภาวะและแนวโน้มสินเชื่อ
(Senior Loan Officer Survey) ไตรมาสที่ 3
1/

ปี 2563

สินเชื่ อภาคธุรกิจ: ภาคธุรกิจต้ องการสินเชื่ อ เพิ่มขึ้ นและมีแนวโน้มต้ องการเพิ่มขึ้ น
ต่อเนื่อง ขณะทีม่ าตรฐานการให้สินเชื่อยังมีแนวโน้มเข้มงวด โดยเฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่
 ความต้องการสินเชื่อภาคธุรกิจในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากไตรมาสก่อน
จากความต้องการสินเชื่อเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเป็นสาคัญ โดยธุรกิจ SMEs ยังต้องการ
สินเชื่อเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเพื่อเสริมสภาพคล่องเนื่องจากแหล่งเงินทุนภายในได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ COVID-19 และได้รั บผลดี จากมาตรการช่ วยเหลื อด้ านสินเชื่ อ ของภาครั ฐ
อย่างไรก็ตาม ความต้องการสินเชื่อเพื่อการส่งออกสินค้าและการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร
ลดลงต่ อเนื่ องตั้ ง แต่ ต้ น ปี ส าหรั บธุ ร กิ จขนาดใหญ่ ชะลอความต้ อ งการสิ น เชื่ อ ลงบ้ า ง
จากแนวโน้มการลงทุนที่ยังไม่ชัดเจนและบางส่วนได้เร่งระดมทุนเพื่อสารองสภาพคล่องไป
แล้วในช่วงครึ่งแรกของปี สาหรับไตรมาสที่ 4 สถาบันการเงิน (สง.) คาดว่าธุรกิจขนาดใหญ่
และ SMEs จะยังต้องการสินเชื่อเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเป็นสาคัญ โดย
ธุรกิจขนาดใหญ่มีแนวโน้มต้องการสินเชื่อเพื่อการส่งออกสินค้ าเพิ่ มขึ้นซึ่ง ต่างจาก SMEs
(ภาพที่ 1 หน้า 2) อย่างไรก็ดี SMEs โดยเฉพาะในภาคท่องเที่ยวมีแนวโน้มขอสินเชื่อเพิ่มขึ้น
จากผลดีของมาตรการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือธุรกิจเฉพาะกลุ่มของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
 มาตรฐานการให้ สิ น เชื่ อ ภาคธุ ร กิ จ ในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 เข้ มงวดขึ้ น เล็ ก น้ อ ยจาก
ความเสี่ยงของแต่ละภาคธุรกิจและภาวะเศรษฐกิจที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง แม้มาตรการ
ช่วยเหลือของภาครัฐมีส่วนช่วยบรรเทาความเข้มงวดของการให้สินเชื่อแก่ SMEs ลงบ้าง
ในไตรมาสที่ 4 ปี 2563 สง. ยังมีแนวโน้มเพิ่ มความระมัดระวั งในการปล่อยสินเชื่ อแก่
ภาคธุรกิจ โดยเฉพาะสินเชื่อที่ให้แก่ธุรกิจขนาดใหญ่ ซึ่ ง สง. มีแนวโน้มปรั บเพิ่ ม margin
ส าหรั บลู กค้ ากลุ่มเสี่ ยงและเพิ่ มความเข้ มงวดของเงื่ อนไขประกอบสั ญญาเงิ นกู้ (loan
covenants) ขณะที่มาตรฐานการให้สินเชื่อแก่ SMEs มีแนวโน้มเข้มงวดขึ้นโดยเฉพาะกับ
ลูกค้าใหม่และกลุ่มธุรกิจที่ต้องใช้เวลาฟื้นตัวนาน
สินเชื่อภาคครัวเรือน: ภาคครัวเรือนต้องการสินเชื่อเพิ่มขึ้นมากในสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
และบัตรเครดิต ขณะที่ สง. ยังระมัดระวังการให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ในไตรมาส 4
 ความต้องการสินเชื่อภาคครัวเรือนในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 เพิ่มขึ้นมากจากไตรมาสก่อนใน
สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ และบัตรเครดิต โดยความต้องการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ปรับเพิ่มขึ้น
สอดคล้องกับยอดขายรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 และกิจกรรมส่งเสริมการขาย
อาทิ สิ น เชื่ อ ดอกเบี้ ย ต่ าและการเปิ ด ตั ว รถยนต์ รุ่ น ใหม่ ขณะที่ ค วามต้ อ งการสิ น เชื่ อ
บั ต รเครดิ ต เพิ่ มขึ้ นตามการใช้ จ่ ายที่ ทยอยเพิ่ มขึ้ น หลั ง การผ่ อนปรนมาตรการควบคุ ม
การระบาด อย่างไรก็ตาม ความต้องการสินเชื่อประเภทอื่นปรั บลดลงเล็กน้อย ส าหรั บ
ไตรมาสที่ 4 ปี 2563 ความต้องการสินเชื่อมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกหมวด โดยเฉพาะสินเชื่อ
เช่าซื้อรถยนต์ที่ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามกิจกรรมส่งเสริมการขายที่ต่อเนื่องจากไตรมาสก่อน
นอกจากนี้ เงินออมของครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับต่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัวและ
มาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐจะช่วยสนับสนุนให้ความต้องการสินเชื่อบัตรเครดิต
และสินเชื่ออุปโภคบริโภคอื่น ๆ ปรับเพิ่มขึ้น (ภาพที่ 2 หน้า 2) ขณะที่สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
มีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
 มาตรฐานการให้สินเชื่อภาคครัวเรือนในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 โดยรวมใกล้เคียงกับไตรมาส
ก่อน โดย สง. เห็นว่าภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่แน่นอนทาให้ประเมินรายได้และความน่าเชื่อถือ
ของผู้กู้ได้ยาก ส าหรั บไตรมาสที่ 4 ปี 2563 มาตรฐานการให้สินเชื่อ โดยรวมมี แนวโน้ ม
ใกล้เคี ยงเดิม ยกเว้นสินเชื่ อเช่ าซื้ อรถยนต์ที่ สง. บางแห่งมีแนวโน้ มเพิ่ มความเข้ม งวด
เนื่องจากคาดว่าราคาของหลักประกันจะปรับลดลงตามอุปทานรถยนต์มือสองที่มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งจากผลของ “มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่ได้รั บผลกระทบจาก
COVID-19 ระยะที่ 2” ของ ธปท. ที่ทาให้การยึด หลักประกันทาได้ ล่าช้ากว่าปกติ ทั้งนี้
คุณภาพของสินเชื่อภาคครัวเรือนทุกหมวดยังมีแนวโน้มด้อยลง ส่วนหนึ่งเนื่องจากผลของ
มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยดังกล่าวข้างต้นบางส่วนทยอยสิ้นสุดลงในไตรมาสที่ 4
* ปรับปรุงการคานวณ Overall Index จากมุมมองของสถาบันการเงินต่อสินเชื่อใน
ภาพรวม ซึ่งเป็นผลรวมจากการคานวณ Index ของธุรกิจขนาดใหญ่และธุรกิจ SMEs
Source: BOT's Senior Loan Officer Survey, October 2020
1/Source

ส่วนกลยุทธ์นโยบายการเงิน ฝ่ายนโยบายการเงิน สายนโยบายการเงิน
30 ตุลาคม 2563

: [Image online] available at : http://www.govopps.co.uk/poll-shows-public-and-political-attitudes-differ-over-payday-loans/loan_11975157sml7/[Accessed on January 2013]
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ภาพที่ 1 ความต้องการสินเชื่อเพื่อการลงทุนของธุรกิจลดลง ขณะที่ความต้องการสินเชื่อเพื่อเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น โดยธุรกิจขนาดใหญ่มี
แนวโน้มขอสินเชื่อเพื่อการส่งออกสินค้าเพิ่มขึ้นซึ่งต่างจาก SMEs

Source: BOT’s Senior Loan Officer Survey, October 2020

ภาพที่ 2 ความต้องการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ปรับเพิ่มขึ้นจากกิจกรรมส่งเสริมการขายและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ปรับดีขึ้นสอดคล้องกับ
ยอดขายรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 ขณะที่ความต้องการสินเชือ่ บัตรเครดิตและสินเชื่ออุปโภคบริโภคอื่น ๆ มีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้น
ในระยะข้างหน้าส่วนหนึ่งจากเงินออมของครัวเรือนที่อยู่ในระดับต่า

Source: BOT’s Senior Loan Officer Survey, October 2020
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทยจัดทาแบบสารวจภาวะและแนวโน้มสินเชื่อ (Senior Loan Officer Survey) เป็นประจาทุกไตรมาส เพื่อสารวจความคิดเห็นผู้บริหารระดับสูงที่ดูแลงาน
ด้านสินเชื่อของสถาบันการเงิน รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตและธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับที่มิใช่สถาบันการเงิน (Non-banks) เพื่อสร้างความเข้าใจในการวิเคราะห์สินเชื่อ
ที่ครบถ้วนและลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น คาถามในแบบสารวจครอบคลุมทั้งด้านอุปทานของสินเชื่อ อุปสงค์ของสินเชื่อ และแนวโน้มการปล่อยสินเชื่อในไตรมาสข้างหน้า สาหรับรอบการสารวจประจา
ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 ได้รับการตอบแบบสอบถามจากธนาคารพาณิชย์ไทย สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 27 แห่ง ตลอดจน Non-banks 25 แห่ง
ซึ่งครอบคลุมร้อยละ 98.6 ของสินเชื่อทั้งระบบ โดยได้รับคาตอบระหว่างวันที่ 21 กันยายน 2563 ถึง 19 ตุลาคม 2563
วิธีการอ่านค่า: ผลการสารวจนาเสนอในรูปแบบ Diffusion Index (DI) ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง -100 ถึง 100 โดยคานวณจากคาตอบ 5 ระดับของแต่ละสถาบันการเงินและ Non-bank ถ่วง
น้าหนักตามสัดส่วนสินเชื่อของสถาบันการเงินหรือ Non-bank นั้น ๆ ต่อสินเชื่อประเภทเดียวกันทั้งระบบ โดยดัชนี DI มีวิธีการตีความ ดังนี้
DI
การเปลี่ยนแปลงจากไตรมาสก่อน
+100
ความต้องการสินเชื่อเพิ่มขึ้นมาก
มาตรฐานการให้สินเชื่อผ่อนคลายลงมาก
+50
ความต้องการสินเชื่อเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
มาตรฐานการให้สินเชื่อผ่อนคลายลงเล็กน้อย
0
ความต้องการสินเชื่อไม่เปลี่ยนแปลง
หรือ
มาตรฐานการให้สินเชื่อไม่เปลี่ยนแปลง
-50
ความต้องการสินเชื่อลดลงเล็กน้อย
มาตรฐานการให้สินเชื่อเข้มงวดขึ้นเล็กน้อย
-100
ความต้องการสินเชื่อลดลงมาก
มาตรฐานการให้สินเชื่อเข้มงวดขึ้นมาก
สาหรับตารางข้อมูลผลการสารวจโดยละเอียดคาถามในแบบสารวจและรายงานฉบับย้อนหลังสามารถดูได้จาก
https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/EconomicConditions/Pages/CreditCondition.aspx
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Disclaimer: รายงานฉบับนี้ไม่จาเป็นต้องสอดคล้องกับความเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทย และไม่ได้สะท้อนความเห็นของสถาบันการเงินใดสถาบันหนึ่ง
ธนาคารแห่งประเทศไทยใช้ข้อมูลนี้ประกอบกับข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ในการวิเคราะห์และประเมินภาวะเศรษฐกิจ
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เอกสารแนบ: ผลสารวจย้อนหลังของความเห็นต่อสินเชื่อแต่ละประเภท
ผลสารวจย้อนหลังแบ่งตามมิติของความต้องการสินเชื่อ มาตรฐานการปล่อยสินเชื่อ และคุณภาพสินเชื่อ โดยเริ่มสอบถามความเห็นตั้งแต่ไตรมา สที่ 4
ปี 2550 ยกเว้นคุณภาพสินเชื่อที่เริ่มสอบถามตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2556 และสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ที่เริ่มสอบถามตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ปี 2557
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Source: BOT's Senior Loan Officer Survey, October 2020
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