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N  e  w  s     f  o  r     I  n  v  e  s  t  o  r  s  
  
ครัง้ที่ 8/2554  4 มีนาคม 2554 

 

บริษัท เอ็ม บี เค จาํกัด (มหาชน) 
อันดับเครดติองค์กร: A  
อันดับเครดติตราสารหนี:้ 
MBK117A: หุ้นกู้ ไมมี่ประกนั 2,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2554 A 

MBK137A: หุ้นกู้ ไมมี่ประกนั 3,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2556  A 

หุ้นกู้ ไมมี่ประกนัในวงเงินไมเ่กิน 2,000 ล้านบาท ไถ่ถอนภายในปี 2559 A 

แนวโน้มอันดบัเครดติ: Stable 
 

อันดับเครดติในอดีต:                         อันดบัเครดติองค์กร   อันดบัเครดติตราสารหนี ้
  มีประกัน  ไม่มีประกัน 
1 ก.พ. 2554  A/Stable  -  A 
8 ต.ค. 2550  A-/Stable  -  A- 
 

เหตุผล 
ทริสเรทติง้คงอนัดบัเครดิตองค์กรและตราสารหนีช้ดุปัจจบุนัของ บริษัท เอ็ม บี เค จํากดั (มหาชน) ที่ระดบั “A” พร้อมทัง้จดัอนัดบั

เครดิตหุ้นกู้ ไมมี่ประกนัชดุใหม่ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาทของบริษัทที่ระดบั “A” เช่นกนั โดยบริษัทจะนําเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้

ชุดใหม่ไปใช้ชําระคืนหุ้นกู้ เดิมที่จะครบกําหนดในเดือนกรกฎาคม 2554 อนัดบัเครดิตสะท้อนถึงฐานะทางการตลาดที่แข็งแกร่งขึน้ของ

บริษัทในธุรกิจให้เช่าพืน้ที่ ตลอดจนการมีกระแสเงินสดที่แน่นอนจากธุรกิจให้เช่าพืน้ที่ค้าปลีก ความสมัพนัธ์ที่ใกล้ชิดกับกลุ่มธนชาต 

รวมถึงความสามารถในการรักษาอตัราการก่อหนีใ้ห้อยู่ในระดบัที่ยอมรับได้ และความยืดหยุ่นด้านการเงินที่ดีจากการลงทนุในหลกัทรัพย์

เผ่ือขายจํานวนมาก อย่างไรก็ตาม จดุเด่นดงักล่าวถกูลดทอนบางส่วนจากต้นทนุการดําเนินงานที่จะเพิ่มสงูขึน้จากสญัญาเช่าที่ดินและ

ทรัพย์สินของศนูย์การค้าฉบบัใหมท่ี่จะเร่ิมในปี 2556 และการขยายสูธ่รุกิจสินเช่ือรถจกัรยานยนต์ 

บริษัทก่อตัง้ในปี 2517 ปัจจบุนั บริษัท ทนุธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทในเครือเป็นผู้ ถือหุ้นหลกัของบริษัทในสดัส่วนรวม 20% 

บริษัทดําเนินธุรกิจพืน้ที่ค้าปลีกให้เช่า โรงแรม สนามกอล์ฟ พฒันาโครงการที่อยู่อาศยั โรงสีข้าว และธุรกิจการเงิน โดยเป็นเจ้าของและ

บริหารจดัการศนูย์การค้า “เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์” ซึ่งเป็นศนูย์การค้าที่มีช่ือเสียงตัง้อยู่ใจกลางกรุงเทพฯ แม้จะมีธุรกิจที่หลากหลาย แต่ผล

ประกอบการของบริษัทยงัคงขึน้อยู่กบัสินทรัพย์หลกัอย่างศนูย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ และ “โรงแรมปทมุวนัปรินเซส” เป็นอย่างมาก ซึง่

สินทรัพย์ดงักล่าวตัง้อยู่บนที่ดินเช่าติดกบัย่านสยามสแควร์ในกรุงเทพฯ โดยในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมาสามารถสร้างรายได้ประมาณ 40% 

และกระแสเงินสดประมาณ 65% ให้แก่บริษัท  

เพ่ือลดความเสี่ยงจากการกระจกุตวัของรายได้ บริษัทได้ขยายการลงทนุในธุรกิจให้เช่าพืน้ที่ค้าปลีกเพิ่มขึน้ โดยมีสดัส่วนการลงทนุ 

31% ใน บริษัท สยามพิวรรธน์ จํากัด ซึ่งเป็นเจ้าของและบริหารศูนย์การค้าในย่านสยามสแควร์ โดยบริษัทสยามพิวรรธน์เป็นผู้ ถือหุ้น 

100% ในศนูย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ (18,700 ตารางเมตร, ตร.ม.) และศนูย์การค้าสยามดิสคฟัเวอร่ีเซ็นเตอร์ (24,890 ตร.ม.) และถือหุ้น 

50% ในศนูย์การค้าสยามพารากอน (186,010 ตร.ม.) นอกจากนี ้บริษัทร่วมทนุระหวา่งบริษัทและบริษัทสยามพิวรรธน์ในสดัส่วน 50% ยงั

ได้ทําการปรับปรุงตกแต่งพืน้ที่ให้เช่าของ “ศนูย์การค้าพาราไดซ์พาร์ค” (เดิมช่ือ “ศนูย์การค้าเสรีเซ็นเตอร์”) พืน้ที่ 90,000 ตร.ม. จนแล้ว

เสร็จและเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในเดือนกรกฎาคม 2553 ปัจจบุนับริษัทอยู่ระหว่างการพฒันาศนูย์การค้าชมุชน (Community Mall)  

 

เครดิตวาระ  (CreditUpdate) เป็นขนัตอนหนึงในกระบวนการทบทวนอนัดบัเครดิตขององค์กรหรือตราสารหนีทีทริสเรทติงได้ประกาศผลไปแล้ว ซึงโดยปกติการทบทวนดงักล่าวจะกระทําตลอด
อายขุองสญัญาหรือตราสาร และสรุปผลเมือครบรอบปี ในระหว่างนนัหากหน่วยงานดงักล่าวออกตราสารหนีใหม่ หรือเมือมีเหตกุารณ์สําคญัทีอาจมีผลกระทบต่อธุรกิจหรือการเงินของหน่วยงานนนัๆ และมี
ข้อมูลผลกระทบเพียงพอทีจะปรับอนัดบัเครดิต หรือเมือมีเหตใุหต้้องยกเลิกอนัดบัเครดิตเดิม ทริสเรทติงจะประกาศ "เครดิตวาระ" แก่สาธารณะ โดยผลอนัดบัเครดิตอาจ "เพิมขึน" (Upgraded) "ลดลง" 
(Downgraded) "คงเดิม" (Affirmed) หรือ "ยกเลิก" (Cancelled) 
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แห่งแรกของบริษัทซึง่ตัง้อยู่บนถนนพระราม 9 โดยมีเป้าหมายที่จะเปิดดําเนินการในช่วงกลางปี 2554 ณ เดือนธนัวาคม 2553 บริษัท

บริหารพืน้ที่ค้าปลีกสุทธิ 192,786 ตร.ม. โดยพืน้ที่จะเพิ่มขึน้เล็กน้อยภายหลงัการเปิดให้บริการศูนย์การค้าชุมชน การซือ้อาคาร

สํานกังานขนาด 8,223 ตร.ม. เมื่อเดือนมิถนุายน 2553 สง่ผลให้บริษัทมีพืน้ที่อาคารสํานกังานให้เช่ารวม 48,921 ตร.ม. 

นอกจากธุรกิจพืน้ที่ให้เช่าแล้ว ในเดือนเมษายน 2553 บริษัทยงัซือ้กิจการของ บริษัท ที ลีสซิ่ง จํากัด ซึ่งดําเนินธุรกิจสินเช่ือ

รถจกัรยานยนต์ด้วย โดย ณ เดือนธนัวาคม 2553 บริษัทที ลีสซิ่ง มียอดสินเช่ือเช่าซือ้รถจกัรยานยนต์คงค้าง 796 ล้านบาท จดัว่าเป็น

สินเช่ือที่มีคณุภาพอยู่ในเกณฑ์ดีจากการมีอตัราสว่นเงินให้สินเช่ือที่ไมก่่อให้เกิดรายได้ตอ่เงินให้สินเช่ือรวมอยู่ที่ระดบั 3.55% อย่างไรก็

ตาม ความสามารถในการควบคมุคณุภาพสินเช่ือไปพร้อม ๆ กบัการขยายขนาดสินเช่ือนบัเป็นสิ่งที่ท้าทายสําหรับบริษัทเอ็ม บี เค 

แม้ว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยจะได้รับผลกระทบจากภาวะชะลอตวัของเศรษฐกิจโลกและเหตกุารณ์ความไม่สงบ

ของการเมืองภายในประเทศ แต่บริษัทเอ็ม บี เคก็ยงัมีผลประกอบการในระดบัที่ยอมรับได้ โดยบริษัทมีรายได้อยู่ที่ 5,800 ล้านบาท

ในช่วง 3 ปีบญัชีล่าสดุ และในช่วง 6 เดือนแรกของปีบญัชี 2553/2554 (กรกฎาคม-ธนัวาคม 2553) บริษัทมีรายได้เพ่ิมขึน้ 28% จาก

ช่วงเดียวกนัของปีก่อนเป็น 3,708 ล้านบาทภายหลงัการเปิดศนูย์การค้าพาราไดซ์พาร์คและการเร่ิมให้บริการธุรกิจการเงิน และมีกําไร

สทุธิเพ่ิมขึน้ 8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็น 567 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนกําไรจากการดําเนินงานของบริษัทลดลง

เล็กน้อยจาก 29.84% ในปีบญัชี 2552/2553 เป็น 29.08% ในช่วง 6 เดือนแรกของปีบญัชี 2553/2554 เงินทนุจากการดําเนินงานคง

อยู่ที่ระดบั 1,700-1,800 ล้านบาทในช่วง 3 ปีบญัชีที่ผ่านมา และเพิ่มขึน้อย่างมากเป็น 3,458 ล้านบาทในปีบญัชี 2552/2553 ซึง่เป็น

ผลมาจากการให้เช่าพืน้ที่ระยะยาวในศนูย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ในช่วงปลายปี 2552 ซึ่งทําให้บริษัทมีกระแสเงินสดรับเพ่ิมขึน้ 

3,000 ล้านบาท ส่งผลให้อตัราส่วนเงินทนุจากการดําเนินงานต่อเงินกู้ รวมปรับตวัดีขึน้จาก 22.53% ในรอบปีบญัชี 2551/2552 เป็น 

45.47% ในปีบญัชี 2552/2553  แม้วา่เงินกู้ รวมของบริษัทจะเพิ่มขึน้จาก 7,604 ล้านบาท ณ สิน้เดือนมิถนุายน 2553 เป็น 8,155 ล้าน

บาท ณ สิน้เดือนธันวาคม 2553 แต่อตัราส่วนเงินกู้ รวมต่อโครงสร้างเงินทนุ ณ เดือนธันวาคม 2553 ค่อนข้างคงที่ที่ระดบั 38.63% 

นอกจากนี ้ในปีบญัชี 2552/2553 บริษัทยงัรับรู้กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทนุจํานวน 2,233 ล้านบาทซึง่จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้มี

มากขึน้ และ ณ เดือนธนัวาคม 2553 บริษัทยงัมีเงินลงทนุชัว่คราวอีกจํานวน 5,572 ล้านบาทด้วย 
 

แนวโน้มอันดบัเครดติ 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” สะท้อนถึงการคาดการณ์ว่าบริษัทจะยงัคงได้รับกระแสเงินสดที่แน่นอนจากธุรกิจ

ให้เช่าพืน้ที่ค้าปลีกซึ่งจะช่วยชดเชยผลการดําเนินงานที่อ่อนแอในธุรกิจโรงแรมได้ และคาดว่าบริษัทจะรักษาระดบัคณุภาพสินเช่ือ

รถจกัรยานยนต์เอาไว้ในระดบัที่ดีจากการมีขัน้ตอนการพิจารณาสินเช่ือและกระบวนการจดัเก็บหนีท้ี่เข้มงวด ทัง้นี ้แผนรายจ่ายฝ่ายทนุ

ที่อยู่ในระดบัปานกลางในปี 2553-2554 ทําให้คาดว่าบริษัทจะยงัคงสามารถรักษาอตัราส่วนเงินกู้ รวมต่อโครงสร้างเงินทนุในระดบั

ปัจจบุนัเอาไว้ได้         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                             
                          
                                                        

________________________________________________________________________________________________ 
บริษัท เอม็ บ ีเค จาํกัด (มหาชน)       4 มีนาคม 2554 

 
3

 
N e w s  f o r  I n v e s t o r s 

 
ข้อมูลงบการเงนิและอัตราส่วนทางการเงนิที่สาํคัญ* 

                              

 หน่วย: ลา้นบาท 
   ----------------------- ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน -------------------------- 
 ก.ค. – ธ.ค. 

2553 2553 2552 2551 2550 2549 

รายได้จากการขาย  3,708 5,775 5,811 5,800 5,220  4,630  

ดอกเบีย้จ่ายรวม 178 351 386 187 124  150  

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิจากการดําเนินงาน 575 2,547 1,308 1,402 1,283  1,177  

เงินทนุจากการดําเนินงาน 897 3,458 1,772 1,759 1,673  1,302  

คา่ใช้จ่ายฝ่ายทนุ 864 3,256 1,134 3,415 458  1,140  

สินทรัพย์รวม 27,791 26,682 24,654 21,101 16,537  16,924  

เงินกู้ รวม  8,155 7,604 7,866 6,524 2,497  3,258  

สว่นของผู้ ถือหุ้น 12,955 12,077 12,198 10,465 9,712  9,209  

อตัราสว่นกําไรจากการดําเนินงานก่อนคา่เสื่อมราคาและ 

     คา่ตดัจําหน่าย/รายได้จากการขาย (%)  

29.08 29.84 36.06 39.19 36.32  36.42  

อตัราสว่นผลตอบแทน/เงินทนุถาวร (%) 4.81 **        19.26    11.20 14.94 15.51  13.86  

 อตัราส่วนกําไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษี คา่เสื่อมราคา และ 

     คา่ตดัจําหน่าย/ดอกเบีย้จ่าย (เท่า) 

8.11  12.89  7.04 14.72 19.90  15.35  

อตัราสว่นเงินทนุจากการดําเนินงาน/เงินกู้ รวม (%) 11.00 **        45.47    22.53 26.96 66.98  39.97  

อตัราสว่นเงินกู้ รวม/โครงสร้างเงินทนุ (%) 38.63 38.64 39.21 38.40 20.45  26.13  

* งบการเงินรวม 

** ยงัไม่ไดป้รบัอตัราส่วนใหเ้ป็นตวัเลขเต็มปี 
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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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