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3. การประกอบธุรกิ จแต่ละสายผลิ ตภัณฑ์
กลุ่มบริษัทฯ เริ่มประกอบธุรกิจให้สนิ เชื่อ รายย่อยแบบมีหลักประกัน โดยครอบครัวแก้วบุตตา ในช่วงแรกเป็ นการ
ให้บริการในรูปแบบสินเชื่อทะเบียนรถเฉพาะในจังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อมาผูบ้ ริหารพิจารณาเห็นโอกาสการเติบโตของธุรกิจ
ให้บริการสินเชื่อรายย่อยที่ยงั มีความต้องการอีกมาก จึงได้ขยายการประกอบธุรกิจไปยัง จังหวัดต่างๆ และครอบคลุม
ประเภทหลักประกันมากขึน้ รวมถึง บ้านและโฉนดทีด่ นิ
ปจั จุบนั กลุ่มบริษทั ฯ ประกอบธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจสินเชื่อ ทะเบียนรถ บ้านและโฉนดทีด่ นิ สินเชื่อเช่าซื้อ
สาหรับรถจักรยานยนต์ใหม่ และสินเชื่อส่วนบุคคลแบบไม่มหี ลักประกัน โดยให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้ารายย่อยทัวไปเป็
่
น
หลัก ภายใต้สโลแกน “มีบา้ น มีรถ เงินสดทันใจ” ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุ่มบริษทั ฯ มีสาขาให้บริการรวมทัง้ สิน้
602 สาขา ทัง้ ในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และในจังหวัดต่างๆ ในทุกภูมภิ าคของประเทศ
โครงสร้างสินเชือ่ และจานวนบัญชีลกู หนี้สนิ เชือ่ จาแนกตามกลุม่ หลักประกัน
สินเชือ่ จาแนกตามกลุ่มหลักประกัน
มูลค่าลูกหนี้ /1
สินเชือ่ ทะเบียนรถ บ้านและโฉนดทีด่ นิ
สินเชือ่ เช่าซื้อสาหรับรถจักรยานยนต์ใหม่
สินเชือ่ ส่วนบุคคลแบบไม่มหี ลักประกัน
รวม
จานวนบัญชีลกู หนี้ สินเชื่อ
สินเชือ่ ทะเบียนรถ บ้านและโฉนดทีด่ นิ
สินเชือ่ เช่าซื้อสาหรับรถจักรยานยนต์ใหม่
สินเชือ่ ส่วนบุคคลแบบไม่มหี ลักประกัน
รวม
หมายเหตุ

3.1

/1

31 ธันวาคม 2554
ล้านบาท
ร้อยละ

31 ธันวาคม 2555
ล้านบาท
ร้อยละ

31 ธันวาคม 2556/2
ล้านบาท
ร้อยละ

2,685.33
70.09
73.56
2,828.98

94.92
2.48
2.60
100.00

3,674.33
225.22
95.62
3,995.18

91.97
5.64
2.39
100.00

5,489.27
211.22
32.55
5,733.04

95.75
3.68
0.57
100.00

64,796
1,748
2,195
68,739

94.26
2.54
3.19
100.00

97,172
6,059
4,124
107,355

90.51
5.64
3.84
100.00

144,035
6,803
2,455
153,293

93.96
4.44
1.60
100.00

มูลค่าลูกหนี้ ประกอบด้วยมูลหนี้ตามสัญญาเช่าซือ้ หรือสัญญาให้กยู้ มื หัก ดอกเบีย้ ทีย่ งั ไม่ถอื เป็ นรายได้ และไม่รวมเงินรับทีร่ ะบุไม่ได้ในปี
2555-2556 จานวน 13.93 และ 11.22 ล้านบาท ตามลาดับ

ธุรกิ จสิ นเชื่อทะเบียนรถ บ้านและโฉนดที่ดิน
3.1.1 ลักษณะผลิ ตภัณฑ์หรือบริการ
กลุ่มบริษทั ฯ แบ่งการให้บริการในกลุ่มตามประเภทหลักประกัน ดังนี้
(1)

หลักประกันประเภทรถทุกชนิด ยกเว้นรถสีล่ อ้ เช่น รถจักรยานยนต์ รถหกล้อ รถสิบล้อ รถแทรกเตอร์ รถ
พ่วง รถใช้งานเพื่อการเกษตร เป็ นต้น ให้บริการโดย SP 1979

(2)

หลักประกันประเภทรถยนต์สล่ี อ้ ทุกชนิด เช่น รถยนต์นงส่
ั ่ วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน รถยนต์นงส่
ั ่ วนบุคคล
เกินเจ็ดคน รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (กระบะ) รวมทัง้ หลักประอันอื่น เช่น บ้าน ทีด่ นิ อาคารชุด
ให้บริการโดย SP 1982

ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุ่มบริษทั ฯ ให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถ บ้านและโฉนดทีด่ นิ โดยมียอดลูกหนี้
สุทธิตามสัญญาเช่าซื้อและลูกหนี้เงินให้กู้ยมื รวมทัง้ สิน้ 5,489.28 ล้านบาท โดยมูลค่าสินเชื่อที่กลุ่มบริษัทฯ
ให้บริการกว่าร้อยละ 50 เป็ นหลักประกันประเภทรถยนต์ 4 ล้อ
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ยอดมูลหนี้สนิ เชือ่ จาแนกตามประเภทหลักประกัน
ประเภทสินเชือ่ จาแนกตามประเภท
หลักประกัน/1
SP 1979
รถจักรยานยนต์
รถเชิงพาณิชย์
รถใช้งานเพือ่ การเกษตร
SP 1982
รถยนต์ 4 ล้อ
โฉนดทีด่ นิ บ้าน และคอนโด
รวม
/1

หมายเหตุ

31 ธันวาคม 2554
ล้านบาท
ร้อยละ

31 ธันวาคม 2555
ล้านบาท
ร้อยละ

31 ธันวาคม 2556
ล้านบาท
ร้อยละ

388.25
576.74
5.12

14.46
21.48
0.19

635.85
492.62
86.05

17.31
13.41
2.34

995.28
620.53
84.98

18.13
11.30
1.55

1,268.24
446.98
2,685.33

47.23
16.64
100.00

1,936.22
523.59
3,674.33

52.69
14.25
100.00

3,077.14
711.35
5,489.28

56.06
12.96
100.00

ยอดมูลหนี้ คานวณจาก ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซือ้ หรือสัญญากูเ้ งิน หัก ดอกเบีย้ ทีย่ งั ไม่ถอื เป็ นรายได้ และไม่รวมเงินรับทีร่ ะบุ
ไม่ได้ในปี 2555-2556 จานวน 13.93 และ 11.22 ล้านบาท ตามลาดับ

จานวนบัญชีสนิ เชือ่ จาแนกตามประเภทหลักประกัน
จานวนบัญชีจาแนกตามประเภท
หลักประกัน
SP 1979
รถจักรยานยนต์
รถเชิงพาณิชย์
รถใช้งานเพือ่ การเกษตร
SP 1982
รถยนต์ 4 ล้อ
โฉนดทีด่ นิ บ้าน และคอนโด
รวม

31 ธันวาคม 2554
สัญญา
ร้อยละ

31 ธันวาคม 2555
สัญญา
ร้อยละ

31 ธันวาคม 2556
สัญญา
ร้อยละ

41,842
4,405
25

64.58
6.80
0.04

66,266
4,046
286

68.19
4.16
0.29

101,257
5,117
313

70.30
3.55
0.22

16,344
2,179
64,795

25.22
3.36
100.00

23,458
3,116
97,172

24.14
3.21
100.00

33,614
3,734
144,035

23.34
2.59
100.00

ตัวอย่างหลักประกันที่กลุม่ บริษทั ฯ ให้สินเชื่อ
SP 1979

SP 1982

รถจักรยานยนต์

รถสีลอ้ -หกล้อเชิงพาณิชย์

รถแทรกเตอร์

รถเกีย่ วข้าว

รถยนต์นงส่
ั ่ วนบุคคล

รถกระบะส่วนบุคคล
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หากพิจารณาตามประเภทของนิตกิ รรมสัญญาในการให้กยู้ มื สามารถแบ่งได้เป็ น 2 กลุ่มดังนี้
(1)

สัญญาให้กู้ยืม กลุ่ มบริษัทฯ ให้กู้ยืม ในลักษณะสัญ ญากู้ เงิน สาหรับหลักประกัน ทุก ประเภท แบ่ งตาม
ประเภทหลักประกันได้เป็ น 2 กลุ่มคือ
(ก) หลักประกันประเภทรถทุกชนิด ผูข้ อสินเชื่อไม่ตอ้ งจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิในเล่
์ มทะเบียนรถเมื่อทา
สัญ ญากู้ เ งิน แต่ ส่ ง มอบเล่ ม ทะเบีย นรถและลงนามในแบบค าขอโอนและรับ โอน (โอนลอย)
หลักประกันให้กบั กลุ่มบริษทั ฯ หากผูข้ อสินเชื่อค้างชาระหนี้เกินระยะเวลาทีก่ าหนด กลุ่มบริษทั ฯ ส่ง
หนังสือแจ้งยกเลิกสัญญาและให้ลูกหนี้มาติดต่อชาระหนี้ภายใน 7 วัน หากไม่มาชาระกลุ่มบริษทั ฯ
สามารถติดตามยึดหลักประกัน เมื่อยึดหลักประกันแล้วกลุ่มบริษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ลูกหนี้มาไถ่ถอน
หลักประกันภายใน 30 วัน หากไม่มาติดต่อกลุ่มบริษทั ฯ จะดาเนินการขายทรัพย์สนิ ดังกล่าวต่อไป
โดยกลุ่มบริษทั ฯ สามารถจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิในเล่
์ มทะเบียนรถได้โดยไม่ต้องผ่านขัน้ ตอนการ
ฟ้องร้องดาเนินคดี
(ข) หลักประกันประเภทโฉนดทีด่ นิ บ้านและคอนโด สามารถแบ่งตามประเภทการจดทะเบียนนิติกรรมได้
อีก 2 ประเภท ดังนี้
 สัญญาจานอง ผูข้ อสินเชื่อในฐานะผูจ้ านองจดทะเบียนจานองหลักประกันให้แก่กลุ่มบริษทั ฯ ใน
ฐานะผู้ ร ับ จ านองพร้ อ มการท าสัญ ญากู้ ยืม และส่ ง มอบโฉนดที่ดิน ในวัน ที่ร ับ เงิน เพื่อ เป็ น
หลักประกันในการชาระหนี้ ทัง้ นี้ ผูจ้ านองยังคงมีสทิ ธิครอบครองและใช้ สอยหลักประกันดังกล่าว
หากมีการค้างชาระหนี้เกินกว่าระยะเวลาที่กาหนด กลุ่มบริษัทฯ ในฐานะเจ้าหนี้และผู้รบั จานอง
จะต้องแจ้งให้ผู้ขอสินเชื่อ ชาระหนี้ภายในเวลาที่กาหนด หากผู้ขอสินเชื่อยังไม่ชาระหนี้ในเวลา
ดังกล่าว กลุ่มบริษัทฯ จะส่งเรื่องฟ้องร้องดาเนินคดีเพื่อบังคับจานองและนาหลักประกันออกขาย
ทอดตลาดหรือเป็ นกรรมสิทธิต่์ อไป
 สัญญาขายฝาก ผู้ขอสินเชื่อในฐานะผู้ขายฝากทาสัญญาขายฝากหลักประกันกับกลุ่มบริษัทฯ ใน
ฐานะผู้ซ้อื ฝาก โดยกรรมสิทธิในหลั
กประกันจะตกเป็ นของผู้ซอ้ื ฝากทันทีท่จี ดทะเบียน ซึ่งผู้ขาย
์
ฝากจะได้รบั กรรมสิทธิคื์ นเมื่อมาขอไถ่ถอนภายในเวลาทีส่ ญ
ั ญากาหนด หากพ้นกาหนดระยะเวลา
ไถ่ถอน (ระยะเวลาให้สนิ เชื่อ) แล้ว ผู้ขายฝากไม่ได้ดาเนินการไถ่ถอนหลักประกัน กรรมสิทธิใน
์
หลักประกันจะตกเป็ นของกลุ่มบริษทั ฯ ในฐานะผูร้ บั ซือ้ ฝากโดยสมบูรณ์ หรืออีกนัยหนึ่ง หากผูข้ อ
สินเชื่อค้างชาระหนี้เกินระยะเวลาทีก่ าหนด กลุ่มบริษทั ฯ มีสทิ ธิครอบครองหลักประกันทันที โดย
ไม่ตอ้ งผ่านขัน้ ตอนการฟ้องร้องดาเนินคดี

(2)

สัญญาเช่าซือ้ กลุ่มบริษทั ฯ ให้กยู้ มื ในลักษณะสัญญาเช่าซือ้ สาหรับหลักประกันประเภทรถ โดยผูข้ อสินเชื่อ
จะต้องโอนกรรมสิทธิในเล่
์ มทะเบียนรถและส่งมอบเล่มทะเบียนรถให้แก่กลุ่มบริษัทฯ เป็ นหลักประกัน
สาหรับหลักประกันประเภทรถเกี่ยวข้าว ซึ่งไม่มเี อกสารแสดงกรรมสิทธิ ์ ผู้ขอสินเชื่อจะต้องนาหลักฐาน
หนังสือรับรองกรรมสิทธิทอ่ี อกจากโรงงานผูผ้ ลิต และสัญญาซือ้ ขาย มาแสดงเพื่อเป็ นหลักประกันการกูย้ มื
แต่ผขู้ อสินเชื่อยังคงเป็ นผูค้ รอบครองรถ หากผูก้ คู้ า้ งชาระหนี้เกินกว่าระยะเวลาทีก่ าหนด กลุ่มบริษทั ฯ จะ
ติดตามให้ผขู้ อสินเชื่อมาชาระหนี้ แต่ในกรณี ทล่ี ูกหนี้คา้ งชาระเกินกว่านโยบายทีก่ าหนดกลุ่ มบริษทั ฯ จะ
ส่งหนังสือแจ้งยกเลิกสัญญา เพื่อให้ลูกหนี้มาชาระหนี้ ภายใน 30 วัน หากไม่มาชาระหนี้ตามกาหนด
บริษัทสามารถติดตามยึดหลักประกัน และภายหลังจากยึดหลักประกัน กลุ่มบริษัทให้ลูกหนี้มาไถ่ถอน
ภายใน 30 วัน หากเกินกว่ากาหนดกลุ่มบริษทั จะนาทรัพย์สนิ ดังกล่าวขายทอดตลาดตามขัน้ ตอน
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ยอดสินเชือ่ จาแนกตามประเภทนิตกิ รรมสัญญา
สินเชือ่ ทะเบียนรถจาแนกตามประเภท
นิตกิ รรมสัญญา
สัญญาเงินให้กยู้ มื
สัญญาเช่าซื้อ
รวม

31 ธันวาคม 2554
ล้านบาท
ร้อยละ
1,800.65
67.05
884.68
32.95
2,685.33
100.00

31 ธันวาคม 2555
ล้านบาท
ร้อยละ
2,599.99
70.76
1,074.34
29.24
3,674.33
100.00

31 ธันวาคม 2556
ล้านบาท
ร้อยละ
3,887.16
70.81
1,602.12
29.19
5,489.28
100.00

ในด้านระยะเวลาการผ่อนชาระ กลุ่มบริษทั ฯ พิจารณาปล่อยสินเชื่อระหว่าง 6 – 48 งวด ขึน้ อยู่กบั ประเภทของ
หลักประกัน เช่น ในกรณีทเ่ี ป็ นรถจักรยานยนต์ กลุ่มบริษทั ฯ จะพิจารณาให้ผ่อนชาระไม่เกิน 18 งวด แต่หากเป็ น
รถยนต์ทวไป
ั ่ กลุม่ บริษทั ฯ กาหนดระยะเวลาการผ่อนชาระไม่เกิน 36 งวด หรือในกรณีทเ่ี ป็ นรถยนต์ทไ่ี ด้รบั ความ
นิยม บ้าน หรือโฉนดทีด่ นิ กลุ่มบริษทั ฯ จะพิจารณาปล่อยสินเชื่อระยะเวลาไม่เกิน 48 งวด สาหรับดอกเบีย้ ในการ
ให้สนิ เชื่อของกลุ่มบริษทั ฯ ขึน้ อยู่กบั ประเภทของหลักประกัน
3.1.2 ขัน้ ตอนการอนุมตั ิ สินเชื่อ
ในการพิจารณาอนุ มตั สิ นิ เชื่อ กลุ่มบริษทั ฯ ให้ความสาคัญกับการพิจารณาคุณสมบัตขิ องผูข้ อสินเชื่อ และ/หรือผู้
ค้าประกัน เพื่อประเมินความสามารถในการชาระหนี้ของผู้ขอสินเชื่อ คุณภาพทรัพย์สนิ ที่เป็ นหลักประกัน และ
ความสามารถในการชาระหนี้ของผูค้ ้าประกัน โดยเจ้าหน้าทีป่ ระจาสาขาจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
แสดงตัว ตน และเอกสารแสดงที่ม าของรายได้ข องผู้ขอสิน เชื่อ และ/หรือ ผู้ค้ า ประกัน นอกจากนี้ ยัง มีก าร
ตรวจสอบยังสถานที่จริง สาหรับ การพิจ ารณาคุ ณภาพหลักประกัน กลุ่ม บริษัทฯ มีทีมงานที่มีป ระสิทธิภาพ
พิจารณาสภาพการใช้งานและสภาพคล่องของหลักประกัน เพื่อกาหนดวงเงินสินเชื่อ สาหรับหลักประกันแต่ละ
ประเภทและรุ่น สาหรับหลักประกันประเภทรถ จะพิจารณาจากชนิด อายุ รุ่น ยีห่ อ้ สภาพหลักประกันและความ
นิยม โดยทัวไปกลุ
่
่มบริษทั ฯ ให้สนิ เชื่อสาหรับรถยนต์ ทีม่ อี ายุไม่เกิน 15 ปี รถจักรยานยนต์มอี ายุไม่เกิน 5 ปี หรือ
หากเป็ นรถเชิงพาณิชย์ เช่น รถไถ รถเกี่ยว หรือรถที่มอี ายุเกินกว่ากาหนด ทางกลุ่มบริษัทฯ จะประเมินตาม
สภาพของหลักประกัน เป็ นรายกรณี ซึง่ โดยส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 80 รถที่เป็ นหลักประกันมีอายุเฉลี่ย 2-14 ปี
สาหรับหลักประกันประเภทบ้านและทีด่ นิ กลุ่มบริษัทฯ จะให้สนิ เชื่อโดยอ้างอิงจากราคาประเมิน ของกรมที่ดนิ
และราคาตลาดของพืน้ ทีใ่ กล้เคียง
แผนภาพสรุปกระบวนการปล่อยสินเชือ่ ของบริษทั ฯ
ตรวจสอบและ
วิเคราะห์สนิ เชื่อ

พิจารณาและ
อนุมตั สิ นิ เชื่อ

ลูกค้าติดต่อขอ
บริการสินเชื่อ

การจัดเก็บเอกสารสัญญา
และหลักประกัน
ปิ ดบัญชี-คืนหลักประกัน/
ยึดหลักประกัน-ดาเนินคดี
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ขัน้ ตอนการขอบริการสินเชื่อ
เมื่อลูกค้ามีความประสงค์ขอใช้บริการสินเชื่อกับกลุ่มบริษทั ฯ ลูกค้าสามารถติดต่อขอสินเชื่อผ่านทางสาขา โดยมี
เอกสารประกอบการขอสินเชื่อของลูกค้า และผูค้ ้าประกัน (ถ้ามี) ได้แก่ สาเนาบัตรประชาชน สาเนาทะเบียนบ้าน
เอกสาร ด้านการเงิน เช่น ใบรับรองเงินเดือน สาเนาสมุดเงินฝาก เอกสารแสดงกรรมสิทธิในหลั
์ กประกัน เช่น เล่ม
ทะเบียนรถฉบับจริง โฉนดทีด่ นิ ฉบับจริง และเจ้าหน้าทีป่ ระจาสาขาจะชีแ้ จงรายละเอียดการให้สนิ เชื่อ วงเงินให้
สินเชื่อ อัตราดอกเบีย้ และระยะเวลาการผ่อนชาระ หากลูกค้าตกลงยอมรับในเงื่อนไขสินเชื่อ เจ้าหน้าทีส่ าขาจะ
บันทึกข้อมูลผูข้ อสินเชื่อ และผูค้ ้าประกัน (ถ้ามี) ในแบบคาขอสินเชื่อ
ขัน้ ตอนการวิเคราะห์สนิ เชื่อ
เจ้าหน้ าที่ประจาสาขา ทาการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารแสดงตัวตน เอกสารด้านการเงิน ของผู้ขอ
สินเชื่อ และผู้ค้าประกัน (ถ้ามี) และตรวจสภาพหลักประกัน และความถูกต้องของเอกสารแสดงกรรมสิทธิใ์ น
หลักประกัน โดยเจ้าหน้าทีส่ าขาจะตรวจสอบยังสถานทีจ่ ริงเพื่อยืนยันความถูกต้อง และตรวจสอบกับฐานข้อมูล
ของกลุ่มบริษทั ฯ ยกเว้นในกรณีทห่ี ลักประกันเป็ นรถจักรยานยนต์ทางสาขาจะให้ความสาคัญกับการตรวจสอบ
เอกสารแสดงกรรมสิทธิในหลั
กประกัน เนื่องจากการตรวจสอบยังสถานที่จริงมีต้นทุนทีส่ ูงเมื่อเปรียบเทียบกับ
์
วงเงินให้สนิ เชื่อ ภายหลังจากการรวบรวมข้อมูลทัง้ หมด เจ้าหน้าทีส่ าขาจัดทารายงานประเมินการตรวจสอบของ
ทัง้ ผูข้ อสินเชื่อ และผูค้ ้าประกัน (ถ้ามี) เพื่อประเมินความสามารถในการชาระหนี้ วงเงินให้สนิ เชื่อและเงื่อนไขอื่นๆ
ทีเ่ กีย่ วข้อง และเสนอผูม้ อี านาจอนุมตั ติ ่อไป
ขัน้ ตอนพิจารณาอนุมตั สิ นิ เชื่อ
ในการอนุมตั ิ กลุ่มบริษทั ฯ กาหนดระเบียบอานาจในการอนุ มตั ใิ ห้แก่ผมู้ อี านาจตามลาดับ ขึน้ กับประเภทสินเชื่อ
วงเงิน ขอสิน เชื่อ และชนิ ด ของหลัก ประกัน โดยผู้มีอ านาจอนุ ม ัติตัง้ แต่ ร ะดับ ผู้จ ัด การสาขา ผู้จ ัด การเขต
ผูอ้ านวยการฝา่ ยอานวยสินเชื่อ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษทั ฯ
หากข้อมูลการพิจารณาสินเชื่อเป็ นไปตามหลักเกณฑ์การอนุ มตั สิ นิ เชื่อของกลุ่มบริษทั ฯ ผูม้ อี านาจอนุ มตั สิ นิ เชื่อ
จะแจ้งผลการอนุ มตั สิ นิ เชื่อเพื่อให้สาขาแจ้งให้ลูกค้าทราบต่อไป หากคาขอสินเชื่อและเอกสารประกอบครบถ้วน
โดยทัวไปกลุ
่
่มบริษทั ฯ จะใช้เวลาในการพิจารณาและอนุ มตั กิ ารให้สนิ เชื่อได้ภายใน 30 นาที สาหรับหลักประกัน
ประเภทรถจักรยานยนต์ และรถ 4 ล้อ และภายใน 1 วัน สาหรับหลักประกันประเภทโฉนด ทีด่ นิ ทัง้ นี้ ขึน้ อยู่กบั
เงื่อนไขในการขอสินเชื่อ
เมื่อได้รบั อนุมตั สิ นิ เชื่อ ในกรณีท่วี งเงินสินเชื่ออยู่ในวงเงินสดสารองทีส่ าขามีอานาจจ่าย กล่าวคือไม่เกิน 30,000
บาทสาหรับสาขาทัวไป
่ สาขาสามารถจ่ายเงินสดให้แก่ผขู้ อสินเชื่อ ในกรณีทว่ี งเงินสินเชื่อมีจานวนสูงกว่าวงเงิน
ของสาขา เจ้าหน้าทีส่ าขาจะนาส่งเอกสารทัง้ หมดซึง่ ประกอบด้วย ใบสรุปวงเงินสินเชื่อ ใบขอโอนเงิน รายงาน
ประเมินผลการตรวจสอบรถยนต์ ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน และหน้ าบัญชี เงินฝากของลูกค้า ให้กบั ฝ่าย
อานวยสินเชื่อตรวจสอบความถูกต้องของนิตกิ รรม รายละเอียดหลักประกัน เงื่อนไขสินเชื่อ กับข้อมูลในระบบอีก
ครัง้ ก่อนส่งให้ฝา่ ยโอนเงินดาเนินการโอนเงินเข้าบัญชีลกู ค้าโดยตรงตามขัน้ ตอนปฏิบตั ขิ องธนาคาร หลังจากโอน
เงินเจ้าหน้าทีจ่ ะรวบรวมการเอกสารโอนเงินทัง้ หมดเป็ นรายวันให้ฝ่ายบัญชีเพื่อตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ในเอกสาร
ใบคาขอโอนเงิน และใบขอสินเชื่อ กับข้อมูลในระบบ เช่น ชื่อลูกค้า วงเงินสินเชื่อ ยอดลูกหนี้ ระยะเวลาให้สนิ เชื่อ
เพื่อบันทึกบัญชีต่อไป

ส่วนที่ 2 หน้า 22

บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน)

ขัน้ ตอนจัดเก็บสัญญาและหลักประกัน
ผูจ้ ดั การเขตที่รบั ผิดชอบสาขาไปตรวจสอบความครบถ้วนของซองสัญญาและหลักประกันที่สาขาก่อนนาส่งให้
สานักงานใหญ่ภายใน 30 วันนับจากวันสิน้ เดือน เมื่อได้รบั เอกสารแผนกทะเบียนสานักงานใหญ่จะดาเนินการ
ตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของเอกสารทัง้ หมดอีกครัง้ หนึ่ง หากเอกสารไม่สมบู รณ์ ทางสานักงาน
ใหญ่จะแจ้งสาขาและเขตที่รบั ผิดชอบเพื่อดาเนินการติดตามให้ครบ เจ้าหน้าที่ห้องเก็บเอกสารสาคัญ จะสาเนา
เอกสารทัง้ หมดในรูปแบบไฟล์ขอ้ มูลเพื่อใช้เป็ นข้อมูลสารองในกรณีทต่ี น้ ฉบับสูญหาย
หลังจากสาเนาเอกสารแล้ว สานักงานใหญ่ จะส่งซองสัญญาและหลักประกันทัง้ หมดให้แก่ธนาคารผูใ้ ห้สนิ เชื่อแก่
บริษัท ฯ ภายใน 30-90 วัน นั บ จากวัน ที่ไ ด้ร ับ ซองจากสาขา ยกเว้น ซองสัญ ญาและหลัก ประกัน ประเภท
จักรยานยนต์ ซึง่ กลุ่มบริษทั ฯ จะจัดเก็บทีไ่ ว้ทห่ี อ้ งเก็บเอกสารสาคัญของกลุ่มบริษทั ฯ เอง
ขัน้ ตอนรับชาระเงินและติดตามทวงถาม
สาขาและฝา่ ยพัฒนาสินเชื่อมีหน้าทีใ่ นการรับชาระและติดตามค่างวดตามอายุสญ
ั ญา โดยลูกค้าจะได้รบั บัตรระบุ
เลขทีส่ ญ
ั ญา ค่างวดและวันกาหนดชาระ เพื่อใช้ในการจ่ายค่างวดตามช่องทางทีก่ าหนด นอกจากนี้ Call Center
และเจ้าหน้าทีป่ ระจาสาขาจะโทรศัพท์ตดิ ตามสอบถามการชาระเงินอย่างใกล้ชดิ หากในกรณีทล่ี ูกค้าค้างชาระค่า
งวดเกิน 1 สัปดาห์ เจ้าหน้าทีส่ านักงานใหญ่จะส่งข้อความเตือนทางโทรศัพท์ถงึ ลูกค้า ทัง้ นี้ ลูกค้าสามารถชาระค่า
งวดผ่านทางสาขาของกลุ่มบริษัท ฯ เคาน์ เตอร์เซอร์วิส และเคาน์ เตอร์บริการของธนาคารกรุงไทย ธนาคาร
กรุ ง เทพ และธนาคารกสิก รไทย ทัว่ ประเทศ โดยลู ก ค้า จะต้ อ งได้ร ับ หลัก ฐานการช าระเงิน ทุ ก ครัง้ ในรู ป
ใบเสร็จรับเงินทีอ่ อกจากระบบของสานักงานใหญ่ หรือใบเสร็จรับเงินชัวคราวที
่
อ่ อกโดยผูใ้ ห้บริการรับชาระ
ขัน้ ตอนปิ ดบัญชี หรือติดตามบังคับหลักประกัน
เมื่อลูกค้าชาระค่างวดครบตามสัญญา ทางสานักงานใหญ่จะออกหนังสือยื นยันการชาระค่าเช่าซื้อตามสัญญา
พร้อ มส่ง มอบเอกสารแสดงกรรมสิท ธิใ์ นหลัก ประกัน และหลัก ฐานอื่น ๆ ที่เ กี่ย วข้อ ง เพื่อ ให้ลูก ค้า สามารถ
ดาเนินการรับโอน หรือไถ่ถอนหลักประกันได้ทนั ที
ในกรณี ท่ีลูก ค้า ผิด นัด ช าระหนี้ กลุ่ ม บริษัท ฯ ได้ก าหนดขัน้ ตอนการติด ตามหนี้ สาหรับ ลูก ค้า แต่ ละประเภท
หลักประกัน โดยเมื่อลูกค้าเริม่ ผิดนัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายติดตามหนี้จะเริม่ ติดตามทวงถามทันที วิธีการหลักที่กลุ่ม
บริษทั ฯ ใช้ในการติดตามทวงถามหนี้คอื เจ้าหน้าทีส่ านักงานใหญ่ตดิ ต่อทางโทรศัพท์ โดยหลังจากการติดต่อกับ
ลูกค้าแล้ว เจ้าหน้าทีผ่ ตู้ ดิ ต่อจะทาการบันทึกข้อมูลการติดตามหนี้ลงในระบบ หากไม่สามารถติดต่อลูก ค้าได้ หรือ
ลูกค้าค้างชาระเกินนโยบายที่กาหนด เจ้าหน้าที่สาขาจะออกติดตามลูก ค้าเพื่อทวงถาม หากในกรณีท่ลี ูก ค้าไม่
ยอมชาระค่างวด สานักงานใหญ่ส่งจดหมายลงทะเบียนเพื่อบอกเลิกสัญญา และลูกค้ายังไม่ชาระภายใน 30 วัน
นับจากวันทีแ่ จ้ง สาขาสามารถดาเนินการยึดหลักประกันได้ทนั ที โดยภายหลังยึดหลักประกัน ลูก ค้าสามารถแจ้ง
ความประสงค์ไถ่ถอนหลักประกันได้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ยดึ หากเกินกว่าระยะที่กาหนด กลุ่มบริษัทฯ
สามารถน าหลัก ประกัน ดัง กล่ า วขายทอดตลาดได้ท ัน ที ราคาขายทรัพ ย์สิน จะอ้ า งอิง ราคาตลาด สภาพรถ
เปรียบเทียบกับยอดหนี้คา้ งชาระ ซึ่งกลุ่มบริษทั ฯ เน้นการขายทรัพย์สนิ ทีย่ ดึ มาให้เร็วทีส่ ุด เนื่องจากหากทิ้งไว้
นาน ราคาทรัพย์สนิ จะลดลง ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั ฯ
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ในกรณีทเ่ี ป็ นสัญญาเงินกู้ โดยมีทด่ี นิ เป็ นหลักประกันตามสัญญาจดจานอง หากลูกค้าไม่มาไถ่ถอนภายใน 30 วัน
กลุ่มบริษทั ฯ จะฟ้องร้องขอให้ศาลบังคับจานอง เพื่อขายทอดตลาดหลักประกันต่อไป สาหรับกรณีสญ
ั ญาขายฝาก
หากพ้นกาหนดระยะเวลาไถ่ถอน (ระยะเวลาให้สนิ เชื่อ) แล้วลูกค้าไม่ได้ดาเนินการไถ่ถอนหลักประกัน กรรมสิทธิ ์
ในหลักประกันจะตกเป็ นของกลุ่มบริษทั ฯ ในฐานะผูร้ บั ซือ้ ฝากโดยสมบูรณ์
3.1.3 การตลาดและการแข่งขัน
1)

ภาวะอุตสาหกรรม

เศรษฐกิจไทยในปี 2555 ขยายตัวร้อยละ 6.4 โดยมีปจั จัยสนับสนุ นคือ อุปสงค์ในประเทศทัง้ การบริโภคและการ
ลงทุนภาคเอกชนซึง่ ได้รบั แรงสนับสนุ นจากนโยบายภาครัฐ อาทิ การเพิม่ รายได้แรงงานรายวันและเงิน เดือน
ข้าราชการ โครงการรถยนต์คนั แรก โครงการบ้านหลังแรก และการทยอยปรับลดภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล ซึง่ มีส่วน
สนับสนุ นการใช้จ่ายภายในประเทศ ขณะที่การบริโภคและการลงทุนภาครัฐยังมีบทบาทในการสนับสนุ นการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจ นอกจากนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (“สภาพัฒน์”)
และศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย ได้คาดการณ์การขยายตัวเศรษฐกิจในปี 2556 เติบโตร้อยละ 3.0 และคาดการณ์เศรษฐกิจ
ในปี 2557 จะขยายตัวร้อยละ 4% - 4.5% เนื่องจาก เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มปรับตัวดีขน้ึ ซึง่ จะทาให้ภาคการ
ส่งออกกลับมาขยายตัวได้ และแม้ว่าการลงทุนในโครงสร้างพืน้ ฐานต่างๆ ของรัฐบาลยังมีความไม่แน่นอน แต่หาก
รัฐบาลสามารถเบิกจ่ายเงินลงทุนในส่วนที่อยู่ในงบประมาณให้มคี วามต่อเนื่องก็จะส่งผลให้ ภาพรวมการลงทุน
การบริโภคในปี 2557 ขยายตัวได้รอ้ ยละ 4%-5%
หน่วย
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
อัตราเงินเฟ้อทั ่วไป
ค่าใช้จ่ายเฉลีย่ ต่อครัวเรือนต่อเดือน

ล้านบาท
ร้อยละ
บาท

2552
9,042
(0.90)
16,205

2553
10,140
3.30
16,819

2554
10,540
3.81
17,403

2555
11,375
3.02
18,766

CAGR
7.95
5.01

ทีม่ า: สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ สานักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค, ธนาคารแห่งประเทศไทย

จากข้อมูลตารางข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในช่วงปี 2552 – 2555 ปรับตัวเพิม่ ขึน้
เฉลีย่ ร้อยละ 7.95 ต่อปี ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อเดือนในช่วงปี 2552 – 2555 ปรับตัวเพิม่ สูงขึน้ อย่าง
ต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ 5.01 ต่อปี โดยค่าใช้จ่ายกว่าร้อยละ 80 เป็ นค่าใช้จ่ายทีเ่ กี่ยวกับการอุปโภคบริโภค เช่น
ค่าอาหาร ค่าทีอ่ ยู่อาศัย ค่าพาหนะเดินทาง ในช่วงปี 2552 - 2556 จานวนรถใหม่จดทะเบียนเพิม่ ขึน้ เฉลีย่ ร้อยละ
12 ต่อปี
จากข้อมูลกรมขนส่งทางบกพบว่าในปี 2556 มีจานวนรถใหม่จดทะเบียนรวมทัง้ สิน้ 3.63 ล้านคันลดลงเล็กน้อย
จากปี 2555 ร้อยละ 2.4 อันเป็ นผลมาจากนโยบายรถคันแรก แต่หากพิจารณาในภาพรวมช่วงปี 2552-2556
จานวนรถใหม่จดทะเบียนเพิม่ ขึน้ เฉลี่ยร้อยละ 12 ต่อปี อันเนื่องมาจากอุตสาหกรรมยานยนต์มกี ารขยายตัว
เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องตามภาวะเศรษฐกิจ หากพิจารณาในด้านประเภทรถทีม่ กี ารจดทะเบียนในแต่ละปี พบว่า
รถจักรยานยนต์มีสดั ส่วนการจดทะเบียนมากที่สุดโดยในปี 2556 มีรถจดทะเบียนใหม่ทงั ้ สิ้น 3.63 ล้านคัน
แบ่งเป็ นรถจักรยานยนต์ จานวน 2.12 ล้านคัน หรือคิดเป็ นร้อยละ 58 ของจานวนรถจดทะเบียนใหม่ รองลงมา
ได้แก่ รถยนต์นงส่
ั ่ วนบุคคลและรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลรวมจานวน 1.30 ล้านคัน คิดเป็ นร้อยละ 36 ของจานวน
รถจดทะเบียนใหม่
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สถิตจิ านวนรถใหม่ทจี ่ ดทะเบียน
ล้านคัน
4.00

CAGR 12%

3.00
2.00

3.72

3.63

2555

2556

3.16

2.88
2.29

1.00
2552

หน่วย: ล้านคัน
รถยนต์นง/รถบรรทุ
ั่
กส่วนบุคคล
รถจักรยานยนต์
อื่นๆ
รวมรถจดทะเบียน
ทีม่ า: กรมขนส่งทางบก

2553

2554

2552

2553
0.52
1.64
0.14
2.29

2554
0.73
1.98
0.17
2.88

2555
0.84
2.14
0.19
3.16

2556
1.25
2.26
0.22
3.72

1.30
2.12
0.21
3.63

หากพิจารณาอัตราการเติบโตในช่วงปี 2552 - 2556 ของยอดจดทะเบียนรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน พบว่า
เติบโต สูงถึงร้อยละ 26 ในขณะทีอ่ ตั ราการเติบโตของยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนต์เติ บโตเพียงร้อยละ 7 อัน
เป็ นผลมาจากมาตรการรถยนต์คนั แรกทีใ่ ห้สทิ ธิขอคืนภาษีแก่ผซู้ อ้ื รถยนต์
2)

การแข่งขัน

ตลาดสินเชื่อทะเบียนรถมีอตั ราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็ นสินเชื่อที่มหี ลักประกัน เป็ นเล่มทะเบียนรถ
และสินเชื่อทะเบียนรถมีอตั ราผลตอบแทนอยู่ในเกณฑ์ทด่ี ี ในขณะทีย่ งั มีกลุ่มผูม้ รี ายได้น้อยจานวนมากทีม่ คี วาม
ต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยบริษทั ฯ คาดการณ์ว่ามีจานวนถึง 18 - 20 ล้านคน จากปจั จัยทีก่ ล่าวมาข้างต้น
ทาให้ในปจั จุบนั มีผู้ประกอบการหลายรายได้ให้ความสนใจในธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถกันมากขึน้ ประกอบกับ
หลังจากตลาดรถยนต์ใหม่ได้ชะลอตัวลงหลังรถในโครงการรถคันแรกได้ทยอยส่งมอบทาให้มผี ปู้ ระกอบการสินเชื่อ
เช่าซื้อรถยนต์ใหม่ ได้ขยายธุรกิจมายังธุรกิจให้สนิ เชื่อรถแลกเงินมากยิง่ ขึน้ เนื่องจากเล็งเห็นว่าเป็ นธุรกิจที่ให้
ผลตอบแทนสูงในภาวะทีก่ ารแข่งขันในตลาดเช่าซือ้ รถใหม่รุนแรง โดยภาพรวมผูป้ ระกอบการในธุรกิจ สินเชื่อรถ
แลกเงิน บริษทั ฯ สามารถแบ่งเป็ น 2 กลุ่มหลักๆ ตามลักษณะของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ได้แก่
1) ผูป้ ระกอบการที่เน้นกลุ่มลูกค้าระดับ A ถึง B- ซึ่งเป็ นกลุ่มลูกค้าที่มรี ายได้ประจา เช่น พนักงานบริษัท
ข้าราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ ผู้ ประกอบการในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะเป็ นธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทในเครือ
ธนาคารพาณิชย์ ตัวอย่างของผู้ประกอบการในกลุ่มนี้ ได้แก่ กรุงศรี ออโต้ (Car4Cash) ธนาคารทิสโก้
(TISCO Auto Cash) ธนาคารธนชาต (รถแลกเงิน หรือ Cash Your Car) ธนาคารกสิกรไทย (K-Car to
Cash) ธนาคารไทยพาณิชย์ (My Car My Cash) และกรุงไทยธุรกิจลิสซิง่ (KTBL Car Convenience
Cash) ผู้ประกอบการในกลุ่มนี้ มขี อ้ ได้เปรียบทีต่ ้นทุนทางการเงินทีต่ ่ า และมีเครือข่ายสาขาจานวนมากใน
การประชาสัมพันธ์สนิ ค้า สามารถใช้เป็ นช่องทางในการชาระค่างวด และมีฐานทุนทีแ่ ข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม
ประกอบการในกลุ่มนี้ยงั คงวิเคราะห์สนิ เชื่อโดยยึดเอกสารทางการเงินเป็ นหลัก เน้นลูกค้าที่มปี ระวัติทาง
การเงินทีด่ ี
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2) ผูป้ ระกอบทีเ่ น้นกลุ่มลูกค้าระดับ B- เป็ นต้นไป ในต่างจังหวัด เช่น ผูป้ ระกอบการขนาดเล็ก ลูกจ้างโรงงาน
ลูกจ้างทัวไป
่ กลุ่มเกษตรกร โดยทัวไปกลุ
่
่มลูกค้าระดับล่างมีโอกาสและทางเลือกในการเข้าหาสินเชื่อที่
ค่อนข้างจากัด ซึง่ อาจจะเป็ นผลมาจากความไม่คุน้ เคยในการทาธุรกรรมผ่านธนาคาร ไม่มนใจว่
ั ่ าจะได้รบั
การอนุ ม ัติสิน เชื่อ หรือ ความเข้า ใจว่ า การติด ต่ อ ผ่ า นธนาคารจะมีค วามยุ่ ง ยากและล่ า ช้า ตัว อย่ า งของ
ผู้ป ระกอบการในกลุ่ ม นี้ ได้แ ก่ บริษัท ซีเ อฟจี เซอร์วิส จ ากัด (“ซีเ อฟจี”) บริษัท จี แคปปิ ต อล จ ากัด
(มหาชน) (“จีแคปปิ ตอล”) บริษทั เมืองไทย ลิสซิง่ จากัด (“เมืองไทย ลิสซิง่ ”) บริษทั นิ่ม ซี่ เส็ง ลิสซิง่ จากัด
(“นิ่ม ซี่ เส็ง ลิสซิง่ ”) ผูป้ ระกอบการในกลุ่มนี้จะพิจารณาวงเงินสินเชื่อจากฐานข้อมูลของลูกค้าในพืน้ ที่ การ
ตรวจสอบข้อมูลของลูกค้ายังสถานทีจ่ ริงโดยพนักงานสาขาทีม่ คี วามคุน้ เคยกับชุมชน ประกอบกับเอกสาร
ทางการเงิน นอกจากนัน้ ยังให้บริการสินเชื่อกับหลักประกันหลายประเภท เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถ
เพื่อใช้ในการเกษตร โฉนดที่ดนิ เป็ นต้น ลักษณะของผู้ประกอบการในกลุ่มนี้จะเน้นการขยายสาขาไปยัง
พื้นที่ชุมชน เพื่อสร้างความผูกพันกับชุมชน และผู้นาชุมชน เน้นการจัดกิจกรรมกับชุมชน การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างแบรนด์ของตนเอง สร้างประสบการณ์ทด่ี กี บั ลูกค้าเพื่อสร้างสายสัมพันธ์ให้กบั
บริษทั อย่างไรก็ตามผูป้ ระกอบการบางรายในกลุ่มนี้จะมีขอ้ จากัดด้านศักยภาพของเงินทุน หากเปรียบเทียบ
คู่แข่งในกลุ่มจะพบว่า กลุ่มบริษทั ฯ มีสว่ นแบ่งทางการตลาดเป็ นอันดับ 3 คิดเป็ นร้อยละ 22 ของยอดลูกหนี้
ในกลุ่มทีม่ ใิ ช่ธนาคารพาณิชย์
ตารางเปรียบเทียบมูลหนี้ของกลุ่มผูป้ ระกอบการทีม่ กี ลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
กลุ่มบริ ษทั ฯ
สโลแกน
ปี ที่ก่อตัง้
ยอดลูกหนี้ (ล้านบาท)
ณ 31 ธ.ค. 2555
การกระจายสาขา
ประเภทหลักประกัน/3
- รถยนต์มอื สอง
- รถจักรยานยนต์
- รถบรรทุก
- รถเพือ่ การเกษตร
- ทีด่ นิ

ผูป้ ระกอบการรายอื่น
เมืองไทย ลิ สซิ่ ง
กลุ่มนิ่ มซี่เส็ง
จีแคปปิ ตอล
สะดวก รวดเร็ว
NA
สินเชือ่ ฉับไว
บริการดี ดอกเบี้ยถูก
เกษตรไทยก้าวหน้า
2535
2528
2547
4,606.28
1,816.98
703.99

มีบา้ น มีรถ
เงินสดทันใจ
2522
3,767.87

ซีเอฟจี
ศรีสวัสดิ์
เงินติดล้อ
2549
6,051.51

ทุกภูมภิ าค

ทุกภูมภิ าค

ภาคเหนือ/กลาง/
ตะวันออก/ตะวันตก

ภาคเหนือ
ตอนบน

-- /2































ทีม่ า: BOL และเว็บไซด์บริษทั
หมายเหตุ: /1 ลูกหนี้และเงินให้กยู้ มื
/2
ส่งตัวแทนไปประจาทีส่ าขาของผูจ้ าหน่ายรถ
/3
ข้อมูลประเภทหลักประกัน ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2556
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3)

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มเป้ าหมาย

กลุ่มบริษทั ฯ มีนโยบายปล่อยสินเชื่อให้กบั ลูกค้ารายย่อยเท่านัน้ และมีนโยบายจะไม่ปล่อยสินเชื่อรายใหญ่ โดย
ลูกค้าเป้าหมาย ได้แก่ บุคคลธรรมดาระดับ B- เป็ นต้นไป เช่น ลูกจ้างโรงงาน ลูกจ้างทัวไป
่ พนักงาน ข้าราชการ
เป็ นต้น ทีม่ หี ลักประกันเป็ นของตนเอง และมีแหล่งทีม่ าของเงินได้ทช่ี ดั เจน มีหลักฐานทางการเงินเพื่อใช้ในการ
อ้างอิง โดยลูกค้าและ/หรือผูค้ ้าประกันจะต้องมีเอกสารประกอบเพิม่ เติมเพื่อพิจารณาอนุ มตั สิ นิ เชื่อคือ สาเนาบัตร
ประชาชน สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาหลักฐานแสดงเงินเดือน
4)

กลยุทธ์การแข่งขัน

ในปจั จุบนั มีการแข่งขันที่รุนแรงทัง้ จากผู้ประกอบการธุรกิจสินเชื่อรถแลกเงินเดิม และผู้ประกอบการให้สนิ เชื่อ
รถยนต์ทต่ี อ้ งการขยายขอบเขตการทาธุรกิจไปสูส่ นิ เชื่อรถแลกเงิน อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษทั ฯ ไม่มนี โยบายใช้การ
แข่งขันด้านราคา แต่ให้ความสาคัญในการใช้นโยบายในดาเนินธุรกิจดังนี้
- ความรวดเร็วในการบริหารจัดการ
ในธุรกิจให้สนิ เชื่อแบบมีหลักประกัน ความรวดเร็วในการแจ้งผลการพิจารณาอนุมตั วิ งเงินสินเชื่อถือเป็ นปจั จัย
ทีส่ าคัญทีล่ กู ค้าใช้ในการพิจารณาเลือกใช้บริการ โดยเจ้าหน้าทีส่ นิ เชื่อประจาสาขาของกลุ่มบริษทั ฯ สามารถ
แจ้งผลการอนุ มตั ิสนิ เชื่อให้ลูกค้าทราบภายใน 30 นาที สาหรับหลักประกันประเภทรถจักรยานยนต์ ซึ่ง
สามารถแข่งขันได้เมื่อเปรียบเทียบกับผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรม
- นโยบายการปล่อยสินเชือ่ ทีร่ ดั กุม
ถึงแม้ว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายจะเป็ นลูกค้าในระดับ B- ทีม่ โี อกาสเข้าถึงบริการจากธนาคารและสถาบันการเงิน
ทีค่ ่อนข้างจากัด แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทั ฯ ให้ความสาคัญกับกระบวนการพิจารณาสินเชื่อ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ การตรวจสอบข้อมูล โดยเจ้าหน้าทีส่ นิ เชื่อประจาสาขาจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานการ
ขอสินเชื่อ และกาหนดให้เจ้าหน้ าที่ประจาสาขาพิสูจน์ ความมีตวั ตนของลูกค้ารวมทัง้ ผู้ค้าประกันโดยการ
ตรวจสอบภาคสนาม การเก็บภาพถ่าย ณ สถานทีจ่ ริง จากทีอ่ ยู่ และทีท่ างาน เนื่องจากข้อมูลลูกค้าเป็ นข้อมูล
ทีส่ าคัญในการพิจารณาอนุมตั สิ นิ เชื่อจนถึงการติดตามหนี้
- การบริหารหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลุ่มบริษทั ฯ ให้ความสาคัญกับการบริหารหนี้ทม่ี ปี ระสิทธิภาพ ครอบคลุมตัง้ แต่กระบวนการปล่อยสินเชื่อและ
การติดตามทวงถามหนี้ โดยเน้นการปล่อยสินเชื่อให้กบั ลูกค้าทีม่ ที พ่ี กั หรือทีท่ างานห่างจากสาขาไม่เกิน 2030 กิโลเมตร ทาให้เจ้าหน้าที่สาขาสามารถตรวจสอบข้อมูลลูกหนี้ และติดตามหนี้ได้อย่างทันที จากการ
บริหารหนี้ทม่ี ปี ระสิทธิภาพทาให้กลุ่มบริษัทฯ มีสดั ส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อเกิดรายได้ต่อสินเชื่อรวม ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2556 ร้อยละ 3.69
- ขยายสาขาให้ครอบคลุมพื้นทีช่ ุมชน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุ่มบริษทั ฯ มีสาขาให้บริการสินเชื่อครอบคลุมพืน้ ทีจ่ านวนมาก เมื่อเปรียบเทียบ
กับผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมเดียวกัน นอกจากนัน้ กลุ่มบริษทั ฯ ยังมีแผนการขยายสาขาปี ละไม่ต่ ากว่า
50-100 สาขา เพื่อเพิม่ ช่องทางการจัดจาหน่าย โดยกลุ่มบริษทั ฯ จะเน้นการเปิ ดสาขาในแหล่งพืน้ ทีช่ ุมชน ทีม่ ี
ธนาคารทีล่ กู ค้าสามารถใช้บริการได้สะดวก
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- เครือข่ายสาขาครอบคลุมทัวทุ
่ กภูมภิ าค
การมีเ ครือข่า ยสาขาเป็ น จานวนมาก นับเป็ นข้อ ได้เปรียบแก่ผู้ประกอบการในธุร กิจ สินเชื่อ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2556 กลุ่มบริษทั ฯ มีสาขาให้บริการรวมทัง้ สิน้ 602 สาขา ทาให้สามารถใช้ประโยชน์จากการมีสาขา
ในการปล่อยสินเชื่อ การรับชาระ การติดตามหนี้ หรือการตรวจสอบข้อมูลลูกหนี้ / ผู้ค้าประกัน ได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ การติดตามยึดหลักประกันในกรณีทล่ี กู หนี้ผดิ นัดชาระเกินกาหนด
- เน้นการสรรหาบุคลากรทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และพัฒนาทีมงานอย่างต่อเนือ่ ง
เพื่อรองรับการขยายสาขาของกลุ่มบริษทั ฯ ได้เพิม่ ช่องทางการรับพนักงานโดยประสานงานรับสมัครพนักงาน
จากสถาบันการศึกษาโดยตรง นอกจากนัน้ กลุ่มบริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี ารอบรมทักษะต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ขายและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษทั ฯ เช่น หลักสูตรสินเชื่อและการเงิน หลักสูตรอบรมทีด่ นิ ให้แก่พนักงานทุก
คนในทุ ก ระดับ ชัน้ อย่ า งสม่ า เสมอ อีก ทัง้ ยัง ให้ ค วามส าคัญ กับ การพัฒ นาบุ ค ลาการให้ท างานอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โดยนอกจากการให้บริการสินเชื่อแก่ลกู ค้าทีส่ าขาแล้ว พนักงานสินเชื่อในแต่ละสาขายังสามารถ
ทาหน้าทีต่ ดิ ตามหนี้ ตรวจสอบข้อมูลลูกหนี้ ขายทรัพย์สนิ รอการขาย และยังทากิจกรรมทางการตลาดได้ดว้ ย
- ส่งเสริมการตลาดโดยเน้นการประชาสัมพันธ์ และสร้างความผูกพันกับคนท้องถิน่ หาลูกค้ารายใหม่
กลุ่มบริษทั ฯ มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ประจาสาขาและตัวแทน แนะนาสินค้าบริการ ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้าง
การรับรู้ผลิตภัณฑ์ และเครื่องหมายการค้าของกลุ่มบริษัทฯ โดยให้ความสาคัญกับการจัดกิจกรรมทางการ
ตลาด ส่งเสริมกิจกรรมการเดินตลาดเพื่อเน้นสร้างความสัมพันธ์กบั ชุมชนอย่างสม่าเสมอ สร้างความสัมพันธ์ท่ี
ดีกบั ลูกค้า ด้วยบริการทีม่ คี ุณภาพ สภาพแวดล้อมที่เป็ นกันเอง ความรวดเร็วในการให้บริการ การอานวย
ความสะดวกในการให้บริการ โดยมีการติดต่อทางโทรศัพท์และออกไปพบลูกค้าอย่างสม่าเสมอเพื่อสอบถาม
ความพึงพอใจในการใช้บริการ
- บริการสินเชือ่ ทีห่ ลากหลาย
กลุ่มบริษทั ฯ ให้บริการสินเชื่อทีห่ ลากหลาย ครอบคลุมหลักประกันหลายประเภททัง้ ในรถส่วนบุคคล และรถที่
ใช้ในเชิงพาณิชย์ เช่น รถจักรยานยนต์ รถยนต์นงส่
ั ่ วนบุคคล รถกระบะ รถไถ รถเกีย่ วข้าว รถบัส เป็ นต้น ซึง่
การให้สนิ เชื่อโดยใช้หลักประกันประเภทดังกล่าวจะครอบคลุมกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้มากยิง่ ขึน้
5)

นโยบายการกาหนดราคา

กลุ่มบริษทั ฯ ไม่มนี โยบายในการแข่งขันด้านอัตราดอกเบีย้ แต่พจิ ารณาจากประเภทและลักษณะของหลักประกัน
และรวมถึงคุณสมบัติของผูข้ อสินเชื่อ และ/หรือผูค้ ้าประกัน ประกอบกับ ต้นทุนการเงินและการดาเนินงานของ
กลุ่มบริษทั ฯ ภายใต้เงื่อนไขที่กลุ่มบริษัทฯ จะต้องมีกาไรและสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นได้ กลุ่ม
บริษทั ฯ ไม่มนี โนบายในการให้สนิ เชื่อทีต่ ่ากว่าต้นทุนทางการเงินของกลุ่มบริษทั ฯ
ในส่วนของวงเงินให้สนิ เชื่อ สาหรับหลักประกันรถทุกประเภท กลุ่มบริษทั ฯ จะกาหนดวงเงินให้สนิ เชื่อทีม่ สี ่วนลด
ประมาณร้อยละ 30-70 จากราคาตลาด ซึง่ พิจารณาจากประเภท รุ่น และปี ท่ผี ลิต และความนิยม ซึ่งทางฝ่าย
อานวยสินเชื่อจะมีการทบทวนวงเงินให้สนิ เชื่อเป็ นประจาทุก 6 เดือน หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในภาวะ
อุตสาหกรรมอย่างเป็ นสาระสาคัญ สาหรับจานวนเงินผ่อนชาระ และระยะเวลาในการผ่อนชาระ กลุ่มบริษทั ฯ เป็ น
ผูพ้ จิ ารณากาหนดให้สอดคล้องกับความสามารถในการชาระหนี้ของลูกหนี้ แต่อย่างไรก็ตามระยะเวลาในการผ่อน
ชาระจะไม่เกิน 48 งวด
สาหรับหลักประกันประเภทโฉนดทีด่ นิ SP 1982 พิจารณาวงเงินให้สนิ เชื่อจากมูลค่าของทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้าง
(ถ้ามี) โดยวงเงินให้สนิ เชื่อจะอ้างอิงกับราคาประเมิน ซึง่ ประเมินโดยทีมงานของกลุ่มบริษทั ฯ ลักษณะของสัญญา
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และทีต่ งั ้ ของหลักประกัน หากเป็ นทีด่ นิ ตัง้ อยู่ในพืน้ ทีช่ ุมชน จะได้วงเงินให้สนิ เชื่อทีม่ ากกว่าหลักประกันทีต่ งั ้ อยู่ใน
พืน้ ทีท่ วไป
ั่
6)

การจาหน่ าย และช่องทางการให้บริการ

ลูกค้าสามารถติดต่อขอใช้บริการสินเชื่อได้โดยผ่านทางสาขาของบริษัท ซึ่งมีอยู่ครอบคลุมทัวประเทศ
่
โดย ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุ่มบริษทั ฯ มีจานวนสาขารวมทัง้ สิน้ 602 สาขา เปิ ดให้บริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา
8.30-16.30 น. และวันเสาร์ เวลา 8.30-15.30 น. ในทุกๆ เดือนเจ้าหน้าที่สาขาจะทาการตลาดโดยเดินสาย
ประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับประเภทสินเชื่อให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายผ่านทางแหล่งชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์สนิ เชื่อ
ของกลุ่มบริษทั ฯ
สาหรับช่องทางการชาระเงิน ลูกค้าสามารถผ่อนชาระค่างวดผ่านทางสาขาของกลุ่มบริษัทฯ เคาน์เตอร์เซอร์วสิ
ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารกสิกรไทย โดยลูกค้าเพียงแสดงบัตรประจาตัวลูกหนี้ทร่ี ะบุเลขที่
สัญญาให้แก่เจ้าหน้าทีเ่ พื่อบันทึกการชาระเงินและรับใบเสร็จรับเงินเป็ นหลักฐานการชาระเงินจากผูร้ บั ชาระเงิน
3.2

ธุรกิ จสิ นเชื่อเช่าซื้อสาหรับรถจักรยานยนต์ใหม่
กลุ่มบริษทั ฯ เริม่ ประกอบธุรกิจสินเชื่อเช่าซือ้ สาหรับรถจักรยานยนต์ใหม่ตงั ้ แต่ปี 2554 ภายใต้การดาเนินการของ
FM ซึ่งเป็ นบริษัทย่อย อย่างไรก็ตามในช่วงปลายปี 2554 FM ได้หยุดการให้สนิ เชื่อ ชัวคราวเนื
่
่ องจากภาวะ
อุทกภัย ทาให้ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ใหม่ไม่สามารถผลิตรถเพื่อจาหน่ ายได้ อย่างไรก็ตามในเดือนพฤษภาคม
2555 FM กลับให้บริการสินเชื่อเต็มรูปแบบอีกครัง้
3.2.1 ลักษณะผลิ ตภัณฑ์หรือบริการ
การให้สนิ เชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ประกอบไปด้วยบุคคล 3 ฝ่าย คือ ลูกค้าหรือผู้เช่าซือ้ ร้านค้าหรือผู้แทน
จาหน่ายรถจักรยานยนต์ (Dealer) และบริษทั หรือผูใ้ ห้บริการสินเชื่อ สาหรับการให้สนิ เชื่อเช่าซือ้ รถจักรยานยนต์
ใหม่ หากผูเ้ ช่าซือ้ ตกลงซือ้ รถจักรยานยนต์จาก Dealer ผูเ้ ช่าซือ้ จะทาสัญญาเช่าซือ้ กับ FM และจ่ายชาระค่างวด
เป็ นรายเดือน โดยมีระยะเวลาตัง้ แต่ 12-36 งวดแล้วแต่ ขน้ึ อยู่กบั ความสามารถในการชาระหนี้ ทัง้ นี้ ผู้เช่าซื้อ
สามารถครอบครองและใช้รถจักรยานยนต์ทท่ี าการเช่าซือ้ นัน้ ได้ โดยการซ่อมแซมและบารุงรักษาจะอยู่ในความ
รับผิดชอบของผูเ้ ช่าซือ้ ขณะทีก่ รรมสิทธิในรถจั
กรยานยนต์จะอยู่กบั FM จนกว่าผูเ้ ช่าซือ้ ได้ชาระค่างวดครบถ้วน
์
ตามสัญญาแล้ว กรรมสิทธิจึ์ งตกเป็ นของผู้เช่าซื้อ อย่างไรก็ดี ในกรณีทผ่ี ู้เช่าซื้อผิดสัญญาโดยไม่สามารถนาส่ง
หรือค้างค่างวดตัง้ แต่ 4 งวดติดต่อกัน FM จะดาเนินการส่งหนังสือแจ้ง ให้ลูกค้าจ่ายชาระหรือเลิกสัญญา หาก
ลูกค้ายังไม่ชาระ FM จะดาเนินการติดตามยึดรถของผู้เช่าซื้อคืนและขายผ่านการประมูล โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้
ว่าจ้างบริษทั ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกันเป็ นผูด้ าเนินการจัดการประมูล
FM ให้บริการสินเชื่อเช่าซือ้ รถจักรยานยนต์ใหม่ โดยเน้นรุ่น ประเภท และยีห่ อ้ ทีอ่ ยู่ในความต้องการของตลาด ใน
การพิจารณาอนุ มตั สิ นิ เชื่อเช่าซื้อ รถจักรยานยนต์ใหม่ FM ให้ความสาคัญต่อการพิจารณาความสามารถในการ
ชาระหนี้ของลูกค้าโดยการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้ากับบริษทั ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จากัด (“เครดิ ต บูโร”) และ
ส่งเจ้าหน้าทีส่ าขาไปตรวจสอบสินเชื่อยังสถานทีจ่ ริง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและตรวจสอบความมี
ตัวตนของลูกค้าและผูค้ ้าประกัน
ทัง้ นี้ ในปี 2555 และปี 2556 FM ให้บริการสินเชื่อเช่าซือ้ รถจักรยานยนต์ใหม่จานวนทัง้ สิน้ 243.28 ล้านบาท และ
136.58 ล้านบาท ตามลาดับ FM ให้บริการเชื่อเช่าซือ้ รถจักรยานยนต์ทไ่ี ด้รบั ความนิยมจากผูบ้ ริโภค เช่น ฮอนด้า
ยามาฮ่า เป็ นต้น
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สัดส่วนสินเชือ่ จาแนกตามยีห่ อ้ รถจักรยานยนต์ (ร้อยละ)
ฮอนด้า
ยามาฮ่า
คาวาซากิ
อื่นๆ
รวม

ปี 2554
80.56
19.44
--100.00

ปี 2555
86.84
12.94
0.21
0.01
100.00

ปี 2556
88.21
11.76
0.03
-100

FM จะพิจารณาให้สนิ เชื่อโดยเน้นยีห่ อ้ รถจักรยานยนต์ทอ่ี ยู่ในความต้องการของตลาด เนื่องจากราคารถจะลดลง
ไม่มากนักและมีสภาพคล่องหากจาเป็ นต้องยึดรถและนามาจาหน่ายต่อ
สัดส่วนการปล่อยสินเชือ่ ใหม่จาแนก
ตามระยะเวลาให้สนิ เชือ่
ต่ากว่า 12 งวด
13 - 18 งวด
19 - 24 งวด
25 - 36 งวด
รวม

ปี 2554
ล้านบาท
ร้อยละ
1.92
2.55
1.99
2.65
15.72
20.90
55.60
73.90
75.23
100.00

ปี 2555
ล้านบาท
ร้อยละ
10.48
4.31
8.96
3.68
57.54
23.65
166.30
68.36
243.28
100.00

ปี 2556
ล้านบาท
ร้อยละ
8.98
6.57
5.79
4.24
34.59
25.33
87.22
63.86
136.58
100.00

เมื่อพิจารณาการปล่อยสินเชื่อใหม่ของสินเชื่อเช่าซือ้ รถจักรยานยนต์ใหม่ในปี 2556 พบว่ามียอดปล่อยทีล่ ดลงจาก
243.28 ล้านบาท ในปี 2555 เป็ น 136.58 ล้านบาท ในปี 2556 ซึง่ เป็ นผลมาจากนโยบายของกลุ่มบริษทั ฯ ทีจ่ ะ
ชะลอการปล่อยสินเชื่อรถจักรยานยนต์ใหม่
ในแง่ของงวดผ่อนชาระ FM จะพิจารณาปล่อยสินเชื่อ ไม่เกิน 12 - 36 งวด หรือประมาณ 1-3 ปี ขึน้ กับ
ความสามารถในการชาระหนี้ ซึง่ พิจารณาจากรายได้ และภาระหนี้ทผ่ี เู้ ช่าซือ้ มีอยู่ โดยผูเ้ ช่าซือ้ ของ FM ส่วนใหญ่
จะเลือกระยะเวลาเช่าซือ้ ที่ 25 - 36 งวด
สาหรับดอกเบีย้ เช่าซือ้ ขัน้ ต่าของ FM อยู่ในช่วงร้อยละ 12 - 15 ต่อปี บวกด้วยความเสีย่ งของลูกหนี้แต่ละราย ซึง่
จะแตกต่างกันตามคุณสมบัตขิ องลูกหนี้ สภาพ อายุ และความนิยมของรถยนต์ รวมถึงระยะเวลาการผ่อนชาระ
3.2.2 ขัน้ ตอนการอนุมตั ิ สินเชื่อ
ในการพิจารณาอนุมตั สิ นิ เชื่อเช่าซือ้ รถจักรยานยนต์ใหม่จะมีลกั ษณะคล้ายคลึงกับการขออนุ มตั สิ นิ เชื่อทะเบียนรถ
บ้า นและโฉนดที่ดิน เว้น แต่ ก ารขัน้ ตอนติ ด ต่ อ ขอสิน เชื่อ หากมีลู ก ค้า ต้ อ งการขอสิน เชื่อ ผู้แ ทนจ าหน่ า ย
รถจักรยานยนต์ใหม่จะติดต่อเจ้าหน้าทีข่ อง FM เพื่อสอบถามวงเงินจัดสินเชื่อ อัตราดอกเบีย้ ระยะเวลาการผ่อน
ชาระ เงื่อนไขการผ่อนชาระในการให้สนิ เชื่อ หลังจากนัน้ เจ้าหน้าทีจ่ ะดาเนินการตรวจสอบข้อมูลลูกหนี้จาก
เครดิตบูโร1 และตรวจสอบข้อมูลลูกค้า รวมทัง้ ผูค้ ้าประกัน ในลักษณะเดียวกับสินเชื่อทะเบียนรถ บ้านและโฉนด
ทีด่ นิ
1)

อุตสาหกรรม

ยอดการจาหน่ายรถจักรยานยนต์จะส่งผลโดยตรงต่ออุตสาหกรรมการเช่าซือ้ รถจักรยานยนต์ ทัง้ นี้หากพิจารณา
ภาวะการจาหน่ ายรถจักรยานยนต์ก ล่าวได้ว่า รถจักรยานยนต์เป็ นยานพาหนะที่ให้ความสะดวกสบาย และ
รวดเร็ว ท าให้ร ถจัก รยานยนต์ย ัง คงเป็ น ทางเลือ กหนึ่ ง ที่ใ ช้ใ นการเดิน ทาง หรือ ด าเนิ นธุ ร กิจ ประกอบกับ
บริษัทผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ได้ใช้เทคโนโลยีชนั ้ สูง ในการออกแบบรถจักรยานยนต์ให้สวยงาม ทันสมัย และ
สะดวกสบายมากขึน้ ตัวอย่างเช่น รถจักรยานยนต์ทใ่ี ช้ระบบเกียร์ออโตเมติก ซึง่ ผูบ้ ริโภคก็มกี ารตอบสนองเป็ น
อย่างดี และมีแนวโน้มความต้องการเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง ทาให้ธุรกิจเช่าซือ้ รถจักรยานยนต์เป็ นทีน่ ่ าสนใจในการ
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ลงทุน จะเห็นได้จากมีผปู้ ระกอบการรายใหม่เข้ามาดาเนินธุรกิจให้เช่าซือ้ รถจักรยานยนต์เพิม่ ขึน้ หลายราย ส่งผล
ให้ภาวะการแข่งขันในธุรกิจเช่าซือ้ รถจักรยานยนต์มกี ารแข่งขันกันเพิม่ ขึน้ เช่นกัน
2)

การแข่งขัน

การแข่งขัน ในอุต สาหกรรมเช่ าซื้อ รถจักรยานยนต์สามารถจ าแนกลัก ษณะของผู้ป ระกอบการในธุ รกิจ ได้ 2
ลักษณะดังนี้
2.1) บริษทั ในเครือของผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั จาหน่ายรถจักรยานยนต์
ผูผ้ ลิตรถจักรยานยนต์มกั มีการจัดตัง้ บริษัทผู้ให้สนิ เชื่อเช่าซือ้ ในเครือของตนเอง ซึ่งเป็ นการสนั บสนุ นการขาย
และเพื่อเป็ นการเข้ามามีสว่ นแบ่งทางการตลาดในการให้บริการด้านสินเชื่อมากขึน้ โดยผูป้ ระกอบการในกลุ่มนี้จะ
มีต้ น ทุ น ที่ต่ า เนื่ อ งจากได้ ร ับ ชดเชยจากผู้ผ ลิต รถยนต์ ห รือ ได้ ร ับ เงิน ทุ น จากบริษั ท แม่ ใ นต่ า งประเทศ ซึ่ง
ผูป้ ระกอบการในกลุ่มนี้จะจากัดการเช่าซือ้ เฉพาะยีห่ อ้ ใดยีห่ อ้ หนึ่งเป็ นหลัก
2.2) บริษทั เช่าซือ้ และลีสซิง่ ทัวไป
่
ผูป้ ระกอบการในกลุ่มนี้ไม่จากัดการเช่าซือ้ รถจักรยานยนต์ยห่ี อ้ ใดยีห่ อ้ หนึ่งเป็ นหลัก และมีศกั ยภาพในการแข่งขัน
ที่ดีก ว่ า กลุ่ ม ผู้ป ระกอบการบริษัท ในเครือ ของผู้ผ ลิต และผู้จ ัด จ าหน่ า ยรถจัก รยานยนต์ เนื่ อ งจากหาก
รถจักรยานยนต์ย่หี ้อที่ออกมาใหม่ไม่เป็ นที่ยอมรับของลูกค้าหรือไม่ประสบความสาเร็จด้านการขาย ก็ไม่ต้อง
รับภาระในการให้บริการ อีกทัง้ ผู้ประกอบการในกลุ่มนี้ยงั มีอสิ ระในการเลือกรถจักรยานยนต์ท่เี ป็ นที่นิยมของ
ลูกค้าทาให้มีฐานลูกค้าที่กว้างกว่าการให้เช่าซื้อรถจั กรยานยนต์ย่หี ้อใดยี่ห้อหนึ่งเป็ นส่วนใหญ่ ตัวอย่างของ
ผูป้ ระกอบการในกลุ่มนี้ได้แก่ บริษทั กรุ๊ปลีส จากัด (มหาชน) บริษัท ฐิตกิ ร จากัด (มหาชน) บริษทั ธนบรรณ
จากัด เป็ นต้น
3)

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มเป้ าหมาย

FM ได้มกี ารกาหนดคุณสมบัติลูกค้าทีต่ ้องการขอสินเชื่อสาหรับการเช่าซือ้ รถจักรยานยนต์ ใหม่ ว่าต้องมีแหล่ง
รายได้ทเ่ี พียงพอต่อการเช่าซือ้ รถจักรยานยนต์ใหม่ โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักแบ่งได้เป็ น 2 ประเภท คือ 1)
บุคคลธรรมดาทัวไปซึ
่ ง่ มีรายได้ทม่ี นคงและเพี
ั่
ยงพอสาหรับการจ่ายชาระคืนการกูย้ มื ดังกล่าว โดยพิจารณาจาก
เอกสารทีใ่ ช้ประกอบการขอสินเชื่อ เช่น สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาทะเบียนบ้าน เอกสารแสดงรายได้
ทัง้ ผูข้ อสินเชื่อและผูค้ ้าประกัน พร้อมทัง้ กรอกใบคาขอเช่าซือ้ กรอกใบรับรองผูค้ ้าประกัน และหนังสือยินยอมให้
ตรวจสอบข้อมูลเครดิต และ 2) กลุ่มลูกค้าทีไ่ ม่มเี อกสารทางการเงิน ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพอิสระ เช่น ค้าขาย
รับเหมาทัวไป
่ ขับรถจักรยานยนต์รบั จ้าง โดยลูกค้าและผู้ค้าประกันจะมีเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาคือ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมทัง้ แสดงหลักฐานตัวจริงต่อเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่
สินเชื่อต้องไปตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ณ ทีพ่ กั อาศัยหรือทีท่ างานของลูกค้าตามทีล่ ูกค้าได้ให้ขอ้ มูล ทุก
กรณี
4)

กลยุทธ์การแข่งขัน

ธุรกิจให้สินเชื่อ เช่ าซื้อรถจักรยานยนต์ ใ หม่ มีก ารแข่งขันที่สูง ดัง นัน้ FM จึง มีกลยุท ธ์ใ นการปล่ อยสิน เชื่อ
เช่นเดียวกับธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ และได้เพิม่ เติมกลยุทธ์เฉพาะธุรกิจเพื่อการแข่งขันสาหรับธุรกิจสินเชื่อเช่า
ซือ้ รถจักรยานยนต์ใหม่โดยเฉพาะดังต่อไปนี้
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-

บริการทีร่ วดเร็ว ภายใต้นโยบายการปล่อยสินเชื่อทีร่ ดั กุม
กลุ่มบริษทั ฯ ให้ความสาคัญกับการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าและผูค้ ้าประกัน โดย FM ได้เข้าเป็ นสมาชิกของ
เครดิต บูโร ซึง่ มีสว่ นช่วยในการใช้บริการข้อมูลด้านเครดิต เพื่อพิจารณาอนุมตั สิ นิ เชื่อได้อย่างรวดเร็วโดยมี
ฐานข้อมูลอ้างอิง อีกทัง้ ยังมีการตรวจสอบภาคสนามโดย FM เพื่อพิสจู น์ความมีตวั ตนของลูกค้ารวมทัง้ ผูค้ ้า
ประกัน โดยเจ้าหน้าทีส่ ามารถแจ้งผลการอนุมตั สิ นิ เชื่อให้ลกู ค้าทราบภายใน 30 นาที

-

ความพึงพอใจให้ผแู้ ทนจาหน่ายรถจักรยานยนต์
ผูแ้ ทนจาหน่ ายรถจักรยานยนต์ มีความสาคัญอย่างยิง่ ในการแนะนาผู้ขอสินเชื่อเช่าซือ้ รถจักรยานยนต์ให้
เลือกใช้สนิ เชื่อกับ FM ดังนัน้ การสร้างความพึงพอใจให้ผแู้ ทนจาหน่ ายรถจักรยานยนต์ ซึง่ เป็ นสิง่ สาคัญ
อย่างยิง่ ในการเพิม่ ฐานลูกค้า โดยในปจั จุบนั FM สามารถโอนเงินชาระให้ผแู้ ทนรถจักรยานยนต์ได้ภายใน 1
วัน หลัง จากผ่ า นการอนุ ม ัติ สิน เชื่อ แล้ ว ซึ่ง เป็ น การเพิ่ม สภาพคล่ อ งทางการเงิน กับ ผู้แ ทนจ าหน่ า ย
รถจักรยานยนต์เป็ นอย่างมาก
นอกจากนัน้ FM ยังมีกลยุทธ์เพื่อสร้างแรงจูงใจอื่น ๆ เช่น การให้ค่าส่งเสริมการขาย ซึ่งรายละเอียดและ
สัดส่วนในการเสนอขายให้แก่ผแู้ ทนจาหน่ายรถจักรยานยนต์ ขึน้ อยู่กบั ภาวะการแข่งขันในแต่ละพืน้ ที่ ซึง่ มี
ความหลากหลายและอาจมีการปรับเปลีย่ นได้ในแต่ละช่วงเวลา อย่างไรก็ดแี ม้ว่า FM จะมีความสัมพันธ์อนั ดี
กับผูแ้ ทนจาหน่ายรถจักรยานยนต์ จานวนมากจากการดาเนินธุรกิจ แต่ยงั คงยึดมันในนโยบายซึ
่
ง่ เน้นความ
เป็ นอิสระ ไม่ยึดติดในสังกัดของผู้ผลิตและให้ความสาคัญกับการกระจายยอดการให้สนิ เชื่อผ่านผู้แทน
จาหน่ายรถจักรยานยนต์หลากหลาย

5)

นโยบายการกาหนดราคา

FM ไม่มนี โยบายในการแข่งขันด้านอัตราดอกเบีย้ แต่จะพิจารณาจากลักษณะของรถจักรยานยนต์ และคุณสมบัติ
ของลูกค้า รวมถึงความสามารถในการชาระหนี้เป็ นหลัก ปจั จัยในการกาหนดวงเงินสินเชื่อเช่าซือ้ รถจักรยานยนต์
ใหม่และระยะเวลาในการผ่อนชาระค่างวดนัน้ ขึน้ อยู่กบั ความสามารถในการชาระเงินของลูกค้า ยีห่ อ้ รุ่น ราคาของ
รถจักรยานยนต์แต่ละยีห่ อ้ โดยทัวไป
่ FM จะกาหนดวงเงินสินเชื่อทีป่ ระมาณร้อยละ 80 ของมูลค่ารถ
6)

การจาหน่ าย และช่องทางการให้บริการ

ผูข้ อสินเชื่อสามารถติดต่อขอสินเชื่อผ่านทางเจ้าหน้าทีส่ าขาทีป่ ระจาอยู่ทร่ี า้ นตัวแทนจาหน่ายรถจักรยานยนต์ ซึง่
FM มีเจ้าหน้าทีป่ ระจาร้านตัวแทนทัง้ สิน้ 22 คน ครอบคลุมตัวแทนจาหน่ าย 14 ร้าน ซึง่ กระจายอยู่ในกรุงเทพ
และปริมณฑลจานวน 11 ร้าน และต่างจังหวัด จานวน 3 ร้าน สาหรับช่องทางการชาระค่างวด ลูกค้าสามารถผ่อน
ชาระค่างวดในช่องทางเดียวกับสินเชื่อทะเบียนรถ บ้านและโฉนดทีด่ นิ
นอกจากนัน้ FM ยังมีกลยุทธ์เพื่อสร้างแรงจูงใจอื่นๆ เช่น การให้ค่าส่งเสริมการขาย ซึง่ รายละเอียดและสัดส่วนใน
การเสนอขายให้แ ก่ ผู้แ ทนจ าหน่ า ยรถจัก รยานยนต์ ขึ้น อยู่ก ับ ภาวะการแข่ ง ขัน ในแต่ ล ะพื้น ที่ ซึ่ง มีค วาม
หลากหลายและอาจมีการปรับเปลีย่ นได้ในแต่ละช่วงเวลา อย่างไรก็ดแี ม้ว่า FM จะมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูแ้ ทน
จาหน่ายรถจักรยานยนต์ จานวนมากจากการดาเนินธุรกิจ แต่ยงั คงยึดมันในนโยบายซึ
่
ง่ เน้นความเป็ นอิสระ ไม่ยดึ
ติดในสังกัดของผู้ผลิตและให้ความสาคัญกับการกระจายยอดการให้สนิ เชื่อผ่านผู้แทนจาหน่ ายรถจักรยานยนต์
หลากหลาย โดยไม่มีผแู้ ทนจาหน่ ายรถจักรยานยนต์รายใด ที่ FM ให้สนิ เชื่อเกินกว่าร้อยละ 30 ของยอดให้
สินเชื่อซึง่ จะช่วยบรรเทาความเสีย่ งจากอิทธิพลของผูแ้ ทนจาหน่ายรายใหญ่ทม่ี ตี ่อการดาเนินธุรกิจ
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3.3

ธุรกิ จสิ นเชื่อส่วนบุคคล
ในปี 2554 กลุ่มบริษัทฯ เริม่ ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล ภายใต้การดาเนินการของ FM ซึ่งเป็ น
บริษทั ย่อย โดยเป็ นการให้บริการสินเชื่อแก่ลกู ค้าประเภทบุคคลธรรมดา เพื่อนาไปใช้จ่ายตามความประสงค์ของ
ลูกค้า
3.3.1 ลักษณะผลิ ตภัณฑ์หรือบริการ
FM ได้รบั อนุ ญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ
(“สินเชื่อส่วนบุคคล”) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554 และหนังสืออนุ ญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้
การกากับจากกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2554 เนื่องจากการให้สนิ เชื่อส่วนบุคคล เป็ นสินเชื่อไม่มี
หลักประกันจึงมีความเสีย่ งมากกว่าสินเชื่อ ทะเบียนรถ หรือสินเชื่อเช่าซือ้ รถจักรยานยนต์ใหม่ กลุ่มบริษทั ฯ จึงมี
นโยบายให้สนิ เชื่อเฉพาะผู้ประกอบอาชีพที่มนคง
ั ่ มีหลักแหล่งที่แน่ นอน เช่น รับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
และต้องมีผคู้ ้าประกันอย่างน้อย 2 ราย เพื่อลดความเสีย่ งดังกล่าวลง โดยเมื่อพิจารณาจานวนลูกค้า หรือวงเงินให้
สินเชื่อพบว่ากว่าร้อยละ 99 ของสินเชื่อทัง้ หมดที่ FM ให้บริการเป็ นกลุ่มข้าราชการ สาหรับ รายได้ของ FM จาก
ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล ประกอบด้วย ดอกเบีย้ รับจากเงินกูย้ มื ค่าธรรมเนียมการชาระขัน้ ต่า ค่าธรรมเนียมการทา
สัญญา ค่าปรับจากการผิดนัดชาระเงิน
ในการพิจารณาอนุ มตั ิสนิ เชื่อส่วนบุคคล FM ให้ความสาคัญต่อการพิจารณาความสามารถในการชาระหนี้ของ
ลูกค้า โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูลลูกค้า ผูค้ ้าประกัน โดยตรวจสอบข้อมูลเบือ้ งต้น และตรวจสอบประวัตกิ ารค้างชาระ
จากบริษทั ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จากัด สาหรับระยะเวลาการให้สนิ เชื่อ FM พิจารณาปล่อยสินเชื่อระหว่าง 24 –
36 งวด หากลูกหนี้ผดิ นัดชาระ 4 งวด FM จะดาเนินการส่งหนังสือแจ้งให้ลูกค้าและผูค้ ้าประกันจ่ายชาระหรือเลิก
สัญญา หากลูกค้าและผูค้ ้าประกันไม่ชาระเงิน FM จะดาเนินคดีทางกฎหมายต่อไป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 FM มีบญ
ั ชีลูกหนี้สนิ เชื่อส่วนบุคคลรวมทัง้ สิน้ จานวน 2,455สัญญา และมียอดลูกหนี้
ตามสัญญากูเ้ งินเท่ากับ 32.55 ล้านบาท
สัดส่วนการปล่อยสินเชือ่ ใหม่จาแนก
ตามระยะเวลาการให้สนิ เชือ่
1 - 12 งวด
13 - 18 งวด
19 - 24 งวด
25 - 36 งวด
รวม

ปี 2554
ล้านบาท
ร้อยละ
9.54
12.19
9.45
12.07
17.58
22.45
41.73
53.29
78.30
100.00

ปี 2555
ล้านบาท
ร้อยละ
8.82
9.75
11.22
12.40
26.30
29.08
44.11
48.77
90.45
100.00

ปี 2556
ล้านบาท
ร้อยละ
0.87
14.19
0.66
10.77
3.03
49.43
1.57
25.61
6.13
100.00

สาหรับดอกเบีย้ ของสินเชื่อส่วนบุคคล เฉลีย่ อยู่ทป่ี ระมาณร้อยละ 15 ต่อปี โดยแตกต่างกันตามสภาพ อายุ และ
ระยะเวลาการผ่อนชาระ
3.3.2 ขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน
ในการพิจารณาอนุมตั สิ นิ เชื่อส่วนบุคคลจะมีลกั ษณะคล้ายคลึงกับการขออนุ มตั สิ นิ เชื่อ ทะเบียนรถ บ้านและโฉนด
ที่ดิน เว้นแต่ การขัน้ ตอนติดต่ อขอสินเชื่อ เนื่องจากการให้สนิ เชื่อส่วนบุ คคลของ FM จะเน้ นกลุ่มพนักงาน
ข้าราชการ กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น เป็ นหลัก ดังนัน้ ทางสาขาจึงต้องดาเนินการติดต่อหัวหน้าหน่ วยงานเพื่อขออนุ ญาต
ประชาสัมพันธ์สนิ เชื่อ โดย FM จะส่งเจ้าหน้าทีส่ าขาเข้าไปประชาสัมพันธ์สนิ เชื่อ พร้อมแนะนาขัน้ ตอนและวิธกี าร
ขอสินเชื่อ
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3.3.3 การตลาดและการแข่งขัน
1)

อุตสาหกรรม

โดยทัวไปการเติ
่
บโตของสินเชื่อจะมีความสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ ซึง่ ในภาวะทีเ่ ศรษฐกิจดี ประชาชนมีความ
มันคงทางรายได้
่
และหน้าทีก่ ารงาน ผูป้ ระกอบการสินเชื่อสามารถทีจ่ ะอนุ มตั สิ นิ เชื่อภายใต้ความเสีย่ งทีต่ ่ า จึงมี
การส่งเสริมการตลาดเพื่อกระตุ้นธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลออกอย่างสม่าเสมอ โดยในช่วงปี 2552- 2556 ยอดคง
ค้างสินเชื่อมีอตั ราการเติบโตเฉลีย่ ร้อยละ 8.77% ต่อปี สาหรับปี 2556สินเชื่อส่วนบุคคลขยายตัวร้อยละ 18 เมื่อ
เทียบกับปี ก่อนหน้า อันเป็ นผลมาจากปจั จัยสนับสนุ นทัง้ ด้านความต้องการสินเชื่อเพื่อซ่อมแซมทีอ่ ยู่อาศัย และ
การฟื้ นตัวของภาวะเศรษฐกิจและนโยบายการเพิ่มฐานอัตราค่าแรงขัน้ ต่ า ประกอบกับด้านอุปทานสินเชื่อ
โดยเฉพาะในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไทย ทีไ่ ด้หนั มาดาเนินนโยบายการตลาดเชิงรุกมากขึน้ เนื่องจากเห็นโอกาส
การขยายฐานลูกค้าที่เพิม่ ขึน้ ตามอานาจซื้อของประชาชนทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการปรับขึน้ เงินเดือนข้าราชการและ
ค่าจ้างขัน้ ต่า รวมถึงการลดอัตราภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
หากพิจารณาแยกตามประเภทผูใ้ ห้สนิ เชื่อจะพบว่ายอดสินเชื่อส่วนบุคคลของผูป้ ระกอบการในกลุ่มธนาคาร ทีใ่ ช้
กลยุทธ์การแข่งขันด้านราคาเป็ นหลัก มีอตั ราการเติบโตในช่วงปี 2552 - 2556 เฉลีย่ ร้อยละ 7.59 ต่อปี ในขณะที่
ยอดคงค้างสินเชื่อส่วนบุคคลจากผูป้ ระกอบทีม่ ใิ ช่ธนาคาร (Non-Bank) ในช่วงปี 2552-2556 มีอตั ราการเติบโต
เฉลีย่ มากถึงร้อยละ 10.17 ต่อปี แม้ว่ากลุ่ม Non-Bank ไม่ได้ใช้การแข่งขันด้านราคาเช่นเดียวกับกลุ่มธนาคาร แต่
กลุ่ม Non-Bank มีจุดเด่นคือความคล่องตัวในการดาเนินธุรกิจทัง้ ในเรื่องของกระบวนการทางานและการอนุ มตั ิ
สินเชื่อทีร่ วดเร็ว รวมไปถึงการมีจุดให้บริการสินเชื่อทีก่ ระจายอยูต่ ามสถานทีต่ ่างๆ ทัง้ ในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด
ซึง่ เป็ นช่องทางทีท่ าให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น สาหรับปี 2556 อัตราการเติบโตของสินเชื่อส่วนบุคคลใน
กลุ่มธนาคารพาณิชย์ และกลุ่ม Non-Bank เท่ากับร้อยละ 20.88 และร้อยละ 16.79 ตามลาดับ โดยมียอดสินเชื่อ
คงค้าง 1.58 แสนล้านบาท และ 1.41 แสนล้านบาท ตามลาดับ
ยอดคงค้างสินเชือ่ ส่วนบุคคลภายใต้การกากับ
แสนล้านบาท
CAGR 17%
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กลุ่มธนาคารพาณิชย์

ผูป้ ระกอบการทีม่ ใิ ช่ธนาคารพาณิชย์

ทีม่ า: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย ประเมินว่าความไม่แน่นอนทางการเมืองมีผลให้ความเชื่อมันของภาคธุ
่
รกิจและครัวเรือนลดลง
ซึง่ อาจส่งผลให้การใช้สอยของภาคครัวเรือน แต่สาหรับธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย ประเมินว่า
ความต้องการเบิกใช้สนิ เชื่อส่วนบุคคลยังมีแนวโน้มเติบโตได้ ถึงแม้ว่าการเติบโตจะน้อยกว่าปี 2556 แต่กย็ งั
เติบโตได้ตามการจับจ่ายใช้สอยในชีวติ ประจาวันของครัวเรือน แม้จะถูกลดทอนลงไปบางส่วนจากปญั หาหนี้
ครัวเรือนสะสมก็ตาม
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2)

ภาวะการแข่งขัน

การแข่งขันในธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล จะมีความรุนแรงมากยิง่ ขึน้ เมื่อผูป้ ระกอบการต่างมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ใกล้เคียงกัน ปจั จัยหลักที่มผี ลต่อการเลือกใช้สนิ เชื่อ ได้แก่ อัตราดอกเบี้ย ซึ่งทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้
กาหนดไว้ทไ่ี ม่เกินร้อยละ 28.0 ต่อปี (รวมค่าธรรมเนียม) ค่าธรรมเนียมในการจัดการสินเชื่อ คู่แข่งในธุรกิจสินเชื่อ
ส่วนบุคคล ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ และผูป้ ระกอบธุรกิจที่มใิ ช่สถาบันการเงินต่างๆ อาทิ บริษัท อีซบ่ี าย จากัด
(มหาชน) และบริษทั พรอมิส (ประเทศไทย) จากัด บริษทั อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน) เป็ น
ต้น อย่างไรก็ดหี ากพิจารณาเฉพาะผูป้ ระกอบการทีม่ กี ลุ่มลูกค้าเป้าหมายเดียวกับ FM จะพบว่า การแข่งขันอยู่ใน
ระดับต่า โดยมีเพียงบริษทั สินมิตร จากัด ทีเ่ น้นให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในขณะที่
FM ให้บริการครอบคลุมทัวประเทศ
่
3)

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มเป้ าหมาย

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายสินเชื่อส่วนบุคคลของกลุ่มบริษทั ฯ ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานในองค์การบริหารส่วนตาบล
เทศบาลตาบล กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น พนักงานรัฐวิสาหกิจ เป็ นต้น เนื่องจากการให้สนิ เชื่อส่วนบุคคล เป็ นสินเชื่อไม่มี
หลักประกัน จึงมีความเสีย่ งทีส่ งู เมื่อเทียบกับสินเชื่อ ทะเบียนรถ บ้าน และโฉนดที่ดนิ ดังนัน้ FM จึงพิจารณาให้
สินเชื่อเฉพาะผูป้ ระกอบอาชีพทีม่ นคง
ั ่ มีหลักแหล่งทีแ่ น่นอน และต้องมีผคู้ ้าประกันอย่างน้อย 2 ราย
4)

กลยุทธ์การแข่งขัน

-

ให้ปล่อยสินเชื่อเฉพาะกลุ่มทีม่ อี าชีพมันคง
่
เนื่องด้วยการให้สนิ เชื่อส่วนบุคคลมีความเสีย่ งมากกว่าการปล่อยสินเชื่อ ทะเบียนรถ หรือสินเชื่อเช่าซื้อ
รถจักรยานยนต์ใหม่ ทาให้ FM ให้ความสาคัญกับกระบวนการพิจารณาสินเชื่อ โดยกาหนดนโยบายปล่อย
สิน เชื่อ เฉพาะข้า ราชการ พนั ก งานในองค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบล ก านั น ผู้ใ หญ่ บ้า น หรือ พนั ก งาน
รัฐวิสาหกิจเท่านัน้ และต้องมีผคู้ ้าประกันอย่างน้อย 2 คน เพื่อเป็ นการลดความเสีย่ ง

-

การปล่อยทีร่ ดั กุม
ในการพิจารณาปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคลนัน้ FM จะตรวจสอบคุณสมบัตแิ ละข้อมูลลูกหนี้จากฐานข้อมูลของ
กลุ่มบริษทั ฯ และฐานข้อมูลอื่นเช่น เครดิตบูโร เพื่อประกอบการพิจารณาสินเชื่อ และในการอนุ มตั สิ นิ เชื่อ
ทุกรายจะต้องผ่านการพิจารณาจากสานักงานใหญ่

5)

นโยบายการกาหนดราคา

FM ไม่มนี โยบายในการแข่งขันด้านอัตราดอกเบีย้ แต่พจิ ารณาจากคุณสมบัตขิ องผูก้ แู้ ละผูค้ ้าประกัน ประกอบกับ
ต้นทุนทางการเงินและการดาเนินงานของบริษัท ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทจะต้องมีกาไรและสามารถแข่งขันกับ
ผูป้ ระกอบการรายอื่นได้ นอกจากนัน้ บริษทั ไม่มนี โนบายในการให้สนิ เชื่อทีต่ ่ากว่าต้นทุนทางการเงินของบริษทั
ในส่วนของยอดวงเงินสินเชื่อ จะอ้างอิงกับความสามารถในการชาระหนี้ โดยวงเงินสินเชื่อจะไม่เกิน 2.5 เท่าของ
รายได้สุทธิ และไม่เกิน 50,000 บาท/ราย ระยะเวลาในการผ่อนชาระจะไม่เกิน 36 งวด ซึง่ ฝ่ายอานวยสินเชื่อจะ
เป็ นผูพ้ จิ ารณาให้สอดคล้องกับความสามารถในการชาระหนี้
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3.4

การจัดหาผลิ ตภัณฑ์และบริการ
แหล่งทีม่ าของเงินทุนของกลุ่มบริษทั ฯ ส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินคงเหลือ 3,343.31 ล้าน
บาท มีสดั ส่วนประมาณร้อยละ 58 ของแหล่งเงินทุนทัง้ หมด ซึ่งอาจพิ จารณาว่าเข้าข่ายพึ่ง พิงเงินกู้ยืมจาก
สถาบันการเงิน อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษทั ฯ ยังมีแหล่งเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน (บริษทั ดี.ที.เจ
โฮลดิง้ จากัด) เจ้าหนี้กจิ การทีเ่ กีย่ วข้อง (SP) และตั ๋วแลกเงิน เพื่อเสนอขายให้แก่ผลู้ งทุนสถาบันหรือผูล้ งทุนราย
ใหญ่ เพื่อนามาใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องให้แก่กลุ่มบริษัทฯ อีกทางหนึ่ง โดย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2556 มีสดั ส่วนร้อยละ 21 ของแหล่งเงินทุนทัง้ หมด นอกจากนัน้ กลุ่มบริษทั ฯ ยังมีแหล่งเงินทุนจากส่วน
ของผูถ้ อื หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 20 ของแหล่งเงินทุนทัง้ หมด
แหล่งทีม่ าของเงินทุน
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
ตั ๋วแลกเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เจ้าหนี้กจิ การทีเ่ กีย่ วข้อง
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
ส่วนได้เสียอื่นภายใต้การควบคุมเดียวกัน/1
รวม

31 ธันวาคม 2554
ล้านบาท
ร้อยละ
1,776.03
62.91
--258.20
9.15
--2.84
0.10
453.92
16.08
332.33
11.77
2,823.32
100.00

31 ธันวาคม 2555
ล้านบาท
ร้อยละ
2,550.56
64.52
--438.31
11.08
348.71
8.82
4.37
0.11
611.17
15.46
--3,953.11
100.00

31 ธันวาคม 2556
ล้านบาท
ร้อยละ
3,343.31
57.89
1,222.00
21.16
74.00
1.28
--5.77
0.10
1,130.60
19.58

--

--

5,775.68

100.00

/1

หมายเหตุ ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ตามงบการเงินของ SP

สาหรับการจัดหาแหล่ งเงินทุน ในอนาคต กลุ่มบริษัท ฯ มีนโยบายในการจัดหาแหล่งเงิน ทุ นให้สอดคล้อ งกับ
วัตถุประสงค์การใช้เงิน โดยคานึงถึงความเหมาะสมของระยะเวลาการชาระคืนและอัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผู้
ถือหุน้

ส่วนที่ 2 หน้า 36

