
                                  
                                                                                                                                                

  

 

เหตุผล 

ทรสิเรทติ้งคงอนัดบัเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มหีลกัประกันของ  ธนาคารทิสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) ที่ระดบั “A” ดว้ยแนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที่” โดยอนัดบัเครดติยงัคงสะท้อน
ถงึต าแหน่งผูน้ าของธนาคารในบรกิารสนิเชื่อรถยนต์ ตลอดจนสถานะเงนิกองทุนและความสามารถใน
การสรา้งผลก าไรที่แขง็แกร่ง รวมถึงระบบบรหิารจดัการความเสี่ยงที่เข้มงวด อย่างไรก็ตาม ความ
แขง็แกร่งดงักล่าวกม็ขีอ้จ ากดัจากธุรกจิธนาคารพาณิชยข์องธนาคารทีม่ขีนาดค่อนขา้งเลก็ 

ประเดน็ส ำคญัท่ีก ำหนดอนัดบัเครดิต 

เป็นธรุกิจธนำคำรพำณิชยท่ี์มีขนำดเลก็ 

ทรสิเรทติ้งประเมนิใหต้ าแหน่งทางธุรกจิของธนาคารทสิโก้เป็นผูป้ระกอบการธุรกจิธนาคารพาณิชยท์ี่มี
ขนาดค่อนขา้งเลก็เมื่อเปรยีบเทยีบกบัคู่แขง่ โดย ณ สิน้ปี 2563 ธนาคารทสิโกจ้ดัเป็นธนาคารพาณิชย์
ไทยทีอ่ยู่ในอนัดบัที ่9 ในแง่ของขนาดสนิทรพัย ์ซึง่ธนาคารมสี่วนแบ่งทางการตลาดของสนิเชื่อทีร่ะดบั 
1.7% และของเงนิฝากทีร่ะดบั 1.4%  

การกระจายตัวด้านรายได้ของของธนาคารอยู่ในระดับใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม โดย
ธนาคารมรีายได้ดอกเบี้ยสุทธิและรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยคดิเป็น 85% และ 15% ของรายได้รวมในปี 
2563 ตามล าดบั ส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมและบรกิารสุทธคิดิเป็น 13% ของรายได้รวม ซึ่งอยู่ในระดบั
ใกลเ้คยีงกบัค่าเฉลีย่ของอุตสาหกรรม ทรสิเรทติ้งคาดว่าการกระจายตวัของรายได้ของธนาคารจะยงัคง
ไม่เปลีย่นแปลงในอกี 2-3 ปีขา้งหน้า 

เป็นธนำคำรพำณิชยท่ี์เน้นลูกค้ำรำยย่อยและมีควำมแขง็แกร่งในกำรปล่อยสินเช่ือรถยนต์ 

ธนาคารทสิโก้มุ่งเน้นในการท าธุรกจิธนาคารเพื่อรายย่อยเป็นหลกัซึง่คดิเป็น 78% ของสนิเชื่อทัง้หมด
ของธนาคาร ทรสิเรทติ้งคาดว่าธนาคารทสิโก้จะยงัคงรกัษาต าแหน่งทีแ่ขง็แกร่งในการใหบ้รกิารสนิเชื่อ
เช่าซื้อรถยนต์ต่อไปได้ถึงแม้ว่าอตัราการเข้าถึงลูกค้าจะค่อย ๆ ลดลงในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จาก
ฐานขอ้มลูของทรสิเรทติ้งชีว้่าธนาคารมสี่วนแบ่งทางการตลาดของบรกิารสนิเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ทีร่ะดบั 
7.2%  ณ สิ้นปี 2562 โดยอยู่ในอันดับที่ 4 จากผู้ให้บรกิารสนิเชื่อเช่าซื้อรถยนต์จ านวน 18 รายใน
ประเทศไทย เนื่องจากการมมีาตรฐานการพจิารณาสนิเชื่อที่เขม้งวดจงึท าใหอ้ตัราการเขา้ถงึลูกคา้ของ
ธนาคารค่อย ๆ ลดลงเหลือ 5.3% ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2563 เทียบกบัจุดสูงสุดในรอบ 5 ปีที่
ผ่านมาทีร่ะดบั 8.0% ทีธ่นาคารท าไดใ้นปี 2559 

ในกลุ่มสนิเชื่อที่มทีะเบยีนรถยนต์เป็นหลกัประกนันัน้ ธนาคารทสิโกใ้หค้วามส าคญักบัการขยายพอร์ต
สนิเชื่อดงักล่าวโดยมอีตัราการเตบิโตเฉลีย่ต่อปีแบบทบตน้ทีร่ะดบั 7% ในช่วงปี 2561-2563 ทัง้นี้ กลุ่ม
สนิเชื่อที่มทีะเบยีนรถยนต์เป็นหลกัประกนันัน้ประกอบด้วยสนิเชื่อที่อยู่ที่ธนาคารทิสโก้และที่ บรษิัท 
ไฮเวย์ จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิทัลูกของกลุ่ม โดยด าเนินการภายใต้ชื่อ “สมหวงั เงนิสัง่ได”้ พอรต์สนิเชื่อที่มี
ทะเบยีนรถยนต์เป็นหลกัประกนัของกลุ่มทสิโก้จดัอยู่ในอนัดบัที ่4 ของผูป้ระกอบการใหบ้รกิารสนิเชื่อ
ทีม่ทีะเบยีนรถยนต์เป็นหลกัประกนัในประเทศไทยทีอ่ยู่ในฐานขอ้มลูของทรสิเรทติ้ง ณ สิน้ปี 2562 

เงินกองทุนอยู่ในระดบัแขง็แกร่ง  

ทรสิเรทติ้งประเมนิว่าสถานะเงนิกองทุนของธนาคารทสิโกอ้ยู่ในระดบัทีแ่ขง็แกร่ง อตัราส่วนเงนิกองทุน
ชัน้ที ่1 ของธนาคารค่อย ๆ ปรบัตวัเพิม่ขึน้จากการทีพ่อรต์สนิเชื่อหดตวัลงอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปี
ทีผ่่านมา อตัราส่วนเงนิกองทุนชัน้ที ่1 ของธนาคารยงัคงอยู่ในระดบัแขง็แกร่งที ่18.1% ณ สิน้ปี 2563 
โดยการมสีถานะเงนิกองทุนที่แขง็แกร่งท าให้ธนาคารมเีงนิส ารองที่เพยีงพอจะรองรบัความสูญเสยีที่
อาจเกิดขึน้ในสภาวะการเงนิตึงตวัได้ ในการนี้ ทรสิเรทติ้งคาดการณ์ว่าอตัราส่วนเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 
ของธนาคารจะอยู่ในช่วง 18%-19% ในระยะ 3 ปีข้างหน้า โดยตวัเลขดงักล่าวได้รวมสมมติฐานของ 

  

ธนำคำรทิสโก้ จ ำกดั (มหำชน)  

ครัง้ท่ี 61/2564 
 21 เมษำยน 2564 

FINANCIAL INSTITUTIONS 
 

อนัดบัเครดิตองคก์ร: A 

อนัดบัเครดิตตรำสำรหน้ี:  

หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั  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 
 

สทิธการย ์ตงพพิฒัน์, CFA, FRM 
sithakarn@trisrating.com 
 

จติตราพรรณ ปันทะเลศิ 
jittrapan@trisrating.com 
 

นฤมล  ชาญชนะววิฒัน์ 
narumol@trisrating.com 
 

 

 

 

 

 

* รายงานน้ีเป็นเพยีงส่วนหนึง่ของรายงานฉบบัภาษาองักฤษ 
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ทรสิเรทติ้งว่าการเตบิโตของสนิเชื่อจะอยู่ในระดบัคงทีใ่นปี 2564 และจะเตบิโตทีร่ะดบัประมาณ 2% หลงัจากนัน้ พรอ้มทัง้อตัราการจ่ายเงนิปันผลในระดบั 
50%-85% ไวแ้ลว้  ทัง้นี้ อตัราส่วนเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 คดิเป็น 79% ของเงนิกองทุนทัง้หมดของธนาคาร ณ สิน้ปี 2563 ซึ่งบ่งชีถ้งึคุณภาพของเงนิกองทุน
ทีอ่ยู่ในระดบัปานกลาง 

กำรลดลงของต้นทุนทำงเครดิตจะเป็นปัจจยัสนับสนุนกำรสร้ำงผลก ำไร 

ทริสเรทติ้งคาดว่าธนาคารทิสโก้จะรกัษาความสามารถในการสร้างผลก าไรที่แข็งแกร่งต่อไปได้ใน 2-3 ปีข้างหน้า เช่นเดียวกับคู่แข่งรายอื่น ๆ 
ความสามารถในการท าก าไรของธนาคารทสิโก้ได้รบัผลกระทบในเชงิลบจากการเพิม่ขึน้ของค่าใชจ้่ายในการตัง้ส ารองเพื่อรองรบัแนวโน้มการเพิม่ขึน้ของ
สนิเชื่อทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิรายได้ อย่างไรก็ตาม อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัยร์วมถวัเฉลี่ยของธนาคารที่ระดบั 1.4% ในปี 2563 นัน้ยงัคงสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ของธนาคารพาณิชย์ไทยซึ่งอยู่ที่ระดบั 0.9% โดยมีปัจจยัสนับสนุนจากการที่ธนาคารให้ความส าคญักบัการให้บรกิารสนิเชื่อที่ให้ผลตอบแทนสูงและ
มาตรฐานการควบคุมคุณภาพสนิทรพัยท์ี่ค่อนขา้งดีเมื่อเปรยีบเทยีบกบัคู่แข่ง ทัง้นี้ ส่วนต่างอตัราดอกเบี้ยสุทธหิลงัจากหกัต้นทุนทางเครดติ (NIM) ของ
ธนาคารอยู่ทีร่ะดบั 3.4% ในปี 2563 ซึง่สงูกว่าค่าเฉลีย่ของอุตสาหกรรมที่ระดบั 1.9% 

ทรสิเรทติ้งคาดการณ์ว่าอตัราส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่ของธนาคารจะฟ้ืนตวัขึน้มาอยู่ทีร่ะดบั 1.6%-1.7% และอตัราดอกเบีย้สุทธหิลงัจาก
หกัต้นทุนทางเครดติของธนาคารจะอยู่ในช่วง 3.6%-3.7% ในระยะ 3 ปีข้างหน้า ภายใต้บรบิทของการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกจิและมุมมองของทรสิเรทติ้งที่
เห็นว่าคุณภาพสนิทรพัย์ของธนาคารน่าจะปรบัตวัดขีึน้ ทรสิเรทติ้งคาดว่าต้นทุนทางเครดติของธนาคารจะลดลงสู่ระดบัปกตทิี่ 0.8%-0.9% ในปี 2564-
2565 หลงัจากที่เพิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญัที่ระดบั 1.1% ในปี 2563 นอกจากนี้ ทรสิเรทติ้งยงัคาดการณ์ว่าค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่อรายได้รวมของ
ธนาคารจะอยู่ทีร่ะดบัประมาณ 32%-35% ในช่วง 3 ปีขา้งหน้าดว้ย  

กำรจดักำรคณุภำพสินทรพัยอ์ยู่ในระดบัดีเย่ียม 

ในมุมมองของทรสิเรทติ้งเหน็ว่าการจดัการคุณภาพสนิทรพัย์ของธนาคารทสิโก้มคีวามแขง็แกร่งโดยเหน็ได้จากคุณภาพสนิทรพัย์ของธนาคารที่ดกีว่าของ
คู่แขง่แมว้่าธุรกจิสนิเชื่อจะมสีภาวะแวดล้อมทีท่้าทายซึง่เกดิจากการแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (โรคโควดิ 19) กต็าม อตัราส่วนสนิเชื่อ
ทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิรายได้ของธนาคาร (ไม่รวมรายการสนิทรพัย์ระหว่างธนาคาร) อยู่ที่ระดบั 2.2% ณ สิน้ปี 2563 ซึ่งต ่ากว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมที่ระดบั 
3.9% สนิเชื่อประมาณ 21% ของสนิเชื่อทัง้หมดเขา้ร่วมมาตรการบรรเทาหนี้ ณ สิ้นเดอืนมถิุนายน 2563 โดยสนิเชื่อจ านวน 4% ของสนิเชื่อรวมยงัคงอยู่
ในโครงการ ณ สิ้นปี 2563 ซึ่งระดบัดงักล่าวเป็นระดบัที่ต ่ากว่าค่าเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ไทย ในมุมมองของทรสิเรทติ้งเหน็ว่ามาตรฐานการพจิารณา
สนิเชื่อที่เขม้งวดของธนาคารและการใหค้วามส าคญักบัการใหบ้รกิารสนิเชื่อทีม่สีนิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนันัน้เป็นปัจจยัทีช่่วยสนับสนุนคุณภาพสนิทรพัย์ที่
แขง็แกร่งของธนาคาร อย่างไรกต็าม ทรสิเรทติ้งคาดว่าธนาคารทสิโก้จะเผชญิกบัปัญหาคุณภาพสนิทรพัย์ที่อ่อนแอลงเลก็น้อยหลงัจากโครงการบรรเทา
หนี้สิ้นสุดลงเช่นเดยีวกบัธนาคารพาณิชย์อื่น ๆ ของไทย ในขณะเดยีวกนั ทรสิเรทติ้งยงัเชื่อด้วยว่านโยบายการปล่อยสนิเชื่อที่รอบคอบและการจดัการ
คุณภาพสนิทรพัยเ์ชงิรุกของธนาคารน่าจะช่วยบรรเทาผลกระทบทีเ่กดิจากโรคโควดิ 19 ไปได ้

โครงสร้ำงเงินทุนท่ีดีข้ึน แต่เงินฝำกรำยย่อยยงัอยู่ในระดบัปำนกลำง 

ทรสิเรทติ้งคาดว่าสถานะเงนิทุนของธนาคารทสิโก้จะยงัคงอยู่ในระดบัต ่ากว่าค่าเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ไทยในอกี 2-3 ปีขา้งหน้าเนื่องจากธนาคารมี
สดัส่วนของเงนิฝากจากรายย่อยน้อยกว่าของคู่แขง่โดยอยู่ทีร่ะดบั 53% ของเงนิฝากทัง้หมด ณ สิน้ปี 2563 ดว้ยเหตุนี้ตน้ทุนเงนิฝากของธนาคารจงึสงูกว่า
ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม แต่เมื่อมองในแง่บวก ส่วนผสมของแหล่งเงนิทุนของธนาคารยงัคงปรบัตวัดีขึน้อย่างต่อเนื่องจากการที่ธนาคารลดการพึ่งพา
แหล่งเงนิทุนจากการกูย้มืลง โดย ณ สิน้ปี 2563 เงนิฝากของธนาคารคดิเป็น 92.5% ของแหล่งเงนิทุนทัง้หมด เพิม่ขึน้เลก็น้อยจากระดบั 90.6% ณ สิ้นปี 
2562 ในขณะทีอ่ตัราส่วนสนิเชื่อต่อเงนิฝากอยู่ที่ระดบั 108.9% ณ สิน้ปี 2563 ซึง่สงูกว่าค่าเฉลีย่ของอุตสาหกรรมทีร่ะดบั 96.8% ณ ช่วงเวลาเดยีวกนั 

สภำพคล่องอยู่ในระดบัเพียงพอ 

ทรสิเรทติ้งคาดว่าธนาคารทสิโก้จะยงัคงรกัษาสถานะสภาพคล่องใหอ้ยู่ในระดบัเพยีงพอต่อไปไดใ้นอกี 2-3 ปีขา้งหน้า ณ สิ้นปี 2563 อตัราส่วนสนิทรพัย์
สภาพคล่องต่อสนิทรพัย์รวมของธนาคารคดิเป็น 23.0% ของเงนิฝากทัง้หมด ซึ่งเพยีงพอและสูงกว่าเกณฑ์ขัน้ต ่าของทรสิเรทติ้งที่ระดบั 20% ในขณะที่
อตัราส่วนสนิทรพัย์สภาพคล่องเพื่อรองรบักระแสเงนิสดที่อาจไหลออกในภาวะวกิฤต ิ(Liquidity Coverage Ratio -- LCR) ของธนาคารอยู่ทีร่ะดบัเฉลี่ยที ่
156% ณ เดอืนมถิุนายน 2563 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ขัน้ต ่าถงึแมว้่าจะอยู่ในระดบัต ่ากว่าค่าเฉลี่ยของธนาคารพาณิชยไ์ทยทีร่ะดบั 182% ตามตวัเลขทีธ่นาคาร
แห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานกต็าม 

ระบบธนำคำรพำณิชยไ์ทยยงัมีควำมมัน่คงด้วยระดบัเงินกองทุนท่ีแขง็แกร่งและส ำรองหน้ีสงสยัจะสูญท่ีอยู่ในระดบัสูง 

ธนาคารพาณิชยไ์ทยยงัคงมกีารเตบิโตของสนิเชื่อในระดบัสงูที ่5.1% ในปี 2563 ถงึแมว้่าจะไดร้บัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควดิ 19 ซึ่งเป็น
อานิสงสจ์ากการเตบิโตของสนิเชื่อในกลุ่มธุรกจิขนาดใหญ่เป็นหลกั ในขณะทีคุ่ณภาพสนิทรพัยโ์ดยรวมปรบัตวัแยล่งแต่กย็งัอยู่ในระดบัที่สามารถจดัการได ้
โดยส่วนหนึ่งมปัีจจยัสนับสนุนที่มาจากการบงัคบัใช้กฎระเบียบที่ประกาศโดย ธปท . ทัง้นี้ สนิเชื่อที่ไม่ก่อใหเ้กดิรายได้ของธนาคารพาณิชย์เพิม่ขึน้เป็น 
3.12% ณ สิน้ปี 2563 จาก 2.98% ณ สิน้ปี 2562 
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ในมุมมองของทรสิเรทติ้งเหน็ว่าผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากต้นทุนทางเครดติทีเ่พิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัความสามารถในการท าก าไรและเงนิกองทุน ภายหลงั
จากการสิน้สุดโครงการบรรเทาหนี้นัน้น่าจะบรหิารจดัการได้เนื่องจากธนาคารพาณิชย์ไทยมกีารกนัส ารองในระดบัที่สงูและมฐีานเงนิทุนที่แขง็แกร่ง ยิง่ไป
กว่านัน้ สภาพคล่องที่อยู่ระดบัสูงในระบบธนาคารพาณิชย์ของไทยยงัเป็นฐานเงนิทุนที่แขง็แกร่งที่จะสนับสนุนการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจในช่วง 2-3 ปี
ขา้งหน้าอกีดว้ย 

สมมติฐำนกรณีพื้นฐำน 

สมมตฐิานกรณีพืน้ฐานทีท่รสิเรทติ้งคาดการณ์ส าหรบัการด าเนินงานของธนาคารทสิโกใ้นระหว่างปี 2564-2566 เป็นดงันี้ 
• อตัราการเตบิโตของสนิเชื่อจะคงตวัในปี 2564 และจะเพิม่ขึน้ 2% หลงัจากนัน้ 
• ตน้ทุนทางเครดติจะอยู่ทีร่ะดบั 0.8%-0.9% 
• อตัราส่วนเงนิใหส้นิเชื่อทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิรายไดต้่อเงนิใหส้นิเชื่อรวมจะอยู่ทีร่ะดบั 2.4%-2.5% 
• อตัราส่วนเงนิกองทุนชัน้ที ่1 จะอยู่ทีร่ะดบั 18%-19% 
• อตัราก าไรจากดอกเบีย้สุทธหิลงัจากหกัตน้ทุนทางเครดติจะอยู่ทีร่ะดบั 3.6%-3.7% 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต 

แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ สะทอ้นการคาดการณ์ของทรสิเรทติ้งว่าธนาคารทสิโกจ้ะยงัคงรกัษาความสามารถในการสรา้งก าไรและสถานะ
ทางการตลาดทีแ่ขง็แกร่งในธุรกจิสนิเชื่อรถยนต์เอาไวไ้ด้ ตลอดจนรกัษาคุณภาพสนิทรพัยใ์หอ้ยู่ในเกณฑ์ด ีและมเีงนิกองทุนทีแ่ขง็แกร่ง 

ปัจจยัท่ีอำจท ำให้อนัดบัเครดิตเปล่ียนแปลง 

การปรบัเพิม่อนัดบัเครดติจะขึน้อยู่กบัความสามารถของธนาคารทสิโก้ในการรกัษาสถานะทางการตลาดเมื่อเทยีบกบัอุตสาหกรรมโดยรวมและเพิม่การ
กระจายตวัของโครงสรา้งรายใหม้ากยิง่ขึน้เป็นอย่างน้อย นอกจากนี้ คุณภาพสนิทรพัย์และสถานะเงนิกองทุนน่าจะอยู่ในระดบัแขง็แกร่งดงัเดมิในขณะที่
สถานะเงนิทุนค่อย ๆ เพิ่มขึน้ การปรบัลดอนัดบัเครดติอาจเกิดขึ้นหากคุณภาพสนิทรพัย์ ตลอดจนเงนิกองทุน และความสามารถในการท าก าไรของ
ธนาคารลดลงอย่างมนีัยส าคญั  
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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   264,921 285,265 290,698 288,275 260,742 
สนิทรพัยเ์ฉลีย่  275,093 287,982 289,487 274,509 265,271 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัย ์  10,191 7,672 6,994 5,932 5,553 
เงนิใหส้นิเชื่อและดอกเบีย้คา้งรบั  224,740 239,272 237,209 245,607 221,978 
ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู  10,938 10,081 11,052 10,709 7,501 
เงนิรบัฝาก  204,859 218,433 195,216 181,499 155,951 
เงนิกูย้มื2  16,714 22,549 53,590 67,492 69,370 
ส่วนของผูถ้อืหุน้  32,656 31,303 30,323 28,925 27,444 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ถวัเฉลีย่  31,979 30,813 29,624 28,184 26,629 
รายไดด้อกเบีย้สุทธ ิ  11,879 11,761 11,794 10,848 10,236 
รายไดท้ีม่ใิช่ดอกเบีย้3  2,148 3,185 4,129 3,791 3,561 
รายไดร้วม  14,027 14,946 15,923 14,639 13,797 
ค่าใชจ้่ายจากการด าเนินงาน4  6,854 7,809 7,396 6,495 5,406 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่า
จะเกดิขึน้ 

 
7,173 7,137 8,527 8,121 8,362 

ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้  2,437 636 2,390 2,760 3,740 
ก าไรสุทธ ิ  3,786 5,204 4,910 4,301 3,688 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิารสุทธ ิ  1,794 2,741 3,126 3,182 3,043 
ก าไรสุทธจิากเงนิลงทุน  11 7 440 20 12 
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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       
อตัราสว่นผลตอบแทนตอ่ตอ่สนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่   1.38 1.81 1.70 1.57 1.39 
ส่วนต่างอตัราดอกเบีย้  4.24 4.01 3.99 3.89 3.82 
อตัราก าไรจากดอกเบีย้สุทธ ิ  3.37 3.79 3.18 2.90 2.43 
รายไดด้อกเบีย้สุทธ/ิสนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่  4.32 4.08 4.07 3.95 3.86 
รายไดท้ีม่ใิช่ดอกเบีย้5/สนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่  0.78 1.11 1.43 1.38 1.34 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิารสุทธ/ิรายไดร้วม  12.79 18.34 19.63 21.74 22.06 
อตัราสว่นค่าใชจ้่ายด าเนินงานต่อรายไดร้วม  48.86 52.25 46.45 44.44 39.27 
โครงสร้ำงเงินทุน       
อตัราสว่นเงนิกองทุนชัน้ที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจา้ของ6  18.07 17.37 17.85 15.98 14.73 
อตัราสว่นเงนิกองทุนชัน้ที ่16  18.07 17.37 17.85 15.98 14.73 
อตัราเงนิกองทุนต่อสนิทรพัยเ์สีย่ง6  22.78 22.10 22.91 20.72 19.59 
อตัราสว่นเงนิกองทุนชัน้ที ่1 ต่อเงนิกองทุนรวม6  79.33 78.58 77.92 77.12 75.19 
คณุภำพสินทรพัย ์       
ตน้ทุนทางเครดติ  1.06 0.27 0.99 1.18 1.64 
เงนิใหส้นิเชื่อทีไ่ม่กอ่ใหเ้กดิรายได/้เงนิใหส้นิเชือ่รวม7  2.22 2.22 2.67 2.16 2.31 
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้/เงนิใหส้นิเชื่อรวม7  4.90 4.23 4.67 4.37 3.39 
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้/เงนิใหส้นิเชื่อทีไ่ม่
ก่อใหเ้กดิรายได ้

 
221.14 190.50 175.05 201.89 146.28 

แหล่งเงินทุนและสภำพคล่อง       
บญัชเีงนิฝากกระแสรายวนัและออมทรพัย/์เงนิรบัฝาก  26.40 18.69 29.39 37.73 35.73 
เงนิใหส้นิเชื่อรวม/เงนิรบัฝาก8  108.89 109.03 121.49 135.29 142.31 
เงนิรบัฝาก/หนี้สนิรวม  88.20 86.01 74.97 69.98 66.85 
สนิทรพัยส์ภาพคลอ่ง/เงนิรบัฝาก8  22.99 23.76 30.77 27.20 27.19 

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

อนัดบัเครดิตองค์กร: A 
อนัดบัเครดิตตรำสำรหน้ี:  
หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั ในวงเงนิไม่เกนิ 70,000 ล้านบาท ไถ่ถอนภายในปี 2568 A 
- TISCO223B: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 2,220 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2565 A 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ำกดั                                                                                                                                                                                                            

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

© บริษัท ทริสเรทต้ิง จ ำกดั สงวนลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2564  ห้ามมใิห้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ท าส าเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรอืเกบ็ไว้เพื่อใช้ในภายหลงัเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรอืขอ้มูลการจดั
อนัดบัเครดติ ไม่ว่าทัง้หมดหรอืเพยีงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรอืลกัษณะใดๆ หรอืด้วยวธิกีารใดๆ โดยทีย่งัไม่ไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั ก่อน การจดั
อนัดบัเครดตินี้มใิช่ค าแถลงขอ้เทจ็จรงิ หรอืค าเสนอแนะใหซ้ื้อ ขาย หรอืถอืตราสารหน้ีใดๆ แต่เป็นเพยีงความเหน็เกีย่วกบัความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถอืของตราสารหน้ีนัน้ๆ หรอืของบรษิัทนัน้ๆ 
โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจดัอนัดบัเครดิตนี้มไิด้เป็นค าแนะน าเกี่ยวกับการลงทุน หรือค าแนะน าในลักษณะอื่นใด การจดัอันดบัและขอ้ มูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จดัท า หรอืพิมพ์
เผยแพร่โดย บรษิัท ทรสิเรทติ้ง จ ากดั ได้จดัท าขึ้นโดยมไิดค้ านึงถึงความต้องการด้านการเงนิ พฤติการณ์ ความรู ้และวตัถุประสงค์ของผูร้บัขอ้มูลรายใดรายหน่ึง ดงันัน้ ผู้รบัขอ้มูลควรปร ะเมนิ
ความเหมาะสมของขอ้มูลดงักล่าวก่อนตดัสนิใจลงทุน บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั ไดร้บัขอ้มูลที่ใชส้ าหรบัการจดัอนัดบัเครดตินี้จากบรษิัทและแหล่งขอ้มูลอื่นๆ ทีเ่ชื่อว่าเชื่อถอืได ้ดงันัน้ บรษิทั ทรสิ
เรทติ้ง จ ากดั จงึไม่รบัประกนัความถูกต้อง ความเพยีงพอ หรอืความครบถว้นสมบูรณ์ของขอ้มูลใดๆ ดงักล่าว และจะไม่รบัผดิชอบต่อความสูญเ สยี หรอืความเสยีหายใดๆ อนัเกดิจากความไม่
ถูกตอ้ง ความไม่เพยีงพอ หรอืความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นัน้ และจะไม่รบัผดิชอบต่อขอ้ผดิพลาด หรอืการละเวน้ผลทีไ่ดร้บัหรอืการกระท าใดๆโดยอาศยัขอ้มูลดงักล่าว ทัง้นี้ รายละเอยีดของวธิกีาร
จดัอนัดบัเครดติของ บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั เผยแพร่อยู่บน Website: www.trisrating.com/rating-information/rating-criteria 


