
 

 

  

  
 

 

 

ฟิทช์ปรับแนวโน้มอนัดบัเครดติของธนาคารกรุงศรีอยุธยา และ บ.อซีี#บาย เป็น ‘มเีสถียรภาพ’ 

 
ฟิทช ์เรทติ
งส์-กรุงเทพฯ/สิงคโปร์- 9 พฤษภาคม 2560: บริษทั ฟิทช ์เรทติ
งส์ ประกาศปรับแนวโนม้อนัดบัเครดิตของธนาคาร
กรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) หรือ BAY และ บริษทั อีซี:บาย จาํกดั (มหาชน) หรือ EB เป็นแนวโนม้อนัดบัเครดิตมี
เสถียรภาพจากเดิมแนวโนม้อนัดบัเครดิตเป็นลบ พร้อมกนันี
 ฟิทชไ์ดป้ระกาศคงอนัดบัเครดิตสากลสกลุเงินตา่งประเทศระยะ
ยาว (Long-Term Issuer Default Rating) ของ BAY ที: ‘A-’ และอนัดบัเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ EB ที: ‘AA+(tha)’  
ในส่วนอนัดบัเครดิตอื:นของทั
ง BAY และ EB นั
นไม่ไดรั้บผลกระทบจากการประกาศอนัดบัเครดิตในครั
งนี
   
 
การปรับแนวโนม้อนัดบัเครดิตในครั
 งนี
  เป็นผลมาจากการปรับแนวโนม้อนัดบัเครดิตของบริษทัแม่ของ BAY ซึ:งคือ Bank of 
Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. (BTMU) และบริษทัแม่ของ EB ซึ:งคือ ACOM Co., LTD. (ACOM) เมื:อวนัที: 2 พฤษภาคม 2560 
(ตามรายงาน Fitch Revises Outlooks for Japanese Major Banks to Stable; Upgrades VR of MHFG 
(https://www.fitchratings.com/site/pr/1023018)) หลงัจากแนวโนม้อนัดบัเครดิตของประเทศญี:ปุ่นไดรั้บการปรับเป็นแนวโนม้
อนัดบัเครดิตมีเสถียรภาพจากแนวโนม้อนัดบัเครดิตเป็นลบ เมื:อวนัที: 27 เมษายน 2560 (ตามรายงาน Fitch Revises Outlook on 
Japan to Stable; Affirms at 'A' (https://www.fitchratings.com/site/pr/1022824"))  
 
สาํหรับรายละเอียดของอนัดบัเครดิตทั
งหมดแสดงไวใ้นส่วนทา้ย 
 
ปัจจยัสนบัสนุนอนัดบัเครดิต 
อนัดบัเครดิตสากลสกลุเงินตา่งประเทศระยะยาวของ BAY และอนัดบัเครดิตภายประเทศระยะยาวของ EB มีปัจจยัสนบัสนุน
มาจากการที:ฟิทชม์องวา่ทั
ง BAY และ EB เป็นบริษทัลูกที:มีความสาํคญัในเชิงกลยทุธ์ตอ่บริษทัแม่ ซึ:งคือ BTMU และ ACOM 
ตามลาํดบั โดยสะทอ้นไดจ้ากสดัส่วนการถือหุน้ในระดบัสูงของบริษทัแม่ในบริษทัลูกแตล่ะแห่งและการมีอาํนาจในการ
ควบคุมการบริหารงานในบริษทัลูก การผสานการบริหารงานและดาํเนินงานระหวา่งบริษทัลูกกบับริษทัแม่ (integration) 
รวมทั
งการที:บริษทัแม่มีการใหก้ารสนบัสนุนแก่บริษทัลูกในดา้นตา่งๆ มาอยา่งตอ่เนื:อง ดงันั
นฟิทชจึ์งเชื:อวา่มีความเป็นไปได้
สูงที:บริษทัแม่ทั
ง 2 แห่ง จะใหก้ารสนบัสนุนพิเศษที:นอกเหนือจากการดาํเนินงานปรกติ (extraordinary support) แก่บริษทัลูก
ของตนเอง ในกรณีที:มีความจาํเป็น  
 
แนวโนม้อนัดบัเครดิตมีเสถียรภาพของ BAY และ EB สอดคลอ้งกบัแนวโนม้อนัดบัเครดิตมีเสถียรภาพของบริษทัแม่ 
 
ปัจจยัที:อาจมีผลตอ่อนัดบัเครดิตในอนาคต 
อนัดบัเครดิตสากลสกลุเงินตา่งประเทศระยะยาวของ BAY ไม่น่าจะไดรั้บการปรับเพิ:มอนัดบั เนื:องจากปัจจุบนัอนัดบัเครดิต
ดงักล่าว อยูใ่นระดบัเดียวกนักบัเพดานอนัดบัเครดิต (Country Ceiling) ของประเทศไทย แตอ่ยา่งไรก็ตามการปรับลดอนัดบั
เครดิตสากลสกลุเงินตา่งประเทศระยะยาวของธนาคารแม่ (BTMU) น่าจะส่งผลในทิศทางเดียวกนัตอ่อนัดบัเครดิตสากลสกลุ
เงินตา่งประเทศระยะยาวของ BAY 



 

 

  

  
 

 

 

 
การเปลี:ยนแปลงในอนัดบัเครดิตหรือโครงสร้างเครดิตโดยรวมของ ACOM น่าจะส่งผลกระทบไปในทิศทางเดียวกนัตอ่
อนัดบัเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ EB 
 
นอกจากนี
สญัญาณที:บ่งชี
 ถึงโอกาสที:นอ้ยลงในการไดรั้บการสนบัสนุนพิเศษที:นอกเหนือจากการดาํเนินงานปรกติจากบริษทั
แม่ อาจส่งผลใหอ้นัดบัเครดิตภายในประเทศของบริษทัลูกถูกปรับลดอนัดบั ตวัอยา่งเช่น การลดลงอยา่งมีนยัสาํคญัของ
สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัแม่ในบริษทัลูก หรือการลดลงของระดบัการใหก้ารสนบัสนุนทางดา้นการเงิน อยา่งไรก็ตาม
ฟิทชม์องวา่เหตุการณ์ดงักล่าวไม่น่าจะเกิดขึ
นในระยะปานกลาง 
 
อนัดบัเครดิตอื:นของ BAY ที:ไม่ไดรั้บผลกระทบมีดงันี
  
- อนัดบัเครดิตสากลสกลุเงินตา่งประเทศระยะสั
นที: ‘F2’ 
- อนัดบัความเขง็แกร่งทางการเงินที: ‘bbb’ 
- อนัดบัเครดิตสนบัสนุนที: ‘1’  
- อนัดบัเครดิตภายในประเทศระยะยาวที: ‘AAA(tha)’; แนวโนม้อนัดบัเครดิตมีเสถียรภาพ 
- อนัดบัเครดิตภายในประเทศระยะสั
นที: ‘F1+(tha)’ 
- อนัดบัเครดิตภายในประเทศของหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิไม่มีหลกัประกนัที: ‘AAA(tha)’  
- อนัดบัเครดิตภายในประเทศของหุน้กูด้อ้ยสิทธิไม่มีหลกัประกนั (ตามเกณฑบ์าเซล 2) ที: ‘AA+(tha)’ 
- อนัดบัเครดิตภายในประเทศของหุน้กูด้อ้ยสิทธิไม่มีหลกัประกนั (ตามเกณฑบ์าเซล 3) ที: ‘AA+(tha)’ 
 
อนัดบัเครดิตอื:นของ EB ที:ไม่ไดรั้บผลกระทบมีดงันี
  
- อนัดบัเครดิตภายในประเทศระยะสั
นที: ‘F1+(tha)’ 
- อนัดบัเครดิตภายในประเทศระยะยาวของหุน้กู ้ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัที: ‘AA+(tha)’ 
 
ติดตอ่ 
Primary Analysts 
Ambreesh Srivastava (อนัดบัเครดิตสากลของ BAY) 
Senior Director 
+65 6796 7218 
Fitch Ratings Singapore PTE Ltd 
6 Temasek Boulevard 
#35-05 Suntec Tower Four 
Singapore 038986 
 
 



 

 

  

  
 

 

 

พาสนัติ~  สิงหะ, CFA (อนัดบัเครดิตภายในประเทศของ BAY)  
Senior Director     
+662 108 0151  
บริษทั ฟิทช ์เรทติ
งส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 
อาคารปาร์คเวนเชอร์ ชั
น 17 
57  ถนน วทิย ุลุมพินี 
ปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
 
พชร ศรายทุธ (EB)  
Director  
+662 108 0152 
 
Secondary Analysts 
พาสนัติ~  สิงหะ, CFA (อนัดบัเครดิตสากลของ BAY)  
Senior Director     
+662 108 0151  
 
จกัรินทร์ เจียรดิฐ (อนัดบัเครดิตภายในประเทศของ BAY) 
Associate Director  
+662 108 0163 
 
ธนสิทธิ~  อุตมเพทาย (EB) 
Associate Director  
+662 108 0154 
 
Committee Chairperson 
Jonathan Cornish 
Managing Director 
+852 2263 9901 
 
หมายเหต ุ : การจดัอนัดบัเครดิตภายในประเทศ (National Ratings) เป็นการวดัระดบัความน่าเชื:อถือในเชิงเปรียบเทียบกนั
ระหวา่งองคก์รในประเทศนั
นๆ โดยจะใชใ้นประเทศที:อนัดบัเครดิตแบบสากลของรัฐบาลในประเทศนั
นอยูใ่นระดบัที:
คอ่นขา้งตํ:าและเมื:อมีความตอ้งการใชอ้นัดบัเครดิตภายในประเทศ อนัดบัเครดิตขององคก์รที:ดีที:สุดของประเทศไดจ้ดัไวที้:
ระดบั ‘AAA’ และการจดัอนัดบัเครดิตอื:นในประเทศ จะเป็นการเปรียบเทียบความเสี:ยงกบัองคก์รที:ดีที:สุดนี
 เท่านั
น อนัดบั



 

 

  

  
 

 

 

เครดิตภายในประเทศไดถู้กจดัทาํขึ
นเพื:อใชใ้นตลาดในประเทศเป็นหลกัและจะมีสญัลกัษณ์ที:กาํหนดไวต้อ่ทา้ยจากอนัดบั
เครดิตสาํหรับประเทศนั
นๆ เช่น ‘AAA(tha)’ ในกรณีของประเทศไทย ดงันั
นอนัดบัเครดิตภายในประเทศจึงไม่สามารถใช้
เปรียบเทียบระหวา่งประเทศได ้
  
ขอ้มูลเพิ:มเติมหาไดจ้าก  www.fitchratings.com   
 
ในการจดัอนัดบัเครดิตฟิทชไ์ดใ้ชห้ลกัเกณฑต์าม  Global Bank Rating Criteria ลงวนัที: 25 พฤศจิกายน 2559, Global Non-Bank 
Financial Institutions Rating Criteria  ลงวนัที: 10 มีนาคม 2560, National Scale Ratings Criteria ลงวนัที: 7 มีนาคม 2560 
หลกัเกณฑก์ารจดัอนัดบัเครดิตดงักล่าวหาไดที้: www.fitchratings.com 
 
การจดัอนัดบัเครดิตในรายงานนี
 เกิดจากความตอ้งการของบริษทัที:ถูกจดัอนัดบั ดงันั
น ฟิทชจึ์งไดรั้บคา่จา้งในการจดัอนัดบั
เครดิตดงักล่าว 
 
การใชอ้นัดบัเครดิตที:จดัทาํโดยฟิทช์เรทติ
งส์มีขอ้จาํกดัและขอบเขตการใช ้ ซึ: งขอ้จาํกดัและขอบเขตของการใชอ้นัดบัเครดิตดงักล่าวสามารถหาได้
จาก HTTP://FITCHRATINGS.COM/UNDERSTANDINGCREDITRATINGS  นอกจากนี
คาํจาํกดัความของอนัดบัเครดิตและการใชอ้นัดบั
เครดิตของ ฟิทช์ เรทติ
งส์ สามารถหาไดจ้าก www.fitchratings.com อนัดบัเครดิตที:ประกาศ หลกัเกณฑแ์ละวิธีการจดัอนัดบัเครดิต ไดแ้สดงไวใ้น
เวบ็ไซตด์งักล่าวตลอดเวลา หลกัจรรยาบรรณ การรักษาขอ้มูลภายใน ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ที:อาจเกิดขึ
น แนวทางการเปิดเผยขอ้มูล
ระหวา่งบริษทัในเครือ กฎขอ้บงัคบัรวมทั
งนโยบายและกระบวนการที:เกี:ยวขอ้งอื:นๆของฟิทช์ ไดแ้สดงไวใ้นส่วน ‘หลกัจรรยาบรรณ’ ในเวบ็ไซต์
ดงักล่าวเช่นกนั ฟิทช์อาจจะมีการให้บริการจดัอนัดบัอื:น ๆ ที:ไดรั้บอนุญาตให้แก่บริษทัที:ฟิทช์จดัอนัดบัเครดิตอยูห่รือบริษทัที:เกี:ยวขอ้งกบับริษทัที:
ฟิทช์จดัอนัดบัเครดิตอยู ่  ซึ: งรายละเอียดสาํหรับการให้บริการจดัอนัดบัอื:น ๆ ดงักล่าวโดยนกัวิเคราะห์หลกั (Lead Analyst) ที:อยูใ่นหน่วยงานของ
ฟิทช์ที:จดทะเบียนในสหภาพยโุรป ไดแ้สดงไวที้:หนา้แรกของบริษทันั
น ๆ ในเวป็ไซตข์องฟิทช์ เรทติ
งส์ www.fitchratings.com 
Copyright © 2016 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. ห้ามมิให้นาํรายงานขา้งตน้ไปจดัทาํใหม่ หรือเผยแพร่ ไมว่า่ทั
งหมดหรือบางส่วนเวน้แต่จะไดรั้บอนุญาต
จากทางฟิทช์ ฟิทช์ขอสงวนสิทธิทั
งหมดในรายงานนี
    ในการจดัทาํและติดตามอนัดบัเครดิตโดยฟิทช์ และการจดัทาํรายงานอื:นๆ รวมถึงการทาํ
ประมาณการต่างๆ ฟิทช์อาศยัขอ้มูลขอ้เทจ็จริงที:ไดรั้บจากบริษทัผูอ้อกตราสารและบริษทัผูจ้ดัจาํหน่าย และจากแหล่งขอ้มูลอื:นๆ ที:ฟิทช์เชื:อวา่มี
ความน่าเชื:อถือ  ฟิทช์ดาํเนินการตรวจสอบขอ้มูลขอ้เทจ็จริงที:ใชต้ามสมควรตามหลกัเกณฑที์:ฟิทช์ใชใ้นการจดัอนัดบัเครดิต และไดรั้บการยนืยนั
ความถูกตอ้งของขอ้มูลเหล่านั
นตามสมควรจากแหล่งขอ้มูลที:เป็นอิสระ ทั
งนี
  เทา่ที:มีแหล่งขอ้มูลดงักล่าวสาํหรับตราสารนั
น ๆ หรือมีแหล่งขอ้มูล
ดงักล่าวอยูภ่ายในประเทศที:มีการออกตราสารนั
น  วิธีการที:ฟิทช์ใชใ้นการตรวจสอบขอ้มูลขอ้เทจ็จริงและขอบเขตในการยนืยนัความถูกตอ้งของ
ขอ้มูลจากบุคคลที:สามที:ฟิทช์ไดรั้บจะแตกต่างกนัไปขึ
นอยูก่บัลกัษณะของตราสารและบริษทัผูอ้อกตราสาร, ขอ้กาํหนดและหลกัปฏิบติัในประเทศ
ที:มีการเสนอขายตราสารที:ไดรั้บการจดัอนัดบัเครดิต และ/หรือ ที:บริษทัผูอ้อกตราสารตั
งอยู,่ ลกัษณะของขอ้มูลที:เปิดเผยที:เกี:ยวขอ้งที:สามารถหาได้
, การเขา้ถึงผูบ้ริหารและที:ปรึกษาของบริษทัผูอ้อกตราสาร, การยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลจากบุคคลที:สามที:มีอยูที่:สามารถหาได ้ (อาทิ รายงาน
การตรวจสอบบญัชี จดหมายกาํหนดกระบวนการตรวจสอบ (agreed-upon procedures letters) รายงานการประเมินราคา รายงานการคาํนวณความ
รับผิดตามกรมธรรมป์ระกนัภยัของธุรกิจประกนัวินาศภยั (actuarial reports) รายงานทางวิศวกรรม ความเห็นทางกฎหมาย และรายงานอื:นๆ ที:
จดัทาํโดยบุคคลที:สาม), ความมีอยูข่องแหล่งขอ้มูลที:ใชใ้นการตรวจสอบจากบุคคลที:สามซึ: งเป็นอิสระและมีความสามารถ ที:เกี:ยวขอ้งกบัตราสาร
นั
นหรือที:มีอยูใ่นประเทศของบริษทัผูอ้อกตราสารนั
น, และปัจจยัอื:นๆ   ผูใ้ชอ้นัดบัเครดิตและรายงานการจดัอนัดบัเครดิตของฟิทช์ ควรเขา้ใจวา่
การตรวจสอบขอ้มูลขอ้เทจ็จริงและการยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลจากบุคคลที:สามที:ฟิทช์ไดรั้บไม่สามารถรับประกนัไดว้า่ขอ้มูลเหล่านั
นที:
ฟิทช์ใชใ้นการจดัอนัดบัเครดิตและจดัทาํรายงานการจดัอนัดบัเครดิตจะเป็นขอ้มูลที:ถูกตอ้งและสมบูรณ์  ทา้ยที:สุดแลว้บริษทัผูอ้อกตราสารและที:



 

 

  

  
 

 

 

ปรึกษาของบริษทัจะตอ้งรับผิดชอบต่อความถูกตอ้งของขอ้มูลในเอกสารแสดงรายการขอ้มูลเกี:ยวกบัการเสนอขายหลกัทรัพย ์ (Offering 
documents) และในรายงานอื:นๆ   ที:ให้แก่ฟิทช์และตลาด ในการจดัทาํอนัดบัเครดิตและรายงานการจดัอนัดบัเครดิตโดยฟิทช์  ฟิทช์จะตอ้งอาศยั
รายงานของผูเ้ชี:ยวชาญต่างๆ ซึ: งรวมถึง ผูส้อบบญัชีอิสระในการพิจารณางบการเงินของบริษทั และนกักฎหมายในการพิจารณาเรื:องที:เกี:ยวกบั
กฎหมายและภาษี   นอกจากนี
  การจดัอนัดบัเครดิตและการประมาณการทางการเงินรวมถึงขอ้มูลอื:นๆ  มีลกัษณะเป็นการคาดการณ์ล่วงหนา้ ซึ: งอยู่
บนพื
นฐานของสมมติฐานต่างๆ ที:ต ั
งขึ
น และการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต ซึ: งโดยลกัษณะแลว้ไม่สามารถยนืยนัไดว้า่จะเกิดขึ
นจริง  ดงันั
น 
แมว้า่จะมีการยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้เทจ็จริงปัจจุบนั อนัดบัเครดิตและการประมาณการอาจไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์หรือเงื:อนไขใน
อนาคตที:ไม่ไดค้าดไวล่้วงหนา้ ณ เวลาที:จดัทาํหรือยนืยนัอนัดบัเครดิตและประมาณการ 
ขอ้มูลในรายงานนี
 ไดถู้กนาํเสนอ “ตามที:เป็น” โดยไม่ไดเ้ป็นการรับรองหรือการรับประกนัใดๆ และฟิทช์ไมรั่บรองหรือรับประกนัวา่รายงานหรือ
เนื
อหาใดๆ ในรายงาน จะตรงตามขอ้กาํหนดใดๆ ของผูรั้บรายงานนี
   การจดัอนัดบัเครดิตของฟิทช์เป็นความคิดเห็นในเรื:องความน่าเชื:อถือของ
ตราสาร  ความคิดเห็นและรายงานการจดัอนัดบัเครดิตนี
 ถูกจดัทาํโดยฟิทช์ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการจดัอนัดบัเครดิตที:เป็นที:ยอมรับ ซึ: งฟิทช์จะ
คอยติดตามประเมินและปรับหลกัเกณฑแ์ละวิธีการจดัอนัดบัเครดิตให้เป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ   ดงันั
น การจดัอนัดบัเครดิตและรายงานการจดัอนัดบั
เครดิตเป็นผลงานของฟิทช์โดยรวม  และไม่มีบุคคลใดบุคคลหนึ:งหรือกลุ่มบุคคลใดกลุ่มบคุคลหนึ:งเป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวในการจดั
อนัดบัเครดิตและรายงานการจดัอนัดบัเครดิตนั
นๆ  การจดัอนัดบัเครดิตไม่ไดพิ้จารณาความเสี:ยงในการขาดทุนอนัเนื:องมาจากความเสี:ยงอื:นใด 
นอกเหนือจากความเสี:ยงทางดา้นเครดิต เวน้แต่วา่ความเสี:ยงนั
นจะมีการระบุเอาไวเ้ป็นการเฉพาะ   ฟิทช์ไม่ไดมี้ส่วนร่วมในการเสนอขาย
หลกัทรัพยใ์ดๆ   รายงานการจดัอนัดบัเครดิตของฟิทช์ทั
งหมดเป็นการจดัทาํขึ
นร่วมกนั  รายชื:อบุคคลที:ระบุไวใ้นรายงานเป็นผูที้:เกี:ยวขอ้งในการ
ทาํรายงานแต่ไมไ่ดเ้ป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความคิดเห็นที:เสนอในรายงานนั
น   รายชื:อที:ระบุไวใ้นรายงานมีเพื:อใชส้าํหรับการติดต่อ
เทา่นั
น   รายงานการจดัอนัดบัเครดิตของฟิทช์ไม่ไดเ้ป็นหนงัสือชี
ชวนในการเสนอขายหลกัทรัพย ์ หรือสิ:งที:ใชแ้ทนขอ้มูลที:รวบรวม ยนืยนั
ความถูกตอ้ง และนาํเสนอต่อนกัลงทุนโดยบริษทัผูอ้อกตราสารและตวัแทนในการเสนอขายหลกัทรัพย ์   อนัดบัเครดิตอาจจะมีการเปลี:ยนแปลง
หรือยกเลิก ณ เวลาใดๆ และดว้ยเหตุผลใดๆ กไ็ด ้ ซึ: งขึ
นอยูก่บัดุลยพินิจของฟิทช์แต่เพียงผูเ้ดียว   ฟิทช์มิไดใ้ห้คาํปรึกษาในการลงทุนใดๆ ทั
งสิ
น 
การจดัอนัดบัเครดิตไม่ไดเ้ป็นการแนะนาํให้นกัลงทุน ซื
อ ขาย หรือถือตราสารใดๆ  การจดัอนัดบัเครดิตไม่ไดเ้ป็นการชี
 ถึงความพอเหมาะของ
ราคาตลาดและความเหมาะสมของตราสารใดๆ ต่อนกัลงทุนรายหนึ:งรายใดโดยเฉพาะ หรือลกัษณะการยกเวน้ภาษีหรือการเสียภาษีจากการชาํระ
เงินที:เกี:ยวขอ้งกบัตราสารใดๆ   ฟิทช์ไดรั้บคา่จา้งในการจดัอนัดบัเครดิตจากบริษทัผูอ้อกตราสาร ผูรั้บประกนั ผูค้ ํ
าประกนั ผูมี้ภาระผกูพนัอื:นๆ 
และผูจ้ดัจาํหน่าย  โดยปกติคา่จา้งดงักล่าวจะแตกต่างกนัไปโดยเริ:มจากหนึ: งพนัเหรียญสหรัฐฯ ถึงเจด็แสนห้าหมื:นเหรียญสหรัฐฯ (หรือเทียบเทา่
สาํหรับสกุลเงินอื:น) ต่อครั
 งของการออกตราสาร  ในบางกรณีฟิทช์จะไดรั้บคา่จา้งครั
 งเดียวต่อปีจากการจดัอนัดบัเครดิตตราสารทั
งหมดหรือ
บางส่วนที:ออกโดยผูอ้อกตราสารนั
นๆ หรือตราสารที:รับประกนัหรือคํ
าประกนัโดยผูรั้บประกนันั
นๆ หรือผูค้ ํ
าประกนันั
นๆ โดยคา่จา้งดงักล่าวคาด
วา่จะแตกต่างกนัไปโดยเริ:มจากหนึ:งหมื:นเหรียญสหรัฐฯ ถึงหนึ: งลา้นห้าแสนเหรียญสหรัฐฯ (หรือเทียบเทา่สาํหรับสกุลเงินอื:น)   การจดัทาํ การ
ประกาศสู่สาธารณะ หรือการเผยแพร่การจดัอนัดบัเครดิตของฟิทช์ไม่ไดเ้ป็นการแสดงวา่ฟิทช์ยนิยอมให้ใชชื้:อฟิทช์ในฐานะที:เป็นผูเ้ชี:ยวชาญที:
เกี:ยวขอ้งกบัแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยซึ์: งไดย้ื:นส่งภายใตก้ฎหมายหลกัทรัพยใ์นประเทศสหรัฐอเมริกา (the United States 
securities laws), the Financial Services and Markets Act of 2000 ของสหราชอาณาจกัร หรือภายใตก้ฎหมายหลกัทรัพยใ์นประเทศใดๆ   เนื:องจาก
ประสิทธิภาพในการประกาศสู่สาธารณะและการเผยแพร่ที:รวดเร็วกวา่ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายงานของฟิทช์อาจจะปรากฏแก่สมาชิกในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เร็วกวา่สมาชิกในระบบสิ:งพิมพถึ์งสามวนั 
สาํหรับออสเตรเลีย, นิวซีแลนด,์ ไตห้วนั และเกาหลีใตเ้ทา่นั
น: Fitch Australia Pty Ltd ไดรั้บใบอนุญาตให้บริการทางการเงิน (Australian 
Financial Services license no. 337123) ซึ: งอนุญาตให้บริษทัเสนอการจดัอนัดบัเครดิตให้แก่นกัลงทุนรายใหญ่เทา่นั
น  อนัดบัเครดิตที:ประกาศโดย
ฟิทช์มิไดมุ้ง่หมายให้นาํไปใชโ้ดยบุคคลซึ: งเป็นนกัลงทุนรายยอ่ยภายใตค้าํจาํกดัความตาม the Corporations Act 2001 

 
 

  
 
 


