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2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ
2.1  ความเปนมา
บริษทั นวลิสซิง่ จํ ากัด (มหาชน) กอตั้งข้ึนเมื่อวันท่ี 15 พฤษภาคม 2535 ในนาม �บริษัท ไตรมิตรสัมพันธ

จ ํากดั� ดวยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรกจํ านวน 1 ลานบาท โดยมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือประกอบธุรกิจเชาซื้อและลีสซิ่ง ใน
เดอืนตลุาคม ป 2535 ไดเปล่ียนชื่อเปน �บริษัท นวลิสซิ่ง จํ ากัด� และเร่ิมเปดดํ าเนินงานทํ าธุรกิจเชาซื้อรถยนตใน
เดอืนธันวาคม ป 2535  ตอมาในป 2536 บริษัทไดมีการขยายธุรกิจเชาซื้อไปสูสินคาประเภทเคร่ืองจักรและอุปกรณ
รวมท้ังการเร่ิมด ําเนินธุรกิจลีสซิ่งรถยนตและอุปกรณและเคร่ืองจักรในปเดียวกัน และเขารวมเปนสมาชิกของสมาคม
ลีสซิง่ไทย  ตอมาในป 2537 บริษัทจึงไดเร่ิมใหบริการตออายุกรมธรรมและภาษีทะเบียนรถยนตใหกับลูกคาและบุคคล
ท่ัวไป เพ่ือเปนการขยายฐานรายไดและการใหบริการหลังการขาย  หลังจากน้ันในป 2538 บริษัทไดดํ าเนินการแปร
สภาพเปนบริษัท นวลิสซิ่ง จํ ากัด (มหาชน)

นอกจากการเขารวมในสมาคมลีสซิ่งไทยแลว  ในป 2539 ทางบริษัทยังไดเขารวมเปนสมาชิกในการจัดตั้ง
ศนูยขอมลูลูกคาเชาซื้อกรุงเทพ ซึ่งดํ าเนินงานโดย Processing Center Company Limited เพ่ืออํ านวยประโยชนตอ
สมาชกิในการตรวจสอบเครดิตลูกคา  นอกจากน้ี บริษัทยังไดรวมกับกับบริษัทเชาซื้ออ่ืนๆ กอตั้งสมาคมธุรกิจเชาซื้อ
ไทยขึ้น ในป 2543 ดวย

2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
บริษทั นวลิสซิง่ จํ ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจใหบริการเชาซื้อและลีสซิ่ง ซึ่งถือเปนบริการทางการเงินอีกรูป

แบบหน่ึงของการใหสินเชื่อ โดยผูใชบริการเพียงแตชํ าระเงินเร่ิมตนบางสวน และผอนชํ าระคาเชาเปนงวด ผูเชาซื้อและ
ผูเชาลีสซิง่ก็จะไดรับสิทธ์ิในการใชประโยชนบนทรัพยสินน้ันตลอดระยะเวลาของสัญญา ซึ่งบริการสินเชื่อประเภทน้ี
เหมาะสํ าหรับผูท่ีมีความประสงคท่ีจะเปนเจาของกรรมสิทธ์ิในทรัพยสินน้ัน หรือผูท่ีมีความประสงคในการจัดหาทรัพย
สินเพ่ือใชในการด ําเนินงาน แตไมสามารถจายชํ าระในคราวเดียวได จึงหันมาใชบริการเชาซื้อและลีสซิ่งจึงทํ าใหลด
ภาระในเร่ืองของเงินลงทุนสูงในตอนเร่ิมแรกใหกับผูใชบริการได

สํ าหรับทรัพยสินท่ีบริษัทใหบริการเชาซื้อและลีสซิ่งน้ัน จะครอบคลุมตั้งแต รถยนตสวนบุคคล รถยนตเพ่ือ
การพาณิชย เคร่ืองจักรและอุปกรณ โดยในสวนของรถยนตน่ังสวนบุคคลน้ันจะเปนรถยนตชั้นนํ าท่ีไดรับการยอมรับ
เชน Mercedes Benz, BMW, Jaguar, Seat, Audi, Volvo, Honda, Toyota เปนตน สํ าหรับรถยนตเพ่ือการพาณิชย
น้ันไดแก รถตู รถขนสง รถกระบะ รถบรรทุก รถโดยสารปรับอากาศ เปนตน ในสวนของเคร่ืองจักรและอุปกรณ ไดแก
อุปกรณสํ านักงาน เคร่ืองพิมพ เคร่ืองคอมพิวเตอร  เคร่ืองอบและพนสีรถยนต เปนตน  สํ าหรับกลุมลูกคาของบริษัทมี
ท้ังท่ีเปนลูกคาสวนบุคคลและนิติบุคคล

นอกจากการใหบริการทางดานเชาซื้อและลีสซิ่งแลว บริษัทยังไดมีการใหบริการหลังการขายโดยการให
บริการรบัตอกรมธรรมประกันภัยและการตอภาษีทะเบียนรถ ซึ่งนอกจากจะเปนการเพ่ิมรายไดใหกับบริษัทแลว ยัง
ชวยคุมครองและปองกันความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นกับทรัพยสินของบริษัท
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2.3 โครงสรางรายไดของบริษัทแยกตามประเภทของธุรกิจ

ป  2541 ป 2542 ป 2543 งวด 9 เดือน ป 2544ประเภท

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ
รายไดจากสัญญาเชาซื้อ
-ยานพาหนะ
   รถยนตนั่งสวนบุคคล 210.76 38.57 153.09 52.19 160.28 56.07 97.24 66.07
   รถยนตเพ่ือการพาณิชย 34.49 6.31 29.68 10.12 42.50 14.87 22.60 15.36
-เคร่ืองจักรและอุปกรณ 11.45 2.10 3.94 1.34 2.90 1.01 1.39 0.94
รวม 256.70 46.98 186.71 63.65 205.68 71.95 121.23 82.37
รายไดจากลีสซิ่ง
-ยานพาหนะ
  รถยนตนั่งสวนบุคคล 43.13 7.89 15.94 5.43 7.97 2.79 4.80 3.26
   รถยนตเพ่ือการพาณิชย 12.16 2.23 6.82 2.32 3.52 1.23 1.52 1.03
-เคร่ืองจักรและอุปกรณ 64.18 11.74 19.11 6.52 1.11 0.39 0.05 0.03
รวม 119.47 21.86 41.87 14.27 12.60 4.41 6.37 4.32
รายไดอ่ืน
  ดอกเบี้ยรับ 7.47 1.37 6.53 2.23 4.02 1.41 4.71 3.20
  บริการตอกรมธรรมและภาษี 30.76 5.63 20.86 7.11 14.13 4.94 10.29 7.00
  รายไดอ่ืน * 132.02 24.16 37.40 12.74 49.44 17.29 4.57 3.11
รวม 170.25 31.16 64.79 22.08 67.59 23.64 19.57 13.31
รวมรายได 546.42 100.00 293.37 100.00 285.87 100.00 147.17 100.00
หมายเหตุ  ในป 2541 รายไดอ่ืน ไดรวมกํ าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํ านวน 92.88 ลานบาทไว

2.4 เปาหมายและวัตถุประสงคในการดํ าเนินงาน
บริษัท  ไดวางเปาหมายของการประกอบธุรกิจเชาซื้อและลีสซิ่งไว ดังน้ี
(1) ใหเปนบริษัทท่ีมีการจัดการที่ดี  โปรงใส  และยุติธรรมตอลูกคา และคูคาทุกราย
(2) ใหเปนบริษทัท่ีมีการเสียภาษีทุกประเภทอยางถูกตองตามกฎหมายใหแกรัฐตลอดกาล
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(3) ใหเปนบริษทัท่ีมีภาพลักษณของมืออาชีพ มีมาตรฐานในการใหบริการและเปนท่ีนาเชื่อถือของทุก
ฝายท่ีเกี่ยวของ

(4) ใหเปนบริษัทท่ีใหบริการปรึกษา  โดยไมคิดมูลคาแกผูบริโภคท่ีไดรับความเดือดรอนหรือประสบ
ปญหาการทํ าเชาซื้อกับบริษัทอ่ืน ๆ

(5) ใหเปนบริษัทท่ีเปนแหลงรวมขอมูลความรูเกี่ยวกับธุรกิจเชาซื้อและลีสซิ่งท่ีประชาชนท่ัวไปสามารถ
เขาถงึ และใชเปนขอมูลอางอิงไดในทางการศึกษา


