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เอเซีย พลัส กรุ๊ป ได้อันดับเครดิตที่ A และแนวโน้มมีเสถียรภาพ
ฟิ ทช์ฯ เชื่อได้เปรียบด้านการแข่งขัน-รับแรงกดดันธุรกิจหลักทรัพย์ได้
บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) หรือ ASP ได้รบั การคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะ
ยาวที่ A และแนวโน้มอันดับเครดิตมี เสถี ยรภาพจากฟิ ทช์ เรทติง้ ส์ โดยฟิ ทช์ฯ มองว่า ASP จะรักษาความ
ได้เปรียบด้านการแข่งขันได้ตอ่ เนื่อง และรับมือกับแรงกดดันที่มีตอ่ ธุรกิจหลักทรัพย์ได้
“เรารูส้ ึกยินดีเป็ นอย่างยิ่งที่ฟิทช์ฯ คงอันดับเครดิต ASP ไว้ท่ี A ซึ่งเป็ นเรตติง้ สูงสุดของบริษัทหลักทรัพย์ท่ีไม่มี
ธนาคารเป็ นบริษัทแม่ และมองแนวโน้ม ASP มีเสถี ยรภาพ สิ่งนีเ้ ป็ นการยืนยันว่าแนวทางการทําธุรกิจของ
เราตลอดหลายปี ท่ีผ่านมานัน้ ถูกต้อง โดยเฉพาะโมเดลธุรกิ จที่กระจายการลงทุนไปยังธุรกิจต่างๆ ซึ่ง ASP
เป็ นบริษัทหลักทรัพย์ท่ีไม่มีแม่เป็ นแบงก์ แต่ก็ยงั ดําเนินธุรกิ จได้อย่างมั่นคง” ดร.ก้องเกี ยรติ โอภาสวงการ
ประธานกรรมการบริหาร ASP กล่าว
ฟิ ทช์ เรทติง้ ส์ ระบุในเอกสารเผยแพร่ว่า อันดับเครดิตของ ASP สะท้อนถึงเครือข่ายธุรกิจหลักทรัพย์ และ
โครงสร้างธุรกิจที่แข็งแกร่งเมื่อเทียบกับบริษัทหลักทรัพย์อ่ืนในไทยที่ฟิทช์ฯ ใช้ความแข็งแกร่งทางการเงินเป็ น
ปั จจัยหลักในการพิจารณาอันดับเครดิต
ฟิ ทช์ฯ คาดว่า ASP น่าจะรักษาความได้เปรียบด้านการแข่งขันไว้ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทําให้ ASP รับมือกับ
ความท้าทายและอุปสรรคของแรงกดดันต่อการทํากําไรของอุตสาหกรรมหลักทรัพย์ได้ แม้ในระยะสัน้ นีแ้ รง
กดดันจากการแข่งขัน อาจทําให้รายได้ของ ASP ผันผวนบ้าง แต่เห็นได้ว่า ASP ยังคงมีอตั ราค่าธรรมเนียม
นายหน้าที่สงู กว่าคูแ่ ข่ง
สิ่ ง ที่ เกิ ด ขึ น้ สะท้อ นถึ ง คุณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพของผลิ ต ภั ณ ฑ์ และบริ ก ารแบบครบวงจรของ ASP
นอกจากนี ้ ASP ยังมีทีมวิจยั และบทวิเคราะห์เป็ นที่ยอมรับ มีผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายครอบคลุม
หลายตลาด ถือเป็ นปั จจัยที่ชว่ ยหนุนคุณภาพการให้บริการของ ASP
ฟิ ทช์ฯ ระบุว่า กลุ่ม ASP มี ค วามสามารถในการขยายธุ รกิ จ ไปยัง ธุ รกิ จ อื่ น นอกเหนื อ จากธุ รกิ จ ซื อ้ ขาย
หลักทรัพย์ในประเทศ นอกจากนี ้ ธุรกิจบริหารจัดการกองลงทุนยังเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงหลายปี ท่ีผา่ นมา
ขณะที่ธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง และการลงทุนต่างประเทศ ก็มีปริมาณธุรกิจในกลุ่มลูกค้าที่เป็ นนักลงทุนราย
ใหญ่เติบโตขึน้ ต่อเนื่องเช่นกัน
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อันดับเครดิตของ ASP ดังกล่าว ฟิ ทช์ฯ ประเมินจากโครงสร้างเครดิตโดยรวมทัง้ กลุ่ม สะท้อนขนาดธุรกิจของ
บริษั ท ลูก และการเชื่ อ มโยงระหว่า งบริษั ท ในกลุ่ ม สะท้อ นระดับ หนี ส้ ิ น ที่ ต่ าํ มี อัต ราส่วน net adjusted
leverage ที่ 1.3 เท่า ณ สิน้ ไตรมาส 1/62 เทียบกับค่าเฉลี่ยที่ 1.6 เท่า - 2.6 เท่า ของบริษัทหลักทรัพย์อ่ืน
รวมทัง้ ยังสะท้อนวงเงินที่ ASP ได้รบั จากธนาคารหลายแห่ง และความสามารถของกลุ่มในการการระดมเงิน
ในตลาดทุนด้วย รวมถึงการที่บริษัทในกลุ่มมีวงเงินกูย้ ืมระหว่างกัน ซึ่งส่งผลให้กลุ่มมีความยืดหยุ่นในการ
ระดมทุน มีประสิทธิภาพในการเคลื่อนย้ายเงินระหว่างบริษัทแม่และบริษัทลูกได้ทนั ท่วงที
ดร.ก้องเกี ยรติ กล่าวว่า ธุรกิจหลักทรัพย์กาํ ลังเผชิญกับอุปสรรคด้านการแข่งขัน ซึ่งกดดันความสามารถใน
การทํากําไร ดังนัน้ การกระจายฐานธุรกิจจึงเป็ นสิ่งสําคัญ ที่ช่วยลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาธุรกิจขาใดขา
หนึ่ง หรือพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งได้
นอกจาก ASP จะกระจายการลงทุนไปในหลายธุรกิจแล้ว บริษัทยังมี เครือข่ายการลงทุนทั่วโลกอยู่ถึง 24
ตลาด เพื่อให้บริการแก่ลกู ค้า สิ่งต่างๆ เหล่านีเ้ ป็ นปั จจัยที่สนับสนุนให้ผลประกอบการของ ASP ยังคงมีการ
เติบโต โดยเฉพาะการลงทุนต่างประเทศ และ Wealth Management ซึ่งในช่วง 5 ปี ท่ีผ่านมา ปี 2557-2561
มีรายได้เติบโตเฉลี่ยที่ 10% และ 13% ตามลําดับ ส่วนกําไรโตเฉลี่ย 22% และ 4% ตามลําดับ
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