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บทวิเคราะหสถานะอันดับความนาเชื่อถือของประเทศไทย
1. ที่มาและความสําคัญของการจัดอันดับความนาเชื่อถือของประเทศไทย
อันดับความนาเชื่อถือของประเทศ (Sovereign Credit Rating) หมายถึงความสามารถในการชําระคืน
หนี้เงินตนและดอกเบี้ยไดตรงตามกําหนดเวลา ซึ่งอันดับความนาเชื่อถือนี้จะถูกกําหนดขึ้นโดยอาศัยปจจัย
หลักสองประการ คือ ปจจัยทางเศรษฐกิจซึ่งจะบงบอกถึงความสามารถในการชําระคืนหนี้เงินตนและดอกเบี้ย
และปจจัยทางการเมืองซึ่งจะบงบอกถึงความเต็มใจ (Willingness) ในการชําระคืนหนี้เมื่อถึงกําหนดเวลา
ชําระคืน
อันดับความนาเชื่อถือของประเทศเปนตัวชี้วัดความเสี่ยงทางเครดิตที่นักลงทุนใชประกอบการตัดสินใจ
ลงทุนในตราสารหนี้ของรัฐบาลประเภทตาง ๆ โดยเปนสิ่งที่สะทอนความสามารถในการชําระหนี้ของผูออก
ตราสารหนีว้ าจะสามารถชําระหนีไ้ ดเต็มจํานวนและภายในระยะเวลาที่กําหนดหรือไม มีความเสี่ยงในการผิดนัด
ชําระหนี้ (Credit Default) หรือไมและอยางไร โดยอันดับความนาเชื่อถือของประเทศที่ดีจะชวยลดตนทุนดอกเบี้ย
ในการระดมทุนผานการออกตราสารหนี้ ยิ่งอันดับความนาเชื่อถือสูง ตนทุนในการออกตราสารหนี้รัฐบาล
ก็จะยิ่งต่าํ ลง จึงถือไดวาอันดับความนาเชื่อถือเปนองคประกอบที่สําคัญของการระดมทุนในตลาดเงินทุน
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ นอกจากนี้ อันดับความนาเชื่อถือยังสะทอนใหเห็นถึงมุมมองดานเสถียรภาพ
และความโปรงใสของฐานะการเงินการคลังของรัฐบาล ตลอดจนการพัฒนาตลาดการเงินของประเทศ
ในภาพรวม ประกอบกับสามารถนํามาเปนดัชนีอางอิงหรือเปนมาตรฐาน (Benchmark) สําหรับการพิจารณา
อันดับความนาเชื่อถือของหุนกูและตราสารหนี้ของภาคเอกชนไดอีกดวย
ประเทศไทยไดดําเนินการจัดอันดับความนาเชื่อถือมาอยางตอเนื่องตั้งแตป 2530 โดยใหสถาบัน
Japan Bond Research Institute ซึ่งตอมาเปลี่ยนชื่อเปน Rating and Investment Information, Inc.
เปนผูจัดอันดับความนาเชื่อถือรายแรก ตอมาในป 2532 กระทรวงการคลังไดใหบริษัท Moody’s Investors
Service (Moody’s) และ Standard and Poor’s (S&P’s) ซึ่งเปนบริษัทจากสหรัฐอเมริกาที่นักลงทุนทั่วโลก
ใชเปนหลักเกณฑอางอิงมากที่สุดเปนผูดําเนินการวิเคราะหความนาเชื่อถือของประเทศ เพื่อใหสอดคลองกับ
นโยบายของกระทรวงการคลังที่ตองการใหมีอันดับความนาเชื่อถือที่ดําเนินการโดยบริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือ
ที่มีชื่อเสียงและเปนที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อรองรับการขยายฐานการระดมทุนสูนักลงทุนในตลาดเงินทุน
สหรัฐอเมริกาและยุโรปซึ่งเปนตลาดทุนรายใหญของโลก หลังจากนั้นจึงไดจางบริษัท Fitch Ratings (Fitch)
ซึ่งเปนบริษัทจากทวีปยุโรปเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งราย เพื่อใหการจัดอันดับความนาเชื่อถือมีการถวงดุลกันมากขึ้น
2. ขอมูลที่ใชในการจัดอันดับความนาเชื่อถือของประเทศ
ขอมูลที่บริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือตองการประกอบไปดวยขอมูลที่ใชพิจารณาความเสี่ยง
ในดานการเมืองและเศรษฐกิจ ซึ่งสามารถแยกออกไดในรายละเอียด ดังนี้

-22.1 ความเสี่ยงทางการเมือง กลาวคือ ปจจัยทางการเมืองและสังคมที่มีผลกระทบตอความสามารถ
ในการจัดหาเงินตราตางประเทศและตอความประสงคของรัฐบาลในการชําระหนี้ โดยสามารถแบงออกเปน
3 ปจจัยยอยได ดังนี้
1) ระบบการเมือง โดยจะพิจารณาจากโครงสรางและความเปนมาของระบบการเมือง
ผูนําของสถาบันการเมือง การกอจลาจล รัฐประหาร และความเปลี่ยนแปลงอยางรุนแรงของรัฐบาล
2) สภาพแวดลอมทางสังคม อาทิ อัตราการเจริญเติบโตของประชากร การกระจายการอยูอาศัย
ของประชากรในแตละทองถิ่น ความกลมเกลียวของประชากร (ไมมีปญหาขัดแยงเกี่ยวกับผิวหรือศาสนา)
รายไดเฉลี่ยของประชากร การแบงสินทรัพยและรายได และภาวะการทํางานของประชากร
3) ความสัมพันธระหวางประเทศ อาทิ ความมั่นคงของประเทศจากการรุกราน รวมถึง
ความสัมพันธทางเศรษฐกิจกับตางประเทศ การเปนสมาชิกในองคกรระหวางประเทศ ตลอดจนความสัมพันธ
กับประเทศเพื่อนบาน
2.2 ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ กลาวคือ การศึกษาความสามารถของประเทศในการชําระหนี้ที่มีอยู
และที่จะกอขึ้นใหม โดยสามารถแบงออกเปน 6 ปจจัยยอยได ดังนี้
1) ภาระหนี้ ซึ่งจะพิจารณาจากสัดสวนของหนี้ตางประเทศและการชําระหนี้ในแตละป
เปรียบเทียบกับดุลการชําระเงิน ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) และรายไดจากการสงออก
2) สภาพคลองระหวางประเทศ อาทิ ปริมาณเงินทุนสํารองระหวางประเทศ ปริมาณการนําเขา
ของสินคา ความสามารถในการจัดหาเงินกู และระบบธนาคารและตลาดการเงินในประเทศ ซึ่งเปนเครื่องบงชี้
ความสามารถในการชําระหนี้ของประเทศ
3) ความสามารถในการปรับปรุงดุลการเงิน ซึ่งขึ้นอยูกับความสามารถในการปรับปรุง
ระบบเศรษฐกิจในสวนที่เกี่ยวของกับการสงออกและการนําเขาใหทันกับความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก
และของประเทศ ตลอดจนความสามารถในการดําเนินนโยบายที่จะสงเสริมการปองกันหรือแกไขการขาดดุล
ของประเทศ
4) โครงสรางของเศรษฐกิจ ซึ่งจะมีผลตอความสามารถในการชําระหนี้ โดยประเทศที่มีการ
กระจายประเภทสินคาที่ผลิต อาทิ สินคาที่สงออก จะสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก
ไดดีกวาประเทศที่ไมมีการกระจายประเภทสินคา หรือเรียกไดวาไมมีความหลากหลายทางเศรษฐกิจ
นอกจากนี้ การมีโครงสรางพื้นฐาน ความตองการทางดานพลังงาน และความสามารถในการผลิตดวยตนเอง
ก็เปนปจจัยที่บงบอกถึงโครงสรางของเศรษฐกิจในแตละประเทศเชนกัน
5) การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ โดยพิจารณาจากอัตราการเจริญเติบโตของการลงทุน
อัตราการเจริญเติบโตของการผลิตในแตละภาคของเศรษฐกิจที่แทจริง โดยเฉพาะอยางยิ่ง

-3บริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือจะพิจารณาในภาคการสงออก เนื่องจากการขยายตัวของการสงออกที่สูง
จะชวยใหประเทศสามารถรับภาระหนี้ไดดีขึ้น
6) การบริหารเศรษฐกิจ เนื่องจากการบริหารเศรษฐกิจจะสงผลกระทบตอปจจัยเศรษฐกิจตาง ๆ
ที่ไดกลาวขางตน ดังนั้น บริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือจะพิจารณาเกี่ยวกับความสามารถในการดําเนิน
นโยบายทางการเงินการคลัง ซึ่งรวมถึงปจจัยตางๆ อาทิ อัตราแลกเปลี่ยน รายไดรัฐบาล ผลกระทบ
ของการใชนโยบายดังกลาวตอภาวะเงินเฟอ รายไดตอหัวประชากร การวางงาน นอกจากนี้ยังพิจารณา
ดานความสามารถของรัฐบาลที่จะดําเนินมาตรการอื่น ๆ นอกเหนือจากดานการเงินการคลังอีกดวย
3. การดําเนินการของกระทรวงการคลังในการรักษาอันดับความนาเชื่อถือ
ดวยเหตุที่บริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือไดทําการปรับลดอันดับความนาเชื่อถือของประเทศ
หลายครั้งตั้งแตปลายป 2539 จนถึงเดือนมกราคม 2541 จึงมีความจําเปนที่กระทรวงการคลังจะตอง
ดําเนินการปองกันไมใหเกิดเหตุการณดังกลาวขึ้นอีก ซึ่งในทางปฏิบัติแลว นอกเหนือจากการที่เจาหนาที่
จากบริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือจะเดินทางมารวบรวมขอมูลเพื่อประกอบการวิเคราะหอยางนอยปละ 1 ครั้ง
ซึ่งในแตละครั้งจะสามารถเขาพบเจาหนาที่ระดับสูงของกระทรวงการคลัง ธนาคารแหงประเทศไทย
และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของแลว ในโอกาสที่ ฯพณฯ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง (รมว. คลัง)
เดินทางไปราชการยังตางประเทศ เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา รมว. คลังมักจะอนุญาตใหผูแทนจาก
บริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือเขาพบดวย รวมทั้งหากรัฐบาลมีนโยบายหรือมาตรการที่สําคัญ และไดพิจารณา
แลววาสามารถที่จะจัดสงใหกับบริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือเหลานี้ได สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.)
ก็ไดดําเนินการนําเสนอตอบริษัทตาง ๆ ดังกลาว เพื่อเปนการแสดงใหบริษัทเหลานี้เห็นวารัฐบาลไทย
ใหความสําคัญกับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ และเพื่อเปนขอมูลในการพิจารณาจัดอันดับความนาเชื่อถือ
ซึง่ จะสามารถนําไปสูการปรับเพิ่มอันดับความนาเชื่อถือของไทยตอไป
4. สถานะอันดับความนาเชื่อถือของประเทศไทย
ณ เดือนสิงหาคม 2559 บริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือหลัก 3 ราย ไดแก Moody’s S&P’s
และ Fitch ยังคงอันดับความนาเชื่อถือของประเทศไทยในระดับเดิมที่ Baa1 BBB+ และ BBB+ ตามลําดับ
ซึ่งถือวาเปนระดับนาลงทุน (Investment Grade) โดยระดับดังกลาวไดสะทอนใหเห็นวาโอกาสของประเทศ
ที่จะผิดนัดชําระหนี้ของรัฐบาลอยูในระดับปานกลาง และยังมีปจจัยอื่น ๆ ที่ยังตองควรเฝาระวัง นอกจากนี้
บริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือทั้ง 3 ราย ยังคงสถานะแนวโนมความนาเชื่อถือที่มีเสถียรภาพ (Stable Outlook)
ซึ่งแสดงใหเห็นวาจะยังไมมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความนาเชื่อถือในชวง 1 – 2 ป ขางหนา โดยรายงาน
ผลการจัดอันดับความนาเชื่อถือโดยบริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือทั้งสามราย สามารถสรุปไดดังตารางที่ 1

-4ตารางที่ 1 สรุปผลการจัดอันดับความนาเชื่อถือของประเทศไทย
บริษัทจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือ
Moody’s

อันดับความนาเชื่อถือของตราสารหนี้
ระยะยาวสกุลเงินตราตางประเทศ
Baa1

แนวโนม
ความนาเชื่อถือ
Stable

รายงาน
ครั้งลาสุด
13 ก.ค. 59

S&P’s

BBB+

Stable

21 ธ.ค. 58

Fitch

BBB+

Stable

22 ก.ค. 59

5. สถานะอันดับความนาเชื่อถือของประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคเดียวกัน
และประเทศในกลุมอันดับความนาเชื่อถือเดียวกัน
สบน. ไดทําการเปรียบเทียบสถานะอันดับความนาเชื่อถือของประเทศไทยกับประเทศที่อยูใน
ภูมิภาคเดียวกัน โดยพบวา ไทยมีอันดับความนาเชื่อถือที่ต่ํากวาประเทศมาเลเซียและสิงคโปร โดยมาเลเซีย
ไดรับอันดับความนาเชื่อถือจาก Moody’s S&P’s และ Fitch ที่ระดับ A3 A- และ A- ตามลําดับ ซึ่งถือวา
เปนระดับนาลงทุนเชนเดียวกับประเทศไทย แตมีระดับความนาเชื่อถือสูงกวาไทย 1 ขั้น โดยมาเลเซียมีระดับ
ความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี้และความออนไหวตอเหตุการณความเสี่ยงที่ต่ํากวา ตลอดจนความสามารถ
ในการปฏิบัติตามพันธสัญญาอยูในระดับแข็งแกรง ในขณะที่อันดับที่ไทยไดรับสะทอนวาความสามารถ
ดังกลาวของไทยอยูในระดับปานกลาง สําหรับประเทศสิงคโปรนั้น ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ
จากบริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือทั้ง 3 รายที่ระดับ Aaa AAA และ AAA ตามลําดับ ซึ่งเปนอันดับ
ความนาเชื่อถือที่ดีที่สุด โดยอันดับดังกลาวสะทอนใหเห็นวา สิงคโปรมีความสามารถในการชําระคืนเงินตน
และดอกเบี้ยในเกณฑสูงสุด และหากเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคอาเซียนดวยกัน ไดแก
ฟลิปปนส อินโดนีเซีย และเวียดนาม ซึ่งในชวงที่ผานมามีการพัฒนาประเทศอยางตอเนื่องพบวา ไทยมี
อันดับความนาเชื่อถือที่สูงกวา โดยอันดับความนาเชื่อถือของฟลิปปนสมีความใกลเคียงกับอันดับความนาเชื่อถือ
ของไทย โดยที่อันดับความนาเชื่อถือที่ไดรับจากบริษัท Moody’s และ S&P’s ยังต่ํากวาไทย 1 ขั้น
และอันดับที่ไดรับจากบริษัท Fitch ยังต่ํากวาไทย 2 ขั้น ในขณะเดียวกัน อันดับความนาเชื่อถือของอินโดนีเซีย
ที่จัดโดยบริษัท Moody’s และ Fitch นั้นยังต่ํากวาไทย 2 ขั้น และสําหรับอันดับที่จัดโดยบริษัท S&P’s นั้น
ยังต่ํากวาไทยอยู 3 ขั้น สวนอันดับความนาเชื่อถือของเวียดนามยังอยูในระดับต่ํากวาระดับ Investment Grade
กลาวคือ ต่ํากวาระดับ BBB- (หรือ Baa3 สําหรับบริษัท Moody’s)
นอกจากนี้ สบน. ยังไดเปรียบเทียบสถานะอันดับความนาเชื่อถือของประเทศไทยกับประเทศในกลุม
อันดับความนาเชื่อถือเดียวกัน ซึ่งเปนกลุมประเทศที่บริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือใหความสําคัญในกระบวนการ
จัดอันดับความนาเชื่อถือ โดยประเทศไทยถูกจัดใหอยูในกลุม BBB (หรือ Baa สําหรับบริษัท Moody’s)
ซึ่งประกอบไปดวยประเทศตาง ๆ อาทิ เม็กซิโก บราซิล และเปรู ทั้งนี้ ไทยไดรับการจัดอันดับที่สูงกวาบราซิล

-5ซึ่งเปนประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญและถือเปนหนึ่งในประเทศที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว
สําหรับประเทศเม็กซิโก สบน. พบวา Moody’s S&P’s และ Fitch จัดอันดับความนาเชื่อถืออยูที่ระดับ A3
BBB และ BBB+ ตามลําดับ ซึ่งเห็นไดวา เม็กซิโกไดรับอันดับความนาเชื่อถือที่ใกลเคียงกับประเทศไทย ยกเวน
เพียงอันดับที่ไดรับจากบริษัท Moody’s ซึ่งเปนอันดับที่สูงกวาประเทศไทย 1 ขั้น แตอันดับที่ไดรับจากบริษัท
S&P’s ต่ํากวาไทยเชนกัน โดยรายละเอียดเกี่ยวกับอันดับความนาเชื่อถือของไทยเปรียบเทียบกับนานาประเทศ
สามารถสรุปไดตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 อันดับความนาเชื่อถือของไทยเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคเดียวกันและประเทศในกลุม
อันดับความนาเชื่อถือเดียวกัน
อันดับความนาเชื่อถือ
ประเทศ

Moody’s

S&P’s

Fitch

ไทย

Baa1

BBB+

BBB+

สิงคโปร

Aaa

AAA

AAA

มาเลเซีย

A3

A-

A-

ฟลิปปนส

Baa2

BBB

BBB-

อินโดนีเซีย

Baa3

BB+

BBB-

เวียดนาม

B1

BB-

BB-

เม็กซิโก

A3

BBB

BBB+

บราซิล

Ba2

BB

BB

Moody's

สูง
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C

/

ตํ�า
/
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D NR
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/

C
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-66. สรุป
กระทรวงการคลังมีพันธะในการรักษาอันดับความนาเชื่อถือของประเทศใหเปนที่ยอมรับของ
องคกรระหวางประเทศ รัฐบาลตางประเทศ และโดยเฉพาะอยางยิ่งสถาบันการเงินและนักลงทุน
ในตลาดเงินทุนตางประเทศ เนื่องจากเงื่อนไขการกูเงินจากแหลงเงินทุนดังกลาวจะเกี่ยวของโดยตรงกับ
อันดับความนาเชื่อถือของประเทศ ดังนั้น อันดับความนาเชื่อถือของประเทศจึงเปนตัวกําหนดอัตราดอกเบี้ย
ในตลาดเงินทุน โดยประเทศที่มีอันดับความนาเชื่อถือในระดับสูงนั้นจะมีตนทุนการกูเงินซึ่งจะสะทอนออกมา
ในรูปของระดับอัตราดอกเบี้ยที่ต่ํากวาประเทศที่มีอันดับความนาเชื่อถือตํ่ากวา จึงเห็นไดวา แมภาวะเศรษฐกิจ
จะมีผลกระทบตออันดับความนาเชื่อถือของประเทศโดยตรงตามนัยที่กลาวในขอ 2 ของบทวิเคราะหนี้
แตในขณะเดียวกัน อันดับความนาเชื่อถือของประเทศก็มีผลกระทบตอภาวะเศรษฐกิจดวยเชนกัน โดยตัวอยาง
ที่เห็นไดชัดคือการที่อันดับความนาเชื่อถือของประเทศไทยไดถูกปรับลดระดับลงหลายครั้งจากวิกฤตการณ
ทางเศรษฐกิจในเอเชียที่เกิดขึ้นตั้งแตปลายป 2539 จนถึงตนป 2541และไดสงผลใหตนทุนในการกูเงินสูงขึ้น
อยางไรก็ดี แมตอมาจะมีเหตุการณความไมสงบทางการเมืองที่เกิดขึ้นในชวงปลายป 2556
จนถึงเดือนพฤษภาคม 2557 ซึ่งถือเปนเหตุการณที่สามารถสงผลกระทบในทางลบตออันดับความนาเชื่อถือได
แตเนื่องจากประเทศไทยสามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นและชี้แจงแนวทางการแกไขปญหาอยางมีแบบแผน
มีขั้นตอน รวมทั้งไดระบุเงื่อนไขเวลาในการดําเนินมาตรการตาง ๆ ใหเสร็จสิ้น จึงสงผลใหบริษัทจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือตาง ๆ ยอมรับวารัฐบาลมีความตั้งใจจริงที่จะแกไขปญหา และเปนองคประกอบหนึ่ง
ที่สงผลใหบริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือไมปรับลดอันดับความนาเชื่อถือของไทย ถึงแมวาในระยะสั้น
บริษัทเหลานี้จะยังไมประกาศปรับเพิ่มอันดับความนาเชื่อถือของประเทศ แตอยางนอยที่สุดประเทศไทย
ก็ยังคงรักษาอันดับความนาเชื่อถือที่ระดับ Investment Grade เอาไวได
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
โทร. 02 265 8050 ตอ 5505 5518 และ 5520
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