
                       
 

 

 

เหตผุล 

 ทรสิเรทติ้งยนืยนัอนัดบัเครดติองค์กรของ บรษิทั เอเซยีเสรมิกจิลสีซิง่ จ ำกดั (มหำชน) ทีร่ะดบั 
“BBB+” โดยอนัดบัเครดติสะท้อนถงึคณะผู้บรหิำรที่มปีระสบกำรณ์ในธุรกจิสนิเชื่อรถยนต์และควำม 
เสี่ยงทำงกำรเงนิของบริษัทในระดบัปำนกลำง นอกจำกนี้  ปจัจยัอื่น ๆ ที่สนับสนุนอนัดบัเครดิตยงั
ประกอบดว้ยสถำนะทีแ่ขง็แกร่งของบรษิทัในธุรกจิสนิเชือ่รถยนต์ในตลำดเฉพำะกลุ่มของรถยนต์เพือ่กำร
พำณชิย ์ตลอดจนกำรสนบัสนุนจำกผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ ระบบกำรบรหิำรควำมเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิำพ และ
ควำมสมัพันธ์ที่ยำวนำนกับตัวแทนจ ำหน่ำยรถยนต์  นอกจำกนี้  อันดับเครดิตยงัสะท้อนถึงผลกำร
ด ำเนินงำนและสถำนะทำงธุรกจิที่มเีสถียรภำพของบรษิัทแมว้่ำภำวะเศรษฐกิจจะไม่เอื้ออ ำนวยด้วย 
อย่ำงไรกต็ำม ควำมแขง็แกร่งดงักล่ำวถูกลดทอนบำงส่วนจำกกำรแขง่ขนัทีรุ่นแรงและคุณภำพของพอรต์
สินเชื่อของบริษัทที่มุ่งเน้นไปที่สินเชื่อเช่ำซื้อรถบรรทุกซึ่งเป็นสินเชื่อที่มีควำมอ่อนไหวต่อกำร
เปลีย่นแปลงของภำวะเศรษฐกจิ 
 บรษิัทเอเซียเสรมิกิจลีสซิ่งถือเป็นบรษิัทลูกในกลุ่ม Chailease ประเทศไต้หวนัซึ่งถือหุ้นของ
บรษิทัผ่ำนบรษิทัลูก 2 แห่ง คอื Chailease Finance (Taiwan) (36.61%) และ Chailease International 
(Malaysia) (11.57%) งบกำรเงนิของบรษิัทถูกรวมเข้ำกบังบกำรเงนิของบริษัทแม่คือ Chalease 
Holding (Taiwan) เนื่องจำก Chalease Holding มอี ำนำจควบคุมเหนือบริษัท นอกจำกนี้  กลุ่ม 
Chailease ยงัส่งตวัแทนจ ำนวน 5 คนให้เขำ้มำด ำรงต ำแหน่งในคณะกรรมกำรของบริษัท รวมถึงยงั
สนับสนุนดำ้นสภำพคล่องใหแ้ก่บรษิทัในยำมจ ำเป็นดว้ย ในปี 2557 สนิทรพัย์ของบรษิทัคดิเป็น 5.8% 
ของกลุ่ม ขณะทีก่ ำไรของบรษิทัคดิเป็น 4.2% ของกลุ่ม 
  ณ สิน้เดอืนมถุินำยน 2558 ในจ ำนวนสนิเชือ่รวมของบรษิทันัน้ 85% เป็นสนิเชื่อรถยนต์ส ำหรบั
ลกูคำ้รำยย่อยซึง่ด ำเนินกำรโดยบรษิทัโดยตรง สดัส่วนดงักล่ำวอยู่ในระดบัใกลเ้คยีงกบัปี 2557 ทีร่ะดบั 
85.3% ในขณะทีส่ดัส่วนสนิเชื่อลสีซิง่และแฟคตอริง่ของบรษิทัในเครอืทีบ่รษิทัถอืหุน้ทัง้หมดคอื บรษิทั 
กรุงเทพแกรนด์แปซฟิิคลสี จ ำกดั (มหำชน) อยู่ทีร่ะดบั 11.1% และ 3.6% ตำมล ำดบั สนิเชื่อรวมของ
บรษิัทในปี 2553-2556 ขยำยตวัมำกกว่ำ 10% ทุกปี อย่ำงไรกด็ ีกำรชะลอตวัของสภำวะเศรษฐกจิใน
ปจัจุบนัส่งผลใหส้นิเชื่อรวมของบรษิทัเพิม่ขึน้เพยีง 4.1% ในปี 2557 และ 1.6% ในช่วงครึ่งแรกของปี 
2558 จำกสิน้ปี 2557 
 ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตวัของฐำนลูกค้ำโดยรวมของบรษิัทอยู่ในระดบัต ่ำอนัเนื่องมำจำก
ลกัษณะของสนิเชือ่รถยนต์ส ำหรบัลกูคำ้รำยย่อย นอกจำกนี้ กำรกระจำยตวัของส่วนผสมของผลติภณัฑ์
สินเชื่อเช่ำซื้อรถยนต์ส ำหรับลูกค้ำรำยย่อยยังมีส่วนช่วยลดควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวในด้ำน
ผลติภณัฑ์ของสนิเชื่อได้ดว้ย โดย ณ สิ้นเดอืนมถุินำยน 2558 สนิเชื่อรถยนต์ส ำหรบัลูกคำ้รำยย่อยคง
คำ้งประกอบดว้ยรถบรรทุก 41.5% รถยนต์นัง่และรถกระบะ 26.6% รถตู้ 18.8% รถแทก็ซี่ 8.9% และ
อื่น ๆ อกี 4.2% โดยทัว่ไปแลว้ แมว้่ำสนิเชื่อส ำหรบัยำนพำหนะเพื่อกำรพำณิชย์ เช่น รถบรรทุก รถตู ้
และรถแทก็ซีจ่ะสรำ้งผลตอบแทนทีส่งูกว่ำ แต่ส่วนผสมของสนิเชือ่ทีม่สีนิทรพัย์ประเภทดงักล่ำวจะท ำให้
ผูป้ระกอบกำรมคีวำมเสีย่งทีสู่งกว่ำผูป้ระกอบกำรรำยใหญ่อื่น ๆ ทีเ่น้นกำรใหส้นิเชื่อส ำหรบัรถยนต์นัง่
และรถกระบะ ดงันัน้ เพื่อลดทอนควำมเสีย่งที่สูงกว่ำ บรษิทัจงึใชก้ลยุทธ์ในกำรแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อเน้น
สนิเชือ่เฉพำะผลติภณัฑแ์ละกลุ่มลกูคำ้ทีม่คีวำมเสีย่งน้อยเพือ่ลดควำมเสีย่งโดยรวม 
 ในอดตี อตัรำส่วนของสนิเชือ่ทีไ่มก่่อใหเ้กดิรำยได ้(คำ้งช ำระมำกกว่ำ 3 งวด) ต่อสนิเชือ่รวมของ
บรษิทัยงัอยู่ในระดบัค่อนขำ้งต ่ำเมือ่เทยีบกบัผูใ้หบ้รกิำรรำยอื่น ทัง้นี้ เนื่องจำกบรษิทัมคีณะผูบ้รหิำรทีม่ ี
ประสบกำรณ์และควำมสำมำรถ ตลอดจนมรีะบบกำรบรหิำรควำมเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิำพ และมนีโยบำย

อนัดบัเครดิตองคก์ร:   BBB+ 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต:  Stable 
 

 

อนัดบัเครดิตองคก์รในอดีต: 
วนัท่ี อนัดบัเครดิต แนวโน้ม 
  อนัดบัเครดิต/ 
  เครดิตพินิจ 
07/10/51 BBB+ Stable 
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กำรอนุมตัิสนิเชื่อแบบระมดัระวงั อย่ำงไรกด็ ีอตัรำส่วนสนิเชื่อทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิรำยไดข้องบรษิทัปรบัเพิม่ขึน้จำก 0.8% ในปี 2555 เป็น 1.7% ณ สิ้นปี 2557 
เศรษฐกจิทีช่ะลอตวัในปจัจุบนัเป็นสำเหตุทีท่ ำใหอ้ตัรำส่วนหนี้ทีไ่มก่่อใหเ้กดิรำยไดข้องบรษิทัเพิม่ขึน้เป็น 2.8% ณ สิน้เดอืนมถุินำยน 2558 
 บรษิทัมกี ำไรดขีึน้อย่ำงมนียัส ำคญัในปี 2555 และ 2556 โดยก ำไรสุทธเิพิม่ขึน้ถงึ 49.1% เป็น 495 ลำ้นบำทในปี 2555 และเพิม่ขึน้ถงึ 29.5% เป็น 641 
ลำ้นบำทในปี 2556 ในปี 2557 ท่ำมกลำงภำวะเศรษฐกจิที่ชะลอตวั บรษิัทต้องตัง้ส ำรองค่ำเผื่อหนี้สูญจ ำนวน 242 ลำ้นบำท อย่ำงไรก็ด ีบรษิัทยงัสำมำรถ
ควบคุมตน้ทุนเงนิทุนใหอ้ยู่ในระดบัต ่ำจำกกำรเลอืกใชเ้งนิกูร้ะยะสัน้ในกำรขยำยพอรต์์สนิเชือ่ รวมถงึยงัคงสำมำรถควบคุมค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำนได ้ท ำให้
ในปี 2557 บรษิทัยงัคงมกี ำไรเตบิโตขึน้บำ้งเลก็น้อย โดยมกี ำไรสุทธ ิ671 ลำ้นบำท หรอืเตบิโตขึน้ 4.7% จำกปีก่อน ส ำหรบังวดครึง่แรกของปี 2558 บรษิทัมี
ก ำไรสุทธ ิ339 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้เลก็น้อยเมื่อเทยีบกบัก ำไรสุทธ ิ325 ล้ำนบำทในงวดเดยีวกนัของปีก่อน บรษิัทยงัคงเผชญิกบัควำมท้ำทำยในกำรควบคุม
คุณภำพสนิทรพัยแ์ละรกัษำควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรท่ำมกลำงเศรษฐกจิทีช่ะลอตวัในปจัจุบนั 
 บรษิทัไดร้บัประโยชน์ดำ้นแหล่งเงนิทุนจำกกำรมสีถำนะเป็นบรษิทัในเครอืของธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) อย่ำงไรกต็ำม ประโยชน์ดงักล่ำวถูก
จ ำกดัโดยกฎเกณฑข์องธนำคำรแห่งประเทศไทยเกีย่วกบักำรใหกู้ย้มืแก่ธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกนัของสถำบนักำรเงนิ โดยกฎเกณฑ์ดงักล่ำวจ ำกดัจ ำนวนเงนิกูจ้ำก
ธนำคำรพำณิชย์ทีใ่หแ้ก่บรษิทัที่เกี่ยวขอ้งของธนำคำร ซึ่งมผีลจ ำกดัควำมยดืหยุ่นทำงกำรเงนิของบรษิัทและประโยชน์จำกแหล่ง เงนิทุนทีม่คีวำมมัน่คงจำก
ธนำคำรกรุงเทพ อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัสำมำรถกระจำยแหล่งเงนิทุนไปยงัสถำบนักำรเงนิอื่นและตลำดทุนซึ่งรวมถงึกำรออกตัว๋แลกเงนิและหุน้กู้  โดยบรษิทัจะ
เกบ็วงเงนิคงเหลอืจำกธนำคำรกรุงเทพเอำไวเ้ป็นแหล่งเงนิทุนส ำรองเพือ่ลดควำมเสีย่งดำ้นสภำพคล่อง ในช่วง 2-3 ปีทีผ่่ำนมำ บรษิทัมกีำรใชแ้หล่งเงนิกูร้ะยะ
สัน้เพิม่มำกขึน้เพือ่ลดตน้ทุนทำงกำรเงนิ ซึง่ส่งผลท ำใหม้คีวำมไมส่อดคลอ้งกนัของอำยุของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิของบรษิทั ณ สิน้เดอืนมิถุนำยน 2558 บรษิทัมี
เงนิกูร้ะยะสัน้และเงนิกูร้ะยะยำวทีค่รบก ำหนดอำยุไมเ่กนิ 1 ปีรวมกนัอยู่ทีร่ะดบั 59.9% ของเงนิกูย้มืทัง้หมด อย่ำงไรกด็ ีควำมเสีย่งดงักล่ำวของบรษิทัลดทอน
ลงจำกกำรมกีระแสเงนิสดจำกกำรช ำระค่ำงวดของลูกคำ้และวงเงนิส ำรองทีเ่พยีงพอต่อควำมต้องกำรเงนิทุนของบรษิทั โดยทรสิเรทติ้งหวงัว่ำบริษทัจะเตรยีม
วงเงนิส ำรองทีเ่พยีงพอส ำหรบัช ำระหนี้ตัว๋แลกเงนิและหุน้กูร้ะยะสัน้ซึง่มคีวำมเสีย่งจำกกำรกูย้มืใหมเ่พือ่ช ำระหนี้เก่ำ (Refinancing Risk)  
 กำรเพิม่ทุนในปี 2555 และ 2557 ช่วยให้อตัรำส่วนของส่วนของผู้ถือหุน้ต่อสนิทรพัย์รวมของบรษิัทปรบัเพิม่ขึ้น โดย ณ สิ้นเดอืนมถุินำยน 2558 
อตัรำส่วนดงักล่ำวปรบัเพิม่ขึน้เป็น 13.4% เทยีบกบั 11.2% ในปี 2554   
 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต 

แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ อยู่บนพืน้ฐำนกำรคำดกำรณ์ของทรสิเรทติ้งว่ำบรษิทัจะสำมำรถด ำรงสถำนะทำงกำรตลำดในตลำดเฉพำะ
กลุ่มส ำหรบัยำนพำหนะเพื่อกำรพำณิชย์ต่อไปได ้กำรมคีณะผูบ้รหิำรทีม่ปีระสบกำรณ์และควำมสำมำรถ ตลอดจนระบบกำรบรหิำรควำมเสีย่งและระบบกำร
ด ำเนินงำนทีม่ปีระสทิธภิำพจะช่วยใหบ้รษิทัสำมำรถควบคุมคุณภำพสนิทรพัย์ใหอ้ยู่ในระดบัทีด่ ีโดยคำดว่ำผูถ้อืหุน้รำยใหญ่น่ำจะยงัคงให้กำรสนับสนุนบรษิทั
ต่อไป  

อนัดบัเครดติของบรษิทัอำจมกีำรปรบัขึน้ไดห้ำกบรษิัทสำมำรถปรบัปรุงสถำนะทำงกำรตลำด รวมถงึผลกำรด ำเนินงำน และคุณภำพสนิทรพัย์ของ
บรษิทัใหด้ขี ึน้ ในทำงกลบักนั อนัดบัเครดติของบรษิทัอำจถูกปรบัลดลงหำกสถำนะทำงกำรตลำดหรอืคุณภำพสนิทรพัย์ของบรษิทัถดถอยลงจนส่งผลก ระทบ
อย่ำงมนียัส ำคญัต่อสถำนะทำงกำรเงนิของบรษิทั 

  

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

แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  หน้ำ  3  

  บริษทั เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จ ำกดั (มหำชน)  

 

  9 พฤศจิกำยน 2558 

 

 

 
ข้อมลูงบกำรเงิน * 

 
หน่วย: ลา้นบาท 

 

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

2558 2557       2556 2555    2554 

สนิทรพัยร์วม  29,842 29,465 28,397 23,163 18,215 
เงนิใหส้นิเชือ่รวม  28,646 29,177 28,018 22,786 17,686 
ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู  439 367 291 221 190 
เงนิกูย้มืระยะสัน้  15,055 13,395 14,037 17,480 8,769 
เงนิกูย้มืระยะยาว  10,082 11,251 9,948 1,698 6,999 
ส่วนของผูถ้อืหุน้  4,005 4,123 3,796 3,499 2,046 
รายไดด้อกเบีย้สุทธ ิ  740 1,472 1,326 1,042 822 
หนี้สญูและหนี้สงสยัจะสญู  110 242 152 79 59 
รายไดท้ีม่ใิช่ดอกเบีย้  144 286 285 258 210 
ค่าใชจ้่ายด าเนินงาน  350 675 655 574 487 
รายไดสุ้ทธ ิ  339 671 641 495 332 



 

 
  หน้ำ  4  

  บริษทั เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จ ำกดั (มหำชน)  

 

  9 พฤศจิกำยน 2558 

 

 

 
อตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั * 

 
หน่วย: % 

* งบการเงนิรวม 
**  ยังไมไ่ดป้รับอตัราสว่นใหเ้ป็นตวัเลขเต็มปี 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

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

2558 2557       2556 2555 2554 

ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร       
รายไดด้อกเบีย้สุทธ/ิสนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่  2.50 **            5.09      5.14   5.03 4.89 
รายไดด้อกเบีย้สุทธ/ิรายไดร้วม  54.94 54.84 53.89 51.27 49.64 
ค่าใชจ้่ายด าเนินงาน/รายไดร้วม  25.96 25.14 26.62 28.22 29.38 
ก าไรจากการด าเนินงาน/สนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่  1.43 **            2.91      3.12   3.12 2.90 
อตัราสว่นผลตอบแทน/สนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่  1.14 **            2.32      2.49   2.39 1.97 
อตัราสว่นผลตอบแทน/ส่วนของผูถ้อืหุน้ถวัเฉลีย่  8.34 **          16.95         17.57  17.72 16.58 
คณุภำพสินทรพัย ์       
เงนิใหส้นิเชือ่ทีไ่มก่อ่ใหเ้กดิรายได/้เงนิใหส้นิเชือ่รวม   2.77 1.69 1.14 0.83 0.88 
หนี้สญูและหนี้สงสยัจะสญู/เงนิใหส้นิเชือ่รวมถวัเฉลีย่             0.37 **            0.85      0.60 0.39 0.36 
ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู/เงนิใหส้นิเชือ่รวม  1.48 1.26 1.04 0.97 1.07 
ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู/เงนิใหส้นิเชือ่ทีไ่มก่่อใหเ้กดิรายได ้  53.41 74.26 91.59 117.33 121.66 
โครงสร้ำงเงินทุน       
ส่วนของผูถ้อืหุน้/สนิทรพัยร์วม  13.42 13.99 13.37 15.11 11.23 
ส่วนของผูถ้อืหุน้/เงนิใหส้นิเชือ่รวม  13.51 14.13 13.55 15.36 11.57 
หนี้สนิ/สว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่า)  6.45 6.15 6.48 5.62 7.90 
สภำพคล่อง       
เงนิกูย้มืระยะสัน้/หนี้สนิรวม  58.27 52.85 57.06 88.90 54.24 
เงนิใหส้นิเชือ่รวม/สนิทรพัยร์วม  99.34 99.02 98.66 98.38 97.09 
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