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N e w s    f o r    I n v e s t o r s   
ครัง้ที่ 3/2554 25 มกราคม 2554 

 

บริษัท เอเช่ียน พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จาํกัด (มหาชน) 
อันดับเครดติองค์กร: BBB+ 
อันดับเครดติตราสารหนี:้ 
AP117A: หุ้นกู้ ไมมี่ประกนั 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2554 BBB+ 

AP118A: หุ้นกู้ ไมมี่ประกนั 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2554        BBB+ 

AP122A: หุ้นกู้ ไมมี่ประกนั 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2555        BBB+ 

AP141A: หุ้นกู้ ไมมี่ประกนั 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2557        BBB+ 

AP147A: หุ้นกู้ ไมมี่ประกนั 850 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2557        BBB+ 

AP157A: หุ้นกู้ ไมมี่ประกนั 500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2558        BBB+ 

หุ้นกู้ ไมมี่ประกนัในวงเงินไมเ่กิน 500 ล้านบาท ไถ่ถอนภายในปี 2559 BBB+ 

แนวโน้มอันดบัเครดติ:  Positive 
 

อันดับเครดติในอดีต:  อันดบัเครดติองค์กร   อันดบัเครดติตราสารหนี ้ 
  มีประกัน  ไม่มีประกัน  
12 ก.ค. 2553 BBB+/Positive -  BBB+ 

28 มิ.ย. 2550 BBB+/Stable -  BBB+ 
 

เหตุผล 
ทริสเรทติง้คงอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนีข้อง บริษัท เอเช่ียน พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) ที่ระดับ 

“BBB+” พร้อมทัง้จดัอนัดบัเครดิตหุ้นกู้ชดุใหม่ของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาทที่ระดบั “BBB+” เช่นกนั โดยคณุภาพอนัดบัเครดิต

ได้รวมมลูค่าของหุ้นกู้ที่จะเพิ่มขึน้ในวงเงินรวมกนัไม่เกิน 1,350 ล้านบาทจากการจําหน่ายหุ้นกู้  2 ระยะ ได้แก่ หุ้นกู้มลูค่า 850 ล้านบาทที่

จําหน่ายไปก่อนหน้านีแ้ล้วในช่วงกลางเดือนมกราคม 2554 และหุ้นกู้ชดุใหม่ดงักล่าว ทัง้นี ้อนัดบัเครดิตสะท้อนถึงผลงานในธุรกิจพฒันา

อสงัหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศยัที่ประสบความสําเร็จ ตลอดจนตราสินค้าที่ได้รับการยอมรับในตลาดทาวน์เฮ้าส์และคอนโดมิเนียมใน

เมือง รวมถึงความยืดหยุ่นในการบริหารงานซึง่ทําให้บริษัทสามารถปรับเปลี่ยนและพฒันาโครงการให้เป็นไปตามแนวโน้มของอตุสาหกรรม

ได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม จดุแข็งดงักล่าวถกูลดทอนบางส่วนจากความไม่แน่นอนทางการเมือง รวมทัง้ลกัษณะของธุรกิจที่มีความผนั

ผวน และการแข่งขนัในการซือ้ที่ดินที่ทวีความรุนแรงยิ่งขึน้ 

บริษัทก่อตัง้ในปี 2533 โดยนายอนพุงษ์ อศัวโภคิน และนายพิเชษฐ วิภวศภุกร ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ที่ถือหุ้นรวมกนัประมาณ 1 ใน 3 

ของบริษัท จดุแข็งด้านการตลาดเป็นผลมาจากการที่บริษัทเป็นผู้ ริเร่ิมและผู้ นําในตลาดทาวน์เฮาส์ใจกลางเมือง (บ้านกลางกรุงและบ้าน

กลางเมือง) ทัง้นี ้ความแข็งแกร่งทางธรุกิจสะท้อนถึงความเป็นหนึ่งในผู้ นําด้านตลาดทาวน์เฮ้าส์และรองลงมาคือคอนโดมิเนียมโดยเฉพาะ

ในย่านกลางเมือง บริษัทแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงการท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของ 
 

 

เครดิตวาระ  (CreditUpdate) เป็นขัน้ตอนหนึงในกระบวนการทบทวนอนัดับเครดิตของตราสารหนี้หรือองค์กรทีทริสเรทต้ิงได้ประกาศผลไปแล้ว ซึงโดยปกติการทบทวนดงักล่าวจะ 

กระทําตลอดอายุของตราสารหรือของสัญญา และสรุปผลเมือครบรอบปี หากในระหว่างนั้นเมือมีเหตุการณ์สําคัญทีอาจมีผลกระทบต่อธุรกิจหรือการเงินของหน่วยงานทีทริสเรทต้ิง 

จดัอนัดบัเครดิตไปแล้ว และมีข้อมูลผลกระทบเพียงพอทีจะปรับอนัดบัเครดิต หรือเมือหน่วยงานดงักล่าวออกตราสารหนี้ใหม่ หรือยกเลิกอนัดบัเครดิตเดิม ทริสเรทต้ิงจะทําการปรับอนัดบัเครดิตและ

ประกาศ "เครดิตวาระ" แก่สาธารณะ โดยผลอนัดบัเครดิตอาจ "เพิมข้ึน" (Upgraded) "ลดลง" (Downgraded) "คงเดิม" (Affirmed) หรือ "ยกเลิก" (Cancelled) 
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พฤฒิกรรมผู้บริโภค โดยสินค้าของบริษัทเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้ซือ้อายนุ้อย นอกจากนี ้บริษัทยงัมีความเช่ียวชาญในการเลือกทําเลที่ดี

สําหรับพฒันาโครงการ ในช่วงก่อนปี 2548 ยอดขายทาวน์เฮ้าส์ของบริษัทคิดเป็นสดัส่วนมากกว่า 80% ของยอดขายรวม และตัง้แต่ปี 

2550 เป็นต้นมา ยอดขายคอนโดมิเนียมได้กลายมาเป็นแรงขบัเคลื่อนหลกัในการเติบโตของบริษัทด้วยสดัส่วนที่เพ่ิมขึน้จาก 35% ของ

ยอดขายรวมเป็น 40%-50% ในช่วงปี 2551-2552 

ณ สิน้เดือนกันยายน 2553 บริษัทมีมลูค่าโครงการคงเหลือพร้อมขายประมาณ 21,891 ล้านบาท โดยเป็นมลูค่าของ

คอนโดมิเนียม 40% ในขณะที่ทาวน์เฮ้าส์และบ้านเดี่ยวมีมลูค่าคิดเป็น 29% และ 31% ตามลําดบั ทัง้นี ้ราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วยใน

โครงการทัง้หมดอยู่ที่ประมาณ 5 ล้านบาท  

ยอดขายที่ยงัไมไ่ด้รับรู้เป็นรายได้ (Backlog) ในโครงการคอนโดมิเนียมอยู่ในระดบัสงูที่ 20,216 ล้านบาท ณ สิน้เดือนกนัยายน 

2553 โดยโครงการคอนโดมิเนียมที่มีอยู่ทัง้หมด (รวมยอดขายที่ยงัไม่ได้รับรู้เป็นรายได้และมลูค่าโครงการคงเหลือ) น่าจะช่วยสร้าง

กระแสรายได้ให้แก่บริษัทในช่วงระหวา่งปี 2554-2556 ที่ระดบัปีละประมาณ 6,500-12,000 ล้านบาท ซึง่ปัจจยัดงักลา่วน่าจะช่วยสร้าง

ความแน่นอนของกระแสเงินสดในระยะปานกลางและใช้เป็นแหลง่เงินลงทนุสําหรับการพฒันาโครงการใหมใ่นอนาคต 

บริษัทมีรายได้เกิน 10,000 ล้านบาทเป็นครัง้แรกในปี 2552 เป็นรายได้สงูสดุอนัดบั 4 ในกลุ่มบริษัทพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ที่

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ทัง้หมด ทริสเรทติง้คาดว่าบริษัทจะสามารถรักษาระดบัรายได้ดงักล่าวเอาไว้ได้ในระยะปานกลางจาก

การมียอดขายคอนโดมิเนียมที่ยังไม่ได้รับรู้รายได้จํานวนมากและการมีสถานะที่แข็งแกร่งในตลาดทาวน์เฮ้าส์ในเมือง บริษัทได้รับ

ประโยชน์จากมาตรการด้านภาษีของภาครัฐโดยมีอตัราสว่นกําไรในระดบัที่น่าพอใจและมัน่คง ทัง้นี ้อตัราส่วนกําไรจากการดําเนินงาน

ก่อนคา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจําหน่ายอยู่ที่ 21.8% ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2553 อตัราส่วนกําไรที่อยู่ในระดบัค่อนข้างคงที่สะท้อนถึง

ความมีประสิทธิภาพของบริษัทในการควบคุมต้นทุนและการตัง้ราคาขาย ทริสเรทติง้คาดว่าอัตราส่วนกําไรดงักล่าวจะปรับลดลง

ประมาณ 3%-4% หลงัจากที่มาตรการด้านภาษีส่วนใหญ่ของภาครัฐสิน้สดุลงในปี 2553 และการแข่งขนัในตลาดเร่ิมกลบัมามีความ

รุนแรงจากความคาดหวงัวา่เศรษฐกิจจะเติบโตสงูขึน้ การเปิดตวัโครงการคอนโดมิเนียมใหม่ ๆ ที่มีความสมํ่าเสมอมากขึน้น่าจะช่วยให้

บริษัทมีกระแสเงินสดจากโครงการที่แล้วเสร็จเพียงพอที่จะใช้ลงทนุในโครงการใหม่ ซึง่จะช่วยลดแรงกดดนัในเร่ืองการเพิ่มภาระหนีล้ง

ไปได้ อตัราสว่นเงินกู้ รวมตอ่โครงสร้างเงินทนุคาดวา่จะแกวง่ตวัในกรอบที่แคบประมาณ 45%-50% ในระยะปานกลาง เงินทนุจากการ

ดําเนินงานปรับตวัดีขึน้อย่างต่อเน่ืองจาก 1,300 ล้านบาทในช่วงปี 2549-2550 มาอยู่ที่ 2,025 ล้านบาทในปี 2552 และ 1,517 ล้าน

บาทในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2553 ทริสเรทติง้คาดว่าบริษัทจะยงัคงขยายธุรกิจด้วยความระมดัระวงัต่อไปโดยการรักษาสมดุล

ระหวา่งเงินลงทนุกบักระแสเงินสดรับ 

ภาวะตลาดที่อยู่อาศยัของไทยค่อนข้างผนัผวนในปี 2552 ซึ่งเป็นผลมาจากความไม่มีเสถียรภาพของการเมืองภายในประเทศ

และวิกฤติการณ์ทางการเงินทัว่โลก อย่างไรก็ตาม ภาวะตลาดเร่ิมฟืน้ตวัในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2552 และอยู่ในสภาวะทรงตวัในปี 2553 

ผู้ประกอบการรายใหญ่ยงัคงมีส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มขึน้ ทัง้นี ้หลงัจากมีผลการดําเนินงานที่น่าพอใจในปี 2553 ผู้ประกอบการ

รายใหญ่เกือบทัง้หมดก็มีแผนการขยายธุรกิจเชิงรุกในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า ดงันัน้ การซือ้ที่ดินในทําเลที่เหมาะสมจึงมีแนวโน้มที่จะมี

ต้นทนุเพิ่มขึน้ ในขณะที่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านภาษีของรัฐบาลส่วนใหญ่ได้สิน้สดุลงในปี 2553 ทัง้นี ้ทริสเรทติง้คาดว่าความ

ต้องการที่อยู่อาศยัจะคอ่ย ๆ ฟืน้ตวัตามความเชื่อมัน่ของผู้บริโภคและการเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศ 

 
แนวโน้มอันดบัเครดติ 

แนวโน้มอันดบัเครดิต “Positive” หรือ “บวก” สะท้อนถึงความแข็งแกร่งที่เพ่ิมขึน้ของบริษัทในตลาดคอนโดมิเนียมอัน

เน่ืองมาจากความสําเร็จและสดัส่วนกําไรที่เพ่ิมขึน้ของโครงการที่ผ่านมา ทัง้นี ้อันดับเครดิตอาจได้รับการปรับเพ่ิมขึน้หากบริษัท

สามารถรักษาอตัราการเติบโตของผลประกอบการที่ดีเอาไว้ได้โดยที่อตัราสว่นเงินกู้ รวมตอ่โครงสร้างเงินทนุยงัคงอยู่ที่ระดบั 45%-50% 
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ข้อมูลงบการเงนิและอัตราส่วนทางการเงนิที่สาํคัญ* 
 

หน่วย: ลา้นบาท 

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

 ม.ค.–ก.ย. 

2553 

2552 2551 2550 2549 

รายได้จากการขาย 9,533 12,424 9,832 7,825 6,344  

ดอกเบีย้จ่ายรวม 346 334 362 194 261  

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิจากการดําเนินงาน 1,599 2,003 1,677 1,144 1,329  

เงินทนุจากการดําเนินงาน 1,517 2,025 1,743 1,250 1,384  

เงินลงทนุในสินค้าคงคลงั (3,192) (1,236) (2,997) (2,520) 207  

สินทรัพย์รวม 21,286 19,159 17,378 13,145 10,418  

เงินกู้ รวม 9,090 7,942 7,986 5,509 4,031  

สว่นของผู้ ถือหุ้น 8,890 8,035 6,787 5,513 5,048  

อตัราส่วนกําไรจากการดําเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจําหน่าย/ 

     รายได้จากการขาย (%) 

21.82 22.94 25.38 20.15 17.14  

อตัราสว่นผลตอบแทน/เงินทนุถาวร (%) 13.50 **        18.93       18.99 16.35 19.52  

อตัราสว่นกําไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษี คา่เสื่อมราคา และคา่ตดัจําหน่าย/ 

     ดอกเบีย้จ่าย (เท่า) 

6.87 9.04 7.00 9.11 7.14  

อตัราสว่นเงินทนุจากการดําเนินงาน/เงินกู้ รวม (%) 16.69 **        25.49      21.83 22.69 34.33  

อตัราสว่นเงินกู้ รวม/โครงสร้างเงินทนุ (%) *** 50.55 49.71 54.05 49.97 44.39  

*   งบการเงินรวม 

** ยงัไม่ไดป้รบัอตัราส่วนใหเ้ป็นตวัเลขเต็มปี 

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

© บริษัท ทริสเรทติง้ จํากัด สงวนลิขสิทธิ พ.ศ. 2553  ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทําสําเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพ่ือใช้ในภายหลังเพ่ือประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัด 
อนัดบัเครดิต  ไม่ว่าทัง้หมดหรือแต่เพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลกัษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยมิได้รับอนุญาต การจัดอันดับเครดิตนีมิ้ใช่คําแถลงข้อเท็จจริง หรือคําเสนอแนะ 
ให้ซือ้ ขาย หรือถือตราสารหนีใ้ดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเก่ียวกับความเสี่ยงหรือความน่าเช่ือถือของตราสารหนีน้ัน้ๆ หรือของบริษัทนัน้ๆ โดยเฉพาะ ความเห็นท่ีระบใุนการจดัอนัดบัเครดิตนีมิ้ได้ 
เป็นคําแนะนําเก่ียวกับการลงทุน หรือคําแนะนําในลักษณะอ่ืนใด การจัดอันดับและข้อมูลท่ีปรากฏในรายงานใดๆ ท่ีจัดทํา หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติง้ จํากัด ได้จัดทําขึน้โดยมิได้ 
คํานึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวตัถุประสงค์ของผู้ รับข้อมลูรายใดรายหนึ่ง ดงันัน้ ผู้ รับข้อมลูควรประเมินความเหมาะสมของข้อมลูดงักล่าวก่อนตดัสินใจลงทนุ บริษัท  
ทริสเรทติง้ จํากัด ได้รับข้อมลูท่ีใช้สําหรับการจดัอนัดบัเครดิตนีจ้ากบริษัทและแหล่งข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีเช่ือว่าเช่ือถือได้ ดงันัน้ บริษัท ทริสเรทติง้ จํากัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือ 
ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมลูใดๆ ดงักล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อนัเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นัน้ และ 
จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลท่ีได้รับหรือการกระทําใดๆ โดยอาศยัข้อมูลดังกล่าว ทัง้นี ้รายละเอียดของวิธีการจดัอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติง้ จํากัด เผยแพร่อยู่ 
บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating_information/rating_criteria.html 


