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แถลงขาวการประกาศผลการวิเคราะหอันดับความนาเชื่อถือของประเทศไทย
โดยบริษทั Fitch Ratings
นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ผูอํานวยการสํานักงานบริหารหนีส้ าธารณะไดแถลงขาวเกี่ยวกับ
ผลการวิเคราะหอันดับความนาเชือ่ ถือของประเทศไทยโดยบริษทั Fitch Ratings (Fitch) เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2554
วา Fitch ไดมีการปรับระดับแนวโนมอันดับความนาเชือ่ ถือของตราสารหนี้ระยะยาวสกุลเงินบาทของรัฐบาล
(Outlook: Local Currency Long-Term Issuer Default Rating) จากมุมมองที่เปนลบ (Negative Outlook)
เปนมีเสถียรภาพ (Stable Outlook) ที่ระดับ A- พรอมทั้งยืนยันอันดับความนาเชื่อถือของตราสารหนี้ระยะยาว
สกุลเงินตางประเทศของรัฐบาล (Foreign Currency Long-Term Issuer Default Rating) ที่ระดับ BBB
ยืนยันอันดับความนาเชื่อถือของตราสารหนี้ระยะสั้นสกุลเงินตางประเทศของรัฐบาล (Foreign Currency ShortTerm Issuer Default Rating) ที่ระดับ F3 และระดับเพดานอันดับความนาเชื่อถือของประเทศ (Country Ceiling)
ที่ระดับ BBB+ ดังตารางสรุปที่ 1
ตารางสรุปที่ 1 ผลการจัดอันดับความนาเชื่อถือของประเทศไทยโดย Fitch Ratings ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2554
อันดับความนาเชือ่ ถือของประเทศไทยโดย Fitch Ratings
อันดับความนาเชื่อถือของตราสารหนี้สกุลเงินตางประเทศของรัฐบาล
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อันดับความนาเชื่อถือของตราสารหนี้สกุลเงินบาทของรัฐบาล
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โดย Fitch เห็นวา การปรับแนวโนมอันดับความนาเชื่อถือของตราสารหนี้ระยะยาวสกุลเงินบาท
ของประเทศในครั้งนี้สะทอนถึงเสถียรภาพทางการคลังของประเทศที่เปนไปตามคาดการณไว อันเปนผลมาจากการ
ฟนตัวของเศรษฐกิจอยางยั่งยืน การดําเนินการตามแผนสรางเสถียรภาพทางการคลังของรัฐบาล และความเสีย่ งของ
ภาระผูกพันของรัฐบาลทีล่ ดลง อยางไรก็ดี ความไมแนนอนของสถานการณทางการเมืองในประเทศและผลของการเลือกตั้ง
ในเดือนกรกฎาคมนี้อาจมีผลตอความมีเสถียรภาพทางการคลัง ซึ่งอาจสงผลลบตอความนาเชื่อถือของประเทศไทย
ในการวิเคราะหกรณีฐาน Fitch คาดวา สัดสวนหนี้รฐั บาลตอ GDP จะลดลงอยางตอเนื่องจากรอยละ 30
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เปนรอยละ 27 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 พรอมทั้งไดประมาณการอัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจระหวางป 2555 - 2558 โดยเฉลี่ยที่รอยละ 4.5 ตอป หลังจากที่เพิ่มขึ้นรอยละ 4 ในป 2554 โดย
สถานะทางการคลังในป 2553 อยูในระดับที่นาพอใจ ดังเห็นไดจากการขาดดุลการคลังที่ลดลงเหลือเพียงรอยละ 0.8
ของ GDP จากเคยอยูที่ระดับรอยละ 3.5 ของ GDP ในป 2552 (การขาดดุลการคลังตามคํานิยามของ Fitch เทากับ
การขาดดุลงบประมาณรวมกับรายจายที่เกิดขึ้นจากแผนการกระตุนเศรษฐกิจ) และการที่รฐั บาลตั้งเปาที่จะดําเนินนโยบาย

สมดุลทางการคลังใหไดภายในป 2559 หลังการดําเนินนโยบายขาดดุลเพื่อกระตุนเศรษฐกิจในชวงป 2552 – 2555
นอกจากนี้ Fitch คาดวา ระดับความเสี่ยงของภาระผูกพันของรัฐบาลจะลดลงเนื่องจากการกําหนดวงเงินค้าํ ประกัน
เงินฝาก นอกเหนือไปจากการลดลงของความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ นอกจากนี้ การที่
เศรษฐกิจไทยมีสัดสวนหนี้ท่ีต่ําเมือ่ เปรียบเทียบกับประเทศอื่นนับเปนเกราะปองกันทีแ่ ข็งแกรงในการรับมือกับ
ผลกระทบจากภาวะความผันผวนของเศรษฐกิจทั้งในและนอกประเทศ โดยสินเชื่อของภาคเอกชนลดลงเหลือ
เพียงรอยละ 79 ของ GDP ในปที่ผานมา จากที่อยูสูงถึงรอยละ 182 ในป 2540 เศรษฐกิจไทยไมไดรับผลกระทบ
อยางรุนแรงจากสถานการณความไมแนนอนทางการเมืองภายในประเทศในป 2549 พรอมกับไดฟน ตัวจาก
ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในป 2551 – 2552 อยางไรก็ดี Fitch ไดใหขอสังเกตวา ความเสีย่ งทีเ่ กิดจาการชะลอ
ตัวทางเศรษฐกิจอาจสงผลตอการดําเนินนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะดานการคลังได
อยางไรก็ดี Fitch มองวา ความเสี่ยงจากปจจัยทางการเมืองยังคงเปนปญหาดานโครงสรางที่ไมได
รับการแกไข โดย Fitch มองวา การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมปนี้จะไมชวยในการแกไขปญหาไดอยางมี
นัยสําคัญ ซึ่งหากสถานการณทางการเมืองมีการเปลีย่ นแปลงไปในทิศทางทีแ่ ยลงอาจสงผลเสียตออันดับความนาเชือ่ ถือ
ของประเทศในอนาคต โดยเฉพาะอันดับความนาเชื่อถือของตราสารหนี้ระยะยาวสกุลเงินบาทที่อาจไดรับผลกระทบ
หากมีการดําเนินนโยบายประชานิยมเพื่อใชลดความขัดแยงทางสังคมของประเทศเปนการเพิ่มภาระทางการคลัง
ซึ่งหากอางอิงจากการใหคะแนนของธนาคารโลก (World Bank) แลว คะแนนดานความมีเสถียรภาพทางการเมือง
ของไทยยังอยูต่ํากวาเกณฑเฉลี่ยของประเทศอื่นที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในระดับ BBB
สําหรับสถานะการเงินตางประเทศสุทธิของประเทศไทยนั้นมีความแข็งแกรงกวาประเทศอื่นในกลุม
BBB อยางมาก รวมทัง้ สินเชื่อสุทธิที่มีจํานวนสูงทีส่ ูดในกลุมประเทศ BBB โดย Fitch เห็นวา ดุลดานตางประเทศ
ของประเทศไทยมีความแข็งแกรง ดังเห็นไดจากระดับสินทรัพยตางประเทศสุทธิที่เพิ่มขึ้นจากรอยละ 30 ตอ GDP
ในป 2549 เปนรอยละ 52 ตอ GDP ในป 2553 ในขณะที่ระดับสินทรัพยตางประเทศสุทธิของประเทศอื่นในกลุม
BBB โดยเฉลีย่ ลดลงจากรอยละ 7 มาอยูที่รอยละ 6 นอกจากนี้ ระดับความสามารถในการชําระคืนเงินหนี้ตางประเทศ
ของไทยก็ยังดีกวาประเทศอื่นๆ ในกลุมอีกดวย
อยางไรก็ดี สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เห็นวา ผลการจัดอันดับความนาเชือ่ ถือของ
ประเทศไทยในครั้งนีไ้ มสะทอนถึงสถานะทางเศรษฐกิจไทยและเมื่อเปรียบเทียบกับผลการจัดอันดับความนาเชื่อถือ
ของประเทศไทยโดยบริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือรายอื่นแลวอยูต่ํากวา และการดําเนินการที่ลาชาในการปรับ
อันดับความนาเชื่อถือของไทยโดยที่ Fitch ไดปรับลดอันดับความนาเชือ่ ถือของตราสารหนี้ระยะยาวสกุลเงิน
ตางประเทศและสกุลเงินบาทของไทยจากระดับ BBB+ และ A เปน BBB และ A- ตามลําดับตั้งแตวันที่ 16 เมษายน
2552 และไดใหมุมมองที่เปนลบตั้งแตวันที่ 19 เมษายน 2553 อาจสงผลใหนักลงทุนไดรับขอมูลไมครบถวนและ
เพียงพอตอการตัดสินใจในการลงทุนเพื่อใหไดรับประโยชนสูงสุด ในขณะที่หากพิจารณาจากตัวเลขโดยรวม
ทางเศรษฐกิจในประเทศในชวง 2 ปที่ผานมาที่อยูในเกณฑดี เชน อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น
อัตราเงินเฟอและอัตราการวางงานที่ต่ํา แนวโนมการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศที่เปนบวก การทองเทีย่ วและการ
สงออกที่จะยังขยายตัวอยางตอเนื่องทั้งภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมจากนโยบายสงเสริมของรัฐ ซึ่งแสดงให
เห็นถึงความแข็งแกรงและศักยภาพของประเทศที่สามารถรองรับความผันผวนจากผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจโลก
และเหตุการณความไมมั่นคงทางการเมืองที่ผานมาได และเปนสิ่งที่พิสูจนไดวา เศรษฐกิจไทยจะยังคงเขมแข็ง
และเติบโตไปไดอยางตอเนื่อง
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