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ບດົຄວາມເຜີຍແຜ່ຜ່ານສ ື່ຕາ່ງໆ 

ບລໍສິດັຈດັອນັດບັຄວາມໜ້າເຊ ື່ອຖ  
ຮຽບຮຽງໂດຍ: ສລຸຍິາ ໝ ື່ນວເິສດ 

ສ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄຸມ້ຄອງຫ ກັຊບັ 

 

ການຈັດອັນດັບຄວາມໜ້າເຊ ື່ອຖ  ແມ່ນຂະບວນການວິເຄາະ ແລະ ກ ານົດ ຄວາມສ່ຽງຂອງລູກໜີີ້ ຫ   ຜູ້ອອກ

ຈ າໜ່າຍຫ ັກຊັບ  ເຊິື່ງປະກອບມີ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ລັດຖະບານ. ຈຸດປະສົງຕົີ້ນຕໍຂອງການຈັດອັນດັບຄວາມໜ້

າເຊ ື່ອຖ  ກໍໍ່ແມ່ນເພ ື່ອຄາດຄະເນຄວາມອາດສາມາດໃນການຊ າລະຕົີ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍ ຄ ນໃຫ້ແກ່ເຈົີ້າໜີີ້ ພ້ອມນັີ້ນກໍໍ່

ຍັງກ ານົດຄວາມສ່ຽງທີື່ຕິດພັນກັບລູກໜີີ້ ຫ   ຜູ້ອອກຈ າໜ່າຍຫ ັກຊັບ. 

ບໍລິສັດຈັດອັນດັບຄວາມໜ້າເຊ ື່ອຖ  ແມ່ນ ມີຄວາມສ າຄັນຫ າຍຕໍໍ່ຕະຫ າດຫ ັກຊັບໃນຍຸກໃໝ່ ອີງຕາມບົດລາຍ

ງານຂອງ ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຫ ັກຊັບສາກົນ (International Oraganization of Securities Commission: 

IOSCO) ກ່ຽວກັບກິດຈະກ າ ຫ   ການດ າເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດຈັດອັນດັບຄວາມໜ້າເຊ ື່ອຖ  ໄດ້ລະບຸວ່າ: ບໍລິສັດ

ຈັດອັນດັບຄວາມໜ້າເຊ ື່ອຖ  ປະຕິບັດໜ້າທີື່ໃນການ ປະເມີນຄວາມສ່ຽງໃນການຊ າລະໜີີ້ຂອງລູກໜີີ້ ຫ   ຜູ້ອອກຈ າໜ່

າຍຫ ັກຊັບປະເພດໜີີ້ ໂດຍການວິເຄາະຂໍໍ້ມູນຕ່າງໆ (ທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ) ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄວາມ

ສ່ຽງຈາກການດ າເນີນງານ ແລະ ຄວາມສ່ຽງທາງການເງິນ ຂອງລູກໜີີ້ ພ້ອມດ້ວຍຄວາມສ່ຽງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ. 

ຂັີ້ນຕອນໃນການເກັບກ າ ແລະ ວິເຄາະຂໍໍ້ມູນຂອງບໍລິສັດຈັດອັນດັບຄວາມໜ້າເຊ ື່ອຖ ແມ່ນຕ້ອງໃຊ້ເວລາພໍສົມຄວນ 

ແລະ ລາຍຈ່າຍທີື່ຕິດພັນໃນການວິເຄາະຂໍໍ້ມູນກໍໍ່ຂ້ອນຂ້າງສູງ. ຜົນຂອງການຈັດອັນດັບຄວາມໜ້າເຊ ື່ອຖ ຈະສະທ້ອນໃຫ້

ເຫັນຄ າເຫັນກ່ຽວກັບລະດັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີື່ລູກໜີີ້ ຫ   ຜູ້ອອກຈ າໜ່າຍຫ ັກຊັບປະເພດໜີີ້ຈະມີຄວາມສາມາດໃນ

ການຊ າລະຄ ນຕົີ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍຕາມທີື່ກ ານົດໄວ້ໃນສັນຍາ ຫ   ບໍໍ່?. 

ໃນປະຈຸບັນນີີ້ ມີຢູູ່ 3 ບໍລິສັດຈັດອັນດັບຄວາມໜ້າເຊ ື່ອຖ ລະດັບໂລກ ປະກອບມີ ບໍລິສັດ ມູດີີ້ສ໌ (Moody’s), 

ບໍລິສັດ ເອສແອນພີ (S&P) ແລະ ຟິດຈ໌ (FITCH), ຊຶື່ງແຕ່ລະບໍລິສັດກໍໍ່ມີສັນຍາລັກຂອງຜົນການຈັດອັນດັບຄວາມໜ້າ

ເຊ ື່ອຖ ດັັ່ງຕາຕະລາງ ລຸ່ມນີີ້: 
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ລະ
ດັບ

ຄວ
າມ
ໜ
້າເຊ

 ື່ອຖ
  

ໂມດີີ້ສ໌ ເອສແອນພ ີແລະ ຟິດຈ໌ 

ລະດັບຄວາມເໝ
າະສົມແກ່ການລົງທຶນ 

Aaa AAA 
Aa1 AA+ 

Aa2 AA 

Aa3 AA- 

A1 A+ 

A2 A 

A3 A- 

Baa1 BBB+ 

Baa2 BBB 

Baa3 BBB- 

Ba1 BB+ 

ລະດັບຄວາມສ່ຽງສູງເກີນໄປ 

Ba2 BB 

Ba3 BB- 

B1 B+ 

B2 B 

B3 B- 

Caa CCC 

Ca CC 

C 
C 

D 

 

ອີງຕາມຕາຕະລາງຂັີ້ນເທິງສະແດງໃຫ້ເຫັນລະດັບຄວາມໜ້າເຊ ື່ອຖ ຂອງບໍລິສັດທີື່ໄດ້ຮັບການປະເມີນຄວາມ

ສ່ຽງເຊັັ່ນ: ຈາກລະດັບ Aaa ຫ   AAA ເຖິງ Baa3 ຫ   BBB- ແມ່ນລະດັບການຈັດຄວາມໜ້າເຊ ື່ອຖ ທີື່ຢູູ່ໃນລະດັບທີື່ດີ 

ແລະ  ມີຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່າ ໝາຍຄວາມວ່າ ຄວາມສາມາດໃນການຈ່າຍຄ ນຕົີ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍຂອງບໍລິສັດທີື່ອອກຈ າ

ໜ່າຍຫ ັກຊັບມີສູງ ສ່ວນລະດັບ Ba1 ຫ   BB+ ເຖິງ C ຫ   D ແມ່ນສະແດງໃຫ້ເຫັນລະດັບຄວາມໜ້າເຊ ື່ອຖ ທີື່ຂ້ອນຂ້າງ

ຈະຕ ໍ່າ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງສູງຂຶີ້ນຕາມຕົວອັກສອນທີື່ສະແດງໃນຕາຕະລາງ ຊຶື່ງໝາຍຄວາມວ່າຄວາມສາມາດໃນການ

ຈ່າຍຄ ນຕົີ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍຂອງບໍລິສັດທີື່ອອກຈ າໜ່າຍຫ ັກຊັບຕ ໍ່າ. 
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ຫ ັງຈາກທີື່ບໍລິສັດໃຫ້ການບໍລິການຈັດອັນດັບຄວາມໜ້າເຊ ື່ອຖ ກ່ຽວກັບຫ ັກຊັບຂອງບໍລິສັດໃດໜຶື່ງເປັນທີື່ຮຽບ

ຮ້ອຍແລ້ວ ກໍໍ່ຈະໄດ້ອອກໃບຢັັ້ງຢືນຜົນການຈັດອັນດັບ ໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດ ຫ   ລູກຄ້າ ເພ ື່ອທີື່ຈະໄດ້ເປັນເອກະສານຄັດຕິດ

ໃນໃບຄ ໍ້າຮ້ອງຂໍອອກຈ າໜ່າຍຫ ັກຊັບປະເພດໜີີ້ ແລະ ເປີດເຜີຍໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ເພ ື່ອເປັນຂໍໍ້ມູນອ້າງອີງໃຫ້ແກ່ຜູ້ລົງທຶນ

ໃຊ້ໃນການຕັດສິນໃຈໃນການລົງທຶນໃນຫ ັກຊັບ. ສ າລັບວຽກງານຕະຫ າດທຶນຂອງ ສປປ ລາວ ໃນປະຈຸບັນຄະນະ

ກ າມະການຄຸ້ມຄອງຫ ັກຊັບ ແມ່ນໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ ບໍລິສັດ TRIS Rating ຈາກປະເທດໄທເຂົີ້າມາໃຫ້ບໍລິການດ້ານ

ການຈັດອັນດັບຄວາມໜ້າເຊ ື່ອຖ . 

ຂໍໍ້ມູນອ້າງອີງ: 

- The Role of Credit Rating Agencies in Structured Finance Markets Final Report 

2008, Technical Committee of the International Organization of Securities 

Commissions. 

- Corporate Credit Ratings: a quick guide. 

 


