
 

 

  

  
 

 

ฟิทช์คงอนัดบัเครดติของธนาคารและสถาบนัการเงนิไทย 5 แห่งที เป็นบริษทัลูกของสถาบันการเงนิต่างประเทศในภูมภิาคเอเชียเหนอื 

ฟิทช ์เรทติ
งส์ – กรุงเทพฯ- 29 กนัยายน 2559 : ฟิทช ์เรทติ
งส์ (ประเทศไทย) ประกาศคงอนัดบัเครดิตภายในประเทศระยะยาว

ของธนาคารและสถาบนัการเงินไทย 5 แห่งที0เป็นบริษทัลูก (subsidiaries) ของสถาบนัการเงินตา่งประเทศในภูมิภาคเอเชีย

เหนือ  

โดยธนาคารและสถาบนัการเงินดงัตอ่ไปนี
ไดรั้บการคงอนัดบัเครดิตที0 ‘AAA(tha)’ และแนวโนม้อนัดบัเครดิตมีเสถียรภาพ 

- ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จาํกดั (มหาชน) หรือ BOCT  

- ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั (มหาชน) หรือ ICBCT  

- บริษทั ลีสซิ0งไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั หรือ ICBCTL 

 

ในขณะเดียวกนับริษทั อีซี0บาย จาํกดั (มหาชน) หรือ EB ไดรั้บการคงอนัดบัเครดิตที0 ‘AA+(tha)’ แนวโนม้อนัดบัเครดิตเป็น

ลบ ทั
งนี
แนวโนม้อนัดบัเครดิตเป็นลบของ EB สอดคลอ้งกบัแนวโนม้อนัดบัเครดิตเป็นลบของบริษทัแม่ ACOM Co., LTD. 

(ACOM; A-/แนวโนม้อนัดบัเครดิตเป็นลบ) 

บริษทัหลกัทรัพยโ์นมูระพฒันสิน จาํกดั (มหาชน) หรือ CNS ไดรั้บการคงอนัดบัเครดิตที0 ‘AA-(tha)’ แนวโนม้อนัดบัเครดิตมี

เสถียรภาพ 

สาํหรับรายละเอียดของอนัดบัเครดิตทั
งหมดแสดงไวใ้นส่วนทา้ย 

ปัจจยัสนบัสนุนอนัดบัเครดิต – อนัดบัเครดิตภายในประเทศและอนัดบัเครดิตของหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ 

อนัดบัเครดิตภายในประเทศของ BOCT, ICBCT, EB และ CNS พิจารณาจากมุมมองของ ฟิทชว์า่ธนาคารและสถาบนัการเงิน

ดงักล่าวถือเป็นบริษทัลูกที0มีความสาํคญัในเชิงกลยทุธ์ต่อบริษทัแม่ ซึ0งคือ Bank of China Ltd. (BOC; ‘A’/แนวโนม้อนัดบั

เครดิตมีเสถียรภาพ), Industrial and Commercial Bank of China (ICBC; ‘A’/แนวโนม้อนัดบัเครดิตมีเสถียรภาพ), ACOM, 

และ Nomura Holdings Inc. (NH; ‘A-’/แนวโนม้อนัดบัเครดิตเป็นลบ/อนัดบัความแขง็แกร่งทางการเงิน (Viability Rating) ที0 

‘bbb’) ทั
งนี
 มุมมองดงักล่าวพิจารณาจากการที0บริษทัแม่มีสดัส่วนการถือหุน้ในระดบัสูงและมีอาํนาจควบคุมการบริหารงาน

ในบริษทัลูก การใชชื้0อและสญัญลกัษณ์ทางการคา้ร่วมกนักบับริษทัแม่  การเชื0อมโยงการดาํเนินงานอยา่งสอดคลอ้งกนักบั

กลุ่มในระดบัสูง (integration)  และการสนบัสนุนในดา้นตา่งๆ ที0ผา่นมาในอดีต ดงันั
น ฟิทชเ์ชื0อวา่มีความเป็นไปไดสู้งที0

ธนาคารและสถาบนัการเงินดงักล่าวจะไดรั้บการสนบัสนุนเป็นพิเศษที0นอกเหนือจากในการดาํเนินงานปรกติ (extraordinary 

support) จากบริษทัแม่ในกรณีที0มีความจาํเป็น 



 

 

  

  
 

 

นอกจากนี
 ฟิทชค์าดวา่การเปลี0ยนแปลงผูถื้อหุน้ทางตรงของ BOCT ซึ0งเดิมคือ BOC ไปเป็น Bank of China (Hong Kong) 

Limited (BOCHK; ‘A’/แนวโนม้อนัดบัเครดิตมีเสถียรภาพ) ซึ0งเป็นธนาคารลูกของ BOC ไม่น่าจะส่งผลกระทบมากนกัตอ่

โอกาสหรือความสามารถของกลุ่มในการใหก้ารสนบัสนุนแก่ BOCT ทั
งนี
การเปลี0ยนแปลงโครงสร้างผูถื้อหุน้ใน BOCT ยงั

อยูร่ะหวา่งการพิจารณาอนุมติัจากหน่วยงานรัฐของไทยและฮ่องกง ดูรายละเอียดเรื0องการเปลี0ยนแปลงผูถื้อหุน้เพิ0มเติมไดจ้าก

ประกาศ เรื0อง “Fitch: Bank of China’s Sale of Thai Subsidiary Won’t Have Rating Impact” ลงวนัที0 6 กรกฎาคม 2559 และ

หาไดจ้าก  www.fitchratings.com   

อนัดบัเครดิตภายในประเทศของ ICBCTL นั
นอยูใ่นระดบัเดียวกนัอนัดบัเครดิตภายในประเทศของ ICBCT เนื0องจากฟิทช์

มองวา่ ICBCTL เป็นบริษทัลูกหลกั (core subsidiary) ของ ICBCT โดย ICBCTL มีบทบาทสาํคญัตอ่กลยทุธ์ของธนาคารและ

มีสดัส่วนสินเชื0อคิดเป็น 31% ของสินเชื0อรวมของ ICBCT และมีสดัส่วนรายไดคิ้ดเป็น 31% ของรายไดร้วมในครึ0 งแรกของปี 

2559 

อนัดบัเครดิตภายในประเทศของ CNS พิจารณาจากอนัดบัความแขง็แกร่งทางการเงิน (Viability Rating) ของ NH เนื0องจาก

ฟิทชไ์ม่คาดวา่ การสนบัสนุนจากรัฐบาลญี0ปุ่นที0ระดบับริษทัแม่ (ซึ0งคือ NH) จะครอบคลุมมาถึง CNS ซึ0งเป็นบริษทัลูก ดงันั
น

อนัดบัเครดิตภายในประเทศของ CNS จะไดรั้บผลกระทบจากการเปลี0ยนแปลงในอนัดบัเครดิตความแขง็แกร่งทางการเงิน

ของ NH  โดยการเปลี0ยนแปลงในอนัดบัเครดิตสากลสกลุเงินต่างประเทศระยะยาวของ NH ไม่น่าส่งผลกระทบตอ่อนัดบั

เครดิตของ CNS 

อนัดบัเครดิตของหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนัของ ICBCTL (ระยะสั
นและระยะยาว) EB และ CNS ไดรั้บการจดั

อนัดบัเครดิตใหอ้ยูใ่นระดบัเดียวกนักบัอนัดบัเครดิตภายในประเทศของแตล่ะบริษทั ซึ0งสอดคลอ้งกบัเกณฑใ์นการจดัอนัดบั

เครดิตของฟิทช ์

ปัจจยัสนบัสนุนอนัดบัเครดิต –หุน้กูมี้ผูค้ ํ
าประกนั 

อนัดบัเครดิตหุน้กูมี้ผูค้ ํ
าประกนัของ ICBCTL ซึ0งค ํ
าประกนัโดย ICBCT พิจารณาจากการไดรั้บการคํ
าประกนัในลกัษณะไม่มี

เงื0อนไขและไม่สามารถเพิกถอนไดใ้นการชาํระหนี
 ที0คา้งชาํระภายใตหุ้น้กู ้

อนัดบัเครดิตของหุน้กูมี้ผูค้ ํ
าประกนัของ ICBCTL นั
นอยูใ่นระดบัเดียวกนักบัอนัดบัเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ 

ICBCT 

แนวโนม้อนัดบัเครดิตมีเสถียรภาพของหุน้กูมี้ผูค้ ํ
าประกนัของบริษทันั
นสอดคลอ้งกบัแนวโนม้อนัดบัเครดิตของผูค้ ํ
าประกนั 

 



 

 

  

  
 

 

ปัจจยัที0อาจมีผลตอ่อนัดบัเครดิตในอนาคต - อนัดบัเครดิตภายในประเทศ และอนัดบัเครดิตของหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ 

อนัดบัเครดิตภายในประเทศของ BOCT, ICBCT และ ICBCTL เป็นอนัดบัเครดิตที0อยูใ่นระดบัสูงสุด จึงไม่มีปัจจยัใดที0อาจทาํ

ใหอ้นัดบัเครดิตไดรั้บการปรับเพิ0ม อยา่งไรก็ตามอนัดบัเครดิตของ BOCT, ICBCT และ ICBCTL อาจถูกปรับลดอนัดบัหาก

อนัดบัเครดิตของบริษทัแม่ถูกปรับลดอนัดบั 

การเปลี0ยนแปลงของอนัดบัเครดิตหรือฐานะทางการเงินของบริษทัแม่ของ EB และ CNS น่าจะส่งผลกระทบในทางเดียวกนั

กบัอนัดบัเครดิตภายในประเทศของบริษทั  

การเปลี0ยนแปลงในโอกาสที0บริษทัแม่จะใหก้ารสนบัสนุนเป็นพิเศษที0นอกเหนือจากในการดาํเนินงานปรกติแก่บริษทัลูกใน

ประเทศไทยอาจส่งผลใหอ้นัดบัเครดิตภายในประเทศของบริษทัลูกเปลี0ยนแปลง ตวัอยา่งเช่น การลดสดัส่วนการถือหุน้อยา่ง

มีนยัสาํคญั หรือความไม่ชดัเจนในการใหก้ารสนบัสนุนทางการเงิน อาจเป็นสญัญาณของการลดลงของโอกาสที0บริษทัแม่จะ

ใหก้ารสนบัสนุน ซึ0งอาจเป็นผลลบตอ่อนัดบัเครดิต อยา่งไรก็ตามฟิทชม์องวา่เหตุการณ์ดงักล่าวไม่น่าจะเกิดขึ
นในระยะสั
น 

ปัจจยัที0อาจมีผลตอ่อนัดบัเครดิตในอนาคต- หุน้กูมี้ผูค้ ํ
าประกนั 

อนัดบัเครดิตของหุน้กูมี้ผูค้ ํ
าประกนัของ ICBCTL เป็นอนัดบัเครดิตที0อยูใ่นระดบัสูงสุด จึงไม่มีโอกาสที0อนัดบัเครดิตจะไดรั้บ

การปรับเพิ0ม   อนัดบัเครดิตของหุน้กูมี้ผูค้ ํ
าประกนัของ ICBCTL อาจไดรั้บผลกระทบจากการปรับลดอนัดบัเครดิตของ 

ICBCT 

รายละเอียดของอนัดบัเครดิตมีดงัตอ่ไปนี
 : 

BOCT: 

- อนัดบัเครดิตภายในประเทศระยะยาวคงอนัดบัที0 ‘AAA(tha)’; แนวโนม้อนัดบัเครดิตมีเสถียรภาพ 

- อนัดบัเครดิตภายในประเทศระยะสั
นคงอนัดบัที0 ‘F1+(tha)’ 

 

ICBCT: 

- อนัดบัเครดิตภายในประเทศระยะยาวคงอนัดบัที0 ‘AAA(tha)’; แนวโนม้อนัดบัเครดิตมีเสถียรภาพ 

- อนัดบัเครดิตภายในประเทศระยะสั
นคงอนัดบัที0 ‘F1+(tha)’ 

 

ICBCTL: 

- อนัดบัเครดิตภายในประเทศระยะยาวคงอนัดบัที0 ‘AAA(tha)’; แนวโนม้อนัดบัเครดิตมีเสถียรภาพ 

- อนัดบัเครดิตภายในประเทศระยะสั
นคงอนัดบัที0 ‘F1+(tha)’ 



 

 

  

  
 

 

- อนัดบัเครดิตภายในประเทศระยะยาวของหุน้กูค้ ํ
าประกนัโดย ICBCT คงอนัดบัที0 ‘AAA(tha)’ แนวโนม้อนัดบัเครดิตมี

เสถียรภาพ 

- อนัดบัเครดิตภายในประเทศระยะยาวของหุน้กู ้ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั คงอนัดบัที0 ‘AAA(tha)’ 

- อนัดบัเครดิตภายในประเทศระยะสั
นของโครงการหุน้กูร้ะยะสั
น ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัคงอนัดบัที0 ‘F1+(tha)’ 

 

EB: 

- อนัดบัเครดิตภายในประเทศระยะยาวคงอนัดบัที0 ‘AA+(tha)’; แนวโนม้อนัดบัเครดิตเป็นลบ 

- อนัดบัเครดิตภายในประเทศระยะสั
นคงอนัดบัที0 ‘F1+(tha)’ 

- อนัดบัเครดิตภายในประเทศระยะยาวของหุน้กู ้ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัคงอนัดบัที0 ‘AA+(tha)’ 

 

CNS: 

- อนัดบัเครดิตภายในประเทศระยะยาวคงอนัดบัที0 ‘AA-(tha)’; แนวโนม้อนัดบัเครดิตมีเสถียรภาพ 

- อนัดบัเครดิตภายในประเทศระยะสั
นคงอนัดบัที0 ‘F1+(tha)’ 

- อนัดบัเครดิตภายในประเทศระยะสั
นของโครงการหุน้กูร้ะยะสั
น ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัคงอนัดบัที0 ‘F1+(tha)’ 
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หมายเหต ุ : การจดัอนัดบัเครดิตภายในประเทศ (National Ratings) เป็นการวดัระดบัความน่าเชื0อถือในเชิงเปรียบเทียบกนั

ระหวา่งองคก์รในประเทศนั
นๆ โดยจะใชใ้นประเทศที0อนัดบัเครดิตแบบสากลของรัฐบาลในประเทศนั
นอยูใ่นระดบัที0

คอ่นขา้งตํ0าและเมื0อมีความตอ้งการใชอ้นัดบัเครดิตภายในประเทศ อนัดบัเครดิตขององคก์รที0ดีที0สุดของประเทศไดจ้ดัไวที้0

ระดบั ‘AAA’ และการจดัอนัดบัเครดิตอื0นในประเทศ จะเป็นการเปรียบเทียบความเสี0ยงกบัองคก์รที0ดีที0สุดนี
 เท่านั
น อนัดบั

เครดิตภายในประเทศไดถู้กจดัทาํขึ
นเพื0อใชใ้นตลาดในประเทศเป็นหลกัและจะมีสญัลกัษณ์ที0กาํหนดไวต้อ่ทา้ยจากอนัดบั

เครดิตสาํหรับประเทศนั
นๆ เช่น ‘AAA(tha)’ ในกรณีของประเทศไทย ดงันั
นอนัดบัเครดิตภายในประเทศจึงไม่สามารถใช้

เปรียบเทียบระหวา่งประเทศได ้ 



 

 

  

  
 

 

ขอ้มูลเพิ0มเติมหาไดจ้าก  www.fitchratings.com   

ในการจดัอนัดบัเครดิตฟิทชไ์ดใ้ชห้ลกัเกณฑต์าม Global Bank Rating Criteria ลงวนัที0 15 กรกฎาคม 2559 ,Global Non-Bank 

Financial Institutions Rating Criteria ลงวนัที0 15 กรกฎาคม 2559 และ National Scale Ratings Criteria ลงวนัที0 30 ตุลาคม 

2556 หลกัเกณฑก์ารจดัอนัดบัเครดิตดงักล่าวหาไดที้0 www.fitchratings.com 

การจดัอนัดบัเครดิตในรายงานนี
 เกิดจากความตอ้งการของบริษทัที0ถูกจดัอนัดบั ดงันั
น ฟิทช ์จึงไดรั้บคา่จา้งในการจดัอนัดบั
เครดิตดงักล่าว 
 
การใชอ้นัดบัเครดิตที0จดัทาํโดยฟิทชเ์รทติ
งส์มีขอ้จาํกดัและขอบเขตการใช ้ซึ0งขอ้จาํกดัและขอบเขตของการใชอ้นัดบัเครดิต

ดงักล่าวสามารถหาไดจ้าก HTTP://FITCHRATINGS.COM/UNDERSTANDINGCREDITRATINGS  นอกจากนี
คาํจาํกดั

ความของอนัดบัเครดิตและการใชอ้นัดบัเครดิตของ ฟิทช ์เรทติ
งส์ สามารถหาไดจ้าก www.fitchratings.com อนัดบัเครดิตที0

ประกาศ หลกัเกณฑแ์ละวธีิการจดัอนัดบัเครดิต ไดแ้สดงไวใ้นเวบ็ไซตด์งักล่าวตลอดเวลา หลกัจรรยาบรรณ การรักษาขอ้มูล

ภายใน ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ที0อาจเกิดขึ
น แนวทางการเปิดเผยขอ้มูลระหวา่งบริษทัในเครือ กฎขอ้บงัคบัรวมทั
ง

นโยบายและกระบวนการที0เกี0ยวขอ้งอื0นๆของฟิทช ์ไดแ้สดงไวใ้นส่วน ‘หลกัจรรยาบรรณ’ ในเวบ็ไซตด์งักล่าวเช่นกนั ฟิทช์

อาจจะมีการใหบ้ริการจดัอนัดบัอื0น ๆ ที0ไดรั้บอนุญาตใหแ้ก่บริษทัที0ฟิทชจ์ดัอนัดบัเครดิตอยูห่รือบริษทัที0เกี0ยวขอ้งกบับริษทัที0

ฟิทชจ์ดัอนัดบัเครดิตอยู ่ ซึ0งรายละเอียดสาํหรับการใหบ้ริการจดัอนัดบัอื0น ๆ ดงักล่าวโดยนกัวเิคราะห์หลกั (Lead Analyst) ที0

อยูใ่นหน่วยงานของฟิทชที์0จดทะเบียนในสหภาพยโุรป ไดแ้สดงไวที้0หนา้แรกของบริษทันั
น ๆ ในเวป็ไซตข์องฟิทช ์เรทติ
งส์ 

www.fitchratings.com 

 

 

 

 


