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Facebook page: ถามอีก กับอิก เรื องลงทุน
โดย อิก บรรพต ธนาเพิมสุข ทีปรึกษาการเงิน AFPTtm
===========
อะมานะฮ์ ลิสซิง คือใครครั บ?
เค้ าเริ มธุรกิจในปี 2535 ก่อนจะเข้ าตลาดหลักทรัพย์ในปี 2544
หลังจากนันธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เข้ ามาถือหุ้นในปี 2553 สัดส่วน 49% เป็ นผู้ถิอหุ้นใหญ่
โดยในปี 2558 มีการเปลียนแปลงทีมผู้บริ หาร และ business plan ใหม่ โดยหันมาเน้ นสินเชือจํานํา
ทะเบียนรถยนต์นบั ตังแต่นนเป็
ั นต้ นมาปั จจุบนั บริษัทฯมีสาขาทังหมด 42 สาขา (ภาคอีสาน: 14 สาขา,
ภาคตะวันออก ตะวันตก กลาง: 13 สาขา, ภาคใต้ : 14 สาขา) แต่ยงั ไม่มีสาขาในภาคเหนือ
===========

มาดูกันว่ า รายได้ ของเค้ ามาจากไหนบ้ างครั บ
80% สินเชือ ATM และเช่าซือ
11% รายได้ คา่ บริ การ
1% (สินเชือทีให้ กบั ดีลเลอร์ รถยนต์)
===========
เมือธุรกิจเริมเปลียนไปนับตังแต่ 3 ปี ทีผ่ านมา
ในปี 2015: มีพอร์ ตสินเชือ 1,920 ล้ านบาท ให้ ผลตอบแทน yield ประมาณ 10-11% ต่อปี
ปั จจุบนั : มีพอร์ ตสินเชือ 2,737 ล้ านบาท ให้ ผลตอบแทน yield ประมาณ 19.63% โดนเน้ นสินเชือจํานํา
ทะเบียนรถยนต์ทีให้ yield มากกว่า 20% (พอเน้ นสินเชือประเภทนี ผลประกอบการก็พลิก เติบโตอย่างมาก
เลยครับ)
===========
แอบส่ องผลประกอบการกันหน่ อยครับ
ช่วงปี 2013-2015 ผลประกอบการลดลงทุกปี (ขาดทุนทุกปี ) เพราะพอร์ ตสินเชือเล็กลง และเกิดปั ญหา
NPL และเจอมรสุมทีเป็ นผลจากการลองผิดลองถูกหลายธุรกิจ ทังตู้นํามัน ตู้เติมเงินมือถือ แต่สดุ ท้ ายต้ อง
ยกเลิกเพราะมีหนีเสียเพิมขึนหลังจากนันในปี 2016 ก็เปลียนรูปแบบธุรกิจ กลับมาโฟกัสธุรกิจสินเชือ
รถยนต์ ทําให้ รายได้ เติบโตเกือบ 50%
รายได้ Q1/2561: 154 ล้ านบาท (เติบโต 30%)
หนีสงสัยจะสูญ: 15.7 ล้ านบาท
กําไร Q1/2561: 45 ล้ านบาท (เกือบเท่ากับกําไรปี ทีแล้ วทังปี ทีอยูร่ ะดับ 47 ล้ านบาท)
Spread: 18.58%
ต้ นทุนทางการเงิน อยูท่ ี 4%
D/E: 1.88x (ลดลงจากปี ทีแล้ ว ทีเคยอยูร่ ะดับ 1.99x)
ROA: 2.6% มากกว่าปี ทีแล้ ว ทีอยูร่ ะดับ 1.7%
ROE: 7.51% มากกว่าปี ทีแล้ วทีอยูร่ ะดับ 5.06%
===========

ธุรกิจปล่ อยสินเชือก็คงต้ องมาดู ตัวเลขหนีเสียกันนะครั บ
Q2/2017 เป็ นจุดพีค เลยครับสูงถึง 9.39% ผู้บริหารอธิบายว่าเป็ นเพราะมีสนิ เชือ SME รายใหญ่ผิดนัด
ชําระหนีและช่วงแรกยังไม่เน้ นคุณภาพของสินเชือแต่หลังจากนันก็เปลียนกลยุทธ์หนั มาเน้ นคุณภาพสินเชือ
มากขึน ทําให้ ตวั เลขหนีเสียอยูท่ ี 6.91% (ลดลงมาเรื อยๆ)
===========
พอร์ ตสินเชือเมือแบ่ งตามภูมิภาค:
ภาคเหนือ อีสาน: 30%
ใต้ : 41%
กลาง: 29%
แต่ เมือแบ่ งตามประเภทของรถ:
รถ ปิ คอัพ: 52%
รถยนต์สว่ นบุคคล: 47%
รถตู้: 1%
==========
กลยุทธ์ ธุรกิจ Amanah รุ กหนักขึน
1.เน้ นเรื องคุณภาพสินเชือและการเก็บเงินจากลูกค้ า
2.เพิมสัดส่วนรายได้ จากสินเชือจํานําทะเบียนรถยนต์ (มีหลักประกัน)
3.จะเน้ นแหล่งเงินทุนมาจากการกู้เงิน ไม่เพิมทุน
4.พยายามทําให้ ตวั เลขผลประกอบการ (NPF, Profit margin) ให้ ใกล้ เคียงกับอุตสาหกรรม
5.ยังไม่เพิมสาขาในช่วง 1-2 ปี ข้ างหน้ า
===========
สิงทีคนกังวลก่ อนหน้ านีคือ มาตรฐานบัญชีใหม่ IFRS 9
ทาง Amanah เตรี ยมตัวมาแล้ วกว่า 2 ปี โดยมีกนั สํารองไว้ จริ ง 225.9 ล้ านบาท
มากกว่ามาตรฐานบัญชีเสียอีกทีให้ กนั ไว้ 214 ล้ านบาท และมากกว่ามาตรฐานบัญชีเดิมทีให้ ตงสํ
ั ารอง
135 ล้ านบาท
==========

ปิ ดท้ ายมาดูเป้าหมายทีผู้บริหารวางไว้ หน่ อยครั บ
1.เป้าหมายรายได้ ปี 2561 เติบโต 20% ตามยอดปล่อยสินเชือทีสูงขึน โดยจะปล่อยเป้าสินเชือใหม่ไม่ตํา
กว่าปี นีทีคาดว่าจะทําได้ 1.5 พันล้ านบาท หลังจาก 3 เดือนแรกทําได้ แล้ วราว 290 พันล้ านบาท
2.คาดว่าจะปล่อยสินเชือใหม่ ไตรมาสละ 375-400 ล้ านบาท และยังไม่มีแผนขยายสาขาเพิมเติมในปี หน้ า
3.มีแผนจะเพิมสัดส่วนรายได้ จากสินเชือจํานําทะเบียนรถยนต์ สินเชือรถใหม่ และสินเชือรถมือสองเป็ น
95% จากปั จจุบนั อยูท่ ี 88%
4.คาดว่าภายในปี 2562 จะมีสดั ส่วนสินเชือจํานําทะเบียนรถยนต์เพิมเป็ น 100% เนืองจากมีผลตอบแทน
(Yeild) สูง
5.คาดว่าจะสามารถรักษาระดับสินเชือทีไม่ก่อให้ เกิดรายได้ (NPL) ให้ ตํากว่า 7% ในปั จจุบนั เนืองจากเป็ น
สินเชือทีมีศกั ยภาพในการติดตามหนีสินได้ ดีกว่าสินเชืออืน ๆ
6. บริษัทสามารถล้ างขาดทุนสะสมทีมีทงหมด
ั
30 ล้ านบาทได้ แล้ ว โดยในไตรมาสที 1/2561 บริษัททํากําไร
ได้ แล้ ว 45 ล้ านบาท
ต้ องติดตามกันยาวๆครับ
ขอให้ ทกุ ท่านโชคดีในการลงทุน ลงทุนมีความสุขครับ
===========

ทีมา : https://www.tam-eig.com/2018/06/06/opp-day-amanah-q1-2561/

