
 
 

  

  
 

 

 

ฟิทช์คงอนัดบัเครดติภายในประเทศของบริษัทฟินันซ่า จ ากดั (มหาชน) ที ่‘BBB-(tha)’; แนวโน้มอนัดบัเครดติมเีสถียรภาพ 
 
ฟิทช ์ เรทติง้ส์ - กรุงเทพฯ - 3 กรกฎาคม 2562: บริษทั ฟิทช ์ เรทติง้ส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ประกาศคงอนัดบัเครดิต
ภายในประเทศระยะยาวของบริษทั ฟินนัซ่า จ ากดั (มหาชน) หรือ FNS ท่ี ‘BBB-(tha)’ แนวโนม้อนัดบัเครดิตมีเสถียรภาพ 
และอนัดบัเครดิตภายในประเทศระยะสั้นท่ี ‘F3(tha)’   
 
ปัจจยัสนบัสนุนอนัดบัเครดิต  
การคงอนัดบัเครดิตภายในประเทศของ FNS สะทอ้นถึงเครือข่ายทางธุรกิจท่ีค่อนขา้งจ ากดั  ก าไรท่ีผนัผวน และฐานะเงินทุน
และสภาพคล่องท่ีอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้ 
 
อีกทั้งอนัดบัเครดิตยงัพิจารณาถึงโครงสร้างธุรกิจท่ีมีการปรับเปล่ียนมาไม่นานนกั และผลการด าเนินงานของ FNS ท่ีมี
แนวโนม้อ่อนแอลงในระยะสั้นเน่ืองจากการเล่ือนแผนงานในธุรกิจวาณิชธนกิจของลูกคา้บางราย รวมทั้งความล่าชา้ในการน า
กิจการร่วมลงทุน (private equity investment) เขา้เสนอขายหุน้ต่อประชาชนเป็นคร้ังแรก (IPO) และส่วนแบ่งก าไรท่ีลดลง 
จากเงินลงทุนในบริษทัหลกัทรัพย ์ ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน) หรือ FSS (BBB+(tha)/แนวโนม้อนัดบัเครดิตมี
เสถียรภาพ) ซ่ึงถือหุน้โดยบริษทัลูกของ FNS ในสดัส่วน 29.29% อยา่งไรก็ตามฟิทชเ์ช่ือวา่กระแสเงินสดรับท่ีค่อนขา้งมี
เสถียรภาพจากธุรกิจใหเ้ช่าพ้ืนท่ีคลงัสินคา้และโรงงาน และสินทรัพยส์ภาพคล่องของบริษทัน่าจะช่วยใหบ้ริษทัมีความ
ยดืหยุน่ดา้นการเงินในระดบัหน่ึง 
 
ระดบัหน้ีสินของ FNS ไม่น่าจะปรับตวัลดลงอยา่งมีนยัส าคญัในปี 2562 แต่ฟิทชค์าดวา่น่าจะปรับตวัลดลงอยา่งค่อยเป็นค่อย
ไปในระยะปานกลาง บริษทัอาจมีความเส่ียงในการจดัหาแหล่งเงินกูเ้พ่ือทดแทนตราสารหน้ีท่ีครบก าหนด (Refinancing 
Risk) เน่ืองจากบริษทัมีการพ่ึงพาตราสารหน้ีและเงินกูย้มื อยา่งไรก็ตามฟิทชเ์ช่ือวา่ความเส่ียงดงักล่าวน่าจะยงัอยูใ่นระดบัท่ี
สามารถบริหารจดัการได ้ เน่ืองจากบริษทัยงัคงมีสินทรัพยส์ภาพคล่องและมีวงเงินสินเช่ือแบบผกูพนั (Committed Line) อีก
ทั้งบริษทัมีฐานนกัลงทุนในหุน้กูท่ี้ค่อนขา้งสม ่าเสมอซ่ึงจะช่วยลดทอนความเส่ียงดงักล่าวลงไดบ้า้ง ผลการด าเนินงานของ 
FNS น่าจะปรับตวัดีข้ึนในปี 2563 จากการรับรู้รายไดจ้ากธุรกิจวาณิชธนกิจ นอกจากน้ีกระแสเงินสดท่ีไดจ้ากการขายเงิน
ลงทุนในกิจการร่วมลงทุนน่าจะช่วยสนบัสนุนความสามารถในการช าระคืนเงินกูย้มืของบริษทัไดใ้นระยะปานกลาง 
 
ปัจจยัท่ีอาจมีผลต่ออนัดบัเครดิตในอนาคต 
ฟิทชอ์าจท าการปรับลดอนัดบัเครดิตหากมีสญัญาณการปรับตวัลดลงของผลการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองซ่ึงส่งผลเชิงลบต่อ
โครงสร้างธุรกิจ สภาพคล่องของบริษทัและความเช่ือมัน่ของเจา้หน้ีต่อบริษทั ตวัอยา่งเช่น หากธุรกิจวาณิชธนกิจมีผล
ประกอบการท่ีแยล่งอยา่งต่อเน่ือง ฟิทชอ์าจท าการทบทวนมมุมองต่อโครงสร้างธุรกิจของบริษทัและเปล่ียนแปลงวธีิการ
พิจาณาอนัดบัเครดิต ซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบในเชิงลบต่ออนัดบัเครดิต นอกจากน้ีอตัราส่วนทางการเงินท่ีปรับตวัแยล่งอยา่งมี
นยัส าคญัและต่อเน่ือง โดยเฉพาะอตัราส่วนดา้นสภาพคล่องและหน้ีสินอาจส่งผลใหฟิ้ทชป์รับลดอนัดบัเครดิต   ฟิทชอ์าจปรับ
ลดอนัดบัเครดิตหากแผนการช าระหน้ีไม่เป็นไปตามแผนอยา่งมีนยัส าคญั โดยอาจมีสาเหตุมาจากระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้
(risk appetite) มีการปรับตวัสูงข้ึน ผลการด าเนินงานท่ีขาดทุนอยา่งมีนยัส าคญัทั้งจากการด าเนินงานหลกัและจากบริษทัลูก



 
 

  

  
 

 

 

หรือบริษทัร่วม หรือมีสญัญาณการปรับตวัลดลงของความเช่ือมัน่ของเจา้หน้ีต่อบริษทัน่าจะส่งผลกระทบในเชิงลบต่ออนัดบั
เครดิตไดเ้ช่นกนั  
 
ฟิทชอ์าจปรับเพ่ิมอนัดบัเครดิตของ FNS หากบริษทับริษทัมีโครงสร้างทางธุรกิจท่ีแขง็แกร่งข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั และมี
ความสามารถในการท าก าไรท่ีปรับตวัดีข้ึนอยา่งสม ่าเสมอส่งผลใหอ้ตัราส่วนหน้ีสินลดลงอยา่งต่อเน่ือง อยา่งไรก็ตามฟิทช์
เช่ือวา่เหตุการณ์ดงักล่าวไม่น่าเกิดข้ึนในระยะสั้น 
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ในการจดัอนัดบัเครดิตของบริษทัฯน้ี ฟิทชไ์ดใ้ชห้ลกัเกณฑต์าม National Scale Ratings Criteria ลงวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2561 
และ Non-Bank Financial Institutions ลงวนัท่ี 12 ตุลาคม 2561 หลกัเกณฑก์ารจดัอนัดบัเครดิตหาไดท่ี้ www.fitchratings.com 
 
การจดัอนัดบัเครดิตในรายงานน้ีเกิดจากความตอ้งการของบริษทัท่ีถูกจดัอนัดบั ดงันั้น ฟิทช ์ จึงไดรั้บค่าจา้งในการจดัอนัดบั
เครดิตดงักล่าว 
 



 
 

  

  
 

 

 

การใชอ้นัดบัเครดิตท่ีจดัท าโดยฟิทช์เรทต้ิงส์มีขอ้จ ากดัและขอบเขตการใช ้ซ่ึงขอ้จ ากดัและขอบเขตของการใช้อนัดบัเครดิตดงักล่าวสามารถหาได้
จาก HTTP://FITCHRATINGS.COM/UNDERSTANDINGCREDITRATINGS  นอกจากน้ีค  าจ  ากดัความของอนัดบัเครดิตและการใช้อนัดบั
เครดิตของ ฟิทช์ เรทต้ิงส์ สามารถหาไดจ้าก www.fitchratings.com อนัดบัเครดิตท่ีประกาศ หลกัเกณฑแ์ละวิธีการจดัอนัดบัเครดิต ไดแ้สดงไวใ้น
เว็บไซต์ดงักล่าวตลอดเวลา หลกัจรรยาบรรณ การรักษาขอ้มูลภายใน ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึน แนวทางการเปิดเผยขอ้มูล
ระหวา่งบริษทัในเครือ กฎขอ้บงัคบัรวมทั้งนโยบายและกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆของฟิทช์ ไดแ้สดงไวใ้นส่วน ‘หลกัจรรยาบรรณ’ ในเวบ็ไซต์
ดั ง ก ล่ า ว เ ช่ น กั น  ข้ อ มู ล เ พ่ิ ม เ ติ ม เ ร่ื อ ง ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ ผู ้ ถื อ หุ้ น ท่ี มี ส่ ว น ไ ด้ เ สี ย ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อ ง ส า ม า ร ถ ดู ไ ด้ จ า ก 
HTTPS://WWW.FITCHRATINGS.COM/SITE/REGULATORY ฟิทช์อาจจะมีการให้บริการจดัอนัดบัอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บอนุญาตให้แก่บริษทัท่ีฟิทช์
จดัอนัดบัเครดิตอยู่หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัท่ีฟิทช์จดัอนัดบัเครดิตอยู ่ ซ่ึงรายละเอียดส าหรับการให้บริการจดัอนัดบัอ่ืน ๆ ดงักล่าวโดย
นกัวิเคราะห์หลกั (Lead Analyst) ท่ีอยูใ่นหน่วยงานของฟิทช์ท่ีจดทะเบียนในสหภาพยโุรป ไดแ้สดงไวท่ี้หนา้แรกของบริษทันั้น ๆ ในเวป็ไซตข์อง
ฟิทช์ เรทต้ิงส์ www.fitchratings.com 
Copyright © 2019 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. ห้ามมิให้น ารายงานขา้งตน้ไปจดัท าใหม่ หรือเผยแพร่ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเวน้แต่จะไดรั้บอนุญาต
จากทางฟิทช์ ฟิทช์ขอสงวนสิทธิทั้งหมดในรายงานน้ี   ในการจดัท าและติดตามอนัดบัเครดิตโดยฟิทช์ และการจดัท ารายงานอ่ืนๆ รวมถึงการท า
ประมาณการต่างๆ ฟิทช์อาศยัขอ้มูลขอ้เท็จจริงท่ีไดรั้บจากบริษทัผูอ้อกตราสารและบริษทัผูจ้ดัจ  าหน่าย และจากแหล่งขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีฟิทช์เช่ือว่ามี
ความน่าเช่ือถือ  ฟิทชด์ าเนินการตรวจสอบขอ้มูลขอ้เทจ็จริงท่ีใช้ตามสมควรตามหลกัเกณฑท่ี์ฟิทช์ใช้ในการจดัอนัดบัเครดิต และไดรั้บการยืนยนั
ความถูกตอ้งของขอ้มูลเหล่านั้นตามสมควรจากแหล่งขอ้มูลท่ีเป็นอิสระ ทั้งน้ี เท่าท่ีมีแหล่งขอ้มูลดงักล่าวส าหรับตราสารนั้น ๆ หรือมีแหล่งขอ้มูล
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 
 
 
 


