ฟิ ทช์ คงอันดับเครดิตภายในประเทศของบริษัทฟิ นันซ่ า จํากัด (มหาชน) ที$ ‘BBB-(tha)’; แนวโน้ มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ
ฟิ ทช์ เรทติงส์ - กรุ งเทพฯ - 12 กรกฎาคม 2561: บริ ษทั ฟิ ทช์ เรทติงส์ (ประเทศไทย) จํากัด ประกาศคงอันดับเครดิต
ภายในประเทศ ของบริ ษทั ฟิ นันซ่า จํากัด (มหาชน) หรื อ FNS โดยคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที7 ‘BBB-(tha)’
แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ และอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสันที7 ‘F3(tha)’
ปั จจัยสนับสนุนอันดับเครดิต
การคงอันดับเครดิตภายในประเทศของ FNS สะท้อนถึงเครื อข่ายทางธุรกิจที7คอ่ นข้างจํากัดโดยธุรกิจวาณิ ชธนกิจยังคงเป็ น
ธุรกิจหลักของบริ ษทั
บริ ษทั มีการกระจายรายได้ที7ปรับตัวดีขนจากการลงทุ
ึ
นในธุรกิจคลังสิ นค้าและโรงงานให้เช่าซึ7งเป็ น
ธุรกิจที7มีรายได้คา่ เช่าที7คอ่ นข้างสมํ7าเสมอ
อันดับเครดิตสะท้อนถึงการคาดการณ์ของฟิ ทช์วา่ ระดับหนีสิ นและฐานะเงินทุนจะปรับตัวดีขึนอย่างต่อเนื7องในระยะปาน
กลางสอดคล้องกับแผนการชําระคืนเงินกูข้ อง FNS ในช่วงสองปี ข้างหน้า ฐานะเงินทุนและระดับหนีสิ นของ FNS ได้ ปรับตัว
ดีขึน โดยอัตราส่วนหนีสิ นต่อกําไรก่อนหัก ดอกเบีย ภาษี ค่าเสื7 อมราคาและค่าตัดจําหน่าย (Gross Debt/Adjusted EBITDA)
ในปัจจุบนั มีความผันผวนที7ลดลงเมื7อเทียบกับระดับก่อนปี 2558 อัตราส่วนสิ นทรัพย์ตอ่ ส่วนของผูถ้ ือหุน้ (Gross leverage
ratio) ปรับตัวดีขึน แม้วา่ จํานวนหนีสิ นยังคงสูงแต่กาํ ไรสุทธิที7ผนั ผวนน้อยลงและแนวโน้มเศรษฐกิจที7ปรับตัวดีขนน่
ึ าจะ
ส่งผลให้บริ ษทั มีกาํ ไรสะสมและฐานะเงินกองทุนแข็งแกร่ งขึน
บริ ษทั อาจมีความเสี7 ยงในการจัดหาแหล่งเงินกูเ้ พื7อทดแทนตราสารหนีที7ครบกําหนด (Refinancing Risk) เนื7องจากบริ ษทั มีการ
พึ7งพาตราสารหนีระยะสันถึงปานกลาง อย่างไรก็ตามฟิ ทช์เชื7อว่าความเสี7 ยงดังกล่าวจะถูกลดทอนลงจากการที7บริ ษทั มีวงเงิน
สิ นเชื7อแบบผูกพัน (Committed Line) จากธนาคาร รวมทังกระแสเงินสดจากการดําเนินงานและฐานนักลงทุนในหุน้ กูข้ อง
บริ ษทั ที7คอ่ นข้างมัน7 คง
ปั จจัยที7อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต
ฟิ ทช์อาจทําการปรับเปลี7ยนอันดับเครดิตหากฟิ ทช์เชื7อว่าโครงสร้างความแข็งแรงทางการเงินของ FNS มีการเปลี7ยนแปลงไป
ฟิ ทช์อาจปรับลดอันดับเครดิตของ FNS หากบริ ษทั มีผลการดําเนินงานที7แย่กว่าคาดการณ์จนส่งผลให้อตั ราส่วนทางการเงิน
ปรับตัวแย่ลงอย่างมีนยั สําคัญและต่อเนื7อง โดยเฉพาะอย่างยิง7 อัตราส่วนสภาพคล่องและหนีสิ น ฟิ ทช์อาจปรับลดอันดับเครดิต
หากแผนการชําระหนีไม่เป็ นไปตามแผนอันเนื7องมาจากระดับความเสี7 ยงที7ยอมรับได้ (risk appetite) ที7สูงขึน การดําเนินงานที7
ขาดทุนอย่างมีนยั สําคัญหรื อมีสญ
ั ญาณการปรับตัวลดลงของความเชื7อมัน7 ของเจ้าหนีต่อบริ ษทั
ฟิ ทช์อาจปรับเพิม7 อันดับเครดิตของ FNS หากบริ ษทั สามารถดําเนินการตามแผนการชําระคืนเงินกูไ้ ด้สาํ เร็จพร้อมทัง
ความสามารถในการทํากําไรปรับตัวดีขึนอย่างสมํ7าเสมอส่งผลให้อตั ราส่วนหนีสิ นลดลงอย่างต่อเนื7อง
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หมายเหตุ : การจัดอันดับเครดิตภายในประเทศ (National Ratings) เป็ นการวัดระดับความน่าเชื7อถือในเชิงเปรี ยบเทียบกัน
ระหว่างองค์กรในประเทศนันๆ
โดยจะใช้ในประเทศที7อนั ดับเครดิตแบบสากลของรัฐบาลในประเทศนันอยูใ่ นระดับที7
ค่อนข้างตํ7าและเมื7อมีความต้องการใช้อนั ดับเครดิตภายในประเทศ อันดับเครดิตขององค์กรที7ดีที7สุดของประเทศได้จดั ไว้ที7
ระดับ ‘AAA’ และการจัดอันดับเครดิตอื7นในประเทศจะเป็ นการเปรี ยบเทียบความเสี7 ยงกับองค์กรที7ดีที7สุดนีเท่านัน อันดับ
เครดิตภายใน ประเทศได้ถูกจัดทําขึนเพื7อใช้ในตลาดในประเทศเป็ นหลัก และจะมีสญ
ั ลักษณ์ที7กาํ หนดไว้ตอ่ ท้ายจากอันดับ
เครดิตสําหรับประเทศนันๆ เช่น ‘AAA(tha)’ ในกรณี ของประเทศไทย ดังนันอันดับเครดิตภายในประเทศจึงไม่สามารถใช้
เปรี ยบเทียบระหว่างประเทศได้
ข้อมูลเพิม7 เติมหาได้จาก www.fitchratings.com
ในการจัดอันดับเครดิตของบริ ษทั ฯ นี ฟิ ทช์ได้ใช้หลักเกณฑ์ตาม National Scale Ratings Criteria ลงวันที7 7 มีนาคม 2560
และ Non-Bank Financial Institutions Rating Criteria ลงวันที7 22 มิถุนายน 2561 หลักเกณฑ์การจัดอันดับเครดิตหาได้ที7
www.fitchratings.com

การจัดอันดับเครดิตในรายงานนีเกิดจากความต้องการของบริ ษทั ที7ถูกจัดอันดับ ดังนัน ฟิ ทช์จึงได้รับค่าจ้างในการจัดอันดับ
เครดิตดังกล่าว
การใช้อนั ดับเครดิตที7จดั ทําโดยฟิ ทช์เรทติงส์มีขอ้ จํากัดและขอบเขตการใช้ ซึ7งข้อจํากัดและขอบเขตของการใช้อนั ดับเครดิตดังกล่าวสามารถหาได้
จาก HTTP://FITCHRATINGS.COM/UNDERSTANDINGCREDITRATINGS นอกจากนีคําจํากัดความของอันดับเครดิตและการใช้อนั ดับ
เครดิตของ ฟิ ทช์ เรทติงส์ สามารถหาได้จาก www.fitchratings.com อันดับเครดิตที7ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการจัดอันดับเครดิต ได้แสดงไว้ใน
เว็บไซต์ดงั กล่าวตลอดเวลา หลักจรรยาบรรณ การรักษาข้อมูลภายใน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที7อาจเกิดขึน แนวทางการเปิ ดเผยข้อมูล
ระหว่างบริ ษทั ในเครื อ กฎข้อบังคับรวมทังนโยบายและกระบวนการที7เกี7ยวข้องอื7นๆของฟิ ทช์ ได้แสดงไว้ในส่วน ‘หลักจรรยาบรรณ’ ในเว็บไซต์
ดังกล่าวเช่นกัน ฟิ ทช์อาจจะมีการให้บริ การจัดอันดับอื7น ๆ ที7ได้รับอนุญาตให้แก่บริ ษทั ที7ฟิทช์จดั อันดับเครดิตอยูห่ รื อบริ ษทั ที7เกี7ยวข้องกับบริ ษทั ที7
ฟิ ทช์จดั อันดับเครดิตอยู่ ซึ7งรายละเอียดสําหรับการให้บริ การจัดอันดับอื7น ๆ ดังกล่าวโดยนักวิเคราะห์หลัก (Lead Analyst) ที7อยูใ่ นหน่วยงานของ
ฟิ ทช์ที7จดทะเบียนในสหภาพยุโรป ได้แสดงไว้ที7หน้าแรกของบริ ษทั นัน ๆ ในเว็ปไซต์ของฟิ ทช์ เรทติงส์ www.fitchratings.com
Copyright © 2016 by Fitch Ratings, Inc., Fitch Ratings Ltd. and its subsidiaries. 33 Whitehall Street, NY, NY 10004. Tel: 1-800-753-4824,
(212) 908-0500. Fax: (212) 480-4435. ห้ามมิให้นาํ รายงานข้างต้นไปจัดทําใหม่ หรื อเผยแพร่ ไม่วา่ ทังหมดหรื อบางส่วนเว้นแต่จะได้รับอนุญาต
จากทางฟิ ทช์ ฟิ ทช์ขอสงวนสิ ทธิทงหมดในรายงานนี
ั
ในการจัดทําและติดตามอันดับเครดิตโดยฟิ ทช์ และการจัดทํารายงานอื7นๆ รวมถึงการทํา
ประมาณการต่างๆ ฟิ ทช์อาศัยข้อมูลข้อเท็จจริ งที7ได้รับจากบริ ษทั ผูอ้ อกตราสารและบริ ษทั ผูจ้ ดั จําหน่าย และจากแหล่งข้อมูลอื7นๆ ที7ฟิทช์เชื7อว่ามี
ความน่าเชื7อถือ ฟิ ทช์ดาํ เนินการตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริ งที7ใช้ตามสมควรตามหลักเกณฑ์ที7ฟิทช์ใช้ในการจัดอันดับเครดิต และได้รับการยืนยัน
ความถูกต้องของข้อมูลเหล่านันตามสมควรจากแหล่งข้อมูลที7เป็ นอิสระ ทังนี เท่าที7มีแหล่งข้อมูลดังกล่าวสําหรับตราสารนัน ๆ หรื อมีแหล่งข้อมูล
ดังกล่าวอยูภ่ ายในประเทศที7มีการออกตราสารนัน วิธีการที7ฟิทช์ใช้ในการตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริ งและขอบเขตในการยืนยันความถูกต้องของ
ข้อมูลจากบุคคลที7สามที7ฟิทช์ได้รับจะแตกต่างกันไปขึนอยูก่ บั ลักษณะของตราสารและบริ ษทั ผูอ้ อกตราสาร, ข้อกําหนดและหลักปฏิบตั ิในประเทศ
ที7มีการเสนอขายตราสารที7ได้รับการจัดอันดับเครดิต และ/หรื อ ที7บริ ษทั ผูอ้ อกตราสารตังอยู,่ ลักษณะของข้อมูลที7เปิ ดเผยที7เกี7ยวข้องที7สามารถหาได้
, การเข้าถึงผูบ้ ริ หารและที7ปรึ กษาของบริ ษทั ผูอ้ อกตราสาร, การยืนยันความถูกต้องของข้อมูลจากบุคคลที7สามที7มีอยูท่ ี7สามารถหาได้ (อาทิ รายงาน
การตรวจสอบบัญชี จดหมายกําหนดกระบวนการตรวจสอบ (agreed-upon procedures letters) รายงานการประเมินราคา รายงานการคํานวณความ
รับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยของธุรกิจประกันวินาศภัย (actuarial reports) รายงานทางวิศวกรรม ความเห็นทางกฎหมาย และรายงานอื7นๆ ที7
จัดทําโดยบุคคลที7สาม), ความมีอยูข่ องแหล่งข้อมูลที7ใช้ในการตรวจสอบจากบุคคลที7สามซึ7งเป็ นอิสระและมีความสามารถ ที7เกี7ยวข้องกับตราสาร
นันหรื อที7มีอยูใ่ นประเทศของบริ ษทั ผูอ้ อกตราสารนัน, และปัจจัยอื7นๆ ผูใ้ ช้อนั ดับเครดิตและรายงานการจัดอันดับเครดิตของฟิ ทช์ ควรเข้าใจว่า
การตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริ งและการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลจากบุคคลที7สามที7ฟิทช์ได้รับไม่สามารถรับประกันได้วา่ ข้อมูลเหล่านันที7
ฟิ ทช์ใช้ในการจัดอันดับเครดิตและจัดทํารายงานการจัดอันดับเครดิตจะเป็ นข้อมูลที7ถูกต้องและสมบูรณ์ ท้ายที7สุดแล้วบริ ษทั ผูอ้ อกตราสารและที7
ปรึ กษาของบริ ษทั จะต้องรับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารแสดงรายการข้อมูลเกี7ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
(Offering
documents) และในรายงานอื7นๆ ที7ให้แก่ฟิทช์และตลาด ในการจัดทําอันดับเครดิตและรายงานการจัดอันดับเครดิตโดยฟิ ทช์ ฟิ ทช์จะต้องอาศัย
รายงานของผูเ้ ชี7ยวชาญต่างๆ ซึ7งรวมถึง ผูส้ อบบัญชีอิสระในการพิจารณางบการเงินของบริ ษทั และนักกฎหมายในการพิจารณาเรื7 องที7เกี7ยวกับ
กฎหมายและภาษี นอกจากนี การจัดอันดับเครดิตและการประมาณการทางการเงินรวมถึงข้อมูลอื7นๆ มีลกั ษณะเป็ นการคาดการณ์ล่วงหน้า ซึ7งอยู่
บนพืนฐานของสมมติฐานต่างๆ ที7ตงขึ
ั น และการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต ซึ7งโดยลักษณะแล้วไม่สามารถยืนยันได้วา่ จะเกิดขึนจริ ง ดังนัน
แม้วา่ จะมีการยืนยันความถูกต้องของข้อเท็จจริ งปัจจุบนั
อันดับเครดิตและการประมาณการอาจได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์หรื อเงื7อนไขใน
อนาคตที7ไม่ได้คาดไว้ล่วงหน้า ณ เวลาที7จดั ทําหรื อยืนยันอันดับเครดิตและประมาณการ
ข้อมูลในรายงานนี ได้ถูกนําเสนอ “ตามที7เป็ น” โดยไม่ได้เป็ นการรับรองหรื อการรับประกันใดๆ และฟิ ทช์ไม่รับรองหรื อรับประกันว่ารายงานหรื อ
เนือหาใดๆ ในรายงาน จะตรงตามข้อกําหนดใดๆ ของผูร้ ับรายงานนี การจัดอันดับเครดิตของฟิ ทช์เป็ นความคิดเห็นในเรื7 องความน่าเชื7อถือของ
ตราสาร ความคิดเห็นและรายงานการจัดอันดับเครดิตนีถูกจัดทําโดยฟิ ทช์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดอันดับเครดิตที7เป็ นที7ยอมรับ ซึ7งฟิ ทช์จะ
คอยติดตามประเมินและปรับหลักเกณฑ์และวิธีการจัดอันดับเครดิตให้เป็ นปัจจุบนั อยูเ่ สมอ ดังนัน การจัดอันดับเครดิตและรายงานการจัดอันดับ
เครดิตเป็ นผลงานของฟิ ทช์โดยรวม
และไม่มีบุคคลใดบุคคลหนึ7งหรื อกลุ่มบุคคลใดกลุ่มบุคคลหนึ7งเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวในการจัด

อันดับเครดิตและรายงานการจัดอันดับเครดิตนันๆ การจัดอันดับเครดิตไม่ได้พิจารณาความเสี7 ยงในการขาดทุนอันเนื7องมาจากความเสี7 ยงอื7นใด
นอกเหนือจากความเสี7 ยงทางด้านเครดิต เว้นแต่วา่ ความเสี7 ยงนันจะมีการระบุเอาไว้เป็ นการเฉพาะ
ฟิ ทช์ไม่ได้มีส่วนร่ วมในการเสนอขาย
หลักทรัพย์ใดๆ รายงานการจัดอันดับเครดิตของฟิ ทช์ทงหมดเป็
ั
นการจัดทําขึนร่ วมกัน รายชื7อบุคคลที7ระบุไว้ในรายงานเป็ นผูท้ ี7เกี7ยวข้องในการ
ทํารายงานแต่ไม่ได้เป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความคิดเห็นที7เสนอในรายงานนัน
รายชื7อที7ระบุไว้ในรายงานมีเพื7อใช้สาํ หรับการติดต่อ
เท่านัน
รายงานการจัดอันดับเครดิตของฟิ ทช์ไม่ได้เป็ นหนังสื อชีชวนในการเสนอขายหลักทรัพย์ หรื อสิ7 งที7ใช้แทนข้อมูลที7รวบรวม ยืนยัน
ความถูกต้อง และนําเสนอต่อนักลงทุนโดยบริ ษทั ผูอ้ อกตราสารและตัวแทนในการเสนอขายหลักทรัพย์ อันดับเครดิตอาจจะมีการเปลี7ยนแปลง
หรื อยกเลิก ณ เวลาใดๆ และด้วยเหตุผลใดๆ ก็ได้ ซึ7งขึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของฟิ ทช์แต่เพียงผูเ้ ดียว ฟิ ทช์มิได้ให้คาํ ปรึ กษาในการลงทุนใดๆ ทังสิน
การจัดอันดับเครดิตไม่ได้เป็ นการแนะนําให้นกั ลงทุน ซือ ขาย หรื อถือตราสารใดๆ การจัดอันดับเครดิตไม่ได้เป็ นการชีถึงความพอเหมาะของ
ราคาตลาดและความเหมาะสมของตราสารใดๆ ต่อนักลงทุนรายหนึ7งรายใดโดยเฉพาะ หรื อลักษณะการยกเว้นภาษีหรื อการเสี ยภาษีจากการชําระ
เงินที7เกี7ยวข้องกับตราสารใดๆ ฟิ ทช์ได้รับค่าจ้างในการจัดอันดับเครดิตจากบริ ษทั ผูอ้ อกตราสาร ผูร้ ับประกัน ผูค้ าประกั
ํ
น ผูม้ ีภาระผูกพันอื7นๆ
และผูจ้ ดั จําหน่าย โดยปกติคา่ จ้างดังกล่าวจะแตกต่างกันไปโดยเริ7 มจากหนึ7 งพันเหรี ยญสหรัฐฯ ถึงเจ็ดแสนห้าหมื7นเหรี ยญสหรัฐฯ (หรื อเทียบเท่า
สําหรับสกุลเงินอื7น) ต่อครังของการออกตราสาร
ในบางกรณี ฟิทช์จะได้รับค่าจ้างครังเดียวต่อปี จากการจัดอันดับเครดิตตราสารทังหมดหรื อ
บางส่วนที7ออกโดยผูอ้ อกตราสารนันๆ หรื อตราสารที7รับประกันหรื อคําประกันโดยผูร้ ับประกันนันๆ หรื อผูค้ าประกั
ํ
นนันๆ โดยค่าจ้างดังกล่าวคาด
ว่าจะแตกต่างกันไปโดยเริ7 มจากหนึ7งหมื7นเหรี ยญสหรัฐฯ ถึงหนึ7งล้านห้าแสนเหรี ยญสหรัฐฯ (หรื อเทียบเท่าสําหรับสกุลเงินอื7น) การจัดทํา การ
ประกาศสู่สาธารณะ หรื อการเผยแพร่ การจัดอันดับเครดิตของฟิ ทช์ไม่ได้เป็ นการแสดงว่าฟิ ทช์ยนิ ยอมให้ใช้ชื7อฟิ ทช์ในฐานะที7เป็ นผูเ้ ชี7ยวชาญที7
เกี7ยวข้องกับแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ซ7 ึ งได้ยนื7 ส่ งภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริ กา (the United States
securities laws), the Financial Services and Markets Act of 2000 ของสหราชอาณาจักร หรื อภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ในประเทศใดๆ เนื7องจาก
ประสิ ทธิภาพในการประกาศสู่สาธารณะและการเผยแพร่ ที7รวดเร็ วกว่าในระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายงานของฟิ ทช์อาจจะปรากฏแก่สมาชิกในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เร็ วกว่าสมาชิกในระบบสิ7 งพิมพ์ถึงสามวัน
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