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สวนท่ี 1 
ขอมูลสรุป (Executive Summary) 

 

กลุมบริษัทประกอบดวยบริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจใหเชาซื้อรถจักรยานยนตและรถยนต         
ในเขตกรุงเทพฯ, ปริมณฑลและตางจังหวัดในทุกภูมิภาคของประเทศไทย บริษัทถือหุนรอยละ 99.99 ในบริษัท ซี.วี.เอ. 
จํากัด ซึ่งดําเนินธุรกิจใหเชาซื้อรถจักรยานยนต  และถือหุนรอยละ 99.99 ในบริษัท ชยภาค จํากัด ซึ่งดําเนินธุรกิจใหเชา
ซื้อรถยนตในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลรวมถึงตางจังหวัดในบางพ้ืนที่ ป 2550 กลุมบริษัทใหเชาซื้อรถจักรยานยนต
ใหมตอรถจักรยานยนตมือสองในสัดสวนรอยละ 89 ตอรอยละ 11 และใหเชาซื้อรถยนตใหมตอรถยนตมือสองใน
สัดสวนรอยละ 19 ตอ รอยละ 81 

กลุมบริษัทดําเนินธุรกิจใหเชาซื้อรถจักรยานยนตและรถยนตมานาน 35 ป ปจจุบันมีสวนแบงการตลาดรอยละ 
25.75 ซึ่งเปนอันดับหน่ึงของธุรกิจเชาซื้อรถจักรยานยนตในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลติดตอกันมาเปนปที่ 25     ทั้งน้ี
กลุมบริษัทมีเครือขายของพันธมิตรทางธุรกิจ 725 แหง และเจาหนาที่สินเช่ือกวา 400 คนประจําอยูในเขตพ้ืนที่ที่
ใหบริการ สงผลใหเกิดความรวดเร็วในการอนุมัติสินเช่ือใหแกลูกคา  จากการดําเนินธุรกิจเชาซื้อรถจักรยานยนตและ
รถยนตมาเปนเวลานานทําใหกลุมบริษัทมีระบบฐานขอมูลลูกคาเชาซื้อขนาดใหญเปนของตนเอง โดย  ณ 31 ธันวาคม 
2550   กลุมบริษัทมีลูกคาจํานวนเกือบ 200,000 รายและมีฐานขอมูลประวัติลูกคาไมเกิน 10 ป กวา 1,000,000 ราย 
นอกจากนี้      กลุมบริษัทยังมีความสัมพันธที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจนับแตกอต้ังบริษัท รวมถึงเปนที่ยอมรับในเรื่อง
ความซื่อตรง      ในการใหบริการโดยไดรับความไววางใจจากลูกคาและสถาบันการเงินตลอดมา ในสวนของชองทางการ
ชําระเงินกลุมบริษัทไดนําระบบใบแจงเตือนการชําระเงินและระบบ Bar Code มาใชอํานวยความสะดวกแกลูกคา 
โดยเฉพาะการชําระเงินผานระบบธนาคาร, Counter Service  ที่กระจายอยูทั่วประเทศ ซึ่งถือไดวาสิ่งที่กลาวมาทั้งหมด
เปนจุดเดนที่สงผลใหกลุมบริษัทไดเปรียบคูแขงขันในการดําเนินธุรกิจ   และกลุมบริษัทมีเปาหมายท่ีจะขยายบัญชีสินเช่ือ
เชาซื้อใหเติบโตอยางตอเน่ืองโดยการขยายสาขาเพิ่มขึ้นในเขตภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต
ทั้งน้ี  ณ 31 ธันวาคม 2550 กลุมบริษัทมีจํานวนสาขาทั้งสิ้น 70 สาขา ครอบคลุม 39 จังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศ 

ผลการดําเนินงานของกลุมบริษัท   รายไดรวมป 2550 เทากับ  2,324.7  ลานบาท เพ่ิมขึ้น 8.0 %  จาก  2,151.5 
ลานบาทในป 2549  เกิดจากการเพ่ิมขึ้นของรายไดเชาซื้อรถจักรยานยนต  และรายไดอื่นๆ  ในสวนของหน้ีสูญรับคืน 
และรายไดคาธรรมเนียม  สวนรายไดเชาซื้อรถยนตลดลงจากการชะลอการปลอยสินเช่ือ ดานคาใชจายรวม ป 2550 
เทากับ  1,809.6  ลานบาท เพ่ิมขึ้น  7.9 % จาก 1,677.0 ลานบาทในป 2549 สาเหตุหลักมาจากการเพ่ิมขึ้นของคาใชจายใน
การบริหารที่ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากการแขงขันที่เพ่ิมสูงขึ้นมาก และคาใชจายดานบุคคลากรจากการขยายสาขาของธุรกิจ   
อยางไรก็ตาม กลุมบริษัทมีกําไรสุทธิเพ่ิมขึ้น  โดยกําไรสุทธิป 2550 เทากับ  287.9  ลานบาท เพ่ิมขึ้น 15.3 %  จาก 249.7  
ลานบาทในป 2549 

               ฐานะทางการเงินของกลุมบริษัท ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2550  บริษัทมีสินทรัพยรวม 5,424.4 ลานบาท   ลดลง 
0.6 % จาก 5,457.6 ลานบาทในป 2549  เกิดจากการลดลงของลูกหน้ีเชาซื้อรถยนต  ซึ่งเปนผลมาจากนโยบายการชะลอ
การปลอยสินเช่ือรถยนต ซึ่งมีความเสี่ยงสูงและใหผลตอบแทนนอยกวารถจักรยานยนต   มีหน้ีสินรวม 2,889.5 ลานบาท 
ลดลง 5.6 % จาก 3,060.6  ลานบาทในป 2549  จากการชําระคืนเงินกูยืมสถาบันการเงิน  มีสวนของผูถือหุนรวม 2,534.9
ลานบาท เพ่ิมขึ้น 5.7 % จาก 2,397.1  ลานบาทในป 2549 จากผลกําไรสุทธิของกลุมบริษัท หลังจากหักเงินปนผลจายแลว 
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การดําเนินธุรกิจเชาซื้อมีปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญ ไดแก ความเสี่ยงดานการเงินเน่ืองจากรายไดหลักเปนดอกเบี้ย
รับจากการใหสินเช่ือ ซึ่งถูกกําหนดเปนอัตราดอกเบี้ยไวคงที่ตลอดอายุสัญญา  แตดอกเบี้ยเงินกูยืมมีแนวโนมสูงขึ้น  เพ่ือ
เปนการปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น  บริษัทจึงหาแหลงเงินทุนที่เหมาะสมกับสภาวะการณโดย ในป 2548 บริษัทไดขาย
หุนกูใหแกผูลงทุนสถาบันจํานวน 745 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย 4.2% และ 4.8% โดยมีอายุหุนกู 2 ป และ 3.5 ป ตามลําดับ 
ซึ่ง ณ.ป 2550  คงเหลือหุนกูที่ยังไมครบกําหนดไถถอนจํานวน 200 ลานบาท   บริษัทจึงไดเจรจากับสถาบันการเงินเพ่ือ
ทําสัญญาเงินกูระยะยาวเพ่ิมเติมในป 2550 จํานวน 600 ลานบาทอัตราดอกเบี้ยคงที่ เปนระยะเวลา 3 ปและ 3.5 ป 
ตามลําดับ  ซึ่งจะสอดคลองกับอายุการใหสินเช่ือเชาซื้อโดยเฉลี่ยแกลูกคาใหม  เปนการลดความเสี่ยงจากการผันผวนของ
อัตราดอกเบี้ยไดในระดับหน่ึง   ทั้งน้ีบริษัทไดใหความสําคัญกับการบริหารความเส่ียงอยางเหมาะสม  ตามท่ีไดเปดเผย
แลวในหัวขอปจจัยความเสี่ยงโดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของผูถือหุนเปนหลักและถูกตองตามหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดี  ตามแนวทางท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย(ต.ล.ท.) และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย  (ก.ล.ต.)    กําหนดไว    

 



บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                           แบบ 56-1    
 

ลายมือชื่อ......................................... 
สวนท่ี 2 หนา  1 

สวนท่ี 2  

บริษัทท่ีออกหลักทรัพย 
 
 
ช่ือบริษัท                                   :    บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน) 
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1. ปจจัยความเส่ียง 

 ความเส่ียงดานการเงิน 

เน่ืองจาก รายไดหลักของกลุมบริษัทเปนดอกเบี้ยรับจากการใหบริการสินเช่ือเชาซื้อ  ซึ่งถูกกําหนดอัตรา
ดอกเบี้ยไวคงที่ตลอดอายุสัญญา ดังน้ัน การเปล่ียนแปลงของตนทุนอัตราดอกเบี้ย    จึงสงผลกระทบโดยตรงตอ
ผลการดําเนินงานของกลุมบริษัท    ดังน้ันในป 2548 บริษัทจึงไดออกหุนกูจํานวน 745 ลานบาท อัตราดอกเบ้ีย 
4.2% - 4.8% ระยะเวลา 2 ป และ 3.5 ป ตามลําดับ อีกทั้งในป 2550  บริษัทมีการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่ 3 ปและ3.5 ป จํานวน 600 ลานบาท ซึ่งจะสอดคลองกับอายุการใหสินเช่ือเชาซื้อโดยเฉล่ียแกลูกคา
ทําใหบริษัทสามารถลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโนมสูงขึ้น ในป 2549 บริษัทไดรับ
การจัดอันดับเครดิตองคกรจาก บริษัท ทริสเรทต้ิง จํากัด ที่ระดับ BBB+ (แนวโนมคงที่) และจากการทบทวนการ
จัดอันดับเครดิตองคกรในป 2550 บริษัทยังคงอยูที่ระดับ BBB+ (แนวโนมคงที่) เชนกัน ทําใหทั้งสถาบันการเงิน
และผูลงทุนเกิดความม่ันใจมากขึ้นในความแข็งแกรงของฐานะของทางบริษัท        
 

 ความเส่ียงในการประกอบธุรกิจ 

ความเสี่ยงดานการตลาดและการแขงขัน 

-  สินเช่ือเชาซื้อรถจักรยานยนต 

ธุรกิจการใหบริการสินเช่ือเชาซื้อรถจักรยานยนต มีภาวะการแขงขันที่คูแขงรายใหมสามารถเขามาใน
อุตสาหกรรมไดไมยากนักหากมีแหลงเงินทุนขนาดใหญ อยางไรก็ตาม จากการที่กลุมบริษัทมีประสบการณ  อยู
ในอุตสาหกรรมน้ีมาเปนเวลายาวนาน 35 ป ทําใหมีระบบฐานขอมูลลูกคาเชาซื้อขนาดใหญ ซึ่งเปนปจจัยสําคัญใน
การดําเนินธุรกิจ ทําใหกลุมบริษัทสามารถพิจารณาสินเช่ือไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี การใหบริการลูกคา
ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ดวยเครือขายของคูคาและเจาหนาที่สินเช่ือกระจาย กวา 270 แหงในเขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑล รวมถึงมีเครือขายพันธมิตรทางธุรกิจและเจาหนาที่สินเช่ือกระจายกวา 420 แหง ในตางจังหวัด ทํา
ใหกลุมบริษัทมีความไดเปรียบผูประกอบการรายอื่น  

-  สินเช่ือเชาซื้อรถยนต 

สําหรับธุรกิจการใหบริการสินเช่ือเชาซื้อรถยนตน้ัน ผูประกอบการท่ีเปนบริษัทเงินทุนขนาดใหญ       
ผูประกอบการในรูปบริษัทที่เกิดจากการรวมทุนของบริษัทแมของคายรถยนต หรือบริษัทขามชาติซึ่งมีความ   
ไดเปรียบจากตนทุนทางการเงินที่ตํ่าและฐานเงินทุนขนาดใหญ ไดแขงขันในดานราคาอยางรุนแรงเพ่ือใหไดมา    
ซึ่งสวนแบงทางการตลาด โดยเฉพาะอยางยิ่งในตลาดเชาซื้อรถยนตใหมซึ่งอัตราดอกเบี้ยทรงตัวอยูในระดับ   
คอนขางตํ่า อยางไรก็ดีกลุมบริษัทไมไดรับผลกระทบจากปจจัยน้ีมากนัก เน่ืองจากเนนการใหบริการสินเช่ือเชาซื้อ
รถยนตมือสองซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกวา ในขณะที่บริษัทรวมทุนดังกลาวขางตนไมไดเขามาแขงขัน ในตลาด
รถยนตมือสอง ประกอบกับหากเปรียบเทียบคูแขงในตลาดสินเช่ือรถยนตมือสองในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
กลุมบริษัทมีศักยภาพในเชิงแขงขันเน่ืองจากการมีเครือขายพันธมิตรกระจายอยูทั่วกรุงเทพ และตางจังหวัดกวา 35
แหง  
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 ความเส่ียงตอผลการดําเนินงานอันเกิดจากสินเชื่อท่ีไมกอใหเกิดรายได 

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

 ความเส่ียงจากการขาดทุนในการขายทรัพยสินท่ียึดมาได 
รถจักรยานยนตหรือรถยนตที่กลุมบริษัทยึดคืนมาจะถูกนํามาจําหนาย ซึ่งโดยทั่วไปหากลูกคาชําระ   คา

งวดมาแลวไมนอยกวา 3 งวดจะสามารถลดความเสี่ยงจากการขาดทุนจากการขายทรัพยสินที่ยึดมาได    อยางไรก็
ตามเมื่อมีการขาดทุนเกิดขึ้น สวนตางจากการขาดทุนดังกลาวยังสามารถติดตามทวงถามจากผูใชบริการเชาซื้อ
และผูค้ําประกันได ซึ่งจะสามารถชดเชยความเสียหายดังกลาวลงได อน่ึงจํานวนผลขาดทุนจะมากหรือนอยขึ้นอยู
กับ ยี่หอ รุนรถ จํานวนป สภาพรถ  และความตองการในทองตลาดที่มีตอสินคาน้ันๆ นอกจากน้ีบริษัทมีศูนยปรับ
สภาพรถจักรยานยนตของบริษัทเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหแกสินคากอนนําออกจําหนาย ทําใหสามารถลดความเสี่ยง
จากการขาดทุนในการขายสินทรัพยที่ยึดมาไดอีกทางหน่ึง  

 
 ความเส่ียงจากการพ่ึงพาอาศัยผูเชี่ยวชาญ 

จากการท่ีบริษัทใชระบบการอนุมัติที่มีมาตรฐาน ประกอบกับคูมือการปฏิบัติงาน รวมท้ังการใชระบบ
การใหคะแนนสินเช่ือ สําหรับการพิจารณาอนุมัติสินเช่ือ พนักงานสินเช่ือสามารถปฏิบัติงานอยางมีมาตรฐาน 
และบริษัทสามารถลดการพ่ึงพาผูเช่ียวชาญตางๆ ได อยางไรก็ดี บริษัทมีการใหผลตอบแทนที่จูงใจตอพนักงาน 
ประกอบกับการอบรมและพัฒนาอยางตอเน่ืองเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของพนักงานตอไป 

 

 ความเส่ียงจากการเขามาควบคุมของภาครัฐ 
ปจจุบันธุรกิจการใหบริการสินเช่ือเชาซื้อถูกกํากับโดยสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค       

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

 
 ความเส่ียงจากความแตกตางระหวางอายุของสินเชื่อเชาซื้อกับแหลงเงินทุน 

ระยะเวลาผอนชําระของสินเช่ือเชาซื้อมอเตอรไซคอยูระหวาง 24 ถึง 30 เดือนและสินเช่ือรถยนตอยู
ระหวาง 36 ถึง 48 เดือน ขณะที่ ณ สิ้นป 2550  บริษัทมีเงินกูระยะสั้นจํานวน 1,718.7 ลานบาท ซึ่งอาจพิจารณาได
วาเปนความเสี่ยงหากถูกสถาบันการเงินเรียกเงินกูยืมระยะสั้นดังกลาวคืนทันที แตอยางไรก็ตามเน่ืองจากกลุม
บริษัทมีฐานะการเงินที่แข็งแกรงและเปนลูกคาที่ดีของสถาบันการเงินกวา 14 แหง ไมเคยมีปญหาดานการเงินหรือ
การผิดนัดชําระหน้ี แมกระทั่งในชวงวิกฤติเศรษฐกิจในป 2540 ที่สถาบันการเงินจํานวนมากประสบปญหาแต
กลุมบริษัทก็มิไดถูกเรียกเงินกูยืมคืนแตอยางใดอยางไรก็ดี บริษัทก็มีความพรอมที่จะออกตราสารหน้ีเพ่ือระดม
เงินทุน เมื่อสภาวะของอัตราดอกเบี้ยมีความเหมาะสม โดยผูถือหุนไดมีมติใหบริษัทสามารถดําเนินการออกตรา
สารหน้ีดังกลาว  เพ่ือเพ่ิมสภาพคลองและหรือบริหารแหลงเงินทนุอยางมีประสิทธิภาพ โดยในป 2548 บริษัทไดมี
การออกหุนกูทั้งสิ้น 745 ลานบาท ระยะเวลา 2 ปและ 3.5 ป ตามลําดับ  และในป 2550 บริษัทไดทําสัญญาเงินกูยืม
ระยะยาว กับสถาบันการเงินอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปและ 3.5 ป จํานวน 600 ลานบาท ทําใหบริษัทสามารถเพ่ิม
อัตราสวนเงินกูระยะยาว ที่มีระยะเวลาใกลเคียงกับระยะเวลาการใหสินเช่ือเชาซื้อของกลุมบริษัท 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

      2.1 ประวัติความเปนมา 

บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน) จดทะเบียนกอต้ังเปนบริษัท จํากัดเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2515 โดยดร.      
ชุมพล พรประภา และคุณอโนทัย พรประภา ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ลานบาท โดยมีวัตถุประสงคหลัก     
เพ่ือประกอบธุรกิจใหบริการสินเช่ือเชาซื้อรถจักรยานยนตและรถยนต ในชวงเริ่มตนของการดําเนินกิจการ บริษัท
ใหบริการสินเช่ือเชาซื้อรถจักรยานยนตแกลูกคารายยอยในเขตกรุงเทพและปริมณฑลและไดเพ่ิมการใหบริการ
สินเช่ือเชาซื้อรถยนตในป 2525 

ในป 2534 บริษัทไดมีการเพ่ิมทุนจดทะเบียนและเรียกชําระเปน 70 ลานบาท เพ่ือใหสอดคลองกับการ
ขยายตัวธุรกิจ 

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

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

ในป 2543 บริษัทไดริเริ่มจัดทําโครงการประกันภัยที่ใหความคุมครองสําหรับการเชาซื้อรถจักรยานยนต
สําหรับผูเชาซื้อทุกราย เพ่ือลดอัตราความเสียหายจากการถูกโจรกรรม การเกิดอุบัติเหตุและการเสียชีวิตของ        
ผูเชาซื้อ ซึ่งตอมาโครงการประกันภัยดังกลาวไดกลายเปนมาตรฐานของผูประกอบธุรกิจสินเช่ือเชาซื้อรถ        
จักรยานยนต 

ในเดือนกันยายน 2545 กลุมบริษัทไดรับประกาศเกียรติคุณใหเปนผูประกอบธุรกิจที่รักษาสิทธิผูบริโภค 
ดานการใชสัญญาที่เปนธรรมตอผูบริโภค จากสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี 

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

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

               ต้ังแตป 2547 ถึง ป 2550 บริษัทมีนโยบายขยายสินเช่ือไปในพื้นที่ตางจังหวัด เพ่ือใหเกิดความชัดเจนกับ
ลูกคา บริษัทจึงกําหนดนโยบายให ซี.วี.เอ.ระงับการใหสินเช่ือเชาซื้อรถจักรยานยนตในพ้ืนที่ตางจังหวัด และ
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              ในป 2548 บริษัทไดออกหุนกู ชนิดระบุผูถือมูลคา 745 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย 4.2% และ  4.8 % ครบ
กําหนดไถถอนป 2550 และป 2552 โดยขายใหแกผูลงทุนสถาบัน และในป 2549  บริษัทไดขออนุมัติจากที่
ประชุมผูถือหุน  เพ่ือที่จะออกหุนกูเพ่ิมในวงเงิน 1,500  ลานบาท เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม 

               ในป 2549 บริษัท ทริสเรทต้ิง จํากัด ไดจัดอันดับเครดิตองคกร ที่ระดับ BBB+    แนวโนมอันดับเครดิต  
“คงที่” ซึ่งสะทอนถึงสถานะทางการตลาดท่ีแข็งแกรงในฐานะผูนําดานธุรกิจเชาซื้อรถจักรยานยนต   คณะ
ผูบริหารท่ีมีประสบการณ   เครือขายสาขาท่ีกวางขวาง และมีโครงสรางเงินทุนที่แข็งแกรง 

              ในป 2550 บริษัทมีการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปและ3.5 ป จํานวน 600 ลานบาท
และบริษัท ทริสเรทต้ิง จํากัด ไดทบทวนเครดิตองคกร ยังคงที่ระดับ BBB+ แนวโนมอันดับเครดิต  “คงที่” 

 
2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท  

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

จํากัด และบริษัท ชยภาค จํากัด  ดําเนินธุรกิจหลักโดยใหบริการสินเช่ือเชาซื้อรถจักรยานยนตและรถยนต  ทั้งน้ี ณ 
สิ้นป 2550 กลุมบริษัทมีสัดสวนรายไดจากธุรกิจเชาซื้อรถจักยานยนต : รถยนต  : รายไดอื่นๆ เทากับ 70 : 3 : 27  
 

โครงสรางกลุมบริษัทและการดําเนินงานของกลุมบริษัทสามารถแบงไดดังน้ี    

         โครงสรางกลุมบริษัท                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    

 

 

 

 

 

บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน) 
ธุรกิจใหสินเชื่อเชาซ้ือรถจักรยานยนตและรถยนต 

ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล  
และตางจังหวัดในทุกภูมิภาคของประเทศไทย 

99.99%  99.99% 

บริษัท ซี.วี.เอ. จํากัด 
ธุรกิจใหสินเชื่อเชาซ้ือรถจักรยานยนต    

ในภาคกลางและภาคตะวันออก 

บริษัท ชยภาค จํากัด 
ธุรกิจใหสินเชื่อเชาซ้ือรถยนต  
ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
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  2.3  โครงสรางรายไดของกลุมบริษัท  

 โครงสรางรายไดของกลุมบริษัท ในป 2548-2550 สามารถจําแนกไดดังน้ี          

 

งบการเงินรวม 

2550 

งบการเงินรวม 

2549 

งบการเงินรวม 

2548 

 
กลุมธุรกิจ/ ดําเนินการโดย 

% การถือหุน 
ของบริษัท 

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

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

รวมรายได  1,614.5 69.5 1,586.7 73.7 1,497.8 71.5 
2. ธุรกิจใหสินเชื่อเชาซื้อรถยนต        

บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)        
บริษัท ชยภาค จํากัด 99.99       

รวมรายได  82.2 3.5 128.9 6.0 182.0 8.7 
3. รายไดอื่นๆ        
      รายไดคาธรรมเนียม  37.8 1.6 28.9 1.4 30.1 1.4 
      หนี้สูญรับคืน  271.2 11.7 110.3 5.1 29.3 1.4 
      อื่นๆ   319.0 13.7 296.7 13.8 354.9 17.0 

รวมรายไดอื่นๆ  628.0 27.0 435.9 20.3 414.3 19.8 
                               รวมรายได  2,324.7 100.0 2,151.5 100.0 2,094.1 100.0 

2.4 เปาหมายการดําเนินธุรกิจ 
 บริษัทยังคงมุงเนนในธุรกิจการใหบริการสินเช่ือเชาซื้อรถจักรยานยนต  ซึ่งบริษัทมีความรูความชํานาญ 

โดยต้ังเปาหมายขยายขอบเขตพ้ืนที่การใหบริการออกไปนอกเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยจะขยายสาขาให
ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดใหญในแตละภูมิภาคของประเทศไทย  สําหรับธุรกิจการใหบริการสินเช่ือเชาซื้อรถยนต
บริษัทจะพิจารณาตามภาวะตลาดและการแขงขัน โดยเฉพาะอยางยิ่งอัตราผลตอบแทน โดยที่ผานมามีการขยาย
การใหบริการออกไปในจังหวัดตางๆ  ซึ่งบริษัทมีสาขาใหบริการสินเช่ือเชาซื้อรถจักรยานยนตอยูกอนแลว 

 อน่ึง   บริษัทใหความสําคัญกับคุณภาพของสินเช่ือและอัตราผลตอบแทนทางธุรกิจเปนหลัก โดยที่การ
เติบโตขยายสินเช่ือของบริษัทยังคงตองอยูภายใตการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมและควบคุมได    ไมวาจะเปนการ
คัดคุณภาพของลูกคาอยางเขมงวดตามมาตรฐาน รวมทั้งการต้ังสํารองฯ อยางเพียงพอ  เพ่ือคงไว ซึ่งผลตอบแทน   
ที่ดีและยั่งยืนแกผูถือหุนทุกราย  นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ รวมท้ังผูบริหารในทุกระดับได
ตระหนักและมุงเนนในหลักธรรมาภิบาลที่ดีและหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)    
ในการกําหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหบริษัทสามารถสรางผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนแกผู
ถือหุนทุกราย ในสวนของการเปดเผยขอมูลและช้ีแจงขอมูลที่จําเปนและเพียงพอของบริษัทแกนักลงทุนสถาบัน 
นักวิเคราะหและผูถือหุนทั่วไป ผูบริหารระดับสูงไดถือเปนภารกิจที่สําคัญ เพ่ือเสริมสรางความเขาใจถึงฐานะและ
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานของบริษัทไดอยางถูกตองและ เทาเทียมกัน 
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3. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภณัฑ 

3.1 ลักษณะบริการ 

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

เมื่อผูเชาซื้อตกลงทําสัญญา ผูเชาซื้อจะชําระเงินดาวน ณ วันทําสัญญา และกําหนดวิธีการผอนชําระตาม
ระยะเวลาที่กําหนดไวในสัญญา ผูเชาซื้อสามารถครอบครองและใชทรัพยสินที่ทําสัญญาเชาซื้อน้ันไดตลอด
ระยะเวลาของสัญญา โดยมีหนาที่รับผิดชอบบํารุงรักษาทรัพยสินน้ัน ทั้งน้ีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินจะถูกโอนใหแก        
ผูเชาซื้อตอเมื่อผูเชาซื้อไดชําระคางวดใหแกผูใหบริการสินเช่ือครบถวนตามสัญญาแลว  

              สําหรับการดําเนินธุรกิจใหบริการสินเช่ือเชาซื้อของกลุมบริษัทน้ัน หากแบงลักษณะของธุรกิจตาม
ประเภททรัพยสินที่ใหเชาซื้อ จะแบงไดดังน้ี 

             1. ธุรกิจการใหบริการสินเช่ือเชาซื้อรถจักรยานยนต 

กลุมบริษัทใหบริการสินเช่ือเชาซื้อรถจักรยานยนตโดยบริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน) ทั้งน้ี สินเช่ือเชาซื้อ
เกือบทั้งหมดเปนรถจักรยานยนตใหมทุกยี่หอ สําหรับการใหบริการสินเช่ือเชาซื้อ รถจักรยานยนตมือสองน้ัน 
กลุมบริษัทมีนโยบายใหเชาซื้อเฉพาะรถจักรยานยนตที่ผานการปรับสภาพตามมาตรฐานของศูนยปรับสภาพของ
กลุมบริษัท ทั้งน้ีกลุมบริษัทมีสัดสวนการปลอยสินเช่ือรถจักรยานยนตมือสองนอยมาก คือ ประมาณรอยละ 11 
ของมูลคาการปลอยสินเช่ือรถจักรยานยนตทั้งหมดของป 2550  

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

 

2. ธุรกิจการใหบริการสินเช่ือเชาซื้อรถยนต  

กลุมบริษัทใหบริการสินเช่ือเชาซื้อรถยนตทั้งรถยนตมือสองและรถยนตใหมโดยบริษัท ฐิติกร จํากัด 
(มหาชน) และบริษัท ชยภาค จํากัด โดยเนนการใหบริการสินเช่ือเชาซื้อรถยนตมือสองที่เปนที่นิยมของตลาดเปน
หลัก ทั้งน้ีกลุมบริษัทมีสัดสวนการปลอยสินเช่ือเชาซื้อรถยนตมือสอง ประมาณรอยละ 81 ของมูลคาการปลอย
สินเช่ือรถยนตทั้งหมดของ ป 2550 

สําหรับวงเงินในการใหสินเช่ือและระยะเวลาในการผอนชําระคางวดรถยนตน้ัน ขึ้นอยูกับฐานะ ทาง
การเงินของผูขอสินเช่ือแตละราย และเพ่ือควบคุมคุณภาพของสินเช่ือ กลุมบริษัทจึงไดพิจารณาปจจัยอื่นๆเพ่ิมเติม
ในการใหบริการสินเช่ือซึ่งไดแก เงินดาวน ราคาอางอิงในตลาดรถยนตมือสอง หลักฐานทะเบียนรถยนต สภาพ
รถ และอายุการใชงานของรถ หากจําแนกการใหสินเช่ือเชาซื้อรถยนตตามย่ีหอรถ พบวา  กลุมบริษัทไดใหบริการ
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หากแบงการใหบริการสินเช่ือเชาซื้อรถยนตของกลุมบริษัทตามลักษณะการใชงานของรถยนต   จะ
สามารถแบงออกเปนสินเช่ือเชาซื้อรถยนตน่ังสวนบุคคล และสินเช่ือเชาซื้อรถเพ่ือการพาณิชย (ผูเชาซื้อมี     
วัตถุประสงคใชรถยนตในการประกอบธุรกิจการคา ไดแก รถกระบะ และรถตู)  

                  ลูกหน้ีสินเชื่อเชาซื้อรถยนตคงเหลือของกลุมบริษัท จําแนกตามประเภทการใชรถยนต* (หนวย: ลานบาท) 

2550 2549 2548  
ประเภทรถ มูลคา รอยละ มูลคา รอยละ มูลคา รอยละ 

รถยนตน่ังสวนบุคคล  366 48.8 512 47.7 711 47.5 
รถเพื่อการพาณิชย        
- รถกระบะ 332 44.3 463 43.2 615 41.1 
- รถตู 52 6.9 98 9.1 170 11.4 

รวม 750 100.0 1,073 100.0 1,496 100.0 
* หลังหักดอกผลเชาซื้อรอตัดและภาษีมูลคาเพิ่ม กอนหักคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 

 

3.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน 

3.2.1 ลักษณะลูกคา 

กลุมลูกคาเปาหมายสําหรับธุรกิจการใหบริการสินเช่ือเชาซื้อรถจักรยานยนตของกลุมบริษัท  คือ บุคคล
ธรรมดารายยอยทั่วไปซึ่งเปนพนักงานหรือลูกจางประจําผูมีรายไดนอยถึงปานกลางที่ใชรถจักรยานยนต           
เปนพาหนะหรือใชประกอบอาชีพ   

สําหรับธุรกิจการใหบริการสินเช่ือเชาซื้อรถยนตน้ัน กลุมลูกคาเปาหมายแบงออกตามลักษณะ            
การใชงาน ไดแก รถยนตน่ังสวนบุคคล และ รถเพื่อการพาณิชย  ณ สิ้นป 2550 กลุมบริษัทมีสัดสวนลูกคารถยนต
น่ังสวนบุคคลตอรถเพ่ือการพาณิชย 49:51 

3.2.2     สภาพการแขงขันทางธุรกิจ 

1.ธุรกิจใหบริการสินเช่ือเชาซื้อรถจักรยานยนต 

  การแขงขันของธุรกิจการใหบริการสินเช่ือเชาซื้อรถจักรยานยนตในปจจุบันอยูในรูปของการใหบริการ
สินเช่ือที่รวดเร็วและมีสาขาครอบคลุมสามารถใหบริการลูกคาอยางทั่วถึง การใหบริการสินเช่ือเชาซื้อ
รถจักรยานยนตสามารถแบงตามพ้ืนที่การใหบริการออกเปนเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลและเขตตางจังหวัด  
โดยท่ัวไป      ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลจะมีการแขงขันที่สูงกวาตางจังหวัด ทั้งน้ีต้ังแตป 2544 เปนตนมา 
อัตราดอกเบี้ยสําหรับสินเช่ือเพ่ือการเชาซื้อรถจักรยานยนตโดยทั่วไปอยูที่ระดับรอยละ 1.5 – 2.5 ตอเดือนยกเวน
ในบางชวงเวลาอาจจะมีการจัดสงเสริมการขายใหกับสินคาเฉพาะรุนในระยะเวลาจํากัด เพ่ือสงเสริมการขาย
สินคา ประเภทน้ันๆ 
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 บริษัทเปนผูนําในธุรกิจการใหบริการสินเช่ือเชาซื้อรถจักรยานยนต โดยเปนผูใหบริการสินเช่ือเชาซื้อ
รถจักรยานยนตที่มีสวนแบงการตลาดสูงสุดเปนอันดับ  1 ตามการจัดลําดับของสมาคมธุรกิจเชาซื้อ
รถจักรยานยนตไทยตอเน่ืองมา 25 ป โดยสวนแบงการตลาดในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ณ สิ้นป 2550 อยูที่รอย
ละ 25.75 

 

  ป2550 ป2549 ป2548 ป2547 ป2546 

 คัน % คัน % คัน % คัน % คัน % 

1. ฐิติกร 71,232 25.75 76,050 25.08 83,082 31.01 80,504 34.94 59,443 36.42 

2. ไฮเวย 58,391 21.11 60,021 19.99 49,852 18.61 53,534 23.24 31,589 19.36 

3. จีอี แคปปตอล 35,590 12.86 41,931 13.82 37,218 13.89 23,172 10.06 15,155 9.29 

4. ธนบรรณ 39,552 14.30 38,816 12.80 15,831 5.91 20,035 8.70 16,552 10.14 

5. กรุปลีส 27,851 10.07 24,364 8.02 16,510 6.16 16,563 7.19 10,841 6.64 

6. อินเตอรบางจาก 8,502 3.07 9,983 3.29 8,840 3.30 10,558 4.58 8,345 5.11 

7. อื่นๆ 35,541 12.84 52,028 17.00 56,583 21.12 25,989 11.28 21,273 13.03 

รวม 276,659 100.00 303,193 100.00 267,916 100.00 230,355 100.00 163,198 100.00 

ที่มา :  สมาคมธรุกิจเชาซื้อรถจักรยานยนตไทย, กรมการขนสงทางบกและบริษัทฐิติกร จํากัด (มหาชน) 
 

                         2. ธุรกิจใหบริการสินเช่ือเชาซื้อรถยนต 

 ในปจจุบันสถาบันการเงินหลายแหงไดหันมาขยายสินเช่ือเชาซื้อรถยนตเพ่ิมมากขึ้นเน่ืองจาก               
อุตสาหกรรมรถยนตเปนอุตสาหกรรมที่มีอัตราการเติบโตอยูในระดับสูง ประกอบกับสภาพคลองที่มีอยูมาก          
ในระบบการเงิน  ทําใหนับต้ังแตครึ่งหลังของป 2544 เปนตนมา อัตราดอกเบี้ยสําหรับสินเช่ือเพ่ือการเชาซื้อ      
รถยนตใหมของบริษัทเงินทุนอยูที่ระดับเฉล่ียรอยละ 3.4–4.2 ตอปสําหรับรถยนตน่ังสวนบุคคล ระดับเฉล่ียที่รอย
ละ 3.6–4.6 ตอปสําหรับรถเพ่ือการพาณิชย โดยอัตราดอกเบ้ียสําหรับสินเช่ือเพ่ือเชาซื้อรถยนตมือสองจะอยู
ในชวงรอยละ 3.5-13.0     ตอป ทั้งน้ี ขึ้นกับประเภทรถยนต อายุรถยนต คุณสมบัติ ผูเชาซื้อ เชน   รายได อาชีพ 
ภูมิลําเนาของผูเชาซื้อและผูค้ําประกัน  จากสภาวะการแขงขันทําใหอัตราดอกเบี้ยสินเช่ือเชาซื้อ   รถยนตลดตํ่าลง
โดยเฉพาะรถยนตใหมทําใหผูประกอบการบางแหงมีการปรับตัวและขยายสัดสวนไปยังการใหสินเช่ือสําหรับ
รถยนตมือสองที่มีอัตราดอกเบ้ียสูงกวา  

 3.2.3 กลยุทธการแขงขัน 

กลุมบริษัทมีกลยุทธในการใหบริการสินเช่ือเชาซื้อเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคา ดังน้ี 

1.การใหบริการลูกคาที่ดี รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ   

กลุมบริษัทมีเจาหนาที่สินเช่ือคอยใหบริการประจําตามสํานักงานและ/หรือสาขาของผูจําหนาย           
รถจักรยานยนตและรถยนต รวม 690 แหง และ 35 แหงตามลําดับ เจาหนาที่ของกลุมบริษัทสามารถแจงผลการ
พิจารณาสินเช่ือเชาซื้อใหกับลูกคาทราบภายใน 3 วันสําหรับสินเช่ือเชาซื้อรถจักรยานยนต และ   ภายใน 7 วัน
สําหรับสินเช่ือเชาซื้อรถยนต เมื่อลูกคาไดรับการอนุมัติสินเช่ือ กลุมบริษัทยังสามารถชําระ คาสินคาใหแกผู
จําหนายรถจักรยานยนตและรถยนตที่มีประวัติการคาท่ีดีอยางรวดเร็วภายใตขั้นตอนการอนุมัติที่รัดกุม 
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2.การสรางความสัมพันธที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจ 

กลุมบริษัทและพันธมิตรทางธุรกิจไมวาจะเปนผูจําหนายรถจักรยานยนตและรถยนตมีความสัมพันธที่ดี
ทางธุรกิจ และมีความเช่ือถือซึ่งกันและกันมานาน 35 ป โดยพันธมิตรทางธุรกิจไดสนับสนุน    การดําเนินธุรกิจ
ของ กลุมบริษัทโดยการแนะนําลูกคา และรวมจัดกิจกรรมในการสงเสริมการขายตางๆ ซึ่งสงผลใหกลุมบริษัทมี
ความไดเปรียบตอผูประกอบการรายอื่น 

3.การเพ่ิมชองทางการชําระเงินคางวด 

เพ่ือเพ่ิมความสะดวกใหแกลูกคา กลุมบริษัทไดเพ่ิมชองทางการรับชําระเงินคางวดนอกเหนือจากการ 
รับชําระเงินผานธนาคารพาณิชย หรือที่สํานักงานสาขาของบริษัทและบริษัทยอย หรือเจาหนาที่บริหารหน้ี โดย
ลูกคาสามารถชําระเงินคางวดไดที่ Counter Service   ซึ่งกระจายอยูตามรานคาสะดวกซื้อทั่วประเทศ  

 

4.การมีเจาหนาท่ีสินเช่ือและเจาหนาที่บริหารหน้ีกระจายอยูเต็มพ้ืนที่ที่ใหบริการ 
 

กลุมบริษัทมีเจาหนาที่สินเช่ือและเจาหนาที่บริหารหน้ีทั่วกรุงเทพฯปริมณฑลและในตางจังหวัด เพ่ือ
ครอบคลุมการใหบริการลูกคาอยางทั่วถึง โดยเจาหนาที่ดังกลาวมีความชํานาญในพ้ืนที่ที่ครอบคลุมเปนอยางดีซึ่ง
จะสงผลใหการบริการ การตรวจสอบขอมูล การเรงรัดหน้ีสินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

5.การพัฒนาบุคลากร  

กลุมบริษัทไดจัดอบรมและพัฒนาความรูใหแกบุคลากรอยางสมํ่าเสมอใหทันกับการแขงขันที่
เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของเจาหนาที่ใหมีมาตรฐานเดียวกันตามที่กลุมบริษัทกําหนดซึ่ง
จะสงผลใหสามารถบริการลูกคาไดอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  รวมท้ังสามารถลดความเสี่ยงของกลุม
บริษัทในการใหสินเช่ือ   

6.การเปนสมาชิกสมาคมเชาซื้อรถจักรยานยนตและรถยนต  

กลุมบริษัทเปนผูรวมกอต้ังและเปนสมาชิกของสมาคมเชาซื้อรถจักรยานยนต อีกทั้งยังเปนสมาชิกของ
สมาคมเชาซื้อรถยนต สงผลใหกลุมบริษัทสามารถแลกเปล่ียนขอมูลและพัฒนามาตรฐานในการดําเนินงาน อยาง
ตอเน่ืองตลอดเวลา 

3.2.4 นโยบายราคา 

 กลุมบริษัทไมมีนโยบายดานการแขงขันโดยการตัดราคา แตจะกําหนดอัตราดอกเบ้ียโดยพิจารณาตาม
ความเหมาะสม ประกอบกับตนทุนการดําเนินงานของบริษัท นอกจากน้ียังพิจารณาถึงรถจักรยานยนตหรือรถยนต
ที่เชาซื้อ ไดแก  ประเภทและยี่หอรถ  สภาพและอายุการใชงานของรถ รวมถึงคุณสมบัติของผูเชาซื้อและ ผูค้ํา
ประกัน  
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• ชองทางการจําหนาย 

        ในการใหบริการสินเช่ือเชาซื้อของกลุมบริษัทนั้น ลูกคาจะติดตอเพ่ือขอสินเช่ือเชาซื้อได 3 ชองทาง ไดแก  

(1) ติดตอผูจําหนายสินคาซึ่งไดแก Dealer หรือ Sub dealer ที่เปนพันธมิตรทางธุรกิจกับทาง
กลุมบริษัท  โดยผูจําหนายสินคาจะแนะนําลูกคาใหแกกลุมบริษัท  

(2) ติดตอผานเจาหนาที่สินเช่ือ  

(3)  ติดตอกลุมบริษัทโดยตรงผานสํานักงานใหญหรือสํานักงานสาขา  

 ทั้งน้ี กลุมบริษัทไดใหบริการผานชองทางแรกประมาณรอยละ 95 ทั้งน้ีกลุมบริษัทไดยึดนโยบาย
ประกอบธุรกิจในลักษณะประสานประโยชนรวมกันทุกฝาย และ มุงรักษาความสัมพันธที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจ
ทุกราย ทําใหบริษัทสามารถขยายพันธมิตรธุรกิจเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ืองทุกป 

 ต้ังแตป 2544 จนถึงปจจุบัน กลุมบริษัทมีการทยอยเพ่ิมจํานวนสาขาอยางตอเน่ืองจาก 27 สาขา ณ สิ้นป 
2544 เปน 70 สาขา ณ สิ้นป 2550 ครอบคลุม 39 จังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศ 

3.2.6 แนวโนมอุตสาหกรรม 

 ในชวงหลายปที่ผานมา ธุรกิจการใหบริการทางการเงินโดยเฉพาะธุรกิจเชาซื้อมีอัตราการเติบโตสูง ซึ่ง
เปนไปในทิศทางเดียวกับการขยายตัวของเศรษฐกิจ  แตต้ังกลางป 2548 เปนตนมาจนถึงป 2550   เศรษฐกิจมีการ
ชะลอตัวลงเน่ืองจากปจจัยลบตางๆ เชน ความไมแนนอนทางการเมือง  เงินบาทที่แข็งคา  ตลอดจนราคานํ้ามันที่
ปรับตัวสูงขึ้นเปนประวัติการณ   เปนผลใหการสงออกและการแขงขันในตลาดโลกลดลง ทําให ป 2550 ตลาด
รถจักรยานยนต มีการหดตัวลง 19.3 % เมื่อเทียบกับป 2549 ที่ 1,595,305 คัน ผูบริโภคเพ่ิมความระมัดระวังในการ
บริโภคมากขึ้น เน่ืองจากภาวะเงินเฟอสูงและความไมแนนอนของรายไดในอนาคต   ซึ่งอาจทําใหแนวโนม
อุตสาหกรรมรถจักรยานยนตและการใหบริการเชาซื้อก็ยังคงชะลอตัวในป 2551   
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   สถานที่ต้ังสํานักงานใหญและสาขา ณ 31 ธันวาคม 2550 
บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน) 

1. สํานักงานใหญ  
เลขท่ี 69 ถนนรามคําแหง  
แขวงหัวหมาก เขตบางกะป  
กรุงเทพฯ 10240 

2. สาขากรุงเทพฯ  
เลขท่ี 71 ถนนรามคําแหง  
แขวงหัวหมาก เขตบางกะป  

      กรุงเทพมหานคร 10240 

3. สาขากรุงเทพฯ  
       เลขท่ี 100/65 หมูที่ 3 ซอยเพชรเกษม 65              
       ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ                      
       เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 

4. สาขาฉะเชิงเทรา 
เลขท่ี 18/10   หมูที่ 5   ถนนสุขประยูร          
ตําบล  บางตีนเปด อําเภอเมือง  
จังหวัดฉะเชิงเทรา  24000 

5. สาขาศรีราชา 
เลขท่ี 15/27 หมูที่ 4 ถนนสุขุมวิท              
ตําบลสุรศักดิ์ อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี  20110 

6. สาขาแกลง 
เลขท่ี 204/159 ถนนเลาหพันธ   

 ตําบลทางเกวียน อาํเภอแกลง 
      จังหวัดระยอง  21110 

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

8.   สาขาชัยนาท 
เลขท่ี 215/20-21 ถนนพรหมประเสริฐ  

 ตําบลบานกลวย อําเภอเมือง 
 จังหวัดชัยนาท 17000 

9.   สาขาปากชอง 
      เลขท่ี 520 ถนนมิตรภาพ  
      ตําบลปากชอง อําเภอปากชอง  
      จังหวัดนครราชสีมา 30130 

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

11.  สาขากําแพงเพชร  
เลขท่ี 456/1 ถนนเจริญสุข  
ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  
จังหวัดกําแพงเพชร 62000 

12.  สาขาขอนแกน 
       เลขท่ี 114/60-64 ถนนมิตรภาพ 
       ตําบลในเมือง อําเภอเมือง  

จังหวัดขอนแกน 40000 
13.  สาขาลพบุรี 
       เลขท่ี 67/25-26 ถนนนเรศวร   
       ตําบลทะเลชุบศร  อําเภอเมือง  
       จังหวัดลพบุรี 15000 

14.  สาขาสุราษฎรธานี 
       เลขท่ี 97/19 หมูที่ 6 ถนนชนเกษม  
       ตําบลมะขามเต้ีย  อําเภอเมือง  
       จังหวัดสุราษฎรธานี 84000 

15.  สาขานครปฐม 
       เลขท่ี 312 ถนนเทศา  
       ตําบลพระประโทน อําเภอเมือง    
       จังหวัดนครปฐม 73000 

16.  สาขาบุรีรัมย 
       เลขท่ี 239/1-2 หมูที่ 8  
       ตําบลอิสาณ   อําเภอเมือง  
       จังหวัดบุรีรัมย  31000 

17.  สาขานครศรีธรรมราช 
       เลขท่ี 186/17-18 ถนนออมคายวชริาวุธ 
       ตําบลทาวัง อําเภอเมือง 
       จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 

18.  สาขาสุพรรณบุรี 
       เลขท่ี 45/9-10 หมูที่ 4  
       ตําบลสนามชัย  อําเภอเมือง 
       จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 

19. สาขานครสวรรค 
       เลขท่ี 434/59-60 หมูที่ 10  
       ตําบลนครสวรรคตก อําเภอเมือง 
       จังหวัดนครสวรรค  60000 

20.  สาขาชลบุรี 
       เลขท่ี 5/8-9 ถนนวชิรปราการ 
       ตําบลบางปลาสรอย  อําเภอเมือง   
      จังหวัดชลบุรี 20000 

 21. สาขาพัทยา  
       เลขท่ี 23/10-11 ตําบลนาเกลือ  
       อําเภอบางละมุง 
       จังหวัดชลบุรี 20150 

22.  สาขาบานฉาง 
        เลขท่ี 138/3 หมูที่ 3 ตําบลบานฉาง  
        อําเภอบานฉาง  จังหวัดระยอง 21130 

23.  สาขาตราด 
       เลขท่ี 154/4-5 หมูที่ 5 ตําบลหนองเสม็ด  
       อําเภอเมือง  จังหวัดตราด 23000 

 24.  สาขาพนมสารคาม 
        เลขท่ี 155/41-42 หมูที่ 4 ตําบลเมืองเกา  
        อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120 

 25.  สาขากบินทรบุรี 
        เลขท่ี 123-124-125 หมูที่ 16 ตําบลเมืองเกา  
        อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25240 

 26.  สาขานครนายก 
        เลขท่ี 75/9-10 หมูที่ 1 ตําบลทาชาง 
        อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000 

 27.  สาขาเพชรบุรี 
        เลขท่ี 94/10, 94/11 หมูที่ 1 ตําบลตนมะมวง      
        อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 

28.   สาขาหัวหิน 
        เลขท่ี 75/16 ตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน      
        จังหวัดประจวบคีรีขันธ  77110 

29.  สาขากาญจนบุรี 
        เลขท่ี 284/24 ถนนแสงชูโต ตําบลบานเหนือ 
        อําเภอเมือง  จงัหวัดกาญจนบุรี  71000 

30.  สาขาอางทอง 
        เลขท่ี 82/21 ตําบลยานซื่อ อําเภอเมือง 
        จังหวัดอางทอง  14000  

31.  สาขาอยุธยา 
       เลขท่ี ฑ. 143/3-4 หมูที่ 8 ถนนปามะพราว      
       ตําบลหัวรอ อําเภอพระนครศรีอยธุยา  

32.  สาขาระยอง 
       เลขท่ี 43/5-6  ถนนจันทอุดม  
       ตําบลทาประดู อําเภอเมือง 

33.   สาขาชุมพร 
        เลขท่ี 32/11-12 หมูที่ 11  ถนนชุมพร-ระนอง    
        ตําบลวังไผ   อําเภอเมือง      
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บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน) 
        จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000         จังหวัดระยอง  21000         จังหวัดชุมพร  86000 
34.  สาขาตรัง 
       เลขท่ี 50/9-10 หมูที่ 10  
       ตําบลโคกหลอ อําเภอเมือง  
        จังหวัดตรัง  92000 

35.  สาขาอุดรธานี 
       เลขท่ี 148/10 หมูที่ 5  
       ตําบลหมากแขง อําเภอเมือง  
       จังหวัดอุดรธานี 41000 

36. สาขาสุโขทัย 
       เลขท่ี 50/12 ถนนบาลเมือง 
        ตําบลธานี  อําเภอเมือง 
        จังหวัดสุโขทัย  64000 

37.  สาขาเชียงใหม 
       เลขท่ี 267/14 ถนนชางคลาน 
        ตําบลชางคลาน อําเภอเมือง  
        จังหวัดเชียงใหม  50100 

38.  สาขาเชียงราย 
       เลขท่ี 70/6-9 หมูที่ 13 ถนนพหลโยธิน 
       ตําบลรอบเวียง อําเภอเมือง   
       จังหวัดเชียงราย  57000 

39. สาขาลําปาง 
       เลขท่ี 342/13 ถนนพหลโยธิน 
       ตําบลหัวเวียง 
        อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง  52000 

40.  สาขาสิงหบุรี 
       เลขท่ี 729-730  ถนนวิไลจิตต 
       ตําบลบางพุทรา  อําเภอเมือง   
       จังหวัดสิงหบุรี  16000 

41.  สาขารอยเอ็ด 
       เลขท่ี 38/27 ถนนสันติสุข ตําบลในเมือง 
       อําเภอเมืองรอยเอ็ด 
       จังหวัดรอยเอ็ด 45000 

42. สาขาพิษณุโลก 
      เลขท่ี 29/70-71 ถนนธรรมบูชา  
      ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองพิษณุโลก 
      จังหวัดพิษณุโลก 65000 

43. สาขานางรอง 
      เลขท่ี 781/26 ถนนโชคชัย-เดชอุดม  
      ตําบลนางรอง อําเภอนางรอง 
       จังหวัดบุรีรัมย 31110 

44. สาขาศรีมหาโพธิ 
       เลขท่ี 249/2-249/3 หมูที่ 4 ตําบลศรีมหาโพธิ 
       อําเภอศรีมหาโพธิ  
       จังหวัดปราจีนบุรี 25140 

45. สาขามหาสารคาม 
     เลขท่ี 213/1-2 ถนนศรีสวัสดิ์ดําเนิน 
     ตําบลตลาด อําเภอเมือง 
     จังหวัดมหาสารคาม  44000 

46. สาขาลํานารายณ 
      เลขท่ี 1/3 ถนนสุระนารายณ 
      ตําบลลํานารายณ อําเภอชยับาดาล 
      จังหวัดลพบุรี 15130 

47. สาขากาฬสินธุ 
      เลขท่ี 25/9 ถนนถีนานนท 
      ตําบลกาฬสินธุ อําเภอเมืองกาฬสินธุ 
      จังหวัดกาฬสินธุ 46000 

48. สาขาสระบุรี 
     เลขท่ี 173/25-27 ถนนสุดบรรทัด 
     ตําบลปากเพรียว อําเภอเมืองสระบุรี 
     จังหวัดสระบุรี 18000 

49. สาขาราชบุรี 
      เลขท่ี 143/15-16 ถนนเพชรเกษม 
      ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง 
      จังหวัดราชบุรี 70000 

50. สาขาสะพาน 4 
      เลขท่ี 177/1 หมูที่ 3  
      ตําบลมาบยางพร อําเภอปลวกแดง 
      จังหวัดระยอง  21140 

 

 
บริษัท ซี.วี.เอ. จํากัด 

1.   สํานักงานใหญ   
เลขท่ี 69 ถนนรามคําแหง 

      แขวงหัวหมาก เขตบางกะป 
กรุงเทพมหานคร 10240 

2. สาขากรุงเทพฯ   
      เลขท่ี 71 ถ.รามคําแหง แขวงหัวหมาก 
      เขตบางกะป  จงัหวัดกรุงเทพฯ 10240 

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

4.   สาขาชลบุรี 
เลขท่ี 5/9  ถนนวชิรปราการ                      
ตําบลบางปลาสรอย อําเภอเมือง         
จังหวัดชลบุรี 20000 

5.   สาขาพัทยา 
เลขท่ี 23/10-11 หมูที่ 6 ถนนสุขุมวิท             
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง  
จังหวัดชลบุรี 20150 

6.   สาขาศรีราชา 
เลขท่ี 15/27 หมูที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตําบลสุรศักดิ์ 
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110 

7.   สาขาระยอง 
เลขท่ี 43/5-6 ถนนจันทอุดม ตําบลทา
ประดู อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000 

8.   สาขาแกลง 
เลขท่ี 204/159-160 ถนนสุขุมวิท ตําบลทาง
เกวียน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110 

9.   สาขาบานฉาง 
เลขท่ี 138/3 หมูที่ 3 ตําบลบานฉาง  

 อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 21130 
10.  สาขาจันทบุรี 

เลขท่ี 183/6-7  ถนนตรีรัตน  
11.  สาขาตราด 

เลขท่ี 154/4-5 หมูที่5 ถ.ตราด-แหลมงอบ      
12.  สาขาอยุธยา 
      เลขท่ี ฑ. 143/3-4 หมูที่ 8 ถนนปามะพราว      
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ตําบลจันทนิมิต อําเภอเมือง จังหวัด
จันทบุรี 22000 จังหวัดตราด 23000 

       ตําบลหัวรอ อําเภอพระนครศรีอยธุยา  
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 

13. สาขานครนายก 
       เลขท่ี 75/9-10 หมูที่ 1 ตําบลทาชาง 
       อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000 

14.  สาขาอางทอง 
 เลขท่ี 82/21 หมูที่ 1 ตําบลยานซื่อ อําเภอเมือง 
 จังหวัดอางทอง 14000 

15.  สาขากาญจนบุรี 
      เลขท่ี 284/24 ถนนแสงชูโต ตําบลบานเหนือ 

อําเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี  71000 
16.  สาขากบินทรบุรี 
      เลขท่ี 123-124-125 หมูที่ 16  
      ตําบลเมืองเกา  อําเภอกบินทรบุรี  
      จังหวัดปราจีนบุรี 25240 

17.  สาขาเพชรบุรี 
       ลขท่ี 94/10, 94/11 หมูที่ 1  

ตําบลตนมะมวง   อําเภอเมือง  
จังหวัดเพชรบุรี 76000 

18.  สาขาฉะเชิงเทรา  
       เลขท่ี 18/10  ถนนสุขประยูร    
       ตําบลบางตีนเปด อําเภอเมือง    
       จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000                  

19.  สาขาหัวหิน 
 เลขท่ี 75/16 ถนนชมสินธ  
 ตําบลหัวหิน  อําเภอหัวหิน        

        จังหวัดประจวบคีรีขันธ 77110 

  

                                                                                  
บริษัท ชยภาค จํากดั 

1.    สํานักงานใหญ เลขท่ี 71 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240 

            

ภาวะตลาดรถจักรยานยนตและรถยนตโดยรวมท่ัวประเทศ 

 ธุรกิจเชาซื้อรถจักรยานยนตและรถยนตจะแปรผันตามภาวะตลาดรถจักรยานยนตและรถยนตซึ่งขึ้น    
อยูกับภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ ต้ังแตป 2545 เปนตนมา ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไดแสดงสัญญาณ       
ฟนตัวขึ้น  ดังจะเห็นไดจาก ยอดจําหนายรถจักรยานยนตทั่วประเทศท่ีเพ่ิมขึ้นจาก 1,767,074 คันในป 2546          
เปน 2,109,227 คัน ในป 2548 แตสําหรับในป 2549และป 2550 ภาวะเศรษฐกิจของประเทศมีการชะลอตัวทําให
ยอดจําหนายรถจักรยานยนตลดลงติดตอกัน 2 ปซอนเหลือเพียง1,976,493 คัน และ 1,595,305 คันตามลําดับ 
ขณะเดียวกัน ยอดจําหนายรถยนตเพ่ิมขึ้นจาก 533,176 คันในป 2546 เปน 703,432 ในป 2548 แตสําหรับในป 
2549และป 2550 ตลาดรวมรถยนตลดลงติดตอกัน 2ปซอนเหลือเพียง 682,500 คัน  และ 631,260 คัน ตามลําดับ 
สําหรับป 2550 จะเห็นไดวา รถจักรยานยนตมียอดจําหนาย 1,595,305 คัน รถยนตมียอดจําหนาย 631,260 คัน  ซึ่ง
ตํ่ากวายอดจําหนายป 2549 รอยละ 19.3 และ 7.5 ตามลําดับ กลุมผูผลิตรถจักรยานยนตและรถยนตรายใหญ คาด
วาในป 2551 ยอดจําหนายรถจักรยานยนตและรถยนตทั่วประเทศไมตํ่ากวา 1,600,000 คัน และ 650,000 คัน 
ตามลําดับ   
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ปริมาณการจําหนายยานยนตโดยรวมท่ัวประเทศ                                                     (หนวย: คัน)                                                        
ประเภทรถ 2550 2549 2548 2547 2546 

รถยนตนั่ง 171,882 191,885 188,211 209,103 179,418 
รถยนตเชิงพาณิชย  459,738 490,615 515,211 416,936 353,758 
รวมรถยนต 631,260 682,500 703,432 626,039 533,176 
% เปลี่ยนแปลง -7.5 -3.0 12.3 17.4 30.2 
รถจักรยานยนต    1,595,305 1,976,493 2,109,227    2,037,479     1,767,074 
% เปลี่ยนแปลง -19.3 -6.3 3.5 15.3 34.2 

ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย, สมาคมธุรกิจเชาซื้อไทย, กรมการขนสงทางบก 

 
 

ภาวะตลาดรถจักรยานยนตในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

สําหรับภาวะตลาดรถจักรยานยนตในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งกลุมบริษัทเปนผูนําทางการตลาด
ในเขตพ้ืนที่ดังกลาว เมื่อพิจารณาพบวานับแตป 2545 เปนตนมา ยอดจําหนายรถจักรยานยนตสูงขึ้นจาก 213,557
คัน ในป 2545 เปน 390,740 คันในป 2549 โดยมีอัตราการขยายตัวเฉล่ียตอป (Compounded Annual Growth Rate) 
รอยละ 16.3 สําหรับป 2550 อัตราการเจริญเติบโตลดลงโดยยอดจําหนายถจักรยานยนตลดลงมาอยูที่ 353,149 คัน 

 
แนวโนมการเติบโตของสินเชื่อเพ่ือการเชาซื้อรถจักรยานยนตในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

 จากยอดจําหนายรถจักรยานยนตในเขตกรุงเทพและปริมณฑลทั้งหมด แบงเปนการซื้อโดยสินเช่ือเชาซื้อ
ประมาณ รอยละ 66 – 80 และการเชาซื้อดวยเงินสดประมาณรอยละ 20 – 34 จากอัตราดังกลาวกลุมบริษัทคาดวา
ในป 2550 สัดสวนการซื้อรถ จักรยานยนตในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลดวยสินเช่ือเชาซื้อคาดวาจะสูงขึ้นใน
ทิศทางเดียวกันกับอัตราการขยายตัวของตลาดรถจักรยานยนต  
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ยอดจําหนายรถจักรยานยนต และสัดสวนเปรียบเทียบระหวางการซ้ือดวยสินเช่ือเชาซือ้และเงินสด 

(ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล)    
(หนวย: คัน) 2550 2549 2548 2547 2546 

ยอดจําหนายรถจักรยานยนตทั่วประเทศ 1,595,305 1,976,493 2,109,227 2,043,634 1,767,074 

ยอดจําหนายรถจักรยานยนตในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล 

353,149 390,740 346,635 315,275 248,150 

รอยละยอดจําหนายรถจักรยานยนตในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล 

22.14 19.77 16.43 15.43 14.05 

ปริมาณการซื้อดวยสินเช่ือในเขตกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล 

276,659 313,972 267,916 230,355 163,198 

รอยละการซื้อดวยสินเช่ือ 78.34 80.35 77.29 73.06 65.76 
ปริมาณการซื้อดวยเงินสดในเขตกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล 

76,490 76,768 78,719 84,920 84,952 

รอยละการซื้อดวยเงินสด 21.66 19.65 22.71 26.94 34.23 

ที่มา : ขอมูลจากสมาคมธุรกิจเชาซื้อรถจักรยานยนต, กรมการขนสงทางบก 

   

3.3  การจัดหาบริการ 

      3.3.1 แหลงท่ีมาของเงินทุน 

     แหลงที่มาของเงินทุนของกลุมบริษัทสามารถสรุปไดดังน้ี 
                     1.เงินที่ไดรับจากการชําระคางวด เปนแหลงเงินทุนที่สําคัญของกลุมบริษัทโดยกลุมบริษัทจะนําเงิน
ที่ไดรับจากการชําระคางวดของลูกคาในสวนที่เหลือจากการหักคาใชจายตางๆ ไปเปนเงินทุนในการให   สินเช่ือ
กับลูกคา 

      2.เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคารพาณิชย สถาบันการเงิน ซึ่งอยูในรูปของเงินกูยืมหมุนเวียนจาก  
ธนาคารพาณิชยทั้งในประเทศและตางประเทศ  
                      3. เงินที่ไดรับจากการจําหนายหุนกู ซึ่งจําหนายใหแกผูลงทุนสถาบัน อายุหุนกู 2 ป และ 3.5 ป ซึ่ง
สอดคลองกับอายุการใหสินเช่ือเชาซื้อโดยเฉล่ียแกลูกคาใหม 
                      4. เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชย จํานวน 600 ลานบาท 
                      5. สวนของผูถือหุนซึ่งประกอบดวยทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว และกําไรสะสม สําหรับ
นโยบายการจัดหาเงินทุนในอนาคต กลุมบริษัทมีนโยบายในการจัดหาแหลงเงินทุนใหสอดคลองกับวัตถุประสงค
การใชเงิน โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของระยะเวลาการชําระคืนและอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน   

3.3.2 การใหกูยืม 

1) นโยบายการใหกูยืม 

กลุมบริษัทใหความสําคัญตอความสามารถในการชําระคืนหน้ีของลูกคา โดยไดกําหนดคุณสมบัติ    
เบื้องตนของผูขอสินเช่ือวาตองมีรายไดที่เพียงพอตอการชําระคางวด มีอาชีพการงานที่มั่นคงและที่อยูอาศัยเปน
หลักแหลงอยูในพ้ืนที่ที่ใหบริการได โดยลูกคาเปาหมายของกลุมบริษัท คือ บุคคลธรรมดารายยอยทั่วไป ซึ่งมี
รายไดเพียงพอตามเกณฑมาตรฐานของกลุมบริษัท 
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2) ธุรกิจใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนตและรถยนต 

ขั้นตอนการพิจารณาสินเชื่อเบื้องตน 

หลังจากที่ผูขอสินเช่ือไดแสดงความประสงคในการเชาซื้อตอเจาหนาที่สินเช่ือ เจาหนาที่สินเช่ือจะ
พิจารณาความเหมาะสมของผูขอสินเช่ือ โดยพิจารณาจากความมั่นคงของรายได อาชีพ หลักแหลงที่อยูอาศัย และ
คุณสมบัติของผูค้ําประกัน ในกรณีของรถยนตซึ่งเกือบทั้งหมดจะเปนรถยนตมือสองจะทําการประเมินสภาพและ
ราคารถยนตตามคูมือการประเมินราคารถยนต (Blue Book) สําหรับรถจักรยานยนตซึ่งทั้งหมดเปนรถใหมกลุม
บริษัทจะเปนผูกําหนดเง่ือนไขการรับเชาซื้อ ตอจากน้ัน เจาหนาที่สินเช่ือจะตกลงเง่ือนไขการ ใหสินเช่ือเชาซื้อ
ไดแก ยอดจัดหรือเงินดาวน คางวด  คาทะเบียนและ พ.ร.บ. และคาประกันภัยกอนลงนามทําสัญญาเชาซื้อ
เจาหนาที่สินเช่ือจะแจงรายละเอียดผูขอสินเช่ือเบื้องตนไปยังสํานักงานเพื่อใหผูจัดการฝายสินเช่ือดําเนินการ
ตรวจสอบประวัติของผูขอสินเช่ือจากระบบฐานขอมูลของกลุมบริษัทวาบุคคลดังกลาวอยูในบัญชีรายช่ือตองหาม 
(Black List) ของทางกลุมบริษัทหรือไม สําหรับรถยนต มีการตรวจสอบจากฐานขอมูลของ National Credit Bureau 
(NCB)เพ่ิมเติมจากการตรวจสอบปกติของทางบริษัท รวมถึงตรวจสอบภาระผูกพันอื่นที่อยูระหวางการพิจารณา 
หรืออยูระหวางการผอนชําระกับกลุมบริษัท (ทั้งน้ีบัญชีรายช่ือดังกลาวเปนรายช่ือที่กลุมบริษัทจัดทําขึ้นเอง โดย
รวบรวมประวัติการชําระเงินคางวดของผูที่เคยขอสินเช่ือเชาซื้อจากกลุมบริษัท รายช่ือตองหาม คือ รายช่ือลูกคาที่
มีปญหาในการชําระเงินในอดีต) 

 ขั้นตอนการตรวจสอบขอมูลและเอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ 

กลุมบริษัทจะดําเนินการตรวจสอบประวัติผูขอสินเช่ือ หากผูขอสินเช่ือมีประวัติดีหรือไมมีรายช่ืออยูใน 
Black List ของฐานขอมูลกลุมบริษัท เจาหนาที่สินเช่ือจะใหผูขอสินเช่ือกรอกขอมูลในคําขอ  สินเช่ือพรอมยื่น
เอกสารประกอบการขอสินเช่ือ ซึ่งประกอบดวย สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบาน สําเนา
ใบเสร็จเงินเดือน และเอกสารของผูค้ําประกัน โดยผูขอสินเช่ือจําเปนตองแสดงเอกสารตัวจริงแกเจาหนาที่สินเช่ือ 
และตกลงรายละเอียดการเชาซื้อ ทั้งน้ีเจาหนาที่สินเช่ือจะจัดทํา Credit Scoring เพ่ือประเมินฐานะของลูกคาและ ผู
ค้ําประกันกอนสงขอมูลและเอกสารทุกฉบับใหเจาหนาที่ตรวจสอบเพ่ือดําเนินการตรวจสอบความครบถวนและ
ความถูกตองของขอมูลและบันทึกขอมูลทั้งหมดในฐานขอมูลลูกคาของกลุมบริษัทกอนพิจารณาสินเช่ือในขั้น
ตอไป อยางไรก็ตามหากลูกคามีรายช่ืออยูใน Black List หรือไมผานมาตรฐาน Credit Scoring กลุมบริษัทจะ
ปฏิเสธการใหสินเช่ือและแจงผลใหแกเจาหนาที่สินเช่ือเพ่ือแจงตอไปยังลูกคา  

 ขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อ 

ภายหลังเจาหนาที่ตรวจสอบไดตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของขอมูล หากขอมูลและหลักฐาน
ดังกลาวเปนไปตามหลักเกณฑการอนุมัติสินเช่ือของกลุมบริษัท ฝายสินเช่ือจะดําเนินการอนุมัติคําขอสินเช่ือเชา
ซื้อดังกลาวและแจงผลใหลูกคาทราบ โดยทั่วไปกลุมบริษัทจะใชเวลาพิจารณาและอนุมัติการใหสินเช่ือเชาซื้อ
รถจักรยานยนตไดภายใน 3 วัน กลุมบริษัทจะใชเวลาในการพิจารณาและอนุมัติสินเช่ือเชาซื้อรถยนตภายใน 7 วัน
และกําหนดผูมีอํานาจอนุมัติวงเงินสินเช่ือ ดังน้ี  
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           (หนวย: บาท) 

รถยนตเกา (มือสอง) รถยนตใหม 

เงินดาวน  
< รอยละ 35 

เงินดาวน  
> = รอยละ 35 

เงินดาวน  
< รอยละ 35 

เงินดาวน  
> = รอยละ 35 

ผูมีอํานาจอนุมตั ิ
วงเงินสินเชือ่  

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

 

ขั้นตอนการดําเนินงานภายหลังผานอนุมัติสินเชื่อ 

    หลังจากคําขอสินเช่ือไดรับการอนุมัติเรียบรอย ผูจําหนายจะเปนผูดําเนินการโอนกรรมสิทธทรัพยสิน
ใหแกกลุมบริษัท โดยกลุมบริษัทจะจัดใหมีการประกันภัยทรัพยสินทันทีที่ลูกคาไดรับทรัพยสิน   ไปจากผู
จําหนาย โดยกลุมบริษัทเปนผูรับผลประโยชน ทั้งน้ีขอมูลและหลักฐานของลูกคาจะอยูในฐานขอมูลของกลุม
บริษัท ซึ่งฝายปฏิบัติการจะติดตามดูแลลูกคาตอไป  

• การใหบริการอ่ืนนอกจากบริการสินเชื่อเชาซื้อ  

นอกเหนือจากการใหบริการสินเช่ือเชาซื้อ กลุมบริษัทยังใหบริการการทําประกันภัยบริการตออายุ
กรมธรรมและการดูแลบริการลูกคาในเรื่องงานทะเบียนตลอดระยะเวลาท่ียังมีการผอนชําระกับกลุมบริษัท โดย
ฝายปฏิบัติการจะมีเจาหนาที่คอยดูแลอํานวยความสะดวกในบริการดังกลาว 

• การจัดเก็บหน้ี 

ฝายอํานวยการจะรับผิดชอบดูแลลูกคาในสวนของการรับชําระคางวดตามอายุสัญญาเชาซื้อ  โดยสง
เอกสาร  ใบแจงการชําระเงิน (Statement) ใหแกลูกคาทุกเดือน ทั้งน้ี ลูกคาสามารถผอนชําระคางวดไดหลายวิธี
เชน การชําระคางวดโดยเงินสดผานธนาคาร ชําระโดยเช็คลงวันที่ลวงหนา หรือธนาณัติ หรือชําระคางวดผาน
เจาหนาที่บริหารหน้ีของกลุมบริษัทซึ่งไปรับคางวด หรือชําระคางวดผานสํานักงานใหญและสํานักงานสาขา 
อยางไรก็ตาม กลุมบริษัทไดเพ่ิมชองทางการชําระคางวดผาน Counter Service (รานสะดวกซื้อ) ทั่วไปเพ่ือเพ่ิม
ความสะดวกใหแกลูกคา โดยปกติกลุมบริษัทจะดําเนินการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินใหแกลูกคาหลังการชําระ
คางวดครบถวนตามสัญญาเชาซื้อ  

• การบริหารหน้ีและการยึดทรัพยสิน 

ฝายอํานวยการจะเปนผูติดตามดูแลการชําระเงินคางวดของลูกคา โดยการชําระคางวดจะเปนตาม
รายละเอียดเรื่อง “การจัดเก็บหน้ี” ที่ไดกลาวขางตน หากเกิดการคางชําระคางวด กลุมบริษัทจะมีมาตรการควบคุม
สินเช่ือดังน้ี 

                 1.หลังจากการผานการอนุมัติสินเช่ือ เจาหนาที่บริหารหน้ีจะดําเนินการสอบทานที่อยูและการติดตอ   
ลูกคา เชน ที่พักอาศัย ที่ทํางาน และเบอรโทรศัพท 



บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)                                                                                                      แบบ 56-1 

 

ลายมือชื่อ......................................... 
สวนที่ 2 หนา 20 

        2.ในกรณีที่ลูกคาคางชําระไมเกิน 3 งวด ฝายปฏิบัติการจะติดตอเพ่ือแจงเตือนการชําระคางวด      และ
ตรวจสอบการใหบริการของทางกลุมบริษัทแกลูกคาผานทางโทรศัพท  

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

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

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

กลุมบริษัทนําระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศอันทันสมัยมาประยุกตใชในการบริหารงานต้ังแตป2525 
โดยมีการปรับปรุงและพัฒนาขั้นตอนการดําเนินงานและการใหบริการท่ีมีประสิทธิภาพอยางตอเน่ืองเพ่ือให
สอดคลองกับสภาวะแวดลอมในปจจุบันอันจะทําใหกลุมบริษัทเปนผูนําในธุรกิจเชาซื้อและสรางความสะดวก 
รวดเร็ว และความพึงพอใจใหกับลูกคา  

 กลุมบริษัทไดพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเปนการสนับสนุนการขยายตัวของ
ธุรกิจในชวงป 2549-2550 ดังน้ี 

1. การปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรและเครือขายทั้งสํานักงานใหญและสาขาตางจังหวัดใหอยูในรูปแบบ
มาตรฐาน เพ่ือใหงายตอการดําเนินกิจการและการบํารุงรักษา ซึ่งทําใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ดําเนินธุรกิจ มีการทํางานและการประสานงานท่ีรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถตอบสนองตอความตองการของลูกคา และ
สรางความพึงพอใจใหกับลูกคา พนักงานและผูบริหาร นอกจากน้ีนําเทคโนโลยีเครือขายคอมพิวเตอรแบบไรสาย
มาใชในสํานักงานเพ่ือใหการทํางานบนระบบคอมพิวเตอรสะดวกและคลองตัวมากยิ่งขึ้น 

2. การเช่ือมโยงระบบเครือขายคอมพิวเตอรระหวางสํานักงานใหญและสาขาตาง ๆ ในตางจังหวัดทุก
สาขา โดยใชเทคโนโลยีอันทันสมัยและมีเสถียรภาพสูง เชน Virtual Lease Line บนระบบ MPLS  ซึ่งสามารถ
รับสงขอมูลดวยความเร็วสูงและปลอดภัย สงผลใหสาขาทั่วประเทศสามารถรับสงขอมูลตาง ๆ ไดอยางรวดเร็ว 
เชน สามารถตรวจสอบคุณสมบัติของผูเชาซื้อไดทันทีจากสาขาตางๆ ทั้งน้ียังสามารถชวยลดคาใชจายในการ
ติดตอสื่อสารและคาใชจายในการจัดสงเอกสาร โดยการใช Electronic-Mail (E-mail) , Voice Phone (VoIP) และ
กลองโทรทัศนวงจรปดผานระบบเครือขายดังกลาว 

1. มีการพัฒนาซอฟตแวรประยุกตเพ่ือชวยใหการดําเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพ ตามแผนงาน เพ่ือ
สนับสนุนการทํางาน ดังน้ี 
• ระบบใบคําขอเชาซื้อแบบ Online ผานเว็บ 
• ระบบ Customer Relationship Management (CRM) ในการสงเสริมขบวนการในการติดตอ

สัมพันธระหวางบริษัทและลูกคา เพ่ือใหสามารถเขาถึงและใกลชิดกับลูกคา และทราบถึง
ความตองการและตอบสนองความตองการไดอยางรวดเร็วและเปนที่พึงพอใจ 

• มีการปรับปรุง Web Site ของบริษัทใหมใหทันสมัยและนาสนใจมากขึ้นอีกทั้งมีการเพ่ิมเติม
ขอมูลและขาวสารเพ่ือใหลูกคาและนักลงทุนทราบความเคล่ือนไหวและสถานะของบริษัทอยู
ตลอด 

• มีการพัฒนาระบบพิมพใบแจงหน้ีและใบเสร็จรับเงินสําหรับลูกคาผานเว็บ เพ่ือเพ่ิมความ
สะดวกสบายใหกับลูกคาที่ตองการพิมพเอกสารสําคัญดวยตนเองตลอด 24 ช่ัวโมงผานเว็บ
ของบริษัท 

• ระบบรวมเอกสารสําคัญจัดสงใหลูกคาเขาดวยกัน เพ่ือลดตนทุนและการซ้ําซอนในการ
จัดพิมพและการจัดสง 

• ระบบ Supply Chain Management โดยเช่ือมตอกับธนาคารช้ันนํา และ Counter Service และ 
Pay Point ในการรับชําระเงิน และ National Credit bureau ในการตรวจสอบขอมูลลูกคา 
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• ระบบงานของการติดตามหนี้ที่รวดเร็ว ใกลชิดกับลูกคา โดยมีการพัฒนาหนวยงาน Call 
Center ใหมีประสิทธิภาพท้ังดานโปรแกรมคอมพิวเตอรและการพัฒนาบุคลากร  ทั้งน้ีมีการ
เช่ือมตอกับอุปกรณ PBX อันจะทําใหสามารถบริการลูกคาไดมากขึ้น ทั้งยังไดรับขอมูลซึ่ง
สามารถนําไปเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร Call Center ใหมีคุณภาพ และ ตอบสนองความ
ตองการของลูกคาไดดีขึ้น 

• ขยายการทํางานแบบ Online ไปยังสาขาในสวนภูมิภาคมากขึ้น เชน ระบบการโอนรถ ระบบ
ควบคุมสินคาคงคลัง ระบบควบคุมทางดานการเงิน 

• พัฒนาประสิทธิภาพของระบบควบคุมคลังสินคา โดย การใช รหัสควบคุมสินคา และใช
อุปกรณเคล่ือนที่ (PDA) ในการบันทึกและตรวจสอบตําแหนงที่เก็บของสินคา ซึ่งทําให
สามารถคนหาและควบคุมสินคาไดดีขึ้น 

• ซอฟตแวรประยุกตสําหรับระบบสนับสนุนอื่น ๆ อันทันสมัยเพ่ือใชในการบริหารงานภายใน
อยางมีประสิทธิภาพ เชน ซอฟตแวรประยุกตสําหรับการ Scan เอกสารตาง ๆ ไวในระบบ
คอมพิวเตอร เพ่ือลดปริมาณและสถานที่จัดเก็บเอกสาร รวมทั้งงายตอการคนหา  ซอฟตแวร
ประยุกตสําหรับการบริหารทรัพยากรบุคคลดวย Finger Scan เปนตน 

นอกจากนี้กลุมบริษัทมีการกําหนดแผนการดําเนินงานของป 2551 และแผนแมบทดานเทคโนโลยี
สารสนเทศอยางชัดเจนในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการดําเนินงานโดยใชเทคโนโลยีอันทันสมัยเพ่ือเปนการ
สนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต ดังน้ี 

1. ปรับปรุงระบบการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One-stop Service) ใหมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น เพ่ือใหลูกคาสะดวกสบายและไดรับการบริการที่รวดเร็วขึ้น และปรับปรุงการดําเนินงานภายในดานการ
บริการลูกคาใหกระชับและรวดเร็ว 

2. การพัฒนาระบบ Enterprise Resource Planning โดยเช่ือมตอระบบสารสนเทศ ที่กระจัดกระจายใน
สวนตาง ๆ ใหเปนหน่ึงเดียว ซึ่งสามารถจะขยายการใชงานของระบบสารสนเทศ งายตอการรวบรวม และใช
ขอมูลรวมกันในทุก ๆ ฝายขององคกร อีกทั้งยังสามารถสรางระบบสนับสนุนพิเศษ ชวยในการตัดสินใจของ
ผูบริหารตอไป 

3. การพัฒนาระบบ Supply Chain Management โดยการสรางเครือขายการทํางานรวมกับกลุม
พันธมิตรทางการคาแบบครบวงจรเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือสงเสริมขบวนการดําเนินการระหวางองคกรใหเปนไปอยาง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

4. การพัฒนาระบบ Business Intelligence โดยการสรางคลังขอมูล (Data Warehouse) เพ่ือใชในการ
วิเคราะหขอมูลตาง ๆ ที่จะเปนประโยชนในการบริหารและจัดการ ซึ่งทําใหเขาใจถึงพฤติกรรมของลูกคาและ
สามารถนํามาประยุกตเปนยุทธศาสตรรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต นอกจากน้ี ยังสามารถนําหลักการของการ
ทําเหมืองขอมูล  (Date Mining) มาปรับปรุงระบบ Credit Scoring เพ่ือเปนประโยชนตอการอนุมัติสินเช่ือได
รวดเร็วและแมนยํามากขึ้น อีกทั้งยังชวยลดความเสี่ยงในการอนุมัติสินเช่ือ 

5. โครงการวิจัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศโดยนําเทคโนโลยีอันทันสมัยมาประยุกตใชกับการดําเนิน
ธุรกิจ เชน (1) เทคโนโลยี Radio-Frequency Identification (RFID) มาประยุกตใชควบคุมการจัดเก็บสินคาคงคลัง 
เชนรถปรับสภาพ เปนตน (2) เทคโนโลยี  Global Positioning System (GPS) มาประยุกตใชในการจัดเก็บที่อยูของ
ลูกคาบนแผนที่อิเล็กทรอนิกส เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการใหบริการและชวยในการวิเคราะหเชิงกลยุทธ
ในดานการตลาดและการบริการ 
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5. ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ 

ทรัพยสินหลักที่ใชในการประกอบธุรกิจของกลุมบริษัท  ไดแก 

5.1  ทรัพยสินถาวรหลักท่ีบริษัทและบริษัทยอยใชในการประกอบธุรกิจ ณ 31 ธันวาคม 2550 

 บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)  

มูลคาตามบัญชี (ลานบาท) 
ประเภท/ ลักษณะทรัพยสิน ลักษณะกรรมสิทธิ์ 

31 ธ.ค. 2550 31 ธ.ค. 2549 

ภาระผูกพัน / 

หมายเหต ุ

ที่ดิน เจาของ 7.8        7.8  
อาคาร  เจาของ 6.0 

 
      6.7  

ยานพาหนะ เจาของ 21.9      25.6 - 
ระบบคอมพวิเตอร เจาของ 6.6        4.9 - 
เคร่ืองใชสํานักงานตกแตง เจาของ 22.5      20.5 - 
ระบบสาธารณปูโภค เจาของ 5.3        3.8 - 
คาบูรณะที่ทําการ เจาของ 9.1       4.6 - 
สวนปรับปรุงอาคาร เจาของ 16.1     17.0 - 
อุปกรณคอมพวิเตอร เจาของ 0.8      0.5 - 
เคร่ืองมือชาง เจาของ 0.09      0.2 - 
สิทธิการเชา 
สํานักงานสาขานครราชสีมา 
เลขที่ 189,191 ถนนมิตรภาพ     
ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 
นครราชสีมา 30000 
 
 
สํานักงานสาขาเชยีงราย 
เลขที่ 70/6-9 ถนนพหลโยธิน 
ตําบลรอบเวียง อาํเภอเมือง 
เชียงราย  
 
 
 
 
สํานักงานสาขาเชยีงใหม 
เลขที่ 267/14-15 ถนนชางคลาน 
ตําบลชางคลาน อาํเภอเมือง
เชียงใหม  
 

 
สัญญาเชา 5 ป 

       1 ต.ค.50–30 กย. 55 
1เม.ย.46-1พ.ค.51 

คาเชา 1,000 บาท/เดือน 
 

สัญญาเชา 2  ป 
1 พ.ย.50–31 ต.ค. 52 

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 

 
 
 

 
0.44 

 
 
 
 
 

  0.01 
 
 
 
 
 
 
 

  0.01 
 

 
     0.2 

 
 
 
 
 

     0.1 
 
 
 
 
 
 
 

    0.2 

 

                           - 

        

 

 

- 

 

 

 

 

 

                          - 

 

สินทรัพยทีไ่มไดใช 
ในการดําเนินงาน 

เจาของ        5.7       5.7 ที่ดิน 3.2 ลานบาท ที่จังหวัด
ปทุมธานีและจังหวัดฉะเชิงเทรา
อาคาร 2.5 ลานบาทที่จังหวัด
ปทุมธานี 
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 บริษัท ซี.วี.เอ. จํากัด 

มูลคาตามบัญชี  (ลานบาท) 
ประเภท/ ลักษณะทรัพยสิน ลักษณะกรรมสิทธิ์ 

31 ธ.ค. 2550 31 ธ.ค. 254 9 

ภาระผูกพัน /  

หมายเหต ุ

ที่ดิน เจาของ   4.8     4.8 - 
อาคาร  เจาของ   2.6     3.0 - 
ยานพาหนะ เจาของ           0.02          0.02 - 
เคร่ืองใชสํานักงานตกแตง เจาของ           0.2         0.4 - 
สวนปรับปรุงอาคาร เจาของ      0.1          0.1 - 
คาบูรณะที่ทําการ เจาของ      0.3         0.3 - 
อุปกรณคอมพวิเตอร เจาของ           0.001            0.003  
สิทธิการเชา  
สํานักงานสาขาจันทบุรี 
เลขที่ 183/6-7 ถนนศรีรัตน 
ตําบลจันทนิมิต อาํเภอเมือง 
จันทบุรี 22000 
 

 

ทําสัญญาเชา 5 ป  
1มี.ค.46- 

28 ก.พ.2554 
คาเชา 4,000 บาท/เดือน 

 
       0.01 

 
          0.08 

 
- 

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

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

พ.ค.2553 

       0.28         0.40 - 

สํานักงานสาขากาญจนบุรี 
เลขที่ 149/3 ถนนอูทอง ตําบล
บานเหนอื อําเภอเมือง      
กาญจนบุรี 71000 

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

คาเชา 500 บาท/เดือน 

      0.21        0.26 - 

สินทรัพยทีไ่มไดใช 
ในการดําเนินงาน 

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

มูลคาตามบัญชี (ลานบาท) ประเภท/ ลักษณะทรัพยสิน ลักษณะกรรมสิทธิ์ 

 31 ธ.ค. 2550 31 ธ.ค. 2549 

ภาระผูกพัน 

 

เคร่ืองใชสํานักงานตกแตง เจาของ 0.003 0.01 - 
ยานพาหนะ เจาของ 3.5 4.6 - 
ระบบสาธารณปูโภค เจาของ 0.004 0.005 - 
ระบบคอมพวิเตอร เจาของ - 0.1 - 

 
5.2   ลูกหน้ีการคา 

5.2.1 ลูกหน้ีเชาซื้อของกลุมบริษัทแบงแยกตามประเภทสินทรัพย 
31 ธ.ค. 2550 31 ธ.ค. 2549 

ประเภทสินทรัพย 
จํานวนราย จํานวนราย จํานวนราย ลานบาท 

รถจักรยานยนต 178,178 6,671.6 186,193 6,297.1 
หักดอกผลเชาซ้ือรอตัด  (1,805.1)  (1,593.1) 
หักภาษีมูลคาเพิ่มรอตัด  (421.4)  (394.0) 
หักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (241.0)  (301.9) 

สุทธิ  4,204.1  4,008.1 
รถยนต 5,867 914.5 8,089 1,325.2 

หักดอกผลเชาซ้ือรอตัด  (109.8)  (171.1) 
หักภาษีมูลคาเพิ่มรอตัด  (54.1)  (81.0) 
หักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (136.1)  (134.1) 

สุทธิ  614.5  939.0 
รวม 184,045 4,818.6 194,282 4,947.1 

 

5.2.2 ลูกหนี้อื่นของกลุมบริษัท 

31 ธ.ค. 2550 31 ธ.ค. 2549 
 

จํานวนราย ลานบาท จํานวนราย      ลานบาท 

ลูกหนี้เคาเตอรเซอรวิส 1 25.9 1 23.3 
ลูกหนี้บุคคลที่เกี่ยวของ 1 0.3 1 0.06 
ลูกหนี้อืน่ๆ 11,642 26.6 8,938 42.1 

รวม 11,644 52.8 8,940 65.4 

 

5.2.3 กลุมลูกคาท่ีมีสัดสวนเงินใหกูยืมคงคาง มากกวารอยละ 10 ณ วันสิ้นงวด 

-  ไมมี - 

5.2.4 นโยบายการต้ังสํารองคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 

ในป 2549 และ 2550 กลุมบริษัทมีนโยบายการต้ังสํารองคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ ดังน้ี 
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 รถจักรยานยนต 

รายละเอียดการต้ังสํารองคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ สําหรับลูกหน้ีเชาซื้อรถจักรยานยนต 
ยอดลูกหน้ีเชาซื้อคงเหลือสุทธิ* อัตราการต้ังคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (รอยละ) 

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

1.0  
20.0  
50.0  

100.0  
* ยอดลูกหน้ีเชาซื้อสุทธิหลังหักดอกผลเชาซื้อรอตัดและภาษีมูลคาเพิ่ม  
 

คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีเชาซื้อรถจักรยานยนต                                                           (หนวย: ลานบาท) 
31 ธันวาคม 2550 31 ธันวาคม 2549 

 ลูกหนี้เชาซื้อคงเหลือสุทธิ* คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ ลูกหนี้เชาซื้อคงเหลือสุทธิ* คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 

  ลูกหนีท้ี่ยังไมถึงกําหนด-คางชําระ1 เดือน 3,641.0              36.4 3,434.7        34.3 
คางชําระ 2- 3 เดือน 595.7        119.2 647.8           129.6 
คางชําระ 4- 6 เดือน 102.5          51.2 179.0       89.5 
คางชําระ > 6 เดือน 33.5           33.5 48.5            48.5 

รวม             4,372.7        240.3                4,310.0    301.9 
* คํานวณจากยอดหลังหักดอกผลเชาซื้อรอตัดและภาษีมูลคาเพิ่ม โดยไมหักหลักประกัน 
 

 รถยนต    
              

รายละเอียดการต้ังสํารองคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ สําหรับลูกหน้ีเชาซื้อรถยนต  
ยอดลูกหน้ีเชาซื้อคงเหลือสุทธิ* อัตราการต้ังคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (รอยละ) 

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

                                          1.0 
                                          2.0 
                                         20.0 

                        50.0 
                                       100.0 

*ยอดคงเหลือหลังหักดอกผลเชาซื้อรอตัดบัญชี   ภาษีมูลคาเพิ่ม และหลักประกัน 
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คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีเชาซื้อรถยนต                                               (หนวย: ลานบาท) 
 ป 2550  ป 2549 

 ลูกหนี้เชาซื้อคงเหลือสุทธิ* คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ ลูกหนี้เชาซื้อคงเหลือสุทธิ* คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 

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

              82.9 
              19.5 
              12.9 
             27.4 
            118.6 

              0.8 
             0.4 
             2.6 
           13.7 
         118.6 

          120.5 
            34.8 
           22.1 
            38.8 
         108.4 

        1.2 
       0.7 
      4.4 
    19.4 

    108.4 
รวม             261.3          136.1            324.6     134.1 

* คํานวณจากยอดหลังหักดอกผลเชาซื้อรอตัดและภาษีมูลคาเพิ่มและหลักประกัน 

สําหรับการต้ังสํารองคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีการคาอื่น   กลุมบริษัทจะพิจารณาอัตราที่ต้ัง ดังน้ี 

รายละเอียดการต้ังสํารองคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับลูกหน้ีการคาอ่ืน 
ยอดลูกหน้ีการคาอื่น อัตราการต้ังคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (รอยละ) 

ลูกหน้ีที่ไมคางชําระ (< 1 ป) 
ลูกหน้ีคางชําระ > 1 ป 

0 
100 

คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีการคาอื่น           (หนวย: ลานบาท) 
ป 2550 ป 2549 

ยอดลูกหน้ีการคาอื่น 
คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 

ลูกหน้ีที่ไมคางชําระ (< 1 ป) 
ลูกหน้ีคางชําระ > 1 ป                           

 
1.4 

 
1.4 

รวม 1.4 1.4 

 
5.2.5 นโยบายการรับรูรายไดและนโยบายการระงับการรับรูรายได 

กลุมบริษัทมีนโยบายการรับรูรายไดดอกผลจากการใหเชาซื้อตามจํานวนงวดการผอนชําระ  โดยใชวิธีผลรวม
จํานวนตัวเลข (Sum of the Digits) การบันทึกรายไดจากการผอนชําระแตละงวดใชตามเกณฑคงคาง  

กลุมบริษัทมีนโยบายการระงับการรับรูรายไดสําหรับสวนที่เกิดจากลูกหน้ีสินเช่ือเชาซื้อที่มียอดคางชําระเกินกวา    
3 งวดติดตอกันทั้งรถจักรยานยนตและรถยนต  

หากลูกหน้ีที่มียอดคางชําระเกินกวา 3 งวดติดตอกันที่หยุดรับรูรายไดไปแลวกลับมาชําระเงินตามปกติกลุมบริษัท
จะรับรูดอกผลเชาซื้อเปนรายไดตามเกณฑเงินสด 
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5.2.6  นโยบายการตัดหน้ีสูญ  

ลูกหน้ีเชาซื้อรถจักรยานยนต 

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

ลูกหน้ีเชาซื้อรถยนต 

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

5.3  สินทรัพยรอการขาย 

สินทรัพยรอการขายแสดงมูลคาตามยอดคงเหลือตามบัญชีสุทธิ หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับจากการขายสินทรัพย
แลวแตราคาใดจะตํ่ากวา 

กลุมบริษัทต้ังคาเผ่ือการลดลงของมูลคาสินทรัพยรอการขาย ดังน้ี 

 

ยอดคางไมเกินหน่ึงป                        รอยละ  30                                   

ยอดคางเกินหน่ึงป                             รอยละ 100                                   

 

จํานวนรถยึดคงเหลือเปรียบเทียบกับลูกหน้ีเชาซื้อคงเหลือของกลุมบริษัท  

ป จํานวนรถยึด 
(คัน) 
(1) 

จํานวนลูกหน้ีเชาซื้อคงเหลือ      
ทั้งหมด(จํานวนสัญญา/คัน) 

(2) 

รอยละ 
 

(3) = (1)/(2) 
รถจักรยานยนต    
31 ธันวาคม 2548 6,399 188,881 3.4 
31 ธันวาคม 2549 3,526 186,193 1.9 
31 ธันวาคม 2550 6,818 178,178 3.8 

รถยนต    
31 ธันวาคม 2548  86 10,330 0.8 
31 ธันวาคม 2549 20 8,089 0.3 
31 ธันวาคม 2550 5 5,867 0.1 



บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)           แบบ 56-1 
 

ลายมือชื่อ......................................... 
สวนที่ 2 หนา 29 

 
5.4   เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน) มีเงินลงทุนระยะยาวในบริษัทยอย โดยมีรายละเอียด ดังน้ี
                                   

                                                                                                                                (หนวย: ลานบาท) 
31 ธันวาคม 2550 

บริษัท ธุรกิจ 
ทุนที่ออก
และเรียก
ชําระแลว 

รอยละ 
การลงทุน 

 
มูลคาเงินลงทุน 

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

รวม    93.9 
 

ทั้งน้ี บริษัทมีนโยบายการลงทุนระยะยาวในบริษัทยอยทั้งสองบริษัท โดยแตละบริษัทยอยจะมีคณะกรรมการรวม
กําหนดนโยบายและกลยุทธกับบริษัทเพ่ือใหผูบริหารในแตละบริษัทยอยนําไปปฏิบัติ  ทั้งน้ีนโยบายหลักของบริษัทยอย    
ทั้งสองแหงตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท 
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6.โครงการดําเนินงานในอนาคต 

 

กลุมบริษัทมีโครงการขยายธุรกิจอยางตอเน่ือง โดยจะพิจารณาเปดสาขาในตางจังหวัดเพ่ิมเติม ซึ่งในป 
2550ไดเปดสาขาใหมเพ่ิมเติม 7 สาขา ทั้งในเขตภาคกลาง และภาคเหนือ   ซึ่ง ณ 31 ธันวาคม 2550 กลุมบริษัท มี
สาขาทั้งสิ้น 70 สาขา โดยมีเปาหมายในป 2551 จะเพ่ิมสาขาอีกทั้งสิ้น ประมาณ 5 สาขา 
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7. ขอพิพาททางกฎหมาย 

 

-ไมมี-  
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8.โครงสรางเงินทุน 

 

  8.1  หลักทรัพยของบริษัท 
 

             8.1.1  ทุนจดทะเบียน 
ณ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวทั้งสิ้น 500 ลานบาท เปนหุนสามัญ 500 ลานหุน  

มูลคาหุนละ 1 บาท 
             8.1.2  หลักทรัพยอื่น 
 บริษัทมีหลักทรัพยอื่น ไดแก หุนกู ดังน้ี 

  -   หุนกูบริษัท ฐิติกร จํากัด(มหาชน) ครั้งที่ 2/2548 ครบกําหนดไถถอนป 2552 วันที่ออกหุนกูคือวันที่4 กรกฎาคม 
2548 รวม 200,000 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 วันท่ี 3 เมษายน 2550 
  จํานวนหุนท่ีถือ (หุน) สัดสวนการถือหุน (รอยละ) 
1. บริษัท สินทองหลอ จํากัด 211,800,000 42.36 
2. นางอโนทัย พรประภา 49,100,000 9.82 
3. นายสถิตยพงษ พรประภา  25,500,000 5.10 
4. นายรักสนิท พรประภา 25,450,000 5.09 
5. บริษัท เอส.พี. อินเตอรเเนชั่นแนล จํากัด 18,200,000 3.64 
6. ดร.ชุมพล พรประภา 17,400,000 3.48 
7. นางสาวอมรรัตน  คงสิทธิ์ธนกร 14,089,800 2.82 
8. นางสาวลดาวัลย  อศัวะประภา 8,104,500 1.62 

9. CREDIT AGRICOLE (SUISSE) SA 5,260,600 1.05 

10. นางจุฑาภรณ  พงศสุภาพชน 3,875,000 0.78 
รวม 378,779,900 75.76 

 
           8.3   นโยบายการจายเงินปนผล 

   บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน) มีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราสูงสุดไมเกินรอยละ 60 ของกําไร
สุทธิหลังหักภาษีเงินไดของบริษัทของแตละป โดยพิจารณาจายปนผลจากกําไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งในรอบ
ระยะเวลาบัญชี ป 2550 เปนตนไป บริษัทจะตองเปล่ียนวิธีการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอย จากวิธี Equity Method เปน 
Cost Method ตามประกาศของสภาวิชาชีพบัญชีซึ่งกําหนดใหบริษัทตองบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมดวย 
วิธี Cost Method ซึ่งจะมีผลใหกําไรสุทธิในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไมเทากัน 
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   สําหรับนโยบายการจายปนผลของบริษัทยอย (ซี.วี.เอ. และ ชยภาค) จะมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมตํ่า
กวารอยละ 30 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดแตละป 

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

โครงสรางการจัดการ 9.1 

โครงสรางการจัดการของกลุมบริษัท1 จะมีคณะกรรมการและผูบริหารในแตละบริษัทโดย
คณะกรรมการของบริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน) จะทําหนาที่กําหนดนโยบายหลักของกลุมบริษัท เพ่ือมอบหมาย

ตอไปยังคณะกรรมการของ ซี.วี.เอ. และชยภาค พรอมทั้งคอยติดตามควบคุมใหคณะกรรมการของทั้งสองบริษัท

ยอยใหปฏิบัติตามนโยบาย 

               สําหรับการดําเนินธุรกิจเชาซื้อของกลุมบริษัทจะดําเนินการโดยบริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน) และบริษัท
ยอย ซึ่งไดแก ซี.วี.เอ. และ ชยภาค โดยหนวยงานฝายสินเช่ือของแตละบริษัท และมีหนวยงานสนับสนุน (ฝาย
ปฏิบัติการ  ฝายบัญชีและการเงิน ) ในบริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน) ทําหนาที่สนับสนุนแก  ทุกบริษัทในกลุมโดย
มีสัญญาวาจาง และมีการคิดคาบริการระหวางกัน 

               โครงสรางกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการ 3 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ดังน้ี 
 

คณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการจํานวน 10 ทาน ดังน้ี 

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

           เลขานุการบริษัท คือ นายวิชัย  สุรนัคครินทร 
ขอบเขตและอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัท 

 มีอํานาจหนาที่ตามที่ระบุในขอบังคับของบริษัท กลาวคือ มีอํานาจและหนาที่จัดการบริษัทใหเปนไป
ตามกฎหมาย  วัตถุประสงค ขอบังคับและมติของผูถือหุน  นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทเปนผูกําหนดนโยบาย
และทิศทางการดําเนินงาน    รวมทั้งกํากับและควบคุมดูแลใหมีการดําเนินงาน ตามนโยบายอยางมีประสิทธิภาพ 
ดวยความระมัดระวังและรักษาผลประโยชนของบริษัท   

1 : โครงสรางบริษัทฯ และโครงสรางการจัดการของกลุมบริษัท ฯ อยูในเอกสารแนบ  
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            คณะกรรมการตรวจสอบ 

                          คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการจํานวน 3 ทาน ดังน้ี 

1.   นายพิษณุ จงสถิตยวัฒนา ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2.   นายนิพนธ หังสพฤกษ กรรมการตรวจสอบ 
3.   นายไพรินทร  วงษวันทนีย กรรมการตรวจสอบ 

                 
              เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นางมาลี เจียรพินิจนันท 

 
ขอบเขตและอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

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

                   ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไดอนุมัติจัดต้ังคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
กรรมการ เมื่อวันที่  7 มีนาคม 2549  ประกอบดวยกรรมการ 4 ทาน ดังน้ี           

1.   นายไพรินทร  วงษวันทนีย ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
2.   นายนิพนธ หังสพฤกษ กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
3.   นายพิษณุ จงสถิตยวัฒนา กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
4.   นางสาวอรวรรณ  นาคทรรพ กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

 

ขอบเขตและอํานาจหนาท่ีของกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ   
  มีหนาที่กําหนดนโยบาย วิธีการและหลักเกณฑการสรรหากรรมการบริษัท และการกําหนดคาตอบแทน
และผลประโยชนอื่นๆใหแกกรรมการ โดยมีหลักเกณฑที่ชัดเจน โปรงใส  พิจารณาสรรหาผูมาดํารงตําแหนง
กรรมการบริษัทฯ ที่มีความเหมาะสม เพ่ือเสนอใหคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ   
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คุณสมบัติและหลักเกณฑการคัดเลือกกรรมการอิสระ 

(1)    กรรมการอิสระถือหุนไมเกิน 5 % ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทใน
เครือ บริษัทรวม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (นับรวมบุคคลที่เก่ียวของตามมาตรา 258 ตามกฎหมาย
หลักทรัพย) 

(2)  ไมมีสวนรวมในการบริหารงาน รวมทั้งไมเปนลูกจาง พนักงานหรือที่ปรึกษาที่กินเงินเดือนประจํา 
หรือเปนบุคคลที่มีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง และ
ตองไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียในลักษณะดังกลาว 

 (3) ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจ ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียไมวาทางตรง หรือทางออมในดาน
การเงินหรือการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในลักษณะที่ทํา
ใหขาดความเปนอิสระ 

(4) ไมเปนญาติสนิทกับ ผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบุคคล
ที่อาจมีความขัดแยง และไมไดรับการแตงต้ังใหเปนตัวแทนเพ่ือรักษาผลประโยชนของกรรมการ ผูถือหุนรายใหญ 
 
คณะผูบริหาร 
 

คณะผูบริหารของบริษัทมีจํานวน 14 ทาน ดังน้ี 

  1. นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผูจัดการ 
  2. นายประพล พรประภา รองกรรมการผูจัดการ 
  3. นางสาวอรวรรณ นาคทรรพ ผูชวยรองกรรมการผูจัดการ 
  4. นายคัมภีร   หวังสุนทร ผูจัดการฝายสินเช่ือเชาซื้อภูมิภาค 1 
  5. นายอภิชัย    เอื้อมเสถียรพร ผูจัดการฝายสินเช่ือเชาซื้อภูมิภาค 2 
  6. นายประสิทธิ์  ไทรนนทรีย ผูจัดการฝายสินเช่ือเชาซื้อ 1 

  7. นายไพฑูรย เหลืองวัฒนะวุฒิ ผูจัดการฝายสินเช่ือเชาซื้อ 2 
  8. นายพิสิฏฐ    เปลี่ยมทรัพย ผูจัดการฝายตรวจสอบและบริหารหน้ีพิเศษ 1 
  9. นายประยูร  ทักษะกรวงศ ผูจัดการฝายตรวจสอบและบริหารหน้ีพิเศษ 2 
10. นายพรศักด์ิ กิรณโสภณ ผูจัดการฝายบริหารหน้ี กรุงเทพ 

11. นายธิติพล  เลือดภักดี ผูจัดการฝายปฏิบัติการ 3และรักษาการผูจัดการฝายปฏิบัติการ 1 
12. นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา ผูจัดการฝายบัญชี 
13. นางรัชดา ศรีวิโรจนวงศ ผูจัดการฝายการเงิน 
14. นางมาลี เจียรพินิจนันท ผูจัดการสํานักตรวจสอบภายใน 
        นายวิบูลยศักด์ิ พูนสวัสด์ิ ผูจัดการฝายปฏิบัติการ 1 

  

หมายเหตุ : นายวิบูลยศักด์ิ  พูนสวัสด์ิ   ลาออกจากการเปนผูบริหาร มีผลต้ังแต วันที่ 1 สิงหาคม 2550  
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รายชื่อคณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทยอย  
 
 

1. บริษัท ซี.วี.เอ.จํากัด มีคณะกรรมการและผูบริหาร ณ 31 ธันวาคม 2550 ดังน้ี 
 

       คณะกรรมการและผูบริหารบริษัทมีจํานวน 10 ทาน ดังน้ี 

  1. นางสาวปฐมา พรประภา ประธานกรรมการ 
  2. นายประพล พรประภา กรรมการ 
  3. นางสาวอรวรรณ นาคทรรพ กรรมการ 
  4. นางรัชดา ศรีวิโรจนวงศ กรรมการ 
  5. นายพิสิฏฐ    เปลี่ยมทรัพย กรรมการ 
  6. นายพรศักด์ิ กิรณโสภณ กรรมการ 
  7. นางมาลี เจียรพินิจนันท กรรมการ 
  8. นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา กรรมการ 
  9. นายไพฑูรย เหลอืงวัฒนะวุฒิ กรรมการ 
10. นายวิชัย สุรนัคครินทร กรรมการ 

 
1. บริษัท ชยภาค จํากัด มีคณะกรรมการ และผูบริหาร ณ 31 ธันวาคม 2550 ดังน้ี 

คณะกรรมการและผูบริหารบริษัทมีจํานวน 6 ทาน ดังน้ี 

1. นางสาวปฐมา พรประภา ประธานกรรมการ 
2. นายประพล พรประภา กรรมการ 
3. นางรัชดา ศรีวิโรจนวงศ กรรมการ 
4. นางมาลี เจียรพินิจนันท กรรมการ 
5. นายไพฑูรย เหลืองวัฒนะวุฒิ กรรมการ 
6. นางสาวอรวรรณ นาคทรรพ กรรมการ 

    

9.2 การสรรหากรรมการและผูบริหาร 

 คณะกรรมการ 
คณะกรรมการสรรหาจะเปนผูพิจารณาสรรหาผูมาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ ทดแทนกรรมการท่ี

หมดวาระเพ่ือเสนอใหคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ  โดยไดกําหนดหลักเกณฑ
และคุณสมบัติบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือเปนกรรมการ ดังน้ี 

1.  ตองเปนผูมีความรู ความสามารถ และมีลักษณะความเปนผูนํา 
 2.  มีประสบการณในงานดานตางๆ ที่เอื้ออํานวยตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

 3.  เปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกล มีความคิดเชิงกลยุทธที่สามารถนําบริษัทไปสูการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืน 
อีกทั้งเปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรมอีกดวย 
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 4.  ตองไมเปนผูแสวงหาประโยชนใหกับตนเอง หรือผูที่เก่ียวของโดยใชขอมูลภายในที่ยังไมเปดเผยตอ
สาธารณะ หรือขอมูลลับของบริษัทตอบุคคลภายนอกโดยเฉพาะคูแขงขัน และไมดําเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจ
กอใหเกิดการขัดแยงกับผลประโยชนตอบริษัท 

 5.  ตองเปนผูทุมเทเวลาใหกับธุรกิจอยางเต็มความสามารถ เพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัท 

 6.  ตองไมเปนผูมีประวัติในเรื่องการทุจริต หรือมีพฤติกรรมสอเจตนากระทําผิดกฎหมาย ทั้งในดาน
สวนตัวหรือบริษัท 

 7.  ตองเปนผูที่ปฏิบัติภายใตขอบเขต อํานาจหนาที่ ที่บริษัทกําหนดไวอยางเครงครัด 

                ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ขอบังคับของบริษัทกําหนดใหกรรมการตองลาออกจากตําแหนง
อยางนอยจํานวน 1 ใน 3 โดยอัตรา และในกรณีที่ตองการเลือกกรรมการท่ีพนจากตําแหนงเขาเปนกรรมการอีก 
ตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ในกรณีที่มีการเสนอช่ือกรรมการทานใหมที่มิใชกรรมการทานเดิมท่ี
พนจากตําแหนงตามวาระเพื่อการเลือกต้ัง บริษัทจะจัดใหมีประวัติและรายละเอียดของบุคคลประกอบเพ่ือผูถือ
หุนสามารถตัดสินใจจากสารสนเทศท่ีไดรับ 

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

กรรมการก็ได ในกรณีที่เลือกต้ังบุคคลหลายคนเปนกรรมการ จะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมาก
นอยเพียงใดก็ได 

บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนจํานวนกรรมการเทา
จํานวนกรรมการที่จะพึงเลือกต้ังในครั้งน้ัน ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เทากัน เกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งน้ันใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงช้ีขาด 

 คณะกรรมการตรวจสอบ 
       ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเปนผูอนุมัติการจัดต้ังคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติแตงต้ังกรรมการ
อิสระ 

 

9.3 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

 ดูรายละเอียดในหัวขอการกํากับดูแลกิจการ ในสวนที่ 2 หนา 46 
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9.4 การกํากับดูแลกิจการ 
 

1.สิทธิของผูถือหุน 
 คณะกรรมการไดตระหนักและใหความสําคัญถึงสิทธิของผูถือหุน จึงไดกําหนดแนวทางการดําเนินการ
ตางๆเพ่ือสรางความเช่ือมั่นใหกับผูถือหุนวาจะไดรับการคุมครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน อันไดแก การซ้ือขายหรือโอน
หุน  การมีสวนแบงในกําไรของกิจการ  การไดรับขอมูลขาวสารของบริษัท อยางเพียงพอ การเขารวมประชุมผูถือ
หุน รวมถึงการใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่สําคัญๆ ของบริษัท เปนตน ดังน้ี 
 1. ในป 2550 บริษัทจัดประชุมผูถือหุนในวันที่ 23 เมษายน 2550 โดยบริษัทมอบใหบริษัทศูนยรับฝาก
หลักทรัพย(ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนนายทะเบียนหุนของบริษัทเปนผูจัดสงหนังสือเชิญประชุมใหแกผูถือหุน
ลวงหนากอนวันประชุม 17 วัน  พรอมขอมูลประกอบอยางเพียงพอและครบถวนใหแกผูถือหุน โดยรายละเอียด
ในหนังสือเชิญประชุมมีการระบุ วัน เวลา และสถานที่ รวมทั้งแผนที่แสดงสถานที่ประชุมและวาระการประชุม 
เอกสารประกอบวาระตางๆ พรอมความเห็นของคณะกรรมการในแตละวาระ  หนังสือมอบฉันทะตามท่ีกระทรวง
พานิชยกําหนด  และขอมูลกรรมการอิสระเพ่ือใหผูถือหุนไดใชขอมูลดังกลาวในกรณีที่ประสงคจะเลือกกรรมการ
อิสระเปนผูรับมอบฉันทะ รวมถึงขอบังคับบริษัทในสวนที่เก่ียวของกับการประชุมผูถือหุน และการออกเสียง
ลงคะแนน 

2.บริษัทไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุมพรอมวาระการประชุม post ไวที่ website ของบริษัทกอนวัน
ประชุม 1 เดือน เพ่ือใหผูถือหุนไดมีเวลาศึกษาขอมูลประกอบการประชุมลวงหนากอนไดรับเอกสารการประชุม 
 3. กอนเริ่มการประชุม ประธานในท่ีประชุมจะช้ีแจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนซึ่งเปนไปตามขอบังคับ
ของบริษัท และการตรวจนับคะแนนเสียงจะแสดงผลสรุปของทุกคะแนนเสียงในแตละวาระอยางชัดเจน 
 4. ประธานในท่ีประชุมมีการจัดสรรเวลาการประชุมอยางเหมาะสม และโปรงใส ในระหวางการประชุม
มีการเปดโอกาสใหผูถือหุนไดซักถามแสดงความคิดเห็น และใหกรรมการช้ีแจงในรายละเอียดและตอบคําถาม
ของผูถือหุน กอนที่จะมีการลงคะแนนในแตละวาระ กรรมการทุกคนเขารวมการประชุมผูถือหุน โดยเฉพาะ 
ประธานคณะกรรมการและประธานคณะกรรมการชุดยอย  ควรเขารวมประชุมเพ่ือตอบขอซักถามในเรื่องที่
เก่ียวของ    
 5. เผยแพรขอมูลขาวสารใหผูถือหุนรับทราบอยางสม่ําเสมอผานชองทางของตลาดหลักทรัพย รวมทั้ง
เผยแพรบนเว็บไซตของทางบริษัท 
 6. จัดใหมีชองทางที่ผูถือหุนรายยอยสามารถติดตอขอขอมูล เสนอความคิดเห็นตางๆหรือติดตอ
กรรมการอิสระ ไดโดยตรงผานทาง E-mail Address ของเลขานุการบริษัท  
 
2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 
 บริษัท ใหความสําคัญและปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกันและเปนธรรม โดยมีการดําเนินการ
ดังตอไปน้ี 
 1. เปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุมหรือคําถามเก่ียวกับบริษัท ลวงหนากอนวันประชุม ซึ่ง
ไดประกาศแจงใหทราบผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยฯลวงหนา 3 เดือนกอนวันประชุม รวมทั้งไดแจงให
ทราบถึงหลักเกณฑในการพิจารณา และเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทดวย 
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 2. เปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอช่ือบุคคล เพ่ือเขารับเลือกเปนกรรมการพรอมขอมูลประกอบการพิจารณา
ดานคุณสมบัติ โดยผูที่ไดรับการเสนอช่ือจะตองมีคุณสมบัติครบถวน ตามคุณสมบัติกรรมการของบริษัท และตอง
ใหความยินยอมในการเสนอช่ือดวย เพ่ือบริษัทจะไดดําเนินการตามกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา
ตอไป  ซึ่งไดประกาศแจงการเสนอช่ือรวมถึงหลักเกณฑตางๆใหทราบผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยฯ
ลวงหนา 3 เดือนกอนวันประชุม และเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทลวงหนากอนวันประชุมเชนกัน 
 3. ดําเนินการจัดประชุมผูถือหุนตามลําดับวาระที่ไดแจงไวในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน และบริษัทมี
นโยบายท่ีจะไมเพ่ิมวาระการประชุมโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา เพ่ือใหผูถือหุนไดมีโอกาสศึกษา
ขอมูลกอนการตัดสินใจ 
 4. บริษัทไดจัดสงหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผูถือหุนสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได
เอง พรอมทั้งใหรายละเอียดของกรรมการอิสระทั้งหมด เพ่ือเปนทางเลือกใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะให
กรรมการอิสระคนใดคนหน่ึงในการเขาประชุมแทน 
 5. สงเสริมใหผูถือหุนใชบัตรลงคะแนนเสียงสําหรับทุกวาระ  โดยจัดทําบัตรลงคะแนนแยกตามเรื่องที่
สําคัญ เพ่ือใหผูถือหุนสามารถลงคะแนนเสียงไดตามท่ีเห็นสมควร  และมีการเก็บบัตรลงคะแนนไวในกรณีที่มี
การคัดคานหรืองดออกเสียง เพ่ือความโปรงใสและสามารถตรวจสอบไดในภายหลัง 
 6. ในวาระแตงต้ังกรรมการ กําหนดใหผูถือหุนใชสิทธใินการแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
 7. บริษัทไดบันทึกและจัดทํารายงานการประชุมอยางถูกตองและครบถวนเพ่ือใหผูถือหุนสามารถ
ตรวจสอบได และจัดสงรายงานการประชุมตอตลาดหลักทรัพยฯ ภายใน 14 วันนับแตวันประชุม พรอมทั้งได
เผยแพรบนเว็บไซตของบริษัท ในวันเดียวกัน 
 8.บริษัทมีมาตรการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายในเพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และ
แจงแนวทางดังกลาวใหทุกคนในองคกรถือปฏิบัติ โดยกําหนดใหกรรมการและผูบริหารจะตองรายงานการถือ
ครองหลักทรัพยของบริษัทเมื่อเขารับตําแหนงครั้งแรกและรายงานทุกครั้งเมื่อมีการซื้อหรือขายหลักทรัพยภายใน 
3 วันทําการ ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 นอกจากน้ียังมีขอกําหนดหามไมใหกรรมการ ผูบริหารหรือหนวยงาน
ที่ไดรับขอมูลภายใน นําขอมูลไปเปดเผยแกบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไมมีหนาที่เก่ียวของโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในชวง 1 เดือนกอนการเผยแพรงบการเงินตอสาธารณะ โดยกําหนดใหปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการปฏิบัติ
หนาที่ดวยความสุจริตและยุติธรรมโดยสม่ําเสมอ 
 
3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 
 บริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอบทบาทของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ซึ่งไดแก ผูถือหุน ลูกคา พันธมิตรทาง
ธุรกิจ  เจาหน้ี ผูลงทุน สังคม ภาครัฐ พนักงาน และชุมชนที่บริษัทต้ังอยู ซึ่งไดกําหนดเปนลายลักษณอักษรใน
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและเปดเผยบนเว็บไซตของบริษัทดวย โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 1. ปฏิบัติตอเจาหน้ีตามเง่ือนไขหรือขอตกลงทางการคา โดยที่ผานมาบริษัทไมเคยกระทําผิดขอตกลง
และเง่ือนไขกับสถาบันการเงิน 
 2. เอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคา รวมถึงการรักษาความลับของลูกคา และใหความสําคัญในการใช
สัญญาที่เปนธรรมตอลูกคาโดยในป 2544 บริษัทไดรับใบประกาศเกียรติคุณและตราสัญลักษณเปนผูประกอบ
ธุรกิจที่รักษาสิทธิผูบริโภค 
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 3. สนับสนุนและใหความรวมมือที่ดีตอภาครัฐและหนวยงานที่เก่ียวของอยางสม่ําเสมอ 
 4. ปฏิบัติตอคูแขงตามกรอบกติกาการแขงขันที่เปนธรรมโดยรักษาบรรทัดฐานของขอพึงปฏิบัติในการ
แขงขัน โดยในปที่ผานมาบริษัทไมมีขอพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เก่ียวกับคูแขงทางการคา 
 5. บริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนและเปนรูปธรรมเก่ียวกับการดูแลในเรื่องความปลอดภัย สวัสดิการ และ
สิทธิประโยชนของพนักงาน มีการปฏิบัติตอผูบริหารและพนักงานของบริษัทอยางเทาเทียมกันและให
ผลตอบแทนที่เหมาะสม และมีการจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน เพ่ือเปนหลักประกันในการดูแล
พนักงานในระยะยาว 
 6. บริษัทมีนโยบายในเรื่องความรับผิดชอบตอสังคมโดยรวมมือกับผูแทนจําหนายของบริษัทจัด
กิจกรรมเพ่ือสังคม และอบรมความรู เชน จัดอบรมขับขี่ปลอดภัยเพ่ือสรางจิตสํานึกที่ดีในการขับขี่อยางปลอดภัย 
มี วินัย  และถูกกฎจราจร  ซึ่ง เปนสวนหน่ึงในการสงเสริมความมีระเบียบในสังคม  ใหการสนับสนุน
รถจักรยานยนตใหสํานักงานตํารวจแหงชาติเพ่ือใหเจาหนาที่ตํารวจนําไปปฏิบัติหนาที่ในพ้ืนที่ตางๆ  มอบเครื่อง
ผลิตนํ้ามันไบโอดีเซล ใหแกทางสํานักงานตํารวจแหงชาติ เพ่ือรวมรณรงคโครงการอนุรักษพลังงานและการใช
พลังงานทดแทน เปนตน 
 7. จัดใหมีชองทางการรับเรื่องไวสําหรับเปดขอรองเรียนในเรื่องที่อาจทําใหเกิดความเสียหายตอบริษัท
ตอคณะกรรมการ ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะรวมถึงพฤติกรรมที่อาจสอถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของ
บุคคลในองคกร ทั้งจากพนักงานเอง ผูถอืหุน หรือผูมีสวนไดเสียอื่น โดยชองทางการรับเรื่อง 
  1. โทรศัพท หมายเลข 02-310-7110, 02-310-7112 
  2. โทรสารหมายเลข 02-318-3339  
  3. ติดตอกรรมการอิสระ ผานทาง website http://www.tk.co.th 
  4. ยื่นเรื่องโดยตรงที่เลขานุการบริษัท Investor@tk.co.th หรือทางไปรษณีย 
เพ่ือสรางความม่ันใจใหแกผูรองเรียน บริษัทไดใหความสําคัญกับการเก็บขอมูลการรองเรียนไวเปนความลับ และ 
ทําการสอบสวนพรอมทั้งรายงานตอคณะกรรมการ โดยเรื่องรองเรียนดังกลาวจะรับรูเฉพาะกลุมบุคคลที่ไดรับ
มอบหมายและเก่ียวของดวยเทาน้ัน 
 
4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 
 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการส่ือสารขอมูลแกผูลงทุนทั้งในสวนที่เก่ียวของกับ
งบการเงินและไมใชงบการเงิน บริษัทจึงมีการเปดเผยขอมูลโดยละเอียดและครบถวน โปรงใสและทันทวงทีทั้ง
ในสวนของงบการเงินและการเปดเผยขอมูลตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ซึ่งทําใหผูลงทุนเขาใจถึงฐานะ
และประสิทธิภาพการดําเนินงานของบริษัทอยางชัดเจน นอกจากนี้ผูบริหารระดับสูงของบริษัท ยังจัดสรรเวลา
เพ่ือเขาช้ีแจงหรือใหขอมูลบริษัทแก นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะหและผูถือหุนทั่วไปอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือสื่อสาร
ขอมูลแกผูถือหุนและนักลงทุนทั่วไปอยางเทาเทียมกัน  

สําหรับกิจกรรมในป 2550 น้ัน ผูบริหารไดใหขอมูลแกสื่อตางๆไดแก การเขาพบเพ่ือสัมภาษณตัวตอตัว 
การจัดพบนักวิเคราะหหลักทรัพยในทุกไตรมาส  
 จัดใหมีชองทางในการเผยแพรขอมูลที่ทําใหผูใชสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางเทาเทียมกัน นอกจากการ
เผยแพรขอมูลผานชองทางของตลาดหลักทรัพย แบบ 56-1 และรายงานประจําป แลว ยังไดมีการเผยแพรขอมูล
ผาน website ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งจะเปนเครื่องมือสําคัญอยางหน่ึงในการสรางความ

http://www.tk.co.th/
mailto:Investor@tk.co.th
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• งบการเงิน ไดแกงบการเงินประจําป และงบการเงินรายไตรมาส ซึ่งเปนขอมูลสําคัญที่แสดง
ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท งบการเงินดังกลาวจึงตองผานการ
ตรวจสอบ หรือสอบทานตามแตกรณี เพ่ือรับรองความถูกตองจากผูสอบบัญชีที่อยูในบัญชี
รายช่ือของ ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบ และผานการเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริษัทโดย
คณะกรรมการตระหนักถึงความรับผิดชอบตอรายงานทางการเงินที่มีขอมูลถูกตอง ครบถวน  
เปนจริงและสมเหตุสมผล งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอยจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการ
บัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสม การบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความ
ถูกตอง ครบถวน เพียงพอที่จะดํารงรักษาไวซึ่งทรัพยสิน และเพ่ือใหทราบจุดออนเพื่อปองกัน
การทุจริตหรือการดําเนินการท่ีผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ โดยถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ 
รวมทั้งเปดเผยขอมูลที่สําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  นอกจากน้ี 
คณะกรรมการไดแตงต้ังกรรมการตรวจสอบ เพ่ือตรวจสอบรายการทางการเงิน รายการ
ระหวางกัน และระบบควบคุมภายใน  โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลตอ
คณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ ง  กอนเปดเผยใหผูถือหุน  และ
คณะกรรมการจัดใหมีการเปดเผยรายงานความรับผิดชอบตอรายงานทางการเงินในรายงาน
ประจําปดวย 

• การเปดเผยรายช่ือและประวัติกรรมการ กรรมการชุดยอยตางๆ รวมทั้งผูบริหาร   

• การเปดเผยนโยบายการจายคาตอบแทนแกกรรมการและผูบริหาร 

• การเปดเผยการถือหุนของบริษัทของกรรมการและผูบริหาร 

• การเปดเผยรายการที่มีความขดัแยงของผลประโยชน 

• การเปดเผยบทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอยในรอบปที่
ผานมา เชน จํานวนคร้ังการเขารวมประชุม  

 
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 1. โครงสรางคณะกรรมการ 
 1.1) คณะกรรมการบริษัท มีจํานวนทั้งหมด 10 ทาน ประกอบดวย 

• กรรมการท่ีเปนผูบริหาร         4 ทาน 

• กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร         3 ทาน 

• กรรมการอิสระ           3 ทาน คิดเปนรอยละ 30.0 ของคณะกรรมการท้ังคณะ 
  ในป 2550 บริษัทมีคณะอนุกรรมการ 2 ชุด ไดแกคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
 โดยกรรมการตรวจสอบไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงอีกวาระ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2549 มีวาระ
การดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป ประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทาน  โดยกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 ทาน มี
ความรูดานบัญชีและการเงิน 
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 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ไดรับการแตงต้ังเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2549 มี
วาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป ประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทาน และกรรมการบริหาร 1 ทาน 
 ทั้งน้ี รายช่ือ ขอบเขต อํานาจ หนาที่ของกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
กรรมการ ไดระบุในหัวขอ โครงสรางการถือหุนและการจัดการ 
 1.2) การกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ 
 บริษทัไดจัดทําและระบุไวในหัวขอ โครงสรางการถือหุนและการจัดการ 
 1.3) กําหนดวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการและจํานวนบริษัทที่กรรมการแตละคนจะไปดํารง
ตําแหนง 
 เพ่ือใหเปนแนวทางที่สอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการ
บริษัทจึงกําหนดจํานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการจะไปดํารงตําแหนง ไมควรเกิน 5 บริษัท และกําหนดวาระ
การดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป โดยไดเปดเผยรายละเอียดขอมูลการดํารงตําแหนงในบริษัทอื่นของกรรมการแตละ
คน ไวในเอกสารแนบ1 ของแบบ 56-1 และรายงานประจําป 
 1.4) การแยกตําแหนงประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ รวมทั้งการกําหนดอํานาจหนาที่ โดย 
 บริษัทมีการกําหนดใหประธานกรรมการไมเปนบุคคลเดียวกับกรรมการผูจัดการเพื่อเปนการแบงแยก
หนาที่ในการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลและการบริหารงานประจําโดยชัดเจน และควบคุมไมใหกรรมการ 
บริหารคนใดคนนึงมีอํานาจโดยไมจํากัด นอกจากน้ี บริษัทยังมีกรรมการอิสระ 3 ทาน คิดเปนรอยละ 30.0 ของ
กรรมการท้ังคณะ ซึ่งทําใหเกิดความถวงดุลการตรวจสอบการบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 1.5) ความเปนอิสระของประธานกรรมการ 
 ประธานกรรมการเปนตัวแทนของกลุมผูถือหุนใหญซึ่งถือหุนรอยละ 59.30 ( ณ วันที่ 3 เมษายน 2550) 
อยางไรก็ดีตามโครงสรางคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการอิสระ ประมาณ รอยละ 30.0 ของกรรมการ
ทั้งคณะ ทําใหเกิดการถวงดุลและสอบทาน 
 1.6) บริษัท จัดใหมีเลขานุการบริษัท โดยกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบ ดังน้ี 

• ใหคําแนะนําและสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับขอกฎหมาย และระเบียบ
ปฏิบัติตางๆ ที่เก่ียวของ 

• ดูแลใหมีการดําเนินการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งติดตามให นโยบายและ
ขอแนะนําของคณะกรรมการบริษัทมีผลในทางปฏิบัติ 

• รับผิดชอบในการจัดทําและจัดเก็บเอกสารสําคัญตางๆ 

• ดูแลใหคณะกรรมการบริษัทปฏิบัติงานอยางถูกตองและรอบคอบ 

• ติดตอสื่อสารกับผูถือหุนและดูแลผูถือหุนอยางเหมาะสม 

• ติดตอสื่อสารกับหนวยงานกํากับดูแลที่เก่ียวของ 
2. คณะกรรมการชุดยอย 

 นอกจากกรรมการตรวจสอบที่ตองจัดใหมีตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯแลว บริษัทยังจัดใหมี
คณะกรรมการชุดยอยอื่น อีก 1 ชุด โดยมีสมาชิกสวนใหญประกอบดวยกรรมการอิสระ ซึ่งประธานกรรมการจะ
ไมเปนประธานหรือสมาชิกของคณะกรรมการชุดยอย นอกจากน้ียังกําหนดใหกรรมการอิสระเปนประธานของ
กรรมการชุดยอยดวย ไดแก คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ  สําหรับรายละเอียดเก่ียวกับ 
รายช่ือ หนาที่ความรับผิดชอบ  ระบุไวในหัวขอ โครงสรางการถือหุนและการจัดการ  



บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)    แบบ 56-1 
 

ลายมือชื่อ......................................... 
สวนที่ 2 หนา 44 

  

 3. บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
 3.1) นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการไดตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือใหเกิดความโปรงใสและ
สามารถตรวจสอบได อันเปนพ้ืนฐานสําคัญที่สรางความเช่ือมั่นใหกับผูถือหุน พนักงานและลูกคาของบริษัท 
ตลอดจนหนวยงานที่เก่ียวของ นอกจากน้ี ยังเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของบริษัท เพ่ือบรรลุ          
วัตถุประสงคดังกลาว คณะกรรมการไดกําหนดกรอบนโยบายสนับสนุนการกํากับดูแลกิจการดังน้ี 

- กําหนดนโยบายการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย ซึ่งไดแก ผูถือหุน ลูกคา พันธมิตรทางธุรกิจ คูแขง 
หนวยงานราชการและเอกชนที่เก่ียวของ  ใหมีความเสมอภาคและเทาเทียมกัน  

- มุงเนนบริหารงานและรับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาที่ดวยความสามารถและความมีประสิทธิภาพท่ี
เพียงพอ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด และดูแลมิใหเกิดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชน โดยมี
ระบบการควบคุมและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มุงมั่นในการสรางมูลคาเพ่ิมแกกิจการในระยะ
ยาว  

- ดําเนินงานดวยความโปรงใส และสามารถตรวจสอบได 
- กําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานปฏิบัติตามแนวทางเก่ียวกับจรรยาบรรณอยาง      

เครงครัด 
3.2) จริยธรรมธุรกิจ 
บริษัทเนนใหความสําคัญเปนอยางยิ่งในการดํารงไวซึ่งช่ือเสียงอันดีงาม ตลอดจนความเช่ือมั่นในบริษัท 

ทั้งน้ีบริษัทไดจัดทําคูมือแนวทางจรรยาบรรณ และไดแจงแนวทางดังกลาวใหแก กรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงานทราบและถือปฏิบัติ นอกจากน้ี บริษัทยังมอบหมายใหสํานักตรวจสอบภายในและคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานตามแนวทางดังกลาวอยางสม่ําเสมอ 

3.3) ภาวะผูนําและวิสัยทัศน  
คณะกรรมการมีบทบาทสําคัญในเรื่องตาง ๆ ดังน้ี 
- มีสวนรวมในการกําหนดกลยุทธ เปาหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกํากับ

ดูแลใหฝายจัดการดําเนินการตามแผนงานและงบประมาณท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือ
สรางมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกกิจการ และความม่ันคงสูงสุดใหแกผูถือหุน  
               - จัดใหบริษัทมีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน รวมทั้งไดสอบทานระบบอยางสมํ่าเสมอ   เพ่ือ
พัฒนาระบบการตรวจสอบใหมีประสิทธิภาพ  
               - จัดใหมีมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมท้ังมีการติดตามการดําเนินการในเรื่องดังกลาว
อยางสมํ่าเสมอ  
                - กําหนดและแยกบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการผูจัดการ อยางชัดเจน  นอกจากน้ี ยังไดมีดําเนินการอบรมพนักงานของบริษัท เก่ียวกับบทบาท 
หนาที่ และความรับผิดชอบ อยางสมํ่าเสมอ ในรายการท่ีอาจมีความขัดแยงหรือมีสวนไดเสีย  บริษัทจะพิจารณา
ดวยความรอบคอบ  
                - กํากับดูแลใหกรรมการผูจัดการดําเนินการตามนโยบายที่ต้ังไว 
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3.4) ความขัดแยงทางผลประโยชน  
บริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญของรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน และไดดูแลรายการ

ดังกลาวอยางรอบคอบ และเพ่ือปองกันการเกิดความขัดแยงในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน บริษัทจึงมีมาตรการ
ดูแลการเกิดรายการดังกลาวคือ หากมีรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนเกิดขึ้น บริษัทจะดําเนินการ
ตามกฎ ระเบียบ และประกาศ ที่เก่ียวของในฐานะที่บริษัทเปนบริษัทจดทะเบียน ทั้งน้ี บริษัทไดเปดเผย
รายละเอียดการทํารายการระหวางกันในป 2550 พรอมทั้งเหตุผลมูลคารายการและ คูสัญญาไวในรายงาน
ประจําปและแบบ 56-1 แลว 

3.5) ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการใหความสําคัญตอระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ โดยมีการ

แบงแยกอํานาจหนาที่ของผูบริหารแตละทานและพนักงานไวชัดเจน ทั้งดานการบริหารงาน การกํากับดูแลการ
ปฏิบัติงาน การควบคุมทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง การดูแลการใชทรัพยสินของบริษัท โดยมีการติดตาม 
ควบคุม และประเมินผล และจัดทํารายงานเสนอตอผูบริหารในสายงานและคณะกรรมการโดยสม่ําเสมอ   
             คณะกรรมการตระหนักดีวาการมีหนวยงานตรวจสอบภายในเปนองคประกอบสําคัญที่ทําใหมั่นใจวา
ระบบการควบคุมภายใน การปฏิบัติงานและกิจกรรมตางๆ ของบริษัท ไดดําเนินตามแนวทางที่กําหนดอยางมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล มีการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดที่เก่ียวของ โดยหนวยงานดังกลาวจะ
ทําการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งที่ผานมาไมพบประเด็นความ
ผิดพลาดที่สําคัญ และมีการปฏิบัติงานเปนไปตามท่ีกําหนดไว  
 3.6) การบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการใหความสําคัญเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงเปนอยางมาก เน่ืองจากธุรกิจของบริษัท
เปนธุรกิจที่เก่ียวของโดยตรงกับความเสี่ยงจึงเพ่ิมความรอบคอบและระมัดระวังในการบริหารทางการเงินการ
พิจารณาใหสินเช่ือแกลูกคา ตลอดจนดานพนักงานของบริษัทเอง โดยกําหนดมาตรการปองกันและจัดการความ
เสี่ยง ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่มีตอผลการดําเนินงานของบริษัท โดยการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง  
จะมีการพิจารณาเก่ียวกับความเสี่ยงในดานตางๆซึ่งจะมีการรายงานความเห็นและขอเสนอแนะตอคณะกรรมการ
บริษัท    

4. การประชุมคณะกรรมการ 
คณะกรรมการมีการประชุมอยางสม่ําเสมอและมีการประชุมเพ่ิมเติมตามความจําเปน มีการกําหนดวาระ

การประชุมชัดเจนและจัดสงวาระการประชุมพรอมรายละเอียดลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวา 7 วัน เพ่ือให
คณะกรรมการมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขาประชุม ประธานกรรมการสงเสริมและเปดโอกาสให
คณะกรรมการใชดุลพินิจของตนอยางรอบคอบ โดยจัดสรรเวลาใหอยางเพียงพอในการอภิปรายและแสดงความ
คิดเห็นอยางทั่วถึง  

ในการประชุม กรรมการผูมีสวนไดเสียโดยนัยสําคัญในเรื่องที่พิจารณา ตองออกจากที่ประชุมในวาระที่
พิจารณาเรื่องดังกลาว การพิจารณาเร่ืองใดเรื่องหน่ึงกรรมการมีสิทธิขอดู หรือขอตรวจเอกสารที่เก่ียวของหรือ
ขอใหฝายบริหารเขารวมประชุมเพ่ือช้ีแจงรายละเอียดเพ่ิมเติมในฐานะที่เก่ียวของกับเรื่องดังกลาวโดยตรง สําหรับ
การลงมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทใหใชเสียงขางมากและหากมีกรรมการคัดคานมติดังกลาวใหบันทึกคํา
คัดคานไวในรายงานการประชุม 
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ในป 2550 คณะกรรมการมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 
4 ครั้ง การเขารวมคณะกรรมการแตละทานสรุปไดดังน้ี 

 
รายชื่อกรรมการ 

ประชุม 
สามัญผูถือหุน 

เขาประชุม/ท้ังหมด 

ประชุม 
คณะกรรมการบริษัท 
เขาประชุม/ท้ังหมด 

ประชุม 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
เขาประชุม/ท้ังหมด 

ประชุม 
คณะกรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทน
กรรมการ 

เขาประชุม/ท้ังหมด 
  1. ดร.ชุมพล พรประภา 
  2.นายรักสนิท  พรประภา 
  3.นายสถิตยพงษ  พรประภา 
  4.นางสาวปฐมา  พรประภา 
  5.นายประพล  พรประภา 
  6.นางสาวอรวรรณ  นาคทรรพ 
  7.นางบุษกร  เหลี่ยมมุกดา 
  8.นายพิษณุ  จงสถิตยวัฒนา 
  9.นายนิพนธ  หังสพฤกษ 
10.นายไพรินทร  วงษวันทนีย 
     นายจักกชัย พานิชพัฒน   

1/1 
1/1 
1/1 
1/1 
1/1 
1/1 
1/1 
1/1 
1/1 
1/1 
1/1 

4/4 
3/4 
4/4 
4/4 
4/4 
4/4 
4/4 
4/4 
3/4 
4/4 
3/4 

 
 
 
 
 
 
 

4/4 
3/4 
4/4 

 

 
 
 
 
 

1/1 
 

1/1 
1/1 
1/1 

 

 
 5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
 ในป 2550 คณะกรรมการจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการท้ังคณะโดยรวม ซึ่งการ
ประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท (Board Self Assessment) เปนการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการในรอบปที่ผานมา เพ่ือรวมกันพิจารณาผลงานและปญหาและอุปสรรคตางๆเพ่ือการปรับปรุงแกไข
ตอไป  
 6. คาตอบแทน 
 6.1) คาตอบแทนกรรมการ 
 บริษัทไดกําหนดคาตอบแทนของกรรมการและผูบริหารไวอยางชัดเจน เหมาะสม เพียงพอที่จะจูงใจให
กรรมการ และ/หรือผูบริหาร ปฏิบัติงานเพ่ือผลประโยชนสูงสุดของบริษัท และเปนไปตามหลักการและนโยบาย
ที่บริษัทกําหนด โดยบริษัทจะพิจารณาคาตอบแทนเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาด
ใกลเคียงกัน โดยกรรมการที่เปนผูบริหารไดรับคาตอบแทนในรูปเงินเดือน โบนัส และเงินสํารองเล้ียงชีพ
พนักงาน สวนกรรมการอิสระ ไดรับคาตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมในวงเงินที่ขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 

ในป 2550 บริษัทจายคาตอบแทนกรรมการจํานวน 4 ทาน ในฐานะที่เปนกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท ในรูปของเบี้ยประชุม  
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รายชื่อกรรมการ 
 

ตําแหนง เบี้ยประชุม 

1.นายพิษณุ จงสถิตยวัฒนา ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 215,000 
2.นายนิพนธ หังสพฤกษ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 165,000 
3.นายไพรินทร  วงษวันทนีย กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 205,000 
4.นายจักกชัย พานิชพัฒน ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท 80,000 

รวม  665,000 
 
 6.2) คาตอบแทนผูบริหาร 
 บริษัทจายคาตอบแทนผูบริหารโดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของ
ผูบริหารแตละทาน โดยในป 2550 บริษัทจายคาตอบแทนใหแกผูบริหาร จํานวน 15 คน ในรูปของเงินเดือน 
โบนัส เงินสํารองเล้ียงชีพ เปนจํานวนเงิน 15,091,978 บาท  
 คาตอบแทนอื่น -   ไมมี 
 7. การพัฒนากรรมการและผูบริหาร 
 คณะกรรมการ ผูบริหาร มีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ โดยไดเขารวมการสัมมนา/ อบรม กับสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย, ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, สํานักงานคณกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย และทุกครั้งที่มีการเปล่ียนแปลงกรรมการ โดยกรรมการที่เขารับตําแหนงใหมในบริษัทเปน
ครั้งแรก ฝายจัดการจะจัดใหมีเอกสารและขอมูลของบริษัทที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ
ใหม รวมถึงการจัดใหมีการแนะนําลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัท ใหกรรมการใหม
รับทราบ พรอมทั้งจัดหาหลักสูตรการอบรมที่เก่ียวของกับกรรมการ 
 
  9.5 การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน 
 บริษัทไดกําหนดใหกรรมการ และผูบริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพยตอ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาด หลักทรัพย พ.ศ. 2535 นอกจากน้ี ยังมีขอกําหนดหามไมใหกรรมการ ผูบริหารหรือหนวยงานที่ไดรับทราบ
ขอมูลภายใน นําขอมูลภายในไปเปดเผยแกบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไมมีหนาที่เก่ียวของ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในชวง 1 เดือนกอนการเผยแพรงบการเงินตอสาธารณะ โดยกําหนดใหปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการปฏิบัติ
หนาที่ดวยความสุจริตและยุติธรรมโดยสม่ําเสมอ 
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  9.6 บุคลากร 
    บริษัท และบริษัทยอยมีจํานวนพนักงานทั้งสิ้น  1,428 คนในป 2549 และ 1,695 คน ในป 2550 ซึ่ง

แบงออกตามสายงานไดดังน้ี 

จํานวน (คน)  บริษัท/ฝาย 

2550 2549 
-  ฝายสินเชื่อเชาซ้ือ  831 663 
-  ฝายบริหารหนี ้ 192 186 
-  ฝายปฏิบัติการ 352 367 
-  ฝายบัญช ี 26 22 
-  ฝายการเงิน 77 65 
-  ฝายตรวจสอบและบริหารหนีพ้ิเศษ 126 94 
-  สํานักตรวจสอบภายใน 13 9 
-  สํานักกรรมการผูจัดการ 78 22 

รวม 1,695 1,428 

 ทั้งน้ี ใน 3 ปที่ผานมาบริษัทไมมีการเปล่ียนแปลงจํานวนพนักงานอยางมีนัยสําคัญ และไมมีขอพิพาท        
ดานแรงงานท่ีสําคัญ 

 ผลตอบแทนพนักงาน 

 ผลตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัท และบริษัทยอยประกอบดวยเงินเดือน โบนัส สวัสดิการ       
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและคาตอบแทนอื่นๆ โดยผลตอบแทนรวมของพนักงานในป 2549 และป 2550 
มีรายละเอียดดังน้ี                                                                                

           (หนวย: ลานบาท) 
 ป 2550 ป 2549 

เงินเดือน โบนัส สวัสดิการ และเงินสมทบ  
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพและอืน่ๆ 

312.2 296.5 
 

 
 

นโยบายการพัฒนาพนักงาน  

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

 
 คณะกรรมการของบริษัทไดประเมินระบบการควบคุมภายในดานตางๆ 5 สวน คือ องคกรและสภาพแวดลอม 

การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูลและระบบการ    
ติดตามคณะกรรมการมีความเห็นวาบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแลว โดยสามารถสรุปผลการประเมินระบบการ   
ควบคุมภายในของบริษัทดังน้ี 

1.   ดานองคกรและสภาพแวดลอม 

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

2.   ดานการบริหารความเสี่ยง 

ฝายบริหารไดใหความสําคัญเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงเปนอยางมาก เน่ืองจากธุรกิจของบริษัทเปนธุรกิจที่
เก่ียวของโดยตรงกับความเสี่ยง จึงเพ่ิมความรอบคอบและระมัดระวังในการบริหารทางการเงิน การพิจารณาใหสินเช่ือ     
แกลูกคาตลอดจนพนักงานของบริษัท โดยกําหนดมาตรการปองกันและจัดการความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่มีตอผล   
การดําเนินงานของบริษัท  

3.   ดานการควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 

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

 

4.   ดานระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล 

บริษัทเล็งเห็นถึงความสําคัญในการรวบรวมและประมวลผลขอมูลใหไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจึงไดมี
การลงทุนใหฝายตางๆ มีเครื่องคอมพิวเตอรที่ทันสมัยไวใชงานอยางเพียงพอ เพ่ือรายงานใหฝายบริหารและ คณะกรรมการ
ไดรับทราบและสามารถตัดสินใจในการแกปญหา โดยเฉพาะขอมูลทางดานบัญชีและการเงิน 
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สวนท่ี 2 หนา 49 



บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)    แบบ 56-1 

5.   ดานระบบการติดตาม 

บริษัทไดมีการติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยสรุปเปนรายงานเปรียบเทียบการ
ดําเนินงานกับเปาหมายท่ีต้ังไว หากมีขอบกพรอง จะนําเสนอตอผูบริหารเพ่ือพิจารณาดําเนินการใหบรรลุเปาหมายของ
บริษัท 

นอกจากน้ี  บริษัทไดจัดใหมสีํานักตรวจสอบภายใน เพ่ือปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยเนนดานความเสี่ยงของ
ธุรกิจและระบบการปฏิบัติงาน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ  

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

เหตุการณ  
(4) เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและพนักงานมีการปฏิบัติงานตามระบบการ

ควบคุมภายในที่กําหนดไว  
 

ทั้งน้ี  บริษัทฯไดแนบรายงานการจากประธานคณะกรรมการตรวจสอบมาดวย 
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รายงานจากประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 
เรียน   ทานผูถือหุน 
  

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ฐิติกร จํากัด(มหาชน) ประกอบดวยกรรมการผูทรงคุณวุฒิและมีความ 
เปนอิสระ 3 ทาน ตามท่ีไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีศาสตราจารยพิษณุ  จงสถิตยวัฒนา                  
เปนประธานกรรมการตรวจสอบ  นายนิพนธ  หังสพฤกษ และนายไพรินทร  วงษวันทนีย  เปนกรรมการตรวจสอบ                     
ซึ่งทุกทานไมไดเปนเจาหนาที่บริหารหรือพนักงานของบริษัท   

คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบตามท่ีไดมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท         
ดวยความสอดคลองกับขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ในระหวางป 2550  ไดมีการประชุมรวม  4  ครั้ง 
เพ่ือสอบทาน  และใหความเห็นชอบงบการเงินรายไตรมาส  และงบประจําป  โดยไดมีการหารือ  และแลกเปล่ียน               
ความคิดเห็นรวมกับฝายบัญชี  ผูตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต  และสํานักตรวจสอบภายใน  และไดรายงานผลการประชุม      
ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  นอกจากน้ีไดทบทวนความเพียงพอของกระบวนการบริหารความ 
เสี่ยง   ทบทวนการดําเนินงานของบริษัทฯ ในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยฯ รวมถึงกฎหมายท่ี 
เก่ียวของกับ การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ   อีกทั้งยังไดสอบทานความพอเพียงในการเปดเผยขอมูล ในรายการที่เก่ียว 
โยงกันตามเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ 
 สําหรับระบบควบคุมภายใน   คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในสําหรับ            
รอบป 2550 จากสํานักตรวจสอบภายใน   พรอมทั้งไดใหขอแนะนําเพ่ือการปรับปรุงใหมีความรัดกุมมากยิ่งขึ้นนอกจาก 
น้ียังไดพิจารณาและใหความเห็นชอบตอแผนการตรวจสอบสําหรับป 2551 ดวย 

สวนผูสอบบัญชีรับอนุญาตภายนอกสําหรับป 2551   คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแตงต้ังบริษัท เอ็ม 
อาร แอนด แอสโซซิเอท จํากัด เปนผูสอบบัญชี  ตอไปอีก  1  ป   รวมทั้งไดพิจารณาคาตอบแทนการสอบบัญชี เพ่ือนํา 
เสนอขออนุมัติตอคณะกรรมการและท่ีประชุมสามัญผูถือหุนตอไป  

คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาหนาที่ดวยความอิสระ  และแสดงความเห็นอยางตรงไปตรงมา  มีความ 
อิสระจากกรรมการบริหารและผูบริหารของบริษัทฯ   อีกทั้งยังไดรับการรวมมืออยางดีจากเจาหนาที่ที่เก่ียวของทุกฝาย 
 
 
 
 

                                                     พิษณุ จงสถิตยวัฒนา 
ศาสตราจารยพิษณุ  จงสถิตยวัฒนา                                          

                                  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
                                                                                                   27 กุมภาพันธ 2551  
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ในป 2550 จากงบการเงินรวมของบริษัท ฐิติกร จํากัด(มหาชน) มีรายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ดังนี้ 

     

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง ลักษณะความสัมพันธ ลักษณะของรายการ มูลคาของ 
รายการ 

ความจําเปน / หมายเหตุ 

บริษัท เอส.พี.อินเตอรแนชั่นแนล จํากัด เปนบริษัทที่มีผูถือหุนใหญ
และกรรมการรวมกัน 

คาเชาและบริการ 15.0 ลานบาท เปนคาเชาอาคารสํานักงานตั้งอยูในทําเลที่ดีและสาธารณูปโภคเพียบพรอมอัตราคาเชาต่ํากวาราคาคาเชายุติธรรมที่
ประเมินโดยบุคคลที่ 3  สัญญามีกําหนด 1-3 ป ระยะเวลาสิ้นสุดคือ 

    สัญญาที่ 1-3       สิ้นสุด 31 สิงหาคม  2551 
สัญญาที่ 4-5       สิ้นสุด 31 ตุลาคม  2551 
สัญญาที่ 6-7       สิ้นสุด 31 ธันวาคม   2551 
สัญญาที่ 8-9        สิ้นสุด 31 สิงหาคม  2552 
สัญญาที่ 10-11    สิ้นสุด 31 กรกฎาคม  2553 
สัญญาที่ 12-13    สิ้นสุด 28 กุมภาพันธ  2553 
สัญญาที่ 14          สิ้นสุด 31 ธันวาคม  2553 

  คาสาธารณูปโภค 2.3 ลานบาท เปนคาไฟฟา คาโทรศัพท ซึ่งเปนอัตราที่คิดกันตามปกติทั่วๆไป 

  คาบริหารงาน 9.0 ลานบาท เปนคาบริการดานกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทําและเก็บรักษาสัญญาเชาซื้อ ตลอดจนดําเนินคดีและบังคับคดีกับลูกหนี้
ที่มีปญหา คาบริการทางกฎหมายที่คิดระหวางกันเปนคาใชจายตามสัญญา ซึ่งต่ํากวาคาใชจายที่ผูบริการรายอื่น
เสนอมา และไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการ  ซึ่งเปนไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจโดยทั่วไปและ
กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัท สัญญามีกําหนด 1 ป สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2551 

  คาเครื่องเขียนแบบพิมพ 1.9 ลานบาท เปนราคาตลาดที่ซื้อขายกันทั่วไป 

  คาใชจายอื่น 3.4 ลานบาท เปนคาใชจายเกี่ยวกับยานพาหนะ เชน คาซอม  คาน้ํามันรถใชงาน ซึ่งเปนราคาทั่วไปตามทองตลาด 

รายไดคาสงเสริมการขาย 16.9 ลานบาท เปนรายไดจากโครงการสงเสริมการขายของผูจัดจําหนายสินคาซึ่งเปนไปตามเกณฑซึ่งผูจัดจําหนายสินคาใชอยู
ทั่วไป 

คาเครื่องเขียนแบบพิมพ 0.5 ลานบาท เปนราคาตลาดที่ซื้อขายกันทั่วไป 

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

คาใชจายอื่น 1.7 ลานบาท เปนคาอะไหลและอุปกรณเพื่อใชในการปรับสภาพรถ ซึ่งเปนราคาทั่วไปที่ซื้อขายกันตามทองตลาด 
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บริษัท สินพล จํากัด เปนบริษัทที่มีผูถือหุนใหญ
และกรรมการรวมกัน 

รายไดคาบริการ 0.2 ลานบาท เปนคาบริการเชาที่ประมูลรถ   ซึ่งเปนราคาทั่วไป 

  รายไดคาเครื่องเขียนแบบ
พิมพ 

0.1 ลานบาท เปนคาแบบพิมพตางๆ ซึ่งเปนราคาทั่วไปที่ซื้อขายกันตามทองตลาด 

  คาสงเสริมการขาย 1.2 ลานบาท เปนเงื่อนไขที่ใหเหมือนกับคูคารายอื่นๆ 

  ผลขาดทุนจากการขายรถยึด 1.7 ลานบาท  เปนผลขาดทุนจาการขายรถยึด ซึ่งราคาซื้อขายเปนราคาทั่วไปเหมือนลูกคารายอื่นๆ 

บริษัท เล็กซซัส กรุงเทพฯ จํากัด เปนบริษัทที่มีผูถือหุนใหญ
และกรรมการรวมกัน 

ซื้อยานพาหนะ 9.9 ลานบาท เปนราคาตลาดที่ซื้อขายกันทั่วไป 

  คาใชจายอื่น 0.03 ลานบาท คาซอมรถ  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  
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ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น กลุมบริษัทไดใหผูเชี่ยวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของ
บริษัทเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับ    รายการระหวางกันดังกลาว เพื่อนําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือ ผูถือหุน ตามแตกรณี ทั้งนี้กลุมบริษัทจะเปดเผยรายการระหวางกันไว
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของกลุมบริษัท 
 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการระหวางกัน 
              
             คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานรายการระหวางกัน โดยคํานึงความสมเหตุสมผลของการทํารายการ พบวาเปนการทํารายการตามปกติทั่วไปของการดําเนินธุรกิจ เพื่อประโยชน
สูงสุดตามนโยบายบริษัท  และพิจารณามูลคารายการเปรียบเทียบราคายุติธรรมหรือราคาตลาดทั่วไป  จากการสอบทานคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นดังนี้ 

- รายการกับบริษัท เอส.พี.อินเตอรแนชั่นแนล จํากัด เปนการจายคาเชาอาคารเพื่อใชเปนสํานักงาน ทําสัญญาเชาระยะเวลา 1-3 ป มูลคาเชาอาคารต่ํากวาคาเชายุติธรรมทุกสัญญา ,
คาบริการทางกฎหมาย  ซึ่งคาใชจายตามสัญญาต่ํากวาคาใชจายที่ผูบริการรายอื่นเสนอมา    นอกนั้นเปนคาซอมรถใชงาน  คาน้ํามันรถ คาสาธารณูปโภค   และคาเครื่องเขียนแบบ
พิมพ ซึ่งเปนราคาตลาดทั่วไป 

- รายการกับบริษัทเอส.พี.ซูซูกิ จํากัด  เปนรายไดจากโครงการสงเสริมการขายของผูจัดจําหนายสินคา  ซึ่งเปนไปตามเกณฑซึ่งผูจัดจําหนายสินคาใชอยูทั่วไป         

                        นอกนั้นเปนการจายคาอะไหล และอุปกรณในการปรับสภาพรถ  และคาเครื่องเขียนแบบพิมพ ซึ่งเปนราคาที่ซื้อขายกันทั่วไป 

- รายการกับบริษัท สินพล จํากัด เปนรายไดคาบริการเชาที่ประมูลรถ  การจายคาสงเสริมการขาย คาเครื่องเขียนแบบพิมพ ซึ่งเปนราคาตลาดทั่วไป และเปนผลขาดทุนจาการขายรถ
ยึด ซึ่งราคาซื้อขายเปนราคาทั่วไปเหมือนลูกคารายอื่นๆ 

- รายการกับบริษัท เล็กซซัส กรุงเทพฯ จํากัด เปนคายานพาหนะ และคาซอมรถ  ซึ่งเปนราคาตลาดที่ซื้อขายกันทั่วไป 
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                                12. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

 1.งบการเงิน 

            1.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี 

ผูสอบบัญชีท่ีทําการตรวจสอบ หรือสอบทานงบการเงิน และ/หรือ งบการเงินรวมของกลุมบริษัท 
 
ป บริษัท ผูสอบบัญชี หมายเหตุ 

 ป 2550 บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)และ
บริษัทยอย 

นายเมธี รัตนศรีเมธา  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3425  แหง 
บริษัท  เอ็ม อาร แอนด แอสโซซิเอท  
จํากัด 

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 

 
รายงานผูสอบบัญชีรับอนุญาตที่ไดตรวจสอบและสอบทานงบการเงินและงบการเงินรวมของ บริษัท ฐิติกร 

จํากัด (มหาชน) ในระยะเวลาที่ผานมาสรุปไดดังน้ี 
 

ประเภท ความเห็นของผูสอบบัญชี 

งบการเงินรวมตรวจสอบ  
ป 2546-2550 

ไดแสดงความเห็นอยางไมมีเง่ือนไข โดยแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของ
บริษัท และบริษัทยอยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไป 

งบการเงินตรวจสอบ  
ป 2545 

ไดแสดงความเห็นอยางไมมีเง่ือนไข โดยแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของ
บริษัท และบริษัทยอยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไป  
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     1.2 ตารางสรุปงบการเงินรวม 

    

รายการ 2550 2549 2548 

งบดุล 

   

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 45.9 40.4 61.8 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้เชาซื้อสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป-สุทธิ 2,644.1 2,855.8 5,403.6 

เงินใหกูยืมระยะส้ันอื่น 1.0 1.5 7.2 

รถยึดรอการขาย-สุทธิ 155.6 73.9 127.7 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 30.9 13.0 28.3 

        รวมสินทรัพยหมุนเวียน 2,877.5 2,984.6 5,628.7 

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ําประกัน 25.0 24.0  

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ-สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 2,227.0 2,156.7  

เงินใหกูยืมระยะยาว 22.6 14.9 2.4 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ 101.1 100.1 79.1 

สินทรัพยไมมีตัวตน-สุทธิ 7.5 6.3 10.1 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 117.9 125.7  

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 45.9 45.3 67.8 

        รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 2,547.0 2,473.0 159.4 

        รวมสินทรัพย 5,424.4 5,457.6 5,788.0 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 1,718.7 2,611.1 2,460.9 

เจาหนี้การคา 71.5   

เจาหนี้กิจการท่ีเก่ียวของกัน 2.0 0.7 1.0 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 275.4 223.6 230.28 

         รวมหน้ีสินหมุนเวียน 2,067.6 2,835.4 2,692.1 

เงินกูยืมระยะยาว 600.0  100.0 

หุนกู 200.0 200.0 745.0 

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 21.9 25.2 28.1 

         รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 821.9 225.2 873.1 

         รวมหน้ีสิน 2,889.5 3,060.6 3,565.2 

ทุนจดทะเบียน 500.0 500.0 500.0 

ทุนที่ออกและชําระแลว 500.0 500.0 500.0 

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 973.0 973.0 973.0 



บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                           แบบ 56-1 

ลายมือชื่อ......................................... 
สวนที่ 2 หนา 57 

รายการ 2550 2549 2548 
กําไรสะสม 1,061.9 924.1 749.8 

        รวมสวนของผูถือหุน 2,534.9 2,397.1 2,222.8 

        รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 5,424.4 5,457.6 5,788.0 

    

รายการ 2550 2549 2548 

งบกําไรขาดทุน 

   

รายไดจากการใหเชาซื้อ-สุทธิ 1,696.7 1,715.6 1,679.8 

รายไดอื่น 628.0 435.9 414.4 

          รวมรายได 2,324.7 2,151.5 2,094.1 

คาใชจายในการขายและบริหาร 1,365.0 1,226.1 1,194.8 

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 444.6 450.9 277.2 

          รวมคาใชจาย 1,809.6 1,677.0 1,471.9 

ดอกเบ้ียจาย 122.5 132.4 117.3 

ภาษีเงินได 104.7 92.5 159.2 

          กําไรสุทธ ิ 287.9 249.7 345.7 

    

รายการ 2550 2549 2548 

งบกระแสเงินสด 

   

กําไรสุทธิ 287.9 249.7 345.7 

บวก (หัก) รายการปรับปรุง    

      (กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราท่ียังไมเกิดขึ้นจริง  (2.4) (2.3) 

      คาเส่ือมราคาและรายจายตัดบัญชี 29.1 28.3 32.3 

      หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 444.6 450.9 277.2 

      คาความนิยมตัดจําหนาย    

      ขาดทุนจากการลดมูลคาของสินทรัพยรอการขาย (โอนกลับ) 30.6 (2.0) 37.0 

      กําไรจากการจําหนายสินทรัพย (0.7) (1.9) (0.7) 

      ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 7.8 (1.1)  

      กําไรจากการเวรคืนที่ดิน   (4.8) 

สินทรัพยดําเนินงานและหน้ีสินดําเนินงาน    

     ลูกหนี้การคาและลูกหนี้เชาซื้อ (303.6) (55.5) (654.2) 

     ลูกหนี้กิจการท่ีเก่ียวของกัน (3.9) (0.2)  

     รถยึดรอการขาย (112.2) 55.8 (139.3) 
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รายการ 2550 2549 2548 
     สินทรัพยหมุนเวียนอื่นๆ (13.6) 11.2 14.9 

     สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (0.5) (1.5) (2.5) 

     เจาหนี้การคา 59.5   

     เจาหนี้การคากิจการท่ีเก่ียวของกัน 12.0   

     เจาหนี้กิจการท่ีเก่ียวของกัน 1.2 (0.3) (9.3) 

     ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย (10.8) (48.0) (0.5) 

     เงินมัดจําและเงินรับฝากจากลูกคา 63.3 26.8 (14.7) 

     หนี้สินหมุนเวียนอื่น (0.7) 14.5 3.8 

     หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น (3.2) (2.9) 19.0 

                 เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน 486.8 721.4 (98.7) 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน    

     เงินใหกูยืมระยะสั้นอื่น 0.5 5.7 (0.7) 

      เงินใหกูยืมระยะยาว (7.8) (12.5) (2.4) 

     เงินสดรับจากการจําหนายเงินลง    

     เงินสดรับจากบริษัทยอยท่ีซื้อมา    

     เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ําประกัน (1.0)   

     เงินสดจายเพือ่ซือ้เงินลงทุนในบริษัทยอย    

     เงินสดจายเพือ่ซือ้สินทรัพย (29.5) (44.8) (22.4) 

     เงินสดรับจากการจําหนายสินทรัพย 2.5 3.4 4.6 

      เงินสดรับจากการเวรคืนที่ดิน   5.1 

     เงินสดจายเพือ่ซือ้สินทรัพยไมมีตัวตน (3.6) (2.2) (4.3) 

                  เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมลงทุน (38.9) (50.4) (20.1) 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน    

      เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (247.4)   (492.5) (534.8) 

       เงินกูยืมระยะยาว 600.0  100.0 

       จายชําระเงินกูยืมระยะยาว (100.0)   

       หุนกู   745.0 

       จายชําระคืนหุนกู (545.0)   

      เงินปนผลจาย (150.0) (200.0) (190.0) 

      เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุนสามัญ    

                  เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน (442.4) (692.5) 120.2 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธ ิ 5.5 (21.5) 1.4 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด 40.4 61.8 60.4 
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รายการ 2550 2549 2548 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด 45.9 40.4 61.8 

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม    

     เงินสดจายระหวางงวดสําหรับ    

         ดอกเบ้ียจายสาํหรับงวด 131.1 120.8 97.3 

         ภาษีเงินไดจายสําหรับงวด 108.6 146.9 159.8 

       
1.3. อัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญ 

รายการ 2550 2549 2548 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร 

   

อัตราดอกเบ้ียรับ(%) 34.7 33.3 32.5 

อัตราดอกเบ้ียจาย(%) 4.6 4.3 3.7 

สวนตางอัตราดอกเบ้ีย(%) 30.2 29.0 28.8 

อัตรากําไร(ขาดทุน)สุทธิ(%) 12.4 11.6 16.5 

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน(%) 11.7 10.8 16.1 

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน    

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม (%) 5.3 4.4 6.2 

อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา) 0.4 0.4 0.4 

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงนิ    

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 1.1 1.3 1.6 

อัตราสวนเงินใหกูตอเงินกู (เทา) 1.9 1.8 1.6 

อัตราการจายเงินปนผล (%) 58.4 60.2 57.9 

 
 

2. คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
 

            ถึงแมวาเศรษฐกิจในประเทศป 2550 ยังคงชะลอตัว และลดลงเมื่อเทียบกับป 2549  ทั้งดานการบริโภค
และการลงทุน ซึ่งสงผลใหยอดจําหนายรถจักรยานยนตและรถยนตปรับตัวลดลงโดยตรง รถจักรยานยนตทั่ว
ประเทศป 2550มียอดจําหนายจํานวน 1,595,305 คัน ลดลง  19.3 % จาก 1,976,493 คันในป 2549 ในขณะที่ยอด
จําหนายรถยนตทั่วประเทศ จํานวน 631,2260 คัน ลดลง 7.5 % จากจํานวน 682,500 คันในปที่ผานมา  อยางไรก็
ตามบริษัทยังคงขยายสินเช่ือรถจักรยานยนตอยางตอเน่ือง ทําใหลูกหน้ีเชาซื้อรถจักรยานยนต ณ.สิ้นป 2550 มี
จํานวน 4,204.1 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 4.9 % จาก 4,008.1 ลานบาทจากปกอนถึงแมวาตลาดรวมรถจักรยานยนตไดมี
การปรับตัวลดลงอยางมาก สวนดานสินเช่ือรถยนตซึ่งใหผลตอบแทนนอยกวาน้ัน บริษัทไดมีนโยบายชะลอการ
ปลอยสินเช่ือ ทําใหลูกหน้ีเชาซื้อรถยนต ณ.สิ้นป 2550 จํานวน 614.5 ลานบาท ลดลง 34.6% จาก 939.0 ลานบาท 
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จากปกอน ซึ่งสงผลใหบัญชีลูกหน้ีเชาซื้อสุทธิ ณ สิ้นป 2550 โดยรวมลดลงไปอยูที่ 4,818.7 ลานบาท  หรือ ลดลง  
2.6 % จาก  4,947.1 ลานบาท  จากปกอน และเพ่ือเปนการรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต กลุมบริษัทได
ขยายสาขาเพ่ิมอีก 7 สาขา  ทําให ณ สิ้นป 2550 กลุมบริษัทฯมีสาขาท้ังสิ้น 70 สาขา พ้ืนที่การใหบริการครอบคลุม 
39 จังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศ  
                       
ผลการดําเนินงาน  
 

รายได  
ในป  2550 กลุมบริษัทฐิติกร มีรายไดรวม  2,324.7 ลานบาท เพ่ิมขึ้น   8.0 % จาก  2,151.5 ลานบาทในป 

2549  โดยมีรายไดจากการใหเชาซื้อรถจักรยานยนตป 2550 จํานวน 1,614.5 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 1.8% จาก 1,586.7 
ลานบาท ในป 2549  สวนรายไดจากการใหเชาซื้อรถยนตป 2550 จํานวน 82.2 ลานบาท ลดลง 36.2% จาก 128.9 
ลานบาท ในป 2549 จากสาเหตุที่บริษัทไดชะลอการปลอยสินเช่ือรถยนต สงผลใหมีรายไดเชาซื้อรวมป 2550 ที่ 
1,696.7 ลานบาท  ลดลง 1.1 %  จาก  1,715.6 ลานบาทในป 2549  ทั้งน้ีรายไดจากการใหเชาซื้อของกลุมบริษัทมี
สัดสวนประมาณ 73 %ในขณะที่รายไดอื่นๆ มีสัดสวน 27% ของรายไดรวมหรือ 628.0 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 44.1 % 
จาก 435.9 ลานบาท ในป 2549 โดยมาจากสวนของหน้ีสูญรับคืนและ รายไดคาธรรมเนียม 

 
คาใชจาย 
 ในป 2550 กลุมบริษัทมีคาใชจายรวมทั้งสิ้น 1,809.6 ลานบาท เพ่ิมขึ้น  7.9% จาก 1,677.0 ลานบาท  ใน
ป  2549 คาใชจายรวมประกอบดวย 2 สวนหลักคือคาใชจายในการขายและบริหาร กับ คาใชจายหน้ีสูญและหน้ี
สงสัยจะสูญ  ในป 2550 มีคาใชจายในการขายและบริหารรวม 1,365.0 ลานบาท  เพ่ิมขึ้น 11.3 % จาก 1,226.1 
ลานบาทในปที่ผานมา เปนผลจากการแขงขันทางธุรกิจ และการขยายตัวดานบุคลากรเพ่ือเสริมความแข็งแกรงใน
การติดตามหน้ีสินและรองรับการขยายสาขาออกไปในตางจังหวัด  รวมทั้งกลุมบริษัท มีนโยบายในการบันทึก
คาใชจายในการขายท้ังจํานวนทันทีที่การขายเกิดขึ้น  สําหรับคาใชจายดานหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ ในป 2550 
จํานวน 444.6 ลานบาท เปนผลจากนโยบายการต้ังสํารองหน้ีสูญที่เขมงวด และการขอผอนปรนจากผูเชาซื้อใน
การชําระคางวดซึ่งมีปจจัยมาจากสภาวะของราคานํ้ามัน และคาครองชีพที่เพ่ิมสูงขึ้น  

ในป  2550  กลุมบริษัทมีตนทุนการกูยืมจากสถาบันการเงินเฉล่ีย 4.33% ลดลงเล็กนอยจาก  4.34  % ใน
ป  2549  ดอกเบี้ยจายของกลุมบริษัทในป 2550 มีจํานวน 122.5 ลานบาทลดลง  7.5 % จาก  132.4 ลานบาท ในป 
2549   ซึ่งสะทอนถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตนทุนทางการเงินของบริษัท  

 
กําไรสุทธิ 
 ในป 2550 กลุมบริษัท มีกําไรสุทธิ 287.9 ลานบาท เพ่ิมขึ้น15.3 % จาก 249.7 ลานบาทในป 2549   สวน
หน่ึงเปนผลมาจากการอนุมัติสินเช่ือที่เขมงวด ทําใหคุณภาพลูกหน้ีของบริษัทดีขึ้น อีกทั้งยังไดมีการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการติดตามหน้ี 
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ฐานะการเงิน  
สินทรัพย  
 ณ สิ้นป 2550 กลุมบริษัทมีสินทรัพยรวม 5,424.4  ลานบาท ลดลง 0.6 % จาก 5,457.6 ลานบาทในป 
2549  โดยสินทรัพยหลักของกลุมบริษัทที่ลดลง คือ ลูกหน้ีเชาซื้อสุทธิ ป 2550 จํานวน  4,818.7  ลานบาท  ลดลง   
2.6  % จาก  4,947.1  ลานบาทในปที่ผานมา แยกเปนลูกหน้ีเชาซื้อรถจักรยานยนตสุทธิ จํานวน  4,204.1 ลานบาท
เพ่ิมขึ้น  4.9 %. จากจํานวน 4,008.1 ลานบาทในป 2549 ลูกหน้ีเชาซื้อรถยนตสุทธิ จํานวน 614.5 ลานบาท ลดลง 
34.6 % จากจํานวน 939.0 ลานบาท เปนผลมาจากนโยบายการชะลอการปลอยสินเช่ือรถยนต ซึ่งมีความเสี่ยงสูง
และใหผลตอบแทนนอยกวารถจักรยานยนต  

อน่ึง ลักษณะของสินเช่ือเชาซื้อรถจักรยานยนตและรถยนตของกลุมบริษัทน้ันไดมีการกระจายความ
เสี่ยงตามลักษณะของธุรกิจอยูแลว โดยจะมีการกระจายลูกคาออกไปเปนจํานวนมากราย แตละรายวงเงินเฉล่ียไม
เกิน 50,000 บาทและ 250,000 บาท สําหรับรถจักรยานยนตและรถยนตตามลําดับ ทําใหกลุมบริษัทมีการกระจาย
ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหน้ีของลูกหน้ีรายใดรายหน่ึงเปนการเฉพาะ  นอกจากน้ีการท่ีกลุมบริษัท
มีนโยบายการต้ังสํารองคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญที่เขมงวด ทําให ณ  สิ้นป 2550 กลุมบริษัทมีสํารองคาเผ่ือหน้ีสงสัย
จะสูญไวถึง 377.1  ลานบาท  คิดเปน 7.3% ของลูกหน้ีตามสัญญาเชาซื้อสุทธิกอนหักคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ หรือ
การต้ังสํารองหน้ีสูญสูงถึง   182.3 %  เมื่อเทียบกับยอดลูกหน้ีที่คางชําระ เกิน 6 เดือน จํานวน  206.9 ลานบาท  
 ในป  2550 กลุมบริษัทมีลูกหน้ีตามสัญญาเชาซื้อสุทธิจําแนกตามอายุของลูกหน้ีคางชําระในสวนที่คาง
ชําระไมเกิน 3 เดือน มีสัดสวนเพ่ิมขึ้นจาก  90.2 % ในป  2549เปน  92.8 % ในป  2550  และบริษัทมีลูกหน้ีคาง
ชําระที่เกินกวา 3 เดือน ลดลงจาก  9.8 % ในป  2549 เปน  7.2 % ในป 2550  
 

 2550 2549 

ลูกหน้ีตามสัญญาเชาซื้อ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 
ยังไมถึงกําหนดชําระ 3,362.1 64.7 3,257.2 60.5 
คางชําระ 1 เดือน 766.2 14.7 780.1 14.5 
คางชําระ 2-3 เดือน 693.5 13.3 821.8 15.2 
คางชําระ 4-6 เดือน 167.0 3.2 289.6 5.4 
คางชําระ 7-12 เดือน 69.5 1.3 111.5 2.1 
คางชําระมากกวา 12 เดือน 137.4 2.6 122.9 2.3 

รวมลูกหน้ี 5,195.7 100.0 5,383.1 100.0 

 

หน้ีสิน 
ป 2550 กลุมบริษัทมีหน้ีสินรวม 2,889.5  ลานบาท ลดลง 5.6 % จาก 3,060.6 ลานบาทในป 2549  ซึ่ง

เกิดจากการชําระหน้ีเงินกูยืม โดยมีรายละเอียดของเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน และหน้ีสินระยะยาวอื่นๆ ณ สิ้นป 
2550 และ 2549 ดังน้ี 
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 ป 2550 ป 2549 

เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 
และหน้ีสินระยะยาว 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

เงินเบิกเกินบัญชี 
ต๋ัวสัญญาใชเงิน 
หุนกู 
เงินกูยืมระยะยาว 

75.4 
1,643.3 

200.0 
600.0 

3.0 
65.2 

7.9 
23.8 

39.0 
2,027.1 

745.0 
- 

1.4 
72.1 
26.5 

- 

รวมเงินกูยืม 2,518.7 100.0 2,811.1 100.0 
 
สวนของผูถือหุน  
            ภายใตการควบคุมอนุมัติการปลอยสินเช่ืออยางเขมงวด  และความชํานาญของกลุมบริษัททําใหธุรกิจ
ของกลุมบริษัทมีกําไรสุทธิเพ่ิมขึ้น  และบริษัทไดจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานป 2549 แกผูถือหุนของ
บริษัท จํานวน 150  ลานบาท เมื่อวันที่  17  พฤษภาคม 2550   สําหรับป 2550 กลุมบริษัทมีสวนของผูถือหุนรวม 
2,534.9  ลานบาท เพ่ิมขึ้น 5.7 % จาก 2,397.1 ลานบาทในป 2549   และมีกําไรสะสม  1,061.9 ลานบาท เพ่ิมขึ้น   
14.9  % จาก  924.1 ลานบาทในป 2549  โดยอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน 1.1  เทา ลดลงจาก 1.3 เทา ใน
ป 2549   
คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 
              ในป 2550 บริษัทและบริษัทยอยจายคาตอบแทนใหแกผูสอบบัญชี มีรายละเอียดดังน้ี  
                                หนวย : ลานบาท 

ช่ือผูสอบบัญชี คาตอบแทนจากการสอบบัญชี คาบริการอ่ืน 
บริษัท เอ็ม อาร แอนด แอสโซซิเอท จํากัด 1.6 ไมมี 
(นายเมธี  รัตนศรีเมธา)   
             

 
  



บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)                                                                                                       แบบ 56-1 

 

ลายมือชื่อ......................................... 
สวนที่ 2 หนา  63 

                                              13. ขอมูลอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

- ไมมี- 
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สวนท่ี 3 
การรับรองความถูกตองของขอมูล 

 

กรรมการบริหารและผูที่ดาํรงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญช ี
 

           ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะ
กรรมการบริหารของบริษัทหรือผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี  ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตอง
ครบถวน  ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ  นอกจากนี้ ขาพเจาขอรับรองวา 

           (1)  งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ไดแสดงขอมูลอยางถูกตองครบถวน
ในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอยแลว  

           (2)  ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดีเพื่อใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผยขอมูล       
ในสวนที่เปนสาระสําคัญทั้งของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบ   
ดังกลาว 

           (3) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบ
ดังกลาว และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ตอผูสอบบัญชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทแลว ซ่ึงครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการ
กระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย 

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

 ชื่อ            ตําแหนง              ลายมือชื่อ 

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

 

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

 

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

4.นายรักสนิท พรประภา            กรรมการ   …นายรักสนิท  พรประภา.… 

 

5.นายสถิตยพงษ พรประภา       กรรมการ            …นายสถิตยพงษ  พรประภา… 
 

6.นางสาวอรวรรณ นาคทรรพ                กรรมการ           …นางสาวอรวรรณ  นาคทรรพ… 
 

7.นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา                      กรรมการ                    …นางบุษกร  เหลี่ยมมุกดา…… 

ผูรับมอบอํานาจ                  

 ชื่อ                    ตําแหนง                           ลายมือชื่อ 

 
                  นายประพล   พรประภา                           กรรมการ                                 …นายประพล  พรประภา….. 



บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)  แบบ 56-1 

 

ลายมือชื่อ......................................... 
สวนที่ 3 หนา  2  

กรรมการบริษทัทีมิ่ใชกรรมการบริหาร 
 

            ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการ
บริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถกูตองครบถวน เปนเท็จ ทาํใหผูอื่นสําคัญผดิ หรือขาดขอมูลที่ควร  
ตองแจงในสาระสําคัญ 

             ในการนี้เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองที่เปนชุดเดียวกัน ขาพเจาได
มอบหมายให นายประพล พรประภา เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารน้ีไวทุกหนาดวย  หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ    
นายประพล   พรประภา กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลไว 
 

                                         ชื่อ                                ตําแหนง                              ลายมือชือ่ 
 

                       นายพิษณุ จงสถิตยวฒันา        ประธานกรรมการตรวจสอบ                   ...นายพษิณ ุ จงสถิตยวัฒนา...... 
    
        ผูรับมอบอํานาจ 
   
                                           ชือ่                                              ตําแหนง                                                    ลายมือชือ่ 
 
                      นายประพล   พรประภา                             กรรมการ                           …นายประพล พรประภา….. 
                                                                        
 



บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)  แบบ 56-1 

 

ลายมือชื่อ......................................... 
สวนที่ 3 หนา  3  

กรรมการบริษัทที่มิใชกรรมการบริหาร 
 

            ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการ
บริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผดิ หรือขาดขอมูลที่ควรตอง
แจงในสาระสําคัญ 

             ในการนี้เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองที่เปนชุดเดียวกัน ขาพเจาได
มอบหมายให นายประพล พรประภา เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารน้ีไวทุกหนาดวย  หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ    
นายประพล   พรประภา กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลไว 
 

                                         ชื่อ                                ตําแหนง                              ลายมือชือ่ 
 

                       นายนิพนธ หังสพฤกษ         กรรมการตรวจสอบ                                 ...นายนิพนธ หังสพฤกษ...... 
   
        ผูรับมอบอํานาจ 
   
                                           ชือ่                                              ตําแหนง                                                     ลายมือชือ่ 
 

       นายประพล   พรประภา                                กรรมการ             …นายประพล พรประภา….. 



บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)  แบบ 56-1 

 

ลายมือชื่อ......................................... 
สวนที่ 3 หนา  4  

กรรมการบริษัทที่มิใชกรรมการบริหาร 
 

            ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการ
บริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผดิ หรือขาดขอมูลที่ควรตอง
แจงในสาระสําคัญ 

             ในการนี้เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองที่เปนชุดเดียวกัน ขาพเจาได
มอบหมายให นายประพล พรประภา เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารน้ีไวทุกหนาดวย  หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ    
นายประพล   พรประภา กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลไว 
 

                                         ชื่อ                                ตําแหนง                              ลายมือชือ่ 
 

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

       นายประพล   พรประภา                           กรรมการ                                  …นายประพล  พรประภา….. 
                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การถือหุนนับรวมจํานวนหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ                                                                                                                                                            ลายมือชื่อ......................................... 
เอกสาร 1 หนา 1 

เอกสารแนบ 1 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 

ประวัติการทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง ชื่อ – สกลุ  อาย ุ

( ป) 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด สัดสวนการถือหุน

ในบริษัท  ณ  

3 เม.ย. 2550(%) 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว

ระหวางผูบริหาร 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท ประเภทธุรกิจ 

1. ดร.ชุมพล   พรประภา 
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- ดุษฎีบัณฑิตกติติมศกัดิ ์บริหารธุรกจิ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

- ดุษฎีบัณฑิตกติติมศกัดิ ์ สาขา
การศกึษา JUNIATA COLLEGE, PA., 

U.S.A. 

- ดุษฎีบัณฑิตกติติมศกัดิ ์บริหารธุรกจิ   

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

- ดุษฎีบัณฑิตกติติมศกัดิ ์      
สาขาการ จดัการ คณุภาพ       

   สถาบันราชภัฏสวนสนุันทา 

- วิทยาลัยปองกนัราชอาณาจักร รุน 1 

13.30   - เปนบิดา            

  น.ส.ปฐมา     

  และนายประพล 

- เปนพี่         

  นายรักสนิทและ     

  นายสถติยพงษ 

2515 - ปจจุบัน 

2531 - ปจจุบัน 

2523 - ปจจุบัน 

 

2514 - ปจจุบัน 

2546 - ปจจุบัน 

2535 - ปจจุบัน 

 

ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการ 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

ประธานกรรมการ 

 

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

บริษัท เอส.พี.ซูซูกิ จํากดั (มหาชน) 

บริษัท เอส.พี.อินเตอรแนชั่นแนล จํากดั 

 

บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร จํากัด 

บริษัท สินทองหลอ จํากัด 

บริษัท เล็กซซสั กรุงเทพฯ จํากัด 

 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

จัดจําหนายรถจกัรยานยนตซูซูก ิ

จําหนายรถยนตและ จดัจําหนาย 

เครื่องจกัรกลการเกษตร 

ผลติรถจักรยานยนตซซููก ิ

บริษัท โฮลดิ้งส 

ตัวแทนจาํหนายรถยนต 

 

2.นายรักสนทิ  พรประภา 

 

61 

 

- ปริญญาตรี บัญชี     
CALIFORNIA COLLEGE OF  

   COMMERCE, CA., U.S.A. 

5.10 - เปนนอง      

  ดร.ชุมพล 

- เปนพี่    

  นายสถติยพงษ 

- เปนอาน.ส.ปฐมา 

  และนายประพล 

2515 - ปจจุบัน 

2530 - ปจจุบัน 

2524 - ปจจุบัน 

2522 - ปจจุบัน 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

บริษัท เอส.พี.ซูซูกิ จํากดั (มหาชน) 

บริษัท ฐิติพล จํากดั 

บริษัท สินพล จํากดั 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

จัดจําหนายรถจกัรยานยนตซูซูก ิ

จําหนายอะไหลรถจักรยานยนต 

ตัวแทนจาํหนายรถจักรยานยนตซูซูก ิ

3.นายสถิตยพงษ  พรประภา 

 

58 

 

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร                     

UNIVERSITY OF DETROIT,  

    MI., U.S.A 

5.10 -เปนนอง      

  ดร.ชุมพลและ 

  นายรักสนิท 

2546 - ปจจุบัน 

2537 - 2549 

2545 - ปจจุบัน 

2540 – ปจจุบัน 

2523 - ปจจุบัน  

2522 - ปจจุบัน 

2532 – ปจจุบัน 

กรรมการ 

ประธานกรรมการ 

กรรมการบริหาร 

กรรมการผูจัดการใหญ 

กรรมการผูจัดการใหญ 

กรรมการบริหาร 

กรรมการ 

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

บริษัท ซี.วี.เอ. จํากัด 

สมาคมผูประกอบการรถจักรยานยนตไทย (TMEA) 

บริษัท เอส.พี.ซูซูกิ จํากดั (มหาชน) 

บริษัท สินพล จํากดั 

บริษัท เอส.พี.อินเตอรแนชัน่แนล จํากัด 

บริษัท ไทยซูซูกิ มอเตอร จํากัด  

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนต 

- 

จัดจําหนายรถจกัรยานยนตซูซูก ิ

ตัวแทนจําหนายรถจกัรยานยนตซซููก ิ

จําหนายอะไหลรถจักรยานยนต 

ผลติรถจักรยานยนตซซููก ิ

4.นายนิพนธ หังสพฤกษ 

 

71 - MINI M.B.A.(BBL) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- ปริญญาตรี  
บัญชีมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร 

 

- - 2550 - ปจจุบัน 

2549 - ปจจุบัน 

2546 - 2550 

 

2535 - 2539 

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการอสิระ 

รองผูจัดการฝายตรวจสอบ 

บริษัท ฐิติกร จํากดั(มหาชน) 

บริษัท ฐิติกร จํากดั(มหาชน) 

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

 

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

 

ธนาคารพาณิชย 

 

 



การถือหุนนับรวมจํานวนหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ                                                                                                                                                            ลายมือชื่อ......................................... 
เอกสาร 1 หนา 2 

ประวัติการทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง ชื่อ – สกลุ  อาย ุ

( ป) 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด สัดสวนการถือหุน

ในบริษัท  ณ  

3 เม.ย. 2550(%) 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว

ระหวางผูบริหาร 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท ประเภทธุรกิจ 

5.นายพิษณุ จงสถิตยวฒันา 

 

 

 

64 - ปริญญามหาบัณฑิต   

   สาขาธุรกิจระหวางประเทศ               

     UCLA, CA.,  U.S.A. 

 

- - 2550 - ปจจุบัน 

 

2549 - ปจจุบัน 

2546 – ปจจุบัน 

2535 – ปจจุบัน 

 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการอสิระ 

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

กรรมการผูจัดการใหญ 

บริษัท ฐิติกร จํากดั(มหาชน) 

 

บริษัท ฐิติกร จํากดั(มหาชน) 

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

บริษัท  เอ เอ โฮลดิ้ง จาํกัด 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

อุตสาหกรรมรองเทา 

6.นายไพรินทร  วงษวันทนีย 69 - ปริญญาตรี พาณชิยศาสตรบัณฑิต 

พณ.บ. มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร 

  -  นิตศิาสตรบัณฑิต น.บ. 

     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

- - 2548 -  ปจจุบัน 

2549 - ปจจุบัน 

 

2542 -  ปจจุบัน 

2539 -  2541 

2538 -  2539 

2537 -  2538 

2533 -  2537 

 

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทน 

กรรมการ 

สรรพากร ภาค 4  

สรรพากร เขต 1 

สรรพากร พื้นที่ 1 

สรรพากร พื้นที่ 6 

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

บริษัท ฐิติกร จํากดั(มหาชน) 

 

บริษัทสยามภัณฑ (กรุป) จํากัด 

กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง 

กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง 

กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง 

กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง 

 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

 

โรงงานผลิตน้ํามันเครื่องและแบตเตอรี 

- 

- 

- 

- 

 

 

7.นายจกักชยั พานิชพัฒน 69 - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร 

   University of Texas, Austin,  

   TX., U.S.A. 

 

- - 2545 – ปจจุบัน 

2549 - 2549 

 

2548 – ปจจุบัน 

 

2546 - 2549 

2545 – ปจจุบัน 

 

 

2544 – ปจจุบัน 

2543 – ปจจุบัน 

2543 -  ปจจุบัน 

2543 - 2548 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทน 

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหา  

และกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, 

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทน 

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ 

กรรมการ, กรรมการบริหาร 

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 

 

บริษัท ฐิติกร จํากดั(มหาชน) 

บริษัท ฐิติกร จํากดั(มหาชน) 

 

บริษัท แมกเนคอมพ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จาํกดั 

(มหาชน) 

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด(มหาชน) 

 

 

บริษัท กันยงอิเลคทริก  จํากัด (มหาชน) 

บริษัท สหยูเนี่ยน จํากดั (มหาชน) 

บริษัท อมตะ คอรปอเรชัน จํากดั (มหาชน) 

บริษัท ไทยลิฟทอนิดสัตรีส  จํากดั (มหาชน) 

 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

 

 

 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

 

 

เครื่องใชไฟฟา 

ผลิตและจําหนายสินคาอุปโภคบริโภค 

 

ผลิตและจําหนายลิฟทและบันใดเลื่อน 

 



การถือหุนนับรวมจํานวนหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ                                                                                                                                                            ลายมือชื่อ......................................... 
เอกสาร 1 หนา 3 

ประวัติการทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง ชื่อ – สกลุ  อาย ุ

( ป) 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด สัดสวนการถือหุน

ในบริษัท  ณ  

3 เม.ย. 2550(%) 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว

ระหวางผูบริหาร 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท ประเภทธุรกิจ 

8.นางสาวปฐมา  พรประภา 

 

38 -  M.B.A. BABSON COLLEGE ,  

 MA., U.S.A. 

-  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 

    คณะพาณิชยศาสตรและการบัญช ี

    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

0.40 -เปนบุตร   

  ดร.ชุมพล 

-เปนพี่     

  นายประพล 

-เปนหลาน 

  นายรักสนิทและ 

  นายสถติยพงษ 

2544 - ปจจุบัน 

 

2544 - ปจจุบัน 

 

2544 - ปจจุบัน 

2550 – ปจจุบัน 

2540 - ปจจุบัน 

กรรมการ 

กรรมการผูจัดการ 

กรรมการ 

กรรมการผูจัดการ 

กรรมการ, กรรมการผูจัดการ 

กรรมการ 

กรรมการบริหาร 

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัท ซี.วี.เอ. จํากัด 

 

บริษัท ชยภาค จํากดั 

บริษัท เล็กซซสั กรุงเทพฯ จํากัด 

บริษัท เอส.พี.อินเตอรแนชัน่แนล จํากัด 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนต 

 

ใหเชาซือ้รถยนต 

ตัวแทนจาํหนายรถยนต 

จําหนายรถยนตและ จดัจําหนาย 

เครื่องจกัรกลการเกษตร 

9.นายประพล พรประภา 

 

34 - B.S. BABSON COLLEGE,  

- MA., U.S.A. 

- - เปนบุตร   

   ดร.ชุมพล 

- เปนนอง    

   น.ส.ปฐมา 

- เปนหลาน    

   นายรักสนทิและ 

   นายสถิตยพงษ 

 

2544 - ปจจุบัน 

2544 - ปจจุบัน 

2544 - ปจจุบัน 

2550 - ปจจุบัน 

2540 - 2544  

กรรมการ, รองกรรมการผูจัดการ 

กรรมการ, รองกรรมการผูจัดการ 

กรรมการ, รองกรรมการผูจัดการ 

กรรมการ 

นักวิเคราะห 

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

บริษัท ซี.วี.เอ. จํากัด 

บริษัท ชยภาค จํากดั 

บริษัท เล็กซซสั กรุงเทพฯ จํากัด 

บริษัท เจ.พี.มอรแกน จํากัด 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนต 

ใหเชาซือ้รถยนต 

ตัวแทนจาํหนายรถยนต 

สถาบันการเงิน 

 

10.นางสาวอรวรรณ นาคทรรพ 

 

58 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ                   

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

- - 2547- ปจจุบัน 

 

2545 - 2547 

 

2545 - ปจจุบัน 

2545 - ปจจุบัน 

2545 - 2546 

2543 - 2546 

2541 - 2543 

กรรมการ 

ผูชวยรองกรรมการผูจดัการ 

กรรมการ 

ผูชวยกรรมการผูจดัการบริหารสนิทรัพย 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

ผูจัดการฝายบริหารกลุมธุรกิจ 

ผูจัดการทั่วไป 

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัท ซี.วี.เอ. จํากัด 

บริษัท ชยภาค จํากดั 

บริษัท เอส.พี.อินเตอรแนชัน่แนล จํากัด 

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนต 

ใหเชาซือ้รถยนต 

จําหนายรถยนตและจดัจําหนาย 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

11.นางบุษกร เหลีย่มมุกดา 

 

48 - ปริญญาตรี พาณชิยศาสตร       
และการบัญช ี

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- - 2545 – ปจจุบัน 

2545 – ปจจุบัน 

2537 – ปจจุบัน 

กรรมการ 

กรรมการ 

ผูจัดการฝายบัญช ี

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

บริษัท ซี.วี.เอ. จํากัด 

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนต 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

12.นางมาลี เจยีรพินิจนันท 

 

46 - ปริญญาตรี   
วิทยาการจดัการ 

     มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธิราช 

- - 2545 – ปจจุบัน 

2545 – ปจจุบัน 

2545 - ปจจุบัน 

ผูจัดการสํานักตรวจสอบภายใน 

กรรมการ 

กรรมการ 

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

บริษัท ซี.วี.เอ. จํากัด 

บริษัท ชยภาค จํากดั 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนต 

ใหเชาซือ้รถยนต 



การถือหุนนับรวมจํานวนหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ                                                                                                                                                            ลายมือชื่อ......................................... 
เอกสาร 1 หนา 4 

ประวัติการทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง ชื่อ – สกลุ  อาย ุ

( ป) 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด สัดสวนการถือหุน

ในบริษัท  ณ  

3 เม.ย. 2550(%) 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว

ระหวางผูบริหาร 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท ประเภทธุรกิจ 

13.นายธติิพล เลือดภักด ี

 

49 - ปริญญาตรี วทิยาศาสตรบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

- ปริญญาตรี นิตศิาสตรบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช 

- - 2549 -  ปจจุบัน 

 

2548 – 2549 

2547 -  2548 

2546 – 2547 

 

2542 - 2545 

 

ผูจัดการฝายปฏิบัติการ 3และรักษาการ

ผูจัดการฝายปฏิบัติการ 1 

ผูจัดการฝายสํานักกรรมการผูจัดการ 

ผูชวยผูจดัการฝาย 

ผูจัดการบริหารสาขา 

(อะไหลและศนูยบริการ) 

ผูจัดการบริหารสาขา (ตางจังหวดั) 

 

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

บริษัท สินพล จํากดั 

บริษัท สินพล จํากดั 

 

บริษัท สินพล จํากดั 

 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

ตัวแทนจาํหนายรถจักรยานยนตซูซูก ิ

ตัวแทนจาํหนายรถจักรยานยนตซูซูก ิ

 

ตัวแทนจาํหนายรถจักรยานยนตซูซูก ิ

 

14.นายพิสิฏฐ เปลี่ยมทรัพย 

 

50 - ปริญญาตรี   
   รัฐศาสตรมหาวิทยาลยัรามคําแหง 

 

- - 2549 - ปจจุบัน 

2548 – ปจจุบัน 

 

2547 - 2548 

2545 - 2547 

 

2543 – 2545 

2541 – 2543 

กรรมการ 

ผูจัดการฝายตรวจสอบและบริหาร 

หนี้พิเศษ 1 

ผูจัดการฝายบริหารหนี ้

ผูจัดการฝายสนิเชือ่ เชาซื้อ             

(กรุงเทพและปริมณฑล) 

ผูจัดการฝายสนิเชือ่ เชาซื้อ (ตางจังหวัด) 

ผูจัดการสวนเชาซื้อ 

บริษัท ซี.วี.เอ. จํากัด 

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัท ซี.วี.เอ. จํากัด 

บริษัท ซี.วี.เอ. จํากัด 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนต 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนต 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนต 

15.นายคัมภีร  หวังสุนทร 46 - ปริญญาตรี 
บริหารธุรกจิ  

มหาวิทยาลัย  รามคําแหง 

- - 2547- ปจจุบัน 

2541- 2547 

2539- 2541 

ผูจัดการฝายสนิเชือ่เชาซื้อ ภูมิภาค1 

ผูจัดการสวนบริหารหนี ้

ผูจัดการสวนบริหารสาขา 2 

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

16.นายพรศกัดิ์ กิรณโสภณ 

 

48 

 

- ปริญญาตรี  
   นิตศิาสตรมหาวทิยาลัยรามคาํแหง 

 

 

- - 2549 - ปจจุบัน 

2548 - ปจจุบัน 

2547 – 2548 

2545 - 2547 

2543–2545 

 

2540–2543 

กรรมการ 

ผูจัดการฝายบริหารหนี ้กรุงเทพ 

ผูจัดการฝายสนิเชือ่เชาซื้อ 2 

ผูจัดการฝายสนิเชือ่เชาซื้อ (ตางจังหวัด) 

ผูจัดการฝายสนิเชือ่เชาซื้อ  

(กรุงเทพและปริมณฑล) 

ผูจัดการสวนบริหารหนีพ้ิเศษ 

บริษัท ซี.วี.เอ. จํากัด 

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนต 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

17.นายประสทิธิ์  ไทรนนทรีย 43 - ปริญญาโท  

   บริหารธุรกจิมหาวทิยาลัยรามคําแหง 

0.01 - 2547- ปจจุบัน 

2546- 2547 

2541- 2546 

ผูจัดการฝายสนิเชือ่เชาซื้อ 1 

ผูจัดการสวนสนิเชื่อเชาซื้อ 3 

ผูจัดการสวนตลาดและสินเชื่อ  

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

18.นายอภิชยั  เอื้อมเสถียรพร 47 - ปริญญาโท MBA  สาขาบริหารธุรกจิ

หลกัสุตรสาํหรับผูบริหาร 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

- - 2548 - ปจจุบัน 

2547- 2548 

2541- 2547 

ผูจัดการฝายสนิเชือ่เชาซื้อ ภูมิภาค 2 

ผูจัดการฝายสนิเชือ่เชาซื้อ 4 

ผูจัดการฝายบริหารสาขาตดิตาม 

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

บริษัท สินพล จํากดั 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

ตัวแทนจาํหนายรถจักรยานยนตซูซูก ิ

19.นายประยูร  ทักษะกรวงศ 55 - ปริญญาตรี รัฐศาสตร   - - 2548 – ปจจุบัน ผูจัดการฝายตรวจสอบและบริหาร บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 



การถือหุนนับรวมจํานวนหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ                                                                                                                                                            ลายมือชื่อ......................................... 
เอกสาร 1 หนา 5 

ประวัติการทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง ชื่อ – สกลุ  อาย ุ

( ป) 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด สัดสวนการถือหุน

ในบริษัท  ณ  

3 เม.ย. 2550(%) 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว

ระหวางผูบริหาร 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท ประเภทธุรกิจ 

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

2548 - 2549 

2547- 2548 

2546 - 2547 

2541 – 2545 

 

หนี้พิเศษ 2 

ผูจัดการฝายบริหาร 

  ผูจัดการฝายสินเชื่อเชาซื้อ 5 

  ผูจัดการฝายสินเชื่อตางจังหวัด 

  ผูจดัการฝายตรวจสอบและบริหารหนี้พิเศษ 

 

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

บริษัท ซี.วี.เอ. จํากัด 

  บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน) 

 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนต 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

20.นายไพฑูรย  เหลอืงวัฒนะวุฒ ิ 56 - ปริญญาตรี  
เศรษฐศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

- - 2548 – ปจจุบัน 

2548 -  ปจจุบัน 

2545 - ปจจุบัน 

2547 - 2548 

 

2545 - 2547 

 

2543 - 2546 

2541 - 2543 

ผูจัดการฝายสนิเชือ่เชาซื้อ 2 

กรรมการ 

กรรมการ 

ผูจัดการฝายตรวจสอบและบริหาร 

หนี้พิเศษ 

รักษาการผูจดัการฝายตรวจสอบและ

บริหารหนี้พิเศษ 

ผูจัดการฝายบริหารกลุมธุรกิจ 

ผูจัดการฝายสนิเชือ่เชาซื้อ 

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

บริษัท ชยภาค จํากดั 

บริษัท ซี.วี.เอ. จํากัด 

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน)  

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

ใหเชาซือ้รถยนต 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนต 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

21.นางรัชดา ศรีวิโรจนวงศ 54 - อนุปริญญา เลขานุการ          
   วิทยาลัยเชตุพน 

- - 2549 -  ปจจุบัน 

2541 - ปจจุบัน 

2537 - ปจจุบัน 

กรรมการ 

กรรมการ 

ผูจัดการฝายการเงิน 

บริษัท ชยภาค จํากดั 

บริษัท ซี.วี.เอ. จํากัด 

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

ใหเชาซือ้รถยนต 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนต 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและ รถยนต  

 

22.นายวชิัย สุรนคัครินทร 44 - ปริญญาตรี บัญชี        
   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

- - 2541 – ปจจุบัน 

2541 – 2546 

 

กรรมการ 

ผูจัดการสํานักกรรมการผูจัดการ 

บริษัท ซี.วี.เอ. จํากดั 

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนต 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

23.นายวิบูลยศกัดิ์ พูนสวัสดิ์  48 - มัธยมศกึษาตอนปลาย  

โรงเรียนศรีวกิรม 

- - 2547-2549 

2537-2547 

ผูจัดการฝายปฏิบัติการ 1 

ผูจัดการบริหารสาขา ฝายขายรถยนต 

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

บริษัท เอส.พี.อินเตอรแนชัน่แนล จํากัด 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

จําหนายรถยนตและ จดัจําหนายเครื่อง 

จักรกลเกษตร 

 



บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)                                                                                                  แบบ 56-1 

 

ลายมือชื่อ......................................... 
เอกสารแนบ 2 

เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทยอย 

- ขอมูลรวมอยูในเอกสารแนบ 1- 
 

 



บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                                           แบบ 56-1 

 

เอกสารแนบ 3: อื่นๆ  

9. การจัดการ 

9.1 โครงสรางบริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  ณ 31 ธันวาคม 2550 
*สํานักตรวจสอบภายในมีหนาที่ ตรวจสอบภายใน บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย โดยรายงานผลการตรวจสอบตอกรรมการตรวจสอบ 

 

ฝายสินเชื่อ 
เชาซื้อ1 

ประสิทธิ์ ไทรนนทรีย 

 

ฝายสินเชื่อ 
เชาซื้อ ภูมิภาค 1 
คัมภีร หวังสุนทร 

 

ฝายบริหารหนี้ 
กรุงเทพ 

พรศักดิ์  กิรณโสภณ 

 

ฝายสินเชื่อ 
เชาซื้อ 2 

ไพฑูรย เหลืองวัฒนวุฒิ 

 

ฝายปฏิบัติการ 2 

คณะกรรมการบริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)

กรรมการผูจัดการ 
ปฐมา พรประภา 

คณะกรรมการตรวจสอบ* 

สํานักตรวจสอบภายใน* 
มาลี เจียรพินิจนันท 

สํานักกรรมการผูจัดการ 

 

ร.ก.ฝายปฏิบัติการ 1 
ฝายบฏิบัติการ3 
ธิติพล เลือดภักดี 

ผูชวยรองกรรมการผูจัดการ 
อรวรรณ นาคทรรพ 

รองกรรมการผูจัดการ 
ประพล พรประภา 

รองกรรมการผูจัดการ  
ปฐมา พรประภา 

 

ฝายสินเชื่อ 
เชาซื้อ ภูมิภาค 2 

อภิชยั เอื้อมเสถียรพร 

 

ฝายตรวจสอบและ 
บริหารหนี้พิเศษ 1 
พิสิฏฐ เปลี่ยมทรัพย 

 

ฝายตรวจสอบและ 
บริหารหนี้พิเศษ 2 
ประยูร ทักษะกรวงศ 

 

. 
ฝายบัญชี 

บุษกร เหลี่ยมมุกดา 

 

. 
ฝายการเงิน 

รัชดา ศรีวิโรจนวงศ 

ลายมือชื่อ......................................... 
เอกสารแนบ 3 หนา 1 



บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                                           แบบ 56-1 

 

ลายมือชื่อ......................................... 
เอกสารแนบ 3 หนา 2 

                   

  

 

โครงสรางการจัดการของกลุมบริษัท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน) 

คณะกรรมการตรวจสอบ* 

กรรมการผูจัดการ 
ปฐมา พรประภา 

คณะกรรมการบริษัท ซี.วี.เอ จํากัด คณะกรรมการบริษัท ชยภาค จํากัด 

กรรมการผูจัดการ 
ปฐมา พรประภา 

รองกรรมการผูจัดการ 
ประพล พรประภา 

รองกรรมการผูจัดการ 
ประพล พรประภา 

ฝายสินเชื่อเชาซื้อ ฝายสินเชื่อเชาซื้อ 
ไพฑูรย  เหลืองวัฒนะวฒุิ 

กรรมการผูจัดการ* 

สํานักกรรมการผูจัดการ 

สํานักตรวจสอบภายใน* 
มาลี เจียรพินิจนันท 

รองกรรมการผูจัดการ* 

ผูจัดการฝาย* 
 

รายละเอียดปรากฎในเอกสารแนบ 3 หนา 1 * 
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