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นดบัเครดิตครัง้ท

 AA- 
Stable 

- 

าสารหน้ี  
ประกนั/ 
มีประกนั) 
A- 

บริษทั
ท่ี 823                

เหตผุล 

        ทรสิเร
ทีร่ะดบั “AA
รายใหญ่ทีส่ดุ
ความสมํ่าเส
ระดบัตํ่าแตม่ี
บางสว่นจาก
เพยีงรายเดยี
         บรษิั
876,000 ลกู
ลบ.ม./วนั บ
และ บรษิทั 
ตลาดหลกัท
เป็นผู้ถือหุ้น
จาํกดั ถอื 26
          บรษิ
เขตพื้นที่จงั
โดยตรง และ
ประปาปทุม
ปีซึง่จะหมดส
กปภ. มพีนัธ
สตูรการคําน
ดําเนินการ
อุตสาหกรรม
ของสทิธใินก
ปะอนิโดยต
กปภ. เป็นลู
รวมในช่วงค
อยูใ่นระดบัที
          บรษิ
หน่วยงานสา
ธุรกจิผลติน้ํา
ยงัเป็นเจา้ข
เขา้มาเป็นผู้
สําคญัในกา
ท่าจนีและแ
คุณภาพน้ําที

  น้ําประ
                          

รทติ้งคงอนัดบัเค
A-” โดยอนัดบัเค
ดในประเทศไทย
สมอของความตอ้
มอุีปสรรคในการ
กการมภีาระหนี้แ
ยว  
ทัเป็นผูใ้หบ้รกิา
กบาศกเ์มตร (ลบ
บรษิทัก่อตัง้ในปี
 เธมส์ วอเตอร์ 
ทรพัยแ์ห่งประเท
นรายใหญ่ในสดั
6.0%  
ษทัประกอบกจิก
หวดันครปฐม-ส
ะในเขตพืน้ทีจ่งัห
ธานี จาํกดั บรษิั
สญัญาในปี 2566
ธะในการรบัซื้อน
นวณอตัราค่าน้ํา
ผลิต จําหน่าย 
มบางปะอนิระยะ
การดาํเนินงานนั ้
รงซึ่งจะช่วยขย
กคา้รายใหญ่เพี
ครึง่แรกของปี 25
ทีร่บัได ้
ษัทได้ประโยชน์
าธารณูปโภคอืน่
าประปาตอ้งใชเ้งิ
องท่อน้ําประธา
ผูป้ระกอบการรา
รผลติน้ําประปา
ม่น้ําเจ้าพระยา
ทีแ่ตกตา่งกนั แต

ะปาไทย
                         

ครดติองคก์รและ
ครดติสะทอ้นถงึส
ย ตลอดจนกระแ
องการน้ําประปา
รเขา้สูธุ่รกจิในระ
และความเสีย่งจ

รน้ําประปาเอกช
บ.ม.) ต่อวนั บรษิ
 2543 ภายใต้ก
อนิเตอร์เนชัน่แ
ทศไทยเมื่อวนัที ่
ส่วน 30.0% ใน

ารโรงผลติน้ําปร
สมุทรสาคร เขต
หวดัปทุมธานีซึง่
ษทัใหบ้รกิารน้ําป
6 และอาย ุ30 ปี
น้ําประปาจากบ
จะเป็นไปตามดั
 และให้บริการน
ะเวลา 30 ปีดว้ย
ัน้บรษิทัจะเป็นผู้
ายฐานลูกค้าเพิ่

พยีงรายเดยีวซึง่ส
554 กระนัน้สถา

น์จากการมคีวาม
น ๆ เน่ืองจากการ
งนิลงทุนสงูในกา
นและท่อจ่ายน้ํา
ายใหม่ในพื้นทีด่ ั
า ทัง้น้ี แหล่งน้ํา
ซึ่งเป็นแหล่งน้ํา
ต่บรษิทักส็ามารถ

  จาํกดั 
                          

ะตราสารหนี้ของ
สถานะของบรษิทั
สเงนิสดทีแ่น่นอ
า โดยทีธุ่รกจิน้ํา
ะดบัสงู อยา่งไรก็
ากการมกีารประ

ชนรายใหญ่ทีสุ่ด
ษทัยงัใหบ้รกิารบ
การร่วมทุนระหว
นล (ประเทศไท
 22 พฤษภาคม
นขณะที่ บรษิัท 

ระปา 3 โรง และ
นิคมอุตสาหกรร
งดาํเนินการโดยบ
ประปาแก่ กปภ.
ปีซึง่จะหมดสญัญ
รษิทัในปรมิาณ
ชันีราคาผูบ้รโิภ
น้ําประปา รวม
 โดยสทิธดิงักล่า
ผูใ้หบ้รกิารแก่ผูป้
มิขึน้ อย่างไรกต็
สรา้งสดัส่วนราย
านะความน่าเชื่อ

มเสี่ยงจากการดํ
รผลติน้ําประปาใ
ารสรา้งโครงขา่ย
าในพื้นทีใ่หบ้รกิา
ดงักล่าว แหล่งน้ํ
าที่สําคญัในการ
าดบิที่มปีริมาณ
ถนําน้ําไปผลติเป็

 (มหาชน
                          

ง บรษิทั น้ําประ
ทในการเป็นผูใ้ห้
อนจากสญัญาขา
ประปามคีวามเสี
กต็าม ความแขง็
ะปาส่วนภูมภิาค

ดในประเทศไทย
บาํบดัน้ําเสยีซึง่มี
ว่าง บรษิทั ช. ก
ทย) จํากดั หลงัจ
 2551 แลว้ บรษิ
 มติซุย วอเตอร์

ะเป็นผูใ้หบ้รกิาร
รมบางปะอนิซึ่ง
บรษิทัลกูทีบ่รษิทั
 ภายใตส้ญัญาซื

ญาในปี 2577 ณ 
ณขัน้ตํ่าจํานวน 6
ค นอกจากนี้ บริ
ทัง้ให้บริการบํ
าวจะหมดอายุใน
ประกอบการในเข
ตาม บรษิัทยงัค
ยไดใ้หแ้ก่บรษิทัคิ
ถอืของ กปภ. ใ

ดําเนินงานที่อยู่ใ
ใชเ้ทคโนโลยทีีไ่
ยระบบสง่และจ่า
ารบางส่วนซึ่งเป็

น้าที่มเีพยีงพอแล
รผลติน้ําประปาข
น้ําเพยีงพอ แม้
ป็นน้ําประปาคณุ

น) 
                          

ะปาไทย จาํกดั (
หบ้รกิารน้ําประป
ยน้ําขัน้ตํ่าระยะย
สีย่งในการดําเนิ
แกร่งดงักลา่วถกู
ค (กปภ.) เป็นลกู

ดว้ยกําลงัการผลิ
มกีําลงัการบาํบดั
การช่าง จํากดั (
จากบรษิทัจดทะ
ษทั ช. การช่างก
ร์ โฮลดิ้ง (ประเท

รน้ําประปาใน 3 
งบรษิทัเป็นผูด้ํา
ทถอืหุน้ 98% คื
ซื้อขายน้ําประปา
 สิน้เดอืนมถุินาย
639,000 ลบ.ม./
รษิทัยงัไดร้บัสทิ
าบัดน้ําเสียในเ
นปี 2582 ภายใต
ขตนิคมอุตสาหก
คงมคีวามเสีย่งจ
คดิเป็น 94% ขอ
ในฐานะเป็นรฐัวสิ

ในระดบัตํ่าเมื่อเ
ไมซ่บัซอ้น อยา่ง
ยน้ําประปา อกีท
ป็นอุปสรรคต่อผู้
ละคุณภาพน้ําเป็
ของบรษิัทมาจา
ม้แหล่งน้ําแต่ละแ
ภาพสงูไดเ้ชน่เดี
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มหาชน) 
ปาเอกชน
ยาว และ
นนงานใน
กลดทอน
กคา้หลกั

ลติทัง้สิน้ 
ด 18,000 
มหาชน) 
เบยีนใน
กม็ฐีานะ
ทศไทย) 

พืน้ทีค่อื
เนินการ
อ บรษิทั 
าอายุ 25 
ยน 2553 
วนั ทัง้นี้ 
ทธใินการ
เขตนิคม
ตเ้งือ่นไข
กรรมบาง
ากการม ี
องรายได้
สาหกจิก็

เทยีบกบั
งไรกต็าม 
ทัง้บรษิทั
ผูต้้องการ
ป็นปจัจยั
ากแม่น้ํา 
แห่งจะมี
ดยีวกนั 

2554 
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 บริษทั น้ําประปา

ในปี 2553
รงงานอุตสาหกร
553 เมื่อเทยีบก
รงงานอุตสาหกร
ปี 2554 ยอดขาย
ชว่งทีโ่รงกรองน้ํา
554 ยอดขายน้ํา
         บรษิทัมฐี
บรษิทัมรีายไดร้ว
ของเศรษฐกจิและ
,244 ล้านบาทเ
ทัง้หมด สว่นราย
ทัง้หมด  
         ในช่วง 5
ประมาณ 79%-8
,583 ลา้นบาทใน
สิน้ปี 2553 ตาม
6.1% ในปี 2553
ของปี 2554 เงนิ
ดาํเนินงานต่อเงนิ

แนวโน้มอนัดบัเ
         แนวโน้มอ
และคงความสามา
ผลกระทบต่อฐาน
กระทบตอ่อนัดบัเ

บริษทั น้ําประป
อนัดบัเครดิตอง

อนัดบัเครดิตตร
TTW122A: หุน้กู้
TTW142A: หุน้กู้
TTW162A: หุน้กู้

แนวโน้มอนัดบัเ

 

าไทย จาํกดั (ม

 ยอดขายน้ําปร
รรมมสีดัส่วน 39
กบั 2.6% ในปี
รรมในเขตพืน้ทีจ่ ั
ยน้ําของบรษิทัเพิ
าแหง่ใหมข่อง กป
าในเขตพืน้ทีด่งัก
ฐานะทางการเงนิ
วมเพิม่ขึน้จาก 4
ะการใหบ้รกิารเต
เน่ืองจากการปรั
ไดท้ีเ่หลอืสว่นให

5 ปีที่ผ่านมา บริ
1% กระแสเงนิส
นปี 2552 และ 2
กําหนดการชําร
3 โดยทีอ่ตัราสว่

นทุนจากการดําเ
นกูร้วมอยูท่ีร่ะดบั

เครดิต 
อนัดบัเครดติ “S
ารถในการสรา้งก
นะทางการเงนิแล
เครดติของบรษิทั

ปาไทย จาํกดั (ม
งคก์ร:               

ราสารหน้ี: 
ไ้มม่ปีระกนั 3,5
ไ้มม่ปีระกนั 1,7
ไ้มม่ปีระกนั 1,8

เครดิต: 

หาชน) 

ะปาในกลุ่มลูกค้
9.0% และกลุ่มลู
ปี 2552 ยอดขา
จงัหวดันครปฐม-
พิม่ขึน้เพยีง 1.0%
ปภ. เริม่จา่ยน้ําเข
กลา่วจงึปรบัตวัล
นทีแ่ขง็แกร่งเน่ือ
,048 ลา้นบาทใ
ตม็ปีครัง้แรกใน
รบัราคาน้ําประป
หญ่มาจากเขตพื้

รษิัทมอีตัราส่วน
สดของบรษิทัปรั
2,963 ลา้นบาทใ
ระคนืหน้ี อตัราส
วนเงนิกูร้วมต่อโค
นินงานและเงนิก
บ 13.3% (ยงัไมไ่

table” หรอื “คงท
กระแสเงนิสดจา
ละสภาพคล่องข
ท 

มหาชน) (TTW
                         

00 ลา้นบาท ไถ่
00 ลา้นบาท ไถ่
00 ลา้นบาท ไถ่

 

คา้ภาคครวัเรอืน
กคา้พาณิชยกรร
ยทีเ่พิม่ขึน้อย่าง
-สมทุรสาครและก
% เมือ่เทยีบกบัช
ขา้มาในเขตพืน้ที
ดลง 0.8% 
องจากการมโีครง
นปี 2552 เป็น 4
เขตนิคมอุตสาห
ปาตามดชันีผูบ้ริ
พืน้ทีจ่งัหวดัปทุม

นกําไรจากการดํ
รบัตวัเพิม่ขึน้อยา่
ในปี 2553 เงนิกู้
ส่วนเงนิทุนจาก
ครงสรา้งเงนิทุน
กู้รวมอยู่ที่ระดบั
ไดป้รบัอตัราสว่น

ที”่ สะทอ้นถงึกา
กการดําเนินงาน
องบรษิทั ทัง้น้ี ก

W) 
                         

ถอนปี 2555     
ถอนปี 2557     
ถอนปี 2559     

หน้า  2 

นมสีดัส่วนสูงสุดที
รมมสีดัส่วน 21.
งมากมสีาเหตุมา
การเริม่จาํหน่าย
ช่วงเดยีวกนัของ
ทีจ่งัหวดันครปฐ

งสรา้งสญัญาซื้อ
4,395 ลา้นบาทใ
หกรรมบางปะอนิ
รโิภค โดยรายได
มธานี (33%) ใน

าเนินงานก่อนค
างสมํ่าเสมอ โดย
กูร้วมลดลงเลก็น้
การดําเนินงานต
ลดลงจากระดบั 
บ 1,479 ล้านบา
นใหเ้ป็นตวัเลขเต็

รคาดการณ์วา่บ
นเอาไวไ้ด ้โดยที
การใหก้ารสนับส

                         

                         
                         
                         

 
 

ที่ระดบั 39.2% 
.8% ยอดขายน้ํา
าจากการฟ้ืนตวัข
น้ําในเขตนิคมอุ
งปีทีผ่า่นมาเนื่อง
ม-สมทุรสาครซึง่

อขายน้ําที่ดกีบั ก
ในปี 2553 เน่ือง
น สาํหรบัช่วงครึง่
ด้จากเขตพื้นที่จ ั
นขณะที่พืน้ทีน่ิค

ค่าเสื่อมราคาแล
ยเงนิทุนจากการ
อยจากระดบั 11
ต่อเงนิกู้รวมขอ
 57.1% ณ สิน้ปี
าท และ 11,146 
ตม็ปี) และอตัราส่

รษิทัจะสามารถร
ทีก่ารลงทุนในอน
สนุนทางการเงนิ

                        

                         
                         
                         

ของยอดขายน้ํา
าประปาของบรษิ
ของเศรษฐกจิซึ่ง
ตสาหกรรมบางป
งภาวะอากาศซึง่
งมพีืน้ทีบ่างสว่น

กปภ. อกีทัง้ยงัมี
งจากความตอ้งก
งแรกของปี 255
จงัหวดันครปฐม
คมอุตสาหกรรมบ

ะค่าตดัจําหน่าย
รดาํเนินงานเพิม่
,570 ลา้นบาท 
งบรษิทัปรบัตวั
 2552 เป็น 54
 ลา้นบาทตามลํ
สว่นเงนิกูร้วมตอ่โ

รกัษาสถานะผูนํ้
นาคตควรไดร้บัก
นแก่บรษิทัแม่ทีม่ ี

                         

           
           
           

าทัง้หมดของบริ
ษทัเพิม่ขึน้ 10.2
งเพิม่ความตอ้ง
ปะอนิ อยา่งไรก็
เยน็ผดิปกตใินช
นทบัซอ้นกนั ดงัน

มคีวามตอ้งการน
การน้ําประปาทีเ่
54 บรษิทัมรีายได
-สมุทรสาครมสีั
บางปะอนิมสีดัสว่

ยต่อรายได้จากก
มขึน้จาก 1,434 ล
ณ สิน้ปี 2552 เ
ดขีึน้จากระดบั 
.4% ณ สิน้ปี 25
าดบั ส่งผลใหอ้ั
โครงสรา้งเงนิทุน

นาในการเป็นผูใ้ห้
การพจิารณาอยา่
มฐีานะทางการเงิ
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ษทั ในขณะทีก่ล
% ของยอดขาย
การใชน้ํ้าของกล
ต็าม ในชว่งครึง่
ช่วงเดอืนมนีาคม
นัน้ ในชว่งครึง่แ

น้ําทีเ่ตบิโตอย่าง
เพิม่สงูขึน้ตามกา
ดร้วมเพิม่ขึน้ 3.
สดัส่วน 63% ขอ
วนเพยีง 4% ขอ

การขายอยู่ในระ
ลา้นบาทในปี 25
ป็น 11,368 ลา้น
22.3% ในปี 25

553 สาํหรบัชว่ง
ตัราส่วนเงนิทุน
นอยูท่ีร่ะดบั 53.4

หบ้รกิารน้ําประป
งรอบคอบซึง่จะ
งนิทีอ่่อนแอกว่า

                        

 
 
 

คม 2554 

ลุ่มลูกค้า
รวมในปี 
ลุ่มลูกคา้
งแรกของ
มและเป็น
รกของปี 

งต่อเน่ือง 
ารฟ้ืนตวั
7% เป็น 
องรายได้
องรายได้

ะดบัสูงที่
550 เป็น 
นบาท ณ 
552 เป็น 
งครึง่แรก
นจากการ
4%  

ปาเอกชน
ตอ้งไมม่ี
าจะส่งผล

      AA- 

 
AA- 
AA- 
AA- 

Stable          
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หน่วย: ลา้นบาท

รายไดจ้ากการข
ดอกเบีย้จ่ายรวม
กาํไร (ขาดทุน) ส
เงนิทุนจากการดํ
ค่าใชจ้่ายฝา่ยทุน
สนิทรพัยร์วม 
เงนิกูร้วม 
สว่นของผูถ้อืหุน้
อตัราสว่นกาํไรจ
และค่าตดัจาํหน่า
อตัราสว่นผลตอบ
อตัราสว่นกาํไรก
และค่าตดัจาํหน่า
อตัราสว่นเงนิทุน
อตัราสว่นเงนิกูร้
* งบการเ
** ยังไมไ่ด

 

 

าไทย จาํกดั (ม
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าย 
ม 
สทุธจิากการดาํเนิ
ดาํเนินงาน 
น 

น 
จากการดาํเนินงาน
าย/รายไดจ้ากกา
บแทน/เงนิทุนถา
กอ่นดอกเบีย้จ่าย 
าย/ดอกเบีย้จา่ย 
นจากการดาํเนินง
รวม/โครงสรา้งเงนิ
เงนิรวม 
ไดป้รับอัตราสว่นให

หาชน) 

นนิงาน 

นก่อนค่าเสือ่มรา
รขาย (%) 
วร (%) 
 ภาษ ีค่าเสือ่มรา
(เท่า) 
งาน/เงนิกูร้วม (%
นทุน (%) 

หเ้ป็นตวัเลขเต็มปี

ข้อมูลงบการเงิ

คา  

คา  

%) 

ปี 
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2,244 
251 

1,057 
1,479 

71 
21,525 
11,146 
9,733 
80.8 

6.8 **  
7.3 

13.3 **  
53.4 

 
 

 

 
 

นทางการเงินท่ีส

    ------------------
          2553   

4,395 
483 

2,063 
2,963 

654 
21,488 
11,368 
9,484 
80.7 

         13.1 
7.4 

         26.1 
54.5 

สาํคญั* 

----------- ณ วนัที
         2552    

4,048 
667 

1,594 
2,583 

462 
21,064 
11,570 
8,695 
80.1 

13.0 
4.9 

22.3 
57.1 

ท่ี 31 ธนัวาคม --
        2551 

3,605 
729 

1,358 
2,099 

181 
17,895 
9,310 
8,336 
78.8 

11.6  
3.9 

22.5  
52.8 
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920 

1,434 
378 

18,681 
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4,715 
79.2 

      11.0 
3.3 
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74.4 

คม 2554 
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2549 

1,698 
437 
674 
931 

9 
10,682 
6,720 
3,890 
79.6 

10.8 
3.1 

13.8 
63.3 
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สญัลกัษณ์และนิยาม

ทรสิเรท
ะยะกลางและระยะย
นถงึ D ซึง่เป็นอนัดบั
ละแต่ละสญัลกัษณ์มี
AA อนัดบัเค

ในการชํ
มากจาก

A มคีวามเ
และคนืเ ิ
ทางธุรกิ
ระดบั AA

 มีความ
ดอกเบี้
เปลี่ยนแ
เครดติที่

BBB มคีวามเ
ชาํระดอ
เปลีย่นแ
ความสา
ระดบัสงู

BB มีความ
ดอกเบี้
ผลกระท
ค่อนขา้ง
ไมเ่พยีง

B มคีวามเ
ดอกเบี้ย
ความตัง้
ธุรกจิ เศ

C มีความ
ความสา
โดยต้อง
อื่นๆ อย

D เป็นระดั
ชาํระดอ
อนัดบัเค

พือ่จาํแนกความแตก
สําหรบัก

เคราะห์โอกาสทีจ่ะเ
านึงถึงระดับของก

Recovery After 
ญัลกัษณ์และนิยามอั

บริษทั ทริสเรทต้ิง 
โทร. 0-2231-3011 

© บรษิทั ทรสิเรทติ้ง 
เครดติ ไมว่า่ทัง้หมดห
ถอืตราสารหนี้ใดๆ แ
เกีย่วกบัการลงทุน หรื
ดา้นการเงนิ พฤตกิาร
ทีใ่ชส้าํหรบัการจดัอนั
ใดๆ ดงักล่าว และจะไ
ละเวน้ผลทีไ่ดร้บัหรอื
information/rating_c

 

าไทย จาํกดั (ม

มอนัดบัเครดิต 

ติ้งใชส้ญัลกัษณ์ตวัอ
ยาวจํานวน 8 อนัดบั 
บตํ่าสุด   โดยตราสา
มคีวามหมายดงัน้ี 
ครดติสูงสุด มคีวาม
ชาระดอกเบีย้และคนื
กการเปลีย่นแปลงทา
เสีย่งตํ่ามาก ผูอ้อกต
งนิตน้ในเกณฑส์งูมา
กิจ เศรษฐกิจ และสิ่
AA   
เสี่ยงในระดบัตํ่า ผู้
ยและคืนเงินต้นใน
แปลงทางธุรกิจ เศร
ทีอ่ยูใ่นระดบัสงูกวา่ 
เสี่ยงในระดบัปานก
อกเบี้ยและคนืเงนิตน้
แปลงทางธุรกจิ เศรษ
ามารถในการชําระห
กวา่ 
เสี่ยงในระดับสูง ผู้
ยและคืนเงินต้นใน
ทบจากการเปลี่ยนแ
งชดัเจน ซึง่อาจส่งผ
พอ 
เสีย่งในระดบัสูงมาก
ยและคืนเงนิต้นในเ
ัง้ใจในการชําระหน้ี
ศรษฐกจิ และสิง่แวดล
มเสี่ยงในการผิดนั
ามารถในการชําระด
งอาศยัเงื่อนไขที่เอื้อ
ยา่งมากจงึจะมคีวาม
ดบัที่อยู่ในสภาวะผดิ
กเบีย้และคนืเงนิตน้ไ
ครดติจาก AA ถงึ C 
กต่างของคณุภาพขอ
การจัดอันดับเครดิ
เกดิการผดินัดชําระห
การชดเชยความเ
Default) แต่อย่า

อนัดบัเครดติตราสาร

 จาํกดั   
 ต่อ 500 อาคารสีล

 จาํกดั สงวนลขิสทิธิ
หรอืแตเ่พยีงบางสว่น 
แต่เป็นเพยีงความเหน็
รอืคาํแนะนําในลกัษณ
รณ์ ความรู ้และวตัถุป
นดบัเครดตินี้จากบรษิทั
ไมร่บัผดิชอบตอ่ความ
อการกระทาํใดๆโดยอ
criteria.html 

หาชน) 

อกัษรแสดงผลการจั
 โดยเริม่จาก AAA 
ารหน้ีระยะกลางและ

เสีย่งตํ่าทีสุ่ด ผูอ้อก
เงนิตน้ในเกณฑส์งูสุ
างธุรกจิ เศรษฐกจิ แล
ตราสารหนี้มคีวามสา
าก แต่อาจไดร้บัผลก
สิง่แวดล้อมอื่นๆ มา

ผู้ออกตราสารหนี้มีค
นเกณฑ์สูง แต่อาจ
รษฐกิจ และสิ่งแวด

กลาง ผู้ออกตราสาร
นในเกณฑท์ีเ่พยีงพอ
ษฐกจิ และสิง่แวดลอ้
หน้ีอ่อนแอลงเมื่อเที

้ออกตราสารหนี้มีค
นเกณฑ์ตํ่ ากว่าระดั
แปลงทางธุรกจิ เศรษ
ลใหค้วามสามารถใน

ก ผูอ้อกตราสารหนี้มี
เกณฑ์ตํ่า  และอาจ
้ได้ตามการเปลี่ยน
ลอ้มอื่นๆ   
ัดชําระหน้ีสูงที่สุด
ดอกเบี้ยและคนืเงนิต
ออํานวยทางธุรกิจ 
สามารถในการชาํระ
ดนัดชําระหน้ี โดยผูอ้
ไดต้ามกาํหนด 
 อาจมเีครื่องหมายบ
งอนัดบัเครดติภายใน
ตตราสารหนี้ระยะ
หน้ี (Default Prob
สียหายที่จะเกิดขึ้น
งใด โดยตราสารหนี
รหน้ีระยะสัน้จาํแนกเ

มคอมเพลก็ซ ์ชัน้ 2

 พ.ศ. 2554  หา้มมใิ
 และไมว่า่ในรปูแบบ 
นเกีย่วกบัความเสีย่ง
ณะอืน่ใด การจดัอนัดบั
ประสงคข์องผูร้บัขอ้มลู
ทัและแหล่งขอ้มูลอื่น
มสญูเสยี หรอืความเสี
อาศยัขอ้มลูดงักล่าว ท

จดัอนัดบัเครดติตราส
ซึง่เป็นอนัดบัเครดติ

ะยาวมอีายุตัง้แต่ 1 ปี

ตราสารหนี้มคีวามส
สุด และไดร้บัผลกระ
ละสิง่แวดลอ้มอื่นๆ  
ามารถในการชําระด
กระทบจากการเปลีย่
กกว่าอนัดบัเครดิต

ความสามารถในกา
จได้ร ับผลกระทบจ
ดล้อมอื่นๆ มากกว่า

รหน้ีมคีวามสามารถ
อ แต่มคีวามอ่อนไหว
อมอื่นๆ มากกว่า แล
ยบกบัอนัดบัเครดติ

ความสามารถในกา
ับปานกลาง และจ
ษฐกจิ และสิง่แวดล้
นการชาํระหน้ีอยู่ในเ

มคีวามสามารถในก
จะหมดความสามา
แปลงของสถานกา

ด   ผู้ออกตราสารห
ต้นตามกําหนดอย่าง
เศรษฐกิจ และสิ่งแ
หน้ีได ้   
ออกตราสารหน้ีไม่ส

บวก (+) หรอืลบ (-) 
นระดบัเดยีวกนั 
สัน้ ทริสเรทติ้งจะเ
bability) เป็นสําคญัโ
นจากการผิดนัดชํ
น้ีระยะสัน้มอีายุตํ่าก
ป็น 4 ระดบั ดงัน้ี 

24 191 ถ. สีลม กรงุ

ใหบุ้คคลใด ใช ้เปิดเผ
หรอืลกัษณะใดๆ หรอื
งหรอืความน่าเชื่อถอื
บัและขอ้มลูทีป่รากฏใ
ลรายใดรายหนึ่ง ดงันั ้
ๆ ทีเ่ชือ่ว่าเชือ่ถอืได ้
สยีหายใดๆ อนัเกดิจา
ทัง้นี้ รายละเอยีดของ

หน้า  4 

สารหน้ี
ตสูงสุด 
ปีขึน้ไป 

สามารถ
ทบน้อย
 
ดอกเบี้ย
ยนแปลง
ตที่อยู่ใน

ารชําระ
จากการ
าอันดบั

ถในการ
วต่อการ
ละอาจมี
ตที่อยู่ใน

ารชําระ
จะได้รับ
้อมอื่นๆ 
เกณฑท์ี่

ารชําระ
ารถหรือ
รณ์ทาง

หน้ีไม่มี
งชดัเจน 
แวดล้อม

สามารถ

ต่อทา้ย

น้นการ
โดยมไิด้
าระหน้ี 
กว่า 1 ปี 

งเทพฯ 10500, www

ผย ทําสาํเนาเผยแพร
อดว้ยวธิกีารใดๆ โดย
ของตราสารหนี้นัน้ๆ
ในรายงานใดๆ ทีจ่ดัท
นัน้ ผูร้บัขอ้มลูควรประ
 ดงันัน้ บรษิทั ทรสิเร
ากความไมถ่กูตอ้ง คว
วธิกีารจดัอนัดบัเครดิ

 
 

T1 ผูอ้อก
ระดบั
การผิ
อนัดบั
คุม้คร

T2  ผูอ้อก
ระดบั

T3 ผูอ้อก
ได ้

T4  ผูอ้อก
D เป็นร

ชาํระ
 อนัดบั
สกุลเงนิบาท ซึง่สะ
เสีย่งในการเปลีย่น

ทรสิเ
สะทอ้นความเป็นไ
กลางหรอืระยะยาว
ภาวะอุตสาหกรรม
ต่อความสามารถใน
จะเท่ากบัแนวโน้ม
รบัภาระผกูพนัในก
4 ระดบั ไดแ้ก่   
Positive หมาย
Stable หมาย
Negative หมาย
Developing หมาย

นอกจ
ซึ่งเป็นขัน้ตอนหน่ึ
กรณีเมือ่เกดิเหตุกา
หรอืการเงนิของห
อาจจะยังสรุปผลไ
โครงสรา้งเงนิทุนห
เดมิแต่อย่างใด ทัง้
หน่วยงานนัน้ๆ รา
ออกประกาศเตอืน
กบัอนัดบัเครดติปจั

ทัง้น้ี 
ผลกระทบทีจ่ะมตี่อ
และ (3) Developin

w.trisrating.com 

ร่ แจกจ่าย หรอืเกบ็ไ
ยมไิดร้บัอนุญาต การจ
ๆ หรอืของบรษิทันัน้ๆ
ทาํ หรอืพมิพเ์ผยแพร
ะเมนิความเหมาะสมข
รทติง้ จาํกดั จงึไม่รบัป
วามไม่เพยีงพอ หรอืค
ดติของ บรษิทั ทรสิเร

กตราสารหนี้มสีถาน
บดมีาก มสีภาพคล่อ
ผดินัดชําระหน้ีที่ดกีว
บเครดติในระดบัดงั
รองดา้นการผดินดัชาํ
กตราสารหนี้มสีถาน
บด ีและมคีวามสามาร
กตราสารหนี้มคีวาม

กตราสารหนี้มคีวามส
ระดบัที่อยู่ในสภาวะ
ดอกเบีย้และคนืเงนิต
บัเครดติทุกประเภทท
ะทอ้นความสามารถใ
นแปลงการชาํระหน้ีจา
รทติ้งยงักําหนด “แ
ไปไดข้องการเปลีย่น
ว โดยทรสิเรทติ้งจะ
และสภาพแวดลอ้มท
นการชาํระหน้ี ส่วนแ
มอันดบัเครดิตของห
การชาํระหน้ีของตราส

ยถงึอนัดบัเครดติอาจ
ยถงึอนัดบัเครดติอาจ
ยถงึอนัดบัเครดติอาจ
ยถงึอนัดบัเครดติอาจ
จากน้ี บางครัง้ทรสิเ
น่ึงของการทบทวนอั
ารณ์สาํคญัซึง่ทรสิเร
หน่วยงานที่ทรสิเรท
ไม่ได้ เช่น การคว
รอืแผนงานต่างๆ ฯล
น้ี เพื่อเตอืนใหน้กัล
ายงานเครดติพนิิจปร
นพรอ้มระบุ “แนวโน้ม
จจบุนั โดยงดการระบ
แนวโน้มเครดิตพินิ
ออนัดบัเครดติ 3 รปู
ng (ยงัไมช่ดัเจน) 

วเ้พือ่ใชใ้นภายหลงัเ
จดัอนัดบัเครดตินี้มใิช
ๆ โดยเฉพาะ ความเ
รโ่ดย บรษิทั ทรสิเรท
ของขอ้มลูดงักล่าวก่อน
ประกนัความถูกตอ้ง 
ความไม่ครบถว้นสมบู
รทติ้ง จาํกดั เผยแพร่

นะทัง้ทางดา้นการตล
งทีด่มีาก และนักลง
ว่าอนัดบัเครดติในร
กล่าวซึ่งมเีครื่องหม
าระหน้ีทีส่งูยิง่ขึน้ 
นะทัง้ทางดา้นการตล
รถในการชาํระหน้ีระ
สามารถในการชําระ

สามารถในการชาํระห
ผดินัดชําระหน้ี โดย
ตน้ไดต้ามกาํหนด 
ทีจ่ดัโดยทรสิเรทติง้เ
ในการชาํระหน้ีของผ
ากสกุลเงนิบาทเป็นส
แนวโน้มอนัดบัเครดิ
นแปลงอนัดบัเครดติข
ะพจิารณาถงึโอกาส
ทางธรุกจิในอนาคตข
แนวโน้มอนัดบัเครดิ
หน่วยงานผู้ออกตร
สารนัน้ๆ  ทัง้น้ี แนว
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จปรบัลดลง  
จปรบัขึน้ ปรบัลดลง 
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มเครดติพนิิจ” (Cred
บุ “แนวโน้มอนัดบัเค
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ive (บวก) (2) Neg

งรายงานหรอืขอ้มูลก
หรอืคาํเสนอแนะใหซ้ื้
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