ฉบับที่ 44/2561
เรื่อง ผลการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) และ
คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.) วันที่ 29 มิถุนายน 2561
ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยผลการประชุมร่วมกันระหว่าง กนง. และ กนส. วันที่ 29 มิถุนายน
2561 เพื่อติดตามและประเมินเสถียรภาพระบบการเงินของไทย โดยมีประเด็นสาคัญ ดังนี้
ที่ประชุมมีความเห็นว่าระบบการเงินไทยโดยรวมมีเสถียรภาพ เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัว ได้ดี
ต่อเนื่อง ส่งผลให้ฐานะทางการเงินของภาคธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่ปรับดีขึ้น ธนาคารพาณิชย์ (ธพ.) และ
ธุร กิจ ประกัน ภัย มีเงิน กองทุน อยู่ ในระดับ สู ง ขณะที่ เสถียรภาพด้านต่างประเทศมีความเข้มแข็ง สะท้อนจาก
ภาระหนี้ต่างประเทศที่อยู่ในระดับต่า ดุลบัญชีเดินสะพัด ที่เกินดุลต่อเนื่อง และเงินสารองระหว่างประเทศที่อยู่ใน
ระดับ สู ง ซึ่งมีส่ ว นช่ว ยรองรั บ ผลกระทบจากปั จจัยเสี่ ย งด้า นต่า งประเทศและภาวะการเงินโลกที่ ผั นผวนขึ้ น
จากการดาเนินนโยบายเศรษฐกิจการเงินของกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมหลักและความกังวลเกี่ยวกับนโยบายกีดกัน
ทางการค้าที่เพิ่ มสูงขึ้น อย่างไรก็ดี ระบบการเงินไทยยังมีความเปราะบางในบางจุดที่อาจมีนัยต่อเสถียรภาพ
ในระยะข้างหน้า โดยที่ประชุมได้ให้ความสาคัญกับ 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ (1) ภาคอสังหาริมทรัพย์ พบว่าสินเชื่อ
เพื่อที่อยู่อาศัยที่มีความเปราะบางมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น และภาระหนี้ของผู้กู้สูงขึ้นเมื่อเทียบกับรายได้ ขณะที่ยังต้อง
ติดตามภาวะอุปทานคงค้างต่อไป และ (2) พฤติกรรมการแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้น (search for yield)
ซึ่งอาจนาไปสู่การประเมินความเสี่ยงต่ากว่าที่ควร (underpricing of risks) โดยเฉพาะพฤติกรรมการแสวงหา
ผลตอบแทนผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งยังคงมีอยู่ต่อเนื่อง
ภาคอสังหาริมทรัพย์มีการสะสมความเปราะบางมากขึ้นในตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สะท้อนจาก
สัดส่วนจานวนบัญชีสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่ของ ธพ. ที่มอี ัตราส่วนสินเชื่อต่อมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ (loanto-value: LTV) เกินร้อยละ 90 เพิ่มขึ้น และอัตราส่วนสินเชื่อต่อรายได้ผู้กู้ (loan-to-income: LTI) โน้มสูงขึ้น
เช่นกัน ประกอบกับคุณภาพสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยด้อยลง สะท้อนจากสัดส่วนสินเชื่อ ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL
ratio) ที่ยั งปรั บ เพิ่ม ขึ้น ทั้งนี้ แม้ฐ านะการเงิน โดยรวมของ ธพ. จะมีความเข้มแข็ ง แต่ ธพ. ควรระมัดระวั ง
การปล่อยสินเชื่อในลักษณะดังกล่าว ซึ่งทาให้ภาคครัว เรือนมีภาระหนี้ สูงและอาจกระทบกับ ความสามารถใน
การรองรับความเสี่ยงของภาคครัวเรือนในระยะต่อไป ขณะเดียวกัน ยังต้องติดตามความเสี่ยงจากภาวะอุปทาน
คงค้า งในตลาดอสัง หาริ มทรั พ ย์ โดยอาคารชุดบางทาเลและบางระดับราคายังระบายออกได้ช้า ในขณะที่
ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ระดมทุนผ่านสินเชื่อ ธพ. และตราสารหนี้เพื่อ ขยายธุรกิจเพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่อง
ซึ่งอาจส่งผลให้อุปทานเร่งตัวขึ้ นในอนาคต ที่ประชุมจึงเห็นควรให้ ติดตามและประเมินภาวะการแข่งขันในตลาด
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและภาวะอุปทานคงค้างของอาคารชุดในบางทาเล รวมถึงอุปทานของพื้นที่อาคารสานักงาน
และพื้นที่ค้าปลีกที่อาจจะเร่งตัวขึ้นจากโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบผสม (mixed-use) ในอนาคต
พฤติ กรรมการแสวงหาผลตอบแทนที่ สู งขึ2้ น (search for yield) ยั งคงมี อยู่ ต่ อเนื่ อง โดยเฉพาะ
พฤติกรรมการแสวงหาผลตอบแทนผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์ สะท้อนจากเงินรับฝากและเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ยังขยายตัวในอัตราสูง ขณะที่สหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดใหญ่บางแห่งมีการพึ่งพาเงินกู้ยืม
ระยะสั้นมากขึ้น เมื่อภาวะการเงินตึงตัวและอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงินปรับสูงขึ้นจะส่งผลกระทบต่อการระดมทุน

-2ต้นทุนทางการเงิน มูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ และสภาพคล่องโดยรวมในระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ได้ ที่ประชุมจึง
เห็นว่าการเร่งยกระดับการกากับดูแลและการปรับปรุงกฎหมายเพื่อกากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์โดยเฉพาะรายที่มี
ขนาดใหญ่มีความจาเป็นเร่ งด่วน เพื่อให้สหกรณ์ออมทรัพย์มีความเข้มแข็ง สามารถดาเนิน งานได้สอดคล้ องกับ
ปรัชญาของสหกรณ์โดยไม่ส่งผลกระทบต่ อเสถียรภาพการเงินโดยรวม และพร้อมรองรับภาวะการเงินที่อาจตึงตัว
ขึ้นในระยะข้างหน้า
สาหรับพฤติกรรม search for yield ในภาคส่วนอื่นยังไม่มีสัญญาณที่น่ากังวล การลงทุนในกองทุนรวม
ยังเติบโตได้ต่อเนื่อง โดยพบว่าผู้ลงทุนหันมาลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้มากขึ้น ส่วนกองทุนรวมที่ลงทุน
ในต่างประเทศ (FIFs) ชะลอตัว ลงจากความผั นผวนและปัจจัยเสี่ ยงในต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ การออก
ตราสารหนี้ ที่ มี อั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ต่ าชะลอลงหลั ง จากเกิ ด กรณี ผิ ด นั ด ช าระหนี้ ใ นปี ที่ ผ่ า นมา นอกจากนี้
ส านั กงานคณะกรรมการกากับ หลักทรั พย์และตลาดหลั กทรัพย์ได้ปรับปรุงหลั กเกณฑ์การออกและเสนอขาย
ตราสารเพื่อคุ้มครองผู้ลงทุนและยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของตัวกลางให้เหมาะสมมากขึ้น
ในระยะต่อไป ระบบการเงินไทยยังต้องเผชิญความไม่แน่นอนจากการดาเนินนโยบายเศรษฐกิจการเงิน
ของประเทศอุตสาหกรรมหลัก ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายกีดกันทางการค้า ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์
รวมถึงการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่ กระจายตัวเต็มที่ ที่ประชุมจึงเห็นว่าต้องติดตามความเสี่ยงในบางจุด
ที่อาจสร้างความเปราะบางให้กับระบบการเงินไทย ได้แก่ ผลกระทบหากภาวะการเงินตึงตัวรุนแรงต่อการต่ออายุ
เงิ น กู้ ยื ม (roll-over) และต้ น ทุ น การกู้ ยื ม ของภาคธุ ร กิ จ โดยเฉพาะกลุ่ ม ที่ พึ่ ง พาการออกตราสารหนี้ สู ง
ความสามารถในการชาระหนี้ของ SMEs และภาคครัวเรือน ภาวะอุปทานคงค้างในอาคารชุดและอุปทานของพื้นที่
อาคารส านั กงานและพื้น ที่ค้ าปลี ก ที่ อาจเร่ ง ขึ้น จากโครงการอสั ง หาริม ทรั พย์ แบบผสม (mixed-use) รวมถึ ง
พฤติ ก รรม search for yield ซึ่ ง อาจน าไปสู่ ก าร underpricing of risks โดยเฉพาะพฤติ ก รรมการแสวงหา
ผลตอบแทนผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์
ทั้งนี้ หน่วยงานกากับดูแลทั้งธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จะร่วมกันประเมินและ
ติดตามความเสี่ยงต่าง ๆ อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง รวมถึงปรับปรุงและบังคับใช้กฎเกณฑ์การกากับดูแลให้เหมาะสม
กับความเสี่ยงในแต่ละช่วงเวลา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาที่อาจกระทบกับเสถียรภาพระบบการเงินของประเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
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เอกสารประกอบเพิ่มเติม:
ประเด็นสาคัญจากการประชุมร่วมระหว่าง กนง. และ กนส. วันที่ 29 มิถุนายน 2561
• เสถียรภาพระบบการเงินไทยโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวดีต่อเนื่อง
ส่งผลบวกต่อฐานะการเงินของภาคธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่ ขณะที่ภาคสถาบันการเงิน
และเสถียรภาพด้านต่างประเทศมีความเข้มแข็ง ซึ่งมีส่วนช่วยรองรับผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง
ด้านต่างประเทศและภาวะการเงินโลกที่ผันผวนขึ้นจากการดาเนินนโยบายเศรษฐกิจการเงินของ
กลุ่มประเทศอุตสาหกรรมหลักและความกังวลเกี่ยวกับนโยบายกีดกันทางการค้าที่เพิ่มสูงขึ้น
• ยังต้องติดตามความเปราะบางในบางจุดที่อาจมีนัยต่อเสถียรภาพในระยะข้างหน้า โดยที่ประชุม
ให้ความสาคัญกับ 2 ประเด็นหลัก ได้แก่
• ภาคอสังหาริมทรัพย์ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่มีความเปราะบางมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นและภาระหนี้
ของผู้กู้สูงขึ้นเมื่อเทียบกับรายได้ ขณะเดียวกัน ยังต้องติดตามความเสี่ยงจากภาวะอุปทาน
คงค้างในระยะข้างหน้า
• พฤติกรรมการแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้น (search for yield) ผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์
ซึ่งอาจนาไปสู่การประเมินความเสี่ยงต่ากว่าที่ควร (underpricing of risks)
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1. สินเชื่อเพือ่ ที่อยูอ่ าศัยทีม่ ีความเปราะบางมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นและภาระหนี้ของผู้กู้สูงขึ้น
ขณะเดียวกัน ยังต้องติดตามภาวะอุปทานคงค้างในตลาดอสังหาริมทรัพย์ต่อไป
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่ที่ได้ loan-to-value (LTV) สูง
มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่ loan-to-income (LTI)
โน้มสูงขึ้นเช่นกัน สะท้อนภาระหนี้ของผู้กู้ที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับรายได้

ผู้ประกอบการยังมีแนวโน้มขยายธุรกิจ โดยระดมทุน
ผ่านสินเชื่อ ธพ. และตราสารหนี้เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
ซึ่งจะเพิ่มอุปทานในระยะต่อไป

สัดส่วนจานวนบัญชีสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่ที่มี LTV เกินร้อยละ 90
และ median LTI ของสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่

ยอดคงค้างสินเชื่อ ธพ. และตราสารหนี้
ของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์

สัดส่วนจานวนบัญชี (ร้อยละ)

Median LTI (เท่า)
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LTI คือสัดส่วนสินเชื่อต่อรายได้ผู้กู้ (loan-to-income)
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2. พฤติกรรมการแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้น (search for yield) ยังมีอยู่ต่อเนื่อง
โดยเฉพาะพฤติกรรม search for yield ผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์
ภาคครัวเรือนเพิ่มการลงทุนในสหกรณ์ออมทรัพย์
และกองทุนรวม ในอัตราที่สูงกว่าเงินฝากธนาคาร
%YoY
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และเงินรับฝากของสหกรณ์ออมทรัพย์
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ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA)

0
-20

Below A-group
Below A-group (%YoY) (RHS)

3/3

