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ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ชุดปัจจุบันของ บริษัท
เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ “A” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่”
พร้อมทั้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดใหม่ในวงเงินไม่เกิน 8.3 พันล้าน
บาทซึ่งรวมหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติม (Greenshoe) จำนวน 3 พันล้านบาทและไถ่ถอน
ภายใน 2 ปีของบริษัทที่ระดับ “A” ด้วยเช่นกัน โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ชุด
ใหม่ไปใช้ในการดำเนินกิจการและใช้ชำระหนีเ้ งินกู้เดิม
อันดับเครดิตดังกล่าวได้รับการปรับเพิ่มขึ้นมา 1 ขั้นจากอันดับเครดิตเฉพาะ (Stand-alone
Credit Profile – SACP) ของบริษัท ซึ่งอยู่ ที่ระดับ “a-” โดยการยกระดับสะท้อนถึงมุม มอง
ของทริสเรทติ้งที่มีต่อสถานะของบริษัทซึ่งเป็นบริษัทลูกเชิงกลยุทธ์ของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
จำกัด (มหาชน) (ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ระดับ “AAA” ด้วยแนวโน้ม “Stable” หรือ
“คงที่” จากทริสเรทติ้ง) ทั้งนี้ ทริสเรทติ้งพิจารณาอันดับเครดิตดังกล่าวโดยคำนึงถึงการที่บริษัท
ได้รับการสนับสนุนทั้งในด้านธุรกิจและการเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา
อันดับเครดิตเฉพาะของบริษัทสะท้อนถึงสถานะทางการตลาดที่แข็งแกร่งในการเป็น หนึ่งใน
ผู้ประกอบการรายใหญ่ในธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันและธุรกิจนายหน้าประกันภัย
นอกจากนี้ ปัจจัยอื่น ๆ ทีท่ ริสเรทติ้งใช้ประกอบการพิจารณาอันดับเครดิตยังรวมถึงการที่บริษัท
มีฐานทุนที่แข็งแกร่ง คุณภาพสินทรัพย์ที่ดีจากการมีแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่ระมัดระวัง
รวมถึงการมีแหล่งเงินทุนและสภาพคล่องที่เพียงพอ อย่างไรก็ตาม อันดับเครดิตก็มีข้อจำกัดใน
ระดับหนึ่งจากการแข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค
ผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปในทิศทางที่ทริสเรทติ้งประมาณการไว้ โดย ณ สิ้นปี 2564
บริษัทมีพอร์ตสินเชื่อ คงค้างอยู่ที่ระดับ 6.2 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.7% เมื่อเทียบกับยอด
สินเชื่อ ณ สิ้นปีก่อนหน้า บริษัทมีรายได้สุทธิอยู่ที่ 3.2 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 31.2% เมื่อเทียบ
กับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว เนื่องจากบริษัทมีรายได้ดอกเบี้ยมากขึ้นจากการขยายสินเชื่อ
เพิ่มขึ้นอย่างมากและมีรายได้ค่าธรรมเนียมที่ เพิ่มขึ้นจากธุรกิจประกันภัย ในขณะที่คุณภาพ
สินเชื่อที่ได้รับการควบคุมเป็นอย่างดีก็ช่วยให้บริษัทมี ค่าใช้จ่ายสำรองสำหรับผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ที่ลดลง สำหรับอัตราส่วนสินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตต่อสินเชื่อ
รวมของบริษัทนั้นก็ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 1.19% ณ สิ้นปี 2564 จากระดับ 1.66% ณ สิ้น
ปี 2563 โดยเป็นผลเนื่องมาจากสาเหตุ 2 ประการคือการลดลงของสินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้าน
เครดิตที่เกิดขึ้นใหม่และฐานเงินให้สินเชื่อที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นในปี 2564 ทั้งนี้ อัตราส่วนค่าเผื่อผล
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อเงินให้สินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตของบริษัทยังคง
อยู่ในระดับสูงที่ 357% เมื่อเทียบกับระดับ 325% ณ สิ้นปี 2563
ฐานทุนของบริษัทยังคงอยู่ในระดับที่เข้มแข็งและเป็นปัจจัยด้านบวกสำหรับอันดับเครดิต ทั้งนี้
ณ สิ้นปี 2564 บริษัทมีอัตราส่วนเงินทุนที่ปรับความเสี่ยงเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญโดยอยู่ที่
ระดับ 35.8% จากระดับ 22.6% ณ สิ้นปี 2563 ซึ่งได้รับอานิสงส์จากเงินที่ได้จากการเสนอขาย
หุ้นเพิ่มทุนใหม่แก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) เมื่อเดือนพฤษภาคม 2564 เมื่อพิจารณาจาก
การคาดการณ์การเติบโตของพอร์ตสินเชื่อของบริษัทที่ระดับประมาณ 15% ต่อปีแล้ว ทริสเรท
ติ้งประมาณการว่าอัตราส่วนเงินทุนที่ปรับความเสี่ยงของบริษัทจะอยู่ในระดับที่เกินกว่า 33%
ในระยะปานกลาง

* รายงานนี้เป็นเพียงส่วนหนึง่ ของรายงานฉบับภาษาอังกฤษ

เครดิ ตวาระ เป็ นขัน้ ตอนหนึง่ ในกระบวนการทบทวนอันดับเครดิตขององค์กรหรือตราสารหนี้ทที ่ ริส เรทติ้งได้ประกาศผลไปแล้ว 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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แนวโน้ มอันดับเครดิ ต

แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที”่ อยู่บนพื้นฐานการคาดการณ์ของทริสเรทติ้งว่าบริษัทจะยังคงรักษาฐานทุนให้อยู่ในระดับที่แข็งแกร่งและ
รักษาสถานะผู้นำในตลาดสินเชื่อทะเบียนรถเอาไว้ได้ ในขณะที่ยังคงมีผลประกอบการทางการเงินที่น่าพึงพอใจต่อไป นอกจากนี้ ทริสเรทติ้งยังคาดว่า
บริษัทจะสามารถควบคุมคุณภาพสินทรัพย์ให้อยู่ในระดับทีย่ อมรับได้อีกด้วย
ปัจจัยที่อำจทำให้อนั ดับเครดิ ตเปลี่ยนแปลง

อันดับเครดิตอาจปรับเพิ่มขึ้นได้หากบริษัทสามารถสร้างเสถียรภาพทางธุรกิจให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นโดยการเสริมความแข็งแกร่งให้แก่สถานะทางการตลาด
อย่างต่อเนื่องในขณะที่ยังสามารถรักษาคุณภาพสินทรัพย์ที่ แข็งแรงและผลประกอบการทางการเงินที่ดีเอาไว้ได้ในขณะเดียวกัน การปรับลดอันดับ
เครดิตอาจเกิดขึ้นได้หากสถานะทางการแข่งขันหรือคุณภาพสินทรัพย์ของบริษัทเสื่อมถอยลงอย่างมีนัยสำคัญจนทำให้อัตราส่วนเงินทุนที่ปรับความ
เสี่ยงลดลงต่ำกว่าระดับ 25%
นอกจากนี้ หากมุมมองของทริสเรทติ้ง ที่เกี่ยวกับระดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์ของบริษัทที่มีต่อกลุ่มธนาคารกรุงศรีอยุธยาเปลี่ยนแปลงไปอย่างมี
สาระสำคัญก็อาจเป็นสาเหตุให้มีการทบทวนอันดับเครดิตเพื่อสะท้อนมุมมองดังกล่าวอีกด้วย
เกณฑ์กำรจัดอันดับเครดิ ตที่เกี่ยวข้อง

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้, 15 มิถุนายน 2564
- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตกลุ่มธุรกิจ, 13 มกราคม 2564
- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร, 17 กุมภาพันธ์ 2563
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บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) (TIDLOR)
อันดับเครดิตองค์กร:
อันดับเครดิตตราสารหนี้:
TIDLOR224A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 3,400 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565
TIDLOR22DA: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 450 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565
TIDLOR228A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565
TIDLOR234A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566
TIDLOR238A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 4,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566
TIDLOR244A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 2,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2567
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ในวงเงินไม่เกิน 8,300 ล้านบาท ไถ่ถอนภายใน 2 ปี
แนวโน้มอันดับเครดิต:

A
A
A
A
A
A
A
A
Stable

บริษทั ทริสเรทติ้ ง จำกัด
อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชัน้ 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500 โทร. 02-098-3000
© บริษทั ทริสเรทติ้ ง จำกัด สงวนลิ ขสิ ทธิ์ พ.ศ. 2565 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิ ดเผย ทาสาเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัด
อันดับเครดิต ไม่ว่าทัง้ หมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธกี ารใดๆ โดยทีย่ งั ไม่ได้รบั อนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก บริษทั ทริสเรทติ้ง จากัด ก่อน การจัด
อันดับเครดิตนี้มใิ ช่คาแถลงข้อเท็จจริง หรือคาเสนอแนะให้ซ้อื ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็ นเพียงความเห็นเกีย่ วกับความเสี่ยงหรือความน่ าเชื่อถือของตราสารหนี้นัน้ ๆ หรือของบริษทั นัน้ ๆ
โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอัน ดับเครดิต นี้มิได้เป็ นคาแนะนาเกี่ยวกับการลงทุน หรือคาแนะนาในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จดั ทา หรื อพิมพ์
เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จากัด ได้จดั ทาขึ้นโดยมิได้คานึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้ รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนัน้ ผู้รบั ข้อมูลควรประเมิน
ความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษทั ทริสเรทติ้ง จากัด ได้รบั ข้อมูลทีใ่ ช้สาหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษทั และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ทีเ่ ชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนัน้ บริษทั ทริส
เรทติ้ง จากัด จึงไม่รบั ประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รบั ผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสี ยหายใดๆ อันเกิดจากความไม่
ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นนั ้ และจะไม่รบั ผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลทีไ่ ด้ร ับหรือการกระทาใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทัง้ นี้ รายละเอียดของวิธกี าร
จัดอันดับเครดิตของ บริษทั ทริสเรทติ้ง จากัด เผยแพร่อยู่บน Website: www.trisrating.com/rating-information/rating-criteria

บริษทั เงินติ ดล้อ จำกัด (มหำชน)
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