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นาทีทองของการลงทุนในหุนกูเอกชน 

 

โดย ธนภรณ สุชาติปทมกุล 
 

 เมื่อวันที่ 14 มกราคม ที่ผานมา คณะกรรมการนโยบายการเงิน MPC ไดมีการปรับอัตราดอกเบี้ยอางอิง R/P 1 วัน ลงเหลือ 
2.00% จากเดิม 2.75% ตลาดพันธบัตรก็ตอบรับการปรับตัวลดลงของ R/P เชนเดียวกัน โดยขอมูล ณ วันที่ 23 มกราคม 2551    
ผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงเหลือ 1 ป ลดลงมาอยูที่ 1.77%   ทั้งนี้ตัวเลขลาสุดของการสงออกในเดือนธันวาคมติดลบถึง 
14.5% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน ในขณะที่ทางการของประเทศไทยก็ไดตั้งเปาการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปนี้เพียง 2% ซึ่ง
เปนครั้งแรกในรอบหลายปนับจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในป 2540 ที่การคาดการณการเติบโตของ GDP ต่ําขนาดนี้  ในความเปนจริง 
ตัวเลขทางเศรษฐกิจไดสง สัญญาณไมดีมาตั้งแตกลางป 2551 พรอมกับปญหาที่เริ่มลุกลามมาจากทางฝงสหรัฐอเมริกา เริ่มตั้งแต
ปญหา Sub-prime  เรื่อยมาจนถึงปญหาสถาบันการเงินและอุตสาหกรรมรถยนต  
 

จากปญหาเศรษฐกิจโลกดังกลาว ไดสงผลกระทบมากที่สุดและไมอาจหลีกเลี่ยงไดคือ ผลกระทบตอภาคสงออกของเศรษฐกิจ
ไทย ซึ่งถือวาเปนพระเอกที่คอยชวยใหอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยขยายตัวมาตลอดตั้งแตยุคฟองสบูแตก ดวยความ
กังวลตอเศรษฐกิจป 2552 รัฐบาลและธนาคารแหงประเทศไทย จึงพรอมใจกันประสานเสียงดวยการกระตุนโดยใชทั้งนโยบายการคลัง
และนโยบายการเงิน  สําหรับนโยบายการคลัง นอกจากเปาหมายหลักที่จะตองลงทุนในโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญแลวซึ่งอาจ
ตองใชระยะเวลาพอสมควรกวาจะเห็นผล รัฐบาลยังใชนโยบายประชานิยมเขามากระตุนมากขึ้นอีก เพื่อใหประชาชนออกมาจับจายใช
สอย แมกระทั่งการแจกเงิน ซึ่งเปนขอวิพากษกันอยูอยางกวางขวางในหมูนักวิชาการวาทําถูกตองแลวหรือไม ในดานของนโยบาย
การเงินที่ตองใชอัตราดอกเบี้ยเปนอาวุธสําคัญก็ดูเหมือนวา ภายใตกรอบการบริหารเศรษฐกิจแบบ Inflation targeting จะเปนใจให
ธนาคารแหงประเทศไทยมีชองวางในการกระตุนเศรษฐกิจมากขึ้น เนื่องจากอัตราเงินเฟอเดือนธันวาคมที่ผานมาอยูเพียง 0.4% ดังนั้น
การลดดอกเบี้ยนโยบายลงถึง 1.75% จึงเกิดขึ้นไดในการประชุม MPC 2 ครั้งที่ผานมา 
 

การที่เงินเฟอลดต่ําลงมากนี้แมจะมีผลดีตอการกระตุนการบริโภคเนื่องจากราคาสินคาลดต่ําลงมาก แตในดานหนึ่งก็สราง
ความยากลําบากใหกับผูออมเงินดวย เนื่องจากผลตอบแทนจากการลงทุนลดลงมาก ดังนั้น หากตองการลงทุนใหไดผลตอบแทนที่ดีขึ้น 
จําเปนที่จะตองเลือกการลงทุนที่มีความเสี่ยงมากขึ้น ในสวนตัวผูเขียนเองมีความเห็นวา การลงทุนที่มีความเส่ียงเพิ่มขึ้นไมมากนักและ
อยูในเกณฑที่นาลงทุน แตใหอัตราผลตอบแทนสวนเพิ่มที่นาสนใจมากและคุมคากับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น คือการลงทุนในหุนกูเอกชนที่มี
ฐานะการเงินดี การที่ผูเขียนเสนอการลงทุนในหุนกูเอกชนใหเปนทางเลือก เนื่องจากในปจจุบันปญหาของเศรษฐกิจไทยตางจากในอดีต
ที่ผานมา ชวงป 2540 หนี้สินของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทขนาดใหญตางๆ มีสูงมาก อันเนื่องมาจากการลดคาเงินบาท ในตอนนั้น
หลายๆ บริษัทมีฐานะการเงินย่ําแยถึงขนาดสวนของผูถือหุนติดลบ ในขณะที่ในปจจุบันมีบริษัทเพียงไมกี่แหงที่มีหนี้สิน และสวนใหญก็
เปนหนี้สินอยูในระดับที่จัดการได ปญหาหลักของวิกฤตรอบนี้สําหรับบริษัทไทย จึงอยูที่กําลังซื้อที่หายไปจากตางประเทศเปน
สําคัญ  สวนกําลังซื้อในประเทศนาจะขึ้นอยูกับเสถียรภาพทางการเมืองเปนหลักซึ่งดูเหมือนวาจะคลี่คลายลงบางแลวในระดับหนึ่ง 
ผูเขียนจึงเห็นวาการลงทุนในหุนกูเอกชนที่ธุรกิจหลักเปนธุรกิจภายในประเทศและมีกระแสเงินสดที่ดีนาจะเปนทางเลือกที่ให
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ผลตอบแทนแกนักลงทุนทั้งประเภทบุคคลและสถาบันไดอยางเหมาะสม เพราะสวนตางดอกเบี้ยที่ไดรับเพิ่มจาก Credit risk สําหรับหุน
กูของบริษัทไทยในปจจุบันถือวาอยูในเกณฑที่ดี (Risk/Reward Ratio)     
  

ในขณะเดียวกันการเลือกลงทุนในหุนกูเอกชนในรอบนี้ แมผูเขียนจะเชื่อวามีความเสี่ยงต่ํา แต ขอเตือนใหผูลงทุนมีความ
ระมัดระวังในการลงทุนบาง โดยเลือกหุนกูที่มีหนี้สินตอทุนที่เหมาะสม มีผลการดําเนินงานไมผันผวนมาก และมีกระแสเงินสดที่ดี 
สุดทายนี้ ขอฝากขอคิดทิ้งทายไววา ในโลกนี้ไมมีอะไรไดมาฟรี หรือที่นักเศรษฐศาสตรมักจะใชคําวา ของฟรีไมมีในโลก ดังนั้น ความ
กลัวและความระมัดระวังความเสี่ยงเปนส่ิงที่ดี แตหากกลัวหรือระมัดระวังเกินไป นักลงทุนยอมไมไดอะไร และความกลัวทั้งหลายยอม
เกิดจากความไมรู ดังนั้น การศึกษารายละเอียดของสิ่งที่ลงทุน จะชวยใหเราเขาใจและอยูกับความเสี่ยงตางๆ ในโลกไดอยางชาญฉลาด  
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