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ธุรกิจคุณกำลัง...

เสี่ยง!!

พบกับวิธีตรวจ
รวจสอบลู
จสอบลูกค้าที่ให้ผลลัพธ์
ที่แม่นยำ ในสภาวะเศรษฐกิจที่มีความ
เสี่ยงอยูร่ อบดา้ น

Financial
Stress Score:

Financial Stress Score (FS Score) เป็นตัวชี้วัดความเสี่ยงที่จะเกิด
กับบริษัทในรูปของคะแนน เพื่อคาดการณค์ วามเป็นไปไดท้ ี่บริษัทใดๆ
จะมีโอกาสเกิดวิกฤตทางการเงินในอนาคต

รายงาน FS Score

FS Score: คะแนนความเสี่ยงของการเกิดวิกฤตการเงิน ที่มีชว่ งตั้งแต่ 1,150 –
1,500 โดยที่คะแนน 1,150 แสดงถึงความเป็นไปไดท้ ี่บริษัทจะเกิดวิกฤตทางการเงิน
สูงสุด ในขณะที่คะแนน 1,500 แสดงถึงความเป็นไปไดท้ ี่บริษัทจะเกิดวิกฤตทางการ
เงินต่ำสุด (FS Score ยิ่งมากยิ่งดี)

คืออะไร?

ประกอบดว้ ย:

FS Class: ระดับความเสี่ยงของการเกิดวิกฤตการเงิน มี 6 ระดับ โดยบริษัทที่
อยู่ใน FS Class ระดับ 1 จะอยู่ในกลุ่มของบริษัทที่มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดวิกฤต
ทางการเงินต่ำสุด ในขณะที่บริษัทที่มี FS Class ในระดับ 6 จะอยูใ่ นกลุม่ ของบริษัท
ที่มีความเป็นไปไดท้ ี่จะเกิดวิกฤตทางการเงินสูงสุด (FS Class ยิ่งนอ้ ยยิ่งดี)
ภาพมาตรวัดเปรียบเทียบ FS Score และ FS Class
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National Percentile: อันดับความเสี่ยงของบริษัทที่สนใจเปรียบเทียบกับบริษัท
ทั้งหมดในระดับประเทศ โดย Percentile ที่ 1 แสดงถึงบริษัทที่มีอันดับความเสี่ยง
ของการเกิดวิกฤตทางการเงินสูงสุด ในขณะที่ Percentile ที่ 100 แสดงถึงบริษัท
ที่มีอันดับความเสี่ยงของการเกิดวิกฤตทางการเงินต่ำสุด เทียบกับบริษัททั้งหมดใน
ฐานขอ้ มูลของ BOL
Industry Percentile: อันดับความเสี่ยงของบริษัทที่สนใจเปรียบเทียบกับบริษัท
ทั้งหมดในระดับอุตสาหกรรม โดย Percentile ที่ 1 แสดงถึงบริษัทที่มีอันดับความ
เสี่ยงของการเกิดวิกฤตทางการเงินสูงสุด ในขณะที่ Percentile ที่ 100 แสดงถึง
บริษัทที่มีอันดับความเสี่ยงของการเกิดวิกฤตทางการเงินต่ำสุด เทียบกับฐานข้อมูล
ของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน
Ratio Analysis: แสดงสถิติอัตราส่วนทางการเงิน ค่ากลาง ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด
พร้อมเปรียบเทียบอันดับของอัตราส่วนทางการเงินในอุตสาหกรรมเดียวกัน

      

FS Score ที่สุดของการประเมินความเสี่ยง ให้คุณรู้ทันที บริษัทไหนกำลังวิกฤต!

ประโยชน์
Financial

Stress Score:

FS Score สามารถตอบโจทย์ในการทำธุรกิจในการ
บริหาร Customer Life Cycle ไดอ้ ยา่ งครบวงจร
ชว่ ยสรา้ งมาตรฐานในการตรวจเช็คความเสี่ยงของ
ลูกค้า ตั้งแต่การหากลุ่มเป้าหมายใหม่ การบริหาร
ลูกคา้ ตลอดจนถึงชว่ งของการเก็บหนี้การคา้
เพื่อการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
ให้คุณตัดสินใจได้อย่างแม่นยำ

พิสูจน์แลว้ !
ไดผ
้ ลลัพธท์ ี่แมน่ ยำ
เชื่อถือไดจ้ ริง*
* ทดสอบจากขอมูลบริษัทในอดีต

ขอ้ มูล FS Score
เชื่อถือได้

FS Score ถูกพัฒนาจากการศึกษาวิจัยร่วมกันระหว่าง
ผู้เชี่ยวชาญของ BOL และ D&B ประเทศสหรัฐอเมริกา
ให้เป็นตัวชี้วัดความเสี่ยงที่มีความแม่นยำเป็นมาตรฐานสากล
ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจสถานะการดำเนินกิจการของลูกค้า
สามารถกระจายความเสี่ยง กำหนดกลยุทธ์ เพิ่มโอกาสของ
ธุรกิจ และบริหารความเสี่ยงใน Portfolio ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
FS Score ใชข้ อ้ มูลทางธุรกิจและขอ้ มูลทางการเงินของ
บริษัทที่มีในฐานขอ้ มูลของ BOL กวา่ 200,000 รายในการ
สรา้ งระบบการคำนวณทางสถิติ จากการทดสอบ
FS Score กับขอ้ มูลในอดีตพบวา่ 70% ของบริษัทที่เกิด
วิกฤตการเงิน มี FS Score อยู่ในชว่ งคะแนนต่ำ หรือเทียบ
ไดก้ ับ FS Class ระดับ 5 หรือ 6
FS Score ยังใหค้ วามแมน่ ยำในการคาดการณ์ความเป็น
ไปไดข้ องการเกิดวิกฤตการเงินไดส้ ูงถึง 70% (Accuracy
Ratio)

เช็ค FS Score ลูกคา้ ของคุณวันนี้
รู้ทันทุกความเสี่ยงก่อนจะสายเกินไป

สอบถามโทร. 02 657 3999 ตอ่ 2111-6

GOOD
BENEFITS:
สร้างมาตรฐานในการวัดความเสี่ยง
ของลูกค้าอย่างมีระบบ
สร้างความสะดวกรวดเร็วในการ
วัดความเสี่ยงเพื่อการตัดสินใจ
ช่วยในการหาและคัดกรองกลุ่มลูกค้า
ใหม่ ขยายฐานลูกค้าในกลุ่มที่มีความ
เสี่ยงต่ำ เพื่อป้องกันความสูญเสีย
ของการเกิดหนี้เสีย
ใช้ในการบริหารบัญชีลูกค้า การ
กำหนด Credit Line รวมถึงการ
ช่วยกำหนดเทอมการชำระเงินให้กับ
ลูกค้า
ใช้ในการวางมาตรการเรียกเก็บหนี้
การตั้งลำดับความสำคัญของการ
เรียกเก็บหนี้ในมุมมองของความเสี่ยง

FREE:
EE:
พิเศษ!

50 สายแรกที่โทรหาเรา**
พรอ้ มกับอา้ งอิงสื่อฉบับนี้
รับฟรี FS Score Report
รายงานวิเคราะห์/ประเมิน
ความเสี่ยงบริษัทคุณ

02 657 3999 ตอ่ 2111-6
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