
 
แถลงข่าวการยืนยันอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย 
โดยบริษัท Moody’s Investors Service (Moody’s) 

________________________________ 

  นายสุวิชญ โรจนวานิช ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ ส านักงานบริหารหนี้
สาธารณะเปิดเผยว่า เมื่อเช้าวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody’s Investors 
Service (Moody’s) ไดย้ืนยันอันดับความน่าเชื่อถือของพันธบัตรรัฐบาลของประเทศไทยที่ระดับ Baa1 โดยมี
แนวโน้มความน่าเชื่อถือที่มีเสถียรภาพ (Stable Outlook) ในขณะเดียวกัน ได้ยืนยันอันดับความน่าเชื่อถือระยะ
สั้นของไทยที่ระดับ Prime-2 และอันดับความน่าเชื่อถือส าหรับการออกตราสารหนี้แบบ MTN หรือแบบ Shelf 
Registration ที่ (P)Baa   

 การยืนยันอันดับความน่าเชื่อถือของ Moody’s ของประเทศไทยมีพ้ืนฐานจากมุมมองว่า 
พ้ืนฐานความน่าเชื่อถือมีความโดดเด่นกว่าความไม่สงบทางการเมืองในประเทศท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่มีการปฏิวัติเมื่อปี 
2549 แนวโน้มความน่าเชื่อถือที่มีเสถียรภาพสะท้อนถึงการคาดการณ์ว่า การกลับมาของการต่อสู้ทางการเมืองที่
เกิดข้ึนในกรุงเทพฯ จะไม่บั่นทอนความแข็งแกร่งของความน่าเชื่อถือของไทยลงอย่างมีนัยส าคัญ 

ปัจจัยหลักท่ีท าให้ Moody’s ตัดสินใจยืนยันอันดับความน่าเชื่อถือที่ Baa1 คือ (1) โครงสร้างหนี้
ทีดี่ของรัฐบาล (2) ความรอบคอบระมัดระวังในการด าเนินนโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาคโดยรวม รวมถึง
การบริหารการคลัง (3) ความแข็งแกร่งของภาคต่างประเทศท่ียังด ารงอยู่แม้ว่าดุลบัญชีเดินสะพัดเริ่มถูกกัดกร่อน 
และ   (4) แนวโน้มความแข็งแกร่งของการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่สมเหตุสมผล  

 ในส่วนของเพดานอันดับความน่าเชื่อถือของไทยยังคงไม่เปลี่ยนแปลง โดยเพดานความ
น่าเชื่อถือของหนี้สกุลเงินตราต่างประเทศอยู่ทีร่ะดับ A2/P-1 ในขณะที่เพดานความน่าเชื่อถือของเงินฝากธนาคาร
สกุลเงินตราต่างประเทศอยู่ที่ Baa1/P-2 เพดานความเสี่ยงของประเทศส าหรับภาระผูกพันที่เป็นสกุลเงินบาท
ยังคงอยู่ที่ระดับ A1 ซึ่งเพดานความน่าเชื่อถือดังกล่าวเป็นการจ ากัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ Moody’s จะให้แก่ผู้
ที่จะท าภาระผูกพันที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศและเงินบาทที่มีถิ่นฐานในประเทศไทย พร้อมกันนี้ Moody’s ได้
ยืนยันอันดับความน่าเชื่อถือดังกล่าวแก่ธนาคารแห่งประเทศไทยด้วย 

 

เหตุผลในการยืนยันอันดับความน่าเชื่อถือ 

Moody’s เห็นว่า พื้นฐานด้านความน่าเชื่อถือของประเทศไทยยังไม่กระทบกระเทือนและ
แข็งแกร่งเพียงพอที่จะรองรับความกดดันของวงจรเศรษฐกิจและความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองที่เกิดซ้ า 

 วันที่  2 กุมภาพันธ์ 2557 
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ปัจจัยท่ี 1 โครงสร้างหนี้ที่ดีของรัฐบาล 

โครงสร้างหนี้ที่ดีของรัฐบาลซึ่งใช้เครื่องมือทางการเงินที่เป็นสกุลเงินท้องถิ่นและมีอายุเฉลี่ยของ
หนี้คงค้างเฉลี่ยที่ 8.3 ปี ซึ่งยาวโดยเปรียบเทียบ ไดช้่วยลดความเสี่ยงด้านเงินตราต่างประเทศและความเสี่ยงใน
การ Refinance ลง โดย Moody's คาดการณ์ว่า สัดส่วนหนี้สกุลเงินต่างประเทศของรัฐบาลจะมีสัดส่วนน้อยกว่า
ร้อยละ 2 ของหนี้รัฐบาลทั้งหมด ณ สิ้นปี 2556 ซึ่งท าให้ไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดความไม่สอดคล้องจากสกุลเงิน 
(Currency mismatch) อย่างแท้จริง เนื่องจากระดับทุนส ารองเงินตราต่างประเทศที่เพียงพอของประเทศ ปัจจัย
เหล่านี้สะท้อนถึงความลึกของตลาดตราสารหนี้ในประเทศและการออมในประเทศที่สูง นอกจากนี้ ถึงแม้หนี้
โดยตรงของรัฐบาลจะมีแนวโน้มที่สูงขึ้นตั้งแต่ปี 2551 และอยู่ที่ประมาณร้อยละ 32.2 ของ GDP ณ สิ้นปี 2556 
แต่คาดว่ายังอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้และต่ าเมื่อเทียบกับค่ากลางของประเทศในกลุ่มอันดับความน่าเชื่อถือ
เดียวกัน  

ปัจจัยท่ี 2 ความรอบคอบระมัดระวังในการด าเนินนโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาค
โดยรวม รวมถึงการบริหารการคลัง 

Moody’s เห็นว่า มี 3 หน่วยงานทีเ่ป็นเสาหลักท่ีเข้มแข็งในการคงอันดับความน่าเชื่อถือของ
พันธบัตรรัฐบาลไทย ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) และส านักงาน
บริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ซึ่ง 2 หน่วยงานหลังเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง โดยมาตรการเป้าหมาย
อัตราเงินเฟ้อพ้ืนฐานที่ประสบความส าเร็จของ ธปท. ได้ช่วยให้รัฐบาลสามารถรักษาต้นทุนการกู้ยืมในระดับต่ าและ
มีเสถียรภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เหตุการณ์ความไม่สงบการเมืองที่เกิดขึ้นทั้งในอดีตและปัจจุบันไม่ท าให้อัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวสูงขึ้นอย่างรุนแรง การก าหนดนโยบายการคลังและการบริหารหนี้สาธารณะที่
ยึดโยงกับหลักเกณฑ์ทางการคลังที่ถูกระบุไว้อย่างชัดเจน ท าให้เกิดการตรวจสอบด้านวินัยการคลังจากความท้า
ทายของนโยบายประชานิยมและความพยายามจะใช้เงินนอกระบบงบประมาณ   

 

ปัจจัยท่ี 3 ความแข็งแกร่งของภาคต่างประเทศที่ยังด ารงอยู่แม้ว่าดุลบัญชีเดินสะพัดเริ่มถูก
กัดกร่อน 

ดุลบัญชีเดินสะพัดของไทยที่เริ่มติดลบเล็กน้อยในปี 2555 และเพ่ิมข้ึนเกือบ 2 เท่าเป็น 2.8 
พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2556 หรือคิดเป็นร้อยละ 0.7 ของ GDP ประมาณการ โดย Moody’s คาดการณ์ว่า ดุล
บัญชีเดินสะพัดจะติดลบเล็กน้อยและอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้ คือ ต่ ากว่าร้อยละ 1 ในปี 2557 และ 2558 
ถึงแม้สัดส่วนของนักลงทุนต่างชาติในตลาดพันธบัตรรัฐบาลในประเทศจะเพ่ิมสูงขึ้นตั้งแต่ปี 2552 แต่ยังคงเป็น
สัดส่วนน้อยเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนในภูมิภาค เช่น มาเลเซียและอินโดนีเซีย นอกจากนี้ สภาพคล่องในประเทศที่
เพียงพอได้ลดความเสี่ยงที่จะเกิดความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยอันเป็นผลมาจากเงินทุนที่อาจจะไหลออก ไม่ว่า
จากความเสี่ยงด้านการเมืองที่สูงขึ้นหรือการกลับสู่สภาพปกติของนโยบายการเงินของประเทศที่พัฒนาแล้ว ยิ่งไป
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กว่านั้น ตัวชี้วัดความเปราะบางต่อภาคต่างประเทศของไทยที่วัดจากหนี้สินต่างประเทศระยะสั้นต่อทุนส ารอง
เงินตราต่างประเทศ ณ สิ้นปีก่อนหน้า ยังอยู่ในระดับที่ต่ าเม่ือเทียบกับประเทศในกลุ่มอันดับความน่าเชื่อถือ
เดียวกัน 

ปัจจัยท่ี 4 แนวโน้มความแข็งแกร่งของการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่สมเหตุสมผล 

Moody’s เห็นว่า แนวโน้มการเจริญเติบโตในระยะกลางของประเทศไทยยังไม่ได้รับผลกระทบ
อย่างมีนัยส าคัญจากพัฒนาการทางการเมืองที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและยังคงอยู่ในระดับที่ดีกว่าโดยเปรียบเทียบกับใน
กลุ่มอันดับความน่าเชื่อถือเดียวกัน ในขณะที่การชุมนุมต่อต้านรัฐบาลจะท าให้อัตราการเจริญเติบโตที่แท้จริงอยู่ที่
ประมาณร้อยละ 3 ในปี 2557 แต่บริษัทฯ เห็นว่า หากสถานการณ์ทางการเมืองกลับเข้าสู่สภาวะปกติในช่วงครึ่ง
หลังของปี 2557 การเติบโตทางเศรษฐกิจน่าจะปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้งในปี 2558 โดยมีค่าเฉลี่ยที่ร้อยละ 4.5 ตั้งแต่ปี 
2557-2561 ในขณะที่ประมาณการค่ากลางเฉลี่ยของการเติบโตของประเทศในกลุ่มอันดับความน่าเชื่อถือ Baa อยู่
ที่ร้อยละ 3.7 และกลุ่มอันดับความน่าเชื่อถือ A ที่ร้อยละ 3.4   

เหตุผลในการยืนยันแนวโน้มความน่าเชื่อถือที่มีเสถียรภาพ 

แนวโน้มความน่าเชื่อถือที่มีเสถียรภาพเป็นการสร้างความสมดุลระหว่างความแข็งแกร่งทาง
โครงสร้างของความน่าเชื่อถือกับความท้าทายที่เกิดข้ึนจากการแบ่งข้ัวทางการเมือง หนี้ของรัฐบาลที่เพิ่มข้ึน และ
ความคืบหน้าอย่างล่าช้าในการสร้างความเข้มแข็งทางการคลัง โดยแนวโน้มที่มีเสถียรภาพนี้สะท้อนถึงข้อเท็จจริง
ที่ว่า Moody’s ได้จับตามองการต่อสู้ทางการเมืองของไทยและการเผชิญหน้าที่รุนแรงที่เกิดข้ึนเป็นช่วงๆ การเพ่ิม
คะแนนความเสี่ยงทางด้านการเมืองในวิธีวิเคราะห์อันดับความน่าเชื่อถือของพันธบัตรรัฐบาลของบริษัทฯ จ ากัด
การปรับอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้น 

ปัจจัยท่ีอาจส่งผลต่อการปรับเพิ่มหรือลดอันดับความน่าเชื่อถือ 

โอกาสที่จะมีพัฒนาการในเชิงบวกเกี่ยวกับอันดับความน่าเชื่อถือไม่น่าจะเกิดข้ึนในขณะนี้
เนื่องจากความเสี่ยงทางการเมืองที่เพ่ิมสูงขึ้น อย่างไรก็ดี บริษัทฯ อาจปรับเพ่ิมความน่าเชื่อถือหากเกิดกรณีต่างๆ 
ได้แก่ (1) มีความคืบหน้าในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินของภาครัฐ ซึ่งรวมถึงการลดการขาดดุล
งบประมาณและการลดใช้จ่ายนอกงบประมาณ และการจ ากัดภาระผูกพันทางการคลังที่เกิดขึ้นจากนโยบาย
ประชานิยม (2) สถานะดุลการช าระเงินต่างประเทศมีความเข้มแข็งขึ้น รวมถึงการที่ดุลบัญชีเดินสะพัดกลับมา
เกินดุลอีกครั้ง และ (3) การปรับตัวดีขึ้นของสถานการณ์การเมืองและธรรมาภิบาลที่จะช่วยสนับสนุนเสถียรภาพ
ในระยะยาวและประสิทธิภาพของรัฐบาล 

ปัจจัยที่อาจส่งท าให้มีการปรับแนวโน้มความน่าเชื่อถือเป็นลบหรือปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ 
ได้แก่ (1) เหตุการณ์ทางการเมืองที่หาข้อสรุปไม่ได้และยืดเยื้อไปจนถึงครึ่งหลังของปี 2557 (2) ความขัดแย้งทาง
การเมืองที่เพ่ิมข้ึนหรือมีการขยายตัวอย่างมากไม่ว่าจะในกรุงเทพมหานครหรือนอกเขต (3) การชุมนุมที่รุนแรงขึ้น
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และมุ่งเป้าหมายให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อสินทรัพย์ทางเศรษฐกิจหรือก่อให้เกิดผลกระทบระยะยาวต่อภาคการ
ท่องเที่ยวและการผลิต (4) การเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญของต้นทุนในการระดมทุนของรัฐบาลที่เป็นผลจากความไม่
มีเสถียรภาพทางการเมืองในประเทศหรือการขาดวินัยทางการคลัง และ (5) การถดถอยลงอย่างรุนแรงของ
ดุลการช าระเงินและการลดลงอย่างมีนัยส าคัญของเงินทุนส ารองระหว่างประเทศของรัฐบาล  

      
 
 

ส่วนวิจัยนโยบายหนี้สาธารณะ 
ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
โทร. 02 265 8050 ต่อ 5505, 5518 
   


