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ในช่วงทีผ่ า่ นมา บริษทั ต่างๆ ออกตราสารหนีห้ รือ ”หุน้ กู”้ มากขึน้ ส่วนหนึง่ เพือ่ lock ต้นทุนทางการเงินในช่วง
อัตราดอกเบีย้ ต่า ซึง่ ท่านผูอ้ า่ นอาจเคยได้รบั การเสนอขายหุน้ กูจ้ ากธนาคาร บางธนาคารอาจจะบอกว่าหุน้ กูเ้ ป็นอีก
ทางเลือกหนึง่ ของการ “ฝากเงิน” และให้ดอกเบีย้ สูงกว่าการฝากเงินเสียอีก แต่สงิ่ ทีพ่ งึ ระวังก่อนการซือ้ หุน้ กู้ คือ ความ
เสีย่ งทีม่ าพร้อมกับหุน้ กู้ ซึง่ เราสามารถใช้ขอ้ มูลอันดับความน่าเชือ่ ถือ หรือ Credit Rating มาพิจารณาประกอบการ
ลงทุนได้ Bankers’ Talk ฉบับนี้ จึงขอนาเสนอเรือ่ งของอันดับความน่าเชือ่ ถือ หรือ Credit rating (ไม่ใช่ check rating ของ ใบเตย อาร์สยาม นะจ๊ะ) ให้ทา่ นผูอ้ า่ นได้ทราบค่ะ

กำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ (Credit Rating) คืออะไร?
หากย้อนไปถึงจุดเริ่มแรกของการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เราคงต้องย้อนกลับไปในถึงช่วงถึงปลาย
คริสต์ศตวรรษที่ 19 ซึ่งเป็นช่วงที่ 3 บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือยักษ์ใหญ่จัดตั้งขึ้น (S&P’s Moody’s
และ Fitch นั่นเอง) แรกเริ่มเดิมทีนั้นมีเพียงแค่การตีพิมพ์การวิเคราะห์และข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นและตราสารหนี้
เฉพาะในสหรัฐฯ เท่านั้น ต่อมาได้พัฒนาให้การจัดอันดับความน่าเชื่อถือมีความละเอียดมากขึ้น โดยแบ่งชนิดของตราสาร
ออกเป็นอันดับต่างๆ ที่แตกต่างกันตามบริษัทจัดอันดับฯ เพือ่ ให้ผู้ลงทุนใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาก่อนการลงทุน
ว่าผู้ออกตราสารมีความสามารถในการชาระหนี้มากน้อยแค่ไหน โดยอันดับตราสารหนี้ที่จัดว่าลงทุนได้ หรือ ระดับ
Investment Grade จะมีความเสีย่ งในการผิดชาระหนี้ต่าถึงปานกลาง ในขณะที่ตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงในการผิดชาระ
หนี้สูงจะมีอันดับที่ต่ากว่า BBB- หรือ Baa3 ลงไป (Non- investment Grade หรือที่เรียกกันว่า Junk Bond)

อ่านมาถึงตรงนีแ้ ล้วอาจสงสัยว่า เอ๊ะ ! สรุปแล้วการจัดอันดับความน่าเชื่อถือมีกแี่ บบกันนะ?
การจัดอันดับฯ ที่ใช้กันเป็นประจา มีอยู่ 2 แบบใหญ่ๆ คือ (1) การจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือของตัวองค์กร ทั้ง
รัฐบาล (Sovereign) รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน (Corporate) ซึ่งการจัดอันดับฯ นี้จะสะท้อนความแข็งแกร่งขององค์กรนั้นๆ โดยดูจากฐานะ
ขององค์กรเองร่วมกับปัจจัยทางเศรษฐกิจต่างๆ และ (2) การจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือของตราสารหนีแ้ ต่ละตัว ที่จะสะท้อนความสามารถในการ
ชาระหนี้ของผู้ออกตราสาร ซึ่งหากตราสารหนี้นั้นออกโดยภาครัฐ หรือ รัฐวิสาหกิจ เรียกว่า "พันธบัตร" หากออกโดยภาคเอกชนเรียกว่า "หุ้นกู้"

แล้วบริษทั จัดอันดับฯ ใช้ปจั จัยอะไรในการตัดสินว่าองค์กร หรือ ตราสารหนี้ นัน้ ดีหรือไม่ดี ?
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทจัดอันดับฯ
มักจะใช้ปัจจัยในการพิจารณาที่คล้ายคลึงกัน ในที่นี้จะขอ
กล่าวถึงปัจจัยที่ใช้ในการให้ (1) อันดับความน่าเชือ่ ถือของ
ธนาคาร ประกอบด้วย ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ซึ่งมอง สภาพ
เศรษฐกิจและสถานการณ์ภายในประเทศเป็นหลัก และ
ปัจจัยรายธนาคาร ทีม่ ุ่งดูฐานะทางการเงินและความเสี่ยง
ของแต่ละธนาคาร และเมื่อธนาคารมีการออกหุน้ กู้แล้ว
บริษัทจัดอันดับฯ จึงสามารถจัด (2) อันดับความน่าเชือ่ ถือ
หุน้ กู้ จากการนาอันดับความน่าเชือ่ ถือของธนาคารที่ได้
มาพิจารณาร่วมกับระดับการสนับสนุนทีค่ าดว่าจะได้รบั
จาก บริษทั แม่ และ ทางการ (Systemic Support)

แนะนำ ติชม หรือติดต่อกองบรรณำธิกำร (ส่วนนโยบำยต่ำงประเทศ ฝ่ำยกลยุทธ์สถำบันกำรเงิน) ที่ Email : bankerstalk@bot.or.th

การใช้อันดับความน่าเชื่อถือเพื่อพิจารณาก่อนการลงทุน
การลงทุนในตราสารหนี้ ผูล้ งทุนควรพิจารณาอัตราดอกเบีย้ และอายุของพันธบัตรเป็นหลักว่าตรงกับความต้องการของตนหรือไม่ และ
เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการลงทุน ผู้ลงทุนสามารถใช้ “อันดับความน่าเชือ่ ถือ” เป็นตัวชี้วัดความเสี่ยงในการผิดชาระหนี้ของผูอ้ อกตราสารนั้นๆ ได้
ซึ่งหากเป็นการลงทุนในพันธบัตรที่ผู้ออกคือรัฐบาล องค์กรของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจทีม่ ีรัฐบาลค้าประกันให้ ความเสี่ยงจะค่อนข้างต่าเนื่องจากมี
ความน่าเชื่อถือ และอันดับ rating ที่ได้มักจะอยู่ในกลุม่ Investment Grade (ขอยกเว้น รัฐบาลกรีซในช่วงนีน้ ะคะ ^ ^”)
ส่วนหุ้นกู้ทอี่ อกโดยภาคเอกชนนั้น มีหลายประเภท ทั้งที่เป็นหุ้นกู้ระยะยาว หุ้นกู้ระยะสั้น และหุ้นกู้ด้อย
สิทธิ จึงสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนได้มากกว่า แต่ด้วยเหตุที่ผู้ออกหุ้นกู้เป็นบริษัทเอกชน จึงมี
ความแตกต่างกันทั้งในเรื่องความมั่นคงของฐานะการเงินและการดาเนินธุรกิจ และย่อมมีความเสีย่ งในการผิดนัด
ชาระหนี้สูงกว่ารัฐบาล อันเป็นสาเหตุที่หุ้นกู้มักให้ผลตอบแทนที่อยู่รปู ของอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าพันธบัตรรัฐบาล ดังนั้น หุ้นกู้จึง
ได้รับอันดับความน่าเชื่อถือ เท่ากับ หรือ ต่ากว่า อันดับความน่าเชื่อถือของพันธบัตรรัฐบาลได้รับนั่นเอง
ทั้งนี้ การประเมินอันดับความน่าเชื่อถือจะมีการอธิบายเหตุผลประกอบการจัดอันดับ และจะมีการบอกแนวโน้มอันดับ
เครดิตในอนาคต (Rating Outlook) ของบริษัทผู้ออกหุน้ กู้ เพื่อสะท้อนให้เห็นทิศทางการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือของ
บริษัทผู้ออกหุ้นกู้ว่าเป็นอย่างไรในช่วง 12 – 18 เดือนข้างหน้า ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอาจเกิดจากสภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ที่เปลีย่ นแปลงไป และส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชาระหนี้ของ
บริษัทได้ ดังนั้น ผูล้ งทุนจึงควรศึกษาและทาความเข้าใจกับหุน้ กู้แต่ละตัวให้ดีและเหมาะสมกับตนเองและระดับความเสี่ยงที่ตนเอง
รับได้ก่อนตัดสินใจลงทุนนะคะ

อันดับความน่าเชื่อถือของหุน้ กูท้ ี่ภาคเอกชนออกสามารถ
ได้รบั อันดับสูงกว่าพันธบัตรรัฐบาลได้หรือไม่?
รัฐบาล (Sovereign) ถือเป็นสถาบันที่มีความแข็งแกร่ง
สูงสุดภายในประเทศและสามารถให้การช่วยเหลือและสนับสนุน
(Systemic support) องค์กรอื่นๆ ในประเทศได้หากประสบปัญหา
ดังนั้น อันดับความน่าเชื่อถือหุน้ กูท้ ี่ออกโดยภาคเอกชนจึง ต่ากว่า
หรือ เท่ากับ อันดับความน่าเชื่อถือพันธบัตรรัฐบาลอยู่เสมอ (หรือที่
เรียกว่า Sovereign ceiling)
อย่างไรก็ดี อาจมีบางบริษัทในกลุม่ ประเทศ ASEAN ได้รับ
อันดับความน่าเชื่อถือจาก S&P สูงกว่ารัฐบาล โดยเฉพาะบริษัทกลุม่
โครงสร้างพื้นฐาน การโทรคมนาคม การสาธารณูปโภค และกลุม่ ที่
เกี่ยวข้องกับการอุปโภคบริโภค ซึง่ บริษัทจัดอันดับฯ เห็นว่ามีความ
เสี่ยงต่า เพราะมีระดับหนี้ที่ไม่สูงและมี demand สม่าเสมอ
ปัจจุบัน S&P Fitch และ Moody’s ได้จัดอันดับความ
น่าเชื่อถือของประเทศไทยไว้ที่ระดับเดียวกัน (S&P และ Fitch ให้อยู่
ที่ระดับ BBB+ และ Moody’s ให้อยู่ที่ระดับ Baa1) และมีบริษัทที่
ได้รับอันดับความน่าเชื่อถือสูงกว่ารัฐบาลอยู่บริษัทเดียว คือ บริษัท
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จากัด (มหาชน) หรือ AIS โดย S&P จัด
อันดับความน่าเชื่อถือไว้ที่ระดับ A-

บริษัทจัดอันดับฯ มักจะให้อันดับความน่าเชื่อถือไม่ต่างกัน
มากนัก เพราะปัจจัยที่ใช้และวิธีการจัดอันดับใกล้เคียงกัน
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