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การจัดระดับเครดิตของประเทศไทย
บทนํา
ในยุคโลกาภิวฒ
ั นที่เงินทุนโลกสามารถไหลหมุนเวียนไดอยางเสรีนี้ ยอมมีความจําเปนที่จะตองมีการกําหนด
กฎเกณฑตา ง ๆ เพื่อใชในการควบคุมการไหลเวียนของเงินทุนตาง ๆ แตทั้งนี้ก็จะขึ้นอยูกับนโยบายความพรอมของ
การเปดเสรีทางการเงินของแตละประเทศ การที่เงินทุนจะไหลไปที่ใด ผูที่เปนเจาของเงินทุนจะตองเปนผูตัดสินใจเลือก
ประเภทของธุรกิจ สถานที่ พื้นที่ประเทศ และภูมิภาคที่จะทําการลงทุน ปจจัยที่สําคัญปจจัยหนึ่งที่ใชเปนตัวบงชี้ถึง
ความเสี่ยงในการลงทุนก็คือ Credit Rating นักลงทุนจะสามารถใช Credit Rating เปนมาตรฐานอางอิงสําหรับใช
ในการตัดสินใจลงทุนได เนื่องจากในตลาดทุนเสรีนักลงทุนทั่วไปยอมตองการหลักอางอิงที่มีมาตรฐาน และเชื่อถือได
สําหรับใชเปนมาตรฐานในการจัดความเสี่ยงเพื่อการตัดสินใจลงทุน นั่นก็คือ Credit Rating ซึง่ จัดทําโดยบริษัทวิเคราะห
เครดิตที่เปนที่ยอมรับและเชื่อถือได
ประเทศไทยเปนแหลงลงทุนอีกแหงหนึ่งในภูมิภาคเอเซียที่มีนักลงทุนจํานวนมากสนใจและนําเงินทุนเขามา
ลงทุนและสิ่งที่นักลงทุนตองการทราบก็คือ ประเทศไทยมีระดับ Credit Rating อยูท รี่ ะดับไหน มีความเสี่ยงในการลงทุน
มากนอยเพียงใด ดังนั้นกระทรวงการคลังจึงไดเล็งเห็นถึงความจําเปนในการจัดทํา Credit Rating ของประเทศ โดยไดมี
การจัดใหมี Credit Rating ของประเทศครั้งแรกเมื่อป 2530 โดยสถาบัน Japan Bond Research Institute (JBRI)
ซึง่ วัตถุประสงคในครั้งนั้นเพื่อเปนเครดิตอางอิงสําหรับนักลงทุนในประเทศญี่ปุนเพื่อการตัดสินใจลงทุนในพันธบัตร
เงินเยนของประเทศไทย (Samurai Bond) ซึง่ ตอมากระทรวงการคลังไดวาจางบริษัทวิเคราะหเครดิต Standard &
Poor ’s และบริษัท Moody ’s Mood ’s Investors Service ทําการวิเคราะหเครดิตของประเทศไทยอีก เพื่อใหมี Credit
Rating ทีเ่ ปนสากล เนื่องจากทั้งสองสถาบันหลังเปนบริษัทจัดระดับเครดิตจากสหรัฐอเมริกาที่นักลงทุนทั่วโลกใชระดับ
เครดิตทีจ่ ดั โดยบริษัททั้งสองเปนหลักอางอิงมากที่สุด และเชื่อถือไดมากที่สุด โดยวัตถุประสงคหลักในการจางบริษัท
Standard & Poor ’s และ Moody ’s เพือ่ ทําการวิเคราะหเครดิตของประเทศก็เพื่อวัตถุประสงคในการเขาสูตลาดทุน
สหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนตลาดทุนใหญที่สุดในโลกนั่นเอง
ปจจุบันประเทศไทยไดวาจางบริษัทจัดทํา Credit Rating จํานวน 4 บริษัท ทําการวิเคราะหเครดิตของประเทศ
ไดแก Japan Rating and Investment Information, Inc. (R & I) ซึง่ เดิมคือบริษัท Japan Bond Research Institute
(JBRI), Standard & Poor ’s (S & P), Moody ’s และ Fitch IBCA, Inc. นอกจากนี้ยังมีสถาบันวิเคราะหเครดิตอื่นที่ได
ทําการวิเคราะหเครดิตใหแกประเทศไทยอีก โดยที่กระทรวงการคลังไมไดวาจาง ไดแก บริษัท Japan Credit Rating
Agency, Ltd. (JCR) จากประเทศญี่ปุน บริษัท Duff & Phelps Credit Rating Co. จากประเทศสหรัฐอเมริกา

2

ความหมายของระดับเครดิตของประเทศ (Sovereign Credit Rating)
ระดับเครดิตของประเทศ (Sovereign Credit Rating) หมายถึง ความสามารถในการชําระคืนหนี้เงินตนและ
ดอกเบีย้ ไดตรงตามกําหนดเวลา ซึ่ง Credit Rating นีจ้ ะถูกกําหนดขึ้นโดยอาศัยปจจัยหลักสองประการ คือ ปจจัย
ทางเศรษฐกิจจะบงบอกถึงความสามารถทางการเงินในการชําระคืนหนี้เงินตน และดอกเบี้ย สวนปจจัยทางการเมือง
จะบงบอกถึงความเต็มใจ (Willingness) ในการชําระคืนหนี้เมื่อถึงกําหนดเวลาชําระคืน

จุดประสงคในการจัดทําระดับเครดิตของประเทศ
การจัดทําระดับเครดิตของประเทศไทยเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดประการหนึ่งที่ชวยสนับสนุนเปาหมายระยะยาว
ในการวางแผนการบริหารหนี้ของกระทรวงการคลัง เพื่อที่ประเทศไทยจะสามารถทําการระดมทุนทั้งระยะสั้น และระยะ
ยาวจากตางประเทศในรูปตราสารทางการเงินไดในอัตราดอกเบี้ยตํ่า ซึ่งการออกตราสารทางการเงินในตลาดเงินทุน
ตางประเทศนั้น ผูที่จะเขาระดมทุนไดจะตองมี Credit Rating ทีจ่ ัดทําโดยบริษัท Standard & Poor ’s (S & P)
บริษัท Moody ’s หรือบริษัทจัดทํา Credit Rating อืน่ ทีเ่ ปนที่ยอมรับโดยทั่วไป เพื่อเปนหลักประกันและคุมครองนักลงทุน
อนึ่ง การมี Credit Rating ทําใหประเทศไทยเปนที่รับรู และยอมรับในหมูนักลงทุนทั่วโลก ซึ่งเปนการขยายฐานการกูเงิน
ทัง้ ยังสามารถนํามาเปนขอมูลอางอิงหรือเปนมาตรฐาน (Benchmark) เพือ่ ใชในการพิจารณาระดับเครดิตของ
ภาคเอกชนที่ยังไมมี Credit Rating แตมคี วามจําเปนตองกูเงินจากตลาดเงินทุนตางประเทศ หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ รัฐบาล
เปนผูเ ปดตลาดเพื่อใหภาคเอกชนดําเนินตาม

การวาจางบริษัทจัดระดับเครดิต
กระทรวงการคลังไดเริ่มวาจางบริษัท Japan Bond Research Institute (JBRI) ของญีป่ ุนตั้งแตป 2530 เพื่อ
วิเคราะหความนาเชื่อถือของพันธบัตรที่ออกโดยกระทรวงการคลัง และตอมาไดมีการวางจางบริษัท Standard & Poor ‘s
และ Moody ’s ซึง่ เปนสถาบันวิเคราะหความนาเชื่อถือของสหรัฐในป 2532 ทั้งนี้ การที่กระทรวงการคลังไดวาจาง JBRI
ซึง่ เปนของสถาบันญีป่ ุน เปนบริษัทแรกในการวิเคราะหความนาเชื่อถือของประเทศไทย เนื่องจากกระทรวงการคลังเห็นวา
ประเทศญีป่ นุ อยูใ นภูมิภาคเดียวกับประเทศไทย และมีความเขาใจในเศรษฐกิจของประเทศไทยอยางลึกซึ้ง ที่จะสามารถ
วิเคราะหความนาเชื่อถือของประเทศไดดีที่สุด
เมือ่ วันที่ 5 มีนาคม 2541 กระทรวงการคลังไดตกลงวาจางบริษัทจัดระดับเครดิตเพิ่มขึ้นอีก 1 แหง คือ บริษัท
Fitch IBCA โดยบริษัทไดเริ่มสงเจาหนาที่เดินทางมารวบรวมขอมูล เพื่อประกอบการวิเคราะหเครดิตเมื่อเดือนมีนาคม
2541
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การจัดเตรียมขอมูล
ขอมูลทีบ่ ริษทั ตองการประกอบดวยขอมูลดานเศรษฐกิจและการเมือง ซึ่งสามารถแยกออกไดในรายละเอียด
ดังนี้
1. ความเสี่ยงทางการเมือง กลาวคือ ปจจัยทางการเมือง และสังคมที่มีผลกระทบตอความสามารถใน
การหาเงินตราตางประเทศและตอความประสงคของรัฐบาลในการชําระหนี้
1.1ระบบการเมือง โครงสรางและความเปนมาของระบบการเมือง ผูนําของสถาบันการเมือง
การกอจราจล รัฐประหาร และความเปลี่ยนแปลงอยางรุนแรงในอุดมคติของรัฐบาล
1.2 สภาพแวดลอมสังคม เชน อัตราการเจริญเติบโตของประชากร การกระจายการอยูอาศัยของ
ประชากรในแตละถิ่น ความกลมเกลียวของประชากร (ไมมีปญหาขัดแยงเกี่ยวกับผิวหรือศาสนา) รายไดเฉลี่ยของ
ประชากร การแบงสินทรัพยและรายได ภาวะการทํางาน
1.3 ความสัมพันธระหวางประเทศ เชน ความมั่นคงของประเทศจากการรุกราน รวมถึงความสัมพันธ
ทางเศรษฐกิจกับตางประเทศ การเปนสมาชิกในองคกรระหวางประเทศ และความสนใจตอการดําเนินการขององคกร
อุดมคติของรัฐบาล และความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน
2. ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ กลาวคือ การศึกษาความสามารถของประเทศในการใชหนี้ที่มีอยู และที่จะ
กอขึน้ ใหม ซึ่งมีปจจัยที่จะไดนํามาพิจารณา ดังตอไปนี้
2.1 ภาระหนี้ ซึง่ จะดูไดจากสัดสวนของหนี้ตางประเทศ และการชําระหนี้ในแตละป เปรียบเทียบกับ
ดุลการเงิน ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติภายในประเทศ (GDP) และรายไดจากการสงออก
2.2 สภาพคลองระหวางประเทศ เชน ปริมาณเงินสดสํารองระหวางประเทศ ปริมาณการนําเขา
ของสินคา ความสามารถในการหาเงินกู ระบบธนาคารและการเงินในประเทศ ซึ่งเปนเครื่องบงชี้ความสามารถใน
การชําระหนี้ของประเทศ
2.3 ความสามารถในการปรับปรุงดุลการเงิน ซึ่งขึ้นอยูกับความสามารถในการปรับปรุงระบบ
เศรษฐกิจในสวนทีเ่ กี่ยวของกับการสงออกและนําเขา ใหทันกับความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกและของประเทศ
ตลอดจนความสามารถในการดําเนินนโยบายที่จะปองกันหรือแกไขการขาดดุลของประเทศ
2.4 โครงสรางของเศรษฐกิจ ที่จะมีผลตอความสามารถในการชําระหนี้ เนื่องจากการกระจาย
ประเภทสินคาทีผ่ ลิตจะชวยใหประเทศสามารถรับความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกไดดี การกระจายประเภทสินคา
ทีส่ ง ออก โครงสรางพื้นฐานความตองการทางดานพลังงาน และความสามารถในการผลิตดวยตนเอง
2.5 การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ อัตราการเจริญเติบโตของการลงทุน อัตราการเจริญเติบโตของ
การผลิตในแตละภาคของเศรษฐกิจที่แทจริง โดยเฉพาะอยางยิ่งภาคการสงออก เนื่องจากการขยายตัวของการสงออก
ทีส่ งู จะชวยใหประเทศสามารถรับภาระหนี้ไดดีขึ้น
2.6 การบริหารเศรษฐกิจ เนื่องจากการบริหารมีผลกระทบตอปจจัยเศรษฐกิจตาง ๆ ที่ไดกลาว
ขางตน ดังนัน้ จะมีการศึกษาการดําเนินนโยบายทางการเงินการคลัง อัตราแลกเปลี่ยน และรายได ผลกระทบของ
การใชนโยบายทีก่ ลาวตอเงินเดือน ภาวะเงินเฟอ การวางงาน และความพรอมใจ รวมทั้งความสามารถของรัฐบาล
ทีจ่ ะดําเนินมาตรการตาง ๆ
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การเปลี่ยนแปลงระดับเครดิตของประเทศไทย ป 2539 – 2543
นับตัง้ แตป 2532 กระทรวงการคลังไดเริ่มวาจางบริษัทจัดระดับเครดิตสหรัฐสองบริษัท คือ Stand & Poor ’s
และ Moody ’s Investors Service ใหวเิ คราะหระดับเครดิตของประเทศ โดยระดับเครดิตที่กระทรวงการคลังไดรับการ
จัดระดับในครั้งแรกจากบริษัทฯ ทั้งสองแหง สรุปไดดังนี้ คือ

Standard & Poor ’s A A –1

Moody ’s

สําหรับตราสารหนี้ระยะยาวสกุลเงินตางประเทศ
ซึง่ เปนระดับสูงสุด สําหรับตราสารหนี้ระยะสั้นสกุลเงินตางประเทศ

A 2 สําหรับตราสารหนี้ระยะยาวสกุลเงินตางประเทศ
P –1 ซึง่ เปนระดับสูงสุด สําหรับตราสารหนี้ระยะสั้นสกุลเงินตางประเทศ

หลังจากนัน้ กระทรวงการคลังสามารถรักษาระดับเครดิตดังกลาวมาจนถึงปลายป 2537 บริษัท Standard &
Poor ’s ( S & P ) ไดปรับเพิ่มระดับเครดิตระยะยาวสกุลเงินตางประเทศจากระดับ A– เปน A และนับตั้งแตปลายป
2539 ระบบเศรษฐกิจของประเทศเริ่มแสดงใหเห็นถึงสภาวะถดถอย บริษัทจัดระดับเครดิตทุกสถาบันไดปรับลดระดับ
เครดิตของไทยหลายครั้งดังจะไดกลาวถึงเหตุผลของการปรับลดระดับเครดิตในแตละครั้ง ดังนี้
3 กันยายน 2539 Moody ’s ปรับลดระดับเครดิตระยะสั้นจากระดับ P-1 เปน P-2 โดยใหเหตุผลวา
เนือ่ งจากความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากการที่ประเทศไทยมีหนี้สินระยะสั้นเปนจํานวนมาก โดยที่เงินทุนระยะสั้นที่ไหลเขา
ผานธุรกรรมวิเทศธนกิจ สวนใหญเพื่อนํามาเก็งกําไร ซึ่งไมนําไปใชในการลงทุนเพื่อกอใหเกิดผลผลิตที่แทจริงตอระบบ
เศรษฐกิจแตอยางใด ทั้งนี้ Moody ’s ใหความเห็นวา ปริมาณหนี้ระยะสั้นไดเพิ่มสูงขึ้นมากจนมีแนวโนมวาจะสูงกวา
เงินทุนสํารองระหวางประเทศ ซึ่งจะกอใหเกิดปญหาในอนาคตหากเงินทุนไหลออกโดยฉับพลัน ในขณะเดียวกันมูลคา
การสงออกก็เริ่มลดลง
9 เมษายน 2540 Moody ’s ประกาศลดเครดิตระยะยาวของประเทศจาก A2 เปน A3 โดยใหเหตุผลวา
ภาระหนีร้ ะยะสัน้ ตางประเทศที่ยังสูงขึ้น ปญหาโครงสรางทางเศรษฐกิจที่ไมเอื้อตอความสามารถในการแขงขันของ
อุตสาหกรรมผลิตเพื่อการสงออก สถาบันการเงินมีความเสี่ยงเนื่องจากปลอยสินเชื่อใหภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย
เปนจํานวนมาก สงผลใหหนี้เสียเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากเศรษฐกิจอยูในภาวะถดถอย Moody ’s ยังใหความเห็นเพิ่มเติมวา
การทีไ่ ทยพึง่ พาเงินออมจากตางประเทศมากเกินไปสงผลใหเกิดการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเปนจํานวนมาก นอกจากนั้น
ภาวะวิกฤติดา นการเงินกับนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนที่ไมยืดหยุนจะสงผลกระทบมากตอความเคลื่อนไหวของระดับ
เงินทุนสํารองของประเทศ

5
3 กันยายน 2540 S & P ไดประกาศลดเครดิตระยะยาวจาก A เปน A– โดยใหเหตุผลวาเนื่องจากปญหา
หนีเ้ สียในภาคการเงิน ความไมแนนอนในการแกไขสินทรัพยที่เปนปญหา รวมทั้งปญหาหนี้ตางประเทศภาคเอกชนที่มี
เปนจํานวนมาก ซึง่ ทําใหนักลงทุนขาดความมั่นใจ และทําใหสภาพคลองตึงตัวตอไปในป 2541 แนวโนมการเติบโต
ทางเศรษฐกิจทีล่ ดลงและความตองการเงินทุนจํานวนมากในการแกไขปญหาการเงินทําใหมีความจําเปนตองปรับอันดับ
เครดิตและมีแนวโนมเปนลบ (Negative outlook)
1 ตุลาคม 2540 Moody ’s ประกาศปรับลดระดับเครดิตของตราสารหนี้ระยะสั้น และระยะยาว กลาวคือ
หนีร้ ะยะยาวไดปรับลดจาก A3 เปน Baa1 หนี้ระยะสั้นไดปรับลดจาก P-2 เปน P-3 โดยมีแนวโนมเปนลบ (Negative
outlook) เนือ่ งจากมีการจัดสรรการใชจายเงินทุนระยะสั้นตางประเทศอยางไมเหมาะสม ความเชื่อมั่นของเจาหนี้ที่มีตอ
มาตรการการแกไขปญหาสถาบันการเงินลดลง และบรรยากาศทางการเมืองสงผลใหเกิดความไมแนนอนมากขึ้น แมวา
ทางการกําลังจะประกาศมาตรการในการแกปญหาสถาบันการเงินในวันที่ 15 ตุลาคม 2540 แต Moody ’s ยังเห็นวา
ไทยยังไมสามารถจะเรียกความเชื่อมั่นของนักลงทุนใหกลับคืนมาได
24 ตุลาคม 2540 S& P ไดประกาศลดอันดับความนาเชื่อถือของตราสารหนี้ทั้งระยะยาวและระยะสั้น
กลาวคือ หนี้ระยะยาวปรับลดลงจาก A- เปน BBB และ หนี้ระยะสั้นจากระดับ A-1 เปน A-3 เนือ่ งจากความออนแอ
ของภาวะผูน าทางการเมื
ํ
อง ซึ่งเปนหนึ่งในปจจัยหลายประการที่ทําใหมีการปรับลดระดับเครดิตในครั้งนี้ การปรับลด
ระดับเครดิตอาจเกิดขึน้ อีก ถาความกดดันสภาพคลองภายนอกประเทศยังคงมีอยู ดวยเหตุที่ยังคงมีเงินทุนไหลออก
อยางตอเนือ่ ง เนื่องจากยังไมมีมาตรการที่จะฟนฟูความเชื่อมั่นของนักลงทุนได
28 พฤศจิกายน 2540 Moody ’s ปรับลดระดับเครดิตระยะยาวจาก Baa1 เปน Baa3 เนือ่ งจากปญหาหนี้
ระยะสัน้ ทีจ่ ะครบกําหนดชําระในสิ้นป มีผลทําใหเงินทุนสํารองลดลงเปนจํานวนมาก แมวาจะมีการประกาศผลการแกไข
ปญหาบริษัทเงินทุนทั้ง 58 แหง ในวันที่ 8 ธันวาคม 2540 Moody ’s ยังคงเห็นวาคงตองใชเวลาอยางนอย 2 ป ไทยจึง
จะเรียกความเชื่อมั่นจากนักลงทุนใหกลับคืนมาได
22 ธันวาคม 2540 Moody ’s ปรับลดระดับเครดิตระยะยาวจาก Baa3 เปน Ba1 และเครดิตระยะสั้นจาก P-3
เปน NP (Not Prime) ซึง่ จัดเปนผูกูที่ไมมีลําดับ โดยมีแนวโนมของระดับเครดิตเปนลบ (Negative Outlook) การปรับลด
ในครัง้ นี้ ทําใหระดับเครดิตของไทยตํ่ากวาระดับการลงทุนหรือถูกจัดอยูในระดับ Speculative Grade โดยใหเหตุผลวา
เนือ่ งจากยังมีปญ
 หาในสถานะเครดิตของประเทศ นอกจากนี้ ภาวะการเมืองจะเปนขอจํากัดในการแกไขปญหาที่
กําลังเผชิญอยู
29 ธันวาคม 2540 R&I ประกาศปรับลดระดับเครดิตสําหรับตราสารหนี้ระยะยาวของประเทศ จากระดับ Aเปน BBB สวนเครดิตหนี้ระยะสั้นยังคงอยูที่ระดับ A-2 โดยมีแนวโนมของระดับเครดิตเปนลบ ทั้งนี้ R&I ใหเหตุผลวา
เนือ่ งจากฐานะการคลังของภาครัฐเริ่มมีการขาดดุลในเดือนกันยายน 2540 ซึ่งนับเปนครั้งแรกในรอบ 10 ป ประกอบกับ
ระบบการเงินในประเทศอยูในสภาพงอนแงน ในขณะที่เศรษฐกิจโดยรวมอยูในภาวะถดถอย อันจะทําใหอัตราการ
วางงานสูงขึน้ รวมทั้งภาระหนี้ตางประเทศที่เพิ่มมากขึ้นอันเนื่องมาจากคาเงินบาทที่ออนตัวลง และสภาพคลองที่ยัง
ตึงตัวอยู
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8 มกราคม 2541 S & P ประกาศปรับลดเครดิตสําหรับหนี้ระยะยาวจาก BBB เปน BBB- สวนหนี้ระยะสั้น
ยังคงอยูที่ระดับ A-3 โดยมีแนวโนมของเครดิตเปนลบ (Negative Outlook) เนือ่ งจากวิกฤตการณภาคการเงินบั่นทอน
ความหวังในการฟน ตัวของเศรษฐกิจโดยรวม ภาวะที่ตองตรึงอัตราดอกเบี้ยใหอยูในระดับสูง ประกอบกับการออนตัว
ของคาเงินบาทยิ่งเปนการซํ้าเติมภาคเอกชน ทั้งนี้ S&P คาดวา ขนาดของเศรษฐกิจโดยรวมจะหดตัวลงมากกวารอยละ 3
ในป 2541และเศรษฐกิจคงจะไมฟนตัวจนกวากลางป 2542 นอกจากนี้ การปฏิรูประบบสถาบันการเงินครั้งใหญในขณะนี้
ยังมีปญ
 หาทีท่ า ทาย เนื่องจากเงินลงทุนจากตางประเทศยังไหลออกอยางตอเนื่อง และสภาพคลองในประเทศยังคงตึงตัว
ดุลการชําระเงิน และวิกฤติศรัทธายังคงมีปญหาอยู เนื่องจากระดับหนี้ตางประเทศระยะสั้นจํานวนมาก และยังมีอุปสรรค
ในการเพิ่มทุนสํารองระหวางประเทศดวย
11 พฤษภาคม 2541 Fitch IBCA ไดประกาศผลการจัดระดับเครดิตครั้งแรกของประเทศไทย โดยใหอยูที่
ระดับ BB+ สําหรับตราสารหนี้สกุลเงินตราตางประเทศระยะยาว และ B สําหรับตราสารหนี้สกุลเงินตราตางประเทศ
ระยะสัน้ โดยใหเหตุผลวา เนื่องจากภาระหนี้ระยะสั้นมีระดับสูงมาก ปญหาที่เกิดในภูมิภาคยังเปนจุดออนซึ่งจะกระทบ
ตอประเทศไทยได
24 มิถุนายน 2541 Fitch IBCA ประกาศปรับเพิ่มระดับเครดิตเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2542 จากระดับ BB+
เปน BBB- สําหรับตราสารหนี้สกุลเงินตางประเทศระยะยาว และจากระดับ B เปน F3 สําหรับตราสารหนี้สกุลเงิน
ตางประเทศระยะสั้น ซึ่งอยูในระดับการลงทุน ทั้งนี้ บริษัทไดใหเหตุผลวา ปจจัยภายนอกมีแนวโนมในการปรับตัวดีขึ้น
จากผลของการมีดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล และเงินลงทุนจากตางประเทศเพิ่มขึ้น และการเพิ่มทุนในระบบธนาคาร และ
การผานกฎหมายสําคัญ ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งการที่รัฐบาลมีนโยบายอยางตอเนื่องในการปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจที่
สําคัญ โดยเฉพาะการปรับโครงสรางที่กลาวมีการดําเนินการใหเปนไปตามการปรับตัวตามภาวะตลาดที่เปนจริง
นอกจากนี้ ภาระหนี้ตางประเทศโดยเฉพาะหนี้ระยะสั้น ซึ่งเดิมมีสัดสวนสูงถึงรอยละ 50 ของ ยอดหนี้ทั้งหมดภายในป
2538 ไดลดลงมาอยูที่ระดับรอยละ 27 เมื่อสิ้นป 2541 ซึ่งบริษัทฯ เห็นวาเปนแนวโนมที่ดี นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดประมาณ
การระดับทุนสํารองระหวางประเทศวาจะเพิ่มขึ้นเปน 50 พันลานเหรียญสหรัฐภายในสิ้นป 2543 และดุลบัญชีเดินสะพัด
จะยังคงเกินดุลตอไปในระดับรอยละ 7 – 10 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ
2 พฤษภาคม 2542 Moody ’s ไดปรับสถานะระดับเครดิตของประเทศจากแนวโนมที่มีเสถียรภาพ (Stable)
เปนบวก (Positive) โดยมีความเปนไปไดที่ระดับเครดิตจะไดรับการปรับใหสูงขึ้นจากระดับ Ba1สําหรับตราสารหนี้
สกุลเงินตราตางประเทศระยะยาว และ NP สําหรับตราสารหนี้สกุลเงินตราตางประเทศระยะสั้น ตามลําดับ ซึ่งเปนระดับ
ทีป่ ระกาศเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2540
5 พฤษภาคม 2542 บริษทั S&P ประกาศเปลี่ยนสถานะเครดิตของประเทศไทยจากที่มีแนวโนมเปนลบ
(Negative) เปนมีเสถียรภาพ (Stable) สวนระดับเครดิตยังคงอยูที่ระดับ BBB- สําหรับตราสารหนี้สกุลเงินตางประเทศ
ระยะยาว และ A-3 สําหรับตราสารหนี้สกุลเงินตางประเทศระยะสั้น ซึ่งเปนระดับเครดิตที่ประกาศเมื่อวันที่ 8 มกราคม
2541 โดยใหเหตุผลวา ประเทศไทยมีความกาวหนาอยางตอเนื่องในการปรับโครงสรางภาคการธนาคารและภาคเอกชน
รวมทัง้ ภาระหนีต้ า งประเทศที่ลดลง ความสําเร็จในการเพิ่มทุนของธนาคารไทยพาณิชยเปนตัวชี้ที่สําคัญอยางหนึ่งที่
แสดงถึงความเชื่อมั่นที่มีตอภาคเอกชน การทีธ่ นาคารแหงประเทศไทยสามารถลดภาระ Swap และระดับเงินทุนสํารอง
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ระหวางประเทศทีเ่ พิ่มขึ้นชวยเสริมสรางสภาพคลองระหวางประเทศใหมีความแข็งแกรงขึ้น ดังนั้น ในระยะสั้นความกดดัน
ตอระดับเครดิตของประเทศจึงมีนอยมาก อยางไรก็ดี ระดับเครดิตของประเทศปจจุบันยังสะทอนถึงการปรับโครงสรางที่
รวดเร็วในภาคธนาคารและภาคเอกชน ดุลการชําระเงินที่มีความยืดหยุนมากขึ้น และการดําเนินนโยบายการเงินและ
การคลังที่มีความสุขุมรอบคอบ
22 มิถนุ ายน 2543 บริษัท Moody ’s ไดประกาศปรับระดับเครดิตของประเทศไทยใหสูงขึ้นมาอยูที่ระดับ
การลงทุน โดยปรับระดับตราสารหนี้ระยะยาวสกุลเงินตราตางประเทศ จากระดับ Ba1 เปน Baa3 และเงินฝากธนาคาร
สกุลเงินตางประเทศจากระดับ B1 เปน Ba1 สวนตราสารหนี้ระยะสั้นสกุลเงินตางประเทศยังคงจัดใหอยูที่ระดับเดิม คือ
Not Prime หรือ NP และแนวโนมมีเสถียรภาพ (Stable Outlook) โดย Moody ’s ไดใหเหตุผลในการปรับระดับเพิ่มเครดิต
ในครัง้ นีว้ า ประเทศไทยมีดุลการชําระเงินเกินดุลอยางตอเนื่อง สงผลใหมีสภาพคลองในรูปเงินตราตางประเทศสูงขึ้น
ซึง่ จะชวยลดความเสีย่ งที่ไทยอาจจะไดรับจากการเปลี่ยนแปลงปจจัยภายนอก และมีการฟนตัวของเศรษฐกิจของ
ประเทศวงกวางและการใหความสําคัญในการปรับสมรรถนะขององคกรเปนปจจัยที่สงผลใหสถาบันการเงินในประเทศ
มีความมั่นคงขึ้น นอกจากนี้การปรับโครงสรางหนี้ที่มีความคืบหนาอยางเห็นไดชัด รวมทั้งการปฏิรูปกฎหมายและองคกร
จะเปนปจจัยทีส่ าคั
ํ ญที่สุดที่จะทําใหภาคเอกชนของไทยสามารถแกปญหาที่เปนอยูในปจจุบัน และจะทําใหภาคการเงิน
สามารถสนับสนุนการฟนตัวของเศรษฐกิจอยางยั่งยืนไดในระยะปานกลาง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดใหความเห็นเพิ่มเติม
วา ในการปรับระดับเครดิตของประเทศในครั้งตอไป ปจจัยที่จะใชในการพิจารณา คือ ความสามารถของหนวยงานตาง ๆ
ในการดําเนินนโยบายที่จะชวยปองกันประเทศจากวิกฤติทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นไดในอนาคต
21 พฤศจิกายน 2543 Fitch IBCA ไดยืนยันระดับเครดิตเดิมที่ BBB– และ F3 สําหรับตราสารหนี้สกุลเงิน
ตางประเทศระยะยาวและระยะสั้นตามลําดับ โดยใหเหตุผลวา ภาระหนี้ตางประเทศของไทยลดลงอยางมาก และ
ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลอยางตอเนื่อง และการปฏิรูปโครงสรางมีความกาวหนาพอสมควร อยางไรก็ดี บริษัทยังคงมี
ความกังวลในภาระหนี้ของภาครัฐที่เพิ่มขึ้น ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ผลกระทบของราคานํ้ามันโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น ความเปราะบางของภาคการเงินในประเทศ และความเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองที่อาจสงผลกระทบตอการปรับโครงสรางในภาพรวม
5 ธันวาคม 2543 S&P ไดประกาศยืนยันระดับเครดิตเดิมที่ BBB- และ A3 สําหรับตราสารหนี้ สกุลเงิน
ตางประเทศระยะยาว และระยะสั้น ตามลําดับ โดยมีแนวโนมของระดับเครดิตทั้งเงินบาทและเงินตราตางประเทศอยูใน
ภาวะทีม่ เี สถียรภาพ โดยบริษัทไดใหเหตุผลวา ดุลการชําระเงินปรับตัวดีขึ้น แมวาดุลบัญชีเดินสะพัดอาจจะขาดดุลไดอีก
ในระยะปานกลางเมือ่ ภาคเศรษฐกิจจริงฟนตัว สภาพคลองที่เปนเงินตราตางประเทศก็ยังคงมีอยูเพียงพอ และรัฐบาล
ยังคงแนวแนในอันที่จะดําเนินมาตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ และปรับโครงสรางกฎหมายที่เกี่ยวของตอไป นอกจากนี้
อัตราเงินเฟอยังคงอยูในระดับตํ่า อยางไรก็ดี S&P ยังชี้ใหเห็นถึงขอจํากัดที่มีผลกระทบตอระดับเครดิตของประเทศ ไดแก
การเปลีย่ นแปลงทางการเมือง ภาคธนาคารที่ยังไมสามารถทําหนาที่ไดตามปกติ ความยืดหยุนทางดานการคลังลด
นอยลงและความเสี่ยงจากปจจัยภายนอกที่จะกระทบตอระบบเศรษฐกิจ
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ตารางสรุปผลการจัดทําเครดิตของประเทศไทย (ป 2530-2543)
Moody ’s
Year
1987 (2530)
1988 (2531)
1989 (2532)
1990 - 1993
1994 (2537)
1995 (2538)
1996 (2539)
1997 (2540)
1997 (2540)
1997 (2540)
1997 (2540)
1998 (2541)
1999 (May)
1999 (June)
2000 (April)
2000 (June)
2000 (November)
2000 (December)
2001 (May)

Standard & Poor ’s

Fitch IBCA

R&I (JBRI)

Long-term Short-term Long-term Short-term Long-term Short-term Long-term Short-term
A2

P-1

A2
A2
A2
A3(3)
Baa1 (6)
Baa3 (9)
Ba1* (10)
Ba1*
Ba1* (15)
Ba1* (15)
Ba1* (18)

P-1
P-1
P-2(2)
P-2
P-3 (6)
P-3
NP* (10)
NP*
NP* (15)
NP* (15)
NP* (18)

Baa3 (19)
Baa3
Baa3
Baa3

NP
NP
NP
NP

A-

A-1
Same rates
(1)
A-1
A
A
A-1
A
A-1
(5)
AA-1
(7)
BBB
A-3(7)
BBB
A-3
BBB
A-3
(12)
BBBA-3
(16)
BBBA-3 (16)
BBB- (16)
A-3 (16)
BBBA-3
BBBA-3
BBBA-3
(21)
BBBA-3 (21)
A-3 (22)
BBB- (22)

as 1989 ’s
(13)
(13)
B*
BB+*
(14)
BB+*
B* (14)
BBB- (17)
BBBBBBBBB- (20)
BBBBBB-

F3 (17)
F3
F3
F3 (20)
F3
F3

AAAAAA-

-

AAAAAAA+ (4)
A- (8)
ABBB (11)
BBB
BBB
BBB
BBB
BBB
BBB
BBB
BBB

A-1 (4)
A-2 (8)
A-2
A-2
A-2
A-2
A-2
A-2
A-2
A-2
A-2
A-2

หมายเหตุ : * ถูกลดหรือจัดระดับเครดิตตํ่ากวาระดับการลงทุน (Investment Grade)
(1) ปรับเพิ่มระดับเครดิต เนื่องจากดุลการชําระเงินของประเทศและสถานะการเมืองมีเสถียรภาพมากขึ้น (29 ธ.ค. 37)
(2) ถูกลดระดับเครดิต เนื่องจากเงินกูระยะสั้น และหนี้เสียเพิ่มขึ้นมาก ในขณะที่มูลคาการสงออกลดลง (3 ก.ย. 39)
(3) ถูกลดระดับเครดิต เนื่องจากเงินกูระยะสั้นเพิ่มขึ้นและปญหาโครงสราง ซึ่งทําใหความสามารถในการแขงขันกับ
ตางประเทศลดลง (8 เม.ย. 40)
(4) ถูกลดระดับเครดิต เนื่องจากการดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจขาดความคลองตัว
เนื่องจากหนี้ระยะสั้นมีสัดสวนที่สูงมาก (16 มิ.ย. 40)
(5) ถูกลดระดับเครดิต เนื่องจากหนี้เสียในระบบสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น รวมทั้งดุลการชําระเงินเริ่มมีปญหา(3 ก.ย. 40)
(6) ถูกลดระดับเครดิต เนื่องจากการนําเงินทุนระยะสั้นไปลงทุนอยางไมเหมาะสม
รวมทั้งสถานะการเมืองมีความไมแนนอน (1 ต.ค. 40)
(7) ถูกลดระดับเครดิต เนื่องจากสถานะการเมืองไมมีเสถียรภาพ และสภาพคลองตางประเทศเริ่มมีปญหา(24 ต.ค. 40)
(8) ถูกลดระดับเครดิต เนื่องจากสภาพคลองที่เริ่มตึงตัว (14 พ.ย. 40)
(9) ถูกลดระดับเครดิต เนื่องจากปญหาหนี้เสียระยะสั้นที่จะครบกําหนดชําระในสิ้นป มีผลทําใหเงินทุนสํารอง
ระหวางประเทศลดลงมาก (28 พ.ย. 40)
(10) ถูกลดระดับเครดิต เนื่องจากยังคงมีปญหาโครงสรางในภาคการเงิน แนวโนมอยูในระดับมีเสถียรภาพ (22 ธ.ค. 40)
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(11) ถูกลดระดับเครดิต เนื่องจากการขาดดุลการคลังของภาครัฐเปนครั้งแรกในรอบ10 ป
ขณะที่ระบบการเงินในประเทศอยูในสภาพงอนแงน (29 ธ.ค. 40)
(12) ถูกลดระดับเครดิต เนื่องจากวิกฤตการณภาคการเงินยังไมคลี่คลาย ดุลการชําระเงินและวิกฤติศรัทธายังเปนปญหาอยู
แนวโนมเปนลบ (8 ม.ค. 41)
(13) เปนการจัดระดับเครดิตครั้งแรก โดยใหเหตุผลวา เนื่องจากภาระหนี้ระยะสั้นมีระดับสูงมาก
ปญหาที่เกิดในภูมิภาคยังเปนจุดออน ซึ่งจะกระทบตอประเทศไทยได แนวโนมเปนลบ (14 พ.ค. 41)
(14) แนวโนมเปนบวก (26 เม.ย. 42)
(15) ปรับแนวโนมที่มีเสถียรภาพ (Stable) เปนบวก (Positive) โดยมีโอกาสปรับระดับเครดิตใหสูงขึ้น (2 พ.ค. 42)
(16) ปรับแนวโนมจากลบ (Negative) เปนมีเสถียรภาพ (Stable) ( 5 พ.ค. 42)
(17) ปรับเพิ่มระดับเครดิตเนื่องจากปจจัยภายนอกปรับตัวดีขึ้นมาก เชน ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล
หนี้ระยะสั้นลดลง เงินทุนสํารองเพิ่มขึ้น (24 มิ.ย. 42)
(18) อยูในระหวางทบทวนระดับเครดิต โดยมีความเปนไปไดที่จะไดปรับระดับใหสูงขึ้น (3 เม.ย. 43)
(19) ปรับเพิ่มระดับเครดิตมาอยูที่ระดับ Investment Grade โดยมีแนวโนมที่มีเสถียรภาพ (Stable Outlook)
เนื่องจากดุลการชําระเงินเกินดุลอยางตอเนื่อง ทําใหมีสภาพคลองในรูปเงินตราตางประเทศสูงขึ้น
ซึ่งจะชวยลดความเสี่ยงจากปจจัยภายนอกได (22 มิ.ย. 43)
(20) ยืนยันระดับเครดิตเดิม เนื่องจากภาระหนี้ตางประเทศลดลงมาก มีการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดอยางตอเนื่อง
และการปฏิรูปมาสราง มีความกาวหนาพอสมควร ( 21 พ.ย. 43 )
(21) ยืนยันระดับเครดิตเดิม โดยแนวโนมยังคงมีเสถียรภาพ (Stable Outlook) (5 ธ.ค. 43)

(22) ยืนยันระดับเครดิตเดิม โดยแนวโนมยังคงมีเสถียรภาพ เนื่องจากดุลการชําระเงินปรับตัวดีขึ้น อัตราเงินเฟอตํ่า
ฐานะการคลังยังไมนาเปนหวง (31 พ.ค. 44)
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การดําเนินการของกระทรวงการคลังในการรักษาระดับเครดิต
ดวยเหตุทสี่ ถาบันจัดระดับเครดิตปรับลดความนาเชื่อถือของประเทศหลายครั้งตั้งแตปลายป 2539 จนถึง
เดือนมกราคม 2541 จึงมีความจําเปนที่กระทรวงการคลังจะตองดําเนินการปองกันไมใหเกิดเหตุการณดังกลาวขึ้นอีก
ซึง่ ในทางปฏิบตั นิ อกเหนือจากการที่เจาหนาที่บริษัทวิเคราะหเครดิตจะเดินทางมารวบรวมขอมูลเพื่อประกอบการ
วิเคราะหเครดิตเปนประจําทุกปอยางนอยปละครั้ง โดยในแตละครั้งจะไดจัดใหพบกับเจาหนาที่ระดับสูงของกระทรวง
การคลัง และธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงบประมาณและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ ฯลฯ แลวในโอกาสที่ ฯพณฯ
รัฐมนตรีวา การกระทรวงการคลังเดินทางไปราชการ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ก็ไดใหผูแทนจากสถาบันจัดระดับเครดิต
เขาพบดวย รวมทัง้ หากทางการมีนโยบายหรือมาตรการที่สําคัญและทางการไดพิจารณาแลววาสามารถที่จะจัดสงใหกับ
บริษทั ฯ เหลานีใ้ หทราบลวงหนากอนที่นโยบายดังกลาวจะประกาศใชยิ่งจะเปนการดีเพราะจะทําใหบริษัทฯ เห็นวาทาง
การใหความสําคัญกับการจัดระดับเครดิต นอกจากนี้กระทรวงการคลังยังไดดําเนินการแตงตั้งบริษัท Goldman
Sachs & Co. ซึง่ เปนสถาบันการเงินชั้นนําของสหรัฐใหทําหนาที่เปนที่ปรึกษาของกระทรวงการคลังในการดําเนินกลยุทธ
การจัดระดับเครดิต โดยบริษัทฯ ไดเสนอแนะยุทธวิธใี นการติดตอประสานงานกับสถาบันจัดระดับเครดิต รวบรวมขอมูล
เศรษฐกิจทีจ่ าเป
ํ นและจัดสงใหบริษัทวิเคราะหเครดิตตาง ๆ ทั้งนี้ Goldman Sachs ทําหนาที่เปนคนกลางประสานงาน
ติดตอระหวางกระทรวงการคลังและบริษัทจัดระดับเครดิตใหอยางสมํ่าเสมอ นอกเหนือจากที่กระทรวงการคลังไดติดตอ
โดยตรงดวย

บทสรุป
โดยทีก่ ระทรวงการคลังมีพันธะในการรักษาระดับเครดิตของประเทศใหเปนที่ยอมรับขององคการ
ระหวางประเทศ รัฐบาลตางประเทศ และโดยเฉพาะอยางยิ่งสถาบันการเงินและนักลงทุนในตลาดเงินทุนตางประเทศ
ประกอบกับการกําหนดเงื่อนไขการกูเงินจากแหลงเงินทุนดังกลาวจะเกี่ยวของโดยตรง และขึ้นอยูกับระดับเครดิตของ
ประเทศ เนือ่ งจากระดับเครดิตของประเทศเปนตัวกําหนดอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินทุนตามนัยที่กลาวแลว เปนที่ทราบ
กันอยูโ ดยทัว่ ไปวา ประเทศที่มีระดับเครดิตในระดับสูง ตนทุนการกูเงิน ซึ่งจะสะทอนออกมาในรูปของระดับอัตราดอกเบี้ย
ก็จะตํากว
่ าประเทศที่มีระดับเครดิตตํ่ากวา อยางไรก็ดี ภาวะเศรษฐกิจมีผลกระทบตอระดับเครดิตของประเทศโดยตรง
ในขณะเดียวกันระดับเครดิตของประเทศก็มีผลตอภาวะเศรษฐกิจดวยเชนกัน โดยเฉพาะตอการแกไขปญหาเศรษฐกิจ
ในขณะนี้ ดังเหตุการณที่ไดปรากฏใหเห็นกันอยางตอเนื่องนับตั้งแตปลายป 2539 จนถึงตนป 2541 วิกฤตการณ
ทางเศรษฐกิจ ทําใหระดับเครดิตของประเทศถูกปรับลดระดับลงหลายครั้ง ทําใหตนทุนการกูเงินสูงขึ้น สงผลใหหา
แหลงเงินทุนยากขึ้นดวยการที่ Moody ‘s ประกาศปรับลดระดับเครดิตระยะยาวของไทยใหอยูในระดับที่ตํ่ากวา
การลงทุนทําใหนักลงทุนบางกลุม เชน นักลงทุนที่เปนสถาบัน (Institutional Investors) หรือกองทุนตาง ๆ ไมสามารถ
ทีจ่ ะลงทุนซือ้ พันธบัตรของไทยได เนื่องจากมีขอจํากัดที่วาจะพิจารณาลงทุนไดเฉพาะในพันธบัตรหรือตราสารหนี้ที่
ถูกจัดใหอยูใ นระดับการลงทุนเทานั้น ดังนั้น โอกาสที่ทางการจะฟนฟูเศรษฐกิจและเสริมสภาพคลองในประเทศโดย
การระดมเงินทุนจากตลาดเงินทุนตางประเทศก็เปนไปไดลําบากและอาจสงผลใหทางการตองใชระยะเวลามากขึ้น
ในการที่จะทําใหระบบเศรษฐกิจกลับคืนสูสภาพปกติได
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การแกไขปญหาระดับเครดิตของประเทศในขณะนี้ ทางการไดใชนโยบายเชิงรุก โดยการเชิญใหสถาบัน
จัดระดับเครดิตตาง ๆ เดินทางมารวบรวมขอมูล และทางการพรอมที่จะใหขอมูลทุกดานที่จําเปนในการจัดระดับเครดิต
ตอสถาบันจัดระดับฯเหลานี้ในยุคโลกาภิวัฒนที่เหตุการณที่เกิดขึ้นในที่ใดที่หนึ่ง หรือภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง ยอมสง
ผลกระทบตอประเทศไทยไดทั้งในดานบวกและดานลบ ทางการไดใชความพยายามที่จะใหนักลงทุนแยกแยะสถานการณ
ไดวา เหตุการณที่เกิดขึ้นนั้นคงจะไมมีผลกระทบตอไทยมากนัก อยางไรก็ดี การที่ไทยยอมรับปญหากลาเผชิญกับปญหา
ทีเ่ กิดขึน้ และชีแ้ จงแนวทางการแกไขปญหาอยางมีแบบแผนมีขั้นตอน รวมทั้งไดระบุเงื่อนไขเวลาในการดําเนินมาตรการ
ตาง ๆ ใหเสร็จสิน้ อยางนอยก็ทําใหสถาบันจัดระดับเครดิตตาง ๆ ยอมรับวาทางการมีความตั้งใจจริงที่จะแกไขปญหา
ถึงแมวาในระยะสั้น สถาบันฯเหลานี้ยังไมประกาศปรับขึ้น (Upgrade) ระดับเครดิตของประเทศ แตอยางนอยที่สุด
ไทยก็ยงั คงรักษาระดับเครดิตเอาไวไดโดยไมถูกปรับลดอีก ดังเชนที่บริษัท Standard & Poor ’s ไดประกาศยืนยันระดับ
เครดิตของไทยที่ระดับ BBB-/A-3 สําหรับตราสารหนี้สกุลเงินตางประเทศระยะยาว / ระยะสั้น เมื่อวันที่ 22 เมษายน
2541 ซึง่ เปนการประกาศภายหลังจากที่ไดสงผูแทนเดินทางมารวบรวมขอมูลเมื่อวันที่ 5-6 มีนาคม 2541
ตอมาเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2543 Moody ’s ไดปรับเพิ่มระดับเครดิตจาก Ba1 มาอยูที่ระดับ Baa3 ซึง่ เปน
ระดับ Investment Grade โดยมีแนวโนมที่มีเสถียรภาพ(Stable Outlook) ดวยเหตุผลที่วาเนื่องจาก ปรับเพิ่มระดับเครดิต
มาอยูท รี่ ะดับ Investment Grade โดยมีแนวโนมที่มีเสถียรภาพ (Stable Outlook) เนื่องจากดุลการชําระเงินเกินดุลอยาง
ตอเนือ่ ง ทําใหมสี ภาพคลองในรูปเงินตราตางประเทศสูงขึ้น ซึ่งจะชวยลดความเสี่ยงจากปจจัยภายนอกได ซึ่งการปรับขึ้น
ระดับเครดิต ดังกลาวมีขึ้นหลังจากที่บริษัทไดสงผูแทนเดินทางมารวบรวมขอมูลเมื่อวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2543
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ภาคผนวก

ความหมายของระดับเครดิตของประเทศ
1. Standard & Poor ’s
A
BBB

หมายถึง
“

A-1

“

S3

“

มีความสามารถสูงในการชําระคืนเงินตนและดอกเบี้ย
มีความสามารถในการชําระคืนเงินตนและดอกเบี้ย แตอยางไรก็ดี
ความสามารถดังกลาวจะถูกกระทบ หากมีการเปลี่ยนแปลงทางดาน
เศรษฐกิจและตางประเทศ
มีความสามารถสูงในการชําระหนี้ระยะสั้นตามกําหนดเวลา ระดับ A-2
และ A-3 ก็จะลดหลั่นลงมา
มีความสามารถในการชําระหนี้ไดเปนที่นาพอใจตรงตามกําหนด
แตความสามารถดังกลาวจะลดลง หากมีการเปลี่ยนแปลงในทางลบ

2. Moody ’s
A
BBB

หมายถึง
“

Ba

“

P-1

“

NP
(Not Prime)

“

มีความสามารถสูงในการชําระคืนเงินตนและดอกเบี้ย
มีความสามารถในการชําระคืนเงินตนและดอกเบี้ย ในชั่วระยะเวลาหนึ่ง
แตความสามารถดังกลาวอาจถูก กระทบหากมีการเปลี่ยนแปลง
สภาพเศรษฐกิจในทางลบ
มีความไมแนนอนในการชําระคืนเงินตนและดอกเบี้ยเครดิตในระดับนี้
ถูกจัดวาอยูในระดับ Speculative grade
มีความสามารถสูงในการชําระคืนเงินตนและดอกเบี้ย สําหรับหนี้
ระยะสั้นระดับ P-2 และ P-3 ก็จะลดหลั่นลงมา
ไมถกู จัดใหอยูในระดับใด (สําหรับหนี้ระยะสั้น)

(Moody ’s จะกําหนดหมายเลข 1 2 และ 3 ในแตละชั้นของระดับเครดิต ซึ่ง 1 หมายถึงระดับเครดิตที่ดีที่
สุด สวน 2 และ 3 จะลดหลั่นลงมาในระดับเดียวกัน เชนระดับ Baa1 จะดีกวาระดับ Baa3 แตจัดอยูในระดับ
เดียวกัน คือ Baa)
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3. JBRI
AA
A

หมายถึง
“

BBB

“

A-1

“

A-2

“

มีความสามารถสูงมากในการชําระคืนเงินตนและดอกเบี้ย
มีความสามารถสูงในการชําระคืนเงินตนและดอกเบี้ย อยางไรก็ดี
ความสามารถดังกลาวอาจไดรับผลกระทบ หากสภาพแวดลอม
ทางเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลง
มีความสามารถในการชําระคืนเงินตนและดอกเบี้ย แตจะถูกจับตามอง
อยางตอเนื่อง
ความสามารถในการชําระหนี้ตามกําหนดเวลาสูงมาก สําหรับ
หนี้ระยะสั้น
ความสามารถในการชําระหนี้ตามกําหนดเวลาสูง สําหรับหนี้
ระยะสั้น

ตารางแสดงระดับเครดิตระยะยาวของสถาบันการจัดอันดับความนาเชื่อถือ
ระดับเครดิตสําหรับการลงทุน (Investment Grade)

Standard & Poor ’s

Moody ’s

JBRI

AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBB-

Aaa
Aa1
Aa2
Aa3
A1
A2
A3
Baa1
Baa2
Baa3

AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBB-

14

ระดับเครดิตสําหรับการลงทุนแบบเก็งกําไร (Speculative Grade)

Standard & Poor’s
BB+

Moody’s
Ba1

JBRI
BB+

BB
BBB+
B
CCC+
CCC
CCCCC+
CC
CCC+
C
C-

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

BB
BBB+
B
CCC+
CCC
CCCCC+
CC
CCC+
C
C-

ตารางแสดงระดับเครดิตระยะสั้นของสถาบันการจัดอันดับความนาเชื่อถือ

Standard & Poor’s
A-1
A-2
A-3
B
C
D

Moody’s

JBRI

Prime-1
Prime-2
Prime-3
Not Prime

A-1
A-2
A-3

