ฟิ ทช์ คงอันดับเครดิตภายในประเทศของฟิ นันซ่ าที ‘BBB-(tha)’ แนวโน้ มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ
ฟิ ทช์ เรทติงส์ – กรุ งเทพฯ – 26 กรกฎาคม 2559: บริ ษทั ฟิ ทช์ เรทติงส์ (ประเทศไทย) จํากัด ประกาศคงอันดับเครดิต
ภายในประเทศระยะยาวของบริ ษทั ฟิ นันซ่า จํากัด (มหาชน) หรื อ FNS ที6 ‘BBB-(tha)’ แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ
และคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสันที6 ‘F3(tha)’
ปั จจัยสนับสนุนอันดับเครดิต
อันดับเครดิตของ FNS สะท้อนถึงเครื อข่ายการดําเนินงานภายในประเทศของบริ ษทั ที6มีขนาดค่อนข้างจํากัดและเป็ นกลุม่
ลูกค้าเฉพาะ (niche) และยังสะท้อนถึงแหล่งที6มาของรายได้ที6มีความหลากหลายมากขึนหลังจากแผนการปรับโครงสร้าง
ธุรกิจของบริ ษทั แล้วเสร็ จ การลงทุนในธุรกิจโรงงานและคลังสิ นค้าเพื6อเช่าซึ6งเป็ นส่วนหนึ6งของแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจ
ส่งผลให้อตั ราส่วนเงินทุนของบริ ษทั อ่อนแอลงเนื6องจากหนีสิ นที6เพิม6 ขึน อย่างไรก็ตามรายได้และกําไรที6มีเสถียรภาพมากขึน
จากธุรกิจดังกล่าวน่าจะมีส่วนช่วยลดความเสี6 ยงได้ในระดับหนึ6ง
ผลการดําเนินงานของ FNS น่าจะยังคงผันผวนตามสภาวะตลาดหลักทรัพย์ในระยะยาวเนื6องจากรายได้จากธุรกิจหลักของ
FNS มาจากธุรกิจวาณิ ชธนกิจซึ6งเป็ นธุรกิจที6มีรายได้แปรผันตามจํานวนงานที6ได้รับซึ6งไม่สมํ6าเสมอ FNS มีแผนที6จะออกตรา
สารหนีระยะยาวแทนตราสารหนีระยะสันเพื6อยืดระยะเวลาชําระหนี (maturity profile) ซึ6งน่าจะช่วยให้สภาพคล่องของบริ ษทั
ปรับตัวดีขึน สําหรับในระยะปานกลาง ความเสี6 ยงในด้านสภาพคล่องน่าจะถูกลดทอนไปได้บา้ งโดยสิ นทรัพย์สภาพคล่อง
ของ FNS ซึ6งที6ผา่ นมาอยูใ่ นระดับที6สามารถรองรับหนีสิ นระยะสันได้ นอกจากนีบริ ษทั ยังมีวงเงินกูท้ ี6เป็ นวงเงินแบบผูกพัน
(committed credit facility) อีก 150 ล้านบาทและ FNS อยูใ่ นระหว่างการดําเนินการขยายวงเงินกูย้ มื เพิม6 เติม
อันดับเครดิตของ FNS ยังได้สะท้อนถึงความคาดหวังของฟิ ทช์วา่ อัตราส่วนหนีสิ นและฐานะเงินทุนของ FNS น่าจะปรับตัวดี
ขึนอย่างต่อเนื6องในระยะปานกลางตามแผนการชําระหนีใน 3 ปี ข้างหน้าของบริ ษทั และแนวโน้มผลการดําเนินงานของบริ ษทั
ที6น่าจะมีเสถียรภาพมากขึน
ในระยะปานกลางอัตรากําไรจากธุรกิจหลักของ FNS น่าจะยังอ่อนแอเนื6องจากลักษณะของธุรกิจโรงงานและคลังสิ นค้าเพื6อ
เช่าที6มีอตั รากําไรที6ต6าํ และเติบโตช้า ในขณะที6รายได้จากธุรกิจวาณิ ชธนกิจซึ6งมีอตั รากําไรที6สูงกว่ามีความผันผวน อย่างไรก็
ตามกําไรสุทธิของ FNS น่าจะได้รับประโยชน์จากส่วนแบ่งกําไรจากบริ ษทั ร่ วมเนื6องจากบริ ษทั เหล่านีมีแนวโน้มและประวัติ
ผลการดําเนินงานที6ดี
ปั จจัยที6อาจมีผลต่ออันดับเครดิตสากลในอนาคต
ด้วยขนาด โครงสร้างของเครื อข่ายทางธุรกิจ และความเสี6 ยงในระยะปานกลางจากการที6บริ ษทั อาจไม่สามารถดําเนินงานตาม
แผนการปรับโครงสร้างธุรกิจ (execution risk) ดังนันโอกาสที6บริ ษทั จะได้รับการปรับเพิม6 อันดับนันมีคอ่ นข้างจํากัด การที6
บริ ษทั ไม่สามารถดําเนินการตามแผนการชําระหนีอย่างมีนยั สําคัญ รวมถึงการที6อตั ราส่วนฐานะหนีสิ นและฐานะเงินทุนของ
บริ ษทั ไม่สามารถปรับตัวดีขึนได้ตามที6คาดการณ์ไว้อาจส่งผลให้อนั ดับเครดิตถูกปรับลดอันดับ นอกจากนีการที6บริ ษทั มีผล

การดําเนินงานที6ขาดทุนอย่างมีนยั สําคัญจากธุรกิจหลัก และการปรับตัวลดลงของความเชื6อมัน6 ของเจ้าหนีต่อบริ ษทั อาจส่งผล
ให้อนั ดับเครดิตถูกปรับลดอันดับเช่นกัน
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หมายเหตุ : การจัดอันดับเครดิตภายในประเทศ (National Ratings) เป็ นการวัดระดับความน่าเชื6อถือในเชิงเปรี ยบเทียบกัน
ระหว่างองค์กรในประเทศนันๆ
โดยจะใช้ในประเทศที6อนั ดับเครดิตแบบสากลของรัฐบาลในประเทศนันอยูใ่ นระดับที6
ค่อนข้างตํ6าและเมื6อมีความต้องการใช้อนั ดับเครดิตภายในประเทศ อันดับเครดิตขององค์กรที6ดีที6สุดของประเทศได้จดั ไว้ที6
ระดับ ‘AAA’ และการจัดอันดับเครดิตอื6นในประเทศ จะเป็ นการเปรี ยบเทียบความเสี6 ยงกับองค์กรที6ดีที6สุดนีเท่านัน อันดับ
เครดิตภายในประเทศได้ถูกจัดทําขึนเพื6อใช้ในตลาดในประเทศเป็ นหลักและจะมีสญ
ั ลักษณ์ที6กาํ หนดไว้ตอ่ ท้ายจากอันดับ
เครดิตสําหรับประเทศนันๆ เช่น ‘AAA(tha)’ ในกรณี ของประเทศไทย ดังนันอันดับเครดิตภายในประเทศจึงไม่สามารถใช้
เปรี ยบเทียบระหว่างประเทศได้
ข้อมูลเพิม6 เติมหาได้จาก www.fitchratings.com

หลักเกณฑ์ที6ใช้ในการจัดอันดับเครดิต
Global Non-Bank Financial Institutions (28 เมษายน 2015)
National Scale Ratings Criteria (30 ตุลาคม 2556)
การจัดอันดับเครดิตในรายงานนีเกิดจากความต้องการของบริ ษทั ที6ถูกจัดอันดับ ดังนัน ฟิ ทช์ จึงได้รับค่าจ้างในการจัดอันดับ
เครดิตดังกล่าว
การใช้อนั ดับเครดิตที6จดั ทําโดยฟิ ทช์เรทติงส์มีขอ้ จํากัดและขอบเขตการใช้ ซึ6งข้อจํากัดและขอบเขตของการใช้อนั ดับเครดิต
ดังกล่าวสามารถหาได้จาก HTTP://FITCHRATINGS.COM/UNDERSTANDINGCREDITRATINGS นอกจากนีคําจํากัด
ความของอันดับเครดิตและการใช้อนั ดับเครดิตของ ฟิ ทช์ เรทติงส์ สามารถหาได้จาก www.fitchratings.com อันดับเครดิตที6
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการจัดอันดับเครดิต ได้แสดงไว้ในเว็บไซต์ดงั กล่าวตลอดเวลา หลักจรรยาบรรณ การรักษาข้อมูล
ภายใน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที6อาจเกิดขึน แนวทางการเปิ ดเผยข้อมูลระหว่างบริ ษทั ในเครื อ กฎข้อบังคับรวมทัง
นโยบายและกระบวนการที6เกี6ยวข้องอื6นๆของฟิ ทช์ ได้แสดงไว้ในส่วน ‘หลักจรรยาบรรณ’ ในเว็บไซต์ดงั กล่าวเช่นกัน
ฟิ ทช์อาจจะมีการให้บริ การจัดอันดับอื6น ๆ ที6ได้รับอนุญาตให้แก่บริ ษทั ที6ฟิทช์จดั อันดับเครดิตอยูห่ รื อบริ ษทั ที6เกี6ยวข้องกับ
บริ ษทั ที6ฟิทช์จดั อันดับเครดิตอยู่ ซึ6งรายละเอียดสําหรับการให้บริ การจัดอันดับอื6น ๆ ดังกล่าวโดยนักวิเคราะห์หลัก (Lead
Analyst) ที6อยูใ่ นหน่วยงานของฟิ ทช์ที6จดทะเบียนในสหภาพยุโรป ได้แสดงไว้ที6หน้าแรกของบริ ษทั นัน ๆ ในเว็ปไซต์ของ
ฟิ ทช์ เรทติงส์ www.fitchratings.com

