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3 การประกอบธุรกิจ 

3.1 ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ 

บริษัทฯประกอบธุรกิจการขายเชาซ้ือเคร่ืองใชไฟฟาภายในบาน เฟอรนิเจอรสําหรับบาน และรถจักรยานยนต พรอม
ใหบริการกอนและหลังการขายภายใตคําขวัญ “เพ่ิมความสุข ทุกครอบครัว” โดยดําเนินการขายผานสาขาของบริษัทฯ ณ 31 
ธันวาคม 2545 รวม 129 สาขา และ ณ 31 มีนาคม 2546 รวม 135 สาขาใน 53 จังหวัด ซ่ึงสาขาแตละแหงจะถูกกําหนดใหมีการขาย
สินคาตามประเภทและราคาที่บริษัทฯกําหนดไวเทาน้ัน โดย ณ วันที่ทําการขายเชาซ้ือ บริษัทฯจะทําสัญญาเชาซ้ือสินคากับลูกคา 
พรอมท้ังเก็บเงินดาวนจํานวนหน่ึง (เฉล่ียประมาณรอยละ 19 ของราคาเงินสด) และสงมอบสินคาใหแกลูกคา สําหรับคาเชาซ้ือในสวน
ที่เหลือน้ัน ลูกคาจะตองชําระเปนงวดในจํานวนเงินเทากันทุกงวดในเวลาที่แนนอนตามที่ไดระบุไวในสัญญา ซ่ึงระยะเวลาการผอน
ชําระคางวดของลูกคาอยูในชวง 6–36 เดือน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับฐานะทางการเงินและความสามารถในการผอนชําระของลูกคาแตละราย 
โดยราคาเชาซ้ือที่เสนอใหกับลูกคาจะเปนราคาที่ไดรวมตนทุนสินคา คาใชจายที่เก่ียวของและดอกเบี้ยแลว ในชวงการผอนชําระ
กรรมสิทธ์ิของสินคาเชาซ้ือจะยังคงเปนของบริษัทฯจนกวาลูกคาจะชําระคางวดครบและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญาเชาซ้ือ
โดยครบถวนแลว  

3.1.1  ประเภทของสินคาเชาซ้ือ 

ในป 2545 และไตรมาส 1 ป 2546 บริษัทฯขายเชาซ้ือสินคารวม 3 ประเภทดังนี ้

1. เคร่ืองใชไฟฟาภายในบาน (Electrical Home Appliance):  

 ตลอดระยะเวลาที่ผานมาน้ัน เครื่องใชไฟฟาภายในบาน ไดแก โทรทัศน วีดีโอ ดีวีดี วีซีดี โฮมเธียเตอร  
โฮมสเตอริโอ ตูเย็น เคร่ืองซักผา พัดลม และอื่นๆ เปนสินคาขายเชาซ้ือหลักของบริษัทฯ โดยคิดเปนสัดสวนรอยละ 99.24 และ 97.72
ของยอดขายเชาซ้ือในป 2545 และไตรมาส 1 ป 2546 ตามลําดับ 

 ในป 2545 บริษัทฯขายเชาซ้ือเคร่ืองใชไฟฟาทั้งหมด 9 ย่ีหอ คือ โซน่ี(Sony)พานาโซนิค(Panasonic) ไดสตาร
(Distar) ชารป(Sharp) ฮิตาช(ิHitachi) เนชั่นแนล(National) ไพโอเนียร(Pioneer) ไอวา(Aiwa) และ โซเกน(Soken) โดยมีราคาเชาซ้ือ 
1,500 - 70,050 บาท คางวดผอนชําระ 200 – 10,200 บาท/เดือน และระยะเวลาผอนชําระ 6 – 24 เดือน ซึ่งในชวง 3 ปที่ผานมาน้ัน 
บริษัทฯขายเชาซ้ือเคร่ืองใชไฟฟาย่ีหอ ไดสตาร(Distar) ในสัดสวนสูงสุดเฉล่ียรอยละ 34.97 ของยอดขายเชาซ้ือเคร่ืองใชไฟฟาภายใน
บานทั้งหมด และบริษัทฯคาดวาจะเพ่ิมการขายเชาซ้ือเคร่ืองใชไฟฟาย่ีหอ “ไฮเออร(Haier)” ในป 2546 

2. เฟอรนิเจอร (Furniture):  

 บริษัทฯเร่ิมขายเชาซ้ือเฟอรนิเจอรสําหรับบานในเดือนกรกฎาคม 2545 ประเภท โตะ เกาอี้ เตียง ชุดรับแขก ตู
กับขาว ตูวาง ไซบอรด โตะเคร่ืองแปง และตูโชว ซ่ึงผลิตในประเทศโดยผูผลิตทองถ่ินทั่วไป โดยมีราคาเชาซ้ือ 1,310 - 18,500 บาท 
คางวดผอนชําระ 400 – 2,000 บาท/เดือน และระยะเวลาผอนชําระ 6 – 15 เดือน  

3. รถจักรยานยนต (Motorcycle):  

 บริษัทฯเร่ิมขายเชาซ้ือจักรยานยนตในเดือนตุลาคม 2545 เฉพาะย่ีหอ ฮอนดา(Honda) และ ยามาฮา (Yamaha) 
ในรุน 100 - 125 CC โดยมีราคาเชาซ้ือ 45,000 - 64,400 บาท คางวดผอนชําระ 1,500 - 8,500 บาท/เดือน และระยะเวลาผอนชําระ 
6 – 36 เดือน นอกจากน้ี บริษัทฯไดใหบริการเชาซ้ือ (รับจัดไฟแนนซ) ผานรานคาตัวแทนการขายและรานคาปลีกอ่ืนๆ 
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สัดสวนการขายสินคาแยกตามประเภทสินคา และระยะเวลาการชําระคืน สรุปไดดังน้ี 

ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. %
เคร่ืองใชไฟฟาภายในบาน
โทรทัศน 104.93 45.89 124.58 54.41 711.61 63.15 271.48 60.62
สเตอริโอ 70.44 30.81 57.33 25.04 186.65 16.56 76.95 17.18
วีดีโอ 21.71 9.50 22.57 9.86 110.82 9.83 39.36 8.79
ตูเย็น 16.08 7.03 15.29 6.68 58.32 5.18 24.52 5.47
เคร่ืองซักผา 14.12 6.17 8.07 3.52 48.35 4.29 24.27 5.42
อื่นๆ 1.35 0.59 1.12 0.49 2.60 0.23 1.03 0.23

รวม 228.63 100.00 228.96 100.00 1,118.35 99.24 437.61 97.72
เฟอรนเิจอรสําหรับบาน -        -     -       0.00 7.33 0.65 5.85 1.31
รถจักรยานยนต -        -     -       0.00 1.19 0.11 4.37 0.98

228.63 100.00 228.96 100.00 1,126.87 100.00 447.83 100.00
จํานวนงวด (เดือน)

0-6 24.28 10.62 45.64 19.94 46.20 4.10 18.67 4.17
7-12 16.26 7.11 19.10 8.34 64.40 5.71 29.83 6.66
13-18 29.19 12.77 30.86 13.48 163.83 14.54 70.50 15.74
19-24 157.54 68.91 133.09 58.13 667.58 59.24 327.64 73.16
25-36 1.37 0.60 0.27 0.12 184.86 16.40 1.19 0.26

228.63 100.00 228.96 100.00 1,126.87 100.00 447.83 100.00

2546 (Q1)

รวม

รวม

ประเภทสินคา 2543 2544 2545

 
    หมายเหตุ: รายไดตามตาราง คือ รายไดจากการขายสุทธิ (หักดอกผลเชาซื้อและภาษีมูลคาเพิ่ม) 
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3.1.2  บริการกอนและหลังการขายเชาซ้ือ 

นอกจากการขายเชาซ้ือสินคาแลว บริษัทฯไดใหบริการทั้งกอนและหลังการขายประเภทตางๆแบบ “ครบวงจรและถึงที่
หมาย”  แกลูกคาถึงสถานท่ีอยูอาศัย ซ่ึงเนนการบริการท่ีใหความสะดวกและรวดเร็วเปนสําคัญ ดังแผนภาพตอไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

(1) บริการสาธิตและทดลองการใชงานสินคา 
ทีมขายจะนําสินคาจริงไปสาธิตและทดลองการใชงานใหลูกคาดูถึงที่อยูอาศัย เพ่ือใหลูกคาสามารถเลือกและตัดสินใจซ้ือได

งายข้ึน ซ่ึงประเภทสินคาท่ีนําไปเสนอน้ีข้ึนอยูกับความเหมาะสมและความตองการของลูกคาในแตละพ้ืนท่ีเปาหมาย  

(2) บริการตรวจสอบประวัติและอนุมัติการเชาซ้ือภายใน 1 วัน 
ทีมขายโดยพนักงานตรวจสอบการเชาซ้ือจะใหบริการเช็คสอบเครดิตผูขอเชาซ้ือ รวมทั้งอนุมัติการเชาซ้ือในเบื้องตน โดยที่

ลูกคาไมตองเสียเวลาออกไปติดตอสํานักงานสาขาของบริษัทฯและรอผลการอนุมัติ  

(3) บริการจัดสงสินคา 
เม่ือพิจารณาใหเชาซ้ือสินคาแลว ทีมขายจะสงมอบสินคาใหแกลูกคาทันทีท่ีทําสัญญาเชาซ้ือและไดรับเงินดาวนแลว 

(4) บริการรับชําระคางวดตลอดอายุสัญญา 
ทีมขายจะแจงลูกคา ณ วันทําสัญญาเชาซื้อเรื่อง ขอกําหนด จํานวนเงินคางวด วันเก็บคางวด สถานที่ และเงื่อนไขการผอน

ชําระ ซ่ึงในวันครบกําหนดงวดชําระ พนักงานเก็บเงินของบริษัทฯ จะไปรับชําระเงินคางวดจนกวาลูกคาจะชําระเสร็จส้ินตามสัญญา 

(5) บริการรับประกันสนิคาตลอดอายกุารผอนชําระ 
หากสินคาท่ีทําการเชาซ้ือกับบริษัทฯน้ันเกิดความเสียหายข้ึน บริษัทฯจะใหบริการซอมแซมถึงที่อยูอาศัย โดยไมมีคาใชจาย

ในสวนของคาแรงใดๆ นอกจากน้ี บริษัทฯบริการซอมแซมสินคาพรอมอะไหลฟรีในกรณีที่เปนความเสียหายที่เกิดจากความบกพรอง
ของตัวสินคาเอง หากสินคาน้ันฯอยูในระยะรับประกันหรืออยูระหวางการผอนชําระ 

(6) บริการอ่ืนๆ 
บริษัทฯมีบริการอ่ืนๆ อาท ิบริการรับซ้ือสินคาเกาเพ่ือขายเชาซ้ือช้ินใหมและบริการสินคาทดแทนขณะสงซอม เปนตน  

การเสนอบริการดังกลาวเนนการบริการท่ีรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เอาใจใส และสงตรงถึงที่หมายเพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบาย
แกลูกคาเปนสําคัญ โดยตลอดระยะเวลาที่ผานมาบริษัทฯไดพัฒนาการใหบริการทั้งกอนและหลังการขายเสมอมาจึงทําใหสามารถ
รักษาฐานลูกคาเดิมและขยายฐานลูกคาใหมไดอยางตอเน่ือง นอกจากน้ี ความสัมพันธอันดีระหวางบริษัทฯและลูกคายังชวยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการเก็บเงินคางวด ซ่ึงสงผลใหบริษัทฯมียอดลูกหน้ีที่มีปญหาในจํานวนนอยและมีแนวโนมลดลงอีกดวย (รายละเอียด
ในสวนท่ี 2 ขอ 12 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน) 
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บริการสาธิต 
และ 

ทดลองการใชงาน 

บริการอ่ืน เชน การ
รับประกันสินคาตลอดอายุ
การผอนชําระ และบริการ
สินคาทดแทนขณะซอม

บริการตรวจสอบ
ประวัติ &  

อนุมัติการเชาซ้ือ
ภายใน 1 วัน

บริการรับชําระคา
งวดตลอดอายุ
สัญญา 

บริการจัดสง
สินคาทันที 

ลูกคาเชาซ้ือ  
ณ ที่อยูอาศัย
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3.1.3 ขั้นตอนการขายเชาซื้อสินคา 

การขายเชาซ้ือ 

ทีมขายจะออกไปขายสินคาถึงที่พักอาศัยของลูกคาในพ้ืนที่เปาหมายพรอมรถกระบะที่บรรทุกสินคาประเภทตางๆ ซึ่งทีม
ขายน้ีทํางานภายใตการดูแลของผูจัดการสาขา โดยแตละสาขามีทีมขายประมาณ 6-7 ทีมกระจายเขาดูแลลูกคาในพ้ืนที่เปาหมายรัศมี
ประมาณ 100 ก.ม. รอบที่ตั้งสาขา และทีมขายจะออกทําการขาย 6-7 วันตอสัปดาห ทีมขายแตละทีมประกอบดวยพนักงานตางๆดังน้ี 

1. พนักงานตรวจสอบการเชาซ้ือ (1 คน) : ทําหนาที่ตรวจสอบสถานะและฐานะการเงินของผูขอเชาซ้ือ พรอมทั้งอนุมัติ
การขายเชาซ้ือในเบ้ืองตนกอนนําเสนอผูจัดการสาขา รวมทั้งดูแลและรับผิดชอบพนักงานขาย สินคาที่นําไปขาย พาหนะของบริษัทฯ 
และการลงนามในสัญญาเชาซ้ือกับลูกคา 

2. พนักงานขาย (4-5 คน) : ทําหนาท่ีขายสินคาโดยนําเสนอ สาธิต ทดลองการใชงาน และปดการขาย  

เม่ือขายสินคาไดแลว พนักงานตรวจสอบการเชาซ้ือจะตรวจสอบคุณสมบัติของผูขอเชาซ้ือตามหลักเกณฑของบริษัทฯ หาก
พิจารณารับได พนักงานตรวจสอบฯจะดูแลการเซ็นสัญญาเชาซ้ือและสัญญาคํ้าประกันพรอมเก็บเงินดาวน อยางไรก็ตาม การพิจารณา
ผูขอเชาซ้ือเปนดุลพินิจของพนักงานตรวจสอบฯเทาน้ัน โดยไมมีสวนเก่ียวของกับพนักงานขายซ่ึงไดรับผลตอบแทนในรูปคา
คอมมิชชั่นการขาย ทั้งนี้ พนักงานตรวจสอบฯไดรับคาตอบแทนในรูปเงินเดือนและโบนัสท่ีประเมินจากยอดลูกคาเชาซ้ือท่ีไมมีปญหาที่
อนุมัติโดยพนักงานน้ันๆ ดังน้ัน จึงไมมีแรงจูงใจใหพนักงานตรวจสอบฯพิจารณาใหเชาซ้ือเพ่ือการเพ่ิมยอดขาย ในทางกลับกันจะตอง
พิจารณาอยางรอบคอบเพ่ือปองกันการเกิดปญหาหน้ีเสียในอนาคตท่ีจะกระทบตอผลประเมินการทํางานของพนักงาน  

ทั้งนี้ หากลูกคาตองการซ้ือสินคาในขณะที่ไมมีทีมขายเขาไปทําการขาย  ลูกคาสามารถติดตอบริษัทฯผานสาขาหรือ
พนักงานเพ่ือแจงความจํานงในการซ้ือ ซ่ึงบริษัทฯจะจัดสงทีมขายพรอมสินคาท่ีตองการเขาไปใหบริการลูกคาโดยเร็ว 

สัญญาเชาซ้ือและสัญญาคํ้าประกัน 

ในสัญญาเชาซ้ือจะระบุขอมูลหลักเร่ือง ราคาเชาซ้ือ รายละเอียดสินคาเชาซ้ือ ระยะเวลาเชาซ้ือ จํานวนเงินคางวด และวัน
ครบกําหนดเก็บเงินคางวด ซ่ึงบริษัทฯไดจัดทําขึ้นอยางถูกตองตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคอยาง
ครบถวน และโดยทั่วไปในการทําสัญญาเชาซ้ือน้ัน บริษัทฯจะทําสัญญาเชาซ้ือกับผูขอเชาซ้ือ (ผูเชาซ้ือ 1) โดยมีสามีหรือภรรยาหรือ
สมาชิกในครอบครัวเปนผูรวมเชาซ้ือ (ผูเชาซ้ือ 2) และมีผูคํ้าประกันการเชาซ้ืออยางนอย 1 ราย โดยผูคํ้าประกันสวนใหญจะเปนญาติ
หรือเพ่ือนบานใกลเคียงกับผูเชาซ้ือท่ีมีความรูจักคุนเคยกับผูขอเชาซ้ือเปนอยางดี ดังน้ัน หากผูเชาซ้ือมีพฤติกรรมไมดีจะไมมีผูใดยอม
คํ้าประกันให ซ่ึงจะชวยปองกันความเส่ียงหน้ีสูญในอนาคตไดอีกทางหน่ึง 

การอนุมัติการขายเชาซ้ือ 

ภายหลังการเซ็นสัญญาเชาซ้ือ รับชําระเงินดาวนและสงมอบสินคาใหแกลูกคาเชาซ้ือแลว พนักงานตรวจสอบการเชาซ้ือจะ
สงรายงานการขายใหผูจัดการสาขาพิจารณาอนุมัติเชาซ้ืออีกคร้ังภายในวันทําการเดียวกัน พรอมทั้งตรวจเช็ครายชื่อลูกคา Black List 
และการซ้ือสินคาซํ้าซอนจากลูกคารายเดิม ซ่ึงการซ้ือสินคาซํ้าซอนน้ี ผู จัดการสาขาจะอนุมัติการขายหรือไมก็ไดขึ้นอยูกับ
ความสามารถในการผอนชําระเงินของลูกคา ซ่ึงหากผูจัดการสาขาไมอนุมัติการขาย ทีมขายจะไปรับสินคาคืนจากผูขอเชาซ้ือพรอม
คืนเงินดาวนภายในวันทําการถัดไป  

การเก็บคางวด 

พนักงานเก็บเงินจะไปเก็บเงินคางวดจากลูกคาถึงที่อยูอาศัยตามกําหนดเวลาที่ไดระบุไวในสัญญาเชาซ้ือ ซ่ึงในแตละสาขา
จะมีพนักงานเก็บเงินเฉล่ีย 4-5 คนดูแลการเก็บเงินตามพ้ืนท่ีท่ีกําหนด โดยพนักงานดังกลาวจะเขาสํานักงานสาขาทุกวันเพ่ือนําสงเงิน
คางวดและรายงานการเก็บเงินแกผูจัดการสาขา พรอมรับใบเสร็จใหมเพ่ือนําไปเก็บเงินคางวดลูกคารายตอไป 

การควบคุมการเชาซ้ือ 

การตรวจสอบการขายเชาซ้ือ 

เมื่ออนุมัติการขายเชาซื้อแลว ผูจัดการสาขาจะจัดทํารายงานการขายเชาซ้ือ ซ่ึงดูแลและตรวจสอบโดยผูจัดการเขต (รวม 29 
เขต) และผูอํานวยการฝายขาย (รวม 11 ฝาย) ตามลําดับ 
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การตรวจสอบการเก็บเงิน 

พนักงานเก็บเงินตองเก็บเงินตาม Running Receipt ซ่ึงออกและควบคุมโดยสํานักงานใหญ และบริษัทฯมีนโยบายการ
แลกเปล่ียนพ้ืนท่ีการเก็บเงินเพ่ือ Counter Check ทุก 15 วัน พนักงานเก็บเงินจะไดรับคาคอมมิชชั่นเก็บเงินเพ่ือจูงใจการทํางาน ทั้งนี้ 
รายงานการเก็บเงินของสาขาจะดูแลโดยผูจัดการเขต (รวม 29 เขต) และผูอํานวยการฝายขาย (รวม 11 ฝาย) ตามลําดับ 

การเรงรัดลูกคาเชาซ้ือท่ีมีปญหา 

ในกรณีลูกคาเชาซ้ือผิดนัดชําระคางวดตามท่ีไดกําหนดไวในสัญญาเชาซ้ือ บริษัทฯมีมาตรการควบคุมและเรงรัดดังน้ี 

1. กรณีผิดนัดชําระคางวดต้ังแต 1–4 งวด 
การติดตามและทวงถามจะดําเนินการโดยพนักงานเก็บเงินประจําสาขา ซ่ึงจะเขาไปทวงถามและเรงรัดการจายเงินใหเปนไป

ตามกําหนดพรอมทั้งสงจดหมายเตือนฉบับที่ 1 และจดหมายแจงยกเลิกสัญญาเชาซ้ือ ทั้งนี้ ระยะเวลาในการสงจดหมายเตือนและ
จดหมายยกเลิกสัญญาเชาซ้ือจะพิจารณาจากความสามารถและเจตนาในการผอนชําระของลูกคาเชาซ้ือเปนหลัก อยางไรก็ตาม 
บริษัทฯไมมีการคิดเบี้ยปรับการผิดนัดชําระคางวด แตจะทําการเรงรัดลูกคาใหชําระคางวดใหเร็วที่สุด ซ่ึงหากลูกคาไมสามารถชําระ
ตามเง่ือนไขและระยะเวลาท่ีกําหนดได บริษัทฯจะทําการยึดสินคาคืนโดยเร็ว  

ทั้งนี้ หากบริษัทฯพบวาลูกคาไมสามารถชําระคางวดไดและ/หรือบริษัทฯไมสามารถติดตอกับลูกคาได บริษัทฯจะทําการตัด
หนี้สูญทันที 

2. กรณีผิดนัดชําระคางวดติดตอกันต้ังแต 4 งวด 

กรณีลูกหน้ียังคงผอนชําระ 

เมื่อลูกคาเชาซ้ือผิดนัดชําระคางวดติดตอกันตั้งแต 4 งวด บริษัทฯจะสงจดหมายเตือนใหแกลูกคา แตหากบริษัทฯพบวา
ลูกคารายดังกลาวยังคงมีความสามารถในการผอนชําระ โดยผอนชําระคางวดแตไมครบจํานวนคางวดตามสัญญา และ/หรือชําระคา
งวดลาชากวากําหนดตามสัญญา สาขาท่ีเปนผูขายเชาซ้ือสินคาแกลูกคารายดังกลาวจะทํารายงานขออนุมัติรองกรรมการผูจัดการเพ่ือ
ตออายุลูกหน้ี โดยสาขาจะเปนผูติดตามเรงรัดลูกหน้ีรายดังกลาว ทั้งนี้ บัญชีลูกหน้ีดังกลาวจะถูกตั้งคาเผ่ือตามระยะเวลาคางชําระ 
โดย ณ 31 ธันวาคม 2545 และ 31 มีนาคม 2546 บริษัทฯมีลูกหนี้ที่คางชําระคางวดเกิน 4 เดือน จํานวน 30.93 ลานบาท และ 41.11 
ลานบาท ซึ่งคิดเปนสัดสวนรอยละ 1.82 และ 1.93 ของลูกหน้ีเชาซ้ือ ณ สิ้นงวด ตามลําดับ (ดูรายละเอียดในขอ 12 ฐานะการเงินผล
การดําเนินงาน) 

กรณีตัดหน้ีสูญ 

เมื่อลูกคาผิดนัดชําระคางวดตั้งแต 4 งวดขึ้นไป และไมมีความสามารถในการผอนชําระคางวด ในขณะที่บริษัทฯไดสง
จดหมายเตือนและบอกเลิกสัญญาเชาซ้ือสินคาแลวน้ัน บริษัทฯจะทําการตัดหน้ีสูญลูกหน้ีรายดังกลาว พรอมทั้งใหฝายเรงรัดหน้ีสิน 
สํานักงานใหญ ทําการติดตามเรงรัด ยึดสินคาคืนและ/หรือดําเนินการทางกฎหมายกับลูกคาเชาซ้ือและผูคํ้าประกันตอไป 

สําหรับลูกคาที่มีปญหาดังกลาวจะถูกบันทึกชื่อใน Black List เพ่ือใชอางอิงสําหรับการขายเชาซ้ือในอนาคต โดยบริษัทฯจะ
ทําการปรับปรุงรายช่ือทุกวัน ซ่ึงสาขาและหนวยงานตางๆสามารถตรวจสอบขอมูลน้ีไดทางระบบคอมพิวเตอรออนไลน 

ฝายตรวจสอบภายใน 

ฝายตรวจสอบภายในซ่ึงมีพนักงาน ณ 31 มีนาคม 2546 รวมทั้งสิ้น 71 คน มีหนาที่เช็คสอบการทํางานของทุกหนวยงาน
โดยเฉพาะสํานักงานสาขา ซ่ึงจะตรวจสอบสาขาทุกแหงทุกๆ 2-3 เดือน โดยจะเช็คสอบการลงบัญชี การบันทึกขอมูล สัญญาเชาซ้ือ 
และตรวจนับสินคาคงเหลือ ทรัพยสินถาวร และเงินสดคงเหลือเปนหลัก กรณีมีขอสงสัยในการขาย การเก็บเงินคางวด และการติดตาม
ลูกหน้ี หรือมีเหตุการณท่ีไมปกติของสาขาใดๆ ฝายตรวจสอบฯจะทําการเช็คสอบการทํางานของสาขาน้ันๆทันทีจนกวาจะสามารถหา
ขอเท็จจริงได และจัดทํารายงานการตรวจสอบตรงตอกรรมการผูจัดการ 
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ข้ันตอนการขายสินคาเชาซ้ือ การเก็บเงินสรุป และการตรวจสอบดังแผนภาพตอไปน้ี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            หมายถึง แจงฝายตรวจสอบภายในเพื่อใหเขาตรวจสาขาสอบกรณีมีขอสงสัย หรือมีเหตุการณผิดปกติ 

พนักงานตรวจสอบฯตรวจเอกสารและความนาเช่ือถือของลกูคา
 และอนุมัติการขายเชาซื้อในเบื้องตน 

สาขา ทีมขาย 

ทีมขาย 

ทีมขาย

ทีมขาย

ทีมขาย 

ทีมขาย

เกบ็เงินดาวน

ลูกคาเลือกสินคาและจัดสงเอกสาร

ลูกคาตาม
พื้นที่เปาหมาย 

เซ็นสญัญาเชาซื้อและสัญญาค้ําประกนั 

ตรวจสอบรายชื่อลูกคาทีม่ีปญหา/ซ้ือซํ้าซอน 
รายงานการขายและขออนุมัติการเชาซื้อ สงมอบสินคา

ใหแกลกูคา 

อนุมัติการขาย

  จัดทํารายงานผลการเกบ็เงนิ

นําเงินสง

สาขา 

สํานักงานใหญ 

 เก็บเงินคางวดจากลกูคา

กรรมการผูจัดการ 

ฝายตรวจสอบภายใน

พนักงานเกบ็เงินประจําสาขา 

ผิดนัด > 4 งวด

ไมสามารถเก็บ 
เงินจากลกูคา 

นําเงินสง

พนักงานเกบ็เงิน เรงรัดหนี้สิน

ผิดนัด 1-4 งวด

ฝายเรงรัดหนี้สิน  
สํานักงานใหญ 

ผูจัดการสาขา 
พิจารณา/
ตรวจสอบ 
การขายเชาซื้อ
ภายในวันขาย 

ไมอนุมัติการขาย 

ยึดสินคาคืน 
ในวันถัดไป 

อนุมัติการขาย 

รายงานตอ/ 
ตรวจสอบโดย 

ผูจัดการเขต 

รองกรรมการผูจดัการ 

ผูอํานวยการฝายขาย 
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3.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน 

3.2.1 ลักษณะลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย 

กลุมลูกคาเปาหมายหลักของบริษัทฯเปนบุคคลรายยอยอาศัยอยูนอกเขตเทศบาลในจังหวัดตางๆทั่วประเทศที่มีอาชีพและ
รายไดที่มั่นคงระดับกลาง-ลาง อาทิ ลูกจางโรงงาน ลูกจางทั่วไป เกษตรกร พนักงานบริษัท และขาราชการ เปนตน โดยมีรายได
ประจําตอครัวเรือนเฉล่ีย 5,000–50,000 บาทตอเดือน ซ่ึงลูกคาสวนใหญจะเปนกลุมบุคคลที่ไมมีหลักฐานทางการเงินเพ่ือใชอางอิงใน
การขอรับบริการทางการเงิน อาท ิสลิปเงินเดือนและหนังสือรับรองเงินเดือน แตมีกําลังซ้ือและความสามารถในการผอนชําระ รวมทั้ง
อุปนิสัยการชําระเงินที่ตรงตอเวลา ดังน้ันลูกคากลุมน้ีจึงเปนกลุมที่ไมไดรับบริการทางการเงินในรูปแบบตางๆอยางเพียงพอจาก
ผูประกอบการรายอ่ืนๆ อาท ิสินเชื่อเชาซื้อ สินเช่ือสวนบุคคล บัตรเครดิต เปนตน  

ในการขายเชาซ้ือสินคาแกลูกคากลุมเปาหมายนั้น บริษัทฯพิจารณาเร่ืองการรูจักตัวตนและการเขาถึงลูกคาเปน
สิ่งสําคัญ และบริษัทฯยังคงขยายฐานลูกคาอยางตอเน่ือง โดยเนนกลุมลูกคาดังกลาวขางตนซ่ึงตองมีคุณสมบัติเบ้ืองตนดังน้ี 

� รายไดประจําตอครัวเรือนข้ันตํ่า 5,000 บาทตอเดือน 
� ที่อยูอาศัยเปนของตนเอง/เปนหลักแหลง และตรวจสอบได 
� อาชีพท่ีม่ันคง อายุงาน ประวัติการทํางานท่ีดี 
� อุปนิสัยการใชจายเงินท่ีดีและนาเช่ือถือได 
� ประวัติทางการเงิน หรือการเชาซ้ือท่ีดี  
� วัตถุประสงคในการเชาซ้ือสินคาท่ีชัดเจน 
� ผูคํ้าประกันท่ีเช่ือถือได 

ในการขายเชาซ้ือสินคาบริษัทฯจะไดรับเงินคาเชาซ้ือภายหลังจากสงมอบสินคาใหลูกคาแลว ดังน้ันบริษัทฯจึงตองพิจารณา
ขอมูลดานตางๆของผูขอเชาซ้ืออยางละเอียดและรัดกุมเพ่ือตรวจสอบเครดิตและความสามารถในการผอนชําระ ซ่ึงพนักงานตรวจสอบ
การเชาซ้ือจะเปนผูทําการเช็คสอบประวัติ ฐานะทางการเงินและขอมูลตางๆของผูขอเชาซ้ือจากแหลงขอมูลที่เชื่อถือไดเทาน้ัน ดังน้ัน 
พนักงานตรวจสอบการเชาซ้ือจึงตองเปนผูท่ีมีประสบการณในการตรวจสอบเครดิตลูกคา และมีความเขาใจในนโยบายของบริษัทฯเปน
อยางดี ซ่ึงพนักงานเหลาน้ีจะตองผานการทํางานในระดับพนักงานขายและ/หรือพนักงานเก็บเงินมากอน และจะตองไดรับการ
ฝกอบรมเพ่ิมทักษะดานตางๆเพ่ือพัฒนาศักยภาพอยางตอเน่ือง 

ณ 31 ธันวาคม 2545 และ 31 มีนาคม 2546 บริษัทฯมีฐานลูกคาที่กําลังผอนชําระอยู 157,285 ราย และ 198,843 ราย 
มูลคารวม 1,701.47 ลานบาท และ 2,129.63 ลานบาท ตามลําดับ โดยสวนใหญอาศัยอยูในภาคกลาง (รวมกรุงเทพฯ และปริมณฑล) 
ประมาณรอยละ 48 ของมูลคาการผอนชําระคงเหลือท้ังหมด รายละเอียดแยกตามภาคดังน้ี 

จํานวนสัญญา จํานวนสัญญา
ที่กําลังผอนชําระ ท่ีกําลังผอนชําระ

กรุงเทพฯ และปริมณฑล 18,022 11.46 22,809 11.47
ภาคกลาง 58,240 37.03 72,438 36.43
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 35,859 22.80 46,170 23.22
ภาคตะวันออก 25,583 16.27 32,450 16.32
ภาคเหนือ 15,722 10.00 19,378 9.75
ภาคใต 3,859 2.45 5,598 2.82

รวม 157,285 100.00 198,843 100.00

31/03/2546

รอยละ

31/12/2545
ภาค

รอยละ

 

บริษัทฯมีฐานขอมูลลูกคาเปาหมายที่มีความตองการและศักยภาพในการเชาซ้ือสินคากระจายตามจังหวัดตางๆทั่วประเทศ
รวม 2,132,640 ราย และจากขอมูลขางตนจะเห็นไดวากลุมลูกคาเปาหมายดังกลาวเปนกลุมประชากรหลักของประเทศ ดังจะเห็นได
จากขอมูลสถิติตอไปนี้ 
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ตารางแสดงประชากร จําแนกตามหมวดอายแุละเขตการปกครอง พ.ศ. 2543 

ลานคน รอยละ ลานคน รอยละ ลานคน รอยละ
0-9 9.76 16.02 2.52 4.14 7.24 11.88
10-19 10.37 17.02 2.98 4.89 7.39 12.14
20-29 10.67 17.52 3.82 6.28 6.85 11.24
30-39 10.79 17.71 3.60 5.91 7.19 11.80
40-49 8.40 13.80 2.79 4.58 5.61 9.22
50-59 5.13 8.43 1.58 2.59 3.55 5.83
60-69 3.50 5.75 1.01 1.66 2.49 4.09
70 ปข้ึนไป 2.29 3.76 0.67 1.10 1.62 2.66
รวม 60.92 100.00 18.97 31.14 41.94 68.86

หมวดอาย ุ(ป)
ประชากร       ในเขตเทศบาล       นอกเขตเทศบาล        

 
    ท่ีมา:  สํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2543 สํานักงานสถิตแิหงชาติ  สาํนักนายกรัฐมนตร ี

สัดสวนประชากรในประเทศไทยแบงตามเขตท่ีอยูอาศัยและชวงอายุ

นอกเขตเทศบาล
41.94 ลานคน

68.86%

ในเขตเทศบาล
18.97 ลานคน

31.14%

อายุ 0-9 ป (7.24 ลานคน)

อายุ 10-19 ป (7.39 ลานคน)

อายุ 20-29 ป (6.85 ลานคน)

อายุ 30-39 ป (7.19 ลานคน)

อายุ 40-49 ป (5.61 ลานคน)

อายุ 50-59 ป (3.55 ลานคน)

อายุ 60-69 ป (2.49 ลานคน)

อายุ 70 ปข้ึนไป (1.62 ลานคน)

 
จะเห็นไดวากลุมลูกคาเปาหมายหลักของบริษัทฯซ่ึงเปนกลุมลูกคานอกเขตเทศบาลในชวงอายุระหวาง 10–59 ป จะเปน

กลุมประชากรที่มีสัดสวนสูงสุด คือ 30.59 ลานคน หรือ รอยละ 50.23 ของประชากรทั้งหมด ซ่ึงแสดงถึงโอกาสในการขยายฐานลูกคา
ของบริษัทฯในอนาคต 

3.2.2 การตลาด 

กลยุทธหลักทางการตลาดท่ีชวยทําใหบริษัทฯสามารถเพ่ิมยอดขายไดอยางตอเน่ืองมีดังน้ี 

1. ความหลากหลายของผลิตภัณฑ 
บริษัทฯขายเชาซ้ือสินคาหลากหลายประเภทและย่ีหอดังกลาวมาแลว ซ่ึงในการเลือกสรรสินคาเพ่ือนําเสนอลูกคาน้ัน 

บริษัทฯคํานึงถึงปจจัยตางๆ อาทิ ความทันสมัย ความมีชื่อเสียง ความนิยม การพัฒนาเทคโนโลยี คุณภาพและราคาของสินคา เปน
ตน นอกจากน้ี บริษัทฯยังไดพยายามอยางตอเน่ืองในการเพ่ิมประเภทและย่ีหอสินคาโดยลาสุดไดคาดวาจะเพ่ิมเคร่ืองใชไฟฟาย่ีหอ 
“ไฮเออร(Haier)” สําหรับการขายเชาซ้ือในป 2546 

2. การกระจายสาขาใหครอบคลุมท่ัวทุกพ้ืนท่ีในประเทศ 
ณ 31 มีนาคม 2546 บริษัทฯมีสาขา 135 แหง ใน 53 จังหวัด โดยแตละสาขาจะขายเชาซ้ือสินคาพรอมใหบริการในพ้ืนที่

เปาหมายรัศมี 100 ก.ม. จากที่ตั้งสาขา อยางไรก็ตาม สาขาอาจทําการขายในพ้ืนที่ทับซอนกันได เน่ืองจากการกําหนดรัศมีการขาย
ดังกลาวมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือประโยชนในการบริหารงานและคาใชจายตางๆ เชน การบริหารจัดเก็บคางวด และการควบคุม
คาใชจายนํ้ามัน เปนตน นอกจากน้ี แตละสาขาจะมีคลังสินคายอยเปนของตนเองเพ่ือเก็บสินคาตามแผนการขายและความตองการ
ของลูกคาในแตละชวงเวลา ทั้งนี้ บริษัทฯมีนโยบายขยายสาขาอยางตอเน่ืองเพ่ือสามารถเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายในแตละพ้ืนที่ได
อยางทั่วถึง 

3. การสรางความเช่ือม่ันตอลูกคา 
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บริษัทฯยึดหลักการดําเนินงานดวยความซ่ือสัตยและเที่ยงตรงตอลูกคา โดยที่ผานมาบริษัทฯสามารถสรางความเชื่อมั่นแก
ลูกคาไดอยางตอเน่ือง ทั้งในเร่ืองความสามารถในการจัดหาสินคาที่หลากหลายและไดมาตรฐาน การใหบริการทั้งกอนและหลังการ
ขายที่มีประสิทธิภาพ การยึดมั่นคําสัญญาที่มีตอลูกคา การตรงตอเวลา และความรวดเร็วเปนกันเอง เปนตน ทั้งนี้ บริษัทฯจะตองมี
ความม่ันคงทางการเงิน เน่ืองจากตองมีการเก็บสินคาคงคลังในปริมาณที่เพียงพอสําหรับการขายและตองมีจํานวนพนักงานออกพ้ืนที่
ท่ีเพียงพอสําหรับการดําเนินการขายและบริการดังกลาวมาแลว  

4. การใหระยะเวลาการผอนชําระทีย่าวนานกวา 
บริษัทฯใหระยะเวลาการผอนชําระคางวดตั้งแต 6-36 เดือน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสถานะและฐานะทางการเงินของผูขอเชาซ้ือเมื่อ

เปรียบเทียบกับผูประกอบการรายอ่ืนท่ีประมาณ 12 เดือน ซ่ึงการใหระยะเวลาการผอนชําระที่ยาวขึ้นน้ีมีผลทําใหจํานวนเงินคางวดที่
ลูกคาตองชําระมีจํานวนนอยและเหมาะสมกับความสามารถในการชําระเงินของกลุมลูกคาของบริษัทฯ  นอกจากน้ี ยังชวยลดปญหา
เร่ืองการผิดนัดชําระหน้ีและการไมชําระคางวดตามกําหนดเวลาอีกดวย  

5. การบริการแบบ “ครบวงจรและถึงท่ีหมาย” 
บริษัทฯเนนการขายเชาซ้ือสินคาพรอมบริการกอนและหลังการขายถึงท่ีพักอาศัย โดยเนนแนวความคิดที่วา “ลูกคาสามารถ

ซ้ือสินคา ผอนชําระเปนงวด ซอมแซมและไดรับบริการอ่ืนๆ โดยไมตองเดินทางออกจากบาน” ซ่ึงรวมถึงบริการตางๆท่ีไดกลาวมาแลว 

6. การรับประกันสินคาตลอดระยะเวลาเชาซ้ือ 
บริษัทฯรับประกันสินคาตลอดอายุการเชาซ้ือและบริการซอมแซมโดยไมคิดคาใชจายใดๆในกรณีความเสียหายที่เกิดข้ึนจาก

ขอบกพรองของตัวสินคา (ตามการรับประกันจากผูผลิตและจําหนายสินคา) หากเปนความเสียหายของสินคาอันเน่ืองจากการใชงาน
ของผูใช ลูกคาจะเสียคาใชจายเฉพาะในสวนของคาอะไหลเทาน้ัน  

บริษัทฯมีพนักงานซอมแซมสินคาประจําอยูทุกสาขาอยางนอย 1 คนตอสาขา เพ่ือใหบริการซอมแซมสินคาโดยเฉพาะ หาก
พนักงานประจําสาขาไมสามารถซอมแซมสินคาได จะทําการสงสินคาไปซอมยังศูนยซอมใหญของบริษัทฯหรือสงตอไปยังผูผลิต/
จําหนายตอไป ปจจุบัน บริษัทฯเปนตัวแทนศูนยซอมสินคาย่ีหอ เนชั่นแนล (National) และ พานาโซนิค (Panasonic) โดยมีศูนยซอม 
2 แหงท่ีกรุงเทพฯและนครปฐม 

7. การรับซ้ือสินคาเกาเพ่ือขายเชาซ้ือสินคาใหม 
บริษัทฯมีนโยบายใหพนักงานขายสามารถรับซ้ือสินคาใชแลว/สินคาเกาจากลูกคา โดยการตีมูลคาสินคาของลูกคาแลวนําไป

หักจากคาเงินดาวนในการเชาซ้ือสินคาใหม เพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการบริโภคและความสามารถในการจายเงินของลูกคา อีกทั้งยังเปน
การเพ่ิมความสะดวกสบายใหแกลูกคาในการขายสินคาใชแลว/สินคาเกาในราคาที่ยุติธรรมอีกดวย โดยบริษัทฯมีนโยบายการกําหนด
ประเภทและราคาสินคาที่รับซ้ือเพ่ือใชเปนเกณฑมาตรฐานปฏิบัติ  ซ่ึงยอดการขายเชาซ้ือโดยลูกคาชําระเงินดาวนเปนเงินสดที่ไดรับ
จากการขายสินคาเกาประมาณรอยละ 70 ของยอดขายเชาซ้ือทั้งหมด กลยุทธน้ีไดชวยผลักดันใหบริษัทฯประสบความสําเร็จในการ
เพ่ิมยอดการขายเชาซ้ือโดยเฉพาะกับลูกคารายเกา ทั้งนี้ พนักงานขายจะเปนผูถือกรรมสิทธ์ิและรับผิดชอบการรับซ้ือสินคาชิ้นน้ันๆ 
โดยหากเกิดการขาดทุนจากการขายสินคาดังกลาวพนักงานขายจะตองเปนผูรับผิดชอบ นอกจากน้ี บริษัทฯจะเปนผูเก็บรักษาสินคาที่
พนักงานรับซ้ือโดยนํามารวมกันไวที่โกดังเก็บสินคา ณ สาขาของบริษัทฯเพ่ือใชเปนหลักประกันในระดับหน่ึง และจะเปนผูกําหนด
นโยบายการขายสินคาดังกลาวเอง เชน การใหผูรับซ้ือของเกามาทําการเหมาซ้ือไป   

8. การเพ่ิมจํานวนรานคูคาการใหบริการเชาซ้ือรถจักรยานยนต 
บริษัทฯรวมมือกับรานคาทองถ่ินรายยอยเพ่ือเพ่ิมยอดขายเชาซ้ือรถจักรยานยนตเน่ืองจากเปนสินคาที่มีราคาคอนขางสูง 

และลูกคาใหความสําคัญกับการดูสินคาและเปรียบเทียบราคากอนการตัดสินใจซ้ือ อีกทั้ง รานคาทองถ่ินสวนใหญมักจะมีขอจํากัด
ทางดานเงินทุนในการปลอยเชาซ้ือและตองการกําไรจากการขายทันที จึงเปนโอกาสอันดีในการทําธุรกิจรวมกัน 

9. การใชฐานขอมูลลูกคา 
บริษัทฯรวบรวมและเก็บรักษาฐานขอมูลลูกคา โดยพัฒนาระบบการจัดเก็บฐานขอมูลแบงแยกตามลักษณะลูกคา ไดแก เพศ 

อายุ รายได อาชีพ ประวัติการเชาซ้ือและชําระเงิน ซ่ึงบริษัทฯไดใชประโยชนจากฐานขอมูลน้ีในการจัดทําแผนการตลาดและการขาย
โดยตลอดมา ทําใหบริษัทฯสามารถรักษาการขายเชาซ้ือสินคาใหแกลูกคาเกาไดอยางตอเน่ือง รวมทั้งเพ่ิมการขายเชาซ้ือใหแกลูกคา
ใหมไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
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3.2.3 นโยบายการกําหนดราคา 

บริษัทฯมีนโยบายการกําหนดราคาท่ีชัดเจนและเหมาะสมแกกลุมลูกคา โดยพิจารณาปจจัยหลักตางๆดังน้ี 
1. ตนทุนทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัทฯ 
2. ภาวะอัตราดอกเบ้ียในตลาดและแนวโนมการเปล่ียนแปลงในอนาคต  
3. แนวโนมเหตุการณ/ปจจัยใดๆท่ีอาจกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทฯ และการคาดการณผลกระทบ 
4. ความเส่ียงในการเกิดหน้ีสูญของผูเชาซ้ือ 
5. ประเภทและราคาสินคาในตลาด รวมท้ังประเภทและย่ีหอสินคาท่ีเปนหลักประกันการเชาซ้ือ 
นอกจากน้ี บริษัทฯไดกําหนดคางวดและจํานวนงวดในการผอนชําระสําหรับสินคาแตละประเภทเพ่ือใชเปนมาตราฐาน

สําหรับการขาย 

3.2.4 การจัดจําหนายและชองทางการจัดจําหนาย 

สํานักงานสาขา 

บริษัทฯขายเชาซ้ือสินคาใหแกกลุมลูกคาเปาหมายผานสํานักงานสาขา ณ 31 ธันวาคม 2545 รวม 129 สาขา และ ณ 31 
มีนาคม 2546 รวม 135 สาขา ครอบคลุม 53 จังหวัดในท่ัวทุกภาคของประเทศไทย รายละเอียดดังน้ี 

31/12/2545 31/03/2546
กรุงเทพฯ และปริมณฑล กรุงเทพฯ/นนทบุรี/ปทุมธานี/สมุทรปราการ 31 33
กลาง อยุธยา/อางทอง/ลพบุรี/สิงหบุรี/ชัยนาท/สระบุรี/ราชบุรี/กาญจนบุรี/สุพรรณบุรี/นครปฐม/ 34 35

สมุทรสาคร/สมุทรสงคราม/เพชรบุรี/ประจวบคีรีขันต
ตะวันออก ชลบุรี/ระยอง/ตราด/จันทบุรี/ฉะเชิงเทรา/ปราจีนบุรี/สระแกว 16 18
เหนือ อตุรดิตถ/พิษณุโลก/พิจิตร/นครสวรรค/กําแพงเพชร/ตาก/สุโขทัย/เพชรบูรณ 12 12
ใต สรุาษฎรธานี/ ชุมพร 5 5
ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา/ บุรีรัมย/สุรินทร/ศรีสะเกษ/กาฬสินธุ/มุกดาหาร/ยโสธร/ชัยภูมิ/อํานาจเจริญ/ 31 32

หนองบัวลําภู/ขอนแกน/สกลนคร/อุดรธานี/เลย/หนองคาย/มหาสารคาม/รอยเอ็ด/นครพนม
รวม 53 จังหวัด 129 135

ภาค จังหวัด
สาขา

 

สาขาสวนใหญตั้งอยูในทุกจังหวัดของภาคกลาง (รวมกรุงเทพฯและปริมณฑล) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือยกเวน
อุบลราชธานี ซ่ึง ณ 31 มีนาคม 2546 มีสาขารวมทั้งสิ้น 100 สาขา คิดเปนรอยละ 74.07 ของจํานวนสาขาทั้งหมด โดย 3 จังหวัดที่มี
สาขามากสุด คือ กรุงเทพฯ 18 สาขา นนทบุรี 12 สาขา และนครปฐม 8 สาขา ตามลําดับ นอกจากน้ี บริษัทฯมีสาขาในภาคตะวันออก
ยกเวนนครนายก สวนในภาคเหนือและใตน้ัน มีสาขาต้ังอยูเพียง 10 จังหวัดเฉล่ียจังหวัดละ 1-2 สาขา ทั้งนี้ สาขาแตละแหงจะขายเชา
ซ้ือสินคาตามประเภทท่ีไดกําหนดไวแลวเทาน้ัน ซ่ึง ณ 31 มีนาคม 2546 สาขาจํานวน 131 แหงขายเชาซ้ือเคร่ืองใชไฟฟาภายในบาน 
3 แหงขายเชาซ้ือเฟอรนิเจอรสําหรับบาน และ 1 แหงขายเชาซ้ือรถจักรยานยนต ในการบริหารงานสาขาบริษัทฯมีนโยบายการบริหาร
แบบ Profit Center โดยแตละสาขาจะดูแลการขาย การติดตามหน้ี การเก็บเงินและการบริหารสินคาคงคลังดวยตนเอง รวมทั้งมีการ
ประเมินผลงานเปนรายสาขาเพ่ือเปนแรงจูงใจและเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 

ปจจุบันบริษัทฯยังไมสามารถขายเชาซ้ือสินคาใหแกกลุมลูกคาเปาหมายของบริษัทฯไดอยางทั่วถึงแมวาจะยังมีความ
ตองการเชาซ้ือจากลูกคาอยูอีกมาก เน่ืองจากขอจํากัดทางดานเงินทุนและเครือขายสาขาท่ีปจจุบันกระจุกตัวอยูในเฉพาะเขตภาคกลาง 
บริษัทฯจึงไดวางเปาหมายการเปดสาขาเพ่ิมในอนาคต โดยมีหลักเกณฑการเปดสาขาเบ้ืองตนสรุปดังน้ี  

1. บริษัทฯตองมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพและความสามารถพรอมทํางาน 
2. บริษัทฯตองมีขอมูลของพ้ืนที่เปาหมายใหมวามีศักยภาพและความตองการเชาซ้ือสินคา และหากเปนพ้ืนที่ที่มีสาขา
ดําเนินการอยูแลวจะพิจารณายอดขายและปญหาหน้ีเสียในอดีต 

3. บริษัทฯตองมีสถานะทางการเงินที่เขมแข็ง 
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ทั้งนี้ ในทางปฎิบัติบริษัทฯจะทําการเปดสาขาใหมเมื่อสาขาเกามีการเติบโตดานยอดขายเต็มที่แลว คือ ประมาณ 3 ลาน
บาทตอสาขา เน่ืองจากตองการรักษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการดําเนินงานดานคุณภาพลูกหน้ีและการจัดเก็บเงิน 

3.2.5 ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน 

ภาวะอุตสาหกรรมโดยรวม 

ธุรกิจเชาซ้ือเปนการใหบริการทางการเงินรายยอยรูปแบบหน่ึงเชนเดียวกับ ธุรกิจบัตรเครดิต สินเชื่อสวนบุคคล และลิสซ่ิง 
ซ่ึงเกิดจากความตองการซ้ือสินคาหรือบริการของผูบริโภคในปจจุบัน โดยผอนชําระคาสินคา/บริการในอนาคต ซึ่งในชวง 2-3 ปที่ผาน
มา ธุรกิจการใหบริการทางการเงินรายยอยโดยเฉพาะธุรกิจเชาซ้ือมีอัตราการเติบโตสูงอันเน่ืองมาจากภาวะเศรษฐกิจที่เร่ิมฟนตัว
ตั้งแตป 2540 ไดสงผลใหประชากรสวนใหญท้ังในและนอกภาคเกษตรมีรายไดตอครัวเรือนสูงขึ้นและมีกําลังซ้ือเพ่ิมมากขึ้น ทําใหเกิด
การใชจายและการบริโภคสินคาและบริการในประเทศเพ่ิมข้ึน ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยที่อยูในระดับต่ําและมีแนวโนมลดลง โดยจาก
ตัวเลขสภาพัฒนในไตรมาส 3 ป 2545 น้ัน พบวาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นรอยละ 5.8 โดยระบุวา
การบริโภคสูงข้ึนถึงรอยละ 5.0 และรายจายท่ีเพ่ิมข้ึนสวนใหญเปนคาใชจายซ้ือสินคาคงทน เชน รถยนต เคร่ืองใชไฟฟา คอมพิวเตอร 
อิเลคทรอนิคสและโทรศัพทเคลื่อนที่ เชนเดียวกับภาคอุตสาหกรรมที่ขยายตัวสูงอยางตอเน่ืองรอยละ 9 โดยเฉพาะในหมวดสินคา
เทคโนโลยีซ่ึงไดแก โทรทัศน วิทยุและอุปกรณที่ขยายตัวถึงรอยละ 34.9 และยานยนต โดยเฉพาะรถจักรยานยนต ที่รอยละ 23.0 ซ่ึง
ปจจัยสําคัญในการกระตุนการใชจายเหลาน้ีมาจากปจจัยทางดานเง่ือนไขทางการเงินในระบบเงินผอน 

ผูประกอบการในธุรกิจบริการทางการเงินรายยอยน้ีแบงออกเปน 2 ประเภทหลัก คือ ผูประกอบการที่เปนสถาบันการเงิน
และผูประกอบการท่ีไมใชสถาบันการเงิน โดยมีลูกคาซ่ึงแบงออกเปน 2 กลุมหลักดังน้ี  

1. กลุมลูกคาท่ีมีเอกสารทางการเงิน:  
เปนกลุมบุคคลท่ีอาศัยอยูในกรุงเทพฯและปริมณฑลและในจังหวัดตางๆโดยเฉพาะในเขตเทศบาล ซ่ึงเปนผูมีอาชีพที่มั่นคง 
มีรายไดประจํา และสามารถเช็คสอบประวัติ/ขอมูลผานองคกรหรือหนวยงานตางๆได ลูกคากลุมน้ีจะมีเอกสารทางการเงิน 
เชน สลิปเงินเดือน ที่อยู เบอรโทรศัพท สําหรับใชอางอิงในการขอสมัครใชบริการทางการเงินได 
2. กลุมลูกคาท่ีไมมีเอกสารทางการเงิน: 
เปนกลุมบุคคลที่อาศัยอยูนอกเขตเทศบาลของจังหวัดตางๆและประกอบอาชีพอิสระ เชน รับจาง คาขาย เกษตรกร ซ่ึงเปน
ประชากรสวนใหญของประเทศ กลุมลูกคานี้มักจะไมมีเอกสารทางการเงินเพ่ือแสดงถึงสถานะทางการเงิน ซ่ึงการใหบริการ
เชาซ้ือแกลูกคาประเภทน้ีจะตองรูจักและเขาถึงลูกคาเพ่ือตรวจสอบขอมูลท่ีแทจริง 

ธุรกิจเชาซ้ือโดยเฉพาะบริการเชาซ้ือสินคาอุปโภคและบริโภคมีอัตราการเติบโตสูงกวาธุรกิจบริการทางการเงินรายยอย
ประเภทอ่ืนอันเน่ืองมาจากขอจํากัดการประกอบธุรกิจท่ีนอยกวาและ อีกทั้งการเติบโตของธุรกิจยังสัมพันธโดยตรงกับภาวะเศรษฐกิจ
โดยรวมและอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไฟฟาซ่ึงมีการเติบโตสูงอยางตอเน่ืองอันเปนผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือผลิตสินคาใหมและ
ราคาสินคาตอชิ้นที่มีแนวโนมลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับอดีต นอกจากน้ี อัตราการสูญเสียจากหน้ีเสียที่ต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับบริการ
ทางการเงินรายยอยประเภทอื่นยังเปนปจจัยสําคัญที่สงเสริมการเติบโตและการแขงขันของธุรกิจเชาซ้ือในชวงที่ผานมาดวย โดย
ผูประกอบการหลักในธุรกิจบริการเชาซ้ือเคร่ืองใชไฟฟาในปจจุบัน ไดแก บมจ. อิออน ธนสินทรัพย (AEON) บจ. จีอี แคปปตอล 
(ประเทศไทย) (First Choice) บจ. สยาม เอแอนดซี (Easy Buy) บจ. เซทเทเลม (ประเทศไทย) บมจ. ซิงเกอร (ประเทศไทย) 
(SINGER) 

อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา 

การเติบโตของภาคธุรกิจการเงินดังกลาวไดสงผลดีกับอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไฟฟา ซ่ึงเห็นไดจากยอดขายของ
เคร่ืองใชไฟฟาประเภทตางๆท่ีเพ่ิมมากข้ึน สํานักวิจัยธนาคารไทยธนาคารไดคาดการณมูลคาตลาดเคร่ืองใชไฟฟาโดยรวมในป 2545 
จะอยูที่ประมาณ 58,000 – 60,000 ลานบาท โดยพบวาเปนการซ้ือเคร่ืองใชไฟฟาแบบเงินผอนถึงรอยละ 70 และแบบเงินสดรอยละ 
30 ซ่ึงตลาดเคร่ืองใชไฟฟายังคงเติบโตอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะเคร่ืองใชไฟฟาประเภทภาพและเสียงที่คาดวาจะมีอัตราการขยายตัว
เพ่ิมข้ึนมากกวาเคร่ืองใชไฟฟาในครัวเรือน นอกจากน้ีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยสําหรับเคร่ืองใชไฟฟาประเภทตางๆทําใหมีการ
ผลิตสินคาใหมที่มีความหลากหลายในราคาที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับในอดีตออกสูตลาดอยางตอเน่ือง ประกอบกําลังซ้ือของ
ประชาชนท่ีเพ่ิมมากข้ึนไดทําใหความตองการใชเคร่ืองใชไฟฟาในตลาดมีมากย่ิงข้ึนตามไปดวย 
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ภาวะการแขงขันและผูประกอบการในธุรกิจเชาซ้ือสินคาอุปโภคและบริโภค 

ปจจุบันธุรกิจเชาซ้ือมีการแขงขันกันอยางรุนแรงโดยเฉพาะภายหลังธุรกิจบัตรเครดิตถูกกํากับและควบคุมโดยธนาคารแหง
ประเทศไทย ซ่ึงทําใหผูที่มีคุณสมบัติไมตรงตามหลักเกณฑการขอใชบริการบัตรเครดิตหันมาพ่ึงพาธุรกิจเชาซ้ือมากย่ิงขึ้น จึงทําให
ผูประกอบการรายตางๆเขามารวมแขงขันในธุรกิจเชาซ้ือเพ่ือชดเชยรายไดที่หายไปจากธุรกิจบัตรเครดิต อีกทั้งธุรกิจน้ี เหมาะสมกับ
สภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน รวมทั้งมีอัตราหนี้เสียและความเสี่ยงที่นอยกวาเมื่อเปรียบเทียบกับการใหสินเชื่อประเภทอื่นๆเน่ืองจากมี
สินคาเปนหลักประกันการเชาซ้ือ โดยผูประกอบการในธุรกิจการขายเชาซ้ือ ธุรกิจสินเชื่อเพ่ือเชาซ้ือสินคาและธุรกิจสินเชื่อรายยอยอื่น
เพ่ือซ้ือสินคาซ่ึงเปนบริการทางการเงินท่ีทดแทนกันไดน้ัน แบงออกได 2 ประเภทหลัก คือ  

1. ผูประกอบการที่เปนสถาบันการเงิน: สวนใหญเปนสถาบันการเงินและบริษัทยอยของสถาบันการเงิน ซ่ึงไดแก บมจ. 
บัตรกรุงไทย และธนาคารพาณิชยตางๆ เปนตน 

2. ผูประกอบการท่ีไมใชสถาบันการเงิน: แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 
2.1 ผูประกอบการท่ีขายเชาซ้ือสินคาภายใตเคร่ืองหมายการคาของบริษัทฯเปนหลัก อาทิ บมจ. ซิงเกอร (ประเทศ

ไทย) (SINGER) เปนตน 
2.2 ผูประกอบการท่ีใหบริการสินเช่ือรายยอยเพ่ือซ้ือสินคา สินเชื่อเพ่ือเชาซ้ือสินคา หรือ ขายเชาซ้ือสินคา สําหรับ

สินคาหลายเคร่ืองหมายการคา โดยผูประกอบการในกลุมน้ีแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 
2.2.1 ผูประกอบการที่ใหบริการสินเชื่อรายยอยเพ่ือซ้ือสินคา และสินเชื่อเพ่ือเชาซ้ือผานรานคูคาเปนหลัก 

อาท ิบมจ. อิออน ธนสินทรัพย (AEON) บจ. จีอี แคปปตอล (ประเทศไทย) (First Choice) บจ. สยาม 
เอแอนดซี (Easy Buy) บจ. เซทเทเลม (ประเทศไทย) เปนตน 

2.2.2 ผูประกอบการท่ีขายเชาซ้ือสินคาผานสาขาของตนเองเปนหลัก อาท ิบมจ. ไมดา แอสเซ็ท  

ศักยภาพในการแขงขัน 

บริษัทฯสามารถเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายระดับกลาง-ลางดังที่ไดกลาวมาแลวผานเครือขายสาขาทั่วประเทศ ซ่ึงกลุมลูกคา
น้ีไมใชเปาหมายหลักของผูประกอบการทางการเงินรายยอยอื่นๆในปจจุบัน เชน บัตรเครดิต สินเชื่อสวนบุคคล และสินเชื่อเชาซ้ือ 
เปนตน เน่ืองจากเปนกลุมลูกคาที่เขาถึงยากและมีขั้นตอนในการพิจารณาเครดิตที่แตกตางและตองใชเวลาเน่ืองจากไมมีเอกสารทาง
การเงินตามขอกําหนดของผูประกอบการดังกลาว อีกทั้ง ในการขยายเครือขายสาขาน้ี จะตองใชเงินลงทุนในจํานวนสูงและระยะเวลา
ในการวางระบบการทํางาน ดังน้ัน ผูประกอบการรายอื่นจึงไมสามารถขยายฐานลูกคาไปยังกลุมลูกคาระดับเดียวกับบริษัทฯไดภายใน
ระยะเวลาอันส้ัน จึงทําใหในปจจุบันบริษัทฯยังไมมีคูแขงโดยตรง 
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3.3 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ 

3.3.1 แหลงที่มาของเงินทุน 

บริษัทฯ มีแหลงเงินเพ่ือใชในการดําเนินงาน ณ 31 ธันวาคม 2544 และ 2545 และ 31 มีนาคม 2546 ดังน้ี 

 ลบ.  %  ลบ.  %  ลบ.  % 
 เงินกูยืมระยะสั้น* 25.71 7.21 598.26 49.41 878.08      56.27 
 เงินกูยืมระยะยาว 47.57 13.35 31.16 2.57 27.01        1.73 
 รวมเงินกูยืม** 73.28 20.56 629.42 51.98 905.09      58.00 
 สวนของผูถือหุน 283.09 79.44 581.50 48.02 655.45      42.00 

 รวม 356.37 100.00 1,210.93 100.00 1,560.54     100.00 

 ประเภทเงินทุน  31/12/2544  31/12/2545  31/03/2546 

 
* หมายถึง เงินกูยืมธนาคารระยะสั้นและสวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 
** เงินกูยืมจากบมจ. กสิกรไทย  

แหลงที่มาของเงินทุน ณ 31 มีนาคม 2546 น้ัน มาจากเงินทุนสวนของผูถือหุนรวม 655.45 ลานบาทและสวนของเงินกูยืม
จาก บมจ. กสิกรไทย รวม 905.09 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 42 และ 58 ของเงินทุนทั้งหมด ตามลําดับ ในระยะยาว หาก
บริษัทฯมีความตองการท่ีจะใชเงินทุนเพ่ิมเติม บริษัทฯมีนโยบายที่จะใชเงินทุนประเภทเงินกูยืมเพ่ือใหมีอัตราผลตอบแทนตอสวนของ
ผูถือหุนสูงข้ึน 

3.3.2 การจัดซ้ือสินคา 

บริษัทฯวางนโยบายการขายโดยกําหนดประเภทสินคาท่ีจะขายเชาซ้ือซ่ึงพิจารณาจากความตองการของตลาดในอดีตท่ีผาน
มา ความตองการของกลุมลูกคาในปจจุบัน รวมท้ังภาวะตลาดและการเปล่ียนแปลงของสินคา/ผลิตภัณฑในกลุมผูผลิต/จัดจําหนาย ซ่ึง
เมื่อคัดเลือกสินคาแลวบริษัทฯจะสั่งซ้ือสินคาจากผูผลิต/ผูจําหนายสินคาตางๆโดยตรง โดยจะนําสินคามาเก็บรวมกันไวที่โกดังกลาง
ของบริษัทฯเพ่ือทําการจัดสงตอไปยังสาขาตางๆ ดังแผนภาพตอไปน้ี 

ข้ันตอนการจัดซ้ือและจัดสงสินคา 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทฯส่ังซ้ือสินคาโดยผูผลิต/จําหนวยจัดสงสินคารวมไว ณ โกดังกลางเลขท่ี 28/6 หมูที่ 11 ซ.ปฐวิกรณ ถ.นวมินทร แขวง
คันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ และบริษัทฯจะเปนผูทําการจัดสงสินคาดังกลาวไปยังสาขาตางๆทั่วประเทศ โดยบริษัทฯมี

ฝายผลิตภณัฑและบรกิารจัดสงสินคาไปยังสาขา สาขาสั่งสินคาโดยผานระบบคอมพวิเตอรออนไลน

จัดสงสินคามายงัโกดงักลางของบริษัทฯ 

นโยบายและแผนการขายและการตลาด 

ผลิตสินคาตามคาํสัง่ซื้อ

   ประมาณการของแตละสาขา

ประมาณการและวางแผนการขาย

สั่งซื้อสนิคาไปยังผูผลิต/จําหนาย

โกดัง

สาขาตางๆ

ลูกคา

ลูกคา

ลูกคา 

ลูกคา
ลูกคา ลูกคาลูกคา
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ขอตกลงกับผูผลิต/จําหนายเร่ืองคาตอบแทนการจัดสงสินคาในรูปสวนลดคาสินคาและ/หรือคาคอมมิชชั่นการจัดสง ผูผลิตและจําหนาย
ท่ีบริษัทฯส่ังซ้ือสินคามีดังน้ี 

ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. %

บริษัท ไดสตารอิเลคทริก คอรเปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) ไทย >10 80.96 35.78 91.10 40.25 270.43 30.20 103.08 32.25
บริษัท ซิว - เนชั่นแนล จํากัด ไทย >10 46.89 20.72 38.88 17.18 257.36 28.74 76.44 23.91
บริษัท โซน่ี ไทย จํากัด ไทย 2 8.01 3.54 17.55 7.76 77.93 8.70 51.22 16.02
บริษัท ชารป เทพนคร จํากัด ไทย >10 23.70 10.48 24.19 10.69 127.03 14.19 42.17 13.19
บริษัท เอ.พี. เนชั่นแนล เซลล จํากัด ไทย >10 10.52 4.65 8.65 3.82 86.03 9.61 25.28 7.91
อ่ืนๆ ไทย 1 - 4 56.18 24.83 45.94 20.30 76.60 8.56 21.47 6.72

226.27 100.00 226.32 100.00 895.38 100.00 319.67 100.00

ช่ือผูผลิต ประเทศ
2546 (Q1)

รวม

254525442543ความสัมพันธ
ทางการคา( ป )

 
หมายเหต:ุ ในปจจุบันกลุมผูถือหุนรายใหญและผูบริหารของบริษัทฯมิไดเปนผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมใน บริษัท ไดสตารอิเลคทริก 
คอรเปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

เคร่ืองใชไฟฟาเปนสินคาหลักที่บริษัทฯสั่งซ้ือในปริมาณมาก โดยบริษัทฯเปนพันธมิตรทางการคาปกติกับผูผลิต/จําหนาย
รายดังกลาวเปนระยะเวลานาน ซ่ึงมิไดมีความสัมพันธอ่ืนใดนอกเหนือจากความสัมพันธทางการคาภายใตเงื่อนไขปกติ และบริษัทฯได
วางหนังสือคํ้าประกันจากธนาคารเพ่ือเปนหลักประกันในการส่ังซ้ือ  

3.4 ขอจํากัดการประกอบธุรกิจ 

-ไมมี- 


