
                      
 

 

 

เหตผุล 
 ทริสเรทติ้งยืนยันอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ บริษัท 
เมอืงไทย ลสิซิง่ จ ำกดั (มหำชน) ทีร่ะดบั “BBB” โดยอนัดบัเครดติสะทอ้นถงึกำรด ำเนินธุรกจิทีย่ำวนำน
ในกำรให้บรกิำรสนิเชื่อส่วนบุคคลแบบมหีลกัประกนัและกำรมคีณะผู้บรหิำรที่มำกประสบกำรณ์ของ
บรษิทั กำรประเมนิอนัดบัเครดติยงัพจิำรณำถงึกำรเตบิโตทีร่วดเรว็ของสนิเชือ่ของบรษิทัในช่วง 2-3 ปีที่
ผ่ำนมำ ตลอดจนควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรในระดบัที่น่ำประทบัใจ ระดบัฐำนทุนที่เพยีงพอ และ
เครอืข่ำยสำขำที่กระจำยตวัอยู่ทัว่ประเทศดว้ย อย่ำงไรกต็ำม อนัดบัเครดติมขีอ้จ ำกดัจำกสถำนกำรณ์
กำรแข่งขนัที่รุนแรงในธุรกจิสนิเชื่อส่วนบุคคล ตลอดจนเศรษฐกจิภำยในประเทศที่ไม่เอื้ออ ำนวย หนี้
ครวัเรอืนที่อยู่ในระดบัสูง และกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยของบรษิัทที่มคีวำมอ่อนไหวเป็นอย่ำงมำกต่อกำร
เปลีย่นแปลงทำงเศรษฐกจิซึง่จะกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้  
 ในปี 2535 ครอบครวัเพช็รอ ำไพซึ่งเป็นผูก้่อตัง้และเป็นผูถ้ือหุน้รำยใหญ่ในปจัจุบนัของบรษิัท
เมอืงไทย ลสิซิง่ ไดเ้ริม่ธุรกจิใหบ้รกิำรสนิเชือ่เช่ำซื้อรถจกัรยำนยนต์ใหมแ่ละรถจกัรยำนยนต์ใชแ้ลว้ โดย
บรษิัทได้เริม่ให้บรกิำรสนิเชื่อทะเบยีนรถจกัรยำนยนต์ในปี 2541 บรกิำรสนิเชื่อทะเบยีนรถยนต์ในปี 
2546 และบรกิำรสนิเชือ่ส่วนบุคคลแบบไมม่หีลกัประกนัในปี 2549 อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัไดย้กเลกิธุรกจิ
เช่ำซื้อรถจกัรยำนยนต์ไปในปี 2544 จนกระทัง่ในปี 2557 บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย ปจัจุบนัผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทัคอืครอบครวัเพช็รอ ำไพโดยถอืหุน้ในสดัส่วนประมำณ 
68%  
 บริษัทมกีลยุทธ์ในกำรขยำยพื้นที่ทำงกำรตลำดให้ครอบคลุมโดยกำรเพิ่มจ ำนวนสำขำเพื่อ
สำมำรถเขำ้ถึงและใหบ้รกิำรกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำย ทัง้นี้ บรษิัทเปิดสำขำใหม่อย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะ
อย่ำงยิง่ในพืน้ทีแ่ถบชำนเมอืงและในระดบัต ำบลของจงัหวดัต่ำงๆ จ ำนวนสำขำของบรษิทัเพิม่ขึน้อย่ำง
รวดเรว็จำก 506 สำขำ ณ สิ้นปี 2557 เป็น 1,874 สำขำ ณ สิ้นเดอืนมนีำคม 2560 สนิเชื่อของบรษิทัก็
เติบโตอย่ำงรวดเร็วเช่นเดียวกนั โดยเพิม่จำก 7,448 ล้ำนบำทในปี 2557 เป็น 23,541 ล้ำนบำทในปี 
2559 ซึ่งคิดเป็นอัตรำกำรเติบโตโดยเฉลี่ยต่อปีเท่ำกบั 77.8% สินเชื่อคงค้ำงของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 
25,973 ลำ้นบำท ณ สิ้นเดอืนมนีำคม 2560 หรอืเพิม่ขึน้ 10.3% จำกสิ้นปี 2560 ณ สิ้นเดอืนมนีำคม 
2560 สนิเชื่อที่มรีถจกัรยำนยนต์ใช้แล้วเป็นหลกัประกนัยงัคงเป็นสดัส่วนหลกัของสนิเชื่อคงค้ำงของ
บริษัท โดยคิดเป็น 41.9% ตำมมำด้วยสินเชื่อที่มีรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลและรถบรรทุกใช้แล้วเป็น
หลกัประกนั (33%) และสินเชื่อที่มยีำนพำหนะที่ใช้ในกำรเกษตรเป็นหลกัประกนั (4.9%) ในขณะที่
สนิเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มหีลกัประกนัคดิเป็น 5.1% ของสนิเชื่อคงค้ำงทัง้หมด นอกจำกนี้ บรษิัทยงัได้
น ำเสนอผลติภณัฑใ์หมใ่นปี 2558 ไดแ้ก่ สนิเชื่อทีม่ทีีด่นิเป็นหลกัประกนัและสนิเชื่อนำโนไฟแนนซ์ดว้ย 
ณ สิ้นเดอืนมนีำคม 2560 สนิเชื่อที่มทีี่ดนิเป็นหลกัประกนัมสีดัส่วนคดิเป็น 12.8% ของสนิเชื่อคงค้ำง 
ในขณะทีส่นิเชือ่นำโนไฟแนนซ์คดิเป็น 2.3% ของสนิเชือ่คงคำ้ง 
 อตัรำส่วนสนิเชื่อที่ไม่ก่อให้เกดิรำยได้ (สนิเชื่อค้ำงช ำระมำกกว่ำ 90 วนั) ต่อสนิเชื่อรวมของ
บรษิทัอยู่ในระดบัทีค่่อนขำ้งต ่ำแมจ้ะอยู่ในช่วงทีอุ่ตสำหกรรมโดยรวมประสบกบัภำวะยำกล ำบำก รวมทัง้
ยงัไดร้บัผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ควำมไม่แน่นอนของกำรเมอืงภำยในประเทศและภำวะเศรษฐกจิที่
ชะลอตวักต็ำม อตัรำส่วนสนิเชือ่ทีไ่มก่่อใหเ้กดิรำยไดข้องบรษิทัยงัคงลดลงอย่ำงต่อเนื่องจำก 2% ณ สิ้น
ปี 2556 ลงมำอยู่ทีร่ะดบั 0.9% ณ สิ้นปี 2558 แต่เพิม่ขึน้เลก็น้อยมำอยู่ที ่1.1% ณ สิ้นปี 2559 จนถึง
เดอืนมนีำคม 2560 คุณภำพสนิทรพัย์ที่ดขีองบรษิทัเป็นผลมำจำกนโยบำยกำรอนุมตัสินิเชื่อทีอ่ยู่บน
พืน้ฐำนทีร่ะมดัระวงัและกำรมรีะบบกำรจดัเกบ็หนี้ทีม่ปีระสทิธภิำพของบรษิทัเป็นส ำคญั 

อนัดบัเครดิตองคก์ร: BBB 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต:  Stable 
 

 

อนัดบัเครดิตองคก์รในอดีต: 
วนัท่ี อนัดบัเครดิต     แนวโน้ม 
  อนัดบัเครดิต/ 
    เครดิตพินิจ 
19/08/58 
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ติดต่อ: 

เสาวณติ วรดษิฐ ์
saowanit@trisrating.com 
 
สริวิรรณ วรีเมธาชยั 
siriwan@trisrating.com 
 
ทวโีชค เจยีมสกุลธรรม      
taweechok@trisrating.com 
 
ไรทวิา นฤมล                    
raithiwa@trisrating.com 
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  บริษทั เมืองไทย ลิสซ่ิง จ ำกดั (มหำชน)     5 มิถนุำยน 2560 

 

 ผลประกอบกำรของบรษิทัเป็นไปในทศิทำงทีด่ขี ึน้อย่ำงต่อเนื่อง โดยบรษิทัมกี ำไรสุทธเิพิม่ขึน้จำก 544 ลำ้นบำทในปี 2557 เป็น 1,464 ลำ้นบำทในปี 
2559 ในขณะที่อตัรำส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรัพย์รวมถวัเฉลี่ยเพิม่ขึน้จำก 7.4% ในปี 2557 เป็น 7.8% ในปี 2559 (ปรบัอตัรำส่วนเป็นตวัเลขเต็มปีแล้ว) 
ในช่วง 3 เดอืนแรกของปี 2560 ก ำไรสุทธขิองบรษิทัเท่ำกบั 536 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้น 91.5% จำกช่วงเดยีวกนัของปี 2559 ขณะที่อตัรำส่วนผลตอบแทนต่อ
สนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่เท่ำกบั 8.4% (ปรบัอตัรำส่วนเป็นตวัเลขเตม็ปีแลว้) 
 ผลก ำไรทีส่ม ่ำเสมอตลอดช่วงทีผ่่ำนมำท ำใหส้่วนของผูถ้อืหุ้นของบรษิทัเพิม่ขึน้ ประกอบกบัหลงัจำกกำรเสนอขำยหุน้แก่สำธำรณชนเป็นครัง้แรกใน
เดอืนพฤศจกิำยน 2557 กท็ ำใหฐ้ำนทุนของบรษิทัแขง็แกร่งขึน้อย่ำงมนีัยส ำคญั โดยอตัรำส่วนของผูถ้อืหุ้นต่อสนิทรพัย์รวมเพิม่ขึน้จำก 32.2% ณ สิ้นปี 2556 
เป็น 58.2% ณ สิน้ปี 2557 อย่ำงไรกต็ำม อตัรำส่วนดงักล่ำวลดลงเป็น 43.2% ณ สิ้นปี 2558 และลดลงเป็น 27.4% ณ สิ้นปี 2559 และ 27% ณ เดอืนมนีำคม 
2560 จำกกำรขยำยสนิเชือ่อย่ำงต่อเนื่องตลอดทัง้ปี และแมว้่ำอตัรำส่วนจะลดลง แต่กถ็อืว่ำฐำนทุนของบรษิทัยงัอยู่ในระดบัทีแ่ขง็แกร่งเพยีงพอส ำหรบัรองรบั
กำรขยำยสนิเชือ่ในช่วงระยะเวลำอนัใกลน้ี้ โดยบรษิทัมอีตัรำส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ทีร่ะดบั 2.7 เท่ำ ณ สิน้เดอืนมนีำคม 2560  
 บรษิทัมกีลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำยทีม่รีะดบัควำมเสีย่งสูงและค่อนขำ้งอ่อนไหวต่อกำรเปลีย่นแปลงในทำงลบของภำวะเศรษฐกจิ ดงันัน้ นโยบำยกำรอนุมตัิ
สนิเชื่อทีเ่ขม้งวดของบรษิทั ตลอดจนกระบวนกำรจดัเก็บหนี้ทีม่ปีระสทิธภิำพและฐำนทุนทีแ่ขง็แกร่งจะช่วยจ ำกดัและดูดซบัควำมเสีย่งจำกกำรปล่อยสนิเชื่อ
ใหแ้ก่กลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำยซึง่มคีวำมเสีย่งสงูดงักล่ำวได ้ 
  
แนวโน้มอนัดบัเครดิต 

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

กำรปรบัเพิม่อนัดบัเครดติและ/หรอืแนวโน้มอนัดบัเครดติอำจเกดิขึ้นไดใ้นกรณีทีบ่รษิทัสำมำรถขยำยธุรกจิอย่ำงต่อเนื่องและคงผลกำรด ำเนินงำนใน
ระดบัทีน่่ำพอใจ ในขณะเดยีวกนักส็ำมำรถด ำรงคุณภำพสนิทรพัย์ในระดบัสูงเอำไวไ้ดน้ำนอย่ำงต่อเนื่อง อย่ำงไรกต็ำม อนัดบัเครดติและ/หรอืแนวโน้มอนัดบั
เครดติอำจถูกปรบัลดลงไดห้ำกคุณภำพสนิทรพัยแ์ละควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัของบรษิทัลดลงอย่ำงมนียัส ำคญั  

 
 
บริษทั เมืองไทย ลิสซ่ิง จ ำกดั (มหำชน) (MTLS) 
อนัดบัเครดิตองคก์ร: BBB 
อนัดบัเครดิตตรำสำรหน้ี: 
MTLS19NA: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 469 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2562 BBB 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable                                        

 

 
ข้อมลูงบกำรเงิน* 

 
หน่วย: ลา้นบาท 

*  งบการเงนิรวม 

  -------------------------- ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ----------------------- 
  ม.ค.-มี.ค.  

2560                 2559                2558    2557    2556 

สนิทรพัยร์วม  26,813  24,426  13,083  8,777  6,016  

เงนิใหส้นิเชือ่รวม  25,973  23,541  12,630  7,448  5,835  

ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู  753  646  336  325  322  

เงนิกูย้มืระยะสัน้  12,052  12,650  3,787  3,117  3,292  

เงนิกูย้มืระยะยาว  6,819  4,599  3,368  368  625  

ส่วนของผูถ้อืหุน้  7,228  6,692  5,652  5,106  1,937  

รายไดด้อกเบีย้สุทธ ิ  1,293  3,691  1,998  1,301  1,087  

หนี้สญูและหนี้สงสยัจะสญู  146  332  25  14  156  

รายไดท้ีม่ใิช่ดอกเบีย้  148  453  334  289  247  

ค่าใชจ้่ายด าเนินงาน  628  2,000  1,275  896  738  

ก าไรสุทธ ิ  536  1,464  825  544  351  



                                   

 
  หน้ำ  3  

  บริษทั เมืองไทย ลิสซ่ิง จ ำกดั (มหำชน)     5 มิถนุำยน 2560 

 

 
อตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั* 

 
หน่วย: % 

* งบการเงนิรวม 
**      ยังไมไ่ดป้รับอตัราสว่นใหเ้ป็นตวัเลขเต็มปี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ำกดั   

โทร. 0-2231-3011 ต่อ 500 อำคำรสีลมคอมเพลก็ซ์ ชัน้ 24 191 ถ. สีลม กรงุเทพฯ 10500, www.trisrating.com 
 

                  ----------------------- ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ------------------- 
  ม.ค.-มี.ค. 

2560                 2559                  2558 2557 2556 

ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร       
รายไดด้อกเบีย้สุทธ/ิสนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่  5.05  **               19.68  18.28  17.60  20.13  

รายไดด้อกเบีย้สุทธ/ิรายไดร้วม  82.69  82.54  78.06  70.12  70.23  

ค่าใชจ้่ายด าเนินงาน/รายไดร้วม  40.16  44.72  49.82  48.28  47.68  

ก าไรจากการด าเนินงาน/สนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่  2.61  **                 9.66  9.44  9.19  8.15  

อตัราสว่นผลตอบแทน/สนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่  2.09  **                 7.81  7.55  7.36  6.51  

อตัราสว่นผลตอบแทน/ส่วนของผูถ้อืหุน้ถวัเฉลีย่  7.70  **              23.72  15.34  15.45  19.96  

คณุภำพสินทรพัย ์       

เงนิใหส้นิเชือ่ทีไ่มก่อ่ใหเ้กดิรายได/้เงนิใหส้นิเชือ่รวม   1.09   1.07  0.92  1.37  1.99  

หนี้สญูและหนี้สงสยัจะสญู/เงนิใหส้นิเชือ่รวมถวัเฉลีย่             0.59  **                 1.83  0.25  0.21  2.94  

ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู/เงนิใหส้นิเชือ่รวม  2.90  2.74  2.66  4.36  5.52  

ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู/เงนิใหส้นิเชือ่ทีไ่มก่่อใหเ้กดิรายได ้  265.33  257.35  287.61  318.04  277.86  

โครงสร้ำงเงินทุน       

ส่วนของผูถ้อืหุน้/สนิทรพัยร์วม  26.96  27.40  43.20  58.18  32.20  

ส่วนของผูถ้อืหุน้/เงนิใหส้นิเชือ่รวม  27.83  28.43  44.75  68.56  33.20  

หนี้สนิ/สว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่า)  2.71  2.65  1.31  0.72  2.11  

สภำพคล่อง       

เงนิกูย้มืระยะสัน้/หนี้สนิรวม  61.54  71.33  50.96  84.93  80.70  

เงนิใหส้นิเชือ่รวม/สนิทรพัยร์วม  96.87  96.38  96.54  84.86  97.00  
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