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* รายงานนี้เป็นเพียงส่วนหนึง่ ของรายงานฉบับภาษาอังกฤษ

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ชุดปัจจุบันของ บริษัท
เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ “A” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่”
พร้อมทั้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดใหม่ในวงเงิน ไม่เกิน 3 พันล้าน
บาทไถ่ ถ อนภายใน 3 ปี ซ ึ ่ ง รวมหุ ้ น กู ้ ส ำรองเพื ่ อ เสนอขายเพิ ่ ม เติ ม (Greenshoe) จำนวน
1.5 พันล้านบาทของบริษัทที่ระดับ “A” ด้วยเช่นกัน โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้ นกู้
ชุดใหม่นไี้ ปจ่ายคืนหนี้และใช้ในการดำเนินกิจการ
อันดับเครดิตดังกล่าวได้รับการปรับเพิ่มขึ้นมา 1 ขั้นจากอันดับเครดิตเฉพาะ (Stand-alone
Credit Profile – SACP) ของบริษัท ซึ่งอยู่ ที่ระดับ “a-” โดยการยกระดับสะท้อนถึงมุม มอง
ของทริสเรทติ้งที่มีต่อสถานะของบริษัทซึ่งเป็นบริษัทลูกเชิงกลยุทธ์ของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
จำกัด (มหาชน) (ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ระดับ “AAA/Stable” จากทริสเรทติ้ง ) ทั้งนี้
ทริสเรทติ้งพิจารณาอันดับเครดิตดังกล่าวโดยคำนึงถึงการที่บริษัทจะยังคงได้รับการสนับสนุน
ทั้งในด้านธุรกิจและการเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา
อันดับเครดิตเฉพาะของบริษัทสะท้อนถึงสถานะทางการตลาดที่แข็งแกร่งในการเป็น หนึ่งใน
ผู้ประกอบการรายใหญ่ในธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันและธุรกิจนายหน้าประกันภัย
นอกจากนี้ ปัจจัยอื่น ๆ ทีท่ ริสเรทติ้งใช้ประกอบการพิจารณาอันดับเครดิตยังรวมถึงการที่บริษัท
มีฐานทุนที่แข็งแกร่ง คุณภาพสินทรัพย์ที่ดีจากการมีแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่ระมัดระวัง
รวมถึงการมีแหล่งเงินทุนและสภาพคล่องที่เพียงพอ อย่างไรก็ตาม อันดับเครดิตก็มีข้อจำกัดใน
ระดับหนึ่งจากการแข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค
ผลการดำเนินงานในไตรมาสแรกของปี 2565 ของบริษัทเป็นไปในทิศทางที่ทริสเรทติ้งประมาณ
การไว้ โดย ณ สิ้นไตรมาสแรกของปี 2565 บริษัทมีพอร์ตสินเชื่อคงค้างอยู่ที่ระดับ 6.57 หมื่น
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.2% เมื่อเทียบกับยอดสินเชื่อ ณ ช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และ 6.9%
เทียบกับสิ้นไตรมาสที่แล้ว บริษัทมีรายได้สุทธิอยู่ที่ 940 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.1% เมื่อเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว เนื่องจากบริษัทมีรายได้ดอกเบี้ยมากขึ้นจากการขยายสินเชื่อ
เพิ่มขึ้น รายได้ค่าธรรมเนีย มและค่าบริก ารที่ปรับเพิ่มขึ้น และมีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ที่ ล ดลง
ในขณะที่คุณภาพสินเชื่อที่ได้รับการควบคุมเป็นอย่างดีก็ช่วยให้บริษัทมี ค่าใช้จ่ายสำรองสำหรับ
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระดับต่ำ สำหรับอัตราส่วนสินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้าน
เครดิตต่อสินเชื่อรวมของบริษัทนั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ระดับ 1.25% ณ สิ้นไตรมาส
แรกของปี 2565 จากระดับ 1.19% ณ สิ้นปี 2564 โดยเป็นผลเนื่องมาจากการปรับเพิ่มขึ้นของ
สินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตใหม่ในไตรมาสแรกของปี 2565 ซึ่งคาดว่าจะอยู่ ในระดับที่
สูงขึ้นตลอดปีที่เหลือจากสถานการณ์เศรษฐกิจที่ยังคงอ่อนแอและการสิ้นสุดลงของโครงการ
ช่วยเหลือลูกหนี้ ทั้งนี้ อัตราส่วนค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อเงินให้สินเชื่อ
ทีม่ ีการด้อยค่าด้านเครดิตของบริษัทยังคงอยู่ในระดับสูงที่ 317% เมื่อเทียบกับระดับ 357% ณ
สิ้นปี 2564

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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ฐานทุนของบริษัทยังคงอยู่ในระดับที่เข้มแข็งและเป็นปัจจัยด้านบวกสำหรับอันดับเครดิต ทั้งนี้ ณ สิ้นไตรมาสแรกของปี 2565 บริษัทมีอัตราส่วนเงินทุน
ที่ปรับความเสี่ยงลดลงเล็ก น้อยอยู่ที่ระดับ 34.6% จากระดับ 35.8% ณ สิ้นปี 2564 จากการเติบโตสินเชื่ออย่างต่อเนื่อง เมื่อพิจารณาจากการ
คาดการณ์การเติบโตของพอร์ตสินเชื่อของบริษัทที่ระดับประมาณ 15% ต่อปีในปี 2565-2567 แล้ว ทริสเรทติ้งประมาณการว่าอัตราส่วนเงินทุนที่ปรับ
ความเสี่ยงของบริษัทจะอยู่ในระดับที่เกินกว่า 33% ในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต

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

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

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้, 15 มิถุนายน 2564
- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตกลุ่มธุรกิจ, 13 มกราคม 2564
- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร, 17 กุมภาพันธ์ 2563

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)

2

New Issue Report

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) (TIDLOR)
อันดับเครดิตองค์กร:
อันดับเครดิตตราสารหนี้:
TIDLOR228A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565
TIDLOR22DA: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 450 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565
TIDLOR234A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566
TIDLOR234C: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 5,450 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566
TIDLOR236A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 300 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566
TIDLOR238A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 4,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566
TIDLOR244A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 2,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2567
TIDLOR244B: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 2,850 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2567
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ไถ่ถอนภายใน 3 ปี
แนวโน้มอันดับเครดิต:

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Stable

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500 โทร. 02-098-3000
© บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2565 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอั นดับเครดิต
ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อั กษรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลง
ข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัด
อันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดย
มิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรท
ติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนั้น บริษัท ทริ สเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วน
สมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อ ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือค วามไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อ
ข้ อ ผิ ด พลาด หรื อ การละเว้ น ผลที ่ ไ ด้ ร ั บ หรื อ การกระทำใดๆโดยอาศั ย ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า ว ทั ้ ง นี ้ รายละเอี ย ดของวิ ธ ี ก ารจั ด อั น ดั บ เครดิ ต ของ บริ ษ ั ท ทริ ส เรทติ ้ ง จำกั ด เผยแพร่ อ ยู่ บน Website:
www.trisrating.com/rating-information/rating-criteria

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)
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