
                                  
                                                                                                                                                

  

 

เหตผุล 

ทรสิเรทติ้งคงอนัดบัเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนัของ บรษิัท ทุนธนชาต 
จ ากดั (มหาชน) ที่ระดบั “A+” โดยอนัดบัเครดติสะท้อนสถานะความเป็นบรษิัทโฮลดิ้งของกลุ่ม 
ธนชาตโดยมธีนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) ทีบ่รษิทัถอืหุน้ 50.96% เป็นธุรกจิหลกัของกลุ่มและ
รวมไปถงึการทีบ่รษิทัไดร้บัเงนิปันผลอย่างสม ่าเสมอจากธนาคารธนชาต นอกจากนี้ อนัดบัเครดติ
ยงัสะทอ้นถงึความเขม้แขง็ในธุรกจิสนิเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ของธนาคารธนชาต ตลอดจนฐานทุนและ
รายได้ที่ดขีองบรษิัท แหล่งรายได้ทีห่ลากหลาย และคุณภาพสนิทรพัย์ทีแ่ขง็แกร่ง อย่างไรก็ตาม 
อนัดบัเครดติกม็ขีอ้จ ากดัจากการพึง่พาการระดมทุนผ่านตลาดทุนของธนาคารธนชาตดว้ยเช่นกนั  

ประเดน็ส าคญัท่ีก าหนดอนัดบัเครดิต 

มีสถานะเป็นบริษัทโฮลด้ิงของกลุ่มธุรกิจการเงิน (Non-operating Holding Company  
-- NOHC) 

อนัดบัเครดติองคก์รของบรษิทัทุนธนชาตอยู่ในระดบัต ่ากว่าอนัดบัเครดติองคก์รของธนาคารธนชาต 
(“AA-”) อยู่หนึ่งข ัน้ซึ่งสะท้อนถึงการที่บริษัทต้องพึ่งพิงรายได้เงนิปันผลจากธนาคารเป็นหลกั 
นอกจากนี้ อนัดบัเครดติยงัสะทอ้นถงึการก ากบัดแูลจากหน่วยงานภาครฐัทีอ่าจจ ากดัความสามารถ
ในการจ่ายเงนิปันผลของธนาคารธนชาต และการดอ้ยสทิธใินเชงิโครงสรา้งของเจา้หนี้ของบรษิัท
เมือ่เทยีบกบัเจา้หนี้ของธนาคารธนชาตอกีดว้ย 

บรษิทัย่อยของบรษิทัทุนธนชาตประกอบดว้ยธนาคารธนชาตและธุรกจิใหบ้รกิารทางการเงนิอื่น ๆ 
เช่น ธุรกจิบรหิารสนิทรพัย์ ธุรกจิหลกัทรพัย์ ธุรกจิบรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน ธุรกจิลสีซิ่ง 
รวมถึงธุรกิจประกนัภัยและประกันชีวิต มูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัททุนธนชาตอยู่ที่ 1,048 
พนัลา้นบาท ณ เดอืนมถุินายน 2561 โดยสถานะทางการเงนิของบรษิัทเกอืบทัง้หมดสะท้อนถึง
สถานะทางการเงนิของธนาคารธนชาตเนื่องจากสนิทรพัย์ของธนาคารมสีดัส่วนถึง 98.6% ของ
สนิทรพัยข์องบรษิทั 

เป็นผูน้ าตลาดในธรุกิจสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์ 

ธนาคารธนชาตมสีถานะทีแ่ขง็แกร่งในธุรกจิสนิเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ โดยการมสี่วนแบ่งทางการตลาด
เป็นอนัดบัหนึ่งในธุรกจิดงักล่าวยงัคงเป็นจุดแขง็ของธนาคาร ทรสิเรทติ้งคาดหวงัว่าธนาคารจะยงัคง
รกัษาสถานะผู้น าในธุรกจิสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์เอาไว้ได้นานขึ้นในอนาคตจากการที่ธนาคารมี
ความสมัพนัธท์ีแ่ขง็แกร่งกบันายหน้าซื้อขายรถยนต์ทัว่ประเทศ ทัง้นี้ ธนาคารธนชาตและบรษิทัย่อย
มสี่วนแบ่งทางการตลาดของสนิเชื่อเช่าซื้อรถยนต์รวมอยู่ที่ระดบั 20.3% ณ เดอืนมถุินายน 2561 
จากฐานขอ้มลูของทรสิเรทติ้ง 

มีฐานทุนท่ีแขง็แรง  

ทรสิเรทติ้งคาดหวงัว่าบรษิทัจะมอีตัราส่วนเงนิกองทุนชัน้ที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจา้ของ (Core Equity 
Tier-I) อยู่ที่ระดบั 13%-14% ในอีก 2-3 ปีข้างหน้า ซึ่งเพียงพอส าหรบัการขยายธุรกจิในระยะ 
ปานกลาง ปัจจุบนัอตัราส่วนเงนิกองทุนชัน้ที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจา้ของของบรษิทัอยู่ที่ระดบั 12.6% 
ณ เดอืนมถุินายน 2561 ทัง้นี้ สดัส่วนเงนิกองทุนชัน้ที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจา้ของต่อฐานทุนรวมของ
บรษิัทที่ระดบั 82.5% ณ เดอืนมถุินายน 2561 ซึ่งบ่งบอกถงึคุณภาพของเงนิทุนที่เพยีงพอ โดย 
ทรสิเรทติ้งคาดว่าบรษิทัจะยงัคงด ารงอตัราการจ่ายเงนิปันผลทีร่ะดบัปัจจุบนัต่อไป 

ก าไรจากการด าเนินงานท่ีปรบัตวัดีขึน้  

ความสามารถในการท าก าไรของบรษิทัสะทอ้นก าไรจากการด าเนินงานทีด่ขี ึน้ของธนาคารธนชาต
เป็นหลกั โดยในช่วง 2-3 ปีทีผ่่านมา ธนาคารธนชาตไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษีซึ่งเป็นผลมาจาก

  

บริษทั ทนุธนชาต จ ากดั (มหาชน)  

ครัง้ท่ี 156/2560 
 11 ตลุาคม 2561 

FINANCIAL INSTITUTIONS 
 

อนัดบัเครดิตองคก์ร: A+ 

อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี:  

หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั A+ 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 
 

 

อนัดบัเครดิตองคก์รในอดีต: 
วนัท่ี อนัดบั

เครดิต                  
แนวโน้มอนัดบั
เครดิต/ เครดิตพินิจ 

16/01/55 A+ Stable 
12/03/53 A Positive 
14/07/48 A Stable 
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ติดต่อ: 
ปรยีาภรณ์ โกษาคาร 
preeyaporn@trisrating.com 
 

อรรณพ ศภุชยานนท,์ CFA 
annop@trisrating.com 
 

นฤมล  ชาญชนะววิฒัน์ 
narumol@trisrating.com 
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บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

การควบรวมธนาคารนครหลวงไทย จ ากดั (มหาชน) ซึง่มสี่วนช่วยใหก้ าไรสุทธขิองธนาคารเพิม่สูงขึน้ ถงึแมว้่าก าไรสุทธขิองธนาคารจะมแีนวโน้มทีด่ขี ึน้
ในปี 2561 แต่ทรสิเรทติ้งกค็าดว่าก าไรสุทธขิองธนาคารในปี 2561 จะอยู่ในระดบัเดยีวกบัปี 2560 เนื่องจากสทิธปิระโยชน์ทางภาษีจะสิ้นสุดลงในไตรมาส
ที ่2 ของปี 2561 ซึง่ท าใหธ้นาคารจะตอ้งเริม่เสยีภาษตีามอตัราปกตใินช่วงครึง่หลงัของปี 2561 ทรสิเรทติ้งคาดว่าอตัราส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์รวม
ถวัเฉลีย่ในปี 2561 ของธนาคารจะลดลงมาอยู่ที่ระดบั 1.4% เทยีบกบัระดบั 1.5% ในปี 2560 โดยธนาคารมอีตัราส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์รวม 
ถวัเฉลีย่ในช่วง 6 เดอืนแรกของปี 2561 ทีป่รบัเป็นตวัเลขเต็มปีแลว้อยู่ที่ระดบั 1.6% ทัง้นี้ หากสมมตฐิานอตัราภาษีปกตอิยู่ทีร่ะดบั 20% อตัราส่วน
ดงักล่าวของธนาคารในช่วง 6 เดอืนแรกของปี 2561 จะอยู่ในระดบัเดยีวกบัค่าเฉลีย่อุตสาหกรรมที ่1.3%  

อย่างไรกต็าม ก าไรจากการด าเนินงานของธนาคารเพิม่ขึน้อย่างค่อยเป็นค่อยไปในช่วง 2-3 ปีทีผ่่านมา โดยเพิม่ขึน้ 19.5% ในปี 2559 จากช่วงเดยีวกนั
ของปีก่อนหน้า เพิม่ขึน้ 13.1% ในปี 2560 และเพิม่ขึน้ 18.3% ในช่วง 6 เดอืนแรกของปี 2561 ทัง้นี้ เนื่องจากอตัราส่วนค่าใชจ้่ายด าเนินงานต่อรายได้
รวมปรบัตวัดขี ึน้มาอยู่ที ่47.3% ในช่วง 6 เดอืนแรกของปี 2561 จาก 51% ในปี 2559 เทยีบกบัค่าเฉลีย่อุตสาหกรรมที ่44.1% ในช่วง 6 เดอืนแรกของปี 
2561 โดยรายไดท้ี่สูงขึน้และค่าใช้จ่ายด าเนินงานทีต่ ่าลงช่วยท าให้อตัราส่วนค่าใช้จ่ายด าเนินงานต่อรายไดร้วมของธนาคารลดต ่าลง ส่วนต่างรายได้
ดอกเบี้ยสุทธแิบบปรบัเป็นตวัเลขเต็มปีของธนาคารตามฐานทีป่รบัดว้ยความเสีย่งอยู่ที่ระดบั 2.5% ในช่วง 6 เดอืนแรกของปี 2561 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลีย่
อุตสาหกรรมที ่2.0% โดยตน้ทุนทางการเงนิทีต่ ่าลงช่วยท าใหส้่วนต่างรายไดด้อกเบีย้สุทธขิองธนาคารปรบัตวัดขี ึน้ 

แหล่งรายได้ท่ีหลากหลาย 

บรษิทัมแีหล่งรายไดท้ีก่ระจายตวัเนื่องจากบรษิทัย่อยของบรษิทัด าเนินธุรกจิทีค่่อนขา้งหลากหลายซึง่ช่วยสรา้งรายไดท้ีไ่มใ่ช่ดอกเบีย้ใหแ้ก่บรษิทั บรษิทัมี
สดัส่วนรายไดท้ีม่ใิช่ดอกเบี้ยต่อรายไดร้วมอยู่ที ่32.4% ในช่วง 6 เดอืนแรกของปี 2561 ซึ่งอยู่ในระดบัเดยีวกบัค่าเฉลีย่อุตสาหกรรมที ่35.3% สดัส่วน
รายไดด้อกเบีย้สุทธต่ิอรายไดร้วมของบรษิทัอยู่ที ่67.6% ในช่วง 6 เดอืนแรกของปี 2561 เทยีบกบัค่าเฉลีย่อุตสาหกรรมที ่64.8% 

บรษิทัย่อยของบรษิทั เช่น บรษิทัหลกัทรพัย ์บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน และบรษิทัประกนัภยัมสี่วนช่วยสรา้งรายได้ค่าธรรมเนียมและบรกิารซึ่งถอื
ว่าเป็นแหล่งรายไดท้ีม่เีสถยีรภาพมากของกลุ่ม โดยรายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิารสุทธคิดิเป็น 21.5% ของรายไดร้วมของบรษิทัในช่วง 6 เดอืนแรกของ
ปี 2561 ซึง่อยู่ในระดบัเดยีวกบัค่าเฉลีย่อุตสาหกรรมที ่23.3% 

มีคณุภาพสินทรพัยท่ี์แขง็แกร่ง 

ทรสิเรทติ้งคาดว่าคุณภาพสนิทรพัยแ์ละการตัง้ส ารองหนี้สญูของธนาคารธนชาตจะแขง็แกร่งมากขึน้จากการทีธ่นาคารมกีารพฒันาการบรหิารความเสีย่ง
อย่างต่อเนื่องและจากสภาวะเศรษฐกจิทีด่ขี ึน้ ตน้ทุนเครดติของธนาคารลดลงจากจุดสงูสุดที ่1.2% ในปี 2558 มาสู่ระดบัปกตทิี ่0.8% ในช่วง 6 เดอืนแรก
ของปี 2561 โดยการลดลงของต้นทุนเครดติของธนาคารสอดคลอ้งกบัอตัราส่วนเงนิให้สนิเชื่อทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิรายได้ต่อเงนิให้สนิเชื่อรวมทีป่รบัตวัลดลง 
เนื่องจากคุณภาพสนิทรพัย์ปรบัตวัดขี ึน้ อีกทัง้ธนาคารยงัมนีโยบายการตดัหนี้สูญทีจ่รงิจงัรวมไปถงึการปรบัโครงสรา้งหนี้ที่มปัีญหาอกีดว้ย ธนาคารมี
อตัราส่วนเงนิให้สนิเชื่อที่ไม่ก่อให้เกดิรายได้ต่อเงนิใหส้นิเชื่อรวมอยู่ที่ 2.2% ณ เดอืนมถุินายน 2561 ซึ่งต ่ากว่าค่าเฉลีย่อุตสาหกรรมที่ 3.6% และมี
อตัราส่วนการตัง้ส ารองหนี้สญูต่อเงนิใหส้นิเชือ่ทีไ่มก่่อใหเ้กดิรายไดใ้นระดบัทีเ่พยีงพอที ่131.5% ณ เดอืนมถุินายน 2561 

การพ่ึงพาการระดมทุนผา่นตลาดทุน 

สถานะเงนิทุนของบรษิทัสะทอ้นสถานะในการเป็นธนาคารขนาดกลางของธนาคารธนชาตและการพึง่พาการระดมทุนผ่านตลาดทุนของธนาคารยงัคงเป็น
ขอ้จ ากดัทางเครดติ โดยธนาคารยงัคงตอ้งพึง่พาตลาดทุนเพื่อระดมทุนซึ่งส่วนหนึ่งเนื่องจากธนาคารมสีนิเชื่อเช่าซื้อรถยนต์จ านวนมาก (54.1% ของเงนิ
ใหส้นิเชือ่รวม) และมเีครอืขา่ยสาขาอยู่ในระดบัปานกลาง อย่างไรกต็าม ในช่วง 2-3 ปีทีผ่่านมาธนาคารสามารถขยายฐานเงนิฝากในบญัชเีดนิสะพดัและ
เงนิฝากออมทรพัย์ (Current Account-Savings Account – CASA) ซึ่งถอืเป็นตวับ่งชี้ถงึฐานเงนิทุนทีม่เีสถยีรภาพและต้นทุนต ่าไดแ้มว้่าธนาคารจะมี
ลกัษณะธุรกจิและโครงสรา้งเงนิทุนดงัเช่นในปัจจุบนั โดยอตัราส่วนเงนิฝากประเภทดงักล่าวต่อเงนิฝากรวมเพิม่ขึน้มาอยู่ที ่45.8% ณ เดอืนมถุินายน 2561 
จาก 40.1% ในปี 2558 กระนัน้เงนิฝากประจ า (37.0% ของเงนิฝากรวม ณ เดอืนมถุินายน 2561) และเงนิกูย้มืจากการออกตราสารหนี้ (5.0% ของหนี้สนิ
รวม) ยงัคงเป็นส่วนประกอบหลกัของโครงสรา้งเงนิทุนโดยรวมของธนาคาร ทัง้นี้ ความสามารถในการขยายฐานเงนิฝากในบญัชเีดนิสะพดัและเงนิฝาก
ออมทรพัยพ์รอ้มทัง้ตน้ทุนทางการเงนิทีต่ ่าลงของธนาคารจะส่งผลบวกต่ออนัดบัเครดติของธนาคาร 

สภาพคล่องของบรษิทัอยู่ในระดบัเพยีงพอ โดยบรษิทัมอีตัราส่วนสนิทรพัย์สภาพคล่องต่อสนิทรพัย์รวมอยู่ที ่27.7% ณ เดอืนมถุินายน 2561 ซึ่งอยู่ใน
ระดบัเดยีวกบัค่าเฉลีย่อุตสาหกรรมที ่29.8% ในขณะทีธ่นาคารธนชาตมอีตัราส่วนการด ารงสนิทรพัยส์ภาพคล่องเพือ่รองรบัสถานการณ์ดา้นสภาพคล่องที่
มคีวามรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio -- LCR) สงูกว่าระดบัทีท่างการก าหนดที ่80% ในปี 2561 
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บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต 

แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ สะทอ้นการคาดการณ์ของทรสิเรทติ้งว่าธนาคารธนชาตซึง่เป็นธุรกจิหลกัของบรษิทัทุนธนชาตจะสามารถด ารง
สถานะทางธุรกจิที่แขง็แกร่งในธุรกจิเช่าซื้อรถยนต์ซึ่งเป็นธุรกจิหลกัเอาไว้ได ้อกีทัง้จะยงัคงรกัษาฐานทุน ตลอดจนความสามารถในการท าก าไร และ
คุณภาพสนิทรพัยท์ีแ่ขง็แกร่งเอาไวไ้ดเ้ช่นกนั 

ปัจจยัท่ีอาจท าให้อนัดบัเครดิตเปล่ียนแปลง 

อนัดบัเครดติอาจปรบัเพิม่ขึน้ไดโ้ดยขึ้นอยู่กบัความสามารถของธนาคารธนชาตในการยกระดบัสถานะทางธุรกจิจากการขยายส่วนแบ่งทางการตลาด 
รวมทัง้เพิม่การกระจายตวัของเงนิใหส้นิเชื่อ และเพิม่ความสามารถในการหาแหล่งเงนิทุน ในทางกลบักนั สถานะเครดติของบรษิทัอาจไดร้บัผลกระทบ
ในทางลบหากคุณภาพสนิทรพัยข์องธนาคารธนชาตเสือ่มถอยลงหรอืสดัส่วนเงนิกองทุนชัน้ที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจา้ของของธนาคารอ่อนแอลง 

ข้อมลูงบการเงินและอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั1 

    
หน่วย: ลา้นบาท 
 

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

2561 
2560 2559 2558            2557 

สนิทรพัยร์วม  1,047,562 1,025,525 966,867 997,581 1,025,630 
สนิทรพัยถ์วัเฉลีย่  1,036,544 996,196 982,224 1,011,605 1,038,272 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัย ์  163,037 181,530 189,818 186,915 164,735 
เงนิใหส้นิเชือ่และดอกเบีย้คา้งรบั  725,668 713,362 692,676 715,295 756,444 
ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู  24,980 24,518 25,155 26,244 28,450 
เงนิรบัฝาก  733,965 716,091 676,456 669,454 696,949 
เงนิกูย้มื2  134,301 133,939 127,405 170,529 178,557 
ส่วนของผูถ้อืหุน้  133,717 130,070 119,851 111,323 104,276 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ถวัเฉลีย่  131,893 124,961 115,587 107,799 99,858 
รายไดด้อกเบีย้สุทธ ิ  15,080 29,170 28,468 27,730 27,465 
รายไดท้ีม่ใิช่ดอกเบีย้3  7,235 13,402 12,231 12,474 12,443 
รายไดร้วม  22,315 42,572 40,699 40,204 39,908 
ค่าใชจ้่ายจากการด าเนินงาน  10,573 20,836 21,025 20,319 19,830 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนหนี้สญู  11,742 21,735 19,673 19,885 20,078 
หนี้สญู หนี้สงสยัจะสญู และขาดทุนจากการดอ้ยค่า  2,879 6,236 6,210 8,600 7,084 
ก าไรสุทธ ิ  8,055 14,341 12,611 11,060 10,436 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิารสุทธ ิ  3,278 5,890 5,888 5,465 5,920 
ก าไรสุทธจิากเงนิลงทุน  860 1,908 1,061 1,956 1,098 

1 งบการเงนิรวม 
2   รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 
3   รวมรายไดสุ้ทธจิากการรบัประกนั 
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บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

หน่วย: % 
 

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

2561 
2560 2559 2558            2557 

ความสามารถในการท าก าไร       
อตัราสว่นผลตอบแทน/สนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่  1.564 1.44  1.28  1.09  1.01  
ส่วนต่างอตัราดอกเบีย้  2.724  2.72  2.68  2.49  2.36  
อตัราก าไรจากดอกเบีย้สุทธ ิ  2.984  3.00  2.97  2.81  2.71  
รายไดด้อกเบีย้สุทธ/ิสนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่  2.904  2.93  2.90  2.74  2.65  
รายไดท้ีม่ใิช่ดอกเบีย้3/สนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่  1.744  1.67  1.54  1.50  1.47  
รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิารสุทธ/ิรายไดร้วม  14.69  13.83  14.47  13.59  14.83  
อตัราสว่นค่าใชจ้่ายด าเนินงาน/รายไดร้วม  47.38  48.94  51.66  50.54  49.69  
โครงสร้างเงินทุน       
อตัราสว่นเงนิกองทุนชัน้ที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจา้ของ5  12.61  12.62  11.30  10.29  9.03  
อตัราสว่นเงนิกองทุนชัน้ที ่15  12.61  12.62  11.30  10.29  9.37  
อตัราเงนิกองทุน/สนิทรพัยเ์สีย่ง5  15.28  15.33  15.59  14.71  13.59  
อตัราสว่นเงนิกองทุนชัน้ที ่1/เงนิกองทุนรวม  82.53  82.32  72.48  69.95  66.45  
คณุภาพสินทรพัย ์       
ตน้ทุนทางเครดติ  0.40  0.89  0.88  1.17  0.91  
เงนิใหส้นิเชือ่ทีไ่มก่อ่ใหเ้กดิรายได/้เงนิใหส้นิเชือ่รวม6  2.30  2.34  2.33  2.92  4.11  
สนิทรพัยท์ีไ่มก่่อใหเ้กดิรายได/้สนิทรพัยร์วม  3.17  3.23  3.68  4.45  6.32  
ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู/เงนิใหส้นิเชือ่รวม  115.37  129.76  145.49  108.03  78.04  
แหล่งเงินทุนและสภาพคล่อง       
บญัชเีงนิฝากกระแสรายวนัและออมทรพัย/์เงนิรบัฝาก  45.78  42.92  45.58  40.13  35.76  
เงนิใหส้นิเชือ่รวม/เงนิรบัฝาก  98.87  99.62  102.40  106.85  108.53  
เงนิรบัฝาก/หนี้สนิรวม  80.32  79.97  79.86  75.54  75.65  
สนิทรพัยส์ภาพคลอ่ง/เงนิรบัฝาก7  35.69  35.83  33.38  33.91  31.52  
สนิทรพัยส์ภาพคลอ่ง/หนี้สนิระยะสัน้  33.19 0.00 0.00 0.00 0.00 
3   รวมรายไดสุ้ทธจิากการรบัประกนั 
4   ปรบัเป็นตวัเลขเตม็ปี 
5   อตัราส่วนจากงบการเงนิรวม 
6    รวมเงนิกูย้มืระหวา่งธนาคารแต่ไมร่วมดอกเบี้ยคา้งรบั 
7    รวมตัว๋แลกเงนิและเงนิกูย้มืระหว่างธนาคาร 
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บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) (TCAP) 

อนัดบัเครดิตองคก์ร: A+ 

อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี: 
TCAP22NA: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 3,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2565 A+ 
TCAP238A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 500 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2566 A+ 
TCAP258A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 900 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2568 A+ 
TCAP23OA: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 1,300 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2566 A+ 
TCAP18NA: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 3,100 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2561 A+ 
TCAP20NA: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 2,900 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2563 A+ 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 
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