
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 guarantee its accuracy or completeness. In 
particular, information provided herein should be regarded as indicative, 
preliminary and for illustrative purposes only. There is no representation that 
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และมาตรการผ่อนคลายทางการเงนิ
...ดาบสองคมของการกระตุ้นเศรษฐกิจท่ีต้องเผชิญ?
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=นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายท้ังการปรับลดอัตราดอกเบ้ีย
และมาตรการผ่อนคลายทางการเงินอ่ืนๆ ช่วยบรรเทา
ผลกระทบจาก COVID-19 เน่ืองจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
หยุดชะงัก และกดดันเศรษฐกิจท่ัวโลกเข้าสู่ภาวะถดถอยลง
อย่างรวดเร็วและรุนแรง รวมถึงช่วยลดความเส่ียงจาก
เศรษฐกิจซบเซาระยะยาวจากอัตราเงินเฟ้อของไทยท่ีทรงตัว
อยู่ในระดับต*ามายาวนาน 

=“ดาบสองคม” ท่ีแท้จริงของการใช้มาตรการผ่อนคลายทาง
การเงินอยู่ในรูปของความเส่ียงเชิงระบบท่ีเพ่ิมสูงข้ึน 
ซ่ึงเกิดจากความไม่สมดุลระหว่างดีมานด์และซัพพลายของ
ปริมาณเงินในระบบอย่างมหาศาล ส่งผลให้ตลาดการเงิน
ท่ัวโลกผันผวนอย่างรุนแรงจากการเคล่ือนย้ายเงินทุนอย่าง
รวดเร็ว และได้กลายเป็นผลกระทบแบบลูกโซ่ยังกลไก
เสถียรภาพการเงิน ลุกลามไปยังภาคอสังหาฯ และอาจสร้าง
ความเสียหายแก่ระบบเศรษฐกิจในท่ีสุด 
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เป็นท่ีทราบดีว่า สถานการณ์ COVID-19 ได้สร้างความเสียหายแก่เศรษฐกิจไป

ท่ัวโลก ทําให้หลายประเทศต้องงดัมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนานใหญ่ และท่ีเห็นชัดเจน
คือ การปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอย่างต่อเน่ือง พร้อมส่งสัญญาณถึงทิศทาง

ดอกเบี้ยท่ีอาจคงอยู่ในระดับตRาเช่นน้ีต่อไปเป็นเวลานาน ท้ังน้ี การลดอัตราดอกเบี้ยมัก
ถูกนํามาใช้ในยามท่ีเศรษฐกิจชะลอตัว โดยมีส่วนกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจผ่านการ
จับจ่ายใช้สอยของภาคครัวเรือน หนุนการลงทุนของภาคธุรกิจ ซ่ึงมีความจําเป็นอย่าง
ย่ิงในภาวะท่ีเศรษฐกิจกําลังเข้าสู่ระยะเริม่ต้นของการฟื้ นตัวหลังเพ่ิงผ่านพ้นวกิฤต

อย่างไรก็ดี แม้อัตราดอกเบี้ยท่ีอยู่ในระดับตRาจะช่วยหนุนการเติบโตของ
เศรษฐกิจ แต่เครื่องมือดังกล่าวอาจกลายเป็น “ดาบสองคม” แก่ระบบเศรษฐกิจด้วย
เช่นกัน  ท้ัง น้ี  Krungthai COMPASS ได้ประเมิน  5 ข้อสังเกตท่ีมีโอกาสเกิดข้ึน
ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจท่ีเปราะบางเช่นน้ี 

ข้อสังเกตท่ี 1: ท่ัวโลกเส่ียงติดกับดัก“สภาพคล่องล้น-หน้ีท่วม-ดอกเบี้ย
ต=ายาวนาน”

ท่ีผ่านมา ธนาคารกลางสําคัญปรับลดอัตราดอกเบ้ียมาอย่างต่อเน่ือง นับต้ังแต่เกิด
วิกฤต COVID-19 ธนาคารกลางสําคัญๆ หลายแห่งดําเนินนโยบายผ่อนคลายการเงิน
ผ่านการปรบัลดดอกเบี้ยมาอย่างต่อเน่ือง ไม่วา่จะเป็นธนาคารกลางสหรฐัฯ ท่ีได้ประกาศ

ลดดอกเบี้ยนโยบาย (FFR) เหลือเพียง 0.00-0.25% พรอ้มส่งสัญญาณตรงึดอกเบี้ย

ไปจนถึงปี 2022 ขณะท่ีธนาคารกลางจีนก็ต้ังเป้าปรับลดอัตราส่วนเงินฝากข้ันตRาท่ี

ธนาคารพาณิชย์ต้องถือเก็บไว้เป็นเงินสํารอง (RRR) ลง 50-100 bps. แก่ธนาคาร
ขนาดกลางและใหญ่ รวมถึงปรบัลดเพ่ิมเติมแก่ธนาคารท่ีถือหุ้นรว่มกัน (Joint-stock
Bank) รวมถึงลดดอกเบี้ยแก่เงินสํารองส่วนเกิน ด้านธนาคารกลางเกาหลีใต้ก็ปรบัลด
ดอกเบี้ยนโยบายลงสู่ระดับ 0.50% เช่นเดียวกันกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 
ท่ีได้ลดดอกเบี้ยนโยบายลงถึง 3 ครั้งในปีน้ีสู่ระดับตRาสุดเป็นประวัติการณ์ท่ี 0.50% 
ส่วนสหภาพยุโรปและญ่ีปุ่นท่ีไม่ได้ใช้การปรับลดดอกเบี้ยก็เน่ืองจากอัตราดอกเบี้ย ณ 
ปัจจบุันอยู่ในระดับตRามาก  
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รูปท่ี
 1

มาตรการผ่อนคลายทางการเงนิของแต่ละประเทศ
ท่ีมา: visualcapitalist.com และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS (ข้อมูล ณ เดือน พ.ค. 2020)
หมายเหตุ: เฉดสีฟา้=ใช้มาตรการ เฉดสีเทา=ยังไม่ได้ใช้มาตรการ 

มาตรการทางการเงินท่ีไม่ ไ ด้ใ ช้ในช่วงเวลาปกติ  (Unconventional monetary
policy) ถูกนํามาใช้เพ่ือส่งผ่านกลไกนโยบายการทางเงินให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
(รูปท่ี 1) โดยเฉพาะการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าระบบ หรือท่ีเรียกว่า มาตรการผ่อนคลายทาง
การเงินเชิงปริมาณ (Quantitative Easing: QE) อาทิ ธนาคารกลางสหรัฐฯ เข้าซื้ อ
พันธบัตรรัฐบาลและหลักทรัพย์อื่นแบบไม่จํากัดวงเงิน และสนับสนุนสภาพคล่องด้าน
เครดิตภายใต้กฎหมาย CARES Act. ขณะท่ีธนาคารกลางยุโรปก็ได้มาตรการผ่อนคลาย
ทางการเงินภายใต้เงื่อนไขโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยตTา (TLTRO3) โครงการเงินกู้พิเศษ 
(PELTRO) และโครงการช่วยเหลือฉุกเฉินเยียวยาการระบาดของโรค (PEPP) สําหรับ
ธนาคารกลางญ่ีปุ่นก็เข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลญ่ีปุ่นแบบไม่จํากัดวงเงินนับต้ังแต่เกิดวิกฤต 
เพ่ิมวงเงินชั่วคราวในการเข้าซื้อกองทุนรวมดัชนี (ETF) กองทุนอสังหาฯ (J-REITs) และ
ตราสารหน้ีภาคเอกชนระยะส้ันอื่นๆ เช่นเดียวกับ ธปท. ท่ีเข้าซื้อพันธบัตรรฐับาลไปแล้วกวา่ 
1 แสนล้านบาท รวมถึงจดัสรรเงนิกู้สินเชื่อดอกเบี้ยตTา (Soft loan) ผ่านสถาบันการเงนิ

ท่ัวโลกเส่ียงติดกับดัก“สภาพคล่องล้น-หน้ีท่วม-ดอกเบ้ียตJายาวนาน” โดยการปรับลด
ดอกเบี้ยลงอย่างต่อเน่ือง ไปพรอ้มกับการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบ ทําให้ท่ัวโลกตกอยู่ใน
ภาวะท่ีสภาพคล่องล้นตลาดจากความไม่สมดุลระหวา่งดีมานด์และซัพพลายของปรมิาณเงนิ
ในระบบ และเกิดการเก็งกําไรในสินทรพัย์ท่ีมีความเส่ียงสูง ท้ังน้ี ภายหลังจากใช้มาตรการ 
QE ครั้งแรกช่วงวิกฤต Subprime ปี 2008 ทําให้ประเทศเหล่าน้ีต้องเผชิญกับหน้ี
สาธารณะต่อจีดีพีอย่างมหาศาลนับแต่น้ันเป็นต้นมา เช่น ญ่ีปุ่น 237.13% สหรฐัฯ 106.91%
และยุโรป 80.40%/1 นอกจากน้ี ยังพบว่า ท้ังยุโรปและญ่ีปุ่นต้องใช้อัตราดอกเบี้ยท่ีระดับ
ศูนย์จนถึงติดลบต่อไป และยังไม่สามารถปรบัข้ึนอตัราดอกเบี้ยได้เลยจนถึงทุกวนัน้ี

/1 ข้อมูล General government debt to GDP ปี 2018  (อ้างอิงจาก IMF และ Eurostat)
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ข้อสังเกตท่ี 2: ประสิทธิภาพในการบรหิารจดัการของสถาบันการเงนิลดลง

ธนาคารพาณิชย์สูญเสียศักยภาพในการทํากําไรจากรายได้ดอกเบ้ียสุทธิท่ีน้อยลงเป็น

หลัก สะท้อนจากรูปท่ี 2 ซึ่งการลดลงของส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (Net Interest
Margin: NIM) มักเกิดจากรายได้ดอกเบี้ยจากการปล่อยกู้ปรบัตัวลดลงมากกวา่รายจา่ยท่ี
เกิดข้ึนจากดอกเบี้ยเงินฝาก กล่าวคือ เม่ืออัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ในระดับตGาจนเข้าใกล้
ศูนย์หรือแตะระดับติดลบ ย่อมส่งผลต่อรายได้จากดอกเบี้ยเงินกู้มากกว่ารายจ่ายจาก
ดอกเบี้ยเงนิฝาก

ในขณะเดียวกัน ธนาคารกลับไม่สามารถปรบัลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เน่ืองจากต้องคํานึงถึงการบริหารจัดการ
ระยะเวลาครบกําหนด (Maturity Transformation) ระหว่างสินทรัพย์ (สินเชื่อและ
หน้ีสิน) และหน้ีสิน (เงินฝาก) จึงเส่ียงท่ีจะเกิดความไม่สมดุลของอายุระหว่างสินทรัพย์

และหน้ีสิน (Maturity Mismatch) สูงข้ึน แม้ว่าอัตราดอกเบี้ยในระดับตGาจะมีส่วนช่วย
ลดการกันสํารองหน้ีสูญจากการบรรเทาภาระหน้ีให้แก่ผู้กู้ แต่อาจไม่เพียงพอท่ีจะชดเชย
รายได้ในส่วนท่ีขาดหายไป ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อความสามารถในการปล่อยกู้ของ
ธนาคารพาณิชย์ต่อไป

ความเส่ียงจากการผิดนัดชําระหน้ีเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งถือว่าเป็นความเส่ียงท่ีสําคัญท่ีสุดของ
ธนาคารพาณิชย์ จากการท่ีนักลงทุนประเมินความเส่ียงของสินทรพัย์ตGากวา่ความเป็นจรงิ 
(Underpricing of risk) จงึมักแสวงหาผลตอบแทนท่ีสูงข้ึน (Search for Yields) จน
ทําให้มีแนวโน้มท่ีจะนําสินเชื่อท่ีได้ไปลงทุนในโครงการท่ีเส่ียงมากเกินไป หรือท่ีเรียกว่า 
Moral Hazard เช่นเดียวกับบริบทของธนาคารพาณิชย์ท่ีมีแรงจูงใจเพ่ิมข้ึนท่ีจะปล่อย
สินเชื่อให้แก่ผู้กู้ท่ีเคยมีประวติัผิดนัดชําระหน้ีมาก่อน/2 ซึ่งก็ย่ิงทําให้ความเส่ียงต่อการผิด
นัดชําระหน้ีเพ่ิมสูงข้ึนตามไปด้วย สะท้อนจากการเติบโตของ NPLs กลุ่มน้ีสูงกว่า NPLs
ท้ังระบบ (รูปท่ี 3)

/2 อ้างอิงจากสถาบันวจิยัเศรษฐกิจป5วย อ๊ึงภากรณ์ (2018)
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ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
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ข้อสังเกตท่ี 3: ตลาดการเงนิผันผวนรุนแรงข้ึน 

ตลาดการเงินผันผวนมากข้ึนเม่ือผลตอบแทนในอนาคตยากท่ีจะคาดเดา การอุบัติของ 
COVID-19 รวมถึงประเด็นอื่นๆ อย่างสงครามราคาน=ามัน และความขัดแย้งระหวา่งประเทศ 
ทําให้ “ความไม่แน่นอน” เพ่ิมสูงข้ึน สะท้อนจากตลาดการเงินผันผวนอย่างหนักในช่วงเดือน 
มี.ค.-เม.ย. ท่ีผ่านมา ท่ีดัชนีความผันผวนแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ (รูปท่ี 4: ซ้าย) 
จากการเคล่ือนย้ายเงินทุนอย่างรุนแรงท่ัวโลก โดยเฉพาะดัชนีตลาดหุ้นสําคัญท่ัวโลกท่ี

ผันผวนและปรบัตัวลดลงมากกวา่ 10%YTD ขณะท่ีเงนิทุนบางส่วนไหลเข้าสินทรพัย์ปลอดภัย

อย่างทองคํา ซึ่งก็ทําให้ราคาทองคํา (Gold Spot) ดีดตัวข้ึนสูงสุดในรอบ 7 ปีหรือทะลุ 
1,700 ดอลลารฯ์ ต่อออนซ ์และยังคงทําสถิติสูงสุดใหม่ต่อเน่ือง

นักลงทุนมีโอกาสเผชิญผลขาดทุนจากพฤติกรรม Search for Yields ภาพรวมอัตรา

ผลตอบแทนในตลาดตราสารหน้ีปรับตัวลดลงตามทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 
(รูปท่ี 4: ขวา) โดยในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2020 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลรุ่น
อายุ 2 ปี และ 10 ปี ปรบัตัวลดลงเกือบครึง่หน่ึงเม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าอยู่ท่ี 
0.83% และ 1.28% เช่นเดียวกับหุ้นกู้ภาคเอกชนระดับ BBB+ ข้ึนไปท่ี 2.33% ส่งผลให้เกิด
การแสวงหาการลงทุนในสินทรัพย์ท่ีมีความเส่ียงสูงหรือเลือกเข้าลงทุนผิดจังหวะในยามท่ี

ตลาดผันผวนอย่างหนัก ดังเช่นการลงทุนในตลาดหุ้น SET Index หลังการฟื้ นตัวจากวกิฤต

น=าท่วมใหญ่ในปี 2016 อัตราผลตอบแทนจากราคา (Price Return Index) ท้ังปีสูงถึง
เกือบ 20% แต่หากเลือกเข้าลงทุนผิดจังหวะในช่วงเดือน ก .ย . 2016 กลับให้อัตรา
ผลตอบแทนพลิกกลับมาติดลบได้ถึง 4.21% รูปท่ี

 4

ท่ีมา: สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย และ Macrotrends.net

ดัชนีความผันผวน (VIX) (ซ้าย) และอตัราผลตอบแทนเฉล่ียของตราสารหน้ีไทย (ขวา)
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ข้อสังเกตท่ี 4: เงินทุนไหลเข้าตลาดเกิดใหม่ หนุนเงินบาทผันผวนไปใน
ทิศทางแข็งค่า 

เม็ดเงินจากต่างชาติท่ีเข้ามาลงทุนในสินทรัพย์มีบทบาทต่อทิศทางฟันด์โฟลว์มากข้ึนใน
ระยะหลัง เม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศท่ัวโลกเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยนับต้ังแต่ปี 1980 
เป็นต้นมา จาก 2% ของจีดีพีเป็นมากกวา่ 6% ของจีดีพี โดยเฉพาะประเทศท่ีมีรายได้ต่อหัว
ตGาท่ีอาจมีสัดส่วนสูงถึง 10% ของจดีีพี ท้ังน้ี การลงทุนระยะยาวอย่างเม็ดเงนิจากการลงทุน
โดยตรง (Direct Investment) ของไทยกลับมีแนวโน้มลดลงต้ังแต่ปี 2012 เน่ืองจาก
โครงสร้างการลงทุนของไทยเปล่ียนแปลงไปจากภาคการผลิตเป็นภาคบริการมากข้ึน/3

รวมถึงศักยภาพในการดึงดูดเม็ดเงนิลงทุนลดลงเม่ือเทียบกับเพ่ือนบ้าน ขณะเดียวกันกับท่ี
สัดส่วนการลงทุนระยะส้ันอย่างการลงทุนในสินทรัพย์ (Portfolio Investment) กลับมี
อิทธิพลต่อการเคล่ือนไหวในส่วนของเงินทุนจากต่างชาติเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งก็หมายรวมถึง
บรบิทของเสถียรภาพการเงนิของไทยอย่างค่าเงนิบาท 

มาตรการควบคุมการเคล่ือนย้ายเงินทุนจึงกลายเป็นเครื่องมือป้องกันความผันผวนใน
ตลาดอัตราแลกเปล่ียนของกลุ่มประเทศเกิดใหม่ เม่ืออัตราดอกเบี้ยท่ัวโลกทรงตัวในระดับ
ตGาเป็นเวลานาน การลงทุนในประเทศเกิดใหม่จึงกลายเป็นโอกาสท่ีจะสรา้งผลตอบแทนสูง
แก่นักลงทุน สะท้อนจากความผันผวนของผลตอบแทนในดัชนี MSCI Emerging Market
Index และ JP Morgan Emerging Markets Bond Index ท่ีพุ่งสูงสุดในรอบหลายปีถึง 
40.40% และ 29.55% ตามลําดับ/4 (รูปท่ี 5) ในขณะเดียวกันกับท่ีสภาพคล่องส่วนเกิน
อย่างมหาศาลจากเม็ดเงนิไหลเข้าจากต่างประเทศท่ีเข้ามายังตลาดเกิดใหม่ ก็ส่งผลต่อราคา
สินทรัพย์ปรับตัวเพ่ิมสูงข้ึนตาม  นอกจากน้ี  จากข้อมูล  IMF (2011) ท่ี ไ ด้วิ เคราะห์
ความสัมพันธ์ของอัตราแลกเปล่ียนท่ีแท้จริง (REER) และเงินทุนไหลเข้า (Capital
Inflows) ท้ังส้ิน 42 ประเทศ ยังพบว่า Portfolio Investment ซึ่งมีความผันผวนสูง 
ทําให้เกิดผลของอตัราแลกเปล่ียนแข็งค่ามากท่ีสุด รองลงมาคือ Direct Investment และ
ยังมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยต่ออัตราแลกเปล่ียนสกุลเงินตลาดเกิดใหม่เทียบดอลลาร์ฯ/5

ซึ่งจากรูปท่ี 6 ก็ได้ชี้ให้เห็นว่า ดัชนีอัตราแลกเปล่ียนท่ีแท้จริงของกลุ่มตลาดเกิดใหม่
ค่อนข้างมีความผันผวน และบางส่วนมีแนวโน้มแข็งค่าอย่างต่อเน่ือง จนทําให้ธนาคารกลาง
ของประเทศเกิดใหม่หลายๆ แห่ง อาทิ จีน เกาหลีใต้ และไทย ต้องงัดมาตรการควบคุมการ
เคล่ือนย้ายเงนิทุนอย่างเข้มงวด เพ่ือลดความผันผวนในตลาดการเงนิและชะลอการไหลออก
ของเงนิทุนจากการเก็งกําไร 

/3 อ้างอิงจากธนาคารแห่งประเทศไทย (2017) 
/4 ความผันผวนของอัตราผลตอบแทนระยะเวลา 90 วนั รายสัปดาห์ ต้ังแต่วนัท่ี 1-5 มิ.ย. 2020 
/5  อ้างอิงจาก IMF (2007) และ ADB (2010)
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ท่ีมา: Bank for International Settlements

รูปท่ี
 5

ท่ีมา: Bloomberg

รูปท่ี
 6

ดัชนีอตัราแลกเปล่ียนท่ีแท้จรงิ (REER) ของประเทศเกิดใหม่
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ข้อสังเกตท่ี 5: ย่ิงดอกเบี้ยถูก ย่ิงทําให้ตลาดอสังหาฯ เส่ียงเกิดภาวะ
ฟองสบู่แตก

อตัราผลตอบแทนในตลาดอสังหาฯ มีความน่าสนใจมากข้ึน โดยเฉพาะยามท่ีดอกเบ้ียอยู่ใน
ระดับตJาเช่นน้ี แม้ปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจจะชะลอตัวจนเริม่เข้าสู่ภาวะถดถอย แต่ตลาดเช่า
ยังถือวา่ให้ผลตอบแทนดีกวา่ โดยการลงทุนในอสังหาฯ สามารถให้ผลตอบแทนในรูปแบบ
ของค่าเช่าในระยะยาว (Rental Yield) ท่ีอยู่ท่ีราว 5.00-5.80% ต่อปี/6 เม่ือเปรียบเทียบ
กับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอยู่ในระดับตPาเพียง 0.10-1.35%/7 ย่ิงกวา่น้ัน ผู้ลงทุนยังมีโอกาส
ขายต่อสินทรพัย์ (Re-sale) เพ่ือทํากําไรได้ในอนาคต (Capital Gain) ซึ่งให้ผลตอบแทน
ได้มากถึง 5.70-7.30% ต่อปี ก็ย่ิงเป็นแรงจูงใจสําคัญให้นักลงทุนพุ่งเข้าหาตลาดอสังหาฯ 
เพ่ือเข้าเก็งกําไรมากกว่าความต้องการท่ีอยู่อาศัยท่ีแท้จรงิ (Real Demand) นอกจากน้ี 
ต้นทุนการกู้เงินจากสถาบันการเงินท่ีมักตPากวา่ภาวะปกติ เช่น โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยตPา
คงท่ี (Fixed rate) 3 ปีแรกของอายุสัญญา หรือแม้แต่กรณีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว 
(Floating rate) ก็ได้รบัอานิสงส์จากการปรบัลดดอกเบี้ยลงเช่นกัน โดยทุกการปรบัลด
ดอกเบี้ยลง 1% จะทําให้ยอดผ่อนต่อเดือนลดลงถึง 9%/8 ซึ่งจะช่วยประหยัดต้นทุน
ค่าใช้จา่ยไปได้ค่อนข้างมาก

อย่างไรก็ดี ธปท. ออกมาตรการ LTV เพ่ือลดความร้อนแรงจากการเก็งกําไรของ
ดีมานด์เทียม ท่ีผ่านมา ธปท. ได้ออกมาตรการกําหนดอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อมูลค่า
หลักประกัน (Loan-to-value: LTV) ในภาคอสังหาฯ มาแล้วถึง 5 ครั้ง เพ่ือสกัดก้ัน
ปัญหาฟองสบู่จากการเก็งกําไรและเปิดโอกาสให้ผู้ท่ีต้องการมีบ้านหลังแรกสามารถเข้าถึง
ได้ในราคาท่ีเหมาะสม โดยข้อมูลเผยแพร่ของ ธปท. ชี้ให้เห็นว่า ก่อนใช้มาตรการ LTV
นับต้ังแต่ปี 2013 จนถึงไตรมาสแรกของปี 2019 ราคาอสังหาฯ เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดย
ราคาบ้านเด่ียวพร้อมท่ีดินเพ่ิมข้ึน 3.90% ทาวน์เฮ้าส์พร้อมท่ีดิน 5.80% และอาคารชุด 
5.80% แต่หลังบังคับใช้มาตรการ LTV ในช่วงไตรมาส 2-3 ของปี 2019 ก็พบวา่ราคาท่ีอยู่
อาศัยเติบโตชะลอลงกว่าค่าเฉล่ีย โดยเฉพาะอาคารชุดหรือคอนโดมิเนียมท่ีกลับหดตัวถึง 
0.50% ขณะเดียวกันกับท่ีจํานวนสัญญาท่ีอยู่ระหว่างผ่อนชําระของสัญญาท่ี 2 ข้ึนไปก็มี
แนวโน้มลดลงอย่างมีนัยในทุกระดับรายได้ (รูปท่ี 8)

/6 ใช ้Gross Rental Yield ซึ่งคํานวณจากค่าเช่าท่ีคาดวา่จะได้รบัตลอดปีเปรยีบเทียบกับต้นทุนการซื้ออสังหารมิทรพัย์ประเภทคอนโดมิเนียมในพ้ืนท่ี
ศักยภาพของกรุงเทพฯ เท่าน้ัน ซึ่งไม่นับรวมต้นทุนและค่าใช้จา่ยทางการเงนิต่างๆ (อ้างอิงจากบทวเิคราะห์ “ส่อง Landscape คอนโดฯ ย่านรชัโยธนิ...” 
(2019)) 
/7 ช่วงตQาสุด-สูงสุดของอัตราดอกเบี้ยเงนิฝากประจาํ 12 เดือนของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ (ข้อมูล ณ วนัท่ี 11 มิ.ย. 2020)
/8 อ้างอิงจาก www.refinn.com
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ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

รูปท่ี
 7

ท่ีมา: กระทรวงพาณิชย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ Numbeo (ข้อมูล ณ เดือน พ.ค. 2020)

รูปท่ี
 8

ค่าเฉล่ีย LTV ratio ของสินเชื่อเพ่ือท่ีอยู่อาศัยปล่อยใหม่แยกตามกลุ่มรายได้ผู้กู้
ตามจาํนวนสัญญาท่ีอยู่ระหวา่งผ่อนชําระ
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Implication:
=การปรบัลดอตัราดอกเบ้ียนโยบายไปพรอ้มกับมาตรการผ่อนคลายทางการเงินอื่นๆ ช่วย

บรรเทาผลกระทบจาก COVID-19 โดยปกติแล้ว เม่ือเศรษฐกิจส่งสัญญาณชะลอตัว 
การปรบัลดดอกเบี้ยจึงเปรยีบเหมือนการ “ลดต้นทุน” แก่ภาคครวัเรอืนและธุรกิจ กระตุ้น
การเติบโตของเศรษฐกิจ แต่ในส่วนของสถานการณ์ COVID-19 น้ัน ได้ทําให้ดีมานด์
โดยรวมออ่นแอลงอย่างท่ีไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อน (Secular Stagnation) หรอืเป็นเหมือน
การ “แช่แข็ง” ทุกกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้หยุดลงชั่วขณะ กดดันให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะ
ถดถอยลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงท่ีสุดครั้งหน่ึงหลังการแพร่ระบาดนอกประเทศจีน
ไม่นาน ทําให้การดําเนินมาตรการผ่อนคลายทางการเงินรอบด้าน จึงทําหน้าท่ีเสมือนการ 
“เติมเงิน” เข้าสู่ระบบและ “เสริมประสิทธิภาพ” ในการส่งผ่านเชิงนโยบายให้มี

ประสิทธิผลมากข้ึน นอกจากน้ี ยังช่วยลดความเส่ียงจากเศรษฐกิจซบเซาระยะยาว จาก
อตัราเงนิเฟ้อของไทยท่ีทรงตัวอยู่ในระดับตVามายาวนาน ทําให้ต้องเผชิญกับอตัราดอกเบี้ย
ท่ีแท้จริงสูงข้ึน ส่งผลให้ต้นทุนการบริโภคและลงทุนเพ่ิมข้ึน การลงทุนและการอุปโภค
บรโิภคของภาคเอกชนมีแนวโน้มลดลง และท้ายท่ีสุดก็จะทําให้ผลผลิตมวลรวมในประเทศ
หดตัวและกลายเป็นแรงกดดันให้อตัราเงนิเฟ้อติดลบอย่างยาวนาน ซึ่งจะกลายเป็นประเด็น
ท่ียากจะพลิกฟื้ นเศรษฐกิจให้กลับมาได้เช่นเดิม ดังน้ัน ธนาคารกลางจึงจําเป็นต้องใช้การ
ผ่อนคลายนโยบายการเงินเพ่ิมเติมรอบด้าน เพ่ือส่งผ่านกลไกด้านนโยบาย ซึ่งจะเป็นการ
ช่วยเสริมสภาพคล่องโดยรวม ท้ังยังเป็นการลดช่องว่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยและอัตรา
เงนิเฟ้อ หนุนการฟื้ นตัวทางเศรษฐกิจได้ในระยะต่อไป

=“ดาบสองคม” ท่ีแท้จรงิของการใช้นโยบายและมาตรการผ่อนคลายทางการเงินจงึอยู่ใน
รูปของความเส่ียงเชิงระบบท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ท่ามกลางบริบทของอัตราดอกเบี้ยท่ีตVาเป็น
ประวติัการณ์ รวมถึงมาตรการผ่อนคลายทางการเงินแบบ Unconventional อย่างการ
เรง่อดัฉีดเม็ดเงนิเข้าสู่ระบบเป็นจาํนวนมาก ทําให้เกิดความไม่สมดุลระหวา่งดีมานด์และซัพ
พลายของปรมิาณเงินในระบบอย่างมหาศาล ส่งผลให้ตลาดการเงินท่ัวโลกผันผวนอย่าง
รุนแรงจากการเคล่ือนย้ายเงินทุนอย่างรวดเร็ว อันเน่ืองจากพฤติกรรมแสวงหา
ผลตอบแทนสูงข้ึน และรับรู้ความเส่ียงน้อยกว่าความเป็นจริง ซึ่งได้กลายเป็นผลกระทบ
แบบลูกโซ่ยังกลไกเสถียรภาพการเงินท่ัวโลก ลุกลามไปยังภาคอสังหาฯ และอาจสร้าง
ความเสียหายแก่ระบบเศรษฐกิจในท่ีสุด อย่างไรก็ดี นโยบายและมาตรการทางการเงินท่ี
ผ่อนคลายเป็นพิเศษดังกล่าวก็ยังมีความจําเป็นในยามท่ีเศรษฐกิจหดตัวอย่างรุนแรงและ
เสถียรภาพการเงนิเปราะบาง จนกวา่จะเห็นสัญญาณการฟื้ นตัวทางเศรษฐกิจท่ีชัดเจนและ
แข็งแกรง่

.


