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2. ลกัษณะกำรประกอบธรุกิจ 

2.1 ภำพรวมกำรประกอบธรุกิจของบริษทัฯ     

บรษิทัฯประกอบธุรกจิใหบ้รกิารสนิเชื่อเช่าซือ้รถจกัรยานยนต์ โดยมกีลุ่มลูกคา้เป้าหมายคอืบุคคลธรรมดาราย
ย่อยทัว่ไป ซึ่งมรีายไดม้ัน่คงระดบักลางถึงระดบัล่าง  โดยรถจกัรยานยนต์ที่ใหบ้รกิารดา้นเช่าซื้อเป็นรถจกัรยานยนต์
ใหม่ รอ้ยละ 99 และรถจกัรยานยนต์ใชแ้ลว้รอ้ยละ 1 โดยส่วนใหญ่มรีาคาเฉลีย่คนัละประมาณ 48,000 – 50,000 บาท 
เป็นรถจกัรยานยนตญ์ีปุ่น่ยีห่อ้ทีม่คีวามนิยมในตลาด ซึง่ไดแ้ก่ ฮอนดา้ ยามาฮ่า คาวาซาก ิและซซูกู ิโดยกว่ารอ้ยละ 85 
ของรถจกัรยานยนตท์ีท่ าการเช่าซือ้ทัง้หมดเป็นรถจกัรยานยนต์ยีห่อ้ฮอนดา้  

ทัง้นี้ เมื่อลูกคา้ต้องการซื้อรถจกัรยานยนต์ ลูกค้าจะไปตดิต่อที่ผูแ้ทนจ าหน่ายรถจกัรยานยนต์(Dealer) ซึ่งมี
ความส าคญัในการแนะน าบรษิัทผู้ให้บรกิารด้านสนิเชื่อแก่ลูกค้า โดยทีก่ารรกัษาความสมัพนัธ์กบัทัง้ผู้แทนจ าหน่าย 
(Dealer)และผูแ้ทนจ าหน่ายรายย่อย (Sub-dealer) เป็นสิง่ส าคญัในการประกอบธุรกจิของบรษิัทฯในการเขา้ถงึและ
ขยายฐานลกูคา้  

 
2.2 โครงสรำ้งรำยได้ของบริษทัฯ 

หน่วย : บำท 

รำยได้ของบริษทัฯ 2554 2555 2556 
รายไดด้อกเบีย้จากสญัญาเช่า
ซื้อ(สุทธ)ิ 

73,299,135 97.27% 388,617,682 97.10% 661,144,106 95.89% 

รายไดอ้ื่น 2,060,796 2.73% 11,624,460 2.90% 28,354,534 4.11% 
รวม 75,359,931 100.00% 400,242,142 100.00% 689,498,640 100.00% 

 
ณ 31 ธนัวาคม 2556 โครงสรา้งรายไดข้องบรษิทัฯประกอบดว้ยรายได้ดอกเบีย้จากสญัญาเช่าซือ้(สุทธ)ิ รอ้ยละ 

95.89 รายไดอ้ื่นรอ้ยละ 4.11 ทัง้นี้ทีม่าของรายไดท้ัง้หมดด าเนินการโดย บรษิทั เอส 11 กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) จ ากดั 

เงนิค่างวดทีไ่ดร้บัจากลกูคา้ประกอบดว้ย  2 สว่นไดแ้ก่สว่นที ่1 บนัทกึรบัรูเ้ป็นรายไดด้อกเบีย้จากสญัญาเช่าซือ้
สทุธจิากค่านายหน้าและค่าใชจ้่ายทางตรง และสว่นที ่2 รบัรูเ้ป็นยอดหกัเงนิตน้ ทัง้นี้ การรบัรูร้ายไดด้อกเบีย้จากสญัญา
เช่าซื้อจะรบัรู้รายได้ดอกเบี้ยตามเกณฑ์คงค้างจากยอดเงินต้นที่ค้างช าระตามวธิีอตัราดอกเบี้ยที่แท้จรงิ (Effective 
Interest Method) ไม่ว่าจะเกบ็เงนิงวดไดห้รอืไม่ อย่างไรกต็ามบรษิทัฯหยุดรบัรูร้ายไดด้อกเบีย้ตามเกณฑค์งคา้งเมื่อ
ลูกหนี้ผดินัดช าระค่างวดตัง้แต่สีง่วดเป็นต้นไปนับจากวนัครบก าหนดช าระและไดบ้อกเลกิสมบูรณ์แลว้ หลงัจากนัน้จะ
บนัทกึรายไดด้อกเบีย้จากสญัญาเช่าซือ้ตามเกณฑเ์งนิสดเมื่อไดร้บัช าระหนี้ทีค่า้งเกนิก าหนดช าระดงักล่าว 

ส าหรบัรายไดอ้ื่นๆได้แก่ รายไดค้่าปรบัล่าชา้ รบัรูเ้ป็นรายไดต้ามจ านวนทีร่บัจรงิ รายไดค้่าธรรมเนียมอื่น และ
ดอกเบีย้รบัจะรบัรูเ้ป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยค านึงถงึอตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ 
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2.3 ลกัษณะบริกำร 

บริษัทฯด าเนินธุรกจิการให้สนิเชื่อเช่าซื้อรถจกัรยานยนต์ซึ่งไม่ได้อยู่ภายใต้การก ากบัดูแลของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยโดยใหส้นิเชื่อเชา่ซือ้แก่ลกูคา้ทีซ่ือ้รถจกัรยานยนตจ์ากผูแ้ทนจ าหน่ายรถจกัรยานยนต ์(Dealer)ทัง้นี้บรษิทัฯ
ได้ตกลงกับผู้แทนจ าหน่ายรายต่างๆ โดยผู้แทนจ าหน่ายแต่ละรายจะเป็นผู้พิจารณาแนะน าลูกค้าให้กบับริษัทที่
ใหบ้รกิารสนิเชื่อเช่าซือ้ เมื่อลูกคา้ไดร้บัอนุมตัสินิเชื่อ ผูใ้หบ้รกิารสนิเชื่อเช่าซือ้จะช าระค่าซือ้รถจกัรยานยนตใ์หแ้ก่ผูแ้ทน
จ าหน่ายรถจกัรยานยนต ์

บุคคลที่เกีย่วขอ้งในการใหบ้รกิารสนิเชื่อเช่าซื้อรถจกัรยานยนต์ ได้แก่ บรษิัทผู้ใหบ้รกิารสนิเชื่อเช่าซื้อผู้แทน
จ าหน่ายรถจกัรยานยนตแ์ละลกูคา้ผูข้อสนิเชื่อ ทัง้นี้บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งในการใหบ้รกิารสนิเชื่อเช่าซือ้รถจกัรยานยนต์ของ
บรษิทัฯสามารถอธบิายรายละเอยีดดงันี้ 

2.3.1) ผูใ้หบ้รกิารสนิเชื่อเช่าซือ้ 

บรษิัทฯในฐานะผูใ้หบ้รกิารสนิเชื่อเช่าซือ้รถจกัรยานยนต์เน้นการใหบ้รกิารที่มปีระสทิธภิาพโดยคดิค้น
ระบบการตรวจสอบขอ้มลูการใหส้นิเชื่อทีร่วดเรว็ซึง่ประกอบดว้ยระบบสารสนเทศทีค่รอบคลุมการด าเนินงานของบรษิทั
ฯและบุคลากรทีม่ปีระสบการณ์และความช านาญเฉพาะดา้นท าใหส้ามารถอนุมตัสินิเชื่อไดภ้ายในระยะเวลาอนัรวดเรว็ 
เมื่อมผีู้แสดงความจ านงต้องการซือ้รถจกัรยานยนต์จากผู้แทนจ าหน่าย เจา้หน้าที่วเิคราะหส์นิเชื่อจะแจง้รายละเอยีด
เงื่อนไขของสนิเชื่อ เช่น วงเงนิสนิเชื่อทีข่ออนุมตั ิจ านวนเงนิดาวน์ ระยะเวลาและค่างวดในการผ่อนช าระ ค่าจดทะเบยีน 
ค่าประกนัภยัรถหาย และอื่นๆ  โดยเจา้หน้าทีว่เิคราะหส์นิเชื่อของบรษิทัฯจะด าเนินการเซน็สญัญาเช่าซือ้และสญัญาค ้า
ประกนั รวมถงึหนงัสอืยนิยอมใหต้รวจสอบขอ้มลูเครคติ  และขอขอ้มลูของผูข้อสนิเชื่อ แลว้จดัส่งขอ้มูลเหล่านัน้ของผูท้ี่
จะขอสนิเชื่อเขา้มาที่บรษิทัฯ เพื่อด าเนินการต่างๆตามขัน้ตอน เพื่อการอนุมตัิสนิเชื่อ(ขัน้ตอนการอนุมตัสินิเชื่อเช่าซือ้
รถจกัรยานยนตป์รากฎรายละเอยีดในสว่นที ่2.2 การประกอบธุรกจิ หวัขอ้ที ่2.5 การจดัหาบรกิาร) 

2.3.2) ผูแ้ทนจ าหน่ายรถจกัรยานยนต ์

ช่องทางที่บรษิัทฯสามารถเขา้ถึงลูกค้าขึน้อยู่กบัผู้แทนจ าหน่ายรถจกัรยานยนต์ ซึ่งมทีัง้ร้านค้าผู้แทน
จ าหน่าย (Dealer) และผู้แทนจ าหน่ายรายย่อย (Sub-dealer)  การเขา้หาลูกคา้ทุกกรณีจ าเป็นต้องด าเนินการผ่าน
ร้านค้าของผู้แทนจ าหน่าย ดงันัน้อ านาจการตัดสนิใจในการเลือกใช้บริการสินเชื่อกับบริษัทใดๆ ขึ้นอยู่กับผู้แทน
จ าหน่ายรถจกัรยานยนต์ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 บรษิทัฯมคีู่คา้เป็นรา้นคา้ประมาณ57 รา้นคา้ แบ่งเป็นประมาณ
115 สาขา ครอบคลุมพืน้ทีท่ ัง้ในบรเิวณกรุงเทพฯและปรมิณฑล จงัหวดัชลบุร ีจงัหวดัพระนครศรอียุธยา และจงัหวดั
ฉะเชงิเทรา  การรกัษาพนัธมติรกบักลุ่มผูแ้ทนจ าหน่ายและการสรา้งความพงึพอใจเป็นปจัจยัส าคญัในการไดม้า
ของฐานลกูคา้ โดยปจัจยัทีท่ าใหผู้แ้ทนจ าหน่ายเลอืกใชบ้รกิารของบรษิทัฯไดแ้ก่ การสง่เสรมิการขาย ความรวดเรว็ของ
กระบวนการซึง่สามารถตรวจสอบขอ้มลูและอนุมตัสินิเชื่อไดอ้ย่างรวดเรว็โดยยงัคงมคีวามรดักุมในขัน้ตอนการอนุมตัทิี่
เพยีงพอ  ความคุน้เคยกบัผูบ้รหิาร  โดยทีม่ากกว่ารอ้ยละ 60 ของรา้นคา้ผูแ้ทนจ าหน่ายมคีวามคุน้เคยกบัทมีผูบ้รหิาร
ของบรษิทัฯมามากกว่า 10 ปี 

อย่างไรกต็าม แมว้่าบรษิทัฯจะสามารถรกัษาความสมัพนัธท์ีด่กีบัผูแ้ทนจ าหน่ายจ านวนมาก แต่บรษิทัฯ
ยงัคงยดึมัน่ในนโยบายทีเ่น้นความเป็นอสิระ โดยทีไ่ม่มผีูแ้ทนจ าหน่ายรายใดมสีดัส่วนเกนิกว่ารอ้ยละ 30 ของยอดเช่า
ซือ้ทัง้หมดซึง่เป็นการช่วยบรรเทาความเสีย่งในการประกอบธุรกจิ 

บรษิทัฯเป็นพนัธมติรกบัผูแ้ทนจ าหน่ายรถจกัรยานยนต์ทุกยีห่อ้ โดยบรษิทัฯมสีดัส่วนการปล่อยสนิเชื่อ
เช่าซือ้รถจกัรยานยนต์ยีห่อ้ฮอนดา้สงูสุดรอ้ยละ 85.36 ของการใหส้นิเชื่อเช่าซือ้รถจกัรยานยนต์ของบรษิทัฯ สดัส่วน
การปล่อยสนิเชื่อเช่าซือ้รองลงมาไดแ้ก่ยีห่อ้ยามาฮ่ารอ้ยละ 13.26 ยีห่อ้คาวาซากริอ้ยละ 1.25 และยีห่อ้ซซูกูริอ้ยละ 0.13 
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ทัง้นี้ณวนัที ่31 ธนัวาคม 2556 รถจกัรยานยนต์ที่บรษิทัฯใหบ้รกิารสนิเชื่อเช่าซือ้ส่วนใหญ่เป็นรถจกัรยานยนต์มอืหนึ่ง
ถงึรอ้ยละ 98.43  

สดัส่วนกำรปล่อยสินเช่ือเช่ำซ้ือแยกตำมย่ีห้อรถจกัรยำนยนต ์
หน่วย: รอ้ยละ 

ล ำดบั ย่ีห้อ 2554 2555 2556 
1 ฮอนดา้ 86.26 80.04 85.36 
2 ยามาฮ่า 13.29 18.58 13.26 
3 คาวาซาก ิ 0.44 0.87 1.25 
4 ซซูกู ิ 0.01 0.51 0.13 

 รวม 100.00 100.00 100.00 
 

2.3.3) ลกูคา้ผูข้อสนิเชื่อ  

กลุ่มลกูคา้เป้าหมายของบรษิทัฯไดแ้ก่บุคคลธรรมดารายย่อยทัว่ไปทีม่อีาชพีรายไดม้ัน่คงระดบักลางถงึ
ระดบัล่างเช่นขา้ราชการพนกังานบรษิทัลกูจา้งทัว่ไปและลกูจา้งโรงงานเป็นตน้กลุ่มลกูคา้สว่นใหญ่จะไม่มหีลกัฐานทาง
การเงนิเพื่อใชอ้า้งองิในการขอรบับรกิารทางการเงนิกบัสถาบนัการเงนิอื่นอย่างไรกต็ามบรษิทัฯไดจ้ดัแบง่ลกูคา้ทีใ่ช้
บรกิารทางการเงนิรายย่อยนี้เป็น 2 ประเภทหลกัคอื 

1. กลุ่มลกูคา้ทีม่เีอกสารทางการเงนิ 

เป็นกลุ่มที่อาศยัในกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่เป็นผู้มีอาชีพมัน่คงมีรายได้ที่แน่นอนสามารถ
ตรวจสอบประวตัคิวามน่าเชื่อถอืจากสถาบนัการเงนิอื่นได้โดยลูกค้าและผู้ค ้าประกนัจะต้องมเีอกสารเพื่อประกอบการ
พจิารณาคอืส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนส าเนาสลปิเงนิเดอืนพร้อมทัง้แสดงหลกัฐานตวัจรงิต่อ เจ้าหน้าที่วเิคราะห์
สนิเชื่อเพื่อใชป้ระกอบการพจิารณาอนุมตัสินิเชื่อเช่าซือ้รถจกัรยานยนต์ณ 31 ธนัวาคม 2556 อตัราส่วนของกลุ่มนี้อยู่ที่
ประมาณรอ้ยละ 26ของลกูคา้ทีเ่ช่าซือ้รถจกัรยานยนต์ 

2. กลุ่มลกูคา้ทีไ่มม่เีอกสารทางการเงนิ 

ส่วนใหญ่จะประกอบอาชพีอสิระเช่นคา้ขายรบัเหมาทัว่ไปขบัรถจกัรยานยนต์รบัจา้งการใหบ้รกิาร
ลูกค้ากลุ่มนี้จะต้องรู้จกัและเข้าถึงลูกค้าเพื่อการตรวจสอบข้อมูลที่แท้จริงโดยลูกค้าและผู้ค ้าประกนัจะมีเอกสารเพื่อ
ประกอบการพจิารณาคอืส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนพรอ้มทัง้แสดงหลกัฐานตวัจรงิต่อเจา้หน้าทีว่เิคราะหส์นิเชื่อและ
เจา้หน้าที่วเิคราะห์สนิเชื่อต้องไปตรวจสอบขอ้มูลทีบ่้านของลูกคา้ตามทีลู่กคา้ไดใ้หข้อ้มูลไว้ณ 31 ธนัวาคม 2556ลูกค้า
กลุ่มนี้มอีตัราสว่นถงึรอ้ยละ 74ของลูกคา้ทีเ่ช่าซือ้รถจกัรยานยนต์ ซึง่เมื่อดูจากสถติกิารช าระค่างวด จะพบว่าพฤตกิรรม
ของลูกค้ากลุ่มนี้มีประวตัิการผ่อนที่ดีกว่าลูกค้าที่มีเอกสารทางการเงิน สาเหตุอาจเนื่องมาจากการที่ลูกค้ากลุ่มนี้ไม่
สามารถไปสรา้งเครดติใหม่ไดโ้ดยง่าย ต่างจากลกูคา้ทีม่เีอกสารทางการเงนิทีส่ามารถไปสรา้งหนี้ใหม่ผ่านสถาบนัการเงนิ
อื่นๆได ้เช่น ออิอน หรอืธนาคารพาณิชย ์กลุ่มนี้จงึเป็นลกูคา้ทีม่วีงเงนิสนิเชื่อกบัหลายสถาบนั และมหีนี้สนิอยู่มาก 

นอกจากทีก่ล่าวขา้งตน้การจดัแบ่งลกูคา้ตามเขตพืน้ทีข่องบรษิทัฯณ 31 ธนัวาคม 2556 สามารถ
สรุปไดด้งัต่อน้ี 

1. กลุ่มลกูคา้ในเขตพืน้ทีส่ านกังานใหญ่ ซึง่ประกอบดว้ย ลูกคา้ในเขตจงัหวดักรุงเทพฯ นนทบุรี
ปทุมธานีและสมุทรปราการโดยลกูคา้ในกลุ่มนี้มอีตัราสว่นประมาณรอ้ยละ 70.83 ของปรมิาณ
ลกูคา้ทัง้หมดทีใ่หส้นิเชื่อเช่าซือ้ 
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2. กลุ่มลกูคา้ในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัชลบุร ีในกลุ่มนี้มอีตัราสว่นประมาณรอ้ยละ  20.65 ของปรมิาณ
ลกูคา้ทัง้หมดทีใ่หเ้ช่าซือ้ 

3. กลุ่มลกูคา้ในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัอยุธยา ในกลุ่มนี้มอีตัราส่วนประมาณรอ้ยละ 7.57 ของปรมิาณ
ลกูคา้ทัง้หมดทีใ่หเ้ช่าซือ้ 

4. กลุ่มลูกค้าในเขตพื้นที่จงัหวดัฉะเชงิเทราในกลุ่มนี้มอีตัราส่วนประมาณร้อยละ 0.96 ของ
ปรมิาณลกูคา้ทัง้หมดทีใ่หเ้ช่าซือ้ 

รำยละเอียดกำรให้สินเช่ือเช่ำซ้ือรถจกัรยำนยนตต่์อคนั 

อตัราเงนิดาวน์ 500-30,000 บาท 
วงเงนิสนิเชื่อ เฉลีย่ 48,000 – 50,000 บาท 
อตัราดอกเบีย้ รอ้ยละ 1.25 - 2.30 ต่อเดอืน 
เทอมการผ่อนช าระ เดอืนละ 1 ครัง้ 
ระยะเวลาการผ่อนช าระ ตัง้แต่ 6 เดอืน ถงึ 36 เดอืน 
การค ้าประกนั บุคคลค ้าประกนั 

 
2.4 กำรตลำดและภำวะกำรแข่งขนั 

2.4.1 กลยุทธก์ารแขง่ขนั  

 บรษิทัฯก าหนดใชก้ลยุทธ์ทางการตลาดตามฐานลูกคา้ทีท่ าการแบ่งตามพืน้ทีซ่ึง่มสีภาพการแข่งขนัและ
คู่แขง่ทีแ่ตกต่างกนัทัง้นี้จะเลอืกใชก้ลยุทธด์า้นการตลาดทีต่่างกนัดงันี้ 

1.  ตลาดพืน้ทีก่รุงเทพฯ และปรมิณฑล  เป็นฐานลกูคา้หลกัของบรษิทัฯเป็นพืน้ทีท่ีม่กีารแขง่ขนักนัอย่าง
รุนแรง ในพื้นที่นี้มบีรษิัทที่ให้บรกิารสนิเชื่อเช่าซื้อ เป็นจ านวนมาก เช่น บรษิทัฐติิกร จ ากดั (มหาชน) บรษิัทไฮเวย ์
จ ากดั บริษัทธนบรรณ จ ากดั บริษัทเวลิด์ลีส จ ากดั บริษัทอยุธยา แคปปิตอล ออโตลีส จ ากดั บริษัทกรุ๊ปลสี จ ากดั 
(มหาชน) บริษัทซมัมทิ ออโต้ลีส จ ากดั และบริษัททีลสีซิ่ง จ ากดั  ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นบรษิัทขนาดใหญ่  มสี่วนแบ่ง
การตลาดอยู่ในอนัดบัสูง  ดงันัน้กลยุทธ์ด้านการตลาดที่ใช้ในกลุ่มพื้นทีน่ี้จะเน้นที่การรกัษาฐานลูกค้าเดมิหรอืผู้แทน
จ าหน่ายเดมิใหม้คีวามจงรกัภกัดต่ีอบรษิัทฯ และสรา้งโอกาสในการขยายพืน้ที่การตลาดใหม่ๆ โดยมุ่งเน้นสรา้งความ
แตกต่าง ในการใหส้นิเชื่อ การท ากจิกรรมส่งเสรมิการขายร่วมกบัรา้นค้าผู้แทนจ าหน่ายอย่างต่อเนื่อง ใหบ้รกิารดา้น
ขอ้มลูลูกคา้เก่ากบัรา้นคา้ผูแ้ทนจ าหน่ายเพื่อส่งเสรมิให้มกีารซือ้ซ ้า โดยมเีป้าหมายทีจ่ะเพิม่ส่วนแบ่งทางการตลาดให้
มากขึน้เมื่อเทยีบกบัปีทีผ่่านมา 

2. ตลาดพื้นทีภ่าคตะวนัออก เป็นพืน้ทีท่ีม่จี านวนตวัเลขเช่าซือ้อยู่ในปรมิาณสงู และมกีารแข่งขนัทีสู่ง 
เช่นกนั  บริษัทฯ มคีวามช านาญในพื้นที่นี้ค่อนข้างดี เนื่ องจากกลุ่มผู้บรหิารของบริษัทฯ มีความสมัพนัธ์กบัผู้แทน
จ าหน่ายในพืน้ที่มาก่อน และมองเหน็ว่าพื้นทีน่ี้ มโีอกาสขยายตวัไดอ้ย่างต่อเนื่อง ทัง้นี้สาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้
ของโรงงานอุตสาหกรรมที่เปิดใหม่ เช่นพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (ชลบุรี)  นิคมอุตสาหกรรมเวลโ กล 
(ฉะเชงิเทรา) นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั และนิคมอุตสาหกรรม304 (กบนิทร์บุร)ี เป็นต้น ส่งผลท าให้การจ้างงาน
เพิม่ขึน้อย่างมาก  มกีารเพิม่ขึน้ของรายได ้ ดงันัน้ในพืน้ทีน่ี้จงึมบีรษิทัทีใ่หบ้รกิารสนิเชื่อเช่าซือ้ในเขตกรุงเทพฯ เขา้มา
ให้บรกิารในพื้นทีเ่พิม่มากขึน้ ส่งผลใหเ้ริม่มกีารแข่งขนักนัอย่างรุนแรง ดงันัน้กลยุทธด์้านการตลาดในพื้นทีน่ี้คอืการ
ขยายฐานลูกค้าให้เพิ่มมากขึน้  สร้างความมัน่ใจให้กบักลุ่มลูกค้าใหม่ โดยมุ่งเน้นที่บรกิารที่ด ีรวดเรว็  ท ากจิกรรม



ส่วนท่ี 2 บริษทัท่ีออกหลกัทรพัย ์  บริษทั เอส 11 กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนที ่2 หน้าที ่10 

สง่เสรมิการขายกบัรา้นคา้  ก าหนดเป้าตวัเลขเป็นแบบขัน้บนัไดอย่างต่อเน่ือง เพิม่เงื่อนไขการใหส้นิเชื่อส าหรบัลูกคา้
กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม  และสรา้งความสมัพนัธท์ีด่กีบักลุ่มลกูคา้ใหม่และกลุ่มลกูคา้ดัง้เดมิ 

3.  ตลาดพื้นที่อยุธยา เป็นพื้นที่ที่ได้รบัผลกระทบจากน ้าท่วมใหญ่ในปี 2554 โดยเฉพาะในเขตนิคม
อุตสาหกรรมโรจนะ  นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค  นิคมอุตสาหกรรมสหรฐันคร  และนิคมอุตสาหกรรมบางปะอนิ มแีรงงาน
ตกงานจ านวนมาก สภาวะตลาดซบเซา  แต่ตัง้แต่ปี 2556 สภาพตลาดในพืน้ทีอ่ยุธยาเริม่กลบัมามกีารลงทุนเพิม่ขึน้ มี
การจ้างแรงงานเพิม่ขึน้  และประกอบกบัก าลงัซื้อจากคนในพืน้ที่ส่งผลให้ตลาดในพื้นที่นี้เริม่กลบัมามคีวามต้องการ
เพิม่ขึน้  ในดา้นการแขง่ขนัในพืน้ทีน่ี้ถอืวา่ไมรุ่นแรงนกัเมื่อเปรยีบเทยีบกบัพืน้ทีก่รุงเทพฯและพืน้ทีภ่าคตะวนัออก เน่ือง
ดว้ยคู่แข่งทีใ่ห้บรกิารสนิเชื่อเช่าซือ้มไีม่กี่แห่ง ดงันัน้กลยุทธ์ดา้นการตลาดของบรษิัทฯจงึเน้นทางดา้นการขยายพืน้ที่
ใหบ้รกิารมากขึน้ ควบคู่ไปกบัการควบคุมคุณภาพสนิเชื่อ โดยมกีารวดัผลอย่างต่อเนื่อง  สรา้งความพงึพอใจให้กลุ่ม
ลกูคา้ รวมถงึเน้นการบรกิารทีด่ ี

เพื่อเป็นการสนบัสนุนกลยุทธท์างการตลาดตลอดจนการรกัษาและเพิม่ส่วนแบ่งทางการตลาดบรษิทัฯจงึ
ไดก้ าหนดกลยุทธก์ารแขง่ขนัดงัต่อไปนี้ 

1. กลยุทธก์ารสรา้งความพงึพอใจกบัคู่คา้ :บรษิทัฯใชก้ลยุทธก์ารสรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่รา้นคา้ผูแ้ทน
จ าหน่ายรถจกัรยานยนต์ซึง่ถอืเป็นปจัจยัส าคญัในการเพิม่และขยายฐานลูกคา้โดยเน้นการใหบ้รกิารทีส่ะดวก รวดเรว็ 
และสามารถด าเนินการอนุมตัสินิเชื่อไดโ้ดยเรว็ โดยทางบรษิทัฯได้จดัเตรยีมเจา้หน้าทีว่ิเคราะหส์นิเชื่อใหเ้พยีงพอ และ
ประจ าที่ร้านค้าของคู่ค้าให้ครบถ้วน เพิ่มกระบวนการควบคุมการช าระค่าสนิค้าให้บรษิัทฯ และสามารถจ่ายค่าซื้อ
รถจักรยานยนต์ให้แก่คู่ค้าได้ภายในไม่เกิน 15 วัน มีการจัดให้มีบริการด้านฐานข้อมูลส าหรับคู่ค้าเพื่อใช้ในการ
ประชาสมัพนัธก์จิกรรมสง่เสรมิการขายของรา้นผูแ้ทนจ าหน่ายรถจกัรยานยนต์ นอกจากนี้บรษิทัฯยงัคงรกัษาและสรา้ง
ความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างบรษิทัฯและคู่ค้า โดยจดัใหม้กีารหารอืเพื่อแลกเปลี่ยนขอ้มูลต่างๆ ทางธุรกจิซึ่ งกนัและกนั 
รวมถงึการน าปญัหาทีเ่กดิจากการด าเนินงานมาร่วมกนัพจิารณาปรบัปรุงและแกไ้ขอยา่งต่อเนื่อง และใหค้วามร่วมมอืใน
การจดัท ากจิกรรมต่างๆ ของบรษิทัคู่คา้เป็นอย่างด ี

2. กลยุทธก์ารสง่เสรมิการขาย : บรษิทัฯ มกีลยุทธก์ารสง่เสรมิการขายในรปูแบบต่างๆ เพื่อกระตุ้นยอด
การส่งลูกค้ามาให้บรษิัทฯโดยการก าหนดเป้าหมายการให้ค่าส่งเสรมิการขายให้กบัร้านค้าผู้แทนจ าหน่ายซึ่งจะจดั
แบ่งเป็นหลายรปูแบบตามแต่ความเหมาะสมของผูแ้ทนจ าหน่ายแต่ละราย เช่น  การใหค้่าส่งเสรมิการขายตามปรมิาณ
การสง่ลกูคา้ใหบ้รษิทัฯ หรอื การใหค้่าสง่เสรมิทนัทเีมื่อมกีารขายสนิคา้ทัง้นี้การใหค้่าสง่เสรมิการขายแก่ผูแ้ทนจ าหน่าย
รถจกัรยานยนตจ์ะขึน้อยู่กบัภาวะการแข่งขนัในแต่ละพืน้ที ่ซึง่มคีวามหลากหลายและอาจมกีารปรบัเปลีย่นไดใ้นแต่ละ
ช่วงเวลา 

2.4.2 นโยบายดา้นราคา 

นโยบายดา้นราคาขึน้อยู่กบัสภาพการแขง่ขนัในตลาดของแต่ละพืน้ทีห่รือแต่ละยีห่อ้ดงันัน้อตัราดอกเบีย้
จงึไม่เท่ากนั  เพื่อใหบ้รษิทัฯยงัคงความสามารถในการแข่งขนั บรษิทัฯจงึไม่น าอตัราดอกเบีย้มาเป็นจุดขาย อย่างไรก็
ตาม เมื่อมผีูป้ระกอบการรายใหม่เขา้มาในพืน้ที ่ย่อมมกีารใชก้ลยุทธด์า้นราคาเพื่อใหไ้ดส้ว่นแบ่งทางการตลาด เจา้ของ
พืน้ทีเ่ดมิจงึจ าเป็นตอ้งมกีารปรบัตวัเพื่อรกัษาฐานลูกคา้ของตนทัง้นี้ บรษิทัฯจะก าหนดอตัราดอกเบีย้โดยพจิารณาจาก
ปจัจยัต่างๆ ดงัน้ี 

- อตัราผลตอบแทนทัว่ไปทีก่ าหนดโดยผูป้ระกอบการใหส้นิเชื่อเช่าซือ้รายอื่นๆ และกลุ่มพนัธมติรทาง
การคา้ในการด าเนินธุรกจิแต่ละยีห่อ้หรอืแต่ละรุ่น 

- แนวโน้มของสภาวะเศรษฐกจิซึง่จะสง่ผลต่ออตัราดอกเบีย้เงนิกูย้มืในปจัจุบนัและอนาคต ทีจ่ะมผีลต่อ
การเปลีย่นแปลงทศิทางการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯและกลุ่มพนัธมติร 
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ทัง้นี้อตัราผลตอบแทนของบรษิทัฯจะขึน้อยู่กบัภาวะการแขง่ขนัและสภาวะตลาดในขณะนัน้ๆ 

2.4.3 การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 

ในการใหบ้รกิารสนิเชื่อเช่าซือ้รถจกัรยานยนต์บรษิทัฯไดใ้หบ้รกิารสนิเชื่อเช่าซือ้รถจกัรยานยนต์เฉพาะ
ในประเทศไทยเท่านัน้ โดยบรษิทัฯสามารถเขา้ถงึลกูคา้ผูข้อสนิเชื่อได ้2 ช่องทางไดแ้ก่ 

1. ติดต่อผ่านผู้แทนจ าหน่ายรถจกัรยานยนต์ซึ่งเป็นพนัธมิตรทางธุรกจิกบับรษิัทฯโดยตรงซึ่งผู้แทน
จ าหน่ายดงักล่าวจะเป็นผูท้ีแ่นะน าลกูคา้ใหแ้ก่บรษิทัฯ 

2. ตดิต่อผ่านเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯทีป่ระจ าอยู่ทีร่า้นคา้ของผูแ้ทนจ าหน่ายรถจกัรยานยนต ์

ทีผ่่านมาบรษิทัฯไดใ้หบ้รกิารผ่านช่องทางที ่1 มากทีส่ดุเนื่องจากการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารเงนิผ่อนกบั
บรษิทัใดๆในธุรกจิเช่าซือ้รถจกัรยานยนต์ขึน้อยู่กบัผูแ้ทนจ าหน่ายเป็นหลกั ซึง่ ณ 31ธนัวาคม2556 มจี านวนรา้นค้า
ผูแ้ทนจ าหน่าย 57 รา้นคา้ โดยมทีัง้หมด115 สาขาแบ่งเป็นตวัแทนจ าหน่ายในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล45รา้นคา้ 
จงัหวดัพระนครศรอียุธยา5 รา้นคา้ จงัหวดัชลบุร6ีรา้นคา้และจงัหวดัฉะเชงิเทรา 1รา้นคา้บรษิทัฯเน้นการใหบ้รกิารลกูคา้
ทีท่ าการซือ้รถจกัรยานยนต ์4 ยีห่อ้หลกั ไดแ้ก่ ฮอนดา้ ยามาฮ่า ซซูกู ิและคาวาซาก ิทัง้นี้แต่ละช่องทางมมีาตรการหรอื
หลกัเกณฑก์ารจดัการค่าส่งเสรมิการขายที่ใหแ้ก่ผูแ้ทนจ าหน่ายโดยยดึเกณฑแ์บ่งจ่ายค่าส่งเสรมิการขายตามปรมิาณ
การส่งลูกค้าให้แก่บริษัทฯประกอบกบัการพิจารณาจากคุณภาพของลูกค้า และสดัส่วนของยอดการขายของผู้แทน
จ าหน่ายรายนัน้ๆ 

2.4.4 ภาวะการตลาดและการแขง่ขนั 

1) ภาวะอุตสาหกรรม 

ธุรกจิเช่าซือ้รถจกัรยานยนต์เป็นธุรกจิที่ขึน้อยู่กบัปรมิาณยอดจ าหน่ายรถจกัรยานยนต์ โดยเหน็ไดจ้าก
อตัราการเตบิโตของยอดจ าหน่ายรถจกัรยานยนต์จดทะเบยีนใหม่และยอดเช่าซือ้ทีเ่ป็นไปในทางเดยีวกนั ทัง้น้ีปจัจยัที่
ส่งผลต่อการเพิม่ขึน้ของยอดจ าหน่ายรถจกัรยานยนต์โดยรวม ได้แก่ สภาวะทางเศรษฐกจิ อตัราดอกเบี้ย นโยบาย
รฐับาลที่เกีย่วขอ้ง การด าเนินนโยบายทางการตลาดของผูผ้ลติรถจกัรยานยนต์ อาท ิการผลติรถจกัรยานยนต์รุ่นใหม่
ออกสูต่ลาด รวมถงึสภาพการจราจรซึง่ปจัจยัเหล่าน้ีจะสง่ผลต่อก าลงัซือ้ และ การตดัสนิในซือ้ของผูบ้รโิภค 

สภาวะทางเศรษฐกิจ: จากสภาวะเศรษฐกจิโดยรวมในปี 2556 อตัราการขยายตวัของเศรษฐกจิไทย
ขยายตวัเพยีงรอ้ยละ 2.91 เป็นการขยายตวัทีช่ะลอลงเมื่อเทยีบกบัอตัราการขยายตวัรอ้ยละ 6.5 ในปี 2555 ทัง้นี้สภาวะ
เศรษฐกจิในปี 2556 เป็นผลมาจากปจัจยัลบทัง้ภายในและภายนอกส าหรบัปจัจยัลบภายนอกเป็นผลกระทบมาจาก
วกิฤติเศรษฐกจิในยุโรปเรื่องปญัหาหน้ีสาธารณะและวกิฤตเศรษฐกจิสหรฐัที่ยงัไม่ฟ้ืนตวัอย่างจรงิจงัแม้จะมกีารออก
มาตรการผ่อนคลายเชงิปรมิาณรอบที ่3 (QE3) ออกมากต็ามสว่นปจัจยัลบภายในประเทศทีส่ าคญัไดแ้ก่ปญัหาต้นทุนที่
เพิม่สงูขึน้จากการปรบัค่าแรงวนัละ 300 บาททัว่ประเทศการปรบัขึน้ของค่าพลงังาน ทัง้น ้ามนั ไฟฟ้า ค่าขนส่งและ
ปญัหาเสถยีรภาพทางการเมอืง รวมถงึความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นทีเ่งนิบาทมกีารแขง็ค่ามากขึน้ปจัจยัเหล่าน้ี
สง่ผลใหก้ารลงทุนรวมและการสง่ออกการชะลอตวั ซึง่เป็นปจัจยัหลกัทีก่ าหนดทศิทางเศรษฐกจิของประเทศไทย 

ส าหรบัภาพรวมเศรษฐกจิในปี 2557 อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิมแีนวโน้มที่จะฟ้ืนตวัโดยมอีตัรา
การขยายตวัอยู่ทีร่อ้ยละ 3.0 – 4.01 ขยายตวัเพิม่ขึน้เลก็น้อยเมื่อเทยีบกบัปี 2556 แมว้่าปจัจยัภายนอกไดแ้ก่เศรษฐกจิ
โลกเริ่มฟ้ืนตัว โดยจะเหน็ว่าสหรฐัฯเริม่ลดวงเงนิ QE เป็นครัง้แรกเมื่อเดือนมกราคม 2557 และคาดว่าจะสิน้สุด

                                                           
1ท่ีมา :ส านกัยทุธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค.  ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสทีสี่ ่ทัง้ปี 2556 และแนวโนม้ปี 2557. 

ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
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มาตรการ QE ไดภ้ายในครึง่ปีหลงัการลดวงเงนิ QE ของสหรฐัจะส่งผลกระทบต่อเงนิลงทุนโดยมแีนวโน้มทีจ่ะท าให้
ค่าเงนิดอลล่าร์แขง็ค่าซึง่เป็นผลใหค้่าเงนิบาทมแีนวโน้มอ่อนตวัลง ผลจากการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกจิของสหรฐัฯซึง่เป็น
ตลาดส่งออกหลกั และแนวโน้มค่าเงนิบาททีอ่่อนตวัลงจะส่งผลทางบวกต่อภาคการส่งออกของไทย ดงันัน้ในปี 2557 
ภาคส่งออกของไทยจะเป็นตวัขบัเคลื่อนส าคญัต่อการขยายตวัของเศรษฐกจิไทย อย่างไรกต็ามหากยงัคงมคีวามไม่
แน่นอนจากสถานการณ์ทางการเมอืงการขยายตวัทางเศรษฐกจิอาจขยายตวัน้อยกว่าทีค่าดการณ์ไวร้าวรอ้ยละ 1.0-1.51

เน่ืองจากโครงการลงทุนภาครฐัไม่สามารถด าเนินการไดต้ามเป้าหมายซึง่เป็นผลมาจากการร่างกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การด าเนินการตามโครงการเหล่านัน้ไม่สามารถใช้บงัคบัไดต้ามกฎหมาย เช่นการใชง้บประมาณขาดดุล 3 แสนลา้น
บาท การใชเ้งนิ 3.5 แสนลา้นบาทจากพระราชก าหนด (พ.ร.ก.) ใหอ้ านาจกระทรวงการคลงักูเ้งนิเพื่อวางระบบบรหิาร
จดัการน ้าและสร้างอนาคตของประเทศ พ.ศ. 2555 ในการดูแลน ้าท่วมและ โครงการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานตาม
พระราชบญัญตัิให้อ านาจกระทรวงการคลงักูเ้งนิ 2 ล้านล้านบาทการชะลอตวัของโครงการลงทุนภาครฐัตามที่กล่าว
ขา้งตน้เป็นผลใหโ้ครงการลงทุนภาคเอกชนชะลอตวัตามและต่อเนื่องมาดว้ยการลดลงของการว่าจา้งแรงงานอย่างไรก็
ตามการลดการจ้างแรงงานอนัเนื่องมาจากการชะลอดา้นการลงทุนภายในประเทศของโครงการภาครฐัจะถูกทดแทน
ดว้ยการจา้งงานในภาคการส่งออกทีค่าดว่าจะขยายตวัในปี2557 ตามทีก่ล่าวขา้งต้น โดยภาพรวมแนวโน้มเศรษฐกจิ
ของไทยในปี 2557ยงัคงมโีอกาสทีจ่ะขยายตวัจากปีทีผ่่านมาโดยพึง่พงิการขยายตวัภาคการสง่ออกเป็นหลกัตามเหตุผล
ทีก่ล่าวมาขา้งตน้ 

นอกจากสภาวะเศรษฐกจิทีก่ล่าวมาขา้งต้นอตัราดอกเบี้ยเป็นอกีหน่ึงปจัจยัหลกัทีม่ผีลต่อก าลงัซื้อและ
การตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคสว่นวจิยัของสถาบนัการเงนิหลายแหง่เชือ่ว่าแนวโน้มอตัราดอกเบีย้ในปี 2557มแีนวโน้มจะ
ลดลงเนื่องจากสภาพคล่องในระบบยงัคงมเีหลอือยู่อนัเป็นผลมาจากความต้องการใชเ้งนิทุนทีล่ดลงจากการชะลอการ
ลงทุนของภาครฐั 

หากพจิารณาภาพรวมของแนวโน้มเศรษฐกจิที่มผีลกระทบต่อการขยายตวัของสนิเชื่อรถจกัรยานยนต ์
คาดว่าการขยายตวัของสนิเชื่อรถจกัรยานยนต์น่าจะได้รบัแรงสนับสนุนจากเศรษฐกจิไทยที่เริม่จะดขีึน้จากภาคการ
สง่ออก ซึง่เป็นผลใหก้ าลงัซือ้ของผูบ้รโิภคเพิม่ขึน้ประกอบกบัแนวโน้มอตัราดอกเบีย้ทีล่ดลงตัง้แต่ชว่งไตรมาสแรกของปี 
2557 จะเป็นปจัจยัส าคญักระตุน้ก าลงัซือ้ของรถจกัรยานยนตใ์หเ้พิม่ขึน้ในช่วงครึง่หลงัของปี 2557 ชดเชยก าลงัซือ้ของ
รถจกัรยานยนต์ที่ลดลงจากการชะลอการลงทุนของภาครฐัและเอกชน ทัง้นี้เชื่อว่าครึ่งหลงัของปี 2557 ปญัหาทาง
การเมอืงน่าจะมคีวามชดัเจน และการลงทุนโดยภาครฐัและภาคเอกชนจะกลบัมาเตบิโตเมื่อเปรยีบเทยีบกบัภาวะการ
ชะลอการลงทุนที่เกดิขึน้ในช่วงครึง่แรกของปี 2557 ซึง่เป็นผลให้ก าลงัซือ้ของผูบ้รโิภคในตลาดรถจกัรยานยนต์มมีาก
ขึน้ 

นอกจากนี้ปจัจยัอื่นที่จะมผีลต่อการตดัสนิใจซื้อรถจกัรยานยนต์ของผู้บรโิภคได้แก่สภาพการจราจรที่
หนาแน่นในเมอืงใหญ่ท าใหร้ถจกัรยานยนตเ์ป็นพาหนะทีไ่ดร้บัความนิยมอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเดนิทางไดส้ะดวกและ
รวดเร็วกว่ารถยนต์ รวมถึงผู้ผลิตรถจักรยานยนต์กระตุ้นยอดจ าหน่ายรถจักรยานยนต์โดยได้ท าการผลิต
รถจกัรยานยนตร์ุ่นใหม่ออกสูต่ลาดโดยตอบสนองความตอ้งการในการใชร้ถจกัรยานยนตข์องผูบ้รโิภคทีห่ลากหลายมาก
ขึน้จงึคาดการณ์ได้ว่าตลาดรถจกัรยานยนต์จะมยีอดการจ าหน่ายขยายตวัสูงขึน้ในอนาคตซึ่งเป็นผลให้แนวโน้มการ
ปล่อยสนิเชื่อเช่าซือ้รถจกัรยานยนต์ขยายตวัในทศิทางเดยีวกนัเนื่องจากการจ าหน่ายรถจกัรยานยนต์รอ้ยละ 90 เป็น
การจ าหน่ายโดยใชส้นิเชื่อเช่าซือ้ 
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2) สภาพการแขง่ขนัในอนาคต 

 
ทีม่า: กรมการขนส่งทางบก 

 
  2552 2553 2554 2555 2556 

ทัว่ประเทศ 1,635,807 1,978,907 2,134,377 2,257,376 2,121,977 
อตัราการเตบิโต -8.94% 20.97% 7.86% 5.76% -6.00% 
กรุงเทพฯ และปรมิณฑล 328,366 386,474 389,847 456,000 459,360 
อตัราการเตบิโต -11.33% 17.70% 0.87% 16.97% 0.74% 

จากตารางแสดงจ านวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่พบว่ายอดจ าหน่ายรถจักรยานยนต์ทัง้ใน
กรุงเทพฯ และปรมิณฑล และทัว่ประเทศมจี านวนเพิม่ขึน้โดยตลอดจนปี 2556 ตลาดรถจกัรยานยนต์ทัว่ประเทศ เริม่มี
อตัราการเตบิโตที่ลดลงเมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2555 โดยอตัราการลดลงอยู่ทีร่ะดบัรอ้ยละ6อย่างไรกต็ามเมื่อพจิารณา
ตลาดรถจกัรยานยนตเ์ฉพาะในเขตกรุงเทพฯและปรมิณฑลโดยเปรยีบเทยีบกบัปี 2555 กลบัมอีตัราการเตบิโตสงูขึน้อยู่
ที่ระดบัร้อยละ 0.74 ส าหรับการคาดการณ์ตลาดรถจกัรยานยนต์ทัว่ประเทศในปี  2557 จะมีจ านวนลดลงเหลือ
1,850,000 คนั2  และจ านวนรถจกัรยานยนต์จดทะเบยีนใหม่เฉพาะในพืน้ทีก่รุงเทพฯและปรมิณฑลจะมจี านวนลดลง
เหลอื455,000 คนั2 โดยประมาณสบืเนื่องจากสภาพการเมอืงในปี2557ซึง่สง่ผลถงึสภาพเศรษฐกจิโดยรวมทัง้ประเทศ 

  

                                                           
2ท่ีมา: การประชมุประจ าปีของผู้ผลิตรถจกัรยานยนต์ (ฮอนด้าและยามาฮ่า) ซึง่มีประมาณการก าลงัการผลิตในแตล่ะปี เพื่อแจ้งใน
ผู้แทนจ าหน่ายทราบ 
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บรษิทัฯเริม่เปิดด าเนินการเมื่อเดอืนพฤษภาคม 2554 รวมเวลาในการด าเนินการจนถงึปจัจุบนัเพยีง 3 ปี 
โดยบรษิทัฯใหบ้รกิารสนิเชื่อเช่าซือ้เฉพาะในพืน้ทีก่รุงเทพฯและปรมิณฑลเป็นหลกั คดิเป็นประมาณรอ้ยละ 70 ของยอด
การปล่อยสนิเชื่อทัง้หมดของบรษิทัฯ การพจิารณาสภาพการแขง่ขนัจะพจิารณาสว่นแบ่งตลาดเช่าซือ้รถจกัรยานยนตใ์น
เขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล รวมถงึ ชลบุร ีอยุธยา ฉะเชงิเทรา ซึง่สามารถสรุปสว่นแบ่งการตลาดในแต่ละพืน้ที ่ไดด้งันี้  

สดัสว่นสว่นแบ่งการตลาดของบรษิทัฯ เปรยีบเทยีบยอ้นหลงั 3 ปี 

สว่นแบ่งตลาด(%) 2554 2555 2556 
กรุงเทพและปรมิณฑล   3.51   6.09    6.63  
ชลบุร ี   2.52    4.91     9.03  
อยุธยา   1.62  11.16   13.81  

ฉะเชงิเทรา         -      1.71     1.65  
 ทีม่า : บรษิทั เอส 11 กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

การพจิารณาสภาพการแข่งขนัการให้สนิเชื่อเช่าซื้อรถจกัรยานยนต์ในพื้นที่ที่บริษัทฯให้บรกิารอยู่ใน
ปจัจุบนัซึง่ครอบคลุมพืน้ทีก่รุงเทพฯ และปรมิณฑล ชลบุร ีอยุธยา และฉะเชงิเทรา จะพบว่าในทุกพืน้ทีบ่รษิทัฯ มสี่วน
แบ่งทางการตลาดที่สูงขึน้ ทัง้นี้ในพื้นที่จงัหวดัชลบุร ีซึ่งคดิเป็นประมาณร้อยละ 20 ของการให้สนิเชื่อของบรษิัทฯ 
บรษิทัฯ สามารถเพิม่ส่วนแบ่งทางการตลาดในปี 2556 ไดม้ากสุดจากรอ้ยละ 4.91 ในปี 2555 เป็นรอ้ยละ 9.03 ซึง่มี
อตัราการเตบิโตสงูถงึรอ้ยละ 83.91 และในเขตกรุงเทพและปรมิณฑลซึง่เป็นพืน้ทีท่ีม่กีารแข่งขนัสงูสุดในขณะเดยีวกนั
เป็นพืน้ทีท่ีบ่รษิทัฯ มกีารใหส้นิเชื่อมากสดุประมาณรอ้ยละ 70.00 บรษิทัฯ สามารถพิม่สว่นแบ่งทางการตลาดในปี 2556 
จากรอ้ยละ 6.09 ในปี 2555 เป็นรอ้ยละ 6.93 ซึง่คดิเป็นอตัราการเตบิโตรอ้ยละ 8.86 

จากแนวโน้มการขยายตวัของยอดจ าหน่ายรถจกัรยานยนต์ทีม่อียู่อย่างต่อเนื่องส่งผลให้ผูป้ระกอบการ
ใหบ้รกิารสนิเชื่อเช่าซือ้รถจกัรยานยนต์รายใหม่ทีม่ปีระสบการณ์มโีอกาสทีจ่ะเขา้มาแข่งขนัได ้ทัง้นี้ผู้ใหบ้รกิารสนิเชื่อ
เช่าซือ้รถจกัรยานยนตต์อ้งมอีงคป์ระกอบของปจัจยัแห่งความส าเรจ็ในการด าเนินธุรกจิซึง่ประกอบดว้ยทมีผูบ้รหิารทีม่ี
ประสบการณ์สามารถสรา้งและรกัษาความสมัพนัธท์ีด่กีบัผูแ้ทนจ าหน่ายรถจกัรยานยนต์ ทมีงานพจิารณาอนุมตัสินิเชื่อ
ทีค่วามสามารถวเิคราะห์คุณภาพผู้ของสนิเชื่อได้อย่างถูกต้องแม่นย า การบรหิารจดัการฐานขอ้มูลเพื่ อประกอบการ
วเิคราะห์คุณภาพลูกคา้และการควบคุมตรวจสอบการจดัเกบ็เงนิค่างวดและการยดึรถจกัรยานยนต์กรณีลูกคา้ผดินัด
ช าระหนี้สามารถด าเนินการไดอ้ย่างเหมาะสมทนัเวลาทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิความเสีย่งต่อบรษิทั ฯ 

ทัง้นี้หากพจิารณาความสามารถในการแข่งขนัของบรษิทัฯ ในพืน้ทีเ่ขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล พบว่า
บรษิทัฯมโีอกาสในการทีจ่ะประสบความส าเรจ็ไดเ้น่ืองจากบรษิทัฯมอีงคป์ระกอบของปจัจยัแห่งความส าเรจ็ตามทีก่ล่าว
ได้แก่ บุคลากรทีม่คีวามรู้ความเขา้ใจในธุรกจิ ความช านาญในพืน้ที่ ความสามารถพฒันาบุคลากร พฒันาระบบงาน 
รวมถึงความพร้อมของบุคลากรที่ยอมรบัการปรบัปรุงและการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  ระบบงานภายในองค์กรที่
ออกแบบไวร้องรบัความยดืหยุ่น และโครงสรา้งผูถ้อืหุน้ทีแ่ขง็แรง มัน่คง และมคีวามเชื่อมัน่ในความสามารถขององคก์ร
ในการด าเนินธุรกจิทมีผูบ้รหิารมปีระสบการณ์ทีเ่ขา้ใจในธุรกจินี้ไม่น้อยกว่า 10 ปี ความรูค้วามสามารถของพนักงานที่
ส ัง่สมมายาวนานไดส้รา้งวฒันธรรมองคก์ร กรอบความคดิ แนวทางในจดัการปญัหา วธิกีารรุกและรบัทางการตลาด อกี
ทัง้การพฒันาระบบงานอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้การปรบัตวัของบคุลากรอย่างรวดเรว็ท าใหส้ามารถรองรบัการเปลีย่นแปลง
ทีเ่ขา้มาไดต้ลอดเวลา 
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2.5 กำรจดัหำบริกำร 

เน่ืองจากบรษิทัฯใหบ้รกิารดา้นสนิเชื่อเช่าซือ้ ดงันัน้ในหวัขอ้การจดัหาบรกิารในทีน่ี้จะอธบิายถงึแหล่งทีม่าของ
เงนิทุน และนโยบายการบรหิารแหล่งทีม่าของเงนิทุน 

2.5.1 แหล่งท่ีมำของเงินทุน 
แหล่งทีม่าของเงนิทุนของบรษิทัฯสามารถสรุปไดด้งันี้ 
1. เงนิทีไ่ดร้บัจากการช าระค่างวดเป็นแหล่งเงนิทุนทีส่ าคญัของบรษิทัฯโดยบรษิทัฯจะน าเงนิทีไ่ดร้บัจาก

การช าระค่างวดของลกูคา้ในสว่นทีเ่หลอืจากการหกัค่าใชจ้่ายต่างๆไปเป็นเงนิทุนในการใหส้นิเชื่อกบั
ลกูคา้ 

2. เงนิกูย้มืระยะสัน้และระยะยาวจากธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงนิในประเทศ 
3. เงนิกูย้มืจากผูถ้อืหุน้ใหญ่และกรรมการณ 31 ธนัวาคม 2556 ไม่มยีอดเงนิทุนจากแหล่งดงักล่าวแลว้ 
4. สว่นของผูถ้อืหุน้ซึง่ประกอบดว้ยทุนจดทะเบยีนและเรยีกช าระแลว้ และก าไรสะสม 

 แหล่งที่มาของเงินทุนในส่วนของเจ้าหนี้ เงินกู้ยืม และ ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 
ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 

แหล่งทีม่าของเงนิทนุ 2554 2555 2556 

เงินกู้ยืม 217,758,709 32.10% 1,144,693,194 67.16% 1,603,189,002 65.59% 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกรรมการ - 0.00% 56,855,577 3.34% - 0.00% 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ
ทีถ่งึก าหนดช าระภายใน 1 ปี 87,561,242 12.91% 532,707,020 31.25% 952,055,532 38.95% 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 130,197,467 19.19% 555,130,597 32.57% 651,133,470 26.64% 

ส่วนของผูถ้ือหุ้น 460,688,778 67.90% 559,791,778 32.84% 841,005,824 34.41% 
รวม 678,447,487 100.00% 1,704,484,972 100.00% 2,444,194,826 100.00% 

 
2.5.2 นโยบำยกำรบริหำรจดักำรแหล่งท่ีมำของเงินทุน 

ส าหรบันโยบายการบรหิารจดัการแหล่งทีม่าของเงนิทุนในอนาคตบรษิทัฯมนีโยบายในการจดัหาแหล่ง
เงนิทุนให้สอดคล้องกบัวตัถุประสงคก์ารใชเ้งนิ โดยค านึงถึงความเหมาะสมของระยะเวลาการช าระคนืและอตัราส่วน
หนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้รวมถงึเงื่อนไขทีต่อ้งปฏบิตัติามสญัญาเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ  (รายละเอียดจะปรากฎ
ในหมายเหตประกอบของงบการเงนิปี 2556) 

2.5.3 กำรให้กู้ยมืเงิน  

บรษิทัฯมนีโยบายการใหกู้ย้มืและขัน้ตอนการพจิารณาสนิเชื่อดงันี้ 

1. นโยบำยกำรให้กู้ยมื 

บริษัทฯได้มีการก าหนดคุณสมบัติของลูกค้าที่ต้องการขอสินเชื่อส าหรับการเช่าซื้อ
รถจักรยานยนต์ว่าต้องมีแหล่งรายได้ที่เพียงพอต่อความสามารถในการช าระหนี้ โดยมีกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายหลกัไดแ้ก่บุคคลธรรมดาทัว่ไปซึง่มรีายไดท้ีม่ ัน่คงและเพยีงพอส าหรบัการจ่ายช าระคนืหนี้ตาม
เกณฑท์ีบ่รษิทัฯก าหนด 
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2. ขัน้ตอนกำรอนุมติัสินเช่ือ 

2.1 การพจิารณาคุณสมบตัขิองผูข้อสนิเชื่อ  

1. ลกูคา้แสดงความประสงคท์ีจ่ะซือ้รถจกัรยานยนตจ์ากรา้นคา้ผูแ้ทนจ าหน่าย   

2. เจ้าหน้าที่วเิคราะห์สนิเชื่อจะแจ้งรายละเอยีดการใหส้นิเชื่อประกอบด้วย เงนิดาวน์ ยอดจดั
สนิเชื่อ อตัราผ่อน ค่าทะเบยีน พ.ร.บ. ค่าเบีย้ประกนัภยั ฯลฯ แก่ลกูคา้ 

3. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สนิเชื่อจะขอประวตัิ และเอกสารประกอบการพิจารณา คือ ส าเนาบตัร
ประจ าตวัประชาชนและส าเนาสลปิเงนิเดอืน โดยผูข้อสนิเชื่อตอ้งแสดงหลกัฐานตวัจรงิของทัง้
ผู้ขอสนิเชื่อและผู้ค ้าประกนัต่อเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สนิเชื่อ พร้อมทัง้เซ็นสญัญาเช่าซื้อ เซ็น
สญัญาค ้าประกนั และเซน็หนงัสอืยนิยอมการใหต้รวจสอบขอ้มลูเครดติ 

4. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อจะประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่ประสานงานสินเชื่อโดยแจ้ง
รายละเอยีดของลูกค้าเบื้องต้นให้เจา้หน้าทีป่ระสานงานสนิเชื่อทราบ เพื่อบันทกึขอ้มูลลงใน
ระบบงานของบรษิทัฯ แล้วขอ้มูลจะถูกส่งต่อให้เจ้าหน้าที่วเิคราะห์และพฒันาขอ้มูลท าการ
คน้หาประวตัใินฐานขอ้มลูของบรษิทัฯ ฐานขอ้มลูของสมาคมเช่าซือ้รถจกัรยานยนตไ์ทย  และ
ฐานขอ้มลูของ บรษิทัขอ้มลูเครดติแห่งชาตจิ ากดั  พรอ้มทัง้บนัทกึขอ้มลูทีไ่ดล้งฐานข้อมลูของ
บรษิทัฯและสง่ขอ้มลูทีไ่ดน้ัน้กลบัไปยงัผูช้่วยหวัหน้าสว่นสนิเชื่อ    

2.2 การอนุมตัสินิเชื่อ 

1. ผูช้่วยหวัหน้าส่วนสนิเชื่อจะด าเนินการตรวจสอบประวตัขิองลูกคา้ทีป่รากฏ หากประวตัไิม่ดี
หรอืไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องบรษิทัฯ จงึจะปฏเิสธการใหส้นิเชื่อ หากไม่มปีระวตัใินระบบ
ฐานขอ้มูลหรอืประวตัไิม่ดผีูช้่วยหวัหน้าส่วนสนิเชื่อกจ็ะพจิารณาเครดติลูกคา้จากปจัจยัดงัน้ี 
ได้แก่มรีายได้เพยีงพอต่อความสามารถในการช าระหนี้ และมทีีอ่ยู่อาศยัสามารถติดตามได้
เป็นหลกัแหล่ง จากนัน้จะท าการบนัทกึข้อมูลลงฐานข้อมูลของบรษิัทฯในกรณีที่วงเงินขอ
อนุมตัสินิเชื่อสงูกว่ามาตรฐานทีบ่รษิทัฯ ก าหนด ผูช้่วยหวัหน้าส่วนสนิเชื่อจะเสนอต่อหวัหน้า
สว่นสนิเชื่อ หรอืผูจ้ดัการฝา่ยสนิเชื่อและการตลาดเพื่อพจิารณาอนุมตัใิหส้นิเชื่อต่อไป 

2. รายละเอยีดของวงเงนิสนิเชื่อและผูม้อี านาจอนุมตัวิงเงนิสนิเชื่อเช่าซือ้ของบรษิทัฯมดีงันี้ 

วงเงินสินเช่ือ ผูมี้อ ำนำจอนุมติั 
ไม่เกนิ 60,000 บาท ผูช้่วยหวัหน้าสว่นสนิเชื่อ 
ไม่เกนิ 70,000 บาท หวัหน้าสว่นสนิเชื่อ 
ไม่เกนิ 100,000 บาท ผูจ้ดัการฝา่ยสนิเชื่อ 
ไม่เกนิ 300,000 บาท รองกรรมการผูจ้ดัการ 
ไม่เกนิ 500,000 บาท กรรมการผูจ้ดัการ 
เกนิ 500,000 บาท คณะกรรมการบรษิทัฯ 

อนึ่งหากผู้มีอ านาจอนุมตัิมีความขดัแย้งในการอนุมตัิรายการนัน้ๆ ผู้มีอ านาจอนุมตัิใน
วงเงนิสนิเชื่อทีส่งูกว่าจะเป็นผูท้ าการอนุมตัริายการแทน  
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3. เมื่อสนิเชื่อไดร้บัการอนุมตัิแลว้ เจา้หน้าที่วเิคราะห์สนิเชื่อจะแจง้ผลพจิารณาและวงเงนิให้ผู้
ขอสนิเชื่อทราบเมื่อสนิเชื่อไดร้บัการพจิารณาแลว้ รายละเอยีดของลกูคา้ วงเงนิ และหลกัฐาน
ต่างๆจะถูกจดัเกบ็โดยแผนกวเิคราะหแ์ละพฒันาขอ้มลูเพื่อการด าเนินงานในขัน้ตอนต่อไป 

4. ในขัน้ตอนการอนุมตัสินิเชื่อบรษิทัฯมกีารควบคุมการอนุมตัสินิเชื่อเพื่อป้องกนัการทุจรติของ
พนักงาน โดยมีการสุ่มตรวจสอบการอนุมตัิสนิเชื่อว่าเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของบริษัทฯ
หรอืไม่  บรษิทัฯสามารถควบคุมการท างานของเจา้หน้าทีว่เิคราะหส์นิเชื่อในการอนุมตัสินิเชื่อ
ไดจ้ากขอ้มลูลกูคา้ทีบ่นัทกึในระบบคอมพวิเตอร ์นอกจากนี้บรษิทัฯยงัสามารถตรวจสอบการ
อนุมตัสินิเชื่อไดจ้ากรายงานฝา่ยบรหิารลกูหนี้ทีจ่ดัสง่ใหแ้ก่ผูบ้รหิาร ฝา่ยสนิเชื่อและการตลาด 
และส านกัตรวจสอบภายใน 
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ขัน้ตอนการอนุมตัสินิเชื่อ 
 

 
 

  

ลกูคา้ตดิต่อขอสนิเชื่อ

เจา้หน้าทีว่เิคราะหส์นิเชื่อแจง้รายละเอยีดการใหส้นิเชือ่
(เงนิดาวน์   ยอดจดั   อตัราผ่อน   อื่นๆ)

เจา้หน้าทีว่เิคราะหส์นิเชื่อขอประวตัลิกูคา้   แจง้เจา้หน้าทีป่ระสานงานสนิเชือ่
(เอกสารประกอบการพจิารณา   ลกูคา้กรอกใบขอเช่าซือ้)

เจา้หน้าทีป่ระสานงานสนิเชือ่บนัทกึขอ้มลูลงใบแจง้ขอ้มลูสนิเชือ่

เจา้หน้าทีว่เิคราะหแ์ละพฒันาขอ้มลูคน้หาประวตัใินฐานขอ้มลูของบรษิทัฯ
และฐานขอ้มลูของกลุ่มพนัธมติรทางการคา้ ไดแ้ก่ บรษิทั ขอ้มลูเครดติไทย จ ากดั (เป็นตน้)

 บนัทกึขอ้มลูลงฐานขอ้มลูบรษิทั   สง่ขอ้มลูใหผู้ช้ว่ยหวัหน้าสว่นสนิเชือ่

ผูช้่วยหวัหน้าสว่นสนิเชือ่ตรวจสอบขอ้มลู

ประวตัไิม่ดี ไม่มปีระวตัิ ประวตัดิี

ผูช้่วยหวัหน้าสว่นสนิเชือ่พจิารณา
(รายได ้  ความมัน่คงของอาชพี   ทีอ่ยู่อาศยั)

และบนัทกึขอ้มลูลงใบแจง้ขอ้มลูสนิเชือ่

ผูช้่วยหวัหน้าสว่นสนิเชือ่   ผูช้่วยหวัหน้าสว่นการตลาด
พจิารณาอนุมตัสินิเชือ่ตามหลกัเกณฑม์าตรฐานทีบ่รษิทัฯ ก าหนด

ไม่อนุมตัสินิเชือ่
  บนัทกึขอ้มลู

อนุมตัสินิเชื่อ
  บนัทกึขอ้มลู

ผจก. ฝา่ยสนิเชื่อ
ก ากบั   ดแูล

ผูช้่วยหวัหน้าสว่นสนิเชือ่แจง้กลบัเจา้หน้าทีว่เิคราะหส์นิเชือ่
เพื่อแจง้ผลใหล้กูคา้ทราบและรบัทรพัยส์นิทีข่อสนิเชือ่

เจา้หน้าทีว่เิคราะหส์นิเชื่อ น าเอกสารหลกัฐานลกูคา้สง่
แผนกวเิคราะหแ์ละพฒันาขอ้มลูเพื่อจดัเกบ็และด าเนินการต่อไป

ผูช้่วยหวัหน้าสว่นสนิเชือ่
แจง้เจา้หน้าทีว่เิคราะหส์นิเชือ่
เพื่อแจง้ผลการปฏเิสธใหส้นิเชือ่
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3. ขัน้ตอนกำรด ำเนินงำนภำยหลงัผำ่นขัน้ตอนกำรอนุมติัสินเช่ือ 

1. หลังจากค าขอสินเชื่อได้รับการอนุมัติเรียบร้อยผู้แทนจ าหน่ายจะเป็นผู้ด าเนินการโอน
กรรมสทิธิท์รพัยส์นิใหแ้ก่บรษิัทฯโดยบรษิทัฯจะจดัใหม้กีารประกนัภยัทรพัยส์นิทนัททีีลู่กค้า
ได้รับทรัพย์สินไปจากผู้แทนจ าหน่ายโดยบริษัทฯเป็นผู้ร ับผลประโยชน์ทัง้นี้ข้อมูลและ
หลกัฐานของลกูคา้จะอยู่ในฐานขอ้มลูของบรษิทัฯ 

2. ดา้นการบรกิารอื่นทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการใหบ้รกิารสนิเชื่อเช่าซือ้รถจกัรยานยนต์บรษิทัฯจดัใหม้ี
เจา้หน้าที่อ านวยความสะดวกใหก้บัลูกค้าในการใหบ้รกิารท าประกนัภยัในทรพัย์สนิทีใ่หเ้ช่า
ซือ้ประกนัภยัตามพรบ.คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถการต่ออายุกรมธรรมแ์ละการบรกิารงาน
ทางทะเบยีนรถเช่นการต่อภาษีรถประจ าปีการโอนกรรมสทิธิเ์มื่อลูกคา้ช าระค่างวดครบถ้วน
ตามสญัญา 

3. ด้านการแนะน าผลิตภัณฑ์และสทิธปิระโยชน์ที่จะได้รบัหลงัจากอนุมตัิสนิเชื่อและช าระค่า
สนิค้าให้กบัผู้แทนจ าหน่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วบริษัทฯจะจดัส่งเอกสารส าคญัให้แก่ลูกค้า
ภายใน 7 วนัท าการอนัไดแ้ก่ส าเนาสญัญาเช่าซือ้ส าเนาสญัญาค ้าประกนัใบเสรจ็การรบัช าระ
เงนิครัง้แรกหนงัสอืแนะน าผลติภณัฑใ์บแจง้การช าระเงนิและบตัรอ านวยความสะดวกในการ
ช าระเงนิค่างวดหลงัจากนัน้จะมเีจา้หน้าทีล่กูคา้สมัพนัธโ์ทรศพัทต์ดิต่อลกูคา้เพื่อยนืยนัการส่ง
เอกสารส าคญัใหลู้กคา้พร้อมกบัแนะน าสทิธปิระโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รบัเช่นการช าระตรงตาม
ก าหนดตามหลกัเกณฑ์ที่บริษัทฯก าหนดไม่ต้องเสยีค่าปรบัล่าช้าเป็นต้นรวมถึงช่องในการ
ช าระค่างวดพร้อมตอบขอ้ซกัถามลูกค้าเพื่อเป็นการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างบรษิทัฯ
กบัลกูคา้ 

4. ดา้นการบรกิารเรยีกเกบ็หนี้บรษิทัฯมชี่องทางอ านวยความสะดวกในการช าระเงนิค่างวดของ
ลูกค้าโดยการจดัส่งประวตัิการช าระเงนิและใบแจ้งหนี้ให้กบัลูกค้าเป็นประจ าทุกเดอืนโดย
ลกูคา้สามารถช าระเงนิค่างวดไดห้ลายวธิโีดยบรษิทัฯมชี่องทางอ านวยความสะดวกในการช าระ
เงนิของลกูคา้ ลกูคา้สามารถจ่ายไดท้ัง้ที ่เคาน์เตอรเ์ซอวสิ หา้งเทสโกโลตสั ทรูมนันี่และธนาคาร
พานิชยต่์างๆ 

5.  ดา้นการบรหิารหนี้และตดิตามทรพัยส์นิทีใ่หเ้ช่าซือ้คนืในกรณีทีลู่กคา้คา้งช าระไม่เกนิ 2 งวด
บรษิทัฯจดัให้มรีะบบสารสนเทศใหเ้จ้าหน้าทีโ่ทรศพัทต์ิดต่อลูกคา้เพื่อแจง้เตอืนการช าระค่า
งวดพรอ้มบนัทกึขอ้มูลการเจรจานัดหมายในกรณีทีลู่กคา้คา้งช าระเกนิ 2 งวดบรษิทัฯจะส่ง
หนังสอืเตือนการช าระค่างวดและ / หรอืส่งเจา้หน้าที่บรกิารเรยีกเกบ็ออกตดิตามถงึทีบ่า้น
หรอืที่ท างานลูกค้า/ผู้ค ้าประกนัแต่ในกรณีที่ลูกค้าผดินัดช าระค่างวดตามสญัญาติดๆกนั  2 
งวดระบบงานจะด าเนินการสง่หนงัสอืบอกเลกิสญัญาตามทีก่ฎหมายก าหนดต้องช าระภายใน 
30 วนัและหากลูกค้ายงัไม่ช าระเงนิค่างวดบรษิัทฯจะด าเนินการตามกฎหมายโดยจะมอบ
อ านาจใหท้มีงานมอือาชพีจากภายนอก (Outsource) ทีม่ปีระสบการณ์และความช านาญใน
การตดิตามทรพัยส์นิคนืมาซึง่มคีวามช านาญในพืน้ทีท่ ัง้ในกรุงเทพฯและปรมิณฑลรวมทัง้ใน
จงัหวดัทีบ่รษิทัฯมสีาขาหากไม่สามารถตดิตามยดึทรพัยค์นืกลบัมาได้บรษิัทฯจะด าเนินการ
ดา้นกฎหมายกบัลกูคา้และผูค้ ้าประกนัต่อไป 
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6.  ดา้นการประมลูขายทอดตลาดของทรพัยส์นิทีย่ดึคนืมาหลงัจากตดิตามทรพัยก์ลบัคนืมาแลว้
หน่วยยานยนตแ์ละซ่อมบ ารุงจะท าการตรวจสอบสภาพทรพัยท์ีย่ดึคนืมาและบนัทกึขอ้มูลเขา้
ระบบสารสนเทศจากนัน้ระบบจะจดัสง่หนงัสอืแจง้สทิธิใ์หล้กูคา้มาไถ่ถอนพรอ้มวนัทีจ่ะท าการ
ประมูลขายทรพัย์หากพ้นก าหนดเวลาการใช้สทิธิต์ามกฎหมายบรษิัทฯจะด าเนินการขาย
ทรพัยท์อดตลาดทีย่ดึคนืมา 

7. การประมูลขายทอดตลาดรถยดึจะมเีจา้หน้าที่ 3 ท่านไดแ้ก่ผูช้่วยหวัหน้าส่วนสนิเชื่อ ผูช้่วย
หวัหน้าสว่นการตลาด หวัหน้าหน่วยยานยนต์และซ่อมบ ารุงท าการประเมนิราคากลางอา้งองิ
จากราคาตลาดของรถจกัรยานยนตใ์นแต่ละรุ่นและอายุการใชง้านทีเ่หลอือยู่และบนัทกึขอ้มูล
เขา้ระบบสารสนเทศจากนัน้ผูจ้ดัการฝ่ายสนิเชื่อและการตลาดจะท าการอนุมตัริาคากลางเพื่อ
ใชอ้้างองิในการอนุมตัิขายทอดตลาดซึง่มรีะบบสนับสนุนช่วยในการตดัสนิใจโดยบรษิทัฯจะ
เปิดประมูลขายทุกวนัองัคารในการประมูลขายทอดตลาดจะท าการขายทอดตลาดให้กับ
รา้นคา้ผูจ้ าหน่ายรถจกัรยานยนต์เท่านัน้ซึง่ส่วนใหญ่จะเป็นพนัธมติรทางธุรกจิทีต่ดิต่อกนัมา
นานกว่า 10 ปีโดยเป็นรา้นคา้ในเขตกรุงเทพฯปรมิณฑลและต่างจงัหวดัและจากตวัแทนของ
รา้นค้าซึ่งมาประมูลเพื่อน าไปจ าหน่ายต่อที่ต่างจงัหวดักระบวนการดงักล่าวไดจ้ดัใหเ้ป็นไป
ตามมาตรฐานและเป็นธรรม เพื่อให้ราคารถจกัรยานยนต์ทีไ่ดจ้ากการประมูลขายทอดตลาด
สะท้อนราคาตลาด ณ ขณะนัน้มากที่สุด โดยหัวหน้าหน่วยยานยนต์และซ่อมบ ารุงเป็น
ผูอ้นุมตัริาคาขายตามเกณฑท์ีบ่รษิทัฯก าหนด 

8. ในกรณีที่มกีารรบัช าระเงนิจากการประมูลขายทอดทรพัย์สนิที่ยดึคนืมาไม่เพยีงพอต่อการ
ช าระหนี้คงคา้งตามสญัญาบรษิทัฯจะด าเนินการดา้นกฎหมายกบัลูกคา้และผูค้ ้าประกนัต่อไป
ถา้เงนิทีไ่ดจ้ากการขายทอดตลาดมากกว่าหนี้คงคา้งตามสญัญาบรษิทัฯจะด าเนินการคนืเงนิ
สว่นเกนิใหล้กูคา้เป็นเชค็ขดีคร่อมเขา้บญัชใีนนามลูกคา้เท่านัน้ 
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ขัน้ตอนภายหลงัการอนุมตัสินิเชือ่ 
 

 
 
หมายเหตุ ในกรณทีีล่กูคา้ผดินดัช าระหนี้ 2 งวดตดิกนั จนลว่งเลยถงึข ัน้ตอนการยดึทรพัย ์ แต่หากลกูคา้สามารถกลบัมาช าระหนี้ได้

ภายใน 15 วนั กย็งัมโีอกาสทีจ่ะเปลีย่นสถานภาพกลบัมาเป็นผูเ้ช่าซื้อปกต ิ เพือ่ด าเนินการผ่อนช าระค่างวดต่อจนเสรจ็สิน้
และไดร้บัโอนกรรมสทิธิใ์นจกัรยานยนต์ต่อไป 

  

หลังจากอนุมัติสินเชือ่และจ่ายช าระราคาค่าสินเชือ่แก่ผู้แทนจ าหน่ายรถจักรยานยนต์

จัดส่งหนังสือและน าจักรยานยนต์ใหลู้กค้าทางไปรษณีย์
พร้อมเอกสารส าคัญ ได้แก่ ส าเนาสัญญาฯ ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งการช าระเงิน เป นต้น

เจ้าหน้าที่แผนกลูกค้าสัมพนัธ์ โทรศัพท์ยืนยันการจัดส่งเอกสาร และแจ้งสิทธิประโยชน์ต่างๆ
ตอบข้อซักถาม รวมถึงการแนะน าช่องทางการช าระเงิน เป นต้น

กระบวนการบริการเรียกเก็บหนี้ กรณีค้างช าระไมเ่กิน   งวด ใช้โทรศัพท์แจ้งเตือนลูกค้า

กรณีค้างช าระเงิน   งวด จะส่งหนังสือเตือนลูกค้า และ   หรือจัดส่ง
เจ้าหน้าที่บริการเรียกเก็บออกติดตามทั้งที่บ้านและที่ท างานลูกค้า   ผู้ค้ าประกัน

ผิดนัดช าระ   งวดติดๆ กัน ส่งหนังสือบอกเลิกสัญญาตามกฎหมาย

ออกหนังสือมอบอ านาจใหท้ีมงานมอือาชพีในการยึดทรัพย์สินคืนมา

ยึดทรัพย์ไม่ได้
ด าเนินการตามกฎหมาย

ยึดทรัพย์คืนมาได้
ส่งหนังสือแจ้งใหลู้กค้าทราบถึงสิทธิ์

การไถ่ถอนและวันประมูลขายทอดตลาด

เงินที่รับจากการขายทอดตลาด
สูงกว่าหนึ้คงค้างตามสัญญา ท าเช็คขีด
คร่อมเข้าบัญชีในนามของลกูค้าเท่าน้ัน

เงินที่รับจากการขายทอดตลาด
ต่ ากว่าหนี้คงค้างตามสัญญา

บริษัทฯ จะด าเนินการตามกฎหมาย

ขายทอดตลาดทรัพย์ที่ยึดคืนมา
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2.6 งำนท่ียงัไม่ได้ส่งมอบ 

บรษิทัฯด าเนินธุรกจิสนิเชื่อเช่าซือ้รถจกัรยานยนต ์เมื่อมกีารพจิารณาอนุมตัสินิเชื่อใหแ้ก่ผูข้อสนิเชื่อแลว้ ผู้แทน
จ าหน่ายรถจกัรยานยนตจ์ะท าการสง่มอบรถจกัรยานยนตใ์หแ้ก่ผูข้อสนิเชื่อท าให้บรษิทัฯไม่มงีานทีย่งัไม่ไดส้ง่มอบ 

 


