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บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จากัด (มหาชน)
เหตุผล

FINANCIAL INSTITUTIONS
อันดับเครดิ ตองค์กร:

BBB

อันดับเครดิ ตตราสารหนี้ :
หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน

BBB

แนวโน้ มอันดับเครดิ ต:

Stable

วันที่ทบทวนล่าสุด: 08/06/61
อันดับเครดิ ตองค์กรในอดีต:
วันที่
19/08/58

อันดับ
เครดิ ต
BBB

ครัง้ ที่ 1/2562
3 มกราคม 2562

แนวโน้ มอันดับเครดิ ต/
เครดิ ตพิ นิจ
Stable

ทริส เรทติ้ง ยืน ยัน อัน ดับเครดิต องค์กรและหุ้น กู้ไ ม่ด้อ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน ชุดปั จจุบนั ของ
บริษัท เมืองไทย แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) ที่ระดับ “BBB” พร้อมทัง้ จัดอันดับเครดิตหุน้ กูไ้ ม่
ด้อยสิทธิ ไม่มหี ลักประกันชุดใหม่ในวงเงินไม่เกิน 4,000 ล้านบาทของบริษทั ทีร่ ะดับ “BBB” ด้วย
เช่นกัน โดยบริษทั จะนาเงินทีไ่ ด้จากการออกหุน้ กูช้ ุดใหม่ไปใช้ในการขยายพอร์ตสินเชือ่
อัน ดับ เครดิต ยัง คงสะท้อ นถึง ผลงานที่ย าวนานในการให้บ ริก ารสิน เชื่อ ส่ ว นบุ ค คลแบบมี
หลักประกันและสถานะทางการตลาดทีแ่ ข็งแกร่งของบริษทั ในฐานะเป็ นผูน้ าตลาด การพิจารณา
อันดับเครดิตยังคานึงถึงจุดแข็งในด้านอื่น ๆ ของบริษทั ด้วย เช่น ความสามารถในการทากาไรที่
แข็งแกร่ง การตัง้ สารองสินเชื่อด้อยคุณภาพทีเ่ พียงพอ และเครือข่ายสาขาทีก่ ว้างขวาง อย่างไร
ก็ต าม อัน ดับ เครดิต ก็ ม ีข ้อ จ ากัด จากการแข่ ง ขัน ที่รุ น แรงในธุ ร กิจ สิน เชื่อ ส่ ว นบุ ค คลแบบมี
หลักประกัน และกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายของบริษัทซึ่งเป็ นกลุ่มที่มคี วามเสี่ยงสูง แต่ อย่างไรก็ตาม
การกระจายตัวของสิน เชื่อ ก็ช่วยลดความเสี่ย งของลูกค้าเป้ าหมายลงได้บางส่ ว น นอกจากนี้
กฎระเบียบใหม่สาหรับสถาบันการเงิน ที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ ซ่งึ ยังไม่มผี ลบังคับใช้นัน้ ก็ยงั มี
ความคลุ มเครือที่อาจจะส่ งผลกระทบต่อ อัต ราดอกเบี้ย ค่ าธรรมเนีย ม และหลักปฏิบตั ิในการ
ประกอบธุรกิจของผูป้ ระกอบการได้อกี ด้วย
บริษทั ได้ดาเนินการเพิม่ จานวนสาขาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย โดย ณ
สิ้นปี 2561 บริษัทมีจานวนสาขามากกว่า 3,000 สาขา ในส่วนของสินเชื่อของบริษัทก็เติบโต
อย่างต่อเนื่องเป็ น 44,778 ล้านบาท ณ สิ้นเดือนกันยายน 2561 โดยเพิม่ ขึน้ 25.7% จากสิ้นปี
2560 อัตราส่วนสินเชื่อทีไ่ ม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อรวมยัง คงรักษาระดับค่อนข้างต่าที่ 1.3%
ณ สิน้ เดือนกันยายน 2561 อัตราส่วนค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สนิ เชือ่ ทีไ่ ม่ก่อให้เกิดรายได้
ของบริษทั อยู่ท่รี ะดับ 259% ณ สิ้นเดือนกันยายน 2561 ซึ่งใกล้เคียงกับระดับ 265% ณ สิ้นปี
2560 ในขณะที่อตั ราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมถัวเฉลีย่ ปรับเพิม่ ขึ้นเป็ น 8.8% (ปรับ
อัตราส่วนให้เป็ นตัวเลขเต็มปี แล้ว) ในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2561 จาก 8.1% ในปี 2560

ติ ดต่อ:

แนวโน้ มอันดับเครดิ ต

annop@trisrating.com

แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที”่ สะท้อนการคาดการณ์ของทริสเรทติ้งว่าบริษทั จะ
สามารถรักษาสถานะทางการตลาดและมีผลประกอบการทีน่ ่ าพอใจอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยัง
คาดว่าบริษทั จะสามารถควบคุม คุณภาพสินเชื่อและการก่อหนี้ เอาไว้ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ด้วยเช่นกัน

ทวีโชค เจียมสกุลธรรม

ปัจจัยที่ อาจทาให้อนั ดับเครดิ ตเปลี่ยนแปลง

สิทธการย์ ตงพิพฒ
ั น์, FRM

sithakarn@trisrating.com
อรรณพ ศุภชยานนท์, CFA

taweechok@trisrating.com
ไรทิวา นฤมล

raithiwa@trisrating.com

การปรับเพิม่ อันดับเครดิตและ/หรือแนวโน้มอันดับเครดิตอาจเกิดขึน้ ได้ในกรณี ทก่ี ฎระเบียบใหม่
ส่งผลทาให้บริษทั สามารถขยายธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและมีผลการดาเนินงานในระดับทีน่ ่ าพอใจ
ในขณะเดีย วกันก็สามารถดารงคุ ณภาพสิน ทรัพย์ ให้อยู่ในระดับสูงเอาไว้ได้ตามที่ทริสเรทติ้ง
คาดการณ์ อย่างไรก็ตาม อันดับเครดิตและ/หรือแนวโน้มอันดับเครดิตอาจถูกปรับลดลงได้หาก
บริษทั มีการก่อหนี้เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง หรือคุณภาพสินทรัพย์ หรือความสามารถในการแข่งขัน
ของบริษทั ลดลงอย่างมีนยั สาคัญ

เครดิ ตวาระ เป็ นขัน้ ตอนหนึง่ ในกระบวนการทบทวนอันดับเครดิตขององค์กรหรือตราสารหนี้ทที ่ ริสเรทติ้งได้ประกาศผลไปแล้ว ซึง่ โดยปกติการทบทวนดังกล่าวจะกระทาตลอดอายุของสัญญาหรือตราสาร
และสรุปผลเมือครบรอบปี
่
ในระหว่างนัน้ หากหน่วยงานดังกล่าวออกตราสารหนี้ใหม่ หรือเมือ่ มีเหตุการณ์สาคัญทีอ่ าจมีผลกระทบต่อธุรกิจหรือการเงินของหน่วยงานนัน้ ๆ และมีขอ้ มูลผลกระทบเพียงพอทีจ่ ะ
ปรับอันดับเครดิต หรือเมือมี
่ เหตุให้ตอ้ งยกเลิกอันดับเครดิตเดิม ทริสเรทติ้งจะประกาศ "เครดิตวาระ" แก่สาธารณะ โดยผลอันดับเครดิตอาจ "เพิม่ ขึ้น" (Upgraded) "ลดลง" (Downgraded) "คงเดิม" (Affirmed)
หรือ "ยกเลิก" (Cancelled)
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เกณฑ์การจัดอันดับเครดิ ตที่ เกี่ยวข้อง
- การจัดอันดับเครดิตบริษทั ให้สนิ เชือ่ ทีไ่ ม่ใช่ธนาคาร, 7 พฤษภาคม 2561
บริ ษทั เมืองไทย แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) (MTC)
อันดับเครดิ ตองค์กร:
อันดับเครดิ ตตราสารหนี้ :
MTLS19NA: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 469 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2562
หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน ในวงเงินไม่เกิน 4,000 ล้านบาท ไถ่ถอนภายใน 4 ปี
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต:

BBB
BBB
BBB
Stable

บริ ษทั ทริ สเรทติ้ ง จากัด
อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชัน้ 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500 โทร. 02-098-3000
© บริ ษทั ทริ สเรทติ้ ง จากัด สงวนลิ ขสิ ทธิ์ พ.ศ. 2562 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิ ดเผย ทาสาเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัด
อันดับเครดิต ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธกี ารใดๆ โดยทีย่ งั ไม่ได้รบั อนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก บริษทั ทริสเรทติ้ง จากัด ก่อน การจัด
อันดับเครดิตนี้มใิ ช่คาแถลงข้อเท็จจริง หรือคาเสนอแนะให้ซอ้ื ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็ นเพียงความเห็นเกีย่ วกับความเสีย่ งหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นนั ้ ๆ หรือของบริษทั นัน้ ๆ
โดยเฉพาะ ความเห็นทีร่ ะบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มไิ ด้เป็ นคาแนะนาเกี่ยวกับการลงทุน หรือคาแนะนาในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อ มูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จดั ทา หรือพิมพ์
เผยแพร่โดย บริษทั ทริสเรทติง้ จากัด ได้จดั ทาขึน้ โดยมิได้คานึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รบั ข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนัน้ ผู้รบั ข้อมูลควรปร ะเมิน
ความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษทั ทริสเรทติง้ จากัด ได้รบั ข้อมูลทีใ่ ช้สาหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษทั และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ทีเ่ ชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนัน้ บริษทั ทริส
เรทติง้ จากัด จึงไม่รบั ประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รบั ผิดชอบต่อความสูญเ สีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่
ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นนั ้ และจะไม่รบั ผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลทีไ่ ด้รบั หรือการกระทาใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทัง้ นี้ รายละเอียดของวิธกี าร
จัดอันดับเครดิตของ บริษทั ทริสเรทติง้ จากัด เผยแพร่อยูบ่ น Website: www.trisrating.com/rating-information/rating-criteria
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