
                                  
                                                                                                                                                

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

  
New Issue Report 

 

เหตผุล 

ทรสิเรทติ้งคงอนัดบัเครดติองค์กรและหุ้นกูไ้ม่ด้อยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนัชุดปัจจุบนัของ บรษิัท 
เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) ทีร่ะดบั “BBB+” ดว้ยแนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื 
“คงที”่ ในขณะเดยีวกนั ทรสิเรทติ้งยงัจดัอนัดบัเครดติหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนัชุดใหม่ใน
วงเงนิไมเ่กนิ 6 พนัลา้นบาทของบรษิทัทีร่ะดบั “BBB+” ดว้ยเช่นกนั โดยบรษิทัจะน าเงนิทีไ่ดจ้าก
การออกหุน้กูชุ้ดใหมไ่ปใชใ้นการช าระคนืหนี้และขยายพอรต์สนิเชือ่ 

อนัดบัเครดติสะทอ้นถึงผลงานที่ย ัง่ยนืของบรษิทัในการเป็นผู้น าตลาดในผลติภณัฑ์หลกัคอืการ
ใหบ้รกิารสนิเชือ่ส่วนบุคคลแบบมหีลกัประกนั รวมไปถงึความสามารถในการท าก าไรที่แขง็แกร่ง
มาโดยตลอด คุณภาพของสินทรัพย์ที่ได้ร ับการควบคุมเป็นอย่างดี แหล่งเงินทุนที่มีความ
หลากหลาย และสภาพคล่องซึง่อยู่ในระดบัทีเ่พยีงพอ 

สถานะความเป็นผู้น าตลาดของบรษิัทเกดิจากความเขา้ใจในตลาดที่บรษิัทด าเนินธุรกจิอยู่เป็น
อย่างดแีละการมเีครอืข่ายสาขาทัว่ประเทศทีค่รอบคลุมทัง้ในเขตพื้นทีก่รุงเทพฯ และปรมิณฑล 
รวมถงึพืน้ทีช่นบทระดบัต าบลในจงัหวดัต่าง ๆ ทัง้นี้ ณ เดอืนธนัวาคม 2562 บรษิทัมจี านวนสาขา
ทัง้สิ้น 4,107 สาขา โดยเพิม่ขึน้หลายเท่าตวัจากจ านวน 506 สาขาในปี 2557 สนิเชื่อรวมคงคา้ง
ของบรษิทักข็ยายตวัมาอยู่ที ่6.03 หมืน่ลา้นบาท ณ เดอืนธนัวาคม 2562 หรอืคดิเป็นการขยายตวั
ทีร่ะดบั 26% จากปี 2561 จากสมมตฐิานที่ทรสิเรทติ้งเชื่อว่าบรษิัทจะต่อยอดธุรกจิจากความ
ช านาญในธุรกจิไมโครไฟแนนซ์และขยายเครอืข่ายสาขาและฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่องจงึคาดว่า
สถานะทางการตลาดของบรษิทัจะยงัคงแขง็แกร่งอยู่เช่นเดมิในระยะปานกลาง 

ในส่วนของความสามารถในการท าก าไรของบรษิทัทีแ่มว้่าจะอ่อนแอลงเลก็น้อยในปี 2562 จาก
ส่วนต่างอตัราดอกเบี้ยทีแ่คบลงและค่าใชจ้่ายด าเนินงานที่เพิม่สูงขึ้นนัน้ ทรสิเรทติ้งก็เชื่อว่าผล
ประกอบการทางการเงนิของบรษิทัจะยงัคงแขง็แกร่ง เนื่องจากทรสิเรทติ้งคาดการณ์ว่าบรษิทัจะ
ยงัคงควบคุมต้นทุนทางการเงนิและค่าใช้จ่ายด าเนินงานเอาไว้ได้ต่อไปพร้อมทัง้ยงัรกัษาการ
ขยายตวัของสนิเชือ่ไดต้ามเป้าหมาย ในปี 2562 อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์รวมถวัเฉลีย่
ของบรษิทัปรบัตวัลดลงเลก็น้อยมาอยู่ที่ระดบั 7.6% ในปี 2562 จากระดบั 8.6% ในปี 2561 อนั
เป็นผลจากส่วนต่างอตัราดอกเบีย้ทีแ่คบลงและค่าใชจ้่ายด าเนินงานทีเ่พิม่ขึน้ ในขณะทีอ่ตัราส่วน
ก าไรก่อนหกัภาษีต่อสนิทรพัย์เสีย่งถวัเฉลีย่ของบรษิทัก็ปรบัตวัลดลงมาอยู่ที่ระดบั 8.5% ในปี 
2562 จากระดบั 9.7% ในปี 2561 เช่นกนั 

ทรสิเรทติ้งคาดว่าคุณภาพสนิทรพัย์ของบรษิทัอาจอ่อนตวัลงพอสมควรจากเศรษฐกจิทีช่ะลอตวัลง
ซึ่งเป็นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 อย่างไรก็ตาม ทรสิเรทติ้งประเมนิว่า
คุณภาพสนิทรพัยท์ีอ่่อนตวัลงนัน้อยู่ในระดบัทีบ่รหิารจดัการไดแ้ละจะมผีลกระทบต่อสถานะความ
เสี่ยงของบริษัทในขอบเขตที่จ ากดั ทริสเรทติ้งคาดว่าบริษัทจะยงัคงนโยบายการให้สินเชื่อที่
เขม้งวดและมกีระบวนการจดัเกบ็หนี้ทีม่ปีระสทิธภิาพต่อไปเพือ่ทีจ่ะควบคุมหนี้เสยีทีอ่าจเกดิขึน้ใน
อนาคต ณ เดอืนธนัวาคม 2562 บรษิทัยงัคงมอีตัราส่วนสนิเชื่อทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิรายได ้(สนิเชื่อคา้ง
ช าระมากกว่า 90 วนั) ต่อสนิเชื่อรวมอยู่ในระดบัต ่าที ่1.0% ซึ่งลดลงจากระดบั 1.1% ในปี 2561 
โดยบรษิทัตัง้เป้าหมายไวว้่าจะรกัษาอตัราส่วนดงักล่าวใหอ้ยู่ในระดบัไมเ่กนิ 2% ในปี 2563 นี้ 

ภาระหนี้ของบรษิทัซึง่วดัจากอตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้กล็ดลงเช่นเดยีวกนัโดยมาอยู่ที ่
2.9 เท่า ณ เดอืนธนัวาคม 2562 จาก 3.0 เท่าในปี 2561 โดยเมือ่รวมหุน้กูชุ้ดใหม่ทีก่ าลงัจะออก
แลว้นัน้ ทรสิเรทติ้งคาดว่าอตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัจะอยู่ทีร่ะดบัประมาณ 3 
เท่าในปี 2563 ซึง่เป็นระดบัทีเ่หมาะสมส าหรบัอนัดบัเครดติในปัจจุบนั 

  

บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน)  

ครัง้ท่ี 28/2563 
 30 เมษำยน 2563 

FINANCIAL INSTITUTIONS 

อนัดบัเครดิตองคก์ร: BBB+ 

อนัดบัเครดิตตรำสำรหน้ี: 
 

หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั  BBB+ 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 
 

วนัท่ีทบทวนล่ำสุด: 10/06/62 

อนัดบัเครดิตองคก์รในอดีต: 

วนัท่ี อนัดบั
เครดิต                  

แนวโน้มอนัดบัเครดิต/ 
เครดิตพินิจ 

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

ติดต่อ: 

ปรยีาภรณ์ โกษาคาร 

preeyaporn@trisrating.com 
 

สทิธการย ์ตงพพิฒัน์, CFA, FRM 
sithakarn@trisrating.com 

ทวโีชค เจยีมสกลุธรรม 
taweechok@trisrating.com 

นฤมล  ชาญชนะววิฒัน์ 
narumol@trisrating.com 
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ทริสเรทติ้งประเมนิว่าบริษัทจะมแีหล่งเงนิทุนและสภาพคล่องที่เพยีงพอส าหรบัในช่วง 12 เดอืนข้างหน้าเนื่องจากบริษัทมแีหล่งเงนิทุนที่มคีวาม
หลากหลาย การทีบ่รษิทัสามารถเขา้ถงึเงนิทุนจากทัง้ตลาดเงนิและตลาดทุนได้ยงัช่วยเพิม่ความยดืหยุ่นทางการเงนิใหแ้ก่บรษิทัอกีดว้ย นอกจากนี้ บรษิทั
ยงัมวีงเงนิสนิเชื่อจ านวนทัง้สิ้น 1.7 หมืน่ลา้นบาท ณ เดอืนมนีาคม 2563 จากสถาบนัการเงนิอกีหลายแห่งอกีเช่นกนั โดย 50% ของวงเงนิดงักล่าวนัน้
บรษิทัยงัไมไ่ดเ้บกิใช ้

แนวโน้มอนัดบัเครดิต 

แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ สะทอ้นการคาดการณ์ของทรสิเรทติ้งว่าบรษิทัจะยงัคงสามารถรกัษาสถานะทางการตลาด อกีทัง้ยงัมผีล
ประกอบการทีน่่าพอใจ สามารถควบคุมคุณภาพสนิเชือ่ และรกัษาระดบัการก่อหนี้เอาไวใ้หอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัไดอ้กีดว้ย 

ปัจจยัท่ีอำจท ำให้อนัดบัเครดิตเปล่ียนแปลง 

การปรบัเพิม่อนัดบัเครดติและ/หรอืแนวโน้มอนัดบัเครดติในอนาคตอนัใกลน้ี้มโีอกาสความเป็นไปไดท้ีจ่ ากดั อย่างไรกต็าม การปรบัเพิม่อนัดบัเครดติและ/
หรอืแนวโน้มอนัดบัเครดติก็อาจเกดิขึ้นได้ในกรณีทีก่ารก่อหนี้และผลประกอบการทางการเงนิของบรษิัทปรบัตวัดขี ึ้นอย่างมนีัยส าคญั ในทางกลบักนั 
อนัดบัเครดติและ/หรอืแนวโน้มอนัดบัเครดติอาจปรบัลดลงไดห้ากคุณภาพสนิทรพัยห์รอืความสามารถในการท าก าไรของบรษิทัลดลงซึ่งในทีสุ่ดจะน าไปสู่
ความเสีย่งในการกูย้มืใหมเ่พือ่ช าระหนี้เดมิหรอืความเสีย่งดา้นสภาพคล่องทีเ่พิม่ขึน้อย่างมนียัส าคญัและสถานะเงนิทุนทีอ่่อนแอลงกว่าเดมิ 

เกณฑก์ำรจดัอนัดบัเครดิตท่ีเก่ียวข้อง 

- เกณฑก์ารจดัอนัดบัเครดติสถาบนัการเงนิทีไ่มใ่ช่ธนาคาร, 17 กุมภาพนัธ ์2563 
 
 

บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) (MTC) 

อนัดบัเครดิตองคก์ร: BBB+ 

อนัดบัเครดิตตรำสำรหน้ี: 
MTC217A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 1,200 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2564 BBB+ 
MTC222A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 1,650.30 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2565 BBB+ 
MTC227B: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 2,043.30 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2565 BBB+ 
MTC22NB: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 2,349.70 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2565 BBB+ 
MTC237A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 1,756.70 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2566 BBB+ 
หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั ในวงเงนิไมเ่กนิ 6,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนภายใน 4 ปี BBB+ 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 
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© บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ำกดั สงวนลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2563  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 ความเหน็ทีร่ะบุในการจดัอันดบัเครดตินี้มไิด้เป็นค าแนะน าเกี่ยวกบัการลงทุน หรือค าแนะน าในลกัษณะอื่นใด การจดัอนัดบัและขอ้มูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จดัท า หรื อพมิพ์
เผยแพร่โดย บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั ไดจ้ดัท าขึน้โดยมไิดค้ านึงถงึความต้องการดา้นการเงนิ พฤตกิารณ์ ความรู้ และวตัถุประสงคข์องผู้รบัขอ้มูลรายใดรายหนึ่ง ดงันัน้ ผู้รบัขอ้มูลควรประเมนิ
ความเหมาะสมของขอ้มลูดงักล่าวก่อนตดัสนิใจลงทนุ บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั ไดร้บัขอ้มลูทีใ่ชส้ าหรบัการจดัอนัดบัเครดตินี้จากบรษิทัและแหล่งขอ้มูลอื่นๆ ทีเ่ชื่อว่าเชื่อถอืได ้ดงันัน้ บรษิทั ทรสิ
เรทติง้ จ ากดั จงึไมร่บัประกนัความถูกตอ้ง ความเพยีงพอ หรอืความครบถ้วนสมบูรณ์ของขอ้มูลใดๆ ดงักล่าว และจะไม่รบัผดิชอบต่อความสูญเสยี หรอืความเสียหายใดๆ อนัเกดิจากความไม่
ถูกตอ้ง ความไมเ่พยีงพอ หรอืความไมค่รบถว้นสมบูรณ์นัน้ และจะไมร่บัผดิชอบต่อขอ้ผดิพลาด หรอืการละเวน้ผลทีไ่ด้รบัหรอืการกระท าใดๆโดยอาศยัขอ้มลูดงักล่าว ทัง้นี้ รายละเอยีดของวธิกีาร
จดัอนัดบัเครดติของ บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั เผยแพร่อยูบ่น Website: www.trisrating.com/rating-information/rating-criteria 
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