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บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหำชน)
FINANCIAL INSTITUTIONS
อันดับเครดิ ตองค์กร:

เหตุผล
BBB+

อันดับเครดิ ตตรำสำรหนี้ :
หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน

BBB+

แนวโน้ มอันดับเครดิ ต:
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อันดับ
เครดิ ต
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ครัง้ ที่ 79/2563
22 ตุลำคม 2563

แนวโน้ มอันดับเครดิ ต/
เครดิ ตพิ นิจ
Stable
Stable

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุน้ กู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน ชุดปั จจุบนั ของ บริษทั
เมืองไทย แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) ทีร่ ะดับ “BBB+” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ
“คงที่” ในขณะเดียวกัน ทริสเรทติ้งยังจัดอันดับเครดิตหุน้ กู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มหี ลักประกันชุดใหม่
ในวงเงินไม่เกิน 5 พันล้ำนบำทของบริษทั ที่ระดับ “BBB+” ด้วยเช่นกัน โดยบริษทั จะนำเงินทีไ่ ด้
จำกกำรออกหุน้ กูช้ ุดใหม่ไปใช้ชำระคืนหนี้และขยำยพอร์ตสินเชื่อ
อันดับเครดิตสะท้อนถึงสถำนะควำมเป็ นผู้นำในธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลแบบมีหลักประกันและ
ฐำนเงิน ทุ น ที่เ ข้ม แข็ง ของบริษัท รวมทัง้ ยัง สะท้อ นถึง ควำมสำมำรถในกำรทำก ำไรที่ดี และ
คุณภำพสินทรัพย์ทท่ี รงตัว ตลอดจนแหล่งเงินทุนทีห่ ลำกหลำยและสถำนะสภำพคล่องทีเ่ พียงพอ
ของบริษัท อย่ ำ งไรก็ต ำม อัน ดับ เครดิต ก็ไ ด้ร บั แรงกดดัน จำกแนวโน้ มผลกระทบที่ จะมีต่อ
คุณภำพสินทรัพย์และสถำนะทำงกำรเงินของบริษทั ที่อำจเกิดขึน้ จำกกำรแพร่ระบำดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โรคโควิด 19) ซึ่งที่ผ่ำนมำได้ทำให้ภำวะเศรษฐกิจตกต่ ำอย่ำงรุนแรง
จนถึงเวลำนี้
ทริสเรทติ้งคำดว่ำบริษทั จะดำรงสถำนะผูน้ ำในธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลแบบมีหลักประกันต่อไปใน
ระยะปำนกลำงได้ โดยเชื่อว่ำบริษทั จะสำมำรถต่อยอดควำมชำนำญในกำรดำเนินธุรกิจ ในตลำด
ดังกล่ำวรวมทัง้ ขยำยเครือข่ำยสำขำและฐำนลู กค้ำอย่ำงต่อ เนื่องต่อไป ณ สิ้นเดือนมิถุนำยน
2563 บริษทั มียอดสินเชื่อคงค้ำงทีเ่ ติบโตขึน้ 16% จำกช่วงเวลำเดียวกันของปี ทแ่ี ล้ว โดยมำอยู่ท่ี
6.33 หมื่นล้ำนบำท ทัง้ นี้ ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 บริษทั ยังได้เปิ ดสำขำเพิม่ เติมอีก 461
แห่งเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่และขยำยฐำนลูกค้ำ ให้กว้ำงขวำงยิ่งขึ้น โดยบริษัทมีจำนวนสำขำ
ทัง้ หมดอยู่ท่ี 4,568 แห่ง ณ สิน้ เดือนมิถุนำยน 2563 และมีเป้ ำหมำยทีจ่ ะขยำยให้ถงึ 4,700 แห่ง
ภำยในสิน้ ปี 2563
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ทริสเรทติ้งคำดว่ำโครงสร้ำงเงินทุนของบริษทั จะคงควำมแข็งแกร่ง ต่อไปในอีก 2-3 ปี ข้ำงหน้ำ
ด้วยอัตรำส่วนเงินทุนที่ปรับควำมเสีย่ งโดยเฉลี่ย 5 ปี ท่ปี ระมำณ 24% โดยผลกำไรที่แข็งแกร่ง
และนโยบำยกำรจ่ำยเงิน ปั นผลที่มีควำมระมัดระวังน่ ำจะช่วยสนับสนุ นกำรสะสมฐำนทุน ของ
บริษทั ได้ อีกทัง้ ทริสเรทติ้งยังคำดว่ำบริษทั จะสำมำรถปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตำมเงื่อนไขสำคัญทำงกำร
เงินที่ให้บริษทั ต้องดำรงอัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ไว้ไม่เกิน 4 เท่ำได้ โดยทริสเรทติ้ง
ประมำณกำรว่ำอัตรำส่วนดังกล่ำวของบริษทั จะอยู่ท่รี ะดับประมำณ 3 เท่ำในอีก 2-3 ปี ขำ้ งหน้ำ
ซึ่ง ณ สิ้นเดือนมิถุนำยน 2563 บริษทั มีอตั รำส่วนเงินทุนที่ปรับควำมเสีย่ งและอัตรำส่วนหนี้สนิ
ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ อยู่ท่ี 23.7% และ 2.9 เท่ำตำมลำดับ
ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงผลกำไรในระดับเพียงพอของบริษทั นัน้ น่ ำจะช่วยสนับสนุนกำรดำรง
สถำนะทุ น กำรก่ อ หนี้ และกำรสร้ำ งก ำไรที่แ ข็ง แกร่ ง ให้แ ก่ บ ริษัท ได้ อ ย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง โดย
ทริสเรทติ้งคำดกำรณ์ว่ำอัตรำส่วนกำไรก่อนภำษีเงินได้ต่อสินทรัพย์เสีย่ งถัวเฉลี่ยโดยเฉลี่ย 5 ปี
ของบริษัทจะอยู่ท่ีระดับประมำณ 7.9% ในขณะที่ในช่ว ง 6 เดือ นแรกของปี 2563 อัต รำส่วน
ดังกล่ำวอยู่ท่รี ะดับ 8.7% ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับปี 2562 อันเนื่องมำจำกควำมจำเป็ นในกำรตัง้
ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิต ในระดับต่ำตำมมำตรกำรผ่อนปรนของธนำคำรแห่ง
ประเทศไทย (ธปท.) บริษัทมีต้น ทุน ทำงเครดิต ที่ปรับเป็ น ตัว เลขเต็มปี แล้วอยู่ท่ี ร ะดับ 0.3%
ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 ในขณะที่อตั รำส่วนค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิต
ต่อสินเชื่อทีไ่ ม่ก่อให้เกิดรำยได้ (สินเชื่อค้ำงชำระมำกกว่ำ 90 วัน) ของบริษทั ยังคงอยู่ในระดับสูง

* รายงานนี้เป็นเพียงส่วนหนึง่ ของรายงานฉบับภาษาอังกฤษ
เครดิ ตวาระ เป็ นขัน้ ตอนหนึง่ ในกระบวนการทบทวนอันดับเครดิตขององค์กรหรือตราสารหนี้ทที ่ ริสเรทติ้งได้ประกาศผลไปแล้ว ซึง่ โดยปกติการทบทวนดังกล่าวจะกระทาตลอดอายุของสัญญาหรือตราสาร
และสรุปผลเมือ่ ครบรอบปี ในระหว่างนัน้ หากหน่วยงานดังกล่าวออกตราสารหนี้ใหม่ หรือเมือ่ มีเหตุการณ์สาคัญทีอ่ าจมีผลกระทบต่อธุรกิจหรือการเงินของหน่วยงานนัน้ ๆ และมีขอ้ มูลผลกระทบเพียงพอทีจ่ ะ
ปรับอันดับเครดิต หรือเมือ่ มีเหตุให้ตอ้ งยกเลิกอันดับเครดิตเดิม ทริสเรทติ้งจะประกาศ "เครดิตวาระ" แก่สาธารณะ โดยผลอันดับเครดิตอาจ "เพิม่ ขึ้น" (Upgraded) "ลดลง" (Downgraded) "คงเดิม" (Affirmed)
หรือ "ยกเลิก" (Cancelled)
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ที่ 212% ทัง้ นี้ ทริสเรทติ้งคำดว่ำบริษทั น่ำจะยังคงรักษำควำมสำมำรถในกำรทำกำไรเอำไว้ได้ในอีก 2-3 ปี ขำ้ งหน้ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนทำงกำร
เงินและค่ำใช้จ่ำยดำเนินงำนทีม่ ปี ระสิทธิภำพ
ทริสเรทติ้งคำดว่ำคุณภำพสินทรัพย์ของบริษทั อำจอ่อนตัวลงเล็กน้อยจำกเศรษฐกิจที่ชะลอตัวหลังจำกที่มำตรกำรช่วยเหลือลูกหนี้ท่ไี ด้รบั ผลกระทบจำก
กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19 ของ ธปท. สิน้ สุดลง อย่ำงไรก็ตำม ทริสเรทติ้งก็คำดว่ำคุณภำพสินทรัพย์ทอ่ี ่อนตัวลงนัน้ จะอยู่ในระดับทีบ่ ริหำรจัดกำรได้
และจะมีผลกระทบต่อสถำนะควำมเสีย่ งของบริษทั ในขอบเขตที่จำกัด โดยนโยบำยกำรให้สนิ เชื่อที่เข้มงวดและกระบวนกำรจัดเก็บหนี้ท่มี ปี ระสิทธิภำพ
น่ำจะช่วยให้บริษทั สำมำรถควบคุมผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่อำจเกิดขึน้ ได้ ทัง้ นี้ สินเชื่อของบริษทั ที่อยู่ภำยใต้มำตรกำรช่วยเหลือลูกหนี้ ท่ไี ด้รบั ผลกระทบ
จำกกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19 ซึ่งจะสิ้นสุด ณ สิ้นเดือนมิถุยนำยน 2563 รวมไปถึงโครงกำรกำรพักชำระหนี้และกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ และคิดเป็ น
9% ของลูกหนี้รวม ณ สิ้นเดือนมิถุนำยน 2563 โดยประมำณ 80% ของลูกหนี้กลุ่มดังกล่ำวสำมำรถกลับมำชำระหนี้ได้ตำมปกติแล้ว ทริสเรทติ้งจึงเชื่อว่ำ
บริษทั จะสำมำรถรักษำเป้ ำหมำยอัตรำส่วนสินเชื่อที่มกี ำรด้อยค่ำด้ำนเครดิตหรือสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรำยได้ ต่อสินเชื่อรวมที่ระดับต่ำกว่ำ 2% เอำไว้ได้
โดย ณ สิน้ เดือนมิถุนำยน 2563 บริษทั มีอตั รำส่วนดังกล่ำวอยู่ท่รี ะดับ 1.0% ซึง่ อยู่ในระดับเดียวกับในปี 2562
สถำนะในกำรระดมทุนและสภำพคล่องที่เพียงพอของบริษัทนัน้ มีปัจจัยสนับสนุน มำจำกกำรที่บริษทั มีควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงตลำดตรำสำรหนี้และ
ตลำดตรำสำรทุนรวมถึงมีวงเงินสินเชื่อจำกสถำบันกำรเงิน หลำยแห่งซึ่งแสดงถึงกำรมีช่องทำงในกำรระดมทุนที่หลำกหลำย โดย ณ สิ้นเดือนกันยำยน
2563 บริษทั มีวงเงินสินเชื่อจำกสถำบันกำรเงินต่ำง ๆ จำนวนทัง้ สิน้ 9.7 พันล้ำนบำท
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต
แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที”่ สะท้อนกำรคำดกำรณ์ของทริสเรทติ้งว่ำบริษทั จะสำมำรถรักษำสถำนะทำงกำรตลำด รวมทัง้ มีผลประกอบกำร
ทีน่ ่ำพอใจ สำมำรถควบคุมคุณภำพสินเชื่อ และรักษำอัตรำส่วนเงินทุนทีป่ รับควำมเสีย่ งให้อยู่ในระดับทีย่ อมรับได้
ปัจจัยที่อำจทำให้อนั ดับเครดิ ตเปลี่ยนแปลง
กำรปรับเพิม่ อันดับเครดิตและ/หรือแนวโน้มอันดับเครดิตในอนำคตอันใกล้น้ีมคี วำมเป็ นไปได้ในระดับที่จำกัด อย่ำงไรก็ตำม อันดับเครดิตแ ละ/หรือ
แนวโน้มอันดับเครดิตอำจได้รบั กำรปรับเพิม่ ขึน้ หำกอัตรำส่วนเงินทุนที่ปรับควำมเสีย่ งของบริษทั อยู่ในระดับทีส่ ูงกว่ำ 25% ในขณะที่ผลประกอบกำรทำง
กำรเงินยังคงแข็งแกร่งโดยมีอตั รำส่วนกำไรก่อนภำษีเงินได้ต่อสินทรัพย์เสีย่ งถัวเฉลีย่ ทีอ่ ยู่ในระดับสูงกว่ำ 8% อย่ำงต่อเนื่อง ในทำงกลับกัน อันดับเครดิต
และ/หรือแนวโน้มอันดับเครดิตอำจได้รบั กำรปรับลดลงหำกคุณภำพสินทรัพย์หรือควำมสำมำรถในกำรทำกำไรของบริษัทถดถอยลงจนนำไปสู่กำรมีสถำนะ
เงินทุนทีอ่ ่อนแอลงอย่ำงมีนัยสำคัญและควำมเสีย่ งในกำรกูย้ มื ใหม่เพื่อชำระหนี้เดิมหรือควำมเสีย่ งด้ำนสภำพคล่องทีเ่ พิม่ ขึน้
เกณฑ์กำรจัดอันดับเครดิ ตที่เกี่ยวข้อง
- เกณฑ์กำรจัดอันดับเครดิตสถำบันกำรเงินทีไ่ ม่ใช่ธนำคำร, 17 กุมภำพันธ์ 2563
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บริษทั เมืองไทย แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) (MTC)
อันดับเครดิ ตองค์กร:
อันดับเครดิ ตตรำสำรหนี้ :
MTC217A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 1,200 ล้ำนบำท ไถ่ถอนปี 2564
MTC21NC: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 2,680.80 ล้ำนบำท ไถ่ถอนปี 2564
MTC222A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 1,650.30 ล้ำนบำท ไถ่ถอนปี 2565
MTC227B: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 2,043.30 ล้ำนบำท ไถ่ถอนปี 2565
MTC22NB: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 2,349.70 ล้ำนบำท ไถ่ถอนปี 2565
MTC237A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 1,756.70 ล้ำนบำท ไถ่ถอนปี 2566
MTC23NB: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 1,319.20 ล้ำนบำท ไถ่ถอนปี 2566
หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้ำนบำท ไถ่ถอนภำยใน 4 ปี
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต:
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บริษทั ทริสเรทติ้ ง จำกัด
อำคำรสีลมคอมเพล็กซ์ ชัน้ 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500 โทร. 02-098-3000
© บริษทั ทริสเรทติ้ ง จำกัด สงวนลิ ขสิ ทธิ์ พ.ศ. 2563 ห้ำมมิให้บุคคลใด ใช้ เปิ ดเผย ทำสำเนำเผยแพร่ แจกจ่ำย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภำยหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรำยงำนหรือข้อมูลกำรจัด
อันดับเครดิต ไม่ว่ำทัง้ หมดหรือเพียงบำงส่วน และไม่ว่ำในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธกี ำรใดๆ โดยทีย่ งั ไม่ได้รบั อนุญำตเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำก บริษทั ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน กำรจัด
อันดับเครดิตนี้มใิ ช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซ้อื ขำย หรือถือตรำสำรหนี้ใดๆ แต่เป็ นเพียงควำมเห็นเกีย่ วกับควำมเสี่ยงหรือควำมน่ ำเชื่อถือของตรำสำรหนี้นัน้ ๆ หรือของบริษทั นัน้ ๆ
โดยเฉพำะ ควำมเห็นที่ระบุในกำรจัดอันดับเครดิต นี้มิได้เป็ นคำแนะนำเกี่ยวกับกำรลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด กำรจัดอันดับและข้อ มูลที่ปรำกฏในรำยงำนใดๆ ที่จดั ทำ หรือพิมพ์
เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จดั ทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงควำมต้องกำรด้ำนกำรเงิน พฤติกำรณ์ ควำมรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รบั ข้อมูลรำยใดรำยหนึ่ง ดังนัน้ ผู้รบั ข้อมูลควรปร ะเมิน
ควำมเหมำะสมของข้อมูลดังกล่ำวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษทั ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รบั ข้อมูลทีใ่ ช้สำหรับกำรจัดอันดับเครดิตนี้จำกบริษทั และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ทีเ่ ชื่อว่ำเชื่อถือได้ ดังนัน้ บริษทั ทริส
เรทติ้ง 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 ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: www.trisrating.com/rating-information/rating-criteria
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