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การประกาศผลการจัดอันดับความนาเชื่อถือของประเทศไทย
โดยบริษัท Japan Credit Rating Agency, Ltd. (JCR)
___________________________
นายจั กรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ผูอํานวยการสํานักงานบริ หารหนี้ สาธารณะ ไดแถลงขาว
เกี่ยวกับผลการจัดอันดับความนาเชื่อถือของประเทศไทยโดยบริษัท Japan Credit Rating Agency, Ltd. (JCR)
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2555 วา บริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือ JCR ไดยืนยันอันดับความนาเชื่อถือของตราสาร
หนี้ระยะยาวสกุลเงินตางประเทศ (Foreign Currency Long-Term Senior Debts) ที่ระดับ A- และอันดับ
ความนาเชื่อถือของตราสารหนี้ระยะยาวสกุลเงินบาท (Domestic Currency Long-Term Senior Debts) ที่
ระดับ A โดยมีแนวโนมความนาเชื่อถือที่มีเสถียรภาพ (Stable Outlook) โดยอันดับความนาเชื่อถือดังกลาว
สะทอนใหเห็นถึงพัฒนาการทางเศรษฐกิจของไทยที่มีปจจัยสนับสนุนจากอุตสาหกรรมการสงออก ความมี
เสถี ย รภาพของระบบการเงิ น การธนาคาร ฐานะการคลั ง ที่ ดี แ ละดุ ล การต า งประเทศที่ แ ข็ ง แกร ง ใน
ขณะเดียวกัน JCR จะยังคงเฝาระวังสถานการณทางการเมืองและสังคมของประเทศไทยที่เปนเหตุใหเกิด
ความขัดแยงอยางรุนแรง รวมถึงความเปนไปไดที่จะเกิดอุทกภัยขึ้นอีก
แนวโนมความนาเชื่อถืออยูในระดับที่มีเสถียรภาพ เนื่องจากแมวาเศรษฐกิจไทยไดถดถอย
อยางรุนแรงในป 2554 จากปญหาอุทกภัยแตไดแสดงใหเห็นสัญญาณในการฟนตัวหลังจากการที่ปญหา
ตางๆ ไดคลี่คลายลง ซึ่งในป 2555 JCR คาดวาเศรษฐกิจไทยจะหวนกลับมาเจริญเติบโตจากอุปสงคในการ
ฟนฟูบูรณะประเทศ ในสวนของสถานะทางการคลังและหนี้สาธารณะของประเทศไทยยังคงอยูในระดับที่ดี
อยางไรก็ดี จากการที่สถานะทางการคลังและหนี้สาธารณะอาจจะถดถอยลงเนื่องจากรายจายที่เพิ่มขึ้นจาก
มาตรการปองกันอุทกภัย สงผลใหมีความจําเปนตองเฝาติดตามพัฒนาการในอนาคตตอไป ในขณะเดียวกัน
ความสามารถในการแขงขันดานการสงออกที่เกิดจากการลงทุนโดยตรงสะสมของนักลงทุนตางชาติยังคงอยู
เชนเดียวกับสถานะดานตางประเทศที่แข็งแกรง โดยทุนสํารองระหวางประเทศมีสูงกวาหนี้ตางประเทศ
ทั้ ง หมดเป น จํ า นวนมาก นอกจากนี้ ถึ ง แม ว าสถานการณท างการเมือ งและสัง คมจะยั งคงรั ก ษาความมี
เสถียรภาพไวไดนับตั้งแตมีการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อป 2554 แตความขัดแยงทางการเมืองและสังคมที่รุนแรง
ซึ่งเกิดขึ้นในชวงที่ผานมาจนกระทั่งป 2553 ยังคงเปนปญหาที่หยั่งรากลึกและซับซอนที่ประเทศไทยตอง
เผชิญ JCR จึงจะจับตามองพัฒนาการทางดานการเมืองและสังคมและความเปนไปไดที่จะสงผลกระทบตอ
เศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะตอไป

-21. เศรษฐกิจของไทยฟนตัวจากผลกระทบของปญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้น เศรษฐกิจไทยมี
การเจริญเติบโตสูงถึงรอยละ 7.8 ในป 2553 โดยมีปจ จัย สนับสนุนหลัก คือ การฟน ตัว ของอุปสงคใ น
ประเทศ และผลกระทบที่ไมรุนแรงจากเหตุการณความไมสงบในกรุงเทพฯ อยางไรก็ดี การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของไทยในไตรมาสที่ 4 ของป 2554 ชะลอตัวลงอยางมากจากปญหาอุทกภัย ไดสงผลใหการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของป 2554 ลดลงมาอยูที่รอยละ 0.1 และจากการที่ประเทศไทยถูกจัดอยูใน
เครื อ ข า ยผู ผ ลิ ต และ
จั ด จํ า หน า ยของอุ ต สาหกรรมการผลิ ต สิ น ค า ที่ ใ ช เ ทคโนโลยี ชั้ น สู ง ในเอเชี ย
ตะวันออก อาทิ อุตสาหกรรม ยานยนตและสินคาอิเลคทรอนิกส ทําใหประเทศไทยตองพึ่งพาการสงออก
เปนหลัก โดยในป 2554 การสงออกสินคาและบริการคิดเปนรอยละ 75.5 ของ GDP นอกจากนี้ ประเทศไทย
ยังเปนประเทศจุดหมายปลายทางที่นักทองเที่ยวตางชาติใหความสนใจ โดยในป 2554 มีจํานวนนักทองเที่ยว
ตางชาติสูงกวา 19 ลานคน ซึ่งนับวาเปนสถิติที่สูงที่สุดแมวาจะมีปญหาอุทกภัยอยางรุนแรงก็ตาม อีกทั้งภาค
การเงินการธนาคารยังคงดํารงสถานะที่มั่นคงในชวงวิกฤติที่ผานมา ซึ่งภายหลังจากที่ปญหาอุทกภัยคลี่คลาย
ลง การผลิตยานยนตและการบริโภคภาคเอกชนก็เริ่มสงสัญญาณการฟนตัวในชวง 2-3 เดือนที่ผานมา โดย
ในป 2555 JCR คาดการณวา อัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทยจะฟนตัวกลับมาอยูที่ประมาณรอยละ 4
อันเนื่องจากการขยายตัวของอุปสงคในการฟนฟูบูรณะภายใตมาตรการปองกันอุทกภัย และขึ้นอยูกับวาจะ
ไมเกิดความเสื่อมถอยอยางฉับพลันของเศรษฐกิจโลก
2. ผลกระทบตอฐานะทางการคลังจากการเพิ่มรายจายเพื่อดําเนินมาตรการปองกัน
อุทกภัยยังเปนที่นาจับตามอง ฐานะการคลังของประเทศไทยกลับมาถดถอยลงในปงบประมาณ 2552 โดยมี
สาเหตุหลักจากรายไดจากภาษีที่ลดลงและการเพิ่มรายจายภายใตมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ อยางไรก็ดี ใน
ปงบประมาณ 2553 การขาดดุลทางการคลังลดลง โดยสัดสวนการขาดดุลการคลังตอ GDP ปรับตัวดีขึ้นจาก
รอยละ 4.7 ในปงบประมาณ 2552 มาอยูที่รอยละ 2 ในปงบประมาณ 2553 และรอยละ 1.5 ในปงบประมาณ
2554 สําหรับสัดสวนหนี้สาธารณะตอ GDP เพิ่มขึ้นจากรอยละ 37.3 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2551 มาอยูที่รอย
ละ 45.2 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2552 และลดลงมาอยูที่รอยละ 41.7 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2554 และนับตั้งแต
รั ฐ บาลป จ จุ บั น ได เ ริ่ ม เข า มาบริ ห ารงานภายหลั ง การเลื อ กตั้ ง ทั่ ว ไปในเดื อ นกั น ยายน 2554 ได มี เ สี ย ง
วิพากษวิจารณเกี่ยวกับนโยบายประชานิยมของรัฐบาล เชน การขึ้นคาแรงขั้นต่ํา แตตราบใดที่ประเทศไทย
ยังคงรักษากรอบวินัยทางการคลังที่กําหนดขึ้นตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 ผลกระทบ
ตอ ฐานะทางการคลั งก็ จ ะถู ก จํ า กัด ไว โดยในป ง บประมาณ 2555 ได มีก ารกํา หนดสัด สว นการขาดดุ ล
งบประมาณตอ GDP ไวที่รอยละ 3.6 รวมถึงผลกระทบจากการเพิ่มรายจายสําหรับการฟนฟูความเสียหาย
จากอุทกภัย ซึ่งมีรายจายจํานวนมากในปงบประมาณ 2555 และ 2556 เพื่อดําเนินมาตรการปองกันอุทกภัย
ซึ่งจะเปนการเบิกจายนอกกรอบวงเงินงบประมาณภายใตพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังเพื่อ
ลงทุนวางระบบการบริหารจัดการน้ําและสรางอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555 และพระราชกําหนดกองทุน
สงเสริมการประกันภัยพิบัติ พ.ศ. 2555 ซึ่งถูกจํากัดไวในวงเงินรวมไมเกิน 400,000 ลานบาท ซึ่งการเพิ่มขึ้น
ของรายจายดังกลาวอาจกอใหเกิดความเสียหายตอฐานะทางการคลังในอนาคตได ทั้งนี้ JCR จะยังคงเฝา
ติดตามกระบวนการฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศไทยและพัฒนาการของฐานะการคลังในอนาคตตอไป

-33. การรักษาเสถียรภาพของดุลการตางประเทศ ปญหาน้ําทวมในป 2554 ทําใหการสงออก
สินคาของประเทศไทยชะลอตัวลง และสงผลใหการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดลดลง โดยประมาณรอยละ 84
ของการส ง ออกจะเป น สิ น ค าที่ ใ ช ใ นอุ ต สาหกรรมการผลิ ต เช น สิ น ค า เทคโนโลยี สู ง ในอุ ต สาหกรรม
เครื่องจักรและชิ้นสวน ชิ้นสวนอิเลกทรอนิกส เครื่องใชไฟฟา รถยนตและชิ้นสวนรถยนต ซึ่งนับเป น
สัดสวนที่สูง และ JCR เห็นวา ที่ผานมาถึงแมจะมีการขาดเสถียรภาพทางการเมือง แตก็ไมมีสัญญาณใดที่
บงชี้ว าจะมีก ารถอนเงิน ลงทุ นโดยตรงจากนักลงทุ นตางชาติที่ลงทุนในอุตสาหกรรมดัง กลาวออกจาก
ประเทศไทย ในขณะเดียวกัน ผลกระทบจากเหตุการณน้ําทวมตอการลงทุนโดยตรงในป 2554 ก็มีเพียง
เล็กนอย อยางไรก็ดี ปจจัยสําคัญที่จะเปนตัวตัดสินการลงทุนโดยตรงใหมที่จะเขามาก็คือแผนการบริหาร
จัดการน้ํา ในสวนของความสามารถในการแขงขันดานสงออกและภาคการตางประเทศของประเทศไทย
ยังคงมีความแข็งแกรงอยางมากดังจะเห็นไดจากอุตสาหกรรมการผลิตที่หนุนหลังโดยการลงทุนโดยตรง
สะสมและอุตสาหกรรมการทองเที่ยว รวมถึงทุนสํารองเงินตราที่มีมากกวาหนี้ตางประเทศเปนจํานวนมาก
โดยทุนสํารองเงินตราของไทยไดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในชวง 2-3 ปที่ผานมา และถึงแมทุนสํารองจะลดลง
เล็กนอยในป 2554 แตยังคงอยูในระดับที่จํานวน 167.4 พันลานเหรียญสหรัฐ ณ สิ้นป 2554 (ไมรวมทองคํา
และเทียบเทากับมูลคาการนําเขา 9.9 เดือน และ 3.4 เทาของหนี้ตางประเทศระยะสั้น) โดยทุนสํารองทั้งหมด
มีมากกวาหนี้ตางประเทศของทั้งประเทศที่มียอดคงคางอยูที่ 105.9 พันลานเหรียญสหรัฐ ณ สิ้นป 2554
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สวนวิจัยนโยบายหนี้สาธารณะ
สํานักนโยบายและแผน
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
โทร. 0 2265 8050 ตอ 5505 หรือ 5520

