ฟิ ทช์ คงอันดับเครดิตภายในประเทศของบริษัทฟิ นันซ่ า จากัด (มหาชน) ที่ ‘BBB-(tha)’; แนวโน้ มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ
ฟิ ทช์ เรทติง้ ส์ - กรุ งเทพฯ - 3 กรกฎาคม 2562: บริ ษทั ฟิ ทช์ เรทติง้ ส์ (ประเทศไทย) จากัด ประกาศคงอันดับเครดิต
ภายในประเทศระยะยาวของบริ ษทั ฟิ นันซ่า จากัด (มหาชน) หรื อ FNS ที่ ‘BBB-(tha)’ แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ
และอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นที่ ‘F3(tha)’
ปั จจัยสนับสนุนอันดับเครดิต
การคงอันดับเครดิตภายในประเทศของ FNS สะท้อนถึงเครื อข่ายทางธุรกิจที่ค่อนข้างจากัด กาไรที่ผนั ผวน และฐานะเงินทุน
และสภาพคล่องที่อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
อีกทั้งอันดับเครดิตยังพิจารณาถึงโครงสร้างธุรกิจที่มีการปรับเปลี่ยนมาไม่นานนัก และผลการดาเนินงานของ FNS ที่มี
แนวโน้มอ่อนแอลงในระยะสั้นเนื่องจากการเลื่อนแผนงานในธุรกิจวาณิ ชธนกิจของลูกค้าบางราย รวมทั้งความล่าช้าในการนา
กิจการร่ วมลงทุน (private equity investment) เข้าเสนอขายหุน้ ต่อประชาชนเป็ นครั้งแรก (IPO) และส่วนแบ่งกาไรที่ลดลง
จากเงินลงทุนในบริ ษทั หลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) หรื อ FSS (BBB+(tha)/แนวโน้มอันดับเครดิตมี
เสถียรภาพ) ซึ่งถือหุน้ โดยบริ ษทั ลูกของ FNS ในสัดส่วน 29.29% อย่างไรก็ตามฟิ ทช์เชื่อว่ากระแสเงินสดรับที่ค่อนข้างมี
เสถียรภาพจากธุรกิจให้เช่าพื้นที่คลังสิ นค้าและโรงงาน
และสิ นทรัพย์สภาพคล่องของบริ ษทั น่าจะช่วยให้บริ ษทั มีความ
ยืดหยุน่ ด้านการเงินในระดับหนึ่ง
ระดับหนี้สินของ FNS ไม่น่าจะปรับตัวลดลงอย่างมีนยั สาคัญในปี 2562 แต่ฟิทช์คาดว่าน่าจะปรับตัวลดลงอย่างค่อยเป็ นค่อย
ไปในระยะปานกลาง บริ ษทั อาจมีความเสี่ ยงในการจัดหาแหล่งเงินกูเ้ พื่อทดแทนตราสารหนี้ที่ครบกาหนด (Refinancing
Risk) เนื่องจากบริ ษทั มีการพึ่งพาตราสารหนี้และเงินกูย้ มื อย่างไรก็ตามฟิ ทช์เชื่อว่าความเสี่ ยงดังกล่าวน่าจะยังอยูใ่ นระดับที่
สามารถบริ หารจัดการได้ เนื่องจากบริ ษทั ยังคงมีสินทรัพย์สภาพคล่องและมีวงเงินสิ นเชื่อแบบผูกพัน (Committed Line) อีก
ทั้งบริ ษทั มีฐานนักลงทุนในหุน้ กูท้ ี่ค่อนข้างสม่าเสมอซึ่งจะช่วยลดทอนความเสี่ ยงดังกล่าวลงได้บา้ ง ผลการดาเนินงานของ
FNS น่าจะปรับตัวดีข้ ึนในปี 2563 จากการรับรู ้รายได้จากธุรกิจวาณิ ชธนกิจ นอกจากนี้กระแสเงินสดที่ได้จากการขายเงิน
ลงทุนในกิจการร่ วมลงทุนน่าจะช่วยสนับสนุนความสามารถในการชาระคืนเงินกูย้ มื ของบริ ษทั ได้ในระยะปานกลาง
ปั จจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต
ฟิ ทช์อาจทาการปรับลดอันดับเครดิตหากมีสญ
ั ญาณการปรับตัวลดลงของผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลเชิงลบต่อ
โครงสร้างธุรกิจ สภาพคล่องของบริ ษทั และความเชื่อมัน่ ของเจ้าหนี้ต่อบริ ษทั ตัวอย่างเช่น หากธุรกิจวาณิ ชธนกิจมีผล
ประกอบการที่แย่ลงอย่างต่อเนื่อง
ฟิ ทช์อาจทาการทบทวนมุมมองต่อโครงสร้างธุรกิจของบริ ษทั และเปลี่ยนแปลงวิธีการ
พิจาณาอันดับเครดิต ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบในเชิงลบต่ออันดับเครดิต นอกจากนี้อตั ราส่วนทางการเงินที่ปรับตัวแย่ลงอย่างมี
นัยสาคัญและต่อเนื่อง โดยเฉพาะอัตราส่วนด้านสภาพคล่องและหนี้สินอาจส่งผลให้ฟิทช์ปรับลดอันดับเครดิต ฟิ ทช์อาจปรับ
ลดอันดับเครดิตหากแผนการชาระหนี้ไม่เป็ นไปตามแผนอย่างมีนยั สาคัญ โดยอาจมีสาเหตุมาจากระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้
(risk appetite) มีการปรับตัวสูงขึ้น ผลการดาเนินงานที่ขาดทุนอย่างมีนยั สาคัญทั้งจากการดาเนินงานหลักและจากบริ ษทั ลูก
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กฎหมายและภาษี นอกจากนี้ การจัดอันดับเครดิตและการประมาณการทางการเงินรวมถึงข้อมูลอื่นๆ มีลกั ษณะเป็ นการคาดการณ์ล่วงหน้า ซึ่ งอยู่
บนพื้นฐานของสมมติฐานต่างๆ ที่ต้ งั ขึ้น และการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต ซึ่ งโดยลักษณะแล้วไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะเกิ ดขึ้นจริ ง ดังนั้น
แม้ว่าจะมีการยืนยันความถู กต้องของข้อเท็จจริ งปั จจุบนั อันดับเครดิ ตและการประมาณการอาจได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์หรื อเงื่อนไขใน
อนาคตที่ไม่ได้คาดไว้ล่วงหน้า ณ เวลาที่จดั ทาหรื อยืนยันอันดับเครดิตและประมาณการ
ข้อมูลในรายงานนี้ได้ถูกนาเสนอ “ตามที่เป็ น” โดยไม่ได้เป็ นการรับรองหรื อการรับประกันใดๆ และฟิ ทช์ไม่รับรองหรื อรับประกันว่ารายงานหรื อ
เนื้ อหาใดๆ ในรายงาน จะตรงตามข้อกาหนดใดๆ ของผูร้ ับรายงานนี้ การจัดอันดับเครดิ ตของฟิ ทช์เป็ นความคิดเห็ นในเรื่ องความน่ าเชื่ อถื อของ
ตราสาร ความคิดเห็ นและรายงานการจัดอันดับเครดิ ตนี้ ถูกจัดทาโดยฟิ ทช์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดอันดับเครดิ ตที่เป็ นที่ ยอมรับ ซึ่ งฟิ ทช์จะ
คอยติดตามประเมินและปรับหลักเกณฑ์และวิธีการจัดอันดับเครดิตให้เป็ นปั จจุบนั อยูเ่ สมอ ดังนั้น การจัดอันดับเครดิ ตและรายงานการจัดอันดับ
เครดิตเป็ นผลงานของฟิ ทช์โดยรวม และไม่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่ งหรื อกลุ่ มบุคคลใดกลุ่มบุคคลหนึ่ งเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดี ยวในการจัด
อันดับเครดิตและรายงานการจัดอันดับเครดิ ตนั้นๆ การจัดอันดับเครดิ ตไม่ได้พิจารณาความเสี่ ยงในการขาดทุนอันเนื่ องมาจากความเสี่ ยงอื่นใด
นอกเหนื อจากความเสี่ ยงทางด้านเครดิ ต เว้นแต่ว่าความเสี่ ยงนั้น จะมี ก ารระบุ เ อาไว้เ ป็ นการเฉพาะ ฟิ ทช์ไม่ ได้มีส่ วนร่ วมในการเสนอขาย
หลักทรัพย์ใดๆ รายงานการจัดอันดับเครดิ ตของฟิ ทช์ท้ งั หมดเป็ นการจัดทาขึ้นร่ วมกัน รายชื่ อบุคคลที่ระบุไว้ในรายงานเป็ นผูท้ ี่เกี่ ยวข้องในการ
ทารายงานแต่ไม่ได้เป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดี ยวต่อความคิดเห็ นที่ เสนอในรายงานนั้น รายชื่ อที่ระบุไว้ในรายงานมีเพื่อใช้สาหรับการติ ดต่อ
เท่านั้น รายงานการจัดอันดับเครดิ ตของฟิ ทช์ ไม่ได้เป็ นหนังสื อชี้ ชวนในการเสนอขายหลักทรั พย์ หรื อสิ่ งที่ ใ ช้แทนข้อมูลที่ รวบรวม ยืนยัน
ความถูกต้อง และนาเสนอต่อนักลงทุนโดยบริ ษทั ผูอ้ อกตราสารและตัวแทนในการเสนอขายหลักทรัพย์ อันดับเครดิ ตอาจจะมีการเปลี่ ยนแปลง
หรื อยกเลิก ณ เวลาใดๆ และด้วยเหตุผลใดๆ ก็ได้ ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของฟิ ทช์แต่เพียงผูเ้ ดี ยว ฟิ ทช์มิได้ให้คาปรึ กษาในการลงทุนใดๆ ทั้งสิ้ น
การจัดอันดับเครดิ ตไม่ได้เป็ นการแนะนาให้นักลงทุน ซื้ อ ขาย หรื อถื อตราสารใดๆ การจัดอันดับเครดิ ตไม่ได้เป็ นการชี้ ถึงความพอเหมาะของ
ราคาตลาดและความเหมาะสมของตราสารใดๆ ต่อนักลงทุนรายหนึ่ งรายใดโดยเฉพาะ หรื อลักษณะการยกเว้นภาษีหรื อการเสี ยภาษีจากการชาระ
เงินที่เกี่ยวข้องกับตราสารใดๆ ฟิ ทช์ได้รับค่าจ้างในการจัดอันดับเครดิ ตจากบริ ษทั ผูอ้ อกตราสาร ผูร้ ับประกัน ผูค้ ้ าประกัน ผูม้ ีภาระผูกพันอื่นๆ
และผูจ้ ดั จาหน่าย โดยปกติค่าจ้างดังกล่าวจะแตกต่างกันไปโดยเริ่ มจากหนึ่ งพันเหรี ยญสหรัฐฯ ถึ งเจ็ดแสนห้าหมื่นเหรี ยญสหรัฐฯ (หรื อเทียบเท่า
สาหรับสกุลเงิ นอื่น) ต่อครั้ งของการออกตราสาร ในบางกรณี ฟิทช์จะได้รับค่าจ้างครั้ งเดี ยวต่อปี จากการจัดอันดับเครดิ ตตราสารทั้งหมดหรื อ
บางส่วนที่ออกโดยผูอ้ อกตราสารนั้นๆ หรื อตราสารที่รับประกันหรื อค้ าประกันโดยผูร้ ับประกันนั้นๆ หรื อผูค้ ้ าประกันนั้นๆ โดยค่าจ้างดังกล่าวคาด
ว่าจะแตกต่างกันไปโดยเริ่ มจากหนึ่ งหมื่นเหรี ยญสหรัฐฯ ถึ งหนึ่ งล้านห้าแสนเหรี ยญสหรัฐฯ (หรื อเทียบเท่าสาหรับสกุลเงินอื่น) การจัดทา การ
ประกาศสู่ สาธารณะ หรื อการเผยแพร่ การจัดอันดับเครดิ ตของฟิ ทช์ไม่ได้เป็ นการแสดงว่าฟิ ทช์ยินยอมให้ใช้ชื่อฟิ ทช์ในฐานะที่เป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญที่
เกี่ยวข้องกับแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ซ่ ึ งได้ยื่นส่ งภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริ กา (the United States
securities laws), the Financial Services and Markets Act of 2000 ของสหราชอาณาจักร หรื อภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ในประเทศใดๆ เนื่ องจาก

ประสิ ทธิภาพในการประกาศสู่ สาธารณะและการเผยแพร่ ที่รวดเร็ วกว่าในระบบอิเล็กทรอนิ กส์ รายงานของฟิ ทช์อาจจะปรากฏแก่สมาชิ กในระบบ
อิเล็กทรอนิ กส์เร็ วกว่าสมาชิ กในระบบสิ่ งพิมพ์ถึงสามวัน
สาหรับออสเตรเลีย, นิ วซี แลนด์, ไต้หวัน และเกาหลี ใต้เท่านั้น: Fitch Australia Pty Ltd ได้รับใบอนุ ญาตให้บริ การทางการเงิน (Australian
Financial Services license no. 337123) ซึ่งอนุญาตให้บริ ษทั เสนอการจัดอันดับเครดิตให้แก่นกั ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น อันดับเครดิ ตที่ประกาศโดย
ฟิ ทช์มิได้มุ่งหมายให้นาไปใช้โดยบุคคลซึ่ งเป็ นนักลงทุนรายย่อยภายใต้คาจากัดความตาม the Corporations Act 2001
บริ ษทั ฟิ ทช์ เรทติ้งส์ อิงค์ (Fitch Ratings, Inc.) เป็ นบริ ษทั ที่จดทะเบียนกับ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา ในฐานะองค์กรที่เป็ น Nationally Recognized Statistical Rating Organization (NRSRO) โดยที่บริ ษทั ในเครื อของบริ ษทั ฟิ ทช์ เรท
ติง้ ส์ อิงค์ จานวนหนึ่ งเป็ นบริ ษทั จัดอันดับเครดิตที่อยูใ่ นรายชื่ อในหัวข้อที่ 3 ในแบบฟอร์ มของ NRSRO ซึ่ งได้รับอนุญาตให้ออกอันดับเครดิตใน
ฐานะที่เป็ น NRSRO (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.fitchratings.com/site/regulatory) ในขณะที่บริ ษทั ในเครื อของบริ ษทั ฟิ ทช์ เรทติ้งส์
อิงค์ อีกจานวนหนึ่ งที่เหลือ ไม่อยูใ่ นรายชื่ อในหัวข้อที่ 3 ในแบบฟอร์ มของ NRSRO (ซึ่ งรวมเรี ยกว่า non-NRSRO) ดังนั้นอันดับเครดิ ตที่ออกโดย
บริ ษทั จัดอันดับเครดิตเหล่านี้ไม่ได้ออกในฐานะบริ ษทั ที่เป็ น NRSRO อย่างไรก็ตาม บุคลากรของบริ ษทั ที่เป็ น non-NRSRO อาจจะมีส่วนร่ วมใน
กระบวนการจัดทาอันดับเครดิตของบริ ษทั ที่มีฐานะเป็ น NRSRO

