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แถลงข่าวการยืนยันอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย
โดยบริษัท Standard and Poor’s (S&P’s)
สำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะขอรำยงำนผลกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือของประเทศไทย
โดยบริษัทจัดอันดับควำมน่ำเชือ่ ถือ Standard and Poor’s (S&P’s) ว่ำ เมื่อวันที่ 21 ธันวำคม 2558 เวลำ 14.30 น.
(เวลำประเทศไทย) S&P’s ได้ยืนยันอันดับควำมน่ำเชื่อถือของหนี้ระยะยำวและระยะสั้นสกุลเงินต่ำงประเทศ
ของรัฐบำล (Long-term/ Short-term Foreign Currency Rating) ที่ระดับ BBB+/A-2 และอันดับ
ควำมน่ำเชื่อถือของหนี้ระยะยำวและระยะสั้นสกุลเงินบำทของรัฐบำล (Long-term/Short-term Local
Currency Rating) ที่ระดับ A-/A-2 พร้อมกับยืนยันแนวโน้มอันดับควำมน่ำเชื่อถือของประเทศไทยในระยะยำว
ที่ระดับมีเสถียรภำพ (Stable Outlook) นอกจำกนี้ S&P’s ยังได้ยืนยันอันดับควำมน่ำเชื่อถือของประเทศไทย
บน ASEAN Regional Scale ระยะยำวที่ axAA และระยะสั้นที่ axA-1 ตำมลำดับ และประเมินกำรเคลื่อนย้ำย
และควำมคล่องตัวในกำรแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศยังคงอยู่ในระดับ A ดังรำยละเอียดตำมตำรำงต่อไปนี้
ตารางสรุปผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยโดย S&P’s ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2558
อันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยโดย S&P’s
สถานะ
Outlook
อันดับความน่าเชื่อถือของหนี้ต่างประเทศของรัฐบาล
ระยะยำว (Long-term Foreign Currency Rating)
ระยะสั้น (Short-term Foreign Currency Rating)
อันดับความน่าเชื่อถือของหนี้เงินบาทของรัฐบาล
ระยะยำว (Long-term Local Currency Rating)
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ระยะยำว (Long-term ASEAN Regional Scale Rating)
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การเคลื่อนย้ายและความคล่องตัวในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
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เหตุผลของอันดับความน่าเชื่อถือ
S&P’s เห็นว่ำ ปัจจัยที่สนับสนุนอันดับควำมน่ำเชื่อถือของประเทศไทย ได้แก่ ดุลและสภำพคล่อง
ภำคต่ำงประเทศที่แข็งแกร่ง ระดับหนี้ของรัฐบำลที่อยู่ในระดับปำนกลำง รวมถึงกำรดำเนินนโยบำยกำรเงิน
และกำรคลังที่มีประสิทธิภำพในช่วงที่ผ่ำนมำ แต่อย่ำงไรก็ดี เศรษฐกิจของไทยยังคงมีระดับรำยได้ต่ำ
โดยเปรียบเทียบ และประเด็นควำมไม่แน่นอนทำงเมืองที่ยังคงมีอยู่
ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อควำมน่ำเชื่อถือของประเทศไทย ได้แก่ ดุลภำคต่ำงประเทศที่แข็งแกร่ง
และระดับสภำพคล่องที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศที่มำกเพียงพอ โดยดุลบัญชีเดินสะพัดที่แข็งแกร่งและกำรไหลเข้ำ
ของเงินลงทุนโดยตรงจำกต่ำงประเทศอย่ำงต่อเนื่องทำให้ ณ สิ้นปี 2558 ประเทศไทยมีเงินทุนสำรองระหว่ำง
ประเทศเพียงพอสำหรับรองรับกำรชำระบัญชีเดินสะพัดถึง 7 เดือน (เงินทุนสำรองระหว่ำงประเทศมีมูลค่ำ
157.74 พันล้ำนเหรียญสหรัฐ ข้อมูลจำกธนำคำรแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 11 ธ.ค. 58) และ S&P’s คำดกำรณ์ว่ำ

-2ในปี 2559 จะมีฐำนะเป็นเจ้ำหนี้สุทธิกับต่ำงประเทศคิดเป็นมูลค่ำประมำณร้อยละ 17 ของรำยรับบัญชี
เดินสะพัด ซึ่งแสดงถึงฐำนะกำรลงทุนระหว่ำงประเทศของไทยที่มีสินทรัพย์ต่ำงประเทศมำกกว่ำหนี้สิน
ต่ำงประเทศ
ตัวชี้วัดด้ำนสภำพคล่องที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศของไทยจะยังคงแข็งแกร่ง โดยควำมต้องกำร
ระดมทุนที่เป็นสกุลเงินต่ำงประเทศโดยรวมระหว่ำงปี 2558 – 2560 จะอยู่ที่ประมำณร้อยละ 74 ของรำยรับ
บัญชีเดินสะพัดรวมกับเงินทุนสำรองที่สำมำรถนำมำใช้ได้ และแม้ว่ำในช่วง 3 ปีที่ผ่ำนมำ ภำคกำรส่งออกจะ
หดตัวและอยู่ระหว่ำงกำรปรับโครงสร้ำงภำคกำรส่งออก แต่ต่อมำได้เริ่มปรับตัวดีขึ้นจำกรำคำน้ำมันที่ลดลง
และอัตรำแลกเปลี่ยนที่อ่อนค่ำลง ซึง่ S&P’s คำดกำรณ์ว่ำ บัญชีเดินสะพัดจะกลับมำเกินดุลที่ระดับเฉลี่ย
สูงกว่ำร้อยละ 5 ของ GDP ในช่วงปี 2558 – 2560 ทั้งนี้ กำรเกินดุลบัญชีเดินสะพัดในระดับสูงส่วนหนึ่งเป็นผล
มำจำกกำรลงทุนที่ลดลงอย่ำงมำกจำกร้อยละ 30 ของ GDP ในปี 2555 มำอยู่ที่ร้อยละ 24 ของ GDP ในปี
2558 ซึ่งเกิดจำกควำมล่ำช้ำในกำรดำเนินโครงกำรลงทุนภำครัฐและกำรลงทุนภำคเอกชนที่ลดลง ซึง่ ส่วนหนึ่ง
เป็นผลจำกควำมไม่แน่นอนทำงกำรเมือง โดยกำรลงทุนจะส่งผลให้กำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจชะลอลงในระยะยำว
ทั้งนี้ S&P’s คำดว่ำ กำรขยำยตัวของ GDP ที่แท้จริงในช่วง 3 ปีข้ำงหน้ำ จะอยู่ที่ร้อยละ 3 – 4 ต่อปี และในปี
2558 รำยได้ต่อหัวของประชำกรจะต่ำกว่ำ 6,000 เหรียญสหรัฐเล็กน้อย
จำกกำรทีร่ ัฐบำลยังคงกำหนดดุลกำรคลังเบื้องต้นให้อยู่ในระดับเกินดุล ได้ช่วยรักษำหนี้
ของรัฐบำลให้อยู่ในระดับปำนกลำง โดย S&P’s คำดว่ำ รัฐบำลจะทยอยรับควำมเสียหำยที่เกิดจำกโครงกำร
รับจำนำข้ำวที่รัฐบำลได้ประมำณภำระทำงกำรคลังจำกโครงกำรดังกล่ำวไว้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 3.7 ของ GDP
ของปี 2558 และคำดกำรณ์ว่ำ หนี้สุทธิของรัฐบำลต่อ GDP จะทยอยเพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 20 ในปี 2556 มำอยู่ที่
ร้อยละ 26 ในปี 2561 ในขณะที่ต้นทุนดอกเบี้ยในส่วนของหนี้รัฐบำลที่คิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 5.5
ของรำยรับของรัฐบำลจะไม่เป็นข้อจำกัดทำงกำรคลังของประเทศ
เสถียรภำพด้ำนรำคำและระบบอัตรำแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวเป็นปัจจัยหลักของพื้นฐำน
ควำมน่ำเชื่อถือและสนับสนุนกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจของประเทศ อย่ำงไรก็ดี S&P’s มองว่ำ ส่วนต่ำง
(Margin) ของธนำคำรพำณิชย์ที่กว้ำงแสดงให้เห็นถึงควำมไม่มีประสิทธิภำพของระบบกำรเงิน นอกจำกนี้
กำรขยำยตัวของสินเชื่อของภำคเอกชนเพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 100 ของ GDP ในปี 2552 เป็นร้อยละ 124 ของ GDP
ในปี 2557 ทั้งนี้ S&P’s ประเมินควำมเสี่ยงภำคธนำคำรของประเทศไทยไว้ในกลุ่มที่ 6 (กลุ่ม 1 = มีควำมเสี่ยง
ต่ำที่สุด กลุ่ม 10 = มีควำมเสี่ยงมำกที่สุด)
แนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือ (Outlook)
แนวโน้มอันดับควำมน่ำเชื่อถือที่มีเสถียรภำพเป็นกำรแสดงว่ำ โอกำสที่ S&P’s จะเปลี่ยนแปลง
อันดับควำมน่ำเชื่อถือของประเทศไทยภำยใน 2 ปี ข้ำงหน้ำ มีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงต่ำ (น้อยกว่ำ 1 ใน 3)
โดย S&P’s มั่นใจว่ำ ประเทศไทยจะสำมำรถรักษำควำมแข็งแกร่งของภำคต่ำงประเทศ ภำคกำรคลัง
และภำคกำรเงินไว้ได้แม้ว่ำจะยังคงมีควำมไม่แน่นอนทำงกำรเมือง
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