
   
 

 

	

เหตุผล 

 ทรสิเรทติ้งคงอนัดบัเครดติองคก์รของ บรษิทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน้ําภาคตะวนัออก 
จาํกดั (มหาชน) ทีร่ะดบั “A+” ซึ่งสะทอ้นถงึสถานะทีแ่ขง็แกร่งของบรษิทัในการเป็นผูป้ระกอบการ
รายเดียวที่มีโครงข่ายท่อส่งน้ําดิบครอบคลุมพื้นที่ในเขตชายฝ ัง่ทะเลภาคตะวนัออก ตลอดจน
ลกัษณะธุรกจิทีผู่ป้ระกอบการรายใหม่เขา้มาแข่งขนัไดย้าก และความเสีย่งในการดําเนินธุรกจิทีอ่ยู่
ในระดบัตํ่า นอกจากน้ี อนัดบัเครดติยงัมปีจัจยัสนับสนุนจากการที่บรษิทัมรีายได้ที่สมํ่าเสมอและ
ฐานะทางการเงนิทีแ่ขง็แกรง่ อยา่งไรกต็าม จุดแขง็ดงักล่าวมขีอ้จาํกดับางประการจากความตอ้งการ
เงนิลงทุนทีส่งู ตลอดจนผลกระทบทีค่าดเดาไม่ไดจ้ากการเปลีย่นแปลงของสภาวะอากาศ และความ
เสี่ยงจากการมีกลุ่มลูกค้าที่ไม่หลากหลาย นอกจากน้ี กฎระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ทรพัยากรน้ําทีไ่ม่ชดัเจนของหน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้งยงัเป็นประเดน็กงัวลต่อความสามารถของ
บรษิทัในการใหบ้รกิารทีเ่พยีงพอต่อความตอ้งการใชน้ํ้าทีเ่พิม่สงูขึน้ในอนาคต 
 บรษิทัก่อตัง้ในปี 2535 ตามมตคิณะรฐัมนตรทีีม่อบหมายใหภ้าคเอกชนเป็นผูร้บัผดิชอบการ
พฒันาและดําเนินการดูแลระบบท่อส่งน้ําดบิในพื้นที่ 7 จงัหวดัชายฝ ัง่ทะเลภาคตะวนัออก ปจัจุบนั
บรษิทัเน้นใหบ้รกิารน้ําดบิในพืน้ทีจ่งัหวดัชลบุร ีระยอง และฉะเชงิเทราเน่ืองจากพืน้ทีด่งักล่าวไดร้บั
การพฒันาเพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ การค้า และสงัคมมากยิ่งขึ้น นอกจากน้ี บริษัทยัง
ให้บรกิารน้ําประปาในเขตพื้นที่บรกิารอกี 11 เขตด้วย โดยในปี 2554 บรษิทัมรีายได้รวม 3,310 
ล้านบาท ทัง้น้ี รายได้จากการจําหน่ายน้ําดบิคดิเป็นสดัส่วนประมาณ 68% และรายได้จากธุรกิจ
น้ําประปาคดิเป็น 23% ของรายไดร้วม  
 นับตัง้แต่การก่อตัง้เป็นตน้มา พืน้ฐานธุรกจิของบรษิทัยงัคงแขง็แกร่งเน่ืองจากความตอ้งการ
ใชน้ํ้าดบิของภาคอุตสาหกรรมในเขตพืน้ทีช่ายฝ ัง่ทะเลภาคตะวนัออกเตบิโตอย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็
ตาม ความตอ้งการใชน้ํ้าดบิผนัแปรไปตามสภาพเศรษฐกจิโดยเหน็ไดใ้นปี 2552 เมื่อยอดขายน้ําดบิ
ลดลงตามสภาวะเศรษฐกจิที่ชะลอตวั ทัง้น้ี ในปี 2554 รายได้จากการขายน้ําดบิของบรษิทัเพิม่ขึน้ 
6.6% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาโดยอยู่ที่ระดับ 2,261 ล้านบาทเน่ืองจากการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในพืน้ทีม่าบตาพุด รวมทัง้ความตอ้งการทีสู่งขึน้ของกลุ่มผูบ้รโิภค ใน
ขณะเดยีวกนัรายได้จากธุรกจิจําหน่ายน้ําประปายงัคงเตบิโตอย่างต่อเน่ืองโดยมยีอดขายเพิม่ขึ้น 
6.4% ในช่วงปี 2554 อย่างไรก็ตาม บรษิทัต้องเผชญิกบัความเสีย่งจากการมลีูกค้ารายใหญ่เพยีง
ไม่กี่รายเน่ืองจากยอดขายน้ําใหแ้ก่การประปาส่วนภูมภิาค (กปภ.) และการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (กนอ.) ซึ่งเป็นผูถ้อืหุน้และลูกคา้รายใหญ่ของบรษิทัมสีดัส่วนถงึประมาณ 65%-70% 
ของยอดขายรวมในช่วง 5 ปีทีผ่่านมา ทัง้น้ี กปภ. มอีํานาจในการต่อรองราคาน้ําดบิกบับรษิทั โดย
เห็นได้จากการที่บริษัทให้ส่วนลดบางส่วนแก่กลุ่มผู้ใช้น้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภครวมถึง กปภ. 
ในชว่งปี 2551-2554  
 นับตัง้แต่การก่อตัง้ บรษิทัเช่าและดําเนินการบรหิารโครงการท่อส่งน้ําดบิจาํนวน 4 โครงขา่ย
ซึง่ก่อนหน้าน้ีอยูภ่ายใตก้ารดแูลของกระทรวงการคลงั หลงัจากนัน้บรษิทัไดพ้ฒันาโครงขา่ยการจ่าย
น้ําอย่างต่อเน่ืองเพื่อเชื่อมต่อโครงข่ายในทุกพื้นที่ที่ให้บรกิาร แมว้่าการประกอบกจิการไม่ต้องใช้
เทคโนโลยทีีซ่บัซ้อน แต่การมโีครงข่ายทีค่รอบคลุมนัน้จะตอ้งใชเ้งนิลงทุนสงูซึ่งเป็นขอ้จํากดัสําคญั
ในการเขา้สูธุ่รกจิประเภทน้ี ดงันัน้ บรษิทัจงึไม่น่าจะมปีญัหาในเรื่องของคู่แขง่ทางตรงในธุรกจิน้ําดบิ
ในอนาคตอนัใกล ้โครงขา่ยท่อส่งน้ําของบรษิทัทีเ่ชื่อมโยงถงึกนัอย่างสมบูรณ์ช่วยเพิม่ประสทิธภิาพ

อนัดบัเครดิตองคก์ร:  A+ 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต:  Stable 
อนัดบัเครดิตตราสารหน้ีใหม่:  - 
อนัดบัเครดิตในอดีต: 
วนัท่ี องคก์ร ตราสารหน้ี 
                      (มีประกนั/ 
  ไม่มีประกนั) 
23/01/51 A+/Sta -  
11/10/50 A+/Alert Dev -  
20/09/50   A+/Alert Dev -/A+ 
12/07/47 A+/Sta -/A+ 
29/06/47  A+ -/A+ 
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ในการบรหิารจดัการ รวมทัง้การสูบและส่งน้ําดบิจากแหล่งน้ําต่าง ๆ เพื่อจดัสรรใหแ้ก่ลูกคา้ในทุกพืน้ทีท่ีใ่หบ้รกิาร โดยทีค่วามเสีย่งสําคญัประการหน่ึง
ของธุรกจิการใหบ้รกิารน้ําดบิคอืการจดัหาแหล่งน้ํา ทัง้น้ี การเปลีย่นแปลงของสภาวะอากาศนัน้มผีลต่อปรมิาณน้ําฝน โดยฝนทีต่กในช่วงฤดูฝนจะเป็น
การสะสมปรมิาณน้ําในอ่างเกบ็น้ําเพื่อใชต้ลอดปี นอกจากน้ี ความต้องการใชน้ํ้าดบิทีเ่พิม่ขึน้ยงัส่งผลใหบ้รษิทัต้องหาแหล่งน้ําแห่งใหม่ซึ่งส่วนใหญ่อยู่
หา่งไกลจากพืน้ทีใ่หบ้รกิารของบรษิทั ดงันัน้ ตน้ทุนการสบูและสง่น้ําของบรษิทัจงึมแีนวโน้มทีจ่ะเพิม่สงูขึน้ ทัง้น้ี ปรมิาณน้ําทีจ่ะนํามาใชน้ัน้ขึน้อยู่กบัการ
อนุมตัขิองกรมชลประทานซึ่งใหค้วามสําคญักบัภาคการเกษตรเป็นอนัดบัแรก อย่างไรกด็ ีในช่วงระหว่างปี 2554-2555 บรษิทัไดร้บัการจดัสรรน้ําจาก
กรมชลประทานเพิม่เติมจากอ่างเก็บน้ําดอกกรายจํานวน 20 ล้าน ลบ.ม. และจากอ่างเก็บน้ําหนองปลาไหลจํานวน 54 ล้าน ลบ. ม. สําหรบัธุรกิจ
ใหบ้รกิารน้ําประปาซึ่งแมจ้ะมอุีปสงค์เพิม่ขึน้อย่างสมํ่าเสมอ แต่โอกาสในการขยายธุรกจิในอนาคตยงัอยู่ในระดบัตํ่าเน่ืองจาก กปภ. ไม่มนีโยบายเปิด
ประมลูสมัปทานใหมห่รอืใหเ้อกชนดาํเนินการแทน  
 ฐานะทางการเงนิทีแ่ขง็แกร่งของบรษิทัเป็นผลมาจากการมแีหล่งรายไดท้ีแ่น่นอนและอุปสงคก์ารใชน้ํ้าทีม่อียา่งสมํ่าเสมอ อตัราส่วนกําไรจากการ
ดําเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจําหน่ายต่อรายได้จากการขายของบรษิัทอยู่ที่ระดบั 54%-56% ในช่วงปี 2552 ถึงปี 2554 เงนิทุนจากการ
ดาํเนินงานเพิม่ขึน้จากระดบั 1,286 ลา้นบาทในปี 2553 เป็น 1,368 ลา้นบาทในปี 2554 อย่างไรกด็ ีในช่วงเวลาดงักล่าว เงนิกูร้วมของบรษิทัเพิม่ขึน้จาก 
2,564 ลา้นบาทในปี 2553 เป็น 2,984 ลา้นบาทในปี 2554 เน่ืองจากมกีารลงทุนวางท่อส่งน้ําเสน้ที ่3 จากหนองปลาไหลไปยงัมาบตาพุด ซึ่งส่งผลให ้
ความสามารถในการชาํระหน้ีของบรษิทัเมื่อพจิารณาจากอตัราส่วนเงนิทุนจากการดําเนินงานต่อเงนิกูร้วมลดลงเลก็น้อยจากระดบั 50% ในปี 2553 เป็น 
46% ในปี 2554 อย่างไรก็ตาม อตัราส่วนกําไรจากการดําเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจําหน่ายต่อดอกเบี้ยจ่ายยงัคง
แขง็แกร่ง โดยเพิม่ขึน้จากระดบั 19.9 เท่าในปี 2553 สู่ระดบั 23.8 เท่าในปี 2554 เป็นผลใหอ้ตัราส่วนเงนิกูร้วมต่อโครงสรา้งเงนิทุนเพิม่ขึน้จากระดบั 
28% ในปี 2553 เป็น 30% ในปี 2554 ทัง้น้ี คาดว่าภาระหน้ีสนิของบรษิทัจะเพิม่ขึน้เน่ืองจากบรษิทัมแีผนการกูย้มืเพื่อนําเงนิไปใชใ้นการลงทุนบางส่วน 
โดยบรษิทัมแีผนการลงทุนรวมมากกวา่ 4,000 ลา้นบาทในระหวา่งปี 2555-2557 ในขณะทีบ่รษิทัมแีนวโน้มทีจ่ะคงนโยบายการจา่ยเงนิปนัผลประจาํปี 

 แนวโน้มอนัดบัเครดิต 
แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ สะทอ้นถงึความคาดหมายว่าบรษิทัจะยงัคงรกัษาระดบัความสามารถในการสรา้งกระแสเงนิสดได้

ต่อไป อกีทัง้การประกอบธุรกจิจะไม่ไดร้บัผลกระทบในทางลบจากการเปลีย่นแปลงใดใดของนโยบายภาครฐั นอกจากน้ี ทรสิเรทติง้ยงัคาดหวงัว่าบรษิทั
จะขยายธุรกจิโดยการเพิม่ภาระหน้ีดว้ยความระมดัระวงัและมกีารตดิตามตรวจสอบอยา่งมวีนิยั 

 
 

บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน้ําภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) (EASTW) 
อนัดบัเครดิตองคก์ร: A+ 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable         
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ข้อมลูงบการเงินและอตัราส่วนทางการเงินท่ีสาํคญั* 
 

หน่วย: ลา้นบาท 

      --------------------------------- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม --------------------------------- 
 2554  **         2553 **         2552 **        2551 2550 2549 

รายไดร้วม 3,250 3,066 2,826 2,379 2,401 2,365 

ดอกเบีย้จา่ยรวม 78 90 120 174 253 224 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธจิากการดาํเนินงาน 1,008 912 807 568 449 513 

เงนิทุนจากการดาํเนินงาน 1,368 1,286 1,085 923 791 734 

เงนิลงทุนในสนิคา้คงคลงั 1,176 1,315 394 375 789 3,404 

สนิทรพัยร์วม 10,784 9,885 9,148 9,331 9,822 9,653 

เงนิกูร้วม 2,984 2,564 2,289 2,936 4,535 4,486 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 6,933 6,585 6,341 5,974 4,667 4,361 

อตัราสว่นกาํไรจากการดาํเนินงานก่อนคา่เสือ่มราคา  
และคา่ตดัจาํหน่าย/รายได ้(%) 

55.61 54.92 54.94 50.37 43.36 42.67 

อตัราสว่นผลตอบแทน/เงนิทุนถาวร (%) 15.85        15.53    14.25    9.69 8.42 10.03 

อตัราสว่นกาํไรก่อนดอกเบีย้จา่ย ภาษ ีคา่เสือ่มราคา  
และคา่ตดัจาํหน่าย/ดอกเบีย้จา่ย (เทา่) 

23.79 19.88 13.22 7.01 4.22 4.66 

อตัราสว่นเงนิทุนจากการดาํเนินงาน/เงนิกูร้วม (%) 45.84        50.15    47.40  31.43 17.43 16.35 

อตัราสว่นเงนิกูร้วม/โครงสรา้งเงนิทุน (%) 30.08 28.01 26.51 32.94 49.06 50.56 

*  งบการเงนิรวม 
** ตัง้แตเ่ดอืนตลุาคม 2552 เป็นตน้มา บรษัิทเปลีย่นรอบปีบัญชจีากเดมิระหวา่งเดอืนตลุาคม-กนัยายนเป็นมกราคม-ธันวาคม 
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สญัลกัษณ์และนิยามอนัดบัเครดิต 

ทรสิเรทติง้ใชส้ญัลกัษณ์ตวัอกัษรแสดงผลการจดัอนัดบัเครดติตราสารหนี้ระยะกลางและ
ระยะยาวจาํนวน 8 อนัดบั โดยเริม่จาก AAA ซึง่เป็นอนัดบัเครดติสงูสดุ จนถงึ D ซึง่เป็น
อนัดบัตํ่าสุด   โดยตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมอีายุตัง้แต่ 1 ปีขึ้นไป และแต่ละ
สญัลกัษณ์มคีวามหมายดงันี้ 
AAA อนัดบัเครดติสูงสุด มคีวามเสีย่งตํ่าที่สุด ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถ

ในการชาํระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ในเกณฑส์งูสุด และไดร้บัผลกระทบน้อย
มากจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ  

AA มคีวามเสีย่งตํ่ามาก ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการชาํระดอกเบี้ย
และคนืเงนิตน้ในเกณฑส์งูมาก แต่อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลง
ทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดิตที่อยู่ใน
ระดบั AAA   

A มีความเสี่ยงในระดับตํ่า ผู้ออกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการชําระ
ดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้ร ับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับ
เครดติทีอ่ยูใ่นระดบัสงูกวา่ 

BBB มคีวามเสี่ยงในระดบัปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการ
ชาํระดอกเบี้ยและคนืเงนิตน้ในเกณฑท์ีเ่พยีงพอ แต่มคีวามอ่อนไหวต่อการ
เปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการชําระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทยีบกบัอนัดบัเครดติที่อยู่ใน
ระดบัสงูกวา่ 

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระ
ดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ตํ่ ากว่าระดับปานกลาง และจะได้ร ับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ 
คอ่นขา้งชดัเจน ซึง่อาจสง่ผลใหค้วามสามารถในการชาํระหนี้อยูใ่นเกณฑท์ี่
ไมเ่พยีงพอ 

B มคีวามเสีย่งในระดบัสูงมาก ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการชําระ
ดอกเบี้ยและคืนเงนิต้นในเกณฑ์ตํ่า  และอาจจะหมดความสามารถหรอื
ความตัง้ใจในการชําระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทาง
ธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ   

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี้ สูงที่สุด  ผู้ออกตราสารหนี้ ไม่มี
ความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นตามกําหนดอย่างชดัเจน 
โดยต้องอาศยัเงื่อนไขที่เอื้ออํานวยทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อม
อื่นๆ อยา่งมากจงึจะมคีวามสามารถในการชาํระหนี้ได ้   

D เป็นระดบัที่อยู่ในสภาวะผดินัดชําระหนี้ โดยผูอ้อกตราสารหนี้ไม่สามารถ
ชาํระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ไดต้ามกาํหนด 
อนัดบัเครดติจาก AA ถงึ C อาจมเีครือ่งหมายบวก (+) หรอืลบ (-) ต่อทา้ย

เพือ่จาํแนกความแตกต่างของคุณภาพของอนัดบัเครดติภายในระดบัเดยีวกนั 
สําหรบัการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสัน้ ทริสเรทติ้งจะเน้นการ

วเิคราะหโ์อกาสทีจ่ะเกดิการผดินัดชําระหนี้ (Default Probability) เป็นสําคญัโดยมไิด้
คํานึงถึงระดับของการชดเชยความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการผิดนัดชําระหนี้ 
(Recovery After Default) แต่อย่างใด โดยตราสารหนี้ระยะสัน้มอีายุตํ่ากว่า 1 ปี 
สญัลกัษณ์และนิยามอนัดบัเครดติตราสารหนี้ระยะสัน้จาํแนกเป็น 5 ระดบั ดงันี้ 
T1 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางด้านการตลาดและการเงนิทีแ่ขง็แกร่งใน

ระดบัดมีาก มสีภาพคล่องทีด่มีาก และนักลงทุนจะไดร้บัความคุม้ครองจาก

การผดินัดชําระหนี้ที่ดกีว่าอนัดบัเครดติในระดบัอื่น ผูอ้อกตราสารทีไ่ด้รบั
อนัดบัเครดติในระดบัดงักล่าวซึ่งมเีครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รบัความ
คุม้ครองดา้นการผดินดัชาํระหนี้ทีส่งูยิง่ข ึน้ 

T2  ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางด้านการตลาดและการเงนิทีแ่ขง็แกร่งใน
ระดบัด ีและมคีวามสามารถในการชาํระหนี้ระยะสัน้ในระดบัทีน่่าพอใจ 

T3 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการชําระหนี้ระยะสัน้ในระดบัทีย่อมรบั
ได ้

T4  ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการชาํระหนี้ระยะสัน้ทีค่อ่นขา้งอ่อนแอ 
D เป็นระดบัที่อยู่ในสภาวะผดินัดชําระหนี้ โดยผูอ้อกตราสารหนี้ไม่สามารถ

ชาํระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ไดต้ามกาํหนด 
 อนัดบัเครดติทุกประเภททีจ่ดัโดยทรสิเรทติง้เป็นอนัดบัเครดติตราสารหนี้ใน
สกุลเงนิบาท ซึง่สะทอ้นความสามารถในการชาํระหนี้ของผูอ้อกตราสารโดยไมร่วมความ
เสีย่งในการเปลีย่นแปลงการชาํระหนี้จากสกุลเงนิบาทเป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศ 

นอกจากนี้ ทรสิเรทติ้งยงัใชเ้ครื่องหมาย “(sf)” ต่อท้ายสญัลกัษณ์อนัดบั
เครดิตตราสารหนี้ เพื่อระบุว่าตราสารหนี้ที่มีเครื่องหมายดังกล่าวเป็นตราสารที่มี
โครงสรา้งซบัซอ้น (Structured Finance Product) ตามเกณฑข์องคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) ดว้ย โดยที่ความหมายของสญัลกัษณ์อนัดบั
เครดติยงัคงเหมอืนเดมิตามนิยามขา้งตน้ 
  ทรสิเรทติ้งยงักําหนด “แนวโน้มอนัดบัเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อ
สะทอ้นความเป็นไปไดข้องการเปลีย่นแปลงอนัดบัเครดติของผูอ้อกตราสารในระยะปาน
กลางหรอืระยะยาว โดยทรสิเรทติ้งจะพจิารณาถงึโอกาสที่จะเกดิการเปลี่ยนแปลงของ
ภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดลอ้มทางธุรกจิในอนาคตของผูอ้อกตราสารทีอ่าจกระทบ
ต่อความสามารถในการชาํระหนี้ สว่นแนวโน้มอนัดบัเครดติของตราสารหนี้โดยสว่นใหญ่
จะเท่ากบัแนวโน้มอันดบัเครดิตของหน่วยงานผู้ออกตราสารนัน้ๆ หรอืหน่วยงานซึ่ง
รบัภาระผกูพนัในการชาํระหนี้ของตราสารนัน้ๆ  ทัง้นี้ แนวโน้มอนัดบัเครดติแบ่งออกเป็น 
4 ระดบั ไดแ้ก ่  
Positive หมายถงึอนัดบัเครดติอาจปรบัขึน้  
Stable หมายถงึอนัดบัเครดติอาจไมเ่ปลีย่นแปลง  
Negative หมายถงึอนัดบัเครดติอาจปรบัลดลง  
Developing หมายถงึอนัดบัเครดติอาจปรบัขึน้ ปรบัลดลง หรอืไมเ่ปลีย่นแปลง  

ทรสิเรทติ้งอาจประกาศ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert) ซึง่เป็นขัน้ตอนหนึ่ง
ของการทบทวนอนัดบัเครดติทีป่ระกาศผลต่อสาธารณะไปแลว้ในกรณีเมือ่เกดิเหตุการณ์
สําคญัซึ่งทรสิเรทติ้งพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรอืการเงินของ
หน่วยงานที่ทรสิเรทติ้งจดัอนัดบั แต่ขอ้มูลดงักล่าวยงัไม่ชดัเจน หรอือาจจะยงัสรุปผล
ไม่ได้ เช่น การควบรวมกจิการ การลงทุนใหม่ การเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งเงนิทุนหรอื
แผนงานต่างๆ ฯลฯ โดยจะยงัไมม่กีารเปลีย่นแปลงผลอนัดบัเครดติเดมิแต่อยา่งใด ทัง้นี้ 
เพื่อเตือนให้นักลงทุนระมดัระวงัในการที่จะลงทุนในตราสารหนี้ของหน่วยงานนัน้ๆ 
รายงานเครดติพนิิจประกอบดว้ย เหตุผล (Rationale) ทีแ่จง้เหตุในการออกประกาศเตอืน
พรอ้มระบุ “แนวโน้มเครดติพนิิจ” (CreditAlert Designation) ไวพ้รอ้มกบัอนัดบัเครดติ
ปจัจุบนั โดยงดการระบุ “แนวโน้มอนัดบัเครดติ” (Rating Outlook) 

ทัง้นี้ แนวโน้มเครดิตพินิจ เป็นเพยีงแนวโน้มระยะสัน้ๆ โดยมลีกัษณะของ
ผลกระทบทีจ่ะมตี่ออนัดบัเครดติ 3 รปูแบบ คอื (1) Positive (บวก) (2) Negative (ลบ) 
และ (3) Developing (ยงัไมช่ดัเจน) 
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