
                        
 

 

 

 

เหตผุล 
 ทรสิเรทติ้งคงอนัดบัเครดติองค์กรและหุน้กูไ้ม่ด้อยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนัของ บรษิัท ทุนธนชาต 
จ ากดั (มหาชน) ทีร่ะดบั “A+” โดยอนัดบัเครดติสะทอ้นถงึสถานะการเป็นบรษิทัโฮลดิง้เพือ่การลงทุนของ
กลุ่มธนชาตโดยมอี านาจการบรหิารงานและการไดร้บัเงนิปนัผลผ่านการถอืหุน้ 50.96% ในธนาคารธน
ชาต จ ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นธุรกจิหลกัของกลุ่ม อนัดบัเครดติยงัสะทอ้นถงึความแขง็แกร่งในธุรกจิเช่า
ซื้อรถยนต์และการสนับสนุนทีไ่ดร้บัจาก Bank of Nova Scotia (BNS) ซึ่งเป็นพนัธมติรจากประเทศ
แคนาดาทีถ่อืหุน้ 49% ในธนาคารธนชาตผ่าน Scotia Netherlands Holdings B.V. ดว้ย อย่างไรกต็าม 
อนัดบัเครดติลดทอนลงจากคุณภาพสนิทรพัย์ที่ยงัคงอ่อนแอ ตลอดจนปรมิาณส ารองเพื่อรองรบัความ
เสยีหายจากสนิเชือ่ซึง่แมจ้ะเพิม่ขึน้แต่ยงัมจี านวนน้อย และภาวะเศรษฐกจิไทยทีช่ะลอตวัในปจัจุบนั 
 อนัดบัเครดิตองค์กรของบรษิัททุนธนชาตอยู่ในระดบัต ่ากว่าอนัดบัเครดติองค์กรของธนาคาร 
ธนชาต (AA-) อยู่ 1 ข ัน้ ซึง่สะทอ้นถงึการดอ้ยสทิธเิชงิโครงสรา้ง โดยสทิธเิรยีกรอ้งของเจา้หนี้ของบรษิทั
จะดอ้ยกว่าสทิธเิรยีกรอ้งของเจา้หนี้ของธนาคารธนชาต นอกจากนี้ ยงัสะท้อนถงึการพึ่งพงิรายไดเ้งนิ 
ปนัผลจากธนาคารธนชาตเป็นหลัก รวมทัง้การก ากับดูแลจากทางการอันอาจส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถในการจ่ายเงนิปนัผลของธนาคารธนชาตใหแ้ก่บรษิทัดว้ย 
 บรษิทัทุนธนชาตมขีนาดสนิทรพัย์รวมใหญ่เป็นอนัดบั 6 จากกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไทยทัง้สิ้น 16 
แห่ง โดยมสี่วนแบ่งทางการตลาดของสินเชื่อ 7.6% และเงนิรบัฝาก 6.9% ณ เดือนมถุินายน 2557 
รายไดจ้ากการด าเนินงานสุทธขิองบรษิทัมาจากธุรกจิธนาคารประมาณ 80% ส่วนทีเ่หลอืเป็นรายได้จาก
ธุรกจิอื่นๆ ไดแ้ก่ ลสีซิง่ หลกัทรพัย ์บรหิารกองทุน และบรหิารสนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ 
 ธนาคารธนชาตอ านวยสนิเชื่อใหม่ดว้ยความระมดัระวงัยิง่ขึน้เนื่องจากภาวะเศรษฐกจิทีช่ะลอตวั
และยอดขายรถยนต์ทีย่งัคงซบเซา ส่งผลใหส้นิเชือ่รวมขยายตวัเพยีง 5% ในปี 2556 เทยีบกบั 19% ใน
ปี 2555 บรษิัทมสีนิเชื่อและดอกเบี้ยค้างรบั ณ สิ้นเดอืนมถุินายน 2557 จ านวน 784.1 พนัล้านบาท  
หดตวัลง 1% จากระดบั ณ สิ้นเดอืนธนัวาคม 2556 สถานะความเสีย่งของบรษิทัยงัคงไดร้บัผลกระทบ
จากการมสีนิทรพัยท์ีไ่มก่่อใหเ้กดิรายได ้(สนิเชือ่ทีค่า้งช าระเกนิกว่า 3 เดอืน สนิเชื่อทีป่รบัโครงสรา้งหนี้ 
และสนิทรพัย์รอการขาย) ในระดบัสูง โดยบางส่วนเป็นสินทรพัย์ที่ธนาคารธนชาตได้รบัจากการซื้อ
กจิการของธนาคารนครหลวงไทย จ ากดั (มหาชน) ปรมิาณสนิเชือ่ดอ้ยคุณภาพลดลงในปี 2555 แต่กลบั
เพิม่ขึน้ในปี 2556 จนถงึครึง่แรกของปี 2557 เนื่องจากเศรษฐกจิทีช่ะลอตวั สนิเชื่อดอ้ยคุณภาพ ณ สิ้น
เดอืนมถุินายน 2557 มจี านวน 38.4 พนัลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก 34.3 พนัลา้นบาทในปี 2555 อตัราส่วน
สนิเชื่อด้อยคุณภาพต่อสนิเชื่อรวมเพิม่ขึ้นจาก 4.5% ในปี 2555 เป็น 4.9% ในเดือนมถุินายน 2557 
ธนาคารธนชาตไดต้ัง้ส ารองหนี้สงสยัจะสูญเป็นพเิศษในปี 2556 เพื่อเพิม่ปรมิาณส ารองส่วนเกนิใหม้าก
ขึน้ อย่างไรกต็าม ส ารองส่วนเกนิของธนาคารยงัคงต ่ากว่ากลุ่มธนาคารอื่น บรษิทัมอีตัราส่วนส ารองหนี้
สงสยัจะสญูต่อสนิเชือ่ดอ้ยคุณภาพคดิเป็น 84% ซึ่งเป็นระดบัทีต่ ่ากว่าค่าเฉลีย่ของอุตสาหกรรม บรษิทั
ยงัคงเผชญิกบัความท้าทายอย่างต่อเนื่องทัง้ในส่วนของการควบคุมสนิเชื่อด้อยคุณภาพและการเพิม่
ปรมิาณส ารองหนี้สงสยัจะสญูใหม้ากยิง่ขึน้  
 ผลการด าเนินงานของบริษัทดีขึ้นภายหลังการควบรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาตและ
ธนาคารนครหลวงไทย รายไดด้อกเบี้ยสุทธแิละรายได้ที่มใิช่ดอกเบี้ยเพิม่ขึ้นในขณะที่บรษิัทสามารถ
ควบคุมค่าใชจ้่ายด าเนินงานได ้อย่างไรกต็าม ตน้ทุนดา้นเครดติเพิม่สงูขึน้เนื่องจากคุณภาพสนิเชือ่ลดลง 
ธนาคารธนชาตมกี าไรสุทธ ิ17.0 พนัล้านบาทในปี 2556 เพิม่ขึ้นถึง 73% เนื่องจากผลลพัธ์สุทธขิอง
รายการพเิศษในธนาคารธนชาต 2 รายการ ได้แก่ ก าไรจากการขายธุรกจิประกนัชวีติและส ารองหนี้

อนัดบัเครดิตองคก์ร:  A+ 

อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี:  
หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั   A+ 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต:  Stable 
 

 

อนัดบัเครดิตองคก์รในอดีต: 
วนัท่ี อนัดบัเครดิต     แนวโน้ม 
  อนัดบัเครดิต/ 
    เครดิตพินิจ 
16/01/55 A+ Stable 
12/03/53 A Positive 
14/07/48      A Stable 
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สงสยัจะสูญทีเ่พิม่เติมเป็นพเิศษ อย่างไรก็ตาม แมว้่าผลประกอบการจะดขีึ้น แต่ความสามารถในการท าก าไรของบรษิทัยังคงอ่อนแอกว่าเมื่อเทยีบกบักลุ่ม
ธนาคารอื่น โดยบรษิทัมอีตัราส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่ (ไมร่วมรายการพเิศษ) ทีต่ ่ากว่าค่าเฉลีย่ของอุตสาหกรรม  
 บรษิทัมเีงนิกองทุนทีเ่พยีงพอต่อการขยายตวัในช่วง 2-3 ปีขา้งหน้า โดย ณ เดอืนมถุินายน 2557 บรษิทัมอีตัราส่วนเงนิกองทุนชัน้ที ่1 เท่ากบั 8.88% 
และมอีตัราส่วนเงนิกองทุนรวมเท่ากบั 13.66% ซึง่ยงัคงสงูกว่าเกณฑข์ัน้ต ่าของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ทีร่ะดบั 6.00% และ 8.50% ตามล าดบั 
 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต 
 แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ สะทอ้นการคาดการณ์ว่า ธนาคารธนชาตซึ่งเป็นแหล่งรายไดห้ลกัของบรษิัทจะสามารถผสานพลงัร่วม
ระหว่างธนาคารกบั BNS เพือ่เสรมิความแขง็แกร่งใหก้บัสถานะทางการแขง่ขนั อกีทัง้การไดร้บัการสนับสนุน รวมถงึองค์ความรูท้างธุรกจิจากผูถ้อืหุน้หลกัอนั
ไดแ้ก่บรษิทัทุนธนชาตและ BNS จะช่วยใหธ้นาคารมผีลการด าเนินงานทีด่ขี ึน้ในอนาคต 

 

 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) (TCAP) 
อนัดบัเครดิตองคก์ร: A+ 
อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี: 
TCAP14NA: หุน้กูด้อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 9,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2557                                                                               A+ 
TCAP18NA: หุน้กูด้อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 3,100 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2561                                                                               A+ 
TCAP20NA: หุน้กูด้อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 2,900 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2563                                                             A+ 
TCAP22NA: หุน้กูด้อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 3,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2565                                                                               A+ 
TCAP238A: หุน้กูด้อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 500 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2566 A+ 
TCAP23OA: หุน้กูด้อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 1,300 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2566                                                                               A+ 
TCAP258A: หุน้กูด้อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 900 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2568  A+ 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable                                       
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ข้อมลูงบการเงิน * 

 
หน่วย: ลา้นบาท 

*  งบการเงนิรวม 
**  รวมรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 

 

                  ------------------------------------- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม -------------------------------- 
 ม.ค.-มิ.ย. 

2557 
2556    2555 2554 2553 2552 

สนิทรพัยร์วม 1,021,546 1,050,914 1,026,679 895,157 882,757 459,965 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัย ์ 140,765 150,075 152,456 154,184 147,615 97,112 
เงนิใหส้นิเชือ่และดอกเบีย้คา้งรบั 784,089 792,190 756,403 638,084 610,602 289,424 
ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู 31,123 30,773 24,891 27,286 27,959 10,534 
เงนิรบัฝาก 712,920 715,931 693,421 435,865 532,382 265,871 
เงนิกูย้มื **  163,444 190,372 177,283 322,804 225,262 118,245 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ 99,104 95,439 85,234 75,681 71,720 47,407 
รายไดด้อกเบีย้สุทธ ิ 13,798 26,557 23,295 24,315 23,029 14,148 
หนี้สญูและหนี้สงสยัจะสญู 3,815 11,511 2,900 2,077 1,653 2,849 
รายไดท้ีม่ใิช่ดอกเบีย้ 7,494 29,258 13,973 11,916 11,400 9,777 
ค่าใชจ้่ายด าเนินงาน 10,972 23,366 23,383 22,246 17,630 10,912 
ก าไรสุทธ ิ 5,157 17,004 9,838 8,772 10,302 7,175 
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อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั * 

 
หน่วย: % 

*   งบการเงนิรวม 
** ยังไมไ่ดป้รับอตัราสว่นใหเ้ป็นตวัเลขเต็มปี 
*** รวมรายไดส้ทุธจิากการรับประกนัภยั/ประกนัชวีติ 
**** รวมตัว๋แลกเงนิ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

         ------------------------------------ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม -------------------------- 
 ม.ค.-มิ.ย. 

2557 
                   2556    2555 2554 2553 2552 

ความสามารถในการท าก าไร       
รายไดด้อกเบีย้สุทธ/ิสนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่ 1.33 **            2.56 2.42 2.74 3.43 3.31 
รายไดท้ีม่ใิช่ดอกเบีย้/สนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่ 0.72 **            2.82 1.45 1.34 1.70 2.29 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิาร***/รายไดร้วม 11.45 13.28 13.83 12.73 12.39 15.70 
ค่าใชจ้่ายด าเนินงาน/รายไดร้วม 31.97 28.03 37.08 39.60 37.97 34.22 
ก าไรจากการด าเนินงาน/สนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่ 0.63 **            2.02 1.14 1.34 2.26 2.38 
ผลตอบแทน/สนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่ 0.50 **            1.64 1.02 0.99 1.53 1.68 
ผลตอบแทน/ส่วนของผูถ้อืหุน้ถวัเฉลีย่ 5.30 **          18.82 12.23 11.90 17.30 17.99 
คณุภาพสินทรพัย ์       
เงนิใหส้นิเชือ่ทีไ่มก่อ่ใหเ้กดิรายได/้เงนิใหส้นิเชือ่รวม 4.90 4.74 4.54 6.20 6.46 4.06 
สนิทรพัยท์ีไ่มก่่อใหเ้กดิรายได/้สนิทรพัยร์วม 7.29 7.27 7.59 10.16 9.16 5.50 
หนี้สญูและหนี้สงสยัจะสญู/เงนิใหส้นิเชือ่รวมถวัเฉลีย่ 0.48 **            1.49 0.42 0.33 0.37 1.00 
ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู/เงนิใหส้นิเชือ่รวม 3.97 3.88 3.29 4.28 4.58 3.64 
โครงสร้างเงินทุน       
ส่วนของผูถ้อืหุน้/สนิทรพัยร์วม 9.70 9.08 8.30 8.45 8.12 10.31 
ส่วนของผูถ้อืหุน้/เงนิใหส้นิเชือ่รวม 12.64 12.05 11.27 11.86 11.75 16.38 
เงนิกองทุน/สนิทรพัยเ์สีย่ง 13.66 14.31 12.07 12.53 13.08 18.00 
สภาพคล่อง       
เงนิใหส้นิเชือ่รวม/เงนิรบัฝาก**** 109.98 110.64 108.31 97.58 90.87 86.53 
เงนิรบัฝาก****/หนี้สนิรวม 77.29 74.93 74.18 79.80 82.85 81.07 
เงนิใหส้นิเชือ่รวม/สนิทรพัยร์วม 76.76 75.38 73.67 71.28 69.17 62.92 

บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ากดั   
โทร. 0-2231-3011 ต่อ 500 อาคารสีลมคอมเพลก็ซ์ ชัน้ 24 191 ถ. สีลม กรงุเทพฯ 10500, www.trisrating.com 
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