LEASING & HIRE PURCHASE SYSTEM

USER MANAGEMENT
1 การบริหารจัดการผูใชงาน
การสรางบัญชีผูใชงานและกำหนดสถานะ
การจัดกลุม แผนก ระดับชั้น ของผูใชงาน
กำหนดการเขาถึงเมนูการใชงาน
กำหนดสิทธิ์การ สราง/แกไข/ดู ขอมูล หรือ ดูขอมูลได
อยางเดียว

2 กำหนดความปลอดภัยในการใชงาน
การกำหนดตัวอักษรพิเศษตองมีอยูใน Password
การกำหนดวันหมดอายุ Password
การกำหนด Pin Code ผูใชงาน
การตั้งคา Auto Disable User กรณี Users ไมมีการ
เขาใชงานเปนระยะเวลา (วัน) ตามที่กำหนด
การปลดล็อค Password
การตั้งคา Reset Password

APPLICATION PROCESS
3 การตั้งคา Sales Proﬁle

การกำหนดพื้นที่ความรับผิดชอบ
การแบงพื้นที่ตามภูมิภาค (Region) เชน ภาคใต ภาค
กลาง ภาคตะวันออก เปนตน และกำหนดใหจังหวัด
กรุงเทพ เปนอีก 1 Region
การแบงพื้นที่ (Area) การขาย เชน S1 (Region
ภาคใต) มี Dealer ในจังหวัดสุราษฎรธานี, พังงา,
กระบี่ สวน S2 (ภาคใตเชนกัน) มีนครศรีธรรมราช,
สงขลา, ยะลา, ตรัง เปนตน
การแบงตัวแทนขาย (Dealer) เชน กำหนดใหพนักงาน
ขายรับผิดชอบดีลเลอรสาขาธนบุรี, ดีลเลอรสาขา
พระนคร เปนตน
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การกำหนดผลิตภัณฑที่รับผิดชอบ
Hire Purchase (New Car / Used Car) ซึ่งจะมีทั้ง
Retail Sale และ Fleet Sale
Leasing (New Car / Used Car)

4 การตั้งคาพารามิเตอรสวนของ Sales

ฟงชั่นการจัดการพารามิเตอรสำคัญ ในการกำหนด
เงื่อนไขการทำงาน
อายุลูกคารวมอายุสัญญาสูงสุด ที่ไมตอง Escalate
ไปยัง Sales Manager
อายุของลูกคา นอยที่สุดที่สามารถทำสัญญาได
อายุของลูกคา นอยที่สุดที่ไมตอง Escalate ไปยัง
Sales Manager
จำนวนวันของอายุ Quotation ที่สามารถนำไปสราง
Application ได
คาสูงสุดของ Max Commission Year ใน Loan
คา Default ของ Sum Insure ใน Compulsory
วิธีการปดเศษของ Hire Purchase
วิธีการปดเศษของ Leasing
สวนเพิ่มเติมสำหรับออกใบ Quotation กรณีเปนตาง
จังหวัด
จำนวนวันที่จะตรวจสอบวาบัตรประชาชนใกลจะหมดอายุ
จำนวนบุคคลขั้นต่ำที่ตองกรอก Person Follow Up
ใหกับลูกคา
จำนวนวันยอนหลังสำหรับทำการคนหา Previous
Booking ในใบจอง
ยอดภาระหนี้สินสูงสุดที่จะตอง Escalate ไปยัง Sales
Manager

ระบุขอมูล Loan กรอกคารถ จำนวนงวด ดอกเบี้ย
เพื่อคำนวณคางวด รองรับการคำนวณดังนี้
+ Current เดือนปจจุบัน
+ Special เงื่อนไขพิเศษ เลือกเดือนยอนหลัง หรือ
อนาคตได
+ Scheme Type รองรับ 3 แบบ
- อัตราดอกเบี้ยปกติ
- Balloon
- Special Subsidy

6 การสรางแบบฟอรมขอสินเชื่อ (Application)

สามารถดึงขอมูลจากใบจองมาสรางแบบฟอรมได แตจะ
มีฟลดขอมูลบังคับเพิ่มเติม ที่จำเปนตองกรอกอยาง
ละเอียด เพื่อนำไปใชในการขอการอนุมัติเครดิต โดยฟงชั่น
นี้จะมีคุณสมบัติเดนคือ
Tab Veriﬁcation เปน Tab สำหรับตรวจสอบความ
นาเชื่อถือของลูกคา หากผานเกณฑทั้งหมด Sales
สามารถปริ้นใบ PO ไปใหลูกคากอนได โดยยังไมตองรอ
Prove จาก Underwriter ฟงชั่นการตรวจสอบประกอบ
ไปดวย
+ ตรวจสอบ NCB ซึ่งรองรับการแนบไฟลใบเซ็นต
ยินยอมใหตรวจสอบเครดิต
+ ตรวจสอบ Blacklist, AMLO, Bankruptcy, Existing
Customer และการตรวจสอบ Citizen ID (เห็นตัวจริง
หรือไมเห็นตัวจริง) การเซ็นสัญญา และเปนบุคคลตอง
สงสัยหรือไม

5 การสรางใบจอง (On hand)

ฟงชั่นการกรอกขอมูลลูกคา เพื่อทำการจองขอสินเชื่อ
โดยที่ยังไมตองสรางแบบฟอรม เปนการบันทึกขอมูล
เบื้องตนดังนี้
ระบุใบจอง Customer, Dealer, Marketing Entry,
Marketing Owner เปนตน
ระบุขอมูลลูกคา รองรับทั้งนิติบุคคล และ บุคคลธรรมดา
และลูกคาตางชาติที่ไมใชสัญชาติไทย
ระบุขอมูลรถ เชน Model, Sub-Model, Year ซึ่งจะทำ
การ Map ขอมูล Master ของ Transmission, Capacity,
Transport Type, Cylinder, Frame no./Engine no. มาให
ระบุขอมูล Insurance เพื่อไปคำนวณการหักคางวดเงิน

ตัวอยาง หนาจอตรวจสอบเครดิตเบื้องตน
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การตั้งคาเงื่อนไข การ Prove เครดิตที่มีความ
เสี่ยง ตองสงตอไปยัง Sales Manager พิจารณา
และเห็นชอบ โดยสามารถกำหนดคาพารามิเตอร
ไดเอง เชน
+ ลูกคาอายุรวมอายุสัญญาเกิน ... ป
+ ลูกคาอายุระหวาง ... ป
+ บัตรประชาชนใกลจะหมดอายุใน ... วัน
+ ลูกคา VIP ที่ไมแนบ Consent
+ หนา Loan ที่มี Special Condition
+ ลูกคามียอดหนี้สินเกิน ... บาท

7 การพิมพใบ P/O

ฟงชั่นพิมพหนังสือยืนยันการอนุมัติสินเชื่อ เพื่อสงให
Dealer ระบบจะสรางใบ P/O ตามเงื่อนไขที่ตั้งคาไว ดังนี้
รายการคำขอโดยลูกคามีคุณสมบัติผานเกณฑตาม
เงื่อนไขในระบบ โดยไมจำเปนตองรอ Underwriter อนุมัติ
รายการคำขอโดย Underwriter เปนผูอนุมัติ
รายการคำขอของ Fleet Sale ที่มีขอมูลตรงเกณฑที่
กำหนดไวใน Credit Approval จะผานขั้นตอนการอนุมัติ
ของ Underwriter ทันที

12

ฟงชั่นการขอใชแบบฟอรมคำขอสินเชื่อ ที่ไดหมดอายุ
ไปแลว เรียกคืนกลับมาอีกครั้ง โดยฝาย Sales ทำการ
ขอเรียกคืน ไปยัง Sales Manager ใหอนุมัติ แลวสง
ตอไปทาง Underwriter ใหอนุมัติ จึงจะสามารถ
Re-Open ได
13

14

10

Reassign On hand / Application

ฟงชั่นสำหรับ Sale Supervisor และ Manager สามารถโอน
ยายลูกคาของ Sales ไปใหกับ Sales ทานอื่น ภายในพื้นที่
เดียวกัน หรือขามพื้นที่ เชน กรณีพนักงานลาออก, กรณี
ลูกคาแจงเปลี่ยนสถานที่รับรถ เปนตน
11

Special Subsidy

ฟงชั่นกรณีมีเงื่อนไขการสนับสนุนพิเศษจากดีลเลอร ผูใช
งานสามารถเขามาสรางรายการ Special Subsidy ซึ่งเปน
การสรางเงื่อนไขดอกเบี้ยใหม โดย Special Subsidy
ดังกลาวจะสงไปยังฝาย Marketing & Business Planning
เพื่อใหทำการอนุมัติกอน จึงจะสามารถดำเนินการตาม
ขั้นตอนอื่นๆได

Credit Approval

ฟงชั่นการสรางรายการขออนุมัติวงเงินใหกับลูกคาเฉพาะ
เคส Fleet Sales
15

Conﬁrmation

ฟงชั่นสำหรับงาน Sales เขาดำเนินการระบุรายละเอียด
ในการเตรียมสงมอบรถ หลังจากไดรับการอนุมัติสินเชื่อแลว
16

Conﬁrm Contract

ฟงชั่นสำหรับงาน Sales Admin ทำหนาที่ตรวจสอบ
ยืนยัน รายการ Application เพื่อนำไปเตรียมการทำจาย
17

Pre-Payment

ฟงชั่นเตรียมการจายสำหรับ Sales Admin รองรับการ
ทำจายไดมากกวา 1 รายการ ตอผูรับคนเดียวกัน

9 Rework Application

ฟงชั่นรวมรายการ สถานะ Incomplete หรือ Recondition
โดย Sales จะตองทำการแกไขสงแบบฟอรม
กลับมาให Prove ใหมอีกครั้ง

การสรางใบ Quotation

ฟงชั่นการสรางใบเสนอราคาสำหรับเคส Leasing กอน
จะเปด Application

8 Consent Follow Up

ฟงชั่นติดตามเอกสารยินยอมใหตรวจสอบขอมูลเครดิต
และสถานะการสงเอกสารใหทาง Underwriter

Expired / Re-open

CREDIT ANALYSIS
18

Auto Assign

ฟงชั่นการแจกงานอัตโนมัติให Underwriter ตามเงื่อนไข
ที่กำหนด และสามารถดูรายการ จำนวนงานที่ไดรับ
จำนวนงานคงคาง และงานที่เหลือไดในแตละวัน
19

การตั้งคา Underwriter

การตั้งคาสิทธิ์ในการ Approve รายการ Application
ใหกับ Underwriter วากลุมใด มีสิทธิ์ในการ Approve
รายการเงื่อนไขใดบาง
20

การจัดการขอมูล Verify

ฟงชั่นการจัดการ นำเขา แกไข ขอมูล Bankruptcy,
AMLO, Blacklist Person และ Blacklist Car
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21

การตั้งคาพารามิเตอรสวนงาน
Underwriter

ฟงชั่นการจัดการพารามิเตอรสำคัญในการกำหนด
เงื่อนไขการทำงาน
จำนวนปที่จะเคลียรขอมูล Bankruptcy (นับจากวัน
ที่พิพากษาของขอมูล)
จำนวนขอมูลรายปขั้นต่ำที่จะถือวาแสดงงบปไมครบ
จำนวนวันในการคำนวณ NCB Enquiry เพื่อ
UnAuthorize PO (Bank)
จำนวนวันในการคำนวณ NCB Enquiry เพื่อ
UnAuthorize PO (Leasing/HP)
จำนวนวันที่ Application จะ Expire หลังจาก
Underwriter Approve
จำนวนวันที่ Application จะ Expire หลังจาก
Underwriter Approve With Condition
จำนวนวันที่ Application จะ Expire หลังจาก
Underwriter Recondition
จำนวนวันที่ Application จะ Expire หลังจาก
Underwriter Incomplete
จำนวนยอดหนี้สินจาก Existing Customer ที่จะถือวา
เปนการ UnAuthorize PO
22

การเชื่อมโยงขอมูล NCB

ฟงชั่นการแสดงผลขอมูล NCB ของลูกคา โดยระบบทำ
การเชื่อมตอไปยังระบบฐานขอมูล NCB
23

Classiﬁcation ตางๆ แยกตามประเภทลูกคา (Individual
/ Juristic) เพื่อนำไปคำนวณ 4’CS ของผูเชาซื้อและ
ผูค้ำประกัน โดยคิดเปอรเซ็นตตาม Scoring ที่คำนวณ
ไดทั้งหมดจากแตละ Classiﬁcation
Scoring Mapping Authorize PO การจับคู และกำหนด
การใหคะแนนตามเงื่อนไขที่กำหนด เพื่อที่ระบบจะสราง
PO ทันทีที่เขาเงื่อนไขทั้งหมด โดยไมตองรอการ Approve
จาก Underwriter

ตัวอยาง หนาจอการใหคะแนนของตัวแปรตางๆ

การจัดการ Scoring

ฟงชั่นการจัดการตัวแปร และกำหนดคะแนน ที่นำมาใชใน
การวิเคราะหสินเชื่อ
Scoring Item สามารถตั้งคาขอมูล Scoring Item
ตางๆ ที่จะนำไปคำนวณคะแนนของผูเชาซื้อและผูค้ำ
ประกัน เชน อายุ, อาชีพ, รายได, ที่อยู/ที่พักอาศัย,
เบอรติดตอ เปนตน โดยสามารถกำหนดใหแตละ Item
อยูใน Class ตางๆ ได พรอมกับสามารถกำหนด
Weight (%) ของแตละ Classiﬁcation และ Weight (%)
ของแตละ Item เพื่อนำไปคำนวณคะแนนของ Sub Item
ตางๆ ภายใต Item เชน ชวงอายุ 25-30 ป ไดคะแนนกี่
เปอรเซ็นต และนำไปเปนคะแนนของผูเชาซื้อและผูค้ำ
ประกันตอไป
Scoring Classiﬁcation Grade สามารถตั้งคา Scoring
Classiﬁcation Grade ได โดยสามารถกำหนดชวง
Minimum Point (%) ของแตละ Grade ภายใต

ตัวอยาง หนาจอกำหนดชวง Minimum Point (%) ของแตละ Grade
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ACCOUNTING
24

Payment

ฟงชั่นการจายเงินใหกับดีลเลอร เชน จายคารถ, คาประกัน,
คาคอมมิชชั่น เปนตน
รองรับการทำจาย รูปแบบเช็ค และ การโอนเงินไปยัง
ธนาคาร
รองรับการออกเอกสารหนังสือรับรองการหักภาษี
ณ ที่จาย
รองรับการออกใบสำคัญจาย
รองรับการบันทึกรับใบกำกับภาษีที่ไดรับจากดีลเลอร
รองรับการบันทึกรับใบเสร็จรับเงินที่ไดรับจากดีลเลอร
รองรับการบันทึกการนำสงภาษีสรรพากร VAT
Submission พรอมกับการออกรายงานภาษีซื้อ
รองรับการติดตามการติดตามเอกสารใบกำกับภาษี
และใบเสร็จรับเงินที่คางรับของดีลเลอร ทางอีเมล
และ แฟกซ
25

28

รายงาน

ฟงชั่นรายงาน ออกแบบเปน Overall Power Search
Report ผูใชงานสามารถเลือกคอลัมนขอมูลในการ
ออกรายงานไดตามที่ตองการ โดยคอลัมน หัวขอ
รายการตางๆ จะแสดงผลตามสิทธิ์ของผูใชงาน และ
รายงานทั้งหมดสามารถ Export ออกไปเปน Excel
Format ได

Receive

ฟงชั่นการรับเงินรายการคาใชจายอันเกิดจากสัญญา เชน
Subsidy, เงินดาวน, คางวดลวงหนา เปนตน
รองรับการทำรับเงินรายการแบบปกติ หรือทำ
Net Receive ซึ่งสามารถแบงรับรายการได
(Partial Receive)
รองรับการบันทึกรับรายการภาษีหัก ณ ที่จายที่ไดรับ
จากผูจายได โดยสามารถรับเต็มจำนวน หรือรับหลาย
ครั้ง (Partial) ได
รองรับการติดตามการติดตามเอกสารหนังสือรับรอง
การหักภาษี ณ ที่จายที่คางรับของดีลเลอร ทางอีเมล
และ แฟกซ
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ตัวอยาง หนาจอ Power Search Report

Invoice / Credit Note / Debit Note

ฟงชั่นการตั้งหนี้ / ลดหนี้ / เพิ่มหนี้ และออกเอกสารตางๆ
เชน ใบแจงหนี้, ใบกำกับภาษี, ใบลดหนี้, ใบเพิ่มหนี้ รวมถึง
รองรับการออกเอกสารใบแจงหนี้ที่รวมคาใชจายของ
หลายๆ สัญญาเพื่อเรียกเก็บเงินจากผูจายเงินเพียง
คนเดียว (Group Invoice)
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GL Module

ฟงชั่นการจัดการขอมูลการลงบัญชีแยกแยะตามประเภท
การตั้งคา และ จับคูรายการบัญชีตามประเภท
(GL Model / Mapping)
ตัวอยางรายงานแสดงผลตามเงื่อนไขที่เลือก Power Search Report
ตรวจสอบรายการบัญชี GL Voucher
ระบบรองรับการ Generate GL Transaction ไปยังระบบบัญชี
บริษัท คอนเนค บิสสิเนส ออนไลน จำกัด 131 ถนนพระราม 3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10210
http://www.b-connex.net Tel. 0 2689 2090-2

