
   
 

 

 

 

เหตผุล 

 ทริสเรทติ้งปรบัเพิ่มอันดบัเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่มปีระกนัของ บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด 
(มหาชน) เป็นระดบั “A+” จากเดมิทีร่ะดบั “A” โดยอนัดบัเครดติสะทอ้นสถานะการเป็นบรษิทัโฮลดิ้งซึ่ง
ท าธุรกจิลงทุนในกลุ่มธนชาต ตลอดจนอ านาจการบรหิารงานในธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) ผ่าน
การถือหุ้น 50.96% และผลตอบแทนในรูปของเงนิปนัผลที่ได้รบัอย่างสม ่าเสมอจากธนาคารธนชาต  
ทัง้นี้ อนัดบัเครดติองค์กรของบรษิัทอยู่ในระดบัต ่ากว่าอนัดบัเครดติองค์กรของธนาคารธนชาตซึ่งเป็น
บรษิทัย่อยทีป่ระกอบธุรกจิธนาคารพาณิชย์อยู่ 1 ข ัน้อนัสะทอ้นถงึการที่บรษิทัต้องพึง่พารายไดเ้งนิปนั
ผลจากธนาคารธนชาตเป็นหลกั รวมถึงอุปสรรคจากกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกบัการจ่ายเงนิปนัผลจาก
ธนาคารธนชาต นอกจากนี้ อนัดบัเครดติยงัสะทอ้นถงึคณะผูบ้รหิารทีม่คีวามสามารถ ระบบการบรหิาร
ความเสีย่งทีพ่ฒันาขึน้มาในระดบัทีไ่ดม้าตรฐาน ฐานเงนิทุนทีแ่ขง็แกร่ง รวมถงึการสนับสนุนทัง้ทางดา้น
ธุรกจิและเงนิทุนจากพนัธมติรทางธุรกจิคอื Bank of Nova Scotia (BNS) ดว้ย ในขณะเดยีวกนั การซื้อ
กจิการธนาคารนครหลวงไทย จ ากดั (มหาชน) โดยธนาคารธนชาตยงัช่วยเสรมิสร้างความแขง็แกร่ง
ให้แก่สถานะทางการตลาด ตลอดจนความหลากหลายของธุรกจิ และฐานะทางการเงนิในอนาคตของ
กลุ่มธนชาต โดยช่วยสร้างการเติบโตทัง้ในส่วนของเงนิให้สนิเชื่อ ฐานเงนิฝาก และจ านวนสาขาของ
ธนาคาร อย่างไรกต็าม จุดแขง็ดงักล่าวถูกลดทอนดว้ยคุณภาพสนิทรพัย์ทีอ่่อนแอลง นอกจากนี้ อนัดบั
เครดติยงัไดร้บัแรงกดดนัจากความไม่แน่นอนของผลกระทบทีเ่กดิจากอุทกภยัครัง้ใหญ่ในประเทศไทย 
ตลอดจนภาวะการแข่งขนัที่ทวคีวามรุนแรงในธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกจิเช่าซื้อรถยนต์ และธุรกิจ
หลกัทรพัย ์รวมถงึความไมม่เีสถยีรภาพของการเมอืงภายในประเทศและภาวะเศรษฐกจิโลก โดยปจัจยั
เหล่านี้อาจจ ากดัความสามารถในการท าก าไรรวมทัง้โอกาสในการขยายธุรกจิของกลุ่มธนชาตดว้ย 

 BNS กลายมาเป็นพนัธมติรธุรกจิของบรษิทัทุนธนชาตโดยไดถ้อืหุน้ในธนาคารธนชาตในสดัส่วน 
24.98% ในเดอืนกรกฎาคม 2550 และเพิม่ขึน้เป็น 49% ในเดอืนกุมภาพนัธ ์2552 ต่อมาธนาคารธนชาต
ไดซ้ื้อกจิการของธนาคารนครหลวงไทยในปี 2553 ตามแผนกลยุทธ์การเตบิโตทางธุรกจิ พรอ้มทัง้ท า
การถ่ายโอนธุรกจิของธนาคารนครหลวงไทยมาเป็นของธนาคารธนชาตอย่างเรียบร้อยเมื่อ วนัที่ 1 
ตุลาคม 2554 การซื้อกจิการของธนาคารนครหลวงไทยช่วยเสรมิสรา้งความแขง็แกร่งด้านการแข่งขนั
ใหแ้ก่ธนาคารธนชาต อกีทัง้ยงัช่วยใหพ้อรต์สนิเชือ่ของธนาคารมกีารกระจายตวัโดยมสีดัส่วนของสนิเชื่อ
ธุรกจิและสนิเชือ่รายย่อยทีด่ขี ึน้ 

 บรษิัททุนธนชาตมขีนาดของสนิทรพัย์รวมใหญ่เป็นอนัดบัที ่6 ในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไทย 15 
แห่ง โดยมสี่วนแบ่งทางการตลาดของสนิเชื่อที่ 8.3% และของเงนิฝากที่ 6.5% ณ สิ้นเดอืนกนัยายน 
2554 บรษิทัมสีนิทรพัย์รวมทัง้สิ้น 888.1 พนัลา้นบาท เพิม่ขึน้ 7.9% จาก 881.9 พนัลา้นบาท ณ สิ้นปี 
2553 รายไดจ้ากการด าเนินงานสุทธิส าหรบังวด 9 เดอืนแรกของปี 2554 เป็นรายได้ทีม่าจากธนาคาร 
ธนชาตและบรษิทัย่อยของธนาคารประมาณ 93% ส่วนทีเ่หลอือกี 7% เป็นรายไดจ้ากบรษิทัและบรษิทั
ย่อยอื่นๆ ของบรษิัท ได้แก่ บรษิัทบรหิารสนิทรพัย์ เอ็น เอฟ เอส จ ากดั และบรษิทับรหิารสนิทรพัย ์
แมก๊ซ์ จ ากดั 

 บริษัททุนธนชาตมฐีานะทางการเงนิที่ดีข ึ้น โดยมกี าไรสุทธิส าหรบังบการเงนิรวมในปี 2553 
จ านวน 5,639 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 10.4% จากก าไรสุทธใินปี 2552 จ านวน 5,109 ลา้นบาทซึ่งเป็นผลจาก
ส่วนต่างอตัราดอกเบี้ยทีสู่งขึน้ รวมทัง้รายไดค้่าธรรมเนียมที่เพิม่มากขึน้ ในขณะทีต่้นทุนส ารองหนี้สูญ
ลดต ่าลง อย่างไรกต็าม ผลประกอบการของบรษิทัในงวด 9 เดอืนแรกของปี 2554 ลดลง 4.4% เทยีบกบั
ช่วงเดียวกนัของปีก่อน จาก 4,250 ล้านบาทในปี 2553 เป็น 4,065 ล้านบาทในปี 2554 โดยยงัคง

อนัดบัเครดิตองคก์ร:  A+ 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต:  Stable 
อนัดบัเครดิตตราสารหน้ีใหม่: - 
อนัดบัเครดิตในอดีต: 
วนัท่ี องคก์ร ตราสารหน้ี  
                     (ไม่มีประกนั/ 
  ด้อยสิทธิ) 
12/03/53 A/Pos A/- 
14/07/48      A/Sta A/- 
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  หน้า  2  

  บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

 

       16 มกราคม 2555 

 

 

สอดคลอ้งกบัตวัเลขประมาณการของทรสิเรทติ้ง ส าหรบัอตัราส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์รวมถวัเฉลีย่ (Return on Average Asset -- ROAA) เตบิโตจาก 
0.77% ในปี 2551 เป็น 1.2% ในปี 2552 แต่กลบัลดลงมาอยู่ทีร่ะดบั 0.84% ในปี 2553 อนัเป็นผลจากการทีบ่รษิทัมสีนิทรพัย์รวมทีใ่หญ่ขึน้ถงึ 2 เท่าภายหลงั
การควบรวมกจิการ ในขณะทีก่ าไรสุทธทิีเ่พิม่ขึน้จากก าไรสุทธขิองธนาคารนครหลวงไทยนัน้กลบัเพิม่ขึน้ในสดัส่วนทีน้่อยกว่า อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วน
ของผูถ้อืหุน้ถวัเฉลีย่ (Return on Average Equity -- ROAE) เพิม่ขึน้จาก 8.57% ในปี 2551 เป็น 12.81% ในปี 2552 แต่ลดลงไปอยู่ทีร่ะดบั 9.47% ในปี 2553 
ซึ่งเป็นผลจากส่วนไดเ้สยีที่ไม่มอี านาจควบคุมในบรษิัทย่อย (ส่วนของ BNS) ที่มขีนาดใหญ่ขึ้นตามการเพิม่ทุนของธนาคารธนชาต นอกจากนี้ ROAA และ 
ROAE ส าหรบังวด 9 เดอืนแรกของปี 2554 กเ็ท่ากบั 0.46% และ 5.62% ตามล าดบั (ยงัไม่ไดป้รบัอตัราส่วนใหเ้ป็นตวัเลขเต็มปี) โดยลดลงจากงวดเดยีวกนั
ของปีก่อนทีร่ะดบั 0.65% และ 7.24% ตามล าดบั  

 บรษิทัทุนธนชาตไดส้รา้งคณะผูบ้รหิารทีม่คีวามช านาญซึง่ท าใหบ้รษิทัสามารถใหก้ารสนบัสนุนบรษิทัย่อยในกลุ่มธนชาตในการเพิม่ขดีความสามารถใน
การแข่งขนั ในขณะเดยีวกนัยงัสามารถยดืหยุ่นและปรบัตวัเพื่อพรอ้มรบักบัการเปลี่ยนแปลงทางธุรกจิและเศรษฐกจิไดเ้ป็นอย่างด ีนอกจากนี้ บรษิัทยงัได้
พฒันาระบบการบรหิารความเสีย่งใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง กระนัน้กต็าม บรษิทัยงัคงต้องเผชญิกบัสนิเชื่อดอ้ยคุณภาพทีเ่พิม่มากขึน้ ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นสนิเชื่อธุรกจิของธนาคารนครหลวงไทยอนัเป็นผลจากการซื้อกจิการโดยธนาคารธนชาต ทัง้นี้ ณ สิ้นเดอืนกนัยายน 2554 บรษิทัมอีตัราส่วน
สนิเชือ่ดอ้ยคุณภาพต่อสนิเชือ่รวมเท่ากบั 6.62% เพิม่ขึน้จาก 4.06% ในปี 2552 และสงูกว่าค่าเฉลีย่ของธนาคารพาณชิยไ์ทย 11 แห่งในฐานขอ้มลูของทรสิเรท
ติ้ง (ไมร่วมธนาคารทีม่ต่ีางชาตเิป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ 3 แห่ง) บรษิทัมสีนิทรพัย์ทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิรายได ้(สนิเชื่อทีค่า้งช าระเกนิกว่า 3 เดอืน ยอดคงคา้งของสนิเชื่อที่
ปรบัโครงสรา้งหนี้ และสนิทรพัยร์อการขาย) ณ สิน้เดอืนกนัยายน 2554 คดิเป็น 0.76 เท่าของผลรวมของเงนิกองทุนและค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู โดยเพิม่ขึน้จาก 
0.44 เท่าในปี 2552 และสูงกว่าค่าเฉลีย่ทีร่ะดบั 0.53 เท่า ความสามารถของคณะผูบ้รหิารในการควบคุมคุณภาพของสนิทรพัย์ในช่วงเวลาหลงัการควบรวม
กจิการจงึยงัคงต้องรอการพสิูจน์ต่อไป ทัง้นี้ ระบบการบรหิารความเสีย่งที่ดขี ึน้ คณะผู้บรหิารทีม่ปีระสบการณ์ และ ธุรกจิทีม่กีารกระจายตวั ยงัคงเป็นปจัจยั
ส าคญัทีจ่ะช่วยปกป้องบรษิทัจากความเสีย่งจากภาวะถดถอยไดใ้นระยะกลาง 

   

แนวโน้มอนัดบัเครดิต 

 แนวโน้มอนัดบัเครดติของบรษิทัทุนธนชาตเปลีย่นเป็น “Stable” หรอื “คงที”่ จาก “Positive” หรอื  “บวก” ซึ่งสะทอ้นความคาดหมายว่าธนาคารธนชาต 
ซึง่เป็นแหล่งรายไดห้ลกัของบรษิทัจะสามารถผสานประโยชน์ทางธุรกจิกบั BNS และท าใหส้ถานะในการแข่งขนัในธุรกจิหลกัมคีวามแขง็แกร่งยิง่ขึน้ อกีทัง้การ
ไดร้บัการสนับสนุนทัง้ด้านเงนิทุน ความรู ้และความเชีย่วชาญในธุรกจิจากพนัธมติรอนัไดแ้ก่ BNS และบรษิัททุนธนชาตนัน้จะช่วยใหธ้นาคารธนชาตมผีล
ประกอบการทีด่ยี ิง่ข ึน้ นอกจากนี้ ยงัคาดดว้ยว่าบรษิทัจะสามารถควบคุมดแูลและบรหิารจดัการสนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพใหด้ขี ึน้ไดอ้ย่างรวดเรว็ 

 
 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) (TCAP) 
อนัดบัเครดิตองคก์ร: A+ 
อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี: 
TCAP131A: หุน้กูไ้มม่ปีระกนั 3,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2556                                                                               A+ 
TCAP14NA: หุน้กูไ้มม่ปีระกนั 9,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2557                                                                               A+ 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable                                        
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  บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

 

       16 มกราคม 2555 

 

 

ข้อมูลงบการเงิน* 
หน่วย: ลา้นบาท 

*  งบการเงนิรวม 
**  รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 

 

                  -------------------------------------- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม -------------------------------------- 
 ม.ค.-ก.ย. 

2554 
2553    2552 2551 2550 2549 

สนิทรพัยร์วม 888,110  881,916  459,965  394,090  321,256  286,229  
เงนิลงทนุในหลกัทรพัย ์ 152,119  147,232  97,112  39,385  28,874  34,766  
เงนิใหส้นิเชื่อและดอกเบีย้คา้งรบั 638,829  610,602  289,424  279,774  239,490  209,565  
ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ 28,020  27,959  10,534  10,008  8,456  8,246  
เงนิรบัฝาก 458,603  532,382  265,871  269,730  188,166  198,527  
เงนิกูย้มื **  299,224  225,263  118,245  72,756  83,674  49,542  
ส่วนของผูถ้อืหุน้ 72,909  71,720  47,407  32,361  32,262  23,431  
รายไดด้อกเบีย้และเงนิปนัผลสุทธ ิ 18,728  23,254  14,148  11,084  8,277  6,168  
หนี้สูญและหนี้สงสยัจะสูญ 1,718  1,820  2,849  3,593  2,052  924  
รายไดท้ีม่ใิชด่อกเบีย้ 9,176  11,345  9,777  6,089  6,185  5,298  
ค่าใชจ้า่ยด าเนินงาน 16,623  17,632  10,912  9,238  7,537  7,958  
ก าไรสุทธ ิ(ไมร่วมส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจ
ควบคมุในบรษิทัย่อย) 4,065  5,639  5,109  2,768  2,818  1,468  
ก าไรสุทธ ิ(รวมสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจ
ควบคมุในบรษิทัย่อย) 7,251  10,302  7,175  3,342  3,169  1,620  
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อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั* 
หน่วย: % 

*   งบการเงนิรวม 
** ยงัไมไ่ดป้รบัอตัราส่วนใหเ้ป็นตวัเลขเตม็ปี 
*** รวมค่านายหน้าจากการซื้อขายหลกัทรพัยแ์ละรายไดสุ้ทธจิากการรบัประกนัภยั/ประกนัชวีติ 
**** ส่วนของผูถ้อืหุน้ถวัเฉลีย่รวมส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุในบรษิทัย่อย  
***** รวมตัว๋แลกเงนิ 

              ------------------------- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ------------------------------ 
 ม.ค.-ก.ย. 

2554 
      **             2553    2552 2551 2550 2549 

ความสามารถในการท าก าไร       
รายไดด้อกเบีย้และเงนิปนัผลสุทธ/ิสนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่ 2.12  3.47  3.31  3.10  2.73  2.40  
รายไดท้ีม่ใิชด่อกเบีย้/สนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่ 1.04  1.69  2.29  1.70  2.04  2.06  
รายไดค้่าธรรมเนยีมและบรกิาร***/รายไดร้วม 11.66  15.68  15.70  16.43  15.19  13.16  
ค่าใชจ้า่ยด าเนินงาน/รายไดร้วม 39.75  37.84  34.22  33.59  30.17  35.77  
ก าไรจากการด าเนินงาน/สนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่ 1.08  2.26  2.38  1.21  1.60  1.01  
อตัราส่วนผลตอบแทน/สนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่ 0.46  0.84  1.20  0.77  0.93  0.57  
อตัราส่วนผลตอบแทน/สว่นของผูถ้อืหุน้ถวัเฉลีย่**** 5.62  9.47  12.81  8.57  10.12  6.27  
คณุภาพสินทรพัย ์       
เงนิใหส้นิเชื่อทีไ่มก่่อใหเ้กดิรายได้/เงนิใหส้นิเชื่อรวม 6.62  6.46  4.06  4.24  4.61  5.11  
สนิทรพัยท์ีไ่มก่่อใหเ้กดิรายได้/สนิทรพัยร์วม 9.39  9.17  5.50  6.10  7.50  8.00  
หนี้สูญและหนี้สงสยัจะสูญ/เงนิใหส้นิเชื่อรวมถวัเฉลีย่ 0.28  0.40  1.00  1.38  0.91  0.50  
ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ/เงนิใหส้นิเชื่อรวม 4.39  4.58  3.64  3.58  3.53  3.93  
โครงสร้างเงินทุน       
ส่วนของผูถ้อืหุน้/สนิทรพัยร์วม 8.21  8.13  10.31  8.21  10.04  8.19  
ส่วนของผูถ้อืหุน้/เงนิใหส้นิเชื่อรวม 11.41  11.75  16.38  11.57  13.47  11.18  
อตัราส่วนเงนิกองทนุ/สนิทรพัยเ์สีย่ง 13.11  13.08  18.00  13.93  13.32  12.43  
สภาพคล่อง       
เงนิใหส้นิเชื่อรวม/เงนิรบัฝาก***** 97.55  90.87  86.53  86.90  94.64  94.94  
เงนิรบัฝาก*****/หนี้สนิรวม 80.33  82.93  81.07  89.00  87.57  84.00  
เงนิใหส้นิเชื่อรวม/สนิทรพัยร์วม 71.93  69.24  62.92  70.99  74.55  73.22  



 

 
  หน้า  5  

  บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

 

       16 มกราคม 2555 

 

 

สญัลกัษณ์และนิยามอนัดบัเครดิต 

 ทรสิเรทติ้งใชส้ญัลกัษณ์ตวัอกัษรแสดงผลการจดัอนัดบัเครดติตราสารหนี้
ระยะกลางและระยะยาวจ านวน 8 อนัดบั โดยเริม่จาก AAA ซึ่งเป็นอนัดบัเครดติสูงสุด 
จนถงึ D ซึง่เป็นอนัดบัต ่าสุด   โดยตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมอีายุตัง้แต่ 1 ปีขึน้ไป 
และแต่ละสญัลกัษณ์มคีวามหมายดงันี้ 
AAA อนัดบัเครดติสูงสุด มคีวามเสี่ยงต ่าที่สุด ผูอ้อกตราสารหนี้มีความสามารถ

ในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิตน้ในเกณฑส์ูงสุด และได้รบัผลกระทบน้อย
มากจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ  

AA มคีวามเสี่ยงต ่ามาก ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ย
และคนืเงนิตน้ในเกณฑส์งูมาก แต่อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดิตที่ อยู่ใน
ระดบั AAA   

A มีความเสี่ยงในระดับต ่า ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระ
ดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับ
เครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกวา่ 

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการ
ช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑท์ี่เพยีงพอ แต่มคีวามอ่อนไหวต่อการ
เปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการช าระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทยีบกบัอนัดบัเครดิตที่อยู่ใน
ระดบัสงูกวา่ 

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระ
ดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต ่ากว่าระดับปานกลาง และจะได้รับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ 
ค่อนขา้งชดัเจน ซึง่อาจส่งผลใหค้วามสามารถในการช าระหนี้อยู่ในเกณฑท์ี่
ไม่เพยีงพอ 

B มคีวามเสี่ยงในระดบัสูงมาก ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระ
ดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต ่า  และอาจจะหมดความสามารถหรือ
ความตัง้ใจในการช าระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทาง
ธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ   

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดช าระหนี้ สูงที่สุด   ผู้ออกตราสารหนี้ ไม่มี
ความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นตามก าหนดอย่างชดัเจน 
โดยต้องอาศยัเงื่อนไขที่เอื้ออ านวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
อื่นๆ อย่างมากจงึจะมคีวามสามารถในการช าระหนี้ได ้   

D เป็นระดบัที่อยู่ในสภาวะผดินัดช าระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถ
ช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิตน้ไดต้ามก าหนด 
อนัดบัเครดติจาก AA ถงึ C อาจมเีครื่องหมายบวก (+) หรอืลบ (-) ต่อท้าย

เพื่อจ าแนกความแตกต่างของคุณภาพของอนัดบัเครดติภายในระดบัเดยีวกนั 
ส าหรับการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสัน้ ทริสเรทติ้งจะเน้นการ

วเิคราะห์โอกาสที่จะเกิดการผดินัดช าระหนี้ (Default Probability) เป็นส าคญัโดยมิได้
ค านึงถึงระดับของการชดเชยความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการผิดนัดช าระหนี้ 
(Recovery After Default) แต่อย่างใด โดยตราสารหนี้ระยะสัน้มีอายุต ่ากว่า 1 ปี 
สญัลกัษณ์และนิยามอนัดบัเครดติตราสารหนี้ระยะสัน้จ าแนกเป็น 4 ระดบั ดงันี้ 

T1 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางด้านการตลาดและการเงินที่แขง็แกร่งใน
ระดบัดมีาก มสีภาพคล่องที่ดมีาก และนักลงทุนจะได้รบัความคุ้มครองจาก
การผดินัดช าระหนี้ที่ดีกว่าอนัดบัเครดติในระดบัอื่น ผูอ้อกตราสารที่ได้รบั
อนัดบัเครดิตในระดบัดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รบัความ
คุม้ครองดา้นการผดินดัช าระหนี้ทีส่งูยิง่ขึน้ 

T2  ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางด้านการตลาดและการเงินที่แขง็แกร่งใน
ระดบัด ีและมคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ในระดบัทีน่่าพอใจ 

T3 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ในระดบัที่ยอมรบั
ได ้

T4  ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ทีค่่อนขา้งอ่อนแอ 
D เป็นระดบัที่อยู่ในสภาวะผดินัดช าระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถ

ช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิตน้ไดต้ามก าหนด 
 อนัดบัเครดติทุกประเภททีจ่ดัโดยทรสิเรทติง้เป็นอนัดบัเครดติตราสารหนี้ใน
สกุลเงนิบาท ซึง่สะทอ้นความสามารถในการช าระหนี้ของผูอ้อกตราสารโดยไม่รวมความ
เสีย่งในการเปลีย่นแปลงการช าระหนี้จากสกุลเงนิบาทเป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศ  

ทรสิเรทติ้งยงัก าหนด “แนวโน้มอนัดบัเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อ
สะทอ้นความเป็นไปไดข้องการเปลี่ยนแปลงอนัดบัเครดติของผูอ้อกตราสารในระยะปาน
กลางหรือระยะยาว โดยทริสเรทติ้งจะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของ
ภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดลอ้มทางธุรกจิในอนาคตของผูอ้อกตราสารที่อาจกระทบ
ต่อความสามารถในการช าระหนี้ ส่วนแนวโน้มอนัดบัเครดติของตราสารหนี้โดยส่วนใหญ่
จะเท่ากบัแนวโน้มอันดับเครดิตของหน่วยงานผู้ออกตราสารนัน้ๆ หรือหน่วยงานซึ่ง
รบัภาระผกูพนัในการช าระหนี้ของตราสารนัน้ๆ  ทัง้นี้ แนวโน้มอนัดบัเครดติแบ่งออกเป็น 
4 ระดบั ไดแ้ก่   
Positive หมายถงึอนัดบัเครดติอาจปรบัขึน้  
Stable หมายถงึอนัดบัเครดติอาจไม่เปลีย่นแปลง  
Negative หมายถงึอนัดบัเครดติอาจปรบัลดลง  
Developing หมายถงึอนัดบัเครดติอาจปรบัขึน้ ปรบัลดลง หรอืไม่เปลีย่นแปลง  

นอกจากนี้ บางครัง้ทริสเรทติ้งอาจประกาศ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert) 
ซึ่งเป็นขัน้ตอนหนึ่งของการทบทวนอนัดบัเครดิตที่ประกาศผลต่อสาธารณะไปแล้วใน
กรณีเมื่อเกดิเหตุการณ์ส าคญัซึง่ทรสิเรทติง้พจิารณาแลว้เหน็วา่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกจิ
หรือการเงินของหน่วยงานที่ทริสเรทติ้งจดัอนัดบั แต่ข้อมูลดงักล่าวยงัไม่ชดัเจน หรือ
อาจจะยังสรุปผลไม่ได้ เช่น การควบรวมกิจการ การลงทุนใหม่ การเปลี่ยนแปลง
โครงสรา้งเงนิทุนหรอืแผนงานต่างๆ ฯลฯ โดยจะยงัไม่มกีารเปลี่ยนแปลงผลอนัดบัเครดติ
เดมิแต่อย่างใด ทัง้นี้ เพื่อเตอืนใหน้กัลงทุนระมดัระวงัในการที่จะลงทุนในตราสารหนี้ของ
หน่วยงานนัน้ๆ รายงานเครดติพนิิจประกอบด้วย เหตุผล (Rationale) ที่แจ้งเหตุในการ
ออกประกาศเตอืนพร้อมระบุ “แนวโน้มเครดติพนิิจ” (CreditAlert Designation) ไวพ้ร้อม
กบัอนัดบัเครดติปจัจุบนั โดยงดการระบุ “แนวโน้มอนัดบัเครดติ” (Rating Outlook) 

ทัง้นี้ แนวโน้มเครดิตพินิจ เป็นเพยีงแนวโน้มระยะสัน้ๆ โดยมลีกัษณะของ
ผลกระทบที่จะมต่ีออนัดบัเครดติ 3 รูปแบบ คอื (1) Positive (บวก) (2) Negative (ลบ) 
และ (3) Developing (ยงัไม่ชดัเจน) 
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ถอืตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพยีงความเหน็เกี่ยวกบัความเสีย่งหรอืความน่าเชื่อถอืของตราสารหนี้นัน้ๆ หรอืของบรษิทันั ้นๆ โดยเฉพาะ ความเหน็ทีร่ะบุในการจดัอนัดบัเครดตินี้มไิดเ้ป็นค าแนะน า
เกีย่วกบัการลงทนุ หรอืค าแนะน าในลกัษณะอื่นใด การจดัอนัดบัและขอ้มลูทีป่รากฏในรายงานใดๆ ทีจ่ดัท า หรอืพมิพเ์ผยแพร่โดย บรษิทั ทรสิ เรทติ้ง จ ากดั ไดจ้ดัท าขึน้โดยมไิดค้ านึงถงึความต้องการ
ดา้นการเงนิ พฤตกิารณ์ ความรู ้และวตัถุประสงคข์องผูร้บัขอ้มลูรายใดรายหนึ่ง ดงันัน้ ผูร้บัขอ้มลูควรประเมนิความเหมาะสมของขอ้มลูดงักล่าวก่อนตัดสนิใจลงทนุ บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั ไดร้บัขอ้มูล
ทีใ่ชส้ าหรบัการจดัอนัดบัเครดตินี้จากบรษิทัและแหล่งขอ้มลูอื่นๆ ทีเ่ชื่อว่าเชื่อถอืได ้ดงันัน้ บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั จงึไม่รบัประกนัความถูกต้อง ความเพยีงพอ หรอืความครบถ้วนสมบูรณ์ของขอ้มูล
ใดๆ ดงักล่าว และจะไมร่บัผดิชอบต่อความสญูเสยี หรอืความเสยีหายใดๆ อนัเกดิจากความไมถู่กตอ้ง ความไมเ่พยีงพอ หรอืความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นัน้ และจะไม่รบัผดิชอบต่อขอ้ผดิพลาด หรอืการ
ละเวน้ผลทีไ่ดร้บัหรอืการกระท าใดๆโดยอาศยัขอ้มูลดงักล่าว ทัง้นี้ รายละเอยีดของวธิกีารจดัอนัดบัเครดติของ บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating 
information/rating_criteria.html 
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