
  

 

 

 

 

เหตุผล 
 ทรสิเรทติ�งคงอนัดบัเครดติองค์กรและหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนัของ บรษิทั ทุนธนชาต 
จาํกดั (มหาชน) ที(ระดบั “A+” โดยอนัดบัเครดติสะทอ้นถงึสถานะการเป็นบรษิทัโฮลดิ�งของกลุ่มธนชาต
โดยมอีํานาจการบรหิารงานและการได้รบัเงนิปนัผลผ่านการถอืหุน้ 45.78% ในธนาคารธนชาต จํากดั 
(มหาชน) ซึ(งเป็นบรษิทัย่อยสําคญัของกลุ่ม อนัดบัเครดติยงัสะท้อนถงึความแขง็แกร่งในธุรกจิเช่าซื�อ
รถยนต์และการสนับสนุนจาก Bank of Nova Scotia (BNS) ซึ(งเป็นพนัธมติรจากประเทศแคนาดาที(ถอื
หุน้ L7% ในธนาคารธนชาตโดยผ่าน Scotia Netherlands Holdings B.V. ทั �งนี� การชะลอตวัของ
เศรษฐกจิไทยและความซบเซาของยอดขายรถยนตภ์ายในประเทศยงัคงเป็นปจัจยัสาํคญัที(อาจจํากดัการ
เตบิโตและบั (นทอนระดบัความสามารถในการทาํกาํไรของบรษิทั 
 อนัดับเครดิตองค์กรของบริษทัทุนธนชาตอยู่ในระดบัตํ(ากว่าอันดบัเครดติองค์กรของธนาคาร 
ธนชาต (AA-) อยู่ Y ขั �นซึ(งสะท้อนถงึการดอ้ยสทิธใินเชงิโครงสร้าง โดยสทิธเิรยีกร้องของเจ้าหนี�ของ
บรษิัทจะด้อยกว่าสิทธเิรียกร้องของเจ้าหนี�ของธนาคารธนชาต นอกจากนี� ยงัสะท้อนถงึการที(บริษัท
พึ(งพงิรายได้เงนิปนัผลจากธนาคารธนชาตเป็นหลัก รวมทั �งการกํากับดูแลจากทางการซึ(งอาจส่งผล
กระทบต่อความสามารถในการจ่ายเงนิปนัผลของธนาคารธนชาตใหแ้ก่บรษิทัดว้ย 
 บรษิัททุนธนชาตมขีนาดสนิทรพัย์รวม ณ เดอืนมถุินายน [447 ที(ใหญ่เป็นอนัดบั 8 จากกลุ่ม
ธนาคารพาณิชย์ไทยทั �งสิ�น Y\ แห่ง โดยมสี่วนแบ่งทางการตลาดของสินเชื(อ 8.L% และเงนิรบัฝาก 
8.[% รายไดจ้ากการดําเนินงานสุทธเิป็นรายไดท้ี(มาจากธุรกจิธนาคารประมาณ \5% ส่วนที(เหลอืเป็น
รายได้จากธุรกิจอื(น ๆ ได้แก่ ลีสซิ(ง หลักทรัพย์ การบริหารกองทุน และการบริหารสินทรัพย์ด้อย
คุณภาพ 
 เมื(อพจิารณาจากสนิทรพัย์รวม บรษิัททุนธนชาตเป็นผูใ้หบ้รกิารสนิเชื(อรถยนต์รายใหญ่ที(สุดใน
ประเทศไทยโดยมสี่วนแบง่ทางการตลาด ณ สิ�นปี [447 ประมาณ Y7% พอร์ตสนิเชื(อรถยนตย์งัคงเป็น
สนิเชื(อที(มคีวามสําคญัมากที(สุดของบริษัทโดยมสีดัส่วนกว่าครึ(งหนึ(งของพอร์ตสนิเชื(อรวม ในขณะที(
พอร์ตสนิเชื(อเพื(อที(อยู่อาศยัมอีัตราการเตบิโตปีต่อปีอยู่ที( Y[.8% จากเดอืนมถุินายน [44\ ถงึเดอืน
มถุินายน [447 และมสีดัส่วน Y_.\% ของพอร์ตสนิเชื(อรวม ทั �งนี� ยอดสนิเชื(อแต่ละประเภทส่วนใหญ่ ณ 
เดอืนมถุินายน 2558 ถงึเดอืนมถุินายน [447 ยงัคงไม่เปลี(ยนแปลงโดยประกอบดว้ยพอร์ตสนิเชื(อราย
ย่อยซึ(งมสีดัส่วน 2 ใน 3 ของสนิเชื(อรวม และสนิเชื(อธุรกจิขนาดใหญ่และสนิเชื(อธุรกจิขนาดกลางและ
ขนาดย่อมซึ(งมสีดัส่วน 1 ใน 3 ของสนิเชื(อรวม  
 พอรต์สนิเชื(อรวมของบรษิทัหดตวัลงเนื(องจากภาวะเศรษฐกจิไทยที(ชะลอตวัและยอดขายรถยนต์
ที(ยงัคงซบเซา โดยสนิเชื(อรวมดอกเบี�ยค้างรบัของบรษิัท ณ สิ�นเดอืนมถุินายน [447 มจีํานวนทั �งสิ�น 
8\7,Yf5 ลา้นบาท ลดลง _.f% จากเดอืนธนัวาคม [44\ ปรมิาณสนิเชื(อเช่าซื�อรถยนต์ที(มปีรมิาณลดลง
ตั �งแต่ปี 2557 สอดคลอ้งกบัแนวโน้มโดยรวมในหมู่ผูป้ระกอบการสนิเชื(อเช่าซื�อรถยนต์ในระบบซึ(งไดร้บั
ผลกระทบจากเศรษฐกจิไทยที(ชะลอตวัและยอดขายรถยนตภ์ายในประเทศที(ซบเซา อย่างไรกต็าม ทรสิ
เรทติ�งคาดว่าพอร์ตสนิเชื(อเช่าซื�อรถยนต์ของบรษิทัน่าจะเริ(มปรับตวัเพิ(มขึ�นในปีหน้าเมื(อพจิารณาจาก
ภาวะตลาดเชา่ซื�อรถยนตท์ี(เริ(มฟื�นตวั  
 สถานภาพทางธุรกจิในปจัจุบนัของบรษิทัทุนธนชาตถอืว่าอยู่ในระดบัที(ทรงตวัและมแีนวโน้มที(จะ
พฒันาไปในทางที(ดขี ึ�น ที(ผา่นมาบรษิทัไดพ้ฒันาคุณภาพพอรต์สนิเชื(อดว้ยการปรบัโครงสรา้งหนี� ตดัหนี�
สญู และจาํหน่ายหนี�ดอ้ยคุณภาพออกไปเพื(อแกไ้ขภาวะสนิเชื(อดอ้ยคุณภาพที(อยู่ในระดบัสูงซึ(งส่วนหนึ(ง
มาจากสนิเชื(อที(รบัโอนมาจากธนาคารนครหลวงไทย บรษิทัได้นําระบบการอนุมตัสินิเชื(อแบบใหม่หรอื 
“The New Loan Origination System” และระบบวเิคราะหฐ์านขอ้มลูลูกคา้มาใชเ้พื(อยกระดบัคุณภาพ

อนัดบัเครดิตองคก์ร:  A+ 

อนัดบัเครดิตตราสารหนี�:  
หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั   A+ 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต:  Stable 
 

 

อนัดบัเครดิตองคก์รในอดีต: 
วนัที� อนัดบัเครดิต     แนวโน้ม 
  อนัดบัเครดิต/ 
   เครดิตพินิจ 
!"/$!/%% A+ Stable 
!&/$'/%' A Positive 
14/07/18      A Stable 
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บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
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บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
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การพจิารณาอนุมตัสินิเชื(อใหม่ใหม้คีวามรดักุมยิ(งขึ�นซึ(งจะป้องกนัการเพิ(มขึ�นของสนิเชื(อดอ้ยคุณภาพ ทั �งนี� สนิเชื(อดอ้ยคุณภาพของบรษิทัลดลงมาอยู่ที( Y7,4_\ 
ลา้นบาท ณ เดอืนมถุินายน [447 จาก [[,4\Y  ลา้นบาท ณ เดอืนมถุินายน [44\ อตัราส่วนสนิเชื(อดอ้ยคุณภาพต่อสนิเชื(อรวมเท่ากบั [.\% ณ เดอืนมถุินายน 
[447 ลดลงจาก L.Y% ณ เดอืนมถุินายน [44\ อตัราการเกดิสนิเชื(อดอ้ยคุณภาพอยู่ในระดบัที(ค่อนขา้งตํ(าซึ(งสะทอ้นถงึคุณภาพสนิทรพัย์ที(สูงขึ�น บรษิทัยงัได้
เพิ(มปรมิาณสํารองหนี�สูญส่วนเกนิอย่างต่อเนื(องเพื(อเสรมิสรา้งความแขง็แกร่งสําหรบัรองรบัความเสยีหายจากสนิเชื(อ โดย ณ เดอืนมถุินายน [447 บรษิทัมี
สํารองสนิเชื(อสงสยัจะสูญที(ไม่รวมสํารองเผื(อการตมีูลค่าของหนี�ท ี(ผ่านการปรบัโครงสรา้งคดิเป็น YY4._% ของสนิเชื(อสงสยัจะสูญ ซึ(งเพิ(มขึ�นอย่างมนียัสําคญั
จาก 7Y.[% ณ เดอืนมถุินายน [44\ 
 เงนิกองทุนของบรษิทัมสีถานะดขี ึ�นอย่างต่อเนื(องโดยเงนิกองทุนชั �นที( Y อยู่ที(ระดบั YY.5_% และเงนิกองทุนชั �นที( Y รวมเงนิกองทุนชั �นที( [ อยู่ที(ระดบั 
Y4._7% ณ เดอืนมถุินายน 2559 ซึ(งเป็นตวัเลขที(ตํ(ากว่าค่าเฉลี(ยของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ขนาดกลางอยู่เลก็น้อย ผลกําไรก่อนการตั �งสํารองซึ(งอยู่ที( Y7,\\4 
ลา้นบาทในปี [44\ และ 7,L47 ลา้นบาทในชว่งครึ(งแรกของปี [447 ถอืวา่มปีรมิาณมากพอที(จะรองรบัความเสยีหายจากสนิเชื(อที(อาจจะเกดิขึ�นในอนาคต 
 อย่างไรกต็าม สถานะเครดติของบรษิทัทุนธนชาตยงัถกูจาํกดัโดยลกัษณะเฉพาะกลุ่มของธนาคารพาณิชยข์นาดกลางซึ(งยงัมจีุดอ่อนในการเขา้ถงึฐานเงนิ
ฝากที(มั (นคงและฐานลกูคา้ที(กระจายตวัเมื(อเทยีบกบัธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ และแมว้่าบรษิทัจะประสบความสําเรจ็ในการเพิ(มฐานบญัชเีงนิฝากออมทรพัย์
บญัชปีจัจุบนั (CASA) และลดอตัราส่วนเงนิกูต่้อเงนิฝากลง แตค่วามสามารถในการระดมทุนของบรษิทักย็งัถอืว่าตํ(ากว่าธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ นอกจากนี� 
ตน้ทุนทางการเงนิและอตัราส่วนค่าใชจ่้ายต่อรายได้ของบรษิัทกอ็ยู่ในระดบัที(สูงมาโดยตลอดเมื(อเทยีบกบักลุ่มธนาคารพาณิชย์ขนาดกลางด้วยกนั ซึ(งปจัจยั
ดงักล่าวถอืเป็นขอ้จาํกดัที(อาจลดทอนความสามารถในการขยายไปสู่ธุรกจิที(มกีารแขง่ขนัในระดบัที(สงูกว่าได ้
 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต 

 แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที(” สะทอ้นการคาดการณ์ว่าธนาคารธนชาตซึ(งเป็นแหล่งรายไดห้ลกัของบรษิทัจะสามารถดํารงสถานะทางการ
แขง่ขนัที(แขง็แกร่งในธุรกจิหลกัไวไ้ด ้และคาดวา่คุณภาพสนิเชื(อของธนาคารจะยงัคงมเีสถยีรภาพ  
 สถานะเครดติของบรษิทัอาจไดร้บัผลกระทบในทางลบหากสถานะทางธุรกจิและคุณภาพสนิทรพัย์ของบรษิทัเสื(อมถอยลงอย่างมนีัยสําคญั โอกาสในการ
ปรบัเพิ(มอนัดบัเครดติยงัเกดิขึ�นไดย้ากในระยะใกล ้อย่างไรกต็าม สถานะเครดติของบรษิทัจะเป็นไปในทางบวกไดน้ั �นขึ�นอยู่กบัความสามารถของบรษิทัในการ
กระจายธุรกจิและพอรต์สนิเชื(อ รวมทั �งลดตน้ทุนในการดาํเนนิงานไดอ้ย่างมนัียสาํคญั 

 

 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) (TCAP) 
อนัดบัเครดิตองค์กร: A+ 
อนัดบัเครดิตตราสารหนี� : 
TCAP18NA: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 3,1$$ ลา้นบาท ไถถ่อนปี &%61                                                                               A+ 
TCAP20NA: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 2,9$$ ลา้นบาท ไถถ่อนปี &%63                                                             A+ 
TCAP22NA: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั ',$$$ ลา้นบาท ไถถ่อนปี &%"%                                                                               A+ 
TCAP238A: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั %$$ ลา้นบาท ไถถ่อนปี &%"" A+ 
TCAP23OA: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั !,'$$ ลา้นบาท ไถถ่อนปี &%""                                                                               A+ 
TCAP258A: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั Z$$ ลา้นบาท ไถถ่อนปี &%"[  A+ 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable                                      
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ข้อมลูงบการเงิน * 

 
หน่วย: ลา้นบาท 

*  งบการเงนิรวม 
**  รวมรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 

 
 

  

                  ------------------------------------- ณ วนัที� :; ธนัวาคม -----------------------
--------- 

 ม.ค.-มิ.ย. 
*++, 

*++> *++?    *++@ *+++ *++A 

สนิทรพัยร์วม 988,194 997,581 1,025,630 1,050,914 1,026,679 895,157 

เงนิลงทุนในหลกัทรพัย ์ 202,327 186,915 164,735 150,075 152,456 154,184 

เงนิใหส้นิเชือ̂และดอกเบีย̀คา้งรบั 689,170 715,295 756,444 792,190 756,403 638,084 

ค่าเผือ̂หน̀ีสงสยัจะสญู 24,403 26,244 28,450 30,773 24,891 27,286 

เงนิรบัฝาก 669,711 669,454 696,949 715,931 693,421 435,865 

เงนิกูย้มื **  154,212 170,529 178,557 190,372 177,283 322,804 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ 116,398 111,323 104,276 95,439 85,234 75,681 

รายไดด้อกเบีย̀สุทธ ิ 14,033 27,730 27,465 26,493 23,295 24,315 

หนี`สญูและหน̀ีสงสยัจะสญู 3,175 8,600 7,084 11,420 2,900 2,077 

รายไดท้ีม̂ใิชด่อกเบีย̀ 7,104 15,185 15,212 29,168 13,973 11,916 

ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 11,678 23,029 22,599 23,303 23,383 22,246 

กาํไรสุทธ ิ 5,967 11,060 10,436 17,004 9,838 8,772 
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** ยังไมไ่ดป้รับอัตราสว่นใหเ้ป็นตัวเลขเต็มปี 
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         ------------------------------------ ณ วนัที� :; ธนัวาคม -------------------------- 
 ม.ค.-มิ.ย. 

*++, 
*++> *++?    *++@ *+++ *++A 

ความสามารถในการทาํกาํไร       
รายไดด้อกเบีย̀สุทธ/ิสนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย̂ 1.41  **                 2.74             2.65 2.55 2.42 2.74 
รายไดท้ีม̂ใิชด่อกเบีย̀/สนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย̂ 0.72  **              1.50 1.47 2.81 1.45 1.34 
รายไดค้่าธรรมเนยีมและบรกิาร***/รายไดร้วม 16.31  16.01 15.26 13.30 13.83 12.73 
ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน/รายไดร้วม 38.75  36.08 33.16 27.98 37.08 39.60 
กาํไรจากการดาํเนินงาน/สนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย̂ 0.63  **             1.12 1.25 2.02 1.14 1.34 
ผลตอบแทน/สนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย̂ 0.60  **              1.09 1.01 1.64 1.02 0.99 
ผลตอบแทน/สว่นของผูถ้อืหุน้ถวัเฉลีย̂ 5.24  **            10.26            10.45 18.82 12.23 11.90 
คณุภาพสินทรพัย ์        
เงนิใหส้นิเชือ̂ทีไ̂ม่ก่อใหเ้กดิรายได/้เงนิใหส้นิเชือ̂รวม 2.84  3.16 4.47 4.74 4.54 6.30 
สนิทรพัยท์ีไ̂ม่ก่อใหเ้กดิรายได/้สนิทรพัยร์วม 3.97  4.45 6.32 7.27 7.59 10.16 
หนี`สญูและหน̀ีสงสยัจะสญู/เงนิใหส้นิเชือ̂รวมถวัเฉลีย̂ 0.45  **              1.17             0.91 1.47 0.42 0.33 
ค่าเผือ̂หน̀ีสงสยัจะสญู/เงนิใหส้นิเชือ̂รวม 3.54  3.67 3.76 3.88 3.29 4.28 
โครงสร้างเงินทุน        
ส่วนของผูถ้อืหุน้/สนิทรพัยร์วม 11.78  11.16 10.17 9.08 8.30 8.45 
ส่วนของผูถ้อืหุน้/เงนิใหส้นิเชือ̂รวม 16.89  15.56 13.78 12.05 11.27 11.86 
เงนิกองทุน/สนิทรพัยเ์สีย̂ง 15.39  14.71 13.59 14.31 12.07 12.53 
สภาพคล่อง        
เงนิใหส้นิเชือ̂รวม/เงนิรบัฝาก**** 102.91  106.85 108.53 110.64 108.31 97.58 
เงนิรบัฝาก****/หนี`สนิรวม 76.82  75.54 75.65 74.93 74.18 79.80 
เงนิใหส้นิเชือ̂รวม/สนิทรพัยร์วม 69.74  71.70 73.75 75.38 73.67 71.28 

บริษทั ทริสเรทติ�ง จาํกดั   
โทร. G-**:;-:G;; ต่อ +GG อาคารสีลมคอมเพลก็ซ์ ชั �น *A ;,; ถ. สีลม กรงุเทพฯ ;G+GG, www.trisrating.com 
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