
แถลงข่าวการยืนยันอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย 
โดยบริษัท Fitch Ratings (Fitch) 
     

ส ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะขอรำยงำนผลกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือของประเทศไทย 
โดยบริษัท Fitch Ratings (Fitch) ว่ำ เมื่อวันที่ 5 มีนำคม 2558 เวลำ 15.00 น. (เวลำประเทศไทย) Fitch ได้ยืนยัน
อันดับควำมน่ำเชื่อถือของตรำสำรหนี้ระยะยำวและระยะสั้นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศของรัฐบำล (Long-term 
and Short-term Foreign Currency Issuer Default Rating) ที่ BBB+ และ F2 ตำมล ำดับ รวมทั้งยืนยัน
อันดับควำมน่ำเชื่อถือของตรำสำรหนี้ระยะยำวสกุลเงินบำทของรัฐบำล (Long-term Local Currency Issuer 
Default Rating) ที่ A- และคงสถำนะมุมมองควำมน่ำเชื่อถือตรำสำรหนี้ระยะยำวของรัฐบำลในระดับมีเสถียรภำพ 
(Stable Outlook) พร้อมทั้งยืนยันเพดำนอันดับควำมน่ำเชื่อถือของประเทศ (Country Ceiling) ที่ระดับ A- 
และอันดับควำมน่ำเชื่อถือของพันธบัตรไม่มีหลักประกันไม่ด้อยสิทธิสกุลเงินตรำต่ำงประเทศและสกุลเงินบำท 
(Senior Unsecured Foreign and Local Currency Bonds) ที่ระดับ BBB+ และ A- ตำมล ำดับ ดังตำรำง 

ตารางแสดงผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยโดย Fitch ณ วันที่ 5 มีนาคม 2558 
อันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยโดย Fitch Ratings สถานะ Outlook 

อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้สกุลเงินต่างประเทศของรัฐบาล      
ระยะยำว (Foreign Currency Long-Term IDR) BBB+  Stable 
ระยะสั้น (Foreign Currency Short-Term IDR) F2 - 

อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้สกุลเงินบาทของรัฐบาล     
ระยะยำว (Local Currency Long-Term IDR) A- Stable 

เพดานอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศ (Country Ceiling)  A- - 

1. ปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 
1.1 จุดแข็งของประเทศไทยที่ส ำคัญ ได้แก่ ภำคต่ำงประเทศ กำรคลัง และนโยบำย

เศรษฐกิจมหภำคยังคงแข็งแกร่ง อย่ำงไรก็ดี มีแรงกดดันเชิงลบที่ก่อตัวจำกกำรที่อัตรำกำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์
มวลรวมภำยในประเทศ (GDP) เติบโตได้ช้ำกว่ำที่คำดกำรณ์ไว้ ซึ่งเป็นผลมำจำกหนี้ภำคครัวเรือนที่เพ่ิมสูงขึ้น 
กำรใช้จ่ำยเพ่ือกำรลงทุนยังอยู่ในระดับต่ ำ และสภำพแวดล้อมทำงกำรเมืองที่ไม่แน่นอน 

1.2 ภำคกำรเงินต่ำงประเทศมีควำมเข้มแข็ง ดังจะเห็นได้จำกดุลภำคต่ำงประเทศของไทย 
ที่แข็งแกร่งเมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศท่ีมีอันดับควำมน่ำเชื่อถือเดียวกันไม่ว่ำจะเป็นกำรเปรียบเทียบรำยประเทศ
หรือกลุ่มเศรษฐกิจโดยรวม โดย Fitch คำดว่ำในปี 2557 ประเทศไทยมูลค่ำสินทรัพย์ที่เป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ
สุทธิที่ประเทศไทยจะรำยงำนจะอยู่ที่ประมำณร้อยละ 38 ของ GDP ซึ่งสูงกว่ำค่ำกลำงของกลุ่มอันดับควำม
น่ำเชื่อถือ BBB และ A อย่ำงมำก (ร้อยละ 0 และร้อยละ 11 ของ GDP ตำมล ำดับ) รวมถึงกำรน ำเข้ำท่ีหดตัวลง
ส่งผลให้ดุลบัญชีเดินสะพัดที่ขำดดุลเล็กน้อยในปี 2556 กลับมำเกินดุลที่ร้อยละ 3.8 ของ GDP ในปี 2557  
ทั้งนี้ Fitch คำดว่ำ ในปี 2558 จะยังคงมีกำรเกินดุลบัญชีเดินสะพัดจำกผลของรำคำน้ ำมันที่ลดลง 
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1.3 กำรคลังภำครัฐยังอยู่ในฐำนะมั่นคง ถึงแม้ว่ำกำรใช้จ่ำยงบประมำณแบบขำดดุล 
ของรัฐบำลจะเพ่ิมข้ึน แต่สัดส่วนหนี้ของรัฐบำลยังคงอยู่ในระดับต่ ำที่ร้อยละ 33 ของ GDP ซึ่งต่ ำกว่ำค่ำกลำง 
ของกลุ่มอันดับควำมน่ำเชื่อถือ BBB และ A ที่อยู่ที่ร้อยละ 41 และ 48 ของ GDP ตำมล ำดับ โดยกรอบควำมยั่งยืน
ทำงกำรคลังได้จ ำกัดสัดส่วนหนี้สำธำรณะต่อ GDP ไว้ที่ร้อยละ 60 อย่ำงไรก็ดี ประเทศไทยยังไม่มีกำรก ำหนด 
กลยุทธ์ทำงกำรคลังในระยะปำนกลำงอย่ำงเป็นทำงกำร 

1.4 ประเทศไทยมีกรอบนโยบำยเศรษฐกิจมหภำคที่เข้มแข็ง ซึ่งแสดงให้เห็นจำกอัตรำเงินเฟ้อ
ทีอ่ยู่ในระดับต่ ำและมีเสถียรภำพเมื่อเทียบกับค่ำกลำงของกลุ่มอันดับควำมน่ำเชื่อถือ BBB รวมถึงเศรษฐกิจไทย
ยังคงฟ้ืนตัวอย่ำงต่อเนื่องแม้ว่ำจะเกิดเหตุกำรณ์ที่ไม่คำดคิดต่ำงๆ ขึ้นซ้ ำๆ  

1.5 กำรก่อหนี้ในระดับสูง (High Leverage) และภำวะเศรษฐกิจที่ชะลอลง โดยในปี 2557 
เศรษฐกิจไทยขยำยตัวต่ ำกว่ำที่คำดกำรณ์ไว้เพียงร้อยละ 0.7 ซึ่งรวมทั้งหนี้สินของภำคเอกชนที่อยู่ในระดับสูง 
ได้ส่งผลต่อมุมมองของ Fitch ในกำรคำดกำรณ์อัตรำกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจไทยในระยะปำนกลำง โดยสัดส่วน
สินเชื่อภำคเอกชนของไทยอยู่ที่ร้อยละ 159 ของ GDP ซึ่งเป็นระดับที่สูงกว่ำค่ำกลำงของกลุ่มประเทศท่ีอยู่ใน
อันดับควำมน่ำเชื่อถือ BBB (ร้อยละ 61 ของ GDP) และ A (ร้อยละ 107 ของ GDP) อย่ำงมีนัยส ำคัญ  
อันเป็นผลมำจำกกำรเพ่ิมข้ึนอย่ำงรวดเร็วของหนี้ภำคครัวเรือนที่ปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 85 ของ GDP ทั้งนี้  
กำรก ำกับดูแลภำคกำรเงินมีกำรปรับปรุงให้ดีขึ้น แต่ยังคงมีควำมเสี่ยงที่ก่อตัวขึ้นจำกสถำบันกำรเงินเฉพำะกิจ
และสถำบันกำรเงินที่ไม่ใช่ธนำคำรอยู่ 
 1.6 ควำมไม่มีเสถียรภำพทำงกำรเมือง ควำมขัดแย้งในสังคมที่ยังไม่ได้รับกำรแก้ไข 
และควำมไม่แน่นอนเกี่ยวกับช่วงเวลำและกระบวนกำรส่งผ่ำนอ ำนำจกลับคืนสู่ระบอบประชำธิปไตยยังคง 
เป็นปัจจัยที่ฉุดรั้งควำมเชื่อมั่นทำงธุรกิจและดัชนีธรรมำภิบำลของไทย 

2. พัฒนาการในด้านต่างๆ ที่อาจส่งผลให้เกิดการปรับเพิ่ม/ลดอันดับความน่าเชื่อถือ มีดังนี้ 
2.1 พัฒนาการในอนาคตที่จะส่งผลเชิงลบต่ออันดับความน่าเชื่อถือ 

(1) อัตรำกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจชะลอตัวลงอย่ำงต่อเนื่องไปพร้อมกับมีควำมไม่สมดุล 
ในด้ำนต่ำงๆ เพ่ิมขึ้น 

(2) ควำมไม่มีเสถียรภำพทำงกำรเมืองที่อำจเกิดขึ้นอีกจนส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย
อย่ำงมีนัยส ำคัญ 

(3) กำรเพ่ิมขึ้นอย่ำงรวดเร็วและต่อเนื่องของสัดส่วนหนี้ของรัฐบำล 
(4) มีหลักฐำนแสดงว่ำ ภำระผูกพันที่จะเกิดขึ้นในอนำคต (Contingent Liabilities)  

ที่มำจำกหนี้ภำครัฐและกำรก่อหนี้ของภำคเอกชนในระดับสูง จะส่งผลกระทบต่องบดุลของประเทศ 
2.2 พัฒนาการในอนาคตที่จะส่งผลเชิงบวกต่ออันดับความน่าเชื่อถือ 

(1) แนวโน้มกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจฟ้ืนตัวดีกว่ำที่คำดกำรณ์ไว้ อันจะน ำไปสู่กำร 
ลดช่องว่ำงทำงรำยได้กับกลุ่มประเทศท่ีได้รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือในระดับ A ให้แคบลง  

(2) ปัญหำควำมขัดแย้งทำงสังคมและกำรเมืองได้รับกำรแก้ไขในระดับที่เพียงพอ 
ให้ดัชนีธรรมำภิบำลและกำรพัฒนำในด้ำนต่ำงๆ ปรับตัวดีขึ้น  
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