
 
 

  

  
 

 

 

ฟิทช์ ปรับแนวโน้มเครดติ KCE เป็นลบ คงอนัดบัเครดติที ่‘A-(tha)’ 
 
ฟิทช์ เรทติ้งส์ – กรุงเทพฯ – 11 พฤษภาคม 2563:บริษทั ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ประกาศปรับแนวโนม้อนัดบั
เครดิตของบริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จ ากดั (มหาชน) หรือ KCE เป็นลบจากมีเสถียรภาพ ในขณะเดียวกนั ฟิทช์ประกาศคง
อนัดบัเครดิตภายในประเทศระยะยาว (National Long-Term Rating) ของบริษทัฯ ท่ี ‘A-(tha)’ 
 
การปรับแนวโนม้อนัดบัเครดิตเป็นลบสะทอ้นถึงความเส่ียงท่ีการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 อาจท าให้ต่อการฟ้ืนตวั
ของรายไดแ้ละความสามารถในการท าก าไรของ KCE ท่ีอาจจะใชเ้วลานานจนถึงปี 2565 ฟิทช์คาดวา่รายไดใ้นรูปเงินบาทจะ
ฟ้ืนตวักลบัไปอยูใ่นระดบัใกลเ้คียงกบัช่วงก่อนเหตุการณ์โควิด-19 และมีอตัราส่วนก าไรจากการด าเนินงานก่อนดอกเบ้ียจ่าย 
ภาษี ค่าเส่ือม และค่าตดัจ าหน่าย ต่อรายได ้(EBITDA Margin) ท่ีระดบัสูงกวา่ร้อยละ 13 ในปี 2564  อยา่งไรก็ตามหากการฟ้ืน
ตวัของรายไดแ้ละอตัราส่วนก าไรต่อรายไดด้งักล่าวท่ีน้อยกวา่ท่ีคาดการณ์ไวอ้าจแสดงถึงสถานะทางธุรกิจของบริษทัฯ ท่ี
อ่อนแอลง และอาจส่งผลกระทบทางลบต่ออนัดบัเครดิต 
 
การคงอนัดับเครดิตสะท้อนถึงการคาดการณ์ของฟิทช์ว่า KCE จะสามารถรักษาสถานะหน่ึงในผูผ้ลิตแผ่นพิมพ์วงจร
อิเลก็ทรอนิกส์ส าหรับอุตสาหกรรมรถยนตร์ายใหญ่ ซ่ึงมีสถานะทางการเงินท่ีแขง็แรง    ฟิทชเ์ช่ือวา่ บริษทัฯ จะยงัคงสามารถ
สร้างอตัราส่วนกระแสเงินสดสุทธิต่อรายได ้(Free cash flow margin) ในระดบัสูงกวา่ร้อยละ 3 โดยมีความระมดัระวงัในการ
ใชจ่้ายลงทุนและการจ่ายเงินปันผลอยา่งเหมาะสม ถึงแมร้ายไดแ้ละก าไรของบริษทัฯ อาจจะอ่อนแอลงจากปีก่อน อตัราส่วน
หน้ีสินสุทธิต่อกระแสเงินสดจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน (FFO Net Leverage) ของ KCE 
น่าจะยงัคงอยูใ่นระดบัท่ีแขง็แรง ต ่ากวา่ 1.5 เท่าในช่วง 3 ปีขา้งหนา้ 
 
 
ปัจจยัท่ีมีผลต่ออนัดบัเครดิต 
รายได้ลดลงจากโควิด-19  – ฟิทช์คาดว่ารายไดข้อง KCE จะลดลงร้อยละ 20-25 ฟิทช์คาดว่าอตัราการฟ้ืนตวัของผล
ประกอบการน่าจะเป็นไปอยา่งค่อยเป็นค่อยไป และอาจใขเ้วลา 2-3 ปีท่ีรายไดจ้ะกลบัมาอยูใ่นระดบัเดียวกบัช่วงก่อนโควิด-
19 เน่ืองจากมีปัจจัยลบหลายอย่างท่ีกดดันอุตสาหกรรมและสายการผลิตรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็น อุปสงค์ท่ีลดลงจากภาวะ
เศรษฐกิจตกต ่า ความเส่ียงทางดา้นกฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมมลพิษจากเช้ือเพลิง รวมถึงค่าปรับต่างๆ ท่ีผูผ้ลิตรถยนตใ์น
ทวีปยุโรปอาจตอ้งเสียจากเร่ืองน้ี นอกจากน้ี ความผนัผวนของราคาน ้ ามนัยงัอาจท าให้การเปล่ียนมาใชร้ะบบรถยนต์ไฟฟ้า
แทนเคร่ืองยนตส์นัดาปแบบเดิมมีความล่าชา้ 
 
อตัราส่วนก าไรท่ีลดลง – ฟิทช์คาดวา่ EBITDA Margin ของ KCE จะลดลงมาอยูร้่อยละ 8-10 ในปี 2563 (2562: ร้อยละ 15)  
จากประสิทธิภาพการผลิตท่ีต ่าลงจากยอดขายท่ีลดลง โดย EBITDA Margin น่าจะฟ้ืนตวัมาอยูท่ี่ระดบัร้อยละ 14-16 ในปี 
2565 เป็นตน้ไป เม่ือสถาณการณ์กลบัสู่ภาวะปกติ ฟิทช์มองวา่การเพ่ิมข้ึนของการใชก้ าลงัการผลิตของโรงงานใหม่ และการ
เพ่ิมสัดส่วนการผลิตแผ่นพิมพว์งจรส าหรับช้ินส่วนยานยนต์ท่ีมีความซับซอ้น (HDI) ซ่ึงมีอตัราก าไรท่ีค่อนขา้งสูงจะเป็น



 
 

  

  
 

 

 

ปัจจยัสนบัสนุนการฟ้ืนตวัของอตัราก าไรของ KCE ในช่วง 2-3 ปีขา้งหนา้ ถึงแมฟิ้ทช์จะไม่คิดว่า EBITDA Margin ของ
บริษทัฯ จะกลบัมาอยูใ่นระดบัสูงกวา่ร้อยละ 20 เหมือนในอดีตก็ตาม 
  
อตัราก าไรท่ีมีความอ่อนไหวต่อค่าเงินบาท – ธุรกิจของ KCE มีความเส่ียงสูงจากอตัราแลกเปล่ียนซ่ึงส่งผลให้อตัราก าไรมี
ความผนัผวนในช่วง 6 ปีท่ีผ่านมา โดยในฐานะท่ีเป็นบริษทัผูส่้งออก รายไดแ้ละก าไรจะลดเม่ือเงินบาทแข็งค่าข้ึน เน่ืองจาก
ประมาณร้อยละ 80-90 ของรายได ้อยูใ่นรูปเงินดอลลาร์สหรัฐฯ  ในขณะท่ีร้อยละ 50-60 ของตน้ทุนอยูใ่นรูปเงินบาท ซ่ึงส่วน
ใหญ่ไม่ไดป้้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน  
 
นอกจากน้ี การลดลงของปริมาณการผลิตท าให้อตัราก าไรลดลงจากตน้ทุนคงท่ี ยกตวัอยา่งเช่น จากการท่ีเงินบาทแข็งค่าข้ึน
ประมาณร้อยละ 4 และปริมาณการขายลดลงร้อยละ 11 ส่งผลให ้EBITDA Margin ลดลงเป็นร้อยละ 15.4 ในปี 2562 จากร้อย
ละ 20.2 ในปี 2561 
 
สถานะทางการเงินท่ีแขง็แกร่ง – ฟิทชค์าดวา่ KCE จะยงัคงรักษาอตัราส่วนหน้ีสินในระดบัท่ีแขง็แกร่ง ในช่วง 2-3 ปีขา้งหนา้ 
ถึงแมก้ าไรของบริษทัจะลดลง โดยอตัราส่วนหน้ีสิน ณ ปัจจุบนัท่ีอยูใ่นระดบัต ่า (2562: FFO Net Leverage อยูท่ี่ 0.5 เท่า) และ
ความสามารถในการสร้าง free cash flow margin ในระดบัสูงกวา่ร้อยละ 3 จะช่วยลดผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของ
บริษทัฯ ในช่วงท่ีสภาวะแวดลอ้มในการด าเนินงานมีความทา้ทาย อยา่งไรก็ตาม ประมาณการณ์ดงักล่าวอยูภ่ายใตส้มมติฐาน
วา่ บริษทัจะมีการใชจ่้ายลงทุนและจ่ายเงินปันผลท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบักระแสเงินสดของบริษทั 
 
ผูผ้ลิตแผ่นพิมพว์งจรฯ รถยนต์รายใหญ่ – อนัดบัเครดิตของ KCE สะทอ้นถึงการเป็นผูน้ าในธุรกิจผลิตแผ่นพิมพว์งจร
อิเลก็ทรอนิกส์ส าหรับอุตสาหกรรมรถยนต ์ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีมีวงจรสินคา้ท่ีค่อนขา้งยาว และตอ้งอาศยัความผูกพนักบัลูกคา้ใน
การไดม้าซ่ึงยอดขาย ท าให้เป็นธุรกิจท่ีมีความยากล าบากส าหรับคู่แข่งรายใหม่ในการเขา้สู่อุตสาหกรรม (High Barrier to 
Entry) มากกวา่เม่ือเทียบกบัอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับสินคา้บริโภคทัว่ไป (Consumer Electronics) KCE เป็นหน่ึง
ในสิบผูผ้ลิตแผน่พิมพว์งจรส าหรับยานยนตร์ายใหญ่ของโลก โดยมีส่วนแบ่งดา้นรายไดอ้ยูท่ี่ประมาณร้อยละ 5   
 
โอกาสการเติบโตของอุตสาหกรรมแผงวงจรรถยนตน้ี์ข้ึนอยูก่บัสัดส่วนการใชอุ้ปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในรถยนตท่ี์มีแนวโนม้
เพ่ิมข้ึนในระยะยาว แมว้่าจะมีความผนัผวนจากภาวะเศรฐกิจในระยะสั้น นวตักรรมดา้นยานยนต์ต่างๆ เช่น ระบบความ
ปลอดภยั ระบบผูช่้วยคนขบั ระบบความบนัเทิงภายในรถยนต ์(Infotainment) ซ่ึงเดิมเคยเป็นระบบท่ีติดตั้งเฉพาะในรถยนต์
หรู แต่ปัจจุบนักลายเป็นระบบมาตรฐานส าหรับรถยนตท์ัว่ไป 
 
การกระจุกตวัของรายไดท่ี้ลดลง – ความพยายามของ KCE  ท่ีจะเพ่ิมสัดส่วนสินคา้ HDI ซ่ึงรวมถึงสินคา้กลุ่มท่ีไม่ใช่รถยนต ์
จะช่วยลดการกระจุกตวัของรายไดอ้ยา่งค่อยเป็นค่อยไปในอนาคต โดยปัจจุบนั บริษทัฯ มีการกระจุกตวัของลูกคา้รายใหญ่ 5 
รายแรกในสดัส่วนร้อยละ 50 ของรายไดแ้ผน่พิมพว์งจรในปี 2562 ลดลงจากร้อยละ 65 ในปี 2553  
 
 



 
 

  

  
 

 

 

 
การก าหนดอนัดบัเครดิตโดยสรุป 
KCE มีสถานะทางธุรกิจอยู่ในระดบัปานกลางเม่ือเทียบกบับริษทัในประเทศไทยอ่ืนๆ ท่ีฟิทช์จดัอนัดบัเครดิต แต่บริษทัมี
สถานะทางการเงินท่ีแขง็แกร่งกวา่ สถานะทางธุรกิจและสถานะทางการเงินของ KCE มีความใกลเ้คียงกนักบัของ บมจ. โพลี
เพล็กซ์ (ประเทศไทย) (PTL, อนัดบัเครดิต A-(tha) แนวโนม้เครดิตมีเสถียรภาพ) PTL เป็นหน่ึงในสิบผูผ้ลิตแผ่นฟิลม์ PET 
รายใหญ่ท่ีสุดในโลกตามรายได ้PTL ด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมท่ีมีความเส่ียงสูงกวา่ โดยผลิตภณัฑส่์วนใหญ่ของบริษทั
เป็นแผ่นฟิล์มมาตรฐาน ซ่ึงมีความผนัผวนด้านราคา และมีการแข่งขนัท่ีสูง ในขณะท่ี KCE เน้นผลิตแผ่นพิมพ์วงจร
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ ซ่ึงมีความยากล าบากส าหรับคู่แข่งรายใหม่ในการเขา้สู่อุตสาหกรรม อย่างไรก็
ตาม PTL มีการกระจายตวัของฐานการผลิตและลูกคา้ท่ีมากกวา่ แต่ KCE มี EBITDA Margin และ Free cash flow margin ท่ี
สูงกวา่ บริษทัทั้งสองมีอตัราส่วนหน้ีสินอยูใ่นระดบัต ่า โดยมีอตัราส่วน หน้ีสินสุทธิต่อ EBITDA อยูใ่นระดบัต ่ากวา่ 1.5 เท่า 
ดงันั้นอนัดบัเครดิตจึงอยูใ่นระดบัเดียวกนั 
 
บริษทั อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (EPG, อนัดบัเครดิต A-(tha) แนวโนม้เครดิตมีเสถียรภาพ) และ KCE ต่างมี
ธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัอุตสาหกรรมยานยนต ์แต่ขายสินคา้คนละชนิด  EPG เป็นผูผ้ลิตช้ินส่วนและอุปกรณ์ตกแต่งส าหรับรถ
กระบะและรถเอนกประสงคท่ี์ท าจากโพลีเมอร์และพลาสติก ซ่ึงสินคา้กลุ่มน้ีมีส่วนแบ่งรายไดร้้อยละ 50 ของรายไดท้ั้งหมด 
EPG มีการกระจายตวัของธุรกิจและลูกคา้ท่ีมากกวา่ โดย EPG มีการกระจายรายไดจ้ากการผลิตฉนวนยางกนัความร้อน/เยน็
และผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑ์พลาสติกส าหรับอาหารและเคร่ืองด่ืม KCE และ EPG  มีขนาดธุรกิจท่ีใกลเ้คียงกนั แต่ KCE มี 
EBITDA Margin และ Free cash flow margin ท่ีสูงกวา่ ดว้ยสถานะทางธุรกิจท่ีเทียบเคียงกนัและอตัราส่วนหน้ีสินท่ีอยูใ่น
ระดบัต ่าเช่นเดียว อนัดบัเครดิตของทั้งสองบริษทัจึงเท่ากนั 
 
สมมุติฐานท่ีส าคญั 
สมมุติฐานท่ีส าคญัของฟิทชท่ี์ใชใ้นการประมาณการ 
• รายไดล้ดลงร้อยละ 30 ในปี 2563 (ปี 2562 ลดลงร้อยละ 13.5) จากความตอ้งการซ้ือแผ่นพิมพว์งจรฯ ส าหรับยาน
ยนตท่ี์ลดลง ซ่ึงเป็นผลมาจากการหยดุด าเนินการผลิตของผูผ้ลิตยานยนตท์ัว่โลกในช่วงท่ีมีการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส
ในไตรมาส 2 ของปี 2563 รายไดป้รับตวัดีข้ึนอยา่งค่อยเป็นค่อยไป โดยเติบโตในอตัราร้อยละ 13 ในปี 2564 และร้อยละ 5-6 
ในปี 2565  
• EBITDA Margin ลดลงต่อเน่ืองจากปีก่อน มาอยูท่ี่ร้อยละ 8-10 ในปี 2563 (ปี 2562 ร้อยละ 15.9) EBITDA Margin 
เพ่ิมข้ึนมาอยูท่ี่ร้อยละ 14-16 ในปี 2565 จากการฟ้ืนตวัของอตัราการผลิตและการเพ่ิมสดัส่วนการผลิตแผน่พิมพว์งจร HDI 
• ราคาทองแดงเฉล่ียลดลงในปี 2563 จากอุปทานส่วนเกินในตลาด 
• ค่าใชจ่้ายลงทุนส าหรับการซ่อมบ ารุงและการปรับปรุงดา้นเทคโนโลยีเท่าท่ีจ าเป็น จ านวน 200-400 ลา้นบาทต่อปี 
ในช่วงปี 2563-2565 (ปี 2562 ค่าใชจ่้ายลงทุน 634 ลา้นบาท)  ไม่มีการลงทุนเขนาดใหญ่พ่ือขยายก าลงัการผลิต  
• ไม่มีการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานท่ีอ่อนแอในปี 2563-2564  
 
 



 
 

  

  
 

 

 

ปัจจยัท่ีอาจมีผลต่ออนัดบัเครดิตในอนาคต 
ปัจจยับวก 
• แนวโนม้อนัดบัเครดิตอาจกลบัมามีเสถียรภาพไดห้าก KCE สามารถรักษาผลการด าเนินงานท่ีแข็งแรงในช่วงหลงั
สถานการณ์โควิด-19 ส้ินสุดลง โดยมี EBITDA Margin เพ่ิมข้ึนสูงกวา่ร้อยละ 13 ในขณะท่ียงัคงรักษาอตัราส่วน FFO Net 
Leverage ต ่ากวา่ 1.5 เท่า อยา่งต่อเน่ือง 
 
ปัจจยัลบ 
• กระแสเงินสดท่ีต ่ากวา่ท่ีคาด หรือเงินลงทุนท่ีสูงกวา่ท่ีคาด หรือมีการซ้ือกิจการ ซ่ึงส่งผลให ้FFO Net Leverage ของ
บริษทัเพ่ิมข้ึนเกิน 1.5 เท่าอยา่งต่อเน่ือง 
• EBITDA Margin ต ่ากวา่ร้อยละ 13 อยา่งต่อเน่ือง  
• สถานะทางการตลาดท่ีอ่อนแอลง หรือการสูญเสียลูกคา้รายส าคญั 
 
สภาพคล่อง 
สภาพคล่องอยูใ่นระดบัท่ีบริหารจดัการได ้– ณ ส้ินปี 2562 KCE มีหน้ีท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีจ านวน 1.3 พนัลา้นบาท 
โดยหน้ีระยะสั้นดงักล่าวส่วนใหญ่ประกอบดว้ยหน้ีเพ่ือสนบัสนุนการส่งออก ส่วนหน้ีระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระในปี 2563 มี
จ านวน 259 ลา้นบาท บริษทัมีเงินสดจ านวน 1.0 พนัลา้นบาท และมีสภาพคล่องเสริมจากวงเงินกู้หมุนเวียนท่ียกเลิกได ้
(uncommitted facilities) จ านวน 1.9 หม่ืนลา้นบาท และ 83 ลา้น ดอลลาร์สหรัฐฯ ณ ส้ินปี 2562 
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ดงักล่าวอยูภ่ายในประเทศท่ีมีการออกตราสารนั้น  วิธีการท่ีฟิทช์ใช้ในการตรวจสอบขอ้มูลขอ้เท็จจริงและขอบเขตในการยืนยนัความถูกตอ้งของ
ขอ้มูลจากบุคคลท่ีสามท่ีฟิทช์ไดรั้บจะแตกต่างกนัไปข้ึนอยูก่บัลกัษณะของตราสารและบริษทัผูอ้อกตราสาร, ขอ้ก าหนดและหลกัปฏิบติัในประเทศ
ท่ีมีการเสนอขายตราสารท่ีไดรั้บการจดัอนัดบัเครดิต และ/หรือ ท่ีบริษทัผูอ้อกตราสารตั้งอยู,่ ลกัษณะของขอ้มูลท่ีเปิดเผยท่ีเก่ียวขอ้งท่ีสามารถหาได้
, การเขา้ถึงผูบ้ริหารและท่ีปรึกษาของบริษทัผูอ้อกตราสาร, การยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลจากบุคคลท่ีสามท่ีมีอยูท่ี่สามารถหาได ้(อาทิ รายงาน
การตรวจสอบบญัชี จดหมายก าหนดกระบวนการตรวจสอบ (agreed-upon procedures letters) รายงานการประเมินราคา รายงานการค านวณความ
รับผิดตามกรมธรรมป์ระกนัภยัของธุรกิจประกนัวินาศภยั (actuarial reports) รายงานทางวิศวกรรม ความเห็นทางกฎหมาย และรายงานอ่ืนๆ ท่ี
จดัท าโดยบุคคลท่ีสาม), ความมีอยูข่องแหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการตรวจสอบจากบุคคลท่ีสามซ่ึงเป็นอิสระและมีความสามารถ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตราสาร
นั้นหรือท่ีมีอยูใ่นประเทศของบริษทัผูอ้อกตราสารนั้น, และปัจจยัอ่ืนๆ   ผูใ้ช้อนัดบัเครดิตและรายงานการจดัอนัดบัเครดิตของฟิทช์ ควรเขา้ใจว่า
การตรวจสอบขอ้มูลขอ้เท็จจริงและการยืนยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลจากบุคคลท่ีสามท่ีฟิทช์ได้รับไม่สามารถรับประกนัได้ว่าขอ้มูลเหล่านั้นท่ี
ฟิทช์ใชใ้นการจดัอนัดบัเครดิตและจดัท ารายงานการจดัอนัดบัเครดิตจะเป็นขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและสมบูรณ์  ทา้ยท่ีสุดแลว้บริษทัผูอ้อกตราสารและท่ี
ปรึกษาของบริษัทจะต้องรับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารแสดงรายการข้อมูลเก่ียวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ (Offering 
documents) และในรายงานอ่ืนๆ   ท่ีให้แก่ฟิทช์และตลาด ในการจดัท าอนัดบัเครดิตและรายงานการจดัอนัดบัเครดิตโดยฟิทช์  ฟิทช์จะตอ้งอาศยั
รายงานของผูเ้ช่ียวชาญต่างๆ ซ่ึงรวมถึง ผูส้อบบญัชีอิสระในการพิจารณางบการเงินของบริษทั และนักกฎหมายในการพิจารณาเร่ืองท่ีเก่ียวกบั
กฎหมายและภาษี   นอกจากน้ี การจดัอนัดบัเครดิตและการประมาณการทางการเงินรวมถึงขอ้มูลอ่ืนๆ  มีลกัษณะเป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า ซ่ึงอยู่
บนพ้ืนฐานของสมมติฐานต่างๆ ท่ีตั้งข้ึน และการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต ซ่ึงโดยลกัษณะแลว้ไม่สามารถยืนยนัไดว้่าจะเกิดข้ึนจริง  ดงันั้น 



 
 

  

  
 

 

 

แมว้่าจะมีการยืนยนัความถูกตอ้งของขอ้เท็จจริงปัจจุบนั อนัดบัเครดิตและการประมาณการอาจไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์หรือเง่ือนไขใน
อนาคตท่ีไม่ไดค้าดไวล่้วงหนา้ ณ เวลาท่ีจดัท าหรือยนืยนัอนัดบัเครดิตและประมาณการ 
ขอ้มูลในรายงานน้ีไดถู้กน าเสนอ “ตามท่ีเป็น” โดยไม่ไดเ้ป็นการรับรองหรือการรับประกนัใดๆ และฟิทช์ไม่รับรองหรือรับประกนัว่ารายงานหรือ
เน้ือหาใดๆ ในรายงาน จะตรงตามขอ้ก าหนดใดๆ ของผูรั้บรายงานน้ี  การจดัอนัดบัเครดิตของฟิทช์เป็นความคิดเห็นในเร่ืองความน่าเช่ือถือของ
ตราสาร  ความคิดเห็นและรายงานการจดัอนัดบัเครดิตน้ีถูกจดัท าโดยฟิทช์ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการจดัอนัดบัเครดิตท่ีเป็นท่ียอมรับ ซ่ึงฟิทช์จะ
คอยติดตามประเมินและปรับหลกัเกณฑแ์ละวิธีการจดัอนัดบัเครดิตให้เป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ   ดงันั้น การจดัอนัดบัเครดิตและรายงานการจดัอนัดบั
เครดิตเป็นผลงานของฟิทช์โดยรวม  และไม่มีบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือกลุ่มบุคคลใดกลุ่มบุคคลหน่ึงเป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวในการจดั
อนัดบัเครดิตและรายงานการจดัอนัดบัเครดิตนั้นๆ  การจดัอนัดบัเครดิตไม่ไดพิ้จารณาความเส่ียงในการขาดทุนอนัเน่ืองมาจากความเส่ียงอ่ืนใด 
นอกเหนือจากความเส่ียงทางด้านเครดิต เวน้แต่ว่าความเส่ียงนั้นจะมีการระบุเอาไวเ้ป็นการเฉพาะ   ฟิทช์ไม่ได้มีส่วนร่วมในการเสนอขาย
หลกัทรัพยใ์ดๆ   รายงานการจดัอนัดบัเครดิตของฟิทช์ทั้งหมดเป็นการจดัท าข้ึนร่วมกนั  รายช่ือบุคคลท่ีระบุไวใ้นรายงานเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการ
ท ารายงานแต่ไม่ไดเ้ป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความคิดเห็นท่ีเสนอในรายงานนั้น   รายช่ือท่ีระบุไวใ้นรายงานมีเพ่ือใช้ส าหรับการติดต่อ
เท่านั้น   รายงานการจดัอนัดบัเครดิตของฟิทช์ไม่ได้เป็นหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหลกัทรัพย ์หรือส่ิงท่ีใช้แทนขอ้มูลท่ีรวบรวม ยืนยนั
ความถูกตอ้ง และน าเสนอต่อนกัลงทุนโดยบริษทัผูอ้อกตราสารและตวัแทนในการเสนอขายหลกัทรัพย ์  อนัดบัเครดิตอาจจะมีการเปล่ียนแปลง
หรือยกเลิก ณ เวลาใดๆ และดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ได ้ซ่ึงข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของฟิทช์แต่เพียงผูเ้ดียว   ฟิทช์มิไดใ้ห้ค  าปรึกษาในการลงทุนใดๆ ทั้งส้ิน 
การจดัอนัดบัเครดิตไม่ไดเ้ป็นการแนะน าให้นักลงทุน ซ้ือ ขาย หรือถือตราสารใดๆ  การจดัอนัดบัเครดิตไม่ได้เป็นการช้ีถึงความพอเหมาะของ
ราคาตลาดและความเหมาะสมของตราสารใดๆ ต่อนกัลงทุนรายหน่ึงรายใดโดยเฉพาะ หรือลกัษณะการยกเวน้ภาษีหรือการเสียภาษีจากการช าระ
เงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัตราสารใดๆ   ฟิทช์ไดรั้บค่าจา้งในการจดัอนัดบัเครดิตจากบริษทัผูอ้อกตราสาร ผูรั้บประกนั ผูค้  ้าประกนั ผูมี้ภาระผูกพนัอ่ืนๆ 
และผูจ้ดัจ  าหน่าย  โดยปกติค่าจา้งดงักล่าวจะแตกต่างกนัไปโดยเร่ิมจากหน่ึงพนัเหรียญสหรัฐฯ ถึงเจ็ดแสนห้าหม่ืนเหรียญสหรัฐฯ (หรือเทียบเท่า
ส าหรับสกุลเงินอ่ืน) ต่อคร้ังของการออกตราสาร  ในบางกรณีฟิทช์จะได้รับค่าจา้งคร้ังเดียวต่อปีจากการจดัอนัดบัเครดิตตราสารทั้งหมดหรือ
บางส่วนท่ีออกโดยผูอ้อกตราสารนั้นๆ หรือตราสารท่ีรับประกนัหรือค ้าประกนัโดยผูรั้บประกนันั้นๆ หรือผูค้  ้าประกนันั้นๆ โดยค่าจา้งดงักล่าวคาด
ว่าจะแตกต่างกนัไปโดยเร่ิมจากหน่ึงหม่ืนเหรียญสหรัฐฯ ถึงหน่ึงลา้นห้าแสนเหรียญสหรัฐฯ (หรือเทียบเท่าส าหรับสกุลเงินอ่ืน)   การจดัท า การ
ประกาศสู่สาธารณะ หรือการเผยแพร่การจดัอนัดบัเครดิตของฟิทช์ไม่ไดเ้ป็นการแสดงว่าฟิทช์ยินยอมให้ใช้ช่ือฟิทช์ในฐานะท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญท่ี
เก่ียวขอ้งกบัแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยซ่ึ์งไดย้ื่นส่งภายใตก้ฎหมายหลกัทรัพยใ์นประเทศสหรัฐอเมริกา (the United States 
securities laws), the Financial Services and Markets Act of 2000 ของสหราชอาณาจกัร หรือภายใตก้ฎหมายหลกัทรัพยใ์นประเทศใดๆ   เน่ืองจาก
ประสิทธิภาพในการประกาศสู่สาธารณะและการเผยแพร่ท่ีรวดเร็วกวา่ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายงานของฟิทช์อาจจะปรากฏแก่สมาชิกในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เร็วกวา่สมาชิกในระบบส่ิงพิมพถึ์งสามวนั 
ส าหรับออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, ไตห้วนั และเกาหลีใตเ้ท่านั้น: Fitch Australia Pty Ltd ไดรั้บใบอนุญาตให้บริการทางการเงิน (Australian 
Financial Services license no. 337123) ซ่ึงอนุญาตให้บริษทัเสนอการจดัอนัดบัเครดิตให้แก่นกัลงทุนรายใหญ่เท่านั้น  อนัดบัเครดิตท่ีประกาศโดย
ฟิทช์มิไดมุ้่งหมายให้น าไปใชโ้ดยบุคคลซ่ึงเป็นนกัลงทุนรายยอ่ยภายใตค้  าจ  ากดัความตาม the Corporations Act 2001 
บริษทั ฟิทช์ เรทต้ิงส์ อิงค ์(Fitch Ratings, Inc.) เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนกบั ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศ
สหรัฐอเมริกา ในฐานะองคก์รท่ีเป็น Nationally Recognized Statistical Rating Organization (NRSRO)  โดยท่ีบริษทัในเครือของบริษทัฟิทช์ เรท
ต้ิงส์ อิงค ์จ  านวนหน่ึงเป็นบริษทัจดัอนัดบัเครดิตท่ีอยูใ่นรายช่ือในหัวขอ้ท่ี 3 ในแบบฟอร์มของ NRSRO ซ่ึงไดรั้บอนุญาตให้ออกอนัดบัเครดิตใน
ฐานะท่ีเป็น NRSRO (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้ https://www.fitchratings.com/site/regulatory) ในขณะท่ีบริษทัในเครือของบริษทัฟิทช์ เรทต้ิงส์ 
อิงค ์อีกจ านวนหน่ึงท่ีเหลือ ไม่อยูใ่นรายช่ือในหวัขอ้ท่ี 3 ในแบบฟอร์มของ NRSRO (ซ่ึงรวมเรียกว่า non-NRSRO) ดงันั้นอนัดบัเครดิตท่ีออกโดย
บริษทัจดัอนัดบัเครดิตเหล่าน้ีไม่ไดอ้อกในฐานะบริษทัท่ีเป็น NRSRO  อยา่งไรก็ตาม บุคลากรของบริษทัท่ีเป็น non-NRSRO อาจจะมีส่วนร่วมใน
กระบวนการจดัท าอนัดบัเครดิตของบริษทัท่ีมีฐานะเป็น NRSRO 
 


