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3. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ
3.1! ลักษณะของบริการ

3.1.1! ธุรกิจสินเชื่อเชาซื้อ (Hire Purchase)
สินเชื่อเชาซ้ือเปนการใหบริการสินเช่ือแกลูกคาในรูปแบบของการใหเชาสินคา โดยมีเง่ือนไขการชํ าระคาสินคาท่ี

แนนอน โดยลูกคาสามารถผอนชํ าระคาสินคาไดตั้งแต 6 เดือน ถึง 24 เดือน ในชวงระยะเวลาที่ลูกคาทํ าการผอนชํ าระคาสินคากับ
บริษัทฯ กรรมสิทธิในสินคาจะยังเปนของบริษัทฯ และเมื่อลูกคาชํ าระคาสินคารวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวสัญญาเชาซื้อโดย
ครบถวนแลว กรรมสิทธิในสินคาดังกลาวจึงจะตกเปนของลูกคาอยางสมบูรณ ทั้งนี้ รายไดท่ีบริษัทฯ ไดรับจากธุรกิจสินเช่ือเชาซ้ือ 
ประกอบดวย ดอกเบี้ยรับจากการผอนช ําระคาสินคา และคาปรับจากการผิดนัดชํ าระเงิน

ลูกคาสามารถใชบริการเชาซ้ือเคร่ืองใชในครัวเรือนและสินคาอุปโภคจากรานคูคาซ่ึงมีท้ังส้ินกวา 2,700 แหง   
ทั่วประเทศ ซ่ึงรานคูคาดังกลาว ไดแก หางสรรพสินคาเดอะมอลล หางสรรพสินคาจัสโก หางเทสโก-โลตัส หางแม็คโคร หางบ๊ิกซี และ
อื่นๆ เปนตน ปจจุบัน สินคาที่บริษัทฯ ใหบริการสินเช่ือเชาซ้ือสามารถแบงเปนประเภทใหญๆ  ได 7 ประเภท คือ

(ก)! เคร่ืองใชไฟฟา ไดแก โทรทัศน สเตอริโอ วีดีโอ ตูเย็น เคร่ืองซักผา เคร่ืองปรับอากาศ เปนตน
(ข)! เคร่ืองตกแตงบาน ไดแก เฟอรนิเจอร เครื่องสุขภัณฑ เปนตน
(ค)! เคร่ืองใชสํ านักงาน ไดแก เคร่ืองคอมพิวเตอร เคร่ืองพิมพเอกสาร เคร่ืองโทรสาร เคร่ืองถายเอกสาร 

เปนตน
(ง)! เคร่ืองกีฬา ไดแก ชุดอปุกรณกอลฟ เคร่ืองออกกํ าลังกาย เปนตน
(จ)! เคร่ืองดนตรี ไดแก เปยโน กีตาร กลอง เปนตน
(ฉ)! โทรศัพทเคลื่อนที่
(ช)! อุปกรณประดับรถยนต ไดแก ลอแม็ค ยางรถยนต หลังคาส ําเร็จรูป เปนตน
หลังจากที่สินคาไดถูกสงมอบใหแกลูกคาเปนที่เรียบรอยแลว รานคูคาก็จะสงใบเรียกเก็บเงินใหแกบริษัทฯ เพ่ือ

รับชํ าระเงินคาสินคาตอไป

แผนภาพแสดงลักษณะการประกอบธุรกิจสินเช่ือเชาซ้ือ

                                                                         ผูขอสินเชื่อ/ลูกคา

                                                  1       5                                          3   8    9

                                            รานคูคา                            

(1)! ผูขอสนิเชื่อยื่นใบคํ าขอสินเชื่อใหแกรานคูคา
(2)! รานคูคาสงใบคํ าขอสินเชื่อของผูขอสินเชื่อใ
(3)! บรษิทัฯ ตรวจสอบคุณสมบัติของผูขอสินเชื่อ
(4)! บรษิัทฯ แจงผลการอนุมัต/ิปฏิเสธสินเชื่อไป
(5)! รานคูคาสงมอบสินคาใหผูขอสินเชื่อที่ไดรับ
(6)! รานคูคาสงใบเรียกเก็บเงินคาสินคาใหบริษัท
(7)! บริษัทฯ ชํ าระเงินคาสินคาใหรานคูคา
(8)! บริษัทฯ สงใบเรียกเก็บเงินคางวดใหแกลูกค
(9)! ลูกคาช ําระเงินคางวดใหแกบริษัทฯ
2
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หนา 9

เพื่อซื้อสินคา
บริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ
เพื่อพิจารณาสินเชื่อ
ที่รานคูคา
ารอนุมัติสินเชื่อ
ฯ
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3.1.2! ธุรกิจบัตรเครดิต (Credit Card)
บริษัทฯ ไดออกบริการบัตรเครดิตซ่ึงลูกคาสามารถใชบริการได 2 ลักษณะดังน้ี
(ก) บริการซ้ือสินคาผานบัตรเครดิต (Credit Purchase)

ผูถือบัตรเครดิตของบริษัทฯ สามารถใชบัตรเครดิตดังกลาวในการซ้ือสินคาจากรานคาที่เขารวมโครง
การ โดยบริษัทฯ จะเปนผูชํ าระคาสินคาดังกลาวใหกับรานคาน้ันๆ

แผนภาพแสดงลักษณะการใหบริการซ้ือสินคาผานบัตรเครดิต

                                                                                ผูถือบัตร

                 1      2                                            5       6

   3
                                       รานคาที่รวมโครงการ                                               บริษัทฯ

   4

(1)! ผูถอืบตัรใชบัตรเครดิตของบริษัทฯ ในการช ําระเงินคาซื้อสินคาหรือบริการจากรานคาที่รวมโครงการ
(2)! ผูถอืบัตรไดรับสินคาหรือบริการจากรานคาที่รวมรายการ
(3)! รานคาที่รวมโครงการสงใบบันทึกรายการขายใหบริษัทฯ
(4)! บรษิัทฯ ชํ าระเงินคาสินคาหรือบริการใหรานคาที่รวมโครงการ
(5)! บริษัทฯ สงใบเรียกเก็บเงินใหแกผูถือบัตร
(6)! ผูถือบัตรช ําระเงินใหแกบริษัทฯ

(ข)! บริการเบิกเงินสดลวงหนา (Cash Advance)
นอกเหนือจากบริการซ้ือสินคาผานบัตรแลว ผูถือบัตรเครดิตของบริษัทฯ ยังสามารถท่ีจะใชบัตรดังกลาว

เพ่ือทํ าการเบิกเงินสดลวงหนาท่ีสํ านักงานสาขา หรือจากเคร่ืองเบิกเงินสดอัตโนมัติของบริษัทฯ ณ วันที ่20 สิงหาคม 2544   บริษัทฯ 
มีเคร่ืองเบิกเงินสดอัตโนมัติจํ านวนท้ังส้ิน 96 เครื่อง ติดต้ังในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

แผนภาพแสดงลักษณะการใหบริการเบิกเงินสดลวงหนา

                      ผูถือบัตร (1) ผูถอืบตัรยื่นบัตรเครดิตที่เคานทเตอรของบริษัทฯ หรือสอดบัตรเครดิตเขา
เครื่องเบิกเงินสดอัตโนมัติ

(2) บริษัทฯ ทํ าการตรวจสอบวงเงินคงเหลอืของผูถอืบัตร
          1     2      3      4     5 (3) บรษิทัฯ ทํ าการออกเช็คใหแกผูถือบัตร หรือจายเงินใหแกผูถือบัตรผาน

เครื่องเบิกเงินสดอัตโนมัติ
                      บริษัทฯ (4) บริษัทฯ สงใบเรียกเก็บเงินใหแกผูถือบัตร

(5) ผูถือบัตรช ําระเงินใหแกบริษัทฯ
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บัตรเครดิตของบริษัทฯ มี 2 ประเภท คือ
(1) บัตรเครดิตที่ใชในประเทศ (Domestic Credit card) บัตรเครดิตประเภทน้ีสามารถแบงได 2 ประเภท คือ

ก) บัตรเครดิตที่ออกโดยบริษัท (AEON Card)
บัตรอิออนการดเปนบัตรที่บริษัทฯ ออกใหแกลูกคาเพ่ือนํ าไปใชซ้ือสินคาแทนการชํ าระเงินสด 

เมื่อลูกคาซ้ือสินคาจากหางสรรพสินคาเดอะมอลล หางสรรพสินคาจัสโก หางเทสโก-โลตัส หางสรรพสินคาต้ังฮ่ัวเส็ง หางบ๊ิกซี หรือ
รานสมาชิกอื่นๆ ที่รับบัตรอิออนการด

ข) บัตรเครดิตท่ีบริษัทฯ ออกรวมกับรานคา (Affinity Card)
บัตรเครดิตประเภทนี้เปนบัตรที่บริษัทฯ ออกรวมกับรานคาประเภทตางๆ ซ่ึงผูถือบัตรเครดิตจะ

ไดรับสิทธิประโยชนพิเศษเพ่ิมเติมจากรานคาดังกลาว

ช่ือบัตรเครดิต บริษัทท่ีรวมออกบัตร ประเภทธุรกิจ
บตัรเครดิตเดอะมอลล บริษัท เดอะมอลล กรุป จํ ากัด ประกอบธุรกิจคาปลีกประเภทหางสรรพสินคา
บัตรเครดิตจัสโก บริษทั สยามจัสโก จํ ากัด ประกอบธุรกิจคาปลีกประเภทหางสรรพสินคา
บตัรเครดิตตั้งฮั้วเส็ง บริษัท หางสรรพสินคาตั้งฮั้วเส็ง จํ ากัด ประกอบธุรกิจคาปลีกประเภทหางสรรพสินคา
บตัรเครดิตแอทอีส บริษัท ไทย เอม็ดีอาร คาปลีก จํ ากัด ประกอบธุรกิจคาปลีกประเภทหางสรรพสินคา
บตัรเครดิตแม็กซออโต เอ็กซเพรส บริษัท แม็คโคร ออรโต แคร จํ ากัด ประกอบธุรกิจจํ าหนายอุปกรณประดับรถยนต
บัตรเครดิตเบลเมซอง บริษทั เบลเมซอง (ประเทศไทย) จํ ากัด ประกอบธุรกิจจํ าหนายสินคาทางไปรษณีย
บัตรเครดิตซึทาญา บริษัท ซึทาญา (ประเทศไทย) จํ ากัด ประกอบธุรกิจใหเชาวีดิโอ
บัตรเครดิตเซเวน อีเลฟเวน บริษัท ซีพ ีเซเวน อีเลฟเวน จํ ากัด ประกอบธุรกิจประเภทรานคาสะดวกซื้อ

(2) บัตรเครดิตที่ใชในประเทศและตางประเทศ (International Credit Card)
บัตรเครดิตที่ใชในประเทศและตางประเทศของบริษัทฯ ประกอบดวย บัตรอิออนมาสเตอรการด และบัตร

อิออนเจซีบีการด ซ่ึงเปนบัตรที่บริษัทออกรวมกับบริษัท มาสเตอรการด อินเตอรเนช่ันแนล อินคอรปอเรทเต็ด (MasterCard 
International Incorporated) และ บริษัท เจซีบี อินเตอรเนช่ันแนล จํ ากัด (JCB International Company Limited) ตามล ําดับ  โดย  ผู
ถือบัตรประเภทน้ีสามารถนํ าบัตรดังกลาวไปใชซ้ือสินคาและบริการไดจากรานคาที่มีสัญญลักษณมาสเตอรการดและเจซีบี ปจจุบัน 
รานคาที่มีสัญญลักษณมาสเตอรการดในประเทศมีจํ านวนท้ังส้ินกวา 100,000 แหง และอกีกวา 21 ลานแหงท่ัวโลก ในขณะท่ีรานคาท่ี
มีสัญญลักษณเจซีบีในประเทศมีจํ านวนท้ังส้ิน 35,000 แหง และอีกประมาณ 8 ลานแหงท่ัวโลก และนอกเหนือจากการจากการท่ีผูถือ
บัตรเครดิตประเภทน้ีจะสามารถใชบริการเบิกเงินสดลวงหนาไดจากเคร่ืองเบิกเงินสดอัตโนมัติของบริษัทฯ แลว ผูถือบัตรเครดิตยัง
สามารถทํ ารายการดังกลาวไดจากเคร่ืองเบิกเงินสดอัตโนมัติในเครือขาย CIRRUS ซ่ึงมีจํ านวนประมาณ 6,000 เคร่ืองในประเทศ และ
อีกกวา 601,000 เคร่ืองท่ัวโลก

สํ าหรับรายไดที่บริษัทฯ ไดรับจากธุรกิจบัตรเครดิต ประกอบดวย ดอกเบ้ียรับ คาธรรมเนียมการใชวงเงิน คา
ปรับจากการผิดนัดชํ าระเงิน และคาธรรมเนียมอ่ืน ไดแก คาธรรมเนียมรายป คาธรรมเนียมการเบิกเงินสดลวงหนา คาตอบแทนท่ีได
รับจากรานคาที่รวมโครงการ เปนตน ปจจุบัน บริษัทฯ คิดคาธรรมเนียมรายปในอัตรา 100 บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม) ส ําหรับบัตร
เครดิตที่ใชในประเทศ และ 200 บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม) ส ําหรับบัตรเครดิตท่ีใชในประเทศและตางประเทศ อยางไรก็ตาม   
บริษัทฯ อาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมรายปดังกลาวตามสภาวะการแขงขันของตลาด และข้ึนอยูกับนโยบายการสงเสริมการ
ขายของบริษัทฯ ในขณะน้ันๆ

3.1.3! ธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคล (Personal Loan)
บริการสินเชื่อสวนบุคคลเปนรูปแบบการใหกูยืมเงินแกลูกคาท่ีตองการเงินไปใชจายเพ่ือวัตถุประสงคตางๆ อาทิ

เชน การศึกษา การประกันภยัรถยนต การทองเที่ยว เปนตน โดยผูขอใชบริการสินเช่ือสวนบุคคลของบริษัทฯ สามารถมาติดตอย่ืนใบ
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คํ าขอสินเชื่อที่สํ านักงานของบริษัทฯ ทั้ง 30 แหง   สงใบคํ าขอสินเชื่อพรอมทั้งเอกสารประกอบตางๆ มาทางไปรษณีย หรือสมัครผาน
อินเทอรเน็ต  ทั้งนี้ รายไดของบริษัทฯ จากธุรกิจสินเช่ือสวนบุคคล ประกอบดวย ดอกเบ้ียรับจากเงินกูยืม คาธรรมเนียมการใชวงเงิน 
คาธรรมเนียมการทํ าสัญญา คาปรับจากการผิดนัดชํ าระเงิน

แผนภาพแสดงลักษณะการประกอบธุรกิจสินเช่ือสวนบุคคล

                                                    ผูขอสินเชื่อ/ลูกคา
                      5    5’

                               1    2     3     4     6     7                    ธนาคาร

                     4’
                                                          บริษัทฯ

(1)! ผูขอสินเชื่อยื่นใบคํ าขอสินเชื่อใหบริษัทฯ
(2)! บรษิทัฯ ตรวจสอบคุณสมบัติของผูขอสินเชื่อเพื่อพิจารณาสินเชื่อ
(3)! บรษิทัฯ แจงผลการอนุมัต/ิปฏิเสธสินเชื่อใหผูขอสินเชื่อทราบ
(4)! บรษิทัฯ สงมอบเงินกูใหแกผูขอสินเชื่อที่ไดรับการอนุมัติสินเชื่อ โดยออกเปนเชค็ หรือเบิกเงินสดจากเคร่ืองเบิกเงินสด

อัตโนมัติ หรือ
(4’) บรษิทัฯ สงมอบเงินกูใหแกผูขอสินเชื่อที่ไดรับการอนุมัติสินเชื่อ โดยโอนเงินเขาบัญชี

(5)! ลูกคานํ าเช็คของบริษัทฯ ไปเบิกเงินสดท่ีธนาคาร หรือ
(5’) ลูกคาถอนเงินจากบัญชี

(6) บริษัทฯ สงใบเรียกเก็บเงินใหแกลูกคา
(7) ลูกคาช ําระคืนเงินกูใหแกบริษัทฯ

3.1.4! ธุรกิจการซ้ือสิทธิเรียกรอง (Factoring)
ธุรกิจแฟคตอร่ิงเปนบริการการซ้ือสิทธิเรียกรองจากลูกหน้ีการคาของผูขายสินคา (Supplier) ที่มีการสงมอบ    

สินคาหรือบริการเรียบรอยแลว เม่ือบริษัทผูใหสินเช่ือรับซ้ือลูกหน้ีการคา (รานคูคา) จาก Supplier แลว สิทธิการรับเงินในลูกหน้ี   
การคา (รานคูคา) น้ันจะถูกโอนจาก Supplier มายังบริษัทผูใหสินเช่ือ  ธุรกิจแฟคตอร่ิงท่ีบริษัทฯ ใหบริการเปนธุรกิจแฟคตอร่ิงชนิด     
ไลเบ้ียได  ทั้งนี้ รายไดที่บริษัทฯ ไดรับจากธุรกิจแฟคตอร่ิง ประกอบดวย ดอกเบ้ียรับ คาธรรมเนียมการทํ าสัญญาโอนสิทธิ และคา
ปรับจากการผิดนัดชํ าระเงิน

ปจจุบัน บริษัทฯ จะใหบริการแฟคตอร่ิงกับ Supplier ของ หางแม็คโคร หางเทสโก-โลตัส หางบ๊ิกซี และหาง
สรรพสินคาจัสโก
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แผนภาพแสดงลักษณะการประกอบธุรกิจการซ้ือสิทธิเรียกรอง

                                                                         ลูกคา (Supplier)

                                                   1        2                                     3      4

                                                                                   5
                                                รานคูคา                                                    บริษัทฯ

(1)! ลูกคา (Supplier) สงสินคาใหแกรานคูคา
(2)! รานคูคาเปนลูกหนี้การคาของลูกคา (Supplier)
(3)! ลูกคาน ําลกูหนีก้ารคามาขายใหบริษทัฯ
(4)! ลกูคา (Supplier) ไดรับเงินจากการขายลูกหนี้การคาใหแกบริษัทฯ
(5)! รานคูคาจะช ําระเงินคาสินคาใหบริษัทฯ โดยตรง เม่ือถึงกํ าหนดชํ าระเงิน

3.2! การตลาดและภาวะการแขงขัน
3.2.1! ลักษณะลูกคา

บริษัทฯ ใหบริการสินเชื่อรายยอยแกลูกคาที่ตองมีคุณสมบัติเบื้องตน ไดแก มีอายุตั้งแต 20 ปข้ึนไป มีรายได
ประจํ า มีอาชีพการงานท่ีม่ันคง เปนตน

จากตารางตอไปน้ีจะเห็นวา จํ านวนประชากรที่มีอายุตั้งแต 20 ปข้ึนไปมีจํ านวนกวา 40 ลานคน คิดเปนรอยละ 
67.07 ของจํ านวนประชากรทั้งหมดของประเทศ ดังน้ัน บริษัทฯ จึงมองเห็นชองทางท่ีจะสามารถขยายตลาดออกไปไดอีกเปนจํ านวน
มากในอนาคต

ตารางแสดงจํ านวนประชากรแยกตามชวงอายุในป 2543
อายุ จํ านวนประชากร

(ลานคน)
รอยละของประชากรท้ังหมด

(%)
0-9 ป 9.42 15.54
10-19 ป 10.54 17.39
20-29 ป 10.18 16.79
30-39 ป 10.84 17.88
40-49 ป 8.73 14.40
50-59 ป 5.20 8.58
ตั้งแต 60 ปขึ้นไป 5.71 9.42
     รวม 60.62 100.00
ท่ีมา : สํ านักงานสถิติแหงชาติ
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3.2.2 ภาวะการแขงขัน
ธุรกิจสินเช่ือเชาซ้ือ
ผูประกอบธุรกิจในการใหบริการสินเช่ือเชาซ้ือสามารถแบงไดเปน 2 ประเภท ประเภทท่ีหน่ึง คือ ผูประกอบการ

ที่ใหบริการซ้ือสินคาเงินผอนสํ าหรับสินคาท่ีผลิตข้ึนเอง ผูประกอบการประเภทน้ี ไดแก บริษัท ซิงเกอร (ประเทศไทย) จํ ากัด 
(มหาชน) ประเภทที่สอง คือ ผูประกอบการท่ีใหบริการสินเช่ือเชาซ้ือผานรานคูคา บริษัทฯ จัดอยูในผูใหบริการสินเช่ือเชาซ้ือประเภท
ที่สอง โดยในกลุมบริษัทใหบริการสินเช่ือเชาซ้ือ และคูแขงในปจจุบัน บริษัทฯเปนผูประกอบการช้ันนํ ารายแรกในการใหบริการสินเช่ือ
เชาซ้ือในลักษณะดังกลาว นอกเหนือจากบริษัทฯ แลว ยังมีผูประกอบการรายอ่ืนๆ ซ่ึงถือวาเปนคูแขงของบริษัทฯ ไดแก บริษัท จีอ ี
แคปปตอล (ประเทศไทย) จํ ากัด  บริษัท สยาม เอแอนดซี จํ ากัด บริษัท เซทเทเลม (ประเทศไทย) จํ ากัด

ธุรกิจบัตรเครดิต
สํ าหรับธุรกิจสินเชือ่บัตรเครดิต คูแขงที่ส ําคัญของบริษัทฯ คือ ธนาคารพาณิชย และสถาบันการเงิน ไดแก 

บริษัท จีอี แคปปตอล (ประเทศไทย) จํ ากัด และ บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จํ ากัด เปนตน

แผนภูมิแสดงจํ านวนบัตรเครดิตท่ีออกโดยธนาคารพาณิชย

จาก
ทางเศรษฐกิจ โดยหลังจา
ใบ ในป 2542 เปน 1,765
รอยละ 21.92 ตามลํ าดับ
2542 เปน 300,000 ใบ ใน
ตามลํ าดับ

สินเช
คูแข

จีอี แคปปตอล (ประเทศไท

ติ ง
จํ านวนบัตรเครด
หนา 14

ท่ีมา : ธนาคารแหงประเทศไทย

ตารางขางตนจะเห็นวา ธุรกิจบัตรเครดิตในประเทศ
กป 2542 เปนตนมา จํ านวนบัตรเครดิตท่ีออกโดยธน
,640 ใบ ในป 2543 และ 2,152,731 ใบ ในคร่ึงแรกข
  เมื่อเปรียบเทียบกับจํ านวนบัตรเครดิตท่ีออกโดยบร
ป 2543 และ 430,000 ใบ ในคร่ึงแรกของปบัญชี 25

ื่อสวนบุคคล
งหลักของบริษัทฯ ในธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคล ไดแก ธ
ย) จํ ากัด  บริษัท สยาม เอแอนดซี จํ ากัด

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

ป 2541 ป 2542 ป 2543 ค

จํานวนบัตรเครดิต รอยละขอ
รอยละของการเปลี่ยนแปล
ไทยไดกระเต้ืองข้ึนหลังจากท่ีตองเผชิญกับภาวะวิกฤต
าคารพาณิชยไดเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ืองจาก 1,629,301 
องป 2544 คิดเปนอตัราการขยายตัวรอยละ 8.37 และ  
ษัิทฯ ซ่ึงมีจํ านวนเพ่ิมข้ึนจาก 66,000 ใบ ในปบัญชี 
44 คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 354.55 และ 43.33

นาคารพาณิชย และบริษัทการเงินอ่ืน อาทิเชน บริษัท 

รึง่แรก ป
2544
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ขอไดเปรียบในการแขงขันของบริษัทฯ คือ บริษัทฯ ไดใหบริการสินเช่ือสวนบุคคลในรูปแบบตางๆ เพื่อตอบ
สนองความตองการของลูกคา และยังไดขยายเครือขายสาขาเพ่ือใหบริการไดอยางท่ัวถึง ย่ิงไปกวาน้ันบริษัทฯ ยังไดวางระบบเครือ
ขายเคร่ืองเบิกเงินสดอัตโนมัติเพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการรับเงินกูภายหลังจากท่ีไดรับอนุมัติสินเช่ือแลว

3.2.3 กลยุทธการแขงขัน
บริษัทฯ ใชกลยุทธดังตอไปน้ีในการใหบริการเพ่ือชวยใหลูกคาสามารถดํ าเนินชีวิตประจํ าวันไดอยางสะดวก

สบายมากยิ่งขึ้น
1.! การใชขอมูลจากฐานขอมูลลูกคา

หลังจากที่บริษัทฯ ทํ าการรวบรวมและเก็บรักษาขอมูลของลูกคาไดแลว บริษัทฯ จะท ําการสรางฐานขอมูล
ของลูกคาโดยทํ าการแบงแยกตามลักษณะของลูกคา ไดแก อายุ เพศ อาชีพ เปนตน บริษัทฯ จะใชฐานขอมูลดังกลาวในการเตรียม
แผนการตลาดเพ่ือเสนอบริการและขอมูลเพ่ิมเติมท่ีเปนประโยชนใหแกลูกคามากย่ิงข้ึน

2.! การใหบริการท่ีรวดเร็ว
บริษัทใหความสํ าคัญเร่ืองความรวดเร็วในการใหบริการทางการเงินแกลูกคาโดยการใชเทคโนโลยีที่     

ทันสมัย ซ่ึงปจจุบัน บริษัทฯ ไดนํ ากระบวนการในการพิจารณาสินเช่ือผานเคร่ืองอนุมัติวงเงินอัตโนมัติ (Electric Debit Capture 
Terminal) ท่ีสามารถพิจารณาอนุมัติสินเชื่อใหแกลูกคาไดอยางรวดเร็วมาใช  นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังไดใหบริการเบิกเงินสดลวงหนา
ผานเคร่ืองเบิกเงินสดอัตโนมัติ รวมทั้งการขออนุมัติสินเชื่อและสอบถามขอมูลเกี่ยวกับการชํ าระเงินผานอินเทอรเน็ตจากโฮมเพจของ
บริษัทฯ http\\:www.aeonthailand.com

3.! ความหลากหลายของสินคาหรือบริการ
บริษัทฯ พยายามท่ีจะเพ่ิมประเภทสินคาหรือบริการใหมๆ  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือตอบสนองความตองการ

ของลูกคาใหไดมากที่สุด บริษัทฯ มีสินคาหลากหลายประเภทท่ีลูกคาสามารถซ้ือโดยใชวิธีการผอนชํ าระเงินกับบริษัทฯ เริ่มตั้งแต
เคร่ืองใชไฟฟา เคร่ืองดนตรี โทรศัพทเคลื่อนที่ ไปจนถึงอุปกรณประดับรถยนต นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังไดเพ่ิมความหลากหลายของ
การใหสินเชื่อสวนบุคคลไมวาจะเปนเงินกูยืมเพ่ือการศึกษา หรือเงินกูยืมเพ่ือการประกันภัยรถยนต  และสํ าหรับธุรกิจบัตรเครดิต 
บริษัทฯ ไดพยายามที่จะออกบัตรเครดิตรวมกับรานคาตางๆ โดยเนนการเพ่ิมความสะดวกสบายในการใชบัตรดังกลาวเพ่ือการดํ าเนิน
ชีวิตประจํ าวันของลูกคา

4.! การเพ่ิมจํ านวนรานคูคา
บริษัทฯ กํ าลังอยูระหวางการเพ่ิมจํ านวนรานคูคาซ่ึงจํ าหนายสินคาอุปโภคท่ีจํ าเปนสํ าหรับชีวิตประจํ าวัน

ของลูกคา โดยมุงเนนที่รานคาปลีกขนาดใหญ ไดแก ซุปเปอรมาเก็ต หางสรรพสินคา เปนตน นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังไดรวมทํ าธุรกิจ
กับบริษัทท่ีเปนผูใหบริการบัตรเครดิตท่ีใชตางประเทศเพ่ือเปนการชวยใหผูถือบัตรเครดิตของบริษัทฯ สามารถใชบริการไดอยางกวาง
ขวางมากย่ิงขึ้น จากเดิมท่ีสามารถใชบริการไดเฉพาะกับรานคาท่ีรวมโครงการในประเทศเทาน้ัน

5.! การมีเครือขายในการใหบริการท่ีครอบคลุม
บริษัทฯ มีสาขาและจุดใหบริการกระจายอยูท่ัวประเทศ ซ่ึงสาขาแตละแหงจะมีการใหบริการท่ีครบวงจร

โดยเร่ิมตั้งแตการรับใบคํ าขอสินเชื่อ การพิจารณาสินเช่ือ และการรับชํ าระเงิน เปนตน บริษัทฯ ยังมุงท่ีจะเพ่ิมความสะดวกในการใช
บัตรเครดิตของบริษัทฯ โดยการติดต้ังเคร่ืองเบิกเงินสดอัตโนมัติท่ัวกรุงเทพฯ

3.2.4 นโยบายราคา
นโยบายในการกํ าหนดอัตราดอกเบ้ียและคาธรรมเนียมตางๆ ส ําหรับบริการทุกประเภทของบริษัทฯ ข้ึนอยูกับ

สภาวะการแขงขันของตลาดโดยพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมของคูแขงเปนหลัก นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังคํ านึงถึง   
ตนทุนเงินทุนและตนทุนการดํ าเนินงานดวย ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณากํ าหนดอัตราดอกเบ้ียและคาธรรมเนียมตางๆ ไมใหต่ํ ากวา   
ตนทุนเงินทุนและตนทุนการดํ าเนินงานของบริษัทฯ



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

หนา 16

3.2.5 ชองทางการจํ าหนาย
ชองทางการจํ าหนายของบริษัทฯ ประกอบดวย
1.! การรับสมัครบัตรเครดิต

บริษัทฯ มีแผนประจํ าวันในการท่ีจะออกไปรับสมัครบัตรเครดิตจากลูกคาตามสถานท่ีตางๆ ท่ีเปนแหลง
ชุมชนมีผูคนผานไปมาจํ านวนมาก เชน อาคารสํ านักงาน ศูนยการคา หรือหางสรรพสินคา นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดมีการจัดวางกลอง
บรรจุใบคํ าขอสินเชื่อบัตรเครดิตของบริษัทฯ จํ านวน 3,000 กลอง ไวตามสถานที่ตางๆ ไดแก อาคารสํ านักงาน หรือรานคูคาของ
บริษัทฯ เมื่อลูกคากรอกรายละเอียดในใบคํ าขอสินเชื่อเรียบรอยแลว ลูกคาสามารถสงใบคํ าขอสินเช่ือดังกลาวมายังสํ านักงานของ
บริษัทฯ ทางไปรษณีย  นอกจากน้ี ลูกคายังสามารถขออนุมัติบัตรเครดิตผานอินเทอรเน็ตจากโฮมเพจของบริษัทฯ ไดอีกดวย

2.! รานคูคาและรานคาท่ีรวมโครงการ
นอกเหนือจากรานคูคาในการใหบริการสินเช่ือเชาซ้ือของบริษัทฯ ซ่ึงมีจํ านวนท้ังส้ินกวา 2,700 แหง ผูถือ

บัตรเครดิตที่ใชในประเทศและตางประเทศของบริษัทฯ สามารถใชบริการซ้ือสินคาท่ีรานคาท่ีรวมโครงการท่ีมีสัญญลักษณมาสเตอร
การดในประเทศจํ านวนกวา 100,000 แหง และอกีกวา 21 ลานแหงท่ัวโลก และรานคาท่ีรวมโครงการท่ีมีสัญญลักษณเจซีบีในประเทศ
จํ านวน 35,000 แหง และอีกประมาณ 8 ลานแหงท่ัวโลก

3. เครือขายบริการ
ณ วันที ่ 20 สิงหาคม 2544 บริษัทฯ มีสาขาจํ านวนท้ังส้ิน 30 แหง แบงเปนสาขาในเขตกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑลจํ านวน 9 แหง และสาขาในตางจังหวัดจํ านวน 21 แหง บริษัทฯ ยังมีการจัดต้ังจุดใหบริการซ่ึงปจจุบันมีจํ านวนท้ังส้ิน 110
จุด เพ่ือใหบริการลูกคาอยางใกลชิด นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังมีเคร่ืองเบิกเงินสดอัตโนมัติจํ านวน 96 เคร่ือง เพ่ืออํ านวยความสะดวกให
แกลูกคาท่ีมาใชบริการ

4. การโฆษณาประชาสัมพันธ
บริษัทฯ มีนโยบายในการโฆษณาบริการตางๆ ของบริษัทฯ ซ่ึงรวมถึงบริการสินเช่ือเชาซ้ือ บริการบัตร

เครดิต บริการสินเช่ือสวนบุคคล ผานปายโปสเตอร แผนพับ (Leaflet) ของกํ านัล (Premium) และสื่อตางๆ ไดแก หนังสือพิมพ  วิทยุ  
ปายรถประจํ าทาง เปนตน นอกเหนือจากน้ีแลว บริษัทฯ ยังมีการโฆษณาทางอินเทอรเน็ตอีกดวย

5. การจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย
บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายท้ังท่ีเปนกิจกรรมของบริษัทฯ เอง และท่ีรวมกับผูผลิตสินคา

ตางๆ เปนประจํ า โดยหากมีการจัดงาน (Exhibition) บริษัทฯ จะใหความรวมมือโดยการจัดต้ังจุดใหบริการภายในงานเพ่ือรับใบคํ าขอ
สินเช่ือจากลูกคา 

3.3! การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ
3.3.1! แหลงที่มาของเงินทุน

แหลงที่มาของเงินทุนของบริษัทฯ ณ วันที ่20 สิงหาคม 2544 สามารถสรุปไดดังน้ี

ประเภทวงเงิน สกุลเงิน
(หนวย : ลาน)

จํ านวนเงิน

เงินกูยืมระยะสั้น เหรียญสหรัฐฯ
เยนญ่ีปุน
บาท

14.00
4,206.00
1,773.00

เงินกูยืมระยะยาว เยนญี่ปุน
บาท

3,200.00
940.00

สวนของผูถือหุน บาท 538.19
หมายเหต ุ จํ านวนเงินที่แสดงสํ าหรับเงินกู หมายความถึง ยอดเงินกูคงคาง
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แหลงเงินทุนหลักของบริษัทฯ คือ เงินกูยืมจากธนาคารท้ังท่ีเปนเงินบาทและเงินสกุลอ่ืน โดย ณ วันที ่ 20 
สิงหาคม 2544 บริษัทฯ ไดกูยืมเงินจากธนาคารท้ังส้ิน 8 แหง แบงเปนสาขาของธนาคารตางประเทศ จํ านวน 6 แหง และ ธนาคารใน
ประเทศจํ านวน 2 แหง ทั้งนี้ ในชวงระยะเวลาท่ีผานมา บริษัทฯ ไมมีการพ่ึงพิงเงินกูยืมจากธนาคารแหงใดแหงหน่ึงในสัดสวนท่ีเกิน
กวารอยละ 30 ของเงินกูยืมรวม อยางไรก็ตาม เน่ืองจากสาขาของธนาคารตางประเทศจํ านวน 2 แหงไดทํ าการรวมกิจการกันในชวง
เดือนสิงหาคมที่ผานมา จึงทํ าใหบริษัทฯ มีสัดสวนการกูยืมเงินจากสาขาของธนาคารตางประเทศแหงหน่ึงในสัดสวนรอยละ 36 ของ
เงินกูยืมรวม และเพ่ือเปนการปองกันความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบ้ีย บริษัทฯ 
ไดทํ าสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย โดยบริษัทฯ ไดทํ าสัญญาแลกเปลี่ยนเงินกูยืม    
ระยะยาวสกุลเงินเยนญี่ปุนอัตราดอกเบ้ียลอยตัว และเงินกูยืมระยะยาวสกุลเงินเยนญ่ีปุนอัตราดอกเบ้ียคงท่ี ใหเปนเงินกูยืมระยะยาว
สกุลเงินบาทอัตราดอกเบี้ยคงที ่ รวมท้ังไดทํ าสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียสํ าหรับเงินกูยืมระยะยาวสกุลเงินบาทท่ีมีอัตราดอกเบ้ีย
ลอยตัวใหเปนอัตราดอกเบ้ียคงท่ี โดยมีรายละเอียดดังน้ี

สกุลเงินที่ไดรับ จํ านวนเงินตนที่
จะไดรับตาม
สัญญา

อัตราดอกเบี้ย
ลอยตัว/คงท่ีท่ีจะ

ไดรับ

สกุลเงินท่ีจาย จํ านวนเงินตน
ท่ีจะจายตาม
สัญญา
(บาท)

อัตราดอกเบี้ยคงที่
ที่จะตองจายตาม
สัญญา

ระยะเวลา
(ป)

เยนญ่ีปุน 1,000,000,000 รอยละ JPY-
TIBOR-TIBM +
0.875

บาท 395,000,000 รอยละ 7.73 3

เยนญ่ีปุน 1,000,000,000 รอยละ 1.555 บาท 362,896,315 รอยละ 6.85 3
เยนญ่ีปุน 1,200,000,000 รอยละ 1.15 บาท 438,600,000 รอยละ 7.71 3
บาท 440,000,000 รอยละ THE

REUTERS
P.THBFIX + 1

บาท 440,000,000 รอยละ 6.40 3

เพ่ือเปนการจํ ากัดภาระหน้ีสินสูงสุดที่จะเกิดขึ้นและบริหารความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
บางสวนใหเหมาะสมกับสภาวะของตลาดเงิน บริษัทฯ ยังไดทํ าสัญญากํ าหนดเพดานสูงสุดของอัตราดอกเบ้ียลอยตัวจํ านวน 2 สัญญา 
เพ่ือเปนการปองกันความเส่ียงจากเงินกูยืมระยะส้ันและระยะยาวสกุลเงินบาท โดยสัญญาแรกมีมูลคาตามสัญญาจํ านวน 500 ลาน
บาท สํ าหรับระยะเวลาจากวันที่ 21 กรกฎาคม 2543 ถึงวันท่ี 22 กรกฎาคม 2545 และสัญญาที่สองมีมูลคาตามสัญญาจํ านวน 500 
ลานบาท สํ าหรับระยะเวลาจากวันที่ 21 กรกฎาคม 2543 ถึงวันท่ี 22 กรกฎาคม 2546 โดยในกรณีท่ีอัตราดอกเบ้ียลอยตัวสูงกวา   
รอยละ 7 ธนาคารจะตองจายสวนเกินรอยละ 7 เปนเงินบาทใหแกบริษัทฯ นอกจากน้ัน บริษัทฯ ยังไดท ําสัญญาซ้ือขายเงินตรา      
ตางประเทศลวงหนาสํ าหรับเงินกูยืมระยะส้ันท่ีเปนเงินตราตางประเทศ

สํ าหรับนโยบายในการจัดหาเงินทุนในอนาคต บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดหาแหลงเงินทุนใหสอดคลองกับวัตถุ
ประสงคการใชเงิน โดยคํ านึงถึงความเหมาะสมของระยะเวลาการชํ าระคืนและอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน โดยหากบริษัทฯ มี
การกูยืมเงินสกุลตางประเทศในอนาคต บริษัทฯ ก็มีนโยบายที่จะทํ าการปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นทุก     
รายการ

3.3.2! การใหสินเชื่อ
ธุรกิจสินเช่ือรายยอย (Retail Finance) เปนธุรกิจท่ีแตกตางจากสินเช่ือประเภทอ่ืน เน่ืองจากเปนธุรกิจท่ีมีลูกคา

จํ านวนมาก ดังน้ัน ขอมูลทั้งหมดของลูกคาจะถูกบันทึกเขามายังฐานขอมูลโดยผานระบบคอมพิวเตอร On-Line ที่สํ านักงานใหญซ่ึง
เชื่อมโยงขอมูลจากทุกสาขาของบริษัทฯ  ดังน้ัน ธุรกิจสินเชือ่รายยอยจึงจํ าเปนตองพ่ึงพาระบบคอมพิวเตอรซ่ึงรวมท้ัง Hardware 
และ Software ที่มีประสิทธิภาพ ในการใหบริการตางๆ แกลูกคา รวมท้ังเพ่ือรองรับการปฏิบัติงานของพนักงานในการเรียกขอมูล
ตางๆ จากฐานขอมูลเพ่ือท ําการประมวลผล และจัดพิมพรายงานตางๆ
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(ก)! นโยบายการใหสินเชื่อ
คุณสมบัติเบื้องตนของผูขอสินเชื่อที่สามารถสมัครไดคือ มีอายุตั้งแต 20 ปข้ึนไป มีรายไดประจํ า มีอาชีพ

การงานท่ีมัน่คง และมีเบอรโทรศัพททั้งที่บานและที่ทํ างาน เปนตน  ในการพิจารณาอนุมติสินเชื่อ บริษัทฯ ใหความสํ าคัญตอ      
ศักยภาพของลูกคาในการชํ าระคืนหน้ีใหแกบริษัทฯ ในอนาคต   นอกจากน้ี เพ่ือเปนการจํ ากัดความเสี่ยงของบริษัทฯ อันอาจเกิดจาก
การใหสินเชื่อหลายประเภทแกลูกคารายใดรายหน่ึง  บริษัทฯ ไดกํ าหนดวงเงินสินเชื่อรวมของบริการทุกประเภทสูงสุดท่ีบริษัทฯ จะ
พิจารณาอนุมัติใหแกผูขอสินเชื่อแตละรายจะไมเกิน 5 เทาของรายไดประจํ าของผูขอสินเชื่อ โดยการอนุมัติสินเช่ือดังกลาวจะถูก   
ควบคุมโดยระบบ Credit Scoring ซ่ึงจะพิจารณาจากวงเงินสินเช่ือรวมและแหลงท่ีมาของรายไดของผูขอสินเช่ือ

ระบบ Credit Scoring เปนระบบที่ใชในการประเมินความนาเช่ือถือของผูขอสินเช่ือโดยวิเคราะหจาก    
ขอมูลพ้ืนฐานของผูขอสินเช่ือ ขอมูลทีไ่ดรับจากระบบ Credit Scoring จะถูกใชเปนแนวทางเบ้ืองตนใหกับพนักงานอนุมัติสินเช่ือใน
การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อใหเปนไปอยางรวดเร็ว และเปนไปตามนโยบายในการใหสินเชื่อของบริษัทฯ โดยในขั้นแรกระบบจะนํ า      
ขอมูลตางๆ เชน อายุ อาชีพ สถานภาพที่อยูอาศัย จํ านวนปท่ีทํ างาน และรายได เปนตน ท่ีผานการตรวจสอบความถูกตองโดย
พนักงานอนุมติสินเชื่อแลว มาท ําการประมวลผลเพ่ือกํ าหนดคะแนนตามสถานะของขอมูลของผูขอสินเช่ือแตละราย ซ่ึงคะแนนท่ีไดจะ
ถูกนํ ามาใชในการคํ านวณวงเงินที่ผูขอสินเชื่อจะไดรับการอนุมัติวาควรจะเปนก่ีเทาของรายไดประจํ าของผูขอสินเชื่อ หลังจากน้ัน
พนักงานอนุมัติสินเชื่อจะทํ าการพิจารณาวงเงินท่ีคํ านวณไดจากระบบ Credit Scoring กับวงเงินที่ผูขอสินเชื่อทํ าการขออนุมัติ เพื่อท ํา
การสรุปผลการอนุมัติสินเช่ือวาจะทํ าการอนุมัติหรือปฏิเสธการใหสินเช่ือแกผูขอสินเช่ือ

(ข) ขั้นตอนหลักในการใหสินเชื่อ
1.  ข้ันตอนการย่ืนคํ าขอการใชบริการสินเช่ือ

พนักงานเคานเตอรของบริษัทฯ หรือรานคูคา ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในใบคํ าขอสนิเช่ือ
และความครบถวนของเอกสารประกอบการพิจารณาสินเช่ือเบ้ืองตนกอนท่ีจะทํ าการบันทึกขอมูลลงในระบบการอนุมัติสินเชื่อ

2.  ข้ันตอนการตรวจสอบขอมูลและเอกสารประกอบการพิจารณาสินเช่ือ
พนักงานอนุมัติสินเชื่อจะเร่ิมขั้นตอนการตรวจสอบสินเชื่อโดยการตรวจสอบความถูกตองของ  

ขอมูลในใบคํ าขอสินเช่ือ และความครบถวนของเอกสารประกอบการพิจารณาสินเช่ือวามีรอยแกไข และมีลายเซ็นของผูขอสินเชื่อ
หรือไม  ตอจากน้ันพนักงานอนุมัติสินเชื่อจะเขาตรวจสอบฐานขอมูลในระบบคอมพิวเตอรของบริษัทฯ เพื่อตรวจสอบขอมูลที่มีปญหา
(Negative Files)  หลังจากน้ันจึงทํ าการโทรศัพทเพ่ือสัมภาษณผูขอสินเช่ือหรือบุคคลท่ีเก่ียวของ เพ่ือตรวจสอบและขอขอมูลเพ่ิมเติม
เมือ่ไดขอมูลครบถวน พนักงานอนุมัติสินเชื่อจะทํ าการวิเคราะหวงเงินสินเช่ือตามเง่ือนไขและขอกํ าหนดตางๆ ตามที่กํ าหนดไวใน
นโยบายการใหสินเช่ือของบริษัทฯ ปจจุบัน บริษัทฯ มีนโยบายในการกํ าหนดวงเงินการอนุมัติสินเช่ือตอรายการของพนักงานอนุมัติ
สินเชื่อแตละคนโดยพิจารณาจากตํ าแหนงงานเปนหลัก ทั้งนี้ตํ าแหนงงานของพนักงานอนุมัติสินเช่ือสามารถแบงเปนระดับตางๆ โดย
เร่ิมจากเจาหนาที่สินเชื่อ หัวหนาหนวย หัวหนาแผนก ผูชวยผูจัดการ และผูจัดการ เปนตน

3.  ขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อ
ในข้ันตอนน้ี ระบบประมวลผลจะเขามาทํ าหนาท่ีในการวิเคราะหขอมูลท่ีไดรับจากการพิจารณา

สินเชื่อของพนักงานอนุมัติสินเชื่อ และระบบดังกลาวจะทํ าการสรุปวงเงินสินเช่ือสูงสุดของผูขอสินเช่ือแตละรายในรูปแบบของคะแนน
หรือท่ีเรียกวา ระบบ Credit scoring ซึ่งเปนระบบที่มีประสิทธิภาพชวยใหพนักงานอนุมัติสินเชื่ออนุมัติวงเงินใหแกผูขอสินเชื่อไดอยาง
เหมาะสม และตรงตามกฎเกณฑของบริษัท ฯ

โดยทั่วไป ระยะเวลาในการพิจารณาสินเช่ือของบริษัทฯ จะขึ้นอยูกับประเภทของสินเชื่อ วิธีการ
ในการขออนุมัติสินเชื่อของลูกคา และประเภทของลูกคา ซ่ึงหากเปนลูกคาสมาชิก บริษัทฯ จะใชเวลาในการพิจารณาอนุมัติสินเช่ือท่ี
รวดเร็วกวาการพิจารณาสนิเช่ือกรณีท่ีเปนลูกคาใหม เน่ืองจากบริษัทฯ มีฐานขอมูลของลูกคารายนั้นอยูแลว ดังน้ัน พนักงานอนุมัติ
สินเชื่อจึงทํ าการตรวจสอบประวัติการขอสินเช่ือ ประวัติการชํ าระเงิน และยอดคงคางและวงเงินคงเหลอืของลูกคาเทาน้ัน สํ าหรับระยะ
เวลาโดยปกติที่บริษัทฯ ใชในการพิจารณาสินเช่ือของสินเช่ือประเภทตางๆ สามารถสรุปไดดังน้ี
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ประเภทของบริการ ลูกคาสมาชิก ลูกคาใหม
สินเชื่อเชาซื้อ ภายใน 30 นาที ภายใน 3 วันทํ าการ
สนิเชื่อสวนบุคคล ภายใน 1 ชั่วโมง ภายใน 3 วันทํ าการ
สมัครบัตรเครดิต ภายใน 5 วันทํ าการ ภายใน 7 วันทํ าการ

4.  ขั้นตอนภายหลังจากอนุมัติสินเชื่อ
หลังจากที่พนักงานอนุมัติสินเชื่อไดทํ าการพิจารณาอนุมัติสินเช่ือเรียบรอยแลว บริษัทฯ จะท ําการ

แจงผลการอนุมัติหรือปฏิเสธสินเช่ือใหผูขอสินเชื่อทราบ ซ่ึงวิธีการแจงผลข้ึนอยูกับประเภทของการขอใชบริการสินเช่ือ
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ขั้นตอนการขออนุมัติสินเชื่อโดยสังเขป

ฝายควบคุมสินเชื่อไดรับใบคํ าขอสินเชื่อ และเอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ

ใบคํ าขอสินเชื่อจะถูกแยกประเภทและแจกจายใหกับสวนงานที่รับผิดชอบ

พนกังานอนุมัติสินเชื่อในแตละทีมทํ าการตรวจสอบตามขัน้ตอนดังนี้
1.  ความสมบูรณของขอมูลในใบค ําขอสินเชื่อ
2.  ความครบถวนและชัดเจนของเอกสารหลักฐานตางๆ
3.  ฐานขอมูลของผูขอสินเชื่อในระบบขอมูลของบริษัทฯ
4.  ความถูกตองของขอมูลโดยทางโทรศัพท

                                                                   ผูขอสินเชื่อมีคุณสมบัต ิ                ไมครบถวน        ปฏิเสธการ
                                                                        ครบถวนตามเงื่อนไขของ                                     อนุมัติสินเชื่อ
                                                                            บริษัทฯ หรือไม

         ครบถวน

                                                                              วิเคราะหวงเงิน                       ปฏิเสธ            ปฏิเสธการ
                                                                        ตรวจสอบขอมูลจากระบบ                                    อนุมัติสินเชื่อ
                                                                              Credit Scoring                                         พรอมระบุเหตุผล

อนมัุติวงเงินสินเชื่อภายใตเงื่อนไขและกฎเกณฑของบริษัทฯ

แจงผลการอนุมัติและปฏิเสธสินเชื่อแกผูขอสินเชื่อหรือรานคูคาตามประเภทของการขอสินเชื่อ
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3.3.3 การติดตามหน้ี
ปจจัยที่สํ าคัญประการหน่ึงในการดํ าเนินธุรกิจใหบริการสินเช่ือ คือ การบริหารหรือตดิตามหน้ี โดยบริษัทฯ มี

ระบบและข้ันตอนในการติดตามและจัดการหน้ีท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสามารถแบงไดเปน 3 สวนใหญ ดังน้ี
1.! ระบบเทคโนโลยี

บริษัทฯ มีการใชเทคโนโลยีในการติดตามหน้ีและจัดช้ันหน้ีท่ีถือวาทันสมัยท่ีสุดระบบหน่ึงท้ังในสวนของ
Hardware และ Software โดยระบบการติดตามหน้ีของบริษัทฯ เปนระบบ On-line ซ่ึงจะจัดแบงกลุมลูกคาตามพฤติกรรมการชํ าระ
เงินและอายุลูกหน้ีท่ีคางชํ าระ พนักงานติดตามหน้ีแตละคนจะมีหนาจอคอมพิวเตอรท่ีสามารถเขาสูฐานขอมูลของลูกคาไดโดยตรง
นอกจากน้ี ผูบริหารยังสามารถตรวจสอบผลการติดตามหน้ีของพนักงานแตละคนและแตละสาขาท้ังในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด

2.! ระบบการติดตามดูแลและติดตามหน้ี
บริษัทฯ มีปรัชญาที่จะดํ าเนินการติดตามและจัดการหน้ีอยางใกลชิด โดยจะมีการตรวจสอบผลการติดตาม

หนี้ของพนักงานติดตามหนี้เปนประจํ าทุกวัน ส ํานักงานใหญของบริษัทฯ จะเปนศูนยกลางของฐานขอมูลเก่ียวกับการติดตามหน้ีจาก
ทุกสาขาทั่วประเทศ ซ่ึงขอมูลท้ังหมดจะถูกใชในการตรวจสอบและประเมินผลโดยผูบริหารท่ีสามารถตัดสินใจและมีอํ านาจในการส่ัง
การใหดํ าเนินการปรับปรุงและแกไขปญหาท่ีเกิดจากการติดตามหน้ีไดอยางทันการณ

3.! ข้ันตอนการติดตามหน้ี
บริษัทฯ ไดทํ าการกํ าหนดข้ันตอนการติดตามหน้ีสํ าหรับลูกหน้ีจัดช้ันแตละประเภท โดยเม่ือลูกหน้ีเร่ิมผิด

นัดชํ าระหน้ี พนักงานติดตามหน้ีของบริษัทฯ ซ่ึงจะแบงแยกหนาท่ีตามประเภทของสินเช่ือ และจํ านวนงวดท่ีคางชํ าระ จะเร่ิมดํ าเนิน
การติดตามหน้ีทันที เน่ืองจาก บริษัทฯ มีฐานลูกคาจ ํานวนมากและเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว การแบงแยกกลุมและจํ านวนลูกคาจะตอง
สัมพันธกับจํ านวนพนักงานติดตามหน้ีเพ่ือใหแนใจวาการบริหารหน้ีจะทํ าไดอยางใกลชิดและทันตอเหตุการณ  วิธีการหลักทีบ่ริษัทฯ
ใชในการติดตามหน้ี คือ การโทรศัพทพูดคุยกับลูกหน้ี หลังจากท่ีพนักงานติดตามหน้ีโทรศัพทติดตอกับลูกหน้ี พนักงานจะตองบันทึก
ขอมูลทั้งหมดที่ไดรับจากการสนทนาลงในฐานขอมูลของลูกหน้ี โดยพนักงานติดตามหน้ีจะยังคงโทรศัพทติดตอพูดคุยกับลูกหน้ีโดย
ตลอดตราบเทาท่ีพนักงานยังคงสามารถติดตอและเจรจาใหลูกหน้ีมาชํ าระหน้ีใหกับบริษัทฯ ถาพนักงานไมสามารถติดตอลูกหน้ีไดซ่ึง
อาจจะเกิดจากสาเหตุหลายประการ เชน ลูกหน้ีพยายามหลบเล่ียงท่ีจะไมพูดคุยกับพนักงาน ลูกหน้ียายบาน หรือลาออกจากที่ทํ างาน
ตามขอมูลท่ีแจงไวในใบคํ าขอสินเชื่อตอนที่ขออนุมัติสินเชื่อกับบริษัทฯ โดยไมแจงใหบริษัทฯ ทราบไมวาจะท ําโดยเจตนาหรือไมก็ตาม
บริษัทฯ จะสงพนักงานติดตามหน้ีอีกชุดหน่ึงออกไปพบหรือติดตามลูกหน้ี

3.3.4 การชํ าระหน้ี
บริษัทฯ จะคํ านวณยอดเงินที่ลูกคาตองช ําระใหแกบริษัทฯ โดยตัดยอดการใชจายของลูกคาในวันท่ี 10 ของทุก

เดือน ทั้งนี้ ลูกคาจะตองชํ าระเงินจากการใชจายดังกลาวภายในวันท่ี 2 ของเดือนถัดไป
ลูกคาสามารถชํ าระเงินตนและดอกเบ้ียใหบริษัทฯ ไดหลายวิธี เชน ชํ าระเปนเงินสดท่ีสํ านักงานสาขาของ

บริษัทฯ ชํ าระเปนเช็คลงวันท่ีลวงหนา (กรณีผูขอสินเช่ือเปนนิติบุคคล หรือวงเงินสินเช่ือมากกวา 50,000 บาท) ชํ าระโดยการหัก
บัญชีเงินฝาก  สํ าหรับสินเชื่อเชาซ้ือ ลูกคาจะตองช ําระคางวดทุกเดือน ระยะเวลาการผอนชํ าระจะอยูระหวาง 6 เดือน ถึง 24 เดือน
ทั้งน้ีจะขึ้นอยูกับมูลคาของสินคาที่ทํ าการเชาซ้ือ โดยระยะเวลาการผอนชํ าระเฉล่ียประมาณ 12 เดือน  และสํ าหรับสินเช่ือสวนบุคคล
และสินเชื่อบัตรเครดิต ลูกคาอาจชํ าระคืนคร้ังเดียวเต็มจํ านวนหรือชํ าระคืนเพียงบางสวนซ่ึงอยางนอยท่ีสุดจะตองชํ าระเทากับจํ านวน
เงินขั้นตํ่ าที่บริษัทฯ กํ าหนด

3.3.5 นโยบายการบริหารสภาพคลอง
จากการที่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักในการใหสินเช่ือแกลูกคา ทํ าใหบริษัทฯ มีความจํ าเปนตองหาแหลงเงิน

ทุนเขามาใหเพียงพอกับการขยายตัวของยอดการใหสินเช่ือ โดยทุกป บริษัทฯ จะท ําการจัดเตรียมแหลงเงินทุนลวงหนาจากประมาณ
การของบริษัทฯ ที่จัดทํ าโดยฝายบริหาร แหลงเงินทุนท่ีสํ าคัญของบริษัทฯ คือ เงินกูยืมจากธนาคารท้ังท่ีเปนเงินบาทและเงินสกุลอ่ืน
ซ่ึงสวนใหญจะเปนวงเงินกูหมุนเวียนท่ีไดรับตอเน่ือง (Revolving) โดยมีกํ าหนดชํ าระเงินระหวาง 6 เดือน ถึง 1 ป  ซ่ึงจะสอดคลองกับ
ระยะเวลาเฉลี่ยของการใหสินเชื่อของบริษัทฯ ซ่ึงอยูที่ประมาณ 12 เดือน นอกจากน้ี บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะจัดหาแหลงเงินทุนระยะ
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ยาวเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหการบริหารเงินของบริษัทฯ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน ทั้งนี้ ในการพิจารณากูยืมเงิน บริษัทฯ ไดคํ านึงถึง
อัตราดอกเบี้ย โดยบริษัทฯ จะพยายามจัดหาเงินกูเพ่ือกอใหเกิดภาระตนทุนทางการเงินต่ํ าที่สุด
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