
1

การจัดระดับเครดิตของประเทศไทย

บทนํ า

ในยคุโลกาภิวฒันท่ีเงินทุนโลกสามารถไหลหมุนเวียนไดอยางเสรีน้ี ยอมมีความจํ าเปนท่ีจะตองมีการกํ าหนด
กฎเกณฑตาง ๆ เพ่ือใชในการควบคุมการไหลเวียนของเงินทุนตาง ๆ แตท้ังน้ีก็จะขึ้นอยูกับนโยบายความพรอมของ
การเปดเสรีทางการเงินของแตละประเทศ การที่เงินทุนจะไหลไปท่ีใด ผูท่ีเปนเจาของเงินทุนจะตองเปนผูตัดสินใจเลือก
ประเภทของธุรกิจ สถานท่ี พ้ืนท่ีประเทศ และภูมิภาคท่ีจะทํ าการลงทุน ปจจัยท่ีสํ าคัญปจจัยหน่ึงท่ีใชเปนตัวบงชี้ถึง
ความเส่ียงในการลงทุนก็คือ Credit Rating นักลงทุนจะสามารถใช Credit Rating เปนมาตรฐานอางอิงสํ าหรับใช
ในการตดัสินใจลงทุนได เน่ืองจากในตลาดทุนเสรีนักลงทุนท่ัวไปยอมตองการหลักอางอิงท่ีมีมาตรฐาน และเชื่อถือได
สํ าหรับใชเปนมาตรฐานในการจัดความเส่ียงเพ่ือการตัดสินใจลงทุน น่ันก็คือ Credit Rating  ซึง่จดัทํ าโดยบริษัทวิเคราะห
เครดิตท่ีเปนท่ียอมรับและเช่ือถือได

ประเทศไทยเปนแหลงลงทุนอีกแหงหน่ึงในภูมิภาคเอเซียท่ีมีนักลงทุนจํ านวนมากสนใจและนํ าเงินทุนเขามา
ลงทุนและส่ิงท่ีนักลงทุนตองการทราบก็คือ ประเทศไทยมีระดับ Credit Rating อยูท่ีระดับไหน มีความเส่ียงในการลงทุน
มากนอยเพียงใด ดังน้ันกระทรวงการคลังจึงไดเล็งเห็นถึงความจํ าเปนในการจัดทํ า Credit Rating ของประเทศ โดยไดมี
การจัดใหมี Credit Rating ของประเทศคร้ังแรกเมื่อป 2530 โดยสถาบัน Japan Bond Research Institute (JBRI)
ซึง่วตัถปุระสงคในคร้ังน้ันเพ่ือเปนเครดิตอางอิงสํ าหรับนักลงทุนในประเทศญ่ีปุนเพ่ือการตัดสินใจลงทุนในพันธบัตร
เงนิเยนของประเทศไทย (Samurai Bond)  ซึง่ตอมากระทรวงการคลังไดวาจางบริษัทวิเคราะหเครดิต Standard &
Poor �s และบริษัท Moody �s Mood �s Investors Service ทํ าการวเิคราะหเครดิตของประเทศไทยอีก เพ่ือใหมี Credit
Rating ท่ีเปนสากล เน่ืองจากท้ังสองสถาบันหลังเปนบริษัทจัดระดับเครดิตจากสหรัฐอเมริกาท่ีนักลงทุนท่ัวโลกใชระดับ
เครดติท่ีจดัโดยบริษัทท้ังสองเปนหลักอางอิงมากท่ีสุด และเชื่อถือไดมากท่ีสุด โดยวัตถุประสงคหลักในการจางบริษัท
Standard & Poor �s และ Moody �s เพ่ือทํ าการวเิคราะหเครดิตของประเทศก็เพ่ือวัตถุประสงคในการเขาสูตลาดทุน
สหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนตลาดทุนใหญท่ีสุดในโลกนั่นเอง

ปจจบัุนประเทศไทยไดวาจางบริษัทจัดทํ า Credit Rating จ ํานวน 4 บริษัท ทํ าการวิเคราะหเครดิตของประเทศ
ไดแก Japan Rating and Investment Information, Inc. (R & I) ซึง่เดิมคือบริษัท Japan Bond Research Institute
(JBRI), Standard & Poor �s  (S & P), Moody �s และ  Fitch IBCA, Inc. นอกจากน้ียังมีสถาบันวิเคราะหเครดิตอ่ืนท่ีได
ทํ าการวเิคราะหเครดิตใหแกประเทศไทยอีก โดยท่ีกระทรวงการคลังไมไดวาจาง ไดแก  บริษัท Japan  Credit Rating
Agency, Ltd. (JCR) จากประเทศญ่ีปุน  บริษัท Duff & Phelps Credit Rating Co. จากประเทศสหรัฐอเมริกา
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ความหมายของระดับเครดิตของประเทศ (Sovereign Credit Rating)

ระดับเครดิตของประเทศ (Sovereign Credit Rating) หมายถงึ ความสามารถในการชํ าระคืนหน้ีเงินตนและ
ดอกเบ้ียไดตรงตามกํ าหนดเวลา ซึ่ง Credit Rating น้ีจะถกูก ําหนดข้ึนโดยอาศัยปจจัยหลักสองประการ คือ ปจจัย
ทางเศรษฐกจิจะบงบอกถงึความสามารถทางการเงินในการชํ าระคืนหน้ีเงินตน และดอกเบ้ีย สวนปจจัยทางการเมือง
จะบงบอกถึงความเต็มใจ (Willingness) ในการช ําระคืนหน้ีเมื่อถึงกํ าหนดเวลาชํ าระคืน

จดุประสงคในการจัดทํ าระดับเครดิตของประเทศ

การจดัทํ าระดบัเครดิตของประเทศไทยเปนปจจัยท่ีสํ าคัญท่ีสุดประการหน่ึงท่ีชวยสนับสนุนเปาหมายระยะยาว
ในการวางแผนการบริหารหน้ีของกระทรวงการคลัง เพ่ือท่ีประเทศไทยจะสามารถทํ าการระดมทุนท้ังระยะส้ัน และระยะ
ยาวจากตางประเทศในรูปตราสารทางการเงินไดในอัตราดอกเบ้ียตํ่ า ซึ่งการออกตราสารทางการเงินในตลาดเงินทุน
ตางประเทศน้ัน ผูท่ีจะเขาระดมทุนไดจะตองมี Credit Rating ท่ีจัดทํ าโดยบริษัท Standard & Poor �s  (S & P)      
บริษัท Moody �s หรือบริษัทจัดทํ า Credit Rating อ่ืนท่ีเปนท่ียอมรับโดยท่ัวไป เพ่ือเปนหลักประกันและคุมครองนักลงทุน     
อน่ึง การมี Credit Rating ทํ าใหประเทศไทยเปนท่ีรับรู และยอมรับในหมูนักลงทุนท่ัวโลก ซึ่งเปนการขยายฐานการกูเงิน
ท้ังยงัสามารถนํ ามาเปนขอมูลอางอิงหรือเปนมาตรฐาน (Benchmark) เพ่ือใชในการพิจารณาระดับเครดิตของ
ภาคเอกชนท่ียังไมมี Credit Rating แตมคีวามจ ําเปนตองกูเงินจากตลาดเงินทุนตางประเทศ หรืออีกนัยหน่ึงก็คือ รัฐบาล
เปนผูเปดตลาดเพ่ือใหภาคเอกชนดํ าเนินตาม

การวาจางบริษัทจัดระดับเครดิต

กระทรวงการคลังไดเร่ิมวาจางบริษัท Japan Bond Research Institute (JBRI) ของญ่ีปุนตั้งแตป 2530 เพ่ือ
วเิคราะหความนาเชื่อถือของพันธบัตรท่ีออกโดยกระทรวงการคลัง และตอมาไดมีการวางจางบริษัท Standard & Poor �s
และ Moody �s  ซึง่เปนสถาบันวเิคราะหความนาเชื่อถือของสหรัฐในป 2532 ท้ังน้ี การที่กระทรวงการคลังไดวาจาง JBRI
ซึง่เปนของสถาบันญ่ีปุน เปนบริษัทแรกในการวิเคราะหความนาเชื่อถือของประเทศไทย เน่ืองจากกระทรวงการคลังเห็นวา
ประเทศญ่ีปุนอยูในภูมิภาคเดียวกับประเทศไทย  และมีความเขาใจในเศรษฐกิจของประเทศไทยอยางลึกซึ้ง ท่ีจะสามารถ
วเิคราะหความนาเชื่อถือของประเทศไดดีท่ีสุด

เมือ่วนัท่ี 5 มนีาคม 2541 กระทรวงการคลังไดตกลงวาจางบริษัทจัดระดับเครดิตเพ่ิมขึ้นอีก 1 แหง คือ บริษัท
Fitch IBCA โดยบริษัทไดเร่ิมสงเจาหนาท่ีเดินทางมารวบรวมขอมูล เพ่ือประกอบการวิเคราะหเครดิตเมื่อเดือนมีนาคม
2541
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การจัดเตรียมขอมูล

ขอมลูท่ีบริษทัตองการประกอบดวยขอมูลดานเศรษฐกิจและการเมือง ซึ่งสามารถแยกออกไดในรายละเอียด
ดังน้ี

1. ความเสี่ยงทางการเมือง   กลาวคอื ปจจัยทางการเมือง และสังคมท่ีมีผลกระทบตอความสามารถใน
การหาเงนิตราตางประเทศและตอความประสงคของรัฐบาลในการชํ าระหน้ี

1.1 ระบบการเมือง  โครงสรางและความเปนมาของระบบการเมือง ผูนํ าของสถาบันการเมือง        
การกอจราจล รัฐประหาร และความเปล่ียนแปลงอยางรุนแรงในอุดมคติของรัฐบาล

1.2 สภาพแวดลอมสังคม เชน อัตราการเจริญเติบโตของประชากร การกระจายการอยูอาศัยของ
ประชากรในแตละถิ่น ความกลมเกลียวของประชากร (ไมมีปญหาขัดแยงเกี่ยวกับผิวหรือศาสนา) รายไดเฉล่ียของ
ประชากร การแบงสินทรัพยและรายได ภาวะการทํ างาน

1.3 ความสัมพันธระหวางประเทศ เชน ความมั่นคงของประเทศจากการรุกราน รวมถึงความสัมพันธ
ทางเศรษฐกจิกบัตางประเทศ  การเปนสมาชิกในองคกรระหวางประเทศ และความสนใจตอการดํ าเนินการขององคกร
อุดมคตขิองรัฐบาล และความสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบาน

2. ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ  กลาวคอื  การศึกษาความสามารถของประเทศในการใชหน้ีท่ีมีอยู และท่ีจะ
กอขึน้ใหม ซึ่งมีปจจัยท่ีจะไดนํ ามาพิจารณา ดังตอไปน้ี

2.1 ภาระหน้ี ซึง่จะดูไดจากสัดสวนของหน้ีตางประเทศ และการชํ าระหน้ีในแตละป เปรียบเทียบกับ
ดลุการเงิน ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติภายในประเทศ (GDP) และรายไดจากการสงออก

2.2 สภาพคลองระหวางประเทศ เชน ปริมาณเงินสดสํ ารองระหวางประเทศ ปริมาณการนํ าเขา
ของสินคา ความสามารถในการหาเงินกู ระบบธนาคารและการเงินในประเทศ ซึ่งเปนเคร่ืองบงชี้ความสามารถใน
การชํ าระหน้ีของประเทศ

2.3 ความสามารถในการปรับปรุงดุลการเงิน ซึ่งข้ึนอยูกับความสามารถในการปรับปรุงระบบ
เศรษฐกจิในสวนท่ีเกี่ยวของกับการสงออกและนํ าเขา ใหทันกับความเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจโลกและของประเทศ
ตลอดจนความสามารถในการดํ าเนินนโยบายท่ีจะปองกันหรือแกไขการขาดดุลของประเทศ

2.4 โครงสรางของเศรษฐกิจ ท่ีจะมีผลตอความสามารถในการชํ าระหน้ี เน่ืองจากการกระจาย
ประเภทสินคาท่ีผลิตจะชวยใหประเทศสามารถรับความเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจโลกไดดี การกระจายประเภทสินคา
ท่ีสงออก โครงสรางพ้ืนฐานความตองการทางดานพลังงาน และความสามารถในการผลิตดวยตนเอง

2.5 การเจริญเตบิโตของเศรษฐกิจ  อัตราการเจริญเติบโตของการลงทุน อัตราการเจริญเติบโตของ
การผลิตในแตละภาคของเศรษฐกิจท่ีแทจริง โดยเฉพาะอยางยิ่งภาคการสงออก เน่ืองจากการขยายตัวของการสงออก
ท่ีสูงจะชวยใหประเทศสามารถรับภาระหน้ีไดดีขึ้น

2.6 การบริหารเศรษฐกิจ เน่ืองจากการบริหารมีผลกระทบตอปจจัยเศรษฐกิจตาง ๆ ท่ีไดกลาว
ขางตน ดงัน้ัน จะมีการศึกษาการดํ าเนินนโยบายทางการเงินการคลัง อัตราแลกเปล่ียน และรายได ผลกระทบของ
การใชนโยบายท่ีกลาวตอเงินเดือน ภาวะเงินเฟอ การวางงาน และความพรอมใจ รวมท้ังความสามารถของรัฐบาล
ท่ีจะดํ าเนินมาตรการตาง ๆ
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การเปล่ียนแปลงระดับเครดิตของประเทศไทย ป 2539 � 2543

นับตัง้แตป 2532  กระทรวงการคลังไดเร่ิมวาจางบริษัทจัดระดับเครดิตสหรัฐสองบริษัท คือ Stand &  Poor �s
และ Moody �s Investors Service ใหวเิคราะหระดับเครดิตของประเทศ โดยระดับเครดิตท่ีกระทรวงการคลังไดรับการ
จดัระดบัในคร้ังแรกจากบริษัทฯ ท้ังสองแหง สรุปไดดังน้ี คือ

ห
Poor �s ( S
2539 ระบบ
เครดติของ

3
เน่ืองจากค
ผานธุรกรร
เศรษฐกิจแ
เงนิทุนสํ าร
การสงออก

9
ภาระหน้ีระ
อุตสาหกรร
เปนจ ํานวน
การทีไ่ทยพ
ภาวะวกิฤต
เงนิทุนสํ าร

Standard & Poor �s A - สํ าหรับตราสารหน้ีระยะยาวสกุลเงินตางประเทศ
                                          A �1 ซึง่เปนระดับสูงสุด สํ าหรับตราสารหน้ีระยะส้ันสกุลเงินตางประเทศ
Moody �s A 2 สํ าหรับตราสารหนี้ระยะยาวสกุลเงินตางประเทศ
                                           P �1 ซึง่เปนระดับสูงสุด สํ าหรับตราสารหน้ีระยะส้ันสกุลเงินตางประเทศ
ลังจากน้ัน กระทรวงการคลังสามารถรักษาระดับเครดิตดังกลาวมาจนถึงปลายป 2537  บริษัท Standard &
 & P )  ไดปรับเพ่ิมระดับเครดิตระยะยาวสกุลเงินตางประเทศจากระดับ A� เปน A  และนับตั้งแตปลายป
เศรษฐกิจของประเทศเร่ิมแสดงใหเห็นถึงสภาวะถดถอย  บริษัทจัดระดับเครดิตทุกสถาบันไดปรับลดระดับ
ไทยหลายคร้ังดังจะไดกลาวถึงเหตุผลของการปรับลดระดับเครดิตในแตละคร้ัง ดังน้ี

 กนัยายน 2539    Moody �s  ปรับลดระดับเครดิตระยะส้ันจากระดับ P-1 เปน P-2 โดยใหเหตุผลวา       
วามเส่ียงท่ีเพ่ิมขึ้นจากการที่ประเทศไทยมีหน้ีสินระยะส้ันเปนจํ านวนมาก โดยท่ีเงินทุนระยะส้ันท่ีไหลเขา
มวเิทศธนกิจ สวนใหญเพ่ือนํ ามาเก็งกํ าไร  ซึ่งไมนํ าไปใชในการลงทุนเพ่ือกอใหเกิดผลผลิตท่ีแทจริงตอระบบ
ตอยางใด ท้ังน้ี Moody �s ใหความเห็นวา ปริมาณหน้ีระยะส้ันไดเพ่ิมสูงข้ึนมากจนมีแนวโนมวาจะสูงกวา
องระหวางประเทศ ซึ่งจะกอใหเกิดปญหาในอนาคตหากเงินทุนไหลออกโดยฉับพลัน ในขณะเดียวกันมูลคา
ก็เร่ิมลดลง

 เมษายน 2540  Moody �s ประกาศลดเครดิตระยะยาวของประเทศจาก A2 เปน A3 โดยใหเหตุผลวา     
ยะส้ันตางประเทศท่ียังสูงขึ้น ปญหาโครงสรางทางเศรษฐกิจท่ีไมเอ้ือตอความสามารถในการแขงขันของ
มผลิตเพ่ือการสงออก สถาบันการเงินมีความเส่ียงเน่ืองจากปลอยสินเชื่อใหภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย
มาก สงผลใหหน้ีเสียเพ่ิมสูงขึ้น เน่ืองจากเศรษฐกิจอยูในภาวะถดถอย Moody �s ยงัใหความเห็นเพ่ิมเติมวา
ึง่พาเงนิออมจากตางประเทศมากเกินไปสงผลใหเกิดการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเปนจํ านวนมาก นอกจากน้ัน
ดิานการเงินกับนโยบายอัตราแลกเปล่ียนท่ีไมยืดหยุนจะสงผลกระทบมากตอความเคล่ือนไหวของระดับ
องของประเทศ



5

3 กนัยายน 2540  S & P ไดประกาศลดเครดิตระยะยาวจาก A เปน A� โดยใหเหตุผลวาเน่ืองจากปญหา
หน้ีเสียในภาคการเงิน ความไมแนนอนในการแกไขสินทรัพยท่ีเปนปญหา รวมท้ังปญหาหน้ีตางประเทศภาคเอกชนที่มี
เปนจ ํานวนมาก ซึง่ทํ าใหนักลงทุนขาดความมั่นใจ และทํ าใหสภาพคลองตึงตัวตอไปในป 2541 แนวโนมการเติบโต
ทางเศรษฐกจิท่ีลดลงและความตองการเงินทุนจํ านวนมากในการแกไขปญหาการเงินทํ าใหมีความจํ าเปนตองปรับอันดับ
เครดิตและมีแนวโนมเปนลบ (Negative outlook)

1 ตุลาคม 2540  Moody �s ประกาศปรับลดระดับเครดิตของตราสารหน้ีระยะส้ัน และระยะยาว กลาวคือ      
หน้ีระยะยาวไดปรับลดจาก A3 เปน Baa1 หน้ีระยะส้ันไดปรับลดจาก P-2 เปน P-3 โดยมีแนวโนมเปนลบ (Negative
outlook)  เน่ืองจากมกีารจดัสรรการใชจายเงินทุนระยะส้ันตางประเทศอยางไมเหมาะสม  ความเชื่อมั่นของเจาหน้ีท่ีมีตอ
มาตรการการแกไขปญหาสถาบันการเงินลดลง และบรรยากาศทางการเมืองสงผลใหเกิดความไมแนนอนมากขึ้น แมวา
ทางการก ําลังจะประกาศมาตรการในการแกปญหาสถาบันการเงินในวันท่ี 15 ตุลาคม 2540 แต Moody �s ยงัเห็นวา
ไทยยงัไมสามารถจะเรียกความเชื่อมั่นของนักลงทุนใหกลับคืนมาได

24 ตุลาคม 2540  S& P ไดประกาศลดอันดับความนาเชื่อถือของตราสารหน้ีท้ังระยะยาวและระยะส้ัน      
กลาวคือ หน้ีระยะยาวปรับลดลงจาก A- เปน BBB และ หน้ีระยะส้ันจากระดับ A-1 เปน A-3 เน่ืองจากความออนแอ
ของภาวะผูนํ าทางการเมือง ซึ่งเปนหน่ึงในปจจัยหลายประการท่ีทํ าใหมีการปรับลดระดับเครดิตในคร้ังน้ี การปรับลด
ระดบัเครดติอาจเกดิขึน้อีก ถาความกดดันสภาพคลองภายนอกประเทศยังคงมีอยู ดวยเหตุท่ียังคงมีเงินทุนไหลออก
อยางตอเน่ือง เน่ืองจากยังไมมีมาตรการที่จะฟนฟูความเชื่อมั่นของนักลงทุนได

28 พฤศจิกายน 2540  Moody �s ปรับลดระดับเครดิตระยะยาวจาก Baa1 เปน Baa3 เน่ืองจากปญหาหน้ี
ระยะส้ันท่ีจะครบกํ าหนดชํ าระในส้ินป มีผลทํ าใหเงินทุนสํ ารองลดลงเปนจํ านวนมาก แมวาจะมีการประกาศผลการแกไข
ปญหาบริษัทเงินทุนท้ัง 58 แหง ในวันท่ี 8 ธันวาคม 2540 Moody �s ยงัคงเห็นวาคงตองใชเวลาอยางนอย 2 ป ไทยจึง
จะเรียกความเชื่อมั่นจากนักลงทุนใหกลับคืนมาได

22 ธันวาคม 2540  Moody �s ปรับลดระดับเครดิตระยะยาวจาก Baa3 เปน Ba1 และเครดิตระยะส้ันจาก P-3
เปน NP (Not Prime) ซึง่จดัเปนผูกูท่ีไมมีลํ าดับ โดยมีแนวโนมของระดับเครดิตเปนลบ (Negative Outlook)  การปรับลด
ในคร้ังน้ี ทํ าใหระดับเครดิตของไทยตํ่ ากวาระดับการลงทุนหรือถูกจัดอยูในระดับ Speculative Grade โดยใหเหตุผลวา
เน่ืองจากยงัมปีญหาในสถานะเครดิตของประเทศ นอกจากน้ี ภาวะการเมืองจะเปนขอจํ ากัดในการแกไขปญหาท่ี
ก ําลังเผชิญอยู

29 ธันวาคม 2540  R&I ประกาศปรับลดระดับเครดิตสํ าหรับตราสารหน้ีระยะยาวของประเทศ จากระดับ A-
เปน BBB สวนเครดิตหน้ีระยะส้ันยังคงอยูท่ีระดับ A-2 โดยมแีนวโนมของระดับเครดิตเปนลบ ท้ังน้ี R&I ใหเหตุผลวา
เน่ืองจากฐานะการคลังของภาครัฐเร่ิมมีการขาดดุลในเดือนกันยายน 2540 ซึ่งนับเปนคร้ังแรกในรอบ 10 ป ประกอบกับ
ระบบการเงนิในประเทศอยูในสภาพงอนแงน ในขณะท่ีเศรษฐกิจโดยรวมอยูในภาวะถดถอย อันจะทํ าใหอัตราการ
วางงานสูงขึน้ รวมท้ังภาระหน้ีตางประเทศท่ีเพ่ิมมากขึ้นอันเน่ืองมาจากคาเงินบาทท่ีออนตัวลง และสภาพคลองท่ียัง
ตงึตัวอยู
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8 มกราคม 2541  S & P ประกาศปรับลดเครดิตสํ าหรับหน้ีระยะยาวจาก BBB เปน BBB-  สวนหน้ีระยะส้ัน
ยงัคงอยูท่ีระดับ A-3 โดยมแีนวโนมของเครดิตเปนลบ (Negative Outlook) เน่ืองจากวิกฤตการณภาคการเงินบ่ันทอน
ความหวงัในการฟนตัวของเศรษฐกิจโดยรวม ภาวะท่ีตองตรึงอัตราดอกเบ้ียใหอยูในระดับสูง ประกอบกับการออนตัว
ของคาเงนิบาทยิ่งเปนการซํ้ าเติมภาคเอกชน ท้ังน้ี S&P  คาดวา ขนาดของเศรษฐกิจโดยรวมจะหดตัวลงมากกวารอยละ 3
ในป 2541และเศรษฐกิจคงจะไมฟนตัวจนกวากลางป 2542 นอกจากน้ี การปฏิรูประบบสถาบันการเงินคร้ังใหญในขณะน้ี
ยงัมปีญหาท่ีทาทาย เน่ืองจากเงินลงทุนจากตางประเทศยังไหลออกอยางตอเน่ือง และสภาพคลองในประเทศยังคงตึงตัว
ดลุการช ําระเงนิ และวิกฤติศรัทธายังคงมีปญหาอยู เน่ืองจากระดับหน้ีตางประเทศระยะส้ันจํ านวนมาก และยังมีอุปสรรค
ในการเพ่ิมทุนสํ ารองระหวางประเทศดวย

11 พฤษภาคม 2541  Fitch IBCA  ไดประกาศผลการจัดระดับเครดิตคร้ังแรกของประเทศไทย โดยใหอยูท่ี
ระดับ BB+ สํ าหรับตราสารหน้ีสกุลเงินตราตางประเทศระยะยาว และ B สํ าหรับตราสารหน้ีสกุลเงินตราตางประเทศ
ระยะส้ัน โดยใหเหตุผลวา เน่ืองจากภาระหน้ีระยะส้ันมีระดับสูงมาก ปญหาท่ีเกิดในภูมิภาคยังเปนจุดออนซึ่งจะกระทบ
ตอประเทศไทยได

24 มิถุนายน 2541 Fitch IBCA ประกาศปรับเพ่ิมระดับเครดิตเมื่อวันท่ี 24 มิถุนายน 2542 จากระดับ BB+
เปน BBB- สํ าหรับตราสารหน้ีสกุลเงินตางประเทศระยะยาว และจากระดับ B เปน F3 สํ าหรับตราสารหน้ีสกุลเงิน
ตางประเทศระยะส้ัน ซึ่งอยูในระดับการลงทุน ท้ังน้ี บริษัทไดใหเหตุผลวา ปจจัยภายนอกมีแนวโนมในการปรับตัวดีขึ้น
จากผลของการมีดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล และเงินลงทุนจากตางประเทศเพ่ิมขึ้น และการเพิ่มทุนในระบบธนาคาร และ
การผานกฎหมายสํ าคัญ ๆ ท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังการท่ีรัฐบาลมีนโยบายอยางตอเน่ืองในการปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจท่ี
สํ าคญั โดยเฉพาะการปรับโครงสรางท่ีกลาวมีการดํ าเนินการใหเปนไปตามการปรับตัวตามภาวะตลาดท่ีเปนจริง        
นอกจากน้ี ภาระหน้ีตางประเทศโดยเฉพาะหน้ีระยะส้ัน ซึ่งเดิมมีสัดสวนสูงถึงรอยละ 50 ของ ยอดหน้ีท้ังหมดภายในป
2538 ไดลดลงมาอยูท่ีระดับรอยละ 27 เมื่อส้ินป 2541 ซึ่งบริษัทฯ เห็นวาเปนแนวโนมท่ีดี นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดประมาณ
การระดับทุนสํ ารองระหวางประเทศวาจะเพ่ิมขึ้นเปน 50 พันลานเหรียญสหรัฐภายในส้ินป 2543 และดุลบัญชีเดินสะพัด
จะยงัคงเกินดุลตอไปในระดับรอยละ 7 � 10 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ

2 พฤษภาคม 2542  Moody �s ไดปรับสถานะระดับเครดิตของประเทศจากแนวโนมท่ีมีเสถียรภาพ (Stable)
เปนบวก (Positive) โดยมีความเปนไปไดท่ีระดับเครดิตจะไดรับการปรับใหสูงข้ึนจากระดับ Ba1สํ าหรับตราสารหน้ี
สกลุเงนิตราตางประเทศระยะยาว และ NP สํ าหรับตราสารหนี้สกุลเงินตราตางประเทศระยะส้ัน ตามลํ าดับ ซึ่งเปนระดับ
ท่ีประกาศเมื่อวันท่ี 22 ธันวาคม 2540

5 พฤษภาคม 2542 บริษทั S&P ประกาศเปล่ียนสถานะเครดิตของประเทศไทยจากท่ีมีแนวโนมเปนลบ
(Negative) เปนมเีสถยีรภาพ (Stable) สวนระดับเครดิตยังคงอยูท่ีระดับ BBB- สํ าหรับตราสารหนี้สกุลเงินตางประเทศ
ระยะยาว และ A-3 สํ าหรับตราสารหน้ีสกุลเงินตางประเทศระยะส้ัน ซึ่งเปนระดับเครดิตท่ีประกาศเม่ือวันท่ี 8 มกราคม
2541 โดยใหเหตผุลวา ประเทศไทยมีความกาวหนาอยางตอเน่ืองในการปรับโครงสรางภาคการธนาคารและภาคเอกชน
รวมท้ังภาระหน้ีตางประเทศท่ีลดลง ความสํ าเร็จในการเพ่ิมทุนของธนาคารไทยพาณิชยเปนตัวชี้ท่ีสํ าคัญอยางหน่ึงท่ี
แสดงถงึความเชื่อมั่นท่ีมีตอภาคเอกชน การทีธ่นาคารแหงประเทศไทยสามารถลดภาระ Swap และระดับเงินทุนสํ ารอง



7

ระหวางประเทศท่ีเพ่ิมขึ้นชวยเสริมสรางสภาพคลองระหวางประเทศใหมีความแข็งแกรงข้ึน ดังน้ัน ในระยะส้ันความกดดัน
ตอระดบัเครดติของประเทศจึงมีนอยมาก อยางไรก็ดี ระดับเครดิตของประเทศปจจุบันยังสะทอนถึงการปรับโครงสรางท่ี
รวดเร็วในภาคธนาคารและภาคเอกชน ดุลการชํ าระเงินท่ีมีความยืดหยุนมากขึ้น และการดํ าเนินนโยบายการเงินและ
การคลังท่ีมีความสุขุมรอบคอบ

22 มิถุนายน 2543  บริษัท Moody �s ไดประกาศปรับระดับเครดิตของประเทศไทยใหสูงข้ึนมาอยูท่ีระดับ
การลงทุน โดยปรับระดับตราสารหน้ีระยะยาวสกุลเงินตราตางประเทศ จากระดับ Ba1 เปน Baa3 และเงินฝากธนาคาร
สกลุเงนิตางประเทศจากระดับ B1 เปน Ba1 สวนตราสารหน้ีระยะส้ันสกุลเงินตางประเทศยังคงจัดใหอยูท่ีระดับเดิม คือ
Not Prime หรือ NP และแนวโนมมีเสถียรภาพ (Stable Outlook) โดย Moody �s ไดใหเหตุผลในการปรับระดับเพ่ิมเครดิต
ในคร้ังน้ีวา ประเทศไทยมีดุลการชํ าระเงินเกินดุลอยางตอเน่ือง สงผลใหมีสภาพคลองในรูปเงินตราตางประเทศสูงขึ้น
ซึง่จะชวยลดความเส่ียงท่ีไทยอาจจะไดรับจากการเปล่ียนแปลงปจจัยภายนอก และมีการฟนตัวของเศรษฐกิจของ
ประเทศวงกวางและการใหความสํ าคัญในการปรับสมรรถนะขององคกรเปนปจจัยท่ีสงผลใหสถาบันการเงินในประเทศ
มคีวามมั่นคงข้ึน นอกจากน้ีการปรับโครงสรางหน้ีท่ีมีความคืบหนาอยางเห็นไดชัด รวมท้ังการปฏิรูปกฎหมายและองคกร
จะเปนปจจยัท่ีสํ าคัญท่ีสุดท่ีจะทํ าใหภาคเอกชนของไทยสามารถแกปญหาท่ีเปนอยูในปจจุบัน และจะทํ าใหภาคการเงิน
สามารถสนับสนุนการฟนตัวของเศรษฐกิจอยางยั่งยืนไดในระยะปานกลาง นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังไดใหความเห็นเพ่ิมเติม
วา ในการปรับระดบัเครดิตของประเทศในคร้ังตอไป ปจจัยท่ีจะใชในการพิจารณา คือ ความสามารถของหนวยงานตาง ๆ
ในการด ําเนินนโยบายท่ีจะชวยปองกันประเทศจากวิกฤติทางเศรษฐกิจท่ีอาจเกิดขึ้นไดในอนาคต

21 พฤศจิกายน 2543 Fitch IBCA ไดยืนยันระดับเครดิตเดิมท่ี BBB� และ F3  สํ าหรับตราสารหน้ีสกุลเงิน
ตางประเทศระยะยาวและระยะส้ันตามลํ าดับ โดยใหเหตุผลวา ภาระหน้ีตางประเทศของไทยลดลงอยางมาก และ
ดลุบัญชเีดนิสะพัดเกินดุลอยางตอเน่ือง และการปฏิรูปโครงสรางมีความกาวหนาพอสมควร อยางไรก็ดี บริษัทยังคงมี
ความกงัวลในภาระหน้ีของภาครัฐท่ีเพ่ิมขึ้น ความเสียหายของกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน     
ผลกระทบของราคาน้ํ ามันโลกท่ีปรับตัวสูงขึ้น ความเปราะบางของภาคการเงินในประเทศ และความเปล่ียนแปลง
ทางการเมืองท่ีอาจสงผลกระทบตอการปรับโครงสรางในภาพรวม

5 ธนัวาคม 2543 S&P ไดประกาศยืนยันระดับเครดิตเดิมท่ี BBB- และ A3 สํ าหรับตราสารหนี้ สกุลเงิน
ตางประเทศระยะยาว และระยะส้ัน ตามลํ าดับ โดยมีแนวโนมของระดับเครดิตท้ังเงินบาทและเงินตราตางประเทศอยูใน
ภาวะท่ีมเีสถยีรภาพ โดยบริษัทไดใหเหตุผลวา ดุลการชํ าระเงินปรับตัวดีขึ้น แมวาดุลบัญชีเดินสะพัดอาจจะขาดดุลไดอีก
ในระยะปานกลางเม่ือภาคเศรษฐกิจจริงฟนตัว สภาพคลองท่ีเปนเงินตราตางประเทศก็ยังคงมีอยูเพียงพอ และรัฐบาล
ยงัคงแนวแนในอันท่ีจะดํ าเนินมาตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ และปรับโครงสรางกฎหมายท่ีเกี่ยวของตอไป นอกจากน้ี
อัตราเงนิเฟอยงัคงอยูในระดับตํ่ า อยางไรก็ดี S&P ยังชี้ใหเห็นถึงขอจํ ากัดท่ีมีผลกระทบตอระดับเครดิตของประเทศ ไดแก
การเปล่ียนแปลงทางการเมือง ภาคธนาคารที่ยังไมสามารถทํ าหนาท่ีไดตามปกติ ความยืดหยุนทางดานการคลังลด
นอยลงและความเส่ียงจากปจจัยภายนอกท่ีจะกระทบตอระบบเศรษฐกิจ
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ตารางสรุปผลการจัดทํ าเครดิตของประเทศไทย (ป 2530-2543)

    Moody �s Standard & Poor �s Fitch IBCA R&I (JBRI)

Year Long-term Short-term Long-term Short-term Long-term Short-term Long-term Short-term
1987 (2530) - - - - - -    AA- -
1988 (2531) - - - - - -    AA- -
1989 (2532)          A2 P-1 A- A-1 - -    AA- -
1990 - 1993 Same rates as 1989 �s
1994 (2537)          A2 P-1          A (1) A-1 - -    AA- -
1995 (2538)          A2 P-1          A A-1 - -    AA- -
1996 (2539)          A2        P-2(2)          A A-1 - -     AA- -
1997 (2540)          A3(3) P-2          A- (5) A-1 - -             A+ (4)         A-1 (4)

1997 (2540)      Baa1 (6)        P-3 (6)     BBB (7)        A-3(7) - -             A- (8)         A-2  (8)

1997 (2540)      Baa3 (9) P-3     BBB        A-3 - -             A- A-2
1997 (2540)       Ba1* (10)       NP* (10)     BBB        A-3 - -        BBB  (11) A-2
1998 (2541)       Ba1*       NP*     BBB- (12)        A-3     BB+* (13)      B* (13)        BBB A-2
1999 (May)       Ba1* (15)       NP* (15)     BBB- (16)        A-3 (16)     BB+* (14)      B* (14)        BBB A-2
1999 (June)       Ba1* (15)       NP* (15)     BBB- (16)        A-3 (16)    BBB- (17)        F3 (17)        BBB A-2
2000 (April)       Ba1* (18)       NP* (18)     BBB-        A-3    BBB-        F3        BBB A-2
2000 (June)      Baa3 (19) NP     BBB-        A-3    BBB-        F3        BBB A-2
2000 (November)      Baa3 NP     BBB-        A-3    BBB- (20)        F3 (20)        BBB A-2
2000 (December)      Baa3 NP     BBB- (21)        A-3 (21)    BBB-        F3        BBB A-2
2001 (May)      Baa3 NP BBB- (22) A-3 (22)    BBB-        F3        BBB A-2

หมายเหตุ  :  * ถูกลดหรือจัดระดับเครดิตต่ํ ากวาระดับการลงทุน (Investment Grade)
   (1)  ปรับเพ่ิมระดับเครดิต เน่ืองจากดุลการชํ าระเงินของประเทศและสถานะการเมืองมีเสถียรภาพมากขึ้น (29 ธ.ค. 37)
   (2)  ถูกลดระดับเครดิต เน่ืองจากเงินกูระยะสั้น และหน้ีเสียเพ่ิมขึ้นมาก ในขณะท่ีมูลคาการสงออกลดลง (3 ก.ย. 39)
   (3)  ถูกลดระดับเครดิต เน่ืองจากเงินกูระยะสั้นเพ่ิมขึ้นและปญหาโครงสราง ซ่ึงทํ าใหความสามารถในการแขงขันกับ
         ตางประเทศลดลง (8 เม.ย. 40)
   (4)  ถูกลดระดับเครดิต เน่ืองจากการดํ าเนินนโยบายทางเศรษฐกิจขาดความคลองตัว
         เน่ืองจากหน้ีระยะสั้นมีสัดสวนท่ีสูงมาก (16 มิ.ย. 40)
   (5)  ถูกลดระดับเครดิต เน่ืองจากหน้ีเสียในระบบสถาบันการเงินเพ่ิมขึ้น รวมท้ังดุลการชํ าระเงินเริ่มมีปญหา(3 ก.ย. 40)
   (6)  ถูกลดระดับเครดิต เน่ืองจากการนํ าเงินทุนระยะสั้นไปลงทุนอยางไมเหมาะสม
         รวมท้ังสถานะการเมืองมีความไมแนนอน (1 ต.ค. 40)
   (7)  ถูกลดระดับเครดิต เน่ืองจากสถานะการเมืองไมมีเสถียรภาพ และสภาพคลองตางประเทศเริ่มมีปญหา(24 ต.ค. 40)
   (8)  ถูกลดระดับเครดิต เน่ืองจากสภาพคลองท่ีเริ่มตึงตัว (14 พ.ย. 40)
   (9)  ถูกลดระดับเครดิต เน่ืองจากปญหาหน้ีเสียระยะสั้นท่ีจะครบกํ าหนดชํ าระในสิ้นป มีผลทํ าใหเงินทุนสํ ารอง
         ระหวางประเทศลดลงมาก (28 พ.ย. 40)
 (10)  ถูกลดระดับเครดิต เน่ืองจากยังคงมีปญหาโครงสรางในภาคการเงิน แนวโนมอยูในระดับมีเสถียรภาพ (22 ธ.ค. 40)
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 (11)  ถูกลดระดับเครดิต เน่ืองจากการขาดดุลการคลังของภาครัฐเปนครั้งแรกในรอบ10 ป
         ขณะท่ีระบบการเงินในประเทศอยูในสภาพงอนแงน (29 ธ.ค. 40)
 (12)  ถูกลดระดับเครดิต เน่ืองจากวิกฤตการณภาคการเงินยังไมคลี่คลาย ดุลการชํ าระเงินและวิกฤติศรัทธายังเปนปญหาอยู
         แนวโนมเปนลบ (8 ม.ค. 41)
 (13)  เปนการจัดระดับเครดิตครั้งแรก โดยใหเหตุผลวา เน่ืองจากภาระหน้ีระยะสั้นมีระดับสูงมาก
          ปญหาท่ีเกิดในภูมิภาคยังเปนจุดออน ซ่ึงจะกระทบตอประเทศไทยได แนวโนมเปนลบ (14 พ.ค. 41)
 (14)  แนวโนมเปนบวก (26 เม.ย. 42)
 (15)  ปรับแนวโนมท่ีมีเสถียรภาพ (Stable) เปนบวก (Positive) โดยมีโอกาสปรับระดับเครดิตใหสูงขึ้น (2 พ.ค. 42)
 (16)  ปรับแนวโนมจากลบ (Negative) เปนมีเสถียรภาพ (Stable)    ( 5 พ.ค. 42)
 (17)  ปรับเพ่ิมระดับเครดิตเน่ืองจากปจจัยภายนอกปรับตัวดีขึ้นมาก  เชน ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล
          หน้ีระยะสั้นลดลง เงินทุนสํ ารองเพิ่มขึ้น (24 มิ.ย. 42)
 (18)  อยูในระหวางทบทวนระดับเครดิต โดยมีความเปนไปไดท่ีจะไดปรับระดับใหสูงขึ้น (3 เม.ย. 43)
 (19)  ปรับเพ่ิมระดับเครดิตมาอยูท่ีระดับ Investment Grade โดยมีแนวโนมท่ีมีเสถียรภาพ (Stable Outlook)
         เน่ืองจากดุลการชํ าระเงินเกินดุลอยางตอเน่ือง ทํ าใหมีสภาพคลองในรูปเงินตราตางประเทศสูงขึ้น
         ซ่ึงจะชวยลดความเสี่ยงจากปจจัยภายนอกได  (22 มิ.ย. 43)
 (20)  ยืนยันระดับเครดิตเดิม เน่ืองจากภาระหน้ีตางประเทศลดลงมาก มีการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดอยางตอเน่ือง
         และการปฏิรูปมาสราง มีความกาวหนาพอสมควร ( 21 พ.ย. 43 )
 (21)  ยืนยันระดับเครดิตเดิม โดยแนวโนมยังคงมีเสถียรภาพ (Stable Outlook)  (5 ธ.ค. 43)
(22) ยนืยนัระดบัเครดติเดิม โดยแนวโนมยังคงมีเสถียรภาพ เน่ืองจากดุลการชํ าระเงินปรับตัวดีขึ้น อัตราเงินเฟอตํ่ า
ฐานะการคลังยังไมนาเปนหวง (31 พ.ค. 44)
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การดํ าเนินการของกระทรวงการคลังในการรักษาระดับเครดิต

ดวยเหตท่ีุสถาบันจดัระดับเครดิตปรับลดความนาเชื่อถือของประเทศหลายคร้ังตั้งแตปลายป 2539 จนถึง
เดอืนมกราคม 2541 จงึมคีวามจํ าเปนท่ีกระทรวงการคลังจะตองดํ าเนินการปองกันไมใหเกิดเหตุการณดังกลาวข้ึนอีก   
ซึง่ในทางปฏิบัตนิอกเหนือจากการที่เจาหนาท่ีบริษัทวิเคราะหเครดิตจะเดินทางมารวบรวมขอมูลเพ่ือประกอบการ
วเิคราะหเครดติเปนประจํ าทุกปอยางนอยปละคร้ัง โดยในแตละคร้ังจะไดจัดใหพบกับเจาหนาท่ีระดับสูงของกระทรวง
การคลัง และธนาคารแหงประเทศไทย สํ านักงบประมาณและหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของ ฯลฯ แลวในโอกาสท่ี ฯพณฯ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเดินทางไปราชการ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ก็ไดใหผูแทนจากสถาบันจัดระดับเครดิต
เขาพบดวย รวมท้ังหากทางการมีนโยบายหรือมาตรการท่ีสํ าคัญและทางการไดพิจารณาแลววาสามารถท่ีจะจัดสงใหกับ
บริษทัฯ เหลาน้ีใหทราบลวงหนากอนท่ีนโยบายดังกลาวจะประกาศใชยิ่งจะเปนการดีเพราะจะทํ าใหบริษัทฯ เห็นวาทาง
การใหความสํ าคญักับการจัดระดับเครดิต นอกจากน้ีกระทรวงการคลังยังไดดํ าเนินการแตงตั้งบริษัท Goldman     
Sachs & Co. ซึง่เปนสถาบันการเงินชั้นนํ าของสหรัฐใหทํ าหนาท่ีเปนท่ีปรึกษาของกระทรวงการคลังในการดํ าเนินกลยุทธ
การจัดระดับเครดิต โดยบริษัทฯ ไดเสนอแนะยทุธวธิใีนการติดตอประสานงานกับสถาบันจัดระดับเครดิต รวบรวมขอมูล
เศรษฐกจิท่ีจ ําเปนและจัดสงใหบริษัทวิเคราะหเครดิตตาง ๆ ท้ังน้ี Goldman Sachs ทํ าหนาท่ีเปนคนกลางประสานงาน
ตดิตอระหวางกระทรวงการคลังและบริษัทจัดระดับเครดิตใหอยางสมํ่ าเสมอ  นอกเหนือจากท่ีกระทรวงการคลังไดติดตอ
โดยตรงดวย

บทสรุป

โดยท่ีกระทรวงการคลังมีพันธะในการรักษาระดับเครดิตของประเทศใหเปนท่ียอมรับขององคการ
ระหวางประเทศ รัฐบาลตางประเทศ และโดยเฉพาะอยางยิ่งสถาบันการเงินและนักลงทุนในตลาดเงินทุนตางประเทศ
ประกอบกบัการก ําหนดเงื่อนไขการกูเงินจากแหลงเงินทุนดังกลาวจะเกี่ยวของโดยตรง และข้ึนอยูกับระดับเครดิตของ
ประเทศ เน่ืองจากระดับเครดิตของประเทศเปนตัวกํ าหนดอัตราดอกเบ้ียในตลาดเงินทุนตามนัยท่ีกลาวแลว เปนท่ีทราบ
กนัอยูโดยท่ัวไปวา ประเทศท่ีมีระดับเครดิตในระดับสูง ตนทุนการกูเงิน ซึ่งจะสะทอนออกมาในรูปของระดับอัตราดอกเบ้ีย
กจ็ะตํ ่ากวาประเทศท่ีมีระดับเครดิตตํ่ ากวา อยางไรก็ดี ภาวะเศรษฐกิจมีผลกระทบตอระดับเครดิตของประเทศโดยตรง
ในขณะเดยีวกนัระดบัเครดิตของประเทศก็มีผลตอภาวะเศรษฐกิจดวยเชนกัน โดยเฉพาะตอการแกไขปญหาเศรษฐกิจ
ในขณะน้ี ดงัเหตกุารณท่ีไดปรากฏใหเห็นกันอยางตอเน่ืองนับตั้งแตปลายป 2539 จนถึงตนป 2541 วิกฤตการณ
ทางเศรษฐกจิ ทํ าใหระดับเครดิตของประเทศถูกปรับลดระดับลงหลายคร้ัง ทํ าใหตนทุนการกูเงินสูงข้ึน สงผลใหหา
แหลงเงินทุนยากข้ึนดวยการที่ Moody  �s ประกาศปรับลดระดับเครดิตระยะยาวของไทยใหอยูในระดับท่ีตํ่ ากวา
การลงทุนทํ าใหนักลงทุนบางกลุม เชน นักลงทุนท่ีเปนสถาบัน (Institutional Investors) หรือกองทุนตาง ๆ ไมสามารถ
ท่ีจะลงทุนซือ้พันธบัตรของไทยได เน่ืองจากมีขอจํ ากัดท่ีวาจะพิจารณาลงทุนไดเฉพาะในพันธบัตรหรือตราสารหนี้ท่ี
ถกูจดัใหอยูในระดับการลงทุนเทาน้ัน ดังน้ัน โอกาสท่ีทางการจะฟนฟูเศรษฐกิจและเสริมสภาพคลองในประเทศโดย
การระดมเงนิทุนจากตลาดเงินทุนตางประเทศก็เปนไปไดลํ าบากและอาจสงผลใหทางการตองใชระยะเวลามากข้ึน
ในการท่ีจะทํ าใหระบบเศรษฐกิจกลับคืนสูสภาพปกติได
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การแกไขปญหาระดับเครดิตของประเทศในขณะน้ี ทางการไดใชนโยบายเชิงรุก โดยการเชิญใหสถาบัน
จดัระดบัเครดติตาง ๆ เดินทางมารวบรวมขอมูล และทางการพรอมท่ีจะใหขอมูลทุกดานท่ีจํ าเปนในการจัดระดับเครดิต
ตอสถาบันจดัระดับฯเหลาน้ีในยุคโลกาภิวัฒนท่ีเหตุการณท่ีเกิดขึ้นในท่ีใดท่ีหน่ึง หรือภูมิภาคใดภูมิภาคหน่ึง ยอมสง
ผลกระทบตอประเทศไทยไดท้ังในดานบวกและดานลบ ทางการไดใชความพยายามท่ีจะใหนักลงทุนแยกแยะสถานการณ
ไดวาเหตกุารณท่ีเกิดขึ้นน้ันคงจะไมมีผลกระทบตอไทยมากนัก อยางไรก็ดี การที่ไทยยอมรับปญหากลาเผชิญกับปญหา
ท่ีเกดิขึน้ และชีแ้จงแนวทางการแกไขปญหาอยางมีแบบแผนมีขั้นตอน รวมท้ังไดระบุเงื่อนไขเวลาในการดํ าเนินมาตรการ
ตาง ๆ ใหเสร็จส้ิน อยางนอยก็ทํ าใหสถาบันจัดระดับเครดิตตาง ๆ ยอมรับวาทางการมีความตั้งใจจริงท่ีจะแกไขปญหา
ถงึแมวาในระยะส้ัน สถาบันฯเหลาน้ียังไมประกาศปรับขึ้น (Upgrade) ระดบัเครดิตของประเทศ แตอยางนอยท่ีสุด
ไทยกย็งัคงรักษาระดับเครดิตเอาไวไดโดยไมถูกปรับลดอีก ดังเชนท่ีบริษัท Standard & Poor �s  ไดประกาศยืนยันระดับ
เครดิตของไทยท่ีระดับ BBB-/A-3 สํ าหรับตราสารหน้ีสกุลเงินตางประเทศระยะยาว / ระยะส้ัน  เมื่อวันท่ี 22 เมษายน
2541  ซึง่เปนการประกาศภายหลังจากท่ีไดสงผูแทนเดินทางมารวบรวมขอมูลเมื่อวันท่ี 5-6 มีนาคม 2541

ตอมาเมื่อวันท่ี 22 มิถุนายน 2543  Moody �s ไดปรับเพ่ิมระดับเครดิตจาก Ba1 มาอยูท่ีระดับ Baa3 ซึง่เปน
ระดับ Investment Grade โดยมีแนวโนมท่ีมีเสถียรภาพ(Stable Outlook) ดวยเหตผุลท่ีวาเน่ืองจาก ปรับเพ่ิมระดับเครดิต
มาอยูท่ีระดบั Investment Grade โดยมีแนวโนมท่ีมีเสถียรภาพ (Stable Outlook) เน่ืองจากดุลการชํ าระเงินเกินดุลอยาง
ตอเน่ือง ทํ าใหมสีภาพคลองในรูปเงินตราตางประเทศสูงข้ึน ซึ่งจะชวยลดความเส่ียงจากปจจัยภายนอกได ซึ่งการปรับขึ้น
ระดบัเครดติ ดงักลาวมีขึ้นหลังจากท่ีบริษัทไดสงผูแทนเดินทางมารวบรวมขอมูลเมื่อวันท่ี 30-31 พฤษภาคม 2543
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ภาคผนวก

ความหมายของระดับเครดิตของประเทศ

1. Standard & Poor �s

      A หมายถึง มคีวามสามารถสูงในการชํ าระคืนเงินตนและดอกเบ้ีย
BBB       � มคีวามสามารถในการชํ าระคืนเงินตนและดอกเบ้ีย แตอยางไรก็ดี

                                                                       ความสามารถดังกลาวจะถูกกระทบ หากมีการเปล่ียนแปลงทางดาน
                                                                       เศรษฐกิจและตางประเทศ

A-1       � มคีวามสามารถสูงในการชํ าระหน้ีระยะส้ันตามกํ าหนดเวลา  ระดับ A-2
และ A-3 กจ็ะลดหล่ันลงมา

S3       � มคีวามสามารถในการชํ าระหน้ีไดเปนท่ีนาพอใจตรงตามกํ าหนด
แตความสามารถดังกลาวจะลดลง หากมีการเปล่ียนแปลงในทางลบ

2. Moody �s

A หมายถึง มคีวามสามารถสูงในการชํ าระคืนเงินตนและดอกเบ้ีย
BBB       � มคีวามสามารถในการชํ าระคืนเงินตนและดอกเบ้ีย ในชั่วระยะเวลาหน่ึง

แตความสามารถดังกลาวอาจถูก กระทบหากมีการเปล่ียนแปลง
สภาพเศรษฐกิจในทางลบ

Ba       � มคีวามไมแนนอนในการชํ าระคืนเงินตนและดอกเบ้ียเครดิตในระดับน้ี
ถกูจดัวาอยูในระดับ Speculative grade

P-1       � มคีวามสามารถสูงในการชํ าระคืนเงินตนและดอกเบ้ีย สํ าหรับหน้ี
ระยะส้ันระดับ P-2 และ P-3 กจ็ะลดหล่ันลงมา

NP       � ไมถกูจัดใหอยูในระดับใด (สํ าหรับหน้ีระยะส้ัน)
(Not Prime)

       (Moody �s จะก ําหนดหมายเลข 1   2  และ 3 ในแตละชั้นของระดับเครดิต ซึ่ง 1 หมายถึงระดับเครดิตท่ีดีท่ี
สุด สวน 2 และ 3 จะลดหล่ันลงมาในระดับเดียวกัน เชนระดับ Baa1 จะดกีวาระดับ Baa3 แตจัดอยูในระดับ
เดียวกัน คือ Baa)
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3. JBRI

AA หมายถึง มคีวามสามารถสูงมากในการชํ าระคืนเงินตนและดอกเบ้ีย
A       � มคีวามสามารถสูงในการชํ าระคืนเงินตนและดอกเบ้ีย อยางไรก็ดี

ความสามารถดังกลาวอาจไดรับผลกระทบ หากสภาพแวดลอม
ทางเศรษฐกิจมีการเปล่ียนแปลง

BBB       � มคีวามสามารถในการชํ าระคืนเงินตนและดอกเบ้ีย แตจะถูกจับตามอง
อยางตอเน่ือง

A-1      �  ความสามารถในการชํ าระหน้ีตามกํ าหนดเวลาสูงมาก สํ าหรับ
หน้ีระยะส้ัน

A-2       � ความสามารถในการชํ าระหน้ีตามกํ าหนดเวลาสูง สํ าหรับหน้ี
ระยะส้ัน

ตารางแสดงระดับเครดิตระยะยาวของสถาบันการจัดอันดับความนาเชื่อถือ

ระดบัเครดิตสํ าหรับการลงทุน (Investment Grade)

Standard & Poor �s Moody �s JBRI
AAA

                      AA+
                      AA
                      AA-
                      A+
                      A
                      A-
                      BBB+
                      BBB
                      BBB-

Aaa
                       Aa1
                       Aa2
                       Aa3
                       A1
                       A2
                       A3
                       Baa1
                       Baa2
                       Baa3

AAA
                       AA+
                       AA
                       AA-
                       A+
                       A
                       A-
                       BBB+
                       BBB
                       BBB-
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ระดบัเครดิตสํ าหรับการลงทุนแบบเก็งกํ าไร (Speculative Grade)

Standard & Poor�s Moody�s JBRI
BB+

                      BB
                      BB-
                      B+
                      B
                      CCC+
                      CCC
                      CCC-
                      CC+
                      CC
                      CC-
                      C+
                      C
                      C-

 Ba1
                       Ba2
                       Ba3
                       B1
                       B2
                       Caa1
                       Caa2
                       Caa3
                       Ca1
                       Ca2
                       Ca3
                       C1
                       C2
                       C3

BB+
                      BB
                      BB-
                      B+
                      B
                      CCC+
                      CCC
                      CCC-
                      CC+
                      CC
                      CC-
                      C+
                      C
                      C-

ตารางแสดงระดับเครดิตระยะสั้นของสถาบันการจัดอันดับความนาเชื่อถือ

Standard & Poor�s Moody�s JBRI
A-1

                       A-2
                       A-3
                       B
                       C
                       D

Prime-1
Prime-2
Prime-3

Not Prime

A-1
A-2
A-3
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