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การประกาศผลการจัดอันดับความนาเชื่อถือของประเทศไทย 
โดยบรษิัท Japan Credit Rating Agency, Ltd. (JCR) 

___________________________ 
 
  นายจักรกฤศฏ์ิ  พาราพันธกุล ผูอํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ไดแถลงขาว
เกี่ยวกับผลการจัดอันดับความนาเช่ือถือของประเทศไทยโดยบริษัท Japan Credit Rating Agency, Ltd. (JCR)  
เม่ือวันท่ี 4 เมษายน 2555 วา บริษัทจัดอันดับความนาเช่ือถือ JCR ไดยืนยันอันดับความนาเชื่อถือของตราสาร
หนี้ระยะยาวสกุลเงินตางประเทศ (Foreign Currency Long-Term Senior Debts) ท่ีระดับ A- และอันดับ
ความนาเชื่อถือของตราสารหนี้ระยะยาวสกุลเงินบาท (Domestic Currency Long-Term Senior Debts) ท่ี
ระดับ A โดยมีแนวโนมความนาเชื่อถือท่ีมีเสถียรภาพ (Stable Outlook) โดยอันดับความนาเช่ือถือดังกลาว
สะทอนใหเห็นถึงพัฒนาการทางเศรษฐกิจของไทยท่ีมีปจจัยสนับสนุนจากอุตสาหกรรมการสงออก ความมี
เสถียรภาพของระบบการเงินการธนาคาร ฐานะการคลังท่ีดีและดุลการตางประเทศท่ีแข็งแกรง ใน
ขณะเดียวกัน JCR จะยังคงเฝาระวังสถานการณทางการเมืองและสังคมของประเทศไทยท่ีเปนเหตุใหเกิด
ความขัดแยงอยางรุนแรง รวมถึงความเปนไปไดท่ีจะเกิดอุทกภัยข้ึนอีก 
   

แนวโนมความนาเช่ือถืออยูในระดับท่ีมีเสถียรภาพ เนื่องจากแมวาเศรษฐกิจไทยไดถดถอย    
อยางรุนแรงในป 2554 จากปญหาอุทกภัยแตไดแสดงใหเห็นสัญญาณในการฟนตัวหลังจากการท่ีปญหา
ตางๆ ไดคล่ีคลายลง ซ่ึงในป 2555 JCR คาดวาเศรษฐกิจไทยจะหวนกลับมาเจริญเติบโตจากอุปสงคในการ
ฟนฟูบูรณะประเทศ ในสวนของสถานะทางการคลังและหน้ีสาธารณะของประเทศไทยยังคงอยูในระดับท่ีดี    
อยางไรก็ดี จากการท่ีสถานะทางการคลังและหนี้สาธารณะอาจจะถดถอยลงเน่ืองจากรายจายท่ีเพิ่มข้ึนจาก
มาตรการปองกันอุทกภัย สงผลใหมีความจําเปนตองเฝาติดตามพัฒนาการในอนาคตตอไป ในขณะเดียวกัน
ความสามารถในการแขงขันดานการสงออกท่ีเกิดจากการลงทุนโดยตรงสะสมของนักลงทุนตางชาติยังคงอยู 
เชนเดียวกับสถานะดานตางประเทศท่ีแข็งแกรง โดยทุนสํารองระหวางประเทศมีสูงกวาหนี้ตางประเทศ
ท้ังหมดเปนจํานวนมาก นอกจากนี้ ถึงแมวาสถานการณทางการเมืองและสังคมจะยังคงรักษาความมี
เสถียรภาพไวไดนับต้ังแตมีการเลือกต้ังท่ัวไป   เม่ือป 2554 แตความขัดแยงทางการเมืองและสังคมท่ีรุนแรง
ซ่ึงเกิดข้ึนในชวงท่ีผานมาจนกระท่ังป 2553 ยังคงเปนปญหาท่ีหยั่งรากลึกและซับซอนท่ีประเทศไทยตอง
เผชิญ JCR จึงจะจับตามองพัฒนาการทางดานการเมืองและสังคมและความเปนไปไดท่ีจะสงผลกระทบตอ
เศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะตอไป  
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1. เศรษฐกิจของไทยฟนตัวจากผลกระทบของปญหาอุทกภัยท่ีเกิดขึ้น เศรษฐกิจไทยมี 
การเจริญเติบโตสูงถึงรอยละ 7.8 ในป 2553 โดยมีปจจัยสนับสนุนหลัก คือ การฟนตัวของอุปสงคใน
ประเทศ และผลกระทบท่ีไมรุนแรงจากเหตุการณความไมสงบในกรุงเทพฯ อยางไรก็ดี การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของไทยในไตรมาสท่ี 4 ของป 2554 ชะลอตัวลงอยางมากจากปญหาอุทกภัย ไดสงผลใหการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของป 2554 ลดลงมาอยูท่ีรอยละ 0.1 และจากการที่ประเทศไทยถูกจัดอยูใน
เครือขายผูผลิตและ        จัดจําหนายของอุตสาหกรรมการผลิตสินคาท่ีใชเทคโนโลยีช้ันสูงในเอเชีย
ตะวันออก อาทิ อุตสาหกรรม     ยานยนตและสินคาอิเลคทรอนิกส ทําใหประเทศไทยตองพึ่งพาการสงออก
เปนหลัก โดยในป 2554 การสงออกสินคาและบริการคิดเปนรอยละ 75.5 ของ GDP นอกจากนี้ ประเทศไทย
ยังเปนประเทศจุดหมายปลายทางท่ีนักทองเท่ียวตางชาติใหความสนใจ โดยในป 2554 มีจํานวนนักทองเท่ียว
ตางชาติสูงกวา 19 ลานคน ซ่ึงนับวาเปนสถิติท่ีสูงท่ีสุดแมวาจะมีปญหาอุทกภัยอยางรุนแรงก็ตาม อีกท้ังภาค
การเงินการธนาคารยังคงดํารงสถานะท่ีม่ันคงในชวงวิกฤติท่ีผานมา ซ่ึงภายหลังจากท่ีปญหาอุทกภัยคล่ีคลาย
ลง การผลิตยานยนตและการบริโภคภาคเอกชนก็เร่ิมสงสัญญาณการฟนตัวในชวง 2-3 เดือนท่ีผานมา โดย
ในป 2555 JCR คาดการณวา อัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทยจะฟนตัวกลับมาอยูท่ีประมาณรอยละ 4 
อันเนื่องจากการขยายตัวของอุปสงคในการฟนฟูบูรณะภายใตมาตรการปองกันอุทกภัย และข้ึนอยูกับวาจะ
ไมเกิดความเส่ือมถอยอยางฉับพลันของเศรษฐกิจโลก 

2. ผลกระทบตอฐานะทางการคลังจากการเพิ่มรายจายเพื่อดําเนินมาตรการปองกัน 
อุทกภัยยังเปนท่ีนาจับตามอง  ฐานะการคลังของประเทศไทยกลับมาถดถอยลงในปงบประมาณ 2552 โดยมี
สาเหตุหลักจากรายไดจากภาษีท่ีลดลงและการเพิ่มรายจายภายใตมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ อยางไรก็ดี ใน
ปงบประมาณ 2553 การขาดดุลทางการคลังลดลง โดยสัดสวนการขาดดุลการคลังตอ GDP ปรับตัวดีข้ึนจาก
รอยละ 4.7 ในปงบประมาณ 2552 มาอยูท่ีรอยละ 2 ในปงบประมาณ 2553 และรอยละ 1.5 ในปงบประมาณ 
2554 สําหรับสัดสวนหนี้สาธารณะตอ GDP เพิ่มข้ึนจากรอยละ 37.3 ณ ส้ินเดือนกันยายน 2551 มาอยูท่ีรอย
ละ 45.2 ณ ส้ินเดือนกันยายน 2552 และลดลงมาอยูที่รอยละ 41.7 ณ ส้ินเดือนกันยายน 2554 และนับต้ังแต
รัฐบาลปจจุบันไดเร่ิมเขามาบริหารงานภายหลังการเลือกต้ังท่ัวไปในเดือนกันยายน 2554  ไดมีเสียง
วิพากษวิจารณเกี่ยวกับนโยบายประชานิยมของรัฐบาล เชน การข้ึนคาแรงข้ันตํ่า แตตราบใดท่ีประเทศไทย
ยังคงรักษากรอบวินัยทางการคลังท่ีกําหนดข้ึนตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 ผลกระทบ
ตอฐานะทางการคลังก็จะถูกจํากัดไว โดยในปงบประมาณ 2555 ไดมีการกําหนดสัดสวนการขาดดุล
งบประมาณตอ GDP ไวท่ีรอยละ 3.6 รวมถึงผลกระทบจากการเพิ่มรายจายสําหรับการฟนฟูความเสียหาย
จากอุทกภัย ซ่ึงมีรายจายจํานวนมากในปงบประมาณ 2555 และ 2556 เพื่อดําเนินมาตรการปองกันอุทกภัย     
ซ่ึงจะเปนการเบิกจายนอกกรอบวงเงินงบประมาณภายใตพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังเพื่อ
ลงทุนวางระบบการบริหารจัดการน้ําและสรางอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555 และพระราชกําหนดกองทุน
สงเสริมการประกันภัยพิบัติ พ.ศ. 2555 ซ่ึงถูกจํากัดไวในวงเงินรวมไมเกิน 400,000 ลานบาท ซ่ึงการเพ่ิมข้ึน
ของรายจายดังกลาวอาจกอใหเกิดความเสียหายตอฐานะทางการคลังในอนาคตได ท้ังนี้ JCR จะยังคงเฝา
ติดตามกระบวนการฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศไทยและพัฒนาการของฐานะการคลังในอนาคตตอไป 
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3. การรักษาเสถียรภาพของดุลการตางประเทศ ปญหาน้ําทวมในป 2554 ทําใหการสงออก
สินคาของประเทศไทยชะลอตัวลง และสงผลใหการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดลดลง โดยประมาณรอยละ 84 
ของการสงออกจะเปนสินคาท่ีใชในอุตสาหกรรมการผลิต เชน สินคาเทคโนโลยีสูงในอุตสาหกรรม
เคร่ืองจักรและช้ินสวน ช้ินสวนอิเลกทรอนิกส เคร่ืองใชไฟฟา รถยนตและช้ินสวนรถยนต ซ่ึงนับเปน
สัดสวนท่ีสูง และ JCR เห็นวา ท่ีผานมาถึงแมจะมีการขาดเสถียรภาพทางการเมือง แตก็ไมมีสัญญาณใดท่ี
บงช้ีวาจะมีการถอนเงินลงทุนโดยตรงจากนักลงทุนตางชาติท่ีลงทุนในอุตสาหกรรมดังกลาวออกจาก
ประเทศไทย ในขณะเดียวกัน ผลกระทบจากเหตุการณน้ําทวมตอการลงทุนโดยตรงในป 2554 ก็มีเพียง
เล็กนอย อยางไรก็ดี ปจจัยสําคัญท่ีจะเปนตัวตัดสินการลงทุนโดยตรงใหมท่ีจะเขามาก็คือแผนการบริหาร
จัดการน้ํา ในสวนของความสามารถในการแขงขันดานสงออกและภาคการตางประเทศของประเทศไทย
ยังคงมีความแข็งแกรงอยางมากดังจะเห็นไดจากอุตสาหกรรมการผลิตท่ีหนุนหลังโดยการลงทุนโดยตรง
สะสมและอุตสาหกรรมการทองเท่ียว รวมถึงทุนสํารองเงินตราท่ีมีมากกวาหนี้ตางประเทศเปนจํานวนมาก 
โดยทุนสํารองเงินตราของไทยไดเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องในชวง 2-3 ปท่ีผานมา และถึงแมทุนสํารองจะลดลง
เล็กนอยในป 2554 แตยังคงอยูในระดับท่ีจํานวน 167.4 พันลานเหรียญสหรัฐ ณ ส้ินป 2554 (ไมรวมทองคํา 
และเทียบเทากับมูลคาการนําเขา 9.9 เดือน และ 3.4 เทาของหนี้ตางประเทศระยะส้ัน) โดยทุนสํารองท้ังหมด
มีมากกวาหนี้ตางประเทศของท้ังประเทศท่ีมียอดคงคางอยูท่ี 105.9 พันลานเหรียญสหรัฐ ณ ส้ินป 2554 
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