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N e w s    f o r    I n v e s t o r s   
ครัง้ที่ 6/2554                                                             22 กุมภาพนัธ์ 2554  

 

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกัด (มหาชน) 
อันดับเครดติองค์กร:                                                                                                                                          A 
อันดับเครดติตราสารหนี:้ 
BGH113A: หุ้นกู้ ไมมี่ประกนั 3,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2554                                                                            A 
BGH133A: หุ้นกู้ ไมมี่ประกนั 2,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2556                                                                            A 
BGH146A: หุ้นกู้ ไมมี่ประกนั 2,000 ล้านบาท ไถถ่อนปี 2557                                                                            A 
BGH166A: หุ้นกู้ ไมมี่ประกนั 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2559                                                                            A 
หุ้นกู้ ไมมี่ประกนัในวงเงินไมเ่กิน 2,500 ล้านบาท ไถ่ถอนภายในปี 2558   A 
แนวโน้มอันดบัเครดติ:                                                                                                                Positive 
 

อันดับเครดติในอดีต:                            อันดบัเครดติองค์กร         อันดบัเครดติตราสารหนี ้    
  มีประกัน ไม่มีประกัน         
17 ธ.ค. 2553                             A/Positive                                          -         A                           
11 ก.พ. 2551                             A/Stable                                            -         A                           
 

เหตุผล 
ทริสเรทติง้ยืนยนัอนัดบัเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ ไมมี่ประกนัของ บริษัท กรุงเทพดสุิตเวชการ จํากดั (มหาชน) ที่ระดบั “A” พร้อมทัง้จดั

อนัดบัเครดิตหุ้นกู้ ไม่มีประกนัชดุใหม่ในวงเงินไม่เกิน 2,500 ล้านบาทของบริษัทที่ระดบั “A” โดยบริษัทจะนําเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ชดุ

ใหม่ไปชําระหนีเ้งินกู้ ยืมและใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน ทัง้นี ้อนัดบัเครดิตสะท้อนถึงความเป็นผู้ นําธุรกิจในฐานะผู้ประกอบการโรงพยาบาล

เอกชนรายใหญ่ที่สดุในประเทศ ตลอดจนจํานวนผู้ ป่วยที่เพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง แพทย์และผู้บริหารโรงพยาบาลที่มีความสามารถและมาก

ประสบการณ์ รวมทัง้บริการที่มีคณุภาพในระดบัสงู ในการพิจารณาอนัดบัเครดิตดงักลา่วยงัคํานงึถึงเครือข่ายที่แข็งแกร่งของบริษัทภายใต้

ช่ือกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลสมิติเวช และโรงพยาบาลบีเอ็นเอชด้วย  อย่างไรก็ตาม ความแข็งแกร่งดังกล่าวถูกลดทอน

บางสว่นจากความกงัวลเก่ียวกบัภาระหนีใ้นอนาคตจากการขยายกิจการทัง้ในและตา่งประเทศ  ตลอดจนอตัราส่วนผลตอบแทนต่อเงินทนุ

ถาวรที่ค่อนข้างตํ่า การแข่งขันที่มีเพ่ิมขึน้จากผู้ ให้บริการธุรกิจเพ่ือสุขภาพจากประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ และ

ความสามารถของบริษัทในการบริหารกิจการโรงพยาบาลที่รวมเข้ามาใหม่ได้อย่างราบร่ืน นอกจากนี ้การประเมินอนัดบัเครดิตยงัคํานึงถึง

การลงทนุในหุ้นสามญัจํานวน 46,116,400 หุ้นซึ่งคิดเป็น  6.32% ของทนุที่ออกและเรียกชําระแล้วของ บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ 

จํากดั (มหาชน) และใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR) จํานวน 35,000,000 หน่วยซึง่คิดเป็น 4.79% 

ของทนุที่ออกและเรียกชําระแล้วของบริษัทโรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ด้วย   

บริษัทกรุงเทพดสุิตเวชการก่อตัง้ในปี 2512 เพ่ือดําเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนภายใต้ช่ือโรงพยาบาลกรุงเทพ กิจการของบริษัท

ขยายตวัอย่างรวดเร็วตัง้แตปี่ 2547 ผ่านการควบรวมกิจการ  โดยบริษัทได้ซือ้กิจการของ บริษัท สมิติเวช จํากดั (มหาชน) บริษัท บีเอ็นเอช 

เมดิคอล เซ็นเตอร์ จํากัด และโรงพยาบาลในจงัหวดัที่สําคญัของประเทศไทยหลายแห่งซึ่งเป็นกิจการของ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ

พทัยา จํากดั บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จํากดั บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภเูก็ตจํากดั บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จํากดั 

และ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา จํากัด นอกจากนี ้บริษัทยงัได้ลงทนุในโรงพยาบาลอีก 2 แห่งในประเทศกัมพชูาด้วย ปัจจุบนั

บริษัทมีโรงพยาบาลในเครือทัง้หมด 19 แห่ง ด้วยจํานวนเตียงรวมทัง้สิน้ 2,922 เตียง ภายใต้ช่ือโรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลสมิติเวช 
 
 

เครดติวาระ  (CreditUpdate) เป็นขนัตอนหนึงในกระบวนการทบทวนอนัดบัเครดิตขององค์กรหรือตราสารหนีทีทริสเรทติงไดป้ระกาศผลไปแลว้ ซึงโดยปกติการทบทวนดงักล่าวจะกระทําตลอด
อายขุองสญัญาหรือตราสาร และสรุปผลเมือครบรอบปี ในระหว่างนนัหากหน่วยงานดงักล่าวออกตราสารหนีใหม่ หรือเมือมีเหตกุารณ์สําคญัทีอาจมีผลกระทบต่อธุรกิจหรือการเงินของหน่วยงานนนัๆ และมี
ขอ้มูลผลกระทบเพียงพอทีจะปรับอนัดบัเครดิต หรือเมือมีเหตใุหต้อ้งยกเลิกอนัดบัเครดิตเดิม ทริสเรทติงจะประกาศ "เครดิตวาระ" แก่สาธารณะ โดยผลอนัดบัเครดิตอาจ "เพิมขึน" (Upgraded) "ลดลง" 
(Downgraded) "คงเดิม" (Affirmed) หรือ "ยกเลิก" (Cancelled) 
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โรงพยาบาลบีเอ็นเอช และโรงพยาบาลในต่างประเทศภายใต้ช่ือ Royal International Hospital เมื่อวนัที่ 14 ธนัวาคม 2553 ที่ผ่านมา

บริษัทประกาศที่จะรวมกิจการกบั บริษัท เฮลท์ เน็ตเวิร์ค จํากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของกลุ่มโรงพยาบาลพญาไทและกลุ่ม

โรงพยาบาลเปาโล หลงัจากการรวมกิจการในครัง้นี ้บริษัทจะมีโรงพยาบาลในสงักัดเพิ่มเป็น 27 แห่ง และมีเตียงบริการผู้ ป่วยรวม 

4,639 เตียง ทัง้นี ้เน่ืองจากโรงพยาบาลภายใต้ตราสญัลกัษณ์โรงพยาบาลพญาไทและเปาโลจะเข้ามารวมในกลุม่ด้วย  

 รายได้จากการดําเนินกิจการโรงพยาบาลของบริษัทในช่วงปี 2548-2552 มีอตัราการเติบโตเฉลี่ยสะสมตอ่ปีที่ระดบั 20%  โดย

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2553 อยู่ที่ 17,529 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 9.5% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนเน่ืองจากมีจํานวนผู้ ป่วยทัง้ชาวไทย

และตา่งชาติเพ่ิมขึน้ รวมทัง้ยงัมีจํานวนผู้ ป่วยในและผู้ ป่วยนอกเพิ่มขึน้ด้วย สําหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2553 จํานวนผู้ ป่วยนอกต่อ

วนัอยู่ที่ 10,226 คน หรือเติบโต 3% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน ในช่วงดงักล่าว จํานวนผู้ ป่วยในเพิ่มขึน้ 9% เป็น 1,523 รายต่อวนั  

อย่างไรก็ตาม จํานวนเฉลี่ยของวนัที่ผู้ ป่วยในเข้ารับการรักษาลดลงจากประมาณ 2.95 วนัในปี 2552 มาอยู่ที่ 2.9 วนัในช่วง 9 เดือน

แรกของปี 2553 ในช่วง 3 ปีหลงั รายได้จากผู้ ป่วยประมาณ 54%-56% มาจากผู้ ป่วยใน และที่เหลือมาจากผู้ ป่วยนอก ในด้านสดัส่วน

ของรายได้นัน้ รายได้จากผู้ ป่วยตา่งชาติคงระดบัอยู่ที่ 35%-36% ของรายได้รวมในช่วงปี 2550 ถึงช่วง 9 เดือนแรกของปี 2553  

โครงสร้างเงินทนุของบริษัทปรับตวัดีขึน้ตามลําดบัในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาเนื่องจากเงินทนุจากการดําเนินงานแข็งแกร่งขึน้และ

ค่าใช้จ่ายฝ่ายทนุลดลงในช่วงปี 2551-2552  อตัราส่วนเงินกู้ รวมต่อโครงสร้างเงินทนุลดลงจากระดบั 54.5% ในปี 2549 มาอยู่ที่ 

45.4% ในปี 2552 และ 43.4% ณ สิน้เดือนกนัยายน 2553  อตัราส่วนกําไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจําหน่าย

ตอ่ดอกเบีย้จ่ายปรับเพ่ิมขึน้จาก 7.06 เทา่ในปี 2549 เป็น 8.19 เท่าในปี 2552 และ 9.93 เท่าในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2553 ภาระหนี ้

สว่นใหญ่ของบริษัทอยู่ในสกลุเงินบาทที่มีอตัราดอกเบีย้คงที่ ดงันัน้บริษัทจึงไม่มีความเสี่ยงในด้านอตัราดอกเบีย้และอตัราแลกเปลี่ยน 

ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทค่อนข้างแน่นอนและใกล้เคียงกบัผู้ประกอบการรายอื่น โดยอตัราส่วนกําไรจากการดําเนินงาน

ก่อนคา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจําหน่ายตอ่รายได้รวมคงตวัอยู่ที่ระดบั 22%-23% ในช่วงระหวา่งปี 2549 ถึง 9 เดือนแรกของปี 2553 

หลงัการรวมกิจการกับบริษัทเฮลท์ เน็ตเวิร์คเข้ามาคาดว่าสถานะทางธุรกิจของบริษัทจะแข็งแกร่งขึน้ ในขณะที่อัตราส่วน

ทางการเงินในส่วนของการทํากําไรไม่เปลี่ยนแปลงมากนกั คาดว่าอตัราส่วนกําไรจากการดําเนินงานต่อรายได้จากการขายจะคงอยู่ที่

ระดบัเดิมเน่ืองจากอตัราการทํากําไรของโรงพยาบาลภายใต้ตราสญัลกัษณ์โรงพยาบาลพญาไทและเปาโลอยู่ในระดบัใกล้เคียงกับ

โรงพยาบาลที่อยู่ในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพอยู่แล้ว สินทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่ของบริษัทจะทําให้อตัราส่วนผลตอบแทนต่อเงินทนุถาวร

มีระดบัต่ําเมื่อเทียบกบัคู่แข่ง สําหรับอตัราส่วนเงินกู้ รวมต่อโครงสร้างเงินทนุนัน้คาดว่าคงไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัสําคญัจากระดบั

ปัจจบุนัเน่ืองจากการรวมกิจการกบับริษัทเฮลท์ เน็ตเวิร์คกระทําโดยวิธีการแลกหุ้น นอกจากนี ้เงินลงทนุในหุ้นบริษัทโรงพยาบาลบํารุง

ราษฎร์ยงัมาจากเงินทนุจากการดําเนินงาน ดงันัน้จงึคาดวา่อตัราสว่นเงินกู้ รวมตอ่โครงสร้างเงินทนุของบริษัทจะตํ่ากวา่ 50%    

 
แนวโน้มอันดบัเครดติ 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต “Positive” หรือ “บวก” สะท้อนถึงการดําเนินธุรกิจและฐานะการเงินของบริษัทที่การปรับตวัดีขึน้ ทัง้นี ้

อนัดบัเครดิตของบริษัทมีโอกาสปรับเพ่ิมขึน้หากบริษัทสามารถควบคมุการบริหารโรงพยาบาลต่าง ๆ ภายใต้สงักดัได้เป็นอย่างดีและ

นําโรงพยาบาลภายใต้บริษัทเฮลต์ เน็ตเวิร์คเข้ามารวมกลุ่มได้สําเร็จ ในทางตรงกันข้าม หากฐานะการเงินของบริษัทถดถอยลงหรือ

ระดบัหนีส้ินสงูขึน้กวา่ที่คาดไว้ก็จะมีผลกระทบในทางลบตอ่อนัดบัเครดิตและแนวโน้มอนัดบัเครดิตของบริษัท 
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ข้อมูลงบการเงนิและอัตราส่วนทางการเงนิที่สาํคัญ* 

 

หน่วย: ลา้นบาท 

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

   ม.ค.-ก.ย. 

2553 

**       2552 2551 2550 2549 2548 

รายได้จากการขาย (เฉพาะจากธรุกิจโรงพยาบาล) 17,529      21,597 21,188 18,432 15,578 10,254 

ดอกเบีย้จ่ายรวม 460 641 647 688 546 276 

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิจากการดําเนินงาน 1,803 1,725 1,662 1,244 1,323 832 

เงินทนุจากการดําเนินงาน 3,309 3,999 3,893 3,351 2,987 1,767 

คา่ใช้จ่ายฝ่ายทนุ 869 1,496 1,976 2,998 3,650 2,728 

สินทรัพย์รวม 31,257 30,359 27,931 26,232 24,934 17,677 

เงินกู้ รวม 11,990 12,256 11,440 11,385 11,959 7,444 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 15,622 14,747 12,988 11,710 9,984 8,418 

อตัราสว่นกําไรจากการดําเนินงานก่อนคา่เสื่อมราคา และ 

     คา่ตดัจําหน่าย/รายได้จากการขาย  (%) 

22.89 21.63 21.61 22.46 

 

22.29 

 

18.90 

อตัราสว่นผลตอบแทน/เงินทนุถาวร (%) 10.85 **       11.56 12.84       11.13       12.25 9.26 

อตัราสว่นกําไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษี คา่เสื่อมราคา และคา่ 

     ตดัจําหน่าย/ดอกเบีย้จ่าย (เท่า) 

9.93 8.19 8.07 6.69 7.06 8.73 

อตัราสว่นเงินทนุจากการดําเนินงาน/เงินกู้ รวม (%) 27.60 **       32.63 34.04      28.52       24.98 23.74 

อตัราสว่นเงินกู้ รวม/โครงสร้างเงินทนุ (%) 43.42 45.39 46.83 49.30 54.50 46.93 

*          งบการเงินรวม 

**         ยงัไม่ไดป้รบัอตัราส่วนใหเ้ป็นตวัเลขเต็มปี 
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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) 

ติดต่อขอข้อมลูการเป็นสมาชิก 
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จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลท่ีได้รับหรือการกระทําใดๆ โดยอาศยัข้อมูลดังกล่าว ทัง้นี ้รายละเอียดของวิธีการจดัอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติง้ จํากัด เผยแพร่อยู่ 
บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating_information/rating_criteria.html 


