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4. การวิจัยและพัฒนา
บริษัทฯ ทํ าการวิจัยและพัฒนาเพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายของบริษัทฯ ในการทํ าใหประชาชนในประเทศมีชีวิตความเปนอยูที่

สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นดวยการใชบริการดานสินเชื่อของบริษัทฯ โดยจะทํ าการพัฒนาผลิตภัณฑใหมเพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบายใหแก
ลูกคา รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพในการดํ าเนินงานของบริษัทฯ อันจะนํ าไปสูตนทุนการดํ าเนินงานท่ีลดลง การวิจัยและพัฒนาของ
บริษัทฯ ในชวงท่ีผานมาสามารถสรุปไดดังน้ี

4.1 การพัฒนาผลิตภัณฑใหม
4.1.1 บริการทางการเงินสํ าหรับโทรศัพทเคล่ือนท่ี

บริษัทฯ ไมเพียงแตใหบริการเชาซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ีเทาน้ัน แตยังใหบริการกูยืมเงินสํ าหรับคาจดทะเบียนอีก
ดวย ซ่ึงบริการดังกลาวชวยใหลูกคาของบริษัทฯ ไดรับความสะดวกสบาย และสามารถท่ีจะซ้ือรวมท้ังสมัครเพ่ือเปดใชบริการโทรศัพท
เคลื่อนที่ไดโดยงายที่รานจ ําหนายโทรศัพทเคล่ือนที่ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไมมีคาใชจายในการทํ าวิจัยและพัฒนาบริการประเภทน้ี

4.1.2 เงินกูยืมเพ่ือการประกันภัยรถยนต
บริษัทฯ ใหบริการเงินกูยืมเพ่ือการประกันภัยรถยนตโดยรวมมือกับบริษัทท่ีใหบริการประกันภัยรถยนต  บริการ

ประเภทน้ีเปนการใหสินเชือ่สวนบุคคลเฉพาะเพ่ือชํ าระคาเบ้ียประกันภัยเทาน้ัน ดังน้ัน บริษัทฯ จึงสามารถใหบริการโดยการเสนอ
อัตราดอกเบี้ยที่ตํ ่ากวาอัตราดอกเบ้ียสํ าหรับสินเช่ือสวนบุคคลประเภทอ่ืน ทั้งนี้ บริษัทฯ ไมมีคาใชจายในการทํ าวิจัยและพัฒนาบริการ
ประเภทนี้

4.1.3 การออกบัตรเครดิตท่ีใชในประเทศและตางประเทศ
บริษัทฯ เร่ิมทํ าการออกบัตรเครดิตท่ีใชในประเทศและตางประเทศเม่ือเดือนธันวาคม 2543 โดยรวมมือกับ

บริษัท มาสเตอรการด อินเตอรเนช่ันแนล อินคอรปอเรทเต็ด (“มาสเตอรการด”) และ บริษัท เจซีบี อินเตอรเนช่ันแนล จํ ากัด        
(“เจซีบี”) ซ่ึงการออกบัตรประเภทน้ีจะชวยใหผูถือบัตรเครดิตของบริษัทฯ สามารถใชบัตรดังกลาวในการซ้ือสินคาหรือบริการไดอยาง
หลากหลายและกวางขวางมากย่ิงขึ้น โดยบัตรอิออนมาสเตอรการดสามารถใชบริการไดจากรานคาในประเทศซ่ึงมีจํ านวนท้ังส้ินกวา 
100,000 แหง และอกีกวา 21 ลานแหงท่ัวโลก ในขณะที่บัตรอิออนเจซีบีการดสามารถใชบริการไดจากรานคาในประเทศซ่ึงมีจํ านวน
ทั้งสิ้น 35,000 แหง  และอีกประมาณ 8 ลานแหงท่ัวโลก ทั้งนี้ บริษัทฯ มีคาใชจายในการส่ังซ้ือ Software ตางๆ เพ่ือรองรับการให
บริการบัตรเครดิตประเภทน้ีประมาณ 14 ลานบาท โดย Software น้ีสามารถแบงออกเปน 3 สวนท่ีสํ าคัญๆ ดังน้ี

1. เพ่ือใชในการเชื่อมโยงกับระบบของมาสเตอรการดและเจซีบี รวมถึงรานคาท่ีรวมโครงการของมาสเตอร
การดและเจซีบีทั่วโลก ในการขออนุมัติการใชบัตรเครดิตระหวางลูกคากับรานคาท่ีรวมโครงการดังกลาว

2. เพ่ือใชในการเชื่อมโยงการชํ าระเงินผานระบบของมาสเตอรการดและเจซีบีใหแกธนาคารเพ่ือชํ าระไปยัง
รานคาที่รวมโครงการท่ัวโลกท่ีผูถือบัตรของบริษัทฯ ไดใชบัตรอิออนมาสเตอรการดและบัตรอิออนเจซีบีการด

3. เพ่ือเชื่อมโยงเครือขายเครื่องเบิกเงินสดอัตโนมัติของบริษัทฯ เขากับมาสเตอรการดและเจซีบี เพ่ือใหบัตร
เครดิตท้ังสองประเภทจากท่ัวโลกสามารถใชบริการจากเคร่ืองเบิกเงินสดอัตโนมัติของบริษัทฯ

Software ดังกลาวขางตนจะตองไดมาตรฐานตามขอกํ าหนดของมาสเตอรการดและเจซีบีเพ่ือใหระบบ
คอมพิวเตอรของบริษัทฯ สามารถสื่อสารกับระบบคอมพิวเตอรของบริษัทอื่นๆ ทีป่ระกอบธุรกิจเดียวกัน

4.2 การเพ่ิมความสะดวกสบายในการใชบริการของบริษัทฯ
4.2.1 การอนุมัติสินเชื่อเชาซื้อผานเครื่องอนุมัติวงเงินอัตโนมัติ (Electronic Debit Capture Terminal : EDC)

บริษัทฯ ทํ าการพัฒนาระบบการอนุมัติสินเช่ือเชาซ้ือผานเคร่ือง EDC เพ่ือเปนเคร่ืองมือท่ีจะชวยใหกระบวนการ
พิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อใหแกลูกคาสมาชิกที่ถือบัตรของบริษัทฯ สามารถกระทํ าไดในระยะเวลาอันสั้นเพียงไมก่ีวินาที           
โดยบริษัทฯ มีคาใชจายในการพัฒนาระบบ Software เพ่ือรองรับการทํ างานของเครื่องอนุมัติวงเงินอัตโนมัติทั้งสิ้นประมาณ 2.4 ลาน
บาท
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4.2.2 การจัดตั้งสวนบริการลูกคา (Customer Service)
จากการที่บริษัทฯ มีการเติบโตอยางรวดเร็ว ทํ าใหบริษัทฯ ตระหนักถึงความสํ าคัญของการใหบริการสอบถาม

ขอมูลทางโทรศัพทแกลูกคา ดังน้ัน บริษัทฯ จึงไดจัดต้ังสวนบริการลูกคาข้ึนมาเม่ือวันท่ี 21 สิงหาคม 2542 เพื่อท ําหนาท่ีในการให
บริการดานขอมูลตางๆ แกลูกคาอยางรวดเร็ว ปจจุบัน บริษัทฯ มีพนักงานในสวนดังกลาวจํ านวนประมาณ 35 คน

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังไดปรับปรุงประสิทธิภาพในการสื่อสารทางโทรศัพท เน่ืองจากปจจุบัน การส่ือสารทาง
โทรศัพทภายในสํ านักงานใหญมีจํ านวนสายที่โทรเขาและออกมากกวา 40,000 คร้ังตอวัน สวนใหญเปนการใหบริการแกลูกคาท่ี
โทรศัพทเขามาเพ่ือสอบถามขอมูลตางๆ รวมท้ังการโทรศัพทเพ่ือทํ าการเรงรัดหน้ีสินของพนักงานติดตามหน้ี โดยเมื่อปลายป 2542 
บริษัทฯ ไดลงทุนติดตั้งระบบชุมสายโทรศัพทขนาดยอม (PABX) พรอม Software ประมาณ 10 ลานบาท เพ่ือรองรับปริมาณสาย
โทรศัพทที่โทรเขา-ออก นอกจากน้ี ระบบโทรศัพทดังกลาวยังชวยบริหารการรับโทรศัพทของพนักงานใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
การออกรายงานเพ่ือแสดงปริมาณการใชโทรศัพทของแตละคูสายเปนรายบุคคล รวมทั้งการออกรายงานเพ่ือแสดงคาโทรศัพทของ
พนักงานซ่ึงสามารถแสดงยอดคาใชจายของพนักงานแตละคน หรือแตละฝาย

4.2.3 การเพ่ิมความสะดวกสบายส ําหรับสินเช่ือสวนบุคคลและการเบิกเงินสดลวงหนาผานเคร่ืองเบิกเงินสดอัตโนมัติ
ผูถือบัตรเครดิตของบริษัทฯ สามารถใชบริการเบิกเงินสดลวงหนาจากเคร่ืองเบิกเงินสดอัตโนมัติได เพียงใชรหัส

ประจํ าตัว (PIN Code) ในการเขาสูระบบเพ่ือทํ ารายการ  นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังเพ่ิมความสะดวกสบายใหแกลูกคาท่ีไดรับอนุมัติ    
สินเชื่อสวนบุคคลในการเบิกถอนเงินกูจากเคร่ืองเบิกเงินสดอัตโนมัติโดยใชบัตรอิออนการดหรือบัตรอิออนเอ็กซเพรสการดแทนการมา
รับเงินที่สํ านักงานของบริษัทฯ อีกดวย ทั้งนี้ บริษัทฯ มีคาใชจายในการพัฒนา Software เพ่ือรองรับการใหบริการเบิกเงินสดลวงหนา
และเบิกถอนเงินกูจากเคร่ืองเบิกเงินสดอัตโนมัติประมาณ  2.4 ลานบาท

จากตารางจะเห็นวา จํ านวนเคร่ืองเบิกเงินสดอัตโนมัติของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสํ าคัญจาก 14 เคร่ือง ในป
บัญชี 2542 เปน 66 เคร่ือง ในปบัญชี 2543 คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 371.43 และสํ าหรับครึ่งแรกของปบัญช ี2544 บริษัทฯ มี
เครื่องเบิกเงินสดอัตโนมัติทั้งสิ้น 96 เครื่อง

4.3 การปรับปรุงประสิทธภิาพในการดํ าเนินงาน
ระบบคอมพิวเตอรถือวาเปนสวนท่ีสํ าคัญในการดํ าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซ่ึง

เพ่ือเชื่อมโยงขอมูลจากทุกสาขาของบริษัทฯ โดยมีศูนยกลางท่ีสํ านักงานใหญ ทํ าใหสามาร
จะมาติดตอขอรับบริการที่ส ํานักงานแหงใดของบริษัทฯ  และจากการที่บริษัทฯ ไดเติบโต
จํ าเปนตองมีการพัฒนาระบบทั้งในสวนของ Hardware และ Software ในสวนของ Softwa
ขึ้นเองเปนหลัก แตหากเปนโปรแกรมเฉพาะอยางซ่ึงบริษัทฯ ไมสามารถดํ าเนินการเองได 
ใชงาน นอกเหนือจากน้ีแลว บริษัทฯ ยังไดพัฒนาในสวนของ Hardware โดยไดปรับปรุงเ
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บริษัทฯ ไดใชระบบคอมพิวเตอร On-Line 
ถใหบริการไดอยางเทาเทียมกันไมวาลูกคา
อยางรวดเร็ว ทํ าใหในชวงท่ีผานมาบริษัทฯ 
re บริษัทฯ จะท ําการพัฒนาเขียนโปรแกรม
บริษัทฯ จะท ําการซ้ือโปรแกรมดังกลาวมา
คร่ือง EDC ใหสามารถใหบริการไดหลาก
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หลายย่ิงขึ้น รวมทั้งการพัฒนาเคร่ืองชํ าระเงินสดอัตโนมัติ (Cash Repayment Machine) โดยบริษัทฯ มีคาใชจายในการพัฒนาเคร่ือง
ดังกลาวประมาณ 1.2 ลานบาท

บริษัทฯ กํ าลังอยูระหวางการพัฒนาระบบ Auto Calling System เพ่ือรองรับและเสริมประสิทธิภาพในการบริหารงาน  
เรงรัดหนี้สิน ซ่ึงเนนถึงความคลองตัว สะดวกรวดเร็ว ความแมนยํ าในการประมวลผล และการออกรายงาน ซ่ึงระบบดังกลาวประกอบ
ดวยสวนสํ าคัญ 2 สวน คือ

1. ระบบโทรศัพทอัตโนมัติ  ระบบน้ีประกอบดวยการเช่ือมโยงเครือขาย Hardware Server ขนาดใหญ และ 
Software ที่ควบคุมการทํ างานของระบบ โดยระบบดังกลาวจะชวยเสริมความคลองตัว และรวดเร็วในการทํ างานของพนักงานติดตาม
หนี้ของบริษัทฯ กลาวคือ ระบบโทรศัพทอัตโนมัติเปนระบบท่ีชวยในการตอสายโทรศัพทอัตโนมัติไปยังลูกคาและรับสายโทรศัพทจาก
ลูกคาโดยอัตโนมัติ ระบบจะทํ าการตอสายโทรศัพทเรียงตามลํ าดับลูกคาท่ีไดจัดไวในฐานขอมูลของพนักงานแตละคน ขณะท่ีพนักงาน
กํ าลังพูดคุยกับลูกคารายหน่ึงอยู ระบบจะตอสายโทรศัพทไปยังลูกคารายตอไปเพ่ือชวยประหยัดเวลาในการตอสายโทรศัพท และใน
ขณะที่พนักงานติดตามหน้ีกํ าลังพูดคุยกับลูกคา ระบบก็จะดึงขอมูลของลูกคารายน้ันใหปรากฎท่ีหนาจอของพนักงานโดยอัตโนมัติ

2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบ Software เพ่ือใชในการเรงรัดหน้ีสินใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ซ่ึงถือวาเปนการ   
ปรับปรุงคร้ังใหญจาก Software ที่ใชอยูในปจจุบัน เริ่มตั้งแต

- ระบบการแบงกลุมลูกคาอัตโนมัติ
- ระบบการทํ างานผานหนาจอของพนักงานติดตามหน้ี
- ระบบการจัดเก็บและเรียกขอมูล
- ระบบการประมวลผล วิเคราะหขอมูล และแสดงผลสรุป เพ่ือใชในการวิเคราะหขอมูลของผูบริหาร

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดลงทุนในระบบ Auto Calling System ทั้งระบบเปนเงินทั้งสิ้น 65 ลานบาท
นอกเหนือจากการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดํ าเนินงานแลว บริษัทฯ ยังไดพัฒนาระบบในการจัดหาขอมูลตางๆ ให

แกผูบริหารผานโฮมเพจภายในของบริษัทฯ เชน ขอมูลเก่ียวกับจํ านวนบัตรเครดิต และผลการติดตามหน้ีของทุกสาขา ซ่ึงระบบ     
ดังกลาวจะชวยใหผูบริหารของบริษัทฯ สามารถส่ังการหรือแกไขปญหาไดอยางทนัการณ


