ฟิ ทช์ คงอันดับเครดิต บมจ. อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป ที่ ‘A-(tha)’ แนวโน้ มเครดิตมีเสถียรภาพ
ฟิ ทช์ เรทติ้ งส์ – กรุ งเทพฯ – 23 กรกฎาคม 2563: บริ ษ ัท ฟิ ทช์ เรทติ้ งส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ประกาศคงอัน ดับ เครดิ ต
ภายในประเทศระยะยาว (National Long-Term Rating) และอันดับเครดิ ตภายในประเทศระยะยาวหุ ้นกูไ้ ม่มีประกันและไม่
ด้อยสิ ทธิของบริ ษทั อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) หรื อ EPG ที่ ‘A-(tha)’ แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ
การคงอันดับเครดิตสะท้อนถึงมุมมองของฟิ ทช์ ที่คาดว่ากระแสเงินสดจากการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ จะยังคงมีเสถียรภาพที่
ดี ในสภาวะเศรษฐกิ จปั จจุ บัน ที่ ชะลอตัวลง โดยมี ปั จจัยสนับ สนุ นมาจากความเป็ นผูน้ าในผลิ ตภัณ ฑ์เฉพาะกลุ่ม (Niche
Product) ซึ่งมีการกระจายตัวของธุรกิจปลายทางที่หลากหลาย นอกจากนี้ อันดับเครดิตของบริ ษทั ฯ ยังได้รับปั จจัยสนับสนุน
จากสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ ง ซึ่งคาดว่าบริ ษทั ฯ จะสามารถรักษาอัตราส่ วนหนี้สินสุทธิ (Net Financial Leverage) ให้ต่า
กว่าระดับ 1 เท่าได้ในช่วง 2-3 ปี ข้างหน้า ด้วยงบการลงทุนในการขยายธุรกิ จที่ไม่สูงมากนัก และความสามารถในการสร้าง
กระแสเงินสดสุทธิ (Free Cash-Flow) ที่ยงั คงอยูใ่ นเกณฑ์ดี
ธุรกิ จชิ้นส่ วนและอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ของบริ ษทั ฯ คาดว่าจะเผชิญกับความท้าทายมากขึ้นในปี 2563 จากความต้องการที่
อ่อนแอลง เนื่ องจากการแพร่ ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส และจะค่อยๆ ปรับตัวดีข้ ึนในปี 2564-2565 อย่างไรก็ตาม ธุรกิจ
ฉนวนยางกันความร้อน/เย็น และธุรกิจผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกสาหรับเครื่ องดื่มและอาหาร ซึ่ งคาดว่าจะได้รับผลกระทบ
น้อยกว่า น่าจะช่วยบรรเทาธุรกิจชิ้นส่ วนและอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ที่มีความต้องการที่ลดลงมากกว่าได้ ทั้งนี้ ฟิทช์ประมาณ
การว่าบริ ษทั ฯ จะสามารถรักษาอัตราส่วนกาไรจากการดาเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่ อม และค่าตัดจาหน่ายต่อรายได้
(EBITDA margin) ที่ ร้อ ยละ 14-15 ในช่ วง 2 ปี ข้างหน้า ด้วยการลดค่าใช้จ่ายในการดาเนิ น จากประสิ ท ธิ ภ าพที่ ดี ข้ ึ น ของ
โรงงานใหม่ ซึ่งน่าจะช่วยลดค่าใช้จ่ายแรงงาน รวมถึงราคาวัตถุดิบที่ลดลง เนื่องจากราคาน้ ามันดิบที่ลดลง
ปั จจัยที่มีผลต่ออันดับเครดิต
การลดลงของรายได้ธุรกิ จชิ้ นส่ วนและอุปกรณ์ ตกแต่งรถยนต์: ฟิ ทช์คาดว่ารายได้ของบริ ษทั ฯ สาหรับปี งบการเงิ น 2564
สิ้นสุดเดือนมีนาคม 2564 จะลดลงประมาณร้อยละ 17 ซึ่งส่วนใหญ่มาจากความอ่อนแอของธุรกิจชิ้นส่วนและอุปกรณ์ตกแต่ง
รถยนต์ ในด้านสัดส่ วนรายได้ตามลักษณะธุ รกิ จ ฟิ ทช์มองว่าธุ รกิ จชิ้ นส่ วนและอุปกรณ์ ตกแต่งรถยนต์จะปรั บตัวลดลง
ประมาณร้อยละ 25 ในปี งบการเงิน 2564 ส่วนธุรกิจฉนวนยางกันความร้อน/เย็น และธุรกิจผลิตบรรจุภณั ฑ์พลาสติกจะปรับ
ลดลงประมาณร้ อ ยละ 10 โดยการแพร่ ร ะบาดของเชื้ อ โคโรน่ า ไวรั ส นั้ น ท าให้ ผู ้ผ ลิ ต รถยนต์ ท้ ั งในประเทศไทย
สหรัฐอเมริ กา และในภูมิภาคยุโรป หยุดการผลิตชัว่ คราวในช่วงระหว่างเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม จึงทาให้รายได้ของบริ ษทั
ฯ ลดลง
ฟิ ทช์คาดว่าการฟื้ นตัวของความต้องการของธุรกิจชิ้นส่ วนและอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์จะใช้เวลา 2-3 ปี ก่อนจะกลับมาอยูใ่ น
ระดับก่อนเหตุการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส ในขณะที่การฟื้ นตัวของธุรกิจฉนวนยางกันความร้อน/เย็น และ
ธุ รกิ จผลิ ตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติ กจะฟื้ นตัวเร็ วกว่า โดยการฟื้ นตัวของธุ รกิ จฉนวนยางกัน ความร้ อน/เย็นนั้น จะได้รับแรง
สนับสนุ นจากการกลับมาดาเนิ นของธุ รกิจก่อสร้าง หลังจากการผ่อนคลายมาตราการล็อคดาวน์ทวั่ โลก แม้ว่ายังคงมีความ

เสี่ ยงจากการแพร่ ระบาดในระยะที่สองซึ่ งอาจทามีโอกาสล็อคดาวน์อีกครั้งหนึ่ งได้ ในขณะที่การฟื้ นตัวของธุรกิจผลิตบรรจุ
ภัณฑ์พลาสติกจะได้รับแรงสนับสนุนจากความต้องการของผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่ องดื่มที่ฟ้ื นตัวได้เร็ วกว่า
การทากาไรอยูใ่ นระดับที่บริ หารจัดการได้: ฟิ ทช์คาดว่าอัตราส่ วนกาไรจากการดาเนิ นงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่ อม และ
ค่าตัดจาหน่ ายต่อรายได้ของบริ ษทั ฯ น่ าจะคงอยู่ที่ระดับประมาณร้อยละ 15 ในปี งบการเงิ น 2564 แม้ว่ายอดขายจะลดลง
โดยมีปัจจัยสนับสนุนมาจากค่าใช้จ่ายในการผลิตที่คาดว่าจะลดลงจากประสิ ทธิ ภาพที่ ดีข้ ึนของโรงงานใหม่ในประเทศไทย
และสหรั ฐอเมริ กา รวมถึ งการลดค่าใช้จ่ายในด้านแรงงานจากการดาเนิ น การผลิ ตด้วยระบบเครื่ องจักรอัตโนมัติม ากขึ้ น
นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายด้านวัตถุดิบโพลิเมอร์ซ่ ึ งมีสดั ส่วนอยูท่ ี่ร้อยละ 30-55 ของค่าใช้จ่ายในการผลิต คาดว่าจะอยูใ่ นระดับที่ต่า
เนื่องจากราคาวัตถุดิบโพลิเมอร์ได้รับแรงกดดันจากภาวะอุปทานส่วนเกิน (Oversupply) และราคาน้ ามันดิบที่อยูใ่ นระดับต่า
สถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ ง: EPG มีอตั ราส่ วนทางการเงินที่ใช้ในการพิจารณาอันดับเครดิตที่ แข็งแกร่ ง โดยมีอตั ราส่ วน
หนี้ สินซึ่ งคานวณจากอัตราส่ วนหนี้ สินสุ ทธิต่อกระแสเงินสดจากการดาเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
(FFO net leverage) ที่ ค าดว่า จะต่ า กว่า 1.0 เท่ า ในช่ ว งปี งบการเงิ น ปี 2564-2566 และอัต ราส่ ว นกระแสเงิ น สดจากการ
ดาเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียนต่อดอกเบี้ยและค่าเช่า (FFO fixed-charge coverage) ที่คาดว่าจะอยูใ่ น
ระดับ 7-12 เท่า โดยบริ ษทั ฯ จะมีกระแสเงินสดจากการดาเนิ นงาน (Operating cash flow) เพียงพอต่อการลงทุนในระดับ
ปกติ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ มีความยืดหยุน่ ในการปรับลดงบการลงทุนได้หากจาเป็ น เนื่ องจากงบการลงทุนส่วนใหญ่จะ
ใช้สาหรับการเพิ่มประสิ ทธิภาพของโรงงาน เช่น เครื่ องจักรอัตโนมัติในกระบวนการผลิต
ผูน้ าในธุรกิจเฉพาะกลุ่ม (Niche Market): EPG เป็ นผูผ้ ลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ตกแต่งสาหรับรถกระบะและรถเอนกประสงค์
ที่ทาจากโพลีเมอร์ และพลาสติก และเป็ นผูน้ าในการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกสาหรับใช้เพียงครั้งเดียวสาหรับเครื่ องดื่มและ
อาหารในประเทศไทย EPG เป็ นผูร้ ิ เริ่ มในการผลิตพื้นปูกระบะ (Bed Liner) ที่ ใช้ระบบตัวยึดโดยไม่ตอ้ งเจาะรู บนตัวถังรถ
(No-drilling Technology) เป็ นรายแรกของโลก ซึ่ งท าให้ บ ริ ษ ัท ฯ เป็ นผู ้น าในการผลิ ต พื้ น ปู ก ระบะในประเทศไทย
นอกจากนี้ EPG ยังเป็ นผูผ้ ลิตหลังคารถกระบะ (Canopy) ที่ผลิตจาก Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) Alloy แบบ 2 ชั้น
ขึ้นรู ปเป็ นชิ้นเดียวไร้รอยต่อ เนื่ องจากพลาสติกประเภท ABS เป็ นพลาสติกที่ บริ ษทั ผลิตรถยนตร์ นิยมใช้ EPG จึงมีความ
ได้เปรี ยบจากการเป็ นผูน้ าในผลิตภัณฑ์น้ ี
EPG ยังเป็ นผูน้ าในธุรกิจฉนวนยางกันความร้อน/เย็นที่ผลิตจากยางสังเคราะห์ประเภท Ethylene Propylene Diene Monomer
(EPDM) ของโลก อย่างไรก็ตาม ฉนวนยางกันความร้อน/เย็นที่ผลิตจากยางสังเคราะห์ประเภท Nitrile Butadiene Rubber
(NBR) ยังเป็ นฉนวนที่ใช้กนั มากที่สุดในตลาดฉนวนยางกันความร้อน/เย็น (Synthetic Rubber Insulation) ซึ่ งมีส่วนแบ่งทาง
การตลาดมากถึงร้อยละ 90 ของตลาด ดังนั้นบริ ษทั ฯ จึงมีส่วนแบ่งทางการตลาดเพียงประมาณร้อยละ 8-11 NBR มีการใช้มา
เป็ นเวลานานกว่าและมีการใช้แพร่ หลายมากกว่าเมื่อเทียบกับ EPDM อีกทั้งยังมีราคาที่ถูกกว่า อีกด้วย
การกระจายความเสี่ ยงในธุรกิจที่หลากหลาย: EPG มีการกระจายแหล่งรายได้ที่ดีจากผลิตภัณฑ์ในสามธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจ
ผลิตชิ้นส่ วนและอุปกรณ์ตกแต่งสาหรับรถยนต์ (มีสัดส่ วนรายได้คิดเป็ นร้อยละ 46 ของรายได้ท้ งั หมดในปี งบการเงิน 2563

สิ้นสุ ดเดือนมีนาคม 2563) ธุรกิจผลิตฉนวนยางกันความร้อน/เย็น (ร้อยละ 30 ของรายได้ท้ งั หมด) และธุรกิจผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์
พลาสติ กสาหรั บ เครื่ อ งดื่ ม และอาหาร (ร้ อ ยละ 24 ของรายได้ท้ ัง หมด) ซึ่ ง จะช่ วยลดความเสี่ ยงเฉพาะที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ใน
อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ งได้ เนื่ องจากบริ ษทั ฯ ต้องเผชิญกับความผันผวนของธุรกิจผลิตรถยนต์และธุรกิจก่อสร้าง
รวมถึงธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกสาหรับเครื่ องดื่มและอาหาร ที่มีการแข่งขันสู งและจานวนคู่แข่งที่มาก นอกจากนี้ EPG
ได้รับประโยชน์รวมกันจากการที่ มีการผลิ ตในธุ รกิ จเหล่านี้ ในด้าน การจัดหาวัตถุดิบ และการวิจยั และพัฒนา เนื่ องจาก
วัตถุดิบสาหรับการผลิตในธุรกิจเหล่านี้เป็ น สารประกอบโพลีเมอร์และพลาสติก
ฐานลูกค้าที่กระจายตัวดี: EPG ขายชิ้นส่วนและอุปกรณ์ตกแต่งสาหรับรถกระบะและรถเอนกประสงค์ ประมาณร้อยละ 50-60
ให้กับ ผูร้ ั บจ้างที่ อ อกแบบและผลิ ตสิ น ค้า (Original Design Manufacturer) และ ผูร้ ั บ จ้างผลิ ต สิ น ค้า (Original Equipment
Manufacturer) ให้กบั บริ ษทั ผลิตรถยนต์ช้ นั นาของโลก ในส่ วนที่ เหลืออีกร้อยละ 40-50 ขายให้กบั ตัวแทนจาหน่ายรถยนต์
และร้านจาหน่ายสิ นค้าตกแต่งรถในประเทศและต่างประเทศกว่า 100 ประเทศทัว่ โลกภายใต้เครื่ องหมายการค้าของบริ ษทั ฯ
เอง สาหรับธุรกิจฉนวนยางกันความร้อน/เย็น รายได้ประมาณร้อยละ 30 มาจากยอดขายในประเทศไทย ซึ่ งครึ่ งหนึ่ งเป็ น
การขายให้กบั โครงการก่อสร้างโดยตรง และเพื่อช่วยสนับสนุ นการขายในต่างประเทศ EPG มีโรงงานผลิตฉนวนยางกัน
ความร้อน/เย็น อีกสองแห่ งในประเทศสหรัฐฯ และจีน และให้ใบอนุญาตในการผลิตผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ แก่โรงงานสอง
แห่ งในประเทศ รัสเซี ยและอินเดีย สาหรับธุรกิจผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกสาหรับเครื่ องดื่มและอาหาร รายได้ประมาณ
ร้อยละ 90 มาจากยอดขายในประเทศไทย ซึ่ งประมาณร้อยละ 40 ของยอดขายในประเทศเป็ นการขายให้กบั บริ ษทั ฯ ผูผ้ ลิต
เครื่ องดื่มและอาหารชั้นนา
การกาหนดอันดับเครดิตโดยสรุ ป
EPG มีสถานะทางธุรกิจอยูใ่ นระดับปานกลางเมื่อเทียบกับบริ ษทั ในประเทศไทยอื่นๆ ที่ฟิทช์จดั อันดับเครดิต แต่มีสถานะทาง
การเงินที่แข็งแกร่ งกว่า EPG ดาเนิ นธุรกิจแปรรู ปโพลีเมอร์ และพลาสติก คล้ายกับ บริ ษทั โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน) หรื อ PTL หนึ่ งในสิ บ ผูผ้ ลิ ต แผ่น ฟิ ล์ม PET รายใหญ่ ที่สุ ด ในโลกในด้านการผลิ ต ซึ่ งมี อนั ดับเครดิ ตที่ A-(tha)
แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ แต่มีธุรกิ จปลายทางที่แตกต่างกัน EPG มีการกระจายตัวของธุ รกิจตามภูมิภาคที่น้อยกว่าแต่มี
ธุรกิจปลายทางที่กระจายตัวมากกว่าซึ่ งช่วยลดทอนขนาดของธุรกิจที่เล็กกว่า ทั้งสองบริ ษทั ฯ ยังมีอตั ราส่วนหนี้สินที่ต่า โดย
มี FFO net leverage ต่ากว่า 1.0 เท่า อันดับเครดิตจึงเท่ากัน
สถานะทางธุรกิ จและสถานะทางการเงินของ EPG มีความใกล้เคียงกันกับของ บริ ษทั เคซี อี อีเลคโทรนิ คส์ จากัด (มหาชน)
หรื อ KCE ซึ่งมีอนั ดับเครดิตที่ A-(tha) แนวโน้มเครดิตเป็ นลบ KCE เป็ นหนึ่งในสิ บผูผ้ ลิตแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ราย
ใหญ่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์ของโลกวัดจากรายได้ KCE ดาเนิ นธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ซ่ ึ งมีความเสี่ ยงสูงกว่า
แต่ความเสี่ ยงดังกล่าวถูกลดทอนลงด้วยการที่ บริ ษทั เน้นผลิตผลิตภัณฑ์สาหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ ซึ่ งมีความยากลาบาก
สาหรับคู่แข่งรายใหม่ในการเข้าสู่อุตสาหกรรมดังกล่าว ทั้งนี้แนวโน้มเครดิตเป็ นลบสะท้อนถึงความเสี่ ยงจากการแพร่ ระบาด
ของเชื้อโคโรน่าไวรัส ซึ่ งอาจทาให้การฟื้ นตัวของรายได้และความสามารถในการทากาไรของ KCE ต้องใช้เวลานานจนถึงปี
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EPG มีรายได้และ EBITDA ที่มากกว่า บริ ษทั เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จากัด (มหาชน) หรื อ JWD (BBB(tha)/แนวโน้ม
เครดิ ตเป็ นลบ) ซึ่ งเป็ นหนึ่ งในผูใ้ ห้บริ การโลจิ สติกส์ ภาคพื้นดิ นแบบครบวงจรรายใหญ่ในประเทศไทย JWD มี ส่วนของ
รายได้ที่สามารถคาดการณ์ได้มากกว่า เนื่ องจากสัญญาสัมปทานและสัญญระยะปานกลางถึงระยะยาว ในธุรกิจให้บริ การดูแล
รับฝากและขนย้ายสิ นค้า แต่ EPG มีการกระจายตัวของธุ รกิ จตามภูมิภาคที่ มากกว่า ฐานลูกค้าของทั้งสองบริ ษทั ฯ มี การ
กระจายตัวของธุ รกิ จที่ ดี โดยแนวโน้มอันดับเครดิ ตเป็ นลบของ JWD สะท้อนถึงความท้าทายในการลดอัตราส่ วนหนี้ สิน
เนื่ องจากการลงทุ นที่ สูงในการขยายคลังสิ นค้าและในภาวะเศรษฐกิ จซบเซา EPG มี อตั ราส่ วนทางการเงิ นที่ ใช้ในการ
พิจารณาอันดับเครดิตที่แข็งแกร่ งกว่ามาก ดังนั้นอันดับเครดิตของ EPG จึงสูงกว่า
สมมติฐานที่สาคัญของฟิ ทช์ที่ใช้ในการประมาณการ:
รายได้ลดลงร้อยละ 17 ในปี งบการเงิน 2564 จากสภาวะถดถอยของธุรกิจรถยนต์ ซึ่ งผูผ้ ลิตรถยนต์ได้มีการหยุดการ
ผลิตในช่วงมี.ค.-พ.ค. ในขณะที่ธุรกิจอื่นของบริ ษทั ฯ ได้รับผลกระทบน้อยกว่าจากเหตุการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อโคโรน่า
ไวรัส
การฟื้ นตัวของรายได้ในปี งบการเงิน 2565-2566 อยูท่ ี่ระดับร้อยละ 10 ต่อปี โดยมีแรงสนับสนุนจากความต้องการที่
ฟื้ นตัวได้เร็ วกว่าของธุรกิจฉนวนยางกันความร้อน/เย็น และ ธุรกิจผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก รวมถึงการเพิ่มขึ้นการกาลังผลิต
ใหม่
EBITDA margin อยูท่ ี่ระดับร้อยละ 14-15 ต่อปี
งบการลงทุนประมาณ 1.9 พันล้านบาท ในช่วงปี งบการเงิน 2564-2566
จ่ายเงินปั นผลร้อยละ 70 ของกาไรสุทธิ
ปั จจัยที่อาจมีผลกับอันดับเครดิตในอนาคต
ปั จจัยบวก:
ฟิ ทช์คาดว่าไม่น่าจะมีปัจจัยบวกต่ออันดับเครดิ ตของบริ ษทั ฯ ในช่วง 24 เดื อนข้างหน้า เนื่ องจากขนาดธุ รกิ จของ
EPG มีขนาดเล็กกว่าบริ ษทั ในประเทศไทยอื่นๆ ที่ฟิทช์จดั อันดับเครดิตที่สูงกว่า
ปั จจัยลบ:
กระแสเงิ นสดจากการดาเนิ นงานที่ ลดลง หรื อการลงทุนโดยใช้หนี้ ที่เพิ่มขึ้น มากกว่าที่ ฟิทช์คาดการไว้ ส่ งผลให้
อัตราส่วน FFO net leverage สูงกว่า 1.5 เท่าอย่างต่อเนื่อง
EBITDAR margin ลดลงต่ากว่าร้อยละ 13 อย่างต่อเนื่อง
สภาพคล่อง
สภาพคล่องอยูใ่ นระดับที่บริ หารจัดการได้: สภาพคล่องของบริ ษทั ฯ ได้รับการสนับสนุนจากเงินสดจานวน 1.3 พันล้านบาท
ณ สิ้ นปี งบการเงิน 2563 โดยบริ ษทั ฯ มีหนี้ ที่ถึงกาหนดชาระภายใน 12 เดือนนับจากเดื อนมีนาคม 2563 อยูท่ ี่ 1.0 พันล้าน
บาท โดยประมาณ ร้อยละ 89 เป็ นหนี้ ระยะสั้นที่ ใช้หมุนเวียนในการดาเนิ นธุ รกิ จ บริ ษทั ฯ มีวงเงิ นหมุนเวียนจากสถาบัน

การเงิ น ถึงแม้ว่าจะเป็ นวงเงิ นที่ สามารถยกเลิกได้ จานวน 5.2 พันล้านบาท ฟิ ทช์คาดว่าบริ ษทั ฯ จะสามารถ roll over หนี้
ระยะสั้นที่ใช้หมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจออกไปได้ เนื่องจากบริ ษทั ฯ มีอตั ราส่วนหนี้สินที่ต่า
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คานวณความรั บผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยของธุ รกิ จประกันวิน าศภัย (actuarial reports) รายงานทางวิศวกรรม ความเห็ นทางกฎหมาย และ
รายงานอื่นๆ ที่จดั ทาโดยบุคคลที่สาม), ความมี อยู่ของแหล่ งข้อมู ลที่ ใช้ในการตรวจสอบจากบุ คคลที่ สามซึ่ งเป็ นอิ ส ระและมี ค วามสามารถ ที่
เกี่ยวข้องกับตราสารนั้นหรื อที่มีอยูใ่ นประเทศของบริ ษทั ผูอ้ อกตราสารนั้น, และปัจจัยอื่นๆ ผูใ้ ช้อนั ดับเครดิตและรายงานการจัดอันดับเครดิตของ
ฟิ ทช์ ควรเข้าใจว่าการตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริ งและการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลจากบุคคลที่สามที่ฟิทช์ได้รับไม่สามารถรับประกันได้ว่า
ข้อมูลเหล่านั้นที่ฟิทช์ใช้ในการจัดอันดับเครดิ ตและจัดทารายงานการจัดอันดับเครดิ ตจะเป็ นข้อมูลที่ถูกต้องและสมบูรณ์ ท้ายที่สุดแล้วบริ ษทั ผู้
ออกตราสารและที่ปรึ กษาของบริ ษทั จะต้องรับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารแสดงรายการข้อมูลเกี่ ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
(Offering documents) และในรายงานอื่ นๆ ที่ ให้แก่ฟิทช์และตลาด ในการจัดทาอันดับเครดิ ตและรายงานการจัดอันดับเครดิ ตโดยฟิ ทช์ ฟิ ทช์
จะต้องอาศัยรายงานของผูเ้ ชี่ยวชาญต่างๆ ซึ่ งรวมถึง ผูส้ อบบัญชี อิสระในการพิจารณางบการเงินของบริ ษทั และนักกฎหมายในการพิจารณาเรื่ องที่
เกี่ ยวกับกฎหมายและภาษี นอกจากนี้ การจัดอันดับเครดิ ตและการประมาณการทางการเงินรวมถึ งข้อมูลอื่นๆ มี ลกั ษณะเป็ นการคาดการณ์
ล่วงหน้า ซึ่ งอยูบ่ นพื้นฐานของสมมติฐานต่างๆ ที่ ต้ งั ขึ้ น และการคาดการณ์ เหตุการณ์ ในอนาคต ซึ่ งโดยลักษณะแล้วไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะ
เกิดขึ้นจริ ง ดังนั้น แม้ว่าจะมีการยืนยันความถูกต้องของข้อเท็จจริ งปั จจุบนั อันดับเครดิตและการประมาณการอาจได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
หรื อเงื่อนไขในอนาคตที่ไม่ได้คาดไว้ล่วงหน้า ณ เวลาที่จดั ทาหรื อยืนยันอันดับเครดิตและประมาณการ
ข้อมูลในรายงานนี้ ได้ถูกนาเสนอ “ตามที่เป็ น” โดยไม่ได้เป็ นการรับรองหรื อการรับประกันใดๆ และฟิ ทช์ไม่รับรองหรื อรับประกันว่ารายงานหรื อ
เนื้ อหาใดๆ ในรายงาน จะตรงตามข้อกาหนดใดๆ ของผูร้ ับรายงานนี้ การจัดอันดับเครดิ ตของฟิ ทช์เป็ นความคิ ดเห็ นในเรื่ องความน่ าเชื่ อถื อของ
ตราสาร ความคิดเห็ นและรายงานการจัดอันดับเครดิ ตนี้ ถูกจัดทาโดยฟิ ทช์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดอันดับเครดิ ตที่เป็ นที่ยอมรับ ซึ่ งฟิ ทช์จะ
คอยติดตามประเมินและปรับหลักเกณฑ์และวิธีการจัดอันดับเครดิตให้เป็ นปั จจุบนั อยูเ่ สมอ ดังนั้น การจัดอันดับเครดิ ตและรายงานการจัดอันดับ
เครดิตเป็ นผลงานของฟิ ทช์โดยรวม และไม่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่ งหรื อกลุ่ มบุคคลใดกลุ่ มบุคคลหนึ่ งเป็ นผูร้ ั บผิดชอบแต่เพี ยงผูเ้ ดี ยวในการจัด
อันดับเครดิตและรายงานการจัดอันดับเครดิ ตนั้นๆ การจัดอันดับเครดิ ตไม่ได้พิจารณาความเสี่ ยงในการขาดทุนอันเนื่ องมาจากความเสี่ ยงอื่นใด
นอกเหนื อจากความเสี่ ยงทางด้านเครดิ ต เว้นแต่ ว่าความเสี่ ยงนั้น จะมี ก ารระบุเอาไว้เป็ นการเฉพาะ ฟิ ทช์ ไม่ ได้มี ส่ วนร่ วมในการเสนอขาย
หลักทรัพย์ใดๆ รายงานการจัดอันดับเครดิตของฟิ ทช์ท้ งั หมดเป็ นการจัดทาขึ้นร่ วมกัน รายชื่ อบุคคลที่ระบุไว้ในรายงานเป็ นผูท้ ี่เกี่ ยวข้องในการ
ทารายงานแต่ไม่ได้เป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดี ยวต่อความคิดเห็ นที่ เสนอในรายงานนั้น รายชื่ อที่ ระบุไว้ในรายงานมีเพื่อใช้สาหรั บการติ ดต่อ
เท่านั้น รายงานการจัดอันดับเครดิ ตของฟิ ทช์ ไม่ได้เป็ นหนังสื อชี้ ช วนในการเสนอขายหลักทรั พย์ หรื อสิ่ งที่ ใช้แทนข้อมู ล ที่ รวบรวม ยืนยัน
ความถูกต้อง และนาเสนอต่อนักลงทุนโดยบริ ษทั ผูอ้ อกตราสารและตัวแทนในการเสนอขายหลักทรัพย์ อันดับเครดิตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
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
เงินที่เกี่ ยวข้องกับตราสารใดๆ ฟิ ทช์ได้รับค่าจ้างในการจัดอันดับเครดิ ตจากบริ ษทั ผูอ้ อกตราสาร ผูร้ ับประกัน ผูค้ ้ าประกัน ผูม้ ีภาระผูกพันอื่นๆ
และผูจ้ ดั จาหน่าย โดยปกติค่าจ้างดังกล่าวจะแตกต่างกันไปโดยเริ่ มจากหนึ่ งพันเหรี ยญสหรัฐฯ ถึ งเจ็ดแสนห้าหมื่นเหรี ยญสหรัฐฯ (หรื อเทียบเท่า
สาหรับสกุล เงินอื่ น) ต่อครั้งของการออกตราสาร ในบางกรณี ฟิทช์จะได้รับ ค่าจ้างครั้ งเดี ยวต่อปี จากการจัดอัน ดับเครดิ 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 เนื่องจาก
ประสิ ทธิภาพในการประกาศสู่ สาธารณะและการเผยแพร่ ที่รวดเร็ วกว่าในระบบอิเล็กทรอนิ กส์ รายงานของฟิ ทช์อาจจะปรากฏแก่สมาชิ กในระบบ
อิเล็กทรอนิ กส์เร็ วกว่าสมาชิ กในระบบสิ่ งพิมพ์ถึงสามวัน
สาหรั บ ออสเตรเลี ย , นิ วซี แ ลนด์, ไต้ห วัน และเกาหลี ใ ต้เท่ านั้น : Fitch Australia Pty Ltd ได้รับ ใบอนุ ญ าตให้ บ ริ ก ารทางการเงิ น (Australian
Financial Services license no. 337123) ซึ่ งอนุญาตให้บริ ษทั เสนอการจัดอันดับเครดิตให้แก่นกั ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น อันดับเครดิตที่ประกาศโดย
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
ติ้งส์ อิงค์ จานวนหนึ่ งเป็ นบริ ษทั จัดอันดับเครดิตที่อยูใ่ นรายชื่ อในหัวข้อที่ 3 ในแบบฟอร์ มของ NRSRO ซึ่งได้รับอนุญาตให้ออกอันดับเครดิตใน
ฐานะที่เป็ น NRSRO (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.fitchratings.com/site/regulatory) ในขณะที่ บริ ษทั ในเครื อของบริ ษทั ฟิ ทช์ เรทติ้งส์
อิงค์ อีกจานวนหนึ่ งที่ เหลือ ไม่อยูใ่ นรายชื่อในหัวข้อที่ 3 ในแบบฟอร์มของ NRSRO (ซึ่งรวมเรี ยกว่า non-NRSRO) ดังนั้นอันดับเครดิตที่ออกโดย
บริ ษทั จัดอันดับเครดิตเหล่านี้ไม่ได้ออกในฐานะบริ ษทั ที่เป็ น NRSRO อย่างไรก็ตาม บุคลากรของบริ ษทั ที่เป็ น non-NRSRO อาจจะมีส่วนร่ วมใน
กระบวนการจัดทาอันดับเครดิตของบริ ษทั ที่มีฐานะเป็ น NRSRO

