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เหตุผล
ทริสเรทติง้ คงอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ของ บริษทั เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน) ที่
ระดับ “A+” โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงฐานะในการแข่งขันทีแ่ ข็งแกร่งในธุรกิจหลักของบริษทั ด้วยตรา
สินค้าทีม่ ชี ่อื เสียง ตลอดจนการมีธุรกิจและแหล่งรายได้ทห่ี ลากหลาย รวมถึงความสัมพันธ์ทแ่ี ข็งแกร่ง
ระหว่างบริษทั กับพันธมิตรธุรกิจและกลุ่มลูกค้า การพิจารณาอันดับเครดิตยังคํานึงถึงความสามารถใน
การสร้างกระแสเงินสดทีเ่ ข้มแข็งและความได้เปรียบด้านต้นทุนจากการประหยัดจากขนาดด้วย อย่างไรก็
ตาม ความแข็งแกร่งดังกล่าวมีขอ้ จํากัดบางประการจากภาวะการแข่งขันทีร่ ุนแรง รวมทัง้ ความเสีย่ งจาก
ต้นทุนวัตถุดบิ ทีป่ รับตัวสูงขึน้ และภาระหนี้ทค่ี าดว่าจะเพิม่ สูงขึน้ ในอนาคตจากการควบรวมกิจการและ
การขยายธุรกิจของบริษทั
บริษทั เบอร์ล่ี ยุคเกอร์มปี ระวัตกิ ารประกอบธุรกิจในประเทศไทยทีย่ าวนานกว่า 1 ศตวรรษ ทัง้ นี้
การเปลีย่ นแปลงครัง้ สําคัญเกิดขึน้ ในปี 2544 เมือ่ กลุ่มบริษทั ทีซซี เี ข้ามาเป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั โดย
ณ เดือนมีนาคม 2555 มีสดั ส่วนการถือหุน้ 70.06% ของหุน้ ทัง้ หมดของบริษทั กลุ่มบริษทั ทีซซี เี ป็ นกลุ่ม
ธุรกิจขนาดใหญ่ของไทยทีป่ ระกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท และมี บริษทั ไทยเบฟเวอ
เรจ จํากัด (มหาชน) เป็ นบริษทั ในเครือรายสําคัญทีด่ าํ เนินธุรกิจเครือ่ งดืม่
ธุรกิจของบริษทั เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ครอบคลุมการจัดจําหน่ ายและการผลิตสินค้าของบริษทั เองและ
ให้บริการจัดจําหน่ายและผลิตสินค้าให้แก่บริษทั อื่น ๆ ด้วย ปจั จุบนั ธุรกิจหลักของบริษทั แบ่งเป็ น 4 กลุ่ม
ได้แก่ 1) กลุ่มสินค้าและบริการทางอุตสาหกรรม ซึง่ จําหน่ ายสินค้าและให้บริการด้านบรรจุภณ
ั ฑ์ การ
ก่อสร้าง และวิศวกรรม 2) กลุ่มสินค้าและบริการด้านอุปโภคบริโภค ซึง่ ทําการผลิต ทําการตลาด และ
จําหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคทัง้ ประเภทอาหารและของใช้ 3) กลุ่มสินค้าและบริการด้านสุขภาพและ
ด้านเทคนิค ซึ่งเน้ นสินค้าด้านเวชภัณฑ์ รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ ทางการแพทย์ สินค้าเคมีภณ
ั ฑ์
พิเศษเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมและอาหาร สินค้าและอุปกรณ์ กราฟิ ก อุปกรณ์ เครื่องเขียน และอุ ปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา 4) ธุรกิจอื่น ๆ ซึง่ ประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจต่างประเทศ ร้านหนังสือเอเซีย บุ๊คส
และธุรกิจสารสนเทศ ในปี 2554 บริษทั มียอดขายทัง้ สิน้ 31,235 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 22% จากปี 2553 ซึง่
เป็ นไปตามการเติบโตทางธุรกิจตามปกติและจากการควบรวมกิจการ โดยครึง่ หนึ่งของยอดขายรวมมา
จากกลุ่มสินค้าและบริการด้านอุตสาหกรรม อีก 30% มาจากรายได้จากกลุ่มสินค้าและบริการด้านอุปโภค
บริโภค และ 18.4% เป็ นรายได้จากกลุ่มเวชภัณฑ์รวมกับกลุ่มสินค้าเทคนิค
สถานะทางธุรกิจทีแ่ ข็งแกร่งของบริษทั ได้รบั แรงเสริมจากความหลากหลายของธุรกิจและแหล่ง
รายได้ บริษทั เป็ น 1 ใน 2 ของผูผ้ ลิตรายใหญ่ในประเทศในธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์และธุรกิจสินค้าอุปโภค
บริโภค ตราสินค้าทีแ่ ข็งแกร่งในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคของบริษทั เช่น เซลล็อกซ์ ซิลค์ เทสโต โดโซะ
และนกแก้ว เป็ นปจั จัยส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของบริษทั ให้มเี หนือคู่แข่ง นอกจากนี้ ธุรกิจ
สินค้าบรรจุภณ
ั ฑ์สว่ นหนึ่งยังได้รบั แรงหนุ นจากความต้องการสินค้าจํานวนมากอย่างต่อเนื่องของบริษทั
ไทยเบฟเวอเรจซึง่ คิดเป็ นสัดส่วนประมาณ 40% ของยอดขายสินค้าบรรจุภณ
ั ฑ์ดว้ ย ในระยะปานกลาง
คาดว่า กลุ่มธุ รกิจสินค้าบรรจุภ ณ
ั ฑ์จะยัง คงเป็ นธุ รกิจ หลักที่สร้า งรายได้แ ละกําไรให้แก่ บริษ ัท ต่ อไป
สําหรับด้านการผลิตนัน้ บริษทั พยายามใช้ประโยชน์ จากโรงงานที่มอี ยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อ
สร้างความได้เปรียบจากต้นทุนสินค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็ นปจั จัยสําคัญอีกประการหนึ่งที่เน้ นยํ้า
ความสามารถในการแข่งขันให้แข็งแกร่งยิง่ ขึน้ บริษทั ได้แสดงความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใน
ระดับหนึ่ง แต่ยงั คงเผชิญกับความท้าทายในการสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทม่ี ปี ระสิทธิภาพอย่าง
ต่อเนื่องเพือ่ คงสถานะผูน้ ําในการแข่งขันไว้ให้ได้ต่อไป

บริษทั มีกลยุทธ์การเติบโตโดยมุ่งเน้นขยายการให้บริการจัดจําหน่ ายและกระจายสินค้าสําหรับสินค้าจากบริษทั ภายนอกมากยิง่ ขึน้ ในขณะเดียวกัน
บริษทั ยังคงขยายการผลิตและจัดจําหน่ ายสินค้าของบริษทั เองด้วย บริษทั วางเป้าหมายทีจ่ ะเป็ นผูก้ ระจายสินค้าในระดับภูมภิ าค โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในแถบ
อินโดจีน ในช่วงกลางปี 2554 บริษทั ได้ซอ้ื กิจการของ บริษทั เอเซีย บุ๊คส จํากัด ซึง่ เป็ นผูน้ ําในการจัดจําหน่ายและค้าปลีกหนังสือภาษาอังกฤษในประเทศไทย
โดยคาดหวังทีจ่ ะขยายช่องทางการจัดจําหน่ายไปสูส่ อ่ื ประกอบการเรียนการสอน ตลอดจนเพิม่ ความสามารถในการบริหารจัดการธุรกรรมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
(E-commerce) และรูปแบบการอ่านบนอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ (E-books) ในด้านธุรกิจสินค้าบรรจุภณ
ั ฑ์ซง่ึ นอกจากจะมีการขยายกําลังการผลิตแล้ว บริษทั ยัง
ได้ลงทุนร่วมกับบริษทั พันธมิตรทีม่ คี วามสัมพันธ์อนั ยาวนานก่อตัง้ โรงงานผลิตในประเทศเวียดนามและมาเลเซียด้วย แม้ว่าการขยายธุรกิจในอนาคตจะทําให้
ฐานะทางธุรกิจของบริษทั เข้มแข็งขึน้ แต่บริษทั ต้องเผชิญกับความท้าทายในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้ได้สงู สุด รวมทัง้ ความท้าทายในการบริหาร
ความเสีย่ งจากการดําเนินงานทีเ่ พิม่ ขึน้ ในตลาดต่างประเทศเหล่านัน้
ฐานะการเงินของบริษทั ยังคงแข็งแกร่งจากการมีปจั จัยสนับสนุ นหลายประการ เช่น ผลประกอบการทีน่ ่ าพึงพอใจ กระแสเงินสดทีเ่ พิม่ ขึน้ และสภาพ
คล่องทีเ่ พียงพอ อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์การเติบโตของบริษทั ทําให้ระดับภาระหนี้เพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั สําคัญ อัตราส่วนกําไรจากการดําเนินงานก่อนค่าเสือ่ มราคา
และค่าตัดจําหน่ ายต่อยอดขายของบริษทั ในช่วง 2 ปี ทผ่ี ่านมาปรับตัวดีขน้ึ มาอยู่ทร่ี ะดับ 15%-16% เทียบกับ 13% ในปี 2552 อันเป็ นผลมาจากอัตราการใช้
กําลังการผลิตและประสิทธิภาพในการผลิตทีด่ ขี น้ึ ในธุรกิจสินค้าบรรจุภณ
ั ฑ์ บริษทั ได้รบั ผลกระทบไม่มากนักจากอุทกภัยครัง้ ใหญ่เมื่อปลายปี 2554 เนื่องจาก
สินทรัพย์และโรงงานผลิตหลักของบริษทั ไม่ได้รบั ความเสียหาย อย่างไรก็ตาม อุทกภัยครัง้ นี้ส่งผลกระทบต่อบริษทั ในด้านต้นทุนการขนส่งทีส่ งู ขึน้ และความ
ต้องการของตลาดทีห่ ยุดชะงักชัวคราวเนื
่
่ องจากลูกค้าเลื่อนการรับสินค้าจากบริษทั ในช่วงเกิดอุทกภัย เมื่อพิจารณาจากสภาพการแข่งขันทีร่ ุนแรงและราคา
ต้นทุนวัตถุดบิ ทีเ่ พิม่ สูงขึน้ แล้วคาดว่าอัตราส่วนกําไรจากการดําเนินงานของบริษทั จะได้รบั แรงกดดันในอนาคต ทัง้ นี้ การคิดหาวิธคี วบคุมค่าใช้จ่ายและการ
นําเสนอสินค้าใหม่ถอื เป็ นสิง่ ทีบ่ ริษทั ต้องให้ความสําคัญเพือ่ ทีจ่ ะปรับปรุงอัตรากําไรให้ดยี งิ่ ขึน้
ในปี 2554 บริษทั มีเงินทุนจากการดําเนินงาน 4,060 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ 3,830 ล้านบาทในปี 2553 ซึง่ เติบโตจากธุรกิจขวดแก้วและกระป๋องเป็ น
สําคัญ อย่างไรก็ตาม ระดับภาระหนี้ของบริษทั เพิม่ ขึน้ จาก 8,075 ล้านบาทในปี 2553 มาอยู่ท่ี 11,110 ล้านบาทในปี 2554 เนื่องจากบริษทั ลงทุนซื้อกิจการ
บริษทั เอเซีย บุ๊คสและขยายธุรกิจในธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์เป็ นสําคัญ เป็ นผลให้ภาระหนี้สนิ ของบริษทั ซึง่ วัดจากอัตราส่วนเงินกูร้ วมต่อโครงสร้างเงินทุนเพิม่ ขึน้ จาก
38.4% ในปี 2553 เป็ น 43.3% ในปี 2554 สภาพคล่องของบริษทั อ่อนตัวลงแต่ยงั อยู่ในระดับทีร่ บั ได้ ด้วยอัตราส่วนกําไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสือ่ มราคา
และค่าตัดจําหน่ ายต่อดอกเบีย้ จ่ายยังคงอยู่ในระดับสูงที่ 14.3 เท่า และอัตราส่วนเงินทุนจากการดําเนินงานต่อเงินกูร้ วมอยู่ทร่ี ะดับ 36.6% ในปี 2554 เมื่อ
เปรียบเทียบกับระดับ 47.4% ในปี 2553
เมือ่ พิจารณาจากกลยุทธ์การเติบโตของบริษทั ในช่วงระยะ 3-5 ปี ขา้ งหน้าแล้ว ทริสเรทติง้ คาดหวังให้บริษทั ใช้เงินทุนจาการดําเนินงานบางส่วนเพือ่ การ
ลงทุนในอนาคต การเปลี่ยนนโยบายด้านการเงินให้เป็ นแบบเชิงรุกมากขึน้ หรือการซื้อกิจการด้วยการก่อหนี้จํานวนมากอาจทําให้ฐานะการเงินของบริษทั
อ่อนแอลงและเพิม่ แรงกดดันต่ออันดับเครดิต ทัง้ นี้ ทริสเรทติง้ คาดหวังให้บริษทั รักษาระดับสภาพคล่องให้เพียงพอเอาไว้ตลอดเวลาแม้ในช่วงทีม่ กี ารลงทุน
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต
แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที”่ สะท้อนสถานะทีแ่ ข็งแกร่งในการแข่งขันของบริษทั โดยทริสเรทติง้ คาดหวังว่าบริษทั จะยังคงรักษาระดับ
ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดทีแ่ ข็งแกร่งเอาไว้ได้ โดยการลงทุนหรือการขยายธุรกิจใดใดในอนาคตควรใช้เงินทุนจากการดําเนินงานบางส่วนเพื่อให้
สามารถคงอัตราส่วนเงินกูร้ วมต่อโครงสร้างเงินทุนให้อยูใ่ นระดับปานกลาง

บริ ษทั เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน) (BJC)
อันดับเครดิ ตองค์กร:
อันดับเครดิ ตตราสารหนี้ :
BJC145A: หุน้ กูไ้ ม่มปี ระกัน 1,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2557
BJC165A: หุน้ กูไ้ ม่มปี ระกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2559
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต:

A+
A+
A+
Stable
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ข้อมูลงบการเงิ นและอัตราส่วนทางการเงิ นที่สาํ คัญ*
หน่วย: ล ้านบาท

-------------------------------- ณ วันที่ 31 ธันวาคม --------------------------------2554
2553
2552
2551
2550
รายได้จากการขาย
ดอกเบีย้ จ่ายรวม
กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดําเนินงาน
เงินทุนจากการดําเนินงาน
ค่าใช้จา่ ยฝา่ ยทุน
สินทรัพย์รวม
เงินกูร้ วม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
อัตราส่วนกําไรจากการดําเนินงานก่อนค่าเสือ่ มราคา
และค่าตัดจําหน่าย/รายได้จากการขาย (%)
อัตราส่วนผลตอบแทน/เงินทุนถาวร (%)
อัตราส่วนกําไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสือ่ มราคา
และค่าตัดจําหน่าย/ดอกเบีย้ จ่าย (เท่า)
อัตราส่วนเงินทุนจากการดําเนินงาน/เงินกูร้ วม (%)
อัตราส่วนเงินกูร้ วม/โครงสร้างเงินทุน (%)
*

31,235
366
2,148
4,060
2,711
32,926
11,110
14,568
15.2

25,625
227
1,858
3,830
1,107
27,677
8,075
12,934
16.3

22,428
222
1,230
2,602
619
23,036
6,013
11,374
13.2

22,243
230
981
2,349
2,269
22,813
6,620
10,590
11.9

19,162
147
1,258
2,370
2,962
19,643
4,986
9,870
13.8

14.8
14.3

15.9
19.7

11.1
14.7

10.6
12.7

14.2
19.6

36.6
43.3

47.4
38.4

43.3
34.6

35.5
38.5

47.5
33.6

งบการเงินรวม
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สัญลักษณ์และนิ ยามอันดับเครดิ ต
ทริสเรทติง้ ใช้สญ
ั ลักษณ์ตวั อักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและ
ระยะยาวจํานวน 8 อันดับ โดยเริม่ จาก AAA ซึง่ เป็ นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึง่ เป็ น
อัน ดับ ตํ่า สุด โดยตราสารหนี้ ระยะกลางและยาวมีอ ายุตงั ้ แต่ 1 ปี ข้นึ ไป และแต่ ล ะ
สัญลักษณ์มคี วามหมายดังนี้
AAA
อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสีย่ งตํ่าที่สุด ผูอ้ อกตราสารหนี้มคี วามสามารถ
ในการชําระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงู สุด และได้รบั ผลกระทบน้อย
มากจากการเปลีย่ นแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อมอื่นๆ
AA
มีความเสีย่ งตํ่ามาก ผูอ้ อกตราสารหนี้มคี วามสามารถในการชําระดอกเบี้ย
และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงู มาก แต่อาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลง
ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ใ น
ระดับ AAA
A
มีค วามเสี่ย งในระดับ ตํ่ า ผู้อ อกตราสารหนี้ ม ีค วามสามารถในการชํา ระ
ดอกเบี้ย และคืน เงิน ต้ น ในเกณฑ์ สู ง แต่ อ าจได้ ร ับ ผลกระทบจากการ
เปลี่ย นแปลงทางธุ รกิจ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อมอื่น ๆ มากกว่า อัน ดับ
เครดิตทีอ่ ยูใ่ นระดับสูงกว่า
BBB
มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้อ อกตราสารหนี้มคี วามสามารถในการ
ชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ทเ่ี พียงพอ แต่มคี วามอ่อนไหวต่อการ
เปลีย่ นแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการชําระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ใน
ระดับสูงกว่า
BB
มีค วามเสี่ย งในระดับ สูง ผู้อ อกตราสารหนี้ ม ีค วามสามารถในการชํ า ระ
ดอกเบี้ย และคืน เงิน ต้น ในเกณฑ์ ต่ํ า กว่ า ระดับ ปานกลาง และจะได้ร ับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อมอื่นๆ
ค่อนข้างชัดเจน ซึง่ อาจส่งผลให้ความสามารถในการชําระหนี้อยูใ่ นเกณฑ์ท่ี
ไม่เพียงพอ
B
มีความเสีย่ งในระดับสูงมาก ผูอ้ อกตราสารหนี้มคี วามสามารถในการชําระ
ดอกเบี้ยและคืน เงิน ต้น ในเกณฑ์ต่ํ า และอาจจะหมดความสามารถหรือ
ความตัง้ ใจในการชําระหนี้ได้ตามการเปลี่ย นแปลงของสถานการณ์ ท าง
ธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อมอื่นๆ
C
มี ค วามเสี่ ย งในการผิ ด นั ด ชํ า ระหนี้ สู ง ที่ สุ ด ผู้ อ อกตราสารหนี้ ไ ม่ ม ี
ความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกําหนดอย่างชัดเจน
โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออํานวยทางธุ รกิจ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อ ม
อื่นๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชําระหนี้ได้
D
เป็ นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี้ โดยผูอ้ อกตราสารหนี้ไม่สามารถ
ชําระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นได้ตามกําหนด
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครือ่ งหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย
เพือ่ จําแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
สํา หรับ การจัด อัน ดับ เครดิต ตราสารหนี้ ร ะยะสัน้ ทริส เรทติ้ง จะเน้ น การ
วิเคราะห์โอกาสทีจ่ ะเกิดการผิดนัดชําระหนี้ (Default Probability) เป็ นสําคัญโดยมิได้
คํ า นึ ง ถึ ง ระดับ ของการชดเชยความเสีย หายที่ จ ะเกิด ขึ้น จากการผิด นั ด ชํ า ระหนี้
(Recovery After Default) แต่อย่างใด โดยตราสารหนี้ระยะสัน้ มีอายุต่ํากว่า 1 ปี
สัญลักษณ์และนิยามอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสัน้ จําแนกเป็ น 5 ระดับ ดังนี้
T1
ผูอ้ อกตราสารหนี้มสี ถานะทัง้ ทางด้านการตลาดและการเงินทีแ่ ข็งแกร่งใน
ระดับดีมาก มีสภาพคล่องทีด่ มี าก และนักลงทุนจะได้รบั ความคุม้ ครองจาก

การผิดนัดชําระหนี้ท่ดี กี ว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผูอ้ อกตราสารทีไ่ ด้รบั
อันดับเครดิตในระดับดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รบั ความ
คุม้ ครองด้านการผิดนัดชําระหนี้ทส่ี งู ยิง่ ขึน้
T2
ผูอ้ อกตราสารหนี้มสี ถานะทัง้ ทางด้านการตลาดและการเงินทีแ่ ข็งแกร่งใน
ระดับดี และมีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสัน้ ในระดับทีน่ ่าพอใจ
T3
ผูอ้ อกตราสารหนี้มคี วามสามารถในการชําระหนี้ระยะสัน้ ในระดับทีย่ อมรับ
ได้
T4
ผูอ้ อกตราสารหนี้มคี วามสามารถในการชําระหนี้ระยะสัน้ ทีค่ อ่ นข้างอ่อนแอ
D
เป็ นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี้ โดยผูอ้ อกตราสารหนี้ไม่สามารถ
ชําระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นได้ตามกําหนด
อันดับเครดิตทุกประเภททีจ่ ดั โดยทริสเรทติง้ เป็ นอันดับเครดิตตราสารหนี้ใน
สกุลเงินบาท ซึง่ สะท้อนความสามารถในการชําระหนี้ของผูอ้ อกตราสารโดยไม่รวมความ
เสีย่ งในการเปลีย่ นแปลงการชําระหนี้จากสกุลเงินบาทเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ
นอกจากนี้ ทริสเรทติ้งยังใช้เครื่องหมาย “(sf)” ต่อท้ายสัญลักษณ์อนั ดับ
เครดิต ตราสารหนี้ เ พื่อ ระบุ ว่ า ตราสารหนี้ ท่ีม ีเ ครื่อ งหมายดัง กล่ า วเป็ น ตราสารที่ม ี
โครงสร้างซับซ้อน (Structured Finance Product) ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ด้วย โดยที่ความหมายของสัญลักษณ์ อนั ดับ
เครดิตยังคงเหมือนเดิมตามนิยามข้างต้น
ทริสเรทติ้งยังกําหนด “แนวโน้ มอันดับเครดิ ต” (Rating Outlook) เพื่อ
สะท้อนความเป็ นไปได้ของการเปลีย่ นแปลงอันดับเครดิตของผูอ้ อกตราสารในระยะปาน
กลางหรือระยะยาว โดยทริสเรทติ้งจะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของ
ภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผูอ้ อกตราสารทีอ่ าจกระทบ
ต่อความสามารถในการชําระหนี้ ส่วนแนวโน้มอันดับเครดิตของตราสารหนี้โดยส่วนใหญ่
จะเท่ากับ แนวโน้ มอันดับ เครดิตของหน่ วยงานผู้ออกตราสารนัน้ ๆ หรือ หน่ ว ยงานซึ่ง
รับภาระผูกพันในการชําระหนี้ของตราสารนัน้ ๆ ทัง้ นี้ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็ น
4 ระดับ ได้แก่
Positive หมายถึงอันดับเครดิตอาจปรับขึน้
Stable
หมายถึงอันดับเครดิตอาจไม่เปลีย่ นแปลง
Negative หมายถึงอันดับเครดิตอาจปรับลดลง
Developing หมายถึงอันดับเครดิตอาจปรับขึน้ ปรับลดลง หรือไม่เปลีย่ นแปลง
ทริสเรทติ้งอาจประกาศ “เครดิ ตพิ นิจ” (CreditAlert) ซึง่ เป็ นขัน้ ตอนหนึ่ง
ของการทบทวนอันดับเครดิตทีป่ ระกาศผลต่อสาธารณะไปแล้วในกรณีเมือ่ เกิดเหตุการณ์
สํา คัญ ซึ่ง ทริส เรทติ้ง พิจ ารณาแล้ว เห็น ว่ า อาจส่ง ผลกระทบต่ อ ธุ ร กิจ หรือ การเงิน ของ
หน่ วยงานที่ทริสเรทติ้งจัดอันดับ แต่ขอ้ มูลดังกล่าวยังไม่ชดั เจน หรืออาจจะยังสรุปผล
ไม่ได้ เช่น การควบรวมกิจการ การลงทุนใหม่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุนหรือ
แผนงานต่างๆ ฯลฯ โดยจะยังไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงผลอันดับเครดิตเดิมแต่อย่างใด ทัง้ นี้
เพื่อ เตือ นให้นักลงทุน ระมัด ระวัง ในการที่จ ะลงทุน ในตราสารหนี้ ข องหน่ ว ยงานนัน้ ๆ
รายงานเครดิตพินิจประกอบด้วย เหตุผล (Rationale) ทีแ่ จ้งเหตุในการออกประกาศเตือน
พร้อมระบุ “แนวโน้มเครดิตพินิจ” (CreditAlert Designation) ไว้พร้อมกับอันดับเครดิต
ปจั จุบนั โดยงดการระบุ “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook)
ทัง้ นี้ แนวโน้ มเครดิ ตพิ นิจ เป็ นเพียงแนวโน้มระยะสัน้ ๆ โดยมีลกั ษณะของ
ผลกระทบทีจ่ ะมีต่ออันดับเครดิต 3 รูปแบบ คือ (1) Positive (บวก) (2) Negative (ลบ)
และ (3) Developing (ยังไม่ชดั เจน)
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