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3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
3.1 การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
ธุรกิจหลักของบริษทั ฯสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ซึ่งได้แก่
1. บริการสินเชื่อเช่าซื้อ
2. บริการสินเชื่อเอนกประสงค์
3. บริการเสริมอื่นๆ
3.1.1 บริการสินเชื่อเช่าซื้อ
ธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อ (Hire Purchase) เป็นรูปแบบการให้บริการสินเชื่อรูปแบบหนึ่งโดยประกอบด้วยบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด 3 ฝ่าย ได้แก่ ผู้เช่าซื้อหรือลูกค้า ผู้จัดจาหน่าย และผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ โดยธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อไม่ได้อยู่ภายใต้
การกากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย เช่นเดียวกับธนาคารและบริษัทเงินทุน
การให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ จะเริ่มจากการที่ผู้เช่าซื้อแสดงความจานงในการใช้บริการสินเชื่อเช่าซื้อต่อผู้ให้บริการ
สินเชื่อเช่าซื้อ หลังจากนั้นผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อจะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เช่าซื้อ เพื่อประกอบการพิจารณา
อนุมัติสินเชื่อเช่าซื้อ ในกรณีที่ผู้เช่าซื้อได้รับการอนุมัติสินเชื่อเช่าซื้อ ผู้เช่าซื้อจะทาสัญญาเช่าซื้อกับผู้ให้บริการสินเชื่ อเช่าซื้อ
โดยในสัญญาเช่าซื้อจะกาหนดจานวนเงินดาวน์และค่างวดรวมถึงกาหนดวิธีการผ่อนชาระตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ใน
สัญญา ทั้งนี้ภายหลังจากทาสัญญาเช่าซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อจะดาเนินการชาระเงินค่า สินค้าให้แก่ผู้
จัดจาหน่าย เพื่อให้ผู้จัดจาหน่ายโอนกรรมสิทธิ์ในสินค้าให้แก่ผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ โดยผู้เช่าซื้อจะสามารถใช้ประโยชน์
จากสินค้านั้นได้ตลอดระยะเวลาของสัญญาเช่าซื้อ ทั้งนี้ผู้เช่าซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านภาษีประจาปี ค่าประกันภัย
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นเพิ่มเติม โดยกรรมสิทธิ์ของสินค้านั้นจะถูกโอนเป็นของผู้เช่าซื้อก็ต่อเมื่อผู้เช่าซื้อได้ชาระเงิน
ค่างวดให้แก่ผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อครบถ้วนตามสัญญา ลักษณะการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อมีความแตกต่างจากสินเชื่อลีส
ซิ่งประเภทสัญญาเช่าทางการเงิน ดังต่อไปนี้
ลักษณะ

สินเชื่อลีสซิ่งประเภทสัญญาเช่าทางการเงิน

สินเชื่อเช่าซื้อ

วัตถุประสงค์ในการเช่า

เพื่อการใช้ทรัพย์สินตลอดอายุสัญญาหรือเกือบ
หมดอายุการใช้งาน
เป็นของผู้ให้เช่าจนสิ้นสุดสัญญา โดยเมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาสัญญาผู้เช่ามักจะใช้สิทธิในการซื้อทรัพย์สิน

เพื่อเป็นเจ้าของทรัพย์สิน

กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน

เป็นของผู้ให้เช่า จนกระทั่งผู้เช่าซื้อได้ชาระค่าเช่าซื้อ
และปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน กรรมสิทธิ์จึงตกเป็น
ของผู้เช่าซื้อ

ระยะเวลาการให้สินเชื่อ

3 ปีขึ้นไป *

1-5 ปี

อากรแสตมป์ติดสัญญา

ไม่มี

ร้อยละ 0.1

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ได้รับการยกเว้น *

ไม่มี

การบันทึกบัญชี

ไม่มีการชาระเงินดาวน์

ลูกค้ามีภาระการชาระเงินดาวน์

มีการหักเงินมัดจาเพื่อบันทึกมูลค่าซาก
ไม่มีการหักเงินมัดจา ในการบันทึกมูลค่าซาก
ที่มา : * ตามคาสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 34/2534 ระบุไว้ว่า อายุสัญญาเช่าตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป, ผู้เช่าเป็นนิติบุคคลและผู้ให้เช่าเป็นนิติบุคคล
มีทุนจดทะเบียน 60 ล้านบาทขึ้นไป ถึงจะได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย
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บริ ษั ท จี แคปปิ ต อล จ ากัด (มหาชน) (“บริ ษั ทฯ”) ด าเนิ น ธุร กิจ ให้บ ริ การสิ น เชื่ อ เช่าซื้ อ แก่ลู กค้ าที่ ต้ อ งการซื้ อ
เครื่องจักรกลการเกษตรในหลากหลายประเภท ทั้งที่เป็นเครื่องจักรกลการเกษตรใหม่และเครื่องจักรกลการเกษตรที่ใช้แล้ว ซึ่ง
ได้แก่ รถเกี่ยวนวดข้าว รถพรวนดิน รถแทรกเตอร์ รถคีบไม้ รถคีบอ้อย เครื่องอบลดความชื้น เมล็ดพืช เป็นต้น โดยเน้น
ให้บริการสินเชื่อแก่กลุ่มลูกค้าที่เป็นบุคคลธรรมดาเป็นหลัก ภายใต้แนวคิด “สินเชื่อฉับไว เกษตรกรไทยก้าวหน้า ” จึงทาให้
ฐานลูกค้าหลักของบริษัทฯเป็นเกษตรกร โดยในปี 2552 – ไตรมาส 3/2556 ที่ผ่านมาบริษัทฯมีอัตราการให้สินเชื่อเช่าซื้อ แก่
กลุ่มลูกค้าบุคคลธรรมดาต่อกลุ่มลูกค้านิติบุคคล ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 99.00 : 1.00 ทั้งนี้เนื่องจากฐานลูกค้าหลักเป็น
กลุ่มที่มีกระแสเงินสดรับที่ขึ้นอยู่กับผลผลิตทางการเกษตรเป็นหลัก ดังนั้นบริษัทฯจึงค่อนข้างให้ความสาคัญต่อกลไกในการ
ควบคุมความเสี่ยงโดยกระบวนการพิจารณาการปล่อยสินเชื่อจะพิจารณาจากลูกค้าที่มีประวัติด้านการเงินดี มีฐานะการเงิน
น่าเชื่อถือ มีความสามารถในการผ่อนชาระได้ โดยผ่านเกณฑ์การให้คะแนนเครดิต (Credit Scoring) และการวิเคราะห์กระแส
เงินสด (“Cash Flow Analysis”) ที่มีกลไกในการบริหารความเสี่ยงอย่างน่าเชื่อถือ
สาหรับปัจจัยในการกาหนดวงเงินการให้สินเชื่อ เงินดาวน์ และระยะเวลาในการผ่อนชาระค่างวดนั้น จะขึ้นอยู่กับ
ฐานะการเงินของลูกค้า ประเภท ยี่ห้อ รุ่น และราคาของเครื่องจักรกลการเกษตรเป็นหลั ก ซึ่งโดยปกติบริษัทฯจะพิจารณาให้
วงเงินสินเชื่อเฉลี่ยประมาณร้อยละ 60.00 – 70.00 ของมูลค่าเครื่องจักรกลการเกษตร โดยมีอายุเฉลี่ยของสัญญาเช่าซื้อประมาณ
36 เดือน และคิดอัตราดอกเบี้ยคงที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยของตลาดขณะนั้น
ทั้งนี้ หากจาแนกสินเชื่อเช่าซื้อเครื่ องจักรกลการเกษตรตามประเภท พบว่า บริษัทฯได้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้ อ
เครื่องจักรกลการเกษตรหลัก ได้แก่ รถเกี่ยวนวดข้าว รถแทรกเตอร์ รถพรวนดิน รถคีบไม้ รถคีบอ้อย เครื่องอบลดความชื้น
เมล็ดพืช เป็นต้น
ลักษณะของเครื่องจักรกลการเกษตรที่บริษัทฯปล่อยสินเชื่อ
รถเกี่ยวนวดข้าว
รถพรวนดิน

รถคีบไม้

รถคีบอ้อย

รถแทรกเตอร์

เครื่องอบลดความชืน้ เมล็ดพืช
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ตารางแสดงรายละเอียดการปล่อยสินเชื่อแยกตามชนิดผลิตภัณฑ์
หัวข้อ

อัตราเงินดาวน์

รถเกี่ยวนวดข้าว/รถ
พรวนดิน/รถเกี่ยว
นวดข้าวโพด
ร้อยละ 30.00 ของ
ราคาสินค้าขึ้นไป

วงเงินสินเชื่อ

อัตราดอกเบี้ย

เทอมการผ่อนชาระ

ร้อยละ 1.00 – 1.25
ต่อเดือน(ขึ้นกับอัตรา
เงินดาวน์)
ราย 3 เดือน

ระยะเวลาการผ่อนชาระ
การค้าประกัน

รถแทรกเตอร์

รถคีบไม้/รถคีบอ้อย

ร้อยละ 30.00 ของ
ราคาสินค้าขึ้นไป

500,000 บาท (คิดเป็น
ร้อยละ 35 ของราคา
สินค้าโดยประมาณ)
ไม่เกินร้อยละ 70.00 ของราคาสินค้า

ร้อยละ 1.25 ต่อเดือน

ร้อยละ 1.00 ต่อเดือน

เครื่องอบลด
ความชื้นเมล็ด
พืช
ร้อยละ 30.00
ของราคาสินค้า
ขึ้นไป

ร้อยละ 0.75-1.00
ต่อเดือน(ขึ้นกับ
อัตราเงินดาวน์)
ราย 3 เดือน

ราย 3 เดือน /
รถคีบไม้:รายเดือน
ราย 6 เดือน
รถคีบอ้อย:ราย 6เดือน
สูงสุด 4 ปี
สูงสุด 3 ปี
บุคคลค้าประกันหรือขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมคณะกรรมการสินเชื่อ

สินเชื่อเช่าซื้อ
เอนกประสงค์
-

ไม่เกินร้อยละ 70.00 ของ
ราคาประเมิน
หลักประกันซึ่งอ้างอิง
ตามราคารับซือ้ คืน
ร้อยละ 1.50 ต่อเดือน

ราย 3 เดือน

หากจาแนกการให้สินเชื่อเครื่องจักรกลการเกษตรตามพันธมิตรซึ่งเป็นผู้จัดจาหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตรรายใหญ่
พบว่า ที่ผ่านมาบริษัทฯได้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรโดยผ่านพันธมิตร 2 กลุ่มหลัก ได้แก่
(1) กลุ่มเกษตรพัฒนา ประกอบด้วย บริษัท เครื่องจักรกลเกษตรไทย จากัด บริษัท เกษตรพัฒนาอุตสาหกรรม จากัด
บริษัท โรงงานเกษตรพัฒนาฉะเชิงเทรา จากัด
(2) กลุ่มสามมิตรมอเตอร์ โดยผ่านบริษัท ตติยานยนต์ จากัด
โดยบริษัทฯ มีการปล่อยสินเชื่อให้แก่กลุ่มลูกค้าที่ซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรของกลุ่มเกษตรพัฒนามากที่สุด เนื่องจาก
เป็นกลุ่ มบริษั ท ที่มีส่วนแบ่ งทางการตลาดในการจาหน่ ายเครื่องจักรกลการเกษตรประเภทรถเกี่ยวนวดข้า วรายใหญ่ใ น
อุตสาหกรรม
3.1.2 บริการสินเชื่อเอนกประสงค์
การให้บริการสินเชื่อเอนกประสงค์เป็นการให้บริการเพื่อสนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และเพิ่ม
สภาพคล่องในการประกอบอาชีพ บริการสินเชื่อเพื่อซื้ออะไหล่ สินเชื่อเพื่อการซ่อมเซมรถ และสินเชื่อเพื่อเป็นเงินดาวน์ออก
รถคันใหม่โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและอานวยความสะดวกในบริการดังกล่าว โดยให้ลูกค้าสามารถนาเครื่องจักรกล
การเกษตรที่ปลอดภาระมาทาการขอสินเชื่อกับ บริษัทฯ
เมื่อลูกค้าแสดงความจานงในการขอใช้บริการสินเชื่อและแจ้งรายละเอียดทรัพย์ สินที่ปลอดภาระมาขอสินเชื่อกับ
บริษัทฯแล้ว บริษัทฯจะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของลูกค้าและทรัพย์สินเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ
หลังจากได้รับการอนุมัติสินเชื่อลูกค้าจะต้องทาสัญญาซึ่งจะกาหนดถึง วงเงินในการขอสินเชื่อ ระยะเวลา ซึ่งโดยทั่วไป
บริษัทฯกาหนดระยะเวลาในการให้สินเชื่อประมาณ 1-3 ปี ซึ่งกาหนดให้มีการชาระคืนเป็น ราย 3 เดือนและคิดอัตราดอกเบี้ย
คงที่ (Fixed Rate)
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3.1.3 บริการเสริมอื่นๆ
นอกเหนือจากการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ บริษัทฯยังให้บริการจัดหาบริษัทฯรับประกันภัยจากอุบัติเหตุ บริการสินเชื่อ
เพื่อซื้ออะไหล่ สินเชื่อเพื่อการซ่อมเซมรถ และสินเชื่อเพื่อเป็นเงินดาวน์ออกรถคันใหม่โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและอานวย
ความสะดวกในบริการดังกล่าว และมีการพัฒนาระบบลูกค้าสัมพันธ์ (“Call Center”) เพื่อสื่อสารกับลูกค้าทุกระดับ ซึ่ง
สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่เพาะปลูก และจานวนรถที่มีการใช้งานในแต่ละพื้นที่ สาหรับบริการแก่ลูกค้าในการหารายได้
เสริมในเขตพื้นที่นอกเหนือจากพื้นที่ที่ตนรับจ้างอยู่
สัดส่วนการปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อใหม่ในแต่ละปีของบริษัทฯ แบ่งตามประเภทเครื่องจักรกลการเกษตรปี2553–เก้าเดือนปี 2556
ประเภทเครื่องจักรกลการเกษตร

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

เก้าเดือนแรกปี 2556

ล้านบาท
228.34

ร้อยละ
90.03

ล้านบาท
271.06

ร้อยละ
86.94

ล้านบาท
422.24

ร้อยละ
90.83

ล้านบาท
249.52

ร้อยละ
90.11

รถพรวนดิน

2.23

0.88

3.98

1.28

3.14

0.68

1.98

0.72

รถแทรกเตอร์

-

-

5.38

1.73

10.21

2.20

4.36

1.57

รถคีบไม้ รถคีบอ้อย

1.27

0.50

0.51

0.16

1.69

0.36

0.80

0.29

เครื่องอบลดความชื้น

1.96

0.77

-

-

-

-

-

-

สินเชื่อเอนกประสงค์

19.15

7.55

29.03

9.31

25.38

5.46

17.91

6.47

อื่นๆ

0.67

0.26

1.82

0.58

2.23

0.48

2.32

0.84

253.62

100.00

311.78

100.00

464.89

100.00

276.90

100.00

รถเกี่ยวนวดข้าว

รวม
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Update ข้อมูลเป็นไตรมาส 3/56

3.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน
3.2.1 ลักษณะลูกค้า

ลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯจะเป็นกลุ่มลูกค้าเกษตร หรือผู้ประกอบการที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม หรื ออาชีพที่มี
ความเกี่ยวข้องอื่นๆ ด้านการเกษตร ซึ่งมีการนาเครื่องจักรกลไปใช้ในการประกอบอาชีพ ทั้งนี้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายสามารถแยก
ได้ตามประเภทเครื่องจักรกลการเกษตรที่บริษัทฯดาเนินโครงการสินเชื่อเครื่องจักรกลการเกษตร ดังนี้
ประเภทสินเชื่อเครื่องจักรกล
การเกษตร
รถเกี่ยวนวดข้าว

รถแทรกเตอร์

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
- เกษตรกรประเภทนาข้าว , ข้าวโพด , พืชประเภทถั่ว และพืชอื่นๆที่เครื่องจักรสามารถพัฒนาการทางานในการ
เก็บเกี่ยวผลผลิตได้
- ผู้ประกอบการที่ประกอบอาชีพกับนาข้าว และอาชีพอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องในการใช้เครื่องจักรเก็บเกี่ยวผลผลิต
- เกษตรกรทุกประเภท
- ผู้ประกอบการรับจ้างบุกเบิกที่ดิน และเตรียมพื้นดินเพื่อทาการเกษตร
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ประเภทสินเชื่อเครื่องจักรกล
การเกษตร
รถคีบไม้

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
- เกษตรกรประกอบอาชีพรับจ้างตัดไม้ต่างๆ
- ผู้ประกอบการโรงรับซื้อไม้ / โรงสับไม้

รถคีบอ้อย

- เกษตรกรประเภทอ้อย
- ผู้ประกอบการรับจ้างตัดอ้อย และบรรทุกอ้อย

เครื่องอบลดความชื้นเมล็ดพืช

- ผู้ประกอบรับซื้อพืชผลการเกษตร

เอนกประสงค์

- ลูกค้าที่ต้องการใช้เครื่องจักรกลอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการของบริษัทฯหรือเกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพ
ด้านเกษตรอื่น
- ลูกค้าเก่าของบริษัทฯที่ต้องการใช้เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
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3.2.2 ภาวะการแข่งขัน
ธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ
โครงสร้างของผู้ประกอบการสินเชื่อเช่าซื้อของประเทศไทยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ (1) บริษัทที่เกิดจากการ
ร่วมทุนของบริษัทแม่ของค่ายรถยนต์ (2) กลุ่มสถาบันการเงินและบริษัทซึ่งมีฐานเงินทุนขนาดใหญ่ และ (3) ผู้ประกอบการ
สินเชื่อเช่าซื้อทั่วไป ซึ่งจากการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยมีการกาหนดแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินและอนุญาตให้
ธนาคารพาณิชย์สามารถให้บริการในธุรกิจเช่าซื้อและลีสซิ่ง ประกอบกับมีสภาพคล่องที่มีอยู่มากในระบบการเงิน ทาให้การ
แข่งขันในธุรกิจเช่าซื้อและลีสซิ่งของสถาบันการเงินทวีความรุนแรงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบในด้านการกาหนดราคาและการ
ให้บริการ โดยใช้อัตราดอกเบี้ยและเงินดาวน์ต่าเป็นกลยุทธ์การแข่งขันเพื่อให้ได้มาซึ่งยอดจาหน่ายและส่วนแบ่งทางการตลาด
อย่างไรก็ดีบริษัทฯเน้นการปล่อยสินเชื่อเฉพาะกลุ่มเครื่องจักรกลการเกษตรซึ่ง ณ ปัจจุบันมีการแข่งขันไม่รุนแรงมาก
เท่ากับสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เนื่องจากลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการปล่อยสินเชื่อเป็นเครื่องจักรกล
การเกษตร ประกอบกับฐานลูกค้าส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรซึ่งมีรายได้ขึ้นอยู่กับผลผลิตทางการเกษตรเป็นหลักจึงทา
ให้การพิจารณาปล่อยสินเชื่อต้องมีการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ดังนั้นกลุ่มผู้ปล่อยสินเชื่อซึ่งเป็นกลุ่มสถาบันการเงินและ
บริษัทซึ่งมีฐานเงินทุนขนาดใหญ่ จึงไม่มีนโยบายในการทาการตลาดกับลูกค้ากลุ่มนี้ นอกจากนี้การประกอบธุรกิจสินเชื่อ
ดังกล่าวยังต้องอาศัยสายสัมพันธ์ผ่านพันธมิตรซึ่งเป็นผู้จัดจาหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตรในการทาตลาด จึงเป็นอุปสรรคต่อ
การเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่ ดังนั้นการแข่งขัน ณ ปัจจุบันจึงจากัดอยู่ในกลุ่มของผู้ประกอบการและผู้จัดจาหน่าย
เครื่องจักรกลการเกษตรและมีการปล่อยสินเชื่อเอง โดยการตัดสินใจของลูกค้าจะขึ้นอยู่กับอัตราเงินดาวน์ อัตราดอกเบี้ย
ระยะเวลาการผ่อนชาระ ตลอดจนความสะดวกในการให้บริการทางการเงิน
3.2.3 กลยุทธ์การแข่งขัน
1) กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างในการให้บริการ
บริษัทฯมีนโยบายในการพัฒนาการให้บริการทางการเงินให้มีความแตกต่างและหลากหลายให้กับลูกค้าอย่างต่อ เนื่อง
และครบวงจรเพื่อรั กษาฐานลู กค้า ตลอดจนป้องกันไม่ ให้เ กิดคู่ แข่งขั นทางธุร กิจกับ บริษั ทฯในอนาคต โดยอาศัย ความ
ได้เปรียบจากการเป็นบริษัทฯที่ริเริ่มบุกเบิกเข้ามาในธุรกิจเช่าซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร จึงทาให้บริษัทฯมีความรู้ความเข้าใจ
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ถึงพฤติกรรมของลูกค้ากลุ่มเกษตรกร ซึ่งทาให้ บริษัทฯสามารถพัฒนารูปแบบการให้บริการด้านการเงินให้ตรงต่อความ
ต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี โดยที่ผ่านมาบริษัทฯมีการพัฒนาด้านการให้บริการทางการเงินกับลูกค้าอย่างครบวงจรและ
ต่อเนื่อง อาทิเช่น โครงการสินเชื่อเอนกประสงค์ สินเชื่อเพื่อการซ่อมแซมเครื่องจักรกลการเกษตร สินเชื่อเพื่อการซื้ออะไหล่
เป็นต้น
การบริการของบริษัทฯจะเป็นการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และให้บริการกับลูกค้าถึงประตูบ้าน โดยเจ้าหน้าที่ของ
บริษัทฯจะเข้าไปพบลูกค้าอย่างรวดเร็ว ทันใจ และเป็นมิตรสนิทเหมือนญาติ สอดคล้องกับพฤติกรรมและลักษณะของลูกค้า
ทาให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นและสะดวกสบาย ไม่ต้องเดินทางเข้ามาทาธุรกรรมทางการเงิ นอย่างเช่นสถาบันการเงินทั่วไป
นอกจากนี้ บริษัทฯได้เปิดให้บริการ “จี แคป คอลเซ็นเตอร์” เพื่อให้บริการข้อมูลสาหรับการประกอบอาชีพ รถเกี่ยวนวดข้าว
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เช่น การบริการประสานงานติดต่อจัดหารถเกี่ยวข้าว การบริการประสานงานจัดหางานรับจ้าง การบริการ
ให้คาปรึกษาแนะนาในการประกอบอาชีพ ตลอดจนการบริการประสานงานในการแก้ไขปัญหาต่างๆของลูกค้า เป็นต้น
นอกจากนี้ บริษัทฯยังจัดให้มีการบริการหลังการขาย โดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อสอบถามถึงสารทุกข์สุกดิบ ปัญหาและอุปสรรค
ในการประกอบอาชีพ เพื่อพยายามช่วยเหลือและหาแนวทางแก้ไขปัญหาในการประกอบอาชีพให้กับลูกค้าด้วย
2) กลยุทธ์การกระจายธุรกิจ
บริษัทฯมีนโยบายในการกระจายประเภทสินเชื่อเครื่องจักรกลการเกษตรที่ดาเนินโครงการในปัจจุบัน ซึ่งที่ผ่านมา
บริษัทฯได้ทาการศึกษาเครื่องจักรกลการเกษตรประเภทอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพการเพาะปลูกพืชต่างๆของ
เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเครื่องจักรกลการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย เช่น ข้าว ข้าวโพด อ้อย
มันสาปะหลัง ปาล์ม น้ามัน และยางพารา เป็ นต้น เพื่อ จะท าให้ การด าเนิ นกิจการของบริ ษัทฯไม่พึ่ง พากับเครื่ องจั กรกล
การเกษตรที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกพืชชนิดใดชนิดหนึ่ง และยังเป็นการกระจายคู่ค้าที่ร่วมดาเนินโครงการกับ บริษัทฯอีก
ทางหนึ่งด้วย
อย่างไรก็ตามการกระจายสินเชื่อเครื่องจักรกลการเกษตรประเภทต่างๆตลอดจนการกระจายคู่ค้าที่ร่วมโครงการกับ
บริษัทฯจะต้องวิเคราะห์และพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ เช่น
 ความสอดคล้องของแนวโน้มการเพาะปลูกพืชที่เป็นที่ต้องการของตลาดกับประเภทเครื่องจักรกลการเกษตร
 ประสิทธิภาพในการทางานและศักยภาพในการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรกับประเภทเครื่องจักรกลการเกษตร
 การวิเคราะห์คู่ค้าที่เข้าร่วมโครงการกับบริษัทฯจะต้องมีการผลิตและ/หรือจาหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน
ตอบสนองความต้องการ และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปของเกษตรกรผู้ใช้งานเครื่องจักรกลการเกษตร
3) กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด
บริษัทฯได้จัดให้มีการส่งเสริมการขายร่วมกับการจัดงานและการออกร้านกับคู่ค้าของบริษัทฯเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้า
ตัดสินใจซื้อสินค้าและใช้บริการทางการเงินของบริษัทฯได้งา่ ยขึ้น เช่น การมอบสลากออมสิน เครื่องเล่นดีวีดีพร้อมชุดโฮมเธีย
เตอร์ รถจักรยานยนต์ กรมธรรม์ประกันภัยจากอุบัติเหตุของเครื่องจักรกลการเกษตร การให้ระยะเวลาการปลอดดอกเบี้ย การ
ทานามบัตรเพื่อให้ลูกค้าติดต่องานรับจ้าง และการขยายระยะเวลาการผ่อนชาระให้กับลูกค้าเก่า เป็นต้น
จากข้อมูลการจัดทาการส่งเสริมการขายที่ผ่านมา การส่งเสริมการขายโดยการให้ระยะเวลาการปลอดดอกเบี้ย ของ
บริษัทฯนับว่าประสบความสาเร็จเป็นอย่างดี เนื่องจากการส่งเสริมการขายดังกล่าวสามารถดึงดูดความสนใจของลูกค้าให้ใช้
บริการด้านสินเชื่อของบริษัทฯและสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
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บริษัทฯมีนโยบายในการให้ส่วนลดการชาระค่างวดในอัตราร้อยละ 3.00 ต่อปี สาหรับลูกค้าที่ชาระค่างวดก่อนกาหนด
นอกจากนั้นบริษัทฯยังจัดให้มีของรางวัลจูงใจให้กับลูกค้าที่ชาระค่างวดตรงตามกาหนดอีกด้วย
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯยังคงคิดและพัฒนาการส่งเสริมการขายให้มีความเหมาะสม สอดคล้อง และตอบสนองกับ
ฤดูกาลในการจัดจาหน่ายสินค้าและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า เพื่อจะทาให้บริษัทฯสามารถเพิ่มปริมาณลูกค้าที่เข้า
มาใช้บริการด้านสินเชื่ออย่างต่อเนื่องและเกิดการซื้อซ้าในอนาคต
4) กลยุทธ์การโฆษณาประชาสัมพันธ์
การดาเนินกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์จะสามารถทาให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจในการบริการด้านสินเชื่อของ บริษัทฯ
นอกจากนี้ยังทาให้บริษัทฯสามารถขยายกลุ่มลูกค้าที่ยังไม่เคยใช้บริการ ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าใหม่ได้มากขึ้น และยังเป็นการรักษา
ฐานลูกค้ าเก่าให้ ทราบถึ งบริ การต่างๆของบริ ษัท ฯอย่ างต่ อเนื่ องและยาวนาน นอกจากนี้ การด าเนินกลยุท ธ์การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรอีกทางหนึ่งด้วย
อย่างไรก็ตาม การประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯจะต้องดาเนินการให้ตรงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยบริษัทฯมีช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ เช่น สื่อวิทยุท้องถิ่น วิทยุชุมชน การออกงานร่วมกับ
คู่ค้า การลงโฆษณานิตยสาร การทาป้ายโฆษณา แผ่นพับ การส่งข้อความทางโทรศัพท์ การประชาสัมพันธ์ผ่านหน่วยงาน
ราชการ เป็นต้น
5) กลยุทธ์การเจาะกลุ่มลูกค้า
กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ที่ใช้บริการสินเชื่อของบริษัทฯจะมาจากการออกงานร่วมกับคูค่ ้าของบริษทั ฯและจากกลุ่มลูกค้าเก่า
ของบริษัทฯจะอยู่ในพื้นที่เป้าหมายการจาหน่ายสินค้าของคู่ค้า บริษัทฯซึ่งกลุ่มลูกค้าโดยส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้ นที่บริเวณ
ภาคเหนือตอนบน-ตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จากการที่บริษัทฯได้ดาเนินธุรกิจมาถึง 9 ปี ประกอบกับ
บริษัทฯได้มีการศึกษาเครือ่ งจักรกลการเกษตรประเภทอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง ทาให้บริษัทฯรู้จักกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ต่าง ๆ เพิ่ม
มากขึ้น และเข้าใจถึงพื้นที่การเพาะปลูกที่เป็นแหล่งสาคัญในแต่ละจังหวัดตามไปด้วย ซึ่งในบางพื้นที่มีการใช้เครื่องจักรกล
การเกษตรประเภทเดียวกันแต่เป็นคนละยี่ห้อหรือในบางพื้นที่มีการเพาะปลูกเป็นจานวนมากแต่ยังมีเครื่องจักรกลการเกษตร
ในพื้นที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร ดังนั้นจากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯจึงสามารถใช้กลยุทธ์การเจาะกลุ่ม
ลูกค้าโดยการเพิ่มศูนย์บริการ เพื่อขยายฐานลูกค้ารายใหม่ให้มากขึ้น และยังทาให้บริษัทฯสามารถลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อีกด้วย ทั้งนี้การพิจารณาการเพิ่มศูนย์บริการของบริษัทฯนั้น จะมีการพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ประกอบ
เช่น
 เป็นพื้นที่ซึ่งมีการทาการเกษตรเป็นจานวนมาก และมีศักยภาพในการเพาะปลูกพืช
 เป็นพื้นที่มีแนวโน้มความต้องการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากกลุ่มลูกค้าเก่า
มีความต้องการซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรใหม่มาเพื่อทดแทนของเดิมที่เก่า/ชารุดจากการใช้งาน (ซื้อซ้า)
 เป็นพื้นที่ซึ่งมีเครื่องจักรกลการเกษตรไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร
 เป็นพื้นที่ซึ่งมีกลุ่มลูกค้าเกษตรกรรายใหม่ที่มคี วามต้องการซื้อเครือ่ งจักรกลการเกษตรเพื่อมาประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น
 เป็นพื้นที่ซึ่งอยู่ภายในรัศมีการให้บริการ
 เป็นพื้นที่เป้าหมายเพื่อใช้ในการเจาะตลาดใหม่ของคูค่ ้าบริษัทฯ
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6) กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์องค์กร
การดาเนินโครงการสินเชื่อเครื่องจักรกลการเกษตรของบริษัทฯตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา บริษัทฯได้รับการตอบรับเป็น
อย่างดีจากเกษตรกรที่ใช้บริการด้านสินเชื่อของบริษัทฯตลอดมา ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจใน
หมู่เกษตรกร ตลอดจนผู้ผลิตและจาหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตรเพิ่มมากขึ้น โดยการสร้างภาพลักษณ์องค์กรเป็นสิ่งจาเป็น
และจะต้องดาเนินการควบคู่ไปกับกลยุทธ์การโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อให้องค์กรเป็นที่เชื่อถือและยอมรับกับบุคคลต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯได้มีการดาเนินกลยุทธ์ดังกล่าว อาทิเช่น การมอบรางวัลให้กับลูกค้าที่มีประวัติการผ่อนชาระที่ดี
การอบรมความรู้เกี่ยวกับการทาธุรกิจรถเกี่ยวนวดข้าวให้ประสบความสาเร็ จ การประกวดบทความ “เถ้าแก่รถเกี่ยวข้าวมือ
อาชีพ” เพื่อให้ลูกค้าที่ประสบความสาเร็จได้นาเสนอถึงวิธีการในการประกอบอาชีพ เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับลูกค้ารายอื่นๆ
เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัท ฯยังร่วมบริจาคทุนทรัพย์ และอุปกรณ์สิ่งของเครื่อ งใช้ที่จาเป็นให้ กับ สถาบั นการศึกษา และ
โรงพยาบาล นอกจากนี้บริษัทฯยังให้การสนับสนุนกิจกรรมแก่เยาวชนเพื่อเป็นการต่อต้านยาเสพติดอีกด้วย
7) กลยุทธ์การรักษาและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
บริษัทฯได้เริ่มการให้บริการ “จี แคป คอลเซ็นเตอร์” เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานและสร้างเครือข่ายผู้มีอาชีพเกี่ยวเนื่ อง
กับการเกษตร และให้บริการลูกค้าในด้านต่างๆ เช่น การประสานงานจัดหารถเกี่ยวนวดข้าว การประสานงานจัดหาพื้นที่
รับจ้างเก็บเกี่ยว การประสานงานจัดหารถบรรทุกลากจูง การให้บริการข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกข้าว ตลอดจนการให้คาปรึกษา
และแนะนาในการประกอบอาชีพรับจ้างเกี่ยวข้าว เป็นต้นโดยลูกค้าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการใช้บริการของบริษัทฯ
ทั้งนี้การให้บริการ จี แคป คอลเซ็นเตอร์ ถือเป็นการต่อยอดในการให้บริการกับลูกค้า โดยการนาฐานข้อมูลลูกค้ามา
พัฒนาอย่างเป็นระบบ เพื่อนามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการให้บริการของบริษัทฯ ซึ่งการให้บริการดังกล่าวนับว่าเป็น
การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้า นอกจากนั้น การให้บริการดังกล่าวนับว่าเป็นการสร้างจุดแข็งให้กับ
บริษัทฯอีกทางหนึ่งด้วย
8) กลยุทธ์การรักษาและสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้า
การรักษาและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯและคู่ค้านับว่ามีความสาคัญอย่างมาก เนื่องจากคู่ค้าของบริษัทฯ
มีส่วนร่วมในการผลักดันให้ลูกค้าตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อเครื่องจักรกลการเกษตรของบริษัทฯเนื่องจากพฤติกรรมของลูกค้า
กลุ่มเกษตรกรในอดีตมักจะให้การยอมรับและเชื่อถือผู้ผลิตค่อนข้างมาก นอกจากนั้นคู่ค้าของบริษัทฯยังให้ข้อมูลคาปรึกษา
และให้คาแนะนาที่เกี่ยวข้องกับการบริการสินเชื่อของบริษัทฯให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าอีกทางหนึ่งด้วย ที่ผ่านมา
บริษัทฯได้จัดให้มีบริการเสริมด้านการเงินเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความภักดีให้กับสินค้าของคู่ค้า ตลอดจนจัดการประชุม
หารือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ต่างๆ และนาปัญหาที่เกิดจาการดาเนินงานมาร่วมกันพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงการให้ความร่วมมือในการจัดทากิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทคู่ค้าเป็นอย่างดี
9) กลยุทธ์การหาข้อมูลทางการตลาด
ปัจจุบันข้อมูลทางการตลาดมีความสาคัญและมีบทบาทในการดาเนินการด้านการตลาดเป็นอย่างมาก โดยกลุ่มลูกค้า
ของบริษัทฯค่อนข้างจะเป็นกลุ่มที่มีลักษณะเฉพาะตัวและเป็นเรื่องที่ยังไม่ค่อยมีหน่วยงานหรือสถาบันต่างๆ ทาการการศึกษา
วิจัยพฤติกรรมด้านการตลาดกับกลุ่มเกษตรกรมากนัก บริษัทฯจึงจาเป็นจะต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับ การหาข้อมูลทาง
การตลาด โดยบริษัทฯจะต้องหาข้อมูลทั้งทางตรงโดยการสอบถามจากลูกค้า และข้อมูลทางอ้อมโดยการสอบถามข้อมูลจาก
ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ตรงกับเกษตรกรเพื่อนาข้อมูลที่ได้มาทาการปรับปรุ งและพัฒนาการให้บริการของบริษัทฯ
ต่อไป
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3.2.4 นโยบายด้านราคา
บริษัทฯมีนโยบายในการกาหนดอัตราดอกเบีย้ ที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ลูกค้า และในขณะเดียวกันบริษัทฯจะต้องมี
กาไรและสามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันรายอื่น โดยบริษัทฯจะพิจารณาแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของตลาดเงินและผู้ประกอบการ
รายอื่นๆ ในธุรกิจเกี่ยวกับการเช่าซื้อและเช่าทางการเงินประกอบกับปัจจัยต่างๆ เพื่อที่บริษัทฯจะนามากาหนดเงินดาวน์และค่า
งวดที่ลูกค้าต้องผ่อนชาระต่อไป ซึ่งปัจจัยดังกล่าวได้แก่
1. ต้นทุนดอกเบี้ยเงินกู้ของบริษัทฯในปัจจุบันและแนวโน้มอื่นที่จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนดังกล่าว เช่น สภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน มาตรการของหน่วยงานรัฐบาลที่มี
ผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นต้น
2. ต้นทุนการดาเนินงานของบริษัทฯ
3. คุณสมบัติของเครื่องจักรกลการเกษตรที่ใช้เป็นหลักประกันในการเช่าซื้อ ได้แก่ ประเภทและยี่ห้อของสินค้า สภาพ
ของสินค้า และอายุการใช้งานของสินค้า
4. คุณสมบัติของผู้เช่าซื้อและผู้ค้าประกัน
3.2.5 ช่องทางการจัดจาหน่าย
ในการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อของบริษัทฯนั้น ลูกค้าจะติดต่อเพื่อขอสินเชื่อเช่าซื้อได้ 3 ช่องทางได้แก่
1. ติดต่อผ่านผู้จาหน่ายสินค้าซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทฯโดยตรง ซึ่งผู้จาหน่ายสินค้าจะเป็นผู้ที่แนะนาลูกค้า
ให้แก่บริษัทฯ
2. ติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯที่ประจาอยู่ที่ศูนย์บริการ ณ สานักงานของผู้ผลิตหรือผู้จาหน่ายสินค้า
3. ติดต่อบริษัทฯโดยตรงผ่านสานักงานใหญ่หรือผ่าน เว็ปไซต์ ของบริษัทฯ
ที่ผ่านมาบริษัทฯได้ให้บริการผ่านช่องทางที่ 1. และ 2. มากที่สุดโดยบริษัทฯยึดนโยบายที่จะประกอบธุรกิจในลักษณะ
ประสานประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่ายและมุ่งรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจทุกราย จึงเป็นที่มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ
จะยังคงสามารถดาเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น และการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับ ผู้จาหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตรทุกรายของ
บริษัทฯ
สาหรับจานวนสานักงานที่ เปิดบริการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 บริษัทฯมีสานักงานใหญ่จานวน 1 แห่ง และมี
ศูนย์บริการ ซึ่งมีพนักงานประจาอยู่ที่เดียวกับผู้จัดจาหน่ายสินค้าจานวน 6 แห่ง ที่ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัด
ขอนแก่น จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดเชียงราย จังหวัดอุบลราชธานี เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่ใช้บริการ
3.2.6 แนวโน้มอุตสาหกรรม

Update ข้อมูลเป็นไตรมาส 3/56

ภาวะตลาดธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้ประเมินว่าความต้องการซื้อรถที่คงค้างมาจากช่วงเหตุน้าท่วมใหญ่ปลายปี 2554 ตลอดจนการ
ออกรถรุ่นใหม่จากค่ายรถยนต์ต่างๆ มีผลให้ยอดขายรถยนต์ใหม่ในปี 2555 น่าจะทาสถิติได้สูงถึง 1.44 ล้านคัน ซึ่งเป็นผลมา
จากนโยบายคืนภาษีรถคันแรกที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยภาครัฐประเมินว่าจานวนรถที่ขอรับสิทธิคืนภาษี ตลอด
โครงการ (กันยายน 2554-ธันวาคม 2555) อาจจะมีจานวนรวมสูงถึง 1.26 ล้านคัน เทียบกับเป้าหมายที่วางไว้เพียง 5 แสนคัน
โดยภาพดังกล่าวช่วยหนุนให้ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ในปี 2555 เติบโตในอัตราที่แข็งแกร่ง โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้คาดการณ์ว่า
ยอดคงค้ า งสิ น เชื่ อ เพื่ อ เช่ า ซื้ อ รถยนต์ แ ละรถจั ก รยานยนต์ ข องระบบธนาคารพาณิ ช ย์ ณ สิ้ น ปี 2555 จะมี จ านวน
ส่วนที่ 2 หน้าที่ 21

บริษัท จี แคปปิตอล จากัด (มหาชน)

830,000 – 850,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 35.00-39.00 ทั้งนี้ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินว่า
แนวโน้มสินเชื่อเช่าซื้อในระบบธนาคารพาณิชย์ในปี 2556 จะยังคงขยายตัวในระดับสูงในอัตราร้อยละ 27.00-33.00 อยู่ที่
1.05 – 1.03 ล้านบาท โดยมีแรงหนุนที่สาคัญมาจากยอดขายรถใหม่ที่คาดว่าจะมีจานวนประมาณ 1.34 – 1.41 ล้านคัน แม้ว่า
หากพิจารณาเฉพาะอัตราการเปลี่ยนแปลงของยอดรถใหม่ในปี 2556 เพียงลาพังแล้ว จะสะท้อนภาพการหดตั วลง เนื่องจาก
แรงส่งจากนโยบายรถคันแรกที่ค่อยเบาบางลงสู่ช่วงกลางปี 2556 ก็ตาม
ตารางแสดงยอดคงค้างสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบ
ปี

(หน่วย : ล้านบาท)
ยอดคงค้างสินเชื่อเช่าซื้อรถของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบ
ล้านบาท

อัตราการขยายตัว ร้อยละ

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 : ธนาคารแห่งประเทศไทย, ศูนย์วิจัยกสิกรไทย
* คาดการณ์

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
ความต้องการใช้สินเชื่อเช่าซื้อ เครื่องจักรกลการเกษตรจะแปรผันไปในทิศทางเดียวกันกับการเติบโตของสภาวะ
เศรษฐกิจการเกษตร กล่าวคือ ในช่วงที่สภาวะเศรษฐกิจการเกษตรดี ลูกค้ากลุ่มเกษตรมีรายได้เพิ่มสูงขึ้นจะทาให้ความต้องการ
ใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อใช้ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตหรือเพื่อใช้ในการเพาะปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว และการแปร
รูปผลผลิตเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากเครื่องจักรกลการเกษตรสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และช่วยประหยัดระยะเวลา
ในการทางานทาให้ได้รับความนิยมจากเกษตรกรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งปัญหาขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตรเป็นจุด
กระตุ้นให้มีความต้องการใช้เครื่องจักรมากขึ้น
อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจการเกษตรในปี 2555 มีอัตราขยายตัวเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 4.00 เนื่องจากการผลิต
สินค้าเกษตรโดยทั่วไปกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายหลังสถานการณ์น้าท่วมครั้งใหญ่ในช่วงปลายปี 2554 ประกอบกับสภาพดินฟ้า
อากาศที่เอื้ออานวย แม้ว่าจะพบการระบาดของแมลงศัตรูพืช โรคระบาดในพืชและปศุสัตว์ในบางพื้นที่ แต่สามารถควบคุมได้
ดี โดยสาขาการผลิตที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ สาขาพืช ปศุสัตว์ บริการทางการเกษตร และป่าไม้ ส่วนสาขาประมงหดตัวลง
เนื่องจากปัญหาโรคระบาดในกุ้งเพาะเลี้ยงและการขาดแคลนลูกกุ้ง ทาให้ผลผลิตกุ้งลดลง รวมถึงความแปรปรวนของสภาพ
อากาศในแหล่งผลิตสัตว์น้าจืดที่สาคัญ ทาให้สัตว์น้าเติบโตช้า

ส่วนที่ 2 หน้าที่ 22

บริษัท จี แคปปิตอล จากัด (มหาชน)

ทั้งนี้ สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (“สศก.”) ได้คาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรในปี 2556 ว่าจะขยายตัว
ต่อเนื่องอยู่ในช่วงร้อยละ 3.50 – 4.50 โดยจาแนกแต่ละสาขา ดังต่อไปนี้
สาขาพืช คาดว่าจะขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 4.00 – 5.00 หากสภาพอากาศเอื้ออานวย สาหรับพืชสาคัญหลายชนิด
ได้แก่ ข้าว มันสาปะหลัง อ้อยโรงงาน ยางพารา ปาล์มน้ามันผลผลิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากการดูแลเอาใจใส่ของ
เกษตรกรและการควบคุมการแพร่ระบาดของศัตรูพืชที่ดี ด้านราคาที่เกษตรกรขายได้ ราคาผลผลิตพืชมีแนวโน้มใกล้เคียงกับปี
ที่ผ่านมา ส่วนการส่งออกขึ้นอยู่กับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก นอกจากนี้ สภาพภูมิอากาศทั่วโลกที่แปรปรวนอาจกระทบ
ต่อแหล่งเพาะปลูกธัญพืชที่สาคัญ ทาให้ราคาธัญพืชและอาหารของโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นได้
สาขาปศุสัตว์ คาดว่าจะมีการขยายตัวในช่วงร้อยละ 1.80– 2.80 เนื่องจากเกษตรกรมีการปรับระบบการเลี้ยงที่ดีขึ้น ซึ่ ง
จะลดปัญหาโรคที่เกิดในสุกร มีการปรับปรุงมาตรฐานฟาร์ม กระบวนการควบคุม ในขณะที่ความต้องการบริโภคทั้งตลาดใน
ประเทศและตลาดต่างประเทศยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สาหรับราคาปศุสัตว์โดยเฉลี่ยในปี 2556 คาดว่าจะปรับตัว
เพิ่มขึ้น ทั้งไก่เนื้อ สุกร จากความต้องการบริโภค ขณะที่ราคาไข่ไก่และน้านมดิบ มีแนวโน้มทรงตัว
สาขาประมง คาดว่ามีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ (-0.20) -0.80 เนื่องจากการผลิตประมงน้าจืดและประมงทะเลยัง
อยู่ในภาวะทรงตัว โดยปริมาณผลผลิตประมงน้าจืดขึ้นอยู่กับการวางแผนการผลิตและสภาพภูมิอากาศ สาหรับสถานการณ์
ด้านราคาและการค้า คาดว่า ราคาที่เกษตรกรขายได้อาจปรับตัวเพิ่มขึน้ เนื่องจากความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ
ยังมีอย่างต่อเนื่อง รวมถึงผลผลิตมีคุณภาพที่ดีตรงตามความต้องการของตลาด
สาขาป่าไม้ คาดว่าจะขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 0.50 – 1.50 เนื่องจากมีนโยบายการตัดโค่นพื้นที่สวนยางพาราเก่าอายุ
30 ปี จานวน 500,000 ไร่ ระหว่างปี 2555 – 2556 จากสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง โดยยังคงเหลือพื้นที่
เป้าหมายอีกประมาณ 260,000 ไร่
สาขาบริการทางการเกษตร คาดว่าจะขยายตัวในช่วงร้อยละ 2.50 – 3.50 เนื่องจากการขยายพื้นที่เพาะปลูกที่สาคัญ
หลายชนิดเพิ่มขึ้นจากแรงจูงใจทางด้านราคา อาทิ ข้าวและอ้อยโรงงาน ประกอบกับการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร ทา
ให้มีการใช้เครื่องจักรทดแทนมากขึ้น ส่งผลให้มีกิจกรรมการให้บริการเตรียมดินและเก็บเกี่ยวเพิ่มขึ้น
อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร

สาขา
ภาคเกษตร
สาขาพืช
สาขาปศุสัตว์
สาขาประมง
สาขาป่าไม้
สาขาบริการทางการเกษตร

2555
ทั้งปี
4.00
5.50
3.20
-2.70
1.40
2.90

(หน่วย : ร้อยละ)
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: สานักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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ภาวะการผลิตข้าว
ความต้องการใช้สินเชื่อเช่าซื้อ เครื่องจักรกลการเกษตรจะแปรผันไปในทิศทางเดียวกันกับการเติบโตของสภาวะ
เศรษฐกิจการเกษตร กล่าวคือ ในช่วงที่สภาวะเศรษฐกิจการเกษตรดี ลูกค้ากลุ่มเกษตรมีรายได้เพิ่มสูงขึ้นจะทาให้ความต้องการ
ใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อใช้ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตหรือเพื่อใช้ในการเพาะปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว และการแปร
รูปผลผลิตเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากเครื่องจักรกลการเกษตรสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และช่วยประหยัดระยะเวลา
ในการทางานทาให้ได้รับความนิยมจากเกษตรกรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งปัญหาขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตรเป็นจุด
กระตุ้นให้มีความต้องการใช้เครื่องจักรมากขึ้น
ข้าวนาปี
จากข้อมูลของ สศก.ได้รายงานเนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิตข้าวนาปีในช่วง 5 ปีที่ผ่านมามีอัตราเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 1.63
โดยปี 2551 – 2555 มี พื้นที่ เพาะปลู ก 57.39 ล้านไร่ 57.42 ล้านไร่ 57.50 ล้านไร่ และ 64.57 ล้านไร่ และ 61.08 ล้านไร่
ตามลาดับ โดยพื้นที่เพาะปลูกค่อนข้างคงที่ในช่วงปี 2551 -2553 และขยายตัวเพิ่มมากขึ้นในปี 2554 เนื่องมาจากภาครัฐได้
ดาเนินโครงการรับจานาข้าวเปลือกทุกเม็ดซึ่งทาให้เกษตรกรหันมาปลูกข้าวมากขึ้น ในขณะที่ผลผลิตข้าวนาปีจะมีความผัน
ผวนขึ้นอยู่กับสภาวะทางธรรมชาติที่จะเอื้ออานวยต่อการเพาะปลูกมากน้อยเพียงใด ส่วนในปี 2555 เนื้อที่เพาะปลูกลดลง
เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ประสบอุทกภัย ในปี 2551 – 2555 มีผลผลิตรวม 23.31 ล้านตัน 23.24 ล้านตัน และ 23.43 ล้านตัน
25.74 ล้านตันและ 23.27 ล้านตันตามลาดับ ซึ่งคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 2.68 โดยสภาวะผิดปกติที่มีผลต่อผลิตข้าว
นาปีในปี 2551 -2553 นั้น เป็นผลมาจากเพลี้ยกระโดดสีน้าตาลระบาดในภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง ตลอดจนเกษตรกร
บางส่วนในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางได้ปรับเปลี่ยนไปปลูกยางพาราและปาล์มน้ามัน ในขณะที่
ผลผลิตที่ลดลงในปี 2555 เกิดขึ้นเนื่องจากผลกระทบจากน้าแล้งในช่วงต้นฤดูเพาะปลูก การระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้าตาล
และอุทกภัยที่ค่อนข้างรุนแรงในทั่วทุกภาคของประเทศ ซึ่งข้าวอยู่ในช่วงออกดอกและตั้งท้อง ทาให้ผลผลิตเสียหาย
สศก. ได้ประมาณการแนวโน้มอุตสาหกรรมข้าวนาปีในปี 2556 โดยคาดการณ์ว่าพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปีในปี 2556
จะอยู่ที่ 61.72 ล้านไร่ หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 1.05 โดยเนื้อที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้น เนื่องจากต้นฤดู
เพาะปลูกฝนตกสม่าเสมอและกระจายตัวดี ประกอบกับโครงการภาครัฐจูงใจให้เกษตรกรปลูกเพิ่มขึ้น ขณะที่คาดการณ์
ผลผลิตข้าวนาปีที่ 26.19 ล้านตันหรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.55 เนื่องจากราคาขายข้าวที่อยู่ในเกณฑ์ดี เพราะผลจาก
นโยบายรับจานาข้าวของรัฐบาล จึงจูงใจให้เกษตรกรปลูกข้าวมากขึ้น รวมทั้งปริมาณน้าฝนที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโต ไม่มี
โรคแมลงระบาด ส่งผลให้ภาพรวมการผลิตข้าวเพิ่มขึ้น
ข้าวนาปรัง
จากข้อมูลของ สศก.ได้รายงานเนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิตข้าวนาปรังในช่วง 5 ปีที่ผ่านมามีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อย
ละ 6.35 โดยปี 2551 -2555 มีพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปรัง 12.80 ล้านไร่ 12.40 ล้านไร่ 15.22 ล้านไร่ 16.10 ล้านไร่และ 17.10
ล้านไร่ ตามลาดับ ซึ่งมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีเพียงปี 2552 ที่ลดลงซึ่งเกิดจากการที่เกษตรกรได้ลดเนื้อที่ปลูกใน
พื้นที่ที่มีน้าไม่เพียงพอ จึงไม่กล้าที่จะเสี่ยงในการเพาะปลูกข้าวมากเหมือนฤดูนาปี ทาให้ไม่คุ้มกับการลงทุนรวมทั้งการ
รณรงค์ของภาครัฐที่ส่งเสริมให้ปลูกพืชที่ใช้น้าน้อยเพื่อพักดินและลดการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้าตาล อย่างไรก็ตามจาก
การที่เกิดปัญหาน้าท่วมทาให้ผลผลิตข้าวนาปี เสียหายภาครัฐบาลจึงมีนโยบายสนับสนุนให้ปลูกข้าวนาปรังเพื่อชดเชยผลผลิต
ข้าวนาปี ทาให้พื้นที่ปลูกเริ่มเพิ่มมากขึ้นในปีต่อมา ในด้านของผลผลิตพบว่าปี 2551 -2555 มีผลผลิตข้าวนาปรัง 8.79 ล้านตัน
8.42 ล้านตัน 8.97 ล้านตัน 10.26 ล้านตันและ 11.33 ล้านตัน ตามลาดับ หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ย ร้อยละ 6.05 ต่อปี
ส่วนที่ 2 หน้าที่ 24
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โดยผลผลิตต่อไร่ขึ้นอยู่กับสภาวะทางธรรมชาติที่จะเอื้ออานวยต่อการเพาะปลูกมากน้อยเพียงใด โดยผลกระทบจากภัยแล้ง น้า
ในเขื่อนไม่เพียงพอ การระบาดอย่างรุนแรงของเพลี้ยกระโดดสีน้าตาลจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลผลิต
สศก. ประมาณการแนวโน้มในปี 2556 โดยคาดการณ์ว่าพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปรังในปี 2556 จะอยู่ที่ 17.12 ล้านไร่
หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 0.11 โดยเนื้อที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากปริมาตรน้าในอ่างเก็บ
น้าที่สาคัญและน้าตามธรรมชาติมีปริมาณมากเพียงพอต่อการเพาะปลูก ประกอบกับชาวนาบางส่วนปลูกชดเชยข้าวนาปีที่
ได้รับความเสียหายจากน้าท่วม ขณะทีค่ าดการณ์ผลผลิตข้าวนาปรังที่ 11.67 ล้านตันหรือคิดเป็นอัตราขยายตัวร้อยละ 3.05
สอดคล้องกับการขยายตัวของพื้นที่ในการเพาะปลูก โดยคาดว่าจะเริ่มเก็บเกี่ยวได้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2556 และจะเก็บเกี่ยว
มากในเดือนเมษายน 2556
เนื้อที่เพาะปลูก ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ ของข้าวนาปี และนาปรัง ปี 2551 -2555 และคาดการณ์ปี 2556
ปี 2551

ปี 2552

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

เปลี่ยนแปลงปี 55/56

(ปี 50/51)

(ปี 51/52)

(ปี 52/53)

(ปี 53/54)

(ปี 54/55)*

(ปี 55/56)*

ร้อยละ

เนื้อที่เพาะปลูก (ล้านไร่)

57.39

57.42

57.50

64.57

61.08

61.72

1.05

ผลผลิตรวม (ล้านตัน)

23.31

23.24

23.25

25.74

23.27

26.19

12.55

ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม)

406

405

404

399

381

424

11.29

เนื้อที่เพาะปลูก (ล้านไร่)

12.80

12.40

15.22

16.10

17.10

17.12

0.11

ผลผลิตรวม (ล้านตัน)

8.79

8.42

8.86

10.26

11.33

11.67

3.05

ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม)

687

679

582

637

662

682

3.02

เนื้อที่เพาะปลูก (ล้านไร่)

70.19

69.82

72.70

78.17

78.17

78.83

0.84

ผลผลิตรวม (ล้านตัน)

32.10

31.65

32.12

34.59

34.59

37.86

9.44

ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม)
457
453
442
443
443
480
ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
* ข้าวนาปี ปี 2555/56 ประมาณการ ณ เดือน กันยายน 2555 , ข้าวนาปรังปี 2556 ประมาณการ ณ เดือน มิถุนายน 2555

8.35

ข้าวนาปี

ข้าวนาปรัง

ข้าวรวม

3.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
3.3.1 แหล่งที่มาของเงินทุน
แหล่งที่มาของเงินทุนของบริษัทฯสามารถสรุปได้ดังนี้
1. เงินกู้ยืมจากธนาคารในประเทศ
2. ส่วนของผู้ถือหุน้ ซึ่งประกอบด้วยทุนจดทะเบียนและเรียกชาระแล้วและกาไรสะสม
3. เงินที่ได้รับจากการชาระค่างวดของลูกค้า ซึ่งเมื่อหักค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานแล้ว บริษทั ฯจะสามารถนาเงินใน
ส่วนนี้ไปใช้เป็นแหล่งเงินทุนได้
ส่วนที่ 2 หน้าที่ 25
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แหล่งที่มาของเงินทุนทีก่ ู้ยืมจากสถาบันการเงิน และส่วนของผู้ถอื หุ้น
แหล่งที่มาของเงินทุน

31 ธันวาคม 2553

31 ธันวาคม 2554

31ธันวาคม 2555

30 กันยายน 2556

มูลค่า

มูลค่า

มูลค่า

มูลค่า

(ล้านบาท)

ร้อยละ

(ล้านบาท)

ร้อยละ

(ล้านบาท)

ร้อยละ

387.23

79.92

456.41

81.52

582.32

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะ
สั้นจากสถาบันการเงิน

100.00

20.64

320.86

57.31

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี

151.68

31.30

95.54

-

-

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น

135.55
97.30

รวมแหล่งที่มาของเงินทุน

484.53

เงินกู้ยืม

เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น

81.91

(ล้านบาท)
649.27

ร้อยละ
83.35

338.53

47.62

248.33

31.88

17.07

40.01

5.63

20.01

2.57

-

-

203.78

28.67

272.07

34.93

27.98
20.08

40.01
103.44

7.15
18.48

128.58

18.09

108.85
129.66

13.97
16.65

100.00

559.85

100.00

710.90

100.00

778.93

100.00

ที่มา : บริษัท จี แคปปิตอล จากัด (มหาชน)

ทั้งนี้บริษัทฯมีนโยบายในการจัดหาแหล่งเงินทุนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการใช้เงินและระยะเวลาการใช้เงิน
เพื่ อ ให้ บ ริษั ท ฯมี สภาพคล่ อ งและมี อั ตราส่วนหนี้ สินต่ อ ทุน ที่ เหมาะสม อาทิ เ ช่น การเพิ่ ม ทุน และการหาแหล่ง เงิน กู้ ที่ มี
ระยะเวลาสอดคล้องกับอายุลูกหนี้ที่มีการปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อรวมทั้งมีผลกาไรสุทธิที่ดี
Update ข้อมูลเป็นไตรมาส 3/56
3.3.2 การให้กู้ยมื
บริษทั ฯมีนโยบายการให้กู้ยืมและขั้นตอนการพิจารณาสินเชื่อของธุรกิจ ดังนี้
1) นโยบายการให้กู้ยืม
บริษัทฯให้ความสาคัญต่อคุณสมบัติและความสามารถในการชาระคืนหนี้ของลูก ค้า โดยลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ
คือ เกษตรกรซึ่งมีรายได้เพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐานของบริษัทฯเพื่อป้องกันปัญหาการเกิดหนี้สูญจากการให้สินเชื่อเช่าซื้อ
ดังกล่าวบริษัทฯมีนโยบายในการให้บริการทางการเงินในรูปแบบที่หลากหลายต่อลูกค้า ทั้งนี้ การพิจารณาให้วงเงินสินเชื่อเช่า
ซื้อจะขึ้ นอยู่กับประวัติ สถานะทางการเงินของผู้เ ช่าซื้อ ประเภทของเครื่ องจักรกลการเกษตร สภาพของเครื่ องจักรกล
การเกษตร และอายุการใช้งานของเครื่องจักรกลการเกษตร ซึ่งโดยปกติแล้ว บริษัทฯจะให้วงเงินสินเชื่อเช่าซื้อเฉลี่ยประมาณ
ร้อยละ 60.00-70.00 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ใช้ในการเช่าซื้อ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยเป็นแบบคงที่อิงกับอัตราดอกเบี้ยของตลาด
เป็นหลัก
2) การให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร
ขั้นตอนที่ 1 : ขั้นตอนการยื่นคาขอการใช้บริการสินเชื่อ
เมื่อลูกค้ามีความประสงค์ขอใช้บริการสินเชื่อเช่าซื้อกับ บริษัท ฯ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของบริษัทฯจะโทรศัพท์
สัมภาษณ์ข้อมูลของลูกค้าเบื้องต้น พร้อมกับแจ้งให้ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ประกอบในการขอสินเชื่อกับ บริษัทฯ อาทิ
เช่น สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบัตรประชาชน เป็นต้น และนัดหมายวัน เวลา ในการติดต่อเข้าพบกับลูกค้า และผู้ ค้าประกัน
(ถ้ามี)
ส่วนที่ 2 หน้าที่ 26

บริษัท จี แคปปิตอล จากัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่การตลาดจะเข้าพบกับ ผู้เช่าซื้อ และผู้ค้าประกัน (ถ้ามี) ตามวัน เวลาที่ได้นัดหมาย โดยเจ้าหน้าที่การตลาดจะ
บันทึ กข้อ มูล ของผู้เช่ าซื้ อ และผู้ ค้าประกัน (ถ้ ามี) และเก็บรวบรวมเอกสารที่ใ ช้ประกอบในการขอสิน เชื่อ ของบริ ษัท ฯ
และให้ผู้เช่าซื้อ และผู้ค้าประกัน (ถ้ามี) ลงนามในเอกสารต่าง ๆ อาทิเช่น แบบฟอร์มคาเสนอขอเช่าซื้อ แบบฟอร์มคาเสนอขอ
ค้าประกัน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการเก็บหลักฐานประกอบ เช่น ถ่ายรูปที่อยู่อาศัยของลูกหนี้ ถ่ายรูปสัตว์เศรษฐกิจที่ใช้
ประกอบอาชีพของลูกหนี้ และสอบถามข้อมูลจากเพื่อนบ้านบริเวณใกล้เคียงเพื่อป้องกันข้อมูลอันเป็นเท็จของลูกหนี้ จากนั้น
เจ้าหน้าที่การตลาดจะสรุปความเห็นเบื้องต้นและส่งเอกสารของผู้เช่าซื้อ และผู้ค้าประกัน (ถ้ามี) มายังฝ่ายสนับสนุนการตลาด
ขั้นตอนที่ 2 : ขั้นตอนการวิเคราะห์สินเชื่อ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อจะทาการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารและข้อมูล ของผู้เช่าซื้อ และผู้ค้า
ประกัน (ถ้ามี) รวมถึงยืนยันความถูกต้องโดยการโทรศัพท์สอบถามข้อมูลจากผู้เช่าซื้อ และผู้ค้าประกัน (ถ้ามี) นอกจากนี้ ยังมี
การเก็บหลักฐานประกอบ เช่น ถ่ายรูปที่อยู่อาศัยของลูกหนี้ ถ่ายรูปสัตว์เศรษฐกิจที่ใช้ประกอบอาชีพของลูกหนี้ และสอบถาม
ข้อมูลจากเพื่อนบ้านบริเวณใกล้เคียงเพื่อป้องกันข้อมูลอันเป็นเท็จของลูกหนี้ ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อจะ
ส่งพนักงานตรวจสอบไปตรวจสอบข้อมูลของผู้เช่าซื้อ และผู้ค้าประกัน (ถ้ามี) เพิ่มเติม
จากนั้นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อจะทาการประเมินการให้คะแนนเครดิต (Credit Scoring) วิเคราะห์กระแสเงินสด
(Cash Flow Analysis) และสรุปความเห็นเพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ
ขั้นตอนที่ 3 : ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติ
คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ สินเชื่อ พิจารณาอนุมัติสินเชื่อ จากข้อมูล เจ้าหน้าที่การตลาดและเจ้าหน้าที่วิเคราะห์
สินเชื่อที่นาเสนอ
ขั้นตอนที่ 4 : ขั้นตอนภายหลังจากอนุมัติสินเชื่อ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อจะดาเนินการแจ้งผลการพิจารณาสินเชื่อให้กับผู้เช่าซื้อ เจ้ าหน้าที่ของผู้จาหน่ายสินค้า
และเจ้าหน้าที่การตลาดให้รับทราบผลการพิจารณาสินเชื่อ จากนั้นเจ้าหน้าที่ของผู้จาหน่ายสินค้าจะทาการติดต่อนัดหมายกับ
ลูกค้า เพื่อกาหนดวันชาระเงินดาวน์ ตลอดจนการกาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าต่อไป
ขั้นตอนที่ 5 : ขั้นตอนการสั่งซื้อและส่งมอบเครื่องจักรกลการเกษตร
เมื่อผู้จาหน่ายสินค้าพร้อมส่งสินค้า เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะนัดหมายกับลูกค้าเพื่อชาระเงินดาวน์ และในขณะเดียวกัน
บริษัทฯ จะดาเนินการจัดซื้อสินค้าดังกล่าว และจะจาหน่ายสินค้าดังกล่าวให้กับลูกค้าตามสัญญาเช่าซื้ อในวันเดียวกัน และผู้
จาหน่ายสินค้าจะนาส่งสินค้าให้กับลูกค้าของบริษัทฯ ตามสถานที่นัดหมายต่อไป
3) การบริหารและควบคุมสินเชื่อ
การจัดเก็บหนี้
ฝ่ายบริหารและติดตามลูกหนี้มีหน้าที่ในการติดตามและรับชาระเงินค่างวดตามอายุสัญญาเช่าซื้อ โดยการส่งเอกสารใบ
แจ้งการชาระเงิน ให้แก่ลูกค้าก่อนกาหนดชาระค่างวด โดยมีเจ้าหน้าที่บริหารและติดตามลูกหนี้โทรศัพท์สอบถามเกี่ยวกับการ
ได้รับเอกสารแจ้งการชาระเงินหลังจากที่ได้จัดส่งเอกสารใบแจ้งการชาระเงินไปแล้วประมาณ 1 สัปดาห์ ทั้งนี้ลูกค้าสามารถ
ชาระค่างวดเช่าซื้อโดยการชาระเงินผ่านธนาคารออมสินและธนาคารไทยพาณิชย์ทั่วประเทศ โดยบริษัทฯจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าธรรมเนียม นอกจากนี้ลูกค้าสามารถชาระค่างวดโดยชาระเป็นเช็คลงวันที่ล่วงหน้า หรือชาระค่างวดที่สานักงานใหญ่และ
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ศูนย์บริการของบริษัทฯและเมื่อลูกค้าชาระค่างวดครบถ้วนตามสัญญาแล้ว บริษัทฯจะดาเนินการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน
ให้กับลูกค้า
การบริหารหนี้และการติดตามทรัพย์สินที่เช่าซื้อ
บริษัทฯได้กาหนดขัน้ ตอนการบริหารและติดตามหนีส้ าหรับลูกค้าที่จัดชั้นแต่ละประเภท โดยเมื่อลูกค้าเริ่มผิดนัด ชาระ
หนี้ เจ้าหน้าที่บริหารและติดตามลูกหนี้จะเริ่มดาเนินการติดตามหนี้ทันที ทั้งนี้วิธีการหลักที่บริษัทฯใช้ในการติดตามทวงถาม
หนี้ คือ การติดต่อทางโทรศัพท์ โดยหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ทาการติดต่อกับลูกค้าแล้ว เจ้าหน้าที่จะทาการบันทึกข้อมูลที่ได้รับ
จากลูกค้าลงในระบบฐานข้อมูลลูกหนี้ซึ่งเจ้าหน้าที่จะยังคงโทรศัพท์ติดต่อกับลูกค้าโดยตลอดตราบเท่าที่เจ้าหน้าที่ยังคง
สามารถติดต่อและเจรจาการชาระหนี้กับลูกค้าได้ ทั้งนี้หากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถติตด่อกับลูกค้าได้ซึ่งอาจเกิดจากเหตุผลหลาย
ประการ เช่น ลูกค้าเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ ลูกค้าหลบเลี่ยงการติดต่อของเจ้าหน้าที่ ลูกค้าย้ายที่อยู่อาศัย โดยมิได้ แจ้งให้บริษัทฯ
ทราบ บริษัทฯจะแจ้งให้ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (ซึ่งทาหน้าที่ในการบริหารและติดตามหนี้) เข้าไปพบหรือติดตามลูกค้าต่อไป
ทั้งนี้ บริษัทฯได้กาหนดขัน้ ตอนในการบริหารและติดตามลูกหนีด้ งั กล่าวข้างต้น ดังนี้
ระยะเวลาการผิดนัดชาระหนี้
(นั บ จากวั น ที่ ค รบก าหนด
ชาระค่างวด)

การบริหารและติดตามลูกหนี้

15 วัน

เจ้าหน้าที่จะโทรศัพท์ติดต่อลูกค้า เพื่อส่งหนังสือแจ้งเตือนให้ชาระค่างวดเช่าซื้อค้างชาระ

30 วัน

เจ้าหน้าที่จะโทรศัพท์ติดต่อลูกค้า และส่งหนังสือแจ้งเตือนให้ชาระค่าเช่าซื้อ พร้อมทั้งการชาระ
ค่างวดและค่าปรับล่าช้า

45 วัน

เจ้าหน้าที่จะโทรศัพท์ติดต่อลูกค้า และส่งหนังสือแจ้งเตือนครั้งสุดท้ายให้ลูกค้ามาชาระค่างวด
(ทางไปรษณีย์ตอบรับ)

มากกว่า 45 วัน

เจ้าหน้าที่จะโทรศัพท์ติดต่อลูกค้า เพื่อประเมินความสามารถในการชาระหนี้ พร้อมกับจะส่ง
เรื่องให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ติด ต่อและเข้าพบลูกค้า เพื่อเจรจาและหาแนวทางในการ
ชาระหนี้ของลูกค้า ทั้งนี้หากพิจารณาและวิเคราะห์ว่า ลูกค้าไม่มีความสามารถในการชาระหนี้
ได้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (ซึ่งทาหน้าที่ในการบริหารและติดตามหนี้ ) จะแจ้งให้ลูกค้า
ดาเนินการส่งมอบคืนทรัพย์สินต่อไป
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สรุปขั้นตอนการพิจารณาสินเชื่อของบริษัท จี แคปปิตอล จากัด (มหาชน)
ลูกค้า

ตกลงเงื่อนไขการให้สินเชื่อ

ผู้จาหน่ายสินค้า

เจ้าหน้าที่การตลาด

1 ขั้นตอนการยื่นคาขอใช้บริการสินเชื่อ

2 ขั้นตอนการวิเคราะห์สินเชื่อ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ
ตรวจสอบเอกสารและข้อมูล

ประเมิน Credit scoring และวิเคราะห์ Cash Flow Analysis
3 ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติ

ไม่อนุมัติ

คณะเจ้าหน้าที่บริหารสินเชื่อ
อนุมัติ

4 ขั้นตอนภายหลังจากอนุมัติสินเชื่อ

การแจ้งผลการพิจารณาสินเชื่อ
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