
                                  
                                                                                                                                                

  

 

เหตุผล 

ทรสิเรทติ้งคงอนัดบัเครดิตองค์กรของ บรษิัท ทิสโก้ไฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ที่ระดบั “A-” 
ดว้ยแนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที่” โดยอนัดบัเครดติสะท้อนถงึสถำนะเครดติของบรษิัท
ในฐำนะที่เป็นบรษิัทโฮลดิ้งที่ไม่มีกำรด ำเนินกิจกำร (Non-operating Holding Company – NOHC) 
ของกลุ่มทสิโกซ้ึ่งมบีรษิทัลูกหลกัหลำยรำยเป็นผูด้ ำเนินกจิกำร เช่น ธนำคำรทสิโก ้จ ำกดั (มหำชน) ที่
ด ำเนินธุรกิจธนำคำรพำณิชย์ รวมทัง้บรษิัทลูกรำยส ำคัญอื่น ๆ ที่ด ำเนินธุรกิจหลักทรพัย์จัดกำร
กองทุนและธุรกจิหลกัทรพัย ์ 

อนัดบัเครดติของบรษิทัต ่ำกว่ำอนัดบัเครดติองค์กรของธนำคำรทสิโก้อยู่ 1 ขัน้เนื่องจำกกำรที่บรษิทัมี
ควำมด้อยสิทธิกว่ำในเชิงโครงสร้ำง นอกจำกนี้  บรษิัทยงัมีควำมเสี่ยงที่อำจเกิดจำกกฎระเบียบที่
เกีย่วกบักำรรบัเงนิปันผลจำกธนำคำรทสิโกใ้นสถำนกำรณ์ทีค่วำมกดดนัไดอ้กีดว้ย 

ประเดน็ส ำคญัท่ีก ำหนดอนัดบัเครดิต 

มีสถำนะเป็นบริษทัโฮลด้ิงท่ีไม่มีกำรด ำเนินกิจกำร (NOHC) ของกลุ่มกำรเงิน  

บรษิัททิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ปเป็นบรษิัทโฮลดิ้งที่ไม่มกีำรด ำเนินกิจกำรของกลุ่มกำรเงนิโดยด ำเนิน
ธุรกจิธนำคำรพำณิชยผ์่ำนธนำคำรทสิโก ้(ไดร้บักำรจดัอนัดบัเครดติโดยทรสิเรทติ้งทีร่ะดบั “A/Stable”) 
ซึ่งเป็นบริษัทลูกที่บริษัทเป็นเจ้ำของทัง้หมดเป็นหลัก ในกำรนี้  ธนำคำรทิสโก้เป็นผู้น ำส่งก ำไร 
สนิทรพัย์ และส่วนของผูถ้ือหุน้ส่วนใหญ่ให้แก่กลุ่มทสิโก้ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่ำนมำโดยพจิำรณำจำกงบ
กำรเงนิรวมของกลุ่ม ทัง้นี้ สนิทรพัย์รวมของธนำคำรทสิโก้คดิเป็นสดัส่วน 96.2% ของสนิทรพัย์รวม
ของบรษิทั ณ สิน้ปี 2563 

อนัดับเครดิตองค์กรของบรษิัททิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ปอยู่ ในระดบัต ่ำกว่ำอันดับเครดิตองค์กรของ
ธนำคำรทิสโก้ซึ่งเป็นบริษัทย่อยหลักที่ด ำเนินธุรกิจธนำคำรพำณิชย์ของกลุ่มอยู่ 1 ขัน้ โดยควำม
แตกต่ำง 1 ขัน้นี้สะทอ้นถงึกำรด้อยสทิธใินเชงิโครงสรำ้งของบรษิทั กล่ำวคอื สทิธเิรยีกรอ้งของเจ้ำหนี้
ของบรษิทัจะดอ้ยกว่ำสทิธเิรยีกรอ้งของเจำ้หนี้ของธนำคำรทสิโก ้ในฐำนะทีเ่ป็นบรษิทัโฮลดิง้ทีไ่ม่มกีำร
ด ำเนินกิจกำร บริษัทต้องพึ่งพำรำยได้เงนิปันผลจำกธนำคำรทิสโก้เพื่อกำรช ำระหนี้ค่อนข้ำงสูง 
นอกจำกนี้ บรษิัทยงัมคีวำมเสี่ยงในกำรได้รบักำรจ่ำยเงนิปันผลจำกธนำคำรทิสโก้อันเนื่องมำจำก
กฎระเบยีบทีธ่นำคำรตอ้งปฏบิตัติำมในภำวะวกิฤตอิกีดว้ย 

สดัส่วนแหล่งท่ีมำของรำยได้มีกำรกระจำยตวั 

ทรสิเรทติ้งประเมนิสถำนะทำงธุรกจิของบรษิทัทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ปว่ำสะทอ้นใหเ้หน็ถงึแหล่งรำยได้
ที่ค่อนขำ้งกระจำยตวัซึ่งมำจำกธุรกิจธนำคำรพำณิชย์ ธุรกจินำยหน้ำซื้อขำยหลกัทรพัย์ ธุรกิจวำณิช
ธนกจิ และธุรกิจบรหิำรจดักำรกองทุน อตัรำส่วนรำยได้ค่ำธรรมเนียมและบรกิำรสุทธติ่อรำยได้รวม
ของบรษิทัอยู่ในระดบัค่อนขำ้งสูงเมื่อเทยีบกบัธนำคำรพำณิชยไ์ทยรำยอื่น ๆ โดยตวัเลขดงักล่ำวอยู่ที ่
27.2% ในปี 2563 ซึ่งสูงที่สุดในบรรดำธนำคำรพำณิชย์ไทยที่จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย์ ทัง้นี้ 
รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบรกิำรสุทธขิองบรษิทัส่วนใหญ่ประกอบด้วยค่ำธรรมเนียมจำกธุรกจิประกนั 
ธุรกจินำยหน้ำซื้อขำยหลกัทรพัย์ และธุรกจิบรหิำรจดักำรกองทุน นอกจำกนี้ รำยได้ทีไ่ม่ใช่ดอกเบีย้ยงั
คดิเป็น 30.7% ของรำยไดร้วมของบรษิทัในปี 2563 อกีดว้ย 

อยู่ในต ำแหน่งท่ีดีในกำรบริหำรจดักำรกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน ทสิโก ้จ ำกดั  ซึง่เป็นบรษิทัย่อยทีส่ ำคญัของกลุ่มทีด่ ำเนินธุรกจิบรหิำร
จดักำรกองทุนอยู่ในต ำแหน่งที่ดใีนกำรบรหิำรจดักำรกองทุนส ำรองเลีย้งชพีโดยเหน็ได้จำกกำรมสี่วน
แบ่งทำงกำรตลำดสูงที่สุดที่ระดบั 16.5% ในกลุ่มนี้ ณ สิ้นปี 2563 ด้วยมูลค่ำของกองทุนส ำรองเลี้ยง

  

บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จ ำกดั (มหำชน)  

ครัง้ท่ี 60/2564 
 21 เมษำยน 2564 

FINANCIAL INSTITUTIONS 
 

อนัดบัเครดิตองคก์ร: A- 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 

 

วนัท่ีทบทวนล่ำสุด : 17/04/63 
 

 
   

อนัดบัเครดิตองคก์รในอดีต: 

 

วนัท่ี อนัดบั
เครดิต                  

แนวโน้มอนัดบั 
เครดิต/ เครดิตพินิจ 

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

 

ติดต่อ: 
ปวนิท ์ธชทรงธรรม 
pawin@trisrating.com 
 

สทิธกำรย ์ตงพพิฒัน์, CFA, FRM 
sithakarn@trisrating.com 
 

จติตรำพรรณ ปันทะเลศิ 
jittrapan@trisrating.com 
 

นฤมล  ชำญชนะววิฒัน์ 
narumol@trisrating.com 
 

 

 

 

 

 

* รายงานน้ีเป็นเพยีงส่วนหนึง่ของรายงานฉบบัภาษาองักฤษ 
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ชพีภำยใตก้ำรบรหิำรอยู่ที ่2.06 แสนลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 11.8% เมื่อเทยีบกบัปีก่อนหน้ำ 

ฐำนเงินกองทุนอยู่ในระดบัแขง็แกร่ง  

ทรสิเรทติ้งคำดว่ำบรษิทัจะรกัษำระดบัเงนิกองทุนที่แขง็แกร่งต่อไปได้ในช่วงเวลำ 2-3 ปีขำ้งหน้ำ ทัง้นี้ ณ สิ้นปี 2563 อตัรำส่วนเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ของ
กลุ่มทสิโก้ยงัคงอยู่ในระดบัดทีี่ 17.5% โดยคดิเป็น 79.3% ของเงนิกองทุนทัง้หมด ณ ช่วงเวลำเดยีวกนั ซึ่งบ่งชี้ถงึคุณภำพของเงนิกองทุนที่อยู่ในระดบั
ปำนกลำง ในกำรนี้ สถำนะเงนิกองทุนของบรษิัทได้รบัแรงหนุนจำกเงนิกองทุนของธนำคำรทิสโก้ซึ่งเป็นหน่วยงำนหลกัในกำรด ำเนินธุรกิจธนำคำร
พำณิชย์ของกลุ่ม ทรสิเรทติ้งคำดกำรณ์ว่ำอตัรำส่วนเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ของธนำคำรทิสโก้จะอยู่ในช่วง 18%-19% ในระยะ 3 ปีข้ำงหน้ำโดยอยู่ภำยใต้
สมมตฐิำนที่สนิเชื่อของธนำคำรจะยงัคงไม่เปลีย่นแปลงในปี 2564 และจะเตบิโตที่ระดบั 2% ในปี 2565-2566 โดยที่อตัรำกำรจ่ำยเงนิปันผลจะอยู่ที่ระดบั 
50%-85% ของก ำไรสุทธขิองธนำคำรในช่วงเวลำ 3 ปีขำ้งหน้ำ 

หน้ีสินอยู่ในระดบัต ำ่เม่ือพิจำรณำจำกงบกำรเงินเฉพำะของบริษทั 

ทรสิเรทติ้งคำดว่ำบรษิทัทสิโก้ไฟแนนเชยีลกรุ๊ปจะยงัคงรกัษำระดบัหนี้สนิทำงกำรเงนิเฉพำะของบรษิทัใหอ้ยู่ในระดบัต ่ำอย่ำงต่อเนื่องต่อไปในอกี 2-3 ปี
ขำ้งหน้ำ โดย ณ สิ้นปี 2563 บรษิทัมหีนี้หุน้กู้ไม่ด้อยสทิธไิม่มหีลกัประกนัระยะสัน้คงค้ำงจ ำนวน 1.6 พนัล้ำนบำทตำมงบกำรเงนิเฉพำะของบรษิัท เมื่อ
พจิำรณำตำมงบกำรเงนิรวมของกลุ่มทสิโก้แล้ว สถำนะเงนิทุนของบรษิัทสะท้อนถงึสถำนะเงนิทุนของธนำคำรทิสโก้เป็นหลกั ซึ่งประกอบด้วยเงนิฝำก
จ ำนวน 2.05 แสนลำ้นบำท รำยกำรหนี้สนิระหว่ำงธนำคำรจ ำนวน 5.5 พนัลำ้นบำท รวมทัง้หนี้หุน้กูแ้ละเงนิกู้ยมืจำกธนำคำรอกีจ ำนวน 1.1 หมื่นล้ำนบำท 
ณ สิน้ปี 2563 

สภำพคล่องอยู่ในระดบัเพียงพอ 

ทรสิเรทติ้งประเมนิว่ำสถำนะสภำพคล่องของบรษิัทอยู่ในระดบัที่เพยีงพอในช่วงเวลำ 12 เดือนข้ำงหน้ำ เมื่อพจิำรณำจำกงบกำรเงนิรวมแล้ว บรษิัทมี
อตัรำส่วนสนิทรพัยส์ภำพคล่องต่อสนิทรพัยร์วมอยู่ที่ระดบั 18.7% ณ สิน้ปี 2563 ซึง่เป็นระดบัเดยีวกบัในปีก่อนหน้ำ โดยสนิทรพัยส์ภำพคล่องของบรษิทั
ประกอบดว้ยสนิทรพัยร์ะหว่ำงธนำคำรจ ำนวน 3.8 หมื่นลำ้นบำทและเงนิลงทุนสุทธจิ ำนวน 1.2 หมื่นลำ้นบำทเป็นหลกั 

สมมติฐำนกรณีพ้ืนฐำน 

สมมตฐิำนกรณีพื้นฐำนที่ทรสิเรทติ้งคำดกำรณ์ส ำหรบักำรด ำเนินงำนของบรษิทัทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ปเมื่อพจิำรณำตำมงบกำรเงนิรวมในระหว่ำงปี 2564-
2566 เป็นดงันี้ 
• อตัรำกำรเตบิโตของสนิเชื่อจะคงตวัในปี 2564 และจะเพิม่ขึน้ 2% หลงัจำกนัน้ 
• ตน้ทุนทำงเครดติจะอยู่ทีร่ะดบั 1.0%-1.1% 
• อตัรำก ำไรจำกดอกเบีย้สุทธหิลงัจำกหกัตน้ทุนทำงเครดติจะอยู่ทีร่ะดบั 3.8%-3.9% 
• อตัรำส่วนเงนิกองทุนชัน้ที ่1 จะอยู่ทีร่ะดบั 18%-19% 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต 

แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที่” สะท้อนกำรคำดกำรณ์ของทรสิเรทติ้งว่ำธนำคำรทสิโก้จะยงัคงด ำรงสถำนะทำงกำรตลำดที่แขง็แกร่งในธุรกจิ
สนิเชื่อรถยนต์ ตลอดจนรกัษำคุณภำพสนิทรพัย์ใหอ้ยู่ในเกณฑ์ที่ดี รวมทัง้มีควำมสำมำรถในกำรสรำ้งผลก ำไรในระดบัสูง และมเีงนิกองทุนที่แขง็แกร่ง
ต่อไปได้ แนวโน้มอนัดบัเครดติยงัสะท้อนถงึมุมมองของทรสิเรทติ้งทีบ่รษิทัลูกส ำคญัรำยอื่น ๆ ในกลุ่มทสิโก้จะยงัคงสำมำรถสรำ้งรำยไดท้ี่แขง็แกร่งใหแ้ก่
บรษิทัต่อไปไดด้ว้ยอกีเช่นกนั 

ปัจจยัท่ีอำจท ำให้อนัดบัเครดิตเปล่ียนแปลง 

อนัดบัเครดติของบรษิทัมคีวำมเชื่อมโยงอย่ำงใกลช้ดิกบัอนัดบัเครดติของธนำคำรทสิโกซ้ึง่เป็นบรษิทัลูกหลกัทีด่ ำเนินธุรกจิธนำคำรพำณิชยข์องกลุ่มทสิโก ้
ดงันัน้ กำรเปลีย่นแปลงอนัดบัเครดติของธนำคำรทสิโกจ้งึมผีลกระทบต่ออนัดบัเครดติของบริษทัดว้ย กำรเปลีย่นแปลงทำงโครงสรำ้งของกลุ่มทีม่ผีลท ำให้
ควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงธนำคำรทสิโกแ้ละบรษิทัอ่อนแอลงกอ็ำจน ำไปสู่กำรเปลีย่นแปลงอนัดบัเครดติของบรษิทัในเชงิลบดว้ยเช่นกนั 
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ข้อมูลงบกำรเงินและอตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั1 

หน่วย: ลา้นบาท 
 

1   งบการเงนิรวม 
2 รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 
3 รวมรายไดค้่าธรรมเนยีมและบรกิารสุทธ ิ
4 ไม่รวมค่าใชจ้่ายค่าธรรมเนยีมและบรกิาร 

 
  

            -----------------------------------ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม --------------------------------- 
             2563 2562 2561 2560    2559 

สนิทรพัยร์วม   275,443 298,250 302,560 303,436 271,280 
สนิทรพัยเ์ฉลีย่  286,846 300,405 302,998 287,358 275,787 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัย ์  9,953 9,363 9,012 7,547 7,189 
เงนิใหส้นิเชื่อและดอกเบีย้คำ้งรบั  226,714 243,709 241,297 252,111 225,455 
ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู  11,826 10,314 11,674 11,483 7,984 
เงนิรบัฝำก  203,473 216,085 193,108 180,804 155,068 
เงนิกูย้มื2  18,634 29,673 59,932 75,097 75,526 
ส่วนของผูถ้อืหุน้  39,462 39,196 37,829 34,732 31,296 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ถวัเฉลีย่  39,329 38,512 36,280 33,014 29,745 
รำยไดด้อกเบีย้สุทธ ิ  13,098 12,792 12,615 11,655 10,920 
รำยไดท้ีม่ใิช่ดอกเบีย้3  5,806 6,643 7,418 6,871 5,866 
รำยไดร้วม  18,904 19,436 20,033 18,526 16,786 
ค่ำใชจ้่ำยจำกกำรด ำเนินงำน4  8,012 9,271 8,753 7,784 6,570 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำ
จะเกดิขึน้ 

 
10,892 10,165 11,280 10,742 10,216 

ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้  3,331 1,109 2,701 3,098 3,972 
ก ำไรสุทธ ิ  6,064 7,273 6,915 6,117 5,023 
รำยไดค้่ำธรรมเนียมและบรกิำรสุทธ ิ  5,146 6,185 6,095 6,146 5,167 
ก ำไรสุทธจิำกเงนิลงทุน  12 7 496 42 13 
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หน่วย: % 

5   รวมรายไดค้่าธรรมเนยีมและบรกิารสุทธ ิ
6 งบการเงนิรวม 
7 ตามรายงานเงนิใหส้นิเชือ่ทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิรายได ้โดยไม่รวมดอกเบีย้คา้งรบัและสนิทรพัยร์ะหว่างธนาคาร 
8 รวมเงนิกูย้มืระหวา่งธนาคาร 

 

เกณฑก์ารจดัอนัดบัเครดิตท่ีเก่ียวข้อง 

- เกณฑก์ารจดัอนัดบัเครดติกลุ่มธุรกจิ, 13 มกราคม 2564 
- Banks Rating Methodology, 3 มนีาคม 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

      -------------------------ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ------------------------ 
             2563 2562 2561 2560   2559 

ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร       
อตัรำสว่นผลตอบแทนตอ่ตอ่สนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่   2.11 2.42 2.28 2.13 1.82 
ส่วนต่ำงอตัรำดอกเบีย้  4.59 4.25 4.15 4.06 3.99 
อตัรำก ำไรจำกดอกเบีย้สุทธ ิ  3.42 3.89 3.26 2.98 2.54 
รำยไดด้อกเบีย้สุทธ/ิสนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่  4.57 4.26 4.16 4.06 3.96 
รำยไดท้ีม่ใิช่ดอกเบีย้5/สนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่  2.02 2.21 2.45 2.39 2.13 
รำยไดค้่ำธรรมเนียมและบรกิำรสุทธ/ิรำยไดร้วม  27.22 31.82 30.43 33.17 30.78 
อตัรำสว่นค่ำใชจ้่ำยด ำเนินงำนต่อรำยไดร้วม  42.38 47.70 43.69 41.70 39.03 
โครงสร้ำงเงินทุน       
อตัรำสว่นเงนิกองทุนชัน้ที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจำ้ของ6  17.48 16.38 16.75 14.96 13.77 
อตัรำสว่นเงนิกองทุนชัน้ที ่16  17.48 16.38 16.75 14.96 13.77 
อตัรำเงนิกองทุนต่อสนิทรพัยเ์สีย่ง6  21.86 20.78 21.46 19.39 18.36 
อตัรำสว่นเงนิกองทุนชัน้ที ่1 ต่อเงนิกองทุนรวม6  80.00 78.82 78.08 77.15 75.00 
คณุภำพสินทรพัย ์       
ตน้ทุนทำงเครดติ  1.42 0.46 1.10 1.30 1.71 
เงนิใหส้นิเชื่อทีไ่ม่กอ่ใหเ้กดิรำยได/้เงนิใหส้นิเชือ่รวม7  2.50 2.40 2.86 2.32 2.54 
ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้/เงนิใหส้นิเชื่อรวม7  5.26 4.41 4.85 4.57 3.55 
ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้/เงนิใหส้นิเชื่อทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิ
รำยได ้

 
210.48 183.68 169.77 196.52 139.82 

แหล่งเงินทุนและสภำพคล่อง       
บญัชเีงนิฝำกกระแสรำยวนัและออมทรพัย/์เงนิรบัฝำก  26.30 18.71 29.60 37.79 35.87 
เงนิใหส้นิเชื่อรวม/เงนิรบัฝำก  110.49 112.38 124.62 139.04 145.06 
เงนิรบัฝำก8/หนี้สนิรวม  86.22 83.40 72.95 67.30 64.63 
สนิทรพัยส์ภำพคลอ่ง/เงนิรบัฝำก8  24.64 25.26 32.55 28.96 28.96 

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

อนัดบัเครดิตองค์กร: A- 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 
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