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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1! ประวัติความเปนมา

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํ ากัด (มหาชน) จดทะเบียนกอต้ังเปนบริษัทจํ ากัด เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2535 
โดยบริษัท อิออน เครดิต เซอรวิส จํ ากัด ภายใตชื่อ บริษัท ไทยเครดิตเซอรวิส จํ ากัด ดวยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 1 ลานบาท โดยมี
ทุนที่เรียกชํ าระแลว 250,000 บาท ตอมาในเดือนธันวาคม 2535 บริษัทฯ ไดเร่ิมประกอบธุรกิจสินเช่ือเชาซ้ือโดยการรวมทํ าธุรกิจกับ
หางสรรพสินคาญี่ปุนที่เปดใหบริการในประเทศไทย และไดทํ าการเปล่ียนช่ือเปนบริษัท สยามเอ็นซีเอส จํ ากัด และเพ่ิมทุนจดทะเบียน
เปน 10 ลานบาท โดยมีทุนที่เรียกช ําระแลว 5 ลานบาท หลังจากน้ันในเดือนตุลาคม 2537 บริษัทฯ ไดเปล่ียนช่ือเปน บริษัท อิออน 
ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํ ากัด

บริษัท อิออน เครดิต เซอรวิส จํ ากัด เร่ิมกอต้ังข้ึนคร้ังแรกในประเทศญ่ีปุนเพ่ือประกอบธุรกิจในการใหบริการทางดาน
การเงินตางๆ รวมถึงบริการบัตรเครดิต บริการสินเช่ือเชาซ้ือ บริการสินเช่ือสวนบุคคล และบริการอืน่ จากความสํ าเร็จในการดํ าเนิน
ธุรกิจในประเทศญี่ปุน บริษัท อิออน เครดิต เซอรวิส จึงเร่ิมขยายธุรกิจไปยังประเทศตางๆ ในภูมิภาคเอเชีย รวมถึงประเทศฮองกง 
ไทย มาเลเซีย และไตหวัน ตามลํ าดับ

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการท่ีสํ าคัญในชวงระยะเวลา 5 ปที่ผานมาของบริษัทฯ สามารถสรุปไดดังน้ี
2539 เดือนกุมภาพันธ บริษัทฯ เปดสาขาแหงแรกในตางจังหวัดท่ีจังหวัดอุดรธานี

เดือนกรกฎาคม บริษัทฯ เร่ิมใหบริการซ้ือสินคาผานบัตรเครดิตแกลูกคา โดยใหบริการเฉพาะบัตรเครดิตท่ีใชใน
ประเทศ

2540 เดือนพฤศจิกายน บริษัทฯ เร่ิมประกอบธุรกิจท่ีจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดสงขลา (หาดใหญ)
2541! เดือนมกราคม บริษัทฯ และบริษัท อิออน เครดิต เซอรวิส จํ ากัด ไดรวมกับกลุมนายชัชวาลย เจียรวนนท กอต้ังบริษัท 

เอซีเอส แคปปตอล คอรปอเรชั่น จํ ากัด (“เอซีเอส”) ดวยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 60 ลานบาท โดยมีสัดสวนการถือหุน
คิดเปนรอยละ 25 รอยละ 35 และรอยละ 40 ตามลํ าดับ เพ่ือใหบริการสินเช่ือเชาซ้ือ สินเช่ือสวนบุคคล และการซ้ือ
สิทธิเรียกรอง (Factoring)
เดือนตุลาคม บริษัทฯ เร่ิมใหบริการเบิกเงินสดลวงหนา (Cash Advance) แกผูถือบัตรเครดิตของบริษัทฯ

2542! เดือนกุมภาพันธ บริษัทฯ เร่ิมติดต้ังเคร่ืองเบิกเงินสดอัตโนมัติ (Cash Dispensing Machine) ซ่ึงเปนเคร่ืองเบิกเงินสด
อัตโนมัติเคร่ืองแรกของผูใหบริการท่ีมิใชธนาคารพาณิชย
เดือนธันวาคม ผูถือหุนของบริษัทฯ และเอซีเอส เห็นควรใหบริษัทท้ังสองควบรวมกิจการกัน เพ่ือใหการบริหารงาน
และการดํ าเนินงานของบริษัทฯ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

2543! เดือนกุมภาพันธ ผูถือหุนบางรายไดทํ าการจํ าหนายหุนของบริษัทฯ ใหแกเอซีเอสจํ านวน 225,000 หุนและผูถือหุน
กลุมนายชัชวาลย เจียรวนนท ไดจํ าหนายเงินลงทุนท้ังหมดในเอซีเอสคิดเปนสัดสวนรอยละ 40 ใหแกบริษัทฯ และได
นํ าเงินที่ไดรับจากการขายเงินลงทุนดังกลาวมาลงทุนในบริษัทฯ คิดเปนสัดสวนรอยละ 15 ของจํ านวนหุนท่ีจํ าหนาย
ไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดทํ าการเปล่ียนแปลงมูลคาท่ีตราไวจากเดิมหุนละ 100 บาท เปนหุน
ละ 10 บาท รวมทั้งเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 10 ลานบาท เปน 160 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนจํ านวน 15 
ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท เพ่ือเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม ภายหลังจากการเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ในคร้ังน้ี 
เอซีเอสถือหุนในบริษัทฯ คิดเปนสัดสวนรอยละ 25 ของจํ านวนหุนท่ีจํ าหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัทฯ
เดือนมีนาคม บริษัทฯ เร่ิมใหบริการการซ้ือสิทธิเรียกรองแกลูกคาท่ีเปนผูขายสินคา (Supplier) ของรานคูคารายใหญ
บางรายของบริษัทฯ
เดือนธันวาคม บริษัทฯ เร่ิมใหบริการบัตรเครดิตท่ีใชในประเทศและตางประเทศโดยรวมมือกับบริษัท มาสเตอรการด 
อินเตอรเนชั่นแนล อินคอรปอเรทเต็ด และ บริษัท เจซีบี อินเตอรเนช่ันแนล จํ ากัด

2544! เดือนมกราคม บริษัทฯ ซ้ือสินทรัพยจากเอซีเอส ประกอบดวยสินเช่ือเชาซ้ือและสินเช่ือสวนบุคคลเฉพาะลูกหน้ีปกติ
และลูกหนี้ที่คางชํ าระ 1 งวด  และอุปกรณส ํานักงาน
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เดือนกุมภาพันธ บริษัทฯ ไดจํ าหนายหุนสามัญที่ถืออยูทั้งหมดในเอซีเอส จํ านวน 3,899,995 หุน หรือคิดเปนรอยละ 
65 ของจํ านวนหุนที่จํ าหนายไดแลวท้ังหมดใหแกบริษัท อิออน เครดิต เซอรวิส จํ ากัด และบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 
1 คน ในราคาทุนหุนละ 10 บาท เพ่ือใหโครงสรางการถือหุนของบริษัทฯ มีความชัดเจนมากขึ้น ในขณะเดียวกัน      
เอซีเอสไดหยุดดํ าเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับการใหสินเช่ือแกลูกคาท้ังหมด
เดือนเมษายน บริษัทฯ ไดทํ าการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 160 ลานบาท เปน 200 ลานบาท มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 
บาท
เดือนสิงหาคม บริษัทฯ ไดทํ าการจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํ ากัด  เปล่ียนแปลงมูลคาท่ีตราไวจากเดิม
หุนละ 10 บาท เปนหุนละ 5 บาท รวมท้ังเพ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิม 200 ลานบาท เปน 250 ลานบาท โดยการออก
หุนสามัญใหมจํ านวน 10 ลานหุน เพ่ือเสนอขายใหแกประชาชนท่ัวไปและพนักงานของบริษัทฯ จํ านวน 9,800,000 
หุน และ 200,000 หุน ตามลํ าดับ

ณ วันที ่ 20 สิงหาคม 2544 บริษัทฯ มีสาขารวมทั้งสิ้นจํ านวน 30 แหง แบงเปนสาขาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
จํ านวน 9 แหงและสาขาในตางจังหวัดจํ านวน 21 แหง ซึ่งสามารถครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 50 จังหวัด ดังมีรายละเอียด ดังน้ี

สาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
1. สาขารัชดาภิเษก 2. สาขาสาทร 3. สาขาสีลม 4. สาขารังสิต
5. สาขาหลักสี่ 6. สาขาศรีนครินทร 7. สาขารัตนาธิเบศร 8. สาขาธนบุรี
9. สาขาอโศก (สุขุมวิท 21)

สาขาในตางจังหวัด
1. สาขาอุดรธานี 2. สาขาหาดใหญ 3. สาขาเชียงใหม 4. สาขาอุบลราชธานี
5. สาขาพิษณุโลก 6. สาขาขอนแกน 7. สาขาชลบุรี 8. สาขาสระบุรี
9. สาขานครราชสีมา 1 10. สาขานครราชสีมา 2 11. สาขาสุพรรณบุรี 12. สาขาสุราษฎรธานี
13. สาขานครสวรรค 14. สาขาระยอง 15. สาขาสมุทรสาคร 16. สาขาอยุธยา
17. สาขานครศรีธรรมราช 18. สาขาภูเก็ต 19. สาขานครปฐม 20. สาขาลํ าปาง
21. สาขาเชียงราย

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังมกีารจัดต้ังจุดใหบริการตามหางสรรพสินคา และรานดิสเคานทสโตรตางๆ อาทิเชน หางเทสโก-
โลตัส หางแม็คโคร และหางบ๊ิกซี เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการใชบริการใหแกลูกคาของบริษัทฯ ณ วันที ่20 สิงหาคม 2544 บริษัทฯ มี
จุดใหบริการท้ังส้ิน 110 แหง และเคร่ืองเบิกเงินสดอัตโนมัติจํ านวน 96 เครื่อง ติดต้ังในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

2.2! ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักในการใหบริการสินเช่ือรายยอย (Retail Finance) แกลูกคา อันประกอบดวย สินเชื่อเชาซื้อ

สินเชื่อบัตรเครดิต และสนิเช่ือสวนบุคคล ในชวงระยะเวลา 3 ปที่ผานมา ธุรกิจท่ีสรางรายไดหลักใหแกบริษัทฯ คือ ธุรกิจสินเช่ือ
เชาซ้ือ ซึ่งมีสัดสวนรายไดคิดเปนประมาณรอยละ 60 ของรายไดรวม อยางไรก็ตาม ธุรกิจบัตรเครดิตเปนธุรกิจท่ีมีอัตราการเติบโต
อยางรวดเร็ว โดยสรางรายไดใหแกบริษัทฯ ในสัดสวนท่ีเพ่ิมข้ึนทุกปจากรอยละ 10.44 ในปบัญชี 2541 เปนรอยละ 26.22 ในคร่ึงแรก
ของปบัญชี 2544 และนับตั้งแตบริษัทฯ เร่ิมประกอบธุรกิจจนถึงวันท่ี 20 สิงหาคม 2544 บริษัทฯ ไดอนุมัติสินเชื่อเชาซื้อและสินเชื่อ
สวนบุคคลใหแกลูกคารวมท้ังส้ินประมาณ 1.9 ลานรายการ ในขณะเดียวกันก็มีการออกบัตรเครดิตรวมท้ังส้ินจํ านวน 430,000 ใบ



บริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํ ากัด (มหาชน)                                                                                 แบบ 69-1

2.3! โครงสรางยอดการใหสินเชื่อและรายไดของบริษัทฯ
 โครงสรางยอดการใหสินเช่ือของบริษัทฯ

ปบัญชี 2541ประเภทธุรกิจ

จํ านวนเงิน
(ลานบาท)

ร

1.  สินเชื่อเชาซื้อ 1,168.45
2.  บตัรเครดิต 326.51
3.  สนิเช่ือสวนบุคคล 187.16
4.  แฟคตอริ่ง -
       รวม 1,682.12 1

ท
ลานบา
หนา 7

ปบัญชี 2542 ปบัญชี 2543

อยละ จํ านวนเงิน
(ลานบาท)

รอยละ อัตรา
เติบโต
(%)

จํ านวนเงิน
(ลานบาท)

รอยละ

69.46 1,898.73 67.16 62.50 5,607.95 58.96
19.41 570.45 20.18 74.71 2,261.58 23.78
11.13 357.89 12.66 91.22 736.03 7.74

- - - - 905.90 9.52
00.00 2,827.07 100.00 68.07 9,511.46 100.00
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ชี
ปบัญ
21 ก.พ. 44 – 20 ส.ค. 44
คร่ึงแรก/ปบัญชี 2544

อัตรา
เติบโต
(%)

จํ านวนเงิน
(ลานบาท)

รอยละ อัตรา
เติบโต
(%)

195.35 4,095.67 54.01 80.43
296.46 2,392.09 31.54 217.43
105.66 683.07 9.01 134.60

- 412.68 5.44 (10.55)
236.44 7,583.51 100.00 100.84
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โครงสรางรายไดของบริษัทฯ

ปบัญชี 2541 ปบัญชี 2542 ปบัญชี 2543 21 ก.พ. 44 – 20 ส.ค. 44
คร่ึงแรก/ปบัญชี 2544

ประเภทธุรกิจ

จํ านวนเงิน
(ลานบาท)

รอ

1.  สินเชื่อเชาซื้อ 241.98
2.  บตัรเครดิต 36.89
3.  สนิเช่ือสวนบุคคล 46.32
4.  แฟคตอริ่ง -
5.  อ่ืนๆ 28.21
       รวม 353.40 1

หมายเหต ุ -  ธุรกิจทุกประเภท
-! รอบระยะเวลาบัญ

2.4! เปาหมายการดํ า
จากการที่บริษัทฯ

การใชบริการดานสินเชื่อของบร
ลูกคาและรานคูคา นอกจากน้ี 
บริษัทฯ มีแผนการท่ีจะขยายฐา
ลานบาท
หนา 8

ยละ จํ านวนเงิน
(ลานบาท)

รอยละ อัตรา
เติบโต

จํ านวนเงิน
(ลานบาท)

รอยละ อัตรา
เติบโต

จํ านวนเงิน
(ลานบาท)

รอยละ อัตรา
เติบโต

68.47 286.36 61.17 18.34 687.23 59.94 139.99 554.56 58.21 105.22
10.44 70.98 15.16 92.41 225.85 19.69 218.19 249.81 26.22 240.97
13.11 89.50 19.12 93.22 154.94 13.51 73.12 121.88 12.79 76.57

- - - - 23.80 2.08 - 10.22 1.07 (16.04)
7.98 21.31 4.55 (24.46) 54.75 4.78 156.92 16.26 1.71 (40.99)

00.00 468.15 100.00 32.47 1,146.57 100.00 144.92 952.73 100.00 110.67
ดํ าเนินการโดยบริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํ ากัด (มห
ชีของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธของทุกป

เนินธุรกิจ
 มีนโยบายหลักที่จะมุงเนนใหประชาชนในประเทศมีชีวิต
ิษัทฯ ดังน้ัน บริษัทฯ จึงพยายามท่ีจะใหบริการทางการเงินใ
บริษัทฯ ยังมีเปาหมายท่ีจะกาวข้ึนมาเปนผูนํ าตลาดสินเช่ือ
นลูกคาและเครือขายการใหบริการตามท่ีแสดงไวในสวนของ

ชี

353.40
468.15

1,146.57

952.73
าชน)
ปบัญ
ความเปนอยูที่สะดวกสบายมากย่ิงขึ้นดวย
นดานตางๆ เพ่ือสรางความพึงพอใจใหแก
รายยอยของประเทศไทยในอนาคต โดย
โครงการในอนาคต
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