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สภาวะการณปจจุบันและแนวโนมของ
ธุรกิจการเงิน

ในประเทศกัมพชูา

28 พฤษภาคม 2556
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กัมพูชาเม่ือสัปดาหที่แลว
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3 Reference： Presentation of Steve Jobs 2010
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เร็วขึ้น
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บรรทุกไดหนักขึ้น
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บรรทุกคนไดมากขึ้น
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สะดวกสบายขึ้น
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รถจักรยานยนต

โครงสรางพ้ืนฐานของเศรษฐกิจ
รากหญา
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การเงินพัฒนาอุตสาหกรรม

Mr. Eiichi Shibusawa

ธนาคาร

อุตสาหกรรมหนัก

การเงินระดับจุลภาค

เศรษฐกิจรากหญา
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การเงินทําใหเกิดอัตราเรงของการเติบโตของ
อุตสาหกรรมอันเปนโครงสรางพื้นฐานของ
เศรษฐกิจรากหญา
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บทบาทของธุรกิจการเงิน

 ทําใหเกิดอตัราเรงในการพัฒนาเศรษฐกิจของตลาดที่กําลงั
เติบโต

 จากประเทศไทยและกัมพูชาสูโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
อาเซียน

การใหสินเช่ือ

ความตองการ
รถจักรยานยนต

การพัฒนาเศรษฐกิจ
ระดับรากหญา

(การหมุนเวียนของเศรษฐกิจผานการใหสินเชื่อรถจักรยานยนต)

เพิ่มขึดความสามารถ
ในการซื้อรถจักรยานยนต

ชีวิตและธุรกิจดีขึ้น
ดวยรถจักรยานยนต
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รูปแบบของธุรกิจการเงินรูปแบบของธุรกิจการเงิน
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ประเภทของธุรกิจ

GL&GLFGL&GLF

ลูกคาลูกคา
ผูแทนจําหนาย
รถจักรยานยนต
ผูแทนจําหนาย
รถจักรยานยนต

ชําระเงิน

สงมอบรถจักรยานยนต

คาเชาซือ้ ขอตรวจสอบประวัติ
ของลูกคา

แจงความประสงคใช
บริการเชาซื้อ

สัญญาเชา
ซื้อ

การตรวจสอบ
เครดติ



การปรับใชธุรกิจการเงิน ： วิสัยทัศน ARFC

อาเซียน 10 ประเทศ
จีดีพ ี $ 1,865.4 พันลาน
จีดีพ/ี คน  $ 3,149
ประชากร 592.29 ลานคน

ลาว
จีดีพี $ 6.46 
พันลาน
จีดีพี/ คน $ 1,003
ประชากร  6.2 
ลานคน

ประเทศไทย

จีดีพ ี$ 318.9 พันลาน
จีดีพ/ีคน $ 4,992
ประชากร 69.1 ลาน
คน

กัมพชูา
จีดีพี $ 11.62 พันลาน
จีดีพี/ คน $ 813
ประชากร 14.1 ลานคน

เมียนมา
จีดีพu $ 45.4 พันลาน
จีดีพี /คน $ 742
ประชากร 47.9 ลาน
คน

อินโดนีเซีย 
จีดีพี $ 706.75 พันลาน
จีดีพี/คน $ 2,974
ประชากร 239.8 ลาน
คน

เวียดนาม
จีดีพี $ 103.5 พันลาน
จจีดีพี/ คน $ 1,173
ประชากร 87.8 ลาน
คน

 การขยายตัวทางธุรกิจ จากประเทศไทย ไปท่ัวท้ังภูมิภาคอาเซียน
 ภายใตวิสัยทัศนการเปน บริษัทช้ันนําในภูมิภาคอาเซียน
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ความไดเปรียบทางธุรกิจของเรา
ในประเทศกัมพูชา

ความไดเปรียบทางธุรกิจของเรา
ในประเทศกัมพูชา



การขยายธุรกิจไปสูกัมพูชา
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เปนตลาดเกิดใหม

เปนบริษทัท่ีใหบริการลิสซิ่งแหงแรกและ
แหงเดยีว

แนวทางของ GL



การขยายธุรกิจไปสูกัมพูชา
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ศักยภาพการเติบโตสูงในตลาดกัมพูชา

 การขยายตัวของ จีดีพีตอหัว และ การเติบโตของ จีดีพี 
เปนไปอยางตอเนื่อง
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※GDP& GDP growth rates of 2011 & 2012 are estimates
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ศักยภาพการเติบโตสูงในตลาดกัมพูชา
 การเติบโตทางการตลาดในระยะยาว ดูไดจาก
ประชากรศาสตร
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เช่ือม 4 โซนเศรษฐกิจเขาดวยกันเปน 1 เดียว
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 ประเทศจีนตอนใต・เขตเศรษฐกิจประเทศเวียดนามตอนเหนือ
 โซนเศรษฐกิจขอบมหาสมุทรอินเดีย
 เขตเศรษฐกิจชองแคบมะละกา
 เขตเศรษฐกิจสามเหล่ียมแมนํ้าโขง



เขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมแมน้ําโขง

21
Reference: ‘Thailand’s Blazing Economy’ (by Tatsuya Konoshita), Nikkei Business Online
http://business.nikkeibp.co.jp/article/money/20071130/142083/?P=1

โฮ ชิ มิน
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การขยายธุรกิจในประเทศกัมพูชา
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บริษัทที่ใหบริการสินเช่ือแหงแรกและแหงเดียว 
ในกัมพูชา

GLF งานเปดตัวเม่ือปลายเดือนตลุาคม
• รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยของกัมพูชา ไดให
เกียรติมารวมในงานแถลงขาวเปดตัวดวย



สวนแบงการตลาดที่โดดเดนของฮอนดา
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ไดรับสิทธิแตเพียงผูเดียวในการใหสินเช่ือเพื่อ
ซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาเปนเวลา 7 ป 



การขยายธุรกิจในประเทศกัมพูชา
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โครงสรางผลกําไรและวิธีการทําผลกําไรใน
ประเทศไทย

ผลกําไรสูงผลกําไรสูง

ดอกเบี้ยรบัสูงดอกเบ้ียรบัสูง อัตราคืนหน้ีสูงอัตราคืนหน้ีสูง

・ลักษณะเฉพาะของ 
เศรษฐกิจจุลภาค
・ลักษณะเฉพาะของ 
เศรษฐกิจจุลภาค

・จักรยานยนตซึ่งเปนหลักประกัน
มีสภาพคลอง และมูลคาสูง
・ระบบทะเบียนและกรรมสิทธิ์
ทรัพยสิน

・จักรยานยนตซึ่งเปนหลักประกัน
มีสภาพคลอง และมูลคาสูง
・ระบบทะเบียนและกรรมสิทธิ์
ทรัพยสิน

รายไดสูงรายไดสูง ตนทุนต่ําตนทุนต่ํา



สถานที่ประมูลรถจักรยานยนตของ GL

 การประมูลจัดขึ้นในกรุงเทพฯ และ จังหวัดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
• รถจักรยานยนตยึดคืนจะเก็บรักษาไวท่ีบริษัทฯ
• รถจักรยานยนตจะถูกจําหนายโดยตรง ณ ลานประมูล
ของบริษัทฯ

• ลดการขาดทุนในระยะเวลาอันสั้น
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แนวทาง และลูกคาของ GL
GL ใหบริการโดยเนนความตองการของลูกคาทั้งสอง
กลุม

ผูซื้อ
รถจักรยานยนต

ผูซื้อ
รถจักรยานยนต

ผูแทนจําหนาย
รถจักรยานยนต
ผูแทนจําหนาย
รถจักรยานยนต

ตอบสนองความตองการ
ของลูกคา ท่ีตองการซื้อ
รถจักรยานยนตโดย
บริการท่ีรวดเร็ว 

・ขั้นตอนการตรวจสอบสินเชื่อ
ทําไดอยางฉับไว

ตอบสนองความตองการ
ของผูแทนจําหนายท่ี
ตองการ “ขายใหมาก
ขึ้น”

・รูปแบบการใหบริการ ท่ี
หลากหลาย ตามความตองการ
ของผูแทนจําหนาย
・ใหความรวมมืออยางเต็มกําลัง 
โดยผูบริหารระดับสูง



ภายในรานของผูแทนจําหนาย
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การหาและใชประโยชนจากแหลงเงินทุน ในการ
พัฒนาธุรกิจระดับโลก

การใชประโยชนจาก
โครงสรางพ้ืนฐานที่เปน
เลิศของประเทศสิงคโปร
・สามารถจดัหาเงินทุน 
ในสกุลเงินตาง ๆ ที่
หลากหลาย
・การจัดหาเงินทุน
ดอกเบ้ียต่ํา

นําแนวทางในการ
ดําเนินธุรกิจมาใชใน
ตลาดที่กําลังเติบโต

 แหลงกําเนิด
ของแนวทาง 
และเปนฐานใน
การดําเนินธุรกิจ 

Group Lease PCL. 

GL Finance PLC. 

Group Lease Holdings 
PTE. LTD. 
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GLF
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การขยายตัวสูตลาดกัมพูชา

 การตัดสินใจเดินหนาเปดตลาดใหมในราชอาณาจักรกัมพูชา 
เมื่อเดือนกันยายน 2555

 เริ่มการผนวกเขาเปนกลุมเดียวกันตั้งแต ไตรมาสท่ี 3/255
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เร่ิมตนใหบริการ ในเมืองหลวง กรุงพนมเปญ

 จัดตั้งสํานักงานใหบริการครบทุกรานคาตัวแทนจําหนายในพื้นท่ี
เมืองหลวง
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เสร็จสิ้นการทดสอบตลาด และเร่ิมดําเนินการเต็ม
รูปแบบ

 มีการพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับบริการใหม ๆ และมีการเพิ่มขึ้น
อยางมากของลูกคาและจํานวนสัญญา

 จํานวนลูกคาท่ีศักยภาพในแตละรานคา มีจํานวนใกลเคียงกับ
ประเทศไทย

 จะขยายธุรกจิใหครอบคลุมท้ังประเทศกัมพูชา ในป 2556
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พัฒนาการที่คาดไวในป 2556
37

ขยายธุรกิจใหครอบคลุมท่ัวท้ังประเทศกัมพูชา ในป 2556



เปาหมายในอนาคต
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ก.ค. 2556 เริ่มตนรวมกลุม (consolidation)
• พยายามเพิม่พูนการใหบริการท่ีเก่ียวเน่ือง
• ขยายเครือขายการขายตอไป

รายไดแตละเดือนของไตรมาสที่ 4/2556 (ตุลาคม – 
ธันวาคม)

• จัดตั้งสํานักงานขายในรานของผูแทนจําหนายทุกแหงใน
กัมพูชา และสงเสริมการขยายตัวในตางจังหวัด

ขยายธุรกจิจนมขีนาดใกลเคียงกบัธรุกจิในประเทศไทย 
ณ. ป 2555 ภายในสิ้นป 2558

• ท้ังยอดขายและกําไรเพิ่มขึ้น อันเปนผลจากการสะสมลูกหน้ี
ในพอรท


