ฉบับที่ 40/2563
เรื่อง ผลการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) และ
คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.) วันที่ 7 กรกฎาคม 2563
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยผลการประชุมร่วมกันระหว่าง กนง. และ กนส. วันที่ 7
กรกฎาคม 2563 เพื่อติดตามและประเมินเสถียรภาพระบบการเงินไทย โดยมีประเด็นสาคัญดังนี้
ที่ป ระชุมเห็ น ว่า ระบบการเงิน ไทยโดยรวมยั ง มีเ สถียรภาพ ธนาคารพาณิ ชย์ (ธพ.) และธุ ร กิจ
ประกันภัยมีเงินกองทุนอยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ดี ระบบการเงินมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ยังมีความไม่แน่นอนว่าการแพร่ระบาดของโรคจะสิ้ นสุดลงเมื่อใดและ
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจการเงินจะยืดเยื้อเพียงใด จึงจาเป็นต้องรักษากันชน (buffer) ระดับสูงไว้อย่างต่อเนื่อง
ในสถานการณ์ที่มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดในหลายประเทศรวมทั้งไทยทาให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ลดลง
อย่างมีนัยสาคัญ รายได้ของภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ โดยเฉพาะ SMEs ปรับลดลงมาก และยังต้องใช้เวลานาน
กว่าจะกลับมาเป็นปกติ ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชาระหนี้ด้อยลงเป็นวงกว้าง รวมทั้งรูปแบบการดาเนิน
ธุรกิจและวิถีชีวิตใหม่ของประชาชนจะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจในระยะต่อไป
ที่ประชุมได้ประเมินความเสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบการเงินภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
COVID-19 (scenario analysis) อย่างรอบด้าน ทั้งความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและความสามารถในการชาระหนี้
ของภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจในระยะข้างหน้า รวมถึงความเสี่ยงที่ธุรกิจที่ระดมทุนผ่านตลาดตราสารหนี้จะถูก
ปรับลดอันดับเครดิต (credit rating downgrade) จากแนวโน้มผลประกอบการที่ชะลอลงตามภาวะเศรษฐกิจ
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาคส่วนสาคัญในระบบการเงิน อาทิ สหกรณ์ออมทรัพย์ ธุรกิจประกันภัย กองทุนรวม และ
ธพ. ผ่านช่องทางการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนและการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ ยังได้ประเมินความเพียงพอ
ของ buffer ของระบบ ธพ. ภาคตลาดทุน และภาคประกันภัย หากเหตุการณ์รุนแรงขึ้น
ภายใต้ สถานการณ์ ที่ ยั งไม่ แ น่ น อนสู ง การเตรี ยมพร้ อมมาตรการเชิ งป้ อ งกั น (pre-emptive)
อย่างครอบคลุมจึงมีความจาเป็น โดยที่ประชุมให้น้าหนักกับการดาเนินงานที่สาคัญ 3 ด้าน ดังนี้
1. การประเมินผลมาตรการช่วยเหลือด้านสภาพคล่องแก่ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งครัวเรือน ธุรกิจ และ
ตลาดการเงินที่ได้ดาเนินการแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการต่าง ๆ สามารถช่วยแก้ปัญหาสภาพคล่องได้ตรงจุด
และทันการณ์ในช่วงเยียวยาและช่วงฟื้นฟูเศรษฐกิจ ทั้งมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยระยะที่ 1-2 ที่ ธปท.
ด าเนิ น การร่ ว มกั บ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารทางเงิ น เพื่ อ ลดภาระการผ่ อ นช าระหนี้ ข องครัว เรือ น และสร้ า งความมั่ นใจว่า
เมื่อสิ้นสุดมาตรการการให้ความช่วยเหลือแล้ว จะไม่ส่งผลให้ภาระหนี้ของลูกหนี้เร่งขึ้นจนไม่สามารถชาระหนี้ ได้
ตลอดจนมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่า (soft loan) รวมทั้งโครงการค้าประกันสินเชื่อของบรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ที่ช่วยเหลือผ่านการให้สินเชื่อเพิ่มเติมแก่ SMEs

-2ด้านการดูแลสภาพคล่องและรักษาเสถียรภาพตลาดการเงิน ธปท. และสานักงานคณะกรรมการกากั บ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ประสานงานกันอย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามความเสี่ยงของกองทุนรวม
และตลาดตราสารหนี้ ภ าคเอกชน และได้ จั ด ตั้ ง กลไกช่ ว ยเหลื อ กองทุ น รวมที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากการขาด
สภาพคล่องในตลาดการเงิน (Mutual Fund Liquidity Facility: MFLF) และกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของ
การระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ (Corporate Bond Stabilization Fund: BSF) ซึ่งมีส่วนช่วยสร้างความมั่นใจให้
ผู้ลงทุน และทาให้กลไกการทางานในตลาดการเงินปรับดีขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้ กลไกดังกล่าวยังมีความจาเป็นที่
จะเป็นหลังพิง (backstop) เพื่อให้ตลาดตราสารหนี้สามารถทาหน้าที่ เป็นช่องทางการระดมทุน ได้อย่างต่อเนื่อง
ท่ามกลางความไม่แน่นอนของสถานการณ์ COVID-19
2. การเร่ ง ผลั ก ดั น มาตรการปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งหนี้ (proactive debt restructuring) เพื่ อ
สนับสนุนการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและการปรับรูปแบบการทาธุรกิจให้สอดคล้องกับบริบทใหม่ ซึ่งกลไก
การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ต้องเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจและลักษณะปัญหาของลูกหนี้แต่ละกลุ่ม เช่น กลุ่มที่ขาด
สภาพคล่องชั่วคราวแต่ธุรกิจสามารถฟื้นตัวได้เองเมื่อสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลาย กลุ่มที่จาเป็นต้องปรับรูปแบบ
การทาธุรกิจให้สอดคล้องกับบริบทใหม่เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ เป็นต้น รวมถึงต้องสอดคล้องกับความสามารถใน
การชาระหนี้หลังสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลาย นอกจากนี้ ต้องเตรียมแนวทางรองรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นเนื่องจาก
ความสามารถในการชาระหนี้ ของลู กหนี้จ านวนมากด้อยลงอย่างมีนัยสาคัญ เช่น การจัดให้มีรูปแบบกลางเพื่ อ
สนับสนุนการปรับโครงสร้างหนี้ในวงกว้างสาหรับลูกหนี้รายย่อยและ SMEs รวมทั้งกลไกรองรับการบริหารจัดการ
หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
นอกจากนี้ ก.ล.ต. อยู่ ร ะหว่างออกแนวทางการจัดตั้งกองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับ
ความน่ าเชื่อถือต่ากว่าระดับ ลงทุนได้ (high yield bond fund) เพื่อสนับสนุนเงินทุนในช่ว งสั้ น ๆ (bridge
finance) สาหรับกิจการที่ประสบปัญหาสภาพคล่องและอาจจาเป็นต้องปรับโครงสร้างการระดมทุน โดยเฉพาะ
ในช่วง COVID-19 เพิ่มสภาพคล่องให้ตลาด high yield bond และเพิ่มทางเลือกให้ผู้ลงทุนรายใหญ่ (high net
worth) เปลี่ยนมาลงทุนผ่านกองทุนซึ่งบริหารจัดการโดยมืออาชีพแทนการลงทุนโดยตรงในตราสารดังกล่าว
3. การด าเนิ น มาตรการเพื่ อ รั ก ษาความแข็ ง แกร่ ง ของระบบการเงิ น ไทย การก ากั บ ดู แ ลและ
การบริหารความเสี่ยงอย่างระมัดระวังในช่วงที่ผ่านมาช่วยให้ ระบบการเงินไทยแข็งแกร่งและสามารถรองรับ
ผลกระทบจากเศรษฐกิจที่หดตัวและความผันผวนในตลาดการเงินได้ อย่างไรก็ดี ภาคส่วนต่าง ๆ ในระบบการเงิน
ควรให้ความสาคัญกับการประเมินความเพียงพอของ buffer ภายใต้ภาวะวิกฤต (stress test) เพื่อเตรียมแนวทาง
รองรับความเสี่ยงที่อาจเพิ่มขึ้นในระยะข้างหน้า โดยที่ผ่านมา ธปท. ได้ ดาเนินมาตรการสนับสนุนให้ ธพ. รักษา
ระดับเงินกองทุนให้อยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง เช่น การขอความร่วมมือให้ ธพ. ไม่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจาก
ผลการดาเนิ น งานในปี 2563 และไม่ซื้ อหุ้ น คื นเพื่ อ รองรั บคุ ณภาพสิ นเชื่ อ ที่ มี แนวโน้ มด้ อ ยลงและสนั บ สนุ น
การปล่อยสินเชื่อในช่วงที่เศรษฐกิจฟื้นตัวต่อไป ขณะที่ ก.ล.ต. อยู่ระหว่างปรับปรุงเกณฑ์ เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน (บลจ.) มีเครื่องมือ ที่หลากหลายมากขึ้น ในการบริหารจัดการสภาพคล่ องของกองทุนรวม ด้าน
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) อยู่ระหว่างการปรับปรุงเกณฑ์
การดารงเงินกองทุนเพื่อดูแลความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย เพื่อส่งเสริมให้มีการบริหารความเสี่ยงด้านสินทรัพย์
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีการกระจายความเสี่ยงที่ดีระหว่างความเสี่ยงด้านสินทรัพย์และด้านประกันภัย

-3ในระยะต่อไปสถานการณ์ยั งมีความไม่แน่นอน หน่วยงานกากับดูแลทั้ง ธปท. ก.ล.ต. และ คปภ.
จะร่วมกันประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ตลอดจนประสิทธิผลของมาตรการที่ดาเนินการไปแล้วอย่างใกล้ชิ ด รวมทั้ง
พร้อมออกมาตรการเพิ่มเติมเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาลุกลามจนส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพระบบการเงินไทย และ
เพื่ อ สนั บ สนุ น การฟื้ น ฟู เ ศรษฐกิ จ เมื่ อ สถานการณ์ ก ารระบาดของ COVID-19 เริ่ ม คลี่ ค ลายและกิ จ กรรมทาง
เศรษฐกิจทยอยกลับเข้าสู่ภาวะปกติ โดยจะประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อ ส่งเสริมให้เกิดการปรั บ
โครงสร้ างเศรษฐกิจ และการปรั บ ตัว ของผู้ ประกอบการ รวมทั้ง ปรับ แนวทางการกากับดู แลให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ความปกติใหม่ (new normal) ภายใต้บริบททางเศรษฐกิจการเงินและโครงสร้างระบบการเงินที่เปลี่ยนไป
ธนาคารแห่งประเทศไทย
10 กรกฎาคม 2563
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