
 
 
                      
 

 

 

เหตผุล 

 ทรสิเรทติง้ยนืยนัอนัดบัเครดติองคก์รของ บรษิทั เอเซยีเสรมิกิจลีสซิง่ จ ำกดั (มหำชน) ที่
ระดบั “BBB+” โดยอนัดบัเครดติสะทอ้นถงึคณะผูบ้รหิำรของบรษิทัทีม่ปีระสบกำรณ์ในธุรกจิสนิเชื่อ
รถยนตแ์ละภำพรวมควำมเสีย่งทำงธุรกิจและกำรเงนิของบรษิทัทีอ่ยู่ในระดบัปำนกลำง นอกจำกน้ี 
ปจัจยัอื่น ๆ ทีส่นับสนุนอนัดบัเครดติยงัประกอบด้วยสถำนะที่แขง็แกร่งของบรษิทัในธุรกิจสนิเชื่อ
รถยนตใ์นตลำดเฉพำะกลุม่ของรถยนตเ์พือ่กำรพำณิชย ์ตลอดจนกำรสนับสนุนจำกผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ 
ระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่มปีระสทิธิภำพ และควำมสมัพนัธ์ที่มีมำอย่ำงยำวนำนกับตวัแทน
จ ำหน่ำยรถยนตด์ว้ยเชน่กนั อนัดบัเครดติยงัสะทอ้นถงึผลกำรด ำเนินงำนทำงกำรเงนิทีม่เีสถยีรภำพ
ของบรษิทั อย่ำงไรก็ตำม ควำมแขง็แกร่งเหล่ำน้ีลดทอนลงบำงส่วนจำกกำรแข่งขนัที่รุนแรงและ
คุณภำพสนิเชื่อของบรษิทัทีถ่ดถอยลง 
 บรษิทัเอเซยีเสรมิกิจลีสซิง่เป็นบรษิัทลูกในกลุ่ม Chailease จำกประเทศไต้หวนัซึ่งถอืหุ้น 
ของบรษิทัผำ่นบรษิทัลูก 2 แห่งรวม 48.18% คอื Chailease Finance Co., Ltd. ซึง่ถอืหุน้บรษิทั 
36.61% และ Chailease International (Malaysia) Co., Ltd. ซึง่ถอืหุน้บรษิทั 11.57% งบกำรเงนิ
ของบรษิทัถกูรวมเขำ้กบังบกำรเงนิของ Chalease Finance ภำยใตเ้กณฑก์ำรมอี ำนำจควบคุมเหนือ
บรษิทั ในปี 2559 รำยไดข้องบรษิทัมสีดัสว่นคดิเป็น 6.8% ของรำยไดข้องกลุม่ Chailease  
  ในจ ำนวนสนิเชื่อรวมของบรษิทั ณ เดอืนมถิุนำยน 2560 นัน้ 85.3% เป็นสนิเชื่อรถยนต์
ส ำหรบัลกูคำ้รำยยอ่ยซึง่ด ำเนินกำรโดยบรษิทัโดยตรง สดัสว่นดงักล่ำวอยูใ่นระดบัใกลเ้คยีงกนัน้ีมำ
ตัง้แตปี่ 2553 ในขณะทีส่ดัสว่นสนิเชื่อลสีซิง่และแฟคตอริง่ของบรษิทัในเครอืทีบ่รษิทัถอืหุน้ทัง้หมด
คอื บรษิทั กรุงเทพแกรนด์แปซฟิิคลสี จ ำกดั (มหำชน) อยู่ที่ระดบั 11% และ 2.8% ตำมล ำดบั 
สนิเชื่อรวมของบรษิทัในปี 2553-2556 ขยำยตวัมำกกว่ำ 10% ทุกปี อยำ่งไรกต็ำม ในช่วงปี 2557-
2559 กำรชะลอตวัของสภำวะเศรษฐกิจที่ผ่ำนมำผนวกกบักำรแข่งขนัที่รุนแรงสง่ผลใหส้นิเชื่อรวม
ของบรษิทัเพิม่ขึน้เพยีง 3%-5% ตอ่ปี  
 ควำมเสีย่งจำกกำรกระจุกตวัของฐำนลูกคำ้โดยรวมของบรษิทัอยูใ่นระดบัต ่ำอนัเน่ืองมำจำก
ลกัษณะของสนิเชื่อรถยนต์ส ำหรบัลูกค้ำรำยย่อย นอกจำกน้ี กำรกระจำยตัวของส่วนผสมของ
ผลติภณัฑส์นิเชื่อเช่ำซือ้รถยนตส์ ำหรบัลูกคำ้รำยยอ่ยยงัมสีว่นช่วยลดควำมเสีย่งจำกกำรกระจุกตวั
ในดำ้นผลติภณัฑข์องสนิเชื่อไดด้ว้ย โดย ณ เดอืนมถิุนำยน 2560 สนิเชื่อรถยนตส์ ำหรบัลูกคำ้รำย
ยอ่ยคงคำ้งประกอบดว้ยรถบรรทุกขนำดใหญ่ 58% รถยนตน์ัง่และรถกระบะ 22% รถตู ้8% รถ
แทก็ซี ่7% และอื่น ๆ อกี 5% โดยทัว่ไปแลว้ แมว้่ำสนิเชื่อส ำหรบัยำนพำหนะเพื่อกำรพำณิชย ์เช่น 
รถบรรทุก รถตู้ และรถแทก็ซี่จะสร้ำงผลตอบแทนที่สูงกว่ำ แต่ส่วนผสมของสนิเชื่อที่มีสนิทรพัย์
ประเภทดงักล่ำวจะท ำใหผู้ป้ระกอบกำรมคีวำมเสีย่งทีส่งูขึน้เช่นกนั ดงันัน้ เพื่อลดทอนควำมเสีย่งที่
สูงขึน้ บรษิทัจงึใช้กลยุทธ์ในกำรแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อเน้นสนิเชื่อเฉพำะผลติภณัฑ์และกลุ่มลูกค้ำที่มี
ควำมเสีย่งน้อยเพือ่ลดควำมเสีย่งของสนิเชื่อในภำพรวมลง 
 ในอดตีอตัรำสว่นของสนิเชื่อทีไ่มก่่อใหเ้กดิรำยได ้(คำ้งช ำระมำกกว่ำ 3 งวด) ต่อสนิเชื่อรวม
ของบริษทัยงัอยู่ในระดบัค่อนขำ้งต ่ำเมื่อเทยีบกบัผูใ้ห้บรกิำรรำยอื่น ทัง้น้ี เน่ืองจำกบรษิัทมคีณะ
ผูบ้รหิำรทีม่ปีระสบกำรณ์และควำมสำมำรถ ตลอดจนมรีะบบกำรบรหิำรควำมเสีย่งทีม่ีประสทิธภิำพ 
และมนีโยบำยกำรอนุมตัสินิเชื่อทีร่ะมดัระวงั อยำ่งไรกด็ ีอตัรำสว่นสนิเชื่อทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิรำยไดข้อง
บรษิทัปรบัเพิม่ขึน้เป็น 1.7% ในปี 2557 และ 3% ในปี 2558 อตัรำสว่นดงักล่ำวยงัคงเพิม่ขึน้อยำ่ง

อนัดบัเครดิตองคก์ร:   BBB+ 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต:  Stable 
 

 

อนัดบัเครดิตองคก์รในอดีต: 
วนัท่ี อนัดบัเครดิต     แนวโน้ม 
  อนัดบัเครดิต/ 
    เครดิตพินิจ 
07/10/51 BBB+  Stable 
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ตอ่เน่ืองเป็น 4% ในปี 2559 และ 4.2% ณ เดอืนมถิุนำยน 2560 แมว้ำ่บรษิทัจะมกีำรตัง้ส ำรองเพิม่ขึน้โดยอตัรำสว่นค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสญูต่อสนิเชื่อรวม
เพิม่ขึน้จำก 1% ในปี 2556 เป็น 2.3% ณ เดอืนมถิุนำยน 2560 แต่กำรเพิม่ขึน้ของหน้ีทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิรำยไดก้็สง่ผลใหอ้ตัรำสว่นค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสญูต่อ
หน้ีทีไ่มก่่อใหเ้กดิรำยไดป้รบัลดลงจำก 91.6% ณ สิน้ปี 2556 เป็น 54.6% ณ เดอืนมถิุนำยน 2560 
 ก ำไรสทุธขิองบรษิทัปรบัเพิม่ขึน้เลก็น้อยในปี 2559 โดยเพิม่ขึน้เป็น 707 ลำ้นบำทในปี 2559 จำก 681 ลำ้นบำทในปี 2558 และเพิม่ขึน้เป็น 360 
ลำ้นบำทในชว่ง 6 เดอืนแรกของปี 2560 เทยีบกบั 356 ลำ้นบำทในชว่งเดยีวกนัของปี 2559 อยำ่งไรกต็ำม ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของบรษิทัอยูใ่น
ระดบัคงที ่โดยอตัรำสว่นผลตอบแทนตอ่สนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่รกัษำระดบัอยูท่ีป่ระมำณ 2.4% มำตัง้แต่ปี 2557 กำรรกัษำควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร
ใหอ้ยูใ่นระดบัน้ีไดน้ัน้มำจำกหลำกหลำยปจัจยั โดยสว่นหน่ึงเป็นผลมำจำกกำรมตีน้ทุนทำงกำรเงนิทีต่ ่ำกวำ่คูแ่ขง่เน่ืองจำกบรษิทัเลอืกใชเ้งนิกู้ระยะสัน้ใน
กำรขยำยสนิเชื่อ รวมถงึยงัคงสำมำรถควบคุมคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินงำนได้อกีดว้ย  
 บรษิทัมแีหล่งเงนิทุนทีก่ระจำยตวัไปในสถำบนักำรเงนิหลำยแห่ง รวมถงึยงัมกีำรระดมทุนจำกตลำดทุนผำ่นกำรออกตัว๋แลกเงนิและหุน้กู้ด้วย 
บรษิทัมวีงเงนิจำกธนำคำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั คอื ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) และสถำบนักำรเงนิอื่น ๆ ซึง่เป็นแหล่งเงนิทุนส ำรองเพื่อลดควำมเสีย่ง
ดำ้นสภำพคล่อง ในช่วงที่ผำ่นมำบรษิทัมกีำรใช้แหล่งเงนิกู้ยมืระยะสัน้เพื่อควบคุมตน้ทุนทำงกำรเงนิซึ่งสง่ผลท ำให้มคีวำมไม่สอดคล้องกนัในอำยุของ
สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิของบรษิทั ณ เดอืนมถิุนำยน 2560 บรษิทัมวีงเงนิกู้ยมืระยะสัน้และระยะยำวทีค่รบก ำหนดอำยุไม่เกิน 1 ปีรวมกนัอยูท่ีร่ะดบั 58% 
ของแหลง่เงนิทุนทัง้หมด อยำ่งไรกด็ ีควำมเสีย่งดงักล่ำวลดทอนลงไดจ้ำกกำรมกีระแสเงนิสดจำกกำรช ำระค่ำงวดของลูกคำ้และวงเงนิส ำรองทีเ่พยีงพอ
ตอ่ควำมตอ้งกำรเงนิทุนของบรษิทั โดยทรสิเรทติง้หวงัว่ำบรษิทัจะเตรยีมวงเงนิส ำรองทีเ่พยีงพอส ำหรบัช ำระหน้ีตัว๋แลกเงนิและหุน้กู้ระยะสัน้ซึง่มคีวำม
เสีย่งจำกกำรกูย้มืใหม่เพื่อช ำระหน้ีเก่ำ (Refinancing Risk) ควำมแขง็แกร่งของโครงสรำ้งเงนิทุนของบรษิทัอยูใ่นระดบัปำนกลำงโดยมอีตัรำสว่นหน้ีสนิ
ต่อทุนที่ระดบัประมำณ 6 เท่ำมำตัง้แต่ปี 2557 ส ำหรบัมำตรฐำนบญัชใีหม่ IFRS9 ทีจ่ะบงัคบัใชใ้นปี 2562 นัน้อำจส่งผลกระทบต่อสว่นทุนของบรษิทั
เน่ืองจำกกำรตัง้ส ำรองคำ่เผือ่หนี้สงสยัจะสญูทีเ่พิม่ขึน้ 

 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต 

แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ อยูบ่นพืน้ฐำนกำรคำดกำรณ์ของทรสิเรทติง้ว่ำบรษิทัจะสำมำรถด ำรงสถำนะทำงกำรตลำดในตลำด
เฉพำะกลุม่ส ำหรบัยำนพำหนะเพือ่กำรพำณิชยต์อ่ไปได ้กำรมคีณะผูบ้รหิำรทีม่ปีระสบกำรณ์และควำมสำมำรถ ตลอดจนระบบกำรบรหิำรควำมเสีย่งและ
ระบบกำรด ำเนินงำนทีม่ปีระสทิธภิำพจะชว่ยใหบ้รษิทัสำมำรถควบคุมคุณภำพสนิทรพัยใ์หอ้ยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได ้รวมถงึรกัษำระดบัควำมสำมำรถในกำร
ก ำไรในระดบัหรอืใกลเ้คยีงกบัปจัจุบนัไวไ้ด ้นอกจำกน้ี ยงัคำดวำ่ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่จะยงัคงใหก้ำรสนบัสนุนบรษิทัตอ่ไป  
 อนัดบัเครดติของบรษิทัอำจมกีำรปรบัขึน้ไดห้ำกบรษิทัสำมำรถปรบัสถำนะทำงกำรตลำดใหเ้พิม่ขึน้ไดอ้ยำ่งมนีัยส ำคญัในขณะทีย่งัสำมำรถรกัษำ
ระดบัคุณภำพสนิทรพัยใ์หอ้ยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได ้พรอ้มทัง้มผีลประกอบกำรทำงกำรเงนิทีน่่ำพอใจ ในทำงกลบักนั อันดบัเครดติของบรษิทัอำจถูกปรบั
ลดลงหำกสถำนะทำงกำรตลำดออ่นแอลง หรอืคุณภำพสนิทรพัยข์องบรษิทัถดถอยลงโดยมอีตัรำสว่นสนิเชื่อทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิรำยไดต้่อสนิเชื่อรวมมำกกว่ำ 
5% และส่งผลกระทบอย่ำงมนีัยส ำคญัต่อควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของบรษิทั กำรขยำยสนิเชื่อในเชงิรุกโดยใชเ้งนิกู้ซึง่บัน่ทอนควำมแขง็แกร่งขอ ง
โครงสรำ้งเงนิทุนกอ็ำจกระทบตอ่อนัดบัเครดติในทำงลบไดด้ว้ยเชน่กนั 

  

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

แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable                                        
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ข้อมลูงบกำรเงิน * 

หน่วย: ลา้นบาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  -------------------------- ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม -------------------- 
 

 
ม.ค.-มิ.ย. 

2560 
2559 2558       2557 2556    

สนิทรพัยร์วม  32,608 31,707 30,249 29,465 28,397 
เงนิใหส้นิเชือ่รวม  32,602 31,671 30,079 29,177 28,018 
ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู  752 681 495 367 291 
เงนิกูย้มืระยะสัน้  18,489 16,576 17,103 13,395 14,037 
เงนิกูย้มืระยะยาว  8,924 9,773 8,098 11,251 9,948 
ส่วนของผูถ้อืหุน้  4,446 4.578 4,347 4,123 3,796 
รายไดด้อกเบีย้สุทธ ิ  874 1,660 1,516 1,472 1,326 
หนี้สญูและหนี้สงสยัจะสญู  201 380 270 242 152 
รายไดท้ีม่ใิช่ดอกเบีย้  172 326 302 286 285 
ค่าใชจ้่ายด าเนินงาน  400 738 694 675 655 
ก าไรสุทธ ิ  360 707 681 671 641 



 

 
  หน้ำ  4  

  บริษทั เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จ ำกดั (มหำชน)  

 

  6 พฤศจิกำยน 2560 

 

 

 
อตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั * 

หน่วย: % 

* งบการเงนิรวม 
**  ยังไมไ่ดป้รับอตัราสว่นใหเ้ป็นตวัเลขเต็มปี 

 
  

 

 
 
 
 
 
 

 

                  ----------------------- ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ------------------ 
 

 
ม.ค.-มิ.ย. 

2560 
2559 2558       2557 2556    

ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร       
รายไดด้อกเบีย้สุทธ/ิสนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่  2.72 **              5.36                     5.08              5.09           5.14 
รายไดด้อกเบีย้สุทธ/ิรายไดร้วม  61.01 58.94 55.71 54.84 53.89 
ค่าใชจ้่ายด าเนินงาน/รายไดร้วม  27.96 26.20 25.51 25.14 26.62 
ก าไรจากการด าเนินงาน/สนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่  1.38 **              2.80                      2.86              2.91             3.12 
อตัราสว่นผลตอบแทน/สนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่  1.12 **              2.28           2.28              2.32              2.49 
อตัราสว่นผลตอบแทน/ส่วนของผูถ้อืหุน้ถวัเฉลีย่  7.98 **            15.83        16.07            16.95            17.57 
คณุภำพสินทรพัย ์       
เงนิใหส้นิเชือ่ทีไ่มก่อ่ใหเ้กดิรายได/้เงนิใหส้นิเชือ่รวม   4.23 4.04 3.03 1.69 1.14 
หนี้สญูและหนี้สงสยัจะสญู/เงนิใหส้นิเชือ่รวมถวัเฉลีย่             0.76 **              0.91          0.91              0.85              0.60 
ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู/เงนิใหส้นิเชือ่รวม  2.31 2.15 1.65 1.26 1.04 
ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู/เงนิใหส้นิเชือ่ทีไ่มก่่อใหเ้กดิรายได ้  54.55 53.19 54.22 74.26 91.59 
โครงสร้ำงเงินทุน       
ส่วนของผูถ้อืหุน้/สนิทรพัยร์วม  13.63 14.44 14.37 13.99 13.37 
ส่วนของผูถ้อืหุน้/เงนิใหส้นิเชือ่รวม  13.64 14.46 14.45 14.13 13.55 
หนี้สนิ/สว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่า)  6.33 5.93 5.96 6.15 6.48 
สภำพคล่อง       
เงนิกูย้มืระยะสัน้/หนี้สนิรวม  65.65 61.10 66.03 52.85 57.06 
เงนิใหส้นิเชือ่รวม/สนิทรพัยร์วม  99.98 99.89 99.44 99.02 98.66 

 

บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ำกดั   
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ก่อนตดัสนิใจลงทุน บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั ได้รบัขอ้มูลทีใ่ช้ส าหรบัการจดัอนัดบัเครดตินี้จากบริษทัและแหล่งขอ้มูลอื่นๆ ทีเ่ชื่อ ว่าเชื่อถอืได ้ดงันัน้ บริษทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั จงึไม่รบัประกนัความ
ถูกต้อง ความเพยีงพอ หรอืความครบถ้วนสมบูรณ์ของขอ้มูลใดๆ ดงักล่าว และจะไม่รบัผดิชอบต่อความสูญเสยี หรือความเสยีหายใดๆ อนัเกดิจาก ความไม่ถูกต้อง ความไม่เพยีงพอ หรอืความไม่
ครบถว้นสมบูรณ์นัน้ และจะไมร่บัผดิชอบต่อขอ้ผดิพลาด หรอืการละเวน้ผลทีไ่ดร้บัหรอืการกระท าใดๆโดยอาศยัขอ้มลูดงักล่าว ทัง้นี้ รายละเอยีดของวธิกีารจดัอนัดบัเครดติของ บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั 
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