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 อพัเดตมมุมองปญัหาสภาพคลอ่งของ Evergrande 
จากบรษิทัหลักทรพัยจ์ัดการกองทนุชัน้น าตา่งประเทศ 
ที่มา: Allianz, BlackRock, Schroders (ข้อมูล ณ ที่ 17 กันยายน 2564) 

Summary มุมมองจากทาง Allianz มองว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น เป็นความเสี ่ยงเฉพาะรายกิจการ
มากกว่า (Company-Specific Issue) เนื่องจาก Evergrande ได้มีการก่อหนี้สินเป็นจ านวนมากเพื่อขยายกิจการไป
ยังธุรกิจอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และทาง Allianz ไม่คิดว่าจะเป็นความเสี่ยงเชิงระบบแต่อย่าง
ใด (Systemic Impact) เนื่องจากการกู้ยืมเงินกับทางธนาคารก็เป็นการกู้ยืมแบบมีหลักทรัพย์ค ้าประกัน (Secured 
Loan) มุมมองจากทาง BlackRock มองว่าแรงเทขายที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นแรงเทขายอย่างรุนแรงในระยะเวลาสั้นๆ 
เท่านั้น และมองว่ายังมีบริษัทอสังหาริมทรัพย์เกรด B อีกหลายบริษัทที่มีสถานะการเงินที่ดี และไม่มีปัญหาทาง
สภาพคล่องแต่อย่างใด มุมมองจากทาง Schroders ทาง Schroders มองว่าปัญหาของทาง Evergrande นั้น 
เป็นปัญหาเรื่องของการขาดสภาพคล่องในระยะสั้นๆ มากกว่าที่จะเป็นปัญหาการล้มละลาย 

Evergrande คือใคร? Evergrande เป็นหนึ่งในบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นน าของจีน โดยในช่วงที่
ผ่านมา บริษัทเริ่มเป็นที่ถูกจับตามองจากนักลงทุนในตลาด เนื่องจากบริษัทได้มีการก่อหนี้ไว้ในปริมาณที่สูงมาก 
และมีโอกาสสูงที่จะประสบกับปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน 

สถานการณ์ล่าสุดเป็นอย่างไร? กระแสข่าวล่าสุดที่ออกมาได้แก่การที่ Evergrande ได้ร้องขอที่จะ
เลื่อนการช าระดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารที่จะถึงวันครบก าหนดช าระในวันที่ 20 กันยายน 2564 นี้ออกไปก่อน ส่งผล
ให้นักลงทุนในตลาดต่างพากันวิตกกังวลและเทขายหุ้นและพันธบัตรของบริษัทออกมาอย่างรุนแรง โดยหาก
นับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ราคาหุ้นของ Evergrande ได้ปรับตัวลงจาก 14.14 HKD ในวันที่ 4 มกราคม 2564 ลงมา
เหลือเพียง 2.63 HKD ในวันที่ 16 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา หรือปรับตัวลงมากกว่า 80% เลยทีเดียว 

สถานะทางการเงินของบริษัทเป็นอย่างไร? บริษัทประกาศผลประกอบการประจ าครึ่งปีแรกของปี 
2564 ออกมาอ่อนตัวลง เช่นเดียวกันกับปริมาณหนี้สินโดยรวมทั้งหมดที่ปรับตัวลงเช่นเดียวกัน จนท าให้บริษัท
สามารถผ่านเกณฑ์ 1 ใน 3 ของเกณฑ์ที่ทางหน่วยงานก ากับดูแลของจีนตั้งไว้ (Three Red Lines) ซึ่งได้แก่การมี
สัดส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นต ่ากว่า 100% ได้ (Net debt/Equity < 100%) ซึ่งก็ไม่ได้ถือว่าน่าแปลกใจ
เท่าไรนัก เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา บริษัทได้มีการส่งสัญญาณเตือนล่วงหน้าถึงแนวโน้มก าไรของบริษัทที่มีแนวโน้ม
ที่จะปรับตัวลง รวมถึงบริษัทได้แสดงความพยายามอย่างต่อเนื่องในการลดปริมาณหนี้สินลงเช่นเดียวกัน อย่างไร
ก็ดี ความพยายามในช่วงที่ผ่านมาก็ถือว่ายังไม่เพียงพอแต่อย่างใด โดยบริษัทได้ออกมายอมรับว่าในช่วงที่ผ่านมา 
บริษัทได้มีการขอเลื่อนการช าระเงินให้แก่คู่ค้าทางธุรกิจบางส่วนออกไปก่อน ซึ่งรวมถึ งค่าก่อสร้างในโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ของบริษัทด้วย ส่งผลให้โครงการก่อสร้างหลายๆ โครงการของบริษัทต้องหยุดชะงักลง 
และท าให้บริษัทเครดิตเรทติ้งชั้นน าของโลก อย่าง FitchRatings ได้ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของ Evergrande 
ลงอย่างต่อเนื่องลงสู่ระดับ CC ในวันที่ 7 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา เพื่อให้สะท้อนถึงความเสี่ยงทางด้านสภาพ
คล่องและความเสี่ยงทางด้านสถานะทางการเงินที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องของบริษัท 



 

2 

KTAM Product Insider 

Summary & Outlook 
17/09/2564 

 

“ผลการด าเนนิงานในอดตี มไิดเ้ปน็สิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนนิงานในอนาคต” 
ที่มา: FitchRatings (ข้อมูล ณ วันที่ 17 กันยายน 2564) 

บริษัทพยายามแก้ไขปัญหานี้อย่างไรบ้าง? เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา บริษัทได้มีการยื่น
ค าร้องขอที่จะเจรจาก าหนด Deadline ในการช าระหนี้กับทางเจ้าหนี้ใหม่ ต่อหน่วยงานก ากับดูแลของจีน และได้รับ
การอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งส่งสัญญาณว่าบริษัทน่าจะเข้าสู่ช่วงของการปรับโครงสร้างหนี้ในระยะถัดไป โดย
ในช่วงที่ผ่านมา บริษัทก็ได้มีความพยายามอย่างต่อเนื่องในการแก้ปัญหาสภาพคล่องที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการ  
(1) บริษัทพยายามที่จะตัดขายธุรกิจ China Evergrande New Energy 
Vehicle และ Evergrande Property Services ออกไป 
(2) ปรับเลื่อนก าหนดระยะเวลาโครงการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ 
(3) ควบคุมค่าใช้จ่ายของบริษัทอย่างเข้มงวด  
(4) พยายามจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขายเพื่อเร่งขายอสังหาริมทรัพย์ใน
มือออกไป และเร่งกระบวนการจัดเก็บเงินจากลูกค้า  
(5) พยายามต่อและขยายสัญญาเงินกู้ต่างๆ ออกไปจากเดิม 

มุมมองจากทาง Allianz ทาง Allianz มองว่าสถานการณ์ของ Evergrande เป็นที่ถูกจับตามองจากนัก
ลงทุนในตลาดมาเป็นระยะเวลานานแล้ว สะท้อนได้จากระดับราคาของพันธบัตรของ Evergrande ที่ซื้อขายอยู่ใน
ระดับเดียวกันกับตราสารที่มีการผิดช าระหนี้มานานแล้ว ซึ่งข่าวล่าสุดที่ออกมาเพิ่มเติมจึงไม่ได้เป็นที่น่าแปลกใจ
เท่าไรนัก โดยทาง Allianz มองว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น เป็นความเสี่ยงเฉพาะรายกิจการมากกว่า (Company-
Specific Issue) เนื่องจาก Evergrande ได้มีการก่อหนี้สินเป็นจ านวนมากเพื่อขยายกิจการไปยังธุรกิจอื่นๆ ที่ไม่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และทาง Allianz ไม่คิดว่าจะเป็นความเสี่ยงเชิงระบบแต่อย่างใด (Systemic 
Impact) เนื่องจากการกู้ยืมเงินกับทางธนาคารก็เป็นการกู้ยืมแบบมีหลักทรัพย์ค ้าประกัน (Secured Loan) 

นอกจากนี้ อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ ยังเป็นสัดส่วนที่เล็กมากๆ ในตลาดหุ้นจีน โดยมีสัดส่วนเพียงราว  2% 
ในดัชนี MSCI China A เท่านั้น และมีสัดส่วนเพียงราว 3% ของดัชนี MSCI All China (ที่มา: Allianz) 

ทั้งนี้ ทาง Allianz ไม่ได้มีการลงทุนในหุ้นของ Evergrande แต่อย่างใด และข่าวที่ออกมาในครั้งนี้ ก็ช่วยย ้าให้เห็นถึง
มุมมองของทาง Allianz ว่าท าไมถึงได้ระมัดระวังการลงทุนในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์มาโดยตลอด โดย
ปัจจุบันกองทุน Allianz China A-Shares ซึ่งเป็นกองทุนหลักของกองทุน KTAM China A Shares Equity Fund 
(KT-Ashares) มีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นกลุ่ม Real Estate อยู่เพียง 0.86% เท่านั้น (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 
2564) (ที่มา: Allianz) 
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มุมมองจากทาง BlackRock ทาง BlackRock มองว่าการที่หน่วยงานก ากับดูแลของจีนได้อนุมัติค าร้อง
ของ Evergrande ที่จะขอเจรจาก าหนด Deadline ในการช าระหนี้กับทางเจ้าหนี้ใหม่ เป็นการส่งสัญญาณว่า
หน่วยงานก ากับดูแลของจีนไม่อยากที่จะเห็นการผิดช าระหนี้ของ Evergrande เกิดขึ้นแต่อย่างใด โดยหลังจากนี้ 
บริษัทจะเข้าสู่การเจรจาปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้ในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่อย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ดี ยังไม่มี
ความชัดเจนในส่วนของเจ้าหนี้ต่างประเทศว่าจะมีการเจรจากันหรือไม่ แต่อย่างใด 

โดยความกังวลที่เกิดขึ้นในตลาดมาจากการรับรู้ถึงความเสี่ยงที่จะมีการผิดช าระหนี้และอาจจะถูกฟ้องร้องตามมา
ของทาง Evergrande โดยนอกจากหุ้นและพันธบัตรของ Evergrande ที่ถูกเทขายออกมาแล้ว หุ้นและพันธบัตร
ของบริษัทอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ก็ถูกแรงเทขายออกมาเช่นกัน (Spill-Over) ทั้งนี้ ทาง BlackRock มองว่าแรงเท
ขายที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นแรงเทขายอย่างรุนแรงในระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น และมองว่ายังมีบริษัทอสังหาริมทรัพย์เกรด 
B อีกหลายบริษัทที่มีสถานะการเงินที่ดี และไม่มีปัญหาทางสภาพคล่องแต่อย่างใด 

ทั้งนี้ ทาง BlackRock จะจับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และปัจจุบันพอร์ตการลงทุนของ BlackRock มีการ
กระจายความเสี่ยงเป็นอย่างดี โดยอาจพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนที่มีอยู่อย่างน้อยนิดในตราสารหนี้ของ 
Evergrande เพิ่มเติม หากมีมุมมองที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทั้งนี้ ข้อมูล ณ วันที่ 9 กันยายน 2564 กองทุน BGF 
China Bond Fund ซึ่งเป็นกองทุนหลักของกองทุน KTAM China Bond Fund  (KT-CHINABOND) มีสัดส ่วนการ
ลงทุนในตราสารหนี้ของ Evergrande อยู่ที่เพียง 0.14% ของพอร์ตการลงทุนทั้งหมดเท่านั้น และกองทุน BGF 
China Fund ซึ่งเป็นกองทุนหลักของกองทุน KTAM China Equity Fund (KT-CHINA) มีสัดส่วนการลงทุนในกลุ่ม 
Real Estate อยู่เพียง 1.24% เท่านั้น (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564) (ที่มา: BlackRock) 

ราคา NAV ย้อนหลังของกองทุน BGF China Bond D2 (USD) 

 

“ผลการด าเนนิงานในอดตี มไิดเ้ปน็สิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนนิงานในอนาคต” 
ที่มา: FitchRatings (ข้อมูล ณ วันที่ 17 กันยายน 2564) , ที่มา: BlackRock (ข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2564) 
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มุมมองจากทาง Schroders ทาง Schroders มองว่าปัญหาของทาง Evergrande นั้น เป็นปัญหาเรื่อง
ของการขาดสภาพคล่องในระยะสั้นๆ มากกว่าที่จะเป็นปัญหาการล้มละลาย โดยขึ้นอยู่กับว่าทางบริษัทจะสามารถ
เร่งการขายอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม ขายกิจการอื่นๆ ออกไป หรือหานักลงทุนมาช่วยเหลือ ได้เร็วช้าแค่ไหน ทั้งนี้ 
ถึงแม้ว่าบริษัทจะมีโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีก าหนดการส่งมอบในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2564 อย่างต่อเนื่อง 
แต่เงินที่ได้รับมาก็ถูกธนาคารล๊อคไปเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งท าให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาสภาพคล่องในช่วงครึ่งปีหลัง
นี้อยู่ดี ซ่ึงขึ้นอยู่กับว่าทางธนาคารจะยอมปล่อยสภาพคล่องเพิ่มเติมให้แก ่Evergrande มากน้อยแค่ไหน 

 

“ผูล้งทนุตอ้งท าความเข้าใจลกัษณะสนิคา้ เงือ่นไขผลตอบแทน และความเสีย่ง กอ่นตดัสนิใจลงทนุ” 
 

“กองทนุรวมนีล้งทนุกระจกุตวัในสาธารณรฐัประชาชนจนี ผูล้งทนุจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของ
พอร์ตการลงทนุโดยรวมของตนเองดว้ย” 

 
ผูล้งทนุจะมคีวามเสีย่งในดา้นอตัราแลกเปลีย่น ความผนัผวนจากอตัราแลกเปลีย่นระหว่างสกลุเงนิของกองทนุรวม

หลัก และสกลุเงนิบาท อาจท าใหผู้ล้งทนุไดร้บัเงนิคนืนอ้ยกว่าเงนิลงทนุเริม่แรกเมือ่มกีารขายคนืหน่วยลงทนุ 
อย่างไรกด็ี กองทนุนีม้ีการปอ้งกนัความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่นตามดลุยพนิจิของผูจ้ดัการกองทนุ ในกรณทีี่
กองทนุไมไ่ดม้นีโยบายปอ้งกันความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่นทัง้จ านวน ผูล้งทนุอาจจะขาดทนุหรอืจะไดร้บัก าไรจาก

อตัราแลกเปลี่ยน/หรอืไดร้ับเงนิคนืต า่กว่าเงนิลงทนุเริ่มแรกได้ 
 

เอกสารนีม้ใิช่หนงัสอืชีช้วน และจดัท าขึน้เพือ่ใหข้อ้มลูเปน็การทัว่ไปเท่านัน้ และหากทา่นมีขอ้สงสยัหรอืตอ้งการ
ขอ้มลูเพิม่เตมิหรอืหนงัสอืชีช้วน โปรดตดิตอ่ บมจ. หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุกรงุไทย เลขที ่1 อาคารเอม็ไพร์ 
ทาวเวอร ์ชัน้ 32 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรงุเทพฯ 10120 โทร. 02-686-6100 ต่างจงัหวดั 
โทรฟรี 1-800-295-592 www.ktam.co.th หรอืผูส้นบัสนนุการขายและรับซือ้คนืหนว่ยลงทนุของกองทนุ 

http://www.ktam.co.th/

