
                                  
                                                                                                                                                

เครดิตวาระ เป็นขัน้ตอนหนึง่ในกระบวนการทบทวนอนัดบัเครดติขององค์กรหรอืตราสารหนี้ทีท่รสิเรทติ้งได้ประกาศผลไปแลว้  ซึง่โดยปกตกิารทบทวนดงักล่าวจะกระท าตลอดอายุของสญัญาหรอืตราสาร 
และสรปุผลเมือ่ครบรอบปี ในระหวา่งนัน้หากหน่วยงานดงักลา่วออกตราสารหนี้ใหม่ หรอืเมือ่มเีหตุการณ์ส าคญัทีอ่าจมผีลกระทบต่อธุรกจิหรอืการเงนิของหน่วยงานนัน้ๆ และมขีอ้มูลผลกระทบเพยีงพอทีจ่ ะ
ปรบัอนัดบัเครดติ หรอืเมือ่มเีหตุใหต้อ้งยกเลกิอนัดบัเครดติเดมิ ทรสิเรทติ้งจะประกาศ "เครดติวาระ" แก่สาธารณะ โดยผลอนัดบัเครดติอาจ "เพิม่ขึ้น" (Upgraded) "ลดลง" (Downgraded) "คงเดมิ" (Affirmed) 
หรอื "ยกเลกิ" (Cancelled)  

  
New Issue Report 

 

เหตผุล 

ทริสเรทติ้งยืนยนัอันดบัเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มหีลกัประกนัชุดปัจจุบนัของ 
บรษิัท เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) ที่ระดบั “BBB” พรอ้มทัง้จดัอนัดบัเครดติหุน้กูไ้ม่
ดอ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนัชุดใหมใ่นวงเงนิไมเ่กนิ 4,000 ลา้นบาทของบรษิทัทีร่ะดบั “BBB” ดว้ย
เช่นกนั โดยบรษิทัจะน าเงนิทีไ่ดจ้ากการออกหุน้กูชุ้ดใหมไ่ปใช้ในการขยายพอรต์สนิเชือ่  

อันดับเครดิตยังคงสะท้อนถึงผลงานที่ยาวนานในการให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลแบบมี
หลกัประกนัและสถานะทางการตลาดทีแ่ขง็แกร่งของบรษิทัในฐานะเป็นผูน้ าตลาด การพจิารณา
อนัดบัเครดติยงัค านึงถงึจุดแขง็ในดา้นอื่น ๆ ของบรษิทัดว้ย เช่น ความสามารถในการท าก าไรที่
แขง็แกร่ง การตัง้ส ารองสนิเชื่อดอ้ยคุณภาพทีเ่พยีงพอ และเครอืข่ายสาขาทีก่วา้งขวาง อย่างไร 
ก็ตาม อันดับเครดิตก็มีข้อจ ากัดจากการแข่งขนัที่รุนแรงในธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลแบบมี
หลกัประกนัและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบรษิัทซึ่งเป็นกลุ่มที่มคีวามเสี่ยงสูง แต่อย่างไรก็ตาม 
การกระจายตัวของสนิเชื่อก็ช่วยลดความเสี่ยงของลูกค้าเป้าหมายลงได้บางส่วน นอกจากนี้ 
กฎระเบยีบใหม่ส าหรบัสถาบนัการเงนิที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ซึ่งยงัไม่มผีลบงัคบัใช้นัน้ก็ยงัมี
ความคลุมเครือที่อาจจะส่งผลกระทบต่ออตัราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และหลกัปฏิบตัิในการ
ประกอบธุรกจิของผูป้ระกอบการไดอ้กีดว้ย 

บรษิทัไดด้ าเนินการเพิม่จ านวนสาขาอย่างต่อเนื่องเพื่อใหบ้รกิารแก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย โดย ณ 
สิ้นปี 2561 บรษิัทมจี านวนสาขามากกว่า 3,000 สาขา ในส่วนของสนิเชื่อของบรษิัทก็เติบโต
อย่างต่อเนื่องเป็น 44,778 ล้านบาท ณ สิ้นเดอืนกนัยายน 2561 โดยเพิม่ขึน้ 25.7% จากสิ้นปี 
2560 อตัราส่วนสนิเชื่อทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิรายไดต่้อสนิเชื่อรวมยงัคงรกัษาระดบัค่อนขา้งต ่าที ่1.3%  
ณ สิน้เดอืนกนัยายน 2561 อตัราส่วนค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญูต่อเงนิใหส้นิเชือ่ทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิรายได้
ของบรษิทัอยู่ที่ระดบั 259% ณ สิ้นเดอืนกนัยายน 2561 ซึ่งใกล้เคยีงกบัระดบั 265% ณ สิ้นปี 
2560 ในขณะที่อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์รวมถวัเฉลีย่ปรบัเพิม่ขึ้นเป็น 8.8% (ปรบั
อตัราส่วนใหเ้ป็นตวัเลขเตม็ปีแลว้) ในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2561 จาก 8.1% ในปี 2560 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต 

แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ สะทอ้นการคาดการณ์ของทรสิเรทติ้งว่าบรษิทัจะ
สามารถรกัษาสถานะทางการตลาดและมผีลประกอบการทีน่่าพอใจอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยงั
คาดว่าบรษิทัจะสามารถควบคุมคุณภาพสนิเชื่อและการก่อหนี้ เอาไว้ให้อยู่ในระดบัที่ยอมรบัได้
ดว้ยเช่นกนั 

ปัจจยัท่ีอาจท าให้อนัดบัเครดิตเปล่ียนแปลง 

การปรบัเพิม่อนัดบัเครดติและ/หรอืแนวโน้มอนัดบัเครดติอาจเกดิขึน้ไดใ้นกรณีทีก่ฎระเบยีบใหม่
ส่งผลท าใหบ้รษิทัสามารถขยายธุรกจิไดอ้ย่างต่อเนื่องและมผีลการด าเนินงานในระดบัทีน่่าพอใจ 
ในขณะเดยีวกนัก็สามารถด ารงคุณภาพสนิทรพัย์ให้อยู่ในระดบัสูงเอาไว้ได้ตามที่ทริสเรทติ้ง 
คาดการณ์ อย่างไรกต็าม อนัดบัเครดติและ/หรอืแนวโน้มอนัดบัเครดติอาจถูกปรบัลดลงไดห้าก
บรษิทัมกีารก่อหนี้เพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง หรอืคุณภาพสนิทรพัย ์หรอืความสามารถในการแข่งขนั
ของบรษิทัลดลงอย่างมนียัส าคญั 

  

บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)  

ครัง้ท่ี 1/2562 
 3 มกราคม 2562 

FINANCIAL INSTITUTIONS 

อนัดบัเครดิตองคก์ร: BBB 

อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี: 
 

หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั  BBB 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 
 

วนัท่ีทบทวนล่าสุด: 08/06/61 

อนัดบัเครดิตองคก์รในอดีต: 

วนัท่ี อนัดบั
เครดิต                  

แนวโน้มอนัดบัเครดิต/ 
เครดิตพินิจ 

19/08/58 BBB Stable 
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ติดต่อ: 

สทิธการย ์ตงพพิฒัน์, FRM 
sithakarn@trisrating.com 

อรรณพ ศภุชยานนท,์ CFA 
annop@trisrating.com 

ทวโีชค เจยีมสกลุธรรม 
taweechok@trisrating.com 

ไรทวิา นฤมล 
raithiwa@trisrating.com 
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เกณฑก์ารจดัอนัดบัเครดิตท่ีเก่ียวข้อง 

- การจดัอนัดบัเครดติบรษิทัใหส้นิเชือ่ทีไ่มใ่ช่ธนาคาร, 7 พฤษภาคม 2561  

 

บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) (MTC) 
 

อนัดบัเครดิตองคก์ร: BBB 

อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี: 
MTLS19NA: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 469 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2562 BBB 
หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั ในวงเงนิไมเ่กนิ 4,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนภายใน 4 ปี BBB 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ากดั                                                                                                                                                                                                            

อาคารสลีมคอมเพลก็ซ ์ชัน้ 24 191 ถ. สลีม กรุงเทพฯ 10500  โทร. 02-098-3000    

© บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ากดั สงวนลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2562  หา้มมใิหบุ้คคลใด ใช ้เปิดเผย ท าส าเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรอืเกบ็ไว้เพื่อใช้ในภายหลงัเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรอืขอ้มูลการจดั
อนัดบัเครดติ ไมว่่าทัง้หมดหรอืเพยีงบางสว่น และไมว่่าในรูปแบบ หรอืลกัษณะใดๆ หรอืดว้ยวธิกีารใดๆ โดยทีย่งัไมไ่ดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั ก่อน การจดั
อนัดบัเครดตินี้มใิช่ค าแถลงขอ้เทจ็จรงิ หรอืค าเสนอแนะใหซ้ือ้ ขาย หรอืถอืตราสารหน้ีใดๆ แต่เป็นเพยีงความเหน็เกีย่วกบัความเสีย่งหรือความน่าเชื่อถอืของตราสารหนี้นัน้ๆ หรอืของบรษิทันัน้ๆ 
โดยเฉพาะ ความเหน็ทีร่ะบุในการจดัอนัดบัเครดตินี้มไิด้เป็นค าแนะน าเกี่ยวกบัการลงทุน หรือค าแนะน าในลกัษณะอื่นใด การจดัอนัดบัและขอ้ มูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จดัท า หรอืพมิพ์
เผยแพร่โดย บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั ไดจ้ดัท าขึน้โดยมไิดค้ านึงถงึความต้องการดา้นการเงนิ พฤตกิารณ์ ความรู้ และวตัถุประสงคข์องผู้รบัขอ้มูลรายใดรายหนึ่ง ดงันัน้ ผู้รบัขอ้มูลควรปร ะเมนิ
ความเหมาะสมของขอ้มลูดงักล่าวก่อนตดัสนิใจลงทนุ บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั ไดร้บัขอ้มลูทีใ่ชส้ าหรบัการจดัอนัดบัเครดตินี้จากบรษิทัและแหล่งขอ้มูลอื่นๆ ทีเ่ชื่อว่าเชื่อถอืได ้ดงันัน้ บรษิทั ทรสิ
เรทติง้ จ ากดั จงึไมร่บัประกนัความถูกตอ้ง ความเพยีงพอ หรอืความครบถ้วนสมบูรณ์ของขอ้มูลใดๆ ดงักล่าว และจะไม่รบัผดิชอบต่อความสูญเ สยี หรอืความเสยีหายใดๆ อนัเกดิจากความไม่
ถูกตอ้ง ความไมเ่พยีงพอ หรอืความไมค่รบถว้นสมบูรณ์นัน้ และจะไมร่บัผดิชอบต่อขอ้ผดิพลาด หรอืการละเวน้ผลทีไ่ดร้บัหรอืการกระท าใดๆโดยอาศยัขอ้มลูดงักล่าว ทัง้นี้ รายละเอยีดของวธิกีาร
จดัอนัดบัเครดติของ บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั เผยแพร่อยูบ่น Website: www.trisrating.com/rating-information/rating-criteria 

https://www.trisrating.com/th/rating-information/rating-criteria/

