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N e w s    f o r    I n v e s t o r s   
ครั้งที่ 10/2552                                                           17 กุมภาพันธ 2552 

 

บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
อันดับเครดิตองคกร:                                                                                                                                                  AA- 
อันดับเครดิตตราสารหนี:้ 
หุนกูไมมีประกันในวงเงินไมเกิน 7,000 ลานบาท ไถถอนภายในป 2559                                                               AA- 
แนวโนมอันดบัเครดิต:                                                                                                                   Stable  
 

อันดับเครดิตในอดีต:                            อันดับเครดิตองคกร                             อันดับเครดิตตราสารหนี ้    
  มีประกัน ไมมีประกัน           
28 ม.ค. 2552                                        AA-/Stable                                             -                                 AA- 
22 ส.ค. 2551                                        AA-/Stable                                             -                                 - 

 

เหตุผล 
ทริสเรทติ้งยืนยันอันดับเครดิตองคกรของ บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) คงเดิมที่ระดับ “AA-” ในขณะเดียวกันยังคงยืนยัน

อันดับเครดิตระดับ “AA-” สําหรับหุนกูไมมีประกันของบริษัทที่เพ่ิมขึ้นคิดเปนวงเงินรวมไมเกิน 7,000 ลานบาทจากวงเงินไมเกิน 6,700 
ลานบาท โดยที่หุนกูจํานวน 300 ลานบาทที่เพ่ิมขึ้นนั้นไมมีผลกระทบตออันดับเครดิตที่ผานมาของบริษัท บริษัทจะนําเงินที่ไดจากการ
ออกหุนกูไปชําระคืนเงินกูยืมจากธนาคารจํานวนประมาณ 6,000 ลานบาท และสวนที่เหลือจะนําไปใชเปนทุนขยายกําลังการผลิต
น้ําประปาปริมาตร 120,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน (ลบ.ม./วัน) ที่โรงผลิตน้ําประปาบางเลนซึ่งตองใชเงินลงทุนจํานวน 1,300 ลานบาท 
เนื่องจากเงินกูยืมปจจุบันไดรับการค้ําประกันโดยสินทรัพยของบริษัท ดังนั้น อันดับเครดิตหุนกูของบริษัทจึงขึ้นอยูกับความสําเร็จในการ
นําเงินกูใหมไปจายหนี้เงินกูปจจุบันและการปลดภาระค้ําประกันจากเงินกูเดิม 

อันดับเครดิตสะทอนสถานะของบริษัทในการเปนผูใหบริการน้ําประปาเอกชนรายใหญที่สุดในประเทศไทย ตลอดจนกระแสเงินสดที่
สมํ่าเสมอจากสัญญาขายน้ําขั้นตํ่าระยะยาว และความเสี่ยงในการดําเนินงานที่อยูในระดับตํ่า โดยการประเมินอันดับเครดิตดังกลาวยัง
พิจารณาถึงความสามารถของคณะผูบริหารและอุปสรรคในการเขาสูธุรกิจที่อยูในระดับสูง อยางไรก็ตาม ความแข็งแกรงดังกลาวถูก
ลดทอนลงบางสวนจากการที่บริษัทมีสัดสวนเงินกูจํานวนหนึ่งสําหรับใชลงทุนในโรงผลิตน้ําประปาและทอจายน้ํา รวมถึงความเสี่ยงจาก
การมีลูกคาเพียงรายเดียวคือการประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) และผลกระทบจากพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ําที่ยังไมมีขอสรุป 

บริษัทเปนผูใหบริการน้ําประปาเอกชนรายใหญที่สุดในประเทศไทยซึ่งมีกําลังการผลิตทั้งสิ้น 708,000 ลบ.ม./วัน บริษัทกอต้ังในป 
2543 โดย บริษัท ช. การชาง จํากัด (มหาชน) และ บริษัท เธมส วอเตอร อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด หลังจากที่บริษัทไดจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2551 แลว บริษัท ช. การชางก็มีฐานะเปนผูถือหุนรายใหญใน
สัดสวน 35.0% ในขณะที่ บริษัท มิตซุย วอเตอร โฮลด้ิง (ประเทศไทย) จํากัด ถือ 25.9% บริษัทประกอบกิจการโรงผลิตน้ําประปา 2 แหง 
และเปนผูใหบริการน้ําประปาใน 2 พ้ืนที่คือเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐมและสมุทรสาครซึ่งบริษัทเปนผูดําเนินการโดยตรง และเขตพื้นที่
จังหวัดปทุมธานีซึ่งดําเนินการโดยบริษัทลูกที่บริษัทถือหุน 98% คือ บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด บริษัทใหบริการน้ําประปาภายใต
สัญญาซื้อขายน้ําประปากับ กปภ. อายุ 25 ปซึ่งจะหมดสัญญาในป 2566 และอายุ 30 ปซึ่งจะหมดสัญญาในป 2577 ปจจุบัน กปภ. มี
พันธะในการรับซื้อน้ําประปาจากบริษัทในปริมาณขั้นตํ่าจํานวน 630,000 ลบ.ม./วัน ทั้งนี้ สูตรการคํานวณอัตราคาน้ําจะเปนไปตามดัชนี
ราคาผูบริโภค ปจจุบันบริษัทกําลังขยายกําลังการผลิตขนาด 120,000 ลบ.ม./วัน ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จในชวงตนป 2553 โดยปริมาณน้ํา
ขั้นตํ่าที่ กปภ. รับซื้อจะเพิ่มขึ้นจาก 9,000 ลบ.ม./วัน ณ ปแรกที่เปดใหบริการเปน 54,000 ลบ.ม./วันในปที่ 6 แมบริษัทจะมีความเสี่ยงจาก
การที่มี กปภ. เปนลูกคาเพียงรายเดียว แตสถานะความนาเชื่อถือของ กปภ. ในฐานะเปนรัฐวิสาหกิจนั้นอยูในระดับที่รับได 

 
เครดิตวาระ  (CreditUpdate) เปนข้ันตอนหนึ่งในกระบวนการทบทวนอันดับเครดิตขององคกรหรือตราสารหนี้ท่ีทริสเรทติ้งไดประกาศผลไปแลว ซ่ึงโดยปกติการทบทวนดังกลาวจะกระทําตลอด

อายุของสัญญาหรือตราสาร และสรุปผลเมื่อครบรอบป ในระหวางนั้นหากหนวยงานดังกลาวออกตราสารหนี้ใหม หรือเมื่อมีเหตุการณสําคัญท่ีอาจมีผลกระทบตอธุรกิจหรือการเงินของหนวยงานนั้นๆ และ
มีขอมูลผลกระทบเพียงพอที่จะปรับอันดับเครดิต หรือเมื่อมีเหตุใหตองยกเลิกอันดับเครดิตเดิม ทริสเรทติ้งจะประกาศ "เครดิตวาระ" แกสาธารณะ โดยผลอันดับเครดิตอาจ "เพ่ิมข้ึน" (Upgraded) "ลดลง" 
(Downgraded) "คงเดิม" (Affirmed) หรือ "ยกเลิก" (Cancelled) 
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บริษัทมีความเสี่ยงจากการดําเนินงานในระดับตํ่าเมื่อเทียบกับหนวยงานสาธารณูปโภคอื่นๆ เนื่องจากเทคโนโลยีในการผลิต
น้ําประปาไมซับซอน อยางไรก็ตาม ธุรกิจผลิตน้ําประปานั้นตองใชเงินลงทุนสูงในการสรางโครงขายระบบสงและจายน้ําประปา อีกทั้ง
บริษัทยังเปนเจาของทอน้ําประธานและทอจายน้ําในพื้นที่ใหบริการบางสวนซึ่งเปนอุปสรรคตอผูประกอบการรายใหมในพ้ืนที่ดังกลาว 
แหลงน้ําที่มีเพียงพอและคุณภาพน้ําเปนปจจัยสําคัญในการผลิตน้ําประปา แหลงน้ําที่สําคัญในการผลิตน้ําประปาของบริษัทมาจากแม
น้ําทาจีนและแมน้ําเจาพระยาซึ่งเปนแหลงน้ําดิบที่มีปริมาณน้ําเพียงพอ แมแหลงน้ําแตละแหงจะมีคุณภาพน้ําที่แตกตางกัน แตบริษัทก็
สามารถนําน้ําไปผลิตเปนน้ําประปาคุณภาพสูงเหมือนกันได  

บริษัทมีรายไดที่สมํ่าเสมอและมีอัตราการเติบโตที่ตอเนื่องเนื่องจากรายไดของบริษัทไดรับการประกันโดยสัญญาที่มีการกําหนด
ปริมาณน้ําขั้นตํ่าที่ตองรับซื้อและความตองการบริโภคน้ําประปาในพื้นที่ใหบริการที่เพ่ิมขึ้น ยอดขายน้ําประปาในพื้นที่ใหบริการทั้งหมด
เพ่ิมขึ้น 9.0% ในป 2550 และ 7.4% ในป 2551 ทวายอดขายในป 2552 คาดวาจะลดลงโดยเฉพาะในสวนของกลุมลูกคาโรงงาน
อุตสาหกรรมซึ่งสวนใหญอยูในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐมและสมุทรสาครเนื่องจากผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ 

บริษัทมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกรงเนื่องจากการมีโครงสรางสัญญาที่ดีกับ กปภ. อีกทั้งยังมีความตองการน้ําที่อยูในระดับสูง 
บริษัทมีกระแสเงินสดภายในเพิ่มขึ้นอยางสม่ําเสมอนับต้ังแตเร่ิมเปดดําเนินการ รายไดรวมของบริษัทสําหรับชวง 9 เดือนแรกของป 
2551 เพ่ิมขึ้น 50% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน สูระดับ 2,646 ลานบาทเนื่องจากบริษัทรับรูรายไดจากบริษัทประปาปทุมธานี
เพียง 2 ไตรมาสสุดทายของป 2550 ยอดขายของบริษัทมีสัดสวน 66% ของรายไดทั้งหมด โดยสวนที่เหลือมาจากบริษัทประปาปทุมธานี 
ปจจัยที่สงผลตอการเติบโตของการบริโภคน้ําประปาเกิดจากการที่ผูบริโภคเปลี่ยนมาใชน้ําประปาแทนน้ําบาดาลเพราะคุณภาพน้ํา
บาดาลที่ตํ่าลงและการกอสรางที่อยูอาศัยใหมในพ้ืนที่ใหบริการ ในชวง 2-3 ปที่ผานมา บริษัทมีอัตราสวนกําไรจากการดําเนินงานกอน
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายตอรายไดจากการขายอยูในระดับสูงที่ประมาณ 78%-79% เงินทุนจากการดําเนินงานในชวง 9 เดือน
แรกของป 2551 เพ่ิมขึ้น 52% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน สูระดับ 1,541 ลานบาท เงินกูรวมของบริษัท ณ สิ้นเดือนกันยายน 
2551 ลดลงอยางมากสูระดับ 9,781 ลานบาท จากระดับ 13,678 ลานบาท ณ สิ้นป 2550 หลังจากที่บริษัทนําเงินที่ไดจากการจําหนาย
หุนสามัญแกประชาชนครั้งแรกไปใชจายคืนหนี้เงินกูจํานวน 3,000 ลานบาท สําหรับชวง 9 เดือนแรกของป 2551 อัตราสวนเงินทุนจาก
การดําเนินงานตอเงินกูรวมของบริษัทอยูที่ระดับ 15.8% ในขณะที่อัตราสวนเงินกูรวมตอโครงสรางเงินทุนปรับตัวดีขึ้นจากระดับ 74.4% 
ณ สิ้นป 2550 สูระดับ 53.4% ในไตรมาสที่ 3 ของป 2551  

 
แนวโนมอันดับเครดิต 

แนวโนมอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” สะทอนถึงการคาดการณวาบริษัทจะสามารถรักษาสถานะผูนําในการเปนผูใหบริการ
น้ําประปาเอกชนและคงความสามารถในการสรางกระแสเงินสดเอาไวไดโดยที่การดําเนินธุรกิจของบริษัทไมนาจะไดรับผลกระทบที่
รุนแรงจากการออกพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา นอกจากนี้ บริษัทควรมีการพิจารณาการลงทุนในอนาคตอยางรอบคอบโดยจะตอง
ไมใหมีผลกระทบตอฐานะทางการเงินและสภาพคลองของบริษัท ทั้งนี้ การใหการสนับสนุนทางการเงินใดใดแกบริษัทแมที่มีฐานะทาง
การเงินที่ออนแอกวาจะมีผลกระทบในดานลบตออันดับเครดิตของบริษัท 
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ขอมูลงบการเงินและอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ* 

 
                                                     หนวย: ลานบาท 

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

2551
2550 2549 2548 2547 

รายไดจากการขายและบริการ 2,646 2,590 1,698 1,356 889 
ดอกเบี้ยจายรวม 542 638 437 345 156 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดําเนินงาน 969 920 674 335 433 
เงินทุนจากการดําเนินงาน 1,541 1,434 931 559 532 
คาใชจายฝายทุน 126 378 9 7 817 
สินทรัพยรวม 18,452 18,681 10,682 10,361 10,214 
เงินกูรวม 9,781 13,678 6,720 6,860 7,000 
สวนของผูถือหุน 8,543 4,715 3,890 3,348 3,118 
อัตราสวนกําไรจากการดําเนินงานกอนคาเสื่อมราคาและคาตัด 
     จําหนายตอรายได (%)  

78.3 79.2 79.6 66.3 77.4 

อัตราสวนผลตอบแทนตอเงินทุนถาวร (%) 8.3 **           11.0 10.8 6.7 6.2 
อัตราสวนกําไรกอนดอกเบี้ยจาย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัด 
     จําหนายตอดอกเบี้ยจาย (เทา) 

3.9 3.1 3.1 2.6 4.4 
 

อัตราสวนเงินทุนจากการดําเนินงาน/เงินกูรวม (%) 15.8 **           10.5 13.8 8.1 7.6 
อัตราสวนเงินกูรวม/โครงสรางเงินทุน (%) 53.4 74.4 63.3 67.2 69.2 

*  งบการเงินรวม 
** ยังไมไดปรับอัตราสวนใหเปนตัวเลขเต็มป 
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บริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2552 หามมิใหบุคคลใด ใช เปดเผย ทําสําเนาเผยแพร แจกจาย หรือเก็บไวเพื่อใชในภายหลังเพื่อประโยชนใดๆ ซึ่งรายงานหรือขอมูลการจัดอันดับเครดิต  ไมวาทั้งหมดหรือแตเพียงบางสวน และไมวาในรูปแบบ 
หรือลักษณะใดๆ หรือดวยวิธีการใดๆ โดยมิไดรับอนุญาต การจัดอันดับเครดิตนี้มิใชคําแถลงขอเท็จจริง หรือคําเสนอแนะใหซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ   แตเปนเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเส่ียงหรือความนาเชื่อถือของตราสารหนี้น้ันๆ หรือของบริษัท
น้ันๆ โดยเฉพาะ  ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิไดเปนคําแนะนําเกี่ยวกับการลงทุน หรือคําแนะนําในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและขอมูลท่ีปรากฏในรายงานใดๆ ท่ีจัดทํา หรือพิมพเผยแพรโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด ไดจัดทําขึ้นโดยมิได
คํานึงถึงความตองการดานการเงิน พฤติการณ ความรู และวัตถุประสงคของผูรับขอมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผูรับขอมูลควรประเมินความเหมาะสมของขอมูลดังกลาวกอนตัดสินใจลงทุน  บริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด ไดรับขอมูลท่ีใชสําหรับการจัดอันดับเครดิต
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 เศรษฐกจิ 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  

ทริสเรทติ้งยังกําหนด “แนวโนมอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพ่ือสะทอนความเปนไปไดของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของผูออกตราสารในระยะปานกลางหรือระยะยาว 
โดยทริสเรทติ้งจะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดลอมทางธุรกิจในอนาคตของผูออกตราสารที่อาจกระทบตอความสามารถในการชําระหนี้ ท้ังน้ี 
แนวโนมอันดับเครดิตท่ีออกใหแกหนวยงานหนึ่งๆ จะเทียบเทากับความสามารถในการชําระหนี้ของหนวยงานนั้นๆ  แนวโนมอันดับเครดิตแบงออกเปน 4 ระดับ ไดแก   
Positive หมายถึงอันดับเครดิตอาจปรับข้ึน  
Stable หมายถึงอันดับเครดิตอาจไมเปลี่ยนแปลง  
Negative หมายถึงอันดับเครดิตอาจปรับลดลง  
Developing  หมายถึงอันดับเครดิตอาจปรับข้ึน ปรับลดลง หรือไมเปลี่ยนแปลง  

นอกจากนี้ บางครั้งทริสเรทติ้งอาจประกาศ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert) ซ่ึงเปนข้ันตอนหนึ่งของการทบทวนอันดับเครดิตท่ีประกาศผลตอสาธารณะไปแลวในกรณีเมื่อเกิด
เหตุการณสําคัญซ่ึงทริสเรทติ้งพิจารณาแลวเห็นวาอาจสงผลกระทบตอธุรกิจหรือการเงินของหนวยงานที่ทริสเรทติ้งจัดอันดับ แตขอมูลดังกลาวยังไมชัดเจน หรืออาจจะยังสรุปผลไมได เชน การ
ควบรวมกิจการ การลงทุนใหม การเปลี่ยนแปลงโครงสรางเงินทุนหรือแผนงานตางๆ ฯลฯ โดยจะยังไมมีการเปลี่ยนแปลงผลอันดับเครดิตเดิมแตอยางใด ท้ังน้ี เพ่ือเตือนใหนักลงทุนระมัดระวังใน
การที่จะลงทุนในตราสารหนี้ของหนวยงานนั้นๆ รายงานเครดิตพินิจประกอบดวย เหตุผล (Rationale) ท่ีแจงเหตุในการออกประกาศเตือนพรอมระบุ “แนวโนมเครดิตพินิจ” (CreditAlert 
Designation) ไวพรอมกับอันดับเครดิตปจจุบัน โดยงดการระบุ “แนวโนมอันดับเครดิต” (Rating Outlook) 

แนวโนมเครดิตพินิจ เปนเพียงแนวโนมระยะสั้นๆ โดยมีลักษณะของผลกระทบที่จะมีตออันดับเครดิต 3 รูปแบบ คือ (1) Positive (บวก) (2) Negative (ลบ) และ (3) Developing 
(ยังไมชัดเจน) 


