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แถลงขาวการประกาศผลการวิเคราะหอันดับความนาเช่ือถือของประเทศไทย 
โดยบรษิทั Fitch Ratings 

     
 

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ผูอํานวยการสํานักงานบริหารหนีส้าธารณะไดแถลงขาวเกี่ยวกับ
ผลการวเิคราะหอันดับความนาเชือ่ถือของประเทศไทยโดยบริษัท Fitch Ratings (Fitch) เม่ือวันท่ี 12 พฤษภาคม 2554 
วา Fitch ไดมีการปรับระดับแนวโนมอันดับความนาเชือ่ถือของตราสารหนี้ระยะยาวสกุลเงินบาทของรัฐบาล 
(Outlook: Local Currency Long-Term Issuer Default Rating) จากมุมมองท่ีเปนลบ (Negative Outlook) 
เปนมีเสถียรภาพ (Stable Outlook) ท่ีระดับ A- พรอมท้ังยืนยันอันดับความนาเชื่อถือของตราสารหนี้ระยะยาว
สกุลเงินตางประเทศของรัฐบาล (Foreign Currency Long-Term Issuer Default Rating) ท่ีระดับ BBB 
ยืนยันอันดับความนาเชื่อถือของตราสารหนี้ระยะสั้นสกุลเงินตางประเทศของรัฐบาล (Foreign Currency Short-
Term Issuer Default Rating) ท่ีระดับ F3 และระดับเพดานอันดบัความนาเชื่อถือของประเทศ (Country Ceiling) 
ท่ีระดับ BBB+ ดังตารางสรุปที่ 1 
ตารางสรุปท่ี 1 ผลการจดัอันดับความนาเชื่อถือของประเทศไทยโดย Fitch Ratings ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2554 

อันดับความนาเชือ่ถอืของประเทศไทยโดย Fitch Ratings สถานะ Outlook 

อันดับความนาเชื่อถือของตราสารหนี้สกลุเงินตางประเทศของรัฐบาล      

ระยะยาว (Foreign-Currency Long-Term IDR) BBB  Stable 

ระยะสั้น (Foreign-Currency Short-Term IDR) F3  - 

อันดับความนาเชื่อถือของตราสารหนี้สกุลเงินบาทของรัฐบาล     

ระยะยาว (Local-Currency Long-Term IDR) A-  Negative  Stable 

เพดานอันดับความนาเชือ่ถอืของประเทศ (Country Ceiling) BBB+ - 

โดย Fitch เห็นวา การปรับแนวโนมอันดับความนาเชื่อถือของตราสารหนี้ระยะยาวสกุลเงินบาท
ของประเทศในครั้งนี้สะทอนถึงเสถียรภาพทางการคลังของประเทศท่ีเปนไปตามคาดการณไว อันเปนผลมาจากการ
ฟนตัวของเศรษฐกิจอยางยั่งยืน การดําเนินการตามแผนสรางเสถียรภาพทางการคลงัของรัฐบาล และความเสีย่งของ
ภาระผกูพันของรฐับาลท่ีลดลง อยางไรก็ด ีความไมแนนอนของสถานการณทางการเมืองในประเทศและผลของการเลือกตั้ง
ในเดือนกรกฎาคมนี้อาจมีผลตอความมีเสถียรภาพทางการคลัง ซ่ึงอาจสงผลลบตอความนาเชื่อถือของประเทศไทย 

ในการวเิคราะหกรณีฐาน Fitch คาดวา สัดสวนหนี้รฐับาลตอ GDP จะลดลงอยางตอเนื่องจากรอยละ 30 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เปนรอยละ 27 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 พรอมทั้งไดประมาณการอัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจระหวางป 2555 - 2558 โดยเฉลี่ยที่รอยละ 4.5 ตอป หลังจากที่เพิ่มขึ้นรอยละ 4 ในป 2554 โดย
สถานะทางการคลงัในป 2553 อยูในระดับท่ีนาพอใจ ดังเห็นไดจากการขาดดุลการคลังท่ีลดลงเหลือเพียงรอยละ 0.8 
ของ GDP จากเคยอยูท่ีระดับรอยละ 3.5 ของ GDP ในป 2552 (การขาดดุลการคลังตามคํานิยามของ Fitch เทากับ 
การขาดดุลงบประมาณรวมกับรายจายท่ีเกิดข้ึนจากแผนการกระตุนเศรษฐกิจ) และการท่ีรฐับาลตั้งเปาท่ีจะดําเนินนโยบาย

วันที่ 12 พฤษภาคม 2554 



สมดุลทางการคลังใหไดภายในป 2559 หลังการดําเนินนโยบายขาดดุลเพ่ือกระตุนเศรษฐกิจในชวงป 2552 – 2555 
นอกจากนี้ Fitch คาดวา ระดับความเสี่ยงของภาระผูกพันของรฐับาลจะลดลงเนื่องจากการกําหนดวงเงินคํ้าประกัน
เงินฝาก นอกเหนือไปจากการลดลงของความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ นอกจากนี ้การท่ี
เศรษฐกิจไทยมีสัดสวนหนี้ท่ีต่ําเมือ่เปรียบเทียบกับประเทศอื่นนับเปนเกราะปองกันทีแ่ข็งแกรงในการรับมือกับ
ผลกระทบจากภาวะความผันผวนของเศรษฐกิจท้ังในและนอกประเทศ โดยสินเชื่อของภาคเอกชนลดลงเหลือ
เพียงรอยละ 79 ของ GDP ในปท่ีผานมา จากท่ีอยูสูงถึงรอยละ 182 ในป 2540 เศรษฐกิจไทยไมไดรับผลกระทบ
อยางรุนแรงจากสถานการณความไมแนนอนทางการเมืองภายในประเทศในป 2549 พรอมกับไดฟนตัวจาก
ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในป 2551 – 2552 อยางไรก็ดี Fitch ไดใหขอสังเกตวา ความเสีย่งทีเ่กิดจาการชะลอ
ตัวทางเศรษฐกิจอาจสงผลตอการดําเนินนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะดานการคลังได 

  อยางไรก็ดี Fitch มองวา ความเสี่ยงจากปจจัยทางการเมืองยังคงเปนปญหาดานโครงสรางท่ีไมได
รับการแกไข โดย Fitch มองวา การเลือกตั้งท่ีจะเกิดข้ึนในเดือนกรกฎาคมปนี้จะไมชวยในการแกไขปญหาไดอยางมี
นัยสําคัญ ซ่ึงหากสถานการณทางการเมืองมีการเปลีย่นแปลงไปในทิศทางท่ีแยลงอาจสงผลเสียตออันดับความนาเชือ่ถือ
ของประเทศในอนาคต โดยเฉพาะอันดับความนาเชื่อถือของตราสารหนี้ระยะยาวสกุลเงินบาทท่ีอาจไดรับผลกระทบ
หากมีการดําเนินนโยบายประชานิยมเพื่อใชลดความขัดแยงทางสังคมของประเทศเปนการเพิ่มภาระทางการคลัง 
ซ่ึงหากอางอิงจากการใหคะแนนของธนาคารโลก (World Bank) แลว คะแนนดานความมีเสถียรภาพทางการเมือง
ของไทยยังอยูต่ํากวาเกณฑเฉลี่ยของประเทศอ่ืนท่ีมีอันดับความนาเชื่อถืออยูในระดับ BBB 

  สําหรับสถานะการเงินตางประเทศสุทธิของประเทศไทยนั้นมีความแข็งแกรงกวาประเทศอ่ืนในกลุม 
BBB อยางมาก รวมทัง้สินเชื่อสุทธิที่มีจํานวนสูงทีสู่ดในกลุมประเทศ BBB โดย Fitch เห็นวา ดุลดานตางประเทศ
ของประเทศไทยมีความแข็งแกรง ดังเห็นไดจากระดับสินทรัพยตางประเทศสุทธิท่ีเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 30 ตอ GDP 
ในป  2549 เปนรอยละ 52 ตอ GDP ในป 2553 ในขณะท่ีระดับสินทรัพยตางประเทศสุทธิของประเทศอ่ืนในกลุม 
BBB โดยเฉลีย่ ลดลงจากรอยละ 7 มาอยูท่ีรอยละ 6 นอกจากนี ้ระดับความสามารถในการชําระคืนเงินหนี้ตางประเทศ
ของไทยก็ยังดีกวาประเทศอ่ืนๆ ในกลุมอีกดวย 

อยางไรก็ดี สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เห็นวา ผลการจัดอันดับความนาเชือ่ถือของ
ประเทศไทยในครั้งนีไ้มสะทอนถงึสถานะทางเศรษฐกิจไทยและเม่ือเปรียบเทียบกับผลการจัดอันดับความนาเช่ือถือ
ของประเทศไทยโดยบริษัทจัดอันดับความนาเช่ือถือรายอ่ืนแลวอยูต่ํากวา และการดาํเนนิการท่ีลาชาในการปรับ
อันดับความนาเชื่อถือของไทยโดยท่ี Fitch ไดปรับลดอันดับความนาเชือ่ถือของตราสารหนี้ระยะยาวสกุลเงิน
ตางประเทศและสกุลเงินบาทของไทยจากระดับ BBB+ และ A เปน BBB และ A- ตามลําดับตั้งแตวันท่ี 16 เมษายน 
2552 และไดใหมุมมองท่ีเปนลบตั้งแตวันท่ี 19 เมษายน 2553 อาจสงผลใหนักลงทุนไดรับขอมูลไมครบถวนและ
เพียงพอตอการตัดสินใจในการลงทุนเพื่อใหไดรับประโยชนสูงสุด ในขณะที่หากพิจารณาจากตัวเลขโดยรวม
ทางเศรษฐกิจในประเทศในชวง 2 ปท่ีผานมาท่ีอยูในเกณฑดี เชน อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีเพ่ิมข้ึน 
อัตราเงินเฟอและอัตราการวางงานท่ีต่ํา แนวโนมการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศท่ีเปนบวก การทองเท่ียวและการ
สงออกท่ีจะยังขยายตัวอยางตอเนื่องทั้งภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมจากนโยบายสงเสริมของรัฐ ซ่ึงแสดงให
เหน็ถึงความแข็งแกรงและศักยภาพของประเทศท่ีสามารถรองรบัความผนัผวนจากผลกระทบของวกิฤตเศรษฐกิจโลก
และเหตุการณความไมมั่นคงทางการเมืองท่ีผานมาได และเปนสิ่งที่พิสูจนไดวา เศรษฐกิจไทยจะยังคงเขมแข็ง
และเติบโตไปไดอยางตอเนื่อง  
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