บริการสินเชื่อ AEON มีความแข็งแกร่งมากขึ้น
การเพิ่มความเข้มงวดในการให้สินเชื่อสาหรับธนาคารขนาดใหญ่เป็นผลดีต่อ ผู้ให้บริการทางการเงิน
ขนาดเล็กกว่า เช่น บริษัท AEON Credit Service (M) Bhd. ซึ่งทาธุรกิจด้านสินเชื่อส่วนบุคคลและการเช่าซื้อ
นักวิเคราะห์คาดว่า ความต้องการซื้อในตลาดค้าปลีกในมาเลเซียจะเพิ่มขึ้น ส่งผลให้การให้สินเชื่อของบริษัท
มีแนวโน้มเติบโตขึ้น ในขณะที่ผู้ให้บริการทางการเงินส่วนใหญ่ยังคงประสบปัญหาในการขยายฐานการให้สินเชื่อ
ท่ า มกลางภาวะเศรษฐกิ จ ในปั จ จุ บั น อย่ างไรก็ ต าม ในช่ ว งปลายปี งบประมาณ 2561 และ 2562
อัตราการขยายตัวของการให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้จะเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 16 - 18 ต่อปี เนื่องจากการให้สินเชื่อ
เพื่อการซื้อรถจั กรยานยนต์ ที่ลดลง ขณะที่อัตราดอกเบี้ ยจะมีแนวโน้ มลดลงจากร้อยละ 19 - 20 ในช่วง
ปี 2556 - 2557 เป็นร้อยละ 15.5 - 16.5 ในช่วงปี 2561 - 2562
ในช่วง 9 เดือนของปี 2559 การให้สินเชื่อของ AEON Credit มีการขยายตัวในอัตราร้อยละ 20
คิดเป็นมูลค่า 6,300 ล้านริงกิต โดยในจานวนดังกล่าวเป็นการให้สินเชื่อส่วนบุคคลซึ่งมีการขยายตัวร้อยละ 39
ต่อปี และการให้สินเชื่อเพื่อการซื้อรถยนต์ร้อยละ 20 ต่อปี นอกจากนี้ AEON Credit ยังจัดอยู่ในกลุ่มสถาบันเงิน
ที่มิใช่ธนาคารที่ได้รับความนิ ยมอย่างมาก เนื่องจากมีการบริหารจัดการสิ นทรัพย์ที่ดี โดยมีสั ดส่ วนของหนี้เสี ย
(Non-performing loan) เพี ยงร้ อ ยละ 2 - 3 มี สั ดส่ ว นของเงิ น ทุ นหมุ นเวี ย นประมาณ ร้ อ ยละ 19
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 20 และอัตราเงินปันผลร้อยละ 4.5 - 4.8 อย่างไรก็ตาม ในมุมมอง
ของนักลงทุน มูลค่าของบริษัทยังไม่ได้เป็นที่น่าสนใจมากนักเนื่องจากผลตอบแทนยังอยู่ที่ 8 เท่าของสัดส่วนของ
price - earning ในปี 2561 ราคาหุ้ นของ AEON Credit ปรับตั วเพิ่ มขึ้นเป็ น 14.36 ริงกิต ก าไรสุ ท ธิ ใน
ไตรมาสที่ 3 ของปี 2559 ขยายตัวถึงร้อยละ 25.76 โดยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจาก 53.36 ล้านริงกิต ในช่วง
เดี ย วกั น ของปี 2558 เป็ น 67.05 ริ งกิ ต ขณะที่ รายได้ รวมขยายตั วร้ อยละ 14 เพิ่ มขึ้ นจาก 245.78
ล้านริงกิต เป็ น 280.35 ล้ านริงกิต MIDF Research ประเมินว่า AEON Credit ยังคงต้องแสวงหาโอกาส
ต่อไปเพื่อปรับปรุงความสามารถในการทากาไรของบริษัทผ่านความคิดริเริ่มที่หลากหลาย อาทิ value chain
transformation project และการดาเนินการของสาขาผ่านระบบ digital เป็นต้น
ข้อคิดเห็น/เสนอแนะของ สคต.
บริษัท AEON Co. (M) Bhd เป็นบริษัทที่ดาเนิน ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ในมาเลเซีย ปัจจุบันมีสาขา
ทั่วประเทศมาเลเซีย 35 สาขา กระจายตามรัฐต่างๆ ในส่วนของกรุงกัวลาลัมเปอร์และรัฐสลังงอ เน้นตลาด
ระดับกลาง-ล่าง ซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่ของมาเลเซีย นอกจากธุรกิจค้าปลีกแล้ว AEON ได้เริ่มธุรกิจปล่อย
สินเชื่อ (AEON Credit Service) เป็นบริการสินเชื่อที่มีมูลค่าไม่สูงนัก เช่น สินเชื่อบุคคล สินเชื่อเพื่อการซื้อ
รถจักรยานยนต์ เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น เพื่ออานวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคในการจับจ่ายซื้อสินค้า โดยมี
เงื่อนไขการให้สินเชื่อที่ยืดหยุ่นกว่าสถาบันการเงินขนาดใหญ่
การเติ บ โตของธุร กิ จ สิ น เชื่ อของ AEON Credit ท าให้ เราเห็ น ได้ ว่า ผู้ บ ริโภคมาเลเซี ย ยั งมี ค วาม
ต้องการบริโภคสินค้าและมีความสามารถในการชาระหนี้จากสัดส่วนหนี้เสียที่ยังอยู่ในระดับต่า สะท้อนถึง
ระบบเศรษฐกิจระดับจุลภาคที่ยังคงมีโอกาสในการขยายตัว แม้ว่าเศรษฐกิจของมาเลเซียในระดับมหภาคจะ
ประสบปัญหาจากราคาน้ามันซึ่งเป็นรายได้หลักของประเทศที่ยังไม่มีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้น ประกอบกับค่าเงิน
ริงกิตที่อ่อนค่าต่าสุดเป็นประวัติการณ์
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