
 
 

ฟิทช์ประกาศให้อนัดบัเครดติภายในประเทศแก่อซ่ีีบายที ่‘AA(tha)’ แนวโน้มอนัดบัเครดติมเีสถียรภาพ 
 
ฟิทช ์เรทติ้งส์-กรุงเทพฯ/ฮ่องกง/สิงคโปร์- 15 พฤษภาคม 2558: บริษทั ฟิทช ์เรทติง้ส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ประกาศให้
อนัดบัเครดิตภายในประเทศระยะยาว (National Long-Term Rating) แก่บริษทั อีซ่ีบาย จ ากดั (มหาชน) (EB) ท่ี 
‘AA(tha)’ แนวโนม้อนัดบัเครดิตมีเสถียรภาพ  และอนัดบัเครดิตภายในประเทศระยะสั้น (National Short-Term 
Rating) ท่ี ‘F1+(tha)’ พร้อมกนัน้ีฟิทชย์งัไดป้ระกาศใหอ้นัดบัแก่เครดิตหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิไม่มีหลกัประกนัของ EB ท่ี 
‘AA(tha)’ และ หุน้กูมี้ผูค้  ้าประกนัท่ี ‘AAA(tha)’ 
 
ปัจจยัสนบัสนุนอนัดบัเครดิต- อนัดบัเครดิตภายในประเทศและหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ 
อนัดบัเครดิตภายในประเทศของ EB สะทอ้นมุมมองของฟิทชว์า่มีความเป็นไปไดสู้งท่ีบริษทัจะไดรั้บการสนบัสนุน
จากบริษทัแม่ซ่ึงคือ ACOM Co., Ltd (ACOM; A-/แนวโนม้อนัดบัเครดิตมีเสถียรภาพ) 
 
ฟิทชเ์ช่ือวา่ EB ถือเป็นบริษทัลูกท่ีมีความส าคญัในเชิงกลยทุธ์ต่อ ACOM ซ่ึงสะทอ้นไดจ้ากการเพ่ิมสดัส่วนการถือหุน้
เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ในปี 2555 โดยสดัส่วนการถือหุน้ของ ACOM เพ่ิมข้ึนเป็น 71% จาก 49% นอกจากน้ี ACOM ยงัมี
อ านาจในการควบคุมการบริหารงานผา่นทางคณะกรรมการบริหารและการแต่งตั้งผูบ้ริหารระดบัสูง และ ACOM ได้
ใหก้ารสนบัสนุนทั้งในดา้นของการเงินและการด าเนินงานมาอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบนั อาทิเช่นการ
เป็นผูค้  ้าประกนัเงินกูแ้ละการใหสิ้นเช่ือโดยตรงอีกทั้งยงัมีการถ่ายทอดความรู้ท่ีส าคญัเชิงเทคนิค อีกทั้งธุรกิจ
ต่างประเทศเป็นหน่ึงในกลยทุธ์หลกัของ ACOM ซ่ึง EB เป็นบริษทัลูกในต่างประเทศท่ีใหญ่ท่ีสุดและมีสดัส่วนในการ
ท ารายไดใ้หก้บับริษทัแม่สูงท่ีสุด 
 
ตราสารหน้ีไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนัของ EB ไดรั้บการจดัอนัดบัเครดิตใหอ้ยูใ่นระดบัเดียวกนักบัอนัดบั
เครดิตภายในประเทศระยะยาวของ EB ท่ี AA (tha) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเกณฑใ์นการจดัอนัดบัเครดิตของฟิทช ์
 
แนวโนม้อนัดบัเครดิตมีเสถียรภาพนั้นสอดคลอ้งกบัแนวโนม้อนัดบัเครดิตของ ACOM  และฟิทชเ์ช่ือวา่การสนบัสนุน
จาก ACOM ไม่น่าจะเปล่ียนแปลงไปอยา่งมีนยัส าคญั ในระยะสั้น 
 
ผลการด าเนินงานของ EB ในปี 2558 น่าจะยงัคงไดรั้บแรงกดดนัจากการตั้งส ารองหน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญท่ี
เพ่ิมข้ึน และการลดลงของรายไดจ้ากหน้ีสูญไดรั้บคืน (recovery) แต่ฟิทชย์งัคาดวา่ผลประกอบการของ EB น่าจะยงัคง
อยูใ่นระดบัท่ีน่าพอใจ อตัราส่วนรายไดด้อกเบ้ียสุทธิ (NIM) ท่ีสูงของบริษทั (ท่ี 24.5% ในปี 2557) น่าจะยงัช่วยรองรับ
ความเส่ียงจากการตั้งส ารองหน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญเพ่ิมข้ึนไดใ้นระดบัหน่ึง อยา่งไรก็ตาม EB อาจตอ้งเผชิญกบั
ความเส่ียงท่ีมากข้ึนจากระดบัหน้ีสินภาคครัวเรือนท่ีสูง (89.5% ของ GDP ณ ปี 2557) และการเติบโตของเศรษฐกิจท่ี
อาจแยก่วา่คาดการณ์ซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบใหผ้ลประกอบการของ EB ปรับตวัแยล่งอยา่งมาก 
 



 
 

แมว้า่ภาวะเศรษฐกิจจะชะลอลงตวัในปี 2557 แต่ EB ยงัคงมีผลประกอบการท่ีแขง็แกร่งโดยมีก าไรสุทธิท่ี 2.3 พนัลา้น
บาท (เพ่ิมข้ึน 4.2% YoY) คิดเป็นอตัราก าไรสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้ท่ี 27.1% และอตัราก าไรสุทธิต่อสินทรัพยท่ี์ 
6.7%  คุณภาพสินทรัพยข์อง EB ปรับตวัอ่อนแอลงบา้งแต่ยงัอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้แมว้า่ EB จะพึ่งพาการระดมทุน
จากเงินกูย้มืสถาบนัการเงินและการออกตราสารหน้ีเป็นหลกั แต่การสนบัสนุนจากบริษทัแม่ซ่ึงคือ ACOM (เช่นการ
ใหสิ้นเช่ือแก่บริษทัโดยตรง และการใหค้  ้าประกนัเงินกู)้ น่าจะสามารถลดทอนความเส่ียงในดา้นการระดมทุนและ
ความเส่ียงในดา้นสภาพคล่องไดใ้นระดบัหน่ึง ระดบัเงินทุนของบริษทัยงัคงปรับตวัแขง็แกร่งข้ึนอยา่งต่อเน่ืองโดย
อตัราส่วนส่วนของผูถื้อหุน้ต่อสินทรัพยป์รับตวัเพ่ิมข้ึนเป็น 26.5% ณ ส้ินปี 2557 เน่ืองจากบริษทัมีก าไรสุทธิเพ่ิมข้ึน
ในขณะท่ีสินทรัพยเ์ติบโตในระดบัท่ีไม่สูงมากนกั 
 
EB เป็นสถาบนัการเงินท่ีมิใช่ธนาคารและเป็นหน่ึงในผูน้ าในดา้นธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคล โดยบริษทัมีส่วนแบ่งทาง
การตลาดอยูท่ี่ 24% (ของกลุ่มผูป้ระกอบการท่ีมิใช่ธนาคาร) รูปแบบทางธุรกิจของ EB มุ่งเนน้ท่ีธุรกิจสินเช่ือหมนุเวยีน
ส่วนบุคคล โดยมีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกัคือกลุ่มผูมี้เงินเดือนประจ าท่ีมีรายไดน้อ้ยและกลุ่มพนกังานบริษทั ซ่ึงคิดเป็น
สดัส่วนมากกวา่คร่ึงหน่ึงของสินเช่ือทั้งหมดของบริษทั 
 
ACOM เป็นหน่ึงในผูน้ าทางดา้นการบริการดา้นการเงินส าหรับการอุปโภคบริโภคในประเทศญ่ีปุ่น โดย Mitsubishi 
Financial Group Inc. (MUFG) ถือหุน้ 40% ใน ACOM ฟิทชม์องวา่ ACOM เป็นบริษทัท่ีมีความส าคญัเชิงกลยทุธ์ต่อ
กลุ่ม MUFG 
   
ปัจจยัท่ีอาจมีผลต่ออนัดบัเครดิตในอนาคต- อนัดบัเครดิตในประเทศและหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ 
การเปล่ียนแปลงอนัดบัเครดิตของ ACOM อาจมีผลกระทบไปในทิศทางเดียวกนัต่ออนัดบัเครดิตภายในประเทศระยะ
ยาวของ EB นอกจากน้ีสญัญาณท่ีบ่งช้ีถึงโอกาสท่ีนอ้ยลงในการไดรั้บการสนบัสนุนจาก ACOM อาจส่งผลใหอ้นัดบั
เครดิตภายในประเทศถูกปรับลดลง อาทิเช่นการลดลงอยา่งมีนยัส าคญัของสดัส่วนการถือหุน้ของ ACOM หรือการ
ลดลงของระดบัการใหก้ารสนบัสนุนทางดา้นการเงิน 
 
การเปล่ียนแปลงของอนัดบัเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ EB อาจส่งผลกระทบไปในทิศทางเดียวกนัต่ออนัดบั
เครดิตของหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิไม่มีหลกัประกนั 
 
ปัจจยัสนบัสนุนอนัดบัเครดิต- หุน้กูมี้ผูค้  ้าประกนั 
อนัดบัเครดิตหุน้กูมี้ผูค้  ้าประกนัของ EB ท่ี ‘AAA(tha)’ พิจารณาจากการไดรั้บการค ้าประกนัจาก ACOM ในลกัษณะ
ไม่มีเง่ือนไขและไม่สามารถเพิกถอนไดใ้นการช าระหน้ีท่ีคา้งช าระภายใตหุ้น้กู ้อนัดบัเครดิตสากลสกลุเงินต่างประเทศ
ระยะยาวของ ACOM ท่ี ‘A-’ นั้นอยูใ่นระดบัเดียวกบัอนัดบัเครดิตสากลสกลุเงินในประเทศระยะยาวของรัฐบาลไทยท่ี 
‘A-’ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัอนัดบัเครดิตในประเทศท่ี AAA(tha) 
 
 



 
 

ปัจจยัท่ีอาจมีผลต่ออนัดบัเครดิตในอนาคต- หุน้กูมี้ผูค้  ้าประกนั 
อนัดบัเครดิตหุน้กูมี้ผูค้  ้าประกนัเป็นอนัดบัเครดิตท่ีอยูใ่นระดบัสูงสุด จึงไม่มีโอกาสท่ีอนัดบัเครดิตไดรั้บการปรับเพ่ิม 
อนัดบัเครดิตอาจถูกปรับลดอนัดบัหากอนัดบัเครดิตสากลสกลุเงินต่างประเทศระยะยาวของ ACOM ต ่ากวา่อนัดบั
เครดิตสากลสกลุเงินในประเทศระยะยาวของประเทศไทย  
 
รายละเอียดอนัดบัเครดิตทั้งหมดมีดงัน้ี 
- อนัดบัเครดิตภายในประเทศระยะยาวท่ี ‘AA(tha)’; แนวโนม้อนัดบัเครดิตมีเสถียรภาพ 
- อนัดบัเครดิตภายในประเทศระยะสั้นท่ี ‘F1+(tha)’ 
- อนัดบัเครดิตภายในประเทศระยะยาวของหุน้กู ้ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัท่ี ‘AA(tha)’ 
- อนัดบัเครดิตภายในประเทศระยะยาวของหุน้กูมี้ผูค้  ้าประกนั ท่ี ‘AAA(tha)’  
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หมายเหตุ : การจดัอนัดบัเครดิตภายในประเทศ (National Ratings) เป็นการวดัระดบัความน่าเช่ือถือในเชิงเปรียบเทียบ
กนัระหวา่งองคก์รในประเทศนั้นๆ โดยจะใชใ้นประเทศท่ีอนัดบัเครดิตแบบสากลของรัฐบาลในประเทศนั้นอยูใ่น
ระดบัท่ีค่อนขา้งต ่าและเม่ือมีความตอ้งการใชอ้นัดบัเครดิตภายในประเทศ อนัดบัเครดิตขององคก์รท่ีดีท่ีสุดของ
ประเทศไดจ้ดัไวท่ี้ระดบั ‘AAA’ และการจดัอนัดบัเครดิตอ่ืนในประเทศ จะเป็นการเปรียบเทียบความเส่ียงกบัองคก์รท่ี
ดีท่ีสุดน้ีเท่านั้น อนัดบัเครดิตภายในประเทศไดถู้กจดัท าข้ึนเพ่ือใชใ้นตลาดในประเทศเป็นหลกัและจะมีสญัลกัษณ์ท่ี
ก าหนดไวต้่อทา้ยจากอนัดบัเครดิตส าหรับประเทศนั้นๆ เช่น ‘AAA(tha)’ ในกรณีของประเทศไทย ดงันั้นอนัดบัเครดิต
ภายในประเทศจึงไม่สามารถใชเ้ปรียบเทียบระหวา่งประเทศได ้ 
 

ในการจดัอนัดบัเครดิตของบริษทัฯ น้ี ฟิทชไ์ดใ้ชห้ลกัเกณฑต์าม Global Non-Bank Financial Institutions Rating 
Criteria ลงวนัท่ี 20 March 2015 และ "National Scale Rating Criteria" ลงวนัท่ี 30 ตุลาตม 2556 หลกัเกณฑก์ารจดั
อนัดบัเครดิตหาไดท่ี้ www.fitchratings.com 
 
ขอ้มูลเพ่ิมเติมหาไดจ้าก  www.fitchratings.com   
 

การจดัอนัดบัเครดิตในรายงานน้ีเกิดจากความตอ้งการของบริษทัท่ีถูกจดัอนัดบั ดงันั้น ฟิทช ์ จึงไดรั้บค่าจา้งในการจดั
อนัดบัเครดิตดงักล่าว 
 
การใชอ้นัดบัเครดิตท่ีจดัท าโดยฟิทชเ์รทติง้ส์มีขอ้จ ากดัและขอบเขตการใช ้ ซ่ึงขอ้จ ากดัและขอบเขตของการใชอ้นัดบั
เครดิตดงักล่าวสามารถหาไดจ้าก HTTP://FITCHRATINGS.COM/UNDERSTANDINGCREDITRATINGS  
นอกจากน้ีค าจ ากดัความของอนัดบัเครดิตและการใชอ้นัดบัเครดิตของ ฟิทช ์ เรทติง้ส์ สามารถหาไดจ้าก 
www.fitchratings.com อนัดบัเครดิตท่ีประกาศ หลกัเกณฑแ์ละวธีิการจดัอนัดบัเครดิต ไดแ้สดงไวใ้นเวบ็ไซตด์งักล่าว
ตลอดเวลา หลกัจรรยาบรรณ การรักษาขอ้มูลภายใน ความขดัแยง้ทางผลประโยชนท่ี์อาจเกิดข้ึน แนวทางการเปิดเผย
ขอ้มูลระหวา่งบริษทัในเครือ กฎขอ้บงัคบัรวมทั้งนโยบายและกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆของฟิทช ์ ไดแ้สดงไวใ้น
ส่วน ‘หลกัจรรยาบรรณ’ ในเวบ็ไซตด์งักล่าวเช่นกนั ฟิทชอ์าจจะมีการใหบ้ริการจดัอนัดบัอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บอนุญาตใหแ้ก่
บริษทัท่ีฟิทชจ์ดัอนัดบัเครดิตอยูห่รือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัท่ีฟิทชจ์ดัอนัดบัเครดิตอยู ่  ซ่ึงรายละเอียดส าหรับการ
ใหบ้ริการจดัอนัดบัอ่ืน ๆ ดงักล่าวโดยนกัวเิคราะห์หลกั (Lead Analyst) ท่ีอยูใ่นหน่วยงานของฟิทชท่ี์จดทะเบียนใน
สหภาพยโุรป ไดแ้สดงไวท่ี้หนา้แรกของบริษทันั้น ๆ ในเวป็ไซตข์องฟิทช ์เรทติง้ส์ www.fitchratings.com 
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