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ประกาศผลอันดับเครดิตครั้งที ่574                                       7 ตุลาคม 2551 
 

บริษัท  เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง  จํากัด (มหาชน) 
อันดับเครดิตองคกร:                                                                                                                    BBB+ 
แนวโนมอันดบัเครดิต:                                                                                                                  Stable  

 

เหตุผล 
ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตองคกรใหแก บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จํากัด (มหาชน) ที่ระดับ “BBB+” อันดับเครดิตสะทอนถึง

คณะผูบริหารที่มีประสบการณในธุรกิจเชาซื้อรถยนต ความสามารถของบริษัทในการดํารงสถานะที่แข็งแกรงในตลาดเชาซื้อรถยนตเพ่ือ
การพาณิชยในตลาดเฉพาะที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญ การสนับสนุนทางดานธุรกิจและการเงินจากผูถือหุนรายใหญ ระบบการบริหารความ
เสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และความสัมพันธที่ยาวนานกับตัวแทนจําหนายรถยนต อยางไรก็ตาม ความแข็งแกรงดังกลาวถูกลดทอนลง
บางสวนจากลักษณะขององคประกอบสินเชื่อของบริษัทซึ่งมีความออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจแมจะใหผลตอบแทนที่
สูงกวาก็ตาม นอกจากนี้ การแขงขันที่รุนแรงในธุรกิจเชาซื้อรถยนตยังเปนอุปสรรคตอความสามารถในการทํากําไรและการขยายธุรกิจ 
ขณะที่สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจที่ไมแนนอน ผนวกกับคาครองชีพที่สูงขึ้น และความผันผวนของราคาน้ํามันเชื้อเพลิงที่แมวาจะมี
แนวโนมลดลง อาจทําใหบริษัทมีความยากลําบากในการขยายสินเชื่อ ซึ่งปจจัยเหลานี้ยังอาจจะกระทบตอคุณภาพสินทรัพยของบริษัท
ดวยเมื่อดูจากการดอยลงของอัตราสวนสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได 

บริษัทกอต้ังในป 2527 โดยกลุมธนาคารกรุงเทพ เพ่ือใหบริการสินเชื่อรถยนตสําหรับลูกคารายยอยภายใตสัญญาเชาซื้อ ในป 
2535 Chailease Finance Ltd. ซึ่งเปนบริษัทลีสซิ่งขนาดใหญที่สุดในประเทศไตหวัน ไดรวมกับกลุมธนาคารกรุงเทพกอต้ัง บริษัท กรุงเทพ
แกรนดแปซิฟคลีส จํากัด (มหาชน) ซึ่งตอมาไดซื้อหุนทั้งหมดของบริษัทจากกลุมธนาคารกรุงเทพ บริษัทกรุงเทพแกรนดแปซิฟคลีส
ใหบริการสินเชื่อเชาซื้อและลีสซิ่งแกลูกคานิติบุคคลโดยเนนเครื่องจักรและอุปกรณ ตลอดจนยานพาหนะเพื่อการพาณิชย และยังใหบริการ
สินเชื่อแฟคตอริ่งดวย โครงสรางผูถือหุนไดมีการปรับเปลี่ยนในป 2547 กอนที่บริษัทจะเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ในป 2548 โดยบริษัทกรุงเทพแกรนดแปซิฟคลีสซึ่งกอนหนานี้มีสถานะเปนบริษัทแมของบริษัทเอเชียเสริมกิจลีสซิ่งไดปรับเปลี่ยนสถานะไป
เปนบริษัทลูก  ณ ปจจุบัน กลุมธนาคารกรุงเทพถือหุนในบริษัท 13.5% และกลุม Koo จากประเทศไตหวัน ซึ่งประกอบดวย Chailease 
Finance Ltd. บริษัท เอ. เค. เอ็นเตอรไพรซ (ประเทศไทย) จํากัด และนายจอน ลี คู เปนกลุมผูถือหุนใหญที่สุด โดยถือหุนรวมกัน 72.9% 

ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2551 บริษัทมีสินเชื่อรวม 11,042 ลานบาท โดยแบงเปนสินเชื่อเชาซื้อรถยนตสําหรับลูกคารายยอยซึ่ง
ดําเนินการโดยบริษัทจํานวน 77.1% อีก 15.0% และ 7.4% เปนสินเชื่อสําหรับเครื่องจักรและอุปกรณและสินเชื่อแฟคตอริ่งซึ่งดําเนินการ
โดยบริษัทลูกคือบริษัทกรุงเทพแกรนดแปซิฟคลีส และ 0.5% เปนสินเชื่ออื่นๆ ซึ่งดําเนินการโดยทั้งบริษัทและบริษัทลูก ความเสี่ยงจากการ
กระจุกตัวของฐานลูกคาโดยรวมของบริษัทอยูในระดับตํ่าเนื่องมาจากลักษณะของสินเชื่อรถยนตสําหรับลูกคารายยอยซึ่งบริษัทมีสัดสวน
สินเชื่อในสวนนี้ใหญที่สุด นอกจากนี้ การกระจายตัวของสวนผสมของผลิตภัณฑในสินเชื่อเชาซื้อรถยนตสําหรับลูกคารายยอยยังมีสวน
ชวยลดความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อไดบางสวน โดย ณ สิ้นป 2550 สินเชื่อเชาซื้อรถยนตสําหรับลูกคารายยอยคงคาง
ประกอบดวยรถยนตนั่งและรถกระบะจํานวน 47.1% รถตู 11.8% รถบรรทุก 30.3% รถแท็กซี่ 9.1% และสินเชื่อสําหรับลูกคาเกา 1.7% 
แมวาสัดสวนสินเชื่อสําหรับยานพาหนะเพื่อการพาณิชย เชน รถบรรทุก รถตู และรถแท็กซี่จะสรางผลตอบแทนที่สูงกวา แตสวนผสมของ
สินเชื่อเชาซื้อดังกลาวของบริษัทมีความเสี่ยงที่สูงกวาผูประกอบการรายใหญอื่นๆ ที่เนนใหสินเชื่อสําหรับรถยนตนั่งและรถกระบะเนื่องจาก
ราคาขายตอและสภาพคลองในการขายนั้นมีปญหานอยกวารถประเภทอื่น ดังนั้น เพ่ือลดทอนความเสี่ยงที่สูงกวา บริษัทจึงใชกลยุทธใน
การแบงกลุมยอยเพื่อเนนสินเชื่อในผลิตภัณฑและกลุมลูกคาที่มีความเสี่ยงนอยเพื่อลดความเสี่ยงโดยรวม 
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แมวาสินเชื่อของบริษัทจะมีความเสี่ยงที่สูงกวา แตอัตราสวนของสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได (คางชําระมากกวา 3 งวด) ตอ

สินเชื่อรวมถัวเฉลี่ยอยูในระดับคอนขางต่ําเมื่อเทียบกับผูใหบริการรายอื่นๆ เนื่องจากการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี อยางไรก็ตาม 
บริษัทมีอัตราสวนสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายไดเพ่ิมขึ้นจาก 0.99% ในป 2547 เปน 1.75% ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2551 แตการมีคณะ
ผูบริหารที่มีประสบการณ ระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และนโยบายการอนุมัติสินเชื่อแบบอนุรักษนิยมจะเปนปจจัยที่
ชวยใหบริษัทสามารถดํารงคุณภาพสินทรัพยใหอยูในระดับที่ยอมรับไดแมวาจะมีปจจัยแวดลอมทางธุรกิจในเชิงลบในปจจุบันก็ตาม 
กระนั้น การแขงขันที่ทวีความรุนแรงในอุตสาหกรรมเชาซื้อรถยนตมีผลกดดันความสามารถในการทํากําไรของบริษัทและผูประกอบการ
รายสําคัญๆ โดยอัตราสวนผลตอบแทนตอสินทรัพยรวมถัวเฉลี่ยของบริษัทที่ระดับ 1.64% ในป 2550 นั้นถือวาตํ่าเมื่อเปรียบเทียบกับ
อุตสาหกรรมอื่นๆ 

ในฐานะที่เปนบริษัทในกลุมของธนาคารกรุงเทพ บริษัทมีความเสี่ยงดานสภาพคลองอยูในระดับตํ่าจากการมีแหลงเงินทุนที่ม่ันคง
จากธนาคาร แตบริษัทก็ยังกระจายแหลงเงินทุนโดยการกูยืมกับสถาบันการเงินอื่นโดยอาศัยความนาเชื่อถือของบริษัทแมในตางประเทศ
ดวยบางสวน นอกจากนี้ บริษัทแมยังใหการสนับสนุนบริษัทในหลายรูปแบบ ไมวาจะเปนการเพิ่มทุนเพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจ การ
ควบคุมการดําเนินงานเพื่อใหไดมาตรฐานตามที่บริษัทแมกําหนด และการแนะนําลูกคาจากโครงขายระหวางประเทศสําหรับสินเชื่อ 
ลีสซิ่งและสินเชื่อแฟคตอริ่ง เปนตน 

 
แนวโนมอันดับเครดิต 

แนวโนมอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” ของบริษัทอยูบนพ้ืนฐานการคาดการณของทริสเรทติ้งวาบริษัทจะสามารถดํารง
สถานะทางการตลาดสําหรับยานพาหนะเพื่อการพาณิชยในตลาดเฉพาะซึ่งบริษัทมีความเชี่ยวชาญไดตอไป การมีคณะผูบริหารที่มี
ประสบการณ ตลอดจนระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพคาดวาจะชวยใหบริษัทสามารถควบคุม
คุณภาพสินทรัพยและพัฒนาความสามารถในการทํากําไร ในขณะที่การสนับสนุนจากผูถือหุนรายใหญนาจะดําเนินตอไปและชวย
ลดทอนความเสี่ยงของบริษัทที่อาจเกิดขึ้นไดในอนาคต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ติดตอขอขอมูลการเปนสมาชกิ 
บริษัท ทริสเรทต้ิง จาํกัด  สํานักกรรมการผูจัดการ  โทร. 0-2231-3011 ตอ 500 
อาคารสีลมคอมเพล็กซ ชั้น 24 191 ถ. สลีม กรุงเทพฯ 10500  www.trisrating.com 

บริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 หามมิใหบุคคลใดใช เปดเผย ทําสําเนาเผยแพร แจกจาย หรือเก็บไวเพ่ือใชในภายหลังเพ่ือประโยชนใดๆ ซ่ึงรายงานหรือขอมูลการจัดอันดับเครดิต 
ไมวาท้ังหมดหรือแตเพียงบางสวน และไมวาในรูปแบบ หรือลกัษณะใดๆ หรือดวยวิธีการใดๆ โดยมิไดรับอนุญาต การจัดอันดับเครดิตน้ีมิใชคําแถลงขอเท็จจริง หรือคําเสนอแนะใหซ้ือ ขาย หรือถือตรา
สารหนี้ใดๆ   แตเปนเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความนาเช่ือถือของตราสารหนี้น้ันๆ หรือของบริษัทน้ันๆ โดยเฉพาะ  ความเห็นท่ีระบุในการจัดอันดับเครดิตน้ีมิไดเปนคําแนะนําเกี่ยวกับการ
ลงทุน หรือคําแนะนาํในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและขอมูลท่ีปรากฏในรายงานใดๆ ท่ีจัดทํา หรือพิมพเผยแพรโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด ไดจัดทําข้ึนโดยมิไดคํานึงถึงความตองการดานการเงิน 
พฤติการณ ความรู และวัตถุประสงคของผูรับขอมูลรายใดรายหนึ่ง ดังน้ัน ผูรับขอมูลควรประเมินความเหมาะสมของขอมูลดังกลาวกอนตัดสินใจลงทุน  บริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด ไดรับขอมูลท่ีใช
สําหรับการจัดอันดับเครดิตน้ีจากบริษัทและแหลงขอมูลอ่ืนๆ ท่ีเช่ือวาเช่ือถือได ดังน้ัน บริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด จึงมิไดรับประกันความถูกตอง ความเพียงพอ หรือความครบถวนสมบูรณของขอมูลใดๆ 
ดังกลาว และจะไมรับผิดชอบตอความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไมถูกตอง ความไมเพียงพอ หรือความไมครบถวนสมบูรณน้ัน และจะไมรับผิดชอบตอขอผิดพลาด หรือการละ
เวน ผลท่ีไดรับ หรือการกระทาํใดๆ โดยอาศัยขอมูลดังกลาว 


