
                                  
                                                                                                                                                

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

  
New Issue Report 

 

เหตุผล 

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดปัจจุบันของ บริษัท 
เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ “A” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงท่ี” 
พร้อมท้ังจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดใหม่ในวงเงินไม่เกิน  8.3 พันล้าน
บาทซ่ึงรวมหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติม (Greenshoe) จำนวน  3 พันล้านบาทและไถ่ถอน
ภายใน 2 ปีของบริษัทที่ระดับ “A” ด้วยเช่นกัน โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ชุด
ใหม่ไปใชใ้นการดำเนินกิจการและใชช้ำระหน้ีเงินกู้เดิม  

อันดับเครดิตดังกล่าวได้รับการปรับเพิ่มขึ้นมา 1 ขั้นจากอันดับเครดิตเฉพาะ (Stand-alone 
Credit Profile – SACP) ของบริษัทซึ ่งอยู่ท่ีระดับ “a-” โดยการยกระดับสะท้อนถึงมุมมอง
ของทริสเรทติ้งที่มีต่อสถานะของบริษัทซึ่งเป็นบริษัทลูกเชิงกลยุทธ์ของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
จำกัด (มหาชน) (ได้รับการจัดอันดับเครดิตที ่ระดับ “AAA” ด้วยแนวโน้ม “Stable” หรือ 
“คงที่” จากทริสเรทต้ิง) ท้ังนี้ ทริสเรทติ้งพิจารณาอันดับเครดิตดังกล่าวโดยคำนึงถึงการท่ีบริษัท
ได้รับการสนับสนุนท้ังในด้านธุรกิจและการเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

อันดับเครดิตเฉพาะของบริษัทสะท้อนถึงสถานะทางการตลาดที่แข็งแกร่งในการเป็นหนึ่งใน
ผู้ประกอบการรายใหญ่ในธุรกิจสินเชื่อท่ีมีทะเบียนรถเป็นประกันและธุรกิจนายหน้าประกันภัย 
นอกจากนี้ ปัจจัยอื่น ๆ ท่ีทริสเรทติ้งใช้ประกอบการพิจารณาอันดับเครดิตยังรวมถึงการท่ีบริษัท
มีฐานทุนท่ีแข็งแกร่ง คุณภาพสินทรัพย์ที่ดีจากการมแีนวทางการบริหารความเสี่ยงท่ีระมัดระวัง 
รวมถึงการมีแหล่งเงินทุนและสภาพคล่องท่ีเพียงพอ อย่างไรก็ตาม อันดับเครดิตก็มีข้อจำกัดใน
ระดับหน่ึงจากการแข่งขันท่ีรุนแรงในธุรกิจสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค 

ผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปในทิศทางที่ทริสเรทติ้งประมาณการไว้ โดย ณ สิ้นปี 2564 
บริษัทมีพอร์ตสินเชื่อคงค้างอยู่ท่ีระดับ 6.2 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.7% เมื่อเทียบกับยอด
สินเชื่อ ณ สิ้นปีก่อนหน้า บริษัทมีรายได้สุทธิอยู่ที่ 3.2 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 31.2% เมื่อเทียบ
กับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วเนื่องจากบริษัทมีรายได้ดอกเบี้ยมากขึ้นจากการขยายสินเชื่อ
เพิ่มขึ้นอย่างมากและมีรายได้ค่าธรรมเนียมท่ีเพิ่มขึ้นจากธุรกิจประกันภัย ในขณะที่คุณภาพ
สินเชื่อที่ได้รับการควบคุมเป็นอย่างดีก็ช่วยให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายสำรองสำหรับผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่ลดลง สำหรับอัตราส่วนสินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตต่อสินเชื่อ
รวมของบริษัทน้ันก็ปรับตัวลดลงมาอยู่ท่ีระดับ 1.19% ณ สิ้นปี 2564 จากระดับ 1.66% ณ สิ้น
ปี 2563 โดยเป็นผลเนื่องมาจากสาเหตุ 2 ประการคือการลดลงของสินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้าน
เครดิตท่ีเกิดขึ้นใหม่และฐานเงินให้สินเชื่อที่ขยายตัวเพ่ิมขึ้นในปี 2564 ท้ังนี้ อัตราส่วนค่าเผื่อผล
ขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อเงินให้สินเชื่อท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิตของบริษัทยังคง
อยู่ในระดับสูงท่ี 357% เมื่อเทียบกับระดับ 325% ณ สิ้นปี 2563 

ฐานทุนของบริษัทยังคงอยู่ในระดับที่เข้มแข็งและเป็นปัจจัยด้านบวกสำหรับอันดับเครดิต ทั้งน้ี 
ณ สิ้นปี 2564 บริษัทมีอัตราส่วนเงินทุนที่ปรับความเสี่ยงเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญโดยอยู่ท่ี
ระดับ 35.8% จากระดับ 22.6% ณ สิ้นปี 2563 ซ่ึงได้รับอานิสงส์จากเงินท่ีไดจ้ากการเสนอขาย
หุ้นเพิ่มทุนใหม่แก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) เมื่อเดือนพฤษภาคม 2564 เมื่อพิจารณาจาก
การคาดการณ์การเติบโตของพอร์ตสินเชื่อของบริษัทท่ีระดับประมาณ 15% ต่อปีแล้ว ทริสเรท
ติ้งประมาณการว่าอัตราส่วนเงินทุนที่ปรับความเสี่ยงของบริษัทจะอยู่ในระดับที่เกินกว่า 33% 
ในระยะปานกลาง 

 

 
 

บริษทั เงินติดล้อ จ ำกดั (มหำชน) 
 

ครั้งที่ 29/2565 
 18 มีนาคม 2565 

FINANCIAL INSTITUTIONS 

อันดับเครดิตองค์กร: A 

อันดับเครดิตตราสารหนี้:  

หุ้นกู้ไม่ดอ้ยสทิธิ ไมม่ีหลักประกนั  A 

แนวโน้มอันดับเครดิต: Stable 
 

วันท่ีทบทวนล่าสุด: 30/11/64 

อันดับเครดิตองค์กรในอดีต: 

วันท่ี อันดับ
เครดิต                  

แนวโน้มอันดับเครดิต/ 
เครดิตพินิจ 

27/05/64 A Stable 
11/01/64 A- Alert Developing 
06/12/61 A- Stable 
12/10/61 A Alert Developing 
19/09/59 A Stable 
24/04/57 A- Stable 
 
 
 

ติดต่อ: 

สิทธการย์ ตงพิพัฒน์, CFA, FRM 
sithakarn@trisrating.com 

ปวินท์ ธชทรงธรรม 
pawin@trisrating.com 

จิตตราพรรณ ปันทะเลิศ 
jittrapan@trisrating.com 

ทวีโชค เจยีมสกุลธรรม 
taweechok@trisrating.com 

นฤมล  ชาญชนะววิัฒน ์
narumol@trisrating.com 

 

 

 

 

 

* รายงานน้ีเป็นเพยีงส่วนหนึง่ของรายงานฉบบัภาษาองักฤษ 
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New Issue Report 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต 

แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที”่ อยู่บนพื้นฐานการคาดการณ์ของทริสเรทติ้งว่าบริษัทจะยังคงรักษาฐานทุนให้อยู่ในระดับท่ีแข็งแกร่งและ
รักษาสถานะผู้นำในตลาดสินเชื่อทะเบียนรถเอาไว้ได้ ในขณะท่ียังคงมีผลประกอบการทางการเงินท่ีน่าพึงพอใจต่อไป นอกจากนี้ ทริสเรทติ้งยังคาดว่า
บริษัทจะสามารถควบคุมคุณภาพสินทรัพย์ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับไดอ้ีกด้วย  

ปัจจยัท่ีอำจท ำให้อนัดบัเครดิตเปล่ียนแปลง 

อันดับเครดิตอาจปรับเพิ่มขึ้นได้หากบริษัทสามารถสร้างเสถียรภาพทางธุรกิจให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นโดยการเสริมความแข็งแกร่งให้แก่สถานะทางการตลาด
อย่างต่อเนื่องในขณะที่ยังสามารถรักษาคุณภาพสินทรัพย์ท่ีแข็งแรงและผลประกอบการทางการเงินที่ดีเอาไว้ได้ในขณะเดียวกัน การปรับลดอันดับ
เครดิตอาจเกิดขึ้นได้หากสถานะทางการแข่งขันหรือคุณภาพสินทรัพย์ของบริษัทเสื่อมถอยลงอย่างมีนัยสำคัญจนทำให้อัตราส่วนเงินทุนที่ปรับความ
เสี่ยงลดลงต่ำกว่าระดับ 25% 

นอกจากน้ี หากมุมมองของทริสเรทติ้งที่เกี่ยวกับระดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์ของบริษัทที่มีต่อกลุ่มธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปลี่ยนแปลงไปอย่างมี
สาระสำคัญก็อาจเป็นสาเหตุใหม้ีการทบทวนอันดับเครดิตเพื่อสะท้อนมุมมองดังกล่าวอีกด้วย 

เกณฑก์ำรจดัอนัดบัเครดิตท่ีเก่ียวข้อง 

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตตราสารหน้ี, 15 มิถุนายน 2564 
- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตกลุ่มธุรกิจ, 13 มกราคม 2564 
- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตสถาบันการเงินท่ีไม่ใช่ธนาคาร, 17 กุมภาพันธ์ 2563 

 

  

https://www.trisrating.com/th/rating-information/rating-criteria/
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บริษทั เงินติดล้อ จ ำกดั (มหำชน) 
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บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) (TIDLOR) 

อันดับเครดิตองค์กร: A 
อันดับเครดิตตราสารหนี้: 
TIDLOR224A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 3,400 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565 A 
TIDLOR22DA: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 450 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565 A 
TIDLOR228A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565 A 
TIDLOR234A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566 A 
TIDLOR238A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 4,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566 A 
TIDLOR244A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 2,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2567 A 
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ในวงเงินไม่เกิน 8,300 ล้านบาท ไถ่ถอนภายใน 2 ปี A 
แนวโน้มอันดับเครดิต: Stable 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ำกดั                                                                                                                                                                                                            

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

© บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ำกดั สงวนลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2565  หา้มมใิห้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ท าส าเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรอืเก็บไวเ้พื่อใช้ในภายหลงัเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรอืขอ้มูลการจดั
อนัดบัเครดติ ไม่ว่าทัง้หมดหรอืเพยีงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรอืลกัษณะใดๆ หรอืดว้ยวธิกีารใดๆ โดยทีย่งัไม่ไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั ก่อน การจดั
อนัดบัเครดตินี้มใิช่ค าแถลงขอ้เทจ็จรงิ หรอืค าเสนอแนะใหซ้ื้อ ขาย หรอืถอืตราสารหน้ีใดๆ แต่เป็นเพยีงความเหน็เกีย่วกบัความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นัน้ๆ หรอืของบรษิทันัน้ๆ 
โดยเฉพาะ ความเหน็ที่ระบุในการจดัอนัดบัเครดตินี้มิได้เป็นค าแนะน าเกี่ยวกบัการลงทุน หรอืค าแนะน าในลกัษณะอื่นใด การจดัอนัดบัและขอ้มูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จดัท า หรื อพิมพ์
เผยแพร่โดย บรษิัท ทรสิเรทติ้ง จ ากดั ได้จดัท าขึ้นโดยมไิด้ค านึงถึงความต้องการด้านการเงนิ พฤติการณ์ ความรู้ และวตัถุประสงค์ของผู้ รบัขอ้มูลรายใดรายหนึ่ง ดงันัน้ ผู้รบัขอ้มูลควรประเมนิ
ความเหมาะสมของขอ้มูลดงักล่าวก่อนตดัสนิใจลงทุน บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั ไดร้บัขอ้มูลทีใ่ชส้ าหรบัการจดัอนัดบัเครดตินี้จากบรษิทัและแหล่งขอ้มูลอื่นๆ ทีเ่ชื่อว่าเชื่อถอืได ้ดงันัน้ บรษิทั ทรสิ
เรทติ้ง จ ากดั จึงไม่รบัประกนัความถูกตอ้ง ความเพยีงพอ หรอืความครบถ้วนสมบูรณ์ของขอ้มูลใดๆ ดงักล่าว และจะไม่รบัผดิชอบต่อความสูญเสยี หรอืความเสี ยหายใดๆ อนัเกิดจากความไม่
ถูกตอ้ง ความไม่เพยีงพอ หรอืความไม่ครบถว้นสมบูรณ์นัน้ และจะไม่รบัผดิชอบต่อขอ้ผดิพลาด หรอืการละเวน้ผลทีไ่ดร้ ับหรอืการกระท าใดๆโดยอาศยัขอ้มูลดงักล่าว ทัง้นี้ รายละเอยีดของวธิกีาร
จดัอนัดบัเครดติของ บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั เผยแพร่อยู่บน Website: www.trisrating.com/rating-information/rating-criteria 


