
                      
 

 

 

เหตผุล 
 ทรสิเรทติ้งจดัอนัดบัเครดติองคก์รใหแ้ก่ บรษิทั เมอืงไทย ลสิซิง่ จ ำกดั (มหำชน) ทีร่ะดบั “BBB” 
โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงกำรด ำเนินธุรกิจที่ยำวนำนในกำรให้บริกำรสินเชื่อส่วนบุคคลแบบมี
หลกัประกนัและกำรมคีณะผูบ้รหิำรทีม่ำกประสบกำรณ์ กำรจดัอนัดบัเครดติยงัพจิำรณำถงึกำรเตบิโตที่
รวดเรว็ของสนิเชือ่ของบรษิทัในช่วง 2-3 ปีทีผ่่ำนมำ ตลอดจนควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรในระดบัทีน่่ำ
ประทบัใจ ระดบัฐำนทุนที่เพยีงพอ และเครอืข่ำยสำขำที่กระจำยตวัอยู่ทัว่ประเทศด้วย อย่ำงไรก็ตำม 
อนัดบัเครดติมขีอ้จ ำกดัจำกภำวะกำรแข่งขนัที่รุนแรงในธุรกจิสินเชื่อส่วนบุคคล ตลอดจนเศรษฐกิจ
ภำยในประเทศทีไ่มเ่อื้ออ ำนวย หนี้ครวัเรอืนทีอ่ยู่ในระดบัสงู และกลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำยของบรษิทัทีม่คีวำม
อ่อนไหวเป็นอย่ำงมำกต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกจิซึ่งจะกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ 
นอกจำกนี้  ควำมมเีสถียรภำพในกำรขยำยธุรกจิและกำรมผีลประกอบกำรในระดบัที่น่ำพอใจอย่ำง
ต่อเนื่องของบรษิทัยงัตอ้งใชเ้วลำในกำรพสิจูน์ดว้ยเช่นกนั 
 ในปี 2535 ครอบครวัเพช็รอ ำไพ (หรอื เพชรอ ำไพ) ซึ่งเป็นผูก้่อตัง้และเป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ใน
ปจัจุบันของบริษัทเมืองไทย ลิสซิ่ง ได้เริ่มธุรกิจให้บริกำรสินเชื่อ เช่ำซื้อรถจักรยำนยนต์ใหม่และ
รถจกัรยำนยนต์ใช้แล้วโดยก่อตัง้ บรษิัท ด.ี เอส. ลสิซิ่ง จ ำกดั (ซึ่งภำยหลงัได้รบักำรเปลี่ยนชื่อเป็น 
บรษิทั เมอืงไทย ลสิซิง่ จ ำกดั ในปี 2544) และเริม่ตน้ธุรกจิดว้ยทุนจดทะเบยีน 2 ลำ้นบำท บรษิทัไดเ้ริม่
ให้บริกำรสินเชื่อทะเบียนรถจกัรยำนยนต์ในปี 2541 บริกำรสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ในปี 2546 และ
บรกิำรสนิเชื่อส่วนบุคคลแบบไม่มหีลกัประกนัในปี 2549 อย่ำงไรกต็ำม บรษิัทไดย้กเลกิธุรกจิเช่ำซื้อ
รถจกัรยำนยนต์ไปในปี 2544 และในปีเดียวกนัก็ได้เข้ำถือครอง บริษัท เมอืงไทยลสิซิ่ง อินชวัรนัส ์ 
โบรกเกอร์ จ ำกดั ซึ่งมฐีำนะเป็นบรษิทัย่อยทีบ่รษิัทเป็นเจำ้ของแต่เพยีงผูเ้ดยีวและเริม่ใหบ้รกิำรธุรกจิ
นำยหน้ำประกนัภยั  
 ทุนจดทะเบยีนของบรษิัทเมอืงไทย ลสิซิ่ง เพิม่ขึ้นอย่ำงต่อเนื่องนับตัง้แต่ก่อตัง้ จนกระทัง่ปี 
2557 บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ซึ่งกำรเสนอขำยหุน้แก่สำธำรณชนเป็น
ครัง้แรกท ำใหทุ้นจดทะเบยีนช ำระแล้วของบรษิัทเพิม่ขึ้น 545 ล้ำนบำทเป็น 2,120 ลำ้นบำท เงนิที่ได้
จำกกำรเสนอขำยหุน้ดงักล่ำวท ำใหบ้รษิทัสำมำรถขยำยสนิเชือ่เพิม่ขึน้ซึง่ส่วนใหญ่เป็นสนิเชื่อส่วนบุคคล
ทีม่รีถจกัรยำนยนต์ใชแ้ลว้เป็นหลกัประกนั ปจัจุบนัผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทัคอืครอบครวัเพช็รอ ำไพ 
(หรอื เพชรอ ำไพ) โดยถอืหุน้ในสดัส่วนประมำณ 70% 
 บรษิัทเปิดสำขำใหม่อย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ในพื้นทีต่่ำงจงัหวดัซึ่งเป็นถิ่นอำศยัของ
กลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำย จ ำนวนสำขำของบรษิัทเพิม่ขึ้นอย่ำงรวดเรว็จำก 343 สำขำในปี 2554 เป็น 715 
สำขำ ณ สิ้นเดอืนมถุินำยน 2558 สินเชื่อของบรษิัทก็เติบโตอย่ำงรวดเร็วเช่นเดยีวกนั โดยเพิม่จำก 
3,945 ล้ำนบำทในปี 2554 เป็น 7,448 ลำ้นบำทในปี 2557 ซึ่งคดิเป็นอตัรำกำรเติบโตโดยเฉลี่ยต่อปี
เท่ำกบั 23.6% ทัง้นี้ ณ สิ้นปี 2557 บรษิัทมสีนิเชื่อทีม่รีถจกัรยำนยนต์ใช้แล้วเป็นหลกัประกนัคดิเป็น 
79.2% ของสนิเชื่อคงค้ำง ตำมมำดว้ยสนิเชื่อที่มรีถยนต์นัง่ส่วนบุคคลและรถบรรทุกเป็นหลกัประกนั 
(17.6%) และสนิเชื่อที่มยีำนพำหนะที่ใช้ในกำรเกษตรเป็นหลกัประกนั (2.7%) ในขณะที่สนิเชื่อส่วน
บุคคลทีไ่ม่มหีลกัประกนัคดิเป็น 0.5% ของสนิเชื่อคงคำ้งทัง้หมด โดยสนิเชื่อคงค้ำงเพิม่ขึน้เป็น 9,347 
ลำ้นบำท ณ สิน้เดอืนมถุินำยน 2558 หรอืเพิม่ขึน้ 25.5% จำกเมือ่สิน้ปี 2557 
 อตัรำส่วนสนิเชื่อที่ไม่ก่อให้เกดิรำยได้ (สนิเชื่อค้ำงช ำระมำกกว่ำ 90 วนั) ต่อสนิเชื่อรวมของ
บรษิทัอยู่ในระดบัทีค่่อนขำ้งต ่ำแมใ้นช่วงทีอุ่ตสำหกรรมโดยรวมประสบภำวะยำกล ำบำก ทัง้นี้ อตัรำส่วน
ดงักล่ำวของบรษิทัลดลงจำก 1.6% ณ สิ้นปี 2554 ซึ่งเป็นปีทีป่ระเทศไทยประสบกบัเหตุกำรณ์อุทกภยั

อนัดบัเครดิตองคก์ร: BBB 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต:  Stable 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ติดต่อ: 
เสาวณติ วรดษิฐ ์
saowanit@trisrating.com 
 
สริวิรรณ วรีเมธาชยั 
siriwan@trisrating.com 
 
ทวโีชค เจยีมสกุลธรรม      
taweechok@trisrating.com 
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ครัง้ใหญ่ มำอยู่ทีร่ะดบั 1% ณ สิน้ปี 2555 อย่ำงไรกต็ำม อตัรำส่วนเพิม่ขึน้เลก็น้อยมำอยู่ที ่2% ณ สิ้นปี 2556 ส่วนหนึ่งเนื่องมำจำกกำรเปลีย่นแปลงนโยบำย
กำรปรบัโครงสรำ้งหนี้ของบรษิทัใหเ้ขม้งวดยิง่ขึน้ แต่ถอืว่ำยงัอยู่ในระดบัต ่ำแมจ้ะเพิม่ขึน้เลก็น้อยจำกสถำนกำรณ์ควำมไมส่งบของกำรเมอืงภำยในประเทศและ
สภำวะเศรษฐกจิทีช่ะลอตวั อตัรำส่วนลดลงมำอยู่ทีร่ะดบั 1.4% ณ สิน้ปี 2557 และลดลงอย่ำงต่อเนื่องสู่ระดบั 1.1% ณ สิ้นเดอืนมถุินำยน 2558 ทัง้นี้ คุณภำพ
สนิทรพัยท์ีด่ขีองบรษิทัเป็นผลมำจำกกำรอนุมตัสินิเชือ่ทีอ่ยู่บนพืน้ฐำนทีร่ะมดัระวงัและกำรมรีะบบกำรจดัเกบ็หนี้ทีม่ปีระสทิธภิำพของบรษิทั 
 ผลประกอบกำรของบรษิทัเป็นไปในทศิทำงทีด่ขี ึน้อย่ำงต่อเนื่อง โดยก ำไรสุทธเิพิม่ขึน้จำก 107 ลำ้นบำทในปี 2554 เป็น 308 ลำ้นบำทในปี 2555 และ
เติบโตอีก 14% มำอยู่ที่ระดบั 351 ลำ้นบำทในปี 2556 ในปี 2557 ก ำไรสุทธขิองบรษิทัยงัคงเพิม่ขึ้นอกีถึง 54.8% เป็น 544 ลำ้นบำท ในขณะที่อตัรำส่วน
ผลตอบแทนต่อสนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่เพิม่ขึน้จำก 4% ในปี 2554 เป็น 7.1% ในปี 2555 แต่ลดลงเลก็น้อยเป็น 6.5% ในปี 2556 ในปี 2557 อตัรำส่วนดงักล่ำว
เพิม่ขึน้อกีเป็น 7.4% ก ำไรสุทธสิ ำหรบัช่วงครึง่แรกของปี 2558 เท่ำกบั 365 ลำ้นบำท และอตัรำส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์รวมถวัเฉลีย่เท่ำกบั 3.9% (ยงั
ไมไ่ดป้รบัอตัรำส่วนใหเ้ป็นตวัเลขเตม็ปี) 
 ผลก ำไรทีม่อีย่ำงสม ่ำเสมอตลอดช่วง 4 ปีทีผ่่ำนมำท ำใหส้่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัเพิม่ขึน้ ประกอบกบัหลงัจำกกำรเสนอขำยหุน้แก่สำธำรณชนเป็น
ครัง้แรกในเดอืนพฤศจกิำยน 2557 กท็ ำใหฐ้ำนทุนของบรษิทัแขง็แกร่งขึน้อย่ำงมนีัยส ำคญั โดยอตัรำส่วนของผูถ้อืหุ้นต่อสนิทรพัย์รวมเพิม่ขึน้จำก 32.2% ณ 
สิ้นปี 2556 เป็น 58.2% ณ สิ้นปี 2557 อย่ำงไรกต็ำม อตัรำส่วนดงักล่ำวลดลงเล็กน้อยเป็น 53.3% ณ สิ้นเดอืนมถุินำยน 2558 จำกกำรขยำยสนิเชื่ออย่ำง
ต่อเนื่องในช่วงครึง่แรกของปี นับว่ำฐำนทุนของบรษิทัในขณะนี้อยู่ในระดบัทีแ่ขง็แกร่งเพยีงพอส ำหรบัรองรบักำรขยำยสนิเชื่อในช่วงระยะเวลำอนัใกลน้ี้ โดย
บรษิทัมอีตัรำส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ทีร่ะดบัต ่ำเพยีง 0.9 เท่ำ ณ สิน้เดอืนมถุินำยน 2558  
 บรษิทัมกีลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำยทีม่รีะดบัควำมเสีย่งสูงและค่อนขำ้งอ่อนไหวต่อกำรเปลีย่นแปลงในทำงลบของภำวะเศรษฐกจิ ดงันัน้ นโยบำยกำรอนุมตัิ
สนิเชือ่ทีเ่ขม้งวดของบรษิทั ตลอดจนกระบวนกำรจดัเกบ็หนี้ทีม่ปีระสทิธภิำพ และฐำนทุนทีแ่ขง็แกร่งจะช่วยจ ำกดัและดูดซบัควำมเสีย่งจำกกำรปล่อยสนิเชื่อ
ใหแ้ก่กลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำยซึง่มคีวำมเสีย่งสงูได ้อย่ำงไรกต็ำม กำรทีบ่รษิทัเตบิโตอย่ำงรวดเรว็กท็ ำใหบ้รษิทัตอ้งใชเ้วลำในกำรพสิจูน์ควำมสำมำรถในกำรบรหิำร
จดักำรฐำนสนิเชือ่ขนำดใหญ่ ตลอดจนสรำ้งผลประกอบกำรทีน่่ำประทบัใจ และด ำรงคุณภำพสนิเชือ่ใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัไดอ้ย่ำงมเีสถยีรภำพต่อไป  
  
แนวโน้มอนัดบัเครดิต 

แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ สะทอ้นกำรคำดกำรณ์ของทรสิเรทติ้งว่ำบรษิทัจะสำมำรถรกัษำสถำนะทำงกำรตลำดและมผีลประกอบกำรที่
น่ำพอใจอย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนี้ ยงัคำดว่ำบรษิทัจะสำมำรถควบคุมคุณภำพสนิเชือ่เอำไวใ้หอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัไดด้ว้ยเช่นกนั 

กำรปรบัเพิม่ขึน้ของอนัดบัเครดติและ/หรอืแนวโน้มอนัดบัเครดติอำจเกดิขึน้ไดใ้นกรณทีีบ่รษิทัสำมำรถขยำยธุรกจิอย่ำงต่อเนื่องและคงควำมสำมำรถใน
กำรท ำก ำไรในระดบัทีน่่ำพอใจในขณะเดยีวกนักส็ำมำรถด ำรงคุณภำพสนิทรพัย์ในระดบัสงูเอำไวไ้ด ้อย่ำงไรกต็ำม อนัดบัเครดติและ/หรอืแนวโน้มอนัดบัเครดติ
อำจถูกปรบัลดลงหำกคุณภำพสนิทรพัยแ์ละควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัของบรษิทัลดลงอย่ำงมนียัส ำคญั  

 
 
บริษทั เมืองไทย ลิสซ่ิง จ ำกดั (มหำชน) (MTLS) 
อนัดบัเครดิตองคก์ร: BBB 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable                                        
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ข้อมูลงบกำรเงิน* 

 
หน่วย: ลา้นบาท 

*  งบการเงนิรวม 

 
  

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

2558                 2557                2556    2555    2554 

สนิทรพัยร์วม  9,750 8,777 6,016 4,789 3,967 
เงนิใหส้นิเชือ่รวม  9,347 7,448 5,835 4,776 3,945 
ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู  303 325 322 170 43 
เงนิกูย้มืระยะสัน้  4,302 3,110 3,286 1,483 770 
เงนิกูย้มืระยะยาว  41 357 613 1,480 1,821 
ส่วนของผูถ้อืหุน้  5,195 5,106 1,937 1,585 1,251 
รายไดด้อกเบีย้สุทธ ิ  845 1,301 1,087 911 437 
หนี้สญูและหนี้สงสยัจะสญู  (16) 14 156 128 38 
รายไดท้ีม่ใิช่ดอกเบีย้  162 289 247 191 155 
ค่าใชจ้่ายด าเนินงาน  568 896 738 573 414 
รายไดสุ้ทธ ิ  365 544 351 308 107 
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อตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั* 

 
หน่วย: % 

* งบการเงนิรวม 
** ยังไมไ่ดป้รับอตัราสว่นใหเ้ป็นตวัเลขเต็มปี 
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                  ------------------------ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ------------------- 
  ม.ค.-มิ.ย. 

2558                 2557                  2556 2555 2554 

ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร       
รายไดด้อกเบีย้สุทธ/ิสนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่  9.13 **           17.60 20.13 20.82 16.14 
รายไดด้อกเบีย้สุทธ/ิรายไดร้วม  75.75 70.12 70.23 72.90 65.93 
ค่าใชจ้่ายด าเนินงาน/รายไดร้วม  50.92 48.28 47.68 45.85 62.42 
ก าไรจากการด าเนินงาน/สนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่  4.92 **             9.19 8.15 9.15 5.16 
อตัราสว่นผลตอบแทน/สนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่  3.94 **             7.36 6.51 7.05 3.95 
อตัราสว่นผลตอบแทน/ส่วนของผูถ้อืหุน้ถวัเฉลีย่  7.08  **           15.45 19.96 21.75 11.14 
คณุภำพสินทรพัย ์       
เงนิใหส้นิเชือ่ทีไ่มก่อ่ใหเ้กดิรายได/้เงนิใหส้นิเชือ่รวม   1.14 1.37 1.99 1.01 1.57 
หนี้สญูและหนี้สงสยัจะสญู/เงนิใหส้นิเชือ่รวมถวัเฉลีย่             (0.19) **             0.21 2.94 2.93 1.44 
ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู/เงนิใหส้นิเชือ่รวม  3.24 4.36 5.52 3.56 1.10 
ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู/เงนิใหส้นิเชือ่ทีไ่มก่่อใหเ้กดิรายได ้  284.71 318.04 277.86 351.47 69.92 
โครงสร้ำงเงินทุน       
ส่วนของผูถ้อืหุน้/สนิทรพัยร์วม  53.29 58.18 32.20 33.09 31.54 
ส่วนของผูถ้อืหุน้/เงนิใหส้นิเชือ่รวม  55.58 68.56 33.20 33.18 31.72 
หนี้สนิ/สว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่า)  0.88 0.72 2.11 2.02 2.17 
สภำพคล่อง       
เงนิกูย้มืระยะสัน้/หนี้สนิรวม  94.46 84.73 80.55 46.28 28.37 
เงนิใหส้นิเชือ่รวม/สนิทรพัยร์วม  95.87 84.86 97.00 99.74 99.44 

© บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั สงวนลขิสทิธิ ์พ.ศ. 2558  หา้มมใิหบุ้คคลใด ใช้ เปิดเผย ท าส าเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรอืเกบ็ไว้เพื่อใช้ในภายหลงัเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรอืขอ้มูลการจดัอันดบั
เครดติ ไมว่่าทัง้หมดหรอืแต่เพยีงบางสว่น และไมว่่าในรูปแบบ หรอืลกัษณะใดๆ หรอืดว้ยวธิกีารใดๆ โดยมไิดร้บัอนุญาต การจดัอนัดบัเครดิตนี้มใิช่ค าแถลงขอ้เทจ็จรงิ หรอืค าเสนอแนะใหซ้ื้อ ขาย หรอื
ถอืตราสารหน้ีใดๆ แต่เป็นเพยีงความเหน็เกีย่วกบัความเสีย่งหรอืความน่าเชื่อถอืของตราสารหน้ีนัน้ๆ หรอืของบรษิทันัน้ๆ โดยเฉพาะ ความเหน็ทีร่ะบุในการจดัอนัดบัเครดตินี้มไิดเ้ป็นค าแนะน าเกี่ยวกบั
การลงทุน หรอืค าแนะน าในลกัษณะอื่นใด การจดัอนัดบัและข้อมูลทีป่รากใในรายงานใดๆ ทีจ่ดัท า หรอืพมิพเ์ผยแพร่โดย บริษทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั ไดจ้ดัท าขึ้ นโดยมไิดค้ านึงถงึความต้องการดา้น
การเงนิ พฤตกิารณ์ ความรู ้และวตัถุประสงคข์องผูร้บัขอ้มลูรายใดรายหนึ่ง ดงันัน้ ผูร้บัขอ้มลูควรประเมนิความเหมาะสมของขอ้มลูดงักล่าวก่อนตดัสนิใจลงทุน บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั ไดร้บัขอ้มูลทีใ่ช้
ส าหรบัการจดัอนัดบัเครดตินี้จากบรษิทัและแหล่งขอ้มลูอื่นๆ ทีเ่ชื่อว่าเชื่อถอืได ้ดงันัน้ บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั จงึไม่รบัประกันความถูกต้อง ความเพยีงพอ หรอืความครบถ้วนสมบูรณ์ของขอ้มูลใดๆ 
ดงักล่าว และจะไมร่บัผดิชอบต่อความสญูเสยี หรอืความเสยีหายใดๆ อนัเกดิจากความไมถู่กตอ้ง ความไมเ่พยีงพอ หรอืความไมค่รบถว้นสมบูรณ์นัน้ และจะไม่รบัผดิชอบต่อขอ้ผดิพลาด หรอืการละเว้น
ผลที่ได้รบัหรือการกระท าใดๆโดยอาศยัข้อมูลดงักล่าว  ทัง้นี้ รายละเอียดของวิธกีารจดัอนัดบัเครดติของ บริษทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating-
information-th2/rating-criteria.html 
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