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3 การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ
3.1  ลักษณะของบริการ

(1) ธรุกจิเชาซื้อ (Hire Purchase)
การใหบริการเชาซื้อทรัพยสินแกผูเชาซื้อท่ีมีความประสงคท่ีจะเปนเจาของกรรมสิทธ์ิในทรัพยสินหลัง

จากผอนช ําระคางวดครบตามสัญญา การบํ ารุงรักษาจะอยูในความรับผิดชอบของผูเชาซื้อ ปจจุบันบริษัทให
บริการเชาซื้อท้ังสินทรัพยใหมและสินทรัพยท่ีใชแลว ณ วันท่ี 30 กันยายน 2544 ในสัดสวน  58:42  ขณะท่ี ณ
วันท่ี 31  ธนัวาคม  2543  อยูท่ี  80:20  ท้ังน้ี เน่ืองจากอัตราดอกเบ้ียรถใหมมีการแขงขันสูง ทํ าใหบริษัทไดรับ
ผลตอบแทนคอนขางตํ่ า จงึทํ าใหมีการเพ่ิมสัดสวนการใหเชาซื้อรถใชแลว เน่ืองจากมีผลตอบแทนรวมท่ีสูงกวา
รวมถงึการเชญิชวนลูกคาเกาท่ีมีประวัติการผอนชํ าระดี นํ ารถท่ีปดบัญชีแลวมา Refinance โดยชวง 9 เดือนของ
ป 2544 มีมูลคาสัญญาท่ีเปน Refinance ประมาณรอยละ 10 ของมูลคาสินเชื่อท้ังหมดท่ีบริษัทอนุมัติ ท้ังน้ี เพ่ือ
เปนการถัวเฉล่ียใหอัตราผลตอบแทนรวมดีขึ้น  ในขณะเดยีวกัน บริษัทตระหนักถึงความเส่ียงของรถใชแลวท่ีมี
มากกวารถใหม เชน ราคาตลาด  สภาพการใชงานของรถ  ปญหาหลักฐานทะเบียนรถถูกตองหรือไม  ในขณะท่ี
รถใหมความเส่ียงหลักจะอยูท่ีคุณภาพของลูกหน้ีเพียงอยางเดียว  ดังน้ัน การทํ าสัญญารถใชแลว บริษัทจะใช
เจาหนาท่ีการตลาดท่ีมีประสบการณในการดูรถเปนอยางดีในการทํ าสัญญา  และจะตองมีการตรวจสอบราคา
รถใชแลว โดยเจาหนาท่ีเครดิตอีกคร้ังถงึราคาท่ีเหมาะสมกบัราคาทองตลาดของรถรุนเดียวกัน

อยางไรกต็าม บริษัทไมไดมีนโยบายท่ีจะขยายไปในตลาดรถใชแลวในสัดสวนท่ีสูงกวาปจจุบัน เน่ือง
จากปจจยัเส่ียงท่ีมากกวารถใหมดังกลาว  ดงัน้ัน บริษทัจะนํ าเงินท่ีไดจากการระดมทุนในคร้ังน้ีไปอํ านวยสินเชื่อ
ในสวนของตลาดรถใหมเปนหลัก โดยคาดวาจะทํ าใหมูลคาการใหสินเชื่อทรัพยสินใหมในป 2545 เพ่ิมขึ้น

นอกจากน้ี หากจะแบงการใหเชาซื้อตามประเภททรัพยสินท่ีใหเชาซื้อเปนหลัก จะสามารถแบงได
ดังน้ี

(1.1) การใหเชาซื้อรถยนตน่ังสวนบุคคล คิดเปนสัดสวนรอยละ 82 ของมูลคาลูกหน้ีเชาซื้อท้ัง
หมด ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2544 โดยบริษัทเนนการใหเชาซื้อสํ าหรับรถยนตชั้นนํ าท่ีมีราคาสูงท้ังจากสหรัฐ
อเมริกา สหภาพยุโรป และ ญ่ีปุน เปนตน

(1.2) การใหเชาซื้อรถยนตเพ่ือการพาณิชย คิดเปนสัดสวนรอยละ 15 ของมูลคาลูกหน้ีเชาซื้อ
ท้ังหมด ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2544  โดยผูเชาซื้อมีวัตถุประสงคใชรถยนตในการประกอบธุรกิจการคา ไดแก
รถตู รถบรรทุก รถกระบะ รถขนสงน้ํ ามัน  และรถโดยสารปรับอากาศ เปนตน

(1.3) การใหเชาซื้อเคร่ืองจักรและอุปกรณ คิดเปนสัดสวนรอยละ 3 ของมูลคาลูกหน้ีเชาซื้อท้ัง
หมด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2544  ซึ่งผูเชาซื้อมีวัตถุประสงคในการเชาซื้อสินทรัพยเพ่ือการประกอบกิจการ เชน
เคร่ืองอบและพนสีรถยนต เคร่ืองพิมพ  เปนตน

(2) ธรุกจิลีสซิ่ง (Leasing)
การใหบริการแกนิติบุคคลท่ีมีความประสงคท่ีจะจัดหาทรัพยสินไวใชในกิจการ โดยไมจํ าเปนตองใช

เงนิลงทุนสูงในตอนเร่ิมแรก แตผอนชํ าระในรูปของคาเชาซึ่งสามารถนํ าไปใชหักเปนคาใชจายในทางภาษีได
(ยกเวนรถยนตน่ังและโดยสารท่ีมีท่ีน่ังไมเกินสิบคน ตามกฎหมายวาดวยขอจํ ากัดอัตราภาษีสรรพสามิต ซึ่งตัด



บริษัท นวลิสซิ่ง จํ ากัด (มหาชน) หนังสือชี้ชวน

สวนท่ี 2 หนา 9

เปนคาใชจายตอเดือนไดไมเกิน 36,000 บาท)    ท้ังน้ีผูเชาลีสซิ่งจะตองรับผิดชอบดานการบํ ารุงรักษาและความ
เส่ียงภัยในทรัพยสินตลอดอายุสัญญาเชา หรือท่ีเรียกวาการใหลีสซิ่งแบบ Financial Lease     ซึ่งบริษัทถอืเปน
นโยบายท่ีจะเนนการใหบริการลีสซิ่งแบบ Financial Lease  ในปจจุบันน้ี บริษัทยังไมมีนโยบายการใหบริการ
ลีสซิ่งแบบ Operating Lease ซึง่คลายกับธุรกิจ Car Rent  ท่ีจะตองมกีารดูแลดานการบํ ารุงรักษา  รวมถึงการ
รับภาระคาใชจายเกี่ยวกับการตอภาษีทะเบียนรถยนตหรือคาเบ้ียประกันภัย  ดังน้ันหากจะแบงประเภทของ
ทรัพยสินท่ีใหลีสซิ่ง ก็จะมีลักษณะคลายกับการใหเชาซื้อ  เพียงแตสัญญาสวนใหญประมาณรอยละ 95 จะเปน
ทรัพยสินใหม  เน่ืองจากนิติบุคคล ผูเชามกัจะไมนิยมซือ้ทรัพยสินใชแลว ดวยเหตุวาทรัพยสินใชแลวสวนใหญจะ
มีภาระคาบํ ารุงรักษาท่ีสูงกวาสินทรัพยใหม   และอีกเหตุผลหน่ึงคือ นิติบุคคลท่ีใชบริการลีสซิ่ง มักจะเปนรถท่ีให
ผูบริหารใชงาน หรือเปนรถท่ีไวใชงานในกิจการ จึงมักนิยมใชรถใหมมากกวา

ประเภทของทรัพยสินท่ีใหลีสซิ่ง  สามารถแบงไดดังน้ี
(2.1) การใหลีสซิ่งรถยนตน่ังสวนบุคคล คดิเปนสัดสวนรอยละ 70 ของมูลคาลูกหน้ีลีสซิ่งท้ังหมด

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2544 โดยเปนการใหลีสซิ่งในรถยนตประเภทเดียวกับการเชาซื้อ
(2.2) การใหลีสซิ่งรถยนตเพ่ือการพาณิชย คดิเปนสัดสวนรอยละ 26 ของมูลคาลูกหน้ีลีสซิ่งท้ังหมด

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2544 โดยเปนการใหลีสซิ่งในรถยนตประเภทเดียวกับการเชาซื้อ
(2.3) การใหลีสซิ่งเคร่ืองจักรและอุปกรณ คดิเปนสัดสวนรอยละ 4 ของมูลคาลูกหน้ีลีสซิ่งท้ังหมด

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2544 โดยเปนการใหลีสซิ่งในทรัพยสินประเภทอุปกรณสํ านักงาน คอมพิวเตอร  และเคร่ือง
พิมพ เปนตน

(3) บริการอื่นๆ
นอกเหนือจากการประกอบธุรกิจหลักดังกลาวขางตนแลว ทางบริษัทไดมีการกระจายแหลงรายไดไป

สูการใหบริการตอกรมธรรมประกันภัยและตอภาษีทะเบียนรถยนต ซึ่งนอกจากจะเปนการสรางรายไดใหกับ
บริษทัแลว ยงัเอ้ือประโยชนใหกับบริษัทในแงของการคุมครองทรัพยสินของลูกคาและปองกันความเสียหายให
แกบริษัทดวย

3.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน
(1) ลักษณะลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย

กลุมลูกคาเปาหมายของธุรกิจเชาซื้อสวนใหญเปนบุคคลธรรมดาท่ีไดรับการแเนะนํ าจากผูจัด
จ ําหนายสินคา  เชน ผูจดัจ ําหนายหรือตัวแทนจํ าหนายรถยนตชั้นนํ า เปนตน  ซึ่งจากความสัมพันธอันดีระหวาง
บริษทักบัผูจํ าหนายสินคาและการใหการบริการที่ดีและรวดเร็ว  ทํ าใหบริษัทไดรับการแนะนํ าลูกคาจากผูจัด
จ ําหนายสินคาอยางตอเน่ืองมาโดยตลอด
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สํ าหรับกลุมลูกคาเปาหมายของธุรกิจลีสซิ่ง คอื นิตบุิคคลท่ีเปนบริษัทขนาดปานกลางและใหญท่ี
มคีวามมั่นคง  มรีะบบการจดัการที่ดี และมีศักยภาพในการชํ าระคืน  โดยลูกคากลุมน้ีโดยนโยบายไดเจาะจงใช
รูปแบบสัญญาเชาแบบลีสซิ่ง  เพ่ือเหตุผลของระบบบัญชีภาษีโดยเฉพาะ

นอกจากน้ัน  การทีบ่ริษทัมีนโยบายท่ีจะรักษาความสัมพันธอันดีกับผูจัดจํ าหนายสินคา และ
ลูกคาดวยการเล็งเห็นถึงประโยชนของลูกคาเปนสํ าคัญและการเสนอบริการที่รวดเร็วเปนกันเอง  มีการใหบริการ
หลังการขายอยางตอเน่ือง  จึงทํ าใหเกิดการแนะนํ าลูกคาตอ ๆ กันจากฐานลูกคาเดิมและการกลับมาเปนลูกคา
ใหมของลูกคาเดิมเสมอมา ซึ่งถือวาเปนกลุมลูกคาเปาหมายอีกกลุมหน่ึงของบริษัท

(2) กลยุทธการแขงขัน
1.  เนนการเปนผูนํ าในการสรางกลยุทธทางการตลาดและทางการเงินใหม ๆ ออกสูตลาดเชาซื้อ

และลีสซิง่เพ่ือเปนการดึงดูดลูกคาเปาหมาย  ตวัอยางเชน  บริษัทเปนผูท่ีริเร่ิมโครงการผอนรถรวมประกันภัยใน
ธรุกิจเชาซื้อและลีสซิ่ง  ซึง่กลายเปนกลยุทธท่ีสํ าคัญในการดํ าเนินธุรกิจเชาซื้อรถยนตในปจจุบัน

2. มุงการบริการที่ดี  รวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ  และมีความเปนกันเอง มุงเล็งผลประโยชนของ
ลูกคาเปนสํ าคญั จากทีมงานผูบริหารและพนักงานมืออาชีพท่ีมีประสบการณในวงการธุรกิจเชาซื้อและลีสซิ่งมา
นานกวา 20 ป

3. การใหการบริการที่ครบวงจร  ครอบคลุมถึงบริการหลังการขาย เชน การตอภาษีทะเบียน
รถยนต และการตอประกันภัยเพ่ือชวยอํ านวยความสะดวกใหกับลูกคาและยังเปนการเพ่ิมรายไดทางหน่ึงใหกับ
บริษัท

4. สรางความสัมพันธท่ีดีกับคูคาทางธุรกิจ  ไมวาจะเปนตัวแทนผูจัดจํ าหนายรถยนต  ผูจัด
จ ําหนายทรัพยสินประเภทอ่ืน กลุมลูกคารายใหญท่ีมีประวัติดี  บริษัทประกันภัยและสถาบันการเงินเพ่ือการเก้ือ
หนุนทางธุรกิจระหวางกันในการดํ าเนินธุรกิจระยะยาว

5. ใหความสํ าคัญกับการติดตามขาวสาร  หรือมาตรการตาง ๆ จากภาครัฐบาลท่ีอาจมีผล
กระทบตอธรุกจิ  เพ่ือนํ ามาศึกษาหากลยุทธใหม ๆ หรือแนวทางการปรับตัวในการดํ าเนินธุรกิจ  และมีการอบรม
ถายทอดความรูใหกบัพนักงานอยางสมํ่ าเสมอ  เพ่ือการใหคํ าปรึกษาท่ีถูกตองกับลูกคา และเพ่ือลดความเส่ียง
ในการใหสินเชื่อของบริษัท

6. การมรีะบบพิจารณาเครดิตท่ีรวดเร็วและรัดกุมและมีการตรวจสอบเครดิตและสถานภาพของ
ลูกหน้ีจากศูนยประมวลผลผานระบบคอมพิวเตอร  ON-LINE  ทํ าใหบริษัทสามารถอนุมัติสินเชื่อไดทันกับความ
ตองการลูกคา  และสามารถแขงขันกับคูแขงขัน  อีกท้ังยังไดลูกหน้ีท่ีมีศักยภาพในการชํ าระคืน  สงผลใหบริษัทมี
สัดสวนลูกหน้ีคางชํ าระตํ่ า

(3) นโยบายราคา
การกํ าหนดอัตราดอกเบ้ียในการใหเชาซื้อและลีสซิ่งใหกับลูกคาแตละรายมีความสํ าคัญมากเน่ือง

จากอัตราดังกลาวจะถกูใชในการคํ านวณคางวดสํ าหรับการเชาซื้อและลีสซิ่งจนส้ินสุดสัญญา ดังน้ันการกํ าหนด
อัตราดอกเบ้ียใหกับลูกคาแตละรายในแตละชวงเวลา  บริษทัจงึตองคํ านึงถึงปจจัยตาง ๆ ตอไปน้ี
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1. ตนทุนดอกเบ้ียเงินกูของบริษัทในปจจุบันและแนวโนม  โดยการพิจารณาปจจัยตาง ๆ ท่ีจะ
สงผลกระทบ  อาทิเชน สภาวะเศรษฐกิจ  อัตราเงินเฟอ  และมาตรการของหนวยงานรัฐบาล  เปนตน

2. การหาแหลงเงินลงทุนในการซื้อทรัพยสินใหเชาซื้อในอนาคตวาจะมาจากแหลงใด   และมี
ตนทุนเฉล่ียสํ าหรับการไดมาเทาใด

3. ตนทุนการดํ าเนินงานของบริษัท เพ่ือนํ ามากํ าหนดอัตราสวนเพ่ิมของดอกเบ้ียจากตนทุน
เงินทุน

4. เครดิตลูกคาแตละราย  เพ่ือดคูวามสามารถในการชํ าระคืนเงินคางวด
5. ประเภทสินคาท่ีใหเชาซื้อและลีสซิ่งวามีอายุใชงานเทาใด  และสภาพการขายตอในตลาดรอง

บริษทัจะนํ าปจจัยตาง ๆ ขางตนมาประกอบการพิจารณาประกอบกับการกํ าหนดอัตรา
ดอกเบ้ียของคูแขงขนั เพ่ือหาอัตราดอกเบ้ียท่ีเหมาะสมของลูกคาแตละรายและนํ ามากํ าหนดเงินวางประกันหรือ
เงนิดาวนและคางวดท่ีลูกคาตองผอนชํ าระตอไป  โดยท่ีบริษัทจะไมใชกลยุทธการตัดราคา  แตจะมุงเนนการให
บริการที่ครบวงจรเพ่ือความสะดวกใหกับลูกคาและกํ าหนดอัตราดอกเบ้ียในระดับท่ีสามารถแขงขันกับคูแขงขัน
รายอ่ืนได

(4) ชองทางการจัดจํ าหนาย
บริษทัมสีวนงานฝายการตลาดเปนผูรับผิดชอบในการหาลูกคา  ซึง่แบงฝายงานออกเปน 2 สวน ดังน้ี
1. ฝายการตลาดเชาซื้อ  มเีจาหนาท่ีการตลาด  7  คน  รับผิดชอบดูแลดานการหาลูกคาเชาซื้อโดย

ตรงเทาน้ัน
2. ฝายการตลาดลีสซิ่ง  มเีจาหนาท่ีการตลาด  2  คน  รับผิดชอบดูแลดานการหาลูกคาลีสซิ่งเปน

การเฉพาะ
ลักษณะการหาลูกคาจะแยกตามประเภททรัพยสิน ดังน้ี

1.  รถยนต : สวนใหญรถยนตท่ีใหเชาซื้อและเชาลีสซิ่งจะมีท่ีมาจากผูจัดจํ าหนาย
หรือตวัแทนจ ําหนายรถยนตโดยตรง ซึ่งแตละแหงมักมีผูเสนอใหบริการเชาซื้อและเชาลีสซิ่งหลาย
ราย  โดยการกํ าหนดปริมาณทางธุรกิจในการสงตอลูกคาใหกับบริษัทเชาซื้อและลีสซิ่ง  แตละแหงขึ้น
อยูกับปจจัยตาง ๆ ดังน้ี

 -   ความสัมพันธท่ีดีระหวางบริษัทเชาซื้อและลีสซิ่งกับผูจัดจํ าหนาย หรือตัว
แทนจ ําหนาย รวมถึงพนักงานขายประจํ าโชวรูม

- การบริการที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วของบริษัทเชาซื้อและลีสซิ่ง
- คานายหนาซึ่งบริษัทเชาซื้อและลีสซิ่งใหกับผูจัดจํ าหนายหรือตัวแทน
จ ําหนาย

- การใหความรวมมือในการเขารวมการสนับสนุนการขายตาง ๆ ท่ีผูจัด
จ ําหนายจัดขึ้น เพ่ือสงเสริมการขาย

ท้ังน้ีบริษัทมิไดมุงเนนการคากับผูจัดจํ าหนายหรือตัวแทนจํ าหนายรถยนตรายใดรายหนึ่งเปน
พิเศษ  แตจะสรางความสัมพันธกับผูจัดจํ าหนายหรือตัวแทนจํ าหนายรถยนตหลาย ๆ ราย  โดยเนน
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การใหบริการท่ีรวดเร็วและเสนอเงื่อนไขท่ีมุงรักษาผลประโยชนของลูกคาเปนหลัก และมีอัตราคา
นายหนาตามภาวะการแขงขันในระดับเดียวกับมาตรฐานธุรกิจใหกับผูจัดจํ าหนายถึงกวา 30 ราย

2. เคร่ืองจักรและอุปกรณ : ปกตแิลวลูกคาจะเปนผูเจรจาติดตอซื้อ    และ
ตกลงเร่ืองราคาของทรัพยสินกับผูจัดจํ าหนาย และแจงใหบริษัทเปนผูเขาไปสอบถามรายละเอียด
ตาง ๆ ท่ีจ ําเปนกับผูจัดจํ าหนายทรัพยสิน  เพ่ือนํ ามากํ าหนดเงื่อนไขในการใหเชาซื้อหรือลีสซิ่งกับลูก
คา  ซึง่เมือ่ตกลงกันในเงื่อนไขเรียบรอยแลว  บริษัทจะติดตอชํ าระเงินใหกับผูจัดจํ าหนายทรัพยสินดัง
กลาว  ดงัน้ันสินคาประเภทน้ี บริษัทจึงใชชองทางการติดตอกับกลุมลูกคาท่ีคาดวาจะเปนลูกคาเปา
หมายโดยตรง ไดแก โรงพิมพ  ผูรับเหมากอสรางรายใหญ ๆ ฐานลูกคาเดิม หรือกลุมบริษัทท่ีมีฐานะ
การเงนิและเครดติด ี นอกจากชองทางการจํ าหนายท่ีกลาวถึงขางตนแลว บริษัทยังมีชองทางการ
จ ําหนายสวนหน่ึงจากผูเขาเยี่ยมชม Web Site ของบริษัทและบางสวนผานมาจากการแนะนํ าตอ ๆ
กนัจากฐานลูกคาเดิม  และพนักงานของบริษัทอีกดวย

อน่ึง บริษทัไมมีขอผูกพันกับผูจัดจํ าหนายรายใดรายหนึ่ง ในการจัดหาทรัพยสินใหเชาซื้อและ
ลีสซิง่ ในอนาคตแตอยางใด

(5) ภาวะการแขงขัน
ในชวงท่ีผานมาธุรกิจเชาซื้อรถยนตในประเทศไทยมีการแขงขันท่ีคอนขางรุนแรง ท้ังในรูปการลด

การวางเงนิเร่ิมตน การลดอัตราดอกเบ้ีย หรือการขยายระยะเวลาการผอนชํ าระ อยางไรก็ตาม การแขงขัน
ดงักลาวมแีนวโนมลดลง โดยไดใหความสนใจในการปรับปรุงประสิทธิภาพ และการใหบริการที่รวดเร็วมากข้ึน
และการรักษาความสัมพันธท่ีดีตอตัวแทนหรือผูจัดจํ าหนายรถยนต

ผูประกอบการในธุรกิจเชาซื้อและใหเชาลีสซิง่สามารถแบงเปน 3 ประเภท คือ สถาบันการเงิน
บริษัทใหเชาซื้อและลีสซิง่ และผูจดัจ ําหนายรถยนต ในชวงสองถึงสามปท่ีผานมา สืบเน่ืองจากวิกฤตทาง
เศรษฐกิจ  ทํ าใหผูประกอบการหลายแหงตองปดกิจการลง    จากขอมูลของสมาคมลีสซิง่ไทย ป 2541 มีจํ านวน
สมาชกิท้ังหมด 42 บริษัท ในขณะท่ี ณ วันท่ี 15 ตุลาคม 2544 มีจํ านวนสมาชิกท้ังหมดเหลือเพียง 33 บริษัท ถึง
แมวาผูประกอบการมีจํ านวนลดลง แตก็มีผูประกอบการรายใหมเกิดขึ้นในธุรกิจเชาซื้อรถยนต เชน บริษัท จีอี
แคปปตอล (ประเทศไทย) จํ ากัด  บริษัท ไพรมัส ลีสซิ่ง จํ ากัด และ บริษัท เดมเลอร-ไครสเลอร ลีสซิ่ง (ประเทศ
ไทย) จ ํากดั เปนตน คูแขงขันท่ีสํ าคัญในธุรกิจน้ี ไดแก บริษัท จีอี แคปปตอล (ประเทศไทย) จํ ากัด บริษัท สยาม
พาณิชยลีสซิง่ จํ ากัด (มหาชน) บริษัทเงินทุนหลักทรัพย เอไอจี  ไฟแนนซ จํ ากัด (มหาชน) บริษัทเงินทุน ทิสโก
จ ํากดั (มหาชน) บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํ ากัด (มหาชน) และบริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จํ ากัด (มหาชน) นอกจาก
น้ี ยงัมบีริษทัเชาซื้อท่ีถือหุนโดยผูผลิต หรือผูจัดจํ าหนายรถยนตบางยี่หอเปนคูแขงท่ีสํ าคัญ  เชน บริษัท โตโยตา
ลีสซิง่ (ประเทศไทย) จํ ากัด และบริษัท เดมเลอร-ไครสเลอร ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํ ากัด เปนตน
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ตารางเปรียบเทียบผลการดํ าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทกับบริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจ
เชาซ้ือและลิสซ่ิง

(หนวย : ลานบาท)
ณ 31 ธันวาคม 2543 บมจ. นวลิสซิ่ง *SCAN *PL *SPL

รายไดรวม 286 433 668 1,505
    รายไดจากเชาซ้ือ 206 155 - 1,307
    รายไดจากสัญญาเชาการเงิน  13 37 11 80
    รายไดจากสญัญาเชาดํ าเนินงาน - - 618 -
    รายไดอ่ืน 67 241 39 118
กํ าไรสุทธิ 91 57 63 612
สินทรัพยรวม 1,535 2,718 1,711 11,552
หนี้สินรวม 597 1,986 1,055 8,377
ทุนที่ออกและเรียกชํ าระแลว 350 600 300 1,990
สวนของผูถือหุน 938 733 656 3,175

(หนวย : ลานบาท)
ณ 30 กันยายน 2544 บมจ. นวลิสซิ่ง *SCAN *PL *SPL

รายไดรวม 147 238 551 1,253
    รายไดจากเชาซ้ือ 121 117 - 1,071
    รายไดจากสัญญาเชาการเงิน 6 27 11 59
    รายไดจากสญัญาเชาดํ าเนินงาน - - 497 -
    รายไดอ่ืน 20 94 43 123
กํ าไรสุทธิ 52 52 66 493
สินทรัพยรวม 1,464 2,907 1,921 14,984
หนี้สินรวม 838 2,121 1,229 11,316
ทุนที่ออกและเรียกชํ าระแลว 350 600 300 1,990
สวนของผูถือหุน 625 785 692 3,669
หมายเหตุ :  * SCAN = บริษัท สแกนดิเนเวียลิสซ่ิง จํ ากัด (มหาชน)

* PL  = บริษัท ภัทรลิสซ่ิง จํ ากัด (มหาชน)
* SPL  =  บริษัท สยามพาณิชย ลีสซ่ิง จํ ากัด (มหาชน)

ตารางเปรียบเทยีบขอมูลทางการเงินของบริษัท นวลิสซ่ิง จํ ากัด (มหาชน) กับบริษัทในสมาคมลิสซ่ิงไทย  
(หนวย : ลานบาท)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2543 บมจ. นวลิสซิ่ง บริษัทในสมาคมฯ รวม สัดสวนรอยละ
รายไดรวม 286 11,393 11,679 2.45
    รายไดจากเชาซ้ือ 206 2,666 2,872 7.17
    รายไดจากลีสซ่ิง 13 2,869 2,882 0.45
    รายไดอ่ืน 64 5,858 5,926 1.15
กํ าไรสุทธิ 91 3,352 3,443 2.64
สินทรัพยรวม 1,535 53,168 54,703 2.81
หนี้สินรวม 597 38,571 39,168 1.52
ทุนที่ออกและเรียกชํ าระแลว 350 10,730 11,080 3.16
สวนของผูถือหุน 938 14,598 15,536 6.04
ที่มา : สมาคมลิสซ่ิงไทย  โดยขอมูลมาจากสมาชิก 20 บริษัท ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด
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(6) แนวโนมอุตสาหกรรม
ทรัพยสินหลักของธุรกิจใหเชาซื้อและลีสซิ่ง คือรถยนต ดังน้ันอัตราการเจริญเติบโตของธุรกิจรถยนต

จงึเปนปจจยัหลักของการเติบโตของธุรกิจใหเชาซื้อและลีสซิ่ง ตัวแปรทางเศรษฐกิจหลัก 2 ตัว คือ ผลิตภัณฑ
มวลรวมภายในประเทศ (Growth Domestic Product)  และการบริโภคของภาคเอกชน (Private
Consumption) เปนตวัแปรท่ีสํ าคัญในการกํ าหนดแนวโนมธุรกิจรถยนต นอกจากน้ีนโยบายของรัฐบาลกเ็ปนอีก
ตวัแปรหน่ึงท่ีสงผลตอธุรกิจรถยนต 

ยอดขายรถยนตมีจํ านวนสูงในชวงป 2536 ถึง 2538 ซึง่เปนชวงเศรษฐกิจขยายตัวอยางมาก ซึ่งทํ า
ใหประเทศไทยกลายเปนตลาดรถยนตท่ีใหญท่ีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต การเติบโตอยางรวดเร็วสงผลใน
ทางบวกแกธรุกจิเชาซื้อและลีสซิ่ง และสงผลใหมีการแขงขันรุนแรงข้ึนเน่ืองจากมีการดึงดูดคูแขงขันรายใหมให
เขามาแขงขันในธุรกิจน้ี

นับตัง้แตกอนเกิดวิกฤตการณเศรษฐกิจในประเทศ จนยางเขาสูวิกฤตเศรษฐกิจในป 2540  ไดมี
สัญญาณบอกเหตุ  คอื การลดลงของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product, GDP)
โดยอัตราการเติบโตของ GDP ลดลงรอยละ �1.7 ในป 2540 เมือ่เทียบกับปกอนหนา ยิ่งไปกวาน้ัน การบริโภค
ของภาคเอกชนก็ปรับตัวลดลงเปน รอยละ �1.05 ในป 2540  ทํ าใหเกดิการขาดสภาพคลอง และทํ าใหธุรกิจเชา
ซือ้เกดิการชะลอตัวนับแตน้ันเปนตนมา

ในป 2540 การลอยตวัของคาเงินบาทมีผลกระทบอยางสูงตอธุรกิจโดยท่ัวไป โดยเฉพาะอยางยิ่งทาง
ธรุกจิการเงนิและการธนาคาร รัฐบาลประกาศนโยบายรัดเข็มขัดเพ่ือควบคุมการบริโภคของภาคเอกชน และ
ควบคมุการปลอยกูของสถาบันการเงิน รวมถึงการปดกิจการสถาบันการเงิน 56 แหง ซึ่งเปนสัญญาณบอกถึง
สถานะทางการเงนิของประเทศ การออนตัวของคาเงินบาทถึงจุดท่ีสินคานํ าเขากลายเปนสินคาแพงและลด
ก ําลังซือ้ของภาคเอกชนลง สินคาท่ีเปนสินคาฟุมเฟอยถูกตัดออกเปนอันดับแรกจากรายจายในครอบครัว
รวมถงึรถยนตซึง่ถกูกระทบโดยตรงจากการลดลงของการบริโภคของภาคเอกชน และสงผลใหความตองการรถ
ยนตท้ังแบบขายเงินสดและเชาซื้อ ลดลงอยางรวดเร็วในเวลาตอมา

แนวโนมของธุรกิจเชาซื้อเปล่ียนไปมากในชวงป 2541 ผลกระทบจากปกอนๆ สงผลใหยอดขาย
รถยนตในประเทศลดลงมากถึงรอยละ 60.3 เมื่อเทียบกับป 2540 ผูผลิตรถยนตสวนใหญหันมาผลิตเพ่ือสงออก
ควบคูกบัการปดกจิการของบริษัทใหเชาซื้อ ซึ่งสวนใหญเปนบริษัทยอยของสถาบันการเงินซึ่งเงินชวยเหลือจาก
บริษทัแมถูกตัดหรือปดกิจการพรอมกับบริษัทแม

ภายหลังสัญญาณบอกการฟนตัวของเศรษฐกิจไทยในป 2542 ยอดขายรถยนตมีอัตราการเติบโต
เพ่ิมถงึรอยละ 51.4 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2541 โดยมียอดขายเพ่ิมขึ้นเปน 218,372 คัน เหตุผลสนับสนุนหลัก
คอื อัตราดอกเบ้ียท่ีลดตํ่ าลงท่ีชวยในการฟนตัวของธุรกิจรถยนตและธุรกิจเชาซื้อ ในป 2543 ยอดขายรถยนตยัง
คงขยายตวัตอเน่ือง แตมีอัตราท่ีชะลอลงจากป 2542  เน่ืองจากไดรับผลกระทบจากการท่ีราคาน้ํ ามันสูงขึ้น
ความผันผวนของคาเงินบาท และความไมมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคเอเชีย สงผลใหการ
จ ําหนายรถยนตขยายตัวจากป 2542 เหลือรอยละ 20.1

สํ าหรับในชวงคร่ึงแรกของป 2544 การจํ าหนายรถยนตในประเทศมีปริมาณทั้งส้ิน 140,063 คัน เพ่ิม
ขึน้จากระยะเดียวกนัของปกอนรอยละ 14.5 ซึ่งอัตราการเพ่ิมขึ้นชะลอลงเมื่อเทียบกับชวงคร่ึงแรกของป 2543 ท่ี
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เพ่ิมขึน้จากระยะเดียวกันกับปกอนถึงรอยละ 43.1 ซึ่งเปนผลมาจากการฟนตัวของเศรษฐกิจไทยท่ีออนตัวลงใน
ชวงคร่ึงแรกของป 2544

ปริมาณการจํ าหนายรถยนตในประเทศ หนวย: คัน
ป รถยนต

โดยสารนั่ง
สวนบุคคล

%
เปลี่ยน
แปลง

รถยนต
เชิงพาณิชย

%
เปลี่ยนแปลง

รวม %
เปลี่ยน
แปลง

2540 132,070 -23.9 231,172 -44.3 363,342 -38.3
2541 46,399 -64.9 97,844 -57.7 144,243 -60.3
2542 66,864 44.1 151,508 54.8 218,372 51.4
2543 83,269 24.5 178,980 18.1 262,249 20.1

2544 (ม.ค.-มิ.ย.) 46,759 16.2 93,304 13.6 140,063 14.5
ท่ีมา: ธนาคารแหงประเทศไทย และบริษัท ฮีโน มอเตอร (ประเทศไทย) จํ ากัด

การฟนตวัทางเศรษฐกิจของไทยท่ียังอยูในเกณฑตํ่ า ประกอบกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก เปน
ปจจยัสํ าคญัท่ีสงผลกระทบตอการขยายตัวของอุตสาหกรรมรถยนต ซึ่งทํ าใหชวงคร่ึงแรกของป 2544 การ
จ ําหนายรถยนตขยายตัวจากระยะเดียวกันของปกอนไมมาก จากการออนตัวของคาเงินบาท และการเพ่ิมสูงขึ้น
ของราคาน้ํ ามนั ทํ าใหการผลิตรถยนตมีตนทุนท่ีเพ่ิมสูงข้ึน สงผลใหผูประกอบการบางรายไดปรับราคาจํ าหนาย
รถยนต ผูประกอบการรถยนตหลายรายประมาณการวา ในป 2544 ยอดจํ าหนายรถยนตของไทยจะมีท้ังส้ิน
ประมาณ 300,000 คัน เพ่ิมขึ้นจากป 2543 ประมาณรอยละ 15

ปจจยัสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจเชาซื้อและลีสซิ่ง
♦  อัตราดอกเบ้ียท่ีตํ ่าชวยเพ่ิมความตองการรถยนต ซึ่งสงผลในทางบวกแกธุรกิจเชาซื้อ และ

ลีสซิ่ง
♦  ภาวะเศรษฐกจิไทยยังมีแนวโนมฟนตัวขึ้นแมจะออนลงในชวงคร่ึงแรกของป 2544
♦  ผูประกอบการและตัวแทนจํ าหนายรถยนตไดจัดกิจกรรมสงเสริมการขายท่ีหลากหลายเพ่ือ

จงูใจผูบริโภค และเพ่ิมสวนแบงตลาด
♦  ผูประกอบการรถยนตมีการแขงขันกันออกรถยนตรุนใหมอยางตอเน่ือง ท้ังในรูปของการ

เปล่ียนโฉมรถยนตใหมท้ังคัน และการปรับเปล่ียนรูปทรงเพียงเล็กนอย ท้ังรถยนตน่ังสวน
บุคคล  และรถยนตเพ่ือการพาณิชย เพ่ือกระตุนความสนใจของผูบริโภค

3.3   การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ
(1) แหลงท่ีมาของเงินทุน

การด ําเนินธรุกจิเชาซื้อและลีสซิ่ง มีความคลายคลึงกับสถาบันการเงินในดานการเปนแหลงเงินทุนให
ผูประกอบการหรือผูบริโภคในการหาทรัพยสิน แตผูประกอบการเชาซื้อและลีสซิ่งมีแหลงเงินทุนจํ ากัดกวาสถาบันการ
เงนิ เน่ืองจากไมสามารถระดมเงินฝากจากประชาชนทั่วไปได  โดยนอกจากแหลงเงินทุนของบริษัทท่ีไดจากแหลงเงิน
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ทุนของผูถอืหุนอยูแลว บริษัทมีแหลงเงินทุนสวนใหญจากเงินกูสถาบันการเงิน ดังมีรายละเอียดปรากฏในขอ 12.2
เร่ือง  แหลงท่ีมาของเงินทุน

(2) แหลงใชไปของเงินทุน
- เปาหมายในการใหกูยืม

บริษัทมีนโยบายท่ีจะอํ านวยสินเชื่อในระยะยาวในรูปแบบของเชาซื้อและลีสซิ่งใหอยู ใน      
สัดสวน  70 : 30  แตหลังจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศนับแตป พ.ศ. 2540 เปนตนมา  บรรดาลูกคา
นิติบุคคลของธุรกิจลีสซิ่งไดปรับลดการจัดหาทรัพยสินใหมประเภทรถยนตและอุปกรณเคร่ืองจักรลงอยาง
มาก  แตหันไปใชทรัพยสินเดิมท่ีมีอยูแลวตอไปกอน  ท้ังน้ีสืบเน่ืองจากผลกระทบดานธุรกิจท่ีแตละแหงไดรับ
และความจ ําเปนในการรอคอยทิศทางการฟนตัวของเศรษฐกิจท่ีชัดเจนกอน   ดวยเหตุน้ี ยอดลูกหน้ีลีสซิ่ง
ของบริษัทจึงลดลงตลอดนับแตป พ.ศ.  2541 ท่ีมีจํ านวน  549.42  ลานบาท  มาเปน  84.82 ลานบาท ณ
ส้ินเดือนกันยายน 2544

ปจจบัุนภาวะเศรษฐกิจมีแนวโนมจะไมขยายตัวมากนัก แตกลุมลูกคานิติบุคคลบางราย
จ ําเปนตองเปล่ียนรถใหมแทนรถเกาท่ีเร่ิมเส่ือมสภาพตามอายุการใชงานบางในปริมาณที่ไมมากนัก  บริษัท
จงึไมไดขยายสัดสวนของสัญญาลีสซิ่งในระยะน้ี

ฐานลูกคาเชาซื้อสวนใหญประมาณรอยละ 73  เปนกลุมบุคคลธรรมดา  อีกรอยละ 27 เปน
นิติบุคคล ในขณะท่ีฐานลูกคาลีสซิ่งจะเปนนิติบุคคลท้ังหมด บริษทัจงึมีนโยบายท่ีจะคงอัตราสวนรถยนตน่ัง
สวนบุคคลท่ีประมาณรอยละ 80 ของทรัพยสินท้ังหมดตอไป  เน่ืองจากอัตราสวนจํ านวนประชากรเฉล่ียของ
ประเทศไทยอยูท่ี 12-13 คน  ตอรถยนต 1 คัน  ในขณะท่ีประเทศท่ีเจริญแลวจะอยูท่ี 1-2 คน ตอคัน และ
ระบบขนสงมวลชนในประเทศก็ยังไมสมบูรณ  ความจํ าเปนในการใชรถยนตจึงยังคงมีอยู ทํ าใหตลาด
รถยนตมีแนวโนมท่ีจะขยายตัวตอไปไดอีก

สํ าหรับในอนาคต หากภาวะเศรษฐกิจของประเทศฟนตัว บริษัทคาดวาจะขยายสัดสวน
ในธรุกจิลีสซิ่งเพ่ิมขึ้นพรอมกับสัดสวนรถยนตเพ่ือการพาณิชยและเคร่ืองจักรอุปกรณ  เน่ืองจากเปนตลาด
สินคาท่ีใหญและมีราคาสูง ในขณะท่ีมีจํ านวนบริษัทอํ านวยสินเชื่อท่ีเปนคูแขงนอยราย
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- ขัน้ตอนการพิจารณาสินเชื่อ

1.    ขั้นตอนการพิจารณาเบื้องตน

ผูจํ าหนายสินคา หรือ ลูกคาติดตอมาเองโดยตรง

2.    ขั้นตอนการพิจารณาคุณสมบัติของลูกคา
 และคัดเลือกลูกคา

แจงวามีลูกคาจะขอทํ าเชาซื้อ/ลีสซิ่ง

เจาหนาท่ีการตลาด

ปรึกษาและวิเคราะหเพิ่มเติมรวมกับ

เจาหนาท่ีวิเคราะหเครดิต

เครดิตดี

พิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

พิธีการสินเชื่อ

เจาหนาท่ีเก็บเงิน

ลูกคา

ชํ าระเงินครบ

กรณีเชาซื้อ กรณีลีสซิ่ง

แจงโอนกรรมสิทธิ์ แจงความจํ านงวาจะซื้อ/ไมซื้อทรัพยสิน

ออกหลักฐาน

กรรมสิทธ์ิในสินคา

จายเชค็ชํ าระ

เงนิกูเชาซ้ือ/ลีสซ่ิง

3.    ขั้นตอนอนุมัติสินเชื่อ

4.    ขั้นตอนการดํ าเนินงานภายหลังผานการอนุมัติสินเชื่อ

บันทึกผลการวิเคราะหในรายงาน
และตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร
สํ าคัญท่ีเก่ียวของ โดยตรวจเช็คกับแหลง
ขอมูลตาง ๆ

ฝายการเงิน
แจงออกเชค็เงนิกูเชาซ้ือ/ลีสซ่ิง

เชค็เงนิกูเชาซ้ือ/ลีสซ่ิง

แจง
ฝายบริการประกันภัย
1)  ปอนขอมูลเขาระบบคอมพิวเตอร
2)  ใหฝายการเงินออกเช็คคาเบ้ียประกัน
3)  บริการตอประกันภัยรายปตลอดอายุ
      สัญญาเชาซื้อ/ลีสซิ่ง

จายช ําระคางวด

5.    ขั้นตอนการปฏิบัติตอลูกคา

ผดินดัช ําระเงิน

คาง 3 งวดข้ึนไป

เจาหนาท่ีเรงรัดหน้ีสิน

เจาหนาท่ีกฎหมาย

6.    ขั้นตอนการควบคุมสินเชื่อ

7.    ขั้นตอนการประมูลทรัพยสิน

- ฟองรองคดีแพงและคดีอาญา (ถาจํ าเปน)
- บังคับคดี
- ยึดทรัพยสิน

ประมูลทรัพยสิน

อนุมัติ

เครดติไมดแีจง
ปฎเิสธไปยงั

เครดติไมดแีจง
ปฎเิสธไปยงั

เครดติไมดีแจงปฎเิสธ
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ไมวาจะเปนกรณีเชาซื้อหรือลีสซิ่ง จะมีขั้นตอนการพิจารณาท่ีคลายคลึงกันดังน้ี
(1) ขัน้ตอนการพิจารณาเบ้ืองตัน
เมือ่เจาหนาท่ีการตลาดไดรับติดตอจากผูจํ าหนายสินคา (Dealer) หรือลูกคาติดตอกับเจาหนาท่ีการ

ตลาดโดยตรง จะมกีารใหคํ าแนะนํ าหรือปรึกษาถึงรูปแบบการทํ าสัญญาและเงื่อนไขการเชาซื้อหรือลีสซิ่งใหเหมาะสม
กบัลูกคาแตละราย  ท้ังน้ีหากเปนสัญญาเชาซื้อจะมีระยะเวลาผอนชํ าระ 12 - 48 งวด  สวนลีสซิ่งจะเปน  36 - 60 งวด
โดยเจาหนาท่ีการตลาดตองเก็บรวบรวมขอมูลและเอกสารตาง ๆ ท่ีจํ าเปนในการวิเคราะหคุณสมบัติของลูกคาใหกับ
เจาหนาท่ีฝายเครดิต

(2) ขัน้ตอนการพิจารณาคุณสมบัติของลูกคาและคัดเลือกลูกคา
เจาหนาท่ีวเิคราะหเครดิตจะตรวจสอบขอมูลความถูกตองของเอกสาร และพิจารณาถึงความนาเชื่อถือ

ความสามารถในการช ําระหน้ีของลูกคา พรอมกับใหความเห็นรวมกับเจาหนาท่ีการตลาดในการเสนออนุมัติลูกคาแต
ละราย

ท้ังน้ี หากเปนรถใชแลวรวมถึงกรณี Refinance เจาหนาท่ีการตลาดจะตองตรวจสอบสภาพรถทุกคัน
และตองใหเจาหนาท่ีวิเคราะหเครดิตตรวจสภาพราคาประเมินรถรุนน้ัน ๆ วา ราคาเหมาะสมหรือไมเมื่อเทียบเคียงกับ
รถรุนเดียวกันในตลาด

(3) ขัน้ตอนอนุมัติสินเชื่อ
ขอมลูท้ังหมดจะถกูนํ าเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัติตามวงเงินสินเชื่อตอราย ดังมีรายละเอียด ผูมีอํ านาจ

อนุมตัวิงเงินสินเชื่อเชาซื้อและลีสซิ่ง ดังตอไปน้ี

วงเงนิสนิเชื่อที่มีเงินดาวน/เงินวางประกัน(1)

ผูมีอํ านาจอนุมัติ
รอยละ 25 ขึ้นไป ตํ ่ากวารอยละ 25

ผูอํ านวยการฝายการตลาดหรือฝายเครดิต 1.00  ลานบาท -
ผูอํ านวยการฝายอาวุโสการตลาดหรือฝายอาวุโสเครดิต 1.50 ลานบาท 0.5 ลานบาท
ผูชวยกรรมการผูจัดการ 3.00 ลานบาท 2.00 ลานบาท
รองกรรมการผูจัดการ 5.00 ลานบาท 3.00 ลานบาท
กรรมการผูจัดการ 10.00 ลานบาท 10.00 ลานบาท
คณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อ 20.00 ลานบาท 20.00 ลานบาท
คณะกรรมการบริษัท ไมจํ ากัดจํ านวน ไมจํ ากัดจํ านวน
หมายเหตุ  (1) เงินดาวนสํ าหรับเชาซ้ือและเงินวางประกันสํ าหรับลีสซ่ิง

(4) ขัน้ตอนการดํ าเนินงานภายหลังผานการอนุมัติสินเชื่อ
เมือ่มีการอนุมัติสินเชื่อแลว  เจาหนาท่ีการตลาดตองแจงประกันภัยเพ่ือคุมครองรถยนตหรือทรัพยสิน

ดงักลาว และเจาหนาท่ีฝายพิธีการสินเชื่อจะตองจัดเก็บขอมูลเขาระบบคอมพิวเตอรของบริษัท เพ่ือเปนฐานขอมูลให
ฝายตาง ๆ ตดิตามดูแลลูกคาตอไป รวมท้ังรับผิดชอบดูแลเร่ืองความครบถวนของเอกสารจากผูขาย (Dealer) เมื่อมา
รับเงินคาขายทรัพยสินท่ีใหเชาซื้อหรือลีสซิ่งจากบริษัทดวย
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(5) ขัน้ตอนการปฏิบัติตอลูกคา
- ฝายบริการประกันภัยจะคอยดูแลใหบริการลูกคาในการตออายุความคุมครองตลอดระยะเวลาท่ี

ยงัมกีารผอนชํ าระกับบริษัทอยู หรือในบางกรณีจะใหบริการหลังส้ินสุดอายุสัญญาแลวรวมถึงทรัพยสินอ่ืน ๆ ดวย เพ่ือ
เปนการสรางรายไดอ่ืนใหกับบริษัท

- ฝายบริการงานทะเบียนรถยนตจะดูแลใหบริการตอภาษีประจํ าปรถยนตใหในลักษณะเดียวกับ
ฝายบริการประกันภัย

- ฝายเกบ็เงนิจะดแูลลูกคาในสวนท่ีชํ าระคางวดตามปกติถึงคางชํ าระไมเกิน 3 งวด โดยลูกคา
สามารถผอนชํ าระคางวดไดหลายวิธี เชน การชํ าระคางวดผานธนาคาร  ช ําระโดยเช็คลงวันท่ีลวงหนา  ชํ าระดวยตน
เองท่ีบริษัท หรือทางธนาณัติ  เมื่อไดผอนชํ าระครบถวนรวมท้ังช ําระคาซื้อคืนตามสัญญาลีสซิ่งครบถวนแลว จะสงตอ
ใหฝายบริการงานทะเบียนรถยนตและโอนกรรมสิทธ์ิ ตดิตอลูกคาใหมารับโอนทะเบียนรถยนตตามขั้นตอนตอไป

(6) ขัน้ตอนการควบคุมสินเชื่อ
ในกรณีท่ีเกดิการคางชํ าระคางวด บริษัทจะมีมาตรการในการควบคุมสินเชื่อ ดังน้ี
-   กรณีผิดนัดช ําระ  1   และ 2  งวด หนวยงานเก็บเงินของบริษัทจะติดตามทวงถามจากลูกคาทันที

โดยการตดิตอเจรจากับลูกคาโดยตรงดวยตนเองและสงจดหมายทวงถาม
- กรณีผิดนัดชํ าระ 3 งวด จะสงจดหมายทวงหนี้และเจรจากับลูกคาพรอมประเมินสถานภาพความ

สามารถในการชํ าระหน้ีลูกคา
- กรณีผิดนัดช ําระ 3 งวดขึ้นไป บริษัทจะพยายามเจรจาประนอมหน้ีกอน ถาไมสามารถพัฒนาหน้ี

ได รายละเอียดของลูกคารายน้ันจะถูกสงไปใหเจาหนาท่ีเรงรัดหน้ีสินและกฎหมายเพ่ือบอกเลิกสัญญาและยึดทรัพย
สินท่ีใหเชาซือ้หรือลีสซิ่งกลับมา ในกรณีท่ีจํ าเปน หากบริษัทไมสามารถติดตามยึดทรัพยสินคืนมาไดหรือในกรณีท่ีขาย
ประมลูทรัพยสินท่ียึดมาไดแตไดเงินมาไมพอท่ีจะชํ าระหน้ีคงเหลือ บริษัทจะดํ าเนินการดานกฎหมายกับลูกคาและผู
คํ ้าประกันตอไปโดยจะเปนการฟองรองคดีเพ่ือใหไดหน้ีคืนมากท่ีสุด

(7) ขั้นตอนการประมูลทรัพยสิน
เมือ่ยดึทรัพยสินมาแลว บริษัทจะแจงใหลูกคามาปดบัญชีภายในเวลาท่ีกํ าหนด เมื่อพนกํ าหนดเวลา

แลว ลูกคาไมมาติดตอหรือไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของบริษัทได บริษัทจะนํ าทรัพยสินดังกลาวไปประมูลขายตอ
สาธารณชน โดยบริษัทจะทํ าการประมูลขายเอง ณ ท่ีทํ าการของบริษัท และทุกคร้ังท่ีกอนท่ีจะทํ าการประมูลขาย
บริษทัจะประกาศกํ าหนดการประมูลขายทางหนังสือพิมพและ Web Site ของบริษัทท่ี  www.navaleasing.co.th
เพ่ือใหประชาชนท่ัวไปรับทราบและเขารวมประมูลจํ านวนมากท่ีสุด เพ่ือผลประโยชนของบริษัท

ท้ังน้ี การประมูลขายรถยึดของบริษัท จะมีคณะอนุกรรมการประมูลขายรถยึดเปนผูกํ าหนดราคากลางท่ี
ใชเปนฐานในการพิจารณาประมูลขายทุกคร้ัง และตองรายงานผลการประมูลขายใหกับคณะกรรมการจัดการทราบ
ทุกคร้ัง

เมือ่เกดิขาดทุนจากการขายรถยึด บริษัทจะทํ าหนังสือแจงใหลูกคาทราบและนํ าเงินสวนขาดทุน
ดงักลาวมาช ําระใหกับบริษัทภายในกํ าหนดเวลา และเมื่อพนกํ าหนดเวลาดังกลาวแลว ลูกคาไมนํ าเงินมาชํ าระใหกับ
บริษทั   บริษัทก็จะดํ าเนินการฟองรองเรยีกคาเสียหายจากลูกคาในชั้นศาลตอไป

http://www.navaleasing.co.th/
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สํ าหรับสัญญาเชาซื้อท่ีทํ าขึน้ตัง้แตวนัท่ี 1 กนัยายน 2543 ซึ่งอยูภายใตการควบคุมของสํ านักงานคณะ
กรรมการการคุมครองผูบริโภค (สคบ.) น้ัน มีขอกํ าหนดใหบริษัทหรือผูประกอบการใหเชาซื้อรถยนตทุกราย หากนํ ารถ
ออกประมลูขายไดราคาเกินกวาจํ านวนหน้ีคงคางตามสัญญา จะตองคืนเงินสวนเกินใหกับผูเชาซื้อ ในทางกลับกัน
หากมสีวนขาดทุน  ผูเชาซื้อก็ตองชํ าระคืนเปนคาเสียหายใหกับผูใหเชาซื้อ


