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ข่า วการเงิน
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( 10 September 2018 )

สถาบันการเงิน ส่งสัญญาณคุมเข้มปล่อยกูอ
้ สังหาฯ หลังพบดีมานด์เทียมพุง่ "แบงก์กรุงเทพ" เข้มทังสินเชือผูป
้ ระกอบการ -รายย่อย ชีเริมเห็นสัญญาณอันตรายกลุม
่ คอนโดมิเนียม
หลังพบยอดจองเต็มแต่ยอดโอนกลับไม่มี หวันซํารอยวิกฤติ ด้าน "กสิกร-กรุงไทย" ลันระมัดระวังการปล่อยสินเชือกลุม
่ นีอยูแ
่ ล้ว
นายเดชา ตุลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) หรือ BBL กล่าวว่า ธนาคารเพิมความระมัดระวังและชะลอการปล่อยสินเชือในกลุม
่
อสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะสินเชือทีให้กบั ผูป
้ ระกอบการ รวมทังสินเชือทีให้กบั รายย่อยเพือซือทีอยูอ
่ าศัยด้วย เนืองจากปัจจุบน
ั เริมเห็นภาวะล้นตลาด(โอเวอร์ซพ
ั พลาย) จากอุปทานทีมาก
เกินไป ประกอบกับเริมมีอาคารชุด (คอนโดมิเนียม) สร้างเสร็จแต่ขายไม่ออกจํานวนมากขึน หรือมียอดจองซือเต็ม แต่กลับไม่มยี อดโอน สะท้อนถึงภาวะ "ดีมานด์เทียม"
นอกจากนีจะเห็นว่า กลุม
่ ผูป
้ ระกอบการเริมแข่งกันทําโปรโมชันมากขึน ทังลด แลก แจก แถม เพือจูงใจให้คนมาซือคอนโดมิเนียม สิงเหล่านีสะท้อนถึงสัญญาณโอเวอร์ซพ
ั พลาย
เป็ นสัญญาณอันตราย ซึงในอดีตไทยก็เคยเผชิญวิกฤติดงั กล่าว ดังนันการปล่อยสินเชือ ของธนาคารพาณิชย์จงึ ต้องเพิมความระมัดระวังให้มากขึน
"เราระวังปล่อยกูท
้ งสองฝั
ั
ง ทังฝัง ผูป
้ ระกอบการทีสร้างคอนโด และผูก
้ ู้ รายย่อย เพราะโอเวอร์ซพ
ั พลายเริมเยอะ เริมเห็นคอนโดขายไม่ออกเยอะ ยอดจอง มี แต่ไม่ได้มาซือจริงๆ
โอนจริงๆ เหล่านี ทําให้เกิดดีมานด์เทียม ทําให้เราต้อง ระมัดระวังทังคู่ ซึงต่างจากบ้านแนวราบ ทียังเห็นว่ายังไม่ได้สง่ สัญญาณการเกิดปัญหาในเวลานี ดังนันแม้วา่ การเข้าไปปล่อยกูใ้ น
ภาคอสังหาฯจะทํากําไรดีให้กบั แบงก์ แต่เราก็ไม่ควรมองด้านนี ควรต้องระวัง ไม่ควรปล่อยซีซัว เพราะเห็นมาเยอะแล้วในอดีต ทีทําให้เกิดวิกฤติ" นายเดชากล่าว
อย่างไรก็ตาม สิงทีแบงก์ตอ
้ ง พิจารณามากขึน เมือเข้าไปปล่อยสินเชือ ให้กบั ผูป
้ ระกอบการอสังหาริมทรัพย์ คือ เรืองทําเล ทีแบงก์ตอ
้ งพิจารณา อย่างรอบคอบก่อนปล่อยกู้ โดย
เฉพาะ คอนโดตามแนวรถไฟฟ้ า หรือหากเป็ น ทําเลทีคอนโดมีมากเกินไป สองคือ เรืองสภาพคล่อง หรือเงินลงทุนของผูป
้ ระกอบการ ว่ามีเพียงพอตามเกณฑ์หรือไม่ เพราะหากมีทน
ุ ไม่
มากพอก็อาจก่อให้เกิดปัญหาได้ ไม่ใช่ใช้ทน
ุ แบงก์ทงหมด
ั
ข้อนีก็อาจให้สน
ิ เชือไม่ได้
นายเดชา ยังกล่าวอีกว่า การให้ สินเชือต่อมูลค่าหลักประกัน (Loan to value ratio-LTV) ปัจจุบน
ั ธนาคาร ก็ดแ
ู ลอย่างรัดกุม ให้การปล่อยสินเชือ ให้กบั รายย่อย ไม่ให้เกินเกณฑ์
ทีธปท. กําหนด
"ด้านหนีทีไม่กอ
่ ให้เกิดรายได้หรือ เอ็นพีแอลของธนาคารในภาคอสังหาริมทรัพย์ ของธนาคารปัจจุบน
ั ก็ไม่ได้เพิมขึน ทังสองด้าน ทังฝังผูป
้ ระกอบการและผูก
้ รู้ ยย่อย เพราะเรามี
การสังทีมให้ระมัดระวังอย่างต่อเนือง เพราะดีมานด์ทเข้
ี ามาซือคอนโดไม่ได้มาจากความต้องการซือเพืออยูจ่ ริงทังหมด แต่มาหวังซือเพือเก็งกําไรอสังหาริมทรัพย์ดว้ ย" นายเดชากล่าว
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นายอลงกต บุญมาสุข ผูอ
้ าํ นวยการฝ่ ายอาวุโสฝ่ ายบริหารพันธมิตรและ ส่งเสริมการตลาดสินเชือทีอยูอ
่ าศัย ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) กล่าวว่า ช่วงทีผ่านมา ธปท. ได้สง่
สัญญาณเตือนให้ ธนาคารพาณิชย์เพิมความระมัดระวังการปล่อยสินเชือในภาคอสังหาริมทรัพย์ ซึงถือว่ามีสว่ นสําคัญทําให้ ภาคธนาคารพาณิชย์ หันมาระมัดระวังการปล่อย สินเชือ
ประเภทนีเพิมขึน
โดยในส่วนของ ธนาคารกสิกรไทย ได้ระมัดระวังการปล่อยสินเชือ ประเภทนีอยูแ
่ ล้ว หลักๆ ยังให้ความสําคัญกับประสิทธิภาพของผูก
้ ู้ โดยดูจากรายได้ และหนีต่อรายได้ เป็ นหลัก
รวมไปถึงวงเงินการให้สน
ิ เชือ เช่น LTVทียังอยูใ่ นเกณฑ์ทธทป.กํ
ี
าหนดมาโดยตลอด

สําหรับปี นี ธนาคารยังคงควบคุมเอ็นพีแอลในส่วนอสังหาริมทรัพย์ไม่ให้เกิน4% และตังเป้ าปล่อย

สินเชือใหม่ (นิวโลน) ปี นีราว4.5หมืนล้านบาท
นายผยง ศรีวณิช กรรมการ ผูจ้ ดั การใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) หรือ KTB กล่าวว่า ธนาคารให้ความระมัดระวังในการปล่อยสินเชือกลุม
่ อสังหาริมทรัพย์อยูแ
่ ล้ว ไม่
ได้เร่งปล่อยกูม
้ ากเกินไป อีกทังการปล่อยกูข
้ องธนาคารก็ยด
ึ ตามหลักเกณฑ์ของ ธปท. ต่อเนือง
โดย LTV ก็ยงั อยูใ่ นเกณฑ์ตลอด ไม่ได้ให้สงู เกินกว่า 90-95% แต่หากรวม สินเชืออืนๆ เช่นสินเชือเอนกประสงค์ ก็อาจมีเกินได้ แต่ทผ่
ี านธนาคารไม่มก
ี ารหย่อนเกณฑ์การ
พิจารณาสินเชือลงไป ซึง หลักเกณฑ์ทธนาคารดู
ี
เพือใช้พจิ ารณาปล่อยกูค
้ อ
ื สภาพคล่องของผูป
้ ระกอบการ หรือผูก
้ เู้ ป็ นอย่างไร ก่อสร้างคอนโดมาแล้วมีโอกาสขายได้หรือไม่ หาก ผู้
ประกอบการมีเครดิตทีดี และพิสจู น์ได้วา่ หากสร้างคอนโดมาแล้วจะมี ยอดจอง และยอดโอนเต็ม ธนาคาร ก็สามารถปล่อยกูไ้ ด้
ทีมา : หน ง
ั สือ พิม พ์ ก รุ ง เทพธุ ร กิจ
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