
                                  
                                                                                                                                                

  

 

เหตผุล 

ทรสิเรทติ้งคง “เครดติพนิิจ” แนวโน้ม “Negative” หรอื “ลบ” ส าหรบัอนัดบัเครดติองคก์รและตราสาร
หนี้ของ บรษิทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) ทรสิเรทติ้งคาดว่าจะสามารถทบทวนเครดติพนิิจของ
บริษัทได้เมื่อธุรกรรมด าเนินการรวมกิจการระหว่าง ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) และ
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) เสรจ็สิ้นหรอืเมือ่มขีอ้มูลเพยีงพอทีท่รสิเรทติ้งจะท าการวเิคราะห์
และหาขอ้สรุปในเชงิลกึส าหรบัอนัดบัเครดติของบรษิทัได้ 

อนัดบัเครดติสะทอ้นสถานะความเป็นบรษิัทโฮลดิ้งของกลุ่มธนชาตโดยมี ธนาคารธนชาต จ ากดั 
(มหาชน) ทีบ่รษิทัถอืหุน้ 50.96% เป็นธุรกจิหลกัของกลุ่มและรวมไปถงึการทีบ่รษิทัไดร้บัเงนิปันผล
อย่างสม ่าเสมอจากธนาคารธนชาต 

อนัดบัเครดติในปัจจุบนัยงัสะทอ้นถงึความเขม้แขง็ในธุรกจิสนิเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ตลอดจนฐานทุน
และรายได้ที่แขง็แรง แหล่งรายได้ที่หลากหลาย และคุณภาพสนิทรพัย์ที่แขง็แกร่งของธนาคาร 
ถงึแมว้่าแหล่งเงนิทุนจากลกูคา้รายย่อยของธนาคารจะเพิม่ขึน้อย่างค่อยเป็นค่อยไปในช่วง 2-3 ปีที่
ผ่านมา แต่อนัดบัเครดติของธนาคารยงัคงมขีอ้จ ากดัเนื่องจากฐานเงนิฝากทีม่ขีนาดปานกลางและ
ตน้ทุนทางการเงนิทีอ่ยู่ในระดบัสงู 

เครดิตพินิจ (CreditAlert) 

ทรสิเรทติ้งประกาศ “เครดติพนิิจ” สบืเนื่องมาจากการลงนามในบนัทกึขอ้ตกลงแบบไม่มผีลผูกพนั
ทางกฎหมายระหว่างธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) บรษิัท
ทุนธนชาต ING Groep N.V. (ING) และ The Bank of Nova Scotia (BNS) เมือ่วนัที ่26 
กุมภาพนัธ ์2562 เพือ่ด าเนินการรวมกจิการระหว่างธนาคารทหารไทยและธนาคารธนชาต 

ทรสิเรทติ้งมองว่าธุรกรรมดงักล่าวส่งผลไปในทางบวกเนื่องจากหลงัจากการรวมกจิการของธนาคาร
ทัง้ 2 แลว้จะท าใหส้ถานะทางการตลาดปรบัตวัดขี ึน้และมคีวามส าคญัต่อระบบเพิม่มากขึน้ ทรสิเรทติ้ง 
คาดว่าการรวมกจิการจะช่วยใหเ้กดิการเกือ้หนุนกนัทางดา้นสนิทรพัยแ์ละเงนิทุน ทรสิเรทติ้งคาดว่า
บรษิทัจะรบัรูก้ าไรจากการขายหุน้ของธนาคารธนชาตทีบ่รษิทัถอืหุน้อยู่ 51% ซึ่งจะช่วยใหฐ้านทุน
ของบรษิทัแขง็แกร่งมากขึน้หลงัจากธุรกรรมดงักล่าวเสรจ็สิน้ 

โดยวธิกีารจดัอนัดบัเครดติ ทรสิเรทติ้งจงึไดป้ระกาศเครดติพนิิจแนวโน้ม “Negative” หรอื “ลบ” ต่อ
อนัดบัเครดติของบริษทั โดยอนัดบัเครดติของบรษิัทอาจถูกปรบัลดลงหรอืไม่เปลีย่นแปลงจากใน
ระดบัปัจจุบนั เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงการถอืหุน้ของบรษิทัในธนาคารธนชาต การพจิารณา
อนัดบัเครดติในอนาคตของบรษิทัจะขึน้อยู่กบัโครงสรา้งการถอืหุน้ของบรษิทัและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 
และ/หรอื กระแสเงนิสดทีบ่รษิทัจะไดร้บัจากธนาคารใหม่ซึ่งเกดิจากการรวมกจิการและจากบรษิัท
ย่อยหลกัอื่น ๆ 

ประเดน็ส าคญัท่ีก าหนดอนัดบัเครดิต 

มีสถานะเป็นบริษัทโฮลด้ิงของกลุ่มธุรกิจการเงิน (Non-operating Holding Company  
-- NOHC) 

อนัดบัเครดติองค์กรของบริษัททุนธนชาตสะท้อนสถานะความเป็นบริษัทโฮลดิ้งของกลุ่มธุรกิจ
การเงนิ โดยอนัดบัเครดติอยู่ในระดบัต ่ากว่าอนัดบัเครดติองคก์รของธนาคารธนชาต (“AA-”) อยู่หนึ่ง
ข ัน้ซึ่งสะท้อนถึงการที่บรษิัทต้องพึ่งพงิรายได้เงนิปันผลจากธนาคารเป็นหลกั นอกจากนี้ อนัดบั
เครดติยงัสะทอ้นถงึการก ากบัดแูลจากหน่วยงานภาครฐัทีอ่าจจ ากดัความสามารถในการจ่ายเงนิปัน
ผลของธนาคารธนชาต และการดอ้ยสทิธใินเชงิโครงสรา้งของเจา้หนี้ของบรษิทัเมือ่เทยีบกบัเจา้หนี้
ของธนาคารธนชาตอกีดว้ย 

  

บริษทั ทนุธนชาต จ ากดั (มหาชน)  

ครัง้ท่ี 163/2562 
 10 ตลุาคม 2562 

FINANCIAL INSTITUTIONS 
 

อนัดบัเครดิตองคก์ร: A+ 

อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี:  

หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั A+ 

แนวโน้มเครดิตพินิจ: Negative 
 

วนัท่ีทบทวนล่าสุด : 14/03/62 

อนัดบัเครดิตองคก์รในอดีต: 
วนัท่ี อนัดบั

เครดิต                  
แนวโน้มอนัดบั
เครดิต/ เครดิตพินิจ 

14/03/62 A+ Alert Negative 
16/01/55 A+ Stable 
12/03/53 A Positive 
14/07/48 A Stable 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ติดต่อ: 
อรรณพ ศภุชยานนท,์ CFA 
annop@trisrating.com 
 

สทิธการย ์ตงพพิฒัน์, FRM 
sithakarn@trisrating.com 
 

จติตราพรรณ ปันทะเลศิ 
jittrapan@trisrating.com 
 

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

บรษิทัย่อยของบรษิทัทุนธนชาตประกอบดว้ยธนาคารธนชาตและธุรกจิใหบ้รกิารทางการเงนิอื่น ๆ เช่น ธุรกจิบรหิารสนิทรพัย์ ธุรกจิหลกัทรพัย์ ธุรกจิ
บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน ธุรกจิลสีซิง่ รวมถงึธุรกจิประกนัภยัและประกนัชวีติ มลูค่าสนิทรพัย์รวมของบรษิทัทุนธนชาตอยู่ที ่1,079 พนัลา้นบาท
ในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 โดยสถานะทางการเงนิของบรษิัทเกือบทัง้หมดสะท้อนถึงสถานะทางการเงนิของธนาคารธนชาตเนื่องจากสนิทรพัย์ของ
ธนาคารมสีดัส่วนถงึ 98% ของสนิทรพัยข์องบรษิทั 

มุ่งเน้นสินเช่ือรถยนตอ์ย่างต่อเน่ือง  

ทรสิเรทติ้งประเมนิว่าธุรกจิของธนาคารธนชาตสะทอ้นถงึธนาคารพาณิชย์ขนาดกลางทีมุ่่งเน้นธุรกจิกลุ่มลูกคา้รายย่อยและมคีวามแขง็แกร่งในธุรกจิการ
ปล่อยสนิเชือ่รถยนต์ โดยคาดว่าธุรกจิลกูคา้รายย่อยของธนาคาร โดยเฉพาะสนิเชือ่รถยนต์และธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งจะยงัคงเป็นตวัขบัเคลื่อนธุรกจิและรายได้
หลกัของธนาคาร สดัส่วนของผลก าไรสุทธจิากธุรกจิลกูคา้รายย่อยอยู่ทีร่ะดบั 54% ของผลก าไรรวมในปี 2561 ในขณะเดยีวกนั ธนาคารธนชาตยงัด าเนิน
ธุรกจิหลกัทรพัย์ การบรหิารกองทุน ประกนัวนิาศภยั และบรหิารสนิทรพัย์ผ่านบรษิทัลูกต่าง  ๆ อกีดว้ย โดยธุรกจิดงักล่าวมสีดัส่วนของก าไรสุทธอิยู่ที่
ระดบัประมาณ 15% ณ ปี 2561 

ปัจจยัเกือ้หนุนความแขง็แกร่งในดา้นสนิเชือ่รถยนต์และธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกค็อืแพลตฟอร์มการปล่อยสนิเชื่อรถยนต์ทีค่รบวงจรและการมคีวามสมัพนัธ์ทีด่ ี
กบัตวัแทนจ าหน่ายรถยนต์ทัว่ประเทศ ธนาคารธนชาตมผีลติภณัฑส์นิเชือ่รถยนตท์ีห่ลากหลาย มกีารให้กูย้มื (ไฟแนนซิง่) ส าหรบัพาหนะเฉพาะประเภทที่
ใชใ้นเชงิพาณชิย ์รวมถงึการใหส้นิเชือ่แก่ตวัแทนจ าหน่ายและเตน็ทร์ถยนต์ นอกจากนี้ ยงัเสนอขายประกนัภยัรถยนต์ผ่านบรษิทัย่อยทีท่ าธุรกจิประกนัภยั 
และผ่านช่องทางนายหน้าประกนัภยั 

ธนาคารธนชาตยงัปล่อยสนิเชือ่เช่าซื้อรถยนต์มากทีสุ่ดเป็นอนัดบั 1 จากฐานขอ้มลูของทรสิเรทติ้ง ซึ่งเมือ่รวมกบั บรษิทั ราชธานีลสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) 
แลว้ส่วนแบ่งการตลาดอยู่ทีร่ะดบั 23% ในปี 2561 

ธรุกิจสินเช่ือรถยนตผ์ลกัดนัผลประกอบการ  

ทรสิเรทติ้งคาดว่าสนิเชือ่รถยนต์และธุรกจิทีเ่กีย่วเนื่องจะเป็นปัจจยัหลกัในการผลกัดนัผลประกอบการของธนาคาร สนิเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ มสีดัส่วน 57% 
ของเงนิกูใ้นช่วงครึง่แรกของปี 2562 และทรสิเรทติ้งคาดว่าสดัส่วนดงักล่าวจะยงัคงเพิม่สงูขึน้ ส่วนรายไดท้ีไ่มใ่ช่ดอกเบีย้ของธนาคารมาจากค่าธรรมเนียม
จากการปล่อยสนิเชือ่เช่าซื้อ และรายไดจ้ากธุรกจิประกนัภยั ซึง่ประกอบดว้ยการรบัประกนัและการขายประกนัภยัรถยนต์  

ดงันัน้ สนิเชือ่รถยนต์ทีข่ยายตวัในช่วงปีทีผ่่านมาจงึเป็นปัจจยัเกือ้หนุนหลกัใหก้บัผลประกอบการของธนาคาร อตัราการเตบิโตของสนิเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
ขยายตวั 4.4% ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2562 และ 13.4% ในปี 2561 หลงัจากมกีารเติบโตที่ติดลบอย่างต่อเนื่องถงึปี 2559 รายได้จากธุรกจินายหน้า
ประกนัภยั และรายไดสุ้ทธจิากการรบัประกนัภยักข็ยายตวัเพิม่ขึน้เช่นเดยีวกนั  

ทรสิเรทติ้งยงัพจิารณาถงึแหล่งทีม่าของรายไดอ้ื่น ๆ ซึ่งสะทอ้นถงึความหลากหลายของธรุกจิของธนาคารอกีด้วย ซึ่งได้แก่ ค่าธรรมเนียมการบรกิาร
กองทุน บตัรเครดติ การซื้อขายหลกัทรพัย์ และจากการท าธุรกรรมทางการเงนิ ทัง้นี้ รายได้ค่าธรรมเนียมสุทธแิละรายได้จากการรบัประกนัสุทธิรวม
ทัง้หมดอยู่ทีร่ะดบัประมาณ 22% ของรายไดร้วมในช่วงครึง่แรกของปี 2562 ซึ่งใกลเ้คยีงกบัค่าเฉลีย่ของธนาคารพาณิชย์ไทย อย่างไรกต็าม สภาพการ
แขง่ขนัทีท่า้ทายของธุรกจิดงักล่าวส่งผลกระทบต่อค่าธรรมเนียมบางรายการทีป่รบัตวัลดลงในช่วงทีผ่่านมา 

เงินกองทุนแขง็แรง  

ทรสิเรทติ้งประมาณการว่าบรษิทัทุนธนชาตจะรกัษาเงนิกองทุนทีแ่ขง็แกร่งไวไ้ดอ้ย่างต่อเนื่อง จากการประมาณการ อตัราส่วนเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ทีเ่ป็น
ส่วนของเจา้ของ (Core Equity Tier-I: CET-1) ของธนาคารธนชาตจิะยงัคงอยู่ในระดบั 15%-16% ในระยะ 3 ปีขา้งหน้า พจิารณาจากอตัราการขยายตวั
ของสนิเชื่อของธนาคารทีร่ะดบั 5% และการปันผลทีร่ะดบั 45% ส าหรบัครึ่งแรกของปี 2562 อตัราส่วน CET-1 ทีร่ะดบั 15.9% ถอืว่าอยู่ในระดบัที่
แขง็แกร่ง 

ผลก าไรดีพอสมควร  

ทรสิเรทติ้งคาดว่าความสามารถในการท าก าไรของธนาคารธนชาตยงัคงเป็นปัจจยัก าหนดความสามารถในการท าก าไรของบรษิทัทุนธนชาต และคาดว่า
ธนาคารธนชาตจะสามารถสรา้งผลก าไรในระดบัทีน่่าพอใจเมือ่เทยีบกบัธนาคารพาณชิยไ์ทยไดอ้ยา่งต่อเนื่องเช่นเดยีวกบัช่วง 2 ปีก่อน ตน้ทุนทางเครดติที่
อยู่ในระดบัต ่าและผลตอบแทนจากการปล่อยสนิเชื่อในระดบัค่อนขา้งสูงส่งผลใหผ้ลก าไรจากดอกเบี้ยสุทธหิลงัหกัจากหกัต้นทุนทางเครดติอยู่ในเกณฑ์ด ี
ในขณะทีธ่นาคารสามารถสามารถคุมค่าใชจ้่ายในการด าเนินการไดด้ ีอย่างไรกต็าม ทรสิเรทติ้งไดพ้จิารณาถงึปัจจยักดดนัต่อตน้ทุนทางเครดติทีเ่พิม่สูงขึน้
จากคุณภาพสนิทรพัย์ของสนิเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และอตัราส่วนการตัง้ส ารองหนี้สูญต่อเงนิให้สนิเชื่อทีไ่ม่ก่อให้เกดิรายได้ทีอ่ยู่ในระดบัค่อนขา้งต ่ากว่า
ค่าเฉลีย่ของธนาคารพาณชิยไ์ทย 

อตัราส่วนผลตอบแทนก่อนหกัภาษีต่อสนิทรพัย์รวมถวัเฉลีย่ของธนาคารทีป่รบัเป็นตวัเลขเต็มปีไดป้รบัตวัเพิม่สูงขึ้นสู่ระดบั 1.8% ในช่วงครึง่แรกของปี 
2562 อยู่ในเกณฑด์เีทยีบกบัธนาคารพาณชิยไ์ทย ทรสิเรทติ้งเปรยีบเทยีบผลตอบแทนก่อนหกัภาษีกบัผลการด าเนินการของธนาคารทีผ่่านมา เนื่องจาก
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บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

ผลประโยชน์ทางภาษขีองธนาคารไดใ้ชห้มดไปตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม 2561 ผลก าไรจากดอกเบีย้สุทธหิลงัหกัจากหกัตน้ทุนทางเครดติกป็รบัตวัดขี ึน้อย่าง
ต่อเนื่องสู่ระดบั 2.75% ในช่วงครึง่แรกของปี 2562 จากตน้ทุนทางเครดติซึง่อยู่ในระดบัต ่าที ่0.5%-0.6% ตัง้แต่ตน้ปี 2561 เป็นตน้มา ประสทิธภิาพในการ
ด าเนินซึ่งวดัโดยอตัราส่วนค่าใช้จ่ายด าเนินงานต่อรายไดร้วมก็ปรบัตวัดขี ึน้อย่างต่อเนื่องสู่ระดบั 47.5% ในปี 2561 ใกล้เคยีงกบัธนาคารพาณิชย์อื่นที่
มุง่เน้นกลุ่มลกูคา้รายย่อย เนื่องจากค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานไม่ไดป้รบัตวัเพิม่ขึน้ในขณะทีส่นิเชื่อและรายไดร้วมขยายตวัอย่างต่อ เนื่องในช่วงปี 2560 
และ 2561 

คณุภาพสินทรพัยน่์าจะยงัคงบริหารจดัการได้  

ทรสิเรทติ้งประเมนิว่าธนาคารน่าจะสามารถควบคุมคุณภาพสนิทรพัย์ใหอ้ยู่ในเกณฑ์ดไีดใ้นช่วง 2 ปีขา้งหน้าจากการบรหิารความเสีย่งทีร่ะมดัระวงั การ
ก่อตวัของหนี้ที่ไม่ก่อให้เกดิรายได้ต่อเงนิให้สินเชื่อรวม รวมตดัหนี้สูญ อยู่ในระดบัใกล้เคยีงกบัธนาคารพาณิชย์ไทยที่ระดบั 0.9% ในปี 2561 การที่
ธนาคารธนชาตสามารถรกัษาอตัราส่วนหนี้ทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิรายไดต่้อเงนิใหส้นิเชื่อรวมใหอ้ยู่ในระดบัค่อนขา้งต ่าที ่2.29%1 ไดใ้นช่วง 2 ปีทีผ่่านมาไดน้ัน้ 
เนื่องจากการตดัหนี้สญูอย่างต่อเนื่องของสนิเชือ่รายย่อย 

แมก้ระนัน้ ทรสิเรทติ้งคาดว่าธนาคารธนชาตจะมุ่งเน้นธุรกจิทีย่งัคงใหผ้ลตอบแทนหลงัปรบัค่าความเสีย่งในเกณฑ์ดแีละมศีกัยภาพในการเตบิโตมากขึน้ 
ซึ่งอาจรวมถงึสนิเชื่อจ าน าทะเบยีนรถ ในขณะเดยีวกนั ธนาคารธนชาตน่าจะลดการมุ่งเน้นสนิเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ลงเนื่องจากแนวโน้มลดลงของ ราคา
รถยนต์มอืสองและสัญญาณการด้อยลงของคุณภาพสินทรพัย์ที่ชดัเจนขึ้น การปล่อยกู้ให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมก็น่าจะลดลงเช่นเดียวกนั 
เนื่องจากเศรษฐกจิชะลอตวั 

ทรสิเรทติ้งยงัคาดว่าธนาคารน่าจะตัง้ส ารองเพิม่สงูขึน้ในช่วงทีเ่หลอืของปี 2561 โดยประมาณการตน้ทุนทางเครดติเตม็ปีทีร่ะดบั 60-70 จุด อตัราส่วนการ
ตัง้ส ารองหนี้สญูต่อเงนิใหส้นิเชือ่ทีไ่มก่่อใหเ้กดิรายได้อยู่ทีร่ะดบั 116% ในช่วงครึง่แรกของปี 2562 ซึ่งถอืว่าค่อนขา้งต ่ากว่าค่าเฉลีย่ของธนาคารพาณิชย์
อื่น  

ต้นทุนทางการเงินสงูสะท้อนถึงลกัษณะของสินทรพัย ์ 

เมือ่พจิารณาจากงบการเงนิแบบรวม แหล่งเงนิทุนส่วนใหญ่ของบรษิทัทุนธนชาตสะทอ้นถงึแหล่งเงนิทุนของธนาคารธนชาต โดยในมมุมองของทรสิเรทติ้ง 
ธนาคารธนชาตมธีุรกจิเงนิฝากขนาดปานกลางดว้ยส่วนแบ่งการตลาดประมาณ 6% ด้วยต้นทุนทางการเงนิทีค่่อนขา้งสูง จากมุมมองของการจดัอนัดบั
เครดติ ความสามารถในการขยายฐานเงนิฝากในบญัชเีดนิสะพดัและเงนิฝากออมทรพัย์ (Current Account-Savings Account – CASA) ในขณะทีล่ด
ตน้ทุนทางการเงนิลงไดน้ัน้จะเป็นปัจจยับวกต่ออนัดบัเครดติของธนาคาร ทรสิเรทติ้งยงัมองว่าตน้ทุนทางการเงนิในระดบัสงูนัน้ส่วนหนึ่งสะทอ้นถงึลกัษณะ
ของสนิทรพัยซ์ึง่กว่าครึง่หนึ่งประกอบดว้ยสนิเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ เงนิฝากประจ าต้นทุนสูงและเงนิกูย้มืสูง ท าใหธ้นาคารมสีดัส่วนของแหล่งเงนิทุนรวมใน
ระดบัที่สูงกว่าธนาคารพาณิชย์ไทยบางธนาคาร ต้นทุนทางการเงนิของธนาคารธนชาตอยู่ทีร่ะดบั 1.9% ในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 ซึ่งยงัคงสูงกว่า
ค่าเฉลีย่ของธนาคารพาณิชย์ไทยทีร่ะดบั 1.6% การลดลงของต้นทุนทางการเงนิของธนาคารอย่างต่อเนื่องในระหว่าง 2-3 ปีทีผ่่านมาถอืว่าเป็นแนวโน้ม
เดยีวกนักบัธนาคารพาณชิยอ์ื่น ๆ 

ธนาคารธนชาตใหค้วามส าคญักบัการขยายฐานเงนิฝากจากกลุ่มลูกคา้รายย่อย ซึ่งในปี 2561 มอีตัราการขยายตวัของเงนิฝากสูงถงึ 5.9% จากแคมเปญ
เงนิฝากตอกเบีย้สงูภายใตช้ือ่ “อลัตรา้เซฟวิง่ส”์ อตัราส่วนบญัชเีดนิสะพดัและฝากออกทรพัย์เพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องสู่ระดบั 49% ในช่วงครึง่แรกของปี 2562 
จากระดบั 43% ณ สิ้นปี 2560 ถงึแมว้่าอตัราส่วนดงักล่าวจะยงัคงต ่ากว่าค่าเฉลีย่ของธนาคารพาณิชย์ไทยทีอ่ยู่ทีร่ะดบั 60% แต่กถ็อืว่าอยู่ในระดบัทีสู่ง
กว่าธนาคารพาณชิยอ์ื่นทีเ่น้นปล่อยสนิเชือ่เช่าซื้อรถยนต์ 

สภาพคล่องเพียงพอ  

ทรสิเรทตงิประเมนิสภาพคล่องของบรษิทัทุนธนชาตว่าอยู่ในระดบัทีเ่พยีงพอ ซึ่งสะทอ้นถงึสภาพคล่องทีเ่พยีงพอของธนาคารธนชาต สดัส่วนสนิทรพัย์
สภาพคล่องส าหรบัใชร้องรบัสถานการณ์ดา้นสภาพคล่องทีม่คีวามรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio -- LCR) ของธนาคารอยู่ทีร่ะดบั 123% ณ สิ้นปี 
2561 ซึง่สงูกว่าเกณฑข์ัน้ต ่าที ่90% แต่ต ่ากว่าค่าเฉลีย่ของธนาคารพาณชิยไ์ทยทีร่ะดบั 184% อตัราส่วนสนิทรพัยส์ภาพคลอ่งต่อเงนิฝากของธนาคารกอ็ยู่
ในระดบัสงูพอที ่36% ในช่วงครึง่แรกของปี 2562 

สมมติฐานกรณีพืน้ฐาน 

ต่อไปนี้คอืสมมตฐิานทีท่รสิเรทติ้งคาดการณ์ในระหว่างปี 2562-2564 

 อตัราการเตบิโตของสนิเชือ่จะอยู่ทีร่ะดบัประมาณ 5% 
 ตน้ทุนทางเครดติจะอยู่ทีร่ะดบัประมาณ 60-70 จุด 
 อตัราสว่นสนิเชือ่ดอ้ยคุณภาพต่อสนิเชือ่รวมจะอยู่ทีร่ะดบัประมาณ 2.5% 
                                                           
1
 รวมเงินกู้ ยืมระหวา่งธนาคาร 
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บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

 อตัราสว่นเงนิกองทุนชัน้ที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจา้ของของธนาคารธนชาต จะอยู่ทีร่ะดบั 15%-16% 
 อตัราก าไรจากดอกเบีย้สุทธหิลงัจากหกัตน้ทุนทางเครดติจะอยู่ทีร่ะดบัประมาณ 2.6% 

ข้อมลูงบการเงินและอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั1 

    
หน่วย: ลา้นบาท 
 

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

2562 
2561 2560 2559 2558 

สนิทรพัยร์วม  1,078,525 1,060,930 1,025,525 966,867 997,581 
สนิทรพัยถ์วัเฉลีย่  1,069,727 1,043,227 996,196 982,224 1,011,605 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัย ์  179,142 173,464 181,530 189,818 186,915 
เงนิใหส้นิเชือ่และดอกเบีย้คา้งรบั  770,382 755,270 713,362 692,676 715,295 
ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู  23,121 24,145 24,518 25,155 26,244 
เงนิรบัฝาก  724,523 751,917 716,091 676,456 669,454 
เงนิกูย้มื2  159,726 126,936 133,939 127,405 170,529 
ส่วนของผูถ้อืหุน้  145,433 137,918 130,070 119,851 111,323 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ถวัเฉลีย่  141,675 133,994 124,961 115,587 107,799 
รายไดด้อกเบีย้สุทธ ิ  15,994 30,767 29,170 28,468 27,730 
รายไดท้ีม่ใิช่ดอกเบีย้3  6,637 13,408 13,401 12,231 12,474 
รายไดร้วม  22,631 44,175 42,572 40,699 40,204 
ค่าใชจ้่ายจากการด าเนินงาน  10,847 20,979 20,836 21,025 20,319 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนหนี้สญู  11,784 23,196 21,735 19,673 19,885 
หนี้สญู หนี้สงสยัจะสญู และขาดทุนจากการดอ้ยค่า  1,943 4,785 6,236 6,210 8,600 
ก าไรสุทธ ิ  7,867 15,806 14,341 12,611 11,060 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิารสุทธ ิ  2,967 6,658 5,890 5,888 5,465 
ก าไรสุทธจิากเงนิลงทุน  437 459 1,908 1,061 1,956 

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

หน่วย: % 
 

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

2562 
2561 2560 2559 2558 

ความสามารถในการท าก าไร       
อตัราสว่นผลตอบแทน/สนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่  1.484 1.52 1.44  1.28  1.09  
ส่วนต่างอตัราดอกเบีย้  2.784 2.74 2.72  2.68  2.49  
อตัราก าไรจากดอกเบีย้สุทธ ิ  3.074 3.02 3.00  2.97  2.81  
รายไดด้อกเบีย้สุทธ/ิสนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่  2.994 2.95 2.93  2.90  2.74  
รายไดท้ีม่ใิช่ดอกเบีย้3/สนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่  1.244 1.29 1.35  1.25  1.23  
รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิารสุทธ/ิรายไดร้วม  13.11 15.07 13.83  14.47  13.59  
อตัราสว่นค่าใชจ้่ายด าเนินงาน/รายไดร้วม  47.93 47.49 48.94  51.66  50.54  
โครงสร้างเงินทุน       
อตัราสว่นเงนิกองทุนชัน้ที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจา้ของ5  13.58 12.97 12.62  11.30  10.29  
อตัราสว่นเงนิกองทุนชัน้ที ่15  13.58 12.97 12.62  11.30  10.29  
อตัราเงนิกองทุน/สนิทรพัยเ์สีย่ง5  15.16 15.57 15.33  15.59  14.71  
อตัราสว่นเงนิกองทุนชัน้ที ่1/เงนิกองทุนรวม  89.56 83.28 82.36  72.44  69.93  
คณุภาพสินทรพัย ์       
ตน้ทุนทางเครดติ  0.514 0.65 0.89  0.88  1.17  
เงนิใหส้นิเชือ่ทีไ่มก่อ่ใหเ้กดิรายได/้เงนิใหส้นิเชือ่รวม6  2.36 2.36 2.34  2.33  2.92  
สนิทรพัยท์ีไ่มก่่อใหเ้กดิรายได/้สนิทรพัยร์วม  3.07 3.14 3.23  3.68  4.45  
ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู/เงนิใหส้นิเชือ่รวม  113.90 119.69 129.76  145.49  108.03  
แหล่งเงินทุนและสภาพคล่อง       
บญัชเีงนิฝากกระแสรายวนัและออมทรพัย/์เงนิรบัฝาก  49.00 48.50 42.92  45.58  40.13  
เงนิใหส้นิเชือ่รวม/เงนิรบัฝาก  106.33 100.45 99.62  102.40  106.85  
เงนิรบัฝาก/หนี้สนิรวม  77.65 81.46 79.97  79.86  75.54  
สนิทรพัยส์ภาพคลอ่ง/เงนิรบัฝาก7  34.05 34.06 35.83  33.38  33.91  
สนิทรพัยส์ภาพคลอ่ง/หนี้สนิระยะสัน้  34.59 35.47 37.26 34.28 32.96 

3   รวมรายไดสุ้ทธจิากการรบัประกนั 
4   ปรบัเป็นตวัเลขเตม็ปี 
5   อตัราส่วนจากงบการเงนิรวม 
6    รวมเงนิกูย้มืระหวา่งธนาคารแต่ไมร่วมดอกเบี้ยคา้งรบั 
7    รวมตัว๋แลกเงนิและเงนิกูย้มืระหว่างธนาคาร 

เกณฑก์ารจดัอนัดบัเครดิตท่ีเก่ียวข้อง 

- วธิกีารในการจดัอนัดบัเครดติธนาคารพาณชิย,์ 30 มนีาคม 2560  
- Group Rating Methodology, 10 กรกฏาคม 2558 
  

https://www.trisrating.com/th/rating-information/rating-criteria/
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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+ 
TCAP20NA: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 2,900 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2563 A+ 
แนวโน้มเครดิตพินิจ: Negative 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ากดั                                                                                                                                                                                                            

อาคารสลีมคอมเพลก็ซ ์ชัน้ 24 191 ถ. สลีม กรุงเทพฯ 10500  โทร. 02-098-3000    

© บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ากดั สงวนลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2562  หา้มมใิหบุ้คคลใด ใช ้เปิดเผย ท าส าเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรอืเกบ็ไว้เพื่อใช้ในภายหลงัเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรอืขอ้มูลการจดั
อนัดบัเครดติ ไมว่่าทัง้หมดหรอืเพยีงบางสว่น และไมว่่าในรูปแบบ หรอืลกัษณะใดๆ หรอืดว้ยวธิกีารใดๆ โดยทีย่งัไมไ่ดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั ก่อน การจดั
อนัดบัเครดตินี้มใิช่ค าแถลงขอ้เทจ็จรงิ หรอืค าเสนอแนะใหซ้ือ้ ขาย หรอืถอืตราสารหน้ีใดๆ แต่เป็นเพยีงความเหน็เกีย่วกบัความเสีย่งหรอืความน่าเชื่อถอืของตราสารหนี้นัน้ๆ หรอืของบรษิทันัน้ๆ 
โดยเฉพาะ ความเหน็ทีร่ะบุในการจดัอนัดบัเครดตินี้มไิด้เป็นค าแนะน าเกี่ยวกบัการลงทุน หรือค าแนะน าใน ลกัษณะอื่นใด การจดัอนัดบัและขอ้มูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จดัท า หรอืพมิพ์
เผยแพร่โดย บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั ไดจ้ดัท าขึน้โดยมไิดค้ านึงถงึความต้องการดา้นการเงนิ พฤตกิารณ์ ความรู้ และวตัถุประสงคข์องผู้ รบัขอ้มูลรายใดรายหนึ่ง ดงันัน้ ผู้รบัขอ้มูลควรประเมนิ
ความเหมาะสมของขอ้มลูดงักล่าวก่อนตดัสนิใจลงทนุ บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั ไดร้บัขอ้มลูทีใ่ชส้ าหรบัการจดัอนัดบัเครดตินี้จากบรษิทัและแหล่งขอ้มูลอื่นๆ ทีเ่ชื่อว่าเชื่อถอืได ้ดงันัน้ บรษิทั ทรสิ
เรทติง้ จ ากดั จงึไมร่บัประกนัความถูกตอ้ง ความเพยีงพอ หรอืความครบถ้วนสมบูรณ์ของขอ้มูลใดๆ ดงักล่าว และจะไม่รบัผดิชอบต่อความสูญเสยี หรอืความเสยีหายใดๆ อนัเกดิจากความไม่
ถูกตอ้ง ความไมเ่พยีงพอ หรอืความไมค่รบถว้นสมบูรณ์นัน้ และจะไมร่บัผดิชอบต่อขอ้ผดิพลาด หรอืการละเวน้ผลทีไ่ดร้บัหรอืการกระท าใดๆโดยอาศยัขอ้มลูดงักล่าว ทัง้นี้ รายละเอยีดของวธิกีาร
จดัอนัดบัเครดติของ บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั เผยแพร่อยูบ่น Website: www.trisrating.com/rating-information/rating-criteria 


