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FINANCIAL INSTITUTIONS
อันดับเครดิ ตองค์กร:

BBB+

อันดับเครดิ ตตราสารหนี้ :
หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน

BBB+

แนวโน้ มอันดับเครดิ ต:

Stable

วันที่ทบทวนล่าสุด: 30/04/62
อันดับเครดิ ตองค์กรในอดีต:
วันที่

อันดับ
เครดิ ต
BBB+
BBB

ครัง้ ที่ 38/2562
10 มิ ถนุ ายน 2562

แนวโน้ มอันดับเครดิ ต/
เครดิ ตพิ นิจ
Stable
Stable

ทริส เรทติ้ง ยืน ยัน อัน ดับเครดิต องค์กรและหุ้น กู้ไ ม่ด้อ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน ชุดปั จจุบนั ของ
บริษทั เมืองไทย แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) ทีร่ ะดับ “BBB+” พร้อมทัง้ จัดอันดับเครดิตหุน้ กูไ้ ม่
ด้อยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน ชุดใหม่ในวงเงิน ไม่เกิน 5,000 ล้ำนบำทของบริษัทที่ระดับ “BBB+”
ด้วยเช่นกัน โดยบริษทั จะนำเงินทีไ่ ด้จำกกำรออกหุน้ กูช้ ุดใหม่ไปใช้ ในกำรชำระคืนหนี้และขยำย
พอร์ตสินเชือ่
อัน ดับเครดิตสะท้อนถึงผลงำนที่ย งยื
ั ่ น ในกำรเป็ น ผู้น ำในตลำดของผลิตภัณฑ์หลักซึ่งคือ กำร
ให้บริกำรสินเชือ่ ส่วนบุคคลแบบมีหลักประกัน รวมไปถึงควำมสำมำรถในกำรทำกำไรทีแ่ ข็งแกร่ง
มำโดยตลอด คุ ณ ภำพของสิน ทรัพ ย์ท่ีไ ด้ร ับ กำรควบคุ ม เป็ น อย่ ำ งดี แหล่ ง เงิน ทุ น ที่ม ีค วำม
หลำกหลำยมำกขึน้ และสภำพคล่องในระดับทีเ่ พียงพอ

ณัฐวดี กอสกุล

สถำนะควำมเป็ นผูน้ ำของบริษทั เกิดจำกควำมเข้ำใจในตลำดทีด่ ำเนินธุรกิจ และเครือข่ำยสำขำทัว่
ประเทศทีค่ รอบคลุมทัง้ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล รวมถึงพืน้ ทีช่ นบทในระดับตำบลของจังหวัด
ต่ำง ๆ ทัง้ นี้ ณ เดือนมีนำคม 2562 บริษทั มีจำนวนสำขำทัง้ สิ้น 3,444 สำขำ เพิม่ ขึน้ จำก 506
สำขำในปี 2557 สินเชื่อรวมคงค้ำงของบริษทั เติบโตจำก 48.05 พันล้ำนบำท ณ สิ้นปี 2561 มำ
อยู่ท่ี 50.59 พันล้ำนบำท ณ สิ้นเดือนมีนำคม 2562 โดยคิดเป็ นกำรเติบโตที่ 5.3% จำกต้นปี ถงึ
ปั จจุบนั (Year-to-date) ทัง้ นี้ อัตรำส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมถัวเฉลีย่ อยูท่ ป่ี ระมำณ 8.0%
(ปรับเป็ นตัวเลขเต็มปี ) สำหรับไตรมำสแรกของปี 2562 จำก 8.6% ณ สิ้นปี 2561 ในขณะที่
รำยได้ดอกเบีย้ ปรับตัวเพิม่ ขึน้ 25% จำกไตรมำสทีแ่ ล้ว นอกจำกนี้ คุณภำพสินทรัพย์ของบริษทั
ยังได้รบั กำรควบคุมเป็ นอย่ำงดี และค่อนข้ำงต้ำนทำนต่อสภำพแวดล้อมเศรษฐกิจทีอ่ ่อนแอได้ ซึ่ง
สะท้อนได้จำกกำรทีบ่ ริษทั มีอตั รำส่วนสินเชื่อทีไ่ ม่ก่อให้เกิดรำยได้ (สินเชื่อค้ำงชำระมำกกว่ำ 90
วัน) ต่อสินเชื่อรวมอยู่ในระดับค่อนข้ำงต่ ำในช่วงหลำยปี ท่ผี ่ำนมำ ทัง้ นี้ ณ เดือนมีนำคม 2562
อัตรำส่วนสินเชื่อทีไ่ ม่ก่อให้เกิดรำยได้ต่อสินเชื่อรวมของบริษทั ปรับตัวลดลงมำอยู่ท่ี 1.0% จำก
1.1% ณ สิน้ ปี 2561 กำรก่อหนี้ซง่ึ วัดโดยอัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ปรับตัวลดลงมำอยู่
ที่ 2.9 เท่ำ ณ เดือนมีนำคม 2562 จำก 3 เท่ำ ในปี 2561 กำรออกหุน้ กูใ้ นครัง้ นี้และกำรสะสมของ
กำไรที่แข็งแกร่งเป็ น ไปตำมประมำณกำรที่ค ำดไว้ ทริส เรทติ้ง เชื่อ ว่ ำบริษัทจะสำมำรถดำรง
อัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีป่ ระมำณ 3 เท่ำในปี 2562
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แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที”่ สะท้อนกำรคำดกำรณ์ของทริสเรทติ้งว่ำบริษทั จะ
สำมำรถรักษำสถำนะทำงกำรตลำดและมีผลประกอบกำรทีน่ ่ ำพอใจอย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนี้ ยัง
คำดว่ำบริษทั จะสำมำรถควบคุมคุณภำพสินเชื่อและกำรก่อหนี้เอำไว้ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ด้วยเช่นกัน
ปัจจัยที่ อาจทาให้อนั ดับเครดิ ตเปลี่ยนแปลง
กำรปรับเพิม่ อันดับเครดิตและ/หรือแนวโน้มอันดับเครดิตในอนำคตอันใกล้น้มี คี วำมเป็ นไปได้น้อย
หลังจำกกำรปรับเพิม่ อันดับเครดิตเมือ่ เร็ว ๆ นี้ อย่ำงไรก็ตำม กำรปรับเพิม่ อันดับเครดิตและ/หรือ
แนวโน้มอันดับเครดิตอำจเกิดขึน้ ได้ในกรณีทก่ี ำรก่อหนี้และผลประกอบกำรทำงกำรเงินปรับตัวดี
ขึน้ อย่ำงมีนยั สำคัญ ในทำงกลับกัน อันดับเครดิตและ/หรือแนวโน้มอันดับเครดิตอำจถูกปรับลดลง
ได้ห ำกคุ ณภำพสิน ทรัพ ย์ หรือ ควำมสำมำรถในกำรทำกำไรลดลงอย่ ำงมีนัย ส ำคัญ ซึ่งส่ งผล
กระทบกับฐำนทุน กำรก่อหนี้ ผลประกอบกำรทำงกำรเงิน หรือควำมเสีย่ งของบริษทั

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 ตที่เกี่ยวข้อง
- กำรจัดอันดับเครดิตบริษทั ให้สนิ เชือ่ ทีไ่ ม่ใช่ธนำคำร, 7 พฤษภำคม 2561
บริ ษทั เมืองไทย แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) (MTC)
อันดับเครดิ ตองค์กร:
อันดับเครดิ ตตราสารหนี้ :
MTLS19NA: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 469 ล้ำนบำท ไถ่ถอนปี 2562
MTC222A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 1,650.30 ล้ำนบำท ไถ่ถอนปี 2565
MTC22NB: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 2,349.70 ล้ำนบำท ไถ่ถอนปี 2565
หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้ำนบำท ไถ่ถอนภำยใน 4 ปี
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต:

BBB+
BBB+
BBB+
BBB+
BBB+
Stable

บริ ษทั ทริ สเรทติ้ ง จากัด
อำคำรสีลมคอมเพล็กซ์ ชัน้ 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500 โทร. 02-098-3000
© บริ ษทั ทริ สเรทติ้ ง จากัด สงวนลิ ขสิ ทธิ์ พ.ศ. 2562 ห้ำมมิให้บุคคลใด ใช้ เปิ ดเผย ทำสำเนำเผยแพร่ แจกจ่ำย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภำยหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรำยงำนหรือข้อมูลกำรจัด
อันดับเครดิต ไม่ว่ำทังหมดหรื
้
อเพียงบำงส่วน และไม่ว่ำในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธกี ำรใดๆ โดยทีย่ งั ไม่ได้รบั อนุญำตเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำก บริษทั ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน กำรจัด
อันดับเครดิตนี้มใิ ช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซอ้ื ขำย หรือถือตรำสำรหนี้ใดๆ แต่เป็ นเพียงควำมเห็นเกีย่ วกับควำมเสีย่ งหรือควำมน่ำเชื่อถือของตรำสำรหนี้นนั ้ ๆ หรือของบริษทั นัน้ ๆ
โดยเฉพำะ ควำมเห็นทีร่ ะบุในกำรจัดอันดับเครดิตนี้มไิ ด้เป็ นคำแนะนำเกี่ยวกับกำรลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด กำรจัดอันดับและข้อ มูลที่ปรำกฏในรำยงำนใดๆ ที่จดั ทำ หรือพิมพ์
เผยแพร่โดย บริษทั ทริสเรทติง้ จำกัด ได้จดั ทำขึน้ โดยมิได้คำนึงถึงควำมต้องกำรด้ำนกำรเงิน พฤติกำรณ์ ควำมรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รบั ข้อมูลรำยใดรำยหนึ่ง ดังนัน้ ผู้รบั ข้อมูลควรปร ะเมิน
ควำมเหมำะสมของข้อมูลดังกล่ำวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษทั ทริสเรทติง้ จำกัด ได้รบั ข้อมูลทีใ่ ช้สำหรับกำรจัดอันดับเครดิตนี้จำกบริษทั และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ทีเ่ ชื่อว่ำเชื่อถือได้ ดังนัน้ บริษทั ทริส
เรทติง้ จำกัด จึงไม่รบั ประกันควำมถูกต้อง ควำมเพียงพอ หรือควำมครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่ำว และจะไม่รบั ผิดชอบต่อควำมสูญเ สีย หรือควำมเสียหำยใดๆ อันเกิดจำกควำมไม่
ถูกต้อง ควำมไม่เพียงพอ หรือควำมไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นนั ้ และจะไม่รบั ผิดชอบต่อข้อผิดพลำด หรือกำรละเว้นผลทีไ่ ด้รบั หรือกำรกระทำใดๆโดยอำศัยข้อมูลดังกล่ำว ทัง้ นี้ รำยละเอียดของวิธกี ำร
จัดอันดับเครดิตของ บริษทั ทริสเรทติง้ จำกัด เผยแพร่อยูบ่ น Website: www.trisrating.com/rating-information/rating-criteria
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