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มองรอบด้าน มาตรการ LTV ของแบงก์ชาติ
Talk of the town ในขณะนี้คงหนีไม่พน้ การทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยเตรียมจะออกเกณฑ์เพิม่ เติมสาหรับสินเชื่อเพื่ อทีอ่ ยู่อาศัย
เพื่อบังคับใช้ในปี 2562 ด้วยความเป็ นห่วงในเรื่องการก่อหนี้เกินตัวของครัวเรือน และการแข่งขันที่รุนแรงในตลาด อย่างไรก็ตาม
แนวนโยบายทีอ่ อกมาชวนให้คดิ ถึงผลกระทบทางตรงและทางอ้อมทีจ่ ะเกิดขึน้ และ Krungthai Macro Research มองว่ามีหลาย
ประเด็นที่ ธปท. ควรคานึงถึง unintended consequence ของเกณฑ์ทจ่ี ะนามาใช้

หากจะสรุ ปแนวนโยบายของ ธปท. โดยคร่ าวๆ ใจความสาคัญคือการกาหนดเพดานของสิน เชื่อที่สามารถกู้ได้ต่อ มูลค่า ของ
อสังหาริมทรัพย์ทเ่ี ป็ นหลักประกัน หรือทีเ่ รียกว่า Loan-to-Value Limit (LTV Limit) ไม่ให้เกิน 100% และเข้มงวดขึน้ เป็ นไม่ให้เกิน
80% สาหรับสินเชื่อสาหรับบ้านราคาสูงกว่า 10 ล้านบาท หรือหากเป็ นการขอกูซ้ อ้ื บ้านเมื่อยังมีภาระผ่อนบ้านหลังเดิมอยู่
ด้านแรกทีต่ ้องพิจารณาคือผลกระทบต่อราคาสินทรัพย์ทเ่ี ป็ นบ้านและทีด่ นิ มาตรการลักษณะนี้มกั จะถูกนาม าใช้เมื่อธนาคารกลาง
กังวลภาวะฟองสบู่ในตลาดอสังหาริมทรัพย์ เช่น ในกรณีของประเทศสิงคโปร์ และฮ่องกง เป็ นต้น
คาถามคือเรากาลังมีปัญหาฟองสบู่ในภาคอสังหาฯ หรือไม่? คาตอบจากทัง้ ธปท. และผู้ประกอบการภาคอสังหาฯ ในเวที
ประชาพิจารณ์กค็ อื ไม่ ประเด็นนี้สาคัญมาก เพราะถ้า ธปท. มองว่ามีปญั หาฟองสบู่จริงๆ ในบางจุด เช่น แนวรถไฟฟ้าบางสาย หรือ
คอนโดราคาแพงๆ ก็น่าจะใช้มาตรการทีต่ รงจุดไปเลย แต่หากมันใจว่
่ าส่วนใหญ่ไม่มี การนานโยบายลักษณะนี้มาใช้อาจทาให้มูลค่า
สินทรัพย์เติบโตช้าลงกว่าที่ควรจะเป็ นหรือไม่ ซึ่งหากเป็ นเช่นนัน้ ในระยะยาว สินทรัพย์ของครัวเรือนก็จะมี มูลค่าสูงขึ้นไม่มาก
เท่าทีค่ วร และมูลค่า net worth ของภาคครัวเรือนก็จะต่ ากว่าทีค่ วร สุดท้ายเราก็จะยังติดอยู่กบั ความกังวลเรื่ องหนี้ครัวเรือนอยู่ดี
(จริงๆ แล้วจะกังวลว่าหนี้สงู อย่างเดียวไม่ได้ ต้องดูหนี้เทียบ net worth หรือ Debt/Equity คล้ายกับเวลามองบริษทั )
ด้านทีส่ อง มาตรการนี้เป็ น first-best solution ในการป้องกันการก่อหนี้เกินตัวหรือไม่ เพราะเราทราบดีว่าหนี้จะเยอะหรือน้อยขึน้ อยู่
กับความสามารถในการจ่ายคืนเมื่อเทียบกับรายได้ ไม่ได้อยู่ท่ขี นาดของก้อนหนี้เพียงอย่างเดียว แต่มาตรการนี้ ไม่ได้นามิติของ
ความสามารถในการจ่ายคืน หรือรายได้มาพิจารณาเลย
อันที่จริงแล้วมาตรการที่ ใช้ เครื่องชี้วดั อย่างสิ นเชื่ อต่อรายได้ (Loan-to-Income) หรือ ภาระหนี้ ต่อรายได้ (Debt Service
Ratio: DSR) จะตรงจุดมากกว่า แม้ในทางปฏิบตั ิจะมีขอ้ จากัดอยู่บา้ ง (เช่น การไม่มฐี านข้อมูลกลางของรายได้ และวิธกี ารวัด
รายได้ของกลุ่ม self-employed ทีไ่ ม่ได้มมี าตรฐานเดียวกันทุกธนาคาร เป็ นต้น) แต่กเ็ ป็ นสิง่ ที่ ธปท. สามารถขับเคลื่อนให้เกิดขึน้ ได้
เพื่อให้คุมปญั หาหนี้ครัวเรือนได้ตรงจุดมากที่สุด และไม่จาเป็ นต้องออกมาตรการ Macroprudential รายผลิตภัณฑ์สนิ เชื่อ ซึ่งมี
regulatory burden และ regulatory uncertainty ทีเ่ ป็ นต้นทุนสาหรับทุกคน
ด้านทีส่ าม หาก ธปท. กังวัลเกีย่ วกับเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงิน จาก “พฤติกรรมทีไ่ ม่พงึ ประสงค์” ของผู้เล่นบางรายใน
ตลาด เช่น การให้มสี นิ เชื่อเงินทอน การตีราคาทีส่ งู เกินจริงเพื่อให้กไู้ ด้สงู ๆ หรือการร่วมมือกับผูป้ ระกอบการบางรายในการส่งเสริม
การซื้อเพื่อลงทุน เป็ นต้น ธปท. มีมาตรการลงไปรายสถาบันการเงิน (Microprudential) เพื่อให้หยุดพฤติกรรมทีไ่ ม่ พงึ ประสงค์
เหล่านี้ และบังคับใช้อย่างเข้มข้นแล้วหรือยัง มีบทลงโทษสาหรับผูเ้ ล่นทีม่ พี ฤติกรรมเหล่านี้อย่างไร ซึ่งเรื่องนี้อาจจะมองว่าคล้ายกับ
This report is not intended to provide the basis for any evaluation of the financial instruments discussed herein. The information was obtained from various sources; we do not
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การมีมาตรการ Market Conduct สาหรับการนาเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินทีไ่ ม่ใช่สนิ เชื่อ ธปท. น่ าจะได้ผลลัพท์ท่ตี ้องการ แทน
การนามาตรการ Macroprudential ทีม่ ลี กั ษณะ one size fits all มาใช้กบั ทุกสถาบันการเงินและผูบ้ ริโภค ทีจ่ ะมีผลกระทบกับคนที่
ไม่ได้สร้างปญั หานี้ไปด้วย
ด้านทีส่ ่ี มาตรการนี้ สวนทางกับการที่เรากาลังพยายามจากเปลี่ยนจาก collateral-based lending เป็ น information-based
lending หรือไม่ ในบางมุมมาตรการของ ธปท. คราวนี้กาลังบอกว่า signal ทีส่ าคัญทีส่ ุดของ credit behavior ของครัวเรือนคือการ
วางเงินดาวน์ 20% ในกรณีการซือ้ บ้านหลังทีส่ องหรือบ้านราคาเกิน 10 ล้านบาท ซึง่ ก็คล้ายๆ กับการเป็ น collateral-based lending
นันเอง
่
ดังนัน้ มาตรการนี้อาจยังทาให้การพิจารณาสินเชื่อด้วย “ข้อมูล" อาทิ ประวัตใิ นการชาระหนี้ รายได้ การทาธุรกรรมออนไลน์
หรือ digital footprint ต่างๆ เกิดขึน้ ได้ไม่เต็มทีส่ าหรับสินเชื่อเพื่อทีอ่ ยู่อาศัย
และด้านทีห่ ้า มาตรการลักษณะนี้กาลังมาทดแทนการสร้างพื้นฐานความรูท้ างการเงิน (Financial Literacy) หรือไม่ ก่อนหน้านี้
ธปท. ได้มกี ารกาหนดมาตรการคุมสินเชื่อบุคคลไปแล้ว สิง่ ทีอ่ าจจะต้องพิจารณาด้วยคือครัวเรือนจะมองว่ามาตรการเป็ นแค่สงิ่ ทีท่ า
ให้การขอสินเชื่อในระบบยากขึน้ ซึง่ จะไม่ได้ผลตามทีต่ อ้ งการคือการป้องกันการก่อหนี้เกินตัว ดังนัน้ นโยบายเร่งด่วนอาจจะไม่ใช่
มาตรการควบคุมสิ นเชื่อเพิ่ มเติ ม แต่น่าจะเป็ นการหาวิ ธีที่จะเสริมสร้างความรูท้ างการเงิ น หรือวัฒนธรรมด้านสิ นเชื่อที่ ดี
ให้กบั ครัวเรือนมากกกว่า
การเข้ามาดูแลเสถียรภาพของสถาบันการเงินและระบบการเงินเป็ นเรื่องที่ ธปท. ให้ความสาคัญและมีบทบาทมากขึน้ อย่างเห็นได้ชดั
ในช่วงหลังๆ ซึง่ เป็ นเรื่องทีด่ ตี ่อเศรษฐกิจโดยรวม แต่การชังน
่ ้ าหนักของมาตรการต่างๆ ทีจ่ ะนาออกมาใช้ และมองถึงผลกระทบให้
รอบด้านก็เป็ นสิง่ ทีส่ าคัญไม่แพ้กนั มาตรการที่ แก้ปัญหาตรงจุด และมี unintended consequence น้ อยที่ สุด จะทาให้เกิ ด
ประโยชน์สูงสุดกับทุกฝ่ าย

บทความนี้เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันพฤหัสบดีท่ี 25 ตุลาคม 2561
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