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ประกาศผลอันดบัเครดติครัง้ท ี662                                        29 ตุลาคม 2552 

 

บริษัท นํา้ประปาไทย จาํกัด (มหาชน) 
อันดับเครดติองค์กร:                                                                                                                                                  AA- 
อันดับเครดติตราสารหนี:้ 
TTW122A: หุ้นกู้ ไมมี่ประกนั 3,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2555                                                               AA- 
TTW142A: หุ้นกู้ ไมมี่ประกนั 1,700 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2557                                                               AA- 
TTW162A: หุ้นกู้ ไมมี่ประกนั 1,800 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2559                                                               AA- 
แนวโน้มอันดบัเครดติ:                                                                                                                  Stable   

 

อันดับเครดติในอดีต:                            อันดบัเครดติองค์กร                             อันดบัเครดติตราสารหนี ้    
  มีประกัน ไม่มีประกัน           
28 ม.ค. 2552                                        AA-/Stable                                             -                                 AA- 
22 ส.ค. 2551                                        AA-/Stable                                             -                                 - 

 

เหตุผล 
        ทริสเรทติง้คงอนัดบัเครดิตองค์กรและตราสารหนีข้อง บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) ที่ระดบั “AA-” โดยอนัดบัเครดิตสะท้อน
สถานะของบริษัทในการเป็นผู้ ให้บริการนํา้ประปาเอกชนรายใหญ่ที่สดุในประเทศไทย ตลอดจนกระแสเงินสดที่สม่ําเสมอจากสญัญาขาย
นํา้ขัน้ต่ําระยะยาว และความเสี่ยงในการดําเนินงานที่อยู่ในระดบัต่ํา โดยอันดบัเครดิตดงักล่าวยังพิจารณาถึงความสามารถของคณะ
ผู้บริหารและอปุสรรคในการเข้าสู่ธุรกิจที่อยู่ในระดบัสงูด้วย อย่างไรก็ตาม ความแข็งแกร่งดงักล่าวถกูลดทอนบางส่วนจากการที่บริษัทมี
สดัสว่นเงินกู้ ในระดบัสงู รวมถงึความเสี่ยงจากการมีการประปาสว่นภมิูภาค (กปภ.) เป็นลกูค้าหลกัเพียงรายเดียว  
         บริษัทเป็นผู้ให้บริการนํา้ประปาเอกชนรายใหญ่ที่สดุในประเทศไทยซึง่มีกําลงัการผลิตทัง้สิน้ 756,000 ลกูบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ต่อวนั 
บริษัทก่อตัง้ในปี 2543 โดย บริษัท ช. การชา่ง จํากดั (มหาชน) และ บริษัท เธมส์ วอเตอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จํากดั หลงัจาก
ที่บริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวนัที่ 22 พฤษภาคม 2551 แล้ว บริษัท ช. การช่างก็มีฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ในสดัสว่น 35.0% ในขณะที่ บริษัท มิตซยุ วอเตอร์ โฮลดิง้ (ประเทศไทย) จํากดั ถือ 25.9% บริษัทประกอบกิจการโรงผลิตนํา้ประปา 3 
โรง และเป็นผู้ ให้บริการนํา้ประปาใน 3 พืน้ที่คือเขตพืน้ที่จงัหวดันครปฐม-สมทุรสาครและในเขตนิคมอตุสาหกรรมบางปะอินซึง่บริษัทเป็น
ผู้ ดําเนินการโดยตรง และในเขตพืน้ที่จงัหวดัปทมุธานีซึ่งดําเนินการโดยบริษัทลกูที่บริษัทถือหุ้น 98% คือ บริษัท ประปาปทมุธานี จํากัด 
บริษัทให้บริการนํา้ประปาภายใต้สญัญาซือ้ขายนํา้ประปากับ กปภ. อายุ 25 ปีซึ่งจะหมดสญัญาในปี 2566 และอายุ 30 ปีซึ่งจะหมด
สญัญาในปี 2577 ปัจจุบนั กปภ. มีพนัธะในการรับซือ้นํา้ประปาจากบริษัทในปริมาณขัน้ต่ําจํานวน 610,000 ลบ.ม./วนั ทัง้นี ้สตูรการ
คํานวณอตัราคา่นํา้จะเป็นไปตามดชันีราคาผู้บริโภค ปัจจบุนับริษัทกําลงัขยายโรงงานเพื่อเพ่ิมกําลงัการผลิตขนาด 120,000 ลบ.ม./วนั ซึง่
คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงปลายปี 2553 โดยปริมาณนํา้ขัน้ต่ําที่ กปภ. รับซือ้จะเพิ่มขึน้จาก 9,000 ลบ.ม./วนั ณ ปีแรกท่ีเปิดให้บริการเป็น 
54,000 ลบ.ม./วนัในปีที่ 6 นอกจากนี ้ในวนัที่ 7 สิงหาคม 2552 บริษัทได้ซือ้สิทธิจาก บริษัท ที่ดินบางปะอิน จํากัด เพ่ือดําเนินการผลิต 
จําหน่าย และให้บริการนํา้ประปา รวมทัง้ให้บริการบําบดันํา้เสียในเขตนิคมอตุสาหกรรมบางปะอินระยะเวลานาน 30 ปี โดยต้นทนุในการ
ซือ้สิทธิดงักล่าวมีมลูค่า 1,400 ล้านบาทรวมโรงผลิตนํา้ประปาขนาด 48,000 ลบ.ม./วนั และโรงบําบดันํา้เสียขนาด 18,000 ลบ.ม./วนั 
ภายใต้เง่ือนไขของสิทธิในการดําเนินงานนัน้บริษัทจะเป็นผู้ ให้บริการแก่ผู้ประกอบการในเขตนิคมอตุสาหกรรมบางปะอินโดยตรงซึ่งเป็น
การขยายจํานวนฐานลกูค้า อย่างไรก็ตาม บริษัทยงัคงมีความเสี่ยงจากการมี กปภ. เป็นลกูค้ารายใหญ่เพียงรายเดียว กระนัน้สถานะความ
น่าเช่ือถือของ กปภ. ในฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจก็อยู่ในระดบัที่รับได้ 
          บริษัทมีความเสี่ยงจากการดําเนินงานในระดับต่ําเมื่อเทียบกับหน่วยงานสาธารณูปโภคอื่นๆ เน่ืองจากเทคโนโลยีในการผลิต
นํา้ประปาไม่ซบัซ้อน อย่างไรก็ตาม ธุรกิจผลิตนํา้ประปาต้องใช้เงินลงทนุสงูในการสร้างโครงข่ายระบบส่งและจ่ายนํา้ประปา อีกทัง้บริษัท
ยงัเป็นเจ้าของทอ่นํา้ประธานและทอ่จ่ายนํา้ในพืน้ที่ให้บริการบางสว่นซึง่เป็นอปุสรรคต่อผู้ประกอบการรายใหม่ในพืน้ที่ดงักล่าว แหล่งนํา้ที่
มีเพียงพอและคณุภาพนํา้เป็นปัจจยัสําคญัในการผลิตนํา้ประปา แหล่งนํา้ที่สําคญัในการผลิตนํา้ประปาของบริษัทมาจากแม่นํา้ท่าจีนและ
แม่นํา้เจ้าพระยาซึ่งเป็นแหล่งนํา้ดิบที่มีปริมาณนํา้เพียงพอ แม้แหล่งนํา้แต่ละแห่งจะมีคณุภาพนํา้ที่แตกต่างกนั แต่บริษัทก็สามารถนํานํา้
ไปผลิตเป็นนํา้ประปาคณุภาพสงูได้เช่นเดียวกนั 
          ในปี 2551 ยอดขายนํา้ประปาของกลุ่มลกูค้าโรงงานอตุสาหกรรมมีสดัส่วนสงูที่สดุที่ระดบั 42.6% ของยอดขายนํา้ทัง้หมด ในขณะ 
ที่กลุม่ลกูค้าครัวเรือนมีสดัส่วน 32.3% และกลุ่มลกูค้าพาณิชยกรรมมีสดัส่วน 25.1% ยอดขายนํา้ประปาของทกุพืน้ที่บริการเพิ่มขึน้ 9.0% 
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ในปี 2550 และ 7.4% ในปี 2551 อย่างไรก็ตาม ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2552 ยอดขายนํา้ประปาของบริษัทเพิ่มขึน้เพียง 0.7% เมื่อเทียบ
กบัช่วงเดียวกนัของปีที่ผ่านมาเน่ืองจากผลของภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตวัซึ่งกระทบต่อการใช้นํา้ของกลุ่มลกูค้าโรงงานอตุสาหกรรมใน
เขตพืน้ที่จงัหวดันครปฐม-สมทุรสาคร โดยที่ปริมาณการใช้นํา้ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2552 ในพืน้ที่ดงักล่าวลดลง 2% เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกนัของปีก่อน อย่างไรก็ตาม คาดวา่ปริมาณการใช้นํา้จะฟืน้ตวัในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2552 เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจที่ปรับตวัดีขึน้ 
          บริษัทมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งเน่ืองจากการมีโครงสร้างสญัญาที่ดีกบั กปภ. อีกทัง้ยงัมีความต้องการนํา้ที่อยู่ในระดบัสงู 
โดยกระแสเงินสดภายในเพิ่มขึน้อย่างสมํ่าเสมอนบัตัง้แต่เร่ิมเปิดดําเนินการ บริษัทมีรายได้รวมเพิ่มขึน้จาก 2,590 ล้านบาทในปี 2550 
เป็น 3,605 ล้านบาทในปี 2551 เน่ืองจากการรับรู้รายได้จากบริษัทประปาปทมุธานีในคร่ึงหลงัของปี 2550 สําหรับช่วงคร่ึงแรกของปี 
2552 รายได้รวมของบริษัทเพิ่มขึน้ 14% สู่ระดบั 1,961 ล้านบาทเนื่องจากดชันีราคาผู้บริโภคที่เพ่ิมสงูขึน้ซึง่ใช้เป็นปัจจยัในการคํานวณ
ราคาขาย ในปี 2551 รายได้จากเขตพืน้ที่จงัหวดันครปฐม-สมทุรสาครมีสดัสว่น 66% ของรายได้ทัง้หมด โดยส่วนที่เหลือมาจากเขตพืน้ที่
จงัหวดัปทมุธานี  
          ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาบริษัทมีอตัราส่วนกําไรจากการดําเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจําหน่ายต่อรายได้จากการขายอยู่
ในระดบัสงูที่ 78%-80% เงินทนุจากการดําเนินงานเพิ่มขึน้จาก 1,434 ล้านบาทในปี 2550 เป็น 2,099 ล้านบาทในปี 2551 สําหรับช่วง
คร่ึงแรกของปี 2552 เงินทนุจากการดําเนินงานเพิ่มขึน้ 32% เป็น 1,297 ล้านบาท  เงินกู้ รวมของบริษัทลดลงอย่างมากจากระดบั 13,966 
ล้านบาท ณ สิน้ปี 2550 เป็น 9,310 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2551 เน่ืองจากบริษัทนําเงินที่ได้จากการขายหุ้นสามญัแก่ประชาชนครัง้แรกไป
จ่ายคืนหนีร้ะยะสัน้ ซึง่ส่งผลให้อตัราส่วนเงินทนุจากการดําเนินงานต่อเงินกู้ รวมเพิ่มขึน้จาก 10.5% ในปี 2550 เป็น 22.5% ในปี 2551 
ในขณะที่อตัราส่วนเงินกู้ รวมต่อโครงสร้างเงินทนุลดลงจากระดบั 74.4% ณ สิน้ปี 2550 สู่ระดบั 52.8% ในปี 2551 เงินกู้ รวมของบริษัท 
ณ สิน้เดือนมิถนุายน 2552 เพ่ิมขึน้สู่ระดบั 10,021 ล้านบาทเนื่องจากการลงทนุเพิ่มเพ่ือขยายกําลงัการผลิต สําหรับช่วงคร่ึงแรกของปี 
2552 อัตราส่วนเงินทุนจากการดําเนินงานต่อเงินกู้ รวมอยู่ที่ระดับ 12.9% (ยังไม่ได้ปรับอัตราส่วนให้เป็นตัวเลขเต็มปี) ในขณะที่
อตัราส่วนเงินกู้ รวมต่อโครงสร้างเงินทนุอยู่ที่ระดบั 54.9% ทัง้นี ้คาดว่าอตัราส่วนหนีส้ินของบริษัทจะเพิ่มขึน้เน่ืองจากบริษัทได้รับอนมุติั
วงเงินกู้จากธนาคารจํานวน 1,500 ล้านบาทเพื่อใช้ในการซือ้สิทธิในการดําเนินงานและให้บริการในเขตพืน้ที่นิคมอตุสาหกรรมบางปะอิน 
 

แนวโน้มอันดบัเครดติ 
          แนวโน้มอนัดบัเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” สะท้อนถึงการคาดการณ์ว่าบริษัทจะสามารถรักษาสถานะผู้ นําในการเป็นผู้ ให้บริการ
นํา้ประปาเอกชนและคงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดเอาไว้ได้ โดยที่การลงทนุในอนาคตควรได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบ
ซึง่จะต้องไม่มีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและสภาพคล่อง ทัง้นี ้การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่บริษัทแม่ที่มีฐานะทางการเงินที่
อ่อนแอกวา่จะสง่ผลกระทบตอ่อนัดบัเครดิตของบริษัท 
 

 



 
                             
                          
                                                        

________________________________________________________________________________________________ 
บริษัท นํา้ประปาไทย จาํกัด (มหาชน)                                                                                              29 ตุลาคม 2552 
                                                                                                                             

3

 

 
N e w s  f o r  I n v e s t o r s 

 
ข้อมูลงบการเงนิและอัตราส่วนทางการเงนิทสีาํคัญ* 

 

หน่วย: ลา้นบาท 

  ----------------------------- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ---------------------------- 

 ม.ค.-มิ.ย. 

2552 

2551 2550 2549 2548 2547 

รายได้จากการขาย 1,961 3,605 2,590 1,698 1,356 889 

ดอกเบีย้จ่ายรวม 366 729 638 437 345 156 

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิจากการดําเนินงาน 704 1,358 920 674 335 433 

เงินทนุจากการดําเนินงาน  1,297 2,099 1,434 931 559 532 

คา่ใช้จ่ายฝ่ายทนุ 127 181 378 9 7 817 

สินทรัพย์รวม 18,661 17,895 18,681 10,682 10,361 10,214 

เงินกู้ รวม 10,021 9,310 13,678 6,720 6,860 7,000 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 8,246 8,336 4,715 3,890 3,348 3,118 

อตัราสว่นกําไรจากการดําเนินงานก่อนคา่เสื่อมราคา    

       และค่าตดัจําหน่าย/รายได้จากการขาย (%)  

80.3 78.8 79.2 79.6 66.3 77.4 

อตัราสว่นผลตอบแทน/เงินทนุถาวร (%) 6.7 **            11.6       11.0 10.8 6.7 6.2 

อตัราสว่นกําไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษี คา่เสื่อมราคา  

       และค่าตดัจําหน่าย/ดอกเบีย้จ่าย (เท่า) 

4.3 3.9 3.3 3.1 2.6 4.4 

อตัราสว่นเงินทนุจากการดําเนินงาน/เงินกู้ รวม (%) 12.9 **            22.5       10.5 13.8 8.1 7.5 

อตัราสว่นเงินกู้ รวม/โครงสร้างเงินทนุ (%) 54.9 52.8 74.4 63.3 67.2 69.2 

*  งบการเงินรวม 

** ยงัไม่ไดป้รบัอตัราส่วนใหเ้ป็นตวัเลขเต็มปี 
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ติดต่อขอข้อมลูการเป็นสมาชิก 
บริษัท ทริสเรทติง้ จาํกัด  สาํนักกรรมการผู้จัดการ  โทร. 0-2231-3011 ต่อ 500 
อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชัน้ 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500, www.trisrating.com 

บริษัท ทริสเรทติง้ จํากดั สงวนลขิสทิธิ พ.ศ. 2552 ห้ามมิให้บคุคลใดใช้ เปิดเผย ทําสาํเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลงัเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมลูการจดัอนัดบัเครดิต  ไม่ว่าทัง้หมดหรือแต่เพียงบางสว่น และไม่ว่าในรูปแบบ 
หรือลกัษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยมิได้รับอนญุาต การจดัอนัดบัเครดิตนีม้ิใช่คําแถลงข้อเท็จจริง หรือคําเสนอแนะให้ซือ้ ขาย หรือถือตราสารหนีใ้ดๆ   แตเ่ป็นเพียงความเห็นเก่ียวกบัความเสี่ยงหรือความน่าเช่ือถือของตราสารหนีน้ัน้ๆ หรือของบริษัท
นัน้ๆ โดยเฉพาะ  ความเห็นที่ระบใุนการจดัอนัดบัเครดิตนีม้ิได้เป็นคําแนะนําเก่ียวกบัการลงทนุ หรือคําแนะนําในลกัษณะอื่นใด การจดัอนัดบัและข้อมลูท่ีปรากฏในรายงานใดๆ ท่ีจดัทํา หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติง้ จํากดั ได้จดัทําขึน้โดยมิได้
คํานงึถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวตัถปุระสงค์ของผู้ รับข้อมลูรายใดรายหนึง่ ดงันัน้ ผู้ รับข้อมลูควรประเมินความเหมาะสมของข้อมลูดงักลา่วก่อนตดัสนิใจลงทนุ  บริษัท ทริสเรทติง้ จํากดั ได้รับข้อมลูท่ีใช้สาํหรับการจดัอนัดบัเครดิต
นีจ้ากบริษัทและแหลง่ข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีเช่ือวา่เช่ือถือได้ ดงันัน้ บริษัท ทริสเรทติง้ จํากดั จึงมิได้รับประกนัความถกูต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบรูณ์ของข้อมลูใดๆ ดงักลา่ว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสญูเสีย หรือความเสียหายใดๆ อนัเกิดจาก
ความไมถ่กูต้อง ความไมเ่พียงพอ หรือความไมค่รบถ้วนสมบรูณ์นัน้ และจะไมรั่บผิดชอบตอ่ข้อผิดพลาด หรือการละเว้น ผลท่ีได้รับ หรือการกระทําใดๆ โดยอาศยัข้อมลูดงักลา่ว 

สัญลักษณ์และนิยามอันดับเครดติ 
 ทริสเรทติง้ใช้สญัลกัษณ์ตวัอกัษรแสดงผลการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหนีร้ะยะกลางและระยะยาวจํานวน 8 อนัดบั โดยเร่ิมจาก AAA ซึง่เป็นอนัดบัเครดิตสงูสดุ จนถึง D ซึง่เป็น
อนัดบัต่ําสดุ   โดยตราสารหนีร้ะยะกลางและยาวมีอายตุัง้แต่ 1 ปีขึน้ไป และแต่ละสญัลกัษณ์มีความหมายดงันี ้

AAA อนัดบัเครดิตสงูสดุ มีความเสี่ยงต่ําท่ีสดุ ผู้ออกตราสารหนีมี้ความสามารถในการชําระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงูสดุ และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทาง
ธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ  

AA มีความเสี่ยงต่ํามาก ผู้ออกตราสารหนีมี้ความสามารถในการชําระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงูมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่าอนัดบัเครดิตท่ีอยู่ในระดบั AAA   

A มีความเส่ียงในระดบัต่ํา ผู้ออกตราสารหนีมี้ความสามารถในการชําระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงู แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่าอนัดบัเครดิตท่ีอยู่ในระดบัสงูกว่า 

BBB มีความเสี่ยงในระดบัปานกลาง ผู้ออกตราสารหนีมี้ความสามารถในการชําระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์ท่ีเพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ 
และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชําระหนีอ่้อนแอลงเม่ือเทียบกบัอนัดบัเครดิตท่ีอยู่ในระดบัสงูกว่า 

BB มีความเสี่ยงในระดบัสงู ผู้ออกตราสารหนีมี้ความสามารถในการชําระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ํากว่าระดบัปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ ค่อนข้างชดัเจน ซึง่อาจส่งผลให้ความสามารถในการชําระหนีอ้ยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่เพียงพอ 

B มีความเสี่ยงในระดบัสงูมาก ผู้ออกตราสารหนีมี้ความสามารถในการชําระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ํา  และอาจจะหมดความสามารถหรือความตัง้ใจในการชําระหนีไ้ด้ตาม
การเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ   

C มีความเสี่ยงในการผิดนดัชําระหนีส้งูท่ีสดุ  ผู้ออกตราสารหนีไ้ม่มีความสามารถในการชําระดอกเบีย้และคืนเงินต้นตามกําหนดอย่างชดัเจน โดยต้องอาศยัเง่ือนไขท่ีเอือ้อํานวยทาง
ธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ อย่างมากจงึจะมีความสามารถในการชําระหนีไ้ด้    

D เป็นระดบัท่ีอยู่ในสภาวะผิดนดัชําระหนี ้โดยผู้ออกตราสารหนีไ้ม่สามารถชําระดอกเบีย้และคืนเงินต้นได้ตามกําหนด  
อนัดบัเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเคร่ืองหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจําแนกความแตกต่างของคณุภาพของอนัดบัเครดิตภายในระดบัเดียวกนั 

สําหรับการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหนีร้ะยะสัน้ ทริสเรทติง้จะเน้นการวิเคราะห์โอกาสท่ีจะเกิดการผิดนดัชําระหนี ้(Default Probability) เป็นสําคญัโดยมิได้คํานึงถึงระดบัของการ

ชดเชยความเสียหายท่ีจะเกิดขึน้จากการผิดนดัชําระหนี ้(Recovery After Default) แต่อย่างใด โดยตราสารหนีร้ะยะสัน้มีอายต่ํุากว่า 1 ปี สญัลกัษณ์และนิยามอนัดบัเครดิตตราสารหนีร้ะยะสัน้

จําแนกเป็น 4 ระดบั ดงันี ้

T1 ผู้ออกตราสารหนีมี้สถานะทัง้ทางด้านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร่งในระดบัดีมาก มีสภาพคล่องท่ีดีมาก และนกัลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนดัชําระหนีท่ี้ดีกว่า

อนัดบัเครดิตในระดบัอ่ืน ผู้ออกตราสารท่ีได้รับอนัดบัเครดิตในระดบัดงักล่าวซึง่มีเคร่ืองหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนดัชําระหนีท่ี้สงูยิ่งขึน้ 

T2  ผู้ออกตราสารหนีมี้สถานะทัง้ทางด้านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร่งในระดบัดี และมีความสามารถในการชําระหนีร้ะยะสัน้ในระดบัท่ีน่าพอใจ 

T3 ผู้ออกตราสารหนีมี้ความสามารถในการชําระหนีร้ะยะสัน้ในระดบัท่ียอมรับได้ 

T4  ผู้ออกตราสารหนีมี้ความสามารถในการชําระหนีร้ะยะสัน้ท่ีค่อนข้างอ่อนแอ 

D เป็นระดบัท่ีอยู่ในสภาวะผิดนดัชําระหนี ้โดยผู้ออกตราสารหนีไ้ม่สามารถชําระดอกเบีย้และคืนเงินต้นได้ตามกําหนด 

 อนัดบัเครดิตทกุประเภทท่ีจดัโดยทริสเรทติง้เป็นอนัดบัเครดิตตราสารหนีใ้นสกลุเงินบาท ซึง่สะท้อนความสามารถในการชําระหนีข้องผู้ออกตราสารโดยไม่รวมความเส่ียงในการ
เปล่ียนแปลงการชําระหนีจ้ากสกลุเงินบาทเป็นสกลุเงินตราต่างประเทศ  

ทริสเรทติง้ยงักําหนด “แนวโน้มอันดับเครดติ” (Rating Outlook) เพ่ือสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอนัดบัเครดิตของผู้ออกตราสารในระยะปานกลางหรือระยะยาว 
โดยทริสเรทติง้จะพจิารณาถึงโอกาสท่ีจะเกิดการเปล่ียนแปลงของภาวะอตุสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารท่ีอาจกระทบต่อความสามารถในการชําระหนี ้ส่วน
แนวโน้มอนัดบัเครดิตของตราสารหนีโ้ดยส่วนใหญ่จะเท่ากบัแนวโน้มอนัดบัเครดิตของหน่วยงานผู้ออกตราสารนัน้ๆ หรือหน่วยงานซึง่รับภาระผกูพนัในการชําระหนีข้องตราสารนัน้ๆ  ทัง้นี ้แนวโน้ม
อนัดบัเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดบั ได้แก่   
Positive หมายถึงอนัดบัเครดิตอาจปรับขึน้  
Stable หมายถึงอนัดบัเครดิตอาจไม่เปล่ียนแปลง  
Negative หมายถึงอนัดบัเครดิตอาจปรับลดลง  
Developing  หมายถึงอนัดบัเครดิตอาจปรับขึน้ ปรับลดลง หรือไม่เปล่ียนแปลง  

นอกจากนี ้บางครัง้ทริสเรทติง้อาจประกาศ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert) ซึ่งเป็นขัน้ตอนหนึ่งของการทบทวนอันดับเครดิตท่ีประกาศผลต่อสาธารณะไปแล้วในกรณีเม่ือเกิด
เหตกุารณ์สําคญัซึง่ทริสเรทติง้พิจารณาแล้วเห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือการเงินของหน่วยงานท่ีทริสเรทติง้จดัอนัดบั แต่ข้อมลูดงักล่าวยงัไม่ชดัเจน หรืออาจจะยงัสรุปผลไม่ได้ เช่น การ
ควบรวมกิจการ การลงทนุใหม่ การเปล่ียนแปลงโครงสร้างเงินทนุหรือแผนงานต่างๆ ฯลฯ โดยจะยงัไม่มีการเปล่ียนแปลงผลอนัดบัเครดิตเดิมแต่อย่างใด ทัง้นี ้เพ่ือเตือนให้นกัลงทนุระมดัระวงัใน
การท่ีจะลงทุนในตราสารหนีข้องหน่วยงานนัน้ๆ รายงานเครดิตพินิจประกอบด้วย เหตุผล (Rationale) ท่ีแจ้งเหตุในการออกประกาศเตือนพร้อมระบุ “แนวโน้มเครดิตพินิจ” (CreditAlert 
Designation) ไว้พร้อมกบัอนัดบัเครดิตปัจจบุนั โดยงดการระบ ุ“แนวโน้มอนัดบัเครดิต” (Rating Outlook) 

แนวโน้มเครดติพนิิจ เป็นเพียงแนวโน้มระยะสัน้ๆ โดยมีลกัษณะของผลกระทบท่ีจะมีต่ออนัดบัเครดิต 3 รูปแบบ คือ (1) Positive (บวก) (2) Negative (ลบ) และ (3) Developing 
(ยงัไม่ชดัเจน) 


