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ครัง้ที่ 34/2553                                                              17 ธันวาคม 2553  

 

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกัด (มหาชน) 
อันดับเครดติองค์กร:                                                                                                                                          A 
อันดับเครดติตราสารหนี:้ 
BGH113A: หุ้นกู้ ไมมี่ประกนั 3,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2554                                                                            A 

BGH133A: หุ้นกู้ ไมมี่ประกนั 2,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2556                                                                            A 

BGH146A: หุ้นกู้ ไมมี่ประกนั 2,000 ล้านบาท ไถถ่อนปี 2557                                                                            A 

BGH166A: หุ้นกู้ ไมมี่ประกนั 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2559                                                                            A 

แนวโน้มอันดบัเครดติ:                                                                                                                Positive 
 

อันดับเครดติในอดีต:                            อันดบัเครดติองค์กร         อันดบัเครดติตราสารหนี ้    
  มีประก ัน ไม่มีประกัน         
11 ก.พ. 2551                             A/Stable                                            -         A                           
 

เหตุผล 
ทริสเรทติง้ยืนยนัอนัดบัเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ ไม่มีประกนัของ บริษัท กรุงเทพดสุิตเวชการ จํากดั (มหาชน) ที่ระดบั “A”  โดยปรับ

แนวโน้มอนัดบัเครดิตเป็น “Positive” หรือ “บวก” จาก “Stable” หรือ “คงที่” ซึ่งการปรับแนวโน้มอนัดบัเครดิตดงักล่าวสืบเน่ืองจาก

ประกาศของบริษัทเมื่อวนัที่ 14 ธันวาคม 2553 ที่ระบวุ่าบริษัทตกลงจะซือ้และรับโอนกิจการของ บริษัท เฮลท์ เน็ตเวิร์ค จํากดั (มหาชน)  

ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของกลุม่โรงพยาบาลพญาไทและกลุม่โรงพยาบาลเปาโล โดยรูปแบบการซือ้กิจการจะใช้วิธีการแลกหุ้น แนวโน้มอนัดบั

เครดิต “Positive” หรือ “บวก” สะท้อนฐานะทางการเงินที่ปรับตวัดีขึน้ ตลอดจนฐานลกูค้าที่กระจายตวัมากขึน้ และการประหยดัต้นทนุซึง่

เกิดจากการซือ้และรับโอนกิจการของบริษัทเฮลท์ เน็ตเวิร์ค 

การควบรวมกิจการจะใช้เงินทุนจากหลายแหล่ง ได้แก่ เงินสด การออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนชุดใหม่ รวมถึงการโอนหนีเ้งินกู้ ยืมและ

ดอกเบีย้ค้างจ่ายระหว่างบริษัทเฮลท์ เน็ตเวิร์คและบริษัทลกูให้แก่บริษัท ในระยะแรกของการซือ้กิจการ บริษัทจะซือ้สินทรัพย์ทัง้หมดของ

บริษัทเฮลท์ เน็ตเวิร์คโดยใช้เงินทนุจากการขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุชดุใหม่จํานวน 230.87 ล้านหุ้นที่ราคาหุ้นละ 37.75 บาทและเงินสดอีก

จํานวน 680 ล้านบาท รวมถึงการรับโอนหนีเ้งินกู้ ยืมและดอกเบีย้ค้างจ่ายไม่เกิน 430 ล้านบาทภายใต้สญัญาการกู้ ยืมระหว่างบริษัทเฮลท์ 

เน็ตเวิร์ค (ในฐานะผู้กู้) กบั บริษัท เปาโลเมดิค จํากดั (ในฐานะผู้ให้กู้)     

สินทรัพย์ของบริษัทเฮลท์ เน็ตเวิร์คที่บริษัทจะซือ้ ได้แก่ หุ้นในบริษัทประสิทธิพฒันา 49.17% นอกจากนี ้ยงัรวมหุ้นในโรงพยาบาล

เปาโล  สมทุรปราการเต็ม 100% หุ้นในโรงพยาบาลเปาโล โชคชยั 4 จํานวน 80.72% และหุ้นในโรงพยาบาลเปาโล นวมินทร์จํานวน 

99.76% โดยหุ้นที่บริษัทเฮลท์ เน็ตเวิร์คได้รับจากบริษัทจะกระจายให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทเฮลท์ เน็ตเวิร์คต่อไป นอกจากนี ้บริษัทจะออก

หุ้นสามญัชดุใหม่จํานวน 4.127 ล้านหุ้นรวมมลูค่า 156 ล้านบาทโดยขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ผู้ ถือหุ้นหลกัของบริษัทเฮลท์ เน็ตเวิร์ค  

ซึง่จะทําให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัทเฮลท์ เน็ตเวิร์คถือหุ้นของบริษัทในสดัสว่น 15.9%  

ปัจจบุนับริษัทถือหุ้นในบริษัทประสิทธิพฒันาในสดัสว่น 19.47% หลงัจากการซือ้กิจการบริษัทเฮลท์ เน็ตเวิร์คแล้ว สดัส่วนการถือหุ้น

จะเพิ่มเป็น 68.64% ซึง่ทําให้บริษัทต้องเสนอซือ้หุ้นที่เหลือทัง้หมดตามกฎหมาย โดยบริษัทอาจใช้เงินสดจํานวน 2,726 ล้านบาทหรือเงิน 
 

เครดติวาระ  (CreditUpdate) เป็นขนัตอนหนึงในกระบวนการทบทวนอนัดบัเครดิตขององค์กรหรือตราสารหนีทีทริสเรทติงไดป้ระกาศผลไปแลว้ ซึงโดยปกติการทบทวนดงักล่าวจะกระทําตลอด
อายขุองสญัญาหรือตราสาร และสรุปผลเมือครบรอบปี ในระหว่างนนัหากหน่วยงานดงักล่าวออกตราสารหนีใหม่ หรือเมือมีเหตกุารณ์สําคญัทีอาจมีผลกระทบต่อธุรกิจหรือการเงินของหน่วยงานนนัๆ และมี
ขอ้มูลผลกระทบเพียงพอทีจะปรับอนัดบัเครดิต หรือเมือมีเหตใุหต้อ้งยกเลิกอนัดบัเครดิตเดิม ทริสเรทติงจะประกาศ "เครดิตวาระ" แก่สาธารณะ โดยผลอนัดบัเครดิตอาจ "เพิมขึน" (Upgraded) "ลดลง" 
(Downgraded) "คงเดิม" (Affirmed) หรือ "ยกเลิก" (Cancelled) 
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จากการขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุชุดใหม่จํานวน 72.198 ล้านหุ้นเพื่อซือ้หุ้นดงักล่าว ทัง้นี ้คาดว่ากระบวนการซือ้กิจการจะเสร็จสิน้ใน 

ไตรมาสแรกของปี 2554 

 หลงัการควบรวม คาดว่าสถานะทางธุรกิจของบริษัทจะแข็งแกร่งขึน้ ในขณะที่อตัราส่วนทางการเงินในส่วนของหนีส้ินและการ

ทํากําไรอาจเปลี่ยนแปลงไปจากสถานะในปัจจุบนัเล็กน้อย สถานะทางการแข่งขนัของกลุ่มก็จะเข้มแข็งย่ิงขึน้เน่ืองจากส่วนแบ่งทาง

การตลาดซึ่งวดัจากจํานวนเตียงผู้ ป่วยจะเพิ่มจาก 9.3% เป็น 14.6% นอกจากนี ้ฐานลกูค้าก็จะขยายครอบคลมุกลุ่มคนไข้ระดบักลาง

ถึงระดบับนในหลากหลายทําเลย่ิงขึน้ สําหรับอตัราสว่นเงินกู้ รวมตอ่โครงสร้างเงินทนุนัน้คาดวา่จะคงอยู่ในระดบัที่รับได้ประมาณ 38%-

44% ซึง่เปลี่ยนแปลงเลก็น้อยจากระดบั 43% ณ สิน้เดือนกนัยายน 2553 ในขณะที่อตัราสว่นกําไรจากการดําเนินงานตอ่รายได้จากการ

ขายจะคงอยู่ที่ระดบั 22%-23% การประหยัดต้นทุนซึ่งเกิดจากประโยชน์ที่ได้จากการประหยัดจากขนาดหรือการใช้ประโยชน์จาก

สินทรัพย์และบริการร่วมกันภายในกลุ่มอาจต้องใช้เวลาสกัระยะหนึ่งจึงจะปรากฎผล นอกจากนี ้ขนาดสินทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่ของ

บริษัทจะทําให้ระดับอัตราส่วนเงินทุนจากการดําเนินงานต่อเงินกู้ รวมมีระดบัต่ํากว่าของคู่แข่ง อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนกําไรก่อน

ดอกเบีย้จ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจําหน่ายต่อดอกเบีย้จ่ายของโรงพยาบาลทัง้หมดในกลุ่มคาดว่าจะเพิ่มขึน้ 40% จากระดบั

ประมาณ 5,000 ล้านบาทในปี 2552 

         บริษัทเป็นผู้ประกอบการโรงพยาบาลเอกชนรายใหญ่ที่สดุในประเทศไทยซึ่งก่อตัง้ในปี 2512 บริษัทขยายตวัอย่างต่อเน่ืองทัง้

จากการเติบโตตามลกัษณะของธุรกิจและโดยการควบรวมกิจการ การซือ้กิจการบริษัทเฮลท์ เน็ตเวิร์คคาดว่าจะทําให้ฐานลกูค้าขยาย

ไปยงักลุ่มลกูค้าประกนัสงัคมและลกูค้าภาคราชการ ณ เดือนธันวาคม 2553 บริษัทบริหารโรงพยาบาลทัง้หมด 19 แห่ง ด้วยจํานวน

เตียงผู้ ป่วยทัง้สิน้ 2,992 เตียง โดยมีตราสญัลกัษณ์โรงพยาบาลในสงักดั ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาล 

บีเอ็นเอช และโรงพยาบาลในตา่งประเทศภายใต้ตราสญัลกัษณ์โรงพยาบาล รอยลั อินเตอร์เนชัน่แนล หลงัจากการควบรวมแล้ว บริษัท

จะมีโรงพยาบาลในสงักดัเพิ่มเป็น 27 แห่ง และมีเตียงบริการผู้ ป่วยรวม 4,639 เตียง โดยจะมีตราสญัลกัษณ์โรงพยาบาลอีก 2 แห่งคือ

โรงพยาบาลพญาไทและโรงพยาบาลเปาโลเข้ามาร่วมกลุม่ 

 
แนวโน้มอันดบัเครดติ 

 แนวโน้มอนัดบัเครดิต “Positive” หรือ “บวก” สะท้อนถึงการปรับตวัที่ดีขึน้ในการดําเนินธุรกิจตลอดจนฐานะการเงินของบริษัท 

เมื่อพิจารณาประวติัการควบรวมกิจการในอดีตที่ประสบความสําเร็จของบริษัท ทริสเรทติง้เช่ือว่าบริษัทจะดําเนินการซือ้กิจการในครัง้นี ้

ได้อย่างราบร่ืนโดยไม่มีต้นทนุหรือค่าใช้จ่ายทนุสงูกว่าคาด อนัดบัเครดิตของบริษัทมีโอกาสปรับเพ่ิมขึน้ได้หากบริษัทสามารถควบคมุ

การบริหารโรงพยาบาลตา่ง ๆ ภายใต้สงักดัได้เป็นอย่างดีและประสบความสําเร็จในการนําโรงพยาบาลภายใต้บริษัทเฮลต์ เน็ตเวิร์คเข้า

มารวมกลุ่มได้ ในทางตรงกนัข้าม หากฐานะการเงินของบริษัทถดถอยลงหรือระดบัหนีส้ินสงูขึน้กว่าที่คาดไว้ก็จะมีผลกระทบในทางลบ

ตอ่อนัดบัเครดิตและแนวโน้มอนัดบัเครดิตของบริษัท 
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ข้อมูลงบการเงนิและอัตราส่วนทางการเงนิที่สาํคัญ* 

 

หน่วย: ลา้นบาท 

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

   ม.ค. - ก.ย. 

2553 

**   2552 2551 2550 2549 2548 

รายได้จากการขาย (เฉพาะจากธรุกิจโรงพยาบาล) 17,529      21,597 21,188 18,432 15,578 10,254 

ดอกเบีย้จ่ายรวม 460 641 647 688 546 276 

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิจากการดําเนินงาน 1,803 1,725 1,662 1,244 1,323 832 

เงินทนุจากการดําเนินงาน 3,309 3,999 3,893 3,351 2,987 1,767 

คา่ใช้จ่ายฝ่ายทนุ 869 1,496 1,976 2,998 3,650 2,728 

สินทรัพย์รวม 31,257 30,359 27,931 26,232 24,934 17,677 

เงินกู้ รวม 11,990 12,256 11,440 11,385 11,959 7,444 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 15,622 14,747 12,988 11,710 9,984 8,418 

อตัราสว่นกําไรจากการดําเนินงานก่อนคา่เสื่อมราคา และ 

     คา่ตดัจําหน่าย/รายได้จากการขาย  (%) 

22.89 21.63 21.61 22.46 

 

22.29 

 

18.90 

อตัราสว่นผลตอบแทน/เงินทนุถาวร (%) 10.85 **       11.56 12.84       11.13       12.25 9.26 

อตัราสว่นกําไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษี คา่เสื่อมราคา และคา่ 

     ตดัจําหน่าย/ดอกเบีย้จ่าย (เท่า) 

9.93 8.19 8.07 6.69 7.06 8.73 

อตัราสว่นเงินทนุจากการดําเนินงาน/เงินกู้ รวม (%) 27.60 **       32.63 34.04      28.52       24.98 23.74 

อตัราสว่นเงินกู้ รวม/โครงสร้างเงินทนุ (%) 43.42 45.39 46.83 49.30 54.50 46.93 

*          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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