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3. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ
3.1 การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ
ธุรกิจหลักของบริษัทฯสามารถแบงออกเปน 3 ประเภท ซึ่งไดแก
1. บริการสินเชื่อเชาซื้อ
2. บริการสินเชื่อเอนกประสงค
3. บริการเสริมอื่นๆ
3.1.1 บริการสินเชื่อเชาซื้อ
สินเชื่อเชาซื้อ (Hire Purchase) เปนรูปแบบการใหบริการสินเชื่อรูปแบบหนึ่งโดยประกอบดวยบุคคลที่เกี่ยวของ
ทั้งหมด 3 ฝาย ไดแก ผูเชาซื้อหรือลูกคา ผูจัดจําหนาย และผูใหบริการสินเชื่อเชาซื้อ โดยธุรกิจสินเชื่อเชาซื้อไมไดอยูภายใต
การกํากับดูแลของธนาคารแหงประเทศไทย เชนเดียวกับธนาคารและบริษัทเงินทุน
การใหบริการสินเชื่อเชาซื้อจะเริ่มจากการที่ผูเชาซื้อแสดงความจํานงในการใชบริการสินเชื่อเชาซื้อตอผูใหบริการ
สินเชื่อเชาซื้อ หลังจากนั้นผูใหบริการสินเชื่อเชาซื้อจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเชาซื้อเพื่อประกอบการพิจารณา
อนุมัติสินเชื่อเชาซื้อ ในกรณีที่ผูเชาซื้อไดรับการอนุมัติสินเชื่อเชาซื้อ ผูเชาซื้อจะทําสัญญาเชาซื้อกับผูใหบริการสินเชื่อเชาซื้อ
โดยในสัญญาเชาซื้อจะกําหนดจํานวนเงินดาวนและคางวดรวมถึงกําหนดวิธีการผอนชําระตามระยะเวลาที่กําหนดไวใน
สัญญา ทั้งนี้ภายหลังจากทําสัญญาเชาซื้อเปนที่เรียบรอยแลว ผูใหบริการสินเชื่อเชาซื้อจะดําเนินการชําระเงินคาสินคาใหแกผู
จัดจําหนาย เพื่อใหผูจัดจําหนายโอนกรรมสิทธิ์ในสินคาใหแกผูใหบริการสินเชื่อเชาซื้อ โดยผูเชาซื้อจะสามารถใชประโยชน
จากสินคานั้นไดตลอดระยะเวลาของสัญญาเชาซื้อ ทั้งนี้ผูเชาซื้อเปนผูรับผิดชอบคาใชจายดานภาษีประจําป คาประกันภัย
ตลอดจนคาใชจายอื่นๆที่เกิดขึ้นเพิ่มเติม โดยกรรมสิทธิ์ของสินคานั้นจะถูกโอนเปนของผูเชาซื้อก็ตอเมื่อผูเชาซื้อไดชําระเงิน
คางวดใหแกผูใหบริการสินเชื่อเชาซื้อครบถวนตามสัญญา ลักษณะการใหบริการสินเชื่อเชาซื้อมีความแตกตางจากสินเชื่อลีส
ซิ่งประเภทสัญญาเชาทางการเงิน ดังตอไปนี้
ลักษณะ

สินเชื่อลีสซิง่ ประเภทสัญญาเชาทางการเงิน

สินเชื่อเชาซื้อ

วัตถุประสงคในการเชา

เพื่อการใชทรัพยสินตลอดอายุสัญญาหรือเกือบ

เพื่อเปนเจาของทรัพยสิน

กรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน

หมดอายุการใชงาน
เปนของผูใหเชาจนสิ้นสุดสัญญา โดยเมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาสัญญาผูเชามักจะใชสิทธิในการซื้อทรัพยสิน

ระยะเวลาการใหสินเชื่อ

3 ปขึ้นไป *

1-5 ป

อากรแสตมปติดสัญญา

ไมมี

รอยละ 0.1

ภาษีหัก ณ ที่จาย

ไดรับการยกเวน *

ไมมี

การบันทึกบัญชี

ไมมีการชําระเงินดาวน

ลูกคามีภาระการชําระเงินดาวน

เปนของผูใหเชา จนกระทั่งผูเชาซื้อไดชําระคาเชาซื้อ
และปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถวน กรรมสิทธิ์จึงตกเปน
ของผูเชาซื้อ

มีการหักเงินมัดจําเพื่อบันทึกมูลคาซาก
ไมมีการหักเงินมัดจํา ในการบันทึกมูลคาซาก
ที่มา : * ตามคําสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 34/2534 ระบุไววา อายุสัญญาเชาตั้งแต 3 ปขึ้นไป, ผูเชาเปนนิติบุคคลและผูใหเชาเปนนิติบุคคล
มีทุนจดทะเบียน 60 ลานบาทขึ้นไป ถึงจะไดรับการยกเวนภาษีหัก ณ ที่จาย
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บริษัท จี แคปปตอล จํากัด (มหาชน) (“บริษัท ฯ”) ดําเนินธุ รกิ จใหบ ริการสินเชื่อ เชาซื้ อแกลูกคาที่ตอ งการซื้อ
เครื่องจักรกลการเกษตรในหลากหลายประเภท ทั้งที่เปนเครื่องจักรกลการเกษตรใหมและเครื่องจักรกลการเกษตรที่ใชแลว ซึ่ง
ไดแก รถเกี่ยวนวดขาว รถพรวนดิน รถแทรกเตอร รถคีบไม รถคีบออย เครื่องอบลดความชื้นเมล็ดพืช เปนตน โดยเนน
ใหบริการสินเชื่อแกกลุมลูกคาที่เปนบุคคลธรรมดาเปนหลัก ภายใตแนวคิด “สินเชื่อฉับไว เกษตรกรไทยกาวหนา” จึงทําให
ฐานลูกคาหลักของบริษัทฯเปนเกษตรกร โดยในป 2552 – ป 2555 ที่ผานมาบริษัทฯมีอัตราการใหสินเชื่อเชาซื้อ แกกลุมลูกคา
บุคคลธรรมดาตอกลุมลูกคานิติบุคคล ในสัดสวนประมาณรอยละ 99.00 : 1.00 ทั้งนี้เนื่องจากฐานลูกคาหลักเปนกลุมที่มี
กระแสเงินสดรับที่ขึ้นอยูกับผลผลิตทางการเกษตรเปนหลัก ดังนั้นบริษัทฯจึงคอนขางใหความสําคัญตอกลไกในการควบคุม
ความเสี่ยงโดยกระบวนการพิจารณาการปลอยสินเชื่อจะพิจารณาจากลูกคาที่มีประวัติดานการเงินดี มีฐานะการเงินนาเชื่อถือ มี
ความสามารถในการผอนชําระได โดยผานเกณฑการใหคะแนนเครดิต (Credit Scoring) และการวิเคราะหกระแสเงินสด
(“Cash Flow Analysis”) ที่มีกลไกในการบริหารความเสี่ยงอยางนาเชื่อถือ
สําหรับปจจัยในการกําหนดวงเงินการใหสินเชื่อ เงินดาวน และระยะเวลาในการผอนชําระคางวดนั้น จะขึ้นอยูกับ
ฐานะการเงินของลูกคา ประเภท ยี่หอ รุน และราคาของเครื่องจักรกลการเกษตรเปนหลัก ซึ่งโดยปกติบริษัทฯจะพิจารณาให
วงเงินสินเชื่อเฉลี่ยประมาณรอยละ 60.00 – 70.00 ของมูลคาเครื่องจักรกลการเกษตร โดยมีอายุเฉลี่ยของสัญญาเชาซื้อประมาณ
36 เดือน และคิดอัตราดอกเบี้ยคงที่อางอิงกับอัตราดอกเบี้ยของตลาดขณะนั้น
ทั้งนี้ หากจําแนกสินเชื่อเชาซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรตามประเภท พบวา บริษัทฯไดใหบริการสินเชื่อเชาซื้อ
เครื่องจักรกลการเกษตรหลัก ไดแก รถเกี่ยวนวดขาว รถแทรกเตอร รถพรวนดิน รถคีบไม รถคีบออย เครื่องอบลดความชื้น
เมล็ดพืช เปนตน
ลักษณะของเครื่องจักรกลการเกษตรที่บริษัทฯปลอยสินเชื่อ
รถเกี่ยวนวดขาว
รถพรวนดิน

รถคีบไม

รถคีบออย

รถแทรกเตอร

เครื่องอบลดความชื้นเมล็ดพืช
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ตารางแสดงรายละเอียดการปลอยสินเชื่อแยกตามชนิดผลิตภัณฑ
หัวขอ

อัตราเงินดาวน

รถเกี่ยวนวดขาว/รถ
พรวนดิน/รถเกี่ยว
นวดขาวโพด
รอยละ 30.00 ของ
ราคาสินคาขึ้นไป

วงเงินสินเชือ่
อัตราดอกเบี้ย

เทอมการผอนชําระ

รอยละ 1.00 – 1.25
ตอเดือน(ขึ้นกับอัตรา
เงินดาวน)
ราย 3 เดือน

ระยะเวลาการผอนชําระ
การค้ําประกัน

รถแทรกเตอร

รถคีบไม/รถคีบออย

รอยละ 30.00 ของ
ราคาสินคาขึ้นไป

500,000 บาท (คิดเปน
รอยละ 35 ของราคา
สินคาโดยประมาณ)
ไมเกินรอยละ 70.00 ของราคาสินคา

รอยละ 1.25 ตอเดือน

รอยละ 1.00 ตอเดือน

เครื่องอบลดความชื้น
เมล็ดพืช
รอยละ 30.00 ของ
ราคาสินคาขึ้นไป

สินเชื่อเชาซื้อ
เอนกประสงค
-

ไมเกินรอยละ 70.00
ของราคาประเมิน
รอยละ 0.75-1.00 ตอ
เดือน(ขึ้นกับอัตราเงิน
ดาวน)
ราย 3 เดือน

ราย 3 เดือน /
รถคีบไม:รายเดือน
ราย 6 เดือน
รถคีบออย:ราย 6เดือน
สูงสุด 4 ป
สูงสุด 3 ป
บุคคลค้ําประกันหรือขึ้นอยูกับมติที่ประชุมคณะกรรมการสินเชื่อ

รอยละ 1.50 ตอเดือน

ราย 3 เดือน

หากจําแนกการใหสินเชื่อเครื่องจักรกลการเกษตรตามพันธมิตรซึ่งเปนผูจัดจําหนายเครื่องจักรกลการเกษตรรายใหญ
พบวา ที่ผานมาบริษัทฯไดใหบริการสินเชื่อเชาซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรโดยผานพันธมิตร 2 กลุมหลัก ไดแก
(1) กลุมเกษตรพัฒนา ประกอบดวย บริษัท เครื่องจักรกลเกษตรไทย จํากัด บริษัท เกษตรพัฒนาอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัท โรงงานเกษตรพัฒนาฉะเชิงเทรา จํากัด
(2) กลุมสามมิตรมอเตอร โดยผานบริษัท ตติยานยนต จํากัด
โดยบริษัทฯ มีการปลอยสินเชื่อใหแกกลุมลูกคาที่ซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรของกลุมเกษตรพัฒนามากที่สุด เนื่องจาก
เป นกลุม บริษัท ที่ มี ส วนแบ งทางการตลาดในการจําหนายเครื่องจักรกลการเกษตรประเภทรถเกี่ยวนวดขาวรายใหญใน
อุตสาหกรรม
3.1.2 บริการสินเชื่อเอนกประสงค
การใหบริการสินเชื่อเอนกประสงคเปนการใหบริการเพื่อสนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียน และเพิ่ม
สภาพคลองในการประกอบอาชีพ โดยใหลูกคาสามารถนําเครื่องจักรกลการเกษตรที่ปลอดภาระมาทําการขอสินเชื่อกับ
บริษัทฯ
เมื่อลูกคาแสดงความจํานงในการขอใชบริการสินเชื่อและแจงรายละเอียดทรัพยสินที่ปลอดภาระมาขอสินเชื่อกับ
บริษัทฯแล ว บริษัทฯจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของลูกคาและทรัพยสินเพื่อประกอบการพิจารณาอนุ มัติสินเชื่อ
หลังจากไดรับการอนุมัติสินเชื่อลูกคาจะตองทําสัญญาซึ่งจะกําหนดถึง วงเงินในการขอสินเชื่อ ระยะเวลา ซึ่งโดยทั่วไป
บริษัทฯกําหนดระยะเวลาในการใหสินเชื่อประมาณ 1-3 ป ซึ่งกําหนดใหมีการชําระคืนเปนราย 3 เดือนและคิดอัตราดอกเบี้ย
คงที่ (Fixed Rate)
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3.1.3 บริการเสริมอื่นๆ
นอกเหนือจากการใหบริการสินเชื่อเชาซื้อ บริษัทฯยังใหบริการจัดหาบริษัทฯรับประกันภัยจากอุบัติเหตุ บริการสินเชื่อ
เพื่อซื้ออะไหล สินเชื่อเพื่อการซอมเซมรถ และสินเชื่อเพื่อเปนเงินดาวนออกรถคันใหมโดยจะมีเจาหนาที่คอยดูแลและอํานวย
ความสะดวกในบริการดังกลาว และมีการพัฒนาระบบลูกคาสัมพันธ (“Call Center”) เพื่อสื่อสารกับลูกคาทุกระดับ ซึ่ง
สามารถใหขอมูลเกี่ยวกับพื้นที่เพาะปลูก และจํานวนรถที่มีการใชงานในแตละพื้นที่ สําหรับบริการแกลูกคาในการหารายได
เสริมในเขตพื้นที่นอกเหนือจากพื้นที่ที่ตนรับจางอยู
สัดสวนการใหสินเชาซื้อของบริษัทฯแบงตามประเภทเครื่องจักรกลการเกษตร
ประเภทเครื่องจักรกลการเกษตร

ป 2553

ป 2554

ป 2555

ลานบาท

รอยละ

ลานบาท

รอยละ

ลานบาท

รอยละ

228.34

90.03

271.06

86.94

422.24

90.83

รถพรวนดิน

2.23

0.88

3.98

1.28

3.14

0.68

รถแทรกเตอร

-

-

5.38

1.73

10.21

2.20

รถคีบไม รถคีบออย

1.27

0.50

0.51

0.16

1.69

0.36

เครื่องอบลดความชืน้

1.96

0.77

-

-

-

0.00

สินเชื่อเอนกประสงค

19.15

7.55

29.03

9.31

25.38

5.46

อื่นๆ

0.67

0.26

1.82

0.58

2.23

0.48

253.62

100.00

311.78

100.00

464.89

100.00

รถเกี่ยวนวดขาว

รวม
ที่มา : บริษัท จี แคปปตอล จํากัด (มหาชน)

3.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน
3.2.1 ลักษณะลูกคา
ลูกคาเปาหมายของบริษัทฯจะเปนกลุมลูกคาเกษตร หรือผูประกอบการที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม หรืออาชีพที่มี
ความเกี่ยวของอื่นๆ ดานการเกษตร ซึ่งมีการนําเครื่องจักรกลไปใชในการประกอบอาชีพ ทั้งนี้กลุมลูกคาเปาหมายสามารถแยก
ไดตามประเภทเครื่องจักรกลการเกษตรที่บริษัทฯดําเนินโครงการสินเชื่อเครื่องจักรกลการเกษตร ดังนี้
ประเภทสินเชือ่ เครือ่ งจักรกล
การเกษตร
รถเกี่ยวนวดขาว

รถแทรกเตอร

กลุมลูกคาเปาหมาย
- เกษตรกรประเภทนาขาว , ขาวโพด , พืชประเภทถั่ว และพืชอื่นๆที่เครื่องจักรสามารถพัฒนาการทํางานในการ
เก็บเกี่ยวผลผลิตได
- ผูประกอบการที่ประกอบอาชีพกับนาขาว และอาชีพอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องในการใชเครื่องจักรเก็บเกี่ยวผลผลิต
- เกษตรกรทุกประเภท
- ผูประกอบการรับจางบุกเบิกที่ดิน และเตรียมพื้นดินเพือ่ ทําการเกษตร
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ประเภทสินเชือ่ เครือ่ งจักรกล
การเกษตร
รถคีบไม

กลุมลูกคาเปาหมาย
- เกษตรกรประกอบอาชีพรับจางตัดไมตางๆ
- ผูประกอบการโรงรับซื้อไม / โรงสับไม

รถคีบออย

- เกษตรกรประเภทออย
- ผูประกอบการรับจางตัดออย และบรรทุกออย

เครื่องอบลดความชืน้ เมล็ดพืช

- ผูประกอบรับซื้อพืชผลการเกษตร

เอนกประสงค

- ลูกคาที่ตองการใชเครื่องจักรกลอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการของบริษัทฯหรือเกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพ
ดานเกษตรอื่น
- ลูกคาเกาของบริษทั ฯที่ตองการใชเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

ที่มา : บริษัท จี แคปปตอล จํากัด (มหาชน)

3.2.2 ภาวะการแขงขัน
ธุรกิจใหบริการสินเชื่อเชาซื้อ
โครงสรางของผูประกอบการสินเชื่อเชาซื้อของประเทศไทยแบงออกเปน 3 กลุมหลัก ไดแก (1) บริษัทที่เกิดจากการ
รวมทุนของบริษัทแมของคายรถยนต (2) กลุมสถาบันการเงินและบริษัทซึ่งมีฐานเงินทุนขนาดใหญ และ (3) ผูประกอบการ
สินเชื่อเชาซื้อทั่วไป ซึ่งจากการที่ธนาคารแหงประเทศไทยมีการกําหนดแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินและอนุญาตให
ธนาคารพาณิชยสามารถใหบริการในธุรกิจเชาซื้อและลีสซิ่งประกอบกับมีสภาพคลองที่มีอยูมากในระบบการเงิน ทําใหการ
แขงขันในธุรกิจเชาซื้อและลีสซิ่งของสถาบันการเงินทวีความรุนแรงขึ้น ซึ่งอาจสงผลกระทบในดานการกําหนดราคาและการ
ใหบริการ โดยใชอัตราดอกเบี้ยและเงินดาวนตํ่าเปนกลยุทธการแขงขันเพื่อใหไดมาซึ่งยอดจําหนายและสวนแบงทางการตลาด
อยางไรก็ดีบริษัทฯเนนการปลอยสินเชื่อเฉพาะกลุมเครื่องจักรกลการเกษตรซึ่ง ณ ปจจุบันมีการแขงขันไมรุนแรงมาก
เทากับสินเชื่อเชาซื้อรถยนตและรถจักรยานยนต เนื่องจากลักษณะของผลิตภัณฑที่ใชในการปลอยสินเชื่อเปนเครื่องจักรกล
การเกษตร ประกอบกับฐานลูกคาสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรซึ่งมีรายไดขึ้นอยูกับผลผลิตทางการเกษตรเปนหลักจึงทํา
ใหการพิจารณาปลอยสินเชื่อตองมีการกลั่นกรองอยางรอบคอบ ดังนั้นกลุมผูปลอยสินเชื่อซึ่งเปนกลุมสถาบันการเงินและ
บริษัทซึ่งมีฐานเงินทุนขนาดใหญจึงไมมีนโยบายในการทําการตลาดกับลูกคากลุมนี้ นอกจากนี้การประกอบธุรกิจสินเชื่อ
ดังกลาวยังตองอาศัยสายสัมพันธผานพันธมิตรซึ่งเปนผูจัดจําหนายเครื่องจักรกลการเกษตรในการทําตลาด จึงเปนอุปสรรคตอ
การเขามาของผูประกอบการรายใหม ดังนั้นการแขงขัน ณ ปจจุบันจึงจํากัดอยูในกลุมของผูประกอบการและผูจัดจําหนาย
เครื่องจักรกลการเกษตรและมีการปลอยสินเชื่อเอง โดยการตัดสินใจของลูกคาจะขึ้นอยูกับอัตราเงินดาวน อัตราดอกเบี้ย
ระยะเวลาการผอนชําระ ตลอดจนความสะดวกในการใหบริการทางการเงิน
3.2.3 กลยุทธการแขงขัน
1) กลยุทธการสรางความแตกตางในการใหบริการ
บริษัทฯมีนโยบายในการพัฒนาการใหบริการทางการเงินใหมีความแตกตางและหลากหลายใหกับลูกคาอยางตอเนื่อง
และครบวงจรเพื่ อ รักษาฐานลู กคา ตลอดจนปองกันไมใหเ กิดคูแ ขงขัน ทางธุร กิจ กับ บริษั ทฯในอนาคต โดยอาศั ย ความ
ไดเปรียบจากการเปนบริษัทฯที่ริเริ่มบุกเบิกเขามาในธุรกิจเชาซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร จึงทําใหบริษัทฯมีความรูความเขาใจ
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ถึงพฤติกรรมของลูกคากลุมเกษตรกร ซึ่งทําใหบริษัทฯสามารถพัฒนารูปแบบการใหบริการดานการเงินใหตรงตอความ
ตองการของลูกคาไดเปนอยางดี โดยที่ผานมาบริษัทฯมีการพัฒนาดานการใหบริการทางการเงินกับลูกคาอยางครบวงจรและ
ตอเนื่อง อาทิเชน โครงการสินเชื่อเอนกประสงค สินเชื่อเพื่อการซอมแซมเครื่องจักรกลการเกษตร สินเชื่อเพื่อการซื้ออะไหล
เปนตน
การบริการของบริษัทฯจะเปนการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และใหบริการกับลูกคาถึงประตูบาน โดยเจาหนาที่ของ
บริษัทฯจะเขาไปพบลูกคาอยางรวดเร็ว ทันใจ และเปนมิตรสนิทเหมือนญาติ สอดคลองกับพฤติกรรมและลักษณะของลูกคา
ทําใหลูกคาเกิดความเชื่อมั่นและสะดวกสบาย ไมตองเดินทางเขามาทําธุรกรรมทางการเงินอยางเชนสถาบันการเงินทั่วไป
นอกจากนี้ บริษัทฯไดเปดใหบริการ “จี แคป คอลเซ็นเตอร” เพื่อใหบริการขอมูลสําหรับการประกอบอาชีพรถเกี่ยวนวดขาว
โดยไมเสียคาใชจาย เชน การบริการประสานงานติดตอจัดหารถเกี่ยวขาว การบริการประสานงานจัดหางานรับจาง การบริการ
ใหคําปรึกษาแนะนําในการประกอบอาชีพ ตลอดจนการบริการประสานงานในการแกไขปญหาตางๆของลูกคา เปนตน
นอกจากนี้ บริษัทฯยังจัดใหมีการบริการหลังการขาย โดยจะมีเจาหนาที่ติดตอสอบถามถึงสารทุกขสุกดิบ ปญหาและอุปสรรค
ในการประกอบอาชีพ เพื่อพยายามชวยเหลือและหาแนวทางแกไขปญหาในการประกอบอาชีพใหกับลูกคาดวย
2) กลยุทธการกระจายธุรกิจ
บริษัทฯมีนโยบายในการกระจายประเภทสินเชื่อเครื่องจักรกลการเกษตรที่ดําเนินโครงการในปจจุบัน ซึ่งที่ผานมา
บริษัทฯไดทําการศึกษาเครื่องจักรกลการเกษตรประเภทอื่นๆที่เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพการเพาะปลูกพืชตางๆของ
เกษตรกรอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะเครื่องจักรกลการเกษตรที่เกี่ยวของกับพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย เชน ขาว ขาวโพด ออย
มันสําปะหลัง ปาลม น้ํามัน และยางพารา เป นตน เพื่อจะทําใหการดําเนินกิ จ การของบริษั ทฯไมพึ่งพากับ เครื่องจัก รกล
การเกษตรที่เกี่ยวของกับการเพาะปลูกพืชชนิดใดชนิดหนึ่งและยังเปนการกระจายคูคาที่รวมดําเนินโครงการกับบริษัทฯอีก
ทางหนึ่งดวย
อยางไรก็ตามการกระจายสินเชื่อเครื่องจักรกลการเกษตรประเภทตางๆตลอดจนการกระจายคูคาที่รวมโครงการกับ
บริษัทฯจะตองวิเคราะหและพิจารณาถึงปจจัยตางๆ เชน
• ความสอดคลองของแนวโนมการเพาะปลูกพืชที่เปนที่ตองการของตลาดกับประเภทเครื่องจักรกลการเกษตร
• ประสิทธิภาพในการทํางานและศักยภาพในการสรางรายไดใหกับเกษตรกรกับประเภทเครื่องจักรกลการเกษตร
• การวิเคราะหคูคาที่เขารวมโครงการกับบริษัทฯจะตองมีการผลิตและ/หรือจําหนายสินคาที่มีคุณภาพมาตรฐาน
ตอบสนองความตองการ และมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับโดยทั่วไปของเกษตรกรผูใชงานเครื่องจักรกลการเกษตร
3) กลยุทธการสงเสริมการตลาด
บริษัทฯไดจัดใหมีการสงเสริมการขายรวมกับการจัดงานและการออกรานกับคูคาของบริษัทฯเพื่อกระตุนใหลูกคา
ตัดสินใจซื้อสินคาและใชบริการทางการเงินของบริษัทฯไดงายขึ้น เชน การมอบสลากออมสิน เครื่องเลนดีวีดีพรอมชุดโฮมเธีย
เตอร รถจักรยานยนต กรมธรรมประกันภัยจากอุบัติเหตุของเครื่องจักรกลการเกษตร การใหระยะเวลาการปลอดดอกเบี้ย การ
ทํานามบัตรเพื่อใหลูกคาติดตองานรับจาง และการขยายระยะเวลาการผอนชําระใหกับลูกคาเกา เปนตน
จากขอมูลการจัดทําการสงเสริมการขายที่ผานมา การสงเสริมการขายโดยการใหระยะเวลาการปลอดดอกเบี้ยของ
บริษัทฯนับวาประสบความสําเร็จเปนอยางดี เนื่องจากการสงเสริมการขายดังกลาวสามารถดึงดูดความสนใจของลูกคาใหใช
บริการดานสินเชื่อของบริษัทฯและสอดคลองกับความตองการของลูกคา
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บริษัทฯมีนโยบายในการใหสวนลดการชําระคางวดในอัตรารอยละ 3.00 ตอป สําหรับลูกคาที่ชําระคางวดกอนกําหนด
นอกจากนั้นบริษัทฯยังจัดใหมีของรางวัลจูงใจใหกับลูกคาที่ชําระคางวดตรงตามกําหนดอีกดวย
อยางไรก็ตาม บริษัทฯยังคงคิดและพัฒนาการสงเสริมการขายใหมีความเหมาะสม สอดคลอง และตอบสนองกับ
ฤดูกาลในการจัดจําหนายสินคาและตอบสนองตอความตองการของลูกคา เพื่อจะทําใหบริษัทฯสามารถเพิ่มปริมาณลูกคาที่เขา
มาใชบริการดานสินเชื่ออยางตอเนื่องและเกิดการซื้อซ้ําในอนาคต
4) กลยุทธการโฆษณาประชาสัมพันธ
การดําเนินกลยุทธการประชาสัมพันธจะสามารถทําใหลูกคาเกิดความเขาใจในการบริการดานสินเชื่อของบริษัทฯ
นอกจากนี้ยังทําใหบริษัทฯสามารถขยายกลุมลูกคาที่ยังไมเคยใชบริการ ซึ่งเปนกลุมลูกคาใหมไดมากขึ้น และยังเปนการรักษา
ฐานลู กคา เกาใหท ราบถึงบริก ารต างๆของบริษัท ฯอยางตอ เนื่องและยาวนาน นอกจากนี้ การดําเนิ นกลยุ ท ธก ารโฆษณา
ประชาสัมพันธยังเปนการสรางภาพลักษณที่ดีใหกับองคกรอีกทางหนึ่งดวย
อยางไรก็ตาม การประชาสัมพันธของบริษัทฯจะตองดําเนินการใหตรงกลุมลูกคาเปาหมาย โดยบริษัทฯมีชองทางการ
ประชาสัมพันธผานสื่อตางๆเพื่อใหเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายของบริษัทฯ เชน สื่อวิทยุทองถิ่น วิทยุชุมชน การออกงานรวมกับ
คูคา การลงโฆษณานิตยสาร การทําปายโฆษณา แผนพับ การสงขอความทางโทรศัพท การประชาสัมพันธผานหนวยงาน
ราชการ เปนตน
5) กลยุทธการเจาะกลุมลูกคา
กลุมลูกคาสวนใหญที่ใชบริการสินเชื่อของบริษัทฯจะมาจากการออกงานรวมกับคูคาของบริษัทฯและจากกลุมลูกคาเกา
ของบริษัทฯจะอยูในพื้นที่เปาหมายการจําหนายสินคาของคูคาบริษัทฯซึ่งกลุมลู กคาโดยสวนใหญจะอยูในพื้นที่บริเวณ
ภาคเหนือตอนบน-ตอนลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง จากการที่บริษัทฯไดดําเนินธุรกิจมาถึง 9 ป ประกอบกับ
บริษัทฯไดมีการศึกษาเครื่องจักรกลการเกษตรประเภทอื่น ๆ อยางตอเนื่อง ทําใหบริษัทฯรูจักกลุมเกษตรกรในพื้นที่ตาง ๆ เพิ่ม
มากขึ้น และเขาใจถึงพื้นที่การเพาะปลูกที่เปนแหลงสําคัญในแตละจังหวัดตามไปดวย ซึ่งในบางพื้นที่มีการใชเครื่องจักรกล
การเกษตรประเภทเดียวกันแตเปนคนละยี่หอหรือในบางพื้นที่มีการเพาะปลูกเปนจํานวนมากแตยังมีเครื่องจักรกลการเกษตร
ในพื้นที่ไมเพียงพอตอความตองการของเกษตรกร ดังนั้นจากขอมูลดังกลาวขางตน บริษัทฯจึงสามารถใชกลยุทธการเจาะกลุม
ลูกคาโดยการเพิ่มศูนยบริการ เพื่อขยายฐานลูกคารายใหมใหมากขึ้น และยังทําใหบริษัทฯสามารถลดคาใชจายในการเดินทาง
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่อีกดวย ทั้งนี้การพิจารณาการเพิ่มศูนยบริการของบริษัทฯนั้น จะมีการพิจารณาปจจัยตาง ๆ ประกอบ
เชน
• เปนพื้นที่ซึ่งมีการทําการเกษตรเปนจํานวนมาก และมีศักยภาพในการเพาะปลูกพืช
• เปนพื้นที่มีแนวโนมความตองการใชเครื่องจักรกลการเกษตรเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง อันเนื่องมาจากกลุมลูกคาเกา
มีความตองการซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรใหมมาเพื่อทดแทนของเดิมที่เกา/ชํารุดจากการใชงาน (ซื้อซ้ํา)
• เปนพื้นที่ซึ่งมีเครื่องจักรกลการเกษตรไมเพียงพอตอความตองการของเกษตรกร
• เปนพื้นที่ซึ่งมีกลุมลูกคาเกษตรกรรายใหมที่มีความตองการซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อมาประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น
• เปนพื้นที่ซึ่งอยูภายในรัศมีการใหบริการ
• เปนพื้นที่เปาหมายเพื่อใชในการเจาะตลาดใหมของคูคาบริษัทฯ
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6) กลยุทธการสรางภาพลักษณองคกร
การดําเนินโครงการสินเชื่อเครื่องจักรกลการเกษตรของบริษัทฯตั้งแตป 2549 เปนตนมา บริษัทฯไดรับการตอบรับเปน
อยางดีจากเกษตรกรที่ใชบริการดานสินเชื่อของบริษัทฯตลอดมา ซึ่งสงผลใหบริษัทฯมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับและไววางใจใน
หมูเกษตรกร ตลอดจนผูผลิตและจําหนายเครื่องจักรกลการเกษตรเพิ่มมากขึ้นโดยการสรางภาพลักษณองคกรเปนสิ่งจําเปน
และจะตองดําเนินการควบคูไปกับกลยุทธการโฆษณาประชาสัมพันธเพื่อใหองคกรเปนที่เชื่อถือและยอมรับกับบุคคลตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ ซึ่งที่ผานมาบริษัทฯไดมีการดําเนินกลยุทธดังกลาว อาทิเชน การมอบรางวัลใหกับลูกคาที่มีประวัติการผอนชําระที่ดี
การอบรมความรูเกี่ยวกับการทําธุรกิจรถเกี่ยวนวดขาวใหประสบความสําเร็จ การประกวดบทความ “เถาแกรถเกี่ยวขาวมือ
อาชีพ” เพื่อใหลูกคาที่ประสบความสําเร็จไดนําเสนอถึงวิธีการในการประกอบอาชีพเพื่อเปนแบบอยางใหกับลูกคารายอื่นๆ
เปนตน นอกจากนี้บริษัทฯยังรวมบริจาคทุนทรัพยและอุปกรณสิ่งของเครื่องใชที่จําเปนใหกับสถาบันการศึกษา และ
โรงพยาบาล นอกจากนี้บริษัทฯยังใหการสนับสนุนกิจกรรมแกเยาวชนเพื่อเปนการตอตานยาเสพติดอีกดวย
7) กลยุทธการรักษาและสรางความสัมพันธกับลูกคา
บริษัทฯไดเริ่มการใหบริการ “จี แคป คอลเซ็นเตอร” เพื่อเปนศูนยประสานงานและสรางเครือขายผูมีอาชีพเกี่ยวเนื่อง
กับการเกษตร และใหบริการลูกคาในดานตางๆ เชน การประสานงานจัดหารถเกี่ยวนวดขาว การประสานงานจัดหาพื้นที่
รับจางเก็บเกี่ยว การประสานงานจัดหารถบรรทุกลากจูง การใหบริการขอมูลพื้นที่เพาะปลูกขาว ตลอดจนการใหคําปรึกษา
และแนะนําในการประกอบอาชีพรับจางเกี่ยวขาว เปนตนโดยลูกคาไมตองเสียคาใชจายในการใชบริการของบริษัทฯ
ทั้งนี้การใหบริการ จี แคป คอลเซ็นเตอร ถือเปนการตอยอดในการใหบริการกับลูกคา โดยการนําฐานขอมูลลูกคามา
พัฒนาอยางเปนระบบ เพื่อนํามาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดในการใหบริการของบริษัทฯ ซึ่งการใหบริการดังกลาวนับวาเปน
การสรางความสัมพันธอันดีระหวางบริษัทฯ กับลูกคา นอกจากนั้น การใหบริการดังกลาวนับวาเปนการสรางจุดแข็งใหกับ
บริษัทฯอีกทางหนึ่งดวย
8) กลยุทธการรักษาและสรางความสัมพันธกับคูคา
การรักษาและสรางความสัมพันธอันดีระหวางบริษัทฯและคูคานับวามีความสําคัญอยางมาก เนื่องจากคูคาของบริษัทฯ
มีสวนรวมในการผลักดันใหลูกคาตัดสินใจใชบริการสินเชื่อเครื่องจักรกลการเกษตรของบริษัทฯเนื่องจากพฤติกรรมของลูกคา
กลุมเกษตรกรในอดีตมักจะใหการยอมรับและเชื่อถือผูผลิตคอนขางมาก นอกจากนั้นคูคาของบริษัทฯยังใหขอมูลคําปรึกษา
และใหคําแนะนําที่เกี่ยวของกับการบริการสินเชื่อของบริษัทฯใหตรงกับความตองการของลูกคาอีกทางหนึ่งดวย ที่ผานมา
บริษัทฯไดจัดใหมีบริการเสริมดานการเงินเพื่อสรางมูลคาเพิ่มและความภักดีใหกับสินคาของคูคา ตลอดจนจัดการประชุม
หารือเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลตางๆ และนําปญหาที่เกิดจาการดําเนินงานมารวมกันพิจารณาปรับปรุงและแกไขอยางตอเนื่อง
รวมถึงการใหความรวมมือในการจัดทํากิจกรรมตาง ๆ ของบริษัทคูคาเปนอยางดี
9) กลยุทธการหาขอมูลทางการตลาด
ปจจุบันขอมูลทางการตลาดมีความสําคัญและมีบทบาทในการดําเนินการดานการตลาดเปนอยางมาก โดยกลุมลูกคา
ของบริษัทฯคอนขางจะเปนกลุมที่มีลักษณะเฉพาะตัวและเปนเรื่องที่ยังไมคอยมีหนวยงานหรือสถาบันตางๆ ทําการการศึกษา
วิจัยพฤติกรรมดานการตลาดกับกลุมเกษตรกรมากนัก บริษัทฯจึงจําเปนจะตองใหความสําคัญเกี่ยวกับการหาขอมูลทาง
การตลาด โดยบริษัทฯจะตองหาขอมูลทั้งทางตรงโดยการสอบถามจากลูกคา และขอมูลทางออมโดยการสอบถามขอมูลจาก
ผูเชี่ยวชาญและมีประสบการณตรงกับเกษตรกรเพื่อนําขอมูลที่ไดมาทําการปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการของบริษัทฯ
ตอไป
สวนที่ 2 หนาที่ 18

บริษัท จี แคปปตอล จํากัด (มหาชน)

3.2.4 นโยบายดานราคา
บริษัทฯมีนโยบายในการกําหนดอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมและเปนธรรมแกลูกคา และในขณะเดียวกันบริษัทฯจะตองมี
กําไรและสามารถแขงขันกับคูแขงขันรายอื่น โดยบริษัทฯจะพิจารณาแนวโนมอัตราดอกเบี้ยของตลาดเงินและผูประกอบการ
รายอื่นๆ ในธุรกิจเกี่ยวกับการเชาซื้อและเชาทางการเงินประกอบกับปจจัยตางๆ เพื่อที่บริษัทฯจะนํามากําหนดเงินดาวนและคา
งวดที่ลูกคาตองผอนชําระตอไป ซึ่งปจจัยดังกลาวไดแก
1. ตนทุนดอกเบี้ยเงินกูของบริษัทฯในปจจุบันและแนวโนมอื่นที่จะสงผลกระทบตอตนทุนดังกลาว เชน สภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศ แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน มาตรการของหนวยงานรัฐบาลที่มี
ผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เปนตน
2. ตนทุนการดําเนินงานของบริษัทฯ
3. คุณสมบัติของเครื่องจักรกลการเกษตรที่ใชเปนหลักประกันในการเชาซื้อ ไดแก ประเภทและยี่หอของสินคา สภาพ
ของสินคา และอายุการใชงานของสินคา
4. คุณสมบัติของผูเชาซื้อและผูค้ําประกัน
3.2.5 ชองทางการจัดจําหนาย
ในการใหบริการสินเชื่อเชาซื้อของบริษัทฯนั้น ลูกคาจะติดตอเพื่อขอสินเชื่อเชาซื้อได 3 ชองทางไดแก
1. ติดตอผานผูจําหนายสินคาซึ่งเปนพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทฯโดยตรง ซึ่งผูจําหนายสินคาจะเปนผูที่แนะนําลูกคา
ใหแกบริษัทฯ
2. ติดตอผานเจาหนาที่ของบริษัทฯที่ประจําอยูที่ศูนยบริการ ณ สํานักงานของผูผลิตหรือผูจําหนายสินคา
3. ติดตอบริษัทฯโดยตรงผานสํานักงานใหญหรือผาน เว็ปไซต ของบริษัทฯ
ที่ผานมาบริษัทฯไดใหบริการผานชองทางที่ 1. และ 2. มากที่สุดโดยบริษัทฯยึดนโยบายที่จะประกอบธุรกิจในลักษณะ
ประสานประโยชนรวมกันทุกฝายและมุงรักษาความสัมพันธที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจทุกราย จึงเปนที่มั่นใจไดวาบริษัทฯ
จะยังคงสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางราบรื่นและการสรางสายสัมพันธที่ดีกับผูจําหนายเครื่องจักรกลการเกษตรทุกรายของ
บริษัทฯ
สําหรับ จํานวนสํานักงานที่เปดบริการ ณ วันที่ 31 ธั นวาคม 2555 บริษัท ฯมี สํ านักงานใหญ จํานวน 1 แหง และมี
ศูนยบริการ ซึ่งมีพนักงานประจําอยูที่เดียวกับผูจัดจําหนายสินคาจํานวน 4 แหง ที่ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัด
ขอนแกน จังหวัดสุรินทร เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกลูกคาที่ใชบริการ
3.2.6 แนวโนมอุตสาหกรรม
ภาวะตลาดธุรกิจสินเชื่อเชาซื้อรถยนตและรถจักรยานยนต
ศูนยวิจัยกสิกรไทยไดประเมินวาความตองการซื้อรถที่คงคางมาจากชวงเหตุน้ําทวมใหญปลายป 2554 ตลอดจนการ
ออกรถรุนใหมจากคายรถยนตตางๆ มีผลใหยอดขายรถยนตใหมในป 2555 นาจะทําสถิติไดสูงถึง 1.44 ลานคัน ซึ่งเปนผลมา
จากนโยบายคืนภาษีรถคันแรกที่ไดรับการตอบรับเปนอยางดี โดยภาครัฐประเมินวาจํานวนรถที่ขอรับสิทธิคืนภาษีตลอด
โครงการ (กันยายน 2554-ธันวาคม 2555) อาจจะมีจํานวนรวมสูงถึง 1.26 ลานคัน เทียบกับเปาหมายที่วางไวเพียง 5 แสนคัน
โดยภาพดังกลาวชวยหนุนใหธุรกิจเชาซื้อรถยนตในป 2555 เติบโตในอัตราที่แข็งแกรง โดยศูนยวิจัยกสิกรไทยไดคาดการณวา
ยอดคงค า งสิ น เชื่ อ เพื่ อ เช า ซื้ อ รถยนต แ ละรถจั ก รยานยนต ข องระบบธนาคารพาณิ ช ย ณ สิ้ น ป 2555 จะมี จํ า นวน
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830,000 – 850,000 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราเพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 35.00-39.00 ทั้งนี้ศูนยวิจัยกสิกรไทยประเมินวา
แนวโนมสินเชื่อเชาซื้อในระบบธนาคารพาณิชยในป 2556 จะยังคงขยายตัวในระดับสูงในอัตรารอยละ 27.00-33.00 อยูที่
1.05 – 1.03 ลานบาท โดยมีแรงหนุนที่สําคัญมาจากยอดขายรถใหมที่คาดวาจะมีจํานวนประมาณ 1.34 – 1.41 ลานคัน แมวา
หากพิจารณาเฉพาะอัตราการเปลี่ยนแปลงของยอดรถใหมในป 2556 เพียงลําพังแลว จะสะทอนภาพการหดตัวลง เนื่องจาก
แรงสงจากนโยบายรถคันแรกที่คอยเบาบางลงสูชวงกลางป 2556 ก็ตาม
ตารางแสดงยอดคงคางสินเชื่อเชาซื้อรถยนตและรถจักรยานยนตของธนาคารพาณิชยทั้งระบบ
ป

(หนวย : ลานบาท)
ยอดคงคางสินเชื่อเชาซื้อรถของธนาคารพาณิชยทั้งระบบ
ลานบาท

อัตราการขยายตัว รอยละ

2549

207,911

76.86

2550

292,392

40.63

2551

359,331

22.89

2552

385,292

7.22

2553

498,980

29.50

2554

612,714

22.79

2555F*

830,000 – 850,000

35.00 – 39.00

2556F*

1,050,000 – 1,130,000

27.00 – 33.00

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย, ศูนยวิจัยกสิกรไทย
* คาดการณ

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
ความตองการใชสินเชื่อเชาซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรจะแปรผันไปในทิศทางเดียวกันกับการเติบโตของสภาวะ
เศรษฐกิจการเกษตร กลาวคือ ในชวงที่สภาวะเศรษฐกิจการเกษตรดี ลูกคากลุมเกษตรมีรายไดเพิ่มสูงขึ้นจะทําใหความตองการ
ใชเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อใชในการเก็บเกี่ยวผลผลิตหรือเพื่อใชในการเพาะปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว และการแปร
รูปผลผลิตเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากเครื่องจักรกลการเกษตรสามารถชวยเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และชวยประหยัดระยะเวลา
ในการทํางานทําใหไดรับความนิยมจากเกษตรกรเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง อีกทั้งปญหาขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตรเปนจุด
กระตุนใหมีความตองการใชเครื่องจักรมากขึ้น
อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจการเกษตรในป 2555 มีอัตราขยายตัวเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 4.00 เนื่องจากการผลิต
สินคาเกษตรโดยทั่วไปกลับเขาสูภาวะปกติภายหลังสถานการณน้ําทวมครั้งใหญในชวงปลายป 2554 ประกอบกับสภาพดินฟา
อากาศที่เอื้ออํานวย แมวาจะพบการระบาดของแมลงศัตรูพืช โรคระบาดในพืชและปศุสัตวในบางพื้นที่ แตสามารถควบคุมได
ดี โดยสาขาการผลิตที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น ไดแก สาขาพืช ปศุสัตว บริการทางการเกษตร และปาไม สวนสาขาประมงหดตัวลง
เนื่องจากปญหาโรคระบาดในกุงเพาะเลี้ยงและการขาดแคลนลูกกุง ทําใหผลผลิตกุงลดลง รวมถึงความแปรปรวนของสภาพ
อากาศในแหลงผลิตสัตวน้ําจืดที่สําคัญ ทําใหสัตวน้ําเติบโตชา
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ทั้งนี้ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (“สศก.”) ไดคาดการณแนวโนมเศรษฐกิจการเกษตรในป 2556 วาจะขยายตัว
ตอเนื่องอยูในชวงรอยละ 3.50 – 4.50 โดยจําแนกแตละสาขา ดังตอไปนี้
สาขาพืช คาดวาจะขยายตัวอยูในชวงรอยละ 4.00 – 5.00 หากสภาพอากาศเอื้ออํานวย สําหรับพืชสําคัญหลายชนิด
ไดแก ขาว มันสําปะหลัง ออยโรงงาน ยางพารา ปาลมน้ํามันผลผลิตมีแนวโนมเพิ่มขึ้น เนื่องจากการดูแลเอาใจใสของ
เกษตรกรและการควบคุมการแพรระบาดของศัตรูพืชที่ดี ดานราคาที่เกษตรกรขายได ราคาผลผลิตพืชมีแนวโนมใกลเคียงกับป
ที่ผานมา สวนการสงออกขึ้นอยูกับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก นอกจากนี้ สภาพภูมิอากาศทั่วโลกที่แปรปรวนอาจกระทบ
ตอแหลงเพาะปลูกธัญพืชที่สําคัญ ทําใหราคาธัญพืชและอาหารของโลกมีแนวโนมเพิ่มขึ้นได
สาขาปศุสัตว คาดวาจะมีการขยายตัวในชวงรอยละ 1.80– 2.80 เนื่องจากเกษตรกรมีการปรับระบบการเลี้ยงที่ดีขึ้น ซึ่ง
จะลดปญหาโรคที่เกิดในสุกร มีการปรับปรุงมาตรฐานฟารม กระบวนการควบคุม ในขณะที่ความตองการบริโภคทั้งตลาดใน
ประเทศและตลาดตางประเทศยังคงมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง สําหรับราคาปศุสัตวโดยเฉลี่ยในป 2556 คาดวาจะปรับตัว
เพิ่มขึ้น ทั้งไกเนื้อ สุกร จากความตองการบริโภค ขณะที่ราคาไขไกและน้ํานมดิบ มีแนวโนมทรงตัว
สาขาประมง คาดวามีแนวโนมขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ (-0.20) -0.80 เนื่องจากการผลิตประมงน้ําจืดและประมงทะเลยัง
อยูในภาวะทรงตัว โดยปริมาณผลผลิตประมงน้ําจืดขึ้นอยูกับการวางแผนการผลิตและสภาพภูมิอากาศ สําหรับสถานการณ
ดานราคาและการคา คาดวา ราคาที่เกษตรกรขายไดอาจปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากความตองการของตลาดทั้งในและตางประเทศ
ยังมีอยางตอเนื่อง รวมถึงผลผลิตมีคุณภาพที่ดีตรงตามความตองการของตลาด
สาขาปาไม คาดวาจะขยายตัวอยูในชวงรอยละ 0.50 – 1.50 เนื่องจากมีนโยบายการตัดโคนพื้นที่สวนยางพาราเกาอายุ
30 ป จํานวน 500,000 ไร ระหวางป 2555 – 2556 จากสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง โดยยังคงเหลือพื้นที่
เปาหมายอีกประมาณ 260,000 ไร
สาขาบริการทางการเกษตร คาดวาจะขยายตัวในชวงรอยละ 2.50 – 3.50 เนื่องจากการขยายพื้นที่เพาะปลูกที่สําคัญ
หลายชนิดเพิ่มขึ้นจากแรงจูงใจทางดานราคา อาทิ ขาวและออยโรงงาน ประกอบกับการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร ทํา
ใหมีการใชเครื่องจักรทดแทนมากขึ้น สงผลใหมีกิจกรรมการใหบริการเตรียมดินและเก็บเกี่ยวเพิ่มขึ้น
อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมภาคเกษตร

สาขา
ภาคเกษตร
สาขาพืช
สาขาปศุสัตว
สาขาประมง
สาขาปาไม
สาขาบริการทางการเกษตร

2555
ทั้งป
4.00
5.50
3.20
-2.70
1.40
2.90

(หนวย : รอยละ)
2556
ประมาณการ
3.50 – 4.50
4.00 – 5.00
1.80 – 2.80
-0.20 – 0.80
0.50 – 1.50
2.50 - 3.50

ที่มา: สํานักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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ภาวะการผลิตขาว
ขาวนาป
จากขอมูลของ สศก.ไดรายงานเนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิตขาวนาปในชวง 5 ปที่ผานมามีอัตราเติบโตเฉลี่ยรอยละ 1.63
โดยป 2551 – 2555 มี พื้นที่เพาะปลูก 57.39 ลานไร 57.42 ลานไร 57.50 ลานไร และ 64.57 ลานไร แ ละ 61.08 ลานไร
ตามลําดับ โดยพื้นที่เพาะปลูกคอนขางคงที่ในชวงป 2551 -2553 และขยายตัวเพิ่มมากขึ้นในป 2554 เนื่องมาจากภาครัฐได
ดําเนินโครงการรับจํานําขาวเปลือกทุกเม็ดซึ่งทําใหเกษตรกรหันมาปลูกขาวมากขึ้น ในขณะที่ผลผลิตขาวนาปจะมีความผัน
ผวนขึ้นอยูกับสภาวะทางธรรมชาติที่จะเอื้ออํานวยตอการเพาะปลูกมากนอยเพียงใดซึ่ง สวนในป 2555 เนื้อที่เพาะปลูกลดลง
เนื่องจากพื้นที่สวนใหญประสบอุทกภัย ในป 2551 – 2555 มีผลผลิตรวม 23.31 ลานตัน 23.24 ลานตัน และ 23.43 ลานตัน
25.74 ลานตันและ 23.27 ลานตันตามลําดับ ซึ่งคิดเปนอัตราการเติบโตเฉลี่ยรอยละ 2.68 โดยสภาวะผิดปกติที่มีผลตอผลิตขาว
นาปเกิดขึ้นในป 2550 -2553 นั้น เปนผลมาจากเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลระบาดในภาคเหนือตอนลางและภาคกลาง ตลอดจน
เกษตรกรบางสวนในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางไดปรับเปลี่ยนไปปลูกยางพาราและปาลมน้ํามัน
ในขณะที่ผลผลิตที่ลดลงในป 2555 เกิดขึ้นเนื่อ งจากผลกระทบจากน้ําแลงในชวงตนฤดูเพาะปลูก การระบาดของเพลี้ย
กระโดดสีน้ําตาล และอุทกภัยที่คอนขางรุนแรงในทั่วทุกภาคของประเทศ ซึ่งขาวอยูในชวงออกดอกและตั้งทอง ทําใหผลผลิต
เสียหาย
สศก. ไดประมาณการแนวโนมอุตสาหกรรมขาวนาปในป 2556 โดยคาดการณวาพื้นที่เพาะปลูกขาวนาปในป 2556
จะอยูที่ 61.72 ลานไร หรือคิดเปนอัตราการขยายตัวจากปที่ผานมารอยละ 1.05 โดยเนื้อที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้น เนื่องจากตนฤดู
เพาะปลูกฝนตกสม่ําเสมอและกระจายตัวดี ประกอบกับโครงการภาครัฐจูงใจใหเกษตรกรปลูกเพิ่มขึ้น ขณะที่คาดการณ
ผลผลิตขาวนาปที่ 26.19 ลานตันหรือคิดเปนอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 12.55 เนื่องจากราคาขายขาวที่อยูในเกณฑดี เพราะผลจาก
นโยบายรับจํานําขาวของรัฐบาล จึงจูงใจใหเกษตรกรปลูกขาวมากขึ้น รวมทั้งปริมาณน้ําฝนที่เพียงพอตอการเจริญเติบโต ไมมี
โรคแมลงระบาด สงผลใหภาพรวมการผลิตขาวเพิ่มขึ้น
ขาวนาปรัง
จากขอมูลของ สศก.ไดรายงานเนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิตขาวนาปรังในชวง 5 ปที่ผานมามีอัตราการเติบโตเฉลี่ยรอย
ละ 6.35 โดยป 2551 -2555 มีพื้นที่เพาะปลูกขาวนาปรัง 12.80 ลานไร 12.40 ลานไร 15.22 ลานไร 16.10 ลานไรและ 17.10
ลานไร ตามลําดับ ซึ่งมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง มีเพียงป 2552 ที่ลดลงซึ่งเกิดจากการที่เกษตรกรไดลดเนื้อที่ปลูกใน
พื้นที่ที่มีน้ําไมเพียงพอ จึงไมกลาที่จะเสี่ยงในการเพาะปลูกขาวมากเหมือนฤดูนาป ทําใหไมคุมกับการลงทุนรวมทั้งการ
รณรงคของภาครัฐที่สงเสริมใหปลูกพืชที่ใชน้ํานอยเพื่อพักดินและลดการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล อยางไรก็ตามจาก
การที่เกิดปญหาน้ําทวมทําใหผลผลิตขาวนาป เสียหายภาครัฐบาลจึงมีนโยบายสนับสนุนใหปลูกขาวนาปรังเพื่อชดเชยผลผลิต
ขาวนาป ทําใหพื้นที่ปลูกเริ่มเพิ่มมากขึ้นในปตอมา ในดานของผลผลิตพบวาป 2551 -2555 มีผลผลิตขาวนาปรัง 8.79 ลานตัน
8.42 ลานตัน 8.97 ลานตัน 10.26 ลานตันและ 11.33 ลานตัน ตามลําดับ หรือคิดเปนอัตราการเติบโตเฉลี่ยรอยละ 6.05 ตอป
โดยผลผลิตตอไรขึ้นอยูกับสภาวะทางธรรมชาติที่จะเอื้ออํานวยตอการเพาะปลูกมากนอยเพียงใด โดยผลกระทบจากภัยแลง น้ํา
ในเขื่อนไมเพียงพอ การระบาดอยางรุนแรงของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลจะสงผลกระทบโดยตรงตอผลผลิต
สศก. ประมาณการแนวโนมในป 2556 โดยคาดการณวาพื้นที่เพาะปลูกขาวนาปรังในป 2556 จะอยูที่ 17.12 ลานไร
หรือคิดเปนอัตราการขยายตัวจากปที่ผานมารอยละ 0.11 โดยเนื้อที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นเล็กนอย เนื่องจากปริมาตรน้ําในอางเก็บ
น้ําที่สําคัญและน้ําตามธรรมชาติมีปริมาณมากเพียงพอตอการเพาะปลูก ประกอบกับชาวนาบางสวนปลูกชดเชยขาวนาปที่
สวนที่ 2 หนาที่ 22
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ไดรับความเสียหายจากน้ําทวม ขณะที่คาดการณผลผลิตขาวนาปรังที่ 11.67 ลานตันหรือคิดเปนอัตราขยายตัวรอยละ 3.05
สอดคลองกับการขยายตัวของพื้นที่ในการเพาะปลูก โดยคาดวาจะเริ่มเก็บเกี่ยวไดตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2556 และจะเก็บเกี่ยว
มากในเดือนเมษายน 2556
เนื้อที่เพาะปลูก ผลผลิต และผลผลิตตอไร ของขาวนาป และนาปรัง ป 2551 -2555 และคาดการณป 2556
ป 2551

ป 2552

ป 2553

ป 2554

ป 2555

ป 2556

เปลี่ยนแปลงป 55/56

(ป 50/51)

(ป 51/52)

(ป 52/53)

(ป 53/54)

(ป 54/55)*

(ป 55/56)*

รอยละ

เนื้อที่เพาะปลูก (ลานไร)

57.39

57.42

57.50

64.57

61.08

61.72

1.05

ผลผลิตรวม (ลานตัน)

23.31

23.24

23.25

25.74

23.27

26.19

12.55

ผลผลิตตอไร (กิโลกรัม)

406

405

404

399

381

424

11.29

เนื้อที่เพาะปลูก (ลานไร)

12.80

12.40

15.22

16.10

17.10

17.12

0.11

ผลผลิตรวม (ลานตัน)

8.79

8.42

8.86

10.26

11.33

11.67

3.05

ผลผลิตตอไร (กิโลกรัม)

687

679

582

637

662

682

3.02

เนื้อที่เพาะปลูก (ลานไร)

70.19

69.82

72.70

78.17

78.17

78.83

0.84

ผลผลิตรวม (ลานตัน)

32.10

31.65

32.12

34.59

34.59

37.86

9.44

ผลผลิตตอไร (กิโลกรัม)
457
453
442
443
443
480
ที่มา : ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
* ขาวนาป ป 2555/56 ประมาณการ ณ เดือน กันยายน 2555 , ขาวนาปรังป 2556 ประมาณการ ณ เดือน มิถุนายน 2555

8.35

ขาวนาป

ขาวนาปรัง

ขาวรวม

3.3 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ
3.3.1 แหลงที่มาของเงินทุน
แหลงที่มาของเงินทุนของบริษัทฯสามารถสรุปไดดังนี้
1. เงินกูยืมจากธนาคารในประเทศ
2. สวนของผูถือหุน ซึ่งประกอบดวยทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวและกําไรสะสม
3. เงินที่ไดรับจากการชําระคางวดของลูกคา ซึ่งเมื่อหักคาใชจายในการดําเนินงานแลว บริษัทฯจะสามารถนําเงินใน
สวนนี้ไปใชเปนแหลงเงินทุนได
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แหลงที่มาของเงินทุนที่กูยืมจากสถาบันการเงิน และสวนของผูถือหุน
แหลงที่มาของเงินทุน

31 ธันวาคม 2552

31 ธันวาคม 2553

31ธันวาคม 2554

31 ธันวาคม 2555

มูลคา

มูลคา

มูลคา

มูลคา

(ลานบาท)

รอยละ

(ลานบาท)

รอยละ

(ลานบาท)

รอยละ

(ลานบาท)

รอยละ

329.73

78.48

387.23

79.92

456.41

81.52

582.32

81.91

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะ
สั้นจากสถาบันการเงิน

15.85

3.77

100.00

20.64

320.86

57.31

542.31

76.28

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

146.65
167.23

34.90
39.80

151.68
135.55

31.30
27.98

17.07
7.15

40.01
-

5.63
-

90.44

21.52

97.30

20.08

95.54
40.01
103.44

18.48

128.58

18.09

420.17

100.00

484.53

100.00

559.85

100.00

710.90

100.00

เงินกูยืม

สวนของผูถอื หุน
รวมแหลงที่มาของเงินทุน

ที่มา : บริษัท จี แคปปตอล จํากัด (มหาชน)

ทั้งนี้บริษัทฯมีนโยบายในการจัดหาแหลงเงินทุนใหสอดคลองกับวัตถุประสงคในการใชเงินและระยะเวลาการใชเงิน
เพื่อใหบริษัทฯมีสภาพคลองและมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนที่เหมาะสม รวมทั้งมีผลกําไรสุทธิที่ดี
3.3.2 การใหกูยืม
บริษัทฯมีนโยบายการใหกูยืมและขั้นตอนการพิจารณาสินเชื่อของธุรกิจ ดังนี้
1) นโยบายการใหกูยืม
บริษัทฯใหความสําคัญตอคุณสมบัติและความสามารถในการชําระคืนหนี้ของลูกคา โดยลูกคาเปาหมายของบริษัทฯ
คือ เกษตรกรซึ่งมีรายไดเพียงพอตามเกณฑมาตรฐานของบริษัทฯเพื่อปองกันปญหาการเกิดหนี้สูญจากการใหสินเชื่อเชาซื้อ
ดังกลาวบริษัทฯมีนโยบายในการใหบริการทางการเงินในรูปแบบที่หลากหลายตอลูกคา ทั้งนี้ การพิจารณาใหวงเงินสินเชื่อเชา
ซื้อ จะขึ้ น อยู กั บ ประวัติ สถานะทางการเงิ น ของผูเ ชาซื้ อ ประเภทของเครื่อ งจัก รกลการเกษตร สภาพของเครื่อ งจัก รกล
การเกษตร และอายุการใชงานของเครื่องจักรกลการเกษตร ซึ่งโดยปกติแลวบริษัทฯจะใหวงเงินสินเชื่อเชาซื้อเฉลี่ยประมาณ
รอยละ 70.00 ของมูลคาทรัพยสินที่ใชในการเชาซื้อ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยเปนแบบคงที่อิงกับอัตราดอกเบี้ยของตลาดเปนหลัก
2) การใหบริการสินเชื่อเชาซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร
ขั้นตอนที่ 1 : ขั้นตอนการยื่นคําขอการใชบริการสินเชื่อ
เมื่อลูกคามีค วามประสงคขอใชบริการสินเชื่อเชาซื้อ กับบริษัทฯ เจาหนาที่ฝายการตลาดของบริษัทฯจะโทรศัพท
สัมภาษณขอมูลของลูกคาเบื้องตน พรอมกับแจงใหลูกคาจัดเตรียมเอกสารที่ตองใชประกอบในการขอสินเชื่อกับบริษัทฯ อาทิ
เชน สําเนาทะเบียนบาน สําเนาบัตรประชาชน เปนตน และนัดหมายวัน เวลา ในการติดตอเขาพบกับลูกคา และผูค้ําประกัน
(ถามี)
เจาหนาที่การตลาดจะเขาพบกับ ผูเชาซื้อ และผูค้ําประกัน (ถามี) ตามวัน เวลาที่ไดนัดหมาย โดยเจาหนาที่การตลาดจะ
บันทึ กขอ มูล ของผูเชาซื้อ และผู ค้ํ าประกั น (ถา มี) และเก็บ รวบรวมเอกสารที่ ใชป ระกอบในการขอสิน เชื่อ ของบริษัท ฯ
และใหผูเชาซื้อ และผูค้ําประกัน (ถามี) ลงนามในเอกสารตาง ๆ อาทิเชน แบบฟอรมคําเสนอขอเชาซื้อ แบบฟอรมคําเสนอขอ
สวนที่ 2 หนาที่ 24
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ค้ําประกัน เปนตน จากนั้นเจาหนาที่การตลาดจะสรุปความเห็นเบื้องตนและสงเอกสารของผูเชาซื้อ และผูค้ําประกัน (ถามี)
มายังฝายสนับสนุนการตลาด
ขั้นตอนที่ 2 : ขั้นตอนการวิเคราะหสินเชื่อ
เจาหนาที่วิเคราะหสินเชื่อจะทําการตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของเอกสารและขอมูลของผูเชาซื้อ และผูค้ํา
ประกัน (ถามี) รวมถึงยืนยันความถูกตองโดยการโทรศัพทสอบถามขอมูลจากผูเชาซื้อ และผูค้ําประกัน (ถามี) ทั้งนี้หากมีขอ
สงสัยเจาหนาที่วิเคราะหสินเชื่อจะสงพนักงานตรวจสอบไปตรวจสอบขอมูลของผูเชาซื้อ และผูค้ําประกัน (ถามี) เพิ่มเติม
จากนั้นเจาหนาที่วิเคราะหสินเชื่อจะทําการประเมินการใหคะแนนเครดิต (Credit Scoring) วิเคราะหกระแสเงินสด
(Cash Flow Analysis) และสรุปความเห็นเพื่อนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ
ขั้นตอนที่ 3 : ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติ
คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ พิจารณาอนุมัติสินเชื่อจากขอมูลเจาหนาที่การตลาดและเจาหนาที่วิเคราะห
สินเชื่อที่นําเสนอ
ขั้นตอนที่ 4 : ขั้นตอนภายหลังจากอนุมัติสินเชื่อ
เจาหนาที่ฝายวิเคราะหสินเชื่อจะดําเนินการแจงผลการพิจารณาสินเชื่อใหกับผูเชาซื้อ เจาหนาที่ของผูจําหนายสินคา
และเจาหนาที่การตลาดใหรับทราบผลการพิจารณาสินเชื่อ จากนั้นเจาหนาที่ของผูจําหนายสินคาจะทําการติดตอนัดหมายกับ
ลูกคา เพื่อกําหนดวันชําระเงินดาวน ตลอดจนการกําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดสงสินคาใหกับลูกคาตอไป
ขั้นตอนที่ 5 : ขั้นตอนการบริหารและควบคุมสินเชื่อ
การจัดเก็บหนี้
ฝายบริหารและติดตามลูกหนี้มีหนาที่ในการติดตามและรับชําระเงินคางวดตามอายุสัญญาเชาซื้อ โดยการสงเอกสารใบ
แจงการชําระเงิน ใหแกลูกคากอนกําหนดชําระคางวด โดยมีเจาหนาที่บริหารและติดตามลูกหนี้โทรศัพทสอบถามเกี่ยวกับการ
ไดรับเอกสารแจงการชําระเงินหลังจากที่ไดจัดสงเอกสารใบแจงการชําระเงินไปแลวประมาณ 1 สัปดาห ทั้งนี้ลูกคาสามารถ
ชําระคางวดเชาซื้อโดยการชําระเงินผานธนาคารออมสินและธนาคารไทยพาณิชยทั่วประเทศ โดยบริษัทฯจะเปนผูรับผิดชอบ
คาธรรมเนียมนอกจากนี้ลูกคาสามารถชําระคางวดโดยชําระเปนเช็คลงวันที่ลวงหนา หรือชําระคางวดที่สํานักงานใหญและ
ศูนยบริการของบริษัทฯและเมื่อลูกคาชําระคางวดครบถวนตามสัญญาแลว บริษัทฯจะดําเนินการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน
ใหกับลูกคา
การบริหารหนี้และการติดตามทรัพยสินที่เชาซื้อ
บริษัทฯไดกําหนดขั้นตอนการบริหารและติดตามหนี้สําหรับลูกคาที่จัดชั้นแตละประเภท โดยเมื่อลูกคาเริ่มผิดนัด ชําระ
หนี้ เจาหนาที่บริหารและติดตามลูกหนี้จะเริ่มดําเนินการติดตามหนี้ทันที ทั้งนี้วิธีการหลักที่บริษัทฯใชในการติดตามทวงถาม
หนี้ คือ การติดตอทางโทรศัพท โดยหลังจากที่เจาหนาที่ไดทําการติดตอกับลูกคาแลว เจาหนาที่จะทําการบันทึกขอมูลที่ไดรับ
จากลูกคาลงในระบบฐานขอมูลลูกหนี้ซึ่งเจาหนาที่จะยังคงโทรศัพทติดตอกับลูกคาโดยตลอดตราบเทาที่เจาหนาที่ยังคง
สามารถติดตอและเจรจาการชําระหนี้กับลูกคาได ทั้งนี้หากเจาหนาที่ไมสามารถติตดอกับลูกคาไดซึ่งอาจเกิดจากเหตุผลหลาย
ประการ เชน ลูกคาเปลี่ยนเบอรโทรศัพท ลูกคาหลบเลี่ยงการติดตอของเจาหนาที่ ลูกคายายที่อยูอาศัย โดยมิไดแจงใหบริษัทฯ
ทราบ บริษัทฯจะแจงใหฝายลูกคาสัมพันธเขาไปพบหรือติดตามลูกคาตอไป
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บริษัท จี แคปปตอล จํากัด (มหาชน)

ทั้งนี้ บริษัทฯไดกําหนดขั้นตอนในการบริหารและติดตามลูกหนี้ดังกลาวขางตน ดังนี้
ระยะเวลาการผิดนัดชําระหนี้
(นั บ จากวั น ที่ ค รบกํ า หนด
ชําระคางวด)

การบริหารและติดตามลูกหนี้

15 วัน

เจาหนาที่จะโทรศัพทติดตอลูกคา เพื่อสงหนังสือแจงเตือนใหชําระคางวดเชาซื้อคางชําระ

30 วัน

เจาหนาที่จะโทรศัพทติดตอลูกคา และสงหนังสือแจงเตือนใหชําระคาเชาซื้อ พรอมทั้งการชําระ
คางวดและคาปรับลาชา

45 วัน

เจาหนาที่จะโทรศัพทติดตอลูกคา และสงหนังสือแจงเตือนครั้งสุดทายใหลูกคามาชําระคางวด
(ทางไปรษณียตอบรับ)

มากกวา 45 วัน

เจาหนาที่จะโทรศัพทติดตอลูกคา เพื่อประเมินความสามารถในการชําระหนี้ พรอมกับจะสง
เรื่องใหเจาหนาที่ฝายลูกคาสัมพันธ ติดตอและเขาพบลูกคา เพื่อเจรจาและหาแนวทางในการ
ชําระหนี้ของลูกคา ทั้งนี้หากพิจารณาและวิเคราะหวา ลูกคาไมมีความสามารถในการชําระหนี้
ได เจาหนาที่ฝายลูกคาสัมพันธจะแจงใหลูกคาดําเนินการสงมอบคืนทรัพยสินตอไป
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บริษัท จี แคปปตอล จํากัด (มหาชน)

สรุปขั้นตอนการพิจารณาสินเชื่อของบริษัท จี แคปปตอล จํากัด (มหาชน)
ลูกคา

ตกลงเงื่อนไขการใหสินเชื่อ

ผูจําหนายสินคา

เจาหนาที่การตลาด

1 ขั้นตอนการยื่นคําขอใชบริการสินเชื่อ

2 ขั้นตอนการวิเคราะหสินเชื่อ

เจาหนาที่วิเคราะหสินเชื่อ
ตรวจสอบเอกสารและขอมูล

ประเมิน Credit scoring และวิเคราะห Cash Flow Analysis
3 ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติ

ไมอนุมัติ

คณะเจาหนาที่บริหารสินเชื่อ
อนุมัติ

4 ขั้นตอนภายหลังจากอนุมัติสินเชื่อ

การแจงผลการพิจารณาสินเชื่อ

5 ขั้นตอนการบริหารและควบคุมสินเชื่อ

การบริหารและติดตามลูกหนี้
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