
แถลงข่าวการยืนยันอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย 
โดยบริษัท Fitch Ratings (Fitch) 
     

ส ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะขอรำยงำนผลกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือของประเทศไทย 
โดยบริษัท Fitch Ratings (Fitch) ว่ำ เมือ่วันที่ 2 พฤศจิกำยน 2558 เวลำ 15.30 น. (เวลำประเทศไทย) Fitch  
ได้ยืนยันอันดับควำมน่ำเชื่อถือของหนี้ระยะยำวและระยะสั้นสกุลเงินต่ำงประเทศของรัฐบำล (Long-term 
and Short-term Foreign Currency Issuer Default Rating) ที่ BBB+ และ F2 ตำมล ำดับ รวมทั้งยืนยัน
อันดับควำมน่ำเชื่อถือของหนี้ระยะยำวสกุลเงินบำทของรัฐบำล (Long-term Local Currency Issuer Default 
Rating) ที่ A- และคงสถำนะมุมมองควำมน่ำเชื่อถือหนี้ระยะยำวของรัฐบำลในระดับมีเสถียรภำพ (Stable Outlook) 
พร้อมทั้งยืนยันอันดับควำมน่ำเชื่อถือของพันธบัตรไม่มีหลักประกันไม่ด้อยสิทธิสกุลเงินต่ำงประเทศและสกุลเงิน
บำท (Senior Unsecured Foreign and Local Currency Bonds) ที่ระดับ BBB+ และ A- ตำมล ำดับ  
และเพดำนอันดับควำมน่ำเชื่อถือของประเทศ (Country Ceiling) ที่ระดับ A- ดังตำรำง 

ตารางแสดงผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยโดย Fitch ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 
อันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยโดย Fitch Ratings สถานะ Outlook 

อันดับความน่าเชื่อถือของหนี้ต่างประเทศของรัฐบาล  
 

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

อันดับความน่าเชื่อถือของหนี้เงินบาทของรัฐบาล 
 

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

อันดับความน่าเชื่อถือของพันธบัตรไม่มีหลักประกันไม่ด้อยสิทธิ   

สกุลเงินต่ำงประเทศ (Senior Unsecured Foreign Currency Bonds) BBB+ - 

สกุลเงินบำท (Senior Unsecured Local Currency Bonds) A- - 

เพดานอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศ (Country Ceiling) A- - 

1. ปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 
1.1 สถำนะทำงกำรคลังภำครัฐและภำคต่ำงประเทศนับเป็นจุดแข็งที่ชัดเจนของประเทศไทย 

รวมถึงเศรษฐกิจไทยมีกำรฟื้นตัวอย่ำงรวดเร็วหลังจำกกำรเผชิญเหตุกำรณ์ไม่คำดคิดที่เกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง  
อย่ำงไรก็ด ีFitch เห็นว่ำ เศรษฐกิจไทยจะยังคงขยำยตัวได้ในอัตรำที่ต่ ำกว่ำศักยภำพที่ม ีนอกจำกนี ้ 
กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงประชำกรเป็นสังคมผู้สูงอำยุ ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรส่งออกที่ลดลง  
และหนี้ภำคเอกชนทีเ่พ่ิมสูงขึ้นเป็นอุปสรรคต่อกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ อีกทั้งกำรแบ่งแยกทำงกำรเมือง 
และทำงสังคมที่ยังไม่ได้รับกำรแก้ไขยังส่งผลต่อกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจและกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ  

1.2 กำรฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจไทยหลังจำกรัฐประหำรเมื่อเดือนพฤษภำคม 2557 (หลังจำกท่ี
กำรชุมนุมทำงกำรเมืองติดต่อกันหลำยเดือนส่งผลให้กิจกรรมทำงเศรษฐกิจหยุดชะงัก) ยังไม่สดใสเมื่อเทียบกับ 
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ที่ Fitch ได้คำดกำรณ์ไว้ โดย Fitch ปรับลดกำรคำดกำรณ์อัตรำกำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ 
(GDP) ในปี 2558 จำกร้อยละ 3.5 ในรำยงำนครั้งก่อนหน้ำ เหลือร้อยละ 2.7 และแม้ว่ำภำคกำรท่องเที่ยวจะอยู่
ในสถำนะดีอย่ำงเห็นได้ชัด แต่อุปสงค์ท่ัวโลกที่อ่อนแอลงและควำมเชื่อมั่นของภำคเอกชนที่อยู่ในระดับต่ ำท ำให้
กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจชะลอตัวลง ทั้งนี้ Fitch คำดว่ำ เศรษฐกิจในปี 2559 จะขยำยตัวที่ร้อยละ 3.4 ภำยใต้
สมมติฐำนว่ำ กำรลงทุนภำครัฐที่เพ่ิมสูงขึ้นจะช่วยฟ้ืนฟูควำมเชื่อมั่นของภำคธุรกิจและสนับสนุนกำรเติบโต 
ของกำรลงทุนภำคเอกชน 

1.3 สถำนะทำงกำรคลังของประเทศไทยยังคงเป็นปัจจัยที่แข็งแกร่งในกำรจัดอันดับ 
ควำมน่ำเชื่อถือแม้ว่ำเศรษฐกิจจะเติบโตได้ต่ ำกว่ำศักยภำพที่มี โดยสัดส่วนกำรขำดดุลงบประมำณต่อ GDP  
ของปี 2557 ได้ถูกปรับลดลงจำกร้อยละ 1.8 เป็นร้อยละ 0.8 เนื่องจำกกำรใช้จ่ำยภำครัฐที่ลดลง รวมทั้งมีกำร
ปรับลดสัดส่วนหนี้ของรัฐบำลต่อ GDP จำกร้อยละ 33 เหลือร้อยละ 30 ในปี 2557 ซึ่งเป็นผลจำกกำรที่
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) ปรับปรุงวิธีกำรค ำนวณ GDP จำก 
แบบมูลค่ำ ณ รำคำประจ ำปีเป็นแบบปริมำณลูกโซ่ (Chain Volume Measures) ย้อนหลังไปถึงปี 2536 เพ่ือให้
ครอบคลุมกิจกรรมทำงเศรษฐกิจมำกขึ้นซึ่งท ำให้ระดับ GDP เพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 8  ในปี 2557 ทั้งนี้ Fitch คำดว่ำ 
รัฐบำลจะมีกำรขำดดุลงบประมำณเพ่ิมขึ้นในอนำคตจำกกำรลงทุนภำครัฐที่เพ่ิมขึ้น แต่ระดับหนี้ของรัฐบำล 
ต่อ GDP จะยังคงอยู่ในระดับที่มั่นคงและต่ ำกว่ำค่ำกลำงของกลุ่มประเทศที่มีอันดับควำมน่ำเชื่อถือระดับ BBB 
(ค่ำกลำงของกลุ่มประเทศ BBB อยู่ที่ร้อยละ 42 ของ GDP) 

1.4 ด้ำนต่ำงประเทศปรับตัวดีขึ้นจำกรำยได้ของกำรท่องเที่ยวที่ฟ้ืนตัวขึ้น โดยจ ำนวน
นักท่องเที่ยวชำวจีนเพ่ิมข้ึนเกือบเท่ำตัว นอกจำกนี้ กำรลดลงของรำคำน้ ำมันส่งผลให้มูลค่ำกำรน ำเข้ำลดลง 
ถึงแม้ว่ำ รำคำของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและผลผลิตทำงกำรเกษตรที่ลดลงจะส่งผลให้กำรส่งออกสุทธิลดลง
เช่นกัน  รวมถึงเงินทุนส ำรองระหว่ำงประเทศอยู่ในระดับสูงมำกเมื่อเทียบกับมูลค่ำกำรน ำเข้ำ และสูงกว่ำ 
ค่ำกลำงของกลุ่มประเทศที่มีอันดับควำมน่ำเชื่อถือระดับ BBB และ A ซึ่งช่วยป้องกันผลกระทบจำกควำมผันผวน
ของกำรเคลื่อนย้ำยเงินทุนในช่วงสั้นๆ ได้ 

1.5 สัดส่วนหนี้ภำคเอกชนที่อยู่ในระดับสูงได้จ ำกัดกำรบริโภคของภำคเอกชนและเพ่ิม 
ควำมเสี่ยงของระบบเศรษฐกิจต่อเหตุกำรณ์ที่ไม่คำดคิด ปัจจุบันหนี้ภำคครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงกว่ำร้อยละ 80 
ของ GDP ได้เพ่ิมสูงขึ้นอย่ำงรวดเร็วอันเป็นผลจำกมำตรกำรรถยนต์คันแรกของรัฐบำลในปี 2554 – 2555  
ซึ่งกำรขยำยตัวของสินเชื่อได้ชะลอตัวลงหลังจำกนั้น แต่สัดส่วนหนี้ภำคครัวเรือนต่อ GDP กลับเพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
ในขณะที่เศรษฐกิจถดถอยลง ทั้งนี้ อัตรำเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต่ ำอย่ำงต่อเนื่องอำจเป็นอุปสรรคในกำรท ำให้
ระดับหนี้ลดลงและส่งผลให้กำรฟ้ืนตัวของกำรบริโภคชะลอออกไป  

1.6 คุณภำพสินทรัพย์ทยอยเสื่อมถอยลง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในสินเชื่อรถยนต์ของกลุ่ม
ครัวเรือนที่มีรำยได้น้อย รวมถึงกำรผิดนัดช ำระหนี้ของบริษัทในเครือของบริษัท สหวิริยำสตีลอินดัสตรี จ ำกัด 
(มหำชน) เมื่อเดือนตุลำคม 2558 ได้ท ำให้สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรำยได้ (NPLs) เพ่ิมสูงขึ้น โดย Fitch คำดว่ำ 
คุณภำพสินทรัพย์จะทยอยเสื่อมถอยลงต่อไปในช่วง 12 เดือนข้ำงหน้ำ โดยสำเหตุหลักมำจำกกำรปล่อยสินเชื่อ
ให้กับวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม อย่ำงไรก็ดี ระบบกำรธนำคำรยังคงมีควำมยืดหยุ่นและมีเสถียรภำพ 
ในมุมมองของ Fitch 

1.7 สถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองยังคงไม่แน่นอน โดยร่ำงรัฐธรรมนูญที่ได้ก ำหนดช่วงเวลำ 
ให้จัดกำรเลือกตั้งทั่วไปภำยในปลำยปี 2559 ไม่ได้รับควำมเห็นชอบจำกสภำปฏิรูปแห่งชำติ ทั้งนี้ Fitch คำดว่ำ 
จะยังไม่มีกำรเลือกตั้งทั่วไปจนกว่ำปี 2560 โดยควำมไม่แน่นอนที่เกิดข้ึนอย่ำงต่อเนื่องทั้งด้ำนเงื่อนไขและ
ระยะเวลำในกำรที่จะกลับสู่กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอำจส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ 
และก่อให้เกิดควำมตึงเครียดทำงกำรเมืองขึ้นได้ 
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 2. พัฒนาการในด้านต่างๆ ที่อาจส่งผลให้เกิดการปรับเพิ่ม/ลดอันดับความน่าเชื่อถือ มีดังนี้ 
2.1 พัฒนาการในอนาคตที่จะส่งผลเชิงลบต่ออันดับความน่าเชื่อถือ 

(1) อัตรำกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจชะลอตัวลงอย่ำงต่อเนื่องไปพร้อมกับควำมไม่สมดุล
ด้ำนเศรษฐกิจมหภำค เช่น ควำมไม่มีเสถียรภำพทำงกำรเมือง 

(2) ภำระผูกพันที่อำจจะเกิดขึ้นในอนำคต (Contingent Liabilities) จำกหนี้ของภำครัฐ
ทีเ่พ่ิมขึ้นและกำรก่อหนี้ของภำคเอกชนที่อยู่ในระดับสูงจนส่งผลกระทบต่องบดุลของประเทศ 

2.2 พัฒนาการในอนาคตที่จะส่งผลเชิงบวกต่ออันดับความน่าเชื่อถือ 
(1) มีกำรปรับปรุงตัวชี้วัดด้ำนธรรมำภบิำลและพัฒนำกำรต่ำงๆ ให้ดีขึ้นอย่ำงเป็นรูปธรรม 

เช่น กำรบรรเทำควำมตึงเครียดทำงกำรเมืองและสังคม  
(2) เศรษฐกิจฟ้ืนตัวได้อย่ำงต่อเนื่องและดีกว่ำระดับที่ Fitch คำดกำรณ์ 
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