
                                  
                                                                                                                                                

  

 

เหตผุล 

ทรสิเรทติ้งคงอนัดบัเครดติองคก์รของ บรษิทั เอเซยีเสรมิกจิลสีซิง่ จ ากดั (มหาชน) ทีร่ะดบั “BBB+” 
ดว้ยแนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที่” โดยอนัดบัเครดติสะท้อนการเติบโตและผลการ
ด าเนินงานทีม่ ัน่คงรวมถงึการสนบัสนุนทัง้ทางดา้นธุรกจิและการเงนิจากผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทั 

ปัจจยัทีเ่ป็นขอ้กงัวลส าคญัต่ออนัดบัเครดติ ไดแ้ก่ แรงกดดนัต่อความสามารถในการท าก าไร การ
แขง่ขนัทีรุ่นแรง และระดบัการพึง่พาทีเ่พิม่สงูขึน้ในสนิเชือ่รถบรรทุก นอกจากนี้ กลุ่มลกูคา้เป้าหมาย
ของบรษิทักม็คีวามอ่อนไหวเป็นพเิศษต่อภาวะเศรษฐกจิทีถ่ดถอยดว้ย 

ประเดน็ส าคญัท่ีก าหนดอนัดบัเครดิต 

สินเช่ือรวมเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง 

ทรสิเรทติ้งคาดว่าบรษิทัจะขยายพอรต์สนิเชือ่รวมไดอ้ย่างมัน่คงดว้ยอตัราการเตบิโตทีม่ากกว่า 4% 
ต่อปีในระยะ 3 ปีขา้งหน้า ในช่วงปี 2557-2560 พอร์ตสนิเชื่อของบรษิทัเตบิโตประมาณ 5% ต่อปี 
ในขณะที ่ณ เดอืนมถุินายน 2561 สนิเชื่อคงค้างเพิม่ขึ้นเป็น 34,576 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึน้ 2.5% 
จากสิน้ปีก่อนหน้า 

ทรสิเรทติ้งเชื่อว่าสนิเชื่อรถยนต์ยงัคงเป็นสนิเชื่อหลกัทีส่รา้งการเตบิโตใหแ้ก่พอร์ตสนิเชื่อรวมของ
บรษิทั ตามมาดว้ยการเพิม่ขึน้ของสนิเชื่อส าหรบัสนิคา้คงคลงัซึ่งสรา้งผลตอบแทนทีสู่งกว่าสนิเชื่อ
รถยนต์ ทัง้นี้ ณ เดอืนมถุินายน 2561 ประมาณ 85% ของพอร์ตสนิเชื่อรวมของบรษิทัเป็นสนิเชื่อ
รถยนต์ สดัส่วนดงักล่าวคงอยู่ในระดบันี้มาตัง้แต่ปี 2553 ในขณะที่สินเชื่อประเภทอื่น ๆ  เช่น 
สนิเชือ่ส าหรบัเครือ่งจกัรและอุปกรณ์ซึง่มสีดัส่วน 11% สนิเชือ่อื่น ๆ อกี 4% นัน้อยู่ภายใต้การด าเนินงาน
ของ บรษิทั กรุงเทพแกรนต์แปซฟิิคลสี จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบรษิทัลกูที่บรษิทัถอืหุน้ทัง้หมด  

คณุภาพสินเช่ือดีขึน้  

คุณภาพสนิเชือ่ของบรษิทัปรบัดขี ึน้ตัง้แต่ปี 2560 โดยอตัราส่วนของสนิเชื่อทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิรายไดต่้อ
สนิเชื่อรวมลดลงเป็น 3.6% ณ สิ้นปี 2560 และลดลงอย่างต่อเนื่องเป็น 3.2% ณ เดอืนมถุินายน 
2561 อนัเป็นผลมาจากการตดัหนี้สูญ รวมถงึการมมีาตรฐานในการอนุมตัสินิเชื่อทีเ่ขม้งวดมากขึน้ 
และความพยายามในการปรบัปรุงกระบวนการจดัเก็บหนี้ให้ดยีิง่ข ึ้น ทรสิเรทติ้งคาดว่าอตัราส่วน
สนิเชือ่ทีไ่มก่่อใหเ้กดิรายไดข้องบรษิทัจะอยู่ในระดบัต ่ากว่า 4% ในระยะ 3 ปีขา้งหน้า  

อตัราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญต่อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ก็ปรบัเพิ่มขึ้นแม้ว่าจะน้อยกว่าเมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัผูป้ระกอบการรายอื่น อตัราส่วนดงักล่าวเพิม่ขึน้อย่างมัน่คงทีร่ะดบั 80.3% ณ เดอืน
มถุินายน 2561 จาก 53.2% ณ สิน้ปี 2559 ทรสิเรทติ้งคาดหวงัว่าอตัราส่วนดงักล่าวจะค่อย ๆ ปรบั
เพิม่ขึน้เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานบญัชใีหม่ (IFRS 9) และสามารถเทยีบเคยีงกบัผูป้ระกอบการ
รายอื่น ๆ ได ้โดยคาดว่าบรษิทัจะมคี่าใชจ้่ายในการตัง้ส ารองหนี้สูญต่อปีอยู่ในระดบั 1.6% ของ
สนิเชือ่รวมถวัเฉลีย่จนถงึปี 2563 

การสนับสนุนทางด้านการเงินจากผูถ้ือหุ้นใหญ่ช่วยลดความเส่ียงด้านสภาพคล่อง  

ทรสิเรทติ้งคาดว่าบรษิัทจะรกัษาระดบัความพอเพยีงของวงเงนิส ารองเพื่อช าระหนี้ที่ครอบคลุม
มลูค่าตราสารหนี้ระยะสัน้ทีบ่รษิทัระดมทุนจากตลาดทุน 

ในช่วง 2-3 ปีทีผ่่านมา บรษิทัมคีวามพยายามในการใชเ้งนิกูร้ะยะสัน้เพื่อควบคุมต้นทุนทางการเงนิ
ใหอ้ยู่ในระดบัต ่า ซึง่ส่งผลท าใหม้คีวามไมส่อดคลอ้งกนัในอายุของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิของบรษิทั ณ 
เดอืนมถุินายน 2561 เงนิกูร้ะยะสัน้ซึ่งรวมถงึส่วนของเงนิกูร้ะยะยาวทีค่รบก าหนดอายุไม่เกนิ 1 ปี
ชุดปัจจุบนัอยู่ในระดบัประมาณ 60% ของเงนิกูย้มืรวม อนึ่ง การระดมทุนดว้ยตราสารหนี้ระยะสัน้

  

บริษทั เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 
 

ครัง้ท่ี 153/2561 

 10 ตลุาคม 2561 

FINANCIAL INSTITUTIONS 
 

อนัดบัเครดิตองคก์ร: BBB+ 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 
 

 

อนัดบัเครดิตองคก์รในอดีต: 
วนัท่ี อนัดบั

เครดิต                  
แนวโน้มอนัดบั
เครดิต/ เครดิตพินิจ 

07/10/51 BBB+ Stable 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ติดต่อ: 

เสาวณิต วรดษิฐ ์
saowanit@trisrating.com 
 

สริวิรรณ วรีเมธาชยั 
siriwan@trisrating.com 
 

ทวโีชค เจยีมสกลุธรรม 
taweechok@trisrating.com 
 

ไรทวิา นฤมล 
raithiwa@trisrating.com 
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บริษทั เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 

 

นัน้จะมคีวามเสีย่งจากการกูย้มืใหมเ่พือ่ช าระหนี้เก่า  

อย่างไรกต็าม บรษิทัยงัมวีงเงนิจากธนาคารทีเ่กีย่วขอ้ง คอื ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) และสถาบนัการเงนิอื่น ๆ ซึ่งสามารถใชเ้ป็นแหล่งเงนิทุน
ส ารองเพือ่ลดความเสีย่งดา้นสภาพคล่องได ้

ความแขง็แกร่งของโครงสรา้งเงนิทุนของบรษิทัอยู่ในระดบัปานกลาง โดยอตัราส่วนหนี้สนิต่อทุนรกัษาระดบัอยู่ทีป่ระมาณ 6 เท่ามาตัง้แต่ปี 2557 ส าหรบั
มาตรฐานบญัชใีหม ่(IFRS 9) ทีจ่ะบงัคบัใชใ้นปี 2563 นัน้อาจส่งผลกระทบต่อส่วนทุนของบรษิทัเนื่องจากมโีอกาสทีก่ารตัง้ส ารองค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญจะ
เพิม่ขึน้ 

มีความท้าทายต่อความสามารถในการท าก าไร    

ทรสิเรทติ้งประมาณการอตัราส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์รวมถวัเฉลีย่ของบรษิทัจะอยู่ในระดบัทีม่ากกว่า 2.0% ไปจนถงึปี 2563 โดยอยู่บนสมมุตฐิาน
การมคี่าใช้จ่ายในการตัง้ส ารองหนี้สูญที่ระดบั 1.4%-1.6% ของสนิเชื่อรวมถวัเฉลี่ยและส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยรบัและดอกเบี้ยจ่ายที่มากกว่า 4.5% 
อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์รวมถวัเฉลีย่ของบรษิทัค่อย ๆ ลดลงมาตัง้แต่ปี 2557 ดว้ยเหตุปัจจยัหลกัทีม่าจากค่าใชจ้่ายในการตัง้ส ารองหนี้สูญที่
เพิม่ขึน้ ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานของบรษิทัอยู่ในระดบัทีส่งูกว่าผูป้ระกอบการรายอื่น อย่างไรกต็าม บรษิทักม็ตี้นทุนทางการเงนิทีต่ ่ากว่าคู่แข่ง ในขณะ
ทีก่ารปรบัเพิม่ขึน้ของอตัราดอกเบีย้และการแขง่ขนัทีรุ่นแรงในตลาดยานพาหนะบางกลุ่มจะสรา้งความทา้ทายต่อความสามารถในการท าก าไรของบรษิทั 

การกระจกุตวัในสินเช่ือรถบรรทุก 

ณ เดอืนมถุินายน 2561 สนิเชื่อรถยนต์ส าหรบัลูกคา้รายย่อยของบรษิทัประกอบไปดว้ยสนิเชื่อรถบรรทุก 62% ของมลูค่าสนิเชื่อรวม รถยนต์นัง่และรถ
กระบะ 19% รถตู ้6% รถแทก็ซี ่6% และยานพาหนะประเภทอื่นอกี 7% สนิเชือ่ส าหรบัรถเพื่อการพาณิชย์ เช่น รถบรรทุกขนาดใหญ่ รถตู้ และรถแท๊กซี ่
เป็นกลุ่มทีใ่หผ้ลตอบแทนทีด่กีว่าแต่กม็คีวามเสีย่งดา้นคุณภาพสนิเชือ่ทีส่งูกว่าเช่นกนั 

เพือ่ลดทอนความเสีย่งทีส่งูขึน้ บรษิทัจงึไดใ้ชก้ลยุทธใ์นการแบ่งกลุ่มย่อยเพือ่เน้นสนิเชือ่เฉพาะผลติภณัฑ์และกลุ่มลูกคา้ทีม่คีวามเสีย่งต ่า นอกจากนี้ การ
กระจายตวัของฐานลกูคา้ทีเ่ป็นรายย่อยกช็่วยลดความเสีย่งจากการกระจุกตวัในกลุ่มของสนิเชือ่รถบรรทุกดว้ยเช่นกนั 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต 

แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ อยู่บนพืน้ฐานการคาดการณ์ของทรสิเรทติ้งว่าบรษิทัจะสามารถด ารงสถานะทางการตลาดในตลาดเฉพาะกลุ่ม
ส าหรบัยานพาหนะเพื่อการพาณิชย์ต่อไปได ้การมคีณะผูบ้รหิารทีม่ปีระสบการณ์และความสามารถ ตลอดจนระบบการบรหิารความเสีย่งและระบบการ
ด าเนินงานที่มปีระสิทธิภาพจะช่วยให้บริษัทสามารถควบคุมคุณภาพสินทรพัย์ให้อยู่ในระดบัที่ยอมรบัได้ ทริสเรทติ้งคาดว่าบริษัทจะรกัษาระดับ
ความสามารถในการก าไรใหเ้ทยีบเท่าหรอืใกลเ้คยีงกบัระดบัในปัจจุบนัเอาไวไ้ด ้นอกจากนี้ ยงัคาดว่าผูถ้อืหุน้รายใหญ่จะยงัคงใหก้ารสนบัสนุนบรษิทัต่อไป
ดว้ยเช่นกนั  

ปัจจยัท่ีอาจท าให้อนัดบัเครดิตเปล่ียนแปลง 

อนัดบัเครดติของบรษิทัอาจมกีารปรบัขึน้ไดห้ากบรษิทัสามารถปรบัสถานะทางการตลาดให้ดขี ึน้ได้อย่างมนีัยส าคญัในขณะที่ยงัสามารถรกัษาคุณภาพ
สนิทรพัยใ์หอ้ยู่ในระดบัทีม่ ัน่คง พรอ้มทัง้มผีลประกอบการทางการเงนิทีน่่าพอใจ ในทางกลบักนั อนัดบัเครดติของบรษิทัอาจมกีารปรบัลดลงหากสถานะ
ทางการตลาดของบรษิัทอ่อนแอลง หรอืมกีารขยายสนิเชื่อในเชงิรุกโดยใช้เงนิกู้เป็นหลกัซึ่งจะบัน่ทอนความแขง็แกร่งของโครงสรา้งเงนิทุน ในขณะที่
อตัราส่วนสนิเชื่อที่ไม่ก่อใหเ้กดิรายไดต่้อสนิเชื่อรวมทีแ่ย่ลงอย่างมากหรอืส่วนต่างอตัราดอกเบี้ยรบัและดอกเบี้ยจ่ายทีล่ดลงมากกว่าทีค่าดไว้จะกดดนั
ความสามารถในการท าก าไรและส่งผลกระทบในทางลบต่ออนัดบัเครดติไดด้ว้ยเช่นกนั 
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บริษทั เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 

 

ข้อมลูงบการเงินและอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั*    

หน่วย: ลา้นบาท 
      --------------------- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ----------------- 
  ม.ค.-มิ.ย. 

2561 
2560 2559 2558            2557 

สนิทรพัยร์วม  34,859 33,999 31,707 30,249 29,465 
เงนิใหส้นิเชือ่รวม  34,576 33,724 31,671 30,079 29,177 
ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู  876 837 681 495 367 
เงนิกูย้มืระยะสัน้  16,609 17,178 16,576 17,103 13,395 
เงนิกูย้มืระยะยาว  12,594 11,139 9,773 8,098 11,251 
ส่วนของผูถ้อืหุน้  4,682 4,831 4,578 4,347 4,123 
รายไดด้อกเบีย้สุทธ ิ  929 1,792 1,660 1,516 1,472 
หนี้สญูและหนี้สงสยัจะสญู  242 464 380 270 242 
รายไดท้ีม่ใิช่ดอกเบีย้  202 369 326 302 286 
ค่าใชจ้่ายด าเนินงาน  432 777 738 694 675 
ก าไรสุทธ ิ  372 745 707 681 671 

* งบการเงนิรวม 
 
หน่วย: % 

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

2561 
2560 2559 2558            2557 

ความสามารถในการท าก าไร       
รายไดด้อกเบีย้สุทธ/ิสนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่  5.39  **          5.46  5.36  5.08  5.09  
รายไดด้อกเบีย้สุทธ/ิรายไดร้วม  61.59  61.09  58.94  55.71  54.84  
ค่าใชจ้่ายด าเนินงาน/รายไดร้วม  28.62  26.50  26.20  25.51  25.14  
ก าไรจากการด าเนินงาน/สนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่  2.66  **          2.80  2.80  2.86  2.91  
อตัราสว่นผลตอบแทน/สนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่  2.16  **          2.27  2.28  2.28  2.32  
อตัราสว่นผลตอบแทน/ส่วนของผูถ้อืหุน้ถวัเฉลีย่  15.65  **        15.84  15.84  16.07  16.95  
คณุภาพสินทรพัย ์       
เงนิใหส้นิเชือ่ทีไ่มก่อ่ใหเ้กดิรายได/้เงนิใหส้นิเชือ่รวม  3.15  3.55  4.04  3.03  1.69  
หนี้สญูและหนี้สงสยัจะสญู/เงนิใหส้นิเชือ่รวมถวัเฉลีย่  1.42  **          1.42  1.23  0.91  0.85  
ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู/เงนิใหส้นิเชือ่รวม  2.53  2.48  2.15  1.65  1.26  
ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู/เงนิใหส้นิเชือ่ทีไ่มก่่อใหเ้กดิรายได้  80.34  69.90  53.19  54.22  74.26  
โครงสร้างเงินทุน       
ส่วนของผูถ้อืหุน้/สนิทรพัยร์วม  13.43  14.21  14.44  14.37  13.99  
ส่วนของผูถ้อืหุน้/เงนิใหส้นิเชือ่รวม  13.54  14.32  14.46  14.45  14.13  
หนี้สนิ/สว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่า)  6.44  6.04  5.93  5.96  6.15  
เงินทุนและสภาพคล่อง       
เงนิกูย้มืระยะสัน้/หนี้สนิรวม  55.04  58.89  61.10  66.03  52.85  
เงนิใหส้นิเชือ่รวม/สนิทรพัยร์วม  99.19  99.19  99.89  99.44  99.02  
* งบการเงนิรวม 
** ปรบัอตัราสว่นใหเ้ป็นตวัเลขเตม็ปี 
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บริษทั เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 

 

บริษทั เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) (ASK) 

อนัดบัเครดิตองคก์ร: BBB+ 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ากดั                                                                                                                                                                                                            

อาคารสลีมคอมเพลก็ซ ์ชัน้ 24 191 ถ. สลีม กรุงเทพฯ 10500  โทร. 02-098-3000    

© บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ากดั สงวนลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2561  หา้มมใิหบุ้คคลใด ใช ้เปิดเผย ท าส าเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรอืเกบ็ไว้เพื่อใช้ในภายหลงัเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรอืขอ้มูลการจดั
อนัดบัเครดติ ไมว่่าทัง้หมดหรอืเพยีงบางสว่น และไมว่่าในรูปแบบ หรอืลกัษณะใดๆ หรอืดว้ยวธิกีารใดๆ โดยทีย่งัไมไ่ดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั ก่อน การจดั
อนัดบัเครดตินี้มใิช่ค าแถลงขอ้เทจ็จรงิ หรอืค าเสนอแนะใหซ้ือ้ ขาย หรอืถอืตราสารหน้ีใดๆ แต่เป็นเพยีงความเหน็เกีย่วกบัความเสีย่งหรือความน่าเชื่อถอืของตราสารหนี้นัน้ๆ หรอืของบรษิทันัน้ๆ 
โดยเฉพาะ ความเหน็ทีร่ะบุในการจดัอันดบัเครดตินี้มไิด้เป็นค าแนะน าเกี่ยวกบัการลงทุน หรือค าแนะน าในลกัษณะอื่นใด การจดัอนัดบัและขอ้มูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จดัท า หรื อพมิพ์
เผยแพร่โดย บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั ไดจ้ดัท าขึน้โดยมไิดค้ านึงถงึความต้องการดา้นการเงนิ พฤตกิารณ์ ความรู้ และวตัถุประสงคข์องผู้รบัขอ้มูลรายใดรายหนึ่ง ดงันัน้ ผู้รบัขอ้มูลควรประเมนิ
ความเหมาะสมของขอ้มลูดงักล่าวก่อนตดัสนิใจลงทนุ บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั ไดร้บัขอ้มลูทีใ่ชส้ าหรบัการจดัอนัดบัเครดตินี้จากบรษิทัและแหล่งขอ้มูลอื่นๆ ทีเ่ชื่อว่าเชื่อถอืได ้ดงันัน้ บรษิทั ทรสิ
เรทติง้ จ ากดั จงึไมร่บัประกนัความถูกตอ้ง ความเพยีงพอ หรอืความครบถ้วนสมบูรณ์ของขอ้มูลใดๆ ดงักล่าว และจะไม่รบัผดิชอบต่อความสูญเสยี หรอืความเสียหายใดๆ อนัเกดิจากความไม่
ถูกตอ้ง ความไมเ่พยีงพอ หรอืความไมค่รบถว้นสมบูรณ์นัน้ และจะไมร่บัผดิชอบต่อขอ้ผดิพลาด หรอืการละเวน้ผลทีไ่ด้รบัหรอืการกระท าใดๆโดยอาศยัขอ้มลูดงักล่าว ทัง้นี้ รายละเอยีดของวธิกีาร
จดัอนัดบัเครดติของ บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั เผยแพร่อยูบ่น Website: www.trisrating.com/rating-information/rating-criteria 

 


