
                                                                                                                                                                         ฝายวิจัยและพัฒนา 
                                                   ศูนยซ้ือขายตราสารหนี้ไทย  
 

 
The information and opinions in this report are those of Thai Bond Dealing Centre research activity. Thai BDC does not make any representation or warranty, express or  implied, as to the fairness, 
accuracy, or completeness.  While all  reasonable care has no  representation  as to its accuracy or completeness and  it  should not be relied  upon as such. Thai BDC  accepts  no   liability 
whatsoever for any  loss arising from use of this report   or its contents.  This report is being  supplied  solely  for  informational purposes  and  may not be  reproduced, distributed or published by 
recipient for any purpose หนา 1/2 
  

 
สัญลักษณในการจัดอันดับความนาเช่ือถือ (Credit Rating Symbol)  

    โดย  สายชล  ลิสวัสดิ์  
  
การจัดอันดับความนาเชื่อถือตราสารหนี้ เปนเครื่องมืออยางหนึ่งที่บอกถงึความเสี่ยงดานเครดิต  เปนการ
จัดชั้นตราสารหนี้ตามคุณภาพของบริษัทท่ีออกตราสารหนี้ และเปนการประเมินสถานะความนาเชื่อถือ
ของผูขอใหประเมินภายใตเงื่อนไขตาง ๆ   ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ไดกําหนดใหผูออกหุนกูในกรณีท่ัวไปตองจัดใหมีอันดับความนาเชื่อถือของหุนกูนั้น ๆ ตลอด
อายุ   
 สําหรับสัญลักษณในการจัดอันดับความนาเชื่อถือของแตละสถาบันการจัดอันดับความ
นาเชื่อถือน้ันมีความใกลเคียงกัน แตจะแตกตางกันบางในสวนของรายละเอียดแยกยอย   โดยขอ
ยกตัวอยางสัญลักษณการจัดอันดับความนาเชื่อถือของ บริษัททริสเรทติ้ง  ซึง่มีทั้งหมด 8 สัญลักษณ
ดวยกัน โดยเริ่มตั้งแต AAA, AA, A, BBB, BB, B, C และจนถึง D  ซึ่งสัญลักษณ AAA เปนอันดับสูงสุด
และ D เปนอันดับต่ําสุดกัน    โดยเรามาดูกันวาสัญลักษณทั้ง 8 สัญลักษณน้ีหมายถึงอะไรกันบาง   
 การจัดอันดับความนาเชื่อถือทั้ง 8 อันดับน้ัน ยังสามารถแบงออกเปนสองกลุมใหญ ๆ ดวยกัน
คือ “Investment Grade” และ “Speculative Grade”  
 Investment Grade เปนการจดัอันดับหุนกูที่ไดรับการยอมรับใหเปนหุนที่เหมาะสมแกการลงทุน 
โดยมีอันดับความนาเชื่อถืออยูในเกณฑที่สูงถึงปานกลาง    สัญลักษณที่จัดอยูในกลุม Investment 
Grade เริ่มตั้งแตอันดับ AAA ถึง BBB    
 AAA  เปนอันดับเครดิตสูงสุดและมีความเสี่ยงต่ําท่ีสุด มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ย
และคืนเงินตนในเกณฑสูงสุด ความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจจะสงผลกระทบนอยมาก 
 AA มีความเสี่ยงตํ่ามาก มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑสูง
มาก แตอาจไดรับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกวาอันดับเครดิตที่สูงกวา 
 A มีความเสี่ยงในระดับตํ่า มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑ
สูง แตอาจไดรับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกวาอันดับเครดิตที่สูงกวา 
 BBB มีความเสี่ยงและมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑปาน
กลาง ความผันผวนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจอาจมีผลใหความสามารถใน
การชําระหนี้ลดลงเม่ือเทียบกับอันดับเครดิตที่สูงกวา 
 กลุมที่สองคือ “Speculative Grade” หรือ  “Junk bonds” ซึง่หุนท่ีจัดอยูในกลุมนี้ ถูกพิจารณา
ใหเปนหุนที่มีความเสี่ยงอยูในเกณฑสูงและมีโอกาสที่จะเกิดการผิดชําระคืนเงินตนและดอกเบี้ยสูง 
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โดยมากจะเปนหุนกูท่ีมีคาอัตราผลตอบแทนสูง อันดับความนาเชื่อถือที่จัดอยูในกลุมนี้เร่ิมตั้งแต
สัญลักษณ BB ถึง D    
 BB มีความเสี่ยงในระดับสูง มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑ
ต่ํากวาระดับปานกลาง และจะไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจคอนขาง
ชัดเจน มีปจจัยท่ีคุมครองเจาหนี้ต่ํากวาอันดับเครดิตท่ีสูงกวา 
 B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนใน
เกณฑต่ํา และอาจจะหมดความสามารถในการชําระหนี้ไดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณทาง
ธุรกิจและเศรษฐกิจ 
 C มีความเสี่ยงในการผิดชําระหน้ีสูงกวาอันดับเครดิตในระดับที่สูงกวา เพราะ
ความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนตองอาศัยเงือ่นไขท่ีเอื้ออํานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
ส่ิงแวดลอมอยางมาก การเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไขตาง ๆ จะสงผลกระทบอยางมาก 
 D เปนระดับที่อยูในสภาวะผิดนัดชําระหน้ี โดยผูออกตราสารหนี้ไมสามารถชําระดอกเบี้ย
และคืนเงินตนไดตามกําหนด 
  
 
 


