
 
 

 

 

เหตผุล 

 ทรสิเรทติง้เพิม่อนัดบัเครดติองคก์รของ บรษิทั กรุงไทยคารเ์รน้ท ์แอนด ์ลสี จ ากดั (มหาชน) 
เป็นระดบั “A-” จากเดมิทีร่ะดบั “BBB+” การเพิม่อนัดบัเครดติดงักล่าวสะทอ้นถงึความสามารถใน
การรกัษาสถานะทางการเงนิทีแ่ขง็แกรง่ของบรษิทัเอาไวไ้ด้แมส้ถานการณ์ของตลาดรถยนตม์อืสอง
ไมเ่อือ้อ านวยในชว่งปี 2557-2558 นอกจากน้ี การเพิม่อนัดบัเครดติยงัสะทอ้นสถานะทางการตลาด
และความสามารถในการท าก าไรของบรษิทัที่ปรบัตวัดขีึน้ รวมถงึการมแีหล่งเงนิทุนทีห่ลากหลาย
มากขึ้นด้วย อนัดบัเครดิตยงัสะท้อนถึงคณะผู้บริหารของบริษัทที่มปีระสบการณ์ในธุรกิจรถเช่า 
ตลอดจนความได้เปรยีบในการแข่งขนัจากการได้รบัความร่วมมอืทางธุรกิจจากบรษิทัที่เกี่ยวขอ้ง 
และสภาพคล่องทางการเงินในระดบัที่เพยีงพอ โดยสภาพคล่องของบริษทัได้แรงสนับสนุนจาก
กระแสเงนิสดที่แน่นอนจากสญัญาเช่ารถยนต์ระยะยาวที่ได้รบัจากลูกค้าทุกเดอืน อย่างไรก็ตาม 
อนัดบัเครดติลดทอนลงเลก็น้อยจากการแข่งขนัที่รุนแรงและภาวะเศรษฐกิจที่ยงัคงชะลอตวั ทัง้น้ี 
ปจัจยัดงักลา่วยงัคงกดดนัความสามารถในการท าก าไรและการขยายธุรกจิของบรษิทั  
 บรษิทักรุงไทยคารเ์รน้ท ์แอนด ์ลสี ใหบ้รกิารรถยนตเ์ชา่ด าเนินงานทัง้แบบระยะยาวและระยะ
สัน้ สนิทรพัยใ์หเ้ช่าสุทธขิองบรษิทันับแต่ปี 2552 ถงึปจัจุบนัยงัคงอยูท่ีร่ะดบั 3,000 ลา้นบาท ทัง้น้ี  
เน่ืองจากบรษิทัตดัสนิใจทีจ่ะใชก้ลยุทธแ์บบอนุรกัษ์นิยมแทนทีจ่ะใชก้ารแขง่ขนัดา้นราคาเพื่อขยาย
ขนาดสนิทรพัยใ์หเ้ช่า นอกจากน้ี การขยายธุรกจิในเชงิรุกของคู่แขง่รายอื่น ๆ ยงัเป็นปจัจยัทีท่ าให้
บริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดลดลงจากอนัดับ 4 ในปี 2552 มาอยู่ที่อนัดบั 7 ในปี 2559 จาก
จ านวนผู้ให้บรกิารรายใหญ่จ านวน 30 รายในฐานขอ้มูลของทริสเรทติ้ง การแข่งขนัด้านราคาใน
ธุรกิจรถยนต์เช่าด าเนินงานยังคงรุนแรงมาโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับสัญญาเช่า
ด าเนินงานที่มขีนาดใหญ่ ในขณะที่กลยุทธข์องบรษิทัใหค้วามส าคญักบัคุณภาพของการใหบ้รกิาร
เพื่อรกัษาฐานลูกคา้และเน้นการมผีลประกอบการทางการเงนิทีด่แีทนทีจ่ะเน้นการขยายขนาดของ
สนิทรพัยใ์หเ้ชา่  
 พระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรษัฎากรว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร (ฉบบัที ่604) 
ซึง่มผีลบงัคบัใชเ้ป็นกฎหมาย ณ วนัที ่18 เมษายน 2559 ก าหนดให้มกีารยกเวน้ภาษเีงนิไดส้ าหรบั
เงนิไดข้องนิตบิุคคลเท่ากบัรายจ่ายทีไ่ด้จ่ายเพื่อการลงทุน หรอืการต่อเตมิเปลี่ยนแปลง ขยายออก 
หรอืท าให้ดขีึน้ซึ่งทรพัยส์นิที่เกี่ยวเน่ืองกับกิจการ โดยรายจ่ายดงักล่าวต้องเกิดขึน้ในช่วงวนัที่ 3 
พฤศจกิายน 2558 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 ซึ่งจะถือเป็นค่าใช้จ่ายที่สามารถลดภาษีได้ ด้วย
เหตุผลดงักล่าวจงึท าใหส้นิทรพัยใ์หเ้ช่าสุทธขิองบรษิทัเพิม่ขึน้จาก 3,097 ลา้นบาทในปี 2558 เป็น 
3,635 ลา้นบาทในปี 2559 หรอืเพิม่ขึน้ 17% หลงัจากทีท่รงตวัมาเป็นเวลาหลายปี ทัง้น้ี ในปี 2559 
บรษิทัมรีถยนตท์ีใ่หเ้ชา่จ านวน 8,226 คนั ซึง่เพิม่ขึน้อยา่งมากจาก 6,967 คนัในปี 2558  
 บรษิทัมคีวามได้เปรยีบในการแข่งขนัเหนือคู่แข่งจากการได้รบัความร่วมมอืทางธุรกิจจาก
บรษิทัที่เกี่ยวขอ้ง ทัง้น้ี บรษิทัจดัซื้อรถยนต์ซึง่เป็นสนิทรพัยใ์หเ้ช่าในสดัส่วนมากกว่า 50% ของ
รถยนต์ที่จดัซื้อทัง้ปีผ่านตวัแทนจ าหน่ายซึ่งผู้ถอืหุ้นใหญ่คอืตระกูลจนัทรเสรกุีลเป็นเจ้าของ การ
จดัซื้อรถยนต์จากตวัแทนจ าหน่ายของผู้ถือหุ้นใหญ่ท าให้บริษัทได้ประโยชน์ด้านขอ้มูลเกี่ยวกับ
ขอ้เสนอพเิศษจากผูผ้ลติรถยนตซ์ึง่ช่วยใหบ้รษิทัจดัซือ้รถยนตใ์หเ้ช่าในราคาทีต่ ่ากว่า และนอกจาก
การมีศูนย์บริการทัว่ประเทศกว่า 800 แห่งซึ่งบริษทัท าสญัญาทางธุรกิจด้วยแล้ว บริษทัยงัเป็น

อนัดบัเครดิตองคก์ร:   A- 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต:  Stable 
 

 

อนัดบัเครดิตองคก์รในอดีต: 
วนัท่ี อนัดบัเครดิต     แนวโน้ม 
  อนัดบัเครดิต/ 
   เครดิตพินิจ 
15/05/51 BBB+ Stable 
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  หน้า  2  

  บริษทั กรงุไทยคารเ์ร้นท ์แอนด ์ลีส จ ากดั (มหาชน) 

 

   2 ตลุาคม 2560 

 

 

เจา้ของศูนยบ์รกิารของตนเองซึง่ท าใหส้ามารถควบคุมตน้ทุนการบ ารุงรกัษาทีไ่ม่จ าเป็นอนัอาจเกดิจากศูนยบ์รกิารภายนอกดว้ย บรษิทั ยงัจดัจ าหน่าย
รถยนตใ์หเ้ช่าซึง่หมดสญัญาเช่ากบัลูกคา้แลว้ผา่นทางบรษิทัลูกคอื บรษิทั กรุงไทย ออโตโมบลิ จ ากดั ซึง่ประสบการณ์ของผูบ้รหิารของบรษิทักรุงไทย 
ออโตโมบลิและการไดร้บัการรบัรองคุณภาพรถยนตใ์ชแ้ลว้ภายใต้โครงการ “โตโยตา้ชวัร์” ช่วยใหบ้รษิทัสามารถจ าหน่ายรถยนตใ์หเ้ช่าทีห่มดสญัญาใน
ราคาทีส่งูกวา่การจ าหน่ายผา่นตวัแทนรบัประมลูทัว่ไป ซึง่ท าใหบ้รษิทัมกี าไรอยา่งตอ่เน่ืองจากการขายรถยนตท์ีห่มดสญัญาเชา่ 
 บรษิทัมสีถานะทางการเงนิที่แขง็แกร่ง ในช่วงทีเ่ศรษฐกิจชะลอตวัทีผ่า่นมา คู่แขง่บางรายประสบกบัปญัหาขาดทุน ในขณะทีบ่รษิทัยงัคงมกี าไร
เป็นประจ าในระดบั 200-400 ล้านบาทต่อปีในช่วง 10 ปีที่ผา่นมา ในปี 2559 บรษิทัมกี าไรสุทธิเพิม่ขึน้มากถงึ 331 ลา้นบาทจาก 203 ล้านบาทในปี 
2558 การเพิ่มขึ้นอย่างมากดังกล่าวเป็นผลมาจากการมีก าไรจากการขายรถยนต์ให้เช่าที่หมดสญัญาและการได้รับผลประโยชน์ทางภาษีจาก 
พระราชกฤษฎกีาฯ ฉบบัที ่604 ดงักลา่ว อตัราสว่นก าไรต่อสนิทรพัยเ์ฉลีย่ของบรษิทัอยูท่ี ่7.8% ในปี 2559 เปรยีบเทยีบกบัค่าเฉลีย่ของอุตสาหกรรมที ่
1.2% อตัราสว่นความสามารถในการท าก าไรของบรษิทัเมื่อเทยีบกบัคู่แขง่แลว้ถอืว่าอยูใ่นระดบัทีค่่อนขา้งสงู อยา่งไรกด็ ีการแขง่ขนัดา้นราคาทีรุ่นแรง
ยงัคงเป็นปจัจยักดดนัตอ่การท าก าไรและการขยายขนาดสนิทรพัยใ์หเ้ชา่ของบรษิทัตอ่ไป 
 ทีผ่า่นมา บรษิทัใชก้ารกู้ยมืเงนิใหม่ในการขยายขนาดสนิทรพัยใ์ห้เช่าเป็นสว่นใหญ่ โดยบรษิทัใชว้ธิกีู้ยมืจากสถาบนัการเงนิต่างๆ ภายใตส้ญัญา
เชา่ซือ้และลสีซิง่ ในปี 2559 เงนิกูย้มืของบรษิทัเพิม่สงูสดุที ่2,523 ลา้นบาท ท าใหอ้ตัราสว่นหน้ีสนิตอ่ทุนเพิม่ขึน้จาก 1.1 เท่าในปี 2558 เป็น 1.3 เท่าใน
ปี 2559 อย่างไรก็ด ีระดบัดงักล่าวยงัถอืว่าต ่ามากเมื่อเทยีบกบัค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมที่ 7.3 เท่า ฐานเงนิทุนของบรษิทัในปจัจุบนัมเีพยีงพอที่จะ
สนบัสนุนแผนการขยายสนิทรพัยใ์หเ้ชา่ในระยะปานกลาง  
 การกูย้มืบางสว่นของบรษิทัเป็นการกู้ยมืภายใตส้ญัญาเชา่ซือ้ซึง่มรีถยนตเ์ป็นหลกัประกนัซึง่ท าใหบ้รษิทัมคีวามยดืหยุน่ทางการเงนิน้อยกว่าบรษิทั
คู่แข่งหลกัซึ่งกู้ยมืเงินโดยไม่มหีลกัทรพัยค์ ้าประกนั นอกจากน้ี คู่แข่งหลกัของบรษิัทยงัเป็นบรษิัทในเครือของสถาบนัการเงนิขนาดใหญ่ซึ่งให้การ
สนบัสนุนทางดา้นการเงนิแก่คูแ่ขง่เหลา่นี้อกีดว้ย ดงันัน้ เมื่อเรว็ ๆ น้ีบรษิทัจงึไดเ้ริม่กระจายแหลง่เงนิทุนใหห้ลากหลายมากขึน้ โดยในปี 2560 บรษิทัได้
ออกหุน้กู้จ านวนหน่ึง แหล่งเงนิทุนทีห่ลากหลายช่วยใหบ้รษิทัมคีวามยดืหยุน่ทางการเงนิทีด่ขี ึน้ บรษิทัมสีนิทรพัยส์ภาพคล่องจากสนิทรพัยร์อการขาย
และรถยนตท์ีไ่มต่ดิภาระค ้าประกนัซึง่ใชส้ ารองไวใ้นยามที่ตอ้งเผชญิกบัปญัหาสภาพคล่อง ทัง้น้ี สนิทรพัยส์ภาพคล่องดงักล่าวจะช่วยลดทอนความเสีย่ง
จากความไมส่อดคลอ้งกนัของสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิระยะสัน้ได ้ 
  

แนวโน้มอนัดบัเครดิต 
แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ ของบรษิทัอยูบ่นพืน้ฐานการคาดการณ์ของทรสิเรทติง้ว่าบรษิทัจะยงัคงสามารถด ารงสถานะทางธุรกจิ

และการเงนิ รวมถงึสามารถรกัษาฐานลกูคา้หลกักลุม่เดมิและขยายฐานลกูคา้ใหมไ่ด ้รวมถงึมผีลประกอบการทีน่่าพอใจดว้ยเชน่กนั 
การปรบัเพิม่อนัดบัเครดติยงัมจี ากดัในระยะสัน้ภายหลงัจากการเพิม่อนัดบัเครดติในครัง้น้ี อยา่งไรกด็ ีสถานะเครดติของบรษิทัอาจปรบัเพิม่ขึน้ได้

อกีหากบรษิทัสามารถพฒันาสถานะทางธุรกจิและการเงนิใหด้ขีึน้อยา่งมนีัยส าคญัและยัง่ยนื ในทางกลบักนั อนัดบัเครดติของบรษิทัอาจไดร้บัผลกระทบ
ในเชงิลบหากสถานะทางธุรกจิและการเงนิของบรษิทัเสือ่มถอยลงอยา่งมนียัส าคญั  

 

 
บริษทั กรงุไทยคารเ์ร้นท์ แอนด ์ลีส จ ากดั (มหาชน) (KCAR) 
อนัดบัเครดิตองคก์ร: A- 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable                                        
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  บริษทั กรงุไทยคารเ์ร้นท ์แอนด ์ลีส จ ากดั (มหาชน) 

 

   2 ตลุาคม 2560 

 

 

 
ข้อมลูงบการเงินและอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั* 

 
หน่วย: ลา้นบาท 

* งบการเงนิรวม 
**   ยังไมไ่ดป้รับอตัราสว่นใหเ้ป็นตวัเลขเต็มปี 
*** รายได ้ = รายไดจ้ากคา่เชา่รถยนต ์+ รายไดจ้ากการขายรถยนต ์+ ก าไรจากการขายสนิทรัพยใ์หเ้ชา่ 
**** หนีส้นิรวม = หนีส้นิพรอ้มดอกเบีย้ 
***** หนีส้นิ = หนีส้นิรวม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

2560 2559 2558 2557 2556 

สนิทรพัยร์วม  4,496 4,640 3,819 3,652 3,415 
เงนิกูย้มืระยะสัน้  895 1,279 827 843 783 
เงนิกูย้มืระยะยาว  1,377 1,244 949 808 748 
ส่วนของผูถ้อืหุน้  1,964 1,982 1,787 1,708 1,622 
รายไดร้วม***  802 1,557 1,544 1,458 1,596 
ก าไรจากการขายสนิทรพัยใ์หเ้ช่า  166 245 176 205 319 
ค่าใชจ้่ายด าเนินงาน  91 173 170 170 174 
ก าไรสุทธ ิ  163 331 203 214 273 
เงนิทุนจากการด าเนินงาน  354 **               750                               688                               649                               601                
อตัราสว่นผลตอบแทน/สนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่ (%)  3.57 **              7.82                             5.45                             6.05                             7.72               
อตัราสว่นผลตอบแทน/ส่วนของผูถ้อืหุน้ถวัเฉลีย่ (%)  8.27 **            17.54                        11.64                        12.84                        16.99            
อตัราสว่นค่าใชจ้่ายด าเนินงาน/รายไดร้วม (%)  10.50 10.58 10.58 11.16 10.39 
อตัราสว่นก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเสือ่มราคา
และค่าตดัจ าหน่าย/รายไดจ้ากการขาย (%)  

67.05 64.38 59.64 62.03 61.78 

อตัราสว่นผลตอบแทน/เงนิทุนถาวร (%)  4.69 **              9.92                           9.27                         10.17                         12.73             
อตัราสว่นก าไรกอ่นดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา 
และค่าตดัจ าหน่าย/ดอกเบีย้จ่าย (เท่า)  

15.22 15.79 14.31 15.22 14.22 

อตัราสว่นเงนิทุนจากการด าเนินงาน/เงนิกูร้วม**** (%)  15.60 **            29.74                         38.72                         39.32                         39.24             
อตัราสว่นเงนิกูร้วม/โครงสรา้งเงนิทุน (%)  53.62 56.00 49.86 49.15 48.57 
อตัราสว่นเงนิกูย้มืระยะสัน้/เงนิกูย้มืรวม  39.39 50.68 46.58 51.05 51.16 
อตัราสว่นหนี้สนิ*****/ส่วนของผูถ้อืหุน้ (เท่า)  1.29 1.34 1.14 1.14 1.11 
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