ฟิ ทช์ ให้ เครดิตพินิจแนวโน้ มเป็ นบวกแก่ อนั ดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ บล.โนมูระพัฒนสิน และยกเลิกอันดับเครดิต
ฟิ ทช์ เรทติ้งส์ – กรุ งเทพฯ – 26 กรกฎาคม 2565: ฟิ ทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ประกาศให้เครดิ ตพินิจแนวโน้มเป็ นบวก
(Rating Watch Positive) แก่อนั ดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ ‘AA(tha)’ ของ บริ ษทั หลักทรัพย์โนมูระพัฒนสิ น จากัด
(มหาชน) หรื อ CNS และคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นที่ ‘F1+(tha)’
พร้ อมกัน นี้ ฟิ ทช์ได้ยกเลิ ก อัน ดบเครดิ ต ภายในประเทศระยะยาวและระยะสั้น ของ CNS เนื่ องจากเหตุผ ลทางด้านธุ รกิ จ
(commercial reasons)
ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต
การให้เครดิ ตพินิจแนวโน้มเป็ นบวก พิจารณาจากการที่ ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) (BAY; ‘BBB+’/แนวโน้ม
อันดับเครดิ ตมี เสถียรภาพ/‘AAA(tha)’) ได้ประกาศข้อตกลงที่ จะเข้าซื้ อหุ ้น ในสัดส่ วน 99.1% ใน CNS จาก Nomura Asia
Investment (Singapore) Pte Ltd. และฟิ ทช์ เชื่ อ ว่ า เหตุ ก ารณ์ ดั ง กล่ า วอาจจะส่ ง ผลกระทบในเชิ ง บวกต่ อ อัน ดับ เครดิ ต
ภายในประเทศระยะยาวของ CNS ได้ หลังจากที่ ฟิทช์ทาการทบทวนโอกาศที่ ผูถ้ ือหุ ้นใหม่จะให้การสนับสนุ นเป็ นพิเศษ
นอกเหนือจากการสนับสนุนด้านการดาเนินงานตามปรกติ (extraordinary support) และพิจารณาเปรี ยบเทียบโครงสร้างเครดิต
ของ CNS เทียบกับสถาบันการเงินอื่นที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศโดยฟิ ทช์
อันดับเครดิ ตภายในประเทศของ CNS มี ปัจจัยสนับสนุ นจากการที่ ฟิทช์เชื่ อว่าบริ ษทั น่ าจะได้รับการสนับสนุ นเป็ นพิเศษ
นอกเหนื อ จากการด าเนิ น งานตามปรกติ จ ากบริ ษัท แม่ ล าดั บ สู ง สุ ด ของกลุ่ ม ซึ่ งคื อ Nomura Holding Inc. (NHI, ‘A’/Stable/VR:'bbb+') และมี อ ัน ดั บ ความแข็ ง แกร่ ง ทางการเงิ น (VR) ของ NHI ที่ 'bbb+' เป็ นปั จ จัย สนั บ สนุ น ส าหรั บ
รายละเอี ยดเพิ่ ม เติ มดู ได้จากประกาศล่ าสุ ด ของ CNS เรื่ อ ง “Fitch Removes RWN on Capital Nomura; Affirms 'AA(tha)';
Outlook Stable” ลงวันที่ 13 กันยายน 2564
อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นของ CNS เป็ นอันดับที่สูงที่สุดแล้วจึงไม่สามารถปรับเพิ่มอันดับได้อีก
ปัจจัยทีอ่ าจมีผลต่ ออันดับเครดิตในอนาคต
ปั จจัยที่อาจส่ งผลกระทบเชิ งลบหรื อส่ งผลให้ เกิดการปรั บลดอันดับเครดิต (ปั จจัยเดียวหรื อหลายปั จจัยรวมกัน)
ไม่มีปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่ออันดับเครดิตในอนาคต เนื่องจากอันดับเครดิตของบริ ษทั ได้ถูกยกเลิกแล้ว
ปั จจัยที่อาจส่ งผลกระทบเชิ งบวกหรื อส่ งผลให้ เกิดการปรั บเพิ่มอันดับเครดิต (ปั จจัยเดียวหรื อหลายปั จจัยรวมกัน)
ไม่มีปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่ออันดับเครดิตในอนาคต เนื่องจากอันดับเครดิตของบริ ษทั ได้ถูกยกเลิกแล้ว

อันดับเครดิตทีม่ คี วามเชื่ อโยงกันกับอันดับเครดิตอื่น
อันดับเครดิตภายในประเทศของ CNS มีความเชื่อมโยงกับอันดับความแข็งแกร่ งทางการเงินของ NHI
รายละเอียดของอันดับเครดิตมีดงั ต่อไปนี้:
CNS:
- อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว ที่ ‘AA(tha)’ เครดิตพินิจแนวโน้มเป็ นบวก; ยกเลิกเลิกอันดับเครดิต
- อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นคงอันดับที่ ‘F1+(tha)’; ยกเลิกเลิกอันดับเครดิต
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ในการจัด อัน ดับ เครดิ ต ฟิ ทช์ ได้ใช้ห ลักเกณฑ์ National Scale Rating Criteria ลงวัน ที่ 23 ธัน วาคม 2563 และ Non-Bank
Financial Institutions Rating Criteria ลงวัน ที่ 1 กุ ม ภาพั น ธ์ 2565 หลั ก เกณฑ์ ก ารจั ด อั น ดั บ เครดิ ต ดั ง กล่ า วหาได้ ที่
www.fitchratings.com
การจัดอันดับเครดิตในรายงานนี้ เกิดจากความต้องการของบริ ษทั ที่ถูกจัดอันดับ ดังนั้น ฟิ ทช์ จึงได้รับค่าจ้างในการจัดอันดับ
เครดิตดังกล่าว
การใช้อนั ดับเครดิตที่จดั ทาโดยฟิ ทช์เรทติ้งส์มีขอ้ จากัดและขอบเขตการใช้ ซึ่ งข้อจากัดและขอบเขตของการใช้อนั ดับเครดิ ตดังกล่าวสามารถหาได้
จาก HTTP://FITCHRATINGS.COM/UNDERSTANDINGCREDITRATINGS นอกจากนี้ รายละเอี ย ดค าจากัด ความของอัน ดับ เครดิ ต แต่ ล ะ
ป ร ะ เภ ท ข อ ง ฟิ ท ช์ เร ท ติ้ ง ส์ ร ว ม ถึ ง ค า จ า กั ด ค ว า ม เกี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร ผิ ด นั ด ช า ร ะ ห นี้ ส า ม า ร ถ ห า ไ ด้ จ า ก
HTTPS://WWW.FITCHRATINGS.COM/RATING-DEFINITIONS-DOCUMENT อัน ดับ เครดิ ต ที่ ป ระกาศ หลัก เกณฑ์แ ละวิธี ก ารจัด อัน ดับ
เครดิ ต ได้แสดงไว้ในเว็บ ไซต์ดงั กล่ าวตลอดเวลา หลัก จรรยาบรรณ การรั กษาข้อมูล ภายใน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ อาจเกิ ดขึ้ น แนว
ทางการเปิ ดเผยข้อมูลระหว่างบริ ษทั ในเครื อ กฎข้อบังคับรวมทั้งนโยบายและกระบวนการที่ เกี่ ยวข้องอื่นๆของฟิ ทช์ ได้แสดงไว้ในส่ วน ‘หลัก
จรรยาบรรณ ’ ในเว็ บ ไซต์ ดั ง กล่ า วเช่ น กั น ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม เรื่ องกรรมการและผู้ ถื อ หุ ้ น ที่ มี ส่ วนได้ เ สี ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งสามารถดู ไ ด้ จ าก
HTTPS://WWW.FITCHRATINGS.COM/SITE/REGULATORY ฟิ ทช์อาจจะมีการให้บริ การจัดอันดับอื่น ๆ หรื อบริ การเสริ มจากบริ ษทั ในเครื อที่
ได้รับอนุ ญาตให้แก่บริ ษทั ที่ฟิทช์จดั อันดับเครดิตอยูห่ รื อบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ที่ฟิทช์จดั อันดับเครดิตอยู่ ซึ่ งรายละเอียดสาหรับการให้บริ การ
จัดอันดับอื่น ๆ ดังกล่าวโดยนักวิเคราะห์หลัก (Lead Analyst) ที่อยูใ่ นหน่ วยงานของฟิ ทช์ที่จดทะเบียนภายใต้ ESMA หรื อ FCA หรื อบริ การของ
บริ ษทั ในเครื อ ได้แสดงไว้ที่หน้าแรกของบริ ษทั นั้น ๆ ในเว็ปไซต์ของฟิ ทช์ เรทติ้งส์ www.fitchratings.com
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จากทางฟิ ทช์ ฟิ ทช์ขอสงวนสิ ทธิ ท้ งั หมดในรายงานนี้ ในการจัดทาและติดตามอันดับเครดิ ตโดยฟิ ทช์ และการจัดทารายงานอื่นๆ รวมถึ งการทา
ประมาณการต่างๆ ฟิ ทช์อาศัยข้อมูลข้อเท็จจริ งที่ได้รับจากบริ ษทั ผูอ้ อกตราสารและบริ ษทั ผูจ้ ดั จาหน่ าย และจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่ฟิทช์เชื่ อว่ามี
ความน่าเชื่ อถือ ฟิ ทช์ดาเนิ นการตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริ งที่ใช้ตามสมควรตามหลักเกณฑ์ที่ฟิทช์ใช้ในการจัดอันดับเครดิต และได้รับการยืนยัน
ความถูกต้องของข้อมูลเหล่านั้นตามสมควรจากแหล่งข้อมูลที่เป็ นอิสระ ทั้งนี้ เท่าที่มีแหล่งข้อมูลดังกล่าวสาหรับตราสารนั้น ๆ หรื อมีแหล่งข้อมูล
ดังกล่าวอยูภ่ ายในประเทศที่มีการออกตราสารนั้น วิธีการที่ฟิทช์ใช้ในการตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริ งและขอบเขตในการยืนยันความถูกต้องของ
ข้อมูลจากบุคคลที่สามที่ฟิทช์ได้รับจะแตกต่างกันไปขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของตราสารและบริ ษทั ผูอ้ อกตราสาร, ข้อกาหนดและหลักปฏิบตั ิในประเทศ
ที่มีการเสนอขายตราสารที่ได้รับการจัดอันดับเครดิต และ/หรื อ ที่บริ ษทั ผูอ้ อกตราสารตั้งอยู,่ ลักษณะของข้อมูลที่เปิ ดเผยที่เกี่ยวข้องที่สามารถหา
ได้, การเข้าถึ งผูบ้ ริ หารและที่ปรึ กษาของบริ ษทั ผูอ้ อกตราสาร, การยืนยันความถูกต้องของข้อมูลจากบุคคลที่ สามที่ มีอยู่ที่สามารถหาได้ (อาทิ
รายงานการตรวจสอบบัญ ชี จดหมายก าหนดกระบวนการตรวจสอบ (agreed-upon procedures letters) รายงานการประเมิ นราคา รายงานการ
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 นข้อมูลที่ ถูกต้องและสมบูรณ์ 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 ตและการประมาณการทางการเงิ น รวมถึ งข้อมู ลอื่ น ๆ 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 ได้มีส่ วนร่ วมในการเสนอขาย
หลักทรัพย์ใดๆ รายงานการจัดอันดับเครดิตของฟิ ทช์ท้ งั หมดเป็ นการจัดทาขึ้นร่ วมกัน รายชื่ อบุคคลที่ระบุไว้ในรายงานเป็ นผูท้ ี่เกี่ ยวข้องในการ
ทารายงานแต่ไม่ได้เป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดี ยวต่อความคิดเห็ นที่ เสนอในรายงานนั้น รายชื่ อที่ ระบุไว้ในรายงานมี เพื่อใช้สาหรั บการติ ดต่อ
เท่านั้น รายงานการจัดอันดับเครดิ ตของฟิ ทช์ ไม่ได้เป็ นหนังสื อชี้ ช วนในการเสนอขายหลักทรั พย์ หรื อสิ่ งที่ ใช้แทนข้อมู ล ที่รวบรวม 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
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 ต้เ ท่ 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 จัดอันดับเครดิ ตที่อยูใ่ 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 งที่เหลือ ไม่อยูใ่ นรายชื่ อในหัวข้อที่ 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

