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ประกาศผลอันดบัเครดติครัง้ที่ 634 30 มถุินายน 2552 
 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกัด (มหาชน) 
อันดับเครดติองค์กร:                    A- 
อันดับเครดติตราสารหนี:้ 
PS098A: หุ้นกู้ ไมมี่ประกนั 400 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2552                                                                                                  A- 

PS108A: หุ้นกู้ ไมมี่ประกนั 600 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2553 A- 

PS121A: หุ้นกู้ ไมมี่ประกนั 1,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2554                                                                                               A- 

แนวโน้มอันดบัเครดติ:   Positive 
 

อันดับเครดติในอดีต: อันดบัเครดติองค์กร   อันดบัเครดติตราสารหนี ้ 
  มีประกัน  ไม่มีประกัน  
25 มิ.ย. 2551                                                         A-/Stable                                       -                                          A- 
18 เม.ย. 2549                                                         BBB+/Positive                                -                                          BBB+ 
12 ก.ค. 2547                                                         BBB/Stable                                -                                          BBB 
31 ก.ค. 2546                                                           BBB                                     -                         BBB 
19 มิ.ย. 2546                                                           BBB                                        -                                - 
5 ก.พ. 2545                                                             BB+                                -                                - 

 

เหตุผล 
 ทริสเรทติง้คงอนัดบัเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ ไม่มีประกนัของ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) ที่ระดบั “A-” โดยอนัดบั

เครดิตสะท้อนถึงความเป็นผู้ นําในตลาดทาวน์เฮ้าส์ระดับล่าง ตลอดจนผลงานที่เป็นที่ยอมรับในตลาดที่อยู่อาศัยระดับกลางถึงล่าง 

ความสามารถในการแข่งขนัด้านต้นทนุการก่อสร้าง และฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัท อย่างไรก็ตาม จดุแข็งดงักล่าวถกูลดทอน

บางส่วนจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตวัซึง่จะส่งผลกระทบให้อปุสงค์ในธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ซบเซา รวมทัง้จากวงจรธุรกิจที่มีความ

ผนัผวน และนโยบายของธนาคารพาณิชย์ที่เพ่ิมความเข้มงวดในการปลอ่ยสินเช่ือซึง่จะทําให้ผู้ซือ้บ้านกู้ เงินได้ยากขึน้ 

            บริษัทเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการพฒันาที่อยู่อาศยัชัน้นําของประเทศซึ่งก่อตัง้ในปี 2536 โดยนายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ และจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในเดือนธนัวาคม 2548 ณ สิน้เดือนมีนาคม 2552 กลุ่มตระกลูวิจิตรพงศ์พนัธุ์ยงัคงเป็นผู้ ถือ

หุ้นใหญ่ของบริษัทในสดัสว่น 77% ของหุ้นทัง้หมด บริษัทพฒันาโครงการที่อยู่อาศยัเป็นจํานวนมาก โดย ณ สิน้เดือนมีนาคม 2552 บริษัท

มีโครงการที่อยู่อาศยัทัง้หมดประมาณ 100 โครงการ โดยมีมลูค่าเหลือขายรวมทัง้สิน้ 24,538 ล้านบาท และมียอดขายที่รอรับรู้รายได้อีก 

11,588 ล้านบาท โครงการที่อยู่อาศยัของบริษัทประกอบด้วยทาวน์เฮ้าส์ (คิดเป็น 49% ของมลูค่าโครงการทัง้หมด) บ้านเดี่ยว (34%) และ

คอนโดมิเนียม (17%) โดยมีราคาเฉลี่ยต่อหน่วยเพิ่มขึน้เป็น 1.58 ล้านบาท จาก 1.39 ล้านบาทในปี 2551 ซึ่งเป็นผลจากการปรับ

โครงสร้างสินค้าที่อยู่อาศยัให้กระจายตวัสู่ตลาดระดบักลางมากขึน้ ในช่วงปี 2550 ถึงไตรมาสแรกของปี 2552 ทาวน์เฮ้าส์ยงัคงเป็นแหล่ง

รายได้หลกัของบริษัทซึ่งคิดเป็น 58% ของรายได้รวม ในขณะที่รายได้จากบ้านเดี่ยวเท่ากบั 30%-43% ส่วนคอนโดมิเนียมเร่ิมมีรายได้

เพ่ิมขึน้เป็น 11% ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2552 เพ่ิมขึน้จาก 4% ในปี 2551 ด้วยการใช้เทคโนโลยีชิน้ส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูป

และการบริหารจดัการงานก่อสร้างด้วยตนเองทําให้บริษัทสามารถควมคมุระยะเวลาและต้นทนุการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทัง้

ยงัสามารถก่อสร้างที่อยู่อาศยัด้วยต้นทนุที่ต่ําซึง่ช่วยให้บริษัทกําหนดราคาขายที่ได้เปรียบคูแ่ข่ง 
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 ยอดขายของบริษัทในปี 2551 เพ่ิมขึน้ 19% เป็น 16,188 ล้านบาทจาก 13,646 ล้านบาทในปี 2550 แตใ่นช่วงไตรมาสแรกของปี 

2552 ลดลง 17% เป็น 4,045 ล้านบาทจากช่วงเดียวกนัของปี 2551 ซึ่งเป็นผลจากอปุสงค์ในตลาดที่อยู่อาศยัที่ลดลงจากภาวะ

เศรษฐกิจที่ชะลอตวัและความเช่ือมัน่ของผู้บริโภคที่ลดลง อย่างไรก็ตาม รายได้รวมของบริษัทยงัคงเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยในช่วง 

ไตรมาสแรกของปี 2552 เพ่ิมขึน้ถึง 70% เป็น 3,766 ล้านบาทจากช่วงเดียวกนัของปี 2551 ความสามารถในการทํากําไรของบริษัท

ปรับตวัดีขึน้จากผลของมาตรการด้านภาษีของภาครัฐและการประหยดัจากขนาด โดยบริษัทมีอตัราส่วนกําไรจากการดําเนินงานที่

ระดบั 25%-26% ในช่วงปี 2551 ถึงไตรมาสแรกของปี 2552 เทียบกบัระดบั 20%-21% ในช่วงปี 2549-2550 แม้ว่าบริษัทจะขยายรุกิจ

เป็นอย่างมาก แต่อตัราส่วนเงินกู้ รวมต่อโครงสร้างเงินทนุยงัคงอยู่ในระดบัต่ําที่ 25.67% ณ สิน้เดือนมีนาคม 2552 นอกจากนี ้บริษัท

ยงัมีเงินทนุหมนุเวียนในระดบัสงู โดยมีอตัราส่วนเงินทนุจากการดําเนินงานต่อเงินกู้ รวมมากถึง 98.22% ในปี 2551 และ 27.49% (ยงั

ไมไ่ด้ปรับอตัราสว่นให้เป็นตวัเลขเตม็ปี) ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2552             

          ภาวะตลาดที่อยู่อาศยัในปีที่ผ่านมาค่อนข้างผนัผวนอนัเป็นผลมาจากความไม่มัน่คงของการเมืองในประเทศและวิกฤติการณ์

ทางการเงินทัว่โลก แม้ว่ามาตรการด้านภาษีซึ่งอนญุาตให้ผู้ซือ้บ้านสามารถนําเงินซือ้บ้านในวงเงินสงูสดุไม่เกิน 300,000 บาทไปใช้

ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ก็คาดว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลจะปรับตัวลดลงตามภาวะ

เศรษฐกิจและจะหดตวัในปี 2552 ดงันัน้ ผู้ประกอบการควรต้องบริหารสภาพคลอ่งอย่างระมดัระวงัและดํารงความยืดหยุ่นทางการเงิน

ให้เพียงพอตอ่ภาระผกูพนัทางการเงินตา่งๆ ในช่วงเศรษฐกิจชะลอตวัเพื่อที่จะดํารงสถานะอนัดบัเครดิตเอาไว้ 
 

แนวโน้มอันดบัเครดติ 
          แนวโน้มอนัดบัเครดิต “Positive” หรือ “บวก” สะท้อนถึงการคาดการณ์ว่าบริษัทจะยงัคงสามารถสร้างผลการดําเนินงานที่ 

โดดเด่นเหนือผู้ประกอบการอื่นในตลาดพฒันาที่อยู่อาศยัได้ในภาวะที่เศรษฐกิจชะลอตวัและความเชื่อมัน่ของผู้บริโภคที่ถดถอยลง 

ทัง้นี ้อนัดบัเครดิตอาจปรับเพ่ิมขึน้ในอนาคตหากบริษัทยงัคงมีผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งและดํารงนโยบายทางการเงินที่ระมดัระวงั 
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ข้อมูลงบการเงนิและอัตราส่วนทางการเงนิที่สาํคัญ * 
                                             หน่วย: ลา้นบาท 

  -------------------------  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม -------------- ------------- 

 ม.ค.-มี.ค. 

2552 

2551 2550 2549 2548 2547 

รายได้จากการขาย 3,766 12,969 9,055 8,181 7,621 4,868 

ดอกเบีย้จา่ยรวม 57 104 46 93 160 113 

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิจากการดําเนินงาน 723 2,551 1,364 1,264 1,265 947 

เงินทนุจากการดําเนินงาน 1,026 3,536 1,899 1,709 1,825 1,018 

เงินลงทนุในสนิค้าคงคลงั 428 (4,133) (718) (666) 701 (3,108) 

เงินสดและหลกัทรัพย์ในความต้องการของตลาด      2,944 1,530 1,082 449 1,479 156 

สนิทรัพย์รวม    17,347 16,292 11,095 9,386 9,843 8,783 

เงินกู้รวม 3,731 3,600 1,219 1,030 2,621 3,671 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 10,805 10,110 8,206 7,338 6,270 3,780 

อตัราสว่นกําไรจากการดําเนินงานก่อนคา่เสื่อมราคา และ 

     คา่ตดัจําหนา่ย/รายได้จากการขาย (%) 

25.72 25.02 19.74 20.91 23.83 24.74 

อตัราสว่นผลตอบแทน/เงินทนุถาวร (%) 6.65 **        27.60             19.08     18.30 21.03 20.09 

อตัราสว่นกําไรก่อนดอกเบีย้จา่ย ภาษี คา่เสื่อมราคา และ 

     คา่ตดัจําหนา่ย/ดอกเบีย้จา่ย (เท่า) 

17.69            32.94             40.13   18.37 11.38 10.76 

อตัราสว่นเงินทนุจากการดําเนินงาน/เงินกู้รวม (%) 27.49 **        98.22  155.76   165.98 69.63 27.73 

อตัราสว่นเงินกู้รวม/โครงสร้างเงินทนุ (%)         25.67 26.26 12.94 12.30 29.48 49.27 

*  งบการเงินรวม 

** ยงัไม่ไดป้รบัอตัราส่วนใหเ้ป็นตวัเลขเต็มปี 
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ติดต่อขอข้อมลูการเป็นสมาชิก 
บริษัท ทริสเรทติง้ จาํกัด  สาํนักกรรมการผู้จัดการ  โทร. 0-2231-3011 ต่อ 500 
อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชัน้ 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500  www.trisrating.com 

บริษัท ทริสเรทติง้ จํากดั สงวนลขิสทิธิ พ.ศ. 2552 ห้ามมิให้บคุคลใดใช้ เปิดเผย ทําสาํเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลงัเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมลูการจดัอนัดบัเครดิต  ไม่ว่าทัง้หมดหรือแต่เพียงบางสว่น และไม่ว่าในรูปแบบ 
หรือลกัษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยมิได้รับอนญุาต การจดัอนัดบัเครดิตนีม้ิใช่คําแถลงข้อเท็จจริง หรือคําเสนอแนะให้ซือ้ ขาย หรือถือตราสารหนีใ้ดๆ   แตเ่ป็นเพียงความเห็นเก่ียวกบัความเสี่ยงหรือความน่าเช่ือถือของตราสารหนีน้ัน้ๆ หรือของบริษัท
นัน้ๆ โดยเฉพาะ  ความเห็นที่ระบใุนการจดัอนัดบัเครดิตนีม้ิได้เป็นคําแนะนําเก่ียวกบัการลงทนุ หรือคําแนะนําในลกัษณะอื่นใด การจดัอนัดบัและข้อมลูท่ีปรากฏในรายงานใดๆ ท่ีจดัทํา หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติง้ จํากดั ได้จดัทําขึน้โดยมิได้
คํานงึถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวตัถปุระสงค์ของผู้ รับข้อมลูรายใดรายหนึง่ ดงันัน้ ผู้ รับข้อมลูควรประเมินความเหมาะสมของข้อมลูดงักลา่วก่อนตดัสนิใจลงทนุ  บริษัท ทริสเรทติง้ จํากดั ได้รับข้อมลูท่ีใช้สาํหรับการจดัอนัดบัเครดิต
นีจ้ากบริษัทและแหลง่ข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีเช่ือวา่เช่ือถือได้ ดงันัน้ บริษัท ทริสเรทติง้ จํากดั จึงมิได้รับประกนัความถกูต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบรูณ์ของข้อมลูใดๆ ดงักลา่ว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสญูเสีย หรือความเสียหายใดๆ อนัเกิดจาก
ความไมถ่กูต้อง ความไมเ่พียงพอ หรือความไมค่รบถ้วนสมบรูณ์นัน้ และจะไมรั่บผิดชอบตอ่ข้อผิดพลาด หรือการละเว้น ผลท่ีได้รับ หรือการกระทําใดๆ โดยอาศยัข้อมลูดงักลา่ว 

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) 


