
                                  
                                                                                                                                                

  

 

เหตุผล 

ทรสิเรทติ้งคงอนัดบัเครดิตองค์กรของ บรษิัทหลกัทรพัย์ เพื่อธุรกิจหลกัทรพัย์ จ ำกดั (มหำชน)  ที่
ระดบั “BBB” ดว้ยแนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ โดยอนัดบัเครดติสะทอ้นถงึสถำนะทำง
ธุรกิจของบรษิทัที่อยู่ในระดบัปำนกลำง ฐำนทุนที่แขง็แกร่ง สถำนะควำมเสี่ยงที่เขม้แขง็ ตลอดจน
สถำนะแหล่งเงนิทุนและสภำพคล่องทีบ่รหิำรจดักำรได ้ 

ประเดน็ส ำคญัท่ีก ำหนดอนัดบัเครดิต 

สถำนะทำงธรุกิจอยู่ในระดบัปำนกลำง 

สถำนะทำงธุรกจิของบรษิทัยงัคงมปัีจจยัสนับสนุนจำกบทบำทเฉพำะของบรษิทัในฐำนะทีเ่ป็นสถำบนั
สนิเชื่อเพื่อธุรกิจหลกัทรพัย์แห่งเดียวในประเทศไทยซึ่งมพีนัธกิจในกำรเป็นแหล่งเงนิทุนให้แก่ผู้
ประกอบธุรกจิหลกัทรพัย์และเป็นกลไกของภำครฐัที่ช่วยสนับสนุนกำรพฒันำตลำดทุนของประเทศ
ไทย ทัง้นี้ ณ สิ้นเดือนกนัยำยน 2564 บรษิัทให้บรกิำรสนิเชื่อแก่บรษิัทหลกัทรพัย์ไปแล้วจ ำนวน
ทัง้สิน้ 840 ลำ้นบำท โดยเพิม่ขึน้จำก 600 ลำ้นบำท ณ สิน้เดอืนกนัยำยน 2563 

สถำนะทำงกำรตลำดที่แขง็แกร่งของบรษิทัในธุรกจิหลกัคอืกำรใหส้นิเชื่อเพื่อซื้อหลกัทรพัย์ (Margin 
Lending) นัน้ยงัคงเป็นปัจจยัทีช่่วยค ้ำจุนสถำนะทำงธุรกจิของบรษิทั โดย ณ สิน้เดอืนมถิุนำยน 2564 
สนิเชื่อเพื่อซื้อหลกัทรพัย์ของบรษิทัอยู่ในอนัดบัที่ 7 ด้วยส่วนแบ่งทำงกำรตลำดทีร่ะดบั 4.6% ลดลง
เล็กน้อยจำกอนัดบัที่ 5 และ 6 ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่ำนมำ ส่วนสนิเชื่อเพื่อซื้อหลกัทรพัย์นัน้ บรษิัทมี
สดัส่วนคงคำ้งโดยเฉลีย่ทีจ่ ำนวนประมำณ 4 พนัลำ้นบำทในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2564 โดยเพิม่ขึน้
ประมำณ 60% จำกช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 ซึ่งถือว่ำเป็นกำรเพิ่มขึ้นในอตัรำที่ต ่ำกว่ำระดับ 
103% ของค่ำเฉลี่ยอุตสำหกรรม ทัง้นี้  เนื่องจำกบรษิัทมกีำรพึ่งพำบรษิัทหลกัทรพัย์ในกำรส่งต่อ
สนิเชื่อเพื่อซื้อหลกัทรพัยม์ำให ้ซึง่ส่งผลใหค้วำมสำมำรถในกำรขยำยธุรกจิมขีอ้จ ำกดัเนื่องจำกบรษิทั
ไม่สำมำรถเขำ้หำลูกคำ้ได้โดยตรง อย่ำงไรก็ตำม ทรสิเรทติ้งกค็ำดว่ำสนิเชื่อรวมของบรษิทัจะขยำย
ตวัอย่ำงค่อยเป็นค่อยไปในอกี 2-3 ปีขำ้งหน้ำเนื่องจำกบรษิทัมแีผนจะพฒันำกลยุทธ์ทำงกำรตลำด
เพื่อส่งเสรมิกำรแนะน ำลูกค้ำจำกบรษิทัหลกัทรพัย์ให้เพิม่มำกขึ้นอกีทัง้จะท ำกำรพฒันำผลติภัณฑ์
ใหม ่ๆ เพื่อดงึดูดลูกคำ้ทัง้รำยย่อยและรำยใหญ่ดว้ย 

แหล่งที่มำของรำยได้ของบรษิทักระจุกตวัอยู่ที่รำยได้ดอกเบี้ยจำกเงนิให้สนิเชื่อเพื่อซื้อหลกัทรพัย์
ค่อนขำ้งสงู ซึง่ยงัคงเป็นปัจจยักดดนัต่อสถำนะทำงธุรกจิของบรษิทัต่อไปเนื่องจำกทรสิเรทติ้งมองว่ำ
ฐำนรำยได้ของบริษัทอำจมีควำมอ่อนไหวต่ออุปสงค์สินเชื่อเพื่อซื้อหลักทรัพย์ที่ลดลงจำกกำร
เปลี่ยนแปลงควำมนิยม ทัง้นี้ ในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2564 รำยได้ดอกเบี้ยจำกเงนิใหส้นิเชื่อเพื่อ
ซื้อหลกัทรพัยค์ดิเป็นสดัส่วน 89% ของรำยได้รวมของบรษิทั ส่วนรำยได้ดอกเบีย้จำกสนิเชื่อส ำหรบั
บรษิทัหลกัทรพัยค์ดิเป็นสดัส่วน 9% ในขณะทีฐ่ำนรำยไดจ้ำกค่ำธรรมเนียมยงัคงมสีดัส่วนทีจ่ ำกดั ใน
มุมมองของทรสิเรทติ้งเหน็ว่ำพฒันำกำรด้ำนสถำนะทำงธุรกจิของบรษิทัที่จะน ำไปสู่กำรปรบัอนัดบั
เครดติในทำงบวกไดน้ัน้บรษิทัจ ำเป็นจะตอ้งมสีดัส่วนรำยไดท้ีม่กีำรกระจำยตวัอย่ำงมสีำระส ำคญั 

ฐำนทุนท่ีแขง็แกร่ง 

อนัดบัเครดิตของบรษิัทมปัีจจยัสนับสนุนจำกฐำนทุนที่แข็งแกร่งของบรษิัทโดยวดัจำกอตัรำส่วน
เงินทุนที่ปรับควำมเสี่ยงซึ่งทริสเรทติ้งคำดกำรณ์ว่ำจะอยู่ที่ระดับประมำณ 19% ในช่วง 2-3 ปี
ขำ้งหน้ำ ในกำรนี้ ทรสิเรทติ้งคำดว่ำฐำนทุนของบรษิทัจะยงัคงมคีวำมแขง็แรงในระยะปำนกลำงจำก
พอร์ตสนิเชื่อของบรษิทัที่คำดว่ำจะขยำยตวัอย่ำงค่อยเป็นค่อยไป รวมถงึจำกนโยบำยกำรลงทุนทีม่ี
ควำมระมดัระวงั และนโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลที่เหมำะสมของบรษิทั ทัง้นี้ ณ สิ้นเดือนกนัยำยน 

 
 

บริษทัหลกัทรพัย ์เพ่ือธรุกิจหลกัทรพัย ์จ ำกดั (มหำชน)  

ครัง้ท่ี 231/2564 
 30 ธนัวำคม 2564 

FINANCIAL INSTITUTIONS 
 

อนัดบัเครดิตองคก์ร: BBB 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 

 

วนัท่ีทบทวนล่ำสุด : 28/12/63 
 

 
   

อนัดบัเครดิตองคก์รในอดีต: 

 

วนัท่ี อนัดบั
เครดิต                  

แนวโน้มอนัดบั 
เครดิต/ เครดิตพินิจ 

27/12/62 BBB Stable 
25/11/58 BBB- Stable 
04/12/57 BB+ Positive 
26/10/55 BB+ Stable 
15/08/55 BB+ Alert Developing 
04/02/54 BB+ Positive 
28/07/52 BB Stable 
17/12/51 D                   
16/12/51 C Alert Negative 
28/11/51 BB- Alert Negative 
07/11/51 BBB- Alert Negative 
04/04/48 A Stable 
12/07/47 A- Positive 
09/05/45 A- - 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ติดต่อ: 
ปรยีำภรณ์ โกษำคำร 
preeyaporn@trisrating.com 
 

สทิธกำรย ์ตงพพิฒัน์, CFA, FRM 
sithakarn@trisrating.com 
 

จติตรำพรรณ ปันทะเลศิ 
jittrapan@trisrating.com 

นฤมล  ชำญชนะววิฒัน์ 
narumol@trisrating.com 
 

 

 

 

 

 

 

* รายงานน้ีเป็นเพยีงส่วนหนึง่ของรายงานฉบบัภาษาองักฤษ 
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2564 บรษิทัมอีตัรำส่วนเงนิกองทุนสภำพคล่องสุทธติ่อหนี้สนิทัว่ไป (NCR) อยู่ที่ระดบั 53.6% ซึ่งสูงกว่ำเกณฑ์ของทำงกำรขัน้ต ่ำที่ระดบั 7% เป็นอย่ำง
มำก 

ทรสิเรทติ้งยงัคำดด้วยว่ำควำมสำมำรถในกำรสรำ้งผลก ำไรของบรษิทัจะยงัคงอยู่ในระดบัต ่ำต่อไปในอกี 2-3 ปีขำ้งหน้ำด้วยอตัรำส่วนก ำไรก่อนภำษตี่อ
สนิทรพัยเ์สีย่งทีร่ะดบัประมำณ 1% ทัง้นี้ ควำมสำมำรถในกำรสรำ้งผลก ำไรใหส้งูขึน้ของบรษิทันัน้ถูกจ ำกดัดว้ยบทบำทหลกัในกำรเป็นสถำบนัสนิเชื่อเพื่อ
ธุรกจิหลกัทรพัยซ์ึง่ท ำใหบ้รษิทัไม่สำมำรถแขง่ขนัและขยำยธุรกจิในเชงิรุกได ้

อย่ำงไรก็ตำม ทรสิเรทติ้งมองว่ำกำรควบคุมต้นทุนทำงกำรเงนิและค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำนที่ดีจะช่วยใหบ้รษิทัสำมำรถรกัษำระดบัควำมสำมำรถในกำรท ำ
ก ำไรเอำไวไ้ดใ้นระยะปำนกลำง ทัง้นี้ ในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2564 บรษิทัมอีตัรำส่วนค่ำใชจ้่ำยด ำเนินงำนต่อรำยไดร้วมอยู่ที่ระดบั 36.3% ซึง่ลดลงจำก
ระดบั 47.1% ในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2563 อนัเนื่องมำจำกฐำนรำยไดท้ีข่ยำยตวั 

สถำนะทำงควำมเส่ียงท่ีเข้มแขง็  

สถำนะควำมเสีย่งทีเ่ขม้แขง็ของบรษิทัไดร้บัแรงสนับสนุนจำกนโยบำยกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งทีร่ดักุมซึง่ไดร้บักำรควบคุมดูแลอย่ำงใกลช้ดิจำกตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัผ่ำนทำงคณะกรรมกำรบรษิทั เพื่อเป็นกำรลดทอนควำมเสีย่งทำงด้ำนเครดติ บรษิทัยงัคงรกัษำ
นโยบำยกำรควบคุมควำมเสี่ยงในกำรอนุมตัสินิเชื่อ ตลอดจนกำรจดัระดบัของหลกัทรพัย์ที่อนุญำตใหซ้ื้อขำย และกำรควบคุมดูแลระดบัหลกัประกนัที่
รดักุม ทัง้นี้ คุณภำพสนิทรพัยข์องบรษิทัยงัคงเขม้แขง็และไม่มคี่ำใชจ้่ำยหนี้สญูเพิม่เตมิในช่วงระหว่ำง 9 เดอืนแรกของปี 2564 แต่อย่ำงใด ในขณะทีค่วำม
เสีย่งต่อกำรเปลีย่นแปลงของรำคำหลกัทรพัยข์องบรษิทักย็งัอยู่ในระดบัทีค่วบคุมไดเ้นื่องจำกพอรต์เงนิลงทุนของบรษิทัมขีนำดเลก็และมคีวำมเสีย่งต ่ำโดย
ประกอบไปดว้ยเงนิลงทุนในพนัธบตัรรฐับำลเป็นส่วนใหญ่ซึง่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนของบรษิทั ทัง้นี้ เงนิลงทุนของบรษิทัมสีดัส่วนคดิเป็นเพยีง 4% 
ของสนิทรพัยร์วมของบรษิทั ณ สิน้เดอืนกนัยำยน 2564 เท่ำนัน้ 

มีสถำนะแหล่งเงินทุนและสภำพคล่องอยู่ในระดบัปำนกลำง 

ทรสิเรทติ้งมองว่ำบรษิทัมสีถำนะด้ำนแหล่งเงนิทุนและสภำพคล่องที่อยู่ในระดบัเพยีงพอจำกควำมไม่สอดคล้องกนัของโครงสรำ้งสนิทรพัย์และหนี้สนิใน
ระดบัทีบ่รหิำรจดักำรได ้โดยบรษิทัพึง่พำเงนิกูย้มืระยะสัน้เป็นแหล่งเงนิทุนหลกัในขณะที่กำรใชไ้ปของเงนิทุนบำงส่วนของบรษิทันัน้มรีะยะเวลำไถ่ถอนที่
ยำวนำนกว่ำ อย่ำงไรก็ตำม ทรสิเรทติ้งไม่มคีวำมกงัวลในเรื่องควำมไม่สอดคล้องกนัดงักล่ำวเนื่องจำกบรษิัทได้รบัวงเงนิสนิเชื่อที่เพยีงพอจำกสถำบนั
กำรเงนิหลำยแห่ง นอกจำกนี้ บรษิทัยงัมแีผนจะเพิม่สดัส่วนเงนิกู้ยมืระยะยำวเพื่อแก้ไขควำมไม่สอดคลอ้งกนัของโครงสรำ้งสนิทรพัย์และหนี้สนิดงักล่ำว
อกีดว้ย โดย ณ สิน้เดอืนกนัยำยน 2564 บรษิทัมวีงเงนิสนิเชื่อทัง้สิน้จ ำนวน 8.2 พนัลำ้นบำท ซึง่เพิม่ขึน้จำกประมำณ 7 พนัลำ้นบำท ณ สิน้เดอืนกนัยำยน 
2563 ในขณะทีว่งเงนิประมำณ 70% ของสนิเชื่อดงักล่ำวยงัไม่มกีำรเบกิใช ้

สมมติฐำนกรณีพื้นฐำน 

สมมตฐิำนกรณีพืน้ฐำนของทรสิเรทติ้งส ำหรบักำรด ำเนินงำนของบรษิทัในระหว่ำงปี 2564-2567 มดีงันี้ 

• สนิเชื่อรวมจะอยู่ทีร่ะดบัประมำณ 5-6 พนัลำ้นบำท 
• ส่วนต่ำงอตัรำดอกเบีย้จะแกว่งตวัอยู่ทีร่ะดบัประมำณ 3% 
• อตัรำส่วนค่ำใชจ้่ำยด ำเนินงำนต่อรำยไดร้วมจะคงอยู่ทีร่ะดบัประมำณ 40% 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต 

แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” สะท้อนกำรคำดกำรณ์ของทริสเรทติ้งว่ำบริษัทจะยงัคงสำมำรถด ำรงสถำนะฐำนทุนที่แข็งแกร่งและ
ควำมสำมำรถในกำรสรำ้งผลก ำไร ตลอดจนสถำนะแหล่งเงนิทุนและสภำพคล่องเอำไวไ้ด้ 

ปัจจยัท่ีอำจท ำให้อนัดบัเครดิตเปล่ียนแปลง 

อนัดบัเครดติของบรษิทัอำจได้รบักำรปรบัเพิม่ขึน้หำกบรษิทัสำมำรถกระจำยสดัส่วนของรำยได้ได้อย่ำงมสีำระส ำคญัหรอืมฐีำนทุน และควำมสำมำรถใน
กำรสรำ้งผลก ำไรที่แขง็แกร่งมำกขึน้อย่ำงต่อเนื่อง ในทำงกลบักนั อนัดบัเครดติและ/หรอืแนวโน้มอนัดบัเครดติของบรษิัทอำจได้รบักำรปรบัลดลงหำก
บรษิทัมคีุณภำพสนิทรพัยท์ีถ่ดถอยลงอย่ำงมนีัยส ำคญัหรอืมฐีำนทุน ภำระหนี้ และผลก ำไรทีเ่สื่อมถอยลงอย่ำงมนีัยส ำคญัจนท ำใหอ้ตัรำส่วนเงนิทุนที่ปรบั
ควำมเสีย่งลดลงต ่ำกว่ำระดบั 15% ตดิต่อกนัเป็นระยะเวลำทีต่่อเนื่อง 

 

 

  



บริษทัหลกัทรพัย ์เพ่ือธรุกิจหลกัทรพัย ์จ ำกดั (มหำชน) 

 

                                                                                                            
                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                            3 

 

ข้อมูลงบกำรเงินและอตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั    

หน่วย: ลา้นบาท 
      -------------------- ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ------------------ 
 

 
ม.ค.-ก.ย. 

2564 
2563 2562 2561 2560 

สนิทรพัยร์วม 
 

5,278 4,500 5,030 4,682 4,354 
เงนิใหส้นิเชื่อรวม (ยอดลูกหนี้ ณ วนัปิดงบ) 

 
5,047 4,119 4,881 4,767 4,023 

ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู*** 
 

8 8 7 304 320 
เงนิกูย้มืระยะสัน้ 

 
3,203 2,355 3,152 2,800 2,446 

เงนิกูย้มืระยะยำว 
 

0 0 0 0 0 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ 

 
1,837 1,805 1,794 1,747 1,686 

รำยไดด้อกเบีย้สุทธ ิ
 

148 165 207 216 196 
หนี้สญูและหนี้สงสยัจะสญู** 

 
0 0 (5) (3) 8 

รำยไดท้ีม่ใิช่ดอกเบีย้ 
 

1 1 1 0 1 
ค่ำใชจ้่ำยด ำเนินงำน 

 
67 93 106 103 98 

ก ำไรก่อนภำษเีงนิได ้  83 73 107 116 92 
ก ำไรสุทธ ิ

 
66 58 85 93 74 

หน่วย: % 
      ------------------- ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ------------------ 
 

 
ม.ค.-ก.ย. 

2564 
2563 2562 2561 2560 

ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร 
 

     
รำยไดด้อกเบีย้สุทธแิละเงนิปันผล/สนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่ 

 
 4.05  *           3.45            4.26   4.77   5.21  

รำยไดค้่ำธรรมเนียมและบรกิำร/สนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่ 
 

0.01 0.01           0.02 0.01 0.03 
ค่ำใชจ้่ำยด ำเนินงำน/รำยไดร้วม 

 
36.28 47.14 38.47 37.15 39.81 

รำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำน/สนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่ 
 

2.26 *           1.54           2.20 2.56 2.44 
อตัรำสว่นก ำไรกอ่นภำษเีงนิไดต้่อสนิทรพัยเ์สีย่งถวัเฉลีย่  1.68 *           0.86           1.22 1.45 1.38 
อตัรำสว่นผลตอบแทน/สนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่ 

 
1.81 *           1.23           1.76 2.05 1.95 

อตัรำสว่นผลตอบแทน/ส่วนของผูถ้อืหุน้ถวัเฉลีย่ 
 

4.87 *           3.25           4.82 5.39 4.43 
คณุภำพสินทรพัย ์

 
     

เงนิใหส้นิเชื่อทีไ่ม่กอ่ใหเ้กดิรำยได/้เงนิใหส้นิเชือ่ถวัเฉลีย่ 
 

0.14 0.17 0.15 6.31 7.67 
หนี้สญูและหนี้สงสยัจะสญู**/เงนิใหส้นิเชื่อถวัเฉลีย่ 

 
0.00 *           0.00         (0.10) (0.07) 0.23 

ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู***/เงนิใหส้นิเชือ่รวม 
 

0.15 0.18 0.15 6.38 7.96 
โครงสร้ำงเงินทุน 

 
     

อตัรำสว่นเงนิทุนทีป่รบัควำมเสีย่ง  18.76 22.01 19.57 20.23 22.15 
อตัรำสว่นหนี้สนิ/ทนุ (เท่ำ) 

 
1.87 1.49 1.80 1.68 1.58 

สภำพคล่อง 
 

     
อตัรำสว่นแหล่งเงนิทุนทีม่เีสถยีรภำพ  86.34 103.24 96.81 99.13 103.60 
อตัรำสว่นควำมครอบคลุมของสภำพคล่อง (เท่ำ)  0.06 0.07 0.04 0.06 0.11 
อตัรำสว่นเงนิกูย้มืระยะสัน้ตอ่เงนิกูย้มืรวม 

 
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

*    ปรบัอตัราสว่นใหเ้ป็นตวัเลขเตม็ปี 
** ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึ้นภายใต ้TFRS 9 
*** ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดติภายใต ้TFRS 9 

 

เกณฑก์ารจดัอนัดบัเครดิตท่ีเก่ียวข้อง 

- เกณฑก์ารจดัอนัดบัเครดติสถาบนัการเงนิทีไ่ม่ใช่ธนาคาร, 17 กุมภาพนัธ ์2563 
                                                      

https://www.trisrating.com/th/rating-information/rating-criteria/
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บริษทัหลกัทรพัย ์เพ่ือธรุกิจหลกัทรพัย ์จ ำกดั (มหำชน) (TSFC) 

อนัดบัเครดิตองค์กร: BBB 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 
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จดัอนัดบัเครดติของ บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ำกดั เผยแพร่อยู่บน Website: www.trisrating.com/rating-information/rating-criteria 

 


