
                                  
                                                                                                                                                

  

 

เหตุผล 

ทรสิเรทติ้งคงอนัดบัเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสทิธิ ไม่มหีลกัประกนัของ บรษิัท ทุนธนชาต 
จ ากดั (มหาชน) ที่ระดบั “A” พรอ้มแนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที่” โดยอนัดบัเครดิต
สะท้อนถงึความหลากหลายของแหล่งที่มาของผลก าไรของบรษิทั ภาระหนี้สนิทางการเงนิที่อยู่ใน
ระดบัต ่า และสถานะด้านความเสีย่งที่อยู่ในระดบัด ีนอกจากนี้ อนัดบัเครดติยงัสะทอ้นถงึต าแหน่ง
ทางการตลาดทีแ่ขง็แกร่งของบรษิทัย่อยทีส่ าคญัของบรษิทัในธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งอกีดว้ย 

ประเดน็ส ำคญัท่ีก ำหนดอนัดบัเครดิต 

แหล่งท่ีมำของผลก ำไรมีควำมหลำกหลำย 

การประเมนิสถานะทางธุรกจิของบรษิทัสะท้อนถงึแหล่งที่มาของก าไรที่หลากหลายซึ่งครอบคลุม
ถงึธุรกจิธนาคารพาณิชยแ์ละธุรกจิดา้นการเงนิอื่น ๆ อนัประกอบดว้ยธุรกจิเช่าซื้อ ธุรกจิสนิเชื่อที่มี
สินทรัพย์เป็นหลักประกัน ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ธุรกิจประกัน และธุรกิจบริหาร
สนิทรพัย์ด้อยคุณภาพ เป็นต้น บรษิัทมบีรษิัทย่อยที่ส าคญั 3 แห่ง ได้แก่ บรษิัท ราชธานีลิสซิ่ง 
จ ากดั (มหาชน)  บรษิทัหลกัทรพัย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน)  และ บรษิทั ธนชาตประกนัภยั จ ากดั 
(มหาชน)  ส าหรบัธุรกจิธนาคารพาณิชยน์ัน้ บรษิทัมสีดัส่วนการถอืหุน้ 22% ในธนาคารทหารไทย
ธนชาต จ ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ที่ใหญ่เป็นอนัดบั 6 ในประเทศไทย บรษิทัยงัได้
จดัตัง้บรษิัทลูกที่บรษิทัถอืหุ้นทัง้หมดเพื่อด าเนินธุรกิจสนิเชื่อที่มสีนิทรพัย์เป็นหลกัประกนัอกี 1 
แห่งเมื่อเดือนพฤษภาคม 2564 โดยใช้ชื่อว่า บริษัท ธนชาต พลัส จ ากัด อีกด้วย โดยบริษัท
ดังกล่าวเน้นให้บริการสินเชื่อแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (Small and Medium 
Enterprises -- SMEs) ซึง่มทีีด่นิและอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัเป็นหลกั 

นอกจากบรษิทัจะมโีครงสร้างธุรกิจที่มคีวามหลากหลายแล้ว ยงัมหีลกัฐานของความร่วมมอืทาง
ธุรกิจที่เพิ่มขึ้นระหว่างบริษัทย่อยที่ส าคัญของบริษัทอีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น การน าเสนอ
ผลติภณัฑป์ระกนัภยัของบรษิทัธนชาตประกนัภยัใหแ้ก่ลูกคา้ของบรษิทัราชธานีลสิซิง่ และธนาคาร
ทหารไทยธนชาต เป็นตน้ 

มีควำมเช่ียวชำญในด้ำนกำรให้สินเช่ือเพ่ือสนับสนุนธรุกิจใหม่ 

ทรสิเรทติ้งมองว่าการจดัตัง้บรษิทัธนชาต พลสั เป็นพฒันาการในเชงิบวกเนื่องจากทรสิเรทติ้งเชื่อ
ว่าจะช่วยเสรมิความแขง็แกร่งให้แก่สถานะทางธุรกจิโดยรวมของบรษิทัในระยะยาว ทรสิเรทติ้งยงั
ตระหนักถงึความเชี่ยวชาญที่มมีาอย่างยาวนานของผูบ้รหิารในธุรกจิสนิเชื่อซึ่งน่าจะช่วยลดความ
เสีย่งด้านเครดติใหแ้ก่บรษิทัได้ ซึ่งในมุมมองของทรสิเรทติ้งเหน็ว่าธุรกจิใหม่นี้จะช่วยใหบ้รษิทัน า
สภาพคล่องส่วนเกนิมาใช้ได้ดขีึน้ด้วยการสรา้งผลตอบแทนหลงัการปรบัความเสีย่งโดยเฉลี่ยแลว้
ในระดบัที่สูงขึ้น นับตัง้แต่การก่อตัง้เมื่อเดือนพฤษภาคม 2564 พอร์ตสนิเชื่อของบรษิัทธนชาต 
พลสั ก็มมีูลค่าถงึประมาณ 1 พนัล้านบาทแลว้และยงัมศีกัยภาพที่จะขยายตวัได้อย่างต่อเนื่องโดย
ได้รบัแรงหนุนจากนโยบายการอนุมตัสินิเชื่อที่เข้มงวดของธนาคารพาณิชย์ส าหรบักลุ่มวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

ภำระหน้ีสินทำงกำรเงินอยู่ในระดบัต ำ่ 

บรษิทัมรีะดบัภาระหนี้สนิทางการเงนิอยู่ในระดบัต ่าโดยวดัจากอตัราส่วนหนี้สนิต่อทุน (D/E) ซึ่ง
ยงัคงเป็นหนึ่งในจุดแขง็ด้านเครดติที่ส าคญัของบรษิทั ทัง้นี้ ณ สิ้นเดอืนมถิุนายน 2564 อตัราส่วน
หนี้สินต่อทุนของบริษัทอยู่ที่ระดับ 0.94 เท่าโดยเทียบกับระดับ 0.93 เท่า ณ สิ้นปี 2563 ทริส 
เรทติ้งคาดว่าบรษิทัจะรกัษาระดบัภาระหนี้สนิทางการเงนิภายใต้งบการเงนิรวมใหอ้ยู่ในระดบัต ่า
กว่า 1.50 เท่าต่อไปได้โดยอยู่ภายใต้สมมติฐานของทรสิเรทติ้งที่คาดการณ์ว่าหุ้นกู้คงค้างของ
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อนัดบัเครดิตองคก์ร: A 

อนัดบัเครดิตตรำสำรหน้ี:  

หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั  A 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 

 

วนัท่ีทบทวนล่ำสุด : 12/10/63 
 

 
   

อนัดบัเครดิตองคก์รในอดีต: 

 

วนัท่ี อนัดบั
เครดิต                  

แนวโน้มอนัดบั 
เครดิต/ เครดิตพินิจ 

10/04/63 A Stable 
14/03/62 A+ Alert Negative 
16/01/55 A+ Stable 
12/03/53 A Positive 
14/07/48 A Stable 
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บริษัททัง้หมดจะมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 1.1-1.3 หมื่นล้านบาทในช่วง 2 ปีข้างหน้าและนโยบายการจ่ายเงินปันผลจะยังคงเป็นอัตราแบบก้าวหน้า 
(Progressive Dividend Payout Policy) ต่อไป 

ควำมหลำกหลำยเป็นปัจจยัสนับสนุนผลก ำไร 

ถงึแมว้่าสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกจิจะมคีวามท้าทาย แต่บรษิทัยงัคงมผีลการด าเนินงานทีม่เีสถยีรภาพโดยไดร้บัแรงหนุนจากโครงสรา้งธุรกจิที่มคีวาม
หลากหลาย ทัง้นี้ ในมุมมองของทรสิเรทติ้งเหน็ว่าธุรกจิต่าง ๆ ของบรษิทัไม่ว่าจะเป็นธุรกจิตลาดทุน ลสีซิง่ และประกนัวนิาศภยันัน้ยงัคงเป็นแหล่งรายได้
ทีด่ซีึง่เป็นผลมาจากสถานะทางการตลาดที่แขง็แกร่งในธุรกจิเหล่านี้และการบรหิารความเสีย่งที่มคีวามรอบคอบ ทรสิเรทติ้งคาดว่าอตัราส่วนผลตอบแทน
ต่อสนิทรพัยร์วมถวัเฉลี่ย (ROAA) ตามปกตขิองบรษิทัจะฟ้ืนตวัขึน้มาอยู่ที่ระดบั 3.5%-4.2% ในระหว่างปี 2564-2565 จากระดบั 3.2% ในปี 2563 ทัง้นี้ 
ภายใตส้มมตฐิานทีเ่ศรษฐกจิโดยรวมจะฟ้ืนตวัอย่างค่อยเป็นค่อยไปในช่วง 2 ปีขา้งหน้า ทรสิเรทติ้งคาดว่าสนิเชื่อของธนาคารทหารไทยธนชาตและบรษิทั
ราชธานีลิสซิง่จะค่อย ๆ กลบัมาขยายตวัเช่นเดิม นอกจากนี้ ทรสิเรทติ้งยงัคาดการณ์ด้วยว่าต้นทุนทางด้านเครดติของบรษิทัจะลดลงและการควบคุม
ต้นทุนจะท าได้ดีขึ้นหลังจากที่ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) ได้ท าการควบรวมกันโดยสมบูรณ์แล้ว ใน
ขณะเดยีวกนั ทรสิเรทติ้งยงัคาดด้วยว่าบรษิทัธนชาตประกนัภยัจะมผีลการด าเนินงานทางการเงนิที่ดถีงึแมว้่าจะได้รบัแรงกดดนัในเรื่องต้นทุนจากการ
ลงทุนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศในช่วงเวลา 2-3 ปีขา้งหน้า 

สถำนะด้ำนควำมเส่ียงยงัคงอยู่ในระดบัท่ีดี 

ทรสิเรทติ้งมองว่าวถิขีององคก์รทีใ่หค้วามส าคญักบัการบรหิารความเสีย่งทีร่ะมดัระวงัยงัคงเป็นปัจจยัสนับสนุนสถานะความเสีย่งทีอ่ยู่ในระดบัเพยีงพอของ
บรษิทั ทัง้นี้ ทีผ่่านมาทัง้ธนาคารทหารไทยธนชาตและบรษิทัราชธานีลสิซิง่ต่างกส็ามารถบรหิารจดัการความเสีย่งด้านเครดติทีเ่กดิจากผลกระทบของการ
แพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โรคโควดิ 19) ทีย่ดืเยือ้มาได ้ในการนี้ ทรสิเรทติ้งเชื่อว่าบรษิทัย่อยทัง้สองแห่งดงักล่าวได้ผ่านจุดที่เลวร้าย
ที่สุดของวกิฤตเศรษฐกจิในปี 2564-2564 มาแล้วและมแีนวโน้มที่จะมผีลการด าเนินงานที่แขง็แกร่งขึน้ในปี 2565 จากการที่ภาวะเศรษฐกจิค่อยๆ ฟ้ืนตวั
กลบัมาตามล าดบั ส าหรบั บล. ธนชาตนัน้ ความสามารถในการจดัการความเสีย่งจากเงนิใหกู้เ้พื่อซื้อหลกัทรพัยก์ส็ามารถพสิจูน์ไดจ้ากการไม่มกีารสญูเสยี
ดา้นเครดติจากธุรกจิใหกู้เ้พื่อซื้อหลกัทรพัย์ในช่วง 2 ปีทีผ่่านมาเลย ส่วนบรษิทัธนชาตประกนัภยันัน้กย็งัคงใชก้ลยุทธก์ารเตบิโตทีร่ะมดัระวงัโดยหลกีเลีย่ง
ใหบ้รกิารลูกคา้ในกลุ่มที่มคีวามเสีย่งสงู ทัง้นี้ ณ สิ้นเดอืนมถิุนายน 2564 อตัราส่วนความเพยีงพอของเงนิกองทุนของบรษิทัธนชาตประกนัภยัอยู่ทีร่ะดบั 
1,313% ซึง่สงูกว่าระดบัขัน้ต ่าตามกฎขอ้บงัคบัที ่120% 

สถำนะเงินทุนและสภำพคล่องอยู่ในระดบัท่ีเพียงพอ  

ทรสิเรทติ้งคาดว่าบรษิทัจะรกัษาสถานะเงนิทุนใหอ้ยู่ในระดบัที่เพยีงพอได้ต่อไปในช่วง 12 เดอืนขา้งหน้าโดยทรสิเรทติ้งพจิารณาจากค่าเฉลี่ย 5 ปีของ
อตัราส่วนเงนิทุนที่มเีสถยีรภาพ (Stable Funding Ratio -- SFR) ของบรษิทัซึง่อยู่ที่ระดบั 125% ทัง้นี้ ณ สิ้นเดอืนธนัวาคม 2563 ความต้องการเงนิทุนที่
มีเสถียรภาพ (Stable Funding Needs -- SFN) ของบริษัทประกอบด้วยเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในสดัส่วน 63% เงินกู้ยืมในส่วนที่ไม่

หมุนเวยีน 32% และทรพัยส์นิรอการขาย 4% ในขณะทีส่่วนของผูถ้อืหุน้คดิเป็นสดัส่วนประมาณ 67% ของแหล่งเงนิทุนทีม่เีสถยีรภาพ (Available Stable 

Funding) ของบรษิัท และส่วนที่เหลอืประกอบด้วยหุ้นกู้ระยะยาวที่มอีายุครบก าหนดที่มคีวามหลากหลาย ส าหรบัในส่วนของบรษิทัทุนธนชาตเองนัน้ 
แหล่งเงนิทุนทีเ่ป็นเงนิกูร้ะยะสัน้ประกอบดว้ยเงนิกู้ยมืระหว่างธนาคาร และในส่วนของแหล่งเงนิกูร้ะยะยาวนัน้ บรษิทัมหีุน้กูค้งคา้งอยู่ทีจ่ านวน 1.07 หมื่น
ลา้นบาท ณ สิน้เดอืนมถิุนายน 2564 สดัส่วนหนี้ทีม่สีทิธไิดร้บัการช าระคนืก่อน (Priority Debt) เมื่อเทยีบกบัหนี้สนิรวมตามงบการเงนิรวมอยู่ที่ระดบั 78% 
ณ เดอืนมถิุนายน 2564 ทัง้นี้ สดัส่วนหนี้ทีม่สีทิธไิด้รบัการช าระคนืก่อนเมื่อเทยีบกบัหนี้สนิรวมตามงบการเงนิรวมที่อยู่ในระดบัสูงเกนิกว่า 50% นัน้โดย
ปกตจิะท าใหอ้นัดบัเครดติหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนัลดทอนลงจากอนัดบัเครดติองคก์รของบรษิทั 1 –ขัน้ตาม “เกณฑก์ารจดัอนัดบัเครดติตราสาร
หนี้” ของทรสิเรทติ้ง อย่างไรกต็าม ทรสิเรทติ้งมองว่าเงนิลงทุนจ านวนมากของบรษิทัในธนาคารทหารไทยธนชาตท าใหโ้อกาสในการไดร้บัช าระหนี้คนืของ
เจ้าหนี้ไม่ด้อยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนัมเีพิม่สูงขึน้อย่างมนีัยส าคญั ดงันัน้ บรษิทัจงึได้รบัการยกเวน้ในการปรบัลดอนัดบัเครดติของหุน้กู้ไม่ด้อยสทิธ ิไม่มี
หลกัประกนัของบรษิทั 

ทรสิเรทติ้งประเมนิว่าสถานะสภาพคล่องของบรษิทัจะอยู่ในระดบัที่เพยีงพอในอกี 12 เดอืนขา้งหน้า ในการนี้ ทรสิเรทติ้งคาดการณ์ว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี (ปี 
2562-2566) ของอตัราส่วนความครอบคลุมของสภาพคล่อง (Liquidity Coverage Measure -- LCM) ของบรษิัทจะอยู่ที่ระดบั 170% โดย ณ สิ้นเดือน
ธนัวาคม 2563 แหล่งทีม่าของสภาพคล่องจ านวนมากของบรษิทัประกอบดว้ยหลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิระยะสัน้ ตราสารหนี้ภาคเอกชน และเงนิกู้
ยมืระหว่างธนาคารรวมกนัอยู่ทีจ่ านวน 7.1 พนัลา้นบาท  
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สมมติฐำนกรณีพื้นฐำน 

สมมตฐิานกรณีพืน้ฐานของทรสิเรทติ้งซึง่ส่วนหนึ่งได้รบัมาจากบรษิทัย่อยที่ส าคญัของบรษิทัส าหรบัในช่วง 3 ปีขา้งหน้าตัง้แต่ปีบญัช ี2564 จนถงึปีบญัช ี
2566 เป็นดงันี้  

• รายไดร้วม (ไม่รวมรายการพเิศษ) จะเตบิโตแบบค่อยเป็นค่อยไปทีร่ะดบัประมาณ 10% ต่อปี 
• ส่วนแบ่งก าไรจากธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งจะคดิเป็นประมาณ 30% ของรายไดจ้ากการด าเนินงานทัง้หมด 
• อตัราสว่นค่าใชจ้่ายตอ่รายไดร้วมจะอยู่ทีร่ะดบั 28% โดยเฉลีย่ 
• หุน้กูค้งคา้งเฉพาะในส่วนของบรษิทัจะมมีลูค่าอยู่ทีป่ระมาณ 1.1-1.3 หมื่นลา้นบาท 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต 

แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ สะทอ้นถงึการคาดการณ์ของทรสิเรทติ้งว่าบรษิทัจะสามารถรกัษาภาระหนี้สนิทางการเงนิใหอ้ยู่ในระดบัต ่าโดย
มกีารบรหิารความเสีย่งทีเ่ขม้งวดและมแีหล่งทีม่าของรายไดท้ีก่ระจายตวัรวมถงึมสีถานะแหล่งเงนิทุนและสภาพคล่องทีอ่ยู่ในเกณฑด์ ี

ปัจจยัท่ีอำจท ำให้อนัดบัเครดิตเปล่ียนแปลง 

ความเป็นไปได้ในการปรบัเพิม่อนัดบัเครดติยงัมจี ากดัในระยะใกล้ อย่างไรก็ตาม อนัดบัเครดติอาจได้รบัการปรบัลดลงหากฐานทุนของบรษิทัตลอดจน
สถานะแหล่งเงนิทุนและสภาพคล่องเสื่อมถอยลงอย่างมนีัยส าคญั 

ข้อมูลงบกำรเงินและอตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั*    

หน่วย: ลา้นบาท 
      --------------------- ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ------------------- 
 

 
ม.ค.-มิ.ย. 

2564 
2563 2562 2561            2560 

สนิทรพัยร์วม 
 

141,332 140,756 160,927 1,060,929 1,025,525 
เงนิใหส้นิเชื่อรวม 

 
55,740 52,593 56,277 755,270  713,362 

ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 
 

2,446 2,342 3,118 24,145 24,518 
เงนิกูย้มืระยะสัน้ 

 
- 11,604 34,169 - - 

เงนิกูย้มืระยะยาว  - 35,595 26,271 - - 
เงนิฝาก 

 
- - - 751,917 716,091 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ 
 

72,696 72,768 74,059 137,918 130,070 
รายไดด้อกเบีย้สุทธ ิ

 
1,292 2,593 2,740 30,767 29,170 

หนี้สญูและหนี้สงสยัจะสญู 
 

236 595 -316 4,785 6,236 
รายไดท้ีม่ใิช่ดอกเบีย้ 

 
3,951 10,317 4,863 13,408 13,402 

ค่าใชจ้่ายด าเนินงาน 
 

1,565 2,910 3,153 20,979 20,836 
ก าไรสุทธ ิ

 
2,956 7,848 16,760 15,806  14,341 

* งบการเงนิรวม 
 

  



บริษทั ทุนธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 

                                                                                                            
                                                                                                                                  

 
                                                                                                                                                                                                            4 

 

หน่วย: % 
      ------------------- ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ------------------- 
 

 
ม.ค.-มิ.ย. 

2564 
2563 2562 2561            2560 

ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร 
 

     
รายไดด้อกเบีย้สุทธ/ิสนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่ 

 
1.83 1.72 1.70 2.95 2.93 

รายไดด้อกเบีย้สุทธ/ิรายไดร้วม 
 

24.64 20.08 36.61 69.65 68.52 
ค่าใชจ้่ายด าเนินงาน/รายไดร้วม 

 
29.86 22.54 40.54 47.49 48.94 

อตัราสว่นผลตอบแทน/สนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่ 
 

4.19 3.22           2.11 1.52 1.44 
อตัราสว่นผลตอบแทน/ส่วนของผูถ้อืหุน้ถวัเฉลีย่ 

 
7.06 6.28 2.82 12.27 11.78 

คณุภำพสินทรพัย ์
 

     
เงนิใหส้นิเชื่อทีไ่ม่กอ่ใหเ้กดิรายได/้เงนิใหส้นิเชือ่รวม 

 
5.28 5.13 5.02 2.67 2.65 

ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู/เงนิใหส้นิเชื่อรวมถวัเฉลีย่ 
 

0.87 1.09         (0.08) 0.65 0.89 
ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู/เงนิใหส้นิเชื่อรวม 

 
4.39 4.45 5.54 3.20 3.44 

โครงสร้ำงเงินทุน       
อตัราสว่นเงนิทุนทีป่รบัความเสีย่ง  - - - - - 
ส่วนของผูถ้อืหุน้/เงนิใหส้นิเชื่อรวม  1.30 1.38 1.32 - - 
หนี้สนิ/สว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่า)  0.94 0.93 1.17 - - 
เงินทุนและสภำพคล่อง       
อตัราสว่นแหล่งเงนิทุนทีม่เีสถยีรภาพ  - 122.83 105.18 - - 
อตัราสว่นความครอบคลุมของสภาพคล่อง (เท่า)  - 2.22 1.01 - - 
เงนิกูย้มืระยะสัน้/หนี้สนิรวม 

 
- 17.07 42.21 - - 

เงนิใหส้นิเชื่อรวม/สนิทรพัยร์วม  39.44 37.36 34.97 - - 
 

เกณฑก์ารจดัอนัดบัเครดิตท่ีเก่ียวข้อง 

- เกณฑก์ารจดัอนัดบัเครดติตราสารหนี้, 15 มถิุนายน 2564 
- เกณฑก์ารจดัอนัดบัเครดติสถาบนัการเงนิทีไ่ม่ใช่ธนาคาร, 17 กุมภาพนัธ ์2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.trisrating.com/th/rating-information/rating-criteria/
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บริษทั ทุนธนชำต จ ำกดั (มหำชน) (TCAP) 

อนัดบัเครดิตองค์กร: A 

อนัดบัเครดิตตรำสำรหน้ี: 
TCAP22NA: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 3,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2565 A 
TCAP238A: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 500 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2566 A 
TCAP23OA: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 1,300 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2566 A 
TCAP258A: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 900 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2568 A 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ำกดั                                                                                                                                                                                                            

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

© บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ำกดั สงวนลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2564  ห้ามมใิห้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ท าส าเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรอืเก็บไวเ้พื่อใช้ในภายหลงัเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรอืขอ้มูลการจดั
อนัดบัเครดติ ไม่ว่าทัง้หมดหรอืเพยีงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรอืลกัษณะใดๆ หรอืดว้ยวธิกีารใดๆ โดยทีย่งัไม่ไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั ก่อน การจดั
อนัดบัเครดตินี้มใิช่ค าแถลงขอ้เทจ็จรงิ หรอืค าเสนอแนะใหซ้ื้อ ขาย หรอืถอืตราสารหน้ีใดๆ แต่เป็นเพยีงความเหน็เกีย่วกบัความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นัน้ๆ หรอืของบรษิทันัน้ๆ 
โดยเฉพาะ ความเหน็ที่ระบุในการจดัอันดบัเครดตินี้มิได้เป็นค าแนะน าเกี่ยวกบัการลงทุน หรอืค าแนะน าในลกัษณะอื่นใด การจดัอนัดบัและขอ้มูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จดัท า ห รอืพิมพ์
เผยแพร่โดย บรษิัท ทรสิเรทติ้ง จ ากดั ได้จดัท าขึ้นโดยมไิด้ค านึงถึงความต้องการด้านการเงนิ พฤติการณ์ ความรู้ และวตัถุประสงค์ของผู้รบัขอ้มูลรายใดรายหนึ่ง ดงันัน้ ผู้รบัขอ้มูลควรประเมนิ
ความเหมาะสมของขอ้มูลดงักล่าวก่อนตดัสนิใจลงทุน บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั ไดร้บัขอ้มูลทีใ่ชส้ าหรบัการจดัอนัดบัเครดตินี้จากบรษิทัและแหล่งขอ้มูลอื่นๆ ทีเ่ชื่อว่าเชื่อถอืได ้ดงันัน้ บรษิทั ทรสิ
เรทติ้ง จ ากดั จงึไม่รบัประกนัความถูกตอ้ง ความเพยีงพอ หรอืความครบถ้วนสมบูรณ์ของขอ้มูลใดๆ ดงักล่าว และจะไม่รบัผดิชอบต่อความสูญเสยี หรอืความเสี ยหายใดๆ อนัเกิดจากความไม่
ถูกตอ้ง ความไม่เพยีงพอ หรอืความไม่ครบถว้นสมบูรณ์นัน้ และจะไม่รบัผดิชอบต่อขอ้ผดิพลาด หรอืการละเวน้ผลทีไ่ด้รบัหรอืการกระท าใดๆโดยอาศยัขอ้มูลดงักล่าว ทัง้นี้ รายละเอยีดของวธิกีาร
จดัอนัดบัเครดติของ บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั เผยแพร่อยู่บน Website: www.trisrating.com/rating-information/rating-criteria 

 


