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สวนท่ี 1 
ขอมูลสรุป (Executive Summary) 

 

กลุมบริษัทประกอบดวยบริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจใหเชาซื้อรถจักรยานยนตและรถยนต         
ในเขตกรุงเทพฯ,ปริมณฑลและตางจังหวัดในทุกภูมิภาคของประเทศไทย บริษัทถือหุนรอยละ 99.99 ในบริษัท ซี.วี.เอ. 
จํากัด ซึ่งดําเนินธุรกิจใหเชาซื้อรถจักรยานยนตและถือหุนรอยละ 99.99 ในบริษัท ชยภาค จํากัด ซึ่งดําเนินธุรกิจใหเชาซื้อ
รถยนตในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลรวมถึงตางจังหว ัดในบางพ้ืนที่ ป 2548 กลุมบริษัทใหเชาซื้อรถจักรยานยนตใหม
ตอรถจักรยานยนตมือสองในสัดสวนรอยละ 94 ตอรอยละ 6 และใหเชาซื้อรถยนตใหมตอรถยนตมือสองในสัดสวน     
รอยละ 2 ตอ รอยละ 98 

กลุมบริษัทดําเนินธุรกิจใหเชาซื้อรถจักรยานยนตและรถยนตมานานกวา 30 ป ปจจุบันมีสวนแบงการตลาด  
รอยละ 31 ซึ่งเปนอันดับหน่ึงของธุรกิจเชาซื้อรถจักรยานยนตในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลติดตอกันมาเปนปที่ 23      
ทั้งน้ีกลุมบริษัทมีเครือขายของพันธมิตรทางธุรกิจ 455 แหง และเจาหนาที่สินเช่ือกวา 300 คนประจําอยูในเขตพื้นที่ที่
ใหบริการ สงผลใหมีความรวดเร็วในการอนุมัติสินเช่ือใหแกลูกคา  จากการดําเนินธุรกิจเชาซื้อรถจักรยานยนตและ
รถยนตมาเปนเวลานานทําใหกลุมบริษัทมีระบบฐานขอมูลลูกคาเชาซื้อขนาดใหญเปนของตัวเอง โดย  ณ 31 ธันวาคม 
2548   กลุมบริษัทมีลูกคาจํานวนกวา 200,000 รายและมีฐานขอมูลประวัติลูกคาไมเกิน 10 ป กวา 500,000 ราย นอกจากน้ี      
กลุมบริษัทยังมีความสัมพันธที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจนับแตกอต้ังบริษัท รวมถึงเปนที่ยอมรับในเรื่องความซื่อตรง      
ในการใหบริการโดยไดรับความไววางใจจากลูกคาและสถาบันการเงินตลอดมาในสวนของชองทางการชําระเงินกลุม
บริษัทไดนําระบบใบแจงเตือนการชําระเงินและระบบ Bar Code มาใชอํานวยความสะดวกแกลูกคา โดยเฉพาะการชําระ
เงินผานระบบธนาคาร, Counter Service และ Pay  Point ที่กระจายอยูทั่วประเทศ ซึ่งถือไดวาสิ่งที่กลาวมาทั้งหมดเปน
จุดเดนที่สงผลใหกลุมบริษัทไดเปรียบคูแขงขันในการดําเนินธุรกิจ   และกลุมบริษัทมีเปาหมายท่ีจะขยายบัญชีสินเช่ือเชา
ซื้อใหเติบโตอยางตอเน่ืองโดยการขยายสาขาเพ่ิมขึ้นในเขตภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งน้ี  ณ 
31 ธันวาคม 2548 กลุมบริษัทมีจํานวนสาขาทั้งสิ้น 61 สาขา  

ผลการดําเนินงานของกลุมบริษัท   รายไดรวมป 2548 เทากับ    2,094.1 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 30.9 %  จาก  1,600.2 
ลานบาทในป 2547   ซึ่งกลุมบริษัทสามารถสรางรายไดเพ่ิมในอัตราที่สูงขึ้นอยางตอเน่ืองทุกป    สวนคาใชจายรวม ป 
2548 เทากับ   1,471.9 ลานบาท เพ่ิมขึ้น  59.0 % จาก 925.7 ลานบาทในป 2547 สาเหตุหลักมาจากการเพ่ิมขึ้นของ
คาใชจายที่ผันแปรตามปริมาณการขยายสินเช่ือและคาใชจายดานบุคคลากรจากการขยายสาขาของธุรกิจ  จากการเพ่ิมขึ้น
ของคาใชจายน้ี ทําใหกลุมบริษัทมีกําไรสุทธิลดลง โดยกําไรสุทธิป 2548 เทากับ  345.7  ลานบาท ลดลง 18.3 % จาก 
422.9  ลานบาทในป 2547  

               ฐานะทางการเงินของกลุมบริษัท ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2548  บริษัทมีสินทรัพยรวม 5,788.0 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 
8.7 % จาก 5,326.4 ลานบาทในป 2547  หน้ีสินรวม 3,565.2 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 9.4 % จาก 3,259.2 ลานบาทในป 2547 
สวนของผูถือหุนรวม 2,222.8 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 7.5% จาก 2,067.2 ลานบาทในป 2547 

การดําเนินธุรกิจเชาซื้อมีปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญ ไดแก ความเสี่ยงดานการเงินเน่ืองจากรายไดหลักเปนดอกเบี้ย
รับจากการใหสินเช่ือ ซึ่งถูกกําหนดเปนอัตราดอกเบี้ยไวคงที่ตลอดอายุสัญญา  แตดอกเบี้ยเงินกูยืมมีแนวโนมสูงขึ้น  เพ่ือ
เปนการปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ในป 2547 บริษัทจึงไดทําขอตกลงกับสถาบันการเงินโดยกําหนดอัตราดอกเบี้ย
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บริษัทท่ีออกหลักทรัพย 
 
 
ช่ือบริษัท                                   :    บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน) 
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                                                          จากสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี ป 2548 
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 สวนที่ 2 หนา 2  

1. ปจจัยความเส่ียง 

  ความเสี่ยงดานการเงิน 

เน่ืองจาก รายไดหลักของกลุมบริษัทเปนดอกเบี้ยรับจากการใหบริการสินเช่ือเชาซื้อ  ซึ่งถูกกําหนดอัตรา
ดอกเบี้ยไวคงที่ตลอดอายุสัญญา ดังน้ัน การเปล่ียนแปลงของตนทุนอัตราดอกเบี้ย    จึงสงผลกระทบโดยตรงตอ
ผลการดําเนินงานของกลุมบริษัท ดังน้ัน เพ่ือเปนการจํากัดความเสี่ยงดังกลาว กลุมบริษัทซึ่งมีฐานเงินทุนที่
แข็งแกรงและไดทําขอตกลงกับสถาบันการเงินในป 2547โดยกําหนดอัตรา ดอกเบี้ยในชวงระยะ เวลา 3 ป สูงสุด
ไมเกิน 4% สําหรับ  วงเงินกู 2,200 ลานบาท และในป 2548 ไดออกหุนกูจํานวน 745 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย 
4.2% - 4.8% ระยะเวลา 2 ป และ 3.5 ป ตามลําดับ ซึ่งจะสอดคลองกับอายุการใหสินเช่ือเชาซื้อโดยเฉล่ียแกลูกคา
ทําใหบริษัทสามารถลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโนมสูงขึ้น 
 

 ความเส่ียงในการประกอบธุรกิจ 

ความเสี่ยงดานการตลาดและการแขงขัน 

-  สินเช่ือเชาซื้อรถจักรยานยนต 

ธุรกิจการใหบริการสินเช่ือเชาซื้อรถจักรยานยนต มีภาวะการแขงขันที่คูแขงรายใหมสามารถเขามาใน
อุตสาหกรรมไดไมยากนักหากมีแหลงเงินทุนขนาดใหญ อยางไรก็ตาม จากการที่กลุมบริษัทมีประสบการณ  อยู
ในอุตสาหกรรมน้ีมาเปนเวลายาวนานกวา 30 ป ทําใหมีระบบฐานขอมูลลูกคาเชาซื้อขนาดใหญ ซึ่งเปนปจจัย
สําคัญในการดําเนินธุรกิจ ทําใหกลุมบริษัทสามารถพิจารณาสินเช่ือไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี การ
ใหบริการลูกคาที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ดวยเครือขายของคูคาและเจาหนาที่สินเช่ือกระจาย  กวา 222 แหงใน
เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล รวมถึงมีเครือขายพันธมิตรทางธุรกิจและเจาหนาที่สินเช่ือกระจายกวา 233 แหง ใน
ตางจังหวัด ทําใหกลุมบริษัทมีความไดเปรียบผูประกอบการรายอื่น  

-  สินเช่ือเชาซื้อรถยนต 

สําหรับธุรกิจการใหบริการสินเช่ือเชาซื้อรถยนตน้ัน ผูประกอบการท่ีเปนบริษัทเงินทุนขนาดใหญ       
ผูประกอบการในรูปบริษัทที่เกิดจากการรวมทุนของบริษัทแมของคายรถยนต หรือบริษัทขามชาติซึ่งมีความ   
ไดเปรียบจากตนทุนทางการเงินที่ตํ่าและฐานเงินทุนขนาดใหญ ไดแขงขันในดานราคาอยางรุนแรงเพ่ือใหไดมา    
ซึ่งสวนแบงทางการตลาด โดยเฉพาะอยางยิ่งในตลาดเชาซื้อรถยนตใหมซึ่งอัตราดอกเบี้ยทรงตัวอยูในระดับ   
คอนขางตํ่า อยางไรก็ดีกลุมบริษัทไมไดรับผลกระทบจากปจจัยน้ีมากนัก เน่ืองจากเนนการใหบริการสินเช่ือ    เชา
ซื้อรถยนตมือสองซึ่งมีอัตราดอกเบ้ียที่สูงกวา ในขณะที่บริษัทรวมทุนดังกลาวขางตนไมไดเขามาแขงขัน ในตลาด
รถยนตมือสอง ประกอบกับหากเปรียบเทียบคูแขงในตลาดสินเช่ือรถยนตมือสองในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
กลุมบริษัทมีศักยภาพในเชิงแขงขันเน่ืองจากการมีเครือขายพันธมิตรกระจายอยูทั่วกรุงเทพ และตางจังหวัดกวา 
120 แหง  
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 สวนที่ 2 หนา 3  

 ความเส่ียงตอผลการดําเนินงานอันเกิดจากสินเชื่อท่ีไมกอใหเกิดรายได 

ในการขยายธุรกิจของผูประกอบการแตละรายในธุรกิจสินเช่ือเชาซื้อรถจักรยานยนตและรถยนต
สามารถทําไดตามศักยภาพของบริษัทโดยไมมีขอจํากัดจากหนวยงานใดๆ  ดังน้ันผูประกอบการทุกราย   มีโอกาส
ที่จะไดรับความเสี่ยงจากสินเช่ือที่ไมกอใหเกิดรายได หากขาดความระมัดระวังในการใหสินเช่ือ และขาดระบบ
การควบคุมภายในท่ีดี อยางไรก็ตามจากการท่ีกลุมบริษัทไดใหความสําคัญกับคุณภาพของสินเช่ือและ
หลักประกัน กลุมบริษัทจึงไดกําหนดมาตรการสําคัญในการประกอบธุรกิจ อาทิ กําหนดหลักเกณฑในการอนุมัติ
สินเช่ือที่ชัดเจน กําหนดใหมีมาตรฐานการพิจารณาอนุมัติสินเช่ืออยางเขมงวดทุกขั้นตอน รวมถึงการกําหนด
วงเงินสินเช่ือที่เหมาะสมกับความเสี่ยงของลูกหน้ีและหลักประกันแตละราย  ทั้งน้ีบริษัทไดมีการต้ังสํารองเปนคา
เผ่ือสําหรับความเสี่ยงในอนาคต เปนจํานวนที่เพียงพอและเหมาะสมกับธุรกิจมาโดยตลอด 

 ความเส่ียงจากการขาดทุนในการขายทรัพยสินท่ียึดมาได 
รถจักรยานยนตหรือรถยนตที่กลุมบริษัทยึดคืนมาจะถูกนํามาจําหนาย ซึ่งโดยทั่วไปหากลูกคาชําระ   คา

งวดมาแลวไมนอยกวา 3 งวดจะสามารถลดความเสี่ยงจากการขาดทุนจากการขายทรัพยสินที่ยึดมาได    อยางไรก็
ตามเมื่อมีการขาดทุนเกิดขึ้น สวนตางจากการขาดทุนดังกลาวยังสามารถติดตามทวงถามจากผูใชบริการเชาซื้อ
และผูค้ําประกันได ซึ่งจะสามารถชดเชยลดความเสียหายดังกลาวลงได อน่ึงจํานวนการขาดทุนจะมากหรือนอย
ขึ้นอยูกับ สภาพ และความตองการในทองตลาดท่ีมีตอสินคาน้ันๆ นอกจากน้ีบริษัทมีศูนยปรับสภาพ
รถจักรยานยนตของบริษัทเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหแกสินคากอนนําออกจําหนาย ทําใหสามารถลดความเสี่ยงจาก
การขาดทุนในการขายสินทรัพยที่ยึดมาไดอีกทางหน่ึง  

 
 ความเส่ียงจากการพ่ึงพาอาศัยผูเชี่ยวชาญ 

จากการท่ีบริษัทใชระบบการอนุมัติที่มีมาตรฐาน ประกอบกับคูมือการปฏิบัติงาน รวมท้ังการใชระบบ
การใหคะแนนสินเช่ือ สําหรับการพิจารณาอนุมัติสินเช่ือ พนักงานสินเช่ือสามารถปฏิบัติงานอยางมีมาตรฐาน 
และบริษัทสามารถลดการพ่ึงพาผูเช่ียวชาญตางๆ ได อยางไรก็ดี บริษัทมีการใหผลตอบแทนที่จูงใจตอพนักงาน 
ประกอบกับการพัฒนาอบรมอยางตอเน่ืองเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของพนักงานตอไป 

 

 ความเส่ียงจากการเขามาควบคุมของภาครัฐ 
ปจจุบันธุรกิจการใหบริการสินเช่ือเชาซื้อถูกกํากับโดยสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค       

(สคบ.) ซึ่งกํากับดูแลสัญญาเพื่อใหเกิดความเปนธรรมตอผูบริโภค เชน กําหนดระยะเวลาและข้ันตอนการบอกเลิก
สัญญา และอัตราเบี้ยปรับการผิดนัดจายชําระในอัตราไมเกิน MRR ของธนาคารกรุงไทย +10% โดยมิไดอยูภายใต
การกํากับดูแลของธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ในอนาคตหากภาครัฐพิจารณาเขามากํากับดูแลผูประกอบ
ธุรกิจสินเช่ือเชาซื้อ เพ่ือควบคุมใหการดําเนินงานเปนมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะสงผลกระทบตอทุกบริษัทที่อยูใน
ธุรกิจสินเช่ือเชาซื้อ อยางไรก็ตามปจจุบันกลุมบริษัทไดปฏิบัติตามแนวทางท่ีทาง ธปท. ใชกํากับสถาบันการเงิน 
เชน เกณฑการต้ังสํารองคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ นโยบายการรับรูและหยุดรับรูรายได ดังน้ัน กลุมบริษัทจึงเช่ือวา
การเขามากํากับดูแลของภาครัฐในอนาคตจะไมสงผลกระทบตอผลการ  ดําเนินงานของกลุมบริษัทอยางมี
นัยสําคัญ 
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อยางไรก็ดีหากในอนาคตภาครัฐเขามาควบคุมกิจการประเภทเชาซื้อมากขึ้นจะเปนการกดดันตอ      
ผูประกอบการรายเล็ก ๆ ที่ยังไมมีระบบการทํางานท่ีเปนมาตรฐาน และเปนการสรางกําแพงปองกันมิใหมี       
ผูประกอบการรายใหมเขามาในธุรกิจประเภทน้ีไดงายเหมือนเชนในอดีต 
 
 ความเส่ียงจากความแตกตางระหวางอายุของสินเชื่อเชาซื้อกับแหลงเงินทุน 

ระยะเวลาผอนชําระของสินเช่ือเชาซื้อมอเตอรไซคอยูระหวาง 24 ถึง 30 เดือนและสินเช่ือรถยนตอยู
ระหวาง 36 ถึง 48 เดือน ขณะที่ ณ สิ้นป 2548  บริษัทมีเงินกูระยะสั้นจํานวน 2,461.0 ลานบาท ซึ่งอาจพิจารณาได
วาเปนความเสี่ยงหากถูกสถาบันการเงินเรียกเงินกูยืมระยะสั้นดังกลาวคืนทันที แตอยางไรก็ตามเน่ืองจากกลุม
บริษัทมีฐานะการเงินที่แข็งแกรงและเปนลูกคาที่ดีของสถาบันการเงินกวา 14 แหง ไมเคยมีปญหาดานการเงินหรือ
การผิดนัดชําระหน้ี แมกระทั่งในชวงวิกฤติเศรษฐกิจในป 2540 ที่สถาบันการเงินจํานวนมากประสบปญหาแต
กลุมบริษัทก็มิไดถูกเรียกเงินกูยืมคืนแตอยางใดอยางไรก็ดี บริษัทก็มีความพรอมที่จะออกตราสารหน้ีเพ่ือระดม
เงินทุน เมื่อสภาวะของอัตราดอกเบี้ยมีความเหมาะสม โดยผูถือหุนไดมีมติใหบริษัทสามารถดําเนินการออกตรา
สารหน้ีดังกลาว  เพ่ือเพ่ิมสภาพคลองและหรือบริหารแหลงเงินทุนอยางมีประสิทธิภาพ โดยในป 2548 บริษัทไดมี
การออกหุนกูทั้งสิ้น 745 ลานบาท ระยะเวลา 2 ปและ 3.5 ป ทําใหบริษัทสามารถเพ่ิมอัตราสวนเงินกูระยะยาว ที่มี
ระยะเวลาใกลเคียงกับระยะเวลาการใหสินเช่ือเชาซื้อของกลุมบริษัท 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

      2.1 ประวัติความเปนมา 

บริษัท ฐิติกร จํากัด  (มหาชน) จดทะเบียนกอต้ังเปนบริษัทจํากัดเมื่อวันที่ 4  สิงหาคม 2515 โดยคุณ      
ชุมพล พรประภา และคุณอโนทัย พรประภา ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ลานบาท โดยมีวัตถุประสงคหลัก     
เพ่ือประกอบธุรกิจใหบริการสินเช่ือเชาซื้อรถจักรยานยนตและรถยนต ในชวงเริ่มตนของการดําเนินกิจการ บริษัท
ใหบริการสินเช่ือเชาซื้อรถจักรยานยนตแกลูกคารายยอยในเขตกรุงเทพและปริมณฑลและไดเพ่ิมการใหบริการ
สินเช่ือเชาซื้อรถยนตในป 2525 

ในป 2534 บริษัทไดมีการเพ่ิมทุนจดทะเบียนและเรียกชําระเปน 70 ลานบาท เพ่ือใหสอดคลองกับการ
ขยายตัวธุรกิจ 

ในป 2538 บริษัทไดขยายธุรกิจการใหบริการสินเช่ือเชาซื้อรถจักรยานยนตมากขึ้น โดยเขาถือหุนใน   
สัดสวนรอยละ 99.99 ของทุนที่ออกและเรียกชําระแลวของบริษัท ซี.วี.เอ. จํากัด ซึ่งไดเริ่มกอต้ังในป 2520        
โดยคุณชุมพล พรประภา และคุณอโนทัย พรประภา เพ่ือดําเนินธุรกิจใหบริการสินเช่ือเชาซื้อรถจักรยานยนต
ครอบคลุมทั้งในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล รวมถึงภาคกลางและภาคตะวันออก  

ในป 2541 บริษัทไดปรับกลยุทธการบริหารงานใหมเพ่ือใหสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจและลดการ
ทํางานที่ซ้ําซอนกับ ซี.วี.เอ. บริษัทจึงกําหนดนโยบายให ซี.วี.เอ. เนนการใหบริการสินเช่ือเชาซื้อรถจักรยานยนต  
ในพ้ืนที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเพ่ือเปดตลาดและฐานของลูกคา พรอมกันน้ันไดกําหนดนโยบายใหบริษัท
เนนธุรกิจใหบริการสินเช่ือเชาซื้อรถจักรยานยนตในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  

ในป 2543 บริษัทไดริเริ่มจัดทําโครงการประกันภัยที่ใหความคุมครองสําหรับการเชาซื้อรถจักรยานยนต
สําหรับผูเชาซื้อทุกราย เพ่ือลดอัตราความเสียหายจากการถูกโจรกรรม การเกิดอุบัติเหตุและการเสียชีวิตของ        
ผูเชาซื้อ ซึ่งตอมาโครงการประกันภัยดังกลาวไดกลายเปนมาตรฐานของผูประกอบธุรกิจสินเช่ือเชาซื้อรถ        
จักรยานยนต 

ในเดือนกันยายน 2545 กลุมบริษัทไดรับประกาศเกียรติคุณใหเปนผูประกอบธุรกิจที่รักษาสิทธิผูบริโภค 
ดานการใชสัญญาที่เปนธรรมตอผูบริโภค จากสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคสํานักนายกรัฐมนตรี 

ในป 2546 บริษัทไดปรับโครงสรางกลุม  โดยเขาถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.99 ของทุนที่ออกและเรียก
ชําระแลว ในบริษัท ชยภาค จํากัด ซึ่งกอต้ังโดยคุณชุมพล พรประภา และคุณอโนทัย พรประภา เพ่ือประกอบ
ธุรกิจสินเช่ือเชาซื้อรถยนต ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพ่ือใหชยภาคเปนบริษัทหลักในการขยายธุรกิจการ
ใหบริการสินเช่ือเชาซื้อรถยนตของกลุม  

               บริษัทไดทําการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 70 ลานบาทเปน 500 ลานบาท พรอมกับการแปลงสภาพเปน
บริษัทมหาชนเพ่ือเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยบริษัทไดรับการอนุมัติจากตลาด     
หลักทรัพยแหงประเทศไทยใหเขาทําการซื้อขายวันแรกเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2546  

               ในป 2547 และ ป 2548 บริษัทมีนโยบายขยายสินเช่ือไปในพ้ืนที่ตางจังหวัด เน่ืองจากตลาดยังสามารถ
เติบโตไดอีกมาก      ทําใหกลุมบริษัทมีสาขาท้ังสิ้น 61 สาขา เพ่ิมขึ้น 26  สาขาจากป 2546 ที่มี 35 สาขา  โดยเปน
การเพ่ิมจํานวนสาขาใหมทั้งหมด 14 สาขา  และเปนสาขาท่ีเปดเพ่ิมในจุดที่บริษัทยอยเปดทําการอยูแลวอีก 12  
สาขา  
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               นอกจากน้ีในป 2548  บริษัทไดออกหุนกูชนิดระบุผูถือมูลคา 745 ลานบาท  อัตราดอกเบี้ย 4.2% และ 

 4.8 % ครบกําหนดไถถอนป 2550 และป 2552 โดยขายใหแกผูลงทุนสถาบัน 
2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท  

             กลุมบริษัทประกอบดวยบริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ไดแก บริษัท ซี.วี.เอ. 

จํากัด และบริษัท ชยภาค จํากัด  ดําเนินธุรกิจหลักโดยใหบริการสินเช่ือเชาซื้อรถจักรยานยนตและรถยนต  ทั้งน้ี ณ 
สิ้นป 2548 กลุมบริษัทมีสัดสวนรายไดจากธุรกิจเชาซื้อรถจักยานยนต : รถยนต  : รายไดอื่นๆ เทากับ 71: 9 : 20  
 

โครงสรางกลุมบริษัทและการดําเนินงานของกลุมบริษัทสามารถแบงไดดังน้ี    
         โครงสรางกลุมบริษัท                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     2.3  โครงสรางรายไดของกลุมบริษัท  

 โครงสรางรายไดของกลุมบริษัท ในป 2546-2548 สามารถจําแนกไดดังน้ี          

งบการเงินรวม 

2548 

งบการเงินรวม 

2547 

งบการเงินรวม 

2546 

 
กลุมธุรกิจ/ ดําเนินการโดย 

% การถือหุน 
ของบริษัท 

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

1. ธุรกิจใหสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนต        
บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)        
บริษัท ซี.ว.ีเอ. จํากัด 99.99       

รวมรายได  1,497.8 71.5 1,214.6 75.9 1,029.7 73.6 
2. ธุรกิจใหสินเชื่อเชาซื้อรถยนต        

บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)        
บริษัท ชยภาค จํากัด 99.99       

รวมรายได  182.0 8.7 181.5 11.3 199.7 14.3 
3. รายไดอื่นๆ        
      รายไดคาธรรมเนียม  30.1 1.4 23.6 1.5 26.3 1.9 

หนี้สูญรับคืน  29.3 1.4 24.7 1.5 20.1 1.4 
อื่นๆ   354.9 17.0 155.8 9.7 123.4 8.8 

บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน) 
ธุรกิจใหสินเชื่อเชาซ้ือรถจักรยานยนตและรถยนต 

ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล  
และตางจังหวัดในทุกภูมิภาคของประเทศไทย 

99.99%  99.99% 

บริษัท ซี.วี.เอ. จํากัด 
ธุรกิจใหสินเชื่อเชาซ้ือรถจักรยานยนต    

ในภาคกลางและภาคตะวันออก 

บริษัท ชยภาค จํากัด 
ธุรกิจใหสินเชื่อเชาซ้ือรถยนต  
ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
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รวมรายไดอื่นๆ  414.3 19.8 204.1 12.8 169.8 12.1 
                               รวมรายได  2,094.1 100.0 1,600.2 100.0 1,399.2 100.0 

2.4 เปาหมายการดําเนินธุรกิจ 
 บริษัทยังคงมุงเนนในธุรกิจการใหบริการสินเช่ือเชาซื้อรถจักรยานยนต  ซึ่งบริษัทมีความรูความชํานาญ 

โดยต้ังเปาหมายขยายขอบเขตพ้ืนที่การใหบริการออกไปนอกเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยจะขยายสาขาให
ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดใหญในแตละภูมิภาคของประเทศไทย  สําหรับธุรกิจการใหบริการสินเช่ือเชาซื้อรถยนต
บริษัทจะพิจารณาตามภาวะตลาดและการแขงขัน โดยเฉพาะอยางยิ่งอัตราผลตอบแทน โดยมีการขยายการ
ใหบริการออกไปในจังหวัดตางๆ  ซึ่งบริษัทมีสาขาใหบริการสินเช่ือเชาซื้อรถจักรยานยนตอยูกอนแลว 

 อน่ึง   บริษัทใหความสําคัญกับคุณภาพของสินเช่ือและอัตราผลตอบแทนทางธุรกิจเปนหลัก โดยที่การ
เติบโตขยายสินเช่ือของบริษัทยังคงตองอยูภายใตการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมและควบคุมได  ไมวาจะเปนการคัด
คุณภาพของลูกคาอยางเขมงวดตามมาตรฐาน รวมท้ังการต้ังสํารองฯ อยางเพียงพอ  เพ่ือคงไว ซึ่งผลตอบแทนท่ีดี
และย่ังยืนแกผูถือหุนทุกราย  นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ รวมทั้งผูบริหารในทุกระดับได
ตระหนักและมุงเนนในหลักธรรมาภิบาลที่ดีและหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)   
ในการกําหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหบริษัทสามารถสรางผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนแก    
ผูถือหุนทุกราย ในสวนของการเปดเผยขอมูลและช้ีแจงขอมูลที่จําเปนและเพียงพอของบริษัท แกนักลงทุนสถาบัน 
นักวิเคราะหและผูถือหุนทั่วไป ผูบรหิารระดับสูงไดถือเปนภารกิจที่สําคัญ เพ่ือเสริมสรางความเขาใจถึงฐานะและ
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานของบริษัทไดอยางถูกตองและเทาเทียมกัน 
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3. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภณัฑ 

3.1  ลักษณะบริการ 

สินเช่ือเชาซื้อ (Hire Purchase) จัดเปนบริการทางการเงินอีกรูปแบบหน่ึงของการใหสินเช่ือ  ซึ่งไมไดอยู
ภายใตการกํากับดูแลของ ธปท. เชนเดียวกับธนาคารและบริษัทเงินทุน ทั้งน้ีบุคคลที่เก่ียวของกับ  การใหบริการ
สินเช่ือเชาซื้อประกอบดวยบุคคล 3 ฝาย คือ (1) ลูกคาหรือผูเชาซื้อ  (2) ผูจําหนายและ (3) บริษัทหรือผูใหบริการ
สินเช่ือ เมื่อผูเชาซื้อมีความตองการเชาซื้อทรัพยสินจากผูจําหนายก็จะแสดงความจํานงคตอเจาหนาที่สินเช่ือของ    
ผูใหบริการสินเช่ือเพ่ือพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและอนุมัติการขอสินเช่ือตอไป 

เมื่อผูเชาซื้อตกลงทําสัญญา ผูเชาซื้อจะชําระเงินดาวน ณ วันทําสัญญา และกําหนดวิธีการผอนชําระตาม
ระยะเวลาที่กําหนดไวในสัญญา ผูเชาซื้อสามารถครอบครองและใชทรัพยสินที่ทําสัญญาเชาซื้อน้ันไดตลอด
ระยะเวลาของสัญญา โดยมีหนาที่รับผิดชอบบํารุงรักษาทรัพยสินน้ัน ทั้งน้ีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินจะถูกโอนใหแก        
ผูเชาซื้อตอเมื่อผูเชาซื้อไดชําระคางวดใหแกผูใหบริการสินเช่ือครบถวนตามสัญญาแลว  

              สําหรับการดําเนินธุรกิจใหบริการสินเช่ือเชาซื้อของกลุมบริษัทน้ัน หากแบงลักษณะของธุรกิจตาม
ประเภททรัพยสินที่ใหเชาซื้อ จะแบงไดดังน้ี 

             1. ธุรกิจการใหบริการสินเช่ือเชาซื้อรถจักรยานยนต 

กลุมบริษัทใหบริการสินเช่ือเชาซื้อรถจักรยานยนตโดยบริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน) และ บริษัท 
ซี.วี.เอ. จํากัด ทั้งน้ี สินเช่ือเชาซื้อเกือบทั้งหมดเปนรถจักรยานยนตใหมทุกยี่หอ สําหรับการใหบริการสินเช่ือเชา
ซื้อ รถจักรยานยนตมือสองน้ัน กลุมบริษัทมีนโยบายใหเชาซื้อเฉพาะรถจักรยานยนตที่ผานการปรับสภาพตาม
มาตรฐานของศูนยปรับสภาพของกลุมบริษัท ทั้งน้ีกลุมบริษัทมีสัดสวนการปลอยสินเช่ือรถจักรยานยนตมือสอง
นอยมาก คือ ประมาณรอยละ 6 ของมูลคาการปลอยสินเช่ือรถจักรยานยนตทั้งหมดของป 2548  

ปจจัยในการกําหนดวงเงินในการใหสินเช่ือ เงินดาวน และระยะเวลาในการผอนชําระคางวด       
รถจักรยานยนตน้ัน จะขึ้นอยูกับฐานะทางการเงินของลูกคา ยี่หอ รุนและราคาของรถจักรยานยนต  ทั้งน้ี            
หากจําแนกสินเช่ือเชาซื้อรถจักรยานยนตตามย่ีหอรถ พบวากลุมบริษัทไดใหบริการสินเช่ือเชาซื้อรถจักรยานยนต     
ทุกยี่หอหลัก ซึ่งไดแก ฮอนดา ซูซูกิ ยามาฮาและคาวาซากิ 

 

2. ธุรกิจการใหบริการสินเช่ือเชาซื้อรถยนต  

กลุมบริษัทใหบริการสินเช่ือเชาซื้อรถยนตทั้งรถยนตมือสองและรถยนตใหมโดยบริษัท ฐิติกร 
จํากัด (มหาชน) และบริษัท ชยภาค จํากัด โดยเนนการใหบริการสินเช่ือเชาซื้อรถยนตมือสองที่เปนที่นิยมของ
ตลาดเปนหลัก ทั้งน้ีกลุมบริษัทมีสัดสวนการปลอยสินเช่ือเชาซื้อรถยนตมือสอง ประมาณรอยละ 98 ของมูลคา
การปลอยสินเช่ือรถยนตทั้งหมดของ ป 2548 

สําหรับวงเงินในการใหสินเช่ือและระยะเวลาในการผอนชําระคางวดรถยนตน้ัน ขึ้นอยูกับฐานะ 
ทางการเงินของผูขอสินเช่ือแตละราย และเพ่ือควบคุมคุณภาพของสินเช่ือ กลุมบริษัทจึงไดพิจารณาปจจัยอื่นๆ
เพ่ิมเติมในการใหบริการสินเช่ือซึ่งไดแก เงินดาวน ราคาอางอิงในตลาดรถยนตมือสอง หลักฐานทะเบียนรถยนต 
สภาพรถ และอายุการใชงานของรถ หากจําแนกการใหสินเช่ือเชาซื้อรถยนตตามย่ีหอรถ พบวา  กลุมบริษัทได
ใหบริการสินเช่ือเชาซื้อรถยนต 5 ยี่หอหลัก ไดแก โตโยตา มิตซูบิชิ นิสสัน อีซูซุ และฮอนดา สําหรับการ
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หากแบงการใหบริการสินเช่ือเชาซื้อรถยนตของกลุมบริษัทตามลักษณะการใชงานของรถยนต   
จะสามารถแบงออกเปนสินเช่ือเชาซื้อรถยนตน่ังสวนบุคคล และสินเช่ือเชาซื้อรถเพื่อการพาณิชย (ผูเชาซื้อมี     
วัตถุประสงคใชรถยนตในการประกอบธุรกิจการคา ไดแก รถกระบะ และรถตู)  

                  ลูกหน้ีสินเชื่อเชาซื้อรถยนตคงเหลือของกลุมบริษัท จําแนกตามประเภทการใชรถยนต* (หนวย: ลานบาท) 

2548 2547 2546  
ประเภทรถ มูลคา รอยละ มูลคา รอยละ มูลคา รอยละ 

รถยนตน่ังสวนบุคคล  711 47.5 731 43.6 624 42.1 
รถเพื่อการพาณิชย        
- รถกระบะ 615 41.1 692 41.3 526 35.5 
- รถตู 170 11.4 254 15.2 332 22.4 

รวม 1,496 100.0 1,677 100.0 1,483 100.0 
* หลังหักดอกผลเชาซื้อรอตัดและภาษีมูลคาเพิ่ม กอนหักคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 

 

3.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน 

3.2.1 ลักษณะลูกคา 

กลุมลูกคาเปาหมายสําหรับธุรกิจการใหบริการสินเช่ือเชาซื้อรถจักรยานยนตของกลุมบริษัท  คือ บุคคล
ธรรมดารายยอยทั่วไปซึ่งเปนพนักงานหรือลูกจางประจําผูมีรายไดนอยถึงปานกลางที่ใชรถจักรยานยนต           
เปนพาหนะหรือใชประกอบอาชีพ   

สําหรับธุรกิจการใหบริการสินเช่ือเชาซื้อรถยนตน้ัน กลุมลูกคาเปาหมายแบงออกตามลักษณะ            
การใชงาน ไดแก รถยนตน่ังสวนบุคคล และ รถเพื่อการพาณิชย  ณ สิ้นป 2548 กลุมบริษัทมีสัดสวนลูกคารถยนต
น่ังสวนบุคคลตอรถเพ่ือการพาณิชย  48 : 52 

3.2.2     สภาพการแขงขันทางธุรกิจ 

1.ธุรกิจใหบริการสินเช่ือเชาซื้อรถจักรยานยนต 

  การแขงขันของธุรกิจการใหบริการสินเช่ือเชาซื้อรถจักรยานยนตในปจจุบันอยูในรูปของการใหบริการ
สินเช่ือที่รวดเร็วและมีสาขาครอบคลุมสามารถใหบริการลูกคาอยางทั่วถึง การใหบริการสินเช่ือเชาซื้อ
รถจักรยานยนตสามารถแบงตามพ้ืนที่การใหบริการออกเปนเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลและเขตตางจังหวัด  
โดยท่ัวไป      ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลจะมีการแขงขันที่สูงกวาตางจังหวัด ทั้งน้ีต้ังแตป 2544 เปนตนมา 
อัตราดอกเบี้ยสําหรับสินเช่ือเพ่ือการเชาซื้อรถจักรยานยนตโดยทั่วไปอยูที่ระดับรอยละ 1.5 – 2.5 ตอเดือน ยกเวน
ในบางชวงเวลาอาจจะมีการจัดสงเสริมการขายใหกับสินคาเฉพาะรุนในระยะเวลาจํากัด  เพ่ือสงเสริมการขาย
สินคา ประเภทน้ันๆ 
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 บริษัทเปนผูนําในธุรกิจการใหบริการสินเช่ือเชาซื้อรถจักรยานยนต โดยเปนผูใหบริการสินเช่ือเชาซื้อ
รถจักรยานยนตที่มีสวนแบงการตลาดสูงสุดเปนอันดับ  1 ตามการจัดลําดับของสมาคมธุรกิจเชาซื้อ
รถจักรยานยนตไทยตอเน่ืองมา 23 ป โดยสวนแบงการตลาดในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ณ สิ้นป 2548 อยูที่รอย
ละ 31.01  

 

  ป2548 ป2547 ป2546 ป2545 ป2544 

 คัน % คัน % คัน % คัน % คัน % 

1. ฐิติกร 83,082 31.01 80,504 34.94 59,443 36.42 51,089 36.46 31,101 37.70 

2. ไฮเวย 49,852 18.61 53,534 23.24 31,589 19.36 28,761 20.53 17,285 20.95 

3. จีอี แคปปตอล 37,218 13.89 23,172 10.06 15,155 9.29 5,834 4.16 - - 

4. ธนบรรณ 15,831 5.91 20,035 8.70 16,552 10.14 17,198 12.27 11,060 13.41 

5. กรุปลีส 16,510 6.16 16,563 7.19 10,841 6.64 12,229 8.73 7,829 9.49 

6. อินเตอรบางจาก 8,840 3.30 10,558 4.58 8,345 5.11 6,662 4.76 4,587 5.56 

7. อื่นๆ 56,583 21.12 25,989 11.28 21,273 13.03 18,342 13.09 10,634 12.89 

รวม 267,916 100.00 230,355 100.00 163,198 100.00 140,115 100.00 82,496 100.00 

ที่มา :  สมาคมธรุกิจเชาซื้อรถจักรยานยนตไทย, กรมการขนสงทางบกและบริษัทฐิติกร จํากัด (มหาชน) 
 

                         2. ธุรกิจใหบริการสินเช่ือเชาซื้อรถยนต 

 ในปจจุบันสถาบันการเงินหลายแหงไดหันมาขยายสินเช่ือเชาซื้อรถยนตเพ่ิมมากขึ้นเน่ืองจาก               
อุตสาหกรรมรถยนตเปนอุตสาหกรรมที่มีอัตราการเติบโตอยูในระดับสูง และอัตราดอกเบี้ยสําหรับสินเช่ือเพ่ือการ
เชาซื้อรถยนตใหมของบริษัทเงินทุนไดปรับตัวลดลงมาอยูที่ระดับเฉลี่ยรอยละ 3.0–4.0 ตอปสําหรับรถยนตน่ัง
สวนบุคคล และระดับเฉลี่ยที่รอยละ 3.5–4.5 ตอปสําหรับรถเพ่ือการพาณิชย โดยอัตราดอกเบี้ยสําหรับสินเช่ือ             
เพ่ือเชาซื้อรถยนตมือสองจะอยูในชวงรอยละ 4.0 – 8.0 ตอป ทั้งน้ี ขึ้นกับประเภทรถยนต อายุรถยนตคุณสมบัติ          
ผูเชาซื้อ เชน รายได อาชีพ ภูมิลําเนาของผูเชาซื้อและผูค้ําประกัน จากสภาวะการแขงขันทําใหอัตราดอกเบ้ีย      
สินเช่ือเชาซื้อรถยนตลดตํ่าลงโดยเฉพาะรถยนตใหมทําใหผูประกอบการบางแหงมีการปรับตัวและขยายสัดสวน
ไปยังการใหสินเช่ือสําหรับรถยนตมือสองที่มีอัตราดอกเบ้ียสูงกวา  

3.2.3 กลยุทธการแขงขัน 

กลุมบริษัทมีกลยุทธในการใหบริการสินเช่ือเชาซื้อเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคา ดังน้ี 

1.การใหบริการลูกคาที่ดี รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ   

กลุมบริษัทมีเจาหนาที่สินเช่ือคอยใหบริการประจําตามสํานักงานและ/หรือสาขาของผูจําหนาย           
รถจักรยานยนตและรถยนต รวม 455 แหง และ 120 แหงตามลําดับ เจาหนาที่ของกลุมบริษัทสามารถแจงผลการ
พิจารณาสินเช่ือเชาซื้อใหกับลูกคาทราบภายใน 3 วันสําหรับสินเช่ือเชาซื้อรถจักรยานยนต และภายใน 7 วัน
สําหรับสินเช่ือเชาซื้อรถยนต เมื่อลูกคาไดรับการอนุมัติสินเช่ือ กลุมบริษัทยังสามารถชําระ คาทรัพยสินใหแก       
ผูจําหนายรถจักรยานยนตและรถยนตที่มีประวัติการคาท่ีดีอยางรวดเร็วภายใตขั้นตอนการอนุมัติที่รัดกุม 

2.การสรางความสัมพันธที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจ 
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กลุมบริษัทและพันธมิตรทางธุรกิจไมวาจะเปนผูจําหนายรถจักรยานยนตและรถยนตมี
ความสัมพันธที่ดีทางธุรกิจ และมีความเช่ือถือซึ่งกันและกันมานานกวา 30 ป โดยพันธมิตรทางธุรกิจไดสนับสนุน    
การดําเนินธุรกิจของ  กลุมบริษัทโดยการแนะนําลูกคา และรวมจัดกิจกรรมในการสงเสริมการขายตางๆ ซึ่งสงผล
ใหกลุมบริษัทมีความไดเปรียบตอผูประกอบการรายอื่น 

3.การเพ่ิมชองทางการชําระเงินคางวด 

เพ่ือเพ่ิมความสะดวกใหแกลูกคา กลุมบริษัทไดเพ่ิมชองทางการรับชําระเงินคางวด
นอกเหนือจากการ รับชําระเงินผานธนาคารพาณิชย หรือที่สํานักงานสาขาของบริษัทและบริษัทยอย หรือ
เจาหนาที่บริหารหน้ี โดยลูกคาสามารถชําระเงินคางวดไดที่ Counter Service  และ Pay Point  ซึ่งกระจายอยูตาม
รานคาสะดวกซื้อทั่วประเทศ  

 

4.การมีเจาหนาท่ีสินเช่ือและเจาหนาที่บริหารหน้ีกระจายอยูเต็มพ้ืนที่ที่ใหบริการ 
 

กลุมบริษัทมีเจาหนาที่สินเช่ือและเจาหนาที่บริหารหน้ีทั่วกรุงเทพฯปริมณฑลและในตางจังหวัด 
เพ่ือครอบคลุมการใหบริการลูกคาอยางทั่วถึง โดยเจาหนาที่ดังกลาวมีความชํานาญในพ้ืนที่ที่ครอบคลุมเปนอยางดี
ซึ่งจะสงผลใหการบริการ การตรวจสอบขอมูล การเรงรัดหน้ีสินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

5.การพัฒนาบุคลากร  

กลุมบริษัทไดจัดอบรมและพัฒนาความรูใหแกบุคลากรอยางสมํ่าเสมอใหทันกับการแขงขันที่
เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของเจาหนาที่ใหมีมาตรฐานเดียวกันตามที่กลุมบริษัทกําหนดซึ่ง
จะสงผลใหสามารถบริการลูกคาไดอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  รวมท้ังสามารถลดความเสี่ยงของกลุม
บริษัทในการใหสินเช่ือ   

6.การเปนสมาชิกสมาคมเชาซื้อรถจักรยานยนตและรถยนต  

กลุมบริษัทเปนผูรวมกอต้ังและเปนสมาชิกของสมาคมเชาซื้อรถจักรยานยนต อีกทั้งยังเปน
สมาชิกของสมาคมเชาซื้อรถยนต สงผลใหกลุมบริษัทสามารถแลกเปล่ียนขอมูลและพัฒนามาตรฐานในการ
ดําเนินงาน อยางตอเน่ืองตลอดเวลา 

3.2.4 นโยบายราคา 

กลุมบริษัทไมมีนโยบายดานการแขงขันโดยการตัดราคา แตจะกําหนดอัตราดอกเบี้ย               
โดยพิจารณาตามความเหมาะสม ประกอบกับตนทุนการดําเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ยังพิจารณาถึง              
รถจักรยานยนตหรือรถยนตที่เชาซื้อ ไดแก  ประเภทและยี่หอรถ  สภาพและอายุการใชงานของรถ รวมถึง              
คุณสมบัติของผูเชาซื้อและ ผูค้ําประกัน  

 

 

 

 

• ชองทางการจําหนาย 
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        ในการใหบริการสินเช่ือเชาซื้อของกลุมบริษัทนั้น ลูกคาจะติดตอเพ่ือขอสินเช่ือเชาซื้อได 3 ชองทาง ไดแก  

(1) ติดตอผูจําหนายสินคาซึ่งไดแก Dealer หรือ Sub dealer ที่เปนพันธมิตรทางธุรกิจกับทาง
กลุมบริษัท  โดยผูจําหนายสินคาจะแนะนําลูกคาใหแกกลุมบริษัท  

(2) ติดตอผานเจาหนาที่สินเช่ือ  

(3)  ติดตอกลุมบริษัทโดยตรงผานสํานักงานใหญหรือสํานักงานสาขา  

ทั้งน้ี กลุมบริษัทไดใหบริการผานชองทางแรกประมาณรอยละ 95 ทั้งน้ีกลุมบริษัทไดยึดนโยบาย
ประกอบธุรกิจในลักษณะประสานประโยชนรวมกันทุกฝาย และ มุงรักษาความสัมพันธที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจ
ทุกราย ทําใหบริษัทสามารถขยายพันธมิตรธุรกิจเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ืองทุกป 

ต้ังแตป 2544 จนถึงปจจุบัน กลุมบริษัทมีการทยอยเพ่ิมจํานวนสาขาอยางตอเน่ืองจาก 27 สาขา 
ณ สิ้นป 2544 เปน 55 สาขา ณ สิ้นป 2547 และเปน 61 สาขา ณ สิ้นป 2548 ทั้งน้ีโดยทั่วไปสาขาแตละแหงของ
บริษัทสามารถใหบริการครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วทั้งจังหวัด 

3.2.6 แนวโนมอุตสาหกรรม 

                   ในชวงหลายปที่ผานมา ธุรกิจการใหบริการทางการเงินโดยเฉพาะธุรกิจเชาซื้อมีอัตราการเติบโต
สูงมาก ทั้งน้ี เน่ืองมาจากการขยายตัวของเศรษฐกิจ สําหรับในป 2548 น้ัน เศรษฐกิจมีการชะลอตัวลงเน่ืองจาก
ปจจัยลบทางดานราคาน้ํามันซึ่งสูงเปนประวัติการณ ประกอบกับดอกเบี้ยซึ่งมีแนวโนมสูงขึ้น ทําใหตลาด
รถจักรยานยนต มีการขยายตัว 3.5 % เมื่อเทียบกับป 2547 ซึ่งเปนผลมาจากยอดขายซึ่งสูงมากในปกอน ถึง 
2,109,227 คัน ผูบริโภคเพ่ิมความระมัดระวังในการบริโภคมากขึ้น เน่ืองจากภาวะเงินเฟอสูงและความไมแนนอน
ของรายไดในอนาคต ซึ่งอาจทําใหแนวโนมอุตสาหกรรมรถจักรยานยนตและการใหบริการเชาซื้อชะลอตัวในป 
2549 

 



บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)                                                                                                      แบบ 56-1 

 

 สวนที่ 2 หนา 13  

   สถานที่ต้ังสํานักงานใหญและสาขา ณ 31 ธันวาคม 2548 
 

บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน) 
1. สํานักงานใหญ  

เลขที่ 69 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก 
เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240 

2. สาขากรุงเทพฯ  
เลขที่ 71 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก  

        เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 

3. สาขากรุงเทพฯ  
       เลขที่ 100/65 หมูท่ี 3 ซอยเพชรเกษม 65                  
       ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ                       
       เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 

4. สาขาฉะเชิงเทรา 
เลขที่ 18/10   หมูท่ี 5   ถนนสุขประยูร          
ตําบล  บางตีนเปด อําเภอเมือง  
 จังหวัดฉะเชิงเทรา  24000 

5. สาขาศรีราชา 
เลขที่ 15/27 หมูท่ี 4 ถนนสุขุมวิท ตําบลสุรศักดิ์ 
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  20110 

6. สาขาแกลง 
เลขที่ 204/159 ถนนเลาหพันธ   

 ตําบลทางเกวียน อําเภอแกลง 
        จังหวัดระยอง  21110 

7. สาขาจันทบุรี 
เลขที่ 183/6-7 ถนนตรีรัตน ตําบลจันทนิมิต 
อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 

8.   สาขาชัยนาท 
เลขที่ 215/9 ถนนพรหมประเสริฐ  

 ตําบลบานกลวย อําเภอเมือง 
 จังหวัดชัยนาท 17000 

9.    สาขาปากชอง 
       เลขที่ 176/31-32 หมูท่ี 18 ตําบลปากชอง  
       อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 30130 

10.  สาขานครราชสีมา 
เลขที่ 189,191  ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง    
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000  

11.   สาขากําแพงเพชร  
เลขที่ 410 ถนนเจริญสุข ตําบลในเมือง   
อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 62000 

12.  สาขาขอนแกน 
       เลขที่ 114/60-64 ถนนมิตรภาพ 
       ตําบลในเมือง อาํเภอเมือง  
       จังหวัดขอนแกน 40000 

13.  สาขาลพบุรี 
       เลขที่ 67/25-26 ถนนนเรศวร   
       ตําบลทะเลชุบศร  อําเภอเมือง  
       จังหวัดลพบุรี 15000 

14. สาขาสุราษฎรธาน ี
      เลขที่ 97/22 ถนนชนเกษม ตําบลมะขามเต้ีย 
      อาํเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธาน ี84000 

15. สาขานครปฐม 
      เลขที่ 77/7-8  ถนนมาลัยแมน  ตาํบลลาํพยา 
      อาํเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 

16. สาขาบุรีรัมย 
      เลขที่ 239/1-2 หมูท่ี 8 ตําบลอิสาณ  
      อาํเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย  31000 

17. สาขานครศรีธรรมราช 
      เลขที่ 186/17-18 ถนนออมคายวชิราวุธ 
      ตาํบลทาวัง อําเภอเมือง 
       จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 

18.   สาขาสุพรรณบุรี 
       เลขที่ 45/9-10 หมูท่ี 4 ตําบลสนามชัย  
       อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 
 

19.  สาขานครสวรรค 
       เลขที่ 434/59-60 หมูท่ี 10  
       ตําบลนครสวรรคตก อาํเภอเมือง 
       จังหวัดนครสวรรค  60000 

20.  สาขาชลบุรี 
        เลขที่ 5/8-9 ถนนวชิรปราการ ตาํบลบางปลาสรอย

อําเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี 20000 

 21.  สาขาพัทยา  
       เลขที่ 23/10-11 ตําบลนาเกลอื อาํเภอบางละมุง 
       จังหวัดชลบุรี 20150 

22.  สาขาบานฉาง 
      เลขที่ 138/3 หมูท่ี 3 ตําบลบานฉาง  
      อาํเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 21130 

23. สาขาตราด 
     เลขที่ 154/4-5 หมูท่ี 5 ตําบลหนองเสม็ด  
      อาํเภอเมือง จังหวัดตราด 23000 

 24.สาขาพนมสารคาม 
      เลขที่ 155/41-42 หมูท่ี 4 ตําบลเมืองเกา  
      อาํเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120 

 25. สาขากบินทรบุรี 
      เลขที่ 582 หมูท่ี 8 ตําบลเมืองเกา  
      อาํเภอกบนิทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25240 

 26. สาขานครนายก 
        เลขที่ 149/9 หมูท่ี 7 ตําบลบานใหญ 
        อาํเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000 

 27. สาขาเพชรบุรี 
        เลขที่ 94/9 หมูท่ี 1 ตําบลตนมะมวง      
        อาํเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรึ 76000 

28. สาขาหัวหิน 
      เลขที่ 75/16 ตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน      
      จังหวัดประจวบคีรีขันธ  77110 

29.  สาขากาญจนบุรี 
         เลขที่ 149/3 ตําบลบานเหนือ อําเภอเมือง        
         จังหวัดกาญจนบุรี  71000 

30. สาขาอางทอง 
        เลขที่ 82/21 ตําบลยานซ่ือ อําเภอเมือง 
        จังหวัดอางทอง  14000  

31. สาขาอยุธยา 
     เลขที่ ฑ. 143/3-4 หมูท่ี 8 ถนนปามะพราว      
     ตําบลหัวรอ อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
      จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 

32. สาขาระยอง 
      เลขที่ 43/5-6 ตําบลทาประดู อาํเภอเมือง 
       จังหวัดระยอง  21000 

33. สาขาชุมพร 
       เลขที่ 32/11-12 หมูท่ี 11 ตําบลวังไผ อําเภอเมือง      
       จังหวัดชุมพร  86000 

34. สาขาตรัง 
       เลขที่ 50/9-10 หมูท่ี 10 ตําบลโคกหลอ 
        อาํเภอเมือง จังหวัดตรัง  92000 

35. สาขาอุดรธาน ี
      เลขที่ 148/10 หมูท่ี 5 ตําบลหมากแขง อาํเภอเมือง   
       จังหวัดอุดรธานี 41000 

36. สาขาสุโขทัย 
       เลขที่ 50/12 ถนนบาลเมือง   ตําบลธาน ี  
       อําเภอเมือง    จังหวัดสุโขทัย  64000 

37.  สาขาเชียงใหม 
       เลขที่ 267/14 ถนนชางคลาน 
        ตาํบลชางคลาน อาํเภอเมือง  
        จังหวัดเชียงใหม  50100 

38.  สาขาเชียงราย 
       เลขที่ 70/6-9 หมูท่ี 13 ถนนพหลโยธิน 
       ตําบลรอบเวียง อําเภอเมือง   
       จังหวัดเชียงราย  57000 

39. สาขาลําปาง 
       เลขที่ 342/13 ถนนพหลโยธิน 
       ตําบลหัวเวียง 
        อาํเภอเมือง จังหวัดลําปาง  52000 
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บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน) 
40.  สาขาทาใหม 
       เลขที่ 81/76 หมูท่ี 3 ถนนสุขุมวิท 
       ตําบลทุงเบญจา  อาํเภอทาใหม 
       จังหวัดจันทบุรี 22120 

41.  สาขาสิงหบุรี 
       เลขที่ 949/4 ถนนนายดอก ตาํบลบางพุทรา 
       อําเภอเมือง   
       จังหวัดสิงหบุรี  16000 

 

 
บริษัท ซี.วี.เอ. จํากัด 

1.   สํานักงานใหญ   
เลขที่ 69 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก  

 เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 

2. สาขากรุงเทพฯ   
        เลขที่ 71 ถ.รามคําแหง แขวงหัวหมาก 
        เขตบางกะป  จังหวัดกรุงเทพฯ 10240 

3.   สาขาพนมสารคาม 
เลขที่ 155/41-42 หมูท่ี 4 ตําบลเมืองเกา          
อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชงิเทรา 24000 

4.   สาขาชลบุรี 
เลขที่ 5/9 ถนนวชิระปราการ  ตําบลบางปลาสรอย 
อําเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี 20000 

5.   สาขาพัทยา 
เลขที่ 23/10-11 หมูท่ี 6 ถนนสุขุมวิท             
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 

6.   สาขาศรีราชา 
เลขที่ 15/27 หมูท่ี 4 ถนนสุขุมวิท ตําบลสุรศักดิ์  
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110 

7.   สาขาระยอง 
เลขที่ 43/5-6 ถนนจันทอุดม ตําบลทาประดู อําเภอ
เมือง จังหวัดระยอง 21000 

8.   สาขาแกลง 
เลขที่ 204/159-160 ถนนสุขุมวิท ตําบลทางเกวียน 
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110 

9.   สาขาบานฉาง 
เลขที่ 138/3 หมูท่ี 3 ตําบลบานฉาง  

 อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 21130 
10.  สาขาจันทบุรี 

เลขที่ 183/6-7 ถนนตรีรัตน ตําบลจันทนิมิต  
อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  22000 

11.  สาขาตราด 
เลขที่ 154/4-5 หมูท่ี5 ถ.ตราด-แหลมงอบ       
ตําบลหนองเสม็ด  อําเภอเมือง  จังหวดัตราด  23000 

12.  สาขาอยุธยา 
เลขที่ ฑ.143/3-4 หมูท่ี 8 ตําบลหัวรอ              

      อาํเภอพระนครศรีอยุธยา  
      จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 

13. สาขานครนายก 
เลขที่ 149/9 หมูท่ี 7 ตําบลบานใหญ  

 อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก  26000 

14.  สาขาอางทอง 
เลขที่ 82/21 หมูท่ี 1 ตําบลยานซ่ือ อําเภอเมือง  
จังหวัดอางทอง  14000 

15. สาขากาญจนบุรี 
เลขที่ 149/3 ถนนอูทอง ตําบลบานเหนือ          
อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  71000 

16.  สาขากบินทรบุรี 
เลขที่ 582 หมูท่ี 8 ตําบลเมืองเกา  

 อําเภอกบนิทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  25240 

17.  สาขาเพชรบุรี 
เลขที ่94/9 หมูท่ี 1  ตําบลตนมะมวง อาํเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบุรี 76000 

18.  สาขาฉะเชงิเทรา  
       เลขที่ 18/10  ถนนสุขประยูร ตําบลบางตนีเปด  
       อําเภอเมือง  จังหวัด ฉะเชิงเทรา  24000                  

 19. สาขาหัวหิน  
เลขที่ 75/16 ถนนชมสินธ ตําบลหัวหิน  

        อาํเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ 77110 

  

บริษัท ชยภาค จํากดั 
1.    สํานักงานใหญ เลขท่ี 71 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240 
 

               

ภาวะตลาดรถจักรยานยนตและรถยนตโดยรวมท่ัวประเทศ 

 ธุรกิจเชาซื้อรถจักรยานยนตและรถยนตจะแปรผันตามภาวะตลาดรถจักรยานยนตและรถยนตซึ่งขึ้น    
อยูกับภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ ต้ังแตป 2545 เปนตนมา ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไดแสดงสัญญาณ       
ฟนตัวขึ้น  ดังจะเห็นไดจาก ยอดจําหนายรถจักรยานยนตทั่วประเทศท่ีเพ่ิมขึ้นจาก 926,860 คันในป 2544          
เปน 2,109,227 คัน ในป 2548 หรือคิดเปนอัตราการขยายตัวเฉลี่ยตอป (Compounded Annual Growth Rate)     
รอยละ 22.8  ขณะเดียวกัน ยอดจําหนายรถยนตเพ่ิมขึ้นจาก 297,136 คันในป 2544 เปน 703,432 คันในป 2548 
หรือคิดเปนอัตราการขยายตัวเฉล่ียตอปรอยละ 24.0 และยอดจําหนายรถจักรยานยนต และรถยนตทั่วประเทศ
สําหรับป 2548 จะเห็นไดวา รถจักรยานยนตมียอดจําหนาย 2,109,227 คัน รถยนตมียอดจําหนาย 703,432 คัน     
ซึ่งสูงกวายอดจําหนายป 2547 รอยละ 3.5 และ 12.4 ตามลําดับ กลุมผูผลิตรถจักรยานยนตและรถยนตรายใหญ    
คาดวาในป 2549 ยอดจําหนายรถจักรยานยนตและรถยนตทั่วประเทศไมตํ่ากวา 2,050,000 คัน และ 735,000 คัน          
ตามลําดับ   
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ปริมาณการจําหนายยานยนตโดยรวมท่ัวประเทศ                                                     (หนวย: คัน)                                                        
ประเภทรถ 2548 2547 2546 2545 2544 

รถยนตนั่ง 188,211 209,103 179,418 126,330 104,559 
รถยนตเชิงพาณิชย  515,211 416,936 353,758 283,073 192,577 
รวมรถยนต 703,432 626,039 533,176 409,403 297,136 
% เปลี่ยนแปลง 12.3 17.4 30.2 37.8 13.3 
รถจักรยานยนต    2,109,227    2,037,479     1,767,074    1,316,432 926,860 
% เปลี่ยนแปลง 3.5 15.3 34.2 42.0 16.4 

ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย,สมาคมธุรกิจเชาซื้อไทย,กรมการขนสงทางบก 

 
แนวโนมการเติบโตสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนตและรถยนตโดยรวมท่ัวประเทศ 

 แนวโนมสินเช่ือเพ่ือการเชาซื้อในที่น้ีพิจารณาจากสินเช่ือเชาซื้อรถยนตที่อนุมัติโดยบริษัทเงินทุน     
โดยเห็นวามีอัตราการเติบโตตลอดมานับแตป 2543 จนถึงป 2547 โดยยอดเงินใหกูยืมและลูกหน้ีคงเหลือ  ณ สิ้นป 
2543 เทากับ 23,873 ลานบาท เพ่ิมขึ้นเปน 45,922 ลานบาท ณ สิ้นป 2544 และ 79,328 ลานบาท ณ สิ้นป 2545 
และ ณ สิ้นป 2546 มียอดสูงขึ้นอยางกาวกระโดดเปน 137,203 ลานบาท   จนถึงสิ้นป 2547 เปน 175,337 ลานบาท 
มาจนถึงสิ้นป 2548 ลดลงเหลือเพียง 133,879 ลานบาท  

เงินใหกูยืมและลูกหน้ีของบริษัทเงินทุน แยกตามประเภทธุรกิจ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2544 - 2548   
            

(หนวย: ลานบาท) 2548 2547 2546 2545 2544 
การเกษตร,ประมง,ปาไม,เหมืองแร 281 601 623 1,167 1,195 

การอุตสาหกรรม 4,897 16,770 17,790 17,880 23,345 

การคาสง คาปลีก การนําเขา การสงออก 2,356 8,228 8,807 8,201 11,156 

การธนาคารและธุรกิจการเงิน 2,675 21,606 21,051 22,072 25,142 

การกอสราง 958 1,895 1,722 2,114 1,958 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 4,860 31,420 23,514 22,271 24,631 

การสาธารณูปโภคและบริการ 5,757 11,790 12,647 12,286 20,874 

การบริโภคสวนบุคคล      
เพื่อที่อยูอาศัย 2,121 5,327 6,609 6,562 9,675 
เพื่อเชาซื้อรถยนต 133,879 175,337 137,203 79,328 45,922 
อื่นๆ 3,307 6,800 5,940 5,600 4,845 

ธุรกิจการเชาซ้ือ 968 1,356 752 455 909 

รวมเงินใหกูยืมและลูกหนี้ 162,059 281,130 236,657 177,936 169,652 

  ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย 
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ภาวะตลาดรถจักรยานยนตในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

สําหรับภาวะตลาดรถจักรยานยนตในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งกลุมบริษัทเปนผูนําทางการตลาด
ในเขตพื้นที่ดังกลาว เมื่อพิจารณาพบวานับแตป 2541 เปนตนมายอดจําหนายรถจักรยานยนตสูงขึ้น โดยตลอดจาก 
134,216 คัน ในป 2544 เปน 337,472  คันในป 2548 โดยมีอัตราการขยายตัวเฉล่ียตอป (Compounded Annual 
Growth Rate) รอยละ 25.9  

 
แนวโนมการเติบโตของสินเชื่อเพ่ือการเชาซื้อรถจักรยานยนตในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

 จากยอดจําหนายรถจักรยานยนตในเขตกรุงเทพและปริมณฑลทั้งหมด แบงเปนการซื้อโดยสินเช่ือเชาซื้อ
ประมาณ รอยละ 62 – 78 และการเชาซื้อดวยเงินสดประมาณรอยละ 22 – 39 จากอัตราดังกลาวกลุมบริษัทคาดวา
ในป 2549 สัดสวนการซื้อรถ จักรยานยนตในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลดวยสินเช่ือเชาซื้อคาดวาจะสูงขึ้นใน
ทิศทางเดียวกันกับอัตราการขยายตัวของตลาดรถจักรยานยนต  

 
ยอดจําหนายรถจักรยานยนต และสัดสวนเปรียบเทียบระหวางการซ้ือดวยสินเช่ือเชาซือ้และเงินสด 

(ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล)    
(หนวย: คัน) 2548 2547 2546 2545 2544 

ยอดจําหนายรถจักรยานยนตทั่วประเทศ 2,109,227 2,034,479 1,767,074  1,328,194   907,160  

ยอดจําหนายรถจักรยานยนตในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล 

337,472 309,926 248,150     213,557   134,216  

รอยละยอดจําหนายรถจักรยานยนตในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล 

16.00 15.23 14.05       16.08      14.79  

ปริมาณการซื้อดวยสินเช่ือในเขตกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล 

283,022 225,006 163,198     140,115     82,496  

รอยละการซื้อดวยสินเช่ือ 78.20 72.60 65.76       65.61      61.46  
ปริมาณการซื้อดวยเงินสดในเขตกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล 

78,719 84,920 84,952       73,442     51,720  

รอยละการซื้อดวยเงินสด 21.8 27.40 34.23       34.39      38.53  

ที่มา : ขอมูลจากสมาคมธุรกิจเชาซื้อรถจักรยานยนต,กรมการขนสงทางบก 

   

3.3  การจัดหาบริการ 

      3.3.1 แหลงท่ีมาของเงินทุน 

         แหลงที่มาของเงินทุนของกลุมบริษัทสามารถสรุปไดดังน้ี 
                     1.เงินที่ไดรับจากการชําระคางวด เปนแหลงเงินทุนที่สําคัญของกลุมบริษัทโดยกลุมบริษัทจะนําเงิน
ที่ไดรับจากการชําระคางวดของลูกคาในสวนที่เหลือจากการหักคาใชจายตางๆ ไปเปนเงินทุนในการให   สินเช่ือ
กับลูกคา 

      2.เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคารพาณิชย สถาบันการเงิน ซึ่งอยูในรูปของเงินกูยืมหมุนเวียนจาก  
ธนาคารพาณิชยทั้งในประเทศและตางประเทศ  
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                         3. เงินที่ไดรับจากการจําหนายหุนกู ซึ่งจําหนายใหแกผูลงทุนสถาบัน อายุหุนกูประมาณ 2 ป และ 
3.5 ป ซึ่งสอดคลองกับอายุการใหสินเช่ือเชาซื้อโดยเฉล่ียแกลูกคาใหม 

         4. สวนของผูถือหุนซึ่งประกอบดวยทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว และกําไรสะสม สําหรับ
นโยบายการจัดหาเงินทุนในอนาคต กลุมบริษัทมีนโยบายในการจัดหาแหลงเงินทุนใหสอดคลองกับวัตถุประสงค
การใชเงิน โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของระยะเวลาการชําระคืนและอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน  

3.3.2 การใหกูยืม 

1) นโยบายการใหกูยืม 

กลุมบริษัทใหความสําคัญตอความสามารถในการชําระคืนหน้ีของลูกคา โดยไดกําหนดคุณสมบัติ    
เบื้องตนของผูขอสินเช่ือวาตองมีรายไดที่เพียงพอตอการชําระคางวด มีอาชีพการงานที่มั่นคงและที่อยูอาศัยเปน
หลักแหลงอยูในพ้ืนที่ที่ใหบริการได โดยลูกคาเปาหมายของกลุมบริษัท คือ บุคคลธรรมดารายยอยทั่วไป ซึ่งมี
รายไดเพียงพอตามเกณฑมาตรฐานของกลุมบริษัท 

2) ธุรกิจใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนตและรถยนต 

ขั้นตอนการพิจารณาสินเชื่อเบื้องตน 

หลังจากที่ผูขอสินเช่ือไดแสดงความประสงคในการเชาซื้อตอเจาหนาที่สินเช่ือ เจาหนาที่สินเช่ือจะ
พิจารณาความเหมาะสมของผูขอสินเช่ือ โดยพิจารณาจากความมั่นคงของรายได อาชีพ หลักแหลงที่อยูอาศัย และ
คุณสมบัติของผูค้ําประกัน ในกรณีของรถยนตซึ่งเกือบทั้งหมดจะเปนรถยนตมือสองจะทําการประเมินสภาพและ
ราคารถยนตตามคูมือการประเมินราคารถยนต (Blue Book) สําหรับรถจักรยานยนตซึ่งทั้งหมดเปนรถใหมกลุม
บริษัทจะเปนผูกําหนดเง่ือนไขการรับเชาซื้อ ตอจากน้ัน เจาหนาที่สินเช่ือจะตกลงเง่ือนไขการ ใหสินเช่ือเชาซื้อ
ไดแก ยอดจัดหรือเงินดาวน คางวด  คาทะเบียนและ พ.ร.บ. และคาประกันภัยกอนลงนามทําสัญญาเชาซื้อ
เจาหนาที่สินเช่ือจะแจงรายละเอียดผูขอสินเช่ือเบื้องตนไปยังสํานักงานเพื่อใหผูจัดการฝายสินเช่ือดําเนินการ
ตรวจสอบประวัติของผูขอสินเช่ือจากระบบฐานขอมูลของกลุมบริษัทวาบุคคลดังกลาวอยูในบัญชีรายช่ือตองหาม 
(Black List) ของทางกลุมบริษัทหรือไม รวมถึงตรวจสอบภาระผูกพันอื่นที่อยูระหวางการพิจารณา หรืออยู
ระหวางการผอนชําระกับกลุมบริษัท (ทั้งน้ีบัญชีรายช่ือดังกลาวเปนรายช่ือที่กลุมบริษัทจัดทําขึ้นเอง โดยรวบรวม
ประวัติการชําระเงินคางวดของผูที่เคยขอสินเช่ือเชาซื้อจากกลุมบริษัท รายช่ือตองหาม คือ รายช่ือลูกคาที่มีปญหา
ในการชําระเงินในอดีต) 

ขั้นตอนการตรวจสอบขอมูลและเอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ 

กลุมบริษัทจะดําเนินการตรวจสอบประวัติผูขอสินเช่ือ หากผูขอสินเช่ือมีประวัติดี
หรือไมมีรายช่ืออยูใน Black List ของฐานขอมูลกลุมบริษัท เจาหนาที่สินเช่ือจะใหผูขอสินเช่ือกรอกขอมูลในคํา
ขอ  สินเช่ือพรอมยื่นเอกสารประกอบการขอสินเช่ือ ซึ่งประกอบดวย สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนา
ทะเบียนบาน สําเนาใบเสร็จเงินเดือน และเอกสารของผูค้ําประกัน โดยผูขอสินเช่ือจําเปนตองแสดงเอกสารตัวจริง
แกเจาหนาที่สินเช่ือ และตกลงรายละเอียดการเชาซื้อ ทั้งน้ีเจาหนาที่สินเช่ือจะจัดทํา Credit Scoring เพ่ือประเมิน
ฐานะของลูกคาและ ผูค้ําประกันกอนสงขอมูลและเอกสารทุกฉบับใหเจาหนาที่ตรวจสอบเพ่ือดําเนินการ
ตรวจสอบความครบถวนและความถูกตองของขอมูลและบันทึกขอมูลทั้งหมดในฐานขอมูลลูกคาของกลุมบริษัท
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ขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อ 

ภายหลังเจาหนาที่ตรวจสอบไดตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของขอมูล หาก
ขอมูลและหลักฐานดังกลาวเปนไปตามหลักเกณฑการอนุมัติสินเช่ือของกลุมบริษัท ฝายสินเช่ือจะดําเนินการ
อนุมัติคําขอสินเช่ือเชาซื้อดังกลาวและแจงผลใหลูกคาทราบ โดยท่ัวไปกลุมบริษัทจะใชเวลาพิจารณาและอนุมัติ
การใหสินเช่ือเชาซื้อรถจักรยานยนตไดภายใน 3 วัน กลุมบริษัทจะใชเวลาในการพิจารณาและอนุมัติสินเช่ือเชาซื้อ
ภายใน 7 วันและกําหนดผูมีอํานาจอนุมัติวงเงินสินเช่ือ ดังน้ี  

           (หนวย: บาท) 

รถยนตเกา (มือสอง) รถยนตใหม 

เงินดาวน  
< รอยละ 35 

เงินดาวน  
> = รอยละ 35 

เงินดาวน  
< รอยละ 35 

เงินดาวน  
> = รอยละ 35 

ผูมีอํานาจอนุมตั ิ
วงเงินสินเชือ่  

    200,000     250,000     500,000      650,000 ผูจัดการฝายสินเชื่อ 
<   400,000 <   550,000 <   700,000 < 1,000,000 ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
<   700,000 <   850,000 < 1,200,000 < 1,500,000 รองกรรมการผูจัดการ 
< 1,000,000 < 1,200,000 < 2,000,000 < 2,500,000 กรรมการผูจัดการ 
< 1,500,000 < 2,500,000 < 3,000,000 < 5,000,000 คณะกรรมการบริษัท 

 

ขั้นตอนการดําเนินงานภายหลังผานอนุมัติสินเชื่อ 

    หลังจากคําขอสินเช่ือไดรับการอนุมัติเรียบรอย ผูจําหนายจะเปนผูดําเนินการโอนกรรมสิทธทรัพยสิน
ใหแกกลุมบริษัท โดยกลุมบริษัทจะจัดใหมีการประกันภัยทรัพยสินทันทีที่ลูกคาไดรับทรัพยสิน   ไปจากผู
จําหนาย โดยกลุมบริษัทเปนผูรับผลประโยชน ทั้งน้ีขอมูลและหลักฐานของลูกคาจะอยูในฐานขอมูลของกลุม
บริษัท ซึ่งฝายอํานวยการจะติดตามดูแลลูกคาตอไป  

• การใหบริการอ่ืนนอกจากบริการสินเชื่อเชาซื้อ  

นอกเหนือจากการใหบริการสินเช่ือเชาซื้อ กลุมบริษัทยังใหบริการการทําประกันภัยบริการตออายุ
กรมธรรมและการดูแลบริการลูกคาในเรื่องงานทะเบียนตลอดระยะเวลาที่ยังมีการผอนชําระกับกลุมบริษัท 
โดยฝายอํานวยการจะมีเจาหนาที่คอยดูแลอํานวยความสะดวกในบริการดังกลาว 

• การจัดเก็บหน้ี 

ฝายอํานวยการจะรับผิดชอบดูแลลูกคาในสวนของการรับชําระคางวดตามอายุสัญญาเชาซื้อ  โดยสง
เอกสาร  ใบแจงการชําระเงิน (Statement) ใหแกลูกคาทุกเดือน ทั้งน้ี ลูกคาสามารถผอนชําระคางวดไดหลาย
วิธีเชน การชําระคางวดโดยเงินสดผานธนาคาร ชําระโดยเช็คลงวันที่ลวงหนา หรือธนาณัติ หรือชําระคางวด
ผานเจาหนาที่บริหารหน้ีของกลุมบริษัทซึ่งไปรับคางวด หรือชําระคางวดผานสํานักงานใหญและสํานักงาน
สาขา อยางไรก็ตาม กลุมบริษัทไดเพ่ิมชองทางการชําระคางวดผาน Counter Service (รานสะดวกซื้อ) ทั่วไป
เพ่ือเพ่ิมความสะดวกใหแกลูกคา โดยปกติกลุมบริษัทจะดําเนินการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินใหแกลูกคา
หลังการชําระคางวดครบถวนตามสัญญาเชาซื้อ  
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• การบริหารหน้ีและการยึดทรัพยสิน 

ฝายอํานวยการจะเปนผูติดตามดูแลการชําระเงินคางวดของลูกคา โดยการชําระคางวดจะเปนตาม
รายละเอียดเรื่อง “การจัดเก็บหน้ี” ที่ไดกลาวขางตน หากเกิดการคางชําระคางวด กลุมบริษัทจะมีมาตรการควบคุม
สินเช่ือดังน้ี 

                 1.หลังจากการผานการอนุมัติสินเช่ือ เจาหนาที่บริหารหน้ีจะดําเนินการสอบทานที่อยูและการติดตอ   
ลูกคา เชน ที่พักอาศัย ที่ทํางาน และเบอรโทรศัพท 

        2.ในกรณีที่ลูกคาคางชําระไมเกิน 3 งวด ฝายอํานวยการจะติดตอเพ่ือแจงเตือนการชําระคางวด      และ
ตรวจสอบการใหบริการของทางกลุมบริษัทแกลูกคาผานทางโทรศัพท  

        3.ในกรณีที่ลูกคาคางชําระมากกวา 3 งวด แตนอยกวา 6 งวด ฝายอํานวยการจะสงเจาหนาที่บริหารหน้ี
เพ่ือติดตามและตรวจสอบทรัพยสิน กรณีที่ลูกคาไมสามารถชําระคางวดหรือสงมอบทรัพยสินได กลุมบริษัทจะ
ดําเนินการสงจดหมายบอกเลิกสัญญาตามท่ีกฎหมายกําหนดไปยังลูกคา 

        4.เจาหนาที่บริหารหน้ีพิเศษจะดําเนินการยึดทรัพยสินจากลูกคาและ/หรือดําเนินคดีทันที กรณีที่
สามารถยึดทรัพยสินมาได เจาหนาที่สินคาคงคลังจะพิจารณาประเมินสภาพ และความเหมาะสมในการปรับสภาพ
ทรัพยสินน้ันๆ เพ่ือดําเนินการจําหนาย ในกรณีที่จําหนายทรัพยสินที่ยึดมาไดแตไดเงินมาไมเพียงพอที่จะชําระหน้ี
คงเหลือ กลุมบริษัทจะดําเนินการดานกฎหมายกับลูกคาและผูค้ําประกันตอไป  

              ในการดําเนินการควบคุมสินเช่ือในขั้นตอนดังกลาว หากเปนกรณีที่มีความเสียหายที่ชัดเจนและเปน
เรื่องเรงดวน กลุมบริษัทอาจจะดําเนินการหลายๆ มาตรการพรอมกัน ทั้งน้ีบริษัทจะเริ่มคิดเบี้ยปรับทันทีที่          
ผิดนัดชําระงวดที่ 1 โดยอัตราเบี้ยปรับเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.) กําหนด
หรือเทากับอัตราดอกเบี้ย MRR ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) บวกดวยรอยละ 10 ตอป 
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4. การวิจัยและพัฒนา 

             

กลุมบริษัทนําระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใชในการบริหารงาน โดยมีการพัฒนาขั้นตอน การทํางานและ
การใหบริการอยางตอเน่ือง เพ่ือใหสอดคลองกับสภาวะแวดลอมในปจจุบันอันจะทําใหกลุมบริษัทไดมาซึ่ง  ความ
ไดเปรียบทางธุรกิจ และสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา  

กลุมบริษัทไดพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเปนการสนับสนุนการขยายตัวของ
ธุรกิจในป 2548 ดังน้ี 

1. การปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรและเครือขายทั้งสํานักงานใหญและสาขาตางจังหวัดใหอยูใน
รูปแบบที่เปนมาตรฐาน เพ่ือใหงายตอการดําเนินกิจการและการบํารุงรักษา ซึ่งทําใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินธรุกิจ มีการทํางานและการประสานงานที่รวดเร็ว       
ยิ่งขึ้นสามารถตอบสนองตอความตองการของลูกคา และสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา 
พนักงานและผูบริหาร 

2. การเช่ือมตอระบบเครือขายคอมพิวเตอรระหวางสํานักงานใหญและสาขาตางๆในตางจังหวัด 
โดยใชเทคโนโลยี ADSL ซึ่งเปนการเทคโนโลยีที่ทันสมัยและสามารถสงขอมูลดวยความ     
เร็วสูง มีเสถียรภาพ ราคาถูก ซึ่งสงผลใหสาขาทั่วประเทศสามารถรับสงขอมูลตางๆไดอยาง     
รวดเร็ว เชนสามารถตรวจสอบคุณสมบัติของผูเชาซื้อไดทันทีจากสาขา ทั้งน้ียังสามารถชวย
ลดคาใชจายในการติดตอสื่อสาร โดยการใช Electronic-Mail และ Voice Phone ผานระบบ       
เครือขาย 

3. มีการพัฒนาระบบงานซอฟตแวรตามแผนงานระยะยาวอยางตอเน่ือง เพ่ือสนับสนุนการ
ทํางาน ดังน้ี 

• ระบบใบคําขอเชาซื้อแบบ Online ผานทาง World Wide Web  

• ระบบ Customer Relationship Management ในการสงเสริมขบวนการในการติดตอ
สัมพันธระหวางบริษัทและลูกคา เพ่ือใหสามารถเขาถึงและใกลชิดกับลูกคา         
และทราบถึงความตองการและตอบสนองความตองการไดอยางรวดเร็วและเปนที่
พึงพอใจ 

• ระบบรวมในแจงหน้ีและใบเสร็จเขาดวยกัน เพ่ือลดตนทุนและการซ้ําซอน ในการ
จัดพิมพและการจดัสง 

• ระบบ Supply Chain Management โดยเช่ือมตอกับ ธนาคารช้ันนํา และ Counter service 
และ Pay Point ในการรับชําระเงินและ Credit bureau ในการตรวจสอบขอมูลลูกคา 
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• ระบบงานของการติดตามหน้ีที่รวดเร็ว ใกลชิดกับลูกคา โดยมีการพัฒนาหนวยงาน 
Call Center ใหมีประสิทธิภาพท้ังดานโปรแกรมคอมพิวเตอรและการพัฒนา
บุคคลากร 

• ระบบสนับสนุนอื่นๆ  อันทันสมัย เ พ่ือใชในการบริหารงานภายในอยางมี              
ประสิทธิภาพ  เชน การ Scan เอกสารตางๆไวในระบบคอมพิวเตอร เพ่ือลดปริมาณ
และสถานที่จัดเก็บเอกสาร  รวมทั้งงายตอการคนหา  

นอกจากนี้กลุมบริษัทมีการกําหนดแผนการดําเนินงานและแผนแมบทอยางชัดเจนในพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเปนการสนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจในอนาคตดังน้ี 

1. การพัฒนาระบบ Enterprise Resource Planning โดยเช่ือมตอระบบสารสนเทศท่ีกระจัดกระจายใน
สวนตางๆ ใหเปนหน่ึงเดียว ซึ่งสามารถจะขยายการใชงานของระบบสารสนเทศงายตอการรวบรวม และใชขอมูล
รวมกันในทุกๆ ฝายขององคกร อีกทั้งยังสามารถสรางระบบสนับสนุนพิเศษ     ชวยการตัดสินใจของผูบริหาร   
ตอไป 

2. การพัฒนาระบบ Supply Chain Management โดยการสรางเครือขายการทํางานรวมกับกลุม       
พันธมติรทางการคาแบบครบวงจรเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือสงเสริมขบวนการดําเนินระหวางองคกรอยางใหเปนไปอยาง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

3. การพัฒนาระบบ Business Intelligence โดยการสรางคลังขอมูล (Data Warehouse) เพ่ือใชในการ
วิเคราะหขอมูลตางๆ ที่จะเปนประโยชนในการบริหารและจัดการ ซึ่งทําใหเขาใจถึงพฤติกรรมขอลูกคาและ
สามารถนํามาประยุกตเปนยุทธศาสตรรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต นอกจากน้ี นําหลักการของการทํา     
เหมืองขอมูล (Data Mining) มาปรับปรุงระบบ Credit Scoring เพ่ือเปนประโยชนตอการอนุมัติสินเช่ือไดรวดเร็วและ
แมนยํามากขึ้น อีกทั้งยังชวยลดความเสี่ยงในการอนุมัติสินเช่ือ 
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5. ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ 

ทรัพยสินหลักที่ใชในการประกอบธุรกิจของกลุมบริษัท ไดแก 

5.1  ทรัพยสินถาวรหลักท่ีบริษัทและบริษัทยอยใชในการประกอบธุรกิจ ณ 31 ธันวาคม 2548  

 บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)  

มูลคาตามบัญชี (ลานบาท) 
ประเภท/ ลักษณะทรัพยสิน ลักษณะกรรมสิทธิ์ 

 31 ธ.ค. 2547 31 ธ.ค. 2548 

ภาระผูกพัน / 

หมายเหต ุ

ที่ดิน เจาของ 7.8 7.8 ไมติดภาระผูกพัน/ใหผูอื่นเชา 
ทั้งหมด 

อาคาร  เจาของ 8.2 7.5 ไมติดภาระผูกพัน/ใหผูอื่นเชา 
ทั้งหมด 

ยานพาหนะ เจาของ 24.4 20.4 - 
ระบบคอมพวิเตอร เจาของ 6.9 4.0 - 
เคร่ืองใชสํานักงานตกแตง เจาของ 14.0 16.8 - 
ระบบสาธารณปูโภค เจาของ 1.4 2.0 - 
คาบูรณะที่ทําการ เจาของ 2.5 3.3 - 
สวนปรับปรุงอาคาร เจาของ 7.0 11.0 - 
อุปกรณคอมพวิเตอร เจาของ 0.2 0.5 - 
เคร่ืองมือชาง เจาของ 0.2 0.2 - 
สิทธิการเชา 
สํานักงานสาขานครราชสีมา 
เลขที่ 189,191 ถนนมิตรภาพ     
ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 
นครราชสีมา 30000 
 
 
สํานักงานสาขาเชยีงราย 
เลขที่ 70/7-9 ถนนพหลโยธิน 
ตําบลรอบเวียง อาํเภอเมือง 
เชียงราย  
 
 
 
 
สํานักงานสาขาเชยีงใหม 
เลขที่ 267/14-15 ถนนชางคลาน 
ตําบลชางคลาน อาํเภอเมือง
เชียงใหม  
 

 
สัญญาเชา 5 ป 

       1 ต.ค.45–1 พ.ย. 50 
1เม.ย.46-1พ.ค.51 

คาเชา 1,000 บาท/เดือน 
 

สัญญาเชา 3 ป 
1 พ.ย.47–31 ต.ค. 50 

คาเชา 12,000 บาท/เดือน 
สัญญาเชา 3 ป 

1 เม.ย.48–31 มี.ค. 51 
คาเชา 4,000 บาท/เดือน 

 
 

สัญญาเชา 5 ป 
       1 ก.พ.48–1 ก.พ 51 
คาเชา 10,000 บาท/เดือน 
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มูลคาตามบัญชี (ลานบาท) 
ประเภท/ ลักษณะทรัพยสิน ลักษณะกรรมสิทธิ์ 

 31 ธ.ค. 2547 31 ธ.ค. 2548 

ภาระผูกพัน / 

หมายเหต ุ

สินทรัพยทีไ่มไดใช 
ในการดําเนินงาน 

เจาของ 5.7              5.7 ที่ดิน 3.2 ลานบาท ที่จังหวัด
ปทุมธานีและจังหวัดฉะเชิงเทรา
อาคาร 2.5 ลานบาทที่จังหวัด
ปทุมธานี 

 บริษัท ซี.วี.เอ. จํากัด 

มูลคาตามบัญชี  (ลานบาท) 
ประเภท/ ลักษณะทรัพยสิน ลักษณะกรรมสิทธิ์ 

 31 ธ.ค. 2547 31 ธ.ค. 2548 

ภาระผูกพัน /  

หมายเหต ุ

ที่ดิน เจาของ    4.8 4.8 - 
อาคาร  เจาของ    3.9 3.4 - 
ยานพาหนะ เจาของ      0.2     0.04 - 
ระบบคอมพวิเตอร เจาของ      5.0 - - 
เคร่ืองใชสํานักงานตกแตง เจาของ      1.1    0.7 - 
สวนปรับปรุงอาคาร เจาของ      0.4    0.2 - 
คาบูรณะที่ทําการ เจาของ      0.4    0.3 - 
อุปกรณคอมพวิเตอร เจาของ      0.1       0.004  
สิทธิการเชา  
สํานักงานสาขาจันทบุรี 
เลขที่ 183/6-7 ถนนศรีรัตน 
ตําบลจันทนิมิต อาํเภอเมือง 
จันทบุรี 22000 
 

 

ทําสัญญาเชา 5 ป  
1มี.ค.46- 

28 ก.พ.2554 
คาเชา 4,000 บาท/เดือน 

 
    0.22 

 
    0.15 

 
- 

สํานักงานสาขาระยอง 
เลขที่ 43/5-6 ถนนจันทอุดม 
ตําบลทางเกวียน อําเภอเมอืง 
ระยอง 21000 

ทําสัญญาเชา 10 ป ใน
อัตราคาเชา 4,000บาท/
เดือน    ตั้งแต พ.ค. 
2543 ถึง ก.ค. 2547 
และคาเชา 2,000 บาท/
เดือน ตั้งแต ส.ค. 2547-

พ.ค.2553 

   0.64    0.52 - 

สํานักงานสาขากาญจนบุรี 
เลขที่ 149/3 ถนนอูทอง ตําบล
บานเหนอื อําเภอเมือง      
กาญจนบุรี 71000 

ทําสัญญาเชา 10 ป   
ม.ค.2545- 
พ.ค.2555 

คาเชา 500 บาท/เดือน 

  0.34   0.30 - 

สินทรัพยทีไ่มไดใช 
ในการดําเนินงาน 

เจาของ  29.8   29.4 ที่ดิน 21.4 ลานบาทที่
จังหวัดเชียงราย ลําปางและ
เชียงใหม (ที่ดนิจงัหวัด
ลําปางถูกเวรคืนบางสวน
ไดรับเงินชดเชย 0.34 ลาน
บาท)  อาคาร 8.1 ลานบาท
ที่จังหวัดเชียงใหม และ
จังหวัด ลําปาง 
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 บริษัท ชยภาค จํากัด 

มูลคาตามบัญชี (ลานบาท) ประเภท/ ลักษณะทรัพยสิน ลักษณะกรรมสิทธิ์ 

  31 ธ.ค. 2547 31 ธ.ค. 2548 

ภาระผูกพัน 

 

เคร่ืองใชสํานักงานตกแตง เจาของ 0.04 0.03 - 
ยานพาหนะ เจาของ 0.02 0.005 - 
ระบบสาธารณปูโภค เจาของ 0.01 0.007 - 
ระบบคอมพวิเตอร เจาของ 8.14 4.1 - 

 
5.2   ลูกหน้ีการคา 

5.2.1 ลูกหน้ีเชาซื้อของกลุมบริษัทแบงแยกตามประเภทสินทรัพย 
31 ธ.ค. 2547 31 ธ.ค. 2548 

ประเภทสินทรัพย 
จํานวนราย ลานบาท จํานวนราย ลานบาท 

รถจักรยานยนต 167,703 5,379.2 188,881 6,266.8 
หักดอกผลเชาซ้ือรอตัด  (1,347.2)  (1600.1) 
หักภาษีมูลคาเพิ่มรอตัด  (337.6)  (394.0) 
หักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (254.3)  (310.7) 

สุทธิ  3,440.1  3,962.0 
รถยนต 11,049 2,130.2 10,330 1,882.2 

หักดอกผลเชาซ้ือรอตัด  (319.5)  (268.1) 
หักภาษีมูลคาเพิ่มรอตัด  (133.1)  (117.6) 
หักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (135.4)  (112.7) 

สุทธ ิ  1,542.2  1,383.8 

รวม 178,752 4,982.3 199,211 5,345.8 

 

5.2.2 ลูกหน้ีอ่ืนของกลุมบริษัท 
31 ธ.ค. 2547 31 ธ.ค. 2548 

 
จํานวนราย ลานบาท จํานวนราย      ลานบาท 

ลูกหนี้เคาเตอรเซอรวิส 19,225 24.2 25,629 27.3 
ลูกหนี้บุคคลที่เกี่ยวของ 13 0.1 13 0.21 
ลูกหนี้อืน่ๆ 822 17.3 1,675 30.3 

รวม 20,060 41.6 27,317 57.8 

5.2.3 สัดสวนลูกหน้ีเชาซื้อคงคางแกกลุมลูกคาสูงสุด 10 อันดับแรก ณ วันสิ้นงวด 

 ป 2547 ป 2548 

สินเชื่อเชาซ้ือ - ไมมี - - ไมมี - 
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5.2.4 กลุมลูกคาท่ีมีสัดสวนเงินใหกูยืมคงคาง มากกวารอยละ 10 ณ วันสิ้นงวด 

-  ไมมี - 

 

5.2.5 นโยบายการต้ังสํารองคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 

ในป 2547 และ 2548 กลุมบริษัทมีนโยบายการต้ังสํารองคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ ดังน้ี 

 
 รถจักรยานยนต 

รายละเอียดการต้ังสํารองคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ สําหรับลูกหน้ีเชาซื้อรถจักรยานยนต 
ยอดลูกหน้ีเชาซื้อคงเหลือสุทธิ* อัตราการต้ังคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (รอยละ) 

ลูกหน้ีที่ยังไมถึงกําหนด – 1 เดือน 
คางชําระ 2-3 เดือน 
คางชําระ 4-6 เดือน 
คางชําระ > 6 เดือน 

1.0  
20.0  
50.0  

100.0  
* ยอดลูกหน้ีเชาซื้อสุทธิหลังหักดอกผลเชาซื้อรอตัดและภาษีมูลคาเพิ่ม  
 

คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีเชาซื้อรถจักรยานยนต                                                           (หนวย: ลานบาท) 
31 ธันวาคม 2548 31 ธันวาคม 2547 

 ลูกหนี้เชาซื้อคงเหลือสุทธิ* คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ ลูกหนี้เชาซื้อคงเหลือสุทธิ* คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 
  ลูกหนี้ที่ยังไมถึงกําหนด-1 เดือน 3,439.4 34.4 3,115.2 31.2 
คางชําระ 2- 3 เดือน 579.9 116.0 377.4 75.5 
คางชําระ 4- 6 เดือน 186.2 93.1 108.4 54.2 
คางชําระ > 6 เดือน 67.3 67.3 93.5 93.5 

รวม 4,272.8 310.8 3,694.5 254.3 
* คํานวณจากยอดหลังหักดอกผลเชาซื้อรอตัดและภาษีมูลคาเพิ่ม โดยไมหักหลักประกัน 
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 รถยนต    
              

รายละเอียดการต้ังสํารองคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ สําหรับลูกหน้ีเชาซื้อรถยนต  
 ป 2548 ป 2547 

ยอดลูกหน้ีเชาซื้อคงเหลือสุทธิ* อัตราการต้ังคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
(รอยละ) 

อัตราการต้ังคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
(รอยละ)  

ลูกหน้ีที่ยังไมถึงกําหนด – 1 เดือน 
คางชําระ 2-3 เดือน 
คางชําระ 4-6 เดือน 
คางชําระ 7-12 เดือน 
คางชําระ >12 เดือน 

1.0 
2.0 

20.0 
50.0 

100.0 

                            0.5 
                          2.0 
                        20.0 
                        50.0 

                        100.0 
*ยอดคงเหลือหลังหักดอกผลเชาซื้อรอตัดบัญชี   ภาษีมูลคาเพิ่ม และหลักประกัน 
 
 

คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีเชาซื้อรถยนต                                               (หนวย: ลานบาท) 
 ป 2548  ป 2547 

 ลูกหนี้เชาซื้อคงเหลือสุทธิ* คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ ลูกหนี้เชาซื้อคงเหลือสุทธิ* คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 

ลูกหนี้ที่ยังไมถึงกําหนด – 1 เดือน 184.8 1.8 1,226.9 6.1 
คางชําระ 2-3 เดือน 
คางชําระ 4-6 เดือน 
คางชําระ 7-12 เดือน 
คางชําระ > 12เดือน 

54.8 
27.9 
36.4 
85.9 

1.1 
5.6 

18.2 
85.9 

231.5 
92.4 
41.0 
85.7 

4.6 
18.5 
20.5 
85.7 

รวม 389.8 112.6 1,677.5 135.4 
 
*  ป48 คํานวณจากยอดลูกหน้ีเชาซื้อคงเหลือหลังหักดอกผลเชาซื้อรอตัดบัญชี  ภา ษีมูลคาเพิ่มและหลักประกัน 
  ป47คํานวณจากยอดลูกหน้ีเชาซื้อคงเหลือหลังหักดอกผลเชาซื้อรอตัดบัญชี  ภาษีมูลคาเพิ่มโดยไมหักหลักประกัน 

 

สําหรับการต้ังสํารองคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีการคาอื่น   กลุมบริษัทจะพิจารณาอัตราที่ต้ัง ดังน้ี 

รายละเอียดการต้ังสํารองคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับลูกหน้ีการคาอ่ืน 
ยอดลูกหน้ีการคาอื่น อัตราการต้ังคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (รอยละ) 

ลูกหน้ีที่ไมคางชําระ (< 1 ป) 
ลูกหน้ีคางชําระ > 1 ป 

0 
100 

คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีการคาอื่น           (หนวย: ลานบาท) 
ป 2548 ป 2547 

ยอดลูกหน้ีการคาอื่น 
คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 

ลูกหน้ีที่ไมคางชําระ (< 1 ป) 
ลูกหน้ีคางชําระ > 1 ป                           

- 
0.4 

- 
0.4 

รวม 0.4 0.4 
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5.2.6 นโยบายการรับรูรายไดและนโยบายการระงับการรับรูรายได 

กลุมบริษัทมีนโยบายการรับรูรายไดดอกผลจากการใหเชาซื้อตามจํานวนงวดการผอนชําระ  โดยใชวิธีผลรวม
จํานวนตัวเลข (Sum of the Digits) การบันทึกรายไดจากการผอนชําระแตละงวดใชตามเกณฑคงคาง  

กลุมบริษัทมีนโยบายการระงับการรับรูรายไดสําหรับสวนที่เกิดจากลูกหน้ีสินเช่ือเชาซื้อที่มียอดคางชําระเกินกวา    
3 งวดติดตอกันทั้งรถจักรยานยนตและรถยนต  

หากลูกหน้ีที่มียอดคางชําระเกินกวา 3 งวดติดตอกันที่หยุดรับรูรายไดไปแลวกลับมาชําระเงินตามปกติกลุมบริษัท
จะรับรูดอกผลเชาซื้อเปนรายไดตามเกณฑเงินสด 

 

5.2.7  นโยบายการตัดหน้ีสูญ  

ลูกหน้ีเชาซื้อรถจักรยานยนต 

กลุมบริษัทมีนโยบายการตัดหน้ีสูญลูกหน้ีเชาซื้อรถจักรยานยนตโดยหากลูกหน้ีคางชําระคางวดต้ังแต 3 งวดขึ้นไป 
กลุมบริษัทจะดําเนินการบอกเลิกสัญญาและยึดทรัพยสินกลับมา แตหากมีการติดตามหน้ีสิน แลวพบวาไมสามารถบังคับใหมี
การชําระหนี้หรือสงคืนทรัพยสินน้ันได บริษัทจึงจะพิจารณาในการตัดเปนหน้ีสูญ ในทิศทางเดียวกับการต้ังสํารองหนี้สูญ
ของบริษัท ทั้งน้ีจะตองไดรับการสอบทานจากหนวยงานที่เก่ียวของ เพ่ือนําเสนอใหผูบริหารอนุมัติใหดําเนินการตัดเปนหน้ี
สูญตามระเบยีบของบริษัท  

ลูกหน้ีเชาซื้อรถยนต 

ในสวนของลูกหน้ีเชาซื้อรถยนต หากลูกหน้ีรถยนตคางชําระคางวดต้ังแต 3 งวด ขึ้นไป กลุมบริษัทจะดําเนินการ
บอกเลิกสัญญาและยึดทรัพยสินกลับมาเชนกัน อยางไรก็ตามหากลูกหน้ีคางชําระคางวดมากกวา 6 งวด กลุมบริษัทจะ
ดําเนินการเรงรัดและพิจารณาดําเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด เวนแตพิจารณาแลวเห็นวามูลหน้ีคงเหลือดังกลาวไมคุมกับ
คาใชจายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจึงทําการตัดหน้ีสูญตามกฎหมาย 

5.3  รถยึดรอการขาย 

กลุมบริษัทบันทึกรายการรถยึดรอการขายในมูลคาตามบัญชีหรือราคาตามสภาพที่คาดวาจะจําหนายได แลวแต
ราคาใดจะตํ่ากวา โดยรถยึดรอการขายซึ่งยังคงเหลืออยู ณ.วันสิ้นงวด กลุมบริษัทประมาณผลขาดทุนไวดังน้ี 

                                                             ป 2548                                          ป 2547 

ยอดคางไมเกินหน่ึงป                        รอยละ  25                                   รอยละ  20 

ยอดคางเกินหน่ึงป                             รอยละ 100                                  รอยละ 100 
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จํานวนรถยึดคงเหลือเปรียบเทียบกับลูกหน้ีเชาซื้อคงเหลือของกลุมบริษัท  

ป จํานวนรถยึด 
(คัน) 
(1) 

จํานวนลูกหน้ีเชาซื้อคงเหลือ      
ทั้งหมด(จํานวนสัญญา/คัน) 

(2) 

รอยละ 
 

(3) = (1)/(2) 
รถจักรยานยนต    
31 ธันวาคม 2546 2,551 124,266 2.1 
31 ธันวาคม 2547 4,012 167,703 2.4 
31 ธันวาคม 2548 6,399 188,881 3.4 

รถยนต    
31 ธันวาคม 2546 41 9,979 0.4 
31 ธันวาคม 2547  48 11,049 0.4 
31 ธันวาคม 2548 86 10,330 0.8 

 
 
5.4  เงินลงทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548  บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน) มีเงินลงทุนระยะยาวในบริษัทยอย โดยมีรายละเอียด  ดังน้ี
  

                                                                                                                                                                    (หนวย: ลานบาท) 
31 ธันวาคม 2548 

มูลคาเงินลงทุน 
บริษัท ธุรกิจ 

ทุนที่ออก
และเรียก
ชําระแลว 

รอยละ 
การลงทุน ราคาทุน  มูลคาตามบัญชี  

1.  ซี.วี.เอ. ใหสินเช่ือเชาซื้อรถจักรยานยนต 50.0 99.99 49.9 211.9 
2. ชยภาค ใหสินเช่ือเชาซื้อรถยนต 40.0 99.99 44.0 176.6 

รวม    93.9 388.5 
 

ทั้งน้ี บริษัทมีนโยบายการลงทุนระยะยาวในบริษัทยอยทั้งสองบริษัท โดยแตละบริษัทยอยจะมีคณะกรรมการรวม
กําหนดนโยบายและกลยุทธกับบริษัทเพ่ือใหผูบริหารในแตละบริษัทยอยนําไปปฏิบัติ  ทั้งน้ีนโยบายหลักของบริษัทยอย    
ทั้งสองแหงตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท 
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6.โครงการดําเนินงานในอนาคต 

 

กลุมบริษัทมีโครงการขยายธุรกิจอยางตอเน่ือง โดยจะพิจารณาเปดสาขาในตางจังหวัดเพ่ิมเติม ซึ่งในป 
2548 ไดเปดสาขาใหมเพ่ิมเติม 6 สาขา ทั้งในเขตภาคกลาง และภาคเหนือ   ซึ่ง ณ 31 ธันวาคม 2548 กลุมบริษัท มี
สาขาทั้งสิ้น 61 สาขา โดยมีเปาหมายในป 2549 จะเพ่ิมสาขาอีกทั้งสิ้นประมาณ 4 สาขา 
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7. ขอพิพาททางกฎหมาย 

 

-ไมมี-  
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8.โครงสรางเงินทุน 

 

  8.1  หลักทรัพยของบริษัท 
 

             8.1.1  ทุนจดทะเบียน 
ณ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวทั้งสิ้น 500 ลานบาท เปนหุนสามัญ 500 ลานหุน  

มูลคาหุนละ 1 บาท 
             8.1.2  หลักทรัพยอื่น 
 บริษัทมีหลักทรัพยอื่น ไดแก หุนกู ดังน้ี 

-   หุนกูบริษัท ฐิติกร จํากัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2548 ครบกําหนดไถถอนป 2550 วันที่ออกหุนกูคือวันที่ 4 กรกฎาคม 
2548 รวม 545,000 หนวย มูลคาที่ตราไวหนวยละ 1,000 บาท รวมมูลคา 545,000,000 เปนหุนกูชนิดระบุผูถือ อัตรา
ดอกเบี้ยรอยละ 4.2 ตอป อายุหุนกู 1 ป 11 เดือน 26 วัน นับจากวันออกหุนกู วันครบกําหนดไถถอน 30 มิถุนายน 2550 
ชําระดอกเบี้ยทุกวันที่ 30 มิถุนายน และ 30 ธันวาคม ของทุกป ตลอดอายุสัญญาหุนกู ชําระงวดแรก 30 ธันวาคม 2548 

  -   หุนกูบริษัท ฐิติกร จํากัด(มหาชน) ครั้งที่ 2/2548 ครบกําหนดไถถอนป 2552 วันที่ออกหุนกูคือวันที่4 กรกฎาคม 
2548 รวม 545,000 หนวย มูลคาที่ตราไวหนวยละ 1,000 บาท รวมมูลคา 200,000,000 เปนหุนกูชนิดระบุผูถือ อัตรา
ดอกเบี้ยรอยละ 4.8 ตอป อายุหุนกู 3 ป 6 เดือน 12 วัน นับจากวันออกหุนกู วันครบกําหนดไถถอน 16 มกราคม 2552 ชําระ
ดอกเบ้ียทุกวันที่ 16 มกราคม และ 16 กรกฎาคม ของทุกป ตลอดอายุสัญญาหุนกู ชําระงวดแรก 16 มกราคม 2549 
  

8.2 ผูถือหุน 

รายช่ือผูถือหุนใหญ 10 รายแรก ณ วันที่  31 มีนาคม 2548 
  จํานวนหุนท่ีถือ (หุน) สัดสวนการถือหุน (รอยละ) 
1. บริษัท สินทองหลอ จํากัด 211,800,000 42.36 
2. นางอโนทัย พรประภา 49,100,000 9.82 
3. นายสถิตยพงษ พรประภา  25,500,000 5.10 
4. นายรักสนิท พรประภา 25,450,000 5.09 
5. บริษัท เอส.พี. อินเตอรเเนชั่นแนล จํากัด 18,200,000 3.64 
6. นายชุมพล พรประภา 17,400,000 3.48 
7. นางสาวอมรรัตน  คงสิทธิ์ธนกร 11,764,900 2.35 

8. SOMERS (U.K.) LIMITED               7,000,000 1.40 

9. CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ (SUISSE) SA               4,170,000 0.83 

10. นางจุฑาภรณ  พงศสุภาพชน               3,875,000 0.78 
รวม 374,259,900 74.85 

 
 

       8.3  นโยบายการจายเงินปนผล 

   บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน) มีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราสูงสุดไมเกินรอยละ 60 ของกําไร
สุทธิหลังหักภาษีเงินไดของบริษัทของแตละป  
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   สําหรับนโยบายการจายปนผลของบริษัทยอย (ซี.วี.เอ. และ ชยภาค) จะมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมตํ่า
กวารอยละ 30 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดแตละป 

   ทั้งน้ีการจายเงินปนผลใหนําปจจัยตางๆตอไปนี้มาพิจารณาประกอบเชน ผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน
ของบริษัท สภาพคลองของบริษัท การขยายธุรกิจ และปจจัยอื่นๆที่เก่ียวของในการบริหารงานของบริษัท  โดยการจายเงิน
ปนผลตองไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถือหุน เวนแตจะเปนการจายเงินปนผลระหวางกาลซึ่งไดรับอนุมัติจาก   
คณะกรรมการบริษัทแลว โดยใหแจงแกที่ประชุมผูถือหุนคราวตอไปเพ่ือทราบ 
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                                       9.โครงสรางการจัดการ 

                                           โครงสรางการจัดการของกลุมบริษัท1 จะมีคณะกรรมการและผูบริหารในแตละบริษัทโดย
คณะกรรมการของบริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน) จะทําหนาที่กําหนดนโยบายหลักของกลุมบริษัท เพ่ือมอบหมาย
ตอไปยังคณะกรรมการของ ซี.วี.เอ. และชยภาค พรอมทั้งคอยติดตามควบคุมใหคณะกรรมการของทั้งสองบริษัท
ยอยใหปฏิบัติตามนโยบาย 

                          สําหรับการดําเนินธุรกิจเชาซื้อของกลุมบริษัทจะดําเนินการโดยบริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอย ซึ่งไดแก ซี.วี.เอ. และ ชยภาค โดยหนวยงานฝายสินเช่ือของแตละบริษัท และมีหนวยงาน
สนับสนุน (ฝายปฏิบัติการ  ฝายบัญชีและการเงิน ) ในบริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน) ทําหนาที่สนับสนุนแก         
ทุกบริษัทในกลุม โดยมีสัญญาวาจาง และมีการคิดคาบริการระหวางกัน 

                         โครงสรางกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการ 2 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการตรวจสอบดังน้ี 
 

คณะกรรมการบริษัท  

         คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการจํานวน 11 ทาน ดังน้ี 

1. ดร.ชุมพล พรประภา ประธานกรรมการ 
2. นายรักสนิท พรประภา กรรมการ 
3. นายสถิตยพงษ พรประภา กรรมการ 
4. นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการ 
5. นายประพล พรประภา  กรรมการ 
6. นางสาวอรวรรณ นาคทรรพ กรรมการ 
7. นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา กรรมการ 
8. นายจักกชัย พานิชพัฒน กรรมการและกรรมการอิสระ 
9. นายนิพนธ หังสพฤกษ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
10. นายพิษณุ จงสถิตยวัฒนา กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
11. นายไพรินทร  วงษวันทนีย กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
  

 
 

           เลขานุการคณะกรรมการบริษัท คือ นางชลธิชา  ยอดศรี 
ขอบเขตและอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัท 

 มีอํานาจหนาที่ตามท่ีระบุในขอบังคับของบริษัท กลาวคือ มีอํานาจและหนาที่จัดการบริษัทใหเปน       
ไปตามกฎหมาย  วัตถุประสงค ขอบังคับและมติของผูถือหุน  นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทเปนผูกําหนด
นโยบายและทิศทางการดําเนินงาน    รวมท้ังกํากับและควบคุมดูแลการใหมีการดําเนินงาน ตามนโยบายอยางมี
ประสิทธิภาพดวยความระมัดระวังรักษาและผลประโยชนของบริษัท  
  1 : โครงสรางบริษัทฯ และโครงสรางการจัดการของกลุมบริษัท ฯ อยูในเอกสารแนบ  
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            คณะกรรมการตรวจสอบ 

                          คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการจํานวน 3 ทาน ดังน้ี 

1.   นายนิพนธ หังสพฤกษ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
2.   นายพิษณุ จงสถิตยวัฒนา กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
3.   นายไพรินทร  วงษวันทนีย กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
  

                 
              เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นางมาลี เจียรพินิจนันท 

 
ขอบเขตและอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 มีหนาที่สอบทานใหบริษัทมีรายงานทางการเงินอยางถูกตองเพียงพอ สอบทานใหบริษัทมีระบบการ
ควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมมีประสิทธิภาพ สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยหรือกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท
พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงต้ังและเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชี พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทในรายการ
ที่เก่ียวโยงกัน หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน  
 
         คณะผูบริหาร 
 

คณะผูบริหารของบริษัทมีจํานวน 15 ทาน ดังน้ี 

1. นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผูจัดการ 
2. นายประพล พรประภา รองกรรมการผูจัดการ 
3. นางสาวอรวรรณ นาคทรรพ ผูชวยรองกรรมการผูจัดการ 
4. นายคัมภีร   หวังสุนทร ผูจัดการฝายเชาซื้อ 1 
5. นายอภิชัย    เอื้อมเสถียรพร ผูจัดการฝายเชาซื้อ 2 

6. นายประสิทธิ์  ไทรนนทรีย ผูจัดการฝายเชาซื้อ 3 

7. นายไพฑูรย เหลืองวัฒนะวุฒิ ผูจัดการฝายเชาซื้อ 4 
8. นายพิสิฏฐ    เปล่ียมทรัพย ผูจัดการฝายตรวจสอบและบริหารหน้ีพิเศษ 
9. นายพรศักด์ิ กิรณโสภณ ผูจัดการฝายบริหารหน้ี 

10. นายประยูร  ทักษะกรวงศ ผูจัดการฝายบริหาร 
11. นายวิบูลยศักด์ิ พูนสวัสด์ิ ผูจัดการฝายปฏิบัติการ 1 
12. นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา ผูจัดการฝายบัญชี 
13. นางรัชดา ศรีวิโรจนวงศ ผูจัดการฝายการเงิน 
14. นายธิติพล  เลือดภักดี ผูจัดการสํานักกรรมการผูจัดการ 
15. นางมาลี เจียรพินิจนันท ผูจัดการสํานักตรวจสอบภายใน 
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รายชื่อคณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทยอย  
 
 

1. บริษัท ซี.วี.เอ.จํากัด มีคณะกรรมการและผูบริหาร ณ 31 ธันวาคม 2548 ดังน้ี 
 

       คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการจํานวน 10 ทาน ดังน้ี 

1. นายสถิตยพงษ พรประภา ประธานกรรมการ 
2. นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการ 
3. นายไพศาล วงศธาดา กรรมการ 
4. นางสาวอรวรรณ นาคทรรพ กรรมการ 
5. นางรัชดา ศรีวิโรจนวงศ กรรมการ 
6. นางมาลี เจียรพินิจนันท กรรมการ 
7. นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา กรรมการ 
8. นายไพฑูรย เหลืองวัฒนะวุฒิ กรรมการ 
9. นางสาวเพ็ญทิพย พิเชษฐวีรชัย กรรมการ 
10. นายวิชัย สุรนัคครินทร กรรมการ 

คณะผูบริหารของบริษัทมีจํานวน 2 ทาน ดังน้ี 

1. นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผูจัดการ 
2. นายประพล พรประภา รองกรรมการผูจัดการ 

 
2. บริษัท ชยภาค จํากัด มีคณะกรรมการ และผูบริหาร ณ 31 ธันวาคม 2548 ดังน้ี 

คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการจํานวน 6 ทาน ดังน้ี 

1. นายไพศาล วงศธาดา ประธานกรรมการ 
2. นางสาวเพ็ญทิพย พิเชษฐวีรชัย กรรมการ 
3. นางมาลี เจียรพินิจนันท กรรมการ 
4. นายไพฑูรย เหลืองวัฒนะวุฒิ กรรมการ 
5. นางสาวอรวรรณ นาคทรรพ กรรมการ 
6. นายสังคม เหลาโชติ กรรมการ 

คณะผูบริหารของบริษัทมีจํานวน 3 ทาน ดังน้ี 

1. นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผูจัดการ 
2. นายประพล พรประภา รองกรรมการผูจัดการ 
3. นายประยูร  ทักษะกรวงศ ผูจัดการฝายบริหาร 
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9.2  การสรรหากรรมการและผูบริหาร 

 คณะกรรมการ 
บริษัทฯไมมีการจัดต้ังคณะกรรมการสรรหาในการคัดเลือกบุคคลที่จะแตงต้ังเปนคณะกรรมการบริษัท

ซึ่งในการแตงต้ังกรรมการของบริษัท คณะกรรมการจะพิจารณาจากความสามารถ ประสบการณ วิสัยทัศน และ
ความนาเช่ือถือ และนําเสนอตอผูถือหุนเพ่ือพิจารณา 

 ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ขอบังคับของบริษัทกําหนดใหกรรมการตองลาออกจากตําแหนง
อยางนอยจํานวน 1 ใน 3 โดยอัตรา และในกรณีที่ตองการเลือกกรรมการที่พนจากตําแหนงเขาเปนกรรมการอีก 
ตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนในกรณีที่มีการเสนอช่ือกรรมการทานใหมที่มิใชกรรมการทานเดิมที่
พนจากตําแหนงตามวาระเพ่ือการเลือกต้ังบริษัทจะจัดใหมีประวัติและรายละเอียดของบุคคลประกอบเพื่อผูถือหุน
สามารถตัดสินใจจากสารสนเทศท่ีไดรับ 

 การประชุมผูถือหุนเพ่ือเลือกต้ังกรรมการ จะเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปน้ี 
(1) ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากับหน่ึงหุนตอหน่ึงเสียง 
(2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปน

กรรมการก็ได ในกรณีที่เลือกต้ังบุคคลหลายคนเปนกรรมการ จะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมาก
นอยเพียงใดก็ได 

บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนจํานวนกรรมการเทา
จํานวนกรรมการที่จะพึงเลือกต้ังในครั้งน้ัน ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เทากัน เกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งน้ันใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงช้ีขาด 

 คณะกรรมการตรวจสอบ 
      ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัเปนผูอนุมัติการจัดต้ังคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติแตงต้ังกรรมการอิสระ 

 

9.3 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

บริษัทไดกําหนดคาตอบแทนของกรรมการและผูบริหารไวอยางชัดเจน เหมาะสม เพียงพอที่จะจูงใจ
ใหกรรมการ และ/หรือผูบริหาร ปฏิบัติงานเพ่ือผลประโยชนสูงสุดของบริษัท และเปนไปตามหลักการและ
นโยบายที่บริษัทกําหนด โดยบริษัทจะพิจารณาคาตอบแทนเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุมอุตสาหกรรม
เดียวกันที่มีขนาดใกลเคียงกัน ทั้งน้ี คาตอบแทนกรรมการตองผานการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน        
ของบริษัท   
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9.3.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 

9.3.1.1 คาตอบแทนที่กรรมการแตละรายไดรับในป 2548 

         รายช่ือกรรมการ ตําแหนง เบี้ยประชุม 
   
1.ดร.ชุมพล พรประภา ประธานกรรมการ  
2.นายรักสนิท พรประภา กรรมการ  
3.นายสถิตยพงษ พรประภา กรรมการ  
4.นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการ  
5.นายประพล พรประภา  กรรมการ  
6.นางสาวอรวรรณ นาคทรรพ กรรมการ  
7.นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา กรรมการ  
8.นายจักกชัย พานิชพัฒน กรรมการและกรรมการอิสระ 45,000 
9.นายนิพนธ หังสพฤกษ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 75,000 
10.นายพิษณุ จงสถิตยวัฒนา กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 135,000 
11.นายสุทธิศักด์ิ โลสวัสด์ิ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 45,000 
12.นายไพรินทร  วงษวันทนีย กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 30,000 
                รวม  330,000 

 
หมายเหตุ      นายสุทธิศักด์ิ โลหสวัสด์ิ ลาออกจากการเปนกรรมการ มีผลต้ังแตวันที่ 26 กันยายน 2548   
 
                                9.3.1.2    คาตอบแทนผูบริหารจํานวน 15 คน ที่ไดรับในป 2548    เปนเงินเดือน โบนัส และ
เงินสํารองเลี้ยงชีพ        14,435,304.34      บาท  
 

9.3.2 คาตอบแทนอื่น   
- ไมมี – 
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9.4   การกํากับดูแลกิจการ 
 

9.4.1 นโยบายเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการ 
       คณะกรรมการไดตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพ่ือใหเกิดความโปรงใส

และสามารถตรวจสอบได อันเปนพ้ืนฐานสําคัญที่สรางความเช่ือมั่นใหกับผูถือหุน พนักงานและลูกคาของบริษัท 
ตลอดจนหนวยงานที่เก่ียวของ นอกจากน้ี ยังเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของบริษัท เพ่ือบรรลุ                
วัตถุประสงคดังกลาว คณะกรรมการไดกําหนดกรอบนโยบายสนับสนุนการกํากับดูแลกิจการดังน้ี 

- กําหนดนโยบายการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย ซึ่งไดแก ผูถือหุน ลูกคา พันธมิตรทางธุรกิจ คูแขง 
หนวยงานราชการและเอกชนที่เก่ียวของ  ใหมีความเสมอภาคและเทาเทียมกัน  

- มุงเนนบริหารงานและรับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาที่ดวยความสามารถและความมีประสิทธิภาพที่
เพียงพอ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด และดูแลมิใหเกิดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชน โดยมี
ระบบการควบคุมและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มุงมั่นในการสรางมูลคาเพ่ิมแกกิจการในระยะ
ยาว  

- ดําเนินงานดวยความโปรงใส และสามารถตรวจสอบได 
- กําหนดใหกรรมการ  ผูบริหาร  และพนักงานปฏิบัติตามแนวทางเก่ียวกับจรรยาบรรณอยาง      

เครงครัด 
 

       9.4.2  สิทธิของผูถือหุน 
     ในป 2548 บริษัทมีการประชุมผูถือหุนโดยบริษัทไดสงหนังสือนัดประชุมพรอมทั้งขอมูล

ประกอบการประชุมอยางเพียงพอใหแกผูถือหุนลวงหนากอนวันประชุมตามที่กฎหมายกําหนด ทั้งน้ี บริษัทได
ดําเนินการจดบันทึกและจัดทํารายงานการประชุมอยางถูกตองครบถวนเพ่ือใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได  
ทั้งน้ีภายหลังจากการแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนแลว ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมได ผูถือหุน
สามารถมอบอํานาจใหแกกรรมการอิสระและ/หรือกรรมการตรวจสอบเปนผูรับมอบอํานาจจากผูถือหุนได  

 

9.4.3 สิทธิของผูมีสวนไดเสีย 
  บริษัทคํานึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

- ปฏิบัติตอเจาหน้ีตามเง่ือนไขหรือขอตกลงทางการคา โดยที่ผานมาบริษัทไมเคยกระทําผิดขอ       
ตกลงและเง่ือนไขกับสถาบันการเงิน 

- เอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคา  รวมถึงการรักษาความลับของลูกคา และใหความสําคัญในการใช
สัญญาที่เปนธรรมตอลูกคา  โดยในป 2544 บริษัทไดรับใบประกาศเกียรติคุณและตราสัญลักษณ
เปนผูประกอบธุรกิจที่รักษาสิทธิผูบริโภค  

- สนับสนุนและใหความรวมมือที่ดีตอภาครัฐและหนวยงานที่เก่ียวของอยางสมํ่าเสมอ  
- ปฏิบัติตอคูแขงขันตามกรอบกติกาการแขงขันที่เปนธรรมโดยรักษาบรรทัดฐานของขอพึงปฏิบัติ

ในการแขงขัน  
- มีการปฏิบัติตอผูบริหารและพนักงานของบริษัทอยางเทาเทียมกันและใหผลตอบแทนที่เหมาะสม  
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9.4.4 การประชุมผูถือหุน 
        ในป 2548 บริษัทไดมีการจัดประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 1 ครั้ง ประธานในที่ประชุมได

ดําเนินการประชุมและเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัท 
สอบถาม แสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะตางๆ โดยมีการบันทึกไวในรายงานการประชุมและไดจัดเก็บ
รายงานการประชุมอยางเปนระบบเพ่ือใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได 

 

9.4.5 ภาวะผูนําและวิสัยทัศน 
             คณะกรรมการมีบทบาทสําคัญในเรื่องตาง ๆ ดังน้ี 

       - มีสวนรวมในการกําหนดกลยุทธ เปาหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจน
กํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่ กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพ่ือสรางมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกกิจการ และความม่ันคงสูงสุดใหแกผูถือหุน  
                  - จัดใหบริษัทมีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน รวมทั้งไดสอบทานระบบอยางสม่ําเสมอ   
เพ่ือพัฒนาระบบการตรวจสอบใหมีประสิทธิภาพ  
                  -  จัดใหมีมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมท้ังมีการติดตามการดําเนินการ       ในเรื่อง
ดังกลาวอยางสม่ําเสมอ  
                  - กําหนดและแยกบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการผูจัดการ อยางชัดเจน  นอกจากน้ี ยังไดมีดําเนินการอบรมพนักงานของบริษัท เก่ียวกับ
บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ อยางสมํ่าเสมอ ในรายการท่ีอาจมีความขัดแยงหรือมีสวนไดเสีย  บริษัทจะ
พิจารณาดวยความรอบคอบ  
                  -  กํากับดูแลใหกรรมการผูจัดการดําเนินการตามนโยบายที่ต้ังไว 
 

9.4.6 ความขัดแยงทางผลประโยชน 
         บริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญของรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน และได     

ดูแลรายการดังกลาวอยางรอบคอบ และเพ่ือปองกันการเกิดความขัดแยงในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน บริษัทจึง
มีมาตรการดูแลการเกิดรายการดังกลาวคือ หากมีรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนเกิดขึ้น บริษัทจะ
ดําเนินการตามกฎ ระเบียบ และประกาศ ที่เก่ียวของในฐานะที่บริษัทเปนบริษัทจดทะเบียน ทั้งน้ี บริษัทได
เปดเผยรายละเอียดการทํารายการระหวางกันในป 2548 พรอมทั้งเหตุผลมูลคารายการและคูสัญญาไวในรายงาน
ประจําปและแบบ 56-1 แลว 
  

9.4.7 จริยธรรมธรุกิจ 
         บริษัทเนนใหความสําคัญอยางยิ่งในการดํารงไวซึ่งช่ือเสียงอันดีงาม ตลอดจนความเช่ือมั่นใน

บริษัท ทั้งน้ี บริษัทไดจัดทําคูมือแนวทางจรรยาบรรณ และไดแจงแนวทางดังกลาวใหแก กรรมการ ผูบริหาร 
และพนักงานทราบและถือปฏิบัติ  นอกจากน้ี บริษัทยังมอบหมายใหสํานักตรวจสอบภายในและคณะกรรมการ  
ตรวจสอบติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวอยางสม่ําเสมอ   
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9.4.8 การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 
           คณะกรรมการบริษัทมีจํานวนทั้งหมด 11 ทาน ประกอบดวย 

 กรรมการท่ีเปนผูบริหาร  4  ทาน 
 กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร 3  ทาน 
 กรรมการอิสระ 4  ทาน  คิดเปนรอยละ 36.4 ของกรรมการท้ังคณะ 

 

9.4.9 การรวมหรือการแยกตําแหนง 
                    ประธานกรรมการไมเปนบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจัดการ เพ่ือเปนการแบงแยกอํานาจหนาที่ใน
การกําหนดนโยบายการกํากับดูแลและการบริหารงานประจําโดยชัดเจนและมีการควบคุมไมใหกรรมการหรือ    
ผูบริหารคนใดคนหน่ึงมีอํานาจโดยไมจํากัด นอกจากน้ี บริษัทยังมีกรรมการอิสระ 4 ทานคิดเปนรอยละ 36.4 
ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งทําใหเกิดความถวงดุลการตรวจสอบการบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

9.4.10 คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร 
         บริษัทไดกําหนดคาตอบแทนของกรรมการและผูบริหารไวอยางชัดเจน เหมาะสม เพียงพอที่จะ

จูงใจใหกรรมการ และ/หรือผูบริหาร ปฏิบัติงานเพ่ือผลประโยชนสูงสุดของบริษัท และเปนไปตามหลักการและ
นโยบายที่บริษัทกําหนด โดยบริษัทจะพิจารณาคาตอบแทนเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกันที่
มีขนาดใกลเคียงกัน ทั้งน้ีคาตอบแทนกรรมการตองผานการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท  

 

9.4.11 การประชุมคณะกรรมการ 
               คณะกรรมการมีการประชุมอยางสมํ่าเสมอและมีการประชุมเพ่ิมเติมตามความจําเปน มีการกําหนด
วาระการประชุมชัดเจนและจัดสงวาระการประชุมพรอมรายละเอียดลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวา 7 วัน เพ่ือให
คณะกรรมการมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขาประชุม ประธานกรรมการสงเสริมและเปดโอกาสให
คณะกรรมการใชดุลพินิจของตนอยางรอบคอบ โดยจัดสรรเวลาใหอยางเพียงพอในการอภิปรายและแสดงความ
คิดเห็นอยางทั่วถึงในป 2548 คณะกรรมการมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง การเขารวมคณะกรรมการแตละทาน
สรุปไดดังน้ี 
 

ชื่อ ตําแหนง การเขารวมประชุม/การประชุมท้ังหมด 
  1.ดร.ชุมพล พรประภา 
  2.นายรักสนิท  พรประภา 
  3.นายสถิตยพงษ  พรประภา 
  4.นางสาวปฐมา  พรประภา 
  5.นายประพล  พรประภา 
  6.นางสาวอรวรรณ  นาคทรรพ 
  7.นางบุษกร  เหลี่ยมมุกดา 
  8.นายจักกชัย พานิชพัฒน 
  9.นายนิพนธ  หังสพฤกษ 
10.นายพิษณุ  จงสถิตยวัฒนา 
11.นายสุทธิศักด์ิ  โลหสวัสด์ิ 
12. นายไพรินทร  วงษวันทนีย 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและกรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบและกรรมอิสระ 
กรรมการตรวจสอบและกรรมอิสระ 
กรรมการตรวจสอบและกรรมอิสระ 
กรรมการตรวจสอบและกรรมอิสระ 

5/5  
4/5 
4/5 
4/5 
4/5 
5/5 
5/5 
3/5 
2/5 
5/5 
1/4 
1/1 
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หมายเหตุ      นายสุทธิศักด์ิ โลหสวัสด์ิ ลาออกจากการเปนกรรมการ มีผลต้ังแตวันที่ 26 กันยายน 2548 
 
9.4.12 คณะอนุกรรมการ 

                   ในป 2548 บริษัทมีคณะอนุกรรมการ 1 ชุด ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือทําหนาที่ตาม
ขอบเขตของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดรับการแตงต้ังเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2546 
มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป ประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทาน ทั้งน้ี รายช่ือ ขอบเขต อํานาจ หนาที่
ของกรรมการตรวจสอบ ไดระบุในหัวขอโครงสรางการจัดการ 
                    บริษัทยังไมมีคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแตงต้ังเปนคณะกรรมการบริษัท     ใน
การแตงต้ังกรรมการ แตคณะกรรมการจะพิจารณาผูที่มีความสามารถ ประสบการณ วิสัยทัศน และความ
นาเช่ือถือ   นําเสนอผูถือหุนเพ่ือพิจารณา และยังไมมีคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน สําหรับวิธีการกําหนด
คาตอบแทนคณะกรรมการ ไดระบุไวในขอ 10 

 

9.4.13 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
            คณะกรรมการใหความสําคัญตอระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ โดย

มีการแบงแยกอํานาจหนาที่ของผูบริหารแตละทานและพนักงานไวชัดเจน ทั้งดานการบริหารงาน การกํากับดูแล
การปฏิบัติงาน การควบคุมทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง การดูแลการใชทรัพยสินของบริษัท โดยมีการ
ติดตาม ควบคุม และประเมินผล และจัดทํารายงานเสนอตอผูบริหารในสายงานและ คณะกรรมการโดย
สม่ําเสมอ   
                    คณะกรรมการตระหนักดีวาการมีหนวยงานตรวจสอบภายในเปนองคประกอบสําคัญที่ทําใหมั่นใจ
วาระบบการควบคุมภายใน การปฏิบัติงานและกิจกรรมตางๆ ของบริษัท ไดดําเนินตามแนวทางท่ีกําหนดอยางมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล มีการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดที่เก่ียวของ โดยหนวยงานดังกลาวจะ
ทําการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งที่ผานมาไมพบประเด็นความ
ผิดพลาดที่สําคัญ และมีการปฏิบัติงานเปนไปตามท่ีกําหนดไว  

        คณะกรรมการใหความสําคัญเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงเปนอยางมาก เน่ืองจากธุรกิจของ
บริษัทเปนธุรกิจที่เก่ียวของโดยตรงกับความเสี่ยงจึงเพ่ิมความรอบคอบและระมัดระวังในการบริหารทางการเงิน
การพิจารณาใหสินเช่ือแกลูกคา ตลอดจนดานพนักงานของบริษัทเอง โดยกําหนดมาตรการปองกันและจัดการ
ความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่มีตอผลการดําเนินงานของบริษัท โดยการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ    
ทุกครั้ง  จะมีการพิจารณาเก่ียวกับความเสี่ยงในดานตางๆซ่ึงจะมีการรายงานความเห็นและขอเสนอแนะตอ    
คณะกรรมการบริษัท  

 

9.4.14 รายงานของคณะกรรมการ 
         คณะกรรมการตระหนักถึงความรับผิดชอบตอรายงานทางการเงินที่มีขอมูลถูกตอง ครบถวนเปน

จริงและสมเหตุสมผล งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอยจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองท่ัวไป 
โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสม การบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน เพียงพอที่จะดํารงรักษา
ไวซึ่งทรัพยสิน และเพ่ือใหทราบจุดออนเพ่ือปองกันการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ 
โดยถือปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ รวมทั้งเปดเผยขอมูลที่สําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน        
นอกจากน้ี คณะกรรมการไดแตงต้ังกรรมการตรวจสอบ เพ่ือตรวจสอบรายการทางการเงิน รายการระหวางกัน 
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9.4.15 ความสัมพันธกับผูลงทุน 
 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการส่ือสารขอมูลแกผูลงทุน ทั้งในสวนที่
เก่ียวของกับงบการเงินและที่ไมใชงบการเงิน  บริษัทจึงมีการเปดเผยขอมูลโดยละเอียดอยางครบถวน โปรงใสและ
ทันทวงทีทั้งในสวนของงบการเงินและการเปดเผยขอมูลตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย  ซึ่งสามารถทําใหผู
ลงทุนไดเขาใจถึงฐานะและประสิทธิภาพการดําเนินงานของบริษัทอยางชัดเจน 

นอกจากน้ี  ผูบริหารระดับสูงของบริษัท  ยังจัดสรรเวลาเพ่ือเขาช้ีแจงหรือใหขอมูลของบริษัท
แก นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะหและผูถือหุนทั่วไปอยางสม่ําเสมอ เพื่อสื่อสารขอมูลแกผูถือหุนและนักลงทุน
ทั่วไปอยางเทาเทียมกัน 

        9.5 การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน 

             บริษัทไดกําหนดใหกรรมการ และผูบริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยตอสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด  
หลักทรัพย พ.ศ. 2535  นอกจากน้ี ยังมีขอกําหนดหามไมใหกรรมการ ผูบริหารหรือหนวยงานที่ไดรับทราบขอมูล
ภายใน นําขอมูลภายในไปเปดเผยแกบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไมมีหนาที่เก่ียวของ โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวง    
1 เดือนกอนการเผยแพรงบการเงินตอสาธารณะ โดยกําหนดใหปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการปฏิบัติหนาที่ดวย
ความสุจริตและยุติธรรมโดยสม่ําเสมอ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)    แบบ 56-1 
 

  สวนที่ 2 หนา 43   
  

        9.6 บุคลากร 
    บริษัท และบริษัทยอยมีจํานวนพนักงานทั้งสิ้น  1,176 คนในป 2547 และ 1,315  คน ในป 2548 ซึ่ง

แบงออกตามสายงานไดดังน้ี 

จํานวน (คน)  บริษัท/ฝาย 

2548 2547 
-  ฝายสินเชื่อเชาซ้ือ  409 399 
-  ฝายบริหารหนี ้ 435 389 
-  ฝายปฏิบัติการ 271 215 
-  ฝายบัญช ี 21 21 
-  ฝายการเงิน 68 57 
-  ฝายตรวจสอบและบริหารหนีพ้ิเศษ 78 73 
-  สํานักตรวจสอบภายใน 7 6 
-  สํานักกรรมการผูจัดการ 26 16 

รวม 1,315 1,176 

 ทั้งน้ี ใน 3 ปที่ผานมาบริษัทไมมีการเปล่ียนแปลงจํานวนพนักงานอยางมีนัยสําคัญ และไมมีขอพิพาท        
ดานแรงงานท่ีสําคัญ 

 ผลตอบแทนพนักงาน 

 ผลตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัท และบริษัทยอยประกอบดวยเงินเดือน โบนัส สวัสดิการ       
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและคาตอบแทนอื่นๆ โดยผลตอบแทนรวมของพนักงานในป 2547 และป 2548 
มีรายละเอียดดังน้ี                                                                                

           (หนวย: ลานบาท) 
 ป 2548 ป 2547 

เงินเดือน โบนัส สวัสดิการ และเงินสมทบ  
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพและอืน่ๆ 

 
281.9 

 
214.3 

 
                           

นโยบายการพัฒนาพนักงาน 

กลุมบริษัทมีนโยบายในการพัฒนาพนักงาน เพ่ือสงเสริมใหพนักงานมีความรู ความสามารถ และความ        
เช่ียวชาญในการปฏิบัติงาน โดยมุงเนนการบริการท่ีมีคุณภาพ นอกจากน้ี กลุมบริษัทยังเนนการดําเนินธุรกิจดวย
ความโปรงใส ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) โดยกลุมบริษัทมีนโยบายสงเสริมให
พนักงานมีจรรยาบรรณ ในการปฏิบัติงาน ทั้งน้ีกลุมบริษัทมีการจัดปฐมนิเทศสําหรับ  พนักงานใหม เพ่ือให
พนักงานมีความรู ความเขาใจในระบบการทํางาน รวมถึงวัฒนธรรมองคกร นอกจากนี้ บริษัทยังจัดอบรม           
ทั้งการอบรมภายในบริษัท และการสงอบรมภายนอกอยางสมํ่าเสมอ โดยเฉพาะในดานธุรกิจเชาซื้อ คอมพิวเตอร 
และการฝกอบรมทั่วไป เชน ความรูดานการบัญชี ภาษีอากร ซึ่งขึ้นกับความเหมาะสมของสายงานท่ีพนักงานน้ัน
ทํางานอยู  
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 10.การควบคุมภายใน 

 
 คณะกรรมการของบริษัทไดประเมินระบบการควบคุมภายในดานตางๆ 5 สวน คือ องคกรและสภาพแวดลอม 

การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูลและระบบการ    
ติดตามคณะกรรมการมีความเห็นวาบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแลว โดยสามารถสรุปผลการประเมินระบบการ   
ควบคุมภายในของบริษัทดังน้ี 

1.   ดานองคกรและสภาพแวดลอม 

บริษัทมีการจัดการโครงสรางขององคกร ขอบเขตอํานาจของฝายบริหารตางๆ เปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน
และไดกําหนดเปาหมายของบริษัทในการดําเนินธุรกิจในอนาคตไวเพ่ือใหฝายบริหารและพนักงานในระดับตางๆได
รวมกันทํางานเพื่อไปสูเปาหมายรวมกัน โดยเนนในเรื่องความซื่อสัตยสุจริตและความเปนธรรมตอองคกร และไดจัดทํา
ขอกําหนดเก่ียวกับจริยธรรม (Code of Conduct) ซึ่งประกอบดวยขอกําหนดการหามฝายบริหารและพนักงานกระทําการ
ใดๆ ที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทเปนลายลักษณอักษร พรอมบทลงโทษ   หากมีการฝาฝน
ขอกําหนด   ดังกลาว 

2.   ดานการบริหารความเสี่ยง 

ฝายบริหารไดใหความสําคัญเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงเปนอยางมาก เน่ืองจากธุรกิจของบริษัทเปนธุรกิจที่
เก่ียวของโดยตรงกับความเสี่ยง จึงเพ่ิมความรอบคอบและระมัดระวังในการบริหารทางการเงิน การพิจารณาใหสินเช่ือ     
แกลูกคาตลอดจนพนักงานของบริษัท โดยกําหนดมาตรการปองกันและจัดการความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่มีตอผล   
การดําเนินงานของบริษัท  

3.   ดานการควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 

เน่ืองจากบริษัทไดจัดใหมีโครงสรางองคกรของฝายบริหารและขอบเขตของอํานาจไวอยางชัดเจนเปนลายลักษณ
อักษร มีระบบการตรวจสอบระหวางหนวยงานในแตละขั้นตอน จึงมั่นใจไดวาฝายบริหารไดปฏิบัติตามกฎขอบังคับของ
บริษัท ตลอดจนกฎหมายและขอบังคับที่เก่ียวของ ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทไดมอบอํานาจใหกรรมการผูจัดการหรือ
บุคคลอื่น ทําหนาที่แทนในเร่ืองเก่ียวกับการดําเนินงานตามปกติธุรกิจ การมอบอํานาจดังกลาวตองเปนไปตามมติของที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระหรือกรรมการที่เปนกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมและหากกรรมการ
อิสระหรือกรรมการท่ีเปนกรรมการตรวจสอบคัดคานการมอบอํานาจน้ัน ตองบันทึกความเห็นของกรรมการดังกลาวใน
รายงานการประชุมใหชัดเจน ทั้งน้ีการมอบอํานาจดังกลาวจะตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจที่ทําใหผูรับมอบอํานาจ
สามารถอนุมัติรายงานที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงมี  สวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใน
ลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทยอย 

 

4.   ดานระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล 

บริษัทเล็งเห็นถึงความสําคัญในการรวบรวมและประมวลผลขอมูลใหไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจึงไดมี
การลงทุนใหฝายตางๆ มีเครื่องคอมพิวเตอรที่ทันสมัยไวใชงานอยางเพียงพอ เพ่ือรายงานใหฝายบริหารและ คณะกรรมการ
ไดรับทราบและสามารถตัดสินใจในการแกปญหา โดยเฉพาะขอมูลทางดานบัญชีและการเงิน 
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5.   ดานระบบการติดตาม 

บริษัทไดมีการติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยสรุปเปนรายงานเปรียบเทียบการ
ดําเนินงานกับเปาหมายท่ีต้ังไว หากมีขอบกพรอง จะนําเสนอตอผูบริหารเพ่ือพิจารณาดําเนินการใหบรรลุเปาหมายของ
บริษัท 

นอกจากน้ี  บริษัทไดจัดใหมสีํานักตรวจสอบภายใน เพ่ือปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยเนนดานความเสี่ยงของ
ธุรกิจและระบบการปฏิบัติงาน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ  

(1) เพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานของบริษัทและรายงานตอ  คณะกรรมการตรวจสอบและผูบริหาร  
(2) เพ่ือใหเกิดความม่ันใจในการควบคุม ดูแลการใชสินทรัพยของบริษัทใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
(3) เพ่ือใหคณะกรรมการตรวจสอบและผูบริหารทราบถึงปญหาที่อาจเกิดขึ้น เพ่ือดําเนินการปองกันไดทันตอ

เหตุการณ  
(4) เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและพนักงานมีการปฏิบัติงานตามระบบการ

ควบคุมภายในที่กําหนดไว  
 

ทั้งน้ี  บริษัทฯไดแนบรายงานการจากประธานคณะกรรมการตรวจสอบมาดวย 
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รายงานจากประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 
เรียน   ทานผูถือหุน 
  

คณะกรรมการบริษัท ฐิติกร จํากัด(มหาชน) ไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ  จํานวน 3 ทาน  โดยมีนายนิพนธ  
หังสพฤกษ เปนประธานกรรมการตรวจสอบ  ศาสตราจารยพิษณุ  จงสถิตยวัฒนา  และนายไพรินทร  วงษวันทนีย เปน
กรรมการตรวจสอบ  ซึ่งทุกทานไมไดเปนเจาหนาที่บริหารหรือพนักงานของบริษัท   
 คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตปฏิบัติงาน หนาที่และความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการบริษัท  มอบหมาย  
ซึ่งสอดคลองกับขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 ในรอบป 2548  คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพิจารณางบการเงิน 4 ครั้งตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ไดรับ
มอบหมาย    โดยสอบทานเปนรายไตรมาส และงวดสุดทายสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ
ไดพิจารณาและใหความสําคัญกับรายการท่ีเก่ียวโยงระหวางกัน  รวมไปถึงการสอบทานประสิทธิผลและความเพียงพอของ
การบริหารความเสี่ยง  ระบบการควบคุมภายใน  และขอมูลของรายการที่พึงเปดเผยเปนหลัก  บางครั้งในการประชุมและ
พิจารณางบการเงิน  ไดเชิญผูสอบบัญชีภายนอกเขารวมประชุมเพ่ือพิจารณาผลจากการตรวจสอบ ขอสังเกตที่ปรากฏใน
รายงาน  เพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบกับผูตรวจสอบภายใน ซึ่งมีการประชุมอยางสมํ่าเสมอน้ัน  นอกจากจะมี
การพิจารณาการสอบทานงบการเงินดังกลาวขางตนแลว  ยังไดพิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายใน ในรอบป พรอม
ทั้งใหขอเสนอแนะการแกไขปรับปรุงเพ่ือความเหมาะสมและรัดกุม ในกรณีที่มีปญหา  แกผูตรวจสอบภายใน นอกจากน้ียัง
ไดพิจารณาและใหความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบประจําป 2549 โดยนอกจากจะใหเนนการตรวจสอบและประเมินผล
การควบคุมภายในเปนหลักแลว ยังใหคํานึงถึงการบริหารความเสี่ยง และความถูกตองตาม   ขอกฏหมายเปนหลักดวย 
 สําหรับผูสอบบัญชีภายนอก  ในป 2549  คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือกบริษัท บัญชีกิจ จํากัด  เปน
ผูสอบบัญชีภายนอกและพิจารณาคาตอบแทนเสนอตอคณะกรรมการบริษัท  เพ่ือนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงต้ัง
ตอไปแลว 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่อยางมีอิสระ  ทั้งไดรับขอมูลเก่ียวกับการดําเนินงานและความรวมมือ
ดวยดีจากเจาหนาที่ของบริษัทที่เก่ียวของทุกฝาย 

 
             
 

                                                    นายนิพนธ  หังสพฤกษ 
นายนิพนธ  หังสพฤกษ                                                     

                  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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11. รายการระหวางกัน 

ในป 2548 จากงบการเงินรวมของบริษัท ฐิติกร จํากัด(มหาชน) มีรายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ดังนี้ 

     

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง ลักษณะความสัมพันธ ลักษณะของรายการ มูลคาของ 
รายการ 

ความจําเปน / หมายเหตุ 

บริษัท เอส.พี.อินเตอรแนชั่นแนล จํากัด เปนบริษัทที่มีผูถือหุนใหญ
และกรรมการรวมกัน 

คาใชจายเกี่ยวกับยานพาหนะ 3.5 ลานบาท เปนคาอะไหลและอุปกรณเพื่อใชในการปรับสภาพรถและเปนคาซอม คาน้ํามันรถใชงาน ซึ่งเปนราคาทั่วไปที่ซื้อ
ขายกันตามทองตลาด 

  คาเชาอาคารและสํานักงาน 14.5 ลานบาท อาคารตั้งอยูในทําเลที่ดีและสาธารณูปโภคเพียบพรอมอัตราคาเชาต่ํากวาราคาคาเชายุติธรรมที่ประเมินโดยบุคคลที ่
3 ประกอบดวยสัญญาเชาทั้งหมด 6 สัญญา แตละสัญญามีกําหนด 3 ป ระยะเวลาสิ้นสุดคือ 

    สัญญาที่ 1,2   สิ้นสุด 31 สิงหาคม 2549 

    สัญญาที่ 3      สิ้นสุด 31 กรกฎาคม 2550 

    สัญญาที่ 4      สิ้นสุด 31 สิงหาคม 2551 

    สัญญาที่ 5      สิ้นสุด 27 ตุลาคม 2551 

  สัญญาที่ 6      สิ้นสุด 31 ตุลาคม 2551   

คาสาธารณูปโภค 2.9 ลานบาท เปนคาไฟฟา คาโทรศัพท ซึ่งเปนอัตราที่คิดกันตามปกติทั่วๆไป 

  คาบริการทางกฎหมาย 9.0 ลานบาท เปนคาบริการดานกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทําและเก็บรักษาสัญญาเชาซื้อ ตลอดจนดําเนินคดีและบังคับคดีกับลูกหนี้
ที่มีปญหาคาบริการทางกฎหมายที่คิดระหวางกันเปนราคาตลาด ที่เหมาะสมและเปนไปตามลักษณะการประกอบ
ธุรกิจโดยทั่วไปและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัท 
สัญญามีกําหนด 1 ป สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2549 

  คาเครื่องเขียนแบบพิมพ 1.6 ลานบาท เปนราคาตลาดที่ซื้อขายกันทั่วไป 

บริษัท เอส.พี.ซูซูกิ จํากัด(มหาชน) เปนบริษัทที่มีผูถือหุนใหญ
และกรรมการรวมกัน 

รายไดคาสงเสริมการขาย 1.5 ลานบาท เปนรายไดจากโครงการสงเสริมการขายของผูจัดจําหนายสินคาซึ่งเปนไปตามเกณฑซึ่งผูจัดจําหนายสินคาใชอยู
ทั่วไป 

  คาอบรมสัมนา 0.2 ลานบาท เปนการจางบุคคลากรที่มีความชํานาญเพื่อทําการฝกอบรมใหแกพนักงาน 
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  คาใชจายเกี่ยวกับยานพาหนะ 1.5 ลานบาท เปนคาอะไหลและอุปกรณเพื่อใชในการปรับสภาพรถ ซึ่งเปนราคาทั่วไปที่ซื้อขายกันตามทองตลาด 

บริษัท สินพล จํากัด เปนบริษัทที่มีผูถือหุนใหญ
และกรรมการรวมกัน 

รายไดคาบริการ 0.1 ลานบาท เปนคาบริการที่จอดรถ 

  รายไดคาเครื่องเขียนแบบพิมพ 0.2 ลานบาท เปนคาแบบพิมพตางๆ ซึ่งเปนราคาทั่วไปที่ซื้อขายกันตามทองตลาด 

  ผลขาดทุนจากการขายรถยึด 0.5 ลานบาท  เปนผลขาดทุนจาการขายรถยึด ซึ่งราคาซื้อขายเปนราคาทั่วไปเหมือนลุกคารายอื่นๆ 

 

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 

การทํารายการระหวางกัน จะเสนอใหแกคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระของกลุมบริษัทพิจารณาใหความเห็นตอการทํารายการระหวางกันวาเปนไปตามลักษณะการ
ประกอบธุรกิจโดยทั่วไปและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัท 
 
นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกัน 

กลุมบริษัทมีนโยบายในการทํารายการระหวางกันที่เกิดขึ้นในอนาคต โดยกําหนด เงื่อนไขตางๆ ใหเปนไปตามลักษณะการคาโดยทั่วไปโดยอางอิงกับราคาและเงื่อนไขตลาดที่
เหมาะสม ทั้งนี้กลุมบริษัทจะใหคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการอิสระเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตราคาตอบแทน รวมทั้งความจําเปนและ  ความเหมาะสมของรายการนั้น
ดวย  

หากมีรายการระหวางกันของกลุมบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต กลุมบริษัทจะปฏิบัติใหเปนไปตามกฎ ประกาศ และ/หรือ ขอบังคับของ
สํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบและ/หรอืกรรมการอิสระไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น กลุมบริษัทไดใหผูเชี่ยวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัทเปน
ผูใหความเห็นเกี่ยวกับ    รายการระหวางกันดังกลาว เพื่อนําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือ ผูถือหุน ตามแตกรณี ทั้งนี้กลุมบริษัทจะเปดเผยรายการระหวางกันไวในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของกลุมบริษัท 
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                                12. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

 1.งบการเงิน 

            1.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี 

ผูสอบบัญชีท่ีทําการตรวจสอบ หรือสอบทานงบการเงิน และ/หรือ งบการเงินรวมของกลุมบริษัท 
 
ป บริษัท ผูสอบบัญชี หมายเหตุ 

 ป 2546-2548 บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)และ
บริษัทยอย 

นางยงอยู กระแสสินธุวานนท 
หรือ นายสนิท หิรัญภาณุพงศ 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2517 หรือ 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3652 แหง 
บริษัท บัญชีกิจ จํากัด 

ป 2545 บริษัท ฐิติกร จํากัด นางยงอยู กระแสสินธุวานนท 
หรือ นายสนิท หิรัญภาณุพงศ 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2517 หรือ 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3652 แหง 
บริษัท บัญชีกิจ จํากัด 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2517 หรือ 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3652 แหง 
บริษัท บัญชีกิจ จํากัด 

 บริษัท ซี.ว.ีเอ. จํากัด นางยงอยู กระแสสินธุวานนท 
หรือ นายสนิท หิรัญภาณุพงศ  

 
 

 
  

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2446 (ซึ่ง
ไมไดเปนผูสอบบญัชีที่อยูในบัญชี
รายช่ือของสํานักงาน กลต.) 

บริษัท ชยภาค จํากัด วาที่รอยตรี อรรณพ สูทกวาทิน 
 

 
 

 
รายงานผูสอบบัญชีรับอนุญาตที่ไดตรวจสอบและสอบทานงบการเงินและงบการเงินรวมของ บริษัท ฐิติกร 

จํากัด (มหาชน) ในระยะเวลาที่ผานมาสรุปไดดังน้ี 
 

ประเภท ความเห็นของผูสอบบัญชี 

งบการเงินรวมตรวจสอบ  
ป 2546-2548 

ไดแสดงความเห็นอยางไมมีเง่ือนไข โดยแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของ
บริษัท และบริษัทยอยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไป 

งบการเงินตรวจสอบ  
ป 2545 

ไดแสดงความเห็นอยางไมมีเง่ือนไข โดยแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของ
บริษัท และบริษัทยอยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไป  
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     1.2 ตารางสรุปงบการเงินรวม 

    

รายการ 2548 2547 2546 

งบดุล 

   

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 61.8 60.4 28.0 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้เชาซื้อ-สุทธิ 5,403.6            5,023.9 3,952.6 

เงินใหกูยืมระยะส้ันอื่น 7.2 6.5  

รถยึดรอการขาย-สุทธิ 127.7 25.3 14.3 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 28.3 45.9 23.2 

        รวมสินทรัพยหมุนเวียน 5,628.7 5,162.1 4,018.2 

เงินใหกูยืมระยะยาว 2.4   

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ 79.1 76.7 61.1 

สินทรัพยไมมีตัวตน-สุทธิ 10.1 22.0 37.1 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 67.8 65.6 41.1 

        รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 159.4 164.2 139.3 

        รวมสินทรัพย 5,788.0 5,326.4 4,157.5 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 2,460.9 2,998.1 2,132.0 

เจาหนี้การคา   1.7 

เจาหนี้กิจการท่ีเก่ียวของกัน 1.0 10.3 2.9 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 230.2 241.6 201.6 

         รวมหน้ีสินหมุนเวียน 2,692.1 3,250.1 2,338.2 

เงินกูยืมระยะยาว 100.0   

หุนกู 745.0   

เจาหนี้อื่น 28.1 9.1  

         รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 873.1 9.1  

         รวมหน้ีสิน 3,565.2 3,259.2 2,338.2 

ทุนจดทะเบียน 500.0 500.0 500.0 

ทุนที่ออกและชําระแลว 500.0 500.0 500.0 

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 973.0 973.0 973.0 

กําไรสะสม 749.8 594.2 346.3 

        รวมสวนของผูถือหุน 2,222.8 2.067.2 1,819.3 

        รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 5,788.0 5,326.4 4,157.5 
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รายการ 2548 2547 2546 

งบกําไรขาดทุน 

   

รายไดจากการใหเชาซื้อ-สุทธิ 1,679.8 1,396.1 1,229.4 

รายไดอื่น 414.4 204.1 169.8 

          รวมรายได 2,094.1 1,600.2 1,399.2 

คาใชจายในการขายและบริหาร 1,194.8 763.0 587.6 

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 277.2 162.7 141.6 

          รวมคาใชจาย 1,471.9 925.7 729.2 

ดอกเบ้ียจาย 117.3 81.7 147.1 

ภาษีเงินได 159.2 169.9 131.8 

          กําไรสุทธ ิ 345.7 422.9 391.2 

    

รายการ 2548 2547 2546 

งบกระแสเงินสด 

   

กําไรสุทธิ 345.7 422.9 391.2 

บวก (หัก) รายการปรับปรุง    

      (กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราท่ียังไมเกิดขึ้นจริง (2.3) (7.2) (1.2) 

      คาเส่ือมราคา 16.1 11.7 8.6 

      คาตัดจําหนาย 16.2 15.6 15.4 

      หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 277.2 162.7 141.6 

      คาความนิยมตัดจําหนาย   0.7 

      ขาดทุนจากการลดมูลคาของสินทรัพยรอการขาย (โอนกลับ) 37.0 2.4 (3.9) 

      กําไรจากการจําหนายสินทรัพย (0.7) (1.3) (0.6) 

      กําไ5จากการเวรคืนที่ดิน (4.8)   

สินทรัพยดําเนินงานและหน้ีสินดําเนินงาน    

     ลูกหนี้การคาและลูกหนี้เชาซื้อ (654.2) (1,233.9) (441.6) 

     รายไดคางรับกิจการท่ีเก่ียวของกัน   0.1 

     รถยึดรอการขาย (139.3) (13.5) 7.7 

     สินทรัพยหมุนเวียนอื่นๆ 14.9 (22.7) 8.5 

     สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (2.5) (0.5) (0.7) 

     เจาหนี้การคา  (1.7) 1.7 

     เจาหนี้กิจการท่ีเก่ียวของกัน (9.3) 7.5 (6.2) 
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     ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย (0.5) 35.9 25.3 

     เงินมัดจําและเงินรับฝากจากลูกคา (14.7) (6.6) (8.2) 

     หนี้สินหมุนเวียนอื่น 3.8 10.7 (35.0) 

     หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 19.0 9.1  

                 เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน (98.7) (608.9) 103.2 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน    

     เงินใหกูยืมระยะสั้นอื่น (0.7) (6.5)  

      เงินใหกูยืมระยะยาว (2.4)   

     เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุน   90.7 

     เงินสดรับจากบริษัทยอยท่ีซื้อมา   6.2 

     เงินฝากท่ีมีขอจาํกัดการใช  (24.0)  

     เงินสดจายเพือ่ซือ้เงินลงทุนในบริษัทยอย   (43.9) 

     เงินสดจายเพือ่ซือ้สินทรัพย (22.4) (28.3) (21.9) 

     เงินสดรับจากการจําหนายสินทรัพย 4.6 2.3 1.5 

      เงินสดรับจากการเวรคืนที่ดิน 5.1   

     เงินสดจายเพือ่ซือ้สินทรัพยไมมีตัวตน (4.3) (0.6) (1.6) 

                  เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมลงทุน (20.1) (57.0) 30.9 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน    

      เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (534.8) 873.3 (1,175.3) 

       เงินกูยืมระยะยาว 100.0   

       หุนกู 745.0   

      เงินปนผลจาย (190.0) (175.0) (370.0) 

      เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุนสามัญ   1,402.9 

                  เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน 120.2 698.3 (142.3) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธ ิ 1.4 32.4 (8.2) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด 60.4 28.0 36.2 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด 61.8 60.4 28.0 

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม    

     เงินสดจายระหวางงวดสําหรับ    

         ดอกเบ้ียจายสาํหรับงวด 97.3 83.4 166.1 

         ภาษีเงินไดจายสําหรับงวด 159.8 134.0 106.5 
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1.3. อัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญ 

รายการ 2548 2547 2546 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร 

   

อัตราดอกเบ้ียรับ(%) 32.2 31.1 37.5 

อัตราดอกเบ้ียจาย(%) 3.7 3.2 6.6 

สวนตางอัตราดอกเบ้ีย(%) 28.5 27.9 30.9 

อัตรากําไร(ขาดทุน)สุทธิ(%) 16.5 26.4 28.0 

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน(%) 16.1 21.8 35.7 

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน    

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม (%) 6.2 8.9 11.1 

อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา) 0.4 0.3 0.4 

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงนิ    

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 1.6 1.6 1.3 

อัตราสวนเงินใหกูตอเงินกู (เทา) 1.6 1.7 1.9 

อัตราการจายเงินปนผล (%) 57.9 44.9 44.7 
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2. คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
              

            ป 2548 กลุมบริษัทฐิติกรสามารถขยายตัวอยางตอเน่ืองจากป 2547 ทําใหมีบัญชีลูกหน้ีเชาซื้อสุทธิ ณ 
สิ้นป 2548 จํานวน 5,345.8 ลานบาท    เพ่ิมขึ้น 7.3 % จาก 4,982.3 ลานบาท  ณ สิ้นป 2547   ซึ่งมีอัตราการ
ขยายตัวสูงกวาอัตราการขยายตัวของตลาดรวมรถจักรยานยนตถึง 2 เทา    ซึ่งการเติบโตของกลุมบริษัทในป 2548 
น้ี  สวนหน่ึงเปนผลจากการขยายพ้ืนที่การใหบริการ โดยไดเพ่ิมสาขาจํานวน 6 แหง ทําใหกลุมบริษัทฯมีพ้ืนที่การ
ใหบริการ    ครอบคลุมพ้ืนที่กวา 30 จังหวัดทั่วประเทศไทย นอกจากนี้กลุมบริษัทยังไดรับผลดีจากภาวะ

อุตสาหกรรมยานยนตที่ขยายตัวตอเน่ืองจากปกอน ยอดจําหนายรถจักรยานยนตของประเทศสรางสถิติใหม
ติดตอกัน 3 ปและรถยนตสรางสถิติใหมติดตอกัน 2 ป   โดยมียอดจําหนาย 2,109,227 คัน และ 703,432 คัน 
ตามลําดับ   
      
ผลการดําเนินงาน  
 

รายได  
ในป 2548 กลุมบริษัทฐิติกร มีรายไดรวม 2,094.1 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 30.9%  จาก 1,600.2 ลานบาทในป 

2547  โดยป 2548 มีรายไดจากการใหเชาซื้อ 1,679.7 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 20.3% จาก 1,396.1 ลานบาท ในป 2547 
เน่ืองมาจากการขยายสินเช่ือเพ่ิมขึ้น ทั้งน้ีรายไดจากการใหเชาซื้อของกลุมบริษัทมีสัดสวนประมาณ 80% ของ
รายไดรวม สวนรายไดอื่นๆ ป 2548 จํานวน 414.3 ลานบาทเพ่ิมขึ้น 103% จาก 204.1 ลานบาทในป 2547 ทําให
รายไดอื่นๆของกลุมบริษัทมีสัดสวนอยูที่ 20% ของรายไดรวม  เน่ืองจากมีรายไดเพ่ิมจากการใหบริการครบวงจร
ในดานตางๆแกลูกคา  

 
 

คาใชจาย 
 

 ในป 2548 กลุมบริษัทมีคาใชจายรวมทั้งสิ้น 1,472.0 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 59.01 % จาก 925.7 ลานบาท  ใน
ป 2547 สาเหตุหลักมาจากการเพ่ิมขึ้นของคาใชจายที่แปรผันตามปริมาณการขยายสินเช่ือของกลุมบริษัทและการ
แขงขันในธุรกิจที่สูงขึ้นจากผูใหบริการรายใหมๆ 

คาใชจายรวมประกอบดวย 2 สวนหลักคือคาใชจายในการขายและบริหาร รวมทั้งหน้ีสูญและหน้ีสงสัย
จะสูญ   ในป2548มีคาใชจายในการขายและบริหารรวม 1,194.8 ลานบาท  เพ่ิมขึ้น 56.6 % จาก 763.0 ลานบาท ใน
ป2547  เปนผลจากการขยายตัวดานบุคลากรเพ่ือรองรับการเติบโตของธุรกิจและรองรับการขยายสาขาออกไปใน
ตางจังหวัด อีก 6 แหง รวมทั้งกลุมบริษัทมีคาใชจายในการขายซึ่งกลุมบริษัทตองบันทึกคาใชจายทั้งจํานวนทันทีที่
การขายเกิดขึ้น  สําหรับคาใชจายดานหน้ีสูญและหนี้สงสัยจะสูญ ในป 2548 จํานวน 277.2 ลานบาท เปนผลจาก
นโยบายการต้ังสํารองหน้ีสูญที่เขมงวด และการขยายตัวของธุรกิจรวมทั้งการขอผอนปรนจากผูเชาซื้อในการชําระ
คางวดซึ่งมีปจจัยมาจากสภาวะของราคานํ้ามันและคาครองชีพที่เพ่ิมสูงขึ้น 

นอกจากนี้กลุมบริษัทยังมีคาใชจายที่ตองรับภาระแทนผูเชาซื้อ ซึ่งทางรัฐบาลไดออกกฎหมายเพ่ือเรียก
เก็บภาษีรถคางชําระยอนหลัง และในสวนของผูประกอบธุรกิจใหบริการเชาซื้อทุกรายจําเปนตองปฏิบัติตาม
กฎหมายดังกลาวอยางไมสามารถหลีกเล่ียงไดในฐานะผูถือกรรมสิทธิตามทะเบียนรถไปกอน และดําเนินการเรียก
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ในป 2548 กลุมบริษัทมีตนทุนการกูยืมจากสถาบันการเงินเฉล่ีย 3.98% เพ่ิมขึ้นจาก 3.19% ในป 2547 
ทําใหดอกเบี้ยจายของกลุมบริษัทในป 2548 มีจํานวน 117.3 ลานบาทเพ่ิมขึ้น 43.7% จาก 81.7 ลานบาท ในป 2547  
ซึ่งเปนไปตามสภาวะอัตราดอกเบี้ยและยอดเงินกูที่เพ่ิมตามการขยายตัวของกลุมบริษัท 

 
 

กําไรสุทธิ 
 

 ในป 2548 กลุมบริษัทฐิติกร มีกําไรสุทธิ 345.7 ลานบาท ลดลง 18.3 % จาก 422.9 ลานบาทในป 2547    
สวนหน่ึงเปนผลจากการขยายตัวของสินเช่ือใหมทําใหเกิดคาใชจายในการขายซึ่งตองบันทึกเปนรายจายทั้ง
จํานวนเมื่อมีการขายเกิดขึ้น ในขณะที่รายไดจากการเชาซื้อทยอยรับเปนงวด ซึ่งระยะเวลาการผอนชําระของ
รถจักรยานยนต อยูระหวาง 24-30 งวด สวนรถยนตอยูระหวาง 36-48 งวด                                                                                                        
 

ฐานะการเงิน  

 

สินทรัพย  
 

 ณ สิ้นป 2548 กลุมบริษัทมีสินทรัพยรวม 5,788.0 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 8.7% จากป 2547  โดยสินทรัพย
หลักของกลุมบริษัทที่เพ่ิมขึ้น คือ ลูกหน้ีเชาซื้อสุทธิ ป 2548 จํานวน 5,345.8   เพ่ิมขึ้น  7.3 % จาก 4,982.3 ลาน
บาทในป 2547   ซึ่งเปนผลจากการเพ่ิมขึ้นของสินเช่ือเชาซื้อรถจักรยานยนตและการขยายพ้ืนที่การใหบริการของ
บริษัท 

อน่ึง ลักษณะของสินเช่ือเชาซื้อรถจักรยานยนตและรถยนตของกลุมบริษัทน้ันจะมีการการกระจายความ
เสี่ยงตามลักษณะของธุรกิจอยูแลว โดยจะมีการกระจายลูกคาออกไปเปนจํานวนมากราย แตละรายวงเงินเฉล่ียไม
เกิน 50,000 บาทและ 250,000 บาท สําหรับรถจักรยานยนตและรถยนตตามลําดับ ทําใหกลุมบริษัทมีการกระจาย
ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหน้ีของลูกหน้ีรายใดรายหน่ึงเปนการเฉพาะ  นอกจากน้ีการท่ีกลุมบริษัท
มีนโยบายการต้ังสํารองคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญที่เขมงวด ทําให ณ  สิ้นป 2548 กลุมบริษัทมีสํารองคาเผ่ือหน้ีสงสัย
จะสูญไวถึง 423.4 ลานบาท  คิดเปน 7.3 % ของลูกหน้ีตามสัญญาเชาซื้อสุทธิ หรือการต้ังสํารองหน้ีสูญสูงถึง 187 
%  เมื่อเทียบกับยอดลูกหน้ีที่คางชําระ เกิน 6 เดือน จํานวน 226.1 ลานบาท  
 ในป 2548 กลุมบริษัทมีลูกหน้ีตามสัญญาเชาซื้อสุทธิจําแนกตามอายุของลูกหน้ีคางชําระในสวนที่คาง
ชําระไมเกิน 3 เดือน มีสัดสวนลดลงจาก 92.2 % ในป 2547 เปน 90.4 % ในป 2548  และบริษัทมีลูกหน้ีคางชําระท่ี
เกินกวา 3 เดือน เพ่ิมขึ้นจาก 7.8% ในป 2547 เปน 9.6 % ในป 2548 
 

 

 

 

 



บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                           แบบ 56-1 

 สวนท่ี 2 หนา 56  

 

 

 

 2548 2547 

ลูกหน้ีตามสัญญาเชาซื้อ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 
ยังไมถึงกําหนดชําระ 3,486.2 60.4 3,616.6 67.3 

คางชําระ 1 เดือน 877.2 15.2 725.5 13.5 

คางชําระ 2-3 เดือน 853.9 14.8 608.9 11.4 

คางชําระ 4-6 เดือน 325.8 5.6 200.8 3.7 

คางชําระ 7-12 เดือน 130.1 2.3 87.2 1.6 

คางชําระมากกวา 12 เดือน 96.0 1.7 133.0 2.5 

รวมลูกหน้ี 5,769.2 100.0 5,372.0 100.0 

 

หน้ีสิน 
ป 2548 กลุมบริษัทมีหนี้สินรวม 3,565.2 ลานบาท เพิ่มขึ้น 9.4% จาก 3,259.2 ลานบาทในป 2547  

ซึ่งเกิดจากการกูยืมเงินเพื่อนํามาใชในการขยายสินเช่ือเชาซ้ือเพ่ิมมากขึ้น โดยมีรายละเอียดของเงินกูยืมจาก

สถาบันการเงิน และหนี้สินระยะยาวอื่นๆ ณ ส้ินป 2548 และ 2547 ดังนี้ 

 

 ป 2548 ป 2547 

เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 

และหน้ีสินระยะยาว 
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

เงินเบิกเกินบัญชี 

ต๋ัวสัญญาใชเงิน 
หุนกู 
เงินกูยืมระยะยาว 

26.7 

2,434.3 

745.0 

100.0 

0.8 

73.6 

22.6 

3.0 

108.0 

2,890.1 

- 

- 

3.6 

96.4 

- 

- 

รวมเงินกูยืม 3,306.0 100.0 2,998.1 100.0 
 

สวนของผูถือหุน  
 

            จากการเติบโตของธุรกิจเชาซื้อ รวมท้ังการขยายสินเช่ือของกลุมบริษัทภายใตการควบคุมอนุมัติการ
ปลอยสินเช่ืออยางเขมงวด ทําใหธุรกิจของกลุมบริษัทเติบโตอยางตอเน่ือง  บริษัทไดจายเงินปนผลสําหรับผลการ
ดําเนินงานป 2547 แกผูถือหุนของบริษัท จํานวน 190 ลานบาท เมื่อวันที่ 20  พฤษภาคม 2548   สําหรับป 2548 

กลุมบริษัทมีสวนของผูถือหุนรวม 2,222.8 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 7.5 % จาก 2,067.2 ลานบาทในป 2547   และมี

กําไรสะสม 749.8 ลานบาท โดยอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน 1.6 เทา   

 



บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)                                                                                                       แบบ 56-1 

 

 สวนที่ 2 หนา  57  

                                              13. ขอมูลอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

- ไมมี- 
 

 



บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)  แบบ 56-1 

 

สวนที่ 3 หนา  1  

สวนท่ี 3 
การรับรองความถูกตองของขอมูล 

 

กรรมการบริหารและผูที่ดาํรงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญช ี
 

           ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะ
กรรมการบริหารของบริษัทหรือผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี  ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตอง
ครบถวน  ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ  นอกจากนี้ ขาพเจาขอรับรองวา 

           (1)  งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ไดแสดงขอมูลอยางถูกตองครบถวน
ในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน  ผลการดําเนินงาน  และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอยแลว  

           (2)  ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดีเพื่อใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผยขอมูล       
ในสวนที่เปนสาระสําคัญทั้งของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบ   
ดังกลาว 

           (3) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบ
ดังกลาว และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ตอผูสอบบัญชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทแลว ซ่ึงครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการ
กระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย 

            ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองที่เปนชุดเดียวกัน ขาพเจาได
มอบหมายให นายประพล พรประภา เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารน้ีไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ      
นายประพล พรประภา กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลไว 

 ชื่อ            ตําแหนง              ลายมือชื่อ 

1. ดร.ชุมพล   พรประภา                          ประธานกรรมการ          ..ดร.ชุมพล  พรประภา......... 

 

2. นางสาวปฐมา   พรประภา         กรรมการ           ..นางสาวปฐมา  พรประภา... 

 

3. นายประพล       พรประภา                  กรรมการ              ..นายประพล  พรประภา...... 
 

4.นายรักสนิท  พรประภา            กรรมการ   …นายรักสนิท  พรประภา.… 

 

5.นายสถิตยพงษ     พรประภา      กรรมการ            …นายสถิตยพงษ  พรประภา… 
 

6.นางสาวอรวรรณ  นาคทรรพ                กรรมการ           …นางสาวอรวรรณ  นาคทรรพ… 
 

7.นางบุษกร  เหลี่ยมมุกดา                      กรรมการ                    …นางบุษกร  เหลี่ยมมุกดา…… 

ผูรับมอบอํานาจ                  

 ชื่อ                    ตําแหนง                           ลายมือชื่อ 

 
                  นายประพล   พรประภา                           กรรมการ                                 …นายประพล  พรประภา….. 



บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)  แบบ 56-1 

 

สวนที่ 3 หนา  2  

กรรมการบริษทัทีมิ่ใชกรรมการบริหาร 
 

            ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการ
บริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถกูตองครบถวน เปนเท็จ ทาํใหผูอื่นสําคัญผดิ หรือขาดขอมูลที่ควร  
ตองแจงในสาระสําคัญ 

             ในการนี้เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองที่เปนชุดเดียวกัน ขาพเจาได
มอบหมายให นายประพล พรประภา เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารน้ีไวทุกหนาดวย  หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ    
นายประพล   พรประภา กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลไว 
 

                                         ชื่อ                                ตําแหนง                              ลายมือชือ่ 
 

                       นายนิพนธ      หังสพฤกษ  ประธานกรรมการตรวจสอบ                 …นายนิพนธ  หังสพกษ…. 
    
        ผูรับมอบอํานาจ 
   
                                           ชือ่                                              ตําแหนง                                                    ลายมือชือ่ 
 
                      นายประพล   พรประภา                             กรรมการ                           …นายประพล  พรประภา….. 
                                                                        
 



บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)  แบบ 56-1 

 

สวนที่ 3 หนา  3  

กรรมการบริษัทที่มิใชกรรมการบริหาร 
 

            ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการ
บริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผดิ หรือขาดขอมูลที่ควรตอง
แจงในสาระสําคัญ 

             ในการนี้เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองที่เปนชุดเดียวกัน ขาพเจาได
มอบหมายให นายประพล พรประภา เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารน้ีไวทุกหนาดวย  หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ    
นายประพล   พรประภา กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลไว 
 

                                         ชื่อ                                ตําแหนง                              ลายมือชือ่ 
 

                       นายพิษณุ       จงสถติยวัฒนา        กรรมการตรวจสอบ                                 ...นายพษิณ ุ จงสถิตยวัฒนา...... 
   
        ผูรับมอบอํานาจ 
   
                                           ชือ่                                              ตําแหนง                                                     ลายมือชือ่ 
 

       นายประพล   พรประภา                                กรรมการ             …นายประพล  พรประภา….. 



บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)  แบบ 56-1 

 

สวนที่ 3 หนา  4  

กรรมการบริษัทที่มิใชกรรมการบริหาร 
 

            ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการ
บริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผดิ หรือขาดขอมูลที่ควรตอง
แจงในสาระสําคัญ 

             ในการนี้เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองที่เปนชุดเดียวกัน ขาพเจาได
มอบหมายให นายประพล พรประภา เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารน้ีไวทุกหนาดวย  หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ    
นายประพล   พรประภา กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลไว 
 

                                         ชื่อ                                ตําแหนง                              ลายมือชือ่ 
 

                       นายไพรินทร  วงษวนัทนีย        กรรมการตรวจสอบ                                 …นายไพรินทร  วงษวันทนยี….. 
   
        ผูรับมอบอํานาจ 
   
                                           ชือ่                                              ตําแหนง                                                     ลายมือชือ่ 
 

       นายประพล   พรประภา                           กรรมการ                                  …นายประพล  พรประภา….. 
                                                                             



บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)  แบบ 56-1 

 

สวนที่ 3 หนา  5  

กรรมการบริษัทที่มิใชกรรมการบริหาร 
 

            ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการ
บริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผดิ หรือขาดขอมูลที่ควรตอง
แจงในสาระสําคัญ 

             ในการนี้เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองที่เปนชุดเดียวกัน ขาพเจาได
มอบหมายให นายประพล พรประภา เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารน้ีไวทุกหนาดวย  หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ    
นายประพล   พรประภา กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลไว 
 

                                         ชื่อ                                ตําแหนง                                ลายมอืชื่อ 
 

                       นายจักกชัย   พานิชพัฒน            กรรมการอิสระ                       ……………………………….. 
   
        ผูรับมอบอํานาจ 
   
                                           ชือ่                                              ตําแหนง                                                       ลายมอืชื่อ 
 

       นายประพล   พรประภา                           กรรมการ                          …นายประพล  พรประภา….. 
                                                                              



เอกสารแนบ 1 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 

ประวัติการทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง ชื่อ – สกลุ  อาย ุ คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด สัดสวนการถือหุน

ในบริษัท  ณ  

ความสัมพันธ 
( ป) ทางครอบครัว

ระหวางผูบริหาร 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

31 มี.ค. 2548(%) 

ประเภทธุรกิจ 

1. ดร.ชุมพล   พรประภา 

 

64 

 

- บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 2515 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 3.48   - เปนบิดา            ดุษฎีบัณฑิตกติติมศกัดิ ์บริหารธุรกจิ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม บริษัท เอส.พี.ซูซูกิ จํากดั (มหาชน) 2531 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ จัดจําหนายรถจกัรยานยนตซูซูก ิ  น.ส.ปฐมา     

- บริษัท เอส.พี.อินเตอรแนชั่นแนล จํากดั ประธานกรรมการ จําหนายรถยนตและ จดัจําหนาย   และนายประพล 2523 - ปจจุบัน ดุษฎีบัณฑิตกติติมศกัดิ ์ สาขา

การศกึษา JUNIATA COLLEGE, PA., 

U.S.A. 

  เครื่องจกัรกลการเกษตร - เปนพี่          

2514 - บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร จํากัด รองประธานกรรมการ ผลติรถจักรยานยนตซซููก ิ  นายรักสนิทและ     ปจจุบัน 

- กรรมการ บริษัท โฮลดิ้งส   นายสถติยพงษ 2546 - ปจจุบัน บริษัท สินทองหลอ จํากัด ดุษฎีบัณฑิตกติติมศกัดิ ์บริหารธุรกจิ   

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ประธานกรรมการ ตัวแทนจาํหนายรถยนต 2535 - ปจจุบัน บริษัท เล็กซซสั กรุงเทพฯ จํากัด 

    - ดุษฎีบัณฑิตกติติมศกัดิ ์      
สาขาการ จดัการ คณุภาพ       

   สถาบันราชภัฏสวนสนุันทา 

- วิทยาลัยปองกนัราชอาณาจักร รุน 1 

2.นายรักสนทิ  พรประภา 
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- บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) กรรมการ 2515 - ปจจุบัน ปริญญาตรี บัญชี     

CALIFORNIA COLLEGE OF  

   COMMERCE, CA., U.S.A. 

5.09 - เปนนอง      ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

กรรมการ 2530 - ปจจุบัน   ดร.ชุมพล จัดจําหนายรถจกัรยานยนตซูซูก ิบริษัท เอส.พี.ซูซูกิ จํากดั (มหาชน) 

กรรมการ 2524 - ปจจุบัน - เปนพี่    จําหนายอะไหลรถจักรยานยนต บริษัท ฐิติพล จํากดั 

กรรมการ 2522 - ปจจุบัน   นายสถติยพงษ บริษัท สินพล จํากดั 

- เปนอาน.ส.ปฐมา 

  และนายประพล 

ตัวแทนจาํหนายรถจักรยานยนตซูซูก ิ

3.นายสถิตยพงษ  พรประภา 
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- บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) กรรมการ ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 2546 - ปจจุบัน ปริญญาโท เศรษฐศาสตร                     

UNIVERSITY OF DETROIT,  

    MI., U.S.A 

5.10 -เปนนอง      

บริษัท ซี.วี.เอ. จํากัด ประธานกรรมการ ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนต 2537 - ปจจุบัน   ดร.ชุมพลและ 

กรรมการบริหาร - 2545 - ปจจุบัน   นายรักสนิท สมาคมผูประกอบการรถจักรยานยนตไทย (TMEA) 

กรรมการผูจัดการใหญ จัดจําหนายรถจกัรยานยนตซูซูก ิ2540 – ปจจุบัน บริษัท เอส.พี.ซูซูกิ จํากดั (มหาชน) 

กรรมการผูจัดการใหญ 2523 - ปจจุบัน  บริษัท สินพล จํากดั ตัวแทนจําหนายรถจกัรยานยนตซซููก ิ

กรรมการบริหาร 2522 - ปจจุบัน บริษัท เอส.พี.อินเตอรแนชัน่แนล จํากัด จําหนายอะไหลรถจักรยานยนต 

กรรมการ 2532 – ปจจุบัน บริษัท ไทยซูซูกิ มอเตอร จํากัด  ผลติรถจักรยานยนตซซููก ิ

- ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) - - 2546 - ประธานกรรมการตรวจสอบ ปจจุบัน 4.นายนิพนธ หังสพฤกษ 69 ปริญญาตรี  

  และกรรมการอสิระ  

2535 - 2539 

    บัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ธนาคารพาณิชย ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) รองผูจัดการฝายตรวจสอบ 

 

- 5.นายพิษณุ จงสถิตยวฒันา 

 

 

 

61 ปริญญามหาบัณฑิต   

   สาขาธุรกิจระหวางประเทศ               

   UCLA, CA.,  U.S.A. 

 

- - 2546 – กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต ปจจุบัน 

กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท  เอ เอ โฮลดิ้ง จาํกัด อุตสาหกรรมรองเทา 2535 – ปจจุบัน 

  

เอกสาร 1 หนา 1 



ประวัติการทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง ชื่อ – สกลุ  อาย ุ

( ป) 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด สัดสวนการถือหุน

ในบริษัท  ณ  

31 มี.ค. 2548(%) 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว

ระหวางผูบริหาร 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท ประเภทธุรกิจ 

- บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) - - 2546 – 2548 

2546 – 

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 55 6.นายสทุธิศักดิ์ โลหสวัสดิ ์ ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต ปริญญาตรี วทิยาศาสตร  

ประธานกรรมการ ปจจุบัน     (ลาออก มีผลตั้งแตวันที ่ บริษัท สยามอนิเตอรมัลติมีเดยี จาํกดั (มหาชน) ธุรกิจสิ่งพิมพ    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ประธานคณะกรรมการบริษัท 2547 – ปจจุบัน      26 กันยายน 2548) บริษัท อเีอ็มซี จํากดั (มหาชน) พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

ประธานกรรมการ 2547 – ปจจุบัน บริษัท ชโินทยั รีสอรซ แอนด ดิเวลลอปเมนท 

จํากดั (มหาชน) 

ธุรกิจเหมืองแร 

  

2541 – 2545 

2541 – 2545 

2538 – 2545 

 

- ที่ปรึกษา สภาอตุสาหกรรมแหงประเทศไทยสายเศรษฐกิจ 

กรรมการ บริษัท ซีคอนดิเวลลอปเมนท จํากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

ผูชวยผูจดัการใหญ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

 

ธนาคารพาณิชย 

7.นายไพรินทร  วงษวันทนีย 67 - บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) ปริญญาตรี พาณชิยศาสตรบัณฑิต 

พณ.บ. มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร 

  -  นิตศิาสตรบัณฑิต น.บ. 

     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

- - 2548 -  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ปจจุบัน ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

กรรมการ 2542 -  ปจจุบัน โรงงานผลิตน้ํามันเครื่องและแบตเตอรี บริษัทสยามภัณฑ (กรุป) จํากัด 

สรรพากร ภาค 4  2539 -  2541 

2538 -  2539 

2537 -  2538 

2533 -  2537 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง 

สรรพากร เขต 1 กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง 

สรรพากร พื้นที่ 1 กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง 

สรรพากร พื้นที่ 6 กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง 

 

8.นายจกักชยั พานิชพัฒน 67 - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร 

   University of Texas, Austin,  

   TX., U.S.A. 

 

- - 2548 – กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหา  ปจจุบัน บริษัท แมกเนคอมพ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จาํกดั 

 

2546 - ปจจุบัน 

2545 – ปจจุบัน 

 

 

2544 – ปจจุบัน 

2543 – ปจจุบัน 

2543 -  ปจจุบัน 

2543 - 2548 

และกรรมการตรวจสอบ (มหาชน) 

กรรมการอิสระ บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, 

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทน 

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ 

กรรมการ, กรรมการบริหาร 

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 

 

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด(มหาชน) 

 

 

บริษัท กันยงอิเลคทริก  จํากัด (มหาชน) 

บริษัท สหยูเนี่ยน จํากดั (มหาชน) 

บริษัท อมตะ คอรปอเรชัน จํากดั (มหาชน) 

บริษัท ไทยลิฟทอนิดสัตรีส  จํากดั (มหาชน) 

 

 

 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

 

 

เครื่องใชไฟฟา 

ผลิตและจําหนายสินคาอุปโภคบริโภค 

 

ผลิตและจําหนายลิฟทและบันใดเลื่อน 

 

เอกสาร 1 หนา 2 



ประวัติการทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง ชื่อ – สกลุ  อาย ุ

( ป) 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด สัดสวนการถือหุน

ในบริษัท  ณ  

31 มี.ค. 2548(%) 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว

ระหวางผูบริหาร 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท ประเภทธุรกิจ 

9.นางสาวปฐมา  พรประภา 

 

36 -  M.B.A. BABSON COLLEGE ,  

 MA., U.S.A. 

-  

2544 - ปจจุบัน ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 0.40 -เปนบุตร   บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) กรรมการ 

 

2544 - 

  ดร.ชุมพล  กรรมการผูจัดการ  

ปจจุบัน -เปนพี่     บริษัท ซี.วี.เอ. จํากัด กรรมการ ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนต ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 

 

2544 - 

  นายประพล  กรรมการผูจัดการ      คณะพาณิชยศาสตรและการบัญช ี

ปจจุบัน -เปนหลาน บริษัท ชยภาค จํากดั กรรมการ, กรรมการผูจัดการ ใหเชาซือ้รถยนต     จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2541 – ปจจุบัน   นายรักสนิทและ บริษัท สินพล จํากดั กรรมการ ตัวแทนจาํหนายรถจักรยานยนตซูซูก ิ

2540 - ปจจุบัน   นายสถติยพงษ บริษัท เอส.พี.อินเตอรแนชัน่แนล จํากัด กรรมการบริหาร จําหนายรถยนตและ จดัจําหนาย 

เครื่องจกัรกลการเกษตร 

 

10.นายประพล พรประภา 

 

32 - B.S. BABSON COLLEGE,  

MA., U.S.A. 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) กรรมการ เปนบุตร   

   ดร.ชุมพล 

- เปนนอง    

   น.ส.ปฐมา 

- เปนหลาน    

   นายรักสนทิและ 

   นายสถิตยพงษ 

 

 

2544 - ปจจุบัน ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

รองกรรมการผูจัดการ, กรรมการ  

2544 - 

  

รองกรรมการผูจัดการ, กรรมการ ปจจุบัน ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนต บริษัท ซี.วี.เอ. จํากัด 

รองกรรมการผูจัดการ 2544 - ปจจุบัน ใหเชาซือ้รถยนต บริษัท ชยภาค จํากดั 

ANALYST 2540 - 2544 สถาบันการเงิน บริษัท เจ.พี.มอรแกน จํากัด 

 

- บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 11.นางสาวอรวรรณ นาคทรรพ 

 

56 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ                   

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

- - 2547- ปจจุบัน กรรมการ ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

 ผูชวยรองกรรมการผูจดัการ   

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) กรรมการ ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 2545 - 2547 

 

2545 - 

ผูชวยกรรมการผูจดัการบริหารสนิทรัพย   

กรรมการ ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนต ปจจุบัน บริษัท ซี.วี.เอ. จํากัด 

กรรมการ 2545 - ปจจุบัน บริษัท ชยภาค จํากดั ใหเชาซือ้รถยนต 

กรรมการ 2545 - ปจจุบัน บริษัท เอส.พี.อินเตอรแนชัน่แนล จํากัด จําหนายรถยนตและจดัจําหนาย 

ผูจัดการฝายบริหารกลุมธุรกิจ 2543 - 2546 บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

ผูจัดการทั่วไป 2541 - 2543 บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

12.นางบุษกร เหลีย่มมุกดา 

 

46 - บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) - - 2545 – กรรมการ ปจจุบัน ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต ปริญญาตรี พาณชิยศาสตร       

บริษัท ซี.วี.เอ. จํากัด กรรมการ 2545 – ปจจุบัน ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนต และการบัญช ี

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) ผูจัดการฝายบัญช ี2537 – ปจจุบัน    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

44 - - - 2545 – ปจจุบัน 13.นางมาลี เจยีรพินิจนันท ปริญญาตรี   

2545 – ปจจุบัน  วิทยาการจดัการ 

2545 -      มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธิราช ปจจุบัน 

ผูจัดการสํานักตรวจสอบภายใน 

กรรมการ 

กรรมการ 

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

บริษัท ซี.วี.เอ. จํากัด 

บริษัท ชยภาค จํากดั 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนต 

ใหเชาซือ้รถยนต 

เอกสาร 1 หนา 3 



ประวัติการทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง ชื่อ – สกลุ  อาย ุ

( ป) 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด สัดสวนการถือหุน

ในบริษัท  ณ  

31 มี.ค. 2548(%) 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว

ระหวางผูบริหาร 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท ประเภทธุรกิจ 

14.นายธติิพล เลือดภักด ี

 

47 - ปริญญาตรี วทิยาศาสตรบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

- ปริญญาตรี นิตศิาสตรบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช 

- - 2548 – ผูจัดการฝายสํานักกรรมการผูจัดการ ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต ปจจุบัน บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

ผูชวยผูจดัการฝาย ตัวแทนจาํหนายรถจักรยานยนตซูซูก ิ2547 -  2548 

2546 – 2547 

 

2542 - 2545 

 

บริษัท สินพล จํากดั 

ผูจัดการบริหารสาขา ตัวแทนจาํหนายรถจักรยานยนตซูซูก ิบริษัท สินพล จํากดั 

(อะไหลและศนูยบริการ)   

ผูจัดการบริหารสาขา (ตางจังหวดั) ตัวแทนจาํหนายรถจักรยานยนตซูซูก ิบริษัท สินพล จํากดั 

   

15.นายพิสิฏฐ เปลี่ยมทรัพย 

 

48 - บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) ปริญญาตรี   

   รัฐศาสตรมหาวิทยาลยัรามคําแหง 

 

- - 2548 – ผูจัดการฝายตรวจสอบและบริหาร ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต ปจจุบัน 

หนี้พิเศษ   

2547 - 2548 

2545 - 2547 

 

2543 – 2545 

2541 – 2543 

 

ผูจัดการฝายบริหารหนี ้ ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

ผูจัดการฝายสนิเชือ่ เชาซื้อ             ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

(กรุงเทพและปริมณฑล)   

ผูจัดการฝายสนิเชือ่ เชาซื้อ (ตางจังหวัด) ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนต บริษัท ซี.วี.เอ. จํากัด 

ผูจัดการสวนเชาซื้อ บริษัท ซี.วี.เอ. จํากัด ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนต 

16.นายคัมภีร  หวังสุนทร 45 - บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) - - 2547- ผูจัดการฝายสนิเชือ่เชาซื้อ 1 ปจจุบัน ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต ปริญญาตรี 

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) ผูจัดการสวนบริหารหนี ้2541- 2547 

2539- 2541 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต    นิตศิาสตรมหาวทิยาลัยรามคาํแหง 

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) ผูจัดการสวนบริหารสาขา 2 ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

17.นายพรศกัดิ์ กิรณโสภณ 

 

45 

 

- บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) ปริญญาตรี  

   นิตศิาสตรมหาวทิยาลัยรามคาํแหง 

 

 

- - 2548 - ผูจัดการฝายบริหารหนี ้ ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต ปจจุบัน 

ผูจัดการฝายสนิเชือ่เชาซื้อ 2 ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 2547 – 2548 

2545 - 2547 

2543–2545 

 

2540–2543 

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

ผูจัดการฝายสนิเชือ่เชาซื้อ (ตางจังหวัด) ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

ผูจัดการฝายสนิเชือ่เชาซื้อ  บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

(กรุงเทพและปริมณฑล)   

ผูจัดการสวนบริหารหนีพ้ิเศษ บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

18.นายประสทิธิ์  ไทรนนทรีย 46 - บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) - - 2547- ผูจัดการฝายสนิเชือ่เชาซื้อ 3 ปจจุบัน ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต ปริญญาตรี  

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) ผูจัดการสวนสนิเชื่อเชาซื้อ 3 2546- 2547 

2541- 2546 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต    นิตศิาสตรมหาวทิยาลัยรามคาํแหง 

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) ผูจัดการสวนตลาดและสินเชื่อ  ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

19.นายอภิชยั  เอื้อมเสถียรพร 47 - บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) - - 2548 - ผูจัดการฝายสนิเชือ่เชาซื้อ 2 ปจจุบัน ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต ปริญญาโท EX-MBA  สาขา

บริหารธุรกจิหลกัสตุรสาํหรับ

ผูบริหาร 

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) ผูจัดการฝายสนิเชือ่เชาซื้อ 4 2547- 2548 

2541- 2547 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

ผูจัดการฝายบริหารสาขาตดิตาม บริษัท สินพล จํากดั 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

ตัวแทนจาํหนายรถจักรยานยนตซูซูก ิ

20.นายประยูร  ทักษะกรวงศ 52 - บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) - - 2548 - ผูจัดการฝาย ปจจุบัน ปริญญาตรี รัฐศาสตร   

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน)   ผูจัดการฝายสินเชื่อเชาซื้อ 5 2547- 2548 

2546 - 2547 

2541 – 2545 

 

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

บริษัท ซี.วี.เอ. จํากัด   ผูจัดการฝายสินเชื่อตางจังหวัด 

  ผูจดัการฝายตรวจสอบและบริหารหนี้พิเศษ   บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน) 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนต 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

เอกสาร 1 หนา 4 



ประวัติการทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง ชื่อ – สกลุ  อาย ุ

( ป) 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด สัดสวนการถือหุน

ในบริษัท  ณ  

31 มี.ค. 2548(%) 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว

ระหวางผูบริหาร 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท ประเภทธุรกิจ 

21.นายไพฑูรย  เหลอืงวัฒนะวุฒ ิ 54 - - - 2548 – ผูจัดการฝายสนิเชือ่เชาซื้อ 4 ปจจุบัน บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต ปริญญาตรี  

กรรมการ 2548 -  ปจจุบัน บริษัท ชยภาค จํากดั ใหเชาซือ้รถยนต เศรษฐศาสตร 

กรรมการ 2545 - ปจจุบัน บริษัท ซี.วี.เอ. จํากัด ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

ผูจัดการฝายตรวจสอบและบริหาร 2547 - 2548 

 

2545 - 2547 

 

2543 - 2546 

2541 - 2543 

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

หนี้พิเศษ   

รักษาการผูจดัการฝายตรวจสอบและ

บริหารหนี้พิเศษ 

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

  

ผูจัดการฝายบริหารกลุมธุรกิจ บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน)  ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

ผูจัดการฝายสนิเชือ่เชาซื้อ บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

22.นางรัชดา ศรีวิโรจนวงศ 52 - - - 2541 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ซี.วี.เอ. จํากัด ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนต อนุปริญญา เลขานุการ          

2537 - ปจจุบัน ผูจัดการฝายการเงิน บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและ รถยนต     วิทยาลัยเชตุพน 

 

23.นายวชิัย สุรนคัครินทร 42 - ปริญญาตรี บัญชี        
   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

- - 2541 – กรรมการ บริษัท ซี.วี.เอ. จํากดั ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนต ปจจุบัน 

ผูจัดการสํานักกรรมการผูจัดการ บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 2541 – 2546 

 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

47 - - - 2547-ปจจุบัน ผูจัดการฝายปฏิบัติการ 1 บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 24.นายวิบูลยศกัดิ์ พูนสวัสดิ์  มัธยมศกึษาตอนปลาย  

2537-2547 ผูจัดการบริหารสาขา ฝายขายรถยนต บริษัท เอส.พี.อินเตอรแนชัน่แนล จํากัด โรงเรียนศรีวกิรม จําหนายรถยนตและ จดัจําหนายเครื่อง 

จักรกลเกษตร 

25.นายไพศาล  วงศธาดา 54 - - - 2545 – กรรมการ ปจจุบัน ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนต บริษัท ซี.วี.เอ. จํากดั ปริญญาโท บริหารธุรกจิ (การเงิน)  

ประธานกรรมการ 2543 – ปจจุบัน ใหเชาซือ้รถยนต บริษัท ชยภาค จํากดั    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

รองประธานกรรมการ 2541 – ปจจุบัน จัดจําหนายรถจกัรยานยนตซูซูก ิบริษัท เอส.พี.ซูซูกิ จํากดั (มหาชน)  

กรรมการผูจัดการ 2540 – ปจจุบัน จําหนายรถยนตและ จดัจําหนาย

เครื่องจกัรกลเกษตร 

บริษัท เอส.พี.อินเตอรแนชัน่แนล จํากัด 

  

2538 – 

 

กรรมการ ปจจุบัน จําหนายรถยนตและ จดัจําหนายเครื่อง 

จักรกลเกษตร 

บริษัท เอส.พี.อินเตอรแนชัน่แนล จํากัด 

  

2530 – 

 

กรรมการ ปจจุบัน บริษัท เอส.พี.ซูซูกิ จํากดั (มหาชน)  จัดจําหนายรถจกัรยานยนตซูซูก ิ

2524 - ปจจุบัน ผูแทนจําหนายรถจกัรยานยนตซูซูกิ

จําหนายอะไหลรถจักรยานยนต 

บริษัท สินพล จํากดั กรรมการ 

2524 – ปจจุบัน บริษัท ฐิติพล จํากดั กรรมการ 

2542- ปจจุบัน บริษัท เอส.พี อาคาร กรรมการผูจัดการ ใหเชาสํานกังาน , อาคาร 

26.นางสาวเพ็ญทิพย  พิเชษฐวีรชัย 51 - Mini MBA.         

   

 บริษัท ซี.วี.เอ. จํากัด - - 2545 - กรรมการ ปจจุบัน 

 บริษัท ชยภาค จํากัด กรรมการ 2545 - ปจจุบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 บริษัท เอส.พี.อินเตอรแนชัน่แนล จํากัด กรรมการ 2543 – ปจจุบัน 

  

2543 – 

 

กรรมการ ปจจุบัน 

กรรมการ 2541 – ปจจุบัน 

บริษัท ฐิติพล จํากดั 

บริษัท สินพล จํากดั 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนต 

ใหเชาซือ้รถยนต 

จําหนายรถยนตและจดัจําหนายเครื่อง  

จักรกลเกษตร 

จําหนายอะไหลรถจักรยานยนต 

ตัวแทนจาํหนายรถจักรยานยนตซูซูก ิ

เอกสาร 1 หนา 5 



เอกสาร 1 หนา 6 

ประวัติการทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง ชื่อ – สกลุ  อาย ุ

( ป) 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด สัดสวนการถือหุน

ในบริษัท  ณ  

31 มี.ค. 2548(%) 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว

ระหวางผูบริหาร 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท ประเภทธุรกิจ 

27.นายสังคม เหลาโชต ิ 44 - ปริญญาตรี บัญชี      
   มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

- - 2545 - ปจจุบัน 

2545 – ปจจุบัน 

2541 - ปจจุบัน 

กรรมการ 

กรรมการ 

ผูจัดการฝายบัญช ี

บริษัท ชยภาค จํากดั 

บริษัท ฐิติพล จํากดั 

บริษัท เอส.พี.อินเตอรแนชัน่แนล จํากัด 

ใหเชาซือ้รถยนต 

จําหนายอะไหลรถจักรยานยนต 

จําหนายรถยนตและจดัจําหนายเครื่อง  

จักรกลเกษตร 

         

         

         

         

         

         

 



บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)                                                                                                  แบบ 56-1 

 

  เอกสารแนบ 2 

เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทยอย 

- ขอมูลรวมอยูในเอกสารแนบ 1- 
 

 



บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                                           แบบ 56-1 

 

เอกสารแนบ 3 : อื่นๆ  

9. การจัดการ 

9.1 โครงสรางบริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
*สํานักตรวจสอบภายในมีหนาที่ ตรวจสอบภายใน บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย โดยรายงานผลการตรวจสอบตอกรรมการตรวจสอบ 
 

 
ฝายการเงิน 

รัชดา ศรีวิโรจนวงศ 

 
ฝายบัญชี 

บุษกร เหลี่ยมมุกดา 

รองกรรมการผูจัดการ 
ประพล พรประภา 

รองกรรมการผูจัดการ  
ปฐมา พรประภา 

 

ฝายสินเชื่อ 
เชาซื้อ1 

คัมภีร หวังสุนทร 

 

ฝายสินเชื่อ 
เชาซื้อ 4 

ไพฑูรย เหลืองวัฒนะวุฒิ 

 

ฝายสินเชื่อ 
เชาซื้อ 3 

ประสิทธิ์ ไทรนนทรีย 

 

ฝายสินเชื่อ 
เชาซื้อ 2 

อภิชัย เอื้อมเสถียรพร 

 

ฝายบรหารหนี้ 
พรศักดิ์  กิรณโสภณ 

 

ฝายปฏิบัติการ 2 
ประพล พรประภา 

(ร.ก.) 

คณะกรรมการบริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)

กรรมการผูจัดการ 
ปฐมา พรประภา 

คณะกรรมการตรวจสอบ* 

สํานักตรวจสอบภายใน* 
มาลี เจียรพินิจนันท สํานักกรรมการผูจัดการ 

ธิติพล  เลือดภักด ี

ผูชวยรองกรรมการผูจัดการ 
อรวรรณ นาคทรรพ 

 

ฝายปฏิบัติการ1 
วิบูลศักดิ์ พูนสวัสดิ์ 

 

ฝายตรวจสอบและ 
บริหารหนี้พิเศษ 

พิสิฏฐ เปลี่ยมทรัพย  
 

เอกสารแนบ 3 หนา 1 



บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                                           แบบ 56-1 

 

เอกสารแนบ 3 หนา 2 

                   

  

โครงสรางการจัดการของกลุมบริษัท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน) 

คณะกรรมการตรวจสอบ* 

กรรมการผูจัดการ 
ปฐมา พรประภา 

คณะกรรมการบริษัท ซี.วี.เอ จํากัด คณะกรรมการบริษัท ชยภาค จํากัด 

กรรมการผูจัดการ 
ปฐมา พรประภา 

รองกรรมการผูจัดการ 
ประพล พรประภา 

รองกรรมการผูจัดการ 
ประพล พรประภา 

ฝายสินเชื่อเชาซื้อ 
ประพล  พรประภา (ร.ก.) 

ฝายสินเชื่อเชาซื้อ 
ไพฑูรย  เหลืองวัฒนะวฒุิ 

กรรมการผูจัดการ* 

สํานักกรรมการผูจัดการ 
ธิติพล  เลือดภักด ี

สํานักตรวจสอบภายใน* 
มาลี เจียรพินิจนันท 

รองกรรมการผูจัดการ* 

ผูจัดการฝาย* 

รายละเอียดปรากฎในเอกสารแนบ 3 หนา 1 * 
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