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วตัถปุระสงคในการนํ าเงินท่ีไดจากการเสนอขายหลักทรัพยคร้ังน้ีไปใชมีดังน้ี
วตัถุประสงคการใชเงิน จํ านวนเงิน ระยะเวลาที่ใชเงินโดยประมาณ

ขยายธุรกิจเชาซื้อและลีสซิ่ง 187.50 ลานบาท ภายในไตรมาสท่ี 1 ป 2545

1. ปจจัยความเสี่ยง
1.1 ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราดอกเบ้ีย
บริษทัคดิอัตราดอกเบ้ียกับลูกคาเชาซื้อและลีสซิ่งจะเปน FIXED RATE ในขณะท่ีเงินทุนในการลงทุนซื้อ

ทรัพยสินใหเชาซือ้และใหเชาลีสซิ่งจะไดมาจากเงินกูจากสถาบันการเงิน ซึ่งจะมีการกูยืมอยางตอเน่ืองจากการขยาย
ธรุกจิของบริษทั ซึ่งอัตราดอกเบ้ียในการกูยืมจะขึ้นกับอัตราดอกเบ้ียในทองตลาดขณะน้ัน ๆ   ดงัน้ันบริษัทจึงอาจมี
โอกาสประสบปญหาความผันผวนของอัตราดอกเบ้ียไดในอนาคต ซึ่งอาจทํ าใหเกิดปญหาตนทุนการกูยืมสูงกวาอัตรา
ดอกเบ้ียท่ีปลอยสินเชื่อได  ในทางกลับกันถาอัตราดอกเบ้ียเงินกูปรับตัวลดลง  บริษัทจะไดรับประโยชนในสวนตางท่ี
เพ่ิมขึน้ระหวางอัตราดอกเบ้ียท่ีปลอยสินเชื่อกับดอกเบ้ียเงินกูยืมท่ีตํ่ าลง

ท้ังน้ี บริษทัมสัีดสวนเงินกูยืมแยกตามอัตราดอกเบ้ียประเภทคงท่ี (Fixed Rate) กับลอยตัว (Float Rate)
ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม  2543  และวันท่ี 30  กนัยายน  2544 ดังน้ี

ณ 31 ธันวาคม 2543 ณ 30 กันยายน 2544
ประเภทอัตราดอกเบี้ย ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ
คงที่ 77.58 15.07 87.72 11.15
ลอยตัว 437.32 84.93 699.26 88.85
รวม 514.90 100.00 786.98 100.00
หมายเหตุ 1.ไมรวมบัญชีกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

2.แบงประเภทสัดสวนเงินกูยืม โดยอิงตามภาระเงินตนที่ตองชํ าระคืน (สัญญากูยืมบางสวนมีอัตราดอกเบี้ยคงที่
และลอยตัวผสมกัน)

http://www.navaleasing.co.th/
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บริษทัจงึมนีโยบายท่ีจะลดความเส่ียงดังกลาวดวยวิธีตาง ๆ ดังตอไปน้ี
(1) หาแหลงเงนิทุนอ่ืน เชน การเพ่ิมทุนโดยการเสนอขายหุนใหแกผูถือหุนเดิม การระดมทุนจากประชาชน

ท่ัวไป  โดยการนํ าบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
(2) ทํ าสัญญาเงนิกูระยะยาวแบบกํ าหนดอัตราดอกเบ้ียแนนอนในชวงท่ีอัตราดอกเบ้ียตํ่ า
(3) เสนอขายหุนกูระยะปานกลางและระยะยาวท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีแกสถาบันการเงิน  และ/หรือ

บุคคลท่ัวไป
(4) การกูเงนิระยะยาวจากตางประเทศดวยการใชวงเงินกูวิเทศธนกิจ (BIBF) และ/หรือ การแปลงทรัพย

สินใหเปนหลักทรัพย (Securitization)

1.2 ความเส่ียงดานสภาพคลองทางการเงินจากแหลงเงินทุนระยะส้ัน
จากปญหาการขาดสภาพคลองทางการเงินอยางรุนแรงของระบบการเงินในประเทศ   ตัง้แตตนป 2540 สง

ผลใหบริษทัอาจมคีวามเส่ียงจากการที่สถาบันการเงินท่ีใหบริษัทกูยืมเงินระยะส้ัน ทํ าการเรียกคืนเงินกูกอนกํ าหนด
หรือไมตออายเุงินกู  โดยเฉพาะวงเงินกูระยะส้ัน  ซึ่งหากพิจารณาประเภทแหลงเงินกูยืมของบริษัทตามประเภท
สัญญากูยมืหรือวงเงนิกูท่ีบริษัทไดรับจากสถาบันการเงินตามระยะเวลาชํ าระคืนแยกเปน เงินกูยืมระยะยาว (มี
ก ําหนดช ําระคนืเกิน 1 ป)  และเงินกูยืมระยะส้ัน (กํ าหนดชํ าระคืนภายใน 1 ป รวมท้ังประเภทเรียกคืนเมื่อทวงถาม)
ณ 31 ธันวาคม 2543 และ 30 กันยายน 2544 มีดังน้ี

ณ 31 ธันวาคม 2543 ณ 30 กันยายน 2544
ประเภทเงินกูยืม ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

ระยะสั้น 224.00 43.50 289.96 36.84
ระยะยาว 290.90 56.50 497.02 63.16
รวม 514.90 100.00 786.98 100.00

และหากพิจารณาแยกรายละเอียดตามการจัดกลุมเงินกูระยะยาวท่ีจะครบกํ าหนดชํ าระภายใน 1 ป ออก
จากสวนเงินกูระยะยาว จะไดสัดสวนดังน้ี

ณ 31 ธันวาคม 2543 ณ 30 กันยายน 2544
ประเภทเงินกูยืม ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

ระยะสั้น 224.00 43.50 289.96 36.84
ระยะยาวท่ีครบกํ าหนดชํ าระภายใน 1ป 147.20 28.59 245.73 31.22
รวมเงินกูยืมระยะส้ัน 371.20 72.09 535.69 68.06
ระยะยาวท่ีเกิน 1 ป 143.70 27.91 251.29 31.94
รวม 514.90 100.00 786.98 100.00

ท้ังน้ีเมื่อเทียบกับมูลคาบัญชีลูกหน้ีการคาสวนท่ีถึงครบก ําหนดชํ าระภายใน 1 ป จากงบการเงิน  ณ วันท่ี 31
ธนัวาคม 2543 และ วันท่ี 30 กนัยายน 2544  มีมูลคา  596.58 ลานบาท  และ 593.68 ลานบาท  ตามลํ าดับ  ซึ่งอยู
ในระดับท่ีสามารถนํ ามาชํ าระคืนเงินกูยืมระยะส้ันและเงนิกูยืมระยะยาวท่ีครบกํ าหนดชํ าระภายใน 1 ป ณ วันท่ี 31
ธนัวาคม 2543 และ 30 กันยายน 2544 ท่ีมีมูลคา 371.20 ลานบาท และ 535.69 ลานบาท ไดเชนกัน
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อยางไรก็ตาม บริษัทมมีาตรการอืน่ ๆ รองรับการปองกันความเส่ียงเพ่ิมเติมดังน้ี
(1) ขอวงเงนิเพ่ิมขึน้จากสถาบันการเงินและธนาคารพาณิชยท่ีติดตอประจํ า และท่ีจะติดตอใหมเพ่ิมเติม
(2) จดัทํ าเงนิกูจากสถาบันการเงินและธนาคารพาณิชยในรูปแบบผอนชํ าระคืนหน้ีหมดภายใน 2-3 ป ใน

ทุกวงเงนิกู  เพ่ือใหสอดคลองกับกระแสเงินสดรับจากการติดตามลูกหน้ีเชาซื้อและลีสซิ่ง
(3) จดัหาแหลงเงินกูระยะยาว  โดยวิธีการออกหุนกู  และ/หรือ Securitization ท่ีมีระยะเวลาชํ าระคืน

3 - 4 ป  ซึง่จะชวยใหบริษัทมีเสถียรภาพในการบริหารแหลงเงินกูดีขึ้นและสอดคลองกับการทํ าธุรกิจ
ของบริษทัท่ีมีการทํ าสัญญาเชาซื้อและลีสซิ่งระยะเวลาประมาณ 3 - 4 ป

(4) ควบคมุและเรงรัดการจัดเก็บหน้ีคางวดจากลูกหน้ีเชาซื้ออยางมีประสิทธิผลมากท่ีสุด เพ่ือเอากระแส
เงนิสดรับบางสวนมาชํ าระคืนหน้ีเงินกู และนํ าสวนท่ีเหลือไปอํ านวยสินเชื่อเชาซื้อใหมเพ่ือเพ่ิมรายได
ใหแกบริษัท

1.3 ความเส่ียงทางดานสินเชื่อท่ีไมกอใหเกิดรายได
ปจจบัุนสินเชือ่ท่ีไมกอใหเกิดรายไดในภาคการเงิน ถือเปนปญหาท่ีสถาบันการเงินตางเผชิญและไดมีการ

พยายามแกไขและปองกันมาตลอด เพ่ือปองกันปญหาทางดานสินเชื่อดังกลาวท่ีอาจจะเกิดขึ้น ทางบริษัทจึงไดยึดถือ
หลัก "ปองกันไวกอน" เปนนโยบายในการอํ านวยสินเชื่อและบริหารบัญชีลูกหน้ี   ดงัน้ันบริษัทจึงมีมาตรการในการ
พิจารณาเครดติอยางเขมงวดทุกขั้นตอน  เพ่ือใหโอกาสเกิดหน้ีเสียใหนอยท่ีสุด  และเมื่อเกิดหน้ีสงสัยจะสูญแลว
บริษทัจะด ําเนินการนโยบายเก็บเงินและเรงรัดหน้ีสินท่ีเขมงวดทุกรูปแบบ เพ่ือใหรับหน้ีท่ีคางชํ าระกลับคืนมาใหได
มากและรวดเร็วท่ีสุด  บริษัทไดพิสูจนขอเท็จจริงของแนวนโยบายควบคูน้ีจากชวงวิกฤตเศรษฐกิจในชวงป พ.ศ. 2540
ถึง 2542   ซึง่บริษทัสามารถเรียกเก็บเงินคางวดเชาซื้อและลีสซิ่งจากลูกหน้ีท่ีอยูในเกณฑปกติไดจํ านวนมาก  อีกท้ัง
สามารถเรงรัดหน้ีท่ีคางชํ าระในอัตราท่ีสูงพอสมควร   จึงทํ าใหบริษัทสามารถทยอยชํ าระคืนหน้ีเงินกูท้ังของตาง
ประเทศและของในประเทศรวมเปนหน้ีเงินตนท้ังส้ินมากกวา 4,000 ลานบาท ไดโดยไมมีปญหาแตอยางใด  บริษัทจึง
ยงัคงยดึถอืแนวปฏิบัติ "ปองกันไวกอน" ตราบจนทุกวันน้ี และจะยังคงใชตลอดไป  สํ าหรับรายละเอียดเกี่ยวกับสินเชื่อ
ท่ีไมกอใหเกิดรายได จะแสดงไวในสรุปฐานะการเงินและผลการดํ าเนินงานในสวนของลูกหน้ีการคา

1.4 ความเส่ียงทางการตลาด
การทีรั่ฐบาลเปดโอกาสใหผูประกอบการรายใหมเขามาประกอบธุรกิจเชาซื้อและลีสซิ่งไดอยางเสรี รวมท้ัง

การขยายตวัของตลาดรถยนตท่ีมียอดจํ าหนายรถยนตท่ีเพ่ิมขึ้น ทํ าใหมีผูประกอบการรายใหมใหความสนใจเขามา
ประกอบธุรกิจเชาซื้อและลีสซิง่เพ่ิมขึน้มาก นอกจากน้ีบริษัทผูผลิตและผูแทนจํ าหนายเองยังไดมีการจัดตั้งบริษัทเพ่ือ
ใหเชาซือ้และลีสซิง่ขึน้ เพ่ือใชในการรักษาหรือขยายสวนแบงทางการตลาดของตนเองใหมากขึ้น จากปจจัยดังกลาว
สงผลใหเกิดการแขงขันทางดานการตลาดสูงข้ึน

ในสวนของบริษทัเอง นอกจากจะมีผูบริหารท่ีมีประสบการณยาวนานในธุรกิจและมีความสัมพันธท่ีดีกับตัว
แทนจ ําหนายหลัก ๆ จํ านวนมาก ซึ่งชวยสนับสนุนการสงเสริมธุรกิจลูกคาเชาซื้อตอเน่ืองไดอยางสมํ่ าเสมอแลว
บริษทัยงัไดมกีารปรับกลยุทธการแขงขันใหสอดคลองกับภาวะการแขงขันท่ีเปล่ียนแปลงไป เชน การกระจายขอบเขต
ของการใหบริการจากเดิมท่ีเนนรถ Mercedes Benz, Volvo, BMW ไปสูรถยนตชั้นนํ าจากประเทศในแถบยุโรปและ
ญ่ีปุนเพ่ิมขึน้ ไดแก Volswagen, Jaguar, Audi, Seat, Honda, Toyota, Nissan พรอมกับใหบริการเชาซื้อรถยนตใช
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แลว (used cars) จํ านวนหน่ึง เพ่ือเสริมปริมาณธุรกิจของบริษัทเพ่ิมขึ้นอีกทางหนึ่ง   แตท้ังน้ี บริษัทยังคงระมัดระวัง
ไมเนนการขยายสินเชื่อในสวนของตลาดรถใชแลวในสัดสวนท่ีมากไปกวาปจจุบัน โดยจะยังคงใหความสํ าคัญกับกลุม
รถใหม เน่ืองจากยังมีอัตราการเติบโตท่ีดีอยู

1.5 ความเส่ียงในเร่ืองของตลาดรองสํ าหรับการซื้อขายหุนสามัญของบริษัท
หุนสามญัเพ่ิมทุนท่ีบริษัทเสนอขายใหประชาชนท่ัวไปในคร้ังน้ี อาจประสบปญหาในเร่ืองของสภาพคลองใน

การซื้อขายหุนสามัญของบริษัท เน่ืองจากความเส่ียงในเร่ืองของตลาดรองสํ าหรับรองรับการซื้อขายหุนสามัญของ
บริษทั ซึ่งอาจทํ าใหผูถือหุนหรือผูสนใจลงทุนในหุนสามัญของบริษัท ประสบปญหาในการซื้อขายหุนสามัญของบริษัท
ได เพ่ือแกปญหาในเร่ืองดังกลาว บริษัทไดมีการดํ าเนินการยื่นขออนุญาตตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และจะ
ด ําเนินการเพ่ือใหหุนสามัญของบริษัทเขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียน เพ่ือสามารถทํ าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยได

1.6 ความเส่ียงจากกรณีผูถือหุนรายใหญมีความขัดแยงผลประโยชนเน่ืองจากมีกิจการท่ีแขงขันกัน
ธนาคารไทยธนาคาร จํ ากัด (มหาชน) นอกจากเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท ในอัตรารอยละ 33.66 แลว

ยังถือหุนสัดสวนรอยละ 100 ในบริษัท บีที ลีสซิง่ จํ ากัด  (มีชื่อเดิมวา บริษัท เคทีที ลีสซิ่ง  จ ํากัด  ตอมาโดยผลของ
การควบรวมกิจการของกลุม 13  สถาบันการเงิน นํ าโดย บงล.กรุงไทยธนกิจ จํ ากัด (มหาชน) จนในท่ีสุดกลายเปน
บริษทัในเครือของธนาคาร ไทยธนาคาร จํ ากัด (มหาชน))   โดยบริษัทดังกลาวดํ าเนินธุรกิจใหเชาแบบลีสซิง่  ซึ่งมีสวน
คลายคลึงกบัธรุกจิของบริษัท  แมวาท่ีผานมาบริษัทจะไมมีรายการระหวางกันกับบริษัทดังกลาว แตเน่ืองจากธนาคาร
ไทยธนาคาร จ ํากัด (มหาชน)  เปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทท้ังสอง  จึงอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในการ
บริหารงานเพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัท  อยางไรก็ตาม การบริหารงานของบริษัทท้ังสองตางมีอิสระแยกจากกันและ
ไมไดเกีย่วของกันโดยเด็ดขาด  ประกอบกับท่ีผานมา นโยบายเก่ียวกับการจัดหาแหลงเงินกูน้ัน  บริษัทมิไดมุงเนนหรือ
พ่ึงพาการกูยมืจากผูถือหุนใหญของบริษัท  แตมุงเนนท่ีจะหาเงินกูจากแหลงท่ีมีตนทุนตํ่ าสุดเทาน้ัน  นอกจากน้ีบริษัท
มนีโยบายเก่ียวกบัการทํ ารายการระหวางกัน โดยเฉพาะกับกลุมท่ีจะมีสวนไดสวนเสีย  ซึ่งตองผานการอนุมัติตาม
ระเบียบขอบังคับของบริษัท  การใหความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงผูสอบบัญชีของบริษัท (โปรดดูราย
ละเอียดจากขอ 11.3  นโยบายและแนวโนมการทํ ารายการระหวางกันในอนาคต)


