
 
ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง  ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 0-2265-8050 โทรสาร 0-2618-4705 

 

แถลงข่าวผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย 
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ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะขอรายงานผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย  
โดยบริษัท Moody’s Investors Service (Moody’s) ว่า เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 บริษัท Moody’s  
ได้ยืนยันอันดับความน่าเชื่อถือของพันธบัตรรัฐบาลไทยสกุลเงินต่างประเทศและสกุลเงินบาทที่ระดับ Baa1 โดยมี
มุมมองความน่าเชื่อถือที่มีเสถียรภาพ (Stable outlook) ในขณะเดียวกัน ได้ยืนยันเพดานความน่าเชื่อถือของ 
ตราสารหนี้สกุลเงินต่างประเทศระยะยาวที่ A2 และสกุลเงินบาทที่ A1 พร้อมทั้งยืนยันเพดานเงินฝากธนาคาร 
สกุลเงินต่างประเทศระยะยาวที่ Baa1 และสกุลเงินบาทที่ A1 โดยสรุปสถานะอันดับความน่าเชื่อถือล่าสุด 
ของประเทศไทยโดย Moody’s ได้ดังตาราง 

ตารางแสดงผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยโดย Moody’s ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 

Rating Status 
Foreign Currency Local Currency 

Outlook 
Long-term Short-term Long-term Short-term 

Government Bond Rating Baa1 P-1 Baa1 - Stable 
Country Ceiling A2 - A1 - - 
Bank Deposit Ceiling Baa1 P-2 A1 - - 

Moody’s ได้วิเคราะห์ผลกระทบจากการที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ปรับปรุงวิธีการค านวณ GDP จากแบบมูลค่า ณ ราคาประจ าปีเป็นแบบปริมาณ
ลูกโซ่ (Chain Volume Measures) เพ่ือให้สะท้อนอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจได้ดีขึ้นว่า การปรับ GDP ได้
ส่งผลให้ตัวแปรทางเศรษฐกิจต่างๆ ที่คิดเป็นสัดส่วนต่อ GDP ปรับตัวในทิศทางดีข้ึน โดยในภาพรวมท าให้
คะแนนในการวิเคราะห์ความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นจากระดับ Moderate (+) เป็น High 

นอกจากนี้ Moody’s ชี้แจงว่า มุมมองความน่าเชื่อถือที่มีเสถียรภาพ สะท้อนว่าน่าจะยังไม่มี
การเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือในช่วง 12 – 18 เดือนข้างหน้า โดยปัจจัยที่จะท าให้ Moody’s ปรับเพิ่ม
อันดับความน่าเชื่อถือ ประกอบด้วย (1) ความคืบหน้าในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการคลัง (2) การจ ากัด
ภาระผูกพันทางการคลังที่อาจเกิดจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น และ (3) สถานการณ์ทางการเมือง
และธรรมาภิบาลปรับตัวดีขึ้น ส่วนปัจจัยที่จะท าให้ Moody’s ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ ประกอบด้วย  
(1) เกิดการเผชิญหน้าทางการเมืองอีกจนส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและการท่องเที่ยว (2) ต้นทุนการระดมทุน
ของรัฐบาลเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วจากความไม่แน่นอนทางการเมืองหรือการขาดวินัยทางการคลัง และ  
(3) ดุลการช าระเงินและเงินทุนส ารองระหว่างประเทศลดลงอย่างมีนัยส าคัญ 

เหตุผลในการยืนยันอันดับความน่าเชื่อถือและมุมมองความน่าเชื่อถือครั้งนี้ Moody’s ประเมินจาก
ปัจจัย 4 ด้าน ดังนี้  

 
1. ความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ  

 Moody’s ได้ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีความเข้มแข็ง โดยพิจารณาจากขนาดของเศรษฐกิจ 
และอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจชว่งปี 2552 – 2561 (โดยมีโครงสรา้งทางเศรษฐกิจที่หลากหลาย และความสามารถ
ในการแข่งขันของภาคเอกชน) ถึงแม้ว่าระดับรายได้ต่อหัวของประชากรจะยังอยู่ในระดับต่ าก็ตาม อย่างไรก็ดี  
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ตั้งแต่ปี 2551 เศรษฐกิจไทยมีความผันผวนมากขึ้นเนื่องจากผลกระทบจากวิกฤตการเงินโลกและภัยพิบัติในต่างประเทศ 
และเหตุมหาอุทกภัยในประเทศในปี 2554 โดยในปี 2557 เศรษฐกิจไทยขยายตัวเพียงเล็กน้อย อันเป็นผลมาจาก 
ความไม่แน่นอนทางการเมือง ระดับหนี้ภาคครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงท าให้เป็นข้อจ ากัดต่อการขยายตัวของอุปสงค์
ภายในประเทศ การเบิกจ่ายงบลงทุนภาครัฐที่ล่าช้า และการส่งออกที่หดตัวตามอุปสงค์ในตลาดโลก อย่างไรก็ดี 
Moody’s คาดว่า การลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานของรัฐบาลจะช่วยให้ภาคเอกชนลงทุนเพ่ิมขึ้นและสนับสนุน 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป  

 ภาคการส่งออกที่ไม่ขยายตัวถูกทดแทนด้วยการขยายตัวของภาคบริการ โดยเฉพาะ 
การท่องเที่ยวที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา นอกจากนี้ รัฐบาลปัจจุบันด าเนินมาตรการ 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และบรรเทาผลกระทบจากความเสี่ยงในด้านต่างๆ  โดย 
การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ และจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะช่วยสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวและช่วยให้หลุดพ้นจากกับดัก
รายได้ระดับปานกลาง อย่างไรก็ดี Moody’s อาจมีการทบทวน หากสถานการณ์ทางการเมืองส่งผลให้เศรษฐกิจไทย
ขยายตัวในระดับต่ าเป็นเวลานาน  
 

2. ความแข็งแกร่งขององค์กรภาครัฐ  
 แม้ว่าคะแนนด้านธรรมาภิบาลที่พิจารณาจากดัชนีธรรมาภิบาลโลก (Worldwide 

Governance Indicators) จะลดลง เนื่องจากความขัดแย้งทางการเมืองส่งผลต่อเสถียรภาพทางการเมือง  
และการมีส่วนร่วมทางการเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม อย่างไรก็ดี ประสิทธิภาพการด าเนินนโยบายของรัฐบาล  
ด้านการบังคับใช้กฎหมาย และคุณภาพของกฎระเบียบทางสังคมยังอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม เนื่องจากประเทศไทย 
มีองค์กรภาครัฐที่เข้มแข็ง และด าเนินนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)  
สามารถรักษาระดับอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ภายใต้กรอบได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งท าให้ต้นทุนการระดมทุนของรัฐบาลอยู่ใน 
ระดับต่ าและมีเสถียรภาพ อีกทั้งหน่วยงานที่ด าเนินนโยบายการคลังและการบริหารจัดการหนี้สาธารณะสามารถ
ปฏิบัติตามกรอบวินัยทางการคลัง ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงทางการคลังจากนโยบายประชานิยมได้  
 

3. ความแข็งแกร่งทางการคลัง 
 Moody’s เห็นว่าฐานะทางการคลังของไทยมีความเข้มแข็งมาก เนื่องจากการขาดดุลการคลังอยู่

ในระดับที่บริหารจัดการได้ หนี้ของรัฐบาลอยู่ในระดับต่ า และมีความสามารถในการจัดหาเงินกู้ในระดับสูง  
อีกท้ังมีโครงสร้างหนี้ที่เอ้ืออ านวยต่อการระดมทุน โดยมีสัดส่วนหนี้ต่างประเทศอยู่ในระดับต่ ามาก และอายุเฉลี่ย
ของหนี้ยาวซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในการปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐบาลได้ แม้ว่าสัดส่วนรายได้ต่อ GDP ของไทย  
จะต่ ากว่าค่ากลางของกลุ่มท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือเดียวกัน (Baa) แต่รายจ่ายของรัฐบาลก็ต่ ากว่าค่ากลาง 
ด้วยเช่นกัน  ส่งผลให้การขาดดุลงบประมาณอยู่ในระดับที่สอดคล้องกับกลุ่มประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ
เดียวกัน  
 

 รัฐบาลได้ริเริ่มมาตรการเพ่ิมรายได้เพ่ือรองรับรายจ่ายภาครัฐที่จะเพ่ิมขึ้นจากการลงทุน 
ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นไป โดยปิดช่องโหว่ของกฎหมายภาษีและเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บซึ่งจะช่วยเพ่ิมรายรับ 
ของรัฐบาลและสนับสนุนความน่าเชื่อถือของประเทศ นอกจากนี้ รัฐบาลยังด าเนินการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งทางการคลังควบคู่ไปด้วย ซึ่งจะส่งผลดีต่อฐานะการคลังในอนาคต 
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4. ความอ่อนไหวต่อปัจจัยเสี่ยง  
 คณะรักษาความสงบแห่งชาติประสบความส าเร็จในการฟ้ืนฟูความสงบเรียบร้อย

ภายในประเทศ อย่างไรก็ดี ยังคงมีความไม่แน่นอนในการก าหนดช่วงเวลาส าหรับการเลือกตั้ง การแบ่งขั้วทาง
การเมืองส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจบ้าง แต่ไม่ส่งผลต่ออันดับความน่าเชื่อถือของประเทศ นอกจากนี้  
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของรัฐบาลอยู่ในระดับต่ ามาก ประกอบกับภาคการธนาคารยังคงมีเสถียรภาพ โดยยังคง
สัดส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงในระดับท่ีเหมาะสมและเงินทุนส ารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูงมาก 
เพียงพอที่จะรองรับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ภาคต่างประเทศโดยรวมยังคงแข็งแกร่ง แม้ดุลบัญชีเดินสะพัด 
จะขาดดุลบ้าง โดยมีสัดส่วนหนี้ต่างประเทศระยะสั้นต่อเงินทุนส ารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับท่ีเหมาะสม 
เมื่อเทียบกับค่ากลางของกลุ่มอันดับความน่าเชื่อถือ Baa 
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