
  
 

 เครดิตวาระ  (CreditUpdate) เป็นขัน้ตอนหนึง่ในกระบวนการทบทวนอนัดบัเครดติขององคก์รหรอืตราสารหนี้ทีท่รสิเรทติ้งไดป้ระกาศผลไปแลว้ ซึง่โดยปกตกิารทบทวนดงักลา่วจะกระท าตลอดอายุของ
สญัญาหรอืตราสาร และสรปุผลเมือ่ครบรอบปี ในระหวา่งนัน้หากหน่วยงานดงักลา่วออกตราสารหนี้ใหม ่หรอืเมือ่มเีหตุการณ์ส าคญัทีอ่าจมผีลกระทบต่อธุรกจิหรอืการเงนิของหน่วยงานนัน้ๆ และมขีอ้มลูผลกระทบ
เพยีงพอทีจ่ะปรบัอนัดบัเครดติ หรอืเมือ่มเีหตุใหต้้องยกเลกิอนัดบัเครดติเดมิ ทรสิเรทติ้งจะประกาศ "เครดติวาระ" แกส่าธารณะ โดยผลอนัดบัเครดติอาจ "เพิม่ขึน้" (Upgraded) "ลดลง" (Downgraded) "คงเดมิ" 
(Affirmed) หรอื "ยกเลกิ" (Cancelled) 

 

 

เหตผุล 
 ทรสิเรทติง้คงอนัดบัเครดติองคก์รของ บรษิทั อซีี่ บาย จ ากดั (มหาชน) ที่ระดบั “BBB” และคงอนัดบั
เครดติหุ้นกู้มกีารค ้าประกนัของบรษิทัที่ระดบั “BBB+” ในขณะเดยีวกนัยงัจดัอนัดบัเครดติระดบั “BBB+” 
ใหแ้ก่หุน้กูม้กีารค า้ประกนัอาย ุ4 ปีของบรษิทัในวงเงนิไม่เกนิ 2,000 ล้านบาท และหุ้นกู้มกีารค ้าประกนัอาย ุ
3 ปีของบรษิัทในวงเงนิไม่เกิน 1,500 ล้านบาท พร้อมทัง้ จดัอนัดบัเครดติระดบั “BBB” ให้แก่หุ้นกู้ไม่มี
ประกนัอาย ุ3 ปีของบรษิทัในวงเงนิไม่เกนิ 1,500 ล้านบาทดว้ย โดยหุ้นกู้อายุ 3 ปี 2 ชุดหลงัน้ี (ทัง้หุ้นกู้ที่มี
การค า้ประกนัและหุน้กูไ้มม่ปีระกนั) จะมวีงเงนิรวมกนัไมเ่กนิ 1,500 ลา้นบาท 
 อนัดบัเครดติองคก์รสะทอ้นถงึฐานะทางการเงนิและคณุภาพสนิทรพัยท์ีด่ขี ึน้ของบรษิทัในช่วงปี 2551 
ถงึปี 2554 และสถานะทางการตลาดที่แขง็แกร่งของบรษิทัในธุรกิจสนิเชื่อเพื่อการบรโิภคที่ไม่ใช่ธนาคาร
พาณิชยใ์นประเทศไทย อย่างไรกต็าม อนัดบัเครดติถูกจ ากดัดว้ยฐานะทางเครดติที่อ่อนแอลงของบรษิทัแม่
คอื ACOM Co., Ltd. (ACOM) ซึ่งเป็นผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ จากความเสีย่งของกลุ่มลูกคา้ที่มคีวามอ่อนไหวต่อ
ภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ รวมทัง้การแข่งขนัทางธุรกิจที่รุนแรง ปจัจยัเหล่าน้ีอาจจ ากดัการเติบโตทาง
ธุรกจิและการท าก าไร รวมถงึอาจท าใหค้ณุภาพสนิทรพัยข์องบรษิทัถดถอยลงในอนาคต  
 อนัดบัเครดติหุน้กูม้กีารค า้ประกนัสะทอ้นถงึฐานะการเงนิที่อ่อนแอลงของ ACOM ซึ่งเป็นผูค้ ้าประกนั
หุน้กูข้องบรษิทั ทัง้น้ีฐานะการเงนิของ ACOM อ่อนแอลงตัง้แต่ปี 2552 เน่ืองจากการตัง้ส ารองที่เพิม่ขึน้ทัง้
ส าหรบัหน้ีที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้และส าหรบัใช้คนืแก่ลูกค้าที่จ่ายดอกเบี้ยไว้เกินตามผลบงัคบัใช้อย่างเต็ม
รปูแบบตามกฎหมาย “Money Lending Business Law” ในประเทศญี่ปุ่น และภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกจิ
ของประเทศญี่ปุน่ทีเ่อือ้ต่อการประกอบธุรกจิน้อยลง อนัดบัเครดติของ ACOM ในปจัจุบนัอยู่ในระดบั “BB+” 
ดว้ยแนวโน้ม “Stable” หรอื “คงที”่ ซึง่จดัโดย Standard & Poor’s (S&P) 
 ตามเงือ่นไขสญัญาการค า้ประกนัทีก่ าหนดภายใตก้ฎหมายของประเทศญี่ปุน่ บรษิทัแม่ผูค้ ้าประกนัจะ
ใหก้ารค า้ประกนัเตม็จ านวนแก่หุน้กูท้ีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัเครดติดงักล่าวอยา่งไมม่เีงื่อนไขและไม่สามารถเพกิ
ถอนไดห้ากบรษิทัอซีี่ บายไม่สามารถช าระเงนิไดต้ามก าหนด ในกรณีที่บรษิัทถูกฟ้องล้มละลายและมกีาร
จ่ายคนืหน้ีแก่ผูถ้อืหุ้นกู้แต่หน้ีนัน้ถูกเรยีกคนื ภาระการช าระหน้ีดงักล่าวจะตกเป็นของบรษิทัแม่ผูค้ ้าประกนั
และจะมผีลในการช าระหน้ีทนัท ีนอกจากน้ี หาก ACOM มกีารควบรวมกจิการ บรษิทัใหม่ที่เกดิขึน้หลงัการ
ควบรวมกจิการจะต้องรบัภาระผกูพนัในการค ้าประกนัหุ้นกู้ดงักล่าวดว้ย หาก ACOM ไม่สามารถจ่ายช าระ
ไดต้ามก าหนดหลงัจากไดร้บัหนังสอืบอกกล่าวแลว้ ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กูส้ามารถด าเนินการตามกฎหมายกบัผูค้ ้า
ประกนั ณ ศาลพาณิชยใ์นประเทศญี่ปุน่เพื่อฟ้องรอ้งเรยีกเงนิทีผ่ดินัดช าระคนืได ้ภาระผกูพนัของผูค้ า้ประกนั
ภายใต้สญัญาการค ้าประกนัน้ีจะมลี าดบัของสทิธเิรยีกรอ้งเท่าเทยีมกับหน้ีไม่มปีระกนัและไม่ดอ้ยสทิธอิื่นๆ 
ของผูค้ า้ประกนั  
 ACOM รายงานผลก าไรสทุธทิัง้สิน้ 21 พนัลา้นเยนในปีงบประมาณ 2555 (สิน้สดุเดอืนมนีาคม 2555) 
เน่ืองจากการลดลงอยา่งมากของการกนัส ารองเพิม่จากการที่ผูกู้้สามารถขอดอกเบีย้ที่จ่ายเกนิไปก่อนหน้าน้ี
คนื และการลดลงของคา่ใชจ้่ายในการด าเนินงาน ส่งผลให้ผลก าไรของบรษิทัดขีึน้อย่างมากเมื่อเทยีบกบัผล
ขาดทุนสทุธถิงึ 203 พนัลา้นเยนในปีงบประมาณ 2554  
 ณ เดอืนมนีาคม 2555 สนิเชื่อรวมของบรษิทัอซีี่ บาย มจี านวน 68 พนัล้านเยน คดิเป็นสดัส่วน 7% 
ของสนิเชื่อรวมของ ACOM บรษิทัอซีี่ บายเป็นบรษิทัย่อยแห่งแรกในภูมภิาคเอเซยีตะวนัออกเฉียงใต้ของ 
ACOM และมคีวามส าคญัเชงิกลยทุธ์ส าหรบั ACOM ในการเป็นผูป้ระกอบการให้สนิเชื่อเพื่อการบรโิภคราย
ส าคญัในภมูภิาคน้ี นอกจากน้ี ACOM ยงัมพีนัธะสญัญาที่เหนียวแน่นกบับรษิทัในการให้การสนับสนุนทัง้ใน
ดา้นการเงนิและธุรกจิอนัไดแ้ก่ การถ่ายทอดเทคโนโลยแีละความรูท้างธุรกจิทีใ่ชใ้นทางปฏบิตัดิว้ย  
 การมปีระสบการณ์เกอืบ 15 ปีสง่ผลใหบ้รษิทัมชีื่อเสยีงและไดร้บัการยอมรบัเป็นอย่างด ีในขณะที่การ
สนับสนุนทางการเงนิและธุรกจิอย่างเตม็ที่จาก ACOM กเ็ป็นปจัจยัส าคญัต่อฐานะทางการตลาดและการ
เตบิโตของบรษิทัในอนาคต แมว้า่ลกัษณะของธุรกจิจะมกีารกระจายความเสีย่งอยู่แล้วจากการปล่อยสนิเชื่อ
ต่อรายในจ านวนไม่มากให้แก่ลูกค้ารายย่อยจ านวนมาก แต่บริษัทก็ยงัคงมีความเสี่ยงทางด้านเครดิต
เน่ืองจากลูกค้าส่วนใหญ่มคีวามเสี่ยงมากกว่ากลุ่มลูกคา้ของธนาคารพาณิชย์ นอกจากน้ี บรษิัทยงัมคีวาม
เสีย่งดา้นกฎระเบยีบเน่ืองจากภาครฐัใหค้วามส าคญัในการปกป้องผลประโยชน์ของผูบ้รโิภคมากขึน้  

อนัดบัเครดิตองคก์ร: BBB 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต:  Positive 
อนัดบัเครดิตตราสารหน้ีใหม่: BBB+/BBB 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต:  Stable/Positive 
อนัดบัเครดิตในอดีต: 
วนัท่ี องคก์ร ตราสารหน้ี  
                     (มีค า้ประกนั/ 
   ไม่มีประกนั) 
15/03/55 BBB/Pos BBB+/Sta 
12/09/54 BBB/Pos BBB+ (Neg)/- 
31/03/54 BBB/Sta BBB+ (Alert Neg)/- 
19/01/54 BBB/Sta A (Neg)/- 
15/07/53 BBB/Sta A+ (Neg)/- 
03/06/53 BBB/Neg A+ (Neg)/- 
04/11/52 BBB/Neg AA- (Neg)/- 
16/06/52 BBB/Neg AA (Neg)/- 
28/05/52 BBB/Neg AA (Alert Neg)/- 
26/06/50 BBB/Sta AA/- 
12/07/47 BBB+/Sta AA/BBB+ 
19/02/47 BBB+ AA/BBB+ 
05/11/45 BBB+ AA/- 
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 ตัง้แต่ปี 2551 คณุภาพสนิทรพัยข์องบรษิทัดขีึน้อยา่งต่อเน่ือง โดยสนิเชื่อคา้งช าระมากกวา่ 3 เดอืนต่อสนิเชื่อรวมลดลงจาก 5.62% ในปี 2550 เป็น 2.14% ใน
ปี 2554 และ 2.09% ณ เดอืนมนีาคม 2555 ในขณะทีส่ดัสว่นหน้ีสญูตดับญัชสีทุธติ่อสนิเชื่อรวมถวัเฉลี่ยกล็ดลงจาก 13.22% ในปี 2552 เป็น 9.29% ในปี 2553 และ
เป็น 6.73% ในปี 2554  บรษิทัรบัรูผ้ลขาดทุนเพยีงเลก็น้อยในไตรมาสที่ 4 ของปี 2554 จากผลกระทบของอุทกภยัครัง้ใหญ่ในประเทศไทย เน่ืองจากบรษิทัไดป้รบั
ฐานลกูคา้จากกลุ่มผูท้ างานในโรงงานมาเป็นกลุ่มผูท้ างานในตกึส านักงานตัง้แต่ปี 2552  บรษิทัไดน้ าความรูใ้นการด าเนินธุรกจิและเครื่องมอืบรหิารความเสีย่งต่างๆ 
จาก ACOM มาปรบัใชใ้ห้เหมาะสมกบัสภาพตลาดของไทย ไม่ว่าจะเป็นแบบจ าลองการให้คะแนนความน่าเชื่อถอืของลูกคา้ (Credit Scoring) ที่ทนัสมยั การบรหิาร
รา้นคา้เครอืขา่ยและฐานขอ้มลูทีม่ปีระสทิธภิาพ รวมถงึมาตรฐานและขัน้ตอนการตดิตามจดัเกบ็หน้ีเพื่อใชค้วบคมุคณุภาพสนิทรพัย ์ 
 บรษิทัมฐีานะทางการเงนิทีเ่ขม็แขง็ขึน้หลงัปี 2550 จนบรษิทัเริม่กลบัมามกี าไร โดยในปี 2551 บรษิทัก าไรสุทธ ิ310 ล้านบาท ปี 2552 ก าไรสุทธเิพิม่ขึน้เป็น 
329 ลา้นบาท ปี 2553 เป็น 925 ลา้นบาท และในปี 2554 เป็น 1,310 ลา้นบาท ส าหรบัช่วงไตรมาสแรกของปี 2555 รายไดส้ทุธยิงัคงเพิม่ขึน้อยา่งมนีัยส าคญัเป็น 524 
ลา้นบาท จาก 346 ลา้นบาทในช่วงไตรมาสแรกของปี 2554  การฟ้ืนตวัอยา่งต่อเน่ืองเป็นผลมาจากการขยายจ านวนสนิเชื่อสว่นบคุคลอยา่งต่อเน่ือง โดยมกีารควบคุม
คา่ใชจ้่ายด าเนินงานทีม่ปีระสทิธภิาพและปล่อยสนิเชื่อใหก้ลุ่มลกูคา้ทีม่คีวามเสีย่งต ่าลง  การมกี าไรที่แขง็แกร่งในขณะที่มกีารจ่ายเงนิปนัผลไม่มากท าให้บรษิทัมฐีาน
เงนิทุนทีแ่ขง็แกรง่ขึน้ โดยอตัราสว่นของผูถ้อืหุน้ต่อสนิทรพัยร์วมเพิม่ขึน้จาก 5.70% ในปี 2550 เป็น 10.58% ในปี 2553 เป็น 14.53% ในปี 2554 และเป็น 15.67% 
ณ เดอืนมนีาคม 2555 ในขณะเดยีวกนั อตัราสว่นหน้ีสนิต่อทุนของบรษิทักด็ขีึน้อยา่งมนีัยส าคญัเช่นกนัจาก 14 เท่าในปี 2551 เป็นอตัราที่น้อยกว่า 6 เท่าในปี 2554 
และ ณ เดอืนมนีาคม 2555 
 

แนวโน้มอนัดบัเครดิตองคก์รและหุ้นกู้ไมมี่ประกนั 
 แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Positive” หรอื “บวก” สะท้อนถึงผลประกอบการของบรษิัทที่ดขีึ้นโดยเป็นผลมาจากคุณภาพของสนิทรพัย์ที่ดขีึ้นและการควบคุม
คา่ใชจ้่ายทีร่ะมดัระวงั โดยบรษิทัสามารถท าก าไรทีแ่ขง็แกรง่ในปี 2553 ปี 2554 และไตรมาสแรกของปี 2555 ซึง่ท าให้ส่วนของผูถ้อืหุ้นเตบิโต และท าให้อนัดบัเครดติ
ของบรษิทัแขง็แรงขึน้ ตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม 2555 ทีผ่า่นมา บรษิทัเปลีย่นฐานะเป็นบรษิทัต่างชาตทิี่ประกอบธุรกจิในประเทศไทย หลงัจากที่ ACOM ไดซ้ื้อหุ้นของ
บรษิทัอซีีบ่าย ทีถ่อืโดยกองทุนเพื่อการรว่มทุนในสดัสว่น 25.5% ท าให้ ACOM ถอืหุ้นเป็นสดัส่วน 74.5%  ภายใต้พระราชบญัญตักิารประกอบธุรกจิของคนต่างดา้ว 
บรษิทัมเีงือ่นไขในการด ารงเงนิทุนอยา่งเพยีงพอ เพื่อใหห้น้ีสนิของบรษิทัมสีดัสว่นเท่ากบัหรอืไมเ่กนิ 7 เท่าของทุนจดทะเบยีนของบรษิทั  
 
แนวโน้มอนัดบัเครดิตหุ้นกู้มีการค า้ประกนั 
 แนวโน้ม “Stable” หรอื “คงที”่ ส าหรบัอนัดบัเครดติหุน้กูข้องบรษิทัอซีี่ บาย สะท้อนถงึฐานะทางการเงนิของ ACOM ที่เขม้แขง็ขึน้ในปีงบประมาณ 2555 และ
แนวโน้มอุตสาหกรรมการให้สนิเชื่อเพื่อผูบ้รโิภคของประเทศญี่ปุ่นที่เริม่มเีสถียรภาพมากขึน้ นอกจากน้ี แรงกดดนัต่อผลประกอบการทางการเงนิกล็ดลงเน่ืองจาก
แนวโน้มทีล่ดลงของคา่ใชจ้่ายในการตัง้ส ารองทัง้ส าหรบัหน้ีทีไ่มก่่อใหเ้กดิรายไดแ้ละการคนืเงนิแก่ลกูคา้ทีจ่่ายดอกเบีย้ไวเ้กนิ การทบทวนอนัดบัเครดติตราสารหน้ีอาจ
มกีารพจิารณาใหมเ่มือ่ทรสิเรทติง้เหน็การเปลีย่นแปลงในการสนับสนุนทีม่ตี่อ ACOM จาก Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชยท์ี่ใหญ่
ทีส่ดุในญี่ปุน่ 
 

บริษทั อีซ่ีบาย จ ากดั (มหาชน) (EASY BUY) 
อนัดบัเครดิตองคก์ร: BBB 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Positive 
อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี: 
EB128A: หุน้กูม้กีารค า้ประกนั 125 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2555   BBB+ 
EB128B: หุน้กูม้กีารค า้ประกนั 2,710 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2555    BBB+ 
EB128C: หุน้กูม้กีารค า้ประกนั 3,500 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2555   BBB+ 
EB133A: หุน้กูม้กีารค า้ประกนั 1,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2556 BBB+ 
EB13DA: หุน้กูม้กีารค า้ประกนั 500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2556 BBB+ 
EB14DA: หุน้กูม้กีารค า้ประกนั 500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2557 BBB+ 
EB152A: หุน้กูม้กีารค า้ประกนั 500 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2558 BBB+ 
EB15DA: หุน้กูม้กีารค า้ประกนั 500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2558   BBB+ 
EB162A: หุน้กูม้กีารค า้ประกนั 1,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2559   BBB+ 
*หุน้กูม้กีารค า้ประกนัวงเงนิไมเ่กนิ 1,500 ลา้นบาท ไถ่ถอนภายในปี 2558 BBB+ 
หุน้กูม้กีารค า้ประกนัวงเงนิไมเ่กนิ 2,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนภายในปี 2559 BBB+ 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 
EB152B: หุน้กูไ้ม่มปีระกนั 340 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2558 BBB 
*หุน้กูไ้ม่มปีระกนัวงเงนิไมเ่กนิ 1,500 ลา้นบาท ไถ่ถอนภายในปี 2558 BBB 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Positive 
* หุน้กู ้2 ชดุนี้จะออกรวมกนัในวงเงนิไมเ่กนิ 1,500 ลา้นบาท และไถ่ถอนภายในปี 2558 
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ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคญั* 
ACOM Co., Ltd. (ผู้ค า้ประกนั) 

หน่วย: พนัลา้นเยน 

      ------------------------------------------ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม -------------------------------------------- 
 2555       2554       2553                  2552                 2551               2550 

สนิทรพัยร์วม 1,212 1,303 1,483 1,606 1,862 2,032 

เงนิใหส้นิเชื่อรวม    947 1,062 1,273 1,423 1,613 1,760 

ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ 48 70 69 92 118 127 

เงนิกูย้มืระยะสัน้ 308 296 274 262 329 341 

เงนิกูย้มืระยะยาว 407 444 523 574 644 690 

ส่วนของผูถ้อืหุน้และสว่นของผูถ้อืหุน้น้อย 265 244 439 452 472 457 

รายไดด้อกเบีย้สุทธ ิ 137 171 206 241 294 340 

รายไดท้ีม่ใิชด่อกเบีย้ 48 50 46 49 50 50 

ค่าใชจ้า่ยด าเนินงาน 118 327 168 169 145 335 

รายไดสุ้ทธ ิ 21 (203) (7) 14 35 (438) 

 * งบการเงนิรวม 

           อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 
ACOM Co., Ltd. (ผู้ค า้ประกนั) 

หน่วย: % 

      --------------------------------------------- ณ วนัท่ี 31 มีนาคม ------------------------------------------- 
 2555  2554  2553             2552            2551            2550 

ความสามารถในการท าก าไร       
รายไดด้อกเบีย้สุทธ/ิสนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่ 10.88 12.27 13.35     13.88 15.12     16.45 
รายไดด้อกเบีย้สุทธ/ิรายไดร้วม 64.56 69.10 73.41 74.60 78.52 81.11 
ค่าใชจ้า่ยด าเนินงาน/รายไดร้วม 55.59 132.34 59.68 52.41 38.75 79.78 
ก าไรจากการด าเนินงาน/สนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่ 2.65 (14.34) (0.09)              1.38 3.26        (20.90) 
อตัราส่วนผลตอบแทน/สนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่ 3.31 (14.55) (0.47)       0.79 1.82        (21.17) 
อตัราส่วนผลตอบแทน/สว่นของผูถ้อืหุน้ถวัเฉลีย่ 8.44 (59.35) (1.62)       2.96 7.62        (63.03) 
คณุภาพสินทรพัย ์       
เงนิใหส้นิเชื่อทีไ่มก่่อใหเ้กดิรายได้**/เงนิใหส้นิเชื่อถวัเฉลีย่ 7.98 8.92 8.10 7.65 7.40 7.86 
หนี้สูญและหนี้สงสยัจะสูญ/เงนิใหส้นิเชื่อรวมถวัเฉลีย่ 3.46 6.69 5.65 5.79 6.87        7.66 
ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ/เงนิใหส้นิเชื่อรวม 5.06 6.62 5.44 6.43 7.31 7.20 
โครงสร้างเงินทุน       
ส่วนของผูถ้อืหุน้/สนิทรพัยร์วม 21.85 18.70 29.63 28.18 25.36 22.50 
ส่วนของผูถ้อืหุน้/เงนิใหส้นิเชื่อรวม 27.98 22.95 34.52 31.79 29.28 25.98 
สภาพคล่อง       
เงนิกูย้มืระยะสัน้/หนี้สนิรวม 32.54 27.98 26.30 22.74 23.67 21.66 
เงนิใหส้นิเชื่อรวม/สนิทรพัยร์วม 78.09 81.49 85.84 88.64 86.63 86.62 
เงนิใหส้นิเชื่อรวม/เงนิกูย้มืรวม 132.41 143.36 159.63 170.12 165.68 170.64 

 *     งบการเงนิรวม 
 **   รวมสนิเชือ่คา้งช าระตัง้แต ่3 เดอืนขึน้ไป รวมทัง้สนิเช ือ่ทีอ่ยูใ่นขัน้ตอนทางกฎหมายและสนิเชือ่ทีป่รับโครงสรา้งหนีแ้ลว้ข  
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ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคญั  
บริษทั อีซ่ีบาย จ ากดั (มหาชน) (ผูอ้อกหุ้นกู้) 

หน่วย: ลา้นบาท 

           ม.ค.-มี.ค.               ---------------------------------- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ------------------------------- 
        2555         2554  2553                   2552            2551            2550 

สนิทรพัยร์วม 29,637 28,341 26,804 25,823 24,699 22,727 
เงนิใหส้นิเชื่อรวม    28,995 28,605 26,464 25,429 24,217 22,391 
ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ 1,882 1,895 1,709 1,471 1,543 1,623 
เงนิกูย้มืระยะสัน้ 11,945 12,008 5,862 5,874 10,182 8,183 
เงนิกูย้มืระยะยาว 12,144 11,387 17,237 17,481 12,352 12,854 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ 4,650 4,126 2,836 1,911 1,606 1,296 
รายไดด้อกเบีย้สุทธ ิ 1,627* 6,241 5,966 5,522 4,970 4,388 
หนี้สูญและหนี้สงสยัจะสูญ 590* 2,722 3,261 3,709 3,235 3,209 
รายไดท้ีม่ใิชด่อกเบีย้ 241* 783 697 568 570 519 
ค่าใชจ้า่ยด าเนินงาน 589* 2,200 2,074 1,899 1,855 1,828 
รายไดสุ้ทธ ิ 524* 1,310 925 329 310 (95) 
*  ยังไมไ่ดป้รับอตัราสว่นใหเ้ป็นตวัเลขเต็มปี 

 

          อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 
บริษทั อีซ่ีบาย จ ากดั (มหาชน) (ผูอ้อกหุ้นกู้) 

หน่วย: % 

 ม.ค.-มี.ค.                 ------------------------------ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ------------------------------ 
  2555  *                 2554 2553 2552 2551 2550 

ความสามารถในการท าก าไร       
รายไดด้อกเบีย้สุทธ/ิสนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่ 5.61 22.64 22.67 21.86 20.96 20.81 

รายไดด้อกเบีย้สุทธ/ิรายไดร้วม 74.75 76.04 76.46 75.79 74.07 74.10 

ค่าใชจ้า่ยด าเนินงาน/รายไดร้วม 27.06 26.80 26.58 26.06 27.65 30.86 

ก าไรจากการด าเนินงาน/สนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่ 1.55 5.15 5.05 1.91 1.89 (0.61) 

อตัราส่วนผลตอบแทน/สนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่ 1.81 4.75 3.51 1.30 1.31 (0.45) 

อตัราส่วนผลตอบแทน/สว่นของผูถ้อืหุน้ถวัเฉลีย่ 11.95 37.64 38.97 18.67 21.36 (7.08) 

คณุภาพสินทรพัย ์       

เงนิใหส้นิเชื่อทีไ่มก่่อใหเ้กดิรายได้/เงนิใหส้นิเชื่อรวม  2.09 2.14 2.76 3.21 4.42 5.62 

หนี้สูญและหนี้สงสยัจะสูญ/เงนิใหส้นิเชื่อรวมถวัเฉลีย่ 2.05 9.89 12.57 14.94 13.88 15.62 

ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ/เงนิใหส้นิเชื่อรวม 6.50 6.63 6.46 5.78 6.37 7.25 

หนี้สูญตดับญัช/ีเงนิใหส้นิเชื่อรวมถวัเฉลีย่ N/A 6.73 9.29 13.22 11.93 11.18 

โครงสร้างเงินทุน       

หนี้สนิ**/สว่นของผูถ้อืหุน้ (เทา่) 5.18 5.67 8.15 12.22 14.03 16.23 

ส่วนของผูถ้อืหุน้/สนิทรพัยร์วม 15.67 14.56 10.58 7.40 6.50 5.70 

ส่วนของผูถ้อืหุน้/เงนิใหส้นิเชื่อรวม 16.06 14.42 10.72 7.51 6.63 5.79 

สภาพคล่อง       

เงนิกูย้มืระยะสัน้/หนี้สนิรวม 47.74 49.59 24.46 24.57 44.09 38.18 

เงนิใหส้นิเชื่อรวม/สนิทรพัยร์วม 82.58 100.93 98.73 98.49 98.05 98.52 

เงนิใหส้นิเชื่อรวม/เงนิกูย้มืรวม 120.20 122.27 114.56 108.88 107.47 106.44 
*  ยังไมไ่ดป้รับอตัราสว่นใหเ้ป็นตวัเลขเต็มปี 
**  หนีส้นิรวม 
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สญัลกัษณ์และนิยามอนัดบัเครดิต 

ทรสิเรทติง้ใชส้ญัลกัษณ์ตวัอกัษรแสดงผลการจดัอนัดบัเครดติตราสารหนี้ระยะกลางและ
ระยะยาวจ านวน 8 อนัดบั โดยเริม่จาก AAA ซึง่เป็นอนัดบัเครดติสูงสุด จนถงึ D ซึ่งเป็น
อนัดับต ่าสุด   โดยตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตัง้แต่ 1 ปีขึ้นไป และแต่ละ
สญัลกัษณ์มคีวามหมายดงันี้ 
AAA อนัดบัเครดติสูงสุด มคีวามเสี่ยงต ่าที่สุด ผูอ้อกตราสารหนี้มีความสามารถ

ในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิตน้ในเกณฑส์ูงสุด และได้รบัผลกระทบน้อย
มากจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ  

AA มคีวามเสี่ยงต ่ามาก ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ย
และคนืเงนิตน้ในเกณฑส์งูมาก แต่อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดิตที่ อยู่ใน
ระดบั AAA   

A มีความเสี่ยงในระดับต ่า ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระ
ดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับ
เครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกวา่ 

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการ
ช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑท์ี่เพยีงพอ แต่มคีวามอ่อนไหวต่อการ
เปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการช าระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทยีบกบัอนัดบัเครดิตที่อยู่ใน
ระดบัสงูกวา่ 

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระ
ดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต ่ากว่า ระดับปานกลาง และจะได้รับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ 
ค่อนขา้งชดัเจน ซึง่อาจส่งผลใหค้วามสามารถในการช าระหนี้อยู่ในเกณฑท์ี่
ไม่เพยีงพอ 

B มคีวามเสี่ยงในระดบัสูงมาก ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระ
ดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต ่า  และอาจจะหมดความสามารถหรือ
ความตัง้ใจในการช าระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทาง
ธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ   

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดช าระหนี้ สูงที่สุด   ผู้ออกตราสารหนี้ ไม่มี
ความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นตามก าหนดอย่างชดัเจน 
โดยต้องอาศยัเงื่อนไขที่เอื้ออ านวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
อื่นๆ อย่างมากจงึจะมคีวามสามารถในการช าระหนี้ได ้   

D เป็นระดบัที่อยู่ในสภาวะผดินัดช าระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถ
ช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิตน้ไดต้ามก าหนด 
อนัดบัเครดติจาก AA ถงึ C อาจมเีครื่องหมายบวก (+) หรอืลบ (-) ต่อท้าย

เพื่อจ าแนกความแตกต่างของคุณภาพของอนัดบัเครดติภายในระดบัเดยีวกนั 
ส าหรับการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสัน้ ทริสเรทติ้งจะเน้นการ

วเิคราะห์โอกาสที่จะเกิดการผดินัดช าระหนี้ (Default Probability) เป็นส าคญัโดยมิได้
ค านึงถึงระดับของการชดเชยความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการผิดนัดช าระหนี้ 
(Recovery After Default) แต่อย่างใด โดยตราสารหนี้ระยะสัน้มีอายุต ่ากว่า 1 ปี 
สญัลกัษณ์และนิยามอนัดบัเครดติตราสารหนี้ระยะสัน้จ าแนกเป็น 5 ระดบั ดงันี้ 
T1 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางด้านการตลาดและการเงินที่แขง็แกร่งใน

ระดบัดมีาก มสีภาพคล่องที่ดมีาก และนักลงทุนจะได้รบัความคุ้มครองจาก

การผดินัดช าระหนี้ที่ดีกว่าอนัดบัเครดติในระดบัอื่น ผูอ้อกตราสารที่ได้รบั
อนัดบัเครดิตในระดบัดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รบัความ
คุม้ครองดา้นการผดินดัช าระหนี้ทีส่งูยิง่ขึน้ 

T2  ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางด้านการตลาดและการเงินที่แขง็แกร่งใน
ระดบัด ีและมคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ในระดบัทีน่่าพอใจ 

T3 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ในระดบัที่ยอมรบั
ได ้

T4  ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ทีค่่อนขา้งอ่อนแอ 
D เป็นระดบัที่อยู่ในสภาวะผดินัดช าระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถ

ช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิตน้ไดต้ามก าหนด 
 อนัดบัเครดติทุกประเภททีจ่ดัโดยทรสิเรทติง้เป็นอนัดบัเครดติตราสารหนี้ใน
สกุลเงนิบาท ซึง่สะทอ้นความสามารถในการช าระหนี้ของผูอ้อกตราสารโดยไม่รวมความ
เสีย่งในการเปลีย่นแปลงการช าระหนี้จากสกุลเงนิบาทเป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศ 

นอกจากนี้ ทริสเรทติ้งยงัใช้เครื่องหมาย “(sf)” ต่อท้ายสญัลกัษณ์อนัดบั
เครดิตตราสารหนี้ เพื่อระบุว่าตราสารหนี้ที่มีเครื่องหมายดังกล่าวเป็นตราสารที่มี
โครงสร้างซบัซ้อน (Structured Finance Product) ตามเกณฑข์องคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) ด้วย โดยที่ความหมายของสญัลกัษณ์อนัดบั
เครดติยงัคงเหมอืนเดมิตามนิยามขา้งตน้ 
  ทรสิเรทติ้งยงัก าหนด “แนวโน้มอนัดบัเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อ
สะทอ้นความเป็นไปไดข้องการเปลี่ยนแปลงอนัดบัเครดติของผูอ้อกตราสารในระยะปาน
กลางหรือระยะยาว โดยทริสเรทติ้งจะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของ
ภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดลอ้มทางธุรกจิในอนาคตของผูอ้อกตราสารที่อาจกระทบ
ต่อความสามารถในการช าระหนี้ ส่วนแนวโน้มอนัดบัเครดติของตราสารหนี้โดยส่วนใหญ่
จะเท่ากบัแนวโน้มอันดับเครดิตของหน่วยงานผู้ออกตราสารนัน้ๆ หรือหน่วยงานซึ่ง
รบัภาระผกูพนัในการช าระหนี้ของตราสารนัน้ๆ  ทัง้นี้ แนวโน้มอนัดบัเครดติแบ่งออกเป็น 
4 ระดบั ไดแ้ก่   
Positive หมายถงึอนัดบัเครดติอาจปรบัขึน้  
Stable หมายถงึอนัดบัเครดติอาจไม่เปลีย่นแปลง  
Negative หมายถงึอนัดบัเครดติอาจปรบัลดลง  
Developing หมายถงึอนัดบัเครดติอาจปรบัขึน้ ปรบัลดลง หรอืไม่เปลีย่นแปลง  

ทรสิเรทติ้งอาจประกาศ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert) ซึ่งเป็นขัน้ตอนหนึ่ง
ของการทบทวนอนัดบัเครดติทีป่ระกาศผลต่อสาธารณะไปแล้วในกรณีเมื่อเกดิเหตุการณ์
ส าคัญซึ่งทริสเรทติ้งพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือการเงินของ
หน่วยงานที่ทริสเรทติ้งจดัอนัดบั แต่ข้อมูลดงักล่าวยงัไม่ชดัเจน หรืออาจจะยงัสรุปผล
ไม่ได้ เช่น การควบรวมกจิการ การลงทุนใหม่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงนิทุนหรือ
แผนงานต่างๆ ฯลฯ โดยจะยงัไม่มกีารเปลี่ยนแปลงผลอนัดบัเครดติเดมิแต่อย่างใด ทัง้นี้ 
เพื่อเตือนให้นักลงทุนระมัดระวงัในการที่จะลงทุนในตราสารหนี้ของหน่วยงานนัน้ๆ 
รายงานเครดติพนิิจประกอบดว้ย เหตุผล (Rationale) ทีแ่จง้เหตุในการออกประกาศเตอืน
พร้อมระบุ “แนวโน้มเครดติพนิิจ” (CreditAlert Designation) ไวพ้ร้อมกบัอนัดบัเครดติ
ปจัจุบนั โดยงดการระบุ “แนวโน้มอนัดบัเครดติ” (Rating Outlook) 

ทัง้นี้ แนวโน้มเครดิตพินิจ เป็นเพยีงแนวโน้มระยะสัน้ๆ โดยมลีกัษณะของ
ผลกระทบที่จะมต่ีออนัดบัเครดติ 3 รูปแบบ คอื (1) Positive (บวก) (2) Negative (ลบ) 
และ (3) Developing (ยงัไม่ชดัเจน) 
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