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ข้อคิดเห็นทีป่รากฏในเอกสารฉบับนี้เป็นของผู้วิจารณ์ ซึ่งไม่จ าเป็นต้องสอดคลอ้งกับความเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทย



ภาพรวมบทความ
“มองมาตรการภาครัฐและหนี้ครวัเรือนผา่นขอ้มูลเครดิตบูโร”

• บทน า
• Selected stylized facts from NCB data
• An application: ประเมินผลของโครงการรถยนต์คันแรกจากข้อมูล NCB
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 เป็นบทความที่น่าสนใจ จุดเด่นส าคัญคือใช้ชุดข้อมูลที่พิเศษ
 น าเสนอข้อมูลในระดับจุลภาคที่มีทั้งความลึก/กว้าง/ยาว
 ชอบการจัดท า Stylized facts
 ศึกษาผลของโครงการรถยนต์คันแรกในตลาดสินเชื่อ โดยใช้ข้อมูลหนี้

ระดับรายบัญชี
 Working paper with potentials



Fast fact : นโยบายการคืนภาษีรถยนต์คันแรก
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รถยนต์เชิงพาณิชย์ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
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ยอดจ าหน่ายรถยนต์นั่ง และรถยนต์เชิงพาณิชย์ (หน่วย: พันคัน)

ที มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย รายงานเครื องชี้การใช้จ่ายเพื อการอุปโภคบริโภคของภาคเอกชน 

2553 2554 2555 2556 2557

ครม.ขยายเวลารับรถคันแรกออกไปไม่มี
ก่าหนด แต่ต้องจองซื้อภายในปี 2555
และแสดงสิทธิ์ที สรรพสามิตภายใน 90 วัน 
นับจากวันถัดจากวันรับรถ
>> ท่าให้มยีอดขายเหลื่อมมาถึงปี 2556

 เป็นรถยนต์คันแรกของผู้ซื้อ
 ซื้อตั้งแต่วันที  1 ต.ค. 2554 - 31 ธ.ค. 2555
 ราคาไม่เกิน 1,000,000 บาท
 รถยนต์นั งขนาดไม่เกิน 1,500 CC/ รถ Pick up/ 

รถยนต์นั งกึ งบรรทุก
 ผูซ้ื้อต้องครอบครองรถยนต์ไม่น้อยกว่า 5 ปี 



สรุปผลการศึกษา

• Data innovation: ใช้ข้อมูลสินเชื่อรายบัญชีเพื่ออธิบายพฤติกรรมทางการเงินจากผลของ
มาตรการรถยนต์คันแรก

• วิธีการศึกษา: difference-in-difference estimation, control vs treatment group 

• ผลกระทบของการเลื่อนอุปสงค์ในอนาคตให้มาเป็นปัจจุบัน
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1. Delinquency prob. 2. New loan prob. 2.  Debt outstanding prob.

Frist-car buyer
- สินเชื อรถยนต์
- สินเชื ออื น
เคยมีสินเชื่อกับ ธพ. มาก่อน?
- มี
- ไม่มี
อายุ
- น้อยกว่า 32 ปี
- มากกว่า 32 ปี
Location
- อยู่ในเมือง
- อยู่นอกเมือง









 (secured)

























โครงร่างการวิจารณ์

5

1. ข้อมูล (data)

2. กรอบแนวคิดและระเบียบวิธีวิจัย
(concept and research methodology)

3. นโยบาย (policy)



1. Stylized facts: more macro view

• หน้ีแต่ละประเภทมคีวามเสี่ยงและเปราะบางที่แตกต่างกัน ทั้งน้ี หนี้ส่วนใหญ่ใช้ซื้อสินทรัพย์และประกอบธุรกิจ (60%)

• ข้อเสนอแนะ: เพิ่มมิติด้าน loan portfolio ของครัวเรือน (ธุรกิจ vs. บริโภค) และด้านสินทรัพย์ 
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เงินให้กู้ยืมสหกรณ์

องค์ประกอบของสินทรัพย์
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กองทุนรวม

เงินฝาก

สินทรัพย์
ทางการเงิน

หนี้สิน

% องค์ประกอบของหนี้ครัวเรือน (%)

ตราสารหนี้

ตราสารทุน

ประกัน

กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

กองทุนประกันสังคม

ธพ.

SFIs

สหกรณ์ฯ

บ. ลิสซ่ิง บัตรเครดิต 
สินเชื่อส่วนบุคคลอื่น ๆ

บง. บค.

อสังหาริมทรัพย์

ซื้อ/เช่าซื้อ

เพื่อธุรกิจ

ส่วนบุคคลอื่น
CC & PLR

อื่น ๆ อื่น ๆ

ข้อมูล ณ สิ้นปี 2558



ข้อสังเกต

• High debt concentration ในหัวเมืองใหญ่ ส่วนหนึ่งอาจมาจากสินเชื่อเพื่อการท าธุรกิจที่กู้ในนามบุคคล

• ข้อสงสัย: Debt concentration เพิ่มขึ้นตามอายุ แต่ Bad debt ratio กลับน้อยลง
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Retire
(>60 yrs)

Working
Age
(25-60 yr)

Debt per borrower

% debt with top 10% 
borrowers

mean median

136,900544,074 61.2%

Bad debt ratio Headcount

6.08% 16.4%

Distribution of bad 
debt



1. ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินโครงการรถยนต์คันแรก
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1. ข้อมูล NCB

2. First car buyer & eligible car

ข้อมูลรายบัญชีรายไตรมาสระหว่าง ธ.ค. 2552- มี.ค. 2559

100,000 Individuals 

บุคคลที่ไม่มีเคยมีสินเชื่อรถมาก่อน + คุณสมบัติรถตามที่ก าหนด

18,829 Individuals

2.1 คนที่เข้าร่วมโครงการ 2.2 คนที่ไม่เข้าร่วมโครงการ

สินเชื่อเกิดขึ้นระหว่าง ก.ย. 2554 – ธ.ค. 2557
13,667 Individuals
“Treatment group”

5,162 Individuals
“Control group” 

สินเชื่อที่ไม่ได้เกิดขึ้นระหว่าง ก.ย. 2554 – ธ.ค. 2557
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ข้อสังเกต

• จ านวนลูกหน้ีในงานวิจัยต่ ากว่าที่คาดมาก
- Control group 5,162 คน 
- Treatment group 13,667 คน

จ านวนผู้ใช้สิทธิรถคันแรก 1.25 ล้านคน

• ข้อมูล NCB มีข้อมูลคุณสมบัติรถ? 

• NCB มีการลบข้อมูลหนี้ท่ีค้างช าระนาน ตั้งแต่ปลายปี
2557 อาจมีผลต่อข้อมูลของ control group 
(ควรนับเฉพาะสินเชื่อใหม่ของทุกประเภท)
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2553 2554 2555 2556 2557 2558

ล้านคน

ณ สิ้นปี

จ านวนลูกหนี้ที่เช่าซื้อรถ 1 สัญญา

ที มา: บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ

ข้อมูลจากกรมสรรพสามิต: 
จากจ่านวนผู้ใช้สิทธิรถคันแรก 439,938 ราย
เป็นผู้เช่าซื้อ 83.33%
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%NPLพันล้านบาท

ยอดคงค้างสินเชื อ %NPL (แกนขวา)

สินเชื่อเช่าซื้อรถ มีส่วนส าคัญในการเพิ่มระดับหนี้ครัวเรือนในป ี2554 - 2556
หลังจากนั้น อัตราการค้างช าระหนี้สูงขึ้นต่อเนื่อง

สินเช่ือเช่าซื้อรถและ %NPL

หมายเหตุ: NPL ในที นี้ หมายถึง ยอดคงค้างหนี้เช่าซื้อรถทั้งหมดของ
บุคคลที มีหนี้เช่าซื้ออย่างน้อย 1 สัญญาค้างช่าระเกิน 90 วัน

ที มา: บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ ค่านวณโดยผู้วิจารณ์
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2554 2555 2556 2557 2558Q1 2558Q2 2558Q3 2558 2559Q1

อสังหาริมทรัพย์ ซื้อ/เช่าซื้อ
บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ
ส่วนบุคคลอ่ืน เงินให้กู้ยืมของสหกรณ์ฯ
เพื่อธุรกิจ อ่ืนๆ 
เงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือน

%yoy Contribution to Growth  แบ่งตามวัตถุประสงค์การกู้ยืม

Contribution to household debt growth แบ่งตามวัตถุประสงค์การกู้

ที มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
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2. กรอบแนวคิดและระเบียบวิธีวิจัย:
Concept and research methodology

11

• ศึกษาความแตกต่างระหว่าง
– Treatment group: คนที ได้รับสินเชื อรถเป็นครั้งแรกระหว่าง ก.ย. 54 - 57
– Control group : คนที ได้รับสินเชื อรถเป็นครั้งแรกในระยะเวลาอื นใน sample period
– ด้านย่อยอื น : การเข้าถึงสินเชื อ ธพ. / อายุ / location (รายได้?)

• มิติที่บทความสนใจ
– ความสามารถในการช่าระหนี้ 
– แนวโน้มการสร้างหนี้ใหม่ของผู้เข้าร่วม



ข้อสังเกต
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• ควรน าเสนอผล Fixed effect ที่น่าสนใจ เช่น Dummy รายจังหวัด/ข้อมูลรายได้

• จากชุดข้อมูล NCB สามารถควบคุมปัจจัยด้านอุปทาน เช่น
- จ่านวนการสืบค้นข้อมูล 

- ประเภทของสถาบันที ปล่อยสินเชื อ : Bank vs non-bank
- Financial institution – specific effect

ที มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

59.8 52.9
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31
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20%

40%

60%

80%

100%

2553 2558

ธพ. SFIs บง. Non-bank ในเครอื ธพ. Non-bank นอกเครอื ธพ.

การขยายตัวของสินเชื่อซื้อ/เช่าซื้อ (จ าแนกตาม สง.)สัดส่วนสินเชื่อซื้อ/เช่าซื้อ (จ าแนกตาม สง.)

(1) รถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน 
36.7%
(2) รถยนต์อื นๆ 16.1%
(3) รถจักรยานยนต์ 0.1%
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ข้อสังเกต
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• นิยาม Delinquency ใชร้ะยะเวลาค้างช าระนานกีว่ัน?

- ควรใช้ระยะเวลาค้างช่าระเกิน 30 วัน เพื อให้สอดคล้องกับความถี ของ
ชุดข้อมูล รวมถึงใช้เป็น Robustness test

• Wealth effect? Selection bias? 

• การปรับฤดูกาล (Seasonality) ในตลาดสินเชื่อรถยนต์

• ความเชื่อมโยงของ Key stylized fact กับผลการศึกษาเชิงประจักษ์ 



3. นโยบาย: policy
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• สรุปผลการศึกษา
- โครงการรถคันแรกส่งผลกระทบทางลบต่อความสามารถในการช่าระหนี้ และแนวโน้ม
การสร้างหนี้ใหม่ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

- มีผลกระทบต่อสินเชื อประเภทอื นด้วย (Spillover effect) สะท้อนผลกระทบทางลบ
ต่อครัวเรือนซึ งอาจจะลดประสิทธิผลของการใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านสินค้า
คงทน และบั นทอนเสถียรภาพทางการเงินในระยะยาว

• การประเมินมาตรการภาครัฐท าได้ไม่ง่าย และต้องพิจารณาจากหลายมิติ 
- คุณภาพสินเชื อและฐานะทางการเงินของสถาบันการเงิน

- หนี้ครัวเรือน vs. การเข้าถึงการบริการทางการเงิน

- ภาคการผลิตและอุตสาหกรรมที เกี ยวข้องกับรถยนต์

- ตลาดรถยนต์มือสอง

- ความคุ้มค่าและความยั งยืนทางการคลัง



ข้อสังเกต
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ความเชื่อมโยง (Interaction) ของนโยบายรถยนต์คันแรกและนโยบายบ้านหลังแรก
• นโยบายบ้านหลังแรก ตามมติ ครม. ก.ย. 2554 Overlap กับโครงการรถยนต์คันแรก

- ยกเว้น PIT ส่าหรับการซื้อบ้านหลังแรกมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท

- จ่านวนยกเว้นไม่เกินร้อยละ 10% ของมูลค่าบ้าน แต่ไม่เกิน 500,000 บาท

- โอนกรรมสิทธิ์ระหว่าง ก.ย. 2554 – ธ.ค. 2555 และถือครองอย่างน้อย 5 ปี

• Control และ Treatment groups เป็นกลุ่มเดียวกันกับคนเข้าร่วมโครงการบ้านหลังแรก?

มาตรการ 2551 2554 2558

มาตรการที เกี ยวกับ
ภาษีเงินได้บุคคล

น่าค่าใช้จ่ายที ซื้อบ้านที โอน
ในปี 2552 หักลดหย่อน PIT 
ไม่เกิน 300,000 บาท
ขยายวงเงินลดย่อยสา่หรับ
ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียจาก 
50,000  100,000 บาท

น่าค่าใช้จ่ายซื้อที บ้านหลังแรก
ที มีมูลค่า  5 ลบ. หัก
ลดหย่อน PIT ได้ 10% ของ
มูลค่า ในระยะเวลา 5 ปีภาษี 
โดยต้องซื้อและโอนในช่วง 
21 ก.ย. 54 – 31 ธ.ค. 55

น่าค่าใช้จ่ายซื้อที บ้านหลังแรก
ที มีมูลค่า  3 ลบ. หัก
ลดหย่อน PIT ได้ 20% ของ
มูลค่า ในระยะเวลา 5 ปีภาษี 
โดยต้องซื้อและโอนในช่วง 
19 ต.ค. 58 – 31 ธ.ค. 59



• Sequencing & interaction ระหว่างหนี้ประเภทต่างๆ รวมถึงคุณภาพหนี้ ในระดับ 
account-level

สินเชื่อบ้าน

สินเชื่อเช่าซื้อรถ

สินเชื่อบัตรเครดิต

สินเชื่อส่วนบุคคล

ข้อเสนอแนะ
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 พฤติกรรมการสะสมความเปราะบางของหน้ีครัวเรือน
 ความเชื่อมโยงของหนี้ประเภทต่างๆ
 ระดับความรู้ทางการเงิน
 การแข่งขันของสถาบันการเงิน
 Financial asset ของครัวเรือน



• ระดับหนี้และการเร่งตัวของหนี้ท่ีสูงของไทยมาจากหนี้ภาคครัวเรือนเป็นหลัก ขณะที่หนี้ในภาคธุรกิจและ
ภาคการคลังอยู่ในระดับไม่สูงและเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ

- หนี้ครัวเรือนส่วนใหญ่เป็นการกู้ยืมเพื อซื้อที อยู่อาศัย (28%) 
- สถาบันการเงินที ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์มีบทบาทมากขึ้นในการให้สินเชื อกับภาคครัวเรือน

• ค าถามเชิงนโยบาย
- การปรับตัวของครัวเรือน (At micro level) ที มีความเปราะบางจากภาระหนี้ และผลกระทบที มีต่อภาค
เศรษฐกิจและความเสี ยงต่อเสถียรภาพระบบการเงินหากมี Income & interest rate shock เกิดขึ้น
- ระยะยาว: ปัญหาการออมไม่เพียงพอต่อการเกษียณอายุ

ข้อเสนอแนะ

17

6.7

-0.7

-10

0

10

20

30

2011 2012 2013 2014 2015
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สหกรณ์ออมทรัพย์ สง. อื่นๆ รวม บง. บค.18%

28%

15%6%

15%

15%

3%
เพื อประกอบธุรกิจ

ที อยู่อาศัย

รถยนต์

บัตรเครดิตและสนิเชื อส่วนบุคคล

ส่วนบุคคลอื นๆ

เงินให้กู้ยืมของสหกรณ์ฯ

อื นๆ

หนี้ครัวเรือน แยกตามวัตถุประสงค์ (2558) หนี้ครัวเรือน จ าแนกตาม สง. ที่ปล่อยกู้
(อัตราการขยายตัว (%))



การส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (Socio economic survey) :
ครัวเรือนที่มีหนี้เพื่อที่อยู่อาศัยมีความเปราะบางทางการเงินจาก (1) ระดับหนี้ต่อรายได้ที่สูง และ 

(2) Financial cushion ทีต่่ า เทียบกับครัวเรือนท่ีมีหนี้ประเภทอื่นๆ

ที มา: Socio economic survey ส่านักงานสถิติแห่งชาติ ค่านวณโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
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ขอบคุณครับ
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