
                                  
                                                                                                                                                

  

 

เหตผุล 

ทรสิเรทติ้งคงอนัดบัเครดติองค์กรและหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธิ ไม่มหีลกัประกนั มลูค่าไม่เกนิ 70,000 ลา้น
บาทและครบก าหนดไถ่ถอนภายในปี 2564 ของ ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) ทีร่ะดบั “A” ดว้ย
แนวโน้ม “Stable” หรอื “คงที”่ โดยอนัดบัเครดติสะทอ้นถงึการทีธ่นาคารมธีุรกจิสนิเชื่อรถยนต์ทีม่ ี
ความมัน่คงรวมถึงเงนิกองทุนและรายได้ที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม ความแข็งแกร่งดงักล่าวมี
ขอ้จ ากดัจากธุรกจิธนาคารที่มขีนาดค่อนขา้งเลก็ และการพึง่พาแหล่งเงนิทุนจากการกูย้มืที่อยู่ใน
ระดบัค่อนขา้งสงู 

ประเดน็ส ำคญัท่ีก ำหนดอนัดบัเครดิต 

ธรุกิจธนำคำรพำณิชยมี์ขนำดค่อนข้ำงเลก็โดยมีจดุแขง็ในด้ำนสินเช่ือรถยนต ์

ธนาคารทสิโก้เป็นบรษิัทย่อยหลกัของ บรษิทั ทสิโก้ไฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  ซึ่งถอืหุ้น
ธนาคารในสัดส่วน 99.99% ธนาคารทิสโก้เป็นธนาคารพาณิชย์ไทยขนาดเล็กจากขนาดของ
สนิทรพัย์รวมในปี 2561 โดยมสี่วนแบ่งทางการตลาดของสนิเชื่อ 2.0% และเงนิรบัฝาก 1.6% ใน
กลุ่มธนาคารพาณชิยไ์ทยทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยท์ัง้สิ้น 11 แห่งในปี 2561 รายไดด้อกเบี้ย
สุทธแิละเงนิปันผลคดิเป็น 74.1% ของรายไดร้วมในปี 2561 สดัส่วนรายไดท้ีม่ใิช่ดอกเบี้ยส่วนใหญ่
มาจากค่าธรรมเนียมและบรกิารสุทธ ิซึง่มสีดัส่วน 19.6% ของรายไดร้วม 

กลุ่มทสิโก้เป็นผู้ปล่อยสนิเชื่อเช่าซื้อรถยนต์รายส าคญั จากฐานขอ้มูลของทรสิเรทติ้งระบุว่า กลุ่ม 
ทสิโกม้สี่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ที ่8.6% เป็นอนัดบั 4 ในกลุ่มผูใ้หส้นิเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ในประเทศ
ไทยจ านวน 18 รายในปี 2560 

ธรุกิจลกูค้ำรำยย่อยท่ียงัมีสินเช่ือรถยนตเ์ป็นหลกั 

ทรสิเรทติ้งคาดว่า กลุ่มทสิโกจ้ะยงัคงมุ่งเน้นการใชค้วามช านาญในการปล่อยสนิเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
มาใช้ในการปล่อยสนิเชื่อค ้าประกนัทะเบยีนรถยนต์ซึ่งเป็นธุรกจิที่มกีารเตบิโตสูง ต่อไป สนิเชื่อค ้า
ประกนัทะเบยีนรถยนต์ประกอบดว้ยสนิเชือ่ที่ออกใหท้ัง้ทีธ่นาคารทสิโก้ และที ่บรษิทั ไฮเวย์ จ ากดั 
ซึง่เป็นบรษิทัลกูของกลุ่ม ภายใต้ชื่อ “สมหวงั เงนิสัง่ได”้ โดยสนิเชื่อค ้าประกนัทะเบยีนรถยนต์ของ
กลุ่มมอีตัราการเตบิโตทบตน้เฉลีย่สงูถงึ 18.5% ในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา 

กลยุทธข์องธนาคารทสิโกท้ีจ่ะขยายธุรกจิสู่กลุ่มลกูคา้รายย่อยอื่นโดยการซื้อธุรกจิลกูคา้รายย่อยจาก
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในปี 2560 เป็นปัจจยับวกในการ
เขา้ถงึกลุ่มลกูคา้รายย่อยทีก่วา้งขวางยิง่ขึน้ ทัง้นี้ กลุ่มลกูคา้รายย่อยดงักล่าวประกอบดว้ยลกูคา้บตัร
เครดติ ลกูคา้สนิเชือ่ส่วนบุคคล ลกูคา้สนิเชือ่ทีอ่ยู่อาศยัและสนิเชื่อทีใ่ชบ้า้นเป็นหลกัประกนั รวมถงึ
ลูกคา้เงนิฝากรายย่อยซึ่งช่วยเสรมิความแขง็แกร่งให้แก่ธุรกจิสนิเชื่อรายย่อยของกลุ่มไดใ้นระดบั
หนึ่ง ในขณะทีก่ารขายธุรกจิบตัรเครดติและสนิเชื่อส่วนบุคคลออกไปอาจเป็นปัจจยัจ ากดัโอกาสใน
การขยายธุรกจิลูกค้ารายย่อยของธนาคาร แต่ทรสิเรทติ้งกม็องว่าการขายธุรกจิดงักล่าวออกไปยงั
ช่วยจ ากดัความเสีย่งดา้นเครดติของธนาคารไดด้ว้ย 

มีเงินกองทุนท่ีแขง็แกร่ง  

ในความเห็นของทริสเรทติ้งมองว่าธนาคารทิสโก้มีสถานะเงนิกองทุนที่แข็งแกร่งเมื่อเทียบกับ
ธนาคารพาณชิยไ์ทยทัง้หลาย โดยประมาณการอตัราส่วนเงนิกองทุนชัน้ที ่1 ของธนาคารทสิโกอ้ยู่ที่
ระดบั 17%-18% ในช่วง 3 ปีขา้งหน้าซึง่เพยีงพอต่อการรองรบัการเตบิโตของธุรกจิ ทรสิเรทติ้งยงัมี
สมมตฐิานว่าธนาคารจะมกีารเตบิโตของสนิเชือ่ทีร่ะดบัประมาณ 5% ต่อปี และจะมอีตัราส่วนเงนิปัน
ผลที่ระดบั 65%-75% ในช่วงเวลาเดยีวกนั ทัง้นี้ เงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ซึ่งมสีดัส่วนอยู่ที่ 78% ของ
เงนิกองทุนรวม ณ สิน้ปี 2561 บ่งชีถ้งึคุณภาพเงนิกองทุนของธนาคารซึง่อยู่ในระดบัปานกลาง 

  

ธนำคำรทิสโก้ จ ำกดั (มหำชน)  

ครัง้ท่ี 60/2562 
 26 เมษำยน 2562 

FINANCIAL INSTITUTIONS 
 

อนัดบัเครดิตองคก์ร: A 

อนัดบัเครดิตตรำสำรหน้ี:  

หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั  A 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 
 

 

วนัท่ีทบทวนล่ำสุด : 25/07/61  

อนัดบัเครดิตองคก์รในอดีต: 
วนัท่ี อนัดบั

เครดิต                  
แนวโน้มอนัดบั
เครดิต/ เครดิตพินิจ 

30/04/56 A Stable 
13/05/54 A Positive 
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 
 
 
 
 
 
 
ติดต่อ: 

อรรณพ ศภุชยานนท,์ CFA 
annop@trisrating.com 
 

ปรยีาภรณ์ โกษาคาร 
preeyaporn@trisrating.com 
 

จติตราพรรณ ปันทะเลศิ 
jittrapan@trisrating.com 
 

นฤมล  ชาญชนะววิฒัน์ 
narumol@trisrating.com 
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ธนำคำรทิสโก้ จ ำกดั (มหำชน) 

รำยได้ท่ีแขง็แกร่งช่วยส่งเสริมเงินกองทุน  

ทรสิเรทติ้งคาดว่าธนาคารทสิโกจ้ะคงความสามารถในการท าก าไรในระดบัสูงเพยีงพอทีจ่ะรองรบัสภาวะความผนัผวนตามวงจรธุรกจิได ้ อตัราก าไรจาก
ดอกเบี้ยสุทธหิลงัจากหกัต้นทุนทางเครดติ1ที่อยู่ในระดบัสูงและค่าใชจ้่ายการด าเนินการที่อยู่ในระดบัต ่าเป็นปัจจยัเสรมิความสามารถในการท าก าไรที่
แขง็แกร่งของกลุ่ม  

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์รวมถวัเฉลีย่ของธนาคารที่ระดบั 1.7% ในปี 2561 นัน้สูงกว่าค่าเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ไทยซึ่งอยู่ทีร่ะดบั 1.3%  
ทรสิเรทติ้งประมาณการว่าธนาคารทสิโกจ้ะสามารถรกัษาระดบัอตัราก าไรจากดอกเบี้ยสุทธหิลงัจากหกัต้นทุนทางเครดติใหค้งอยู่ในระดบัสูงระหว่าง 3.3-
3.4% เอาไวไ้ดซ้ึง่สะทอ้นถงึสนิเชือ่ทีใ่หผ้ลตอบแทนสงู การขายธุรกจิสนิเชือ่บุคคลออกไป และตน้ทุนเครดติทีอ่ยู่ในระดบัต ่า โดยธนาคารมอีตัราก าไรจาก
ดอกเบีย้สุทธหิลงัหกัตน้ทุนทางเครดติในปี 2561 อยู่ทีร่ะดบั 3.2% ซึง่สงูกว่าค่าเฉลีย่ของธนาคารพาณิชย์ไทยซึ่งอยู่ทีร่ะดบั 2.1% ทรสิเรทติ้งยงัประมาณ
การอตัราส่วนค่าใชจ้่ายด าเนินงานต่อรายไดร้วมของธนาคารในระดบั 44%-45% ซึง่สะทอ้นถงึเงนิลงทุนในระบบ IT ในระยะ 3 ปีขา้งหน้าดว้ย 

คณุภำพสินทรพัยอ์ยู่ในเกณฑดี์ 

ทรสิเรทติ้งมคีวามเห็นว่าธนาคารทสิโก้จะสามารถรกัษาคุณภาพสนิทรพัย์ใหอ้ยู่ในเกณฑ์ดโีดยรวมได้ โดยพจิารณาจากการบรหิารความเสีย่งที่ดแีละ
นโยบายการขยายสนิเชื่อทีร่ะมดัระวงั ซึ่งส่งผลท าใหธ้นาคารมอีตัราส่วนสนิเชื่อดอ้ยคุณภาพต่อสนิเชื่อรวมในระดบัค่อนขา้งต ่าและมอีตัราส่วนการตัง้
ส ารองอยู่ในระดบัสูง อตัราส่วนสนิเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวมของธนาคาร ณ สิ้นปี 2561 อยู่ที่ระดบั 2.67% เพิม่ขึ้นจากระดบั 2.16% ซึ่งเป็น
ผลกระทบชัว่คราวจากการปรบัปรุงระบบการจดัชัน้และการรบัรู้รายได้ของสนิเชื่อประเภทผ่อนช าระ อนัประกอบด้วยสนิเชื่อที่อยู่อาศยั สนิเ ชื่อจ าน า
ทะเบยีนรถยนต์ และสนิเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ส่งผลให้อตัราส่วนสนิเชื่อด้อยคุณภาพของสนิเชื่อดงักล่าวเพิม่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ธนาคารคาดว่าตวัเลข
ดงักล่าวจะกลบัมาเป็นปกตภิายในช่วงกลางปี 2563 หลงัจากการปรบัปรุงระบบเสรจ็สิน้ 

ทรสิเรทติ้งยงัคาดว่าปัจจยักดดนัทีม่ต่ีอคุณภาพสนิทรพัยข์องธนาคารจะมคี่อนขา้งจ ากดัในระยะ 3 ปีขา้งหน้า เนื่องจากธนาคารมคีวามเสีย่งจากการปล่อย
กูก้ลุ่มลกูหนี้ทีม่คีวามอ่อนไหวต่อสภาวะทางเศรษฐกจิ เช่น สนิเชือ่ธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อมและสนิเชือ่ทีอ่ยู่อาศยัในสดัส่วนน้อย อกีทัง้ยงัไมม่คีวาม
เสีย่งจากสนิเชือ่ทีไ่มม่หีลกัประกนั เช่น สนิเชือ่บตัรเครดติและสนิเชือ่ส่วนบุคคล ส าหรบัพอรต์สนิเชือ่เช่าซื้อส่วนใหญ่นัน้เป็นการปล่อยกู้ส าหรบัการซื้อรถ
ใหมซ่ึง่มคีุณภาพสนิทรพัยโ์ดยทัว่ไปอยู่ในเกณฑด์ ี

มีกำรพ่ึงพำแหล่งเงินทุนจำกกำรกู้ยืมในระดบัสงู 

แหล่งเงนิทุนของธนาคารสะทอ้นถงึแหล่งเงนิทุนของธนาคารพาณชิยไ์ทยขนาดเลก็ซึง่มสีดัส่วนของฐานเงนิฝากรายย่อยทีค่่อนขา้งน้อย สดัส่วนเงนิฝากต่อ
แหล่งเงนิทุนรวมเพิม่สูงขึ้นมาอยู่ที่ระดบั 78.5% ณ สิ้นปี 2561 จาก 72.9% ในปีก่อน อตัราส่วนบญัชเีงนิฝากกระแสรายวนัและเงนิฝากออมทรพัย ์
(Current Account-Savings Account -- CASA) ลดลงมาอยู่ที่ระดบั 29.4% จาก 37.7% ในช่วงเวลาเดยีวกนัในขณะทีเ่งนิฝากประจ าเตบิโตเพิม่ขึ้น 
อตัราส่วนสนิเชื่อต่อเงนิฝากซึ่งลดลงสู่ระดบั 121% ในปี 2561 จากระดบั 135% ในปีก่อนกจ็ดัว่าอยู่ในระดบัทีสู่งกว่าค่าเฉลีย่ของธนาคารพาณิชย์ไทย 
อย่างไรกต็าม ทรสิเรทติ้งเชือ่ว่าการเพิม่ขึน้ของเงนิฝากประจ าและการลดลงของเงนิกูย้มืในช่วงเวลาทีผ่่านมานัน้เป็นผลมาจากการปฏบิตัติามเกณฑ์การ
ด ารงแหล่งทีม่าของเงนิใหส้อดคลอ้งกบัการใชไ้ปของเงนิ (Net Stable Funding Ratio -- NSFR) ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และเพื่อเป็นการ
บรหิารตน้ทุนทางการเงนิในระยะยาวของธนาคาร ส่วนภาระหนี้จากการกูย้มืทีเ่หลอืนัน้กเ็ป็นนโยบายในการระดมเงนิจากแหล่งทุนทีย่ดืหยุ่นของธนาคาร 

สภำพคล่องเพียงพอ 

สภาพคล่องของธนาคารทสิโก้มเีพยีงพอ อตัราส่วนสนิทรพัย์สภาพคล่องต่อสินทรพัย์รวมอยู่ที่ระดบั 21.1% ณ สิ้นปี 2561 ซึ่งใกล้เคียงกบัธนาคาร
พาณชิยไ์ทยอื่น ๆ อตัราส่วนสภาพคล่องเพื่อรองรบัสถานการณ์ดา้นสภาพคล่องทีม่คีวามรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio -- LCR) อยู่ในระดบัสูงกว่า
เกณฑ์ข ัน้ต ่า2 แต่อยู่ในระดบัต ่ากว่าค่าเฉลี่ยที ่158% ของธนาคารพาณิชย์ไทยขนาดเล็ก และที่ระดบั 183% ของธนาคารพาณิชย์ตามตวัเลขที่ ธปท. 
รายงาน 

  

                                                           
1 ค ำนวณโดยกำรน ำรำยไดจ้ำกดอกเบี้ยสทุธมิำหกัลบดว้ยส ำรองหนี้สญูและหำรดว้ยทรพัยส์นิทีก่่อใหเ้กดิรำยไดเ้ฉลีย่ 
2 เกณฑข์ัน้ต ำ่ของอตัรำส่วนสภำพคล่องเพือ่รองรบัสถำนกำรณ์ดำ้นสภำพคล่องทีม่คีวำมรนุแรง (Liquidity Coverage Ratio -- LCR) อยู่ทีร่ะดบั 90% ในปี 2562 และ 
100% ในปี 2563 
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ธนำคำรทิสโก้ จ ำกดั (มหำชน) 

สมมติฐำนกรณีพืน้ฐำน 

ต่อไปนี้คอืสมมตฐิานทีท่รสิเรทติ้งคาดการณ์ส าหรบัผลการด าเนินงานของธนาคารทสิโกใ้นระหว่างปี 2562-2564 
 อตัราการเตบิโตของสนิเชือ่จะอยู่ทีร่ะดบั 5.0%-5.5% 
 ตน้ทุนทางเครดติจะอยู่ทีร่ะดบั 0.6%-0.8% 
 อตัราสว่นสนิเชือ่ดอ้ยคุณภาพต่อสนิเชือ่รวมจะอยู่ทีร่ะดบั 2.1%-2.4% 
 อตัราสว่นเงนิกองทุนชัน้ที ่1 จะอยู่ทีร่ะดบั 17%-18% 
 อตัราก าไรจากดอกเบีย้สุทธหิลงัจากหกัตน้ทุนทางเครดติจะอยู่ทีร่ะดบั 3.3%-3.4% 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต 

แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ สะทอ้นการคาดการณ์ของทรสิเรทติ้งว่าธนาคารทสิโกจ้ะยงัคงด ารงสถานะทางการตลาดทีแ่ขง็แกร่งในธุรกจิ
สนิเชือ่รถยนต์ ตลอดจนรกัษาคุณภาพสนิทรพัยใ์หอ้ยู่ในเกณฑท์ีด่ ีมรีายไดแ้ละมเีงนิกองทุนทีแ่ขง็แกร่งต่อไปได ้

ปัจจยัท่ีอำจท ำให้อนัดบัเครดิตเปล่ียนแปลง 

การปรบัเพิม่อนัดบัเครดติจะขึน้อยู่กบัความสามารถของธนาคารทสิโกใ้นการรกัษาความแขง็แกร่งของเงนิกองทุน รวมถงึเพิม่ความหลากหลายของธุรกจิ
ธนาคารพาณิชย์ และ/หรอืเพิ่มความสามารถในการระดมเงนิจากแหล่งเงนิทุนที่มคีวามมัน่คงได้ อนัดบัเครดติอาจปรบัลดลงหากคุณภาพสนิทรพัย ์
เงนิกองทุน และ/หรอืความสามารถในการท าก าไรของธนาคารลดลงอย่างมนียัส าคญั  

ข้อมลูงบกำรเงินและอตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั1 

    
หน่วย: ลำ้นบำท 

 

1   งบกำรเงนิรวม 
2 รวมรำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงนิ 
3 หกัค่ำใชจ้ำ่ยธรรมเนยีมและบรกิำร 
4 ไมร่วมค่ำใชจ้ำ่ยค่ำธรรมเนยีมและบรกิำร 

 
 

  

            -------------------------------------ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ------------------------------ 
             2561 2560 2559    2558 2557 

สนิทรพัยร์วม   290,698 288,275 260,742 269,800 305,886 
สนิทรพัยเ์ฉลีย่  289,487 274,509 265,271 287,843 323,958 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัย ์  6,994 5,932 5,553 7,185 13,309 
เงนิใหส้นิเชือ่และดอกเบีย้คา้งรบั  237,209 245,607 221,978 234,769 258,569 
ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู  11,052 10,709 7,501 5,570 6,380 
เงนิรบัฝาก  195,216 181,499 155,951 159,046 206,391 
เงนิกูย้มื2  53,590 67,492 69,370 77,582 68,089 
ส่วนของผูถ้อืหุน้  30,323 28,925 27,444 25,815 24,004 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ถวัเฉลีย่  29,624 28,184 26,629 24,909 21,788 
รายไดด้อกเบีย้สุทธ ิ  11,794 10,848 10,236 9,440 8,860 
รายไดท้ีม่ใิช่ดอกเบีย้3  4,129 3,791 3,561 3,695 3,609 
รายไดร้วม  15,923 14,639 13,797 13,135 12,469 
ค่าใชจ้่ายจากการด าเนินงาน4  7,396 6,518 5,435 4,634 4,625 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนหนี้สญู  8,527 8,121 8,362 8,500 7,845 
หนี้สญู หนี้สงสยัจะสญู และขาดทุนจากการดอ้ยค่า  2,390 2,760 3,740 4,870 3,978 
ก าไรสุทธ ิ  4,910 4,301 3,688 2,914 3,098 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิารสุทธ ิ  3,126 3,182 3,043 3,068 3,003 
ก าไรสุทธจิากเงนิลงทุน  440 20 12 24 142 
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ธนำคำรทิสโก้ จ ำกดั (มหำชน) 

หน่วย: % 

5   รวมรำยไดค้่ำธรรมเนยีมและบรกิำรสุทธ ิ
6 งบกำรเงนิรวม 
7 รวมเงนิกูย้มืระหวำ่งธนำคำร ไมร่วมดอกเบี้ยคำ้งรบั 
8 รวมตัว๋แลกเงนิ 
9 รวมตัว๋แลกเงนิและเงนิกูย้มืระหว่ำงธนำคำร 
10 หนี้สนิทำงกำรเงนิทีค่รบก ำหนดภำยใน 1 ปี 

 

เกณฑก์ารจดัอนัดบัเครดิตท่ีเก่ียวข้อง 

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

            ----------------------------------ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ------------------------ 
             2561 2560 2559    2558 2557 

ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร       
อตัราสว่นผลตอบแทนต่อต่อสนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่   1.70 1.57 1.39 1.01 0.96 
ส่วนต่างอตัราดอกเบีย้  3.65 3.55 3.50 2.92 2.39 
อตัราก าไรจากดอกเบีย้สุทธ ิ  3.97 3.86 3.80 3.24 2.70 
รายไดด้อกเบีย้สุทธ/ิสนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่  4.07 3.95 3.86 3.28 2.73 
รายไดท้ีม่ใิช่ดอกเบีย้5/สนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่  1.43 1.42 1.38 1.31 1.13 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิารสุทธ/ิรายไดร้วม  19.63 21.74 22.06 23.36 24.09 
อตัราสว่นค่าใชจ้่ายด าเนินงานต่อรายไดร้วม  46.45 44.52 39.39 35.28 37.09 
โครงสร้ำงเงินทุน       

อตัราสว่นเงนิกองทุนชัน้ที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจา้ของ6  17.85 15.98 14.73 13.98 12.55 
อตัราสว่นเงนิกองทุนชัน้ที ่16  17.85 15.98 14.73 13.98 12.55 
อตัราเงนิกองทุนต่อสนิทรพัยเ์สีย่ง6  22.91 20.72 19.59 18.01 16.79 
อตัราสว่นเงนิกองทุนชัน้ที ่1 ต่อเงนิกองทุนรวม6  77.92 77.12 75.19 77.62 74.75 
คณุภำพสินทรพัย ์       

ตน้ทุนทางเครดติ  0.99 1.18 1.64 1.97 1.47 
เงนิใหส้นิเชือ่ทีไ่มก่อ่ใหเ้กดิรายได/้เงนิใหส้นิเชือ่รวม7  2.18 1.84 1.98 2.62 2.00 
สนิทรพัยท์ีไ่มก่่อใหเ้กดิรายได/้สนิทรพัยร์วม  2.49 3.45 3.99 3.97 2.34 
ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู/เงนิใหส้นิเชือ่รวม  175.05 201.89 146.28 80.65 108.10 
แหล่งเงินทุนและสภำพคล่อง       

บญัชเีงนิฝากกระแสรายวนัและออมทรพัย/์เงนิรบัฝาก8  29.39 37.73 35.73 32.38 25.61 
เงนิใหส้นิเชือ่รวม/เงนิรบัฝาก8  121.49 135.29 142.31 147.58 125.26 
เงนิรบัฝาก8/หนี้สนิรวม  74.99 70.00 66.86 65.20 73.23 
สนิทรพัยส์ภาพคลอ่ง/เงนิรบัฝาก9  30.77 27.20 27.19 22.45 23.68 
สนิทรพัยส์ภาพคลอ่ง/หนี้สนิระยะสัน้10  27.33 20.22 19.40 16.01 18.67 

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

ธนำคำรทิสโก้ จ ำกดั (มหำชน) (TISCOB) 

อนัดบัเครดิตองคก์ร: A 

อนัดบัเครดิตตรำสำรหน้ี:  
หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั ในวงเงนิไมเ่กนิ 100,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนภายในปี 2564 A 
- TISCO194A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 5,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2562 A 
- TISCO195B: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 8,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2562 A 
- TISCO197A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 5,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2562 A 
- TISCO198A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 3,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2562 A 
- TISCO204A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 4,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2563 A 
- TISCO205B: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 6,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2563 A 

- TISCO208A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 2,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2563 A 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ำกดั                                                                                                                                                                                                            

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

© บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ำกดั 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 แต่เป็นเพยีงความเหน็เกีย่วกบัความเสีย่งหรือความน่าเชื่อถอืของตราสารหนี้นัน้ๆ หรอืของบรษิทันัน้ๆ 
โดยเฉพาะ ความเหน็ทีร่ะบุในการจดัอนัดบัเครดตินี้มไิด้เป็นค าแนะน าเกี่ยวกบัการลงทุน หรือค าแนะน าในลกัษณะอื่นใด การจดัอนัดบัและขอ้ มูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จดัท า หรอืพมิพ์
เผยแพร่โดย บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั ไดจ้ดัท าขึน้โดยมไิดค้ านึงถงึความต้องการดา้นการเงนิ พฤตกิารณ์ ความรู้ และวตัถุประสงคข์องผู้รบัขอ้มูลรายใดรายหนึ่ง ดงันัน้ ผู้รบัขอ้มูลควรปร ะเมนิ
ความเหมาะสมของขอ้มลูดงักล่าวก่อนตดัสนิใจลงทนุ บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั ไดร้บัขอ้มลูทีใ่ชส้ าหรบัการจดัอนัดบัเครดตินี้จากบรษิทัและแหล่งขอ้มูลอื่นๆ ทีเ่ชื่อว่าเชื่อถอืได ้ดงันัน้ บรษิทั ทรสิ
เรทติง้ จ ากดั จงึไมร่บัประกนัความถูกตอ้ง ความเพยีงพอ หรอืความครบถ้วนสมบูรณ์ของขอ้มูลใดๆ ดงักล่าว และจะไม่รบัผดิชอบต่อความสูญเ สยี หรอืความเสยีหายใดๆ อนัเกดิจากความไม่
ถูกตอ้ง ความไมเ่พยีงพอ หรอืความไมค่รบถว้นสมบูรณ์นัน้ และจะไมร่บัผดิชอบต่อขอ้ผดิพลาด หรอืการละเวน้ผลทีไ่ดร้บัหรอืการกระท าใดๆโดยอาศยัขอ้มลูดงักล่าว ทัง้นี้ รายละเอยีดของวธิกีาร
จดัอนัดบัเครดติของ บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั เผยแพร่อยูบ่น Website: www.trisrating.com/rating-information/rating-criteria 


