
                       
 

 

 

เหตผุล 

 ทรสิเรทติ้งยนืยนัอนัดบัเครดติองค์กรของ บรษิทั เอเซยีเสรมิกจิลสีซิง่ จ ำกดั (มหำชน) ทีร่ะดบั 
“BBB+” โดยอนัดบัเครดติสะท้อนถงึคณะผู้บรหิำรที่มปีระสบกำรณ์ในธุรกจิสนิเชื่อรถยนต์และควำม 
เสี่ยงทำงกำรเงนิของบริษัทในระดบัปำนกลำง นอกจำกนี้  ปจัจยัอื่น ๆ ที่สนับสนุนอนัดบัเครดิตยงั
ประกอบดว้ยสถำนะทีแ่ขง็แกร่งในธุรกจิสนิเชื่อรถยนต์ในตลำดเฉพำะกลุ่มของรถยนต์เพื่อกำรพำณิชย ์
กำรสนับสนุนจำกผู้ถอืหุ้นรำยใหญ่ ระบบกำรบรหิำรควำมเสี่ยงที่มปีระสทิธภิำพ และควำมสมัพนัธ์ที่
ยำวนำนกบัตวัแทนจ ำหน่ำยรถยนต์ อย่ำงไรก็ตำม ควำมแขง็แกร่งดงักล่ำวถูกลดทอนลงบำงส่วนจำก
ลกัษณะสินเชื่อของบริษัทที่มคีวำมอ่อนไหวต่อกำรเปลี่ยนแปลงของภำวะเศรษฐกจิแม้ลกัษณะของ
สนิเชื่อประเภทนี้จะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ำกต็ำม ควำมยดืหยุ่นทำงกำรเงนิของบรษิัทมอุีปสรรคจำก
กฎระเบยีบกำรก ำหนดเพดำนกำรกู้ยมืจำกผู้ถือหุ้นของบริษัทคือ ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) 
อย่ำงไรกต็ำม บรษิทักม็คีวำมสำมำรถในกำรกระจำยแหล่งเงนิทุนเพือ่เพิม่ควำมยดืหยุ่นทำงกำรเงนิ 
 ณ สิ้นเดอืนมถุินำยน 2557 ในจ ำนวนสนิเชื่อรวมของบรษิทัเอเซยีเสรมิกจิลสีซิง่ 86.4% เป็น
สนิเชือ่รถยนต์ส ำหรบัลกูคำ้รำยย่อยซึง่ด ำเนินกำรโดยบรษิทัเอง ซึง่อยู่ในระดบัใกลเ้คยีงกบัปี 2555 และ
ปี 2556 ทีร่ะดบั 84.6% และ 86.2% ตำมล ำดบั ในขณะทีส่ดัส่วนสนิเชื่อลสีซิง่และแฟคตอริง่ของบรษิทั
ในเครอืทีบ่รษิทัถอืหุน้ทัง้หมดคอื บรษิทั กรุงเทพแกรนดแ์ปซฟิิคลสี จ ำกดั (มหำชน) อยู่ทีร่ะดบั 10.1% 
และ 3.2% ตำมล ำดบั สนิเชือ่รวมของบรษิทัขยำยตวัมำกถงึระดบั 23% จำก 22,786 ลำ้นบำท ณ สิ้นปี 
2555 เป็น 28,018 ลำ้นบำท ณ สิ้นปี 2556 อย่ำงไรกด็ ีณ สิ้นเดอืนมถุินำยน 2557 สนิเชื่อรวมเพิม่ขึน้
เพยีง 3.5% จำกสิน้ปี 2556 เป็น 28,985 ลำ้นบำท ซึง่เป็นผลจำกอตัรำกำรชะลอตวัของสภำวะเศรษฐกจิ
ในปจัจุบนั 
 ควำมเสีย่งจำกกำรกระจุกตวัของฐำนลกูคำ้โดยรวมของบรษิทัอยู่ในระดบัต ่ำเนื่องมำจำกลกัษณะ
ของสินเชื่อรถยนต์ส ำหรบัลูกค้ำรำยย่อย นอกจำกนี้  กำรกระจำยตวัของส่วนผสมของผลิตภณัฑ์ใน
สินเชื่อเช่ำซื้อรถยนต์ส ำหรับลูกค้ำรำยย่อยยังมีส่วนช่วยลดควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตั วในด้ำน
ผลติภณัฑ์ของสนิเชื่อได้ดว้ย โดย ณ สิ้นเดอืนมถุินำยน 2557 สนิเชื่อรถยนต์ส ำหรบัลูกคำ้รำยย่อยคง
คำ้งประกอบด้วยรถยนต์นัง่และรถกระบะจ ำนวน 28.8% รถตู้ 17.9% รถบรรทุก 44.4% รถแทก็ซี ่ 
5.9% และอื่น ๆ อกี 3% โดยทัว่ไปแลว้ แมว้่ำสนิเชื่อส ำหรบัยำนพำหนะเพือ่กำรพำณชิย ์เช่น รถบรรทุก 
รถตู ้และรถแทก็ซีจ่ะสรำ้งผลตอบแทนทีส่งูกว่ำ แต่ส่วนผสมของสนิเชื่อทีม่สีนิทรพัย์ประเภทดงักล่ำวจะ
ท ำให้ผู้ประกอบกำรมคีวำมเสี่ยงที่สูงกว่ำผู้ประกอบกำรรำยใหญ่อื่น ๆ ที่เน้นกำรให้สินเชื่อส ำหรบั
รถยนต์นัง่และรถกระบะ ดงันัน้ เพือ่ลดทอนควำมเสี่ยงทีสู่งกว่ำ บรษิทัจงึใชก้ลยุทธ์ในกำรแบ่งกลุ่มย่อย
เพือ่เน้นสนิเชือ่เฉพำะผลติภณัฑแ์ละกลุ่มลกูคำ้ทีม่คีวำมเสีย่งน้อยเพือ่ลดควำมเสีย่งโดยรวม 
 แมส้นิเชื่อของบรษิัทจะดูเหมอืนมคีวำมเสี่ยงที่สูงกว่ำ แต่อตัรำส่วนของสนิเชื่อที่ไม่ก่อให้เกดิ
รำยได ้(คำ้งช ำระมำกกว่ำ 3 งวด) ต่อสนิเชื่อรวมยงัอยู่ในระดบัค่อนขำ้งต ่ำเมือ่เทยีบกบัผูใ้หบ้รกิำรรำย
อื่น กำรมคีณะผู้บริหำรที่มปีระสบกำรณ์และควำมสำมำรถ ตลอดจนระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่มี
ประสทิธภิำพ และนโยบำยกำรอนุมตัิสนิเชื่อแบบระมดัระวงัจะเป็นปจัจยัทีช่่วยใหบ้รษิทัสำมำรถด ำรง
คุณภำพสนิทรพัยใ์หอ้ยู่ในระดบัทีน่่ำพอใจ อตัรำส่วนสนิเชือ่ทีไ่มก่่อใหเ้กดิรำยไดข้องบรษิทัปรบัตวัดขี ึน้
จำก 1.42% ในปี 2552 เป็น 0.89% ในปี 2553 วกิฤตอุทกภยัในช่วงไตรมำสสุดทำ้ยของปี 2554 ได้
ส่งผลต่อคุณภำพสนิเชื่อรถยนต์ส ำหรบัลูกคำ้รำยย่อย โดยอตัรำส่วนสนิเชื่อที่ไม่ก่อ ใหเ้กดิรำยไดป้รบั
เพิม่ขึน้จำก 0.43% ในปี 2553 เป็น 0.61% ในปี 2554 อย่ำงไรกต็ำม อตัรำส่วนสนิเชื่อทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิ
รำยไดส้ ำหรบัสนิเชื่อลสีซิ่งและแฟคตอริง่ของบรษิัทกรุงเทพแกรนด์แปซฟิิคลสีปรบัตวัดขี ึน้ในปี 2554 

อนัดบัเครดิตองคก์ร:   BBB+ 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต:  Stable 
 

 

อนัดบัเครดิตองคก์รในอดีต: 
วนัท่ี อนัดบัเครดิต     แนวโน้ม 
  อนัดบัเครดิต/ 
   เครดิตพินิจ 
07/10/51 BBB+ Stable 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อ: 
ศริพิร ไกรรส 
siriporn@trisrating.com 
 
เสาวณติ วรดษิฐ ์     
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  บริษทั เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จ ำกดั (มหำชน)  

 

        31 ตลุำคม 2557 

 

 

ส่งผลใหบ้รษิทัยงัคงสำมำรถรกัษำระดบัอตัรำส่วนสนิเชื่อทีไ่มก่่อใหเ้กดิรำยไดร้วม ณ สิน้ปี 2554 ทีร่ะดบั 0.88% อตัรำส่วนสนิเชือ่ทีไ่มก่่อใหเ้กดิรำยไดร้วมปรบั
ลดลงอย่ำงต่อเนื่องมำอยู่ที ่0.83% ณ สิ้นปี 2555 เป็นผลบำงส่วนมำจำกกำรเพิม่ขึน้ของสนิเชื่อจ ำนวนมำกในช่วงเวลำดงักล่ำว อย่ำงไรกด็ ีกำรชะลอตวัของ
ภำวะเศรษฐกจิเป็นผลใหอ้ตัรำส่วนหนี้ทีไ่มก่่อใหเ้กดิรำยไดเ้พิม่ขึน้เป็น 1.14% ณ สิน้ปี 2556 และ 1.34% ณ สิ้นเดอืนมถุินำยน 2557 ควำมทำ้ทำยของบรษิทั
คือกำรควบคุมคุณภำพสินทรัพย์ต่อไปในอนำคต ทัง้นี้  คุณภำพสินทรัพย์คำดว่ำจะทรุดตัวลงอย่ำงต่ อเนื่องในช่วงครึ่งหลังของปี 2557 อย่ำงไรก็ด ี 
ทรสิเรทติ้งคำดว่ำคณะผูบ้รหิำรทีม่คีวำมสำมำรถของบรษิทัจะสำมำรถควบคุมและท ำใหคุ้ณภำพสนิทรพัยป์รบัตวัดขี ึน้ในปีต่อไปได ้ 
 กำรแข่งขนัที่รุนแรงในอุตสำหกรรมสนิเชื่อรถยนต์ยงัมผีลกดดนัควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของบรษิทัและผู้ประกอบกำรรำยอื่น  ผลตอบแทนจำก
อตัรำดอกเบีย้รบัไดร้บัแรงกดดนัจำกภำวะกำรแข่งขนั อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัสำมำรถรกัษำระดบัต้นทุนทำงกำรเงนิจำกกำรใชเ้งนิทุนเพื่อขยำยสนิเชื่อจำกกำร
กูย้มืระยะสัน้ในสดัส่วนทีม่ำก นอกจำกนี้ ค่ำใชจ้่ำยด ำเนินงำนและภำระกำรตัง้ส ำรองสนิเชื่อยงัคงอยู่ภำยใต้กำรควบคุม ส่งผลใหค้วำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร
ปรบัตวัเพิม่ขึน้ อตัรำส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์รวมถวัเฉลีย่ของบรษิทัปรบัตวัดขี ึน้มำกเป็น 2.49% ในปี 2556 จำกระดบั 2.39% ในปี 2555 อตัรำส่วน
ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ถวัเฉลีย่กป็รบัเพิม่ขึน้เช่นกนั โดยปรบัเป็น 17.57% ในปี 2556 ซึง่เป็นระดบัทีใ่กลเ้คยีงกบัปี 2555   
 บรษิทัไดร้บัประโยชน์ดำ้นแหล่งเงนิทุนจำกกำรมสีถำนะเป็นบรษิทัในเครอืของธนำคำรกรุงเทพ อย่ำงไรกต็ำม ประโยชน์ดงักล่ำวถูกจ ำกดัโดยกฎเกณฑ์
ของธนำคำรแห่งประเทศไทยเกีย่วกบักำรใหกู้ย้มืแก่ธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกนัของสถำบนักำรเงนิ โดยกฎเกณฑ์ดงักล่ ำวจ ำกดัจ ำนวนเงนิกูจ้ำกธนำคำรพำณิชย์ที่
ใหแ้ก่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งของธนำคำร ซึง่มผีลจ ำกดัควำมยดืหยุ่นทำงเงนิของบรษิทัและประโยชน์จำกแหล่งเงนิทุนทีม่คีวำมมัน่คงจำกธนำคำรกรุงเทพ อย่ำงไร 
กต็ำม บรษิัทสำมำรถกระจำยแหล่งเงนิทุนไปยงัสถำบนักำรเงนิอื่นและตลำดทุนซึ่งรวมถึงกำรออกตัว๋แลกเงนิและหุ้นกู้ โดยเกบ็วงเงนิคงเหลอืจำกธนำคำร
กรุงเทพไวเ้ป็นแหล่งเงนิทุนส ำรองเพื่อลดควำมเสีย่งดำ้นสภำพคล่อง ในช่วง 2-3 ปีทีผ่่ำนมำ บรษิทัมกีำรใชแ้หล่งเงนิกู้ระยะสัน้เพิม่มำกขึน้เพื่อลดต้นทุนทำง
กำรเงนิ ซึง่ส่งผลท ำใหม้คีวำมไมส่อดคลอ้งกนัของอำยุของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิของบรษิทั ณ สิน้เดอืนธนัวำคม 2556 บรษิทัมเีงนิกูร้ะยะสัน้และเงนิกูร้ะยะยำวที่
ครบก ำหนดอำยุไมเ่กนิ 1 ปีรวมกนัอยู่ทีร่ะดบั 58.6% ของเงนิกูย้มืทัง้หมด อย่ำงไรกด็ ีควำมเสีย่งดงักล่ำวของบรษิทัลดทอนลงจำกกำรมกีระแสเงนิสดจำกกำร
ช ำระค่ำงวดของลกูคำ้และวงเงนิส ำรองทีเ่พยีงพอต่อควำมตอ้งกำรเงนิทุนของบรษิทั โดยทรสิเรทติ้งหวงัว่ำบรษิทัจะเตรยีมวงเงนิส ำรองทีเ่พยีงพอส ำหรบัช ำระ
หนี้ตัว๋แลกเงนิและหุน้กูร้ะยะสัน้ซึง่มคีวำมเสีย่งจำกกำรกูย้มืใหมเ่พือ่ช ำระหนี้เก่ำ (Refinancing Risk)  
 กำรเพิม่ทุนในปี 2555 ช่วยใหอ้ตัรำส่วนของส่วนของผูถ้อืหุน้ต่อสนิทรพัยร์วมปรบัเพิม่ขึน้เป็น 15.1% ในปี 2555 จำก 11.2% ในปี 2554 อย่ำงไรกต็ำม
อตัรำส่วนดงักล่ำวปรบัลดลงเป็น 13.4% ในปี 2556 และ 12.9% ณ สิน้เดอืนมถุินำยน 2557 เนื่องจำกกำรขยำยสนิเชือ่ทีเ่พิม่ขึน้  
 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต 

แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ อยู่บนพืน้ฐำนกำรคำดกำรณ์ของทรสิเรทติ้งว่ำบรษิทัจะสำมำรถด ำรงสถำนะทำงกำรตลำดในตลำดเฉพำะ
กลุ่มส ำหรบัยำนพำหนะเพื่อกำรพำณิชย์ต่อไปได ้กำรมคีณะผูบ้รหิำรทีม่ปีระสบกำรณ์และควำมสำมำรถ ตลอดจนระบบกำรบรหิำรควำมเสีย่งและระบบกำร
ด ำเนินงำนทีม่ปีระสทิธภิำพจะช่วยใหบ้รษิทัสำมำรถควบคุมคุณภำพสนิทรพัยใ์หอ้ยู่ในระดบัทีด่ ีโดยคำดว่ำผูถ้อืหุน้รำยใหญ่น่ำจะยงัคงใหก้ำรสนบัสนุนต่อไป  

  

 
บริษทั เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จ ำกดั (มหำชน) (ASK) 
อนัดบัเครดิตองคก์ร: BBB+ 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
  หน้ำ  3  

  บริษทั เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จ ำกดั (มหำชน)  

 

        31 ตลุำคม 2557 

 

 

ข้อมลูงบกำรเงิน * 
 

หน่วย: ลา้นบาท 

 

  -------------------------- ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ------------------- 
  ม.ค.-มิ.ย. 

2557 2556       2555 2554    2553 

สนิทรพัยร์วม  29,207 28,381 23,163 18,215 15,395 
เงนิใหส้นิเชือ่รวม  28,985 28,018 22,786 17,686 15,153 
ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู  346 291 221 190 181 
เงนิกูย้มืระยะสัน้  14,366 14,096 17,480 8,769 7,269 
เงนิกูย้มืระยะยาว  10,567 9,948 1,698 6,999 5,879 
ส่วนของผูถ้อืหุน้  3,777 3,796 3,499 2,046 1,952 
รายไดด้อกเบีย้สุทธ ิ  731 1,326 1,042 822 722 
หนี้สญูและหนี้สงสยัจะสญู  128 152 79 59 90 
รายไดท้ีม่ใิช่ดอกเบีย้  141 285 258 210 183 
ค่าใชจ้่ายด าเนินงาน  336 655 574 487 418 
รายไดสุ้ทธ ิ  325 641 495 331 290 



 

 
  หน้ำ  4  

  บริษทั เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จ ำกดั (มหำชน)  

 

        31 ตลุำคม 2557 

 

 

 
อตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั * 

 
หน่วย: % 

* งบการเงนิรวม 
**  ยังไมไ่ดป้รับอตัราสว่นใหเ้ป็นตวัเลขเต็มปี 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                  ----------------------- ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ------------------ 
  ม.ค.-มิ.ย. 

2557 2556       2555 2554 2553 

ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร       
รายไดด้อกเบีย้สุทธ/ิสนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่  2.54 **           5.15   5.03 4.89 5.16 
รายไดด้อกเบีย้สุทธ/ิรายไดร้วม  55.17 53.89 51.27 49.64 52.92 
ค่าใชจ้่ายด าเนินงาน/รายไดร้วม  25.41 26.62 28.22 29.38 30.63 
ก าไรจากการด าเนินงาน/สนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่  1.41 **           3.12   3.12 2.90 2.84 
อตัราสว่นผลตอบแทน/สนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่  1.13 **           2.49   2.39 1.97 2.07 
อตัราสว่นผลตอบแทน/ส่วนของผูถ้อืหุน้ถวัเฉลีย่  8.58 **         17.57  17.72 16.58 15.48 
คณุภำพสินทรพัย ์       
เงนิใหส้นิเชือ่ทีไ่มก่อ่ใหเ้กดิรายได/้เงนิใหส้นิเชือ่รวม   1.34 1.14 0.83 0.88 0.89 
หนี้สญูและหนี้สงสยัจะสญู/เงนิใหส้นิเชือ่รวมถวัเฉลีย่             0.45 **           0.60 0.39 0.36 0.65 
ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู/เงนิใหส้นิเชือ่รวม  1.19 1.04 0.97 1.07 1.19 
ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู/เงนิใหส้นิเชือ่ทีไ่มก่่อใหเ้กดิรายได ้  89.15 91.59 117.33 121.66 133.95 
โครงสร้ำงเงินทุน       
ส่วนของผูถ้อืหุน้/สนิทรพัยร์วม  12.93 13.38 15.11 11.23 12.68 
ส่วนของผูถ้อืหุน้/เงนิใหส้นิเชือ่รวม  13.03 13.55 15.36 11.57 12.88 
หนี้สนิ/สว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่า)  6.73 6.48 5.62 7.90 6.89 
สภำพคล่อง       
เงนิกูย้มืระยะสัน้/หนี้สนิรวม  56.49 57.34 88.90 54.24 54.07 
เงนิใหส้นิเชือ่รวม/สนิทรพัยร์วม  99.24 98.72 98.38 97.09 98.43 

 
บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ำกดั   
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