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เหตุผล
ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษทั ราชธานีลสิ ซิง่ จากัด (มหาชน) ทีร่ ะดับ “BBB+” ใน
ขณะเดีย วกัน ยังจัดอัน ดับ เครดิต หุ้น กู้ไ ม่ม ีประกัน ในวงเงิน ไม่เกิน 6,000 ล้า นบาทที่ร ะดับ “BBB+”
เช่นเดียวกันด้วย โดยบริษทั จะนาเงินทีไ่ ด้จากการออกหุน้ กูไ้ ปชาระคืนเงินกูเ้ ดิมของบริษทั อันดับเครดิต
12่อ รถยนต์
November
สะท้อ นถึงคณะผู้บริห ารของบริษัท ที่มปี ระสบการณ์สูงในธุร กิจสิน เชื
มอื สอง2011
รวมถึง ความ
คืบหน้าในการพัฒนากระบวนการขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านและระบบบริหารความเสี่ยง อันดับเครดิตยัง
สะท้อนถึงผลประกอบการทางการเงิน ที่ปรับตัวดีขน้ึ และสถานะทางการตลาดทีแ่ ข็งแกร่งขึ้นหลังจาก
ได้ร บั การสนับ สนุ น ทัง้ ในด้า นธุร กิจ และการเงิน จากผู้ถือ หุ้น ใหญ่ ค ือ ธนาคารนครหลวงไทย จากัด
(มหาชน) โดยธนาคารนครหลวงไทยได้ควบรวมกิจการกับธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) เมือ่ วันที่ 1
ตุลาคม 2554 ทีผ่ ่านมา อันดับเครดิตของบริษทั ยังได้รบั การยกระดับ เพิม่ ขึน้ จากสถานะอันดับเครดิต
เฉพาะของบริษัทโดยตรงเนื่องจากปจั จุบนั บริษัทเป็ นบริษัทลูกทีอ่ ยู่ในกลุ่มธุรกิจการเงินของธนาคาร
ธนชาตภายใต้กฎเกณฑ์การกากับแบบรวมกลุ่ มของธนาคารแห่งประเทศไทย อย่างไรก็ต าม อันดับ
เครดิตถูกลดทอนลงจากประเด็นกังวลเกีย่ วกับการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงและปญั หาคุณภาพสินเชื่อ
ของบริษทั จากการทีป่ จั จุบนั บริษทั มุง่ เน้นให้สนิ เชือ่ สาหรับรถบรรทุกเพือ่ การพาณิชย์
หลัง การปรับ โครงสร้า งเงิน ทุ น ในปลายปี 2549 บริษัท มีส ถานะเป็ น บริษัท ร่ว มของธนาคาร
นครหลวงไทย ส่งผลให้สถานะทางการตลาดของบริษทั ปรับตัวดีขน้ึ บริษทั สามารถใช้ประโยชน์จากฐาน
ทุนที่แข็งแกร่งยิง่ ขึ้นและการกู้ยมื จากธนาคารนครหลวงไทยเพื่อเป็ นเงิน ทุนในการขยายสินเชื่อของ
บริษัท สินเชื่อคงค้างของบริษัทเพิม่ ขึ้นเป็ นอย่างมาก โดยปรับเพิม่ ขึ้นในอัตราเฉลี่ย 53% ในช่วงปี
2549-2553 สินเชือ่ รวมเพิม่ ขึน้ จาก 1,775 ล้านบาทในปี 2549 เป็ น 10,404 ล้านบาทในปี 2553 สินเชื่อ
ยังคงปรับตัวเพิม่ ขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2554 โดยปรับเพิม่ เป็ น 12,483 ล้านบาท ณ สิ้นเดือนธันวาคม
เมื่อเปรียบเทียบกับการเป็ นบริษัท เดี่ยวทัว่ ๆ ไปแล้ว สถานะการเป็ นบริษัทร่วมของธนาคารพาณิชย์
ช่วยให้บริษทั ได้รบั การสนับสนุนทัง้ ทางด้านธุรกิจและการเงินทีด่ กี ว่าจากธนาคารแม่
โครงสร้างผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ได้รบั ผลกระทบจากการควบรวมระหว่างธนาคารนครหลวงไทยและ
ธนาคารธนชาต โดยหลังจากประสบความสาเร็จในการควบรวมกิจการ ธนาคารธนชาตเป็ นผูถ้ อื หุน้ ใน
สัดส่วน 48.4% ของบริษัทโดยตรง ณ ต้นเดือนพฤศจิกายน 2554 บริษทั ได้ทาการปรับโครงสร้างทุน
โดยการขายหุ้นเพิม่ ทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งธนาคารธนชาตได้ใช้ส ิทธิทงั ้ หมดของตนในการซื้อ หุ้นของ
บริษทั ในขณะทีม่ ผี ถู้ อื หุน้ อื่น ไม่กร่ี ายทีใ่ ช้สทิ ธิ ส่งผลให้สดั ส่วนการถือ หุน้ ในบริษทั โดยธนาคารธนชาต
เพิม่ ขึน้ เป็น 65.2% ดังนัน้ บริษทั จึงเปลีย่ นสถานะเป็ นบริษทั ลูกของธนาคารธนชาต ซึ่งปจั จุบนั ธนาคาร
ธนชาตได้จดั ให้บริษทั เป็นหนึ่งในบริษทั ลูกทีอ่ ยู่ในกลุ่ม ควบรวมแบบ Full Consolidation ตามกฎเกณฑ์
การกากับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2554 ธนาคารธนชาตเป็ นผู้
ให้บริการสินเชือ่ รถยนต์รายใหญ่ทส่ี ุดด้วยสินเชื่อรถยนต์คงค้างประมาณ 276 พันล้านบาท แม้ว่าธุรกิจ
หลักของบริษทั คือธุรกิจสินเชือ่ รถยนต์จะทับซ้อนกับธุรกิจของธนาคารธนชาต ทว่าบริษทั และธนาคารก็ม ี
ตลาดเป้าหมายทีต่ ่างกัน การเพิม่ ทุนล่าสุดจากธนาคารธนชาตสือ่ ให้เห็นว่าธนาคารธนชาตมีความตัง้ ใจที่
จะให้บริษัทเน้นกลุ่มตลาดที่ธนาคารธนชาตยังเข้าไม่ถึง ในช่วงปีท่ผี ่านมา ธนาคารธนชาตได้ ให้ความ
ช่วยเหลือบริษทั ในการพัฒนากระบวนการอนุ มตั สิ นิ เชื่อและการจัดเก็บหนี้เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงาน มีการน านโยบายการบริห ารความเสี่ย งด้า นต่ าง ๆ มาใช้ในบริษัทเพื่อ ให้ส อดคล้อ งกับ
มาตรฐานของธนาคารธนชาต บริษทั ยังได้รบั การแนะนาและกากับดูแลจากธนาคารแม่และธนาคารแห่ง
ประเทศไทยซึง่ เป็นหน่วยงานทีก่ ากับดูแลธนาคารแม่ดว้ ย
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เครดิ ตวาระ (CreditUpdate) เป็ นขัน้ ตอนหนึง่ ในกระบวนการทบทวนอันดับเครดิตขององค์กรหรือตราสารหนี้ททริ
ี ่ สเรทติ้งได้ประกาศผลไปแล้ว ซึง่ โดยปกติการทบทวนดังกล่าวจะกระทาตลอดอายุของ
สัญญาหรือตราสาร และสรุปผลเมือครบรอบปี
่
ในระหว่างนัน้ หากหน่วยงานดังกล่าวออกตราสารหนี้ใหม่ หรือเมือมี
่ เหตุการณ์สาคัญทีอาจมี
่ ผลกระทบต่อธุรกิจหรือการเงินของหน่วยงานนัน้ ๆ และมีขอ้ มูลผลกระทบ
เพียงพอทีจะปรั
่ บอันดับเครดิต หรือเมือมี
่ เหตุให้ต้องยกเลิกอันดับเครดิตเดิม ทริสเรทติ้งจะประกาศ "เครดิตวาระ" แก่สาธารณะ โดยผลอันดับเครดิตอาจ "เพิม่ ขึน้ " (Upgraded) "ลดลง" (Downgraded) "คงเดิม"
(Affirmed) หรือ "ยกเลิก" (Cancelled)

การแข่งขันทีร่ ุนแรงในตลาดสินเชื่อรถยนต์ มอื สองทัว่ ๆ ไปได้ผลักให้บริษทั ขนาดเล็กเช่นบริษทั ราชธานีลสิ ซิง่ ต้องแสวงหาผลิตภัณฑ์และตลาดใหม่ๆ
โดยบริษทั ได้หนั ไปเน้นการให้บริการสินเชื่อรถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์ตงั ้ แต่ ปี 2549 โดยสินเชื่อในกลุ่มนี้คดิ เป็ น 55% ของสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์คงค้างของ
บริษทั ณ สิน้ เดือนธันวาคม 2554 บริษทั พยายามชดเชยความเสีย่ งทีเ่ พิม่ ขึน้ จากลูกค้ากลุ่มนี้ดว้ ยวิธกี ารต่าง ๆ เช่น การคิดอัตราดอกเบีย้ ทีส่ งู ขึน้ การเรียกเก็บ
เงินดาวน์ทเ่ี พิม่ ขึน้ และการให้ชาระเช็คลงวันทีล่ ่วงหน้า แม้ว่าคุณภาพสินเชื่อสาหรับรถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์ยงั อยู่ในระดับทีย่ อม รับได้ แต่บริษทั ก็ยงั คงมี
ความท้าทายในการดารงผลตอบแทนในระยาวให้มเี สถียรภาพหลังจากหักเงินกันสารองสาหรับหนี้สงสัยจะสูญแล้ว ทริสเรทติ้งยังคงมีความกังวลกับคุณภาพ
ของสินเชื่อประเภทใหม่น้ีเนื่องจากความเชีย่ วชาญของบริษทั คือสินเชื่อสาหรับรถยนต์นงั ่ และรถกระบะ อัตราส่วนสินเชื่อทีไ่ ม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อรวม
ถัวเฉลีย่ ปรับลดลงอย่างต่อเนื่องจาก 5.9% ในปี 2551 เป็น 2.8% ณ สิน้ เดือนมีนาคม 2554 การปรับตัวทีด่ ขี น้ึ ของอัตราส่วนคุณภาพสินเชื่อส่วนหนึ่งเป็ นผลมา
จากการขยายฐานสินเชือ่ อย่างมากในช่วง 3 ปีทผ่ี ่านมา อัตราส่วนดังกล่าวปรับเพิม่ ขึน้ เล็กน้อยเป็ น 3.0% ณ สิ้นเดือนกันยายน 2554 และเช่นเดียวกันกับผู้
ให้บริการสินเชือ่ รถยนต์อ่นื ๆ บริษทั ได้รบั ผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2554 ทาให้อตั ราส่วนสินเชื่อทีไ่ ม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อ
สินเชือ่ รวมปรับสูงขึน้ เป็น 4.2% ณ สิน้ ปี 2554 ส่งผลให้มภี าระค่าใช้จ่ายในการตัง้ สารองเพิม่ สูงขึน้ และทาให้ความสามารถในการทากาไรของบริษทั ลดลง
การแข่งขันที่รุนแรงในตลาดสินเชื่อรถยนต์มอื สองส่งผลกดดันความพยายามของบริษัทในการปรับเพิม่ อัตราผลตอบแทนจากดอกเบี้ยแม้ว่าสินเชื่อ
สาหรับรถบรรทุกเพือ่ การพาณิชย์จะให้ผลตอบแทนทีส่ งู ขึน้ ก็ตาม เงินทุนต้นทุนต่าจากธนาคารแม่ช่วยสนับสนุนประคองส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ย
จ่ายของบริษทั ตัง้ แต่ปี 2551 บริษทั ได้รบั ประโยชน์ จากปจั จัยหลัก 2 ประการคือ ประโยชน์ จากการประหยัดต่อขนาดและการเปลีย่ นแปลงนโยบายทางการ
บัญชีเกีย่ วกับการตัดจาหน่ายค่าใช้จ่ายคอมมิชชัน่ ปจั จัยทัง้ 2 ประการดังกล่าวช่วยปรับปรุงผลการดาเนินงานของบริษทั ให้ดขี น้ึ จากการทีค่ ่าใช้จ่ายดาเนินงาน
เพิม่ ขึ้นช้ากว่ารายได้ท่เี พิม่ ขึ้น โดยบริษัทมีอตั ราส่วนค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานต่อรายได้รวมอยู่ทร่ี ะดับ 26.7% ในปี 2552 ลดลงจากอัตราทีส่ ูงกว่า 30%
ในช่วงหลายปีก่อนปี 2551 อัตราส่วนดังกล่าวลดลงต่อไปอีกเป็น 19.8% ในปี 2553 และลดลงมาอยู่ทร่ี ะดับเพียงแค่ 12.2% สาหรับปี 2554
บริษทั รายงานผลกาไรสุทธิ 204 ล้านบาทในปี 2553 เพิม่ ขึน้ เกือบ 2 เท่าจาก 109 ล้านบาทในปี 2552 กาไรสุทธิสาหรับ 3 ไตรมาสแรกของปี 2554 อยู่
ทีร่ ะดับ 191 ล้านบาท ปรับเพิม่ ขึน้ 30.1% จากช่วงเดียวกันในปี 2553 ผลจากอุทกภัยกระทบต่อผลประกอบการโดยรวมในปี 2554 ซึ่งส่วนใหญ่มาจากภาระ
ค่าใช้จ่ายในการตัง้ สารองจานวน 126 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จาก 40 ล้านบาทในปี 2553 ส่งผลให้บริษทั มีผลกาไรสุทธิ 205 ล้านบาทในปี 2554 ใกล้เคียงกับกาไร
สุทธิในปี 2553 ค่าใช้จ่ายในการตัง้ สารองทีเ่ พิม่ ขึน้ ได้ปรับเพิม่ อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวมเป็ น 2.4% ในปี 2554 จาก 2.2% ในปี 2553
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมถัวเฉลีย่ ปรับเพิม่ ขึน้ เป็น 2.5% ในปี 2553 จาก 1.9% และ 1.8% ในปี 2552 และปี 2551 อัตราส่วนดังกล่าวปรับลดลง
เป็น 1.9% ในปี 2554 ฐานทุนของบริษทั ทรุดลงจากการระดมทุนเชิงรุกโดยการกูย้ มื เพือ่ ขยายสินเชือ่ แม้ว่าจะมีการเพิม่ ทุนจากการใช้สทิ ธิตามใบรับรองสิทธิใน
การซื้อหุน้ ของธนาคารนครหลวงไทยในปลายปี 2552 และการปรับตัวดีขน้ึ ของผลประกอบการในปี 2552 และปี 2553 แล้วก็ตาม อัตราส่วนของส่วนของผูถ้ อื
หุน้ ต่อสินทรัพย์รวมลดลงจาก 31.4% ในปี 2550 เป็ น 13.4% ในปี 2553 และ 12.2% ณ สิ้นเดือนกันยายน 2554 การปรับโครงสร้างทุนในเดือนพฤศจิกายน
2554 ทีผ่ ่านมาทาให้ฐานทุนของบริษทั แข็งแกร่งขึน้ เป็น 17.2% ณ สิน้ ปี 2554 ระดับดังกล่าวถือว่าเพียงพอต่อการขยายสินเชือ่ ในอีก 2-3 ปีขา้ งหน้าภายใต้การ
คาดการณ์ของทริสเรทติ้ง ปจั จุบนั บริษทั มีความยืดหยุ่นทางการเงินมากขึน้ หลังจากมีสถานะเป็ นบริษทั ในเครือของธนาคารหลวงไทยซึ่งปจั จุบนั คือธนาคาร
ธนชาต ณ สิน้ เดือนธันวาคม 2554 ประมาณ 75% ของเงินกูย้ มื รวมของบริษทั เป็ นการกูย้ มื จากธนาคารแม่ บริษทั สามารถนาเงินทีไ่ ด้รบั จากการออกหุน้ กูใ้ น
ครัง้ นี้ไปชาระคืนเงินกูเ้ ดิม ซึง่ จะส่งผลให้ธนาคารธนชาตสามารถสนับสนุนบริษทั ทางด้านการเงินได้มากขึน้
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต
แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที”่ สะท้อนถึงการคาดการณ์ของทริสเรทติ้งว่าประสบการณ์ของผูบ้ ริหารตลอดจนประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านที่
ปรับตัวดีขน้ึ และการสนับสนุนจากบริษทั แม่จะช่วยให้บริษทั สามารถขยายสินเชือ่ ในผลิตภัณฑ์และตลาดทีต่ งั ้ เป้าหมายไว้ นอกจากนี้ ยังคาดว่าบริษทั จะสามารถ
ควบคุมและรักษาคุณภาพสินทรัพย์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ อีกทัง้ การสนับสนุ นจากธนาคารแม่ยงั คาดว่าจะมีอยู่อย่ างต่อ เนื่องโดยเฉพาะการให้ความ
ช่วยเหลือด้านเงินทุนสาหรับการขยายธุรกิจ

บริษทั ราชธานี ลิสซิ่ ง จากัด (มหาชน) (THANI)
อันดับเครดิ ตองค์กร:
อันดับเครดิ ตตราสารหนี้ :
หุน้ กูไ้ ม่มปี ระกันในวงเงินไม่เกิน 6,000 ล้านบาท ไถ่ถอนภายในปี 2560
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต:
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อแต่เพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธกี ารใดๆ โดยมิได้รบั อนุญาต การจัดอันดับเครดิตนี้มใิ ช่คาแถลงข้อเท็จจริง หรือคาเสนอแนะให้ซ้อื ขาย หรือ
ถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกีย่ วกับความเสีย่ งหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นนั ้ ๆ หรือของบริษทั นัน้ ๆ โดยเฉพาะ ความเห็นทีร่ ะบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มไิ ด้เป็ นคาแนะนาเกี่ยวกับ
การลงทุน หรือคาแนะนาในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลทีป่ รากฏในรายงานใดๆ ทีจ่ ดั ทา หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษทั ทริสเรทติ้ง จากัด ได้จดั ทาขึน้ โ ดยมิได้คานึง ถึงความต้องการด้าน
การเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผูร้ บั ข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนัน้ ผูร้ บั ข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษทั ทริสเรทติ้ง จากัด ได้รบั ข้อมูลทีใ่ ช้
สาหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษทั และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ทีเ่ ชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนัน้ บริษทั ทริสเรทติ้ง จากัด จึงไม่รบั ประกั นความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ
ดังกล่าว และจะไม่รบั ผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ นนั ้ และจะไม่รบั ผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้น
ผลทีไ่ ด้รบั หรือการกระทาใดๆโดยอาศัยข้อมูลดัง กล่าว ทัง้ นี้ รายละเอียดของวิธกี ารจัดอันดับเครดิตของ บริษทั ทริสเรทติ้ง จากัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating
information/rating_criteria.html
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