ฟิ ทช์ ให้ เครดิตพินิจแนวโน้ มเป็ นลบแก่ อนั ดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ บล.โนมูระพัฒนสิน
ฟิ ทช์ เรทติ้งส์ - กรุ งเทพฯ - 19 เมษายน 2564: ฟิ ทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ประกาศให้เครดิตพินิจแนวโน้มเป็ นลบ (Rating
Watch Negative) แก่อนั ดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ ‘AA(tha)’ ของบริ ษทั หลักทรัพย์โนมูระพัฒนสิ น จากัด (มหาชน)
หรื อ CNS ส่วนอันดับเครดิตอื่นของบริ ษทั ไม่ได้รับผลกระทบ
การให้เครดิ ตพินิจแนวโน้มเป็ นลบดังกล่าวเป็ นผลมาจากการประกาศอันดับเครดิ ตในลักษณะที่ เดี ยวกันกับอันดับความ
แข็งแกร่ งทางการเงิ น (Viability Rating หรื อ VR) ที่ 'bbb+' ของบริ ษทั แม่ ซึ่ งคื อ Nomura Holding Inc. (NHI, ‘A-’/Stable)
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 (ดูรายละเอียดได้จากประกาศเรื่ อง “Fitch Places Nomura's Viability Ratings on Negative Watch;
IDRs Unaffected” ที่ at www.fitchratings.com/site/pr/10157236)
ปั จจัยสนับสนุนอันดับเครดิต
อัน ดับ เครดิ ต ของ CNS พิ จ ารณาจากมุ ม มองของฟิ ทช์ว่าบริ ษ ัท น่ าจะได้รับ การสนับ สนุ น เป็ นพิ เศษนอกเหนื อ จากการ
ดาเนิ นงานตามปรกติ (extraordinary support) ในกรณี ที่มีความจาเป็ น จากบริ ษทั แม่ ซึ่ งคือ NHI ฟิ ทช์มองว่า CNS เป็ นบริ ษทั
ลูกที่ มีความสาคัญในเชิ งกลยุทธ์ต่อบริ ษทั แม่ โดยมีบทบาทสาคัญในการสนับสนุ นกลยุทธ์ในภูมิภาคของกลุ่ม นอกจากนี้
บริ ษทั แม่ยงั มีสัดส่ วนการถือหุ ้นที่ 99.1% ใน CNS และมีการควบคุมการดาเนิ นงานอย่างใกล้ชิดจากบริ ษทั แม่ โดยบริ ษทั แม่
ได้ให้ความร่ วมมือและให้การสนับสนุนแก่บริ ษทั ลูก
อันดับเครดิ ตภายในประเทศของ CNS พิจารณาจากอันดับความแข็งแกร่ งทางการเงิ น (หรื อ VR) ของ NHI แทนที่ จะเป็ น
อัน ดับ เครดิ ต สากลสกุล เงิ น ต่ างประเทศระยะยาว (Long-Term Foreign Currency Issuer Default Rating) เนื่ องจากอัน ดับ
เครดิ ตสากลสกุลเงิ นต่างประเทศระยะยาวของ NHI มี ปัจจัยสนับสนุ นมาจากการคาดการณ์ของฟิ ชท์ว่า NHI จะได้รับการ
สนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น (‘A’/แนวโน้มอันดับเครดิตเป็ นลบ) เนื่ องจาก NHI มีความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจและการเงิน
ของประเทศญี่ปุ่น และฟิ ทช์เชื่อว่าการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นที่ระดับบริ ษทั แม่ อาจจะไม่ครอบคลุมมาถึง CNS ซึ่งไม่ได้มี
สถานะเป็ นบริ ษทั ลูกหลักและประกอบกิจการในต่างประเทศ
ปั จจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต
ปั จจัยที่อาจส่ งผลกระทบเชิ งบวกหรื อส่ งผลให้ เกิดการปรั บเพิ่มอันดับเครดิต (ปั จจัยเดียวหรื อหลายปั จจัยรวมกัน)
ฟิ ทช์อาจปรับอันดับเครดิตในเชิงบวกสาหรับอันดับเครดิตของ CNS หากบริ ษทั แม่มีความสามารถในการให้การสนับสนุนแก่
บริ ษทั ลูกในระดับที่สูงขึ้นโดยอาจสะท้อนได้จากอันดับความแข็งแกร่ งทางการเงินของบริ ษทั แม่ที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทาง
ที่ดีข้ ึน รวมทั้งการพิจารณาอันดับเครดิตของบริ ษทั เปรี ยบเทียบกับอันดับเครดิตภายในประเทศของสถาบันการเงินและบริ ษทั
อื่นด้วย นอกจากนี้ อนั ดับเครดิตของ CNS อาจถูกปรับเพิ่มอันดับได้หากฟิ ทช์เชื่อว่าแนวโน้มที่บริ ษทั จะได้รับการสนับสนุน
จากบริ ษทั แม่ปรับตัวสู งขึ้น ตัวอย่างเช่นในกรณี ที่ CNS มีบทบาทเชิงกลยุทธ์ต่อกลุ่มบริ ษทั แม่เพิ่มขึ้น ในด้านการมีส่วนรวม
และบทบาทในการช่วยสนับสนุนความแข็งแกร่ งในด้านเครื่ อข่ายธุรกิจและรายได้โดยรวมของกลุ่ม

ฟิ ทช์อาจเปลี่ยนอันดับเครดิตอ้างอิง (anchor rating) เป็ นอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของ NHI ได้ หาก
ฟิ ทช์เห็ นว่ามีความเป็ นไปได้สูงขึ้นที่ ทางการของประเทศญี่ ปุ่นจะอนุ ญาตให้ความช่วยเหลือจากทางการที่ ระดับบริ ษทั แม่
ครอบคลุมมาถึงบริ ษทั ลูกที่สาคัญในต่างประเทศ ซึ่ งกรณี ดงั กล่าวอาจจะส่ งผลให้อนั ดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ
CNS ได้รับการปรับเพิ่มอันดับ แต่ท้ งั นี้ โอกาสที่ NHI จะให้การสนับสนุ นแก่ CNS ต้องไม่มีการเปลี่ ยนแปลงและยังต้อง
พิจารณาเปรี ยบเทียบกับอันดับเครดิตภายในประเทศของสถาบันการเงินและบริ ษทั อื่นด้วย
ปั จจัยที่อาจส่ งผลกระทบเชิ งลบหรื อส่ งผลให้ เกิดการปรั บลดอันดับเครดิต (ปั จจัยเดียวหรื อหลายปั จจัยรวมกัน)
ฟิ ทช์อาจปรับลดอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ CNS หากอันดับความแข็งแกร่ งทางการเงินของบริ ษทั แม่ถูกปรับ
ลดอันดับ นอกจากนี้ อันดับ เครดิ ตของ CNS อาจถูกปรับ ลดลงได้ห ากโอกาสที่ บริ ษทั แม่จะให้การสนับ สนุ นเป็ นพิเศษ
นอกเหนือจากการดาเนิ นงานตามปรกติแก่บริ ษทั ลูกปรับตัวลดลง ซึ่ งอาจเกิดได้จากการที่บริ ษทั แม่ลดสัดส่ วนการถือหุ ้นลง
อย่างมีนยั สาคัญ ประกอบกับการปรับตัวลดลงของระดับการควบคุมด้านการบริ หารจัดการของบริ ษทั แม่และการลดลงของ
ระดับ ความเชื่ อ มโยงกับ บริ ษ ัท แม่ ในด้านการเงิ น และการบริ ห ารงาน อี ก ทั้ง ฟิ ทช์ จ ะพิ จารณาอัน ดับ เครดิ ต ของบริ ษ ัท
เปรี ยบเทียบกับบริ ษทั อื่นที่มีอนั ดับเครดิตภายในประเทศด้วย อย่างไรก็ตาม ฟิ ทช์ไม่คาดว่าระดับของการให้ความสนับสนุน
จากบริ ษทั แม่จะปรับตัวลดลงอย่างมีนยั สาคัญในระยะสั้นถึงระยะปานกลาง
อันดับเครดิตที่มีความเชื่อมโยงกันกับอันดับเครดิตอื่น
อันดับเครดิตภายในประเทศของ CNS มีความเชื่อมโยงกับอันดับความแข็งแกร่ งทางการเงินของ NHI
รายละเอียดของอันดับเครดิตมีดงั ต่อไปนี้:
CNS:
- อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ ‘AA(tha)’; ให้เป็ น เครดิตพินิจแนวโน้มเป็ นลบ
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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 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 การจัดอันดับ เครดิ 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 ทช์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดอันดับเครดิตที่เป็ 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 อที่ระบุไว้ในรายงานมี เพื่อใช้สาหรั 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
ติง้ ส์ อิงค์ จานวนหนึ่ งเป็ นบริ ษทั จัดอันดับเครดิ ตที่อยูใ่ นรายชื่ อในหัวข้อที่ 3 ในแบบฟอร์ มของ NRSRO ซึ่งได้รับอนุญาตให้ออกอันดับเครดิตใน
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 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

