
   
 

 

	

เหตุผล 
 ทรสิเรทติง้คงอนัดบัเครดติองคก์รและตราสารหนี้ของ บรษิทั เบอรล์ี ่ยุคเกอร ์จาํกดั (มหาชน) ที่
ระดบั “A+” โดยอนัดบัเครดติสะทอ้นถงึฐานะในการแขง่ขนัทีแ่ขง็แกร่งในธุรกจิหลกัของบรษิทัดว้ยตรา
สนิคา้ทีม่ชีื่อเสยีง ตลอดจนการมธีุรกจิและแหล่งรายไดท้ีห่ลากหลาย รวมถงึความสมัพนัธ์ทีแ่ขง็แกร่ง
ระหว่างบรษิทักบัพนัธมติรธุรกจิและกลุ่มลูกคา้ การพจิารณาอนัดบัเครดติยงัคํานึงถงึความสามารถใน
การสรา้งกระแสเงนิสดทีเ่ขม้แขง็และความไดเ้ปรยีบดา้นตน้ทุนจากการประหยดัจากขนาดดว้ย อยา่งไรก็
ตาม ความแขง็แกรง่ดงักล่าวมขีอ้จาํกดับางประการจากภาวะการแขง่ขนัทีรุ่นแรง รวมทัง้ความเสีย่งจาก
ตน้ทุนวตัถุดบิทีป่รบัตวัสงูขึน้ และภาระหน้ีทีค่าดว่าจะเพิม่สงูขึน้ในอนาคตจากการควบรวมกจิการและ
การขยายธุรกจิของบรษิทั 
 บรษิทัเบอรล์ี ่ยุคเกอรม์ปีระวตักิารประกอบธุรกจิในประเทศไทยทีย่าวนานกว่า 1 ศตวรรษ ทัง้น้ี 
การเปลีย่นแปลงครัง้สาํคญัเกดิขึน้ในปี 2544 เมือ่กลุ่มบรษิทัทซีซีเีขา้มาเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทั โดย 
ณ เดอืนมนีาคม 2555 มสีดัสว่นการถอืหุน้ 70.06% ของหุน้ทัง้หมดของบรษิทั กลุ่มบรษิทัทซีซีเีป็นกลุ่ม
ธุรกจิขนาดใหญ่ของไทยทีป่ระกอบธุรกจิในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท และม ีบรษิทั ไทยเบฟเวอ
เรจ จาํกดั (มหาชน) เป็นบรษิทัในเครอืรายสาํคญัทีด่าํเนินธุรกจิเครือ่งดืม่  
 ธุรกจิของบรษิทัเบอรล์ี ่ยุคเกอรค์รอบคลุมการจดัจาํหน่ายและการผลติสนิคา้ของบรษิทัเองและ
ใหบ้รกิารจดัจาํหน่ายและผลติสนิคา้ใหแ้ก่บรษิทัอื่น ๆ ดว้ย ปจัจุบนัธุรกจิหลกัของบรษิทัแบ่งเป็น 4 กลุ่ม 
ไดแ้ก่ 1) กลุ่มสนิคา้และบรกิารทางอุตสาหกรรม ซึง่จาํหน่ายสนิคา้และใหบ้รกิารดา้นบรรจุภณัฑ ์การ
ก่อสรา้ง และวศิวกรรม 2) กลุ่มสนิคา้และบรกิารดา้นอุปโภคบรโิภค ซึง่ทําการผลติ ทําการตลาด และ
จาํหน่ายสนิคา้อุปโภคและบรโิภคทัง้ประเภทอาหารและของใช ้ 3) กลุ่มสนิคา้และบรกิารดา้นสขุภาพและ
ดา้นเทคนิค ซึ่งเน้นสนิค้าด้านเวชภณัฑ์ รวมถงึเครื่องมอืและอุปกรณ์ทางการแพทย์ สนิค้าเคมภีณัฑ์
พเิศษเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมและอาหาร สนิค้าและอุปกรณ์กราฟิก อุปกรณ์เครื่องเขยีน และอุปกรณ์
อเิลก็ทรอนิกสแ์บบพกพา 4) ธุรกจิอื่น ๆ ซึง่ประกอบดว้ยกลุ่มธุรกจิต่างประเทศ รา้นหนงัสอืเอเซยี บุ๊คส 
และธุรกจิสารสนเทศ ในปี 2554 บรษิทัมยีอดขายทัง้สิน้ 31,235 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 22% จากปี 2553 ซึง่
เป็นไปตามการเตบิโตทางธุรกจิตามปกตแิละจากการควบรวมกจิการ โดยครึง่หน่ึงของยอดขายรวมมา
จากกลุ่มสนิคา้และบรกิารดา้นอุตสาหกรรม อกี 30% มาจากรายไดจ้ากกลุ่มสนิคา้และบรกิารดา้นอุปโภค
บรโิภค และ 18.4% เป็นรายไดจ้ากกลุ่มเวชภณัฑร์วมกบักลุ่มสนิคา้เทคนิค 
 สถานะทางธุรกจิทีแ่ขง็แกร่งของบรษิทัไดร้บัแรงเสรมิจากความหลากหลายของธุรกจิและแหล่ง
รายได ้ บรษิทัเป็น 1 ใน 2 ของผูผ้ลติรายใหญ่ในประเทศในธุรกจิบรรจุภณัฑแ์ละธุรกจิสนิคา้อุปโภค
บรโิภค ตราสนิคา้ทีแ่ขง็แกรง่ในกลุ่มสนิคา้อุปโภคบรโิภคของบรษิทั เช่น เซลลอ็กซ ์ซลิค ์เทสโต โดโซะ 
และนกแกว้ เป็นปจัจยัส่งเสรมิความสามารถในการแขง่ขนัของบรษิทัใหม้เีหนือคู่แขง่ นอกจากน้ี ธุรกจิ
สนิคา้บรรจุภณัฑส์ว่นหน่ึงยงัไดร้บัแรงหนุนจากความตอ้งการสนิคา้จาํนวนมากอย่างต่อเน่ืองของบรษิทั
ไทยเบฟเวอเรจซึง่คดิเป็นสดัสว่นประมาณ 40% ของยอดขายสนิคา้บรรจุภณัฑด์ว้ย ในระยะปานกลาง
คาดว่ากลุ่มธุรกิจสนิค้าบรรจุภณัฑ์จะยงัคงเป็นธุรกิจหลกัที่สร้างรายได้และกําไรให้แก่บรษิัทต่อไป 
สําหรบัด้านการผลตินัน้ บรษิทัพยายามใช้ประโยชน์จากโรงงานที่มอียู่ให้เกดิประสทิธภิาพสูงสุดเพื่อ
สรา้งความได้เปรยีบจากต้นทุนสนิค้า การพฒันาผลติภณัฑ์เป็นปจัจยัสําคญัอกีประการหน่ึงที่เน้นยํ้า
ความสามารถในการแขง่ขนัใหแ้ขง็แกร่งยิง่ขึน้ บรษิทัไดแ้สดงความสามารถในการพฒันาผลติภณัฑใ์น
ระดบัหน่ึง แต่ยงัคงเผชญิกบัความทา้ทายในการสรา้งสรรคแ์ละพฒันาผลติภณัฑท์ีม่ปีระสทิธภิาพอย่าง
ต่อเน่ืองเพือ่คงสถานะผูนํ้าในการแขง่ขนัไวใ้หไ้ดต้่อไป 

อนัดบัเครดิตองคก์ร:   A+ 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต:  Stable 
อนัดบัเครดิตตราสารหน้ีใหม่:   - 
อนัดบัเครดิตในอดีต: 
วนัท่ี องคก์ร ตราสารหน้ี  
                     (มีประกนั/ 
  ไม่มีประกนั) 

22/10/50        A+/Sta   -/A+                  
15/06/50  A+/Sta   -                      
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 บรษิทัมกีลยุทธ์การเตบิโตโดยมุ่งเน้นขยายการใหบ้รกิารจดัจําหน่ายและกระจายสนิคา้สําหรบัสนิค้าจากบรษิทัภายนอกมากยิง่ขึน้ ในขณะเดยีวกนั
บรษิทัยงัคงขยายการผลติและจดัจําหน่ายสนิคา้ของบรษิทัเองดว้ย บรษิทัวางเป้าหมายทีจ่ะเป็นผูก้ระจายสนิคา้ในระดบัภูมภิาค โดยเฉพาะอย่างยิง่ในแถบ 
อนิโดจนี  ในชว่งกลางปี 2554 บรษิทัไดซ้ือ้กจิการของ บรษิทั เอเซยี บุ๊คส จาํกดั ซึง่เป็นผูนํ้าในการจดัจาํหน่ายและคา้ปลกีหนงัสอืภาษาองักฤษในประเทศไทย 
โดยคาดหวงัทีจ่ะขยายชอ่งทางการจดัจาํหน่ายไปสูส่ ือ่ประกอบการเรยีนการสอน ตลอดจนเพิม่ความสามารถในการบรหิารจดัการธุรกรรมผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์
(E-commerce) และรปูแบบการอ่านบนอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์(E-books) ในดา้นธุรกจิสนิคา้บรรจุภณัฑซ์ึง่นอกจากจะมกีารขยายกําลงัการผลติแลว้ บรษิทัยงั
ไดล้งทุนร่วมกบับรษิทัพนัธมติรทีม่คีวามสมัพนัธอ์นัยาวนานก่อตัง้โรงงานผลติในประเทศเวยีดนามและมาเลเซยีดว้ย แมว้่าการขยายธุรกจิในอนาคตจะทาํให้
ฐานะทางธุรกจิของบรษิทัเขม้แขง็ขึน้ แต่บรษิทัตอ้งเผชญิกบัความทา้ทายในการสรา้งผลตอบแทนจากการลงทุนใหไ้ดส้งูสุด รวมทัง้ความทา้ทายในการบรหิาร
ความเสีย่งจากการดาํเนินงานทีเ่พิม่ขึน้ในตลาดต่างประเทศเหล่านัน้ 
 ฐานะการเงนิของบรษิทัยงัคงแขง็แกร่งจากการมปีจัจยัสนับสนุนหลายประการ เช่น ผลประกอบการทีน่่าพงึพอใจ กระแสเงนิสดทีเ่พิม่ขึน้ และสภาพ
คล่องทีเ่พยีงพอ อยา่งไรกต็าม กลยุทธก์ารเตบิโตของบรษิทัทาํใหร้ะดบัภาระหน้ีเพิม่ขึน้อย่างมนียัสาํคญั  อตัราสว่นกําไรจากการดาํเนินงานก่อนค่าเสือ่มราคา
และค่าตดัจาํหน่ายต่อยอดขายของบรษิทัในช่วง 2 ปีทีผ่่านมาปรบัตวัดขีึน้มาอยู่ทีร่ะดบั 15%-16% เทยีบกบั 13% ในปี 2552 อนัเป็นผลมาจากอตัราการใช้
กําลงัการผลติและประสทิธภิาพในการผลติทีด่ขี ึน้ในธุรกจิสนิคา้บรรจุภณัฑ ์บรษิทัไดร้บัผลกระทบไมม่ากนกัจากอุทกภยัครัง้ใหญ่เมื่อปลายปี 2554 เน่ืองจาก
สนิทรพัยแ์ละโรงงานผลติหลกัของบรษิทัไม่ไดร้บัความเสยีหาย  อย่างไรกต็าม อุทกภยัครัง้น้ีส่งผลกระทบต่อบรษิทัในดา้นตน้ทุนการขนส่งทีส่งูขึน้และความ
ตอ้งการของตลาดทีห่ยุดชะงกัชัว่คราวเน่ืองจากลูกคา้เลื่อนการรบัสนิคา้จากบรษิทัในช่วงเกดิอุทกภยั เมื่อพจิารณาจากสภาพการแข่งขนัทีรุ่นแรงและราคา
ตน้ทุนวตัถุดบิทีเ่พิม่สูงขึน้แลว้คาดว่าอตัราส่วนกําไรจากการดําเนินงานของบรษิทัจะไดร้บัแรงกดดนัในอนาคต ทัง้น้ี การคดิหาวธิคีวบคุมค่าใชจ้่ายและการ
นําเสนอสนิคา้ใหมถ่อืเป็นสิง่ทีบ่รษิทัตอ้งใหค้วามสาํคญัเพือ่ทีจ่ะปรบัปรงุอตัรากาํไรใหด้ยีิง่ขึน้ 
 ในปี 2554 บรษิทัมเีงนิทุนจากการดาํเนินงาน  4,060 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกบั 3,830 ลา้นบาทในปี 2553 ซึง่เตบิโตจากธุรกจิขวดแกว้และกระป๋องเป็น
สาํคญั  อย่างไรกต็าม ระดบัภาระหน้ีของบรษิทัเพิม่ขึน้จาก 8,075 ลา้นบาทในปี 2553 มาอยู่ที ่11,110 ลา้นบาทในปี 2554 เน่ืองจากบรษิทัลงทุนซื้อกจิการ
บรษิทัเอเซยี บุ๊คสและขยายธุรกจิในธุรกจิบรรจุภณัฑเ์ป็นสาํคญั เป็นผลใหภ้าระหน้ีสนิของบรษิทัซึง่วดัจากอตัราสว่นเงนิกูร้วมต่อโครงสรา้งเงนิทุนเพิม่ขึน้จาก 
38.4% ในปี 2553 เป็น 43.3% ในปี 2554 สภาพคล่องของบรษิทัอ่อนตวัลงแต่ยงัอยู่ในระดบัทีร่บัได ้ดว้ยอตัราสว่นกําไรก่อนดอกเบีย้จา่ย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา 
และค่าตดัจาํหน่ายต่อดอกเบีย้จา่ยยงัคงอยู่ในระดบัสงูที ่14.3 เท่า และอตัราส่วนเงนิทุนจากการดําเนินงานต่อเงนิกูร้วมอยู่ทีร่ะดบั 36.6% ในปี 2554 เมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัระดบั 47.4% ในปี 2553 
 เมือ่พจิารณาจากกลยุทธก์ารเตบิโตของบรษิทัในช่วงระยะ 3-5 ปีขา้งหน้าแลว้ ทรสิเรทติง้คาดหวงัใหบ้รษิทัใชเ้งนิทุนจาการดาํเนินงานบางสว่นเพือ่การ
ลงทุนในอนาคต การเปลี่ยนนโยบายดา้นการเงนิให้เป็นแบบเชงิรุกมากขึน้หรอืการซื้อกจิการดว้ยการก่อหน้ีจํานวนมากอาจทําให้ฐานะการเงนิของบรษิทั
อ่อนแอลงและเพิม่แรงกดดนัต่ออนัดบัเครดติ ทัง้น้ี ทรสิเรทติง้คาดหวงัใหบ้รษิทัรกัษาระดบัสภาพคล่องใหเ้พยีงพอเอาไวต้ลอดเวลาแมใ้นชว่งทีม่กีารลงทุน 
 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต           
 แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ สะทอ้นสถานะทีแ่ขง็แกร่งในการแขง่ขนัของบรษิทั โดยทรสิเรทติง้คาดหวงัวา่บรษิทัจะยงัคงรกัษาระดบั 
ผลการดําเนินงานและกระแสเงนิสดทีแ่ขง็แกร่งเอาไวไ้ด ้โดยการลงทุนหรอืการขยายธุรกจิใดใดในอนาคตควรใชเ้งนิทุนจากการดําเนินงานบางส่วนเพื่อให้
สามารถคงอตัราสว่นเงนิกูร้วมต่อโครงสรา้งเงนิทุนใหอ้ยูใ่นระดบัปานกลาง  

 

 

บริษทั  เบอรล่ี์ ยคุเกอร ์จาํกดั  (มหาชน) (BJC) 
อนัดบัเครดิตองคก์ร: A+ 

อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี: 
BJC145A: หุน้กูไ้มม่ปีระกนั 1,500 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2557                                                      A+ 
BJC165A: หุน้กูไ้มม่ปีระกนั 1,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2559     A+ 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable                     
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	บริษทั  เบอรล่ี์ ยุคเกอร ์จาํกดั  (มหาชน) 
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ข้อมลูงบการเงินและอตัราส่วนทางการเงินท่ีสาํคญั* 
 

หน่วย: ลา้นบาท 

* งบการเงนิรวม 

 -------------------------------- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม --------------------------------- 
          2554 

 
            2553           2552             2551         2550 

รายไดจ้ากการขาย  31,235 25,625 22,428 22,243 19,162 
ดอกเบีย้จา่ยรวม  366 227 222 230 147 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธจิากการดาํเนินงาน  2,148 1,858 1,230 981 1,258 
เงนิทุนจากการดาํเนินงาน  4,060 3,830 2,602 2,349 2,370 
คา่ใชจ้า่ยฝา่ยทุน  2,711 1,107 619 2,269 2,962 
สนิทรพัยร์วม  32,926 27,677 23,036 22,813 19,643 
เงนิกูร้วม  11,110 8,075 6,013 6,620 4,986 
สว่นของผูถ้อืหุน้  14,568 12,934 11,374 10,590 9,870 
อตัราสว่นกาํไรจากการดาํเนินงานก่อนคา่เสือ่มราคา
และคา่ตดัจาํหน่าย/รายไดจ้ากการขาย (%)  

15.2 16.3 
 

13.2 
 

11.9 
 

13.8 
 

อตัราสว่นผลตอบแทน/เงนิทุนถาวร (%)  14.8 15.9 11.1   10.6     14.2 
อตัราสว่นกาํไรก่อนดอกเบีย้จา่ย ภาษ ีคา่เสือ่มราคา 
และคา่ตดัจาํหน่าย/ดอกเบีย้จา่ย (เทา่)  

14.3 19.7 
 

14.7 
 

12.7 
 

19.6 
 

อตัราสว่นเงนิทุนจากการดาํเนินงาน/เงนิกูร้วม (%)  36.6 47.4 43.3 35.5     47.5 
อตัราสว่นเงนิกูร้วม/โครงสรา้งเงนิทุน (%)  43.3 38.4 34.6 38.5 33.6 



 
 

 
  	 หน้า  4 
	

 

 สญัลกัษณ์และนิยามอนัดบัเครดิต 

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

บริษทั  เบอรล่ี์ ยุคเกอร ์จาํกดั  (มหาชน) 

 

12 เมษายน 2555 

 

AAA อนัดบัเครดติสูงสุด มคีวามเสีย่งตํ่าที่สุด ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถ
ในการชาํระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ในเกณฑส์งูสุด และไดร้บัผลกระทบน้อย
มากจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ  

AA มคีวามเสีย่งตํ่ามาก ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการชาํระดอกเบี้ย
และคนืเงนิตน้ในเกณฑส์งูมาก แต่อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลง
ทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดิตที่อยู่ใน
ระดบั AAA   

A มีความเสี่ยงในระดับตํ่า ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระ
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 

ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางด้านการตลาดและการเงนิทีแ่ขง็แกร่งใน
ระดบัดมีาก มสีภาพคล่องทีด่มีาก และนักลงทุนจะไดร้บัความคุม้ครองจาก

การผดินัดชําระหนี้ที่ดกีว่าอนัดบัเครดติในระดบัอื่น ผูอ้อกตราสารทีไ่ด้รบั
อนัดบัเครดติในระดบัดงักล่าวซึ่งมเีครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รบัความ
คุม้ครองดา้นการผดินดัชาํระหนี้ทีส่งูยิง่ขึน้ 

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) T1 
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ถอืตราสารหน้ีใดๆ แต่เป็นเพยีงความเหน็เกี่ยวกบัความเสีย่งหรอืความน่าเชื่อถอืของตราสารหน้ีนัน้ๆ หรอืของบรษิัทนัน้ๆ โดยเฉพาะ ความเหน็ที่ระบุในการจดัอนัดบัเครดติน้ีมไิด้เป็นคําแนะนํา
เกีย่วกบัการลงทุน หรอืคาํแนะนําในลกัษณะอื่นใด การจดัอนัดบัและขอ้มลูทีป่รากฏในรายงานใดๆ ทีจ่ดัทํา หรอืพมิพเ์ผยแพร่โดย บรษิทั ทรสิเรทติง้ จํากดั ไดจ้ดัทําขึน้โดยมไิดค้าํนึงถงึความตอ้งการ
ดา้นการเงนิ พฤตกิารณ์ ความรู ้และวตัถุประสงคข์องผูร้บัขอ้มลูรายใดรายหน่ึง ดงันัน้ ผูร้บัขอ้มลูควรประเมนิความเหมาะสมของขอ้มลูดงักลา่วก่อนตดัสนิใจลงทุน บรษิทั ทรสิเรทติง้ จํากดั ไดร้บัขอ้มลู
ทีใ่ชส้าํหรบัการจดัอนัดบัเครดติน้ีจากบรษิทัและแหล่งขอ้มลูอื่นๆ ทีเ่ชื่อว่าเชื่อถอืได ้ดงันัน้ บรษิทั ทรสิเรทติง้ จํากดั จงึไม่รบัประกนัความถูกตอ้ง ความเพยีงพอ หรอืความครบถว้นสมบรูณ์ของขอ้มูล
ใดๆ ดงักลา่ว และจะไมร่บัผดิชอบต่อความสญูเสยี หรอืความเสยีหายใดๆ อนัเกดิจากความไม่ถูกตอ้ง ความไม่เพยีงพอ หรอืความไม่ครบถว้นสมบรูณ์นัน้ และจะไม่รบัผดิชอบต่อขอ้ผดิพลาด หรอืการ
ละเวน้ผลทีไ่ดร้บัหรอืการกระทําใดๆโดยอาศยัขอ้มลูดงักล่าว ทัง้น้ี รายละเอยีดของวธิกีารจดัอนัดบัเครดติของ บรษิทั ทรสิเรทติง้ จํากดั เผยแพร่อยูบ่น Website: http://www.trisrating.com/th/rating 
information/rating_criteria.html 
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