
 
แถลงข่าวการยืนยันอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย  

โดยบริษัท Standard and Poor’s (S&P’s) 
     

 
นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ผู้อ านวยการส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ได้แถลงข่าวเกี่ยวกับผลการ

จัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยโดยบริษัท Standard and Poor’s (S&P’s) ว่า เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 
2557 เวลา 12.00 น. ของประเทศไทย S&P’s ได้ยืนยันอันดับความน่าเชื่อถือตราสารหนี้ระยะยาวและระยะสั้น
สกุลเงินตราต่างประเทศ (Long-term/Short-term Foreign Currency Rating) ที่ระดับ BBB+/A-2 และอันดับ
ความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ระยะยาวและระยะสั้นสกุลเงินบาท (Long-term/Short-term Local Currency 
Rating) ที่ระดับ A-/A-2 พร้อมกับยืนยันแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยที่ระดับมีเสถียรภาพ 
(Stable Outlook) และยืนยันอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยบน ASEAN Regional Scale ระยะยาว 
ที่ axAA และระยะสั้นที่ axA-1 ตามล าดับ นอกจากนี้ ยังได้ประเมินการเคลื่อนย้ายและความคล่องตัวในการ
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศคงท่ีอยู่ในระดับ A ดังรายละเอียดสรุปตามตารางต่อไปนี้ 

ตารางแสดงผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยโดย S&P’s ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 

อันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยโดย S&P’s สถานะ Outlook 

อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้สกุลเงินตราต่างประเทศของรัฐบาล 
  

ระยะยาว (Long-term Foreign Currency Rating) 
ระยะสั้น (Short-term Foreign Currency Rating) 

BBB+ 
A-2 

Stable 
- 

อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้สกุลเงินบาทของรัฐบาล 
  

ระยะยาว (Long-term Local Currency Rating) 
ระยะสั้น (Short-term Local Currency Rating) 

A- 
A-2 

Stable 
- 

อันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยบน ASEAN Regional Scale   
ระยะยาว (Long-term ASEAN Regional Scale Rating) 
ระยะสั้น (Short-term ASEAN Regional Scale Rating) 

axAA 
axA-1 

- 

หลักการและเหตุผลของ S&P’s 

  S&P’s ให้เหตุผลว่า สถานะภาคต่างประเทศของไทยยังมีความแข็งแกร่ง การมหีนี้รัฐบาลอยู่ใน
ระดับค่อนข้างต่ า และการมปีระวัติการด าเนินนโยบายการเงินที่มีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยสนับสนุนที่ดีต่อการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย อย่างไรก็ดี ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองที่ด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง 

และการเป็นประเทศทีม่ีขนาดเศรษฐกิจทีจ่ัดอยู่ในกลุ่มรายได้ต่ า (Low-income Economy) ยังคงเป็นข้อจ ากัด 
ต่อการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย  

27 พฤษภาคม 2557 



  S&P’s ชี้แจงว่า ปัจจัยที่ยังคงเป็นจุดแข็งต่ออันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย ได้แก่  
การมีสถานะการลงทุนระหว่างประเทศท่ีแข็งแกร่งและมีสภาพคล่องที่เป็นเงินตราต่างประเทศทีม่ากเพียงพอ  
การเกินดุลการช าระเงินเป็นเวลานานท าให้ไทยมีทุนส ารองที่สามารถรองรับดุลบัญชีเดินสะพัดไดป้ระมาณ 7.5 เดือน 
และการมภีาระหนี้ต่างประเทศสุทธิที่ยังอยู่ในระดับปานกลางที่ร้อยละ 26 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
(ซึ่งเกือบร้อยละ 70 นั้นมาจากการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและการลงทุนในหลักทรัพย์) และตามนิยามหนี้
ต่างประเทศสุทธิอย่างแคบ ประเทศไทยมีฐานะเป็นเจ้าหนี้สุทธิคิดเป็นมูลค่ามากกว่าร้อยละ 20 ของบัญชีเดินสะพัด 
ณ สิ้นปี 2556 หนี้ต่างประเทศของภาคธนาคารและภาคเอกชนโดยรวมอยู่ที่ประมาณ 115 พันล้านเหรียญสหรัฐ 
โดยเป็นหนี้ระยะสั้นประมาณครึ่งหนึ่ง S&P’s เชื่อว่า การปรับโครงสร้างหนี้จ านวนนี้อาจท าได้ยากหากทัศนคติต่อ
ตลาด (Market Sentiment) ที่มีต่อประเทศไทยนั้นเสื่อมถอยลงอย่างมีนัยส าคัญและต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน  
  S&P’s เห็นว่า การที่รัฐบาลได้เกินดุลในเบื้องต้นได้ช่วยรักษาระดับหนี้ของรัฐบาลให้อยู่ในระดับ 
ทีเ่หมาะสม และถึงแม้ว่าการด าเนินนโยบายรับจ าน าข้าวและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ เพ่ือตอบสนองต่อ 
ผลที่เกิดจากเหตุการณ์ไม่คาดคิดทางเศรษฐกิจจะท าให้หนี้ของรัฐบาลเพิ่มขึ้นก็ตาม S&P’s ก็ยังคาดว่า ในช่วง 3 ปี
ข้างหน้า หนี้ของรัฐบาลสุทธิจะยังอยู่ในระดับที่ไมน่่ากังวล โดยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 20 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ นอกจากนี้ ภาระดอกเบี้ยของรัฐบาลที่คิดเป็นประมาณร้อยละ 7 ของรายได้ของรัฐบาลท าให้เกิด
ภาระต่อภาคการคลังในระดับปานกลางเท่านั้น 
  S&P’s กล่าวอีกว่า อัตราเงินเฟ้อที่มีเสถียรภาพเป็นเสาหลักที่ส าคัญของเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
มหภาคและสะท้อนถึงประสิทธิภาพของนโยบายการเงินที่สูงกว่าระดับค่าเฉลี่ย ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา อัตราเงินเฟ้อ
เฉลี่ยของประเทศไทยอยู่ในระดับต่ าท่ีร้อยละ 3.1 ซึ่งแนวโน้มเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับที่เหมาะสมนี้ ได้ช่วยเพิ่ม 
ความน่าเชื่อถือของนโยบายทางการเงินและเอ้ืออ านวยต่อการเติบโตของตลาดเงินในประเทศไทย รวมถึงอัตรา
แลกเปลี่ยนแบบลอยตัวยังช่วยเพ่ิมความยืดหยุ่นของนโยบายทางการเงินอีกด้วย 
  อย่างไรก็ดี S&P’s เห็นว่า ความไม่แน่นอนทางการเมืองเป็นจุดอ่อนหลักของประเทศไทยในช่วง 
ที่ผ่านมา การเปลี่ยนรัฐบาลบ่อยครั้งตั้งแต่ปี 2549 ท าให้การปฏิรูปโครงสร้างต่างๆ ต้องล่าช้าออกไป รวมทั้งเป็น
อุปสรรคต่อการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานของรัฐบาลด้วย และผลจากความไม่แน่นอนดังกล่าวจึงเป็นข้อจ ากัดต่อการ
เติบโตของเศรษฐกิจของประเทศ ในขณะเดียวกัน ความเสี่ยงจากการชุมนุมทางการเมืองได้สร้างความเสียหายแก่
ภาคการท่องเที่ยวของประเทศอย่างรุนแรง และถึงแม้ว่ากองทัพได้ประกาศกฎอัยการศึกในสัปดาห์นี้ แต่กองทัพ
ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการพยายามช่วงชิงอ านาจมาจากรัฐบาลทีย่ังคงรักษาการอยู่ ในมุมมองของ S&P’s เห็นว่า  
การด าเนินการของกองทัพอาจช่วยให้สถานการณมี์เสถียรภาพโดยการยับยั้งข้อขัดแย้งรุนแรงที่อาจเกิดข้ึนระหว่าง
ฝ่ายตรงข้ามทางการเมือง โดยได้มกีารน าแกนน าทั้งสองฝ่ายมาเจรจาต่อรองร่วมกันเพ่ือหาแนวทางการแก้ไข
ชั่วคราวเพ่ือให้สามารถจัดการการเลือกตั้งได้อีกครั้ง 

  S&P’s เห็นว่า ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองที่เพ่ิมขึน้ในช่วงครึ่งปีท่ีผ่านมาได้ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อการบริโภคและการลงทุน และส่งผลให้แนวโน้มการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในระยะใกล้ปรับลดลง
ด้วย  ทั้งนี้ S&P’s ได้คาดการณ์ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อหัวของไทยในปี 2557 ไว้ที่ 5,700 เหรียญสหรัฐ  
ซึ่งระดับรายได้นี้นับเป็นข้อจ ากัดส าคัญต่ออันดับความน่าเชื่อถือของไทย และจะยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไปในระยะกลาง
แม้ว่าเศรษฐกิจจะกลับมาเติบโตในระดับเดียวกันกับในช่วงที่สภาวการณ์ทางการเมืองเป็นปกติ นอกจากนี้ S&P’s 
เห็นว่า ตัวชี้วัดด้านระดับรายได้ของประเทศไทย ได้แก่ โครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ สาธารณสุข และการศึกษา  
ยังอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับกลุ่มประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ ากว่า 



แนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือ 
S&P’s กล่าวอีกว่า แนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือที่มีเสถียรภาพนี้ สะท้อนถึงการคาดการณ์ของ 

S&P’s ว่า ประเทศไทยจะสามารถรักษาความแข็งแกร่งของภาคต่างประเทศ ภาคการคลัง และภาคการเงินภายใต้
เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในปัจจุบันไว้ได้ภายใน 2 ปีข้างหน้า อย่างไรก็ด ีS&P’s อาจจะปรับลดอันดับ
ความน่าเชื่อถือของประเทศไทยได้หากเสถียรภาพทางด้านการเมืองและสถาบันถดถอยลงไปมากกว่าที่ S&P’s 
สังเกตการณ์ไว้ในช่วง 7 ปีที่ผ่านมา ซึ่ง S&P’s มองว่ามีโอกาสจะเกิดขึ้นได้หากมีความรุนแรงเกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย 
และ S&P’s อาจจะปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือได้อีกหากตัวชี้วัดด้านการคลังหรือด้านเศรษฐกิจของประเทศ
อ่อนแอลงอย่างมีนัยส าคัญ  

ในทางกลับกัน S&P’s อาจด าเนินการปรับเพ่ิมอันดับความน่าเชื่อถือให้ประเทศไทยได้หากความ
ไม่แน่นอนทางการเมืองคลี่คลายลงอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งจะช่วยให้ตัวชี้วัดทางด้านเศรษฐกิจและการเงินดีขึ้น โดย S&P’s 
มองว่าสถานการณ์ดังกล่าวมีโอกาสเกิดข้ึนได้หากขั้วทางการเมืองหลักทั้งสองฝ่ายในประเทศไทยสามารถจัดการ
เจรจาหาข้อตกลงได้ในที่สุด  
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