
 
 

 

 

เหตผุล 

 ทรสิเรทติ้งคงอนัดบัเครดติหุน้กูม้กีารค ้าประกนัภายใต้โครงการ Medium-term Debenture ใน
วงเงนิรวม 60,000 ลา้นบาทของ บรษิทั โตโยต้า ลสีซิง่ (ประเทศไทย) จ ากดั (TLT หรอื ผูอ้อกหุน้กู้) ที่
ระดบั “AAA” และคงอนัดบัเครดติหุ้นกู้ระยะสัน้มกีารค ้าประกนัของบรษิัทภายใต้โครงการ Short-term 
Debenture ครัง้ที ่2/2556 และครัง้ที ่2/2557 ทีร่ะดบั “T1+” พรอ้มกนันี้ ทรสิเรทติ้งยงัจดัอนัดบัเครดติ
หุ้นกู้มีการค ้าประกันของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาทภายใต้โครงการ Medium-term 
Debenture ทีร่ะดบั “AAA” ดว้ย  
 หุน้กูท้ ัง้หมดของบรษิทัไดร้บัการค ้าประกนัโดย Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 
(TMF หรอื ผูค้ ้าประกนั) โดย TMF เป็นบรษิทัลูกของ Toyota Financial Service Corporation (TFS) ที่
ถอืหุน้ 100% โดย Toyota Motor Corporation (TMC) ซึ่งเป็นบรษิทัแม่ของกลุ่มโตโยต้า บรษิทัทัง้ 3 
แห่งคอื TMF TFS และ TMC ไดร้บัการจดัอนัดบัเครดติระดบั “AA-” จาก Standard & Poor’s และระดบั 
“Aa3” จาก Moody’s Investors Service (Moody’s) รวมทัง้ไดร้บัการจดัอนัดบัเครดติตราสารหนี้ระยะ
สัน้ทีร่ะดบั “A-1+” จาก Standard & Poor’s และ “P-1” จาก Moody’s ดว้ย 
 TMC รายงานยอดขายรวมของรถยนต์ทีจ่ านวน 9.116 ลา้นคนัในรอบปีบญัช ี2557 (เมษายน 
2556 – มนีาคม 2557) ซึ่งปรบัเพิม่ขึน้จาก 8.871 ลา้นคนัในรอบปีบญัช ี2556 บรษิทัมยีอดขาย 6.740 
ลา้นคนัในช่วง 9 เดอืนแรกของรอบปีบญัช ี2558 ซึง่ใกลเ้คยีงกบัยอดขาย 6.785 ลา้นคนัในช่วงเดยีวกนั
ของรอบปีบญัช ี2557 นอกเหนือจากความพยายามในการท ากจิกรรมทางการตลาดและการลดต้นทุน
แล้ว ผลประกอบการทางการเงนิของบรษิัทที่ปรบัตวัดขี ึ้นยงัเป็นผลมาจากการอ่อนค่าลงของเงนิเยน
ตัง้แต่ปลายปี 2555 ดว้ย ซึ่งส่งผลใหก้ าไรสุทธขิอง TMC ปรบัเพิม่ขึน้เป็น 1,823 พนัลา้นเยนในรอบปี
บญัช ี2557 จาก 962 พนัลา้นเยนในรอบปีบญัช ี2556 ก าไรสุทธยิงัคงปรบัเพิม่ขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็น 
1,727 พนัลา้นเยนในช่วง 9 เดอืนแรกของรอบปีบญัช ี2558 หรอืเพิม่ขึน้ 13.2% จากช่วงเดยีวกนัของ
รอบปีบญัช ี2557 บรษิทัยงัคงมสีถานะทางการตลาดและการแข่งขนัทีเ่ขม้แขง็ซึ่งไดร้บัแรงหนุนจากการ
มผีลติภณัฑท์ีห่ลากหลายและตลาดทีก่ระจายตวักวา้งขวาง ตลอดจนความเป็นผูน้ าดา้นเทคโนโลย ีและ
ความเสีย่งทางการเงนิทีอ่ยู่ในระดบัต ่า   

อนัดบัเครดติหุน้กูร้ะยะสัน้และระยะปานกลางของ TLT สะทอ้นถงึการค ้าประกนัแบบไมม่เีงือ่นไข
และไมส่ามารถเพกิถอนไดโ้ดย TMF ซึ่งอนัดบัเครดติของ TMF อยู่บนพื้นฐานของสถานะอนัดบัเครดติ
ของ TMC ภายใต้โครงสรา้งการค ้าประกนัดงักล่าว TMC ไดท้ าสญัญาใหก้ารสนับสนุนสนิเชื่อ (Credit 
Support Agreement - CSA) กบั TFS ในขณะเดยีวกนั TFS กไ็ดท้ าสญัญา CSA กบั TMF ดว้ยเช่นกนั 
ภายใตเ้งือ่นไขของสญัญา CSA ดงักล่าว TMC จะท าหน้าทีร่กัษาสภาพคล่องทางการเงนิใหอ้ยู่ในระดบัที่
เพยีงพอส าหรบัรองรบัภาระหนี้หุ้นกู้ หรอืพนัธบตัร และตราสารทางการเงนิ (Commercial Paper)  
อื่น ๆ ของบรษิทัลูกซึ่งไดแ้ก่ TFS และ TMF นอกจากนี้ TMC จะเป็นผูจ้ดัหาสภาพคล่องทางการเงนิที่
เพยีงพอส าหรบัเงือ่นไขการค ้าประกนัของ TMF ดว้ย ทัง้นี้ การค ้าประกนัของ TMF บงัคบัใชภ้ายใต้
กฎหมายของประเทศเนเธอร์แลนด์โดยเป็นการค ้าประกนัแบบไม่มเีงือ่นไขและไม่สามารถเพกิถอนได ้
ซึ่งผูค้ ้าประกนัจะเป็นผู้รบัผดิชอบในการช าระเงนิตามก าหนดเวลาของหุ้นกู้แต่ละชุดทีอ่อกใหแ้ก่ผู้ถือ 
หุน้กูข้อง TLT ทัง้นี้ ภาระการค ้าประกนัของ TMF มสีถานะทางกฎหมายอยู่ในระดบัเดยีวกบัตราสารหนี้
ไมม่ปีระกนัและไมด่อ้ยสทิธอิื่น ๆ ของผูค้ ้าประกนัทีอ่อกทัง้ในปจัจุบนัและในอนาคต อกีทัง้ยงัไม่สามารถ
เปลีย่นแปลงเงือ่นไขหรอืเพกิถอนโดยปราศจากการยนิยอมทัง้จากตวัแทนผูถ้อืหุน้กูแ้ละผูค้ ้าประกนั 
  

อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี:   
หุน้กูม้กีารค ้าประกนั AAA 
หุน้กูร้ะยะสัน้มกีารค ้าประกนั T1+ 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต:  Stable 
 
 

อนัดบัเครดิตตราสารหน้ีในอดีต: 
 วนัท่ี อนัดบัเครดิต     แนวโน้ม 
  อนัดบัเครดิต/ 
    เครดิตพินิจ 
27/10/53 AAA, T1+  Stable 
12/03/53 AAA  Stable 
12/01/49 AAA, T1+  Stable 
07/10/47 AAA  Stable 
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 อย่างไรก็ตาม ผู้ค ้าประกนัไม่มภีาระในการช าระหนี้ใดใดแทนในกรณีที่ผูอ้อกหุน้กูไ้ม่สามารถช าระหนี้ด้วยเหตุอนัเกดิจากการเขา้แทรกแซงหรอืการ
กระท าต่าง ๆ โดยองค์กรใดใดของรฐับาลไทย ดงันี้ (1) ชะงกัการช าระเงนิเนื่องจากผูอ้อกหุน้กูไ้ม่สามารถโอนเงนิไปใหน้ายทะเบยีน หรอืผูถ้อืหุน้กู ้หรอืไม่
สามารถแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศเป็นสกุลเงนิทีต่อ้งช าระตามหุน้กู้ (2) ท าใหต้อ้งมกีารโอนการถอืหุน้ขา้งมากหรอืการควบคุมผูอ้อกหุน้กูไ้ปยงัองค์กรอื่น
ซึง่มใิช่สมาชกิของกลุ่มโตโยตา้ (3) การเวนคนืหรอืการโอนซึ่งทรพัย์สนิของผูอ้อกหุน้กูใ้หเ้ป็นของรฐัซึ่งมมีลูค่ารวมอย่างน้อย 10% ของมลูค่าสุทธขิองสนิเชื่อ
เช่าซื้อสุทธขิองผูอ้อกหุน้กูแ้ละบรษิทัลกูของผูอ้อกหุน้กู ้และ (4) การเวนคนืหรอืการโอนทรพัยส์นิใหเ้ป็นของรฐัอนัมผีลท าใหผู้อ้อกหุน้กูแ้ละบรษิทัลูกของผูอ้อก
หุน้กูไ้มส่ามารถประกอบธุรกจิได ้ทัง้นี้ ทรสิเรทติ้งเหน็ว่าโอกาสทีจ่ะเกดิเหตุการณ์ดงักล่าวมน้ีอยมาก 
   
แนวโน้มอนัดบัเครดิต 

แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ สะทอ้นความน่าเชื่อถอืของบรษิทัแม่ล าดบัสุดทา้ยของ TLT คอื TMC โดยอนัดบัเครดติองค์กรในปจัจุบนั
ของ TMC ในระบบ International Scale ทีร่ะดบั “AA-/Stable” ซึ่งจดัโดย Standard & Poor’s และ “Aa3/Stable” โดย Moody’s สะทอ้นสถานะเครดติที่
แขง็แกร่งของ TMC เมื่อเทยีบกบับรษิทัต่าง ๆ ในประเทศไทยทีไ่ดร้บัอนัดบัเครดติที่ระดบั “AAA” จากทรสิเรทติ้ง ซึ่งเป็นอนัดบัเครดติทีสู่งทีสุ่ดในระบบ 
National Scale 

อนัดบัเครดติและ/หรอืแนวโน้มอนัดบัเครดติส าหรบัหุน้กูม้กีารค ้าประกนัของ TLT อาจปรบัลดลงหากเกดิเหตุการณ์ทีส่่งผลใหอ้นัดบัเครดติของ TMC ใน
ระบบ International Scale ลดลงต ่ากว่าระดบั “A+” นอกจากนี้ หากยดึตามเกณฑ์การจดัอนัดบัเครดติของทรสิเรทติ้งแลว้ การเปลีย่นแปลงอนัดบัเครดติใน
ระบบ International Scale 1 ระดบัไมจ่ าเป็นตอ้งส่งผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงอนัดบัเครดติในระบบ National Scale 1 ระดบัเสมอไป  
 

 
บริษทั โตโยต้า ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (TLT) 
อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี: 
หุน้กูม้กีารค ้าประกนัในวงเงนิ 60,000 ลา้นบาท ในโครงการ Medium-term Debenture:                                                                                      
- TLT155A: หุน้กูม้กีารค ้าประกนั 5,400 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2558 AAA 
- TLT158A: หุน้กูม้กีารค ้าประกนั 4,750 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2558 AAA 
- TLT15NA: หุน้กูม้กีารค ้าประกนั 1,115 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2558 AAA 
- TLT162A: หุน้กูม้กีารค ้าประกนั 4,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2559 AAA 
- TLT164A: หุน้กูม้กีารค ้าประกนั 1,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2559 AAA 
- TLT165A: หุน้กูม้กีารค ้าประกนั 600 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2559 AAA 
- TLT168A: หุน้กูม้กีารค ้าประกนั 2,050 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2559 AAA 
- TLT16NA: หุน้กูม้กีารค ้าประกนั 1,185 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2559 AAA 
- TLT174A: หุน้กูม้กีารค ้าประกนั 2,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2560 AAA 
- TLT175A: หุน้กูม้กีารค ้าประกนั 1,900 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2560 AAA 
- TLT176A: หุน้กูม้กีารค ้าประกนั 2,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2560 AAA 
- TLT184B: หุน้กูม้กีารค ้าประกนั 3,500 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2561 AAA 
- TLT188B: หุน้กูม้กีารค ้าประกนั 3,100 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2561 AAA 
- TLT198B: หุน้กูม้กีารค ้าประกนั 8,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2562 AAA 
- หุน้กูม้กีารค ้าประกนัในวงเงนิไมเ่กนิ 2,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนภายในปี 2563 AAA 
หุน้กูร้ะยะสัน้มกีารค ้าประกนัในวงเงนิ 40,000 ลา้นบาท ในโครงการ Short-term Debenture ครัง้ที ่2/2556 T1+ 
หุน้กูร้ะยะสัน้มกีารค ้าประกนัในวงเงนิ 80,000 ลา้นบาท ในโครงการ Short-term Debenture ครัง้ที ่2/2557 T1+ 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable                                        
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ข้อมลูงบการเงินและอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั* 
Toyota Motor Corporation (TMC) 

หน่วย: ลา้นเยน 

*  งบการเงนิรวม 
** ยังไมไ่ดป้รับอตัราสว่นใหเ้ป็นตวัเลขเต็มปี 

 

 
 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                 ------------------------------ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม ---------------------- 
  เม.ย.-ธ.ค. 

2557   2557 2556 2555 2554 

รายไดสุ้ทธ ิ 20,115,614 25,691,911 22,064,192 18,583,653 18,993,688 
- ยอดขายรถยนต ์ 18,929,509 24,312,644 20,914,150 17,511,916 17,820,520 
- รายไดจ้ากธุรกจิสนิเชือ่ 1,186,105 1,379,267 1,150,042 1,071,737 1,173,168 
ก าไรขัน้ตน้ 3,527,780 4,324,399 2,903,581 1,715,998 1,834,737 
ก าไรจากการด าเนินงาน 2,114,826 2,292,112 1,320,888 355,627 468,279 
ดอกเบีย้จ่ายรวม 16,777 19,630 22,967 22,922 29,318 
เงนิทุนจากการด าเนินงาน 2,587,343 2,941,494 2,163,911 1,293,199     1,421,890 
สนิทรพัยร์วม 46,722,224 41,437,473 35,483,317 30,650,965 29,818,166 
เงนิกูร้วม 19,250,175 16,327,393 14,131,780 12,005,546 12,401,056 
หนี้สนิรวม 29,594,075 26,218,486 22,710,461 19,584,487 18,898,142 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ส่วนน้อย 812,091 749,839 624,821 516,217 587,653 
ส่วนของผูถ้อืหุน้  16,316,058 14,469,148 12,148,035 10,550,261 10,332,371 
อตัราสว่นก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเสือ่มราคา 
และค่าตดัจ าหน่าย/รายไดสุ้ทธ ิ(%) 

15.57 13.79 11.00 7.66 8.65 

อตัราสว่นผลตอบแทน/เงนิทุนถาวร (%) 6.68 **            8.25            5.69            1.80            2.47 
อตัราสว่นเงนิกูร้วม/โครงสรา้งเงนิทุน (%) 52.92 51.76 52.53 52.04 53.18 
อตัราสว่นก าไรกอ่นดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา
และค่าตดัจ าหน่าย/ดอกเบีย้จ่าย (เท่า) 

195.85 186.52 109.99 64.85 59.82 

อตัราสว่นเงนิทุนจากการด าเนินงาน/เงนิกูร้วม (%) 13.44 **          18.02          15.31          10.77          11.47 

บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ากดั   
โทร. 0-2231-3011 ต่อ 500 อาคารสีลมคอมเพลก็ซ์ ชัน้ 24 191 ถ. สีลม กรงุเทพฯ 10500, www.trisrating.com 
 © บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั สงวนลขิสทิธิ ์พ.ศ. 2558  หา้มมใิหบุ้คคลใด ใช้ เปิดเผย ท าส าเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรอืเกบ็ไว้เพื่อใช้ในภายหลงัเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรอืขอ้มูลการจดัอันดบั
เครดติ ไมว่่าทัง้หมดหรอืแต่เพยีงบางสว่น และไมว่่าในรูปแบบ หรอืลกัษณะใดๆ หรอืดว้ยวธิกีารใดๆ โดยมไิดร้บัอนุญาต การจดัอนัดบัเครดตินี้มใิช่ค าแถลงขอ้เทจ็จรงิ หรอืค าเสนอแนะใหซ้ื้อ ขาย หรอื
ถอืตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพยีงความเหน็เกี่ยวกบัความเสีย่งหรอืความน่าเชื่อถอืของตราสารหนี้นัน้ๆ หรอืของบรษิทันั ้นๆ โดยเฉพาะ ความเหน็ทีร่ะบุในการจดัอนัดบัเครดตินี้มไิดเ้ป็นค าแนะน า
เกีย่วกบัการลงทนุ หรอืค าแนะน าในลกัษณะอื่นใด การจดัอนัดบัและขอ้มลูทีป่รากฏในรายงานใดๆ ทีจ่ดัท า หรอืพมิพเ์ผยแพร่โดย บรษิทั ทรสิ เรทติ้ง จ ากดั ไดจ้ดัท าขึน้โดยมไิดค้ านึงถงึความต้องการ
ดา้นการเงนิ พฤตกิารณ์ ความรู ้และวตัถุประสงคข์องผูร้บัขอ้มลูรายใดรายหนึ่ง ดงันัน้ ผูร้บัขอ้มลูควรประเมนิความเหมาะสมของขอ้มลูดงักล่าวก่อนตัดสนิใจลงทนุ บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั ไดร้บัขอ้มูล
ทีใ่ชส้ าหรบัการจดัอนัดบัเครดตินี้จากบรษิทัและแหล่งขอ้มลูอื่นๆ ทีเ่ชื่อว่าเชื่อถือได ้ดงันัน้ บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั จงึไม่รบัประกนัความถูกต้อง ความเพยีงพอ หรอืความครบถ้วนสมบูรณ์ของขอ้มูล
ใดๆ ดงักล่าว และจะไมร่บัผดิชอบต่อความสญูเสยี หรอืความเสยีหายใดๆ อนัเกดิจากความไมถู่กตอ้ง ความไมเ่พยีงพอ หรอืความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นัน้ และจะไม่รบัผดิชอบต่อขอ้ผดิพลาด หรอืการ
ละเวน้ผลทีไ่ดร้บัหรอืการกระท าใดๆโดยอาศยัขอ้มลูดงักล่าว ทัง้นี้ รายละเอยีดของวธิกีารจดัอนัดบัเครดติของ บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating-
information-th2/rating-criteria.html 
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Rating Rationale 
TRIS Rating affirms the ratings of Toyota Leasing (Thailand) Co., Ltd.’s (TLT or 

Issuer) guaranteed debentures, issued under its Bt60,000 million medium-term 
debenture program, at “AAA”. TRIS Rating also affirms the ratings of TLT’s 
guaranteed debentures under the short‐term debenture programs No. 2/2556 and 
No. 2/2557 at “T1+”. At the same time, TRIS Rating assigns the rating to the 
proposed issue of up to Bt2,000 million in guaranteed debentures under the 
medium-term debenture program at “AAA”. 

Both the short‐ and medium‐term debentures of TLT are guaranteed by 
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V., (TMF or Guarantor). TMF is a wholly-
owned subsidiary of Toyota Financial Service Corporation (TFS), which is 100% held 
by Toyota Motor Corporation (TMC), the ultimate parent company. All three 
companies, TMF, TFS, and TMC, are rated “AA‐” by Standard & Poor’s and “Aa3” by 
Moody’s Investors Service (Moody’s), with short‐term issue ratings at “A‐1+” by 
Standard and Poor’s and at “P‐1” by Moody’s. 

TMC reported that it sold 9.116 million units of car in fiscal year 2014 
(FY2014: April 2013 - March 2014), improving from the level of 8.871 million units 
it sold in FY2013. The unit sales were 6.740 million units for the first nine months 
of FY2015, nearly the same level at 6.785 million units for the same period in 
FY2014. In addition to the marketing and cost reduction efforts, the improvement 
of TMC’s financial performance has been driven by the depreciation of yen since 
late 2012. TMC’s net income improved to 1,823 billion yen in FY2014, substantially 
up from the 962 billion yen in FY2013. Net income continued to improve to 1,727 
billion yen for the first nine months of FY2015, rising by 13.2% from the same 
period of FY2014. TMC’s market and competitive positions remain strong, 
supported by its broad product lines, wide geographic market coverage, 
technological leadership, and low level of financial risk.   

The ratings of TLT’s short‐ and medium‐term debentures reflect the 
unconditional and irrevocable guarantee given by TMF, whose rating is based on 
the credit strength of TMC. Under this guarantee structure, TMC has provided a 
Credit Support Agreement (CSA) to TFS, which has, in turn, provided a CSA to TMF. 
Under the terms of the CSA, TMC will provide sufficient liquidity for the obligations 
of bonds, debentures, and commercial papers of both subsidiaries, TFS and TMF. 
TMC will also provide sufficient liquidity for TMF’s guarantee obligations. The 
guarantee is governed by the Dutch law and is unconditional and irrevocable. The 
guarantee provides punctual payment for the debentureholders of all sums 
payable by TLT. For the guarantee of the medium‐term debentures, the obligations 
of TMF rank at least pari passu with all other present and future unsecured and 
unsubordinated indebtedness of TMF. The guarantee cannot be amended or 
terminated without the consent of both the debentureholders’ representatives 
and the Guarantor, TMF. 

The Guarantor will not be under any obligation to make payment for the 
Issuer’s failure to pay as a result of any of the following actions by any Thai 
government agency: (1) interruption of payment by causing Issuer to be unable  
to transfer monies or to convert foreign currency to the Registrar or 
debentureholders to pay debt obligations; (2) causing the transfer of majority 
shareholding in, or control over, the Issuer to a third‐party not associated with the 
Toyota Group; (3) expropriation or nationalization of at least 10% of the net value 

Issue Ratings:   
Guaranteed   AAA 
Short-term guaranteed   T1+ 

Outlook: Stable 
 
 

Issue Ratings History: 
Date Rating Outlook/Alert 

27/10/10 AAA, T1+   Stable 

12/03/10 AAA  Stable 

12/01/06 AAA, T1+ Stable 

07/10/04 AAA Stable 
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of hire purchase receivables of the Issuer and its subsidiaries; and (4) expropriation or nationalization that has the effect of 
preventing the Issuer and its subsidiaries from carrying on business. TRIS Rating believes that the above events are highly 
unlikely to occur. 

 
Rating Outlook 

The “stable” outlook reflects the creditworthiness of TLT’s ultimate parent, TMC. TMC’s current international scale 
company ratings of “AA‐/Stable” assigned by Standard and Poor’s and “Aa3/Stable” by Moody’s still reflect TMC’s relatively 
strong credit profile when compared with a “AAA” rating, the highest national scale rating, based on TRIS Rating’s database of 
rated companies in Thailand.   

The rating and/or outlook for TLT’s guaranteed debentures could be revised downward should any changes occur and 
make TMC’s credit rating weaker than the “A+” international scale rating.  In addition, based on TRIS Rating’s criteria, a one-
notch change in an international scale rating is not necessary to be a one-notch change in a national scale rating.  

 

 
Toyota Leasing (Thailand) Co., Ltd. (TLT) 
Issue Ratings:  
Bt60,000 million guaranteed debentures under medium-term debenture program:                                             
- TLT155A: Bt5,400 million guaranteed debentures due 2015   AAA 
- TLT158A: Bt4,750 million guaranteed debentures due 2015   AAA 
- TLT15NA: Bt1,115 million guaranteed debentures due 2015   AAA 
- TLT162A: Bt4,000 million guaranteed debentures due 2016  AAA 
- TLT164A: Bt1,000 million guaranteed debentures due 2016  AAA 
- TLT165A: Bt600 million guaranteed debentures due 2016  AAA 
- TLT168A: Bt2,050 million guaranteed debentures due 2016  AAA 
- TLT16NA: Bt1,185 million guaranteed debentures due 2016  AAA 
- TLT174A: Bt2,000 million guaranteed debentures due 2017  AAA 
- TLT175A: Bt1,900 million guaranteed debentures due 2017  AAA 
- TLT176A: Bt2,000 million guaranteed debentures due 2017  AAA 
- TLT184B: Bt3,500 million guaranteed debentures due 2018  AAA 
- TLT188B: Bt3,100 million guaranteed debentures due 2018  AAA 
- TLT198B: Bt8,000 million guaranteed debentures due 2019  AAA 
- Up to Bt2,000 million guaranteed debentures due within 2020  AAA 
Bt40,000 million guaranteed debentures under short-term debenture program No. 2/2556  T1+ 
Bt80,000 million guaranteed debentures under short-term debenture program No. 2/2557  T1+ 

Rating Outlook:                                                                                                              Stable                                         
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Financial Statistics and Key Financial Ratios* 
Toyota Motor Corporation (TMC) 

 
Unit: Million yen 

* Consolidated financial statements 
** Non-annualized 
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  ---------------------- Fiscal Year Ended 31 March ------------- 

  Apr-Dec 
2014 

2014 2013 2012            2011 

Net revenues  21,115,614 25,691,911 22,064,192 18,583,653 18,993,688 

- Sales of automotive products  18,929,509 24,312,644 20,914,150 17,511,916 17,820,520 

- Financing operations  1,186,105 1,379,267 1,150,042 1,071,737 1,173,168 

Gross profit  3,527,780 4,324,399 2,903,581 1,715,998 1,834,737 

Operating income  2,114,826 2,292,112 1,320,888 355,627 468,279 

Gross interest expense  16,777 19,630 22,967 22,922 29,318 

Funds from operations (FFO)  2,587,343 2,941,494 2,163,911 1,293,199   1,421,890 

Total assets  46,722,224 41,437,473 35,483,317 30,650,965 29,818,166 

Total debts  19,250,175 16,327,393 14,131,780 12,005,546 12,401,056 

Total liabilities  29,594,075 26,218,486 22,710,461 19,584,487 18,898,142 

Minorities interest  812,091 749,839 624,821 516,217 587,653 

Shareholders’ equity  16,316,058 14,469,148 12,148,035 10,550,261 10,332,371 

Operating income before depreciation and 

amortization as a % of net revenues  

15.57 13.79 11.00 7.66 8.65 

Pretax return on permanent capital (%)  6.68 **              8.25              5.69              1.80              2.47 

Total debt/capitalization (%)  52.92         51.76 52.53 52.04 53.18 

Earnings before interest, tax, depreciation, and 

amortization (EBITDA) interest coverage (times)  

195.85 186.52 109.99 64.85 59.82 

FFO/total debt (%)  13.44 **            18.02            15.31            10.77           11.47 
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should therefore not be construed as such. Any rating and information contained in any report written or published by TRIS Rating has been prepared without  
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