ารประ ุม ละดงานตางประเท

ัลล ก ต านวั

ที่ปร าสมาคมสนเ ่อที่อ อา ั
ที่ปร าสมาคมธุร บาน ัดสรร
ที่ปร าสมาคมอาคาร ุด ท

การ ร� าร ิน ท
กร
ธนาคาร

า ั น ร ท จน
ร ท จน
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เมื่อวันที่ 7- 8 ตุลาคม 2559 ที่ านมา มมี อ าส ป าดงานดาน ารบรหารสนเ ่อที่อ อา ั
องธนาคาร
ร ท จน
สา า อง ง ละสา าเสนเ น ประเท สาธาร รั
ประ า น น ่ง ัด หมี น ด สมาคมสนเ ่อที่อ อา ั ่ง มเหนวามีหลา ประเดนที่ ห งคดมุมมอง
ที่เปนประ น น ารบรหารสนเ ่อที่อ อา ั อง ท ง อนาเสนอ า ทอด ด สังเ ป ดังนี

ธนาคาร หงประเท ีน
ธนาคารแห่งประเทศจีน (Zhongguo Yinhang) เป็นธนาคารเก่าแก่ที่
มีอายุยาวนานกว่า 100 ปี มีชื่อคล้าย
กับเป็นธนาคารกลางของประเทศจีน
แต่ ความจริ ง มิ ใ ช่ โดยธนาคารแห่ ง
ประเทศจี น เป็ น หนึ่ ง ในห้ า ธนาคาร
พาณิ ช ย์ ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ในประเทศจี น
ทั้งนี้ ธนาคารกลางของประเทศจีนคือ
The People's Bank of China (PBOC)
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ธนาคารแห่งประเทศจีน จัดตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1912
สมัยรัฐบาล Dr. Sun Yat-sen และทำาหน้าที่เป็นธนาคาร
กลางของจีนในช่วงสมัย ค.ศ. 1912 - 1949 ต่อมา ในปี
ค.ศ. 1994 ธนาคารแห่งประเทศจีน ได้แปรรูปและเปลี่ยน
บทบาทเป็นธนาคารพาณิชย์ของรัฐ (a wholly state - owned
commercial bank) และในปี ค.ศ. 2004 จึงได้เปลี่ยน
สถานะเป็นบริษัทจำากัด (Bank of China Limited) และ
ในปี ค.ศ. 2006 จึงจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง
จนกระทั่งในปี ค.ศ. 2014 ธนาคารแห่งประเทศจีนได้รับ
การขนานนามว่าเป็นธนาคารในระดับโลก โดยถูกจัดให้เป็น
หนึ่งใน Global Systemically Important Bank
ธนาคารแห่งประเทศจีน เป็นธนาคารขนาดใหญ่มากมี
บริการทางการเงินที่หลากหลายแทบทุกประเภท รวมทั้ง
สิ น เชื่ อ เพื่ อ การค้ า การพาณิ ช ย์ แ ละสิ น เชื่ อ ที่ อ ยู ่ อาศั ย
ทั้งแก่ประชาชนในประเทศจีนทั่วประเทศและในต่างประเทศ
อีกกว่า 40 ประเทศ
ธนาคารแห่งประเทศจีน มีสำานักงานใหญ่ที่กรุงปักกิ่ง
เป็นธนาคารใหญ่อันดับสองของจีน และใหญ่อันดับห้า
ของโลก มีสาขาทั่วโลก เช่น อังกฤษ สหรัฐ เยอรมัน ญี่ปุ่น
รวมทั้งประเทศไทย สำาหรับส�ข�ฮ่องกงนั้น เปิดมาตั้งแต่
ค.ศ. 1917 และแม้ว่าจะมิใช่ธนาคารกลาง แต่เป็นธนาคารที่
ได้รับอนุญาตให้ออกธนบัตรในฮ่องกงได้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1994
2

2.2 สถ�นก�รณ์ตล�ดที่อยู่อ�ศัยจีน
การลงทุนในตลาดอสังหาริมทรัพย์ของจีนในปี 2559
เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 5.8 นับว่าตลาดค่อนข้างมีเสถียรภาพ
และมีสัญญาณฟื้นตัวมากขึ้น การลงทุนในสามไตรมาสแรก
คิดเป็นมูลค่าประมาณ 7.5 ล้านล้านหยวน ในจำานวนนี้
ประมาณร้อยละ 67 เป็นการลงทุนด้านที่อยู่อาศัย

ในสามไตรมาสแรกปี พ.ศ. 2559 มีการก่อสร้างที่อยู่
อาศัยใหม่เพิ่มขึ้นจำานวน 847 ล้านตารางเมตร คิดเป็น
อัตราการขยายตัวร้อยละ 6.7 (Year on year) ทั้งนี้ โดยยังมี
พื้นที่ขายเหลือจำานวนมากถึง 931 ล้านตารางเมตรเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 27.1 (Year on year) ส่งผลให้ธนาคารกลางและ
รัฐบาลท้องถิ่นต่างๆ มีนโยบายควบคุมการซื้อเพื่อเก็งกำาไร
และกำ า หนดมาตรการคุ ้ ม ครองความมั่ น คงของสถาบั น
การเงิน โดยการกำาหนดเงื่อนไขการปล่อยสินเชื่อที่เข้มงวด
ละส าน าร ตลาด มากขึ้น

า รวมเ ร
ที่อ อา ั ีน
จากข้อมูลในเว็บไซท์ของ BOC และการรับฟังการ
บรรยายเรื่องภาพรวมเศรษฐกิจและสถานการณ์ตลาดที่อยู่
อาศัยจีนของธนาคารแห่งประเทศจีน สาขาเสินเจิ้น สรุปสาระ
สำาคัญได้ดังนี้
2.1 ภ�พรวมเศรษฐกิจจีน
ในท่ามกลางภาวะผันผวนและความไม่แน่นอนต่างๆ
ของเศรษฐกิจโลกทั้งในสหรัฐ ยุโรป และเอเซีย เศรษฐกิจจีน
ก็ได้รับผลกระทบด้วย โดยในรอบ 6 - 7 ปีมานี้ มีอัตรา
เติบโตลดลงตามลำาดับ และในปี พ.ศ. 2559 นี้ เศรษฐกิจจีน
มีแนวโน้มการขยายตัวสูงระดับปานกลางอยู่ที่ประมาณ
ร้ อ ยละ 6.7 ซึ่ ง นั บ ว่ า ยั ง คงมี เ สถี ย รภาพดี พ อสมควร
เมื่อเทียบกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก

นับแต่ปี พ.ศ. 2558 ราคาที่อยู่อาศัยในเมืองชั้นนำา
ทั้งหลาย (first tier cites) โดยเฉพาะแถบชายฝั่งภาค
ตะวันออกของประเทศได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ ราคา
เฉลี่ยที่อยู่อาศัยที่สูงที่สุดสามเมืองแรก ได้แก่ เสินเจิ้น
เซี่ยงไฮ้และปักกิ่ง
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ารบรหารสนเ ื่อที่อ อา ั อง
ธนาคาร หงประเท ีน
การบริหารสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ซื้อบ้าน (Personal New Housing Loan)
ของธนาคารแห่งประเทศจีน สาขาเสินเจิ้น มีสาระสำาคัญ ดังนี้
3.1 คุณสมบัติของผู้กู้ (Applicant Qualifications)
ตามเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศจีนกำาหนดผู้กู้เงินซื้อที่อยู่อาศัยต้องมี
คุณสมบัติทั่วไปดังนี้
1. มีถิ่นที่อยู่ถาวรหรือทะเบียนบ้านในประเทศจีน
2. มีอาชีพงานการและมีรายได้ประจำา มีเครดิตดี และมีความสามารถใน
การชำาระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยตรงกำาหนดเวลา
3. ต้องทำาสัญญาซื้อขายที่อยู่อาศัย
4. ต้องมีเงินดาวน์อย่างน้อย 30 - 50% ของราคาบ้าน (หรือตามที่สาขา
ท้องถิ่นกำาหนด)
5. มีการคำ้าประกันตามเหมาะสม
6. คุณสมบัติอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำาหนด
3.2 สกุลเงินกู้ (Loan Currency)
สกุลเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยในจีน ได้แก่ เงิน RMB หรือ
สกุลเงินตราต่างชาติอื่น ได้แก่ USD และ HKD
3.3 ระยะเวล�กู้ (Loan Term)
ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 30 ปี
อนึ่ง เป็นที่น่าสังเกตว่าที่ดินทั้งหมดของประเทศจีน
เป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐ แต่รัฐสามารถให้บุคคลมีสิทธิถือครอง
และใช้ประโยชน์ ได้ ในระยะเวลาต่างๆ กันตามประเภทของ
อสังหาริมทรัพย์ สำาหรับที่อยู่อาศัย บุคคลสามารถมีสิทธิใช้
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ประโยชน์ได้ (right to use land for residential purpose)
ในระยะเวลานาน 70 ปี หลังจากนั้น อาจถือครองต่อไปโดย
จ่ายค่าธรรมเนียมให้รัฐ ส่วนอาคารที่อยู่อาศัยประชาชน
ทั่วไปสามารถถือครองเป็นกรรมสิทธิ์ได้ (ownership right)

3.4 อัตร�ดอกเบี้ย (Interest Rate)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่อยู่อาศัยอ้างอิงจาก bench
mark rate ซึ่งถูกกำาหนดตามสถานการณ์ตลาด
การเงินและนโยบายธนาคารกลาง
2. เป็ น อั ต ราดอกเบี้ ย ลอยตั ว อิ ง ตามอั ต ราดอกเบี้ ย
นโยบาย หรือ bench mark rate ของธนาคารกลางจีน
(the People's Bank of China)
3. อัตราดอกเบี้ยจะกำาหนดคงที่หนึ่งปี และจะมีการ
ปรับใหม่ทุกรอบหนึ่งปี (One year adjustable rate)
ซึ่งอาจจะคงที่ ลดลง หรือเพิ่มขึ้นก็ได้ตามสถานการณ์
ตลาดการเงิน
3.5 อัตร�ดอกเบี้ยผิดนัดชำ�ระหนี้ (Penalty Rate or Late
Charge)
กรณีผู้กู้ผิดนัดชำาระหนี้ ธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ย
ปรับเพิ่มอีก 30 - 50% จากดอกเบี้ยปกติที่ทำาสัญญากัน

3.6 วงเงินกู้ (Loan Quota - Loan to value ratio)
สำ า หรั บ เมื อ งเสิ น เจิ้ น ธนาคารแห่ ง ประเทศจี น
กำาหนดนโยบายวงเงินกู้ที่อยู่อาศัยดังนี้
1. สำาหรับผู้ไม่เคยมีบ้านในเสินเจิ้น จะต้องมีเงินดาวน์
อย่างน้อย 30% (LTV 70%)
2. หากเคยชำาระหนี้บ้านหมดมาแล้วหนึ่งบัญชี หรือยัง
มีบัญชีบ้านเหลืออีกหนี่งบัญชี จะต้องจ่ายเงินดาวน์
อย่างน้อย 50% (LTV 50%)
3. หากเคยชำาระหนี้บ้านหมดมาแล้วสองบัญชี หรือยัง
มีบัญชีบ้านเหลืออีกสองบัญชีขึ้นไป จะไม่ได้รับ
อนุมัติสินเชื่อใหม่อีก
ทั้งนี้ ธนาคารจะมีการตรวจสอบหลักฐานเงินดาวน์ที่
เข้มข้น (verification) เพื่อให้มั่นใจว่าผู้กู้มีการจ่ายเงินดาวน์
กันจริง และป้องกันการทำาเอกสารการจ่ายดาวน์เท็จ (fraud
down payment) อนึ่ง การจ่ายเงินดาวน์ต้องจ่ายจาก
เงินออมของผู้กู้มิใช่ไปกู้ยืมมา

3.7 ก�รชำ�ระคืนหนี้ (Loan Repayment)
ผู้กู้สามารถชำาระเงินกู้ทั้งหมด (เงินต้นพร้อมดอกเบี้ย
ผู้กู้สามารถขอให้ธนาคารแห่งประเทศจีนหักเงินจาก
บัญชีที่ฝากไว้เพื่อชำาระเงินต้นและดอกเบี้ยทุกเดือนตาม คงเหลือ) เพื่อไถ่ถอนจำานองได้ หรืออาจชำาระเกินเงินงวดที่
กำาหนดได้
วันที่ระบุไว้กับธนาคาร
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3.8 เอกส�รก�รยื่นกู้ (Loan Document)
ในการยื่นกู้เพื่อที่อยู่อาศัย ธนาคารกำาหนดให้มีเอกสาร
ดังนี้
1. แบบฟอร์มขอสินเชื่อ (Application Form of Loan)
2. เอกสารระบุตัวตนตามกฎหมาย (Legal identity
documents) เช่น ID cards, military officer
certificate หรือเอกสารอื่นๆ
3. เอกสารหลักฐานการจ่ายเงินดาวน์ซื้อบ้าน
4. เอกสารหลักฐานรายได้ที่เชื่อถือได้ (Income proofs
recognized by the lender) อาทิเช่น ใบแจ้ง
เงินเดือน ใบชำาระภาษี เสตทเม้นท์ เงินฝากธนาคาร
ใบหุ้นหรือตราสารหนี้ เป็นต้น
5. สัญญาจะซื้อจะขายบ้าน
6. ใบเอกสารสิทธิ์ เอกสารประเมินค่าทรัพย์สิน หรือ
สัญญาจำานองอสังหาริมทรัพย์ที่ขอกู้
7. เอกสารคำ้าประกันเงินกู้
8. เอกสารรับรองเครดิต (Personal Credit System
of the People's Bank of China)
9. เอกสารอื่นๆ ที่ธนาคารต้องการ
3.8 ก�รปรับเปลี่ยนสัญญ�กู้ (Loan Rescheduling)
กรณีที่ผู้กู้ไม่สามารถชำาระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยได้
ตามกำาหนดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ธนาคารจะอนุญาตให้มีการ
ทำาข้อตกลงปรับเปลี่ยนสัญญากู้ใหม่ได้ตามเหมาะสม เช่น
การขยายระยะเวลากู้ให้นานขึ้น เพื่อลดเงินงวดรายเดือนลง
เป็นต้น
3.9 ก�รบริห�รติดต�มหนี้ (Loan monitoring)
เป็นที่น่าสังเกตว่าธนาคารแห่งประเทศจีนมีระบบการ
ควบคุมและติดตามหนี้ที่รอบคอบรัดกุมมาก เพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงจากหนี้ค้างที่จะเกิดขึ้น ทั้งการติดตามสถานะหนี้
การจัดระดับความเสี่ยง การติดต่อทวงถาม และการฟ้อง
บังคับหนี้จากหลักประกัน เป็นต้น
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ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
ของธนาคารแห่งประเทศจีน ตั้งแต่การกำาหนดคุณสมบัติ
ผู้กู้ การวิเคราะห์สินเชื่อ และการบริหารติดตามหนี้ที่จริงจัง
จึ ง ทำ า ให้ ป ั ญ หาการเกิ ด หนี้ ค ้ า งหรื อ หนี้ ที่ ไ ม่ ก ่ อ รายได้
(NPL- Non Performing loan) มีอัตราส่วนน้อยมาก โดยมี
เพียงประมาณร้อยละ 0.4 เท่านั้น

โดยสรุ ป จะเห็ นว่ า การบริ ห ารสิ น เชื่ อ ที่ อ ยู ่ อาศั ย ในประเทศจี น แม้ จ ะมี ความแตกต่ า งกั บ ประเทศไทยหลาย
ประการ เนื่องจากการมีระบบกฎหมายและสถานการณ์ ตลาดที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีหลักการสำาคัญ
คล้ายกันในหลายประการเช่นกัน ได้แก่ การต้องติดตามภาวะเศรษฐกิจมหภาคของประเทศ การติดตามสถานการณ์
และแนวโน้มตลาดที่อยู่อาศัยของเมืองต่างๆ การกำาหนดคุณสมบัติผู้กู้ที่มั่นใจว่าเมื่อมีการปล่อยกู้ไปแล้ว ผู้กู้จะสามารถ
ชำาระหนี้ได้ การกำาหนดเงินดาวน์หรืออัตราส่วนวงเงินกู้ต่อมูลค่าหลักประกันที่เหมาะสม และการกำาหนดอัตราดอกเบี้ยที่
ปรับเปลี่ยนได้ตามแนวนโยบายของธนาคารกลาง รวมทั้งการติดตามสถานะลูกค้า การทวงหนี้ และการบังคับคดีอย่างมี
ประสิทธิภาพ
Government Housing Bank
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