
                                  
                                                                                                                                                

เครดิตวาระ เป็นขัน้ตอนหนึง่ในกระบวนการทบทวนอนัดบัเครดติขององค์กรหรอืตราสารหน้ีทีท่รสิเรทติ้งไดป้ระกาศผลไปแลว้  ซึง่โดยปกตกิารทบทวนดงักล่าวจะกระท าตลอดอายุของสญัญาหรอืตราสาร 
และสรุปผลเมือ่ครบรอบปี ในระหว่างนัน้หากหน่วยงานดงักล่าวออกตราสารหน้ีใหม่ หรอืเมือ่มเีหตุการณ์ส าคัญทีอ่าจมผีลกระทบต่อธุรกิจหรอืการเงนิของหน่วยงานนัน้ๆ และมขีอ้มูลผลกระทบเพยีงพอทีจ่ะ
ปรบัอนัดบัเครดติ หรอืเมือ่มเีหตุใหต้อ้งยกเลกิอนัดบัเครดติเดมิ ทรสิเรทติ้งจะประกาศ "เครดติวาระ" แก่สาธารณะ โดยผลอนัดบัเครดติอาจ "เพิม่ขึ้น" (Upgraded) "ลดลง" (Downgraded) "คงเดมิ" (Affirmed) 
หรอื "ยกเลกิ" (Cancelled)  

  
New Issue Report 

 

เหตุผล 

ทรสิเรทติ้งคงอนัดบัเครดติองค์กรและหุน้กู้ไม่ด้อยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนัชุดปัจจุบนัของ บรษิทั 
เมอืงไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) ทีร่ะดบั “BBB+” ดว้ยแนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื 
“คงที่” ในขณะเดยีวกนั ทรสิเรทติ้งยงัจดัอนัดบัเครดติหุน้กู้ไม่ด้อยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนัชุดใหม่
ในวงเงนิไม่เกิน 4 พนัล้ำนบำทพร้อมหุ้นกู้ส ำรองเพื่อกำรเสนอขำยเพิม่เติม (Over-allotment 
Option) ในวงเงนิไม่เกนิ 1 พนัล้ำนบำทของบรษิทัทีร่ะดบั “BBB+” ด้วยเช่นกนั โดยบรษิทัจะน ำ
เงนิทีไ่ดจ้ำกกำรออกหุน้กูชุ้ดใหม่ไปใชช้ ำระคนืหนี้และขยำยพอรต์สนิเชื่อ 

อนัดบัเครดิตสะท้อนถงึสถำนะควำมเป็นผู้น ำในธุรกจิสนิเชื่อส่วนบุคคลแบบมหีลกัประกนัและ
ฐำนเงินทุนที่เข้มแข็งของบริษัท รวมทัง้ยังสะท้อนถึงควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรที่ดีและ
คุณภำพสนิทรพัยท์ี่ค่อนขำ้งมเีสถยีรภำพ ตลอดจนแหล่งเงนิทุนทีห่ลำกหลำยและสถำนะสภำพ
คล่องทีเ่พยีงพอของบรษิทั อย่ำงไรกต็ำม อนัดบัเครดติกไ็ดร้บัแรงกดดนัจำกแนวโน้มผลกระทบ
ที่จะมตี่อคุณภำพสนิทรพัย์และสถำนะทำงกำรเงนิของบรษิทัที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรแพร่ระบำด
ของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 (โรคโควดิ 19) ซึง่ทีผ่่ำนมำไดท้ ำใหภ้ำวะเศรษฐกจิตกต ่ำอย่ำง
รุนแรงจนถงึเวลำนี้ 

ทรสิเรทติ้งคำดว่ำบรษิทัจะด ำรงสถำนะผูน้ ำในธุรกจิสนิเชื่อส่วนบุคคลแบบมหีลกัประกนัต่อไปได้
ในระยะปำนกลำง โดยเชื่อว่ำบรษิทัจะสำมำรถต่อยอดควำมช ำนำญในกำรด ำเนินธุรกจิในตลำด
ดงักล่ำวรวมทัง้ขยำยเครอืขำ่ยสำขำและฐำนลูกคำ้อย่ำงต่อเนื่องต่อไป ทัง้นี้ ณ สิน้เดอืนกนัยำยน 
2563 บรษิัทมยีอดสนิเชื่อคงค้ำงที่เติบโตขึน้ 11% จำก ณ สิ้นปี 2562 โดยมำอยู่ที่ 6.72 หมื่น
ล้ำนบำท ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 บริษัทยงัได้เปิดสำขำเพิม่เติมอีก 691 แห่งเพื่อให้
ครอบคลุมพื้นที่และขยำยฐำนลูกค้ำใหก้วำ้งขวำงยิง่ขึน้ โดยบรษิัทมจี ำนวนสำขำทัง้หมดอยู่ที่ 
4,798 แห่ง ณ สิ้นเดือนกนัยำยน 2563 ซึ่งเกินกว่ำเป้ำหมำยของบรษิัทที่จะขยำยสำขำให้ถึง 
4,700 แห่งภำยในสิน้ปี 2563 ไปแลว้ 

ทรสิเรทติ้งคำดว่ำโครงสรำ้งเงนิทุนของบรษิทัจะคงควำมแขง็แกร่งต่อไปในอกี 2-3 ปีข้ำงหน้ำ
ด้วยอตัรำส่วนเงนิทุนที่ปรบัควำมเสีย่งโดยเฉลี่ย 5 ปีที่ประมำณ 24% โดยผลก ำไรที่แขง็แกร่ง
และนโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลที่มีควำมระมดัระวงัน่ำจะช่วยสนับสนุนกำรสะสมฐำนทุนของ
บรษิทัได ้อกีทัง้ทรสิเรทติ้งยงัคำดว่ำบรษิทัจะสำมำรถปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตำมเงื่อนไขส ำคญัทำงกำร
เงนิที่ใหบ้รษิทัต้องด ำรงอตัรำส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ไวไ้ม่เกิน 4 เท่ำได้ โดยทรสิเรทติ้ง
ประมำณกำรว่ำอตัรำส่วนดงักล่ำวของบรษิทัจะอยู่ที่ระดบัประมำณ 3 เท่ำในอกี 2-3 ปีขำ้งหน้ำ 
ซึ่ง ณ สิ้นเดอืนกนัยำยน 2563 บรษิทัมอีตัรำส่วนเงนิทุนที่ปรบัควำมเสีย่งและอตัรำส่วนหนี้สนิ
ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้อยู่ที ่24.0% และ 2.8 เท่ำตำมล ำดบั 

ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงผลก ำไรในระดบัเพยีงพอของบรษิทันัน้น่ำจะช่วยสนับสนุนกำรด ำรง
สถำนะทุน กำรก่อหนี้  และกำรสร้ำงก ำไรที่แข็งแกร่ง ให้แก่บริษัทได้อย่ำงต่อเนื่อง โดย 
ทรสิเรทติ้งคำดกำรณ์ว่ำอตัรำส่วนก ำไรก่อนภำษเีงนิได้ต่อสนิทรพัยเ์สีย่งถวัเฉลี่ยโดยเฉลี่ย 5 ปี
ของบริษัทจะอยู่ที่ระดับประมำณ 7.9% ในขณะที่ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 อัตรำส่วน
ดงักล่ำวอยู่ที่ระดบั 8.6% ซึ่งอยู่ในระดบัเดยีวกบัในปี 2562 อนัเนื่องมำจำกควำมจ ำเป็นในกำร
ตัง้ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำด้ำนเครดติในระดบัต ่ำตำมมำตรกำรผ่อนปรนของธนำคำร
แห่งประเทศไทย (ธปท.) บรษิทัมตี้นทุนทำงเครดติทีป่รบัเป็นตวัเลขเต็มปีแลว้อยู่ที่ระดบั 0.3% 
ในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2563 ในขณะที่อตัรำส่วนค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำด้ำนเครดติ
ต่อสนิเชื่อทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิรำยได้ (สนิเชื่อคำ้งช ำระมำกกว่ำ 90 วนั) ของบรษิทัยงัคงอยู่ในระดบัสูง

  

บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน)  

ครัง้ท่ี 91/2563 

 16 ธนัวำคม 2563 

FINANCIAL INSTITUTIONS 

อนัดบัเครดิตองคก์ร: BBB+ 

อนัดบัเครดิตตรำสำรหน้ี: 
 

หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั  BBB+ 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 
 

วนัท่ีทบทวนล่ำสุด: 22/10/63 

อนัดบัเครดิตองคก์รในอดีต: 

วนัท่ี อนัดบั
เครดิต                  

แนวโน้มอนัดบัเครดิต/ 
เครดิตพินิจ 

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

ติดต่อ: 

ปรยีำภรณ์ โกษำคำร 

preeyaporn@trisrating.com 
 

สทิธกำรย ์ตงพพิฒัน์, CFA, FRM 
sithakarn@trisrating.com 

ทวโีชค เจยีมสกลุธรรม 
taweechok@trisrating.com 

นฤมล  ชำญชนะววิฒัน์ 
narumol@trisrating.com 

 

 
 

 

 

 

 

* รายงานน้ีเป็นเพยีงส่วนหนึง่ของรายงานฉบบัภาษาองักฤษ 
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บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) 

 

  
New Issue Report 

ที่ 199% ทัง้นี้ ทรสิเรทติ้งคำดว่ำบรษิทัน่ำจะยงัคงรกัษำควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรเอำไวไ้ด้ในอกี 2-3 ปีขำ้งหน้ำด้วยกำรบรหิำรจดักำรต้นทุนทำงกำร
เงนิและค่ำใชจ้่ำยด ำเนินงำนทีม่ปีระสทิธภิำพ 

ทรสิเรทติ้งคำดว่ำคุณภำพสนิทรพัย์ของบรษิทัอำจอ่อนตวัลงเลก็น้อยจำกเศรษฐกจิที่ชะลอตวัหลงัจำกที่มำตรกำรช่วยเหลอืลูกหนี้ที่ได้รบัผลกระทบจำก
กำรแพร่ระบำดของโรคโควดิ 19 ของ ธปท. สิน้สุดลง อย่ำงไรกต็ำม ทรสิเรทติ้งกค็ำดว่ำคุณภำพสนิทรพัยท์ีอ่่อนตวัลงนัน้จะอยู่ในระดบัทีบ่รหิำรจดักำรได้
และจะมผีลกระทบต่อสถำนะควำมเสีย่งของบรษิทัในขอบเขตที่จ ำกดั โดยนโยบำยกำรใหส้นิเชื่อที่เขม้งวดและกระบวนกำรจดัเก็บหนี้ที่มปีระสทิธิภำพ
น่ำจะช่วยใหบ้รษิทัสำมำรถควบคุมผลขำดทุนด้ำนเครดติที่อำจเกดิขึน้ได้ ทรสิเรทติ้งจงึเชื่อว่ำบรษิทัจะสำมำรถรกัษำเป้ำหมำยอตัรำส่วนสนิเชื่อที่มกีำร
ดอ้ยค่ำดำ้นเครดติหรอืสนิเชื่อทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิรำยได้ตอ่สนิเชื่อรวมทีร่ะดบัต ่ำกว่ำ 2% เอำไวไ้ด ้โดย ณ สิน้เดอืนกนัยำยน 2563 บรษิทัมอีตัรำส่วนดงักล่ำว
อยู่ทีร่ะดบั 1.0% ซึง่อยู่ในระดบัเดยีวกบัในปี 2562 

สถำนะในกำรระดมทุนและสภำพคล่องที่เพยีงพอของบรษิัทนัน้มปัีจจยัสนับสนุนมำจำกกำรที่บรษิทัมคีวำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงตลำดตรำสำรหนี้และ
ตลำดตรำสำรทุนรวมถงึมวีงเงนิสนิเชื่อจำกสถำบนักำรเงนิหลำยแห่งซึ่งแสดงถงึกำรมชี่องทำงในกำรระดมทุนที่หลำกหลำย โดย ณ สิ้นเดอืนกนัยำยน 
2563 บรษิทัมวีงเงนิสนิเชื่อจำกสถำบนักำรเงนิต่ำง ๆ จ ำนวนทัง้สิน้ 9.7 พนัลำ้นบำท 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต 

แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ สะทอ้นกำรคำดกำรณ์ของทรสิเรทติ้งว่ำบรษิทัจะสำมำรถรกัษำสถำนะทำงกำรตลำด รวมทัง้มผีลประกอบกำร
ทีน่่ำพอใจ สำมำรถควบคุมคุณภำพสนิเชื่อ และรกัษำอตัรำส่วนเงนิทุนทีป่รบัควำมเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได้ 

ปัจจยัท่ีอำจท ำให้อนัดบัเครดิตเปล่ียนแปลง 

กำรปรบัเพิม่อนัดบัเครดิตและ/หรอืแนวโน้มอนัดบัเครดิตในอนำคตอนัใกล้นี้มคีวำมเป็นไปได้ในระดบัที่จ ำกัด อย่ำงไรก็ตำม อนัดบัเครดิตแ ละ/หรอื
แนวโน้มอนัดบัเครดติอำจได้รบักำรปรบัเพิม่ขึน้หำกอตัรำส่วนเงนิทุนที่ปรบัควำมเสีย่งของบรษิทัอยู่ในระดบัทีสู่งกว่ำ 25% ในขณะที่ผลประกอบกำรทำง
กำรเงนิยงัคงแขง็แกร่งโดยมอีตัรำส่วนก ำไรก่อนภำษเีงนิไดต้่อสนิทรพัย์เสีย่งถวัเฉลีย่ทีอ่ยู่ในระดบัสูงกว่ำ 8% อย่ำงต่อเนื่อง ในทำงกลบักนั อนัดบัเครดติ
และ/หรอืแนวโน้มอนัดบัเครดติอำจไดร้บักำรปรบัลดลงหำกคุณภำพสนิทรพัยห์รอืควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของบรษิัทถดถอยลงจนน ำไปสู่กำรมสีถำนะ
เงนิทุนทีอ่่อนแอลงอย่ำงมนีัยส ำคญัและควำมเสีย่งในกำรกูย้มืใหม่เพื่อช ำระหนี้เดมิหรอืควำมเสีย่งดำ้นสภำพคล่องทีเ่พิม่ขึน้ 

เกณฑก์ำรจดัอนัดบัเครดิตท่ีเก่ียวข้อง 

- เกณฑก์ำรจดัอนัดบัเครดติสถำบนักำรเงนิทีไ่ม่ใช่ธนำคำร, 17 กุมภำพนัธ ์2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.trisrating.com/th/rating-information/rating-criteria/
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บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) 

 

  
New Issue Report 

บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) (MTC) 

อนัดบัเครดิตองค์กร: BBB+ 

อนัดบัเครดิตตรำสำรหน้ี: 
MTC217A: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 1,200 ลำ้นบำท ไถ่ถอนปี 2564 BBB+ 
MTC21NC: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 2,680.80 ลำ้นบำท ไถ่ถอนปี 2564 BBB+ 
MTC222A: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 1,650.30 ลำ้นบำท ไถ่ถอนปี 2565 BBB+ 
MTC227B: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 2,043.30 ลำ้นบำท ไถ่ถอนปี 2565 BBB+ 
MTC22NB: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 2,349.70 ลำ้นบำท ไถ่ถอนปี 2565 BBB+ 
MTC22NC: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 2,163.40 ลำ้นบำท ไถ่ถอนปี 2565 BBB+ 
MTC237A: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 1,756.70 ลำ้นบำท ไถ่ถอนปี 2566 BBB+ 
MTC23NB: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 1,319.20 ลำ้นบำท ไถ่ถอนปี 2566 BBB+ 
MTC23NC: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 2,836.60 ลำ้นบำท ไถ่ถอนปี 2566 BBB+ 
หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั ในวงเงนิไม่เกนิ 4,000 ลำ้นบำทพรอ้มหุน้กูส้ ำรองเพื่อกำรเสนอขำยเพิม่เตมิ  
(Over-allotment Option) ในวงเงนิไม่เกนิ 1,000 ลำ้นบำท ไถ่ถอนภำยใน 5 ปี 

BBB+ 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ำกดั                                                                                                                                                                                                            

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

© บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ำกดั สงวนลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2563  ห้ำมมใิห้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ท ำส ำเนำเผยแพร่ แจกจ่ำย หรอืเก็บไวเ้พื่อใช้ในภำยหลงัเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรำยงำนหรอืขอ้มูลกำรจดั
อนัดบัเครดติ ไม่ว่ำทัง้หมดหรอืเพยีงบำงส่วน และไม่ว่ำในรูปแบบ หรอืลกัษณะใดๆ หรอืดว้ยวธิกีำรใดๆ โดยทีย่งัไม่ไดร้บัอนุญำตเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำก บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ำกดั ก่อน กำรจดั
อนัดบัเครดตินี้มใิช่ค ำแถลงขอ้เทจ็จรงิ หรอืค ำเสนอแนะใหซ้ื้อ ขำย หรอืถอืตรำสำรหน้ีใดๆ แต่เป็นเพยีงควำมเหน็เกีย่วกบัควำมเสี่ยงหรือควำมน่ำเชื่อถือของตรำสำรหนี้นัน้ๆ หรอืของบรษิทันัน้ๆ 
โดยเฉพำะ ควำมเหน็ที่ระบุในกำรจดัอันดบัเครดตินี้มิได้เป็นค ำแนะน ำเกี่ยวกบักำรลงทุน หรอืค ำแนะน ำในลกัษณะอื่นใด กำรจดัอนัดบัและขอ้มูลที่ปรำกฏในรำยงำนใดๆ ที่จดัท ำ ห รอืพิมพ์
เผยแพร่โดย บรษิัท ทรสิเรทติ้ง จ ำกดั ได้จดัท ำขึ้นโดยมไิด้ค ำนึงถึงควำมต้องกำรด้ำนกำรเงนิ พฤติกำรณ์ ควำมรู้ และวตัถุประสงค์ของผู้รบัขอ้มูลรำยใดรำยหนึ่ง ดงันัน้ ผู้รบัขอ้มูลควรประเมนิ
ควำมเหมำะสมของขอ้มูลดงักล่ำวก่อนตดัสนิใจลงทุน บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ำกดั ไดร้บัขอ้มูลทีใ่ชส้ ำหรบักำรจดัอนัดบัเครดตินี้จำกบรษิทัและแหล่งขอ้มูลอื่นๆ ทีเ่ชื่อว่ำเชื่อถอืได ้ดงันัน้ บรษิทั ทรสิ
เรทติ้ง จ ำกดั จงึไม่รบัประกนัควำมถูกตอ้ง ควำมเพยีงพอ หรอืควำมครบถ้วนสมบูรณ์ของขอ้มูลใดๆ ดงักล่ำว และจะไม่รบัผดิชอบต่อควำมสูญเสยี หรอืควำมเสี ยหำยใดๆ อนัเกิดจำกควำมไม่
ถูกตอ้ง ควำมไม่เพยีงพอ หรอืควำมไม่ครบถว้นสมบูรณ์นัน้ และจะไม่รบัผดิชอบต่อขอ้ผดิพลำด หรอืกำรละเวน้ผลทีไ่ด้รบัหรอืกำรกระท ำใดๆโดยอำศยัขอ้มูลดงักล่ำว ทัง้นี้ รำยละเอยีดของวธิกีำร
จดัอนัดบัเครดติของ บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ำกดั เผยแพร่อยู่บน Website: www.trisrating.com/rating-information/rating-criteria 


