ผลการด�ำเนินงาน ของ “เงินติดล้อ”
ยอดลูกหนี้คงเหลือ
คุณปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นกุ ลู
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริษทั เงินติดล้อ จ�ำกัด
ในเครือธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ปี 2558

17, 000

ล้านบาท

ปี 2559 (ตั้งเป้า)

เงินติดล้อ

รู้ลึก - ริเริ่ม - จริงใจ - ใกล้ชิด
สร้างชีวิตหมุนต่อได้ ให้คนไทย
เพราะทราบดีว่าหนี้นอกระบบ เป็นหนึง่ ในปัญหา
ส�ำคัญของประเทศไทย ท�ำให้ “เงินติดล้อ” ผู้ให้บริการ
Microfinance ในเครือธนาคารกรุงศรีอยุธยา มุ่งมั่นที่จะ
ช่วยสังคมไทยให้หลุดพ้นจากปัญหาดังกล่าว และยกระดับ
คุณภาพชีวิตคนไทย โดยเฉพาะกลุ่มคนที่เข้าไม่ถึงระบบ
ธนาคาร ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบที่มีความ
โปร่งใส และน่าเชื่อถือ
โดยถือเป็นผู้บุกเบิกผลิตภัณฑ์การเงิน ประเภท
สินเชื่อจ�ำน�ำทะเบียนรถ ครอบคลุมทั้งรถยนต์ รถกระบะ
รถจักรยานยนต์ รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ ที่อนุมัติผล
ภายใน 30 นาที และรับเงินสดได้ทันทีที่สาขา เพื่อสร้าง
ความสะดวกสบายให้กบั ลูกค้า ควบคูก่ บั การสือ่ สารแบรนด์
ส่งผลให้ “เงินติดล้อ” สามารถเข้าไปอยู่ในใจมหาชน
คนไทย
หลังจากที่ครองต�ำแหน่งผู้น�ำตลาดสินเชื่อ Micro
finance ได้สำ� เร็จ ในปีนี้ “เงินติดล้อ” ต่อยอดการด�ำเนิน
ธุรกิจไปอีกขั้น ด้วยการประกาศ Rebranding ครั้งใหญ่
ภายใต้แนวคิด “ชีวิตหมุนต่อได้” พร้อมทั้งปรับโฉม
ตราสัญลักษณ์ใหม่ และทุม่ เงินกว่า 150 ล้านบาท ในการ
ทยอยปรับโฉมป้ายหน้าสาขาใหม่ทั้งหมด
นั บ เป็ น การตอกย�้ำ จุ ด ยื น ขององค์ ก รที่ ต ้ อ งการ
ช่วยยกระดับวงการสินเชื่อจ�ำน�ำทะเบียนรถ รวมทั้งเป็น

แหล่งเงินทุนที่โปร่งใสให้กับกลุ่มผู้บริโภคที่มีรายได้น้อย
และเป็นส่วนร่วมในการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ ท�ำให้
ลูกค้ามีทางเลือกมากขึ้น
ขณะเดียวกัน ไม่เพียงแต่ “เงินติดล้อ” ให้บริการ
ด้านสินเชื่อจ�ำน�ำทะเบียนรถเท่านั้น เวลานี้ยงั ได้เดินหน้า
พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้ครอบคลุมความต้องการ
ของคนไทยยิง่ ขึน้ และตัง้ เป้าขยายสาขาเพิม่ ขึน้ อีก 55 สาขา
จากปัจจุบันมี 400 สาขา ท�ำให้ในปี 2559 จะมีสาขา
455 สาขาทั่วประเทศ
คุณปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นกุ ลู กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริษทั เงินติดล้อ จ�ำกัด ในเครือธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ให้สัมภาษณ์ถึงจังหวะก้าวย่างต่อไปของเงินติดล้อ
อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะเปิดตัวตราสัญลักษณ์ใหม่
อย่างเป็นทางการทั่วประเทศ “เงินติดล้อ” ได้ให้ความ
ส�ำคัญกับการสร้างค่านิยมขององค์กร (Core Values) ให้แก่
พนักงาน ได้เข้าใจวิสัยทัศน์และนโยบาย เพื่อส่งมอบ
พั น ธสั ญ ญาขององค์ ก ร ที่ มุ ่ ง หวั ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ที่ ช ่ ว ย
ปลดล็อกปัญหาหนีน้ อกระบบให้กบั คนไทย และยกระดับ
วงการสินเชือ่ ของกลุม่ ผูท้ มี่ รี ายได้นอ้ ยให้มมี าตรฐานตรวจ
สอบได้ และยึดหลักปฏิบัติตามประกาศของธนาคาร
แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด
“การท�ำ Rebranding ครัง้ นี้ เราให้นำ�้ หนักการ
สื่อสารภายในองค์กร เท่ากับภายนอกองค์กร โดย
ก่อนที่เราจะเปิดตัวโลโก้ใหม่ และประกาศออกสู่
สาธารณชน ขึ้นป้ายใหม่ที่สาขาต่างๆ เรามีการท�ำ
โรดโชว์ทั่วประเทศใน 8 ภาค พร้อมทั้ง Relaunch
ค่านิยมองค์กร และอธิบายแต่ละข้อให้พนักงาน
เข้าใจมากขึ้น เพื่อให้องค์กรขับเคลื่อนไปในทิศทาง
เดียวกัน”
โดยค่านิยมของ “เงินติดล้อ” ประกอบด้วย “รูล้ กึ ”
คือ การเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญทางการเงิน โดยฝึกอบรมพนักงาน
ในองค์กรให้เข้าใจผลิตภัณฑ์ และมีความรู้ในการบริหาร
จัดการเรื่องการเงิน เพื่อให้พนักงานสามารถน�ำไปปรับใช้
ในชีวิตประจ�ำวันของตัวเอง ขณะเดียวกันยังได้จัดท�ำสื่อ
ความรูด้ า้ นการวางแผนการเงิน การออม การกูย้ มื เงินแบบ
ต่างๆ ให้กับผู้บริโภค เช่น จัดพิมพ์หนังสือการ์ตูนมีสาระ
“หนูหนิ่ อิน เงินติดล้อ” น�ำเสนอผ่านคาแร็กเตอร์การ์ตนู
ยอดนิยมอย่าง “หนูหิ่น” เพื่อให้อ่านสนุก เข้าใจง่าย
และเข้าถึงประชาชนทั่วไปได้
“ริเริ่ม” คือ การคิดสิ่งใหม่ๆ ให้กับอุตสาหกรรมนี้
ซึ่งเป็น DNA ของเงินติดล้อ ดังจะเห็นได้จากการเป็น
แบรนด์แรกในวงการสินเชือ่ ทีพ่ ฒ
ั นาระบบและเทคโนโลยี
ท�ำให้สามารถอนุมัติและรับเงินสดได้ภายใน 30 นาที
ขณะเดี ย วกั น มี ก ารขยายสาขาทั่ ว ประเทศ เพื่ อ ตอบ
โจทย์การให้บริการที่รวดเร็ว (Speed) และสะดวกสบาย
(Convenience)

20,000

ล้านบาท

สัดส่วนพอร์ต
ยอดลูกหนี้คงเหลือ

สิง่ ทีก่ ำ� ลังท�ำในขณะนี้
คือ การเพิม่ มิตขิ อง
แบรนด์ ผ่านการสือ่ สาร
ในมุม Emotional ทีท่ ำ� ให้
ลูกค้ารับรู้ หรือรูส้ กึ ว่า
เงินติดล้อช่วยให้ชวี ติ ของ
ลูกค้าไปต่อได้

รถเก๋ง
และรถกระบะ

46%
รถบรรทุก
และรถแทรกเตอร์

44%

รถจักรยานยนต์
และสินเชื่อส่วนบุคคล

10%

นอกจากนี้ ยังได้อัพเกรดผลิตภัณฑ์และบริการ ด้วยการ
สร้างคุณค่าเพิ่ม เช่น สินเชื่อจ�ำน�ำทะเบียนรถจักรยานยนต์
ที่เปิดตัวเมื่อ 5 - 6 ปีที่แล้ว ปัจจุบันได้ลดขั้นตอนด�ำเนินการจาก
30 นาที เหลือเพียง 10 นาที ไม่ต้องมีคนค�ำ้ ประกัน และแถมฟรี
ประกันอุบัติเหตุ โดยในปีนี้จะแถมประกันอุบัติเหตุฟรี 200,000
กรมธรรม์ และล่าสุดออกแคมเปญส�ำหรับรถเก๋ง รถกระบะ
“รับเงินสดเป็นแสนทันทีที่สาขา” ไม่ต้องรอโอนเล่ม ไม่ต้อง
รอเงินเข้าบัญชี และสามารถรับเงินสดทันทีสูงสุด 100,000 บาท
ที่สาขา แต่หากลูกค้าต้องการวงเงินมากกว่านั้น สามารถรับเงิน
โอนเข้าบัญชีภายใน 1 ชั่วโมง หลังจากได้รับอนุมัติ
“จริงใจ” ภายในองค์กรเงินติดล้อ มีการสร้าง “Integrity
Culture” เพื่อให้พนักงานรับรู้ว่าสิ่งที่บริษัทต้องการ คือ ความ
ถูกต้องและความจริงใจในการให้บริการลูกค้า ซึง่ การปล่อยสินเชือ่
ของเงินติดล้อ จะพิจารณาถึงจ�ำนวนเงินที่ลูกค้าขอกู้ และความ
สามารถในการผ่อนช�ำระของลูกค้า เพือ่ เป็นการบริหารความเสีย่ ง
ให้กบั ลูกค้า เพราะถ้าเกินก�ำลังทีจ่ ะผ่อนช�ำระไหว จะท�ำให้ตอ่ ไป
ลูกค้าอาจสูญเสียทรัพย์สนิ ของตัวเอง ไม่วา่ จะเป็นรถเก๋ง รถกระบะ
หรือแม้แต่รถแทรกเตอร์ ทรัพย์สนิ เหล่านีล้ ว้ นแล้วแต่เป็นเครือ่ งมือ
ท�ำมาหากินของผู้บริโภคกลุ่มนี้

4 เรื่องน่ารู้...
ตราสัญลักษณ์ ใหม่
“เงินติดล้อ”

1
2
3
4

ออกแบบบนแนวคิดเรื่อง
ความเร็ว ความเป็นกันเอง
ความน่าเชื่อถือ
เพิ่มไอคอนใหม่ มีความ
หมายที่ซ่อนอยู่ตรงกลาง คือ
แสงแห่งความหวังที่ส่องน�ำ
ให้ลูกค้าได้เจอทางออก
และเริ่มต้นใหม่
ไอคอนใหม่ออกแบบมาจาก
ฟอร์มธนบัตรสองใบก�ำลัง
หมุน เพื่อสื่อให้เห็นว่า
เงินติดล้อช่วยบรรเทาปัญหา
ทางการเงินให้กับลูกค้า
ได้มีชีวิตก้าวต่อไปข้างหน้า
ความหมายของ 3 สีที่ใช้ของ
ไอคอนใหม่ สีแดง หมายถึง
ความรัก และความรวดเร็ว
ในการให้บริการ สีน�้ำเงิน
หมายถึงความมั่นคง
ไว้วางใจได้ และความสบายใจ
เมื่อมาใช้บริการเงินติดล้อ
และสีขาว หมายถึงความ
ซื่อตรง โปร่งใส อันเป็นวิถี
ปฏิบัติที่เราได้ให้กับลูกค้า

“ใกล้ชิด” ด้วยความที่องค์กรมีบุคลากรกว่า 2,000 คน
แบ่งเป็น 1,500 คน ประจ�ำตามสาขาต่างๆ และ 900 คน ประจ�ำ
ที่ส�ำนักงานใหญ่ โดยส�ำนักงานใหญ่ มีหน้าที่ออกแบบระบบ
และวางนโยบายองค์กร ขณะที่สาขา มีความใกล้ชิดกับลูกค้า
และมีบทบาทในการสร้างความสัมพันธ์กบั ชุมชนพืน้ ทีน่ นั้ ๆ ดังนัน้
เป็นเรื่องส�ำคัญอย่างยิ่ง ที่การท�ำงานทั้งจากส�ำนักงานใหญ่
และสาขา ต้องสอดประสานไปในทิศทางเดียวกัน โดยทุกวันนี้
ระดับบริหารจะลงพื้นที่เยี่ยมสาขาต่างๆ เพื่อรับฟังเสียงจาก
พนั ก งานที่ ส าขา และในทุ ก เดื อ นจะเอาเทปที่ ลู ก ค้ า ติ ช มมา
เปิดฟัง เพื่อให้ได้รู้ความต้องการของลูกค้า
คุณปิยะศักดิ์ อธิบายถึงเป้าหมายการท�ำ Rebranding ว่า
เป็นการมองไปที่การเติบโตในระยะยาว เพราะบริษัทมองว่า
แบรนด์มคี วามส�ำคัญ โดยปัจจุบนั เงินติดล้อมี Brand Awareness
กว่า 90% และติดอับดับ 1 Top of Mind Brand แต่สิ่งที่กำ� ลัง
ท�ำในขณะนี้ คือ การเพิ่มมิติของแบรนด์ ผ่านการสื่อสารในมุม
Emotional ที่ท�ำให้ลูกค้ารับรู้ หรือรู้สึกว่าเงินติดล้อช่วยให้ชีวิต
ของลูกค้าไปต่อได้ สะท้อนวิสัยทัศน์ของบริษัทที่ต้องการให้คน
เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้มากขึ้น
“ความส�ำเร็จของเงินติดล้อ มาจากการทีเ่ รามี Passion
มุง่ มัน
่ ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ให้กบั ลูกค้า ขณะเดียวกันเรามี Mindset ทีก่ ล้าลองผิดลองถูก
ท�ำให้เรารู้ว่าสิ่งไหนที่ท�ำแล้วได้ผลดี ประสบความส�ำเร็จ
เราท� ำ ต่ อ และพั ฒ นาให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น ส่ ว นสิ่ ง ไหนที่ ท� ำ แล้ ว
ไม่ประสบความส�ำเร็จ เราหยุดท�ำ แต่เราต้องกล้าลอง
และไม่หยุดลงทุน เพื่อเดินไปข้างหน้า
ประกอบกั บ เงิ น ติ ด ล้ อ มี ค วามเชี่ ย วชาญในการ
บริหารความเสี่ยง และมีระบบที่ดี ท�ำให้เราสามารถดูแล
ลูกค้าได้ตลอดอายุสัญญาสินเชื่อ เช่น ลูกค้าทุกรายที่ช�ำระ
สินเชือ่ ในแต่ละงวด จะได้รบ
ั SMS ยืนยันการช�ำระเงิน เพือ่
ลูกค้าจะได้มีความสบายใจ รวมถึงการให้ค�ำมั่นสัญญากับ
ลูกค้าว่า เมื่อปิดบัญชีแล้ว ภายใน 7 – 10 วัน จะคืนเล่ม
ทะเบียนรถให้กับลูกค้า นี่คือจุดแข็งที่สร้างความแตกต่าง
ให้กับเงินติดล้อ”

