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บริษัท กรุ งเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)
อันดับเครดิตองค์ กร:
อันดับเครดิตตราสารหนี:้
BGH113A: หุ้นกู้ไม่มีประกัน 3,000 ล้ านบาท ไถ่ถอนปี 2554
BGH133A: หุ้นกู้ไม่มีประกัน 2,000 ล้ านบาท ไถ่ถอนปี 2556
BGH146A: หุ้นกู้ไม่มีประกัน 2,000 ล้ านบาท ไถ่ถอนปี 2557
BGH166A: หุ้นกู้ไม่มีประกัน 1,000 ล้ านบาท ไถ่ถอนปี 2559
หุ้นกู้ไม่มีประกันในวงเงินไม่เกิน 2,500 ล้ านบาท ไถ่ถอนภายในปี 2558
แนวโน้ มอันดับเครดิต:
อันดับเครดิตในอดีต:

อันดับเครดิตองค์ กร

17 ธ.ค. 2553
11 ก.พ. 2551

A/Positive
A/Stable

A
A
A
A
A
A
Positive
อันดับเครดิตตราสารหนี ้
มีประกัน
ไม่ มีประกัน
A
A

เหตุผล
ทริ สเรทติ ้งยืนยันอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่มีประกันของ บริ ษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) ที่ระดับ “A” พร้ อมทังจั
้ ด
อันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่มีประกันชุดใหม่ในวงเงินไม่เกิน 2,500 ล้ านบาทของบริ ษัทที่ระดับ “A” โดยบริ ษัทจะนําเงินที่ได้ จากการออกหุ้นกู้ชดุ
ใหม่ไปชําระหนี ้เงินกู้ยืมและใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน ทังนี
้ ้ อันดับเครดิตสะท้ อนถึงความเป็ นผู้นําธุรกิจในฐานะผู้ประกอบการโรงพยาบาล
เอกชนรายใหญ่ที่สดุ ในประเทศ ตลอดจนจํานวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง แพทย์และผู้บริ หารโรงพยาบาลที่มีความสามารถและมาก
ประสบการณ์ รวมทังบริ
้ การที่มีคณ
ุ ภาพในระดับสูง ในการพิจารณาอันดับเครดิตดังกล่าวยังคํานึงถึงเครื อข่ายที่แข็งแกร่ งของบริ ษัทภายใต้
ชื่อกลุ่มโรงพยาบาลกรุ งเทพ โรงพยาบาลสมิติเวช และโรงพยาบาลบีเอ็นเอชด้ วย อย่างไรก็ตาม ความแข็งแกร่ งดังกล่าวถูกลดทอน
บางส่วนจากความกังวลเกี่ยวกับภาระหนี ้ในอนาคตจากการขยายกิจการทังในและต่
้
างประเทศ ตลอดจนอัตราส่วนผลตอบแทนต่อเงินทุน
ถาวรที่ค่อนข้ างตํ่า การแข่งขันที่มีเพิ่มขึน้ จากผู้ให้ บริ การธุรกิจเพื่อสุขภาพจากประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ และ
ความสามารถของบริ ษัทในการบริ หารกิจการโรงพยาบาลที่รวมเข้ ามาใหม่ได้ อย่างราบรื่ น นอกจากนี ้ การประเมินอันดับเครดิตยังคํานึงถึง
การลงทุนในหุ้นสามัญจํานวน 46,116,400 หุ้นซึ่งคิดเป็ น 6.32% ของทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ วของ บริ ษัท โรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์
จํากัด (มหาชน) และใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR) จํานวน 35,000,000 หน่วยซึง่ คิดเป็ น 4.79%
ของทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ วของบริ ษัทโรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ ด้วย
บริ ษัทกรุ งเทพดุสิตเวชการก่อตังในปี
้
2512 เพื่อดําเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนภายใต้ ชื่อโรงพยาบาลกรุ งเทพ กิจการของบริ ษัท
้ ปี 2547 ผ่านการควบรวมกิจการ โดยบริ ษัทได้ ซื ้อกิจการของ บริ ษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน) บริ ษัท บีเอ็นเอช
ขยายตัวอย่างรวดเร็วตังแต่
เมดิคอล เซ็นเตอร์ จํากัด และโรงพยาบาลในจังหวัดที่สําคัญของประเทศไทยหลายแห่งซึ่งเป็ นกิจการของ บริ ษัท โรงพยาบาลกรุ งเทพ
พัทยา จํากัด บริ ษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จํากัด บริ ษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตจํากัด บริ ษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จํากัด
และ บริ ษัท โรงพยาบาลกรุ งเทพราชสีมา จํากัด นอกจากนี ้ บริ ษัทยังได้ ลงทุนในโรงพยาบาลอีก 2 แห่งในประเทศกัมพูชาด้ วย ปั จจุบนั
บริ ษัทมีโรงพยาบาลในเครื อทังหมด
้
19 แห่ง ด้ วยจํานวนเตียงรวมทังสิ
้ ้น 2,922 เตียง ภายใต้ ชื่อโรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลสมิติเวช
เครดิตวาระ (CreditUpdate) เป็ นขันตอนหนึงในกระบวนการทบทวนอันดับเครดิ ตขององค์ กรหรื อตราสารหนีทีทริ สเรทติ งได้ประกาศผลไปแล้ว ซึงโดยปกติ การทบทวนดังกล่าวจะกระทําตลอด
อายุของสัญญาหรื อตราสาร และสรุปผลเมื อครบรอบปี ในระหว่างนันหากหน่วยงานดังกล่าวออกตราสารหนีใหม่ หรื อเมื อมี เหตุการณ์ สําคัญทีอาจมี ผลกระทบต่อธุรกิ จหรื อการเงิ นของหน่วยงานนันๆ และมี
ข้อมูลผลกระทบเพียงพอทีจะปรับอันดับเครดิ ต หรื อเมื อมี เหตุให้ตอ้ งยกเลิ กอันดับเครดิ ตเดิ ม ทริ สเรทติ งจะประกาศ "เครดิ ตวาระ" แก่สาธารณะ โดยผลอันดับเครดิ ตอาจ "เพิมขึน" (Upgraded) "ลดลง"
(Downgraded) "คงเดิ ม" (Affirmed) หรื อ "ยกเลิ ก" (Cancelled)
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โรงพยาบาลบีเอ็นเอช และโรงพยาบาลในต่างประเทศภายใต้ ชื่อ Royal International Hospital เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านมา
บริ ษัทประกาศที่จะรวมกิจการกับ บริ ษัท เฮลท์ เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของกลุ่มโรงพยาบาลพญาไทและกลุ่ม
โรงพยาบาลเปาโล หลังจากการรวมกิจการในครัง้ นี ้ บริ ษัทจะมีโรงพยาบาลในสังกัดเพิ่มเป็ น 27 แห่ง และมีเตียงบริ การผู้ป่วยรวม
4,639 เตียง ทังนี
้ ้ เนื่องจากโรงพยาบาลภายใต้ ตราสัญลักษณ์โรงพยาบาลพญาไทและเปาโลจะเข้ ามารวมในกลุม่ ด้ วย
รายได้ จากการดําเนินกิจการโรงพยาบาลของบริ ษัทในช่วงปี 2548-2552 มีอตั ราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี ที่ระดับ 20% โดย
ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2553 อยู่ที่ 17,529 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 9.5% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนเนื่องจากมีจํานวนผู้ป่วยทังชาวไทย
้
และต่างชาติเพิ่มขึ ้น รวมทังยั
้ งมีจํานวนผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ ้นด้ วย สําหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2553 จํานวนผู้ป่วยนอกต่อ
วันอยู่ที่ 10,226 คน หรื อเติบโต 3% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน ในช่วงดังกล่าว จํานวนผู้ป่วยในเพิ่มขึ ้น 9% เป็ น 1,523 รายต่อวัน
อย่างไรก็ตาม จํานวนเฉลี่ยของวันที่ผ้ ปู ่ วยในเข้ ารับการรักษาลดลงจากประมาณ 2.95 วันในปี 2552 มาอยู่ที่ 2.9 วันในช่วง 9 เดือน
แรกของปี 2553 ในช่วง 3 ปี หลัง รายได้ จากผู้ป่วยประมาณ 54%-56% มาจากผู้ป่วยใน และที่เหลือมาจากผู้ป่วยนอก ในด้ านสัดส่วน
ของรายได้ นนั ้ รายได้ จากผู้ป่วยต่างชาติคงระดับอยู่ที่ 35%-36% ของรายได้ รวมในช่วงปี 2550 ถึงช่วง 9 เดือนแรกของปี 2553
โครงสร้ างเงินทุนของบริ ษัทปรับตัวดีขึ ้นตามลําดับในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมาเนื่องจากเงินทุนจากการดําเนินงานแข็งแกร่ งขึ ้นและ
ค่าใช้ จ่ายฝ่ ายทุนลดลงในช่วงปี 2551-2552 อัตราส่วนเงินกู้รวมต่อโครงสร้ างเงินทุนลดลงจากระดับ 54.5% ในปี 2549 มาอยู่ที่
45.4% ในปี 2552 และ 43.4% ณ สิ ้นเดือนกันยายน 2553 อัตราส่วนกําไรก่อนดอกเบี ้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย
ต่อดอกเบี ้ยจ่ายปรับเพิ่มขึ ้นจาก 7.06 เท่าในปี 2549 เป็ น 8.19 เท่าในปี 2552 และ 9.93 เท่าในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2553 ภาระหนี ้
ส่วนใหญ่ของบริ ษัทอยู่ในสกุลเงินบาทที่มีอตั ราดอกเบี ้ยคงที่ ดังนันบริ
้ ษัทจึงไม่มีความเสี่ยงในด้ านอัตราดอกเบี ้ยและอัตราแลกเปลี่ยน
ความสามารถในการทํากําไรของบริ ษัทค่อนข้ างแน่นอนและใกล้ เคียงกับผู้ประกอบการรายอื่น โดยอัตราส่วนกําไรจากการดําเนินงาน
ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่ายต่อรายได้ รวมคงตัวอยู่ที่ระดับ 22%-23% ในช่วงระหว่างปี 2549 ถึง 9 เดือนแรกของปี 2553
หลังการรวมกิ จการกับบริ ษัทเฮลท์ เน็ตเวิร์คเข้ ามาคาดว่าสถานะทางธุรกิจของบริ ษัทจะแข็งแกร่ งขึน้ ในขณะที่อัตราส่วน
ทางการเงินในส่วนของการทํากําไรไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก คาดว่าอัตราส่วนกําไรจากการดําเนินงานต่อรายได้ จากการขายจะคงอยู่ที่
ระดับเดิมเนื่องจากอัตราการทํากําไรของโรงพยาบาลภายใต้ ตราสัญลักษณ์ โรงพยาบาลพญาไทและเปาโลอยู่ในระดับใกล้ เคียงกับ
โรงพยาบาลที่อยู่ในเครื อโรงพยาบาลกรุงเทพอยู่แล้ ว สินทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่ของบริ ษัทจะทําให้ อตั ราส่วนผลตอบแทนต่อเงินทุนถาวร
มีระดับตํ่าเมื่อเทียบกับคู่แข่ง สําหรับอัตราส่วนเงินกู้รวมต่อโครงสร้ างเงินทุนนันคาดว่
้
าคงไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สําคัญจากระดับ
ปั จจุบนั เนื่องจากการรวมกิจการกับบริ ษัทเฮลท์ เน็ตเวิร์คกระทําโดยวิธีการแลกหุ้น นอกจากนี ้ เงินลงทุนในหุ้นบริ ษัทโรงพยาบาลบํารุง
ราษฎร์ ยงั มาจากเงินทุนจากการดําเนินงาน ดังนันจึ
้ งคาดว่าอัตราส่วนเงินกู้รวมต่อโครงสร้ างเงินทุนของบริ ษัทจะตํ่ากว่า 50%
แนวโน้ มอันดับเครดิต
แนวโน้ มอันดับเครดิต “Positive” หรื อ “บวก” สะท้ อนถึงการดําเนินธุรกิจและฐานะการเงินของบริ ษัทที่การปรับตัวดีขึ ้น ทังนี
้ ้
อันดับเครดิตของบริ ษัทมีโอกาสปรับเพิ่มขึ ้นหากบริ ษัทสามารถควบคุมการบริ หารโรงพยาบาลต่าง ๆ ภายใต้ สงั กัดได้ เป็ นอย่างดีและ
นําโรงพยาบาลภายใต้ บริ ษัทเฮลต์ เน็ตเวิร์คเข้ ามารวมกลุ่มได้ สําเร็ จ ในทางตรงกันข้ าม หากฐานะการเงินของบริ ษัทถดถอยลงหรื อ
ระดับหนี ้สินสูงขึ ้นกว่าที่คาดไว้ ก็จะมีผลกระทบในทางลบต่ออันดับเครดิตและแนวโน้ มอันดับเครดิตของบริ ษัท
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ข้ อมูลงบการเงินและอัตราส่ วนทางการเงินที่สาํ คัญ*
หน่วย: ล้านบาท
-------------------------- ณ วันที่ 31 ธันวาคม -----------------------2552
2551
2550
2549
2548

รายได้ จากการขาย (เฉพาะจากธุรกิจโรงพยาบาล)
ดอกเบี ้ยจ่ายรวม
กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดําเนินงาน
เงินทุนจากการดําเนินงาน
ค่าใช้ จ่ายฝ่ ายทุน
สินทรัพย์รวม
เงินกู้รวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนกําไรจากการดําเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคา และ
ค่าตัดจําหน่าย/รายได้ จากการขาย (%)
อัตราส่วนผลตอบแทน/เงินทุนถาวร (%)
อัตราส่วนกําไรก่อนดอกเบี ้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่า
ตัดจําหน่าย/ดอกเบี ้ยจ่าย (เท่า)
อัตราส่วนเงินทุนจากการดําเนินงาน/เงินกู้รวม (%)
อัตราส่วนเงินกู้รวม/โครงสร้ างเงินทุน (%)
*
งบการเงิ นรวม
**
ยังไม่ได้ปรับอัตราส่วนให้เป็ นตัวเลขเต็มปี

ม.ค.-ก.ย. **
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17,529
21,597
460
641
1,803
1,725
3,309
3,999
869
1,496
31,257
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11,990
12,256
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14,747
22.89
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21,188
647
1,662
3,893
1,976
27,931
11,440
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21.61

18,432
688
1,244
3,351
2,998
26,232
11,385
11,710
22.46

15,578
546
1,323
2,987
3,650
24,934
11,959
9,984
22.29

10,254
276
832
1,767
2,728
17,677
7,444
8,418
18.90

10.85 **
9.93

11.56
8.19

12.84
8.07

11.13
6.69

12.25
7.06

9.26
8.73

27.60 **
43.42

32.63
45.39

34.04
46.83

28.52
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สัญลักษณ์ และนิยามอันดับเครดิต
ทริ สเรทติ ้งใช้ สญ
ั ลักษณ์ตวั อักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี ้ระยะกลางและระยะยาวจํานวน 8 อันดับ โดยเริ่ มจาก AAA ซึง่ เป็ นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึง่ เป็ น
อันดับตํ่าสุด โดยตราสารหนี ้ระยะกลางและยาวมีอายุตงแต่
ั ้ 1 ปี ขึ ้นไป และแต่ละสัญลักษณ์มีความหมายดังนี ้
AAA
อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงตํ่าที่สดุ ผู้ออกตราสารหนี ้มีความสามารถในการชําระดอกเบี ้ยและคืนเงินต้ นในเกณฑ์สงู สุด และได้ รับผลกระทบน้ อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทาง
ธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้ อมอื่นๆ
AA
มีความเสี่ยงตํ่ามาก ผู้ออกตราสารหนี ้มีความสามารถในการชําระดอกเบี ้ยและคืนเงินต้ นในเกณฑ์ สงู มาก แต่อาจได้ รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้ อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
A
มีความเสี่ยงในระดับตํ่า ผู้ออกตราสารหนี ้มีความสามารถในการชําระดอกเบี ้ยและคืนเงินต้ นในเกณฑ์ สงู แต่อาจได้ รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้ อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
BBB
มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี ้มีความสามารถในการชําระดอกเบี ้ยและคืนเงินต้ นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้ อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชําระหนี ้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
BB
มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี ้มีความสามารถในการชําระดอกเบี ้ยและคืนเงินต้ นในเกณฑ์ตํ่ากว่าระดับปานกลาง และจะได้ รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้ อมอื่นๆ ค่อนข้ างชัดเจน ซึง่ อาจส่งผลให้ ความสามารถในการชําระหนี ้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
B
มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี ้มีความสามารถในการชําระดอกเบี ้ยและคืนเงินต้ นในเกณฑ์ตํ่า และอาจจะหมดความสามารถหรื อความตังใจในการชํ
้
าระหนี ้ได้ ตาม
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้ อมอื่นๆ
C
มีความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี ้สูงที่สดุ ผู้ออกตราสารหนี ้ไม่มีความสามารถในการชําระดอกเบี ้ยและคืนเงินต้ นตามกําหนดอย่างชัดเจน โดยต้ องอาศัยเงื่อนไขที่เอื ้ออํานวยทาง
ธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้ อมอื่นๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชําระหนี ้ได้
D
เป็ นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี ้ โดยผู้ออกตราสารหนี ้ไม่สามารถชําระดอกเบี ้ยและคืนเงินต้ นได้ ตามกําหนด
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่ องหมายบวก (+) หรื อลบ (-) ต่อท้ ายเพื่อจําแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
สําหรับการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี ้ระยะสัน้ ทริ สเรทติ ้งจะเน้ นการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดการผิดนัดชําระหนี ้ (Default Probability) เป็ นสําคัญโดยมิได้ คํานึงถึงระดับของการ
ชดเชยความเสียหายที่จะเกิดขึ ้นจากการผิดนัดชําระหนี ้ (Recovery After Default) แต่อย่างใด โดยตราสารหนี ้ระยะสั ้นมีอายุตํ่ากว่า 1 ปี สัญลักษณ์และนิยามอันดับเครดิตตราสารหนี ้ระยะสัน้
จําแนกเป็ น 4 ระดับ ดังนี ้
T1
ผู้ออกตราสารหนี ้มีสถานะทั ้งทางด้ านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่ งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะได้ รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชําระหนี ้ที่ดีกว่า
อันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารที่ได้ รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวซึง่ มีเครื่ องหมาย “+” ด้ วยจะได้ รับความคุ้มครองด้ านการผิดนัดชําระหนี ้ที่สงู ยิ่งขึ ้น
T2
ผู้ออกตราสารหนี ้มีสถานะทั ้งทางด้ านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชําระหนี ้ระยะสั ้นในระดับที่น่าพอใจ
้
บที่ยอมรับได้
T3
ผู้ออกตราสารหนี ้มีความสามารถในการชําระหนี ้ระยะสันในระดั
T4
ผู้ออกตราสารหนี ้มีความสามารถในการชําระหนี ้ระยะสั ้นที่ค่อนข้ างอ่อนแอ
D
เป็ นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี ้ โดยผู้ออกตราสารหนี ้ไม่สามารถชําระดอกเบี ้ยและคืนเงินต้ นได้ ตามกําหนด
อันดับเครดิตทุกประเภทที่จดั โดยทริ สเรทติ ้งเป็ นอันดับเครดิตตราสารหนี ้ในสกุลเงินบาท ซึง่ สะท้ อนความสามารถในการชําระหนี ้ของผู้ออกตราสารโดยไม่รวมความเสี่ยงในการ
เปลี่ยนแปลงการชําระหนี ้จากสกุลเงินบาทเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ
ทริสเรทติ ้งยังกําหนด “แนวโน้ มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้ อนความเป็ นไปได้ ของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของผู้ออกตราสารในระยะปานกลางหรื อระยะยาว
โดยทริสเรทติ ้งจะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารที่อาจกระทบต่อความสามารถในการชําระหนี ้ ส่วน
แนวโน้ มอันดับเครดิตของตราสารหนี ้โดยส่วนใหญ่จะเท่ากับแนวโน้ มอันดับเครดิตของหน่วยงานผู้ออกตราสารนันๆ
้ หรื อหน่วยงานซึง่ รับภาระผูกพันในการชําระหนี ้ของตราสารนั ้นๆ ทังนี
้ ้ แนวโน้ ม
อันดับเครดิตแบ่งออกเป็ น 4 ระดับ ได้ แก่
Positive
หมายถึงอันดับเครดิตอาจปรับขึ ้น
Stable
หมายถึงอันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง
Negative หมายถึงอันดับเครดิตอาจปรับลดลง
Developing หมายถึงอันดับเครดิตอาจปรับขึ ้น ปรับลดลง หรื อไม่เปลี่ยนแปลง
นอกจากนี ้ บางครัง้ ทริ สเรทติ ้งอาจประกาศ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert) ซึ่งเป็ นขัน้ ตอนหนึ่งของการทบทวนอันดับเครดิตที่ประกาศผลต่อสาธารณะไปแล้ วในกรณี เมื่อเกิด
เหตุการณ์สําคัญซึง่ ทริ สเรทติ ้งพิจารณาแล้ วเห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรื อการเงินของหน่วยงานที่ทริ สเรทติ ้งจัดอันดับ แต่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ชดั เจน หรื ออาจจะยังสรุ ปผลไม่ได้ เช่น การ
ควบรวมกิจการ การลงทุนใหม่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างเงินทุนหรื อแผนงานต่างๆ ฯลฯ โดยจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงผลอันดับเครดิตเดิมแต่อย่างใด ทังนี
้ ้ เพื่อเตือนให้ นกั ลงทุนระมัดระวังใน
การที่จะลงทุนในตราสารหนี ้ของหน่วยงานนั ้นๆ รายงานเครดิตพินิจประกอบด้ วย เหตุผล (Rationale) ที่แจ้ งเหตุในการออกประกาศเตือนพร้ อมระบุ “แนวโน้ มเครดิตพินิจ” (CreditAlert
Designation) ไว้ พร้ อมกับอันดับเครดิตปั จจุบนั โดยงดการระบุ “แนวโน้ มอันดับเครดิต” (Rating Outlook)
แนวโน้ มเครดิตพินิจ เป็ นเพียงแนวโน้ มระยะสั ้นๆ โดยมีลกั ษณะของผลกระทบที่จะมีต่ออันดับเครดิต 3 รูปแบบ คือ (1) Positive (บวก) (2) Negative (ลบ) และ (3) Developing
(ยังไม่ชดั เจน)
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ความครบถ้ วนสมบูรณ์ ของข้ อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรื อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้ อง ความไม่เพียงพอ หรื อความไม่ครบถ้ วนสมบูรณ์ นนั ้ และ
จะไม่รับผิดชอบต่อข้ อผิดพลาด หรื อการละเว้ นผลที่ได้ รับหรื อการกระทําใดๆ โดยอาศัยข้ อมูลดังกล่าว ทั ้งนี ้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริ ษัท ทริ สเรทติ ้ง จํากัด เผยแพร่ อยู่
บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating_information/rating_criteria.html
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