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ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกูไ้ ม่ด้อยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน ชุดปั จจุบนั ของ บริษัท
เมืองไทย แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) ทีร่ ะดับ “BBB+” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ
“คงที”่ ในขณะเดียวกัน ทริสเรทติ้งยังจัดอันดับเครดิตหุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกันชุดใหม่ใน
วงเงินไม่เกิน 6 พันล้านบาทของบริษทั ทีร่ ะดับ “BBB+” ด้วยเช่นกัน โดยบริษทั จะนาเงินทีไ่ ด้จาก
การออกหุน้ กูช้ ุดใหม่ไปใช้ในการชาระคืนหนี้และขยายพอร์ตสินเชือ่
อันดับเครดิตสะท้อนถึงผลงานที่ยงยื
ั ่ น ของบริษทั ในการเป็ นผู้นาตลาดในผลิตภัณฑ์หลักคือการ
ให้บริการสินเชือ่ ส่วนบุคคลแบบมีหลักประกัน รวมไปถึงความสามารถในการทากาไรที่ แข็งแกร่ง
มาโดยตลอด คุ ณ ภาพของสิน ทรัพ ย์ ท่ีไ ด้ร ับ การควบคุ ม เป็ น อย่ า งดี แหล่ ง เงิน ทุ น ที่ม ีค วาม
หลากหลาย และสภาพคล่องซึง่ อยู่ในระดับทีเ่ พียงพอ
สถานะความเป็ นผู้นาตลาดของบริษัทเกิดจากความเข้าใจในตลาดที่บริษัทดาเนินธุรกิจอยู่เป็ น
อย่างดีและการมีเครือข่ายสาขาทัวประเทศที
่
ค่ รอบคลุมทัง้ ในเขตพื้นทีก่ รุงเทพฯ และปริมณฑล
รวมถึงพืน้ ทีช่ นบทระดับตาบลในจังหวัดต่าง ๆ ทัง้ นี้ ณ เดือนธันวาคม 2562 บริษทั มีจานวนสาขา
ทัง้ สิ้น 4,107 สาขา โดยเพิม่ ขึน้ หลายเท่าตัวจากจานวน 506 สาขาในปี 2557 สินเชื่อรวมคงค้าง
ของบริษทั ก็ขยายตัวมาอยู่ท่ี 6.03 หมืน่ ล้านบาท ณ เดือนธันวาคม 2562 หรือคิดเป็ นการขยายตัว
ทีร่ ะดับ 26% จากปี 2561 จากสมมติฐานที่ทริสเรทติ้งเชื่อว่า บริษัทจะต่อยอดธุรกิจจากความ
ชานาญในธุรกิจไมโครไฟแนนซ์และขยายเครือข่ายสาขาและฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่องจึงคาดว่า
สถานะทางการตลาดของบริษทั จะยังคงแข็งแกร่งอยู่เช่นเดิมในระยะปานกลาง
ในส่วนของความสามารถในการทากาไรของบริษทั ทีแ่ ม้ว่าจะอ่อนแอลงเล็กน้อยในปี 2562 จาก
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยทีแ่ คบลงและค่าใช้จ่ายดาเนินงานที่เพิม่ สูงขึ้น นัน้ ทริสเรทติ้งก็เชื่อว่าผล
ประกอบการทางการเงินของบริษทั จะยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจากทริสเรทติ้งคาดการณ์ว่าบริษทั จะ
ยังคงควบคุ มต้นทุนทางการเงิน และค่าใช้จ่ายดาเนิน งานเอาไว้ไ ด้ต่ อไปพร้อ มทัง้ ยังรักษาการ
ขยายตัวของสินเชือ่ ได้ตามเป้ าหมาย ในปี 2562 อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมถัวเฉลีย่
ของบริษทั ปรับตัวลดลงเล็กน้อยมาอยู่ท่รี ะดับ 7.6% ในปี 2562 จากระดับ 8.6% ในปี 2561 อัน
เป็ นผลจากส่วนต่างอัตราดอกเบีย้ ทีแ่ คบลงและค่าใช้จ่ายดาเนินงานทีเ่ พิม่ ขึน้ ในขณะทีอ่ ตั ราส่วน
กาไรก่อนหักภาษีต่อสินทรัพย์เสีย่ งถัวเฉลีย่ ของบริษทั ก็ปรับตัวลดลงมาอยู่ท่ีระดับ 8.5% ในปี
2562 จากระดับ 9.7% ในปี 2561 เช่นกัน
ทริสเรทติ้งคาดว่าคุณภาพสินทรัพย์ของบริษทั อาจอ่อนตัวลงพอสมควรจากเศรษฐกิจทีช่ ะลอตัวลง
ซึ่งเป็ นผลกระทบจากการแพร่ร ะบาดของไวรัสโควิด -19 อย่ างไรก็ต าม ทริส เรทติ้งประเมินว่า
คุณภาพสินทรัพย์ทอ่ี ่อนตัวลงนัน้ อยู่ในระดับทีบ่ ริหารจัดการได้และจะมีผลกระทบต่อสถานะความ
เสี่ย งของบริษัท ในขอบเขตที่จากัด ทริส เรทติ้งคาดว่าบริษัทจะยังคงนโยบายการให้ส ิน เชื่อ ที่
เข้มงวดและมีกระบวนการจัดเก็บหนี้ทม่ี ปี ระสิทธิภาพต่อไปเพือ่ ทีจ่ ะควบคุมหนี้เสียทีอ่ าจเกิดขึน้ ใน
อนาคต ณ เดือนธันวาคม 2562 บริษทั ยังคงมีอตั ราส่วนสินเชื่อทีไ่ ม่ก่อให้เกิดรายได้ (สินเชื่อค้าง
ชาระมากกว่า 90 วัน) ต่อสินเชื่อรวมอยู่ในระดับต่าที่ 1.0% ซึ่งลดลงจากระดับ 1.1% ในปี 2561
โดยบริษทั ตัง้ เป้ าหมายไว้ว่าจะรักษาอัตราส่วนดังกล่าวให้อยู่ในระดับไม่เกิน 2% ในปี 2563 นี้
ภาระหนี้ของบริษทั ซึง่ วัดจากอัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ก็ลดลงเช่นเดียวกันโดยมาอยู่ท่ี
2.9 เท่า ณ เดือนธันวาคม 2562 จาก 3.0 เท่าในปี 2561 โดยเมือ่ รวมหุน้ กูช้ ุดใหม่ทก่ี าลังจะออก
แล้วนัน้ ทริสเรทติ้งคาดว่าอัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั จะอยู่ทร่ี ะดับประมาณ 3
เท่าในปี 2563 ซึง่ เป็ นระดับทีเ่ หมาะสมสาหรับอันดับเครดิตในปั จจุบนั

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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ทริสเรทติ้งประเมินว่าบริษัท จะมีแหล่งเงินทุน และสภาพคล่ องที่เพีย งพอสาหรับ ในช่ว ง 12 เดือ นข้างหน้า เนื่ อ งจากบริษัทมีแหล่งเงิน ทุน ที่มคี วาม
หลากหลาย การทีบ่ ริษทั สามารถเข้าถึงเงินทุนจากทัง้ ตลาดเงินและตลาดทุนได้ยงั ช่วยเพิม่ ความยืดหยุ่นทางการเงินให้แก่บริษทั อีกด้วย นอกจากนี้ บริษทั
ยังมีวงเงินสินเชื่อจานวนทัง้ สิ้น 1.7 หมืน่ ล้านบาท ณ เดือนมีนาคม 2563 จากสถาบันการเงินอีกหลายแห่งอีกเช่นกัน โดย 50% ของวงเงินดังกล่าวนัน้
บริษทั ยังไม่ได้เบิกใช้
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต
แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที”่ สะท้อนการคาดการณ์ของทริสเรทติ้งว่าบริษทั จะยังคงสามารถรักษาสถานะทางการตลาด อีกทัง้ ยังมีผล
ประกอบการทีน่ ่าพอใจ สามารถควบคุมคุณภาพสินเชือ่ และรักษาระดับการก่อหนี้เอาไว้ให้อยู่ในระดับทีย่ อมรับได้อกี ด้วย
ปัจจัยที่อำจทำให้อนั ดับเครดิ ตเปลี่ยนแปลง
การปรับเพิม่ อันดับเครดิตและ/หรือแนวโน้มอันดับเครดิตในอนาคตอันใกล้น้ี มโี อกาสความเป็ นไปได้ทจ่ี ากัด อย่างไรก็ตาม การปรับเพิม่ อันดับเครดิตและ/
หรือแนวโน้มอันดับเครดิต ก็อาจเกิดขึ้นได้ในกรณีทก่ี ารก่อหนี้และผลประกอบการทางการเงิน ของบริษัทปรับตัวดีข้นึ อย่างมีนัยสาคัญ ในทางกลับกัน
อันดับเครดิตและ/หรือแนวโน้มอันดับเครดิตอาจปรับลดลงได้หากคุณภาพสินทรัพย์หรือความสามารถในการทากาไรของบริษทั ลดลงซึ่งในทีส่ ุดจะนาไปสู่
ความเสีย่ งในการกูย้ มื ใหม่เพือ่ ชาระหนี้เดิมหรือความเสีย่ งด้านสภาพคล่องทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างมีนยั สาคัญและสถานะเงินทุนทีอ่ ่อนแอลงกว่าเดิม
เกณฑ์กำรจัดอันดับเครดิ ตที่ เกี่ยวข้อง
- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตสถาบันการเงินทีไ่ ม่ใช่ธนาคาร, 17 กุมภาพันธ์ 2563

บริ ษทั เมืองไทย แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) (MTC)
อันดับเครดิ ตองค์กร:
อันดับเครดิ ตตรำสำรหนี้ :
MTC217A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 1,200 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564
MTC222A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 1,650.30 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565
MTC227B: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 2,043.30 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565
MTC22NB: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 2,349.70 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565
MTC237A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 1,756.70 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566
หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน ในวงเงินไม่เกิน 6,000 ล้านบาท ไถ่ถอนภายใน 4 ปี
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต:
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บริ ษทั ทริ สเรทติ้ ง จำกัด
อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชัน้ 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500 โทร. 02-098-3000
© บริ ษทั ทริ สเรทติ้ ง จำกัด สงวนลิ ขสิ ทธิ์ พ.ศ. 2563 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 การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จดั ทา หรื อพิมพ์
เผยแพร่โดย บริษทั ทริสเรทติง้ จากัด ได้จดั ทาขึน้ โดยมิได้คานึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รบั ข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนัน้ ผู้รบั ข้อมูลควรประเมิน
ความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษทั ทริสเรทติง้ จากัด ได้รบั ข้อมูลทีใ่ ช้สาหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษทั และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ทีเ่ ชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนัน้ บริษทั ทริส
เรทติง้ จากัด จึงไม่รบั ประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รบั ผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสี ยหายใดๆ 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

บริษทั เมืองไทย แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

2

