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ตนทุนการกูยืมของภาคเอกชน เมื่อมองผานมุมของตลาดตราสารหนี ้
 
 
 
 
 

โดย สุชาติ   ธนฐิติพันธ 
 
 ในชวงครึ่งหลังของป 2551 ที่ผานมา ประเทศไทยก็เปนอีกประเทศหนึ่งนะครับ ที่ไดรับผลกระทบจากวิกฤติทางการเงินที่
เกิดขึ้นในประเทศตางๆทั่วโลก ซึ่งผลกระทบที่วานี้สงผลทําใหตลาดเครดิต และตลาดสินเชื่อ หรือพูดงายๆก็คือตลาดการใหกูยืมของ
บานเรา เกิดการตึงตัวอยางรุนแรง   โดยผูที่มีเงินสดอยูในมือเปนจํานวนมาก อยางเชนธนาคารพาณิชยแตละแหง ก็ไมคอยจะยอม
ปลอยกูกันเทาไหร   เพราะกลัวความเสี่ยงที่จะไมไดรับเงินคืน   แตในทางกลับกัน ผูที่มีความเดือดรอนหรือตองการกูเงิน ตางก็พรอม
และยินดีที่จะยอมจายดอกเบี้ยในอัตราที่สูงขึ้นครับ เพื่อแลกกับการที่จะไดนําเงินมาใชดําเนินกิจการ หรือใชจายเพื่อการบริโภคตอไป 
 

 และหลังจากวิกฤติทางการเงินของโลกไดเริ่มตนไปเพียงไมนาน   สถาบันการเงินภายในประเทศของเราอยาง TSFC (บริษัท
หลักทรัพยเพื่อธุรกิจหลักทรัพย)   ก็ไดรับผลกระทบอยางรุนแรง จนตองประสบกับปญหาการขาดสภาพคลอง จนทําใหไมสามารถชําระ
หนี้ คืนใหแกเจาหนี้ไดในที่สุด (TSFC ออกหุนกูในตลาดตราสารหนี้ไทย เพื่อระดมทุนไปใชในการดําเนินงานประมาณ 8,000 ลานบาท)   
และเหตุการณนี้เองครับ ที่ยิ่งเปนการไปกระตุนทําใหตลาดสินเชื่อของไทยเราตึงตัวมากขึ้น   หรือเปนการทําใหทุกๆฝายมองวาถาจะเขา
มาลงทุนโดยการปลอยกู (ซื้อตราสารหนี้) ใหกับบริษัทเอกชนตางๆ ที่ออกตราสารหนี้มาขายแลว   ผูปลอยกู (ซึ่งก็คือผูซื้อตราสารหนี้
นั่นเอง) มีความเสี่ยงคอนขางสูงที่อาจจะไมไดรับเงินตนคืน เหมือนกับกรณีของ TSFC  
 

    และเหตุการณที่เกิดขึ้นนี้ ก็ไดไปกดดันทําใหผูปลอยกู หรือผูซื้อตราสารหนี้ เรียกรองที่จะขอรับผลตอบแทนจากการซื้อตราสาร
หนี้ (หรือการปลอยเงินใหกู) จากบริษัทเอกชนที่ออกหุนกูในอัตราที่สูงขึ้นครับ   โดยเราจะเห็นไดจากการที่สวนตาง (Spread) ของอัตรา
ผลตอบแทนระหวางพันธบัตรรัฐบาล (ซึ่งถือวาเปนตราสารที่ไมมีความเสี่ยงดานการผิดนัดชําระ) กับหุนกูเอกชน (ซึ่งถือวาเปนตราสารที่
มีความเสี่ยง) มีชองวางเพิ่มขึ้นสูงอยางมาก ยกตัวอยางเชน   ในชวงเดือนสิงหาคมของปที่ผานมา Spread ของหุนกูเอกชนที่มีอันดับ 

ความนาเชื่อถืออยูที่ระดับ A และมีอายุคงเหลือ 4 
ป มีคาอยูที่ประมาณ 75 basis points   หรือพูด
กันงายๆก็คือ ถาหากมีผูสนใจที่จะซื้อหุนกูที่ มี 
Rating ในระดับ A   ในชวงเวลานั้น   เคาจะ
ต อ งกา รอั ต ร าผลตอบแทนที่ สู ง กว า อั ต ร า
ผลตอบแทนที่จะไดรับจากพันธบัตรรัฐบาลที่มี
อายุคงเหลือ 3 ปประมาณ 75 basis points 
นั่นเอง   แตเมื่อวิกฤติการณตางๆไดเกิดขึ้น เลยมี 
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ผลทําให Spread ที่วานี้เปล่ียนแปลงตามไปดวย   โดยที่ในชวงเดือนธันวาคม Spread ของหุนกูที่มี Rating ในระดับ A และมีอายุ
คงเหลือ 4 ป ไดปรับตัวสูงขึ้นไปอยูที่ประมาณ 230 basis points เลยทีเดียว   ซึ่งนั่นก็หมายความวา ผูปลอยกู หรือผูซื้อตราสารหนี้ 
เรียกรองอัตราผลตอบแทนจากการปลอยเงินใหกู เพิ่มขึ้นจากเดิมถึง 155 basis points (230 – 75) หรือ 1.55% นั่นเองครับ 
 

 จะเห็นไดวาการที่ Spread ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอยางนี้ สงผลทําใหตนทุนทางการกูยืมของภาคเอกชน ที่คิดจะเขามาระดมทุน
โดยการออกเสนอขายหุนกู ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นตามไปดวย   ดังนั้น ถาบริษัทเอกชนรายไหนที่ไมสามารถใหผลตอบแทนแกผูลงทุนได
เทากับ Spread ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วแลว ก็ยากในการที่จะหาผูสนใจจะเขามาซื้อหุนกู (หรือเขามาปลอยกู) ตามไปดวยครับ 
 

 แตอยางไรก็ตามครับ  หลังจากที่วิกฤติการณทางการเงินของโลกไดเกิดขึ้นมาเปนระยะเวลากวา 1 ปแลว ประกอบกับความ
คล่ีคลายที่เปนไปในทิศทางที่ดีขึ้นของกรณี TSFC   ก็สงผลทําใหมุมมองในเรื่องความเสี่ยงของหุนกูในตลาดตราสารหนี้เริ่มปรับตัวไป
ในทางที่ดีขึ้นกวาเดิมเล็กนอย   โดยจะเห็นไดจาก Spread ของหุนกูที่มี Rating ในระดับ A และมีอายุคงเหลือ 4 ป ลาสุด (13 
กุมภาพันธ 2552) มีคาอยูที่ประมาณ 220 Basis points ลดลงมาจากชวงปลายปที่ผานมา ประมาณ 10 basis points หรือ 0.1% ครับ   
แตก็ยังถือวาเปนระดับที่สูงตอตนทุนทางการกูยืมเงินของบริษัทเอกชนที่ออกหุนกูอยูดี (เมื่อเทียบกับปกอนหนานี้) ซึ่งในที่สุดแลว 
Spread ของหุนกูเอกชนในบานเรา จะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นตอไปเรื่อยๆ หรือจะสามารถกลับมาปรับตัวลดลงไปอยูในระดับเดิมกอนที่จะ
เกิดวิกฤติทางการเงินไดหรือไมนั้น เราคงตองติดตามกันอยางใกลชิดตอไปครับ 
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