
  
 

 

 

 

เหตผุล 
 ทรสิเรทติ้งคงอนัดบัเครดติองค์กรและหุน้กูไ้ม่ด้อยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนัของ บรษิัท ทุนธนชาต 
จ ากดั (มหาชน) ทีร่ะดบั “A+” โดยอนัดบัเครดติสะทอ้นถงึสถานะการเป็นบรษิทัโฮลดิ้งของกลุ่มธนชาต
โดยมอี านาจการบรหิารงานและการไดร้บัเงนิปนัผลผ่านการถอืหุ้น 50.96% ในธนาคารธนชาต จ ากดั 
(มหาชน) ซึง่เป็นบรษิทัย่อยแกนหลกัของกลุ่ม อนัดบัเครดติยงัสะทอ้นถงึความแขง็แกร่งในธุรกจิเช่าซื้อ
รถยนต์และการสนับสนุนจาก Bank of Nova Scotia (BNS) ซึ่งเป็นพนัธมติรจากประเทศแคนาดาทีถ่อื
หุน้ 49% ในธนาคารธนชาตโดยผ่าน Scotia Netherlands Holdings B.V. อย่างไรกต็าม อนัดบัเครดติ
ลดทอนลงจากคุณภาพสนิทรพัย์ของบรษิทัทีอ่่อนแอแต่มพีฒันาการทีด่ขี ึน้ ตลอดจนภาวะชะลอตวัของ
สนิเชือ่รถยนต์และเศรษฐกจิไทยในปจัจุบนั 
 อนัดบัเครดิตองค์กรของบรษิัททุนธนชาตอยู่ในระดบัต ่ากว่าอนัดบัเครดติองค์กรของธนาคาร 
ธนชาต (AA-) อยู่ 1 ข ัน้ ซึ่งสะทอ้นถึงการด้อยสทิธใินเชงิโครงสรา้ง โดยสทิธเิรยีกรอ้งของเจา้หนี้ของ
บรษิัทจะด้อยกว่าสทิธเิรยีกร้องของเจ้าหนี้ของธนาคารธนชาต นอกจากนี้ ยงัสะท้อนถึงการที่บรษิัท
พึ่งพิงรายได้เงนิปนัผลจากธนาคารธนชาตเป็นหลกั รวมทัง้การก ากบัดูแลจากทางการซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อความสามารถในการจ่ายเงนิปนัผลของธนาคารธนชาตใหแ้ก่บรษิทัดว้ย 
 บริษัททุนธนชาตมขีนาดสินทรพัย์รวม ณ เดือนมถุินายน 2558 ใหญ่เป็นอันดบั 6 จากกลุ่ม
ธนาคารพาณชิยไ์ทยทัง้สิน้ 18 แห่ง โดยมสี่วนแบ่งทางการตลาดของสนิเชือ่ 6.5% และเงนิรบัฝาก 5.9% 
รายไดจ้ากการด าเนินงานสุทธเิป็นรายไดท้ีม่าจากธุรกจิธนาคารประมาณ 80% ส่วนทีเ่หลอืเป็นรายได้
จากธุรกจิอื่น ๆ ไดแ้ก่ ลสีซิง่ หลกัทรพัย ์การบรหิารกองทุน และการบรหิารสนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ 
 สนิเชือ่รวมของบรษิทัลดลง 4% ในปี 2557 เนื่องจากยอดขายรถยนต์ภายในประเทศทีซ่บเซาและ
ภาวะเศรษฐกจิทีอ่่อนแอ สนิเชือ่และดอกเบีย้คา้งรบัของบรษิทั ณ เดอืนมถุินายน 2558 มจี านวน 719.8 
พนัลา้นบาท หดตวัลง 5% จากเดอืนธนัวาคม 2557 อย่างไรกต็าม บรษิทัมแีผนขยายสนิเชื่อในกลุ่มอื่น 
โดยเฉพาะสนิเชือ่ธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อมเพือ่ทดแทนการลดลงของสนิเชือ่รถยนต์   
 สถานะดา้นความเสีย่งของบรษิทัยงัคงได้รบัผลกระทบจากสนิเชื่อทีไ่ม่ก่อให้เกดิรายได้ที่อยู่ใน
ระดบัสูง โดยบางส่วนเป็นสนิเชื่อทีธ่นาคารธนชาตไดร้บัจากการซื้อกจิการของธนาคารนครหลวงไทย 
จ ากดั (มหาชน) บรษิทัได้ด าเนินการจดัการสนิเชื่อด้อยคุณภาพโดยการปรบัโครงสร้างหนี้ ตดัหนี้สูญ 
และจ าหน่ายหนี้ด้อยคุณภาพออกไป นอกจากนี้  บริษัทยังพิจารณาอนุมัติสินเชื่อใหม่ด้วยความ
ระมดัระวงัยิง่ขึน้อกีดว้ยเพือ่ป้องกนัมใิหคุ้ณภาพพอรต์สนิเชือ่เสือ่มถอยลงไปอกี ส่งผลใหป้รมิาณสนิเชื่อ
ดอ้ยคุณภาพ ณ สิ้นเดอืนมถุินายน 2558 ลดลงมาอยู่ที ่29.3 พนัลา้นบาท (คดิเป็น 4.1% ของสนิเชื่อ
รวม) อย่างไรกต็าม อตัราการเกดิหนี้ดอ้ยคุณภาพอาจจะยงัคงอยู่ในระดบัสูงเนื่องจากเศรษฐกจิไทยยงั
ไม่ฟ้ืนตวั บรษิัทไดต้ัง้ส ารองหนี้สงสยัจะสูญเพิม่เตมิเพื่อเสรมิสรา้งส ารองส่วนเกนิใหม้คีวามแขง็แกร่ง 
ณ เดอืนมถุินายน 2558 บรษิัทมสี ารองหนี้สงสยัจะสูญคดิเป็น 98% ของสนิเชื่อดอ้ยคุณภาพ อย่างไร 
ก็ตาม อัตราส่วนส ารองของบรษิัทยงัคงต ่ากว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม ทัง้นี้ บริษัทยงัคงเผชญิกบั
ความทา้ทายทัง้ในเรือ่งการควบคุมสนิเชือ่ดอ้ยคุณภาพและการเพิม่ปรมิาณส ารองหนี้สงสยัจะสญู 
 ความสามารถในการท าก าไรของบรษิทัยงัคงอ่อนแอเมือ่เทยีบกบักลุ่มธนาคารอื่น โดยบรษิทัมี
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมถัวเฉลี่ยในปี 2557 เท่ากับ 1.0% ซึ่งต ่ากว่าค่าเฉลี่ยของ
อุตสาหกรรม ทัง้นี้ ความสามารถในการท าก าไรของบรษิทัอาจลดลงหากพอร์ตสนิเชื่อยงัคงหดตวัและ
ส่งผลใหร้ายไดล้ดลง หรอืหากคุณภาพสนิเชือ่เสือ่มถอยลงจนเป็นเหตุใหต้น้ทุนดา้นเครดติเพิม่ขึน้ 
  

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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  หน้า  2  

  บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

 

      2 พฤศจิกายน 2558 

 

 

 บรษิทัมเีงนิกองทุนทีเ่พยีงพอต่อการขยายตวัในช่วง 2-3 ปีขา้งหน้า โดย ณ เดอืนมถุินายน 2558 อตัราส่วนเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ของกลุ่มธุรกจิเท่ากบั 
9.82% และอตัราส่วนเงนิกองทุนรวมเท่ากบั 14.27% ซึง่ยงัคงสงูกว่าเกณฑข์ัน้ต ่าของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ทีร่ะดบั 6.00% และ 8.50% ตามล าดบั 
 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต 
 แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ สะทอ้นการคาดการณ์ว่าธนาคารธนชาตซึง่เป็นแหล่งรายไดห้ลกัของบรษิัทจะยงัคงสถานะทางการแข่งขนัที่
แขง็แกร่งในธุรกจิหลกัไวไ้ด ้และคาดว่าคุณภาพสนิเชือ่ของบรษิทัจะอยู่ภายใตก้ารควบคุมและไมเ่สือ่มถอยลงไปอย่างมนียัส าคญั 
 สถานะเครดติของบรษิทัอาจไดร้บัผลกระทบในทางลบหากความสามารถในการท าก าไรของบรษิทัลดลงอย่างมากอนัเป็นผลจากพอร์ตสนิเชื่อทีห่ดตวัลง
และต้นทุนดา้นเครดติทีเ่พิม่สูงขึ้น ทัง้นี้ สถานะเครดติในทางบวกยงัไม่น่าเกดิขึน้ในระยะเวลาอนัใกลเ้นื่องจากแนวโน้มสนิเชื่อรถยนต์ที่มจี ากดัรวมทัง้ภาวะ
เศรษฐกจิไทยทีย่งัคงชะลอตวั 

 

 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) (TCAP) 
อนัดบัเครดิตองคก์ร: A+ 
อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี: 
TCAP161A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 500 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2559                                                                               A+ 
TCAP18NA: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 3,100 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2561                                                                               A+ 
TCAP20NA: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 2,900 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2563                                                             A+ 
TCAP22NA: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 3,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2565                                                                               A+ 
TCAP238A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 500 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2566 A+ 
TCAP23OA: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 1,300 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2566                                                                               A+ 
TCAP258A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 900 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2568  A+ 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable                                       



 

 
  หน้า  3  

  บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

 

      2 พฤศจิกายน 2558 

 

 

 
ข้อมลูงบการเงิน * 

 
หน่วย: ลา้นบาท 

*  งบการเงนิรวม 
**  รวมรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 

 

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

2558 
2557    2556 2555 2554 2553 

สนิทรพัยร์วม 967,254 1,025,630 1,050,914 1,026,679 895,157 882,757 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัย ์ 134,012 164,735 150,075 152,456 154,184 147,615 
เงนิใหส้นิเชือ่และดอกเบีย้คา้งรบั 719,840 756,444 792,190 756,403 638,084 610,602 
ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู 28,741 28,450 30,773 24,891 27,286 27,959 
เงนิรบัฝาก 660,558 696,949 715,931 693,421 435,865 532,382 
เงนิกูย้มื **  153,284 178,557 190,372 177,283 322,804 225,262 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ 105,552 104,276 95,439 85,234 75,681 71,720 
รายไดด้อกเบีย้สุทธ ิ 13,803 27,465 26,493 23,295 24,315 23,029 
หนี้สญูและหนี้สงสยัจะสญู 5,179 7,084 11,420 2,900 2,077 1,653 
รายไดท้ีม่ใิช่ดอกเบีย้ 7,981 15,212 29,168 13,973 11,916 11,400 
ค่าใชจ้่ายด าเนินงาน 11,460 22,599 23,303 23,383 22,246 17,630 
ก าไรสุทธ ิ 5,499 10,436 17,004 9,838 8,772 10,302 



 

 
  หน้า  4  

  บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

 

      2 พฤศจิกายน 2558 

 

 

 
อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั * 

 
หน่วย: % 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

2558 
                   2557    2556 2555 2554 2553 

ความสามารถในการท าก าไร       
รายไดด้อกเบีย้สุทธ/ิสนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่ 1.39 **            2.65 2.55 2.42 2.74 3.43 
รายไดท้ีม่ใิช่ดอกเบีย้/สนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่ 0.80 **            1.47 2.81 1.45 1.34 1.70 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิาร***/รายไดร้วม 15.28 15.26 13.30 13.83 12.73 12.39 
ค่าใชจ้่ายด าเนินงาน/รายไดร้วม 34.93 33.16 27.98 37.08 39.60 37.97 
ก าไรจากการด าเนินงาน/สนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่ 0.52 **            1.25 2.02 1.14 1.34 2.26 
ผลตอบแทน/สนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่ 0.55 **            1.01 1.64 1.02 0.99 1.53 
ผลตอบแทน/ส่วนของผูถ้อืหุน้ถวัเฉลีย่ 5.24 **          10.45 18.82 12.23 11.90 17.30 
คณุภาพสินทรพัย ์       
เงนิใหส้นิเชือ่ทีไ่มก่อ่ใหเ้กดิรายได/้เงนิใหส้นิเชือ่รวม 4.07 4.47 4.74 4.54 6.30 6.50 
สนิทรพัยท์ีไ่มก่่อใหเ้กดิรายได/้สนิทรพัยร์วม 5.67 6.32 7.27 7.59 10.16 9.16 
หนี้สญูและหนี้สงสยัจะสญู/เงนิใหส้นิเชือ่รวมถวัเฉลีย่ 0.70 **            0.91 1.47 0.42 0.33 0.37 
ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู/เงนิใหส้นิเชือ่รวม 3.99 3.76 3.88 3.29 4.28 4.58 
โครงสร้างเงินทุน       
ส่วนของผูถ้อืหุน้/สนิทรพัยร์วม 10.91 10.17 9.08 8.30 8.45 8.12 
ส่วนของผูถ้อืหุน้/เงนิใหส้นิเชือ่รวม 14.66 13.78 12.05 11.27 11.86 11.75 
เงนิกองทุน/สนิทรพัยเ์สีย่ง 14.27 13.59 14.31 12.07 12.53 13.08 
สภาพคล่อง       
เงนิใหส้นิเชือ่รวม/เงนิรบัฝาก**** 108.97 108.53 110.64 108.31 97.58 90.87 
เงนิรบัฝาก****/หนี้สนิรวม 76.66 75.65 74.93 74.18 79.80 82.85 
เงนิใหส้นิเชือ่รวม/สนิทรพัยร์วม 74.42 73.75 75.38 73.67 71.28 69.17 

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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