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ทริสเรทติง้คงอันดบัเครดติองค์กรและตราสารหนี ้“บ. ทุนธนชาต” ทรีะดบั “A”  
ด้วยแนวโน้ม “Positive”  

 

 บริษัท ทริสเรทติง้ จํากดั ประกาศคงอนัดบัเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ ไม่มีประกนัของ บริษัท ทนุธนชาต จํากดั (มหาชน) ที่ระดบั “A” ด้วย

แนวโน้ม “Positive” หรือ “บวก” โดยอนัดบัเครดิตสะท้อนฐานะการเป็นบริษัทโฮลดิง้ซึง่ลงทนุในกลุ่มธนชาต ตลอดจนอํานาจการบริหารงานใน

ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) ผ่านการถือหุ้น 50.96% และผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลที่ได้รับอย่างสมํ่าเสมอจากธนาคารธนชาต ในการ

จัดอันดับเครดิตยังพิจารณาถึงคณะผู้บริหารที่มีความสามารถ ระบบการบริหารความเสี่ยงที่พฒันาจนได้มาตรฐาน ฐานเงินทุนที่แข็งแกร่ง 

รวมถึงการสนบัสนนุทัง้ทางด้านธุรกิจและเงินทนุจากพนัธมิตรคือ Bank of Nova Scotia (BNS) นอกจากนี ้การที่ธนาคารธนชาตซือ้กิจการของ

ธนาคารนครหลวงไทย จํากดั (มหาชน) ยงัช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ทัง้สถานะทางการตลาด ธรุกิจที่หลากหลาย และฐานะทางการเงิน

ในอนาคตอนัเป็นผลจากการเติบโตของสินเช่ือ ฐานเงินรับฝาก และจํานวนสาขาของธนาคารด้วย อย่างไรก็ตาม จดุแข็งดงักล่าวมีข้อจํากดัจาก

ความอ่อนแอของคณุภาพสินทรัพย์ รวมถึงความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการโอนกิจการของธนาคารนครหลวงไทยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง

ของธนาคารธนชาต อนัดบัเครดิตยงัถกูจํากดัด้วยสภาวะการแข่งขนัที่รุนแรงในธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ และธุรกิจหลกัทรัพย์ 

รวมถึงความไมแ่น่นอนของสถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศและสภาพเศรษฐกิจทัว่โลก ซึง่เป็นตวัจํากดัความสามารถในการทํากําไรของ

กลุม่และโอกาสในการขยายตวัทางธรุกิจ  

             แนวโน้มอันดบัเครดิต “Positive” หรือ  “บวก” สะท้อนถึงความคาดหมายที่ธนาคารธนชาตซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลกัของบริษัท 

ทนุธนชาตจะสามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างราบร่ืนในช่วงเวลาของการรับโอนธุรกิจ และสามารถใช้จุดแข็งต่าง ๆ ของธนาคารธนชาต ธนาคาร 

นครหลวงไทย และ BNS ในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่สถานะทางการตลาดของธุรกิจหลกัของบริษัททนุธนชาตได้เป็นอย่างดี  และจะ

ส่งผลให้บริษัทมีรายได้ที่มัน่คงแข็งแกร่งย่ิงขึน้ต่อไป นอกจากนี ้การสนบัสนนุด้านเงินทนุและความเชี่ยวชาญทางธุรกิจจากทัง้ BNS และบริษัท

ทนุธนชาตจะช่วยให้ผลการดําเนินงานโดยรวมของธนาคารธนชาตดีย่ิงขึน้ อีกทัง้ยงัคาดว่าบริษัทจะสามารถควบคมุการถดถอยของคณุภาพ

สินทรัพย์ภายหลงัการซือ้กิจการของธนาคารนครหลวงไทยได้โดยเร็ว ทัง้นี ้ความแข็งแกร่งของฐานเงินทนุและความเพียงพอของสภาพคล่อง

ยงัคงเป็นปัจจยัสําคญัที่จะช่วยบรรเทาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ในช่วงภาวะเศรษฐกิจชะลอตวั  

 ทริสเรทติง้รายงานว่า BNS กลายมาเป็นพนัธมิตรธุรกิจของบริษัททนุธนชาตโดยมีสดัส่วนการถือหุ้นในธนาคารธนชาต 24.98% ในปี 

2550 และเพิ่มขึน้เป็น 48.99% ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2552 ต่อมาในเดือนพฤษภาคม 2552 บริษัทและ BNS ได้เพ่ิมทนุในธนาคารธนชาตอีก 

จํานวน 2,000 ล้านบาท และด้วยกลยทุธ์การเติบโตของธนาคารธนชาต บริษัทและ BNS ได้เพ่ิมทนุในธนาคารธนชาตอีกครัง้จํานวน 35,790 

ล้านบาทในเดือนเมษายน 2553 เพ่ือใช้เป็นเงินทนุสําหรับการซือ้หุ้นธนาคารนครหลวงไทยจากกองทนุเพื่อการฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนั

การเงินและจากผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยอ่ืน ๆ เป็นผลให้ธนาคารนครหลวงไทยกลายเป็นบริษัทย่อยของธนาคารธนชาตซึง่ถือหุ้นในสดัส่วน 99.24% 

การซือ้ธนาคารนครหลวงไทยช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ธนาคารธนชาต อีกทัง้ยงัเป็นการกระจายพอร์ตสินเช่ือซึง่ทําให้สดัส่วนระหว่าง

สินเช่ือภาคธรุกิจและสินเช่ือรายย่อยของธนาคารธนชาตดีขึน้ 

 ณ สิน้เดือนกนัยายน 2553 บริษัททนุธนชาตมีขนาดสินทรัพย์ใหญ่เป็นอนัดบั 5 (เพ่ิมขึน้จากอนัดบั 8 ในปี 2551) ในหมู่ธนาคารพาณิชย์

ไทยทัง้ 11 แห่ง โดยมีส่วนแบ่งการตลาดของสินเช่ือที่ 9.3% และของเงินรับฝากที่ 7.9% บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ สิน้เดือนกันยายน 2553 

จํานวน 845,118 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 83.74% จากสินทรัพย์รวมในปี 2552 ที่มีจํานวน 459,965 ล้านบาท รายได้รวมสําหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 

2553 เป็นรายได้ที่มาจากธนาคารธนชาตและบริษัทย่อยจํานวน 94% ที่เหลืออีก 6% เป็นรายได้จากบริษัทและบริษัทย่อยอ่ืน ๆ (รวมทัง้ บริษัท 

บริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จํากดั และ บริษัท บริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จํากดั) 

(ตอ่หน้า 2) 
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 ทริสเรทติง้กล่าวถึงฐานะการเงินของบริษัททนุธนชาตว่าเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยมีกําไรสทุธิสําหรับปี 2552 จํานวน 5,109 ล้านบาท 

เพ่ิมขึน้ 85% เมื่อเทียบกบักําไรสทุธิสําหรับปี 2551 ที่มีจํานวน 2,768 ล้านบาท บริษัทมีกําไรสทุธิสําหรับ 9 เดือนแรกของปี 2553 จํานวน 4,250 

ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 8% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2552 ที่จํานวน 3,936 ล้านบาท อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมถวัเฉลี่ยในปี 2552 

เท่ากับ 1.20% เพ่ิมขึน้จาก 0.77% ในปี 2551  อย่างไรก็ตาม อตัราส่วนสําหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2553 เท่ากับ 0.65% (ยงัไม่ได้ปรับ

อตัราสว่นให้เป็นตวัเลขเตม็ปี) เป็นผลจากการที่บริษัทมีสินทรัพย์ขนาดใหญ่ขึน้เป็น 2 เท่าภายหลงัการควบรวมกิจการกบัธนาคารนครหลวงไทย 

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นถวัเฉลี่ยเพิ่มขึน้อย่างมากจาก 8.57% ในปี 2551 เป็น 12.81% ในปี 2552 อย่างไรก็ตาม อตัราส่วน

สําหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2553 ลดลงไปอยู่ที่ 7.24% % (ยงัไม่ได้ปรับอตัราส่วนให้เป็นตวัเลขเต็มปี) เน่ืองจากการเพิ่มขึน้ของผู้ ถือหุ้นส่วน

น้อย (NBS) ตามการเพิ่มทนุในธนาคารธนชาต 

 บริษัททนุธนชาตได้สร้างคณะผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพซึ่งทําให้บริษัทสามารถให้การสนบัสนนุบริษัทย่อยเพื่อให้มีความสามารถในการ

แข่งขนัได้ อีกทัง้ยงัมีความยืดหยุ่นในการปรับตวัเพื่อพร้อมรับกับสภาวะทางเศรษฐกิจและธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี บริษัทได้

พฒันาระบบการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกบัมาตรฐานสากลอย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ตาม การแข่งขนัที่รุนแรงในธุรกิจธนาคารอาจเป็น

อปุสรรคสําคญัตอ่การขยายธรุกิจและการทํากําไรของธนาคารธนชาตในอนาคต ทริสเรทติง้กลา่ว – จบ 

 
บริษัท ทุนธนชาต จาํกัด (มหาชน) (TCAP)   
อันดบัเครดติองค์กร: คงเดิมที่ A 
อันดบัเครดติตราสารหนี:้ 
TCAP11NA: หุ้นกู้ ไมมี่ประกนั 1,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2554       คงเดิมที่ A                                                  

TCAP131A: หุ้นกู้ ไมมี่ประกนั 3,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2556    คงเดิมที่ A                                                  

TCAP14NA: หุ้นกู้ ไมมี่ประกนั 9,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2557 คงเดิมที่ A                                                  

แนวโน้มอันดบัเครดติ:  Positive (บวก) 

------------------------------------------------------------------------- 
© บริษัท ทริสเรทติง้ จํากดั สงวนลขิสทิธิ พ.ศ. 2553  ห้ามมใิห้บคุคลใด ใช้ เปิดเผย ทําสําเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพ่ือใช้ในภายหลงัเพ่ือประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมลูการจดั 
อนัดบัเครดิต  ไม่ว่าทัง้หมดหรือแต่เพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลกัษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยมิได้รับอนุญาต การจดัอนัดบัเครดิตนีม้ิใช่คําแถลงข้อเท็จจริง หรือคํา
เสนอแนะให้ซือ้ ขาย หรือถือตราสารหนีใ้ดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเก่ียวกับความเสี่ยงหรือความน่าเช่ือถือของตราสารหนีน้ัน้ๆ หรือของบริษัทนัน้ๆ โดยเฉพาะ ความเห็นท่ีระบุในการจดั
อนัดบัเครดิตนีม้ไิด้เป็นคําแนะนําเก่ียวกบัการลงทนุ หรือคําแนะนําในลกัษณะอ่ืนใด การจดัอนัดบัและข้อมลูท่ีปรากฏในรายงานใดๆ ท่ีจดัทํา หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติง้ จํากดั 
ได้จดัทําขึน้โดยมไิด้คํานึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวตัถปุระสงค์ของผู้ รับข้อมลูรายใดรายหนึ่ง ดงันัน้ ผู้ รับข้อมลูควรประเมินความเหมาะสมของข้อมลูดงักล่าว
ก่อนตดัสนิใจลงทนุ บริษัท ทริสเรทติง้ จํากดั ได้รับข้อมลูท่ีใช้สําหรับการจดัอนัดบัเครดิตนีจ้ากบริษัทและแหลง่ข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีเช่ือว่าเช่ือถือได้ ดงันัน้ บริษัท ทริสเรทติง้ จํากดั จึงไม่รับประกนั
ความถกูต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบรูณ์ของข้อมลูใดๆ ดงักล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสญูเสีย หรือความเสียหายใดๆ อนัเกิดจากความไม่ถกูต้อง ความไม่เพียงพอ 
หรือความไม่ครบถ้วนสมบรูณ์นัน้ และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลท่ีได้รับหรือการกระทําใดๆ โดยอาศยัข้อมลูดงักล่าว ทัง้นี ้รายละเอียดของวิธีการจดัอนัดบัเครดิต
ของ บริษัท ทริสเรทติง้ จํากดั เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating_information/rating_criteria.html 


