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เหตุผล 
         ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตองคกรของ บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) ที่ระดับ “AA-” โดยอันดับเครดิตสะทอนสถานะของ
บริษัทในการเปนผูใหบริการน้ําประปาเอกชนรายใหญที่สุดในประเทศไทย ตลอดจนกระแสเงินสดที่สมํ่าเสมอจากสัญญาขายน้ําขั้นตํ่า
ระยะยาว แนวโนมการเติบโตที่ดีของธุรกิจน้ําประปา และความเสี่ยงในการดําเนินงานที่อยูในระดับตํ่า โดยอันดับเครดิตดังกลาวยัง
พิจารณาถึงความสามารถของคณะผูบริหารและอุปสรรคในการเขาสูธุรกิจที่อยูในระดับสูง อยางไรก็ตาม ความแข็งแกรงดังกลาวถูก
ลดทอนลงบางสวนจากการที่บริษัทมีสัดสวนเงินกูจํานวนหนึ่งสําหรับใชลงทุนในโรงผลิตน้ําประปาและทอจายน้ํา รวมถึงการมีกระแสเงิน
สดที่ขึ้นอยูกับผลการดําเนินงานของการประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) เปนหลัก และพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ําที่ยังไมมีขอสรุป 
         บริษัทน้ําประปาไทยซึ่งเดิมชื่อ บริษัท วีเคซีเอส (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูใหบริการน้ําประปาเอกชนรายใหญที่สุดในประเทศไทยซึ่ง
มีกําลังการผลิตทั้งสิ้นจํานวน 628,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน (ลบ.ม./วัน) บริษัทกอต้ังโดย บริษัท ช. การชาง จํากัด (มหาชน) และ บริษัท 
เธมส วอเตอร อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด ในป 2543 โดยมีสัดสวนการถือหุนเทาๆ กัน ปจจุบัน บริษัท ช. การชาง เปนผูถือหุน
รายใหญในสัดสวน 35.3% ในขณะที่ บริษัท มิตซุย วอเตอร โฮลด้ิง (ประเทศไทย) จํากัด ถือ 25.9% บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2551 บริษัทเปนผูใหบริการน้ําประปาในพื้นที่ 2 เขต ไดแก เขตพื้นที่จังหวัดนครปฐมและ
สมุทรสาครซึ่งบริษัทเปนผูดําเนินการโดยตรง และพื้นที่เขตจังหวัดปทุมธานีซึ่งดําเนินการโดยบริษัทลูกที่บริษัทถือหุน 98% คือ บริษัท 
ประปาปทุมธานี จํากัด บริษัทมีกําลังการผลิตน้ําประปารวม 320,000 ลบ.ม./วัน ในขณะที่บริษัทประปาปทุมธานีมี 308,000 ลบ.ม./วัน 
รายไดของบริษัทไดรับการประกันโดยสัญญาซื้อขายน้ําะยะยาวที่มีกับ กปภ. โดยมีการกําหนดปริมาณน้ําขั้นตํ่าที่ตองรับซื้อ และบริษัทยัง
เปนเจาของทอน้ําประธานและทอจายน้ําบางสวนซึ่งเปนอุปสรรคตอผูประกอบการรายใหมในพ้ืนที่ใหบริการของบริษัท ในวันที่ 20 
กันยายน 2543 บริษัทไดทําสัญญาซื้อขายน้ําประปากับ กปภ. ระยะเวลา 30 ป ระหวาง 21 กรกฎาคม 2547-20 กรกฎาคม 2577 เพ่ือ
ดําเนินการผลิตและจายน้ําประปาโดยมีลักษณะสัญญาแบบ Build-Own-Operate สวนบริษัทประปาปทุมธานีมีสัญญาซื้อขายน้ําประปา
กับ กปภ. ระยะเวลา 25 ป ระหวาง 15 ตุลาคม 2541-14 ตุลาคม 2566 โดยมีลักษณะสัญญาแบบ Build-Own-Operate-Transfer 
นอกจากนี้ ณ วันที่ 15 กันยายน 2549 บริษัทยังไดทําสัญญาซื้อขายน้ําประปาเพิ่มอีกจํานวน 70,000 ลบ.ม./วันกับ กปภ. โดยสัญญามี
การประกันปริมาณน้ําขั้นตํ่าที่ กปภ. จะตองรับซื้อ และสูตรการคํานวณอัตราคาน้ําจะเปนไปตามดัชนีราคาผูบริโภค สงผลใหบริษัทมี
รายไดที่แนนอนภายใตสัญญาระยะยาวดังกลาว แตก็มีความเสี่ยงจากการที่มี กปภ. เปนลูกคาเพียงรายเดียว ในดานความนาเชื่อถือนั้น 
กปภ. เปนรัฐวิสาหกิจที่มีหนาที่รับผิดชอบในการใหบริการน้ําประปาในสวนภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งสามารถสรางผลกําไรจํานวน 260-994 
ลานบาทในชวง 5 ปที่ผานมา โดยที่สินทรัพยรวมและสวนของผูถือหุนของ กปภ. ณ สิ้นปงบประมาณ 2550 อยูที่ 54,881 ลานบาท และ 
35,759 ลานบาทตามลําดับ 
         การดําเนินงานของบริษัทในชวงแรกไดรับการสนับสนุนจากบริษัทเธมส วอเตอร โดยบริษัทมีผลการดําเนินงานอยูในระดับสูงอยาง
ตอเนื่องมาตั้งแตกอต้ังแมจนกระทั่งเมื่อบริษัทเธมส วอเตอรไดถอนหุนจากบริษัทไปเมื่อป 2548 บริษัทและบริษัทประปาปทุมธานีมีความ
เสี่ยงจากการดําเนินงานในระดับตํ่าเมื่อเทียบกับสาธารณูปโภคอื่นๆ เนื่องจากเทคโนโลยีในการผลิตน้ําประปาไมซับซอน ทั้งนี้ งานที่ชะงัก
สวนใหญเกิดจากกระแสไฟฟาขัดของซึ่งสงผลใหเกิดความไมตอเนื่องในการจายน้ํา อยางไรก็ตาม อัตรางานที่ชะงักมีระดับตํ่ากวา 0.5% 
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News for Investors 

ของเวลาในการดําเนินงานทั้งหมดของบริษัททั้งสองในชวง 4 ปที่ผานมาเนื่องจากมีการติดต้ังเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารองเอาไว แหลงน้ําที่
เพียงพอและคุณภาพน้ําเปนปจจัยสําคัญในการผลิตน้ําประปา บริษัทใชน้ําจากแมน้ําทาจีนและแมน้ําเจาพระยาเปนแหลงน้ําดิบที่
สําคัญซึ่งมีปริมาณน้ําที่เพียงพอ โดยน้ําดิบจากแหลงน้ําทั้ง 2 แหงมีคุณภาพที่แตกตางกันซึ่งบริษัทสามารถนําไปผลิตเปนน้ําประปา
คุณภาพสูงได บริษัทไดรับประโยชนจากนโยบายของภาครัฐที่ใหระงับการใชน้ําบาดาลซึ่งสงผลใหยอดขายน้ําของบริษัทในพื้นที่
ใหบริการทั้ง 2 แหงเติบโตอยางมีนัยสําคัญ บริษัทเริ่มใหบริการน้ําประปาในจังหวัดนครปฐมและสมุทรสาครในป 2547 โดยมียอดขาย
น้ําประปาเพิ่มขึ้น 23.7% ในป 2549 และ 11.8% ในป 2550 และคาดวาอัตราการเติบโตจะสูงยิ่งขึ้นในป 2551 บริษัทประปาปทุมธานี
เร่ิมดําเนินกิจการในป 2541 และบริษัทน้ําประปาไทยไดเขาซื้อกิจการในกลางป 2550 บริษัทประปาปทุมธานีมีอัตราเติบโตเฉลี่ยของ
ยอดขายปละ 12.3% ในชวงป 2545-2550 อยางไรก็ตาม ในป 2551 อัตราการเติบโตอาจลดลงเนื่องจากนิคมอุตสาหกรรมบางแหงมี
การสรางโรงผลิตน้ําประปาเพื่อใชเอง 
          บริษัทมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกรงเนื่องจากการมีสัญญาที่ดีกับ กปภ. อีกทั้งยังมีความตองการน้ําที่อยูในระดับสูง บริษัทมี
กระแสเงินสดภายในเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วนับแตเร่ิมเปดดําเนินการ ในป 2550 รายไดรวมของบริษัทเพิ่มขึ้น 53% สูระดับ 2,590 ลานบาท
เนื่องจากการซื้อกิจการของบริษัทประปาปทุมธานีในไตรมาสที่ 2 และความตองการน้ําเปนอยางมากของอุตสาหกรรมในจังหวัด
สมุทรสาคร ในครึ่งแรกของป 2551 ยอดขายของบริษัทมีสัดสวน 65% ของรายไดทั้งหมด และสวนที่เหลือมาจากบริษัทประปาปทุมธานี 
ปจจัยที่สงผลตอการเติบโตของการบริโภคน้ําประปาเกิดจากการที่ผูบริโภคไดเปลี่ยนมาบริโภคน้ําประปาแทนน้ําบาดาลเพราะคุณภาพ
น้ําบาดาลที่ตํ่าลงและการกอสรางที่อยูอาศัยใหมในพ้ืนที่ใหบริการ จากป 2549 ถึงชวงคร่ึงแรกของป 2551 บริษัทมีอัตราสวนกําไรจาก
การดําเนินงานกอนคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายตอรายไดจากการขายอยูในระดับสูงที่ 79% เงินทุนจากการดําเนินงานในป 2550 
อยูที่ระดับ 1,434 ลานบาท เทียบกับ 532 ลานบาทในป 2547 และระดับ 981 ลานบาทในชวงครึ่งแรกของป 2551 เงินกูรวมของบริษัท
เพิ่มขึ้นอยางมากจากระดับ 6,720 ลานบาท ณ สิ้นป 2549 เปน 13,678 ลานบาท ณ สิ้นป 2550 เนื่องจากการรวมหนี้ของบริษัทประปา
ปทุมธานีและการกูเงินจํานวน 4,000 ลานบาทเพื่อใชในการซื้อหุน 98% ของบริษัทประปาปทุมธานี ซึ่งสงผลใหอัตราสวนเงินทุนจากการ
ดําเนินงานตอเงินกูรวมลดลงจาก 13.8% ในป 2549 เปน 10.5% ในป 2550 ในขณะที่อัตราสวนเงินกูรวมตอโครงสรางเงินทุนเพิ่มขึ้นสู
ระดับ 74.4% ณ สิ้นป 2550 จากระดับ 63.3% ในป 2549 อยางไรก็ตาม ฐานะทางการเงินของบริษัทปรับตัวดีขึ้นมากหลังจากการจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ เงินกูรวมของบริษัท ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2551 ลดลงอยางมากสูระดับ 10,048 ลานบาทหลังจากที่บริษัท
นําเงินที่ไดจากการขายหุนสามัญแกประชาชนครั้งแรกไปใชจายคืนหนี้จํานวน 3,000 ลานบาท ในชวงครึ่งแรกของป 2551 บริษัทมี
อัตราสวนเงินกูรวมตอโครงสรางเงินทุนอยูที่ระดับ 55.1% และมีเงินทุนจากการดําเนินงานอยูที่ 9.8% โดยคาดวาอัตราสวนเงินกูรวมตอ
โครงสรางเงินทุนของบริษัทในระยะปานกลางจะไมปรับตัวดีขึ้นเนื่องจากบริษัทมีแผนกูเงินเพื่อนํามาใชในการขยายกําลังการผลิตจํานวน 
100,000 ลบ.ม./วัน และมีแผนในการขยายระยะเวลาการชําระเงินกูระยะยาวที่มีอยูเพ่ือใหสอดคลองกับสัญญาซื้อขายน้ําระยะยาวที่ทํา
ไวกับ กปภ. 
 

แนวโนมอันดับเครดิต 
          แนวโนมอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” สะทอนถึงการคาดการณวาบริษัทจะสามารถรักษาสถานะผูนําในการเปนผูใหบริการ
น้ําประปาเอกชนและคงความสามารถในการสรางกระแสเงินสดเอาไวได โดยที่การดําเนินธุรกิจของบริษัทไมนาจะไดรับผลกระทบที่
รุนแรงจากการออกพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา นอกจากนี้ การลงทุนในอนาคตควรไดรับการพิจารณาอยางรอบคอบโดยจะตองไมมี
ผลกระทบตอฐานะทางการเงินและสภาพคลอง ทั้งนี้ การใหการสนับสนุนทางการเงินแกบริษัทแมที่มีฐานะทางการเงินที่ออนกวาจะ
สงผลกระทบตออันดับเครดิตของบริษัท 
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News for Investors 

 
ขอมูลงบการเงินและอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ* 

 
หนวย: ลานบาท 

 ------------------------- ณ วันที่ 31 ธันวาคม ---------------------- 
 ม.ค.-มิ.ย.

2551 2550 2549 2548 2547 
รายไดจากการขาย 1,717 2,590 1,698 1,356 889 
ดอกเบี้ยจายรวม 382 638 437 345 156 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดําเนินงาน 619 920 674 335 433 
เงินทุนจากการดําเนินงาน  981 1,434 931 559 532 
คาใชจายฝายทุน 74 378 9 7 817 
สินทรัพยรวม 18,374 18,681 10,682 10,361 10,214 
เงินกูรวม 10,048 13,678 6,720 6,860 7,000 
สวนของผูถือหุน 8,185 4,715 3,890 3,348 3,118 
อัตราสวนกําไรจากการดําเนินงานกอนคาเสื่อมราคาและคาตัด 
     จําหนายตอรายไดจากการขาย (%)  

79.2 79.2 79.6 66.3 77.4 
 

อัตราสวนผลตอบแทนตอเงินทุนถาวร (%) 5.5 **              11.0 10.8 6.7 6.2 
อัตราสวนกําไรกอนดอกเบี้ยจาย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัด 
     จําหนายตอดอกเบี้ยจาย (เทา) 

3.4 3.1 3.1 2.6 4.4 
 

อัตราสวนเงินทุนจากการดําเนินงาน/เงินกูรวม (%) 9.8 **              10.5 13.8 8.1 7.6 
อัตราสวนเงินกูรวม/โครงสรางเงินทุน (%) 55.1 74.4 63.3 67.2 69.2 
*  งบการเงินรวม 
** ยังไมไดปรับอัตราสวนใหเปนตัวเลขเต็มป 
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ติดตอขอขอมูลการเปนสมาชิก 
บริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด  สาํนักกรรมการผูจัดการ  โทร. 0-2231-3011 ตอ 500 
อาคารสีลมคอมเพล็กซ ช้ัน 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500, www.trisrating.com 

บริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 หามมิใหบุคคลใดใช เปดเผย ทําสําเนาเผยแพร แจกจาย หรือเก็บไวเพื่อใชในภายหลังเพื่อประโยชนใดๆ ซึ่งรายงานหรือขอมูลการจัดอันดับเครดิต  ไมวาทั้งหมดหรือแตเพียงบางสวน และไมวาในรูปแบบ 
หรือลักษณะใดๆ หรือดวยวิธีการใดๆ โดยมิไดรับอนุญาต การจัดอันดับเครดิตนี้มิใชคําแถลงขอเท็จจริง หรือคําเสนอแนะใหซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ   แตเปนเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความนาเชื่อถือของตราสารหนี้น้ันๆ หรือของบริษัท
น้ันๆ โดยเฉพาะ  ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิไดเปนคําแนะนําเกี่ยวกับการลงทุน หรือคําแนะนําในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและขอมูลท่ีปรากฏในรายงานใดๆ ท่ีจัดทํา หรือพิมพเผยแพรโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด ไดจัดทําขึ้นโดยมิได
คํานึงถึงความตองการดานการเงิน พฤติการณ ความรู และวัตถุประสงคของผูรับขอมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผูรับขอมูลควรประเมินความเหมาะสมของขอมูลดังกลาวกอนตัดสินใจลงทุน  บริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด ไดรับขอมูลท่ีใชสําหรับการจัดอนัดบัเครดติ
น้ีจากบริษัทและแหลงขอมูลอ่ืนๆ ท่ีเชื่อวาเชื่อถือได ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด จึงมิไดรับประกันความถูกตอง ความเพียงพอ หรือความครบถวนสมบูรณของขอมูลใดๆ ดังกลาว และจะไมรับผิดชอบตอความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก
ความไมถูกตอง ความไมเพียงพอ หรือความไมครบถวนสมบูรณน้ัน และจะไมรับผิดชอบตอขอผิดพลาด หรือการละเวน ผลท่ีไดรับ หรือการกระทําใดๆ โดยอาศัยขอมูลดังกลาว 

สัญลักษณและนิยามอนัดับเครดิต 
 ทริสเรทติ้งใชสัญลักษณตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาวจํานวน 8 อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซ่ึงเปนอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซ่ึงเปน
อันดับต่ําสุด   โดยตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต 1 ปข้ึนไป และแตละสัญลักษณมีความหมายดังน้ี 
AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ําท่ีสุด ผูออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑสูงสุด และไดรับผลกระทบนอยมากจากการเปลี่ยนแปลงทาง

ธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ  
AA มีความเสี่ยงต่ํามาก ผูออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑสูงมาก แตอาจไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ

สิ่งแวดลอมอ่ืนๆ มากกวาอันดับเครดิตท่ีอยูในระดับ AAA   
A มีความเสี่ยงในระดับต่ํา ผูออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑสูง แตอาจไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ

สิ่งแวดลอมอ่ืนๆ มากกวาอันดับเครดิตท่ีอยูในระดับสูงกวา 
BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผูออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑท่ีเพียงพอ แตมีความออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ 

และสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ มากกวา และอาจมีความสามารถในการชําระหนี้ออนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตท่ีอยูในระดับสูงกวา 
BB มีความเสี่ยงในระดับสูง ผูออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑต่ํากวาระดับปานกลาง และจะไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ 

เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ คอนขางชัดเจน ซ่ึงอาจสงผลใหความสามารถในการชําระหนี้อยูในเกณฑท่ีไมเพียงพอ 
B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผูออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑต่ํา  และอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชําระหนี้ไดตาม

การเปลี่ยนแปลงของสถานการณทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ   
C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี้สูงท่ีสุด  ผูออกตราสารหนี้ไมมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนตามกําหนดอยางชัดเจน โดยตองอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออํานวยทาง

ธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ อยางมากจึงจะมีความสามารถในการชําระหนี้ได    
D เปนระดับท่ีอยูในสภาวะผิดนัดชําระหนี้ โดยผูออกตราสารหนี้ไมสามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนไดตามกําหนด 
  

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ตอทายเพื่อจําแนกความแตกตางของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน 
 

สําหรับการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้น ทริสเรทติ้งจะเนนการวิเคราะหโอกาสท่ีจะเกิดการผิดนัดชําระหนี้ (Default Probability) เปนสําคัญโดยมิไดคํานึงถึงระดับของการ
ชดเชยความเสียหายที่จะเกิดข้ึนจากการผิดนัดชําระหนี้ (Recovery After Default) แตอยางใด โดยตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ํากวา 1 ป สัญลักษณและนิยามอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้น
จําแนกเปน 4 ระดับ ดังน้ี 
T1 ผูออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางดานการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกรงในระดับดีมาก มีสภาพคลองท่ีดีมาก และนักลงทุนจะไดรับความคุมครองจากการผิดนัดชําระหนี้ท่ีดีกวา

อันดับเครดิตในระดับอ่ืน ผูออกตราสารที่ไดรับอันดับเครดิตในระดับดังกลาวซ่ึงมีเครื่องหมาย “+” ดวยจะไดรับความคุมครองดานการผิดนัดชําระหนี้ท่ีสูงยิ่งข้ึน 
T2  ผูออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางดานการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกรงในระดับดี และมีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นในระดับท่ีนาพอใจ 
T3 ผูออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นในระดับท่ียอมรับได 
T4  ผูออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นท่ีคอนขางออนแอ 
D เปนระดับท่ีอยูในสภาวะผิดนัดชําระหนี้ โดยผูออกตราสารหนี้ไมสามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนไดตามกําหนด 
 อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดยทริสเรทติ้งเปนอันดับเครดิตตราสารหนี้ในสกุลเงินบาท ซ่ึงสะทอนความสามารถในการชําระหนี้ของผูออกตราสารโดยไมรวมความเสี่ยงในการ
เปลี่ยนแปลงการชําระหนี้จากสกุลเงินบาทเปนสกุลเงินตราตางประเทศ  

นอกจากนี้ ทริสเรทติ้งยังกําหนด “แนวโนมอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพ่ือสะทอนความเปนไปไดของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของผูออกตราสารในระยะปานกลางหรือ
ระยะยาว โดยทริสเรทติ้งจะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดลอมทางธุรกิจในอนาคตของผูออกตราสารที่อาจกระทบตอความสามารถในการชําระ
หน้ี ท้ังน้ี แนวโนมอันดับเครดิตท่ีออกใหแกหนวยงานหนึ่งๆ จะเทียบเทากับความสามารถในการชําระหนี้ของหนวยงานนั้นๆ  แนวโนมอันดับเครดิตแบงออกเปน 4 ระดับ ไดแก   
Positive หมายถึงอันดับเครดิตอาจปรับข้ึน  
Stable หมายถึงอันดับเครดิตอาจไมเปลี่ยนแปลง  
Negative หมายถึงอันดับเครดิตอาจปรับลดลง  
Developing  หมายถึงอันดับเครดิตอาจปรับข้ึน ปรับลดลง หรือไมเปลี่ยนแปลง  


