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ลายมือชื่อ......................................... 

สวนที่ 1 หนาที่ 1                                                                                      

สวนท่ี 1 
บริษัทท่ีออกหลักทรัพย 

ขอมูลสรุป (Executive Summary) 
 

 “ประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ.11/2552 เรื่อง หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปดเผย
ขอมูลเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย ไดยกเลิกหัวขอน้ี” 
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ลายมือชื่อ......................................... 
สวนที่ 1 หนา 2 

1. ขอมูลท่ัวไป 

 
ขอมูลบริษัท 
 
ช่ือบริษัท                                 : บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน) 
สถานท่ีต้ัง                                                                    :        สํานักงานใหญ  เลขท่ี 69   ถนนรามคําแหง     

                                    แขวงหัวหมาก เขตบางกะป  กรุงเทพฯ 10240 
                                                                         โทรศัพท  0-2310-7000  
                                                                                โทรสาร   0-2318-3339 
 Website            :         www.tk.co.th 
ประเภทธุรกิจ                                                               :        เชาซื้อรถจักรยานยนตและรถยนต 
เลขทะเบียนบริษัท                                                        :        ทะเบียนเลขที่ 0107546000130  
จํานวนและชนิดของหุนท่ีจําหนายไดแลวทั้งหมด       :  หุนสามัญจํานวน 500,000,000 หุน 
 
ขอมูลของนิติบุคคลท่ีบริษัทฯถือหุนต้ังแตรอยละ 10 ขึ้นไป 
 
ช่ือบริษัท                                                            : บริษัท ซี.วี.เอ. จํากัด  
สถานท่ีต้ัง                                                                    : สํานักงานใหญ  เลขท่ี 69 ถนนรามคําแหง  
                                     แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240 
                                     โทรศัพท  0-2310-7000 
                                     โทรสาร   0-2318-3339 
ประเภทธุรกิจ                                   : เชาซื้อรถจักรยานยนตและบริการจัดเก็บหน้ี 
จํานวนและชนิดของหุนท่ีจําหนายไดแลวทั้งหมด       : หุนสามัญจํานวน  50,000 หุน 
 
ช่ือบริษัท                                                                : บริษัท ชยภาค จํากัด  
สถานท่ีต้ัง                                                                 : สํานักงานใหญ  เลขท่ี 71   ถนนรามคําแหง  แขวง  
                                                                                             หัวหมาก  เขตบางกะป     กรุงเทพฯ 10240 
                                                                                         โทรศัพท  0-2310-7000 
                                                                                         โทรสาร   0-2318-3339  
ประเภทธุรกิจ                                                    : เชาซื้อรถยนต 
จํานวนและชนิดของหุนท่ีจําหนายไดแลวทั้งหมด        :      หุนสามัญจํานวน  40,000 หุน 
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ลายมือชื่อ......................................... 
สวนที่ 1 หนา 3 

ขอมูลอางอิง 
 
นายทะเบียนหลักทรัพย                                   : บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย)จํากัด 
สถานท่ีต้ัง                                                                 :  เลขท่ี 62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
                                                                                     ช้ัน 4 ,6-7   ถนนรัชดาภิเษก   แขวงคลองเตย  
                                                                                            เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ 10110 
                                                                                            โทรศัพท  0-2359-1200-1 
                                                                                          โทรสาร   0-2359-1259-63 
 
ผูสอบบัญชี                                                                 :       บริษัท  เอ็ม อาร แอนด แอสโซซิเอท  จํากัด 
                                   นายเมธี  รัตนศรีเมธา 
                                   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3425 หรือ 
                                   นางสาวกัลยารัตน ชัยวรพงศา 
                                   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3460  
สถานท่ีต้ัง                                                             :       705-706 อาคารเจาพระยาทาวเวอร  
                                                                                        (โรงแรมแชงกรี-ลา) เลขที่ 89 ซอยวัดสวนพลู 
                 ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
                โทรศพัท  0-2630-7500 
                                                                                       โทรสาร   0-2630-7506 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)                                                                                                                               แบบ 56-1 

 

ลายมือชื่อ......................................... 
สวนที่ 1 หนา 4 

2. ปจจัยความเสี่ยง 

 

 ความเส่ียงดานการเงิน 

เน่ืองจากรายไดหลักของกลุมบริษัทเปนดอกเบี้ยรับจากการใหบริการสินเช่ือเชาซื้อ  ซึ่งถูกกําหนดอัตรา
ดอกเบี้ยไวคงที่ตลอดอายุสัญญา ดังน้ัน การเปล่ียนแปลงของตนทุนอัตราดอกเบี้ยจึงสงผลกระทบโดยตรงตอผล
การดําเนินงานของกลุมบริษัท     ดังน้ันต้ังแตป 2550 จนถึง  2552  บริษัทไดเพ่ิมการกูยืมเงินระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน   รวมเปนเงิน 1,900 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ระยะเวลา 3 ป ทําใหบริษัทสามารถลดความเสี่ยงจาก
ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย   ณ 31 ธันวาคม 2552   บริษัทมี อัตราสวนเงินกูระยะยาว  56.6 % ของยอดเงินกู
รวม  และต้ังแตป 2549 จนถึงปจจุบัน บริษัทไดรับการจัดอันดับเครดิตองคกรจาก บริษัท ทริสเรทต้ิง จํากัด ที่
ระดับ BBB+ (แนวโนมคงที่) และจากการทบทวนการจัดอันดับเครดิตองคกรในป 2552 ซึ่งอยูในสภาวะท่ี
เศรษฐกิจโดยรวมถดถอย  บริษัทก็ยังคงไดรับอันดับคงอยูที่ระดับ BBB+ (แนวโนมคงที่)  ทําใหทั้งสถาบัน
การเงินและผูลงทุนเกิดความม่ันใจมากขึ้นในความแข็งแกรงของฐานะของทางบริษัท        
 

 ความเส่ียงในการประกอบธุรกิจ 

ความเสี่ยงดานการตลาดและการแขงขัน 

-  สินเช่ือเชาซื้อรถจักรยานยนต 

ธุรกิจการใหบริการสินเช่ือเชาซื้อรถจักรยานยนต มีภาวะการแขงขันที่คูแขงรายใหมสามารถเขามาใน
อุตสาหกรรมไดไมยากนักหากมีแหลงเงินทุนขนาดใหญ อยางไรก็ตาม จากการที่กลุมบริษัทมีประสบการณ  อยู
ในอุตสาหกรรมน้ีมาเปนเวลายาวนานกวา 37 ป ทําใหมีระบบฐานขอมูลลูกคาเชาซื้อขนาดใหญ ซึ่งเปนปจจัย
สําคัญในการดําเนินธุรกิจ ทําใหกลุมบริษัทสามารถพิจารณาสินเช่ือไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี การ
ใหบริการลูกคาที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ดวยเครือขายของคูคาและเจาหนาที่สินเช่ือกระจาย กวา 297 แหงใน
เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล รวมถึงมีเครือขายพันธมิตรทางธุรกิจและเจาหนาที่สินเช่ือกระจายกวา 571 แหง ใน
ตางจังหวัด ทําใหกลุมบริษัทมีความไดเปรียบผูประกอบการรายอื่น  

-  สินเช่ือเชาซื้อรถยนต 

สําหรับธุรกิจการใหบริการสินเช่ือเชาซื้อรถยนตน้ัน ผูประกอบการท่ีเปนบริษัทเงินทุนขนาดใหญ       
ผูประกอบการในรูปบริษัทที่เกิดจากการรวมทุนของบริษัทแมของคายรถยนต หรือบริษัทขามชาติซึ่งมีความ   
ไดเปรียบจากตนทุนทางการเงินที่ตํ่าและฐานเงินทุนขนาดใหญ ไดแขงขันในดานราคาอยางรุนแรงเพ่ือใหไดมา    
ซึ่งสวนแบงทางการตลาด โดยเฉพาะอยางยิ่งในตลาดเชาซื้อรถยนตใหมซึ่งอัตราดอกเบี้ยทรงตัวอยูในระดับ   
คอนขางตํ่า แตในปที่ผานมามีผูประกอบการหลายรายประสบปญหาจากลูกหน้ีที่ไมกอใหเกิดรายไดจึงชะลอการ
ใหสินเช่ือรถยนตใหมจึงเปนโอกาสของกลุมบริษัทฯในการท่ีจะคัดเลือกลูกคาที่มีคุณภาพในชวงปลายปจึงหันมา
ใหสินเช่ือเชาซื้อรถยนตใหมโดยแนวโนมมีการแขงขันที่ไมรุนแรงจนเกินไป  
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 ความเส่ียงตอผลการดําเนินงานอันเกิดจากสินเชื่อท่ีไมกอใหเกิดรายได 

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

 ความเส่ียงจากการขาดทุนในการขายทรัพยสินท่ียึดมาได 
รถจักรยานยนตหรือรถยนตที่กลุมบริษัทยึดคืนมาจะถูกนํามาจําหนาย ซึ่งโดยทั่วไปหากลูกคาชําระคา

งวดมาแลวไมนอยกวา 3 งวดจะสามารถลดความเสี่ยงจากการขาดทุนจากการขายทรัพยสินที่ยึดมาได อยางไรก็
ตามเม่ือมีการขาดทุนเกิดขึ้น สวนตางจากการขาดทุนดังกลาว ยังสามารถติดตามทวงถามจากผูใชบริการเชาซื้อ
และผูค้ําประกันได ซึ่งจะสามารถชดเชยความเสียหายดังกลาวลงได อน่ึงจํานวนผลขาดทุนจะมากหรือนอยขึ้นอยู
กับ สภาพ ยี่หอ รุนรถ จํานวนป และความตองการในทองตลาดที่มีตอสินคาน้ันๆ นอกจากน้ีบริษัทยังมีการปรับ
สภาพรถจักรยานยนตของบริษัทเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหแกสินคากอนนําออกจําหนาย ทําใหสามารถลดความเสี่ยง
จากการขาดทุนในการขายสินทรัพยที่ยึดมาไดอีกทางหน่ึง  
 ความเส่ียงจากการพ่ึงพาอาศัยผูเชี่ยวชาญ 

จากการท่ีบริษัทใชระบบการอนุมัติที่มีมาตรฐาน ประกอบกับคูมือการปฏิบัติงาน รวมท้ังการใชระบบ
การใหคะแนนสินเช่ือ สําหรับการพิจารณาอนุมัติสินเช่ือ พนักงานสินเช่ือสามารถปฏิบัติงานอยางมีมาตรฐาน 
และบริษัทสามารถลดการพ่ึงพาผูเช่ียวชาญตางๆ ได อยางไรก็ดี บริษัทมีการใหผลตอบแทนที่จูงใจตอพนักงาน 
ประกอบกับการอบรมและพัฒนาอยางตอเน่ืองเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของพนักงานตอไป 

 ความเส่ียงจากการเขามาควบคุมของภาครัฐ 
ปจจุบันธุรกิจการใหบริการสินเช่ือเชาซื้อถูกกํากับโดยสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค       

(สคบ.) ซึ่งกํากับดูแลสัญญาเพื่อใหเกิดความเปนธรรมตอผูบริโภค เชน กําหนดระยะเวลาและข้ันตอนการบอกเลิก
สัญญา และอัตราเบี้ยปรับการผิดนัดจายชําระในอัตราไมเกิน MRRของธนาคารกรุงไทย+10%โดยมิไดอยูภายใต
การกํากับดูแลของธนาคารแหงประเทศไทย(ธปท.)ในอนาคตหากภาครัฐพิจารณาเขามากํากับดูแลผูประกอบ
ธุรกิจสินเช่ือเชาซื้อ เพ่ือควบคุมใหการดําเนินงานเปนมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะสงผลกระทบตอทุกบริษัทที่อยูใน
ธุรกิจสินเช่ือเชาซื้อ อยางไรก็ตามปจจุบันกลุมบริษัทไดปฏิบัติตามแนวทางท่ีทาง ธปท. ใชกํากับสถาบันการเงิน 
เชน เกณฑการต้ังสํารองคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ นโยบายการรับรูและหยุดรับรูรายได ดังน้ัน กลุมบริษัทจึงเช่ือวา
การเขามากํากับดูแลของภาครัฐในอนาคตจะไมสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของกลุมบริษัทอยางมีนัยสําคัญ 

อยางไรก็ดีหากในอนาคตภาครัฐเขามาควบคุมกิจการประเภทเชาซื้อมากขึ้นจะเปนการกดดันตอ      
ผูประกอบการรายเล็ก ๆ ที่ยังไมมีระบบการทํางานท่ีเปนมาตรฐาน และเปนการสรางกําแพงปองกันมิใหมี       
ผูประกอบการรายใหมเขามาในธุรกิจประเภทน้ีไดงายเหมือนเชนในอดีต 
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 ความเส่ียงจากความแตกตางระหวางอายุของสินเชื่อเชาซื้อกับแหลงเงินทุน 
ระยะเวลาผอนชําระของสินเช่ือเชาซื้อมอเตอรไซคอยูระหวาง 24 ถึง 30 เดือนและสินเช่ือรถยนตอยู

ระหวาง 36 ถึง 48 เดือน ขณะที่ ณ สิ้นป 2552 บริษัทมีเงินกูระยะสั้นจํานวน 1,515.9 ลานบาท ซึ่งอาจพิจารณาได
วาเปนความเสี่ยงหากถูกสถาบันการเงินเรียกเงินกูยืมระยะสั้นดังกลาวคืนทันที แตอยางไรก็ตามเน่ืองจากกลุม
บริษัทมีฐานะการเงินที่แข็งแกรงและเปนลูกคาที่ดีของสถาบันการเงินกวา 14 แหง ไมเคยมีปญหาดานการเงินหรือ
การผิดนัดชําระหน้ี แมกระทั่งในชวงวิกฤติเศรษฐกิจในป 2540 ที่สถาบันการเงินจํานวนมากประสบปญหาแต
กลุมบริษัทก็มิไดถูกเรียกเงินกูยืมคืนแตอยางใด  อยางไรก็ดี บริษัทก็มีความพรอมที่จะออกตราสารหน้ีเพ่ือระดม
เงินทุน เมื่อสภาวะของอัตราดอกเบี้ยมีความเหมาะสม โดยผูถือหุนไดมีมติใหบริษัทสามารถดําเนินการออกตรา
สารหน้ีดังกลาว  เพ่ือเพ่ิมสภาพคลองและหรือบริหารแหลงเงินทุนอยางมีประสิทธิภาพ ปจจุบันบริษัทมียอดเงินกู
ระยะยาวกับสถาบันการเงินจํานวน 1,900 ลานบาท หรือ คิดเปน 56.6 % ของยอดเงินกูรวม โดยมีอัตราดอกเบี้ย
คงที่ 3 ป สงผลใหบริษัทสามารถเพ่ิมอัตราสวนเงินกูระยะยาวที่มีระยะเวลาใกลเคียงกับระยะเวลาการใหสินเช่ือ
เชาซื้อของกลุมบริษัทไดมากขึ้น 
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3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

      3.1 ประวัติความเปนมา 

บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)จดทะเบียนกอต้ังเปนบริษัทจํากัด เมื่อวันที่ 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 บริษัทไดขยายธุรกิจการใหบริการสินเช่ือเชาซื้อรถจักรยานยนตมากข้ึนโดยเขาถือหุนใน   
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  

ตอมาภายหลังเพ่ือใหการบริหารงานลดความซ้ําซอน จึงไดมีการจัดโครงสรางระบบการดําเนินการ
ภายในกลุมบริษัทเสียใหม  โดยบริษัท ซี.วี.เอ.จํากัดไดหยุดการปลอยสินเช่ือต้ังแตกลางป 2547 โดยเนนในเรื่อง
ของการบริหารติดตามหน้ีสินเพียงอยางเดียว สวนดานการปลอยสินเช่ือรถจักรยานยนตทั้งหมดอยูภายใตการ
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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 เม่ือถึงเวลาที่เหมาะสม 

               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” 

              ในป 2551 บริษัทมีการกูยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินเพ่ิมจํานวน 600 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 
3 ป  

               ในป 2552 บริษัท ทริสเรทต้ิง จํากัด ไดทบทวนเครดิตองคกร ยังคงที่ระดับ BBB+ แนวโนมอันดับ
เครดิต “คงที่” 

 
3.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท  

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

จํากัด และบริษัท ชยภาค จํากัด  ดําเนินธุรกิจหลักโดยใหบริการสินเช่ือเชาซื้อรถจักรยานยนตและรถยนต  ทั้งน้ี ณ 
สิ้นป 2552 กลุมบริษัทมีสัดสวนรายไดจากธุรกิจเชาซื้อรถจักยานยนต: รถยนต: รายไดอื่นๆ เทากับ 71:2: 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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  3.3  โครงสรางรายไดของกลุมบริษัท  

 โครงสรางรายไดของกลุมบริษัท ในป 2550-2552 สามารถจําแนกไดดังน้ี          

 

งบการเงินรวม 

2552 

งบการเงินรวม 

2551 

งบการเงินรวม 

2550 

 
กลุมธุรกิจ/ ดําเนินการโดย 

% การถือหุน 
ของบริษัท 

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

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

รวมรายได  1,902.5 70.9 1,740.5 69.4 1,614.5 69.5 
2. ธุรกิจใหสินเชื่อเชาซื้อรถยนต        

บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)        
บริษัท ชยภาค จํากัด 99.99       

รวมรายได  57.0 2.1 50.7 2.0 82.2 3.5 
3. รายไดอื่นๆ        
      รายไดคาธรรมเนียม  28.1 1.0 32.4 1.3 37.8 1.6 
      หนี้สูญรับคืน  290.9 10.8 286.6 11.4 271.2 11.7 
      อื่นๆ   403.4 15.0 398.8 15.9 319.0 13.7 

รวมรายไดอื่นๆ  722.4 26.9 717.8 28.6 628.0 27.0 
                               รวมรายได  2,681.9 100.0 2,509.0 100.0 2,324.7 100.0 

       3.4   เปาหมายการดําเนินธุรกิจ 
 บริษัทยังคงมุงเนนในธุรกิจการใหบริการสินเช่ือเชาซื้อรถจักรยานยนต  ซึ่งบริษัทมีความรูความชํานาญ 

โดยต้ังเปาหมายขยายขอบเขตพ้ืนที่การใหบริการออกไปนอกเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยจะขยายสาขาให
ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดใหญในแตละภูมิภาคของประเทศไทย  สําหรับธุรกิจการใหบริการสินเช่ือเชาซื้อรถยนต
บริษัทจะพิจารณาตามภาวะตลาดและการแขงขัน โดยเฉพาะอยางยิ่งอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง โดยมุงเนน
ใหบริการในเขตกรุงเทพและปริมณฑล เพ่ืองายตอการบริหารจัดการและควบคุมตนทุนในการดําเนินการ 

 อน่ึง บริษัทใหความสําคัญกับคุณภาพของสินเช่ือและอัตราผลตอบแทนทางธุรกิจเปนหลัก โดยที่การ
เติบโตขยายสินเช่ือของบริษัทยังคงตองอยูภายใตการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมและควบคุมได ไมวาจะเปนการคัด
คุณภาพของลูกคาอยางเขมงวดตามมาตรฐาน รวมท้ังการต้ังสํารองฯ อยางเพียงพอ เพ่ือคงไวซึ่งผลตอบแทนที่ดี
และย่ังยืนแกผูถือหุนทุกราย  นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ รวมทั้งผูบริหารในทุกระดับได
ตระหนักและมุงเนนในหลักธรรมาภิบาลที่ดีและหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)    
ในการกําหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหบริษัทสามารถสรางผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนแกผู
ถือหุนทุกราย ในสวนของการเปดเผยขอมูลและช้ีแจงขอมูลที่จําเปนและเพียงพอของบริษัทแกนักลงทุนสถาบัน 
นักวิเคราะหและผูถือหุนทั่วไป ผูบริหารระดับสูงไดถือเปนภารกิจที่สําคัญ เพ่ือเสริมสรางความเขาใจถึงฐานะและ
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานของบริษัทไดอยางถูกตองและ เทาเทียมกัน 
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4. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภณัฑ 

4.1 ลักษณะบริการ  

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

เมื่อผูเชาซื้อตกลงทําสัญญา ผูเชาซื้อจะชําระเงินดาวน ณ วันทําสัญญา และกําหนดวิธีการผอนชําระตาม
ระยะเวลาที่กําหนดไวในสัญญา ผูเชาซื้อสามารถครอบครองและใชทรัพยสินที่ทําสัญญาเชาซื้อน้ันไดตลอด
ระยะเวลาของสัญญา โดยมีหนาที่รับผิดชอบบํารุงรักษาทรัพยสินน้ัน ทั้งน้ีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินจะถูกโอนใหแก        
ผูเชาซื้อตอเมื่อผูเชาซื้อไดชําระคางวดใหแกผูใหบริการสินเช่ือครบถวนตามสัญญาแลว  

              สําหรับการดําเนินธุรกิจใหบริการสินเช่ือเชาซื้อของกลุมบริษัทน้ัน หากแบงลักษณะของธุรกิจตาม
ประเภททรัพยสินที่ใหเชาซื้อ จะแบงไดดังน้ี 

             1. ธุรกิจการใหบริการสินเช่ือเชาซื้อรถจักรยานยนต 

กลุมบริษัทใหบริการสินเช่ือเชาซื้อรถจักรยานยนตโดยบริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน) โดยเนนการปลอย
สินเช่ือเชาซื้อรถจักรยานยนตที่ไดรับความนิยมจากผูบริโภค เชน ฮอนดา   ยามาฮา ซูซูกิ และ คาวาซากิ โดย
บรษิัทฯจะจัดเจาหนาที่สินเช่ือเขาไปพิจารณาปลอยสินเช่ือเปนรายคันแกผูเชาซื้อที่รานจําหนายรถจักรยานยนตซึ่ง
เปนพันธมิตรธุรกิจ   

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

 

2. ธุรกิจการใหบริการสินเช่ือเชาซื้อรถยนต  

กลุมบริษัทใหบริการสินเช่ือเชาซื้อรถยนตทั้งรถยนตมือสองและรถยนตใหมโดยบริษัท ชยภาค จํากัด 
ซึ่งเปนบริษัทลูก โดยเนนการใหบริการสินเช่ือเชาซื้อรถยนตรุนและย่ีหอที่เปนที่นิยมของตลาดเปนหลัก เชน โต
โยตา อีซูซุ ฮอนดา เปนตน  

สําหรับวงเงินในการใหสินเช่ือและระยะเวลาในการผอนชําระคางวดรถยนตน้ัน ขึ้นอยูกับฐานะ ทาง
การเงินของผูขอสินเช่ือแตละราย และเพ่ือควบคุมคุณภาพของสินเช่ือ กลุมบริษัทจึงไดพิจารณาปจจัยอื่นๆเพ่ิมเติม
ในการใหบริการสินเช่ือซึ่งไดแก เงินดาวน ที่เพียงพอ ในการใหบริการสินเช่ือเชาซื้อรถยนตใหม กลุมบริษัทได
เนนบริการเชาซื้อรถยนตญี่ปุนโดยเนนรถยนตยี่หอโตโยตา   เน่ืองจากเปนรถยนตที่ไดรับความนิยมจากตลาดเปน
อยางมาก  
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หากแบงการใหบริการสินเช่ือเชาซื้อรถยนตของกลุมบริษัทตามลักษณะการใชงานของรถยนต   จะ
สามารถแบงออกเปนสินเช่ือเชาซื้อรถยนตน่ังสวนบุคคล และสินเช่ือเชาซื้อรถเพ่ือการพาณิชย (ผูเชาซื้อมี     
วัตถุประสงคใชรถยนตในการประกอบธุรกิจการคา ไดแก รถกระบะ และรถตู)  

                  ลูกหน้ีสินเชื่อเชาซื้อรถยนตคงเหลือของกลุมบริษัท จําแนกตามประเภทการใชรถยนต* (หนวย: ลานบาท) 

2552 2551 2550  
ประเภทรถ มูลคา รอยละ มูลคา รอยละ มูลคา รอยละ 

รถยนตน่ังสวนบุคคล  685 60.2 305 51.1 366 48.8 
รถเพื่อการพาณิชย        
- รถกระบะ 409 36.0 255 42.7 332 44.3 
- รถตู 43 3.8 37 6.2 52 6.9 

รวม 1,137 100.0 597 100.0 750 100.0 
* หลังหักดอกผลเชาซื้อรอตัดและภาษีมูลคาเพิ่ม กอนหักคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 

 

4.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน 

4.2.1    ลักษณะลูกคา 

กลุมลูกคาเปาหมายสําหรับธุรกิจการใหบริการสินเช่ือเชาซื้อรถจักรยานยนตของกลุมบริษัท  คือ บุคคล
ธรรมดารายยอยทั่วไปซึ่งเปนพนักงานหรือลูกจางประจําผูมีรายไดนอยถึงปานกลางที่ใชรถจักรยานยนต           
เปนพาหนะหรือใชประกอบอาชีพ   

สําหรับธุรกิจการใหบริการสินเช่ือเชาซื้อรถยนตน้ัน กลุมลูกคาเปาหมายแบงออกตามลักษณะ            
การใชงาน ไดแก รถยนตน่ังสวนบุคคล และ รถเพื่อการพาณิชย  ณ สิ้นป 2552 กลุมบริษัทมีสัดสวนลูกคารถยนต
น่ังสวนบุคคลตอรถเพ่ือการพาณิชย 60 : 40 

4.2.2   สภาพการแขงขันทางธุรกิจ 

1.ธุรกิจใหบริการสินเช่ือเชาซื้อรถจักรยานยนต 

  การแขงขันของธุรกิจการใหบริการสินเช่ือเชาซื้อรถจักรยานยนตในปจจุบันอยูในรูปของการใหบริการ
สินเช่ือที่รวดเร็วและมีสาขาครอบคลุมสามารถใหบริการลูกคาอยางทั่วถึง การใหบริการสินเช่ือเชาซื้อ
รถจักรยานยนตสามารถแบงตามพ้ืนที่การใหบริการออกเปนเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลและเขตตางจังหวัด  
โดยทั่วไปในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลจะมีการแขงขันที่สูงกวาตางจังหวัด ทั้งน้ีต้ังแตป 2544 เปนตนมา อัตรา
ดอกเบี้ยสําหรับสินเช่ือเพ่ือการเชาซื้อรถจักรยานยนตโดยทั่วไปอยูที่ระดับรอยละ 1.5 – 2.5 ตอเดือน ยกเวนใน
บางชวงเวลาอาจจะมีการจัดสงเสริมการขายใหกับสินคาเฉพาะรุนในระยะเวลาจํากัด สงเสริมการขายสินคา
ประเภทน้ันๆ 

 บริษัทเปนผูนําในธุรกิจการใหบริการสินเช่ือเชาซื้อรถจักรยานยนต โดยเปนผูใหบริการสินเช่ือเชาซื้อ
รถจักรยานยนตที่มีสวนแบงการตลาดสูงสุดเปนอันดับ  1 ตามการจัดลําดับของสมาคมธุรกิจเชาซื้อ
รถจักรยานยนตไทยตอเน่ืองมา 27 ป โดยสวนแบงการตลาดในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ณ สิ้นป 2552 อยูที่รอย
ละ 25.11 
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  ป2552 ป2551 ป2550 ป2549 ป2548 

 คัน % คัน % คัน คัน % คัน % คัน 

1. ฐิติกร 50,213 25.11 57,160 21.89 71,232 25.75 76,050 25.08 83,082 31.01 

2. ไฮเวย 39,156 19.58 44,818 17.16 58,391 21.11 60,021 19.99 49,852 18.61 

3. ธนบรรณ 21,702 10.85 25,040 9.59 39,552 14.30 38,816 12.80 15,831 5.91 

4. กรุปลีส 21,076 10.54 23,612 9.04 27,851 10.07 24,364 8.02 16,510 6.16 

5. อยุธยา แคปปตอล 17,237 8.62 26,215 10.04 35,590 12.86 41,931 13.82 37,218 13.89 

6. อินเตอรบางจาก 3,596 1.80 6,395 2.45 8,502 3.07 9,983 3.29 8,840 3.30 

7. อื่นๆ 47,003 23.50 77,914 29.83 35,541 12.84 52,028 17.00 56,583 21.12 

รวม 199,983 100.00 261,154 100.00 276,659 100.00 303,193 100.00 267,916 100.00 

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 คุณสมบัติผูเชาซื้อ เชน   รายได อาชีพ 
ภูมิลําเนาของผูเชาซื้อและผูค้ําประกัน  จากสภาวะการแขงขันทําใหอัตราดอกเบี้ยสินเช่ือเชาซื้อ   รถยนตลดตํ่าลง
โดยเฉพาะรถยนตใหมทําใหผูประกอบการบางแหงมีการปรับตัวและขยายสัดสวนไปยังการใหสินเช่ือสําหรับ
รถยนตมือสองที่มีอัตราดอกเบ้ียสูงกวา  

• กลยุทธการแขงขัน 

กลุมบริษัทมีกลยุทธในการใหบริการสินเช่ือเชาซื้อเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาดังน้ี 

1.การใหบริการลูกคาที่ดี รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ   

กลุมบริษัทมีเจาหนาที่สินเช่ือคอยใหบริการประจําตามสํานักงานและ/หรือสาขาของผูจําหนาย           
รถจักรยานยนตและรถยนต รวม 868 แหง และ 45 แหงตามลําดับ เจาหนาที่ของกลุมบริษัทสามารถแจงผลการ
พิจารณาสินเช่ือเชาซื้อใหกับลูกคาทราบภายใน 3 วันสําหรับสินเช่ือเชาซื้อรถจักรยานยนต และ   ภายใน 7 วัน
สําหรับสินเช่ือเชาซื้อรถยนต เมื่อลูกคาไดรับการอนุมัติสินเช่ือ กลุมบริษัทยังสามารถชําระ คาสินคาใหแกผู
จําหนายรถจักรยานยนตและรถยนตที่มีประวัติการคาท่ีดีอยางรวดเร็วภายใตขั้นตอนการอนุมัติที่รัดกุม 

2.การสรางความสัมพันธที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจ 

กลุมบริษัทและพันธมิตรทางธุรกิจไมวาจะเปนผูจําหนายรถจักรยานยนตและรถยนตมี
ความสัมพันธที่ดีทางธุรกิจ และมีความเช่ือถือซึ่งกันและกันมานานกวา 30 ป โดยพันธมิตรทางธุรกิจไดสนับสนุน
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3.การเพ่ิมชองทางการชําระเงินคางวด 

เพ่ือเพ่ิมความสะดวกใหแกลูกคา กลุมบริษัทไดเพ่ิมชองทางการรับชําระเงินคางวด
นอกเหนือจากการ รับชําระเงินผานธนาคารพาณิชย หรือที่สํานักงานสาขาของบริษัทและบริษัทยอย หรือ
เจาหนาที่บริหารหน้ี โดยลูกคาสามารถชําระเงินคางวดไดที่ Tesco Lotus, Counter Service ซึ่งกระจายอยูตามรานคา
สะดวกซื้อทั่วประเทศ  

4.การมีเจาหนาท่ีสินเช่ือและเจาหนาที่บริหารหน้ีกระจายอยูเต็มพ้ืนที่ที่ใหบริการ 
 

กลุมบริษัทมีเจาหนาที่สินเช่ือและเจาหนาที่บริหารหน้ีทั่วกรุงเทพฯปริมณฑลและในตางจังหวัด 
เพ่ือครอบคลุมการใหบริการลูกคาอยางทั่วถึง โดยเจาหนาที่ดังกลาวมีความชํานาญในพ้ืนที่ที่ครอบคลุมเปนอยางดี
ซึ่งจะสงผลใหการบริการ การตรวจสอบขอมูล การเรงรัดหน้ีสินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

5.การพัฒนาบุคลากร  

กลุมบริษัทไดจัดอบรมและพัฒนาความรูใหแกบุคลากรอยางสมํ่าเสมอใหทันกับการแขงขันที่
เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของเจาหนาที่ใหมีมาตรฐานเดียวกันตามที่กลุมบริษัทกําหนดซึ่ง
จะสงผลใหสามารถบริการลูกคาไดอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  รวมท้ังสามารถลดความเสี่ยงของกลุม
บริษัทในการใหสินเช่ือ   

6.การเปนสมาชิกสมาคมเชาซื้อรถจักรยานยนตและรถยนต  

กลุมบริษัทเปนผูรวมกอต้ังและเปนสมาชิกของสมาคมเชาซื้อรถจักรยานยนต อีกทั้งยังเปน
สมาชิกของสมาคมเชาซื้อรถยนต สงผลใหกลุมบริษัทสามารถแลกเปล่ียนขอมูลและพัฒนามาตรฐานในการ
ดําเนินงาน อยางตอเน่ืองตลอดเวลา 

• นโยบายราคา 

กลุมบริษัทไมมีนโยบายดานการแขงขันโดยการตัดราคา แตจะกําหนดอัตราดอกเบี้ย               
โดยพิจารณาตามความเหมาะสม ประกอบกับตนทุนการดําเนินงานของบริษัท นอกจากน้ียังพิจารณาถึงรถ        
จักรยานยนตหรือรถยนตที่เชาซื้อ ไดแก  ประเภทและย่ีหอรถ  สภาพและอายุการใชงานของรถ รวมถึง              
คุณสมบัติของผูเชาซื้อและ ผูค้ําประกัน  

• ชองทางการจําหนาย 

        ในการใหบริการสินเช่ือเชาซื้อของกลุมบริษัทนั้น ลูกคาจะติดตอเพ่ือขอสินเช่ือเชาซื้อได 3 ชองทาง     ไดแก  

(1) ติดตอผูจําหนายสินคาซึ่งไดแก Dealer หรือ Sub dealer ที่เปนพันธมิตรทางธุรกิจกับทาง
กลุมบริษัท  โดยผูจําหนายสินคาจะแนะนําลูกคาใหแกกลุมบริษัท  

(2) ติดตอผานเจาหนาที่สินเช่ือ  

(3)  ติดตอกลุมบริษัทโดยตรงผานสํานักงานใหญหรือสํานักงานสาขา  
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ทั้งน้ี กลุมบริษัทไดใหบริการผานชองทางแรกประมาณรอยละ 95 ทั้งน้ีกลุมบริษัทไดยึดนโยบาย
ประกอบธุรกิจในลักษณะประสานประโยชนรวมกันทุกฝาย และ มุงรักษาความสัมพันธที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจ
ทุกราย ทําใหบริษัทสามารถขยายพันธมิตรธุรกิจเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ืองทุกป 

ต้ังแตป 2544 จนถึงปจจุบัน กลุมบริษัทมีการทยอยเพ่ิมจํานวนสาขาอยางตอเน่ืองจาก 27 สาขา 
ณ สิ้นป 2544 เปน 76 สาขา ณ สิ้นป 2552 ครอบคลุม 44 จังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศ 

• แนวโนมอุตสาหกรรม 

         ในชวงหลายปที่ผานมา ธุรกิจการใหบริการทางการเงินโดยเฉพาะธุรกิจเชาซื้อมีอัตราการเติบโตสูง ซึ่ง
เปนไปในทิศทางเดียวกับการขยายตัวของเศรษฐกิจ  แตต้ังกลางป 2548 เปนตนมาจนถึงป 2550 เศรษฐกิจมีการ
ชะลอตัวลงเน่ืองจากปจจัยลบตางๆ เชน ความไมแนนอนทางการเมือง  เงินบาทที่แข็งคา  ตลอดจนราคานํ้ามันที่
ปรับตัวสูงขึ้นเปนประวัติการณ  เปนผลใหการสงออกและการแขงขันในตลาดโลกลดลง  ทําใหตลาด
รถจักรยานยนตมีการปรับตัวลดลงมาตลอด  จนกระทั่ง ป 2551 ตลาดรถจักรยานยนตไดรับแรงกระตุนจากปจจัย
บวกหลายดาน โดยไดรับแรงกระตุนจากปจจัยการเพ่ิมขึ้นของราคาผลผลิตทางการเกษตรเปนผลใหกลุมเกษตรกร 
อันเปนกลุมเปาหมายหลักของตลาดมีกําลังซื้อเพ่ิมสูงขึ้น สงผลใหตลาดมีอัตราการเติบโต อีกทั้งภาวะความผัน
ผวนของราคาน้ํามันยังเปนแรงหนุนสงผลดีตอตลาดซึ่งรถจักรยานยนตเปนพาหนะที่ประหยัดนํ้ามัน ในป 2552 
ตลาดรถจักรยานยนตมีการปรับตัวลดลงที่  1,553,561 คัน หรือ 10.8 % เมื่อเทียบกับป 2551  เปนผลมาจากวิกฤติ
เศรษฐกิจโลก ทําใหเศรษฐิจภายในประเทศซึ่งตองพ่ึงพาการสงออก 70% ของ GDP ชะลอตัวอยางรุนแรงในคร่ึง
ปแรกของป 2552 ประกอบกับสภาวะการวางงานที่สูงขึ้น คาดวาแนวโนมอุตสาหกรรมรถจักรยานยนตและการ
ใหบริการเชาซื้อโดยรวมในป 2553 จะดีขึ้น เน่ืองมาจากการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกและของประเทศไทย 
ประกอบกับการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐ สงผลใหตลาดรถจักรยานยนตและรถยนตขยายตัวเพ่ิมขึ้น
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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 

51. สาขาระนอง 
      เลขท่ี 291/68, 69 ถนนเพชรเกษม 
      ตําบลบางนอน อําเภอเมืองระนอง 
      จังหวัดระนอง 85000 

52 สาขาสมุทรสงคราม 
     เลขท่ี 125/39 ซอยบางแกว ถนนทางเขาเมือง 
     ตําบลแมกลอง อําเภอเมืองสมุทรสงคราม  
     จังหวัดสมุทรสงคราม 75000 

53. สาขาชัยภูม ิ
      เลขท่ี 158-159 หมูที่ 6  ถนนชัยภูมิ-สี่คิ้ว 
      ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 
      จังหวัดชัยภูมิ 36000 

54. สาขาบานโปง 
      เลขท่ี 26 ถนนเฉลิมพระเกียรติ 
      ตําบลบานโปง อําเภอบานโปง 
      จังหวัดราชบุรี 70110 

55. สาขาภูเก็ต 
      เลขท่ี 1/4 , 1/122-4 หมูที่ 3 ถ.เทพกษัตรีย 
      ตําบลรัษฎา อําเภอเมืองภเูก็ต 
      จังหวัดภูเก็ต 83000 

56. สาขาอุบลราชธานี 
      เลขท่ี 182 ถนนชวาลานอก 
      ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 
      จังหวัดอุบลราชธานี 34000 

 

 

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                      

5.   สาขาพัทยา 
เลขท่ี 23/10-11 หมูที่ 6 ถนนสุขุมวิท             

6.   สาขาศรีราชา 
เลขท่ี 15/27 หมูที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตําบลสุรศักดิ์ 
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จังหวัดชลบุรี 20150 
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  
ตําบลจันทนิมิต อําเภอเมือง จังหวัด
จันทบุรี 22000 

11.  สาขาตราด 
เลขท่ี 154/4-5 หมูที่5 ถ.ตราด-แหลมงอบ      
ตําบลหนองเสม็ด อําเภอเมือง  
จังหวัดตราด 23000 
 

12.  สาขาอยุธยา 
      เลขท่ี ฑ. 143/3-4 หมูที่ 8 ถนนปามะพราว      
       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 
       เลขท่ี 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 
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ภาวะตลาดรถจักรยานยนตและรถยนตโดยรวมท่ัวประเทศ 

 ธุรกิจเชาซื้อรถจักรยานยนตและรถยนตจะแปรผันตามภาวะตลาดรถจักรยานยนตและรถยนตซึ่งขึ้น    
อยูกับภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ ต้ังแตป 2545 เปนตนมา ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไดแสดงสัญญาณ       
ฟนตัวขึ้น ดังจะเห็นไดจาก ยอดจําหนายรถจักรยานยนตทั่วประเทศท่ีเพ่ิมขึ้นจาก 1,767,074 คันในป 2546          
เปน 2,109,227 คัน ในป 2548 แตสําหรับในป 2549 และป 2550 ภาวะเศรษฐกิจของประเทศมีการชะลอตัวทําให
ยอดจําหนายรถจักรยานยนตลดลงติดตอกัน 2 ปซอนเหลือเพียง1,976,493 คัน และ 1,595,305 คันตามลําดับ แตใน
ป 2551 ตลาดรวมรถจักรยานยนต มียอดจําหนายรวมที่ 1,741,749  คัน เพ่ิมขึ้น 9.2 % เมื่อเทียบกับป 2550 เปนผล
มาจากพืชผลทางการเกษตรมีราคาสูง และเปนครั้งแรกที่พืชพลังงานมีสวนสําคัญในการกระจายรายไดให
เกษตรกร เชน ออย, มันสําปะหลัง, ขาวโพด และปาลมนํ้ามัน มีราคาสูงขึ้นตามราคานํ้ามัน ซึ่งเปนปจจัยบวกตอ
ยอดขายรถจักรยานยนตในตางจังหวัด สําหรับในป 2552 ตลาดรวมรถจักรยานยนต มียอดจําหนายรวมที่ 
1,553,561  คัน ลดลง 10.8 % เมื่อเทียบกับป 2551 เปนผลมาจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก ทําใหเศรษฐกิจ
ภายในประเทศชะลอตัวอยางรุนแรง ขณะเดียวกัน ยอดจําหนายรถยนตเพ่ิมขึ้นจาก 533,176 คันในป 2546 เปน 
703,432 คันในป 2548 หลังจากป 2548 ยอดขายลดลงมาตลอดเน่ืองจากภาวะวิฤติเศรษฐกิจโลกโดยตลาดรวม
รถยนตลดลงติดตอกัน 4 ปซอนจาก682,162 คัน ในป 2549 เหลือเพียง 631,251 คัน ในป 2550 และ 615,269 คัน 
ในป 2551 และ 548,871 คันในป 2552 ตามลําดับ กลุมผูผลิตรถจักรยานยนตและรถยนตรายใหญ คาดวาในป 
2553 ยอดจําหนายรถจักรยานยนตและรถยนตทั่วประเทศไมตํ่ากวา 1,700,000 คัน และ 628,000 คัน ตามลําดับ   

 ปริมาณการจําหนายยานยนตโดยรวมท่ัวประเทศ                                                     (หนวย: คัน)                                                         
ประเภทรถ 2552 2551 2550 2549 2548 

รถยนตนั่ง 230,037 239,954 180,120 191,764 188,211 
รถยนตเชิงพาณิชย  318,834 375,315 451,131 490,398 515,221 
รวมรถยนต 548,871 615,269 631,251 682,162 703,432 
% เปลี่ยนแปลง -10.8 -2.5 -7.5 -3.0 12.4 
รถจักรยานยนต    1,553,561 1,741,749 1,595,305 1,976,493 2,109,227 
% เปลี่ยนแปลง -10.8 9.2 -19.3 -6.3 3.5 

ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย, สมาคมธุรกิจเชาซื้อไทย, กรมการขนสงทางบก  
 

ภาวะตลาดรถจักรยานยนตในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

สําหรับภาวะตลาดรถจักรยานยนตในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งกลุมบริษัทเปนผูนําทางการตลาด
ในเขตพื้นที่ดังกลาว เมื่อพิจารณาพบวานับแตป 2545 เปนตนมา ยอดจําหนายรถจักรยานยนตสูงขึ้นจาก 213,557
คัน ในป 2545 เปน 390,740 คันในป 2549 โดยมีอัตราการขยายตัวเฉล่ียตอป (Compounded Annual Growth Rate) 
รอยละ 16.3 แตหลังจากป 2549 ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ผูใหบริการรายใหมๆเริ่มทยอยปดกิจการลงทําใหป 2550 
ยอดจําหนายถจักรยานยนตในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ลดลงมาอยูที่ 353,149 คันและในป 2551 ยอด
จําหนายถจักรยานยนตรวมอยูที่ 367,779 คัน เพ่ิมขึ้น 4.1 % จากป 2550 สําหรับในป 2552 ยอดจําหนาย
รถจักรยานยนตรวมอยูที่ 328,749 คัน ลดลง 10.6 % จากป 2551 
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แนวโนมการเติบโตของสินเชื่อเพ่ือการเชาซื้อรถจักรยานยนตในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

 จากยอดจําหนายรถจักรยานยนตในเขตกรุงเทพและปริมณฑลทั้งหมด แบงเปนการซื้อโดยสินเช่ือเชาซื้อ
ประมาณ รอยละ 60 และการเชาซื้อดวยเงินสดประมาณรอยละ 40 จากอัตราดังกลาวกลุมบริษัทคาดวาในป 2553
สัดสวนการซื้อรถจักรยานยนตในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลดวยสินเช่ือเชาซื้อ คาดวาจะมีสัดสวนลดลง สาเหตุ
เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว และผูใหบริการรายใหมๆ เริ่มทยอยกันปดกิจการลง เน่ืองจากมีการแขงขันที่
คอนขางรุนแรง ผูใหบริการเชาซื้อสวนใหญชะลอการปลอยสินเช่ือ ประกอบกับมีมาตรการท่ีเขมงวดมากขึ้นใน
การปลอยสินเช่ือ สงผลใหสัดสวนการเชาซื้อลดลง   
ยอดจําหนายรถจักรยานยนต และสัดสวนเปรียบเทียบระหวางการซ้ือดวยสินเช่ือเชาซือ้และเงินสด 

(ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล)     
(หนวย: คัน) 2552 2551 2550 2549 2548 

ยอดจําหนายรถจักรยานยนตทั่วประเทศ 1,553,561 1,741,749 1,595,305 1,976,493 2,109,227 

ยอดจําหนายรถจักรยานยนตในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล 

328,749 367,779 353,149 390,740 346,635 

รอยละยอดจําหนายรถจักรยานยนตในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล 

21.16 21.12 22.14 19.77 16.43 

ปริมาณการซื้อดวยสินเช่ือในเขตกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล 

199,983 261,154 276,659 313,972 267,916 

รอยละการซื้อดวยสินเช่ือ 60.83 71.01 78.34 80.35 77.29 
ปริมาณการซื้อดวยเงินสดในเขตกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล 

128,766 106,625 76,490 76,768 78,719 

รอยละการซื้อดวยเงินสด 39.17 28.99 21.66 19.65 22.71 

ที่มา : ขอมูลจากสมาคมธุรกิจเชาซื้อรถจักรยานยนต, กรมการขนสงทางบก 

   

4.3  การจัดหาบริการ 

     4.3.1  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 1,900 ลานบาท 
                      5. สวนของผูถือหุนซึ่งประกอบดวยทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว และกําไรสะสม สําหรับ
นโยบายการจัดหาเงินทุนในอนาคต กลุมบริษัทมีนโยบายในการจัดหาแหลงเงินทุนใหสอดคลองกับวัตถุประสงค
การใชเงิน โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของระยะเวลาการชําระคืนและอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน   
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4.3.2  การใหกูยืม 

1) นโยบายการใหกูยืม 

กลุมบริษัทใหความสําคัญตอความสามารถในการชําระคืนหน้ีของลูกคา โดยไดกําหนดคุณสมบัติ    
เบื้องตนของผูขอสินเช่ือวาตองมีรายไดที่เพียงพอตอการชําระคางวด มีอาชีพการงานที่มั่นคงและที่อยูอาศัยเปน
หลักแหลงอยูในพ้ืนที่ที่ใหบริการได โดยลูกคาเปาหมายของกลุมบริษัท คือ บุคคลธรรมดารายยอยทั่วไป ซึ่งมี
รายไดเพียงพอตามเกณฑมาตรฐานของกลุมบริษัท 

2) ธุรกิจใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนตและรถยนต 

ขั้นตอนการพิจารณาสินเชื่อเบื้องตน 

หลังจากที่ผูขอสินเช่ือไดแสดงความประสงคในการเชาซื้อตอเจาหนาที่สินเช่ือ เจาหนาที่สินเช่ือจะ
พิจารณาความเหมาะสมของผูขอสินเช่ือ โดยพิจารณาจากความมั่นคงของรายได อาชีพ หลักแหลงที่อยูอาศัย และ
คุณสมบัติของผูค้ําประกัน ในกรณีของรถยนตซึ่งเกือบทั้งหมดจะเปนรถยนตใหม สําหรับรถจักรยานยนตซึ่ง
ทั้งหมดเปนรถใหมกลุมบริษัทจะเปนผูกําหนดเง่ือนไขการรับเชาซื้อ ตอจากน้ัน เจาหนาที่สินเช่ือจะตกลงเง่ือนไข
การ ใหสินเช่ือเชาซื้อไดแก ยอดจัดหรือเงินดาวน คางวด  คาทะเบียนและ พ.ร.บ. และคาประกันภัยกอนลงนามทํา
สัญญาเชาซื้อเจาหนาที่สินเช่ือจะแจงรายละเอียดผูขอสินเช่ือเบื้องตนไปยังสํานักงานเพ่ือใหผูจัดการฝายสินเช่ือ
ดําเนินการตรวจสอบประวัติของผูขอสินเช่ือจากระบบฐานขอมูลของกลุมบริษัทวาบุคคลดังกลาวอยูในบัญชี
รายช่ือตองหาม (Black List) ของทางกลุมบริษัทหรือไม สําหรับรถยนต มีการตรวจสอบจากฐานขอมูลของ 
National Credit Bureau (NCB)เพ่ิมเติมจากการตรวจสอบปกติของทางบริษัท รวมถึงตรวจสอบภาระผูกพันอื่นที่อยู
ระหวางการพิจารณา หรืออยูระหวางการผอนชําระกับกลุมบริษัท (ทั้งน้ีบัญชีรายช่ือดังกลาวเปนรายช่ือที่กลุม
บริษัทจัดทําขึ้นเอง โดยรวบรวมประวัติการชําระเงินคางวดของผูที่เคยขอสินเช่ือเชาซื้อจากกลุมบริษัท รายช่ือ
ตองหาม คือ รายช่ือลูกคาที่มีปญหาในการชําระเงินในอดีต) 

 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  
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 ขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อ 

ภายหลังเจาหนาที่ตรวจสอบไดตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของขอมูล หากขอมูลและหลักฐาน
ดังกลาวเปนไปตามหลักเกณฑการอนุมัติสินเช่ือของกลุมบริษัท ฝายสินเช่ือจะดําเนินการอนุมัติคําขอสินเช่ือเชา
ซื้อดังกลาวและแจงผลใหลูกคาทราบโดยทั่วไปกลุมบริษัทจะใชเวลาพิจารณาและอนุมัติการใหสินเช่ือเชาซื้อ
รถจักรยานยนตไดภายใน 3 วัน กลุมบริษัทจะใชเวลาในการพิจารณาและอนุมัติสินเช่ือเชาซื้อรถยนตภายใน 7 วัน
และกําหนดผูมีอํานาจอนุมัติวงเงินสินเช่ือ ดังน้ี  

           (หนวย: บาท) 

รถยนตเกา (มือสอง) รถยนตใหม ผูมีอํานาจอนุมัต ิ
วงเงินสินเช่ือ  

550,000 1,500,000 ผูจัดการฝายสินเช่ือ 
<   850,000 <  2,000,000 ผูชวยรองกรรมการผูจัดการ 

<   1,200,000 <  2,500,000 รองกรรมการผูจัดการ 
<    2,500,000 <  5,000,000 กรรมการผูจัดการ 
>   2,500,000 > 5,000,000 คณะกรรมการบริหารบริษัท 

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  
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• การบริหารหน้ีและการยึดทรัพยสิน 

ฝายอํานวยการจะเปนผูติดตามดูแลการชําระเงินคางวดของลูกคา โดยการชําระคางวดจะเปนตาม
รายละเอียดเรื่อง “การจัดเก็บหน้ี” ที่ไดกลาวขางตน หากเกิดการคางชําระคางวด กลุมบริษัทจะมีมาตรการควบคุม
สินเช่ือดังน้ี 

                 1.หลังจากการผานการอนุมัติสินเช่ือ เจาหนาที่บริหารหน้ีจะดําเนินการสอบทานที่อยูและการติดตอ   
ลูกคา เชน ที่พักอาศัย ที่ทํางาน และเบอรโทรศัพท 

        2.ในกรณีที่ลูกคาคางชําระไมเกิน 3 งวด ฝายปฏิบัติการจะติดตอเพ่ือแจงเตือนการชําระคางวดและ
ตรวจสอบการใหบริการของทางกลุมบริษัทแกลูกคาผานทางโทรศัพท   

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

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

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



บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)                                     แบบ 56-1 

 
 

ลายมือชื่อ......................................... 
สวนที่ 2 หนา 23 

 การวิจัยและพัฒนา 
  

“ประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ.11/2552 เรื่อง หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการ
เปดเผยขอมูลเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย ไดยกเลิกหัวขอน้ี” 

 



บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)           แบบ 56-1 
 

ลายมือชื่อ......................................... 
สวนที่ 1 หนา 24 

        5. ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ 

ทรัพยสินหลักที่ใชในการประกอบธุรกิจของกลุมบริษัท  ไดแก 

5.1 ทรัพยสินถาวรหลักท่ีบริษัทและบริษัทยอยใชในการประกอบธุรกิจ ณ 31 ธันวาคม 2552 

 บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)  

มูลคาตามบัญชี (ลานบาท) 
ประเภท/ ลักษณะทรัพยสิน ลักษณะกรรมสิทธิ์ 

31 ธ.ค. 2552 31 ธ.ค. 2551 

ภาระผูกพัน / 

หมายเหต ุ

ที่ดิน เจาของ 7.8 7.8  
อาคาร  เจาของ 4.5 5.3  
ยานพาหนะ เจาของ 33.1 27.8 - 
ระบบคอมพวิเตอร เจาของ 2.9 4.7 - 
เคร่ืองใชสํานักงานตกแตง เจาของ 18.7 19.2 - 
ระบบสาธารณปูโภค เจาของ 7.9 6.5 - 
คาบูรณะที่ทําการ เจาของ 26.8 8.8 - 
สวนปรับปรุงอาคาร เจาของ 16.0 17.2 - 
อุปกรณคอมพวิเตอร เจาของ 0.6 0.7 - 
เคร่ืองมือชาง เจาของ 0.22 0.12 - 
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  
 
สํานักงานสาขาจันทบุรี 
เลขที่ 183/6-7 ถนนตรีรัตน 
ตําบลจันทนิมิตร อําเภอเมอืง 
จันทบุรี 
 

 
สัญญาเชา 5 ป 

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

คาเชา 1,000 บาท/เดือน 
 

 
สัญญาเชา 5  ป 

1 พ.ย.52–31 ต.ค. 55 
คาเชา 20,000 บาท/เดือน 

 
 
 

 
สัญญาเชา 3 ป 

       2 ก.พ.51–1 ก.พ 54 
คาเชา 10,000 บาท/เดือน 

 
 

สัญญาเชา 5 ป 
       1 มีค.51–28 ก.พ 56 

คาเชา 4,000 บาท/เดือน 
 

 
0.47 

 
 
 
 
 

0.20 
 
 
 
 

     
    0.20 

 
 
 
 

     0.23 

 
0.65 

 
 
 
 
 

_ 
 
 
 
 
 

       0.36 
 
 
 
 

0.30 
 

 

                           - 

        

 

 

- 

 

 

 

 

 

                          - 
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ลายมือชื่อ......................................... 
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มูลคาตามบัญชี (ลานบาท) 
ประเภท/ ลักษณะทรัพยสิน ลักษณะกรรมสิทธิ์ 

31 ธ.ค. 2552 31 ธ.ค. 2551 

ภาระผูกพัน / 

หมายเหต ุ

สินทรัพยทีไ่มไดใช 
ในการดําเนินงาน 

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

 บริษัท ซี.วี.เอ. จํากัด 

มูลคาตามบัญชี  (ลานบาท) 
ประเภท/ ลักษณะทรัพยสิน ลักษณะกรรมสิทธิ์ 

31 ธ.ค. 2552 31 ธ.ค. 2551 

ภาระผูกพัน /  

หมายเหต ุ

ที่ดิน เจาของ 4.8 4.8 - 
อาคาร  เจาของ 1.7 2.2 - 
ยานพาหนะ เจาของ 0.02 0.02 - 
เคร่ืองใชสํานักงานตกแตง เจาของ 0.08 0.08 - 
สวนปรับปรุงอาคาร เจาของ 0.06 0.1 - 
คาบูรณะที่ทําการ เจาของ 0.25 0.3 - 
อุปกรณคอมพวิเตอร เจาของ 0.000001 0.001  
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 

 
_ 

 
_ 

 
- 

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 

0.04 0.16 - 

สํานักงานสาขากาญจนบุรี 
เลขที่ 149/3 ถนนอูทอง ตําบล
บานเหนอื อําเภอเมือง      
กาญจนบุรี 71000 

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

คาเชา 500 บาท/เดือน 

0.13 0.17 - 

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. 2552 31 ธ.ค. 2551 

ภาระผูกพัน 

 

เคร่ืองใชสํานักงานตกแตง เจาของ 0.00003 0.002 - 
ยานพาหนะ เจาของ 2.6 4.1 - 
ระบบสาธารณปูโภค เจาของ 0.001 0.003 - 

 
5.2   ลูกหน้ีการคา 

5.2.1 ลูกหน้ีเชาซื้อของกลุมบริษัทแบงแยกตามประเภทสินทรัพย 
31 ธ.ค. 2552 31 ธ.ค. 2551 

ประเภทสินทรัพย 
จํานวนราย ลานบาท จํานวนราย ลานบาท 

รถจักรยานยนต 205,484 8,118.2 194,904 7,694.4 
หักดอกผลเชาซ้ือรอตัด  (2,384.0)  (2,217.1) 
หักภาษีมูลคาเพิ่มรอตัด  (514.8)  (487.9) 
หักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (267.6)  (257.7) 

สุทธิ  4,951.7  4,731.7 
รถยนต 4,309 1,376.4 4,097 727.1 

หักดอกผลเชาซ้ือรอตัด  (152.3)  (87.6) 
หักภาษีมูลคาเพิ่มรอตัด  (86.9)  (42.8) 
หักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (78.2)  (109.6) 

สุทธิ  1,058.9  487.1 
รวม 209,793 6,010.6 199,001 5,218.8 

 

5.2.2 ลูกหน้ีอ่ืนของกลุมบริษัท 
31 ธ.ค. 2552 31 ธ.ค. 2551 

 
จํานวนราย ลานบาท จํานวนราย      ลานบาท 

ลูกหนี้เคาเตอรเซอรวิส 1 33.0 1 30.9 
ลูกหนี้อืน่ๆ 952 21.7 12,420 28.3 

รวม 953 54.7 12,421 59.2 

 

5.2.3 กลุมลูกคาท่ีมีสัดสวนเงินใหกูยืมคงคาง มากกวารอยละ 10 ณ วันสิ้นงวด 

-  ไมมี - 

5.2.4 นโยบายการต้ังสํารองคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 

ในป 2551 และ 2552 กลุมบริษัทมีนโยบายการต้ังสํารองคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ ดังน้ี 

 



บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)           แบบ 56-1 
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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 2552 31 ธันวาคม 2551 

 ลูกหนี้เชาซื้อคงเหลือสุทธ*ิ คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ ลูกหนี้เชาซื้อคงเหลือสุทธิ* คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 

  ลูกหนีท้ี่ยังไมถึงกําหนด-คางชําระ1 เดือน 4,397.5 44.0 4,203.4 42.0 
คางชําระ 2- 3 เดือน 686.2 137.2 650.3 130.1 
คางชําระ 4- 6 เดือน 98.2 49.1 100.1 50.1 
คางชําระ > 6 เดือน 37.4 37.3 35.6 35.5 

รวม 5,219.3 267.6 4,989.4 257.7 
* 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)           แบบ 56-1 
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คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีเชาซื้อรถยนต                                               (หนวย: ลานบาท) 
 ป 2552  ป 2551 

 ลูกหนี้เชาซื้อคงเหลือสุทธิ* คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ ลูกหนี้เชาซื้อคงเหลือสุทธิ* คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 

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

190.0 
15.0 
5.4 
7.1 
71.4 

1.9 
0.3 
1.1 
3.6 
71.4 

77.1 
10.3 
6.7 

12.5 
101.0 

0.8 
0.2 
1.3 
6.3 

101.0 
รวม 288.8 78.2 207.6 109.6 

* คํานวณจากยอดหลังหักดอกผลเชาซื้อรอตัดและภาษีมูลคาเพิ่มและหลักประกัน 

สําหรับการต้ังสํารองคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีการคาอื่น   กลุมบริษัทจะพิจารณาอัตราที่ต้ัง ดังน้ี 

รายละเอียดการต้ังสํารองคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับลูกหน้ีการคาอ่ืน 
ยอดลูกหน้ีการคาอื่น อัตราการต้ังคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (รอยละ) 

ลูกหน้ีที่ไมคางชําระ (< 1 ป) 
ลูกหน้ีคางชําระ > 1 ป 

0 
100 

คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีการคาอื่น           (หนวย: ลานบาท) 
ป 2552 ป 2551 

ยอดลูกหน้ีการคาอื่น 
คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 

ลูกหน้ีที่ไมคางชําระ (< 1 ป) 
ลูกหน้ีคางชําระ > 1 ป                           

 
0.1 

 
1.4 

รวม 0.1 1.4 

 
5.2.5 นโยบายการรับรูรายไดและนโยบายการระงับการรับรูรายได 

กอนป 2551 กลุมบริษัทมีนโยบายการรับรูรายไดดอกผลจากการใหเชาซื้อโดยใชวิธีผลรวมจํานวนตัวเลข (Sum of 
the Digits) เริ่มต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2551 กลุมบริษัทเปล่ียนนโยบายการรับรูรายไดดอกผลจากการใหเชาซื้อเปนวิธีอัตรา
ดอกเบี้ยที่แทจริงสําหรับสัญญาเชาซื้อที่เกิดขึ้นใหมเริ่มต้ังแตป 2551 ตามการเปล่ียนแปลงของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 
เรื่องสัญญาเชา และบันทึกรายไดจากการผอนชําระแตละงวดตามเกณฑคงคาง  

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
สูญตามระเบียบของบริษัท  

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 2550 6,818 180,238 3.8 
31 ธันวาคม 2551 7,479 194,904 3.8 
31 ธันวาคม 2552 6,267 209,793 3.0 

รถยนต    
31 ธันวาคม 2550 5 5,867 0.1 
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ป จํานวนรถยึด 
(คัน) 
(1) 

จํานวนลูกหน้ีเชาซื้อคงเหลือ      
ทั้งหมด(จํานวนสัญญา/คัน) 

(2) 

รอยละ 
 

(3) = (1)/(2) 
31 ธันวาคม 2551 7 4,097 0.2 
31 ธันวาคม 2552 11 4,309 0.3 

5.4   เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน) มีเงินลงทุนระยะยาวในบริษัทยอย โดยมีรายละเอียด ดังน้ี                          

                                                                                                                                (หนวย: ลานบาท) 
31 ธันวาคม 2552 

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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โครงการดําเนินงานในอนาคต 

 
“ประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ.11/2552 เรื่อง หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการ

เปดเผยขอมูลเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย ไดยกเลิกหัวขอน้ี” 
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6. ขอพิพาททางกฎหมาย 

 

-ไมมี-   
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7. โครงสรางเงินทุน 

 

  7.1  หลักทรัพยของบริษัท 
 

             7.1.1  ทุนจดทะเบียน 
ณ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวทั้งสิ้น 500 ลานบาท เปนหุนสามัญ 500 ลานหุน  

มูลคาหุนละ 1 บาท 
             7.1.2 หลักทรัพยอื่น 
 บริษัทมีหลักทรัพยอื่น ไดแก หุนกู ดังน้ี 

  -   หุนกูบริษัท ฐิติกร จํากัด(มหาชน) ครั้งท่ี 2/2548 ครบกําหนดไถถอนป 2552 วันที่ออกหุนกูคือวันที่4 กรกฎาคม 
2548 รวม 200,000 หนวย มูลคาที่ตราไวหนวยละ 1,000 บาท รวมมูลคา 200,000,000 บาท 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 

      -   หุนกูบริษัท ฐิติกร จํากัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2553 ครบกําหนดไถถอนป 2556 วันที่ออกหุนกูคือวันที่ 25 กุมภาพันธ 
2553 รวม 200,000 หนวย มูลคาที่ตราไวหนวยละ 1,000 บาท รวมมูลคา 200,000,000 บาท เปนหุนกูชนิดระบุผูถือ ประเภท
ไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน และไมมีผูแทนผูถือหุนกู  อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 4.2 ตอป อายุหุนกู 2 ป 11 เดือน 18 วัน 
นับจากวันออกหุนกู วันครบกําหนดไถถอน 12 กุมภาพันธ 2556 ชําระดอกเบ้ียทุกวันที่ 12 กุมภาพันธ  12 พฤษภาคม  12 
สิงหาคม และ 12 พฤศจิกายน ของทุกป ตลอดอายุสัญญาหุนกู  
 

7.2  ผูถือหุน 

รายชื่อผูถือหุนใหญ 10 รายแรก ณ วันท่ี 13 มีนาคม 2552 
  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. อินเตอรเเนช่ันแนล จํากัด 18,200,000 3.64 
6. ดร.ชุมพล พรประภา 17,400,000 3.48 
7. นางสาวอมรรัตน  คงสิทธิ์ธนกร 13,784,000 2.76 
8. นางสาวลดาวัลย  อัศวะประภา         10,810,900 2.16 
9. CREDIT AGRICOLE (SUISSE) SA 5,090,600 1.02 
10. นางปานทิพย ปานสวัสด์ิ 3,900,000 0.78 

รวม 381,035,500 76.21 
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           7.3   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 

   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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                                        8. การจัดการ 

โครงสรางการจัดการ 8.1 

โครงสรางการจัดการของกลุมบริษัท1 จะมีคณะกรรมการและผูบริหารในแตละบริษัทโดย
คณะกรรมการของบริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน) จะทําหนาที่กําหนดนโยบายหลักของกลุมบริษัท เพ่ือมอบหมาย

ตอไปยังคณะกรรมการของ ซี.วี.เอ. และชยภาค พรอมทั้งคอยติดตามควบคุมใหคณะกรรมการของทั้งสองบริษัท

ยอยใหปฏิบัติตามนโยบาย 

               สําหรับการดําเนินธุรกิจเชาซื้อของกลุมบริษัทจะดําเนินการโดยบริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)และบริษัท
ยอยซึ่งไดแก ซี.วี.เอ. และ ชยภาค โดยหนวยงานฝายสินเช่ือของแตละบริษัท และมีหนวยงานสนับสนุน (ฝาย
ปฏิบัติการ, ฝายบัญชีและการเงิน) ในบริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน) ทําหนาที่สนับสนุนแกทุกบริษัทในกลุมโดยมี
สัญญาวาจาง และมีการคิดคาบริการระหวางกัน 

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

คณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ประกอบดวยกรรมการจํานวน 10 ทาน ดังน้ี 

1. ดร.ชุมพล พรประภา ประธานกรรมการ 
2. นายพิษณุ จงสถิตยวัฒนา ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
3. นายทวีป ชาติธํารง2 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
4. นายไพรินทร  วงษวันทนีย กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
5. นายรักสนิท พรประภา กรรมการ 
6. นายสถิตยพงษ พรประภา กรรมการ 
7. นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผูจัดการ 
8. นายประพล พรประภา  กรรมการ 
9. นางสาวอรวรรณ นาคทรรพ กรรมการ 
10. นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา กรรมการ 
        นายนิพนธ หังสพฤกษ1 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
        นายจักกชัย พานิชพัฒน ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท 

 

หมายเหตุ : 1. นายนิพนธ หังสพฤกษ ลาออกจากการเปนกรรมการ มีผลต้ังแต วันที่ 9 พฤศจิกายน 2552  

                   2. นายทวีป ชาติธํารง ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการ มีผลต้ังแต วันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 

       เลขานุการบริษัท คือ นายวิชัย  สุรนัคครินทร 
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ขอบเขตและอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัท 

 มีอํานาจหนาที่ตามที่ระบุในขอบังคับของบริษัท กลาวคือ มีอํานาจและหนาที่จัดการบริษัทใหเปนไป
ตามกฎหมาย  วัตถุประสงค ขอบังคับและมติของผูถือหุน  นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทเปนผูกําหนดนโยบาย
และทิศทางการดําเนินงาน    รวมทั้งกํากับและควบคุมดูแลใหมีการดําเนินงาน ตามนโยบายอยางมีประสิทธิภาพ
ดวยความระมัดระวังและรักษาผลประโยชนของบริษัท  
1 : โครงสรางบริษัทฯ และโครงสรางการจัดการของกลุมบริษัท ฯ อยูในเอกสารแนบ 3 

              คณะกรรมการตรวจสอบ    
              คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ประกอบดวยกรรมการจํานวน 3 ทาน ดังน้ี 

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

หมายเหตุ : 1. นายนิพนธ หังสพฤกษ ลาออกจากการเปนกรรมการตรวจสอบ มีผลต้ังแต วันที่ 9 พฤศจิกายน 2552  
                   2. นายทวีป ชาติธํารง ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการตรวจสอบ มีผลต้ังแต วันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 
         เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นางทัศนีย ตอบงาม 

 โดยกรรมการตรวจสอบลําดับที่ 2 มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในการ
สอบทานความนาเช่ือถือของงบการเงิน  

ขอบเขตและอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบร ิษัทมีรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ 

2. สอบทานความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในและพิจารณาความเปนอิสระ

ของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงต้ัง โยกยาย เลิก

จางหัวหนางานตรวจสอบภายใน หรือหัวหนางานหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกับการ

ตรวจสอบภายใน 

3.  สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอกําหนด

ของตลาดหลักทรัพยหรือกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงต้ังบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพ่ือทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท 

และเสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งการเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝาย

จัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตาม

กฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งน้ีเพ่ือใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผล

และเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท 
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6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่ง

รายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูล

อยางนอยดังตอไปน้ี 

1) ความเห็นเก่ียวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เช่ือถือไดของรายงานทางการเงินของ

บริษัท 

2) ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 

3) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

4) ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 

5) ความเห็นเก่ียวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

6) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการ

ตรวจสอบแตละทาน 

7) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่

ตามกฎบัตร (Charter) 

8) รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาที่และความ

รับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7. รายงานตอคณะกรรมการบริษัท หากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทําดังตอไปน้ี ซึ่ง

อาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท เพ่ือดําเนินการ

ปรับปรุงแกไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

1) รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 

2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบการควบคุมภายใน 

3) การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพย หรือกฎหมายที่เก่ียวของของบริษัท 

       หากกรรมการหรือผูบริหารไมดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไขภายในเวลาท่ี

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานวามี

รายการหรือการกระทําตามที่กลาวขางตนตอ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย หรือตลาดหลักทรัพย 

8. ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
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 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
                  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552  ประกอบดวย 

                    กรรมการ 4 ทาน ดังน้ี           

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

หมายเหตุ : 1. นายนิพนธ หังสพฤกษ ลาออกจากการเปนกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

                        มีผลต้ังแต วันที่ 9 พฤศจิกายน 2552  
                   2. นายทวีป ชาติธํารง ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
                        มีผลต้ังแต วันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 

                    เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ คือ นางสาวอรวรรณ  นาคทรรพ 

ขอบเขตและอํานาจหนาท่ีของกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

             มีหนาที่กําหนดนโยบาย วิธีการและหลักเกณฑการสรรหากรรมการบริษัท และการกําหนดคาตอบแทน
และผลประโยชนอื่นๆใหแกกรรมการ โดยมีหลักเกณฑที่ชัดเจน โปรงใส  พิจารณาสรรหาผูมาดํารงตําแหนง
กรรมการบริษัทฯ ที่มีความเหมาะสม เพ่ือเสนอใหคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ   
           

            องคประกอบของคณะกรรมการบริษัท  
        1. ตองมีกรรมการอิสระ 1 ใน 3 ของกรรมการท้ังคณะ และตองไมตํ่ากวา 3 คน 
        2. ตองมีกรรมการตรวจสอบอยางนอย 3 คน  
 
                คุณสมบัติและหลักเกณฑการคัดเลือกกรรมการอิสระ 

1. ถือหุนไมเกิน 1% ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัท
รวม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (นับรวมการถือหุนของผูที่เก่ียวของดวย) 

2. ไมเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา หรือผูที่มี
อํานาจควบคุมของ บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งใน
ปจจุบันและชวง 2 ป กอนไดรับแตงต้ัง 

3. ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน บิดามารดา คู
สมรส พ่ีนอง และบุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือ
บุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย 

4. ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระ รวมทั้งไมเปนผูถือหุนรายใหญ 
กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ หรือผูบริหาร ของผูที่ความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ 
บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งในปจจุบันและชวง 2 ป กอนไดรับแตงต้ัง 
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5. ไมเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง และ
ไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของสํานัก
งานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยงสังกัดอยู ทั้งในปจจุบันและชวง 2 ป กอนไดรับแตงต้ัง  

6. ไมเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการเปนที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง
ไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอป จากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแยง ทั้งน้ีในกรณีผูใหบริการทางวิชาชีพเปนนิติบุคคล ใหรวมถึงการเปนผูถือหุนรายใหญ 
กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการ ของผูใหบริการทางวิชาชีพน้ันดวย 
ทั้งในปจจุบันและชวง 2 ป กอนไดรับแตงต้ัง  

7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับแตงต้ังขึ้นเพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุน
ซึ่งเปนผูที่เก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

8. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท 
 

คุณสมบัติกรรมการตรวจสอบ  
1. ไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท ใหเปนกรรมการตรวจสอบ 
2. ทุกคนตองเปนกรรมการอิสระ 
3. ไมเปนกรรมการท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท 

บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 
4. ไมเปนกรรมการของบริษัทใหญ บริษัทยอย หรือบริษัทยอยลําดับเดียวกัน เฉพาะที่เปนบริษัทจด

ทะเบียน 
5. มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะทําหนาที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งน้ีตองมี กรรมการ

ตรวจสอบอยางนอย 1 คน ที่มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะทําหนาที่ในการสอบทานความ
นาเช่ือถือของงบการเงินได 
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การประชุมคณะกรรมการ 
ในป 2552 คณะกรรมการมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 

4 ครั้ง การเขารวมคณะกรรมการแตละทานสรุปไดดังน้ี 
 

 
รายชื่อกรรมการ 

ประชุม 
สามัญผูถือหุน 

เขาประชุม/ทั้งหมด 

ประชุม 
คณะกรรมการบรษิัท 
เขาประชุม/ทั้งหมด 

ประชุม 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
เขาประชุม/ทั้งหมด 

ประชุม 
คณะกรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
เขาประชุม/ทั้งหมด 

  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 
 11.นายทวีป ชาติธํารง 
       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 
3/4 
4/4 
4/4 
2/4 
3/4 
1/4 
4/4 

 
 
 
 
 
 
 

4/4 
2/4 
4/4 
- 

 
 
 
 
 

1/1 
 

1/1 
- 

1/1 
- 

หมายเหตุ : 1. นายนิพนธ หังสพฤกษ ลาออกจากการเปนกรรมการ มีผลต้ังแต วันที่ 9 พฤศจิกายน 2552  

                   2. นายทวีป ชาติธํารง ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการ มีผลต้ังแต วันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 

          
 คณะผูบริหาร 

 

คณะผูบริหารของบริษัท ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีจํานวน 15 ทาน ดังน้ี 
1. นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผูจัดการ 
2. นายประพล พรประภา รองกรรมการผูจัดการ 
3. นางสาวอรวรรณ นาคทรรพ ผูชวยรองกรรมการผูจัดการ 
4.     นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา ผูจัดการฝายบัญชี 
5.     นางรัชดา ศรีวิโรจนวงศ ผูจัดการฝายการเงิน 
6.     นางทัศนีย ตอบงาม ผูจัดการสํานักตรวจสอบภายใน 
7.     นายพิสิฏฐ    เปลี่ยมทรัพย ผูจัดการฝายสินเช่ือเชาซื้อ 1 
8.     นายประสิทธิ์  ไทรนนทรีย ผูจัดการฝายสินเช่ือเชาซื้อ 2 
9.     นายคัมภีร   หวังสุนทร ผูจัดการฝายสินเช่ือเชาซื้อภูมิภาค 1 
10.   นายอภิชัย เอื้อมเสถียรพร ผูจัดการฝายสินเช่ือเชาซื้อภูมิภาค 2 
11. นายประยูร  ทักษะกรวงศ ผูจัดการฝายบริหารหน้ีกรุงเทพ 1 
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12. นางสาวเพ็ญจันทร กลิ่นบุนนาค ผูจัดการฝายบริหารหน้ีกรุงเทพ 2 และรักษาการผูจัดการฝาย
ปฏิบัติการ 1 

13. นายพรศักด์ิ กิรณโสภณ ผูจัดการฝายตรวจสอบและบริหารหน้ีพิเศษ สวนกลาง 

14. นายวิบูลยศักด์ิ พูนสวัสด์ิ ผูจัดการฝายตรวจสอบและบริหารหน้ีพิเศษ สวนภูมิภาค 

15. นายปติ งามเลิศ ผูจัดการฝายปฏิบัติการ 3 
 
รายชื่อคณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทยอย  
 
 

1. บริษัท ซี.วี.เอ.จํากัด มีคณะกรรมการและผูบริหาร ณ 31 ธันวาคม 2552 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 

 
2. บริษัท ชยภาค จํากัด มีคณะกรรมการ และผูบริหาร ณ 31 ธันวาคม 2552 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 
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8.2 การสรรหากรรมการและผูบริหาร 

 คณะกรรมการ 
           คณะกรรมการสรรหาจะเปนผูพิจารณาสรรหาผูมาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ ทดแทนกรรมการที่
หมดวาระเพ่ือเสนอใหคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ  โดยไดกําหนดหลักเกณฑ
และคุณสมบัติบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือเปนกรรมการ ดังน้ี 

1.  ตองเปนผูมีความรู ความสามารถ และมีลักษณะความเปนผูนํา 
 2.  มีประสบการณในงานดานตางๆ ที่เอื้ออํานวยตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

 3.  เปนผูมีวิสยัทัศนกวางไกล มีความคิดเชิงกลยุทธที่สามารถนําบริษัทไปสูการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืน 
อีกทั้งเปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรมอีกดวย 

 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 และในกรณีที่ตองการเลือกกรรมการที่พนจากตําแหนงเขาเปนกรรมการอีก 
ตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ในกรณีที่มีการเสนอช่ือกรรมการทานใหมที่มิใชกรรมการทานเดิมที่
พนจากตําแหนงตามวาระเพ่ือการเลือกต้ัง บริษัทจะจัดใหมีประวัติและรายละเอียดของบุคคลประกอบเพ่ือผูถือ
หุนสามารถตัดสินใจจากสารสนเทศท่ีไดรับ 

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

กรรมการก็ได ในกรณีที่เลือกต้ังบุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมาก
นอยเพียงใดก็ได 

บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนจํานวนกรรมการเทาจํานวน
กรรมการท่ีจะพึงเลือกต้ังในครั้งน้ัน ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากัน 
เกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งน้ันใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงช้ีขาด 

 คณะกรรมการตรวจสอบ 
       ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัเปนผูอนุมัติการจัดต้ังคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติแตงต้ังกรรมการ
อิสระ 
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8.3 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

 8.3.1) คาตอบแทนกรรมการ 

 บริษัทไดกําหนดคาตอบแทนของกรรมการและผูบริหารไวอยางชัดเจน เหมาะสม เพียงพอที่จะจูงใจให
กรรมการ และ/หรือผูบริหาร ปฏิบัติงานเพ่ือผลประโยชนสูงสุดของบริษัท และเปนไปตามหลักการและนโยบาย
ที่บริษัทกําหนด โดยบริษัทจะพิจารณาคาตอบแทนเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาด
ใกลเคียงกัน โดยกรรมการที่เปนผูบริหารไดรับคาตอบแทนในรูปเงินเดือน โบนัส และเงินสํารองเล้ียงชีพ
พนักงาน สวนกรรมการอิสระ ไดรับคาตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมในวงเงินที่ขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 

โดยในป 2552 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนไดอนุมัติคาตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย โดยมี
รายละเอียด ดังน้ี 
 - คาเบี้ยประชุม เฉพาะครั้งที่มาประชุม  30,000 บาท/ คน/ ครั้ง 
สําหรับกรรมการชุดยอยตางๆ ไดรับคาตอบแทนเพ่ิมเปน เบี้ยประชุมรายละ 30,000 บาทตอการประชุมตอครั้ง 
โดยใหประธานกรรมการชุดยอยไดรับเบี้ยประชุม 35,000 บาทตอการประชุมตอครั้ง 

ในป 2552 บริษัทจายคาตอบแทนกรรมการจํานวน 5 ทาน ในฐานะที่เปนกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท ในรูปของเบี้ยประชุม  

รายชื่อกรรมการ 
 

ตําแหนง เบี้ยประชุม 

1.นายพิษณุ จงสถิตยวัฒนา ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 310,000 
2.นายนิพนธ หังสพฤกษ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 140,000 
3.นายไพรินทร  วงษวันทนีย กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 265,000 
4.นายทวีป ชาติธํารง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  30,000 
5.นายจักกชัย พานิชพัฒน ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท 145,000 

 รวม 890,000 
  

8.3.2) คาตอบแทนผูบริหาร 
 บริษัทจายคาตอบแทนผูบริหารโดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของ
ผูบริหารแตละทาน โดยในป 2552 บริษัทจายคาตอบแทนใหแกผูบริหาร จํานวน …16…….. คน ในรูปของ
เงินเดือน โบนัส เงินสํารองเล้ียงชีพ เปนจํานวนเงิน ……18,615,297.43………….. บาท  
 คาตอบแทนอื่น -   ไมมี 
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8.4 การกํากับดูแลกิจการ 
 

1.สิทธิของผูถือหุน 
 คณะกรรมการไดตระหนักและใหความสําคัญถึงสิทธิของผูถือหุน จึงไดกําหนดแนวทางการดําเนินการ
ตางๆเพ่ือสรางความเช่ือมั่นใหกับผูถือหุนวาจะไดรับการคุมครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน อันไดแก การซ้ือขายหรือโอน
หุน  การมีสวนแบงในกําไรของกิจการ  การไดรับขอมูลขาวสารของบริษัท อยางเพียงพอ การเขารวมประชุมผูถือ
หุน รวมถึงการใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่สําคัญๆ ของบริษัท เปนตน ดังน้ี 
 1. ในป 2552 บริษัทจัดประชุมผูถือหุนในวันที่ 21 เมษายน 2552 โดยบริษัทมอบใหบริษัทศูนยรับฝาก
หลักทรัพย(ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนนายทะเบียนหุนของบริษัทเปนผูจัดสงหนังสือเชิญประชุมใหแกผูถือหุน
ลวงหนากอนวันประชุม 19 วัน  พรอมขอมูลประกอบอยางเพียงพอและครบถวนใหแกผูถือหุน โดยรายละเอียด
ในหนังสือเชิญประชุมมีการระบุ วัน เวลา และสถานที่ รวมทั้งแผนที่แสดงสถานที่ประชุมและวาระการประชุม 
เอกสารประกอบวาระตางๆ พรอมความเห็นของคณะกรรมการในแตละวาระ  หนังสือมอบฉันทะตามท่ีกระทรวง
พาณิชยกําหนด  และขอมูลกรรมการอิสระเพ่ือใหผูถือหุนไดใชขอมูลดังกลาวในกรณีที่ประสงคจะเลือกกรรมการ
อิสระเปนผูรับมอบฉันทะ รวมถึงขอบังคับบริษัทในสวนที่เก่ียวของกับการประชุมผูถือหุน และการออกเสียง
ลงคะแนน 

2.บริษัทไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุมพรอมวาระการประชุม Post ไวที่ website ของบริษัทกอนวัน
ประชุม 1 เดือน เพ่ือใหผูถือหุนไดมีเวลาศึกษาขอมูลประกอบการประชุมลวงหนากอนไดรับเอกสารการประชุม 
 3. กอนเริ่มการประชุม ประธานในท่ีประชุมจะช้ีแจงวิธีการออกเสยีงลงคะแนนซึ่งเปนไปตามขอบังคับ
ของบริษัท และการตรวจนับคะแนนเสียงจะแสดงผลสรุปของทุกคะแนนเสียงในแตละวาระอยางชัดเจน 
 4. ประธานในท่ีประชุมมีการจัดสรรเวลาการประชุมอยางเหมาะสม และโปรงใส ในระหวางการประชุม
มีการเปดโอกาสใหผูถือหุนได ซักถามแสดงความคิดเห็น และใหกรรมการช้ีแจงในรายละเอียดและตอบคําถาม
ของผูถือหุน กอนที่จะมีการลงคะแนนในแตละวาระ กรรมการทุกคนเขารวมการประชุมผูถือหุน โดยเฉพาะ 
ประธานคณะกรรมการและประธานคณะกรรมการชุดยอย ไดเขารวมประชุมเพ่ือตอบขอซักถามในเรื่องที่
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 6 เดือนกอนวันประชุม รวมทั้งไดแจงให
ทราบถึงหลักเกณฑในการพิจารณา และเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทดวย 
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 2. เปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอช่ือบุคคล เพ่ือเขารับเลือกเปนกรรมการพรอมขอมูลประกอบการพิจารณา
ดานคุณสมบัติ โดยผูที่ไดรับการเสนอช่ือจะตองมีคุณสมบัติครบถวน ตามคุณสมบัติกรรมการของบริษัท และตอง
ใหความยินยอมในการเสนอช่ือดวย เพ่ือบริษัทจะไดดําเนินการตามกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา
ตอไป  ซึ่งไดประกาศแจงการเสนอช่ือรวมถึงหลักเกณฑตางๆใหทราบผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยฯ
ลวงหนา 6 เดือนกอนวันประชุม และเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทลวงหนากอนวันประชุมเชนกัน 
 3. ดําเนินการจัดประชุมผูถือหุนตามลําดับวาระที่ไดแจงไวในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน และบริษัทมี
นโยบายท่ีจะไมเพ่ิมวาระการประชุมโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา เพ่ือใหผูถือหุนไดมีโอกาสศึกษา
ขอมูลกอนการตัดสินใจ 
 4. บริษัทไดจัดสงหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผูถือหุนสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได
เอง พรอมทั้งใหรายละเอียดของกรรมการอิสระทั้งหมด เพ่ือเปนทางเลือกใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะให
กรรมการอิสระคนใดคนหน่ึงในการเขาประชุมแทน 
 5. สงเสริมใหผูถือหุนใชบัตรลงคะแนนเสียงสําหรับทุกวาระ โดยจัดทําบัตรลงคะแนนแยกตามเรื่องที่
สําคัญ เพ่ือใหผูถือหุนสามารถลงคะแนนเสียงไดตามท่ีเห็นสมควร และมีการเก็บบัตรลงคะแนนไวในกรณีที่มีการ
คัดคานหรืองดออกเสียง เพ่ือความโปรงใสและสามารถตรวจสอบไดในภายหลัง 
 6. ในวาระแตงต้ังกรรมการ กําหนดใหผูถือหุนใชสิทธิในการแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล และใหเก็บ
บัตรลงคะแนนเสียงจากผูถือหุนทุกรายไมวาจะเห็นดวย ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง 
 7. บริษัทไดบันทึกและจัดทํารายงานการประชุมอยางถูกตองและครบถวนเพ่ือใหผูถือหุนสามารถ
ตรวจสอบได และจัดสงรายงานการประชุมตอตลาดหลักทรัพยฯ ภายใน 14 วันนับแตวันประชุม พรอมทั้งได
เผยแพรบนเว็บไซตของบริษัท ในวันเดียวกัน 
 8. คณะกรรมการกําหนดใหกรรมการรายงานการถือครองหลักทรัพยและสวนไดเสียของตนและผูที่
เก่ียวของตอคณะกรรมการบริษัท ปละครั้ง 
 9. ในการพิจารณาทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน กรรมการหรือ
ผูบริหารที่มีสวนไดเสียหรือมีสวนที่เก่ียวของ จะไมเขารวมกระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาทํารายการ
ระหวางบริษัทกับผูที่มีสวนไดเสียหรือมีสวนเก่ียวของ 
 10. คณะกรรมการมีมาตรการการดูแลอยางรอบคอบไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน โดย
กําหนดนโยบายและวิธีการดูแลไมใหผูบริหารและผูที่เก่ียวของนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพ่ือประโยชน 
สวนตน ดังน้ี 
 รายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
 คณะกรรมการไดทราบถึงรายการท่ีมีความขัดแยงทางผลประโยชน และรายการท่ีเก่ียวโยงกัน และ
พิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบทุกครั้ง มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพย โดยราคาและ
เง่ือนไขเสมือนทํากับบุคคลภายนอก และไดเปดเผยรายละเอียด มูลคารายการ คูสัญญา เหตุผลและความจําเปน ไว
ในรายงานประจําป และแบบ 56-1 
 การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน  

บริษัทมีมาตรการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายในเพ่ือใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และแจง
แนวทางดังกลาวใหทุกคนในองคกรถือปฏิบัติ โดยกําหนดใหกรรมการและผูบริหารจะตองรายงานการถือครอง
หลักทรัพยของบริษัทเมื่อเขารับตําแหนงครั้งแรกและรายงานทุกครั้งเมื่อมีการซื้อหรือขายหลักทรัพยภายใน 3 วัน
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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 
 3. บริษัทฯถือปฏิบัติ เพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอภาครัฐ ตามแนวทางคือ ดําเนินธุรกิจภายใต
ขอกําหนดของกฎหมาย และระเบียบตางๆของหนวยงานที่กํากับดูแลอยางเครงครัด พรอมใหความรวมมือในการ
ใหขอมูลขาวสารท่ีครบถวน ถูกตองตามท่ีหนวยงานภาครัฐรองขอ เพ่ือแสงความโปรงใส ตลอดจนสรางความ
มั่นใจ และความเช่ือถือซึ่งกัน 
 4. ปฏิบัติตอคูแขงตามกรอบกติกาการแขงขันที่เปนธรรมโดยรักษาบรรทัดฐานของขอพึงปฏิบัติในการ
แขงขัน ไมใชวิธีไมสุจริตเพ่ือทําลายคูแขง โดยในปที่ผานมาบริษัทไมมีขอพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เก่ียวกับคูแขงทาง
การคา 
 5. บริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนและเปนรูปธรรมเก่ียวกับการดูแลในเรื่องความปลอดภัย สวัสดิการ และ
สิทธิประโยชนของพนักงาน มีการปฏิบัติตอผูบริหารและพนักงานของบริษัทอยางเทาเทียมกันและให
ผลตอบแทนที่เหมาะสม และมีการจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน เพ่ือเปนหลักประกันในการดูแล
พนักงานในระยะยาว 
 6. บริษัทมีนโยบายในเรื่องความรับผิดชอบตอสังคมโดยรวมมือกับผูแทนจําหนายของบริษัทจัด
กิจกรรมเพ่ือสังคม และอบรมความรู เชน จัดอบรมขับขี่ปลอดภัยเพ่ือสรางจิตสํานึกที่ดีในการขับขี่อยางปลอดภัย 
มี วินัย  และถูกกฎจราจร  ซึ่ง เปนสวนหน่ึงในการสงเสริมความมีระเบียบในสังคม  ใหการสนับสนุน
รถจักรยานยนตใหสํานักงานตํารวจแหงชาติเพ่ือใหเจาหนาที่ตํารวจนําไปปฏิบัติหนาที่ในพ้ืนที่ตางๆ มอบเคร่ือง
ผลิตนํ้ามันไบโอดีเซล ใหแกทางสํานักงานตํารวจแหงชาติ เพ่ือรวมรณรงคโครงการอนุรักษพลังงานและการใช
พลังงานทดแทน  รวมบริจาคเงินสมทบทุนแกมูลนิธิพระดาบส ในพระบรมราชูปถัมภของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวเพ่ือกอสรางอาคารเรียน 4 ช้ัน ของโรงเรียนพระดาบส 
 7. จัดใหมีชองทางการรับเรื่องไวสําหรับเปดขอรองเรียนในเรื่องที่อาจทําใหเกิดความเสียหายตอบริษัท
ตอคณะกรรมการ ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะรวมถึงพฤติกรรมที่อาจสอถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของ
บุคคลในองคกร ทั้งจากพนักงานเอง ผูถือหุน หรือผูมีสวนไดเสียอื่น โดยชองทางการรับเรื่อง 
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  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 2552 น้ัน ผูบริหารไดใหขอมูลแกสื่อตางๆไดแก การเขาพบเพ่ือสัมภาษณตัวตอตัว 
การจัดพบนักวิเคราะหหลักทรัพย การเขารวมกิจกรรม Opportunity Day ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย ในทุกไตรมาส และสามารถรับชมการถายทอดสดและยอนหลัง กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผูลงทุน 
เพ่ือใหผูลงทุนเขาถึงขอมูลของบริษัทโดยตรงจากผูบริหาร เสมือนน่ังฟงอยูในหองประชุม ผานทาง website 
www.set.or.th/oppday และเพ่ือประโยชนในดานงานผูลงทุนสัมพันธ (Investor relation) บริษัทฯ มีการ Link 
ขอมูลดังกลาวไปยัง website ของบริษัท www.tk.co.th  
 จัดใหมีชองทางในการเผยแพรขอมูลที่ทําใหผูใชสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางเทาเทียมกัน นอกจากการ
เผยแพรขอมูลผานชองทางของตลาดหลักทรัพย แบบ 56-1 และรายงานประจําป แลว ยังไดมีการเผยแพรขอมูล
ผาน website ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งจะเปนเครื่องมือสําคัญอยางหน่ึงในการสรางความ
นาเช่ือถือและมูลคาใหกิจการ โดยทางบริษัท จัดใหมีเลขานุการบริษัท คอยดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลดังกลาว 
  การเปดเผยขอมูลทางการเงินและขอมูลที่ไมใชขอมูลทางการเงินที่สําคัญ มีดังน้ี  

• 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 

http://www.tk.co.th/
mailto:Investor@tk.co.th
http://www.set.or.th/oppday
http://www.tk.co.th/
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• การเปดเผยรายช่ือและประวัติกรรมการ กรรมการชุดยอยตางๆ รวมทั้งผูบริหาร   

• การเปดเผยนโยบายการจายคาตอบแทนแกกรรมการและผูบริหาร 

• การเปดเผยการถือหุนของบริษัทของกรรมการและผูบริหาร 

• การเปดเผยรายการที่มีความขัดแยงของผลประโยชน 

• 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 
 โดยในป 2552 บริษัทฯกําลังอยูระหวางกระบวนการของการสรรหากรรมการอิสระ เพ่ิมอีก 1 ทาน 

เน่ืองจากการปรับปรุงเกณฑใหมที่เก่ียวกับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งออกโดยสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) กําหนดไววา ตองมีกรรมการอิสระ 1 ใน 3 ของ
กรรมการท้ังคณะ และตองไมตํ่ากวา 3 คน น่ันคือในสวนของบริษัทฯ จะตองประกอบดวยกรรมการอิสระอยาง
นอย 4 ทาน 
   บริษัทฯมีคณะอนุกรรมการ 2 ชุด ไดแกคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
 โดยกรรมการตรวจสอบไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงอีกวาระ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2552 มีวาระ
การดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป ประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทาน โดยกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 ทาน มี
ความรูดานบัญชีและการเงิน 
 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงอีกวาระ เมื่อ
วันที่  7 มีนาคม  2552 มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ  3 ป ประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทาน และ
กรรมการบริหาร 1 ทาน 
 ทั้งน้ี รายช่ือ ขอบเขต อํานาจ หนาที่ของกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
กรรมการ ไดระบุในหัวขอ โครงสรางการถือหุนและการจัดการ 
 1.2) การกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ 
 บริษัทไดจัดทําและระบุไวในหัวขอ โครงสรางการถือหุนและการจัดการ 
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 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 70.67 (ณ วันที่ 13 มีนาคม 2552) 
อยางไรก็ดีตามโครงสรางคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการอิสระ ประมาณ รอยละ 30.0 ของกรรมการ
ทั้งคณะ ทําใหเกิดการถวงดุลและสอบทาน 
 1.6) บริษัท จัดใหมีเลขานุการบริษัท โดยกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบตามท่ีกฎหมายกําหนด 

2. คณะกรรมการชุดยอย  
 นอกจากกรรมการตรวจสอบที่ตองจัดใหมีตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯแลว บริษัทยังจัดใหมี
คณะกรรมการชุดยอยอื่น อีก 1 ชุด โดยมีสมาชิกสวนใหญประกอบดวยกรรมการอิสระ ซึ่งประธานกรรมการจะ
ไมเปนประธานหรือสมาชิกของคณะกรรมการชุดยอย นอกจากน้ียังกําหนดใหกรรมการอิสระเปนประธานของ
กรรมการชุดยอยดวย ไดแก คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ  สําหรับรายละเอียดเก่ียวกับ 
รายช่ือ หนาที่ความรับผิดชอบ  ระบุไวในหัวขอ โครงสรางการถือหุนและการจัดการ  
 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 
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- กําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานปฏิบัติตามแนวทางเก่ียวกับจรรยาบรรณอยาง      
เครงครัด 

3.2) จริยธรรมธุรกิจ 
บริษัทเนนใหความสําคัญเปนอยางยิ่งในการดํารงไวซึ่งช่ือเสียงอันดีงาม ตลอดจนความเช่ือมั่นในบริษัท 

ทั้งน้ีบริษัทไดจัดทําคูมือแนวทางจรรยาบรรณ และไดแจงแนวทางดังกลาวใหแก กรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงานทราบและถือปฏิบัติ นอกจากน้ี บริษัทยังมอบหมายใหสํานักตรวจสอบภายในและคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานตามแนวทางดังกลาวอยางสมํ่าเสมอ 

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

ดูแลใหฝายจัดการดําเนินการตามแผนงานและงบประมาณท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือ
สรางมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกกิจการ และความม่ันคงสูงสุดใหแกผูถือหุน  
               - จัดใหบริษัทมีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน รวมทั้งไดสอบทานระบบอยางสมํ่าเสมอ   เพ่ือ
พัฒนาระบบการตรวจสอบใหมีประสิทธิภาพ  
               - จัดใหมมีาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมท้ังมีการติดตามการดําเนินการในเรื่องดังกลาว
อยางสมํ่าเสมอ  
                - กําหนดและแยกบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการผูจัดการ อยางชัดเจน  นอกจากน้ี ยังไดมีดําเนินการอบรมพนักงานของบริษัท เก่ียวกับบทบาท 
หนาที่ และความรับผิดชอบ อยางสมํ่าเสมอ ในรายการท่ีอาจมีความขัดแยงหรือมีสวนไดเสีย  บริษัทจะพิจารณา
ดวยความรอบคอบ  
                - กํากับดูแลใหกรรมการผูจัดการดําเนินการตามนโยบายที่ต้ังไว 

3.4) ความขัดแยงทางผลประโยชน  
บริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญของรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน และไดดูแลรายการ

ดังกลาวอยางรอบคอบ และเพ่ือปองกันการเกิดความขัดแยงในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน บริษัทจึงมีมาตรการ
ดูแลการเกิดรายการดังกลาวคือ หากมีรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนเกิดขึ้น บริษัทจะดําเนินการ
ตามกฎ ระเบียบ และประกาศ ที่เก่ียวของในฐานะที่บริษัทเปนบริษัทจดทะเบียน ทั้งน้ี บริษัทไดเปดเผย
รายละเอียดการทํารายการระหวางกันในป 2552 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
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 3.6) การบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการใหความสําคัญเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงเปนอยางมาก เน่ืองจากธุรกิจของบริษัท

เปนธุรกิจที่เก่ียวของโดยตรงกับความเสี่ยงจึงเพ่ิมความรอบคอบและระมัดระวังในการบริหารทางการเงินการ
พิจารณาใหสินเช่ือแกลูกคา ตลอดจนดานพนักงานของบริษัทเอง โดยกําหนดมาตรการปองกันและจัดการความ
เสี่ยง ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่มีตอผลการดําเนินงานของบริษัท โดยการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง  
จะมีการพิจารณาเก่ียวกับความเสี่ยงในดานตางๆซึ่งจะมีการรายงานความเห็นและขอเสนอแนะตอคณะกรรมการ
บริษัท    

4. การประชุมคณะกรรมการ 
4.1) คณะกรรมการมีการประชุมอยางสมํ่าเสมอและมีการประชุมเพ่ิมเติมตามความจําเปน มีการกําหนด

วาระการประชุมชัดเจนและจัดสงวาระการประชุมพรอมรายละเอียดลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวา 7 วัน เพ่ือให
คณะกรรมการมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขาประชุม ประธานกรรมการสงเสริมและเปดโอกาสให
คณะกรรมการใชดุลพินิจของตนอยางรอบคอบ โดยจัดสรรเวลาใหอยางเพียงพอในการอภิปรายและแสดงความ
คิดเห็นอยางทั่วถึง  

4.2) ในการประชุม กรรมการผูมีสวนไดเสียโดยนัยสําคัญในเรื่องที่พิจารณา ตองออกจากที่ประชุมใน
วาระที่พิจารณาเรื่องดังกลาว การพิจารณาเรื่องใดเรื่องหน่ึงกรรมการมีสิทธิขอดู หรือขอตรวจเอกสารท่ีเก่ียวของ
หรือขอใหฝายบริหารเขารวมประชุมเพ่ือช้ีแจงรายละเอียดเพ่ิมเติมในฐานะท่ีเก่ียวของกับเรื่องดังกลาวโดยตรง 
สําหรับการลงมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทใหใชเสียงขางมากและหากมีกรรมการคัดคานมติดังกลาวให
บันทึกคําคัดคานไวในรายงานการประชุม 

4.3) คณะกรรมการมีการบันทึกการประชุมไวเปนลายลักษณอักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผาน
การรับรองจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสามารถตรวจสอบไดในภายหลัง 

4.4) รายงานการประชุมคณะกรรมการประกอบดวยขอมูลสําคัญ เชน วัน เวลาเริ่ม-ปดประชุม สถานที่
ประชุม ช่ือกรรมการท่ีเขาประชุม สรุปประเด็นที่มีการอภิปราย ความเห็น และผลการลงมติของคณะกรรมการ 
ช่ือผูจดรายงานการประชุม ช่ือผูตรวจทาน และลงลายมือช่ือรับรองรายงานโดยประธานในท่ีประชุม 

4.5) จํานวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการ มีความเหมาะสมกับภาระหนาที่และความรับผิดชอบ
ของกรรมการ มีการเปดเผยจํานวนคร้ังของการประชุม และจํานวนคร้ังที่กรรมการแตละทานเขาประชุมใน
รายงานประจําป 

ในป 2552 คณะกรรมการมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 
4 ครั้ง การเขารวมประชุมของคณะกรรมการแตละทาน บริษัทไดจัดทําและระบุไวในหัวขอ โครงสรางการถือหุน
และการจัดการ  
 5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
 ในป 2552 คณะกรรมการบริษัท จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการท้ังคณะ โดยรวม 
สําหรับแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท (Board Self Assessment) น้ันจัดทําขึ้นตามแนวทางของ
ตลาดหลักทรัพยและปรับปรุงใหเหมาะสมกับบริษัท ซึ่งเปนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการใน
รอบปที่ผานมา เพ่ือรวมกันพิจารณาผลงานและปญหาและอุปสรรคตางๆเพ่ือการปรับปรุงแกไขตอไป  
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 6. คาตอบแทน  
 ดูรายละเอียดในหัวขอ 8.3 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร ในสวนที่ 1 หนา 43 

 7. การพัฒนากรรมการ 
 คณะกรรมการ มีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ โดยไดเขารวมการสัมมนา/ อบรม กับสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย, ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, สํานักงานคณกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ โดยกรรมการที่เขารับตําแหนงใหมในบริษัทเปนครั้ง
แรก ฝายจัดการจะจัดใหมีเอกสารและขอมูลของบริษัทที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการใหม 
รวมถึงการจัดใหมีการแนะนําลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัท ใหกรรมการใหมรับทราบ 
พรอมทั้งจัดหาหลักสูตรการอบรมที่เก่ียวของกับกรรมการ   
 8. การพัฒนาผูบริหารและแผนการสืบทอดตําแหนง 
 1) ฐิติกร มีนโยบายในการพัฒนาการเรียนรูของผูบริหารโดยการสลับโยกยายตําแหนงภายใน ใหเกิด
ความเช่ียวชาญและทักษะในงานหลายๆดานและเปนการคัดเลือกและสํารองผูบริหารท่ีมีประสิทธิภาพในอนาคต 
 2) จัดฝกอบรมท้ังภายในและภายนอก บริษัทไดจัดฝกอบรมภายในใหแกพนักงานทุกระดับ รวมถึง
ระดับผูบริหาร รวมทั้งสงพนักงานไปฝกอบรม สัมมนา กับสถาบันตางๆในหลักสูตรทั้งทางดานวิชาชีพ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ความปลอดภัย สิ่งแวดลอม การบริหาร การจัดการ รวมทั้งจัดกิจกรรม walk rally เพ่ือ
เสริมสรางความสามัคคี และฝกการทํางานเปนทีม  
  
 ผลการประเมินการจัดประชุมผูถือหุนของบริษัทจดทะเบียน โดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย(กลต.) ประจําป 2550-2552  โดย ฐิติกร ที่ไดคะแนนประเมินเกิน 100 คะแนน 
สมควรยกยองเปนตัวอยางที่ดี ในดานความโปรงใส และสิทธิของผูถือหุน  

ในป 2551-2552 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย(กลต.)ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมกัน
ประเมินระดับการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย โดยบริษัทฯไดรับการประเมินการกํากับดูแล
กิจการ ในระดับ 4 ดาว “ดีมาก”  
 
  8.5 การดแูลเร่ืองการใชขอมูลภายใน 
 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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 8.6 บุคลากร 
    บริษัท และบริษัทยอยมีจํานวนพนักงานทั้งสิ้น  1,773 คนในป 2551 และ …1,808…. คน ในป 2552 

ซึ่งแบงออกตามสายงานไดดังน้ี 

จํานวน (คน)  บริษัท/ฝาย 

2552 2551 
-  ฝายสินเชื่อเชาซ้ือ  880 861 
-  ฝายบริหารหนี ้ 175 180 
-  ฝายปฏิบัติการ 408 394 
-  ฝายบัญช ี 26 26 
-  ฝายการเงิน 84 81 
-  ฝายตรวจสอบและบริหารหนีพ้ิเศษ 121 122 
-  สํานักตรวจสอบภายใน 27 24 
-  สํานักกรรมการผูจัดการ 87 85 

รวม 1,808 1,773 

 ทั้งน้ี ใน 3 ปที่ผานมาบริษัทไมมีการเปล่ียนแปลงจํานวนพนักงานอยางมีนัยสําคัญ และไมมีขอพิพาท        
ดานแรงงานท่ีสําคัญ 

 ผลตอบแทนพนักงาน 

 ผลตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัท และบริษัทยอยประกอบดวยเงินเดือน โบนัส สวัสดิการ       
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและคาตอบแทนอื่นๆ โดยผลตอบแทนรวมของพนักงานในป 2552 และป 2551 
มีรายละเอียดดังน้ี                                                                                

           (หนวย: ลานบาท) 
 ป 2552 ป 2551 

เงินเดือน โบนัส สวัสดิการ และเงินสมทบ  
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพและอืน่ๆ 

430.6 398.0 

 
 

นโยบายการพัฒนาพนักงาน  

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

 
 คณะกรรมการของบริษัทไดประเมินระบบการควบคุมภายในดานตางๆ 5 สวน คือ องคกรและสภาพแวดลอม 

การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูลและระบบการ    
ติดตามคณะกรรมการมีความเห็นวาบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแลว โดยสามารถสรุปผลการประเมินระบบการ   
ควบคุมภายในของบริษัทดังน้ี 

1.   ดานองคกรและสภาพแวดลอม 

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

2.   ดานการบริหารความเสี่ยง 

ฝายบริหารไดใหความสําคัญเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงเปนอยางมาก เน่ืองจากธุรกิจของบริษัทเปนธุรกิจที่
เก่ียวของโดยตรงกับความเสี่ยง จึงเพ่ิมความรอบคอบและระมัดระวังในการบริหารทางการเงิน การพิจารณาใหสินเช่ือ     
แกลูกคาตลอดจนพนักงานของบริษัท โดยกําหนดมาตรการปองกันและจัดการความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่มีตอผล   
การดําเนินงานของบริษัท  

3.   ดานการควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 

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

 

4.   ดานระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล 

บริษัทเล็งเห็นถึงความสําคัญในการรวบรวมและประมวลผลขอมูลใหไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจึงไดมี
การลงทุนใหฝายตางๆ มีเครื่องคอมพิวเตอรที่ทันสมัยไวใชงานอยางเพียงพอ เพ่ือรายงานใหฝายบริหารและ คณะกรรมการ
ไดรับทราบและสามารถตัดสินใจในการแกปญหา โดยเฉพาะขอมูลทางดานบัญชีและการเงิน 
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5.   ดานระบบการติดตาม 

บริษัทไดมีการติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยสรุปเปนรายงานเปรียบเทียบการ
ดําเนินงานกับเปาหมายท่ีต้ังไว หากมีขอบกพรอง จะนําเสนอตอผูบริหารเพ่ือพิจารณาดําเนินการใหบรรลุเปาหมายของ
บริษัท 

นอกจากน้ี  บริษัทไดจัดใหมสีํานักตรวจสอบภายใน เพ่ือปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยเนนดานความเสี่ยงของ
ธุรกิจและระบบการปฏิบัติงาน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ  

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

เหตุการณ  
(4) เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและพนักงานมีการปฏิบัติงานตามระบบการ

ควบคุมภายในที่กําหนดไว  
 

ทั้งน้ี  บริษัทฯไดแนบรายงานการจากประธานคณะกรรมการตรวจสอบมาดวย 
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รายงานจากประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

เรียน  ทานผูถือหุน 

             
 คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ฐิติกร จํากัด(มหาชน) ประกอบดวยกรรมการผูทรงคุณวุฒิ และมีความเปนอิสระ 3 ทาน 
ตามที่ไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีศาสตราจารยพิษณุ  จงสถิตยวัฒนา เปนประธานกรรมการตรวจสอบ  นายนิพนธ  
หังสพฤกษ และนายไพรินทร  วงษวันทนีย  เปนกรรมการตรวจสอบ นางทัศนีย  ตอบงาม  เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  ซึ่ง
ตอมานายนิพนธ  หังสพฤกษ  ไดลาออกจากการเปนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ  ดวยปญหาสุขภาพ  มีผลต้ังแตวันที่  9  
พฤศจิกายน  2552  ตลอดระยะเวลา  7  ป  ที่ทานไดเขามาเปนกรรมการตรวจสอบ  ทานไดทุมเทท้ังกําลังใจและกําลังกายใหกับบริษัท
อยางเต็มที่  พรอมทั้งไดนําเอาประสบการณ  จากการทํางานดานตรวจสอบภายใน  มาชวยกํากับดูแลกิจการ    ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท
ไดมีมติแตงต้ัง  นายทวีป  ชาติธํารง  ใหเปนกรรมการและกรรมการตรวจสอบแทนตําแหนงที่วางลง ในวันที่ 10  พฤศจิกายน  2552   

คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบตามที่ไดมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดวยความ         
สอดคลองกับขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในระหวางป 2552 ไดมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 คร้ังคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดเขารวมประชุมอยางพรอมเพรียง เพื่อพิจารณาผลการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงินของผูตรวจสอบบัญชี โดยไดมี
การหารือ และแลกเปล่ียน ความคิดเห็นรวมกับฝายบัญชี ผูตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต และสํานักตรวจสอบภายใน เพื่อใหม่ันใจวาบริษัทมี
รายงานทางการเงินที่ถูกตองและเพียงพอและไดรายงานผลการประชุมทุกคร้ัง ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ    
 คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานงบการเงินของบริษัท  ฐิติกร  จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย  สําหรับ   ปสิ้นสุดวันที่  
31  ธันวาคม  2552  และมีความเห็นวา  งบการเงินไดจัดทําตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปตามรายงานและความเห็นของผูตรวจสอบ
บัญชี  มีการเปดเผยขอมูลเพียงพอ  สอดคลองกับขอบังคับของตลาดหลักทรัพย                                            
         สําหรับระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในสําหรับ  รอบป 2552      
จากสํานักตรวจสอบภายใน พรอมทั้งไดใหขอแนะนําเพื่อการปรับปรุงใหมีความรัดกุมมากย่ิงขึ้นนอกจากนี้  ยังไดพิจารณาและใหความ
เห็นชอบตอแผนการตรวจสอบสําหรับป 2553 ดวย และมีการสอบทานการปฏิบัติตามกฏหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกฏหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการปฏิบัติตามขอบังคับของบริษัท
ฯ พรอมทั้ง สอบทานเพื่อใหความเห็นตอรายการ  ที่เก่ียวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน รวมถึงการเปดแผย ขอมูล
ของรายการดังกลาว  ตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย                            
และตลาดหลักทรัพย ซึ่งผูสอบบัญชีไดมีการเปดเผยและแสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สวนผูสอบบัญชีรับอนุญาตภายนอกสําหรับป 2553   คณะกรรมการตรวจสอบเสนอตอกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู
ถือหุนประจําป 2553 แตงต้ัง นายเมธี รัตนศรีเมธา ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3425หรือ นางสาวกัลยารัตน ชัยวรพงษา ผูสอบ
บัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3460 แหงบริษัท เอ็ม อาร แอนด แอสโซซิเอท จํากัด เปนผูสอบบัญชีตอไปอีก 1 ป ในอัตราคาตอบแทนการ
สอบบัญชีเทากับปที่ผานมา  

  โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯดวย ความอิสระ และ
แสดงความเห็นอยางตรงไปตรงมา  มีความอิสระจากกรรมการบริหารและผูบริหารของบริษัทฯ อีกทั้งยังไดรับการรวมมืออยางดีจาก
เจาหนาที่ที่เก่ียวของทุกฝาย 
 
 
 
                      ศาสตราจารยพิษณุ  จงสถิตยวัฒนา  
             ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
                                                23 กุมภาพันธ 2553 
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ในป 2552 จากงบการเงินรวมของบริษัท ฐิติกร จํากัด(มหาชน) มีรายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ดังนี้ 

     

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง ลักษณะความสัมพันธ ลักษณะของรายการ มูลคาของ 
รายการ 

ความจําเปน / หมายเหตุ 

คาเชาและบริการ  16.1 ลานบาท เปนคาเชาอาคารสํานักงานตั้งอยูในทําเลที่ดีและสาธารณูปโภคเพียบพรอมอัตราคาเชาต่ํากวาราคาคาเชายุติธรรมที่
ประเมินโดยบุคคลที่ 3  สัญญามีกําหนด 1-3 ป ระยะเวลาสิ้นสุดคือ 
สัญญาที่ 1-2           สิ้นสุด 28 กุมภาพันธ  2553 
สัญญาที่ 3-4           สิ้นสุด 31 กรกฎาคม   2553 
สัญญาที่  5             สิ้นสุด 31 สิงหาคม 2553 
สัญญาที่ 6              สิ้นสุด 31 ธันวาคม  2553 
สัญญาที่ 7               สิ้นสุด 31 สิงหาคม  2554 
สัญญาที่ 8-9           สิ้นสุด 31 ตุลาคม  2554 
สัญญาที่ 10-12       สิ้นสุด 31 ธันวาคม  2554 
สัญญาที่ 13-14       สิ้นสุด 31 สิงหาคม  2555 
สัญญาที่ 15-16       สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2555 

บริษัท เอส.พี.อินเตอรแนชั่นแนล จํากัด เปนบริษัทที่มีผูถือหุนใหญ
และกรรมการรวมกัน 

คาสาธารณูปโภค   3.4 ลานบาท เปนคาไฟฟา, คาโทรศัพท ซึ่งเปนอัตราที่คิดกันตามปกติทั่วๆไป 

คาบริหารงาน     9.0 ลานบาท เปนคาบริการดานกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทําและเก็บรักษาสัญญาเชาซื้อ ตลอดจนดําเนินคดีและบังคับคดีกับลูกหนี้
ที่มีปญหา คาบริการทางกฎหมายที่คิดระหวางกันเปนคาใชจายตามสัญญา ซึ่งต่ํากวาคาใชจายที่ผูบริการรายอื่น
เสนอมา และไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการ  ซึ่งเปนไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจโดยทั่วไปและ
กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัท สัญญามีกําหนด 1 ป สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2553 

คาเครื่องเขียนแบบพิมพ   1.7 ลานบาท เปนราคาตลาดที่ซื้อขายกันทั่วไป 

ซื้อมาเพื่อใหเชาซื้อ 1,060.3  ลานบาท เปนราคาที่ซื้อขายกันทั่วไป 

ซื้อยานพาหนะ  12.6 ลานบาท เปนราคาตลาดที่ซื้อขายกันทั่วไป 

รายการระหวางกัน 10. 
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คานายหนาขายรถ   8.6 ลานบาท เปนไปตามเกณฑทีผู่จําหนายสินคาใชกันอยูทั่วไป 

  คาใชจายอื่น     4.5 ลานบาท สวนใหญเปนคาใชจายเกี่ยวกับยานพาหนะ เชน คาซอม  คาน้ํามันรถใชงาน ซึ่งเปนราคาทั่วไปตามทองตลาด 

รายไดคาสงเสริมการขาย   25.2  ลานบาท เปนรายไดจากโครงการสงเสริมการขายของผูจัดจําหนายสินคาซึ่งเปนไปตามเกณฑซึ่งผูจัดจําหนายสินคาใชอยู
ทั่วไป 

ซื้อมาเพื่อใหเชาซื้อ    2.0 ลานบาท เปนราคาที่ซื้อขายกันทั่วไป 

คาเครื่องเขียนแบบพิมพ    0.2 ลานบาท เปนราคาตลาดที่ซื้อขายกันทั่วไป 

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

คาใชจายอื่น    3.0 ลานบาท เปนคาอะไหลและอุปกรณเพื่อใชในการปรับสภาพรถ ซึ่งเปนราคาทั่วไปที่ซื้อขายกันตามทองตลาด 

รายไดอื่น  0.3  ลานบาท เปนคาบริการติดตามหนี้  ซึ่งเปนราคาตนทุน 

รายไดคาเครื่องเขียนแบบ
พิมพ 

0.0008 ลานบาท เปนคาแบบพิมพตางๆ ซึ่งเปนราคาทั่วไปที่ซื้อขายกันตามทองตลาด 

คาสงเสริมการขาย  15.1  ลานบาท เปนเงื่อนไขที่ใหเหมือนกับคูคารายอื่นๆ 

คาธรรมเนียมเก็บเงนิ    0.5 ลานบาท เปนเงื่อนไขที่ใหเหมือนคูคารายอื่นๆ 

ซื้อมาเพื่อใหเชาซื้อ  472.4 ลานบาท เปนราคาที่ซื้อขายกันทั่วไป 

ซื้อยานพาหนะ  0.7 ลานบาท เปนราคาตลาดที่ซื้อขายกันทั่วไป 

คาใชจายอื่น 0.9 ลานบาท เปนคาธรรมเนียมการเก็บเงินคางวดแทนบริษัท เงื่อนไขเหมือนคูคารายอื่นๆ 

บริษัท สินพล จํากัด เปนบริษัทที่มีผูถือหุนใหญ
และกรรมการรวมกัน 

ขายสินทรัพยรอการขาย    53.8 ลานบาท  เปนการขายรถยึด ซึ่งราคาซื้อขายเปนราคาทั่วไปเหมือนลูกคารายอื่นๆ 

บริษัท เล็กซซัส กรุงเทพ จํากัด เปนบริษัทที่มีผูถือหุนใหญ
และกรรมการรวมกัน 

คาใชจายอื่น   0.05 ลานบาท คาซอมรถ  เปนราคาตลาดที่ซื้อขายกันทั่วไป 

ซื้อยานพาหนะ 1.6 ลานบาท เปนราคาที่ซื้อขายกันทั่วไป 

ซื้อมาเพื่อใหเชาซื้อ 98.9 ลานบาท เปนราคาที่ซื้อขายกันทั่วไป 

บริษัทโตโยตาปทุมธานี ผูจําหนาย 
โตโยตา จํากัด 

เปนบริษัทที่มีผูถือหุนใหญ
และกรรมการรวมกัน 

คานายหนาขายรถ 0.8 ลานบาท เปนไปตามเกณฑทีผู่จําหนายสินคาใชกันอยูทั่วไป 

บริษัท นภัส จํากัด 
 

เปนผูถือหุนและมีกรรมการ
รวมกันในบริษัทยอย 

คาใชจายอื่น 0.03 ลานบาท คาบริการขนสง  เปนราคาตลาดที่มีการซื้อขายกันทั่วไป 
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มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 

การทํารายการระหวางกัน จะเสนอใหแกคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระของกลุมบริษัทพิจารณาใหความเห็นตอการทํารายการระหวางกันวาเปนไปตามลักษณะการ
ประกอบธุรกิจโดยทั่วไปและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัท 
 
นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกัน 

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

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

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

- รายการกับบริษัท เอส.พี.อินเตอรแนชั่นแนล จํากัด เปนการจายคาเชาอาคารเพื่อใชเปนสํานักงาน ทําสัญญาเชาระยะเวลา 1-3 ป มูลคาเชาอาคารต่ํากวาคาเชายุติธรรมทุกสัญญา ,
คาบริการทางกฎหมาย  ซึ่งคาใชจายตามสัญญาต่ํากวาคาใชจายที่ผูบริการรายอื่นเสนอมา  และเปนคาซื้อสินคามาเพื่อใหเชาซื้อและใชงานภายในบริษัท ทั้งนี้ราคาซื้อขายเปนราคาที่
ซื้อขายกันทั่วไป  นอกนั้นเปน คานายหนาขายรถ คาซอมรถใชงาน  คาน้ํามันรถ คาสาธารณูปโภค   และคาเครื่องเขียนแบบพิมพ ซึ่งเปนราคาตลาดทั่วไป 
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- รายการกับบริษัทเอส.พี.ซูซูกิ จํากัด (มหาชน) เปนรายไดจากโครงการสงเสริมการขายของผูจัดจําหนายสินคา  ซึ่งเปนไปตามเกณฑซึ่งผูจัดจําหนายสินคาใชอยูทั่วไป  และเปน
รายการซื้อสินคามาเพื่อใหเชาซื้อ   ซึ่งเปนราคาที่ซื้อขายกันทั่วไป  

                        นอกนั้นเปนการจายคาอะไหล และอุปกรณในการปรับสภาพรถ  และคาเครื่องเขียนแบบพิมพ ซึ่งเปนราคาที่ซื้อขายกันทั่วไป 

- รายการกับบริษัท สินพล จํากัด เปนการซื้อสินคามาเพื่อเชาซื้อ และจายคาสงเสริมการขาย คาธรรมเนียมเก็บเงิน ซึ่งเปนราคาที่ซื้อขายกันทั่วไปและใชเงื่อนไขเหมือนคูคารายอื่นๆ 
และเปนการขายรถยึด ซึ่งราคาซื้อขายเปนราคาทั่วไปเหมือนลูกคารายอื่นๆ นอกนั้นเปนรายไดจากการบริการติดตามหนี้ ซึ่งเปนราคาตามที่ตกลงกัน 

                 -   รายการกับบริษัทโตโยตาปทุมธานี ผูจําหนายโตโยตา จํากัด เปนรายการซื้อสินคามาเพื่อใหเชาซื้อและใชงานภายในบริษัท และเปนการจายคานายหนาในการขายรถ ทั้งนี้ราคาซื้อ
ขายเปนราคาที่ซื้อขายกันทั่วไป   

- รายการกับบริษัท เล็กซซัส กรุงเทพ จํากัด เปนคาซอมรถ  ซึ่งเปนราคาตลาดทั่วไป 

- รายการกับบริษัท นภัส จํากัด เปนการจายคาบริการดานขนสง ซึ่งเปนราคาตลาดทั่วไป 
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                                11. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

 1.งบการเงิน 

            1.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี 

ผูสอบบัญชีท่ีทําการตรวจสอบ หรือสอบทานงบการเงิน และ/หรือ งบการเงินรวมของกลุมบริษัท 
 
ป บริษัท ผูสอบบัญชี หมายเหตุ 

 ป 2552 บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)และ
บริษัทยอย 

นายเมธี รัตนศรีเมธา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3425  แหง 
บริษัท  เอ็ม อาร แอนด แอสโซซิเอท  
จํากัด 

 ป 2551 บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)และ
บริษัทยอย 

นายบุญเลิศ แกวพันธุพฤกษ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4165  แหง 
บริษัท  เอ็ม อาร แอนด แอสโซซิเอท  
จํากัด 

 ป 2550 บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)และ
บริษัทยอย 

นายเมธี รัตนศรีเมธา  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3425  แหง 
บริษัท  เอ็ม อาร แอนด แอสโซซิเอท  
จํากัด 

 
รายงานผูสอบบัญชีรับอนุญาตที่ไดตรวจสอบและสอบทานงบการเงินและงบการเงินรวมของ 

 บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน) ในระยะเวลาท่ีผานมาสรุปไดดังน้ี 
 

ประเภท ความเห็นของผูสอบบัญชี 

งบการเงินรวมตรวจสอบ  
ป 2546-2551 

ไดแสดงความเห็นอยางไมมีเง่ือนไข โดยแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของ
บริษัท และบริษัทยอยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไป 

งบการเงินตรวจสอบ  
ป 2545 

ไดแสดงความเห็นอยางไมมีเง่ือนไข โดยแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของ
บริษัท และบริษัทยอยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไป  
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     1.2 ตารางสรุปงบการเงินรวม 

    

รายการ 2552 2551 2550 

งบดุล 

   

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 37.9 38.9 45.9 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้เชาซื้อสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป-สุทธิ 2,986.2 2,778.4 2,644.1 

เงินใหกูยืมระยะส้ันอื่น   1.0 

รถยึดรอการขาย-สุทธิ 144.2 165.9 155.6 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 72.6 62.7 30.9 

        รวมสินทรัพยหมุนเวียน 3,240.9 3,045.9 2,877.5 

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ําประกัน 25.0 25.0 25.0 

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ-สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 3,079.1 2,499.6 2,227.0 

เงินใหกูยืมระยะยาว 21.1 26.7 22.6 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ 126.7 109.7 103.9 

สินทรัพยไมมีตัวตน-สุทธิ 4.1 6.3 7.5 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 106.4 115.8 117.9 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 42.4 44.3 43.1 

        รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 3,404.7 2,827.5 2,547.0 

        รวมสินทรัพย 6,645.6 5,873.4 5,424.4 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 1,515.9 1,468.7 1,718.7 

เจาหนี้การคา 97.6 54.9 71.5 

หุนกูสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป  200.0  

เงินกูยืมระยะยาวสวนที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งป 600.0   

เจาหนี้กิจการท่ีเก่ียวของกัน 2.6 3.2 2.0 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 246.2 225.7 275.4 

         รวมหน้ีสินหมุนเวียน 2,462.2 1,.952.5 2,067.6 

เงินกูยืมระยะยาว-สุทธิจากสวนที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งป 1,300.0 1,200.0 600.0 

หุนกู-สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป   200.0 

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 18.7 20.0 21.9 

         รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 1,318.7 1,220.0 821.9 

         รวมหน้ีสิน 3,780.9 3,172.5 2,889.5 

ทุนจดทะเบียน 500.0 500.0 500.0 
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รายการ 2552 2551 2550 
ทุนที่ออกและชําระแลว 500.0 500.0 500.0 

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 973.0 973.0 973.0 

กําไรสะสม 1,391.7 1,227.9 1,061.9 

        รวมสวนของผูถือหุน 2,864.7 2,700.9 2,534.9 

        รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 6,645.6 5,873.4 5,424.4 

    

รายการ 2552 2551 2550 

งบกําไรขาดทุน 

   

รายไดจากการใหเชาซื้อ-สุทธิ 1,959.5 1,791.2 1,696.7 

รายไดอื่น 722.4 717.8 628.0 

          รวมรายได 2,681.9 2,509.0 2,324.7 
คาใชจายในการขายและบริหาร 1,520.3 1,424.2 1,365.0 

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 573.0 530.9 444.6 

          รวมคาใชจาย 2,093.3 1,955.1 1,809.6 
ดอกเบ้ียจาย 133.3 113.0 122.5 

ภาษีเงินได 121.4 115.0 104.7 

          กําไรสุทธ ิ 333.8 325.9 287.9 

    

รายการ 2552 2551 2550 

งบกระแสเงินสด 

   

กําไรกอนภาษีเงินได  455.3 441.0 392.6 

บวก (หัก) รายการปรับปรุง    

      (กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราท่ียังไมเกิดขึ้นจริง (0.3) 2.0 0.08 

      คาเส่ือมราคาและรายจายตัดบัญชี 34.4 32.0 29.1 

      หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 573.0 530.9 444.6 

      คาเผ่ือการลดมูลคาของสินทรัพยรอการขาย (โอนกลับ) (10.6) 6.4 30.6 

      ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพย 4.0   

      กําไรจากการจําหนายสินทรัพย (3.1) (1.1) (0.7) 

      ดอกเบ้ียรับ (3.2) (2.9)  

      ดอกเบ้ียจาย 133.3 113.0 122.5 

สินทรัพยดําเนินงานและหน้ีสินดําเนินงาน    

     ลูกหนี้การคาและลูกหนี้เชาซื้อ (1,360.4) (938.0) (303.6) 
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รายการ 2552 2551 2550 
     ลูกหนี้กิจการท่ีเก่ียวของกัน 6.5 (7.5) (3.9) 

     รถยึดรอการขาย 32.3 (16.7) (112.2) 

     สินทรัพยหมุนเวียนอื่นๆ (4.1) (22.9) (13.6) 

     สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (2.1) (1.2) (0.3) 

     เจาหนี้การคา 33.8 (14.6) 59.5 

     เจาหนี้การคากิจการท่ีเก่ียวของกัน 8.8 (2.0) 12.0 

     เจาหนี้อื่นกิจการท่ีเก่ียวของกัน (0.6) 1.2 1.2 

     เงินมัดจําและเงินรับฝากจากลูกคา (8.4) (61.0) 63.3 

     หนี้สินหมุนเวียนอื่น 21.8 (1.3) 9.6 

     หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น (1.3) (1.9) (3.3) 

 (90.7) 55.4 727.4 

      จายดอกเบ้ีย   (132.7) 

       จายภาษีเงินได (102.0) (99.8) (107.7) 

                 เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน (192.7) (44.5) 487.0 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน    

     เงินใหกูยืมระยะสั้นอื่น  1.0 0.5 

      เงินใหกูยืมระยะยาว (6.7) (5.2) (7.8) 

     เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ําประกัน   (1.0) 

     เงินสดจายเพือ่ซือ้เงินลงทุนในบริษัทยอย    

     เงินสดจายเพือ่ซือ้สินทรัพย (53.6) (38.9) (29.7) 

     เงินสดรับจากการจําหนายสินทรัพย 7.8 4.8 2.5 

      เงินสดรับจากการเวรคืนที่ดิน    

     เงินสดจายเพือ่ซือ้สินทรัพยไมมีตัวตน (0.2) (1.5) (3.6) 

     รับดอกเบ้ีย 3.3 2.8  

                  เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมลงทุน (49.4) (36.9) (39.1) 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน    

      เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 47.4 (252.0) (247.4) 

       เงินกูยืมระยะยาว 700.0 600.0 600.0 

       จายชําระเงินกูยืมระยะยาว   (100.0) 

       จายชําระคืนหุนกู (200.0)  (545.0) 

      เงินปนผลจาย (170.0) (160.0) (150.0) 

      จายดอกเบ้ีย (136.3) (113.6)  
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รายการ 2552 2551 2550 
                  เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน 241.1 74.4 (442.4) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธ ิ (1.0) (6.9) 5.5 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด 38.9 45.9 40.4 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด 37.9 38.9 45.9 

ขอมูลงบกระแสเงนิสดเปดเผยเพิ่มเตมิ    

     เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป    

     เงินสดในมือ 7.2 7.1 9.1 

     บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร    26.2 31.6 30.4 

     เงินฝากออมทรัพยกับธนาคาร 4.5 0.2 6.4 

     รวม 37.9 38.9 45.9 

      
1.3. อัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญ 

รายการ 2552 2551 2550 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร 

   

อัตราดอกเบ้ียรับ(%) 34.9 35.7 34.7 

อัตราดอกเบ้ียจาย(%) 4.2 4.2 4.6 

สวนตางอัตราดอกเบ้ีย(%) 30.7 31.5 30.2 

อัตรากําไร(ขาดทุน)สุทธิ(%) 12.4 13.0 12.4 

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน(%) 12.0 12.5 11.7 

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน    

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม (%) 5.3 5.8 5.3 

อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา) 0.4 0.4 0.4 

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงนิ    

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 1.3 1.2 1.1 

อัตราสวนเงินใหกูตอเงินกู (เทา) 1.8 1.8 1.9 

อัตราการจายเงินปนผล (%) 56.5 54.3 58.4 
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2. คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
            ถึงแมวาเศรษฐกิจโดยรวมของโลกและประเทศไทยมีความผันผวนอยางรุนแรงในป 2551 โดยมีปจจัย
ลบที่สงผลตอเศรษฐกิจ ไดแก ราคานํ้ามันแพงเปนประวัติการณ วิกฤติสถาบันการเงินในสหรัฐอเมริกาและยุโรป 
ทําใหรัฐบาลและธนาคารกลางของประเทศน้ันๆ ออกมาตรการพิเศษเพ่ือพยุงเศรษฐกิจไมใหลมสลาย โดยให
เงินกูสถาบันการเงิน อีกทั้งรับประกันเงินฝากเพ่ือสรางความเช่ือมั่น พรอมกับปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพ่ือกระตุน
เศรษฐกิจและอัดฉีดเงินเขาระบบอยางมากมายมหาศาลพรอมกันเกือบทุกประเทศ จากวิกฤติเศรษฐกิจโลก ทําให
เศรษฐกิจภายในประเทศซึ่งตองพ่ึงพาการสงออก ชะลอตัวอยางรุนแรงในครึ่งปแรกของป 2552 ประกอบกับ
สภาวะการวางงานที่สูงขึ้น ทําใหภาคการบริโภคลดลงอยางรุนแรง ทําใหยอดขายรถจักรยานยนต1,553,561 คัน 
ลดลง  10.8 %ในป 2552 จาก 1,741,749 คันในป 2551 ในขณะที่ยอดขายรถยนตมีการปรับตัวลดลงอยางตอเน่ือง
(สาเหตุเน่ืองจากในชวงตนๆ ป ผูผลิตรายใหญๆ มีมาตรการ ลดการผลิตมาต้ังแตปลายป 2551โดยเฉพาะรถ
กระบะ แตกําลังซื้อไมไดลดลงเทาที่คาดการณ จึงมีการปรับเพ่ิมกําลังการผลิต ต้ังแตปลายไตรมาสที่ 3) ประกอบ
กับผูใหบริการเชาซื้อรถยนตเพ่ิมความระมัดระวังในการปลอยสินเช่ือ ทําใหยอดขายรถยนตโดยรวม มีจํานวน 
548, 871 คัน  ลดลง 10.8% ในป 2552 จากจํานวน 615,269 คันจากป 2551 สําหรับบริษัทฯ น้ันยังสามารถขยาย
สินเช่ือรถจักรยานยนตไดอยางตอเน่ืองและมีอัตราการเจริญเติบโตสูงกวาตลาดรวมรถจักรยานยนต โดยมีลูกหน้ี
เชาซื้อรถจักรยานยนต ณ สิ้นป 2552 ที่ 4,951.7 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 4.6 %  จาก 4,731.7  ลานบาทในป 2551 สวน
ดานสินเช่ือเชาซื้อรถยนตต้ังแตชวงปลายป 2551 เปนตนมา บริษัทมีการปลอยสินเช่ือรถยนตใหมเพ่ิมขึ้น ซึ่ง
สงผลใหยอดลูกหน้ีเชาซื้อรถยนตในป 2552 มีแนวโนมเพ่ิมขึ้น  ณ. สิ้นป 2552 มีลูกหน้ีเชาซื้อรถยนต 1,058.9  
ลานบาท เพ่ิมขึ้น  117.4 %  จาก 487.1  ลานบาทในป 2551  
   ณ.สิ้นป 2552 บริษัทมีบัญชีลูกหน้ีเชาซื้อสุทธิรวม 6,010.6  ลานบาท เพ่ิมขึ้น  15.2 % จาก  5,218.8  ลาน 
บาทในป 2551 และเพ่ือเปนการรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต กลุมบริษัทไดขยายสาขาเพ่ิมอีก 3 สาขา  
ทําให ณ สิ้นป 2552 กลุมบริษัทฯมีสาขาท้ังสิ้น 76 สาขา พ้ืนที่การใหบริการครอบคลุม 44 จังหวัดทั่วทุกภาคของ
ประเทศ  
                       
ผลการดําเนินงาน  
 
รายได  
 

ในป  2552 กลุมบริษัทฐิติกร มีรายไดรวม  2,681.9 ลานบาท เพ่ิมขึ้น   6.9 % จาก  2,509.0  ลานบาทจาก
ปที่ผานมา  โดยมีรายไดจากการใหเชาซื้อรถจักรยานยนตป 2552 จํานวน 1,902.5  ลานบาท เพ่ิมขึ้น 9.3% จาก 
1,740.5 ลานบาทในป 2551 เน่ืองจากมีการขยายสินเช่ือเชาซื้อรถจักรยานยนตอยางตอเน่ือง สวนรายไดจากการให
เชาซื้อรถยนตป 2552  จํานวน 57.0 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 12.3% จาก 50.7  ลานบาทในป 2551  เน่ืองจากบริษัทไดเริ่ม
ปลอยสินเช่ือรถยนตใหมเพ่ิมขึ้นต้ังแตไตรมาสสุดทายของป 2551  อยางไรก็ดีบริษัทมีรายไดเชาซื้อรวมที่ 1,959.5 
ลานบาท เพ่ิมขึ้น 9.4 %  จาก  1,791.2 ลานบาทในป 2551   โดยเปนรายไดจากการใหเชาซื้อสัดสวน 73% และ
รายไดอื่นๆสัดสวน 27% ของรายไดรวม  หรือ 722.4 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 0.6 % จาก 717.8 ลานบาทในป 2551 โดย
รายไดอื่นๆเกิดจากหน้ีสูญรับคืนและ รายไดคาบริการ 
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คาใชจาย 
 
 ในป 2552 กลุมบริษัทมีคาใชจายรวมทั้งสิ้น 2,093.4 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 7.1 % จาก 1,955.1 ลานบาท  ใน
ป  2551 คาใชจายรวมประกอบดวย 2 สวนหลักคือคาใชจายในการขายและบริหาร กับ คาใชจายหน้ีสูญและหน้ี
สงสัยจะสูญ  ในป 2552 มีคาใชจายในการขายและบริหารรวม 1,520.3 ลานบาท  เพ่ิมขึ้น 6.8 % จาก 1,424.2 ลาน
บาทในปที่ผานมา  เปนผลจากการแขงขันทางธุรกิจ และการขยายตัวดานบุคลากรเพ่ือเสริมความแข็งแกรงในการ
ติดตามหน้ีสินและรองรับการขยายสาขาออกไปในตางจังหวัด  รวมทั้งกลุมบริษัท มีนโยบายในการบันทึก
คาใชจายในการขายท้ังจํานวนทันทีที่การขายเกิดขึ้น  สําหรับคาใชจายดานหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ ในป 2552
จํานวน 573.0 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 7.9% จาก 530.9 ลานบาทในปที่ผานมา  เปนผลจากนโยบายการต้ังสํารองหน้ีสูญ
ที่เขมงวด และการขอผอนปรนจากผูเชาซื้อในการชําระคางวดซึ่งมีปจจัยมาจากสภาวะของราคานํ้ามัน และคา
ครองชีพที่เพ่ิมสูงขึ้น  

ในป  2552  กลุมบริษัทมีตนทุนการกูยืมจากสถาบันการเงินเฉล่ีย 4.2.% ดอกเบี้ยจายของกลุมบริษัทในป 
2552  มีจํานวน 133.3  ลานบาทเพ่ิมขึ้น  18.0 % จาก  113.0  ลานบาท ในป 2551  เน่ืองจากมีการกูยืมเงินจาก
สถาบันการเงินเพ่ิมขึ้นเพ่ือใชในการขยายสินเช่ือเชาซื้อรถยนตใหม 

 
กําไรสุทธิ 
 
 ในป 2552  กลุมบริษัท มีกําไรสุทธิ 333.8 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 2.4 % จาก 325.9 ลานบาทในป 2551   สวน
หน่ึงเปนผลมาจากคุณภาพลูกหน้ีที่ดีขึ้นจากการปลอยสินเช่ือที่เขมงวด รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารและติดตามบริหารหน้ี 
 
ฐานะการเงิน  
สินทรัพย  
 ณ สิ้นป 2552 กลุมบริษัทมีสินทรัพยรวม 6,645.6  ลานบาท เพ่ิมขึ้น 13.1 % จาก 5,873.4  ลานบาทในป 
2551 โดยสินทรัพยหลักของกลุมบริษัทที่เพ่ิมขึ้น คือ ลูกหน้ีเชาซื้อสุทธิ ป 2552 จํานวน  6,010.6  ลานบาท 
เพ่ิมขึ้น  15.2  % จาก  5,218.8  ลานบาทในปที่ผานมา  แยกเปนลูกหน้ีเชาซื้อรถจักรยานยนตสุทธิ จํานวน  4,951.7
ลานบาทเพ่ิมขึ้น  4.6 %. จากจํานวน 4,731.7 ลานบาทในป 2551 ลูกหน้ีเชาซื้อรถยนตสุทธิ จํานวน 1,058.9 ลาน
บาท เพ่ิมขึ้น 117.4 % จากจํานวน 487.1 ลานบาท เปนผลมาจากการขยายสินเช่ือเชาซื้อรถยนตมาต้ังแตไตรมาส
สุดทายของป 2551 

อน่ึง ลักษณะของสินเช่ือเชาซื้อรถจักรยานยนตและรถยนตของกลุมบริษัทน้ันไดมีการกระจายความ
เสี่ยงตามลักษณะของธุรกิจอยูแลว โดยจะมีการกระจายลูกคาออกไปเปนจํานวนมากราย แตละรายวงเงินเฉล่ียไม
เกิน 50,000 บาทและ 500,000 บาท สําหรับรถจักรยานยนตและรถยนตตามลําดับ ทําใหกลุมบริษัทมีการกระจาย
ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหน้ีของลูกหน้ีรายใดรายหน่ึงเปนการเฉพาะ  นอกจากน้ีการท่ีกลุมบริษัท
มีนโยบายการต้ังสํารองคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญที่เขมงวด ทําให ณ  สิ้นป 2552 กลุมบริษัทมีการสํารองคาเผ่ือหน้ี
สงสัยจะสูญไวถึง 345.9  ลานบาท  คิดเปน 5.4 % ของลูกหน้ีตามสัญญาเชาซื้อสุทธิกอนหักคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 
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 ในป  2552 กลุมบริษัทมีลูกหน้ีตามสัญญาเชาซื้อสุทธิจําแนกตามอายุของลูกหน้ีคางชําระในสวนที่คาง
ชําระไมเกิน 3 เดือน มีสัดสวนเพ่ิมขึ้นจาก  94.7% ในป  2551 เปน  96.1% ในป  2552  และบริษัทมีลูกหน้ีคาง
ชําระที่เกินกวา 3 เดือน ลดลงจาก  5.3% ในป  2551 เปน  3.9 % ในป 2552  
 

 2552 2551 

ลูกหน้ีตามสัญญาเชาซื้อ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 
ยังไมถึงกําหนดชําระ 4,480.3 70.5 3,752.9 67.2 
คางชําระ 1 เดือน 867.1 13.6 836.0 15.0 
คางชําระ 2-3 เดือน 761.1 12.0 701.8 12.5 
คางชําระ 4-6 เดือน 125.1 2.0 133.8 2.4 
คางชําระ 7-12 เดือน 28.8 0.4 39.4 0.7 
คางชําระมากกวา 12 เดือน 94.1 1.5 122.2 2.2 

รวมลูกหน้ี 6,356.5 100.0 5,586.1 100.0 

 
หน้ีสิน 

ป 2552 กลุมบริษัทมีหน้ีสินรวม 3,781.0 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 19.2 % จาก 3,172.6 ลานบาทในป 2551  ซึ่ง
เกิดจากการกูยืมเงินเพ่ือใชในการขยายสินเช่ือ โดยมีรายละเอียดของเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน และหน้ีสินระยะ
ยาวอื่นๆ ณ สิ้นป 2552 และ 2551 ดังน้ี 

 
 2552 2551 

เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 
และหน้ีสินระยะยาว 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

เงินเบิกเกินบัญชี 
ต๋ัวสัญญาใชเงิน 
หุนกู 
เงินกูยืมระยะยาว 

24.1 
1,491.8 

 
1,900.0 

0.7 
43.7 

 
55.6 

39.8 
1,428.9 

200.0 
1,200.0 

1.4 
49.8 

7.0 
41.8 

รวมเงินกูยืม 3,415.9 100.0 2,868.7 100.0 
 
สวนของผูถือหุน  
            ภายใตการควบคุมอนุมัติการปลอยสินเช่ืออยางเขมงวด  และความชํานาญของกลุมบริษัท  ทําใหธุรกิจ
ของกลุมบริษัทมีกําไรสุทธิเพ่ิมขึ้น  และบริษัทไดจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานป 2551 แกผูถือหุนของ
บริษัท จํานวน 170  ลานบาท เมื่อวันที่  14 พฤษภาคม 2552  สําหรับป 2552  กลุมบริษัทมีสวนของผูถือหุนรวม 
2,864.7  ลานบาท เพ่ิมขึ้น 6.1% จาก 2,700.9  ลานบาทในป 2551   และมีกําไรสะสม  1,391.7  ลานบาท เพ่ิมขึ้น   
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คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 
              ในป 2552 บริษัทและบริษัทยอยจายคาตอบแทนใหแกผูสอบบัญชี มีรายละเอียดดังน้ี  
                                หนวย: ลานบาท 

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

- ไมมี-  
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สวนท่ี 2 
การรับรองความถูกตองของขอมูล 

 

ผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษทั  
 

            บริษัทไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว ดวยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองวา 
ขอมูลดังกลาวถูกตอง ครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรแจงในสาระสําคัญ นอกจากนี้ 
บริษัทขอรับรองวา  

           (1)  งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ไดแสดงขอมูลอยางถูกตองครบถวน
ในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอยแลว  

           (2)  บริษัทไดจัดใหมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผยขอมูลในสวนที่เปนสาระสําคัญทั้งของ
บริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว 

           (3) บริษัทไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว และบริษัทไดแจง
ขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตอผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว 
ซ่ึงครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมี
ผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย 

            ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทไดรับรองความถูกตองแลว บริษัทได
มอบหมายให นายประพล พรประภา เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารน้ีไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ      
นายประพล พรประภา กํากับไว บริษัทจะถือวาไมใชขอมูลที่บริษัทไดรับรองความถูกตองแลวดังกลาวขางตน 

  

 ชื่อ            ตําแหนง              ลายมือชื่อ  

 

1.นางสาวปฐมา พรประภา          กรรมการ           ........................................... 

 
 
 

2.นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา                      กรรมการ                  ........................................... 

 

ผูรับมอบอํานาจ                  

 ชื่อ                    ตําแหนง                           ลายมือชื่อ 

 

                  นายประพล   พรประภา                          กรรมการ                                 …......................................... 
  

 

 



การถือหุนนับรวมจํานวนหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ                                                                                                                                                            ลายมือชื่อ......................................... 
เอกสารแนบ 1 หนา 1 

เอกสารแนบ 1 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 

ประวัติการทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง  
ชื่อ – สกุล  

อาย ุ
( ป) 

 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

สัดสวนการถือ
หุนในบริษัท  ณ  
13 มี.ค. 2552 (%) 

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 
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- 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 

2522 - ปจจุบัน 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

บริษัท เอส.พี.ซูซูกิ จํากดั (มหาชน) 

บริษัท ฐิติพล จํากดั 

บริษัท สินพล จํากดั 

บริษัท เอส.พี.อินเตอรแนชัน่แนล จํากัด 

 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

จัดจําหนายรถจกัรยานยนตซูซูก ิ

จําหนายอะไหลรถจักรยานยนต 

ตัวแทนจาํหนายรถจักรยานยนตซูซูก ิ

จําหนายรถยนตและ จดัจําหนาย 

เครื่องจกัรกลการเกษตร 

3.นายสถิตยพงษ  พรประภา 
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- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร                     

UNIVERSITY OF DETROIT,  

    MI., U.S.A 

5.10 -เปนนอง      

  ดร.ชุมพลและ 

  นายรักสนิท 

- เปนอาน.ส.ปฐมา 

  และนายประพล 

2546 - ปจจุบัน 

2537 - 2549 

2545 - ปจจุบัน 

2540 – ปจจุบัน 

2523 - ปจจุบัน 

2522 - ปจจุบัน 

 

2532 – ปจจุบัน 

กรรมการ 

ประธานกรรมการ 

กรรมการบริหาร 

กรรมการผูจัดการใหญ 

กรรมการผูจัดการ 

กรรมการ 

 

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 ิ

จําหนายรถยนตและ จดัจําหนาย 

เครื่องจกัรกลการเกษตร 

ผลติรถจักรยานยนตซซููก ิ

4.นายนิพนธ หังสพฤกษ 

 

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

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- ปริญญาตรี  
บัญชีมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร 

 

- - 2550 - 2552 

2549 - 2552 

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......................................... 
เอกสารแนบ 1 หนา 2 

ประวัติการทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง  
ชื่อ – สกุล  

อายุ 
( ป) สูงสุด 

สัดสวนการถือ
หุนในบริษัท  ณ  
13 มี.ค. 2552 (%) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท ประเภทธุรกิจ 
 

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญามหาบัณฑิต   5.นายพิษณุ จงสถิตยวฒันา 
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   สาขาธุรกิจระหวางประเทศ               

     UCLA, CA.,  U.S.A. 

 

- - 2551 – ปจจุบัน 

 

2550 - ปจจุบัน 

 

2549 - ปจจุบัน 

2546 – ปจจุบัน 

2535 – ปจจุบัน 

 

ผูพิพากษาสมทบศาลทรัพยสนิทาง

ปญญา 

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 71 - 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. นายทวีป ชาติธํารง 61 - MBA Quantitative Methods,  

  St. Johns University 

- B.A. Mathematics, University of    

  Oregon 

- - 2552 -  ปจจุบัน 

2552 -  ปจจุบัน 

2549-2552 

     2548-2552 

     2542-2547 

 

2540-2542 

2540-2542 

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

Advisor to the President 

Director 

Senior Executive Vice President 

(Institutional Banking) 

Director 

Director 

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

Bank Thai Plc. 

BT Securities Co., Ltd 

Bank Thai Plc. 

 

Imperial Hotel Group 

TCC/ Sang Some Group of Companies 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

ธุรกิจธนาคาร 

 

ธุรกิจธนาคาร 

 

ธุรกิจโรงแรม 

 

8.นางสาวปฐมา  พรประภา 

 

40 -  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 

2545 – ปจจุบัน 

2550 – ปจจุบัน 

2540 - ปจจุบัน 

กรรมการ, กรรมการผูจัดการ 

กรรมการ, กรรมการผูจัดการ 

กรรมการ, กรรมการผูจัดการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการบริหาร 

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

บริษัท ซี.วี.เอ. จํากัด 

บริษัท ชยภาค จํากดั 

บริษัท  ไทยซูซูกิมอเตอร จํากัด            

บริษัท เล็กซซสั กรุงเทพฯ จํากัด 

บริษัท เอส.พี.อินเตอรแนชัน่แนล จํากัด 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนต 

ใหเชาซือ้รถยนต 

ผลติรถจักรยานยนตซซููก ิ

ตัวแทนจาํหนายรถยนต 

จําหนายรถยนตและ จดัจําหนาย 

เครื่องจกัรกลการเกษตร 



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

ประวัติการทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง  
ชื่อ – สกุล  

อายุ 
( ป) 

สัดสวนการถือ
หุนในบริษัท  ณ  
13 มี.ค. 2552 (%) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท ประเภทธุรกิจ 
 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

- B.S. BABSON COLLEGE,  9.นายประพล พรประภา 
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- 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 

 

60 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ                   

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

- - 2547- ปจจุบัน 

2550- ปจจุบัน 

 

2545 - 2547 

 

2545 - ปจจุบัน 

2545 - ปจจุบัน 

2545 - 2546 

2543 - 2546 

2541 - 2543 

กรรมการ, ผูชวยรองกรรมการผูจัดการ 

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

กรรมการ 

กรรมการ 

ผูชวยกรรมการผูจดัการบริหารสนิทรัพย 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

ผูจัดการฝายบริหารกลุมธุรกิจ 

ผูจัดการทั่วไป 

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

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 

 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนต 

ใหเชาซือ้รถยนต 

จําหนายรถยนตและจดัจําหนาย 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

11.นางบุษกร เหลีย่มมุกดา 

 

50 - 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 

 

48 - ปริญญาตรี   
วิทยาการจดัการ 

     มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธิราช 

- - 2545 – ปจจุบัน 

  2545 – ปจจุบัน 

2545 – 2551 

กรรมการ 

กรรมการ 

ผูจัดการสํานักตรวจสอบภายใน 

บริษัท ซี.วี.เอ. จํากัด 

บริษัท ชยภาค จํากดั 

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนต 

ใหเชาซือ้รถยนต 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

13.นายธติิพล เลือดภักด ี

 

 

 

 

 

 

 

 

51 - ปริญญาตรี วทิยาศาสตรบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

- ปริญญาตรี นิตศิาสตรบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช 

- - 2551 - 2552 

2549 -  2551 

 

2548 – 2549 

2547 -  2548 

2546 – 2547 

 

2542 - 2545 

ผูจัดการฝายปฏิบัติการ 1 

ผูจัดการฝายปฏิบัติการ 3และรักษาการ

ผูจัดการฝายปฏิบัติการ 1 

ผูจัดการฝายสํานักกรรมการผูจัดการ 

ผูชวยผูจดัการฝาย 

ผูจัดการบริหารสาขา 

(อะไหลและศนูยบริการ) 

ผูจัดการบริหารสาขา (ตางจังหวดั) 

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

บริษัท สินพล จํากดั 

บริษัท สินพล จํากดั 

 

บริษัท สินพล จํากดั 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

ตัวแทนจาํหนายรถจักรยานยนตซูซูก ิ

ตัวแทนจาํหนายรถจักรยานยนตซูซูก ิ

 

ตัวแทนจาํหนายรถจักรยานยนตซูซูก ิ



การถือหุนนับรวมจํานวนหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ                              ......................................... 
เอกสารแนบ 1 หนา 4 

ประวัติการทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 

                                                                                                                               ลายมือชื่อ

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

 
ชื่อ – สกุล  

อายุ 
( ป) 

 
การศึกษาสูงสุด 

สัดสวนการถือ
หุนในบริษัท  ณ  
13 มี.ค. 2552 (%) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท ประเภทธุรกิจ คุณวุฒิ

- ปริญญาตรี   14.นายพิสิฏฐ เปลี่ยมทรัพย 
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   รัฐศาสตรมหาวิทยาลยัรามคําแหง 

 

- - 2549 - ปจจุบัน 

2551 - ปจจุบัน 

2548 – 2551 

 

2547 - 2548 

2545 - 2547 

 

2543 – 2545 

2541 – 2543 

กรรมการ 

ผูจัดการฝายสนิเชือ่ เชาซื้อ 1        

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 ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัท ซี.วี.เอ. จํากัด 

บริษัท ซี.วี.เอ. จํากัด 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนต 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนต 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนต 

15.นายคัมภีร  หวังสุนทร 48 - 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 

 

50 

 

- ปริญญาตรี  
   นิตศิาสตรมหาวทิยาลัยรามคาํแหง 

 

 

- - 2549 - ปจจุบัน 

2551 - ปจจุบัน 

 

2548 - 2551 

2547 – 2548 

2545 - 2547 

2543–2545 

 

2540–2543 

กรรมการ 

ผูจัดการฝายตรวจสอบและบริหาร 

หนี้พิเศษ สวนกลาง 

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) 

 

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนต 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

17.นายประสทิธิ์  ไทรนนทรีย 45 - ปริญญาโท  

   บริหารธุรกจิมหาวทิยาลัยรามคําแหง 

0.01 - 2551 - ปจจุบัน 

2547- 2551 

2546- 2547 

2541- 2546 

ผูจัดการฝายสนิเชือ่เชาซื้อ 2 

ผูจัดการฝายสนิเชือ่เชาซื้อ 1 

ผูจัดการสวนสนิเชื่อเชาซื้อ 3 

ผูจัดการสวนตลาดและสินเชื่อ  

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

18.นายอภิชยั  เอื้อมเสถียรพร 49 - ปริญญาโท MBA  มหาวิทยาลัย

บูรพา 

 

- - 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 57 - ปริญญาตรี รัฐศาสตร   
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

- - 2551 - ปจจุบัน 

2548 – 2551 

 

2548 - 2549 

2547- 2548 

ผูจัดการฝายบริหารหนี ้กรุงเทพ1 

ผูจัดการฝายตรวจสอบและบริหาร 

หนี้พิเศษ 2 

ผูจัดการฝายบริหาร 

  ผูจัดการฝายสินเชื่อเชาซื้อ 5 

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 



การถือหุนนับรวมจํานวนหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ                                                                                                                                                            ลายมือชื่อ......................................... 
เอกสารแนบ 1 หนา 5 

ประวัติการทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง  
ชื่อ – สกุล  

อายุ 
( ป) 

 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

สัดสวนการถือ
หุนในบริษัท  ณ  
13 มี.ค. 2552 (%) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท ประเภทธุรกิจ 

2546 - 2547 

2541 – 2545 

  ผูจัดการฝายสินเชื่อตางจังหวัด 

  ผูจดัการฝายตรวจสอบและบริหารหนี้พิเศษ 

บริษัท ซี.วี.เอ. จํากัด 

  บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน) 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนต 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

20.นายไพฑูรย  เหลอืงวัฒนะวุฒ ิ 58 - ปริญญาตรี  
เศรษฐศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

- - 2548 -  ปจจุบัน 

2545 – ปจจุบัน 

2548 – 2551 

2547 - 2548 

 

2545 - 2547 

 

2543 - 2546 

2541 - 2543 

กรรมการ 

กรรมการ 

ผูจัดการฝายสนิเชือ่เชาซื้อ 2 

ผูจัดการฝายตรวจสอบและบริหาร 

หนี้พิเศษ 

รักษาการผูจดัการฝายตรวจสอบและ

บริหารหนี้พิเศษ 

ผูจัดการฝายบริหารกลุมธุรกิจ 

ผูจัดการฝายสนิเชือ่เชาซื้อ 

บริษัท ชยภาค จํากดั 

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) 

ใหเชาซือ้รถยนต 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนต 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

21.นางรัชดา ศรีวิโรจนวงศ 56 - 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 46 - ปริญญาตรี บัญชี        
   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

- - 2541 – ปจจุบัน 

2541 – 2546 

กรรมการ 

ผูจัดการสํานักกรรมการผูจัดการ 

บริษัท ซี.วี.เอ. จํากดั 

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนต 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

23.นายวิบูลยศกัดิ์ พูนสวัสดิ์  50 - มัธยมศกึษาตอนปลาย  

โรงเรียนศรีวกิรม 

- - 2551 – ปจจุบัน 

 

2550-2551 

 

2547-2550 

 

2537-2547 

ผูจัดการฝายตรวจสอบและบริหาร 

หนี้พิเศษ ภูมิภาค 

ผูจัดการฝายบริการการขาย 

 

ผูจัดการฝายปฏิบัติการ 1 

 

ผูจัดการบริหารสาขา ฝายขายรถยนต 

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัท เอส.พี.อินเตอรแนชัน่แนล จํากัด 

 

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัท เอส.พี.อินเตอรแนชัน่แนล จํากัด 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

 

จําหนายรถยนตและ จดัจําหนายเครื่อง 

จักรกลเกษตร 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

 

จําหนายรถยนตและ จดัจําหนายเครื่อง 

จักรกลเกษตร 

24.นางทศันีย ตอบงาม 45 - ปริญญาตรี บริหารธุรกจิ 

สาขาการบัญชี มหาวทิยาลัยเกริก 

- - 2551 – ปจจุบัน 

2448- 2551 

2546-2551 

2544-2551 

2545-2548 

2544-2546 

ผูจัดการสํานักตรวจสอบภายใน 

ผูจัดการฝายบัญช ี

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

บริษัท สินพล จํากดั 

บริษัท สินพล จํากดั 

บริษัท สตารซูซกูิ จํากดั 

บริษัท เขตลานา จํากัด 

บริษัท เซาทซซีัน จํากัด 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

ตัวแทนจาํหนายรถจักรยานยนตซูซูก ิ

ตัวแทนจาํหนายรถจักรยานยนตซูซูก ิ

ตัวแทนจาํหนายรถจักรยานยนตซูซูก ิ

ตัวแทนจาํหนายรถจักรยานยนตซูซูก ิ

ตัวแทนจาํหนายรถจักรยานยนตซูซูก ิ

25.นางสาวเพ็ญจันทร กลิ่นบุนนาค 55 - ปริญญาตรี วทิยาการจดัการ 
    มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธิราช 

- - 2551 – ปจจุบัน 

 

2550-2551 

2549-2550 

ผูจัดการฝายบริหารหนี ้กรุงเทพ2 

และรักษาการผูจดัการฝายปฏิบัติการ 1 

ผูจัดการฝายขาย 

รองผูจัดการฝายขายและการตลาด 

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัท สินพล จํากดั 

บริษัท สินพล จํากดั 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

 

ตัวแทนจาํหนายรถจักรยานยนตซูซูก ิ

ตัวแทนจาํหนายรถจักรยานยนตซูซูก ิ



การถือหุนนับรวมจํานวนหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ                                                                                                                                                            ลายมือชื่อ......................................... 
เอกสารแนบ 1 หนา 6 

ประวัติการทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง  
ชื่อ – สกุล  

อายุ 
( ป) 

 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

สัดสวนการถือ
หุนในบริษัท  ณ  
13 มี.ค. 2552 (%) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท ประเภทธุรกิจ 

2548-2548 

2545-2548 

รองผูจัดการฝายสนิเชือ่ 

ผูจัดการบริหารสาขา 

บริษัท สินพล จํากดั 

บริษัท สินพล จํากดั 

ตัวแทนจาํหนายรถจักรยานยนตซูซูก ิ

ตัวแทนจาํหนายรถจักรยานยนตซูซูก ิ

26.นายปติ งามเลศิ 44 - ปริญญาตรี การเงินและการธนาคาร 
   มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

- - 2551 – ปจจุบัน 

2547-2551 

2538-2547 

 ผูจัดการฝายปฏิบัติการ 3 

ผูจัดการสวนปฏิบัติการ 

ผูจัดการบริหารสาขา 

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

บริษัท สินพล จํากดั 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

ตัวแทนจาํหนายรถจักรยานยนตซูซูก ิ

 



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  

8. การจัดการ 

8.1 โครงสรางบริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน) 

 คณะกรรมการบริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  *สํานักตรวจสอบภายในมีหนาที่ ตรวจสอบภายใน บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย โดยรายงานผลการตรวจสอบตอกรรมการตรวจสอบ 
  * ณ 31 ธันวาคม 2552 

กรรมการผูจัดการ 
ปฐมา พรประภา 

คณะกรรมการตรวจสอบ* 

สํานักตรวจสอบภายใน* 
ทัศนีย ตอบงาม 

สํานักกรรมการผูจัดการ 

ผูชวยรองกรรมการผูจัดการ 
อรวรรณ นาคทรรพ 

รองกรรมการผูจัดการ 
ประพล พรประภา 

รองกรรมการผูจัดการ  
ปฐมา พรประภา 

 

. 
ฝายบัญชี 

บุษกร เหลี่ยมมุกดา 

 

. 
ฝายการเงิน 

รัชดา ศรีวิโรจนวงศ 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

 

ฝายสินเชื่อเชาซื้อ 1 
พิสิฏฐ เปลี่ยมทรัพย 

 

 

ฝายสินเชื่อเชาซื้อ 2 
ประสิทธิ์ ไทรนทรีย 

 

 

ฝ ายสินเชื่อเชาซื้อ
ภูมิภาค 1 

คัมภีร หวังสุนทร 

 

ฝ ายสินเชื่อเชาซื้อ
ภูมิภาค 2 

อภิชัย เอื้อมเสถียรพร 

 

ฝายบริหารหนี้
กรุงเทพ 1 

ประยูร ทักษะกรวงศ 

ฝายบริหารหนี้
กรุงเทพ 2 

เพ็ญจันทร กลิ่นบุนนาค 

 

ฝายตรวจสอบและบริหาร
หนี้พิเศษสวนกลาง 
พรศักดิ์ กิรณโสภณ 

ฝายตรวจสอบและบริหาร
หนี้พิเศษสวนกลาง 
วิบูลยศักดิ์ พูนสวัสดิ ์

 

 

ฝายปฏิบัติการ 1 
เพ็ญจันทร กลิ่นบุนนาค 

 

 

ฝายปฏิบัติการ 2 

 

ฝายปฏิบัติการ 3 
ปติ งามเลิศ 

 

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



บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                                           แบบ 56-1 

 

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 
ประสิทธิ์ ไทรนนทรีย 

กรรมการผูจัดการ* 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

สํานักกรรมการผูจัดการ 

สํานักตรวจสอบภายใน* 
ทัศนีย ตอบงาม 

รองกรรมการผูจัดการ* 

ผูจัดการฝาย* 

 

 

 

* รายละเอียดปรากฎในเอกสารแนบ 3 หนา 1 

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