
                          
 

 

เหตผุล 

 ทรสิเรทติ้งคงอนัดบัเครดติองคก์รและหุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั (TK165A TK167A และ 
TK173A) ของ บรษิทั ฐติกิร จ ำกดั (มหำชน) ทีร่ะดบั “A-” อนัดบัเครดติดงักล่ำวสะท้อนถงึผลงำนของ
บริษัทในธุรกิจสินเชื่อรถจักรยำนยนต์และคณะผู้บริหำรที่มีประสบกำรณ์ นอกจำกนี้  ยังสะท้อน
ควำมสำมำรถในกำรด ำรงสถำนะผู้น ำตลำดของบริษัท กำรมตีลำดที่กว้ำงขวำงผ่ำนเครอืข่ำยสำขำ
จ ำนวนมำก และกำรมโีครงสร้ำงเงนิทุนที่แขง็แกร่ง อย่ำงไรก็ตำม อนัดบัเครดติยงัคงมขีอ้จ ำกดัจำก
ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวของธุรกิจซึ่งมีผลิตภัณฑ์หลักเพียงประเภทเดียวคือสินเชื่อเช่ำซื้อ
รถจกัรยำนยนต์ รวมถงึกำรมกีลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยที่มคีวำมอ่อนไหวต่อภำวะเศรษฐกจิเป็นอย่ำงมำก 
นอกจำกนี้ สถำนกำรณ์เศรษฐกจิในปจัจุบนัและสภำวะกำรแข่งขนัในอุตสำหกรรมยงัอำจจ ำกดัแผนกำร
ขยำยธุรกจิและควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของบรษิทัดว้ย 
 สนิเชื่อของบรษิทัฐติกิรเพิม่ขึน้อย่ำงต่อเนื่องระหว่ำงปี 2550-2556 โดยเพิม่ขึน้จำก 5,196 ลำ้น
บำทเป็น 9,624 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นอตัรำกำรเตบิโตเฉลีย่ต่อปี (CAGR) เท่ำกบั 10.8% อย่ำงไรกต็ำม 
ในช่วงเศรษฐกจิขำลงที่ผ่ำนมำ สนิเชื่อของบรษิัทหดตวัลงถงึ 13.7% เป็น 8,303 ล้ำนบำทในปี 2557 
และลดลงอีก 4.4% จำกสิ้นปี 2557 เป็น 7,937 ล้ำนบำท ณ สิ้นเดอืนมถุินำยน 2558 ประกอบด้วย
สนิเชื่อรถจกัรยำนยนต์ซึ่งคดิเป็น 89% ของสนิเชื่อรวม ในขณะทีอ่กี 11% เป็นสนิเชื่อรถยนต์ อย่ำงไร 
ก็ตำม ถึงแมย้อดสนิเชื่อคงค้ำงของบรษิัทจะลดลง แต่บรษิัทก็ยงัสำมำรถด ำรงสถำนะควำมเป็นผู้น ำ
ตลำดในธุรกจิให้สนิเชื่อรถจกัรยำนยนต์ไว้ได้ บรษิัทยงัมกีำรกระจำยฐำนกำรตลำดที่กว้ำงขวำงกว่ำ
คู่แขง่โดยใหบ้รกิำรผ่ำนสำขำทีค่รอบคลุม 53 จงัหวดัทัว่ประเทศอกีดว้ย เครอืขำ่ยสำขำทีแ่ขง็แกร่งส่งผล
ให้บริษัทมคีวำมได้เปรียบในกำรแข่งขนัที่เหนือกว่ำคู่แข่งรำยอื่น ๆ ซึ่งมกัเน้นเฉพำะลูกค้ำในเขต
กรุงเทพฯ และปรมิณฑล ทัง้นี้ คณะผูบ้รหิำรและพนักงำนทีม่ปีระสบกำรณ์ยำวนำน ตลอดจนเครอืข่ำย
สำขำทีก่วำ้งขวำง และระบบกำรบรหิำรงำนและกำรจดัเกบ็หนี้ทีม่ปีระสทิธภิำพจะช่วยสนับสนุนควำม
พยำยำมของบรษิทัทีจ่ะด ำรงสถำนะผูน้ ำตลำดเอำไวไ้ด ้
 คุณภำพสนิเชื่อโดยรวมของบรษิัทปรบัตวัดขี ึ้นในปี 2555 หลงัจำกที่ผลประกอบกำรทำงกำร 
เงินได้ร ับผลกระทบจำกเหตุกำรณ์อุทกภัยครัง้ใหญ่ในปี 2554 เช่นเดียวกับผู้ให้บริกำรสินเชื่อ
รถจกัรยำนยนต์รำยอื่น ๆ อตัรำส่วนสนิเชือ่ทีไ่มก่่อใหเ้กดิรำยไดป้รบัลดลงเป็น 3.6% ของสนิเชื่อรวมใน
ปี 2555 จำก 4.3% ณ สิน้ปี 2554 อย่ำงไรกต็ำม ในปี 2556 ผลจำกกำรแขง่ขนัทีรุ่นแรงในเขตกรุงเทพฯ 
และปรมิณฑลท ำใหบ้รษิทัตอ้งด ำเนินนโยบำยพจิำรณำสนิเชือ่ในเชงิรุกมำกขึน้เพือ่รกัษำสถำนะทำงกำร
ตลำดไว ้นอกจำกนี้ กำรชะลอตวัของเศรษฐกจิและควำมไม่มเีสถียรภำพทำงกำรเมอืงที่ยดืเยื้อยงัส่ง
ผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ของลูกหนี้ ของบรษิัทด้วย ส่งผลให้อตัรำส่วนสินเชื่อที่ไม่
ก่อใหเ้กดิรำยไดป้รบัเพิม่ขึน้อย่ำงต่อเนื่องเป็น 4.4% ณ สิ้นปี 2556 จำกนัน้เพิม่เป็น 5% ณ สิ้นปี 2557 
และ 5.3% ณ สิ้นเดอืนมถุินำยน 2558 แมว้่ำจะมคีวำมกงัวลต่อคุณภำพสนิเชื่อ แต่ทรสิเรทติ้งกเ็ชื่อว่ำ
บรษิัทจะสำมำรถควบคุมและปรับปรุงคุณภำพสนิเชื่อให้ดขี ึ้นได้โดยอำศยัประสบกำรณ์ที่ยำวนำนใน
ธุรกจิสนิเชือ่รถจกัรยำนยนต์ 
 กำรน ำรถจกัรยำนยนต์รุ่นใหม่ ๆ ออกวำงจ ำหน่ำยอย่ำงต่อเนื่องในปี 2556 รวมถึงสภำวะ
เศรษฐกจิทีช่ะลอตวัในช่วงเดยีวกนัไดส้่งผลต่อกำรลดลงของอุปสงคท์ีม่ต่ีอรถจกัรยำนยนต์มอืสอง อกีทัง้
ยงักดดนัใหร้ำคำรถจกัรยำนยนต์มอืสองลดต ่ำลง ท ำใหผ้ลขำดทุนจำกกำรขำยรถจกัรยำนยนต์ยดึคนื
ของผูป้ระกอบกำรส่วนใหญ่เพิม่ขึน้ ทัง้นี้ อตัรำส่วนค่ำใชจ้่ำยด ำเนินงำนต่อรำยไดร้วมของบรษิทัเพิม่ขึน้
เป็น 52.4% ในปี 2556 และ 53% ในปี 2557 จำก 47.2% ในปี 2555 โดย ณ สิ้นเดอืนมถุินำยน 2558 

อนัดบัเครดิตองคก์ร: A- 

อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี:  
หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั A- 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต:  Stable 
 
 

อนัดบัเครดิตองคก์รในอดีต: 
วนัท่ี อนัดบัเครดิต แนวโน้ม 
  อนัดบัเครดิต/ 
  เครดิตพินิจ 
31/03/53       A- Stable 
14/11/49     BBB+ Stable 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
ติดต่อ: 
เสาวณติ วรดษิฐ ์     
saowanit@trisrating.com 
 
สริวิรรณ วรีเมธาชยั 
siriwan@trisrating.com 
 
ทวโีชค เจยีมสกุลธรรม                    
taweechok@trisrating.com 
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บริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) 
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  หน้า  2  

  บริษทั ฐิติกร จ ำกดั (มหำชน)             25 กนัยำยน 2558 

อตัรำส่วนดงักล่ำวปรบัเพิม่ขึน้เลก็น้อยเป็น 53.7% แมว้่ำตน้ทุนกำรด ำเนินงำนจะเพิม่ขึน้ แต่บรษิทักย็งัคงสำมำรถจ ำหน่ำยรถจกัรยำนยนต์ทีย่ดึคนืในรำคำทีสู่ง
กว่ำผูป้ระกอบกำรรำยอื่นเนื่องจำกบรษิทัมศีนูยป์รบัสภำพรถเป็นของตนเองก่อนทีจ่ะน ำออกประมลู  
 จำกปจัจยัลบต่ำง ๆ ในปี 2556 ต่อเนื่องถงึปี 2557 ส่งผลใหก้ ำไรสุทธขิองบรษิทัลดลงค่อนขำ้งมำก โดยลดลงเหลอื 429 ลำ้นบำทในปี 2556 และ 195 
ลำ้นบำทในปี 2557 จำก 712 ล้ำนบำทในปี 2555 อตัรำส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์รวมถวัเฉลีย่กป็รบัลดลงเช่นกนั โดยลดลงเป็น 4.3% ในปี 2556 และ 
2.1% ในปี 2557 จำก 7.8% ในปี 2555 อย่ำงไรกต็ำม ในช่วงครึง่แรกของปี 2558 ก ำไรสุทธขิองบรษิทัปรบัเพิม่ขึน้เป็น 215 ลำ้นบำท หรอืเพิม่ขึน้ 174.42% 
จำก 78 ลำ้นบำทในช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหน้ำ ในขณะทีอ่ตัรำส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์รวมถวัเฉลีย่กป็รบัเพิม่ขึน้เช่นเดยีวกนัเป็น 5% (ปรบัเป็นตวัเลข
เตม็ปีแลว้) ณ สิน้เดอืนมถุินำยน 2558 ในอนำคต ทรสิเรทติ้งคำดหวงัว่ำบรษิทัจะสำมำรถควบคุมค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิจำกคุณภำพลกูหนี้และค่ำใชจ้่ำยด ำเนินงำนได ้
ซึง่จะส่งผลใหค้วำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของบรษิทัฟ้ืนตวัขึน้ไปอยู่ในระดบัทีน่่ำพอใจเหมอืนในช่วงทีผ่่ำนมำ 
 ถงึแมว้่ำสนิเชื่อของบรษิทัจะชะลอตวัลงในช่วงปี 2557-2558 สนิเชื่อของบรษิัทกย็งัขยำยตวัอย่ำงต่อเนื่องระหว่ำงปี 2550-2556 ส่งผลใหบ้รษิทัยงัคง
รกัษำฐำนทุนให้อยู่ในระดบัที่แขง็แกร่งจำกกำรมกี ำไรจ ำนวนมำกในช่วงก่อนหน้ำนี้ได ้โดยอตัรำส่วนของส่วนของผูถ้ือหุ้นต่อสนิทรพัย์รวมค่อนขำ้งทรงตวั
ระหว่ำงปี 2550 จนถงึ ณ สิน้เดอืนมถุินำยน 2558 ซึง่อยู่ในช่วง 40%-50% ทรสิเรทติ้งคำดหวงัว่ำบรษิทัจะรกัษำอตัรำส่วนโครงสรำ้งเงนิทุนทีแ่ขง็แกร่งนี้เอำไว้
ได ้ทัง้นี้ เนื่องจำกกำรมฐีำนทุนทีแ่ขง็แกร่งจะมสี่วนช่วยรองรบัควำมเสีย่งดำ้นเครดติทีสู่งของกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยของบรษิทัซึ่งเป็นกลุ่มทีม่คีวำมอ่อนไหวต่อ
กำรเปลีย่นแปลงของภำวะเศรษฐกจิ 
  

แนวโน้มอนัดบัเครดิต 
 แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ สะทอ้นถงึควำมคำดหมำยว่ำคณะผูบ้รหิำรทีม่คีวำมสำมำรถและประสบกำรณ์ รวมถงึกำรมเีครอืข่ำยสำขำที่
กวำ้งขวำงจะช่วยใหบ้รษิทัสำมำรถด ำรงสถำนะผูน้ ำตลำดและเสรมิสรำ้งผลประกอบกำรทำงกำรเงนิใหแ้ขง็แกร่งต่อไปได ้ทรสิเรทติ้งคำดหวงัว่ำคุณภำพสนิเชื่อ
และควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของบรษิทัจะฟ้ืนตวัอย่ำงต่อเนื่องในปี 2558 และในปีถดั ๆ ไป  
 กำรปรบัเพิม่ขึน้ของอนัดบัเครดติหรอืแนวโน้มอนัดบัเครดติขึน้อยู่กบัพฒันำกำรทีด่ขี ึน้อย่ำงมนีัยส ำคญัของสถำนะทำงธุรกจิและกำรเงนิของบรษิทั อนั
ได้แก่ ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรทีเ่พิม่ขึ้น คุณภำพสนิทรพัย์ทีด่ขี ึน้ และฐำนะทำงกำรตลำดที่แขง็แกร่ง อย่ำงไรก็ตำม  อนัดบัเครดติหรอืแนวโน้มอนัดบั
เครดติอำจถูกปรบัลดลงหำกคุณภำพสนิทรพัยข์องบรษิทัลดลงไปมำกกว่ำนี้ ซึง่จะส่งผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรและฐำนทุนของบรษิทั 

 

 
บริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) (TK) 
อนัดบัเครดิตองคก์ร: A- 

อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี: 
TK165A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 300 ลา้นบาท ไถถ่อนปี 2559 A- 
TK167A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 570 ลา้นบาท ไถถ่อนปี 2559 A- 
TK173A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 900 ลา้นบาท ไถถ่อนปี 2560 A- 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable                                        
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  บริษทั ฐิติกร จ ำกดั (มหำชน)             25 กนัยำยน 2558 

ข้อมลูงบการเงิน * 
หน่วย: ลา้นบาท 

*  งบการเงนิรวม 

 
อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั * 

หน่วย: % 

* งบการเงนิรวม 
** ยังไมไ่ดป้รับอตัราสว่นใหเ้ป็นตวัเลขเต็มปี 

 
 
 
 

 

บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ากดั   
โทร. 0-2231-3011 ต่อ 500 อาคารสีลมคอมเพลก็ซ์ ชัน้ 24 191 ถ. สีลม กรงุเทพฯ 10500, www.trisrating.com 
 

  ----------------------- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม -------------------- 
  ม.ค.-มิ.ย.  

2558 2557       2556 2555   2554 
สนิทรพัยร์วม  8,439 8,767 10,267 9,620 8,681 
เงนิใหส้นิเชือ่รวม  7,937 8,303 9,624 9,109 7,957 
ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู  533 535 565 461 381 
เงนิกูย้มืระยะสัน้  1,403 1,282 3,320 1,862 783 
เงนิกูย้มืระยะยาว  2,490 3,120 2,520 3,550 3,950 
ส่วนของผูถ้อืหุน้  4,127 4,003 4,014 3,800 3,563 
รายไดด้อกเบีย้สุทธ ิ  1,211 2,613 2,805 2,510 2,347 
หนี้สญูและหนี้สงสยัจะสญู  474 1,280 1,204 970 768 
รายไดท้ีม่ใิช่ดอกเบีย้  395 834 824 872 730 
ค่าใชจ้่ายด าเนินงาน  904 1,940 2,018 1,688 1,556 
รายไดสุ้ทธ ิ  215 195 429 712 625 

  ------------------------ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ----------------------- 
  ม.ค.-มิ.ย. 

2558    2557 2556 2555 2554 

ความสามารถในการท าก าไร       
รายไดด้อกเบีย้สุทธ/ิสนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่  14.08 **         27.45 28.21 27.43 28.69 

รายไดด้อกเบีย้สุทธ/ิรายไดร้วม  71.84 71.43 72.84 70.19 72.03 

ค่าใชจ้่ายด าเนินงาน/รายไดร้วม  53.65 53.03 52.41 47.21 47.77 

ก าไรจากการด าเนินงาน/สนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่  2.64 **           2.38 4.09 7.91 9.20 

อตัราสว่นผลตอบแทน/สนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่  2.50 **           2.05 4.31 7.78 7.64 

อตัราสว่นผลตอบแทน/ส่วนของผูถ้อืหุน้ถวัเฉลีย่  5.29 **           4.87 10.97 19.34 18.43 

คณุภาพสินทรพัย ์       

เงนิใหส้นิเชือ่ทีไ่มก่อ่ใหเ้กดิรายได/้เงนิใหส้นิเชือ่รวม   5.34 4.97 4.38 3.61 4.31 

หนี้สญูและหนี้สงสยัจะสญู/เงนิใหส้นิเชือ่รวมถวัเฉลีย่             5.84 **         14.28 12.85 11.37 10.04 

ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู/เงนิใหส้นิเชือ่รวม  6.71 6.44 5.87 5.06 4.79 

ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู/เงนิใหส้นิเชือ่ทีไ่มก่่อใหเ้กดิรายได ้  125.70 129.61 133.93 140.30 110.93 

โครงสร้างเงินทุน       

ส่วนของผูถ้อืหุน้/สนิทรพัยร์วม  48.90 45.65 39.09 39.50 41.05 

ส่วนของผูถ้อืหุน้/เงนิใหส้นิเชือ่รวม  52.00 48.21 41.71 41.72 44.78 

หนี้สนิ/สว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่า)  1.04 1.19 1.56 1.53 1.44 

สภาพคล่อง       

เงนิกูย้มืระยะสัน้/หนี้สนิรวม  32.54 26.91 53.09 31.99 15.30 

เงนิใหส้นิเชือ่รวม/สนิทรพัยร์วม  94.05 94.70 93.73 94.69 91.66 
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