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บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน)
อันดับเครดิตองค์ กร:
อันดับเครดิตตราสารหนี:้
MBK117A: หุ้นกู้ไม่มีประกัน 2,000 ล้ านบาท ไถ่ถอนปี 2554
MBK137A: หุ้นกู้ไม่มีประกัน 3,000 ล้ านบาท ไถ่ถอนปี 2556
หุ้นกู้ไม่มีประกันในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้ านบาท ไถ่ถอนภายในปี 2559
แนวโน้ มอันดับเครดิต:
อันดับเครดิตในอดีต:

อันดับเครดิตองค์ กร

1 ก.พ. 2554
8 ต.ค. 2550

A/Stable
A-/Stable

A
A
A
A
Stable
อันดับเครดิตตราสารหนี ้
มีประกัน
ไม่ มีประกัน
A
A-

เหตุผล
ทริ สเรทติ ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี ้ชุดปั จจุบนั ของ บริ ษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) ที่ระดับ “A” พร้ อมทังจั
้ ดอันดับ
เครดิตหุ้นกู้ไม่มีประกันชุดใหม่ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้ านบาทของบริ ษัทที่ระดับ “A” เช่นกัน โดยบริ ษัทจะนําเงินที่ได้ รับจากการออกหุ้นกู้
ชุดใหม่ไปใช้ ชําระคืนหุ้นกู้เดิมที่จะครบกําหนดในเดือนกรกฎาคม 2554 อันดับเครดิตสะท้ อนถึงฐานะทางการตลาดที่แข็งแกร่ งขึน้ ของ
บริ ษัทในธุรกิจให้ เช่าพื ้นที่ ตลอดจนการมีกระแสเงินสดที่แน่นอนจากธุรกิจให้ เช่าพื ้นที่ค้าปลีก ความสัมพันธ์ ที่ใกล้ ชิดกับกลุ่มธนชาต
รวมถึงความสามารถในการรักษาอัตราการก่อหนี ้ให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และความยืดหยุ่นด้ านการเงินที่ดีจากการลงทุนในหลักทรัพย์
เผื่อขายจํานวนมาก อย่างไรก็ตาม จุดเด่นดังกล่าวถูกลดทอนบางส่วนจากต้ นทุนการดําเนินงานที่จะเพิ่มสูงขึ ้นจากสัญญาเช่าที่ดินและ
ทรัพย์สินของศูนย์การค้ าฉบับใหม่ที่จะเริ่ มในปี 2556 และการขยายสูธ่ รุ กิจสินเชื่อรถจักรยานยนต์
บริ ษัทก่อตังในปี
้
2517 ปั จจุบนั บริ ษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทในเครื อเป็ นผู้ถือหุ้นหลักของบริ ษัทในสัดส่วนรวม 20%
บริ ษัทดําเนินธุรกิจพื ้นที่ค้าปลีกให้ เช่า โรงแรม สนามกอล์ฟ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย โรงสีข้าว และธุรกิจการเงิน โดยเป็ นเจ้ าของและ
้ ่ใจกลางกรุ งเทพฯ แม้ จะมีธุรกิจที่หลากหลาย แต่ผล
บริ หารจัดการศูนย์การค้ า “เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ” ซึ่งเป็ นศูนย์การค้ าที่มีชื่อเสียงตังอยู
ประกอบการของบริ ษัทยังคงขึ ้นอยู่กบั สินทรัพย์หลักอย่างศูนย์การค้ าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ และ “โรงแรมปทุมวันปริ นเซส” เป็ นอย่างมาก ซึง่
สินทรัพย์ดงั กล่าวตังอยู
้ ่บนที่ดินเช่าติดกับย่านสยามสแควร์ ในกรุ งเทพฯ โดยในระยะ 2-3 ปี ที่ผ่านมาสามารถสร้ างรายได้ ประมาณ 40%
และกระแสเงินสดประมาณ 65% ให้ แก่บริ ษัท
เพื่อลดความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของรายได้ บริ ษัทได้ ขยายการลงทุนในธุรกิจให้ เช่าพื ้นที่ค้าปลีกเพิ่มขึ ้น โดยมีสดั ส่วนการลงทุน
31% ใน บริ ษัท สยามพิวรรธน์ จํากัด ซึ่งเป็ นเจ้ าของและบริ หารศูนย์ การค้ าในย่านสยามสแควร์ โดยบริ ษัทสยามพิวรรธน์ เป็ นผู้ถือหุ้น
100% ในศูนย์การค้ าสยามเซ็นเตอร์ (18,700 ตารางเมตร, ตร.ม.) และศูนย์การค้ าสยามดิสคัฟเวอรี่ เซ็นเตอร์ (24,890 ตร.ม.) และถือหุ้น
50% ในศูนย์การค้ าสยามพารากอน (186,010 ตร.ม.) นอกจากนี ้ บริ ษัทร่วมทุนระหว่างบริ ษัทและบริ ษัทสยามพิวรรธน์ในสัดส่วน 50% ยัง
ได้ ทําการปรับปรุ งตกแต่งพื ้นที่ให้ เช่าของ “ศูนย์การค้ าพาราไดซ์พาร์ ค” (เดิมชื่อ “ศูนย์การค้ าเสรี เซ็นเตอร์ ”) พื ้นที่ 90,000 ตร.ม. จนแล้ ว
เสร็ จและเปิ ดให้ บริ การเต็มรู ปแบบในเดือนกรกฎาคม 2553 ปั จจุบนั บริ ษัทอยู่ระหว่างการพัฒนาศูนย์การค้ าชุมชน (Community Mall)
เครดิตวาระ (CreditUpdate) เป็ นขันตอนหนึงในกระบวนการทบทวนอันดับเครดิ ตขององค์ กรหรื อตราสารหนี ที ทริ สเรทติ งได้ประกาศผลไปแล้ว ซึ งโดยปกติ การทบทวนดังกล่าวจะกระทําตลอด
อายุของสัญญาหรื อตราสาร และสรุปผลเมื อครบรอบปี ในระหว่างนันหากหน่วยงานดังกล่าวออกตราสารหนีใหม่ หรื อเมื อมี เหตุการณ์ สําคัญทีอาจมี ผลกระทบต่อธุรกิ จหรื อการเงิ นของหน่วยงานนันๆ และมี
ข้อมูลผลกระทบเพียงพอที จะปรับอันดับเครดิ ต หรื อเมื อมี เหตุให้ต้องยกเลิ กอันดับเครดิ ตเดิ ม ทริ สเรทติ งจะประกาศ "เครดิ ตวาระ" แก่สาธารณะ โดยผลอันดับเครดิ ตอาจ "เพิ มขึน" (Upgraded) "ลดลง"
(Downgraded) "คงเดิ ม" (Affirmed) หรื อ "ยกเลิ ก" (Cancelled)
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แห่งแรกของบริ ษัทซึง่ ตังอยู
้ ่บนถนนพระราม 9 โดยมีเป้าหมายที่จะเปิ ดดําเนินการในช่วงกลางปี 2554 ณ เดือนธันวาคม 2553 บริ ษัท
บริ หารพืน้ ที่ค้าปลีกสุทธิ 192,786 ตร.ม. โดยพื ้นที่จะเพิ่มขึน้ เล็กน้ อยภายหลังการเปิ ดให้ บริ การศูนย์ การค้ าชุมชน การซือ้ อาคาร
สํานักงานขนาด 8,223 ตร.ม. เมื่อเดือนมิถนุ ายน 2553 ส่งผลให้ บริ ษัทมีพื ้นที่อาคารสํานักงานให้ เช่ารวม 48,921 ตร.ม.
นอกจากธุรกิจพื ้นที่ให้ เช่าแล้ ว ในเดือนเมษายน 2553 บริ ษัทยังซื ้อกิจการของ บริ ษัท ที ลีสซิ่ง จํากัด ซึ่งดําเนินธุรกิจสินเชื่อ
รถจักรยานยนต์ด้วย โดย ณ เดือนธันวาคม 2553 บริ ษัทที ลีสซิ่ง มียอดสินเชื่อเช่าซื ้อรถจักรยานยนต์คงค้ าง 796 ล้ านบาท จัดว่าเป็ น
สินเชื่อที่มีคณ
ุ ภาพอยู่ในเกณฑ์ดีจากการมีอตั ราส่วนเงินให้ สินเชื่อที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ ตอ่ เงินให้ สินเชื่อรวมอยู่ที่ระดับ 3.55% อย่างไรก็
ตาม ความสามารถในการควบคุมคุณภาพสินเชื่อไปพร้ อม ๆ กับการขยายขนาดสินเชื่อนับเป็ นสิ่งที่ท้าทายสําหรับบริ ษัทเอ็ม บี เค
แม้ ว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยจะได้ รับผลกระทบจากภาวะชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและเหตุการณ์ ความไม่สงบ
ของการเมืองภายในประเทศ แต่บริ ษัทเอ็ม บี เคก็ยงั มีผลประกอบการในระดับที่ยอมรับได้ โดยบริ ษัทมีรายได้ อยู่ที่ 5,800 ล้ านบาท
ในช่วง 3 ปี บัญชีล่าสุด และในช่วง 6 เดือนแรกของปี บัญชี 2553/2554 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2553) บริ ษัทมีรายได้ เพิ่มขึ ้น 28% จาก
ช่วงเดียวกันของปี ก่อนเป็ น 3,708 ล้ านบาทภายหลังการเปิ ดศูนย์การค้ าพาราไดซ์พาร์ คและการเริ่ มให้ บริ การธุรกิจการเงิน และมีกําไร
สุทธิ เพิ่มขึน้ 8% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนเป็ น 567 ล้ านบาท อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนกําไรจากการดําเนินงานของบริ ษัทลดลง
เล็กน้ อยจาก 29.84% ในปี บัญชี 2552/2553 เป็ น 29.08% ในช่วง 6 เดือนแรกของปี บัญชี 2553/2554 เงินทุนจากการดําเนินงานคง
อยู่ที่ระดับ 1,700-1,800 ล้ านบาทในช่วง 3 ปี บัญชีที่ผ่านมา และเพิ่มขึ ้นอย่างมากเป็ น 3,458 ล้ านบาทในปี บัญชี 2552/2553 ซึง่ เป็ น
ผลมาจากการให้ เช่าพื ้นที่ระยะยาวในศูนย์การค้ าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ในช่วงปลายปี 2552 ซึ่งทําให้ บริ ษัทมีกระแสเงินสดรับเพิ่มขึ ้น
3,000 ล้ านบาท ส่งผลให้ อตั ราส่วนเงินทุนจากการดําเนินงานต่อเงินกู้รวมปรับตัวดีขึ ้นจาก 22.53% ในรอบปี บัญชี 2551/2552 เป็ น
45.47% ในปี บัญชี 2552/2553 แม้ วา่ เงินกู้รวมของบริ ษัทจะเพิ่มขึ ้นจาก 7,604 ล้ านบาท ณ สิ ้นเดือนมิถนุ ายน 2553 เป็ น 8,155 ล้ าน
บาท ณ สิ ้นเดือนธันวาคม 2553 แต่อตั ราส่วนเงินกู้รวมต่อโครงสร้ างเงินทุน ณ เดือนธันวาคม 2553 ค่อนข้ างคงที่ที่ระดับ 38.63%
นอกจากนี ้ ในปี บัญชี 2552/2553 บริ ษัทยังรับรู้กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนจํานวน 2,233 ล้ านบาทซึง่ จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ มี
มากขึ ้น และ ณ เดือนธันวาคม 2553 บริ ษัทยังมีเงินลงทุนชัว่ คราวอีกจํานวน 5,572 ล้ านบาทด้ วย
แนวโน้ มอันดับเครดิต
แนวโน้ มอันดับเครดิต “Stable” หรื อ “คงที่” สะท้ อนถึงการคาดการณ์ว่าบริ ษัทจะยังคงได้ รับกระแสเงินสดที่แน่นอนจากธุรกิจ
ให้ เช่าพื ้นที่ค้าปลีกซึ่งจะช่วยชดเชยผลการดําเนินงานที่อ่อนแอในธุรกิจโรงแรมได้ และคาดว่าบริ ษัทจะรักษาระดับคุณภาพสินเชื่อ
รถจักรยานยนต์เอาไว้ ในระดับที่ดีจากการมีขนตอนการพิ
ั้
จารณาสินเชื่อและกระบวนการจัดเก็บหนี ้ที่เข้ มงวด ทังนี
้ ้ แผนรายจ่ายฝ่ ายทุน
ที่อยู่ในระดับปานกลางในปี 2553-2554 ทําให้ คาดว่าบริ ษัทจะยังคงสามารถรักษาอัตราส่วนเงินกู้รวมต่อโครงสร้ างเงินทุนในระดับ
ปั จจุบนั เอาไว้ ได้
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ข้ อมูลงบการเงินและอัตราส่ วนทางการเงินที่สาํ คัญ*

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

หน่วย: ล้านบาท
----------------------- ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน -------------------------2553
2552
2551
2550
2549
5,775
5,811
5,800
5,220
4,630
351
386
187
124
150
2,547
1,308
1,402
1,283
1,177
3,458
1,772
1,759
1,673
1,302
3,256
1,134
3,415
458
1,140
26,682
24,654
21,101 16,537
16,924
7,604
7,866
6,524
2,497
3,258
12,077
12,198
10,465
9,712
9,209
29.84
36.06
39.19
36.32
36.42

ก.ค. – ธ.ค.
2553
3,708
178
575
897
864
27,791
8,155
12,955
29.08
4.81 **
8.11

19.26
12.89

11.20
7.04

14.94
14.72

15.51
19.90

13.86
15.35

11.00 **
38.63

45.47
38.64

22.53
39.21

26.96
38.40

66.98
20.45

39.97
26.13
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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 อความตั ้งใจในการชําระหนี ้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 ้ระยะสั ้น ทริ สเรทติ ้งจะเน้ นการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดการผิดนัดชําระหนี ้ (Default Probability) เป็ นสําคัญโดยมิได้ คํานึงถึงระดับของการ
ชดเชยความเสียหายที่จะเกิดขึ ้นจากการผิดนัดชําระหนี ้ (Recovery After Default) แต่อย่างใด โดยตราสารหนี ้ระยะสันมี
้ อายุตํ่ากว่า 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
T3
ผู้ออกตราสารหนี ้มีความสามารถในการชําระหนี ้ระยะสั ้นในระดับที่ยอมรับได้
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 มระยะสันๆ
้ โดยมีลกั ษณะของผลกระทบที่จะมีต่ออันดับเครดิต 3 รูปแบบ คือ (1) Positive (บวก) (2) Negative (ลบ) และ (3) Developing
(ยังไม่ชดั เจน)
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