
 
 

แถลงข่าวการยืนยันอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย  
โดยบริษัท Standard and Poor’s (S&P’s) 

     
 
ส ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ ได้แถลงข่ำวเกี่ยวกับผลกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือของประเทศ

ไทยโดยบริษัท Standard and Poor’s (S&P’s) ว่ำ เมื่อวันที่ 18 ธันวำคม 2557 S&P’s ได้ยืนยันอันดับควำม
น่ำเชื่อถือตรำสำรหนี้ระยะยำวและระยะสั้นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ (Long-term/ Short-term Foreign 
Currency Rating) ที่ระดับ BBB+/A-2 และอันดับควำมน่ำเชื่อถือของตรำสำรหนี้ระยะยำวและระยะสั้นสกุลเงิน
บำท (Long-term/Short-term Local Currency Rating) ที่ระดับ A-/A-2 พร้อมกับยืนยันแนวโน้มอันดับควำม
น่ำเชื่อถือของประเทศไทยที่ระดับมีเสถียรภำพ (Stable Outlook) และยืนยันอันดับควำมน่ำเชื่อถือของประเทศ
ไทยบน ASEAN Regional Scale ระยะยำวที่ axAA และระยะสั้นที่ axA-1 ตำมล ำดับ นอกจำกนี้ ยังได้ประเมิน
กำรเคลื่อนย้ำยและควำมคล่องตัวในกำรแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศคงที่อยู่ในระดับ A ดังรำยละเอียดสรุปตำม
ตำรำงต่อไปนี้ 

ตารางแสดงผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยโดย S&P’s ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2557 

อันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยโดย S&P’s สถานะ Outlook 

อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้สกุลเงินตราต่างประเทศของรัฐบาล 
  

ระยะยำว (Long-term Foreign Currency Rating) 
ระยะสั้น (Short-term Foreign Currency Rating) 

BBB+ 
A-2 

Stable 
- 

อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้สกุลเงินบาทของรัฐบาล 
  

ระยะยำว (Long-term Local Currency Rating) 
ระยะสั้น (Short-term Local Currency Rating) 

A- 
A-2 

Stable 
- 

อันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยบน ASEAN Regional Scale   
ระยะยำว (Long-term ASEAN Regional Scale Rating) 
ระยะสั้น (Short-term ASEAN Regional Scale Rating) 

axAA 
axA-1 

- 

 

 

 

 

19 ธันวาคม 2557 



หลักการและเหตุผลของ S&P’s สรุปได้ ดังนี้ 
S&P’s ให้เหตุผลว่ำ สถำนะงบดุลภำคต่ำงประเทศและสภำพคล่องของประเทศไทยที่แข็งแกร่ง 

ระดับหนี้ของรัฐบำลที่เหมำะสม รวมทั้งประวัติกำรด ำเนินนโยบำยกำรเงินและกำรคลังที่มีประสิทธิภำพเป็นปัจจัย
สนับสนุนต่ออันดับควำมน่ำเชื่อถือของประเทศไทย ในขณะที่กำรเป็นประเทศที่มีระดับรำยได้ต่ ำโดยเปรียบเทียบ
และควำมไม่มีเสถียรภำพทำงกำรเมืองยังคงเป็นข้อจ ำกัดต่อกำรปรับอันดับควำมน่ำเชื่อถือของประเทศไทย  

ปัจจัยที่ยังคงเป็นจุดแข็งต่อควำมน่ำเชื่อถือของประเทศไทย ได้แก่ สถำนกำรณ์ลงทุนระหว่ำง
ประเทศที่แข็งแกร่งและระดับสภำพคล่องที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศที่มำกเพียงพอ นอกจำกนี้ กำรเกินดุลกำรค้ำ
และดุลกำรช ำระเงินเป็นเวลำนำน รวมทั้งกำรไหลเข้ำของเงินลงทุนโดยตรงจำกต่ำงประเทศเป็นจ ำนวนมำกท ำให้
ประเทศไทยมีทุนส ำรองส ำหรับรองรับดุลบัญชีเดินสะพัดได้ถึง 7.3 เดือน ภำระหนี้ต่ำงประเทศสุทธิอยู่ในระดับ
ปำนกลำงที่ร้อยละ 24 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ (ซึ่งเกือบร้อยละ 70 ของภำระหนี้ต่ำงประเทศ
โดยรวมมำจำกกำรลงทุนโดยตรงจำกต่ำงประเทศและกำรลงทุนในหลักทรัพย์) และประเทศไทยมีฐำนะเป็นเจ้ำหนี้
สุทธิคิดเป็นมูลค่ำประมำณร้อยละ 10 ของรำยได้บัญชีเดินสะพัด 

S&P’s คำดกำรณ์ว่ำ ตัวชี้วัดด้ำนสภำพคล่องจำกต่ำงประเทศยังคงแข็งแกร่ง แม้ว่ำจะมีระดับ
ลดลงเล็กน้อยจำกผลของภำคกำรส่งออกที่หดตัว ในขณะที่ก ำลังมีกำรปรับโครงสร้ำงของสินค้ำภำคอุตสำหกรรม 
ทั้งนี้ S&P’s คำดกำรณ์ว่ำ ควำมต้องกำรระดมทุนจำกต่ำงประเทศโดยรวมในอีก 3 ปีข้ำงหน้ำ จะเพ่ิมขึ้นจำกระดับ
ปัจจุบันที่ประมำณร้อยละ 70 ไปเป็นเกือบร้อยละ 80 ของรำยรับที่ได้จำกกำรส่งออกสินค้ำและบริกำรในดุลบัญชี
เดินสะพัด และทุนส ำรองจะลดลงมำอยู่ในระดับที่สำมำรถรองรับรำยจ่ำยในดุลบัญชีเดินสะพัดได้ประมำณ 6 เดือน  
ซึ่งยังคงเป็นระดับที่แข็งแกร่ง 

สถำนะทำงกำรคลังที่มีกำรด ำเนินนโยบำยทำงกำรคลังอย่ำงรอบคอบของไทยสะท้อนได้จำกกำร
เกินดุลขั้นต้นของรัฐบำลที่ยำวนำน ซึ่งท ำให้สำมำรถรักษำระดับหนี้ของรัฐบำลให้อยู่ในระดับที่เหมำะสม แม้ว่ำจะมี
กำรด ำเนินนโยบำยรับจ ำน ำข้ำวและมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ไม่คำดคิดทำงเศรษฐกิจ
ต่ำงๆ ในกำรนี้ S&P’s คำดกำรณ์ว่ำ หนี้สุทธิของรัฐบำลจะยังคงอยู่ในระดับเหมำะสมที่ประมำณร้อยละ 26  
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศในอีก 3 ปีข้ำงหน้ำ โดยต้นทุนดอกเบี้ยของรัฐบำลที่คิดเป็นประมำณ 
ร้อยละ 7 ของรำยได้ของรัฐบำลนับเป็นข้อจ ำกัดต่อควำมยืดหยุ่นภำคกำรคลังของประเทศไทยในระดับปำนกลำง 

อัตรำเงินเฟ้อที่มีเสถียรภำพเป็นปัจจัยหลักที่ส ำคัญของเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจมหภำคและ
สนับสนุนกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยในช่วง 10 ปี ที่ผ่ำนมำ อัตรำเงินเฟ้อเฉลี่ยของประเทศ
ไทยอยู่ในระดับต่ ำที่ร้อยละ 3 ซึ่งเสถียรภำพทำงด้ำนรำคำและระบบอัตรำแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวได้ช่วยรักษำ
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของภำคกำรส่งออกของประเทศไทยไว้ กำรขยำยตัวของสินเชื่อภำคเอกชนอยู่ในระดับ
ปำนกลำงโดยเพ่ิมข้ึนจำกร้อยละ 102 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ ในปี 2550 เป็นร้อยละ 130  
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ ในปี 2556 โดย S&P’s คำดว่ำ รัฐบำลจะทยอยชดเชยควำมเสียหำย 
ที่เกิดจำกกำรปล่อยสินเชื่อในประเทศตำมโครงกำรรับจ ำน ำข้ำวของธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร 
โดยรัฐบำลได้ประเมินภำระทำงกำรคลังดังกล่ำวไว้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 3.8 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ 
ปี 2557 

ควำมไม่แน่นอนทำงกำรเมืองและผลกระทบที่เกิดข้ึนกับเศรษฐกิจนับเป็นจุดอ่อนต่ออันดับ 
ควำมน่ำเชื่อของไทยในช่วงที่ผ่ำนมำ กำรเปลี่ยนแปลงรัฐบำลบ่อยครั้งตั้งแต่ปี 2549 ได้ชะลอกำรปฏิรูปด้ำน
โครงสร้ำงและเป็นอุปสรรคต่อกำรใช้จ่ำยเพ่ือลงทุนในโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของรัฐบำล ซึ่งควำมไม่แน่นอนดังกล่ำว
ส่งผลต่อกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจในขณะที่กำรประท้วงส่งผลเสียต่อภำคกำรท่องเที่ยว โดย S&P’s เห็นว่ำ  



ในระยะสั้นแนวโน้มกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจจะยังคงอยู่ในระดับต่ ำ และคำดว่ำอัตรำกำรเติบโตของผลิตภัณฑ์
มวลรวมภำยในประเทศที่แท้จริงในช่วง 3 ปีข้ำงหน้ำ จะอยู่ที่ร้อยละ 4 – 5 และรำยได้ต่อหัวของประชำกร 
จะสูงกว่ำ 6,000 เหรียญสหรัฐ ในปี 2558 ทั้งนี้ รัฐประหำรในเดือนพฤษภำคมที่ผ่ำนมำท ำให้สถำนกำรณ์ 
ของประเทศกับคืนสู่ภำวะปกติ อย่ำงไรก็ดี ควำมไม่ปรองดองทำงสังคมและกำรเมืองยังคงไม่ได้รับกำรแก้ไข  
และยังมีควำมไม่แน่นอนเกี่ยวกับก ำหนดเวลำที่จะจัดกำรเลือกตั้งตำมระบอบประชำธิปไตย รวมถึงควำมสำมำรถ
ในกำรลดควำมแบ่งแยกระหว่ำงภูมิภำคและทำงชนชั้นอีกด้วย 

3. แนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือ  
แนวโน้มอันดับควำมน่ำเชื่อถือที่มีเสถียรภำพสะท้อนถึงควำมคำดหวังของ S&P’s ว่ำประเทศไทย

จะสำมำรถรักษำจุดแข็งด้ำนต่ำงประเทศ กำรคลัง และกำรเงินไว้ได้ ถึงแม้ควำมไม่แน่นอนทำงกำรเมืองจะยังคง
ด ำเนินต่อไปในช่วง 2 ปีข้ำงหน้ำ ทั้งนี้ S&P’s อำจปรับลดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ หำกเสถียรภำพทำงกำรเมือง 
และองค์กรภำครัฐ อำทิ กระทรวงกำรคลัง และธนำคำรแห่งประเทศไทย ถดถอยลงเกินกว่ำที่ S&P’s ประมำณกำรไว้
ในช่วง 7 ปี ที่ผ่ำนมำ รวมถึงหำกปัจจัยชี้วัดทำงเศรษฐกิจหรือกำรคลังของประเทศอ่อนแอลงอย่ำงมีนัยส ำคัญ 
ในทำงกลับกัน หำกผู้น ำทำงกำรเมืองทุกกลุ่มสำมำรถสร้ำงควำมปรองดองให้เกิดขึ้นได้ S&P’s เชื่อว่ำ แนวโน้ม 
กำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจจะปรับตัวดีขึ้น ซึ่งจะเพ่ิมควำมแข็งแกร่งให้แก่อันดับควำมน่ำเชื่อถือของประเทศไทย 
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