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สวนที่ 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
รถยนตในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลรวมถึงตางจังหวัดในบางพื้นที่ ป 2549 กลุมบริษัทใหเชาซื้อรถจักรยานยนตใหม
ตอรถจักรยานยนตมือสองในสัดสวนรอยละ 92 ตอรอยละ 8 และใหเชาซื้อรถยนตใหมตอรถยนตมือสองในสัดสวน
รอยละ 4 ตอ รอยละ 96
กลุมบริษัทดําเนินธุรกิจใหเชาซื้อรถจักรยานยนตและรถยนตมานานกวา 30 ป ปจจุบันมีสวนแบงการตลาด
รอยละ 25.08 ซึ่งเปนอันดับหนึ่งของธุรกิจเชาซื้อรถจักรยานยนตในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลติดตอกันมาเปนปที่ 24
ทั้งนี้กลุมบริษัทมีเครือขายของพันธมิตรทางธุรกิจ 719 แหง และเจาหนาที่สินเชื่อกวา 300 คนประจําอยูในเขตพื้นที่ที่
ใหบริการ สงผลใหมีความรวดเร็วในการอนุมัติสินเชื่อใหแกลูกคา จากการดําเนินธุรกิจเชาซื้อรถจักรยานยนตและ
รถยนตมาเปนเวลานานทําใหกลุมบริษัทมีระบบฐานขอมูลลูกคาเชาซื้อขนาดใหญเปนของตัวเอง โดย ณ 31 ธันวาคม
2549 กลุมบริษัทมีลูกคาจํานวนกวา 200,000 รายและมีฐานขอมูลประวัติลูกคาไมเกิน 10 ป กวา 500,000 ราย นอกจากนี้
กลุมบริษัทยังมีความสัมพันธที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจนับแตกอตั้งบริษัท รวมถึงเปนที่ยอมรับในเรื่องความซื่อตรง
ในการใหบริการโดยไดรับความไววางใจจากลูกคาและสถาบันการเงินตลอดมา ในสวนของชองทางการชําระเงินกลุม
บริษัทไดนําระบบใบแจงเตือนการชําระเงินและระบบ Bar Code มาใชอํานวยความสะดวกแกลูกคา โดยเฉพาะการชําระ
เงินผานระบบธนาคาร, Counter Service ที่กระจายอยูทั่วประเทศ ซึ่งถือไดวาสิ่งที่กลาวมาทั้งหมดเปนจุดเดนที่สงผลให
กลุมบริษัทไดเปรียบคูแขงขันในการดําเนินธุรกิจ และกลุมบริษัทมีเปาหมายที่จะขยายบัญชีสินเชื่อเชาซื้อใหเติบโตอยาง
ตอเนื่องโดยการขยายสาขาเพิ่มขึ้นในเขตภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใตทั้งนี้ ณ 31 ธันวาคม
2549 กลุมบริษัทมีจํานวนสาขาทั้งสิ้น 64 สาขา ครอบคลุม 34 จังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศ
ผลการดําเนินงานของกลุมบริษัท รายไดรวมป 2549 เทากับ 2,151.5 ลานบาท เพิ่มขึ้น 2.8 % จาก 2,094.1
ลานบาทในป 2548 ซึ่งอัตราการเพิ่มขึ้นของรายไดต่ําลงกวาปที่ผานๆมา เนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และ
ปญหาน้ําทวม สงผลใหยอดจําหนายรถจักรยานยนตลดลง สวนคาใชจายรวม ป 2549 เทากับ 1,677.0 ลานบาท
เพิ่มขึ้น 13.9 % จาก 1,471.9 ลานบาทในป 2548 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของคาใชจายในการบริหารที่ปรับตัว
เพิ่มขึ้นจากการแขงขันที่เพิ่มสูงขึ้นมาก และคาใชจายดานบุคคลากรจากการขยายสาขาของธุรกิจ จากการเพิ่มขึ้นของ
คาใชจายนี้ ทําใหกลุมบริษัทมีกําไรสุทธิลดลง โดยกําไรสุทธิป 2549 เทากับ 248.6 ลานบาท ลดลง 28.1 % จาก 345.7
ลานบาทในป 2548
ฐานะทางการเงินของกลุมบริษัท ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทมีสินทรัพยรวม 5,331.9 ลานบาท ลดลง
7.9 % จาก 5,788.0 ลานบาทในป 2548 เกิดจากการลดลงของลูกหนี้เชาซื้อตามภาวะการชะลอตัวของอุตสาหกรรม มี
หนี้สินรวม 3,060.6 ลานบาท ลดลง 14.2 % จาก 3,565.2 ลานบาทในป 2548 จากการชําระคืนเงินกูยืมสถาบันการเงิน มี
สวนของผูถือหุนรวม 2,271.4 ลานบาท เพิ่มขึ้น 2.2 % จาก 2,222.8 ลานบาทในป 2548 จากผลกําไรสุทธิของกลุมบริษัท
หลังจากหักเงินปนผลจายแลว
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การดําเนินธุรกิจเชาซื้อมีปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญ ไดแก ความเสี่ยงดานการเงินเนื่องจากรายไดหลักเปนดอกเบี้ย
รับจากการใหสินเชื่อ ซึ่งถูกกําหนดเปนอัตราดอกเบี้ยไวคงที่ตลอดอายุสัญญา แตดอกเบี้ยเงินกูยืมมีแนวโนมสูงขึ้น เพื่อ
เปนการปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ในป 2547 บริษัทจึงไดทําขอตกลงกับสถาบันการเงินโดยกําหนดอัตราดอกเบี้ย
ในชวงระยะเวลา 3 ป สูงสุดไมเกิน 4 % สําหรับวงเงินกู 2,200 ลานบาท นอกจากนั้นในป 2548 บริษัทยังไดขายหุนกู
ใหแกผูลงทุนสถาบันจํานวน 745 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย 4.2% และ 4.8% โดยมีอายุหุนกู 2 ป และ 3.5 ป ตามลําดับ ซึ่ง
จะสอดคลองกับอายุการใหสินเชื่อเชาซื้อโดยเฉลี่ยแกลูกคาใหม เปนการลดความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
ไดในระดับหนึ่ง ทั้งนี้บริษัทไดใหความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยงอยางเหมาะสม ตามที่ไดเปดเผยแลวในหัวขอ
ปจจัยความเสี่ยงโดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของผูถือหุนเปนหลักและถูกตองตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตาม
แนวทางที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย(ต.ล.ท.) และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(ก.ล.ต.) กําหนดไว
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1. ปจจัยความเสี่ยง


ความเสี่ยงดานการเงิน

เนื่องจาก รายไดหลักของกลุมบริษัทเปนดอกเบี้ยรับจากการใหบริการสินเชื่อเชาซื้อ ซึ่งถูกกําหนดอัตรา
ดอกเบี้ยไวคงที่ตลอดอายุสัญญา ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงของตนทุนอัตราดอกเบี้ย จึงสงผลกระทบโดยตรงตอ
ผลการดําเนินงานของกลุมบริษัท ดังนั้น เพื่อเปนการจํากัดความเสี่ยงดังกลาว 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 ซึ่งจะสอดคลองกับอายุการใหสินเชื่อเชาซื้อโดยเฉลี่ยแกลูกคา
ทําใหบริษัทสามารถลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโนมสูงขึ้น อีกทั้งในป 2549 บริษัท
ไดรับการจัดอันดับเครดิตองคกรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด ที่ระดับ BBB+ (แนวโนมคงที่) ทําใหทั้งสถาบัน
การเงินและผูลงทุนเกิดความมั่นใจมากขึ้นในความแข็งแกรงของฐานะของทางบริษัท
 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงดานการตลาดและการแขงขัน
- สินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนต
ธุรกิจการใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนต มีภาวะการแขงขันที่คูแขงรายใหมสามารถเขามาใน
อุตสาหกรรมไดไมยากนักหากมีแหลงเงินทุนขนาดใหญ อยางไรก็ตาม จากการที่กลุมบริษัทมีประสบการณ อยู
ในอุตสาหกรรมนี้มาเปนเวลายาวนานกวา 30 ป ทําใหมีระบบฐานขอมูลลูกคาเชาซื้อขนาดใหญ ซึ่งเปนปจจัย
สําคัญในการดําเนินธุรกิจ ทําใหกลุมบริษัทสามารถพิจารณาสินเชื่อไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การ
ใหบริการลูกคาที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ดวยเครือขายของคูคาและเจาหนาที่สินเชื่อกระจาย กวา 240 แหงใน
เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล รวมถึงมีเครือขายพันธมิตรทางธุรกิจและเจาหนาที่สินเชื่อกระจายกวา 416 แหง ใน
ตางจังหวัด ทําใหกลุมบริษัทมีความไดเปรียบผูประกอบการรายอื่น
- สินเชื่อเชาซื้อรถยนต
สําหรับธุรกิจการใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถยนตนั้น ผูประกอบการที่เปนบริษัทเงินทุนขนาดใหญ
ผูประกอบการในรูปบริษัทที่เกิดจากการรวมทุนของบริษัทแมของคายรถยนต หรือบริษัทขามชาติซึ่งมีความ
ไดเปรียบจากตนทุนทางการเงินที่ต่ําและฐานเงินทุนขนาดใหญ ไดแขงขันในดานราคาอยางรุนแรงเพื่อใหไดมา
ซึ่งสวนแบงทางการตลาด โดยเฉพาะอยางยิ่งในตลาดเชาซื้อรถยนตใหมซึ่งอัตราดอกเบี้ยทรงตัวอยูในระดับ
คอนขางต่ํา อยางไรก็ดีกลุมบริษัทไมไดรับผลกระทบจากปจจัยนี้มากนัก เนื่องจากเนนการใหบริการสินเชื่อเชาซื้อ
รถยนตมือสองซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกวา ในขณะที่บริษัทรวมทุนดังกลาวขางตนไมไดเขามาแขงขัน ในตลาด
รถยนตมือสอง ประกอบกับหากเปรียบเทียบคูแขงในตลาดสินเชื่อรถยนตมือสองในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
กลุมบริษัทมีศักยภาพในเชิงแขงขันเนื่องจากการมีเครือขายพันธมิตรกระจายอยูท่ัวกรุงเทพ และตางจังหวัดกวา 63
แหง
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 ความเสี่ยงตอผลการดําเนินงานอันเกิดจากสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได
ในการขยายธุ ร กิจ ของผูป ระกอบการแต ล ะรายในธุร กิจ สิ นเชื่ อ เช าซื้อ รถจั กรยานยนต แ ละรถยนต
สามารถทําไดตามศักยภาพของบริษัทโดยไมมีขอจํากัดจากหนวยงานใดๆ ดังนั้นผูประกอบการทุกราย มีโอกาส
ที่จะไดรับความเสี่ยงจากสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได หากขาดความระมัดระวังในการใหสินเชื่อ และขาดระบบ
การควบคุมภายในที่ดี อยางไรก็ตามจากการที่กลุม บริ ษัท ไดใ ห ค วามสํ าคัญ กั บ คุณภาพของสิน เชื่อ และ
หลักประกัน กลุมบริษัทจึงไดกําหนดมาตรการสําคัญในการประกอบธุรกิจ อาทิ กําหนดหลักเกณฑในการอนุมัติ
สินเชื่อที่ชัดเจน กําหนดใหมีมาตรฐานการพิจารณาอนุมัติสินเชื่ออยางเขมงวดทุกขั้นตอน รวมถึงการกําหนด
วงเงินสินเชื่อที่เหมาะสมกับความเสี่ยงของลูกหนี้และหลักประกันแตละราย ทั้งนี้บริษัทไดมีการตั้งสํารองเปนคา
เผื่อสําหรับความเสี่ยงในอนาคต เปนจํานวนที่เพียงพอและเหมาะสมกับธุรกิจมาโดยตลอด
 ความเสี่ยงจากการขาดทุนในการขายทรัพยสินที่ยึดมาได
รถจักรยานยนตหรือรถยนตที่กลุมบริษัทยึดคืนมาจะถูกนํามาจําหนาย ซึ่งโดยทั่วไปหากลูกคาชําระ คา
งวดมาแลวไมนอยกวา 3 งวดจะสามารถลดความเสี่ยงจากการขาดทุนจากการขายทรัพยสินที่ยึดมาได อยางไรก็
ตามเมื่อมีการขาดทุนเกิดขึ้น สวนตางจากการขาดทุนดังกลาวยังสามารถติดตามทวงถามจากผูใชบริการเชาซื้อ
และผูค้ําประกันได ซึ่งจะสามารถชดเชยลดความเสียหายดังกลาวลงได อนึ่งจํานวนการขาดทุนจะมากหรือนอย
ขึ้นอยูกับสภาพ และความตองการในทองตลาดที่มีตอสินคานั้นๆ นอกจากนี้บริษัทมีศูนยปรับสภาพ
รถจักรยานยนตของบริษัทเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหแกสินคากอนนําออกจําหนาย ทําใหสามารถลดความเสี่ยงจาก
การขาดทุนในการขายสินทรัพยที่ยึดมาไดอีกทางหนึ่ง
 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาอาศัยผูเชี่ยวชาญ
จากการที่บริษัทใชระบบการอนุมัติที่มีมาตรฐาน ประกอบกับคูมือการปฏิบัติงาน รวมทั้งการใชระบบ
การใหคะแนนสินเชื่อ สําหรับการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ พนักงานสินเชื่อสามารถปฏิบัติงานอยางมีมาตรฐาน
และบริษัทสามารถลดการพึ่งพาผูเชี่ยวชาญตางๆ ได อยางไรก็ดี บริษัทมีการใหผลตอบแทนที่จูงใจตอพนักงาน
ประกอบกับการพัฒนาอบรมอยางตอเนื่องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานตอไป
 ความเสี่ยงจากการเขามาควบคุมของภาครัฐ
ปจ จุบั นธุร กิจการใหบ ริ การสินเชื่ อ เชาซื้อ ถูกกํากับ โดยสํานั กงานคณะกรรมการคุม ครองผูบ ริโภค
(สคบ.) ซึ่งกํากับดูแลสัญญาเพื่อใหเกิดความเปนธรรมตอผูบริโภค เชน กําหนดระยะเวลาและขั้นตอนการบอกเลิก
สัญญา และอัตราเบี้ยปรับการผิดนัดจายชําระในอัตราไมเกิน MRR ของธนาคารกรุงไทย +10% โดยมิไดอยูภายใต
การกํากับดูแลของธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ในอนาคตหากภาครัฐพิจารณาเขามากํากับดูแลผูประกอบ
ธุรกิจสินเชื่อเชาซื้อ เพื่อควบคุมใหการดําเนินงานเปนมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะสงผลกระทบตอทุกบริษัทที่อยูใน
ธุรกิจสินเชื่อเชาซื้อ อยางไรก็ตามปจจุบันกลุมบริษัทไดปฏิบัติตามแนวทางที่ทาง ธปท. ใชกํากับสถาบันการเงิน
เชน เกณฑการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ นโยบายการรับรูและหยุดรับรูรายได ดังนั้น กลุมบริษัทจึงเชื่อวา
การเข ามากํา กับ ดูแ ลของภาครัฐ ในอนาคตจะไมสงผลกระทบตอ ผลการ ดําเนิ นงานของกลุ ม บริษัท อยา งมี
นัยสําคัญ
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อย า งไรก็ ดีห ากในอนาคตภาครั ฐ เข า มาควบคุ ม กิจ การประเภทเช า ซื้ อ มากขึ้ น จะเป น การกดดั น ต อ
ผูประกอบการรายเล็ก ๆ ที่ยังไมมีระบบการทํางานที่เปนมาตรฐาน และเปนการสรางกําแพงปองกันมิใหมี
ผูประกอบการรายใหมเขามาในธุรกิจประเภทนี้ไดงายเหมือนเชนในอดีต
 ความเสี่ยงจากความแตกตางระหวางอายุของสินเชื่อเชาซื้อกับแหลงเงินทุน
ระยะเวลาผอนชําระของสินเชื่อเชาซื้อมอเตอรไซคอยูระหวาง 24 ถึง 30 เดือนและสินเชื่อรถยนตอยู
ระหวาง 36 ถึง 48 เดือน ขณะที่ ณ สิ้นป 2549 บริษัทมีเงินกูระยะสั้นจํานวน 1,966.1 ลานบาท ซึ่งอาจพิจารณาได
วาเปนความเสี่ยงหากถูกสถาบันการเงินเรียกเงินกูยืมระยะสั้นดังกลาวคืนทันที แตอยางไรก็ตามเนื่องจากกลุม
บริษัทมีฐานะการเงินที่แข็งแกรงและเปนลูกคาที่ดีของสถาบันการเงินกวา 14 แหง ไมเคยมีปญหาดานการเงินหรือ
การผิดนัดชําระหนี้ แมกระทั่งในชวงวิกฤติเศรษฐกิจในป 2540 ที่สถาบันการเงินจํานวนมากประสบปญหาแต
กลุมบริษัทก็มิไดถูกเรียกเงินกูยืมคืนแตอยางใดอยางไรก็ดี บริษัทก็มีความพรอมที่จะออกตราสารหนี้เพื่อระดม
เงินทุน เมื่อสภาวะของอัตราดอกเบี้ยมีความเหมาะสม โดยผูถือหุนไดมีมติใหบริษัทสามารถดําเนินการออกตรา
สารหนี้ดังกลาว เพื่อเพิ่มสภาพคลองและหรือบริหารแหลงเงินทุนอยางมีประสิทธิภาพ โดยในป 2548 บริษัทไดมี
การออกหุนกูทั้งสิ้น 745 ลานบาท ระยะเวลา 2 ปและ 3.5 ป ทําใหบริษัทสามารถเพิ่มอัตราสวนเงินกูระยะยาว ที่มี
ระยะเวลาใกลเคียงกับระยะเวลาการใหสินเชื่อเชาซื้อของกลุมบริษัท
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1 ประวัติความเปนมา
บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน) จดทะเบียนกอตั้งเปนบริษัทจํากัดเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2515 โดยดร.
ชุมพล พรประภา และคุณอโนทัย พรประภา ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ลานบาท โดยมีวัตถุประสงคหลัก
เพื่อประกอบธุรกิจใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนตและรถยนต ในชวงเริ่มตนของการดําเนินกิจการ บริษัท
ใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนตแกลูกคารายยอยในเขตกรุงเทพและปริมณฑลและไดเพิ่มการใหบริการ
สินเชื่อเชาซื้อรถยนตในป 2525
ในป 2534 บริษัทไดมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกชําระเปน 70 ลานบาท เพื่อใหสอดคลองกับการ
ขยายตัวธุรกิจ
ในป 2538 บริษัทไดขยายธุรกิจการใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนตมากขึ้น โดยเขาถือหุนใน
สัดสวนรอยละ 99.99 ของทุนที่ออกและเรียกชําระแลวของบริษัท ซี.วี.เอ. จํากัด ซึ่งไดเริ่มกอตั้งในป 2520
โดยดร.ชุมพล พรประภา และคุณอโนทัย พรประภา เพื่อดําเนินธุรกิจใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนต
ครอบคลุมทั้งในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล รวมถึงภาคกลางและภาคตะวันออก
ในป 2541 บริษัทไดปรับกลยุทธการบริหารงานใหมเพื่อใหสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจและลดการ
ทํางานที่ซ้ําซอนกับ ซี.วี.เอ. บริษัทจึงกําหนดนโยบายให ซี.วี.เอ. เนนการใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนต
ในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเพื่อเปดตลาดและฐานของลูกคา พรอมกันนั้นไดกําหนดนโยบายใหบริษัท
เนนธุรกิจใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนตในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ในป 2543 บริษัทไดริเริ่มจัดทําโครงการประกันภัยที่ใหความคุมครองสําหรับการเชาซื้อรถจักรยานยนต
สําหรับผูเชาซื้อทุกราย เพื่อลดอัตราความเสียหายจากการถูกโจรกรรม การเกิดอุบัติเหตุและการเสียชีวิตของ
ผูเชาซื้อ ซึ่งตอมาโครงการประกันภัยดังกลาวไดกลายเปนมาตรฐานของผูประกอบธุรกิจสินเชื่อเชาซื้อรถ
จักรยานยนต
ในเดือนกันยายน 2545 กลุมบริษัทไดรับประกาศเกียรติคุณใหเปนผูประกอบธุรกิจที่รักษาสิทธิผูบริโภค
ดานการใชสัญญาที่เปนธรรมตอผูบริโภค จากสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคสํานักนายกรัฐมนตรี
ในป 2546 บริษัทไดปรับโครงสรางกลุม โดยเขาถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.99 ของทุนที่ออกและเรียก
ชําระแลว ในบริษัท ชยภาค จํากัด ซึ่งกอตั้งโดยดร.ชุมพล พรประภา และคุณอโนทัย พรประภา เพื่อประกอบ
ธุรกิจสินเชื่อเชาซื้อรถยนต ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อใหชยภาคเปนบริษัทหลักในการขยายธุรกิจการ
ใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถยนตของกลุม
บริษัทไดทําการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 70 ลานบาทเปน 500 ลานบาท พรอมกับการแปลงสภาพเปน
บริษัทมหาชนเพื่อเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยบริษัทไดรับการอนุมัติจากตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยใหเขาทําการซื้อขายวันแรกเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2546
ในป 2547 ถึง ป 2549 บริษัทมีนโยบายขยายสินเชื่อไปในพื้นที่ตางจังหวัด เนื่องจากตลาดยังสามารถ
เติบโตไดอีกมาก ทําใหกลุมบริษัทมีสาขาทั้งสิ้น 64 สาขา เพิ่มขึ้น 29 สาขาจากป 2546 ที่มี 35 สาขา โดยเปน
การเพิ่มจํานวนสาขาใหม 7 สาขา และเปนสาขาที่เปดเพิ่มในจุดที่บริษัทยอยเปดทําการอยูแลวอีก 13 สาขา
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ในป 2547 และ ขยายเพิ่มอีก 9 สาขา ในป 2548 ถึงป 2549
ในป 2548 บริษัทไดออกหุนกูชนิดระบุผูถือมูลคา 745 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย 4.2% และ
4.8 % ครบกําหนดไถถอนป 2550 และป 2552 โดยขายใหแกผูลงทุนสถาบัน และในป 2549 บริษัทไดขออนุมัติ
จากที่ประชุมผูถือหุน เพื่อที่จะออกหุนกูเพิ่มในวงเงิน 1,500 ลานบาท เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม
ในป 2549 บริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด ไดจัดอันดับเครดิตองคกร ที่ระดับ BBB+ แนวโนมอันดับเครดิต
“ คงที่ ” ซึ่งสะทอนถึงสถานะทางการตลาดที่แข็งแกรงในฐานะผูนําดานธุรกิจเชาซื้อรถจักรยานยนต คณะ
ผูบริหารที่มีประสบการณ เครือขายสาขาที่กวางขวาง และมีโครงสรางเงินทุนที่แข็งแกรง
2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท
กลุมบริษัทประกอบดวยบริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ไดแก บริษัท ซี.วี.เอ.
จํากัด และบริษัท ชยภาค จํากัด ดําเนินธุรกิจหลักโดยใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนตและรถยนต ทั้งนี้ ณ
สิ้นป 2549 กลุมบริษัทมีสัดสวนรายไดจากธุรกิจเชาซื้อรถจักยานยนต : รถยนต : รายไดอื่นๆ เทากับ 74 : 6 : 20
โครงสรางกลุมบริษัทและการดําเนินงานของกลุมบริษัทสามารถแบงไดดังนี้
โครงสรางกลุมบริษัท
บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)
ธุรกิจใหสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนตและรถยนต
ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล
และตางจังหวัดในทุกภูมิภาคของประเทศไทย

99.99%

99.99%

บริษัท ซี.วี.เอ. จํากัด

บริษัท ชยภาค จํากัด

ธุรกิจใหสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนต
ในภาคกลางและภาคตะวันออก

ธุรกิจใหสินเชื่อเชาซื้อรถยนต
ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

สวนที่ 2 หนา 6

บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

2.3 โครงสรางรายไดของกลุมบริษัท
โครงสรางรายไดของกลุมบริษัท ในป 2547-2549 สามารถจําแนกไดดังนี้

กลุมธุรกิจ/ ดําเนินการโดย

% การถือหุน
ของบริษัท

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

2549

2548

2547

ลานบาท
1. ธุรกิจใหสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนต
บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)
บริษัท ซี.วี.เอ. จํากัด
รวมรายได
2. ธุรกิจใหสินเชื่อเชาซื้อรถยนต
บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)
บริษัท ชยภาค จํากัด
รวมรายได
3. รายไดอื่นๆ
รายไดคาธรรมเนียม
หนี้สูญรับคืน
อื่นๆ
รวมรายไดอื่นๆ
รวมรายได

%

ลานบาท

%

ลานบาท

%

99.99
1,586.7

73.7

1,497.8

71.5

1,214.6

75.9

128.9

6.0

182.0

8.7

181.5

11.3

28.9
110.3
296.7
435.9
2,151.5

1.4
5.1
13.8
20.3
100.0

30.1
29.3
354.9
414.3
2,094.1

1.4
1.4
17.0
19.8
100.0

23.6
24.7
155.8
204.1
1,600.2

1.5
1.5
9.7
12.8
100.0

99.99

2.4 เปาหมายการดําเนินธุรกิจ
บริษัทยังคงมุงเนนในธุรกิจการใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนต ซึ่งบริษัทมีความรูความชํานาญ
โดยตั้งเปาหมายขยายขอบเขตพื้นที่การใหบริการออกไปนอกเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยจะขยายสาขาให
ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดใหญในแตละภูมิภาคของประเทศไทย สําหรับธุรกิจการใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถยนต
บริษัทจะพิจารณาตามภาวะตลาดและการแขงขัน โดยเฉพาะอยางยิ่งอัตราผลตอบแทน โดยที่ผานมามีการขยาย
การใหบริการออกไปในจังหวัดตางๆ ซึ่งบริษัทมีสาขาใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนตอยูกอนแลว
อนึ่ง บริษัทใหความสําคัญกับคุณภาพของสินเชื่อและอัตราผลตอบแทนทางธุรกิจเปนหลัก โดยที่การ
เติบโตขยายสินเชื่อของบริษัทยังคงตองอยูภายใตการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมและควบคุมได ไมวาจะเปนการ
คัดคุณภาพของลูกคาอยางเขมงวดตามมาตรฐาน รวมทั้งการตั้งสํารองฯ อยางเพียงพอ เพื่อคงไว ซึ่งผลตอบแทน
ที่ดีและยั่งยืนแกผูถือหุนทุกราย นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ รวมทั้งผูบริหารในทุกระดับได
ตระหนักและมุงเนนในหลักธรรมาภิบาลที่ดีและหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)
ในการกําหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อใหบริษัทสามารถสรางผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนแกผู
ถือหุนทุกราย ในสวนของการเปดเผยขอมูลและชี้แจงขอมูลที่จําเปนและเพียงพอของบริษัทแกนักลงทุนสถาบัน
นักวิเคราะหและผูถือหุนทั่วไป ผูบริหารระดับสูงไดถือเปนภารกิจที่สําคัญ เพื่อเสริมสรางความเขาใจถึงฐานะและ
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานของบริษัทไดอยางถูกตองและ เทาเทียมกัน
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3. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ
3.1 ลักษณะบริการ
สินเชื่อเชาซื้อ (Hire Purchase) จัดเปนบริการทางการเงินอีกรูปแบบหนึ่งของการใหสินเชื่อ ซึ่งไมไดอยู
ภายใตการกํากับดูแลของ ธปท. เชนเดียวกับธนาคารและบริษัทเงินทุน ทั้งนี้บุคคลที่เกี่ยวของกับ การใหบริการ
สินเชื่อเชาซื้อประกอบดวยบุคคล 3 ฝาย คือ (1) ลูกคาหรือผูเชาซื้อ (2) ผูจําหนายและ (3) บริษัทหรือผูใหบริการ
สินเชื่อ เมื่อผูเชาซื้อมีความตองการเชาซื้อทรัพยสินจากผูจําหนายก็จะแสดงความจํานงคตอเจาหนาที่สินเชื่อของ
ผูใหบริการสินเชื่อเพื่อพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและอนุมัติการขอสินเชื่อตอไป
เมื่อผูเชาซื้อตกลงทําสัญญา ผูเชาซื้อจะชําระเงินดาวน ณ วันทําสัญญา และกําหนดวิธีการผอนชําระตาม
ระยะเวลาที่กําหนดไวในสัญญา ผูเชาซื้อสามารถครอบครองและใชทรัพยสินที่ทําสัญญาเชาซื้อนั้นไดตลอด
ระยะเวลาของสัญญา โดยมีหนาที่รับผิดชอบบํารุงรักษาทรัพยสินนั้น ทั้งนี้กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินจะถูกโอนใหแก
ผูเชาซื้อตอเมื่อผูเชาซื้อไดชําระคางวดใหแกผูใหบริการสินเชื่อครบถวนตามสัญญาแลว
สําหรับการดําเนินธุรกิจใหบริการสินเชื่อเชาซื้อของกลุมบริษัทนั้น หากแบงลักษณะของธุรกิจตาม
ประเภททรัพยสินที่ใหเชาซื้อ จะแบงไดดังนี้
1. ธุรกิจการใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนต
กลุมบริษัทใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนตโดยบริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน) และ บริษัท
ซี.วี.เอ. จํากัด ทั้งนี้ สินเชื่อเชาซื้อเกือบทั้งหมดเปนรถจักรยานยนตใหมทุกยี่หอ สําหรับการใหบริการสินเชื่อเชา
ซื้อ รถจักรยานยนตมือสองนั้น กลุมบริษัทมีนโยบายใหเชาซื้อเฉพาะรถจักรยานยนตที่ผานการปรับสภาพตาม
มาตรฐานของศูนยปรับสภาพของกลุมบริษัท ทั้งนี้กลุมบริษัทมีสัดสวนการปลอยสินเชื่อรถจักรยานยนตมือสอง
นอยมาก คือ ประมาณรอยละ 8 ของมูลคาการปลอยสินเชื่อรถจักรยานยนตทั้งหมดของป 2549
ปจจัยในการกําหนดวงเงินในการใหสินเชื่อ เงินดาวน และระยะเวลาในการผอนชําระคางวด
รถจักรยานยนตนั้น จะขึ้นอยูกับฐานะทางการเงินของลูกคา ยี่หอ รุนและราคาของรถจักรยานยนต ทั้งนี้
หากจําแนกสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนตตามยี่หอรถ พบวากลุมบริษัทไดใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนต
ทุกยี่หอหลัก ซึ่งไดแก ฮอนดา ซูซูกิ ยามาฮาและคาวาซากิ
2. ธุรกิจการใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถยนต
กลุมบริษัทใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถยนตทั้งรถยนตมือสองและรถยนตใหมโดยบริษัท ฐิติกร
จํากัด (มหาชน) และบริษัท ชยภาค จํากัด โดยเนนการใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถยนตมือสองที่เปนที่นิยมของ
ตลาดเปนหลัก ทั้งนี้กลุมบริษัทมีสัดสวนการปลอยสินเชื่อเชาซื้อรถยนตมือสอง ประมาณรอยละ 96 ของมูลคา
การปลอยสินเชื่อรถยนตทั้งหมดของ ป 2549
สําหรับวงเงินในการใหสินเชื่อและระยะเวลาในการผอนชําระคางวดรถยนตนั้น ขึ้นอยูกับฐานะ
ทางการเงินของผูขอสินเชื่อแตละราย และเพื่อควบคุมคุณภาพของสินเชื่อ กลุมบริษัทจึงไดพิจารณาปจจัยอื่นๆ
เพิ่มเติมในการใหบริการสินเชื่อซึ่งไดแก เงินดาวน ราคาอางอิงในตลาดรถยนตมือสอง หลักฐานทะเบียนรถยนต
สภาพรถ และอายุการใชงานของรถ หากจําแนกการใหสินเชื่อเชาซื้อรถยนตตามยี่หอรถ พบวา กลุมบริษัทได
ใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถยนต 5 ยี่หอหลัก ไดแก โตโยตา มิตซูบิชิ นิสสัน อีซูซุ และฮอนดา สําหรับการ
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หากแบงการใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถยนตของกลุมบริษัทตามลักษณะการใชงานของรถยนต
จะสามารถแบงออกเปนสินเชื่อเชาซื้อรถยนตนั่งสวนบุคคล และสินเชื่อเชาซื้อรถเพื่อการพาณิชย (ผูเชาซื้อมี
วัตถุประสงคใชรถยนตในการประกอบธุรกิจการคา ไดแก รถกระบะ และรถตู)
ลูกหนี้สินเชื่อเชาซื้อรถยนตคงเหลือของกลุมบริษัท จําแนกตามประเภทการใชรถยนต* (หนวย: ลานบาท)
2549
2548
2547
ประเภทรถ
มูลคา
รอยละ
มูลคา
รอยละ
มูลคา
รอยละ
รถยนตนั่งสวนบุคคล
512
47.7
711
47.5
731
43.6
รถเพื่อการพาณิชย
- รถกระบะ
463
43.2
615
41.1
692
41.3
- รถตู
98
9.1
170
11.4
254
15.2
รวม
1,073
100.0
1,496
100.0
1,677
100.0
* หลังหักดอกผลเชาซื้อรอตัดและภาษีมูลคาเพิ่ม กอนหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

3.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน
3.2.1

ลักษณะลูกคา

กลุมลูกคาเปาหมายสําหรับธุรกิจการใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนตของกลุมบริษัท คือ บุคคล
ธรรมดารายย อ ยทั่ ว ไปซึ่ ง เป น พนั ก งานหรื อ ลู ก จ า งประจํ า ผู มี ร ายได น อ ยถึ ง ปานกลางที่ ใ ช ร ถจั ก รยานยนต
เปนพาหนะหรือใชประกอบอาชีพ
สําหรับธุรกิจการให บ ริการสินเชื่อเชาซื้อ รถยนตนั้น กลุม ลูกคาเป าหมายแบงออกตามลักษณะ
การใชงาน ไดแก รถยนตนั่งสวนบุคคล และ รถเพื่อการพาณิชย ณ สิ้นป 2549 กลุมบริษัทมีสัดสวนลูกคารถยนต
นั่งสวนบุคคลตอรถเพื่อการพาณิชย 48 : 52
3.2.2 สภาพการแขงขันทางธุรกิจ
1.ธุรกิจใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนต
การแขงขันของธุรกิจการใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนตในปจจุบันอยูในรูปของการใหบริการ
สินเชื่อ ที่รวดเร็วและมีส าขาครอบคลุม สามารถใหบ ริการลูกคาอยางทั่วถึง การใหบ ริ การสิ นเชื่อ เชาซื้อ
รถจักรยานยนตสามารถแบงตามพื้นที่การใหบริการออกเปนเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลและเขตตางจังหวัด
โดยทั่วไป ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลจะมีการแขงขันที่สูงกวาตางจังหวัด ทั้งนี้ตั้งแตป 2544 เปนตนมา
อัตราดอกเบี้ยสําหรับสินเชื่อเพื่อการเชาซื้อรถจักรยานยนตโดยทั่วไปอยูที่ระดับรอยละ 1.5 – 2.5 ตอเดือน ยกเวน
ในบางชวงเวลาอาจจะมีการจัดสงเสริมการขายใหกับสินคาเฉพาะรุนในระยะเวลาจํากัด เพื่อสงเสริมการขาย
สินคา ประเภทนั้นๆ
บริษัทเปนผูนําในธุรกิจการใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนต โดยเปนผูใหบริการสินเชื่อเชาซื้อ
รถจั ก รยานยนต ที่ มี ส ว นแบ ง การตลาดสู ง สุ ด เป น อั น ดั บ 1 ตามการจั ด ลํ า ดั บ ของสมาคมธุ ร กิ จ เช า ซื้ อ
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ป2549
คัน
%
1. ฐิติกร
2. ไฮเวย
3. จีอี แคปปตอล
4. ธนบรรณ
5. กรุปลีส
6. อินเตอรบางจาก
7. อื่นๆ

ป2548
คัน
%

ป2547
คัน
%

ป2546
คัน
%

ป2545
คัน
%

76,050

25.08

83,082

31.01

80,504

34.94

59,443

36.42

51,089

36.46

60,021

19.99

49,852

18.61

53,534

23.24

31,589

19.36

28,761

20.53

41,931

13.82

37,218

13.89

23,172

10.06

15,155

9.29

5,834

4.16

38,816

12.80

15,831

5.91

20,035

8.70

16,552

10.14

17,198

12.27

24,364

8.02

16,510

6.16

16,563

7.19

10,841

6.64

12,229

8.73

9,983

3.29

8,840

3.30

10,558

4.58

8,345

5.11

6,662

4.76

52,028

17.00

56,583

21.12

25,989

11.28

21,273

13.03

18,342

13.09

303,193 100.00 267,916 100.00 230,355 100.00 163,198 100.00 140,115 100.00
รวม
ที่มา : สมาคมธุรกิจเชาซื้อรถจักรยานยนตไทย, กรมการขนสงทางบกและบริษัทฐิติกร จํากัด (มหาชน)

2. ธุรกิจใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถยนต
ในป จ จุ บั น สถาบั น การเงิ น หลายแห ง ได หั น มาขยายสิ น เชื่ อ เช า ซื้ อ รถยนต เ พิ่ ม มากขึ้ น เนื่ อ งจาก
อุตสาหกรรมรถยนตเปนอุตสาหกรรมที่มีอัตราการเติบโตอยูในระดับสูง ประกอบกับสภาพคลองที่มีอยูมาก
ในระบบการเงิน ทําใหนับตั้งแตครึ่งหลังของป 2544 เปนตนมา อัตราดอกเบี้ยสําหรับสินเชื่อเพื่อการเชาซื้อ
รถยนตใหมของบริษัทเงินทุนอยูที่ระดับเฉลี่ยรอยละ 3.4–4.2 ตอปสําหรับรถยนตนั่งสวนบุคคล ระดับเฉลี่ยที่รอย
ละ 3.6–4.6 ตอปสําหรับรถเพื่อการพาณิชย โดยอัตราดอกเบี้ยสําหรับสินเชื่อเพื่อเชาซื้อรถยนตมือสองจะอยู
ในชวงรอยละ 3.5-13.0 ตอป ทั้งนี้ ขึ้นกับประเภทรถยนต อายุรถยนต คุณสมบัติ ผูเชาซื้อ เชน รายได อาชีพ
ภูมิลําเนาของผูเชาซื้อและผูค้ําประกัน จากสภาวะการแขงขันทําใหอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเชาซื้อ รถยนตลดต่ําลง
โดยเฉพาะรถยนตใหมทําใหผูประกอบการบางแหงมีการปรับตัวและขยายสัดสวนไปยังการใหสินเชื่อสําหรับ
รถยนตมือสองที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงกวา
3.2.3 กลยุทธการแขงขัน
กลุมบริษัทมีกลยุทธในการใหบริการสินเชื่อเชาซื้อเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา ดังนี้
1.การใหบริการลูกคาที่ดี รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
กลุมบริษัทมีเจาหนาที่สินเชื่อคอยใหบริการประจําตามสํานักงานและ/หรือสาขาของผูจําหนาย
รถจักรยานยนตและรถยนต รวม 656 แหง และ 63 แหงตามลําดับ เจาหนาที่ของกลุมบริษัทสามารถแจงผลการ
พิจารณาสินเชื่อเชาซื้อใหกับลูกคาทราบภายใน 3 วันสําหรับสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนต และ ภายใน 7 วัน
สําหรับสินเชื่อเชาซื้อรถยนต เมื่อลูกคาไดรับการอนุมัติสินเชื่อ กลุมบริษัทยังสามารถชําระ คาสินคาใหแกผู
จําหนายรถจักรยานยนตและรถยนตที่มีประวัติการคาที่ดีอยางรวดเร็วภายใตขั้นตอนการอนุมัติที่รัดกุม
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2.การสรางความสัมพันธที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจ
กลุ ม บริ ษั ท และพั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ ไม ว า จะเป น ผู จํ า หน า ยรถจั ก รยานยนต แ ละรถยนต มี
ความสัมพันธที่ดีทางธุรกิจ และมีความเชื่อถือซึ่งกันและกันมานานกวา 30 ป โดยพันธมิตรทางธุรกิจไดสนับสนุน
การดําเนินธุรกิจของ กลุมบริษัทโดยการแนะนําลูกคา และรวมจัดกิจกรรมในการสงเสริมการขายตางๆ ซึ่งสงผล
ใหกลุมบริษัทมีความไดเปรียบตอผูประกอบการรายอื่น
3.การเพิ่มชองทางการชําระเงินคางวด
เพื่ อ เพิ่ ม ความสะดวกให แ ก ลู ก ค า
กลุ ม บริ ษั ท ได เ พิ่ ม ช อ งทางการรั บ ชํ า ระเงิ น ค า งวด
นอกเหนื อ จากการ รับ ชํ าระเงิ น ผ า นธนาคารพาณิ ชย หรื อ ที่ สํ านั ก งานสาขาของบริ ษัท และบริษั ท ย อ ย หรื อ
เจาหนาที่บริหารหนี้ โดยลูกคาสามารถชําระเงินคางวดไดที่ Counter Service ซึ่งกระจายอยูตามรานคาสะดวกซื้อ
ทั่วประเทศ
4.การมีเจาหนาที่สินเชื่อและเจาหนาที่บริหารหนี้กระจายอยูเต็มพื้นที่ที่ใหบริการ
กลุมบริษัทมีเจาหนาที่สินเชื่อและเจาหนาที่บริหารหนี้ทั่วกรุงเทพฯปริมณฑลและในตางจังหวัด
เพื่อครอบคลุมการใหบริการลูกคาอยางทั่วถึง โดยเจาหนาที่ดังกลาวมีความชํานาญในพื้นที่ที่ครอบคลุมเปนอยางดี
ซึ่งจะสงผลใหการบริการ การตรวจสอบขอมูล การเรงรัดหนี้สินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
5.การพัฒนาบุคลากร
กลุมบริษัทไดจัดอบรมและพัฒนาความรูใหแกบุคลากรอยางสม่ําเสมอใหทันกับการแขงขันที่
เปลี่ยนแปลงไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของเจาหนาที่ใหมีมาตรฐานเดียวกันตามที่กลุมบริษัทกําหนดซึ่ง
จะสงผลใหสามารถบริการลูกคาไดอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถลดความเสี่ยงของกลุม
บริษัทในการใหสินเชื่อ
6.การเปนสมาชิกสมาคมเชาซื้อรถจักรยานยนตและรถยนต
กลุมบริษัทเปนผูรวมกอตั้งและเปนสมาชิกของสมาคมเชาซื้อรถจักรยานยนต อีกทั้งยังเปน
สมาชิกของสมาคมเชาซื้อรถยนต สงผลใหกลุมบริษัทสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลและพัฒนามาตรฐานในการ
ดําเนินงาน อยางตอเนื่องตลอดเวลา
3.2.4 นโยบายราคา
กลุ ม บริ ษั ท ไม มี น โยบายด า นการแข ง ขั น โดยการตั ด ราคา
แต จ ะกํ า หนดอั ต ราดอกเบี้ ย
โดยพิจารณาตามความเหมาะสม ประกอบกับตนทุนการดําเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ยังพิจารณาถึง
รถจักรยานยนตหรือรถยนตที่เชาซื้อ ไดแก ประเภทและยี่หอรถ สภาพและอายุการใชงานของรถ รวมถึง
คุณสมบัติของผูเชาซื้อและ ผูค้ําประกัน
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• ชองทางการจําหนาย
ในการใหบริการสินเชื่อเชาซื้อของกลุมบริษัทนั้น ลูกคาจะติดตอเพื่อขอสินเชื่อเชาซื้อได 3 ชองทาง ไดแก
(1) ติดตอผูจําหนายสินคาซึ่งไดแก Dealer หรือ Sub dealer ที่เปนพันธมิตรทางธุรกิจกับทาง
กลุมบริษัท โดยผูจําหนายสินคาจะแนะนําลูกคาใหแกกลุมบริษัท
(2) ติดตอผานเจาหนาที่สินเชื่อ
(3) ติดตอกลุมบริษัทโดยตรงผานสํานักงานใหญหรือสํานักงานสาขา
ทั้งนี้ กลุมบริษัทไดใหบริการผานชองทางแรกประมาณรอยละ 95 ทั้งนี้กลุมบริษัทไดยึดนโยบาย
ประกอบธุรกิจในลักษณะประสานประโยชนรวมกันทุกฝาย และ มุงรักษาความสัมพันธที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจ
ทุกราย ทําใหบริษัทสามารถขยายพันธมิตรธุรกิจเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทุกป
ตั้งแตป 2544 จนถึงปจจุบัน กลุมบริษัทมีการทยอยเพิ่มจํานวนสาขาอยางตอเนื่องจาก 27 สาขา
ณ สิ้นป 2544 เปน64 สาขา ณ สิ้นป 2549 ครอบคลุม 34 จังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศ
3.2.6 แนวโนมอุตสาหกรรม
ในชวงหลายปที่ผานมา ธุรกิจการใหบริการทางการเงินโดยเฉพาะธุรกิจเชาซื้อมีอัตราการเติบโตสูง
มาก ทั้งนี้ เนื่องมาจากการขยายตัวของเศรษฐกิจ สําหรับในป 2549 นั้น เศรษฐกิจมีการชะลอตัวลงเนื่องจากปจจัย
ลบน้ําทวมรุนแรงและยาวนานใน 47 จังหวัด ทางดานราคาน้ํามันซึ่งสูงเปนประวัติการณ ประกอบกับดอกเบี้ยซึ่ง
มีแนวโนมสูงขึ้นอีกทั้งคาเงินบาทแข็งคาที่สุดเมื่อเทียบกับเงินสกุลอื่นๆเปนผลใหการสงออกและการแขงขันใน
ตลาดโลกลดลง ทําใหตลาดรถจักรยานยนต มีการขยายตัวลดลง 6.3 % เมื่อเทียบกับป 2548 ที่ 1,976,493 คัน
ผูบริโภคเพิ่มความระมัดระวังในการบริโภคมากขึ้น เนื่องจากภาวะเงินเฟอสูงและความไมแนนอนของรายไดใน
อนาคต ซึ่งอาจทําใหแนวโนมอุตสาหกรรมรถจักรยานยนตและการใหบริการเชาซื้อชะลอตัวในป 2550
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สถานที่ตั้งสํานักงานใหญและสาขา ณ 31 ธันวาคม 2549
1. สํานักงานใหญ
เลขที่ 69 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะป
กรุงเทพฯ 10240
4. สาขาฉะเชิงเทรา
เลขที่ 18/10 หมูที่ 5 ถนนสุขประยูร
ตําบล บางตีนเปด อําเภอเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
7. สาขาจันทบุรี
เลขที่ 183/6-7 ถนนศรีรัตน ตําบลจันทนิมิต
อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
10. สาขานครราชสีมา
เลขที่ 189,191 ถนนมิตรภาพ
ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000
13. สาขาลพบุรี
เลขที่ 67/25-26 ถนนนเรศวร
ตําบลทะเลชุบศร อําเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี 15000
16. สาขาบุรีรัมย
เลขที่ 239/1-2 หมูที่ 8 ตําบลอิสาณ
อําเภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย 31000
19. สาขานครสวรรค
เลขที่ 434/59-60 หมูที่ 10
ตําบลนครสวรรคตก อําเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค 60000
22. สาขาบานฉาง
เลขที่ 138/3 หมูที่ 3 ตําบลบานฉาง
อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 21130
25. สาขากบินทรบุรี
เลขที่ 123-125 หมูที่ 16 ตําบลเมืองเกา
อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25240
28. สาขาหัวหิน
เลขที่ 75/16 ตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ 77110
31. สาขาอยุธยา
เลขที่ ฑ. 143/3-4 หมูที่ 8 ถนนปามะพราว
ตําบลหัวรอ อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)
2. สาขากรุงเทพฯ
เลขที่ 71 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะป
กรุงเทพมหานคร 10240
5. สาขาศรีราชา
เลขที่ 15/27 หมูที่ 4 ถนนสุขุมวิท
ตําบลสุรศักดิ์ อําเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 20110
8. สาขาชัยนาท
เลขที่ 215/20-21 ถนนพรหมประเสริฐ
ตําบลบานกลวย อําเภอเมือง
จังหวัดชัยนาท 17000
11. สาขากําแพงเพชร
เลขที่ 456/1 ถนนเจริญสุข ตําบลในเมือง
อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 62000
14. สาขาสุราษฎรธานี
เลขที่ 97/22 ถนนชนเกษม ตําบลมะขามเตี้ย
อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 84000
17. สาขานครศรีธรรมราช
เลขที่ 186/17-18 ถนนออมคายวชิราวุธ
ตําบลทาวัง อําเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
20. สาขาชลบุรี
เลขที่ 5/8-9 ถนนวชิรปราการ
ตําบลบางปลาสรอย อําเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี 20000
23. สาขาตราด
เลขที่ 154/4-5 หมูที่ 5 ตําบลหนองเสม็ด
อําเภอเมือง จังหวัดตราด 23000
26. สาขานครนายก
เลขที่ 75/9-10 หมูที่ 1 ตําบลทาชาง
อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000
29. สาขากาญจนบุรี
เลขที่ 284/24 ถนนแสงชูโต ตําบลบานเหนือ
อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000
32. สาขาระยอง
เลขที่ 43/5-6 ถนนจันทอุดม ตําบลทาประดู
อําเภอเมือง
จังหวัดระยอง 21000
สวนที่ 2 หนา 13

3. สาขากรุงเทพฯ
เลขที่ 100/65 หมูที่ 3 ซอยเพชรเกษม 65
ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
6. สาขาแกลง
เลขที่ 204/159 ถนนเลาหพันธ
ตําบลทางเกวียน อําเภอแกลง
จังหวัดระยอง 21110
9. สาขาปากชอง
เลขที่ 520 ถนนมิตรภาพ ตําบลปากชอง
อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 30130
12. สาขาขอนแกน
เลขที่ 114/60-64 ถนนมิตรภาพ
ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดขอนแกน 40000
15. สาขานครปฐม
เลขที่ 312 ถนนเทศา ตําบลพระประโทน
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
18. สาขาสุพรรณบุรี
เลขที่ 45/9-10 หมูที่ 4 ตําบลสนามชัย
อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
21. สาขาพัทยา
เลขที่ 23/10-11 ตําบลนาเกลือ
อําเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี 20150
24. สาขาพนมสารคาม
เลขที่ 155/41-42 หมูที่ 4 ตําบลเมืองเกา
อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
27. สาขาเพชรบุรี
เลขที่ 94/10, 94/11 หมูที่ 1 ตําบลตนมะมวง
อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
30. สาขาอางทอง
เลขที่ 82/21 ตําบลยานซื่อ อําเภอเมือง
จังหวัดอางทอง 14000
33. สาขาชุมพร
เลขที่ 32/11-12 หมูที่ 11 ถนนชุมพร-ระนอง
ตําบลวังไผ อําเภอเมือง
จังหวัดชุมพร 86000

บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)

34. สาขาตรัง
เลขที่ 50/9-10 หมูที่ 10 ตําบลโคกหลอ
อําเภอเมือง
จังหวัดตรัง 92000
37. สาขาเชียงใหม
เลขที่ 267/14 ถนนชางคลาน
ตําบลชางคลาน อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม 50100
40. สาขาทาใหม
เลขที่ 81/76 หมูที่ 3 ถนนสุขุมวิท
ตําบลทุงเบญจา อําเภอทาใหม
จังหวัดจันทบุรี 22120
43. สาขาพิษณุโลก
เลขที่ 29/70-71 ถนนธรรมบูชา
ตําบลในเมือง อําเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก 65000

แบบ 56-1
บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)
35. สาขาอุดรธานี
เลขที่ 148/10 หมูที่ 5 ตําบลหมากแขง
อําเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี 41000
38. สาขาเชียงราย
เลขที่ 70/6-9 หมูที่ 13 ถนนพหลโยธิน
ตําบลรอบเวียง อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57000
41. สาขาสิงหบุรี
เลขที่ 729-730 ถนนวิไลจิตต ตําบลบางพุทรา
อําเภอเมือง
จังหวัดสิงหบุรี 16000
44. สาขานางรอง
เลขที่ 781/26 ถนนโชคชัย-เดชอุดม
ตําบลนางรอง อําเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย 31110

36. สาขาสุโขทัย
เลขที่ 50/12 ถนนบาลเมือง
ตําบลธานี อําเภอเมือง
จังหวัดสุโขทัย 64000
39. สาขาลําปาง
เลขที่ 342/13 ถนนพหลโยธิน
ตําบลหัวเวียง
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 52000
42. สาขารอยเอ็ด
เลขที่ 38/27 ถนนสันติสุข ตําบลในเมือง
อําเภอเมืองรอยเอ็ด
จังหวัดรอยเอ็ด 45000

บริษัท ซี.วี.เอ. จํากัด
1. สํานักงานใหญ
เลขที่ 69 ถนนรามคําแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะป
กรุงเทพมหานคร 10240
4. สาขาชลบุรี
เลขที่ 5/9 ถนนวชิรปราการ ตําบลบางปลา
สรอย อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
7. สาขาระยอง
เลขที่ 43/5-6 ถนนจันทอุดม ตําบลทา
ประดู อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
10. สาขาจันทบุรี
เลขที่ 183/6-7 ถนนตรีรัตน
ตําบลจันทนิมิต อําเภอเมือง
จังหวัดจันทบุรี 22000
13. สาขานครนายก
เลขที่ 75/9-10 หมูที่ 1 ตําบลทาชาง
อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000
16. สาขากบินทรบุรี
เลขที่ 123-125 หมูที่ 16
ตําบลเมืองเกา อําเภอกบินทรบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี 25240

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

3. สาขาพนมสารคาม
เลขที่ 155/41-42 หมูที่ 4 ตําบลเมืองเกา
อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

5. สาขาพัทยา
6. สาขาศรีราชา
เลขที่ 23/10-11 หมูที่ 6 ถนนสุขุมวิท
เลขที่ 15/27 หมูที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตําบลสุรศักดิ์
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
จังหวัดชลบุรี 20150
8. สาขาแกลง
9. สาขาบานฉาง
เลขที่ 204/159-160 ถนนสุขุมวิท ตําบลทาง
เลขที่ 138/3 หมูที่ 3 ตําบลบานฉาง
เกวียน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 21130
11. สาขาตราด
12. สาขาอยุธยา
เลขที่ 154/4-5 หมูที่5 ถ.ตราด-แหลมงอบ
เลขที่ ฑ. 143/3-4 หมูที่ 8 ถนนปามะพราว
ตําบลหนองเสม็ด อําเภอเมือง จังหวัดตราด 23000
ตําบลหัวรอ อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
14. สาขาอางทอง
15. สาขากาญจนบุรี
เลขที่ 82/21 หมูที่ 1 ตําบลยานซื่อ อําเภอเมือง
เลขที่ 284/24 ถนนแสงชูโต ตําบลบานเหนือ
จังหวัดอางทอง 14000
อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000
17. สาขาเพชรบุรี
18. สาขาฉะเชิงเทรา
เลขที่ 94/10, 94/11 หมูที่ 1
เลขที่ 18/10 ถนนสุขประยูร
ตําบลตนมะมวง
ตําบลบางตีนเปด อําเภอเมือง
อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24000
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บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

19. สาขาหัวหิน
เลขที่ 75/16 ถนนชมสินธ
ตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ 77110
บริษัท ชยภาค จํากัด
1. สํานักงานใหญ เลขที่ 71 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240

ภาวะตลาดรถจักรยานยนตและรถยนตโดยรวมทั่วประเทศ
ธุรกิจเชาซื้อรถจักรยานยนตและรถยนตจะแปรผันตามภาวะตลาดรถจักรยานยนตและรถยนตซึ่งขึ้น
อยูกับภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ ตั้งแตป 2545 เปนตนมา ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไดแสดงสัญญาณ
ฟนตัวขึ้น ดังจะเห็นไดจาก ยอดจําหนายรถจักรยานยนตทั่วประเทศที่เพิ่มขึ้นจาก 783,716 คันในป 2543
เปน 2,109,227 คัน ในป 2548 แตสําหรับในป 2549 ภาวะเศรษฐกิจของประเทศมีการชะลอตัวทําใหยอดจําหนาย
รถจักรยานยนตลดลงเหลือเพียง1,976,493 คัน คิดเปนอัตราการขยายตัวเฉลี่ยตอป (Compounded Annual Growth
Rate) รอยละ 16.7 ขณะเดียวกัน ยอดจําหนายรถยนตเพิ่มขึ้นจาก 262,249 คันในป 2543 เปน 703,432 คันในป
2548 และ 682,500 ในป 2549 หรือคิดเปนอัตราการขยายตัวเฉลี่ยตอปรอยละ 17.3 และยอดจําหนาย
รถจักรยานยนต และรถยนตทั่วประเทศสําหรับป 2549 จะเห็นไดวา รถจักรยานยนตมียอดจําหนาย 1,976,493 คัน
รถยนตมียอดจําหนาย 682,500 คัน ซึ่งต่ํากวายอดจําหนายป 2548 รอยละ 6.3 และ 3.0 ตามลําดับ กลุมผูผลิต
รถจักรยานยนตและรถยนตรายใหญ คาดวาในป 2550 ยอดจําหนายรถจักรยานยนตและรถยนตทั่วประเทศไมต่ํา
กวา 1,770,000 คัน และ 700,000 คัน ตามลําดับ
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บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

(หนวย: คัน)

ปริมาณการจําหนายยานยนตโดยรวมทั่วประเทศ
2549
2548
2547
ประเภทรถ
รถยนตนั่ง
191,885
188,211
209,103
รถยนตเชิงพาณิชย
490,615
515,211
416,936
รวมรถยนต
682,500
703,432
626,039
% เปลี่ยนแปลง
-3.0
12.3
17.4
รถจักรยานยนต
1,976,493
2,109,227
2,037,479
% เปลี่ยนแปลง
-6.3
3.5
15.3
ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย,สมาคมธุรกิจเชาซื้อไทย,กรมการขนสงทางบก

2546
179,418
353,758
533,176
30.2
1,767,074
34.2

2545
126,330
283,073
409,403
37.8
1,316,432
42.0

แนวโนมการเติบโตสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนตและรถยนตโดยรวมทั่วประเทศ
แนวโนม สินเชื่อเพื่อการเช าซื้อในที่นี้พิจารณาจากสินเชื่อ เชาซื้ อรถยนตที่อ นุมัติโดยบริษัท เงิ นทุน
โดยเห็นวามีอัตราการเติบโตตลอดมานับแตป 2543 จนถึงป 2547 โดยยอดเงินใหกูยืมและลูกหนี้คงเหลือ ณ สิ้นป
2543 เทากับ 23,873 ลานบาท เพิ่มขึ้นเปน 79,328 ลานบาท ณ สิ้นป 2545 และ ณ สิ้นป 2546 และสิ้นป 2547 มี
ยอดสูงขึ้นอยางกาวกระโดดเปน 137,203 ลานบาท และ 175,337 ลานบาทตามลําดับ มาจนถึงสิ้นป 2548 และสิ้น
ป 2549 ลดลงเหลือเพียง 133,879 ลานบาทและ 40,363 ลานบาทตามลําดับ
เงินใหกูยืมและลูกหนี้ของบริษัทเงินทุน แยกตามประเภทธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 - 2549
(หนวย: ลานบาท)
การเกษตร,ประมง,ปาไม,เหมืองแร
การอุตสาหกรรม
การคาสง คาปลีก การนําเขา การสงออก
การธนาคารและธุรกิจการเงิน
การกอสราง
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย
การสาธารณูปโภคและบริการ
การบริโภคสวนบุคคล
เพื่อที่อยูอ าศัย
เพื่อเชาซื้อรถยนตและรถจักรยานยนต
อื่นๆ
ธุรกิจการเชาซื้อ
รวมเงินใหกูยืมและลูกหนี้
ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย

2549

2548

2547

2546

2545

145
2,329
1,506
1,404
609
4,062
5,979

281
4,897
2,356
2,675
958
4,860
5,757

601
16,770
8,228
21,606
1,895
31,420
11,790

623
17,790
8,807
21,051
1,722
23,514
12,647

1,167
17,880
8,201
22,072
2,114
22,271
12,286

895
40,363
1,654
26
58,972

2,121
133,879
3,307
968
162,059

5,327
175,337
6,800
1,356
281,130

6,609
137,203
5,940
752
236,657

6,562
79,328
5,600
455
177,936
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ภาวะตลาดรถจักรยานยนตในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
สําหรับภาวะตลาดรถจักรยานยนตในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งกลุมบริษัทเปนผูนําทางการตลาด
ในเขตพื้นที่ดังกลาว เมื่อพิจารณาพบวานับแตป 2541 เปนตนมายอดจําหนายรถจักรยานยนตสูงขึ้นจาก 134,216
คัน ในป 2544 เปน 343,516 คันในป 2549 โดยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยตอป (Compounded Annual Growth
Rate) รอยละ 20.7
แนวโนมการเติบโตของสินเชื่อเพื่อการเชาซื้อรถจักรยานยนตในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
จากยอดจําหนายรถจักรยานยนตในเขตกรุงเทพและปริมณฑลทั้งหมด แบงเปนการซื้อโดยสินเชื่อเชาซื้อ
ประมาณ รอยละ 66 – 80 และการเชาซื้อดวยเงินสดประมาณรอยละ 20 – 34 จากอัตราดังกลาวกลุมบริษัทคาดวา
ในป 2550 สัดสวนการซื้อรถ จักรยานยนตในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลดวยสินเชื่อเชาซื้อคาดวาจะสูงขึ้นใน
ทิศทางเดียวกันกับอัตราการขยายตัวของตลาดรถจักรยานยนต
ยอดจําหนายรถจักรยานยนต และสัดสวนเปรียบเทียบระหวางการซือ้ ดวยสินเชื่อเชาซือ้ และเงินสด
(ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล)
(หนวย: คัน)
ยอดจําหนายรถจักรยานยนตทั่วประเทศ
ยอดจําหนายรถจักรยานยนตในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล
รอยละยอดจําหนายรถจักรยานยนตในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ปริมาณการซื้อดวยสินเชื่อในเขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑล
รอยละการซื้อดวยสินเชื่อ
ปริมาณการซื้อดวยเงินสดในเขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑล
รอยละการซื้อดวยเงินสด

2549
1,976,493
379,961

2548
2,109,227
346,635

2547
2,043,634
315,275

2546
1,767,074
248,150

2545
1,328,194
213,557

19.22

16.43

15.43

14.05

16.08

303,193

267,916

230,355

163,198

140,115

79.80
76,768

77.29
78,719

73.06
84,920

65.76
84,952

65.61
73,442

20.20

22.71

26.94

34.23

34.39

ที่มา : ขอมูลจากสมาคมธุรกิจเชาซื้อรถจักรยานยนต,กรมการขนสงทางบก

3.3 การจัดหาบริการ
3.3.1 แหลงที่มาของเงินทุน
แหลงที่มาของเงินทุนของกลุมบริษัทสามารถสรุปไดดังนี้
1.เงินที่ไดรับจากการชําระคางวด เปนแหลงเงินทุนที่สําคัญของกลุมบริษัทโดยกลุมบริษัทจะนําเงิน
ที่ไดรับจากการชําระคางวดของลูกคาในสวนที่เหลือจากการหักคาใชจายตางๆ ไปเปนเงินทุนในการให สินเชื่อ
กับลูกคา
2.เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคารพาณิชย สถาบันการเงิน ซึ่งอยูในรูปของเงินกูยืมหมุนเวียนจาก
ธนาคารพาณิชยทั้งในประเทศและตางประเทศ
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3. เงินที่ไดรับจากการจําหนายหุนกู ซึ่งจําหนายใหแกผูลงทุนสถาบัน อายุหุนกูประมาณ 2 ป และ
3.5 ป ซึ่งสอดคลองกับอายุการใหสินเชื่อเชาซื้อโดยเฉลี่ยแกลูกคาใหม
4. สวนของผูถือหุนซึ่งประกอบดวยทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว และกําไรสะสม สําหรับ
นโยบายการจัดหาเงินทุนในอนาคต กลุมบริษัทมีนโยบายในการจัดหาแหลงเงินทุนใหสอดคลองกับวัตถุประสงค
การใชเงิน โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของระยะเวลาการชําระคืนและอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน
3.3.2

การใหกูยืม
1) นโยบายการใหกูยืม

กลุมบริษัทใหความสําคัญตอความสามารถในการชําระคืนหนี้ของลูกคา โดยไดกําหนดคุณสมบัติ
เบื้องตนของผูขอสินเชื่อวาตองมีรายไดที่เพียงพอตอการชําระคางวด มีอาชีพการงานที่มั่นคงและที่อยูอาศัยเปน
หลักแหลงอยูในพื้นที่ที่ใหบริการได โดยลูกคาเปาหมายของกลุมบริษัท คือ บุคคลธรรมดารายยอยทั่วไป ซึ่งมี
รายไดเพียงพอตามเกณฑมาตรฐานของกลุมบริษัท
2) ธุรกิจใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนตและรถยนต
ขั้นตอนการพิจารณาสินเชื่อเบื้องตน
หลังจากที่ผูขอสินเชื่อไดแสดงความประสงคในการเชาซื้อตอเจาหนาที่สินเชื่อ เจาหนาที่สินเชื่อจะ
พิจารณาความเหมาะสมของผูขอสินเชื่อ โดยพิจารณาจากความมั่นคงของรายได อาชีพ หลักแหลงที่อยูอาศัย และ
คุณสมบัติของผูค้ําประกัน ในกรณีของรถยนตซึ่งเกือบทั้งหมดจะเปนรถยนตมือสองจะทําการประเมินสภาพและ
ราคารถยนตตามคูมือการประเมินราคารถยนต (Blue Book) สําหรับรถจักรยานยนตซึ่งทั้งหมดเปนรถใหมกลุม
บริษัทจะเปนผูกําหนดเงื่อนไขการรับเชาซื้อ ตอจากนั้น เจาหนาที่สินเชื่อจะตกลงเงื่อนไขการ ใหสินเชื่อเชาซื้อ
ไดแก ยอดจัดหรือเงินดาวน คางวด คาทะเบียนและ พ.ร.บ. และคาประกันภัยกอนลงนามทําสัญญาเชาซื้อ
เจาหนาที่สินเชื่อจะแจงรายละเอียดผูขอสินเชื่อเบื้องตนไปยังสํานักงานเพื่อใหผูจัดการฝายสินเชื่อดําเนินการ
ตรวจสอบประวัติของผูขอสินเชื่อจากระบบฐานขอมูลของกลุมบริษัทวาบุคคลดังกลาวอยูในบัญชีรายชื่อตองหาม
(Black List) ของทางกลุมบริษัทหรือไม รวมถึงตรวจสอบภาระผูกพันอื่นที่อยูระหวางการพิจารณา หรืออยู
ระหวางการผอนชําระกับกลุมบริษัท (ทั้งนี้บัญชีรายชื่อดังกลาวเปนรายชื่อที่กลุมบริษัทจัดทําขึ้นเอง โดยรวบรวม
ประวัติการชําระเงินคางวดของผูที่เคยขอสินเชื่อเชาซื้อจากกลุมบริษัท รายชื่อตองหาม คือ รายชื่อลูกคาที่มีปญหา
ในการชําระเงินในอดีต)
ขั้นตอนการตรวจสอบขอมูลและเอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ
กลุมบริษัทจะดําเนินการตรวจสอบประวัติผูขอสินเชื่อ หากผูขอสินเชื่อมีประวัติดีหรือไมมีรายชื่ออยูใน
Black List ของฐานขอมูลกลุมบริษัท เจาหนาที่สินเชื่อจะใหผูขอสินเชื่อกรอกขอมูลในคําขอ สินเชื่อพรอมยื่น
เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ ซึ่งประกอบดวย สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบาน สําเนา
ใบเสร็จเงินเดือน และเอกสารของผูค้ําประกัน โดยผูขอสินเชื่อจําเปนตองแสดงเอกสารตัวจริงแกเจาหนาที่สินเชื่อ
และตกลงรายละเอียดการเชาซื้อ ทั้งนี้เจาหนาที่สินเชื่อจะจัดทํา Credit Scoring เพื่อประเมินฐานะของลูกคาและ ผู
ค้ําประกันกอนสงขอมูลและเอกสารทุกฉบับใหเจาหนาที่ตรวจสอบเพื่อดําเนินการตรวจสอบความครบถวนและ
ความถูกตองของขอมูลและบันทึกขอมูลทั้งหมดในฐานขอมูลลูกคาของกลุมบริษัทกอนพิจารณาสินเชื่อในขั้น
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ขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อ
ภายหลังเจาหนาที่ตรวจสอบไดตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของขอมูล หากขอมูลและหลักฐาน
ดังกลาวเปนไปตามหลักเกณฑการอนุมัติสินเชื่อของกลุมบริษัท ฝายสินเชื่อจะดําเนินการอนุมัติคําขอสินเชื่อเชา
ซื้อดังกลาวและแจงผลใหลูกคาทราบ โดยทั่วไปกลุมบริษัทจะใชเวลาพิจารณาและอนุมัติการใหสินเชื่อเชาซื้อ
รถจักรยานยนตไดภายใน 3 วัน กลุมบริษัทจะใชเวลาในการพิจารณาและอนุมัติสินเชื่อเชาซื้อภายใน 7 วันและ
กําหนดผูมีอํานาจอนุมัติวงเงินสินเชื่อ ดังนี้
รถยนตเกา (มือสอง)
เงินดาวน
เงินดาวน
< รอยละ 35
> = รอยละ 35
200,000
250,000
< 400,000
< 550,000
< 700,000
< 850,000
< 1,000,000
< 1,200,000
< 1,500,000
< 2,500,000

รถยนตใหม
เงินดาวน
< รอยละ 35
500,000
< 700,000
< 1,200,000
< 2,000,000
< 3,000,000

เงินดาวน
> = รอยละ 35
650,000
< 1,000,000
< 1,500,000
< 2,500,000
< 5,000,000

(หนวย: บาท)
ผูมีอํานาจอนุมตั ิ
วงเงินสินเชือ่
ผูจัดการฝายสินเชื่อ
ผูชวยรองกรรมการผูจัดการ
รองกรรมการผูจัดการ
กรรมการผูจัดการ
คณะกรรมการบริษัท

ขั้นตอนการดําเนินงานภายหลังผานอนุมัติสินเชื่อ
หลังจากคําขอสินเชื่อไดรับการอนุมัติเรียบรอย ผูจําหนายจะเปนผูดําเนินการโอนกรรมสิทธทรัพยสิน
ใหแกกลุมบริษัท โดยกลุมบริษัทจะจัดใหมีการประกันภัยทรัพยสินทันทีที่ลูกคาไดรับทรัพยสิน ไปจากผู
จําหนาย โดยกลุมบริษัทเปนผูรับผลประโยชน ทั้งนี้ขอมูลและหลักฐานของลูกคาจะอยูในฐานขอมูลของกลุม
บริษัท ซึ่งฝายปฏิบัติการจะติดตามดูแลลูกคาตอไป
•

การใหบริการอื่นนอกจากบริการสินเชื่อเชาซื้อ

นอกเหนือจากการใหบริการสินเชื่อเชาซื้อ กลุมบริษัทยังใหบริการการทําประกันภัยบริการตออายุ
กรมธรรมและการดูแลบริการลูกคาในเรื่องงานทะเบียนตลอดระยะเวลาที่ยังมีการผอนชําระกับกลุมบริษัท โดย
ฝายปฏิบัติการจะมีเจาหนาที่คอยดูแลอํานวยความสะดวกในบริการดังกลาว
•

การจัดเก็บหนี้

ฝายอํานวยการจะรับผิดชอบดูแลลูกคาในสวนของการรับชําระคางวดตามอายุสัญญาเชาซื้อ โดยสง
เอกสาร ใบแจงการชําระเงิน (Statement) ใหแกลูกคาทุกเดือน ทั้งนี้ ลูกคาสามารถผอนชําระคางวดไดหลายวิธี
เชน การชําระคางวดโดยเงินสดผานธนาคาร ชําระโดยเช็คลงวันที่ลวงหนา หรือธนาณัติ หรือชําระคางวดผาน
เจาหนาที่บริหารหนี้ของกลุมบริษัทซึ่งไปรับคางวด หรือชําระคางวดผานสํานักงานใหญและสํานักงานสาขา
อยางไรก็ตาม กลุมบริษัทไดเพิ่มชองทางการชําระคางวดผาน Counter Service (รานสะดวกซื้อ) ทั่วไปเพื่อเพิ่ม
ความสะดวกใหแกลูกคา โดยปกติกลุมบริษัทจะดําเนินการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินใหแกลูกคาหลังการชําระ
คางวดครบถวนตามสัญญาเชาซื้อ
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การบริหารหนี้และการยึดทรัพยสิน

ฝายอํานวยการจะเปนผูติดตามดูแลการชําระเงินคางวดของลูกคา โดยการชําระคางวดจะเปนตาม
รายละเอียดเรื่อง “การจัดเก็บหนี้” ที่ไดกลาวขางตน หากเกิดการคางชําระคางวด กลุมบริษัทจะมีมาตรการควบคุม
สินเชื่อดังนี้
1.หลังจากการผานการอนุมัติสินเชื่อ เจาหนาที่บริหารหนี้จะดําเนินการสอบทานที่อยูและการติดตอ
ลูกคา เชน ที่พักอาศัย ที่ทํางาน และเบอรโทรศัพท
2.ในกรณีที่ลูกคาคางชําระไมเกิน 3 งวด ฝายปฏิบัติการจะติดตอเพื่อแจงเตือนการชําระคางวด
ตรวจสอบการใหบริการของทางกลุมบริษัทแกลูกคาผานทางโทรศัพท

และ

3.ในกรณีที่ลูกคาคางชําระมากกวา 3 งวด แตนอยกวา 6 งวด ฝายปฏิบัติการจะสงเจาหนาที่บริหารหนี้
เพื่อติดตามและตรวจสอบทรัพยสิน กรณีที่ลูกคาไมสามารถชําระคางวดหรือสงมอบทรัพยสินได กลุมบริษัทจะ
ดําเนินการสงจดหมายบอกเลิกสัญญาตามที่กฎหมายกําหนดไปยังลูกคา
4.เจาหนาที่บริหารหนี้พิเศษจะดําเนินการยึดทรัพยสินจากลูกคาและ/หรือดําเนินคดีทันที กรณีที่
สามารถยึดทรัพยสินมาได เจาหนาที่สินคาคงคลังจะพิจารณาประเมินสภาพ และความเหมาะสมในการปรับสภาพ
ทรัพยสินนั้นๆ เพื่อดําเนินการจําหนาย ในกรณีที่จําหนายทรัพยสินที่ยึดมาไดแตไดเงินมาไมเพียงพอที่จะชําระหนี้
คงเหลือ กลุมบริษัทจะดําเนินการดานกฎหมายกับลูกคาและผูค้ําประกันตอไป
ในการดําเนินการควบคุมสินเชื่อในขั้นตอนดังกลาว หากเปนกรณีที่มีความเสียหายที่ชัดเจนและเปน
เรื่องเรงดวน กลุมบริษัทอาจจะดําเนินการหลายๆ มาตรการพรอมกัน ทั้งนี้บริษัทจะเริ่มคิดเบี้ยปรับทันทีที่
ผิดนัดชําระงวดที่ 1 โดยอัตราเบี้ยปรับเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.) กําหนด
หรือเทากับอัตราดอกเบี้ย MRR ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) บวกดวยรอยละ 10 ตอป
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4. การวิจัยและพัฒนา
กลุมบริษัทนําระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใชในการบริหารงาน โดยมีการพัฒนาขั้นตอน การทํางานและ
การใหบริการอยางตอเนื่อง เพื่อใหสอดคลองกับสภาวะแวดลอมในปจจุบันอันจะทําใหกลุมบริษัทไดมาซึ่ง ความ
ไดเปรียบทางธุรกิจ และสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา
กลุมบริษัทไดพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเปนการสนับสนุนการขยายตัวของ
ธุรกิจในป 2549 ดังนี้
1. การปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรและเครือขายทั้งสํานักงานใหญและสาขาตางจังหวัดใหอยูใน
รูปแบบที่เปนมาตรฐาน เพื่อใหงายตอ การดําเนินกิจการและการบํารุงรักษา ซึ่งทําใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินธรุกิจ มีการทํางานและการประสานงานที่รวดเร็ว
ยิ่งขึ้นสามารถตอบสนองตอความตองการของลูกคา และสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา
พนักงานและผูบริหาร
2. การเชื่อมตอระบบเครือขายคอมพิวเตอรระหวางสํานักงานใหญและสาขาตางๆในตางจังหวัด
โดยใชเทคโนโลยี ADSL ซึ่งเปนเทคโนโลยีที่ทันสมัยและสามารถสงขอมูลดวยความ เร็วสูง
มีเสถียรภาพ ราคาถูก ซึ่งสงผลใหสาขาทั่วประเทศสามารถรับสงขอมูลตางๆไดอยาง
รวดเร็ว เชนสามารถตรวจสอบคุณสมบัติของผูเชาซื้อไดทันทีจากสาขา ทั้งนี้ยังสามารถชวย
ลดคาใชจายในการติดตอสื่อสาร โดยการใช Electronic-Mail และ Voice Phone ผานระบบ
เครือขาย
3. มีการพัฒนาระบบงานซอฟตแวรตามแผนงานระยะยาวอย างต อ เนื่ อ ง เพื่อ สนับ สนุน การ
ทํางาน ดังนี้
• ระบบใบคําขอเชาซื้อแบบ Online ผานทาง World Wide Web
• ระบบ Customer Relationship Management ในการสงเสริมขบวนการในการติดตอ
สัมพันธระหวางบริษัทและลูกคา เพื่อใหสามารถเขาถึงและใกลชิดกับลูกคา
และทราบถึงความตองการและตอบสนองความตองการไดอยางรวดเร็วและเปนที่
พึงพอใจ
• ระบบรวมในแจงหนี้และใบเสร็จเขาดวยกัน เพื่อลดตนทุนและการซ้ําซอน ในการ
จัดพิมพและการจัดสง
• ระบบ Supply Chain Management โดยเชื่อมตอกับ ธนาคารชั้นนํา และ Counter service
และ Pay Point ในการรับชําระเงินและ Credit bureau ในการตรวจสอบขอมูลลูกคา

สวนที่ 2 หนา 21

บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

• ระบบงานของการติดตามหนี้ที่รวดเร็ว ใกลชิดกับลูกคา โดยมีการพัฒนาหนวยงาน
Call Center ใหมีประสิทธิภาพทั้งดานโปรแกรมคอมพิวเตอรและการพัฒนา
บุคคลากร
• ระบบสนั บ สนุ น อื่ น ๆ อั น ทั น สมั ย เพื่ อ ใช ใ นการบริ ห ารงานภายในอย า งมี
ประสิทธิภาพ เชน การ Scan เอกสารตางๆไวในระบบคอมพิวเตอร เพื่อลดปริมาณ
และสถานที่จัดเก็บเอกสาร รวมทั้งงายตอการคนหา
นอกจากนี้ ก ลุ ม บริ ษั ท มี ก ารกํ า หนดแผนการดํ า เนิน งานและแผนแม บ ทอยา งชั ด เจนในพั ฒ นาและ
ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเปนการสนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจในอนาคตดังนี้
1. การพัฒนาระบบ Enterprise Resource Planning โดยเชื่อมตอระบบสารสนเทศที่กระจัดกระจายใน
สวนตางๆ ใหเปนหนึ่งเดียว ซึ่งสามารถจะขยายการใชงานของระบบสารสนเทศงายตอการรวบรวม และใชขอมูล
รวมกันในทุกๆ ฝายขององคกร อีกทั้งยังสามารถสรางระบบสนับสนุนพิเศษ ชวยการตัดสินใจของผูบริหาร
ตอไป
2. การพัฒนาระบบ Supply Chain Management โดยการสรางเครือขายการทํางานรวมกับกลุม
พันธมิตรทางการคาแบบครบวงจรเพิ่มมากขึ้น เพื่อสงเสริมขบวนการดําเนินระหวางองคกรอยางใหเปนไปอยาง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
3. การพัฒนาระบบ Business Intelligence โดยการสรางคลังขอมูล (Data Warehouse) เพื่อใชในการ
วิเคราะหขอมูลตางๆ ที่จะเปนประโยชนในการบริหารและจัดการ ซึ่งทําใหเขาใจถึงพฤติกรรมขอลูกคาและ
สามารถนํามาประยุกตเปนยุทธศาสตรรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต นอกจากนี้ นําหลักการของการทํา
เหมืองขอมูล (Data Mining) มาปรับปรุงระบบ Credit Scoring เพื่อเปนประโยชนตอการอนุมัติสินเชื่อไดรวดเร็วและ
แมนยํามากขึ้น อีกทั้งยังชวยลดความเสี่ยงในการอนุมัติสินเชื่อ
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5. ทรัพยสินทีใ่ ชในการประกอบธุรกิจ
ทรัพยสินหลักที่ใชในการประกอบธุรกิจของกลุมบริษัท ไดแก
5.1 ทรัพยสินถาวรหลักที่บริษัทและบริษัทยอยใชในการประกอบธุรกิจ ณ 31 ธันวาคม 2549
 บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)
ประเภท/ ลักษณะทรัพยสิน

ลักษณะกรรมสิทธิ์

มูลคาตามบัญชี (ลานบาท)

ภาระผูกพัน /

ที่ดิน

เจาของ

7.8

7.8

อาคาร

เจาของ

7.5

6.7

ยานพาหนะ
ระบบคอมพิวเตอร
เครื่องใชสํานักงานตกแตง
ระบบสาธารณูปโภค
คาบูรณะที่ทําการ
สวนปรับปรุงอาคาร
อุปกรณคอมพิวเตอร
เครื่องมือชาง
สิทธิการเชา
สํานักงานสาขานครราชสีมา
เลขที่ 189,191 ถนนมิตรภาพ
ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
นครราชสีมา 30000

เจาของ
เจาของ
เจาของ
เจาของ
เจาของ
เจาของ
เจาของ
เจาของ

20.4
4.0
16.8
2.0
3.3
11.0
0.5
0.2

25.6
4.9
20.5
3.8
4.6
17.0
0.5
0.2

หมายเหตุ
ไมติดภาระผูกพัน/ใหผูอื่นเชา
ทั้งหมด
ไมติดภาระผูกพัน/ใหผูอื่นเชา
ทั้งหมด
-

สัญญาเชา 5 ป
1 ต.ค.45–1 พ.ย. 50
1เม.ย.46-1พ.ค.51
คาเชา 1,000 บาท/เดือน

0.3

0.2

-

0.3

0.1

สํานักงานสาขาเชียงราย
เลขที่ 70/7-9 ถนนพหลโยธิน
ตําบลรอบเวียง อําเภอเมือง
เชียงราย

สํานักงานสาขาเชียงใหม
เลขที่ 267/14-15 ถนนชางคลาน
ตําบลชางคลาน อําเภอเมือง
เชียงใหม

31 ธ.ค. 2548

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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ลักษณะกรรมสิทธิ์

มูลคาตามบัญชี (ลานบาท)
31 ธ.ค. 2548

เจาของ

5.7

31 ธ.ค. 2549

5.7

ภาระผูกพัน /
หมายเหตุ
ที่ดิน 3.2 ลานบาท ที่จังหวัด
ปทุมธานีและจังหวัดฉะเชิงเทรา
อาคาร 2.5 ลานบาทที่จังหวัด
ปทุมธานี

 บริษัท ซี.วี.เอ. จํากัด
ประเภท/ ลักษณะทรัพยสิน
ที่ดิน
อาคาร
ยานพาหนะ
ระบบคอมพิวเตอร
เครื่องใชสํานักงานตกแตง
สวนปรับปรุงอาคาร
คาบูรณะที่ทําการ
อุปกรณคอมพิวเตอร
สิทธิการเชา
สํานักงานสาขาจันทบุรี
เลขที่ 183/6-7 ถนนศรีรัตน
ตําบลจันทนิมิต อําเภอเมือง
จันทบุรี 22000
สํานักงานสาขาระยอง
เลขที่ 43/5-6 ถนนจันทอุดม
ตําบลทางเกวียน อําเภอเมือง
ระยอง 21000

สํานักงานสาขากาญจนบุรี
เลขที่ 149/3 ถนนอูทอง ตําบล
บานเหนือ อําเภอเมือง
กาญจนบุรี 71000
สินทรัพยทไี่ มไดใช
ในการดําเนินงาน

ลักษณะกรรมสิทธิ์

มูลคาตามบัญชี (ลานบาท)

หมายเหตุ
-

31 ธ.ค. 2548
4.8
3.4
0.04
0.7
0.2
0.3
0.004

0.4
0.1
0.3
0.003

ทําสัญญาเชา 5 ป
1มี.ค.4628 ก.พ.2554
คาเชา 4,000 บาท/เดือน

0.15

0.08

-

ทําสัญญาเชา 10 ป ใน
อัตราคาเชา 4,000บาท/
เดือน ตั้งแต พ.ค.
2543 ถึง ก.ค. 2547
และคาเชา 2,000 บาท/
เดือน ตั้งแต ส.ค. 2547พ.ค.2553
ทําสัญญาเชา 10 ป
ม.ค.2545พ.ค.2555
คาเชา 500 บาท/เดือน

0.52

0.40

-

0.30

0.26

-

29.4

29.4

ที่ดิน 21.4 ลานบาทที่
จังหวัดเชียงราย ลําปางและ
เชียงใหม (ที่ดนิ จังหวัด
ลําปางถูกเวรคืนบางสวน
ไดรับเงินชดเชย 0.34 ลาน
บาท) อาคาร 8.1 ลานบาท
ที่จังหวัดเชียงใหม และ
จังหวัด ลําปาง

เจาของ
เจาของ
เจาของ
เจาของ
เจาของ
เจาของ
เจาของ
เจาของ

เจาของ
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 บริษัท ชยภาค จํากัด
ประเภท/ ลักษณะทรัพยสิน

ลักษณะกรรมสิทธิ์

เครื่องใชสํานักงานตกแตง
ยานพาหนะ
ระบบสาธารณูปโภค
ระบบคอมพิวเตอร

มูลคาตามบัญชี (ลานบาท)
31 ธ.ค. 2548
0.03
0.005
0.007
4.1

เจาของ
เจาของ
เจาของ
เจาของ

ภาระผูกพัน

31 ธ.ค. 2549
0.01
4.6
0.005
0.1

-

5.2 ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้เชาซื้อของกลุมบริษัทแบงแยกตามประเภทสินทรัพย

5.2.1

ประเภทสินทรัพย

รถจักรยานยนต
หักดอกผลเชาซื้อรอตัด
หักภาษีมูลคาเพิ่มรอตัด
หักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ
รถยนต
หักดอกผลเชาซื้อรอตัด
หักภาษีมูลคาเพิ่มรอตัด
หักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ
รวม
5.2.2

31 ธ.ค. 2548
จํานวนราย
ลานบาท

188,881

6,266.8
(1,600.1)
(394.0)
(310.7)
3,962.0
1,882.2
(268.1)
(117.6)
(112.7)
1,383.8
5,345.8

10,330

199,211

ลูกหนี้เคาเตอรเซอรวิส
ลูกหนี้บุคคลที่เกี่ยวของ
ลูกหนี้อนื่ ๆ
รวม

6,297.1
(1,593.1)
(394.0)
(301.9)
4,008.1
1,325.2
(171.1)
(81.0)
(134.1)
939.0
4,947.1

8,089

194,282

25,629
13
1,675
27,317

27.3
0.21
30.3
57.8

31 ธ.ค. 2549
จํานวนราย
ลานบาท

20,260
6
2,092
22,358

23.3
0.06
42.1
65.4

สัดสวนลูกหนี้เชาซือ้ คงคางแกกลุมลูกคาสูงสุด 10 อันดับแรก ณ วันสิ้นงวด

ป 2548
- ไมมี -

สินเชื่อเชาซื้อ

5.2.4

186,193

ลูกหนี้อื่นของกลุมบริษัท
31 ธ.ค. 2548
จํานวนราย
ลานบาท

5.2.3

31 ธ.ค. 2549
จํานวนราย
ลานบาท

กลุมลูกคาที่มีสัดสวนเงินใหกูยืมคงคาง มากกวารอยละ 10 ณ วันสิ้นงวด
- ไมมี สวนที่ 2 หนา 25

ป 2549
- ไมมี -

บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)

5.2.5

แบบ 56-1

นโยบายการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ในป 2548 และ 2549 กลุมบริษัทมีนโยบายการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ดังนี้

 รถจักรยานยนต
รายละเอียดการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สําหรับลูกหนี้เชาซื้อรถจักรยานยนต
ยอดลูกหนี้เชาซื้อคงเหลือสุทธิ*
อัตราการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (รอยละ)
1.0
ลูกหนี้ที่ยังไมถึงกําหนด – 1 เดือน
20.0
คางชําระ 2-3 เดือน
คางชําระ 4-6 เดือน
50.0
คางชําระ > 6 เดือน
100.0
* ยอดลูกหนี้เชาซื้อสุทธิหลังหักดอกผลเชาซื้อรอตัดและภาษีมูลคาเพิ่ม

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้เชาซื้อรถจักรยานยนต

(หนวย: ลานบาท)

31 ธันวาคม 2548
31 ธันวาคม 2549
ลูกหนี้เชาซื้อคงเหลือสุทธิ* คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ลูกหนี้เชาซื้อคงเหลือสุทธิ* คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ลูกหนีท้ ี่ยังไมถึงกําหนด-1 เดือน
คางชําระ 2- 3 เดือน
คางชําระ 4- 6 เดือน
คางชําระ > 6 เดือน
รวม

3,439.4
579.9
186.2
67.3
4,272.8

34.4
116.0
93.1
67.3
310.8

3,434.7
647.8
179.0
48.5
4,310.0

* คํานวณจากยอดหลังหักดอกผลเชาซื้อรอตัดและภาษีมูลคาเพิ่ม โดยไมหักหลักประกัน

 รถยนต
รายละเอียดการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สําหรับลูกหนี้เชาซื้อรถยนต
ป 2548
ป 2549
ยอดลูกหนี้เชาซื้อคงเหลือสุทธิ*
อัตราการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ อัตราการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(รอยละ)
(รอยละ)
1.0
1.0
ลูกหนี้ที่ยังไมถึงกําหนด – 1 เดือน
2.0
2.0
คางชําระ 2-3 เดือน
คางชําระ 4-6 เดือน
20.0
20.0
คางชําระ 7-12 เดือน
50.0
50.0
100.0
100.0
คางชําระ >12 เดือน
*ยอดคงเหลือหลังหักดอกผลเชาซื้อรอตัดบัญชี ภาษีมูลคาเพิ่ม และหลักประกัน

สวนที่ 2 หนา 26

34.3
129.6
89.5
48.5
301.9

บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้เชาซื้อรถยนต

(หนวย: ลานบาท)

ป 2548
ลูกหนี้เชาซื้อคงเหลือสุทธิ* คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

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

184.8
54.8
27.9
36.4
85.9
389.8

1.8
1.1
5.6
18.2
85.9
112.6

ป 2549
ลูกหนี้เชาซื้อคงเหลือสุทธิ*
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

120.5
34.8
22.1
38.8
108.4
324.6

1.2
0.7
4.4
19.4
108.4
134.1

* คํานวณจากยอดหลังหักดอกผลเชาซื้อรอตัดและภาษีมูลคาเพิ่มและหลักประกัน

สําหรับการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การคาอื่น กลุมบริษัทจะพิจารณาอัตราที่ตั้ง ดังนี้
รายละเอียดการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้การคาอื่น
ยอดลูกหนี้การคาอื่น
อัตราการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (รอยละ)
ลูกหนี้ที่ไมคางชําระ (< 1 ป)
0
ลูกหนี้คางชําระ > 1 ป
100
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การคาอื่น
ยอดลูกหนี้การคาอื่น
ลูกหนี้ที่ไมคางชําระ (< 1 ป)
ลูกหนี้คางชําระ > 1 ป
รวม
5.2.6

(หนวย: ลานบาท)

ป 2548
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
0.4
0.4

ป 2549
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
1.4
1.4

นโยบายการรับรูรายไดและนโยบายการระงับการรับรูรายได

กลุมบริษัทมีนโยบายการรับรูรายไดดอกผลจากการใหเชาซื้อตามจํานวนงวดการผอนชําระ โดยใชวิธีผลรวม
จํานวนตัวเลข (Sum of the Digits) การบันทึกรายไดจากการผอนชําระแตละงวดใชตามเกณฑคงคาง
กลุมบริษัทมีนโยบายการระงับการรับรูรายไดสําหรับสวนที่เกิดจากลูกหนี้สินเชื่อเชาซื้อที่มียอดคางชําระเกินกวา
3 งวดติดตอกันทั้งรถจักรยานยนตและรถยนต
หากลูกหนี้ที่มียอดคางชําระเกินกวา 3 งวดติดตอกันที่หยุดรับรูรายไดไปแลวกลับมาชําระเงินตามปกติกลุมบริษัท
จะรับรูดอกผลเชาซื้อเปนรายไดตามเกณฑเงินสด
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บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)

5.2.7

แบบ 56-1

นโยบายการตัดหนี้สูญ

ลูกหนี้เชาซื้อรถจักรยานยนต
กลุมบริษัทมีนโยบายการตัดหนี้สูญลูกหนี้เชาซื้อรถจักรยานยนตโดยหากลูกหนี้คางชําระคางวดตั้งแต 3 งวดขึ้นไป
กลุมบริษัทจะดําเนินการบอกเลิกสัญญาและยึดทรัพยสินกลับมา แตหากมีการติดตามหนี้สิน แลวพบวาไมสามารถบังคับใหมี
การชําระหนี้หรือสงคืนทรัพยสินนั้นได บริษัทจึงจะพิจารณาในการตัดเปนหนี้สูญ ในทิศทางเดียวกับการตั้งสํารองหนี้สูญ
ของบริษัท ทั้งนี้จะตองไดรับการสอบทานจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อนําเสนอใหผูบริหารอนุมัติใหดําเนินการตัดเปนหนี้
สูญตามระเบียบของบริษัท
ลูกหนี้เชาซื้อรถยนต
ในสวนของลูกหนี้เชาซื้อรถยนต หากลูกหนี้รถยนตคางชําระคางวดตั้งแต 3 งวด ขึ้นไป กลุมบริษัทจะดําเนินการ
บอกเลิกสัญญาและยึดทรัพยสินกลับมาเชนกัน อยางไรก็ตามหากลูกหนี้คางชําระคางวดมากกวา 6 งวด กลุมบริษัทจะ
ดําเนินการเรงรัดและพิจารณาดําเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด เวนแตพิจารณาแลวเห็นวามูลหนี้คงเหลือดังกลาวไมคุมกับ
คาใชจายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจึงทําการตัดหนี้สูญตามกฎหมาย
5.3 รถยึดรอการขาย
กลุมบริษัทบันทึกรายการรถยึดรอการขายในมูลคาตามบัญชีหรือราคาตามสภาพที่คาดวาจะจําหนายได แลวแต
ราคาใดจะต่ํากวา โดยรถยึดรอการขายซึ่งยังคงเหลืออยู ณ.วันสิ้นงวด กลุมบริษัทประมาณผลขาดทุนไวดังนี้
ป 2548

ป 2549

ยอดคางไมเกินหนึ่งป

รอยละ 25

รอยละ 30

ยอดคางเกินหนึ่งป

รอยละ 100

รอยละ 100

จํานวนรถยึดคงเหลือเปรียบเทียบกับลูกหนี้เชาซื้อคงเหลือของกลุมบริษัท
ป
รถจักรยานยนต
31 ธันวาคม 2547
31 ธันวาคม 2548
31 ธันวาคม 2549
รถยนต
31 ธันวาคม 2547
31 ธันวาคม 2548
31 ธันวาคม 2549

จํานวนรถยึด
(คัน)
(1)

จํานวนลูกหนี้เชาซื้อคงเหลือ
ทั้งหมด(จํานวนสัญญา/คัน)
(2)

(3) = (1)/(2)

4,012
6,399
3,526

167,703
188,881
186,193

2.4
3.4
1.9

48
86
20

11,049
10,330
8,089

0.4
0.8
0.3
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รอยละ

บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

5.4 เงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน) มีเงินลงทุนระยะยาวในบริษัทยอย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(หนวย: ลานบาท)

บริษัท
1. ซี.วี.เอ.
2. ชยภาค
รวม

31 ธันวาคม 2549
ทุนที่ออก
รอยละ
ธุรกิจ
และเรียก การลงทุน
ชําระแลว
ใหสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนต
50.0
99.99
ใหสินเชื่อเชาซื้อรถยนต
40.0
99.99

มูลคาเงินลงทุน
ราคาทุน
มูลคาตามบัญชี
49.9
44.0
93.9

219.5
172.1
391.6

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการลงทุนระยะยาวในบริษัทยอยทั้งสองบริษัท โดยแตละบริษัทยอยจะมีคณะกรรมการรวม
กําหนดนโยบายและกลยุทธกับบริษัทเพื่อใหผูบริหารในแตละบริษัทยอยนําไปปฏิบัติ ทั้งนี้นโยบายหลักของบริษัทยอย
ทั้งสองแหงตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

สวนที่ 2 หนา 29

บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

6.โครงการดําเนินงานในอนาคต
กลุมบริษัทมีโครงการขยายธุรกิจอยางตอเนื่อง โดยจะพิจารณาเปดสาขาในตางจังหวัดเพิ่มเติม ซึ่งในป
2549 ไดเปดสาขาใหมเพิ่มเติม 3 สาขา ทั้งในเขตภาคกลาง และภาคเหนือ ซึ่ง ณ 31 ธันวาคม 2549 กลุมบริษัท มี
สาขาทั้งสิ้น 64 สาขา โดยมีเปาหมายในป 2550 จะเพิ่มสาขาอีกทั้งสิ้นประมาณ 5 สาขา

สวนที่ 2 หนา 30

บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

7. ขอพิพาททางกฎหมาย

-ไมมี-
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บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

8.โครงสรางเงินทุน

8.1 หลักทรัพยของบริษัท
8.1.1 ทุนจดทะเบียน
ณ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวทั้งสิ้น 500 ลานบาท เปนหุนสามัญ 500 ลานหุน
มูลคาหุนละ 1 บาท
8.1.2 หลักทรัพยอื่น
บริษัทมีหลักทรัพยอื่น ไดแก หุนกู ดังนี้
- 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
ดอกเบี้ยทุกวันที่ 16 มกราคม และ 16 กรกฎาคม ของทุกป ตลอดอายุสัญญาหุนกู ชําระงวดแรก 16 มกราคม 2549
8.2 ผูถือหุน
รายชื่อผูถือหุนใหญ 10 รายแรก ณ วันที่ 7 เมษายน 2549
จํานวนหุนที่ถือ (หุน)

1. บริษัท สินทองหลอ จํากัด
2. นางอโนทัย พรประภา
3. นายสถิตยพงษ พรประภา
4. นายรักสนิท พรประภา
5. บริษัท เอส.พี. อินเตอรเเนชั่นแนล จํากัด
6. ดร.ชุมพล พรประภา
7. นางสาวอมรรัตน คงสิทธิ์ธนกร
8. นางสาวลดาวัลย อัศวะประภา
9. CREDIT AGRICOLE (SUISSE) SA
10. SOMERS (U.K.) LIMITED
รวม

211,800,000
49,100,000
25,500,000
25,450,000
18,200,000
17,400,000
13,684,100
5,817,000
5,260,600
3,892,200
376,103,900
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1.16
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0.78
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8.3 นโยบายการจายเงินปนผล
บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน) มีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราสูงสุดไมเกินรอยละ 60 ของกําไร
สุทธิหลังหักภาษีเงินไดของบริษัทของแตละป โดยพิจารณาจายปนผลจากกําไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งในรอบ
ระยะเวลาบัญชี ป 2550 เปนตนไป บริษัทจะตองเปลี่ยนวิธีการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอย จากวิธี Equity Method เปน
Cost Method ตามประกาศของสภาวิชาชีพบัญชีซึ่งกําหนดใหบริษัทตองบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมดวย
วิธี Cost Method ซึ่งจะมีผลใหกําไรสุทธิในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไมเทากัน
สําหรับนโยบายการจายปนผลของบริษัทยอย (ซี.วี.เอ. และ ชยภาค) จะมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมต่ํา
กวารอยละ 30 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดแตละป
ทั้งนี้การจายเงินปนผลใหนําปจจัยตางๆตอไปนี้มาพิจารณาประกอบเชน ผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน
ของบริษัท สภาพคลองของบริษัท การขยายธุรกิจ และปจจัยอื่นๆที่เกี่ยวของในการบริหารงานของบริษัท โดยการจายเงิน
ปนผลตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุน เวนแตจะเปนการจายเงินปนผลระหวางกาลซึ่งไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทแลว โดยใหแจงแกที่ประชุมผูถือหุนคราวตอไปเพื่อทราบ
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9.โครงสรางการจัดการ
โครงสร า งการจั ด การของกลุ ม บริ ษั ท 1 จะมี ค ณะกรรมการและผู บ ริ ห ารในแต ล ะบริ ษั ท โดย
คณะกรรมการของบริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน) จะทําหนาที่กําหนดนโยบายหลักของกลุมบริษัท เพื่อมอบหมาย
ตอไปยังคณะกรรมการของ ซี.วี.เอ. และชยภาค พรอมทั้งคอยติดตามควบคุมใหคณะกรรมการของทั้งสองบริษัท
ยอยใหปฏิบัติตามนโยบาย
สําหรับการดําเนินธุรกิจเชาซื้อของกลุมบริษัทจะดําเนินการโดยบริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)
และบริษัทยอย ซึ่งไดแก ซี.วี.เอ. และ ชยภาค โดยหนวยงานฝายสินเชื่อของแตละบริษัท และมีหนวยงาน
สนับสนุน (ฝายปฏิบัติการ ฝายบัญชีและการเงิน ) ในบริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน) ทําหนาที่สนับสนุนแก
ทุกบริษัทในกลุม โดยมีสัญญาวาจาง และมีการคิดคาบริการระหวางกัน
โครงสร า งกรรมการบริ ษั ท ประกอบด ว ยกรรมการ 3 ชุ ด ได แ ก คณะกรรมการบริ ษั ท ,
คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ดังนี้
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการจํานวน 10 ทาน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ดร.ชุมพล พรประภา
ประธานกรรมการ
นายรักสนิท พรประภา
กรรมการ
นายสถิตยพงษ พรประภา
กรรมการ
นางสาวปฐมา พรประภา
กรรมการ
นายประพล พรประภา
กรรมการ
นางสาวอรวรรณ นาคทรรพ
กรรมการ
นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา
กรรมการ
นายนิพนธ หังสพฤกษ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
นายพิษณุ จงสถิตยวัฒนา
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
นายไพรินทร วงษวันทนีย
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
นายจักกชัย พานิชพัฒน
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
หมายเหตุ : นายจักกชัย พานิชพัฒน ลาออกจากการเปนกรรมการ มีผลตั้งแต วันที่ 1 ธันวาคม 2549
และแตงตั้งเปนที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท คือ นางชลธิชา ยอดศรี
ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท
มีอํานาจหนาที่ตามที่ระบุในขอบังคับของบริษัท กลาวคือ มีอํานาจและหนาที่จัดการบริษัทใหเปนไป
ตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับและมติของผูถือหุน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเปนผูกําหนดนโยบาย
และทิศทางการดําเนินงาน รวมทั้งกํากับและควบคุมดูแลใหมีการดําเนินงาน ตามนโยบายอยางมีประสิทธิภาพ
ดวยความระมัดระวังและรักษาผลประโยชนของบริษัท
1 : โครงสรางบริษัทฯ และโครงสรางการจัดการของกลุมบริษัท ฯ อยูในเอกสารแนบ
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คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการจํานวน 3 ทาน ดังนี้
1. นายนิพนธ หังสพฤกษ
2. นายพิษณุ จงสถิตยวัฒนา
3. นายไพรินทร วงษวันทนีย

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นางมาลี เจียรพินิจนันท
ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
มีหนาที่สอบทานใหบริษัทมีรายงานทางการเงินอยางถูกตองเพียงพอ สอบทานใหบริษัทมีระบบการ
ควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้งและเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชี พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทในรายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ได อ นุ มั ติ จั ด ตั้ ง คณะกรรมการสรรหาและกํ า หนดค า ตอบแทน
กรรมการ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2549 ประกอบดวยกรรมการ 4 ทาน ดังนี้
1.
2.
3.
4.

นายจักกชัย พานิชพัฒน
นายนิพนธ หังสพฤกษ
นายพิษณุ จงสถิตยวัฒนา
นายไพรินทร วงษวันทนีย

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ

หมายเหตุ : นายจักกชัย พานิชพัฒน ลาออกจากการเปนกรรมการและประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทนกรรมการ มีผลตั้งแต วันที่ 1 ธันวาคม 2549
ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ
มีหนาที่กําหนดนโยบาย วิธีการและหลักเกณฑการสรรหากรรมการบริษัท และการกําหนดคาตอบแทน
ใหแกกรรมการ โดยมีหลักเกณฑที่ชัดเจน โปรงใส พิจารณาสรรหาผูมาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ ที่มีความ
เหมาะสม เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ เสนอวิธีการประเมินผลการ
ทํางานของคณะกรรมการ รวมทั้งติดตามผลการประเมิน เพื่อพิจารณาปรับคาตอบแทนประจําป
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คณะผูบริหาร
คณะผูบริหารของบริษัทมีจํานวน 15 ทาน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

นางสาวปฐมา พรประภา
นายประพล พรประภา
นางสาวอรวรรณ นาคทรรพ
นายคัมภีร หวังสุนทร
นายอภิชัย เอื้อมเสถียรพร

6. นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

นายไพฑูรย เหลืองวัฒนะวุฒิ
นายพิสิฏฐ เปลี่ยมทรัพย
นายประยูร ทักษะกรวงศ
นายพรศักดิ์ กิรณโสภณ
นายวิบูลยศักดิ์ พูนสวัสดิ์
นายธิติพล เลือดภักดี
นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา
นางรัชดา ศรีวิโรจนวงศ
นางมาลี เจียรพินิจนันท

กรรมการผูจัดการ
รองกรรมการผูจัดการ
ผูชวยรองกรรมการผูจัดการ
ผูจัดการฝายสินเชื่อเชาซื้อภูมิภาค 1
ผูจัดการฝายสินเชื่อเชาซื้อภูมิภาค 2
ผูจัดการฝายสินเชื่อเชาซื้อ 1
ผูจัดการฝายสินเชื่อเชาซื้อ 2
ผูจัดการฝายตรวจสอบและบริหารหนี้พิเศษ 1
ผูจัดการฝายตรวจสอบและบริหารหนี้พิเศษ 2
ผูจัดการฝายบริหารหนี้ กรุงเทพ
ผูจัดการฝายปฏิบัติการ 1
ผูจัดการฝายปฏิบัติการ 3
ผูจัดการฝายบัญชี
ผูจัดการฝายการเงิน
ผูจัดการสํานักตรวจสอบภายใน

รายชื่อคณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทยอย
1. บริษัท ซี.วี.เอ.จํากัด มีคณะกรรมการและผูบริหาร ณ 31 ธันวาคม 2549 ดังนี้
คณะกรรมการและผูบริหารบริษัทมีจํานวน 10 ทาน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นางสาวปฐมา พรประภา
นายประพล พรประภา
นางสาวอรวรรณ นาคทรรพ
นางรัชดา ศรีวิโรจนวงศ
นายพิสิฏฐ เปลี่ยมทรัพย
นายพรศักดิ์ กิรณโสภณ
นางมาลี เจียรพินิจนันท
นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา
นายไพฑูรย เหลืองวัฒนะวุฒิ
นายวิชัย สุรนัคครินทร
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2. บริษัท ชยภาค จํากัด มีคณะกรรมการ และผูบริหาร ณ 31 ธันวาคม 2549 ดังนี้
คณะกรรมการและผูบริหารบริษัทมีจํานวน 6 ทาน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นางสาวปฐมา พรประภา
นายประพล พรประภา
นางรัชดา ศรีวิโรจนวงศ
นางมาลี เจียรพินิจนันท
นายไพฑูรย เหลืองวัฒนะวุฒิ
นางสาวอรวรรณ นาคทรรพ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

9.2 การสรรหากรรมการและผูบริหาร
 คณะกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาจะเปนผูพิจารณาสรรหาผูมาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ ทดแทนกรรมการที่
หมดวาระเพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ
ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ขอบังคับของบริษัทกําหนดใหกรรมการตองลาออกจากตําแหนง
อยางนอยจํานวน 1 ใน 3 โดยอัตรา และในกรณีที่ตองการเลือกกรรมการที่พนจากตําแหนงเขาเปนกรรมการอีก
ตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ในกรณีที่มีการเสนอชื่อกรรมการทานใหมที่มิใชกรรมการทานเดิมที่
พนจากตําแหนงตามวาระเพื่อการเลือกตั้ง บริษัทจะจัดใหมีประวัติและรายละเอียดของบุคคลประกอบเพื่อผูถือ
หุนสามารถตัดสินใจจากสารสนเทศที่ไดรับ
การประชุมผูถือหุนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ จะเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
(2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปน
กรรมการก็ได ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเปนกรรมการ จะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมาก
นอยเพียงใดก็ได
บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนจํานวนกรรมการเทา
จํานวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เทากัน เกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด
 คณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั เปนผูอนุมัติการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติแตงตั้งกรรมการอิสระ
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9.3 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
9.3.1

คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
9.3.1.1 คาตอบแทนที่กรรมการแตละรายไดรับในป 2549

รายชื่อกรรมการ

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
95,000
9.นายนิพนธ หังสพฤกษ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
210,000
10.นายพิษณุ จงสถิตยวัฒนา
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
170,000
11.นายไพรินทร วงษวันทนีย
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
190,000
รวม
665,000
หมายเหตุ นายจักกชัย พานิชพัฒน ลาออกจากการเปนกรรมการ มีผลตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2549
และแตงตั้งเปนที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
9.3.1.2 คาตอบแทนผูบริหารจํานวน 15 คน ที่ไดรับในป 2549 เปนเงินเดือน โบนัส และ
เงินสํารองเลี้ยงชีพจํานวน 15,936,208 บาท
9.3.2 คาตอบแทนอื่น
- ไมมี –
9.4 การกํากับดูแลกิจการ
9.4.1

นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการไดตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อใหเกิดความโปรงใส
และสามารถตรวจสอบได อันเปนพื้นฐานสําคัญที่สรางความเชื่อมั่นใหกับผูถือหุน พนักงานและลูกคาของบริษัท
ตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ ยังเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของบริษัท เพื่อบรรลุ
วัตถุประสงคดังกลาว คณะกรรมการไดกําหนดกรอบนโยบายสนับสนุนการกํากับดูแลกิจการดังนี้
- กําหนดนโยบายการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย ซึ่งไดแก ผูถือหุน ลูกคา พันธมิตรทางธุรกิจ คูแขง
หนวยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวของ ใหมีความเสมอภาคและเทาเทียมกัน
- มุงเนนบริหารงานและรับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาที่ดวยความสามารถและความมีประสิทธิภาพที่
เพียงพอ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด และดูแลมิใหเกิดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชน โดยมี
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ดําเนินงานดวยความโปรงใส และสามารถตรวจสอบได
กําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานปฏิบัติตามแนวทางเกี่ยวกับจรรยาบรรณอยาง
เครงครัด

9.4.2 สิทธิของผูถือหุน
ในป 2549 บริษัทมีการประชุมผูถือหุนโดยบริษัทไดสงหนังสือนัดประชุมพรอมทั้งขอมูล
ประกอบการประชุมอยางเพียงพอใหแกผูถือหุนลวงหนากอนวันประชุมตามที่กฎหมายกําหนด ทั้งนี้ บริษัทได
ดําเนินการจดบันทึกและจัดทํารายงานการประชุมอยางถูกตองครบถวนเพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได
ทั้งนี้ภายหลังจากการแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนแลว ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมได ผูถือหุน
สามารถมอบอํานาจใหแกกรรมการอิสระและ/หรือกรรมการตรวจสอบเปนผูรับมอบอํานาจจากผูถือหุนได
9.4.3 สิทธิของผูมีสวนไดเสีย
บริษัทคํานึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ปฏิบัติตอ เจาหนี้ตามเงื่อ นไขหรือขอตกลงทางการคา โดยที่ผานมาบริษัท ไมเคยกระทําผิ ดขอ
ตกลงและเงื่อนไขกับสถาบันการเงิน
- เอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคา รวมถึงการรักษาความลับของลูกคา และใหความสําคัญในการใช
สัญญาที่เปนธรรมตอลูกคา โดยในป 2544 บริษัทไดรับใบประกาศเกียรติคุณและตราสัญลักษณ
เปนผูประกอบธุรกิจที่รักษาสิทธิผูบริโภค
- สนับสนุนและใหความรวมมือที่ดีตอภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของอยางสม่ําเสมอ
- ปฏิบัติตอคูแขงขันตามกรอบกติกาการแขงขันที่เปนธรรมโดยรักษาบรรทัดฐานของขอพึงปฏิบัติ
ในการแขงขัน
- มีการปฏิบัติตอผูบริหารและพนักงานของบริษัทอยางเทาเทียมกันและใหผลตอบแทนที่เหมาะสม
9.4.4

การประชุมผูถือหุน
ในป 2549 บริษัทไดมีการจัดประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 1 ครั้ง ประธานในที่ประชุมได
ดําเนินการประชุมและเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัท
สอบถาม แสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะตางๆ โดยมีการบันทึกไวในรายงานการประชุมและไดจัดเก็บ
รายงานการประชุมอยางเปนระบบเพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได
9.4.5

ภาวะผูนําและวิสัยทัศน
คณะกรรมการมีบทบาทสําคัญในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
- มีสวนรวมในการกําหนดกลยุทธ เปาหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจน
กํ า กั บ ดู แ ลให ฝ า ยจั ด การดํ า เนิ น การตามแผนงานและงบประมาณที่ กํ า หนดไว อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล เพื่อสรางมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกกิจการ และความมั่นคงสูงสุดใหแกผูถือหุน
- จัดใหบริษัทมีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน รวมทั้งไดสอบทานระบบอยางสม่ําเสมอ
เพื่อพัฒนาระบบการตรวจสอบใหมีประสิทธิภาพ
- จัดใหมีมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีการติดตามการดําเนินการ ในเรื่อง
ดังกลาวอยางสม่ําเสมอ
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- กําหนดและแยกบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการผูจัดการ อยางชัดเจน นอกจากนี้ ยังไดมีดําเนินการอบรมพนักงานของบริษัท เกี่ยวกับ
บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ อยางสม่ําเสมอ ในรายการที่อาจมีความขัดแยงหรือมีสวนไดเสีย บริษัทจะ
พิจารณาดวยความรอบคอบ
- กํากับดูแลใหกรรมการผูจัดการดําเนินการตามนโยบายที่ตั้งไว
9.4.6 ความขัดแยงทางผลประโยชน
บริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญของรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน และได ดูแล
รายการดังกลาวอยางรอบคอบ และเพื่อปองกันการเกิดความขัดแยงในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทจึงมี
มาตรการดูแลการเกิดรายการดังกลาวคือ หากมีรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนเกิดขึ้น บริษัทจะ
ดําเนินการตามกฎ ระเบียบ และประกาศ ที่เกี่ยวของในฐานะที่บริษัทเปนบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทได
เปดเผยรายละเอียดการทํารายการระหวางกันในป 2549 พรอมทั้งเหตุผลมูลคารายการและคูสัญญาไวในรายงาน
ประจําปและแบบ 56-1 แลว
9.4.7

จริยธรรมธุรกิจ
บริษัทเนนใหความสําคัญอยางยิ่งในการดํารงไวซึ่งชื่อเสียงอันดีงาม ตลอดจนความเชื่อมั่นใน
บริษัท ทั้งนี้ บริษัทไดจัดทําคูมือแนวทางจรรยาบรรณ และไดแจงแนวทางดังกลาวใหแก กรรมการ ผูบริหาร
และพนักงานทราบและถือปฏิบัติ นอกจากนี้ บริษัทยังมอบหมายใหสํานักตรวจสอบภายในและคณะกรรมการ
ตรวจสอบติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวอยางสม่ําเสมอ
9.4.8

การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
คณะกรรมการบริษัทมีจํานวนทั้งหมด 10 ทาน ประกอบดวย
 กรรมการที่เปนผูบริหาร
4 ทาน
 กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
3 ทาน
 กรรมการอิสระ 3 ทาน คิดเปนรอยละ 30.0 ของกรรมการทั้งคณะ

9.4.9

การรวมหรือการแยกตําแหนง
ประธานกรรมการไมเปนบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจัดการ เพื่อเปนการแบงแยกอํานาจหนาที่ใน
การกําหนดนโยบายการกํากับดูแลและการบริหารงานประจําโดยชัดเจนและมีการควบคุมไมใหกรรมการหรือ
ผูบริหารคนใดคนหนึ่งมีอํานาจโดยไมจํากัด นอกจากนี้ บริษัทยังมีกรรมการอิสระ 3 ทานคิดเปนรอยละ 30.0
ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งทําใหเกิดความถวงดุลการตรวจสอบการบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
9.4.10 คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร
บริษัทไดกําหนดคาตอบแทนของกรรมการและผูบริหารไวอยางชัดเจน เหมาะสม เพียงพอที่จะจูง
ใจใหกรรมการ และ/หรือผูบริหาร ปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชนสูงสุดของบริษัท และเปนไปตามหลักการและ
นโยบายที่บริษัทกําหนด โดยบริษัทจะพิจารณาคาตอบแทนเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกันที่
มีขนาดใกลเคียงกัน ทั้งนี้คาตอบแทนกรรมการตองผานการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท
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9.4.11 การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีการประชุมอยางสม่ําเสมอและมีการประชุมเพิ่มเติมตามความจําเปน มีการกําหนด
วาระการประชุมชัดเจนและจัดสงวาระการประชุมพรอมรายละเอียดลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวา 7 วัน เพื่อให
คณะกรรมการมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขาประชุม ประธานกรรมการสงเสริมและเปดโอกาสให
คณะกรรมการใชดุลพินิจของตนอยางรอบคอบ โดยจัดสรรเวลาใหอยางเพียงพอในการอภิปรายและแสดงความ
คิดเห็นอยางทั่วถึงในป 2549 คณะกรรมการมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบมีการ
ประชุมรวม 4 ครั้ง การเขารวมคณะกรรมการแตละทานสรุปไดดังนี้
รายชื่อกรรมการ

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.นายไพรินทร วงษวันทนีย

ประชุม
สามัญผูถือหุน
เขาประชุม/ทั้งหมด
1/1
0/1
0/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

ประชุม
คณะกรรมการบริษัท
เขาประชุม/ทั้งหมด
4/4
2/4
3/4
4/4
3/4
4/4
4/4
4/4
4/4
3/4
4/4

ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ
เขาประชุม/ทั้งหมด

4/4
4/4
4/4

หมายเหตุ นายจักกชัย พานิชพัฒน ลาออกจากการเปนกรรมการ มีผลตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2549
และแตงตั้งเปนที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
9.4.12 คณะอนุกรรมการ
ในป 2549 บริษัทมีคณะอนุกรรมการ 2 ชุด ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรร
หาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ
โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอีกวาระ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม
2549 มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป ประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทาน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ไดรับการแตงตั้งเมื่อวันที่ 7 มีนาคม
2549 มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป ประกอบดวยกรรมการอิสระ 4 ทาน
9.4.13 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
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คณะกรรมการใหความสําคัญตอระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ โดย
มีการแบงแยกอํานาจหนาที่ของผูบริหารแตละทานและพนักงานไวชัดเจน ทั้งดานการบริหารงาน การกํากับดูแล
การปฏิบัติงาน การควบคุมทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง การดูแลการใชทรัพยสินของบริษัท โดยมีการ
ติดตาม ควบคุม และประเมินผล และจัดทํารายงานเสนอตอผูบริหารในสายงานและ คณะกรรมการโดย
สม่ําเสมอ
คณะกรรมการตระหนักดีวาการมีหนวยงานตรวจสอบภายในเปนองคประกอบสําคัญที่ทําใหมั่นใจ
วาระบบการควบคุมภายใน การปฏิบัติงานและกิจกรรมตางๆ ของบริษัท ไดดําเนินตามแนวทางที่กําหนดอยางมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล มีการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของ โดยหนวยงานดังกลาวจะ
ทําการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งที่ผานมาไมพบประเด็นความ
ผิดพลาดที่สําคัญ และมีการปฏิบัติงานเปนไปตามที่กําหนดไว
คณะกรรมการใหความสําคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเปนอยางมาก เนื่องจากธุรกิจของ
บริษัทเปนธุรกิจที่เกี่ยวของโดยตรงกับความเสี่ยงจึงเพิ่มความรอบคอบและระมัดระวังในการบริหารทางการเงิน
การพิจารณาใหสินเชื่อแกลูกคา ตลอดจนดานพนักงานของบริษัทเอง โดยกําหนดมาตรการปองกันและจัดการ
ความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่มีตอผลการดําเนินงานของบริษัท โดยการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ทุกครั้ง จะมีการพิจารณาเกี่ยวกับความเสี่ยงในดานตางๆซึ่งจะมีการรายงานความเห็นและขอเสนอแนะตอ
คณะกรรมการบริษัท
9.4.14 รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตระหนักถึงความรับผิดชอบตอรายงานทางการเงินที่มีขอมูลถูกตอง ครบถวนเปน
จริงและสมเหตุสมผล งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอยจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสม การบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน เพียงพอที่จะดํารงรักษา
ไวซึ่งทรัพยสิน และเพื่อใหทราบจุดออนเพื่อปองกันการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ
โดยถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งเปดเผยขอมูลที่สําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
นอกจากนี้ คณะกรรมการไดแตงตั้งกรรมการตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบรายการทางการเงิน รายการระหวางกัน
และระบบควบคุมภายใน
โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลตอคณะกรรมการในการประชุม
คณะกรรมการทุกครั้ง
9.4.15 ความสัมพันธกับผูลงทุน
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการสื่อสารขอมูลแกผูลงทุน ทั้งในสวนที่เกี่ยวของกับ
งบการเงินและที่ไมใชงบการเงิน บริษัทจึงมีการเปดเผยขอมูลโดยละเอียดอยางครบถวน โปรงใสและทันทวงทีทั้ง
ในสวนของงบการเงินและการเปดเผยขอมูลตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ซึ่งสามารถทําใหผูลงทุนไดเขาใจ
ถึงฐานะและประสิทธิภาพการดําเนินงานของบริษัทอยางชัดเจน
นอกจากนี้ ผูบริหารระดับสูงของบริษัท ยังจัดสรรเวลาเพื่อเขาชี้แจงหรือใหขอมูลของบริษัทแก นัก
ลงทุนสถาบัน นักวิเคราะหและผูถือหุนทั่วไปอยางสม่ําเสมอ เพื่อสื่อสารขอมูลแกผูถือหุนและนักลงทุนทั่วไป
อยางเทาเทียมกัน
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9.5 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
บริษัทไดกําหนดใหกรรมการ และผูบริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยตอสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 นอกจากนี้ ยังมีขอกําหนดหามไมใหกรรมการ ผูบริหารหรือหนวยงานที่ไดรับทราบขอมูล
ภายใน นําขอมูลภายในไปเปดเผยแกบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวง
1 เดือนกอนการเผยแพรงบการเงินตอสาธารณะ โดยกําหนดใหปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการปฏิบัติหนาที่ดวย
ความสุจริตและยุติธรรมโดยสม่ําเสมอ
9.6 บุคลากร
บริษัท และบริษัทยอยมีจํานวนพนักงานทั้งสิ้น 1,315 คนในป 2548 และ 1,428 คน ในป 2549 ซึ่ง
แบงออกตามสายงานไดดังนี้
บริษัท/ฝาย
-

จํานวน (คน)
2549
663
186
367
22
65
94
9
22
1,428

ฝายสินเชื่อเชาซื้อ
ฝายบริหารหนี้
ฝายปฏิบัติการ
ฝายบัญชี
ฝายการเงิน
ฝายตรวจสอบและบริหารหนีพ้ ิเศษ
สํานักตรวจสอบภายใน
สํานักกรรมการผูจัดการ
รวม

2548
652
192
271
21
68
78
7
26
1,315

ทั้งนี้ ใน 3 ปที่ผานมาบริษัทไมมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนพนักงานอยางมีนัยสําคัญ และไมมีขอพิพาท
ดานแรงงานที่สําคัญ
ผลตอบแทนพนักงาน
ผลตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัท และบริษัทยอยประกอบดวยเงินเดือน โบนัส สวัสดิการ
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและคาตอบแทนอื่นๆ โดยผลตอบแทนรวมของพนักงานในป 2548 และป 2549
มีรายละเอียดดังนี้
(หนวย: ลานบาท)

ป 2549
296.5

เงินเดือน โบนัส สวัสดิการ และเงินสมทบ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพและอืน่ ๆ
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นโยบายการพัฒนาพนักงาน
กลุมบริษัทมีนโยบายในการพัฒนาพนักงาน เพื่อสงเสริมใหพนักงานมีความรู ความสามารถ และความ
เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน โดยมุงเนนการบริการที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ กลุมบริษัทยังเนนการดําเนินธุรกิจดวย
ความโปรงใส ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) โดยกลุมบริษัทมีนโยบายสงเสริมให
พนักงานมีจรรยาบรรณ ในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้กลุมบริษัทมีการจัดปฐมนิเทศสําหรับ พนักงานใหม เพื่อให
พนักงานมีความรู ความเขาใจในระบบการทํางาน รวมถึงวัฒนธรรมองคกร นอกจากนี้ บริษัทยังจัดอบรม
ทั้งการอบรมภายในบริษัท และการสงอบรมภายนอกอยางสม่ําเสมอ โดยเฉพาะในดานธุรกิจเชาซื้อ คอมพิวเตอร
และการฝกอบรมทั่วไป เชน ความรูดานการบัญชี ภาษีอากร ซึ่งขึ้นกับความเหมาะสมของสายงานที่พนักงานนั้น
ทํางานอยู
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10.การควบคุมภายใน
คณะกรรมการของบริษัทไดประเมินระบบการควบคุมภายในดานตางๆ 5 สวน คือ องคกรและสภาพแวดลอม
การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูลและระบบการ
ติดตามคณะกรรมการมีความเห็นวาบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแลว โดยสามารถสรุปผลการประเมินระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทดังนี้
1. ดานองคกรและสภาพแวดลอม
บริษัทมีการจัดการโครงสรางขององคกร ขอบเขตอํานาจของฝายบริหารตางๆ เปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน
และไดกําหนดเปาหมายของบริษัทในการดําเนินธุรกิจในอนาคตไวเพื่อใหฝายบริหารและพนักงานในระดับตางๆได
รวมกันทํางานเพื่อไปสูเปาหมายรวมกัน โดยเนนในเรื่องความซื่อสัตยสุจริตและความเปนธรรมตอองคกร และไดจัดทํา
ขอกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of Conduct) ซึ่งประกอบดวยขอกําหนดการหามฝายบริหารและพนักงานกระทําการ
ใดๆ ที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทเปนลายลักษณอักษร พรอมบทลงโทษ หากมีการฝาฝน
ขอกําหนด ดังกลาว
2. ดานการบริหารความเสี่ยง
ฝายบริหารไดใหความสําคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเปนอยางมาก เนื่องจากธุรกิจของบริษัทเปนธุรกิจที่
เกี่ยวของโดยตรงกับความเสี่ยง จึงเพิ่มความรอบคอบและระมัดระวังในการบริหารทางการเงิน การพิจารณาใหสินเชื่อ
แกลูกคาตลอดจนพนักงานของบริษัท โดยกําหนดมาตรการปองกันและจัดการความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่มีตอผล
การดําเนินงานของบริษัท
3. ดานการควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
เนื่องจากบริษัทไดจัดใหมีโครงสรางองคกรของฝายบริหารและขอบเขตของอํานาจไวอยางชัดเจนเปนลายลักษณ
อักษร มีระบบการตรวจสอบระหวางหนวยงานในแตละขั้นตอน จึงมั่นใจไดวาฝายบริหารไดปฏิบัติตามกฎขอบังคับของ
บริษัท ตลอดจนกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของ ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทไดมอบอํานาจใหกรรมการผูจัดการหรือ
บุคคลอื่น ทําหนาที่แทนในเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินงานตามปกติธุรกิจ การมอบอํานาจดังกลาวตองเปนไปตามมติของที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระหรือกรรมการที่เปนกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมและหากกรรมการ
อิสระหรือกรรมการที่เปนกรรมการตรวจสอบคัดคานการมอบอํานาจนั้น ตองบันทึกความเห็นของกรรมการดังกลาวใน
รายงานการประชุมใหชัดเจน ทั้งนี้การมอบอํานาจดังกลาวจะตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจที่ทําใหผูรับมอบอํานาจ
สามารถอนุมัติรายงานที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงมี สวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใน
ลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทยอย
4. ดานระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล
บริษัทเล็งเห็นถึงความสําคัญในการรวบรวมและประมวลผลขอมูลใหไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจึงไดมี
การลงทุนใหฝายตางๆ มีเครื่องคอมพิวเตอรที่ทันสมัยไวใชงานอยางเพียงพอ เพื่อรายงานใหฝายบริหารและ คณะกรรมการ
ไดรับทราบและสามารถตัดสินใจในการแกปญหา โดยเฉพาะขอมูลทางดานบัญชีและการเงิน
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5. ดานระบบการติดตาม
บริษัทไดมีการติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว โดยสรุปเปนรายงานเปรียบเทียบการ
ดําเนินงานกับเปาหมายที่ตั้งไว หากมีขอบกพรอง จะนําเสนอตอผูบริหารเพื่อพิจารณาดําเนินการใหบรรลุเปาหมายของ
บริษัท
นอกจากนี้ บริษัทไดจัดใหมสี ํานักตรวจสอบภายใน เพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยเนนดานความเสี่ยงของ
ธุรกิจและระบบการปฏิบัติงาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
(1) เพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานของบริษัทและรายงานตอ คณะกรรมการตรวจสอบและผูบริหาร
(2) เพื่อใหเกิดความมั่นใจในการควบคุม ดูแลการใชสินทรัพยของบริษัทใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
(3) เพื่อใหคณะกรรมการตรวจสอบและผูบริหารทราบถึงปญหาที่อาจเกิดขึ้น เพื่อดําเนินการปองกันไดทันตอ
เหตุการณ
(4) เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและพนักงานมีการปฏิบัติงานตามระบบการ
ควบคุมภายในที่กําหนดไว
ทั้งนี้ บริษัทฯไดแนบรายงานการจากประธานคณะกรรมการตรวจสอบมาดวย
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รายงานจากประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ทานผูถือหุน
คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ฐิติกร จํากัด(มหาชน) ประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทาน โดยมีนายนิพนธ
หังสพฤกษ เปนประธานกรรมการตรวจสอบ ศาสตราจารยพิษณุ จงสถิตยวัฒนา และนายไพรินทร วงษวันทนีย เปน
กรรมการตรวจสอบ ซึ่งทุกทานไมไดเปนเจาหนาที่บริหารหรือพนักงานของบริษัท
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบไดป ฏิบัติตามหนาที่แ ละความรับผิดชอบของขอ บังคั บวา ดว ย
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคลองกับขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
สําหรับงบการเงินของบริษัทฯ ในรอบป 2549 คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานรายงานทางการเงินทบทวน
ประสิทธิผลในดานความเพียงพอของกระบวนการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน ทบทวนการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ ในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ
ของบริษัทฯ อีกทั้งยังพิจารณาถึงขอมูลที่พึงเปดเผย ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวที่โยงกันใหมีความโปรงใสอีกดวย
นอกจากการปฏิบัติดังกลาวขางตน คณะกรรมการตรวจสอบไดรับฟงการชี้แจงรายงานผลการตรวจสอบภายใน
ในรอบป 2549 จากผูจัดการสํานักตรวจสอบ พรอมกับไดใหขอแนะนําการแกไขปรับปรุงเพื่อความเหมาะสมและรัดกุมใน
ครั้งตอไป นอกจากนั้นยังไดพิจารณาและใหความเห็นชอบตอแผนการตรวจสอบสาขาที่จะทําการตรวจสอบในป 2550
ดวย
สวนผูสอบบัญชีภายนอกในป 2550 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือกบริษัท เอ็ม อาร แอนด แอสโซ
ซิเ อท จํา กั ด เปน ผูสอบบั ญ ชี รวมทั้ง พิจ ารณาคา ตอบแทนตอ คณะกรรมการบริ ษัท ฯ เพื่อ นํ า เสนอที่ป ระชุมผูถือ หุ น
พิจารณาแตงตั้งตอไป
คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาหนาที่อยางมีอิสระจากกรรมการบริหารและผูบริหารของบริษัทฯ โดยไมมี
ขอจํากัดในการไดรับขอมูลอีกทั้งยังไดรับการรวมมือดวยดีจากเจาหนาที่ที่เกี่ยวของทุกฝาย

นายนิพนธ หังสพฤกษ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
27 กุมภาพันธ 2550
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ในป 2549 จากงบการเงินรวมของบริษัท ฐิติกร จํากัด(มหาชน) มีรายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง

ลักษณะความสัมพันธ

ลักษณะของรายการ

มูลคาของ
รายการ

บริษัท เอส.พี.อินเตอรแนชั่นแนล จํากัด เปนบริษัทที่มีผูถือหุนใหญ คาใชจายเกี่ยวกับยานพาหนะ 3.4 ลานบาท
และกรรมการรวมกัน
คาเชาอาคารและสํานักงาน 13.6 ลานบาท

ความจําเปน / หมายเหตุ
เปนคาซอม คาน้ํามันรถใชงาน ซึ่งเปนราคาทั่วไปที่ซื้อขายกันตามทองตลาด
อาคารตั้งอยูในทําเลที่ดีและสาธารณูปโภคเพียบพรอมอัตราคาเชาต่ํากวาราคาคาเชายุติธรรมที่ประเมินโดยบุคคลที่
3 ประกอบดวยสัญญาเชาทั้งหมด 6 สัญญา แตละสัญญามีกําหนด 3 ป ระยะเวลาสิ้นสุดคือ
สัญญาที่ 1,2

สิ้นสุด 31 สิงหาคม 2552

สัญญาที่ 3,4

สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2551

สัญญาที่ 5 ,6 สิ้นสุด 31 ตุลาคม 2551
สัญญาที่ 7

บริษัท เอส.พี.ซูซูกิ จํากัด(มหาชน)

สิ้นสุด 31 สิงหาคม 2551

สัญญาที่ 8
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2550
สัญญาที่ 9-10 สิ้นสุด 31 กรกฎาคม 2550
เปนคาไฟฟา คาโทรศัพท ซึ่งเปนอัตราที่คิดกันตามปกติทั่วๆไป

คาสาธารณูปโภค

2.2 ลานบาท

คาบริการทางกฎหมาย

9.0 ลานบาท

เปนคาบริการดานกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทําและเก็บรักษาสัญญาเชาซื้อ ตลอดจนดําเนินคดีและบังคับคดีกับลูกหนี้
ที่มีปญหาคาบริการทางกฎหมายที่คิดระหวางกันเปนราคาตลาด ที่เหมาะสมและเปนไปตามลักษณะการประกอบ
ธุรกิจโดยทั่วไปและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัท
สัญญามีกําหนด 1 ป สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2550

คาเครื่องเขียนแบบพิมพ

1.6 ลานบาท

เปนราคาตลาดที่ซื้อขายกันทั่วไป

เปนบริษัทที่มีผูถือหุนใหญ รายไดคาสงเสริมการขาย
0.3 ลานบาท
และกรรมการรวมกัน
คาใชจายเกี่ยวกับยานพาหนะ 1.2 ลานบาท

เปนรายไดจากโครงการสงเสริมการขายของผูจัดจําหนายสินคาซึ่งเปนไปตามเกณฑซึ่งผูจัดจําหนายสินคาใชอยู
ทั่วไป
เปนคาอะไหลและอุปกรณเพื่อใชในการปรับสภาพรถ ซึ่งเปนราคาทั่วไปทีซ่ ื้อขายกันตามทองตลาด
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เปนบริษัทที่มีผูถือหุนใหญ รายไดคาบริการ
0.2 ลานบาท
และกรรมการรวมกัน
รายไดคาเครื่องเขียนแบบพิมพ 0.2 ลานบาท

เปนคาบริการเชาที่ประมูลรถ ซึ่งเปนราคาทั่วไป
เปนคาแบบพิมพตางๆ ซึ่งเปนราคาทั่วไปที่ซื้อขายกันตามทองตลาด

ผลขาดทุนจากการขายรถยึด 3.7 ลานบาท
บริษัท เล็กซซัส กรุงเทพฯ จํากัด

เปนบริษัทที่มีผูถือหุนใหญ คายานพาหนะ
และกรรมการรวมกัน
คาซอมรถ

เปนผลขาดทุนจาการขายรถยึด ซึ่งราคาซื้อขายเปนราคาทัว่ ไปเหมือนลูกคารายอื่นๆ

4.6 ลานบาท

เปนราคาตลาดที่ซื้อขายกันทั่วไป

0.04 ลานบาท

เปนราคาตลาดที่ซื้อขายกันทั่วไป

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/หรือกรรมการอิสระไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น กลุมบริษัทไดใหผูเชี่ยวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของ
บริษัทเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับ รายการระหวางกันดังกลาว เพื่อนําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือ ผูถือหุน ตามแตกรณี ทั้งนี้กลุมบริษัทจะเปดเผยรายการระหวางกันไว
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของกลุมบริษัท
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการระหวางกัน
คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานรายการระหวางกัน โดยคํานึงความสมเหตุสมผลของการทํารายการ พบวาเปนการทํารายการตามปกติทั่วไปของการดําเนินธุรกิจ เพื่อประโยชน
สูงสุดตามนโยบายบริษัท และพิจารณามูลคารายการเปรียบเทียบราคายุติธรรมหรือราคาตลาดทั่วไป จากการสอบทานคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นดังนี้
-

รายการกับบริษัท เอส.พี.อินเตอรแนชั่นแนล จํากัด เปนการจายคาเชาอาคารเพื่อใชเปนสํานักงาน ทําสัญญาเชาระยะเวลา 3 ป มูลคาเชาอาคารต่ํากวาคาเชายุติธรรมทุกสัญญา
นอกนั้นเปนคาซอมรถใชงาน คาน้ํามันรถ คาสาธารณูปโภค คาบริการทางกฎหมาย และคาเครื่องเขียนแบบพิมพ ซึ่งเปนราคาตลาดทั่วไป

-

รายการกับบริษัทเอส.พี.ซูซูกิ จํากัด เปนรายไดจากโครงการสงเสริมการขายของผูจัดจําหนายสินคา ซึ่งเปนไปตามเกณฑซึ่งผูจัดจําหนายสินคาใชอยูทั่วไป
และ เปนการจายคาอะไหล และอุปกรณในการปรับสภาพรถ ซึ่งเปนราคาที่ซื้อขายกันทั่วไป

-

รายการกับบริษัท สินพล จํากัด เปนรายไดคาบริการเชาที่ประมูลรถ คาเครื่องเขียนแบบพิมพ ซึ่งเปนราคาตลาดทั่วไป และเปนผลขาดทุนจาการขายรถยึด ซึ่งราคาซื้อขายเปนราคา
ทั่วไปเหมือนลูกคารายอื่นๆ

-

รายการกับบริษัท เล็กซซัส กรุงเทพฯ จํากัด เปนคายานพาหนะ และคาซอมรถ ซึ่งเปนราคาตลาดที่ซื้อขายกันทั่วไป
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12. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
1.งบการเงิน
1.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี
ผูสอบบัญชีที่ทําการตรวจสอบ หรือสอบทานงบการเงิน และ/หรือ งบการเงินรวมของกลุมบริษัท
ป

บริษัท

ป 2547-2549

บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)และ
บริษัทยอย

นายสนิท หิรัญภาณุพงศ

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3652 แหง
บริษัท บัญชีกิจ จํากัด

ป 2546

บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)และ
บริษัทยอย

นางยงอยู กระแสสินธุวานนท

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2517 แหง
บริษัท บัญชีกิจ จํากัด

ป 2545

บริษัท ฐิติกร จํากัด

นายสนิท หิรัญภาณุพงศ

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3652 แหง
บริษัท บัญชีกิจ จํากัด

บริษัท ซี.วี.เอ. จํากัด

นายสนิท หิรัญภาณุพงศ

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3652 แหง
บริษัท บัญชีกิจ จํากัด

บริษัท ชยภาค จํากัด

ผูสอบบัญชี

วาที่รอยตรี อรรณพ สูทกวาทิน

หมายเหตุ

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2446 (ซึ่ง
ไมไดเปนผูสอบบัญชีที่อยูในบัญชี
รายชื่อของสํานักงาน กลต.)

รายงานผูสอบบัญชีรับอนุญาตที่ไดตรวจสอบและสอบทานงบการเงินและงบการเงินรวมของ บริษัท ฐิติกร
จํากัด (มหาชน) ในระยะเวลาที่ผานมาสรุปไดดังนี้
ประเภท

ความเห็นของผูสอบบัญชี

งบการเงินรวมตรวจสอบ
ป 2546-2549
งบการเงินตรวจสอบ
ป 2545

ไดแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไข โดยแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของ
บริษัท และบริษัทยอยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ไดแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไข โดยแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของ
บริษัท และบริษัทยอยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
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1.2 ตารางสรุปงบการเงินรวม
รายการ

2549

2548

2547

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

40.4

61.8

60.4

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้เชาซื้อ-สุทธิ

5,012.5

5,403.6

5,023.9

เงินใหกูยืมระยะสัน้ อื่น

1.5

7.2

6.5

รถยึดรอการขาย-สุทธิ

73.9

127.7

25.3

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

13.0

28.3

45.9

5.141.4

5,628.7

5,162.1

เงินใหกูยืมระยะยาว

14.9

2.4

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ

100.1

79.1

76.7

สินทรัพยไมมีตัวตน-สุทธิ

6.3

10.1

22.0

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

69.3

67.8

65.6

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน

190.6

159.4

164.2

รวมสินทรัพย

5,332.0

5,788.0

5,326.4

2,611.1

2,460.9

2,998.1

0.7

1.0

10.3

223.6

230.2

241.6

2,835.4

2,692.1

3,250.1

งบดุล

รวมสินทรัพยหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เจาหนี้การคา
เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาว

100.0

หุนกู

200.0

745.0

เจาหนี้อื่น

25.2

28.1

9.1

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน

225.2

873.1

9.1

รวมหนี้สิน

3,060.6

3,565.2

3,259.2

ทุนจดทะเบียน

500.0

500.0

500.0

ทุนที่ออกและชําระแลว

500.0

500.0

500.0

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ

973.0

973.0

973.0

กําไรสะสม

798.4

749.8

594.2

รวมสวนของผูถือหุน

2,271.4

2,222.8

2.067.2

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

5,332.0

5,788.0

5,326.4
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รายการ

2549

2548

2547

รายไดจากการใหเชาซื้อ-สุทธิ

1,715.6

1,679.8

1,396.1

รายไดอื่น

435.9

414.4

204.1

2,151.5

2,094.1

1,600.2

คาใชจายในการขายและบริหาร

1,226.1

1,194.8

763.0

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

450.9

277.2

162.7

รวมคาใชจาย

1,677.0

1,471.9

925.7

ดอกเบี้ยจาย

132.4

117.3

81.7

ภาษีเงินได

93.6

159.2

169.9

248.6

345.7

422.9

2549

2548

2547

248.6

345.7

422.9

(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่ยังไมเกิดขึ้นจริง

(2.4)

(2.3)

(7.2)

คาเสื่อมราคา

22.3

16.1

11.7

คาตัดจําหนาย

6.1

16.2

15.6

450.9

277.2

162.7

ขาดทุนจากการลดมูลคาของสินทรัพยรอการขาย (โอนกลับ)

(2.0)

37.0

2.4

กําไรจากการจําหนายสินทรัพย

(1.9)

(0.7)

(1.3)

งบกําไรขาดทุน

รวมรายได

กําไรสุทธิ

รายการ
งบกระแสเงินสด
กําไรสุทธิ
บวก (หัก) รายการปรับปรุง

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
คาความนิยมตัดจําหนาย

กําไรจากการเวรคืนที่ดิน

(4.8)

สินทรัพยดําเนินงานและหนี้สินดําเนินงาน
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้เชาซื้อ

(55.7)

(654.2)

(1,233.9)

รถยึดรอการขาย

55.8

(139.3)

(13.5)

สินทรัพยหมุนเวียนอื่นๆ

11.2

14.9

(22.7)

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

(1.5)

(2.5)

(0.5)

รายไดคางรับกิจการที่เกี่ยวของกัน

เจาหนี้การคา

(1.7)

เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน

(0.3)
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ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย

(48.0)

(0.5)

แบบ 56-1
35.9

เงินมัดจําและเงินรับฝากจากลูกคา

26.9

(14.7)

(6.6)

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

14.5

3.8

10.7

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น

(2.9)

19.0

9.1

721.4

(98.7)

(608.9)

เงินใหกูยืมระยะสั้นอื่น

5.7

(0.7)

(6.5)

เงินใหกูยืมระยะยาว

(12.5)

(2.4)

เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุน
เงินสดรับจากบริษัทยอยที่ซื้อมา
เงินฝากที่มีขอจํากัดการใช

(24.0)

เงินสดจายเพือ่ ซือ้ เงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินสดจายเพือ่ ซือ้ สินทรัพย
เงินสดรับจากการจําหนายสินทรัพย

(44.8)

(22.4)

(28.3)

3.4

4.6

2.3

เงินสดรับจากการเวรคืนที่ดิน

5.1

เงินสดจายเพือ่ ซือ้ สินทรัพยไมมีตัวตน
เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมลงทุน

(2.2)

(4.3)

(0.6)

(50.4)

(20.1)

(57.0)

(492.5)

(534.8)

873.3

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูยืมระยะยาว

100.0

หุนกู

745.0

เงินปนผลจาย

(200.0)

(190.0)

(175.0)

(692.5)

120.2

698.3

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

(21.5)

1.4

32.4

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด

61.8

60.4

28.0

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด

40.4

61.8

60.4

ดอกเบี้ยจายสําหรับงวด

120.8

97.3

83.4

ภาษีเงินไดจายสําหรับงวด

146.9

159.8

134.0

เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุนสามัญ
เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม
เงินสดจายระหวางงวดสําหรับ
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1.3. อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ
รายการ
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร

2549

2548

2547

อัตราดอกเบี้ยรับ(%)

33.3

32.5

31.3

อัตราดอกเบี้ยจาย(%)

4.3

3.7

3.2

สวนตางอัตราดอกเบี้ย(%)

29.0

28.8

28.1

อัตรากําไร(ขาดทุน)สุทธิ(%)

11.6

16.5

26.4

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน(%)

11.1

16.1

21.8

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม (%)

4.5

6.2

8.9

อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา)

0.4

0.4

0.3

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)

1.3

1.6

1.6

อัตราสวนเงินใหกูตอเงินกู (เทา)

1.8

1.6

1.7

อัตราการจายเงินปนผล (%)

60.3

57.9

44.9

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน

2. คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
จากภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศที่ชะลอตัวในป 2549 สงผลใหยอดจําหนายรถจักรยานยนตและ
รถยนตปรับตัวลดลง ยอดจําหนายรถจักรยานยนตทั่วประเทศป 2549 จํานวน 1,976,493 คัน ลดลง 6.3% จาก
2,109,227 คันในป 2548 ในขณะที่ยอดจําหนายรถยนตทั่วประเทศ จํานวน 682,500 คัน ลดลง 3.0% จากจํานวน
703,432 คันในปที่ผานมา จากภาวะดังกลาวประกอบกับการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อที่เขมงวด จึงมีผลกระทบทํา
ใหลูกหนี้เชาซื้อของกลุมบริษัทลดลง บัญชีลูกหนี้เชาซื้อสุทธิ ณ สิ้นป 2549 จํานวน 4,947.1 ลานบาท ลดลง 7.5
% จาก 5,345.8 ลานบาท จากสิ้นปกอนหนา และเพื่อเปนการรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต กลุมบริษัท
ไดขยายสาขาเพิ่มอีก 3 สาขา ทําให ณ สิ้นป 2549 กลุมบริษัทฯมีสาขาทั้งสิ้น 64 สาขา พื้นที่การใหบริการ
ครอบคลุม 34 จังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศ
ผลการดําเนินงาน
รายได
ในป 2549 กลุมบริษัทฐิติกร มีรายไดรวม 2,151.5 ลานบาท เพิ่มขึ้น 2.8 % จาก 2,094.1 ลานบาทในป
2548 โดยมีรายไดจากการใหเชาซื้อ 1,715.6 ลานบาท เพิ่มขึ้น 2.1% จาก 1,679.8 ลานบาท ทั้งนี้รายไดจากการให
เชาซื้อของกลุมบริษัทมีสัดสวนประมาณ 80% ในขณะที่รายไดอื่นๆ มีสัดสวน 20% ของรายไดรวม โดยมีจํานวน
435.9 ลานบาท เพิ่มขึ้น 5.2 % จาก 414.4 ลานบาท ในป 2548
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คาใชจาย
ในป 2549 กลุมบริษัทมีคาใชจายรวมทั้งสิ้น 1,677.0 ลานบาท เพิ่มขึ้น 13.9 % จาก 1,471.9 ลานบาท ใน
ป 2548 คาใชจายรวมประกอบดวย 2 สวนหลักคือคาใชจายในการขายและบริหาร คาใชจายหนี้สูญและหนี้สงสัย
จะสูญ ในป2549 มีคาใชจายในการขายและบริหารรวม 1,226.1 ลานบาท เพิ่มขึ้น 2.6 % จาก 1,194.8 ลานบาท
ในป2548 เปนผลจากการแขงขันทางธุรกิจ และการขยายตัวดานบุคลากรเพื่อเสริมความแข็งแกรงในการติดตาม
หนี้สินและรองรับการขยายสาขาออกไปในตางจังหวัด รวมทั้งกลุมบริษัทมีคาใชจายในการขายซึ่งกลุมบริษัท
ตองบันทึกคาใชจายทั้งจํานวนทันทีที่การขายเกิดขึ้น สําหรับคาใชจายดานหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ ในป 2549
จํานวน 450.9 ลานบาท เปนผลจากนโยบายการตั้งสํารองหนี้สูญที่เขมงวด และการขอผอนปรนจากผูเชาซื้อใน
การชําระคางวดซึ่งมีปจจัยมาจากสภาวะของราคาน้ํามัน คาครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น ตลอดจนปญหาน้ําทวมที่เกิดขึ้น
ใน 47 จังหวัด มีผลกระทบโดยตรงตอลูกหนี้ของกลุมบริษัทที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก
ในป 2549 กลุมบริษัทมีตนทุนการกูยืมจากสถาบันการเงินเฉลี่ย 4.34% เพิ่มขึ้นจาก 3.98%ในป 2548 ทํา
ใหดอกเบี้ยจายของกลุมบริษัทในป 2549 มีจํานวน 132.4 ลานบาทเพิ่มขึ้น 12.8 % จาก 117.3 ลานบาท ในป 2548
ซึ่งสะทอนสภาวะอัตราดอกเบี้ยเงินกูในตลาดที่ปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่องในป 2549 เปนไปตามสภาวะอัตรา
ดอกเบี้ยโดยทั่วไป
กําไรสุทธิ
ในป 2549 กลุมบริษัท มีกําไรสุทธิ 248.6 ลานบาท ลดลง 28.1 % จาก 345.7 ลานบาทในป 2548 สวน
หนึ่งเปนผลจากการขยายตัวของสินเชื่อใหมทําใหเกิดคาใชจายในการขายซึ่งตองบันทึกเปนรายจายทั้งจํานวนเมื่อ
มีการขายเกิดขึ้น ในขณะที่รายไดจากการเชาซื้อทยอยรับเปนงวด ซึ่งระยะเวลาการผอนชําระของรถจักรยานยนต
อยูระหวาง 24-30 งวด สวนรถยนตอยูระหวาง 36-48 งวด
ฐานะการเงิน
สินทรัพย
ณ สิ้นป 2549 กลุมบริษัทมีสินทรัพยรวม 5,331.9 ลานบาท ลดลง 7.9 % จาก 5,788.0 ลานบาทในป
2548 โดยสินทรัพยหลักของกลุมบริษัทที่ลดลง คือ ลูกหนี้เชาซื้อสุทธิ ป 2549 จํานวน 4,947.1 ลานบาท ลดลง
7.5 % จาก 5,345.8 ลานบาทในปที่ผานมา แยกเปนลูกหนี้เชาซื้อรถจักรยานยนตสุทธิ จํานวน 4,008.1 ลานบาท
เพิ่มขึ้น 1.2 % จากจํานวน 3,962.0 ลานบาทในป 2548 ลูกหนี้เชาซื้อรถยนตสุทธิ จํานวน 939.0 ลานบาท ลดลง
32.2 % จากจํานวน 1,383.8 ลานบาท เปนผลมาจากการชะลอการปลอยสินเชื่อรถยนต ซึ่งมีความเสี่ยงสูงและให
ผลตอบแทนนอยกวารถจักรยานยนต
อนึ่ง ลักษณะของสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนตและรถยนตของกลุมบริษัทนั้นจะมีการการกระจายความ
เสี่ยงตามลักษณะของธุรกิจอยูแลว โดยจะมีการกระจายลูกคาออกไปเปนจํานวนมากราย แตละรายวงเงินเฉลี่ยไม
เกิน 50,000 บาทและ 250,000 บาท สําหรับรถจักรยานยนตและรถยนตตามลําดับ ทําใหกลุมบริษัทมีการกระจาย
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ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้รายใดรายหนึ่งเปนการเฉพาะ นอกจากนี้การที่กลุมบริษัท
มีนโยบายการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่เขมงวด ทําให ณ สิ้นป 2549 กลุมบริษัทมีสํารองคาเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญไวถึง 436.0 ลานบาท คิดเปน 8.1 % ของลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อสุทธิกอนหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ หรือ
การตั้งสํารองหนี้สูญสูงถึง 185.9 % เมื่อเทียบกับยอดลูกหนี้ที่คางชําระ เกิน 6 เดือน จํานวน 234.4 ลานบาท
ในป 2549 กลุมบริษัทมีลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อสุทธิจําแนกตามอายุของลูกหนี้คางชําระในสวนที่คาง
ชําระไมเกิน 3 เดือน มีสัดสวนลดลงเล็กนอยจาก 90.4 % ในป 2548 เปน 90.2 % ในป 2549 และบริษัทมีลูกหนี้
คางชําระที่เกินกวา 3 เดือน เพิ่มขึ้นเล็กนอยจาก 9.6% ในป 2548 เปน 9.8 % ในป 2549

2549
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
ยังไมถึงกําหนดชําระ
คางชําระ 1 เดือน
คางชําระ 2-3 เดือน
คางชําระ 4-6 เดือน
คางชําระ 7-12 เดือน
คางชําระมากกวา 12 เดือน
รวมลูกหนี้

ลานบาท
3,257.2
780.1
821.8
289.6
111.5
122.9
5,383.1

2548
รอยละ
60.5
14.5
15.2
5.4
2.1
2.3
100.0

ลานบาท
3,486.2
877.2
853.9
325.8
130.1
96.0
5,769.2

รอยละ
60.4
15.2
14.8
5.6
2.3
1.7
100.0

หนี้สิน
ป 2549 กลุมบริษัทมีหนี้สินรวม 3,060.6 ลานบาท ลดลง 14.2 % จาก 3,565.2 ลานบาทในป 2548 ซึ่ง
เกิดจากการชําระหนี้เงินกูยืม โดยมีรายละเอียดของเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน และหนี้สินระยะยาวอื่นๆ ณ สิ้นป
2549 และ 2548 ดังนี้
ป 2549
เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน
และหนี้สินระยะยาว
เงินเบิกเกินบัญชี
ตั๋วสัญญาใชเงิน
หุนกู
เงินกูยืมระยะยาว
รวมเงินกูยืม

ลานบาท
39.0
2,027.1
745.0
2,811.1
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ป 2548
รอยละ
1.4
72.1
26.5
100.0

ลานบาท
26.7
2,434.3
745.0
100.0
3,306.0

รอยละ
0.8
73.6
22.6
3.0
100.0
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สวนของผูถือหุน
ภายใตการควบคุมอนุมัติการปลอยสินเชื่ออยางเขมงวด และความชํานาญของกลุมบริษัททําใหธุรกิจ
ของกลุมบริษัทมีกําไรสุทธิ และบริษัทไดจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานป 2548 แกผูถือหุนของบริษัท
จํานวน 200 ลานบาท เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2549 สําหรับป 2549 กลุมบริษัทมีสวนของผูถือหุนรวม 2,271.4
ลานบาท เพิ่มขึ้น 2.2 % จาก 2,222.8 ลานบาทในป 2548 และมีกําไรสะสม 798.4 ลานบาท เพิ่มขึ้น 6.5 % จาก
749.8 ลานบาทในป 2548 โดยอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน 1.3 เทา ลดลงจาก 1.6 เทา ในป 2548

คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
ในป 2549 บริษัทและบริษัทยอยจายคาตอบแทนใหแกผูสอบบัญชี มีรายละเอียดดังนี้
หนวย : ลานบาท
ชื่อผูสอบบัญชี
คาตอบแทนจากการสอบบัญชี
คาบริการอื่น
บริษัท บัญชีกิจ จํากัด
1.44
ไมมี
(นายสนิท หิรัญภาณุพงศ)
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13. ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ
- ไมมี-
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สวนที่ 3
การรับรองความถูกตองของขอมูล
กรรมการบริหารและผูท ี่ดาํ รงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี
ข า พเจ า ได ส อบทานข อ มู ล ในแบบแสดงรายการข อ มู ล ประจํ า ป ฉ บั บ นี้ แ ล ว และด ว ยความระมั ด ระวั ง ในฐานะ
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 2549 ตอผูสอบบัญชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการ
กระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองที่เปนชุดเดียวกัน ขาพเจาได
มอบหมายให นายประพล พรประภา เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ
นายประพล พรประภา กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลไว
ชื่อ

ตําแหนง
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กรรมการ

...........................................

5.นายสถิตยพงษ พรประภา

กรรมการ

...........................................

6.นางสาวอรวรรณ นาคทรรพ

กรรมการ

...........................................

7.นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา

กรรมการ

...........................................

พรประภา

ผูรับมอบอํานาจ
ชื่อ

ตําแหนง

นายประพล พรประภา

กรรมการ
สวนที่ 3 หนา 1

ลายมือชื่อ
….........................................

บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

กรรมการบริษทั ทีม่ ิใชกรรมการบริหาร
ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการ
บริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถกู ตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควร
ตองแจงในสาระสําคัญ
ในการนี้เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองที่เปนชุดเดียวกัน ขาพเจาได
มอบหมายให นายประพล พรประภา เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ
นายประพล พรประภา กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลไว
ชื่อ
นายนิพนธ หังสพฤกษ

ตําแหนง
ประธานกรรมการตรวจสอบ

ลายมือชือ่
….........................................

ผูรับมอบอํานาจ
ชือ่
นายประพล พรประภา

ตําแหนง

ลายมือชือ่

กรรมการ

….........................................

สวนที่ 3 หนา 2

บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

กรรมการบริษัทที่มิใชกรรมการบริหาร
ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการ
บริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตอง
แจงในสาระสําคัญ
ในการนี้เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองที่เปนชุดเดียวกัน ขาพเจาได
มอบหมายให นายประพล พรประภา เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ
นายประพล พรประภา กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลไว
ชื่อ
นายพิษณุ

จงสถิตยวัฒนา

ตําแหนง

ลายมือชือ่

กรรมการตรวจสอบ

….........................................

ตําแหนง

ลายมือชือ่

ผูรับมอบอํานาจ
ชือ่
นายประพล พรประภา

กรรมการ

สวนที่ 3 หนา 3

….........................................

บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

กรรมการบริษัทที่มิใชกรรมการบริหาร
ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการ
บริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตอง
แจงในสาระสําคัญ
ในการนี้เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองที่เปนชุดเดียวกัน ขาพเจาได
มอบหมายให นายประพล พรประภา เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ
นายประพล พรประภา กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลไว
ชื่อ

ตําแหนง

ลายมือชือ่

นายไพรินทร วงษวนั ทนีย

กรรมการตรวจสอบ

….........................................

ตําแหนง

ลายมือชือ่

ผูรับมอบอํานาจ
ชือ่
นายประพล พรประภา

กรรมการ

สวนที่ 3 หนา 4

…..........................................

บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

กรรมการบริษัทที่มิใชกรรมการบริหาร
ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการ
บริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตอง
แจงในสาระสําคัญ
ในการนี้เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองที่เปนชุดเดียวกัน ขาพเจาได
มอบหมายให นายประพล พรประภา เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ
นายประพล พรประภา กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลไว
ชื่อ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

นายจักกชัย พานิชพัฒน

กรรมการอิสระ

….........................................

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

ผูรับมอบอํานาจ
ชือ่
นายประพล พรประภา

กรรมการ

….........................................

หมายเหตุ : นายจักกชัย พานิชพัฒน ลาออกจากการเปนกรรมการ มีผลตั้งแต วันที่ 1 ธันวาคม 2549
และแตงตั้งเปนที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

สวนที่ 3 หนา 5

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
ชื่อ – สกุล

1. ดร.ชุมพล พรประภา

อายุ
( ป)
65

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

สัดสวนการถือหุน
ในบริษัท ณ
7 เม.ย. 2549(%)

- ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
- ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา
การศึกษา JUNIATA COLLEGE, PA.,
U.S.A.
- ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ บริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
- ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาการ จัดการ คุณภาพ
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
- วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุน 1
- ปริญญาตรี บัญชี
CALIFORNIA COLLEGE OF
COMMERCE, CA., U.S.A.

13.30

5.10

2.นายรักสนิท พรประภา

60

3.นายสถิตยพงษ พรประภา

57

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร
UNIVERSITY OF DETROIT,
MI., U.S.A

4.นายนิพนธ หังสพฤกษ

70

- MINI M.B.A.(BBL)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ปริญญาตรี
บัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

5.09

การถือหุนนับรวมจํานวนหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

-

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร

ชวงเวลา

ตําแหนง

ประวัติการทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง
บริษัท

ประเภทธุรกิจ

- เปนบิดา
น.ส.ปฐมา
และนายประพล
- เปนพี่
นายรักสนิทและ
นายสถิตยพงษ

2515 - ปจจุบัน
2531 - ปจจุบัน
2523 - ปจจุบัน

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ

บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอส.พี.ซูซูกิ จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอส.พี.อินเตอรแนชั่นแนล จํากัด

2514 - ปจจุบัน
2546 - ปจจุบัน
2535 - ปจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ

บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร จํากัด
บริษัท สินทองหลอ จํากัด
บริษัท เล็กซซสั กรุงเทพฯ จํากัด

ใหเชาซือ้ รถจักรยานยนตและรถยนต
จัดจําหนายรถจักรยานยนตซูซูกิ
จําหนายรถยนตและ จัดจําหนาย
เครื่องจักรกลการเกษตร
ผลิตรถจักรยานยนตซซู ูกิ
บริษัท โฮลดิ้งส
ตัวแทนจําหนายรถยนต

- เปนนอง
ดร.ชุมพล
- เปนพี่
นายสถิตยพงษ
- เปนอาน.ส.ปฐมา
และนายประพล
-เปนนอง
ดร.ชุมพลและ
นายรักสนิท

2515 - ปจจุบัน
2530 - ปจจุบัน
2524 - ปจจุบัน
2522 - ปจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอส.พี.ซูซูกิ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ฐิติพล จํากัด
บริษัท สินพล จํากัด

ใหเชาซือ้ รถจักรยานยนตและรถยนต
จัดจําหนายรถจักรยานยนตซูซูกิ
จําหนายอะไหลรถจักรยานยนต
ตัวแทนจําหนายรถจักรยานยนตซูซูกิ

2546 - ปจจุบัน
2537 - 2549
2545 - ปจจุบัน
2540 – ปจจุบัน
2523 - ปจจุบัน
2522 - ปจจุบัน
2532 – ปจจุบัน
2549 - ปจจุบัน
2546 - ปจจุบัน

กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการผูจัดการใหญ
กรรมการผูจัดการใหญ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
รองผูจัดการฝายตรวจสอบ

บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)
บริษัท ซี.วี.เอ. จํากัด
สมาคมผูประกอบการรถจักรยานยนตไทย (TMEA)
บริษัท เอส.พี.ซูซูกิ จํากัด (มหาชน)
บริษัท สินพล จํากัด
บริษัท เอส.พี.อินเตอรแนชัน่ แนล จํากัด
บริษัท ไทยซูซูกิ มอเตอร จํากัด
บริษัท ฐิติกร จํากัด(มหาชน)
บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)

ใหเชาซือ้ รถจักรยานยนตและรถยนต
ใหเชาซือ้ รถจักรยานยนต
จัดจําหนายรถจักรยานยนตซูซูกิ
ตัวแทนจําหนายรถจักรยานยนตซซู ูกิ
จําหนายอะไหลรถจักรยานยนต
ผลิตรถจักรยานยนตซซู ูกิ
ใหเชาซือ้ รถจักรยานยนตและรถยนต
ใหเชาซือ้ รถจักรยานยนตและรถยนต

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

ธนาคารพาณิชย

-

2535 - 2539

เอกสาร 1 หนา 1

ชื่อ – สกุล

อายุ
( ป)

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

สัดสวนการถือหุน
ในบริษัท ณ
7 เม.ย. 2549(%)

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร

ชวงเวลา

ตําแหนง

ประวัติการทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง
บริษัท

ประเภทธุรกิจ

5.นายพิษณุ จงสถิตยวฒ
ั นา

63

- ปริญญามหาบัณฑิต
สาขาธุรกิจระหวางประเทศ
UCLA, CA., U.S.A.

-

-

2549 - ปจจุบัน
2546 – ปจจุบัน
2535 – ปจจุบัน

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการผูจัดการใหญ

บริษัท ฐิติกร จํากัด(มหาชน)
บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอ เอ โฮลดิ้ง จํากัด

ใหเชาซือ้ รถจักรยานยนตและรถยนต
ใหเชาซือ้ รถจักรยานยนตและรถยนต
อุตสาหกรรมรองเทา

6.นายไพรินทร วงษวันทนีย

68

- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรบัณฑิต
พณ.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- นิตศิ าสตรบณ
ั ฑิต น.บ.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

-

-

2549 - ปจจุบัน
2548 - ปจจุบัน
2542 - ปจจุบัน
2539 - 2541
2538 - 2539
2537 - 2538
2533 - 2537

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการ
สรรพากร ภาค 4
สรรพากร เขต 1
สรรพากร พื้นที่ 1
สรรพากร พื้นที่ 6

บริษัท ฐิติกร จํากัด(มหาชน)
บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)
บริษัทสยามภัณฑ (กรุป) จํากัด
กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

ใหเชาซือ้ รถจักรยานยนตและรถยนต
ใหเชาซือ้ รถจักรยานยนตและรถยนต
โรงงานผลิตน้ํามันเครื่องและแบตเตอรี
-

7.นายจักกชยั พานิชพัฒน

68

- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร
University of Texas, Austin,
TX., U.S.A.

-

-

2549 - 2549

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหา
และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการ, กรรมการบริหาร
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

บริษัท ฐิติกร จํากัด(มหาชน)

ใหเชาซือ้ รถจักรยานยนตและรถยนต

บริษัท แมกเนคอมพ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จํากัด
(มหาชน)
บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด(มหาชน)

ใหเชาซือ้ รถจักรยานยนตและรถยนต
พัฒนาอสังหาริมทรัพย

2548 – ปจจุบัน
2546 - 2549
2545 – ปจจุบัน

2544 – ปจจุบัน
2543 – ปจจุบัน
2543 - ปจจุบัน
2543 - 2548
8.นางสาวปฐมา พรประภา

37

- M.B.A. BABSON COLLEGE ,
MA., U.S.A.
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

0.40

การถือหุนนับรวมจํานวนหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

-เปนบุตร
ดร.ชุมพล
-เปนพี่
นายประพล
-เปนหลาน
นายรักสนิทและ
นายสถิตยพงษ

2544 - ปจจุบัน
2544 - ปจจุบัน
2544 - ปจจุบัน
2541 – ปจจุบัน
2540 - ปจจุบัน

กรรมการ
กรรมการผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการผูจัดการ
กรรมการ, กรรมการผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการบริหาร

เอกสาร 1 หนา 2

บริษัท กันยงอิเลคทริก จํากัด (มหาชน)
บริษัท สหยูเนี่ยน จํากัด (มหาชน)
บริษัท อมตะ คอรปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยลิฟทอนิ ดัสตรีส จํากัด (มหาชน)

เครื่องใชไฟฟา
ผลิตและจําหนายสินคาอุปโภคบริโภค

บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)

ใหเชาซือ้ รถจักรยานยนตและรถยนต

บริษัท ซี.วี.เอ. จํากัด

ใหเชาซือ้ รถจักรยานยนต

บริษัท ชยภาค จํากัด
บริษัท สินพล จํากัด
บริษัท เอส.พี.อินเตอรแนชัน่ แนล จํากัด

ใหเชาซือ้ รถยนต
ตัวแทนจําหนายรถจักรยานยนตซูซูกิ
จําหนายรถยนตและ จัดจําหนาย
เครื่องจักรกลการเกษตร

ผลิตและจําหนายลิฟทและบันใดเลื่อน

ชื่อ – สกุล

9.นายประพล พรประภา

10.นางสาวอรวรรณ นาคทรรพ

อายุ
( ป)

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

33

- B.S. BABSON COLLEGE,
- MA., U.S.A.

57

สัดสวนการถือหุน
ในบริษัท ณ
7 เม.ย. 2549(%)

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร

-

- เปนบุตร
ดร.ชุมพล
- เปนนอง
น.ส.ปฐมา
- เปนหลาน
นายรักสนิทและ
นายสถิตยพงษ

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

-

-

ชวงเวลา
-

2547- ปจจุบัน

47

- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร
และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

-

-

12.นางมาลี เจียรพินิจนันท

45

-

-

13.นายธิติพล เลือดภักดี

48

- ปริญญาตรี
วิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- ปริญญาตรี นิตศิ าสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

-

-

2545 - ปจจุบัน
2545 - ปจจุบัน
2545 - 2546
2543 - 2546
2541 - 2543
2545 – ปจจุบัน
2545 – ปจจุบัน
2537 – ปจจุบัน
2545 – ปจจุบัน
2545 – ปจจุบัน
2545 - ปจจุบัน
2549 - ปจจุบัน
2548 – 2549
2547 - 2548
2546 – 2547
2542 - 2545

14.นายพิสิฏฐ เปลี่ยมทรัพย

49

- ปริญญาตรี
รัฐศาสตรมหาวิทยาลัยรามคําแหง

-

-

2549 - ปจจุบัน
2548 – ปจจุบัน
2547 - 2548

การถือหุนนับรวมจํานวนหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

ประเภทธุรกิจ

บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)

ใหเชาซือ้ รถจักรยานยนตและรถยนต

บริษัท ซี.วี.เอ. จํากัด
บริษัท ชยภาค จํากัด
บริษัท เจ.พี.มอรแกน จํากัด

ใหเชาซือ้ รถจักรยานยนต
ใหเชาซือ้ รถยนต
สถาบันการเงิน

บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)

ใหเชาซือ้ รถจักรยานยนตและรถยนต

บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)

ใหเชาซือ้ รถจักรยานยนตและรถยนต

บริษัท ซี.วี.เอ. จํากัด
บริษัท ชยภาค จํากัด
บริษัท เอส.พี.อินเตอรแนชัน่ แนล จํากัด
บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)
บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)
บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)
บริษัท ซี.วี.เอ. จํากัด
บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)

ใหเชาซือ้ รถจักรยานยนต
ใหเชาซือ้ รถยนต
จําหนายรถยนตและจัดจําหนาย
ใหเชาซือ้ รถจักรยานยนตและรถยนต
ใหเชาซือ้ รถจักรยานยนตและรถยนต
ใหเชาซือ้ รถจักรยานยนตและรถยนต
ใหเชาซือ้ รถจักรยานยนต
ใหเชาซือ้ รถจักรยานยนตและรถยนต

ผูจัดการสํานักตรวจสอบภายใน
กรรมการ
กรรมการ
ผูจัดการฝายปฏิบัติการ 3
ผูจัดการฝายสํานักกรรมการผูจัดการ
ผูชวยผูจดั การฝาย
ผูจัดการบริหารสาขา
(อะไหลและศูนยบริการ)
ผูจัดการบริหารสาขา (ตางจังหวัด)

บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)
บริษัท ซี.วี.เอ. จํากัด
บริษัท ชยภาค จํากัด
บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)
บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)
บริษัท สินพล จํากัด
บริษัท สินพล จํากัด

ใหเชาซือ้ รถจักรยานยนตและรถยนต
ใหเชาซือ้ รถจักรยานยนต
ใหเชาซือ้ รถยนต
ใหเชาซือ้ รถจักรยานยนตและรถยนต
ใหเชาซือ้ รถจักรยานยนตและรถยนต
ตัวแทนจําหนายรถจักรยานยนตซูซูกิ
ตัวแทนจําหนายรถจักรยานยนตซูซูกิ

บริษัท สินพล จํากัด

ตัวแทนจําหนายรถจักรยานยนตซูซูกิ

กรรมการ
ผูจัดการฝายตรวจสอบและบริหาร
หนี้พิเศษ 1
ผูจัดการฝายบริหารหนี้

บริษัท ซี.วี.เอ. จํากัด
บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)

ใหเชาซือ้ รถจักรยานยนต
ใหเชาซือ้ รถจักรยานยนตและรถยนต

บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)

ใหเชาซือ้ รถจักรยานยนตและรถยนต

กรรมการ
รองกรรมการผูจัดการ, กรรมการ
รองกรรมการผูจัดการ, กรรมการ
รองกรรมการผูจัดการ
ANALYST

2545 - 2547

11.นางบุษกร เหลีย่ มมุกดา

ตําแหนง

ประวัติการทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง
บริษัท

กรรมการ
ผูชวยรองกรรมการผูจดั การ
กรรมการ
ผูชวยกรรมการผูจดั การบริหารสินทรัพย
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผูจัดการฝายบริหารกลุม ธุรกิจ
ผูจัดการทั่วไป
กรรมการ
กรรมการ
ผูจัดการฝายบัญชี

เอกสาร 1 หนา 3

ชื่อ – สกุล

อายุ
( ป)

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

สัดสวนการถือหุน
ในบริษัท ณ
7 เม.ย. 2549(%)

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร

ชวงเวลา
2545 - 2547

15.นายคัมภีร หวังสุนทร

45

- ปริญญาตรี
นิตศิ าสตรมหาวิทยาลัยรามคําแหง

-

-

16.นายพรศักดิ์ กิรณโสภณ

47

- ปริญญาตรี
นิตศิ าสตรมหาวิทยาลัยรามคําแหง

-

-

17.นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย

42

- ปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรามคําแหง

-

-

18.นายอภิชยั เอื้อมเสถียรพร

46

-

-

19.นายประยูร ทักษะกรวงศ

54

- ปริญญาโท MBA สาขาบริหารธุรกิจ
หลักสุตรสําหรับผูบริหาร
มหาวิทยาลัยบูรพา
- ปริญญาตรี รัฐศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

-

-

2543 – 2545
2541 – 2543
2547- ปจจุบัน
2541- 2547
2539- 2541
2549 - ปจจุบัน
2548 - ปจจุบัน
2547 – 2548
2545 - 2547
2543–2545
2540–2543
2547- ปจจุบัน
2546- 2547
2541- 2546
2548 - ปจจุบัน
2547- 2548
2541- 2547
2548 – ปจจุบัน
2548 - 2549
2547- 2548
2546 - 2547
2541 – 2545

20.นายไพฑูรย เหลืองวัฒนะวุฒิ

55

- ปริญญาตรี
เศรษฐศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

-

-

2548 – ปจจุบัน
2548 - ปจจุบัน
2545 - ปจจุบัน
2547 - 2548
2545 - 2547

การถือหุนนับรวมจํานวนหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

ตําแหนง

ประวัติการทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง
บริษัท

ประเภทธุรกิจ

บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)

ใหเชาซือ้ รถจักรยานยนตและรถยนต

บริษัท ซี.วี.เอ. จํากัด
บริษัท ซี.วี.เอ. จํากัด
บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)
บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)
บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)

ใหเชาซือ้ รถจักรยานยนต
ใหเชาซือ้ รถจักรยานยนต
ใหเชาซือ้ รถจักรยานยนตและรถยนต
ใหเชาซือ้ รถจักรยานยนตและรถยนต
ใหเชาซือ้ รถจักรยานยนตและรถยนต

บริษัท ซี.วี.เอ. จํากัด
บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)
บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)
บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)
บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)

ใหเชาซือ้ รถจักรยานยนต
ใหเชาซือ้ รถจักรยานยนตและรถยนต
ใหเชาซือ้ รถจักรยานยนตและรถยนต
ใหเชาซือ้ รถจักรยานยนตและรถยนต
ใหเชาซือ้ รถจักรยานยนตและรถยนต

บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)
บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)
บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)
บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)

ใหเชาซือ้ รถจักรยานยนตและรถยนต
ใหเชาซือ้ รถจักรยานยนตและรถยนต
ใหเชาซือ้ รถจักรยานยนตและรถยนต
ใหเชาซือ้ รถจักรยานยนตและรถยนต

ผูจัดการฝายสินเชือ่ เชาซื้อ ภูมิภาค 2
ผูจัดการฝายสินเชือ่ เชาซื้อ 4
ผูจัดการฝายบริหารสาขาติดตาม
ผูจัดการฝายตรวจสอบและบริหาร
หนี้พิเศษ 1
ผูจัดการฝายบริหาร
ผูจัดการฝายสินเชื่อเชาซื้อ 5
ผูจัดการฝายสินเชื่อตางจังหวัด
ผูจดั การฝายตรวจสอบและบริหารหนี้พิเศษ

บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)
บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)
บริษัท สินพล จํากัด
บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)

ใหเชาซือ้ รถจักรยานยนตและรถยนต
ใหเชาซือ้ รถจักรยานยนตและรถยนต
ตัวแทนจําหนายรถจักรยานยนตซูซูกิ
ใหเชาซือ้ รถจักรยานยนตและรถยนต

บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)
บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)
บริษัท ซี.วี.เอ. จํากัด
บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)

ใหเชาซือ้ รถจักรยานยนตและรถยนต
ใหเชาซือ้ รถจักรยานยนตและรถยนต
ใหเชาซือ้ รถจักรยานยนต
ใหเชาซือ้ รถจักรยานยนตและรถยนต

ผูจัดการฝายสินเชือ่ เชาซื้อ 4
กรรมการ
กรรมการ
ผูจัดการฝายตรวจสอบและบริหาร
หนี้พิเศษ
รักษาการผูจดั การฝายตรวจสอบและ
บริหารหนี้พิเศษ

บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)
บริษัท ชยภาค จํากัด
บริษัท ซี.วี.เอ. จํากัด
บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)

ใหเชาซือ้ รถจักรยานยนตและรถยนต
ใหเชาซือ้ รถยนต
ใหเชาซือ้ รถจักรยานยนต
ใหเชาซือ้ รถจักรยานยนตและรถยนต

บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)

ใหเชาซือ้ รถจักรยานยนตและรถยนต

ผูจัดการฝายสินเชือ่ เชาซื้อ
(กรุงเทพและปริมณฑล)
ผูจัดการฝายสินเชือ่ เชาซื้อ (ตางจังหวัด)
ผูจัดการสวนเชาซื้อ
ผูจัดการฝายสินเชือ่ เชาซื้อ ภูมิภาค1
ผูจัดการสวนบริหารหนี้
ผูจัดการสวนบริหารสาขา 2
กรรมการ
ผูจัดการฝายบริหารหนี้ กรุงเทพ
ผูจัดการฝายสินเชือ่ เชาซื้อ 2
ผูจัดการฝายสินเชือ่ เชาซื้อ (ตางจังหวัด)
ผูจัดการฝายสินเชือ่ เชาซื้อ
(กรุงเทพและปริมณฑล)
ผูจัดการสวนบริหารหนีพ้ ิเศษ
ผูจัดการฝายสินเชือ่ เชาซื้อ 1
ผูจัดการสวนสินเชื่อเชาซื้อ 3
ผูจัดการสวนตลาดและสินเชื่อ

เอกสาร 1 หนา 4

ชื่อ – สกุล

อายุ
( ป)

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

สัดสวนการถือหุน
ในบริษัท ณ
7 เม.ย. 2549(%)

ประวัติการทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง
บริษัท

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร

ชวงเวลา
2543 - 2546
2541 - 2543
2549 - ปจจุบัน
2541 - ปจจุบัน
2537 - ปจจุบัน

ผูจัดการฝายบริหารกลุม ธุรกิจ
ผูจัดการฝายสินเชือ่ เชาซื้อ
กรรมการ
กรรมการ
ผูจัดการฝายการเงิน

บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)
บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)
บริษัท ชยภาค จํากัด
บริษัท ซี.วี.เอ. จํากัด
บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)

ใหเชาซือ้ รถจักรยานยนตและรถยนต
ใหเชาซือ้ รถจักรยานยนตและรถยนต
ใหเชาซือ้ รถยนต
ใหเชาซือ้ รถจักรยานยนต
ใหเชาซือ้ รถจักรยานยนตและ รถยนต

ตําแหนง

ประเภทธุรกิจ

21.นางรัชดา ศรีวิโรจนวงศ
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- อนุปริญญา เลขานุการ
วิทยาลัยเชตุพน

-

-

22.นายวิชัย สุรนัคครินทร

43

- ปริญญาตรี บัญชี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

-

-

2541 – ปจจุบัน
2541 – 2546

กรรมการ
ผูจัดการสํานักกรรมการผูจัดการ

บริษัท ซี.วี.เอ. จํากัด
บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)

ใหเชาซือ้ รถจักรยานยนต
ใหเชาซือ้ รถจักรยานยนตและรถยนต

23.นายวิบูลยศกั ดิ์ พูนสวัสดิ์

47

- มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนศรีวกิ รม

-

-

2547-ปจจุบัน
2537-2547

ผูจัดการฝายปฏิบัติการ 1
ผูจัดการบริหารสาขา ฝายขายรถยนต

บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอส.พี.อินเตอรแนชัน่ แนล จํากัด

24.นายไพศาล วงศธาดา

55

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

-

-

2545 – 2549
2543 – 2549
2541 – ปจจุบัน
2540 – ปจจุบัน

กรรมการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการผูจัดการ

บริษัท ซี.วี.เอ. จํากัด
บริษัท ชยภาค จํากัด
บริษัท เอส.พี.ซูซูกิ จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอส.พี.อินเตอรแนชัน่ แนล จํากัด

2538 – ปจจุบัน

กรรมการ

บริษัท เอส.พี.อินเตอรแนชัน่ แนล จํากัด

2530 – ปจจุบัน
2524 - ปจจุบัน
2524 – ปจจุบัน
2542- ปจจุบัน
2545 - 2549
2545 - 2549
2543 – ปจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษัท เอส.พี.ซูซูกิ จํากัด (มหาชน)
บริษัท สินพล จํากัด
บริษัท ฐิติพล จํากัด
บริษัท เอส.พี อาคาร
บริษัท ซี.วี.เอ. จํากัด
บริษัท ชยภาค จํากัด
บริษัท เอส.พี.อินเตอรแนชัน่ แนล จํากัด

2543 – ปจจุบัน
2541 – ปจจุบัน
2545 - 2549
2545 – ปจจุบัน
2541 - ปจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผูจัดการฝายบัญชี

บริษัท ฐิติพล จํากัด
บริษัท สินพล จํากัด
บริษัท ชยภาค จํากัด
บริษัท ฐิติพล จํากัด
บริษัท เอส.พี.อินเตอรแนชัน่ แนล จํากัด

ใหเชาซือ้ รถจักรยานยนตและรถยนต
จําหนายรถยนตและ จัดจําหนายเครือ่ ง
จักรกลเกษตร
ใหเชาซือ้ รถจักรยานยนต
ใหเชาซือ้ รถยนต
จัดจําหนายรถจักรยานยนตซูซูกิ
จําหนายรถยนตและ จัดจําหนาย
เครื่องจักรกลเกษตร
จําหนายรถยนตและ จัดจําหนายเครือ่ ง
จักรกลเกษตร
จัดจําหนายรถจักรยานยนตซูซูกิ
ผูแทนจําหนายรถจักรยานยนตซูซูกิ
จําหนายอะไหลรถจักรยานยนต
ใหเชาสํานักงาน , อาคาร
ใหเชาซือ้ รถจักรยานยนต
ใหเชาซือ้ รถยนต
จําหนายรถยนตและจัดจําหนายเครือ่ ง
จักรกลเกษตร
จําหนายอะไหลรถจักรยานยนต
ตัวแทนจําหนายรถจักรยานยนตซูซูกิ
ใหเชาซือ้ รถยนต
จําหนายอะไหลรถจักรยานยนต
จําหนายรถยนตและจัดจําหนายเครือ่ ง
จักรกลเกษตร

25.นางสาวเพ็ญทิพย พิเชษฐวีรชัย

26.นายสังคม เหลาโชติ
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45

- Mini MBA.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

- ปริญญาตรี บัญชี
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

การถือหุนนับรวมจํานวนหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

-

-

-

-

เอกสาร 1 หนา 5

การถือหุนนับรวมจํานวนหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

เอกสาร 1 หนา 6

บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย
- ขอมูลรวมอยูในเอกสารแนบ 1-

เอกสารแนบ 2

บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

เอกสารแนบ 3 : อื่นๆ
9. การจัดการ
9.1 โครงสรางบริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบ*

กรรมการผูจัดการ
ปฐมา พรประภา

สํานักตรวจสอบภายใน*
มาลี เจียรพินิจนันท

สํานักกรรมการผูจัดการ

รองกรรมการผูจัดการ
ปฐมา พรประภา

รองกรรมการผูจัดการ
ประพล พรประภา

ผูชวยรองกรรมการผูจัดการ
อรวรรณ นาคทรรพ

ฝายสินเชื่อ
เชาซื้อ1
ประสิทธิ์ ไทรนนทรีย

ฝายสินเชื่อ
เชาซื้อ 2
ไพฑูรย เหลืองวัฒนวุฒิ

ฝายบริหารหนี้
กรุงเทพ
พรศักดิ์ กิรณโสภณ

ฝายสินเชื่อ
เชาซื้อ ภูมิภาค 1
คัมภีร หวังสุนทร

ฝายสินเชื่อ
เชาซื้อ ภูมิภาค 2
อภิชัย เอื้อมเสถียร

ฝายปฏิบัติการ 2
ประพล พรประภา
(ร.ก.)

ฝายปฏิบัติการ1
วิบูลศักดิ์ พูนสวัสดิ์

ผฃฝายบฏิบัติการ3
ธิติพล เลือดภักดี

*สํานักตรวจสอบภายในมีหนาที่ ตรวจสอบภายใน บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย โดยรายงานผลการตรวจสอบตอกรรมการตรวจสอบ

เอกสารแนบ 3 หนา 1

ฝายตรวจสอบและ
บริหารหนี้พิเศษ
สวนกลาง

ฝายตรวจสอบและ
บริหารหนี้พิเศษ
ภูมิภาค

พิสิฏฐ เปลีย่ มรัพย

ประยูร ทักษะกรวงศ

ฝายบัญชี
บุษกร เหลี่ยมมุกดา

ฝายการเงิน
รัชดา ศรีวิโรจนวงศ

บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

โครงสรางการจัดการของกลุมบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบ*

คณะกรรมการบริษัท ซี.วี.เอ จํากัด

คณะกรรมการบริษัท ชยภาค จํากัด

กรรมการผูจัดการ
ปฐมา พรประภา

กรรมการผูจัดการ
ปฐมา พรประภา

สํานักตรวจสอบภายใน*
มาลี เจียรพินิจนันท

กรรมการผูจัดการ*
สํานักกรรมการผูจัดการ

รองกรรมการผูจัดการ
ประพล พรประภา

รองกรรมการผูจัดการ
ประพล พรประภา

ฝายสินเชื่อเชาซื้อ
ประพล พรประภา (ร.ก.)

ฝายสินเชื่อเชาซื้อ
ไพฑูรย เหลืองวัฒนะวุฒิ

รองกรรมการผูจัดการ*

ผูจัดการฝาย*

* รายละเอียดปรากฎในเอกสารแนบ 3 หนา 1
เอกสารแนบ 3 หนา 2

