วิกฤต Evergrande: กรณีศึกษาสาหรับผู้ดาเนินนโยบายไทย
ดร.ดอน นาครทรรพ
ธนาคารแห่งประเทศไทย

ข่ า วใหญ่ ใ นวงการธนาคารกลางเมื่ อ ปลายสัป ดาห์ ที่ แ ล้ ว คงหนีไ ม่ พ้ น การที่ ธ นาคารกลางจีน
(PBOC) อัดฉีดเงิน 9 หมื่นล้านหยวน (1.4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) เข้าสู่ระบบการเงิน ผ่านธุรกรรมใน
ตลาดซื้อคืนพันธบัตร โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อดูแลไม่ให้เกิดภาวะสภาพคล่องตึงตัวจากข่าวปัญหาฐานะ
ทางการเงินที่ง่อนแง่นของบริษัทไชน่า เอเวอร์แกรนด์ (China Evergrande)
Evergrande ซึ่งก่อตั้งโดยมหาเศรษฐีอันดับ 12 ของจีน สวี เจียหยิ่น (Xu Jiayin) เป็นบริษัท
อสังหาริมทรัพย์ที่มียอดขายสูงสุดเป็นลาดับสองของจีน มีโครงการกว่า 1,300 โครงการใน 280 เมือง
และเป็นบริษัทเอกชนที่ได้ชื่อว่ามีหนี้มากที่สุดในโลกที่ 1.97 ล้านล้านหยวน คิดเป็นเงินไทยประมาณ 10
ล้านล้านบาท หรือมากกว่าหนี้สาธารณะของไทยในปัจจุบันที่ประมาณ 9 ล้านล้านบาทอีก
การอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบของธนาคารกลางจีน แม้จะช่วยให้ตลาดการเงินจีน สามารถทาหน้า ที่
ต่อเนื่องเป็นปรกติ แต่ไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุ คือ ความสามารถในการชาระหนี้ของ Evergrande ซึ่งธุรกิจ
ได้ รั บ ผลกระทบจากการลงทุ น เกิ น ตั ว ในช่ ว งก่ อ นหน้ า และการเข้ า มาคุ ม เข้ ม ความร้ อ นแรงของตลาด
อสังหาริมทรัพย์โดยธนาคารกลางจีนตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้ว
ปัจจุบันอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ Evergrande อยู่ที่ระดับ CC ชี้ถึงความน่าจะเป็นที่สูงที่บริษัท
จะผิดนัดชาระหนี้ในระยะ 12 เดือนข้างหน้า ไม่นับว่า Evergrande อาจจะผิดนัดชาระหนี้สินเชื่อกับธนาคาร
พาณิช ย์ ไปก่อ น ซึ่งคงต้องติดตามอย่ างใกล้ ชิดว่ ารัฐ บาลจี นจะเข้า มาแก้ปั ญหานี้อ ย่า งเบ็ ดเสร็จ อย่ า งไร
เนื่ อ งจาก Evergrande เป็ น บริ ษั ท ที่ เ ราเรี ย กว่ า บริ ษั ท ที่ มี ค วามส าคั ญ ต่ อ ระบบ (Systemically
important corporation) หรื อพูด ง่า ยๆว่า เป็น บริ ษัทที่ล้มแล้ วจะส่ง ผลกระทบในวงกว้ า งต่ อ ระบบ
สถาบันการเงิน และ/หรือตลาดทุน
สาหรับผลกระทบโดยตรงต่อนักลงทุนไทย หาก Evergrande มีการผิดนัดชาระหนี้นั้นมีจากัดมาก
เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทย่าแย่มาสักพักแล้ว และหุ้นกู้ของ Evergrande ก็มีอันดับความน่าเชื่อถือ
ต่ากว่าระดับ Investment grade มาหลายปีแล้วเช่นกัน กองทุนรวมของไทยจึงมีการไปลงทุนในหุ้นและหุ้นกู้
ของ Evergrande ในมูลค่าที่น้อยมาก อย่างไรก็ดี หากตลาดหุ้นและตลาดตราสารหนี้ของจีนถูก เทขายรุนแรง
ไปด้วย กองทุนรวมหลายแห่งอาจจะได้รับผลกระทบพอสมควร เพราะจีนเป็นประเทศหลักที่ไทยไปลงทุนใน
หลักทรัพย์ต่างประเทศ
บทเรียนสาคัญจากกรณี Evergrande คือ บริษัทขนาดใหญ่ที่มิใช่สถาบันการเงินสามารถส่งผ่าน
ความเสี่ยงต่อเสถียรภาพของระบบการเงินได้ การติดตามสถานะและความเสี่ยงของบริษัทที่มีความสาคัญต่อ
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ระบบแบบ Evergrande เพื่อให้สามารถตัดไฟตั้งแต่ต้นลมได้ จึงมีความจาเป็นมากในการดูแลเสถียรภาพ
ระบบการเงิน ซึ่งในกรณีนี้ ผมคิดว่าทางการจีนปล่อยให้ปัญหาลุกลามใหญ่โตเกินไป
หันกลับมาดูไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้มีการติดตามและประเมินความเสี่ยงของบริษัท
ขนาดใหญ่มานานแล้ว โดยในช่วงแรก จะเน้นบริษัทที่กู้ยืมสินเชื่อจากสถาบันการเงินเป็นจานวนมาก แต่ใน
ระยะหลังที่ตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนมีขนาดใหญ่ขึ้นมาก ก็จะรวมบริษัทที่มีการออกหุ้นกู้ในปริมาณมาก
ด้วย
ปั จ จุ บั น ธปท. มี ก ารติ ด ตามความเสี่ ย งของกลุ่ ม บริ ษั ท ขนาดใหญ่ ที่ มี ค วามส าคั ญ ต่ อ ระบบ
ประมาณ 30 กลุ่มบริษัท โดยใช้ข้อมูลจากงบการเงิน จากสถาบันการเงินที่ปล่อยกู้ จากบริษัทจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือ จากนักวิเคราะห์ รวมถึงจากการพูดคุยกับบริษัทเหล่านี้โดยตรง ข่าวดี คือ โอกาสที่กลุ่มบริษัท
เหล่านี้จะส่งผลกระทบอย่างมีนัยต่อเสถียรภาพระบบการเงินไทยในระยะหนึ่งปีข้างหน้ามีต่ามาก ทั้งนี้ ถ้า
ไม่นับบริษัทการบินไทย จากัด (มหาชน) หุ้นกู้ที่ได้รับการจัดลาดับที่ออกโดยกลุ่มบริษัทเหล่านี้ มีอันดับความ
น่าเชื่อถือในระดับ Investment grade ทั้งหมด
นอกจากนี้ พบว่าในภาพรวม กลุ่มบริษัทเหล่านี้สามารถผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ไปได้ค่อนข้างดี ถ้าเรา
นึกถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยแบบรูปตัว K กลุ่มบริษัทเหล่านี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในขาที่ชี้ขึ้นของตัว K
อย่ างไรก็ ดี การที่กลุ่ มบริ ษั ทเหล่ านี้ ฟื้ นตัว ได้ ค่ อนข้ างดี หมายความว่า กลุ่ มบริษัทเหล่ านี้ จ ะทวี
ความสาคัญมากขึ้นเรื่อยๆในระบบเศรษฐกิจไทย มีอานาจการต่อรองกับสถาบันการเงินที่สูงขึ้น และเป็นที่
ต้องการมากขึ้นของนักลงทุน ซึ่งจะยิ่งทาให้กลุ่มบริษัทเหล่านี้สามารถระดมทุนในต้นทุนที่ต่าได้ง่ายขึ้นไปอีก
มองในแง่ดี กลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ที่เข้มแข็ง จะช่วยนาพาการเติบโตของประเทศ แต่มองในแง่ร้าย
อานาจตลาดที่สูงอาจจะนาไปสู่การแข่งขันที่ลดลง และความเสียเปรียบของบริษัทเล็กบริษัทน้อยได้ ที่สาคัญ
ในแง่ของเสถียรภาพเศรษฐกิจ ถ้ากลุ่มบริษัทเหล่านี้เกิดปัญหาขึ้นมา จะทาให้เกิดความเสียหายต่อระบบ
การเงินที่รุนแรงทวีคูณขึ้นไปอีก และยิ่งบริษัทใหญ่ขึ้นเท่าไร บริษัทอาจจะยิ่งระวังตัวเองน้อยลง เพราะเชื่อว่า
ถ้าใหญ่ถึงระดับ Too big to fail แล้ว สุดท้ายภาครัฐต้องเข้ามาอุ้ม
การติดตามความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ที่มีความสาคัญต่อระบบ การชั่งน้าหนักระหว่าง
มาตรการเพื่อจากัด Exposure ของระบบสถาบันการเงิน กับประโยชน์ที่ประเทศจะได้รับจากการลงทุน
ของกลุ่มบริษัทเหล่านี้ และการจากัดไม่ให้ปัญหาฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทเหล่านี้ ถ้าเกิดขึ้นกระทบ
ระบบการเงินในวงกว้าง จึงเป็นความท้าทายที่สาคัญของผู้ดาเนินนโยบายในระยะต่อไป โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในโลกหลังโควิด-19 ที่ Disruption ของธุรกิจสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
-----------------------------------------------------บทความนี้เป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคล ซึ่งไม่จาเป็นต้องสอดคล้องกับข้อคิดเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทย
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