
                                  
                                                                                                                                                

  

 

เหตผุล 

ทรสิเรทติ้งคงอนัดบัเครดติองคก์รของ บรษิทั ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ทีร่ะดบั “A-” 
ดว้ยแนวโน้ม “Stable” หรอื “คงท”ี โดยอนัดบัเครดติสะทอ้นถงึสถานะของบรษิทัในการเป็นบรษิทัโฮ
ลดิง้ของกลุ่มทสิโกซ้ึง่ม ีธนาคารทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) ทีบ่รษิทัถอืหุน้ 99.99% เป็นบรษิทัลูกหลกัที่
ด าเนินธุรกจิ รวมถึงการไดร้บัเงนิปันผลทีส่ม ่าเสมอจากธนาคารทสิโก้ อนัดบัเครดติยงัสะท้อนถึง
แหล่งรายไดท้ี่หลากหลาย ธุรกจิสนิเชื่อรถยนต์ที่มคีวามมัน่คง และการมเีงนิกองทุนและรายได้ที่
เขม้แขง็ อย่างไรกต็าม ความแขง็แกร่งดงักล่าวถูกลดทอนลงจากธุรกจิธนาคารที่มขีนาดค่อนขา้ง
เลก็ และการพึง่พาแหล่งเงนิทุนจากการกูย้มืในระดบัค่อนขา้งสงู 

ประเดน็ส าคญัท่ีก าหนดอนัดบัเครดิต 

มีสถานะเป็นบริษทัโฮลด้ิงของกลุ่มธรุกิจการเงิน 

อนัดบัเครดติองค์กรของบรษิทัทสิโก้ไฟแนนเชยีลกรุ๊ปอยู่ในระดบัต ่ากว่าอนัดบัเครดติองค์กรของ
ธนาคารทสิโก้ (จดัอนัดบัโดยทรสิเรทติ้งทีร่ะดบั “A/Stable”) ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยหลกัของกลุ่มอยู่ 1 
ข ัน้ ซึง่สะทอ้นถงึการดอ้ยสทิธใินเชงิโครงสรา้ง โดยสทิธเิรยีกรอ้งของเจา้หนี้ของบรษิทัจะดอ้ยกว่า
สทิธเิรยีกรอ้งของเจา้หนี้ของธนาคารทสิโก ้นอกจากนี้ อนัดบัเครดติยงัสะทอ้นถงึการทีบ่รษิทัต้อง
พึง่พงิรายไดเ้งนิปันผลจากธนาคารทสิโก้เป็นหลกั รวมทัง้การก ากบัดูแลจากทางการซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อความสามารถของธนาคารทสิโกใ้นการจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่บรษิทัดว้ย 

แหล่งท่ีมาของรายได้มีความหลากหลาย  

เมื่อพจิารณาจากสถานะทางธุรกจิที่ ทรสิเรทติ้งเห็นว่าบรษิทัมกีารด าเนินธุรกจิที่หลากหลายโดย
ธุรกจิส าคญั ๆ ประกอบดว้ยธุรกจิธนาคารพาณิชย์ ธุรกจิหลกัทรพัย์ ธุรกจิวาณิชธนกจิ และธุรกจิ
บรหิารกองทุน สดัส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมและบรกิารของบรษิทัอยู่ในระดบัค่อนขา้งสูงเมือ่เทยีบ
กบัธนาคารพาณชิยไ์ทยรายอื่น ๆ โดยอยู่ทีร่ะดบั 30.4% ในปี 2561 โดยเป็นรายไดจ้ากค่านายหน้า
ขายประกนั รวมถึงค่าธรรมเนียมจากการซื้อขายหลกัทรพัย์และการบริหารกองทุนเป็นส าคัญ 
ในขณะทีร่ายไดท้ีม่ใิช่ดอกเบีย้มสีดัส่วน 37.0% ของรายไดร้วม 

ธรุกิจธนาคารพาณิชยมี์ขนาดค่อนข้างเลก็โดยมีจดุแขง็ในด้านสินเช่ือรถยนต ์ 

กลุ่มทสิโก้เป็นผู้ปล่อยสนิเชื่อเช่าซื้อรถยนต์รายส าคญั จากฐานขอ้มูลของทรสิเรทติ้งระบุว่ากลุ่ม 
ทสิโกม้สี่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ที่ 8.6% ในปี 2560 ซึ่งอยู่ในล าดบัที่ 4 ในกลุ่มผูใ้ห้สนิเชื่อเช่าซื้อ
รถยนต์ในประเทศไทยจ านวน 18 ราย อย่างไรกต็าม ธนาคารทสิโก้เป็นธนาคารพาณิชย์ไทยขนาด
เลก็จากขนาดของสนิทรพัย์รวมในปี 2561 โดยมสี่วนแบ่งทางการตลาดของสนิเชื่อ 2.0% และเงนิ
รบัฝาก 1.6% จากกลุ่มธนาคารพาณชิยไ์ทยทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทัง้สิ้น 
11 แห่ง 

ธรุกิจลกูค้ารายย่อยท่ียงัมีสินเช่ือรถยนตเ์ป็นหลกั 

ทรสิเรทติ้งคาดว่า บรษิทัยงัคงมุง่เน้นการใชค้วามช านาญในการปล่อยสนิเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มาใชใ้น
การปล่อยสนิเชื่อค ้าประกนัทะเบยีนรถยนต์ซึ่งเป็นธุรกจิที่มกีารเตบิโตสูง ต่อไป สนิเชื่อค ้าประกนั
ทะเบยีนรถยนต์ประกอบดว้ยสนิเชือ่ทีอ่อกใหท้ัง้ทีธ่นาคารทสิโก ้และที ่บรษิทั ไฮเวย์ จ ากดั ซึ่งเป็น
บรษิทัลูกของกลุ่ม ภายใต้ชื่อ “สมหวงั เงนิสัง่ได”้ โดยสนิเชื่อค ้าประกนัทะเบยีนรถยนต์ของกลุ่มมี
อตัราการเตบิโตทบตน้เฉลีย่สงูถงึ 18.5% ในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา 

กลยุทธข์องธนาคารทสิโกท้ีจ่ะขยายธุรกจิสู่กลุ่มลกูคา้รายย่อยอื่น ๆ โดยการซื้อธุรกจิลูกคา้รายย่อย
มาจากธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในปี 2560 เป็นปัจจยับวกใน
การเขา้ถงึกลุ่มลกูคา้รายย่อยทีก่วา้งขวางยิง่ขึน้ โดยกลุ่มลูกคา้รายย่อยดงักล่าวประกอบดว้ยลูกคา้

  

บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จ ากดั (มหาชน)  

ครัง้ท่ี 59/2562 
 26 เมษายน 2562 

FINANCIAL INSTITUTIONS 
 

อนัดบัเครดิตองคก์ร: A- 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 
 

 

วนัท่ีทบทวนล่าสุด : 25/04/61  

อนัดบัเครดิตองคก์รในอดีต: 
วนัท่ี อนัดบั

เครดิต                  
แนวโน้มอนัดบั
เครดิต/ เครดิตพินิจ 

30/04/56 A- Stable 
13/05/54 A- Positive 
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อรรณพ ศภุชยานนท,์ CFA 
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ปรยีาภรณ์ โกษาคาร 
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บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

บตัรเครดติ ลกูคา้สนิเชือ่ส่วนบุคคล ลกูคา้สนิเชือ่ทีอ่ยู่อาศยัและสนิเชื่อทีใ่ชบ้า้นเป็นหลกัประกนั รวมถงึลูกคา้เงนิรายย่อยซึ่งไดช้่วยเสรมิความแขง็แกร่ง
ใหแ้ก่ธุรกจิสนิเชือ่รายย่อยของกลุ่มไดใ้นระดบัหนึ่ง ในขณะทีก่ารขายธุรกจิบตัรเครดติและสนิเชือ่ส่วนบุคคลออกไปอาจเป็นปัจจยัจ ากดัโอกาสในการขยาย
ธุรกจิลกูคา้รายย่อยของธนาคาร แต่ทรสิเรทติ้งกม็องว่าการขายธุรกจิดงักล่าวออกไปยงัช่วยจ ากดัความเสีย่งดา้นเครดติของธนาคารไดด้ว้ย 

มีเงินกองทุนท่ีแขง็แกร่ง  

ในความเหน็ของทรสิเรทติ้งมองว่าบรษิทัมสีถานะเงนิกองทุนทีแ่ขง็แกร่งเมือ่เทยีบกบัธนาคารพาณชิยไ์ทยทัง้หลาย โดยประมาณการอตัราส่วนเงนิกองทุน
ชัน้ที ่1 ของธนาคารทสิโกอ้ยู่ทีร่ะดบั 17%-18% ในช่วง 3 ปีขา้งหน้าซึง่เพยีงพอต่อการรองรบัการเตบิโตของธุรกจิ ทรสิเรทติ้งยงัมสีมมตฐิานว่าธนาคารจะ
มอีตัราการเตบิโตของสนิเชือ่ทีร่ะดบัประมาณ 5% ต่อปี และจะมอีตัราส่วนเงนิปันผลทีร่ะดบั 65%-75% ในช่วงเวลาเดยีวกนั ทัง้นี้ เงนิกองทุนชัน้ที ่1 ซึ่งมี
สดัส่วนอยู่ที ่78% ของเงนิกองทุนรวม ณ สิน้ปี 2561 บ่งชีถ้งึคุณภาพเงนิกองทุนของธนาคารซึง่อยู่ในระดบัปานกลาง 

รายได้ท่ีแขง็แกร่งช่วยส่งเสริมเงินกองทุน  

ทรสิเรทติ้งคาดว่าบรษิทัจะคงความสามารถในการท าก าไรในระดบัสงูและรกัษาแหล่งทีม่าของรายไดท้ีห่ลากหลายเพยีงพอทีจ่ะรองรบัสภาวะความผนัผวน
ตามวงจรธุรกจิได ้อตัราก าไรจากดอกเบีย้สุทธหิลงัจากหกัต้นทุนทางเครดติ1ทีอ่ยู่ในระดบัสูงและค่าใชจ้่ายการด าเนินการทีอ่ยู่ในระดบัต ่าเป็นปัจจยัเสรมิ
ความสามารถในการท าก าไรที่แขง็แกร่งของกลุ่ม นอกจากนี้  สดัส่วนรายไดท้ีเ่ป็นค่าธรรมเนียมและบรกิารของบรษิทักอ็ยู่ในระดบัทีสู่งกว่าค่าเฉลีย่ของ
ธนาคารพาณชิยไ์ทยอกีดว้ย 

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์รวมถวัเฉลี่ยของบรษิัทที่ระดบั 2.3% ในปี 2561 นัน้สูงกว่าค่าเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ไทยซึ่งอยู่ที่ระดบั 1.3%  
ทรสิเรทติ้งประมาณการว่าบรษิทัจะสามารถรกัษาระดบัอตัราก าไรจากดอกเบี้ยสุทธหิลงัจากหกัต้นทุนทางเครดติใหค้งอยู่ในระดบัสูงระหว่าง 3.4%-3.5% 
เอาไวไ้ดซ้ึ่งสะทอ้นถงึผลตอบแทนจากสนิเชื่อดอกเบี้ยสูง ตลอดจนสะทอ้นถงึการขายธุรกจิสนิเชื่อส่วนบุคคลออกไป และต้นทุนเครดติที่อ ยู่ในระดบัต ่า 
โดยบรษิทัมอีตัราก าไรจากดอกเบี้ยสุทธหิลงัหกัต้นทุนทางเครดติในปี 2561 อยู่ทีร่ะดบั 3.2% ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลีย่ของธนาคารพาณิชย์ไทยซึ่งอยู่ทีร่ะดบั 
2.1% ทรสิเรทติ้งยงัประมาณการอตัราส่วนค่าใชจ้่ายด าเนินงานต่อรายไดร้วมของบรษิทัว่าจะอยู่ในระดบั 44%-45% ซึ่งสะท้อนถงึเงนิลงทุนในระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศในระยะ 3 ปีขา้งหน้าดว้ย 

คณุภาพสินทรพัยอ์ยู่ในเกณฑดี์ 

ทรสิเรทติ้มคีวามเหน็ว่าบรษิทัจะสามารถรกัษาคุณภาพสนิทรพัย์ใหอ้ยู่ในเกณฑ์ดโีดยรวมไดโ้ดยพจิารณาจากการบรหิารความเสีย่งทีด่แีละนโยบายการ
ขยายสนิเชือ่ทีร่ะมดัระวงัของบรษิทั ซึง่ส่งผลท าใหบ้รษิทัมอีตัราส่วนสนิเชือ่ดอ้ยคณุภาพต่อสนิเชือ่รวมอยู่ในระดบัค่อนขา้งต ่าและมอีตัราส่วนการตัง้ส ารอง
อยู่ในระดบัสูง อตัราส่วนสนิเชื่อดอ้ยคุณภาพต่อสนิเชื่อรวมของกลุ่ม  ณ สิ้นปี 2561 อยู่ทีร่ะดบั 2.86% โดยเพิม่ขึน้จากระดบั 2.32% ซึ่งเป็นผลกระทบ
ชัว่คราวจากการปรบัปรุงระบบการจดัชัน้และการรบัรูร้ายไดข้องสนิเชือ่ประเภทผ่อนช าระอนัประกอบดว้ยสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั สนิเชื่อจ าน าทะเบยีนรถยนต์ 
และสนิเชือ่เช่าซื้อรถยนต์ ส่งผลใหอ้ตัราส่วนสนิเชือ่ดอ้ยคุณภาพของสนิเชือ่ดงักล่าวเพิม่สูงขึน้ อย่างไรก็ตาม บรษิทัคาดว่าตวัเลขดงักล่าวจะกลบัมาเป็น
ปกตภิายในช่วงกลางปี 2563 หลงัจากการปรบัปรุงระบบแลว้เสรจ็ 

ทรสิเรทติ้งยงัคาดว่าปัจจยักดดนัทีม่ต่ีอคุณภาพสนิทรพัย์ของบรษิทัจะมคี่อนขา้งจ ากดัในระยะ 3 ปีขา้งหน้าเนื่องจากบรษิทัมคีวามเสีย่งจากการปล่อยกู้
ใหแ้ก่กลุ่มลกูหนี้ทีม่คีวามอ่อนไหวต่อภาวะเศรษฐกจิ เช่น สนิเชือ่ธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อมและสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยัในสดัส่วนน้อย อกีทัง้ยงัไม่มคีวาม
เสีย่งจากสนิเชือ่ทีไ่มม่หีลกัประกนั เช่น สนิเชือ่บตัรเครดติและสนิเชือ่ส่วนบุคคล ส าหรบัพอรต์สนิเชือ่เช่าซื้อส่วนใหญ่นัน้เป็นการปล่อยกูส้ าหรบัการซื้อรถ
ใหมซ่ึง่มคีุณภาพสนิทรพัยโ์ดยทัว่ไปอยู่ในเกณฑด์ ี

มีการพ่ึงพาแหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมในระดบัสงู 

แหล่งเงนิทุนของบรษิทัสะทอ้นถงึแหล่งเงนิทุนของธนาคารพาณชิยไ์ทยขนาดเลก็ซึง่มสีดัส่วนของฐานเงนิฝากรายย่อยทีค่่อนขา้งน้อย สดัส่วนเงนิฝากต่อ
แหล่งเงนิทุนรวมของบรษิทัเพิม่ขึน้มาอยู่ทีร่ะดบั 76.3% ณ สิน้ปี 2561 จาก 70.7% ในปีก่อน อตัราส่วนบญัชเีงนิฝากกระแสรายวนัและเงนิฝากออมทรพัย ์
(Current Account-Savings Account -- CASA) ลดลงมาอยู่ทีร่ะดบั 29.6% จาก 37.8% ในช่วงเวลาเดยีวกนัในขณะทีเ่งนิฝากประจ าเตบิโตเตบิโตเพิม่
สงูขึน้ อตัราส่วนสนิเชือ่ต่อเงนิฝากซึง่ลดลงสู่ระดบั 125% ในปี 2561 จากระดบั 139% ในปีก่อนกจ็ดัว่าอยู่ในระดบัทีสู่งกว่าค่าเฉลีย่ของธนาคารพาณิชย์
ไทย อย่างไรกต็าม ทรสิเรทติ้งเหน็ว่าการเพิม่ขึน้ของเงนิฝากประจ าและการลดลงของเงนิกูย้มืในช่วงเวลาทีผ่่านมานัน้เป็นผลมาจากจากการปฏบิตัติาม
เกณฑก์ารด ารงแหล่งทีม่าของเงนิใหส้อดคลอ้งกบัการใชไ้ปของเงนิ (Net Stable Funding Ratio -- NSFR) ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และเพื่อ
เป็นการการบรหิารตน้ทุนทางการเงนิ 

  

                                                           
1 ค านวณโดยการน ารายไดจ้ากดอกเบี้ยสทุธมิาหกัลบดว้ยส ารองหนี้สญูและหารดว้ยทรพัยส์นิทีก่่อใหเ้กดิรายไดเ้ฉลีย่ 
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บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

สภาพคล่องเพียงพอ 

สภาพคล่องของบรษิทัมเีพยีงพอ อตัราส่วนสนิทรพัยส์ภาพคล่องต่อสนิทรพัยร์วมอยู่ทีร่ะดบั 21.2% ณ สิน้ปี 2561 ใกลเ้คยีงกบัธนาคารพาณชิยไ์ทยอื่น ๆ 
อตัราส่วนสภาพคล่องเพือ่รองรบัสถานการณ์ดา้นสภาพคล่องทีม่คีวามรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio -- LCR) อยู่สงูกว่าเกณฑ์ข ัน้ต ่า2 แต่อยู่ในระดบั
ต ่ากว่าค่าเฉลีย่ที ่158% ของธนาคารพาณชิยไ์ทยขนาดเลก็ และระดบั 183% ของธนาคารพาณชิย ์ตามตวัเลขที ่ธปท. รายงาน  

สมมติฐานกรณีพืน้ฐาน 

ต่อไปนี้คอืสมมตฐิานทีท่รสิเรทติ้งคาดการณ์ส าหรบัผลการด าเนินงานของบรษิทัในระหว่างปี 2562-2564 

 อตัราการเตบิโตของสนิเชือ่จะอยู่ทีร่ะดบั 5.0%-5.5% 
 ตน้ทุนทางเครดติจะอยู่ทีร่ะดบั 0.6%-0.8% 
 อตัราสว่นสนิเชือ่ดอ้ยคุณภาพต่อสนิเชือ่รวมจะอยู่ทีร่ะดบั 2.3%-2.6% 
 อตัราสว่นเงนิกองทุนชัน้ที ่1 (ของธนาคารทสิโก)้ จะอยู่ทีร่ะดบั 17%-18% 
 อตัราก าไรจากดอกเบีย้สุทธหิลงัจากหกัตน้ทุนทางเครดติจะอยู่ทีร่ะดบั 3.4%-3.5% 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต 

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

ปัจจยัท่ีอาจท าให้อนัดบัเครดิตเปล่ียนแปลง 

การปรบัเพิม่อนัดบัเครดติจะขึ้นอยู่กบัความสามารถของกลุ่มทสิโก้ในการรกัษาความแขง็แกร่งของเงนิกองทุน  รวมถึงเพิม่ความหลากหลายของธุรกจิ
ธนาคารพาณิชย์ และ/หรอืเพิ่มความสามารถในการระดมเงนิจากแหล่งเงนิทุนที่มคีวามมัน่คงได้ อนัดบัเครดติอาจปรบัลดลงหากคุณภาพสนิทรพัย์ 
เงนิกองทุน และ/หรอืความสามารถในการท าก าไรของธนาคารลดลงอย่างมนียัส าคญั 

 

  

                                                           
2 เกณฑข์ัน้ต า่ของอตัราส่วนสภาพคล่องเพือ่รองรบัสถานการณ์ดา้นสภาพคล่องทีม่คีวามรนุแรง (Liquidity Coverage Ratio -- LCR) อยู่ทีร่ะดบั 90% ในปี 2562 และ 
100% ในปี 2563 
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บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

ข้อมลูงบการเงินและอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั1 

    
หน่วย: ลา้นบาท 

 

1   งบการเงนิรวม 
2 รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 
3 หกัค่าใชจ้า่ยค่าธรรมเนยีมและบรกิาร 
4 ไมร่วมค่าใชจ้า่ยค่าธรรมเนยีมและบรกิาร 

 
  

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

สนิทรพัยร์วม   302,545 303,388 271,272 280,294 317,674 
สนิทรพัยเ์ฉลีย่  302,967 287,330 275,783 298,984 335,540 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัย ์  9,812 8,121 7,632 8,617 15,003 
เงนิใหส้นิเชือ่และดอกเบีย้คา้งรบั  241,297 252,099 225,455 238,802 263,356 
ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู  11,674 11,456 7,984 6,168 6,950 
เงนิรบัฝาก  193,108 180,804 155,068 158,344 205,589 
เงนิกูย้มื2  59,932 75,096 75,526 84,549 76,099 
ส่วนของผูถ้อืหุน้  37,829 34,732 31,326 28,194 25,824 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ถวัเฉลีย่  36,281 33,029 29,760 27,009 24,439 
รายไดด้อกเบีย้สุทธ ิ  12,615 11,655 10,920 10,130 9,540 
รายไดท้ีม่ใิช่ดอกเบีย้3  7,418 6,871 5,866 6,011 5,816 
รายไดร้วม  20,033 18,526 16,786 16,141 15,355 
ค่าใชจ้่ายจากการด าเนินงาน4  8,753 7,784 6,570 5,575 5,611 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนหนี้สญู  11,280 10,742 10,216 10,566 9,744 
หนี้สญู หนี้สงสยัจะสญู และขาดทุนจากการดอ้ยค่า  2,701 3,098 3,972 5,277 4,426 
ก าไรสุทธ ิ  6,915 6,117 5,023 4,256 4,274 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิารสุทธ ิ  6,095 6,146 5,167 5,057 4,976 
ก าไรสุทธจิากเงนิลงทุน  496 42 13 129 264 
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บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

หน่วย: % 

5   รวมรายไดค้่าธรรมเนยีมและบรกิารสุทธ ิ
6 งบการเงนิรวม 
7 อตัราส่วนสนิเชือ่ดอ้ยคุณภาพต่อสนิเชือ่รวมตามทีร่ายงาน 
8 รวมตัว๋แลกเงนิ 
9 รวมตัว๋แลกเงนิและเงนิกูย้มืระหว่างธนาคาร 
10 หนี้สนิทางการเงนิทีค่รบก าหนดภายใน 1 ปี 

 

เกณฑก์ารจดัอนัดบัเครดิตท่ีเก่ียวข้อง 

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

  

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

ความสามารถในการท าก าไร       
อตัราสว่นผลตอบแทนต่อต่อสนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่   2.28 2.28 1.82 1.42 1.27 
ส่วนต่างอตัราดอกเบีย้  3.78 3.78 3.65 3.08 2.52 
อตัราก าไรจากดอกเบีย้สุทธ ิ  4.12 4.12 3.96 3.39 2.84 
รายไดด้อกเบีย้สุทธ/ิสนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่  4.16 4.16 3.96 3.39 2.84 
รายไดท้ีม่ใิช่ดอกเบีย้5/สนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่  2.45 2.45 2.21 2.08 1.80 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิารสุทธ/ิรายไดร้วม  30.43 30.43 30.78 31.33 32.40 
อตัราสว่นค่าใชจ้่ายด าเนินงานต่อรายไดร้วม  43.69 43.69 39.14 34.54 36.54 
โครงสร้างเงินทุน       

อตัราสว่นเงนิกองทุนชัน้ที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจา้ของ6  16.75 16.75 13.77 12.71 11.31 
อตัราสว่นเงนิกองทุนชัน้ที ่16  16.75 16.75 13.77 12.71 11.31 
อตัราเงนิกองทุนต่อสนิทรพัยเ์สีย่ง6  21.46 21.46 18.36 16.48 15.27 
อตัราสว่นเงนิกองทุนชัน้ที ่1 ต่อเงนิกองทุนรวม6  78.08 78.08 75.00 77.12 74.07 
คณุภาพสินทรพัย ์       

ตน้ทุนทางเครดติ  1.10 1.10 1.71 2.10 1.61 
เงนิใหส้นิเชือ่ทีไ่มก่อ่ใหเ้กดิรายได/้เงนิใหส้นิเชือ่รวม7  2.86 2.86 2.17 2.86 2.24 
สนิทรพัยท์ีไ่มก่่อใหเ้กดิรายได/้สนิทรพัยร์วม  2.40 2.40 3.84 3.82 2.26 
ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู/เงนิใหส้นิเชือ่รวม  160.60 160.60 131.19 80.10 102.97 
แหล่งเงินทุนและสภาพคล่อง       

บญัชเีงนิฝากกระแสรายวนัและออมทรพัย/์เงนิรบัฝาก8  28.73 28.73 34.54 31.10 24.72 
เงนิใหส้นิเชือ่รวม/เงนิรบัฝาก8  121.26 121.26 140.00 144.48 123.47 
เงนิรบัฝาก8/หนี้สนิรวม  75.17 75.17 67.11 65.56 73.08 
สนิทรพัยส์ภาพคลอ่ง/เงนิรบัฝาก9  31.61 31.61 27.92 23.16 24.12 
สนิทรพัยส์ภาพคลอ่ง/หนี้สนิระยะสัน้10  28.01 28.01 19.97 16.59 19.01 

https://www.trisrating.com/th/rating-information/rating-criteria/


                                                                                                            
                                    

      
                                                                                                                                                                                                6 

 

 

บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จ ากดั (มหาชน) (TISCO) 

อนัดบัเครดิตองคก์ร: A- 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 ใช้ 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 ความเหน็ทีร่ะบุในการจดัอันดบัเครดตินี้มไิด้เป็นค าแนะน าเกี่ยวกบัการลงทุน หรือค าแนะน าในลกัษณะอื่นใด การจดัอนัดบัและขอ้มูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จดัท า หรื อพมิพ์
เผยแพร่โดย บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั ไดจ้ดัท าขึน้โดยมไิดค้ านึงถงึความต้องการดา้นการเงนิ พฤตกิารณ์ ความรู้ และวตัถุประสงคข์องผู้รบัขอ้มูลรายใดรายหนึ่ง ดงันัน้ ผู้รบัขอ้มูลควรประเมนิ
ความเหมาะสมของขอ้มลูดงักล่าวก่อนตดัสนิใจลงทนุ บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั ไดร้บัขอ้มลูทีใ่ชส้ าหรบัการจดัอนัดบัเครดตินี้จากบรษิทัและแหล่งขอ้มูลอื่นๆ ทีเ่ชื่อว่าเชื่อถอืได ้ดงันัน้ บรษิทั ทรสิ
เรทติง้ จ ากดั จงึไมร่บัประกนัความถูกตอ้ง ความเพยีงพอ หรอืความครบถ้วนสมบูรณ์ของขอ้มูลใดๆ ดงักล่าว และจะไม่รบัผดิชอบต่อความสูญเสยี หรอืความเสียหายใดๆ อนัเกดิจากความไม่
ถูกตอ้ง ความไมเ่พยีงพอ หรอืความไมค่รบถว้นสมบูรณ์นัน้ และจะไมร่บัผดิชอบต่อขอ้ผดิพลาด หรอืการละเวน้ผลทีไ่ด้รบัหรอืการกระท าใดๆโดยอาศยัขอ้มลูดงักล่าว ทัง้นี้ รายละเอยีดของวธิกีาร
จดัอนัดบัเครดติของ บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั เผยแพร่อยูบ่น Website: www.trisrating.com/rating-information/rating-criteria 


