ฟิ ทช์ จดั อันดับเครดิตภายในประเทศหุ้นกู้ บจ. เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ ที่ ‘A-(tha)’
ฟิ ทช์ เรทติ้ งส์ – กรุ ง เทพฯ – 17 กัน ยายน 2563: บริ ษ ัท ฟิ ทช์ เรทติ้ ง ส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ประกาศจัด อัน ดับ เครดิ ต
ภายในประเทศระยะยาว (National Long-Term Rating) หุน้ กูไ้ ม่มีหลักประกันและไม่ดอ้ ยสิ ทธิของบริ ษทั เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์
จากัด หรื อ HMC (อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ ‘A-(tha)’ แนวโน้มเครดิตเป็ นลบ) จานวนไม่เกิน 5 พันล้านบาท ที่
ระดับ ‘A-(tha)’ เงินที่ ได้จากการออกหุ ้นกูค้ รั้งนี้ จะนาไปใช้สาหรับชาระคืนเงิ นกูแ้ ละใช้สาหรับเงินทุนหมุนเวียนในการ
ดาเนิ นธุ รกิ จ หุ ้นกูด้ ังกล่าวมีสถานะเท่าเที ยมกับหนี้ ไม่มีหลักประกันและไม่ดอ้ ยสิ ทธิ ของ HMC และได้รับการจัดอันดับ
เครดิตในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของบริ ษทั ฯ
อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ HMC ที่ ‘A-(tha)’ ได้มีการพิจารณารวมถึงการปรับเพิ่มอันดับเครดิตขึ้นหนึ่งอันดับ
จากสถานะเครดิ ต โดยล าพั ง ของบริ ษั ท (Standalone Credit Profile) ของบริ ษั ท ฯ ที่ อ ยู่ ที่ ‘bbb+(tha)’ ซึ่ งสะท้ อ นถึ ง
ความสัมพันธ์ระดับปานกลางระหว่างบริ ษทั ฯ กับ บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) หรื อ PTTGC (อันดับ
เครดิ ตที่ ‘AA+(tha)’ แนวโน้มเครดิ ตเป็ นลบ; สถานะทางเครดิ ตโดยลาพังที่ ‘aa-(tha)’) ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ที่สุดของ
HMC โดยถื อ หุ ้ น ในสั ด ส่ วนร้ อ ยละ 41 ตามหลักเกณฑ์ การพิ จารณาอัน ดับ เครดิ ต ในเรื่ อ ง Parent and Subsidiary Rating
Linkage
แนวโน้มเครดิตเป็ นลบ สะท้อนถึงความเสี่ ยงที่อตั ราส่วนหนี้ สินของบริ ษทั ฯ อาจลดลงช้ากว่าที่คาดการณ์ หลังจากการลงทุน
ขนาดใหญ่ในช่วงปี 2563-2564 เนื่ องจากอุปสงค์ที่อ่อนแอจากสถานะการณ์โคโรนาไวรัส ฟิ ทช์คาดว่า อัตราส่ วนหนี้ สิน
ของบริ ษทั ฯ ที่วดั จากอัตราส่ วนหนี้ สินสุ ทธิ ต่อกระแสเงินสดจากการดาเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
(FFO Net Leverage) จะเพิ่มขึ้นสู งกว่า 4.5 เท่าในปี 2563-2564 เนื่ องจากการลงทุนในการก่อสร้าง PP line 4 และกระแสเงิน
สดจากการดาเนินงานที่อ่อนแอ
ฟิ ทช์คาดว่าอัตราส่ วนหนี้ สินจะลดลงมาอยูใ่ นระดับต่ากว่า 3.5 เท่าภายในปี 2565 เนื่ องจากกระแสเงินสดที่ปรับตัวดีข้ ึน จาก
ก าไรที่ ม ากขึ้ น ซึ่ งเป็ นผลมาจากการขยายก าลังการผลิ ต และอุ ป สงค์แ ละส่ ว นต่ า งของราคาผลิ ต ภัณ ฑ์ กับ วัต ถุ ดิ บ ของ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีที่ปรับตัวดี ข้ ึน หลังจากสถานะการณ์โคโรนาไวรัส อย่างไรก็ตาม อัตราส่ วนหนี้ สินของ HMC อาจ
ยังคงอยูใ่ นระดับสูงกว่า 3.5 เท่าอย่างต่อเนื่อง หากอุปสงค์และส่ วนต่างของราคาผลิตภัณฑ์กบั วัตถุดิบของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
ยังคงอยูใ่ นระดับต่า จากสภาวะเศรษฐกิจที่อ่อนแอหลังปี 2564 ผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ในช่วงครึ่ งปี แรกของปี 2563
ใกล้เคียงกับที่ฟิทช์ประมาณการไว้ โดยบริ ษทั ฯ มีกาไรจากการดาเนิ นงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่ อมราคา และค่าตัดจา
หน่ าย (EBITDA) ลดลงเป็ น 972 ล้านบาท จาก 2.3 พัน ล้านบาทในช่ ว งครึ่ งปี แรกของปี 2562 เนื่ อ งจากผลกระทบการ
สถานะการณ์โคโรนาไวรัส
ปั จจัยที่มีผลต่ออันดับเครดิต
ผูน้ าในธุรกิจ PP ในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้: HMC เป็ นผูผ้ ลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน (PP) รายแรกและรายใหญ่ที่สุดใน
ประเทศไทย โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดอยูท่ ี่ประมาณร้อยละ 33 ในปี 2562 บริ ษทั ฯ ยังเป็ นหนึ่งในผูน้ าในธุรกิจ PP ใน

เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ โดยกาลังการผลิต PP ของบริ ษทั ฯ จะเพิ่มขึ้นเป็ นประมาณ 1.1 ล้านตันต่อปี ในปี 2565 หลังจาก PP
line 4 แล้วเสร็ จ ซึ่ งจะทาให้บริ ษทั ฯ เป็ นผูผ้ ลิต PP รายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้ นอกจากนี้ สถานะทางการตลาดของบริ ษทั ฯ
ยังได้รับปั จจัยเสริ มจากการที่บริ ษทั ฯ มุ่งเน้นในผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างและมีลกั ษณะเฉพาะตัว รวมถึงการผลิตวัตถุดิบ
เองบางส่วน โดยบริ ษทั ฯมีการผลิตโพรพิลีนจากโรงงาน Propane Dehydrogenation (PDH)
มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม: HMC มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างและมีลกั ษณะเฉพาะตัว ซึ่งมีการแข่งขันที่นอ้ ยกว่า
และมีอตั ราส่ วนกาไรที่สูงกว่า โดยบริ ษทั ฯ มีสัดส่ วนการขายผลิตภัณฑ์เหล่านี้ เพิ่มขึ้นเป็ นประมาณร้อยละ 46 ของยอดขาย
ในปี 2562 จากประมาณร้อยละ 35 ในปี 2558 และมีแผนที่จะเพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวให้มากกว่าร้อยละ 60 เมื่อ PP line
4 เริ่ มดาเนินการผลิตเต็มที่ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะมีราคาสูงกว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็ น Commodity grade โดยเฉลี่ยประมาณ ร้อยละ
5 ซึ่งทาให้บริ ษทั ฯ มีอตั ราส่วนกาไรสูงกว่าคู่แข่ง
HMC ขายผลิตภัณ ฑ์ในสัดส่ วนมากกว่าร้ อยละ 75 ให้กับธุ รกิ จบรรจุภณ
ั ฑ์ (ประมาณร้อยละ 40 เป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์ที่มีความ
ยืดหยุ่น และร้อยละ 35 เป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์แบบคงรู ป) แต่บริ ษทั ฯ มุ่งเน้นในการขายผลิตภัณฑ์ในธุ รกิ จบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ตอ้ งการ
คุณสมบัติที่ซบั ซ้อนมากขึ้น เช่น แผ่นฟิ ล์มที่ทนความร้อน กันอากาศ หรื อที่ปิดผนึกได้ดี หรื อบรรจุภณั ฑ์ที่ทนแรงกระแทกได้
สู ง เป็ นต้ น นอกจากนี้ ยอดขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ กั บ ธุ ร กิ จ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เพื่ อ การดู แ ลสุ ขภาพและสุ ขอนามั ย รวมถึ ง
ภาคอุตสาหกรรม ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงสี่ ปีที่ผา่ นมา (คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 15.1 ของยอดขายในปี 2562)
ผูน้ าในด้านเทคโนโลยีและการพัฒนาผลิตภัณฑ์: HMC ใช้เทคโนโลยีการผลิต PP ชั้นนาของโลกจาก LyondellBasell ซึ่ งเป็ น
หนึ่ งในผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั ฯ นอกจากนี้ PP line 4 จะใช้เทคโนโลยีการผลิต PP ที่ทนั สมัยที่สุด ซึ่ งจะเป็ นเพียงหนึ่ ง
ในสองโรงงานในโลกที่ ใช้เทคโนโลยีน้ ี ที่ จะสามารถใช้ C6 เพื่อเพิ่มคุณสมบัติของ PP และเพิ่มชนิ ดของผลิตภัณฑ์สาหรับ
การใช้งานใหม่ๆ HMC เป็ นผูน้ าในการผลิต PP ที่ใช้ในการผลิตท่อและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ในประเทศไทย และเป็ น
ผูผ้ ลิ ต PP รายแรกในกลุ่ ม LyondellBasell ที่ ท าแผ่ น ฟิ ล์ม ไดอี เลคตริ ค ผลิ ต ภัณ ฑ์ท้ ัง หมดของบริ ษ ัท ฯ จะขายภายใต้
เครื่ องหมายการค้าของ LyondellBasell ซึ่งเป็ นที่ยอมรับทัว่ โลก
การผลิตวัตถุดิบบางส่วนและการใช้วตั ถุดิบที่หลากหลาย: HMC มีการผลิตโพรพิลีนจากโรงงาน PDH ของตัวเอง โดยคิดเป็ น
สัดส่ วนร้อยละ 40 ของโพรพิลีนที่ ตอ้ งการใช้ โดยวัตถุดิบที่ เหลื อจะมาจากสัญญาการจัดหาวัตถุดิบระยะยาวกับ PTTGC
บริ ษทั ระยองโอเลฟิ นส์ จากัด (HMC ถือหุน้ อยูร่ ้อยละ 14.3) และโรงกลัน่ น้ ามันที่อยูบ่ ริ เวณใกล้เคียง นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยัง
มีการนาเข้าโพรพิลีนในบางช่วงเพื่อบริ หารจัดการความเสี่ ยงในการจัดหาวัตถุดิบ โดยโพรพิลีนที่ นาเข้าจะเพิ่มมากขึ้นเป็ น
ประมาณร้อยละ 7 ของโพรพิลีนที่ตอ้ งการใช้ เมื่อ PP line 4 แล้วเสร็ จ ประมาณครึ่ งหนึ่งของโพรพิลีนที่บริ ษทั ใช้ ผลิตมาจาก
ก๊าซธรรมชาติ ซึ่งมีความได้เปรี ยบด้านต้นทุน โดยเฉพาะในช่วงที่ราคาน้ ามันอยูใ่ นระดับสูง แม้วา่ สัดส่วนดังกล่าวจะลดลงมา
อยูท่ ี่ประมาณร้อยละ 40 หลังจาก PP line 4 แล้วเสร็ จ ส่วนที่เหลือของโพรพิลีนที่บริ ษทั ใช้ ผลิตมาจากแนฟทา

สัญญาจัดหาวัตถุดิบช่วยลดความผันผวน: HMC มีสัญญาการจัดหาก๊าซโพรเพน (ซึ่ งจัดหาได้จากภายในประเทศ) ระยะยาว
กับบริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน) (ผูห้ ุน้ รายใหญ่ที่สุดของ PTTGC) ซึ่งราคาซื้อขายจะอ้างอิงกับราคา PP ซึ่งจะช่วยลดความผัน
ผวนของส่วนต่างระหว่างราคาผลิตภัณฑ์กบั วัตถุดิบได้ และยังเป็ นเพิ่มการรวมการผลิตได้ในระดับหนึ่ง
อัตราส่วนหนี้สินเพิม่ ขึ้น: ฟิ ทช์คาดว่าอัตราส่วนหนี้สิน FFO Net Leverage ของบริ ษทั ฯ จะเพิ่มขึ้นอย่างมากไปอยูท่ ี่ระดับ 4.55.5 เท่าในปี 2563-2564 จาก 2.5 เท่าในปี 2562 เนื่ องจากบริ ษทั อยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง PP line 4 ที่มีกาลังการผลิตที่ 250,000
ตันต่อปี ซึ่ งมีมูลค่าการก่อสร้างประมาณ 300 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ หรื อประมาณ 9.4 พันล้านบาท โดยใช้เงินลงทุนส่ วนใหญ่
จะอยูใ่ นช่วงปี 2563-2564 ฟิ ทช์คาดว่าอัตราส่วนหนี้ สินของบริ ษทั ฯ จะลดลงมาอยูท่ ี่ระดับประมาณ 3.2 เท่าในปี 2565 และ
2.5 เท่าในปี 2566 เมื่อ PP line 4 เริ่ มผลิตเต็มที่
ความผันผวนของธุรกิจและความหลากหลายที่จากัด: อันดับเครดิตของบริ ษทั ถูกลดทอนจากความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
ที่จากัด และความผันผวนตามวัฏจักรของธุรกิจ กาไรและกระแสเงินสดจากการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ จะถูกกระทบอย่าง
มากจากความผันผวนของราคาและส่ วนต่างของราคาผลิตภัณฑ์กบั วัตถุดิบของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี และอุปสงค์และอุปทาน
ของผลิ ตภัณ ฑ์ปิ โตรเคมี ที่เปลี่ ยนแปลง นอกจากนี้ HMC มี ผลิ ตภัณฑ์ PP เพี ยงอย่างเดี ยว ซึ่ งท าให้ความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ์นอ้ ยกว่าผูผ้ ลิตปิ โตรเคมีรายอื่นในประเทศ และบริ ษทั มีฐานการผลิตเพียงแห่งเดียว
ความเชื่ อมโยงกับ PTTGC: ฟิ ทช์พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษทั ฯ กับ PTTGC อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่ งทาให้มีการ
ปรับเพิ่มอันดับเครดิตขึ้นหนึ่ งอันดับ HMC เป็ นผูร้ ับซื้อโพรพิลีนรายใหญ่ของ PTTGC ซึ่ งแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงใน
การผลิตในธุ รกิ จสายโพรพิลีน อีกทั้ง PTTGC ยังให้ HMC เป็ นบริ ษทั หลักในธุ รกิ จ PP และมีขอ้ ตกลงที่ จะไม่แข่งขันกับ
HMC ในธุ รกิ จนี้ ซึ่ งสะท้อ นถึ งความสัม พัน ธ์ ในเชิ งกลยุท ธ์ข องทั้งสองบริ ษ ัท
PTTGC และ LyondellBasell ส่ ง
ตัวแทนเป็ นคณะกรรมการของ HMC ในสัดส่ วนมากกว่ากึ่ งหนึ่ ง และมีการหมุนเวียนกันเป็ นผูบ้ ริ หารระดับสู งของ HMC
ฟิ ทช์คิดว่า PTTGC มีแนวโน้มที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ HMC มากกว่าสัดส่วนการถือหุน้ เมื่อต้องการ
การกาหนดอันดับเครดิตโดยสรุ ป
HMC มีสถานะทางธุรกิจอยูใ่ นระดับปานกลางเมื่อเทียบกับบริ ษทั ในธุรกิจน้ ามันและก๊าซธรรมชาติข้ นั ปลาย และปิ โตรเคมีใน
ประเทศไทยที่ฟิทช์จดั อันดับเครดิต ในขณะที่สถานะทางการเงินที่ก็อยูใ่ นระดับปานกลาง
HMC มีขนาดธุรกิจที่เล็กกว่า และมีธุรกิจปิ โตรเคมีข้ นั ต้นและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ที่นอ้ ยกว่าเมื่อเทียบกับบริ ษทั
ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน) หรื อ IRPC (อันดับเครดิตที่ ‘A-(tha)’ แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ; สถานะทางเครดิตโดยลาพังที่
‘bbb(tha)’) อย่างไรก็ตาม HMC มีความเทคโนโลยีดา้ นการผลิต และผลิตภัณฑ์ที่กา้ วหน้ากว่า IRPC และมีอตั ราส่วนกาไรต่อ
รายได้ที่สูงกว่า IRPC แม้วา่ จะไม่พิจารณารวมธุรกิจโรงกลัน่ น้ ามัน เนื่องจาก HMC มุ่งเน้นในผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างและ
มีลกั ษณะเฉพาะตัว นอกจากนี้ HMC มีการใช้วตั ถุดิบที่ หลากหลายกว่า ทั้งจากก๊าซและแนฟทา ฟิ ทช์มองว่าบริ ษทั ทั้ง
สองมีสถานะทางธุรกิ จที่ ใกล้เคียงกัน แต่ HMC มีสถานะทางการเงิ นที่ ที่แข็งแกร่ งกว่า ดังนั้น HMC จึ งมีอนั ดับเครดิ ตโดย
ลาพังสูงกว่าอันดับเครดิตโดยลาพังของ IRPC อยูห่ นึ่งอันดับ

ฟิ ทช์มองว่า HMC มีสถานะทางธุรกิจดีกว่าบริ ษทั ในกลุ่มผูผ้ ลิตโพลิเมอร์ และพลาสติกซึ่งได้แก่ บริ ษทั โพลีเพล็กซ์ (ประเทศ
ไทย) จากัด (มหาชน) หรื อ PTL ซึ่ งมีอนั ดับเครดิ ตที่ ‘A-(tha)’ แนวโน้มเครดิ ตมีเสถียรภาพ และ บริ ษทั อีสเทิร์นโพลีเมอร์
กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) หรื อ EPG ซึ่ งมีอนั ดับเครดิตที่ ‘A-(tha)’ แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ อยูเ่ ล็กน้อย ฟิ ทช์เชื่อว่าการเป็ น
ผูน้ าในธุ รกิ จ PP ในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ ช่วยลดทอนการที่ บริ ษทั มีการกระจายตัวทางธุ รกิ จตามภูมิภาคที่ น้อยกว่าเมื่ อ
เที ยบกับ PTL และความหลากหลายของธุ รกิ จของลูกค้าที่ น้อยกว่าเมื่ อเที ยบกับ EPG อย่างไรก็ตาม HMC มี อตั ราส่ วน
หนี้สินที่สูงกว่า ซึ่งทาให้อนั ดับเครดิตโดยลาพังของ HMC อยูต่ ่ากว่า PTL และ EPG
สมมติฐานที่สาคัญของฟิ ทช์ที่ใช้ในการประมาณการ:
รายได้ลดลงประมาณร้อยละ 24 ในปี 2563 เนื่ องจากอุปสงค์ที่อ่อนแอจากสถานะการณ์โคโรนาไวรัส และราคา PP
ที่ลดลงจากราคาน้ ามันที่ลดลง, อุปสงค์และราคา PP ค่อยๆ ปรับตัวดีข้ ึนตั้งแต่ปี 2564 ซึ่งทาให้รายได้เพิ่มขึ้น
EBITDA margin ลดลงมาอยูท่ ี่ประมาณร้อยละ 10 ในปี 2563 เนื่ องจากอุปสงค์และส่ วนต่างของราคาผลิตภัณฑ์กบั
วัตถุดิบของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีที่อ่อนแอ
ส่ วนต่ างของราคาผลิ ตภัณ ฑ์กับวัตถุดิ บของผลิ ต ภัณ ฑ์ปิ โตรเคมี ค่อ ยๆ ปรับ ตัวดี ข้ ึ น ในปี 2564 ท าให้ EBITDA
margin เพิ่มขึ้นมาอยูท่ ี่ประมาณร้อยละ 12-13 ในปี 2564-2565
PP line 4 เริ่ มผลิตในไตรมาสที่ 2 ปี 2565 เพิ่มกาลังการผลิตอีก 250,000 ตันต่อปี
เงินลงทุน 8.1 พันล้านบาทในปี 2563-2565 สาหรับ PP line 4 รวมกับเงินลงทุน 600 ล้านบาท ถึง 1.4 พันล้านบาท
ต่อปี ในปี 2563-2565 สาหรับการซ่อมบารุ งและการปรับปรุ งคุณภาพการผลิต
ปั จจัยที่อาจมีผลกับอันดับเครดิตในอนาคต
ปั จจัยบวก:
แนวโน้มเครดิตอาจถูกปรับเป็ นมีเสถียรภาพ หากอัตราส่วน FFO Net Leverage ลดลงไปอยูใ่ นระดับต่ากว่า 3.5 เท่า
ภายในปี 2565
ระดับความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษทั กับ PTTGC ที่เพิ่มสูงขึ้น
ปั จจัยลบ:
กระแสเงินสดจากการดาเนิ นงานที่ลดลง ความล่าช้าในการเริ่ มการผลิตของ PP line 4 หรื อการลงทุนที่เพิ่มขึ้นและ
การจ่ายปั นผลที่สูงเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลให้ อัตราส่วน FFO Net Leverage ยังคงสูงกว่า 3.5 เท่าในปี 2565
EBITDA margin ลดลงต่ากว่าร้อยละ 10 อย่างต่อเนื่อง
ระดับความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษทั กับ PTTGC ที่ลดน้อยลง
สภาพคล่อง
สภาพคล่องอยูใ่ นระดับที่บริ หารจัดการได้: HMC มีหนี้ สินอยู่ 6.9 พันล้านบาท ณ สิ้ นปี 2562 ซึ่ งประกอบด้วยเงินกูย้ ืมระยะ
สั้นจานวน 1.5 พันล้านบาท และเงินกูย้ มื ระยะยาวกับสถาบันการเงิน ซึ่งมีส่วนที่ครบกาหนดชาระภายใน 12 เดือนจานวน 1.3
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เทียบเท่าเงินสดจานวน 1.3 พันล้านบาท และวงเงินสิ นเชื่อหมุนเวียนที่ไม่สามารถยกเลิกได้จากสถาบันการเงินที่ยงั ไม่ได้เบิก
ใช้จานวน 3 พันล้านบาท HMC จะมีกระแสเงินสดสุ ทธิเป็ นลบในปี 2563-2564 เนื่ องจากการลงทุนขนาดใหญ่ใน PP line 4
อย่างไรก็ตาม HMC มีการจัดหาเงินกูจ้ านวนหนึ่ งหมื่นล้านบาทเพื่อรองรับการลงทุนนี้ ไว้แล้ว ซึ่ งจะเริ่ มเบิ กกูว้ งเงินดังกล่าว
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คานวณความรั บผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยของธุ รกิ จประกันวิน าศภัย (actuarial reports) รายงานทางวิศวกรรม ความเห็ นทางกฎหมาย และ
รายงานอื่นๆ ที่จดั ทาโดยบุคคลที่สาม), ความมี อยู่ของแหล่ งข้อมู ลที่ ใช้ในการตรวจสอบจากบุคคลที่ สามซึ่ งเป็ นอิสระและมีค 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 จะต้องรับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารแสดงรายการข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
(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 ใช้แทนข้อมูล 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 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
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 จัดอันดับเครดิตเหล่านี้ ไม่ได้ออกในฐานะบริ ษทั ที่เป็ น NRSRO อย่างไรก็ตาม บุคลากรของบริ ษทั ที่เป็ น non-NRSRO อาจจะมีส่วนร่ วมใน
กระบวนการจัดทาอันดับเครดิตของบริ ษทั ที่มีฐานะเป็ น NRSRO

