
                                  
                                                                                                                                                

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

  
New Issue Report 

 

เหตผุล 

ทริสเรทติ้งยืนยนัอันดบัเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มหีลกัประกนัชุดปัจจุบนัของ 
บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) ทีร่ะดบั “BBB+” พรอ้มทัง้จดัอนัดบัเครดติหุน้กูไ้ม่
ด้อยสทิธิ ไม่มหีลกัประกนัชุดใหม่ในวงเงนิไม่เกนิ 5,000 ล้ำนบำทของบริษัทที่ระดบั “BBB+” 
ดว้ยเช่นกนั โดยบรษิทัจะน ำเงนิทีไ่ดจ้ำกกำรออกหุน้กูชุ้ดใหม่ไปใช้ในกำรช ำระคนืหนี้และขยำย
พอรต์สนิเชือ่  

อนัดบัเครดิตสะท้อนถึงผลงำนที่ย ัง่ยนืในกำรเป็นผู้น ำในตลำดของผลิตภณัฑ์หลกัซึ่งคือกำร
ใหบ้รกิำรสนิเชือ่ส่วนบุคคลแบบมหีลกัประกนั รวมไปถงึควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรทีแ่ขง็แกร่ง
มำโดยตลอด คุณภำพของสินทรัพย์ที่ได้ร ับกำรควบคุมเป็นอย่ำงดี แหล่งเงินทุนที่มีควำม
หลำกหลำยมำกขึน้และสภำพคล่องในระดบัทีเ่พยีงพอ 

สถำนะควำมเป็นผูน้ ำของบรษิทัเกดิจำกควำมเขำ้ใจในตลำดทีด่ ำเนินธุรกจิ และเครอืขำ่ยสำขำทัว่
ประเทศทีค่รอบคลุมทัง้ในเขตกรุงเทพและปรมิณฑล รวมถงึพืน้ทีช่นบทในระดบัต ำบลของจงัหวดั
ต่ำง ๆ ทัง้นี้ ณ เดอืนมนีำคม 2562 บรษิทัมจี ำนวนสำขำทัง้สิ้น 3,444 สำขำ เพิม่ขึน้จำก 506 
สำขำในปี 2557 สนิเชื่อรวมคงคำ้งของบรษิทัเตบิโตจำก 48.05 พนัลำ้นบำท ณ สิ้นปี 2561 มำ
อยู่ที ่50.59 พนัลำ้นบำท ณ สิ้นเดอืนมนีำคม 2562 โดยคดิเป็นกำรเตบิโตที ่5.3% จำกต้นปีถงึ
ปัจจุบนั (Year-to-date) ทัง้นี้ อตัรำส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่อยูท่ีป่ระมำณ 8.0% 
(ปรบัเป็นตวัเลขเต็มปี) ส ำหรบัไตรมำสแรกของปี 2562 จำก 8.6% ณ สิ้นปี 2561 ในขณะที่
รำยไดด้อกเบีย้ปรบัตวัเพิม่ขึน้ 25% จำกไตรมำสทีแ่ลว้ นอกจำกนี้ คุณภำพสนิทรพัย์ของบรษิทั
ยงัไดร้บักำรควบคุมเป็นอย่ำงด ีและค่อนขำ้งตำ้นทำนต่อสภำพแวดลอ้มเศรษฐกจิทีอ่่อนแอได ้ซึ่ง
สะทอ้นไดจ้ำกกำรทีบ่รษิทัมอีตัรำส่วนสนิเชื่อทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิรำยได ้(สนิเชื่อคำ้งช ำระมำกกว่ำ 90 
วนั) ต่อสนิเชื่อรวมอยู่ในระดบัค่อนขำ้งต ่ำในช่วงหลำยปีที่ผ่ำนมำ ทัง้นี้ ณ เดอืนมนีำคม 2562 
อตัรำส่วนสนิเชื่อทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิรำยได้ต่อสนิเชื่อรวมของบรษิทัปรบัตวัลดลงมำอยู่ที ่1.0% จำก 
1.1% ณ สิน้ปี 2561 กำรก่อหนี้ซึง่วดัโดยอตัรำส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ปรบัตวัลดลงมำอยู่
ที ่2.9 เท่ำ ณ เดอืนมนีำคม 2562 จำก 3 เท่ำ ในปี 2561 กำรออกหุน้กูใ้นครัง้นี้และกำรสะสมของ
ก ำไรที่แข็งแกร่งเป็นไปตำมประมำณกำรที่คำดไว้ ทริสเรทติ้ง เชื่อว่ำบริษัทจะสำมำรถด ำรง
อตัรำส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ทีป่ระมำณ 3 เท่ำในปี 2562 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต 

แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ สะทอ้นกำรคำดกำรณ์ของทรสิเรทติ้งว่ำบรษิทัจะ
สำมำรถรกัษำสถำนะทำงกำรตลำดและมผีลประกอบกำรทีน่่ำพอใจอย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนี้ ยงั
คำดว่ำบรษิทัจะสำมำรถควบคุมคุณภำพสนิเชื่อและกำรก่อหนี้เอำไว้ให้อยู่ในระดบัที่ยอมรบัได้
ดว้ยเช่นกนั 

ปัจจยัท่ีอาจท าให้อนัดบัเครดิตเปล่ียนแปลง 

กำรปรบัเพิม่อนัดบัเครดติและ/หรอืแนวโน้มอนัดบัเครดติในอนำคตอนัใกลน้ี้มคีวำมเป็นไปไดน้้อย
หลงัจำกกำรปรบัเพิม่อนัดบัเครดติเมือ่เรว็ ๆ นี้ อย่ำงไรกต็ำม กำรปรบัเพิม่อนัดบัเครดติและ/หรอื
แนวโน้มอนัดบัเครดติอำจเกดิขึน้ไดใ้นกรณทีีก่ำรก่อหนี้และผลประกอบกำรทำงกำรเงนิปรบัตวัดี
ขึน้อย่ำงมนียัส ำคญั ในทำงกลบักนั อนัดบัเครดติและ/หรอืแนวโน้มอนัดบัเครดติอำจถูกปรบัลดลง
ได้หำกคุณภำพสินทรพัย์ หรือควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรลดลงอย่ำงมนีัยส ำคญั ซึ่งส่งผล
กระทบกบัฐำนทุน กำรก่อหนี้ ผลประกอบกำรทำงกำรเงนิ หรอืควำมเสีย่งของบรษิทั 

  

บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)  
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FINANCIAL INSTITUTIONS 

อนัดบัเครดิตองคก์ร: BBB+ 

อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี: 
 

หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั  BBB+ 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 
 

วนัท่ีทบทวนล่าสุด: 30/04/62 

อนัดบัเครดิตองคก์รในอดีต: 

วนัท่ี อนัดบั
เครดิต                  

แนวโน้มอนัดบัเครดิต/ 
เครดิตพินิจ 

30/04/62 BBB+ Stable 
19/08/58 BBB Stable 
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ติดต่อ: 

ณฐัวด ีกอสกลุ 
nattawadee@trisrating.com 

สทิธกำรย ์ตงพพิฒัน์, FRM 
sithakarn@trisrating.com 

ทวโีชค เจยีมสกลุธรรม 
taweechok@trisrating.com 

ไรทวิำ นฤมล 
raithiwa@trisrating.com 
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เกณฑก์ารจดัอนัดบัเครดิตท่ีเก่ียวข้อง 

- กำรจดัอนัดบัเครดติบรษิทัใหส้นิเชือ่ทีไ่มใ่ช่ธนำคำร, 7 พฤษภำคม 2561  

 

บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) (MTC) 
 

อนัดบัเครดิตองคก์ร: BBB+ 

อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี: 
MTLS19NA: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 469 ลำ้นบำท ไถ่ถอนปี 2562 BBB+ 
MTC222A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 1,650.30 ลำ้นบำท ไถ่ถอนปี 2565 BBB+ 
MTC22NB: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 2,349.70 ลำ้นบำท ไถ่ถอนปี 2565 BBB+ 
หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั ในวงเงนิไมเ่กนิ 5,000 ลำ้นบำท ไถ่ถอนภำยใน 4 ปี BBB+ 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ากดั                                                                                                                                                                                                            

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

© บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ากดั สงวนลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2562  หำ้มมใิหบุ้คคลใด ใช ้เปิดเผย ท ำส ำเนำเผยแพร่ แจกจ่ำย หรอืเกบ็ไว้เพื่อใช้ในภำยหลงัเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรำยงำนหรอืขอ้มูลกำรจดั
อนัดบัเครดติ ไมว่่ำทัง้หมดหรอืเพยีงบำงสว่น และไมว่่ำในรูปแบบ หรอืลกัษณะใดๆ หรอืดว้ยวธิกีำรใดๆ โดยทีย่งัไมไ่ดร้บัอนุญำตเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำก บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ำกดั ก่อน กำรจดั
อนัดบัเครดตินี้มใิช่ค ำแถลงขอ้เทจ็จรงิ หรอืค ำเสนอแนะใหซ้ือ้ ขำย หรอืถอืตรำสำรหน้ีใดๆ แต่เป็นเพยีงควำมเหน็เกีย่วกบัควำมเสีย่งหรือควำมน่ำเชื่อถอืของตรำสำรหนี้นัน้ๆ หรอืของบรษิทันัน้ๆ 
โดยเฉพำะ ควำมเหน็ทีร่ะบุในกำรจดัอนัดบัเครดตินี้มไิด้เป็นค ำแนะน ำเกี่ยวกบักำรลงทุน หรือค ำแนะน ำในลกัษณะอื่นใด กำรจดัอนัดบัและขอ้ มูลที่ปรำกฏในรำยงำนใดๆ ที่จดัท ำ หรอืพมิพ์
เผยแพร่โดย บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ำกดั ไดจ้ดัท ำขึน้โดยมไิดค้ ำนึงถงึควำมต้องกำรดำ้นกำรเงนิ พฤตกิำรณ์ ควำมรู้ และวตัถุประสงคข์องผู้รบัขอ้มูลรำยใดรำยหนึ่ง ดงันัน้ ผู้รบัขอ้มูลควรปร ะเมนิ
ควำมเหมำะสมของขอ้มลูดงักล่ำวก่อนตดัสนิใจลงทนุ บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ำกดั ไดร้บัขอ้มลูทีใ่ชส้ ำหรบักำรจดัอนัดบัเครดตินี้จำกบรษิทัและแหล่งขอ้มูลอื่นๆ ทีเ่ชื่อว่ำเชื่อถอืได ้ดงันัน้ บรษิทั ทรสิ
เรทติง้ จ ำกดั จงึไมร่บัประกนัควำมถูกตอ้ง ควำมเพยีงพอ หรอืควำมครบถ้วนสมบูรณ์ของขอ้มูลใดๆ ดงักล่ำว และจะไม่รบัผดิชอบต่อควำมสูญเ สยี หรอืควำมเสยีหำยใดๆ อนัเกดิจำกควำมไม่
ถูกตอ้ง ควำมไมเ่พยีงพอ หรอืควำมไมค่รบถว้นสมบูรณ์นัน้ และจะไมร่บัผดิชอบต่อขอ้ผดิพลำด หรอืกำรละเวน้ผลทีไ่ดร้บัหรอืกำรกระท ำใดๆโดยอำศยัขอ้มลูดงักล่ำว ทัง้นี้ รำยละเอยีดของวธิกีำร
จดัอนัดบัเครดติของ บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ำกดั เผยแพร่อยูบ่น Website: www.trisrating.com/rating-information/rating-criteria 

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

